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ِألفاظ القتال يف الشعر اجلاهلي ِ
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  إعداد الطالب
  ناظم خليل حسين اللوقة

  
  

  إشراف

  صادق عبد اهللا أبو سليمان/ األستاذ الدكتور
  

  غويةقدم هذا البحث استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم اللُّ
   فلسطين/ غزة- جامعة األزهر- قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب
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 أ  

  

  
  
  
  

 ٍاتجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهري) ١١یة من اآل: المجادلة(  
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قال امل
ُ

قرأت: "زني
ُ

 كتاب الرسالة على الشافعي مثـانني 
ّ َ

مرة فما من مرة إال وكان يقف على خطأ،
ً

:  فقال الـشافعي
ًأبى اهللا أن يكون كتاب صحيحا إال كتابه: هيه ٌ ُ َ

".)١(  
  
  
  
  

إنــي رأيــت أنــه ال يكتــب ": هانيفيقــول العمــاد األصــ
َّ ُ ِّ

ِإنسان كتابا يف يومه إال قال يف غده
ً ٌ

لو غير هذا كان أحسن، : 
ِّ ُ

يد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هـذا كـان أفـضل، ولـو ِولو ز
ِّ ُ ُ

ترك هذا لكان أمج
ُ

ِل، وهذا من أعظم الع
َ

رب، وهو دليل
ٌ

 على 
استيالء النقص على جملة البشر

ُ
".  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ،بيروت ،والنشر اعةللطب الفكر دار، عابدين ابن: حنيفة يأب فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على تارحالم رد حاشية )١(

    .١/٤٩، ، م٢٠٠٠ = هـ١٤٢١
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  إهــداء
  

  روحإلى في دار البقاء-عليهما رحمة اهللا- والدي .  

           مـن  والذي كان أولَ  -رحمه اهللا -إلى روح شقيقي وحبيبي الشهيد الشيخ نظير خليل اللوقة 
  .سات العلياني على إكمال الدراحثَّ

 رحمه اهللا- )أبو العبد(إلى روح إمام مسجد بالل الشيخ محمد سعيد عوض اهللا-.  

 ًإلى أرواح شهداء المسلمين وفلسطين األكرم منا جميعا.  

  إلى زوالطهارة والصفاء، والتي تَوضجي رمز العطاء والوفاء؛ ور نجـاحي نجاحـاً   عتَبر 
  .لها، جزاها اهللا عني خير الجزاء

 اهللا ووفقهن لكل خيرإلى بناتي الفُضليات، حفظهن .  

 رصهم على دائم السؤال عني والدعاء ليإلى إخوتي وأخواتي وجميع أفراد عائلتي لِح.  

 بحثيإلى كل أصدقائي وزمالئي األعزاء، من كانوا يشاركونني هموم .  

 إلى عنعومة أظفاريار مسجد بالل بن رباح في رفح، والذي ترعرعتُ فيه منذم .  
 ًلمي المتواضعأهدي أول ثمرة حصادي الِع.. إليكم جميعا..  

 أن يثيبني عليه في دار الجزاء، إنَّه        - وجلَّ عز-ه ويرضاه، وأسأله     جميعاً إلى ما يحب    نا اهللاُ قَوفَّ
  .ولي ذلك والقادر عليه
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  شكر وتقدير
  

العميم، وفضله الجسيم، أتقدم بخالص الشكر وعميق التقدير مـن           على خيره    -عز وجلَّ -بعد شكر اهللا    
على ما أسدل من نُصح مفيد، وأغدق مـن  ، صادق عبد اهللا أبو سـليمان :أستاذي القدير األستاذ الدكتور   

توجيه سديد، حيث أفاض علي من صائب معارفه، وجميل لطائفه ما أنعش عزيمتي، وضاعف همتي، فنهلتُ                
ك خُلُقه الودود، وتواضعه المعهود، إذ أشـعرني بـأخوة   االلة، وفوق هذا وذداً؛ من لغة ونحو ودِ  منه ِعلْماً جدي  

  .حانية مبرأة من التعالي، وهكذا الكرام يزدادون تواضعاً كُلَّما ارتقى بهم المقام
األصِل كالغُصِن كُلَّماإن ع وانحنَى     كريمِحمٍل تواض ِمن ازداد  

ق رفيع، لينهل الطالب الصفاِت قبل المعلومـات، ويجولـوا فـي             المنيع بخلُ   العلم وما أجمل أن يكسى   
 أفادني ح األوراق، فمن ال يعجبك لحظُه لن ينفعك لفظُه، وأجِزم بأن أستاذي الفاضل            رياض األخالق قبل تصفُّ   

ـ ،لحظاً ولفظاً؛ فقد شرفتُ بصحبته، خالل مساقات الماجستير      الكـريمين  ل ألسـتاذَي  كما أتقدم بالشكر الجزي
ـع                 اللَّذين تكرما بمناقشة بحثي ليخرج أحسن حاالً وأعطر مآالً، فبذال جهداً ووقتاً في مراجعة صفحاته، ووض

  .نوال فرحات /الدكتورة و،محمد أبو غفرة/ الدكتور:  نتائجه وتوجيهاته وهمابصماتهما المشرقة على 
 الماللحة الذي ما فتئ يبحث وينقب معي في مكتبـات           د محم سليمان. وأقدم شكري إلى زميلي الفاضل أ     

، جامعـة األزهـر  :  مكتبة جـامعتي المـوقرة     ؛ني إلى مبتغاي، وأتقدم بالشكر لمكتبات جامعات غزة       غزة ليدلَّ 
  .. مسجد بالل بن رباح في رفح، ومكتبة الثقافيزكي اليماني الشيخ مركزومكتبة الجامعة اإلسالمية، ومكتبة 

فْتُه مثاالً للـسمع   الطباعة، وأِلءب تولى ِعالذيإلى أخي األستاذ أحمد سعيد المسامحة،    والشكر موصولٌ 
            آخر أيامـه،    -رحمه اهللا - نظير    الشيخَ والطاعة، فما كَلَّ يوماً وال تأخر لحظةً في اتصال به؛ فقد لزم الشهيد 

ـ    إلىوأتقدم بالشكر الجزيل    . لطباعة بياناته  ي الـذي قـام بتنـسيق البحـث      أخي وشقيقي الفاضل محمد نظم
  .دءاً معيناً، فما كان يوماً عصياً وال ضنيناًومراجعته، فظلَّ لألستاذ أحمد ِر

  ..وأشكر كلَّ من أفادني بعبارة، أو نفعني بإشارة أو أمدني بكتاب، فلهم مني خالص الدعاء
  واهللا من وراء القصد

  الباحث          
  ناظم خلیل اللوقة
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  هللا على عظيم آالئه، والشكر له سبحانه على سابغ نَعمائه، والصالةُ والسالم على خاتم أنبيائـه،                الحمد

  ،وصفوة أوليائه، ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه، وبعد
فإن اللغةَ ظاهرةٌ ميز اهللا بها عباده على سائر المخلوقات األخرى؛ فهي وسيلة التخاطـب بـين بنـي                   

؛ فعلَّمه سبحانه جميـع اللغـات       -عليه الصالةُ والسالم  -ق نبينا آدم     مذ خلَ  -عز وجلَّ - اهللاُ البشر، ولقد أنزلها  
 في ربوع األرض؛ فأتاحت لإلنـسان أن    ، وانتشرت اللغةُ  )١(}وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها   {: واألسماء، لقوله تعالى  

  من اللغات والحضارات؛ وذلك راجـع  فقد اندثر كثيريكون المجتمع وأن يقيم الحضارات، وعلى مر األزمان       
  . حفظ على مر األجيالإلى عدم تدوينها في كتب لتُ

ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّـا      { : لغة القرآن، قال تعالى    للغة العربية من أشرف اللغات وأعالها قدراً؛ فهي       ا
 اِفظُونلَح فظَ )٢(}لَهـلوا لهـا              ت بفضل اهللا أوالً   ، فحنوها في الكتـب وأصثم بجهود علمائنا القدامى الذين دو 

  . األصول، وواجهوا أي شائبة يمكن أن تؤثر في اندثار شيء منها
 وظنِّي أن أي دراسة في اللغـة        ، والمتعلمون  العلوم التي يتدارسها العلماء    غوية واحدة من أهم   والعلوم اللُّ 

ـ      ، ويـأتي علـم     وم اللُّغويـة وال توظفهـا فـي دراسـتها فهـي مبتـورة             العربية تفتقر لدراسة بعض العل
  . الدراسةُ إلى مجالههواحداً من هذه العلوم، وهو العلم الذي تنتمي هذ) Semantics(الداللة

  
   أهمية البحث-أوالً
ن أهمية البحث في دراسة ألفاظ القتال في الشعر الجاهلي، وما يربطها داللياً فـي ضـوء نظريـة                تكم

؛ فـأكثر مفـردات   ة في تاريخ علم اللغة الحديث   ل الهام نقاط التحو  وهذه النظرية تعتبر إحدى   ،  مجال الداللي ال
  . التي تعرضها وفق الترتيب الهجائيسة المجنّ في المعجماتلغتنا جاءت متناثرةً

  
  : سبب  اختيار الموضوع-ثانياً

؛ حيـث    الموضوعِ دي إلى هذا  اإرشان في   صادق أبو سليم  / كان فضل السبق لمشرِفي األستاذ الدكتور     
رأى كثيراً من الطلبة من يعزف عن دراسة هذا العلم، فآثر أن ينتشر هذا المجال في الدراسـات المعجميـة                     

 وإنني خالل دراستي مساقات الماجستير رأيت أنني أنهل علماً جديداً أخدم به نفسي والطـالب مـن                . الداللية
فهـو يقـوم     األهم في اللغة،     في جوهره يمثل الجانب    )٣( أن علم الداللة   غير و،حبعدي، ومع أنني أميل إلى النَّ     

                                                
  .٣١آية: البقرةسورة  )١(
  .٩آية:  الحجرسورة ) ٢(
.  ولهذا كان اسم هذا الِعلم محل خالف في اللغات المختلفة-انكما يراه الدكتور تمام حس    -وهو علم الداللة أو علم المعنى        ")٣(
  ]. ت.، د٢٤٠ألنجلو مصرية، صان، مكتبة اتمام حس. د: مناهج البحث في اللغة[



 و  

غويـة،  ةَ الدراسة اللُّ  وهو على حد قول كثير من علماء اللغة يشكِّل قم          يها اللغة،  الفكرية التي تؤد   ببيان الرسالةِ 
   ف على      ها أساساً ي   في هذه الدراسة؛ ليكون مضمونُ     وكان اختيار العصر الجاهليعتمد عليه الدارسون في التعر

  .تاريخ اللغة العربية في هذا المجال
  : أهداف الدراسة-ثالثاً

  .في الشعر الجاهليالقتال التعرف على ألفاظ -
  ).معجمية(انتقاء ألفاظ القتال ودراستها دراسة داللية -
  .إحصاء هذه األلفاظ ومقارنتها بعضها ببعض-
 الفـروق   - العام والخـاص   - األضداد - االشتراك اللفظي  -الترادف. (ينها دراسة العالقات الداللية ب    -
  ).الداللية

  .معجم لُغوي في آخر الدراسة بجميع األلفاظ الواردة في البحثإعداد -
-ي المعجم التاريخي للّغة العربية تقديم مادة لُغوية في هذا المضمون يمكن أن تخدم معد.  
  

  :احث الصعوبات التي واجهت الب-رابعاً
إن طريقَ  السالك      د تُ  عوباِت، ومن يطلبِ   العلم تعترضه العقباتُ ويواجه الصالنَّحل، لكن    الشه ه إبرصب ..

  :ومن الصعوبات التي واجهتني. متى صح العزم وضح السبيل، واهللا تعالى وحده بكل جميل كفيل
لمرحلـة  منـه حتـى ا     تْي التي خلَ  حداثة الموضوع بالنسبة لي حيث إنني لم أعهده على مدار دراست          -
  . األولىالجامعية
افتقار مكتباتنا الجامعية في بلدنا الحبيب إلى كثير من الكتب التي يحتاج إليها الدارسون، ويستعين بها                -
  .الباحثون
-     ِبكثرة المجاالت الداللية في البحث وتشع مـادة   مجال قراءةَ إذ يتطلب كلُّ، جهداً ضخماً الباحثَها ألزم 

  . يتلوه عرض وتهذيب وترتيٍبجمٍعقراءٍة و ثم  وتنقيٍب فحٍصالكتاب حرفاً حرفاً قراءةَ
  

  : الدراسات السابقة-خامساً
 لـه مـصنفات اختـصت بـه وبأساسـياته          وصـنفوا   Semantics  بدراسة علم الداللة   اهتم اللغويون 

  :؛ ومن هذه الدراساتي بحث على دراسات قريبة من موضوعتُ عثريومن خالل اطِّالع )١(ومقوماته
عودة خليل أبو عودة، وهو في األصل رسالة        .د: اللي بين لغة الشعر ولغة القرآن     التطور الد كتاب   .١

مصطلحات الجهاد والسلوك   "الفصل السادس الذي عنْونه بـ      هو   فيهفه إلى فصول، وما يهمنا      وصنّ. ماجستير
وما جاء منه من مـشتقات فـي    ث تحدث فيه عن لفظ الجهاد   الفصل نجد أن الباح    وبالنظر إلى هذا  ". والطبائع

 ومشتقاتِ )جهد( ، وتوصل الباحث إلى أن جذر     الشعر الجاهلي    جاء بمعنى بذل كل ما فـي    ه في الشعر الجاهلي 
                                                

. د: داللة األلفـاظ .  وما بعدها٧٩ص م،١٩٩٨، ٥أحمد مختار عمر،عالم الكتب، القاهرة، ط     .د: علم الداللة  -مثالً-ينظر )١(
 .٤٦م، ص١٩٧٦، ٣إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، ط



 ز  

 في  )الجهاد(فظ  لم يرد ل  غوي، و  في قول أو فعل في محاربة األعداء، وهي قريبة من المعنى اللُّ            الوسع والطاقة 
المخلَّفـين،  : "كما تحدث في ثنايا الفصل عـن    . كما ورد بعد ذلك في العصر اإلسالمي       ،)القتال(عنى   بم الشعر

  ".القاعدين، الرباط، النصر والفتح، والحمد والشكر
 التي   شاملة لألشعار  ؛ وهي دراسة أدبية   علي الجندي : شعر الحرب  الدراسة الثانية فكانت بعنوان      اأم .٢

جه اإليجابية والسلبية؛ فهي متكاملة من حيث المنهج، لكـن مـا امتـازت بـه                قيلت في الحرب وأدواته ونتائ    
الد على الجانب األدبي، الذي افتقرتْدراستي عنها أنها غلَّبت الجانب ه دراسةُالليالجندي  . 

عبد اللطيف  .د: لغة الحرب في شعر الحماسة     الدراسات قرباً إلى مجال بحثي هي دراسة         لعل أهم و .٣
 ، ومن منهجهـا، فـي    االستفادةَ منها آثرتُ   أنني   غير ،لدراستيإنجازي   التي اهتديتُ إليها بعد      ،ليمطيع النبا 

عـن   الحماسـة ، وقام بتحليل األشعار الواردة في بـاب   قسمها إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة     الدراسة التي   
 فـي  للكشف عن لغة الحـرب  التي تنسجم وموضوع الدراسة، وذلك يجاد أنواع من المجاالت الداللية    طريق إ 

شعر الحماسة، وتتبع هذه األلفاظ داللياً، ووضع اإلحصائيات والتحاليل لها، وكل ذلك وفق نظريـة المجـال                 
 .الداللي

  : منهج البحث-سادساً
) الحقل الـداللي  ) (Semantic Field(إن المنهج التحليلي اإلحصائي في ضوء نظرية المجال الداللي 

 ألنه هو لب الموضوع والمالئم له، وتقوم هذه النظريـة علـى تقـسيم             الباحث في مسيرته،     بعههو الذي سيتّ  
  )١(."ترتبط دالالتها وتوضع تحت لفظ عام يجمعها " مفردات اللغة إلى مجاميع

 جـار   شهدتُ ببعض آيات الذكر الحكيم ولم ُأطلق لنفسي العنان في ذلك، فالعـصر الجـاهلي              ولقد استَ 
  لخإ... كسرابيل ومسومة)٢(؛ ولذلك تراني ذكرتُ بعض اآليات للكلمات الجديدة الغريبةالعصر اإلسالمي
 ذاع ِصـيتُهم    حيث في دراسة األلفاظ شعراء المعلقات السبع؛ ألنهم األكثر شُهرةً وشيوعاً،            تُوقد اختر 

مـن هلهـل الـشعر     إليهم الشاعر المهلهـل؛ ألنّـه أول   تُمن خالل قصائدهم التي عرفت بالمعلقات، وأضف     
  :، وهم هؤالِء الشعراء يشكّلون لنا أكثر من ِحقبة زمنية في العصر الجاهليأن ،وإضافةً لذلك )٣(ورقّقه،
 .هـ.ق١٠٠ربيعة المهلهل بن  )١

  .هـ. ق٨٠امرؤ القيس ت  )٢
 .هـ. ق٧٠طرفة بن العبد ت  )٣

 .هـ. ق٥٢عمرو بن كلثوم ت  )٤

 .هـ. ق٥٢زة تالحارث بن ِحلِّ )٥

 .هـ. ق٢٢داد ت عنترة بن ش )٦

                                                
 .١٤أحمد مختار عمر، ص: علم الداللة)١(
  .ير المألوف في االستعمال الذي يصعب فهمه دون العودة إلى المعاجم أو كتب اللغة اللفظ الغريب هو اللفظ غ)٢(
دار العلم للماليـين،    : الزركلي، تحقيق : األعالم: ينظر و .٧/٤٨١هـ،  ١٤٢٤،  ٢ط دار الكتب العلمية،     الجاحظ،: الحيوان )٣(

  .٤/٢٢٠ م،١٩٩٠، ٩بيروت، لبنان، ط



 ح  

 .هـ. ق١٤زهير بن أبي سلمى ت  )٧

 . للهجرة٤٠لَبيد بن ربيعة ت  )٨

وذلك لتكرار بعض   - ونظراً الحتواء بعض األبيات الشعرية على أكثر من لفظ من ألفاظ القتال وأدواته            
ن األسـود    فقد قمتُ باتباع منهج واحد في كل الدراسة وهو تمييز اللفظة المذكورة في الموضع باللو               -األبيات

  .لمشبعا
  

  : خطة البحث-بعاًسا
  : وهو كما يلي، خاتمةتقفوها - تحوي فصوالً ومباحثَ– أبواب سبعةوانقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد 

  .تهوفيها عرض ألهمية البحث وخطّ: المقدمة
  . الدالليةومباحث داللية؛ كالداللة وأنواعها، والحقول الداللية، والعالقات.  عند العربالقتال :التمهيد

  القتال وألفاظه المرادفة أو المقاربة له في المعنى: الباب األول
  :وفيه فصالن
  .لفظ القتال ومعانيه: الفصل األول
  .ألفاظ القتال المقاربة له في المعنى: الفصل اآلخر

  .الحرب .١
  .المعركة .٢
  .النزال .٣
  .الوقيعة .٤
  .لهيجاءا .٥
  .الرحى .٦
  .الوغى .٧
  .الغزوة .٨
  .الكريهة .٩

  .الغارة .١٠
  .المعمعة .١١
  مجال األلفاظ الدالة على جموع المقاتلين واأللفاظ المقاربة لها في المعنى: الباب الثاني

  :وفيه فصالن
  .المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على الفارس: الفصل األول
  .المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على الجيش ومجاله: الفصل اآلخر

  
  



 ط  

  الة على السالح وصفاتهمجال األلفاظ الد: الباب الثالث
  :وفيه فصالن
  .السيف ومجاله: الفصل األول
  .أدوات القتال:  الفصل اآلخر

  :فيه مبحثان
  .الرمح ومجاله: المبحث األول

  . القوس ومجاله: آلخرالمبحث ا
  :وينقسم إلى

  .وهو القوس: القاذف-
  .وهو السهم: المقذوف-

  جاهلي مجاالت أدوات القتال في الشعر ال: الباب الرابع
  :فيه فصالن

  .مجال األلفاظ الدالة على لباس القتال: الفصل األول
  : وفيه مبحثان
  .الدرع ومجاله: المبحث األول
  .الترس ومجاله: المبحث اآلخر
  .مجال األلفاظ الدالة على حيوانات القتال: الفصل اآلخر
  :وفيه مبحثان
  .ااإلبل ومجاله:  المبحث األول
  .مجالهالخيل و:  المبحث اآلخر

  مجاالت األلفاظ الدالّة على الهجوم والدفاع في الحروب: الباب الخامس
  :وفيه فصالن
  .األلفاظ الدالة على الهجوم: الفصل األول
  .األلفاظ الدالة على الدفاع: الفصل اآلخر

  المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على نتــائج المعــارك: الباب السادس
  " "Semantic Relations الدالليةالعالقات: الباب السابع

  : وفيه فصالن
  .معجم لغوي: الفصل األول

  .العالقات الداللية: الفصل اآلخر   
  :وفيه أربعة مباحث

  .المشترك اللفظي: المبحث األول



 ي  

  .الترادف: المبحث الثاني
  ).التقابل(التضاد : المبحث الثالث
  .العام والخاص: المبحث الرابع

البحث   لخدمة  النتائج التي توصل إليها الباحث، ثم التوصيات التي يراها مناسبةً          نت أهم تضم: الخاتمة
  .العلمي

وإنِّي إذ أقدم هذا الجهد المتواضع، ال أبرئ نفسي من الزلل والخطأ، فإن كان من توفيـق فللـه المنَّـة        
 تلك طبيعة البشر، فـال    ن نفسي ومن الشيطان،     والفضل أوالً وآخراً، وإن كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمِ           

 معصوم و عليهم الصالةُ -  إال األنبياء والرسلُ   أحدة، واهللا أعظـم  ، ويشفع لي صدقُ النِّ -المالسية، ونقاء الطوي
  .رقيب، وهو على كل شيء حسيب
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   عند العربقتالال) ١(
 كانت محـصورة     قبيلة، ولكن هذه القبائلَ    عاشت القبائل العربية في جزيرتها في منازل عرفت بها كلُّ         

والحيـاة العربيـة فـي العـصر     خرى من خارج الجزيرة إال قليالً، في الجزيرة العربية ولم تختلط باألمم األ    
التجوال "البحث عن الماء والكأل، فهي دائمة الترحال والتنقل، وهذا الترحال ال يعني             الجاهلي كانت تقوم على     

المستمر الذي ال قرار فيه أرض معروفة، أو بقعة معينة، ومع ذلك فـإن التقـسيم االجتمـاعي بـين البـدو                   
انت على صلة دائمـة  بل إن كثرةَ القبائل ك   .. والحضر، ال يفهم منه انقطاع البادية عن الحاضرة أو انعزالها،           

  )١(.بالمدن، تتزود منها وتتأثر بها، وإن حياة المدن نفسها كانت حياة قبلية
والنظام القبلي يجعل القبيلة أمةً ذات سيادة خاصة، يتكون شعبها من أفرادها ووطنها حماهـا الـذي حـددت                   

الماً أو مظلوماً، وكثيراً مـا كانـت        مساحتُه، والفرد يعمل لصالح قبيلته، ويعتز بأفراد قبيلته، وكان ينصره ظ          
  )٢(.تنشأ الحروب والوقائع بين قبائل الجزيرة العربية ألسباب منها الماء والكأل

 أوقفـوا القتـال حتـى       يُلها أياماً؛ ألنهم كانوا يتحاربون نهاراً فإذا جنّهم اللّ        ي حروب  تسم  العرب وكانِت
، )٤(" يـوم ةصاها بعض الرواة القدماء فبلغت ألفاً وسـبعمائ وقد أح "،)٣(يخرج الصباح، وحروبهم وأيامهم كثيرة    

وتعتبر أيام العرب في الجاهلية مصدراً خصيباً مـن مـصادر          "،  )٥("التي اشتملت على جمٍع كثير وقتاٍل شديد      "
التاريخ، وينبوعاً صافياً من ينابيع األدب، ونوعاً طريفاً من أنواع القصص؛ بما اشتملت عليه مـن الوقـائع                  

ومن أيام العرب يوم ذي قار، يوم الصفقة، يوم البـردان،         ،  )٦(.داث، وما روي في أثنائها من نثٍر وشعر       واألح
ويوم الوقيط، وأشهر األيام والحروب هي حروب داحس والغبراء، وحرب البسوس، التـي دامـت أربعـين                 

  )٧(.سنة
         ولم    طويلةً وقد وقعت حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب، ودامت سنين ،      تكن حرباً واحدة؛ بل هي حروب

     عدة، وقعت في أوقات متقطعة، وسببها أنلَ المعروف بلقب كُ ربيعةَ وائل بنب بن تغلـب، قـد بلـغ مبلغـاً     ي

                                                
تـاريخ الـشعر    : وينظر. ٥٧م، ص ١٩٨٢،  ٣يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، ط    . د: ي خصائصه وفنونه   الشعر الجاهل  )١(

  . ٨٩-٨٨ت، ص.أحمد الشايب، دار القلم، بيروت، د: السياسي إلى منتصف القرن الثاني
  .ف بتصر٢١-١٨ صم،١٩٦٦، ٣علي الجندي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط:  ِشعر الحرب في العصر الجاهلي)٢(
  .٦٤، ص١٠شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط. د:  العصر الجاهلي)٣(
: وينظر، أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي ،١/٦٨لأللوسي، دار الكتب العلمية، :  بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب)٤(

 . وما بعدها٩٣م، ص١٩٨٦، ٢منذر الجبوري، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ط 
  .١/٥٠٢م، ١٩٨٢ الكامل في التاريخ، ابن األثير، دار صادر، بيروت، )(٥
) ط(م صفحة   ١٩٨٨=هـ  ١٤٠٨محمد أحمد جاد المولى وآخرين ، دار الجيل، بيروت،          : تحقيق:  أيام العرب في الجاهلية    )(٦

  .في المقدمة
وتاريخ العرب . ٢٤٦ص: لعرب في الجاهليةوأيام ا. ١٥٥م، ص٢٠٠١، ٢توفيق برو، دار الفكر، ط    : تاريخ العرب القديم  ) ٧(

  .١٧٣م، ص٢٠٠٨، ١الجيزة، ط، أحمد حجازي السقا، مكتبة النافذة. د: القديم من إبراهيم عليه السالم إلى ظهور اإلسالم
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ماه مع نوق جـساس، رماهـا بـسهم         ولما رأى كليب ناقة الضيف ترعى بعد إذ في حِ         ... عظيماً من السيادة  
  )١(.فثارت الحرب بينهم

 حـوال فالشِّعر هو الِمداد الـذي دون بـه أ        لعربي هذه األيام وغيرها من حياة العرب،        سجل الشاعر ا  
يعتبر مصدراً مهماً في تاريخ العرب وحضاراتهم في ذاك العصر، إذ يصور لنا كثيراً أحـوال             "العرب، حيث   

عقليـتَهم، فَبـِه حفظـِت      العرب االجتماعية والدينية كما يصور لنا طباعهم وأخالقَهم، وعاداِتهم وديانـاِتهم و           
 كثيراً مـن  هم، وهو لذلك يتضمن، وفيه ذكر أليام العرب ووقائعِ   العربيةُ األنساب وعرفت المآثر، ومنه تُعلِّمتِ    
وهو لذلك السبب مرآة تنعكس عليها صـورة حيـاتهم فـي الحـرب              .. عادات العرب وطباعهم في الجاهلية    

  )٢(".والسلم
   رفيعة في قبيلته، وله أهمية كبيرة تصورها تلك الفرحة التـي كانـت     منزلةٌ ولهذا كان للشاعر الجاهلي 

حيـث  ) البـن رشـيق   : العمدة(تموج بها نفوس أبناء القبيلة إذا نبغ من بينهم شاعر، وذلك واضح في كتاب               
ـ               :" يقول ع النـساء   كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتِت القبائُل فهنَّأتْها، وصنعت األطعمـةَ، واجتم

 عـن   لدان؛ ألنَّه حمايةٌ ألعراضـهم، وذب     يلعبن بالمزاهر، كما يصنعون في األعراس، ويتباشر الرجال والوِ        
و شاعر ينبـغ فـيهم، أو فـرس         أأحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم وكانوا ال يهنئون إال بغالم يولد            

  )٣(".تنتج
  للغة واألشعار؛   ين فضل كبير في حفظ ا     وكان للشعراء الجاهلي"     الشعر، فقـد    فهم أكثر من حمل لواء فن 

     هم كل ما كان يمكن أن يفُّل عزيمتهم في الكفاح المرير لـضمان مقومـات               ِيأقصوا إلى القرار العميق من وع
  )٤(".الحياة في الصحاري والقفار

دراسـة دالليـة     ودراستهاوالحرب القتالألفاظ  برصد  في هذه الدراسة    سيقوم الباحث   وفي هذا السياق    
  .معجمية عند شعراء المعلقات السبع

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢١٤-٢١٣صتوفيق برو، : تاريخ العرب القديم) ١(
 .ت.، د١/٣٨ شباب الجامعة، اإلسكندرية، ، مؤسسةالسيد سالم. د:  دراسات في تاريخ العرب، تاريخ العرب قبل اإلسالم)٢(
 .١/٦٥م، ١٩٧٢، ٤محمد عبد الحميد، دار الجليل، بيروت، ط: ابن رشيق، تحقيق: العمدة ٣)(
 .ت.، د١/٥٦، ٥كارل بروكلمان، نقله للعربية عبد الحليم النجار، دار المعارف، ط : تاريخ األدب العربي )٢(
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  مباحث داللية) ٢(
  :الداللة وأنواعها) ١

   بالمعنى   ىيقصد بالداللة ما يسم Meaning          ويستخدم هذان المصطلحان كما لو كانا مترادفين عند كثير 
للغة، وهو علـم الداللـة أو علـم    من اللغويين، وقد اختص بدراسة الداللة أو المعنى اللغوي فرع من فروع ا       

 دراسة المعنى أو البحـث فـي المعـاني        : " الذي تتفق الدراسات اللغوية على تعريفه بأنه       Meaningالمعنى  
وقد أجمع علماء اللغة على أن المعنى هو غاية الدراسات اللغوية كلها؛ فالمعنى هـو الحيـاة                 ") ١(".ومشكالتها

  :وتنقسم الداللة إلى قسمين )٢(".بيرية وهو همزةُ وصِله إلى المتلقِّيبجميع معالمها، واللغة وسيلته التع
  " meaning" Functional المعنى الوظيفي -١
  " meaning"  Unfunctional . المعنى غير الوظيفي-٢

وهـو   ).النحوي(فالمعنى الوظيفي هو الذي يشمل المعنى الصوتي والمعنى الصرفي والمعنى التركيبي            
  .يليس مجال بحث

فهي التي تستمد من طبيعة بعض األصوات مثل إيثار صوت على صوت آخر،              ": الداللة الصوتية  -١
فهما يدالن عل فـوران المـاء       " نضح"، و "نضخ:" لوجود فرق بينهما في المخرج، من ذلك على سبيل المثال         

بقوة وعنف وصـوت    عن فوران الماء     ولكن لما كان صوت الخاء أقوى اختيرت للمعنى القوي وهو التعبير          
  )٣(."الحاء أضعف اختيرت للتعبير عن المعنى األضعف وهو تسرب الماء بضعف وبطء

) كـذّاب (نيتها ومن أمثلة ذلك كلمـة  فهي الداللة التي تستمد من طريق الصيغ وبِ " :الداللة الصرفية  -٢
ل بكثرة بخالف الثانية التي     التي تدل على حدوث الفع    ) فعال( فاألولى جاءت على صيغة   . بدالً من كلمة كاذب   

  )٤(.جاءت على صيغة فاعل التي تدل على الفاعلية المجردة
وهي التي تستمد من طبيعة وضع األلفاظ من جملتها من حيث التقـديم والتـأخير            :الداللة النّحوية  -٣

  )٥(.ملة هذا النظام أصبح من العسير فهم المراد من الجحوي لو اختّلترتيباً وفقاً للنظام النَّ
  ٤-  ويشترك في فهم هـذه      ستمد من الكلمات باعتبارها رموزاً لألشياء     ذي ي  ال ووه: المعنى المعجمي 

  )٦( .الداللة جميع أفراد البيئة تقريباً
  ،meaning  Semanticalالمعنى الدالليوإن شئت فقل "، الداللة غير الوظيفية أوالمعنى غير الوظيفيأما 

  

                                                
 ٣١م، ص١٩٩٨=هـ ١٤١٨ط ،  .محمد حماد، دار الثقافة العربية، القاهرة، د.  د:مدخل إلى التفكير الداللي) ١(

م، ٢٠٠٦= هــ   ١٤٢٦،  ٤د كمال بشر، دار المقداد، غزة، ط      .أ: صادق أبو سليمان، تقديم   . د: التثقيف في اللغة العربية   ) ٢(
 .٢٧١ص

  . ٤٦ص:  داللة األلفاظ)٣(
  . ١١٧م، ص١٩٨٦، ١٠ مكتبة الشباب، القاهرة، ط حلمي خليل،. د:  الكلمة دراسة لغوية ومعجمية)٤(
  .٤٨ص:  المرجع السابق)٥(
 .٤٧ص:  داللة األلفاظ) ٦(
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  :)١(مة؛ يقسمه علماء الداللة إلى قسمينوهو معنى الحياة بصفة عا
  :ينقسم إلى قسمين رئيسينو) المعنى الداللي(داللة المعنى أو 

  . المعنى العام-أ
  . المعنى الخاص-ب

  :وتؤثر فيها مؤثرات المجتمع والسياق، ويمكن الحديث عنها على هذا النحو؛ فهي مجال بحثي
والذي يشكّل قاسماً مشتركاً بين "، Lexical meaning عجمي المعنى الميقصد به :  المعنى العام-أوالً

  )٢(".أهل اللغة يدلون به على معنى مشترك من معاني حياتهم العامة، وال عالقة له بأي معاٍن خاصة
   )٣(".العمومية والتعدد وغير الثبات: وقد حدد اللُّغويون للمعنى المعجمي خصائص أهمها

فية ارتباط المفردات المشتركة في الجذر الواحد بمعنى عام تراه فيها أينمـا             كما وأن المعجم يوضح كي    "
) قتـل (، و الشاهد في جذر   )٤(" وقعت، وقد يكون للمفردة الواحدة معاٍن متعددةٌ، يحدد معناها من خالل السياق           

  .قتل المقاوم العدو، وقتل الحب العاشقَ: مثالً نقول
، وهو المعنى الذي يـرتبط فهمـه   Social meaning  نى االجتماعيالمعأي :  المعنى الخاص-ثانياً

بالفرد أو األفراد بتجاربهم وما ورثوه من أسالفهم، لذا فهو يرتبط ببعض الجماعات والبيئات، قد يختلف مـن               
 وهو خاص بالمقام الذي يقال فيه وبقائله الفرد أو الجماعة، فهو ذو دالالت خاصة ال يعرفها أهل                .. فرد آلخر 

  )٥(".اللغة جميعهم
  :لذا يمكن تشقيق المعنى االجتماعي إلى فروٍع منها

 وهو المعنى البالغي الذي يبدعه األديب بوسائله اإلبداعية Literary meaning: المعنى األدبي -١
  )٦(إلخ...من استعارة وكناية ومجاز 

 Contexual meaning: المعنى السياقي -٢

ـ           " " كعبـارة   ) مناسبة النص ( وهو المعنى الناتج عن الظروف المحيطة بالكالم ودوافعه؛ أو ما يسمى ب
" انـصرف "، وكـذلك لفـظ      )٧("يختلف نطقها في مجال الترحيب عنه في مجال السخرية        ". أهالً وسهالً 

  .تختلف حسب السياق أو التنغيم
  Professional meaning": الصناعة "المعنى المهني -٣

                                                
  .١٢١-١٠٦ص: المرجع السابق) ١(
  .٢٧٨ص: التثقيف في اللغة العربية) ٢(
  .٢٨٠ص: المرجع السابق) ٣(
  .٢٤٩ -٢٤٢م، ص١٩٧٩، ٢كتاب، طتمام حسان، الهيئة المصرية العامة لل. د: اللغة العربية معناها ومبناها) ٤(
  . وما بعدها٣٤٢اللغة العربية معناها ومبناها، ص: وينظر. ٢٨٢ص: التثقيف في اللغة العربية) ٥(
  .٢٨٣ص: التثقيف في اللغة العربية) ٦(
وم، جامعـة   زياد أبو يوسف، كلية دار العل     ): رسالة ماجستير (ألفاظ الحياة االجتماعية    : وينظر. ٢٨٣ص: المرجع السابق ) ٧(

  .١٧م، ص١٩٩١القاهرة، 
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كل مهنة ألفاظ تحمل في أذهان أهل المهنة أو الحرفة أو الوظيفة دالالت خاصة، فلغة المعلمين تختلف عـن                 ل"
  إلخ... )١("لغة العمال والبائعين وكذلك لغة الفقهاء والعلماء وغيرهم

  Environmental meaning: المعنى البيئي -٤
 صوتية ونغمات تغاير لغةَ الحضر، وكـذلك        تتميز بجوانب ) الريفية والفالح (ال يخفى على أحٍد أن لغة       

وإذا كانت هناك مالمح عامة للغة كل بيئة منها، فإن هناك مالمـح         "لغة البدو تختلف عن لغة السابقين وهكذا،        
في ) البسطة(لغوية خاصة يتميز بها أبناؤهم يكتسبونها من عملهم بل من لغة الحياة في مجاالتهم الخاصة فـ                 

، والتوسع فـي    )٢(".بالسياط، وفي بلدان عربية أخرى تعنى السرور أو الفرحة والسعادة         العراق تعني الضرب    
   .الرزق والعلم

التواصل والحديث بين أفراد المجتمع الواحد يفرض عليهم وجود قائمة مشتركة من الكلمات يفهمـون               ف
ن الصعب تحديدها، ويرجع ذلـك      الدالالت المعنوية في هذا السياق م     .. معاِنيها بكيفية متشابهة ومتقاربة، لكن    

  .تبعاً لدرجة تفاوت الفهم والفروق الفردية من شخص آلخر
   Semantic fields: الحقول الداللية) ٢

وهو منهج دراسي تصنف المفردات فيه وفق الموضوع؛ فهو يعتمد على بيان المعنى الخاص بكل لفظ                 
 متنوعة صغيرة ظهرت مع بداية التدوين، ومن ثـم          الليةً د ف لغويونا القدامى رسائلَ   وقد ألَّ في الحقل الداللي،    

وكان هدفها تعليمياً وعامالً مساعداً للكاتب والشاعر؛ فهـي تمـدهما           "تصنيف المعاجم الموضوعية بعد ذلك،      
حـول موضـوع     وعرض أفكارهما في دقة وأناقة       ،تهمابالكلمات األكثر مالءمة من غيرها للبحث عن ضالّ       

 لنرى التقارب بينه وبين المعجمـات الحديثـة         ؛)٤(هيدص البن سِ   المخص ذا المقام معجم  ونذكر في ه   )٣(".محدد
 حول بعض المحاور الرئيسة المختلفـة،        الكلماتِ  حيث جمع  ؛ى على الحقول الداللية؛ فهو عمل ضخم      بنَالتي تُ 

ن أسـماء وأعـضاء     ها، واإلنسان وما يتعلق به م     ء وأجوا جوم في فصل، وكذلك األرض    فوضع ما يتعلق بالنُّ   
، ووضع النبات وأنواعه في فصل، كما أفرز أبواباً تحدث فيها عن القتال، من هذه األبـواب       وصفات وأخالق 

بعضهم بعـضاً    تناول   تشاول القوم : ")٥(باب التناول في القتال، تحدث عن التناوش بين القوم أي التنازل، قال           
عـركتهم  : " تحدث في باٍب آخر عن التعارك والتبارز، قـال          تناوشوا وتآخذوا، ويقصد تقاتلوا، ثم     ،في القتال 

الحرب تعركهم عركاً مشتقاً من عرك األديم، وتحدث عن المبارزة، وأيضاً في باب آخر عن المقارعـة فـي      
  " .القتال

 وهذا العمل ال يكاد يخرج عن تطبيقات الحقول الداللية التي يتحدث عنها اللّغويون المحدثون؛ كالدكتور              
مجموعـة مـن    "ذكر األلفاظ ومعانيها؛ أو المقاِربة لها، أي هي         : مختار عمر مبيناً الحقول الداللية بأنها     أحمد  

                                                
  .٢٨٤ص: المرجع السابق) ١(
  .٢٨٤ص: المرجع السابق) ٢(
  .٨٥ص:  علم الداللة)٣(
  .ت.ابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت، د: المخصص) ٤(
  .٢/٧٩  مج:المخصص) ٥(
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 ي ه نظرية الحقول الداللية  أهم مبادئ   ن  أي  أ )١(".الكلمات ترتبط داللتها، وتُوضع عادةً تحت لفظ عام يجمعها        
  وكل الوحدات تنت. نأن الوحدة المعجمية تنتمي إلى حقل معيها، كـذلك ال يـصح إغفـال    مي إلى حقول تخص

  .غوية فيه الوحدة اللُّد الذي تِرقالسيا
  Semantic relations: العالقات الداللية) ٣

من أمثال سيبويِه وابِن فارس وابن ِجنِّي والـسيوطي وغيـرهم عـن عالقـة               "تحدث علماؤنا القدامى    
طريقهم في الدراسة، ورأينـا جماعـة مـن لغويينـا           المفردات ببعضها في اللغة، وجاء المحدثون فواصلوا        

 العالقات الدالليـة " المحدثين تستفيد من اتصال المشرق بالمغرب فتدرس هذه الظاهرة في إطار ما يسمى بـ

Semantic relations )وال يختلف ما جاء عند قدمائنا في هذا المجال في جـوهره عمـا جـاء بـه    )٢ ، 
ا جاء به المحدثون هو أنهم سعوا إلى تقنين ما جاءوا به في إطار منهج لغـوي       أهم ما يميز م   "المحدثون؛ لكن   

   )٣(". وربطوا تعدد المعنى بالتغير في اللغة،عام يمكن تطبيقه على جميع اللغات
  )٤(:وقد صنَّف علماؤنا هذه العالقة على النحو التالي

  .الترادف )١
 .المشترك اللفظي )٢

 .التضاد )٣

  
  
  
  

                                                
  .٧٩ص: علم الداللة) ١(
 .٢٨٥ص: التثقيف في اللغة العربية) ٢(

 .٢٨٥ص: المرجع السابق) ٣(

 . وما بعدها٢٨٠صينظر الباب السابع من هذه الدراسة  )٤(
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  الباب األول

  القتال وألفاظه المرادفة أو المقاربة له في المعنى
  

  :وفيه فصالن
  .لفظ القتال ومعانيه: الفصل األول
  .ألفاظ القتال المقاربة له في المعنى: الفصل اآلخر
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  :مدخل

عرف اإلنسان منذ فجر التاريخ، ومنذ بـدء حياتـه علـى األرض        
، حيث ولدت ألفـاظ اسـتخدمها       )١()قابيل وهابيل (،"السلم"و" القتال"

، ولقـد  "كالقتال"للتعبير عن استعماالته اللُّغوية في مجاالتها المختلفة  
القتـال؛ كـالحرب،    جرت على ألسنة الشعراء ألفاظٌ دالـةٌ علـى          

المعركة، النِّزال، الوقيعة، الغارة، الغزوة، الهيجـاء، المعمعـة،          
دالةٌ علـى أدوات الحـرب ومالبـسها؛        ، وألفاظٌ   الوغى، والكريهة 

كالسيف، الرمح، القـوس، الـسهم، الـدرع، النبـل، الـسربال،          
؛ والدفاع كـالكر والفـر واالقتحـام   إلخ، ولغة الهجوم  ...،والبيضة
  إلخ...النصر والهزيمةوألفاظ 

لم يترِك الجاهليون إال نزراً يسيراً من اآلثار فيه صور الحـروب            "
ل، لهذا صار ِعلمنا عن حروبهم مستمداً مـن         والجنود ومعدات القتا  

النصوص الشعرية القليلة ومن نصوص معدودة وردت في اآلثـار          
البابلية، وفيه إشارات إلى العرب، ومن موارد أعجميٍة         اآلشورية أو 

وال يخفـى أن     ٠)٢("مكتوبة تحدثت عن حروب وقعت مع العـرب       
ـ           ن مخاصـمات   الشاعر الجاهلي قد سجل ما حدثَ في عـصره م

ومنازعات وحروب كانت تقوم بين قبيلته والقبائل األخرى، أو بين          
ئل بعضها ببعض، وسنقف في هذا الباب عنـد هـذه األلفـاظ             القبا

  .ومشتقاتها
معـاجم اللغـة     استخدم الباحـث أهـم       الباب األول هذا  في  

؛ في الوصول إلى معاني األلفاظ وفروقها الداللية؛ ومـن          )٣(العربية

                                                
أول جريمة قتل في تاريخ البشرية كانت على يد قابيل الذي قتَل أخاه هابيل، وسطّر القرآن الكريم آياٍت تُتلى إلـى يـوم                       ) ١(

َأ ابنَي آدم ِبالْحقِّ ِإذْ قَربا قُرباناً فَتُقُبَل ِمن َأحِدِهما ولَم يتَقَبْل ِمن اآلخَِر قَاَل لََأقْتُلَنَّك قَاَل ِإنَّما       واتُْل علَيِهم نَب  {: القيامة، قال تعالى  
   تَِّقينالْم ِمن ُل اللّهتَقَب٢٧{ي {       ٍاِسطا َأنَاْ ِببِلتَقْتُلَِني م كدي طتَ ِإلَيسلَِئن بالَِمينالْع بر ِإنِّي َأخَافُ اللّه لََأقْتُلَك كِإلَي ِديي }ِإنِّي } ٢٨

           اء الظَّاِلِمينزج ذَِلكاِب النَّاِر وحَأص ِمن فَتَكُون ِإثِْمكِبِإثِْمي و وءَأن تَب مِ       } ٢٩{ُأِريد حبفََأص قَتَْل َأِخيِه فَقَتَلَه هنَفْس تْ لَهعفَطَو ن
٣٠-٢٧:  سورة المائدة}٣٠{الْخَاِسِرين.  

  .٥/٣٩٩م، ١٩٨٠، ٣جواد علي، دار العلم للماليين، بيروت، ط. د: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم) ٢(
، ١إبراهيم السامرائي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ط      . مهدي المخزومي، د  . د: الفراهيدي، تحقيق : كتاب العين ) ٣(

. م١٩٨٤= هـ١٤٠٤ ٣أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، ط       : للجوهري، تحقيق : الصحاح. م١٩٨٨= ـ  ه١٤٠٨
عبد اهللا علي : ابن منظور، تحقيق: لسان العرب .ت.عبد السالم هارون، دار الفكر، د    : يقابن فارس، تحق  : معجم مقاييس اللغة  
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البـن   (معجم مقاييس اللغـة   اني وما بعده سيتخذ الباحثُ      الباب الث 
منهجاً له في البحث عن جميع األلفاظ الواردة في المجاالت           )فارس

الداللية؛ لسهولة مادته ووضوحها، حيـث إن شـرحه مـوجز ال            
وإن كان ثمة   . إسهاب فيه، ويجمع في طياته مادةَ كثيٍر من المعاجم        

، فإن ذلـك يـدل   كمعجم لسان العرب ة؛  معجم آخر برز في الدراس    
وسيذكر الباحـث بعـض     . على أن اللفظَ لم يرد في معجم الدراسة       

الشواهد الشعرية لكل لفظ لبعض شعراء الدراسة، ثم يرجـئُُِ بقيـةَ           
األبيات الشعرية الواردة عند الشعراء في ملحٍق في نهاية البحـث؛           

ردت عند الشعراء؛   وذلك بعد جدول إحصائي لجميع األلفاظ التي و       
  .مرتِّباً الشعراء زمنياً من األقدم إلى القديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                            
أبو الوفاء نصر الهوريني، دار الكتب العلمية،       :  للفيروز آبادي، تحقيق   :القاموس المحيط  .ت.الكبير وآخرين، دار المعارف، د    

  .م٢٠٠٩= هـ١٤٣٠، ٣بيروت، ط 
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  الفصل األول
  لفظ القتال ومعانيه

م وانتهـاء    مروراً بعصر اإلسال   بحد ذاته عبر العصور من بداية العصر الجاهلي       " القتال "لفظلو تتبعنا   
. وإزالةَ الـروح  عني لغةً اإلذالَل واإلماتة      بمعاٍن حقيقية وأخرى مجازية؛ فهو ي      بعصرنا الحديث، لوجدناه ورد   

 اللُّغوي، هو فعل ما     عني؛ إضافةً للتعريف  ي أما في االصطالح ف    ،)١(قَتْل: لكن إذا اعتُبر بفعل المتولّي لذلك يقال      
   )٢(.يحصل به زهوق الروح

  : بمعاٍن عدة، منهالقتال في المعاجم العربية والشعر الجاهليورد لفظ ا
    :)٤(قول امرئ القيس: ، وشاهده)٣( اللعن-

حاٌل واحد رضي المرءما أكفرهقُتل  ليس ي ٥( اإلنسان(  
  ) الطويلالبحر(:)٧(قول عنترة: ، وشاهده)٦( العشق-

                                                
ـ ١٤٢٣،  ٢عدنان داودي، دار القلم، دمـشق، ط      : معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، لألصفهاني، تحقيق      ) ١( م، ٢٠٠٤= هـ

  .٦٥٥ص
  .ت.د ،١٩٦علي الجرجاني، دار الرشاد، القاهرة، ص:يكتاب التعريفات، معجم فلسفي منطقي فقهي لُغوي نحو) ٢(
حيث قـال  ). ١٧:سورة عبس(}قُِتَل الِْإنسان ما َأكْفَره{: كما وردت في القرآن الكريم   . جاءت بمعنى اللعن؛ من باب الشتم     ) ٣(

سـورة  (}وما قَتَلُوه يِقيناً  {:قال تعالى " قتلوه"وجاءت  . قاتَل اُهللا امرَأ القيس نطق بالقرآن قبل أن ينزل        : عنه بعض األدباء والنقاد   
  .، وهو دعاء عليهم بالهالك)١٠: الذارياتسورة (}قُِتَل الْخَراصون{: وفي موضع آخر. ، أي عدم اإلحاطة به)١٥٧:النساء

لـرحيم محمـود، دار     األسـتاذ عبـد ا    : الزمخشري، تحقيق : أساس البالغة {. ؛ أي احبسوه  "اقتلوا سعداً قتَله اهللاُ   : "وفي األثَر  
  .}٣٥٥م، ص١٩٨٢هـ ١٤٠٢بيروت،  -المعروفة

 
  )م٥٤٥ -٤٩٧=  ق هـ ٨٠ -١٣٠: (امرؤ القيس) ٤(

                رار، من أشهر شعراء العرب، يمانيجر بن الحارث الكندي، من بني آكل الماألصل، اشـتَهر بلقبـه،      هو امرؤ القيس بن ح 
الضطراب أمره طـول    (عرف امرُؤ القيس بالملك الضليل      . عدي: وقيلمليكة،  : جندج، وقيل : اختلف المؤرخون باسمه فقيل   

عني معاصرونا بِشعره وسيرته، له ديوان صغير جمع فيه بعض ما ينسب            ). لما أصابه في مرض موته    (وذي القروح   ) حياته
  ].١٧٥ص: العربيتاريخ األدب و ،٢/١١ للزركلي،: األعالم [.أسدها ديار من بني إليه، والديار التي يصفها كلّ

  م، ١٩٩٠، ٩ار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط.
  . ٤٣٦م، ص١٩٧٤= هـ١٣٩٤ابن أبي شنب، الشركة الوطنية، : األعلم الشنتمري، تصحيح: ديوان امرئ القيس) ٥(
: ؛ قتلتُ الخمر  مع العشق فإنها تدل على هالكه بالعشق، وهذا المعنى مجازى         ) قتل(إذا وردت كلمة    ): "أساس البالغة (في  ) ٦(

  :-رضي اهللا عنه-مزجتُه، قال حسان بن ثابت
  ".ِإنَّ الَّتي ناَولَتني َفَرَددُتھا       ُقِتَلت ُقِتلَت َفھاِتھا َلم ُتقَتِل

ـ  ٢٢(عنترة بن شداد    )٧( هو ابن عمرو بن معاوية بن مراد العبسي أشرف فرسان العـرب فـي الجاهليـة،      ). م٦٠٠=  ق ه
اعته وفروسيته، وهو من الرق من شعراء الطبقة األولى من أهل نجد، كان أحسن العرب شيمةً ومـن     استطاع أن يتحرر بشج   

قسم غنائي وجداني، وقسم : أعزهم نفساً، يوصف بالِحلم على شدة بطشه، وفي ِشعره رقةٌ وعذوبة، عاش طويالً، ِشعره قسمان            
  . ينسب إليه ديوان شعر، وهو من شعراء المعلقات السبعقَصصي ملحمي، تُرجمت قصته إلى األلمانية والفرنسية،

  ].٢٠٤ص: وتاريخ األدب العربي. ٥/٩١: األعالم[
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  )١(حِدراٍم ال يوسد في اللَّ غَقَتيُلَأال قاتََل اُهللا الهوى كَم ِبسيِفِه       
  )البحر الرمل(: )٢(قول طرفة: وشاهده قتل الحب في صراع األشواق،-

 ِك داءبكُن حر          قاِتالًال يِبح ذا ِمنِك ماِويه ٣( لَيس(  
  ) الطويلالبحر: (قول عنترةو

  )٤( الغَراِم مقَيدُأقاِتُل َأشواقي ِبصبري تَجلُّداً       وقَلِبي في قَيِد
  )الطويلالبحر ( :قول عنترة:  الغزل، وشاهده-

  )٥(تُقاِتُل عيناها ِبِه وهو مغمد       وِمن عجٍب َأن يقطَع السيفُ في الِغمِد        
  )الطويلالبحر (:)٦(قول زهير:  اسم مكان، وشاهده-

         همتَ غَيرَأكرِحلماً و أتَ لَهبقاِتلُهعباٍد م هوو نهضتَ عَأعر٧(     و(  
  ) الوافرالبحر( :قول عنترة:  الموت والقتال الدائر في الحروب، وشاهده-

  )٨(  وألفاً في الشّعاب وفي الهضاب   منهم  مائتـين حـراًقتلنا        
  )البحر الطويل: (وقول زهير

  )٩(هـقاِتلُك ـا فَِإنَّــوِإلّا تُضيعه    ِد ِغرةً   ــ تَعلَّم َأن ِللصي:وقُلتُ
      الحظتُ من خالل اطّالعي على أشعار الجاهلي   ـ  )١ ()القتال (لفظين أن ؛ مقارنـةً   األكثـر شـيوعاً    و ه

 - المعمعـة  -الغـزوة - الوقيعـة  -ء الهيجـا  - النزال - العراك -الحرب: بالمصطلحات الدالَّة على القتال مثل    
  إلخ...الوغى

                                                
  .٥٣م، ص١٩٨٥=هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، : ديوان عنترة) ١(
م ، ٥٤٣د في البحرين، نحو سنة  الوائلي، ولهو عمرو بن العبد بن سفيان بن سعد البكري ) م  ٥٦٩ت  :  (طرفة بن العبد  )  ٢(

  .وهو شاعر من الطبقة األولى، نشأ في أسرة كثُر فيها الشعراء، فقَد أباه وهو طفل، ونشأ الهياً في حضن أعمامه
يتضح فـي  ). لخولة أطالل ببرقة ثهمد: (له ديوان صغير أشهر ما فيه المعلقة وهي دالية تقع في مائٍة وأربعِة أبيات، ومطلعها  

نه مغرق في الجاهلية روحاً ولغةً وأسلوباً، تمسكاً بالعصبية القبلية، ال يعرف الرياء والمراوغة، في معلقته تعبير عن                  معلقته أ 
  ].٢٢٩ص: ، تاريخ األدب العربي٣/٢٢٥: األعالم. [تجربة حياتيه عميقة، وهي غنائية قريبة من الغنائية الرومانسية الحديثة

  .١٤٥م، ص١٩٩٤=هـ ١٤١٤، ١لبنان، ط-ضناوي، دار الكتاب العربي، بيروتسعدي ال. د: شرح: ديوان طرفة) ٣(
  .٥٩ص : ديوان عنترة) ٤(
  .٥٨ص : المرجع السابق) ٥(
ـ  ١٣ت  ) (٦( م، نشأ فـي  ٥٣٠هو زهير بن أبي سلمى، ربيعة بن رباح المزني المضري، ولد في نجد سنة       ) : م٦٠٩ = ق ه

بشامةَ خاِل أبيه، له ديوان شعر أكثره في المدح، كان ينْظُم قـصيدتَه فـي شـهر    غطفان، أخذ الشعر والحكمة والترصن عن  
"  لم تكلّمى دمنةٌ أوفَ أمنِمَأ: "وينقحها ويهذبها في سنة، فكانت قصائده تُسمى الحولياِت، أشهر ما في ديوانه المعلقة التي مطلعها

، وتاريخ  ٣/٥٢: األعالم. [، تقبيح للحرب، ومجموعة من الحكم      بيتاً، وفيها مدح للمصلحين    ٦٠ميمية تقع في نحو   : ومضمونها
  ].٢١٣ص: األدب العربي

   .ت.، د٦٩كرم البستاني، دار صادر، ص: تحقيق: ديوان زهير) ٧(
  .١٤ص : ديوان عنترة) ٨(
  .٦٧ص: ديوان  زهير) ٩(
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واأللفاظ المقاربة  ،  )حروبأي الدائر في المعارك وال    (؛  )القتال(لفظ  ث برصد األلفاظ الدالة على      وسيقوم الباح 
  .؛ وهو موضوع الدراسةله في المعنى

  : أهمها ما يلي،)القتال (عر الجاهلي بصيٍغ عدة تحمل معناه المعجميفي الشِّاللفظ  ورد
  : الفعل-أوالً
  : )قَ تَ َل (الفعل الماضي. ١
  :مسنداً إلى ضمائر) قَتَل(جاء الفعل  :لقَتَ -
  )البحر الكامل(: )٢(ةالمهلهل بن ربيعقول  : وشاهده.)فَعل(واو الجماعة على وزن ، مسنداً إلى قتلوا -أ

  )٣(  كَذَبوا لَقَد منَعوا الِجياد رتوعا   كُلَيباً ثُم قالوا َأرِتعوا     قَتَلوا  
  )البحر الوافر(: قول عنترة :، وشاهده)فعلتُ(على وزن ) تاء الفاعل(مسنداً إلى اسم ظاهر ،  قتلتُ-ب

  )٤( سراتَكُم وخَسلتُ ِمنكُم       خَسيالً ِمثَل ما خُِسَل الِوبارقَتَلتُ
  )البحر الوافر(: قول عنترة : وشاهده)فعلْنا(على وزن   لِـ نا الجماعةاًمسند،  قتلْنا-ج

  )٥(وَألفاً في الِشعاِب وفي الِهضاِب       اً        ِمنهم ماَئتَيِن حرقَتَلنا
  )البحر الخفيف(: قول المهلهل :وشاهده، مسنداً إلى ميم الجمع ، قَتلتُم-د

  )٦( في الخَوالي ِبقَتِلِهكَيفَ صبري وقَد قَتَلتُم كُلَيباً       وشَقيتُم
  .مضى وذهب، يقال خال شبابه: خال
  .)البحر البسيط(: قول عنترة : وشاهده)فاعلتُ( تاء الفاعل على وزن  إلىاًمسند ، قاتلتُ-هـ

  )٧(اَألجِلى ِمن عن في ِإثِرِهم َأمضوا ِفرقاً       والطَّ فُرسانَهم حتّى مضقاتَلتُ
  )البحر الكامل(: قول عنترة : وشاهده)فُِعل(مبنياً للمجهول مسنداً إلى واو الجماعة على وزن ،  قُتلوا-و

  )٨( ِبذي َأغياِلقُِتلواال تَأِسين على خَليٍط زايلوا       بعد اُأللى 

                                                                                                                                                            
  .لك؛ أي سأعاقبك وأضربكسأقتُ: أصبح لفظ القتال يأخذ منحى آخر ومعنى غير الذي عهده، وهو من قولك) ١(
هو عدي بن ربيعة بن هبيرة التغلبي، أبو ليلى، لُقِّب بالمهلهل لسهولة ِشعره، ولُقِّب بالزير ِلشدة ميله إلى مجالسة النِّـساء،        ) ٢(

ـ  . خاُل امرئ القيسم، وهو ٥٢٥= م  .ق١٠٠ كان بطالً عنيداً من أبطال حرب البسوس، ُأِسر ومات في أسِره سنة            ان مـن  ك
أصبح الناس وجهاً وأفصحهم لساناً، له ديوان شعر لم يعرفْ منه إال ما نقلتْه كتب األدب، ومعظمه في رثاء أخيه كُلَيب وفـي        

  .أدب المهلهل أدب الحرب والغزل، أدب العاطفة الرقيقة والعاطفة العاصفة. مهاجمة أعدائه من بني بكر وأحالفهم
  .].ت.، د١٩٥حنَّا الفاخوري، دار الجيل، ص: امع في تاريخ األدب العربيالج: وينظر. ٤/٢٢٠: األعالم[
  . ٤٨م، ص١٩٩٦، ١طالل حرب، دار صادر، بيروت، ط: تقديم وتحقيق: ديوان المهلهل بن ربيعة) ٣(
 ذَنب لها جمع وبر، وهي دويبة من دواب الصحراء، طحالء اللون، ال    : الرِذل من كل شيء، الوبار    : نقي، والخسيل : خُسل )٤(

 ].٦٤ص: ديوان عنترة. [تدجن البيوت

  .١٤ص: المرجع السابق) ٥(
  .٧٠ص: ديوان المهلهل) ٦(
  .١٠٩ص: ديوان عنترة) ٧(
  .١٠٨ص: المرجع السابق)٨(
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  :الفعل المضارع. ٢
  : مسنداً إلى ضمائر المضارعجاء الفعل

  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: شاهدهو) أفاِعل(بصيغة المتكلم، على وزن ، ُأقاِتُل -أ
  )١( الِفراقُ ِبال ِقتاِل كُلَّ جباٍر عنيٍد       ويقتُلنيُأقاِتُل

: قوُل امـرئ القـيس   : وشاهده)تفعلوا(، على وزن  )نا الجماعة، بصيغة جمع المتكلم    (مسنداً لـ   ،   تقتلونا -ب
  )البحر الوافر(

  )٢(كُم       وِإن تَقِصدوا ِلدٍم نَقصِد نُقَتِّلْتَقتُلونافَِإن 
؛ بتـشديد العـين وفيـه       )نفعل( جمع المتكلم، على وزن      بصيغة) الجماعة(مسنداً لكاف المخاطبة     ، نقتِّلْكُم -ج

  )ر الوافالبحر(: قول امرئ القيس :، وشاهدهمبالغة في القتل
  )٣(       وِإن تَقِصدوا ِلدٍم نَقصِدكُمنُقَتِّلْفَِإن تَقتُلونا 

  ) الخفيفبحرال(: قول المهلهل :وشاهده) نلَعأفْ( مسنداً إلى نون التوكيد، على وزن ْ ٌأقتُلَن-د
  )٤(ِبكُلَيٍب       كُلَّ قَيٍل يسمى ِمن اَألقياِل لََأقتُلَنفَلَعمري 

البحـر  (: قـول زهيـر    :، وشـاهده  )يفعل(مبنياً للمجهول مسنداً إلى واو الجماعة، على وزن         ،   يقتلوا -هـ
  )الطويل

  )٥(ناياهم القَتُل       وكانوا قَديماً ِمن م فَيشتَفى ِبِدماِئِهميقتَلواوِإن 
  .) الكاملالبحر(: قوُل عنترة : وشاهده)ُأفعل(مبنياًَ للمجهول، على وزن  ، ُأقتَل-و

  )٦(ُأقتَِلي حياءِك ال َأبا لَِك وِاعلَمي       َأنّي ِامرٌؤ سَأموتُ ِإن لَم ِناقْفَ
  ) الطويلرالبح(: )٧(قول لبيد : وشاهده)نُفاعل(بصيغة الجمع على وزن  ، نُقاِتل-ز

                                                
  .١٠٥ص: المرجع السابق) ١(
  .٣٤٧ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  .٣٤٧ص: المرجع السابق)٣(
الملـك دون  : لعمري قسمي، القيـل : لَعمري، والتقدير : ، والدين يقال في القسم    مدة الحياة : العمر. ٧٠ص: ديوان المهلهل ) ٤(

  .الملك األعظم
. د: األعلم الشنتمري، تحقيق: شعر زهير بن أبي سلمي: (ولالطالع على شروٍح أوسع لديوانه انظر. ٥٩ص: ديوان زهير ) ٥(

  ).م١٩٩٢= هـ١٤١٣، ١ لبنان، ط-فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت
  .٩٩ص: ديوان عنترة) ٦(
م ونشأ في قومه كريماً، وفارساً  ٥٦٠هو لبيد بن ربيعة مالك، أبو عقيل العامري المضري، ولد سنة ) م٦٦١=  هـ٤١ت) (٧(

يقُْل في  ويعد من الصحابة ومن المؤلَّفة قلوبهم، ترك الشعر ولم   - صلى اهللا عليه وسلم    -شجاعاً، أدرك اإلسالم وفد على النبي     
  :اإلسالم إال بيتاً واحداً قيل هو

الصاِلح ليسالج هصِلحي رءالمكَنَفِسِه       و الكَريم رالح ما عاتَب  
   = حتّى لَِبستُ ِمن اِإلسالِم ِسرباال   الحمد ِللَِّه ِإذ لَم يأِتني َأجلي              :وقيل
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  )١( من بين العروِض وخَثْعمانُقاِتُل   وإن لم يكن إال القتاُل فإنَّنَا  
  )البحر المديد(: قول طرفة : وشاهده)نفاعل(، على وزن ضمير المخاطبينمسنداً إلى  ، نقاِتلُكم-ح

  )٢(       ال يضر معِدماً عدمه نُقاِتلُكُمتَذكُرون ِإذ 
  : مر فعل األ-٣
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس :وشاهده )افعلوا(مسنداً إلى واو الجماعة، على وزن  ،اقْتلوا -

  )٣(  ِبابِن عمكم       وِإلّا فَما َأنتُم قَبيٌل ولَا خَوْلاقتُلواَألَا يا بِني ِكندةَ 
  .ولم يرد بصيغة األمر إال عند امرئ القيس فقط

  :ادر األسماء والمص-ثانياً
  )البحر الوافر(: قول عنترة :وشاهده) ِفعال(على وزن جاء ، تال ِق-١

  )٤( َأمت عزيزاً       فَموتُ الِعز خَير ِمن حياِةالِقتاِلدعوني في 
  

  )البحر الطويل(: )٥(قول عمرو بن كلثوم :، وشاهدهبتسكين العين) فَعل(جاء على وزن  ، قتْل-٢

  )٦( القَتِلنوح ِنساُؤنا       على هاِلٍك َأو َأن نَِضج ِمنمعاذَ اِإللَِه َأن تَ
، مبينـاً مكـان موتـه وذلـك باسـتخدام لفـظ       بفتح العين) علمفْ(على وزن   المصدرمعنىجاء ب ، مقْتل -٣
  )البحر الطويل(: قول عنترة :وشاهده) مصرعه(

 ومِلمتَ اليل عقتََل تُرى هم هعصرمواِنماِلٍك       وه٧(في ِذلٍَّة و(  
  ) الرجزالبحر( :قول امرئ القيس: وشاهده) فاعل(بصيغة اسم الفاعل جاء  ، قاِتل-٤

                                                                                                                                                            
له ديوان شعر، طبع في ليدن، وأشهر ما فيه المعلقة . طويالً ما يقارب المائة عام قضى شيخوخته في الكوفة، وعاش وعمر       =

عفت الديار محلها : " بيتاً، وفيها وقوف بالطلول وغزل وصف للناقة وفخر، ومطلعها٨٨وهي ميمية على البحر الكامل تقع في 
  ].٢٨٠ص: ، تاريخ األدب٥/٢٤٠: األعالم[  "فمقامها

  .٢٨٣م، ص١٩٦٢ إحسان عباس، التراث العربي، الكويت،. د: ة العامري، تحقيقديوان لبيد بن ربيع) ١(
م، ١٩٨٣= هـ١٤٠٣، ٣األعلم الشنتمري، دار اآلفاق، بيروت، ط: أشعار الشعراء الستة الجاهليين.[٢٢٧ص: ديوان طرفة) ٢(

 ].٧٥ص

  .٤٧٩ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .٢٣ص: ديوان عنترة) ٤(
ـ  ٤٠ت  ) (٥( هو أبو األسود عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي، شاعر جاهلي مـن           : مرو بن كلثوم  ع) م٥٨٤=  ق ه

الطبقة األولى، أمه ليلي بنت المهلهل أخي كليب، ولد في شمال جزيرة العرب، كان من أعز الناس نفساً، ساد قومه وهو ابن                      
بلغ من العمر مائة وخمسين سنة،  له ديـوان، ومـن أصـحاب    خمس عشرة سنة، قاد الجيوشَ مظفَّراً، عمر طويالً وقيل إنه  

، وتاريخ ٥/٨٤:األعالم. [يقال إنها كانت نحو ألف بيت) أال هبي بصحنك فاصبحينا(المعلقات أشهر شعره معلقته التي مطلعها    
  ] ١٩٧ص: األدب العربي

  .٥٤م، ص١٩٩٦= هـ ١٤١٦، ٢بيروت، طإميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، . د: تحقيق: ديوان عمرو بن كلثوم )٦(
دّل األول على موت مالك واآلخر دّل على مكان قتله في ) مصرع(و) مقتل(نالحظ أن داللةَ لفظي . ١٤٥ص: ديوان عنترة) ٧(

  .ذلّة وهوان
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  )١(وقاتالفصرتُ فيهم غانماً     ِفِر اَألواِخر اَألواِئالثتَستَ
  ) الطويلالبحر( :امرئ القيس وقول: وشاهده) مفاِعل(على وزن ) اسم الفاعل (جاء على صيغة مقاتل، -٥

  )٢( مقاِتِل تُسِلم العام جارها       فَمن شاء فَلينهض لَها ِمنبت َأجٌأ َأنَأ

  ) الطويلالبحر(: قول زهير :وشاهده) مقتول(وهي بمعنى اسم المفعول ) فَعيل(جاء على وزن  ، قتيل-٦
  )٣(ثَلَِّم المقَتيِللَعمرك ما جرت علَيِهم ِرماحهم       دم ِابِن نَهيٍك َأو 

  ) الطويلالبحر(: وقول عنترة
  )٤ (ير حولَه       وتَشرب ِغربان الفَال ِمن جواِنحي يدرج الطَّقَتيالًولَِكن 

  :وشاهده )فعال(جاء بصيغة المبالغة على وزن  ، قتّال-٧
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس

  )٥(ِبقَتّاِلِليقتُلَني والمرء لَيس كِر شُد ِخناقُه       ِبيغُطُّ غَطيطَ ال
  .باشتقاقاته عند شعراء الدراسة عدا الحارث بن حلزة) القتال (لفظ ورد

  
  ):القتال(الواردة عند شعراء الدراسة بالمعنى المعجمي ) القتال (لفظوهذا جدول إحصائي بصيغ 

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١٠  هلهلالم

  ١  امرؤ القيس
     ١٢    عنترة
  ٢  لبيد

  الفعل الماضي
   قَاتَل-قَتَل

  ٢٥  المجموع
  ٤      المهلهل

  ٨    امرؤ القيس
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٤  عنترة
  ١  زهير

  
  الفعل المضارع

   أقاتل- يقتل-أقتل

  ١  لبيد
                                                

  .٢٨٠ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .٢٢٠ص: المرجع السابق) ٢(
  .٨٥ص: ديوان زهير) ٣(
  .٣٣ص: ديوان عنترة) ٤(
 .٤٧٩ص: وان امرئ القيسدي) ٥(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢٠  المجموع

  ١  امرؤ القيس  )اقتلوا(فعل األمر 
  ١٧  المهلهل

  ٦  امرؤ القيس
  ٢  طرفة

  ٣  عمرو بن كلثوم
  ٢٠  عنترة
  ٢  زهير
  ٥       لبيد

  األسماء والمصادر
  تلمق-قتال-قتل

  ٥٥   المجموع
  ٥  امرؤ القيس

  ٢  طرفة
  ٣  عنترة
  ١  زهير

  )قاِتل(اسم الفاعل 

  ١١  المجموع
  ٦  امرؤ القيس

  ١٠  عنترة
  ١  زهير
  ١  لبيد

  )قتيل(اسم المفعول 

  ١٨  المجموع
  ١٣٠  مجموع الكليال
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  الفصل اآلخر

  
  ألفاظ القتال المقاربة له في المعنى
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  الفصل اآلخر
  ألفاظ القتال المقاربة له في المعنى

  : الحرب-١
الحرب هو قتال بين قـومين      " )١( .الحرب ضد السلم، ويحمل معنى السلب، ورجل محراب؛ أي شجاع         

  )٢ (.، وقد سمي كلُّ سلب حرباًوالحرب السلب
والفرق بين الحرب والقتال أن اآلخر البد أن يكون بين طرفين أو أكثر ويكون المكان والزمان محددين، بخالف           
الحرب؛ ولذلك ُأطلق على حروب الجاهلية كحرب داحس والغبراء هذا االسم ألن الحرب تحوي القتل والنَّهـب                 

  .والسلب
  )٣(.باشتقاقاته في معاجم اللغة العربية يحمل معنى السلب، وضد السلم، والرجل الشجاع) ح ر ب(ورد الجذر 

  ".والِحراب جمع حربة، وهي دون الرمح: "..  أضاف حيث قال)٤(لكن معجم العين 
  :ي متعددة، وذلك على النحو التاليناحمل معتولقد ورد اللفظ في دواوين شعراِء الدراسة بصيغ عدة 

  )البحر الطويل( :قول امرئ القيس: شاهدهو، رفالغُ-
  )٥( َأقياِلمحاريِبكَِغزالِن رمٍل في   وماذا علَيِه ِإن ذَكَرتُ َأواِنسا      

  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم: ، وشاهدهاسم علم -
 نحناهبصابرمِروحني كَعِب بِن عةَ ِمن بعدجقَيٍس       و ٦( بن( 

  )البحر الطويل( :قول عنترة: ، وشاهدهلبالط -
  )٧(حِر والِعقِد ِمن ذَِلك النَّفَواحربااً       ـشَكا نَحرها ِمن عقِدها متَظَلِّم

  )البحر الخفيف( :قول عنترة: ، وشاهدهاألرق -
  )٨(ن ِشماليـعن يميني وتارةً ع  ي       ـيالاِت اللّـ يا ناِئبيـحاِربين

  ) البسيطالبحر( :قول المهلهل: شاهده، والقتال -
هاماِت الر ن ُأمع نفُرنجاِل ِبها       ي  ربالحصاليهاو اَألقران فتَِرس٩( ي(  

  :الدالة على القتال، وذلك على النحو التالي  بمبانيهالحربسيقوم الباحثُ برصد لفظ 
                                                

  .٢/٤٨، )حرب(مادة : معجم مقاييس اللغة) ١(
سميح عاطف الزين، الدار األفريقية العربيـة،       : معجم تفسير ألفاظ القرآن   : ، وانظر ٢٢٥ص: معجم مفردات ألفاظ القرآن   ) ٢(

  .٢١٤م، ص٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٤لبنان، ط
  . اللغة، لسان العرب، القاموس المحيطمعجم الصحاح، معجم مقاييس: في) حرب(مادة : ينظر) ٣(
  .٣/٢١٤باب الحاء والراء والباء معهما، : معجم العين) ٤(
  .١١٢ص :ديوان امرئ القيس) ٥(
  .موردت هنا حراب على أنها اسم علَ. ١٥٤-١٥٣ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
  . بال شيءكهر وتَه مالَذَخَ َأا، إذباًلَ طَ يطلُبهبهلَ، كطَباًره حبره يححارب: تقول. ٥٨ص: ديوان عنترة) ٧(
  .١١٢ص: ديوان عنترة) ٨(
  .٩٠ص: ديوان المهلهل) ٩(
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  : الفعل-أوالً
  : الفعل الماضي-١
  : إلى الضمائر على النَّحو التالي مسنداًبحر جاء الفعل -أ
  ) البسيطالبحر: (قول زهير :وشاهده) فاعل( ، مسنداً إلى واو الجماعة، على وزن حاربوا-أ

بز ن َأصحابلَفَت       مم ساٍم لَهَأيبواٍد وِبتَنكيِلحار نه١(  َأعذَبوا ع(  
  ) الطويلالبحر: (قول زهير :شاهدهو) افتعل( مسنداً لواو الجماعة، على وزن  احتربوا-ب

  )٢( في عاِجٍل َأنا آِجلُهِاحتَربواوَأهِل ِخباٍء صاِلٍح ذاتُ بيِنِهم       قَِد 
  : الفعل المضارع-٢
بيل(، جاء على وزن حرفعالبحر الكامل: (قول طرفة :؛ وفيه مبالغة، وشاهده)ي(  

قوقَ تَِفروا الحكُم      َأدِإذا  لَكُم َأعراض الكَريم ِإن برحيبغض٣( ي(  
  : األسماء والمصادر-ثانياً

  ) الطويلالبحر: (قول زهير :وشاهده ، بتسكين العين،)فعل( بصيغة المصدر، على وزن : الحرب-١
  )٤ ( ِإلّا ما عِلمتُم وذُقتُم       وما هو عنها ِبالحديِث المرجِمبالحروما 

  :مسنداً إلى عدة ضمائر، وهي) لحربا(ورد لفظ 
  )البحر الطويل: (قول طرفة :وشاهده )فعل( بصيغة المصدر مضافاً إلى نا الفاعلين، على وزن  حربنا-١

  )٥(مفض  مسافتُه رحب فمنزلُنا حربنا        رمتَ قد كنت إن  منذر أبا
  .أي أردتَ قتالنا: حربنا رمتَ

: )٦(قـول الحـارث   :بتسكين العين، وشـاهده ) فعل( غائب بصيغة الجمع، على وزن  مسنداً إلى ضمير ال     حربهم، -٢
  )البحر الخفيف(

  )٧ ( براءحرِبِهم       ِدر فَِإنّا ِمن ـَأم جنايا بني عتيٍق فَمن يغ
  ) الوافربحرال: (قول عنترة :بتسكين العين، وشاهده) فعل(على وزن .  مسنداً لكاف المخاطبة ميم الجميع حربكم،-٣

  

                                                
  .٥٦ص: ديوان زهير) ١(
  .٧٠ص: السابقالمرجع ) ٢(
  .٧٣ص: ديوان طرفة) ٣(
  .٨١ص: ديوان زهير) ٤(
  .١٨٠ص: ديوان طرفة) ٥(
ـ  ٥٠) (٦(  اليشكري الوائلي، خطيب بكر يوم االحتكام لدي عمرو بـن  هو الحارث بن حلزة بن كروه بن يزيد      ) م٥٧٠=  ق ه

هند، هو من أهل بادية العراق، وأحد أصحاب المعلقات؛ معلقته همزية ذات غرض دفاعي ارتجلها بين يدي عمرو بـن هنـد     
بحر الخفيف، وقيل إنـه      بيتاً على ال   ٨٥تقع في   " آذنتنا بينها السماء  : "الملك، مفاخراً بقومه ومالهم من المآثر الحميدة، مطلعها       

أنشدها وله من العمر نحو مائة وخمس وثالثين سنة، وأدبه أدب الرصانة والعقل والعقيدة الراسخة، ال يخلـو مـن المـشاهد              
  ].١٩٥ص: تاريخ األدب العربي. ٢/١٥٤: األعالم[ .الملحمية

  .٤٥م، ص١٩٩٦، ١طالل حرب، دار صادر، بيروت، ط : تقديم وتحقيق: ديوان الحارث بن حلزة) ٧(
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 ِإن تَككُموربواناًحت ع١( َأمس(ناهان جفَِإنّي لَم َأكُن ِمم       )٢(  
  ) الوافرالبحر(: قول عمرو بن كلثوم: وشاهده) فُعول (على وزن) حروب(كما ورد بصيغة الجمع  -٤

  )٣(  مجربينَاالحروِبِبشُباٍن يرون القَتَل مجداً       وشيٍب في 
  ):اسم الفاعل (وورد بصيغة -٥
  ) الكاملالبحر(: قول المهلهل: ، وشاهده؛ أي مقاِتل)محاِرب(وهي بمعنى  )حاِرب (-أ

  )٤( اَألقواِموحاِربِمنّا ِإذا بلَغَ الصِبي ِفطامه       ساِئس اُألموِر 
  ) الخفيفالبحر(: حلزةقول الحارث بن  : وشاهده)مفاِعل( على وزن): محاِرب (ورد بصيغة كما -ب

  )٥ ( غَبراءمحاِرٍبأم علَينا جرى حنيفَةَ َأو ما       جمعت ِمن 
  ) الرملالبحر(: قول طَرفة: وشاهده) فعولم(على وزن  )محروب (اسم المفعول كما ورد بصيغة -٦

 رجبيحروبالممخَدواٍم وسِبِبناٍء و       ٦(  فينا مالَه(  
. هنـا الخبـاء   : البناء. من سلب ماله  : المحروب ماله . ر، وهو أن تغنى الرجل من الفقر      الجبوهو من   : ربيج

  .يتابع تعداد صفات الرئيس: والمعنى). وهي عادة من اإلبل(المال الراعي، الماشية : السوام والسائمة
  :بصيغة المبالغةكما ورد  -٧
  ) المنسرحالبحر(: قول لَبيد:  وشاهده)اسم مفعول(على وزن فعيل، لكنها بمعنى محروب  ، الحريب-أ

  )٧(  ِإذا       جاء نَكيباً وِإن يعد يعِدالحريبالحاِرِب الجاِبِر 
هو من حلّـتْ بـه      : النكيب. هو من ُأخذ ماله   : الذي يستولي على األموال ويتصرف بها، والحريب      : الحارب

  .النكبة
لفظ الباحث في    أورد    حمـل  وال ي  - كما ورد في المعاجم المـذكورة      -يحمل معنى السلب   الحرب معنى

 قريـب مـن     و بمعنى السلب فه   )الحرب( لفظ   أنّه إذا جاء  يرى الباحثُ   .. احة المعركة، لكن  معنى القتال في س   
    معنى الحرِب والقتال، حيث إن      لب؛ سلِب قواهم وإرادِتهم، مما يؤدي إلـى         محاربةَ الخصوم فيها نوع من الس

حـِرب  (في  ) الحرب(لفظ ب -في لغة العرب  - لب لم يأت اعتباطياً   ضهم وإضعافهم، ثم القضاء عليهم، فالس     إجها
  .وغيرها؛ أي سِلبه، إال أن له ارتباطاً بالحرب) ماله

  . عند شعراء الدراسة عدا امرَأ القيسورد اللفظ

                                                
  .أي ممن أحدثها وهيجها: الحرب التي فيها مرة بعد مرة، وهي أشد الحرب، وقوله ممن جناها: العوان) ١(

  ١٤٠ص: ديوانه    َأنا في الحرِب العواِن       غَير مجهوِل المكاِن: قول عنترة
  ١٥٤ص: ديوان عنترة) ٢(
  ٧٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٣(
  ٧٨ص: لديوان المهله) ٤(
  ٤٥ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٥(
  ٢٣٥ص: ديوان طرفة) ٦(
  ١٥٨ص: ديوان لبيد) ٧(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  الفعل الماضي
  احتربوا -حاربوا

  ٢  زهير

  الفعل المضارع
ي١  طرفة         بحر  

  ٤  المهلهل
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٥٤  عنترة
  ٦  زهير

  األسماء والمصادر
  حرب

  ٢  لبيد
  ٢  عمرو بن كلثوم

  ٥  عنترة
  حروب  ١  لبيد

  ١  زهير
  ١  المهلهل
   محاِرب-حاِرب  ١  الحارث

  ١  لبيد    
  ١  طرفة  محروب

  ١  لبيد  يبحر
  ٨٦  المجموع الكلي

  : المعركة-٢
تبدأ المعركـة بنـداء أو      " و )١(.الِعراك االزدحام والمعتَرك وموضع العراك والمعاركة، القتال، واالتقاء       

يـا  : "، وإذا كان ليثـأر يقـال      "يا آل فالن  : "صياح كأنَّه إشارة البدء، كأن ينادى على كل فريق باسمه، فيقال          
  )٢( ".لثارات فالن

  :على النحو التالي، )القتال( بمعاٍن أخرى غير معنى -عند شعراء الدراسة-) راكالِع(ورد لفظ 

                                                
  ).عرك(مادة : القاموس المحيط) ١(
  ٤٢ص: عر الحرب في العصر الجاهليِش) ٢(
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 )البحر الوافر:(قول عنترة: ، وشاهدهتجارب الحياة-

  )١(عرفتُ خَيالَها ِمن حيثُ يسري   نَواِئب اَألياِم حتّى       عركتُ
 )بحر البسيطال: (قول زهير: ، وشاهده)٢ (بمعنى النوتي-

غشي السعثَ الكَثيِب كَما    يداةُ ِبِهم وغشى الحِة ياللُج وجم فاِئنكر٣(الع(  
 )البحر الوافر: (قول زهير: ، وشاهدهلطبيعةا-

 )٤( تَلينعراِئكُهافَقَد جعلَت   وخَرجها صواِرخُ كُلِّ يوٍم       

  )البسيطالبحر : (قول عنترة: ، وشاهدهالقتال-
  )٥(فَما يزيد ِفرار المرِء في اَألجِل      ةًـمعركَتُ ـخُض وال تَِفر ِإذا ما 

   جاء الجذر)  ك ر لكـة والحكـة؛ واالعـتالج،            )عواشتقاقاتُه في معاجم اللغة العربية يحمل معـاني الد 
  )٦(.عركتُ القوم في الحرب عركاً: الزحام، وأيضاً االلتقاء، ويقال

  :الدالة على القتال، وذلك على النحو التالي بمبانيهالمعركة سيقوم الباحثُ برصد لفظ و
  : الفعل-أوالً
١-كُل(، بصيغة المضارع، على وزن  تعرالبحر الطويل: (قول زهير :وشاهده )تفْع(  

  )٧(حى ِبِثفاِلها       وتَلقَح ِكشافاً ثُم تَحِمل فَتُتِئِمك الر عرمكُفَتَعركُ
  .ورد اللفظ بصيغة الفعل المضارع عند زهير فقط

  : األسماء والمصادر-ثانياً
  )البحر الطويل: (قول زهير :وشاهده )فعل( على وزن عرك -١

 كُّمفَتَعرركعتَحِمل فَتُتِئِم الر تَلقَح ِكشافاً ثُم٨(حى ِبِثفاِلها       و(ِ  
  )البحر البسيط: (قول عنترة :وشاهده) مفعلة(على وزن اسم المكان  معركة، -٢

  )٩(      تَركتُ جمعهم المغرور ينتَهبمعركٍَة  اَألعادي يوم لتَقَيتاِإذا 
  )١٠(".أن يأخذه من شاء واإلنهاب إباحة لمن شاء: االنتهاب: الغنيمة، ينتهب: النَّهب"

                                                
  ٦٦ص:ديوان عنترة) ١(
)٢ ( الَّحالم في البحر، وهو من كالم       :الجوهريقال  . النُّوِتي ونالمالَّح النَّواِتي    هم نُوتيمـادة  :  لسان العرب  . َأهل الشام، واحد
  ). نوت(
  ٤٨ص:ديوان زهير) ٣(
  ١٠٢ص:ديوان زهير) ٤(
  ١٠٩ص: ديوان عنترة) ٥(
  .، القاموس المحيطلسان العرب، معجم مقاييس اللغة، معجم الصحاح، معجم العين:  في)عرك(مادة  ينظر )٦(
  ٨٢ص: ديوان زهير) ٧(
  ٨٢ص: السابقالمرجع ) ٨(
  ١١ص: ديوان عنترة) ٩(
  ٦/٤٥٥٣، )نهب(مادة : ان العربلس) ١٠(
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  )ر الوافالبحر(: قول لبيد : وشاهده)ِفعال(على وزن  ،راك ِع-٣
   )١(خاِلولَم يشِفق على نَغَِص الد        ولَم يذُدها    الِعراكفََأوردها  

  )البحر الطويل(: قول طرفة :وشاهده) ِفعال(وجاء مسنداً إلى ضمير المفرد الغائب، على وزن 
  )٢(هدد   ِحفاظاً على عوراِتِه والتَّ    ِعراِكِهفس ِعند ويوٍم حبستُ النَّ

  )البحر البسيط(: قول عنترة: وشاهده ، كاسم المكان، ويقصد عراكَه)مفتَعل(على وزن  ، معترك-٤
  )٣(معتَركيطَِل الحِلِك       َأخفى علَيِك ِقتالي يوم  ِإن كان ِظلُّ القَسيا عبُل

  ) السريعالبحر(: قول امرئ القيس: وشاهده )مفْعل(على وزن ) معرك(جاء اسم المكان  ، معرك-٥
   )٤( اِئِلَأرجِلِهم كَالخَشَِب الشَّ        معرِكحتّى تَركناهم لَدى 

  .امرئ القيس، طرفة، عنترة، زهير، ولبيد: ورد اللفظ عند الشعراء
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  الفعل المضارع

  ١  زهير  تعرك

  األسماء والمصادر  ١  يسامرؤ الق
  ٣  عنترة  معركة
  ١  زهير  عرك

  ِعراك  ١  طرفة
  ١  لبيد

  ١  امرؤ القيس
  ٣  عنترة

  اسم مكان
عتَركم  

  ٢  زهير  كمعر
  ١٤  المجموع الكلي

  : النزال-٣
   َل(جاء الجذر ز تـدل علـى الهبـوط والوقـوع      ) ن باشتقاقاته في معاجم اللغة العربية يحمل معـاني

هر، تنزل، والنِّزال في الحـرب، يتنـازل   نزالً، والنازلة الشديدة، من شدائد الد  ، م  ينزل، ِنزاالً  ،نزل والحلول،
  )٥(".الفريقان

                                                
 .١٠٢ص: ديوان لبيد) ١(

  . ١١٧ص: ديوان طرفة) ٢(
  .غبار الحرب:  القسطل.٩٥ص: ديوان عنترة) ٣(
  .٢٦٢ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  . المحيطمعجم العين، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس :في) ل. ز. ن(مادة  ينظر) ٥(
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لهـم ويركبـوا   عـن إبِ ل الفرسان أول الحرب، وهو أن ينز: أحدهما:  على ضربين زول في الحرب  النُّو
هملَخي.  

ق، ال   ضـي  قتال في موضع وعـرٍ    إذا كان ال  ،  وهو أن ينزلوا عن خيلهم، ويقاتلوا على أقدامهم       : خرواآل
  .مجال فيه للخيل

  : على النحو التالي،)القتال( بمعاٍن أخرى غير معنى -عند شعراء الدراسة-)  النزال(ورد لفظ 
 )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: ، وشاهدهاإلقامة-

 ونِزُلهاَألرِضالم زناً ِمنٍد حني َأسناِعٍط       ب ورا اآلالفَ ِمن ج١( َأوع( 

-البحر الطويل: (، وشاهده، قول طرفةأوقَع( 

 )٢(ناِبِكرِج حتّى خَر بين السعِن الس ِحِه       ـ الجبار عاِمُل رمَأنزَلَأبي 

  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم: ، وشاهدهالقتال -
   )٣(زاالـ ِنهـنازلَِر ــيد الخَـيزي  ٍد    ـِبمأخَِذِه ِابن كُلثوِم بِن سع    

-البحر الوافر: (قول عنترة: ، وشاهدهمكان اسم(  
  )٤(لوـجِم يعـِمن العلياِء فَوقَ النَّ  كاٍن       ـي مـ فاـَأنزلوناس ـنُأ

 )البحر البسيط: (قول زهير: ، وشاهدهرتْبة-

  )٥(قاـت كَفُّه اُألفُـاِء لَنالَمُأفقَ الس         ِبمنِزلٍَةا ـلَو ناَل حي ِمن الدني
 )البحر الطويل: (قول لبيد: ، وشاهدهوالبركة العطاء -

 )٦( عند الرزية بـــاذالًٍلزنَوذا   ولن يعدموا في الحرِب ليثاً مجرباً

 :قول لَبيد: ، وشاهدهالمصروف -

  )٧(ْلزنَوٍم ذي ض هدي كلِّبي   ٍة ضن عاِر ِمسي ِشواٍء لَنِم
  : بمبانيه الدالة على القتال، على النحو التاليالنزالقوم الباحث برصد لفظ وسي
  : الفعل-أوالً
  : الفعل الماضي-١
قول : وشاهده،  حيث يتحدث عنترةُ عن نفسه    ). فعلتُ(، وهو على وزن     )المتكلم(المسند لتاء الفاعل     ، نزلتُ -أ

  )البحر الوافر(: عنترة

                                                
 ١٦٩ص: لقيسديوان امرئ ا) ١(

 ١٩٩ص: ديوان طرفة) ٢(

 ٥١ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٣(

 ١٠٥ص: ديوان عنترة) ٤(

 ٤٣ص: ديوان زهير) ٥(

 .رجل كثير الفضل والعطاء والبركة: ذو نَزٍل .١١٩ص: ديوان لبيد) ٦(

   .  المصروف:  بكسر، والنزلالناقة التي تُنجر إذا ما ُأصيبتْ: العارضة .١٣٥ص: ديوان لَبيد) ٧(



 - ٢٧ -

  )١(ياِق       ِبسيفي ِمثَل سوقي ِللنِّيشاً عِن الجواِد وسقتُ جنَزلتُ

  )البحر الخفيف(: قول المهلهل: وشاهده )فعلنا(مسنداً إلى نا الفاعلين، على وزن  ، نزلنا-ب
  )٢(زوال  وَأخو الحرِب من َأطاقَ النُّ     ونَزلنالَم يطيقوا َأن ينِزلوا 

  : الفعل المضارع-٢
  )البحر الكامل(: قول امرئ القيس: وشاهده )أفاِعل(على وزن  ، أنازل-أ

  )٥( ال تَطيشُ ِسهامي)٤( البطََل الكَريه ِنزالُه       وِإذا ُأناِضُل)٣(وُأناِزُل
  )البحر الكامل(: قول عنترة: شاهدهو ؛ بكسر العين)يفِعل(على وزن  ، ينزل-ب

  )٦( ينِزِلِرس لَمفيهم َأخو ِثقٍَة يضاِرب ناِزالً       ِبالمشرِفي وفا
  )البحر الخفيف(: قول المهلهل: وشاهده )يفعل(مسنداً إلى واو الجماعة، على وزن  ، ينزلوا-ج

  )٧(زوالو الحرِب من َأطاقَ النُّ ونَزلنا       وَأخينِزلوالَم يطيقوا َأن 
  )البحر الكامل(: قول عنترة: وشاهده، للمتكلم) أفِعل(على وزن  ، أنِْزل-د

رقوا َأكرلحِإن يدموا       َأشدستَلحِإن ينْ ولفَوا ِبضِإن ي٨( َأنِزِلٍك و(  
  : األسماء والمصادر-ثانياً

  )البحر البسيط(: قول عنترة :وشاهده )ِفعال(على وزن  ، النِّزال-أ
 ومي       بلي نَس وادي فَهوعيبوا سِإذا ما فاتَني النَّزاِلالنِّلَِئن ي س٩(ب(  

: قـول امـرئ القـيس   : وشاهده ،، بكسر الفاء، مسنداً إلى ضمير المفرد الغائب)ِفعال(على وزن    ، ِنزالُه -ب
  )البحر الكامل(

 طََل الكَريهُأناِزُل البوِإذا ُأناِضُل ال تَطيشُ ِسهاميِنزالُه١٠(       و(  
  ) الطويلالبحر(: قول طرفة: وشاهده )ِفعال(مضافاً إلى ضمير الغائب المفرد، على وزن  ، نزالها-ج

  
                                                

  .٩٢ص: ديوان عنترة بن شداد) ١(
  .٦٣ص: ديوان المهلهل) ٢(
أي : أي أدعوه إلى النّزول للقتال ويدعوني إليه، وقوله الكريه نزالُه، أي المكروه منازلته لجرأته، وأناضـل           : أنازل البطل ) ٣(

  .أرامي بالسهام وغيره فال أخطئ
، )نـضل (مادة  : معجم مقاييس اللغة  . رميها بأيديها في السير   :  بالسهام وغيره، وانتضال اإلبل    أي أرمي وأرامي  : أناضل) ٤(

  . على المناِضل؛ المجاهد المقاوم للعدو-في عصرنا الحديث–أطلق هذا اللفظ 
  .٢٥٦ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  .١٠٠ص: ديوان عنترة بن شداد) ٦(
  .٦٣ص: ديوان المهلهل) ٧(
  .٩٨ص: نترة بن شدادديوان ع) ٨(
  .١١ص: ديوان عنترة) ٩(
  .٢٥٦ص: ديوان امرئ القيس) ١٠(



 - ٢٨ -

  )١(فض؟إذا الخيُل جالتْ في معاقبها الر    نزالُها  أبا منذٍر من للكُماِة
  :، وشاهدهنَزال وِنزال واحد ؛بفتح الفاء) فَعال(على وزن ) نَزال (كما ورد

  )البحر الكامل(: قول عنترة :وشاهده )فُعول(على وزن  ، النزول-د
 زوُلالنُّحينستَوِهِل يلٍَّل مضكُلَّ م ِفريةَ ِمثِلنا       وغاي ٢(كون(  

  )البحر الكامل(هو : قول زهير
الد شوح لَِنعمت وِعيفي الذُّنَزاِلرِع َأنتَ ِإذا       د لُج٣(عِر و(  

  : بصيغة اسم الفاعلكما ورد
  )ر الكاملالبح(: قول عنترة: وشاهده) فاعل(جاء على وزن ،  نازالً-أ

 ضاِربم َأخو ِثقٍَة ينِزِلناِزالً فيهلَم ي فاِرسو ِفيشر٤(      ِبالم(  
  )البحر الوافر(: قول عنترة :وشاهده )مفاِعل(أي مقاِتل، على وزن  ، منازل-ب

  )٥(ئباِل      ناٍج ِمن الغَمراِت كَالرمناِزٍل ِمن كُلِّ َأروع ِللكُماِة 
  .الحارث بن حلزة ولبيد: عند الشاعرين لم يرد اللفظ

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  الفعل الماضي  ١  المهلهل
  ٢  عنترة  نزلنا-نزلتُ

  ١  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  الفعل المضارع

  أنْزل-ُأنازل-ينزل
  ٢  عنترة
  ٣  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  ١  طرفة

  األسماء والمصادر
  نزول-ِنزال

  ٢  عمرو بن كلثوم

                                                
المنازلة وهي المقاتلة والمبارزة كما أن      : جمع كمي وهو الشجاع المقدام الجريء، النِّزال      : الكماة. ١٨٠ص: ديوان طرفة ) ١(

  . الفارس فليس شرطاً أن يتصف بالشجاعةفالكمي هو المقاتل الشجاع الجريء، أما): الفارس(و) الكمي(هناك فرقاً بين 
  ".أن يطرد الرجُل غنمه وإبله إلى حيث يهوى، فإذا بلغت لها عنها وتركها: الرفض

  .ضعيف يفزع: مستوهل . ٩٨ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٢٨ص: ديوان زهير) ٣(
  .١٠٠ص: ديوان عنترة بن شداد) ٤(
  .أي األسد: الرئبال. عتهالذي يروعك بشجا: األروع. ١٠٨ص: المرجع السابق) ٥(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٤  عنترة
  ١  زهير

  اسم الفاعل
  مناِزل-ناِزل

  ٢  عنترة

  ٢١  المجموع الكلي
  : الوقيعة-٤

وكانت تُـسمى عنـد العـرب        )١(.عني القتال، وصدمة الحرب، والوقعة بالحرب، تحمل معنى السقوط        ي
 واحد فقط إال القليل تجاوز اليوم        والقتال في الوقيعة أو الوقعة ما كان يحدث في يوم          ،كإشارة أو رمز تاريخي   

  .عن القتالها وهذا ما يميز )٢(".كموقعة الكالب الثاني
   واشتقاقاته في معاجم اللغة العربية يحمل معنى السقوط، والواقعـة القيامـة، والوقيعـة               )و قَ ع  (جاء الجذر   

  )٣(.القتال، وتعني صدمة الحرب
  : معنى القتالعاٍن أخرى غير بم-عند شعراء الدراسة-) الوقيعة( لفظ ورد 

  :قول امرئ القيس: اسم مكان، وشاهده-
  )٤( منه شناخيبموقعها ودون   فأبصرتُ شخصه من فوق مرقبة

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس:  أثر، وشاهده-
  )٥( َأهوج متعِبوقعجِر ِمنه وِللز    فَِللساِق ُألهوب وِللسوِط درةٌ       

  )البحر الوافر: (قول عنترة: لقتال، وشاهده ا-
  )٦(رادا والطِّالوقيعةَ ومن حضر   سلي يا عبَل قَومِك عن فَعالي      

  : بمبانيه الدالة على القتال، على النحو التاليالوقيعة وسيقوم الباحث برصد لفظ 
  )٧(:األسماء والمصادر

  ) البحر الكامل(:  عنترةقول : وشاهده)فعيل(على وزن ،  الوقيعة-١
 ن شَِهدخِبرِك مةَيقيعغنَِمالوالم َأِعفُّ ِعندغى و٨( َأنَّني       َأغشى الو(  

                                                
  .٩٧٠، ص)وقع(مادة : القاموس المحيط) ١(
  .٢٦-٢٥ص: شعر الحرب في العصر الجاهلي) ٢(
  .معجم العين، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط:  في)وقع(مادة  ينظر )٣(
  .نه رؤوس جبال عاليةأي بين موقعها من الذئب وبي: موقعها. ٤١٧ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  ١٤٣ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  ٤٦ص: ديوان عنترة) ٦(
)٧ (عند شعراء الدراسةلم يرد بصيغة الفعل بالمعنى المعجمى . 

      ١٢٣ص: ديوان عنترة) ٨(
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  . الوقعة؛ أي المعركة: الوقيعة
 البحـر (: قول زهيـر  : وشاهده)فعائل( إلى ضمير الغائب، على وزن    اًمسند )وقائع(كما ورد بصيغة الجمع     

  )الطويل
  )١( سجُلوقاِئِعِهميون كَيداً ونُجعةً       ِلكُلِّ ُأناٍس ِمن تَهامون نَجِد

  ) الكاملالبحر(: قول المهلهل :، وشاهدهبتسكين العين) فعل(بصيغة المصدر على وزن  ، وقْع-٢
   )٢( الِن السوقعِةلَو كان ناٍه ِلِابِن حيةَ زاِجراً       لَنَهاه ذا عن 

  ) الكاملالبحر(: زةوقول الحارث بن حل
  )٣( راِف المسرِجحابِة ِبالطَّع الس سيوِفنا ِبرُؤِسِهم       وقَوقعوسِمعتَ 

  )البحر الوافر(: قول عنترة : وشاهده)فعل( مسبوقاً بالم الجر، على وزن ، ِلوقِْعه-٣
 كديفي       يسَأن تُالقيني و تَطلُبقِعِهوُل الثِلوب٤(يُلق الج(  

  .امرئ القيس وعمرو بن كلثوم ولبيد: عند الشعراءلم يرد هذا اللفظ 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  عنترة  الوقيعة
  ٢  زهير  وقائع

  ٢  المهلهل
  ١  طرفة
  ١  عنترة

  وقعة-وقْع

  ١  الحارث
  ١٠  المجموع الكلي

  : الغارة-٥
    ن الِغوار    الغارة االسم، اإلغارة على العدوقاِتل كثير الغارات على العـدد، أغـار        : ، ورجل ِمغوار بيم

  )٥ (.على القوم إغارةً، دفع عنهم الخيل

                                                
لو وهو في األصـل الـد  . النصيب والحظ: طلب المرعى، السجل: النُّجعة. أي يكيدون للعدو: الكيد. ٦٠ص: ديوان زهير ) ١(

  .المملوءة ماء
 .٨٦ص: ديوان المهلهل) ٢(

  .٦٠ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٣(
بيت مـن أدم، شـبه تـدارك    : والطراف. األول بالمعنى المعجمي، أما الثاني فجاء بمعنى آخر وهو المطر      ) وقْع( جاء اللفظ   

  .المسرج أي نسج بعضه على بعضالمتجمع التي تُجمع أجزاؤه بعضها إلى بعض، و: المسرج. الضرب وسرعته بوقع المطر
  .١١٢ص: ديوان عنترة) ٤(
  ).غور(مادة : لسان العرب) ٥(
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ِصف بالِكتمـان   م، وكذلك تتَّ   في أنهم يأتون ِخلسةً وخُفية وال يظهرون نواياه        فالغارة تختلف عن القتال   
  .لحق المعتدين خسارةٌالشديد حتى ال تتسرب أنباؤهم، فالمقصود بالغارة ألّا ي

؛ ألنهـا تقولهـا   "واصاحاه"أو " واصباحاه"؛ فينادى وذلك مقارنةً بالمعركةوكذلك تبدأ الغارةُ بالصريخ،   
  )١ (.العرب إذا صاحوا للغارة؛ ألنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح، وسموا الغاراِت يوم الصباح

 العربية يحمل معنى عمِق كلِّ شيء وبعده، وغار الرجـُل إذا            واشتقاقاته في معاجم اللغة   ) غَ و ر  ( جاء الجذر 
واإلغارةُ المصدر، والغارة االسم من الغارة علـى        . أتى الغور، وأغار بنو فالن على بني فالن إغارةً وغارةً         

٢(.العدو(  
  :متعددة، أهمهاباشتقاقاته عند شعراء الدراسة بمعاٍن ) الغارة(ورد لفظ 

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: هده، وشا  االختباء-
  )٣(سمشَتَم الهجان الفادر المرقَكَ    هنَكْرا وتَض الغَلِّ في ِظوغورن

  )البحر الطويل: ( شديد الفتل، قول امرئ القيس-
نُجوم ِمن لَيٍل كََأن ـفَيا لَك       غاِرِبكُلِّ   هِلمذبت ِبي٤(  الفَتِل شُد(  

  :قول امرئ القيس: لغيرة، وشاهده األنفة وا-
  )٥( مختاِلمائِلني الشَّ      مخافةَ ِج   بناِتهالغيورحبس الشيخُ ال يَأ

  )البحر الرمل: (قول طرفة:  القتال، وشاهده-
        )٦(رـاةٌ ما نَِفـأِس حمــولَدى الب     ٍة      ـمسفوح  ارٍةـغذُلُقٌ في      

  :انيه الدالة على معنى القتال، على النحو التاليب بمالغارةفظ وسيقوم الباحث برصد ل
  : الفعل-أوالً
   : الفعل الماضي-١
- ،الوافرالبحر(: قول المهلهل : وشاهده)فال(مسنداً إلى واو الجماعة وهو على وزن  غَار (  

  )٧(فَغارواُأصرفُ مقلَتَي في ِإثِر قَوٍم       تَباينَِت الِبالد ِبِهم 
  : الفعل المضارع-٢
  )البحر الوافر(: قوُل لَبيد :وشاهده )لعيف(المبني للمجهول، على وزن  ،يغار -

  

                                                
  .٤٢ ، ٣٥ص: شعر الحرب في العصر الجاهلي) ١(
  .معجم العين، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط: في) غور( ينظر مادة) ٢(
  .٢٣٣ص: ديوان امرئ القيس) ٣(

  .٨١ص: قالمرجع الساب) ٤(
  .٣٧٣ص: المرجع السابق) ٥(
 .١٦٠ص: ديوان طرفة) ٦(

 .٣١ص: ديوان المهلهل) ٧(
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  )١(ويفضح ذو األمانِة والدالِل  ري بغير ظُلٍم على البيغار
  : األسماء والمصادر-ثانياً

  ) البسيطالبحر(: قول امرئ القيس :وشاهده) فَعلة( على وزن. معرفاً بأل التعريف ، الغارة-
  )٢(جرداء معروقةَ اللَّحييِن سرحوب     تحِملُِنيعواء الشَّالغارةَ دهقد أشْ

  ) الطويلالبحر(: وقول عنترة
  )٣( ِمن ِمثِلها الخَيُل تُسرجغارٍةوِإخواِن ِصدٍق صاِدقين صِحبتَهم       على 

  : بصيغة الجمعكما ورد
  : قول امرئ القيس :وشاهده) فعالت(  على وزنة الجمع المؤنث،بصيغ ، غارات-أ

  )٤( يوماً بعنْدِل الغاراِتلم أشهِد   كأنِّي لم أسمر بدمون مرةً
  ) المتقاربالبحر(: قول زهير : وشاهده)ِفعال(بصيغة الجمع على وزن  ، غوار-ب

  )٥(       لَم تُلفَ في القَوِم ِنكساً ضئيالالِغواِرِإذا َأدلَجوا ِلِحواِل 
  :كما ورد بصيغة اسم الفاعل

  ) الوافرالبحر(: قول المهلهل:  وشاهده)يفِعل(بصيغة اسم الفاعل، على وزن  ، المغير-أ
 ِمن غاردالً ِمن كُلَيٍب       ِإذا خافَ المع لى َأن لَيسغيِرع٦(الم(  

  )الكاملالبحر (: قول عنترة : وشاهده)مفاعل(بصيغة اسم الفاعل، على وزن  ، مغاور-ب
  )٧(  مستَبِسِلمغاِوٍرال يكتَسي ِإلّا الحديد ِإذا ِاكتَسى       وكَذاك كُلُّ 

  :كما ورد بصيغة اسم المفعول
البحر (: عمرو بن كلثوم   :وشاهده) مفعل( لى نا الفاعلين، على وزن    بصيغة اسم المفعول؛ مضافاً إ     ، مغارنا -أ

  )الطويل
  )٨(حى لَم تَرحِل      على حي كَلٍب والضغارنا ميِر وَأال هل َأتى ِبنتَ الثُّ

  )الوافر البحر(: قول المهلهل : وشاهده)لعمف(بصيغة اسم المفعول، على وزن  ، المغار-ب
                                                

  .الدالة: الدالل. ١٠٥ص: ديوان لبيد) ١(
  .٤١٣ص: ديوان امرئ القيس) ٢(

 اللَّحيـين؛   قليلة لحم : القصيرة الشعر، معروقة اللَّحيين   : المتفرقة الفاشية، والجرداء  : أحضر الحرب، والشعواء  :  أشهد الغارة 
  .الطويلة الظهر السريعة: وهما العظمان اللذان ينبت عليهما األسنان، السرحوب

  .٢٩ص: ديوان عنترة) ٣(
  . ٣٦٦ص: ديوان امرئ القيس) ٤(

  .المعارك: والغارات. قرية كانت وقيل هي باقية واقعة بحضرموت وكذلك عندل: لم ينم وتحدث قليالً، ودمون: سمر فالن
  .٥٣ص: وان زهيردي) ٥(
  .٤٠ص: ديوان المهلهل) ٦(
  .٩٩ص: ديوان عنترة) ٧(
  ٥٦ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٨(
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  )١( ِمن المغيِرالمغارعلى َأن لَيس عدالً ِمن كُلَيٍب       ِإذا خافَ 
  :ورد بصيغة المبالغةو
  )البحر السريع(: قول المهلهل : وشاهده)مِِفعال(ة المبالغة، على وزن بصيغ ،ِمغوار-

  )٢( حى بهمٍة       شَمردٍل ِمن فَوِق ِطرٍف عتيق الضمغواِرِمن كُلِّ 
  . عند شعراء الدراسة عدا الحارث بن حلزةورد اللفظ

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  الفعل الماضي 
  غاروا

  ١  لهلالمه

  الفعل المضارع
  يغار

  ١  لبيد

  ١  المهلهل
  ٣  امرؤ القيس

  ٣  طرفة
  ٤  عمرو بن كلثوم

  ٦  عنترة
  ١  زهير

  األسماء والمصادر
  غارة

  ٢  لبيد
  ١  امرؤ القيس

   ِغوار-غارات
  ١  زهير
  ١  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  ٣  طرفة

  اسم الفاعل
  مغاور-مغير

  ٤  عنترة
  اسم المفعول  ١  المهلهل

١  عمرو بن كلثوم  غارم  
  ١  المهلهل  صيغة المبالغة

                                                
  .٤٠ص: ديوان المهلهل) ١(
. الجواد الكـريم  : الطرف. الجِلد القوي : المقاِتُل الكثير الغارات على أعدائه، الشمردل      :المغوار. ٥٧ص: ديوان المهلهل ) ٢(

  .الكريم: العتيق
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  مغوار

  ٣٦  المجموع الكلي
  : الغزوة-٦

 أطلق الشعراء في العصر الجاهلي      )١(.السير إلى القتال قتاِل العدو وانتهابه، وغزاه أراده وطلبه        : الغزو
 إشارة إلى الغزو أي السير إلى المعركة، أما في عـصر اإلسـالم فقـد           وهو ؛وقائعهم اسم غزوة  بعض   على

 اسم غزوة، وبعد مماته لم يعـد يطلـق اسـم          -صلى اهللا عليه وسلم   -ُأطلق على كل معركة خاضها الرسوُل       
   )٢(.غزوة على أي معركة

سـار إلـى   : وغزا العـدو صده وقه وطلبه ه في معاجم اللغة العربية بمعنى أراد     واشتقاقاتُ) غَ ز ا  (جاء الجذر   
  .، وهي اسم مرة من الغزو)٣(.المعركة: قتالهم، والغزوة

  :، أهمهاعدةباشتقاقاته عند شعراء الدراسة بمعاٍن ) الغزوة (لفظ ورد
  )البحر المتقارب: (قول زهير:  ألقَت، وشاهده- 

  )٤(ن حوال مخاضاً وُأديغَزونٍة كَالِقِسي       ـعٍث معطَّلَـِبشُ
  )البحر الكامل: (قول عنترة:  القتال، وشاهده-

       ِعند يليِله َأغشى فَتاةَ الحِإذا  ا       ـحيتْغَزو٥(َأغشاها ِش الـ في الج(               
  :بمبانيه الدالة على معنى القتال، على النحو التاليالغزوة سيقوم الباحث برصد لفظ 

  :لفعل الماضي ا-١   : الفعل-أوالً
  )البحر الخفيف(: قول الحارث بن حلزة : وشاهده)فَعَل(وهو على وزن ،  غزا-أ

  )٦(       ِذر هِل نَحن البِن ِهنٍد ِرعاءـ المنغَزاكَتَكاليِف قَوِمنا ِإذ 
  )البحر الكامل(: قول عنترة :وشاهده )فعلتُ(مسنداً إلى تاء الفاعل، وهو على وزن  ، غزوتُ-ب

  )٧( تَحوم ِعقبان الفَال       حولي فَتَطعم كَبد كُلِّ غَضنفَِرغَزوتُا وِإذ
  ) البسيطالبحر(: قول زهير :وشاهده )فَعت(مسنداً إلى تاء التأنيث على وزن  ، غزتْ-ج

                                                
  .٥/٢٣٥٣، )غزا( مادة :  العربلسان) ١(
: والمغازي جمع مغزى، يقـال ..  األبواء ثم بواط ثم العشيرة-صلى اهللا عليه وسلم  –أول ما غزا النبي     : " قال ابن إسحاق  ) ٢(

 –ما وقع من قصد النبـي       : زاة والميم زائدة، وأصل الغزو القصد، والمراد بالمغازي       وة وغَ زغزا يغزو ومغزى، والواحدة غَ    
أحمد بـن علـي بـن حجـر         : فتح الباري شرح صحيح البخاري    [.  الكفار بنفسه أو بجيٍش من قبله      -لى اهللا عليه وسلم   ص

  ].ت.، د٧/٢٧٩ لدين الخطيب، دار المعرفة، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي ومحب ا: تحقيق وتصحيح: العسقالني
  .ة، لسان العرب، القاموس المحيطمعجم العين، الصحاح، معجم مقاييس اللغ: في) غزا(ينظر مادة ) ٣(
  ٥٣ص: ديوان زهير) ٤(
  ١٥٣ص: ديوان عنترة) ٥(
  ٤٧ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٦(
  ٧١ص: ديوان عنترة) ٧(
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  )١( ِسماناً فَآبت ضمراً خُدجاً       ِمن بعِد ما جنَبوها بدناً عقُقاغَزتْ
  :سماء والمصادر األ-ثانياً

  )البحر الطويل(: قول امرئ القيس :وشاهدهمعرفاً بأل،  )فعل(على وزن  ، غزو-أ
 كان لَو شاءومداً ِإلى الروِم َأنفَراالغَزوع لَِكنَّهٍر       و٢( ِمن َأرِض ِحمي(  

  )البحر الطويل(: قوُل عنترةَو
  )٣(جدوا  وِإن نُِدبوا يوماً ِإلى غارٍة  شَمروا     الغَزِووِلبوا يوماً ِإلى ِإذا طُ

  )البحر الطويل(: وقول امرئ القيس : وشاهده)فَعلة(على وزن ،غزوة-ب
  )٤( قُرمٍل       ورثنا الِغنى والمجد َأكبر َأكبرا غَزوِةوكُنّا ُأناساً قَبَل

قـوُل   :وشـاهده  )فاِعل(غائب، على وزن  مسنداً إلى ضمير الجمع ال     ،غازيهم :كما ورد بصيغة اسم الفاعل    -
  )البحر الخفيف(: الحارث بن حلزة

  )٥(  وِمنّا الجزاءغاِزيهم       نَم ـَأعلَينا جناح ِكندةَ َأن يغ  
  .المهلهل وعمرو بن كلثوم: عند الشاعريِن) الغزوة (لفظرد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس
  ١  الحارث بن حلزة

  ٢  عنترة
  يالفعل الماض

  غزت-غزا
  ١  زهير

  ٢  امرؤ القيس
  ٢  عنترة

  األسماء والمصادر
  غزوة-غزو

  ٢  زهير
  ١  الحارث  اسم الفاعل

   ١٢  المجموع الكلي
  : الهيجاء-٧

  فتثيرها، وتهيج أبناء   ا البد لها من أسباب      ئهالحرب ألنها تنبع من هيج الشر، فالحرب قبل ِبد        : الهيجاء
  

                                                
  .٤١ص: ديوان زهير) ١(
  .القصد، وقوله أنفر أي نفر أصحابه أي أغزاهم: العمد. ١٦٩ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  .٤٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  .١٧٨ص: رئ القيسديوان ام)٤(
  .الجناح؛ اإلثم. ٤٥ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٥(
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واشتقاقاته في معاجم اللغة العربية يحمل معاني القتال والحرب والعطَش          ) ج يـ  ه(جاء الجذر    )١(.المتقاتلين
هيجـاً وهيجانـاً أي     : هاج الشيء . والريح والمطر، ويوم الهياج، يوم القتال؛ تهايج الفريقان إذا تواثبا للقتال          

   )٢(.ثار
  :باشتقاقاته عند شعراء الدراسة بمعاٍن متعددة) اءالهيج(ورد لفظ 

  )البحر الكامل: (قول عنترة: شاهدهو أثار عاطفة الحب، -
تَحتَ ظَالِمهاج الشمس تّى تَغيبداِم       حر ِبكَأِس مفَد ٣( الغَرام(  

  )البحر البسيط: (قول زهير: شاهدهو الحثّ على السير، -
    )٤(ركب بيٍض بينَها الشَِّج ارتَفَعت       على لَواجتَهاهيعاِم ِإذا ِمثُل النَّ

  )البحر الوافر: (قول لبيد: شاهدهو القتال، -
َأربــو فاِرس يجدا       ـ ِإذا ماـاله شاِجـتَقَعِت المِبالِخيـر ٥(اِمـر(           

  :ل، على النحو التالي بمبانيه الدالة على معنى القتاالهيجاءسيقوم الباحث برصد لفظ 
  : الفعل-أوالً
  : الفعل المضارع-١
  ) البسيطالبحر(: قوُل المهلهل :وشاهده )أفعل(مسنداً إلى ضمير المتكلم، وهي على وزن  ، أهيجها-أ

  )٦( حيناً وُأطفيهاُأهيجهامستَقِدماً غَصصاً ِللحرِب مقتَِحماً       ناراً 
  .ة المضارع الهياج إال بصيغلفظرد يلم 

  : األسماء والمصادر-ثانياً
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة : وشاهده)الءعفَ(على وزن  ،جاءي اله-أ

 فَواِرسيجاِءورِبِدالهعمخاِدٍع ومداِفٍع ومماِنٍع       وم ين٧( ب(  
  ) الكاملالبحر(: قول لبيد

  )٨(ي غَداِة تَحافٍُظ وخُصوِم فَِاصطَلَيتُ ِبحرها       َأو فهيجافي يوِم 
  )البحر الكامل(: قوُل المهلهل : وشاهده)ِفعال(على وزن  ، الهياج-ب

  )٩(وال بنو همداِنيوم الِهياِج ِنعم الفَواِرس ال فَواِرس مذِحٍج       
                                                

  .٩٣٣ص: معجم تفسير ألفاظ القرآن: وانظر. ٨٤٨ص :معجم مفردات ألفاظ القرآن) ١(
  .معجم العين، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط: في) هيج( ينظر مادة) ٢(
  .١٣٥ص: ديوان عنترة) ٣(
  .٤٨ص: يوان زهيرد) ٤(
  .٢٠١ص: ديوان لبيد) ٥(
  .٩١ص: ديوان المهلهل) ٦(
  .٥٧ص: ديوان عنترة) ٧(
  .١١١ص: ديوان لبيد) ٨(
 .٨٧ص: ديوان المهلهل) ٩(
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  )البحر الكامل(: قول طَرفة: ، وشاهدهجاء مسبوقاً بحرف الجرو
  )١( غَدت       ِبسعاِر موٍت ظاِهٍر ذُعرهاِجِللِهيوِإذا المغيرةُ 

  .المهلهل وطرفة وعنترة ولبيد: ورد اللفظ عند الشعراء
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  الفعل المضارع

  ١  المهلهل  أهيج

  ٢  المهلهل
  ١  طرفة
  ١١  عنترة

  األسماء والمصادر
  هياج-)ء، هيجاهيجا(

  ٣  لبيد
  ١٨  ع الكليالمجمو

  : المعمعة-٨
 )٢(.المعمعة هي صوت األبطال في الحرب، والمعامع الحروب، وقيل كذلك صوت الحريق في القصب             

) ع ع م(جـاء الجـذر    )٣(.واالجتماع إما في مكان أو زمان وهو صوت الشجعان، والمعمعان ِشدة الحـرب            
: ق في القصب، وصـوت األبطـال، والمعـامع        واشتقاقاته في معاجم اللغة العربية يحمل معنى صوت الحري        

  )٤(.الحروب، وكذلك الفتنة والعظائم
  : بمعاٍن عدة-عند شعراء الدراسة-) المعمعة(ورد لفظ 

    ) المتقاربالبحر: (قول امرئ القيس:  صوت النار، شاهده-
  )٥ ( السعِف الموقَِدكَمعمعِةسبوحاً جموحاً وِإحضارها       

  )البحر البسيط: (قول عنترة: ه القتال، شاهد-
ما ثَنى الدٍة    ومهاجن مزمي عع خَوِض  هرٍةوععمم ِل في السبالج٦(هِل و(  

  ) الرجزالبحر( :قول لبيد: شدة الحر، شاهده-
سبعهإذا الفالةُ أوحشَتْ في  إليك جاوزنا بالداً م     هع٧(المعم(    

                                                
 .١٣٩ص: ديوان طرفة) ١(

  .٣/١٢٨٦، )معع(مادة : الصحاح) ٢(
  .٧٧١ص: معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٣(
  .غة، لسان العرب، القاموس المحيط، الصحاح، مقاييس اللمعجم العين: في) معع( ينظر مادة) ٤(
  .١٤٨ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  .١١٠ص: ديوان عنترة) ٦(
  .٨٧ص: ديوان لبيد) ٧(
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  :الدال على معنى القتال، على النحو التاليلمعمعة اسيقوم الباحث برصد لفظ 
  )١(: األسماء والمصادر-أوالً

  )البحر البسيط(: قول عنترة : وشاهده)لفعلَ(بصيغة المصدر، على وزن  ، معمعة-أ
ما ثَنى الدخَوِضوٍة       ومهاجن مزمي عع ٍةهرععمم ِل في السبالج٢(هِل و(  

  :جمعبصيغة ال كما ورد
  )البحر الوافر(: قول عنترة : وشاهده)فعالل( معرفا بأل، على وزن ،المعامع -

  )٣( كُلَّ وقٍت       على طوِل الحياِة ِإلى المماِت المعاِمعستَذكُرني
  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  معمعة
  ٤  عنترة  معامع

  ٥  لمجموع الكليا
  : الوغي-٩

جـاء  ،  )٤ (الوغى هي أصوات في الحرب وغمغمة األبطال، ثم بعد ذلك انتقلت إلى معنى الحرب بعينه              
 فـي   واشتقاقاته في معاجم اللغة العربية يحمل معاني الصوت والجلبـة وغمغمـة األبطـال             ) ى غَ و(الجذر  
  )٥(.، والحرب نفسهاالحرب
  : وأهمها)القتال( الدراسة بصيغ عدة تحمل معنى في دواوين شعراءاللفظ ورد 
  )٦(: األسماء والمصادر-أوالً

  )البحر الطويل(: قوُل طرفة :وشاهده )فعل(على وزن  ، الوغى-أ
أال أيأاجري هذا الز رغىحضاللَّ   الو دَأن َأشهخِلدي    ول َأنتَ م٧(ذّاِت ه(  

  )البحر الرمل(: قوُل عمرو بن كلثوم: ، وشاهدهيب إضافيترك، وهي )يوم(جاء مسبوقاً بظرف زمان 
  )٨(        وِطرادي فَوقَ مهري وِنزالييوِم الوغىفس في وابِتذالي النَّ

                                                
  .بصيغة الفعل عند شعراء الدراسةاللفظ رد يلم ) ١(
  .١١٠ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٢٤ ص:المرجع السابق) ٣(
  ).وغى(مادة : لسان العرب) ٤(
  .معجم العين، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط: في) وغى( مادةينظر ) ٥(
  .عند شعراء الدراسة إال بصيغة واحدة؛ الوغىاللفظ رد يلم ) ٦(
 .٥٠ص: أشعار الشعراء الستةينظر ، ٨٥ص: ديوان طرفة) ٧(

  .٥٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٨(
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  )البحر الكامل(: قوُل عنترةَ :وشاهده ،، وهي تركيب إضافي)حمى( جاء مضافاً إلى كلمة
عثُرفي نَقِع النَّي نيواِفالً       وجيِع جِمن طَأن مغىحِي الور١(عاها ص(  

  ) الكاملالبحر(: وقول لبيد
 ِفتيان حِملنغىيالغاِبالو ُأسود معفٍَر       شُعثاً كََأنَّه٢( ِمن ج(  

  . طرفة، عمرو بن كلثوم، عنترة، ولبيد: الشعراء عند ورد اللفظ-
  .ال ما سبق ذكره بمعنى واحد وهو المعجمي بمعاٍن أخرى إ-عند شعراء الدراسة-) الوغى (لفظرد يلم  -
  .زهير و الحارث والمهلهل وامرئ القيس: عند كلٍّ من الشعراء) الوغى (لفظرد لم ي -

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  طرفة
  ١  عمرو بن كلثوم
  ١٧  عنترة

  الوغى

  ٩  لبيد
  ٢٩  المجموع الكلي

  :  الكريهة-١٠
وهي من الكُره أي    . ها، أو الشدة في الحرب، وُأطلق عليها هذا االسم لكراهية الناس لها           هي الحرب نفس  

: البقـرة سورة  (}كُِتب علَيكُم الِْقتَاُل وهو كُره لَّكُم     {: كما قال تعالى  . )٣ (المشقة، وقمتُ على كره أي على مشقة      
  .تميل إلى الراحةالبشرية النفس ألن طبيعة ، )٢١٦
ـ  ك(لجذر  جاء ا  واشتقاقاته في معاجم اللغة العربية يحمل معنى الكره والضغينة عكس الحب والمـودة،  ) ـره

   )٤(.النازلة والشدة في الحرب: والكره والمشقة ويقال من الكره الكراهية، والكريهة
  )كامل الالبحر(: قول المهلهل :وشواهده) المعركة(حمل معنى ي في دواوين شعراء الدراسة  اللفظورد

 ومواِبساً       يع الغُبار الخَيُل تَقتَِحمِةوجوعاالكَريهر ِردن٥(  ما ي(  
  ) الكاملالبحر(: وقول عمرو بن كلثوم

  )٦( ضرباكَريهٍةَأيام نَطعنُهم ونَصدقُهم       في كُلِّ يوِم 

                                                
: حمى الوغى . المسرعة: الدم الطري، والجوافل  : والنجيع. نقع من الدم وثبت باألرض    ما  : النقع. ١٥٣ص: ديوان عنترة ) ١(

  . شدتها
  .٩ص: ديوان لبيد) ٢(
  ).كره(مادة : لسان العرب) ٣(
  .معجم العين، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط: في) كره(ينظر مادة ) ٤(
  .٤٩ص: ديوان المهلهل) ٥(
  .٢٤ص: ن عمرو بن كلثومديوا) ٦(
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  ) الطويلالبحر(: وقول عنترة
  )١(      فَال فَرقَ ما بين المشاِيِخ والمرِدكَريهٍة متى سلَّ في كَفّي ِبيوِم       

  ) المنسرحالبحر(: وقول لبيد
  )٢( جِد النَّالكَريهِةواِعقُ ِبال       فاِرِس يوم فَجعني الرعد والص

  . المهلهل وعمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد:إال عند الشعراءلم يرد اللفظ 
  . بمعاٍن أخرى-عند شعراء الدراسة-) الكريهة (لفظرد يلم  -

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  ٢  عمرو بن كلثوم

  ١١  عنترة
  الكريهة

  ١  لبيد
  ١٥  المجموع الكلي

١١-حى الر:  
: يقال دارت رحى الحرب، أي المعركة، أي بدأت الفرسان بالدوران في ساحة القتال، ورحى المـوت               

  :وأنشد أبو عبيد. حومتها، ومرحى الحرب أي الموضع الذي دارت عليه:  رحى الحرب.معظمه
ودرنا كما دارت على قطبها الر٣(.حى       ودارت على هام الرجال الصفائح(  

في معاجم اللغة العربية يحمل معنى الطحن والدوران، ومنه دارت رحـى الحـرب إذا               ) ى ح ر(جاء الجذر   
   )٤ (.ورحى الحرب حومتهمقامت على ساقها، 

  :وشواهده) حربال(حمل معنى ي في دواوين شعراء الدراسة  اللفظورد
  ) الوافرالبحر(: قول عمرو بن كلثوم

  )٥( قاِء لَها طَحينا       يكونوا في اللِّرحانامتى نَنقُل ِإلى قَوٍم 
  )البحر الطويل: وقول عنترة

  )٦(فاِئح       ودارت على هاِم الرجاِل الصىحالرودرنا كَما دارت على قَطِبها 
  ) الطويلالبحر(: وقول زهير

                                                
  .٥١ص: ديوان عنترة) ١(
  .٣٩ص: ديوان لبيد) ٢(
  ).رحا(مادة : لسان العرب) ٣(
  .معجم العين، الصحاح، مقاييس اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط: في) رحى( ينظر مادة )٤(
 .٧٢ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٥(

 .٣٦ص: ديوان عنترة) ٦(
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 ركع كُّمفَتَعرتَحِمل فَتُتِئِمحىالر تَلقَح ِكشافاً ثُم١( ِبِثفاِلها       و(  
  .عمرو بن كلثوم وعنترة وزهير: إال عند الشعراءلم يرد اللفظ 

  . بمعاٍن أخرى-دراسةعند شعراء ال-) الرحى (لفظرد يلم  -
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عمرو بن كلثوم

  الرحى  ٥  عنترة
  ١  زهير

  ٧  المجموع الكلي
  

  واأللفاظ المقاربة له في المعنى ومترادفاته) القتال(جدول باأللفاظ الدالة على لفظ 
  

عدد   اللفظ  الرقم
  تكراراها

  ١٣١  القتال  ١
  ٨٦  الحرب  ٢
  ١٤  المعركة  ٣
  ٢١  النزال  ٤
  ١٠  الوقيعة  ٥
  ٣٦  الغارة  ٦
  ١٢  الغزوة  ٧
  ١٨  الهيجاء  ٨
  ٥  المعمعة  ٩
  ٢٩  الوغى  ١٠
  ١٥  الكريهة  ١١
  ٧  الرحى  ١٢

  ٣٨٤  المجموع الكلي
  
  

                                                
 .٨٢ص: ديوان زهير) ١(
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  : في هذا البابنتائج توصل إليها الباحث
 القتـال  أن لفـظ  -بعد الداللة اإلحصائية- ومجاالته يرى الباحثُ) القتال( من خالل األلفاظ الدالة على لفظ        -

وأن لفـظ  % ٣٣,٦، أي بنسبة )٣٨٤(مرة من أصل ) ١٣١(بعينه هو المتصدر لتلك األلفاظ حيث بلغ تكراره   
  %.٢٢بنسبة ) ٨٦( يأتي في المرتبة الثانية حيث بلغ تكراره الحرب

 والكريهـة  الوقيعـة ، ثم لفظ %٤,٥ الهيجاء، ثم   %٥,٣ النزال، ثم   %٧,٤ الوغى، ثم   %٩ الغارةويليه لفظ   
، %١,٧ الرحـى ، ثم   %٣ الغزوة، ثم   %٣,٦ المعركةلكلٍّ منهما، ثم    % ٣,٦اللذان تساوا في النسبة حيث بلغ       

  %.١,٥ المعمعةوأخيراً 
القتال والحرب والمعركة والنزال والوقيعة والغـارة والغـزوة والهيجـاء           :  وجود فروقُ داللية بين ألفاظ     -

  .ى والكريهة والرحىوالمعمعة والوغ
؛ كيوم الطِّعـان ويـوم داحـس        بالتضام مع المضاف إليه    الدال على أسماء وقائع الجاهليين       )يوم(ورد لفظ   -

إلخ ولم يدّل اللفظ بعيِنه على القتال؛ األمر الذي جعل الباحث يعزف عن إدراجه ضـمن األلفـاظ                  ...والغبراء
  . المرادفة للقتال

الكريهة والرحـى   قتال بمعاٍن آخرى غير معنى القتال الدائر في الحروب؛ عدا ألفاظ        جاءت األلفاظ المقاربة لل   
  .والوغى
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  الباب الثاني
  

مجال األلفاظ الدالة على جموع المقاتلين واأللفاظ المقاربة لها في 
  المعنى

  
  :وفيه فصالن
  .المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على الفارس: الفصل األول
  .المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على الجيش ومجاله: الفصل اآلخر
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  : مدخل
  

 وغيـره   ة القتال في العصر الجـاهلي     إن عاد 
: ني على ضرب  وبين جموٍع من المقاتلين، وه    يحدث  

، واآلخـر بـين جماعـٍة     اثنينليِنأحدهما بين مقاتِ 
 -وأخرى، ولذلك قُسم الباب إلـى فـصلين األول        

    واآلخـر   ومجاله لقاِتيحمل األلفاظ الدالة على الم ، 
  . ومجاله األلفاظ الدالة على الجيش-يحمل
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  الفصل األول
  

  المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على الفارس
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   األولالفصل
اللية لأللفاظ الدالة على الفارسالمجاالت الد  

  : فارس ال-
ء الفـاء والـرا   : فرس ")١(وهو الذي يمتطي الجواد أو الخيل، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة             

ه إياها؛ ثـم    ه األرض بقوائمه ووطئِ   ِله، وسمي الفرس فرساً لركْ     الشيء ودقِّ  والسين ُأصيل يدّل على وطءِ    
ـ     : الفرسان): باب فرس (، وأضاف صاحب اللسان     "سمي راكبه فارساً   رجـل  : يدهالفوارس؛ قال ابـن ِس

  ". فارس على الخيل، ولم نسمع امرأةً فارسة
  :اٍن عدة، أهمها بمععند شعراء الدراسة )ِفراس( ورد اللفظ

  )البحر الوافر: (عمرو بن كلثوم: قول: ، وشاهدهاسم قبيلة -
  )٢( والقَباِئَل ِمن ِغفاِرِفراساًِم شُعثاً       صبحناهن يوم اَألتْ

  )البحر الوافر: (قول لبيد:  وشاهده مقاتل،-
َأربــو ديج فاِرسا       ـ ِإذا ماـاله  شاِجـتَقَعِت المِبالِخيـر ٣(اِمـر(          

  :على المقاتل، على النحو التالي الدالةالفارس سيقوم الباحث برصد ألفاظ 
البحـر مجـزوء    : (قول الحارث بن حلـزة     :وشاهده:  عند شعراء الدراسة بصيغة المفرد     )ِفراس(ورد اللفظ   

  )الكامل
    )٤( كان أجلَّ فَقدار َأبيكـ       ـ لَعموفاِرسهاخَيلي 

  )البحر الطويل: (وقول عنترة
  )٥( بين اَألِسنَِّة مقصِدفاِرٍسهباِء والخَيُل جنَّح       على  الشَّفاِرسنَحا 

  :كما ورد اللفظ بصيغ الجمع
  )البحر الكامل: (قول المهلهل: ، وشاهده فوارس-

 ِنعمالفَواِرسذِحٍج       يم مداِن ال فَواِرسنو هال بالِهياِج و ٦ (وم(  
  )البحر الطويل: (وقول عمرو بن كلثوم

  )٧(هاِم المثَمِل نَجدٍة       وشَهباء تُردي ِبالسفَواِرسصبحناهم ِمنّا 
  )البحر الخفيف: (قول عنترة :، وشاهدهفرسان -

                                                
  ).فرس( مادة ٤/٤٨٥) ١(
  .م قبيلة بني فراس بن غنماسوهو  ،٤٨ص: عمرو بن كلثومديوان ) ٢(
   .٢٠١ص: لبيدديوان ) ٣(
  .٥٩ص: ديوان الحارث) ٤(
  ٣٨ص: عنترةديوان ) ٥(
  .٨٧: ديوان المهلهل) ٦(
  ..٥٦ص: عمرو بن كلثوم ديوان )٧(
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  )١(رؤوس المزاِد صرعى ِبطَعٍن       ِمن ِسناٍن يحكي الفُرسانوتَركتُ 
  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم :، وشاهدهأفراس -

 نستَِلبنيناَأفراساًلَيقَرديِد مَأسرى في الحبيضاً       و٢( و(  
  .امرئ القيس وطرفة: رينلم يرد اللفظ عند الشاِع

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  ١  بن كلثومعمرو 

  ١  الحارث
  ١٩  عنترة

  فارس

  ٤  لبيد
  ٢  المهلهل

  ٢  عمرو بن كلثوم
  ٢١  عنترة
  ١  زهير

  فوارس

  ٥  لبيد
  فرسان  ١٢  عنترة
  ٢  زهير

  ١  عمرو بن كلثوم  أفراس
  ٧٢  الكلي المجموع

  :شعراء الدراسة ألفاظاً تدل على صفات الفارس، على النحو التاليأورد 
  . مدجج- كمي- بطل- جند-محاِرب

  : )٣( محارب-١
رجٌل حرب ومحرب، بكـسر      ... )٤(وهو الرجل الشُّجاع في الحرب، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب            

 حرب : ِمحرب وِمحراب : شديد الحرب، شجاع؛ وقيل   : الميم، وِمحراب أي محـارب  : ورجٌل ِمحرب. صاحب
  )فيف الخالبحر(: قول الحارث بن حلزة: لعدوه، وشاهده

                                                
  .جمع مزادة؛ وهي الرواية: المزاد. ٤٥ص: ديوان عنترة) ١(
  .٨٦ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  .٢٠ص) الحرب(الباب األول لفظ : ينظر) ٣(
  .٢/٨١٦) حرب(مادة ) ٤(
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  )١ ( غَبراءمحاِرٍبأم علَينا جرى حنيفَةَ َأو ما       جمعت ِمن 
  )البحر الطويل(: قول لبيدو

    )٢(محتَِر       شُجاع وذو عقٍد ِمن القَوِم محاِربوِبالجر ِمن شَرِقي حرٍس 
  )البحر الكامل: (وقوله

وِبر ذادو قاِتلَهمى مِقِه  فَح      ميحاِرِب حالموةَ  عر٣(حباِنالص(     
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  الحارث

  محارب
  ٢  لبيد

  ٣  المجموع الكلي
  : الجند -٢

ون والـدال يـدّل     الجيم والنُّ :  جند )٤(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        )كالجيش(وهم العسكر   
  )البحر الكامل: (قول لبيد :والجمع أجناد، وشاهده. يقال هم جنْده، أي أعوانه ونُصارهصرة، على التجمع والنُّ

 وماِن َأسلَمةَ الحِشيعوهندجهزومم َأنَّه َأيقَنو ٥(       قَيس(  
  )البحر الوافر: (قول عنترة :، وشاهده)جنود( بصيغة الجمع  اللفظكما ورد

     )٦(مان لَه غُالم والزجنود      ا  ـ البراياً لَه كُلُّـوسلطان    
  . لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  جند
  ١  عنترة  جنود

  ٢  المجموع الكلي
  : مي كَ-٣

  والميمالكاف :  كمى)٧(قاييس اللغةممن ذلك ما ورد في معجم المغُطَّى بالدرع، ، وهو )عيفَ(على وزن       
                                                

  .٤٥ص: ديوان الحارث بن حلزة) ١(
  ٥٢ص: ديوان لبيد) ٢(
  ١٤٥ص: المصدر السابق) ٣(
  ).جند (١/٤٨٥)٤(
  .١٣٥ ص:لبيدديوان ) ٥(
  .١٣٥:  ديوان عنترة)٦(
  ).كمى( مادة ٥/١٣٧) ٧(



 - ٤٩ -

جاع ـوالحرف المعتل، يدّل على خفاء شيء، من ذلك كَمى فالن الشهادة، إذا كتمهـا، ولـذلك سـمي الـش                    
١(الكمي( ى في سالحه، أي يتغطّى به       : ، قالواقـول عنتـرة   :  وشـاهده  .أي بالدرع ". هذا الذي يتكم :) البحـر 

  )الطويل
  )٢(عاِن مساِمحج       على َأعوِجي ِبالطِّمدج كَميِإذا ِشئتُ القاني 

  ) الخفيفالبحر(: قول المهلهل: ، وشاهده)كماة(الجمع كما ورد بصيغة 
  )٣(تِّفاِق ِباِالالكُماةُم رماه ـ       ـوكُلَيٍب شُم الفَواِرِس ِإذ حم

  .بن حلزة  عمرو بن كلثوم والحارث: عند كلٍّ من الشاعريناللفظ رديلم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  طرفة
  كمي  ٣  عنترة
  ١  لبيد

  ٣  المهلهل
  ١  امرؤ القيس

  ٥  عنترة
  كماة

  ١  زهير
  ١٦  المجموع الكلي

  : بطل -٤
الباء والطاء والالم أصٌل واحد، وهـو  :  بطل)٤(وهو الشجاع، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة         

البطل الشجاع، سمي بذلك ألنه يعرض نفسه للمتالف، وهـو صـحيح،            :  الشيء وقلة مكثه ولُبثه، يقال     ذهاب
  )البحر الكامل: (قول امرئ القيس :وشاهده. امرأة بطلة: بطل بين البطولة، وقالوا: يقال

  )٥( الكَريه ِنزالُه       وِإذا ُأناِضُل ال تَطيشُ ِسهاميالبطََلوُأناِزُل 
  )البحر الطويل: (وقول طرفة

  )٦( غادرنَه وهو مزعفُبطٍَلحيب في حيازيِم غُصٍة       على تَرد النَّ
  )البحر الخفيف: (قول المهلهل :وشاهده) أبطال(كما ورد بصيغة الجمع 

                                                
)١ (جاع، والبس الدرع ُأطلق على الفارس الش من المشترك اللفظي؛ حيثيعتبر لفظ الكمي. 

  .٣٥ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٥٩ص: ديوان المهلهل) ٣(
  ).بطل(مادة ) ١/٢٥٨( )٤(
  .٢٥٦ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  .١٩٠ص: ديوان طرفة) ٦(
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  )١(واَألبطاَلقَرنا مربطَ المشَهِر ِمنّي       ِلِاعِتناِق الكُماِة 
  )البحر الوافر: (مرو بن كلثوموقول ع

 ماِجمج رتَمينااَألبطاِلكََأنسوقٌ ِباَألماِعِز ي٢( فيها       و(  
  )البحر الكامل: (وقول زهير

  )٣( ِمن لَيٍث َأبي َأجِرَأبطاُل       ـولََأنتَ َأشجع حين تَتَِّجه ال
  .ورد اللفظ عند جميع الشعراء عدا الحارث

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  ظاللف

  ١  امرؤ القيس
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ١٤  عنترة
  ١  لبيد

  بطل
  

  ١٨  المجموع
  ٢  المهلهل
  ٢  طرفة

  ٢  عمرو بن كلثوم
  ١  زهير
  ١٥  عنترة

  أبطال

  ٢٢  المجموع
  ٤٠  المجموع الكلي

٥- مجدج:   
:  تدجج فـي سـالحه     )٤( ورد في معجم لسان العرب     وهو الفارس البس السالح شاك فيه، من ذلك ما        

ـ :  الالبس الـسالح التـام، الليـث       جِدجدالم: المتدجج في سالحه، أبو عبيد    : ججدجج والم د، والم دخل جج دالم
قـول   :وشـاهده .  كأنه تغطى بـه    هالذي قد تدجج في شكّته أي شاك السالح، قال أي دخل في سالح            الفارس  

  )حر الطويلالب: (عنترة
                                                

  ٧١ص: ديوان المهلهل) ١(
  ٧٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  ٢٩ص: ديوان زهير )٣(
  )دجج(مادة ) ٢/١٣٢٨) (٤(
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 ِإذا ِشئتُ القاني كَميججدِبالطِّم ِجيلى َأعوع       ساِمح١(عاِن م(  
  )البحر الكامل: (قول لبيد :، وشاهده)مدججين(كما جاء اللفظ بصيغة الجمع 

جينجدمنٍَّد ِقرضاِبوهكُلِّ م ذُبابم       وسطَهغاِوَل و٢( تَرى الم(  
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  لفظال
  ٣  عنترة  مدجج

  ١  لبيد  مدججين
  ٤  المجموع الكلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  

                                                
  .٣٥ص: ديوان عنترة) ١(
  .٢٣ص: ديوان لبيد) ٢(



 - ٥٢ -

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل اآلخر
  

  المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على الجيش ومجاله
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  الفصل اآلخر
  المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على الجيش ومجاله

  : لجيش ا
 واحد الجيوش، والجـيش الجنـد،     :  الجيش )١(وهو الجنْد في الحرب، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب           

جيش فالن أي   :  يسيرون لحرٍب أو غيرها، يقال     الجيش جند ": التهذيب"جماعة الناس في الحرب، وفي      : وقيل
  )البحر الوافر: (قول عنترة: جمع الجيوش، وشاهده

  )٢( ياِق       ِبسيفي ِمثَل سوقي ِللنِّجيشاًلجواِد وسقتُ نَزلتُ عِن ا
  )البحر الطويل: ( قول امرئ القيس :، وشاهده)جيوش(بصيغة الجمع اللفظ كما ورد 

  )٣( غاِنمين وخُيِبجيوٍشر  آزر الضاُل نَبتَها       مجِبمحِنيٍة قَد
  .مرئ القيسعند ا) جيش(لم يرد اللفظ بصيغة المفرد 

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرينو
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  جيش  ٨  عنترة

  ٢  امرؤ القيس
  ٦  عنترة  جيوش

  ١٦  المجموع الكلي
  :أورد شعراء الدراسة ألفاظاً تدل على أسماء الجيش وصفاته، على النحو التالي

  : األسماء-أوالً
  .ية، فيلق، قيروان، كتيبةجحفل، الخميس، سر

  :جحفل -١
اجتمعوا، وقولهم للجيش   : تجحفل القوم : يقال ")٤(مقاييس اللغة في  وهو الجيش الكثير، من ذلك ما ورد          
من الحفل، وهـو الجمـع،      : وقياس هؤالء الكلمات واحد، وهو من كلمتين      ) جحفلة الفرس (، و )جحفل(العظيم  

جحفل الجيش الكثير، وال يكون ذلك      ): "جحف(مادة  ) اللسان(وفي   ".ومن الجفل، وهو تجمع الشيء في ذهابه      
  )البحر المديد: (قول طرفة :وشاهده. إال حتى يكون فيه خيل

كُمِغبِقتاٍل ال يميٍع وحفٍَل       في جه لَِهج٥(م(  
                                                

  ).جيش( مادة ١/٧٣٨) ١(
  .٩٢ص: ديوان عنترة) ٢(
  .١٣٣:  ديوان امرئ القيس) ٣(
  .باب ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله جيم) جحفل (١/٥٠٨: معجم مقاييس اللغة) ٤(
  .٢٢٩ص: ديوان طرفة) ٥(
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  )البحر الرمل: (وقول عمرو بن كلثوم
  )١(رِتحاليِبحلّي وا      نَحو َأعدائي  جحفٍَلوسموي ِبخَميٍس 

  )البحر الكامل: (وقول عنترة
  )٢(باِب هزمتُه       ِبمهنٍَّد ماٍض ورمٍح َأسمِر ِمثِل الضجحفٍَلكَم 

  .طرفة وعمرو بن كلثوم وعنترة: ورد اللفظ عند كلٍّ من الشعراء
 )٣ (.كما ورد بمعنى آخر عند لبيد

  جدول إحصائي
  رارهاعدد تك  مكان ورودها  اللفظ

  ١  طرفة
  ٢  عمرو بن كلثوم

  جحفل  ٨  عنترة

  ١١  الكلي المجموع
  :الخميس -٢
الخاء والميم والسين أصٌل واحد وهو      : خمس )٤(وهو الجيش، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة            

صلى -أن رسول اهللا    : "هو الجيش الكثير، من ذلك الحديث     و: ما شذ عن هذا الباب؛ الخميس     .. لكنفي العدد،   
: قـول المهلهـل    :يريدون الجيش، وشـاهده   ". محمد والخميس ": ا أشرف على خيبر قالوا     لم -اهللا عليه وسلم  

  )البحر الكامل(
  )٥( اَألشوِسالخَميِسَأكُلَيب من يحمي العشيرةَ كُلَّها       َأو من يكُر على 

  )البحر الطويل: ( القيسوقول امرئ
  )٦( ِبصوِتِه       َأجشُّ ِإذا ما حركَته اليداِنالخَميسلَها ِمزهر يعلو     
  )البحر الرمل: (وقول عمرو بن كلثوم

  

                                                
   .٥٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ١(

  .٧٠ ص:ديوان عنترة) ٢(
)٣ (الس آِذي مقَحما       وِكاله الهاِلِكي نوححاِفالفَعاما جالج ٢٣٨ص: ديوانه   ِري.  

  .المشافر؛ مشافر البعير والفرس، واحدها جحفلة، وهي كالشّفة لإلنسان: يقصد بالجحافل
المقدم والقلب  : اً ألنه مكون من خمس فرق     أن العرب سمت الجيشَ خميس    : كر بعض علماء اللغة   ذَ). خمس( مادة   ٢/٢١٧) ٤(

والمينُم ة والميرةُس وقالوا. ةُاقَ والس :     ي الجيشًُ خميساً ألنه يمِمخْبل سفي الغنائم، والظاهر أن أصل الخميس الجيش المنظم         س 
  . ٦/٧٠لسان العرب : في) خمس(مادة : ينظر. الكبير الذي يحارب بإمرة ونظام

  .٤٦ص: لهلديوان المه) ٥(
  .٢٠٣ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
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  )١(رِتحالي      نَحو َأعدائي ِبحلّي وا جحفٍَل ِبخَميٍسوسموي 
  .عمرو بن كلثوملم يرد اللفظ إال عند المهلهل وامرئ القيس و

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  الخميس  ١  امرؤ القيس

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٣  المجموع الكلي

  :  سرية-٣
ما بين خمسة أنْفُـس إلـى       : رية الس )٢(وهي جماعة من الجيش، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب            

وفي . خَير السرايا أربعمائة رجل   : والسرية قطعة من الجيش؛ يقال    . ربعمائةهي الخيل نحو أ   : ثالثمائة؛ وقيل 
سرى قائد الجـيش  : يقال. وأما السرية من سرايا الجيوش؛ سميت سريةً ألنها تسري ليالً في خُفْية    ": التهذيب"

  )رالبحر الواف: (قول عنترة :وشاهده. سريةً إلى العدو؛ إذا جردها وبعثها إليهم
  )٣(       حناِظلَةً لَهم في الحرِب ِنيهسِريهلَقينا يوم صهباٍء 

  )البحر الطويل: (قول عنترة :، وشاهده)سرايا(كما ورد اللفظ بصيغة الجمع 
 كََأنِبراياالسشرلَم يننتَحطَيٍر ي صاِئبٍة       عقارو قَو ين٤( ب(  
  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  سرية
  سرايا

  عنترة
٢  

  ٣  الكلي المجموع  
  :)٥(فيلق -٤

شديدة شُـبهت بالداهيـة،     : كتيبة فيلق :  يقال )٦(وهي الكتيبة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب          
  :لق الجيش العظيم، وشاهدهالفي: تهذيبهي اسم الكتيبة، وفي ال: هي الكثيرة السالح، قال أبو عبيد: وقيل

                                                
  ٥٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ١(

  )سرا( مادة ٣/٢٠٠٤) ٢(
  ١٥٦ص: ديوان عنترة) ٣(
  ١٧ص: المرجع السابق) ٤(
  ).فيلق بدر( على فصيل من فصائل الجيش األردني وهو -في عصرنا الحديث-يطلق هذا اللفظ ) ٥(
  )فلق( باب ٥/٣٤٦٣) ٦(



 - ٥٦ -

  )البحر المتقارب: (قول زهير
  )١(را       ِب جأواء تُتِبع شُخباً ثَعوال كَالسفَيلَقاًفََأتبعهم 

  .لم يرد اللفظ إال عند زهير
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير

  فيلق
  ١  الكلي المجموع

  : )٢( قيروان-٥
القيـروان معظـم العـسكر،    :  قال ابن األثير   )٣(و الجيش، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب         وه

البحـر  : (قول امرئ القـيس    :وهو بالفارسية القافلة، وشاهده   " كاروان"والقافلة من الجماعة، وقيل إنه معرب       
  )ع البسيطمخلّ

  )٤(الرعالكأن أسرابها     ٍقيروان  ذاِتوغارٍة
  .ال عند امرئ القيسلم يرد اللفظ إ

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  قيروان  ١  امرؤ القيس
  ١  الكلي المجموع

  :كتيبة -٦
ما جمع فلم ينتشر وقيـل      :  الكتيبة )٥(وهي جماعة من الجيش، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب           

الكتيبة المغيرة من الخيل، من المائـة إلـى         : لزة من الخيل، أي في حيز على ِحدة، وقي        هي الجماعة المستحيِِ  
نحن أنـصار اهللا  : "، وفي حديث السقيفة)٦(طعة العظيمة من الجيش وجمعها كتائباأللف، والكتيبة الجيش، والقِ  

  )البحر الكامل: (قول الحارث :وشاهده". وكتيبة اإلسالم

                                                
  .٥٤ ص:ديوان زهير) ١(
، وينسب إلـى القيـروان   -رضي اهللا عنه –مدينة عظيمة بإفريقية، وهي مدينة مصرت في اإلسالم أيام معاوية           : القيروان) ٢(

 ويوقير ١لبنان، ط -فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت         : ياقوت الحموي، تحقيق  : معجم البلدان . [قيرواني  ،
  ].٤٧٧-٤/٤٧٦م، ١٩٩٠= هـ١٤١٠

  )قير( باب ٥/٣٧٩٣) ٣(
  ١٥٠ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  )كتب( مادة ٥/٣٨١٨: لسان العرب) ٥(
  .في عصرنا الحديث، ال سيما على بعض الفصائل الفلسطينية المقاِومة) كتائب(ُأطلق اللفظ ) ٦(
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  )١( الجباِن اَألهوِجةُعِر       وتَبينَت متجحَأ الكَتيبةُولَِئن سَألِت ِإذا 
  .الفَرق والخوف: عةكفّت ورجعت، الر: بتقديم الجيم على الحاء: أجحمت

  )البحر الكامل: (وقول عنترة
  )٢(       شَهباء باِسلٍَة يخافُ رداهاِبكَتيبٍة لَبستُها وكَتيبٍة

  )ويلالبحر الط: (قول طرفة :، وشاهده)كتائب(بصيغ الجمع اللفظ كما ورد 
  )٣(كَتاِئبهيسير ِبوجِه الحتِف والعيشُ جمعه       وتَمضي على وجِه الِبالِد 

  .ورد اللفظ عند جميع شعراء الدراسة إال امرأ القيس
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  المهلهل

  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  الحارث
  ٧  عنترة
  ١  زهير
  ١  لبيد

  كتيبة

  ١٤  المجموع
  ١  طرفة

  ٢  عمرو بن كلثوم
  ٤  عنترة
  ١  لبيد

  كتائب

  ٨  المجموع
  ٢٢  المجموع الكلي

  
  
  
  
  

                                                
  ٦٤ص: ديوان الحارث) ١(
  ١٥١ص: ديوان عنترة) ٢(
  ٧٥ص: ديوان طرفة) ٣(
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   : الصفات-ثانياً
 .مشعلة، أرعن

  :  أرعن-١
: الراء والعين والنُّون أصـالن    :  رعن )١(وهو الجيش العظيم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة          

األنف النادر من الجبل،    :  الرعن -يء، واآلخر يدل على هوج واضطراب فاألول      أحدهما يدل على تقدم في ش     
قـول   :مسترٍخ، وشـاهده  :  أرعن -ويقال للجيش أرعن، إذا كانت له فضول كرعون الجبال، واألصل اآلخر          

  )البحر الطويل: (عنترة
  )٢(ِف ال خَلٍّ وال متَكَشِِّبَأرعنفَِجئنا على عمياء ما جمعوا لَنا       

  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة
  جدول إحصائي    

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  أرعن
  ١  الكلي المجموع  

  : )٣(مشِْعلة -٢
مبثوثـة انتـشرت،   :  يقال كتيبة مشِعلة)٤(هي الكتيبة المنتشرة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب 

البحـر  : (قـول لبيـد   :يبة مشِعلة بكسر العين، إذا انتشرت، وشـاهده     وأشعل الخيل في القارة بثها، وكذلك كت      
  )الطويل

   )٥( رهواً كََأن ِجيادها       حمام تُباري ِبالعِشي سواِفالومشِعلَةً
  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  مشِعلة

  ١  الكلي المجموع
  

  
  

                                                
  ).عنر( مادة ٢/٤٠٧ )١(
  . ٨٦ص: ديوان عنترة) ٢(
  .١٨٥، ١٨٢، ١٧٨ينظر مبحث الخيل ص وهي من باب المشترك اللفظي للخيل، ) ٣(
  ).شعل( مادة ٤/٢٢٨١ )٤(
  .نقيض العوالي من الرماح:  والسوافل.٢٥٢ص: ديوان لبيد) ٥(



 - ٥٩ -

  جموع المقاتلينجدول باأللفاظ الدالة على 
 

  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ٧٢  الفارس  ١
  ٣  محارب  ٢
  ٢  الجند  ٣
  ٤٠  البطل  ٤
٥  ١٦  كمي  
  ٤  المدجج  ٦
  ١٦  الجيش  ٧
  ١١  جحفل  ٨
  ٤  الخميس  ٩
  ٣  سرية  ١٠
  ١  فيلق  ١١
  ١  قيروان  ١٢
  ٢٣  كتيبة  ١٣
  ١  أرعن  ١٤
  ١  مشعلة  ١٥

  ١٩٨  المجموع الكلي
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  : في هذا البابنتائج توصل إليها الباحث
يرى الباحثُ أن الشاعر الجاهلي قـد وصـف المحـاِرب            موع المقاتلين جمن خالل األلفاظ الدالَّة على      

  .الجاهلي بالشجاع حيث سطّر له في دواوينه الشعرية ألفاظاً تدل على شجاعته وقوته
موضـعاً،  ) ١٣٢(، تكررت فـي     أربعة ألفاظ ة على الفارس واأللفاظ المرادفة له       وبلغ عدد األلفاظ الدال   

مرة، ثم المرتبة الثالثة لفـظ  ) ٤٠) (البطل(مرة، ويليه في المرتبة الثانية لفظ ) ٧٢) (الفارس(وبلغ تكرار لفظ   
)ـ      مرات،) ٤() المدجج(المرتبة الرابعة لفظ     مرة، ثم ) ١٦ ()الكمي ) ٣() محـارب (ظ  ثم المرتبة الخامـسة لف

  . مرتين) جند(خيراً لفظ مرات، وأ
  :أي إن نسبة ورود األلفاظ كالتالي

  %.١,٥: ، جند% ٣,٥: ، مدجج% ٣٤: ، بطل% ٦١: فارس   
كما تحدث الشاعر الجاهلي عن الجيش وتقسيماته، وقد بلغ عدد األلفاظ الدالة على الجيش واأللفاظ المرادفـة                 

 أعلى نسبة حيث بلـغ      -الداّل على الجيش  -) الكتيبة(موضعاً، تصدر لفظ    ) ٦١(ي  ، تكررت ف  تسعة ألفاظ له  
مرة، ) ١١ ()الجحفـل (مرة، ثم المرتبة الثالثة ) ١٦) (الجيش(مرة، ويليه في المرتبة الثانية لفظ  ) ٢٣(تكراره  

 تكرر اللفظ   )علة ومش - قيروان - فيلق -أرعن(مرات، أما ألفاظ    ) ٣) (ةريالس(مرات، ثم   ) ٤() الخميس(ثم  
  .مرةً واحدة لكلٍّ منها

  :أي إن نسبة ورود األلفاظ كالتالي
،  % ١,٥: ، أرعـن  % ٥: ، الـسرية  % ١٨: ، الجحفل % ٦: الخميس،  % ٢٦ :الجيش،  % ٣٧,٧: كتيبة
  %.١,٥: ، مشعلة% ١,٥: ، قيروان% ١,٥فيلق
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  الباب الثالث
  

  مجال األلفاظ الدالة على السالح وصفاته
  

  :وفيه فصالن
  .السيف ومجاله: الفصل األول
  .أدوات القتال:  الفصل اآلخر

  :فيه مبحثان
  .الرمح ومجاله: المبحث األول
  . القوس ومجاله: المبحث الثاني

  :وينقسم إلى
  .وهو القوس: القاذف-
  .وهو السهم: المقذوف-
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  :مدخل

  
البد للمحارب من أسلحة يحارب بها ويدافع بها عن نفسه، ويستعمل العـرب             "

 ويراد بها كل ما يستعمله ويحملـه  Armsلفظ سالح وعدة المحارب في مقابل       
  .)١("الجندي من وسائل الحرب من هجوم ودفاع

 أنـواع   ه للتعـرف علـى    ين وتمحيص عراء الدراسة الجاهلي  بعد تحليل شعر شُ   
قبة الزمنية التـي تـسبق      التي استخدمها اإلنسان الجاهلي في تلك الحِ      األسلحة  

، راء الذين عايشوا أحداثَ قبائلهم    نة الشع  والتي جاءت على ألسِ    ،عصر اإلسالم 
 اًبعض سواء أكان بين بعضهم      وبما جرى فيها من منازعات وحروب وغارات،      

اللة على السالح الـذي   التي وردت للدوبين أعدائهم، يتّضح لنا األلفاظ  أم بينهم   
  .كان يستخدم في ذاك العصر

 هو اسم جامع لكلِّ أدواِت الحرب القتالية سواء أكانت فـي العـصر    الـسالح ف
               الجاهلي أم في عصرنا الحديث، وتشمل كذلك عتـاد المقاتـل مـن مالبـس

بعينه فـي أشـعارهم،     ) السالح( واستخدم الشعراء الجاهليون لفظ      )٢(.وغيرها
الـسيف، الـرمح،    : وهو يشير إلى مجمل العتاد الحربي في ذاك العصر؛ مثل         

  .الدرع، السهم، القوس، الترس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥/٤٢٢: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم) ١(
 . الحقيقي والمراد هو ما ذكرناىإلخ لكن المعن...وإن كانت كلمة السالح تحمل معاني أخرى، كقولك شهادتُك سالحك) ٢(
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  :السالح
السين والالم والحاء، السالح، وهو ما يقاتَل به، وفرق         :  سلح )١(في معجم مقاييس اللغة   ) عالِف( على وزن   

  . ما اتُّقي به: ما قوِتل به، والجنّة: حالسال: أبو عبيدة بين السالح والجنّة، قال
  : آخر، وهوبمعنى السالح   لفظورد

  )البحر الطويل: (، وشاهده قول زهيرقَرنا الثَّور -
  )٢(ويؤِمن جأشَ الخاِئِف المتَوحِد     ِمثْلُه يتّقَى بِه  ِبِسالٍحغَدتْ 

  :وشاهده: الدال على أداة القتالالسالح سيقوم الباحث برصد لفظ 
  )البحر الطويل: (قول طرفة

  )٣( وجدتَني       منيعاً ِإذا بلَّت ِبقاِئِمِه يديالحالسبتَدر القَوم ِإذا ا
  )البحر الكامل: (وقول عنترة

  )٤( هزيمةً       يجرون في عرِض الفَالِة المقِفِرالِحالسبوس مع تَركوا اللَّ
قول عمـرو   : وهي نسبةٌ لقوم ذي سالح، وشاهده     ) مفاعل(على وزن   ) جمع مسلَحة  (كما ورد بصيغة مسالح   

  )البحر الطويل: (ابن كلثوم
 تى تَلقَني في تَغِلبام َأشياِعها تَرقى ِإلَيكبنَِة واِئٍل       وساِلح٥(الم(  

  . وزهيرعمرو بن كلثوم وطرفة وعنترة: إال عند الشعراء) السالح، ومسالح(لم يرد لفظ 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  طرفة
  ٣  عنترة

  ِسالح
  

  ٤  زهير
  مسالح  ١  عمرو بن كلثوم

  ١  عنترة
  ١١  المجموع الكلي

  
  

                                                
  ).سلح( مادة ٣/٩٤) ١(
  .٢١ص:  ديوان زهير)٢(
  .١١٥ص: ديوان طرفة) ٣(
  .٧٠ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٣٢ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٥(
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  )السالح(األلفاظ الدالة على لفظ جدول ب
  

  اللفظ  الرقم
عدد 

  تكراراها
  ٩  سالح  ١
  ٢  مسالح  ٢

  ١١  المجموع الكلي
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  الفصل األول
  .السيف ومجاله )١
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  الفصل األول
)١ (ومجالهيفالس   

  
١-" الح الرئيس الذي يحرص عليه، ويحمله العربي، ويـستعمله، وقـد       يفالسفي نظر العرب هو الس 

ه ال يفارقه، وال غنية له عنه، فهـو  كانت تُعد األسلحةُ األخرى بالنسبة له أسلحةً ثانوية؛ فالسيف مالزم له كظلِّ  
  )١(".أشبه ما يكون بالسالح الشخصي له

في أشعار الجاهليين، مقارنةً بباقي األسلحة المستخدمة، لذلك تراه أضفى          ) السيف(ولهذا كثر ورود لفظ     
  .عليه من األسماء والصفات المختلفة ما يدل على شغفه وتعلقه به وسيبين البحثُ ذلك

السين والياء والفاء أصٌل صحيح يدل على امتداد فـي  :  سيف)٢(السيف في معجم مقاييس اللغة     لفظورد  
مشيء وطول، من ذلك السيف سقال امرأة سي بذلك المتداده، ويوكأنها نصُل سيفبةًطْفانة، إذا كانت ِشي .  

  : عند شعراء الدراسة بصيغتي المفرد والجمع كما يلي)سيف( لفظورد 
  ) المتقاربالبحر(: قول عنترة:  وشاهدهيغة المفرد، بصسيف-أ

 حَأفروهيِفِبالسرببتُ ِبِه َألفَ ضر٣( تَحتَ الغُباِر       ِإذا ما ض(  
  . بن حلزةالحارثَعمرو بن كلثوم وعند شعراء الدراسة إال ورد اللفظ 

  )لطويل االبحر(: قول زهير:  وشاهده)عولفَ( كثرة على وزن جمعوهي : سيوف-ب
النَُّأبى الضو لَيِه فََأفْيمع       هحِرقُ نابي عمانى ضالسعاِقلُيوفُو٤(ه م(  

 .القيس وطرفة بن العبدَأ امرإال عند شعراء الدراسة  اللفظ ورد

  ) الطويلالبحر(: قول المهلهل:  وشاهده"أفعال"على وزن " السابقة"ة بخالف لَّهي جمع ِق: )٥(أسياف -ج
   )٦( كان وصلُها       خَضانا ِإلى القَوِم الَّذين نُضاِربَأسيافُنان قَصرت وِإ

  .زةلِّزهير والحارث بن ِح: إال الشاعرينعند شعراء الدراسة  اللفظ ورد
  

                                                
 .٢٠٤م، ص٢٠٠٤ =هـ١٤٢٤، ١علي أحمد الخطيب، الدار المصرية اللبنانية، ط.فن الوصف في الشعر الجاهلي، د) ١(

 ).سيف( مادة ٣/١٢١) ٢(

 .٩ص: ديوان عنترة) ٣(

 .٦٩ص: ديوان زهير) ٤(
 -رضي اهللا عنه–كان العرب يجتمعون في أسواق الشعر والخطابة، وفي إحدى جوالت التحكيم، اعترض حسان بن ثابت     ) ٥(

حيث :  أشعر منك ومن أبيك، فقال له الذبيانيأنا واهللا: على النابغة الذبياني لما فضل األعشى عليه وعلى الخنساء، فقال حسان
    حى       وَأسيافُنا يقطُرن ِمن نَجدٍة دمالَنا الجفَناتُ الغُر يلمعن ِبالض  :تقول ماذا؟ فقال حسان بن ثابت

  بنَماكِرم ِبنا خاالً وَأكِرم ِبذا ابني محرٍق       فََأولَدنا بني العنقاِء وا
  ].ت.د ،١١/٦ األصبهاني، دار الكتب، بيروت،: يغانكتاب األ[
بدالً من سيوف ألنها تدل على السيوف التي يقصر مداها، ولـم يختـر     ) أسيافنا(اختار الشاعر   . ١٠٨ص: ديوان المهلهل ) ٦(

 .السيوف التي تعني البتّار القاطع
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٤  المهلهل
  ١  امرؤ القيس

  ٥  طرفة
  ٥٩  عنترة
  ٢  زهير

  ٧  يدلب

  سيف

  ٧٨  المجموع
  ٦  المهلهل

  ٥  عمرو بن كلثوم
  ١  الحارث بن حلزة

  ١١  عنترة
  ٢  زهير
  ١  لبيد

  سيوف

  ٢٦  المجموع
  ١  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  ١  طرفة

  ٢  عمرو بن كلثوم
  ٥  عنترة
  ١  لبيد

  أسياف

  ١١  المجموع
  ١١٥  المجموع الكلي

أجزائـه،   الـسيف و   دل على صـفات    ت ألفاظاً وكذلك   ه بمترادفات )فالسي( لفظاستخدم الشاعر الجاهلي    
إلخ، وقـد أدرجهـا الباحـث    ...كالمِحمل والقراب والجفن والهندواني: وألفاظاً تدل على أماكن صنعه وحفظه     

  .لفظاً ٤٥بلغت حيث  ضمن األسماء والصفات ألن الشعراء أطلقوها على السيف بعينه،
 باألسماء فالصفات فاألجزاء فأماكن صنعه فأماكن حفظه، وذلـك علـى            وسيقوم الباحث بترتيبها مبتدئاً   

  :النحو التالي
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  : األسماء-أوالً
 .، مضاربذكور، إفرند، جنثي، بتّار، خشيب، صارم، حسام

  : الحسام-١
 العظم، ومن ذلـك مـا ورد فـي معجـم     قطعيمن ِحدته يعني السيف القاطع، الذي  و"فُعال"على وزن   

القطع، وسـمي  : الحاء والسين والميم، أصٌل واحد، وهو قطع الشيء من آخره، فالحسم          :  حسم )١(مقاييس اللغة 
   قال حسامساماً، ويه، يقال  السيف حقـول  : ، وشـاهده احسم عنك هذا األمر، أي اقطعه واكفـه بنفـسك     : ه حد

  ) السريعالبحر(: المهلهل
  )٢( العتيقكَالحسام ِمنهم رئيساً       ر بنو لَجبةٌـد اَألمـفَقَلَّ

  ) الطويلالبحر(: وقول عنترة
  )٣( صاِدقٌ غَير كاِذِبحساميموع ِلشاِئٍم       فَبرقُ ِإذا كَذَب البرقُ الل

  . عند المهلهل وطرفة والحارث وعنترة اللفظورد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل
  ٥  طرفة

  ١  الحارث
  حسام

  ٣٧  عنترة
  ٤٤  المجموع الكلي

  : الصارم-٢
قـول   : وشـاهده )٤(.سيف صروم وصارم: وهو السيف القاطع الذي ال ينثني، يقال، )فاعل(على وزن  

  ) البسيطالبحر(: عنترة
  )٥( حيثُما جردتُه سجدت       لَه جباِبرةُ اَألعجاِم والعرِبِبصاِرٍم

  ) البسيطالبحر(: وقول لبيد
  )٦(كَر الذَّاِرمالصو كان غَيري سلَيمى اليوم غَيره       وقع الحواِدِث ِإلّا لَ

  ) الطويلالبحر(: قول عنترة:  وشاهدهكما ورد بصيغة صوارم

                                                
 ).حسم( مادة ٢/٥١) ١(

 .٥٤ص: ديوان المهلهل) ٢(

 .١٦ص: ديوان عنترة) ٣(

 ).صرم( مادة ٤/٢٤٣٨ : لسان العرب)٤(

 .٢١ص: ديوان عنترة) ٥(

 .٤٧ص: ديوان لبيد) ٦(
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  )١( والقَنا       تُذَكِّرهم ِفعلي ووقع مضاِربيواِرمفَالصفَِإن هم نَسوني 
  . الشاعرينهذين لم يرد اللفظ إال عند 

عند لبيد، وعند زهير بمعنى قطـع حبـل           بمعني آخر  )صروم( ووه) الصارم(لـ  صيغة المبالغة   ب  اللفظ جاء
  .)٢(المودة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢٠  عنترة
  صارم  ١  لبيد

  ٢١  المجموع
  ١  المهلهل
  ٧  عنترة
  ١  لبيد

  صوارم

  ٩  المجموع
  ٣٠  المجموع الكلي

  :  الخشيب-٣
  اء ــالخ:  خشب)٤(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة)٣(وهو السيف الصقيل، )فعيل(على وزن 

ه، وال يكون فـي هـذه       عبوالشين والباء أصٌل واحد يدّل على خشونة وِغلَظ، والخشيب السيف الذي بدئ طَ            
 البحـر (: قـول طرفـة   :  وشاهده .الخشيب الصقيلَ ثم كثر حتى صار عندهم      : قال أبو عبيد   .ناًِشالحال إال خَ  

  )المتقارب
  )٥(، وأعجلَه ِثنيه ريِقيـب    الخشيـفساورتُه واستلبتُ 

  . إال عند الشاعر طرفةا اللفظرد هذيلم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  طرفة  الخشيب

  ٢  المجموع الكلي
                                                

 .٢٢ص: ديوان عنترة) ١(

  ١٦٥      ص   فَِبِتلك َأقضي الهم ِإن ِخالجه       سقَم وِإنّي ِللِخالِج صروم    :قول لبيد) ٢(
 ٤٤          ص    تَخُب ِبوصاٍل صروٍم وتُعِنقُِإنّي لَتُعديني على الهم جسرةٌ       :وقول زهير

 .]ت.د ،٢٤٨أبو منصور الثعالبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: وسر العربيةفقه اللغة . [ كان صقيالً فهو خشيبإذا) ٣(

 ).خشب( مادة ٢/١٨٥) ٤(

 .١٩٣ص: ديوان طرفة) ٥(
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  :  بتّار-٤
أي كثير البتر والقطع، وهو من أسماء السيف القاطع لشدته،          ) باتر(غة مبالغة من    صي) فعال(على وزن   

الباء والتاء والراء، أصٌل واحد، وهو القطع قبـل أن تتمـه،            :  بتر )١(من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة       
  )البحر البسيط: (قول عنترة: وشاهده. والسيف الباتر القطّاع

  )٢(بتّاريشوِم مقتَِدراً       ِبصاِرٍم ِمثِل لَوِن الِملِح ضربتُ عمرواً على الخَ
  )البحر الكامل: (قول عنترة: ، وشاهده)أفعل(على وزن ) األبتر(كما ورد اللفظ مرةً واحدة بصيغة 

  )٣(اَألبتَِركَِر الحساِم فَشَكَكتُ هذا ِبالقَنا وعلَوتُ ذا       مع ذاك ِبالذّ
: قول عمرو بـن كلثـوم     : ، وشاهده )ِمبتار(وهو جمع   ). مفاعيل(على وزن   ) مباتير(جمع  كما ورد بصيغة ال   

  )البحر البسيط(
 البيض هقفاً كَواِكبم ِمن فَوِق َأرُؤِسِهم       سناِبكُهتَبني سباتير٤(الم(  

  )البحر الطويل: (قول عنترة: ، وشاهده)فواعل(على وزن ) بواتر(وورد بصيغة الجمع 
  )٥(واِمِر       وسمر القَنا فَوقَ الِجياِد الضالبواِتِرنَحن حالَفنا ِشفار ِإذا 

  .لم يرد اللفظ إال بهذه الصيغ وعند هذين الشاعرين فقط
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  بتّار
  ١  عنترة  أبتر

  ١  عمرو بن كلثوم  مباتير
  ١  عنترة  بواتر

  ٤  كليالمجموع ال
٥-نْثيالج  :  

 )٦(، وهو السيف، من ذلك ما ورد في معجم مقـاييس اللغـة            )الباء(على حذف الزائد    ) فُعل(على وزن   
أصٌل واحد، وهو األصل واإلحكام، ويقال األصل كل شيء جنثه، ثم يفرع منه، وهو الجنثـي وهـو                  : جنث

                                                
 ).بتر( مادة ١/١٩٤) ١(

 .١٦٣ص: ديوان عنترة) ٢(

 .٧٠ص: المرجع السابق) ٣(

 .٤١ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٤(

 .٦٨ص: ديوان عنترة) ٥(

  ).جنث( مادة ١/٤٨٤) ٦(
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 زاد )١(ع حرباؤه السيف أن يعمـل فيـه، وفـي اللـسان    وقيل هو زرد يمن. در؛ ألنه يحكم به عمل الز   دالزرا
  )البحر الرمل: (قوُل لبيد: وشاهده. هو السيف بعينه: السيوف أو الدروع، وقال األصمعي: الِجنثي: الجوهري

 َأحكَموراِتها       كُلَّ ِحرباٍء إ ِمن الِجنِثيْلعص ٢(ذا ُأكِره(  
  .إال عند لبيداللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  الجنثي

  ١  المجموع الكلي
  :  اإلفرند-٦

وشْي السيف، وهو   : درنْ الفِ )٣(، وهو السيف، ومن ذلك ما ورد في معجم لسان العرب          )فعلل(على وزن   
 يجـري فيـه،     جوهره، ومـاؤه الـذي    : فِرنْد السيف : وشْيه، قال أبو منصور   :  السيف درنْ، وفِ "دخيٌل معرب "

  )البحر الطويل: (قوُل عنترة: وشاهده. د السيف نفسهنِْروالِف. ، وهي سفاِسقُهدرنْوطرائقه يقال لها الِف
  )٤(م يقطُر الدِإفِرنِدِهِإذا لَم ُأروي صاِرمي ِمن دِم الِعدا       ويصِبح ِمن 

  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  دهامكان ورو  اللفظ
  ١  عنترة  إفرند

  ١  المجموع الكلي
  : كور الذُّ-٧

 إذا كانت شفرته حديداً ذكراً ومتنه أنثياً فهـو  )٥(كر، وهو السيف  وهو صيغة جمع للذَّ   ) فُعول(على وزن   
ب؛ الذال والكاف والراء أصالن، يتفرع منها كلم البـا        :  ذكر )٦(مذكّر، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        

"ة، الذُّ  ذْالِم ر،ِكذْالمكور، وسـيفٌ مـذكّر  يقال كم الذّكَرة من ولدك؟ أي الذُّ : إلخ  قال الفراء   ...كوركار، المذكر :
قـول   :وشاهد الجمع. ولم يرد اللفظ إال بصيغة الجمع فقط عند شعراء الدراسة  . أي صارم : وذو ذُكْر . ذو ماء 
  )البحر الوافر: (المهلهل

                                                
  ).جنث( مادة ١/٦٩٦) ١(
  .١٥٢ص: ديوان لبيد) ٢(
  ).فرند( مادة ٥/٣٤٠٥) ٣(
  .٦٦ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٢٤٩ص: فقه اللغة) ٥(
  ).ذكر(  مادة ٢/٣٥٨) ٦(
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  )١(كوِرِبالذُّيِض تُقرع ِمع ِمن ِبحجٍر       صليَل الِبفَلَوال الريح ُأس
  .لم يرد اللفظ إال عند المهلهل

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  ذكور

  ١  المجموع الكلي
٨-ضارب الم :  

ورد  من ذلك مـا  ،)جمع ضارب(ي السيوف ، وه)مفعل(، جمع مضرب على وزن  )مفاعل(على وزن   
الضاد والراء والباء أصٌل واحد، ثم يـستعار ويحمـل عليـه، ومـضرب              :  ضرب )٢(في معجم مقاييس اللغة   

:  قول امرئ القـيس    :وقد جاءت بصيغة الجمع فقط، وشاهده     . ه منه المكان الذي يضرب ب   : السيف، ومضِربه 
  ) الكاملالبحر(

  )٣(مِلبِة النَّ     في متِنِه كَمد  مضاِربهمتَوسداً عضباً 
  ) الطويلالبحر(: قول عنترةو

م نَسوني فَالصفَِإن ه قعوم ِفعلي وهالقَنا       تُذَكِّرو ضاِربيواِرم٤(م(  
  .هذين الشاعرينإال عند اللفظ رد يولم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  مضارب  ١  امرؤ القيس
  ٤  عنترة

  ٥  الكلي المجموع
  : الصفات-ثانياً

، ماض، قاطع، مأثور، المع، بوارق، بطَذو شُ، بقُض، فهرم، فارِش، بضع، صقيل، أبيض
صقلي ،صال، ذمخِْم، حداد، ملَيفص ،صمغول، ونشيل، لفي.  
  : األبيض -١

ـ : وهو السيف الالمع، كالنار الموقـدة، والجمـع       ،  وعلى صيغة جمع تكسير   " أفعل"على وزن     يض،ِب
  )البحر البسيط(: قول عمرو بن كلثوم: وشاهده
  

                                                
  .٤١ص: ديوان المهلهل) ١(
  ).ضرب(  مادة ٣/٣٨٩) ٢(
  .٣٥٢ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .٢٢ص: ديوان عنترة) ٤(
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مناِبكُهتَبني سِمن فَوِق َأرُؤِسِهم  هقفاً كَواِكبالِب       سيضباتير١( الم(  
  ) الكاملالبحر(: قول الحارث بن حلزةو

  )٢( كَالغَديِر حساِمضِبَأبيِمنّا سالمةُ ِإذ َأتانا ثاِئراً       يعدو 
  .عند زهير ولبيدظ اللفرد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  المهلهل
  ١  امرؤ القيس

  ١  طرفة
  ٤  عمرو بن كلثوم

  ١  الحارث

  أبيض

  ٢٣  عنترة
  ٣٢  المجموع الكلي

  : صقيل -٢
:  صـقل  )٣(، وذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة        نيق الحد لصقيل السيف المرقّ  ، وا )فعيل(على وزن   

الصاد والقاف والالم أصيٌل يدل على تمليس شيء ثم يقاس على ذلك، يقال صقلتُ السيف أصقله، والـصقيل                  
 .الفرس في صقاله، أي صوانه، وذلك إذا أحسن القيام عليه، كأنـه يـصقل صـقالً ويـصنع           : السيف، ويقال 

  ) الكاملالبحر(:  امرئ القيسقول: وشاهده
ديقيالًى علَص لَيس هوقِل وال صِبتَمويٍه و هدع       ٤(ه(  

  ) الوافرالبحر(: قول عنترةو
في الروالس هدقَلُِّل حنَفٍس       ي سامحيِل حيفَ سِم الم٥(قيالالص(  

  ) الوافرالبحر(: قول لبيد: ، وشاهده جمع تكسير أيضاًووه) ِفعال(على وزن : قالوجاء بصيغة ِص
   )٦(قاِلِبالصحوِدثَ يِف لحومان فَرداً       كَنَصِل السوَأصبح يقتَري ا

  .إال عند الشعراء الثالثة امرئ القيس وعنترة ولبيد) صقيل، ِصقال (لفظارد يلم 
  
  

                                                
 .٤١ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ١(

 .٥٣ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٢(

 ).صقل( مادة ٣/٢٩٦) ٣(

 .٣٥٢ص: ديوان امرئ القيس) ٤(

 .١٠٤ص: ديوان عنترة) ٥(

 .٩٩ص: ديوان لبيد) ٦(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  صقيل  ١  امرؤ القيس
  ١  عنترة
  صقال  ٢  عنترة
  ١  لبيد

  ٥  المجموع الكلي
  : ضبأع -٣

 من ذلك ما ورد في معجم     ، العضب السيف القاطع، وسيف عضب، سيف قاطع       ، وهو )أفعل(على وزن   
: العين والضاد والباء أصٌل صحيح واحد يدل على قطـع أو كـسر، قـال الخليـل                :  عضب )١(مقاييس اللغة 

العضب  : بضل عضب اللسان،   عضبه يعضبه، أي قطعه، ومنه رج     : القطع نفسه، تقول  : السيف القاطع، والع
: قـول امـرئ القـيس     : وشاهدهوقد عضب لسانُه عضوباً وعضوبة، وهذا إنما هو تشبيه بالسيف العضب،            

  ) الكاملالبحر(
  )٢(مِل مضاِربه       في متِنِه كَمدبِة النَّعضباًمتَوسداً 

  ) الوافرالبحر(: قوُل عنترةو
  )٣(داِعأس ِمن َألَِم الصداوي الر       يعضبوفي كَفّي صقيُل المتِن 

  .امرئ القيس وطرفة وعنترة: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  امرؤ القيس

  عضب  ٣  طرفة
  ٢  عنترة

  ٨  المجموع الكلي
  : فارالشّ -٤

ين، من ذلك ما ورد فـي معجـم         صفةٌ للسيف، وتعني السيف الماضي الحد     ، وهي   )فعال(على وزن   
: ه، ومن ذلك شفرةُ السيف    أصٌل واحد يدّل على حد الشيء وحرفُ      : الشين والفاء والراء  :   شفر  )٤(مقاييس اللغة 

  ) السريعالبحر(: قول المهلهل: شاهدهوالجمع أشفار، و. الحد: حده، وشفير البئر وشفير النهر
                                                

 ).عضب( مادة ٤/٣٤٧) ١(

 .٣٢٥ص: امرئ القيسديوان ) ٢(

 .٨٢ص: ديوان عنترة) ٣(

 ).شفر(  مادة ٣/٢٠٠) ٤(
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  )١( ِمنّا لَِحز الحلوقِشفاركُما       ِإن نَحن لَم نَثَأر ِبِه فَِاشحذو
  ) الوافرالبحر(: ول عنترةوق

 يِن ماٍض       تَقُددفُ الحرهيفي مسوهمادا الصِشفارالج ٢( خر(  
  ) الطويلالبحر(: قول طرفة: ، وشاهدهىورد بصيغة المثنّكما 

ضكَشحي ِبطانَةً       ِلع نفَكقيفَآلَيتُ ال يتَيِنالشَِّق ٍب رنَِّدفره٣( م(  
  . المهلهل وطرفة وعنترة: الشعراءلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  شفار  ٢  المهلهل
  ٣  عنترة

  ١  طرفة  شفرتين
  ٦  المجموع الكلي

٥-الم رفةه:   
 ذلـك مـا ورد فـي معجـم لـسان      وهي السيوف المرققة الحدين المسنونة، من    ،  )مفعلة(على وزن   

مصدر الشيء الرهيف، وهو اللطيف الرقيق، وأرهفت سيفي أي رقّقتُـه، فهـو مرهـف،               :  الرهف )٤(العرب
   وسهم مرهف، سيف مرف، ورهيف، فقد رهفتُه، وأرهفتُه، فهو مرهوف ومرهف، أي رقَّتْ حواشيه، وأكثر            ه

  )ر الوافالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.ما يقال مرهفٌ
  )٥(خر الجماداماٍض       تَقُد ِشفاره الص الحديِن مرهفُوسيفي 

  ) الخفيفالبحر(: قول المهلهل: وشاهده )مرهفات(كما جاء بصيغة الجمع 
  )٦( ِعتاٍق       تَترك الهدم فَوقَهن صياحاِبمرهفاٍتوضربنا 

  )الطويل البحر(: وقول امرئ القيس
  )٧( قواعصمرهفاتٌحرائب سمر        قةٌ حدب البراجم فوقهاموثّ     

  .المهلهل وامرئ القيس وعنترة:  إال عند الشعراءاللفظرد يلم 
  

                                                
 .٥٦ص: ديوان المهلهل) ١(

 .٤٧ص: ديوان عنترة) ٢(

 .أي حلفتُ وأقسمتُ: آليتُ. ١١٤ص: ديوان طرفة) ٣(

 ).رهف( مادة ٣/١٧٥٤) ٤(

 .٤٧ص: ديوان عنترة) ٥(

 .٢٥ص: ديوان المهلهل) ٦(

 .٤٥٦ص: ديوان امرئ القيس) ٧(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  عنترة  مرهف

  ١  المهلهل
  مرهفات  ١  امرؤ القيس

  ٢  عنترة
  ٧  المجموع الكلي

  :  القُضب-٦
، إذا كان السيف لطيفاً فهو قضيب، من ذلك مـا ورد            )١(يغة جمع لقضيب، وهو السيف القاطع     وهي ص 

القاف والضاد والباء أصٌل صحيح يدل على قطع الشيء، وسـيف قاضـب             :  قضب )٢(في معجم مقاييس اللغة   
  .وقضيب قطّاع

ـ (ب علـى وزن  وقواِض) فُعل(لم يرد هذا اللفظُ إال جمعاً وبصيغتين اثنتين، قُضب على وزن   ، )لفواِع
  )البحر البسيط: (قول عنترة: هوشاهد. ولم يرد مفرداً عند شعراء الدراسة

غاٍب و م       ِإُأسودلَه ةُ اللَِكن ال نُيوبالِهنِدياَألِسنَّةُ و ب٣(القُض(  
  )البحر المتقارب: (قول زهير: وشاهده) فواعل( قواضب على وزن بصيغة الجمعكما ورد 

  )٤( عنها فُلوالالقَواِضبعفَ ِمن فَوِقها نَثرةً       تَرد وضا
  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عنترة  بضقُ
  قواضب  ٢  عنترة
  ١  زهير

  ٤  المجموع الكلي
  : بطَُشُ  ذو-٧

  الشين والطاء والباء أصٌل :  شطب)٥( مقاييس اللغةوهي طرائق السيف، ومن ذلك ما ورد في معجم 

                                                
 .٢٤٨ ص:للغة فقه ا)١(

 ).قضب( مادة ٥/١٠٠) ٢(

 .١١ص: ديوان عنترة) ٣(

 .٥٣ص: ديوان زهير) ٤(

 ).شطب(  مادة ٣/١٨٦) ٥(
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ب بة من شُطُ  طْة النخل، والشَّ  عفس: مطّرد واحد، يدّل على امتداد في شيء رخص، ثم يقال غير ذلك، والشطبة            
  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده. سيفٌ شطّب: ب، ويقالشُطََ: طريقة متنه، والجمع: السيف

  )١( كِمشيِة قَسورةشُطٍَب بذي     الهمام إذا غداوعمرو بن درماء
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس: ، وشاهده)مفعل(ب على وزن كما ورد بصيغة مشطّ
  )٢(مشَطَِّب ِإلى كُلِّ حاِري جديٍد     فَلَما دخَلناه َأضفنا ظُهورنا            

  .إال عند امرئ القيس اللفظ رديلم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  ذو شطب

  ١  امرؤ القيس  بمشطّ
  ٢  المجموع الكلي

  : البوارق -٨
ـ )فواعل(على وزن    ما ورد فـي معجـم   من ذلك ، )٣(وهي السيف الالمع) بارقة(، وهي بصيغة جمع ل

أحدهما لمعان الـشيء، واآلخـر      الباء والراء والقاف أصالن تتفرع الفروع منهما في         :  برق )٤(مقاييس اللغة 
يقال أبرق  : اجتماع السواد والبياض في شيء، وما بعد ذلك فكلّه مجاز، ويقال للسيوف بوارق، قال األصمعي              

 وشاهد  .بصيغة المفرد اللفظ  رد  يلم   و .فالن بسيفه إبراقاً، إذا لمع به، ويقال رأيتُ البارقة، ضوء برق السيوف           
  )خفيف الالبحر(: قول المهلهل: الجمع

  )٥(يوفُ طَويال حتّى       رحدت فيِهِم السالبواِرِقوصبرنا تَحتَ 
  .إال عند المهلهلاللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل  البوارق
  ١  المجموع الكلي

  : الالمع -٩
  :  لمع)٦(ك ما ورد في معجم مقاييس اللغة، وهو صفة للسيف لشدة لمعانه وبريقه، من ذل)فاعل(على وزن 

                                                
  .٣٨٥ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .١٤٩ص: السابق) ٢(
 .٢٥٠ص: إذا كان له بريق فهو إبريق، فقه اللغة) ٣(

 ).برق( مادة ١/٢٢١) ٤(

 .٦٣ص: ديوان المهلهل) ٥(

 ).لمع( مادة  ٥/٢١١) ٦(



 - ٧٨ -

الالم والميم والعين أصٌل صحيح يدّل على إضاءة الشيء بسرعة، لمع البرق إذا أضاء فهو المع، ولمع السيف،                  
قول : وشاهده. صقيل: ما لمع من السالح كالبيضة والدرع، وخد ملْمع       : يلمع ... )١(وورد في معجم لسان العرب    

  ) الكاملالبحر: (عنترة
  )٢(ها       لَسلَوِت بعد تَخَضٍب وتَكَحِلء لَو شَِهدِت زهالَواِمعفيها 

  ).فواعل(وهي على وزن ) لوامع(لم يرد اللفظ إال عند الشاعر عنترة وبصيغة الجمع 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  لوامع

  ٢  الكلي المجموع
  :  المأثور-١٠

من ذلك ما ورد  إذا كان  في متنه أثر فهو مأثور،         )٣(اإلثر هو رونق السيف ومتنه    ،  )مفعول(على وزن   
تقديم الشيء، وذكـر الـشيء، ورسـم        : الهمزة والثاء والراء، له ثالثة أصول     :  أثر )٤(مقاييس اللغة في معجم   

، واألثر في السيف شبه     "هذا أثره من يشتري سيفي و   : "أثر السيف ضربته، وتقول   : "الشيء الباقي، قال الخليل   
، ويسمى السيف مأثوراً لذلك، يقال منه أثرتُ السيف آثُره أثْراً إذا جلَوتَه حتـى يبـدو          )٥(دنِْرالذي يقال له اإلفْ   

  ) الطويلالبحر(: قوُل امرئ القيس:  وشاهده.فِرنده
  )٦(اِبِري المضلَّعالس بيني وبينَها       وتُدني علَي االمأثوِرتُجافي عِن 

  ) الطويلالبحر(: وقول لبيد
  )٧(راِئِق قَليالً حشوره       شَديد الِعماِد ينتَحي ِللطَّمأثوراًوَأعددتُ 

  .الشاعرينهذين إال عند اللفظ رد يلم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس

  مأثور
  ١  لبيد

  ٢  يالمجموع الكل

                                                
 )لمع( مادة ٥/٤٠٧٤) ١(

 ١٠٠ص: ديوان عنترة) ٢(

  ٢٤٩ص: فقه اللغة) ٣(
  ) أثر( مادة ١/٥٣) ٤(
  ٧١سبق ذكره ص ٥)(

  ٣٦١ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
  ٩٠ص: ديوان لبيد) ٧(
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  :  القاطع-١١
 قاطع  )١(السيف لشدة قطعه من أمامه، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب            ، وهو   )فاعل(على وزن   

الرجالن بسيفيهما إذا نظرا أيهما أقطع، وقاطع فالن فالناً بسيفيهما كذلك، وسيفٌ قاطع، وقطّـاع، وِمقْطَـع،                 
صل من السهام العريض، كأنه لما بري       النَّ: عطْ القِ )٢(اللغةوورد أيضاً بمعنى السهام، وورد في معجم مقاييس         

  ) الطويلالبحر(: قوُل عنترة: وشاهده. عنى السيفرد فيه بميفلم  .قطع
  )٣(  المرهِف الحدالقاِطِعوسلَّت حساماً ِمن سواجي جفوِنها       كَسيِف َأبيها 

  ) الطويلالبحر(: وقول لبيد
   )٤( قاِطعصُل نَّ واليِف غَير جفنَه       تَقادم عهد القَيِنالسفََأصبحتُ ِمثَل 

  ) الطويلالبحر(: قول عنترة:  وشاهده)فواعل( على وزن )قواطع(بصيغة  كما ورد
  )٥(القَواِطِعقاِق        َأحد ِمن البيِض الرجفون العذارى ِمن ِخالِل البراِقِع

  . الشاعرين هذينندإال عاللفظ رد يولم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  قاطع  ٢  عنترة
  ١  لبيد

  ٢  عنترة  قواطع
  ٥  الكلي المجموع

  : الماضي -١٢
 مضى الشيء يمضي    )٦(هو السيف القاطع، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب          ،  )فاعل(على وزن   

  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: شاهدهقطع، و: السيفُ مضاءذهب، ومضى ومضياً ومضاء، ومضواً، خال 
  )٧(خر الجماداتَقُد ِشفاره الص        ماٍضوسيفي مرهفُ الحديِن  

  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: شاهدهو )فواعل( على وزن )مواضي(ة يغوورد كذلك بص
 ربيلٍَة ضبع دونواضيوالمِمنه طَعنآقي       و٨( تَكتَِحُل الم(  

                                                
  ).قطع( مادة ٥/٣٦٧٠) ١(
  ).قطع( مادة ٥/١٠٢) ٢(
  .٥٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  ٨٢ص : ديوان لبيد) ٤(
  .٧٨ص: وان عنترةدي) ٥(
  ).مضى(  مادة ٦/٤٢٢٢) ٦(
  .٤٧ص: ديوان عنترة) ٧(
  .٩٣ص: المرجع السابق) ٨(
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  . لم يرد اللفظ إال عند الشاعر عنترة
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  الماضي
  ٢  عنترة  المواضي

  ٤  الكلي المجموع
  :  الصيقل-١٣

:  صـقل  )١(، وهو شحاذ السيوف وجالؤها، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة             )ليعفَ(على وزن   
اد والقاف والالم أصٌل يدلُّ على تمليس شيء، ثم يقاس عليه، يقال صقلت السيف أصقُلُه، وصـائغ ذلـك                   الص

  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده.  السيف:الصيقل، والصقيل
 مينَأقوُل ال تُقطَع يغى       وفي الو ماِجمذَكٍَر َأشُقُّ ِبِه الج٢(يقَلالص(  

  .ند الشاعر عنترةلم يرد اللفظ إال ع
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  الصيقل

  ١  الكلي المجموع
  :  الصيلم-١٤

صلم الشيء صلْماً،    ")٣(، وهو السيف القاطع، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب           )ليعف(على وزن   
   قطعه من أصله، والصلَي   م، واال ِلطَم الداهلية، ألنها تصافتعال(الم  ِطص ( ـ لم القَ من الص ع، ويـسمى الـسيف     طْ

صوشـاهده ) ٤(".، ورد اللفظ في معجم مقاييس اللغة بنفس المعنى إال أنه لـم يـذكر الـسيف الـصيلم                  "ماًلَي:
  )البحر السريع: (قول المهلهل  

  )٥( الخَنفَقيقِللصيلَِمقُل ِلبني ذُهٍل يردنَه       َأو يصِبروا 
  .د اللفظ إال عند الشاعر المهلهللم ير

  
  

                                                
  ).صقل( مادة ٣/٢٩٦) ١(
  .١٠٠ص: ديوان عنترة )٢(
  ).صلم( مادة ٤/٢٤٨٨) ٣(
  ).صلم( مادة ٣/٢٩١) ٤(
 كالم العرب على أكثر مـن ثالثـة   ما جاء من(معجم مقاييس اللغة، باب   [. هو الداهية : الخنفقيق. ٥٥ص: ديوان المهلهل ) ٥(

  .]٢/٥٣) أحرف أوله خاء
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  الصيلم

  ١  المجموع الكلي
   : الِحداد-١٥

 حـد نابـه     )١( صفةٌ للسيف لشدة حدته، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب            ووه،  )ِفعال(على وزن   
لسيف يِحد حدةً واحتد، فهو حاد حديد وأحددتُه، وسـيوف حـداد وألـسنة    يحد ِحدة وناب حديد وحديدة، وحد ا      

اد، بالضم والتشديد: وأبو عمرى كََحداد، وحدالمتقاربالبحر(: قول عنترة: وشاهده .سيف ح (  
  )٢(الِحداِدماِح وضرِب حتَ الغُباِر       ِبوقِع الروَأقبلَِت الخَيُل تَ

 .عند عنترةإال اللفظ رد يلم 

  إحصائيجدول 
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٤  عنترة  دادالِح
  ٤  المجموع الكلي

   : الِمخذم-١٦
الخاء والـذال  :  خذم)٤(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم ، )٣(هو السيف القاطع، )ِمفْعل(على وزن   

 البحـر (:  قـول عنتـرة  :وشـاهده .  قاطع:قطعتُه، وسيف مخذم  : والميم يدّل على القطع، يقال خذمتُ الشيء      
  )الكامل

ِبالر نتُهِة فَطَعديدنٍَّد صافي الحهِبم       لَوتُهع ٥( ِمخذَِممِح ثُم(  
  .إال عند الشاعر عنترةاللفظ رد لم ي

  إحصائيجدول 
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  ِمخذم

  ١  المجموع الكلي
  :  فصال-١٧

  عنة فيصل تفصل بين  السيف يقطع ويبالغ في القطع، وطمن الفصل والقطع؛ أي إن، )فعال(على وزن 
                                                

  ).حدد( مادة ٢/٨٠٠) ١(
  .٤٣ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٢٤٩ص: فقه اللغة. ذامب وحسام وقاضب وهضراز وعجم وذَخْل وِمضخْل وِمصقْاعاً فهو ِمإذا كان قطَّ) ٣(
  ).خذم( مادة ٢/١٦٦) ٤(
  .١٢٥ص: ديوان عنترة) ٥(
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. القرنين، ولم يرد في معاجم اللغة العربية كصفة صريحة للسيف، بل جاء على لسان الشعراء السيما عنتـرة                 
  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده

ِبالخَيِل تَردي ِبالقَنا       و معناهصاِرٍم ر ضاِلِبكُلِّ َأبي١(فَص(  
 .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  عنترة  الصفَ
  ٢  المجموع الكلي

   : فيصل-١٨
من الفصل والقطع كفصال، وطعنة فيصل تفصل بين القرنين، ولم يرد في المعاجم صفةً للسيف؛ بـل                  

  )البحر الوافر: (قول عنترة: وشاهده. شعراء فقطورد على ألسنة ال
  )٢(فاِق ِمن كَفِّ لَيٍث       كَريِم الجد فاقَ على الرفَيصٍلوضربةُ 

  )البحر الكامل: (وقول لبيد
  )٣(ماِء رذوِم       َأو ذاِت فَرٍغ ِبالدفَيصٍلفَرجتُ كُربتَه ِبضربِة 

 .لشاعرينلم يرد اللفظ إال عند هذين ا

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  فيصل  ٣  عنترة
  ١  لبيد

  ٤  المجموع الكلي
  :  نشيل-١٩

. والنّشيل السيف الخفيف الرقيق   : ... )٤(السيف الخفيف الرقيق، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب          
  )البحر الطويل: (قول لبيد: وشاهده

   )٥(ِم بعدما       تَفَضض عن سيالِنِه كُلُّ قاِئِمواِر ِمن البيِض الصنَشيٌل
  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعر لبيد

  
                                                

  .١٠٧ص: رةديوان عنت) ١(
  .٩٣ص: المرجع السابق) ٢(
  .١٨٥ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).نشل( مادة ٦/٤٤٣٢) ٤(
  .١٩٣ص  :لبيد ديوان) ٥(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  نشيل

  ١  المجموع الكلي
  :  الِمغْول-٢٠

ـ      : المغاولووهو صفة للسيف،       م مقـاييس  السيوف التي تكون في السياط، من ذلك ما ورد فـي معج
سيف دقيـق  : الغين والواو والالم أصٌل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث ال يدري، والغول:  غول )١(اللغة

  )البحر الكامل: (قول لبيد :وشاهده. له قفا؛ وسمي مغوالً ألنه يستر بقراٍب ال يدرى ما فيه
  )٢(هنٍَّد ِقرضاِب وسطَهم       وذُباب كُلِّ مالمغاِوَلومدججين تَرى 

  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد وبصيغة الجمع فقط
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  مغاول

  ١  المجموع الكلي
  : أجزاء السيف-ثالثاً

  .معابل، حد، ذباب، سفاسق، عقيقة،  صفائح،ِخلل، ظبة، نصل
  : النّصل -١

مـن  وجاءت بصيغة المفرد والجمـع،  ) قبضحديدة السيف دون الِم(وهو السيف عندما يجرد من غمده       
النون والصاد والالم أصٌل صحيح يدل على بروز الشيء مـن           :  نصل )٣(ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة      

ـ الئه، والم م، سمي به لبروزه وصفائه وج     هل السيف والس  صنَ: صلب، والنَّ ركَ أو م  ٍرن وستْ ِك  .ل الـسيف  صنْ
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة: اهدهوش

  )٤( َأبيض ِمفصِلونَصُل الِمجن  ِإال فَرَأيتُنا ما بينَنا ِمن حاِجٍز        
  ) الوافرالبحر(: قول لبيد:  وشاهده جمع تكسيروهو) ِفعال( على وزن ِنصال بصيغة الجمع  اللفظوردو-

  )٥(صاِلالنِّ مِكباً يجتَلي نُقَب   يديِه      جنوح الهاِلكي على                       
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة: وشاهده )اسم مفعول) (مفاعل( مناصل على وزن بصيغة الجمعوورد -

  
                                                

  ).غول(مادة ) ٤/٤٠٢( )١(
  .٢٣ص: ديوان لبيد) ٢(
 ).نصل(  مادة ٥/٤٣٢) ٣(

 .١٠٠ص: ديوان عنترة) ٤(

 .٩٨ص: ديوان لبيد) ٥(
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        فَّت ِبِهنناِصٌلحذَواِبٌل      منَواجي       وذَواِمٌل و شَت ِبِهنم١( و(  
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة:  وشاهده)فعلم ( على وزنمنْصلوورد بصيغة -

  )٢(ِبالمنصِلِإنّي ِامرٌؤ ِمن خَيِر عبٍس منِصباً       شَطِري وَأحمي ساِئري 
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة: وشاهده )أفعل( على وزن َأنْصلوورد بصيغة -

  )٣(اَألنصِل ِشفاِر ورميتُ مهري في العجاِج فَخاضه      والنار تَقدح ِمن
  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: وشاهده )فعول( على وزن النُّصولوورد بصيغة -

  )٤(صوُلوالنُّواِبُل تَخَطَّفُه الذَّ       ستَعلَم َأينا يبقى طَريحاً       
  . ولبيدعنترة وال جمعاً إال عند الشاعرين اًمفرداللفظ د يرلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  ن ورودهامكا  اللفظ

  نصل  ١  عنترة
  ٣  لبيد

  ١  لبيد  نصال
  ١  عنترة  مناصل
  ٣  عنترة  منصل
  ١  عنترة  أنصل
  ١  عنترة  النصول

  ١١  المجموع الكلي
  : ةبالظُّ-٢

  )٥( ومن ذلك ما ورد في معجم لـسان العـرب       ،ة هي حد السيف وجمعه ظبات     بالظُّ، و )فُعل(على وزن   
". ىفحوا بـالظُّب  نـا : "-رضي اهللا عنه  - ظبات وِظبون وظُبون، وفي حديث علي     : لجمعحد السيف، وا  : الظبة

  ) الرجزالبحر(: قوُل عنترة:  وشاهده.هدرفُه وح السيف، وهو طَوهي جمع ظُبة
  )٦( شُعاعهاىبالظُّيض  ِبويٌل ِلشَيباٍن ِإذا صبحتُها       وَأرسلَتْ

  . عنترة الشاعرلم يرد اللفظ إال عند
  

                                                
 .٣٢ص: ديوان عنترة ) ١(

 .٩٨ص: المرجع السابق) ٢(

 .١١١ص: المرجع السابق) ٣(

 .١١٢ص: ديوان عنترة) ٤(

 ).ظبا( مادة ٤/٢٧٤٣) ٥(

 .٨١ص: ديوان عنترة) ٦(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  الظبا

  ٢  المجموع الكلي
   : الِخلَل-٣

 )١( جفن السيف، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة          و صيغة جمع لِخلّة، وه    ووه،  )ِفعل(على وزن   
جفن السيف، والجمـع    : والِخلّة. جهالخاء والالم أصٌل واحد يتقارب فروعه، ومرجع ذلك إلى دقّه أو فُر           : خّل

س ظهور السيور تُلبِخلَل، والخلل ستَيوذلك لدقَّ)٢(ني كل واحدة منها خلّةتها، كأن  .      
  ) الرملالبحر(: قول لبيد:  وشاهد الجمع. عند شعراء الدراسةاًمفرداللفظ رد يولم 

  )٣(الِخلَل ما في ومعي حاِميةٌ ِمن جعفٍَر       كُلَّ يوٍم تَبتَلي
  .إال عند الشاعر لبيداللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  الِخلل

  ١  المجموع الكلي
   : الصفائح-٤

، من ذلك ما ورد في معجـم  )٤(وهو السيف العريض" صفحة"، وهو صيغة جمع لمفرد      )فعائل(على وزن   
فاء والحاء أصٌل صحيح مطّرد يدّل على عرض وِعرض، ومن ذلـك صـفح              الصاد وال :  صفح )٥(مقاييس اللغة 

: وجهاه، وكل حجر عريض صـفيحة، الجمـع       : الشيء عرضه، والصفيحة كلُّ سيف عريض، وصفحتا السيف       
  )الطويلالبحر: (قول المهلهل :وشاهد الجمع. صفائح، ولم يرد اللفظ مفرداً عند شعراء الدراسة

  )٦(  والقَنا       على كُلِّ لَيٍث ِمن بني غَطفاِنفاِئِحِبالصدلَفتُ ِإلَيِهم 
  )البحر الطويل: (وقول عنترة

  )٧(فاِئِحوالصوقَومي مع اَألياِم عون على دمي       وقَد طَلَبوني ِبالقَنا 
  )البحر مجزوء الكامل: (وقول لبيد

                                                
 ).خل( مادة ٢/١٥٥) ١(

)٢ (السمثني ِس: تانيمادة : لسان العرب.  وهي ما عطف من طرف القوس وجمعها سيات،ة،ي)سيا.( 

 .١٥١ص: ديوان لبيد) ٣(

 .٢٤٨ص: فقه اللغة. فهو صفيحةإذا كان السيف عريضاً ) ٤(

 ).صفح(  مادة ٣/٢٩٣) ٥(

 .١٠٠ص: ديوان المهلهل) ٦(

 .٣٣ص: ديوان عنترة) ٧(
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  )١(الغُضوناسيها يسددن      صماً روا       وصفاِئحاً
  .المهلهل وعنترة ولبيد: ولم يرد اللفظ إال عند الشعراء

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  صفائح  ٢  عنترة
  ١  لبيد

  ٤  المجموع الكلي
   : العقيقة-٥

العـين  :  عق )٢(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم        فرند السيف وشعاعه،     ، وهو )فعيلة(على وزن   
، والعقيقـةُ   "وإليه يرجع العقـوق   : أصل العقّ الشقّ، قال   : "، قال الخليل  )٣(والقاف أصٌل واحد يدّل على الشقّ     

ـ ِر ويقـال لفِ   .البرق ما يبقى من السحاب من شعاعه؛ وبه تشبيه السيوف فتُسمى عقائق             .عقيقـة : د الـسيف  نْ
  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: وشاهده

  )٤( وهو ِكمعي       ِسالحي ال َأفَلَّ وال فُطاراِةكَالعقيقَوسيفي 
  . إال عند الشاعر عنترة اللفظرديلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  العقيقة

  ١  الكلي المجموع
  :  سفاسق-٦

: قة السيف سفْ سِ )٥( طرائقُ السيف، أي الفرند، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب            وه، و )عاِللف(على وزن   
، فارسي  دنِْره التي يقال لها الفِ    طرائقُ: هقُتين على صفح السيف طوالً، وسفاسِ     بهي ما بين الشُّط   : ه، وقيل تُطريقَ

  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.معرب
ومفْشَّئٍم كَلْتَسمِح ذيلَهتُ بالر  أقمتُ ِبعسفاسقٍَب ذي ضم ي٦( لَه(  

                                                
 .٢٠٠ص: ديوان لبيد) ١(
  ).عق( مادة ٤/٦) ٢(
 عند حلق شـعر المولـود        الذبيحةَ ، وأسمت العرب  )عادة العرب (هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود يوم أسبوعه       : العقيقة) ٣(

وهي من المشترك   ]. ٣/٦٣٦م،  ١٩٨٩هـ  ١٤٠٤،  ٣وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط     . د: الفقه اإلسالمي وأدلته  . [عقيقة
  .اللفظي

  .٦٢ص: ديوان عنترة) ٤(
  ).سفسق( مادة ٣/٢٠٢٧) ٥(
  .٤٩٣ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
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  .إال عند الشاعر امرئ القيساللفظ رد يلم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  سفاسق

  ١  المجموع الكلي
   : ذُباب-٧

 الذال والباء فـي     )١(ذباب السيف حد طرفه، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           ،  )فُعال(على وزن   
الحـد والِحـدة، والثالـثُ      : ، ثم يحمل عليه ويشبه به غيره، واآلخر       أحدهما طُريئر : المضاعف أصوٌل ثالثة  

: قول عنتـرة : ، وشاهدهحده: باب السيفذُ: ، يقال-هو موضوع الدراسة  و-أما الثاني    ".االضطراب والحركة 
  ) الطويلالبحر(

الد فَلِّقُ هامي اِرعينهذُبابِمعصاَألبطاِل كَفّاً و فري ِمني٢(ما       و(  
  ) الكاملالبحر(: وقول لبيد

سغاِوَل وتَرى الم جينجدمم       وطَهذُبابنٍَّد ِقرضاِبوه٣( كُلِّ م(  
  . الشاعرينهذين إال عند اللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ذباب  ١  عنترة
  ١  لبيد

  ٢  المجموع الكلي
٨-الحد  :  

:  الحاء والـدال أصـالن  )٤(هو طرف السيف، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة، )عف(على وزن   
ه، وحـد  فُرححد السيف وهو   : األول المنع، والثاني طرف الشيء، فالحد الحاجز بين الشيئين، واآلخر فقولهم          

  ) الطويلالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.صالبته: رابالسكين، وحد الشَّ
بينيو دِبحلياِء فَوقَ الكَواِكِب السلى فَلَِك العداً       عشَيجداً م٥(يِف م(  

  .إال عند عنترةاللفظ رد يلم 
  

                                                
  ).ذب( مادة ٢/٣٤٨) ١(
  .١٣٨ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٢٣ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).حد( مادة ٤ /٢) ٤(
  .١٥ص: ديوان عنترة) ٥(
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  إحصائيجدول 
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
١٦  عنترة  الحد  

  ١٦  المجموع الكلي
  : المعابل -٩

رد فـي معجـم لـسان    ذلك ما ومن  جمع معبلة وهي نصل طويل عريض،       ، وهو   )مفاعل(على وزن   
هـي حديـدة   : صل ويطول، قال أبو حنيفةمن النِّصال المعبلة، وهو أن يعرض النَّ: قال األصمعي ...)١(العرب

  ) الوافرالبحر(:  قول عنترة:هدهشاو بصيغة المفرد،  اللفظُورد. ير لهاغمصفّحة ال 
 ِليجفي البمحي       ورتُ رَأجر مِمنه آخَرلَةٌِموعبقيع٢( و(  

  ) الطويلالبحر(: قول لبيد: شاهدهوكما ورد بصيغة الجمع، 
   )٣(والمعاِباللَهم فَخمةٌ فيها الحديد كَثيفَةٌ       تَرى البيض في َأعناِقِهم          

  .هذين الشاعرين لم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  معابل  ١  ترةعن

  ١  لبيد
  ٢  المجموع الكلي

  : أماكن صنع السيف-رابعاً
  .مهند، مشرفي، اليمانيي، حاِر

  : ّ حاري-١
م لسان  ــلحيرة، من ذلك ما ورد في معج      المصنوع في ا  اسم نسب للسيف    ، وهو   )فالع(على وزن      

  ) الطويلالبحر(: مرئ القيسقول ا: وشاهده. ف الحارية المعمولة بالحيرةالسيو:  قال ابن األثير)٤(العرب
  )٥(  جديٍد مشَطَِّبحاِريفَلَما دخَلناه َأضفنا ظُهورنا       ِإلى كُلِّ 

  . إال عند امرئ القيسفظالليرد لم 
  
  

                                                
  ).عبل( مادة ٤/٢٧٨٩) ١(
  .٨٥ص: ديوان عنترة) ٢(
  . للفظي.؛ ضخمة عظيمةصفة للكتيبة: فخمة. ١٢٠ص : ديوان لبيد) ٣(
  ).حير( مادة ٢/١٠٦٨) ٤(
  .١٤٩ص: ديوان امرؤ القيس) ٥(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  حاري

  ١  الكلي المجموع
   : المهنّد-٢

 السيف المصنوع في الهند وهو نسبةٌ له، من ذلك ما ورد في معجـم مقـاييس    هو، و )علفَم(على وزن   
ـ نَ، وه  امرأةٍ  اسم ندون والدال ليس بقياس، وفيه أسماء موضوعة وضعاً، فهِ        الهاء والنّ :  هند )١(اللغة مائـة  : دةي
 البحـر (: قول طرفة: اهده وش. على سيوف الهند السيف المهنّد، إنَّما هو طبع   ذُحشَ: لخ وقولهم التهنيد  إ...اإلبل

  )الطويل
  )٢(مهنَِّدفرتَيِن فَآلَيتُ ال ينفَك كَشحي ِبطانَةً       ِلعضٍب رقيِق الشَّ

  ) الكاملالبحر(: وقول زهير
  )٣(ِبمهنَِّدبا       بيضاء كَفَّت فَضلَها هِي تَنسجه الصومفاضٍة كَالنَّ

  :ينيُأخر كما ورد بصيغتين
  ) الطويلالبحر(: قول عنترة:  وشاهده:لهنداونيا-١

 فيشرِل المسوانيالِهندنتَرنّي َأنَّني َأنا عع ركخَبدي       ي٤ ( في ي(  
 )البحر البسيط: (قول عنترة: وشاهده: الهندية-٢

  )٥(ب القُضوالِهنِديةُسود غاٍب ولَِكن ال نُيوب لَهم       ِإلّا اَألِسنَّةُ ُأ
  .  بن حلزة امرئ القيس وعمرو بن كلثوم والحارث: من الشعراءعند كلٍّاللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  ٢  طرفة
  ١٥  عنترة
  ١  زهير

  المهند

  ١  لبيد
  ٥  عنترة  الهندواني

                                                
  ). هند( مادة ٦/٦٩) ١(
  .١١٤ص: ديوان طرفة) ٢(
  .٢٥ص: ديوان زهير) ٣(
  .٦٧ص: ديوان عنترة) ٤(
  .١١ص: المصدر السابق) ٥(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير

  ٥  عنترة  الهندية
  ٣١  المجموع الكلي

  : يالمشرف -٣
من ذلك ما ورد في     وهي قرية من أرض اليمن،      : في شرف هو السيف المصنوع    ، و )مفعل(على وزن   

قرى من أرض اليمن، مفرد مشرف، والسيوف المشرفية منسوبة إليها، يقال           :  المشارف )١(معجم لسان العرب  
 سيف مشرفي    ؛ ألننسب إ  ، وال يقال مشارفيقول المهلهـل : وزن، وشاهدهليه، إذا كان على هذا ال الجمع ال ي :

  ) الكاملالبحر(
  )٢( ال تُعرج عنهم       ضرباً يقُد مغاِفراً ودروعاوالمشرِفيةَ

  ) الطويلالبحر(: وقول امرئ القيس
  )٣( مضاِجعي       ومسنونَةٌ زرقٌ كََأنياِب َأغواِلوالمشرِفيَأيقتُلُني 

  )ويل الطالبحر(: قول عنترة
  )٤( الِهندواني في يدي     يخَبرك عنّي َأنَّني َأنا عنتَرالمشرفيسِل                   

  ) الطويلالبحر(: وقول زهير
  )٥( وِفتياِن ِصدٍق ال ِضعافٌ وال نُكُل    والقَنا      ِبالمشرِفيِةيحشّونَها       

 . طرفة وعمرو بن كلثوم والحارث ولبيد:عند كل من الشعراءاللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس
  المشرفي

  ٤  عنترة
  ١  المهلهل
  المشرفية  ٢  عنترة
  ١  زهير

  ٩  المجموع الكلي
  

                                                
  ).شرف( مادة ٤/٢٢٤٤) ١(
  .٤٨ص: ديوان المهلهل) ٢(
  .١١٠ص: ديوان امرئ القيس ) ٣(
  .٦٧ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٦٠ص: ديوان زهير) ٥(
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٤-يماني :  
 :ء والميم والنـون   اليا:  يمن )١(مقاييس اللغة   ورد في معجم    من ذلك ما     هو السيف المنسوب إلى اليمن،    

رجٌل يماٍن، وسـيف    : القوة، واليمين الحلف، ويقال   : اليمين: ويقال. يمين اليد : فاليمين. كلمات من قياس واحد   
  )البحر الطويل: (قول طرفة: وشاهده. يماٍن

  )٢( زخرفَ الوشْي ماِثلُه؟اليماِنيَأتَعِرفُ رسم الداِر قَفراً مناِزلُه       كَجفِن 
  )البحر الطويل(: ل عنترةوقو

  )٣(يمانيقا نَحوي ِبكُلِّ ِبِه كُنتُ َأسطو حينَما جدِت الِعدا       غَداةَ اللِّ
  .هذين الشاعرين إال عند اللفظ رديلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  طرفة
  ٍيمان

  ٢  عنترة
  ٣  المجموع الكلي

  : مكان حفظ السيف-خامساً
  . جفن، قراب، ِمحمل،نجاد

  : جاد ِن-١
النـون والجـيم    :  نجد )٤(وهو حمائل السيوف، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة          ) فعال(على وزن   

حمائل الـسيف،   : والدال أصٌل واحد يدلُّ على اعتالء وقوة وإشراف، والمناِجد المقاِتل إذا صار شجاعاً، والنّجاد             
  )البحر الوافر: (قول عنترة  :ألنه يعلو العانق، وشاهده

شكو السيمَل وعاِتقي ح سَأميالالً       و٥(جاِدالنِّيفُ ِمن كَفّي م(  
  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعر عنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  نجاد

  ١  المجموع الكلي
  

                                                
  ). يمن(  مادة ٦/١٥٨) ١(
 ٢٠٧ص: ديوان طرفة) ٢(

 .١٤٦ص: ديوان عنترة) ٣(

  ).نجد(  مادة ٥/٣٩١) ٤(
  .٤٢ص: ديوان عنترة) ٥(



 - ٩٢ -

  :  جفْن-٢
الجـيم  :  جفـن  )١( السيف، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة          الجفْن هو غمد  ، و )فَعل(على وزن   

 .ون أصٌل واحد، وهو شيء يطيف بشيء ويحويه، فالجفْن جفن العـين، والجفـن جفـن الـسيف                 والفاء والنُّ 
  ) الكاملالبحر(: قول لبيد: وشاهده

  )٢(سؤوِميِف غَيِر  السكَجفِنُأجِد المراِفِق حرٍة عيرانٍَة       حرٍج 
  )البحر الطويل(: قول عنترة: ، وشاهده)عولفُ(على وزن ) جفون(كما ورد بصيغة الجمع 

  )٣(        كَسيِف َأبيها القاِطِع المرهِف الحدجفوِنهاوسلَّت حساماً ِمن سواجي 
  . طرفة وعنترة ولبيد:إال عند الشعراءاللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  جفن  ٢  لبيد
  ١  طرفة

  ١  عنترة  جفون
  ٤  المجموع الكلي

   :الِقراب -٣
 القاف  : قرب )٤(ورد في معجم مقاييس اللغة    من ذلك ما    وهو غمد السيف،    ،  )ِفعال(وهي على وزن        

سـميتْ  : لواوالراء والباء أصٌل صحيح بدلُّ على خالف البعد، وقيل للخاصرة القُرب، لقربها من الجنب، وقا              
قـراب الـسيف،    : منه الِقـراب  : تشبيهاً لها بالِقربة، وهذا القياس إنما هو من أن يضم الشيء ويحويه، قالوا            

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس:  وشاهده.والجمع قُرب
  )٥( ونُمرقي       على ظَهِر عيٍر واِرِد الخَِبراِتوالِقرابكََأنّي وِردفي 

  ) الكاملالبحر(: د قوُل لبيو
  )٦(سعاِن     ومكانَهن الكور والنِّ ونُمرقي  والقُرابفَثَنَيتُ كَفّي 

  .ينالشاعرهذين إال عند اللفظ رد يلم 
  
  

                                                
  ).جفن( مادة ١/٤٦٥) ١(
  .١٨٦ص: ديوان لبيد) ٢(
  .٥٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  ).قرب( مادة ٥/٨٠) ٤(
  .١٩٣ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  .٢٠٨ص: ديوان لبيد) ٦(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٣  امرؤ القيس
  رابِق

  ١  لبيد
  ٤  الكلي المجموع

  : الِمحمل -٤
عني حمالة السيف، واستعمله الشعراء بعد ذلك للداللة على السيف، مـن    ي اللفظ ا  هذ،  )ِمفْعل(على وزن   

الحاء والميم والالم أصٌل واحد يدل على إقـالل الـشيء، يقـال    :  حمل)١(ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة    
أح لُِمحملتُ الشيءالً، والِحه حمل ِعمالبحر الطويل: (امرئ القيسقول :  وشاهده.قة السيفالمالة والِمح(  

  )٢(ِمحمليحِر حتّى بلَّ دمِعي  ِمنّي صبابةً       على النَّفَفاضت دموع العيِن
  ) الكاملالبحر(: قول لبيدو

  )٣(والِمحمِلولَقَد رأى صبح سواد خَليِلِه       ِمن بيِن قاِئِم سيِفِه 
 البحـر (: قـول لبيـد   : ، وشاهده )مفاعل(على وزن   ) محامل(ة الجمع   عند شعراء الدراسة بصيغ   اللفظ   وجاء

  )الطويل
راةَ القوِم حتى توجربنَا سوا ضراعاً وقد بلَّ النَّ ِس  ه حاِمالجيع٤(الم(  

  .ينالشاعرهذين إال عند اللفظ رد يلم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ِمحمل  ١  امرؤ القيس

  ١  لبيد
  ١  لبيد  املمح

  ٣  المجموع الكلي
  
  
  
  

                                                
 ).حمل( مادة ٢/١٠٦) ١(

  ٦٣ص: ديوان امرئ القيس )٢(
 .١٢٧ص: ديوان لبيد) ٣(

 .١٢٠ص: المرجع السابق) ٤(
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  جدول باأللفاظ الدالة على السيف ومجاله
  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ١١٥  السيف  ١
  ٤٤  الحسام  ٢
  ٣٠  الصارم  ٣
  ٢  الخشيب  ٤
  ٤  البتّار  ٥
  ١  الجنثي  ٦
  ١  إفرند  ٧
  ١  ذكور  ٨

  ٥  ضارب  ٩
  ٣٢  األبيض  ١٠
  ٥  الصقيل  ١١
  ١  الصيقل  ١٢
  ٩  عضب  ١٣
  ٦  شفار  ١٤
  ٧  المرهف  ١٥
  ٤  القضب  ١٦
  ٢  ذو شطب  ١٧
  ١  البوارق  ١٨
  ٢  الالمع  ١٩
  ٢  المأثور  ٢٠
  ٥  القاطع  ٢١
  ٤  الماضي  ٢٢
  ١  الصيلم  ٢٣
  ٤  حداد  ٢٤
  ١  المخذم  ٢٥
  ٢  فصال  ٢٦
  ٤  فيصل  ٢٧
  ١  النشيل  ٢٨
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  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ١  مغاول  ٢٩
  ١١  النصل  ٣٠
  ١  ظبة  ٣١
  ١  الخلل  ٣٢
  ٤  الصفائح  ٣٣
  ١  يقةالعق  ٣٤
  ١  سفاسق  ٣٥
  ٢  ذباب  ٣٦
  ١٦  حد  ٣٧
  ٢  المعابل  ٣٨
  ١  حاري  ٣٩
  ٣١  المهنّد  ٤٠
  ٩  المشرفي  ٤١
  ٣  اليماني  ٤٢
  ١  نجاد  ٤٣
 ٤ الجفن  ٤٤

 ٤ قراب  ٤٥

 ٣ المحمل  ٤٦

  ٣٨٨  المجموع الكلي
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  الفصل اآلخر
  ربــأدوات الح

  
  :فيه مبحثان

  .الرمح ومجاله: المبحث األول
  . القوس ومجاله: لمبحث الثانيا

  :وينقسم إلى
  .وهو القوس: القاذف-
  .وهو السهم: المقذوف-
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  المبحث األول
  الرمح ومجاله

 التي استخدمها العرب في معاركهم وحروبهم، وهـي         -بعد السيف -يعتبر الرمح اآللة الحربية الثانية        
والـرمح  . "ةٌ حادةٌ تُسمى السنان، ويجمع الرمح على رماح وأرماح        آلةٌ على شكل عموٍد طويٍل في رأسه حديد       

من األسلحة الهامة الثقيلة، ولكنّه ليس بسالح شخصي، بل يغلب استخدامه في الحروب، وهـو مـن أسـلحة                   
  لذلك كان حديثُ الـشعراء عنـه قلـيالً مقارنـةً           )١(".الطعن النافذة التي تشق طريقها في جسد من يرمى به         

الـراء والمـيم   :  رمـح )٢(في معجم مقاييس اللغـة ) رمح(وورد لفظ . بالسيف، وقد بين البحث صفاِت الرمح  
، والجمـع ِرمـاح     )علـى وزن فُعـل    (والحاء كلمةٌ واحدة، ثم يصرف منها، فالكلمةُ الرمح، وهو معروف،           

الذي يتخـذ الرمـاح، وِحرفتُـه       : والرماح. حهنجم، وسمي بكوكٍب يقدمه كأنه رم     : وأرماح، والسماك الرامح  
وورد اللفظ عند شعراء الدراسة بـصيغَتَي المفـرد         . الحامل له : الطاعن بالرمح، والرامح  : الرماحة، والرامح 

  .والجمع
 )البحر الطويل (:قول طرفة: ، وشاهدهالمفرد -١

  )٣(ناِبِكى خَر بين السرِج حتّ الس       عِنرمِحِهَأبي َأنزَل الجبار عاِمُل 
 :الجمع -٢

 )البحر الطويل: (عنترةقول : ، وشاهدهرماح-أ

رِب السِإلى ض َأصبو ِإلى طَعِن َأِحنيوِف القَواِضِب       و٤(واِعِب اللَّماِحالر(  
  )البحر السريع(: المهلهلقول : ، وشاهدهأرماح-ب

  )٥(حيق ِمن عاِتٍك كَالرَأرماحنا   بينَناً         فَِاعلَموا  غَداً نُساقي 
: ، أما المفرد فلم يرد عند كـلٍّ ِمـن  )رماح وأرماح (ورد اللفظ عند جميع شعراء الدراسة بصيغة الجمع فقط،          

  .عمرو ابن كلثوم والحارث ولبيد
  )٦(.)قرنَي الثَّور( ويعني  بصيغة المثنّى؛كما ورد اللفظ عند لبيد بمعنى آخر

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  ظاللف

  الرمح  ٣  المهلهل
  ٤  امرؤ القيس

                                                
  .٢١٣ص: فن الوصف في الشعر الجاهلي) ١(
  ).رمح( مادة ٢/٤٣٧) ٢(
  .١٩٩ص : ديوان طرفة )٣(
  .١٥ص: ديوان عنترة )٤(
  .٥٦ص : ديوان المهلهل )٥(
  .٢٠٩ ص: ديوانه        دا على حذٍَر مورثُ عدٍة       يهتَز فَوقَ جبيِنِه رمحاِنغفَ  : قول لبيد) ٦(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  ظاللف
  ١  طرفة
  ٤٥  عنترة
  ٢  زهير

  ٥٥  المجموع
  ٣  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  الحارث

  ٢١  عنترة
  ٣  زهير
  ١  لبيد

  
  
  

  رماح

  ٣٢  المجموع
  ١  المهلهل
  ٤  عنترة
  ١  زهير

  
  

  أرماح
  ٦  مجموعال

  ٩٣  المجموع الكلي
  :الرمحت مجاال

ه، وكلُّ هذه األلفاظ  أجزائه ومكان صنعوردت ألفاظٌ دلَّ بعضها على صفات الرمح، والبعض اآلخر على  
  :وهي على النحو التالياستُخِدمتْ أصالً للداللة على الرمح بدون ذكرها مع الرمح، 

  : األسماء-أوالً
  .المخراق، الحربة، خرصان، المران، رواعف ،المطرد، أسمر، الثقاف

 : قافالثِّ-١

ما تُسوى به الرمـاح،     :  الثقاف )١( لسان العرب  معجم، وهو الرماح، من ذلك ورد في        )فعال(على وزن     
  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم: وشاهده. خشبة تُسوى بها الرماح: الثّقاف: تسويتُها، وقال: وتثقيفها

 ضبوناقافُالثِِّإذا عنَةَ زشَوزم علَّتهوت       وَأز٢( ِبها ِاشم(  
                                                

  ).قفث( مادة ١/٤٩٢) ١(
  .٧٩ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
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  )البحر الطويل: (وقول عنترة
الر والي في تَصيحالع باِتِهم       ِصياحجاتُ في حيِنيثَقَِّبقاِفالثِّد١( الم(  

  )وافرالبحر ال: (قول عنترة: وشاهده) المفعل(كما ورد اللفظ بصيغة المثقّف على وزن 
  )٢(ناِن ماضي السمثَقٍَّف ِبصدِر   ى      ـؤاده لَما تَولّـتُ فُـشَكَك                   

  .ورد اللفظُ عند المهلهل وعمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عمرو بن كلثوم

  الثقاف  ١  عنترة
  ٢  المجموع

  ١  هلالمهل
  ٧  عنترة
  ١  لبيد

  المثقف

  ٩  المجموع
  ١١  المجموع الكلي

  : سمر أ-٢
الـسين  :  سـمر  )٤(ورد في معجم مقاييس اللغة    ، من ذلك ما     )٣(، وهو األسمر الرمح   )أفعل(وزن  على  

 .فهو الرمح، واألسمر أيضاً المـاء     : والميم والراء أصٌل واحد يدلُّ على خالف البياض في اللون، أما األسمر           
  )البحر الكامل: (قول المهلهل: اهدهوش

  )٥( الغَديِر يمانيِمنِل ماِرٍن       ومهنٍَّد َأسمرهزموا الِعداةَ ِبكُلِّ 
  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم: وشاهده )فُعل(على وزن ) سمر(كما ورد اللفظ بصيغة الجمع 

  )٦( َأو ِببيٍض يختَلينا ِمن قَنا الخَطِّي لُدٍن       ذَواِبَلِبسمٍر
  )البحر الخفيف: (وقول عنترة

  )٧( القَنا ِإلَي ِانِتساب       وجوادي ِإذا دعاني ُأجيبوِلسمِر
                                                

  .١٧ص: ديوان عنترة) ١(
  .١٤٩ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٢٥١ص: فقه اللغة. إذا كان الرمح أسمر فهو أظمى) ٣(
  ).سمر( مادة ٣/١٠٠) ٤(
  .٨٧ديوان المهلهل ص) ٥(
  .٧٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
   =إضافة الصفة إلى موصوفها، وهي إذا ُأفردتْ نابتْ عن المتضايفينللقَنا وهي من ) سمر(ُأضيفَ . ٢٠ص: ديوان عنترة )٧(
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  .المهلهل وعمرو بن كلثوم وعنترة: إال عند الشعراء لم يرد اللفظ
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  أسمر  ١  المهلهل
  ٤  عنترة

  ١  عمرو بن كلثوم
مرس  

  ١٣  عنترة
  ١٩  المجموع الكلي

٣-دِرطّ الم:  
الطـاء  :  طرد )٢( ورد في معجم مقاييس اللغة     من ذلك ما   ،)١(هو الرمح المستقيم  ، و )لِعتَفْم(على وزن   

معالجـة  : ه، والطّرد استقام، وكل شيء امتد فهذا قياس      رد األمر والراء والدال أصٌل واحد يدلُّ على إبعاد، واطّ       
ـ : يدهرمح قصير، قال ابن سِ    : رادرد والطّ طّمال )٣(وفي اللسان  .الرمح الصغير : ردطّمأخذ الصيد، وال   رد المطّ

  )البحر المتقارب(: قول امرئ القيس:  وشاهده.من الرمح ما بين الجبة والعالية
  )٤(خلَِة اَألجرِد الجرو       ِر ِمن خُلُِب النَّ كَِرشاِءومطَِّرداً

  .م يرد اللفظ إال عند امرئ القيسل
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  المطَّرد

  ١  المجموع الكلي
  : رواعف -٤

مقـاييس  ، وهو الرماح، وهي جمع ومفردها راعف، من ذلك ما ورد في معجـم        )واعلف(على وزن   
الـدم بعينـه،    :  على سبٍق وتقدم، والرعاف فيمـا يقـال        الراء والعين والفاء، أصٌل واحد يدلُّ     :  رعف )٥(اللغة

واألصُل أن الرعاف ما يصيب اإلنسان من ذلك، ويقولون للرماح رواعف، قيل ذلك من أجـل أنهـا تقـدم                    
  )البحر الكامل: (قول المهلهل: وشاهده. للطّعِن، ويقال بل سميتْ لما يقطر منها الدم

                                                                                                                                                            
  .سمر، أي قنا، ورماح، وسمراء وأسمر، أي قناة ورمح، وفي انتساب القنا إليه على أنه ِإلْف ِطعان وِنزال: فيقال= 
  .٢٥٠ص: فقه اللغة. فإذا طالت عصا الرمح شيئاً وفيها ِسنان رقيق فهي نيزك ومطرد) ١(
  ).طرد( مادة ٣/٤٥٥ )٢(
  )طرد( مادة ٤/٢٦٥٢) ٣(
  .٣٤٨ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  ).رعف(  مادة ٤٠٥/.٢) ٥(
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  )١( المراِنرواِعفَم قَومه       متَسرِبلين ونَجا بمهجِتِه وَأسلَ
  .لم يرد اللفظ إال عند المهلهل

 جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل  رواعف
  ١  المجموع الكلي

  :  المران-٥
مقـاييس   ورد في معجـم  ، من ذلك ما)٢(بات يصنع منهنالرماح، وهو نسبة ل، وهو )فُعال(على وزن  

 صلب لين، والمران بالـضم وهـو  : ألَنْتُه وصلّبتُه، ورمح مارن: هو لين في صالبته، ومرنتُه    :  المرن )٣(اللغة
: قـول المهلهـل  : وشـاهده . المران نبات الرماح: الرماح الصلبة اللدنَةُ، واحدتها مرانة، قال أبو عبيدة   : فُعال

  )البحر الكامل(
  )٤(المراِنضيِق ِإذا دعا       َأم من ِلخَضِب عوالي ويقُلن من ِللمستَ

  )البحر الكامل: (قول المهلهل:  وشاهده) فاعل(على وزن ) نماِر(كما ورد اللفظ بصيغة 
 رموا الِعداةَ ِبكُلِّ َأسمزمانيماِرٍنهنٍَّد ِمنِل الغَديِر يهم٥(       و(  

  .اللفظ إال عند المهلهل لم يرد
 إحصائيجدول 

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  المهلهل  مران
  ١  المهلهل  مارن

  ٣  المجموع الكلي
  : خرصان-٦

، من ذلك ما ورد فـي       )واحدها خُرص (الِخرصان األسنّه    )٦(، وهو الرماح أسنّتُها   )ِفعالن(على وزن   
حـرز الـشيء،    : األول الخـرص   جداً، ف  اينةبمتالخاء والراء والصاد أصول     :  خرص )٧(مقاييس اللغة معجم  

  .  هو كل ذي شعبة من الشيء ذي الشعب:هناك أصل آخرو. يقال للحلقة من الذهب خُرص: وأصٌل آخر
                                                

  .٨٧ص: ديوان المهلهل) ١(
  .٣٣٨، ٢٥١ص : فقه اللغة. الوشيج والمران، والمران الرماح واحدها مرانة: فإذا ُأريد نبات الرماح قيل) ٢(
  ).مرن( مادة ٦/٤١٨٦) ٣(
  .٨٣ص: المهلهلديوان ) ٤(
  .٨٧ص: المرجع السابق )٥(
  .٣٣٨ص: فقه اللغة) ٦(
  ).خرص( مادة ٢/١٦٩) ٧(
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  :  كل قضيب شجرة، وجمعه خرصان، قال قيس بن الخطيم:والخُرص
   بأيدي الشواطِبِخرصانتذرع     المران تُلقي كأنّهترى قصد 

  )البحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده. لخُرصومن هذا األصل تسميتهم الرمح ا
       ةَ فيِهمِفيشرالم فَظَلنا نَكُرخُرصانوثَقَِّف لَدِن السالم ِري١(مه(  

  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة، وبصيغة الجمع فقط
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  خرصان

  ١  المجموع الكلي
  :حربة ال-٧
 )٣(لـسان العـرب    معجم ورد في    ، من ذلك ما   )٢(، وهو الرمح ذات السنان العريض     )فعلة(على وزن      

ـ           : الحربة داً مب، إذا كان محدب مذرحرم لََّؤاآللة دون الرمح، وجمعها ِحراب، وِسنان نان الً، وحـرب الـس :
    :  قال الشاعر،أحده، مثل ذربه

يصِبسحفي س ِحرالر باب ورإذا فَ  هااءتْ ألْفا ِسناٍن زِبعحرم  
  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده) فعائل(على وزن ) حرائب( وبصيغة -فقط-جاء اللفظ جمعاً 

ـَها   )٤( سمر مرهفاتٌ قواعصحرائب              موثَّقةٌ حدب  البراجـِم  فوق
 .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس

  إحصائيجدول

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  حرائب

  ١  المجموع الكلي
  :  الِمخراق-٨

 لـسان   حربة قصيرة دون الرمح ذات سنان طويلة، وهـذا مـا ورد فـي             ، وهو   )ِمفعال(على وزن   
  .لساعدة بن جئيةبيت شعٍر  حيث أورد )٥(العرب

  لشِّهاب رفَعتَه يتلهبِمثُل ا    ِخرقٌ من الخَطِّي ُأغِمض حده

                                                
  .٨٧ص: ديوان عنترة) ١(
  .٢٥٠ص : فقه اللغة. فإذا طالت عصا الرمح شيئاً وفيها سنان عريض فهي الّة وحربة) ٢(
  ).حرب( مادة ٣/٨١٦) ٣(
  .٤٥٦ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  ).خرق( مادة ٢/١١٤٢) ٥(
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  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده. حيث جعل الخرق من الرماح كالخرق من الرجال
 ضَأبيكَالِمخراِقوفي الس تَهبهو       هدلَّيتُ حراِت بالقَص١(اِق و(  

  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  هامكان ورود  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  مخراق

  ١  المجموع الكلي
  : صفات الرمح-ثانياً

  .جرد، صدق، األسل، الصلّبي، النحيض، مربوع، مشحوذ، عسال، الوشيج، اللَّدن، الذوابل
   :الذوابل -١

؛ قنـاً ذابـل  :  يقال)٢(ب لسان العرمعجم، وهو صفة للرماح، من ذلك ما ورد في          )فواِعل(على وزن   
  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم :وشاهده. يطاللّدقيق الصق 

  )٣ ( َأو ِببيٍض يختَليناذَواِبَل  ِبسمٍر ِمن قَنا الخَطِّي لُدٍن                              
  )البحر الكامل: (وقول عنترة

  )٤( ونَواجيذَواِمٌل  ومشَت ِبِهن        ذَواِبٌل فَّت ِبِهن مناِصٌل وخَ
  )البحر الخفيف: (قول عنترة: وشاهده )فاعل(على وزن ) ذابل(وورد بصغية المفرد 

  )٥( والحساماوذاِبليزايا       كان ِدرعي ركان عوني وعدتي في ال
  .اللفظ إال عند هذين الشاعرين لم يرد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  الذوابل  ١  كلثومعمرو بن 
  ٦  عنترة

  ٢  عنترة  ذابل
  ٩  المجموع الكلي

  
  

                                                
  .١٩٧ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  ).ذبل( مادة ٢/١٤٨٨) ٢(
  .٧٤ص : ديوان عمرو بن كلثوم) ٣(
  .٣٢ص: ديوان عنترة) ٤(
  .١٣٧ص: المرجع السابق) ٥(
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  : اللَّدن -٢
:  لدن )١(ورد في معجم مقاييس اللغة     من الرماح اللينة المثقفة، من ذلك ما         هو نوع ، و )فُعل(على وزن     

 ولُدان، ورمـح    الجمع ِلدان : لدن )٢(وفي اللسان . والدال والنون كلمةٌ واحدة، يقال للّين من القضبان، لَدن        الالم  
  )البحر الوافر: (قول المهلهل:  وشاهده.لدن، ورماح لًُدن بالضم

 مِبَأص هفُؤاد ميِملَدٍنَأصابلى حع ناكعِطف ه٣(       فَلَم ي(  
  )البحر الطويل(: وقول عنترة

 خُرصانو       ةَ فيِهمِفيشرالم لَدِنفَظَلنا نَكُرالس الم ِري٤(ثَقَِّفمه(  
  )البحر الوافر(: لبيدوقول 

  )٥(مام    تُذَر على مضاِرِبِه الس وعضٍب   لَدٍنوكُلِّ مثَقٍَّف 
  .المهلهل وعمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  ١  عمرو بن كلثوم

  ٢  عنترة
  لدن

  ١  لبيد
  ٥  المجموع الكلي

  :الوشيج -٣
ورد فـي معجـم مقـاييس    ، من ذلك ما )٦(، وهو الرماح المشقفة وهو نبات الرماح )فعيل( وزن   على   

وشـجت األغـصان اشـتبكت،      : يقـال . كلمةٌ تدلُّ على اشتباك وتداخل    : الواو والشين والجيم  :  وشج )٧(اللغة
  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده. رض معترضاًوالوشيج من القنا؛ ما نبت من األ

 الخَيُل تَعثَروِقفي       وبٍس مآُل ع تَنظُر ناكشيِجفَه٨( اَألملَِدِبالو(  
  )البحر الطويل: (وقول زهير

                                                
  ).لدن( مادة ٥/٢٤٣) ١(
  ).لدن( مادة ٥/٤٠٢٢) ٢(
  .٨٠ص: ديوان المهلهل) ٣(
  .٨٧ص: ديوان عنترة) ٤(
  .١٩٤ص: ديوان لبيد) ٥(
  .٢٥١ص :فقه اللغة. الوشيج الرماح، واحدتها وشيجة: الوشيج والمران، قال أبو عمرو: بات الرماح قيلإن ُأريد ن) ٦(
  ).وشج( مادة ٦/١١٤) ٧(
  .٦٥ص: ديوان عنترة) ٨(
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  )١(خُلتُغرس ِإلّا في مناِبِتها النَّ       ووشيجهوهل ينِبتُ الخَطِّي ِإلّا 
   .إال عند هذين الشاعرينلم يرد اللفظ 

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  وشيج  ٤  عنترة
  ١  زهير

  ٥  المجموع الكلي
 :  عسال-٤

  ، )٢( مضطرب لدنو، وهو الرمح لشدة اهتزازه فه)فواعل(وجمعه عواسل على وزن ) فعال(وزن على   
ن والسين والالم، فالـصحيح فيـه أصـالن، وبعـض      العي:  عسل )٣(ورد في معجم مقاييس اللغة    من ذلك ما    

، فاألصـل   "الطعام العـسل  "داٌل على االضطراب، والثاني طعام حلو، ويشتق منه         : األول. الكلمات األخرى 
قـول   :وشـاهده . العسالن، وهو شدةُ  اهتزاز الرمح إذا هززته، والذئب عاسل، ويقال رمح عسال            : الثاني

  )فيفالبحر الخ: (المهلهل
                       ربنا مـقَرشَهثَقٍَّف    ِر ِمنّي       ـطَ الممٍح مر عاِلمس٤(ع(  

  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده ،)عواِسل(كما ورد اللفظ بصيغة الجمع 
  )٥(       والقَوم بين مجدٍل ومقَيِدعواِسٌلماح يض تَلمع والروالِب

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل

  عسال
  ١  عنترة

  ١  عنترة  عواسل
  ٣  المجموع الكلي

  :  مشحوذ-٥
  الشين :  شحذ)٦(ورد في معجم مقاييس اللغة، وهو رمح حاد مسنون، من ذلك ما )مفعول(على وزن 

                                                
  .٦٣ص: ديوان زهير) ١(
  .٢٥١ص: فقه اللغة. إذا كان مضطرباً فهو عاسل) ٢(
  ).عسل( مادة ٣/٣١٤) ٣(
  .٧١ص : ديوان المهلهل) ٤(
  .٥٧ص:  ديوان عنترة)٥(
  ).شحذ( مادة ٣/٣٥٠) ٦(
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: قـول المهلهـل   : وشاهده.  أصٌل واحد يدلُّ على خفٍة وِحدة، من ذلك شحذتُ الحديد إذا حددتُه            والحاء والذال 
  )البحر الهزج(

  )١(بِل ِمن النَِّبمشحوٍذ ِمن بغِل       رماك اُهللا
  .لم يرد اللفظ إال عند المهلهل

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  مشحوذ

  ١   الكليالمجموع
   )٢(: مربوع-٦

ـ     ، وهو الرمح متوسط الطول، من ذلك ما         )مفعول(على وزن    : ربـع  )٣(ةورد في معجم مقاييس اللغ
. .. والرفـع اإلشالةجزء من أربعة أشياء، واآلخر اإلقامة، والثالث       : الراء والباء والعين، أصوٌل ثالثةٌ أحدهما     

  )البحر الرمل: (قول لبيد: وشاهده.  رجل ربعة من الرجال رمح ليس بطويل وال قصير، كما يقال:والمربوع
َأع       لى فَرِجِهمأِش عراِبطُ الجوِطفُ الج ربوٍعن٤( ِمتَّلِبم(  

  .اللفظ إال عند لبيد لم يرد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  مربوع

  ١  المجموع الكلي
  :حيض النَّ-٧
النـون  :  نحـض )٥( ورد في معجم مقاييس اللغـة      من ذلك ما  وهو الرمح الرقيق،    ،  )يلفع(على وزن      

نحـضت  :  ما عليه من لحم، ويقولـون     ، أخذتُ  العظم والحاء والضاد كلمةٌ واحدة وهي اللحم، يقولون نحضتُ       
  )البحر الطويل(: قول امرئ القيس: شاهدهرقّقته، كأنك لما رققّته أخذت عنه نحضه، و: السنان

يمِح خَباري شَباةَ الرفِح السذَلَّقٌ       كَصم د لَِّبي٦(حيِضالنَّناِن الص(  

                                                
  .٦٧ص: ديوان المهلهل) ١(
الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية، وقد أفنى اإلسالم مثَل هذه ) ربع الغنيمة (؛ وهو)رباعالِم(ورد في الشعر الجاهلي لفظ ) ٢(

هــ،  ١٤١٧،  ٢صادق أبـو سـليمان، ط       .  د :قطوف من كتب اللغة   [  كتاب :ولمعرفة المزيد من هذه األلفاظ ينظر     . األلفاظ
  ].١٢١م، ص١٩٩٧

  ).ربع( مادة ٢/٤٧٩) ٣(
 .١٤٩ص: ديوان لبيد )٤(

  ).نحض( مادة ٥/٤٠٢) ٥(
  .١٨٥ص: ديوان امرئ القيس) ٦(



 - ١٠٧ -

  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  نحيض

  ١  المجموع الكلي
  : لّبيص ال-٨

:  صـلب )١( ورد في معجم مقاييس اللغـة    من ذلك ما  ،  نوهو الرمح الشديد المسنو   ،  )فُعلي(على وزن   
فالصلب هـو الـشيء     . أحدهما يدّل على الشِّدة والقوة، واآلخر جنس من الودك        : الصاد والالم والباء أصالن   

  :وشاهده. ِسنان مصلَّب، أي مسنون: ويقالحجارةُ الِمسن، : ةبيوالصلَّ. الشديد، لذلك سمي الظهر صلباً لقوته
  )البحر الطويل(: قول امرئ القيس

باري شَباةَ الرمِح خَيفِح السذَلَّقٌ       كَصم ناِن دلَِّبي٢(حيِض النَّالص(  
  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  الصلّبي

  ١  المجموع الكلي
  :  األسل-٩

  الهمـزة :  أسل)٤(اللغةورد في معجم مقاييس ، من ذلك ما )٣(، وهو الرماح المحددة)فَعل (على وزن
األسل الرماح، قال سميتْ بذلك تشبيهاً بهـا     : والسين والالم تدّل على ِحدة الشيء وطوله في دقة، قال الخليل          

قول امرئ  : وشاهده. حدد فهو مؤسل  كلُّ شيء م  : وقالوا. بأسل النبات، وكل نبٍت له شوك طويٌل فشوكه أسلٌ        
  )البحر الرجز: (القيس

  )٥(مستَفرماٍت ِبالحصى جواِفال    واِهال النَّواَألسَليحِملنَنا 
  ) الوافرالبحر: (عمرو بن كلثوم: وقول

  )٦(هاال النِّاَألسَلراء حتّى       يروي صدرها قْيزيد يقَدم الشَّ
  .امرئ القيس وعمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد: عراءورد اللفظ عند الش

                                                
  ).صلب( مادة ٣/٣٠١) ١(
  .١٨٥ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  .٣٣٨ص : فقه اللغة. على األسنّة ونحوهااألسل الرماح وقيل األسل ما أِدقّ من الحديد وحدد فيقع ذلك ) ٣(
  ).أسل( مادة ١/١٠٤) ٤(
  .٢٨٠ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  .٥١ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
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 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٣  عنترة

  أسل

  ١  لبيد
  ٦  المجموع الكلي

  : صدق-١٠
الـصاد  :  صـدق )٢(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة  )١(، وهو الرمح الصلب   )فَعل(على وزن      

           ي الصموالدال والقاف أصٌل يدلُّ على قوة في الشيء قوالً وغيره، وسته في نفسه، وأصل هـذا        دقُ كذلك لقو
  )البحر الوافر: (قول عنترة :من قولهم شيء صدقٌ، أي صلب، ورمح صدقٌ، وشاهده

 صالكُعوِب َأح طَِّردمدقٌوِباللص ٣(يِل نارا       تَخاُل ِسنانَه(  
  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  صدق

  ٢  المجموع الكلي
١١- ردج :  

ء، الرمح المقشور األملس، لم يرد بمعنى الرمح في المعاجم العربية؛ بل ورد على ألسنة الـشعرا  وهو    
  )البحر الرمل (:ل طرفةقو: شاهدهو

  )٤(جم   شُزٍب ِمن طوِل تَعالِك اللُّيٍل ضمٍر     وخٍَدجروقَناً 
  .لم يرد اللفظ إال عند طرفة

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة  جرد

  ١  المجموع الكلي

                                                
  .٢٥١ص: فقه اللغة. إذا كان صلباً مستوياً فهو صدقة) ١(
  ).صدق( مادة ٣/٣٣٩) ٢(
  .٦٢ص: ديوان عنترة) ٣(
  .٢٣٧ص: ديوان طرفة )٤(
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 : أجزاء الرمح-ثالثاً

  .كعب، سافلة القنا، الصعاد، عامل، العوالي،  السنان،القناة
  :  القناة-١

 )١(لسان العـرب من ذلك ما ورد في معجم ، وهو ما كان أجوفَ من الرماح كالقصعة، )فعلة(على وزن   
الرمح، والجمع قنوات وقناً وقُني، على فُعول، وأقناء مثل جبل وأجبال، وحكى كُراع فـي جمـع القنـاِة                   : القناة

البحر : (قول عمرو بن كلثوم :اهدهوش. القناة من الرمح ما كان أجوفَ كالقصبة      : قَنَيات، قال أبو منصور   : الرمح
  )٢(ذَواِبَل َأو ِببيٍض يختَلينا     الخَطِّي لُدٍن      اـقَنمٍر ِمن ـِبس             )الوافر

  )البحر الطويل(: قول عنترةو
  )٣( ِبالقَواِضِبالقَناِإذا ِاشتَبكَت سمر         ومن لَم يرو رمحه ِمن دِم الِعدا     

  )البحر الكامل: (قول لبيدو
  )٤( سليِمالقَناِةِطرٍف كَعاِليِة     الِم ِبصنتٍُع       باكَرتُ في غَلَِس الظَّ                  

  . بن حلزة الحارثَ جميع شعراء الدراسة إالعنداللفظ  ورد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس
  ٢  ثومعمرو بن كل
  ١  طرفة
  ١  عنترة
  ٢  لبيد

  القناة

  ٧  المجموع
  ٢  المهلهل
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٣٧  عنترة
  ١  زهير

  
  قنا

  ٤٢  المجموع
  ٤٩  المجموع الكلي

                                                
  ).قنا( مادة ٥/٣٧٦١) ١(
  .٧٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  .١٥ص: ديوان عنترة) ٣(
  .١٨٦ص: ديوان لبيد) ٤(
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  :  السنان-٢
، وهو حديدةُ الرمح التي تُوضع في رأِسه، وسميتْ بذلك لصقالتها، من ذلك ما ورد               )فعال(على وزن   

ِسنان الرمح حديدتـه لـصقالتها      : سنان الرمح، وجمعه أسنّة، قال ابن ِسيده      :  السنان )١(لسان العرب  معجمفي  
جعلتُ له سناناً، وهو رمح مسن، وسننتُ السنان أسنُّه سنّاً، فهو مسنون إذا أحددتُه              : ، وأسننتُ الرمح  ومالستها

  )البحر المتقارب: (قول عنترة: اهدهوش. على الِمسن، وسننتُ فالناً بالرمح إذا طعنتُه به
 فيضالنُِّسنانيي ِدماء الد عم شُكمحي يرهحوِر       و٢(رِع قَلب(  

  )البحر البسيط: (قول المهلهل: كما ورد بصيغة الجمع أسنّة، وشاهده
  )٣( ِإذ تُروى صواديهااَألِسنَِّةحتّى تُكَسر شَزاراً في نُحوِرِهم       زرقَ 

  )البحر الطويل: (وقول طرفة
  )٤( تَرعفُواَألِسنَّةُوجالَت عذارى الحي شَتّى كََأنَّها       تَوالي صواٍر 

كما ورد عند زهير بمعنى آخر حيث جاء اسـم          . لم يرد اللفظ عند الشعراء عمرو بن كلثوم والحارث وزهير         
  )٥(.علَم

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  امرؤ القيس
  ٢٥  عنترة
  ٢  لبيد

  
  سنان

  ٢٩  المجموع
  ٢  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  ١  طرفة

  ١٠  عنترة 

  
  أسنّة

  ١٤  المجموع
  ٤٣  المجموع الكلي

  

                                                
  ).سنن( مادة ٣/٢١٢٣) ١(
  .٩ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٩٠ص: ديوان المهلهل) ٣(
  .١٨٩ص: ديوان طرفة) ٤(
  .٢٦ص: ديوانه       ا ولَدواقَوم َأبوهم ِسنان حين تَنسبهم       طابوا وطاب ِمن اَألوالِد م  :قول زهير) ٥(
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  :العوالي -٣
ورد فـي معجـم   ، وهو الرماح، أعالها، وهي جمع مفردها عالية، من ذلك مـا             )فواعل(على وزن      

عين الالم والحرف المعتل ياء كان أو واواً أو ألفاً، أصٌل واحـد يـدلُّ علـى الـسمو                   ال:  علو )١(مقاييس اللغة 
        لُوالء والعى أعلى القناة  ... واالرتفاع، ال يشذّ عنه شيء، ومن ذلك العسمالعالية، وأسفلها السافلة، والجمع    : وي

  )البحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده. العوالي
الر اتَصيحيِنيد باِتِهم       ِصياحجواليتُ في حثَقَِّب في الثِّالع٢(قاِف الم(  

  )البحر الكامل: (قول لبيد: وشاهده )فاعلة(على وزن ) عالية(ورد اللفظ بصيغة المؤنث المفرد 
  )٣( القَناِة سليِمكَعاِليِةالِم ِبصنتٍُع       ِطرٍف باكَرتُ في غَلَِس الظَّ

  .عمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد: الشعراءاللفظ إال عند  لم يرد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  عوالي  ١  عمرو بن كلثوم 

  ٧  عنترة
  ١  لبيد  عالية

  ٩  المجموع الكلي
  :  عامل-٤

العين :  عمل )٥( ورد في معجم مقاييس اللغة     ، من ذلك  )٤(صدره: ، وهو عامل الرمح   )فاعل(على وزن   
أصٌل واحد واحد صحيح، وهو عام في كلِّ فعل يفعل، وعامُل الرمح وعاِملَتُه، وهـو مـا دون                  والميم والالم   

  )البحر الطويل: (قول طرفة: وشاهده. الثعلب قليالً مما يلي السنان، وهو صدره
 اربَل الجِنعاِمُلَأبي َأنزمِحِه       عر الس الس ينب تّى خَر٦(ناِبِكرِج ح(  

  )البحر الوافر: (لبيدوقول 
  )٧(ر داميح صعدٍة والنَّعاِمِلِب     يداهتَرد المرء قاِفلَةً

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
  

                                                
  ).علو( مادة ٤/١١٣) ١(
  .١٧ص: ديوان عنترة) ٢(
  .١٨٦ص: ديوان لبيد) ٣(
  .٣٣٨ص: فقه اللغة.  وهو ما تحت السنان إلى مقدار ذراعين، وجمعه عوامل،تحت الثعلب العامُل) ٤(
  ).عمل( مادة ٤/١٤٥) ٥(
  .١٩٩ص: ديوان طرفة) ٦(
  .١٩٤ص : ديوان لبيد) ٧(
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 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  عامل  ١  طرفة
  ٢  لبيد

  ٣  المجموع الكلي
٥-عاد الص:  
: ، صـعد )٢(ورد في معجم مقـاييس اللغـة   ، من ذلك ما     )١(ناةعدة وهي الق  ، جمع ص  )فعال(على وزن      

الصاد والعين والدال أصٌل صحيح يدلُّ على ارتفاع ومشقة، ومن ذلك الصعود وخالف الحدور، والصعدة من                
قـول  : وشـاهده .  كذلك ال تحتاج إلى تثقيف     تنبتالنساء المستقيمة القامة، فكأنها صعدة، وهي القناة المستوية         

  )البحر الوافر (:عنترة
  )٣(عاِدالصمِر       ِببيِض الِهنِد والسيرد جوابه قَوالً وِفعالً 

  )البحر الوافر: (قول لبيد: وشاهده )فَعلة(على وزن ) عدةص(كما ورد اللفظ مفرداً بصيغة 
  )٤(حر دامي والنَّصعدٍةتَرد المرء قاِفلَةً يداه       ِبعاِمِل 

  .رد اللفظ إال عند هذين الشاعرينلم ي
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  صعاد
  ١  لبيد  صعدة

  ٣  المجموع الكلي
  :  سافلة-٦

 الـسفل  )٦(لسان العـرب  معجم ورد في ، من ذلك ما)٥(سافلة الرمح نصفُه األسفل، )فاعلة(على وزن  
قـول  : وشاهده. في الرمح وغيره، وسافلة الرمح نصفُه الذي يلي الزج        نقيض العالية   : نقيض العلو، والسافلة  

  )البحر الكامل: (لبيد
  )٧( القَناِة وظيفُه       وكََأن جؤجُؤه صفيح ِكراِنكَساِفلَِةصعٌل 

                                                
  .وهي من المشترك اللفظي، وتطلق على اسم مدينة في اليمن. ٣٣٨ص : فقه اللغة. من صفات الرمح الصعدة) ١(
  ).صعد( مادة ٣/٢٨٧) ٢(
  .٤٢ص: ديوان عنترة) ٣(
  .١٩٤ص: ديوان لبيد) ٤(
  .٣٣٩ص : فقه اللغة. العالية من الرمح قدر النصف، وما تحت ذلك إلى الزج يسمى السافلة) ٥(
  ).سفل( مادة ٣/٢٠٣٠) ٦(
  .٢١٠ص: ديوان لبيد) ٧(
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  )البحر الطويل: (قول لبيد: وشاهده) فواعل(على وزن ) سوافل(كما ورد اللفظ بصيغة الجمع 
  )١(سواِفالةً رهواً كََأن ِجيادها       حمام تُباري ِبالعِشي ومشِعلَ

  .اللفظ إال عند لبيد لم يرد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  سافلة
  ١  لبيد  سوافل

  ٢   الكليالمجموع
  : كعب-٧
نبوبتين من القصب والقنا، مـن  ، وهو عقدة بين األ)فُعول(وجمعه كُعوب على وزن   ) فعل(على وزن      

عقدة ما بين األنبوبتين من القصب والقنا، ويقال كعاب الـرمح،   :  الكعب )٢(ذلك ما ورد في معجم لسان العرب      
  )البحر الكامل: (قول عنترة :وشاهده. ورمح بكعب واحد مستوي الكعوب، وليس له كعب أغلظ من آخر

  )٣( مقَوِمالكُعوِبمثَقٍَّف صدِق جادت لَه كَفّي ِبعاِجِل طَعنٍَة       ِب
  . وبصيغة الجمع فقطلم يرد اللفظ إال عند عنترة

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  كعب

  ٢  المجموع الكلي
  : مكان صنع الرمح-رابعاً

      السمهري، الرديني، الخطي.  
  : يالخطّ -١

 ورد فـي    ، من ذلك ما   )٤(وب إلى الخط، وهو سيفُ البحرين وعمان      ، وهو الرمح منس   )يعلفَ(على وزن     
  الخَطُّ موضع باليمامـة، وهو :  الجوهريقال. بالفتح الرمح المنسوب إلى الخَطِّ: طّي الخَ)٥(معجم لسان العرب

ـ : وشاهده. خطُّ هجر تُنسب إليه الرماح الخطِّية؛ ألنها تُحمل من بالد الهند فتقوم به             البحـر  : (ول المهلهـل  ق
  )٦( مدمجةً       كُمتاً َأنابيبها زرقاً عواليهاالخَطِّييهزِهزون ِمن          )البسيط

                                                
  .١٢٠ص : ديوان لبيد) ١(
  ).كعب( مادة ٥/٣٨٨٨ )٢(
  .١٢٤ص: ديوان عنترة) ٣(
)٤ (قال لها الخطّ فهو خطي٢٠١ص: فقه اللغة. فإذا نُسب السيف إلى أرض ي.  
  ).خطط( مادة ٢/١٢٠٠)٥(
  .٩١ص: ديوان المهلهل) ٦(
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  )البحر الوافر(: قول عنترةو
  )١( نَقلي       وريحاني ِإذا الِمضمار ضاقاالخَطِّيوَأطرافُ القَنا 

  .رو بن كلثوم وعنترة وزهير المهلهل وعم: الشعراءاللفظ إال عند لم يرد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٤  عنترة

الخطّي  

  ١  زهير
  ٧  المجموع الكلي

٢- الرديني:  
ورد فـي معجـم     ، من ذلك مـا      )٢(صيغة التصغير، جمع ردينة، نسبةً إلى اسم امرأةٍ       ) فُعيلي(على وزن      

باب متفاوت الكِلم ال تكاد تلتقي منه كلمتان فـي قيـاٍس واحـد،              : الراء والدال والنون  :  ردن )٣(اللغة مقاييس
صوتُ وقع الـسالح    : الردن: فالردن مقدم الكُم، والرمح الرديني منسوب إلى امرأٍة كانت تُسمى ردينة، وقال           

  )الطويلالبحر : (قول عنترة: رديني، وشاهده. بعضه على بعض
  )٤(يُل واِضح     ِشهاب بدا في ظُلمِة اللَّ كََأن ِسنانَه  رديِنيوكُلَّ 

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده ،)ردينية(وجاء اللفظ كذلك بصيغة المؤنّث 
  )٥( ِبها َأِسنَّةُ قُعضِبرديِنيةٌيةٌ وِعماده       وَأوتاده ماذ

  )البحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده ،)ردينيات( بصيغة الجمع كما ورد
 تَصيحاتُالريِنيباِتِهدجوالي في الثِّ في حالع ثَقَِّبم       ِصياح٦(قاِف الم(  

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  رديني  ١  امرؤ القيس 

  ٣  عنترة
                                                

  . ٩٤ص: ديوان عنترة) ١(
  .٢٥١ص: فقه اللغة. بة إلى امرأة يقال لها ردينة كانت تعمل الرماح، ويقال تُباع عندها الرماح، فهو ردينينس) ٢(
  ).ردن( مادة ٢/٥٠٥) ٣(
  .٣٦ص: ديوان عنترة) ٤(
  .١٤٨ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  .١٧ص: ديوان عنترة) ٦(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس   ردينية
  ١  عنترة  ردينيات

  ٦  المجموع الكلي
٣-السمهري :   

ورد فـي  ، من ذلك مـا     )مكان الصنْع  (هو الرمح الصلب، وهو نسبةٌ إلى سمهر      ، و )فعلَل(على وزن   
سوبة إلـى   وهي من . إنّما هي من السمرة   : الرماح الصالب، والهاء فيه زائدة    :  السمهرية )١(معجم مقاييس اللغة  

: قول امرئ القيس  : وشاهده. سمهر، وهو رجٌل يصنع الرماح بالخط، وامرأتُه ردينة التي تُنسب إليها الرماح           
  )البحر الطويل(

ظَلَّ ِلثيراِن الصها وداِعسي       ريِم غَماِغمِبالسِريلَِّبمهع٢( الم(  
  )البحر الطويل: (وقول عنترة

  )٣( المقَصدمهِريالسباِح ذا الخَيُل صدها       غَداةَ الصوَأطعن في الهيجا ِإ
  .امرئ القيس وعنترة ولبيد: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس 

  السمهري  ٣  عنترة 
  ١  لبيد

  ١  عنترة  السمهرية
  ٦  المجموع الكلي

  
  

  باأللفاظ الدالة على الرمح ومجالهجدول 
  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ٩٣  رمح  ١
  ١١  ثقاف  ٢
  ١٩  أسمر  ٣

                                                
  .وله سينباب ما جاء في كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أ. ٣/١٥٩) ١(
  .١٤٦ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  .٣٩ص: ديوان عنترة) ٣(
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  ١  مطرد  ٤
  ١  رواعف  ٥
  ٣  مران  ٦
  ١  خرصان  ٧
  ١  حربة  ٨
  ١  مخراق  ٩
  ٩  ذوابل  ١٠
  ٥  لدن  ١١
  ٥  وشيج  ١٢
  ٣  عسال  ١٣
  ١  مشحوذ  ١٤
  ١  مربوع  ١٥
  ١  نحيض  ١٦
  ١  صلّبي  ١٧
  ٦  أسل  ١٨
  ٢  صدق  ١٩
  ١  جرد  ٢٠
  ٤٩  قناة  ٢١
  ٤٣  سنان  ٢٢
  ٩  عالية  ٢٣
  ٣  عامل  ٢٤
  ٣  صعدة  ٢٥
  ٢  سافلة  ٢٦
  ٢  كعب  ٢٧
  ٧  خطي  ٢٨
  ٦  رديني  ٢٩
  ٦  سمهري  ٣٠

  ٢٩٦  المجموع الكلي
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  المبحث اآلخر
  القوس ومجاله

  :وينقسم إلى
  .وهو القوس:  القاذف-أوالً

خدم في المعارك في ذاك العصر، وهي مصنوعة من فروع          هي آلةٌ على شكل نصف دائرة كانت تُست       
بعض األشجار، ويرمى منها السهام والنِّبال، ولقد تحدث الشعراء عنها في معرض النُّصح والتهديـد والفخـر    

 )١(.والوصف، وكان حديثهم عنها يدور حول الخشب الذي صنعت منه، وصنْعها وأهم صـفاتها المستحـسنة               
بالسهم؛ ألنها األداة التي يرمى بها السهم، فحديثهم عن السهم يرتبط في األعم األغلـب بالحـديث   وهو مرتبطٌ  
وقد كانت للسهام أهمية قصوى في حياة العرب، وكانوا يهتمون بالتدريب على رميها والقـنص               . "عن القوس 

  )٢(".بها حتى أصبحت هوايةً عند بعضهم ارتفعت إلى حد االحتراف
)  س يدلُّ علـى تقـدير شـيء       :  قوس )٣(ورد في معجم مقاييس اللغة    ): قَ و القاف والواو والسين أصٌل واحد

الذراع، وسميتْ بذلك ألنه يقدر بهـا المـدروع،         : سوبشيء، ثم يصرف فتُقلَب واوه ياء، والمعنى واحد، فالقَ        
ْيت القوموأقواوبها س ،رمى عنها، وجمع القوس ِقسيوس التي ي فَ(، وهي على وزن )قياس(سلع.(  

  :أشهرهاجاء لفظ القوس بمعاٍن متعددة، 
  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: تشبيه الظهر المقوس، شاهده-

  )٤(وقَوسايب فيِه لُه       وال من رَأين الشََّأراهن ال يحِببن من قَلَّ ما
  )ر البسيطالبح: (قول عنترة:  قوس العين، وشاهده-

  )٥( وال وتَِرقَوٍسفَاعجب لَهن ِسهاماً غَير طاِئشٍَة       ِمن الجفوِن ِبال 
  )البحر الكامل: (قول عنترة: آلة القتال، وشاهده -

  )٦( عرمرِمالقَِسيطَوراً يجرد ِللِطعاِن وتارةً       يأوي ِإلى حصِد 
  : على أداة القتال، على النحو التاليالدالالقوس سيقوم الباحث برصد لفظ 

  ).قوس(، ولم يرد بصيغة المفرد )قسي(و) أقواس(جاء لفظ القوس عند شعراء الدراسة بصيغتي الجمع 
  )البحر الطويل: (قول زهير: وشاهده )أفعال( على وزن أقواس -١

  )٧(جحاِفلُه يِر السراِء وِمسحٌل       قَِد ِاخضر ِمن لَس الغَمكََأقواِسثَالثٌ 

                                                
  .١٣٦ص : شعر الحرب )١(
  .٢٣٤-٢٣١ص: المرجع السابق) ٢(
  ).قوس(  مادة ٥/٤٠) ٣(
  .٢٣٧ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  .٦٩ص: ديوان عنترة) ٥(
  .١٢٣ص: المرجع السابق) ٦(
  .٦٦ص: ديوان زهير) ٧(
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٢- فلوع( على وزن قسي( فة: وشاهدهقول طَر) :البحر الطويل (  
 َأطركِنفاِنها       وي ضالٍَة يِكناس كََأنِدِقسيَؤيلٍب م١( تَحتَ ص(  

  .ولم يرد هذا اللفظ عند الشاعرين عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة
  جدول إحصائي

  ارهاعدد تكر  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  أقواس

  ١  المهلهل
  ١  امرؤ القيس

  ١  طرفة
  ١  عنترة
  ١  زهير

قسي  

  ٢  لبيد
  ٨  المجموع الكلي

بمترادفاته وكذلك ألفاظاً تدل على صفاته وأجزائه وشكله، وألفاظاً تدل          ) القوس(استخدم الشاعر الجاهلي لفظ     
  . على أماكن صنعه

  : الصفات-أوالً
  . هتوف-زوراء

  :راءزو-١
  ميٌل فـي   : الزور:  زور )٢(، وهو قوس مائلة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب           )فعالء(على وزن    

  )البحر الرمل: (قول امرئ القيس: وشاهده. وسط الصدر، ويقال للقوس زوراء لميلها
  )٣( ِمن نَشٍم       غَير باناٍة على وتَِرهزوراءعاِرٍض 

  .بمعنى القوس المائلة إال عند امرئ القيس) زوراء(لم يرد اللفظ 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  زوراء

  ١  المجموع الكلي
  

                                                
  .٩٦ص: ديوان طرفة) ١(
  ).زور( مادة ٣/١٨٨٧) ٢(
  .٢٦٤ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
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٢-توف ه:  
:  هتـف  )١(، وهي القوس المرنَّة المصوتة، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة             )فعول(  على وزن   

صوتتْ تهتف، وقوس هتّافة، وهتْفَى     : وهي الهتف والصوت، وهتفت الحمامةُ    الهاء والتاء والفاء كلمة واحدة،      
  :قال الهذلي. ذاتُ صوت: هتافاً

  من زوراء مضجعٍة في الشمال     المذَروبهتَّافِةعلى عجِس 
  )البحر الطويل: (قول عنترة: الشاهد

  )٢(لِحميِري المَؤنَِّف عجسها رضِويٍة       وسهٍم كَسيِر اهتوٍفِبكُلِّ 
  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  هتوف

  ١  المجموع الكلي
   : األجزاء-ثانياً

  . منزعة-عجس
  :  عجس-١

 )٤( من ذلك ما ورد في معجـم مقـاييس اللغـة           )٣(، وهو العجس هو مقِْبض الرامي     )فعل (على وزن 
العين والجيم والسين أصٌل صحيح واحد، يدلُّ على تأخُّر الشيء كالعجز، في ِعظٍَم وِغلٍَظ وتجمع، من                : عجس

  )البحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده. مقبض القوس، وعجسها وعجزها سواء: ذلك العجس والمعِجس
  )٥( الِحميِري المَؤنَِّف رضِويٍة       وسهٍم كَسيِرعجسهاِبكُلِّ هتوٍف 

  )البحر الخفيف: (قول المهلهل: معِجس، وشاهده) مفِْعل(كما ورد بصيغة 
  )٦(نا كما تُوِعد الفحوُل الفحوال     العشي وأبرقْـمعِجسوا ضبنَْأ

  .لم يرد اللفظ إال عند هذيِن الشاعرين
  
  
  

                                                
  ).هتف( مادة ٦/٣٢) ١(
  .٨٧ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٢٥٥ص: فقه اللغة) ٣(
  ).عجس( مادة ٤/٢٣٤) ٤(
  .٨٧ص: ديوان عنترة) ٥(
  .٦٣ص: ديوان المهلهل) ٦(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  عجس
  ١  المهلهل  معجس

  ٢  المجموع الكلي
  : المنزعة-٢

 ، وهي القوس الفجواء، تجذب الوتر بالسهم، من ذلك ما ورد في معجـم مقـاييس                )مفعلة(على وزن   
النون والزاء والعين أصٌل صحيح يدلُّ على قلِع شيء، والنزعة جمع نازع، وهو الذي ينِزع في             :  نزع )١(اللغة

) ٣(وفي الكشاف . الرماة: القوس الفجواء، والنزعة  : المنزعة:  نزع )٢(وفي اللسان . وتره بالسهم القَوس، يجِذب   

  )البحر السريع: (قول لبيد: وشاهده. تنزع القسي بإغراق السهام: النازعات أيدي الغزاة أو أنفسهم: قيل
  هنْقَعبادة الهلُوك السثم هذي     يا ابن الم أنا لبيد هع٤ (المنْز(  

  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  منزعة

  ١  المجموع الكلي
  :  عوج-:  شكل القوس-ثالثاً

 )٥(، وهي تدل على شكل القوس وتُنسب إليه، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة               )فعل(على وزن   
  . يدلُّ على ميل الشيء أو ميل، وفروعه ترجع إليهالعين والواو والجيم أصٌل صحيح: عوج

 )٦(وورد فـي لـسان العـرب      . اسم الزم لما تراه العيون في قضيب أو خشب أو غيره          : والعوج: قال الخليل 
  )البحر الطويل: (قول لبيد: وشاهده. القوس: العوجاء

  )٧(ند باٍب محجِبراِء ِع السِبعوِجيِد كُلَّ عِشيٍة       نَشين ِصحاح الِب
  . لم يرد اللفظ إال عند لبيد

                                                
  ).نزع( مادة ٥/٤١٥) ١(
  ).نزع( مادة ٦/٤٣٩٦) ٢(
  .٤/٥٣٧الزمخشري، مكتبة مصر، القاهرة، : ألقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا) ٣(
: بفـتح المـيم  : أهل الكبرياء والزهو، ولم ترد في المعاجم في سـياق المـدح؛ والمنزعـة    : الهبنقعه. ٨٦ص: ديوان لبيد ) ٤(

  . الخصومة
  ).عوج( مادة ١٧٩ /٤)٥(
  ).عوج( مادة ٤/٣١٥٦)٦(
  .٨٨ص: ديوان لبيد) ٧(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  عوج

  ١  المجموع الكلي
  :مادة الصنع -رابعاً

  : السراء-
 )١(، وهو شجر تُتخذ منه القسي وإليه نُسبتْ، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب               )فعال(على وزن   

هو من كبار الشجر ينبت     : شجر، واحدتُه سراءة، قال أبو عبيدة     : جر، واحدته سروة، والسراء   ش: السرو: سرا
البحـر  : (قول زهيـر  : وشاهده. تُتّخذ القسي من السراء   : في الجبال تُتخذ منه القسي العربية، وقال أبو حنيفة        

  )الطويل
  )٢(لَس الغَميِر جحاِفلُه وِمسحٌل       قَِد ِاخضر ِمن راِءالسثَالثٌ كََأقواِس 

  )البحر الطويل: (وقول لبيد
  )٣( ِعند باٍب محجِبراِءالسنَشين ِصحاح البيِد كُلَّ عِشيٍة       ِبعوِج 

   .وزهير ولبيدعنترة : لم يرد اللفظ إال عند الشعراء
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة
  السراء  ١  زهير
  ١  لبيد

  ٣  المجموع الكلي
  :أماكن صنعه -خامساً

  : رضوية-
 )٤(وية نسبةً السم جبل، من ذلك ما ورد في معجم مقـاييس اللغـة    ض، وهو قوس ر   )فَعِلي(على وزن   

رضي يرضـى رضـى     : الراء والضاد والحرف المعتل أصٌل واحد يدّل على خالف السخط، فتقول          : رضى
يوروكالقوس"نُسب إليه جبٌل، إذا : ض "ويضالبحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده. فهو ر(  

  )٥(       وسهٍم كَسيِر الِحميِري المَؤنَِّفرضِويٍةِبكُلِّ هتوٍف عجسها 
                                                

  ).سرا(مادة  ٣/٢٠٠٣)١(
  .٦٦ص: ديوان زهير) ٢(
  .٨٨ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).رضى( مادة ٢/٤٠٢) ٤(
  .٨٧ص: ديوان عنترة) ٥(
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  .اللفظ إال عند عنترة لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
ويض١  عنترة  ر  

  ١  المجموع الكلي
  

 جدول باأللفاظ الدالة على القوس ومجاله

  اللفظ  الرقم
عدد 

  تكراراها
  ٨  قوس  ١
  ١  زوراء  ٢
  ١  هتوف  ٣
  ٢  عجس  ٤
  ١  منزعة  ٥
  ١  عوج  ٦
  ٣  سراء  ٧
  ١  رضوية  ٨

  ١٨  المجموع الكلي
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  .وهو السهم:  المقذوف-ثانياً
  : السهم

فهو ما يرمى به في الهدف، وهـو قبـل أن           " الجاهلي،   يعتبر السهم ثالث أهم آلة حربية عند اإلنسان       
ولـه  .. ح، فإذا ما وضع عليه الريشُ سمي المريش، وإذا ما وضع فيه النَّصل فهـو الـسهم            ديريش يسمى القِ  

  )١(إلخ...أجزاء، الفوق، أو الكر، والشرطان
م خير سالح يحقق له إصابة عـدوه دون االلتحـام           فإذا كان السيف خير سالح عند االلتحام بالعدو فإن السه         "

  )٢(".معه، فهو يقذفه إلى بعيد لينال من خصمه، ويحول بينه وبين أعدائه، ويرد عنه غوائلَه وكيده
 في ثنايا حديثهم عن أدوات القتـال فـذكروا الـسهم فـي              -شعراء الدراسة -ولقد تحدث الشعراء الجاهليون     

المذكورةُ بمعاٍن عدة وصوٍر شتّى، وذلك راجع لبراعتهم و في توظيف ألفـاظهم مـن   ِشعرهم، فجاءت الكلمةُ    
خالل الجو العام للقصيدة، ومن خالل السياق، والحالة العامة كالفخر واإلثارة، كما تحـدثوا عـن سـرعتها،                  

  :  كما يلي)٣(فوردت سهم في المعجم
)  هَـ م السهام، والسهم النصيب، و    : السهم) س السهم الحظ، وفي الحديث واحد : صـلى اهللا عليـه   –كان للنبي

 سهم من الغنيمة، شِهد أو غاب، والسهم في األصل واحد السهام التي يضرب بها في الميـسر، وهـي               -وسلم
القداح، ثم سمي به ما يفوز به الفالج سهمه، ثم كثر حتى سمي كلُّ نصيب سهماً، وتُجمع على أسـهم وِسـهام                    

لوسل: همان، والسهم واحد النَّبوهو مركّب النَّص.  
  :بمعاٍن عدة) سهم(ورد لفظ 

  )البحر المتقارب (:قول امرئ القيس: ، شاهدهالمغازلة -
  )٤(حيِل فَلَم َأنتَِصر َأصاب الفُؤاد      غَداةَ الرِبسهٍمرمتني 

  )البحر الطويل( هقولو
  )٥( في َأعشاِر قَلٍب مقَتَِّلِبسهمِك       يقدم ِلتَوما ذَرفَت عيناِك ِإال    

  )البحر الكامل(: قول لبيد: شاهدهو، الحر شدة-
    ها السواِبرمى درها وومصاِيِف سالم ت       ريحجيتَههافا وِسهام٦(و(  

  )البحر الكامل: (قول طرفة: شاهدهو، آلة القتال -
  )٧(هِمالسصدت ِبصفحِتها عِن   ِة ِإذ       ِميةَ الرـوُأصيب شاِكلَ 

                                                
  ٢٥٢ص : ، وينظر فقه اللغة١٣٨ص: شعر الحرب) ١(
  .٢٣١ص: فن الوصف في الشعر الجاهلي) ٢(
  ).سهم( مادة ٣/٢١٣٥: لسان العرب) ٣(
  .٣٠٣ص : ديوان امرئ القيس) ٤(
  .٦٩ص: سابقالمرجع ال) ٥(
  .٢١٨ص: ديوان لبيد) ٦(
  .٢١٩ص: ديوان طرفة) ٧(
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  :الدال على أداة القتال، على النحو التاليالسهم سيقوم الباحث برصد لفظ 
  :مفرداً، وجمعاً، كما يلي: عند شعراء الدراسة بصيغتيه) سهم(ورد لفظ 

  )البحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده، سهم -١
ها رجستوٍف عٍة       ِبكُلِّ هِويهٍمضسَؤنَِّفوالم ِرييِر الِحمي١( كَس(  

  )البحر الكامل: (قول امرئ القيس: وشاهده )فعال(، على وزن سهام -٢
  )٢(ِسهاميوُأناِزُل البطََل الكَريه ِنزالُه       وِإذا ُأناِضُل ال تَطيشُ 

  )البحر الطويل: ( كلثومقول عمرو بن: وشاهده )فُعل(، صيغة جمع على وزن سهم-٣
  )٣(همالسوال فاز سهمي حين تَجتَِمع   فَال وضعت ُأنثى ِإلَي ِقناعها         

  .المهلهل والحارث بن حلزة وزهير: ولم يرد لفظ السهم بِصيغه عند الشعراء
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  طرفة
  ١  عمرو بن كلثوم

  سهم  ٢  عنترة

  ٤  المجموع
  ١  امرؤ القيس

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٣  عنترة
  ١  لبيد

  ِسهام

  ٦  المجموع
  ١  عمرو بن كلثوم  سهم

  ١١  المجموع الكلي
  : دّل بعضها على صفات السهم وأجزائه، على النحو التالي-عند شعراء الدراسة-وردت ألفاظٌ 

  : األسماء-أوالً
  . ألم-بلنَ

                                                
  .٨٧ص: ديوان عنترة) ١(
  .٢٥٦ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  .٥٩ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٣(
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، من ذلك ما ورد     )١(، وهو من مفردات السهم الرئيسة، وهو اسم جمع لها         )علفَ(على وزن   : لب النَّ -١
النون والباء والالم أصٌل صحيح يدلُّ على فضل وكبر، ثم يستعار منه الحـذق           :  نَبل )٢(ةفي معجم مقاييس اللغ   

:  الـسهام العربيـة، والنابـل     :في العمل، والقياس اآلخر يدل على رمي الشيء ونبذه وخفّة أمره، منه النَّبـل             
  )البحر الطويل: (قول زهير: هوشاهد. لتُه بالنَّبيمر: تُهلْبصاحب النبل، والنبال الذي يعمله، ونَ

  )٣(بُلالنَّعلَيها ُأسود ضاِرياتٌ لَبوسهم       سواِبغُ بيض ال تُخَرقُها 
  ) الوافرالبحر( :قول عمرو بن كلثوم: وشاهده )ِفعال(على وزن ) نبال(كما ورد بصيغة الجمع 
  )٤(باالالنِّها لُفني مونَرإذا ي       رداحمةٌلَملَه متُتيبكَ

  .امرئ القيس والحارث بن حلزة وعنترة: لم يرد اللفظ عند الشعراء
 )٥(.ورد اللفظ عند الشاعر عنترة بمعنى آخر

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  هلالمهل
  ١  طرفة
  ٢  زهير
  ١  لبيد

  
  نبل

  ٥  المجموع
  ١  عمرو بن كلثوم  ِنبال

  ٦  المجموع الكلي
٢-الألم  :  

الالم واأللـف والمـيم     :  ألم )٦(، وهو السهم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة          )علفَ(على وزن   
  . السهم، في قول امرئ القيس:ويقال الْألم. خُلُق رديء: أحدهما االتفاق واالجتماع، واآلخر: أصالن

 كةً       كَرخلوجملكى وم سنُهيِنْألنَطعلى ناِبِلمع   
  )البحر السريع: (قول امرئ القيس: الشاهد

  
                                                

  .٢٥٢الثعالبي، ص: فقه اللغة. فإذا ريش وركّب نصلُه صار سهماً ونبالً) ١(
  ).نبل(  مادة ٥/٣٨٣) ٢(
  .٦٠ص: ديوان زهير) ٣(
  ٥١ص:  ديوان عمرو بن كلثوم)٤(
)٥(   ِسررُؤها عٍم قاِتالٍت بقلَِتها       ِبَأسهتي ِمن نَبِل مهجت ممن ر٦٥ص: ديوانه            يا م  

              عاهال رالِفراقَ و قَلبي ِبالِنباِل         لَحى اللَه ١٠٥ص : ديوانه              فَكَم قَد شَك.  
  )َألم( مادة ٥/٢٢٦) ٦(
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نُهلكـنَطعةً       ـم سخلوجميِن كـِلفَتى وللَأم١(ى ناِبِلـ ع(  
  )٢(. أي لبسوا الدرع أو السالح)استألموا(كما ورد اللفظ عند الشاعر نفسه بصيغة الماضي 
  ).ألمين(لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس وبصيغة المثنّى 

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  ينمْأل

  ١  المجموع الكلي
  : الصفات-ثانياً

  .مسنون، رشق
  :  مسنون-١

   سن الشيء يسنّه )٣( من لك ما ورد في لسان العرب، هي السهام المحددة األزجة،)مفعول(على وزن        
  :وشاهده. الَّسن مصدر سن الحديد سنّاً: له، قال ابن األعرابيقَ وصسنون، وسنين، وسنَّنه، أحدهمسنّاً، فهو 

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس
  )٤(َأنياِب َأغواِل زرقٌ كَومسنونَةٌَأيقتُلُني والمشرِفي مضاِجعي       

  .إال عند امرئ القيس) السهم(والتي يقصد بها ) مسنونة(لم يرد لفظ 
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس  مسنونة
  ١  المجموع الكلي

  : شق ِر-٢
 فـي  ، وهو السهم الخفيف في رميه، والسهام المندفعة مرة واحدة، من ذلك مـا ورد           )فعل(على وزن   
الراء والشين والقاف أصٌل واحد، وهو رمي الشيء بسهم، وما أشبهه في خفَّـه،             :  رشق )٥(معجم مقاييس اللغة  

 .رمينـا ِرشـقاً   : الوجه من الرامي، إذا رمى القوم جميعهم قالوا       : فالرشق مصدر رشقه بسهم رشقاً، والرشق     
  ) البحر الرمل: (قول لبيد: وشاهده

 يتُ القَوممقتَِعلاًِرشقفَرال ِبالمصِل وِبالع ٦( صاِئباً       لَيس(  
                                                

  ).كرك(بخالف المعجم ) لفتك(، هكذا وردت في الديوان ٢٦٠ص : ديوان امرئ القيس) ١(
  .١٣٤ص: ينظر الباب الرابع مبحث الدرع) ٢(
  ).سنن( مادة ٣/٢١٢٣) ٣(
  .١١٠ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  ).رشق( مادة ٢/٣٩٦)٥(
  .١٥٤ص: ديوان لبيد) ٦(
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  .اللفظ إال عند لبيد لم يرد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  شقِر

  ١  المجموع الكلي
  : األجزاء-ثالثاً

- على وزن   :  النضي)ا نـض  )٢(من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة         )١(.، وهو ِقدح السهم   )فعي :
أصٌل صحيح يدلُّ على سري الشيء، وتدقيقه وتجريـده، منـه           : النون والضاد والحرف المعتل وأكثره الواو     

ه وهو ما جاوز الريش إلى النّـصل، وذلـك          ِقدح: ي السهم ِضمضى، ونَ : نضا السيف من غمده، ونضا السهم     
  )ويلالبحر الط: (قول امرئ القيس: وشاهده. ألنّه بري حتى صار ِنضواً

  )٣( ِباليديِن المفَوِقِضيالنَّوَأصبح ذَهلوالً يِزلُّ غُالمنا       كَِفدِح 
  )البحر الوافر: (قول لبيد :وشاهده) أفعلة(على وزن ) أنضية(كما ورد بصيغة الجمع 

  )٤( المغاليكََأنِضيِةوَأقبلَها الِنجاد وشَيعتها       هواديها 
  .إال عند هذين الشاعرينلم يرد اللفظ 

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  ضيالنَّ
  ١  لبيد  ةيِضأنْ

  ٢  المجموع الكلي
  : الرامي والهدف-رابعاً

  : )المغالي (- الرامي-١
ـ  :  غَلَو )٥(، هو رامي السهم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           )مفاعل(على وزن    الم الغين وال

والحرف المعتل أصٌل صحيح في األمر يدلُّ على ارتفاع ومجاوزة مدر، وغال الرجل في األمـر غُلـواً، إذا                   
  ".كالسهم أرسله من كفّه الغالي: قال الشاعر: "جاوز حده، وغال بسهمه غَلْواً، إذا رمى به سهماً، أقصى غايته

  ع يده يريد به أقصى الغاية، ورجٌل غالّء، بعيد الغلو الراف: والمغالي بالسهم ... )٦(وورد في لسان العرب
                                                

  .ا عري من القدح، النضي م٣٣٨ص: فقه اللغة) ١(
  ).نضا( مادة ٥/٤٣٦) ٢(
  ٣٣٢ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  ١٠٠ص: ديوان لبيد) ٤(
  ).غلو( مادة ٤/٣٨٨) ٥(
  ).غال( مادة ٥/٣٢٩١) ٦(
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  )البحر الوافر: (قول لبيد :وشاهده. وة، ويقال له الِمغْلَىلْسهم يتخذ لمغاالة الغَ: غالةبالسهم، والِم
  )١(المغاليجاد وشَيعتها       هواديها كََأنِضيِة وَأقبلَها النِّ

  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد
 دول إحصائيج

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  المغالي

  ١  المجموع الكلي
  ):المرمى( الهدف -٢
  : النجيث -

النُّـون  :  نجث)٢(، وهو ما يرمى إليه السهم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة     )فعيل(على وزن   
الهـدف،  : ما ُأخرج من تراب البئر، والنجيث     : ةوالجيم والثاء أصٌل يدلُّ على إبراز شيء وسوءة، منه النجيث         

  )البحر الطويل: (قول لبيد: وشاهده .سمي نجيثاً النتصابه: قال الخليل
ٍة       كَقَدِبنَجو راعيِن ِمنها َأن يدى العناِضالجيِثالنَِّر مذُّ المب٣( ما ي(  

  .اللفظ إال عند لبيد ولم يرد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  هامكان ورود  اللفظ
  ١  لبيد  نجيث

  ١  المجموع الكلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٠ص: ديوان لبيد) ١(
  ).نجث( مادة ٥/٤٠٠)٢(
  .١١٥ص: ديوان لبيد) ٣(
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  جدول باأللفاظ الدالة على السهم ومجاله

عدد   اللفظ  الرقم
  تكراراها

  ١١  سهم  ١
  ٦  نبل  ٢
  ١  ألم  ٣
  ١  مسنون  ٤
  ١  رشق  ٥
  ٢  نضي  ٦
  ١  مغالي  ٧
  ١  نجيث  ٨

  ٢٤  المجموع الكلي
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  :حث في هذا البابنتائج توصل إليها البا
 نفسه أو صفاته، حيـث بلـغ        اللفظ حيثتصدر المرتبةَ األولى في التكرار من       ) السيف(لفظ  يرى الباحث أن    

مرةً، أما السيف ومجاالتـه فبلـغ    ) ٣٨٨(بلغت  التي  ته  مجاال مقارنة ب  %٢٩,٥ أي بنسبة    مرة) ١١٤( تكراره
  ).٧٣٧(تكرارها التي بلغ ) لرمح، القوس، السهمالسالح، السيف، ا( من أدوات القتال %٥٢,٥نسبة وروده 

زمـان  كل  كان مالزماً له في   - الشخصي وهو سالح اإلنسان الجاهلي   -يدل على أن السيف     إن دّل فإنَّما    هذا  
    وهو تكرار ليس قليالً خاصةً ونحن نتحـدث عـن          .لم كالطعام والشراب ال يفارقه    ومكان حتى في أوقات الس

 .ثمانية شعراء فقط

مـرة  ) ٢٩٦(مرة، أما مجاالتـه     ) ٩٣(، فَيلي السيفَ من حيث أهميته ومن حيث التكرار، فقد ورد            الرمحا  أم
ل إال وقت الحرب واإلغارة على العدووهذه اآللة الحربية وبقية أخواتها؛ كالقوس والسهم ال تُستعم.  

  . من أدوات القتال%١,٥السالح  وبلغت نسبة لفظ
  . من أدوات القتال%٤٠ومجاالته  الرمح وبلغت نسبة لفظ

  .من أدوات القتال% ٣,٥ ومجاالته السهمكما بلغت نسبة ألفاظ 
  .من أدوات القتال% ٢,٥ ومجاالته القوسوبلغت نسبة ألفاظ 
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  الباب الرابع
  مجاالت أدوات القتال في الشعر الجاهلي 

  
  :فيه فصالن

  .القتالمجال األلفاظ الدالة على لباس : الفصل األول
  : وفيه مبحثان
  .الدرع ومجاله: المبحث األول
  .الترس ومجاله: المبحث اآلخر
  .القتالمجال األلفاظ الدالة على حيوانات : الفصل اآلخر
  :وفيه مبحثان

  .اإلبل ومجاله:  مبحث األولال
  .الخيل ومجاله:  المبحث اآلخر
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  :مدخل
  

    ارتبط القتال عند العرب بأشياء   منهـا للقتـال كاللبـاس        أخرى البـد 
ه وتحصنه من ضـربات      فاستخدم المقاتل أدواٍت لتحمي    ووسائل النقل؛ 

يف والرمح،  رع والتُّرس لحمايته من الس     في القتال، فاستخدم الد    الخصم
       كما استخدم عدداً من الحيوانات في الحرب أهم    ها الخيل، الذي يعتبـر 

الرئيس في القتال، وكذلك استخدم اإلبلَ      الحيوان    ناً له في    الذي كان عو
  .التنقل والترحال

مجال األلفاظ الدالـة علـى لبـاس        األول  : وقد قُسم الباب إلى فصلين    
 .القتاللدالة على حيوانات مجال األلفاظ ا: ، واآلخرالقتال
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  الفصل األول
  ل األلفاظ الدالة على لباس القتالمجا

  
  

  : وفيه مبحثان
  .الدرع ومجاله: المبحث األول

  .الترس ومجاله: خرالمبحث اآل
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  المبحث األول
   ومجالهالدرع

   :الدرع
طعنات أو رميات خالل الحرب أو غيرهـا، وهـو        من   -لإلنسان-يعتبر الدرع سالح وقاية وحماية      

ل لحمايـة نفـسه مـن    مصنوع إما من حديد أو جلد غير مدبوغ، فهو لفظٌ عام يطلق على كل ما يلبسه المقاتِ                
  .)ِفعل(على وزن   وهو،ضربات الخصم

ـ   :  درع)١(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم       ن الدال والراء والعين أصٌل واحد، وهـو شـيء م
ـ           الّ صها، لباس، ثم يحمل عليه تشبيهاً، فالدرع ِدرع الحديد مؤنثة، والجمـع دروع وأدراع، وِدرع المـرأة قمي

  ) المتقاربالبحر(: قول عنترة: وشاهده. مذكّر
  )٢( قَلبهرِعالدحوِر       ورمحي يشُك مع يفيض ِسناني ِدماء النُّ

  :ورد بصيٍغ عدٍة منهاو
١- الكاملالبحر(: قول عنترة: وشاهده، عاًمدر ( 

 )٣( ِمن سرِجِه       في الحرِب وهو ِبنَفِسِه لَم يشعِرمدرعاًولَكَم خَِطفتُ 

 ) الكاملالبحر(: قول الحارث بن حلزة: وشاهده ،َأدرع -٢

 )٤(ِعاَألدرَأما بنو عمرٍو فَِإن مِقيلَهم       ِمن ذاِت َأصداٍء كَسيِل 

 ) المتقاربالبحر(: قول المهلهل: وشاهده ،الدارعين -٣

 سخَيٍل تَكَدوِبالدلى الظّاِرعينعوِل عشِي الوه       كَم٥(اِهر(  
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة :وشاهده ،دروع -٤

 )٦( تَخَضبت       ِمنها فَصارت كَالعقيِق اَألحمِرروِعالدوِدماُؤهم فَوقَ 

ن عمرو بن كلثوم ولبيدولم ترد هذه األلفاظُ عند الشاعري.  
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  درع

  ٦  عنترة

                                                
  ).درع( مادة ٢/٢٦٨) ١(
  .٩ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٧١ص: المرجع السابق) ٣(
  .٥٣ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٤(
  .٣٧ص: ديوان المهلهل) ٥(
  .٧١ص: ديوان عنترة) ٦(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  زهير

  ١٠  المجموع
  ٢  عنترة

  مدرع
  ٢  المجموع
  ١  الحارث

  أدرع
  ١  المجموع
  ١  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  ١  طرفة
  ٢  عنترة

  الدارعين

  ٥  المجموع
  ١  المهلهل

  الدروع
  ٥  عنترة

  ٦  المجموع  
  ٢٤  المجموع الكلي

الدراسة ألفاظاً ومعاني وأجزائه ونسبه، على النحو التاليالدرعصفات  تدل على ولقد أورد شعراء :  
  : األسماء-أوالً
 .أبدان، برنُس، مغافر، بيض، جبة،  سربال،الألمة، اليلب، دنه، الحديد، اللبوس

 : الّلبوس-١

من أسماء الدرع، وهو شق من لبس، أي يلبس الدرع باعتباره كالثوب يلْـبس،              ، وهو   )فُعول(على وزن   
لـى مخالطـة    الالم والباء والسين أصٌل صحيح واحد يدلُّ ع       :  لبس )١(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       
كل ما يلـبس مـن ثيـاب    : واللَّبوس .ع الفروع وهو األصل، ومنه تفرلثوب ألْبسه،ومداخلة، من ذلك لَبستُ ا 

  ) الكاملالبحر(:  قول عنترة:شاهدهو. )٢(ودرع

                                                
  ).لبس( مادة ٥/٢٣٠) ١(
هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم    {: ، وقوله تعالى  )٨٠آية: األنبياء(}وعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوٍس لَّكُم ِلتُحِصنَكُم من بْأِسكُم      {: تعالىمن ذلك قوله    ) ٢(

 نلَّه اسه          : أي). ١٨٧: سورة البقرة (}ِلبكالً منهما يسكن اآلخر ويالِبس لآلخر، وقيل إن الـسيوطي  وأضاف. كلٌّ منهما غطاء : 
معترك األقران في إعجاز . [-عليه الصالة والسالم–يعني درعاً تكون واحدة وتكون جمعاً، وأول من صنعها النبي داود : لبوس
 ].٢/٢٠١علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، مج : السيوطي، تحقيق: القرآن



 - ١٣٦ -

  )١(الِح هزيمةً       يجرون في عرِض الفَالِة المقِفِر مع السبوساللَّتَركوا 
  )لطويلالبحر ا: ( قول عنترة:وشاهده) فاعل(كما ورد بصيغة البس على وزن 

ا تَجاذَبنا السلَمَل ونايا كُنتُ َأوالم ُأفِرغَت       ِثياب٢(الِبِسيوفَ و(  
  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عنترة  بوساللَّ
  ١  عنترة  البس

  ٢  الكلي المجموع
  :الحديد-٢

كل ما يلبس من مالبس الحرب للحماية، من ذلك ما ورد في معجم : ، هو الدرع، وقيل   )فعيل(على وزن     
الحديد هو الجوهر المعروف؛ ألنه منيع، القطعة من حديدة، الجمع حدائد وحدائدات جمـع              : حدد)٣(لسان العرب 

  :معاِلج الحديد؛ وقوله: الجمع، ويقال للحداد
  منكم ثمانيةً في ثوِب حداِد  إنّي وإياكم نُبَئ به

  : والشواهد. وكم في ثياب الحديد أي في الدروعأي نغز
  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم

 وازينا ِإذا لُِبسي       دعِمن م يح َأنّا لَيسوديد٤(الح(  
  )البحر الوافر: (وقول عنترة

  )٥(الحديداوما زالَت صواِرمنا ِحداداً       تَقُد ِبها َأناِملُنا 
  .المهلهل وعمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد: للفظ إال عند الشعراءلم يرد ا

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  المهلهل
  ١  عمرو بن كلثوم

  ٤  عنترة
  الحديد

  ٤  لبيد
  ١١  المجموع الكلي

                                                
  .٧٠ص: ديوان عنترة) ١(
  .٧٦ص: المرجع السابق) ٢(
  ).حدد( مادة ٢/٨٠٠) ٣(
  .٣٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٤(
  .٤٥ص: ديوان عنترة) ٥(
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   : نهد-٣
ما ورد بمعنى يـدل علـى        هي الدرع فيها بروز ونتوء، ولم يرد اللفظ بمعنى الدرع في معاجم اللغة، إن             

  ) الطويلالبحر(: قول عنترة:  وشاهده)١(.الفرس
  )٢(نَهدُأِحب كَما يهواه رمحي وصاِرمي       وساِبغَةٌ زغفٌ وساِبغَةٌ 

  . عنترةاللفظ إال عند لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  نهد

  ١  المجموع الكلي
  :اليلب -٤
مقـاييس  من ذلك ما ورد فـي معجـم       ،)٣(وهي الدرع من الجلد   ،  هي جمع اليلبة  ، و )فَعل(على وزن      

اليلَب والبيض، مـن    : الياء والالم والباء كلمةٌ واحدةٌ قد اختُلف في معناها، وهي اليلَب، قال قوم            :  يلب )٤(اللغة
  س: اليلب: جلود اإلبل، وقال قومالبحـر (: قول عمرو بن كلثـوم : هشاهدو.  الفوالذ:اليلب: وقال الخليل .التُّر 

  )الوافر
 يضلَينا البعلَبنيناوالينحيو قُمنَأسيافٌ يماني       و٥( الي(  

  .  عمرو بن كلثوماللفظ إال عند لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عمرو بن كلثوم  اليلب

  ١  المجموع الكلي
  : الألمة-٥
:  ألم )٧(مقاييس اللغـة  من ذلك ما ورد في معجم        ،)٦(حكمةوهي الدرع الحصينة الم   ،  )فعلة(على وزن      

وهو الـذي نقـصده فـي       - أحدهما االتفاق واالجتماع، واآلخر رديء، فاألول     : الالم واأللف والميم أصالن   

                                                
  .١٧٣ص: انظر مبحث األلفاظ الدالة على الخيل) ١(
  .٤٨ص: ديوان عنترة) ٢(
  : رقة، وأنشدب الدلَالي: اليلب دروع كانت تُعمل قديماً من الجلود، وقيل) ٣(

  .٣٢٩ص: ار            من فقه اللغة           وفي أيديهم اليلب المد  عليهم كل سابغة دالٍص
  ).يلب( مادة ٦/١٥٠) ٤(
  .٨٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٥(
  .٢٥٦ص: فقه اللغة. فإذا كانت تامة فهي ألمة) ٦(
  ).ألم( مادة ٥/٢٢٦) ٧(
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ـ    الدرع،: متُ الصدع، إذا سددت، والألمة    ألمتُ الجرح، وأل  :  قولهم -البحث م، وسـميتْ ألمـة     ْؤ وجمعهـا لُ
  .اللتئامها، واستألم الرجل إذا لبس ألمة

  )الطويل البحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.أي البس الدرع) مستلِئم( بصيغة اسم الفاعل ورد
  )١(أقمتُ بعضٍب ذي سفاسقَ ميلَه  مح ذيله كشفتُ بالرومستلئٍم

  ) الكاملالبحر(: وقول عنترة
  )٢(المستَلِئِم الِقناع فَِإنَّني       طَب ِبَأخِذ الفاِرِس ِإن تُغِدفي دوني

  :قول امرئ القيس:  وشاهده)استفعلوا( على وزن )استألموا(كما ورد بصيغة الماضي المسنَد لواو الجماعة 
استألموا بوا الخيَلكٍٍِِإذا ر    رقتٍْفحرم واليوم ٣( األرض(  

  .رينلم يرد اللفظ إال عند هذين الشاع
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  مستلِئم  ١  امرؤ القيس

  ١  عنترة
  ١  امرؤ القيس  استألموا

  ٣  المجموع الكلي
  :ربالِس -٦
 )٤(لسان العـرب  من ذلك ما ورد في معجم        وهو الدرع الذي يتسربل به المقاتل،        ،)ِفعالل(على وزن      

ويجمع على سرابيل. ما لُبس فهو سربال، وقد تسربل به، وسربله إياهكل : القميص والدرع، وقيل: ربالالس.  
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس: وشاهده. القميص: السربال )٥(. وكذلك ورد في معجم مقاييس اللغة

  )٦(ِسرباليوِمثلُِك بيضاء العواِرِض ِطفلٍَة       لَعوٍب تُنَسيني ِإذا قُمتُ 
 )متفعِلـل (على وزن   ) متسرِبل(بصيغة اسم الفاعل     )يتفعلل(على وزن   ) يتسربل(ارع   بصيغة المض  كما ورد 
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة :وشاهده

   لَقيتُه وموتَ يلَقَد لَقيتُ الموالسرِبالً وتَسِليفُ لَم     مربتَس٧(ي(  
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة :وشاهده وورد

                                                
  .٤٩٣ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .١٢٢ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٣٠١ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .)سربل( مادة ٢/١٩٨٣) ٤(
  .باب ما جاء في كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله سين. ٣/١٦٤) ٥(
  .١٠٤ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
  ١٠٠ص: ديوان عنترة) ٧(
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  )١(يتَسربِليفُ لَم  والسمتَسرِبالً يوم لَقيتُه       ولَقَد لَقيتُ الموتَ
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة :وشاهده )مفعلَل(على وزن ) مسربل(بصيغة اسم مكان و

  )٢( حلَقَ الحديِد مدجٍج       كَاللَيِث بين عرينَِة اَألشباِلومسربٍل
  ) الرجزالبحر(: قول لبيد :وشاهده) مفاعيل(زن على و) سرابيل(بصيغة منتهى الجموع و

  )٣(واِم نَثرافَنُِثرت فَوقَ الس    شَليالً غَمراسرابيَلَألقى 
  . المهلهل وامرئ القيس وعنترة ولبيد: الشعراءباشتقاقاته عندلفظ ورد ال

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  سربال  ١  امرؤ القيس

  ١  دلبي
  ١  عنترة  يتسربل

  ١  المهلهل
  متسرِبل

  ١  عنترة
  ١  عنترة  مسربل
  ١  لبيد  سرابيل

  ٨  المجموع الكلي
٧-ة جب :  

ضـرب مـن   :  الجبـة )٤(، وهي الدرع نفسه، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب           )ةلَعفُ(على وزن   
: قول المهلهل  :وشاهده. اء الدرع، وجمعها جبب   من أسم : مقطَّعات الثياب تُلبس، وجمعها جبب وِجباب، والجبة      

  )البحر الوافر(
  )٥( ال تُستَعارجبةًوهجري الغاِنياِت وشُرب كَأٍس       ولُبسي 

  .لم يرد اللفظ إال عند المهلهل
  
  

                                                
  .١٠٠ص: المرجع السابق) ١(
  .١٠٦ص: المرجع السابق) ٢(
  .٧٧ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).جبب( مادة ١/٥٣٢) ٤(
  .٣٤ص: ديوان المهلهل) ٥(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  جبة

  ١  المجموع الكلي
٨- البيةض:  

من ذلـك    يلبسه المقاتل لحماية رأسه،      وهي ما نسميها الخوذة؛ غطاء رأس حديدي       ،)فعلة(وزن  على  
الباء والياء والضاد أصٌل، مشتق منه، ومـشبه بالمـشتق، فاألصـل    :  بيض )١(مقاييس اللغة ما ورد في معجم     

     البياض من األلوان، والمشتق منه فالبي     ْه بذلك بيوهـي الخـوذة؛    ".  الحديـد  ضةضة للدجاجة وغيرها، والمشب
   .وسميتْ بذلك لتشابه شكلها، والجمع بيض

  ) البسيطالبحر(: قول عنترة:  وشاهده).فعل(على وزن  )بيض(فقط بصيغة الجمع اللفظ ورد 
  )٢( والحجِفِضيالبيض تَقُد َأعالي فَدون بيِتِك ُأسد في َأناِمِلها       ِب

  ) البسيطالبحر(: قول زهيرو
 بيكح ضِربونم ييِضهمواالبحِإذا ما ِاستُلِحموا و نكُصون٣( ِإذ لَِحقوا       ال ي(  

  .طرفة وعمرو بن كلثوم وعنترة وزهيرالمهلهل و :عند الشعراءاللفظ  ورد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٢  عنترة

  بيض

  ١  زهير

  ٦  المجموع الكلي
٩-غافر م :  

لـسان  من ذلك ما ورد في معجـم   )٤(فر وهو الزرد غطاء الرأس   غْهي جمع مِ  ، و )مفاعل(على وزن   
  الِمغفر مثل القلنسوة : تحت القلنسوة، وقيللبس من الدرع يينسج  زرد: فارة والِغةغفرغفر والِم الِم)٥(العرب

                                                
  ).بيض( مادة ١/٣٢٦)١(
  .٨٨ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٩٣ص: ديوان زهير) ٣(
  .٣٣٩ص: فقه اللغة. المغفر زرد ينسج على قدر الرأس، جمعه مغافر) ٤(
  ).غفر( مادة ٥/٣٢٧٤) ٥(
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 البحـر (: قول المهلهـل :  وشاهده.البيضة فوقهالى رأسه فتبلغ الدرع ثم يلبس    غير أنها أوسع يلقيها الرجل ع     
  )الكامل

 قُدرباً يض       منهع جرةَ ال تُعِفيشرالمغاِفراًوروعامد١( و(  
  . المهلهللم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  مغافر

  ١   الكليالمجموع
١٠-سنُ بر :  

س كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة كـان أو           نُ البر )٢(ورد في معجم لسان العرب    ،  وهي القلنسوة 
  ) الكاملالبحر(: قول المهلهل :وشاهده .س قلنسوة طويلةالبرنُ: ة، قال الجوهرياً أو جبرطَمِم

ِذراعجهاً واِضحاً       وَأيتَ ور ِإذا تَشاءلَيها وٍة عباِكي رنُس٣(ب(  
  . المهلهلاللفظ إال عند لم يرد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

١  المهلهل  سنُبر  
  ١  المجموع الكلي

  : أبدان-١١
البـاء  :  بدن)٤(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم      رع،   الد و جمع بدن أي   ه، و )أفعال(على وزن      

ـ     ) أي أطرافه ( صٌل واحد، وهو شخص الشيء دون سواه      والدال والنون أ   ي الدرع البن دوالجمع أبدان، وتُسم
  ) الوافرالبحر(: قول عمرو بن كلثوم :وشاهدهألنها تضم البدن، 

  )٥(نيناقرى في الحديد مروأس    يضاً وِبأبداناً نبِلستَتَلَ
  . عمرو بن كلثوملم يرد اللفظ إال عند

  
  
  

                                                
  .٤٨ص: ديوان المهلهل) ١(
  ).برنس( مادة ١/٢٧٠) ٢(
  .٤٤ص: ديوان المهلهل) ٣(
  ).بدن( مادة ١/٢١١) ٤(
  .٨٦ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٥(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  للفظا

  ١  عمرو بن كلثوم  أبدان
  ١  المجموع الكلي

  : الصفات-ثانياً
  .جوارن، قردمانيا، مفاضة، ماذية، دالص، نثرة، شليل، زغف، سابغة

 :سابغة -١

  السين :  سبغ)١(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم هي الدرع الواسعةُ الكاملة، ، و)فاعلة( وزن على 
  ال ـن وضوءه، ويقالاله، يقال أسبغتُ األمر، وأسبغ فــلباء والغين أصٌل واحد يدلُّ على تمام الشيء وكموا

  ) الوافرالبحر(:  قول عمرو بن كلثوم:شاهدهو. أسبغ اُهللا عليه ِنعمه، ورجٌل مسِبغ، أي عليه درع سابغة
  )٢(طاِق لَها غُضونا ِدالٍص       تَرى فَوقَ النِّساِبغٍَةعلَينا كُلُّ 

  ):فواعل(على وزن " سوابغ"و) فاعالت(، وهي على وزن "سابغات" بصيغ الجمع  اللفظكما ورد
  ) الطويلالبحر(: قول عنترة :وشاهده ، سابغات-أ

  )٣( حِسبتَهم       سيوالً وقَد جاشَت ِبِهن اَألباِطحاِبغاِتالسِإذا ما مشَوا في 
  ) الطويلالبحر(: ل زهيرقو :وشاهده ، سوابغ-ب

  )٤(بُل بيض ال تُخَرقُها النَّسواِبغُعلَيها ُأسود ضاِرياتٌ لَبوسهم       
  . عمرو بن كلثوم وعنترة وزهير: الشعراءاللفظ إال عند لم يرد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عمرو بن كلثوم
  سابغة  ٣  عنترة

  ٤  المجموع
  سابغات  ٢  عنترة

  ٢  المجموع
  سوابغ  ١  زهير

  ١  المجموع
  ٧  المجموع الكلي

                                                
  ).سبغ(  مادة ٣/١٢٩) ١(
  .٨٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  .٣٥ص: ديوان عنترة) ٣(
  .٦٠ص: ديوان زهير) ٤(
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٢- فغَز:  
الـزاء  :  زغف)٢(مقاييس اللغة ، من ذلك ما ورد في معجم        )١(روع الواسعةُ وهي الد ،  )فعلة(على وزن      

 . وهي الواسـعة الدرع؛ والجمع الزغْف،: والغين والفاء أصيٌل صحيح يدلُّ على سعِة وفضل، من ذلك الزغفة 
  ) الكاملالبحر(: الحارث بن حلزةقول : وشاهده

 وكغِفيحبوِض علىبالزهِم كالغَرِس   الفيا والد٣(   ِهمياِنه(  
  ) الطويلالبحر(: وقول عنترة

  )٤( وساِبغَةٌ نَهدزغفٌُأِحب كَما يهواه رمحي وصاِرمي       وساِبغَةٌ 
  .الشاعرينلم يرد اللفظ إال عند هذين 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  الحارث
  زغف

  ١  عنترة
  ٢  الكلي المجموع

  : شليل-٣
الشليل الغاللة  :  شلل )٦(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       ،  )٥(رع الصغيرة هي الد ، و )فعيل(على وزن   

ت الكبيرة، وقيل هـي الـدرع مـا كانـت،       التي تُلبس فوق الدرع؛ وقيل الدرع القصيرة الصغيرة، تكون تح         
: شلَّ الدرع يشلُّها شال إذا لبسها وشلّها عليه، ويقال للدرع نفسها شليل، والشُّلّة            : والجمع األشلّة، قال ابن شميل    

  ) المتقاربالبحر(: قول زهير:  وشاهده.الدرع
  )٧(ليالالشَّفَلَما تَبلَّج ما فَوقَه       َأناخَ فَشَن علَيِه 

  ) الكاملالبحر(: قول عنترة: وشاهده) أشلّة(كما ورد بصيغة الجمع 
  )٨(        فيها الفَواِرس حاِسر ومقَنَّعَأِشلٍَّةومغيرٍة شَعواء ذاِت 

  . الشاعرينهذين  إال عنداللفظ لم يرد
  

                                                
)١ (٢٥٥ص: فقه اللغة. ةفَغْإذا كانت واسعةً فهي ز  
  ).زغف( مادة ٣/١٢) ٢(
  ٥٦ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٣(
  ٤٨ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٢٥٦ص: فقه اللغة. شليلةإذا كانت الدرع قصيرة فهي شليل أو ) ٥(
  ).شلل( مادة ٤/٢٣١٦) ٦(
  ٥٣ص: ديوان زهير) ٧(
  ٨٥ص: ديوان عنترة) ٨(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  شليل
  ١  عنترة  أشلة

  ٢  المجموع الكلي
  :  نثرة-٤

  النون والثاء: نثر) ٢(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم ) ١(هي الدروع الواسعة، و)فعلة(على وزن       

والراء أصٌل صحيح يدلُّ على إلقاء شيٍء متفرق، ونثر الدراهم وغيرها، وسمي األنف النثرة من هذا، ويقـال     
  ) المتقاربالبحر(: قول زهير:  وشاهده. األصلالدرع، وهو شاذٌّ من: النثرة

  )٣(       تَرد القَواِضب عنها فُلوالنَثرةًوضاعفَ ِمن فَوِقها 
  .  زهيرلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  نثرة

  ١  المجموع الكلي
  : دالص-٥
الـدال  :  دلـص  )٥(مقاييس اللغـة  من ذلك ما ورد في معجم        ،)٤(نةهي الدروع اللي  ،  )ِفعال(على وزن      

 .، كأنها لينتْهـا  السيوُل الصخرةَدلصت: لينة، ويقولونالدرع ال: والالم والصاد تدلُّ على لين ونَعمة، فالدالص      
  ) الوافرالبحر(قول : عمرو بن كلثومقول : وشاهده

  )٦(طاِق لَها غُضونا النِّقَ       تَرى فَوِدالٍصعلَينا كُلُّ ساِبغٍَة 
  .  عمرو بن كلثوماللفظ إال عند لم يرد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عمرو بن كلثوم  دالص

                                                
  .٣٣٩، ٢٥٥ص: فقه اللغة. فإذا كانت واسعةً فهي نثرة فضفاضة) ١(
  ).نثر( مادة ٥/٣٨٩) ٢(
  .٥٣ص: ديوان زهير) ٣(
)٤ (٢٥٦ص: فقه اللغة . فإذا كانت لينةً فهي خدباء ودالص.  
  ).دلص( مادة ٢/٢٩٦) ٥(
  .٨٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
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  ١  المجموع الكلي
٦-ة ماذي :  

المـيم  :  مـذى  )٢(مقاييس اللغـة  من ذلك ما ورد في معجم        )١(هي الدرع السِلسة  ، و )فاعل(على وزن   
إن ماذي العسل أبيضه، والقياس أن      : لحرف المعتل يدلُّ على سهولٍة في جريان شيٍء مائع، ويقولون         والذال وا 

  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.السِلسة: الماذي السهُل الِجرية اللّين، وكذا الدروع الماذية
 هَأوتادةٌوةٌ ِبها ماذَييِنيدر       هِعمادِب و٣(َأِسنَّةُ قُعض(  

  ) البسيطالبحر(: قول زهير: ، وشاهده)فاعل( على وزن )ماذي(كما ورد اللفظ بصيغة المذكّر 
  )٤( عدتَهم       ِمن نَسِج داود َأو ما َأورثَت ِإرمالماِذيوآخَرين تَرى 

  .الشاعرينهذين  إال عنداللفظ لم يرد 
  )٥ (. عند عنترةبأنواعه كما ورد بمعنى السالح 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
١  امرؤ القيس  ةماذي  

١  زهير  ماذي  
  ٢  المجموع الكلي

٧-اضةفَ م:  
الفـاء  :  فـض  )٧( من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        )٦(، وهي الدرع الواسعة   )علةفْم(على وزن   

مـا  : فضضتُ الـشيء، إذا فرقتُـه، والفـضاض       : ن ذلك أصٌل صحيح يدلُّ على تفريق وتجزئة، م      : والضاد
    ض من الشيء إذا انفضسعة الثوب، وثوب فضفاض ودرع فضفاضة، ألنها إذا اتـسعت          : والفضفضة. تفض

  )البحر الكامل: (قول زهير: وشاهده. تباعدت أطرافها
  )٨(ِدهِي تَنسجه الصبا       بيضاء كَفَّت فَضلَها ِبمهنَّ كَالنَّومفاضٍة

  .زهيرإال عند اللفظ لم يرد 
   )١(.عند امرئ القيس) ضخمة البطن(وورد بمعنى 

                                                
  .٢٥٦ص: فقه اللغة. فإذا كانت بيضاء فهي ماذية) ١(
  ).مذى( مادة ٥/٣٠٩) ٢(
  .١٤٨ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .٩٣ص: ديوان زهير) ٤(
  .١٢٧ص: ديوانه          يمشون والماِذي فَوقَهم       يتَوقَّدون تَوقُّد الفَحِم     :  قول عنترة) ٥(
  .٣٢٩ص: فقه اللغة) ٦(
  ).فض( مادة ٤/٤٤٠) ٧(
  .٢٥ص: ديوان زهير) ٨(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  مفاضة

  ١  المجموع الكلي
  :  قردمانيا-٨

 سالح معد كانت  :  القردماني والقردمانية  )٢(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       هي دروع غليظة،    
القُردماني ضرب مـن  : الدروع الغليظة مثل الثوب الكردواني، ويقال  : الفرس تدخره في خزائنها، والقردمانية    

  )الرمل البحر(: قول لبيد : وشاهده.إذا كانت للبيضة مغفر فهي قردمانية: وقيل .الدروع
تُر ةً ذَفراءتَفَخمراًى       ى ِبالعماِنيقُردتَرو ص٣(لكاً كَالب(  

  . لبيداللفظ إال عند لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  قردمانيا

  ١  المجموع الكلي
  :  جوارن-٩

لـسان  من ذلك ما ورد فـي معجـم         نة،   أي الدرع المتينة اللي    ؛هي جمع الجارنة  ،)فواعل(على وزن   
نة، وكل ما مرن فقد جرن، كما ورد في معجم مقـاييس            اللينة من الدروع، والجارنة المار    : الجارنة)  ٤(العرب

  ) الكاملالبحر(:  قول لبيد :وشاهده .النت وامالست:  الدرع جرنِت)٥(اللغة
واِرنجوتَيِن غُالملَيها القَرعدو عٍة       يكُلُّ ِطِمرو ٦( بيض(  

  . لبيدلم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  د تكرارهاعد  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  جوارن

  ١  المجموع الكلي

                                                                                                                                                            
  .٧٤ص: ديوانه           تَراِئبها مصقولَةٌ كَالسجنجِلمفاضٍةمهفهفَةٌ بيضاء غَير   :  قوله) ١(
  .، وهي من أصل فارسي)قردم( مادة ٥/٣٥٧١) ٢(
  .١٥٢ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).جرن( مادة ١/٦٠٨) ٤(
  )..جرن( مادة ١/٤٤٧) ٥(
  .١٧١ص: ديوان لبيد) ٦(
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  : أجزاء الدرع-ثالثاً

  .حرباء، القتير، قوانس
  : قوانس-١
   )٢(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم  )١(ونس وهو أعلى البيضةمع قَج ووه، )فواعل(على وزن    

  :وشاهده. لقونس في البيضة أعالهاا: القاف والنون والسين ُأصيٌل صحيح يدلُّ على ثبات شيء، وقالوا: قنس
  ) الطويلالبحر(: قول طرفة

  )٣(واِرِكعين الداِر بيِض الدقَواِنسوسيفي حسام َأختَلي ِبذُباِبِه       
  .، وبصيغة الجمع فقط طرفةاللفظ إال عند لم يرد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة  قوانس

  ١  المجموع الكلي
  : القتير-٢
وأصـل  ... )٤(لسان العـرب  من ذلك ما ورد في معجم       المسامير الحادة الموجودة في رأس الدروع،          

الطويلالبحر(: قول لبيد : وشاهده.ق الدروع تلوح فيها، وقيل الدرع نفسهالَالقتير رءوس مسامير ح (  
  )٥( الغَالِئُلقَتيِرالجتَالها مأِزقٌ وتَزايلَت       وَأحكَم َأضغان ِإذا ما ا

  . لبيداللفظ إال عند لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  القتير

  ١  المجموع الكلي
  : ِحرباء-٣
الحـاء  :  حرب )١(مقاييس اللغة   من ذلك ما ورد في معجم       وهي مسامير الدروع،    ،  )عالءِف(على وزن      

: الحرباء:  السلب، واآلخر دويبة، والثالث بعض المجالس، والثاني الدويبة        أحدها: والراء والباء، أصوٌل ثالثة   

                                                
  .٣٣٩ص: فقه اللغة. المغفر زرد ينسج على قدر الرأس، جمعه مغافر) ١(
  ).قنس( مادة ٥/٣١) ٢(
  .١٩٩ص: ديوان طرفة) ٣(
  ).قتر( مادة ٥/٣٥٢٦) ٤(
  .١٣٦ص : ديوان لبيد) ٥(
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 البحـر (: قول لبيد  :وشاهدهيقال أرض محرئبه، إذا كثر حرباؤها، وبها شبه الحرباء وهي مسامير الدروع،             
  )الرمل

َأحوِمن ع الِجنِثي لِحرباٍءراِتها       كُلَّ كَمص ٢( ِإذا ُأكِره(  
  . لبيدلفظ إال عندلم يرد ال

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  حرباء

  ١  المجموع الكلي
  : نسبه-رابعاً

  :ج داودس نَ-
علـى حـد زعـم      - ،-سالمصالة وال عليه ال - داود   وهي دروع منسوبة إلى النبي    ،  )لعفَ(على وزن      

سج ينسجه نسجاً فانتسج، والنسيج معروف من نـسج          ن )٣(لسان العرب  من ذلك ما ورد في معجم        -الجاهليين
 البحـر (: قول طرفة:  وشاهده.اجاًفتُه النّساجة، وسمي الدرع نسالحائك الثوب ينسجه نسجاً، وهو نساج، وحر  

  )الرمل
  )٤( ِلبأٍس محتَِضرنَسج داودوهم ما هم ِإذا ما لَِبسوا       

  ) البسيطالبحر(: قول زهيرو
  )٥( َأو ما َأورثَت ِإرمنَسِج داودين تَرى الماِذي عدتَهم       ِمن وآخَر

  .اللفظ إال عند هذين الشاعرين لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة

  نسج داود
  ١  زهير

  ٢  المجموع الكلي
  
  

                                                                                                                                                            
  ).حرب( مادة ٢/٤٨) ١(
  .١٥٢ص: ديوان لبيد) ٢(
  ).نسج( مادة ٦/٤٤٠٦) ٣(
  .١٥٦ص: ديوان طرفة) ٤(
  .٩٣ص: ديوان زهير) ٥(
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  جدول باأللفاظ الدالة على الدرع ومجاله

  د تكراراهاعد  اللفظ  الرقم
  ٢٤  درع  ١
  ٢  لبوس  ٢
  ١١  حديد  ٣
  ١  نهد  ٤
  ١  لبي  ٥
  ٣  مةْأل  ٦
  ٨  سربال  ٧
  ١  جبة  ٨
  ٦  بيضة  ٩
  ١  مغافر  ١٠
  ١  برنس  ١١
  ١  أبدان  ١٢
  ٧  سابغة  ١٣
  ٢  زغف  ١٤
  ٢  شليل  ١٥
  ١  نثرة  ١٦
  ١  دالص  ١٧
١٨  ٢  ماذي  
  ١  مفاضة  ١٩
  ١  قردمانيا  ٢٠
  ١  جوارن  ٢١
  ١  قوانس  ٢٢
  ١  قتير  ٢٣
  ١  حرباء  ٢٤
  ٢  نسج داود  ٢٥

  ٨٣  المجموع الكلي
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  المبحث اآلخر
  التُّرس ومجاله

  :التُّرس
ا اإلنسان العربي قديماً لوقاية نفسه واالحتماء خلفها كي تَستُره، ومنها سميتْ تُرسـاً،           حربية اتخذه آلةٌ     

  .ومن الستر التترس
"     ه من جلد قوييصنع هام التي تأتيه مـن كـل جهـة                 كان العربيبه واغَل النَّبل والس ه؛ ليصديحيط به جسم 

 ال يعوق حامله أو البسه عن الحركة        ولهذا كان التُّرس أخفَّ ِحمالً من الدرع وهو       وصوب وهو غافل عنها،     
  )١(".السريعة الخفيفة

حدة، وهي التُّرس، وهو معـروف،      التاء والراء والسين كلمة وا    :  ترس )٢(ولقد وردت في معجم مقاييس اللغة     
  )البحر الطويل: (قول طرفة: وشاهده ).فُعل(والجمع ِترسة وِتراس وتُروس، وهو على وزن 

  )٣( تَجري َأساِجلُهرِسالتُّفَذو النيِر فَاَألعالم ِمن جاِنِب الِحمى       وقُفٌّ كَظَهِر 
  )البحر الوافر: (وقول عنترة

  )٤( لَهيب الناِر يشِعُل في المآقي     فيِه      رِسالتُِّبوجٍه ِمثِل ظَهِر 
  .لم يرد اللفظ إال عند طرفة وعنترة ولبيد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  طرفة
  تُرس  ١  عنترة
  ١  لبيد

  ٣  المجموع الكلي
  .فةحجو جوبة: ا هم-كلمتينومحصورة في -ورد عند شعراء الدراسة مرادفاتٌ تدل على التّرس 

١-جبةو: 

الجيم والـواو البـاء     :  جوب )٥(، وهي التُّرس، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة          )فعلة( على وزن   
     وهو خرقُ الشيء، والج ،بأصٌل واحدي بالمصدر، والمِ     : ومس وبجتلبسه المرأة، وهو م درعجحديـدةٌ  : بو

  )البحر الكامل: (قول لبيد: وشاهده .التُّرس والجمع أجواب: وبالج: بو ج)١(يجاب بها، وفي اللسان
                                                

  .٢٢٥ص: فن الوصف في الشعر الجاهلي) ١(
  ).ترس( مادة ١/٢١٣) ٢(
  ٢٠٨ص: ديوان طرفة) ٣(
  ٩٣ص: ديوان عنترة) ٤(
  ).جوب( مادة ١/٤٩١) ٥(
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  )٢(ِكِبنْ في المجوبهوبكلِّ أطْلَس     فأجازني ِمنْه ِبِطرٍس ناِطٍق 
 .اللفظ إال عند لبيد لم يرد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد   جوب

  ١  المجموع الكلي
 :الحجفة-٢

الحاء والجيم  :  حجف )٣(، وهي التّرس نفسه، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           )فَعلة(ن  على وز 
والفاء كلمةٌ واحدةٌ ال قياس، وهي الحجفَة، وهي التُّرس الصغير، يطارق بين ِجلْدين، وتُجعل منهـا حجفـة،                  

  )البحر البسيط: (قول عنترة: وشاهده .والجمع حجفٌ
  )٤(والحجِفِض ييض تَقُد َأعالي البد في َأناِمِلها       ِبُأسفَدون بيِتِك 

  .اللفظ إال عند عنترة وبصيغة الجمع فقط لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة   حجف

  ١  المجموع الكلي
  

  رس ومجالهجدول باأللفاظ الدالة على التُّ

عدد   اللفظ  الرقم
  تكراراها

  ٢  سرتُ  ١
٢  ج١  بةو  
٣  ح١  فةج  

  ٤  المجموع الكلي
  

  

                                                                                                                                                            
  ).جوب( مادة ١/٧١٨) ١(
  .٢٧ص: ديوان لبيد) ٢(
  ).حجف( مادة ٢/١٤٠) ٣(
  .٨٨ص: ديوان عنترة) ٤(
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  الفصل اآلخر
  

  القتالالمجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على حيوانات 
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  :تمهيد

اعتمد العرب في حياتهم على الحيوانات في كثيٍر من المجاالت الحيوية، فوجدناهم يـستخدمونها فـي     
  إلخ...حالهم وفي ِسلْمهم وحربهم، وذكَر شعراؤهم أسماء كثير منها في أشعارهم كاألسد واإلبلِحلّهم وتر

  .التي كانوا يستخدمونها في معاركهم) الحيوانات(وسنقف في هذا السياق عند 
ووردت عند شعراء الدراسة ألفاظٌ تدلُّ على أسماء حيوانات، استخدمها الشاعر الجاهلي بحكْم موقعـه   

: ياته آنذاك، حيث كانت تلك الحيوانات مصدراً رئيساً في غذائهم وِحلِّهم وترحالهم من مكاٍن آلخر، ومنهـا          وح
إلخ من  ...اإلبل، والخيل، إضافةً لبعض الحيوانات األخرى التي ذكرها في ِشعره فقط؛ كاألسد والذئب والظبي             

) إلـخ ...بغل، حصان فـرس : (ما الخيل بأصنافهاستَخدم بعضاً منها بكثرٍة في حروبه ال سي      .. هذا القبيل، لكن  
حيث كان الحيوان المناسب والرئيس في ذاك الموضع، وكذلك استخدم اإلبَل بكثرٍة أيضاً في أشعاره، حيـث                  

!  وسيلة النقل الرئيسة التي اعتمد عليها اإلنسان في حياته، سواء أكان في السلم أم في الحرب، كيـف ال؟                   يه
تالءم وحياةَ اإلنسان الصحراوي في ذاك الوقت، لذلك سـيقوم الباحـثُ            ت يالصحراء، فه عتبر اإلبل سفينة    تو

  .برصد األلفاظ الدالَّة على اإلبل والخيل عند شعراء الدراسة
  :وفيه مبحثان
  .األلفاظ الدالة على اإلبلمجال  :المبحث األول

  
  . األلفاظ الدالة على الخيلمجال :المبحث اآلخر
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  المبحث األول

  مجاُل اإلبل وصفاته
 الوسيلة الرئيسة عند اإلنسان العربي والمعتَمد عليها في حلِّـه وترحالـه،             -كما أسلفتُ -تعتبر اإلبل     

وهي مصدر ثروة عظيمة في الجاهلية؛ الستفادتهم منها في أمور كثيـرة عديـدة، واإلبـُل    "وطعامه وشرابه،  
وهو من حيث األصالة والعرق أجناس وأصناف، فيهـا اإلبـل           . بينهمالماُل عند العرب، وهو أساس التعامل       

األصيلة التي يفتخر أصحابها بها، وال يعطون منها ألحد، وفيها اإلبل الرخيصة من الصنف الواطئ المعـدود           
   )١(". للبيع؛ لخساسة جنسه ولعدم نجابته
  الجاهلي ل الشاعرسيتضح ، و لفاظ المقاربة له في المعنى    واأل )اإلبل(عره للفظ    كبيرة في شِ    نسبةً وسج

بمترادفاتـه أو  ) اإلبـل (، وسيذكر الباحثُ لفظ شعار شعراء الدراسةأل )عملية التحليل الداللي  (خالل  ذلك من   
 علـى النحـو   .األلفاظ المقاربة له في المعنى من المعجم، وذلك كما أورد ِذكْر األسلحة في الفـصل الـسابق        

  :التالي
  :ُلاإلِب

يطلق على الحيوان الصحراوي المعروف بالجمل والمسمى بسفينة الصحراء، من ذلك مـا             ) لإب(لفظ     
الهمزة والباء والالم على ُأصوٍل ثالثة على اإلبل، وعلى االجتزاء، وعلى           :  إبل )٢(ورد في معجم مقاييس اللغة    

اإلبـل يقـال    : ال أبو حـاتم   اإلبل معروفة، ويقال للرجل ذي اإلبل آبل، وق       : الثقل، وعلى الغلبة، قال الخليل    
  :وشاهده.  وصغارها، وليس لها واحد من اللفظ والجمع آباللمسانّها

  )البحر الوافر: (قول امرئ القيس
  )٣( فَِمعزى       كََأن قُرون جلَِّتها الِعِصيِإِبٌل تَكُن  الَأال ِإلّا

  )البحر الطويل: (عنترة وقول
قَد ِسرتُ يا ِبنتَ الِكراِم مو ِمن هِريم تَحِتياِإلبِلباِدراً       وج٤( َأهو(  

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  إبل  ٢  امرؤ القيس

  ١  عنترة

                                                
  .١١٤-١١١ص: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم) ١(
  ).إبل( مادة ١/٣٩) ٢(
  .٢٨٢ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .٢٧ص: ديوان عنترة) ٤(
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  ٣  المجموع الكلي
والعـدد  ث اللون والـسرعة  وصفاته من حيه روِكومكان بٌ ،أورد شعراء الدراسة ألفاظاً تدل على أسماء اإلبل      

  :وغيرها، على النحو التالي
  : األسماء-أوالً

  .، لقاح، دفقّاألصبرة، العيط، القرم، األصوص، البزل، البكر، نَعم،  البعير، الناقة،الجمل  
  :الجمل -١
ر  الجمُل الـذَّكَ   )١(يطلق على واحٍد من اإلبل؛ أو الذكر من اإلبل، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب                   

  :وشاهده. أجمال وِجمال، وجمل، وجماالت وِجمالة وجمائل: من اإلبل، وهو زوج الناقة، والجمع
  )البحر المتقارب(: قول طرفة

  )٢( األورقكالجملحنانةَ     لقيتُ بأسفِل ذي جاِشٍم،
  )البحر الوافر(: عنترةقول : وشاهده )ِجمال(كما ورد بصيغة الجمع 

  )٣( قَومي ِمن ِفطاميِجماَل عنه       رعيتُ َأنا العبد الَّذي خُبرِت
  .طرفة وعنترة وزهير: اللفظ إال عند الشعراء لم يرد

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة  جمل

  ِجمال  ٢  عنترة
  ١  زهير

  ٤  المجموع الكلي
   :الناقة -٢

النـون والـواو   :  نـوق )٤(م مقاييس اللغةوهي أنثى الجمل، توصف باالرتفاع، من ذلك ما ورد في معج       
والقاف أصٌل يدلُّ على سمو وارتفاع، وأرفع موضع في الجمل نيقٌ، واألصل الواو وحولتْ ياء للكسرة التي                 

  :هوشاهد .تشبيه بها" استنْوق الجمل"ياق ووق وِن نُ: ناقة وجمعلْقها،قبلها، والناقة من هذا القياس الرتفاع خَ
  )البحر الوافر: (هلالمهلقول 

  )٥( عن ِظلِّ قَبٍر       ثَوى فيِه المكاِرم والفَخارناقَتيوحادت 

                                                
  ). جمل( مادة ١/٦٨٣) ١(
  .١٩٣ص: ديوان طرفة) ٢(
  .١٣٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  ).نوق( مادة ٥/٣٧١) ٤(
  .٣٣ص: ديوان المهلهل) ٥(
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  :اللفظ بصيغ الجمع كما ورد
  )البحر الوافر(: عنترةقول : وشاهده ،نياق -أ

  )١(ياِقِللنِّنَزلتُ عِن الجواِد وسقتُ جيشاً       ِبسيفي ِمثَل سوقي 
  )البحر التقارب(: عنترةول ق :وشاهده ، نُوق-ب

 َأرِجعالنُّوحاديوقُو شَيبوبينى وواله ةٌ       تَسيروقور٢( م(  
  .المهلهل وامرئ القيس وعنترة: اللفظ إال عند الشعراء لم يرد

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  المهلهل

  ناقة  ٢  امرؤ القيس
  ٢  عنترة

  ٢  عنترة  نياق
  ٤  عنترة  قنو

  ١٢  المجموع الكلي
  :البعير -٣

الباء والعين والـراء أصـالن فـي        :  بعر )٣(مقاييس اللغة هو ذَكَر الجمل، من ذلك ما ورد في معجم             
  )البحر الطويل: (قول طرفة: وشاهده .الجمال والبقر، يقال بعير وأبِعرة وأبعار وبعران

  )٤( المعبِدالبعيِر  وُأفِردتُ ِإفراد ِإلى َأن تَحامتني العشيرةُ كُلُّها     
  .إال عند طرفةاللفظ لم يرد 

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  طرفة  البعير

  ٣  المجموع الكلي
  : النَّعم -٤

                                                
  .٩٢ص: ديوان عنترة) ١(
  .٤٤ص: ديوان عنترة) ٢(
  ).بعر(  مادة ١/٢٦٩)٣(
  .١٠٥ص: ديوان طرفة) ٤(
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   علماء اللغة المعز والضأن، وذكـر بعـض           )النّعم( على اإلبل والبقر والشاء      يطلق العرب وزاد بعض ،
إن العرب إذا أفردت النّعم، لم يريدوا بهـا         :  أن النَّعم إنما خُصت باإلبل؛ لكونها عندهم أعظم ِنعمة، وقيل          آخر

   )١(.أرادوا بها اإلبل والبقر والغنم: إال اإلبل، فإذا قالوا األنعام
لنون والعـين والمـيم     ا:  نَعم  )٢(مقاييس اللغة والنَّعم هي اإلبُل نفسها لكثرة خيرها، من ذلك ما ورد في معجم             

فروعه كثيرة، وهي على كثرتها راجعة إلى أصٍل واحد يدلُّ على ترفُّه وطيب عيٍش وصالح، ومنه النّعمـة،                  
هـذا نَعـم وارد، وتُجمـع     : النَّعم ذكر ال يؤنَّث، فيقولون    : والنَّعم اإلبل، لما فيه من الخير والنّعمة، قال الفراء        

  )البحر البسيط: (قول امرئ القيس: وشاهده )٣(.، وهو ذلك القياسالبهائم: أنعاماً، واألنعام
  )٤(زابهفناظر رائحاً منهن وع    نَعٍمعمداً ألرقب ما بالجو من 

  ) الرملالبحر: (وقول طرفة
 تَلُفُّ الخَيُل َأعراجن َأسوِقها       وع تُبدي البيض وممالنَّي٥(ع(  

  .الحارث وعنترة و ولبيد: راءلم يرد اللفظ عند كل من الشع
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل

  ١  امرؤ القيس
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  معالنَّ

  ١  زهير
  ٥  المجموع الكلي

٥-ركْ الب:  
ء والكـاف   البا:  بكر  )٦(كر في أول عمره، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة            وهي ولد اإلبل الب      

-األول أوُل الشيء وبدْؤه، والثاني مـشتقٌّ منـه والثالـث تـشبيه،              : والراء أصٌل واحد يرجع إليه فرعان     
ـ                 -والمقصود المشتق  وذلك ألنه في فَتَاِء ِسنّه وأول عمره، فإذا ب ،دل بعزبكْر من اإلبل ما لم يفالب ل فهـو   ز

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده .اقة اُألنثى، فإذا بزلت فهي نةُركْجمل، والِب
                                                

  .٧/١١١: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم) ١(
  ).نَعم(  مادة ٥/٤٤٦)٢(
تَلَه ِمنكُم متَعمداً فَجزاء مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم يحكُم ِبـِه        يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأنتُم حرم ومن قَ          {: قال تعالى ) ٣(

  ).٩٥آية : المائدة(}....ذَوا عدٍل منكُم هدياً باِلغَ الْكَعبِة
  .٤٠٧ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  .٢٣٤ص: ديوان طرفة) ٥(
  ).بكر(  مادة ١/٢٨٨) ٦(
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  )١( شُد ِخناقُه       ِليقتُلَني والمرء لَيس ِبقَتّاِلالبكِريغُطُّ غَطيطَ 
  )البحر الطويل: (وقول طرفة

  
  )٢(بكرابريِح َأوالد معشٍَر       كَثيٍر وال يعطون في حاِدٍث ر والتَِّمن الشَّ

  . إال عند هذين الشاعرينلم يرد اللفظ
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  البكر  ٣  امرؤ القيس

  ١  طرفة
  ٤  المجموع الكلي

  : بزلال-٦
     وهي جمع للبازل وهي النوق التي انشق نابها وتكون بلغِت التاسعة، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس 

 مـن   -وهو المقـصود  -تفتُّح الشيء، والثاني الشدة والقوة، فاألول       : النالباء والزاء والالم أص   : بزل )٣(اللغة
: وشـاهده  .بزل البعير إذا فطر نابه، أي انشقّ، ويكون ذلك لِحجِته التاسعة، وشجةٌ بازلة إذا سال دمها              : قولهم

  )البحر الطويل: (قول لبيد
  )٤(ِإلى الداعي مطاع ِإذا َأمر       سريع  حاردتْالبزُلرى ِإذا حشود على الِمقَ

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده )بازل(كما ورد اللفظ بصيغة اسم الفاعل 
  )٥(جِرسين ِبالشَّ الكَوماء راحت عِشيةً       تُالِوذُ ِمن صوِت المبالباِزُلِإذا 

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  البزل
  ٢  امرؤ القيس  بازل

  ٣  المجموع الكلي
  :األصوص-٧

                                                
  .١١٠ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .١٣٠ص: ديوان طرفة) ٢(
  ).بزل(  مادة ١/٢٤٤) ٣(
  .٧٥ص: ديوان لبيد) ٤(
  .٢٨٩ص: ديوان امرئ القيس) ٥(



 - ١٥٩ -

ناقـةٌ  : بخيل، والعـرب تقـول    : رجل صوص  )١( هي النَّاقة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب            
  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده. أصوص عليها صوص، أي كريمة عليها بخيل

الِعظاِم تَُل فَه مداخَلَةٌ صِشِملَّةٌ       م نكع ماله نسِليَأص٢(وص(  
  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  أصوص

  ١  المجموع الكلي
  : القرم-٨

الفحل الذي يتْرك من الركوب والعمل      : لقَرم ا )٣(هو اإلبل الفحل، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب          
  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده .ومرويودع للِفحلة، والجمع قُ

       كنَهتَرفي ِظلِّ الغَضى و رنغَوِسكَِقرِموتَشَم٤( الِهجاِن الفاِدِر الم(  
  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  ظاللف
  ١  امرؤ القيس  القرم

  ١  المجموع الكلي
  : الِعيط-٩

العين والياء والطاء أصـالن     :  عيط )٥( جمع عيطاء وهي الناقة، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           
ألعـيط،   الِعيط مصدر ا   -وهو المراد -فاألول. صحيحان، يدلُّ أحدهما على ارتفاع، واآلخر على تتبع شيء        

وهو الطويل الرأس والعنق، ويقال ناقةٌ عيطاء، وجمل أعيط والجمع الِعيط، واعتاطت الناقـة؛ لـم تَحمـل                  
  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده. سنوات من غير عقر

  )٦( ِإلى صوِت َأعيساعيطٌيرعن ِإلى صوتي ِإذا ما سِمعنَه       كَما تَرعوي 
  . إال عند امرئ القيسلم يرد اللفظ

 جدول إحصائي

                                                
  ).صوص(  مادة ٤/٢٥٢٥) ١(
  .٣٣٥ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  ).قرم(  مادة ٥/٣٦٠٤) ٣(
  .٢٣٣ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  ).عيط( مادة ٤/١٩٥) ٥(
  .٢٣٦ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  القرم

  ١  المجموع الكلي
  
  

  :األصِبرة-١٠
 )١(العـرب هي اإلبل وهي اسم جمٍع ليس لها واحدة في الشعر العربي، من ذلك ما ورد في معجم لـسان               

سمع لها بواحد، وهي التي تروح وتغدو على أهلها ال تغـرب            لم أ : من الغنم واإلبل، قال ابن ِسيده      ؛األصبرة
  )البحر الوافر: (قول عنترة: وشاهده. عنهم

ةٌيِف لَها ِبالصَأصِبرِمن كَراِئِمها ِغزار نيبِجلٌّ       و٢( و(  
  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  أصبرة

  ١  موع الكليالمج
   :اللُّقاح-١١

الالم والقاف والحاء أصٌل صـحيح  :  لقح)٣(هي اإلبل والنُّوق، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة      
: ةحقْلقحِت الناقةُ تلقح لقحاً ولقاحاً، والناقة القح ولقوح، واللَّ        : يقال: يدلُّ على إحبال ذَكر ُألنثى، قال المفسرون      

  )البحر الوافر: (قول لبيد: وشاهده. اإلناث في بطونها أوالدها:  ِلقاح ولُقُح، والمالِقحالناقة تُحلب، والجمع
  )٤(سيِمِإلى الحجراِت تُعِجُل ِبالر     ِبغَيِر در       قاحاللِّوروحِت        

  ) الطويلالبحر(: بن كلثومقول عمرو : وشاهده )القح(كما ورد اللفظ بصيغة اسم الفاعل 
  )٥( من يقودها القحاًإذا الحرب شالتْ             وما انفَك منا منذُ كنَّا ِعمارةً  

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  لقاح

                                                
  ).صبر(  مادة ٤/٢٣٩٣) ١(
  .٦٣ص: ديوان عنترة) ٢(
  ).لقح(  مادة ٥/٢٦١) ٣(
  .١٨٠ص: ديوان لبيد) ٤(
  ٣٥ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٥(
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  ١  عمرو بن كلثوم  القح
  ٢  المجموع الكلي

  
  
  

  :دفقّ-١٢
:  دفـق  )١(د مرفقاه عن جنبيه، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           إذا ابتع ) عام(يطلق على اإلبل    

الدال والفاء والقاف أصٌل واحد مطَّرد قياسه، وهو دفع الشيء قُدماً، وبعير أدفق إذا بان مرفقاه عـن جنبيـه،      
البحـر  : (قول طرفة: شاهدهو. السريع: وذلك إذا بانا عنه فقد اندفعا عنه واندفقا، والِدِفقُّ، على ِفِعلٍّ، من اإلبل  

  )الطويل
 نوحِدِدفاقٌجعصم عالىت       لَها كَِتفاها في مُأفِرع ٌل ثُمند٢( ع(  

  .لم يرد اللفظ إال بصيغة الجمع وعند طرفة فقط
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة  دفاق

  ١  المجموع الكلي
  : المكان-ثانياً

  :  البرك-
هو مكان بروك اإلبل وأصبح يُطلق على اإلبل فهو مرادف لها، من ذلك ما ورد في معجم مقـاييس                   

الباء والراء والكاف أصٌل واحد، وهو ثباتُ الشيء، ثم يتفرع فروعاً يقارب بعـضهاً بعـضاً،                :  برك )٣(اللغة
 الِجمال والنوق على الماء أو بـالفالة،  البرك يقع على ما برك من: برك البعير يبرك بروكاً، قال الخليل  : يقال

: وشـاهده . اإلبل الكثيرة تشرب ثم تبرك في العطَـن : البرك: بارك، واُألنثى باِركة، قال أبو الخطاب   : الواحد
  )البحر الطويل: (قول طرفة

  )٤( يزدِدالبرِك تَكُفّوا قاِصي نَّما نَفعها لَه       وِإالوقاَل ذَروه ِإ
  .اللفظ إال عند طرفةلم يرد 

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
                                                

  ).دفق(  مادة ٢/٢٨٦) ١(
  .٩٧ص: ديوان طرفة) ٢(
  ).برك( مادة ١/٢٢٤)٣(
  .١١٦ص: ديوان طرفة) ٤(
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  ١  طرفة  البرك
  ١  المجموع الكلي

  : الصفات-ثالثاً
  .جسرة، حرجوج، أعلم، جّل، عندل، لبون

  
  : جسرة -١

الجيم والسين والـراء  :  جسر)٢(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة    )١(هي الناقة العظيمة الشديدة   
البحـر  : (قـول لبيـد   : وشاهده. على قوٍة وجرأة، فالجسرة؛ الناقة القوية، ويقال هي الجريئة على السير          يدلُّ  

  )الرمل
  )٣(       حرج في ِمرفَقَيها كَالفَتَلجسرةٌقَد تَجاوزتُ وتَحتي 

  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  جسرة

  ١  المجموع الكلي
٢-نْ علد :  

اشـتد عـصبه،   :  عندل البعيـر )٤(ناقة عظيمةُ الرأس طويلة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب       
: العنـدل : الطويلة، واألنثى عندلة، وقيـل    : الناقة العظيمة الرأس الضخمة، وقيل هي الشديدة، وقيل       : والعندل

  )حر الطويلالب: (قول طرفة: وشاهده. البعير الضخم الرأس
  )٥( ثُم ُأفِرعت       لَها كَِتفاها في معالى مصعِدعندٌلجنوح ِدفاقٌ 

  .لم يرد اللفظ إال عند طرفة
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة  عندل

  ١  المجموع الكلي
  : اللبون-٣

                                                
 ١٥٩ص: إذا كانت طويلة ضخمة فهي جسرة وهرجاب، فقه اللغة) ٣(

  ).جسر( مادة ١/٤٥٧) ٢(
  .١٤٣ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).عندل( مادة ٤/٣١٢٨) ٤(
  .٩٧ص: ديوان طرفة) ٥(
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الالم والباء والنـون أصـٌل       : لبن )١(يس اللغة هي الناقة التي فيها لبن، من ذلك ما ورد في معجم مقاي              
غزيرة اللـبن،   : ويقال لبنتُه ألِبنُه، إذا سقيته اللبن، وناقة لَِبنة       . صحيح يتفرع منه كلماتٌ، وهو اللبن المشروب      

   )٢ (.وإذا نزل لبنُها في ضرعها فهي ملِْبن، وإذا كانت ذات لبن فهي لَبون
  )طويلالبحر ال(: القيسقول امرئ : وشاهده

  )٣( ى ال عقاب القَواِعِل       عقاب تَنوفَِبلَبوِنِهكََأن ِدثاراً حلَّقَت 

  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  لبون

  ١  المجموع الكلي
  :حرجوج-٤

الحاء والراء والجيم أصـٌل     : حرج)٥( مقاييس اللغة  ، من ذلك ما ورد في معجم      )٤(هي الناقة قليلة اللحم   
             وججروح جروهو معظم الباب، وإليه مرجع فروعه، وذلك تجمع الشيء وِضيقه، وناقةٌ ح ،ضـامرة،  : واحد

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده .وذلك تداخُل عظاِمها ولحمها
 رجوٍجِبَأدماءلىحها       عقُتود غِرِب كََأنِبم يِن لَيس٦( َأبلَِق الكَشح(  

  )البحر الرمل: (قول لبيد: وشاهده )حرج(كما ورد بصيغة 
  )٧( في ِمرفَقَيها كَالفَتَلحرجقَد تَجاوزتُ وتَحتي جسرةٌ       

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  يسامرؤ الق  حرجوج
  ١  لبيد  حرج

                                                
  ).لبن( مادة ٥/٢٣١ )١(
  =في كل أربعين من اإلبل بنت لبون؛ وهي ما أتمتْ سنتين : في باب زكاة اإلبل، فقالوا) اللبون( ذكر فقهاء المسلمين لفظ )٢(

وهبـة  . د: الفقه اإلسالمي وأدلته  {.ل خمسين ِحقّة؛ وهي ما أتمتْ ثالث سنين ودخلت في الرابعة          ودخلت في الثالثة، وفي ك    = 
 .}٢/٨٣٩الزحيلي، 

 .٢١٨ص:  ديوان امرئ القيس)٣(

  .١٦٠ص: فقه اللغة) ٤(
  ).حرج(  مادة ٢/٥٠) ٥(
  .١٣٢ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
  .١٤٣ص: ديوان لبيد) ٧(
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  ٢  المجموع الكلي
  : أعلَم-٥

أعلَم ِلعلمٍِ فـي  : ، يقال للبعير)١(هو الجمل مشقوق الشِّفة العليا، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب          
  )البحر الطويل: (قول طرفة: وشاهده. ِمشِْفره األعلى، وإن كان الشقُّ في الشِّفة السفلى فهو أفلَح

َأعلَمخرووِد متَزد م ِبِه اَألرضتى تَرجتيقٌ مع       اَألنِف ماِرن ٢(تٌ ِمن(  
  .لم يرد اللفظ إال عند طرفة

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة  أعلم

  ١  المجموع الكلي
  :  جّل-٦

جّل : الالم أصوٌل ثالثة  الجيم و :  جلّ  )٣( البعير العظيمة الضخمة، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة          
اإلبـل المـسان،    : الناقة العظيمة، والِجلّة  : عظمتُه، والجاللة : معظمه، وجالُل اهللا  : الشيء عظُم، وجلُّ الشيء   

البحـر  : (عنتـرة  قـول : وشـاهده . ما له دقيقةٌ وال جليلةٌ، أي ال ناقةَ وال شاة: خالف الدقيقة، يقال  : والجليلة
  )الوافر

  )٤(       ونيب ِمن كَراِئِمها ِغزاروِجلٌّ َأصِبرةٌ يِفلَها ِبالص
  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  جّل

  ١  المجموع الكلي
  :  الكوماء-٧

ٌل صحيح يـدلُّ  الكاف والواو والميم أص: كوم )٥(إبل طويلة السنام، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة 
 .القطعة من اإلبـل   : من ذلك الكوماء، وهي الناقة الطويلة السنام، والكوم       . على تجمع في شيء مع ارتفاع فيه      

  )البحر الطويل: (امرئ القيس  قول :وشاهده

                                                
  ).علم(  مادة ٤/٣٠٨٤) ١(
  .١٠٠ص: وان طرفةدي) ٢(
  ).جل( مادة ١/٤١٧) ٣(
  .٦٣ص: ديوان عنترة) ٤(
  ).كوم(  مادة ٥/١٤٨) ٥(



 - ١٦٥ -

  )١(جِرذُ ِمن صوِت المبسين ِبالشَّ راحت عِشيةً       تُالِوالكَوماءِإذا الباِزُل 
  )البحر الكامل: (قول لبيد :وشاهده )الكوم(يغة الجمع كما ورد بص

لى ِجيراِنِهمت عِإذا شَتَوا عادو راِبعفّيها متُو حجكُ       ر٢(وم(  
  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  الكوماء
  ١  لبيد  كوم

  ٢  المجموع الكلي
  : صفات تدل على اللون-١

  .ءأدما، النباطي، العيس، نهجا
  : هجان-١

: الهجان من اإلبـل :  هجن)٣( وهي اإلبل البيضاء والكريمة أيضاً، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة 
: قول عمـرو بـن كلثـوم   : وشاهده .البيضاء الخالصة اللون، وأهجن الرجُل إذا كثُر ِهجان إبله وهي كرامها   

  )البحر الوافر(
يِذراعيِبكٍر        ع نينا اللِهجاِنطٍَل َأدماءأ ج٤(وِن لَم تَقر(  

  )البحر الكامل: (قول المهلهل: وشاهده) هجين(كما ورد بصيغة 
  )٥(هلهلتُ أثأر جابراً أو صنبال     هجينُهملما تَوعر في الكُراع 

  .طرفة والحارث وعنترةامرئ القيس : لم يرد اللفظ عند كل من الشعراء
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عمرو بن كلثوم

  هجان  ١  زهير
  ١  لبيد

  ١  المهلهل  هجين
  ٤  المجموع الكلي

                                                
  .٢٨٩ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .١٦٨ص: ديوان لبيد) ٢(
  ).هجن(  مادة ٦/٤٦٢٥) ٣(
  .٦٨ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٤(
  .٦٦ص : ديوان المهلهل) ٥(
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  : الِعيس-٢
: العين واليـاء والـسين كلمتـان   :  عيس)١(هي اإلبل البيض، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة         

لون أبيض صـاٍف، جمـل  : العيس والِعيسة: رب، واألخرى عسب الفحل، قال الخليل    إحداهما لون أبيض مشْ   
  )البحر الطويل: (امرئ القيس قول: وشاهده. أعيس وناقة عيساء، والجمع ِعيس

نِمنهو: الليِسالِع نَصلقَعا واَألرِض ب جهوالً ِمنم مم٢(يُل شاِمٌل       تَي(  
  .إال عند امرئ القيسلم يرد اللفظ 

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  امرؤ القيس  العيس

  ٣  المجموع الكلي
  : النباطي-٣

كـل دابـة فيهـا      :  النبط  )٣(هو أشد اإلبل، وفي بطنه بياض، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب             
         في أعلى ِشقَّي بطنه مما يليـه فـي مجـرى            بياض في البطن وتحت اإلبط، وقيل األنبط الذي يكون البياض 

البحـر  : (قـول امـرئ القـيس     : وشاهده. الِحزام وال يصعد إلى الجنب، وقيل الذي فيه بياض أين كان منه           
  )الطويل

 ودالع ناِرِه       ِإذا سافَههتَدي ِبملى الِحٍب ال يالنُّعراباِطيرج٤( ج(  
  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس

 ول إحصائيجد

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  النباطي

  ٢  المجموع الكلي
  :  أدماء-٤

البيـاض مـع سـواد      :  األدمة من اإلبـل    )٥(    إبل شديدة البياض، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب          
قـول   :وشـاهده  .لجمـع ُأدم اآلدم من اإلبل األبيض، يقال بعير آدم وناقة أدماء، وا    : المقلتين، قال األصمعي  

  )البحر الطويل: (امرئ القيس
غِرِبِبَأدماءِبم يِن لَيسلى َأبلَِق الكَشحها       عقُتود رجوٍج كََأن١( ح(  

                                                
  ).عيس(  مادة ٤/١٩٤) ١(
  .٣٥٨ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  ).نبط( مادة ٦/٤٣٢٦) ٣(
  .١٧٢ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  ).أدم(  مادة ١/٦٤) ٥(
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  )البحر الوافر: (وقول عمرو بن كلثوم
  )٢(وِن لَم تَقرأ جنينا ِبكٍر       ِهجاِن اللَأدماءِذراعي عيطٍَل 

  .ال عند هذين الشاعرينلم يرد اللفظ إ
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس

  أدماء
  ١  عمرو بن كلثوم

  ٢  المجموع الكلي
  : صفات تدل على السرعة-٢

  .ملَّةِش، الناجية، الذوامل، القالص
  :الِقالص -١
القـاف والـالم   : قلص  )٣(ييس اللغةالقَلوص من اإلبل هي الفَتية الشابة، من ذلك ما ورد في معجم مقا    

هـي  : والصاد أصٌل صحيح يدلُّ على انضمام شيء بعِضه إلى بعض، تقلّص الشيء إذا انـضم، والقَلُـوص                
 النّعام، وسميتْ قلوصاً لتجمع خَلْقها، بها سميت القلوص من اإلبل، وهـي الفتيـة المجتمعـة              رئالاألنثى من   

  )البحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده .الخلق
  )٤(راِئِد الطَّالِقالِصليلُه ِمثُل  ِإذا الريح جاءت ِبالجهاِم تَشُلُّه       هذا

  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  قالص

  ١  المجموع الكلي
  : الذوامل-٢
الـذال  : ذمل )٥( ليناً، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة     جمع للذاملة؛ هي اإلبل تسير سيراً سريعاً         

ذملْتُ الجمَل، إذا حملْتَـه  : والميم والالم كلمةٌ واحد في ضرٍب من السير، وذلك الذَّميل، كالعدو من اإلبل، يقال       
  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده .على الذَّميل

                                                                                                                                                            
  .١٣٢ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .٦٨ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  ).قلص(مادة  ٥/٢١) ٣(
  .٤١ص: ديوان عنترة) ٤(
  ).ذمل( مادة ٢/٣٦٠) ٥(
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  )١( ونَواجيذَواِمٌل     ومشَت ِبِهن حفَّت ِبِهن مناِصٌل وذَواِبٌل  
  .وبصيغة الجمع فقط لم يرد اللفظ إال عند عنترة،

  
  

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  ذوامل

  ١  المجموع الكلي
  :  الناجية-٣

 )٢( مقاييس اللغـة   هي الناقة التي تقطع األرض بسيرها، وال يطلَق على البعير، من ذلك ما ورد في معجم               
النون والجيم والحرف المعتل أصالن، يدّل أحدهما على كشط وكشف، واآلخر على ستٍْر وإخفاء، مـن                : نجو

: وشاهده .سريعة: نجا اإلنسان ينجو نجاةً ونجاء في السرعة، بمعنى االنكشاف من المكان، وناقةٌ ناجيةٌ ونجاة             
  )البحر الطويل: (قول زهير

  )٣( الغَِدناِجيةَيِل أوها       مروحاً جنوح اللَّوطُ شَ يخِرِج الستَِرده ولَما
  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده) نواجي(كما ورد بصيغة الجمع 

  )٤(ونَواجيحفَّت ِبِهن مناِصٌل وذَواِبٌل       ومشَت ِبِهن ذَواِمٌل 
  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين

 إحصائيجدول 

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  ناجية
  ١  عنترة  نواجي

  ٢  المجموع الكلي
  : شملّة-٤
:  شـمل  )٦(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة       )٥(ِملّةمالل وشِ هي الناقة إذا كانت سريعة، فهي شِ         

 وبابه وشذّ عنها الشّملة؛ وهي ما بقي        الشين والميم والالم أصالن منقاسان مطّردان، كل واحٍد منهما في معناه          
                                                

  .٣٢ص: ديوان عنترة) ١(
  ).نجو( مادة ٥/٣٩٧) ٢(
  .٢٠ص: زهيرديوان ) ٣(
  .٣٢ص: ديوان عنترة) ٤(
  .١٦١ص: فقه اللغة) ٥(
  ).شمل(  مادة ٣/٢١٥) ٦(
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البحـر  : (امرئ القيس  قول: وشاهده. مليلمالل والشِّ السرعة، ومنه الناقة الشِّ   : من النخلة من رطبها، والشمللة    
  )الطويل

  )١(وص       مداخَلَةٌ صم الِعظاِم َأصِشِملَّةٌسِلين الهم عنك تُفَهل 
  )البحر مخلّع البسيط: (امرئ القيس قول: شاهدهو) ِشمالل(كما ورد بصيغة 

وهي قَفْر األرض الُلوصاِحبي بازٌل    قد أقطع٢( ِشم(  
  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  شملة
  ١  امرؤ القيس  شمالل

  ٢  المجموع الكلي
 .لعودا، ِنيب): العمر( السن -٣

  : نيب -١
  سِ  وهي النَّ  ؛ناب لِ هي جمعـ   )٣(من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب       نّة،  اقة الم الناب، والنَّيالناقـة  : وب

ـ  .وال يقال للجمل ناب   "هرمها  وب، سميتْ لطول نابها،     يينُ: غير الناب من اإلبل   ص وت ،المسنّة : حيـاني  اللّ لا ق
  )البحر الوافر: (عنترة قول :وشاهده . مؤنثة ال غيرالناب من اإلبل

ِجلٌّ       لَها ِبالصةٌ ويِف َأصِبرنيبو٤( ِمن كَراِئِمها ِغزار(  
  )البحر الرمل: (وقول طرفة

  )٥(ص طُراد القَرميِبِللنّحِم في مشتاِتنا       نُحر نُقٌُل ِللشَّ
   .ترة ولبيدطرفة وعمرو بن كلثوم وعن: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  عنترة

  نيب

  ١  لبيد
                                                

  .٣٣٥ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .٥٠٧ص: المرجع السابق) ٢(
  ).نيب( مادة ٦/٤٥٩١) ٣(
  .٦٣ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٢٣٥ص : ديوان طرفة) ٥(
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  ٤  المجموع الكلي
  :العود-٢
العين والـواو والـدال أصـالن       :  عود )١(هو الجمُل المسن، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة             

 تثنيـة األمـر     -وهو المقصود -فاألولُّ  . مر، واآلخر جنس من الخشب    صحيحان، يدلُّ أحدهما على تثنية األ     
وجمع الجمل العـود  . عوداً بعد بدء، ولهذا سمي الجمُل المسن عوداً؛ كأنه عاود األسفار والرحل مرةً بعد مرة    

  )البحر الطويل: (لقيسقول امرئ ا: وشاهده .عود يعود تعويداً، إذا بلغ ذلك الوقت: ِعودة، ويقال منه
 جضيٍر يِبسودذَّراالعن تَعلى ملوي عهِد ال يَأخو الج       نُّهمي ٢( ِمنه(  
  .لم يرد اللفظ إال عند امرئ القيس

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  امرؤ القيس  العود

  ٢  المجموع الكلي
  :الذود:  العدد-٤

  الذال والواو والدال :  ذود)٣( من ثالثة إلى عشرة، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغةالذّود من اإلبل
أحدهما تنحية الشيء عن الشيء واآلخر جماعة اإلبل، ومحتمل أن يكونا أصالً واحداً، والذّود مـن                 : أصالن

  )البحر الطويل: (القيسقول امرئ : وشاهده. )٤(وجمعه أذواد" من ثالثة إلى عشرة: "النَّعم، قال أبو زيد
  )٥( اَألجيِر اَألربِع اَألشَراِتكَذَوِدَأرن على حقٍب حياٍل طَروقٍَة       

  ) الطويلالبحر(: وقول عمرو بن كلثوم
  )٦ (ِلفة النّس محذَّأذواد ِجذِم ِسوى   عندنااِللم ِم األيامفما أبقِت

  )البحر الطويل: (القيسقول امرئ : وشاهده )أذواد(كما جاء بصيغة الجمع 
  )٧(ياِر مريِض يصِبح محرضاً       كَِإحراِض بكٍر في الداَألذواِدَأرى المرء ذا 

  .اللفظ إال عند هذين الشاعرين لم يرد
 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

                                                
  ).عود(  مادة ٤/١٨١) ١(
  .١٦٤ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  ).ذود(  مادة ٢/٣٦٥) ٣(
  ).ذود( مادة ٣/١٥٢٥. الذّود تُطلق على المؤنّث دون الذكور، واألذواد أكثر من الذود ثالث مرات:" ورد في لسان العرب) ٤(
  .١٩٣ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  ٥٤ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
  .١٩٠ص: ديوان امرئ القيس) ٧(



 - ١٧١ -

  ١  امرؤ القيس
  ذود

  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  امرؤ القيس  أذواد

  ٣  ليالمجموع الك
  

  : النّسب-رابعاً
  الصرصرانيات-

: لصرصرانية مـن اإلبـل   ا )٢(لسان العرب ، من اإلبل أو ولده، من ذلك ما ورد في معجم            )١(البختيوهي  
 .إبـل نبطيـة  : الفوالج، الصرصراني واحد الصرصرانيات، والصرصران: راب، وقيل والِعياِتالتي بين البخ 

  )لالبحر الطوي: (قول لبيد: وشاهده
  )٣( في كُلِّ ِرحلٍَة       وسوقٌ ِعداٌل لَيس فيِهن ماِئُلرصراِنياِتالصعلى 
  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد

 جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  الصرصراِنياِت

  ١   الكليالمجموع
  

 بل ومجالھاإلأللفاظ  جدول إحصائي

  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ٣  اإلبل  ١
  ٤  الجمل  ٢
  ١٢  الناقة  ٣
  ٣  البعير  ٤
  ٣  النعم  ٥
  ٤  البكر  ٦
  ٣  البزل  ٧
  ١  أصوص  ٨

                                                
)١ (ختيدخيل في العربية،: البمعر مادة١/٢١٩: لسان العرب.  وهي اإلبل الخُراسانيةب أعجمي  ، )بخت.(  
  ).صرر( مادة ٤/٢٤٣٢) ٢(
  .١٣٥ص: ديوان لبيد) ٣(
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  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ١  قرم  ٩
  ١  عيط  ١٠
  ١  أصبرة  ١١
  ٢  لقاح  ١٢
  ١  دفق  ١٣
  ١  برك  ١٤
  ١  جسرة  ١٥
  ١  عندل  ١٦
  ١  لبون  ١٧
  ٢  حرجوج  ١٨
  ١  أعلم  ١٩
  ١  جّل  ٢٠
  ٢  كوماء  ٢١
  ٤  هجان  ٢٢
  ٣  العيس  ٢٣
  ٢  نباطي  ٢٤
  ٢  أدماء  ٢٥
  ١  ِقالص  ٢٦
  ١  ذوامل  ٢٧
  ٢  نواجي  ٢٨
  ٢  شملّة  ٢٩
  ٤  نيب  ٣٠
  ٢  العود  ٣١
  ٣  ذود  ٣٢
  ١  صرصرانيات  ٣٣

  ٧٦  المجموع الكلي
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  المبحث اآلخر
  وصفاته الخيل مجال

  :تمهيد
رات علـى األعـداء؛   الغا ويعتبر الخيل جزءاً أساسياً في حياة العرب في جاهليتهم، السيما في الغزو           

ألن الخيل سريعةُ الحركة، وهي تمكّن الفارس       "؛  -الذي ال يستخدم في الحروب    -لقوته وسرعته مقارنةً باإلبل   
من مقارعة خصمه بسرعة، ومن مالحقة الراجل والوصول إليه بسهولة، فال يكـون أمامـه عندئـٍذ سـوى                   

هر األبطال الفرسان الذين نقرأ أسماءهم في أخبـار         المقاومة أو القتل أو الوقوع في األسر، وبفضل الخيل ظ         
 الدراسـة،   شـعراءِ  دواوينوذلك عند تحليلنا  ؛ يحتلُّ مكاناً بارزاً في أشعار العرب      لذلك نرى الخيلَ  ،  )١("األيام
 سـيوردها    أو مقاربة له فـي المعنـى؛        على الخيل،  دلّت -عند الشاعر الجاهلي  -وردت ألفاظٌ وصفاتٌ    كما  

  ).الخيل (لفظد الباحثُ بع
  :الخيل

 الخيل الفرسانة، وهـي جماعـة       )٢(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       الخيول جماعة األفراس،       
مجزوء الكامل البحر(: قول الحارث بن حلزة:  وشاهده. له من لفظهاألفراس ال واحد(  

  )٣(       ر َأبيك كان أجلَّ فَقداـ وفاِرسها لَعمخَيلي
  ) المتقاربالبحر(: ةوقول عنتر

  )٤ (عاِن       ِبَأنّي ُأفَرقُها َألفَ سربه يوم الطِّالخَيُلوتَشهد لي 
  )البحر الكامل(: قول عنترة: وشاهده )خيول (كما ورد بصيغة الجمع
  )٥(وِعِرٍر م وكُلَّ قُطْالخُيوِلِض  الِجباَل تَِضج ِمن       ركْيا رِكبتُ تَروِإذ

وردت عنـد عنتـرة   ) خيـول (، إال صيغة الجمع )الخيل( بصيغة المفرد  عند جميع شعراء الدراسةلفظورد ال 
  .فقط

  جدول إحصائي
                                                

  .٥/٣٣٦: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم) ١(
  ).خيل( مادة ٢/١٣٠٧) ٢(
  .٥٩ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٣(
  .٩ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٧١ص: ديوان عنترة) ٥(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١٠  المهلهل

  ١٤  امرؤ القيس
  ١١  طرفة

  ١٢  عمرو بن كلثوم
  ٢  الحارث بن حلزة

  ٦٣  عنترة
  ٦  زهير
  ٣  لبيد

  خيلال

  ١٢٢  المجموع
  ١  عنترة  خيول

  ١٢٣  المجموع الكلي
أورد شعراء الدراسة ألفاظاً تدل على أسماء الخيل وعدده وصفاته من حيث اللون والـسرعة، علـى النحـو                

  :التالي
  : األسماء-أوالً

س، ، وادجحصانفر ،لةبغل، هرمشعالورد، المشهر، م ،. 

  : جواد -١
الجيم والواو والـدال    :  جود )٢(مقاييس اللغة رد في معجم    من ذلك ما و   ،  )١(هي الخيل الرائعة السريعة   

:  وشـاهده .الفرس الذريع والسريع، والجمع جيـاد : أصٌل واحد، وهو التسمح بالشيء وكثرة العطاء، والجواد 
  )البحر أحذّ الكامل(: قول الحارث بن حلزة

  )٣(نِس وهل       شَروى َأبي حسان في اِإلالجواِدفَِإلى ابِن ماِريةَ 
  : كما ورد بصيغ الجمع المتعددة

  ) الرجزالبحر(: عمرو بن كلثوم:  وشاهده،جياد -١
  )٤( ِبِكنهالالِجيادعمي الَّذي طَلَب العداةَ فَنالَها       بكراً فَجلَّلَها 

  ) الطويلالبحر(: امرئ القيس: وشاهده ،ِجيد -٢
  )١( َأن يتَضوعايدالِجه فَتَثني تَِعز علَيها ريبتي ويسوُؤها       بكا

                                                
  .١٥١ص: فقه اللغة. ان كريم األصل رائع الخلق مستعداً للجري والعدو فهو جوادإذا ك) ١(
  ).جود( مادة ١/٤٩٣) ٢(
  .٥٦ص: ديوان الحارث بن حلزة) ٣(
  .٥٢ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٤(
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٣- البحر الكامل(: قول طرفة: وشاهده ،ودج(  
  )٢(ماِئِل خيرِة الهلَكاِتتَ قَد باِرٍع       حلِو الشَّ تَحوٍدجرِبالِت 

  . عند جميع شعراء الدراسة إال المهلهل اللفظورد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  ؤ القيسامر

  ١  الحارث بن حلزة
  ١٤  عنترة
  ٥  زهير

  جواد

  ٢٣  المجموع
  ٢  امرؤ القيس

  ١  طرفة
  ٢  عمرو بن كلثوم

  ٩  عنترة
  ٤  زهير
  ٤  لبيد

  جياد

  ٢٢  المجموع
  ١  طرفة
  ودج  ١  لبيد

  ٢  المجموع
  ١  امرؤ القيس  يدِج

  ٤٨  المجموع الكلي
  : سرالفَ-٢

واحد الخيل، والجمع أفـراس، الـذكر      :  فرس )٣(لسان العرب رد في معجم    من ذلك ما و   واحد الخيل،   
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.واُألنثى في ذلك سواء، ال يقال لألنثى فرسة

  )٤( حِمرفَرٍس لَعمري لَسعد حيثُ حلَّت ِدياره       َأحب ِإلَينا ِمنك فا
                                                                                                                                                            

  .٣٥٨ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .٧٧ص: ديوان طرفة) ٢(
  ).فرس( مادة ٥/٣٣٧٨) ٣(
  .٢٨٤ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
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  )المتقارب البحر(: قول زهير: وشاهده )سأفرا(كما ورد بصيغة الجمع 
 ني غَزوديالَأفراِسِهفَال تَأمبيِه جِارهني واِئٍل و١(       ب(  

  
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس

  فرس
  ٥  عنترة
  أفراس  ٢  زهير
  ١  لبيد

  ٩  الكلي المجموع
  :صانِح-٣
الفحل مـن الخيـل، والجمـع    :  الحصان)٢(ن ذلك ما ورد في معجم لسان العرب      هو الفحُل من الخيل، م           

. قولُهم فرس ِحصان بين التحصن هو مشتقّ من الحـصانة ؛ ألنـه محـرز لفارسـه             : حصن، قال ابن جنّي   
  )البحر الوافر: (قول عنترة :وشاهده

  )٣(باع كان دلّاَل المنايا       فَخاض غُبارها وشَرى وِحصاني
  . عنترةلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  حصان

  ٢  الكلي المجموع
  :مهر-٤

ـ مالمهر ولد الر  :  قال األزهري  )٤(المهر ولد الفرس، وفي معجم لسان العرب        ـ  )٥(ةك واألنثـى  رس،   والفَ
وم رههرة، والجمع ماتمرالرملالبحر(: قول عمرو بن كلثوم:  وشاهده.ه (  
  )٦( وِنزاليمهريفس في يوِم الوغى       وِطرادي فَوقَ بِتذالي النَّوا

  ) الطويلالبحر(: وقول عنترة
                                                

  .٥٢ص: ديوان زهير) ١(
  ).حصن( مادة ٢/٩٠٣) ٢(
  .٨٣ص: ديوان عنترة) ٣(
  ).مهر( مادة ٦/٤٢٨٧)٤(
 ).رمك(، مادة ٢/٤٤٢: مقاييس اللغة. من ألوان اإلبل: الرمكة) ٥(

  .٥٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
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  )١( والقَنا يقرع القَنا       تَنَبه وكُن مستَيِقظاً غَير ناِعِسِلمهريوقُلتُ 
  .ين الشاعرلم يرد اللفظ إال عند هذين

  
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عمرو بن كلثوم

  مهر
  ١٠  عنترة

  ١٢  الكلي المجموع
  :بغل-٥

البـاء  :  بغل)٢(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم       هو الحيوان المعروف، وهو أضخم من الخيل،        
        ِة الجسم، ومن ذلك البغل، قال قوموالغين والالم يدلُّ على قو :ة خَسبذلك لقو يي بغـالً مـن   : لِقه، وقالواممس

  ) الهزجالبحر(: قول المهلهل: وشاهده .التبغيل وهو ِضرب من السير
  )٣(بِل       ِبمشحوٍذ ِمن النَّبغِل  ِمنرماك اُهللا

  . المهلهللم يرد اللفظ  إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  بغل

  ١  الكلي المجموع
  : الورد-٦

أصـالن،  : الواو الـراء والـدال    :  ورد )٤(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       اسم يدلُّ على الفرس،     
فَـرس ورد، إذا    : فاألصُل الثاني هو القريب؛ حيث يقال     .أحدهما الموافاة إلى الشيء، والثاني لون من األلوان       

  ) الخفيفالبحر(: قول المهلهل:  وشاهده.كان لونُه لون الورد
  )٥( ِمن ِدماٍء ِنعاالالوردلَم َأرم عرصةَ الكَتيبِة حتّى ِان       تَعَل 

  ) الوافرالبحر(: وقول عمرو بن كلثوم
 نهواِبسَألفاً       ع م ِتسعونت لَهرداًِإذا جاءيتاو٦( َأو كُم(  

                                                
  .٧٦ص: ديوان عنترة) ١(
  ).بغل( مادة ١/٢٧١)٢(
  .٦٧ص: ديوان المهلهل) ٣(
  ).ورد(  مادة ٦/١٠٥) ٤(
  .٦٤ص: ديوان قول المهلهل) ٥(
  .٢٩ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
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  . وزهيركلثوم المهلهل وعمرو بن لم يرد اللفظ إال عند

  
  
  

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  المهلهل
  ورد  ١  عمرو بن كلثوم

  ١  زهير
  ٤  الكلي المجموع

  ) الخفيفالبحر(: قول المهلهل: وشاهده )١(.يطلَق على اسم فرس المهلهل  :المشهر-٧
  )٢(م وِرجالي ِمنّي       ِإن تَالقَت ِرجالُهالمشَهِرقَرنا مربطَ 

  . المهلهللم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١٤  المهلهل  المشهر
  ١٤  الكلي المجموع

  : مشْعلة-٨
الشين والعـين والـالم أصـٌل       : شعل) ٣(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       لة بفتح العين الخيل،     مشع

بياض في ناصية الفرس وذنبه؛ يقـال  : علوالشَّ .تفرق في الشيء الواحد من جوانبهصحيح يدلُّ على انتشار و   
 )٤(.ة اسم فرس قيس بن سباع على التـشبيه بإشـعال النـار ولـسرعتها              لَالء، وشُع عل، واألنثى شَ  عفرس أشْ 
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة: وشاهده

 بلَرشِعلٍَةوقَلَّمعتُ ِرعالَها       ِبمزيكَِل وراِكِل ه٥(ٍص نَهِد الم(  
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

                                                
  .لغة، لم يرد في معاجم ال)شور(، مادة ٤٤٦ص: القاموس المحيط) ١(
  .٧١ص: ديوان المهلهل) ٢(
  ).شعل( مادة ٣/١٨٩) ٣(
  ).شعل(،  مادة ٤/٢٢٨١: لسان العرب) ٤(
  .١٠٠ص: ديوان عنترة) ٥(
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  ١  عنترة  مشعلة
  ١  الكلي المجموع

  : العدد-ثانياً
 .قَنابل، رعيل

  : رعيل-١
الراء والعين والـالم معظـم   : رعل) ١(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم   من الخيل،)عدد (هو قطعة 
القطعة من الخيـل، والرعيـل مثـل    : فالرعلةماعة، واآلخر شيء ينُوس ويضطرب،  ا ج أحدهم: بابه أصالن 

 )البحر الكامل(: قول عنترة:  وشاهده.الرعلة

  )٢( اَألوِلعيِلِبالرِإذ ال ُأباِدر في المضيِق فَواِرسي       وال ُأوكُِّل 
  ) المتقاربرالبح(:  زهيرقول: وشاهده )ِرعال ( الجمعاللفظ بصيغة كما ورد

  )٣(  ِسراعاً تُباري رعيالِرعاالًعناجيج في كُلِّ رهٍو تَرى       
  . عند امرئ القيس وعنترة وزهيرورد اللفظ

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٣  عنترة
  رعيل

  ١  زهير
  ١  امرؤ القيس

  رعال  ١  عنترة
  ١  زهير

  ٧  الكلي المجموع
    :)٤(القنابل-٢

 القَنبلة والقَنبل طائفة مـن النـاس   )٥(طائفة من الناس والخيل، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب      
ورجـل  . هم جماعة الناس، والجمع قَنابـل     : هم ما بين الثالثين إلى األربعين ونحوه، وقيل       : ومن الخيل، قيل  

  ) الطويلالبحر: (قول لبيد :وشاهده. غليظ شديد، والقُنابل العظيم الرأس: قُنبل
 سىتَعلو ذا ح واِكبم       مزِن ِمنهت قُلَّةَ الحَأجاز وميقَناِبُلو١(و(  

                                                
  ).رعل(دة   ما٢/٤٠٦) ١(
  .قطعة من الخيل القليلة، وتأتي الرعيل بمعنى آخر وهو الِجيل، وهو من المشترك اللفظي: رعيل. ٩٨ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٥٤ص :ديوان زهير) ٣(
 -آلنا-ال يطلـق  ) قنابل(وال يعتبر مشتركاً لفظياً؛ ألن لفظ       . هذا اللفظ فيه تطور داللي حيث يطلق اليوم على المتفجرات         ) ٤(

  . على معنيين؛ إال من باب المجاز
  . ٥/٣٧٤٧) قنبل(مادة ) ٥(
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  )البحر الطويل: (وقوله
  )٢(القَناِبُلبيِع       فَلَم تَرع سحاً في الررِع ِمنهم طَالِئع كََأن لَم يكُن ِبالشِّ

  .الخيل، ومفردها قنبلة من وهي طوائف من الناس و
  . وبصيغة الجمع فقطلم يرد اللفظ إال عند لبيد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  لبيد  قنابل

  ٢  الكلي المجموع
  : الصفات-ثالثاً

،  الكـراع  ،أقـب  ، مقلّـص  عتيق، ، المضمرة ، عجلزة ، طرف، هيكل،  السالهب،  سوممال،  الشنون،  أجرد
  .ر، نهد، قوداءشيظم، محم الزاهق، الزاهم، ،الصافنات

  : أجرد-١
الجيم والراء والـدال أصـٌل      :  جرد )٤(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم        )٣(هو الفرس رقيق الشعر    

ويقال فرس أجرد إذا رقت شَعرتُه، وهـو   .واحد، وهو بدو ظاهر الشيء، حيث ال يستُره ساتر ثم يحمل عليه       
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.حسن الجردة والمتجرد

  )٥(  ساِبٍح       ونَجيبٍة ذَبلَت وخَفَّ حشاهاَأجردصبر َأعدوا كُلَّ 
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس: وشاهده) ردجنْم(كما ورد بصيغة 

  )٦( قَيِد اَألواِبِد هيكَِلِبمنجِرٍدير في وكُناِتها       وقَد َأغتَدي والطَّ
  ) البسيطالبحر(: قول المهلهل: وشاهده )جرد(يغة  بصكما ورد

  )٧( ِببلقَعٍة       ِللوحِش ِمنها ِمنها مقيٌل في مراعيهادجرَأمست وقَد َأوحشَت 
  . عند الشعراء المهلهل وامرئ القيس وعنترةورد اللفظ
  .)٨(عند طرفة بمعنى الرمح األملساللفظ  كما ورد

                                                                                                                                                            
  . ٢٦٢ص: ديوان لبيد) ١(
  . ٢٦٥ص: المرجع السابق) ٢(
  .١٥٢ص: فقه اللغة. فإذا كان رقيقَ شَعر الجلد قصير فهو أجرد) ٣(
  ).جرد(  مادة ١/٤٥٢) ٤(
  .١٥١ص: ديوان عنترة) ٥(
  .٨٢ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
  .٩٠ص: ن المهلهلديوا) ٧(
     ٢٣٧               صجمللُّوقَناً جرٍد وخَيٍل ضمٍر       شُزٍب ِمن طوِل تَعالِك ا    :  قول طرفة) ٨(

  .١٠٨راجع مبحث الرمح ص
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها   ورودهامكان  اللفظ

  ١  امرؤ القيس
  أجرد

  ١  عنترة
  ٣  امرؤ القيس  منجرد
  ١  المهلهل  جرد

  ٦  الكلي المجموع
 : نونالشَّ-٢

 الشنون مـن الـدواب      )١(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       هي الخيل ليس بمهزول وال سمين،       
  ) البسيطبحرال(: قول زهير:  وشاهده.ليس بمهزول وال سمين، وقيل السمين

  )٢( ِهماِهقُ الز وِمنها الزنونالشَّالقاِئد الخَيَل منكوباً دواِبرها       ِمنها 
  .  زهيرلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  الشنون

  ١  الكلي المجموع
  : لمسوم ا-٣

السين والواو والميم أصٌل يـدلُّ   :  سوم )٤(رد في معجم مقاييس اللغة    ، من ذلك ما و    )٣(هي الخيُل عليها عالمة   
قـول  :  وشاهده.المرسلة وعليها ركبانُها: سمتُ الشيء أسومه سوماً، والخيل المسومة : على طلب الشيء، ويقال   

  )البحر الوافر(: عنترة
  )٥( اِموِع في رهِج القَت علَيها       حماةُ الرمسومٍةِإلى خَيٍل 

  ) الكاملالبحر(: وقول لبيد
  )٦(باقَ يصومد الس في الِقياِد كََأنَّه       صعٌل ِإذا فَقَالمسوموتَرى 

  .الشاعرينهذين  لم يرد اللفظ إال عند
                                                

  ).شنن( مادة ٤/٢٣٤٥) ١(
  .٩٢ص: ديوان زهير) ٢(
المعلَّمة في الحرب بالـسومة وبالـسيماء، أي        : ، المسومة )١٤:ل عمران آ(}...والْخَيِل الْمسومِة واَألنْعامِ  ...{: قال تعالى ) ٣(

   ).١/٣٥٩م، ١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٤ابن الجوزي البغدادي، المكتب اإلسالمي، ط: زاد المسير في علم التفسير. (بالعالمة
  ).سوم( مادة ٣/١١٨) ٤(
  .١٣٠ص: ديوان عنترة) ٥(
  .١٦٧ص: ديوان لبيد) ٦(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عنترة
  مسوم

  ١  لبيد
  ٢  الكلي المجموع

   :السالهب -٤
:  المسلَِهب )٢(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        )١(هي جمع سلهب، وهو الفرس طويل العنق والقوائم       

  فـرس  :يقـال الطويل على وجه األرض، والجمع السالهبة،       :  السلهب من الخيل   )٣(الطويل، وفي لسان العرب   
  )الطويل البحر(: قول عنترة:  وشاهده.سلهب وسلهبة للذكر إذا عظُم وطال

  )٤(الِهِبالسجى ِمن وقِع َأيدي لِّ عجاجٍة       كَجنِح الدوضرب وطَعن تَحتَ ِظ
  . عنترةلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عنترة  السالهب
  ١  الكلي المجموع

  : هيكل-٥
الهاء والكاف والالم يـدّل     :  هكل )٦(مقاييس اللغة  من ذلك ما ورد في معجم      ،)٥(الفرس الطويل الضخم  
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.الفرس الطويل: على إشراف وعلو، منه الهيكل

  )٧(هيكَِلير في وكُناِتها       ِبمنجِرٍد قَيِد اَألواِبِد وقَد َأغتَدي والطَّ
  ) الكاملالبحر(: وقول عنترة

  )١(هيكَِلِد المراِكِل لٍَة وزعتُ ِرعالَها       ِبمقَلٍَّص نَهولَرب مشِع

                                                
  .١٥١ص: فقه اللغة) ١(
  .، باب ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله سين)سلهب( مادة ٣/١٥٩) ٢(
  ).سلهب( مادة ٣/٢٥٨٥) ٣(
  .١٥ص: ديوان عنترة) ٤(
  .١٥٢ص: فقه اللغة. وتشبيهاً بالهيكل وهو البناء المرتفع) ٥(
  ).هكل( مادة ٦/٥٨) ٦(
  .٨٢ص: ديوان امرئ القيس) ٧(
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  .هذين الشاعرين لم يرد اللفظ إال عند
  

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  هيكل  ١  امرؤ القيس
  ١  عنترة

  ٢  الكلي المجموع
٦-فُالطِّر:  

: الطاء والراء والفاء أصـالن    :  طرف )٢( اللغة مقاييسمن ذلك ما ورد في معجم       هو الفرس الكريم،        
   فاألول يدلُّ على حد  الشيء وح ه، والثاني يدلُّ على حركة في بعض األعضاء، ومن هذا البـاب قيـل              ِفر

قـول امـرئ    :  وشـاهده  .الفرس الكريم، وكأن صاحبه قد اطّرفه، وللمطّرف فضل على التقليد         : الطّرف
  ) الطويلالبحر(: القيس

  )٣(  ينفُض رأسه       متى ما تَرقَّ العين فيِه تَسهِلالطِّرفُوراح ورحنا 
  . امرئ القيسلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس  الطِّرف
  ١  الكلي المجموع

٧-علَجةز:  
الفـرس الـشديد    :  العجلزة )٥(مقاييس اللغة د في معجم    من ذلك ما ور    )٤(الفرس محكم الخَلْق شديد األسر     

  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.الخَلْق
  )٦( قَد َأترز الجري لَحمها       كَميٍت كََأنَّها ِهراوةُ ِمنواِلِبعجلَزٍة

  .إال عند امرئ القيس اللفظ لم يرد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
                                                                                                                                                            

  .١٠٠ص: ديوان عنترة) ١(
  ).طرف( مادة ٣/٤٤٨) ٢(
  .٩٠ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .١٥٢ص: فقه اللغة) ٤(
  .باب ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف أوله عين. ٤/٣٦٤) ٥(
  .١١٨ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
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  ١  امرؤ القيس  جلزةع
  ١  الكلي المجموع

  
  :المضمرة-٨

:  ضـمر  )١(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       هي الخيل الضامرة دقيقة الحجاجين خفيفة اللحم،        
  .الضاد والميم والراء أصالن صحيحان، أحدهما يدّل على دقة في الشيء واآلخر يدّل على غيبة وتستّر

: وضع الذي تُضمر فيه الخيـل م، وذلك من خفة اللحم، وقد يكون من الهزال، والضمر الفرس وغيره ضموراً 
  ) الوافرالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.المضمار

  )٢( الِعتاِقِبالمضمرِةِإذا ِافتَخَر الجبان ِببذِل ماٍل       فَفَخري 
  :غ الجمعبصيكما ورد اللفظ 

 ) الوافرالبحر(: ثومقول عمرو بن كل :وشاهده ،الضوامر -١

واِمرشُقِرضو والماِء ِمن ح بيسلَيها       ي٣( ِكالِقداِح تَرى ع(  
  ) الرملالبحر(: قول طرفة: وشاهده ،ضمر -٢

  )٤( جم   شُزٍب ِمن طوِل تَعالِك اللُّ    ضمٍروقَناً جرٍد وخَيٍل 
  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: وشاهده ،مضمرات -٣

  )٥(       فَكان صهيلُها قيالً وقاالِبمضمراٍتوداسوا َأرضنا 
  . ولبيدعمرو بن كلثوم وعنترةو طرفة :لم يرد اللفظ إال عند الشعراء

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٣  عنترة  المضمرة
  الضوامر  ١  عمرو بن كلثوم

  ١  عنترة
  ١  طرفة
  ضمر  ١  عنترة

  ١  يدلب
  ١  عنترة  مضمرات

                                                
  ).ضمر( مادة ٣/٣٧١) ١(
  ٩٣ص: ديوان عنترة) ٢(
  ٤٥ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٣(
  ٢٣٧ص: ديوان طرفة) ٤(
 .١١٥ص: ديوان عنترة) ٥(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٩  الكلي المجموع

  
  
  : العتيق-٩

العين :  عتق )١(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       تاق،  س عتيق أي كريم وجميل، والجمع عِ      ريقال للفَ 
 .رائع بين العتـق : والتاء والقاف أصٌل صحيح يجمع معنى الكرم ِخلْقةً وخُلُقاً، ومعنى الِقدم، يقال لفرس عتيق            

  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: اهدهوش
  )٢(الِعتاِقوما َأبعدتُ حتّى ثار خَلفي       غُبار سناِبِك الخَيِل 

  . عنترة وبصيغة الجمع فقطلم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  العتاق

  ٢  الكلي المجموع
  : مقلّص -١٠

 قلص الـشيء يقِلـص قلُوصـاً، تـدانى     )٣(لسان العربمن ذلك ما ورد في معجم       م،  الفرس طويُل القوائ  
: قـول عنتـرة    :شاهده و .شمرشرفٌ م م:  البطن، وقيل  طويل القوائم منضم  : وانضم، فرس مقلِّص بكسر الالم    

  ) الكاملالبحر(
  )٤( هيكَِل نَهِد المراِكِلِبمقَلٍَّصولَرب مشِعلٍَة وزعتُ ِرعالَها       

  . عنترةلم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  مقلّص

  ٢  الكلي المجموع
١١-أقب :  

                                                
  ).عتق( مادة ٤/٢١٩) ١(
  .٩٢ص: ديوان عنترة) ٢(
  ).قلص( مادة ٥/٣٧٢١) ٣(
  .١٠٠ص: ديوان عنترة) ٤(
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القاف والباء أصٌل   : قب) ٢(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم        )١(إذا كان منطوي الكشح عظيم الجوف     
 الـضوامر؛ لـذهاب   يوالخيل القُب، وهالبطن؛ ألنه مجتمع الطعام،    : قبقبصحيح يدلُّ على جمٍع وتجمع، وال     

  ) الكاملالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.فيهاالتي لحومها والصالبة 
  

  )٣( ال ِضغٍن وال ِمجفاِلِبَأقَبولَرب خَيٍل قَد وزعتُ رعيلَها       
  ) الوافرالبحر(: وقول زهير

  )٤(عداِء جوننَهٍد       مراِكلُها ِمن التَّ وَأقَبوكُلُّ طُوالٍَة 
  .امرئ القيس وعنترة وزهير ولبيد: الشعراء لم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  امرؤ القيس
  ٢  عنترة
  ١  زهير

أقب  

  ٢  لبيد
  ٧  الكلي المجموع

  :راعالكُ -١٢
الكاف والراء والعين أصٌل صحيح     : كرع) ٥(مقاييس اللغة لك ما ورد في معجم      من ذ الخيُل دقيقةُ الساقين،     

اع من الدواب ما دون الكعب، تُسمي العرب الخيـَل          ريدلُّ على دقٍّة في بعض أعضاء الحيوانات، من ذلك الكُ         
:  وشـاهده  .لساقيندقةُ ا : عرسميتْ كراعاً ألكارعها، والكَ   . بعض أعضائه باعاً من باب التعبير عن الجسم       رك

  ) الكاملالبحر(: قول المهلهل
  )٦( هجيهم       هلهلتُ َأثَأر جاِبراً َأو صنُبالالكُراِعلَما تَوعر في 

  . المهلهللم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  كراع

                                                
  .١٥٢ص: فقه اللغة) ١(
  ).قب(  مادة ٥/٥) ٢(
  .١٠٦ص: ديوان عنترة) ٣(
  .١٠٢ص: ديوان زهير) ٤(
  ).كرع( مادة ٥/١٧١) ٥(
  .٦٦ص: ديوان المهلهل) ٦(
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  ١  الكلي المجموع
  : )١(الصافنات-١٣

 من ذلك ما ورد في      الصافن، أي الخيل القائم على ثالث قوائم وأقام الرابعة على طرف الحافر،              هي جمع
جنس من القيام، واآلخر وعـاء  : الصاد والفاء والنون أصالن صحيحان، أحدهما     : صفن) ٢(مقاييس اللغة معجم  

ئم ويرفع الرابعة ينال بطـرف      هو أن يقوم الفرس على ثالث قوا      :  الصفون -وهو المراد -األول .من األوعية 
  ) الوافرالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.الذي يصفّ قدميه: سنبكها األرض، والصافن

 دورن صطعلَم ينايا       ولى ُأسِد المهِجم علَم يو٣(اِفناِتالص(  
  . عنترةلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  نترةع  الصافنات
  ٢  الكلي المجموع

   :الزاهق-١٤
الـزاء  :  زهـق )٤(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم    الخيل السمين وكذلك الخيل المتقدم الجرئ،       

:  الزاهـق ،رى وسبق وتقدم، ومن البابجوالهاء والقاف أصٌل واحد يدلُّ على تقدم ومضي وتجاوز، أي ذات       
  ) البسيطالبحر(: قول زهير:  وشاهده.كتنزا: هخُّزهق م: الخيل السمين؛ يقولون

 )٥(ِهم الزاِهقُالزنون وِمنها القاِئد الخَيَل منكوباً دواِبرها       ِمنها الشَّ

 .لم يرد اللفظ إال عند زهير

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  الزاهق

  ١  الكلي المجموع
١٥-اهمالز:  

السمين، الكثير الشحم، قـال     :  الزهم )١(العربلسان  من ذلك ما ورد في معجم        الشحم،   هو الخيل كثير  
: قول زهير :  وشاهده .ب إليه الفَروط العجلة ال يكاد يدنو منه فرس إذا جنِ        : جمٌل مزاهم والمزاهمة  : أبو عمرو 

  ) البسيطالبحر(
                                                

  .أي الخيول). ٣١آية : صسورة ( }ِإذْ عِرض علَيِه ِبالْعِشي الصاِفنَاتُ الِْجياد{: تعالىقال ) ١(
  ).صفن( مادة ٣/٢٩١) ٢(
  .٢٣ص: ديوان عنترة) ٣(
  ).زهق( مادة ٣/٣٢) ٤(
  .٩٢ص: ديوان زهير) ٥(
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  )٢(ِهمالزاِهقُ  وِمنها الزنونالقاِئد الخَيَل منكوباً دواِبرها       ِمنها الشَّ
 .لم يرد اللفظ إال عند زهير

  
  

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  الزاهم

  ١  الكلي المجموع
   :ظميشَ-١٦

. الشين والظاء والميم كلمـة واحـدة   : شظم)٣(من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة    الفرس الطويل،    هو
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة: وشاهده .يل شَيظم، ثم يستعار للرجليقال للفرس الطو

  )٤(شَيظَِم وآخَر شَيظَمٍةالخَيُل تَقتَِحم الخَبار عواِبساً       ِمن بيِن َو

  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  شيظم

  ٢  الكلي المجموع
١٦-مرِمح:  

 فـي  لئيم يـشبه الحمـار  : رحمفرس ِم )٥(هو الفرس الهجين، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب        
  ) المتقاربالبحر(: قول طرفة: وشاهده. رمحِم: حامر ومحامير؛ ويقال للهجينئه، والجمع مطْه من بجريِِ

  )٦(وكنتُ، على البعِد، ذا مصدِق    ِمحمرفلما ابتدرنَا كبا 

  . لم يرد اللفظ إال عند طرفة
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة  ِمحمر

                                                                                                                                                            
  ).زهم( مادة ٣/١٨٨١) ١(
  .٩٢ص: ديوان زهير ) ٢(
 ).شظم( مادة ٣/١٨٨) ٣(

  .١٢٦ص: وان عنترةدي) ٤(
  ).حمر( مادة ٢/٩٩٢) ٥(
  .١٩٣ص : ديوان طرفة) ٦(
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  ١  الكلي المجموع
   :نهد-١٧

النون والهاء والدال أصل صحيح يدل      :  نهد )١( من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        هو الفرس الضخم،  
  ) الطويلالبحر(: امرئ القيس قول: هوشاهد. مشرفٌ جسيم: وفرس نهد. على إشراف شيء وارتفاعه

ةَ ِبالضغيرِد الخَيَل الملَم َأشهيكٍَل ولى هِدحى       عاِلنهوِة جزار٢( الج(  
  )البحر البسيط(: وقول زهير

  )٣( مراِكلُها       جرداء ال فَحج فيها وال صكَكنَهدوصاِحبي وردةٌ 
  .ترة وزهير ولبيدورد اللفظ عند امرئ القيس وعن

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس
  ٣  عنترة
  ٣  زهير

  نهد
  

  ١  لبيد
  ٨  الكلي المجموع

  :  قوداء-١٨
القاف والواو والدال أصـٌل  :  قَود)٤(وهي الخيل طويلة العنق، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           

مر بنا قَود، وفرس    : الطويلة العنُق؛ ويسمون الخيل قَوداً، فيقال     : شيء، والقوداء صحيح يدّل على امتداد في ال     
  )البحر البسيط: (زهيرقول : شاهده. منقاد سلس: قُؤود

  )٥(ستَعرضتَها خَضع فيها ِإذا اداءقَوكَبداء مقِبلَةً وركاء مدِبرةً       
  )البحر الكامل(: عنترةقول : هدهوشا: ، وشاهده)قُود(كما ورد بصيغة الجمع 

عدونواِبسايع ستَلِئمينجاها قوداً        ِبالمو٦(تَشَكّى َأينَها و(  
  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعرين زهير وعنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

                                                
 ).نهد( مادة ٥/٣٦١) ١(

   .١١٦ص : ديوان امرئ القيس) ٢(

  .٤٩ص: ديوان زهير) ٣(
  ).قود( مادة ٥/٣٨: معجم مقاييس اللغة) ٤(
  .٢٥٠ص: ديوان زهير) ٥(
  .١٥٢ص: ديوان عنترة) ٦(
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  ١  زهير  قوداء
  ١  عنترة  قود

  ٢  الكلي المجموع
  : صفات تدل على اللون-١
 .الجون، دهماأل

  :األدهم -١
فـرس  : األسود، يقال : السواد، واألدهم :  الدهمة )١(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       الخيل األسود،   
 .ادهم الفرس ادهماماً أي صار أدهـم      : ملوك الخيل دهمها، قال الجوهري    : والعرب تقول  .أدهم، وبعير أدهم  

  )ط البسيالبحر(: قول عنترة: وشاهده
  )٢(م والِجيِف حِلك       فَعاد مختَِضباً ِبالدَأدهمخُضتُ الغُبار ومهري 

  ) الكاملالبحر(: قول طرفة: وشاهده) دهم(كما ورد بصيغة 
  )٣( هِم ِبالدهمالد       بادي وَأغشى ـوَأنا ِامرٌؤ ُأكوى ِمن القَصِر ال

  .ة والحارث وعنترةلم يرد اللفظ إال عند الشعراء طرف
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٤  عنترة  أدهم

  ١  طرفة
  دهم

  ١  الحارث بن حلزة
  ٦  الكلي المجموع

  :الجون -٢
الجـيم  :  جـون )٤(مقاييس اللغـة من ذلك ما ورد في معجم   ،   وغيره هو األسود أو األبيض من الخيل     
 من باب تسمية المتـضادين      -عند أهل اللغة  - األسود واألبيض، وهو     والواو والنون أصٌل واحد، يقال الجون     

  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس :وشاهده .باالسم الواحد
 تّى نَحِسبحولَنا       ِنقاداً والخَيَل ح تّى نَحِسبح بنَشروون٥( َأشقَراالج(  

  ) الكاملالبحر(: وقول لبيد
  )١(لفَةً       ومتى تَشَأ تَسمع ِعرار ظَليِم ِخوجونُأدم موشَّمةٌ 

                                                
  ).دهم( مادة ٢/١٤٤٣) ١(
  .٨٨ص: ترةديوان عن) ٢(
  .٢١٨ص: ديوان طرفة) ٣(
  ).جون( مادة ١/٤٩٦)٤(
  .١٧٩ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
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  .ولبيدوزهير  امرئ القيس لم يرد اللفظ إال عند
  .)٢(رس الفَأن يقصدعند زهير بمعنى اللون األسود دون ) الجون (ورد لفظ

  
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  امرؤ القيس

  الجون  ١  زهير
  ٤  لبيد

  ٨  يالكل المجموع
  : صفات تدل على السرعة-٢

  .، سبوحموح ج، طمرة، ساهم، اليعبوب،السوابق
   :لسوابقا -١

القُدمـةُ فـي    : السبق:  سبق )٣( هي الخيل تُخرج للسباق والمنافسة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب            
هي الخيل، : جاج قال الز)قاًفالسابقات سـب : (الجري وفي كل شيء، والجمع األسباق والسوابق، وفي قوله تعالى 

  :هوشاهد. وسبقتُ الخيل، وسابقتُ بينها إذا أرسلتُها وعليها فرسانُها، لتنظر أيها تسِبق
  )البحر الطويل: (قول عنترة

  )٤(واِصيا وَأقِبلوها النَّسواِبِقهاوقُلتُ لَهم ردوا المغيرةَ عن هوى       
  )البحر البسيط: (وقول لبيد

كَها ُأولَى وراِبِقهالَّتْ فَأدوس    رهال بو عولَتْ ما ِبها ر٥(فأقْب( 

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة

  سوابق
  ١  لبيد

  ٢  الكلي المجموع
  : ليعبوبا-٢

                                                                                                                                                            
  .١٨٥ص: ديوان لبيد) ١(
  ٢٠ص:            ديوانه كََأنَّه       عصيم كُحيٍل في المراِجِل معقَِدِبجوٍنوتَنِضح ِذفراها   )البحر الطويل: (قوله) ٢(
  ).سبق( مادة ٣/١٩٢٨) ٣(
  ١٥٩ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٥١ص : ديوان لبيد) ٥(
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    الفرس الطويل الـسريع،  :  اليعبوب)٢(لسان العربجم من ذلك ما ورد في مع    )١(يهو الفرس سريع الجر
: قول لبيـد :  وشاهده.الكثير الجري؛ وقيل الجواد السهُل في عَدوه، وقيل الجواد البعيد القَدر في الجري     : وقيل

  ) الرملالبحر(
شِّ الصعبوٍبوِت ِبَأجليهالغَزِو ص ِمن يقَ الح٣( ِإذا       طَر(  

  . لبيدإال عندلم يرد اللفظ 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  يعبوب

  ١  الكلي المجموع
  : ساهم-٣

:  يقـال  ،)٤(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       هي الخيل متغيرة اللون، محمولة على كريهة الجري،         
 يعطَى دون سهم العتيـق مـن        محموٌل على كريهة الجري، وفرس مسهم، إذا كان هجيناً        : فرس ساهم الوجه  

  ) الكاملالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.الغنيمة
  )٥( الوجوِه كََأنَّما       تُسقى فَواِرسها نَقيع الحنظَِلساِهمةُوالخَيُل 

  ) الوافرالبحر(:  عمرو بن كلثومقول: وشاهده) سواهم(كما ورد بصيغة الجمع 
  )٦( يعتَِزمن على الخَباِرسواِهم      جلَبنا الخَيَل ِمن جنبي َأريٍك 

  . امرئ القيس وعمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد: عند الشعراء اللفظورد
  .)٧(ساهم بمعنى آخر عند لبيد لفظ وردكما 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس
  ساهم  ١  عنترة
  ١  لبيد

  ١  عمرو بن كلثوم  سواهم

                                                
  .١٥٣ص: فقه اللغة) ١(
  ).عبب( مادة ٤/٢٧٧٤) ٢(
  .١٤٩ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).سهم( مادة ٣/٢١٣)٤(
  .٩٩ص: ديوان عنترة) ٥(
  .٤٨ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
  ١٤٩ص:          ديوانهمحبوك الكَفَل الوجِه شَديد َأسره       مغبطُ الحاِرِك ساِهم  )البحر الرمل: (قوله) ٧(
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  ١  لبيد
  ٥  الكلي المجموع

  :  ِطِمرة-٤
  الطاء والميم والراء أصٌل صحيح يدلُّ : طمر) ٢( من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة)١(هو الفرس الوثّاب     

:  هوي الشيء إلى األسفل، يقال للفرس ِطِمر، كأنَّه الوثّـاب          -قريب منه -أحدهما الوثب، واآلخر    : على معنييْْن 
رطم :ثَبالبحر الكامل: (قول عنترة :وشاهده. و (  

  )٣(وى ذَياِل       ومقَلٍَّص عبِل الشَِّطِمرٍةِمن كُلِّ شَوهاِء اليديِن 
  )البحر الكامل: (وقول لبيد

  )٤(       يعدو علَيها القَرتَيِن غُالمِطِمرٍةوجواِرن بيض وكُلُّ 
  .لشاعرينلم يرد اللفظ إال عند هذين ا

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عنترة
  طمرة

  ٢  لبيد
  ٣  الكلي المجموع

   :سبوح -٥
السين والباء والحـاء    : سبح) ٥(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       الخيل تسبح في سيرها بيديها،      

الحـسن مـد    : السابح من الخيـل   : أحدهما جنس من العبادة، واآلخر جنس من السعي، واألخير منه         : أصالن
  ) المتقاربالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.اليدين والجري

وحاًبسِة السععمها       كَمِإحضارموحاً وِف الموقَِد ج٦(ع(  
  ) الطويلالبحر(: قول عنترةو

  )٧(تخاء كاِسر ِإذا ِاغتَسلَت ِبالماِء فَ     في الغُباِر كََأنَّها      سبوٍحوكُلُّ   
  )البحر الطويل(: قول امرئ القيس: وشاهده) السابحات(بصيغة اللفظ  كما ورد

  )٨( على الونى      َأثَرن غُباراً ِبالكَديِد المركَِّلاِبحاتُالسِمسح ِإذا ما 
                                                

)١ (ر الخلِْق مستعداً للعدو فهو طمرشم١٥٢ص: فقه اللغة. إذا كان م.  
  ).طمر( مادة ٣/٤٢٣) ٢(
  .١٠٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  .١٧١ص: ديوان لبيد) ٤(
  ).سبح( مادة ٣/١٢٥) ٥(
  .٣٤٨ص: ديوان امرئ القيس) ٦(
  .٦٤ص: ديوان عنترة) ٧(
  .٨٤ص: امرئ القيسديوان ) ٨(
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  ) الكاملالبحر(: قول عنترة: وشاهده) سابح( بصيغة ورد
 دوا كُلَّ َأجردَأع برشاها           ِبٍحساصخَفَّ حلَت وٍة ذَبنَجيب١( و(  

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
  
  

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس
  سبوح

  ١  عنترة
  ١  امرؤ القيس  السابحات

  ٢  عنترة
  سابح

  ١  زهير
  ٦  الكلي المجموع

  :جموح-٦

 فرس جمـوح إذا لـم يـثِن    )٣(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم     ،)٢(لنشيطتُقال للفرس السريع ا     
  ه، وجمح الفرسرأس     وجموح، والذكر واألنثى         بصاحبه ذهب جرياً غالباً، واعتز جامح ه وغَلَبه، وفرسفارس 

:  القـيس قول امرئ:  وشاهده .الفرس الجموح أن يكون سريعاً نشيطاً قروحاً      : قال األزهري  .في جموح سواء  
  ) المتقاربالبحر(

موحاًوحاً بسجو ِة السععمها       كَمِف الموقَِدِإحضار٤(ع(  
  . امرئ القيسلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  جموح

  ١  الكلي المجموع
     

                                                
  .١٥١ص: ديوان عنترة) ١(
أحدهما عيب وهو إذا كان يركب رأسه ال يثنيه شيء، والجموح الثاني النـشيط الـسريع وهـو                  : فرس جموح له معنيان   ) ٢(

  .١٥٣ص: فقه اللغة. ممدوح
  ).جمح(  مادة ١/٦٧٢)٣(
  .٣٤٨ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
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 جدول باأللفاظ الدالة على الخيل

  تكرارهاعدد   اللفظ  الرقم
  ١٢٣  خيل  ١
  ٤٨  جواد  ٢
  ٩  فرس  ٣
  ٢  حصان  ٤
  ١٢  مهر  ٥
  ١  بغل  ٦
  ٤  ورد  ٧
  ١٤  مشهر  ٨
  ١  مشعلة  ٩
  ٧  رعيل  ١٠
  ٢  قنابل  ١١
  ٦  أجرد  ١٢
  ١  شنون  ١٣
  ٢  مسوم  ١٤
  ١  سالهب  ١٥
  ٢  هيكل  ١٦
  ١  طرف  ١٧
  ١  عجلزة  ١٨
  ٨  مضمرة  ١٩
  ٢  ِعتاق  ٢٠
  ٢  مقلّص  ٢١
٢٢  ٧  أقب  
  ٩  اعكر  ٢٣
  ٢  صافنات  ٢٤
  ١  زاهق  ٢٥
  ١  زاهم  ٢٦
  ٢  شيظم  ٢٧
  ١  ِمحمر  ٢٨
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  تكرارهاعدد   اللفظ  الرقم
  ٨  نهد  ٢٩
  ٢  قوداء  ٣٠
  ٦  أدهم  ٣١
  ٨  جون  ٣٢
  ٢  سوابق  ٣٣
  ١  يعبوب  ٣٤
  ٥  ساهم  ٣٥
  ٣  طمرة  ٣٦
  ٥  سبوح  ٣٧
  ١  جموح  

  ٣٠٦  المجموع الكلي
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  :ب في هذا البانتائج توصل إليها الباحث
  : لباس الحرب-أوالً

ُ من أهم أدوات القتال للمحارب في الدفاع عن نفسه؛ فهو أفضل األدوات الحربية للوقاية               الدرعيعتبر  
مرة، وأن أعلى نـسبة تكـرار       ) ٨٣( مرة، أما مجاالته     )٢٤(تكراره  من طعنة رمح أو رمية سهم؛ حيث بلغ         

  .مرة) ١١( حيث تكرر )الحديد؛ الدال على الدرع(في مجاالته سجلها لفظ 
أقّل نسبة األلفاظ شيوعاً عند شعراء الدراسة مقارنةً باألدوات الحربية، حيـث            ) التُّرس(وتعتبر اآللة الحربية    

مرات فقط، وهذا إن دّل على شيٍء فإنما يدّل على شجاعة اإلنسان العربي وعلى قـوة                ) ٤(بلغ نسبة التكرار    
  .هة مباشرة مع العدوشكيمتهم في الحروب، حيث تكون المواج

  .% ٥، وبلغت نسبة الترس من لباس الحرب% ٩٥ ومجاالته الدرع ألفاظوبلغت نسبة 
  : حيوانات الحرب-ثانياً

 في أشعاِره عن كل ما يحيط به؛ حيث شخَّص لنا الحياةَ البدائيةَ فـي العـصر         الجاهلي الشاعرتحدث  
ه ذكر كلَّ ما عايشه في حياته من حروب ومعارك، حتـى ذَكـر              الجاهلي؛ السيما الحياةَ السياسية، ولذلك نرا     

الحيوانات في أشعاره؛ فذكر منها الظبي واألسد وغيرها، لكن األبرز في األلفاظ الواردة عنده هو ِذكْر لفـظ                  
وبعد تحليل   .م في الحرب  لم أَ سواء أكان في الس   اإلبل والخيل ومترادفاتها، فهي التي اقتناها في ِحلِّه وترحاله،          

 أكثر  اإلبلاأللفاظ الدالَّة على    مقارنةً ب  الخيلاأللفاظ الدالَّة على    الباحث أن نسبة تكرار     األلفاظ وإحصائها رأى    
مـرةً؛ أي إن نـسبة      ) ٧٦(ت  قد تكـرر  ف اإلبلاأللفاظ الدالة على    ، أما   مرةً) ٣٠٢( ابكثير، حيثُ بلغ تكراره   

وذلك راجـع    ،%٢٠,٤مقارنة باأللفاظ الدالة على اإلبل التي بلغت        % ٧٩,٦شيوع األلفاظ الدالة على الخيل      
إلى أنالجاهلي اعتمد في حروبه على الخيل فقط اإلنسان .   

يطلق على الذَّكر واألنثى، أمـا البعيـر فهـو    ) جمل( التي توصل إليها الباحث، أن لفظ        -أيضاً-ومن النتائج   
  .للذَّكَر، والناقة لألنثى

  . يطلق على الذكر واألنثى) فَرس( لفظ ومثيله
  ).أي تُحلب( والقح؛ لبونكذلك إذا كانت الناقة ذاتَ لبن فهي 

ـ               عنـد  ) الـورد (و) المشهر(كما الحظ الباحث ورود بعض ألفاظ ذات ِداللة خاصة على اسم فَرٍس معينة؛ ك
  .باق؛ كالسوابقكما وردت بعض األلفاظ الدالَّة على الخيل في مرتَبة الس. المهلهل

  . تفرد بها عنترة وحده)الحصان(ـكوأن األلفاظ المشهورة الدالة على الخيل 
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  . ورد عند عمرو بن كلثوم وعنترة فقط)هرالم(لفظ وأن 
  .لم يرد إال عند المهلهل فقط) البغل(لفظ وكذلك 

جماعـة الخيـل أو جماعـة       ؛ حيث كان يطلق هذا اللفظ على        )قنابل(وجود تطور داللي في لفظ وحيد وهو        
  . على المتفجرات المعروفة-اآلن–الناس، ثم أصبح يطلق 
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  الباب الخامس
  

  مجاالت األلفاظ الدالّة على الهجوم والدفاع في الحروب
    

  
  :وفيه فصالن

  
  .األلفاظ الدالة على الهجوم: الفصل األول

  
  .األلفاظ الدالة على الدفاع: الفصل اآلخر

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 - ١٩٩ -

  
  :مدخل

  في الجاهلية كانت ِسجاالً بين           كثير يعلم أن الحرب نمنّا م 
ن؛ فمرةً يهاجمون عدوهم ويقتلون وينهبون ما بحـوزتهم،         المتقاتلي

 يبذلون الغالي  - في حال اإلغارة عليهم    -ومرةً يدافعون عن حياتهم   
  .والنفيس لحماية أنفسهم من شر هزيمة أو من بطش مغير

لذلك تمخّضتْ عن هذه الحالة ألفاظٌ دونها شعراء الجاهلية في ذلك           
قةَ ما يجري بينهم في الحروب؛ كـأنهم        العصر، حيث بينوا لنا حقي    

  .يصورون لنا مشاهد تمثيليةً ِلما يحدث في العصر الجاهلي
  :ِلذا فقد قُسم الباب إلى فصلين

  
  .األلفاظ الدالة على الهجوم: الفصل األول

  :مبحثانوفيه 
  .ألفاظ تدل على المبادرة بالحرب والقتال:  األولالمبحث
  .اإلقدام والمنازلة في القتاللى ألفاظ تدل ع: خر اآلالمبحث

  
  .األلفاظ الدالة على الدفاع: الفصل اآلخر
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  الفصل األول
  

  األلفاظ الدالة على الهجوم
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   األولالمبحث
  لفاظ تدل على المبادرة بالحرب والقتالأ

  . يعدو- أعد- ابتدر-أغار: ونعرضها على النحو التالي
   :ارأغ-١

أحدهما : الغين والواو والراء أصالن صحيحان    :  غور )١(أي أقدم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة         
 فاألصل - هو المراد-خفوض في الشيء وانحطاط، واألصل اآلخر إقدام على أخذ ماٍل قسراً وحرباً، واآلخر         

  )البحر الوافر(: المهلهلقول : وشاهده. أغار بنو فالن على بني فالن إغارة وغارة: يقال. اإلغارة
  )٢(فَغارواُأصرفُ مقلَتَي في ِإثِر قَوٍم       تَباينَِت الِبالد ِبِهم 

  .لم يرد اللفظ إال عند المهلهل وبصيغة الماضي
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  أغار

  ١  المجموع الكلي
  :ابتدر-٢

 بدرتُ إلى الشيء أبـدر بـدوراً؛        )٣( األخذ، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب         بدأ وهب وأسرع في    
  )الطويل البحر(: طرفةقول : وشاهده .تبادروا إلى أخذه: أسرعتُ، وابتدروا السالح
  )٤(الح وجدتَني       منيعاً ِإذا بلَّت ِبقاِئِمِه يدي القَوم السِابتَدرِإذا 

  ) ر الطويلالبح(: عنترةقول و
  )٥(ناِبِك َأقتَماٍة       َأثَرنا غُباراً ِبالسهب ِمن بعِد غار النَّابتَدرناِإذا ما 

  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين من شعراء الدراسة
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ابتدر  ٢  طرفة
  ١  عنترة

  ٣  المجموع الكلي
  

                                                
  .٣٠الباب األول صنظر ي) غور(  مادة ٤/٤٠١) ١(
  .٣١ص: ديوان المهلهل) ٢(
  ).بدر( مادة ١/٨٢٢) ٣(
  .١١٥ص: ديوان طرفة) ٤(
  .١٣٧ص: ديوان عنترة) ٥(
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٣-أعد:  
: ما ُأعد ألمٍر يحدث مثل اُألهبة، يقال      :  العدة )١(استعد، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب        تأهب و   

البحـر  (: عنتـرة قـول  : وشاهده. التهيؤ له : هيأه له، واالستعداد لألمر   : أعددتُ لألمر عدتَه، وأعده ألمِر كذا     
  )الكامل

 برواصدنََأعساِبٍح       و دشاها كُلَّ َأجرخَفَّ حلَت وٍة ذَب٢(جيب(  

  )البحر الطويل(: لبيدقول و
  )٣(راِئِق   شَديد الِعماِد ينتَحي ِللط مأثوراً قَليالً حشوره    وَأعددتُ

   .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة

أعد  
  ١  لبيد

  ٢  المجموع الكلي
  : يعدو-٤

 العين والدال والحرف المعتـّل أصـٌل        :عدو) ٤(يجري ويقدم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة         
واحد صحيح يرجع إليه الفروع كلها، وهو يدلُّ على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه، مـن               

  )البحر الكامل(: عنترةقول : دهوشاه .هو عاٍد" عدا يعدو عدواً"، الحضرذلك العدو، وهو 
عدونواِبسايع ستَلِئمينجاها        قوداً ِبالمو٥(تَشَكّى َأينَها و(  

  .لم يرد اللفظ إال عند عنترة وبصيغة الجمع فقط
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  يعدون

  ١  المجموع الكلي
  
  
  

                                                
  ).عدد( مادة ٤/٢٨٣٤) ١(
  .١٥١ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٩٠ص: ديوان لبيد) ٣(
  ).عدو( مادة ٤/٢٤٩) ٤(
  .١٥٢ص: ديوان عنترة) ٥(
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  المبحث اآلخر
  قدام والمنازلة في القتالألفاظ تدل على اإل

  
  . القى- حمل-ثأر- اقتحم - كر- أقدم- طار- قراع- قاتَل-نازل: ونعرضها على النحو التالي

  :نازَل -١
النُّون والزاء والالم كلمة صحيحة تدلُّ على :  نزل)١(ةقاتَل وحارب، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغ     

البحـر  : (قول امرئ القـيس   : وشاهده. أن يتنازل الفريقان  : الحربهبوط شيء ووقوعه، ومن ذلك النِّزال في        
  )الكامل

  )٢( البطََل الكَريه ِنزالُه       وِإذا ُأناِضُل ال تَطيشُ ِسهاميوُأناِزُل
  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده) ناِزل(كما ورد اللفظ بصيغة اسم الفاعل 

 ضاِربم َأخو ِثقٍَة ينِزِل   ناِزالًفيهلَم ي فاِرسو ِفيشر٣(    ِبالم(  
  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  ُأنازل
  ١  عنترة  ناِزل

  ٢  المجموع الكلي
  :قاتَل -٢

القاف والتاء والـالم أصـٌل      :  قتل )٤(    نازل وقارع األبطال وأماتَهم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           
البحـر  : (قول عنتـرة   :وشاهده .صحيح يدلُّ على إذالل وإماتة، ومقاتل اإلنسان المواضع إذا ُأصيبتْ قتلَه ذلك           

  ) البسيط
  )٥(عن في ِإثِرِهم َأمضى ِمن اَألجِل فُرسانَهم حتّى مضوا ِفرقاً       والطَّقاتَلتُ

  .هذا المعنى إال عند عنترةلم يرد اللفظ بهذه الصيغة و
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  قاتَل

  ١  المجموع الكلي
                                                

  .٢٥وانظر الباب األول ص). نزل(  مادة ٥/٤١٧) ١(
  .٢٥٦ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  .١٠٠ص: ديوان عنترة) ٣(
  . ١١وانظر الباب األول ص). قتل(  مادة ٥/٥٦) ٤(
  .١٠٩ص: ديوان عنترة) ٥(
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  :ِقراع -٣
القاف والراء والعين معظم الباب ضـرب  : قرع )١(هو الضراب، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        

  :وشاهده. قرع بعضهم بعضاً: الالشيء، يقال قرعتُ الشيء وأقرعتُه ضربتُه، ومقارعة األبط
  ) الطويلالبحر(: قول عمرو بن كلثوم

ِقراعالس ذي َأثِليوِف ِبالسراٍح ذي َأراٍك ولَّنا       ِبَأرٍض ب٢(يوِف َأح(  
  )البحر الوافر(: عنترةقول و

 رتاعم نّي       ِإذا ما فَرلي اَألبطاَل ع٣(الِقراِعفَقُلتُ لَها س(  
  .لبيد  وعنترةاللفظ إال عند الشعراء عمرو بن كلثوم ولم يرد 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عمرو بن كلثوم
  راعِق  ١  عنترة
  ١  لبيد

  ٣  المجموع الكلي
  :طار -٤
حركة ذي  :  الطيران )٤( الطير معروف، وهو الذهاب بسرعة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب               

 البحـر (: زهيرقول : وشاهده. أي ذُِهب به بسرعة، وكأن الطير حملتْه      : لهواء بجناحيه، واستُطير  الجناح في ا  
  )الطويل

  )٥(ماِح ال ِضعافٌ وال عزُل ِإلى مستَغيِثِهم       ِطواَل الرطارواِإذا فَِزعوا 
  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعر زهير

  جدول إحصائي
  اعدد تكراره  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  طاروا

  ١  المجموع الكلي
 
 

                                                
  ).قرع( مادة ٥/٧٢) ١(
  ٥٤ص : ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  ٨١ص: ديوان عنترة) ٣(
  )طير( مادة ٤/٢٧٣٥) ٤(
  ٥٩ص: ديوان زهير) ٥(



 - ٢٠٥ -

   :ِدمقْ ُأ -٥
قدمهم يقدمهم قـدماً وقـدوماً   : عن السيرافي )١(أتقدم فأكون أماماً، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب   

  مر، ورجٌل قُدبل ودم نقيض ُأخُر، بمنزلة قُبم، صار أمامهم، وقُدهنـاس  يقتحم األمور واألشياء ويتقدم ال: وِقدم
  )البحر الكامل(: عنترةقول : وشاهده. ويمشي في الحروب قدماً

  )٢(يغَِم كَالِهزبِر الضُأقِدميا عبَل لَو َأبصرِتني لَرَأيِتني       في الحرِب 
  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعر عنترة

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٣  عنترة  أقْدم

  ٣  المجموع الكلي
٦-كر :  

الكـاف والـراء   :  كر)٣(أي اإلقدام بعد الرجوع، وهو عكس الفر، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة 
  . جمٍع وترديد، من ذلك كررتُ وذلك رجوعك إليه بعد المرة األولىأصٌل صحيح يدلُّ على

  :ورد اللفظ بصيٍغ واشتقاقات مختلفة منها
١- البحر الطويل(: يسامرئ الققول : ، وشاهدهِمكَر(  

عاً   ِمكَردِبٍر مقِبٍل مم ِمفَر الس طَّهخٍر حلموِد صِل    كَج٤(يُل ِمن ع(  
٢- البحر الوافر( :قول عنترة: ، وشاهدهَأكُر(  

َأكُرةَ الرنَّدهال َأخشى المرٍب       وح وملى الفَواِرِس ي٥(قاقا ع(  
  )البحر الكامل: ( قول عنترة: ر، وشاهده تكرار؛ وهي كثرة الك-٣

  )٦( والكَلِمكراِرالتَّوفَواِرٍس لي قَد عِلمتُهم       صبٍر على 
  .المهلهل وامرئ القيس وطرفة وعنترة: ورد اللفظ عند الشعراء

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  الكر  ٣  المهلهل
  ٢  امرؤ القيس

                                                
  ).قدم( مادة ٥/٣٥٥٢) ١(
  ١٣١ص: ديوان عنترة) ٢(
  ).كر( مادة ٥/١٢٦) ٣(
  ٨٣ص: ديوان امرئ القيس) ٤(
  ٩٤ص: ديوان عنترة) ٥(
  ١٢٧ص: ديوان عنترة) ٦(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  طرفة

  ٢  رو بن كلثومعم
  ١٠  عنترة

  ١٨  المجموع الكلي
  : ثأر -٧

الثاء والهمزة والراء أصٌل واحـد،      :  ثأر )١(قتُْل القاِتِل انتقاماً؛ من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           هو
درك صـاحبه   هو الثأر المنيم، أي إذا أ     : ثأرتُ فالناً بفالن، إذا قتلتُ قاتلَه، ويقال      : وهو الذَّحل المطلوب، يقال   

  )البحر السريع: (قول المهلهل :نام، ويقال في االفتعال منه أثأرتُ، وشاهده
  )٢( ِبِه فَِاشحذوا       ِشفاركُم ِمنّا لَِحز الحلوقنَثَأرِإن نَحن لَم 

  )البحر الطويل: (قول المهلهل :، وشاهده)افتَعل( على وزن )اثّأر(كما ورد اللفظ بصيغة 
  )٣(ِاثََّأريٍل وعقراً ِبعقِركُم       جزاء العطاِس ال يموتُ مِن فَقَتالً ِبتَقت

  )البحر البسيط (،)أفتَِعُل(على وزن ) أثَّئر (:وقول لبيد
  )٤ (َأثَِّئرر ِمنّي رمةً خَلَقاً       بعد المماِت فَِإنّي كُنتُ يب ِإن تَعوالنِّ

  )البحر الخفيف: (قول المهلهل: ، وشاهده)علفَ( على وزن )ثْأر(وورد بصيغة المصدر 
  )٥(يوفُ شَيبان قَتال فيِه       َأو تَعم السثَأرقَد قَتَلنا ِبِه وال 

  .ورد اللفظ عند هذين الشاعرين
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل  نثأر

  رِئ أثَّ-راثَّأ  ١  المهلهل
  ١  لبيد

  ١  لالمهله  ثْأر
  ٤  الكلي المجموع

  

                                                
  ).ثأر( مادة ١/٣٩٧)١(
  .٥٦ص: ديوان المهلهل) ٢(
  .٣٠ص: المرجع السابق) ٣(
  .٦٣ص: ديوان لبيد) ٤(
  ٦٠ص: هلديوان المهل) ٥(
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  : اقتحم -٨
:  قال ابن األعرابي في قوله)١(أقحم واقتَحم، أي هاجم بجرأة، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب 

مإذا حاربوا في حروبهم قُح واقتحم المنزل: قال" قوم ،مًوجرأة وتقح إقدام :همقول المهلهل: وشاهده. هج :
  ) البسيطالبحر(

  )٢(       ناراً ُأهيجها حيناً وُأطفيهامقتَِحماًقِدماً غَصصاً ِللحرِب مستَ
  )البحر الكامل(: عنترةقول و

  )٣(نِقضاض اَألجدِلحماً       فيها وَأنقَض ا الِهياج تَقََأقتَِحمفَعلَيِه 
  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين

  جدول إحصائي
  دد تكرارهاع  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  مقتِحأ م،مقتِح

  ٦  عنترة
  ٧  المجموع الكلي

 :ِحمل-٩

الحـاء  :  حمـل )٤(حمل الشيء كأن يكون على الظهر مثالً، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة                  
والميم والالم أصٌل واحد يدلُّ على إقالل الشيء، يقال حملتُ الشيء وأحملٌه حمالً، والٍحمل ما كان على ظهرٍِ                  

  )البحر البسيط(: عنترةقول : وشاهده. أو رأس
 ومنّي يع واِديلوا جحِملُنيسطَِلين بلتُ عطٌَل َأو حل فاتَني ب٥(       ه(  

  ) الكامللبحرا(: وقوله
حِملنخَفَّ ِلواهاي ربقُراً ِإذا ما الحِبالقَنا       و داِعس٦( ِفتياناً م(  

  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعر عنترة
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٦  عنترة  ن، يحملْ، يحملحمل

  ٦  المجموع الكلي
                                                

  ).قحم( مادة ٥/٣٥٣٩) ١(
  ٩١ص : المهلهلديوان  ٢)(
  ١٠١ص: ديوان عنترة) ٣(
  ).حمل( مادة ٢/١٠٦) ٤(
  ١١٠ص: ديوان عنترة) ٥(
  ١٥٢ص: المرجع السابق) ٦(



 - ٢٠٨ -

  :القى-١٠
الالم والقاف والحرف المعتّل أصـول    :  لقى  )١(ا ورد في معجم مقاييس اللغة     الْتقى واجتمع، من ذلك م       

: فاألصـل المقـصود   . أحدهما يدّل على عوج، واآلخر على توافي شيئين، واآلخر على طرح شـيء            : ثالثة
  لُقياً ولُقياناً، والجمع لُقى هة، أي مرة واحدةً وِلقاءةً، ولقيعمرو بـن كلثـوم   قول: وشاهده. المالقاة، ولقيتُه لَقْو :

  )البحر الوافر(
  )٢(قع كاِب والنَّلَقيتُهمفَكَم عفَّرن ِمن وجٍه كَريٍم       غَداةَ 

  )البحر الوافر(: عنترةقول و
  )٣( الِعدا وحِفظتُ قَوماً       َأضاعوني ولَم يرعوا جنابيوالقَيتُ
  .لثوم وعنترة ولبيدالمهلهل وعمرو بن ك: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  ١  عمرو بن كلثوم

  ١٢  عنترة
  القى

  ١  لبيد
  ١٥  المجموع الكلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).لقى( مادة ٥/٢٦٠) ١(
  .٢٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  .١٣ص: ديوان عنترة) ٣(
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 جدول باأللفاظ الدالة على لغة الهجوم

عدد   اللفظ  الرقم
  تكراراها

  ١  أغار  ١
  ٢  ابتدر  ٢
  ٣  قراع  ٣
٤  ٢  أعد  
  ١  يعدو  ٥
  ٢  نازل  ٦
  ١  قاتل  ٧
  ١  طار  ٨
  ٣  أقدم  ٩
١٠  ١٨  كر  
  ٦  اقتحم  ١١
  ٤  ثأر  ١٢
  ٦  حمل  ١٣
  ١٥  القى  ١٤

  ٦٦  المجموع الكلي
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  الفصل اآلخر
  

  األلفاظ الدالة على لغة الدفاع
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  األلفاظ الدالة على لغة الدفاع
والـديار  ! ؟.. والِحمى والِعرض مسألةً كبيرةً وهماً عظيماً عند العرب، كيـف ال        يشكُّل الدفاع عن الديار   

عندهم أغلى ما يملكه اإلنسان الجاهلي؛ فهو يفدي نفسه ليدافع عن ِعرضه، وربما يهيج القبيلةَ كلَّها للدفاع عن                  
الديار عند مهاجمتها من ِقبل العدو.  

  : على لغة الدفاع وجد الباحثُ أنها تمثّلتْ في األلفاظ التاليةوعند تحليل الوحدات الدالة
  . دعا- الذود- الِحمى- المنع-الدفاع

  : الدفاع-١
الـدال والفـاء    :  دفـع  )١(هو معروف، عكس الهجوم؛ وهو الرد، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة                 

  .الشيء أدفعه دفْعاً، ودافع اُهللا عنه السوء دفاعاًوالعين أصل واحد مشهور يدّل على تنحية الشيء، يقال دفعتُ 
  :وقد ورد اللفظ بصيغ متعددة

  )البحر الكامل: (قول عنترة: وشاهده) مفاِعل( بصيغة اسم الفاعل على وزن مداِفع، -١
  )٢( ومخاِدٍع ومعرِبِدومداِفٍعوفَواِرس الهيجاِء بين مماِنٍع       

  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس: وشاهده) مفاِعل(غة اسم آلة على وزن ، بصيمداِفع -٢
  )٣( قَيصرامداِفِعِإذا نَحن ِسرنا خَمس عشرةَ لَيلٍَة       وراء الِحساِء ِمن 

  )البحر الوافر: (وقول لبيد: وشاهده) فعلتُ(، بصيغة الفعل الماضي على وزن دفعتُ -٣
  )٤(يم عنه       وقَد َأمسى ِبمنِزلَِة المضيِم الضدفَعتُومولى قَد 

  .امرئ القيس وعنترة ولبيد: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  مداِفع
  ١  امرؤ القيس  مداِفع
  ٢  لبيد  دفعتُ

  ٤  المجموع الكلي
  :المنع-٢
أصٌل الميم والنون والعين    :  منع )٥(من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة       هو الصد، وعكس العطاء،        

 ةصحيحنْعوم ومنّاع، ومكان منيع، وهو في عز هو خالفُ اإلعطاء، ومنعتُه الشيء منعاً، وهو مانع.  

                                                
  ).دفع( مادة ٢/٢٨٨) ١(
  ٥٧ص: ديوان عنترة) ٢(
  ١٧٧ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  ١٧٨ :ديوان لبيد) ٤(
  ).منع( مادة ٥/٢٧٨) ٥(
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  .منع، مانع، تمنع: اللفظ بصيغ متعددة منها وقد ورد
  )البحر الطويل(: امرئ  القيس قوُل:  وشاهده)فَعل( على وزن)منَع( صيغة الفعل الماضي، -١

 مم       هدونَه َأمس قَوماً كُنتُم نَعواَأال ِإن١( جاراِتكُم آَل غُدراِنم(  
  )البحر الطويل(: عنترةقول : وشاهده) فاعل(على وزن ) ماِنع( صيغة اسم الفاعل، -٢

الص ستُ لَها ِدرعاً ِمنالقَماِنعاًبِر لَبيشَ الشَّ       وحدييتُ جنفَِرداً و٢(وِق م(  
  )البحرالطويل( :قول زهير: وشاهده) تفعل(على وزن ) تمنع( صيغة الفعل المضارع، -٣

كُمراءنُعدي ولى ِرسِلكُم ِإنّا سع       كُمنُعذَفَتَمنَعنا َأو سَأرماح ٣(ر(  
  .ر ولبيدامرئ القيس وعنترة وزهي: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  منَع  ١  امرؤ القيس 
  ١  لبيد

  ٢  عنترة  مانع
  ١  زهير  تمنع

  ٥  المجموع الكلي
  : الِحمى-٢

منَعه ودفـع   : يةًِمحياً وِحمى وحمايةً وم    حم  الشيء ى حم )٤(لسان العرب     الدفاع، من ذلك ما ورد في معجم        
  )البحر الوافر(: عنترةقول : وشاهده. جعله حمى ال يقْرب: نعنه، حمى المكا

 ومِإنّي اليداِةَأحميولى العع بسآَل ع رَأنصقَومي       و ٥( ِعرض(  
  )البحر الكامل( :وقول لبيد

  )٦(وفود قَومي ِإذ دعتني عاِمر       وتَقَدمت يوم الغَبيِط وحميتُ
  .المهلهل وعنترة ولبيد:  عند الشعراءلم يرد اللفظ إال

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل   أحمي

                                                
  .١٩٩ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .٥٣ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٣٢ص: ديوان زهير) ٣(
  ).حما(  مادة ٢/١٠١٤) ٤(
  .٢٤ص: ديوان عنترة) ٥(
  .٣٧ص: ديوان لبيد) ٦(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٨  عنترة

  ١  لبيد  حمى
  ٥  المجموع الكلي

  :ودالذَّ-٣
ذُدتُه عـن   : السوق والطرد والدفع، تقول   : دوالذَّ )١(أي الدفع، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب             

  )البحر الكامل(: لبيدقول : وشاهده. ه عن الشيء ذوداً وذياداًكذا، وذاد
  )٢(تَذودالهماِم  َأركان كُلِّ قَبيلٍَة       وفَواِرس المِلِك وتَداكََأتْ

  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعر لبيد وبصيغة المضارع

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد   تذود

  ١  لكليالمجموع ا
  : دعا-٤

وادعـوا  : "في قوله تعـالى :  قال الفراء)٣( استغاث وطلب العون، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب     
آلهتكم ويقول استغيثوا بهم، وقولك للرجل إذا لقيتَ العدو خالياً فادع المـسلمين؛             : يقول" شهداءكم من دون اهللا   

هم ب: أي استغث بهم، وتداعى القومعضاً لالجتماعدعا بعض.  
  .بصيغه واشتقاقاته المتعددة عند عنترة فقط) دعا(وقد ورد اللفظ 

  )البحر الكامل(:  عنترةقول: ، بصيغة الفعل الماضي وشاهدهدعا -١
  )٤(       ودعاء عبٍس في الوغى ومحلِِّلدعالَما سِمعتُ دعاء مرةَ ِإذ 

  )البحر الكامل: (قوله: ند إلى واو الجماعة وشاهده، بصيغة الفعل المضارع المسيدعون -٢
دعونيالرو نتَرِم عِبئٍر في لَباِن اَألده كََأنَّها       َأشطان ٥(ماح(  

  )البحر الوافر: (قوله: وشاهده) فاع(، بصيغة اسم الفاعل على وزن داٍع -٣
  )٦(حشا المنادي دعا في الحرِب ِبِاسمي       وناداني فَخُضتُ داٍعوكَم 

  )البحر الكامل: (قوله: ، بصيغة المصدر وشاهدهدعاء -٤
                                                

  ).ذود( مادة ٣/١٢٥٢) ١(
  .٣٧ص: ديوان لبيد) ٢(
  ).دعا( مادة ٢/١٣٨٥) ٣(
  .٩٨ص: ديوان عنترة) ٤(
  .١٢٦ص: المرجع السابق) ٥(
  .٤٢ص: المرجع السابق) ٦(
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  )١( عبٍس في الوغى ومحلِِّلودعاء مرةَ ِإذ دعا       دعاءلَما سِمعتُ 
  )البحر الوافر: (قوله: ، بصيغة اسم المصدر وشاهدهدعوة -٥

  )٢(ِبِاسمي َأم كَناني والخَيُل تَردي       فَما َأدري َأدعوةًدعاني 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٥  دعا

  ٢  يدعون
  ١  داٍع
  ٢  دعاء
  دعوة

  عنترة

١  
  ١١  المجموع الكلي

  
  
  

  الدفاعلغة جدول باأللفاظ الدالة على 
  

  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ٤  دفاع  ١
  ٥  منع  ٢
  ١٠  حمى  ٣
  ١  ذود  ٤
  ١١  دعا  ٥

  ٣١  الكليالمجموع 
  
  
  
  
  

                                                
  .٩٨ص: المرجع السابق) ١(
  .١٤٧ص: المرجع السابق) ٢(
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  :نتائج توصل إليها الباحث من هذا الباب
  

غيـر أنـه   ان بعضهما ببعض كالكر والفر وغيرهمـا،   تيرى الباحث أن لغتي الهجوم والدفاع مرتبط      
    الدفاع لغة  تكررت أكثر من  الهجوملغة  الحظ الباحث بأن-حيث بلغ تَ-لدى الشاعر الجاهلي ٦٦(هـا  كرار (

 الهجومأي إن نسبةَ األلفاظ الدالَّة على       ،  مرةً) ٣١(ها  راكر التي بلغ تَ   خرىلغة األ ال ضعف   -تقريباً-مرة وهي 
 يـدل علـى     وهذا عاً؛داِفهاِجماً أكثر منه م   يعني هذا أنه كان م     ؛%٣٢ ونسبة األلفاظ الدالة على الدفاع       %٦٨

ه في الحروب وإقداِمشجاعة اإلنسان الجاهلي.  
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  الباب السادس
  

  المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على نتــائج المعــارك
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  :مدخل
إن أي معركٍة أو حرٍب بين طرفين مهما كانـت صـفة              

 من  -بعد انتهائها -الطرفين من حيث القوة أو الضعف ال بد لها          
 ومـا  ،األطـراف صر أو انسحاب أحد نتائج، إما بالهزيمة أو النَّ    

بعها من قتلى وجرحى وأسرى وغنائم وغيرهـا، هـذه هـي            يتْ
            طبيعةُ الصراعات منذ الِقدم إلى يومنا هذا، لذلك نـرى شـعراء
الدراسة قد سجلوا في أشعارهم ألفاظاً قيلت في نتائج الحـرب،           
فهم لم يتركوا شاردةً وال واردةً إال قالوها، فهي مكتوبة ومدونـة    

ليعلم اإلنـسان    -وإن كان قد اندثر كثير منها     - ،إلى أن يشاء اهللا   
  .منّا طبيعةَ األلفاظ واألشعار التي نطق بها العرب قبل اإلسالم

 يتّضح أنها تُصنّف إلى أشعارهموبعد تحليل األلفاظ الواردة في 
  :عدة فصوٍل
  .ألفاظ تدل على الموت والفناء: األول الفصل
  .لألفاظ تدل على القت: الثاني الفصل
  .ألفاظ تدل على الجراح: الثالث الفصل
  .ألفاظ تدل على النصر: الرابع الفصل
  .ألفاظ تدل على األسر: الخامس الفصل
  . وتوزيعهاألفاظ تدل على الغنائم: السادس الفصل
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  الفصل األول
  

  ناءاأللفاظ الدالة على الموت والفَ
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  الفصل األول
  دالة على الموت والفناءاأللفاظ ال
اتـه فـي أشـعار      ترادفظهر جلياً بم  ) الموت (لفظ  لنا أن  تبينبعد تحليل األلفاظ الواردة عند شعراء الدراسة        

  :الجاهليين مثل
  .العطاس - لل الثّ-ينالح- الِحمام -ل األج-دى الر-وى الثَّ- الهوى- الثكل-ة المني-الحتف 

  : الموت
الميم والواو والتاء أصٌل صحيح يـدلُّ       :  موت )٢(مقاييس اللغة  ذلك ما ورد في معجم       من )١(ضد الحياة 

  ) الكاملالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.خالف الحياة: على ذهاب القوة من الشيء، منه الموتُ
  )٣( تَخِفقُِبموٍتوِاسَأل حذَيفَةَ حين َأرشَ بينَنا       حرباً ذَواِئبها 

  ) الطويلالبحر( :وقول طرفة
  )٤( أبا حسان جاراً مجاوراًأماتوا    أعمرو بن هنٍد، ما ترى رأي معشٍر

  .ورد اللفظ عند جميع شعراء الدراسة
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٤  المهلهل

  ٢  امرؤ القيس
  ١٢  طرفة
  ٣٢  عنترة
  ٣  زهير
  ٢  لبيد

  الموت

  ٥٥  المجموع
  ١  لالمهله

  ١  امرؤ القيس
  ٢  طرفة

  ميت

  ٣  عنترة

                                                
فَطَـس  : فاضت نفسه، وإذا مات من غير داء قيل: ح بعد الغَم، وإذا مات بعلّة قيللة شديدة قيل أرا  إذا مات اإلنسان من عِ    ) ١(

  ١٢٣ص: فقه اللغة...). وفقَس
  ).موت( مادة ٥/٢٨٣) ٢(
  ٩١ص: ديوان عنترة) ٣(
  ١٢٧ص: ديوان طرفة) ٤(



 - ٢٢٠ -

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٧  المجموع
  ١  المهلهل

  ٣  امرؤ القيس
  ١  طرفة
  ٨  عنترة
  ٢  زهير

  يموتُ، أموت، تمت

  ١٥  المجموع
  ١  امرؤ القيس

  ٣  طرفة
  ١  عمرو بن كلثوم

  ٩  عنترة
  ١  زهير

  مات، أمات، متّ

  ١٥  المجموع
  ١  طرفة

  أموات، موتى  ١  لزةالحارث بن ح
  ٢  المجموع
  ١  طرفة
  ٢  عنترة
  ١  زهير
  ١  لبيد

  الممات

  ٥  المجموع
  ١  عنترة

  مِميت
  ١  المجموع

  ١٠٠  المجموع الكلي
  :والمقاربة له في المعنى فهي) الموت(أما األلفاظ المرادفة للفظ 

  :  الحتف-١
  الحاء والتاء والفاء كلمة : تف ح)٢(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم ، )١(هو الموت والهالك  

                                                
صـلى اهللا عليـه     -النبي  وأول من تكلم بذلك     . ١٣٣ص: فقه اللغة . مات حتف أنفه  : إذا مات اإلنسان من غير تقتيل قيل      ) ١(

  .-وسلم
  ).حتف( مادة ٢/١٣٥) ٢(
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قـول   :وشاهده .، وجمعه حتوف وهو الهالك    فُتْل، وهو الح  عواحدة ال يقاس عليها، وذلك ألنه ال يبنى منها فَ         
  ) البسيطالبحر(: عنترة

 ال تَِرد كَأسٍع       ود ِبال طَمالكي عتٍفيا طاِمعاً في هحه١( َأنتَ شاِرب(  
  ) الكاملالبحر(: قول لبيد :وشاهده) حتوف(جمع  بصيغة ال اللفظورد

 عم مَأيقَنَت ِإن لَم تَذُد       َأن قَد َأحو نهتوِفِلتَذودهاالح٢( ِحمام(  
  .عمرو بن كلثوم والحارث وزهيرامرئ القيس و :عند كل من الشعراءاللفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  هلالمهل
  ٢  طرفة
  ٤  عنترة

  حتف

  ٧  المجموع
  ١  المهلهل
  ٢  عنترة
  ٢  لبيد

  حتوف

  ٥  المجموع
  ١٢  المجموع الكلي

٢-ةالمني:  
الميم والنـون والحـرف   :  منى)٣(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم   الموت،   رادفاتوهي من م      

 .الموت ألنها مقـدرة علـى كـلٍّ       : ء به، والمنية  المعتّل أصٌل واحد صحيح يدّل على تقدير شيء ونفاذ القضا         

  ) البسيطالبحر(: قول عنترة :وشاهده
 ِلموا       َأنعِد ما عِاقتَفوا َأثَري ِمن ب ةَثُمِنيِرِفالمنصم غَير هم٤( س(  

  : الجمعتي بصيغَاللفظ كما ورد
  ) الكاملالبحر(: قول طرفة: ، وشاهدهمنايا -١

فَر الظُلمتُساقيها و كري واِئٍل       بيح ينناياقَ بالم٥( تَغِلب(  
  )البحر الخفيف: (قول الحارث بن حلزة :، وشاهدهمنُون -٢

                                                
  .١٠ص: ديوان عنترة) ١(
  ٢٢٧ص : ديوان لبيد) ٢(

  ).منى( مادة ٥/٢٧٦) ٣(
  ٨٨ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٧٢ص: ديوان طرفة) ٥(
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 كَأنونونالمماءالع نهع نجابوناً يج ن١( تَرِدي ِبنا َأر       ع(  
  .ورد اللفظ عند جميع شعراء الدراسة إال المهلهل

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٣  امرؤ القيس
  ٣  طرفة
  ١٥  عنترة
  ١  زهير
  ٣  لبيد

  المنية

  ٢٥  المجموع
  ٤  امرؤ القيس

  ٢  طرفة
  ١  عمرو بن كلثوم

  ٢٢  عنترة
  ٤  زهير

  منايا

  ٣٣  المجموع
  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  الحارث بن حلزة

  ٣  عنترة
  ١  لبيد

  منُون

  ٥  المجموع
  ٦٤  المجموع الكلي

  :كلالثُّ-٣

  الموت والهالك، وهو فقدان حبيب، وأكثر :  الثُّكُْل)٢(لسان العربمن ذلك ما ورد في معجم الموت،     
أكثر ما يستعمل في فقدان الرجل والمرأة ولـدهما، وفـي           : ها، وفي المحكم  يستعمل في فقداِن المرأِة زوج     ما

حاح فقدان المرأة ولدالخفيفالبحر(: قول المهلهل:  وشاهده.هاالص (  
  

                                                
  .٤١ص : ديوان الحارث بن حلزة )١(
  ).ثكل( مادة ١/٤٩٥) ٢(
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الص بذَه وا كُلَيباً       َأو ُأذيقَ الغَداةَ شَيباندَأو تَر ١(ثُكاللح(  
  ) الكاملالبحر(: وقول عمرو بن كلثوم

  )٢( ويَل َأبيك يا ابن َأبي شَِمركِلِبالثُّهلّا عطَفتَ على ُأخَيك ِإذ دعا       
  .هذين الشاعرين للفظ إال عندلم يرد ا

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل
  الثكل

  ١  عمرو بن كلثوم
  ٢  المجموع الكلي

٤-وىاله:  
مـات،  : ى الرجـلُ  الهوى من السقوط، ويقال هو    ) ٣(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       الموت،        

  ) الوافرالبحر(: قول عمرو بن كلثوم :وشاهده .ة أي ثاكلة فهي هاوي،ه أي هلكت أمه أموهوِت
  )٤(هويتامِن الحامون ثغرك إن     ستعلم حين تختلفُ العوالي

  . الشاعر عمرو بن كلثوملم يرد اللفظ إال عند
  )٥(. عند طرفة)التمنّي( بمعنى كما ورد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عمرو بن كلثوم  هوى

  ١  لمجموع الكليا
  :الثّوى-٥

  : ثُوي الرجل: طول المقام، يقال:  الثَّواء)٦(الموت والهالك، من ذلك ما ورد في معجم لسان العرب     
  : هلك، قال الكُميت: قد ثوى، أقام في قبره، وثوى: قُِبر ألن ذلك ثَواء ال أطول منه، يقال للمقتول

  ُلور بعده جز ِمنووفَ   وما ضرها أن كَعباً ثوى
  )البحر الوافر: (قول عمرو بن كلثوم: وشاهده

  
                                                

  .٦٠ص : ديوان المهلهل) ١(
  .٣٩ص: ن كلثومديوان عمرو ب) ٢(
  ).هوى( مادة ٦/٤٧٢٨) ٣(
  .٢٩ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٤(
  .٢١١ص: ديوانه           فَيا لَك ِمن ذي حاجٍة حيَل دونَها       وما كُلُّ ما يهوى ِامرٌؤ هو ناِئلُه     : قول طرفة) ٥(
  ).ثوا( مادة ١/٢٥٢) ٦(
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  )١(ثَويتابيك فينا       لَقَد فُضت قَناتُك َأو َألفَلَوال ِنعمةٌ 
  .لم يرد اللفظ إال عند عمرو بن كلثوم وبصيغة الماضي

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عمرو بن كلثوم  ثَويتَ

  ١   الكليالمجموع
  :الردى-٦
الراء والدال والياء أصٌل صحيح يدلُّ على       : ردى) ٢(هو الموت، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة            

أهلَكَـه  : الردى، وهو الهالك؛ يقال رِدي يردى إذا هلـك، وأرداه اهللا          : ومن الباب . رمٍي أو تراٍم وما أشبه ذلك     
  )البحر الطويل: (قول عنترة :وشاهده). أماتَه(

  )٣(       وعلَّقَ آمالي ِبذَيِل المطاِمِعىدالركَما قاد ِمثلي ِبالمحاِل ِإلى 
  )البحر الكامل: (قول المهلهل :وشاهده) الردي(كما ورد بصيغة 

  )٤( اَألقعِسِديالرمن مبِلغٌ بكراً وآَل َأبيِهِم       عنّي مغَلَغَلَةَ 
  .المهلهل وامرئ القيس وطرفة وعنترة:  إال عند الشعراءلم يرد اللفظ

  .)٥(عند امرئ القيس) الفضيحة(كما ورد بمعنى آخر وهو 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس

  الردى  ١  طرفة
  ١  عنترة

١  المهلهل  الردي  
  ٤  المجموع الكلي

  :اَألجل-٧
الهمزة والجيم والـالم    :  أجل )٦(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       ت،  وهي غايةُ الوقت في المو       

يدلُّ على خمس كلمات متباينة، ال يكاد يمكن حمُل واحدٍة على واحدٍة من جهة القياس، فكلُّ واحدٍة أصٌل فـي                    
الطويلالبحر(: امرئ القيس قول :وشاهده . غايةُ الوقتُلنفسها، فاألج (  

                                                
  .٢٨ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ١(
  ).ردى(ة  ماد٢/٥٠٦) ٢(
  .٧٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  .٤٦ص: ديوان المهلهل) ٤(
  .١١٤     صصرفتُ الهوى عنهن ِمن خَشيِة الردى       ولَستُ ِبمقلي الِخالِل وال قاِل  :  ديوان امرئ القيس) ٥(
  ).أجل( مادة ١/٦٤) ٦(
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  )١(اَألجل بالِفيِل هو النَّفسطَارة لَاِعٍب       ولِكن قَتَل فَقَالَت وما هذا شَ
  ) الرملالبحر(: وقول عنترة

 سقيني شَرابي ِلقَتلي طاِلباً       رام ن كانم ِلَأين٢(اَألج(  
  .هذين الشاعرينعند إال  لم يرد اللفظ

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  األجل  ١  امرؤ القيس
  ٣  عنترة

  ٤  المجموع الكلي
  :الِحمام-٨
قضاء الموت وقـدره، ِمـن      :  الِحمام بالكسر  )٣(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       قضاء الموت،      

  ) الوافرالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.المنايا، واحدتُها ِحمة: والِحمم، قوِلهم حم كذا، أي قُدر
  )٤(الِحماِم وكَرهاً       فَهل َأحظى ِبها قَبَل رضيتُ ِبحبها طَوعاً

  ) الكاملالبحر(: لبيدوقول 
  )٥(مامهاِحِلتذَودهن وأيقنتْ إن لم تَذُد    أن قد أحم مع الحتوِف 

  .هذين الشاعرين لم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ِحمام  ٣  عنترة
  ١  لبيد

  ٤  مجموع الكليال
  :الحين-٩
: الهالك، حان الرجـلُ : الحين بالفتح:  حين)٦(لسان العربمن ذلك ما ورد في معجم  الموت والهالك،      

  )البحر الطويل(: قول عنترة : وشاهده.هلك، وأحانه اُهللا
  

                                                
  .٤٨٥ص: ديوان امرئ القيس) ١(
  .١٠٢ص: ديوان عنترة) ٢(
  ).حمم(  مادة ٢/١٠٠٧) ٣(
  .١٣٨ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٢٢٧ص : ديوان لبيد) ٥(
  )حين( مادة ٢/١٠٧٥) ٦(
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  )١( وحرباً عظيمةً       تَبيد سراةَ القَوِم ِمن غَطَفاِنحيناًلَقَد جلَبا 
  . الشاعر عنترةم يرد اللفظ إال عندل

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  حين

  ٢  المجموع الكلي
  :للالثَّ-١٠

أحدهما التجمـع،   : الثاء والالم أصالن متباينان   :  ثل ) ٢(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       الهالك،    
 .ثُّل عرشُـه، إذا سـاء حالُـه       : الهالك، ويقال :  الثلل -هو المقصود - يوالثان .واآلخر السقوط والهدم والذُلّ   

  )البحر الرمل(: قول لبيد: وشاهده
 )٣(لَلِبالثَّفَصلَقنا في مراٍد صلقَةً       وصداٍء َألحقَتهم 

  . الشاعر لبيدلم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  الثلل

  ١  المجموع الكلي
   :العطاس-١١

: مات، ويقال للمـوت   : عطَس الرجل :  يقال )٤(الموت والهالك، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة         
طوسع مالبحر الطويل: (قول المهلهل :وشاهده. لُج(  

 زاءقِركُم       جقراً ِبععطاِسفَقَتالً ِبتَقتيٍل وِن االعموتُ م٥(ثََّأر ال ي(  
  .لم يرد اللفظ إال عند الشاعر المهلهل

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  المهلهل  العطاس
  ١  المجموع الكلي

  

                                                
  .١٤٦ص: ديوان عنترة) ١(
  ).ثل( مادة ١/٣٦٨) ٢(
  .١٥٣ص : ديوان لبيد) ٣(
  ).عطس( مادة ٤/٢٩٩٥) ٤(
  .٣٠ص: ديوان المهلهل) ٥(
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 جدول باأللفاظ الدالة على الموت

عدد   اللفظ  الرقم
  تكراراها

  ٩٩  موت  ١
  ١٢  حتف  ٢
  ٦٤  منية  ٣
  ٢  الثكل  ٤
  ١  الهوى  ٥
  ١  الثوى  ٦
  ٤  الردى  ٧
  ٤  لاألج  ٨
  ٤  الِحمام  ٩
  ٢  الحين  ١٠
  ١  للالثّ  ١١
  ١  العطاس  ١٢

  ١٩٣  المجموع الكلي
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  ثانيالفصل ال
  

  األلفاظ الدالة على القتل
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  ثاني الالفصل
   على القتلالدالةلفاظ األ

أهم ما يحرص عليـه المتحـاربون خـالل         يعتبر القتُل طريقاً للموت والهالك في المعارك وميادينها، ومن          
بعد دراسة األلفـاظ الدالـة علـى القتـل      و.المعركة هو قتل الخصم وإيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوفه          

ل- صرعى: حو التالي على النّاأللفاظَن البحث وتحليلها بيزعاف- مجد .  
  :)١(القتل 
القاف والتاء والالم أصٌل صحيح يـدلُّ      :  قتل )٣(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم        )٢(وهو الموت    

  ) المتقاربالبحر(: قول عنترة:  وشاهده.الحاُل يقتُل عليها: قتله قتالً، والِقتْلَة: على إذالل وإماتة، يقال
  )٤( يمتَري       فَِإن َأبا نَوفٍَل قَد شَِجبقَتِلِهفَمن يك في 

  ) الطويلالبحر(: وقول زهير
  )٥(القَتُللوا فَيشتَفى ِبِدماِئِهم       وكانوا قَديماً ِمن مناياهم وِإن يقتَ

  .)٦(كما ورد اللفظ مرة أخرى عند زهير؛ وبصيغة المصدر بمعنى سكارى
  .بصيغة المصدر عند كل من الشاعرين طرفة والحارث بن حلزة) القتل(لفظ رد يلم 

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١٣  المهلهل
  ٥  امرؤ القيس

  ٣  عمرو بن كلثوم
  ٨  عنترة
  ١  زهير

  لقتلا

  ١  لبيد
  ٣١  المجموع الكلي

  : صرعى-١
  الطرح باألرض، : الصرع) ٧(لسان العربمن ذلك ما ورد في معجم وهو جمع لصريع؛ أي قتيل،   

                                                
  .١١ص) ألفاظ القتال( ألولباب االانظر ) ١(
  .١٣٤ص: فقه اللغة. فصيل أحوال القتيلفصل في ت: انظر) ٢(
  ).قتل( مادة ٥/٥٦) ٣(
  .١٦ص: ديوان عنترة) ٤(
  .٥٩ص: ديوان زهير) ٥(
  ١٢ص    تَمشّى بين قَتلى قَد ُأصيبت       نُفوسهم ولَم تُهرق ِدماء    :  قول زهير) ٦(
  ).صرع( مادة ٤/٢٤٣٣) ٧(
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ا، والمنية تصرع الحيـوان، علـى       حيث قُتلو : وهو علّةٌ معروفة، ومررتُ بقتلى مصرعين، ومصارع القوم       
  ) الرملالبحر(: قول طرفة:  وشاهده.المثل

  )١( بينَها       ما يني ِمنهم كَِمي منعِفرصرعىنَذَر اَألبطاَل 
  :عند شعراء الدراسة، مثل) صرع(كذلك بعض مشتقات الفعل  ورد

  ) الطويلالبحر(: عنترةقول : وهو اسم مكان الصرع، وشاهده) مفعل( على وزن ،مصرع -١
  )٢( في ِذلٍَّة وهواِنومصرعهتُرى هل عِلمتَ اليوم مقتََل ماِلٍك       

  ) المتقاربالبحر(: قول طرفة: وشاهده) فعيل( على وزن ،صريع -٢
 فَِقصريعاً   فلو كان سيفي لغادرتُه٣( على الجنِب والِمر(  

  .ولبيد عند كل من الحارث وزهيراللفظ رد يلم 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل
  ٢  طرفة

  صرعى  ١  عمرو بن كلثوم

  ١  عنترة
  ٢  المهلهل

  مصرع  ١  امرؤ القيس
  ٤  عنترة

  ١  طرفة  صريع
  ١٣  المجموع الكلي

  : مجدل -٢
  :  المجدل)٤( العرب  وهو الملقى بالجدالة على األرض، وهو صريع، من ذلك ما ورد في معجم لسان

 .ما مر عليك ِجدلْتَه، أي رميتَه وصـرعتَه       : أنه قال لصوصعة   الملقى بالجدالة على األرض، في حديث معاوية      

  )البحر الكامل: (قول عنترة :وشاهده
الرو عتَلم البيضو ينب القَومواِسٌل       وع ٍلماحدجِدمقَيم٥( و(  

                                                
  .١٦٣ص: ديوان طرفة) ١(
  .١٤٥ص: ديوان عنترة) ٢(
  .١٩٣ص: ديوان طرفة) ٣(
  ).جدل( مادة ١/٥٧٠) ٤(
  .٥٧ص: ديوان عنترة) ٥(
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  . عند الشاعر عنترةلم يرد اللفظ إال
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  مجدل

  ٢  المجموع الكلي
  :الزعاف -٣

الزاء والعين والفـاء    : زعف) ١(، وهو القتْل، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة          )فُعال( على وزن     
  :وشاهده. أزعفتُه وزعفتُه، إذا قتلتُه: عاجل، ويقال: قاتل، وموتٌ زعاف: أصيٌل، يقال سم زعافٌ

  )البحر الطويل: (قول لبيد
 م ماءهمعقى جعٍد كََأنَّما       سبِن س عِفيقَباِئُل جعاِفالزنيم٢( م(  

  )البحر الطويل: (قول طرفة :، وشاهده)مفعل(على وزن ) مزعف(كما ورد اللفظ بصيغة 
  )٣(مزعفُصٍة       على بطٍَل غادرنَه وهو حيب في حيازيِم غُتَرد النَّ
  .طرفة وعنترة ولبيد: لم يرد اللفظ إال عند الشعراء

  .)٤(بمعنى الطعنة القوية) مزعف(وورد بصيغة 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  زعاف

  ١  طرفة
  مزعف

  ١  عنترة
  ٣  المجموع الكلي

  الة على القتلجدول باأللفاظ الد
  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ٣١  القتل  ١
  ١٣  صرعى  ٢
  ٢  مجدل  ٣
  ٣  زعاف  ٤

  ٤٩  المجموع الكلي
                                                

  ).زعف( مادة ٣/٨) ١(
  .١٧٦: ديوان لبيد) ٢(
  .١٩٠ص: ديوان طرفة) ٣(
  ١٨٩              صعِن نَشّاج مِخلٌّ ومزِعفُونَحن ِإذا ما الخَيُل زايَل بينَها       ِمن الطَّ   : ديوان طرفة) ٤(
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  الفصل الثالث

  
  األلفاظ الدالة على الجرح
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   الثالثالفصل
   على الجرحالدالةلفاظ األ

يوف والرماح التي يستخدمها المتحاربون في تلـك       من نتائج المعارك أن يصاب الفرسان بالجراحات من الس        
المعارك، وبعد دراسة األلفاظ الدالة على الجرح تبين خالل البحث أنها انحصرتْ عند شعراء الدراسـة فـي     

  . دعس- طعن- يقطع-كليم :ثالثة ألفاظ وهي
  :الجرح

الجيم : جرح) ١(للغةمقاييس ا من ذلك ما ورد في معجم       هو حدثٌ يحدث بالجسم تسبب في نزوف الدم،           
جرحـه بحديـدة جرحـاً،    : فقولهم .أحدهما الكسب، والثاني شقُّ الِجلْد، وهو المقصود: والراء والحاء أصالن  

   ) الكاملالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.واالسم الجرح
ـَايا كالسعـاليحى   وجر قتلى ا تركنا منكمإنَّ   )٢( وسب

  )ل الكامالبحر(: قول عنترةو
  )٣( وقَتلى ِمن ِضراِب حساميجرحىوقَهرتُ َأبطاَل الوغى حتّى غَدوا       

  .ينالشاعرهذين  لم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ىجرح  ١  امرؤ القيس

  ١  عنترة
  ٢  المجموع الكلي

  : كليم -١
أحدهما يـدلُّ  : الكاف والالم والميم أصالن:  كلم) ٤(اللغةمقاييس من ذلك ما ورد في معجم      أي جريح،     

الجراحات، وجمـع   :  الكَلْم، وهو الجرح، والِكالم    -هو المراد – مفِهم، واآلخر على جراح، واآلخر       قطعلى نُ 
  ) الكاملالبحر(: قول لبيد:  وشاهده.وقوم كلمى أي جرحى .الكلم كلوم أيضاً

الص وملٍِّغ يبمنَوِة الفُروِج راِخ مٍد       ِبِعناِن داِمي٥(كَليِمد(  
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة :، وشاهده)فعل(على وزن ) كَلْم( بصيغة المصدر  اللفظوردو

 )٦(والكَلِمكراِر وفَواِرٍس لي قَد عِلمتُهم       صبٍر على التََّ

                                                
  ).جرح( مادة ١/٤٥١) ١(
 .٥٠٥ص: ديوان امرئ القيس) ٢(

  .١٣٥ص: ديوان عنترة) ٣(
  ).كلم( مادة ٥/١٣١) ٤(
  .١٨٤ص : ديوان لبيد) ٥(
  .١٢٧ص: ديوان عنترة) ٦(
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  ) الكاملالبحر(: قول لبيد: وشاهده، )فعلى(على وزن ) كَلْمى(بصيغة الجمع اللفظ  كما ورد
  )١( عِشيةَ هزِمِهم       حي ِبمنعرِج المسيِل مقيمكَلماهمفَِارتَثَّ 

  . طرفة وعنترة ولبيد: عند الشعراء اللفظورد
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة

  كليم
  ١  لبيد

  ١  طرفة
  كلم

  ١  عنترة
  ١  لبيد  كلمى
  ١  عنترة  يكلَم

  ٦  المجموع الكلي
  : قطْع -٢

 )٢(لـسان العـرب   من ذلك ما ورد في معجم       يشق في الجسم ويبالغ في الجرح،        ،يقطع )فَعل(على وزن   
: قول عنترة : وشاهده. إبانة بعض أجزاء الجسم من بعض فصالً، قطعه يقطعه قطعاً وقطيعة وقطوعاً           : القطع

  ) الطويلالبحر(
  )٣( اَألصاِبِعقَطِعمي ِمن يِد الموِت جرعةً       وشُلَّت يداه بعد  عسقى اُهللا

  ) الطويلالبحر(: قول لبيد: ، وشاهده)فاعل( بصيغة قاطع على وزن ورد اللفظ
حتُ ِمثَل السالنَّفََأصبالقَيِن و هدع متَقاد       فنَهج رصُل يِف غَي٤(قاِطع(  

  ) البسيطالبحر(: قول لبيد: ، وشاهده)أفعل( على وزن )أقطع(المضارع  بصيغة الفعل وورد
َأقطَعوال َأثَرو ينِبِه ع سحفَما ي       هعاِلمت م٥( الخَرقَ قَد باد(  

  . الشاعرينهذين لم يرد اللفظ إال عند
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ٢  عنترة  قطْع

                                                
  .١٦٨ص : ديوان لبيد) ١(
  ).قطع( مادة ٥/٣٦٧٤) ٢(
  .٧٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  .٨٢ص : ديوان لبيد) ٤(
  .٤٩ص : المرجع السابق) ٥(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  قاطع

  ١  لبيد  طعأق
  ٤  المجموع الكلي

  :طعن -٣
الطـاء والعـين    :  طعن )١(، أي وخَز وشك، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة           )فعل(على وزن     

والنون أصٌل صحيح مطَّرد، وهو النخس في الشيء بما ينفذه، ثم يحمل عليه ويـستعار مـن ذلـك الطعـن                     
مـن  " مطاعين في الحرب، ورجل طعان في أعـراض النـاس؛            بالرمح، ويقال تطاعن القوم واطّعنوا، وهم     

   ".ال يكون المؤمن طعاناً: "، وفي الحديث"القول
  :بصيغ عدة عند شعراء الدراسة) طعن(ورد اللفظ 

  : الفعل-أوالً
  :طعن:  الفعل الماضي-١
  )البحر الطويل: (قول المهلهل :مسنداً إلى نا الفاعلين، وشاهده: طعنّا -

  )٢(حوِرعلى األثباِج منهم والنّ    طعناً القوم اعنَّطا ولكنَّ
  :  قول امرئ القيس:مسنداً إلى تاء الفاعل، وشاهده: طعنتُ -

  )٣(           كما تجمع تحت الفلكة الوبر  هإذا طعنتُ به مالت عمامتُ
طاء، ثـم ُأدغمـت، وهـذا     )اتطْعن(، ُأبدلتْ تاء )افتعلوا(مسنداً إلى واو الجماعة وهي على وزن  : اطّعنوا -

  )البحر البسيط: (قول زهير :النوع ال يكون إال باالشتراك من الطرفين، وشاهده
  )٤(       ضارب حتّى ِإذا ما ضاربوا ِاعتَنَقاِاطَّعنوا ما ِارتَموا حتّى ِإذا يطعنُهم

  : يطعن:  الفعل المضارع-٢
  )البحر السريع: (قول امرئ القيس :همسنداً إلى ضمير الجمع، وشاهد: نَطْعنُهم -

  )٥( سلكى ومخلوجةً       كَرك لَأميِن على ناِبِلنَطعنُهم
- نالبحر الطويل: (قول عنترة :مسنداً إلى ضمير المتكلم، وشاهده: َأطْع(  

نَأطعوها       غَداةَ الصديجا ِإذا الخَيُل صفي اله قَباِح السالم ِريمهد٦(ص(  
  :الطعن:  األسماء والمصادر-ثانياً

                                                
  ).طعن( مادة ٣/٤١٢) ١(
  ٤١ص: ديوان المهلهل) ٢(
  ٤٣٨ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .٤٣ص: ديوان زهير) ٤(
  ٢٦٠ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  ٣٩ص: ديوان عنترة) ٦(
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  )البحر الخفيف: (قول المهلهل :وشاهده) ِفعال(على وزن : ِطعان. ١
  )١(فَجيال اَألناِم جيالً ِبِطعاِنلوَل من هو رهن       كَيفَ يبكي الطُّ

  )البحر الوافر: (وقول لبيد
َأصحابةَ اَألحساِب ِمنّا       وِقيب مالَِة فَِإنالطِّ الح٢(عاِنو(  

  )البحر الطويل: (قول طرفة :بتسكين العين، وشاهده) فعل(على وزن : طعن. ٢
 ينَها       ِمنَل بِإذا ما الخَيُل زاي نَحنزِعفُعِنالطَّومِخلٌّ وم ٣( نَشّاج(  

  )البحر الوافر: (وقول عمرو بن كلثوم
  )٤(     َأقَر ِبِه مواليِك العيونا  وطَعناًِبيوِم كَريهٍة ضرباً 

  )البحر الخفيف: (وقول الحارث
  )٥(الءِوي الد هز عن جمِة الطَّ      ـ كَما تُنِبطَعٍنفَرددناهم 

  )البحر البسيط: (قول عنترة
   )٦(باِر يلتَِه ِمثُل شَراِر النَّعنوالطَّوالخَيُل تَشهد لي َأنّي ُأكَفِكفُها       

  .بصيغه عند جميع شعراء الدراسة) طعن(ورد اللفظ 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  المهلهل

  ٢  امرؤ القيس
  ١  طرفة

  ٥  عنترة
  ١  زهير

طَعنتُ، : الفعل الماضي
نطاع ،نطعنَّا، اطّع.  

  ١٠  المجموع
  ٢  القيسامرؤ 

  ٢  عمرو بن كلثوم
يطعن، يطَِّعن، : المضارع

  .َأطعن، نطْعن
  ٨  عنترة

                                                
  .٦٣ص: ديوان المهلهل) ١(
  .تحمل الدية: الحمالة بالفتح. ٣٢٨ص: ديوان لبيد) ٢(
  .١٨٩ص: ديوان طرفة) ٣(
  .٦٧ص: ثومديوان عمرو بن كل) ٤(
  .٧٣ص: ديوان الحارث) ٥(
  .١١ص: ديوان عنترة) ٦(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير

  ١  لبيد
  ١٤  المجموع
  ٢  المهلهل
  ١  طرفة

  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  الحارث

  ٣٥  عنترة

  ٣  لبيد

طَعن، : األسماء والمصادر
  .طعنة
  

  ٤٣  المجموع
  ١  المهلهل

  ١  امرؤ القيس

  ١  عمرو بن كلثوم

  ١٢  عنترة
  ١  لبيد

  ِطعان

  ١٦  مجموعال
  ٨٣  المجموع الكلي

  :داعس -٤
الـدال  :  دعـس )١(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة   )فاِعل(على وزن   ) طاعن(أي طعن أو       

المطاعنة؛ ألن الطاعن يدفع المطعون، ورمـح     : والعين والسين ُأصيٌل، وهو يدل على دفٍع وتأثير، فالمداعسة        
  )البحر الطويل: (قول امرئ القيس :وشاهده. نِّكاح وهذا تشبيهومنه ال: ِمدعس ورماح مداِعس

ظَلَّ ِلثيراِن الصو       هاريِم غَماِغمداِعسيلَِّب ِبالسعالم ِري٢( مه(  
  )البحر الكامل: (قول عنترة: ، وشاهده)مفاعل(على وزن ) مداِعس(كما ورد اللفظ بصيغة الجمع 

  )٣( ِبالقَنا       وقُراً ِإذا ما الحرب خَفَّ ِلواهامداِعسيحِملن ِفتياناً 
  . من شعراء الدراسةلم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين

                                                
  ).دعس( مادة ٢٨٣ /٢)١(
  ١٤٦ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  ١٥٢ص: ديوان عنترة) ٣(



 - ٢٣٨ -

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس  داعس
  ١  عنترة  مداعس

  ٢  المجموع الكلي
  

  جدول باأللفاظ الدالة على الجرح
 

  راهاعدد تكرا  اللفظ  الرقم
  ٢  جرح  ١
  ٦  كليم  ٢
  ٤  قطع  ٣
  ٨٣  طعن  ٤
  ٢  داعس  ٥

  ٩٧  المجموع الكلي
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  الفصل الرابع
  

  األلفاظ الدالة على النَّصر
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   الرابعالفصل
  صر على النَّةلاداللفاظ األ

ذي يحرص عليه المقـاتلون فـي       ، فهو ال   على مدار التاريخ إال لتحقيق النصر على العدو         المعارك ما قامتِ 
  المعارك ويتبارى النتزاعه المتحاربون، فهو ثمرة الحروب والصراعات، يبذلون في سبيله الغالي والنفـيس  ،

 فترى مـ      . حريصون على إنهاء المعركة لصالحهم     م وه ، القوم هنا وهناك   صارع ة وبعد دراسة األلفـاظ الدالّ
  :رت فيانحصصر في الحرب تبين أنها على النَّ

  .مؤزر)  منتصر- أنصر- انتصار-ينصر(:  باشتقاقاتهالنَّصر لفظ -
 .ضاحك، يضحك:  لفظ الضحك باشتقاقاته-

  :رص النَّ-أوالً
من ذلك مـا  هو الفوز ويكون خيراً،    ، و بة والعون دل على الغلَ  ي صيغة مصدر    و وه ،)فَعل(على وزن      

ر د والراء أصٌل صحيح يدلُّ على إتيان خير وإيتائه، ونـص ون والصاالنُّ: نصر) ١(مقاييس اللغة ورد في معجم    
  :وشاهده. آتاهم الظفر على عدوهم وينصرهم نصراً: اُهللا المسلمين

  ) الطويلالبحر(: قول لبيد
  )٢( مَؤزِرِبنَصٍروِبالحاِرِث الحراِب فَجعن قَومه       ولَو هاجهم جاءوا 

  :ها األخرى فهيغُيأما ِص
١- البحر الطويل: (قول لبيد :، وشاهده)يفعل(وهي بصيغة المضارع على وزن : رينص(  

  )٣(ينصِرصِر نَّوسلمى وسلمى َأهُل جوٍد وناِئٍل       متى يدع مواله ِإلى ال
  )البحر الوافر: (قول عنترة :، وشاهده)أفْعل(وهي بصيغة المضارع على وزن : أنْصر -٢ 

ومِإنّي اليقَومي       و َأحمي ِعرض رَأنصداِةولى العع بس٤( آَل ع(  
  )البحر الوافر: (قول المهلهل :، وشاهده)افتعال(وهي بصيغة المصدر على وزن : انتصار -٣ 

 فيها       َأثيروها ِلذَِلكُم الِعزاَأقوُل ِلتَغِلٍب و٥(نِتصار(  
٤-الطويلالبحر(: قول طرفة: ، وشاهده)مفتِعل(وزن  بصيغة اسم المفاعل على وهي: ِصرتَنْ م (  

  )٦( ِبِه       كَفى العود ِمنه البدء لَيس ِبِمعضِدمنتَِصراًحساٍم ِإذا ما قُمتُ 
  .عند الشعراء عمرو بن كلثوم والحارث وزهيراللفظ  رِديلم 

  

                                                
  ).نصر(  مادة ٥/٤٣٥) ١(
  .٦٦ص: ديوان لبيد) ٢(
  .٦٣ص: المرجع السابق) ٣(
  .٢٤ص: ديوان عنترة) ٤(
  ٣٣ص: ديوان المهلهل) ٥(
  .١١٤ص: ديوان طرفة) ٦(
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  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  امرؤ القيس
  نصر  ١  نترةع

  ٤  لبيد
  ١  المهلهل  انتصار
  ١  طرفة  منتصر

  ١  عنترة
  أنصر

  ١  لبيد
  ١  لبيد  ينصر

  ١٢  المجموع الكلي
  : مؤزر -٥

الهمزة والزاء والراء أصٌل واحد، وهو القـوة        :  أزر )١(قوي، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        
  )البحر الطويل: (قول لبيد :وشاهده. قوةال: تأزر النبت، إذا قوي واشتد، واألزر: والشدة، يقال

  )٢(مَؤزِروِبالحاِرِث الحراِب فَجعن قَومه       ولَو هاجهم جاءوا ِبنَصٍر 
  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  مؤرز

  ١  المجموع الكلي
 وذلك عنـدما هـزم   ؛عره، وليس له ألفاظ محددة  ِشالسياق في    من خالل     كعنترة ؛ورد عند بعض الشعراء   كما  

  . ء واستنقذ الغنيمةَ من أيديهميغيرةَ سريةَ بني ط المالسريةَ
  )٣() الوافرالبحر(: أنشد عنترةف

    ونار الحرِب تَشتَِعُل ِاشِتعاال  ٍد     ـر عبـوما رد اَألِعنَِّة غَي
  ب الِقتاالــــِلِشدِتِه فَتَجتَِن          ه   ـاُل ِمنـَألبطِبطَعٍن تُرعد ا

  وعدتُ فَما وجدتُ لَهم ِظالال     صدمتُ الجيشَ حتّى كُلَّ مهري     
  ت ِثقاالـا كانَــِخفافاً بعدم   وراحت خَيلُهم ِمن وجِه سيفي      

                                                
  )أزر(مادة ) ١/١٠٢) (١(
  ٦٦ص: ديوان لبيد) ٢(
  ١١٥ص: ديوان عنترة) ٣(
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  االـ وقَد َأخَذَت جماِجمهم ِنع   تَدوس على الفَواِرِس وهي تَعدو     
  االـناه الِشمـيحرك بعد يم    اً      ـوكَم بطٍَل تَركتُ ِبها طَريح
  االـع َأحٍد ِعقـوما َأبقَيتُ م     ي       ـوخَلَّصتُ العذارى والغَوان

  :  الضحك-ثانياً
 :  ضاحك-١

: ضـحك ) ١(، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغـة   ، والضحك هو بيان السرور    )فاعل(على وزن     
الضاد والحاء والكاف دليُل االنكشاف والبروز، من ذلك الضحك ضحك األسنان، والضاحكة كل سن تبدو من                

  )البحر الطويل: (قول عنترة: وشاهده. مقدم األسنان واألضراس عند الضحك
 لقي الفَواِرسطَالً يضاِحكاًتَري بيو       رثُ َأغبَأشع هوم ونهع ٢(رِجع(  

  )البحر الخفيف: (قول عنترة: ، وشاهده)يفعل(وهي بصيغة المضارع على وزن :  يضحك-٢
كضحيالس ناِن غَيري نَحيبفي ب لَهنادي       ويدي و٣(يفُ في ي(  
  .لم يرد إال عند الشاعر عنترة

  جدول إحصائي
  هاعدد تكرار  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عنترة  ضاحك
  ١  عنترة  يضحك

  ٢  المجموع الكلي
  

  جدول باأللفاظ الدالة على لغة النصر
 

  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ١٢  النصر  ١
  ١  مؤزر  ٢
  ٢  ضاحك  ٣

  ١٥  المجموع الكلي
  
  

                                                
  ).ضحك( مادة ٣/٣٩٣) ١(
  ٦٧ص: ديوان عنترة) ٢(
  ٢٠ص: المرجع السابق) ٣(
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  الفصل الخامس
  

  األلفاظ الدالة على اَألسر
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   الخامسالفصل
  رس على اَألةلاداللفاظ األ

 العديد من الفرسان مما يزيد من سوء العالقـات وتعمـق الخـالف              من نتائج المعارك أن يقوم الخصم بأسرِ      
  .والخصومة، وتزداد المشكلة سوءاً إذا كان المأسور من النساء

  . مصفَّد- مكبل-س حب-دمقيال -عانىال -سير األ:لفاظ الدالة على األسر كانت النتائج التاليةتحليل األوعند 
  : أسير -١

الهمزة والسين والراء أصٌل واحـد وقيـاس        :  أسر )١(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       أي حبيس،   
             موهو اإلسار، فس ونه بالقدي كل أخيـٍذ وإن     مطّرد، وهو الحبس، وهو اإلمساك، من ذلك األسير، وكانوا يشد

    ) الوافرالبحر(:  كلثومعمرو بنقول  :وشاهده. لم يؤسر أسيراً
  )٢(       لَناَل ِبِه رغيبةَ ذُخِر دهِرَأسيراًولَو غَيري يجيء ِبِه 

  ) الوافرالبحر(: قول عنترة: ، وشاهده)فعل( على وزن )أسر( بصيغة المصدر كما ورد اللفظ
 )٣( قَوٍم       لَه في حبِهم ُأسر وغُلَُّأسِروتُطِلقُ عاِشقاً ِمن 

  ) الوافرالبحر(: قول المهلهل : وشاهده)فُعالى( على وزن )ُأسارى(ورد بصيغة الجمع و
  )٤(       يقودهم على رغِم اُألنوِفُأسارىفَجاءوا يهرعون وهم 

  ) الوافرالبحر(: قول زهير :، وشاهده)ِفعال( على وزن )إسار( بصيغة وورد
  )٥( ِمن مليٍك َأو ِلحاءسارِإولَوال َأن يناَل َأبا طَريٍف       

  . طرفة والحارث بن حلزةالشاعرين عند اللفظ ردلم ي
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  امرؤ القيس

  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  عنترة
  ١  زهير

  أسير

  ١  لبيد
  ١  عمرو بن كلثوم  أسر

                                                
  ).أسر( مادة ١/١٠٧) ١(
  .٤٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٢(
  .١٠٥ص: ديوان عنترة ) ٣(
  .٥١ص: ديوان المهلهل) ٤(
  .١٣ص: ديوان زهير) ٥(
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  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة

  ١  المهلهل  ُأسارى
  ١  زهير  إسار
  ١  يدلب  أسرت

  ١٠  المجموع الكلي
  : العاني -٢

: العين والنون والحرف المعتّل أصوٌل ثالثـة : عنى) ١(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم     هو األسير،   
األول القصد للشيء وحرص عليه، والثاني دالٌّ على خضوع وذُّل، والثالث ظهور شيء وبروزه، والثاني هو            

أعنُوه؛ أي ألقوه فـي  : وقالوا .ا خضع، واألسير عاٍن، والعاني الخاضع المتذللعنا يعنو، إذ  : فقولهم: المقصود
  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.اإلسار

       هراءرتُ وكروٍب كَرم بعاٍنفَيا رانيوفَفَد نه٢( فَكَكتُ الغُلَّ ع(  
  ) الطويلالبحر(: وقول عنترة

  )٣(       فَلَم تَجِز ِإذ تَسعى قَتيالً ِبمعبِدعاِنياًِسنَّةُ فَقَد َأمكَنَت ِمنك اَأل
  . عند امرئ القيس وعنترة ولبيدورد اللفظ

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  امرؤ القيس
  العاني  ٢  عنترة
  ٢  لبيد

  ٥  المجموع الكلي
  : مقيد -٣

القاف والياء والـدال    :  قيد )٤(مقاييس اللغة ك ما ورد في معجم      من ذل القيد من الحبس،     ).مفعل(على وزن   
قول :  وشاهده .قيدتُه أقيده تقييداً  : كلمةٌ واحدة، وهي القيد، وهو معروف، ثم يستعار في كل شيء يحِبس، يقال            

  ) الكاملالبحر(: عنترة
                                                

رواه . أي األسـير ) فكّـوا العـاني  : ( في الحديث الصحيح-صلى اهللا عليه وسلم–وقال رسوُل اهللا   ). عنى( مادة   ٤/١٤٦) ١(
  .البخاري وأبو داود عن أبي موسى األشعري

  .٢١١ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  .٣٨ص: ديوان عنترة) ٣(
  ).قيد( مادة ٥/٤٤) ٤(
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الرو عتَلم البيضٍلودجم ينب القَومواِسٌل       وع ِد ماحقَيم١(و(  
  ) الطويلالبحر(: قول لبيد :، وشاهده)فعل( على وزن )قيد( بصيغة كما ورد اللفظ

  )٢( ِلَألسيِر المكَفَِّرقَيٍدفَكاِئن رَأيتُ ِمن بهاٍء ومنظٍَر       وِمفتَِح 
  .ين من شعراء الدراسةعرا الشلم يرد اللفظ إال عند هذين

   )٣(.شقالِع كىبمعاٍن ُأخراللفظ كما ورد 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
م١  عنترة  دقي  

  ١  لبيد  قيد
  ٢  المجموع الكلي

  : حبس -٤
حبـستُه  : الحاء والباء والسين، يقال   : حبس) ٤(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       هو المسك والوقف،    

  ) الكاملأحذّ البحر(: قول الحارث:  وشاهده.ما وِقفَ: حبساً، والحبس
  )٥(كب َأحدس في       جلِّ اُألموِر وكُنتُ ذا حدِس فيها الرفَحبستُ

  ) الكاملالبحر(: وقول لبيد
  )٦(وباِن فَالسِبالحبِسدرس المنا ِبمتاِلٍع فََأباِن       وتَقادمت 

  . الشاعرينلم يرد اللفظ إال عند هذين
    )٧(. من نتائج الحرب، ولكنه ليس)عالمنْ (هو آخر و بمعنىكما ورد

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  حبس  ٢  الحارث
  ١  لبيد

  ٣  المجموع الكلي

                                                
  .٥٧ص: ديوان عنترة) ١(
  .٦٥ ص:ديوان لبيد) ٢(
  .٥٩ص: ديوانه    مقَيدُأقاِتُل َأشواقي ِبصبري تَجلُّداً       وقَلِبي في قَيِد الغَراِم     : قول عنترة) ٣(
  ).حبس( مادة ٢/١٢٨) ٤(
  .٥٤ص: ديوان الحارث) ٥(
  .١٣٨ص : ديوان لبيد) ٦(
  .١١٧ص: ديوانه    لى عوراِتِه والتهدِدويوٍم حبستُ النفس ِعند ِعراِكِه       ِحفاظاً ع    : قول طرفة) ٧(
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  :مكبل-٥
الكاف والباء والالم أصـٌل صـحيح       : كبل ) ١(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       أي مقيد محبوس،     

 البحـر (: قول عنترة :  وشاهده .كبلْتُ األسير وكبلتُه  : القيد الضخم، يقال  : الكَبليدلُّ على حبٍس ومنع، من ذلك       
  )الطويل

  )٢(واِئح  وبين قَتيٍل غاب عنه النَّ     مكَبٍلتَركنا ِضراراً بين عاٍن 
  ) الطويلالبحر(: قول لبيد :وشاهده) بلالكَ( بصيغة االسم وورد اللفظ

  )٣( عنه وسدفٍَة       سريتُ وَأصحابي هديتُ ِبكَوكَِبَلالكَبوعاٍن فَكَكتُ 
  .الشاعرينهذين  لم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  عنترة  مكبل
  ١  لبيد  الكبل

  ٣  المجموع الكلي
  :)٤(مصفّد -٦

الصاد والفـاء والـدال أصـالن        :صفد) ٥(اللغةمقيد ومكبل بالسالسل، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس            
الغُّل، ويقال الـصفد التقييـد، واألصـفاد      : الصفد -وهو المراد -أحدهما عطاء، واآلخر شد بالشيء      : صحيحان

قول عمرو بـن     : وشاهده .)٦("نإذا دخل شهر رمضان صفِّدت الشياطي     : "القيد، وفي الحديث  : واألقياد، والصفاد 
  )لوافرالبحر ا: (كلثوم

  )٧(مصفَّدينابايا       وُأبنا ِبالملوِك هاِب وِبالسفَآبوا ِبالنِّ
  )البحر الوافر: (قول عنترة :وشاهده) الصفاد(وورد اللفظ بصيغة 

  )٨(فاِدِبالصبايا       وِباَألسرى تُكَبُل هاِب وِبالسوعدنا ِبالنِّ
                                                

  ).كبل( مادة ٥/١٥٥) ١(
  .٣٧ص: ديوان عنترة) ٢(
  .٢٠ص: ديوان لبيد) ٣(
 يعني القيد الضخم، من أي شيء كان، وهو أعظم مـا            الكبلهناك فرق داللي بين مكبل ومصفّد، حيث إن          :مكبل ومصفّد ) ٤(

فهي األغالل والسالسل، وكل مـا  : ألصفادأما ا . "والمكبول المحبوس . ر ومنعه وهو مخصوص بحبس األسي   . يكون من األقياد  
سيد إبراهيم، دار الحديث، : اإلمام الشوكاني، تحقيق: ، وفتح القدير)كبل(مادة : لسان العرب". [شددته بالحديد وغيره فقد صفدته

  .]٤/٦٠٩م، ١٩٩٣هـ ١٤١٣، ١ط
  ).صفد( مادة ٣/٢٩٢) ٥(
  .بن ماجه وابن حبانرواه الترمذي وا) ٦(
  .٨٣ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٧(
  .٤٥ص: ديوان عنترة) ٨(
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  .لم يرد اللفظ إال عند هذين الشاعرين
  ول إحصائيجد

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ١  عمرو بن كلثوم  مصفّد
  ١  عنترة  الصفاد

  ٢  المجموع الكلي
  

  رسجدول باأللفاظ الدالة على اَأل
  

  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ١٠  األسر  ١
  ٥  العاني  ٢
  ٢  المقيد  ٣
  ٣  الحبس  ٤
  ٣  مكبل  ٥
  ٢  مصفّد  ٦

  ٢٥  المجموع الكلي
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  الفصل السادس
  

  األلفاظ الدالة على الغنائم وتوزيعها
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   السادسالفصل
   وتوزيعها على الغنائمالدالةلفاظ األ

، هي الغنـائم التـي يحـصل عليهـا     -بل وربما من أجله تقوم المعارك   -من نتائج المعارك قديماً وحديثاً      
  ..لسبايا والخيول وغيرها والسالح وا وتشمل الماَلالمنتصر،

 -النّهـب  -الخُباسـة  - األنفال -الغنيمة :أللفاظ الدالة على الغنائم تبين أنها تضم األلفاظ التالية        وعند تحليل ا  
  .بي الس-السلب
  :الغنيمة -١

الغين والنون  : غنم) ١(مقاييس اللغة من ذلك ما ورد في معجم       ة،  يقال الفيء، وهو الفوز بالشيء دون مشقَّ      
ك من قبل، ثم يختص به من مـال المـشركين بقهـر             الميم أصٌل صحيح واحد يدلُّ على إفادة شيء لم يملَ         و

  ) الوافرالبحر(: قول امرئ القيس:  وشاهده.وغلبة
 ضيتُ ِمنتّى       رفتُ في اآلفاِق حقَد طَوِةو٢( ِباِإلياِبالغَنيم(  

  : مختلفة واشتقاقات الغنيمة بصيغكما ورد لفظ
  ) البسيطالبحر(: قول زهير : وشاهده)غَِنم( بصيغة الفعل الماضي  ورد-١

تّى تَآوح هال شَحيٍح ِإذا َأصحابٍم       ور٣(غَِنمواى ِإلى ال فاِحٍش ب(  
  )  الرجزالبحر(: قول امرئ القيس : وشاهده)غانم( بصيغة اسم الفاعل  ورد-٢

  )٤( وقاِتالغانماًفصرتُ فيهم    تستثفر األواخر األوائال 
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة : وشاهده)غُنْم( بصيغة المصدر  ورد-٣

  )٥(والغُنِمنُعدي فَنَطعن في ُأنوِفِهم       نَختار بين القَتِل 
  ) الوافرالبحر(: قول عمرو بن كلثوم : وشاهده)غنائم( بصيغة الجمع  ورد-٤

  )٦(هاِب والنِِّبالغَناِئِموكَرت فََأفنَينا جموعهم ِبثَأٍج       
  ) الطويلالبحر(: لبيدقول  : وشاهده)ممغنَ( بصيغة  ورد-٥

 جداً َأو كَواِسبم واِنيب       مِمنه واِجعاً َأو رودع نُبنغنَماي٧(م(  
  ) الكاملالبحر(: قول عنترة : وشاهده)مغانم( بصيغة  ورد-٦

  

                                                
  )غنم( مادة ٤/٣٩٧) ١(
  ٢٢٥ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  ٩٤ص: ديوان زهير) ٣(
  ٢٨٠ص: المرجع السابق) ٤(
  ١٢٨ص: ديوان عنترة) ٥(
  ٢٧ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٦(
  ٢٨٣ص: ديوان لبيد) ٧(
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  )١( حويتُها       فَيصدني عنها كَثير تَحشُّمي لَو َأشاءمغاِنمفََأرى 
  . بن حلزة المهلهل وطرفة والحارث: عند الشعراء اللفظردلم ي

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  زهير  غنموا

  ١  امرؤ القيس
  غنيمة

  ١  زهير
  ١  امرؤ القيس  غانم
  ١  عنترة  غُنْم

  غنائم  ١  عمرو بن كلثوم
  ١  زهير
  ١  عنترة

  مغنم
  ١  لبيد

  ١  عنترة
  مغانم

  ١  زهير
  ١١  المجموع الكلي

 :األنفال -٢

النون والفـاء والـالم أصـٌل    :  نفل)٢(مقاييس اللغةمن ذلك ما ورد في معجم    ) الغنائم(جمع نفل وهو      
الغُـنْم،  : النفَـل : جب، ومن البـاب تَعطية الطَّوع من حيث ال    : صحيح يدلُّ على عطاء وإعطاء، منه النافلة      

  ) الكاملالبحر(: قول عنترة:  وشاهده)٣(.والجمع أنفال
  )٤(اَألنفاِلِإنّا ِإذا حِمس الوغى نُروي القَنا       ونَِعفُّ ِعند تَقاسِم 

  . عنترةلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  األنفال

  ١  المجموع الكلي
                                                

  .١٣١ص: ديوان عنترة) ١(
  ).نفل( مادة ٥/٤٥٥) ٢(
 ).١آية: األنفالسورة (}يسَألُونَك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَاُل ِللِّه والرسوِل{: قال تعالى) ٣(

  .١٠٧ص: ديوان عنترة) ٤(
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  :خُباسة ال-٣ 
الخاء والباء والسين أصٌل واحـد يـدّل        :  خبس )١(وهي المغنم، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة               

ـ والخُ. ةأخذتُه، وذلك الشيء خُباس: تَخبستُ الشيء: على أخذ الشيء قهراً وغلبةً، يقال     ةباس :ـ الم : نم؛ يقـال غْ
الشيء غالَبة: اختبسالبحر الوافر: (قول لبيد :وشاهده. أخذه م(  

 )٢(واِم كُلَّ يوٍم       ِإذا لَم يرج ِرسٌل في السالفَواِرِس خُباساتُ

  .لم يرد اللفظ إال عند لبيد وبصيغة الجمع فقط
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  لبيد  خباسات

  ١  الكلي المجموع  
  :النَّهب -٤

أي " فـُأتي بنَهـبٍ  : "النَّهب الغنيمة، وفي الحـديث ) ٣(لسان العرب ورد في معجم     من ذلك ما  الغنيمة،  هو  
  .وبههاب ونُ والجمع ِن،غنيمة

  .ورد اللفظ عند شعراء الدراسة بصيغتي المصدر والجمع
  )البحر الطويل: (عنترةقول : ، وشاهدهالنَّهب -أ

    )٤(ناِبِك َأقتَمارنا غُباراً ِبالسٍة       َأثَ ِمن بعِد غارهبالنَِّإذا ما ِابتَدرنا 
  ) الوافرالبحر(: عمرو بن كلثومقول : ، وشاهدهالنِّهاب -ب

  )٥(هاِبوالنِّوكَرت ِبالغَناِئِم     فََأفنَينا جموعهم ِبثَأٍج       
  . المهلهل وعمرو بن كلثوم وعنترة: الشعراءلم يرد اللفظ إال عند

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  رودهامكان و  اللفظ

  ١  المهلهل
  ِنهاب  ١  عمرو بن كلثوم

  ١  عنترة
  ٢  عنترة  نهب

  ٥  المجموع الكلي
                                                

  ).خبس( مادة ٢/٢٤٠)١(
  ٢٠٣ص: ديوان لبيد) ٢(
  )نهب( مادة ٦/٤٥٥٣) ٣(
  ١٣٧ص: ديوان عنترة) ٤(
  ٢٧ص: ثوملديوان عمرو بن ك) ٥(
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  :لبس ال-٥
    السين والالم والبـاء أصـٌل      :  سلب )١(رقة، من ذلك ما ورد في معجم مقاييس اللغة        وهو االختالس والس

: قـول المهلهـل   :المسلوب، وشاهده:  سلْباً، والسلبسلبتُه ثوبه: واحد؛ وهو أخذُ الشيء بِخفَّة واختطاف، يقال 
  )البحر الخفيف(

 )٢(واِلماِح الطِّ الملك ِبالرنَسلُبلَم ير الناس ِمثلَنا يوم ِسرنا       

  )البحر الوافر: (وقول عمرو بن كلثوم
  )٣( َأفراساً وبيضاً       وَأسرى في الحديِد مقَرنيناستَِلبنتلَ

  )البحر البسيط: (ول عنترةوق
  )٤(لَبالس       وحِش الِعظام وِللخَيالَِة ـحوم وِلليِر اللُّفوس وِللطَِّلي النُّ

٥(. آخر عند بعض الشعراءورد اللفظ بمعنى(  
  .المهلهل وعمرو بن كلثوم وعنترة: ورد اللفظ عند الشعراء

  جدول إحصائي
  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ

  ٢  المهلهل
  ١  عمرو بن كلثوم

  ١  عنترة
  سلب

  ٤  الكلي المجموع
٦- السيب :  

األسر، معروف، سبى العدو وغيره     : السبي والسباء ) ٦(لسان العرب من ذلك ما ورد في معجم       ر،  سهو األَ 
   إذا أس سبياً وسباءر  ه فهو سبالبحـر  (: قول عنترة : شاهده و .ا، والسبية المرأة تُسبى   يواألنثى من نسوة سبا    .ي

  )الخفيف
  )٧(غاِر اليتامى وتَبكي على الصـِي       ـبالسساء ِمن خَيفَِة وتَِضج النِّ

                                                
  ).سلب( مادة ٣/٩٢) ١(
  .٧٠ص: ديوان المهلهل) ٢(
  .٨٦ص: عمرو بن كلثومديوان ) ٣(
  .١١ص: ديوان عنترة) ٤(
  ٢٢٣ص: ديوانه     شَبابييسِلبنيت عروقي     وهذا الموتُ ـرى وشَجرِق الثَّـِإلى ِع  : قول امرئ القيس) ٥(

  .١١ص: ديوانه  اء لَيس لَه ِرداءـعلى علي           بـسليه رجٌل ـفَآض كََأنَّ        : وقول زهير
  .العريان: السليب

  ).سبى( مادة ٣/١٩٣٢) ٦(
  .١٣٧ص: ديوان عنترة) ٧(
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  ) الكاملالبحر(: قول عنترة :وشاهده) سبية (  بصيغة المفرد المؤنّثاللفظ وقد ورد
  )١(هو عنِك بعيد       تَدعين عنتَر وسِبيةًلَهفي علَيِك ِإذا بقيِت 

  )البحر الكامل: ( قول امرئ القيس: وشاهده)سبايا( بصيغة الجمع كما ورد
  )٢( كالسعاليوسباياحى    لى وجر قتَمإنّا تركنا منكُ

  ) الوافرالبحر(: قول عمرو بن كلثومو
  )٣(       وُأبنا ِبالملوِك مصفَّديناباياوِبالسهاِب فَآبوا ِبالنِّ

  .عنترةو عمرو بن كلثومو امرئ القيس :اللفظ إال عند الشعراءلم يرد 
  جدول إحصائي

  عدد تكرارها  مكان ورودها  اللفظ
  ١  عنترة  سبي
  ١  عنترة  سبية

  سبايا  ١  امرؤ القيس
  ١  عمرو بن كلثوم

  ٤  المجموع الكلي
  

  جدول باأللفاظ الدالة على الغنائم
  

  عدد تكراراها  اللفظ  الرقم
  ١١  غنيمة  ١
  ١  أنفال  ٢
  ١  خُباسة  ٣
  ٥  نهب  ٤
  ٤  سلب  ٥
  ٤  سبي  ٦

  ٢١  المجموع الكلي
  
  

                                                
  ٥٢ص: ديوان عنترة) ١(
  ٥٠٥ص: ديوان امرئ القيس) ٢(
  ٨٣ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٣(
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  :نتائج توصل إليها الباحث في هذا الباب
كما نعلم أن القتال والغلبةَ كانت من أهداف المحاربين، إما للسيطرة وإما األخذ بالثأر وهو من عاداتهم،                 

ه النتائج، ألن النِّهاية دائماً في الحرب نصر أو مـوت،           هو األكثر شيوعاً في هذ    ) الموت(ولذلك فقد كان لفظ     
 بلـغ تكـرار األلفـاظ    حيثشائعة في ذاك العصر، وحرب البسوس خير شاهد على ذلك،      فكثرة القتلى هي ال   

  . من نتائج المعارك%٧٧,٥مرة، أي بنسبة ) ٢٤٢(الدالة على الموت والقتل 
  %.٣,٧في المعركة  والكلم الجرحوبلغ نسبة األلفاظ الدالة على 
  %.٦,٢ الغنائم بلغ نسبة األلفاظ الدالة علىو%. ٧,٨  فبلغتراألسأما نسبة األلفاظ الدالة على 

      ، أي مرةً) ١٤(بلغت ، حيث صرالنَّاأللفاظ الدالة على وأن أقل نسبة شيوع في نتائج المعارك كانت 
  .%٤,٣بنسبة 
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  الباب السابع
  

  " "Semantic Relationsالعالقات الداللية
  

  : وفيه فصالن
  .معجم لغوي: الفصل األول

  .العالقات الداللية:  الفصل اآلخر
  :وفيه أربعة مباحث

  .المشترك اللفظي: المبحث األول
  .الترادف: المبحث الثاني
  ).التقابل(التضاد : المبحث الثالث
  .خاصالعام وال: المبحث الرابع
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  :مدخــل

  
  بادئ ذي بالكالم اسم وفعل وحرف     ٍءد وال تؤدي الكلمةُ   )١( فإن    معنـى 

 في قـضية  )٢(ُّإال بارتباطها بغيرها من الكلمات واأللفاظ؛ كما ذكر الجرجاني  
ـ     ليس النظْم سوى تعليق الكلِ    :" ظْم الكالم نَ ل بعـضها   م بعضها بـبعض وجع

 المعنى من خالل عالقة الكلمة بأخواتها في        ، وذلك حتى يتضح   "بسبب بعض 
  . المجال الداللي

    ثوا في هـذا المجـال؛   ووجدنا القدماء من أمثال سيبويِه وغيره قد تحد
ووجدنا ِمـن علمائنـا     . وهو أهمية التركيب أو النَّظم في بيان داللة األلفاظ        

من خالل الرسـائل     دالالت األلفاظ والفروق اللُّغوية      من يعنى ببيان  القدامى  
-غوية المبوبة التـي نـسميها       المعجمات اللُّ  و  ذات الموضع الواحد،   غويةاللُّ

ـ   بمصطلح ابنِ  - الموضوعات  المعاني أو معجماتِ   اِت معجم -أيضاً ؛ -هيد ِس
البن ِسـيده؛  " المخصص"معجم :  العامة في  وقد تمثَّلت هذه المعجماتُ المبوبةُ    

    ع فقـه  : "ومعجـم رف في تاريخ اللغة العربية،      وهو أكبر معجم موضوعي
 ِلمؤلِّفَيه حسين موسى    "اإلفصاح في فقه اللغة   "وللثعالبي،  " اللغة وسر العربية  

وقـد   وعبد الفتاح الصعيدي، وذلك في العقد الثالث من القـرن العـشرين،           
  .حِظيتْ هذه المدرسةُ المعجمية العربية بعناية علماء العربية المحدثين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  اسم وفعٌل، ثم حرفٌ الكَِلم    كالمنا لفظٌ مفيد كاستقم) ١(

  .ت.د، ٢٠د عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، صعبد الحميد السي.د: شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم، تحقيق
م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٢فايز الداية، مكتبة سعد الدين، ط.محمد الداية، د.د: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: دالئل اإلعجاز) ٢(

  .٤٨ص
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  الفصل األول
  

  المعجــم اللغــوي
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  الفصل األول
  :تمهيــد

يعد استخدام المعجم اللّغوي والتعامُل معه أمراً ضرورياً عند دارسي اللغة، فضالً عن أهميته بالنسبة إلى كل                 
بمجال ثقافته، وبميـدان تخصـِصه      من يتكلم بها، وذلك أن قدرة الفرد المتكلم على استيعاب المفردات محددةٌ             

 فقد ارتأى الباحثُ إعداد معجمـين لُغـويين         - نحن الدارسين  -ومستوى تحصيله، وألهمية المعجم في حياتنا       
يجمعان األلفاظَ الواردة في البحث، وذلك بطريقة المعجم الموضوعي المبوب، واألخـرى بطريـق المعجـم                

  .المجنّس
  .ك حسب المجاالت الداللية المتسلسلة في البحثوذل:  المعجم المبوب-أوالً
  . دون تمييز المجرد والمزيد-كما هي-ورتّبت األلفاظ فيه ترتيباً أبتثياً . المعجم المجنّس-ثانياً
) ١( بمعجم لغويلجميع ألفاظ الدراسة ومجاالتها مبو Semantic Fields "   "  

ألفاظ القتال، التي قيلت في الشعر الجاهلي؛ السيما عند شـعراء           يتضمن هذا المعجم الكلماِت الدالَّةَ على       
الدراسة الثمانية، وقد اتَّبعتُ في تصنيف األلفاظ منهج ترتيِب األلفاظ حسب تسلسلها في األبيات الشعرية فـي                 

م ألفاظ ذات الـصلة  بعينه، ث) القتال(البحث، وِذكْر أرقام الصفحات التي وردت فيها خالل البحث؛ مبتدئاً بلفظ       
 السابع الغنائم؛ ضمن الباب  فصلفي) الـسبي (إلخ، انتهاء بلفظ ...والمقاربة له في المعنى؛ كالحرب والمعركة 

  .الذي يحمل عنوان المجاالت الداللية لأللفاظ الدالة على نتــائج المعــارك
  

  مكان وروده في البحث  المجال الداللي وألفاظه

، ٢٤٥،  ٢٢٩،  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٧٥ ،١٢٦،  ٥٣ ،١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣  قتالال
٢٥٠، ٢٤٧  

، ٢١٣،  ٢٠٧،  ٢٠٥،  ١٦٠،  ١٣٤،  ٥٥،  ٣٦،  ٢٧،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠  الحرب
٢٣٧، ٢٢٦، ٢١٩  

  ٤١، ٢٥، ٢٤  المعركة
  ١٧٦، ١٥٦، ١٢٤، ٥٣، ٤٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦  زالالنِّ

  ٢٩  الوقيعة
  ٢٥٢، ٢٠١، ١٨٨، ١٩١، ٣٣، ٣٢، ٣١  الغارة
  ٣٥، ٣٤  الغزوة

  ٢٣٥، ٢١١، ١١٥، ٣٧، ٣٦  لهيجاءا
  ١٩٣، ٣٨، ٣٧  المعمعة
  ٢٥١، ٢٣٣، ٢١٣، ١٧٦، ٨٠، ٣٩، ٣٨، ٢٩  الوغى

  

  ٢٣٦، ٤٠، ٣٩  الكريهة
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  ٤١، ٤٠، ٢٤  الرحى

، ١٧٣،  ١٤٣،  ١٣٨،  ٤٩،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٠،  ٣٦،  ٢٨،  ٢٧،  ١٤  الفارس
٢٥٢، ٢٤٢، ٢٣٣، ٢١٣، ٢١١، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٩٢، ١٧٨  

  ٤٨، ٢٢  محارب
٤٨  ندج  

  ٢٤٢، ٢٣١، ٢٠٧، ٢٠٣، ١٢٤، ٥٠، ٤٩، ٢٧  بطل
  ٢٣٠، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٢٨  ميكَ

  

مد١٣٩، ٨٣، ٥١، ٤٩، ٤٦، ٣٦  جج  
  ١٥٦، ٥٣، ٣٤، ٢٧  الجيش

أر٥٨  نع  
٥٤، ٥٣  فلجح  

  ٥٥، ٥٤  خميس
ِرس٥٥  ةي  
  ٥٦  لقيفَ
  ٥٦  وانريقَ

  ١٧٧، ٥٧  كتيبة

  

شْم١٨٥، ١٨٢، ١٧٨، ٥٨  لةع  
  ٢٠١، ١٣٦، ٨٦، ٦٣  السالح

٩٢،  ٩١،  ٨٧،  ٨٦،  ٧٩،  ٧٧،  ٧٥،  ٧٣،  ٦٦،  ٥٣،  ٣٠،  ٢٧  يفالس ،
٢٤٢، ٢٣٤، ٢٣٠، ٢٠٤، ١٥٦، ١٤٧، ١٣٨، ١٣٧، ٩٧، ٩٣  

، ١٥١،  ١٤٠،  ١١٢،  ١٠٥،  ١٠٣،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٧٩،  ٧٣،  ٧٠  األبيض
٢٤٦، ٢٣٠  

  ٢٤٠، ٢٣٣، ١٤٧ ،١٠٣، ٧٩، ٧٣، ٧٠، ٦٨  حسام
  ١٤٣، ١٣٧، ٨٢، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨  صارم

٧٤، ٧٣  يلقْص  
  ٢٣٤، ١٦٨، ١٠٣، ٨٤، ٨٣، ٧٩  لصنَ

  ١٣٨، ١٠٤، ٨٩، ٨٦، ٧٥، ٧٤  عضب
  ٨٤  بةظُ
  ٨٩، ٧٩، ٧٥، ٧٠  فارِش

  

مر١٠٢، ٩٢، ٧٩، ٧٥  فه  



 - ٢٦١ -

  ١٤٤، ١٠٩، ٩٧، ٨٩، ٧٦  قُضب
  ٦٩  خشيب
  ٨٥  ِخلل

  ٨٦، ٨٥  صفائح
  ٨٨، ٧٧  ذو شطب
  ٧٧  بوارق
  ٧٣، ٧٠  بتّار
  ٧٨  المع
  ٢٠٢، ٧٨  مأثور
  ١٤٨، ٧١  جنثي
  ٧١  إفرند
  ٨٠، ٧٢، ٧٠، ٦٨  ذكور
  ٩٢، ٧٩  قاطع
  ٧٩، ٧٥  ماض

  ٧٢، ٦٩  مضارب
  ٨٨، ٧٧  حاِري
  ٨٦  عقيقة
   ٨٠  صيقل
   ٨٠  صيلم
  ١٣٨، ٨٦  سفاسق
  ٨٧، ٨٣، ٥١  ذباب
  ١٣٦، ٨١  حداد
٩٢، ٧٩، ٧٥، ٨٧  حد   

   ٨١  مخذم

  مهند
١١٢،  ١٠١،  ٩٩،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٧،  ٨٣،  ٨١،  ٧٦،  ٧٥،  ٥٤،  ٥١ ،

٢٠٥، ١٤٥  
  ٢٠٣، ١٤١، ١٢٦، ١٠٤، ١٠٢، ٩٠، ٨٩، ٢٨، ٢٧  مشرفي
  ١٠١، ٩٩، ٩١  اليماني
  ٨٣، ٨٢  فصال

  

  ٨٢  فيصل



 - ٢٦٢ -

  ٩١  نجاد
  ٨٨  معابل
  ٨٢  نشيل
  ٢٣٤، ٩٢، ٧٩  جفن
  ٩٢  قراب
  ٩٣  ِمحمل

  

  ٨٣، ٥١  ِمغْول

، ١١٠،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١١٠،  ١٠٩،  ٩٧،  ٨٨،  ٨٦ ،٨١،  ٥٤ ،١٦  رمحال
٢٥٣، ٢٤٦، ٢٣١، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٤، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٧، ١١١  

  القناة
١١٤،  ١١٢،  ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٣،  ٩٩،  ٨٥،  ٨٢،  ٧٢،  ٧٠،  ٦٩ ،

٢٩٢، ٢٥١، ٢٠٧، ١٨٤، ١٧٦  
  ٢٤٥، ١٤٥، ١١٤، ١١٠ ،١٠٨، ١٠٧ ،١٠٦، ٩٩، ٤٦  السنان
  ١١٤، ١١٣،  ١١١، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ٩٩، ٩٨  الثقاف
  ١٦٨، ١٠٩، ١٠٣، ٩٩، ٨٤  الذوابل
   ١٠٩،١٣٣، ١٠٢ ،٩٩  اللَّدن
١١٤، ١١٣، ١٠٩، ١٠٣  الخطي  
   ١١٤،١٤٥، ١١، ٩٩  الرديني
  ١٠٥، ١٠٤  الوشيج
  ٢٣٦، ٢١٣، ١٠٥  عسال
   ١١٢، ١٠٩، ١٠٣، ١٠٢ ،٩٩،١٠١، ٧٥، ٥٤،٧٠  أسمر

  ٢٣٧، ٢٣٦، ١١٥، ١٠٤، ١٠٢  السمهري
  ٢٢٣، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٩، ١٠١، ٩٩  العوالي
  ١٠٨، ١٠٠  المطرد
  ١٠١   رواعف
  ١٠٦  مشحوذ
  ١٠٦  مربوع
   ١٠١، ٩٩  المران
  ١١٢، ١١١، ٩٧، ٢٦  عامل

   ١٠٧، ١٠٦  النحيض

  

  ١٠٧، ١٠٦  الصلّبي



 - ٢٦٣ -

  ١٠٤، ١٠٢  خرصان
  ١١٢، ١١١  الصعاد
  ١٠٧  األسل

  ١١٢  سافلة القنا
  ١٠٢، ٧٥  لحربةا

  ١٠٣  المخراق
  ١١١، ١٠٨  صدق
   ١١٣، ١٠٨  كعب

  

  ١٠٨  جرد
  ١٢١، ١١٨، ١١٧، ٣٤  القوس

  ١٢٤، ١٢٢، ١١٩  عجس
  ١٢١، ١٢٠  عوج
١٢١، ١٢٠، ١١٧  اءالسر  

  ١٢٠  المنزعة
١١٨  راءزو  

  ١٢٤، ١٢٢، ١١٩  هتوف

  

١٢٤، ١٢٢، ١١٩  ويةرض  
  ٢٠٣، ١٢٤، ١٢٢، ١١٩، ٤٩، ٤٦، ٢٧  السهم

  ١٧٧، ١٤٢، ١٢٥، ١٠٦  بلالنَّ
١٢٧  النضي  
   ١٢٨، ١٢٧  المغالي
  ١٢٦، ٩٠  مسنون
  ١٢٦، ١٢٥  ألم
  ١٢٦  قرشْ

  

  ١٢٨  جيثالنَّ
  ١٤٧، ١٤١، ١٣٤، ٩٠، ٨٧  الدرع

  ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٧، ١٢٥  سابغة
  ١٤٣، ١٣٧  زغف
  ١٣٦، ٦٣  اللبوس

  

  ١٤٣، ١٣٩  شليل



 - ٢٦٤ -

  ١٣٩، ١٣٦، ٩٢، ٨١، ٣٢  الحديد
  ١٤٣، ١٣٧  نهد
  ١٤٤، ٧٦  نثرة

  ١٤٤، ١٤٢  دالص
  ١٣٧  اليلب
  ١٨٩، ١٣٨، ٨٦  الألمة
  ١٣٩، ١٣٨  سربال
  ١٤٥، ١١٤  ماذية
   ١٤٥  مفاضة
   ١٣٩  جبة
  ٢٥٣، ١٩٣، ١٥١، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٧  بيض
  ١٤١، ٩٠  مغافر

  ١٤٨، ١٤٥  نسج داود
  ١٤٧  قوانس
  ١٤٦  قردمانيا
  ١٤٧  القتير
  ١٩٣، ١٤٦  جوارن
  ١٤١  برنُس
  ١٤١  أبدان
  ١٤٨، ٧١  حرباء

  

  ٨٧، ٨٣  مغول

  ١٥٠  الترس
    ١٥١  جوبة
  ١٥١، ١٤٠  حجفة

  ١٥٤  اإلبل
  ١٥٥  الجمل
  ١٥٦، ١٥٥، ٥٣، ٢٧  الناقة
  ١٥٦  البعير
  ١٥٧  نَعم

  

  ١٦١  البرك



 - ٢٦٥ -

   ١٦٧  القالص
  ١٦٨  الذوامل
  ١٦٨  الناجية
  ١٧٠  الذود

  ١٦٧، ١٦٣  حرجوج
  ١٦٧، ١٦٥، ١٥٨  البكر
  ١٦٥، ١٥٨  البزل
  ١٦٧، ١٦٥، ١٥٩  هجان
  ١٦٩، ١٥٩  شملَّة

  ١٦٥، ١٥٨  الكوماء
  ١٦٤  أعلم
  ١٦٦، ١٥٩  العيس
  ١٦٤، ١٦٠  جّل
  ١٦٩، ١٦٤، ١٦٠  ِنيب

  ١٦٦  النباطي
  ١٦٩، ١٥٩  األصوص

  ١٥٩  القرم
  ١٥٩  العيط
  ١٧٠، ١٦٦  العود

  ١٧٦، ١٦٦، ١٦٣  ماءأد
  ١٦٩، ١٦٤، ١٦٠  األصبرة

  ١٧١  الصرصرانيات
  ١٦٢  جسرة
  ١٦٠  لقاح
  ١٦٢، ١٦١  دفقّ
  ١٦٢  عندل

  

   ١٦١  لبون

  الخيل
١٣٦،  ١٣٤،  ١١٥،  ١٠٨،  ١٠٤،  ٨٢،  ٨١،  ٤٦،  ٣٩،  ٣٢،  ٢٨ ،

١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٨١،  ١٥٧،  ١٧٣،  ١٣٨ ،
٢١٤، ١٩٢، ١٨٩  



 - ٢٦٦ -

  ٢٠٧، ١٧٤، ١٥٦، ٩٩، ٧٠، ٥٨، ٥٣، ٢٧، ١٣  جواد
  ١٧٥  فرس
  ١٨٩، ١٧٧  الورد
  ١٧٨، ١٠٥، ٥٠  المشهر
  ٢٠٢، ١٩٣، ١٨٠، ١٠٠  أجرد
  ١٨٦ ،١٨٥، ١٨٢ ،١٧٩، ١٧٨  رعيل
  ١٨٧، ١٨١  الشنون
  ٢١٣، ١٩٠  األدهم
  ١٩١  السوابق
  ١٨١  المسوم
  ٢٩١  اليعبوب
  ١٩٠، ١٨٦، ١٠٦  الجون
  ١٩٢  ساهم
  ١٩٣، ١٤٦  طمرة

  ١٨٢  السالهب
  ١٧٧، ١٠٦  بغل

  ١٧٦  حصان
  ١٨٩، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٨  هيكل
  ١٨٣  طرف
  ١٨٣  عجلزة
  ١٩٠، ١٧٦، ١٥٤، ٨٤، ٣٨  مهر

  ١٨٤، ١٠٨، ٣٥  المضمرة
  ١٨٥، ١٦٤، ٣٣  عتيق
  ١٩٣، ١٨٥، ١٨٢، ١٧٨  مقلّص
  ١٩٤، ١٩٣، ٣٧  جموح
١٨٦  أقب  

  

  ١٨٦، ١٦٥  الكراع
  ١٨٧  الصافنات
    ١٨٥، ١٨٢، ١٧٨، ٥٨  مشعلة
  ١٨٧، ١٨١  الزاهق



 - ٢٦٧ -

  ١٨٧، ١٨١  الزاهم
  ٢٠٢، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٠، ٣٧  سبوح
  ١٨٨  شيظم
  ١٨٨  محمر
  ١٨٩، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٢  نهد

  

  ١٧٩  قنابل
  ٢٠١  أغار

  ٢٥٢، ٢٠١، ١٨٨، ٦٣  ابتدر
    ٢٠٢، ١٩٣، ١٨٠  أعد
  ٢٠٢  يعدو

٢٠٣  لناز  
  ٢٥٠، ٢٠٣، ١٤  قاتَل
  ٢٠٤  اعقر

   ٢٠٤  طار
  ٢٠٥  أقدم
٢٥٠، ٢٠٥، ٥٤، ٢٧  كر  
  ٢٢٦، ٢٠٦، ٢٠٥، ٧٤  ثأر

  ٢٠٦، ٣٦  اقتحم

  ٢٠٧  حمل

  

  ٢٠٧، ١٧٧، ٥٥، ٥٠، ٤٨  القى
  ٢١١، ٢١٠، ٣٦  الدفاع

  ٢١١، ٢١٠، ٣٦  المنع
  ٢٤٠، ٢١٢  الِحمى
  ٢١٣  الذود

  

  ٢١٤، ٢١٣  دعا
  ٢٣٤، ٢١٩، ١٣٨، ٣٨، ٣٧، ١٥  الموت

  ٢٢٥، ٢٢١، ٥٧  فالحت  
  ٢٢٩، ٢٢٢، ٢٢١، ١٨٧، ١٧٦، ١٣٦، ٥٧  المنية
    ٢٢٣  الثكل
  ٢٢٣  الهوى



 - ٢٦٨ -

  ٢٢٤  الثَّوى
  ٢٢٤  الردى
  ٢٢٥، ٢٠٣، ٤٢، ١٤  األجل
  ٢٢٥  الِحمام
  ٢٢٦  الحين
  ٢٢٦  الثّلل

  

  ٢٢٦  العطاس
  ٢٥٤، ٢٣٣، ٢٢٩، ١٦  لتْقَ

  ٢٣٠، ٤٧، ١٦  صرعى
    ٢٤٦، ٢٣٠، ١٠٥  مجدل
  ٢٣٦، ٢٣١، ٤٩  زعاف

  ٢٥٤، ٢٣٣  جرح
    ٢٣٣  كليم
  ٢٣٤  يقطع

، ١٨٢،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١١٥،  ١١٣،  ٩٧،  ٨١،  ٧٩،  ٤٧،  ١٤،٣٩  طعن
٢٥٠، ٢٤١، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٠٣، ١٨٦  

  ٢٠٧، ١١٥، ٢٣٧  دعس  
  ٢٤١، ٢٤٠، ٢١٢  النصر

    ٢٤٢  ضحك
  ٢٤١  مؤزر

  ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤، ١٤١، ٤٧  األسير

  ٢٤٧، ٢٤٥  العانى
  ٢٤٦، ٢٣٠، ١٠٥، ١٢  المقيد
  ٢٤٦، ٣١، ٢٥  حبس
  ٢٤٧  مكبل

  

  ٢٥٤، ٢٤٧  مصفَّد
  ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٥٣، ١٦  الغنيمة

  ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٠١  النّهب
  ٢٥١  األنفال

  

  ٢٥٤، ٢٤٧، ٢٣٣  السبي



 - ٢٦٩ -

  معجم لُغوي بجميع األلفاظ الواردة في البحث حسب الترتيب األبتثي) ٢(

ال الداللي المج  الحرف
  وألفاظه

  مكان وروده في البحث

  ٢٥٢، ٢٠١، ١٨٨، ٦٣  ابتدر  الهمزة
  ١٤١  أبدان
  ١٥٤  اإلبل

، ١١٢،  ١٠٥،  ١٠٣،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٧٩،  ٧٣،  ٧٠  األبيض
٢٤٦، ٢٣٠، ١٥١، ١٤٠  

  ٢٠٢، ١٩٣، ١٨٠، ١٠٠  أجرد
  ٢٢٥، ٢٠٣، ٤٢، ١٤  األجل
  ١٧٦، ١٦٦، ١٦٣  أدماء
  ٢١٣، ١٩٠  األدهم
  ٥٨  أرعن
  ١٠٧  األسل
   ١١٢، ١٠٩، ١٠٣، ١٠٢، ٩٩،١٠١، ٧٥، ٥٤،٧٠  أسمر
  ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤، ١٤١، ٤٧  األسير
  ١٦٩، ١٦٤، ١٦٠  األصبرة
  ١٦٨، ١٥٩  األصوص

  ٢٠٢، ١٩٣، ١٨٠  أعد
  ١٦٤  أعلم
  ٢٠١  أغار
  ٧١  إفرند
١٨٦  أقب  
  ٢٠٦، ٣٦  اقتحم

  ٢٠٥  أقدم

  

  ٢٥١  األنفال
  ٧٣، ٧٠  بتّار  الباء

  ١٦١  البرك
    ١٤١  برنُس
  ١٦٥، ١٥٨  البزل



 - ٢٧٠ -

  ٢٤٢، ٢٣١، ٢٠٧، ٢٠٣، ١٢٤، ٥٠، ٤٩، ٢٧  بطل
  ١٥٦  البعير
  ١٧٧، ١٠٦  بغل
  ١٦٧، ١٦٥، ١٥٨  البكر
  ٧٧  بوارق

  

  ٢٥٣، ١٩٣، ١٥١، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٧  بيض
  ١٥٠  الترس  التاء
  ٢٢٦، ٢٠٦، ٢٠٥، ٧٤  ثأر  الثاء

  ١١٤، ١١٣،  ١١١، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ٩٩، ٩٨  الثقاف
  ٢٢٣  الثكل
  ٢٢٦  الثّلل

  

  ٢٢٤  الثَّوى
   ١٣٩  جبة  الجيم

  ٥٤، ٥٣  جحفل
  ٢٥٤، ٢٣٣  جرح
  ١٠٨  جرد
  ١٦٢  جسرة
  ٢٣٤، ٩٢، ٧٩  جفن
  ١٦٤، ١٦٠  جّل

  ١٥٥  الجمل
  ١٩٤، ١٩٣، ٣٧  جموح
  ١٤٨، ٧١  جنثي
  ٤٨  جند
  ٢٠٧، ١٧٤، ١٥٦، ٩٩ ،٧٠، ٥٨، ٥٣، ٢٧، ١٣  جواد

  ١٩٣، ١٤٦  جوارن
  ١٥١  جوبة
  ١٩٠، ١٨٦، ١٠٦  الجون

  

  ١٥٦، ٥٣، ٣٤، ٢٧  الجيش
  ٨٨، ٧٧  حاِري  الحاء
  ٢٤٦، ٣١، ٢٥  حبس  



 - ٢٧١ -

  ٢٢٥، ٢٢١، ٥٧  الحتف
  ١٥١، ١٤٠  حجفة
٩٢، ٧٩، ٧٥، ٨٧  حد   
  ١٣٦، ٨١  حداد
  ١٣٩، ١٣٦، ٩٢، ٨١، ٣٢  الحديد

، ٢٠٥،  ١٦٠،  ١٣٤،  ٥٥،  ٣٦،  ٢٧،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠  الحرب
٢٣٧، ٢٢٦، ٢١٩، ٢١٣، ٢٠٧  

  ١٤٨، ٧١  حرباء
  ١٠٢، ٧٥  الحربة
  ١٦٧، ١٦٣  حرجوج
  ٢٤٠، ٢٣٣، ١٤٧، ١٠٣، ٧٩، ٧٣، ٧٠، ٦٨  حسام
  ١٧٦  حصان
  ٢٢٥  الِحمام
  ٢٠٧  حمل
  ٢٤٠، ٢١٢  الِحمى
  ٢٢٦  الحين

  

  ١٠٤، ١٠٢  خرصان
  ٦٩  خشيب  الخاء

١١٤، ١١٣، ١٠٩، ١٠٣  الخطي  
  ٨٥  ِخلل

    ٥٥، ٥٤  خميس

  الخيل
١١٥،  ١٠٨،  ١٠٤،  ٨٢،  ٨١،  ٤٦،  ٣٩،  ٣٢،  ٢٨ ،

١٨٥،  ١٨٤،  ١٨١،  ١٥٧،  ١٧٣،  ١٣٨،  ١٣٦،  ١٣٤ ،
٢١٤، ١٩٢، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦  

  ١٤٧، ١٤١، ١٣٤، ٩٠، ٨٧  الدرع  الدال
  ٢١٤، ٢١٣  دعا
  ٢٠٧، ١١٥، ٢٣٧  دعس
  ٢١١، ٢١٠، ٣٦  الدفاع
  ١٦٢ ،١٦١  دفقّ

  

  ١٤٤، ١٤٢  دالص
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  ٨٧، ٨٣، ٥١  ذباب  الذال
  ٨٠، ٧٢، ٧٠، ٦٨  ذكور

  ٨٨، ٧٧  ذو شطب
  ١٦٨، ١٠٩، ١٠٣، ٩٩، ٨٤  الذوابل
  ١٦٨  الذوامل
  ١٧٠  الذود

  

  ٢١٣  الذود
  ٤١، ٤٠، ٢٤  الرحى  الراء

  ٢٢٤  الردى
   ١١٤،١٤٥، ١١، ٩٩  الرديني
  ١٢٦  رشق

  ١٢٤، ١٢٢، ١١٩  رضوية
  ١٨٦، ١٨٥، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٨  رعيل

  الرمح
١٠٥،  ١١٠،  ١٠٩،  ٩٧،  ٨٨،  ٨٦،  ٨١،  ٥٤،  ١٦ ،

٢١٢،  ٢٠٤،  ١٤٣،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٦ ،
٢٥٣، ٢٤٦، ٢٣١، ٢١٣  

  

  ١٠١  رواعف
  ١٨٧، ١٨١  الزاهق  الزاء

  ١٨٧، ١٨١  الزاهم
  ٢٣٦، ٢٣١، ٤٩  زعاف
  ١٤٣، ١٣٧  زغف

  

  ١١٨  زوراء
  ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٧، ١٢٥  سابغة  السين

  ١١٢  سافلة القنا
  ١٩٢  ساهم
  ٢٠٢، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٠، ٣٧  سبوح
  ٢٥٤، ٢٤٧، ٢٣٣  السبي
  ١٢١، ١٢٠، ١١٧  السراء
  ١٣٩، ١٣٨  سربال

  

  ٥٥  سرية
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  ١٣٨، ٨٦  سفاسق
  ٢٠١، ١٣٦، ٨٦، ٦٣  السالح
  ١٨٢  السالهب
  ٢٣٧، ٢٣٦، ١١٥، ١٠٤، ١٠٢  السمهري

، ١٤٥،  ١١٤،  ١١٠،  ١٠٨،  ١٠٧ ،١٠٦،  ٩٩،  ٤٦  السنان
٢٤٥  

  ٢٠٣، ١٢٤، ١٢٢، ١١٩، ٤٩، ٤٦، ٢٧  السهم
  ١٩١  السوابق

  

  السيف
٨٧،  ٨٦،  ٧٩،  ٧٧،  ٧٥،  ٧٣،  ٦٦،  ٥٣،  ٣٠،  ٢٧ ،
٢٠٤،  ١٥٦،  ١٤٧،  ١٣٨،  ١٣٧،  ٩٧،  ٩٣،  ٩٢،  ٩١ ،

٢٤٢، ٢٣٤، ٢٣٠  
  ٨٩، ٧٩، ٧٥، ٧٠  شفار  الشين

  ١٤٣، ١٣٩  شليل
  ١٦٩، ١٥٩  شملَّة

  ١٨٧، ١٨١  الشنون
  

  ١٨٨  شيظم
  ١٤٣، ١٣٧، ٨٢، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨  صارم  الصاد

  ١٨٧  الصافنات
  ١١١، ١٠٨  صدق

  ١٧١  الصرصرانيات
  ٢٣٠، ٤٧، ١٦  صرعى
  ١١٢، ١١١  الصعاد
  ٨٦، ٨٥  صفائح
  ٧٤، ٧٣  صقيل
  ١٠٧، ١٠٦  الصلّبي
   ٨٠  صيقل

  

   ٨٠  صيلم
  ٢٤٢  ضحك  الضاد
  ٢٠٤  طار  الطاء
  ١٨٣  فطر  
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، ١٢٥،  ١١٥،  ١١٣،  ٩٧،  ٨١،  ٧٩،  ٤٧،  ١٤،٣٩  طعن
٢٥٠، ٢٤١، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٠٣، ١٨٦، ١٨٢، ١٢٦    

  ١٩٣، ١٤٦  طمرة
  ٨٤  ظبة  الظاء
  ١١٢، ١١١، ٩٧، ٢٦  عامل  العين

  ٢٤٧، ٢٤٥  العانى
  ١٨٥، ١٦٤، ٣٣  عتيق
  ١٢٤، ١٢٢، ١١٩  عجس
  ١٨٣  عجلزة
  ٢٣٦، ٢١٣، ١٠٥  عسال
  ١٣٨، ١٠٤، ٨٩، ٨٦، ٧٥، ٧٤  عضب
  ٢٢٦  العطاس
  ٨٦  عقيقة
  ١٦٢  عندل

  ٢٢٣، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٩، ١٠١، ٩٩  العوالي
  ١٢١، ١٢٠  عوج
  ١٧٠، ١٦٦  العود
  ١٦٦، ١٥٩  العيس

  

  ١٥٩  العيط
  ٢٥٢، ٢٠١، ١٨٨، ١٩١، ٣٣، ٣٢، ٣١  الغارة  الغين

    ٣٥، ٣٤  الغزوة
  ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٥٣، ١٦  الغنيمة

  الفارس  الفاء
١٤٣،  ١٣٨،  ٤٩،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٠،  ٣٦،  ٢٨،  ٢٧،  ١٤ ،

٢٣٣،  ٢١٣،  ٢١١،  ٢٠٥،  ٢٠٣،  ١٩٢،  ١٧٨،  ١٧٣ ،
٢٥٢، ٢٤٢  

  ١٧٥  فرس
  ٨٣، ٨٢  فصال
  ٨٢  فيصل

  

  ٥٦  فيلق
  ٢٥٠، ٢٠٣، ١٤  قاتَل  القاف
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  ٩٢، ٧٩  قاطع

، ٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٧٥،  ١٢٦،  ٥٣،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣  القتال
٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٢٩  

  ٢٥٤، ٢٣٣، ٢٢٩، ١٦  قَتْل
  ١٤٧  القتير
  ٩٢  قراب
  ٢٠٤  قراع

  ١٤٦  قردمانيا
  ١٥٩  القرم
  ١٤٤، ١٠٩، ٩٧، ٨٩، ٧٦  قُضب
  ١٦٧  القالص
  ١٧٩  قنابل

، ١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٣،  ٩٩،  ٨٥،  ٨٢،  ٧٢،  ٧٠،  ٦٩  القناة
٢٩٢، ٢٥١، ٢٠٧، ١٨٤، ١٧٦، ١١٤، ١١٢  

  ١٤٧  قوانس
  ١٢١، ١١٨، ١١٧، ٣٤  القوس

  

  ٥٦  قيروان
  ١٧٧، ٥٧  كتيبة  الكاف

٢٥٠، ٢٠٥، ٥٤، ٢٧  كر  
  ١٨٦، ١٦٥  الكراع
  ٢٣٦، ٤٠، ٣٩  الكريهة
   ١١٣، ١٠٨  كعب
  ٢٣٣  كليم
٢٣٠، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٢٨  كمي  

  

  ١٦٥، ١٥٨  الكوماء
  ٢٠٧، ١٧٧، ٥٥، ٥٠، ٤٨  القى  الالم

  ١٢٦، ١٢٥  ألم
  ١٨٩، ١٣٨، ٨٦  الألمة
  ٧٨  المع

  

  ١٣٦، ٦٣  بوسالل
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  ١٦١  لبون
     ١٠٩،١٣٣، ١٠٢، ٩٩  اللَّدن
  ١٦٠  لقاح

  ٢٤١  مؤزر  الميم
  ٢٠٢، ٧٨  مأثور
  ١٤٥، ١١٤  ماذية
  ٧٩، ٧٥  ماض
  ٢٤٦، ٢٣٠، ١٠٥  مجدل
  ٤٨، ٢٢  محارب

  

  ١٨٨  محمر
  ٩٣  ِمحمل
  ٨١  مخذم

  ١٠٣  المخراق
  ١٣٩، ٨٣، ٥١، ٤٩، ٤٦، ٣٦  مدجج
   ١٠١، ٩٩  المران
  ١٠٦  مربوع
  ١٠٢، ٩٢، ٧٩، ٧٥  مرهف
  ١٢٦، ٩٠  مسنون
  ١٨١  المسوم
  ١٠٦  مشحوذ
  ٢٠٣، ١٤١، ١٢٦، ١٠٤، ١٠٢، ٩٠، ٨٩، ٢٨، ٢٧  مشرفي
  ١٨٥، ١٨٢، ١٧٨، ٥٨  مشعلة
  ١٨٥، ١٨٢، ١٧٨، ٥٨  مشعلة
  ١٧٨، ١٠٥، ٥٠  المشهر
  ٢٥٤، ٢٤٧  مصفَّد

  ٧٢، ٦٩  مضارب
  ١٨٤، ١٠٨، ٣٥  المضمرة
  ١٠٨، ١٠٠  المطرد
  ٨٨  معابل

  

  ٤١، ٢٥، ٢٤  المعركة
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  ١٩٣، ٣٨، ٣٧  المعمعة
  ١٤١، ٩٠  مغافر
   ١٢٨، ١٢٧  المغالي
  ٨٣، ٥١  مغول
  ٨٧، ٨٣  ِمغْول
   ١٤٥  مفاضة
  ١٩٣، ١٨٥، ١٨٢، ١٧٨  مقلّص
  ٢٤٦، ٢٣٠، ١٠٥، ١٢  المقيد
  ٢٤٧  مكبل

  ١٢٠  المنزعة
  ٢١١، ٢١٠، ٣٦  المنع
  ٢٢٩، ٢٢٢، ٢٢١، ١٨٧، ١٧٦، ١٣٦، ٥٧  المنية
  ١٩٠، ١٧٦، ١٥٤، ٨٤، ٣٨  مهر

، ٩٩،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٧،  ٨٣،  ٨١،  ٧٦،  ٧٥،  ٥٤،  ٥١  مهند
٢٠٥، ١٤٥، ١١٢، ١٠١  

  

  ٢٣٤، ٢١٩، ١٣٨، ٣٨، ٣٧، ١٥  الموت
  ١٦٨  الناجية  النون

  ٢٠٣  نازل
  ١٥٦، ١٥٥، ٥٣، ٢٧  الناقة

  ١٦٦  النباطي
  ١٧٧، ١٤٢، ١٢٥، ١٠٦  النبل
  ١٤٤، ٧٦  نثرة
  ٩١  نجاد

  ١٢٨  النجيث
   ١٠٧، ١٠٦  النحيض
  ١٧٦، ١٥٦، ١٢٤، ٥٣، ٤٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦  النزال

  ١٤٨، ١٤٥  نسج داود
  ٨٢  نشيل
  ٢٤١، ٢٤٠، ٢١٢  النصر

  

  ٢٣٤، ١٦٨، ١٠٣، ٨٤، ٨٣، ٧٩  نصل
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  ١٢٧  النضي
  ١٥٧  نَعم

  ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٠١  النّهب
  ١٤٣، ١٣٧  نهد
  ١٨٩، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٢  نهد

  

  ١٦٩، ١٦٤، ١٦٠  ِنيب
  ١٢٤، ١٢٢، ١١٩  هتوف  الهاء

  ١٦٧، ١٦٥، ١٥٩  هجان
  ٢٢٣  الهوى
  ٢٣٥، ٢١١، ١١٥، ٣٧، ٣٦  الهيجاء

  

  ١٨٩، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٨  هيكل
  ١٨٩، ١٧٧  الورد  الواو

  ١٠٥، ١٠٤  الوشيج
  ٢٥١، ٢٣٣، ٢١٣، ١٧٦، ٨٠، ٣٩، ٣٨، ٢٩  الوغى
  ٢٩  الوقيعة

  

  ٢٩١  اليعبوب
  ٢٠٢  يعدو  الياء

  ٢٣٤  يقطع
    ١٣٧  اليلب
  ١٠١، ٩٩، ٩١  اليماني
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  :تمهيــد
ية؛ وهي ذكر األلفاظ ومعانيها؛ أو المقاِربـة  من خالل البحث تبين لنا الحقوُل الداللية أو الحقول المعجم      

ومن خـالل عـرض     ) ١".(مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها، وتُوضع عادةً تحت لفظ عام يجمعها          "لها، أي   
األلفاظ في الحقول الداللية استنتج الباحثُ العالقات الدالليةَ من خاللها، وقد حوتْ هذه الحقـوُل كثيـراً مـن                   

  :باحثُ على النحو التاليالعالقات حددها ال
  .المشترك اللفظي: المبحث األول
  .الترادف: المبحث الثاني
  ).التقابل(التضاد : المبحث الثالث
  .العام والخاص: المبحث الرابع

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٧٩ص: علم الداللة) ١(
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   األولالمبحث
  المشترك اللفظي

ناً؛ ويقع مثل هذا في كـل اللغـات         ي اللغةُ لفظاً واحداً للداللة على أمرين مختلفين اختالفاً ب         هو أن تقبلَ  "
كمـا سيتـضح   - اختالفهم في الترادف علماؤنا القدامى في وجود المشترك اللفظيواختلفَ)١(.فيهدون إسراف   

 وعواملَهـا،   وناقش المحدثون هذه الظـاهرةَ    "،  )٢(؛ فمنهم من أقر بوجوده ومنهم من أنكره       -في الفصل التالي  
ب ال الفريقين من القدماء قد تنكَّ     ا أن كِ  وهم رأَ غة، ولكنَّ ون بوجودها في اللَّ   رِقهم ي فوجدناهم في مباحثهم ومصنفات   

 في اللغـة مـع      اللير الد كما أشاروا إلى أثر التغي    ...  ال معنى عندهم إلنكارها،     فيما ذهب إليه، إذْ     الحقِّ جادةَ
ن إلى أثر السياق في بيـان معـاني الكلمـات           وأشار المحدثو  ...األولى، احتفاظ الكلمة بأصواتها وصورتها   

   المشتركة في ألفاظها، وأن ه في العربية كان وراء ظاهرة      ذيوع)ـستدلُّ بهـا   "،)٣()"ريةالتوومن األمثلة التي ي 
 عـين   - الجاسوس - الحسد -عضو اإلبصار (التي تُطلق على    " العين"على المشترك اللفظي في العربية كلمةُ       

  )٤()".لقومشريف ا...الشمس،
وهي مرتبة حـسب ورودهـا فـي     - ت على وجود هذه العالقة    لَّدأما األلفاظ التي وردت في البحث و      

  : فهي-البحث
  . والسيف، على معنى الدرعاللفظ دل هذا: يضالِب -١
  .الرمح، واسم النبات الذي يصنع منه الرمح: الوشيج -٢
  .؛ صانعة الرماحالرمح، واسم امرأة ردينة: رديني -٣
  .الرمح، واسم بلد وهو موضع باليمامة: الخطِّي -٤
  .عه الهند ونسبة إلى مكان صنْ،السيوف: المهندة -٥
٦- مشارف" ونسبة إلى بالد في اليمن ،السيف: المشرفي."  
  . وآلة حادة،السيف: الشفرة -٧
  . واسم علم،السيف: الحسام -٨
  . الرجل المرهف الرقيق،السيف: المرهف -٩

  .ن على شكل مكعبي ونوع من الحديد اللَّ،السيوف: الصفائح -١٠
  .الة السيف حم،السيف: الِمحمل -١١
  .أي مصدر للضوء في سرعتهو ،السيف: الالمع -١٢

                                                
محمد أبـو الفـضل     : اإلمام السيوطي، تحقيق  : ر في علوم اللغة   ِهزالم: وينظر. ٢١٢إبراهيم أنيس، ص  . د: داللة األلفاظ ) ١(

  .١/٣٦٩ط، ج. دار الفكر، دن،يوآخر
: والتثقيف في اللغة العربية   . ٢١٥ ،٢١٤ص: داللة األلفاظ : ينظر آراء اللغويين القدامى حول ظاهرة المشترك اللفظي في        ) ٢(

 .٢٩٤-٢٩٢ص

 .ا وما بعده١٤٧ص: كتاب علم الداللة: وينظر آراء المحدثين حول هذه الظاهرة مثل. ٢٩٦ص: التثقيف في اللغة العربية) ٣(

  .٢٩٣ص : التثقيف في اللغة العربية) ٤(
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  .   والذكر نقيض األنثى،السيف: الذكر -١٣
  . ما انقضى من الزمنو ،السيف: الماضي -١٤
  .  ومضارب كرة التنس،السيوف: مضارب -١٥
  .اسم بلد الحيرة؛ المصنوع بهاو ،سيفال: حاري -١٦
  ".العقيقة"ذبح شاة أو ما شابهها عن مولود و ،السيف: العقيقة -١٧
  ".ذبابة" حشرة ،السيف: ذباب -١٨
  . الحد على مذنبة إقام،السيف: الحد -١٩
  .رجل يفصل بين القومو ،السيف: فصال -٢٠
  .حمائل السيوفو ،السيف: نجاد -٢١
  ".ن سنانبهدبة  "؛مواسم علَ ،الرمح: السنان -٢٢
  ".المسرعة" الذئاب العواسل ،الرماح: عواسل -٢٣
  . وخالف األبيض من األلوان ،الرمح: األسمر -٢٤
  .  اسم رجل وهو صانع الرماح؛ نسبة إلى سمهر،الرمح: السمهري -٢٥
  " .عةبر" صفة لرجل ،الرمح: مربوع -٢٦
  . ونبات يصنع منه الرمح،رمح: المران -٢٧
  .يقال لمن يعمل فهو عامل: الرمح: عامل -٢٨
  .اسم مدينة في اليمن وكذلك ".صعدة" المرأة مستقيمة القامة ،الرمح: الصعدة -٢٩
  .ونبات له شوك: الرمح: أسل -٣٠
  .ى به وما يسو،الرماح: ثقاف -٣١
  . والحديد الجوهر المعروف،الدرع: الحديد -٣١
  . جلود اإلبلض منوالبي: والترس ،الدرع: اليلب -٣٣
  .السهمو ،الدرع: الألمة -٣٤
  .القميصو ،الدرع: السربال -٣٥
  . الثوب الواسع، الواسعةالدرع: فضفاضة -٣٦
  .الدرع ،الرجل الشجاع: الكماة -٣٧
  .-عليه السالم- داودبي لنَّالسم ا ونسبة ،الدرع: داود نسج -٣٨
  . الجسم،درع: بدن -٣٩
  .ء دويبة في الصحرا،درع: حرباء -٤٠
       .ونهد المرأة والخيل، ،درع: نهد -٤١
  . الرمح،السيف: المخراق -٤٢
٤٣- السالحالدرع،: ةماذي   .   
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  . النصيب،السهم: السهم -٤٣
  .حسنُه وسهلُه" مسنون الوجه" ورجل مسنون ،السهم: مسنون -٤٤
  . الهدف المصوب إليه،السهم: النجيث -٤٥
  .سوب إليهراء من شجر الس،القوس: لسراء ا-٤٦
  .ذات الصوت العاليو ،القوس: هتوف -٤٧
  .  نسبة السم جبل،قوس: رضوية -٤٨
  . والرجل مشقوق الشفة العليا،الجمل: أعلَم -٤٩
  . السن في الفم،الناقة: ناب -٥٠
  . الرجوع،الجمل: العود -٥١
  .الورد من الزهور: الفرس: الورد -٥٢
  .الِجيل: قطعة من الخيل: رعيل -٥٣
  . اسم إنسان،الخيل: أدهم -٥٤
  . جسم دون لحم،الفرس: هيكل -٥٥
  . والسالح،،الخيل: كراع -٥٦
    .البعير والفرس، والحمار: جون -٥٧
٥٨- كتيبة الجيش، الخيل:علةشْم .  
  .الجيش، واسم بلد في إفريقيا: قيروان -٥٩
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  الثانيالمبحث 
  الترادف

  )في المعنىاأللفاظ المترادفة والمتقاربة (
تعتبر ظاهرة الترادف من الظواهر اللُّغوية التي شغلت علماءنا؛ القدامى منهم والمحدثين؛ ولهـذا نـرى     
التباين في وجهات النَّظر في وقوعه في اللغة العربية؛ فمنهم المؤيد لهذه الظاهرة ومنهم منِْكرها؛ إذ تُعد هـذه                   

فال نكاد نرى كتاباً لُغوياً إال بحث في خصائص اللغـة العامـة وتعـرض    الظاهرةُ من وسائل الثّراء اللُّغوي،  
  . لقضية الترادف وآراء العلماء

ليس هناك اتفاقٌ تام بين العلماء والدارسين قديماً وحديثاً على تعريٍف اصطالحي واحـد لمفهـوم التـرادف             و
  :، ونستطلع شيئاً من ذلك في تتبع الظاهرة من أوِلها-كما أسلفت- عندهم؛ وذلك الختالفهم في هذه الظاهرة

قسم عالقةَ األلفاظ   أولَّ من أشار إلى ظاهرة الترادف في الكالم، حيث          ) هـ١٨٠ت  (ربما كان سيبويِه    
ظـين  ين الختالف المعنَيـين؛ واتفـاقَ اللف   اللفظاعلم أن ِمن كالمهم اختالفَ: "؛ فقالبالمعاني إلى ثالثة أقسام 

ذهـب  " ، نحو )وهو الترادف (، واختالفُ اللفظين والمعنى واحد؛      )وهو المشترك اللفظي  ( المعنيين؛   واختالفَ
 الـسيف، والمهنـد،   : بأنّه تسميةُ الشيء الواحد باألسماء المختلفة، نحـو        ")٢(كما عرفه ابن فارس   . )١("وانطلقَ
  ."والحسام

      اشتَهر بين العلماء، حتى ج ؛ فنَرى       هذا التقسيمعل أساساً تُبنَى عليه الكتب"   ،دوالمبر ـد  واألصمعيأبا عبي 
 -وهـو التـرادف  -)ما اختَلف لفظُه واتفق معنـاه  (، يجعلون شطْراً منه عنواناً لبعض مصنَّفاتهم، ككتاب         مثالً

  )٣(.")المعنىاأللفاظ المترادفة والمتقاربة (وكتاب  ...أحفظُ للحجر سبعين اسماً،: لألصمعي، وكان يقول
د األلفاظ للمعنى الواحـد     ين األوائل على هذا األساس؛ أي تعد       بين اللُّغوي  )٤(وهكذا ظهرتْ فكرةُ الترادف   

  . وغيره منهمكما رأينا في تقسيم سيبويه
لكن هناك غموضاً عند اللُّغويين في تعريف هذا المصطلح، مما أورد خالفاً كبيراً بينهم، تمخّضتْ عنـه                 

أخرى منافيةٌ له      آراء ـ  تقول بوجوده، وآراء  المعنى الـدقيقَ للتـرادف يقتـضي أن تـدلَّ           يرى البعض أن  " ف
الكلماتُ المترادفةُ على معنى واحٍد على التحديد ال على التقريب، إذ بمجرد وجود أدنى الفروق وأقلِّهـا بـين                   

اِت كلماتٌ متشابهةٌ في المعنى األساس مع قليٍل        أن المترادف ب يرى آخرون    ..لكن،  األلفاظ يخرجها عن الترادف   

                                                
التثقيـف فـي اللغـة      : ، وينظر ١/٢٤م،  ١٩٦٦عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب، بيروت،        : تحقيق: سيبويه: الكتاب) ١(

 .٢٨٦ص: العربية

  .٦٥م، ص١٩١٠ابن فارس، المكتبة السلفية، القاهرة،: الصاحبي في فقه اللغة) ٢(
 .٣٠م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ٢محمد المنجد، دار الفكر، دمشق، ط : الكريم بين النظرية والتطبيقالترادف في القرآن ) ٣(

أن تقبَل اللغةُ أكثر من لفظ للداللة على أمر واحد، وإن المترادفاِت ألفاظٌ متّحدةُ المعنى               : "عرف المحدثون الترادفَ بقولهم   ) ٤(
سـتيفن أولمـان،   : وينظر، دور الكلمة في اللغة. ٢١٢إبراهيم أنيس، ص .د: فاظداللة األل". [وقابلة للتبادل بينها في أي سياق 

  ]. ٩٨م ، ص١٩٩٢ط، .كمال بشر، مكتبة الشباب، د. د: وتعليق: ترجمة
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يها تتـضمن  ة تشابه معاِندمن التباين في نواٍح أخرى، وأنها تشترك في المعنى العام؛ أي المقصود أنها رغم شِ        
  .فروقاً جزئيةً

  )١(.وهذا يعني وجود بعِض الفروق في األلفاظ، وهذا ال يمنع اعتبارها مترادفةً وتسميتها بذلك
 عـدم االتفـاق   -أولهما: ما يرجع اختالف اللُّغويين من القدماء حول ظاهرة الترادف إلى سببين رئيسيين       ك

 اختالف وجهات النظر واختالف المنـاهج بـين الدارسـين فـي إثباتـه            -على المقصود بالترادف، واآلخر   
  )٢(.وإنكاره

، وذلك  لقول بوجوده نكار الترادف وآخرين ل   هذا االختالف يعد أحد أهم األسباب التي دعتْ بعض العلماء إل          
بأنه ال يكاد يوجد في اللهجات العربية القديمـة،         " ،)اللهجات العربية  (كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه      

لتمس٣(." في اللغة النموذجية األدبيةوإنما يمكن أن ي(  
كمـا هـو    –اللي واحد، ومنهـا      دارت في مجال د    فصول السابقة وردت ألفاظ   المن خالل البحث في     و
 بالمترادفة والمقاربة في معانيها، وسنقوم في هذا السياق بسرد ألفاظ المجاالت الداللية التـي وردت        -معروف

في الدراسة، وسنكتفي في كل مجال بالوقوف عند لفظين من ألفاظه؛ لنبين ما فيهما مـن التـرادف والفـرق                 
  :الداللي

  :لقتالاأللفاظ الدالة على امجال  -١
  .الحرب، النزال، المعركة، الغزوة، الغارة، الوقيعة، الهيجاء، المعمعة، الرحى، الوغى، والكريهة

 أن يكون بين طرفين أو  ر البد يخ إال أن األ   -مع تقاربهما في المعنى   -تال  الفرق بين الحرب والق    :شاهد
اً تكون من طرف واحد وذلك للدمار والقتل؛        ؛ التي أحيان  ين، بخالف الحرب  دالمكان والزمان محد  يكون  أكثر و 

 كحـرب   ؛ذلك ُأطلق على حروب الجاهليـة     كوم،  ٢٠٠٨وخير شاهد على ذلك الحرب على قطاع غزة عام          
  .لبهب والس الحرب تحوي القتل والنَّ ألن؛ هذا االسم وحرب البسوسداحس والغبراء

 : جموع المقاتليناأللفاظ الدالة علىمجال  -١

   .ارب، جند، بطل، كمي، مدجج فارس، مح-أ
المحارب يدل على الرجل الـشجاع،      بيد أن   ،  كالهما لفظان متقاربان في المعنى     فارس ومحارب، : شاهد

  .وليس شرطاً أن يكون الفارس شجاعاً
 .شعلةروان، كتيبة، أرعن، ملق، قي جيش، جحفل، خميس، سرية، في-ب

                                                
م، ١٩٩٣هــ،   ١٤١٤،  ١ الرياض، ط  -محمد الشايع، مكتبة العبيكان   . د: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم      ) ١(

م، ١٩٩٩أحمد محمد قدور، دار الفكر المعاصـر، دمـشق،   . د: مدخل إلى فقه اللغة العربية: نظر كذلك وي. ، بتصرف ٣٦ص
 .٣٠٢ص

  .١٢٤، ١٢٣ستيفن أولمان، ص: دور الكلمة في اللغة) ٢(
. ١٧٩م، ص ٦/٢٠٠٣إبراهيم أنيس، دار فوزي للطباعة، مكتبة األنجلو المصرية، القـاهرة، ط          . د: في اللهجات العربية  ) ٣(

مكتب دار التـراث، القـاهرة،    : رمضان عبد التواب  : ر بعض آراء المحدثين حول هذه الظاهرة؛ فصول في فقه العربية          وينظ
 .٢٩٠،٢٩١: التثقيف في اللغة العربيةو، ٣٢٢م، ص١/١٩٧٧ط
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 األولى تدل على جماعة من الجيش، أما        بيد أن ،   في المعنى  كالهما لفظان متقاربان   ،مشعلة و كتيبة: شاهد
  .المشعلة تدل على الكتيبة المنتشرة

  : الحالس
عضب، شـفار،    صيقل، أبيض، صقيل، مضارب،   كور،إفرند، ذ  جنثي، حسام، صارم، خشيب، بتّار،   سيف،  
، نـشيل  ،ل، فيصل فصا خذم،ِم حداد، صيلم، قاطع، ماض،  مأثور، المع، بوارق، ذو شطب،  قُضب،،   مرهف

 نجـاد،  يماني،   مهند، مشرفي،  ي،، حار معابل حد، ذباب، سفاسق، ِخلل، صفائح، عقيقة،   نصل، ظبة، مغاول،  
  .ِمحمل ،قرابجفن، 

الحسام والصارم، كالهما للسيف، بيد أن األول سمي حساماً ألنه يقطع العظم ويحسم الـدم؛ أي                : شاهد
  .و السيف الصروم، نسبةً للقطع، فالسيف يقطع ويسيل الدميسبقه فكأنه قد كواه، أما اآلخر فه

  :األلفاظ الدالة على الرمحمجال  -٣
 -الوشـيج  -اللَّـدن  -الذوابل - المخراق   -الحربة -خرصان -المران -رواعف -المطرد -سمر أ -الثقاف

ـ االع -السنان -القناة- جرد -صدق -األسل - الصلّبي - النحيض - مربوع - مشحوذ  -لاعس -عامـل  -ةلي
  .السمهري -ردينيال -الخطي - كعب-  سافلة القنا-الصعاد
الرمح والحربة، كالهما لفظان متقاربان في المعنى؛ نفس المجال الداللي، إال أن الحربة أصـغر مـن            : شاهد

  .الرمح، وهي ذات السنان العريض
  :األلفاظ الدالة على القوس مجال -٤

  . رضويه-ءلسرا ا- عوج- المنزعة- عجس- هتوف-ءزورا
القوس والسراء، فالقوس هو اآللة التي يرمى منها السهام والنبال، أما السراء فهي الشجرة التي يصنع                : شاهد

  .منها القوس
  :األلفاظ الدالة على السهممجال  -٥

  . النجيث-غاليم ال- النضي- رشق- مسنون- ألم-النبل
مجـال  .رب في الهدف، أما النجيث فهو الهدف نفـسه السهم والنجيث، فالسهم هو ما يرميه المحا  : شاهد

     :األلفاظ الدالة على الدرع -٦
 -سـابغة  - أبـدان  -بـرنُس  -مغـافر  -ة بيض -جبة -سربال - الألمة -اليلب -نهد -الحديد -اللبوس
نـسج   -حرباء -القتير -قوانس -جوارن -قردمانيا -مفاضة - ماذي - دالص –نثرة   - شليل -زغف
  .داود

درع والسربال، فالدرع هو ما يلبسه المحارب من الحديد لحماية نفسه، والسربال هو كل مـا                ال: شاهد
  .يتسربل به المحارب، ويطلق لفظ السربال على القميص وغيره

  :األلفاظ الدالة على التُّرسمجال  -٧
  .فةحجال-جوبة 
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خـر يـدل علـى التـرس      الترس والحجفة، فالترس كال اللفظين متقاربان في المعنى إال أن اآل         :شاهد
  .الصغير
  :األلفاظ الدالة على اإلبلمجال  -٨ 

 - دفـقّ  -لقـاح  - األصـبرة  -العيط - القرم -األصوص - البزل - البكر - نَعم - البعير - الناقة -الجمل
 -القالص -ءأدما -النباطي - العيس -هجان -ءالكوما -جّل -أعلم -حرجوج - لبون -عندل - جسرة -البرك

  . الصرصرانيات- الذود- العود- ِنيب-ملَّة ش- الناجية-الذوامل
  .اإلبل والبعير، فاإلبل لفظ عام، والبعير يطلق على ذكر الجمل: شاهد

  :األلفاظ الدالة على الخيلمجال  -٩
 -الـشنون  -أجـرد  -قنابـل  -رعيل -مشعلة -المشهر -الورد -بغل -مهر -حصان -فرس -جواد

 - الـصافنات  -  الكـراع  -أقـب  - مقلّص -قا عت -المضمرة - عجلزة - طرف -هيكل -السالهب -المسوم
 - سبوح - طمرة -ساهم- اليعبوب -السوابق -الجون -األدهم - قوداء -نهد -محمر -شيظم - الزاهم -الزاهق
   .جموح

  .الجواد والفرس، فالجواد يطلق على الفرس الذريع والسريع، والفرس يطلق على الذكر واألنثى: شاهد
  :ظ الدالة على الهجوم والدفاعاأللفامجال  -١٠
  :لغة الهجوم: أوالً

  . يعدو- أعد- ابتدر-أغار:  ألفاظ تدل على المبادرة بالحرب والقتال-أ
األول يدل على اإلقدام، واآلخر يدل علـى   بيد أنكال اللفظين متقاربان في المعنى،       أغار وأعد، : شاهد

  . االستعداد للمقاتلة
 - اقتحم - كر - أقدم - طار - قراع - قاتَل -نازل: وهي: والمنازلة في القتال   ألفاظ تدل على اإلقدام      -ب

  . القى-حمل
  .كر واقتحم، اإلقدام بعد الرجوع كالكر والفر، واآلخر يعني الهجوم بجرأة: شاهد
  :لغة الدفاع: ثانياً

  . دعا- الذود- الِحمى- المنع-الدفاع
معنى، بيد أن األول يدل على الدفاع، واآلخر يدل علـى   الذود ودعا، كال اللفظين متقاربان في ال      : شاهد

  .االستغاثة وطلب العون
  :  األلفاظ الدالة على نتائج المعاركمجال -١١

 - الحـين - األجـل - العطـاس - الـردى -وى الثّ - الهوى - الثكل - المنية -الحتف:  الموت والفناء  -أ
  . الثلل-الِحمام

ان في المعنى، بيد أن األول يدل على أنه إذا مات اإلنـسان             الحتف والموت، كال اللفظين متقارب    : شاهد
  .مات حتف أنفه، أما الموت فهو إزهاق الروح: من غير تقتيل فيقال

  . زعاف- مجدل-صرعى:  القتل-ب
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القتل والصرع، كال اللفظين متقاربان في المعنى، بيد أن األول يدل على الموت، واآلخر يـدل                : شاهد
  .رضعلى القتل طرحاً باأل

  . يقطع-كليم:  الجرح-ج
الجرح والقطع، كال اللفظين متقاربان في المعنى، بيد أن األول يدل على شق بالجلـد، واآلخـر    : شاهد

  .يدل على مبالغة في الجرح وإبانة بعض أجزاء الجسم
  .الضحك- النصر -د

  . مصفَّد- مكبل- حبس- المقيد-العانى:  األسر-هـ
واآلخـر  ،  المحبـوس  اللفظين متقاربان في المعنى، بيد أن األول يدل على        كال   ، والمقيد األسير: شاهد

  .يكون األسير مقيداً باألغالل
  . السبي- السلب- النّهب-الخباسة -األنفال:  الغنائم-و

النهب والسلب، كال اللفظين متقاربان في المعنى، بيد أن األول يدل على الغنيمة، أما السلب فهو                : شاهد
  .رقة بخفةاالختالس والس
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   الثالثالمبحث
  التضاد

ذات األهمية، والتي حـازت علـى عنايـة      من الظواهر اللُّغوية   -)أو األضداد (-تعتبر ظاهرة التضاد    
 ؛ وذلك ِلما لها من دور فعال في تحديد المعنى بـين األلفـاظ وتقريبهـا               - القدامى منهم والمحدثين   -اللُّغويين

  .ذهانلألفهام واأل
ضرب خاص من الكالم يدلُّ على داللة اللفظ الواحد على معنيين متـضادين يفـرق بينهمـا        ": فالتضاد

علـى  ) الناهـل (، و)َأقْـرؤ (و) قُروء(على الحيِض والطُّهر ومنه ) َأقراء(وجمعه ) القَرء(إطالق: السياقُ، مثل 
  ؛ )١("العطشان والريان

  )طالبحر البسي: (كقول الحطيئة
ِتها       وغيل ِلبال تَرح كاِرمِع المَأنتَ اد د فَِإنَّكقع٢(الكاسي الطاِعم(  

، وهو مصطلح بالغي أطلقه     مصطلح الطباق ، يمكن إدراجها في إطار      التضادهناك أنواع أخرى من       
 في كلمتين، وليس في     علماء البديع على نوع من المحسنات البديعية، والذي يتمثل في وجود معنيين متضادين            

  .كلمة واحدة، كما هو التضاد عند اللغويين
  :غوي التضاد اللُّهداش -أوالً

١- الجو األسود–األبيض : نو  

  ) الطويلالبحر(: قول امرئ القيس: الشاهد
                  تّى نَحِسبحولَنا       ِنقاداً والخَيَل ح تّى نَحِسبح بنَشروون٣(راَأشقَ الج(            

  . الشاعر الفرس األسوديقصد
  :أما قول لبيد
              )٤( الَّذي كان باِدناً       علَيِه عواٍف ِمن نُسوٍر وِعقباِنالجونوحتّى تَرى     

   . األبيضوإماإما الفرس األسود  فيقصد
  :، وهو على النحو التاليوهو الطباق: التضاد البالغي -ثانياً

-حـي، ذكـر   -ميت: مثل nongradable أو   ungradable: التضاد غير المتدرج   أو    التضاد الحاد  -١
، وهذه المتضادات تقسم عالم الكالم بحسم دون االعتراف بدرجات أقل أو أكثر، ونفـي أحـد عـضوي                   أنثى

  ".نه أعزب فهذا يعني االعتراف بأ متزوج إن فالناً غير:التقابل يعني االعتراف باآلخر؛ فإن قلتَ

                                                
 ، وينظر بعض الدراسات التـي تناولـت هـذه         ١/٣٨٧للسيوطي،  : المزهر: وينظر. ٢٩٦ص: التثقيف في اللغة العربية   ) ١(

رمضان عبد :  وما بعدها، فصول في فقه العربية   ٢٠٤ص: ، في اللهجات العربية   ٢١٤-١٩١ص  : علم الداللة : الظاهرة، مثل 
  .٣٧٥-٢٣٦م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٥التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

)٢ (يقصد المطعوم المكسو.  
  .١٧٩ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .٢١٦ص: ديوان لبيد) ٤(
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  gradable  : التضاد المتدرج-٢
يقع هذا النوع بين نهايتين لمعيار متدرج أو بين أزواج من المتضادات الداخلية، وإنكار أحد عضوي التقابل                 " 

  )١(".ني االعتراف بأنه باردإن الحساء ليس ساخناً فال يع: ال يعني االعتراف بالعضو اآلخر، فإذا قلنا
  converseness:  التضاد العكس-٣

إن محمداً باع منزالً لعلي، فيعني :  زوجة، فلو قلنا- اشترى، زوج-باع: وهو عالقة بين أزواج من الكلمات مثل
  )٢(إلخ... فاطمة، فيعني أن فاطمة زوجة محمد وهكذامحمد زوج: هذا أن علياً اشترى منزالً من محمد، ولو قلنا

  directional:  التضاد االتجاهي-٤
، فكلها يجمعها حركة في أحـد       ) يذهب -يأتي(،  )يغادر-يصل(،  )أسفل-أعلى(ات بين الكلمات مثل     وهو العالق 

الن حركةً في   اتجاهين متضادين بالنسبة لمكان ما، وإن كان األول يمثل حركة في اتجاه رأسي، واآلخران يمثّ              
  .اتجاه ُأفُقي

 antipodalليـة أو االمتداديـة  والتـضادات التقاب  orthogonal opposites:  التضادات العمودية-٥
opposites 

  )٣(.فاألول مثل الشمال بالنسبة للشرق والغرب، والثاني مثل الشمال بالنسبة للجنوب، والشرق بالنسبة للغرب
  :  من البحث فهي على النحو التالي التضاد البالغيأما شواهد

   الحريب-     الحارب-١
  )٤(..؛ أي الغاِصب النَّاهب، الذي يعري الناس ثيابهم"هو المشلِّح: "لهو الذي يحرب األموال؛ ويسرقها، وقي: الحارب

: كمـا فـي  "دلَّت على اسم المفعول، أي محـروب،     ) فعيل(الذي سلب حريبتَه؛ وهي صيغة      :  فهو الحريبأما  
ـ   : (، ومثـل هـذا أيـضاً      )أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    : (، كما في  )مرجوم(بمعنى  ) رجيم( ف وحميـد   قتيـل وألي

   )٥(".إلخ)...وأسير
  )البحر المنسرح: (قول لبيد: الشاهد

  ١٥٨ ص                جاء نَكيباً وِإن يعد يعِد   ِإذا       الحريب الجاِبِر الحاِرِب                          
        )غير متدرجتضاد       ( حياة     –     موت-٢

  ) الوافرالبحر(: قول عنترة
  ٢٣ ص              حياِة الِعز خَير ِمن فَموتُ عزيزاً      َأمتدعوني في الِقتاِل                          
        )غير متدرج(       الممات       –    الحياة -٣

  )البحر الوافر(:  قول عنترة
                                                

  .١٠٢ص: لةعلم الدال) ١(
، ١بالمر، ترجمة، خالد محمود جمعة، مكتبة دار العروبة، الكويـت، ط    : مدخل إلى علم الداللة   : وينظر. ١٠٢ص: السابق) ٢(

  .١٤٩م، ص١٩٩٧
  .١٠٤ص: علم الداللة) ٣(
 ).حرب( مادة ٢/٨١٦: لسان العرب) ٤(

 ٢٩٨ص: التثقيف في اللغة العربية) ٥(
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  ٢٤          صالمماِتلى  ِإالحياِةعلى طوِل       ستَذكُرني المعاِمع كُلَّ وقٍت       
٤- غير متدرج(            ذُل –    عز      (  

  )البحر الكامل: (قول عنترة
  ١١١ ص               َأطيب منِزِلِبالِعزوجهنَّم            كَجهنٍَّم       ِبِذلٍَّةماء الحياِة 

                  )البحر الكامل: ( وقوله أيضاً
  ١١١          ص كَأس الحنظَِلِبالِعزبل فَِاسِقني               ِبِذلٍَّةلحياِة ال تَسِقني ماء ا

  )تضاد اتجاهي       (    يرجع–     يلقى -٥
  )البحر الطويل: (قول عنترة

  ٦٧         ص  عنهم وهو َأشعثُ َأغبرويرِجع الفَواِرس ضاِحكاً       يلقيتَري بطَالً 
   نحيب–     يضحك -٦

  )البحر الخفيف: (قول عنترة
كضحنادي       ييدي ويفُ في يناِن غَيري    السفي ب لَهو٢٠               ص نَحيب  

  )      غير متدرج(                  فك–    عاٍن-٧
  )البحر الطويل: (قوُل امرئ القيس

       هراءرتُ وكروٍب كَرم بعاٍن فَيا رانيكتُفَكَ وفَفَد نه٢١١           ص الغُلَّ ع  
  )      غير متدرج(              الحتف–     العيش -٨

  )البحر الطويل: (قول طرفة
  ٧٥   ص    جمعه     وتَمضي على وجِه الِبالِد كَتاِئبهوالعيشُ الحتِفيسير ِبوجِه 

    )اتجاهي       (  أطفيها–     أهيجها -٩
  البحر البسيط: (لهلقول المه

  ٩١ص        وُأطفيها حيناً ُأهيجهامستَقِدماً غَصصاً ِللحرِب مقتَِحماً       ناراً 
  )      غير متدرج(         منيع–     ابتدر -١٠

  )البحر الطويل: (قول طرفة
  ١١٥          ص  دي ِإذا بلَّت ِبقاِئِمِه يمنيعاً   القَوم الِسالح وجدتَني       بتَدراِإذا 

١١-كر     -اتجاهي              (    فَر(  
  )البحر الوافر: (قول عنترة

  ٧٣          ص   وال ساٍق يطوفُ ِبكَأِس خَمِر              وفَر كَرصباح الطَعِن في 
  )اتجاهي           ()البحر الطويل: (وقول امرئ القيس

ِمكَر دِمفَرقِبٍل معاً        ملَِّب ال      ِبٍر مكَتَيِس ِظباِء الحَد٢٠٤ص       واِنع  
  مدِبر-     مقِبل-١٢

   )البحر الطويل: (قول امرئ القيس
 ِمفَر قِبٍلِمكَردِبٍر معاً       مِل       ميُل ِمن عالس طَّهخٍر حلموِد ص٨٣ص    كَج  
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  المبحث الرابع
  العام والخاص

 اهتم لغوي ؛ لدورها الكبيـر فـي تحديـد    )١()العام والخاص(ظاهرة ب بهذه العالقة أو  والمحدثون ونا القدماء 
وهـو  "المعاني الدقيقة لأللفاظ، حيث عقدوا لها أبواباً وفصوالً، وهذه العالقة تعني االشتمال من طرف واحد؛                

" الجزيئات المتداخلة "ق عليه اسم    يختلف عن الترادف في أنه تضمن من طرف واحد، ومن االشتمال نوع ُأطل            
)overlapping segments (  ويعني ذلك مجموعة من األلفاظ التي كل لفظ منها متضمن فيما بعـده مثـل :

   )٢(". سنة- شهر- أسبوع- يوم- ساعة- دقيقة-ثانية
  :ومن ألفاظ العموم والخصوص في ألفاظ القتال الواردة في البحث عند شعراء الدراسة هي كاآلتي

  :وشاهده. ، فالموت أعم وأشمل ألن أحواله مختلفة) الموت-القتل(ناك عالقة عموم وخصوص بين لفظ ه
  )البحر الوافر: (قول امرئ القيس

               )٣( يسِلبني شَبابيالموتُرى وشَجت عروقي       وهذا ِإلى ِعرِق الثَّ
  )البحر الطويل: (قول عمرو بن كلثوم

   )٤(القَتِلعلى هاِلٍك َأو َأن نَِضج ِمن        َأن تَنوح ِنساُؤنا   معاذَ اِإللَِه
  ).سهم - رمح-سيف(هناك عالقة عموم وخصوص بين ألفاظ السالح  -

  :القتال، وشاهدهوفالسالح لفظ عام لكل أدوات الحرب 
  )البحر الكامل: (قول المهلهل

            )٥(نَيِب اَألغبِس في يوِم الذُّيِفِبالس   فس ِمن سرواِتِهم     ولَقَد شَفَيتُ النََّ
  )البحر الطويل: (قول عنترة

 ورن لَم يموهمحِم الِعدا       رالقَنا ِبالقَواِضِبِإذا ا  ِمن د مركَت س٦(شتَب(            
  )البحر الكامل: (قول طرفة

شاِكلَةَ الر ُأصيبِة ِإذ       وِن         ِميِتها عفحت ِبصدص٧(هِمالس(  

  ) الترس-الدرع (-)السربال(لباس الحرب هناك عالقة عموم وخصوص بين  -
  )البحر الكامل: (قول زهير

                                                
ثيرين، المستغِرق في داللته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، فالرجال لفظ عام؛ ألنه يدل هو اللفظ الدال على ك: العام) ١(

  ].١٤٥ط، ص.محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، د: أصول الفقه. [على استغراق كل ما يصلح له اللفظ من حيث الوضع
  .١٠٠ص: علم الداللة)٢(
  .٢٢٣ص: ديوان امرئ القيس) ٣(
  .٥٤ص: كلثومديوان عمرو بن )٤(
  .٤٧ص: ديوان المهلهل) ٥(
  .١٥ص:  ديوان عنترة) ٦(
  .٢١٩ص: ديوان طرفة) ٧(
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 شوح لَِنعموفي الذُّ         َأنتَ ِإذا     رِعالد لُجت نَزاِل وِعي١(عِرد(   
  )البحر الطويل: (قول لبيد

     )٢( قَفٍر قَطَعتُه       وتَحتي خَنوفٌ كَالعالِة عقيمرِسالتُّ ومرٍت كَظَهِر
  ) الطويلالبحر: (قول لبيد

               ن ِذماِر َأبيكُمع ِدفاع قَ        فَذاكِإذا خَرراِفِقرباَلالسالم د٣( ح(  
  ).البعير - النَّاقة-الجمل(هناك عالقة عموم وخصوص بين اإلبل  -

  )البحر البسيط: ( زهيرقول
 الِقيان دلوا       ِجماَلرفَِاحتَم يالظَِّإلى   الحم لَِبكينَهب ِة َأمر٤(هير(                    

  )البحر الكامل: (قول امرئ القيس
                   )٥(ورجعِت ساِلمةَ القَرا ِبسالِم    واِحٍد       ناقَِةفَجِزيِت خَير جزاِء 

  )البحر الطويل: (قول طرفة
  )٦( المعبِدالبعيِروُأفِردتُ ِإفراد    ِإلى َأن تَحامتني العشيرةُ كُلُّها       

  ). الغنم-البقر-اإلبل(هناك عالقة عموم وخصوص بين األنعام  -
  )البحر الطويل: (قول عمرو بن كلثوم

             )٧(عموالنَّوصبةُ خَيٍل تُحِرب الماَل  َأقَيس بن عمٍرو غارةً بعد غارٍة       
  : القيسقول امرئ 

     )٨(تْها صعودهاثقاالً إذا استقبلَ       والحمد هللا أصبحتْإبليأرى 
  .هم من الغنيمةفاألنفال زيادة على الس) أنفال، غنائم(هناك عالقة عموم وخصوص بين -

  )٩(.الزيادة: فل النَّجمع نفل، وهو الغنيمة، وأصل: األنفال
  )البحر الكامل: (قول عنترة

                       )١٠(اَألنفاِلِإنّا ِإذا حِمس الوغى نُروي القَنا       ونَِعفُّ ِعند تَقاسِم 
  )البحر الرمل: (وقول لبيد

                                                
  .٢٨ص : ديوان زهير) ١(
  .١٧٤ص: ديوان لبيد) ٢(
  .٩١ص: المرجع السابق) ٣(
  .٤٧ص: ديوان زهير) ٤(
  .٢٥٤ص: ديوان امرئ القيس) ٥(
  .١٠٥صذ: ديوان طرفة) ٦(
  .٥٨ص: ديوان عمرو بن كلثوم) ٧(
  .٤٣٣ص: يوان امرئ القيسد) ٨(
  .٢/٣٩٧: اإلمام الشوكاني: فتح القدير) ٩(
  .١٠٧ص: ديوان عنترة) ١٠(
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 نا خَيربتَقوى ر ِبِإذِن اِهللا                نَفَلِإنلوجعيثي و١( ر(           

      )٢(ناِم وحظٌّ في السنَفٌَللَها             وجارتُه ِإذا حلَّت ِإلَيِه      
  يحتلُّ المرتبة األولى في ألفاظ العالقات الدالليـة؛ مقارنـةً بالتـضاد والعـام     الترادفيرى الباحثُ أن 

 مما يرجح أن العناية قـد وجهـت       "ترادفة،  والخاص، وأن المشترك اللفظي قليل إذا قيست ألفاظُه باأللفاظ الم         
  )٣(."كلُّها لألصوات دون المدلوالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
  .١٧٤ص: ديوان لبيد) ١(
  .٢٠٤ص: المرجع السابق) ٢(
 .٢١٣ص:  داللة األلفاظ)٣(
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  الخاتمة والتوصيات
  : الخاتمة-أوًال

والسالم على رسول اهللا، أما بعد، والصالةُالحمد هللا رب العالمين، على ما أنعم :  
ولغتهم، وهـو     مهم في حياة العرب     تقديمه في هذه الدراسة، التي ركّزتُ جهدها على جانبٍ         فهذا ما استطعتُ  

 إحصائية أللفاظ القتال ومجاالته في الشِّعر الجاهلي، وذلك ضـمن        ، فقد قدم البحثُ دراسةً تحليلية لُغوية      القتال
 العمـوم   - التـضاد  - الترادف -المشترك اللفظي : ورودها في مجاالتها الداللية وعالقاتها الداللية، من خالل       

  .والخصوص
 واآلخـر مجـنّس،   ،وقدم البحثُ معجمين إحصائيين بألفاظ القتال الواردة في الشعر الجاهلي؛ أحدهما مبـوب  

  .ه، ومكان وروده في البحثلمعجمان كلَّ لفظ ومجالَحيث بين هذان اَ
  :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية  

 القتـال  أن لفظ -بعد الداللة اإلحصائية-ومجاالته يرى الباحثُ ) القتال( من خالل األلفاظ الدالة على لفظ        -١
وأن لفـظ  % ٣٣,٦، أي بنسبة )٣٨٤(مرة من أصل ) ١٣١(بلغ تكراره بعينه هو المتصدر لتلك األلفاظ حيث   

  %.٢٢مرة بنسبة ) ٨٦( يأتي في المرتبة الثانية حيث بلغ تكراره الحرب
اللذان  والكريهة الوقيعة، ثم لفظا    %٤,٥ الهيجاء، ثم   %٥,٣ النزال، ثم   %٧,٤ الوغى، ثم   %٩ الغارة ويليها

 الرحـى ، ثم لفـظ     %٣ الغزوة لفظ، ثم   %٣,٦ المعركةمنهما، ثم لفظ    لكلٍّ  % ٣,٨تساوا في النسبة حيث بلغ      
  %.١,٥ المعمعة، وأخيراً لفظ %١,٧

القتال والحرب والمعركة والنزال والوقيعة والغـارة والغـزوة والهيجـاء     :  وجود فروقُ داللية بين ألفاظ     -٢
  .والمعمعة والوغى والكريهة والرحى

موضعاً، وبلـغ  ) ١٣٢(، تكررت في أربعة ألفاظ س واأللفاظ المرادفة له      بلغ عدد األلفاظ الدالة على الفار      -٣
، % ٣,٥: مـدجج  و ،% ٣٤: بطـل و،  % ٦١: فـارس : مرة؛ أي أن نسبة لفظ    ) ٧٢) (الفارس(تكرار لفظ   

  %.١,٥: جندو
ر موضعاً، تـصد  ) ٦١(، تكررت في    تسعة ألفاظ  بلغ عدد األلفاظ الدالة على الجيش واأللفاظ المرادفة له           -٤

: كتيبـة : نـسبة لفـظ  أن أي  مـرة؛ ) ٢٣( أعلى نسبة حيث بلغ تكـراره   -الداّل على الجيش  -) الكتيبة(لفظ  
،  % ١,٥: أرعـن و،  % ٥: الـسرية و،  % ٦: الخميسو،  %١٨: الجحفلو،  % ٢٦ :الجيشو،  % ٣٧,٧
  %.١,٥: مشعلةو، % ١,٥: قيروانو، %١,٥وفيلق

 تكـراره  نفسه أو صفاته، حيث بلـغ     اللفظ حيثلى في التكرار من     تصدر المرتبةَ األو  ) السيف(لفظَ  أن   و -٥
مرةً، أما السيف ومجاالتـه فبلـغ نـسبة         ) ٣٨٨(بلغت  التي  ته  مجاال مقارنة ب  %٢٩,٥ أي بنسبة    مرة) ١١٤(

  ).٧٣٧(تكرارها التي بلغ ) السالح، السيف، الرمح، القوس، السهم( من أدوات القتال %٥٢,٥وروده 
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زمـان  كل  كان مالزماً له في    - الشخصي وهو سالح اإلنسان الجاهلي   -يدل على أن السيف      إن دّل فإنَّما  هذا  
    وهو تكرار ليس قليالً خاصةً ونحن نتحـدث عـن          .لم كالطعام والشراب ال يفارقه    ومكان حتى في أوقات الس

 .ثمانية شعراء فقط

) ٢٩٦(مرة، أمـا مجاالتـه      ) ٩٣( ورد   ، فَيلي السيفَ من حيث أهميته ومن حيث التكرار، فقد         الرمح أما   -٦
ل إال وقت الحرب واإلغارة على العدومرة وهذه اآللة الحربية وبقية أخواتها؛ كالقوس والسهم ال تُستعم.  

  . من أدوات القتال%١,٥السالح  وبلغت نسبة لفظ
  . من أدوات القتال%٤٠ ومجاالته الرمح وبلغت نسبة لفظ

  .من أدوات القتال% ٣,٥جاالته  ومالسهمكما بلغت نسبة ألفاظ 
  .من أدوات القتال% ٢,٥ ومجاالته القوسوبلغت نسبة ألفاظ 

 ومجاالتـه   هألفاظوبلغت نسبة     أفضل األدوات الحربية للوقاية من طعنة رمح أو رمية سهم،          الدرع  يعتبر -٧
  .% ٥، وبلغت نسبة الترس من لباس الحرب% ٩٥

نسبة األلفاظ شيوعاً عند شعراء الدراسة مقارنةً باألدوات الحربية، حيـث           أقّل  ) التُّرس(وتعتبر اآللة الحربية    
  .مرات فقط) ٤(بلغ نسبة التكرار 

 ا أكثر بكثير، حيثُ بلغ تكراره     اإلبلاأللفاظ الدالَّة على    مقارنةً ب  الخيلاأللفاظ الدالَّة على    أن نسبة تكرار     و -٨
مرةً؛ أي إن نسبة شيوع األلفاظ الدالة على الخيل         ) ٧٦(ت  كررقد ت ف اإلبلاأللفاظ الدالة على    ، أما   مرةً) ٣٠٢(

 اعتمـد    اإلنسان الجاهلي  وذلك راجع إلى أن    ،%٢٠,٤مقارنة باأللفاظ الدالة على اإلبل التي بلغت        % ٧٩,٦
   .أكثر منهافي حروبه على الخيل 

  .كَر، والناقة لألنثىيطلق على الذَّكر واألنثى، أما البعير فهو للذَّ) جمل( وأن لفظ -
  . يطلق على الذكر واألنثى) فَرس(ومثيله لفظ 

  ).أي تُحلب( والقح؛ لبون ذاتَ لبن فهي الناقة كذلك إذا كانت -
  .هو لفظ عام، وأن بعض األلفاظ المقاربة له؛ كالجمل والناقة لفظ خاص) اإلبل ( أن لفظَ-٩

كمـا  . عند المهلهل) الـورد (و) المشهر( معينة؛ كـرٍسفَ ورود بعض ألفاظ ذات ِداللة خاصة على اسم  -١٠
وأن األلفاظ المشهورة الدالة على الخيـل     وردت بعض األلفاظ الدالَّة على الخيل في مرتَبة السباق؛ كالسوابق،           

  . تفرد بها عنترة وحده)الحصان(ـك
على أن الباحث الحـظ أن       يرهما، مرتبطتان بعضهما ببعض كالكر والفر وغ      الهجوم والدفاع  أن لغتي    -١١
 -تقريباً-مرة وهي ) ٦١(ها  كرارحيث بلغ تَ   -لدى الشاعر الجاهلي  -الدفاع  لغة   تكررت أكثر من     الهجوملغة  

 ونـسبة   %٦٦,٦ الهجومأي إن نسبةَ األلفاظ الدالَّة على       ،  مرةً) ٣١(ها  راكر التي بلغ تَ   خرىلغة األ الضعف  
  .ه في الحروب وإقداِم يدل على شجاعة اإلنسان الجاهليوهذا، %٣٣,٤ األلفاظ الدالة على الدفاع

 وهو من عاداتهم، ولـذلك      ألخذ بالثأر ل والغلبةَ كانت من أهداف المحاربين، إما للسيطرة وإما           أن القتالَ  -١٢
الدالة على المـوت والقتـل       بلغ تكرار األلفاظ     هو األكثر شيوعاً في هذه النتائج، حيث      ) الموت(فقد كان لفظ    
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وهما؛ ،  %٧,٨  فبلغت األسرأما نسبة األلفاظ الدالة على       من نتائج المعارك،     %٧٧,٥مرة، أي بنسبة    ) ٢٤٢(
  .الهزيمةعلى  من األلفاظ الدالة) الموت واألسر(أي 

بلغـت   غنـائم ال ونسبة األلفاظ الدالة على    %.٣,٧ في المعركة    والكلم الجرحوبلغت نسبة األلفاظ الدالة على      
، أي مـرةً ) ١٤(بلغت ، حيث صرالنَّ الدالة على  األلفاظَوأن أقلَّ نسبة شيوع في نتائج المعارك كانت         %. ٦,٢

   .%٤,٣بنسبة 
 بن شداد، وأقلّهم هو الشاعر      الشاعر الفارس عنترة   أن أكثر شعراء الدراسة غزارةً في ألفاظ القتال هو           -١٣

  .الحارث بن حلزة
  : في العالقات الداللية فهي أما نتائج البحث-

، )السيف، والدرع والرمح  : (بين بعض األلفاظ الدالة على السالح مثل      ) مشترك لفظي (وردت عالقة داللية     -
الجمل، والفرس، وبعض األلفاظ الدالة على جماعة المقاتلين        : وبعض األلفاظ الدالة على حيوانات الحرب مثل      

 ).قيروان، فيلق، وكتائب: (مثل

القتال ومجاله، جماعة المقاتلين، الـسالح ومجالـه، اإلبـل    : بين بعض األلفاظ مثل   ) ترادف(قة  وردت عال  -
 .ومجاله، لغة الهجوم والدفاع، ونتائج المعارك

 ).األبيض واألسود-الجون(، و)الحريب-الحارب : (بين بعض األلفاظ مثل) تضاد(وردت عالقة  -

واألنفال والغنـائم، والـسالح     اإلبل والنُّوق،   : ظ، مثل بين بعض األلفا  ) العموم والخصوص (وردت عالقة    -
  ).السيف والرمح والقوس(
 الذي دّل في العصر الجاهلي على جماعـة النـاس           ،)قنابل(تطور داللي في لفظ     كما الحظ الباحث وجود      -

 .والخيل، وأصبح اليوم يدل على المتفجرات المعروفة

إلـخ  ...اهليين مضافاً أللفاظ؛ كيوم الطِّعان ويوم داحس والغبراء        الدال على أسماء وقائع الج     )يوم(ورد لفظ   -
 يعزف عن إدراجه ضـمن األلفـاظ المرادفـة          ولم يرد اللفظ بعيِنه داالً على القتال؛ األمر الذي جعل الباحثَ          

  .للقتال
  . موضعاً)٢٣٠٠(ثالثمائة و لفظاً تكررت في ألفين )٢٦٥(أحصاها الباحث  عدد األلفاظ التي بلغ -

  
  : التوصيات-ثانياً

ول بينهم وبينـه كـي يقـرأوا        وة التي تح  حو، وردم اله  ترغيب طالبنا وأبنائنا في دراسة اللغة والنّ      ) ١
  .يننا العظيم وإحياء لتراثنا العربي ففيه حفظٌ لِد؛هم العربية دون لغط أو خطأالقرآن الكريم ولغتَ

 في جميـع المعـاجم     السيما الثانوية فما فوق الكشفَ     في جميع المراحل     -طالب العلم - ئناتعليم أبنا ) ٢
 يجهلـون   مـنهم   هائل من أبنائنا حتى الجـامعيين      عوبات، فهناك كم   الكثير من الص   مهذا يسهل عليه  فالعربية،  

  .كيفية الكشف في المعاجم
  .لتاريخي الباحثين في علم اللغة إلى البحث في علم الداللة وفروعه، السيما علم الداللة اتوجيه) ٣
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لغوي تاريخي تطوري للغة العربية بصفة خاصة وللغـات الـسامية   حث اللغويين على إعداد معجم      ) ٤
  .بصفة عامة

  .تأليف المعاجم اللُّغوية المصنَّفة حسب حقولها الداللية، وعرض صور فوتوغرافية لموادها) ٥
  .تأليف معجم لغوي مصور للغة العربية) ٦
٧ (البحث العلمي البحث في علوم اللغة من ِقبل المؤسسات الِعلمية والمسئوليندعم وتشجيع .  
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  الفهارس الفنية
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  القرآن الكريم -أوالً
  الصفحة  السورة  رقم اآلية

    سورة البقرة  
  هـ  }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{  

}٢١٦{  }ع كُِتبلَّكُم هكُر وهالِْقتَاُل و كُم٣٩  }لَي  
}١٨٧{  }... نلَّه اسِلب َأنتُمو لَّكُم اسِلب ن١٣٦  } ه  

    آل عمران  
  ١٨٢  }والْخَيِل الْمسومِة واَألنْعاِم والْحرِث ...{  }١٤{

   النساء  
  ١٢  } وما قَتَلُوه يِقيناً...{  }١٥٧{

  المائدة 

}٩٥{ 
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأنتُم حرم ومن قَتَلَه ِمنكُم متَعمداً فَجزاء {

 ١٥٨  }....مثُْل ما قَتََل ِمن النَّعِم يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل منكُم هدياً باِلغَ الْكَعبِة

}٣٠-٢٧{  
يِهم نَبَأ ابنَي آدم ِبالْحقِّ ِإذْ قَربا قُرباناً فَتُقُبَل ِمن َأحِدِهما ولَم يتَقَبْل ِمن واتُْل علَ{

تَِّقينالْم ِمن ُل اللّهتَقَبا يقَاَل ِإنَّم ٩  }اآلخَِر قَاَل لََأقْتُلَنَّك  

   األنفال 

 ٢٥٢  }نفَاُل ِللِّه والرسوِل اَأليسَألُونَك عِن اَألنفَاِل قُِل{ }١{

   األنبياء 

}٨٠{  }ْأِسكُمن بِصنَكُم مِلتُح وٍس لَّكُمةَ لَبنْعص نَاهلَّمع١٣٦ }و 

    سورة الِحجر  

}٩{  } اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نهـ  }ِإنَّا نَح  

    صسورة   
  ١٨٧  }الْعِشي الصاِفنَاتُ الِْجياد ِإذْ عِرض علَيِه ِب{  }٣١{

  الذاريات  

}١٠{  }وناص١٢  }قُِتَل الْخَر 

   المجاِدلة  

  أ  }يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاٍت{  }١١{
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  الصفحة  السورة  رقم اآلية
  سورة عبس

}١٧{  } ها َأكْفَرم ان١٢  }قُِتَل الِْإنس 

  
   الحديث النبوي الشريف-نياًثا

  الصفحة  طرف الحديث
  ٢٤٦  "فكّوا العاني وأطعموا الجائع" 
  ٢٤٨  ...."إذا دخل رمضان صفّدت الشياطين"

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  الشعريةالمالحق 
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  المالحق الشعرية
 منهج تسلسل األلفاظ حسب ورودها في البحث؛ مـن أول لفـظ ورد   -في المالحق الشعرية -سيتّبع الباحث   

-، متَّبِعاً في ذلك تسلسل الـشعراء زمنيـاً   )السبي(إلى آخر لفظ في البحث وهو لفظ    ) قتل(في الباب األول وهو     
 األفعال بأزمنتهـا الثالثـة، ثـم األسـماء     -أيضاً-الً في ذلك مفص..  من األقدم إلى القديم      -كما ورد في البحث   

   )١ (.والمصادر، ثم اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ الجمع حاَل ورودها
  األبيات الشعرية الواردة في الباب األول

   لفظ القتال ومجاله
  )٢(: القتال
                  : الفعل-أوال

  :الفعل الماضي-أ
      :المهلهل بن ربيعة- ١

ــواقَتَ ــوا  ل ــالوا َأرتع ــم ق ــاً ثُ    كُلَيب

ــا        ــاد رتوع ــوا الجِي ــد منَع ــذَبوا لَقَ    كَ

    ٤٨  
ذُهـــٌل فَلَـــستُ بِـــراضٍقَتَلَتـــه   

ــال      ــساً وذُهـ ــينِ  قَيـ ــد الحيـ    َأو نُبيـ

    ٦٠  
ــد  ــاقَ ــه  قَتَلن ــأر  في ــه وال ثَ     بِ

ــتال      ــيبان قَـ ــسيوفُ شَـ ــم الـ    َأو تَعـ

    ٦٠  
ــي يخَ ــيس مثل ــن آلَ ع ــاس ــر الن ب  

ــاِئهِم         وينـــسى القتـــاال قُتِّلـــوابـ

    ٦٤  
ــتُم ــاسِقَتَلــ ــيد    النــ       ســ

ــلِ       ــذي    مثـ ــيس  بِـ ــن   لَـ   ومـ

    ٦٧  
ــد   ــبري وقَ ــفَ ص ــتُمكَي ــاًقَتَل    كُلَيب

ــقيتُم     ــهوشَـ ــوالي بِقَتلـ ــي   الخَـ    فـ

   ٧٠  
ــد     ــا  قَ ــار ِإنَّن قَ الجــد ــاص   قَتَلن

ــاِل    ــالِ  النَّبِقبـ ــطَ   الرجـ ــاِل رهـ   عـ

    ٧٠  
ــد     الــشَّعثَمينِ وماِلكــاً قَتَلــتُولَقَ

  بــــن ذات دوامِوابــــن المــــسورِ وا   

    ٧٦  
ــوا ــوا  قَتَل ــالوا  َأرتع ــم ق ــاً ثُ    كُلَيب

  بوا ورب الحــــلِّ  واِإلحــــرامِكَــــذ   

    ٧٧  
ــوا ــوا  قَتَل ــالوا  َأربِع ــم ق ــاً ثُ    كُلَيب

   اِإلحــــرامِكَــــذَبوا وــــلِّ  والح بر  

    ٧٨  
  :امرؤ القيس- ٢

ــا  ــاتَلوافَم ــبِهِم ق ــم وربي ــن ربهِ ع   

ــاِلما        ــر سـ ــاراً فَيظفَـ ــوا جـ وال آذَنـ
    ٢٧٦  

 :عنترة- ٣

ــا ــراً قَتَلنـ ــاَئتَينِ حـ ــنهم مـ      مـ

ــضابِ         ــي الهِ ــشِّعابِ وف ــي ال ــاً ف وَألف
    ١٤  

ـ  قاتَــَلَأال    سيفه اُهللا الهــوى كَــم بِـ

       فــي اللَّحــد ــدسوــُل غَــرامٍ ال ي   قَتي

    ٥٣  

   ســـراتَكُم وخَـــسلتُ مـــنكُمقَتَلـــتُ

    َل الوِبـــارثـــَل مـــا خُـــسخَـــسيالً م  

    ٦  

                                                
 . بصرف النظر عن تكرار البيتبخط مشبعتم تمييز اللفظ المراد في البيت الشعري ) ١(

 .الرقم الموجود في آخر كل بيت شعر يبين رقم الصفحة في ديوان الشاعر المذكور) ٢(



 ٣٠٣

   هــد ــتُ وري ــدهم قَطَع ــصدتُ قاِئ   وقَ

   مــنهم كُــلَّ قَــرمٍ   َأكبــرِ    وقَتَلــتُ   

    ٧٠  
ــا ــشتَكيقاتَلتُهـ ــلَّ ويـ ــى تَمـ    حتّـ

  رب الغُبـــارِ رفيعهـــا ووضـــيعهاكُـــ   

    ٨٣  
  وعـــاداني غُـــراب البـــينِ حتّـــى

    لَـــه   قَتـــيالقَتَلـــتُكَـــَأنّي  قَـــد     

    ١٠٣  
  ال تَأســـين علـــى خَلـــيط زايلـــوا

   بِــذي  َأغيــالِ  قُتلــوابعــد اُأللــى     

    ١٠٨  
ــتُ ــاًقاتَل ــضوا فرق ــى م    فُرســانَهم حتّ

  اَألجـلِ  ثـرِهم َأمـضى مـن     والطَّعن فـي إِ      

    ١٠٩  
   فارِســـهم ربيعـــةَ عنـــوةًوقَتَلـــتُ

ــلِ      ــن مهلهـ ــابِر بـ ــذُبان وجـ   والهيـ

    ١١١  
 ــم ــواه ــرٍ  قَتَل ــن حج ــاً واب    لَقيط

ــانِ      ــي َأبــ ــاً وابنــ   وَأردوا حاجِبــ

    ١٤٨  
   اُهللا الطُّلـــوَل البواِليـــا قاتَـــَلَأال 

    ــراك ــَل ذكـ ــاوقاتَـ ــسنين الخَواِليـ   الـ

    ١٥٨  
  :لبيد- ٤

ــا ــى  قَتَلنـ ــَأبي لُبينـ ــسعةً بِـ    تـ

ــصميمِ     ــواِلي بِالــ ــا المــ   وَألحقنــ

    ٢٩٢  
ــه اقَتَلــوا ــوا دونَ ــم لَطّ   بــن عــروةَ ثُ

ــوابِ      ــى جـ ــاكمهم ِإلـ ــى نُحـ   حتّـ

    ١٠  
  :الفعل المضارع- ب
 :المهلهل- ١

ــتُ  ــو كُن ــُللَ ــابِلين َأقتُ ــن الح ــا جِ   كَم

ــُل    ــدا َأقتُ ــد نَف ــن قَ ــحى الجِ ــراً لََأض    بك

    ٢٨  
ــيهِم  ــرت علَـ ــاً ُأمـ ــساقَوا كَأسـ   فَتَـ

   العزيـــز الـــذَّليال يقتُـــُلبيـــنَهم    
  
    ٦٥  

   بِكُلَيــــبٍلَــــَأقتُلَنفَلَعمــــري 

  كُـــلَّ قَيـــٍل يـــسمى مـــن اَألقيـــالِ    

    ٧٠  
لَـــَأقتُلُنكـــرِكُموـــن بجـــاً مجاحح   

   يـــونِ   وع فـــونبِهـــا ج نيلَـــَأبك  

    ٨٥  
 امرؤ القيس- ٢

ــِإن  ــافَـــ ــتِّلْكُمتَقتُلونـــ    نُقَـــ

     دــص ــدمٍ نَقــ ــصدوا  ِلــ   وِإن تَقــ

    ٣٤٧  
   ــه ــد خناقُ ــرِ شُ ــيطَ البك ــطُّ غَط   يغُ

ــي    ــالِ ِليقتُلَنـ ــيس بِقَتّـ ــرء لَـ    والمـ

    ١١٠  

ــي ــضاجِعي َأيقتُلُنـ ــشرفي مـ    والمـ

ــسنونَةٌ    ــوالِ ومـ ــابِ َأغـ    زرقٌ كََأنيـ

    ١١٠  
ــي ــا َأيقتُلَنـ ــغَفتُ فُؤادهـ ــد شَـ    وقَـ

   ةَ الرــوء ــغَفَ المهن ــا شَ ــُلكَم ــ ج   اليالطَّ

    ١١١  
  نُقَـــــتِّلُكُم تَقتُلونـــــافَـــــِإن   

      دمٍ نَقــــصــد ــصدوا ِلــ   وِإن تَقــ

    ٣٤٧  
ــت ــذيقَتَل ــشَّاعر ال ــدي وال ــى الكن    الفَتَ

ــه اَأل    ــدانَت ل ــل تَ ــا لَع ــراً فَي ــعار طُ   ش

    ٤٧٩  
   المــشهور والفَــارِس الــذيتَقتُلــىِلمــه 

ــل       جــال و ــاِل بِ جالر ــات امــقُ ه   يفَلِّ

    ٤٧٩  
ــرو  ــن عم ــر ب ــي هج ــن بن ــاً م   ملوك

  يقتلونــــايــــساقون العــــشيةَ     

    ٥٢٥  

  :طرفة- ٣
  نُقــــــاتلُكُم تَــــــذكُرون ِإذ  

ــهال     ــدماً عدمـــ   يـــــضر معـــ

    ٢٢٧  

  



 ٣٠٤

  :عمرو بن كلثوم-٤
 هــحاب ــى َأص ــرٍ حم ــذي بقَ ــالي بِ   خ

  يقـــتَالوشَـــرى بِحـــسنِ حديثـــه َأن    

    ٥٢  

  :عنترة- ٥
ــم  ــتُلكُمولَـ ــن نَقـ ــراً ولَكـ    سـ

      الغُبـــار ــطَع ــد سـ ــةً وقَـ   عالنيـ

    ٦٦  

ــا لَــك ــاءك ال َأب   علَمــي وافَــاقني حي

ــي ا    ــم   َأنّ ــَأموتُ ِإن لَ ٌؤ ســر ــِلُأقم   تَ

    ٩٩  

ــُل ــد  ُأقاتـ ــارٍ عنيـ ــلَّ جبـ    كُـ

ــي    ــالِ  ويقتُلنـ ــال قتـ ــراقُ بِـ    الفـ

    ١٠٥  

   قَومهــاوَأقتُــُلعلِّقتُهــا عرضــاً  

ــزعمِ        بِم ــيس ــك لَ ــر َأبي ــاً لَعم   زعم

    ١١٨  

  :زهير بن أبي سلمى- ٦
ــواوِإن  ــدماِئهِم يقتَلـ ــشتَفى بِـ    فَيـ

ــا      ــن مناي ــديماً م ــانوا قَ ــُلوك   هم القَت

    ٥٩  

  :قول لبيد- ٧

  :فعل األمر- ٣
  : امرؤ القيس-

 :صادر األسماء والم- ثانياً

  :المهلهل- ١

  وإن لـــم يكـــن إال القتـــاُل فإنَّنَـــا

ــُل    ــا  نُقات مخَثْعوضِ وــر ــين الع ــن ب م   

    ٢٨٣  

   يا بنـي كنـدةَ اقتُلـوا بِـابنِ عمكـم           َأال

ــول        ــا خَ ــٌل ولَ ــتُم قَبي ــا َأن ــا فَم   وِإلّ

    ٤٧٩  

ــرتُ  ــَلَأكثَ ــربهِمِ قَت ــرٍ بِ ــي بك    بن

     ــد ــم َأح ــي لَه ــا يبك ــتُ وم ــى بكَي   حتّ

    ٢٧  

  بِقَــتلهِم ال َأرضــى ِهللاآلَيــتُ بِــا 

ــدوا       ــا وجِ ــراً َأينَم ــرِج بك ــى ُأبه   حتّ

    ٢٧  

   وعقــراً بِعقــرِكُم بِتَقتيــٍل فَقَــتالً

ــ    ــنِ ج ــوتُ م ــاسِ ال يم ــَأر ازاء العط   ثَّ

    ٣٠  

  بِقَـتلهِم من لَم يكُـن قَـد شَـفى نَفـساً           

ــاسِ     ــن الب ــوا م ــذي ذاق ــذاقَ الَّ ــي فَ   منّ

    ٤٥  

فيـــه ال ثَـــأرو قَـــد قَتَلنـــا بِـــه  

     ــيبان ــسيوفُ شَـ ــم الـ ــتالَأو تَعـ   قَـ

    ٦٠  

ــَلَأو َأرى  ــاالً القَت ــى رِج ــد تَقاض    قَ

  لَــم يميلــوا عــن الــسفاهة جهــال       

    ٦١  

ــن آ  ع ــاس ــر الن خَبــي ي ــيس مثل   لَ

ــسى       ــوا وينـ ــاِئهِم قُتِّلـ ــاالبـ   القتـ

    ٦٤  

  بـــــدأتُم قَـــــومكُم بِالغَـــــد

ــدوانِ     ــِلرِ  والعـــــ   والقَتـــــ

    ٦٧  

ــالِ   ــة البلبـ ــومي ِللَوعـ ــا لَقَـ   يـ

    الكُمــــاة واَألبطــــالِ وِلقَتــــِل   

    ٦٩  

ــاً   ــتُم كُلَيب ــد قَتَل ــبري وقَ ــفَ ص   كَي

   ــقيتُم و ــهشَـ ــوالي بِقَتلـ ــي الخَـ    فـ

    ٧٠  

   ــارِث ــيفُ ح ــم س ــم يقُ ــاٍللَ   بِقت

ــالِ       ــي اَألثقـ ــدات فـ ــلَم الواِلـ   َأسـ

    ٧٠  



 ٣٠٥

  

  :امرؤ القيس- ٢

 :طرفة- ٣
 

ــلَّ  ــاَلال تَم ــا االقت ــاد  ي ــن عب   ب

  صــبرِ الــنَّفس ِإنَّنــي غَيــر ســالِ       

    ٧١  

ــي  ــشَهرِ منّـ ــربطَ المـ ــا مـ   قَرنـ

  ِل ســـفَته ريـــح الـــشَّما  ِلقَتيـــٍل   

    ٧١  

  ثُــم قــوال ِلكُــلِّ كَهــٍل ونــاشٍ    

  ِللقتـــاِلمـــن بنـــي بكـــر جـــردوا    

    ٧٢  

ــلُّ  ــام قَتيـــٍلكُـ ــبٍ حلّـ    كُلَيـ

ــاَل      ــى ينـ ــُلحتّـ ــامالقَتـ    آَل همـ

    ٧٩  

   تُعاوِرهــا النُّــسور َأكُفَّهــا  قَتلــى

ــانِ     ــُل الغُربــ ــشنَها وحواجِــ   ينهــ

    ٨٤  

ــه قَبا ــَأتركَن بِـ ــبٍفَلَـ ــَل تَغلـ   ِئـ

   بِكُـــلِّ قَـــرارة ومكـــانِ  قَتلـــى   

    ٨٤  

ــلُّ  ــٍلكُ ــان  قَتي ــبٍ حلّ ــي كُلَي    ف

ــاَل      ــى ينـ ــُلحتّـ ــيبانالقَتـ    آَل شَـ

    ٨٨  

  تَــــستَثفرِ اَألواخــــر اَألواِئــــال

ــاً      ــيهم غانمـ ــصرتُ فـ ــاتالفـ   وقـ

    ٢٨٠  

ــشَراً  ــا ومع ــاً ِإلَيه ــاوزتُ َأحراس   تَج

    ــي ــسرون   علَ ــو ي ــاً لَ ــيحراس   مقتَل

    ٧٠  

  ــه ــد خناقُ ــرِ شُ ــيطَ البك ــطُّ غَط   يغُ

     ــيس ــرء لَـ ــي والمـ ــاِلِليقتُلَنـ   بِقَتّـ

    ١١٠  

ــا  ــام جاره ــسلم الع ــٌأ َأن تُ ــت َأج َأب  

ــن      ــا م ــنهض لَه فَلي ــاء ــن ش ــِلفَم قاتم  

    ٢٢٠  

ــدي   جو ــر ــي حج ــى َأب ــا الق   كَم

ــسى     ــوال َأنــ ــالكالبِ يالًقَتــ    بِــ

    ٢٢٦  

لينــــالالقــــاتالحالح ــــكلالم   

  خَيــــر معــــد حــــسباً ونــــاِئال   

    ٢٧٩  

ــا   ــا كََأنَّن ــوحشُ عنّ ــصد ال ــا تَ   فَبِتن

ــيالنِ    ــصرعاقَت م ــاس ــا الن ــم لَن ــم يعلَ    لَ

    ٣٦١  

   ــر ــم ي ــر إن ل ــسقيني الخم   واال ت

ــي    ــلي  قتلـ ــأبي الفاضـ ــاً بـ    فئامـ

    ٣٩٣  

ــى  ــي حت ــر الح ــك أبي ــن مال    م

   ومــن يــشرف مــن كاهــل   قــتالً   

    ٣٩٣  

   بنـــي أســـد ربهـــم  بقتـــل

   شـــيء ســـواه جلـــل  أال كـــّل   

    ٤٧١  

ــطَارة ال  ــذا شَ ــا ه ــت وم ــبٍفَقَالَ ع  

ــنّقَتــَلولكــن     ــل ال ــو اَألج يــِل هفس بالف  

    ٤٨٥  

ـ   ــا مـ ــا تركن ــىم نكُإنَّ ــرقتل وج   

ــسعالي    ــبايا كالـــ   حـــــى وســـ

    ٥٠٥  

  أال إنمــا أبكــى العيــون وشــفّها   

   ابـن دوسٍ فـي حبـال ابـن فُـرعنِ            قتيُل   

    ٥٣١  

ــي    ــرادي يبتَغ الم ــماء ــح َأس   وَأنكَ

    ـــوفٌ َأن تُـــصابع لُـــهبِـــذَِلكقاتم  

    ٢١٠  
 داء ــك ــن حبــ ــاتالًال يكُــ   قــ

  لَـــيس هـــذا منـــك مـــاوِي بِحـــر   

    ١٤٥  
ــا رأى َأن  ــره فَلَمـ ــرار يقـ   ال قَـ

     ــد ــماء ال بـ ــوى َأسـ ــهوَأن هـ   قاتلُـ

    ٢١٠  
   ال يغـــــــبكُموقتـــــــاٍل

  فــــي جميــــعٍ جحفَــــٍل لَهِمــــه   

    ٢٢٩  



 ٣٠٦

  
  

  عمرو بن كلثوم- ٤

  :عنترة- ٥

  

  معـــاذَ اِإللَـــه َأن تَنـــوح نـــساُؤنا

     ــن م جــض ــك َأو َأن نَ ــى هاِل ــِلعل   القَت

    ٥٤  
ــالث فََأث ــاثَالثَـــةُ َأثـ   مـــان خَيلنـ

ــى        ــسوقُ ِإل ــا نَ ــا وم ــِلوَأقواتُن   القَت

    ٥٥  

 ونــر ــشُبانٍ يـ ــَلبِـ ــداًالقَتـ    مجـ

  وشـــيبٍ فـــي الحـــروبِ  مجربينَـــا   

    ٧٧  

ــي    ــك ف ــن ي فَمــهــريقَتل    يمتَ

ــجِب       ــد شَـ ــٍل قَـ ــا نَوفَـ ــِإن َأبـ   فَـ

    ١٦  

ــي  ــوني ف ــاِلدع ــزاًالقت ــت عزي َأم   

   العـــز خَيـــر مـــن حيـــاةفَمـــوتُ   

    ٢٣  

ــن  لَكــيالًو ــدرج الطَّقَت ي ــه ــر حولَ   ي

ــوانحي     ــن ج ــال م ــان الفَ ــشرب غرب   وتَ

    ٣٣  

ــلٍ  كَبــانٍ م ــين ع ــراراً ب ــا ض   تَركن

    ــين بقَتيــٍلو   النَّــواِئح نــهع ــاب    غ

    ٣٧  

ــاً   ــنَّةُ عاني اَألس ــك ــت من ــد َأمكَنَ   فَقَ

ــم تَ    ــسعى  فَلَ ــزِ ِإذ تَ ــيالًج ــد قَت عببِم   

    ٣٨  

 ــاِئلون ــا القـ ــُلوَأمـ ــنٍقَتيـ    طَعـ

      ــد ــِل الجليـ ــصرع البطَـ ــذَِلك مـ   فَـ

    ٤٤  

  قَتيلَـــةًماتَـــت ووســـدت الفَـــالةَ 

  يــا لَهــفُ نَفــسي ِإذ رَأت تَوســيدها       

    ٥٠  

   لــي مــن بعــد عبلَــةَ راحــةٌفَالقَتــُل

    ف ــد ــيشُ بعـ ــود  والعـ ــا منكـ   راقهـ

    ٥٢  

   هيفــس ــم بِ ــوى كَ ــَل اُهللا اله   َأال قاتَ

ــُل    ــد    قَتي ــي اللَّح ــد ف سوــرامٍ ال ي    غَ

    ٥٣  

ــةَ   ــب عبلَ ــسى ح ــي َأم ــاتليخَليلَ   ق

    ــد ــسام مهنَّـ ــديد والحـ ــي شَـ   وبأسـ

    ٦٠  

  وكان َأجـلَّ النـاسِ قَـدراً وقَـد غَـدا          

ــلَّ     ــٍلَأجـ ــابِرِ   زار قَتيـ ــَل المقـ   َأهـ

    ٦٨  

   ولَــهح ــبقانالمو يــرهلّى زتَــو  

   وَأطــرافُ الرمــاحِ الــشَّواجِرِ  قَتــيالً   

    ٦٨  

  قاتــٍليــا شَــأس جِرنــي مــن غَــرامٍ 

  َأبـــداً َأزيـــد بِـــه غَرامـــاً مـــسعرا   

    ٧٤  

  ِإنّي لََأعجـب كَيـفَ ينظُـر صـورتي        

    ــوم ــاِليـ ــارِز ويالقتـ ــيشُ  مبـ   عـ

    ٧٧  

ــا ــراه َأال فَـ ــا تَـ ــدةَ مـ   خبِر ِلكنـ

ــاً مـــن     ــاٍلقَريبـ ــاق قتـ    مـــع محـ

    ٩٣  

ــن  محــي عرــيفي و ــلي س ــاليس   قت

ــا       ــي رِفاق ــا ل ــربِ كان ــي الح ــا ف   هم

    ٩٤  

    ــكلـلُّ القَـسطَِل الحظ بـَل ِإن كــانيـا ع  

     ــك ــى علَي ــاليَأخف ــي قت ــوم معتَرك ي   

    ٩٥  
ــلس ال ــى  س ــانِ ِإل ــاِلعن ــهالقت    فَعينُ

ــولِ     ــينِ اَألحـ ــصةٌ كَعـ ــبالء شاخـ   قَـ

    ١٠١  
ــالُكُم  ــا بـ ــامِ مـ ــي اَألعجـ ــا بنـ   يـ

   كُلُّكُـــم فـــي شُـــغُِلقتـــاليعـــن    

    ١٠٢  
 ـــن كـــانم ــاًِلقَتلـــيَأيـــن ــلِ    طاِلبـ ــراب اَألجــ ــسقيني شَــ   ١٠٢  رام يــ



 ٣٠٧

  :زهير- ٦

  : لبيد- ٧
 ــم ــم تح ــدول   هــا درر ال د اِهللا عب

  

ــر    ــى خي ــاعل ــم تحــمقتاله ــر ول    جعف
  

٥٢  
ـ      وال من أبـي جزء   وجـاري ح  مومـة  

  

  ــاقتيل ــشَّهمــ ــ المتقاربِ والــ   رِطِّــ
  

٦١  
ــاَلفَ ــم يجـ ــ ولـ ــبل ججـ   ولكناًنَـ

  

    فيظَــــةذي الح ضــــرتــــاِلتَعِللق  
  

٧٨  
ــاَل ــيقت ــاب كم ــصار أ غ ــرِن   ه ظه

  

ــىوال   ــوهق ــراتنْ الم وج ــالك      البواس
 

٢٤٠  
   وذاد بروقــــهمقاتلــــهفحمــــى 

  

ــصحبان      ــورة ال ــارب ع ــي المح   حم
  

١٤٥  
وإننـــا فإنَُّالقتـــال يكـــن إال  لـــم  

  

ــنُ   ــينِقات ــن ب ــل م ثْروض وخَ العــع ام  
  

٢٨٣  
  :المعركة. ٢
  :زهير: الفعل-١ 

  

       
 ــي ــراب البـ ــاداني غُـ ــىوعـ   نِ حتّـ

ــَأنّي     ــه  كَـ ــتُ لَـ ــد قَتَلـ ــيالقَـ    قَتـ

    ١٠٣  
 ــد ــارٍ عنيــ ــلَّ جبــ ــُل كُــ   ُأقاتــ

  قتـــاِلويقتُلنـــي الفـــراقُ بِـــال      

    ١٠٥  
   وظُلمـــيقَتلـــيطلُبـــوا فَجـــوروا وا

ــلُّ    ــِإنّي ال َأمـــ ــذيبي فَـــ   وتَعـــ

    ١٠٥  
  ـيفتَـــــديني بِنَفـــــسه وُأفَديـــــ

     ــوم ــسي يـ ــاِله بِنَفـ ــاليالقتـ    ومـ

    ١١٢  
ــ ــلي ي ــالي س ــن فع ــرواً ع ــَل عم   ا عب

ــوا      ــى طَلَبـ ــداك اُأللـ ــاليبَِأعـ    قتـ

    ١١٣  
  ــه ــاُل منـ ــد اَألبطـ ــنٍ تُرعـ   بِطَعـ

    ــب ــشدته فَتَجتَنـــ ــاالِلـــ    القتـــ

    ١١٥  
ــاسٍ  ــع ُأنـ ــة مـ ــى بِاِإلهانَـ   وَأرضـ

ــو      ــيهِم ولَـ ــيُأراعـ ــواقَتلـ    َأحلّـ

    ١٠٦  
   هِمــوف ــي ُأنـ ــنَطعن فـ ــدي فَـ   نُعـ

   والغُـــنمِ القَتـــِلر بـــين نَختـــا   

    ١٢٨  
ــدوا  ــى غَ ــوغى حتّ ــاَل ال ــرتُ َأبط قَهو  

ــىجرحــى     ــساميوقَتل ــرابِ ح ــن ض م   

    ١٣٥  
  قَتــيالً حــين قــالوا زهيــر ولّــى    

ــا        ــدنا وَأقامـ ــزن عنـ ــيم الحـ   خَـ

    ١٣٧  
 ــوم مــتَ اليلــل ع ــَلتُــرى ه ــكمقتَ    ماِل

    ــة ــي ذلَّـ ــصرعه فـ ــوانِومـ    وهـ

    ١٤٥  
   ــى ــاعِ ملقـ ــطَ القـ ــاه وسـ   فَخَلَّفنـ

    ــب ــا طاِلـ ــا َأنـ ــَلوهـ ــهقَتـ    البقيـ

    ١٥٦  
ــا   ــدرِكاتٌ َأهلَهــ ــا مــ   ِإن المنايــ

ــوسِ      ــاِل النُّفـ ــر آجـ ــاوخَيـ    قَتلُهـ

    ١٦٥  

ــدماِئهِم   ــشتَفى بِـ ــوا فَيـ   وِإن يقتَلـ

      مــاه ــن مناي ــديماً م ــانوا قَ ــلوك   القَت

    ٥٩  
  تَعلَّــم َأن ِللــصيد غــرةً  : وقُلــتُ

      عها فَِإنَّـــكيِإلّـــا تُـــضولُـــهقات  

    ٦٧  
 هــر ــتَ غَي ــاً وَأكرم ــه حلم ــأتَ لَ بع  

      ــاد ــو ب ــه وه ــتَ عن ــهوَأعرض   مقاتلُ

    ٦٩  
  لَعمــرك مــا جــرت علَــيهِم رِمــاحهم

ــك َأو  دم ا    ــنِ نَهيـ ــِلبـ ــثَلَّقَتيـ   مِ المـ

    ٨٥  

    ــر ــرمكُّفَتَع ع الر كــى بِث ــاح   فاِله
  

   وتَلقَــح كــشافاً ثُــم تَحمــل فَتُتــِئمِ     
  

٨٢  



 ٣٠٨

   :األسماء- ٢
  :امرؤ القيس- ١

  :طرفة- ٢

  :عنترة- ٣

  :  زهير- ٤

  :لبيد-٥

 :الحرب. ٣

 :الفعل الماضي- أ:  الفعل-أوالً

  :زهير-

  : طرفة-:  الفعل المضارع-ب

  
  
  

ـ  ــى تَركناهـ ــدى ـحتّ ــم لَ        ركـمع
  

  اِئِلبِ الــــشّــَأرجلهِــــم كَالخَــــشَ
  

٢٦٢  
ــومِ   ــي ي ــو ف ـــةفل ــيبوامعرك    ُأص

  

ولكــن فــي ديــار بنــي مريانـــا      
  

٥٢٥  

ــنَّ ــومٍ حبــستُ ال يوفس ــد ــه عن راكع      
  

ــه والتَّ  ــى عوراتـ ــاً علـ ــددحفاظـ   هـ
  

١١٧  

ــِإذا ا ــاديـلتَقَي ــوم  تَ اَألع ــ ي   ةـمعركَ
  

  ــب نتَهي ــرور ــم المغ همعــتُ ج   تَرك
  

١١  

ــي كُــ  ــي ف ــلِّ ـول ـــ حديةـمعركَ   ثٌ ـ
   ةًـمعركَــتُ ـخُــض وال تَفــر ِإذا مــا  

ـ  ــادرن نَـ ــي  ةَ ـلَـض وغ ـــمعف      ركـ
     ــك لــسطَِل الح ــلُّ القَ ظ ــان ــَل ِإن ك ــا عب ي

ـــه   ــوارس  عمـ ــر الف ــي ك ــركن ف   وت
  

ــ   عمـ ـِإذا س ــه اَألبطـ ــواـت بِ   اُل ذَلّ
   فَمــا يزيــد فــرار المــرء فــي اَألجــِل   

ــ   ـــر اَألسنَّـيجـ ــــ   بـةَ كَالمحتَطـ

ــ    ــالي ي ــك قت ــى علَي ــيم وـَأخف   معتَرك
ــلواً    شـــرك ــزرا بمعت ـــاة مج    الكُم
  

١٠٥  

١٠٩  

١٦  

٩٥  

١٦٤ 

  

ــفَتَعركُ ــرم ـكُ عفاِلهــ كــى بِث   ا ـ الرح
  

  مِـل فَتُتِئـــح كــشافاً ثُــم تَحمـــوتَلقَــ
  

٨٢  
  

ــ ــا ـفََأورده ـالعـ راك ــم يذُدهـ   اـ ولَ
  

ــشفلَــم يـولــى نَغَــصِ الداِلـخــق ع   
  

١٠٢  

ــلَفَت  ــم س ــامٍ لَه َأيو ــد   َأصــحاب زب
ــنهِم    ــاِلحٍ ذاتُ بي ــاء ص ــِل خب   وَأه

  

   َأعـــذَبوا عنـــه بِتَنكيـــِلحـــاربوامـــن    

    ــد ــواقَ ــه  احتَرب ــا آجِلُ ــٍل َأن ــي عاجِ    ف
  

٥٦  
٧٠  

ــكُم   َأدوا ال ــم َأعراضـ ــر لَكُـ ــوقَ تَفـ   حقـ
  

بغـــضي بـــرحِإذا ي الكَـــريم ِإن  
  

٧٣  



 ٣٠٩

  : األسماء-ثانياً
  :المهلهل-١

   :طرفة-٢

  : عمرو بن كلثوم-٣

  : الحارث بن حلزة-٤

  : عنترة-٥

ــيبان عنّـــ  ــي شَـ ــغ بنـ ـــَأبلـ   دـا فَقَـ
   لَــــم يطيقــــوا َأن ينزِلــــوا ونَزلنــــا

لَــــغَ الــــصنّــــا ِإذا بــــمطامف ـبِي  ه
  الر هامــات ــن ُأمع نفُــرنـ ي   ا جــاِل بِهـ

ــصاً  ــستَقدماً غَصـ ــربِمـ ــاً   ِللحـ  مقتَحمـ
  

    ــران ــرمتُم ني ــربٍ َأض ــح   وقـ عق
ــو    ــربِوَأخ ــ الح ــاقَ النُّ ــن َأط زوال م   
ــاِئس اُألمــ    ــارِبورِ ـس ــوامِوح    اَألق
  ــرب الحــاليها و ــران ص ــرِس اَألق    يفتَ

ــا    ــاً وُأطفيهـ ــا حينـ ــاراً ُأهيجهـ   نـ
  

٥٥  
٣٦  
٧٨  
٩٠  
٩١  

ــا ــذرٍ أب ــتَ إن من ــد كن ــتَ ق مر  
 ـــرجبيحـــروبالم فينـــا مالَـــه   

  

ــا  ــا حربن ــبر فمنزلُن ــسافتُه ح ــض م   مف
  دمــــــــوامٍ وخَـــــاء وسـ بِبِنـــ

  

١٨٠  
١٣٥  

ــرون القَت  انٍ يــشُب ـــبِ ـــ داً     ـَل مج
ــشى  ــن يغ مو  ــروب الح   ــات  بِملهِب

ـ نفَــك منّــومـا ا  ذُ كُنّــا عمــارةً     ـا من
  

ــ   ـــوشيـ ــي ـبٍ فـ ــاروبِـالحـ     مجربينَـ
ــ   ـــتُهـ ـــيـلَّ بنـدم كُـ ـــانٍ بنَيــ   اـتـ
   شـــالَت القحـــاً مـــن يقودهـــاالحــرب ِإذا   

  

٧٧  
٧٧  
٣٥  

ــ  ــن يغ فَم ــق ــي عتي ــا بن   ـَأم جناي
ــرى حنيفَــ   ــا ج ــا ـأم علَين   ةَ َأو م

      

ــا مـــ    ـــحربِهِن ـدر فَِإنّـ ــمـــ   راءـ بـ

ــ   ــن ـجمعـ ــت مـ ـــ غَبارِبٍـمحـ   راءــ
  

٤٥    
٤٥    

ــ  ــي خَبي ــَل عنّ ــا عبي ــاِئلي ي   راً ـس
      مـارغ خـوضي ـربِ فَتىماً  الحبتَـسم   

   َأصـبح جـاِئالً     الحـربِ قَد فاز من في     
   حقَّـه   الحـربِ ويعطي القَنا الخَطِّي في     

ــي  ــانِ تَرمقُن ــدقُ الفُرس ــت ح   ِإذ َأقبلَ
ــتُ  ــربِوخُلق ت  ِللحدــر ــا ِإذا ب  ُأحميه

       هرــاذ ــا يح مــا م ــاب نَج ــن َأج فَم
ــابٍ     ــثَ غـ ــا لَيـ ــدبن ِإلّـ وال تَنـ

ــنهم   ــا مـ ــذُ مالَنـ ــربٍوآخُـ    بِحـ
   العــوانِ وِلــدتُ طفــالً الحــربِوفــي 

ــأر النَّــ  ــذُ ثَ ــيدوآخُ دبِ س  ــه قَوم 
 شَـهِدتُه    حـربٍ َأعاذَل كَـم مـن يـومِ        

  و  ـــه ــد شَيبتـ ـــاً قَـ ـــروبشُجاعـ    الحــ
      بختَـــضالـــرمحِ م ـــنانسنثَنـــي ويو  
   ــب ــار مطَنِّــ ــاً والغُبــ ــاعن قرنــ   يطــ
ــري     ــبِ   ويب ناكالم ــرض ع ــسيف ــد ال بِح  
ــدامِ     ــلُّ مقـ ــربٍوكُـ ــربِ حـ ــاَل ِللهـ    مـ
ــدة اللَّ    ــي شـ ــا فـ ــطَلي نارهـ ــبِوَأصـ   هـ
     ــن َأبــى ذاقَ طَعــممــربِوبِ الحــرالحو   
   الثــــاِئراتالحــــروبِشُــــجاعاً فــــي   
    ــيات ــون الراســ ــا متــ ــر لَهــ   تَخــ
ــقيتُ      ــد سـ ــامعِ قَـ ــبنِ المعـ ــن لَـ   ومـ
   نـــاراً تُـــَؤججالحـــربِوُأضـــرِمها فـــي    
ــادي النَّ    ــر بـ ــه منظَـ ــاِلح  لَـ ــذ كـ   واجِـ

٢٠  
١١ 

١٤  
١٦  
٢١  
٢١  
٢١  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٣١  
٣٥  



 ٣١٠

ــا  ــتَ ظالِله ــات وتَح ــرعتُ راي   فََأش
  ســمي بِاالحــربِوكَـم داعٍ دعــا فـي   

ــا  ــربِإذا م ــاالح ــي رحاه    دارت ل
ــلِّ    ــي كُ ــا ف ــُل خَيلَن نُنعــربٍو ح  

 واَألبطــاُل حــولي   الحــربوردتُ 
ــا   ــر المناي ــي بح ــضتُ بِمهجت   وخُ

 ــك ــربكُم وِإن تَ ــاً ح ــست عوان    َأم

ــلِّ   ــي كُ ــاَل ف ــتُ اَألبط ــربٍولَقي ح  
   قَــومٍ كــان فينــا كفايــةًحـربِ علــى 

ــرجِهــن سعاً مرــدفــتُ ملَكَــم خَطو  
   يـا لـون الـدجى      الحـرب خلِّ عنـك    

   حـــربٍَأقَمنـــا بِالـــذوابِِل ســـوقَ 
   نربِخافوا مسـي     الحروا فَرا َأبـصلَم   

  ل عميــرةَ حيــثُ حلَّــت جمعهــا ســاِئ
ــتُ  ــربِخُلق ت ِللحدــر ــا ِإذا ب    ُأحميه

  ــوم ــوارِسِ ي ــى الفَ ــر عل ــربٍَأكُ ح    
ــالي ــن قت محــي عرــيفي و ــلي س س  
  نَحن الحـصى عـدداً ونَحـسب قَومنـا        

 ونــشُب ــانوا ي ــروبك ــتالح ِإذا خَب   
ــوقُ   ــام س ــربِوِإذا ق ــوالي ح الع   

ــ ــا س ــتَعَل ي ــال ِإذا اش ــرباع الفَ الح  
  ــجاع ــى شُ ــا ولّ ــربِوم ــا   الح  ِإلّ

 بـــدع غَيـــر نَّـــةاَألع دمـــا رو  
  حالــتْ رمــاح ابنــي بغــيضٍ دونكــم

  ولَقَد خَشيتُ بِـَأن َأمـوتَ ولَـم تَـدر           
ــي  ــصرتني لَرَأيتن ــو َأب ــَل لَ ــا عب   ي

  داني منـك يـا ابنَـةَ ماِلـك        وَأرجو التَّ 
  بنَةَ العبسي رمحـي وصـارِمي     سلي يا ا  

  وقَد خَيروني كَـأس خَمـرٍ فَلَـم َأجِـد          
   حتّـى  الحـربِ ال رفَعتُ الحـسام فـي       

ــي   ــا فـ ــربَِأنـ ــوانِ       الحـ  العـ
ــاً   ــا حين ــد جلَب ــاًلَقَ ــةً   وحرب ظيمع 

   القَـــومِ َأبنـــاء ـــنـــروبِمالحـــراجِحالم   
  ونــــاداني فَخُــــضتُ حــــشا المنــــادي  
ــوتُ ِللر   ــشديدوطــــاب المــ ــِل الــ   جــ
  عظامـــــاً داميــــــات َأو جلــــــودا   
   ــس ــا الــ ــز َأكُفُّهــ ــصتَهــ   عادامر الــ
   نــــارــــربِوتِّقــــادا الحا ــــدتَتَّق   
  اـن جناهــــــــن ممـــــفَـــِإنّي لَـــم َأكُ  
   وهزمـــتُ الرجــــاَل فـــي كُــــلِّ وادي    

   ــارِ الز ــُل البِحـ ــم مثـ ــو َأنَّهـ ــرِولَـ   واخـ

   وهــو بِنَفــسه لَــم يــشعرِ   الحــربِفــي   
   ــع ــك الطّمــ ــقَّ ودع عنــ ــع حــ   واتْبــ
ــيرنا النُّ   ــوسوصــ ــا فــ ــه متاعــ    لَــ
ــى التَّ      ــي ِإل ــوي ب ــة يه جاجــتَ الع ــفتَح   لَ
   ــد ــروبِعنـ ــقُ الحـ ــي تُلحـ ــَأي حـ    بِـ
   وَأصـــطَلي بِلَظاهـــا حيـــثُ َأحتَـــرِقُ      

   ةَ الرــد ــشى المهنَّـــ ــاوال َأخـــ   قاقـــ
ــي    ــا فـ ــربِورِجالَنـ ــاِلالحـ ــرِ رِجـ    غَيـ

   كانـــا لـــي رِفاقـــا  الحـــربِفـــي   

ــلِّ     ــدماً بِكُـ ــا قـ ــصالِ همـ ــد فَـ    مهنَّـ
   ــص ــات الـــ ــى بِالمرهفـــ   قاِلوتَلَظّـــ
  فــــارِ الخَــــواليبالق ــــنعينــــي ماتب   

ــالي      ــن مثـ ــخص مـ ــه شَـ ــين يديـ   وبـ
   ــار ــربِونــ ــتعاالالحــ ــشتَعُل اشــ    تَــ
   مــن لــم يجــرم  الحــربِوزوتْ جــواني   
    داِئـــرةٌ علـــى ابنَـــي ضمـــضمِِللحـــربِ  

  غَمِي كَـــالهِزبرِ الـــض ُأقـــدمالحـــربِفـــي   
   تَـــضرمحـــربٍداني نـــار تََّـــودون ال  
   اَألعــاجِمِحــربِومــا فَعــال فــي يــومِ      
   ذات ضــرامِالحــربِســوى لَوعــة فــي     

ــا     ــافي عظامـ ــي الفَيـ ــوم فـ ــرك القَـ   َأتـ
ــانِ     ــوِل المكــــ ــر مجهــــ   غَيــــ
ــانِ      ــن غَطَفـ ــومِ مـ ــراةَ القَـ ــد سـ   تَبيـ
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١٤٠  



 ٣١١

 
ــ  ــي خَبي ــَل عنّ ــا عبي ــاِئلي ي   راًـس

  

    ـــه ــد شَيبتـ ـــاً قَـ ـــروبوشُجاعـ   الحــ
  

٢٠  

     مـارغ خـوضي ـربِ فَتىماً الحبتَـسم   
  

    الـــرمحِ م ـــنانسنثَنـــي ويوبختَـــض  
  

١١  
   َأصـبح جـاِئالً    الحربِوقَد فاز من في     

  

   ــب ــار مطَنِّــ ــاً والغُبــ ــاعن قرنــ   يطــ
  

١٤  
   حقَّـه  الحـربِ ويعطي القَنا الخَطِّي في     

  

  ويبــري بِحــد الــسيف عــرض المناكــبِ      
  

١٦  
ــي  ــانِ تَرمقُن ــدقُ الفُرس ــت ح   ِإذ َأقبلَ

  

ــدامِ     ــلُّ مقـ ــروكُـ ــربِ بٍحـ ــاَل ِللهـ    مـ
  

٢١  
ــتُ  ــربِخُلق تِللحدــر ــا ِإذا ب    ُأحميه

  

ــدة اللَّ    ــي شـ ــا فـ ــطَلي نارهـ ــبِوَأصـ   هـ
  

٢١  
  هرــاذ ــا يح مــا م ــاب نَج ــن َأج فَم  

  

     ــن َأبــى ذاقَ طَعــممــربِوبِ الحــرالحو  
  

٢١  
ــابٍ  ــثَ غـ ــا لَيـ ــدبن ِإلّـ   وال تَنـ

  

   الثــــاِئراتالحــــروبِشُــــجاعاً فــــي   
  

٢٣  
ــنهم   ــا مـ ــذُ مالَنـ ــربٍوآخُـ   بِحـ

  

    ــيات ــون الراســ ــا متــ ــر لَهــ   تَخــ
  

٢٤  
   العــوانِ وِلــدتُ طفــالًالحـربِ وفــي 

  

ــقيتُ      ــد سـ ــامعِ قَـ ــبنِ المعـ ــن لَـ   ومـ
  

٢٥  
ــأر النَّــ  ــذُ ثَ ــه وآخُ قَوم دــي دبِ س  

  

   نـــاراً تُـــَؤججالحـــربِوُأضـــرِمها فـــي   
  

٣١  
   شَـهِدتُه  حـربٍ  يـومِ    َأعاذَل كَـم مـن    

  

ــادي النَّ    ــر بـ ــه منظَـ ــاِلح لَـ ــذ كـ   واجِـ
  

٣٥  
ــا  ــتَ ظالِله ــات وتَح ــرعتُ راي   فََأش

  

   القَـــومِ َأبنـــاء ـــنـــروبِمالحـــراجِحالم   
  

٣٦  
   بِاسـمي  الحـربِ وكَم داعٍ دعـا فـي       

  

  ونــــاداني فَخُــــضتُ حــــشا المنــــادي  
  

٤٢  
ــا  ــربِإذا م ــالح ــي رحاه   ا دارت ل

  

ــوتُ ِللر   ــشديدوطــــاب المــ ــِل الــ   جــ
  

٤٤  
ــلِّ    ــي كُ ــا ف ــُل خَيلَن نُنعــربٍو ح  

  

  عظامــــــاً داميــــــات َأو جلــــــودا  
  

٤٦  

 ــراســربِفَمــا َأوهــى مكنــي الحر   
ــي   ــيافُهم ف ــربِوال َأس ــالح و     تَنب

ويقتَحمــــون َأهــــواَل المنايــــا      
يحملــن فتيانــاً مــداعس بِالقَنــا       

 ــك ــربكُموِإن تَ ــاً    ح ــست عوان  َأم
ــارِ   ــن ن ها مــد ــيوَأزي ــعلَةً    حرب  شُ

ــرِيه       ــهباء سـ ــوم صـ ــا يـ لَقينـ
ــا       ــبسٍ وِإنّـ ــو عـ ــنا بنـ فَوارِسـ

ــلِّ    ــي كُ ــا ف ــُل خَيلَن نُنعــو ربٍح   
   حقَّـه  الحـربِ دعوني ُأوفّي السيفَ في     

ــسمو           ــوم تَ ي ثــواد الح وــن ز َأم
ــزى ا ُهللاج ــدق ص ــزاء ج ــر    اَألغَ

  

   تَقــــادم مـــن زمــــانِ ولَكـــن مـــا    
  ِإذا عــــرِفَ الــــشجاع مــــن الجبــــانِ  
ــي     ــر فـ ــداةَ الكَـ ــربِغَـ ــوانِالحـ     العـ
ــا    ــراً ِإذا مـ ــربوقُـ ــاالحـ ــفَّ ِلواهـ     خَـ
  ي لَـــــم َأكُـــــن ممـــــن جناهـــــا  
ــا     ــدور رحاهــ ــى تَــ ــا حتّــ   وُأثيرهــ
ــي      ــم فـ ــةً لَهـ ــربِحناظلَـ ــهالحـ    نيـ
  ــربِلُيــوثُ  فَــِإنــه  الحرِيالب ــينمــا ب   
ــه      ــاً دميــ ــسادات َأقحافــ ــن الــ   مــ
  اـيـافص  ة ـَـسِ المنياـكن ـرب مــوأش  
ــرمٍ     ــو جـ ــربِبنـ ــدي ِلحـ ــي عـ    بنـ
    ــار ــدت نــ ــا أوقــ ــروبِِإذا مــ   الحــ

    

١٤٨  
١٤٨  
١٤٨  
١٥٢  
١٥٤ 

١٥٥ 

١٥٦  
١٥٦  
١٥٦  
١٥٧  
١٦٠  
١٦٢  

  



 ٣١٢

ــربوردتُ  ــولي الح ــاُل ح    واَألبط
  

   ــس ــا الــ ــز َأكُفُّهــ ــصتَهــ   عادامر الــ
  

٤٦  

ــا   ــر المناي ــي بح ــضتُ بِمهجت   وخُ
  

   نــــارــــربِوتِّالحا ــــدقــــادا تَتَّق  
  

٤٦  
 ــك ــربكُموِإن تَ ــاً ح ــست عوان    َأم

  

  اـن جناهــــــــن ممـــــفَـــِإنّي لَـــم َأكُ  
  

٥٤  
ــلِّ   ــي كُ ــاَل ف ــتُ اَألبط ــربٍولَقي ح  

  

  وهزمـــتُ الرجــــاَل فــــي كُــــلِّ وادي   
  

٥٤  
   قَـومٍ كــان فينـا كفايــةً  حـربِ علـى  

  

   ــارِ الز ــُل البِحـ ــم مثـ ــو َأنَّهـ ــرِولَـ   واخـ
  

٦٨  
  م خَطفــتُ مــدرعاً مــن ســرجِهولَكَــ

  

   وهــو بِنَفــسه لَــم يــشعرِ   الحــربِفــي   
  

٧١  
   يـا لـون الـدجى      الحـرب خلِّ عنـك    

  

   ــع ــك الطّمــ ــقَّ ودع عنــ ــع حــ   واتْبــ
  

٨٠  
  حـــربٍَأقَمنـــا بِالـــذوابِِل ســـوقَ 

  

ــيرنا النُّ   ــا وصــ ــه متاعــ ــوس لَــ   فــ
  

٨٣  
   نربِخافوا مروا     الحا َأبـصسـي  لَمفَر  

  

ــى التَّ      ــي ِإل ــوي ب ــة يه جاجــتَ الع ــفتَح   لَ
  

٨٨  
  ســاِئل عميــرةَ حيــثُ حلَّــت جمعهــا

  

   ــد ــروبِعنـ ــقُ الحـ ــي تُلحـ ــَأي حـ    بِـ
  

٩١  
ــتُ  ــربِخُلق تِللحدــر ــا ِإذا ب    ُأحميه

  

  وَأصـــطَلي بِلَظاهـــا حيـــثُ َأحتَــــرِقُ     
  

٩١  
  ــوم ــوارِسِ ي ــى الفَ ــر عل ــربٍَأكُ ح  

  

   ةَ الرــد ــشى المهنَّـــ ــاوال َأخـــ   قاقـــ
  

٩٤  
ــالي ــن قت محــي عرــيفي و ــلي س س  

  

   كانـــا لـــي رِفاقـــاالحـــربِهمـــا فـــي   
  

٩٤  
  نَحن الحـصى عـدداً ونَحـسب قَومنـا     

  

ــي    ــا فـ ــربِورِجالَنـ ــاِلالحـ ــرِ رِجـ    غَيـ
  

١٠٧  
 ونــشُب ــانوا ي ــروبك ــتالح ِإذا خَب   

  

  نَّـــــدهـــــدماً بِكُـــــلِّ ماِلقفَـــــص   
  

١٠٨  
ــوقُ   ــام س ــربِوِإذا ق ــواليح الع   

  

ــصقالِ    ــات الـــ ــى بِالمرهفـــ   وتَلَظّـــ
  

١١٢  
ــال ِإذا ا ــباع الفَ ــا س ــتَعَل ي ــرش الح  

  

  فــــارِ الخَــــواليبالق ــــنعينــــي ماتب   
  

١٢٢  
  ــجاع ــى شُ ــا ولّ ــربِوم ــاالح    ِإلّ

  

ــالي      ــن مثـ ــخص مـ ــه شَـ ــين يديـ   وبـ
  

١١٣  
  َألعنَّـــة غَيـــر عبـــدومـــا رد ا

  

   ــار ــربِونــ ــتعاالالحــ ــشتَعُل اشــ    تَــ
  

١١٥  
  حالــتْ رمــاح ابنــي بغــيضٍ دونكــم

  
   مــن لــم يجــرم  الحــربِوزوتْ جــواني   

  

١٢٧  

  ولَقَد خَـشيتُ بِـَأن َأمـوتَ ولَـم تَـدر          
  

   داِئـــرةٌ علـــى ابنَـــي ضمـــضمِِللحـــربِ  
  

١٢٧  

ــ  ــصرتني لَرَأيتن ــو َأب ــَل لَ ــا عب   يي
  

  غَمِي ُأقـــدم كَـــالهِزبرِ الـــضالحـــربِفـــي   
  

١٣١  

  بنَـةَ ماِلـك   داني منـك يـا ا     وَأرجو التَّ 
  

    التَـــداني نـــار دونـــربٍوحمرتَـــض   
  

١٣٢  

  بنَةَ العبسي رمحـي وصـارِمي   سلي يا ا  
  

   اَألعــاجِمِحــربِومــا فَعــال فــي يــومِ      
  

١٣٣  

   فَلَـم َأجِـد    وقَد خَيروني كَـأس خَمـرٍ     
  

   ذات ضــرامِالحــربِســوى لَوعــة فــي     
  

١٣٦  

   حتّـى  الحـربِ ال رفَعتُ الحـسام فـي       
  

ــا     ــافي عظامـ ــي الفَيـ ــوم فـ ــرك القَـ   َأتـ
  

١٣٧  



 ٣١٣

ــي    ــا فـ ــربَِأنـ ــوانِالحـ    العـ
  

ــانِ     ــوِل المكــــ ــر مجهــــ   غَيــــ
  

١٤٠  

يــا ح ــد جلَب ــاً لَقَ ــاًن ــةًوحرب ظيمع   
  

ــراةَ ال    ــد سـ ــانِ  تَبيـ ــن غَطَفـ ــومِ مـ   قَـ
  

١٤٦  

 ــراســربِفَمــا َأوهــى مكنــيالحر   
  

  ولَكـــن مــــا تَقـــادم مــــن زمــــانِ    
  

١٤٨  

ــي   ــيافُهم ف ــربِوال َأس ــوالح    تَنب
  

  ِإذا عــــرِفَ الــــشجاع مــــن الجبــــانِ  
  

١٤٨  

  ويقتَحمـــون َأهــــواَل المنايــــا 
  

ــي     ــر فـ ــداةَ الكَـ ــربِغَـ ــوانِالحـ    العـ
  

١٤٨  

لــنحمبِالقَنــا  ي ســداعتيانــاً مف   
  

ــا    ــراً ِإذا مـ ــربوقُـ ــاالحـ ــفَّ ِلواهـ    خَـ
  

١٥٢  

 ــك ــربكُموِإن تَ ــاً ح ــست عوان    َأم
  

  فَــــِإنّي لَــــم َأكُــــن ممــــن جناهــــا  
  

١٥٤  

ــارِ  ــن ن ها مــد ــيوَأزي ــعلَةًحرب    شُ
  

ــا     ــدور رحاهــ ــى تَــ ــا حتّــ   وُأثيرهــ
  

١٥٥  

ــرِيه  ــهباء سـ ــوم صـ ــا يـ   لَقينـ
  

ــه      ــربِ نيـ ــي الحـ ــم فـ ــةً لَهـ   حناظلَـ
  

١٥٦  

ــا  ــبسٍ وِإنّـ ــو عـ ــنا بنـ   فَوارِسـ
  

ــوثُ    ــربِلُيـ ــه  الحـ ــين البرِيـ ــا بـ    مـ
  

١٥٦  

ــلِّ    ــي كُ ــا ف ــُل خَيلَن نُنعــربٍو ح  
  

ــه      ــاً دميــ ــسادات َأقحافــ ــن الــ   مــ
  

١٥٦  

ــسمو   ــوم تَ ي ثــواد الح وــن ز َأم  
  

ــرمٍ     ــو جـ ــربِبنـ ــد ِلحـ ــي عـ   ي بنـ
  

١٥٧  

   حقَّـه  الحـربِ دعوني ُأوفّي السيفَ في     
  

ــافيا    ــة صـ ــاسِ المنيـ ــن كـ ــرب مـ   وَأشـ
  

١٦٠  

  ــدق ص ــزاء ج ــر ــه اَألغَ ــزى اللَ ج  
  

    ــار ــدت نــ ــا أوقــ ــروبِِإذا مــ   الحــ
  

١٦٢  

  : زهير-٦
 

  هدرموهـا    ربٍـحميتَّق  حـ ي   ى بِـه  ــ
  

  الر ــديد ـ شَـ   دـ وبِاليـــانِـسجـــامِ بِاللِّــ
  

٢٣  
        نـا ِإندـن وظَّكُم مـ قُ خُذوا ح   ربناــ

  

ــتنا    ــربِإذا ضرسـ ــالحـ ــسعرـ نـ   ار تَـ
  

٣١  
ـُ ِإن ابن ورقـاء ال تُخـشى غَواِئل          هــ

  

ــي    ــه فـ ــن وقاِئعـ ــربِلَكـ ــالحـ   رـ تُنتَظَـ
  

٣٤  
   ومثلُـه  الحـروبِ ومن مثُل حصنٍ فـي      

  

ـ    ــارِ ضيــ ـ ـِلِإنكـ ــَأمرٍ يحاوِلُــ   هـمٍ َأو ِلـ
  

٦٩  
ـُ وذُقت  ِإلّا مـا علمـتُم       بالحروما     مــ

  

  مِـومـــا هـــو عنهـــا بِالحـــديث المرجـــ  
  

٨١  
  : لبيد- ٧

ــارِبِـالحــ ـــالحرِ ـ الجابِ    ِإذابـري

  

ـــج   ــــ ـــاء نَكيبـ ـــاً وِإن يعـ   دـد يعـ
  

١٥٨  
  
  



 ٣١٤

 :النزال. ٤

  :ي الفعل الماض-أ:  الفعل-أوالً
 :المهلهل-١

  ونَزلنــالَــم يطيقــوا َأن ينزِلــوا   

  

  زوالاقَ النُّــــوَأخـــو الحـــربِ مـــن َأطـــ  

  

٦٣  
  :عمرو بن كلثوم-٢

ــذه ا ــ بِمأخَ ــنِ سع ــومِ ب ــن كُلث   دـب
  

ــ   ـــد الخَيـيزيـ ــرِ ــ ــهـنازلَـ   زاالـ نـ
  

٥١  
 : عنترة-٣

ــتُ ــشاً  نَزل ــقتُ جي سو ــواد ــنِ الج ع 
  

ــسيف   ـــثي مـبِـ ــوقي ِللنِّــ ــَل سـ        اقـيـ
  

٦٢  
ــ ــي قَ ــا رآن ــد ـلَم ــزلتُـنَ   دهـ ُأري

  

ــدى نَواجِ   ـــَأبـ ــ ذَه ــ ــسـِلغَيـ           مِـرِ تَبـ
  

١٢٤  
            

  : الفعل المضارع-ب
  :المهلهل- ١

ــوا َأن  ــم يطيق ــلَ ــزِلواـين ا     ـ ونَزلن
  

ــ    ــاقَ النُّـ ــن َأطـ ــربِ مـ       زوالوَأخـــو الحـ
  

٦٣  
 :امرؤ القيس- ٢

ــازُِل ــوُأن ــَل الكَري ـــ البطَ ه     ـه نزالُ
  

ـ    ــُل ال تَطيـــ ــهاميـوِإذا ُأناضــ           شُ ســ
  

٢٥٦  
  : عنترة-٣

 رقــوا َأكــرلحموا    ِإن يــستَلحِإن يو 
  

  دــد ــَأشـ ــضنْـ وِإن يلفَـ ــزِِلكـوا بِـ             َأنـ
  

٩٨  
 نــازِالً      ارِبـفــيهم َأخــو ثقَــة يــض

  

  فــشر ــارِس لَـــ ـبِالمـ ــمـي وفـ   زِِلـ ينـ
  

١٠٠  
            

  : األسماء-ثانياً
  : المهلهل- ١

ــوا ونَزلنــ   ــوا َأن ينزِل ــم يطيق ا       ـلَ
  

ــاقَ     ــن َأطـ ــربِ مـ ــو الحـ ــوَأخـ           زوالالنُّـ
  

٦٣  
ــدوا        ــدوا وجِ ــذركُم وشُ ــذوا ح وخُ

  

ــبِر   ــزاِلوا واصـ ــِللنِّـ ــد ـ بعـ   زاِلـالنِّـ
  

٧٢  
  :امرؤ القيس- ٢

ــَل الكَريــ  ــازُِل البطَ ــهه ـوُأن      نزالُ
  

ـ     ــيشُ سهـــ ــُل ال تَطــ          اميـوِإذا ُأناضــ
  

٢٥٦  
  : طرفة-٣

 ـــاة ــن للكُم ــذرٍ م ــا من ـــاأب   نزالُه

  

ــرفض؟           ــا ال ــي معاقبه ــتْ ف ــُل جال إذا الخي
  

١٨٠  
  :عمرو بن كلثوم-٤

ــذه ا ــ بِمأخَ ــنِ سع ــومِ ب ــن كُلث د       ـب
  

ــ   ـــد الخَيـيزيـ ـــرِ نازلَــ ــه ــ           زاالـنـ
  

٥١  
ــوغى     ــومِ ال ــي ي ــنفس ف ــذالي ال بتاو

  

ــرادي فَ   ـــوطـ ــــ ــيري ـوقَ مهـ        ونزالـ
  

٥٧  
  



 ٣١٥

  : عنترة-٥
           بلـي نَـس ـوادي فَهـوعيبوا سلَِئن ي

  

   ـــومِإذا مـــا فـــاتَني النَّـــزاِلـنِّـــالي بس      
  

١١ 

 ــين ــح ــا       زوُلالنُّ ــةَ مثلن غاي ــون  يك
  

ــستَوهلِ     ــضلٍَّل مــ ــلَّ مــ ــر كُــ   ويفــ

  

٩٨ 

  ــضارِب ي ــة ــو ثقَ ــيهم َأخ ــازِالًف        ن
  

ــزِلِ    ــم ينــ ــارِس لَــ ــشرفي وفــ   بِالمــ
  

١٠٠ 

ــ ــلِّ َأروع ِللكُم ــن كُ ـم ــ اة      ٍلازِـمن
  

ـ         رات كَالرئبـــاِلـن الغَمــــنـــاجٍ مــ
  

١٠٨ 

ــسرت         تَح ــساء ــاةُ ِإذا الن ــم الحم هو
  

     ــوم ــان يـ ــاظ وكـ ــوم الحفـ ــزاِليـ   نَـ

  

١٠٨ 

       نزالَـــهومـــدججٍ كَـــرِه الكُمـــاةُ 
  

ــسلمِ    ــاً وال مستَـــ ــنٍ هربـــ   ال ممعـــ

  

١٢٣ 

  : زهير-٦
نعم حــشو الــدرعِ َأنــتَ ِإذا        ولَــ

  

      رِـــــع فـــي الذُّ ولُـــجزاِلـنَـــدعيـــت   
  

٢٨  
 
 :  الوقيعـة. ٥

  :المهلهل-١
ــ ــلَّ الحام ــى تَظَ ــ التُـحتّ ةً  ـ مخافَ

 

   نِـلَّ جنيـــن كُـــ يقدفــاـوقعنــمــن    
 

 ٨٥ 

راً  ـزاجِــ ةَ ـبنِ حيــو كـان نــاه ِلــا 
 

ــ ـــ   لَنَهـ ــن ـاه ذا عـ ــسةـوقعـ   النِـ الـ
 

  ٨٦ 

  :طرفة-٢
ــضاضةً        م ــد ــى َأشَ ــم ذَوي القُرب وظُل

 

ــن     م ــرء ــى الم ــعِعل ــد وق ــسامِ المهنَّ الح          
 

 ١١٣ 

  الحارث بن حلزة-٣
ــمعتَ  سوــع ــيوفنا وق ــ  س م    ـبِرُؤسهِ   

ــ   ــسحابة بِالطَّـــ وقَـ ــسرـع الـ                     جِراف المـ
 

 ٦٠ 

  :عنترة-٤
ســلي يــا عبــَل قَومــك عــن فَعــالي    

 

     رـــضـــن حمـــةَوقيعالطِّـــالورادا و   
 

٤٦ 

ــى ِإذا     ــالً حتّ جحم ــاج ــاض العج خ
 

    ــهِد ــةَشَـ ــلِ الوقيعـ ــر محجـ ــاد غَيـ     عـ
 

١١١ 

      ـن شَـهِدم خبِركـ ي قيعَأنَّنـي    ةَـالو   
 

ـ       ــفُّ عنـ َأعغى وــشى الــو    د المغــنَمِـَأغ
 

١٢٣ 

ــ ـــوتَطلُ ـــب َأن تُالقين ــ       يـي وسيف ــدك ـيـ ــهـِلوقعـ ـــُل الثقيـ الجبـ      ُلــ

١١٢ 

  :زهير-٥
ــ   لُه ـِإن ابــن ورقــاء ال تُخــشى غَواِئ

 

   رـ فـــي الحـــربِ تُنتَظَـــوقاِئعـــه  لَكـــن 
 

٣٤ 

ــ ــديون كَي ــامون نَج ـــتَه نُجعةً  ـداً و
 

  ُلـ سجـــمـوقاِئعهِـــ  ِلكُـــلِّ ُأنـــاسٍ مـــن 
 

٦٠ 

  : الغــارة. ٦
  : الفعل-أوالً

 : المهلهل-:  الفعل الماضي-أ
ــ  ــرِ قَ ــي ِإث ــي ف ــرفُ مقلَتَ ومٍ     ـُأص

 

ــ   ـــتَباينَـ ــ الدـت البِـ ــم ـ بِهِـ       ارواـفَغـ
 

٣١ 



 ٣١٦

  :لَبيد-:  الفعل المضارع-ب
ــار ــيغ ــى الب ـــمٍ عل ــر ظُل   ري بغي

 

ــدالِل          ـــة والــ ــضــح ذو األمانــ ويفــ
 

١٠٥ 

  : المهلهل - :  األسماء- ثانياً
ــراً   ــبح بك ــوَأص ــيلَميةً ارةًـغ ص   

 

   ردـخٍ وَأمــــا كُـــلَّ شَيــــينـــاُل لَظاهـــ  
 

٢٩ 

ــبٍ    ــن كُلَي ــدالً م ع ــيس ــى َأن لَ عل
 

ــافَ    ــِإذا خـ ــن   ارـالمغـ ـــالمغيمـ    رِــ
 

٤٠ 

ــلِّ  ــن كُ ــوارِم ــضمغ ــة   ال همحى ب
 

ــ     ــ ـشَــمردٍل مــن فَـ   قـوق طــرف عتيـ
 

٥٧ 

  :امرؤ القيس-
ــهد   ــد أش ـــارةَق ــشعـواءالغ    ال

 

ــرحوب            ــينِ سـ ــةَ اللَّحيـ ــرداء معروقـ جـ
 

٤١٣ 

ــرةً  ــدمون م ـــر ب ــم أسم ــأنِّي ل   ك
 

 لـــم أشـــهد يومـــاً بعنْــــدِل      الغــــارات  
 

٣٦٦ 

حى        بِالـض  المغيـرةَ ولَم َأشـهد الخَيـَل      
 

ــوالِ   ــزارة جـ ــِل الجـ ــٍل عبـ ــى هيكَـ   علـ
 

١١٦ 

 بــا ر ــاً فَي ــسِ مكروب ــارةوِإن ُأم   غ
  

ــوِ اللَّ     ــب رخـ ــى َأقَـ ــهِدتُ علـ ــانِشَـ   بـ
  

٢٠٣ 

ذات قيــــــوانوغــــــارة   
  

  كــــــأن أســــــرابها رعــــــالُ   
  

٥١٠ 

  : طرفة-
ــي   ــقٌ ف ــذُلُ ــسف  ارةـغ مـوحة  

  

  لَـــدى البمــــــــوــــأسِ حرـاةٌ مـــا نَف    
  

١٦٠ 

ــزاُل   ــا تَ ــٍل م ــالت خَي ــرةًربِ       مغي
  

     نّـــاتلـــى الثُّق عـرن مـــن علَــــيقطـــ  
  

٧٦ 

 هــيلَقَــد شَــهِدتُ الخَيــَل وةٌوغيــرم       
  

  ــر ــامع الــ   بِالتولَقَــــد طَعنــــتُ مجــ

  

٧٦ 

ــر ــدت وِإذا المغيـ ــاجِ غَـ   ةُ ِللهِيـ
  

ــره     ــاهرٍ ذُعــ ــوت ظــ ــسعارِ مــ   بِــ

  

١٣٩ 

ــقُ  ــارةذُلُـ ــزاعهِم       الغـ ــي ِإفـ  فـ
  

ــر     ــراباً تَمــ ــرِ َأســ ــاِل الطيــ   كَرِعــ
  

١٦٣ 

  ــب تَغل ــاء ــصبحك الغَلب ــارةًستَ        غ
  

ــرضِ      الع ــن م ــرض ع ــك ــك ال ينجي   هناِل

  

١٨٣ 

  : عمرو بن كلثوم-
ــ ــتَ الثُّ ــى بِن ــل َأت يرِ َأال هوــا م       غارن

  

    ــض ــبٍ وال ــي كَل ــى ح ــلِ عل حــم تَر                 حى لَ
  

 ٥٦ 

       غـارة  بعـد  غـارةً َأقَيس بـن عمـرٍو      
  

      مـعـــوصــبةُ خَيــٍل تُحـــرِب المــاَل والنَّ     
  

 ٥٨ 

        كـوامةً  فَِإن َأنـا لَـم ُأصـبِح سغـار      
  

   ــر ــلَّه الـــريح والـ   همكَريـــعِ الجـــراد شَـ
  

  ٥٨ 

وَأمـــا يـــوم ال نَخـــشى علَـــيهِم      
  

   نــنُمع ــارةًفَــــ ــاغــــ    متَلَببينــــ

  

  ٧٧ 

  : عنترة-
ــحبتَهم ص قينصــاد ــدق ِإخــوانِ صو  

  

ــى    ــارةعل ــسرج  غ ــُل تُ ــا الخَي ــن مثله م   
  

٢٩  
  اً ِإلـى الغَـزوِ شَـمروا      ِإذا طوِلبوا يوم  

  

   جـــدواارةـغـــوِإن نُـــدبوا يومـــاً ِإلـــى   
  ج

٤٨  
ـ  ـال يكتَس  ـ  ي ِإلّ   كتَـسى د ِإذا ا  ـا الحدي

  

   ــذاك ــ وكَـ ــلُّ ـكُـ ــساوِرٍـمغـ   ِلـ مستَبـ
  

٩٩  
ــٍل  ــذكُرا لــي غَيــر خَي ــرةوال تَ   مغي

  

    دــسو ــونِ مـ ــك اللـ ــارٍ حاِلـ ــع غُبـ   ونَقـ
  

٥١  
  غـارةً هرِ كَم شَـن      هذا الد  سلوا صرفَ 

  

  رــــشَمــــوتُ فيهــــا مالمجتُهــــا وفَفَر  
  

٦٧  



 ٣١٧

ةــر ــلَّة ومغيـ ــعواء ذات َأشـ    شَـ
  

   ــع ــر ومقَنَّــ ــوارِس حاســ ــا الفَــ   فيهــ
  

٨٥  
   لَقحــتغــارةٌتَنــسى بالئــي ِإذا مــا 

  

ــا الطُّـــ    ــرج منهـ ــستَخـ   راعيفُواالتُ الـ
  

٨٩  
ــتُ   ــد همم ــارةولق ــيبغ ــة ف    ليل

  

ــمِ     ــونِ األدلــ ــة كلــ ــوداء حالكــ   ســ
  

١٢٦  
  غـارة هـب مـن بعـد    بتَدرنا النَِّإذا ما ا 

  

   ــس ــاراً بِالــ ــا غُبــ ــاَأثَرنــ   نابِك َأقتَمــ
  

١٣٧  
ــلُّ  ــالعينَينِ كُـ ــرح بِـ ــرةبـ   مغيـ

  

     ــد ــانِئ الـ ــن قـ ــنَّتُها مـ ــرذُمَِأسـ   مِ تَـ
  

١٦١  
 : زهير-

ــ ـــِإذا َأدلَج ــ  واِلـوا ِلح وارِـالغ        

ـ          الـلَــم تُلــفَ فــي القَــومِ نكــساً ضئيـ
  

٥٣  
ــاً  ــاعةً مري ــا س ــ يمرونَه م   ـبُِأسُؤقهِ      

ــدا    ــا بـ ــى ِإذا مـ ــحتّـ ــ النَّارةـِللغـ   مـعـ
  

٩٣  
  : لبيد-

ــ ــديك ِإن لَ ني بِيـــال تَــسقس    ـم َألتَم         ــض ــم الـ ــوعِ ـجنَعـ ــرابِارةـبِغـ   ٩          َأسـ
        غـارة  كُـلِّ     وِإن تَسَألوا عـنهم لَـدى     

  فَقَــد ينبــُأ اَألخبــار مــن كــان ســاِئال       
  

١٢١  
  : الغــزوة.٧

  :الفعل الماضي:  الفعل-أوالً
  :امرؤ القيس-

   علــى أهــواِل أرضٍ أخافُهــاغــزوتُ
  

  وبجانــبٍ منفــوخٍ مــن الحــشو شــرجب      

  

٣٧٥  
  :  الحارث بن حلزة-

ــ ــاليف قَومن ــا ِإذ ـكَتَك ــزاـغَ       ـ المن
  

ـ ذر هــِل نَحــن البــنِ هن      ـ ـــ              اءـد رِعـ
  

٤٧  
  :عنترة-

ــزوتُوِإذا  ــغَ ــال       ـ تَح ــان الفَ وم عقب
  

ـ                  رـكُــلِّ غَــضنفَ  د ـحــولي فَــتَطعم كَبـ
  

 ٧١ 

 نــدع ــيهــ َأغــشى فَتــاةَ الحليلا       ـح
  

ــزا وِإذ   ــي الجيـــ تْغَـ ــشاها شِ الـ فـ             َأغـ
  

١٥٣ 

  : زهير-
ضـمراً خُـدجاً           سـماناً فَآبـت      غَزت

  

ــا جنَبوهــ     ــد م ــن بع ــ اـم ـــ بدن              اـاً عقُق
  

٤١ 

  .األسماء والمصادر: ثانياً
  :امرؤ القيس-

    كان لَو شاءوـرٍ        الغَزوميـن َأرضِ حم 
  

ــولَ   ـــكنَّ ـ ـه عم             راـرومِ َأنفَـــداً ِإلــى الـ

١٦٩ 

ـ   َلــوكُنّا ُأناساً قَب   ـ  زوةـ غَ ٍل   ـ قُرم     

ـ ـورثنــ                د َأكبــر َأكبــرا ـا الغنــى والمجـ

١٧٨ 

  :الحارث بن حلزة-
ـ ا جن ــَأعلَين ـ  ــ ـ   ـاح كن     ـدةَ َأن يغ

  

ــ   ــم ـنَـ ـــومنّ  مـغازِيهـ ــاــ              زاءـ الجـ
  

٤٥ 

 :عنترة-

شَـمروا        الغَـزوِ وِلبوا يوماً ِإلـى     ِإذا طُ 
  

ـ    ـ  ـوِإن نُــدبوا يومـ              دواـاً ِإلــى غــارة جـ
  

٤٨ 



 ٣١٨

 العـيشِ لَـذَّةً            َأرغَـد    َألقى الغَزوِوفي  
  

ـ                  امِـوفــي المجــد ال فــي مــشربٍ وطَعـ
  

١٣٦ 

  : زهير-
ـ غَ  فَال تَـأمني   ـ ــ َأف  زوــ ـراس      ه

  

ــي واِئ   ـــبنـ ـــرهبيٍل واــ ــــ            الـه جديـ
  

٥٢ 

ـ تِّقوكَيفَ ا  ـ اء ا ــ ال يـُؤوب           رٍِئـم
  

             الـ يطيــ  حتّــىزوِــــالغَبِــالقَومِ فــي    
  

٥٢ 

  : الهيجــاء.٨
  : الفعل المضارع:  الفعل-أوالً

  :لمهلهلا-
ـ       اً     ـمستَقدماً غَصـصاً ِللحـربِ مقتَحم

  

                  اـاً وُأطفيهـــــ حينــــُأهيجهــــانــــاراً   
  

٩١ 

  : األسماء: ثانياً
  : المهلهل-

وةٌ      ـوةً هبــــــم هفــــد علَتهـوقَــ
  

  قـ كَلَهيـــــبِ الحريـــــاجٍـهيـــــذاتُ   
  

٥٥ 

ـ   ـ وارِس ال فَـوارِس     ـنعم الفَ ذحجٍ     ـم
  

ـ    ـ  اجِ ـيـــوم الهِيــ   دانِـوال بنـــو همــ

  

٨٧ 

  :طَرفة-
ــ ــ  رةُـوِإذا المغي دت     ــــ غَاجِـِللهِي

  

    ـــوتعارِ مـــ بِـــسـ ـظاه   رهـرٍ ذُعــ

  

١٣٩ 

 : عنترة-

ــي  ــن ف َأطعــاو ــدهاالهيج ــُل ص    ِإذا الخَي
  

  غَـــداةَ الـــصباحِ الـــسدقَـــصالم رِيمه  
  

٣٩  
و ــوارِس ـــالهيجفَ ــين اءـ ــ  ب مانعٍـم  

  

  دـومعربِـــ ادعٍ ـعٍ ومخــــومدافـــ  
  

٥٧  
ــومٍ   ــَأرضِ قَـ ــار بِـ ــر الفَخـ   ِإذا ذُكـ

  

ــي     ــسيف ف ــضرب ال ــاءفَ ــريالهيج    فَخ
  

٦٦  
   طَبيبــاً الهيجــاوســيفي كــان فــي   

  

  ـــشكو الـــصـــن يم أســـداوي رداعاي  
  

٨٤  
ــدى   ــواد لَ ــي ج ــاءالهيول ــغَبٍج    ذو شَ

  

  يــسابِقُ الطيــر حتّــى لَــيس يلتَحــقُ      
  

٩١  
   وجــه فَتــىالهيجــاءمــا عبــست حومــةُ 

  

  ِإلّـــا ووجهـــي ِإلَيهـــا باســـم طَلـــقُ   
  

٩٢  
  ولَقَــد غَـــدوتُ َأمـــام رايـــة غاِلـــبٍ 

  

   ــوميــاجِيلِ  الهوتُ بِــَأعزمــا غَــدو   
  

٩٩  
  مَأقـــتَح لَيـــهالهِيـــافَعمـــاًجتَقَح   

  

ــدلِ    ــضاض اَألجـ ــض انقـ ــا وَأنقَـ   فيهـ
  

١٠١  
ــدى   ــان لَ ــاءوك ــا الهيج ــي ذماره    يحم

  

  ويطعـــن عنـــد الكَـــر كُـــلِّ طعـــانِ  
  

١٤٦  
  ــوارِس ــم فَـ ــاءونعـ ــوميالهيجـ    قَـ

  

ــانِ   ــةَ بِالبنـــ ــوا اَألعنَّـــ   ِإذا علقـــ
  

١٤٨  
ــهِدوا  ــاًِإذا شَـ ــد هياجـ ــتَ ُأسـ    قُلـ

  

  وابِِل فـــي عـــرينِمرِ الـــذَّن الـــسمـــ  
  

١٥٠  
  : لبيد-

ــ   الرِع ــوء ــن س ع ــان ــرِ الفتي هـال تَزج  
  

   بــا ر ــاي ــه هيج عــن د م ــر ــي خَي ه    
  

  ٨٦  
َأربـــو ــارِس ـ ــد ف ــاـالهيج ا     ـ ِإذا م     

    امِـر بِالخيـــــرت المــــشاجِـتَقَعــــ  
  

 ٢٠١  

ــومِ   ــي ي ــاف ــطَلَيتُهيج ــ فَاص ا      ـ بِحره
  

ــ   ــي غَـ ــصومِـَأو فـ ــافُظ وخُـ    داة تَحـ
  

١١١  



 ٣١٩

  :المعمعــة .٩
 : عنترة-

ــد ــة    ومــا ثَنــى ال مهاجــن مزمــي عع هر
  

ــوضِ   ــةوخَ ععمم  ــس ــي ال ــِل ف بالجهِل و  
  

١١٠  
ــتَذكُرني ــس عامـ المــلَّ ع ـــوق  كُ ت      ـ

  

ــوِل الحيــ    ــى ط ــى ا اة ـعل ــِإل   اتـلمم
  

٢٤  
ــدتُ طفــ   ــوانِ وِل ــربِ الع ــي الح الً      ـوف

  

ــبنِ     ــن لَ مــو عامقي  عِـالمــد س ـــقَ   تُـ
  

٢٥   
ــا ــُل فَ ــا خَي ــي      ـبكي فارِســوي اً كــان يلتَق

  

ــارِ      ــي غُب ــا ف ــدور المناي ــص عامعِـالم  
  

٧٩  
ـ ــــكَري ه       ـبِ َأرتَجيـــِم فــي النوائـ

  

ــ   ـــكَم ـا ه ــو عامــصطَفينعِـِللم يـ ي  
  

١٥٠  
  : الوغــى.١٠
 : طرفة-

أال أي أهــذا الزاجــري  رغىحــضالــو        

ــ   ــهد اللَّ ــتَوَأن َأش ــل َأن ه ــدي ذّات خلم   
  

٨  
ــالي  ــا ب ــا فَم ــ وِإلّ ــم َأشه ــوغىد ـولَ        ال

  

  راحِــــٌل بِجِــــتُ كَــَأنّي مثقَـَأبيــ  
  

١٠٥  

 :عمرو بن كلثوم-

ــي  وا ــنفس ف ــذالي ال ــبت غىـيــو         ومِ ال

  زاليـري ونـــمهــ وطــرادي فَــوقَ    
  

٥٧  
 : عنترة-

ــرب يــ   الع ــلَّت ــو ص ــوغىوم ـولَ       ال
  

ـ    ــا كُنـ      هـكَعبــ ربِ ـ ِللعــ تُـِلَأبطاِله
  

١٠  
         هــد ــالقُ غم ــسيفَ ِإخ ــب ال ــيس يعي ولَ

  

ــومِ    ــي ي ــان ف ــوغِإذا ك ــدىال الح عــاط    ق
  

٥١  
  الــوغىيلتقــي األبطــاَل فــي يــوم    

  

ــزع    ـــه فـــ ــانٍ ال يدانيـــ   بجنـــ
  

٨٠  
ــت          ــدا طَلَع ــُل الع ــر ِإذا خَي ــا الهِزب َأن

  

   ــوم غى يــو ــدفقُ ال ــشوسِ تَن ــاء ال     ودم
  

٩١  
لَمــا ســمعتُ دعــاء مــرةَ ِإذ دعــا            

  

ــي      ــبسٍ ف ع ــاء ــوغىودع ــِل ومال   حلِّ
  

 ٩٨  
ــي   ــاجِم ف ــه الجم ــقُّ بِ ــرٍ َأشُ ــوغىذَكَ ــصيقَلِ             ال ــين الـ ــع يمـ ــوُل ال تُقطَـ   وَأقـ

  

 ١٠٠  
ــاِئلي          ــري بِفَعـ ــا تُخبـ ــسلي ِلكَيمـ فَـ

  

   ــد ــوغىعنـ ــوالِ الـ ــف اَألهـ    ومواقـ
  

 ١٠٦  
  ــس مــا ِإذا ح ــوغىِإنّ ــا        ال ــروي القَن  نُ

  

  عنــــد تَقاســــمِ اَألنفــــاِلونَعــــفُّ   
  

١٠٧  
يخبِــرك مــن شَــهِد الوقيعــةَ َأنَّنــي           

  

ــشى    ــوغىَأغ ــنَمِ  ال ــد المغ ــفُّ عن َأعو   
  

 ١٢٣  
          ــة ــسوبة عربِيـ ــرة منـ ــى مهـ علـ

  

   ــتَد ــر ِإذا اشـ ــوغىتَطيـ ــالقَواِئمِالـ    بِـ
  

 ١٣٤  
قَهغـالاَل ـَأبط رتُ ـوتّىـووا      ـغَ ى ـ حــسامي    د ــرابِ ح ــن ض ــى م ــى وقَتل   جرح

  

 ١٣٥  
ــراً         ــرمحِ جهـــ ــرير الـــ           وصـــ

ــي    ــوغىفــ ــوم الطِّالــ ــانِ يــ   عــ
  

١٤١  
ــيفي          ــا وســ ــه ِإلّــ ــا لَبيتُــ ومــ

  

ــي     ــي ف ــوغىورمح ــانِ ال ــا رِه    فَرس
  

١٤٧  
ــعِ النَّ   ــي نَق ــرن ف ــعِ جوايعثُ ــجي الً       ـف

  

ــن     م ــأن ــويطَ مغىحــو ــريِ ال عاها ص      
  

١٥٣  
فيهـــا الكُمـــاةُ بنـــو الكُمـــاة كَـــَأنَّهم       

  

   اــناهـبِقَ ىـوغـال ي ـف ر ـوالخَيُل تَعثُ  
  

١٥١ 

ــي   ــن ف َأطع ــاك ــوغىفَهن ــانَها       ال  فُرس
  

  طَعنــــاً يــــشُقُّ قُلوبهــــا وكُالهــــا  
  

١٥٤ 



 ٣٢٠

       الـــوغىوَأكـــون َأوَل فـــارِسٍ يغـــشى 
  

  فَـــــَأقود َأوَل فـــــارِسٍ يغـــــشاها  
  

١٥٥ 

 : لبيد-

  ــان ــن فتي ــوغىيحمل ــرٍ        ال ــن جعفَ م 
  

        ابِــــود الغـم ُأســـاً كََأنَّهـــشُعثــ  
  

٩ 

  : الكريهة.١١
  : المهلهل-

ــس  ــار عوابِـ ــتَحم الغُبـ ــُل تَقـ اً  ـوالخَيـ
  

   ــوم ــي ـالكَريهجوعــ ةر ــرِدن ــا ي   اـ م
  

٤٩ 

 :عمرو بن كلثوم-
          مــم ونَــــصدقُهـام نَطعنُهـــــَأيــــ

ــلِّ يــ    ــي كُ ــومِ ـف ـكَريهرب  ةـــض             اـ

٢٤  
ــومِ  ــةبِيـ ــكَريهـ ـــ ضرـ اً      ـباً وطَعنـ

  

ــ   ـــَأقَ ـــه مـر بِ ـــ العي كـوالي      اـون
  

٦٧  
 :ترةعن-

ــومِ    ــي بِي ــي كَفّ ــلَّ ف ــى س ــةمت كَريه         

  ــشايالم ــينـــفَــال فَــرقَ مــا بالمـخِ و٥١          رد  
ــ ـــباكَرتُهـ ــي فتيـ ــسيـا فـ ة       ـة عبـ

  

ــي    ــلِّ َأروعِ ف ــن كُ ــم ـالكَريهــة ـ َأصيد          

٥٦  
       ــه ــرتَ عنـ ــذي خُبـ ــد الَّـ ــا العبـ َأنـ

  

    َألـــفَ حـــرالكَريهـــةيالقـــي فـــي   
  

٧٣  
   تَخـــر لَـــه كُـــلَّ اُألســـود القَنـــاعسِ       هةــريـكَ  ومـَي زـ اهتَ اـحي ِإذا مـورم

  

 ٧٦  
ــلِّ يـــومٍ  ــةعاللَتُنـــا فـــي كُـ        كَريهـ

  

     فتَقَـــرلَـــم ي القَـــرحنا وبَِأســـياف  
  

٨٧  
هــل ضــربتُ بِــه      وســاِئلي الــسيفَ عنّــي 

  

   ـــوميـــةالكَريهـــكلـــةَ المِإلّـــا هام   
  

 ٩٥  
ــى   ــتُ عل ــةِإذا حمل ــل       الكَريه ــم َأقُ             لَ

   ــد ــةبعـ ــِلالكَريهـ ــم َأفعـ ــي لَـ    لَيتَنـ
  

٩٩  
  ــوم ــاك يـ ــان نَهـ ــةوِإذا الجبـ       كَريهـ

  

ـ       ــامِ الجحفَـ ــن ازدح م ــك ــاً علَي    ِلخَوف
  

١١٠  
ــي   ــي ف ــَل ِإنّ ــا عب ــةي الكَريه      ــيغَم ــا الطَّ       ض ــرِس ِإذا م ــا  شَ ــقَّ جِباه ــن شَ   ع

  

 ١٥٤   
ــصطَلي           ــاشٍ تَ ــن كب ــاشٌ م ــت كب ودنَ

  

   ــار ــةنـ ــاالكَريهـ ــوض لَظاهـ     َأو تَخـ
  

١٥٤  
 :لبيد-

نـــي الرعفَجالـــصو قُ بِالـــعـــدـواع       
  

  ــارِسِ ي ـــف ـــالكَم وـ ـريهـــ النَّة ـجد  
  

٣٩  
  : الرحى.١٢

  : عمرو بن كلثوم- 
ـ  ــى نَنقُـ ـ ـمت ــى قَـ ــومٍ ـل ِإل        اـرحان

  

ــ   ــي اللِّـيكون ــــــقوا ف ـــاء لَه            اـا طَحين
  

٧٢  
 : عنترة-

ــا   ــى قَطبِه ــا دارت عل ــا كَم ــىالرودرن       ح
  

   لــى هــامِ الرت عدارجــاِلوالــص فاِئح  
  

٣٦  
ــا الحــ  ــي ـِإذا م ــرب دارت ل      اـرحاه

  

   ــوتُ ِللرالم ــاب ـــجوط   دـِل الــشديـ
  

٤٤  
ـــعناجي ـــ ــى  ب ـجٍ تَخُ ــعل       اـرحاه

  

  الــزؤامِ وت ـبِالمــ ع ـقــالنَّ ر ـتُثيــ  
  

١٣٠  
ــ ـــوَأزيده ــن ن ـــا م ــي شُعلَ ةً      ـارِ حرب

  

  اـرحاهــ  دورـتَــ  ا حتّــىـوُأثيرهــ  
  

١٥٥  



 ٣٢١

ــشتَف ــــفَي مــ ا ـي م ــ هـبِ ن       ـ الحزي
  

  ونِـ المنـــ رحــى  دارت علــى القَـــومِ   
  

١٦٤  
 : زهير-

ـ  ــركُّم عـ   اــــ بِثفاِلهحــىالررك ـفَتَع
  

ــشاف   ــح ك ــم ـوتَلقَ ــ اً ثُ ـــتَحم   مِـل فَتُتِئ

  

٨٢  
  

  المالحق الشعريةالواردة في الباب الثاني
  اظ الدالة على جموع المقاتليناأللف

  : األلفاظ الدالة على الفارس ومجاله-أوالً
  :فارِس .١
  :المهلهل-

         ذَم خَـــالك َأجِبنـــي يـــا كُلَيـــب
  

    نـــزاربِفارِســـهالَقَـــد فُجِعـــت     
  

٣٢  

 عـــمنال الفَـــوارِس جٍ      فَـــوارِســـذحم 
  

ــدانِ       ــو همـ ــاجِ وال بنـ ــوم الهِيـ   يـ
  

٨٧  
  :عمرو بن كلثوم-

ــرةَ     ــَل م ــي مث ــر عين ــم تَ ــاًولَ        فارِس
  

  ــس ــا ال ــداةَ دع ــشجبِغَ ــي ال ــاَل بن   فّاح ي
  

٢٦ 

صـــبحناهن يـــوم اَألتـــمِ شُـــعثاً          
  

   والقَباِئــــَل مــــن غفــــارِفراســــاً  
  

٤٨  
ــلَ ــاًستَلبن تـــ ــضاً       َأفراســـ  وبيـــ

  

ــد مقَ     ــي الحديـ ــرى فـ   رنينـــاوَأسـ
  

٨٦  
ــا   ــبحناهم منّـ ــوارِسصـ ــدة       فَـ  نَجـ

  

   ــس ــردي بِالـ ــهباء تُـ ــِلوشَـ   هامِ المثَمـ
  

٥٦ 

 مـــن جـــشَم بـــنِ بكـــرٍ      اُهللاِليجـــزِ 
  

  فَـــوارِس  ـــزاءالج خَيـــر ةنَجـــد   
  

  
  :الحارث بن حلزة-

ــي  ــهاخَيلـــ ــوفارِســـ        ـ لَعمـــ
  

ــ   ــان أ ــ ــك كـ ــدا ر َأبيـ ــلَّ فَقـ   جـ
  

٥٩  
  :عنترة-

ــا  ــارِسنَح ــشَّف ــنَّح         ال ــُل ج هباء والخَي
  

   بــين اَألســنَّة مقــصد  فــارِسٍعلــى   
  

٣٨  
ــم  ــارِسٍكَ ــه       ف ــصفوف َأخَذتُ ــين ال ب     

ــسرِ      ــا المتَكَـ ــر بِالقَنـ ــُل تَعثُـ   والخَيـ
  

٧٠  
 غــادرتُ يأكُــُل لَحمــه        فــارِسٍكَــم 

  

  ئابِ وكاســـراتُ اَألنـــسرِاري الـــذِّضـــ  
  

٧٠ 

ــي           ــاَل ل ــريم وق ــري الكَ ــاوبني مه فَج
  

  فارِســيَأنـا مــن جِيــاد الخَيــِل كُــن َأنــتَ    
  

٧٦ 

ِلـــَأن َأرضـــهم مـــن بعـــد رِحلَتنـــا       
  

ــال     ــى بِ ــارِسٍتَبق ــلِ ف ــدعى وال بطَ ي   
  

١٠٩  
غى        يغـــشى الـــوفــارِسٍ وَأكــون َأوَل  

  

   يغـــــشاهافـــــارِسٍفَـــــَأقود َأوَل   
  

١٥٥  
ــري         ــو فَخـ ــوادي فَهـ ــت سـ وِإن عابـ

  

ــَأنّي    ــارِسِلـ ــامِ فـ ــسِل حـ ــن نَـ    مـ
  

١٣٨  
ــم  ــارِسٍوكَ ــاً        ف ــادرتُ ثاوِي ــَل غ ــا عب  ي

  

  يعـــض علـــى كَفَّيـــه عـــضةَ نـــادمِ  
  

١٣٤  
ــن   ــم م ــارِسٍوكَ ــسيفي        ف ــحى بِ  َأض

  

ــدينِ    ــضوب اليـ ــرأسِ مخـ ــشيم الـ   هـ
  

١٤٢  
 خَلَّيـــتُ ملقـــى       فـــارِسٍوكَـــم مـــن 

  

ــضابِ    ــال خـ ــراحتَينِ بِـ ــضيب الـ   خَـ
  

١٣ 



 ٣٢٢

 مـــنهم تَركنـــا       فـــارِسٍوكَـــم مـــن 
  

  علَيـــه مـــن صـــوارِمنا قَـــضيه     
  

١٥٦  
ولَقيـــتُ فـــي قُبـــِل الهجيـــرِ كَتيبـــةً       

  

ــ      َأوالهــــافــــارِسٍتُ َأوَل فَطَعنــ
  

١٥٢  
ــن    ــم م ــَل كَ ــا عب ــارِسٍي ــه       ف  خَلَّيتَ

  

  فـــي وســـط رابِيـــة يعـــد حـــصاها  
  

١٥٥ 

ــا  ــُل فَ ــا خَي ــاًبكي وي ــي       فارِس ــان يلتَق  ك
  

ــامعِ      ــارِ المع ــي غُب ــا ف ــدور المناي ص  
  

٧٩ 

يـــا َأبـــا اليقظـــانِ َأغـــواك الطمـــع       
  

ــوفَ    ــى سـ ــاًتَلقـ ــدفعفارِسـ    ال ينـ
  

٨٠  
فـــيهم َأخـــو ثقَـــة يـــضارِب نـــازِالً       

  

   يفــشر ــارِسبِالمـ ــزِلِ وفـ ــم ينـ    لَـ
  

١٠٠  
ــتُ  ــهموقَتَلـ ــوةً        فارِسـ ــةَ عنـ  ربيعـ

  

ــلِ      ــن مهلهـ ــابِر بـ ــذُبان وجـ   والهيـ
  

١١١ 

ــِإنَّني          ــاع فَـ ــي القنـ ــدفي دونـ ِإن تُغـ
  

ــ   ــذ طَـ ــارِسِب بَِأخـ ــستَلِئمِالفـ    المـ
  

١٢٢ 

  :لبيد-
 ــد ــارِسوَأربـ ــا      فـ ــا ِإذا مـ  الهيجـ

  

   تَقَعــــرت المـــــشاجِر بِالخيـــــامِ   
  

٢٠١  
ــدي  ــارِسوجـ ــنهم      الرفـ ــشاء مـ عـ

  

  ـــــنيدال سو ـــــرال َأس ئـــــيسر   
  

  
ــرقٌ        ــا ومحــ ــانِ كالهمــ والحارِثــ

  

ــانِ بوالتُّ    ــارِسعــ ــومِوفــ      اليحمــ
  

١٠٨  
نـــي الرعفَجالـــصو قُ بِالـــعـــدـواع    

  

  جـــد يـــوم الكَريهـــة النَّ فـــارِسِ   
  

١٥٨  
  :الفوارس-
  :زهير-

ــالفَوارِسِ ــوا    وبِ ــد علم ــاء قَ ــن ورق م        

  ــان ــلِ   فُرس ــرد َأبابي ــى ج ــدق عل ص   
  

  ٥٥    

  :عنترة-
 ــد ــك عب ــِإن ي ــى  فَ ــه الق ــاً اللَ        فَوارِس

  

    ــد ــارِضِ المتَوقِّـ ــاَل العـ ــردون خـ   يـ
  

٣٨  
ســــلي عنّــــا الفَــــزارِيين لَمــــا       

  

ــن     ــفَينا مـ    الكُبـــودافَوارِســـهاشَـ
  

٤٥  
ــا          ــوه كََأنَّمـ ــاهمةُ الوجـ ــُل سـ والخَيـ

  

ــسقى    ــهاتُـ ــلِ فَوارِسـ ــع الحنظَـ    نَقيـ
  

٩٩  
جاجع ــر ــري        ُأثيـ ــُل تَجـ ــا والخَيـ هـ

  

ــاالً    ــالفَوارِسِثقـــ ــلُّبِـــ    ال تَمـــ
  

١٠٥  
 لــــي قَــــد علمــــتُهم       وفَــــوارِسٍ

  

  ـــبرلـــى التَّصـ  ع   مِكـــرارِ والكَلْــ
  

١٢٧  
ــوارِس ــانعٍ        وفَـ ــين ممـ ــاء بـ  الهيجـ

  

  ربِـــــدعمعٍ وخـــــادمعٍ وـــــدافمو  
  

٥٧  
 تَجـــري        وهـــيالفَـــوارِسوبـــادرتُ 

  

ــي النُّ    ــنٍ ف ــي التَّ بِطَع ــورِ وف ــيح   راق
  

٩٢ 

ــددتُ  ــوارِسوبـ ــا        الفَـ ــي رباهـ  فـ
  

   ــزاد ــواه المــ ــِل َأفــ ــنٍ مثــ   بِطَعــ
  

٤٥ 

 ــنِإن طَعوخَــصمٍ        الفَــوارِس ــدرص 
  

ــي النُّ    ــي ف ــي التَّ فَطَعن ــورِ وف ــيح   راق
  

٩٣ 

 ــم ــُل تَعلَـ ــوارِسوالخَيـ ــي        َأوالفَـ نَّنـ
  

ــصلِ     ــة فَيـ ــم بِطَعنَـ ــتُ جمعهـ   فَرقـ
  

٩٨ 

 بنــــو عــــبسٍ وِإنّــــا       فَوارِســــنا
  

  لُيـــوثُ الحـــربِ مـــا بـــين البرِيـــه  
  

١٥٦ 

عمــان عنّــي يــوم جــاءت          ســلوا النُّ
  

  ــوارِس ــه  فَـ ــارِ الحميـ ــصبة النـ    عـ
  

١٥٧ 



 ٣٢٣

 ــم ــوارِسونعـ ــاء قَـــ فَـ ومي        الهيجـ
  

ــانِ   ــةَ بِالبنـــ ــوا اَألعنَّـــ   ِإذا علقـــ
  

١٤٨ 

 ــم ــُل تَعلَـ ــوارِسوالخَيـ ــي والفَـ           َأنَّنـ

ــا     ــا وفَتاهـ ــروبِ وكَهلُهـ ــيخُ الحـ   شَـ
  

١٥٥  
         ــلَّة ــعواء ذات َأشــ ــرة شَــ ومغيــ

  

ــا    ــوارِسفيهـ ــع الفَـ ــر ومقَنَّـ    حاسـ
  

٨٥  
ــى   ــر عل ــوارِسَِأكُ ــوالفَ ــربٍ        ي ح م

  

   ةَ الرنَّــــدهال َأخــــشى المقاقــــا و  
  

٩٤  
ــى   ــدوس عل ــوارِسِتَ ــدو        الفَ ــي تَع  وه

  

  وقَـــد َأخَـــذَت جمـــاجِمهم نعـــاال     
  

١١٥  
ــقمها           س ــب َأذهــسي و ــفى نَف ــد شَ ولَقَ

  

   ويــك عنتَــر َأقـــدمِ  الفَــوارِسِ قيــُل    
  

١٢٦  
روك بِهِمتـــي        يخبِـــالفَـــوارِسوســـلي 

  

ــا      ــين َأطاه ــربِ ح ــي الح ــواقفي ف مو  
  

١٥٤  
ــي   ــالً يلق ــري بطَ ــوارِستَ ــاحكاً       الفَ  ض

  

      ــر ثُ َأغبــع ــو َأش ــنهم وه ع ــع   ويرجِ
  

٦٧  
   ــضيقفــي الم رفَوارِســي ِإذ ال ُأبــاد       

  

  كِّـــــــُل بِالرال ُأوِلوعيـــــــِل اَألو  
  

٩٨ 

  :لبيد-
أتَـــدو         كُـــلِّ قَبيلَـــة كََأت َأركـــان

  

  ــوارِس ــذود  وفَـ ــامِ تَـ ــك الهمـ      الملـ
  

٣٧  
ــاتُ  ــوارِسِخُباسـ ــومٍ        الفَـ ــلَّ يـ  كُـ

  

  رِســـٌل فـــي الـــس ـــرجوامِِإذا لَـــم ي  
  ج

٢٠٣  
 ــه ــرتُ بِـ ــوارِسذَكَـ ــالفَـ دامى        والنَّـ

  

  نهِمــــاُلفَــــدمع العــــينِ ســــح وا  
  

٢٦٧  
 والمجـــــا       الفَـــــوارِسِعـــــوفَ 

  

  الـــــصالـــــذَِّلـــــسِ وِل ووابِلواه  
  

٢٣١  
الـــس ـــمهـــت     وعةُ َأفظـــشيرعاةُ ِإذا الع

  

   ــم ــهاوهـ ــا فَوارِسـ ــم حكّامهـ    وهـ
  

٣٢١  
-الفُرسان:  
  :عنترة-

 تَرمقُنـــي       الفُرســـانِِإذ َأقبلَـــت حـــدقُ 
  

  مــاَل ِللهــربِ  وكُــلُّ مقــدامِ حــربٍ     
  

٢١  
ــتُ  ــانَهمقاتَل ــاً        فُرس ــضوا فرق ــى م  حتّ

  

  عــن فــي ِإثــرِهم َأمــضى مــن اَألجــِلوالطَّ  
  

١٠٩  
ــا    ت       ـُل َأصبحـي ِإذا الخَيـقَوم ي ـرنـذكُـَسي ــوُل بِه ــانتَج ــضارِبِ الفُرس الم ــين ب   

  

٢٢  
ــال      ــين المـ ــنيعه بـ ــكُرن صـ فَلََأشـ

  

   نــاع ــانوُأطـ ــه الفُرسـ ــي ميدانـ    فـ
  

١٤٢  
 صــرعى بِطَعــنٍ         الفُرســان وتَركــتُ 

  

   ــزاد ــي رؤوس المـ ــنانٍ يحكـ ــن سـ   مـ
  

٥٤  
 ــه ــجت تَحتَـ ــانوضـ ــى       الفُرسـ  حتّـ

  

  بتُ الرــس ــوَل النِّ حـ ــد محلـ ــاقعـ   طـ
  

٩٢  
 عـــبسٍ نـــسبتي       فُرســـانَأو َأنكَـــرت 

  

  فَــسنان رمحــي والحــسام يقــر لــي      
  

١١١  
ــراً         ــشامِ طُـ ــار الـ ــا ديـ ــلوا عنّـ سـ

  

  ــان ــوك اوفُرســ ــصرِيهل الملــ   قَيــ
  

١٥٧  
فَهـــم ســـاداتُ عـــبسٍ َأيـــن حلّـــوا       

  

ــوا     ــا زعمـ ــانكَمـ ــبِالدوفُرسـ    الـ
  

٤٢  
  طَعنــــاً يــــشُقُّ قُلوبهــــا وكُالهــــا        اـانَهـفُرسى ـوغـي الـ ف نـاك َأطعـفَهن

  

١٥٤  
 مــد ــك َأصـــ ــانَهاهناِلـــ        فُرســـ

  

   ــاد ــةً كَالعمـــ ــع مخذولَـــ   فَتَرجِـــ
  

٤٣  
ــتَعلَمن ِإذا ا ــت فَلــ ــانُنالتَقَــ        فُرســ

  

ــوى النُّ   ــبِلـ ــقُ جيـ ــك َأحمـ   رة َأن ظَنَّـ
  

٩١  
  



 ٣٢٤

  :زهير-
 تَينِ وــري ــابِ القَ ــوم ب ــم ي ــدي بِهِ ــد       عه قَ

  

   مــــاليجاللُّبِالفُرســــانِزاَل الهو ــــمج  
  

 ٩١  
 ــر ــانُهمينظُ ــر فُرس ــر ال ــد        َأم ئيسِ وقَ

  

   ــس ــد ال ــزم  شَ ــا الح ــى َأثباجِه    روج عل
  

 ٩٣  
  :بمحارِ .٢
  : الحارث بن حلزة-

ــا         ــةَ َأو مـ ــرى حنيفَـ ــا جـ أم علَينـ
  

  بـــراء غَمحـــارِبٍجمعـــت مـــن    

  

٤٥  
  : لبيد-

ــرسٍ    ح يــرق ــن شَ م رــالج ــارِبوبِ       مح
  

ــرِ      ــومِ محتَ ــن القَ م ــد ــجاع وذو عق   شُ
  

٥٢  
         ــــهوقبِر ذادو لَــــهقاتمــــى مفَح

  

   مـــيحـــارِبِحالمةَ الـــصـــور١٤٥     حبانِ ع  
  :جند .٣
  : لبيد-

  ــلَم ــانِ َأسـ ــشيةَ الحومـ ــدوعـ       هجنـ
  

   ــزوم ــه مهــ ــن َأنَّــ ــيس وَأيقَــ   قَــ

  

١٣٥  
  :جنود -
  : عنترة-

ــا         ــلُّ البرايــ ــه كُــ ــلطاناً لَــ وســ
  

  ــود ــالم والزجنــ ــه غُــ ــان لَــ   مــ
  

١٣٥  
  : البطل.٤

  : امرؤ القيس
ــازُِل  ــَلوُأنـ ــه        البطَـ ــه نزالُـ  الكَريـ

  

ــهامي   ــيشُ ســ ــُل ال تَطــ   وِإذا ُأناضــ

  

٢٥٦  
  : طرفة-

ــرد النَّ ــازيمِ غُــصة          تَ ــي حي ــب ف حي
  

ــى    ــٍلعل ــفُ  بطَ زعم ــو ــه وه    غادرنَ

  

١٩٠  
  : عمرو بن كلثوم-

 الماجِـــد طَــلَ بِـــَأنمـــرٍو        االبع بـــن
  

  غَـــداةَ نَطـــاعِ قَـــد صـــدقَ القتـــاال   
  

٥١  
  :عنترة-

ــي         ــةُ َأن نَبلـ ــدري جريـ ــل يـ     وهـ

ــ   ــا يكـ ــُلون جفيرهـ ــد النَّالبطَـ   جيـ
  ج

٤٠  
وَأمــــا القــــاِئلون قَتيــــُل طَعــــنٍ       

  

    عـــصرم ــذَِلك    الجليـــدالبطَـــِلفَـ
  

٤٤  
ــاجِزٍ          ــد ِلعـ ــوالي والعبيـ ــون المـ تَكـ

  

   هفيهـــا نَفـــس مخـــديطَـــُلوالبالفَـــرد   
  

٤٧  
 الَّـــذي خُبـــرتَ عنـــه       البطَـــُلَأنـــا 

  

  فـــي كُـــلِّ اَألفـــاق كـــري شـــاعذو  
  

٩٣  
ــي          ــي وداووا علَلــ ــسوا كَربــ نَفِّــ

  

ــث  وا   ــلَّ لَيـ ــي كُـ ــرِزوا لـ ــِلبـ   بطَـ
  

١٠٢  
ــي   ــروٍ َأنَّن ــن عم ــدر ب ب ــرك ــٌليخبِ        بطَ

  

ــلِ      بــن ج م ــد ــبٍ قُ ــوشَ بِقَل ــى الجي   َألق
  

١٠٩ 

ِلـــَأن َأرضـــهم مـــن بعـــد رِحلَتنـــا      
  

ــدعى وال       ــارِسٍ ي ــال ف ــى بِ   بطَــِلتَبق
  

١٠٩ 



 ٣٢٥

ــي           ــوم يحملُن ــي ي ــوادي عنّ ــلوا ج س
  

ــاتَني     ــل ف ــٌله ــن بطَ ــتُ ع ــِل َأو حل   بطَ
  

١١٠ 

 تَركـــتُ بِهـــا طَريحـــاً      بطَـــٍلوكَـــم 
  

   عــــدب كــــرحالــــشِّي منــــاهماال ي  
  

١١٥ 

ــٍل ــرحة بطَـ ــي سـ ــه فـ ــَأن ثيابـ         كَـ
  

     عــاَل الــسحــذى نبِتَــوَأمِ ي لَــيس بت  
  

١٢٥ 

 تَركـــتُ نـــساه تَبكـــي       بطَـــٍلوكَـــم 
  

  واح علَيـــه حزنـــا نُّـــيـــرددن ال   
  

١٤٥ 

  :لبيد-
 ــــوطَــــُلقــــوال هحــــامي       البالم 

  

ــدا     ــسون الحديـــ ــين يكـــ   حـــ

  

 

  :أبطال-
  : المهلهل-

هرِ منّــــي       قَرنــــا مــــربطَ المــــشَ
  

  واَألبطـــــاَلعتنـــــاق الكُمـــــاة ال   
  

٧١  
ــاِل        ــا لَقَــــومي ِللَوعــــة البلبــ يــ

  

    ــاة ــِل الكُمـــ ــاِلوِلقَتـــ   واَألبطـــ
  

٧٠  
  :طرفة-

 ــذَر ــاَلنَـ ــا        اَألبطـ ــرعى بينَهـ  صـ
  

     ــر ــا والـ ــان فيهـ ــفُ العقبـ   خَمتَعكُـ
  

٢٣٩  
 ــذَر ــاَلنَـ ــا اَألبطـ ــرعى بينَهـ         صـ

  

ــر     ــي منعفـ ــنهم كَمـ ــي مـ ــا ينـ   مـ
  

١٦٣  
  : عمرو بن كلثوم-

 مــــاجِمج فيهــــا       اَألبطـــالِ كَــــَأن 
  

  وســـــوقٌ بِاَألمـــــاعزِ يرتَمينـــــا   
  

٧٤  
ــى  ــعت علـ ــاِلِإذا وضـ ــاً      اَألبطـ  يومـ

  

  رَأيـــتَ لَهـــا جلـــود القَـــومِ جونـــا   

  

٧٠  
  : زهير-

  ـن تَتَّجِـــه الـــولََأنـــتَ َأشـــجع حـــي
  

ـ  َأج   يــ َأب  ثــ لَي  نـم اُلــَأبط    رِــ     

٢٩  
  :عنترة-

ــةً          ــةً عنتَرِيـ ــيهِم حملَـ ــُل فـ وَأحمـ
  

ــا     ــاَلَأرد بِه ــبِج  اَألبط ــرِ تَن ــي القَف    ف
  

٣٠  
 ـــربدتُ الحراَألبطـــاُلوـــولي       وح 

  

     ــس ــا الـ ــز َأكُفُّهـ ــصتَهـ   عادامر الـ
  

٤٦  
 فــي كُــلِّ حــربٍ         اَألبطــاَلولَقيــتُ 

  

ــلِّ وادي     ــي كُـ ــاَل فـ   وهزمـــتُ الرجـ
  

٥٤ 

ــررتُ  ــاُلوكَـ ــصادمٍ       واَألبطـ ــين تَـ  بـ
  

   دتَـــــشَدبٍ وـــــزتَحمٍ وتَهـــــاجو  
  

٥٧ 

ــابِرٍ           ــر ص ــي غَي ــا َأنَّن ــوتُ ِإلّ ــا الم َأن
  

ــسِ     ــى َأنفُ ــاِلعل ــاَألبط ــوتُ ي المو رصب  
  

٦٦ 

 عنّـــي       اَألبطـــاَلفَقُلـــتُ لَهـــا ســـلي 
  

  ِإذا مــــا فَــــر مرتــــاع القــــراعِ   
  

٨١ 

ــاُلِإذا  ــي        اَألبطـ ــوفَ بأسـ ــرت خَـ  فَـ
  

ــا      ــاً َأو ذراعـ ــار باعـ ــرى اَألقطـ   تَـ
  

٨٤ 

ولـــي فـــي كُـــلِّ معركَـــة حـــديثٌ       
  

     ــه ــمعت بِـ ــاُلِإذا سـ ــوااَألبطـ    ذَلّـ
  

١٠٥ 

ــا         ــفُ القَن ختَلي ــين ــومي ح ــُل قَ ــن مث م
  

    ِإذا تَـــــزِلُّ قَـــــواِئمــاِلو   اَألبطـــ
  

١٠٧ 

  ــــداَألبطـــالُ بِطَعـــنٍ تُرع       نــــهم 
  

ــاال     ــب القتـــ ــشدته فَتَجتَنـــ   ِلـــ
  

١١٥ 

ــشتَكي          ــي ال تَ ــربِ الَّت الح ــة ومــي ح ف
  

ــا     ــاُلغَمراتهـ ــمِ اَألبطـ ــر تَغَمغُـ    غَيـ
  

١٢٥ 



 ٣٢٦

ــُل   ــٍل تَحمـ ــاَلوخَيـ ــعثاً       اَألبطـ  شُـ
  

  غَــــداةَ الــــروعِ َأمثــــاَل الــــسهامِ  
  

١٣٠ 

       ــــهذُباب الــــدارِعين فَلِّــــقُ هــــامي
  

    ــن ــري م ــاِلويف ــصما اَألبط ــاً ومع    كَفّ
  

١٣٨  

َأنــا الحــصن المــشيد ِلــآِل عـــبسٍ          
  

    تــاد ــا شـ ــاُلِإذا مـ ــصنااَألبطـ    حـ
  

١٤٥ 

  : الكماة.٥
  : كماة-أ 
  :المهلهل-

ــوارِسِ ِإذ حمـــ  ــم الفَـ ــبٍ شُـ        ـوكُلَيـ
  

   ــاه ــاةُم رمـــ ــاق بِاالالكُمـــ   تِّفـــ
  

٥٩ 

ـ    اِل       ـيـــا لَقَـــومي ِللَوعـــة البلبــ
  

ــِل    ــاةوِلقَتـــ ــاِلالكُمـــ    واَألبطـــ
  

٦٩ 

ــا  ـ  قَرنـ ــشَهرِ منــ ــربطَ المـ ي       ـّمـ
  

   واَألبطـــــاَلاةالكُمـــــعتنـــــاق ِلا  
  

٧١  
  :امرؤ القيس-

ــانِ    ــدنا بِطعـ ــى عهـ ــاةمتـ   ،الكُمـ

  
  

  الـــــسو جـــــدالمو مـــــدالحودؤد  

  

٣٤٧  
  :عنترة-

  ــض ــرِ الـ ــم يقـ ــوه     ولَـ يوفَ ِإذا َأتَـ     

  ـــروِ الـــسلَـــم يو ـــنيوفَ مالكُمـــاة  
  

٢٣ 

ــابِحٍ        ــة ســ ــى رِحالَــ ِإذ ال َأزاُل علــ
  

ــاوره نَهــــد تَ   ــاةُعــ ــمِالكُمــ    مكَلَّــ
  

١٢٣ 

  جٍ كَـــرِهجـــدمالكُمـــاةُو       زالَـــهن 
  

ــسلمِ     ــاً وال مستَــ ــنٍ هربــ   ال ممعــ
  

١٢٣ 

 كَـــَأنَّهم       الكُمـــاة بنـــو الكُمـــاةُفيهـــا 
  

  والخَيــُل تَعثُــر فــي الــوغى بِقَناهــا      
  

١٥١ 

  :زهير-
ــضرابِ   ــيس بِـ ــاةَألَـ ــسيفهالكُمـ    بِـ

  

     ــد ــيرِ المقَيـ ــالِل اَألسـ ــاك َأغـ   وفَكّـ

  

٢٣ 

  :كمي- ب
  :طرفة-

ــا          ــرعى بينَهـ ــاَل صـ ــذَر اَألبطـ نَـ
  

ــنهم     ــي مـ ــا ينـ ــيمـ ــركَمـ    منعفـ
  

١٦٣ 

        ــذَة ــلَّ نَقيـ ــب كُـ ــداةَ الغـ ــا غَـ فَفئنـ
  

ــا    ــيومنّـ ــرفُ الكَمـ ــصابِر المتَعـ    الـ
  

١٨٩ 

  :عنترة-
ــئتُ ال ــاني ِإذا شـ ــيقـ ــدجج       كَمـ  مـ

  

ــوجِي بِالطِّ   ــى َأعـ ــسامحعلـ ــانِ مـ   عـ
  

٣٥  
ــرمِ    ــى القَ ــتُ ِإل ــيخَرج راً       الكَمــاد  مب

  

  وقَــد هجــست فــي القَلــبِ منّــي هواجِــسي  
  

  ٧٦  
          ــك ــك مهاِل ــَل في ــا عب ــالَني ي ــا ه وم

  

   الممـــارِسِالكَمــي وال راعنـــي هـــوُل   
  

٧٦  
  : لبيد-

 غــاب َأنــصار ظَهــرِه         كَمــيقتــاَل 
  

  والقـــى الوجـــوه المنكَـــرات البواســـال  

  

١١٠  
  
  



 ٣٢٧

  :مدجج. ٦
  : عنترة-

  ــي ــاني كَمـ ــئتُ القـ ــدججِإذا شـ        مـ
  

ــوجِي بِالطِّ   ــى َأعـ ــسامحعلـ ــانِ مـ   عـ
  

٣٥  
  ــد ــقَ الحديـ ــسربٍل حلَـ ــدججٍومـ        مـ

  

ــبالِ   كَاللَّ   ــة اَألشـ ــين عرينَـ ــث بـ   يـ
  

١٠٦  
 كَـــرِه الكُمـــاةُ نزالَـــه         ومـــدججٍ

  

ــسلمِ     ــاً وال مستَــ ــنٍ هربــ   ال ممعــ
  

١٢٣  
  : لبيد-

 جينجــدمم  وســـطَهغــاوَِل وتَــرى الم   

  

  وذُبـــاب كُـــلِّ مهنَّـــد قرضـــابِ     
  

٢٣  
  

  .ومجاله األلفاظ الدالة على الجيش -ثانياً
  :جيش. ١
  : عنترة-

ــقتُ     سو ــواد ــنِ الج ــتُ ع ــشاًنَزل          جي

  يــــاقبِــــسيفي مثــــَل ســــوقي ِللنِّ  
  

٩٢  
 كــان فــي جنَباتــه         جيــشاًوفَرقــتُ 

  

     ــص ــرق ال ــتَ ب ــد تَح ــادم رع   وارِمِدم
  

١٣٣  
 كُلَّمــــا الحظــــتُ فيــــه       بِجــــيشٍ

  

ــ   ــاالحـــسبتُ اَألرض قَـ ــَأت رِجـ   د ملـ
  ج

١١٥  
يريـــد مـــذَلَّتي ويـــدور هـــولي         

  

  اِئبـــــات ِإذا رآنـــــي النَّبِجـــــيشِ  
  

١٤٦ 

ــدمتُ  ــيشَص ــري        الج ــلَّ مه ــى كُ  حتّ
  

  وعـــدتُ فَمـــا وجـــدتُ لَهـــم ظـــالال  
  

١١٥ 

يريـــد مـــذَلَّتي ويـــدور هـــولي          
  

  آنـــــياِئبـــــات ِإذا ر النّبِجـــــيشِ  
  

١٤٦ 

 ــضرِبون ــن يـ ــيشَولَكـ ــرباً       الجـ  ضـ
  

ـ      سور بِـــال جِفـــانِ ويقـــرون النُّــ
  

١٤٨ 

َأغـــشى فَتـــاةَ الحـــي عنـــد حليلهـــا       
  

   ال َأغـــشاهاالجـــيشِوِإذا غَـــزا فـــي   
  

١٥٣ 

  :جيوش-
  :امرؤ القيس-

 ــض ــد آزر الـ ــة قَـ ــا       بِمحنيـ اُل نَبتَهـ
  

ــ   ــوشٍر مجـ ــبِ جيـ ــانمين وخُيـ    غـ

  

١٣٣ 

ــي  ــون أنِّــ ــد يعلمــ ــالقوم قــ   فــ

  

    إذا اصــــطلت ــــدالجيــــوشُنَه  

  

٤٥٥ 

  :عنترة-
 الكـــسروِي تَبـــادرت         جيـــوشُوِإذا 

  

ــلوعها       ض ــن ــا تُك ــدت م ــوي وَأب    نَح
  

 ٨٣  
ال تَـــضحكي منّـــي عبيلَـــةُ واعجبـــي       

  

ــي ِإذا ا   ـ منّـ ــت علَــ ــوشُي لتَفَّـ   جيـ
  

٧٧  
 لَقَـــد فَرقتُهـــا فرقـــاً       جيـــوشٍوكَـــم 

  

ــِل   طــُل العــارِضِ اله   وعــارِض الحتــف مث
  

١١٠  
ــٌل          ــي بطَ ــروٍ َأنَّن ــن عم ــدر ب ب ــرك يخبِ

  

ــى    ــوشََألق ــلِ الجي بــن ج م ــد ــبٍ قُ    بِقَل
  

١٠٩  
ــي جمــعِ  ــا       الجيــوشِومــا الفَخــر ف  وِإنَّم

  

ــساكرِ      ــعِ الع ــقُ جم ــى تَفري ــار الفَت   فَخ
  

٦٨  
 بوا َأنيـــوشَفَـــال تَحـــسنـــي       الجدتَر 

  

ــصاني    ــافكُم بِحـ ــي َأكنـ ــتُ فـ   ِإذا جلـ
  

١٤٣  



 ٣٢٨

  :جحفل. ٢
  :طرفة-

ــاٍل  ــ    ال   وقتـــــ كُم       ـيغبـــــ
  

ـ       هـُمـــفٍَل لَهـفـــي جميـــعٍ جحــ
  

٢٢٩  
  :عمرو بن كلثوم-

ــٍلخَمـــــيسٍ وســـــموي بِ        جحفَـــ
  

ــي وا    ــدائي بِحلّـ ــو َأعـ ــالينَحـ   رتحـ
  

٥٧  
          ــب جان عــر ــثٌ وَأم ــى غَي ــا وه ِإذا م

  

    لَيــهبتُ عــبحفَــالًصــم جظــاً لَهغان   

  

٥٨  
  :عنترة-

ــراً            ــراً مقفَ ــتَ ب ــتَ قَطَع ــتَ َأن ِإن كُن
  

    ــد ــتَ ال ــلَكتَه تَح ســي و ــِلجى ف    جحفَ
  

١١٤  
ــ ت        ســر ــد نَفَ ــي وقَ ــن فعل ةَ عــزار لي فَ

  

ــي    ــٍلف ــلِ جحفَ طــارِضِ اله ــٍل كَالع حاف   
  

١٠٩  
         ــة ــوم كَريهـ ــاك يـ ــان نَهـ وِإذا الجبـ

  

ــامِ       ــن ازدح م ــك ــاً علَي ــِلخَوف   الجحفَ
  

١١٠ 

ــٌل          جاه كــر ــيس غَ ــا قَ ــن ي ــم تَكُ ــو لَ لَ
  

   ــارِ ع ــو دي ــقتَ نَح ــا س ــر م ــالنتَ   جحفَ
  

١١٦ 

ــم  ــٍلكَ ــض جحفَ ــِل ال ــه        مث بابِ هزمتُ
  

ــاضٍ     ــد مـ ــحٍ َأسمـــ  بِمهنَّـ   رِـَورمـ
  

٧٠ 

ــي    ــدا فـ ــوتُ بـ        جحفَـــٍلوِإذا المـ
  

  الجحفَــــِل اء ـ ِللقــــ فَــــدعوني  
  

١٠٢ 

ــن     ــم م ــَل كَ ــا عب ــٍلي ــه       جحفَ  فَرقتُ
  

ــود والجِ    ــو َأسـ ــاُل تَميـــ والجـ   دـبـ
  

٥٣  
  :خميس. ٣
  :المهلهل-

ــا            ــشيرةَ كُلَّه ــي الع ــن يحم م ــب َأكُلَي
  

ــى    ــر عل ــن يكُ ــيسَِأو م ــوسِالخَم    اَألش

  

٤٦  
  :امرؤ القيس-
  يــــأت وســــطَ قبابِــــه خيمــــيفلْ

  

ــْأت وســـطَ       رجلـــيخميـــسهولْيـ
  

٤٩٨  
  :عمرو بن كلثوم-

 جحفَـــــٍل    بِخَمـــــيسٍوســـــموي 
  

ــي وا    ــدائي بِحلّـ ــو َأعـ ــالينَحـ   رتحـ
  

٥٧  
  : سرية. ٤
  :عنترة-

 ــــهباءص ــــومهلَقينــــا يــــرِيس       
  

ــه   ــربِ نيـ ــي الحـ ــم فـ ــةً لَهـ   حناظلَـ
  

١٥٦  
  :سرايا-
  :عنترة-

 كَـــَأنــس  بـــين قَـــو وقـــارة       راياالـ
  

ــشربِ    ــين لَمـ ــرٍ ينتَحـ ــصاِئب طَيـ   عـ
  

١٧ 

      راياوبِالــــسهــــابِ  بِالنِّوعــــدنا
  

  ـــــُل بِالـــــصبِاَألســـــرى تُكَبوفاد  
  

٤٥  
 :فيلق. ٥

 :زهير-

ــَأتبعهم  ــاًفَـــ ــسفَيلَقـــ   ٥٤  بِ جـــأواء تُتبِـــع شُـــخباً ثَعـــوالــــ  را        كَالـــ



 ٣٢٩

    

 :قيروان. ٦

   :امرؤ القيس-
  قيــــــــروانوغــــــــارةٌ ذات 

  

ــال     ــرابها الرعـــ ــأن أســـ   كـــ
  

١٥٠  
  :كَتيبةٌ. ٧
  :المهلهل-

       بِكَتيبــــة كَتيبــــةٌحتّــــى تُلَــــفُّ 
  

ــرامِ      ــى َأصـ ــرام علـ ــلَّ َأصـ    ويحـ
  

٧٧ 

ــةَ   رصم عــم َأر ــةلَ نــ الكَتيبــى ا        ـ حتّ
  

ــاال     ــاء نعـ ــن دمـ ــورد مـ ــَل الـ   تَعـ

  

٦٤  
  :عمرو بن كلثوم-

تُــــــــهكَتيب       داحــــــــةٌ رلَملَمم 
  

  بـــــاالنِّا تُنبـــــي الِإذا يرمونَهـــــ   

  

٥١  
  :الحارث بن حلزة-

مـــت       جح َأالكَتيبـــةُولَـــِئن ســـَألت ِإذا 
  

ــت رِ    ــوتَبينَـ ــوجِ ةُعـ ــانِ اَألهـ    الجبـ

  

٦٤  
  :عنترة-

      كَتيبــة كَتاِئــب تُجــزى فَــوقَ كُــلِّ     
  

ــبِ       ــاِئرِ المتَقَلِّـ ــلِّ الطـ ــواء كَظـ   ِلـ
  

١٨ 

       كَتيبـــةلِّ كَتاِئـــب شُـــهباً فَـــوقَ كُـــ
  

    فرــص ــاِئرِ المتَـ ــلِّ الطـ ــواء كَظـ   ِلـ
  

٨٧ 

ــي   ــاً َأو نُالقـ ــفُ زحفـ ــةًنُزاحـ        كَتيبـ
  

   الـــس رـــذعنُنـــا َأو يتُطاعصـــاِئح رح  
  

٣٥ 

       كَتيبـــةًولَقيـــتُ فـــي قُبـــِل الهجيـــرِ 
  

ــا      ــارِسٍ َأوالهــ ــتُ َأوَل فــ   فَطَعنــ
  

١٥٢ 

ـ   ــَل لَـ ــا عب ــتُ  ي ــي لَقي        كَتيبــةًو َأنّ
  

ــا    ــتُ ِلقاهـ ــا رهبـ ــاً مـ ــبعين َألفـ   سـ
  

١٥٥ 

ــةُوِإذا  ــت        الكَتيبـ ــت وتَالحظَـ  َأحجمـ
  

      ُألفيـــتُ خَيـــراً مـــن معـــم مخـــولِ   
  

٩٨ 

ــة ــستُها وكَتيبـــ ــة لَبـــ       بِكَتيبـــ
  

  شَـــهباء باســـلَة يخـــافُ رداهـــا     
  

١٥١ 

  :زهير-
       بِكَتيبــةم ضــربوا عــن فَرجِهــا   هــ

  

ــا الر كَ    ــي طَواِئفه ــرسٍ ف ح ــضاء ــُلبي   ج

  

٦٠ 

  :لبيد-
ــةُ ــتُهم         وكَتيبـ ــد القَيـ ــالف قَـ  اَألحـ

  

    ــصيم ــادك وقَـ ــتَفاض دكـ ــثُ اسـ   حيـ
  

١٣٤ 

ــبٍ ــشُها         بِكَتاِئـ ــود كَبـ ــردي تَعـ  تَـ
  

     نبـــاشِ كَـــَأنَّهالك ــح    نُجـــومنَطـ

  

١٣٣ 

  :كتائب-
  :عمرة بن كلثوم-

ــنكُم        ــا ومــ ــوا منّــ ــا تَعرِفــ َألَمــ
  

   ــب ــاكَتاِئـــ ــن ويرتَمينـــ    يطَّعـــ

  

٨٤ 

َأخَـــذن علـــى بعـــولَتهِن عهـــداً          
  

ــبِإذا القَـــــوا     ــاكَتاِئـــ    معلَمينـــ
  

٨٦ 

  :عنترة-
كَتاِئـــب       ـــةتُجـــزى فَـــوقَ كُـــلِّ كَتيب 

  

ــ    ــبِ  ِلـ ــاِئرِ المتَقَلِّـ ــلِّ الطـ   واء كَظـ
  

١٨  



 ٣٣٠

كَتاِئـــب       ـــةشُـــهباً فَـــوقَ كُـــلِّ كَتيب 
  

    فرــص ــاِئرِ المتَـ ــلِّ الطـ ــواء كَظـ   ِلـ
  

٨٧  
       ثــاد ــلِّ ح ــى كُ ــراً عل ــا ده ــرزتُ بِه ب

  

ــارِ        ــن غُب ــا م ــَل ِإلّ ــبِوال كُح   الكَتاِئ
  

١٦  
ــتُ  ــبوفَرقـ ــربٍ الكَتاِئـ ــد ضـ         عنـ

  

  يخــــر لَــــه صــــناديد الرجــــاِل   
  

١١٣  
  : أرعن. ٨
  : عنترة-

ــا          ــوا لَن ــا جمع ــاء م ــى عمي ــا عل فَجِئن
  

   نــَأرع ــشِّف بِــ ــلٍّ وال متَكَــ    ال خَــ
  

٨٦  
 :مشْعلة. ٩

      :لبيد
ــشعلَةً ــا        ومـ ــَأن جِيادهـ ــواً كَـ  رهـ

  

ــوا      ــشي سـ ــاري بِالعـ ــام تُبـ   فالحمـ

  

٢٥٢  
  

  المالحق الشعرية في الباب الثالث
  األلفاظ الدالة على السالح ومجاله

 : السالح-

  :طرفة-
 القَـــوم ربتَـــدِإذا االـــســـدتَني       الحجو 

  

  منيعـــاً ِإذا بلَّـــت بِقاِئمـــه يـــدي      

  

١١٥  
 كَـــَأنالـــسالح       بانَـــة ةفَـــوقَ شُـــعب 

  

  د اَألســـرة َأصـــحَماتَـــرى نَفَخـــاً ور   

  

٢٢٤  
  :عنترة-

كَـــسوتُ الجعـــد جعـــد بنـــي َأبـــانٍ       
  

   يــالح ــضاحِ سـ ــريٍ وافتـ ــد عـ    بعـ
  

٣٤  

  ــع م ــوس ــوا اللب ــستَرك ــةً    الحِال زيمه 
  

ــرِ       قفالم ــالة ــرضِ الفَ ــي ع ــرون ف   يج
  

٧٠  
ــي          ــو كمعـ ــة وهـ ــيفي كَالعقيقَـ وسـ

  

ــ    ــارا الحيســ ــلَّ وال فُطــ    ال َأفَــ
  

٦٢  
  :زهير-

ــاكي    ــد ش ــدى َأس ــسلَ ــذَّف      الحِال  مقَ
  

ــمِ       ــم تُقَلَّـ ــاره لَـ ــد َأظفـ ــه ِلبـ   لَـ
  

٨٤ 

   ميـــعلـــداً جج ـــنلَكوحالالـــس    
  

ــسيال     ــضاً بــ ــك عــ ــةَ ذَِلــ   لَيلَــ
  

٥٣ 

   ــه وضــن ح ــذُد ع ــن ال ي موهالحــس     بِ
  

   ــد هــمِ   ي ــاس يظلَ ــمِ الن ظلــن ال ي مم و  
  

٨٨ 

ـ   ـ  م هِأرعــوا ظمـ م َأوردوا    حتــى إذا تُـ
  

ــاراً     ــرىغمـ ــ تفـ ــدسالحِبِالـ   مِ وبِالـ
  

٨٤ 

  : مسالح- ب
 :عمرو بن كلثوم-

ــٍل           ــة واِئ ــب ابنَ ــي تَغل ــي ف ــى تَلقَن مت
  

     ــك ــى ِإلَيـ ــياعها تَرقـ ــساِلحوَأشـ   المـ
  

٣٢ 

    :عنترة-
ــصعوا         ــارِ تَصعـ ــا بِالجِفـ ــا التَقَينـ فَلَمـ

  

    لــــى َأعقــــابِهِنت عدروــــساِلحالم  

  

٣٥ 



 ٣٣١

  : السيف ومجاله-أوالً
  : سيف-أ: السيف. ١

  :المهلهل
ــ       وســـيفي  درعـــي  عٍـولَــستُ بِخاِلـ

  

ـ       ارـَل النهــــــع الليـِإلــى َأن يخلَـ
  

٣٤  
ــامى  ــِل واليتـ ــن ِلَألرامـ ــى      مـ والحمـ

  

   الـــسيفاَألملَـــسِو محِ الـــدقيقالـــرو   
  

٤٦  
ــن    م ــنفس ــفَيتُ ال ــد شَ ــرواتهِم      ولَقَ س

  

   ــسيف ــذُّ بِال ــومِ ال ــي ي ــبسِ ف   نَيبِ اَألغ
  

٤٧ 

ــاٍل         ــارِث بِقتـ ــيفُ حـ ــم سـ ــم يقُـ لَـ
  

  َأســـلَم الواِلـــدات فـــي اَألثقـــالِ      
  

٧٠ 

  :امرؤ القيس-
ــي بِ  و ــحٍ فَيطعنُن ــذي رم ــيس بِ ـــلَ ه       ـ

  

ــ    ــذي ـولَي ــيفس بِ ــ سبِنَب ــيس   اِلـ ولَ

  

١١١ 

  : طرفة-
ـ ــ حــسوســيفي ه      ـام َأختَلــي بِذُبابِـ

  

   الـــد بـــيضِ الـــدارِعين سقَـــوانوارِك  
  

١٩٣  
ـ ـ َأو ِلــسانكـسيفــبِحــسامِ         ـك والـ

  

  الكَلــمِ بِ ـ كََأرغَــُلـكَلم اَألصيـــــ   
  

٢١٩  
ــا   ــوم طارِقَهـ ــك الهمـ ــرِب عنـ   اضـ

  

ــربك     ــرسِبالـــسيفضـ ــونس الفَـ    قَـ
  

١٦٦  
   لغادرتُــــه ســـيفيفلـــو كـــان  

  

    ــق ــبِ والمرفَـ ــى الجنْـ ــريعاً علـ   صـ
  

١٩٣  
ــه  ـــملكنَّـــ ـــى سيفُكـــ    فاتَّقَـــ

  

ـــي      ـــا تَقــ ــارِمكم والمنايــ   محــ
  

١٩٣  
  :عنترة-

 حــر ــسيوَأف ــتَ الغُبفـبِال ـــ تَح ارِ      ـ ــ       ــا ضرب ــفَ ضربــ ـِإذا م ــه َأل   هـتُ بِ
  

٩  
ــيفي ــت  س ــا نَهِم ــي كُلَّم ــسي ورمح    َأني

  

   ــد ــد ال ــُأس ــاَل جانبـحاِل ِإلَيه ـــا م   هـ

  

١٠  
ــتُ  ــسيفيملَك ــتَفادها        بِ ــا اس ــةً م فُرص     

     ــب ــذراعينِ َأغلَ ــوُل ال ــدهرِ مفت ــن ال م  
  

١٢  
و  ــد ــي بِح ــسيفيبن ــشَيداً        ال ــداً م  مج

  

ــبِ       ــوقَ الكَواك ــاء فَ ــك العلي ــى فَلَ   عل
  

١٥  
                 قَّـهـربِ حفـي الح عطي القَنـا الخَطِّـييو

  

     ــد بــري بِحيوــبِالــسيف ناكالم ــرضع   
  

١٦  
 كــضح ــسيفُي ــادي        ال ــدي وين ــي ي  ف

  

   فـــي ب لَـــهو نـــانِ غَيـــري نَحيـــب  
  

١٠٥ 

يفنايـــا         بِـــسزجـــي المي هـــدح 
  

ــتُ     ــفُ المميـ ــدره الحتـ ــحٍ صـ   ورمـ
  

١٠٤ 

           فَمــا ِللــرمحِ فــي جِــسمي نَــصيب
  

ــسيفوال     ــوتُ ِللـ ــضاي قـ ــي َأعـ    فـ
  

 ١٠٢  
 مــن كَفّــي مــالالً         الــسيفُويــشكو 

  

ـ      ــاتقي حمــ ــسَأم عـ ــادَل النِّويـ   جـ
  

 ١٠٤   
ــارى    ــةً حيــ ــَل خاِليــ رددتُ الخَيــ

  

ــا     ــقتُ جِيادهـ ــسيفُوسـ ــاديوالـ     حـ
  

١٠٠  

        ــواد ــر الجــ ــك ال زاَل ظَهــ وحقِّــ
  ج

   ودرعـــي وِســـادي وســـيفيمقيلـــي    
  

٩٦ 

    ــدــن حَأوا مــا روا لَمــيفي غَــدس           

  احِ حـــادينَـــذير المـــوت فـــي اَألرو   
  

٩٥ 

 فَتَكـــات ـــهـــرى فـــي نَومـــيفييس       
  

ــس     ــا يـــراه ِإلـــى الـ    ادوفَيـــشكو مـ
  ج

٩٥  

ــيفي ــاضٍ        وسـ ــدينِ مـ ــفُ الحـ  مرهـ
  

     ــص ــفاره الـ ــد شـ ــادا تَقُـ   خر الجمـ
  

٩٤ 



 ٣٣٢

ــم   ــتُ لَه ــسيفبنَي ــشَيداً        بِال ــداً م  مج
  

ـ      دموا مجــديفَلَمــا تَنــاهى مجــدهم هـ
  

٩٣ 

  ــب ــيس يعي ــسيفَولَ ــده      ال ــالقُ غم      ِإخ

  ــد الح عــاط ــوغى ق ــومِ ال ــي ي ــان ف   ِإذا ك
  

٩٢ 

ــَل  ــم اهللاَأال قاتَـ ــوى كَـ ــسيفه الهـ        بِـ
  

ــد فـــي اللّ ــدقَتيـــُل غَـــرامٍ ال يوسـ   حـ
  

  ٨٣  
ــا        ــواجي جفونه ــن س ــساماً م ــلَّت ح سو    

يفــس ــد    كَ الح ــف رهعِ المــاط ــا الق   َأبيه
  

 ٨٤  
       ـــدغمم هـــوو يناهـــا بِـــهـــُل عتُقات

  

 قطَــعــبٍ َأن يجــن عمالــسيفُومــدفــي الغ    
  

٨٠ 

ــيفي ــه        وسـ ــضت علَيـ ــارِم قَبـ  صـ
  

  َأشـــاجِع ال تَـــرى فيهـــا انتـــشارا   
  

٧٤ 

ــيفي ــي        وسـ ــو كمعـ ــة وهـ  كَالعقيقَـ
  

ــارا ــلَّ وال فُطـــ ــالحي ال َأفَـــ   ســـ
  

  ٦٧  
ــٍل         جــن ر م ــر الب ــباع ــا س ــاذري ي فَح

  

ــضى  ِإذا ا ــيفَهنتَـ ــذَر سـ ــع الحـ    ال ينفَـ
  

  ٦٨  
ــومٍ          ــَأرضِ قَـ ــار بِـ ــر الفَخـ ِإذا ذُكـ

  

 ربــض ــسيففَ ــري  ال ــاء فَخ ــي الهيج    ف
  

  ٦٦   
ــتُ    ــوتَ عمم ــتُ الم ــا لَقي ــه       ِإذا م أسر

  

يفــس    ما يتَجــوهر علــى شُــربِ الــد  بِ
  

  ٦٦  
ــشَهم            ــدلتُ كَب ــم جن ــاً ثُ ــتُ تَميم هزم

  

ــدتُ  عــيفيو سو  ــر ــومِ َأحم ــن دمِ القَ م   
  

٦٥ 

ــسيف ــنهم        وبِال ــرِ م ــي القَف ــتُ ف ــد خَلَّف  قَ
  

ــاً ِللنُّـــ  ــاً ولَحمـ ــرِعظامـ   سورِ الكَواسـ
  

٦٢  

و         ــه ــرت بِ ــن فَخَ ــذَيِل م ــتُ بِ ــد علق لَقَ
  

 ـــبســـيفُعســـراوميَأفنـــى ح َأبيـــه   
  

٦١ 

ــسبتي  ــيفينـ ــا        سـ ــي وهمـ  ورمحـ
  

  يؤنــــساني كُلَّمــــا اشــــتَد الفَــــزع 
  

٥٨ 

ــطَت  سيفيوــس ــدةً        بِ ــوسِ مبي ــي النف  ف
  

ــا ويطيعهـــا    ــن ال يجيـــب مقالَهـ   مـ
  

 ٥١  
  ج  كــان فــي الهيجــا طَبيبــاً          يفيوســ

 ــص ــشكو الـ ــن يـ ــداوي رأس مـ   داعا يـ
  

 ٥٣  
ــشاً           ــقتُ جي سو ــواد ــنِ الج ــتُ ع نَزل

  

ــسيفي ــاقبِــ ــوقي ِللنيــ ــَل ســ    مثــ
  

 ٥٨   
 هــد ــتُ وريـ ــسيفقَطَعـ ــزراً       بِالـ  جـ

  

ــاقي  ــي وثـ ــُل فـ ــه َأحجـ ــدتُ ِإلَيـ   وعـ
  

 ٥٠  
ــلي  ــيفيس ســالي          و ــن قت ــي ع رمح

  

ــا      ــي رِفاق ــا ل ــربِ كان ــي الح ــا ف   هم
  

٤٥  
 عنّــي هــل ضــربتُ بِــه       الــسيفَوسـاِئلي  

  

   ــك ــةَ الملـ ــا هامـ ــة ِإلّـ ــوم الكَريهـ   يـ
  

٤٧  
  ــد ــي بِح ــربة ل ــم ض ــسيفكَ ــة     ال عقاط     

  ــالكَرِك ــوس بِـ ــكَّت القَربـ ــة شَـ    وطَعنَـ
  

٤٥  

حتـــالوا علَـــي وَأصـــبحوا       لــى ا ذَلَّ اُأل
  

 ــشَفَّعون ــسيفييتَـــ ــاكبِـــ    الفَتّـــ
  

٤٢  
       لَقيتُـــه ـــومـــوتَ يلَقَـــد لَقيـــتُ المو

  

ــسربِالً  ــسيفُمتَـ ــسربلِ والـ ــم يتَـ    لَـ
  

٤٣  
ــلِ      جرعـــاً       ســيفي نهلــوا مــن حــد    وا ــعِ الحنظَــ ــَل نَقيــ ــرةً مثــ   مــ

  

٤٢  

ــ ــسٍ          وف ــسام نَف ــِل ح ــمِ المحي ي الرس
  

 هــــدقَلِّــــُل حالــــصقيالالــــسيفَي   
  

٢٠  
 ـــدحـــتُ بِحــيفيكَـــَأنّي قَـــد ذَب        سـ

  

   فراخَـــــك َأو قَنَـــــصتُك بِالحبـــــاِل
  

٢٥  
  ــد ــساء بِحـ ــصنتُ النـ ــيفيوَأحـ        سـ

  

  ظــــمِ الخَــــوفَأعـــدائي ِلعلّــــواقَو  
  

٢٥   
ى وجــٍل خَــوفَ الفــراق كَمــا       ُأمــسي علــ

  

ــن  م يــسي اَألعــاد ــيفيتُم ــِلس جــى و    عل
  

 ١٠٩  
ــي   ــب َأن تُالقينــ ــيفيوتَطلُــ       وســ

  

ــُل الثَّ  ــه الجبــ ــدك ِلوقعــ ــُليــ   قيــ
  

١١٤ 

ــزِلِ     تَــــضج مخافَــــةً    ســــيفيوِإذا رَأت  ــوَل المن ح ــي الح ــوق ــضجيجِ ن  ١١٢  كَ



 ٣٣٣

  ج         

    ــه ــن وج م مــيلُه ــت خَ راحــيفيو س       
  

  خفافــــاً بعــــدما كانَــــت ثقــــاال   
  

 ١١٥  
ــا        ــتُ فُروجهـ ــابِغَة هتَكـ ــشَك سـ ومـ

  

   ــسيف ــمِ  بِال علم ــة ــامي الحقيقَ ــن ح ع   
  

١٢٤  
ــدارِهم          ــا بِـ ــد َأنَخنـ ــومٍ قَـ َأال رب يـ

  

ــم      ــيم بِهِ ــيفيُأق سرــا  و ــي المقَوم   مح
  

١٤٩ 

 ــد ــسيفوحـ ــاً        الـ ــينا جميعـ  يرضـ
  ج

  ويحكُـــم بيـــنَكُم عـــدالً وبينـــي      
  

١٤٧ 

ــحى     ــارِسٍ َأض ــن ف ــم م ــسيفيوكَ        بِ
  

   ــر ــشيم الـ ــدينِهـ ــضوب اليـ    أسِ مخـ
  

 ١٤٥  
       بِـــسيفيوكَــم مــن ســيد َأضــحى     

  

ــراحتَينِ     ــضيب الـ ــا خَـ ــرِ حنّـ    بِغَيـ
  

 ١٤٦  
       هــواد ــن ج ــى ع ــفَ انثَن ــفا كَي ــوا َأس     فَ

     مــا كــانــيفيوــناني سسو هنــدع   
  ج

 ١٣٧  
  ورمحــي  وســيفيومــا لَبيتُــه ِإلّــا   

  

ــانِ    ــا رِهــ ــوغى فَرســ ــي الــ   فــ
  

١٤٢  
وخُـــضتُ غُبارهـــا والخَيـــُل تَهـــوي       

  

ــيفي    ـ  وسـ ــا رِهــ ــا فَرسـ   انِ والقَنـ
  

 ١٤٢  
 فـي الحـربِ حقَّـه             الـسيفَ دعوني ُأوفّـي    

  

ــافيا       ــة ص ينــاسِ الم ــن ك م بــر   وَأش
  

١٦٠   
           دــي س ــن ــيد واب ــي س ــاَل ِإنّ ــن ق مو

  

ــسيفي    ــا  فَ ــي وخاِلي مع ــرمح ــذا ال هو    
  

١٦٠  
 ــك ــسيفَال َأمل ــه        ال ــربتُ بِ ــد ض ــا قَ  ِإلّ

  

    ــار   وال تَمـــوتُ جِيـــادي وهـــي َأغمـ
  

 ١٦٣   
ــوم ا   ــصاحبي يـ ــستَ بِـ ــا       َألَـ لتَقَينـ

  

ــسيفَ    ــبِ بِـ ــوم الكَثيـ ــاحبي يـ     وصـ
  

 ١٦٣  
          تينالـــوالكَـــفُّ و فيـــه دحـــصي

  

   ســـقَطَ الجنـــينســـيفيمـــن وقـــعِ    
  

 ١٦٤   
  :  زهير-

       هـبِـــسيفاة ـمـــَألَـــيس بِـــضرابِ الكُ
  

ـ     ــاك َأغـ               دـرِ المقَيـــالِل اَألسيـــوفَكّ
  

٢٣  
       هـبِـــسيفراصٍ ـيطيـــب لَـــه َأوِ افتـــ

  

ــ    هــى د ــارِضٍ متَوقِّــ ـعل ــي ع   دـشٍ ف
  

٢٤  
  : لبيد-

ــَل   ــبحتُ مث ــسفََأص ــه       فيال ــر جفنَ غَي 
  

ــد ال     ــادم عه ــينِ والنَّــ تَق ــقَ ـصُل قاطع  
  

٨٢  
ان فَـــرداً      ـالحومـــ وَأصـــبح يقتَـــري 

  

ــصِل       اِلـق حــودثَ بِالــص يفالــسكَنَ
  

٩٩  
         يرانَـــةع ةـــرح ـــقرافالم ـــدــنِ         ُأج ــرجٍ كَجف حــس ــؤومِ يفال ــرِ س    غَي

  

١١٥  
         ــه ــواد خَليلـ ــبح سـ ــد رأى صـ ولَقَـ

  

   والمحمـــِلســـيفهمـــن بـــينِ قـــاِئمِ    
  

٢٧٣  
  ـــضنّـــا نُعلَكنهـــا        الـــسيفَ وم 

  

ــات اللّ     ــوق عافيـ ــومِ بَِأسـ ــمِ كـ   حـ
  

١٠٤  
ــصِل   ــى كَنَ ــسيفوولّ ــه        ال ــرقُ متنُ  يب

  

  علــى كُــلِّ ِإجريــا يــشُقُّ الخَمــاِئال       
  

٢٤٨  
  : سيوف-ب

  :المهلهل
ـ  ــد قَتَلنـ ــهـقَ ـــ وال ثَا بِ ـــ ه      ـأر في

  

ـ وفُـيالــسم ـَأو تَعــ      الـ شَــيبان قَتـ
  

٦٣ 

ــ  ــوارِق حتّـ ــتَ البـ ــبرنا تَحـ ى      ـوصـ
  

  الـ طَويـــوفُـالــسي رحــدت فــيهِمِ      
  

٦٠ 

ــا         ــيهِمِ وانثَنَينـــ ــا علَـــ وكَررنـــ
  

    يوفــس ــالِ  بِـ ــي اَألوصـ ــد فـ    تَقُـ
  

٧٢  
 ــر ــتُّ مـ ــسيوفُةَ َأثبـ ــواهر       والـ  شَـ

  

ــامِ       ــى همـ ــدمها ِإلـ ــرفتُ مقـ   وصـ
  

٧٦   



 ٣٣٤

ــةً         ــةً وقَبيلَــ ــد قَبيلَــ ــى نَبيــ حتّــ
  

   الهــــامِبِالــــسيوفقَهــــراً ونَفلــــقَ 
  

 ٧٨  
  ــضرِب ــا لَنَـ ــِإنّـ ــا       سيوفبِالـ  هامهـ

  

ــدامِ   ضــــرب القُــــدارِ نَقيعــــةَ القُــ
  

 ٨٢  
  :عمرو بن كلثوم-

 ــراع ــسقـ ــس يوفالـ ــا    يوفبِالـ  َأحلَّنـ
  

  بِــــَأرضٍ بــــراحٍ ذي َأراك وذي َأثــــِل
  

٥٤  
نُطــاعن مــا تَراخــى النــاس عنّــا            

  

 ــضرِب ــسيوفونَــ ــشينابِالــ    ِإذا غُــ
  

٧٤  
 ــَأن ــيوفَناكَــ ــيهِم       ســ ــا وفــ  فينــ

  

ــا   ــدي العبينـــ ــاريقٌ بَِأيـــ   مخـــ
  

٧٦  
التٌ        مـــــسلَّوالـــــسيوفُكََأنّـــــا 

  

ــا  ــراً َأجمعينــ ــاس طُــ ــدنا النــ   ولَــ
  

٨٨  
  :الحارث بن حلزة-

 ــع ــمعتَ وقـ ــيوفناوسـ ــهِمسـ    بِرُؤسـ
  

ــس ــع الـ ــوقَـ ــسرجِـحابة بِالطَّـ   راف المـ

  

٦٥  
  : عنترة-

ــربِ  ــى ض ــن ِإل َأحيوفــس ــبِال القَواض   
  

ــاحِ اللّ   ــنِ الرم ــى طَع ــبو ِإل ــبِوَأص واع             

١٥  
ــ ــم يقـ ــضـولَـ ــرِ الـ   وهـيوفَ ِإذا َأتَـ

  

   اةـ مـــن الكُمـــيوفَالـــسولَـــم يـــروِ 
  

 ٢٣  
ــا  ــسولَمـــا تَجاذَبنـ    وُأفرِغَـــتيوفَالـ

  

  ثيـــاب المنايـــا كُنـــتُ َأوَل البِـــسِ   
  

٧٦  
ــي  ــيوفُوتُطرِبنـ ــى سـ ــد حتّـ    الهِنـ

  

  شــــتياقاَأهــــيم ِإلــــى مــــضارِبِها ا
  ج

٩٤  
  جيـــع صـــدورها النَّورِماحنـــا تَكـــفُ

  

ــيوفُنا ــي وسـ ــاب فَتَختَلـ ــي الرقـ    تَخلـ
  

١٠٠  
ــا    ــصعيد كََأنَّمـ ــدر بِالـ ــام تَنـ   والهـ

  

   بِهـــا رؤوس الحنظَـــِليوفُالـــستُلقـــي 
  

١٠٠  
   فــي رِقــابِ العــذَّلِ  ســيوفَكحكِّــم 

  

  وِإذا نَزلـــــتَ بِـــــدارِ ذُلٍّ فَارحـــــِل
  

١١٠  
ــَل   ــوددتُ تقبيـ ــسيوففـ ــاالـ    ألنهـ

  

  لمعـــتْ كبـــارق ثغـــرك المتبـــسمِ   
  

 ١٢٣  
 ــيض ــيوفوب س ــة جاجــالِل ع ــي ظ    ف

  

ــامِ   ــواد غَمـ ــي سـ ــواد فـ ــرِ غَـ   كَقَطـ
  

١٣٦  
ــا  ــسيوفورحنـ ــيهِم بِالـ ــسوقُ فـ    نَـ

  

ــه  ــضلَة خَفيــ ــوات معــ   ِإلــــى ربــ
  

١٥٦  
ــد الطّ ــس نُجيـ ــن بِالـ ــواليعـ   مرِ العـ

  

 ــضرِب ــسونَــ ــشرفيهيوفبِالــ     المــ
  

١٥٦  
  : زهير-

ــضيم والنُّ  ــى ال ــه         َأب ــرِقُ ناب ــان يح عم
  

ــضى  ــه فََأفـ ــسعلَيـ ــيوفُوالـ              هـ معاقلُـ
  

٦٩  
  ــك ــدواني ال يخزيـ ــشه كَالهِنـ ده      ـمـ

  

ــطَ  ــسيوفوس ــبهم ال ــضرب ال ــا تُ            ِإذا م
  

٩٥  
  : لبيد-

  ــع ــن س ــِل م ــاِل الجزي ــب الم ــا واه   هي

  

ــيوفُ ــسـ ــان مترعـــ ـ حـ   هـقٍّ وجِفـ
  

٨٧  
  :  أسياف-ج
  : المهلهل-

 كــان وصــلُها        َأســيافُناوِإن قَــصرت 
  

    نُــضارِب خَــضانا ِإلــى القَــومِ الَّــذين  

  

١٠٨  
  



 ٣٣٥

  :امرؤ القيس-
 ــو الر ــه بن ــحمت ــامنٍ         داء ـب ــن آِل ي م

  

ـ  حتّــى َأقَ بَِأســيافهِم     ـ ـــ            ارـر وَأوقَـ
  

١٥٦  
  :طرفة-

  ،ـــه ـــا نهابـ ـــس ال أفأنـ   وأي خميـ

  

ــيافنا    ــا؟          وأس ــشه، دم ــن كب ــرن، م  يقط
  

٢٢٢  
  :عمرو بن كلثوم-

ـ   ــةُ واشمخَــ ــت اليمامـ رت      ـفََأعرضـ
  

  اـدي مــــصلتينـ بَِأيــــَأسيافـكَــــ   

  

٧٠  
ب اليمـــاني       ـض واليلَــــعلَينـــا البيـــ

  

  اـنينــــن وينحـمــــ يقُوَأســـيافٌ   
  

٨٤  
  : عنترة-

ـ    ــلِّ يـ ــي كُ ــا ف ـــعاللَتُن ـومٍ كَريه      ة
  

ــ    ــرح اـبَِأسيافن ــ  والقَ ـــلَ   رفـم يتَقَ
  

٨٧  
 ــد ــضي ال ــذُّ  ال تَقتَ ــا ال ــا بِالقَن بِل      ين ِإلّ

  

ــوى     ــم س ــيافوال تُحكِّ ــِلاَألس ــي القُلَ             ف
  

١٠٩  
ــةَ  َأ ــمعاني نَغمـــ ــســـ       ـاَألســـ

  

ــ    ــاني يافــــ ــى تُطرِبـــ    حتّـــ
  

 ١٤١  
ــيافُهموال  ــو        َأسـ ــربِ تَنبـ ــي الحـ  فـ

  

ــانِ     ــن الجبـ ــشجاع مـ ــرِفَ الـ   ِإذا عـ
  

 ١٤٨  
ــاهم  ــيافلَقينـــ ــداد       بَِأســـ  حـــ

  

  وُأســــد ال تَفــــر مــــن المنيــــه   
  

١٥٦  
  : لبيد-

ــلِّ  ــي كُ ــم ف رنا لَهــب صــة ظيمــومِ ع ي   

  

ـ  اــــبَِأسيافن     الـ حتّــى علَونــا المناقـ

  

١٢١  
   :الحسام. ٢

 : المهلهل-
ــ ـــفَقَلَّـ ـــد اَألمـ ـــر بنـ ةٌ      ـو لَجبـ

  

ــساً     ــنهم رئيـ ــساممـ ــقكَالحـ    العتيـ
  

٥٤  
  : طرفة-

وظُلــم ذَوي القُربــى َأشَــد مــضاضةً         
  

ــعِ    ــن وق م ــرء ــى الم ــساعل مِالحــد        المهنَّ
  

١١٣  
 ِإذا مــا قُمــتُ منتَــصراً بِــه         حــسامٍ

  

   دــض ــيس بِمع ــدء لَ الب ــه ــود من ــى الع         كَف
  

١١٤  
ــيفي  ــساموسـ ــه       حـ ــي بِذُبابِـ  َأختَلـ

  

  الـــد بـــيضِ الـــدارِعين سقَـــوانوارِك  
  

١٩٩  
ــسامِ ــسانك والـــ بِحـ ــيفك َأو ِلـ       ـ سـ

  

  كَلـــم اَألصـــيُل كََأرغَـــبِ الكَلـــمِ     
  

٢١٩  
ــسامات ــباً      بِحـــ ــا رســـ  تَراهـــ

  

ــصم    ــرات العـ ــضريبات متـ ــي الـ   فـ
  

٢٣٧  
  :الحارث-

  منَّــــا ســــالَمةُ إذْ َأتَانَــــا ثَــــاِئرا

  

ــديرِ      ــَأبيض كالغـ ــدو بـ ــسامِيعـ   حـ
  

٥٣  
 : عنترة-

ــرقُ اللَّ  ــذَب البـ ــشاِئمٍ     ِإذا كَـ ــوع ِلـ مـ
  

ــرقُ    ــساميفَب بِ حــاذ ــر ك ــادقٌ غَي    ص
  

١٦ 

        ــه ــتُ وتينَـ ــي قَطَعـ ــا منّـ ــا دنـ فَلَمـ
  

   ــــدــــسامٍبِححلَّجــب    صــــارِمٍ يتَــ
  

٣٠ 

       نَّـــدهـــبسٍ بِكُـــلِّ منـــو عتَـــداعى ب
  

ــسامٍ   ح  ــص ــام وال ــُل اله ــانح يزي   فُّ ج
  

٣٦ 



 ٣٣٦

 بِنَفـــسه   الحــسام ِإذا كـــان ال يمـــضي 
  

   ــض ــد فَللـ ــه حـ ــي بِقاِئمـ   ارِبِ الماضـ
  

٤٨  
ـ        حـسامي ولي من    رى     كُـلَّ يـومٍ علـى الثَّ

  

ــي النَّــ     ــوشُ دمٍ تُغن ــوردنُق ــنِ ال دامى ع            

٥١  
 ِإذا مـــا      الحـــسامِغَيـــر َأنّـــي مثـــُل 

  

      جِـــالد ـــومي ـــقالً جـــادص زاد  
  

٥٤  
ــسامٍ حــ وــتُ م ــد كُن ــدا    قَ ــد شَ ن عه        

    عـــاد هـــدـــن عم كـــانقَـــديماً و د  
  

٥٤  
ــلَّت  ســساماًو ــا        ح ــواجي جفونه ــن س م 

  

      ــد الح ــف رهعِ المــاط ــا الق ــسيف َأبيه   كَ
  

٥٨  
خَليلَــي َأمــسى حــب عبلَــةَ قــاتلي           

  

     ــديد ــي شَـ ــساموبأسـ ــد والحـ    مهنَّـ
  

٦٠  
و  ــر ــساً غَيـ ــسامِال َأرى مؤنـ  وِإن      الحـ

  

ــروا      ــروعِ َأو كَث ــداةَ ال ــادي غَ ــلَّ اَألع    قَ
  

٦٥  
ــوتُ ذا         ــا وعلَـ ــذا بِالقَنـ ــشَكَكتُ هـ ــذّ      فَـ ــع ذاك بِالـ ــسامِكَرِ مـ ــرِ الحـ    اَألبتَـ

  

٧٠  
ــي         ــسام وهمتـ ــناني والحـ ــوال سـ ولَـ

  

    ــر ــا ذُك ــر   لَم ــا فَخ ــبس وال نالَه ت ع  
  ج

٧١  
 مطرِبــي وبريقُــه        حــساميوصــوتُ 

  

ــي  ِإذا ا    ــالنقعِ مقباس ــق بِ ــه اُألف ــود وج   س
  

٧٥  
ــسامٍ  ــه        بِحـــ ــا جردتُـــ  كُلَّمـــ

  

ــع     ــاَل قَطَـ ــا مـ ــي كَيفَمـ ــي يمينـ   فـ
  

٨٠  
       حـــساميملَـــأتُ اَألرض خَوفـــاً مـــن 

  

  وخَــصمي لَــم يجِــد فيهــا اتِّــساعا       
  

٨٤  
ما زِلـتُ ُأنـصفُ خَـصمي وهـو يظلُمنـي                 

  

   غَيــر منتَــصفحـسامي حتّــى غَــدا مــن    
  

 ٨٨  
ــجٍ          هــي ر ــلَّ ف ــا س ــسام ِإذا م ــي ح ول

  

ــشَقُ       ــين يمتَ ــادي ح ــام اَألع ــشُقُّ ه ي  
  

٩١  
ــقي  ــسامَأس الح ــر ــقي ال ــه       مح نَ وَأس هلَتَ

  

     ــد ــن ال ــشى م ــرن ال َأخ الق ــع َأتبوكر  
  

٩٥  
ــِل    ــمِ المحي ــي الرس ــساموف ــسٍ       ح  نَف

  

  يقَلِّـــُل حـــده الـــسيفَ الـــصقيال      
  

١٠٤  
ــد           ــي وقَ ــداً علَ ــا حق ــمر القَن س ــز تَه

  

    ــب   عِل ســاطع الــشُّ حــساميرَأت لَهي
  

 ١٠٩  
كَـــرت فُرســـان عـــبسٍ نـــسبتي       َأو َأن

  

ــي      ــسنان رمح ــسامفَ الحــي و ــر ل قي   
  

 ١١١  
      حــسامي مــألتُ اَألرض خَوفــاً مــن   

  

   فَبـــاتَ النـــاس فـــي قيـــٍل وقـــالِ    
  

١١٣  
 ـــداشـــكو ِإلـــى حـــسامِوالح       ال        فَِإنَّـــهــض ــاء وَأفـ ــقَّ اللقـ ــضى ِإذا حـ   َأمـ

  

١١٥  
ــامي         تَ ــى حمـ ــي َأن َألقـ ــافُ علَـ خـ

  

  الحـــسامِبِطَعـــنِ الـــرمحِ َأو ضـــربِ    
  

١٣٣  
ــرٍ         ــلِّ قُطـ ــي كُـ ــه فـ ــوال خَوفُـ ولَـ

  

     ــر ــا قَـ ــاق مـ ــن اآلفـ ــساممـ   الحـ
  

١٣٥  
ــدوا   ــى غَ ــوغى حتّ ــاَل ال ــرتُ َأبط قَهو           

ــرابِ      ــن ض ــى م ــى وقَتل ــساميجرح ح   
  

١٣٥  
       وحــساميظُلمــاً ورمحــي ناصــري   َأ

  

  وذُلّـــاً وعـــزي قاِئـــد بِزِمـــامي      
  

١٣٦ 

   ــي الر ــدتي ف عــوني و ع ــان ــا       ك زاي
  

ــي      ــي وذابِلـ ــان درعـ ــساماكـ   والحـ
  

١٣٧  

ــتُ  ــسامال رفَع ــى      الح ــربِ حتّ ــي الح      ف

   َأتــرك القَــوم فــي الفَيــافي عظامــا      
  

١٣٧ 

ــا  ــاً        يـ ــتَلقَون برقـ ــامرٍ سـ ــي عـ بنـ
  

ــن    ــساميم ــجاما ح س ــدماء ــري ال     يج
  

١٣٧  
         نَّـــدهتَينِ مالـــشفر قيـــقبِكُـــلِّ ر

  

ــسامٍ   ــمماحـ ــضريبةَ صـ ــى الـ    ِإذا القـ
  

 ١٣٨   
ــالي        ــي درج المعــ ــى َأن َأرتَقــ ــسامِبِطَعـــنِ الـــرمحِ َأو ضـــربِ      ِإلــ    الحـ

  

١٣٨  



 ٣٣٧

ــساميو ــع قَناتـــــ حـــ ي       ـ مـــ
  

ـــِلفع    ـــي شـالـــــ   دانِـاهـــــ
  

١٤٠   
ــرمح ِلكَفّ  ــقَ الـــ ـــخُلـــ ي       ــــ

  

   ــسام ـــ الهِندوانوالحـــــ    يــــــ
  

١٤٠  
ــي           ــي وُأمـ ــسبتي وَأبـ ــوادي نـ جـ

  

ــسامي    ــسحــ ــسبنا والــ   نان ِإذا انتَــ
  

 ١٤٥  
وَأضــرم فــي صــميمِ القَلــبِ نــاراً           

  

ــضربي     ــسامِكَــ ــدوانيبِالحــ    الهنــ
  

 ١٤٨  
ونـــاداني عنـــان فـــي شـــمالي         

  

ــاتَبني        فـــي يمينـــي حـــساموعـ
  

١٤٩  
  : صارم-  أ: الصارم. ٣
  :عنترة-

 ســـالَت مـــضارِبه       صـــارِمهِإن ســـلَّ 
  

     ــب جالح ــه ــشَقَّت لَ ــو وان قَ الجــر    وَأش
  

١١ 

ــصارِمٍ ــا جربِـ ــجدت         حيثُمـ ــه سـ دتُـ
  

ــربِ      ــامِ والعـ ــابِرةُ اَألعجـ ــه جبـ   لَـ
  

٢١ 

      وقَـــد طَلَبـــتُ مـــن العليـــاء منزِلَـــةً       

   ال بِــــُأمي ال وال بِــــَأبي بِــــصارِمي   
  

٢١  
       ــه ــتُ وتينَـ ــي قَطَعـ ــا منّـ ــا دنـ    يتَــــبلَّجصــــارِمٍبِحــــد حــــسامٍ             فَلَمـ

  

٣٠  
ــوال  ــارِميولَـ ــي       صـ ــنان رمحـ  وسـ

  

  لَمـــا رفَعـــت بنـــو عـــبسٍ عمـــادا   
  

١١٣  

ــي    ــواه رمح ــا يه ــب كَم ــارِميُأح        وص
  

     ــد ــابِغَةٌ نَهـ ــفٌ وسـ ــابِغَةٌ زغـ   وسـ
  

١٠٧ 

ــامتي           ــون عم ــا َأن تَك ــر ِإلّ ــا الفَخ وم
  

     ــراف ــورةَ اَألط ــدي  الهِبِالــصارِمِمكَ   ن
  

 ٦٧  
ــذُّ  ــلُّ ال حــفَ ي ــي وكَي ــارِميلُّ قَلب        وص

  

    ــقُ كَالر ــضد يخفُ ــب ال ــز قَل ــدِإذا اهتَ   ع
  

 ٩٨  
ــيفي  ــارِموسـ ــه        صـ ــضت علَيـ  قَبـ

  

ــشارا     ــا انتـ ــرى فيهـ ــاجِع ال تَـ   َأشـ
  

٥١  
 مــن دمِ العــدا        صــارِميِإذا لَــم ُأروي 

  

    ــصبِحيو  الــد هــن ِإفرِنـــدمقطُـــري م  
  

 ٥١  
 عــزمٍ لَــو ضــربتُ بِحــده      بِــصارِمِ

  

ــالنّ    ــو بِ ــى وه ــِل ولّ ــى اللي ــردج   جمِ يعثَ
  

 ٦١  
ــساً فَا  ــتُ عبـ ــا      ناديـ ــتَجابوا بِالقَنـ سـ       ضبِكُـــلِّ َأبـــيـــِلصـــارِمٍونجلَـــم ي   

  

 ٦٦  
ــردي بِال   ــِل تَـ ــاهم بِالخَيـ ــا      رعنـ قَنـ

  

    ضبِكُـــلِّ َأبـــياِلصـــارِمٍوفَـــص   
  

٤٧  
طَفاهـــا َأســـود مـــن آِل عـــبسٍ          

  

    ضــَأبي ــارِمٍبِـ ــصقالِ صـ ــسنِ الـ    حـ
  

٤٨  
       وصـارِمي بنَـةَ العبـسي رمحـي       سلي يـا ا   

  

ــاجِمِ      ــربِ اَألع ــومِ ح ــي ي ــال ف ــا فَع   وم
  

١٣٣  
       وصــارِمي حظّــاً لَّفَمــا ِلــي َأرضــى الــذُّ

  

ــامِ       ــر كَه ــاق غَي ــى اَألعن ــريء عل ج  
  

١٤٧   

 وســـنانِ رمحـــي       بِـــصارِميعلَـــوتُ 
  

     ــس ــق الـ ــى ُأفـ ــدينِعلـ   ها والفَرقَـ
  

١٤٢ 

      بَِأســـمر مـــن رِمـــاحِ الخَـــطِّ لَـــدنٍ       

    ضَأبـــيمـــانِ صـــارِمٍوذَكَـــرٍ ي   
  

١٣٦ 

ــتُ ــصارِمي َأقَمـ ــا        بِـ ــوقَ المنايـ         سـ

    ــذابِلي الر ــتُ بِـ ــه ونلـ ــب العليـ   تَـ
  

١٥٧  
ــدراً   ــشومِ مقتَ ــى الخَي ــربتُ عمــرواً عل بِـــصارِمٍ       ضتّـــارلـــحِ بثـــِل لَـــونِ المم   

  

 ١٦٣  
 : لبيد-

 هــر غَي ــوم ــلَيمى الي ــري س ــان غَي ــو ك   لَ
  

    ثــواد الح ــع ــا وق ــص ِإلّ ــذَّارِمال     كَر ال
  

 ٤٧  
  



 ٣٣٨

   :صوارم - ب
  :الملهلهل-

 ــضرِب ــا لَنَـ ــصِإنّـ ــاوارِمِبِالـ    هامهـ
  

ــدامِ       ــةَ القُـ ــدارِ نَقيعـ ــرب القُـ   ضـ
  

٨٢  
  :عنترة-

ــسوني    ــم نَ ــِإن ه ــصوارِمفَ ــا    فَال      والقَن

  تُـــذَكِّرهم فعلـــي ووقـــع مـــضارِبي    
  

٢٢  
ــت   ــا زالَـ ــوارِومـ ــداداً      مناصـ  حـ

  

ــدا     ــا الحديــ ــا َأناملُنــ ــد بِهــ   تَقُــ
  

٤٥  
   ــسوم ــك الجـ ــا تلـ ــوارِمفَكََأنَّمـ        صـ

  

ــن اللّ     م ــام ــتَ الحم ــا نَح ــود غُموده    ح
  

٤٩  
ــا  ــاروا فَحكَّمنـ ــصوارِمجـ ــا       الـ  بينَنـ

  

   َأطـــرافُ الرمـــاحِ شُـــهودت وفَقَـــض  
  

٥٢  
ــةٌ  ــٍل       مٍبِــــصوارِمحجوبــ  وذَوابِــ

  

   ســـمرٍ ودون خباِئهـــا ُأســـد الـــشَرى   
  

٧٤ 

           ــهنَباتفــي ج يــشاً كــانقــتُ جفَرو
  

      ــرق ــتَ ب ــد تَح ــادم رع ــصوارِمِدم   ال
  

١٣٣ 

وكَـــم مـــن فـــارِسٍ مـــنهم تَركنـــا        
  

ــه مـــن         قَـــضيهصـــوارِمناعلَيـ
  

١٥٦ 

  :لبيد-
 ــن ــشيٌل م ــيضِ نَ ــصوارِمِ الب ــدما       ال  بع

  

  تَفَــضض عــن ســيالنه كُــلُّ قــاِئمِ       
  

١٩٣ 

 :الخشيب. ٤

 :طرفة-
  وأهــــوى بــــأبيض ذي غلــــة،  

  

  ، يريــــد بــــه مفرقــــيخــــشيب   
  

١٩٣ 

ــتَلَبتُ   ــساورتُه واســ ــشيـفــ   الخــ

  

   قـــي  ــــبير ـــهنْيث لَـــهوأعج ،  
  

١٩٣ 

 :بتّار. ٥

  :عمرو بن كلثوم-
ـ  ــي سـ ــهِم         تَبن َأرُؤس ــوق ــن فَ م منابِكُه

  

     ــيض ــه البـ ــقفاً كَواكبـ ــاتيرسـ   المبـ
  

٤١ 

  :عنترة-
ــدراً       ــشومِ مقتَ ــى الخَي ــربتُ عمــرواً عل ض

  

       بتّـــاربِـــصارِمٍ مثـــِل لَـــونِ الملـــحِ    
  

١٦٣ 

ــوتُ ذا         ــا وعلَـ ــذا بِالقَنـ ــشَكَكتُ هـ فَـ
  

ــع ذاك بِا    ــذِّمـ ــسامِ لـ ــرِكَرِ الحـ   اَألبتَـ

  

٧٠ 

  ــفار ــا شـ ــن حالَفنـ ــواترِِإذا نَحـ        البـ
  

     ــض ــاد ال ــوقَ الجِي ــا فَ ــمر القَن سرِووام  

  

٦٨ 

٦ .جنثي :  
  :لبيد-

 ــم ــيَأحكَـ ــا        الجِنثـ ــن عوراتهـ  مـ
  

  كُــــلَّ حربــــاء ِإذا ُأكــــرِه صــــل  
  

١٢٥ 

  :اإلفرند. ٧
  :عنترة-

ــم ُأ ــدا         ِإذا لَ مِ العــن د ــارِمي م روي ص
  

ــصبِح مــن      يوهِإفرِنــدالــد قطُــري م  
  

٦٦ 



 ٣٣٩

  : الذكور. ٨
   :المهلهل-

فَلَــوال الـــريح ُأســمع مـــن بِحجـــرٍ         
  

     عــر ــيضِ تُقـ ــليَل البـ ــذُّصـ   كورِبِالـ
  

٤١ 

  :ضارب. ٩
  :عنترة-

  مـــضارِبهِإن ســـلَّ صـــارِمه ســـالَت 
  

   و  ــب جالح ــه ــشَقَّت لَ ــو وان قَ الجــر   َأش
  

١١  
ــا    ــصوارِم والقَن ــسوني فَال ــم نَ ــِإن ه   فَ

  

     ــع ــي ووقـ ــذَكِّرهم فعلـ ــضارِبيتُـ   مـ
  

٢٢  
ــبحت   ــُل َأص ــومي ِإذا الخَي ــيذكُرني قَ س  

  

     ــين ب ــان ــا الفُرس ــوُل بِه ــضارِبِتَج الم  
  

٢٢   
ــراتَها   ــا وسـ ــي َأبطالَهـ ــن يلتَقـ   ِلمـ

  

ــعِ       ــد وق ــبورٍ عن ــبٍ ص ــضارِبِبِقَل الم  
  

١٥  
 :امرؤ القيس-

       مـــــضارِبهمتَوســـــداً عـــــضباً 
  

ــلِ     ــة النَمــ ــه كَمدبــ ــي متنــ   فــ

  

٣٥٢  
  : األبيض. ١٠
  :المهلهل- ١

ــا         ــدينا فَنورِدهـ ــاح بَِأيـ ــي الرمـ نَرمـ
  

ــضاً    ــابيـ ــراً َأعاليهـ ــصدرها حمـ    ونُـ
  

٩١  
  :امرؤ القيس- ٢

ضــي ــده        وَأبـ ــتُ حـ ــالمخراق بلَّيـ  كَـ
  

   ــس ــي الـ ــه فـ ــصراتوهبتَـ   اق والقَـ
  

١٩٧  
  :طرفة- ٣

ــوى ــأبيضوأهــ ـــة، بــ    ذي غلـــ
  

ـــي         ـــه مفرقـ ــد بـ ــشيـب، يريـ خـ
  

١٩٣  
 :عمرو بن كلثوم- ٤

ــهِم          َأرُؤس ــوق ــن فَ م مــنابِكُه ــي س تَبن
  

    ــه ــقفاً كَواكبـ ــيضسـ ــاتير المالبـ   بـ
  

٤١  
ــدنٍ         ــي لُـ ــا الخَطِّـ ــن قَنـ ــسمرٍ مـ بِـ

  

ــَل َأو    ــيضٍذَوابِـــ ــابِبـــ    يختَلينـــ
  

٧٤ 

ــاً  ــستَلبن َأفراســـ ــضاًلَيـــ       وبيـــ
  

ــد مقَرنينـــا      ــي الحديـ ــرى فـ   وَأسـ
  

٨٦ 

ــا         ــا يلينــ ــانعون لمــ ــا المــ وَأنّــ
  

ــا    ــيضَإذا مـ ــا البـ ــت الجفونـ    فارقَـ
  

٨٩  
 :بن حلزةالحارث - ٥

  منّــــا ســــالمةُ ِإذ َأتانــــا ثــــاِئراً

  

ــدو    ــَأبيضيعـ ــسامِ بِـ ــديرِ حـ      كَالغَـ
  

٥٣  
  :عنترة-٦

ــا  ــع فيه تَلموــيض ــبٍ        الب ــلِّ جان ــن كُ م 
  

  كَلَمــعِ بــروق فــي ظَــالمِ الغَياهــبِ      
  

١٥  
         هــر ــي غَيـــ ــابع ال يبتَغـــ تَتـــ

  

  ضــَأبي ــبِـــ ــالقَبسِ الملتَهِـــ   ب كَـــ
  

١٧ 

ــالً         ــوالً وفعــ ــه قَــ ــرد جوابــ يــ
  

ــيضِ   ــس بِبـ ــد والـ ــص الهِنـ   عاد مرِ الـ
  

٤٢ 

 تَشَعــشَع فــي لَظاهــا         بيــضاًتَــرى 
  

    الز ــضاد ــصقَت بَِأعـ ــد التَـ ــودقَـ   نـ
  

٤٤ 



 ٣٤٠

ــوارِقُ  ــيضِوبـ ــع        الرالبـ ــاق لَوامـ قـ
  

       ــد رعالم ــام ــِل الغَم ــارِضٍ مث ــي ع   ف
  

٥٧  

البـــيضـــٌل       وواسع الرمـــاحو ـــعتَلم 
  

  ــــدقَيمٍل وــــدجم ــــينب القَــــومو  
  

٥٧ 

ــيض ــضارِبها       بـ ــي مـ ــمر تَحمـ  وسـ
  

ــابٍ     ــاد غـ ــالبيضَِأسـ ــسبِـ   مرِ والـ
  

٧٢ 

ــيض ــضارِبها بـ ــي مـ ــمر تَحمـ    وسـ
  

     ــس ــالبيضِ والـ ــابٍ بِـ ــاد غـ   مرِ َأسـ
  

٧٢  
ــن ــتُ مـ ــاً       خُلقـ ــد قَلبـ ــد َأشَـ  الحديـ

  

   وســمرِ بــيضٍفَكَيــفَ َأخــافُ مــن     
  

٧٣  
ــعِ       راقــالِل الب ــن خ ــذارى م الع ــون      جف

   ــنم ــدــعِ  البــيضَِأحالقَواط الرقــاق   
  

٧٨ 

ويـــــٌل ِلـــــشَيبانٍ ِإذا صـــــبحتُها       
  

ــلَت    ــيضوَأرسـ ــعاعها  الظُّبـ ــى شُـ   بـ
  

٨١  
ــا      فَـــدون بي تـــك ُأســـد فـــي َأناملهـ

  

  ــيض ــف  ب جالحــيضِ و ــالي الب ــد َأع    تَقُ
  

٨٨  
ــوالي         ــسمر العـ ــشَقُ الـ ــي َأعـ وِإنّـ

  

ــشَقُ    ــري يعـ ــيضوغَيـ ــاقا  الرالبـ   شـ
  

٩٤  
ــا         ــتَجابوا بِالقَنـ ــساً فَاسـ ــتُ عبـ ناديـ

  

   صـــارِمٍ لَـــم ينجـــِلَأبـــيضوبِكُـــلِّ   
  

 ٩٨  
ــ ــاجِزٍ        فَرَأيتُنـ ــن حـ ــا مـ ــا بينَنـ ا مـ

  

ــصُل      ــن ونَ جــا الم ــيضِإلّ ــصِلَأب    مف
  

١٠٠ 

ــا          ــردي بِالقَنـ ــِل تَـ ــاهم بِالخَيـ رعنـ
  

ــلِّ    ــيضوبِكُـ ــارِمٍ فَـــصالِ َأبـ    صـ
  

١٠٧ 

          هــرــشي فَتُعث ــي يم ــي فَرس ــاد ب وع
  

ــرت    ــاجِم نُثـ ــالبيضِجمـ ــِلبِـ              واَألسـ
  

١٠٩ 

       ــفَلَه ــاله وَأسـ ــضتُ َأعـ ــبٍ خُـ وموكـ
  

   ــين الطعــنِ بربِ وــِلالبــيضِبِالــض اَألسو   
  

١١٠  

طَفاهـــا َأســـود مـــن آِل عـــبسٍ          
  

  ضــَأبي ــصقاِل  بِـ ــسنِ الـ ــارِمٍ حـ    صـ
  

١١٣ 

ــلٌ   ــاح نواهـ ــك والرمـ ــد ذكرتُـ   ولقـ
  

ــي    ــيضمن ــي وب ــن دم ــر م ــد تقط    الهن
  

١٢٣ 

ــيض ــة          وب جاجــالِل ع ــي ظ ــيوف ف س
  

  كَقَطـــرِ غَـــواد فـــي ســـواد غَمـــامِ   
  

١٣٦ 

ــربناهم  ــيضٍضــ ــات       بِبــ  مرهفــ
  

  تَقُـــد جـــسومهم ظَهـــراً وبطنـــا     
  

 ١٤٥  
بَِأســـمر مـــن رِمـــاحِ الخَـــطِّ لَـــدنٍ       

  

   ضَأبـــيمــــانِ  وصـــارِمٍ ذَكَـــرٍ ي   
  

 ١٤٧  
  :صقيل. ١١

  :صقيل-أ 
  :مرؤ القيسا-

ــقيالًيـــدعى   وهـــو لَـــيس لَـــه       صـ
  

ــقلِ    ــه وال صـــ ــد بِتَمويـــ   عهـــ

  

٣٥٢  
  :عنترة-

ــي الر ــسٍ         وف ــسام نَف ــِل ح ــمِ المحي س
  

  الــــصقياليقَلِّـــُل حــــده الـــسيفَ     

  

١٠٤  
  :صقال- ب
  : عنترة-

  طَفاهـــا َأســـود مـــن آِل عـــبسٍ   
  

ــسنِ     ــارِمٍ حـ ــَأبيض صـ ــصقاِلبِـ   الـ
  

١١٣  
ــوالي         ــربِ العـ ــوقُ حـ ــام سـ وِإذا قـ

  

    ــات ــى بِالمرهفــ ــصوتَلَظّــ   قاِلالــ
  

١١٣  
  



 ٣٤١

  :لبيد-
ــرداً         ــان فَـ ــري الحومـ ــبح يقتَـ وَأصـ

  

ــودثَ    ــسيف حـ ــصِل الـ ــصقاِلكَنَـ           بِالـ
  

٩٩  
  :صيقل. ١٢
   :عنترة-

ــوغى          ــي ال ــاجِم ف ــه الجم ــقُّ بِ ــرٍ َأشُ ذَكَ
  

    ــين ــع يمـ ــوُل ال تُقطَـ ــصيقَلوَأقـ   الـ

  

١٠٠  
  :أعضب. ١٣
  : امرؤ القيس-

 مـــــضارِبه      عـــــضباًمتَوســـــداً 
  

ــة النَّ    ــه كَمدبــ ــي متنــ ــِلفــ   مــ

  

٣٥٢ 

  ــه ــالرمح ذَيلَـ ــشفتُ بـ ــستلئمٍ كـ   ومـ

  

ــتُ    ــضبأقمـ ــهبِعـ ــقَ ميلـ    ذي سفاسـ
  

٤٩٣  
ــدا   ــام إذا غ ماله ــاء ــن درم ــرو ب وعم  

  

ــطَبٍ     ــذي شُ ــضبٍب را عوــس ــشية قَ كم   

  

٣٨٥  
  :طرفة-

ــةً         ــشحي بِطانَـ ــك كَـ ــتُ ال ينفَـ فَآلَيـ
  

ــضبٍ   ــد  ِلعـ ــشفرتَينِ مهنَّـ ــق الـ    رقيـ

  

١١٤ 

ــافَتي          ــارت مخ ــد َأث ــود قَ ــرك هج بو
  

ــشي     ــا َأمـ ــضبٍبواديهـ ــردبِعـ    مجـ

  

١١٥  
ــذُّرى   ــأطراف الـ ــو بـ ــدمن يجلـ   مـ

  

ــُؤق     ــس األسـ ــضبِدنَـ ــّلبالعـ    األفـ
  

٢١٧  
  : عنترة-

ــتنِ     ــقيُل الم ــي ص ــي كَفّ   عــضبوف
  

   ــداوي الــري  ــن َألَــمِ الــصم داعِأس  
  

٨٢ 

ومــــن دارِ عبلَــــةَ نــــار بــــدت       
  

  ــرالغَــيمِ   َأمِ الب ــنــلَّ مقُ سهــضبع  

  

٩  
  :شفار. ١٤
  :المهلهل-

 لَـــم نَثـــَأر بِـــه ذواِإن نَحـــنشـــحفَا  

  

   منّــــا لَحــــز الحلــــوقشــــفاركُم  
  

٥٦ 

َأتَغـــدوا يـــا كُلَيـــب معـــي ِإذا مـــا       
  

  ٣٣  فارـــالشِّا ــحذُهــ يش ومِــوقُ القَـحل  
 :طرفة-

ــةً         ــشحي بِطانَـ ــك كَـ ــتُ ال ينفَـ فَآلَيـ
  

    ــق ــضبٍ رقيـ ــشفرتَينِِلعـ ــدالـ    مهنَّـ

  

١١٤  
  :عنترة-

ــيفي م ــاضٍ        وسـ ــدينِ مـ ــفُ الحـ رهـ
  

   ــد ــفارهتَقُـ ــادا شـ ــصخر الجمـ    الـ

  

٤٧ 

ــا   ــن حالَفنـ ــفارِإذا نَحـ ــواترِ      شـ  البـ
  

ــضوامرِ      ــاد ال ــوقَ الجِي ــا فَ ــمر القَن سو  

  

٦٨  
        ــه ــاجِ فَخاض ــي العج ــري ف ــتُ مه ورمي

  

   اَألنــصِلشــفارِوالنــار تَقــدح مــن     

  

١١١  
 :المرهف. ١٥

  :مرهف-أ
 :عنترة-

ــيفي  ــفُوسـ ــاضٍمرهـ ــدينِ مـ  ٤٧  تَقُـــد شـــفاره الـــصخر الجمـــادا        الحـ



 ٣٤٢

    

ــا          ــواجي جفونه ــن س ــساماً م ــلَّت ح سو
  

ــاطعِ     ــا الق ــسيف َأبيه ــفكَ رهالمــد الح   
  

٥٨  
ــلِّ ــة   وبِكُـ ــ  مرهفَـ ــ  اـلَهـ ذٌ      ـ نَفَـ

  

  الــــض ــــينمِبالفَــــد ةلوعِ كَطُــــر  
  

١٢٨  
  : مرهفات- ب
 :المهلهل-

 عتـــــاق       بِمرهفـــــاتوضــــربنا  
  

  تَتـــرك الهـــدم فَـــوقَهن صـــياحا     
  

٢٥  
 :امرؤ القيس-

ــا    ــراجمِ فوقَهـ ــدب البـ ــةٌ حـ   موثّقـ
  

   ــمر ــاتٌحرائـــب سـ ــواعص       مرهفـ  قـ
  

٤٥٦  
  :عنترة-

ــيضٍ   ــربناهم بِبــ ــاتضــ      مرهفــ
  

  تَقُـــد جـــسومهم ظَهـــراً وبطنـــا     
  

١٤٥  
ــوالي         ــربِ العـ ــوقُ حـ ــام سـ وِإذا قـ

  

ــى    ــاتوتَلَظّــ ــصقاِلبِالمرهفــ    الــ

  

١١٢  
   :القُضب. ١٦

 :عنترة-
ــم     لَه ــوب ــن ال نُي لَكــابٍ و ــود غ   ُأس

  

ــةُ      ــنَّةُ والهِنديـ ــا اَألسـ ــضبِإلّـ   القُـ

  

١١ 

 ــس ــربِ ال ــى ض ــن ِإل َأح ــبِيوف القَواض       
  

   ــنِ الر ــى طَع ــبو ِإل ــاحِ اللَّوَأص ــبِم واع              
  

١٥  
ــدا          مِ العــن د م ــه محر وــر ــم ي ــن لَ مو

  

  بِالقَواضـــبِِإذا اشـــتَبكَت ســـمر القَنـــا   

  

١٥  
 :زهير-

وضـــاعفَ مـــن فَوقهـــا نَثـــرةً         
  

    دتَـــر ـــبنهـــا فُ القَواضلــــوال ع  

  

٥٣  
  :ذو شطب. ١٧
 :امرؤ القيس-

ــدا   ــام إذا غ ــاء الهم ــن درم ــرو ب   وعم
  

 كمـــشية قَـــسورة                    شُـــطَبٍ بـــذي  
  

٣٨٥  
ــا           ــفنا ظُهورنـ ــاه َأضـ ــا دخَلنـ فَلَمـ

  

   ديـــدج ـــشَطَّبِِإلـــى كُـــلِّ حـــارِيم  

  

١٤٩  
  :لوامع. ١٩
  : عنترة-

ــيضِ الر ــوارِقُ البـ ــاوبـ ــعق قـ   لَوامـ
  

      ــد رعالم ــام ــِل الغَم ــارِضٍ مث ــي ع   ف
  

٥٧  
هــا       ء لَــو شَــهِدت زها لَوامــعفيهــا 

  

ــلِ     ــضبٍ وتَكَحـ ــد تَخَـ ــسلَوت بعـ   لَـ
  

١٠٠  
 :المأثور. ٢٠

 :امرؤ القيس-

ــنِ   ــافي ع ــأثورِتُج ــا الم ــي وبينَه    بين
  

ــضلَّعا    ــسابِرِي المـ ــي الـ ــدني علَـ   وتُـ
  

٣٦١  
 : لبيد-

ــددتُ  ــأثوراًوَأعـ ــشورهمـ ــيالً حـ    قَلـ

  

ــي ِللطَّ     ــاد ينتَحـ ــديد العمـ ــقشَـ   راِئـ

  

٩٠  



 ٣٤٣

  :القاطع. ٢١
  : قاطع- أ
  :عنترة-

  هــد ــالقُ غم ــسيفَ ِإخ ــب ال ــيس يعي   ولَ
  

ــوغى     ــومِ ال ــي ي ــان ف ــاطعِإذا ك ــدق الح            
  

٥١  
 فونــواجي ج ــن س ــساماً م ــلَّت ح ســا       و ه

  

ــا     ــسيف َأبيه ــاطعِكَ ــدالق الح ــف رهالم            
  

٥٨  
 :لبيد-

   ــه ــر جفنَ غَي ــسيف ــَل ال ــبحتُ مث   فََأص

  

ــصُل        ــينِ والن ــد القَ ــادم عه ــاطعتَق   ق

  

٨٢  
  :قواطع- ب
  :عنترة-

ــعِ   راقــالِل الب ــن خ ــذارى م الع ــون   جف

  

     ــيضِ الر ــن الب م ــد َأح ــاق ــعِاق لقَواط  

  

٧٨  
           رــساف ــي م ــَل ِإنّ ــا عب ــا ي ــتُ لَه فَقُل

  

     ــدود ــي ح ــت دون ضرــو ع ــعِولَ القَواط  
  

٧٨  
  : الماضي. ٢٢

  :الماضي-أ
  :عنترة-

ــدينِ   ــفُ الحـ ــيفي مرهـ ــاضٍوسـ       مـ
  

ــادا       ــصخر الجمـ ــفاره الـ ــد شـ   تَقُـ
  

٤٧  
   ــض ــِل ال ــٍل مث ــم جحفَ ــه   كَ بابِ هزمتُ

  

    نَّـــدهرِ مـــاضٍبِممـــحٍ َأســـمرو   
  

٧٠  
  : مواضي- ب
  :عنترة-

ــاقَني    ــشرِفات وش ــوتَ الم ــرتُ البي جه  
  

ــقُ     ــيبري ــامِ  المواض ــلِّ قَت ــتَ ظ    تَح
  

١٣٦  
 ــــربض يلَــــةبع دونواضــــيوالم       

  

  وطَعـــن منـــه تَكتَحـــُل المـــآقي      

  

٩٣  
   :صيلم. ٢٣
 :المهلهل-

ــل ِلب ــه قُــ ــٍل يردنَــ ــي ذُهــ   نــ

  

ــصبِروا     ــصيلَمَِأو يــ ــقِللــ    الخَنفَقيــ
  

٥٥  
  :الحداد. ٢٤
 :عنترة-

ــارِ    ــتَ الغُبـ ــُل تَحـ ــت الخَيـ   وَأقبلَـ
  

ــربِ      ــاحِ وضـ ــعِ الرمـ ــدادبِوقـ   الحـ
  

٤٣  
  :مخذم. ٢٥
 :عنترة-

           لَوتُـــهع بِـــالرمحِ ثُـــم نتُـــهفَطَع
  

     ــد ــافي الحديـ ــد صـ ــذَمِة بِمهنَّـ   مخـ

  

١٢٥  
  
  



 ٣٤٤

  : فصال. ٢٦
 :عنترة-

ــردي بِالقَنـــ  ــِل تَـ ــاهم بِالخَيـ ا       ـرعنـ
  

  فَـــصاِلوبِكُـــلِّ َأبـــيض صـــارِمٍ     

  

١٠٧  
كـــانوا يـــشُبون الحـــروب ِإذا خَبـــتْ       

  

   ــد ــلِّ مهنَّــ ــدماً بِكُــ ــصقــ   اِلـفَــ

  

١٠٨  
  :فيصل. ٢٧
  :عنترة-

 لَيـــث        مــن كَــفِّ  فَيــصلٍ وضــربةُ  
  

  لـــى الرفـــاقَ ع ـــدكَـــريمِ الجفـــاق  

  

٩٣  
ــي          ــوارِس َأنَّنـ ــم والفَـ ــُل تَعلَـ والخَيـ

  

     ــة ــم بِطَعنَـ ــتُ جمعهـ ــصلفَرقـ   فَيـ
  

٩٨  
        ــه ــرب عنـ ــشَفتُ الكَـ ــروبٍ كَـ ومكـ

  

    ةربٍلبِـــضعــــانيفَيــــصــــا دلَم   

  

١٤٧  
 :لبيد-

 ــض ــه بِـ ــتُ كُربتَـ ــصٍلربة فَرجـ   فَيـ
  

   ــد ــرغٍ بِالــــ   ماء رذومَِأو ذات فَــــ

  

١٨٥  
  :نشيل. ٢٨
 :لبيد-

ــشيٌل ــدما         نَ ــصوارِمِ بع ــيضِ ال ــن الب م 
  

  تَفَـــضض عـــن ســـيالنه كُـــلُّ قـــاِئمِ  
  

١٩٣  
  :مغاول. ٢٩
 :لبيد-

   وســـطَهمالمغــاوِلَ ومـــدججين تَـــرى 
  

  وذُبـــاب كُـــلِّ مهنَّـــد قرضـــابِ     
  

١٠  
  : نصل-أ: النّصل. ٣٠
 :عنترة-

ــاجِزٍ  ــن حـ ــا مـ ــا بينَنـ ــا مـ   فَرَأيتُنـ
  

   ـــنجِإال المنَـــصِلُلوــص ــيض مفـ    َأبـ
  

١٠٠  
  : لبيد-

ــرداً  ــان فَـ ــري الحومـ ــبح يقتَـ   وَأصـ
  

ــصِل   ــصقالِ كَنَـ ــودثَ بِالـ ــسيف حـ    الـ
  

٩٩  
ــى  ــصِلوولّ ــه         كَنَ ــرقُ متنُ ــسيف يب  ال

  

ـ       لِّ ِإجريــا يــشُقُّ الخَمـــاِئال  علــى كُـ

  

١١٩  
الز يـــبر هت       فََأصـــابحمـــانِ فََأصـــب

  

   ثـــَل الزم ـــهـ جـــاجِ َأنياب   صِلالنُّــ
  

٨٢  
  :نصلم-ب
 :عنترة-

ــصباً   ــبسٍ من ــرِ ع ــن خَي ٌؤ مــر ــي ام   ِإنّ
  

  بِالمنـــصِلشَـــطرِي وَأحمـــي ســـاِئري   

  

٩٨  
م ـــن فَتـــىيلَـــةُ مبـــت عجِبـــذِِّل       عتَب

  

  كَالمنـــصِلعـــاري اَألشـــاجِعِ شـــاحبٍ   

  

٩٩  
ريـــا مفـــرداً       فََأنـــا ســـريتُ مـــع الثُّ

  

      ــدح لــي غَيــر ســؤنِلال منــصالم  

  

١١٤  
  :ناصلم-ج

  ــن ــت بِهِـ ــٌلحفَّـ ــٌل       مناصـ  وذَوابِـ
  

ــواجي     ــٌل ونَـ ــن ذَوامـ ــشَت بِهِـ   ومـ

  

٣٢  



 ٣٤٥

  :صولنُ -د
ســــتَعلَم َأينــــا يبقــــى طَريحــــاً       

  

  صوُلوالنُّـــــتَخَطَّفُـــــه الـــــذوابُِل   

  

١١٢  
  :لأنص-هـ

 ــه ــاجِ فَخاض ــي العج ــري ف ــتُ مه   ورمي
  

  اَألنــصلِ والنــار تَقــدح مــن شــفارِ      

  

١١١  
  : نصال-و
 :لبيد-

    يـــهدلـــى يع الهـــاِلكي نـــوحج  
  

   جتَلــــي نُقَــــبــــاً يبكصاِلالنِّــــم  

  

٩٨  
  : ظبة. ٣١
   :عنترة-

  ويـــــٌل ِلـــــشَيبانٍ ِإذا صـــــبحتُها
  

   ــيض ــلَت بـ ــىالظُّوَأرسـ ــعاعهابـ    شُـ

  

٨١  
         ــمر ــدةٌ وســـ ــديهِم مهنَّـــ بَِأيـــ

  

   ُل الـــضرامِ هـــا ظُباتَكَـــَأنشُـــع   
  

١٣٠  
  :الخلَل. ٣٢
 :لبيد-

  ومعــــي حاميــــةٌ مــــن جعفَــــرٍ
  

  الخلَــلفــي كُــلَّ يــومٍ تَبتَلــي مــا      
  

١٥١  
 : الصفائح. ٣٣

 :المهلهل-

ــيهِم   ــتُ ِإلَـ ــصفاِئحِدلَفـ ــابِالـ    والقَنـ
  

ــانِ      ــي غَطف ــن بن م ــث ــلِّ لَي ــى كُ   عل

  

١٠٠  
 :عنترة-

ــي  ــى دم ــون عل ــامِ ع اَألي ــع ــومي م   وقَ

  

ــا     ــوني بِالقَنـ ــد طَلَبـ ــصفاِئحِوقَـ   والـ

  

٣٣  
ــى        ــا الرح ــى قَطبِه ــا دارت عل ــا كَم ودرن

  

ــامِ الرجــاِل      ــى ه              الــصفاِئحودارت عل
  

٣٦  
   : لبيد-

   صــــــــماً رواوصــــــــفاِئحاً
  

ــضونا    ــسددن الغُـــ ــيها يـــ   ســـ

  

٢٠٠  
  : عقيقة. ٣٤
 :عنترة-

ــيفي  ــةوسـ ــي كَالعقيقَـ ــو كمعـ    وهـ

  

  ســــالحي ال َأفَــــلَّ وال فُطــــارا    

  

٦٢  
  :سفاسق. ٣٥
 :امرؤ القيس-

ــشف  ــستلئمٍ كـ ــه ومـ ــالرمحِ ذيلَـ   تُ بـ
  

ــهسفاســـقَأقمـــتُ بِعـــضبٍ ذي       ميلَـ
  

٤٩٣  
   :ذُباب. ٣٦

 :عنترة-

   الـــدارِعين فَلِّـــقُ هـــامي ـــهذُباب       
  

ــصما      ــاً ومع ــاِل كَفّ ــن اَألبط ــري م   ويف

  

١٣٨  



 ٣٤٦

 :لبيد-
  ومــدججين تَـــرى المغـــاوَِل وســـطَهم 

  

 ذُبــــابرضــــابِوق نَّــــدهكُــــلِّ م   

  

١٠  
٣٧ .الحد:  
 :عنترة-

ــي  ــدويبن داً  بِحــشَي ــداً م ــسيف مج    ال

  

  علــى فَلَــك العليــاء فَــوقَ الكَواكــبِ     

  

١٥  
  : معابل. ٣٨
 : عنترة-

ــي   ــررتُ رمحـ ــنهم َأجـ ــر مـ   وآخَـ

  

     ــي ــي البجلـ ــةٌوفـ ــمعبلَـ   عـ وقيـ

  

٨٥  
 : لبيد-

  لَهـــم فَخمـــةٌ فيهـــا الحديـــد كَثيفَـــةٌ
  

ــي    ــرى الب ــاقهِم تَ ــي َأعن ــابِالض ف            والمع
  

١٢٠  
٣٩ .حارِي :  
 :امرؤ القيس-

ــا    ــفنا ظُهورنـ ــاه َأضـ ــا دخَلنـ   فَلَمـ

  

   جديـــد مـــشَطَّبِحـــارِيِإلـــى كُـــلِّ   

  

١٤٩  
 :المهنّد. ٤٠

  : مهند-أ
  :المهلهل-

ــارِنٍ     ــمر م ــلِّ َأس ــداةَ بِكُ ــوا الع   هزم

  

 نَّــــدهمونــــِل الغَــــديرِ يمــــاني م  

  

٨٧  
  :طرفة-

وظُلــم ذَوي القُربــى َأشَــد مــضاضةً           
  

ــسامِ    ــعِ الح ــن وق م ــرء ــى الم ــدعل          المهنَّ
  

١١٣  
ــةً         ــشحي بِطانَـ ــك كَـ ــتُ ال ينفَـ فَآلَيـ

  

ــشّ    ــق الـ ــضبٍ رقيـ ــدفرتَينِ ِلعـ   مهنَّـ

  

١١٤  
  :عنترة-

  ــم ــالرمحِ ثُـ ــه بِـ ــ فَطَعنتُـ ه      وتُـَعلـ      ــد ــذَمِ  بِمهنَّـ ــدة مخـ ــافي الحديـ    صـ
  

٢٥  
ــبسٍ   ــو ع ــداعى بن ــلِّ تَ ــد    بِكُ        مهنَّ

  

     حــان ــصفُّ ج ــام وال ــُل اله ــسامٍ يزي ح  
  

٣٦  
ي      ـ طَــ   وقَــد شــاهدتُم فــي يــومِ    ــالي       ــدةفعـــ ــدادبِالمهنَّـــ    الحـــ

  

٤٢ 

  ــلِّ ع ــتَ ظ ــري تَح ــتُ مه ــة       َأقحم جاج
  

   ومهنَّــــدبِــــسنانِ رمــــحٍ ذابِــــٍل   
  

٥٧ 

خَليلَــي َأمــسى حــب عبلَــةَ قــاتلي           
  

     ــسام ــديد والحـ ــي شَـ ــدوبأسـ   مهنَّـ
  

٦٠ 

         متُــهزــِل الــضابِ ه ــم جحفَــٍل مث كَ
  

  نَّـــدهرِ  بِممـــحٍ َأســـمرمـــاضٍ و   
  

٧٠ 

ــم  ــَل كَ ــا عب ــة ي ــتُ بِــ  ب   فتنَ ها       ـلي
  

ــضتُها    ــدوخُـــ ــذكَرِبِالمهنَّـــ    الـــ
  

٧٣ 

ــقَ ــلَّ وطَبـ ــة   كُـ ــ  ناحيـ ار       ـغُبـ
  

ــعَل    ــدةوُأشـــ ــاق الربِالمهنَّـــ   قـــ
  

٩٢ 

َأكُــر علــى الفَــوارِسِ يــوم حــربٍ           
  

  قاقــــا  الرالمهنَّــــدةَوال َأخــــشى   
  

٩٤ 



 ٣٤٧

 ـــروبالح ونـــشُبـــت       كـــانوا يِإذا خَب
  

ــلِّ    ــدماً بِكُــ ــدقــ ــصاِل مهنَّــ    فَــ
  

١٠٨  

ــذابِلي  ــديوبِـ ــال     ومهنَّـ ــتُ العـ ــزِل                نلـ ــد اَألجــ ــة والعديــ   ال بِالقَرابــ
  

١١١  
           لَوتُـــهع بِـــالرمحِ ثُـــم نتُـــهفَطَع     

  ــد ــذَمِ  بِمهنَّـ ــدة مخـ ــافي الحديـ    صـ
  

١٢٥  
ــ ــدةٌ  ديهِمبَِأيــ ــ  مهنَّــ           ر ـ وسمــ

  كَـــَأن ظُباتهـــا شُـــعُل الـــضرامِ     
  

١٣٠ 

ــق الـــشّ   ــلِّ رقيـ        مهنَّـــدفرتَينِ بِكُـ
  

ــمما    ــضريبةَ صـ ــى الـ ــسامٍ ِإذا القـ   حـ
  

١٣٨ 

ــارِبٍ   ــون َأوَل ضــ ــدوَأكــ        بِمهنَّــ
  

ــواها     ــد سـ ــاجِم ال يريـ ــري الجمـ   يفـ
  

١٥٥ 

  :زهير-
ــصَبا  ــسجه الـ ــالنَّهيِ تَنـ ــة كَـ   ومفاضـ

  

  بِمهنَّـــدبيـــضاء كَفَّـــتْ فَـــضلَها     

  

٢٥ 

  :لبيد-
ومــدججين تَـــرى المغـــاوَِل وســـطَهم        

  

   قرضـــابِمهنَّـــدوذُبـــاب كُـــلِّ    
  

١٠ 

   :عنترة- :الهندي- ب
ــم       لَه ــوب ــن ال نُي لَكــابٍ و ــود غ ُأس

  

ــا    ــنَّةُ ِإلّـ ــةُاَألسـ ــضبوالهِنديـ    القُـ

  

١١ 

  ــه ــرد جوابـ ــوالً   يـ ــالً          قَـ وفعـ
  

   ــس ــد والـ ــيضِ الهِنـ ــصبِبـ   عادمرِ الـ
  

٤٢ 

ــقَّ   ــتُ الحـ ــديَأقَمـ ــاً       بِالهِنـ  رغمـ
  

   الر ــن ــضالَل مـ ــرتُ الـ ــادوَأظهـ   شـ

  

٤٣ 

ومـــا الفَخـــر ِإال َأن تَكـــون عمـــامتي    
  

           الهِنــديمكَــورةَ اَألطــراف بِالــصارِمِ     
  

٥١ 

ــلٌ   ــاح نواهـ ــك والرمـ ــد ذكرتُـ   ولقـ

  

   ــيض ــي وب ــدمن ــي الهن ــن دم ــر م    تقط
  

١٢٣ 

  :عنترة- :الهندواني - ج
  فيــشر ــِل الم سوانيــد ــدي الهِن ــي ي    ف

  

   ــر ــي َأنـــا عنتَـ   يخَبـــرك عنّـــي َأنَّنـ

  

٦٧ 

  يـكَفّـــــِل  الـــــرمح   خُلـــــقَ 

  

    ــسام ـــالهِندوانوالحـــــ   يــــــ
  

١٤١ 

  َأطيـــــب اَألصـــــوات عنـــــدي
  

    ــــوتص ــــسنوانــــحيـالهِند  
  

١٤١ 

ــا  ــدي ِإذا مـ ــوع يـ ــوتَ طَـ   وَأن المـ
  

  بِالهِنــــدواني وصــــلتُ بنانَهــــا    
  

١٤٨ 

وَأضــرم فــي صــميمِ القَلــبِ نــاراً           
  

ــسامِ     ــضربي بِالحــ ــدوانيكَــ   الهنــ

  

١٤٨ 

  :زهير-
يوانكَالهِنــــدهدــــشهم خزيــــكال ي   

  

    مهــب ــضرب ال ــا تُ ــسيوف ِإذا م ــطَ ال     وس
  

٩٥ 

٤١ .المشرفي: 

 :المهلهل-

ــشرفيةَ ــنهم والمــ ــرج عــ    ال تُعــ
  

  ضـــرباً يقُـــد مغـــافراً ودروعـــا     
  

٤٨ 

 :امرؤ القيس-

ــي  ــشرفيَأيقتُلُنــ ــضاجِعيوالمــ    مــ

  

ــ   ــواِلومــ ــابِ َأغــ   سنونَةٌ زرقٌ كََأنيــ

  

١١٠ 



 ٣٤٨

  :عنترة-
ــِل  سفيــشر ــدي الم ــي ي ــدواني ف    الهِن

  

   ــر ــي َأنـــا عنتَـ   يخَبـــرك عنّـــي َأنَّنـ

  

٦٧ 

ــا ــر فَظَلنـ ــشرفيةَ   نَكُـ ــيهِم         المـ  فـ
  

  لَـــدنِ الـــس خُرصـــانوثَقَّـــفالم رِيمه  
  

٨٧ 

ــى ا ــوفحتّـ ــتَباحوا آَل عـ ــوةًسـ    عنـ

  

  يفــشر ــذُّ بِالمــ ــيجِ الــ   بِل وبِالوشــ

  

٩٨ 

  قَــةم َأخــو ثنــازِالً    فــيه ــضارِبي 
  

  يفــشر ــزِلِ  بِالمـ ــم ينـ ــارِس لَـ    وفـ

  

١٠٠ 

ــد الطَّ ــسنُجيـ ــن بِالـ ــوالي مرِعـ    العـ

  

  ــس ــضرِب بِالــ ــشرفيهيوف ونَــ       المــ
  

١٥٦ 

ــطَّ ــص ِإذا اض ــمعتَ ال بوا ســيهِمور   تَ ف
  

    ـــوتص ـــاً غَيـــرخَفييفـــشرالم  
  

١٥٧  
 :زهير-

ــشّونَها  ــشرفيةيحــ ــابِالمــ    والقَنــ
  

  وفتيــانِ صـــدق ال ضــعافٌ وال نُكـــلُ    

  

٦٠  
 :يماني. ٤٢

 :طرفة-
    ــه ــراً منازِلُ ــدارِ قَف ــم ال ــرِفُ رس   َأتَع

  

ــانيكَجفــنِ     ــه؟اليم ــي ماثلُ           زخــرفَ الوشْ
  

٢٠٧  
 :عنترة-

ــدا          الع تــد ــا ج ــطو حينَم ــتُ َأس ــه كُن بِ
  

  يمـــانيغَـــداةَ اللقـــا نَحـــوي بِكُـــلِّ   

  

١٤٦ 

ـ     دنٍ       ـبَِأســمر مــن رِمــاحِ الخَــطِّ لَـ
  

ــيض صـــارِمٍ ذَكَـــرٍ         يمـــانِوَأبـ

  

١٤٧  
  : نجاد.٤٣
 :عنترة-

  ويــشكو الــسيفُ مــن كَفّــي مــالالً    

  

  جــــادالنِّي حمــــَل ويــــسَأم عــــاتق 

  

٤٢  
 :لبيد-

  ــه ــواد خَليلـ ــبح سـ ــد رأى صـ   ولَقَـ

  

   هــيف ــاِئمِ سـ ــينِ قـ ــن بـ ــِلمـ                   والمحمـ
  

١٢٧ 

ــوا    ــى توجه ــومِ حت ــراةَ الق ــربنَا س ض  

  

     الســراعاً وقــد بــلَّ النجيــعحــامالم  

  

١٢٠  
   :جفْن. ٤٤

  :جفن-أ
  :طرفة-

ــدارِ قَ   ــم ال ــرِفُ رس ــه َأتَع ــراً منازِلُ   ف
  

ــنِ   ــه  كَجف ــي ماثلُ ــرفَ الوش ــانِ زخ             اليم
  

٢٠٧ 

 :لبيد-
   يرانَـــةع ةـــرح ـــقرافالم ـــدُأج  

  

ــرجٍ    ــنِح ــؤومِ  كَجف ــرِ س ــسيف غَي    ال

  

١٨٦ 

   ــر غَي ــسيف ــَل ال ــبحتُ مث ــهفََأص        جفنَ
  

      عالنــصُل قــاطالقَــينِ و هــدع متَقــاد  
  

١٧١  
 :عنترة-:  جفون- ب

ــواجي   ــن س ــساماً م ــلَّت ح ســاو   جفونه

  

    ــد الح ــف رهعِ المــاط ــا الق ــسيف َأبيه   كَ
  

٥٨  



 ٣٤٩

   :القراب. ٤٥

 :امرؤ القيس-

 ونُمرقـــي       والقـــرابكَـــَأنّي ورِدفـــي 
  

  ــرات ــرٍ وارِد الخَبِـ ــرِ عيـ ــى ظَهـ   علـ

  

١٩٣ 

   ونُمرقـــيوالقـــرابكَـــَأنّي ورحلـــي 
  

    ــق ــد نَقنَـ ــي ذي زواِئـ ــى يرفَِئـ   علـ
  

٣٢٣ 

   ونُمرقـــيوالقـــرابكَـــَأنّي ورحلـــي 

  

   ــيص ــصغارِ وبـ ــروِ الـ ــب ِللمـ   ِإذا شُـ
  

٣٣٧ 

 :لبيد-

ــي  ــتُ كَفّـ ــرابفَثَنَيـ ــيوالقـ    ونُمرقـ
  

ـ        سعانِومكــــانَهن الكــــور والنِّـــ

  

٢٠٨ 

 :المحمل. ٤٦

 : امرؤ القيس-
  ــوع ــت دم ةً فَفاضــباب ــي ص ــينِ منّ الع  

  

ــى النَّ   ــي عل معــلَّ د ــى ب ــرِ حتّ ــيح   محمل
  

٦٣ 

   : الرمح ومجاله- ثانياً

  :الرمح- ١
  :رمح- أ
  :المهلهل-

  درِهبِـــص نـــوءيالـــرمحو       فيـــه 
  

ــالبعيرِ    ــدب كَـــ ــه خَـــ   ويخلُجـــ
  

٤٠ 

ــى         ــامى والحمـ ــِل واليتـ ــن ِلَألرامـ مـ
  

   الـــسيفوــسِالـــرمحِو    الـــدقيق اَألملَـ

  

٤٦ 

قَرنــــا مــــربطَ المــــشَهرِ منّــــي       
  

   ــع ــحٍمــ ــساِلرمــ ــف عــ    مثَقَّــ

  

٧١ 

  :امرؤ القيس-
   فَيطعنُنــي بِـــه رمــحٍ ولَــيس بِــذي   

  

   ولَــيس بِـــذي ســيف ولَـــيس بِنَبـــالِ    
  

١١١ 

   خَـــد مـــذَلَّقٌالـــرمحِيبـــاري شَـــباةَ 
  

  ــلِّ م ــهوق  ِلكُـ ــب سـ ــاة َأو ِلَأحقَـ   هـ

  

٣٣٠ 

  عــضج ــي ي ــلَّ غُالم ــرمحوظَ ــه       ال  حولَ
  

     قــهو ــب سـ ــاة َأو ِلَأحقَـ ــلِّ مهـ   ِلكُـ

  

٣٣٠ 

ــشفتُ   ــستلئمٍ كـ ــالرمحِومـ ــهبـ    ذيلَـ
  

ــه    ــقَ ميلَـ ــضبٍ ذي سفاسـ ــتُ بِعـ   أقمـ

  

٤٩٣ 

 : طرفة-

       رمحــه َبــي َأنــزَل الجبــار عامــُل    
  

ــنِ   ع  ــسنابِك ــين ال ب ــر ــى خَ ــسرجِ حتّ   ال
  

١٩٩ 

  : عنترة-
ـ   ـ حاء النُّـيفــيض ســناني دمـ           ورِ ـــ

ــي    ــد  ورمح ــع ال م ــشُك ــ ي هـرعِ قَلب  
  

٩  
ــسي   ــيفي َأني ــيس ــتْ       ورمح ــا نَهِم ـ        كُلَّم ــدحاِل ِإلَيهـ ــد ال ـ ـُأس ــاَل جانبـ   هـا م

  

١٠  
 ــربِ م الح ــار ــوض غم ــى يخ ــسماً       فَت بتَ

  

   ــنان ــي وسـ ــرمحِوينثَنـ ــضبالـ    مختَـ
  

١١  
       فيــــهعبــــاً ور رِجلَــــه كــــرحي

  

   ــنان ــرمحِسـ ــشّ الـ ــع كَالـ   هابِ يلمـ
  

١٣  



 ٣٥٠

  وــر ــم ي ــن لَ موــه محــدا     ر مِ العــن د م     

  ِإذا اشـــتَبكَت ســـمر القَنـــا بِالقَواضـــبِ  
  

١٥  
ــسي ــده يـبِـ ــف حـ ــي المنايـ ا       ـزجـ

  

ــحٍ   ــورمـ ــدره الحتـ ــتُـ صـ   فُ المميـ
  

٢٥  
بِـــسيف حـــده يزجـــي المنايـــا          

  

ــحٍ   ــتُ ورمـ ــفُ المميـ ــدره الحتـ    صـ
  

٢٥  
  ــنان ــارِمي وسـ ــوال صـ ــيولَـ        رمحـ

  

ــادا    ــبسٍ عمـ ــو عـ ــت بنـ ــا رفَعـ   لَمـ
  

٤٧  
  ــواه ــا يه ــب كَم ــيُأح ــارِمي  رمح  وص

  

     ــد ــابِغَةٌ نَهـ ــفٌ وسـ ــابِغَةٌ زغـ   وسـ
  

٤٨  
ــانَتي  ــيوريح ــسي       رمح جلــاتُ م ــد        وكاس ــى المج ــراصٍ عل ح ــادات ــاجِم س   جم

  

٥١  
ــضتُها          ــد خُـ ــة قَـ ــة مجهولَـ وتَنوفَـ

  

ــسنانِ    ــحٍبِـ ــد رمـ ــم تَخمـ ــاره لَـ    نـ
  

٥٦ 

       ــة جاجــلِّ ع ــتَ ظ ــري تَح ــتُ مه     َأقحم

ــدرمــــحٍبِــــسنانِ       ذابِــــٍل ومهنَّــ
  

٥٧  
   ــض ــِل ال ــٍل مث ــم جحفَ ــه       كَ بابِ هزمتُ

  

   َأســــمرِورمـــحٍ بِمهنَّـــد مـــاضٍ     
  

٧٠  
ــشّاقُ       عربِيــــةٌ يهتَــــز لــــين قَوامهــــا      ــه العـ ــاًفَيخالُـ ــمرارمحـ    َأسـ

  

٧٤  
ــي ــا اورمح ــة      ِإذا م كَريه ــوم ي ــز هتَ

  

  تَخـــر لَـــه كُـــلَّ اُألســـود القَنـــاعسِ  
  

٧٦  
ــل          ال تَحو دو ــن ــرو ب ــا عم ــدونَك ي فَ

  

 ــي ــاوِسِ  فَرمحـ ــدم اَألشـ ــآن ِلـ    ظَمـ
  

٧٦  
 ــت ــيورَأي ــاً        رمح ــوبِ محكَّم ــي القُل  ف

  

  وعلَيــه مــن فَــيضِ الــدماء نُقــوشُ      
  

٧٧  
ــيفي   ــسبتي سـ ــينـ ــا        وهورمحـ مـ

  

  يؤنـــساني كُلَّمـــا اشـــتَد الفَـــزع      
  

٨٠  
 ــاض ــيوخ ــدا        رمح ــشاها وغَ ــي ح  ف

  

ــالعها     ــا َأضـ ــع دروعهـ ــشُك مـ    يـ
  

٨١ 

ــي ــسورمحـ ــنان         الـ ــه سـ مهرِي لَـ
  

ــاعِ     ــي يفـ ــارٍ فـ ــِل نـ ــوح كَمثـ   يلـ
  

٨٢ 

ِإن المنيــــةَ يــــا عبيلَــــةُ دوحــــةٌ       
  

  ــا و ــيَأنـ ــاورمحـ ــلُها وفُروعهـ    َأصـ
  

٨٢  
 مــع جبــانٍ         رمحــيولَــو َأرســلتُ  

  

     لقـــى الـــستـــي ييببِه باعالَكـــان  
  

٨٤  
ــررتُ   ــنهم َأجـ ــر مـ ــيوآخَـ        رمحـ

  

  قيــــعلَــــةٌ وعبم ــــيلجفــــي البو  
  

٨٥  
ــيفي   ــلي س ــيس ــن قتــالي        ورمح ع 

  

ــربِ    ــي الح ــا ف ــا هم ــي رِفاق ــا ل    كان
  

٩٤  
ــرمحوســاِئلي  ــه      ال ــتُ بِ ــل طَعن ــي ه  عنّ

  

  حــرِ والحنَــك   ِإلّــا المــدرع بــين النَّ    
  

٩٥  
ــقي   ــسام وَأس ــقي الح ــرَأس ــه       محال  نَهلَتَ

  

     ــد ــن ال ــشى م ــرن ال َأخ الق ــع َأتبوكر  
  

٩٥  
     فَنَثَـــرتُهم لَمـــا َأتَـــوني فـــي الفَـــال   

ــحٍبِــــسنانِ    ــدرمــ ــفّاك ِللــ   ما ســ
  

٩٦  
َأو َأنكَـــرت فُرســـان عـــبسٍ نـــسبتي      

  

   نانمحــيفَــسلــي  ر ــرقي ــسامالحو   
  

١١١  
ــشَكَكتُ  ــالرمحِفَـ ــه       بِـ ــم ثيابـ  اَألصـ

  

  لَـــيس الكَـــريم علـــى القَنـــا بِمحـــرمِ  
  

١٢٤  
 نتُـــهمحِبِـــالر فَطَع        لَوتُـــهع ــذَمِ         ثُـــم ــدة مخـ ــافي الحديـ ــد صـ   بِمهنَّـ

  

١٢٥ 

ــا  ــتُ رعيلَهـ ــالرمحِوزعـ ــذراً       بِـ       شَـ

  علـــى ربِـــذ كَـــسرحانِ الظَـــالمِ     
  

١٣٠  
ــامي          ــى حمـ ــي َأن َألقـ ــافُ علَـ تَخـ

  

ــرمحِبِطَعـــنِ    ــسامِالـ ــربِ الحـ    َأو ضـ
  

١٣٣  
 وصـارِمي         رمحـي  يـا ابنَـةَ العبـسي        سلي

  

ــاجِمِ     ــربِ اَألع ــومِ ح ــي ي ــال ف ــا فَع   وم
  

١٣٣  



 ٣٥١

  وذُلّــــاً وعــــزي قاِئــــد بِزِمــــامي      ناصــري وحــسامي        ورمحــي َأظُلمــاً 
  

١٣٦  
ــدارِهم          ــا بِـ ــد َأنَخنـ ــومٍ قَـ        َأال رب يـ

ــيفي      بِهِــم س ــيم    المقَومــاورمحــيُأق
  

١٣٧  
ــالي         ــي درج المعــ ــى َأن َأرتَقــ          ِإلــ

ــرمحِبِطَعـــنِ    ــسامِالـ ــربِ الحـ    َأو ضـ
  

١٣٨  
ــقَ  ــرمحخُلـــ ــ  الـــ ي       ـ ِلكَفّـــ

  

  يـ الهِندوانـــــــ  امـوالحـــــــس  
  

١٤٠  
 ــرير ــرمحِوصـــ ــراً      الـــ  جهـــ

  

ــانِ    ــوم الطعــ ــوغى يــ ــي الــ   فــ
  

١٤١  
ــ ــدينِ       ِإذا خَــ ــاني بِــ صمي تَقاضــ         

  ــد ــضيتُ الـ ــالرمحِين قَـ ــي الربِـ   دينـ
  

١٤٢ 

       رمحـــيعلَـــوتُ بِـــصارِمي وســـنانِ 
  

    الـــس لـــى ُأفـــقينِعالفَرقَـــدها و  
  

١٤٢  
ــيفي          ــا وســ ــه ِإلّــ ــا لَبيتُــ ومــ

  

ــي   ــانِ   ورمح ــا رِه ــوغى فَرس ــي ال    ف
  

١٤٧  
     عنّـــي       الـــرمح ســـَألت َأعبلَـــةُ لَـــو

  َأجابـــك وهـــو منطَلـــقُ اللـــسانِ     
  

١٤٨  
           دــي س ــن ــيد واب ــي س ــاَل ِإنّ ــن ق مو

  ج

ــذا     هيفي وــس ــرمحفَ ــا ال ــي وخاِلي مع   
  

١٦٠  
ــشَيرٍ كلَيهِمــا            ــي قُ ــا ابنَ ــارِس فيه ُأم

  

  ـــيمحبِرالـــد لَـــهـــلَّ عامتّـــى بح م  
  

١٦١  
  :زهير-

  ــع وضال م ــة عيــذي م ــرمحِبِ ــسلمال م   

  

       لُــهخاذ ال مــا خَلــفَ ذِلــكو طءِلــب  

  

٦٨  
           لُــهاً َأنامــصفَرم ــرنالق كقــد أتــر

  

ــي    ــد ف ــرمحِيمي ــنِ ال ــاِئحِ اَألس ــد الم يم   

  

١٠٥  
  :رماح- ب
  :المهلهل-

 ــه ــاحعرفَتـ ــأ   رِمـ ــا يـ ــرٍ فَمـ  بكـ
  

ــد   ــذاال خُـــ ــه والقَـــ   ن ِإال لَباتـــ
  

٦٤  
ــرنا            س ــوم ــا ي ــاس مثلَن ــر الن ــم ي لَ

  

    ــك ــسلُب الملـ ــاحِنَـ ــبِالرمـ   واِل الطِّـ

  

٧٠  
ــي  ــاحنَرمـ ــا      الرمـ ــدينا فَنورِدهـ  بَِأيـ

  

ــا    ــراً َأعاليهـ ــصدرها حمـ ــضاً ونُـ   بيـ
  

٩١  
  :امرؤ القيس-

ــرافُ  ــاه َأطـ ــاحِتَحامـ ــاًالرمـ    تَحاميـ

  

  طّـــاِلوه مكُـــلُّ َأســـح لَيـــهع جـــاد  

  

١١٨  
  :طرفة-

ــا    ــد طَلَّقَتهـ ــة قَـ ــاوكارِهـ        رِماحنـ
  

ــذرِفُ     ــاء تَـ ــين بِالمـ ــذنَها والعـ   وَأنقَـ
  

١٩٠  
  :عمرو بن كلثوم-

 عــز ــه مـ ــاحِغادرتَـ ــهلَتالرمـ    وَأسـ

  

               لَـــك وردةٌ كَالـــسيد طاميـــةُ الحـــضر  
  

٣٩  
  :الحارث-

  وثَمــــانون مــــن تَمــــيمٍ بِأيــــدي

  

ــم    ــاحهـ ــضاء رِمـ ــدورهن القَـ    صـ
  

٦٤  
  : عنترة-

ــبِ      القَواض ــسيوف ــربِ ال ــى ض ــن ِإل َأح    

ــنِ     ــى طَع ــبو ِإل ــاحِوَأص ــبِ اللّالرم واع  
  

١٥  
 ــاك ــم لَحــ ــم تَعلَــ ــي       اُهللاَألَــ  َأنّــ

  

ــتُ ذَوي     ــم ِإذا لَقيــ   الرمــــاحَِأجــ
  

٣٤  



 ٣٥٢

ــا    ــاً فَلَقَتهـ ــررن هامـ ــايجـ            رِماحنـ

ــنهن اللّ    ــُل مـ ــساِئح تَزيـ ــى والمـ   حـ
  

٣٧ 

 م كَـــَأنهبِئـــرٍ         رِمـــاح َأشـــطان 
  

    ــدود ــة خُـ ــلِّ مدلَجـ ــي كُـ ــا فـ   لَهـ
  

٤٠ 

ــارِ           ــتَ الغُبـ ــُل تَحـ ــت الخَيـ وَأقبلَـ
  

ــعِ    ــاحِبِوقـ ــداد الرِمـ ــربِ الحـ    وضـ
  

٤٣ 

ــ ــا     جـ ــصوارِم بينَنـ ــا الـ اروا فَحكَّمنـ      

ــرافُ    ــضت وَأطـ ــاحِفَقَـ ــهودالرمـ    شُـ
  

٥٢ 

 ـــعتَلم البـــيضوالرمـــاحــٌل       و  عواسـ
  

ــين مجـــ     ــوم بـ ـــوالقَـ   دـدٍل ومقَيـ
  

٥٧ 

ــي        ــدوني وَألتَقـ ــا َأبعـ ــو ِإذا مـ     وَأدنـ

  ــاح ــواجِ   رِم اله ــر حم وــنه ــدا ع رِ الع  
  

 ٦٨   
         ــه ــب حولَـ ــر والمقانـ ــولّى زهيـ تَـ

  

   الـــشواجِرِالرمـــاحِقَتـــيالً وَأطـــرافُ   
  

  ٦٨  
 تَكـــفُ النجيـــع صـــدورها       ورِماحنـــا

  

ــي    ــاب فَتَختَلـ ــي الرِقـ ــيوفُنا تَخلـ   وسـ
  

١٠٠ 

  ــك ــد ذكرتُـ ــاحوالرولقـ ــٌلمـ    نواهـ
  

   ــد ــيض الهن ــي وب ــ تقْمن ــن دطُ ــر م يم  
  

١٢٣ 

  ــر ــدعون عنتَـ ــاحوالريـ ــا       مـ  كََأنَّهـ
  

  َأشـــطان بِئـــرٍ فـــي لَبـــانِ اَألدهـــمِ   
  

١٢٦ 

ــتْ  ــاححال ــم   رم ــيضٍ دونك ــي بغ    ابن
  

ــرم    ــم يج ــن ل ــربِ م ــواني الح   وزوتْ ج
  

١٢٧  

        قَواصـــد  مـــاحوالروتَـــصهُل خَوفـــاً  

ــمِ      ــسالَل اَألراقـ ــسلُّ انـ ــا وتَنـ   ِإلَيهـ
  ج

١٣٤ 

 ـــزــاًتَه ــا       رِماحـ  فـــي يـــديها كََأنَّمـ
  

  بــات صــرفَ مــدامِ   ســقين مــن اللَّ    
  

١٣٦ 

       بِرِماحنـــاوِإنّـــا َأبـــدنا جمعهـــم   
  

ــا      ــشَهم فَتَحطَّمـ ــربنا كَبـ ــا ضـ   وِإنّـ
  

١٣٧  
 الخَـــطِّ لَـــدنٍ       رِمـــاحِبَِأســـمر مـــن 

  

  وَأبـــيض صــــارِمٍ ذَكَـــرٍ يمــــانِ    
  

١٤٧  
 بنـــي بغـــيضٍ      رِمــاح لَعمـــرك مـــا 

  

  تَخــــون َأكُفَّهــــم يــــوم الطعــــانِ  
  

١٤٨ 

ــشُّ  ــن ال م ــشجاع ــا ال ــرِعت       ودن جاعِ وُأش
  

   ــمر ــاحِس ــا  الرم ــتالف قَناه ــى اخ    عل
  

١٥٤  

ــا         ــصفون ِإذا دعينــ ــن المنــ ونَحــ
  

ــنِ     ــى طَعـ ــاحِِإلـ ــسالرمـ   مهرِيه الـ
  

١٥٦ 

      ردينَــة    رِمــاحِعــواِلي زرقــاً مــن   

ــا     ــين اَألفاعيـ ــالبِ يتَّقـ ــر الكـ   هريـ
  

١٥٩ 

  :زهير-
  ِإذا فَزِعـــوا طـــاروا ِإلـــى مـــستَغيثهِم

  

ــواَل    ــاحِط ــزلُ الرم ال عــعافٌ و ال ض   
  

٥٩ 

  الــد ــشوح عملَــنرعِ َأنــتَ لَنــا ِإذا        و
  

     لَــقالع ــنانَهِلَــت ملرمــاحلَّــتعو   
  

١٨ 

ــيهِم    ــرت علَ ــا ج ــرك م ــاحهملَعم        رِم
  

ــثَلَّمِ   دم ا   ــِل المـ ــك َأو قَتيـ ــنِ نَهيـ   بـ

  

٨٥ 

  :لبيد-
  لَــــو َأن حيــــاً مــــدرِك الفَــــالحِ

  

    ــب ــه مالعـــ ــاحَِأدركَـــ   الرمـــ

  

٣٤ 

  :أرماح- ج
 :المهلهل-

ــساقي   ــداً نُـ ــاعلَموا  غَـ ــاً   فَـ   بينَنـ

  

ــاَأرما   ــالر  حنـ ــك كَـ ــن عاتـ   حيق مـ
  

٥٦ 

  



 ٣٥٣

  : عنترة-
ــدوني   ــد َأوعـ ــاحٍقَـ ــةبَِأرمـ    معلَّبـ

  

      ــالق ــانِ َأخ ــن الحوم م ــن ــود لُقط   س
  

٩٠ 

ــا   ــصاصةَ بيتنـ ــي خَـ ــاتَكفـ   َأرماحنـ

  

ــلِ     ــم يفعـ ــا لَـ ــةُ َأينـ ــالَت نَعامـ   شـ

  

١٠٢ 

ــصدت  ــع َأقـ ــوداً والمقَطَّـ ــداً وسـ   زيـ

  

ــا   ــاللِ   ومجاَأرماحنـ ــن هـ ــع بـ   شـ

  

١٠٧ 

  :زهير-
  كُمــل ــى رِس ــم ! عل ــنُعدي وراءكُ ــا س   ِإنّ

  

ــنَعكُم    ــافَتَمــ ــنُعذَرَأرماحنــ    َأو ســ
  

٣٢ 

  :  ثقاف- أ :الثقاف. ٢
  : عمرو بن كلثوم-

 ــض ــافُالثِِّإذا عـ ــا اقـ ــمَأزت بِهـ   شـ

  

ــا    ــشَوزنَةَ زبونـــ ــتهم عـــ   وولَّـــ
  

٧٩ 

 :عنترة-
الر ــصيح ــتَـ ــاتهِم       دينيـ ــي حجبـ اتُ فـ

  

ــي     ــوالي ف الع ــياح صــاف ــبِالثق    المثَقَّ

  

١٧ 

  :مثقّف- ب
  : المهلهل-

  قَرنــــا مــــربطَ المــــشَهرِ منّــــي
  

ــحٍ    ــع رمــ ــفمــ ــساِلمثَقَّــ    عــ
  

٧١ 

  :عنترة-
ــرتُها           ــرة باشَ ــن غَم ــم م ــَل كَ ــا عب ي

  

  ــف ــمرِ  بِمثَقَّـ ــواِئمِ َأسـ ــلبِ القَـ    صـ
  

٧٠  
         ةَ فـــيهِميفـــشرالم فَظَلنـــا نَكُـــر     لَـــدنِ الـــس خُرصـــانو رِيمهثَقَّـــفالم  

  

٨٧  
        ــاق ــمك والعنــ ــسحُل دون ضــ َأمــ

  

   ــان ــةطعـــ ــدبِالمثَقَّفَـــ   قاق الـــ
  

٩٣  
ــاوِد التَّ ــضيه        ومعـ ــاَل مـ ــرارِ طـ كـ

  

ــلِّ    ــاً بِكُــ ــفطَعنــ ــسمثَقَّــ   اِل عــ
  

١٠٨  
ــا         ــار المنايــ ــدوا نــ ــا َأوقَــ ولَمــ

  

   بِـــــَأطرافثَقَّفَـــــةـــــواليالمالع   
  

١١٣  
       كَفّـــي بِعاجِـــِل طَعنَـــة ت لَـــهجـــاد

  

  ــف ــومِ  بِمثَقَّـ ــوبِ مقَـ ــدق الكُعـ    صـ
  

١٢٤  

ــولّى         ــا تَــ ــؤاده لَمــ شَــــكَكتُ فُــ
  

ــصدرِ    ــفبِـ ــسنانِ مثَقَّـ ــي الـ    ماضـ
  

١٤٩ 

  :لبيد-
   لَـــدنٍ وعـــضبٍ مثَقَّـــفوكُـــلِّ 

  

     الـــس ـــضارِبِهلـــى مع تُـــذَرمام  
  

٢٩٤ 

  :أسمر. ٣
  : المهلهل-:أسمر-أ

ــلِّ    ــداةَ بِكُ ــوا الع ــمرهزم ــارِنٍَأس    م

  

                 ومهنَّــــد منــــِل الغَــــديرِ يمــــاني  
  

٨٧ 

  :عمرو بن كلثوم-
ــسمرٍ ــدنٍ بِـ ــي لُـ ــا الخَطِّـ ــن قَنـ    مـ

  

ــا    ــيضٍ يختَلينـــ ــَل َأو بِبـــ   ذَوابِـــ
  

٧٤ 

  



 ٣٥٤

  :عنترة-
   ــض ــِل ال ــٍل مث ــم جحفَ ــه      كَ بابِ هزمتُ        

  َأســـمرِ بِمهنَّـــد مـــاضٍ ورمـــحٍ     
  

٧٠  
ــرتُها           ــرة باشَ ــن غَم ــم م ــَل كَ ــا عب ي

  

ــواِئمِ      ــلبِ القَـ ــف صـ ــمربِمثَقَّـ     َأسـ
    

٧٠  

ةٌ يهتَــــز لــــين قَوامهــــا       عربِيــــ
  

ــاً      ــشّاقُ رمحـ ــه العـ ــمرافَيخالُـ   َأسـ
  

٧٤  
  لمــا رأيــت العبــد وســط صــفوفنا    

  

ــه     ــتُ فيـ ــرراً أكرهـ ــمرامتكـ   ١٦٤             األسـ
  :مرس- ب
  :عنترة-

   القَنــــا ِإلَــــي انتــــسابوِلــــسمرِ
  

    عــــاني ُأجيــــبــــوادي ِإذا دجو  
  

٢٠  
ــ ــرد جوابــ ــالًيــ ــوالً وفعــ   ه قَــ

  

    ــد ــيضِ الهِنـ ــسبِبـ ــصعادمرِوالـ    الـ
  

٤٢  
ــُل  ــسوذَوابِـ ــا  الرمرالـ ــاق كََأنَّهـ   قـ

  

   دــٍل َأســـو ــامِ نُجـــومِ لَيـ   تَحـــتَ القَتـ
  

٥٧  
ــواترِ   ــفار البـ ــا شـ ــن حالَفنـ   ِإذا نَحـ

  

  ــمر سرِ  وــضوام ــاد ال ــوقَ الجِي ــا فَ    القَن
  

٦٨  
 ــيض ــمربـ ــضارِبوسـ ــي مـ   ها تَحمـ

  

ــالبيضِ      ــابٍ بِـ ــاد غـ ــسَأسـ   مرِوالـ
  

٧٢  
ــاً  ــد قَلبـ ــد َأشَـ ــن الحديـ ــتُ مـ   خُلقـ

  

  وســمرِفَكَيــفَ َأخــافُ مــن بــيضٍ      
  

٧٣  
ــلٍ   ــصوارِمٍ وذَوابِــ ــةٌ بِــ   محجوبــ

  

ــمرٍ   ــشَّ  ودونسـ ــد الـ ــا ُأسـ   رى خباِئهـ
  

٧٤  
  وفـــاض علـــي بحـــر مـــن رِجـــاٍل

  

   ــــنبِــــَأمواجٍ مامرِالــــس لــــدقاق  
  

٩٢  
ــشَقُ   ــي َأعـ ــسوِإنّـ ــواليمرالـ    العـ

  

   الر ــيض ــشَقُ البـ ــري يعـ ــاقاوغَيـ   شـ
  

٩٤  
   ــد ــتَ ُأسـ ــاً قُلـ ــهِدوا هياجـ   ِإذا شَـ

  

   ـــنمـــرينِمرِالـــسالـــذوابِِل فـــي ع   
  

١٥٠  
ــشُّ ــا ال ــشُّودن ــن ال م تجاعــرِع   جاعِ وُأش

  

  ــمر ــى ا  اس ــاحِ عل ــا لرم ــتالف قَناه   خ
  

١٥٤  
ــ ــس د الطّنُجيـ ــن بِالـ ــواليعـ   مرِ العـ

  

ــشرفيهذ   ــسيوف المــ ــضرِب بِالــ   ونَــ
  

١٥٦  
  : المطّرد.٤
 :امرؤ القيس-

ــرِداً ــرو       ومطَّـــ ــاء الجـــ  كَرِشـــ
  

ــن خُلُـــبِ النَّ      خلَـــة اَألجـــرد رِ مـ

  

٣٤٨  
  :رواعف. ٥
 :المهلهل-

          ـــهقَوم َأســـلَمو ـــهتهجمنَجـــا بو
  

   المــــرانِرواعــــفَلين متَــــسربِ  

  

٨٧  
  : المران.٦
  :  مران-أ
 :المهلهل-  

ــا  ــضيق ِإذا دعـ ــن ِللمستَـ ــن مـ   ويقُلـ

  

ــوالي     ــضبِ عـ ــن ِلخَـ ــرانَِأم مـ   المـ
  

٨٣  
          ـــهقَوم َأســـلَمو ـــهتهجمنَجـــا بو

  

ــسربِلين رواعــــفَ       المــــرانِمتَــ
  

٨٧  



 ٣٥٥

  :مارن- ب
 :المهلهل-  

ـ  ــوا العـ ــمر  هزم ــلِّ َأس   مــارِنٍداةَ بِكُ

  

  ومهنَّـــد منـــِل الغَـــديرِ يمـــاني      

  

٨٧  
 : خرصان.٧

 :عنترة-
   ةَ فـــيهِميفـــشرالم فَظَلنـــا نَكُـــر  

  

  خُرصـــانولَـــدنِ الـــس ثَقَّـــفالم رِيمه  

  

٨٧  
  :الحربة. ٨
 :امرؤ القيس-

ــا    ــراجمِ فوقَهـ ــدب البـ ــةٌ حـ   موثَّقـ
  

  ــب ــاتٌحرائـ ــمر مرهفـ ــواعص سـ    قـ
  

٤٥٦  
  :المخراق. ٩
 :امرؤ القيس-

 ضــي ــالمخراقوَأبـ ــده كَـ ــتُ حـ    بلَّيـ

  

    راتــص ــساق والقَـ ــي الـ ــه فـ   وهبتَـ

  

١٩٧  
  :ذوابل. ١٠

  :ذوابل-أ
  :عمرو بن كلثوم-

ــدنٍ  ــي لُـ ــا الخَطِّـ ــن قَنـ ــسمرٍ مـ   بِـ

  

ــَل   ــاذَوابِـــ ــيضٍ يختَلينـــ    َأو بِبـــ
  

٧٤  
  : عنترة-

ــهِدوا هي ــد         ِإذا شَـ ــتَ ُأسـ ــاً قُلـ اجـ
  جج

  الـــس ـــنـــرينِوابِِلالـــذَّمرِ مفـــي ع   
  

١٥٠  
ســــتَعلَم َأينــــا يبقــــى طَريحــــاً       

  

   النُّـــــوابُِلالــــذَّ تَخَطَّفُـــــهصوُل و  
  

١١٢  
ــٌل    ــن مناصـ ــت بِهِـ ــٌلخفَّـ        وذَوابِـ

  

ــواجي     ــٌل ونَـ ــن ذَوامـ ــشَت بِهِـ   ومـ
  

٣٢  
ــصوارِ  ــةٌ بِــ ــٍلمٍ محجوبــ       وذَوابِــ

  

ــشَّ    ــد الـ ــا ُأسـ ــمرٍ ودون خباِئهـ   رىسـ
  

٧٤  
ــُل ــا         وذَوابِـ ــدِقاق كََأنَّهـ ــسمر الـ  الـ

  

   دــٍل َأســـو ــامِ نُجـــومِ لَيـ   تَحـــتَ القَتـ
  

٥٧   
ــا  ــذوابِِلَأقَمنـ ــربٍ        بِالـ ــوقَ حـ  سـ

  

  فـــوس لَـــه متاعـــا  وصـــيرنا النُّ  
  

٨٣  
  : ذابل- ب
  :عنترة-

ـ  ــان عـ ــي الر ك ــدتي ف عــا      وني و زاي
  

ــي     ــان درعـ ــيكـ ــساماوذابِلـ    والحـ

  

١٣٧  
      ــة جاجــلِّ ع ــتَ ظ ــري تَح ــتُ مه َأقحم

  

  دـَ ومهنّـــذابِـــٍلبِـــسنانِ رمـــحٍ    

  

٥٧  
  :اللدن. ١١
 :المهلهل-

 ــــمبَِأص هفُــــؤاد لَــــدنٍَأصــــاب  
  

  فَلَـــم يعطـــف هنـــاك علـــى حمـــيمِ  

  

٨٠  
  



 ٣٥٦

  : الوشيج .١٢
  :عنترة-

ــوقفي         ــبسٍ مـ ــر آُل عـ ــاك تَنظُـ فَهنـ
  

    ــر ــُل تَعثَـ ــيجِوالخَيـ ــدبِالوشـ                 اَألملَـ
  

٥٦  
ــوةً  ــوف عنـ ــتَباحوا آَل عـ ــى اسـ   حتّـ

  

   يفــشر ــيجِبِالمــ ــذُّوبِالوشــ                   بِل الــ
  

١٦١  
 ــارِس ــيالً ُأمـ ــيمِ خَـ ــا كَ   ِللهجـ   َأنَّهـ

  

ــديها     ــعاٍل بَِأيـ ــيجسـ ــومالوشـ                   المقَـ
  

١٦١  
   ِإذاالوشـــــيجِ   بِـــــآالء َألَكُـــــم

  

  ـــرالـــشِّ م ياه  ـــهقعـ  بِو   رـخُبــ

  

١٦١  
  :زهير-

ــل ينبِــتُ الخَطِّــي ِإلّــا     هوهشــيجو  

  

                 خـــُلوتُغـــرس ِإلّـــا فـــي منابِتهـــا النَّ  
  

٦٣  
 :عسال. ١٣

  :عسال-أ
  :المهلهل-

  قَرنــــا مــــربطَ المــــشَهرِ منّــــي
  

    ــف ــحٍ مثَقَّــ ــع رمــ ــساِلمــ   عــ
  

٧١  
  :عنترة-

ــاوِد التّ ــضيه ومعـ ــاَل مـ ــرارِ طـ   كـ

  

   ــف ــلِّ مثَقَّــ ــاً بِكُــ ــساِلطَعنــ   عــ

  

١٠٨  
  : عنترة- :عواسل- ب

 الرمـــاحو ـــعتَلم البـــيضــٌلو   عواسـ

  

  القَــــوموــــدقَيمٍل وــــدجم ــــينب   
  

٥٧  
  :عمرو بن كلثوم-

  ــي ــا الخَطِّـ ــن قَنـ ــسمرٍ مـ ــدنٍبِـ   لُـ

  

ــا    ــيضٍ يختَلينـــ ــَل َأو بِبـــ   ذَوابِـــ
  

٧٤  
  :عنترة-

   ةَ فـــيهِميفـــشرالم فَظَلنـــا نَكُـــر  

  

   خُرصـــانلَـــدنِوالـــس ثَقَّـــفالم رِيمه  

  

٨٧  
   لَـــدنٍبَِأســـمر مـــن رِمـــاحِ الخَـــطِّ 

  

  وَأبـــيض صــــارِمٍ ذَكَـــرٍ يمــــانِ    
  

١٤٧  
 : لبيد-

  ثَقَّـــفكُـــلِّ مـــضبٍلَـــدنٍوعو   
  

     الـــس ـــضارِبِهلـــى مع تُـــذَرمام  
  

١٩٤  
  :مشحوذ. ١٤
 :المهلهل-

رمـــــاك اُهللا مــــــن بغــــــِل   
  

  ــــــشحوذالنَّبِم ــــــنبــــــِل م                             
  

٦٧  
  :مربوع. ١٥
 :لبيد-

      ــى فَـــرجِهِم ــطُ الجـــأشِ علـ رابِـ
  

    ــون ــفُ الجـ ــوعٍَأعطـ ــلبِمربـ    متَـ

  

١٤٩  
  
  



 ٣٥٧

 :النحيض. ١٦

 :امرؤ القيس-
  يبـــاري شَـــباةَ الـــرمحِ خَـــد مـــذَلَّقٌ

  

  فحِ الـــسكَـــصنانِ الـــص حـــيضِالنَّلَّبِي  
  

١٨٥  
 :الصلّبي. ١٧

 :امرؤ القيس-
  يبـــاري شَـــباةَ الـــرمحِ خَـــد مـــذَلَّقٌ

  

  فحِ الـــسنانِ كَـــصحـــيضِ النَّالـــصلَّبِي  
  

١٨٥  
 :األسل. ١٨

 :امرؤ القيس-

  واهال النَّـــــواَألســـــَليحملنَنـــــا 

  

ــوافال    ــصى جــ ــستَفرمات بِالحــ   مــ

  

٢٨٠  
 :عمرو بن كلثوم-

  قَراء حتّــــىيزيــــد يقَــــدم الــــشَّ

  

ــدرها     ــروي صـ ــَليـ ــاال النِّاَألسـ   هـ

  

٥١  
  :عنترة-

ـــتَعلَمـ  س   ىـ َأينـــا ِللمـــوت َأدنــ
  

ــي     ــتَ لـ ــَلِإذا دانَيـ ــرارااَألسـ    الحـ
  

٦٢  
           هــرــشي فَتُعث ــي يم ــي فَرس ــاد ب وع

  

ــالبيضِ     ــرت بِـ ــاجِم نُثـ ــِلجمـ   واَألسـ

  

١٠٩  
        ــفَلَه ــاله وَأسـ ــضتُ َأعـ ــبٍ خُـ وموكـ

  

  ــض ــيضِ بِال ــين الب الطعــنِ بــِلربِ و اَألسو            
  

١١٠  
  :لبيد-

قَــــدموا ِإذ قــــاَل قَــــيس قَــــدموا       
  

ــَأطراف وا   ــد بِـ ــوا المجـ ــلحفَظـ   اَألسـ

  

١٥٢  
  :صدق. ١٩
 :عنترة-

  ــص ــوبِ َأحـ ــرِد الكُعـ ــدقٌومطَّـ   صـ
  

ــارا    ــِل نــ ــنانَه بِالليــ ــاُل ســ   تَخــ
  

٦٢  
   :طرفة-: جرد. ٢٠

ــاً  ــردوقَنــ ــمرٍجــ ــٍل ضــ    وخَيــ
  

  جـــمِل تَعـــالك اللُّشُـــزبٍ مـــن طـــو  
  

٢٣٧  
  : القناة. ٢١

  : قناة-أ
 :امرؤ القيس-

ــاً   ــينِ وَأربعـ ــاً واثنَتَـ ــى ثَالثـ   ووالـ

  

ــي      ــرى ف ــادر ُأخ ــاةوغ ــرفيضِقَن    ال

  

١٨٨  
  :عمرو بن كلثوم-

ــا  ــك فينــ ــةٌ ِلَأبيــ ــوال نعمــ   فَلَــ

  
  

ــا     ــك فينــ ــةٌ ِلَأبيــ ــوال نعمــ   فَلَــ
  

٢٨  
 ــِإن ــافَـ ــرو َأعقَناتَنـ ــا عمـ ــت        يـ يـ

  

  علـــى اَألعـــداء قَبلَـــك َأن تَلينـــا     

  

٧٩  
  :طرفة-

ــِل   ــر ذا الكَفـ ــاةَوُأجِـ ــىالقَنـ    علـ

  

ــستَدمي     ــلُّ يـــ ــساِئه فَيظَـــ   َأنـــ
  

٢١٩  



 ٣٥٨

  :عنترة-
ــع   ــسامي مـــ ــوحـــ   يـقَناتـــ

  

  دانِـِلفعـــــــــالي شاهـــــــــ  
  

١٤٠  
 :لبيد-

ــصنتُعٍ    ــالمِ بِ ــسِ الظ ــي غَلَ ــاكَرتُ ف    ب

  

   ــــةكَعاِلي ــــرفاطــــليمِلقَنــــاةس                     
  

١٨٦  
  لَةــساف ــعٌل كَـ ــاةصـ ــه       القَنـ  وظيفُـ

  

ــرانِ      ــفيح كـ ــُؤه صـ ــَأن جؤجـ   وكَـ

  

١٤٨  
  : قنا- ب
  :المهلهل-

ــُئ   ــا نَجتَن ــاورجعن ــمرٍ    القَن ــي ض  ف
  

  مثـــَل الـــذئابِ ســـريقَة اِإلقـــدامِ     
  

٧٦  
ــصفاِئحِ   ــيهِم بِالـ ــتُ ِإلَـ ــادلَفـ        والقَنـ

  

ــانِ      ــي غَطف ــن بن م ــث ــلِّ لَي ــى كُ               عل
  

١٠٠  
  :طرفة-

   جــــرد وخَيــــٍل ضــــمرٍوقَنــــاً

  

  جـــمشُـــزبٍ مـــن طـــوِل تَعـــالك اللُّ  
  

٢٣٧  
 :عمرو بن كلثوم-

ــن  ــسمرٍ مـ ــابِـ ــدنٍ       قَنـ ــي لُـ  الخَطِّـ
  

ــيضٍ يختَ    ــَل َأو بِبــ ـــذَوابِــ             اـلينــ
  

٧٤  
  :عنترة-

ــدا          مِ العــن د م ــه محر وــر ــم ي ــن لَ مو
  

     ــمركَت ســـبِالقَنــا ِإذا اشــتَببِالقَواض   
  

١٥  
   الخَطِّـي فـي الحـربِ حقَّـه         القَنـا ويعطي  

  

ــبِ    ناكالم ــرض ع ــسيف ــد ال ــري بِح           ويب
  

١٦  
   ــصوارِم ــسوني فَال ــم نَ ــِإن ه ــاوالقَفَ        ن

  

ــضارِبي    ــع مـ ــي ووقـ ــذَكِّرهم فعلـ   تُـ
  

٢٢  
ــي         ــى دم ــون عل ــامِ ع اَألي ــع ــومي م وقَ

  

ــوني     ــد طَلَبـ ــاوقَـ ــصبِالقَنـ   فاِئحِ والـ
  

٣٣  
 ــن ــاوَأطعـ ــى يرانـــ بِالقَنـ ي     ـ حتّـ ــن بعيـــ        ــشرارة مـ ــدوي كَالـ   دـعـ

  

٤٤  
ــ ــي َأن َأطلُـ ــز يكَلِّفُنـ ــب العـ        اـبِالقَنـ

  

     ــد الج يدنــساع ــم ي ــال ِإن لَ الع ــن   وَأي
  

٤٨  

 ــا الر ــرى بِه ــقُ  وتَ ــات تَخفُ ــااي        والقَن
  

      ــد ــرٍ مزبِ ــِل بح ــاج كَمث ــرى العج   وتَ
  

٥٦  
ــواترِ          ــفار البـ ــا شـ ــن حالَفنـ ِإذا نَحـ

  

   ــمر ســاو ــضوامرِ القَن ــاد ال ــوقَ الجِي    فَ
  

٦٨ 

ــذا  ــشَكَكتُ هـ ــافَـ ــوتُ ذا       بِالقَنـ  وعلَـ
  

ــسامِ    ــذكَرِ الحـ ــع ذاك بِالـ ــرِ مـ    اَألبتَـ
  

٧٠   
   ــص ــين ال ــارِسٍ ب ــم ف ــه      كَ فوف َأخَذتُ

  

ــُل    ــر  والخَيـ ــا تَعثُـ ــسرِ بِالقَنـ    المتَكَـ
  

٧٣  
       القَنـا  مـن قَبـِل َأن يـشتَرى         القَنـا شَريتُ  

  

ــتُ    ــابِسِ ونل ــوس ع ــلِّ َأش ــن كُ ــى م   المن
  

 ٧٥   
فَما كُـلُّ مـن يـشري القَنـا يطعـن العـدا                   

  

ــارِسِ      ــاَل بِف ــى الرج ــن يلق ــلُّ م   وال كُ
  

٧٥  
ــري   ــتُ ِلمه ــاوقُل ــرع والقَن ــا يق        القَن

  

  تَنَبــه وكُــن مــستَيقظاً غَيــر نــاعسِ      
  

٧٦  

ــرافُ  ــاوَأطـ ــيالقَنـ ــي        الخَطِّـ  نَقلـ
  

ــاقا    ــضمار ضــ ــاني ِإذا المــ   وريحــ
  

٩٤  
ــتَجابوا   ــساً فَاسـ ــتُ عبـ ــاناديـ        بِالقَنـ

  

ـ         ِلـوبِكُــلِّ َأبــيض صــارِمٍ لَــم ينجـ
  

 ٩٦  
  الخَيــُل تَعثُــرمٍ        بِالقَنــاوفــي جــاح 

  

   ــه ــو بِ ــن  تَهف ــلَّ    ويجل ــاِل   كُ   مج
  

١٠٦   



 ٣٥٩

       القَنـــا حــين تَـــشتَجِر  وَأنــا المنيـــةُ 
  

  ــن ــي والطعـ ــابِقُ  منّـ ــاِل  سـ    اآلجـ
  

١٠٦  
ــردي   ــِل تَـ ــاهم بِالخَيـ ــارعنـ       بِالقَنـ

  

ــارِمٍ فَـــصالِ      ــيض صـ ــلِّ َأبـ   وبِكُـ
  

 ١٠٧   
ــفُ   ختَلي ــين ــومي ح ــُل قَ ــن مث ــام        القَن

  

ــزِلُّ وِإذا    ــواِئم تَــ ــاِل   قَــ    اَألبطــ
  

١٠٧ 

ــا  ــروي   ِإنّ ــوغى نُ ــس ال مــاِإذا ح        القَن
  

ـ      ــمِ اَألنفــ ــد تَقاسـ ــفُّ عنـ   اِلـونَعـ
  

١٠٧ 

  ــمر س ــز ــاتَه ــد        القَن ــي وقَ ــداً علَ  حق
  

  عِلرَأت لَهيــب حـــسامي ســـاطع الـــشُّ   
  

١٠٩  
 ــد ــضي ال ــا ال تَقتَ ــاين ِإلّ ــذُّبِالقَن بِل        ال

  

ــوى األَ    ــم س ــلِ وال تُحكِّ ــي القُلَ ــياف ف   س
  

١٠٩  
 ــالر ــشَكَكتُ بِـ ــه        فَـ ــم ثيابـ محِ اَألصـ

  

   بِمحــرمِ القَنــا لَــيس الكَــريم علــى     
  

١٢٤ 

ــافَـــازور مـــن وقـــعِ   بِلَبانـــه       القَنـ
  

  وشَـــكا ِإلَــــي بِعبـــرة وتَحمحــــمِ    
  

١٢٦ 

    بكَيــتُ مــن البــينِ المــشتِّ وِإنَّنــي        

ــنِ     ــى طَع ــبور عل ــاص ــتُمالقَن ــو علم    لَ
  

١٣٢  
   ــر ــُل تَعثُـ ــقَيتُهما والخَيـ ــاسـ        بِالقَنـ

  

ــالعالقمِ     ــةً بِـ ــدا ممزوجـ ــاء العـ   دمـ
  

١٣٣  
 راِئـــيو ـــبست عبِالقَنـــاِإذا خَطَـــر       

  

ــا      ــد معلَم ــن المج ــاً م ــا بيت ــوتُ بِه   علَ
  

١٣٧ 

هـــا وخُـــضتُ غُبارالخَيـــُل تَهـــوي       و
  

   فَرســـا رِهـــانِ والقَنـــاوســـيفي   
  

١٤٩ 

فيهـــا الكُمـــاةُ بنـــو الكُمـــاة كَـــَأنَّهم       
  

ــي الــوغى       ــُل تَعثُــر ف   بِقَناهــاوالخَي
  

١٥١  
ــاً   ــن فتيانـ ــداعسيحملـ ــا مـ        بِالقَنـ

  

  وقُــراً ِإذا مــا الحــرب خَــفَّ ِلواهــا      
  

١٥٢  
ــبٍ   ــتُ ِلكَعـ ــاقُلـ ــشتَجِره       والقَنـ  مـ

  

ــب وا     ــا كَع ــي ي ــصره تَعلَّم ــشي مب   م
  

١٦٥  
  :زهير-

  ةيفــشر ــشّونَها بِالمــ ــايحــ        والقَنــ
  

  وفتيــانِ صـــدق ال ضــعافٌ وال نُكـــلُ    

  

٦٠  
  :سنان. ٢٢
  : سنان- أ
  :امرؤ القيس-

  يبـــاري شَـــباةَ الـــرمحِ خَـــد مـــذَلَّقٌ
  

  حـــيضِلَّبِي النَّ الـــصالـــسنانِكَـــصفحِ   

  

١٨٥  
  ســـنانَهجمعـــتُ ردينيـــاً كـــأن   

  

ــدخانِ    ــصْل بِـ ــم يتَّـ ــبٍ لـ ــنا لهَـ   سـ

  

٥٣٠  
  : عنترة-

 ــيض ــنانييفـ ــاء النُّسـ ــورِ       دمـ حـ   ورمحـــي يـــشُك مـــع الـــدرعِ قَلبـــه     
  

٩  
ــسماً          ــربِ مبتَ الح ــار ــوض غم ــى يخ فَت

  

ــوينثَنـــي    ــضبنانوسـ ــرمحِ مختَـ    الـ
  

١١  
       فيــــهعبــــاً ور رِجلَــــه كــــرحي

  

  ــنان ــشّ  سـ ــع كَالـ ــرمحِ يلمـ   هابِ الـ
  

١٣  
  فَاســـَأليه عمـــا تَكـــون القُلـــوب         بِالــــدارِعينِ خَبيــــر       وســــناني

  

٢٠  
 كَــــَأن ــــييندكُــــلَّ روــــنانَهس       

  

ــة اللّ    ــي ظُلم ــدا ف ب ــهاب شــح ــُل واض   ي
  

٣٦  

 لَــــو َأنوالــــسنان       ِلــــسان لَــــه 
  

   ــالفُؤاد ــاً بِـ ــك درعـ ــم شَـ ــى كَـ   حكـ
  

٤٢  



 ٣٦٠

ــارِمي  ــوال صـ ــنانولَـ ــي       وسـ  رمحـ
  

ــادا    ــبسٍ عمـ ــو عـ ــت بنـ ــا رفَعـ   لَمـ
  

٤٧  
وتَركـــتُ الفُرســـان صـــرعى بِطَعـــنٍ       

  

ــنانٍمـــن    ــزادسـ ــي رؤوس المـ    يحكـ
  

٥٤  
ــضتُها          ــد خُـ ــة قَـ ــة مجهولَـ وتَنوفَـ

  

ــسنانِ   ــد بِـ ــم تَخمـ ــاره لَـ ــحٍ نـ    رمـ
  

٥٦ 

         ــة جاجــلِّ ع ــتَ ظ ــري تَح ــتُ مه َأقحم
  

   رمــــحٍ ذابِــــٍل ومهنَّــــدبِــــسنانِ  
  

٥٧ 

ــدقٌ        ــص صـ ــوبِ َأحـ ــرِد الكُعـ ــاُل      ومطَّـ ــنانَهتَخــ ــارا بِاللّســ ــِل نــ   يــ
  

٦٢ 

       بِـــسنانه يعـــش متَعـــززاً مـــن لَـــم
  

ــذُّ     ــوتَ ال موتُ مــي ــشَرِ  س ــين المع لِّ ب  
  

٧٠ 

ــوال  ــنانيولَـ ــي     سـ ــسام وهمتـ  والحـ
  

      ــر ــا فَخ ــبس وال نالَه ت عــر ــا ذُك   لَم
  

٧١ 

 ــس ــي الـ ــه ورمحـ ــنانمهرِي لَـ        سـ
  

ــاعِ     ــي يفـ ــارٍ فـ ــِل نـ ــوح كَمثـ   يلـ
  

٨٢ 

    ثَـــرتُهم لَمـــا َأتَـــوني فـــي الفَـــال     فَنَ

  ما ســــفّاك رمــــحٍ ِللــــدبِــــسنانِ  
  

٩٦ 

ــا يلتَقـــي           ــروا مـ ــرِزوه وانظُـ َأبـ
  

   تَحــتَ ظــلِّ القَــسطَلِ  ســنانيمــن   
  

١٠٣ 

َأو َأنكَـــرت فُرســـان عـــبسٍ نـــسبتي    
  

  نانــس ــي   فَ ــر ل قي ــسام الحــي و    رمح
  

١١١ 

ــناناً ــي الل  وسـ ــسفتُ فـ ــِإذا تَعـ   ـيـ
  

ــ   ــاللي   ـ ــن ض ــي ع ــداني وردن ِل ه  
  

١١٢  

  كــــانلّالَهــــا وــــنانيكُنـــتُ دس       
  

ــوالي    ــوس الغَـ ــشتَري النفـ ــاجِراً يـ   تـ
  

١١٢ 

وَأســــمر كُلَّمــــا رفَعتــــه كَفّــــي       
  

   لــــوحيــــنانُهثــــَل الهِــــالِلسم   
  

١١٣ 

 ــاد ــوالً صـ ــضي رسـ ــا يمـ قاً     واِهللا مـ
  

ــا       ِإذا الخَليـــُل تَبـــدال نانالـــسِإلّـ
  

١١٥ 

       رمحـــي      وســـنانِعلَـــوتُ بِـــصارِمي 

    الـــس لـــى ُأفـــقينِعالفَرقَـــدها و  
  

١٤٢  
ــي           ــي وُأمـ ــسبتي وَأبـ ــوادي نـ جـ

  

ــسامي    ــسحــ ــسبنا ِإذا انانوالــ   نتَــ
  

١٤٥  
ــفَ ا  ــفا كَي ــوا َأس ــن جــ فَ ــى ع واده     نثَن          

   هنـــدـــيفي عس مـــا كـــانـــنانيوسو  
  

 ١٤٦  
ــولّى   ــا تَــ ــؤاده لَمــ   شَــــكَكتُ فُــ

  

ــي     ــف ماضـ ــصدرِ مثَقَّـ ــسنانِبِـ   الـ
  

١٤٩  
  :لبيد-

  يـــسرن ِإلـــى عوراتـــه فَكََأنَّمـــا   
  

ــي     ــا ينحـ ــامالســـناناًِللَباتهـ    وعـ

  

١١١  
  :أسنَّة- ب
  : المهلهل-

 ــس ــى تُكَ ــورِهم  حتّ ــي نُح ــزاراً ف   ر شَ

  

         ِإذ تُـــروى صـــواديها اَألســـنَّةزرقَ   
  

٩٠  
ــى    ــا تُلق ــب م ــِل تَغل ــن خَي ــنَّتُهام َأس  

  

  ِإلّـــا وقَـــد خَـــصبتها مـــن َأعاديهـــا  
  

٩٠  
  :امرؤ القيس-

 هــاد ــةٌ وعمـــ ــاده ماذَيـــ   وَأوتـــ
  

   قُعــــضبَِأســــنَّةُردينيــــةٌ بِهــــا   

  

١٤٨  
  : ةطرف-

ــا      ــتّى كََأنَّه ــي شَ ــذارى الح ــت ع وجالَ
  

ــوارٍ    ــوالي صـ ــنَّةُتَـ ــفُواَألسـ    تَرعـ

  

١٨٩  



 ٣٦١

  :عنترة-
ــم     لَه ــوب ــن ال نُي لَكــابٍ و ــود غ   ُأس

  

ــا    ــنَّةُِإلّـ ــضب اَألسـ ــةُ القُـ    والهِنديـ

  

١١ 

   نــكــنَّةُ فَقَــد َأمكَنَــت ميــاً اَألسعان   

  

   بِمعبـــدفَلَــم تَجـــزِ ِإذ تَــسعى قَتـــيالً    

  

٣٨ 

ــاتُ  ــنَّةوكاسـ ــراب اَألسـ ــي شَـ    لـ
  

  غتباقــــاَألَــــذُّ بِــــه اصــــطباحاً وا  

  

٩٤ 

ــشَّ   ــارِس ال ــا ف ــنَّح نَح ــُل ج   هباء والخَي

  

     ــينلــى فــارِسٍ بعــنَّةاَألسدقــصم   
  

٣٨ 

ــن    ــن يكُ مــتُ و ــد نَحل ــي قَ ــا تَرين ِإم  

  

   ــَأطراف ــاً ِلـ ــنَّةغَرضـ ــِلاَألسـ    ينحـ
  

١٠٠ 

 بِـــي تَّقـــونـــنَّةَِإذ يـــماَألسلَـــم َأخ   

  

ــدمي      ــضايقَ مقـ ــي تَـ ــا ولَكنّـ   عنهـ

  

١٢٦  
 ــوا َأن ــم تَعلَمـ ــنَّةََألَـ ــرزتاَألسـ    َأحـ

  

  بــد ــو َأن ِللــ ــا لَــ ــاقيتَنــ   هرِ باقيــ
  

١٥٩  
ينَيبِــــالع حــــربةغيــــرنِ كُــــلُّ م  

  

ــنَّتُها   ــدَأسـ ــانِئ الـ ــن قـ ــرذُمِ مـ   مِ تَـ
  

١٦١  
فَــــينِ نَهــــدجــــاِلزِ الكَتم شَــــديد  

  

   ــر ــه َأثَــ ــنَّةبِــ ــالعلوبِاَألســ    كَــ
  

١٦٣  
  :عالية. ٢٣

 :لبيد- : عالية-أ
ــصنتُعٍ      ــالمِ بِ ــسِ الظ ــي غَلَ ــاكَرتُ ف ب

  

   ــــرفطــــةــــليمِكَعاِليس القَنــــاة   

  

١٨٦  
  :عوالي- ب
  :عمرو بن كلثوم-

ــف    ــين تختلـ ــتعلم حـ ــواليسـ   العـ

  

ــامون    ــن الحـ ــا مـ ــرك إن هويتـ    ثغـ
  

٢٩  
  :عنترة-

ــاتهِم  ــي حجبـ ــاتُ فـ ــصيح الردينيـ   تَـ
  

   ــياح ــواليص ــي الثِّالع ــبِ  ف ــاف المثَقَّ   ق
  

١٧ 

  ــسمر ــشَقُ الـ ــي َأعـ ــواليوِإنّـ   العـ

  

   الر ــيض ــشَقُ البـ ــري يعـ ــاقاوغَيـ   شـ
  

١١٢ 

ــربِ   ــوقُ حـ ــام سـ ــواليوِإذا قـ   العـ
  

    ــص ــات الــ ــى بِالمرهفــ                    قاِلوتَلَظّــ
  

١١٣ 

ــا  ــار المنايــ ــدوا نــ ــا َأوقَــ   ولَمــ
  

   ثَقَّفَـــــةالم ـــــواليبِـــــَأطرافالع  
  

١١٣ 

 ــس ــن بِالـ ــد الطعـ ــواليمرِ نُجيـ        العـ
  

   ــس ــضرِب بِالــ ــشرفيهنَــ                    يوف المــ
  

١٥٦ 

ــاً   ــا مع ــردي بِن ــُل تَ ــم والخَي ــا لَه   حلَفن
  

  لُهــزاي ــروا  نُـ ــى يهِـ ــام حتّـ                   العواِليـ
  

١٥٨  
ــواِليع   ينَــةدــن رِمــاحِ ررقــاً مز   

  

ــا     ــين اَألفاعيـ ــالبِ يتَّقـ ــر الكـ                   هريـ
  

١٥٩  
 :عامل. ٢٤

 :طرفة-  

   ــاربَل الجــُلَأبــي َأنــزعامــهمحر   

  

  ــس ــنِ ال ع ــس ــين ال ب ــر ــى خَ        نابِكرجِ حتّ
  

١٩٩  
 :لبيد-

يـــسرن ِإلـــى عوراتـــه فَكََأنَّمـــا     
  

  وعـــامالِللَباتهـــا ينحـــي ســـناناً     

  

١١١  
  ــداه ــةً يــ ــرء قافلَــ ــرد المــ   تَــ

  

ــِل   ــعدة والنَّبِعامـ ــي  صـ ــر دامـ   حـ
  

١٩٤  



 ٣٦٢

  : الصعاد.٢٥
 :عنترة-

ــالً  ــوالً وفعــ ــه قَــ ــرد جوابــ   يــ
  

   ــس ــد والـ ــيضِ الهِنـ ــص مرِبِبـ   عادالـ
  

٤٢  
وردتُ الحـــرب واَألبطـــاُل حـــولي       

  

    َأكُفُّهـــا الـــس ـــزتَه مر عاداالـــص                        
  

٤٦  
 : لبيد-

  ــداه ــةً يــ ــرء قافلَــ ــرد المــ   تَــ
  

ــِل    ــعدةبِعامـ ــي صـ ــر دامـ    والنَحـ

  

١٩٤  
 :سافلة. ٢٦

 :لبيد-: سافلة-أ

ــعٌل  ــسافلَةصـ ــه        كَـ ــاة وظيفُـ  القَنـ
  

ــرانِ      ــفيح كـ ــُؤه صـ ــَأن جؤجـ   وكَـ
  

٢١٠  
 : لبيد- : سوافل- ب

ــا    ــَأن جِيادهـ ــواً كَـ ــشعلَةً رهـ   ومـ
  

     يــش ــاري بِالعـ ــام تُبـ ــوافالحمـ   سـ

  

١٢٠  
  :كعب. ٢٧

 :عنترة-

 ــرِد ــوبِومطَّـ ــدقٌالكُعـ ــص صـ    َأحـ
  

ــارا    ــِل نــ ــنانَه بِالليــ ــاُل ســ      تَخــ
  

٦٢  
     كَفّـــي بِعاجِـــِل طَعنَـــة ت لَـــهجـــاد

  

    ــدق ــف صـ ــوبِبِمثَقَّـ ــومِالكُعـ    مقَـ

  

١٢٤  
٢٨ .الخطّي: 

 : المهلهل-

 ــن ــزون مـ ــييهزهـ ــةًالخَطِّـ    مدمجـ
  

  كُمتـــاً َأنابيبهـــا زرقـــاً عواليهـــا     
  

٩١  
  :عمرو بن كلثوم-

ــ ــسمرٍ مـ ــا بِـ ــين قَنـ ــدنٍ       الخَطِّـ  لُـ
  

ــا    ــيضٍ يختَلينـــ ــَل َأو بِبـــ   ذَوابِـــ
  

٧٤  
  :عنترة-

ــا  ــرافُ القَنـ ــيوَأطـ ــالخَطِّـ ي       ـ نَقلـ
  

ــاقا    ــضمار ضــ ــاني ِإذا المــ   وريحــ

  

٩٤  
   فــي الحـربِ حقَّــه الخَطِّـي ويعطـي القَنـا   

  

   ــس ــد ال ــري بِح ــبِويب ناكالم ــرض ع يف  
  

١٥٥  
ــتَقَلَّت رَأ ــت واســ ــي فَولَّــ   ت طَعنــ

  

   ـــمرســـُل فـــي قَفاهـــاالخَـــطِّوتَعم   

  

١٥٥  
 لَـــدنٍ  الخَـــطِّبَِأســـمر مـــن رِمـــاحِ 

  

  وَأبـــيض صــــارِمٍ ذَكَـــرٍ يمــــانِ    

  

١٤٧  
  :زهير-

 ِإلّــا وشــيجه   الخَطِّــيوهــل ينبِــتُ  
  

  خـــُلوتُغـــرس ِإلّـــا فـــي منابِتهـــا النَّ  

  

٦٣  
٢٩ .دأ:ينير-رديني:  
 :امرؤ القيس-

 هــاد ــةٌ وعمـــ ــاده ماذَيـــ   وَأوتـــ
  

   بِهــــا َأســــنَّةُ قُعــــضبِردينيــــةٌ  
  

١٤٨  
   كـــأن ســـنانَه ردينيـــاًجمعـــتُ 

  

ــنا ل   ــسـ ــدخانِ هَـ ــصْل بِـ ــم يتَّـ   بٍ لـ

  

٥٣٠  



 ٣٦٣

 :عنترة-

ــنانَه  ردينــــيوكُــــلَّ  ــَأن ســ  كَــ
  

ــلُ    ــة اللي ــي ظُلم ــدا ف ب ــهاب شــح واض   

  

٣٦  
ــدينِ  إذا ــاني بِــ ــصمي تَقاضــ    خَــ

  

   ــد ــضيتُ الـ ــالرمحِ قَـ ــيين بِـ   الردينـ

  

١٤٢  
  ردينَــةعــواِلي زرقــاً مــن رِمــاحِ    

  

ــا     ــين اَألفاعيـ ــالبِ يتَّقـ ــر الكـ   هريـ
  

١٥٩  
 :عنترة- :  ردينيات- ب

 ــصيح ــاتُتَـ ــاتهِمالردينيـ ــي حجبـ    فـ

  

ــي الثِّ    ــوالي ف الع ــياح اص ــاف ــبِق      لمثَقَّ
  

١٧  
٣٠ .امرؤ القيس- :السمهري:  

     مــاغ ــصريمِ غَمـ ــرانِ الـ ــلَّ ِلثيـ وظَـ
  

ــسها    ــسيداعــ ــبِمهرِيبِالــ     المعلَّــ

  

١٤٦  
  :عنترة-

   ةَ فـــيهِميفـــشرالم فَظَلنـــا نَكُـــر  

  

   المثَقَّـــفمهرِيالــس وخُرصـــان لَـــدنِ   
  

٨٧  
ــا ِإذا الخَ  ــي الهيج ــن ف َأطعهاوــد ــُل ص   ي

  

   المقَـــصدمهرِيالـــسغَـــداةَ الـــصباحِ   
  

٣٩  
ــي  ــسمهرِيورمحـ ــنان الـ ــه سـ    لَـ

  

ــاعِ     ــي يفـ ــارٍ فـ ــِل نـ ــوح كَمثـ   يلـ
  

٨٢  
ــا         ــصفون ِإذا دعينــ ــن المنــ ونَحــ

  

ــاحِ      ــنِ الرمـ ــى طَعـ ــسِإلـ   مهرِيهالـ
  

١٥٦  
  :لبيد-

ــةٌ   ــا مدرِيـ ــرت لَهـ ــن واعتَكَـ   فَلَحقـ

  

  كَالــــسةرِيهــــا مهتَمامها وــــدح   
  

٢٢٦  
  : القوس ومجاله- ثالثاً

  :أقواس- أ:  القوس. ١
 :زهير-

ــَأقواسِثَـــالثٌ   الـــسراء ومـــسحٌل  كَـ
  

ــه      ــس الغَميرِجحافلُ ــن لَ م رــض ــد اخ   قَ
  

٦٦  
  : قسي- ب

  :المهلهل
 ــس ــضوا معجِـ ــسيَأنبـ ــرقالقـ    وَأبـ

  

  ـــدالفُحـــوُل الفُحـــوالنـــا كَمـــا توع   
  

٦٣  
  :امرؤ القيس-

  ــشَر ــا معـ ــا زاَل عنهـ ــسيهمومـ   بِقـ
  

               يــذُودونها حتـــى أقـــوَل لهـــم بجـــْل    
  

٤٦٧  
 :طَرفة-

ــال   ــي ضـ ــَأن كناسـ ــاكَـ   ة يكنفانهـ
  

   َأطــروــسيق  ــدَؤيــلبٍ متَحــتَ ص   
  

٩٦  
  :عنترة-

ــرد ِللطِّ  ــوراً يجـ ــانِ وطَـ ــارةًعـ   تـ

  

     ــصد ــى ح ــأوي ِإل ييــس ــرمِالقَ    عرم

  

١٢٣  
  :زهير-

 ــة ــشُعث معطَّلَـــ ــسيبِـــ   كَالقـــ

  

ــوال     ــن حـ ــاً وُأديـ ــزون مخاضـ   غَـ
  

٥٣  



 ٣٦٤

  :لبيد-
   ــَأن ــتّى كَـ ــدرتُهم شَـ ــسيهمَأصـ        قـ

  

ــبِ      ــاقط متَلَغِّـ ــوارٍ سـ ــرون صـ   قُـ
  

٢٥  
 ــس ــاب ِإذا الـ ــا ِإن َأهـ ــهرادقُ غَمـ   مـ

  

   ــرع ــسيقَـ ــشَ الرالقـ ــد وُأرعـ                   عديـ
  

٣٧  
 : زوراء.٢

 :امرؤ القيس-

   مـــــن نَـــــشمٍزوراءعـــــارِضٍ 

  

ــرِه     ــى وتَــ ــاة علــ ــر بانــ                 غَيــ
  

٢٦٤  
 :هتوف. ٣

 :عنترة-

ــلِّ  ــوفبِكُـ ــوِية هتـ ــسها رضـ    عجـ

  

   الم ــرِي ــسيرِ الحميـ ــهمٍ كَـ ــفوسـ   َؤنَّـ

  

٨٧  
 :عجس. ٤

 :عنترة-

  ــوف ــلِّ هتـ ــسهابِكُـ ــوِيةعجـ    رضـ

  

   ــف ــرِي المَؤنَّـ ــسيرِ الحميـ ــهمٍ كَـ   وسـ

  

٨٧  
 :المهلهل-

   العـــشي وأبرقْــــمعجِـــسأنبـــضوا 
  

  نـــا كمـــا تُوعـــد الفحـــوُل الفحـــوال  

  
  

٦٣  
 :المنزعة. ٥

 :لبيد-
    ــهنْقَعبلُــوك الــسادة الهيــا ابــن الم  

  

ــ   ــذي  أنـ ــم هـ ــد ثـ ــها لبيـ    المنْزعـ

  

٨٦  
 :عوج. ٦

 :لبيد-
           ةيــشكُــلَّ ع البيــد ــحاحص نَــشين

  

ــوجِ   ــسبِع ــبِ   ال جحــابٍ م ــد ب   راء عن
  

٨٨  
 :السراء. ٧

 :زهير-

ــَأقواسِ  ــسثَـــالثٌ كَـ    ومـــسحلراءالـ

  

ــد ا   ــه قَ ــرِ جحافلُ ــس الغَمي ــن لَ م رــض   خ

  

٦٦  
  :عنترة-

  واء عــدوناا فَــال نُعطــي الــس  َأبينــ
  

   ــضاد ــاً بَِأعـ ــسقيامـ ــراءالـ   ذ المعطَّفـ

  

٨٧  
 :لبيد-

       ةيــشكُــلَّ ع البيــد ــحاحص نَــشين
  

ــوجِ    ــسبِع ــبِ  راءال جحــابٍ م ــد ب    عن
  

٨٨  
 :رضوية. ٨

 :عنترة-

ــسها   ــوف عجـ ــلِّ هتـ ــوِيةبِكُـ   رضـ

  

ــ    ــسيرِ الحميـ ــهمٍ كَـ ــفوسـ   رِي المَؤنَّـ

  

٨٧  
  



 ٣٦٥

  :السهم ومجاله -رابعاً
  :  سهمأ: سهم. ١
  :طرفة-

 لَةَ الرشــــاك ُأصــــيبِإذو ــــةيم  

  

ــنِ      ــصفحتها عـ ــدت بِـ ــسصـ   همِالـ

  

٢١٩  
  :عمرو بن كلثوم-

فَــال وضــعت ُأنثـــى ِإلَــي قناعهـــا      
  

   ــاز ــهميوال ف س ــس ــع ال تَجتَم ــين   هم ح
  

٥٩  
  :ترةعن-

  ةــوِي ــسها رضـ ــوف عجـ ــلِّ هتـ   بِكُـ

  

ــهمٍ   ــف وسـ ــرِي المَؤنَّـ ــسيرِ الحميـ    كَـ
  

٨٧  
 ــاه ــسهمِرمـ ــصممبِـ ــوت رامٍ مـ    المـ

  

ــاني     ــاه رمـ ــا رمـ ــه لَمـ ــا لَيتَـ   فَيـ
  

١٤٦  
 : سهام- ب

 :امرؤ القيس-
  ــه ــه نزالُـ ــَل الكَريـ ــازُِل البطَـ   وُأنـ

  

ــهامي وِإذا ُأناضــــُل ال تَطــــيشُ     ســ

  

٢٥٦  
 :عمرو بن كلثوم-

  ةــد ــوارِس نَجـ ــا فَـ ــبحناهم منّـ   صـ

  

ــردي    ــهباء تُـ ــسوشَـ ــِلهامِبِالـ    المثَمـ

  

٥٦  
    :عنترة-

 ــع ــسِإذا يقَـــ ــه       هامالـــ  بِجانبيـــ
  

   ــدود ــه صــ ــاً فيــ ــَأخَّر قابِعــ   تَــ
  

٤٠  
ــعثاً    ــاَل شُـ ــُل اَألبطـ ــٍل تَحمـ   وخَيـ

  

   مثـــاَل وعِ َأغَـــداةَ الـــرهامِالـــس  
  

١٣٠  
   رفَقَيـــهــعِ م ــَأن دفـــوفَ مرجِـ   كَـ

  

   ــازيع ــا منـــ ــستَوارثَهـــ   هامِالـــ

  

١٣٠  
  :لبيد-

  وَأيقَنــــتُ التَفَــــرقَ يــــوم قــــالوا
  

   ــــدــاُل َأرب ــستُقُــــسم مــ   هامِبِالــ

  

٢٠٠  
 : سهم- ج

 عمرو بن كلثوم-
  فَــال وضــعت ُأنثـــى ِإلَــي قناعهـــا   

  

   ــاز ــهميوال ف س ــس ــع ال تَجتَم ــين   هم ح

  

٥٩  
  :النَّبل. ٢
  : النَّبل-أ 
  :المهلهل-

  مـــــاكغــــــِلاهللارــــــن بم   
  

  ــــــنم ــــــشحوذِلـبــــــالنَّبِم   
  

٦٨  
  :طرفة-

ــتُ   ــوةً، إذ تنْكُ ــا دع ــُلدع النَّب،رهــد    ص

  

ــرا   ــاك معاشـ ــتعدى هنـ ــةَ، واسـ   ُأمامـ

  

١٢٧  
  :زهير-

هــا       فََأنقَــذَها مــن غَمــرة المــوت َأنَّ   
  

ــرِ   ــا ِإن تَنظُـ ــَلالنَّرَأت َأنَّهـ ــصدبـ    تُقـ

  

٢٢  



 ٣٦٦

ــهم  ــارِياتٌ لَبوسـ ــود ضـ ــا ُأسـ   علَيهـ
  

ــا     ــيض ال تُخَرقُهـ ــوابِغُ بـ ــالنَّسـ   ُلبـ
  

٦٠  
  :لبيد-

ِإذ دعتنــــي عــــامر َأنــــصرها    
  

    نــس ــالتَقى اَأللـ ــِلكَالنَّفَـ ــدبـ   ول الـ
  

١٥٤  
  :نبال- ب
 :عمرو بن كلثوم-
  بتــــــــه ململمــــــــة رداحكتي

  

ــي    ــا لُفنـــ ــاالإذا يرمونهـــ   النِّبـــ

  

٥١  
٣ .الألم: 

 :امرؤ القيس-
  نَطعــــنُهم ســــلكى ومخلوجــــةً   

  

ــك   ــأمينِ ِلفَتــ ــلِ لَــ ــى نابِــ    علــ

  

٢٦٠  
 :مسنونة. ٤

 :امرؤ القيس-
ــضاجِعي ــشرفي مــ ــي والمــ   َأيقتُلُنــ

  

   زرقٌ كََأنيــــابِ َأغــــواِلومــــسنونَةٌ  

  

١١٠  
  :رشق. ٥
 :لبيد-

  ــوم ــتُ القَـ ــقاًفَرميـ ــاِئباًرِشـ    صـ

  

ــل     ــصِل وال بِالمقتَعــ ــيس بِالعــ   لَــ
  

١٥٤  
٦ .أ: النضي -النضي :  
 :امرؤ القيس-

ــا   ــزِلُّ غُالمنـ ــوالً يـ ــبح ذَهلـ   وَأصـ
  

ــدحِ    ــكَفـ ــوق ضيالنَّـ ــدينِ المفَـ    بِاليـ
  

٣٢  
  :أنضية- ب
 :لبيد-

ــا النِّ ــيعتها وَأقبلَهـــ ــاد وشَـــ       جـــ
  

   المغـــــاليكََأنـــــضيةهواديهـــــا   
  

١٠٠  
 :المغالي. ٧

 :لبيد-
ــا النَّ ــيعتهاوَأقبلَهـــ ــاد وشَـــ   جـــ

  

   ةيواديهـــــا كََأنـــــضغـــــاليهالم  
  

١٠٠  
 :النجيث. ٨

 :لبيد-
   ةــو ــراع بِنَج ــا َأن ي ــينِ منه ــدى الع م  

  

   مــا يبــذُّ المناضــال  جيــث النَّكَقَــدرِ   
  

١١٥  
  
  
  
  



 ٣٦٧

  ق الشعرية في الباب الرابعالمالح
  :لباس القتال: الفصل األول

  :الدرع ومجاله -أوالً
  :عرد-أ :الدرع. ١
 :المهلهل-

ــاِلعٍ   ــستُ بِخـ ــيولَـ ــيفيدرعـ    وسـ

  

  الليــــَل النهــــار خلَــــعِإلــــى َأن ي  

  

٣٤  
  :امرؤ القيس-

  ِإلــى مثلهــا يرنــو الحلــيم صــبابةً    
  

   ومجـــوِلدرعٍســـبكَرت بـــين ِإذا مـــا ا  

  

٧٩  
    :عنترة-

ــاء النُّ   ــناني دمـ ــيض سـ ــورِ       يفـ حـ
  

   ـــعم ـــشُكمحـــي يرـــهالـــدرعِوقَلب   
  

٩  
        ــواد ــر الجــ ــك ال زاَل ظَهــ وحقِّــ

  

ــيفي    ــي وسـ ــيمقيلـ ــاديودرعـ    وِسـ
  

٤٣  
الــــس لَــــو َأنو       ِلــــسان لَــــه نان

  

   ــك ــم شَـ ــى كَـ ــاًحكـ ــدرعـ   الفُؤاد بِـ
  

٤٢  
   لَـــيعرعـــيفَلَـــو القَيتَنـــي ود       

  

    ــد ــُل الـ ــالم تُحتَمـ ــتَ عـ   روععلمـ
  

 ٨٥   
 عنّـــي       الـــدرعولَـــو َأنّـــي كَـــشَفتُ 

  

  رَأيـــتَ وراَئـــه رســـماً محـــيال     
  

١٠٤ 

ــا            ــي الرزاي ــدتي ف عــوني و ع ــان ك
  

   ــان ــيكـ ــساما درعـ ــي والحـ    وذابِلـ
  

 ١٣٧ 

  :زهير-
  ــشو ــنعم حـ ــدرعِولَـ ــتَ ِإذا  الـ  َأنـ

  

  عرِدعيـــت نَـــزاِل ولُـــج فـــي الـــذُّ   

  

٢٨  
  ــشوح عملَــنَأنــتَ لَنــا ِإذا الــدرعِو   

  

      لَّــتعو الرمــاح لَــقالع ــننَهِلَــت م  

  

١٨  
  :مدرعاً- ب
 :عنترة-

ــتُ   ــم خَطف ــدرعاًولَكَ م        ــرجِه ــن س م 
  

ــربِ   ــي الح ــشعرِ ف ــم ي ــسه لَ ــو بِنَف    وه
  

٧١  
 ــه ــتُ بِ ــل طَعن ــي ه ــرمح عنّ   وســاِئلي ال

  

   بــين النحــر والحنَــك   المــدرع ِإلّــا    
  

٩٥  
  : َأدرع- ج
 :الحارث بن حلزة-

ــيلَهم  ــِإن مقـ ــروٍ فَـ ــو عمـ ــا بنـ   َأمـ
  

  اَألدرعِمــــن ذات َأصــــداء كَــــسيِل   

  

٥٣  
 :ينارعالد-د

 :المهلهل-

       بِالـــــدارِعين تَكَـــــدس وخَيـــــٍل
  

ــاهره     ــى الظـ ــوِل علـ ــشيِ الوعـ   كَمـ

  

٣٧  
  :امرؤ القيس-

ــشيةً     ــار ع ــِل الغُب ــن خل ن مجــر   يخ
  

ــدارعين   ــاءبالـــ ــأنهن ظبـــ    كـــ
  

٣٩٩  



 ٣٦٨

  : طرفة-
  ــه ــي بِذُبابِـ ــسام َأختَلـ ــيفي حـ   وسـ

  

   الـــدوارِكالـــدارِعينقَـــوانس بـــيضِ   
  

١٩٩  
    :عنترة-

   خَبيــــر بِالــــدارِعينِ ني وســــنا

  

  ســـَأليه عمـــا تَكـــون القُلـــوب   فَا  

  

٢٠  
   فَلِّـــقُ هـــامي الـــدارِعينــــهذُباب   

  

ــصما      ــاً ومع ــاِل كَفّ ــن اَألبط ــري م   ويف

  

١٣٨  
  :دروع-هـ
  :المهلهل-

         مــنه ــرج عــ ــشرفيةَ ال تُعــ والمــ
  

  ودروعـــاضـــرباً يقُـــد مغـــافراً     

  

٤٨  
    :نترةع-

 تَخَـــضبت       الـــدروعِودمـــاُؤهم فَـــوقَ 
  

ــرِ    ــالعقيق اَألحمـ ــصارت كَـ ــا فَـ   منهـ

  

٧١  
ــدا    ــشاها وغَ ــي ح ــي ف ــاض رمح   وخ

  

ــع     ــشُك مـ ــايـ ــالعهادروعهـ    َأضـ
  

٨١  
ــا         ــضواري لَحمهـ ــد الـ ــون ِلُألسـ فَيكـ

  

ــا     ــحبنا خَيلُهـ ــن صـ ــاوِلمـ   ودروعهـ

  

٨٣  
يتَنـــي وعلَـــي درعـــي     فَلَـــو القَ

  

ــصما      ــاً ومع ــاِل كَفّ ــن اَألبط ــري م   ويف

  

١٣٨  
   خَبيــــر بِالــــدارِعينِ وســــناني 

  

ــُل      ــالم تُحتَمـ ــتَ عـ ــدعلمـ   روعالـ

  

٨٥  
  ــر ــدعون عنتَـ ــدروعيـ ــا       والـ  كََأنَّهـ

  

  حــدقُ الــضفادعِ فــي غَــديرٍ َأدهــمِ      

  

١٣١  
   :  الّلبوس.٢

  : لبوس-أ
 :عنترة-

ــوا  ــوستَرك ــةً اللب زيمــسالحِ ه ــع ال م   

  

ــرِ      قفالم ــالة ــرضِ الفَ ــي ع ــرون ف   يج
  

٧٠  
  : البس- ب
 :عنترة-

ــت  ــسيوفَ وُأفرِغَـ ــا الـ ــا تَجاذَبنـ   ولَمـ

  

ــتُ َأوَل     ــا كُنـ ــاب المنايـ ــسِثيـ   البِـ
  

٧٦  
  :الحديد. ٣
  :المهلهل-

ــرت   ــت وتَقاصـ ــد ذَلَّـ ــاِإلنس قَـ   فَـ
  

  الجِــنقــعِ  وــن وم ديــدسِالحلــبالم   

  

٤٦  
   لَــقفــي ح ــشون    كَــَأنَّهمالحديــديم

  

ــالقَطرانِ    ــين بِـ ــاِل طُلـ ــرب الجِمـ   جـ
  

٨٧  
 :عمرو بن كلثوم-

   ــد ــن معـ ــي مـ ــيس حـ ــا لَـ   وَأنّـ
  

   ــبِس ــا ِإذا لُـــ ــديوازينـــ   الحديـــ

  

٣٤  
 :عنترة-

ــداداً    ــوارِمنا حـ ــت صـ ــا زالَـ   ومـ

  

ــا    ــد بِهــ ــا تَقُــ ــداَأناملُنــ   الحديــ

  

٤٥  
  ٩٩  حديــــدالقَــــت ُأســــوداً فَــــوقَهن     وتَمـــوج مـــوج البحـــرِ ِإلّـــا َأنَّهـــا 



 ٣٦٩

    

ــا    كتَـــسى ِإذا االحديـــدال يكتَـــسي ِإلّـ

  

ــسلِ      ــاوِرٍ مستَبـ ــلُّ مغـ ــذاك كُـ   وكَـ
  

٩٩  
ــقَ   ــسربٍل حلَـ ــدومـ ــدججٍ  الحديـ  مـ

  

ــب      ــة اَألشـ ــين عرينَـ ــث بـ   اِلكَالليـ

  

١٠٦  
  :لبيد-

 ــنَع ــدصـ ــراده الحديـ ــه َأسـ    ِلحفظـ
  

  ِلينــاَل طــوَل العــيشِ غَيــر مـــرومِ      
  

٨٣  
   كَثيفَـــةٌالحديـــدلَهـــم فَخمـــةٌ فيهـــا 

  

ــابِال     ــاقهِم والمع ــي َأعن ــيض ف ــرى الب   تَ

  

١٢٠  
ـ    ــُل المحامــ ــو البطَـ ــوال هـ   يـقـ

  

    ونــس ــين يكـــ ــداحـــ   الحديـــ

١  

١٦٣  
   يفُكُّهـــمالحديـــدةٌ فـــي فَيومـــاً عنـــا

  

ــلُ      ــاتٌ قَوافـ ــاد ملجمـ ــاً جِيـ   ويومـ

  

١٣٣  
  : نهد. ٤
 :عنترة-

ــارِمي   ــي وص ــواه رمح ــا يه ــب كَم ُأح  
  

ــابِغَةٌ      ــفٌ وسـ ــابِغَةٌ زغـ ــدوسـ   نَهـ
  

٤٨  
  :  اليلب.٥
 :عمرو بن كلثوم-

  ــيض ــا البـ ــبعلَينـ ــانيواليلَـ    اليمـ
  

ــن وينحن   ــيافٌ يقُمـــ ــاوَأســـ   ينـــ

  

٨٤  
  :مستلئم. ٦
  : مستلِئم-أ

  :امرؤ القيس-
ــستلئمٍ ــه ومـ ــالرمح ذيلـ ــشفتُ بـ    كـ

  

ــه    ــقَ ميلَـ ــضبٍ ذي سفاسـ ــتُ بعـ   أقمـ

  

٤٩٣  
  :عنترة-

ــِإنَّني   ــاع فَـ ــي القنـ ــدفي دونـ   ِإن تُغـ

  

ــارِسِ      ــذ الفـ ــب بَِأخـ ــستَلِئمِطَـ   المـ

  

١٢٢  
  : استألم-ب
  :امرؤ القيس-

ــل   ــوا الخيــ ــتَإذا ركبــ   ألموااســ

  

ــت   ــر فحرقــ ــوم مــ    األرض واليــ
  

٣٠١  
  : سربال. ٧
  : سربال-أ

  :المهلهل-
  قَرنــــا مــــربطَ المــــشَهرِ منّــــي

  

ــا     ــاه وقَربـــ   ســـــرباليقَربـــ

  

٧١  
 : امرؤ القيس-

       ــة ــوارِضِ طفلَـ ــضاء العـ ــك بيـ ومثلُـ
  

ــسيني ِإذا قُمـــتُ    ــرباليلَعـــوبٍ تُنَـ   سـ
  

١٠٤  
  :لبيد-

ــاع عـــن ــيكُمفَـــذاك دفـ ــارِ َأبـ    ذمـ
  

ــرقَ    ــسِإذا خَـ ــقرباَلالـ ــد المرافـ    حـ
  

٩١  
  



 ٣٧٠

  :يتسربل- ب
 :عنترة-

       لَقيتُـــه ـــومـــوتَ يلَقَـــد لَقيـــتُ المو
  

ــم     ــسيفُ لَـ ــسربِالً والـ ــسربِلمتَـ   يتَـ

  

١٠٠  
  :متسربِل- ج
  :المهلهل-

   ـــهقَوم َأســـلَمو ـــهتهجمنَجـــا بو  
  

  ربِلينــس ــرانِ  روامتَــ ــفَ المــ   عــ

  

٨٧  
 :عنترة-

  لَقيتُـــه ـــومـــوتَ يلَقَـــد لَقيـــتُ المو
  

ــسربِالً   ــسربلِ متَـ ــم يتَـ ــسيفُ لَـ    والـ

  

١٠٠  
  :مسربل-د
 :عنترة-

ــسربٍل ــدججٍ ومـ ــد مـ ــقَ الحديـ    حلَـ

  

ــبالِ      ــة اَألشـ ــين عرينَـ ــث بـ   كَالليـ

  

١٠٦  
    : سرابيل-هـ
 :لبيد-

   غَمـــرا شَـــليالًســـرابيالًَألقـــى 

  

  فَنُثــــرت فَــــوقَ الــــسوامِ نَثــــرا  

  

٧٧  
 :جبة. ٨

 :المهلهل-
  وهجـــري الغانيـــات وشُـــرب كَـــأسٍ

  

ــسي    ــةًولُبـــ ــستَعارجبـــ    ال تُـــ

  

٣٤  
  :البيض. ٩
  :المهلهل-

فَلَــوال الـــريح ُأســمع مـــن بِحجـــرٍ         
  

ــليَل    ــيضِصـ ــذُّ البـ ــرع بِالـ   كورِ تُقـ

  

٤١  
ــستَلبن أ ــداناً لَتَـــ ــضاًبـــ   وبيـــ

  

ــد مقرنينـــا      ــي الحديـ ــرى فـ   وأسـ
  

٨٦  
    :طرفة-

         ــه ــي بِذُبابِـ ــسام َأختَلـ ــيفي حـ وسـ
  

   سبـــيضِقَـــوانــد   وارِك الـــدارِعين الـ

  

١٩٩  
  :عمرو بن كلثوم-

ــا  ــيضعلَينـ ــاني البـ ــب اليمـ    واليلَـ

  

ــا    ــن وينحنينـــ ــيافٌ يقُمـــ   وَأســـ
  

٨٤  
 :عنترة-

 ــمر ــيض وسـ ــضارِبها       بـ ــي مـ تَحمـ
  

ــابٍ     ــاد غـ ــالبيضَِأسـ ــسبِـ   مرِ والـ

  

٨٧  
ــا         فَـــدون بيتـــك ُأســـد فـــي َأناملهـ

  

ــالي     ــد َأع ــيض تَقُ ــيضِب ــفالب جالحو   
  

٨٨  
 :زهير-

 ــك ــضرِبون حبي ــم ي ــيضِه ــواالب    ِإذ لَحق

  

ــوا     ــتُلحموا وحم ــا اس ــصون ِإذا م       ال ينكُ
  

٩٣  
  



 ٣٧١

 :مغافر. ١٠

 :المهلهل-
  مــنه ــرج عــ ــشرفيةَ ال تُعــ   والمــ

  

    قُـــدـــرباً يراًضغـــافروعـــامدو   
  

٤٨  
 :برنُس. ١١

 :المهلهل-
ــحاً  ــاً واضـ ــتَ وجهـ   وِإذا تَـــشاء رَأيـ

  

  بــــرنُسوذراع باكيــــة علَيهــــا    
  

٤٤  
 :أبدان. ١٢

 :عمرو بن كلثوم-

 نبــستَل ــداناًلَتَـــ ــأبـــ   ضاً وبِيـــ
  

ــد مقرنينـــا      ــي الحديـ ــرى فـ   وأسـ
  

٨٦  
  : سابغة-أ:  سابغة.١٣
 :عمرو بن كلثوم-

   دالصٍســـــابِغَةعلَينـــــا كُـــــلُّ 
  

  طــاق لَهــا غُــضونا  تَــرى فَــوقَ النّ   

  

٤٨  
  :عنترة-

 ــشَك ــابِغَةومـ ــا       سـ ــتُ فُروجهـ  هتَكـ
  

  ــس ــمِ   بِال علم ــة ــامي الحقيقَ ــن ح ع يف              
  

١٢٤  
ــارِمي   ــي وص ــواه رمح ــا يه ــب كَم ُأح  

  

ــابِغَةٌ   ــفٌ وسـ ــابِغَةٌ زغـ ــدوسـ                      نَهـ
  

٤٨  
 :سابغات- ب

 :عنترة-

ــي   ــشَوا ف ــا م ــسِإذا م ــسبتَهمابِغاتال ح   

  

      حــاط ــن اَألب ــت بِهِ ــد جاشَ ــيوالً وقَ س  
  

٣٥  
ــٍل           ــنٍ هاِئ ــلِّ طَع ــصدور بِكُ ــري ال َأف

  

  وــس ــرِ ابِغاتالـ ــربٍ منكَـ ــلِّ ضـ    بِكُـ

  

٧١  
 :سوابغ- ج

 :زهير-
ــهم         ــارِياتٌ لَبوسـ ــود ضـ ــا ُأسـ علَيهـ

  

ــوابِغُ   ــلُ سـ ــا النبـ ــيض ال تُخَرقُهـ    بـ

  

٦٠  
 :زغف. ١٤

 :الحارث بن حلزة-

 ــوك ــالزغفيحبـ ــىبـ ــوضِ علـ    الفيـ
  

ــالغَرسِ     هميانهـــــا والـــــدهمِ كـــ

  

٥٦  
 :عنترة

ــا   ــب كَم ــارِمي ُأح ــي وص ــواه رمح   يه
  

ــابِغَةٌ       وســـابِغَةٌ نَهـــد زغـــفٌوسـ
  

٤٨  
 :شليل. ١٥

   : شليل-أ
  :زهير-

   مــــا فَوقَــــه لَّجــــا تَــــبفَلَم  

  

   ــه ــشَن علَيــ ــاخَ فَــ ــشليالَأنــ   الــ
  

٥٣  



 ٣٧٢

  :أشلة-ب
  :عنترة-

  ذات ــعواء ــرة شَــ ــلَّةومغيــ   َأشــ
  

     ــع ــر ومقَنَّـ ــوارِس حاسـ ــا الفَـ   فيهـ
  

٨٥  
  : نثرة.١٦
 :زهير-

   نَثـــرةًوضـــاعفَ مـــن فَوقهـــا   
  

  تَـــرد القَواضـــب عنهـــا فُلـــوال     

  

٥٣  
  :دالص. ١٧
  :عمرو بن كلثوم-

 ــابِغَة ــلُّ ســـ ــا كُـــ   دالصٍعلَينـــ
  

  تَــرى فَــوقَ النطــاق لَهــا غُــضونا      
  

٨٤  
١٨ .ماذي: 

 :امرؤ القيس-

 هــاد ــةٌوَأوتـــ ــاده       ماذَيـــ  وعمـــ
  

  ةٌ بِهــــا َأســــنَّةُ قُعــــضبِردينيــــ  
  

١٤٨  
 :زهير-

ــرى   ــرين تَـ ــاذيوآخَـ ــدتَهمالمـ    عـ

  

  مثَـــت ِإرَأو مـــا َأور دـــن نَـــسجِ داوم  
  

٩٣  
  : مفاضة. ١٩
  :زهير-

ــة ــالنَّومفاضـ ــصبا   كَـ ــسجه الـ هيِ تَنـ
  

     نَّـــدهكَفَّـــت فَـــضلَها بِم يـــضاءب  
  

٢٥  
 :قردمانيا. ٢٠

  :لبيد-
ــةً ــالعرى  فَخمـ ــى بِـ ــراء تُرتـ    ذَفـ

  

   وتَركـــــاً كَالبـــــصلقُردمانيـــــاً  
  

١٥٢  
 :جوارن. ٢١

  :لبيد-
ــوارِن ــرة         وجـ ــلُّ طمـ ــيض وكُـ  بـ

  

  تَينِ غُــــالملَيهــــا القَــــرعــــدو عي  
  

١٧١  
 :قوانس. ٢٢

 :طرفة-
  ــه ــي بِذُبابِـ ــسام َأختَلـ ــيفي حـ   وسـ

  

  سقَـــوانالـــد وارِ بـــيضِ الـــدارِعينك  

  

١٩٩  
 :القتير. ٢٣

 :لبيد-
ــت    ــأزِقٌ وتَزايلَـ ــا مـ ــا اجتَالهـ ِإذا مـ

  

    ــغان ــم َأضـ ــرِوَأحكَـ ــُلالقَتيـ    الغَالِئـ
  

١٣٦  
  
  



 ٣٧٣

 :حرباء. ٢٤

  :لبيد-
ــا           ــن عوراتهـ ــي مـ ــم الجِنثـ َأحكَـ

  

   ِإذا ُأكــــرِه صــــلحربــــاءكُــــلَّ   

  

١٥٢  
 :نسج داود. ٢٥

 :طرفة-
ــم ِإذا مـــ  ــا هـ ــم مـ ــسواوهـ   ا لَبِـ

  

  ر  داود نَــــسجحتَــــضــــأسٍ مِلب   
  

١٥٦  
  :زهير-

ــدتَهم   ــاذي عـ ــرى المـ ــرين تَـ   وآخَـ

  

   َأو مـــا َأورثَـــت ِإرمداودِ نَـــسجمـــن   

  

٩٣  
  

  :التُّرس ومجاله - ثانياً
  :تُرس. ١
 :طرفة-

  فَــذو النيــرِ فَــاَألعالم مــن جانــبِ الحمــى
  

ــرِ    ــفٌّ كَظَه ــوقُ ــري َأرسِالتُّ ــاجِلُه تَج            س
  

٢٠٨  
 :عنترة-

   فيـــهرسِالتُّـــبِوجـــه مثـــِل ظَهـــرِ 
  

  لَهيـــب النـــارِ يـــشعُل فـــي المـــآقي  

  

٩٣  
  :لبيد-

ــرِ   ــرت كَظَه مــو ــه رسِالتُّ ــرٍ قَطَعتُ    قَف

  

    ــيم ــالعالة عقـ ــوفٌ كَـ ــي خَنـ            وتَحتـ
  

١٧٤  
 :جوبة. ٢

 :لبيد-

  قــاط ــرسٍ نـ ــه بِطـ ــازني منْـ   فأجـ

  

    وبكــلِّ أطْلَــســهبوــبِ جفــي المنك   

  

٢٧  
 :حجفة. ٣

 :عنترة-
ــا    فَـــدون بيتـــك ُأســـد فـــي َأناملهـ

  

ــيضِ      ــالي الب ــد َأع ــيض تَقُ ــفب جالحو  

  

٨٨  
  

  )حيوانات الحرب : (اآلخرالفصل 
 : اإلبل-أوالً

  : إبل. ١
  :امرؤ القيس-

 فَمعـــزى      ِإبِـــٌلَأال ِإلّـــا ال تَكُـــن  
  

   يــــصهــــا العجِلَّت قُــــرون كَـــَأن  

  

٢٨٢  
   والحمــــد هللا أصــــبحتْإبلــــيأرى 

  

ــعودها    ــتقبلَتْها صـ ــا اسـ ــاالً إذا مـ   ثقـ

  

٤٣٣  



 ٣٧٤

 :عنترة-
ــادراً          ــرامِ مب ــتَ الك ــا بِن ــرتُ ي ــد س وقَ

  

     ــنم هــرِيم ــيتَحتاِإلبــِلوجَأهــو   
  

٢٧  
  :الجمل. ٢
  :  جمل-أ

  :طرفة-
  بأســـــفِل ذي جاشـــــمٍ،لقيـــــتُ، 

  

ــةَ       األورقكالجمـــــــلحنانـــــ
  

١٩٣  
  : جِمال-ب
  :عنترة-

فَقَلبـــي هـــاِئم فـــي كُـــلِّ َأرضٍ          
  

   َأخفــــاف ــــُل ِإثــــرقَبالجِمــــاِلي  
  

١٠٤  
        ــه ــرت عنـ ــذي خُبـ ــد الَّـ ــا العبـ َأنـ

  

ــتُ    ــاَلرعي ــامي  جِم ــن فط ــومي م    قَ

  

١٣٨  
  :زهير-

 يـــانالق دــالجِر ــمـ   حتَملوااَ الحـــي فَـ

  

   م لَبِـــكــنَه   ِإلـــى الظهيـــرة َأمـــر بيـ

  

٤٧  
  :الناقة. ٣
  : ناقة-أ

 :المهلهل-

   عـــن ظـــلِّ قَبـــرٍنـــاقَتيوحـــادت 

  

     الفَخـــارو كـــارِمالم ثَـــوى فيـــه  

  

٣٣  
ــضرِ         ــات َأخـ ــين نَبـ ــرةً بـ ــا طَيـ يـ

  

   بِمنكَــــرِناقَــــةًجــــاءت علَيهــــا   

  

٣٣  
  :القيسامرؤ -

   ــزاء ج خَيــر ــت    واحــدناقَــةفَجزِي

  

ــسالمِ      ــرا بِـ ــاِلمةَ القَـ ــت سـ   ورجعـ
  

٢٥٤  
ــةَأرى  ــبحتْ ناقـ ــد أصـ ــيسِ قـ    القَـ

  

ــوارا    ــابٍ نَــ ــنِ هبــ ــى اَأليــ   علــ
  

٤٣٥  
  :عنترة-

  نــاقتيولقــد حبــست بهــا طــويالً    

  

ــثَّم    ــد جـ ــفْعِ رواكـ ــى سـ ــكو إلـ   أشـ

  

١١٧  
  نَّهـــا وكََأنـــاقَتي فَوقَفـــتُ فيهـــا  

  

  فَـــدن ِلَأقـــضي حاجـــةَ المتَلَـــومِ     
  

١١٨  
  :نياق- ب
  :عنترة-

ــشاً    ــقتُ جي سو ــواد ــنِ الج ــتُ ع   نَزل

  

  يــــاقِللنِّبِـــسيفي مثــــَل ســــوقي    
  

٩٢  
  عـــساه يجـــود لـــي بمـــراد عمـــي

  

ــاِل    ــنعم بِالجِمـــ ــاقوبِالنِّويـــ   يـــ
  

٩٣  
  :نوق- ج
  :عنترة-

 َأرجِـــــعالنُّـــــوةٌوقُووقـــــورم   
  

ــادي    ــيبوب حـ ــوينى وشَـ ــسير الهـ   تَـ
  

٤٤  
ــل   ــوب الخي ــا رك ــوقٌم ــال نُ ــي الف    ف

  

ــع     ــصبح طلـ ــا إذا الـ ــتَ ترعاهـ   كنـ
  

٨٠  



 ٣٧٥

  عيـــان وحـــدي والروقَالنُّـــوســـقتُ 

  

  شـــتياقيوعـــدتُ ُأجِـــد مـــن نـــارِ ا  

  

٩٢  
  وِإذا رَأت ســــيفي تَــــضج مخافَــــةً

  

ــضجيجِ    ــوقكَ ــي حــ ن ــزِِل الح   وَل المن
  

١١٤  
  :البعير. ٤
  :طرفة-

ــا  ــشيرةُ كُلُّهـ ــامتني العـ ــى َأن تَحـ   ِإلـ
  

    ــراد ــرِدتُ ِإفـ ــرِوُأفـ ــدالبعيـ    المعبـ

  

١٠٥  
،هـــذارح ـــى اليـــشكرييـــتُ ونجدر  

  

   ــاد ــا ح ــاد كم ــروح ــدحضِ          البعي ــنِ ال  ع
  

١٧٩  
ــدما    ــرِ بع ــن األم ــولى م ــتنقذُ الم   وأس

  

ــزِ   ــا زلَّ ي ــرلُّ، كم ــدحضِ            البعي ــنِ ال  ع
  

٢٤٦  
  :النَّعم. ٥
  :المهلهل-

ــا   ــا َأبوهـ ــةَ مـ ــي ُأميمـ ــال وَأبـ   فَـ
  

   ــن    المَؤثَّـــِل والجـــزورِ عمِالـــنَّمـ

  

٤٠  
  : امرؤ القيس-

ــن    ــالجو م ــا ب ــب م ــداً ألرقُ ــمٍعم نَع  
  

                        رائحـــاً منـــه وغزابـــه فنـــاظر
  

٤٠٧  
  :طرفة-

  يــوم تُبــدي البــيض عــن َأســوقها    

  

      تَلُـــفُّ الخَيـــُل َأعـــراجمالـــنَّ وع  

  

٢٣٤  
  : عمرو بن كلثوم-

  ةــار ــد غ ــارةً بع ــرٍو غ ــن عم ــيس ب   َأقَ

  

ــاَل      ــرِب الم ــٍل تُح ــبةُ خَي صــنَّو   عموال

  

٥٨  
  :زهير-

ــُؤقهِم  ــاً بُِأسـ ــاعةً مريـ ــا سـ   يمرونَهـ

  

  عمالـــنَّ ِللغـــارة حتّـــى ِإذا مـــا بـــدا  
  

٩٣  
  :البكر. ٦
  :امرؤ القيس-

 شُـــد خناقُـــه     البكـــرِيغُـــطُّ غَطـــيطَ 
  

  ِليقتُلَنـــي والمـــرء لَـــيس بِقَتّـــالِ     

  

١١٠  
ــرء ذا اَألذواد ــاً َِأرى الم ــصبِح محرض ي   

  

ــِإحراضِ    ــرٍكَ ــد بك ــي ال ــريضِ ف يارِ م          
  

١٩٠  
ــي  ــردع ــيالبكْ ــا  ال ترث ــن ردافن    لم

  

ــلِ      ــاةَ القُرنفـ ــا جنـ ــاتي أذيقينـ   وهـ

  

٣٦٥  
  :طرفة-

بـــريحِ َأوالد معـــشَرٍ       ر والتَّمـــن الـــشَّ
  

     ثــاد ــي ح ــون ف ــرٍ وال يعط ــراكَثي   بك
  

١٣٠  
  :بازل. ٧
  :البازل-أ

  :امرؤ القيس-
   الكَومـــاء راحـــت عـــشيةًالبـــازُِلِإذا 

  

ــسي     بالم ــوت ــن ص ــالوِذُ م ــشَّتُ             جرِن بِال
  

١٨٩  
  ــر ــي قَفْـ ــع األرض وهـ ــد أقطـ   قـ

  

ــاحبي    ــازٌِلوصـــ ــمالُلبـــ    شـــ

  

٥٠٧  
  



 ٣٧٦

  : البزل-ب
  :لبيد-

 حــاردت     البــزُلحــشود علــى المقــرى ِإذا 
  

ــر      ِإذا َأم ــاع ــداعي مط ــى ال ــريع ِإل س            
  

٧٥  
  :أصوص. ٨
  :امرؤ القيس-

م عنـــك شـــملَّةٌ  فَهـــل تَـــسلين الهـــ
  

ــامِ     ــم العظـ ــةٌ صـ ــوصمداخَلَـ   َأصـ

  

٣٣٥  
  :القرم. ٩
  :امرؤ القيس-

ــض   ــلِّ الغَ ــي ظ ــورن ف ــه       اوغَ  وتَركنَ
  

ــرمِ   ــشَمسِ كَقـ ــادرِ المتَـ ــانِ الفـ    الهِجـ

  

٢٣٣  
  :العيط. ١٠
  :امرؤ القيس-

   عنَهــم ــا س ــوتي ِإذا م ــى ص ــرعن ِإل ي  
  

ــ   ــساعــيطٌوي كَمــا تَرع َأعي ــوتِإلــى ص          
  

٢٣٦  
  : أصبرة.١١
  :عنترة-

 ــص ــا بِالـ ــلٌَّأصـــبِرةٌيف لَهـ    وجِـ
  

  ــــزارهــــا غــــن كَراِئمم نيــــبو  

  

٦٣  
 :اللُّقاح. ١٢

  : لقاح-أ
 :لبيد-

 ــــتحرولّالوقــــاحربِغَيــــرِ د   

  

   ــُل بِالر ــرات تُعجِـ ــى الحجـ ــيمِِإلـ   سـ

  

١٨٠  
  : القح- ب
 : بن كلثومعمرو-

ــارة     ــا عم ــذُ كنَّ ــا من ــك من ــا انفَ   وم
  

ــالتْ    ــرب ش ــاًإذا الح ــا   القح ــن يقوده  م
  

٣٥  
  :دفقّ. ١٢
  :طرفة-

 نــوحفــاقٌجــت         دُأفرِع ٌل ثُــمنــدع 
  

  دعـــصم عـــالىفاهـــا فـــي ملَهـــا كَت  

  

٩٧  
 :جسرة. ١٣

 :لبيد-

ــي    ــاوزتُ وتَحتـ ــد تَجـ ــسرةٌقَـ   جـ

  

  فــــي م جــــررفَقَيهــــا كَالفَتَــــلح  

  

١٤٣  
  :عندل. ١٤

  :طرفة-
 ثُــم ُأفرِعــت        عنــدٌلجنــوح دفــاقٌ  

  

  دعـــصم عـــالىفاهـــا فـــي ملَهـــا كَت  

  

٩٧  



 ٣٧٧

 :اللبون. ١٥

 :امرؤ القيس-

   بِلَبونــــهكَــــَأن دثــــاراً حلَّقَــــت 
  

ــوفَ   ــاب تَنـ ــِلعقـ ــاب القَواعـ   ى ال عقـ
  

٢١٨  
  :حرجوج. ١٦

  : حرجوج-أ
  : امرؤ القيس-

 ــاء ــوجٍبَِأدمـ ــا     حرجـ ــَأن قُتودهـ  كَـ
  

ــرِبِ      ــيس بِمغ ــشحينِ لَ ــق الكَ ــى َأبلَ               عل
  

١٣٢  
  :حرج- ب
  :لبيد-

ــسرةٌ    ــي جـ ــاوزتُ وتَحتـ ــد تَجـ   قَـ
  

  جــــررفَقَيهــــا كَالفَتَــــلحفــــي م   
  

١٤٣  
  :أعلم. ١٧
  :طرفة-

ــم ــارِن  وَأعلَ ــف م ــن اَألن ــروتٌ م    مخ

  

    دــزد ــه اَألرض تَ ــرجم بِ ــى تَ ــقٌ مت             عتي
  

١٠٠  
    :جِّل. ١٨
  :عنترة-

 ــا بِالـــص        وجِـــلٌّيف َأصـــبِرةٌ لَهـ
  

  ــــزارهــــا غــــن كَراِئمم نيــــبو  
  

٦٣  
 :الكوماء. ١٩

  : كوماء-أ
  :امرؤ القيس-

   راحـــت عـــشيةًالكَومـــاءِإذا البـــازُِل 
  

   ــوت ــن ص ــالوِذُ م ــشجرِ تُ ــسين بِال بالم           
  

٢٨٩  
  :كوم- ب
 :لبيد-

  وِإذا شَـــتَوا عـــادت علـــى جِيـــرانهِم
  

   رابِــــعفّيهــــا متُو ــــحجرــوم   كــ

  

١٦٨  
 :هجان. ٢٠

  :هجان-أ
 :عمرو بن كلثوم-

ذراعـــي عيطَـــٍل َأدمـــاء بِكـــرٍ          
  

ــانِ   ــ هجـ ــا اللّـ ــرأ جنينـ ــم تَقـ   ونِ لَـ
  

٦٨  
  :زهير-

  ه حتّـــى َأنـــاخوا بِبابِـــهفَـــساروا لَـــ
  

ــا    ــرام المطايـ ــانكـ ــاوالهِجـ    المتاِليـ

  

١٠٨  
  :لبيد-

ــو   ــصرِفُها الغَـ ــا ويـ ــب مورهـ   داِئـ

  

ــفُ    ــا تَعطـ ــانر كَمـ ــ الالهِجـ   ؤارظُُّـ
  

٣٤  



 ٣٧٨

  :هجين-ب
 :المهلهل-

  هجيــنُهملمــا تَــوعر فــي الكُــراع    
  

ــنبال     ــابراً أو صـ ــأر جـ ــتُ أثـ   هلهلـ

  

٦٦  
  :العيس. ٢١
  :امرؤ القيس-

  ــص ــنهن نَ مــيسِو ــامٌل        الع ــُل ش  واللي
  

ــا    ــن اَألرضِ بلقَعـ ــوالً مـ ــيمم مجهـ              تَـ
  

٣٥٨  
ــرِ يع  عنَهــم ــا س ــوتي ِإذا م ــى ص   ن ِإل

  

   ــوتــوي عــيطٌ ِإلــى صــساكَمــا تَرعَأعي       
  

٢٣٦  
ــتُ   ــد رحلْ ــيسولق ــا الع ــم زجرتُه    ث

  

ــاً   ــد وهنـ ــك خيـــر معـ    وقلـــت عليـ

  

٤٢٩  
  : النُّباطي.٢٢
  :امرؤ القيس-

 ــبٍ ال ي ــى الحـ ــدي علـ ــارِهِلهتَـ   منـ

  

  ــو ــافَه العـ ــاطينُّالد ِإذا سـ ــرا جربـ   جـ
  

١٧٢  
  :أدماء. ٢٣
  :امرؤ القيس-

ــاء ــا بَِأدمـ ــَأن قُتودهـ ــوجٍ كَـ    حرجـ
  

ــرِبِ      ــيس بِمغ ــشحينِ لَ ــق الكَ ــى َأبلَ   عل

  

١٣٢  
  :بن كلثومعمرو -

   بِكـــرٍَأدمـــاءذراعـــي عيطَـــٍل  
  

ــ   ــانِ اللَّـ ــا هجـ ــرأ جنينـ ــم تَقـ   ونِ لَـ

  

٦٨  
  : القالص.٢٤
  :عنترة-

        ــشُلُّه ــامِ تَـ ــاءت بِالجهـ ــريح جـ ِإذا الـ
  

ــُل     ــه مثـ ــالصِهذاليلُـ ــد الطَّالقـ   راِئـ

  

١١٦  
  :ذوامل. ٢٥
  :عنترة-

ــلٌ    ــٌل وذَوابِـ ــن مناصـ ــت بِهِـ   حفَّـ
  

ــ   ــن ومـ ــٌلشَت بِهِـ ــواجيذَوامـ    ونَـ

  

٣٢  
  :ناجية. ٢٦

  :  ناجية-أ
  :زهير-

   ــس ــرِجِ ال ــا يخ لَمو ــرِده ــأوها       تَ وطُ شَ
  

   الغَــدناجِيــةَمروحــاً جنــوح الليــِل     
  

٢٠  
  : نواجي- ب
  :عنترة-

ــلٌ    ــٌل وذَوابِـ ــن مناصـ ــت بِهِـ   حفَّـ
  

ــٌل      ــن ذَوامـ ــشَت بِهِـ ــواجيومـ   >ونَـ

  

٣٢  



 ٣٧٩

  :شملة. ٢٧
  :شملة-أ

  :امرؤ القيس-
 نـــكع ـــماله نيـــل تَـــسللَّةٌفَهـــمش  

  

    ــوص ــامِ َأصـ ــم العظـ ــةٌ صـ   مداخَلَـ
  

٣٣٥  
  : شمالل- ب
  :امرؤ القيس-

  ــر ــي قَفْـ ــع األرض وهـ ــد أقطـ   قـ
  

ــازٌِل    ــاحبي بـــ ــمالُلوصـــ   شـــ

  

٥٠٧  
  :نيب. ٢٨
  :طرفة-

ــشتاتنا         ــي مــ ــشحمِ فــ ــٌل ِللــ نُقُــ
  

  ــر ــبِِللنِّ نُحــ ــرميــ ــراد القَــ    طُــ
  

٢٣٥  
  :عمرو بن كلثوم-

ــشتا  ــدى الـــ ــين لَـــ   والمطعمـــ
  

   ــــنــــداِئفاً مس ايــــبِالنِّءغُــــر   
  

٩٦  
  :عنترة-

ــلٌّ    ــبِرةٌ وجِـ ــصيف َأصـ ــا بِالـ   لَهـ

  

  ــــزارهــــا غــــن كَراِئمم نيــــبو  
  

٦٢  
  :لبيد-

ــبوالنِّ ــاً   ي ــةً خَلَق مــي ر ــر منّ    ِإن تَع
  

  الم عـــدبــِإنّي كُنـــتُ َأثَِّئـــر   مـــات فَـ
  

٦٣  
  :العود. ٢٩
  :امرؤ القيس-

 جـــضيرٍ يبِـــســـودالع       نُّـــهمي نـــهم 
  

ــذَّرا    ــن تَع ــى م ــوي عل ــد ال يل   َأخــو الجه

  

١٦٤  
ـــبٍ ال يلـــى الحــِلهتَـــدي ع        ـمنارِهـ

  

ـِ   ــافَه ــ ــوذا س العنُّ الدرج يــاط ــراب ج  

  

١٧٢  
  :  ذود- أ :ذَّودال. ٣٠
  :امرؤ القيس-

 ــة ــاٍل طَروقَـ ــبٍ حيـ ــى حقـ   َأرن علـ
  

  ــذَود ــرات كَـ ــعِ اَألشَـ ــرِ اَألربـ    اَألجيـ

  

١٩٣  
  : أذواد- ب
  :امرؤ القيس-

ــرء ذا  َأرى المــاً اَألذواد ــصبِح محرض ي   

  

ــريضِ      ــديارِ م ــي ال ــرٍ ف ــِإحراضِ بك   كَ

  

١٩٠  
  :عمرو بن كلثوم-

م األيـــام ـــاِل عنـــدنافمـــا أبقـــتلم  
  

ــذمِ    ــوى جِـ ــسِلأذوادسـ ــة النّـ    محذَّفـ

  

٥٤  
 :الصرصرانيات. ٣١

 :لبيد-

ــى  ــصعل ــة رصرانياتال ــلِّ رِحلَ ــي كُ    ف
  

  وســـوقٌ عـــداٌل لَـــيس فـــيهِن ماِئـــُل  
  

١٣٥  



 ٣٨٠

  : الخيل- ثانياً
  :الخيل. ١
  : خيل-أ

  :المهلهل-
عجِبــــت َأبناُؤنــــا مــــن فعلنــــا       

  

  ــع ــَل ِإذ نَبيـ ــالمعزى اللِّالخَيـ ــابِ بِـ   جـ
  

٣٢  
 تَكَـــــدس بِالـــــدارِعين       وخَيـــــٍل

  

ــاهره     ــى الظـ ــوِل علـ ــشيِ الوعـ   كَمـ
  

٣٧  
تَظَـــلُّ الطيـــر عاكفَـــةً علَـــيهِم           

  

    بيرِالخَيــــَلكَـــَأنبِــــالع حتَنــــض   
  

٤٢ 

ــَأةً         ــا وطـ ــد وطَأنـ ــيمٍ قَـ وبنـــي لُجـ
  

ــِل   ــبِالخَيـ ــامِ  خارِجـ ــنِ اَألوهـ   ةً عـ
  

٧٦ 

ــا   ــد تَركن ــَلولَقَ ــاتها        الخَي ــي عرص  ف
  

ــرامِ      ــاِلمِ اَألجـ ــوقَ معـ ــالطيرِ فَـ   كَـ
  

٧٧  

 تَغلـــب عـــزةً وتَكَرمـــاً       خَيـــِلمـــن 
  

  يــــوث بِــــساحة اآلنــــامِمثــــَل اللُّ  
  

٧٧ 

 نــَأورِد ــَلولَـ ــة        الخَيـ ــن َأراكَـ  بطـ
  

  ــض ــوني ولََأقــ ــِل ذاك ديــ   ين بِفعــ
  

٨٥ 

 نَّتَهــا        الخَيــَلالقاِئــدتَــردي فــي َأع 
  

ــواً ِإذا    ــُلزه ــا  الخَي ــي تَعاديه ــت ف حب   
  

٩٠  
ــن  ــِلم ــنَّتُها         خَي ــى َأس ــا تُلق ــب م تَغل 

  

  ِإلّـــا وقَـــد خَـــصبتها مـــن َأعاديهـــا  
  

٩٠   
  :امرؤ القيس-

 ــز ــبِإ ال ــم َأس ــرولَ ــل        ويقَّ ال ــم َأقُ  ولَ
  

   ــيِإجفـــالِ  ِلخَيل عــدةً بي كَـــركُــر   
  

١١٥  
 دــه ــم َأش ــَلولَ ــضالخَي ــرةَ بِال حى      المغي     

ــٍل     ــى هيكَ ــدِعل الِ نهــو ج ةــزار الج   
  

١١٦  
 ــص ــَأن الـ ــدوه        كَـ ــد عـ وار ِإذ تَجهـ

  

ــزى     مــى ج ــٍلعل ــَأجاللِ خَي ــوُل بِ    تَج
  

١١٩  
ــذُّ  ــصوصِ ال ــلِّ مق ــى كُ ــاوِد  عل نابى مع        

  ــس ــد ال ــن رى بِاللَّبري ــِل م ــِلي ــراخَي ربب   
  

١٧٣  
ــت   ــا جبنَ ــيوم ــذَكَّرت        خَيل ــن تَ لَكو 

  

  مرابِطَهـــا فـــي بـــربعيص وميـــسرا  
  

 ١٧٨  
         هراءرتُ وــر ــروبٍ كَـ ــا رب مكـ فَيـ

  

    ــه ــتُ عن ــوطاعن ــسا َلالخَي ــى تَنَفَّ    حتّ
  

٢٣٦  
ــوا  ــَلِإذا ركبــ ــتََألموا       واالخَيــ ســ

  

ــر    ــوم قَــ ــت اَألرض واليــ   تَحرقَــ
  

٣٠١  
  ــض ــنهن رك مــِلو ــا        الخَي ــرجم بِالفَن  تَ

  

ــا     ــاً َأن يفَزعـ ــرباً آمنـ ــادرن سـ   يبـ
  

٤٩٣ 

  الخيــر مــا طلعــتْ شــمس ومــا غربــتْ
  

   معــصوبيــلالخمطّلــب بنواصــي    
  

٤٨٥ 

  تــرى القُنّــةَ الحقبــاء منهــا كأنهــا    
  

ــةَ      ــالي رعل ــتٌ يب ــٍلكُمي ــارِدالخي    ف
  

٤٤٦ 

ــاءك  ــلإذا جـ ــأزق الخيـ ــي مـ    فـ
  

ــا      ــا النفوسـ ــه المنايـ ــصافح فيـ   تـ
  

٤٣٢ 

ــشِّطرنج   ــا ال ــتخَيلــىوالعبتُه    تَرادفَ
  

  ورخّــى عليهــا دار بِالــشاه بالعجـــل     
  

٤١٢ 

ــى ال  ــي ملتق ــه ف ــتُ ب ــي فَجع ــهح   خيلَ
  

ــه      ــُل حولَ ــر تحج ــاقَ الطي ــتُ عت   ترك
  

٣٥٧ 

  :طرفة-
 بِـــالتةً    خَيـــٍلرغيـــرلــى الثُّ              مـــا تَـــزاُل مع لَــقــن عم ــرنقطينّــات  

  

٧٦  
ــهِدتُ   ــد شَ ــَلولَقَ ــرةٌ        الخَي ــي مغي  وه

  

   ــر ــامع الـ ــتُ مجـ ــد طَعنـ   بِالتولَقَـ
  

٧٦  



 ٣٨١

       ،أســـاً مـــرةً وتَـــساقى القَـــوم كَ 
  

ــال    ــَلوعـ ــشَّ الخَيـ ــاء كَالـ    قر دمـ
  

١٥٦ 

 كــس ــَلنُمـ ــا      الخَيـ ــى مكروههـ  علـ
  

    ــص ــا الـ ــسكُها ِإلّـ ــين ال يمـ   برحـ
  

١٦٠  
 ــاة ــن للكُمـ ــذرٍ مـ ــا منـ ــا أبـ   نزالُهـ

  

   جالــتْ فــي معاقبهــا الــرفض؟الخيــُلإذا   
  

١٨٠  
 ــوتَ ع ــي الم ــا َأوردان ــردا     هم جــداً و م     

  كضِ مـا تَمـلُّ مـن الـر        خَـيالً على الغَدرِ     
  

١٨٣  
ــا   ــن ِإذا م ــُلونَح ــا        الخَي ــَل بينَه زاي 

  

ــن الطَّ   ــفُ  م زعمــلٌّ و خم ــشّاج ــنِ نَ   ع
  

١٨٩  
يــوم تُبــدي البــيض عــن َأســوقها           

  

ــفُّ    ــُلوتَلُـ ــنَّ الخَيـ ــراج الـ   عم َأعـ
  

٢٣٤ 

و ــــردخَيــــٍلقَنــــاً جرٍ       وــــمض 
  

  جــمشُــزبٍ مــن طــوِل تَعــالك اللُّ     
  

٢٣٧ 

 كــس ــَلنُمـ ــا        الخَيـ ــى مكروههـ  علـ
  

ــرم      ــا ذو كَـ ــسك ِإلّـ ــين ال يمـ   حـ
  

٢٣٩ 

   ادــور ــر ال ــا ينظ ــيالًكم ــريعةًخ    س
  

ــرضِ     ــس والغ ــى الحل ــدو إل ــدةً تن مقي  
  

٢٤٧ 

  :عمرو بن كلثوم-
 مـــن كَنَفَـــي َأريـــك       لخَيـــَلاجلَبنَـــا 

  

ــن النِّ     ــن مـ ــوابِس يطَّلعـ ــابِعـ   قـ
  

  ٢٧  
         ــات ــدنا بِعويرِضــ ــسى رِفــ َأتَنــ

  

   تَخفـــر مـــا حويتـــاالخَيـــُلغَـــداةَ   
  

٢٨  
 مـــن جنبــي َأريـــك        الخَيــلَ جلَبنــا  

  

  ِإلــى القَلَعـــات مــن َأكنـــاف بعـــرِ    
  

٤٥ 

 ـــن َأبـــاضٍ        الخَيـــَلكَـــَأنم ـــنَأيم
  ج

ــرِ    ــراب دبـ ــويرِضٍ َأسـ ــبِ عـ   بِجنـ
  

٤٦ 

ــارِ        مـــن جنبــي َأريـــك       الخَيــلَ جلَبنــا   ــى الخَبـ ــزِمن علـ ــواهم يعتَـ   سـ
  

٤٨ 

ــا   ــي مـ ــا حـ ــٌلَأال يـ ــبٍ       خَيـ  بِعيـ
  

  تُجـــوُل فـــي ديـــارِك مـــن ِإجالَـــه  
  

٥٣ 

  فََأثمـــان ــةُ َأثـــالث        خَيلنـــا ثَالثَـ
  

  وَأقواتُنــا ومــا نَــسوقُ ِإلــى القَتــلِ      
  

٥٥ 

         ةــار ــد غ ــارةً بع ــرٍو غ ــن عم ــيس ب َأقَ
  

ــبةُ    صــٍلو ــنَّ خَي ــاَل وال ــرِب الم   عم تُح
  

٥٨ 

 عاكفَـــةً علَيـــه        الخَيـــلَ تَركنـــا 
  

ــفونا    ــا صـــ ــدةً َأعنَّتَهـــ   مقَلَّـــ
  

٧٢  
تخَــــشي ــــومــــا يلَــــيهِم       فََأمنا ع

  

   ــصبِح ــافَتُـ ــا خَيلُنـ ــصباً ثُبينـ    عـ
  

٧٧  
 ــــةً كُالهــــا الخَيــــَلنَقــــوديدام          

ــا      ــةً بطونـ ــداء الحقَـ ــى اَألعـ   ِإلـ
  

٨٤  
 :الحارث بن حلزة-

ــي ــخَيلـــ ــها لَعمـــ   ـ وفارِســـ

  

ــدا   ــلَّ فَقــ ــان أجــ ــك كــ   ر َأبيــ
  

٥٩  
ــص          ــن تَ مــبٍ و ــن مجي مو ــاد ــن من م

  

ــاِل    ــٍلهـ ــاء خَيـ ــالَل ذاك رغـ    خـ
  

٤٠  
  :عنترة-

عــانِ        يــوم الطِّالخَيــُلوتَــشهد لــي  
  

  بِــــَأنّي ُأفَرقُهــــا َألــــفَ ســــربه  
  

٩  
 تَــشهد لــي َأنّــي ُأكَفكفُهــا          والخَيــُل

  

     ــب ــارِ يلتَهِ ــرارِ الن ــُل شَ ــن مث   والطع
  

١١  
 ــدور ــى ص ــتُ َألق ــِلمــا زِل ــدالخَي فقاً        من

  

   ــس ــضج ال ــى ي ــالطعنِ حتّ ــبرج واللَّبِ ب  
  

 ١٢  

ــراد والنَّ ط ــوم ي ــع ــِلق ــي       الخَي ــشهد ل ي 
  

    ــب ــالم والكُتُ ــن واَألق ــضرب والطع   وال
  

١٢  



 ٣٨٢

ــي  ــُلويطرِبنـ ــا       والخَيـ ــر بِالقَنـ  تَعثُـ
  

ــا وا     رتعـــاج المواكـــبِحـــداةُ المنايـ
  

١٥  
 ــس ــي ال ــادونَني ف ــا اين ــة       لمِ ي بيبز ــن ب

  

ــدامِ    ص نــدعــبِالخَيــِلواَألطاي يــا ابــن   
  

 ٢٢   
ــومي ِإذا   ــيذكُرني قَ ــُلس ــبحت       الخَي  َأص

  

ــضارِبِ    الم ــين ب ــان ــا الفُرس ــوُل بِه   تَج
  

 ٢٢  
 اَألعــــادي       خَيــــُلوِإن دارت بِهِــــم 

  

ــتُ     ــادوني َأجبـ ــتُ ونـ ــى دعيـ   متـ
  

٢٥  
ــوانِ صــدق صــادقين صــحبتَهم           وِإخ

  

ــا    ــن مثله م ةــى غــار ــُلعل ــسرجالخَي    تُ
  

٢٩  
ــشَّ  ــارِس ال ــا ف ــُلهباء نَح ــنَّح       والخَي ج 

  

     دــص ــنَّة مق اَألس ــين ــارِسٍ ب ــى ف   عل
  

٣٨  
ــا ِإذا  ــي الهيج ــن ف َأطعــُلو ــدها       الخَي ص 

  

   غَــداةَ الـــص باحِ الــسدقَـــصالم رِيمه  
  

 ٣٩  
ــَلرددتُ  ــارى        الخَيــ ــةً حيــ  خاِليــ

  

  ــس ــا والـ ــاديوســـقتُ جِيادهـ   يفُ حـ
  

٤٢  
ــٍل ــا        وخَيـ ــوض المنايـ ــودت خَـ  عـ

  

ــرِقَ الطِّ    ــشَيب مفـ ــد تُـ ــِل الوليـ   فـ
  

٤٤  
 فـــي كُـــلِّ حـــربٍ       خَيلَنـــاونُنعـــُل 

  

  عظامــــاً داميــــات َأو جلــــودا    
  

٤٦  
  ــه ــتُ عن ــَلوطاعن ــددت الخَي ــى تَب   ج          حتّ

    ــوِرد ــى ال ــاء ِإل ــرابِ القَط ــاً كََأس   هزام
  

 ٥١   
   ــر ــي غَي ــذكُرا ل ــٍلوال تَ ــرة       خَي  مغي

  

ـ      ــك اللَّـ ــارٍ حاِل ــع غُب ــسودونَق ونِ م  
  

٥١  
 ــار ــِلوِإذا غُبـ ــد رالخَيـ ــه        مـ واقَـ

  

      نقــودنــى العال مــا ج ــكري بِــه س  
  

 ٥٢  
ــوقفي         ــبسٍ مـ ــر آُل عـ ــاك تَنظُـ فَهنـ

  

ــُل   ــد والخَيـ ــيجِ اَألملَـ ــر بِالوشـ    تَعثَـ
  

٥٦  
 رــواف حــِلو ــصفا        الخَي ــى ال ــاق عل  العن

  

      ــد ــارِ الفَدفَ ــي قف ــصواعق ف ــُل ال   مث
  

٥٧  
ــٍل ــتُوخَيـ ــد دلَفـ ــا  قَـ ــٍل لَهـ        بِخَيـ

  

ــصارا    ــصر اهتـ ــد تَهتَـ ــا اُألسـ   علَيهـ
  

٦٣  
          ــه ــادى َأجبتُ ــي ن ــادي الح ــا من ِإذا م

  

ــُل   ــر وخَيـ ــاجِمِ تَعثُـ ــا بِالجمـ    المنايـ
  

٦٧  
   ــص ــين ال ــارِسٍ ب ــم ف ــه       كَ فوف َأخَذتُ

  

ــُل   ــسرِ والخَيـ ــا المتَكَـ ــر بِالقَنـ    تَعثُـ
  

 ٧٠  
ــُلوالخَ ــادرت        ي ــضيق تَب الم ــط ــي وس  ف

  

  نَحـــوي كَمثـــِل العـــارِضِ المتَفَجـــرِ   
  

 ٧١  
 َأقبلَــت        الخَيــُلســيذكُرني قَــومي ِإذا  

  

ــي اللَّ   ــة الظَّوف ــدر  يلَ الب ــد ــاء يفتَقَ   لم
  

 ٧٢  

ــُل ــةٌ       والخَيـ ــوه كاِلحـ ــود الوجـ  سـ
  ج

ــالك وال   ــر الهـ ــوض بحـ ــرِتَخـ   خَطَـ
  

 ٧٣   
نّـــي الرـــلوا عقَـــد َأتـــاني       سو بيـــع

  ج

   ــردــدرِ  الخَيــلِ بِجب ــن ســاداتم   
  

٧٣  
ــي           ــاَل ل ــريم وق ــري الكَ ــاوبني مه فَج

  

        ـن جِيـادكُـن َأنـتَ فارِسـي      الخَيـلِ َأنا م   
  

 ٧٦  
ــا  ــُلوي ــي        خَي ــان يلتَق ــاً ك ــابكي فارِس  فَ

  

ــا    ــدور المناي عِ صــام ــارِ المع ــي غُب    ف
  

 ٧٨  
 ــوب ــا رك ــِلم ــال الخي ــي الف ــوقٌ ف    ن

  

ــع    ــصبح طلـ ــا إذا الـ ــتَ ترعاهـ   كنـ
  

٨٠   
وَأنـــا اَألســـود والعبـــد الَّـــذي          

  

   دــص ــَليقـ ــع  ِإذا النَّالخَيـ ــع ارتَفَـ   قـ
  

٨٠  
ــا        فَيكـــون ِلُألســـد الـــضواري لَحمهـ

  

ــاوِلمـــن صـــحبنا    ــا ودروخَيلُهـ   عهـ
  

٨٣  
           ةصــابِر بيــداً غَيــرــدنا زجلَقَــد و

  

ــوم ا   ــا ي ــُللتَقَين ــستَبِقُ وخَي ــوت تَ الم   
  

٩١  
ــي الطَّ ــتَ النَّ وَألتَق ــن تَح ــسماً        ع ــعِ مبتَ ق

  

   عابِــسةٌ قَــد بلَّهــا العــرقُ   والخَيــُل  
  

٩١  



 ٣٨٣

ــر ِإذا   ــا الهِزب ــُلَأن ــت        خَي ــدا طَلَع الع 
  

ــدفقُ      ــشوسِ تَن ــاء ال ــوغى ودم ــوم ال ي  
  ج

٩١  
ومـــا َأبعـــدتُ حتّـــى ثـــار خَلفـــي       

  ج

     ــنابِك ــار سـ ــِلغُبـ ــاقالخَيـ    العتـ
  

٩٢  
ــي          ــوم عنّـ ــواد اليـ ــزى اُهللا الجـ جـ

  

     جـــزي بِـــهتاقـــاالخَيـــَلبِمــا يالع   
  

٩٤  

َأال يــا عبــَل لَــو َأبــصرت فعلــي           
  

   ــُلو ــقُ اخَيـ ــوت تَنطَبِـ ــا المـ   نطباقـ
  

٩٤  
ــُل ــي        والخَيـ ــوارِس َأنَّنـ ــم والفَـ  تَعلَـ

  

ــصلِ     ــة فَيـ ــم بِطَعنَـ ــتُ جمعهـ   فَرقـ
  

 ٩٨  
ــُل ــا        والخَيـ ــوه كََأنَّمـ ــاهمةُ الوجـ  سـ

  

ــلِ     ــع الحنظَـ ــها نَقيـ ــسقى فَوارِسـ   تُـ
  

 ٩٩  
ــا  ــر عجاجهـ ــُلُأثيـ ــري     والخَيـ  تَجـ

  

ــالفَوارِسِ ال تَمـــــلُّ     ثقـــــاالً بِـــ
  

١٠٥  
 تَعثُــر بِالقَنــا فــي جــاحمٍ          والخَيــُل

  

  تَهفـــو بِـــه ويجلـــن كُـــلَّ مجـــاِل   
  

 ١٠٦   
 بــر ــٍلولَ ــا         خَي ــتُ رعيلَه ــد وزع  قَ

  

ــالِ     ــغنٍ وال مجفــ ــب ال ضــ   بَِأقَــ
  

١٠٦ 

 مــاه ــِلرعنـ ــا   بِالخَيـ ــردي بِالقَنـ  تَـ
  

ــصالِ      ــارِمٍ فَـ ــيض صـ ــلِّ َأبـ   وبِكُـ
  

١٠٧  
ود لـي شُـغٌل            والخافقـات الـس    الخَيـلِ في   ــغلي        ــن شُ م ــصهباء ــصبابةُ وال ــيس ال   لَ

  

 ١١٠  
ــت  راحموــيلُه ــيفي         خَ س ــه ــن وج م 

  

  خفافـــاً بعـــدما كانَـــت ثقـــاال      
  

١١٥  
  ــَألت ــا س ــَلهلّ ــا ابنَــ الخَي ــك        ي ةَ ماِل

  

ــي        ــم تَعلَم ــا لَ ــةً بِم ــت جاهلَ   ِإن كُن
  

١٢٣  
ــُل ــساً        والخَيـ ــار عوابِـ ــتَحم الخَبـ  تَقـ

  

ــيظَمِ        ــر شَ ــيظَمة وآخَ ــينِ شَ ــن ب م  
  

١٢٦  
ــَلومرقــــصة رددتُ  ــا       الخَيــ  عنهــ

  

      الز ــاء ــت بِِإلقـ ــد همـ ــامِوقَـ   مـ
  

 ١٢٩  
ثاً       ــ شُع  اَلــاَألبط ُل ــحمتَ  ٍلــوخَي

  

    ــر ــداةَ الـ ــس غَـ ــاَل الـ   هامِوعِ َأمثـ
  ج

 ١٣٠   
 مــــسومة علَيهــــا       خَيــــٍلِإلــــى 

  

    مــاةُ الــرــجِ القَتــامِ  حهوعِ فــي ر  
  

١٣٠  
ــقَيتُهما  ــُلسـ ــا        والخَيـ ــر بِالقَنـ  تَعثُـ

  ج

ــالعالقمِ       دمـــاء العـــدا ممزوجـــةً بِـ
  

 ١٣٣  
ــتُ  ــَلورَأيـــ ــوي       الخَيـــ  تَهـــ

  

     ــواحي الص ــي نَــ ــصحانِفــ   حــ
  

١٤٠  

ــوةً   ــاني دعـ ــُلدعـ ــردي       والخَيـ  تَـ
  

ــاني    ــمي َأم كَنــ ــا َأدري َأبِاســ   فَمــ
  

١٤٧  
 تَهـــوي       والخَيـــُلوخُـــضتُ غُبارهـــا 

  

ــانِ      ــا رِهـ ــا فَرسـ ــيفي والقَنـ   وسـ
  

 ١٤٩  
مـــاة كَـــَأنَّهم       فيهـــا الكُمـــاةُ بنـــو الكُ

  

ــُل    ــا  والخَي ــوغى بِقَناه ــي ال ــر ف    تَعثُ
  

١٥١  
ــُل ــي        والخَيـ ــوارِس َأنَّنـ ــم والفَـ  تَعلَـ

  

ــا     ــا وفَتاهـ ــروبِ وكَهلُهـ ــيخُ الحـ   شَـ
  

١٥٥  
ونَحــــن الغــــاِلبون ِإذا حملنــــا         

  

ــى     ــِلعلـ ــهالخَيـ ــاد اَألعوجِيـ    الجِيـ
  

 ١٥٦  
ــا لَ ــم حلَفن ــُله ــاً        والخَي ــا مع ــردي بِن  تَ

  

ــا     ــروا العواِليـ ــى يهِـ ــزايلُهم حتّـ   نُـ
  

١٥٨  
  ــود ــا نَق ــَلوِإنّ ــها        الخَي ؤوســي ر  تَحك

  

  رؤوس نــــساء ال يجِــــدن فَواِليــــا   
  

١٥٩  
 ــارِس ــيالًُأمـ ــا        خَـ ــيمِ كََأنَّهـ  ِللهجـ

  

ــ     ــيج المقَـ ــديها الوشـ ــعاٍل بَِأيـ   ومسـ
  

١٦١  
  :زهير-

ــِل جــواد يــسبِقُ    الخَيــَلكَفَع      هفــوع 
  

     ــد بعيو ــدن ويجه ــد جهِإن يو ،ــسرِع    في
  

٢٤  



 ٣٨٤

ــاد علــى  ــال       الخَيــِلفَــضَل الجِي  البِطــاء فَ
  

ــا     ــاً وال نَزِقـ ــذَِلك ممنونـ   يعطـــي بِـ
  

٤٢  
          ــد ــو متَِّئ ــسمو وه يــَل و ــي الجزي يعط

  

    والقَــوم فــي الرجراجــة الجــوِلبِالخَيــِل   
  

  ٥٥  
 علَيهــــا جِنَّــــةٌ عبقَرِيــــةٌ      بِخَيــــٍل

  

ــستَعلوا      ــالوا فَي ــاً َأن ين ــديرون يوم ج  
  

  ٥٩     
 ــد ــَلالقاِئـ ــا        الخَيـ ــاً دوابِرهـ  منكوبـ

  

ــشَّ    ــا ال ــزمنه ــقُ ال ــا الزاه   همنون ومنه
  

  ٩٢  
ــ ــَلد القاِئـ ــا        الخَيـ ــاً دوابِرهـ  منكوبـ

  

ــا      ــد واَألبق الق ــات ــت حكَم مــد ُأحك   قَ
  

  ٤١  

  :لبيد-
 ـــٌل       الخَيـــِلِإلّـــا فَـــالءرسنهـــا مم 

  

     ــيام ــاء صــ ــاتٌ بِالفنــ   ومربطــ
  

١٧١ 

 ســـاِئلَةً عجافـــاً        الخَيـــَلجلَبنـــا 
  

    الــض ــنم خبِطُهــا الــضينِ يمرريب  
  

٣٢ 

  الث عـــشراَأقـــام مـــن بعـــد الـــثَّ
  

    ــت ــُلوعقَّـ ــدرا الخَيـ ــاً كَـ    عجاجـ
  

٧٦ 

  :خيول-ب
 :عنترة-

ــن   م جــض ــاَل تَ ــرى الجِب ــتُ تَ   وِإذا ركب

  

ــ    ــوِلضِ ركْ ــالخُي ــلَّ قُطْ ــ وكُ ورٍ مرِع             
  

٧١ 

  :جواد. ٢
  :جواد-أ

  :امرؤ القيس-
ابـــــةً      وَأعـــــددتُ ِللحـــــربِ وثّ

  

   ـــــوادجدـــــروالمو ثَّـــــةحالم   

  

٣٤٧ 

 ِللَـــذَّة           جـــواداًكَـــَأنِّي لَـــم َأركَـــب 
  

  ولَـــم َأتَـــبطَّن كاعبـــاً ذاتَ خلخـــاِل   

  

١١٥ 

ــن   ــضيعةَ بطـ ــأن خـ ــوادنَمكـ   الجـ

  

   عـــــةُ الـــــذِّئب بالفدفـــــدوعو  
  

٤٣٠ 

 :الحارث بن حلزة-

 وهــل        وادالجــفَــِإلى ابــنِ مارِيــةَ   
  

ــسِ       ــي اِإلن ــسان ف ــي ح ــروى َأب   شَ
  

٥٦ 

  :عنترة-
ــطيحتُهم          ــدت سـ ــدوا وغَـ ــا غَـ لَمـ

  

    ــن ــألى وبطـ ــوادهممـ ــفرجـ     صـ
  

٦٨ 

  ــر ــا عثَـ ــوادولَربمـ ــارِسٍ       الجـ  بِفـ
  

    ــاُل َأن ــوادهويخـ ــرِ جـ ــم يعثُـ    لَـ
  

٧١ 

ــي  ــوادول ــج ــدى الهيج ــغَبٍ        لَ اء ذو شَ
  

ــسابِقُ الطَّ    ــقُ  ي لتَحي ــيس ــى لَ ــر حتّ   ي
  

٩١  
ــواد ــدره        جـ ــَل صـ ــقَّ المحافـ  ِإذا شَـ

  

ــدو      ــِل َأو يغ ــنِ القَباِئ ــى ظُع ــروح ِإل ي  
  

٤٨  
ــنِ   ــتُ ع ــوادنَزل ــشاً        الج ــقتُ جي سو 

  

ــوقي ِللنِّ      ــَل سـ ــسيفي مثـ ــاقبِـ   يـ
  

١٤٦ 

ــزى  ــواد اهللاجـ ــي        الجـ ــوم عنّـ  اليـ
  

  بِمــا يجـــزي بِــه الخَيـــَل العتاقـــا     
  

١٤٥ 

          ــه ــالك قُدرتُ ــب اَألم ــذي تَره ــوال الَّ لَ
  

     ــتن ــتُ م ــواديجعل ج ــك ــةَ الفَلَ قُب   
  

١١٢ 

فَلَـــرب َأبلَـــج مثـــِل بعلـــك بـــادنٍ       
  

ــرِ      ــى ظَه ــخمٍ عل ضــواد ــِلالج يهم   
  

١١٠  



 ٣٨٥

ــلوا  سيــواد ــي         ج ــوم يحملُن ــي ي  عنّ
  

ــِل       هــل فــاتَني بطَــٌل َأو حلــتُ عــن بطَ
  

١٠٠ 

ــواداً جــر         و ــرى الب ــا س ــار ِإلّ ــا س  م
  

ــداحِ النِّ     ــنِ اقتــ ــاِلقُ وراه مــ    عــ
  

٩٥ 

ــوادي ــي         جـ ــي وُأمـ ــسبتي وَأبـ  نـ
  

   ــس ــنان ِإذا احــــسامي والــ    سبنانتَــ
  

٩٤ 

ــفَ ا  ــفا كَي ــوا َأس ــن فَ ــى ع ــوادهنثَن ج       
  

ــناني        سو هــد ــيفي عن س ــان ــا ك    وم
  

٩٢  

  ــه ــتُ بِـ ــٍل ركبـ ــم لَيـ ــواداًفَكَـ        جـ
  

ــصينِ      ــصنٍ ح ــي ح ــبحتُ ف ــد َأص    وقَ
  

١٤٩  
ــطيحتُهم          ــدت سـ ــدوا وغَـ ــا غَـ لَمـ

  

    ــن ــألى وبطـ ــوادهممـ ــفرجـ     صـ
  

١٦١  
  :زهير-

ــِل  كَفَعــواد ج    هــو ــَل عف ــسبِقُ الخَي ي 
  

     ــد بعيو ــدن ويجه ــد جهِإن يو ،ــسرِع   في
  

٢٤  
 ــو هــواد ما         الجــشَأوِه ــق بِ لحــِإن ي  فَ

  

  علـــى تَكاليفـــه فَمثلُـــه لَحقـــا      

  

٤٢  
ـــ           ــان ولَ ــثُ ك ــوم حي ــَل مل ِإن البخي

  

    ــنــكالجواد  ــرِمه ــهلّاتلــى عع   

  

٩١  
 ــوهــوادالج         ناِئلَــه عطيــكالَّــذي ي 

  

     مظَّلَأحيانـــاً فَـــي ظلَـــميفـــواً وع  
  

٩١  
ــد رأسِ   ــراةً عنـ ــا عـ ــافَبِتنـ        جوادنـ

  

     ــه ــسه ونُزاوِلُـ ــن نَفـ ــا عـ   يزاوِلُنـ
  

٦٦  
 :جياد- ب

  :امرؤ القيس-
ـ      لَّ مطــيهممطَــوتُ بِهِــم حتّــى تَكـ

  

ــى     ــادوحتّ ــانِ  الجِي ــدن بَِأرس ــا يقَ    م

  

٢١٦  
ــك  ــادتل ــتْ الجي ــذ نُتَِج ــوم م ــا الق    عليه

  

ــا        ــروع أحالس ــداة ال ــن غ ــانوا له              ك
  

٤٤٤  
  :طرفة-

ــو   ــا تَعف ــو كَم ــادنَعف ــالجِي ــى ال        ـ عل
  

    هــذَر ــذوُل ال نَــ ــات والمخــ   علّــ
  

٢٣٩  
 :ثومعمرو بن كل-

عمــي الَّــذي طَلَــب العــداةَ فَنالَهــا           
  

ــا      ــراً فَجلَّلَهـ ــادبكـ ــنهالالجِيـ    بِكـ
  

٥٢  
 قُــــتننــــايلَــــستُم       جِياد قُلــــنيو 

  

ــا    ــم تَمنَعونـــ ــا ِإذا لَـــ   بعولَتَنـــ
  

٨٧  
  :عنترة-

ــارى  ــةً حيــ ــَل خاِليــ   رددتُ الخَيــ

  

   والـــسيفُ حـــاديجِيادهـــاوســـقتُ    
  

٤٢ 

ــي تَــدوي            ــدةَ وه ــار كن ــتُ دي طَرق
  

  الجِيـــاددوِي الرعـــد مـــن ركـــضِ    
  

٤٥ 

  وكَــــذا عــــروةٌ وميــــسرةٌ حــــا

  

ــد ا     ــا عن ــي حمان ــطدامِ م ــادص   الجِي
  

٥٥ 

ــي      ــاَل ل ــريم وق ــري الكَ ــاوبني مه فَج
  

   الخَيـِل كُـن َأنـتَ فارِسـي        جِيـاد َأنا من      
  

٧٦ 

 ــص ــأتي ال ــى نَ ــادريخَ عل ــمرٍجِي ض   
  

  خُمـــصِ البطـــونِ كَـــَأنَّهن ســـعالي   
  

١٠٨ 

       جِيـــادالمِ علـــى َأتَونـــا فـــي الظَّـــ
  

    ــــرِ كَالــــسالخَواص ةرمـــضعاليم  

  

١١٣ 

  ونَحــــن الغــــاِلبون ِإذا حملنــــا  
  

ــِل     ــى الخَيـ ــادعلـ ــهالجِيـ    اَألعوجِيـ

  

١٥٦  
ــ ــسيفَ ِإلّ ــك ال ال َأمل  ــه ــربتُ بِ ــد ض ا قَ

  

  ١٦٣   وهـــي َأغمـــارجِيــادي وال تَمـــوتُ    



 ٣٨٦

  

  :زهير-
ــا بِــه ينــضو       عــشيةًالجِيــادفَرحن

  

ــه    ــاغُه وعواملُــ ــضبةً َأرســ   مخَــ

  

٦٧ 

 علــى الخَيــِل البِطــاء فَــال       الجِيــادفَــضَل 
  

ــا    ــاً وال نَزِقـ ــذَِلك ممنونـ ــي بِـ   يعطـ
  

٤٢ 

 ــود ــاقَ ــدالجِي ــوك وصب   ـ وِإصــهار المل

  

            ر فـي مـواطن لَـو كـانوا بِهـا سـِئموا            ـ  
  

٩٤  
  جِيــادهفَــَأين الَّــذين كــان يعطــي    

  

ــا    ــسان الغَواِليــ ــانهِن والحــ   بَِأرســ

  

١٠٨  
  :لبيد-

ــا         ــلَّ نَهمتهـ ــين كُـ ــغِ العـ ــم يبلـ لَـ
  

   كَالقـــددالجِيـــادلَيلَـــةَ تُمـــسي    
  

٤٠ 

ــزاُل  ــروبٍ ال تَـ ــهاب حـ ــادهشـ   جِيـ
  

ــا المتَبكِّـــرِ     عـــصاِئب رهـــواً كَالقَطـ
  

٦٤ 

   ــَأن ــواً كَـ ــشعلَةً رهـ ــاومـ   جِيادهـ
  

ــوافال    ــشي سـ ــاري بِالعـ ــام تُبـ   حمـ

  

١٢٠  
  فَيومـــاً عنـــاةٌ فـــي الحديـــد يفُكُّهـــم

  

ــاً    ــادويومـ ــلُ جِيـ ــاتٌ قَوافـ    ملجمـ
  

١٣٣  
   : جود- ج

 :طرفة-

 بِـــالتربـــارِعٍ       جـــود تَحـــتَ قَـــد 
  

    ــات ــرة الهلَكـ ــشماِئِل خيـ ــوِ الـ   حلـ

  

٧٧  
  :لبيد-

هحــرِإذ جــاشَ ب الخَمــر لــى مــا تُريــهع  

  

   َأوشَـــمووابِـــُلجـــودو ـــن نَـــداهم   

  

١٣٣  
 : جِيد-د

 :امرؤ القيس-
ــسوُؤها          ــي ويـ ــا ريبتـ ــز علَيهـ تَعـ

  

  ــاه ــي بكـ ــد فَتَثنـ ــضوعاالجيـ    َأن يتَـ
  

٣٥٨  
 :الفَرس. ٣

  :فرس-أ
 : امرؤ القيس-

   هــار ــت دي ــثُ حلَّ ــسعد حي ــري لَ   لَعم

  

ــا     ــك ف ــا من ــب ِإلَين سٍ َأحــر ــرفَ مح   
  

٢٨٤  
  :عنترة-

ــدتي   ــُل عـ ــرسويحمـ ــريم       فَـ  كَـ
  

  الـــــد ِإذا كَثُـــــر ـــــهمواعيُأقَد  

  

٨٢  
    ـنروا       خافوا مـا َأبـصـربِ لَمسـي الحفَر       

<  

            لَــفتَحــتَ العجاجــة يهــوي بــي ِإلــى التَّ  
  

٨٨  
ــساِئلي  ــيفَ ــه  فَرس ــتُ ُأطلقُ ــل كُن ه   

  

      ــك ــِل محتَبِ ــبٍ كَاللي وكــى م ــا عل   ِإلّ

  

٩٥  
ــي   ــاد ب ــيوع ــره فَرس ــشي فَتُعث    يم

  

ــالبيضِ واَألســـِل     جمـــاجِم نُثـــرت بِـ

  

١٠٩  
ــي  ــرسول ــي الرفَ ــرى يحك ِإذا ج ــاح   ي

  

ــرامِ    ــد مـ ــن بعيـ ــأوٍ مـ ــد شَـ   ِلَأبعـ

  

١٣٦  
  
  



 ٣٨٧

 : أفراس- ب

 :زهير-
  صحا القَلـب عـن سـلمى وَأقـصر باطلُـه          

  

    يــرعولُــه َأفــراسواحربا والــص   
  

٦٤  
 ني غَــــزوفَــــال تَــــأمــــهَأفراس  

<  

ــدي      ــه جـ ــٍل وارهبيـ ــي واِئـ   البنـ
  

٥٢  
  :لبيد-

ــوني         ــامرٍ ودعــــ وَأرى آَل عــــ
  

ــومٍ      ــر قَـ ــهمغَيـ ــارَأفراسـ    َأمهـ

  

٧٣  
  : حصان. ٤
 :عنترة-

 كـــان دلّـــاَل المنايـــا         حـــصاني
  

    ــاع ــرى وبـ ــا وشَـ ــاض غُبارهـ   فَخـ

  

٨٣  
  فَـــال تَحـــسبوا َأن الجيـــوشَ تَردنـــي

  

  انيبِحـــصِإذا جلـــتُ فـــي َأكنـــافكُم    

  

١٤٣  
   :مهر. ٥

  :عمرو بن كلثوم-
يخلـــقُ المـــاُل فَـــال تَستَيِئـــسي     

  

    يــر ــركَ ــاللِ المه الح ــي ــى الح               عل
  

٥٧  
ــوغى   وا ــومِ ال ــي ي ــنفس ف ــذالي ال بت  

  

    ونزالـــيمهـــريوطـــرادي فَـــوقَ    
  

٥٧  
 : عنترة-

ــتُ  ــريَأقحم ــة مه جاجــلِّ ع ــتَ ظ    تَح

  

ــ      سنانِ رمـــحٍ ذابِـــٍل ومهنَّـــد  بِـ

٥٧  

٥٧  
ــتُ  ــريوقُل ــا         ِلمه ــرع القَن ــا يق  والقَن

  

ــاعسِ       ــر ن ــستَيقظاً غَي ــن م ــه وكُ تَنَب  

  

٧٦  
 ــار ــضتُ الغُب ــريخُ ــكومه لح ــم َأده   

  

    ــد ــضباً بِالـ ــاد مختَـ ــففَعـ   م والجِيـ

  

٨٨  
ــذكُري  ــريال تَـ ــهمهـ ــا َأطعمتُـ    ومـ

  

ــربِ       ــد اَألج ــَل جِل ــدك مث ــون جِل   فَيك
  

١٨  
ــاوبني  ــريفَج ــي مه ــاَل ل ــريم وق    الكَ

  

  َأنا من جِيـاد الخَيـِل كُـن َأنـتَ فارِسـي              

  

٧٦  
  مهــريومــا قَــصرتُ حتّــى كُــلَّ    

  

    ــس ــي ال ــصر ف ــي اللِّوقَ ــاقباق وف   ح

  

٩٢  
ــتُ  ــريورمي ــه  مه ــاجِ فَخاض ــي العج  ف

  

ــصلِ       ــفارِ اَألن ــن ش م حــد ــار تَق   والن

  

١١١  
ــلَّ    ــى كُ ــيشَ حتّ متُ الجــد ــريص   مه

  

ــالال        ــم ظ ــدتُ لَه جــا و ــدتُ فَم عو  

  

١١٥  
 لَــــيهِمع هــــريَأكُــــركَليمــــاًم   

  

  قَالِئـــــده ســـــباِئب كَـــــالقرامِ    

  

١٣٠  
ــدال  ــشها فَتَجـ ــي كَبـ ــربتُ قَرنَـ   وضـ

  

ــ     ــريتُ وحمل ــضاها مه ــطَها فَم    وس
  

١٥٢  
 :بغل. ٦

 :المهلهل-

 مـــــاكـــــن  اُهللارغـــــلِ  مب       
  

ــن النَّ      ــشحوذ مـــ ــِلبِمـــ   بـــ

  

٦٧  
  
  



 ٣٨٨

 :الورد. ٧

 :المهلهل-
لَـــم َأرم عرصـــةَ الكَتيبـــة حتّـــى ان       

  

ــوتَعـــَل ا   ــاء نعـــااللـ   َرد مـــن دمـ
  

٦٤  
ــي    ــوم منّـ ــا اليـ ــي قَربـ ــا خَليلـ يـ

  

   وَأدهـــــمٍ صـــــهاِلوردكُـــــلَّ   

  

٧١  
 :عمرو بن كلثوم-

ــاً           ــسعون َألفـ ــم تـ ــاءت لَهـ ِإذا جـ
  

   نهــس ــاورداًعوابِــــ    َأو كُميتــــ
  

٢٦  
  :زهير-

ــاوردةٌوصــــاحبي     نَهــــد مراكلُهــ

  

  ـــكَكال صفيهـــا و ـــجال فَح ـــرداءج  
  

٤٩  
 :المشهر. ٨

 :المهلهل-

ـ     منّـــيالمـــشَهرِربطَ قَرنـــا مــ

  

ــالي    ــالُهم ورِجــ ــت رِجــ   ِإن تَالقَــ

  

٧١  
 :مشْعلة. ٩

 :عنترة- -

 بــر ــشعلَةولَـ ــا       مـ ــتُ رِعالَهـ  وزعـ
  

ــلِ     ــِل هيكَـ ــد المراكـ ــصٍ نَهـ   بِمقَلَّـ

  

١٠٠  
  : رعيل- أ: رعيل. ١٠
 :عنترة-

ِإذ ال ُأبــادر فــي المــضيق فَوارِســي          
  

ــُل وال ُأ   ــِلبِالروكِّــــ    اَألوِلعيــــ

  

٦٨  
ــتُ     ــد وزع ــٍل قَ ــرب خَي ــاولَ   رعيلَه

  

ــالِ    ــغنٍ وال مجفــ ــب ال ضــ   بَِأقَــ

  

١٠٦  
ــتُ  ــاوزعـ ــالررعيلَهـ ــذراً   بِـ محِ شَـ

  

ــالمِ     ــسرحانِ الظـ ــذ كَـ ــى ربِـ   علـ
  

١٣٠  
    :زهير-

  عنـــاجيج فـــي كُـــلِّ رهـــوٍ تَـــرى

  

ــاري     ــراعاً تُبـ ــاالً سـ ــيرِعـ   الرعـ
  

٥٤  
  : رعال- ب
  :امرؤ القيس-

  وغـــــــارة ذات قَيـــــــروانٍ  
  

ــرابها     ــأن أســـ ــاُلكـــ   رعـــ

<  

٥١٠  
  :عنترة-

ــتُ  ــشعلَة وزعـ ــرب مـ ــاولَـ   رِعالَهـ
  

ــلِ     ــِل هيكَـ ــد المراكـ ــصٍ نَهـ   بِمقَلَّـ

<  

١٠٠  
 :زهير-

  عنـــاجيج فـــي كُـــلِّ رهـــوٍ تَـــرى
  

ــاالً   ــاري  رِعـ ــراعاً تُبـ ــيال سـ   رعـ
  

٥٤  
 :القنابل - . ١١

 :لبيد-

           مــنه ــزنِ م ــةَ الح ــازت قُلَّ ــوم َأج يو
  

    ــسى ــو ذا حـ ــب تَعلـ ــُلمواكـ   وقَنابِـ

  

٢٦٢  



 ٣٨٩

ــشِّ  ــن بِال ــم يكُ ــَأن لَ ــعكَ ــنهم طَالِئ رعِ م  
  

   ــي الر ــحاً ف س ــرع ــم تَ ــعِ فَلَ ــُلبي   القَنابِ
  

٢٦٥  
  :أجرد -أ:  أجرد. ١٢
  :امرؤ القيس-

ــي رأسِ شـــ   ــي فـ ــا ترينـ   اهقفإمـ

  

   فقـــد أغتـــدي أقـــودتائقـــاأجـــرد   

  

٤٦٢  
 :عنترة-

 ســـابِحٍ  َأجـــردصــبر َأعـــدوا كُــلَّ   
  

ــشاها     ــفَّ حـ ــت وخَـ ــة ذَبلَـ   ونَجيبـ
  

١٥١  
 : منجرد- ب

 :امرؤ القيس-
ــا           ــي وكُناته ــر ف ــدي والطي ــد َأغتَ وقَ

  

  ــرِد ــد هيكَـــلِ  بِمنجـ ــد اَألوابِـ    قَيـ
  

٨٢  
ـــرِدنجقَبِم          ـــهالح اَألوابِـــد يـــد

  

ــربِ      ــأوٍ مغَ ــلَّ شَ ــوادي كُ اله ــراد ط  

  

١٣٤  
ــدي والطَّ  ــد َأغتَ ــا  وقَ ــي وكُناته ــر ف   ي

  

  ــرِد ــيضِ  بِمنجـ ــدينِ قَبـ ــِل اليـ    عبـ
  

١٨٦  
 : جرد- ج

 :المهلهل-

ــشَت   ــد َأوح ــست وقَ ــردَأم جــة لقَعبِب   

  

       قيـٌل فـي منهـا منهـا محشِ مراعيهـا ِللـو  

  

٩٠  
 :الشَّنون. ١٣

 :زهير-
ــا   ــاً دوابِرهـ ــَل منكوبـ ــد الخَيـ   القاِئـ

  

ــا    ــشَّمنه ــا الزنونال ــز ومنه ــقُ ال اهمه  
  

٩٢  
 :المسوم. ١٤

 :عنترة-

   علَيهــــامــــسومةِإلــــى خَيــــٍل 
  

  حمـــاةُ الـــروعِ فـــي رهـــجِ القَتـــامِ  

  

١٣٠  
  : لبيد-

   كََأنَّــه فــي القيــاد المــسوموتَــرى 

  

   ــس ــد الـ ــعٌل ِإذا فَقَـ ــصومصـ                     باقَ يـ
  

١٦٧  
 :السالهب. ١٥

 :عنترة-
 ــة جاجــلِّ ع ــتَ ظ ــن تَح ــرب وطَع ضو  

  

    نحِ الـدقـعِ َأيـدي        كَجـن وجى م بِالـساله        
  

١٥  
 :هيكل. ١٦

 :امرؤ القيس-

ــدي والطَّ  ــد َأغتَ ـ  وقَ ــي وكُناتهـ ــر ف   اي

  

     اَألوابِـــد قَيـــد ـــرِدنجيكَـــِلبِمه  
  

٨٢  
 :عنترة-

ــا         ــتُ رِعالَهـ ــشعلَة وزعـ ــرب مـ ولَـ
  

ــِل      ــد المراكـ ــصٍ نَهـ ــِلبِمقَلَّـ   هيكَـ
  

١٠٠  
  



 ٣٩٠

 :الطِّرفُ. ١٧

 :امرؤ القيس-

 راحــا و ــرفُورحن ــه الطِّ أسر ــنفُض ي   

  

ــسهلِ      ــه تَ ــين في قَّ العــر ــا تَ ــى م   مت

  

٩٠  
 :عجلزة. ١٨

 :امرؤ القيس-

ةــز ــا          بِعجلَ ــري لَحمه الج زــر ــد َأت  قَ
  

ــوالِ      ــراوةُ منـ ــا هـ ــت كََأنَّهـ   كَميـ
  

١١٨  
 :المضمرة. ١٩

  :   المضمرة-أ
 :عنترة-

ــاتٌ   ــم َأعوجِيـ ــدو بِهِـ ــضمرةٌتَحـ        مـ
  

   ــس ــُل ال ــب مث ــا القَب ــي َأعناقه   راحينِ ف
  

١٢  
ــالٍ  ِإذا افتَ ــذِل مـ ــان بِبـ ــر الجبـ   خَـ

  

ــري    ــضمرةفَفَخــ ــاقبِالمــ    العتــ
  

٩٣  
  المِ علـــى جِيـــادَأتَونـــا فـــي الظَّـــ

  

  ةرمــــضمــــرِ كَالــــسعالي الخَواص                 
  

١١٣  
 : الضوامر- ب

  :عمرو بن كلثوم-
رــوام ــا   ضـ ــرى علَيهـ ــداحِ تَـ  كالقـ

  

  قرِيبـــيس المـــاء مـــن حـــو وشُـــ  
  

٤٥  
  :عنترة-

ــواترِ  ــفار البـ ــا شـ ــن حالَفنـ   ِإذا نَحـ

  

     ــاد ــوقَ الجِي ــا فَ ــمر القَن سرِوــضوام   ال

  

٦٨  
 : ضمر- ج

 :طرفة-

  ضــــمرٍوقَنــــاً جــــرد وخَيــــٍل 
  

  ـ شُــز   جــموِل تَعــالك اللُّبٍ مــن طُـ
  

٢٣٧  
  :عنترة-

 ــص ــأتي ال ــاد  نَ ــى جِي ــمرٍريخَ عل ض  

  

ــونِ    ــصِ البطـ ــعاليخُمـ ــَأنَّهن سـ   كَـ

  

١٠٨  
  :لبيد-

 هــحاب ــادى ص ــوم ن ي ــزء ــنِ ج ــيسِ ب   وقَ
  

      مــواه ــن س م ــه ــاجوا علَي ــمرِفَع ض  

  

٦٢  
 : مضمرات-د

 :عنترة-

ــنا   ــوا َأرضــ ــضمراتوداســ   بِمــ
  

  فَكـــان صـــهيلُها قـــيالً وقـــاال     
  

١١٥  
 :العتاق. ٢٠

 :عنترة-
       ومـــا َأبعـــدتُ حتّـــى ثـــار خَلفـــي

  

ــِل      ــنابِك الخَيـ ــار سـ ــاقغُبـ   العتـ
  

٩٢  
  



 ٣٩١

 :مقلّص. ٢١

 :عنترة-
ــا         ــتُ رِعالَهـ ــشعلَة وزعـ ــرب مـ ولَـ

  

ــصٍ   ــلِ بِمقَلَّـ ــِل هيكَـ ــد المراكـ    نَهـ

  

١٠٠  
٢٢ .أقب: 

  :امرؤ القيس-
ــب ــرٍ       َأقَـ ــضى متَمطِّـ ــسرحانِ الغَـ  كَـ

  

    ــه ــن َأعطاف م ــاء ــرى الم ــدراتَ ــد تَح             قَ
  

١٧٣  
          ةغـــار بكروبــاً فَيــا رِإن ُأمــسِ مو

  

  بــانِ رخــوِ اللََّأقَــبشَــهِدتُ علــى    

  

٢٠٣  
 :عنترة-

ــا           ــتُ رعيلَه ــد وزع ــٍل قَ ــرب خَي ولَ
  

  ــب ــالِ بَِأقَــ ــغنٍ وال مجفــ    ال ضــ

  

١٠٦  
   ـــن كُـــلِّ ثَغـــرٍ نَخافُـــهنـــا ممنَعيو

  

  ــب ــامر َأقَـ ــاءة ضـ ــسرحانِ اَألبـ    كَـ

  

٦٣  
 :زهير-

 ــة ــبوكُــــلُّ طُوالَــ ــد       وَأقَــ  نَهــ
  

ــن التَّ    ــا مـ ــون مراكلُهـ ــداء جـ   عـ

  

١٠٢  
  :لبيد-

ــو النِّ  ــا يقلـ ــشيةً فَروحهـ ــاد عـ   جـ
  

   َأقَـــبشَــــتيم رِياَألنــــد كَكَــــر   

  

٩٧  
 ةــر ــلِّ طمــ ــببكــ ــدوأقَــ    نَهــ

  

     ــام ــه اللِّجـ ــروب قارِحـ ــلُّ غُـ   يفـ
  

٢٩٤  
 :الكراع. ٢٣

 :المهلهل-

   هجــيهم الكُــراعِ لَمــا تَــوعر فــي   
  

ــنُبال    ــابِراً َأو صـ ــَأر جـ ــتُ َأثـ   هلهلـ
  

٦٦  
٢٤ .افناتالص: 

 :عنترة-
ولَـــم يهجِـــم علـــى ُأســـد المنايـــا        

  

    ــدور ــن صـ ــم يطعـ ــصافناتولَـ   الـ
  

٢٣  
ــِإ ــار فَـ ــصافناتن غُبـ ــال       الـ  ِإذا عـ

  

ـ       ــن النَّـ ــذَّ م ــاً َألَ ــه ريح ــشقتُ لَ   دنَ

  

٥١  
  :الزاهق. ٢٥

ــا          ــاً دوابِرهـ ــَل منكوبـ ــد الخَيـ القاِئـ
  

ــشَّ   ــا ال ــا منه ــقُنون ومنه الزاهــز   هم ال

  

٩٢  
 :الزاهم. ٢٦

  :زهير-
ــا   ــاً دوابِرهـ ــَل منكوبـ ــد الخَيـ   القاِئـ

  

  ــقُ  م ــا الزاه ــشنون ومنه ــا ال ــزنه   همال
  

٩٢  
 : شَيظم.٢٧

  :عنترة-
ــساً     ــار عوابِـ ــتَحم الخَبـ ــُل تَقـ والخَيـ

  

  شَــيظَمِ وآخَــر شَــيظَمةمــن بــينِ    
  

١٢٦  
  



 ٣٩٢

   :محمر. ٢٨

 :طرفة-

ــا  ــدرنَا كبــ ــا ابتــ ــرفلمــ   محمــ
  

   قــصد ــى البعـــد، ذا مـ   وكنـــتُ، علـ

  

١٩٣  
 :نهد. ٢٩

 :رؤ القيسام-
  ــض ــرةَ بِال ــَل المغي ــهد الخَي ــم َأش   حىولَ

  

ــٍل     ــى هيكَ ــدِعل الِ نهــو ج ةــزار الج   
  

١١٦  
  :عنترة-

ــابِحٍ   ِإذ ال َأزاُل علــــى رِحالَــــة ســ

  

  كَلَّــــمِنَهــــدالكُمــــاةُ م هرتَعــــاو   
  

١٢٦  
ــشَوى          ــِل ال ــى عب ــرج عل تي سيــش حو

  

  ـ نَهـــد   ِل المحـــزِمِ مراكلُـــه نَبيــ
  

١٢٠  
ــا         ــتُ رِعالَهـ ــشعلَة وزعـ ــرب مـ ولَـ

  

ــصٍ    ــدبِمقَلَّـ ــلِ نَهـ ــِل هيكَـ    المراكـ

  

١٠٠  
 :زهير-

ــابِحٍ  ــرِ سـ ــسود النواشـ ــتُ بِممـ   هبطـ

  

     َأســـيِل الخَــد ــرمملُـــهنَهـــدراكم   

  

٦٥  
ــدوصــــاحبي وردةٌ  ــا       نَهــ  مراكلُهــ

  

  ج فيهـــا وال صـــكَكجـــرداء ال فَحـــ  
  

٤٩  
 َأقَــــبو كُــــلُّ طُوالَــــةوــد        نَهــ

  

ــن التَّ    ــا مـ ــون مراكلُهـ ــداء جـ   عـ

  

١٠٢  
  : لبيد-

 ــب ــرة وَأقَــ ــلِّ طمــ ــدبِكُــ   نَهــ
  

ــه اللِّ     ــروب قارِحـ ــلُّ غُـ ــاميفُـ   جـ
  

٢٩٤  
  : األدهم.٣١

 : أدهم-أ

 :عنترة-

ــري   ــار ومه ــضتُ الغُب ــمخُ ــَأده لح ك  

  

   ــد ــضباً بِالـ ــاد مختَـ ــففَعـ   م والجِيـ

  

٨٨  
ــم ــد َأدهـ ــصدع الـ ــسواد        يـ جى بِـ

  

  بـــين عينَيـــه غُـــرةٌ كَــــالهِاللِ     

  

١١٢  
          ةيــش ــرِ ح ــوقَ ظَه ــصبِح فَ ــسي وتُ تُم

  

     ــراةَأبيــتُ فَــوقَ سوــمــمَِأدهلجم   
  

١٢٠  
ــاح كَأَ  ــر والرمـ ــدعون عنتَـ ــا       يـ نَّهـ

  

  اَألدهـــمَِأشـــطان بِئـــرٍ فـــي لَبـــانِ   
  جججج

١٢٦  
 : دهم- ب

  :طرفة-
ــ  ــصرِ ال ــن القَ ــوى م ــرٌؤ ُأك ــا ام   ـوَأن

  

ــشى     ــادي وَأغـ ــدبـ ــدهمالـ                    همِ بِالـ
  

٢١٨  
  :الحارث-

بِـــالز حبـــوكلـــىيالفَيـــوضِ ع عف  

  

   كَــــالغَرسِهمِوالــــدهميانهــــا   

  

٥٦  
  



 ٣٩٣

 :الجون. ٣٢

 :امرؤ القيس-
ــا  ــَل حولَن ــسب الخَي ــى نَح ــشرب حتّ   ونَ

  

    بــس ــى نَح ــاداً وحتّ ــوننق ــقَراالج               َأش
  

٢٧٩  
ــلَّ   ــتُ وظَ ــونفَظل الج        هــد ــدي بِلَب  عن

  

ــيضِ      ــاحٍ مه ــن جن ي عــد ــَأنّي ُأع   كَ

  

١٨٤  
ــاً        الَّــذي كــان بادالجــونوحتّــى تَــرى  ن

  

ــانِ      ــسورٍ وعقب ــن نُ م ــواف ع ــه   علَي

  

٢١٦  
  : زهير

  وكُــــلُّ طُوالَــــة وَأقَــــب نَهــــد
  

ــن التَّ    ــا مـ ــداء مراكلُهـ ــونعـ   جـ

  

١٠٢  
 :لبيد

 ــتيم  يطـــارِد حـــوالً        جـــونوشَـ
  

ــصالُ     ــسحج صلــ ــدرِي مــ   َأخــ
  

١٢٣  
وِإذا حركــــتُ غَــــرزي َأجمــــرت       

  

    ــدو ــي ع ــرا ب ــونٍَأو قَ ــلّ ج ــد َأب    قَ

  

١٤٣  
   ــرجِهِم ــى فَـ ــأشِ علـ ــطُ الجـ   رابِـ

  

ــفُ    ــونَأعطـ ــل الجـ ــوعٍ متَـ    بِمربـ

  

١٤٩  
 خلفَـــــةً       وجـــــونُأدم موشَّــــمةٌ  

  

  ومتــى تَــشَأ تَــسمع عــرار ظَلــيمِ      
  

١٨٥  
 :السوابق. ٣٣

 :عنترة-
ــن هــ   ةَ عــر ــم ردوا المغي ــتُ لَه وى       وقُل

  

ــوابِقها   ــا النَّســ ــيا وَأقبِلوهــ   واصــ
  

١٥٩  
 :لبيد-

ــى   ــا ُأولَـ ــتْ فَأدركَهـ ــوابِقهاولَّـ   سـ

  

   ــر ــا روع وال بهـ ــا بِهـ ــتْ مـ   فأقْبلَـ

  

٥١  
 :اليعبوب. ٣٤

   :لبيد-

  وتــص ــَأجشِّ الــ ــوبٍبِــ    ِإذايعبــ
  

  طَــرقَ الحــي مــن الغَــزوِ صــهل     
  

١٤٩  
 :ساهم. ٣٥

  :هم سا-أ
  :امرؤ القيس

  لَّةــض ــرٍ م ــرِ قَف ــوف العي كَج ــرق   وخَ

  

ــسامٍ     ــتُ بِ ــاهمِقَطَع ــسانِ س ح ــه    الوج

  

٢١٤  
 :عنترة

ــُل  ــاهمةُوالخَيـ ــا       سـ ــوه كََأنَّمـ  الوجـ
  

ــلِ    ــع الحنظَـ ــها نَقيـ ــسقى فَوارِسـ   تُـ

  

٩٩  
  :لبيد-

مســـاه  هَأســـر شَـــديد جـــهالو   

  

ــارِك مح   ــبطُ الحـ ــلمغـ ــوك الكَفَـ   بـ
  

١٤٩  
 : سواهم- ب

 :عمرو بن كلثوم-
   ــي َأريـــكنبـــن جلَبنــا الخَيــَل مج  

  

  مــواه ــارِ سـ ــى الخَبـ ــزِمن علـ    يعتَـ

  

٤٨  



 ٣٩٤

  :لبيد-
        هــحاب ــادى ص ــوم ن ي ــزء ــنِ ج ــيسِ ب وقَ

  

ــن      م ــه ــاجوا علَي ــواهمفَع رِســم ض   

  

٦٢  
 :طمرة. ٣٦

 :عنترة-

  ــن كُــلِّ شَــوهاءينِ  مــدالي  ةــرمط  
  

ــشَّ     ــِل الـ ــصٍ عبـ ــاِلومقَلَّـ   وى ذَيـ
  

١٠٨  
 :لبيد

ــلُّ   ــيض وكُـ ــوارِن بـ ــرةوجـ        طمـ
  

     تَينِ غُـــالمــر ــا القَـ ــدو علَيهـ   يعـ

  

١٧١  
ــلِّ  ــرةبكــ ــدطمــ ــب نَهــ    وأقَــ

  

     ــام ــه اللِّجـ ــروب قارِحـ ــلُّ غُـ   يفـ
  

٢٩٤  
  :سبوح. ٣٧
 : سبوح- أ

  :زهير-
  :امرؤ القيس-

ــ ــضارها وحاًبســ ــاً وِإحــ    جموحــ

  

  الـــــس ـــــةععمكَمالموقَـــــد فع  

  

٣٤٨  
 :عنترة

   فــي الغُبــارِ كََأنَّهــا  ســبوحٍ وكُــلُّ 
  

  ـــركاس فَتخـــاء لَت بِالمـــاءغتَـــسِإذا ا  

  

٦٤  
 : السابحات- ب

  :امرؤ القيس-
ــا  ــسح ِإذا م مــس ــونىابِحاتُال ــى ال    عل

  

ــرن غُبـــ    ــلِ َأثَـ ــد المركَّـ   اراً بِالكَديـ
  

٨٤  
 : سابح- ج

  :عنترة-
 لــــى رِحالَــــةســــابِحٍِإذ ال َأزاُل ع  

  

  نَهــــد تَعــــاوره الكُمــــاةُ مكَلَّــــمِ  
  

١٢٣  
    دوا كُــلَّ َأجــرــدَأع ــبرســابِحٍص       

  

ــشاها     ــفَّ حـ ــت وخَـ ــة ذَبلَـ   ونَجيبـ

  

١٥١  
  :زهير-

ــابِواشـــرِ هبطـــتُ بِممـــسود النَّ   حٍسـ
  

  ممـــر َأســـيِل الخَـــد نَهـــد مراكلُـــه  

  

٦٥  
 :جموح. ٣٨

  :امرؤ القيس-
ــ ــاًوحاً بســ ــضارها       جموحــ  وِإحــ

  

  الـــــس ـــــةععمكَمالموقَـــــد فع  
  

٣٤٨  
  
  
  
  



 ٣٩٥

  الخامسالمالحق الشعرية للباب 
   المالحق الشعرية في الفصل األول- ١

  )األلفاظ الدالة على لغة الهجوم(
  : ر أغا.١
  :المهلهل-

  ُأصـــرفُ مقلَتَـــي فـــي ِإثـــرِ قَـــومٍ
  

  فَغـــارواتَباينَـــت الـــبِالد بِهِـــم     

  

٣١  
  : ابتدر. ٢
 :طرفة-

 القَـــوم الـــسالح وجـــدتَني       بتَـــدراِإذا 
  

ــدي      ــه يـ ــت بِقاِئمـ ــاً ِإذا بلَّـ   منيعـ

  

١١٥  
   كبــــا محمــــرابتــــدرنَافلمــــا 

  

  ،عـــدــى الب ــصدقوكنـــتُ، علـ    ذا مـ
  

١٩٣  
  :عنترة-

ــن بعــد غــارة      بتَــدرنااِإذا مــا  م النهــب 
  

    ــس ــاراً بِالـ ــا غُبـ ــاَأثَرنـ   نابِك َأقتَمـ

  

١٣٧  
  : أعد. ٣
  :عنترة-

 ــبرواصــدســابِحٍ  َأع دكُــلَّ َأجــر   

<  

ــشاها     ــفَّ حـ ــت وخَـ ــة ذَبلَـ   ونَجيبـ
  

١٥١  
  :لبيد-

ــددتُ ــشووَأعـ ــيالً حـ ــأثوراً قَلـ   ره مـ

  

ــي ِللطَّ    ــاد ينتَحـ ــديد العمـ ــقشَـ   راِئـ
  

٩٠  
  :يعدو. ٤
  :عنترة-

ــدون ــساً        يعــ ــستَلِئمين عوابِــ  بِالمــ
  

ــا ووجاهـــا      ــشَكّى َأينَهـ ــوداً تَـ   قـ

  

١٥٢  
  :نازل. ٥
  :أنازِل-أ
  :امرؤ القيس-

ــازُِل ــه  وُأنـ ــه نزالُـ ــَل الكَريـ    البطَـ
  

  وِإذا ُأناضــــُل ال تَطــــيشُ ســــهامي  

  

٢٥٦  
 : نازِل- ب

  :عنترة-
    ــضارِبي قَـــةم َأخــو ثنـــازِالًفــيه  

  

ــزِلِ     ــم ينـ ــارِس لَـ ــشرفي وفـ   بِالمـ

  

١٠٠  
  :قاتَل. ٦
 :عنترة-

ــتُ ــاً  قاتَل ــضوا فرق ــى م ــانَهم حتّ    فُرس
  

  عن فـي ِإثـرِهم َأمـضى مـن اَألجـلِ          والطَّ  

  

١٠٩  
  



 ٣٩٦

  :قراع. ٧
 :عنترة-

 عنّــي        فَقُلــتُ لَهــا ســلي اَألبطــالَ   
  

      رتـــاعم ـــراعِ ِإذا مـــا فَـــرالق  
  

٨١  
 :عمرو بن كلثوم-

ــراع ــا قـ ــسيوف َأحلَّنـ ــسيوف بِالـ    الـ

  

ــلِ    ــراحٍ ذي َأراك وذي َأثـ ــَأرضٍ بـ   بِـ

  

٥٤  
  :لبيد-

ــس ــاب ِإذا الـ ــا ِإن َأهـ ــهمـ   رادقُ غَمـ

  

  ــرع ــشَ الرقَـ ــسي وُأرعـ ــد القـ   عديـ
  

٣٧  
  :طار. ٨
 :زهير-

   ِإلـــى مـــستَغيثهِمطـــارواذا فَزِعـــوا ِإ

  

  ــواَل الر ــزلُ ط ال عــعافٌ و ــاحِ ال ض   م

  

٥٩  
  :أقدم. ٩
 :عنترة-

ــا ــا        فَـ ــل بِهـ ــه وال تَحفـ عصِ مقالَتَـ
  

ــدم   ــقَّ اللِّواقـ ــي اَألوِل ِإذا حـ ــا فـ   قـ
  

١١٠  
  يــا عبــَل لَــو َأبــصرتني لَرَأيتنــي    

  

ــربِ    ــي الح ــدمف ــالهِزُأق ــض كَ   يغَمِبرِ ال

  

١٣١  
تُعنِّفُنــــي زبيبــــةُ فــــي المــــالمِ       

  

  حـــامِ فـــي يـــومِ الزاِإلقـــدامِعلـــى   

  

١٣٣  
١٠ .كر:  
  :المهلهل-

ــا    ــشيرةَ كُلَّه ــي الع ــن يحم م ــب   َأكُلَي
  

ــن    َأو مــر ــوسِ يكُ ــيسِ اَألش ــى الخَم    عل

  

٤٦  
ــا ــاوكَررنـــ ــيهِمِ وانثَنَينـــ    علَـــ

  

ــسيوف تَ   ــالِ  بِـ ــي اَألوصـ ــد فـ   قُـ
  

٧٢  
  تَكـــون َأولَهـــا فـــي حـــينِ كَرتهـــا

  

   يــوم الكَــر حاميهــا  بِــالكَروَأنــتَ   
  

٩١  
  :امرؤ القيس-

ــر ــاً مكَـ ــدبِرٍ معـ ــٍل مـ ــر مقبِـ    مفَـ

ــر ــاً مكَـ ــدبِرٍ معـ ــٍل مـ ــر مقبِـ    مفَـ
  

   كَجلمــود صــخرٍ حطَّــه الــسيُل مــن عــِل  

    ــاء ــيسِ ظبـ ــدوانِ كَتَـ ــبِ العـ   الحلَّـ
  

٨٣  
٢٠٤  

  :طرفة-
   ِإذا نـــادى المـــضافُ محنَّبـــاًوكَـــري

  

    درــو ــه المتَـ ــضا نَبهتَـ ــسيد الغَـ   كَـ
  

١٠٦  
  :عمرو بن كلثوم-

ــأجٍ  ــوعهم بِثَـــ ــا جمـــ   فََأفنَينـــ

يخلـــقُ المـــاُل فَـــال تَستَيِئـــسي          
  

  هـــــابِ بِالغَنـــــاِئمِ والنّوكَـــــرت  

  يــر ــاللِ    المكَ الح ــي ــى الح ــر عل   ه
  

٢٧  
٥٧  

  :عنترة-
ــررتُ ــصادمٍ      وكَـ ــين تَـ ــاُل بـ  واَألبطـ

ــر ــوارِسِ يــوم حــربٍ         َأكُ  علــى الفَ
  دتَـــــشَدبٍ وـــــزتَحمٍ وتَهـــــاجو  
   ةَ الرــد ــشى المهنَّــ ــاوال َأخــ   قاقــ

٥٧ 

٩٤ 



 ٣٩٧

ــتُ لَـــدى  ــروقـــرنٍ قَـــد تَركـ   مكَـ
ممــــتُهلفَــــوارِسٍ لــــي قَــــد عو  

ــا  ــرفَظَلنـ ــسنكـ ــيهم الـ   مهري علـ

  موا وِإن يـــستَلحَأكـــرر ِإن يلحقـــوا 
  لَمــا رَأيـــتُ القَـــوم َأقبـــَل جمعهـــم 

هــــري كَليمــــاًَأكُــــرم لَــــيهِمع   
ــا   ــي ذماره ــاء يحم ــدى الهيج ــان لَ   وك
  ويقتَحمــــون َأهـــــواَل المنايـــــا 

  
  

   كَـــــاُألرجوانعلَيـــــه ســـــباِئباً  
ــ ِ  ــى صـ ــرارِالتَّبرٍ علـ ــمِكـ    والكَلـ
ــفُ      ــسمهري المثقَّ ــصبوح ال ــئس ال   وب

ــزِلِ    ــضنك َأنـ ــوا بِـ ــدد وِإن يلفَـ   َأشـ
   رونــذام ــررتُيتَـ ــذَممِ كَـ ــر مـ    غَيـ
  رامِـِقَالِئـــــده ســـــباِئب كَالقـــــ  
   نـــدع ـــنطعيوعـــانِالكَـــركُـــلِّ ط   
   فــي الحــربِ العــوانِ  الكَــرغَــداةَ   

  

١٤٧ 

١٢٧ 

٨٧ 

٩٨ 

١٢٦ 

١٣٠ 

١٤٦ 

١٤٨  
  :اقتحم. ١١

  :عنترة-
   ولَكـــن مـــع رِجـــالٍ  فََأقحمهـــا

ــتُ ــة  َأقحم جاجــلِّ ع ــتَ ظ ــري تَح    مه
 لَيـــهفَعممـــاً َأقـــتَحتَقَح الهِيـــاج   

ــتُ ــا فَحمحمــ   قَحم ــر المناي ــا بح   تبِه
 ــون ــا ويقتَحمــ ــواَل المنايــ    َأهــ

  

   ــا ح ــَأن قُلوبهـ ــص كَـ ــر الـ   عيدجـ
      نَّـــدهممـــحٍ ذابِـــٍل ونانِ ربِـــس  
  نقـــضاض اَألجـــدِلفيهـــا وَأنقَـــض ا  
ــتَالطمِ      الم ــه ــي موجِ ــت ف ــد غَرِقَ   وقَ
ــي الحــربِ العــوانِ       ــداةَ الكَــر ف   غَ

  

٤٤ 

٥٧ 

١٠١ 

١٣٤ 

١٤٨  
 :المهلهل

ــصاً ِللحــربِ    ــستَقدماً غَص مــاًمقتَحم  
  

ــا ح    ــاراً ُأهيجهـ ــا نـ ــاً وُأطفيهـ   ينـ
  

٩١  
  : رثْأ. ١٢

  : نثأر-أ
 :المهلهل

   بِــه فَاشـــحذوا نَثــَأر ِإن نَحــن لَــم   
  

  قشـــفاركُم منّـــا لَحـــز الحلـــو     
  

٥٦  
 :اثّأر- ب

 : المهلهل-
ــرِكُم   ــراً بِعقـ ــٍل وعقـ ــتالً بِتَقتيـ   فَقَـ

  

ــنِ      ــوتُ م ــاسِ ال يم ــزاء العط ــَأراج   ثَّ
  

٣٠  
 :لبيد-

ــب ِإن تَوالنِّ ــاً   ي ــةً خَلَق مــي ر ــر منّ   ع
  

  َأثَِّئـــربعـــد الممـــات فَـــِإنّي كُنـــتُ   

  

٦٣  
 :ثْأر- ج

 : المهلهل

ــه وال   ــا بِـ ــد قَتَلنـ ــأرقَـ ــه   ثَـ  فيـ
  

   ــس ــم الـ ــتال َأو تَعـ ــيبان قَـ   يوفُ شَـ
  

٦٠  
  
  



 ٣٩٨

  :حمل. ١٣
  :عنترة-

ــُل ــةً  وَأحمـ ــةً عنتَرِيـ ــيهِم حملَـ    فـ
ــَأحمُل ــى ُأســـ سـ ــود علـ   ود بِاُألسـ

   ــوم ــي ي ــوادي عنّ ــلوا ج ــيس   يحملُن
ــٍل  ــُلوخَيـ ــعثاً تَحمـ ــاَل شُـ    اَألبطـ
ــن ــا  يحملـ ــداعس بِالقَنـ ــاً مـ    فتيانـ

ــدال  ــشها فَتَجـ ــي كَبـ ــربتُ قَرنَـ   وضـ
  

     ــبِج ــرِ تَن ــي القَف ــاَل ف ــا اَألبط   َأرد بِه
   ــود ــدمِ اُألسـ ــاعدي بِـ ــضب سـ   وَأخـ
ــتُ   ــٌل َأو حل ــاتَني بطَ ــل ف ــِله ــن بطَ ع   
ــسهامِ      ــاَل الـ ــروعِ َأمثـ ــداةَ الـ   غَـ
ــا      ــفَّ ِلواه ــرب خَ ــا الح ــراً ِإذا م   وقُ
   مهـــري وســـطَها فَمـــضاهاوحملــتُ   

  

٣٠ 

٤٤ 

١١٠ 

٣٠١ 

١٥٢ 

١٥٢  

  :القى. ١٤
  :المهلهل-

  قَرنـــا مـــربطَ المـــشَهرِ منّـــي   

  

ــتِإن    ــالي تَالقَــ ــالُهم ورِجــ    رِجــ

  

٧١  
 :عمرو بن كلثوم-

ــريمٍفَكَـــم    عفَّـــرن مـــن وجـــه كَـ

  

  قـــع كـــابِ  والنَّلَقيـــتُهمغَـــداةَ   

  

٢٧  
 :عنترة-

ــدفقاًَألقــىمــا زِلــتُ  ــِل من ــدور الخَي ص   

  

ــسرج واللّ    ــضج ال ــى ي ــالطعنِ حتّ ــببِ ب  

  

١٢  
   

ــتُ ــدا والقَيـ ــتُ   العـ ــاً      وحفظـ قَومـ
ــتَِإذا  ــع   القَيـ ــي جمـ ــانٍ        بنـ  َأبـ

ــ ــانيئتُ ِإذا شـ ــدجج       القـ ــي مـ  كَمـ
 بِالجِفـــارِ تَصعـــصعوا   لتَقَينــا افَلَمــا   

   بــدع ــكفَوارِســاً     القــى اِهللافَــِإن ي 
ــي ــوغى   يلتق ــوم ال ــي ي ــاَل ف    األبط
ــو  ــيفَلَـ ــي درعـــ القَيتَنـ ي       ـ وعلَـ

ا      ـ المنايـــيلقـــىَأنــا العبـــد الَّـــذي  
ــروٍ  ــن عم ــدر ب ب ــرك ــٌل  يخبِ ــي بطَ  َأنَّن

ي     ـ وسيفــــتُالقينــــيوتَطلُــــب َأن 
ـ  واهللا ــاهدتَه ورَأيتَـــ ــو شــ ه       ـ لَــ

  

ــابي    ــوا جنـ ــم يرعـ ــاعوني ولَـ   َأضـ
ــِإنّي    ــم فَـ ــد  الِئـ ــ  ِللجعـ   يـالحـ
   حــسام ــانِ مـ ــوجِي بِالطعـ ــى َأعـ   علـ
  ــــساِلحالم لــــى َأعقــــابِهِنت عدرو  
ــاَل   ــردون خـ ــديـ ــارِضِ المتَوقِّـ    العـ
  بجنـــــانٍ  ال  يدانيـــــه  فـــــزع  
    ــدروع ــُل الـ ــالم تُحتَمـ ــتَ عـ   علمـ
  ــر ــداةَ الـ ــاوغَـ ــشى المحاقـ   عِ ال يخـ
ــى   ــلِ َألق بــن ج م ــد ــبٍ قُ ــوشَ بِقَل    الجي
  كــد ــه يـ ــُل   ِلوقعـ ــُل   الجبـ   الثَقيـ

     هــر ــان آخـ ــا كـ ــيمـ    اَألواليالقـ

  

١٣ 

 ٣٣ 

 ٣٥  

 ٣٥ 

 ٣٨ 

 ٨٠ 

 ٨٥ 

 ٩٤ 

 ١٠٩ 

 ١١٢ 

 ١١٦  
  :لبيد-

           ــرِه ــصار ظَه ــاب َأن ــي غ ــاَل كَم قت
  

ــى   ــرات البواســال  والق    الوجــوه المنكَ

  

١١٠  
  
  



 ٣٩٩

  )الخامسالباب ( المالحق الشعرية في الفصل الثاني من - ٢
  )األلفاظ الدالة على لغة الدفاع(

  :الدفاع. ١
 :مدافع -أ

 :عنترة-
عٍ         وــان ــين ممـ ــاء بـ ــوارِس الهيجـ فَـ

  

   ومخــــادعٍ ومعربِـــــد ومــــدافعٍ  

  

٥٧  
 : مدافع- ب

 :امرؤ القيس-
          ــة ــشرةَ لَيلَ ع ــس ــرنا خَم س ــن ِإذا نَح

  

   قَيـــصرامـــدافعِوراء الحـــساء مـــن  

  

١١٧  
 : دفعتُ- ج

 :لبيد-

 الــضيم عنــه        دفَعــتُ ومــولى قَــد   
ــتُ  عنــك الــصيد مــن آِل دارِمٍ    ودافَع

  

ــضيمِ     ــة المـ ــسى بِمنزِلَـ ــد َأمـ   وقَـ
     ــس ــي ال ــٌل ف ــنهم قَبي مورــاخ   رادق ف

  

١٧٨ 

٢١٦  
  :المنع. ٢
 :منَع-أ

 :امرؤ القيس-
ــم  ــس دونَهـ ــتُم َأمـ ــاً كُنـ   َأال ِإن قَومـ

  

   ــم ــواهـ ــدرانِمنَعـ ــاراتكُم آَل غُـ    جـ

  

١٩٩  
  :لبيد-

ــوم ــتُ ويـ ــوا  منَعـ ــي َأن يتَفَرقـ  الحـ
  

      رــاق ــوم ف الي ــك ــري ذَِل ــران فَق   بِنَج
  

٢١٨  
   : مانع- ب

 :عنترة-

ــصبرِ   ــن ال ــاً م ــا درع ــستُ لَه ــاًلَب    مانع

  ــين ــاء بـ ــوارِس الهيجـ ــانعٍوفَـ       ممـ
  

ــشَّ   ــيشَ ال ــتُ ج ــديوالقَي ــرِداً وح   وق منفَ
ــدافعٍ ومخــــادعٍ       ومعربِــــدومــ

  

٥٣ 

 ٥٧  
 : تمنع- ج

 :زهير-
ــم           ــنُعدي وراءكُ ــا س ــلكُم ِإنّ ــى رِس عل

  

ــنَعكُم   ــنُعذر فَتَمــ ــا َأو ســ    َأرماحنــ
  

٣٢  
  :الحمى. ٣
  : أحمي-أ

  :المهلهل-
ــن   م ــب ــيَأكُلَي ــا        يحم ــشيرةَ كُلَّه الع 

  

ــوسِ    ــيسِ اَألش ــى الخَم ــر عل ــن يكُ َأو م  

  

٤٦  
  



 ٤٠٠

 :رةعنت-
      مــالَه ــضى َأرعــى جِم ــتُ فيمــا م ــد كُن قَ

  ــوم ــي الي ــيوِإنّ ــومي        َأحم ــرض قَ ع 
ــي  ــَأحميوِإنّ ــة لَ ــلِّ ذلَّ ــن كُ م ــار    الج
   حمـى قَـومي علـى طـوِل مـدتي          وَأحمي

ــريمهِم         ــواِلهِم وحـ ــن َأمـ ــوتُ عـ فَعفَـ
ــي ا ــصباً        ِإنّ ــبسٍ من ــرِ ع ــن خَي ٌؤ مــر م

ــا و ــتُ فُروجهـ ــابِغَة هتَكـ ــشَك سـ   مـ
ــذِّ   ــوِل ال ــأس مفت ــي ب ــادرٍ     ول راعينِ خ

  

   ــوم اليــيو ــوا  َأحم ــا نُكب ــاهم كُلَّم    حم
   ــداة ــى العـ ــبس علـ ــصر آَل عـ   وَأنـ
  ــض ــرح بِالـ ــجوَأفـ ــيمِ وَأبهـ   يف المقـ
  فــاِئف ُأدرجِإلــى َأن يرونــي فــي اللَّ    
ــتُ   ــوحمي ــاك   رب ــِل حم ــومِ مث   ع القَ
ــطرِي    ــيشَ ــصلِ وَأحم ــاِئري بِالمن    س
  ــس ــن بِال ع ــامييف ــمِ ح علم ــة    الحقيقَ
     ــباِله ــن َأشـ ــدافع عـ ــامي يـ   ويحـ

  

١١ 

٢٤ 

٣١ 

٣١ 

٩٦ 

٩٨ 

١٢٤ 

١٣٦  
  :حميت- ب
 :لبيد-

 قَـــومي ِإذ دعتنـــي عـــامر       وحميـــتُ
  

    و ــيط ــوم الغَبـ ــدمت يـ ــودوتَقَـ   فـ

  

٣٧  
  : الذود. ٤
 :لبيد-

كََأت َأركـــان كُـــلِّ قَبيلَـــة         أوتَـــد
  

ــامِ     ــك الهمـ ــوارِس الملـ ــذودوفَـ   تَـ

  

٣٧  
  : دعا. ٥
  : دعا-أ

 :عنترة-

ــا  ــانيم ــدم اَألر   دع ــضى يك ــا م    ِإلّ

  دعــالَمــا ســمعتُ دعــاء مــرةَ ِإذ    
   ــه ــرب عنـ ــشَفتُ الكَـ ــروبٍ كَـ ومكـ

ــاني ــردي      دعـ ــُل تَـ ــوةً والخَيـ دعـ
ــسمعي ِإذ   ــسك بِـ ــم ُأمـ ــانيفَلَـ    دعـ

  

   ــوب ــه الجيـ ــقَّت علَيـ ــد شُـ   ض وقَـ
ــلِ      ــوغى ومحلِّ ــي ال ــبسٍ ف ع ــاء   ودع
ــا      ــصٍل لَمـ ــضربة فَيـ ــانيبِـ   دعـ
ــا َأدري َأبِ   ــانيافَمــ ــمي َأم كَنــ   ســ
ــساني     ــه ِلـ ــان لَـ ــد َأبـ ــن قَـ   ولَكـ

  

٢٠ 

٩٨ 

١٤٧ 

١٤٧ 

١٤٧  
  : يدعون- ب
 :عنترة-

 الرو ــر ــدعون عنتَـ ــا  يـ ــاح كََأنَّهـ   مـ

 ــد ــر والـ ــدعون عنتَـ ــايـ   روع كََأنَّهـ

  

  َأشـــطان بِئـــرٍ فـــي لَبـــانِ اَألدهـــمِ  
   ــض ــدقُ ال ــمِ  ح ــديرٍ َأده ــي غَ   فادعِ ف

  

١٢٦  
١٣١  

  : داعٍ- ج
 :عنترة-

ــم  ــربِ بِا داعٍوكَ ــي الح ــا ف ــمي دع   س
  

  ا المنـــاديونـــاداني فَخُـــضتُ حـــش  

  

٤٢  
  



 ٤٠١

  : دعاء-د
 :عنترة-

 مــرةَ ِإذ دعــا        دعــاءلَمــا ســمعتُ  
  

  ــاء ــلِ  ودع ــوغى ومحلِّ ــي ال ــبسٍ ف ع   

  

٩٨  
  : دعوة-هـ
 :عنترة-

ــاني  ــوةًدعـ ــردي        دعـ ــُل تَـ  والخَيـ
  

ــاني    ــمي َأم كَنــ ــا َأدري َأبِاســ   فَمــ

  

١٤٧  
  

  السادسالمالحق الشعرية في الباب 
   المالحق الشعرية في الفصل األول- ١

  )األلفاظ الدالة على الموت والفناء(
  :الموت. ١

  : األسماء والمصادر-أوالً
  :موت-أ

  :المهلهل-
ــبِ  ــادي بِرك ــوتُأن الم ــوت ــسوا ِللم    غَلِّ

ــا      ِإن القَباِئـــَل َأضـــرمت مـــن جمعنـ
  

   مـــقالع ـــالعت فَـــِإنوتبِـــالمترد   
   ــوم ي  ــر ــذناِئبِ ح ــوتال ــسِمَأحم   

  

٣٦ 

 ٤٧  
  :امرؤ القيس-

ــجتْ  ــرى وشَ ــرق الث ــى ع ــي ِإل    عروق

  ولــو أنّــي هلكــتُ بــأرض قــومي    
  

ــذا    ــوتُوهـ ــبابي المـ ــسلبني شَـ    يـ
ــتُ    ــوتَلقلـ ــودا المـ ــقٌّ ال خُلـ    حـ

  

٢٢٣ 

٤٢٦  
  :طرفة-

   أعـــداد النُّفـــوس، وال أرىالمــوتَ رى 
ــوتَرى  ــى ذالم ــي عل ــة  ال يرع ي قَراب  

ــوتَرى  ــصطَفي     الم يو ــرام الك ــام  يعت
ــس ــوى لــى ال هــا الهنَحو ســاقَه روِ َأرض  

 ِإن كــر ــوتَعم ــى الم ــَأ الفَت ــا َأخطَ     ، م
ــقهِم         ــك َأس رضــذعِ ع ــذفوا بِالقَ وِإن يق

ــدت   ــاجِ غَــ ــرةُ ِللهِيــ   وِإذا المغيــ
ــِئلوا    ــذي سـ ــا الَّـ ــوا وَأعطَونـ   ولّـ

ــصفا       وتُ ــشَقَّرِ والـ ــاً بِالمـ ــبِس قَومـ لـ
ــي  ــا َأوردان ــوتَهم دا     المــر جــداً و  عم

ــري  ــوتٌعمـ ــدهلَمـ ــةَ بعـ    ال عقوبـ
ــد ــلٍ   والب ــيك وآج ــوبٍ وش ــن ص    م

              ـن غَــدم اليـوم بعيداً غـداً، مـا أقـرب  
    ــد قعــزاً بِم ــدنيا، عزي ــي ال ــان ف   وِإن ك
ــاحشِ    ــاِل الفـ ــةَ مـ ــشَددعقيلَـ    المتَـ
    ــدرِ َأن ــم ي ــوتَولَ المــس ــه بِال   روِ، غاِئلُ
ــالطِّ   ــلَكَـ ــدوِل المرخَـ ــاه بِاليـ   ى وثنيـ
ــاضِ     ــأسِ حي ــوتبِكَ ــَل التَّالم ــدد قَب ه  
ــسعارِ    ــوتبِـ ــره مـ ــاهرٍ ذُعـ    ظـ
    ــد ــن بعـ ــوتمـ ــاقط ُأزرهمـ    سـ
    شَــآبيب ــوتال تُغـــضيمتَـــستَهِلُّ و   
             الـر ـنـلُّ ملى الغَدرِ خَـيالً مـا تَمكضِع   

  ِلــذي البــثِّ َأشــفى مــن هــوى ال يزايلُــه  
    ــرء ــون الم ــثُ يك ــالموتُفحي ــهف    الحق

١٠٦ 

  ١٠٨ 

 ١٠٨ 

 ٢١١ 

 ١٠٩ 

  ١١٢ 

  ١٣٩ 

  ١٣٩   

   ١٨٣  

   ١٨٣ 

  ٢١٢ 

   ٢٤٥  



 ٤٠٢

        

   :عنترة-
 ــو َأن ــوتولَـ ــرى ِللمـ ــصاً يـ    شَخـ

ــسينب ــيفي         فَـ ــد سـ ــي حـ يك َأن فـ
ــاِل    ــي القت ــوني ف ــتدع ــزاً       َأم  عزي

ُأذيقُـــه كَـــبشَ القَـــومِ ثُـــم مَأصـــدو  
ــةً  ــاتي مذَمـ ــل حيـ ــا رب ال تَجعـ   فَيـ

ــوتُ لَلمو   ــه ياتــن ح ــى م ــر ِللفَت    خَي
  ِإذا مـــا الحـــرب دارت لـــي رحاهـــا
  غَــدوا لَمــا رَأوا مــن حــد ســيفي    

   َأدنــــىِللمــــوتتَعلَم َأينــــا ســــ
ــا  ــوتَُأن ــابِرٍ الم ــر ص ــي غَي ــا َأنَّن    ِإلّ

ــتُ   ــا لَقي ــوتَِإذا م الم ــه أســتُ ر    عمم
 دــر ــن ذا ي مــوتَو ــضاالم ــدفَع القَ َأو ي   

     ـذا الـدرفَ هلوا صةً      سغـار هرِ كَـم شَـن  
هنانزاً بِـــســـزتَعـــش معـــن لَـــم يم  

ـ ولَكَــم وردتُ     َأعظَــم مــورِد وتُالمـ
داء واءد ــب ــرفَ الطبيــ   ولَــــو عــ
ــوتَهم     ــشَينا بي ــى غَ ــذروا حتّ ــا نَ   وم

ــا وا ــين َأرشَ بينَنـ ــةَ حـ ــَأل حذَيفَـ   سـ
    ةصــابِر بيــداً غَيــرــدنا زجلَقَــد و  
  َأال يــا عبــَل لَــو َأبــصرت فعلــي    

   يـــوم لَقيتُـــهالمـــوتَولَقَـــد لَقيـــتُ 
ــوتُوِإذا  ــدالمـ ــلٍ  بـ ــي جحفَـ   ا فـ

ــُل  ــادوني وخَيـ ــوتينـ ــريالمـ    تَجـ
ــالموتُ ــه فَـ ــن آفاتـ ــك مـ    ال ينجيـ

ــوتُ م   ــه ــر لَ ــزة خَي ــي ع ــى ف    الفَت
  ــة ومــي ح ــوتالف ــشتَكي م ــي ال تَ    الَّت

ــوائهم   ــت لـ ــسعون تحـ ــمٍ يـ   ومحلَّـ
    هــودفــالً فــي مــوتُ طــأتي الميو  

ــوتَدعــوا  المةصــور ــى َأي ــأتيني عل ي   
ــس ــاه بِـ ــوتهمِ رمـ ــصممالمـ    رامٍ مـ

  

  لَروعتُــــه ولَــــَأكثَرتُ رعبــــه    
   ــك ــوتملَـ ــبالمـ ــر ال يغيـ    حاضـ

  ــاة ــن حيـ ــر مـ ــز خَيـ ــوتُ العـ   فَمـ
ــأسِ     ــرارةَ كَ مــوت الم ــج جمــبراً ي ص   
ــوتَتيوال    ــمـ ــين النِّـ ــ بـ   واِئحِساء النَّـ

   ــد ــا بِقاِئـ   ِإذا لَـــم يثـــب ِلَألمـــرِ ِإلّـ
   ــاب ــوتُوطـ ــشَّ ِللرالمـ ــِل الـ   ديدجـ

   نَـــذيرـــوتفـــي اَألرواحِ حـــاديالم   

ــرارا    ــَل الحـ ــي اَألسـ ــتَ لـ   ِإذا دانَيـ

ــاِل     ــسِ اَألبط ــى َأنفُ ــوتُعل المــصو ي   
    ــد ــربِ ال ــى شُ ــسيف عل ــوهربِ تَجما ي  
   ــر ــيس تَعثَـ ــةٌ لَـ ــربتُه محتومـ   وضـ
ــا    ــوتُفَفَرجتُهـ ــشَمر فيوالمـ ــا مـ   هـ
ــيموتُ    ــوتَس ــذُّم ــشَرِ  ال ــين المع لِّ ب  

    ــصد م ــم ــان َأعظَ ــه فَك ــدرتُ عن صو  

   دــرــوتَيزاعــا  الممــا قاســى الن   
   ــة بِغَبيــوت م ــف زعم دقــو ــسبِل ال م   

ــا     ــاً ذَواِئبهـ ــوتحربـ ــقُبِمـ    تَخفـ
ــُل      ــا وخَي ــوم التَقَين يــوت ــستَبِقُالم    تَ

  ــُل و ــوتخَيـ ــقُ االمـ ــا تَنطَبِـ   نطباقـ
ــسربلِ    ــم يتَـ ــسيفُ لَـ ــسربِالً والـ   متَـ
ــِل   ــاء الجحفَـــ ــدعوني ِللقـــ   فَـــ
ــلُّ    ــه محـــ ــك ال يعادلُـــ   محلُّـــ
ــدلِ     ــيدتَه بِالجنـ ــو شَـ ــصن ولَـ   حـ
ــلِ      َأكح ــرف ــير طَ ــتَ َأس ــن َأن يبي م  

ــمِ    ــر تَغَمغُـ ــاُل غَيـ ــا اَألبطـ   غَمراتهـ

ــوتُوال   ــم مـ ــواء آل محلّـ ــت لـ    تحـ

  ويلقــــى حتفَــــه قَبــــَل الفطــــامِ  
ــاني     ــوقفي وطعـ ــه مـ ــى ِلُأريـ   َأتـ
ــاني     ــاه رمـ ــا رمـ ــه لَمـ ــا لَيتَـ   فَيـ
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 ٤٠٣

  :زهير-
  ةــن غَمــرفََأنقَــذَها م ــوتَأنَّهــاالم   

 ــة ومــي ح ــوتف مالمهــب ــت حالِئ ِإذ ثاب   
ــي  ــوتوال شــاركتْ ف ــٍلالم ــي دمِ نَوفَ    ف

  

  بـــَل تُقـــصدرَأت َأنَّهـــا ِإن تَنظُـــرِ النَّ  
  ال مقــــرِفين وال عــــزٍل وال ميــــِل  

  بـــنِ المخَـــزمِوال وهـــبٍ مـــنهم وال ا  
  

٢٢ 

٥٥ 

٨٥  
  :لبيد-

ــذرتُ ــ وحـ ــوت د  بعـ ــو  المـ    يـ
   ضـــر ِلَأهلـــهبِـــالموتوِإلّـــا فَمـــا 

  

ــا    ــماء الجبينـــ ــشين َأســـ   م تَـــ
        ـذا الـده بـقلَم يما     ونـدـيشِ مفـي الع هر  

  

٣٢٦ 

 ٢٨٦  
  : ميْت- ب
ــيسِ وا ــرِِئ القـ ــتمـ ــوم َأودى       ميـ  يـ

  

ــي     ــي ذات العراقـ ــى علَـ ــم خَلّـ   ثُـ

  

٥٩  
  :امرؤ القيس-
ــٍل         قَ ــرِ قَات ــن غي م ــب ي الحادــو ــٌل بِ تي

  

ــا    ــتولَ يــل م مــا ز ــاك ولَ ــزى نُه                  يع
  

٤٨٠  
 :طرفة-

أال إنــر ــاً  خيـ ــاس حيـ ــاً النـ   ،وميتـ

  

ــاكرا    ــاً ومنـ ــضيبٍ، عارفـ ــبطْنِ قَـ   بـ

  

١٢٨  
ــي    ــصبِ إن ــد النُّ ــسمتُ عن ــتٌفأق لَمي  

  

   وال حمـــصِبِمتْلَفَـــة ليـــستْ بطلـــحٍ  

  

١٨١  
  :عنترة-

ــا      عـــسى نَظـــرةٌ منـــك تَحيـــا بِهـ
ــس ــةٌ والـ ــا مهفهفَـ ــن لَحظاتهـ   حر مـ

ــا  ــا َأنـ ــتٌوهـ ــي     ميـ ــم يعنّـ  ِإن لَـ
  

ــشاشَةُ    ــتحـ ــاد ميـ ــا والبِعـ    الجفـ
ــت    ــاًِإذا كَلَّم ــن اللَّ ميت م قــومي حــد  
    ــص ــوى ال ــرِ اله ــى َأس ــُلعل   بر الجمي

  

٤٣ 

٥٨ 

١٠٢  
  : أموات- ج
  :طرفة-

ــاً،   ــاً، مملَّك ــاء، حي ــى األحي ــستَ عل   ول

  

 فـي رجمـة األرضِ          األمـوات ولستَ علـى      
  

١٨١  
  :الحارث بن حلزة-

ِإن نَبــشتُم مــا بــين ملحــةَ فَالــصا           
  

    ــه ــبِ فيـ ــواتُقـ ــاءاَألمـ         واَألحيـ
  

٤٢  
  :ممات-د
  :طرفة-

ــام ــذرني أرو هـ ــافـ ــي حياتهـ   تي فـ

  

ــي     ــربٍ، ف ــة ش ــاتمخاف ــصرد            المم م ،
  

١٠٨  
  :عنترة-

ــي           ــن المن ــى م ــوي عل ــاك ال َأل فَهن
  

ــوفَ    ــاتخَـ ــاءالممـ ــة اَألحيـ    وفُرقَـ

  

٨  
         ــت ــلَّ وقـ ــامع كُـ ــتَذكُرني المعـ سـ

  

ــى       ــاة ِإل ــوِل الحي ــى ط ــاتعل   المم

  

٢٤  
  :زهير-

وـــومِ تَـــزد ِإلـــى يمـــاتالمفَِإنَّـــه   

  

ــنَّ     ــه ال ــو كَرِهت ــد ولَ وعم ــر آخ فس  
  

٢٤  



 ٤٠٤

  :لبيد-
ــاً     والنّ ــةً خَلَق مــي ر ــر منّ ــب ِإن تَع ي

  

   عـــدبمـــاتالمفَـــِإنّي كُنـــتُ َأثَِّئـــر   

  

٦٣  
  : مميت-هـ
  :عنترة-

  بِـــسيف حـــده يزجـــي المنايـــا   
  

ــفُ    ــدره الحتـ ــحٍ صـ ــتُالورمـ   مميـ
  

٢٥  
  : األفعال- ثانياً

  : الفعل المضارع- ١
  : يموت، تموت-أ

  :المهلهل-
ــرِكُم   ــراً بِعقـ ــٍل وعقـ ــتالً بِتَقتيـ   فَقَـ

  

ــاسِ ال     ــزاء العط ــوتُج ــنِ ايم ــَأر م        ثَّ
  

٣٠  
  :امرؤ القيس-

  ومـــا يـــدري الفقـــي متـــى غنـــاه

ِإنَّمـــا :فَقُلـــتُ لَـــه ينُـــكع ال تَبـــك   

   جميعـــةًتَمـــوتُا نَفـــس فَلَـــو َأنَّهـــ

  

  يمــوتُومــا يــدري الغنــي متــى      
ــاً َأو    ــاوُِل ملكـ ــوتَنُحـ ــذَرانَمـ    فَنُعـ
ـ       اطُ َأنفُـــسساقَولَكنَّهـــا نَفـــس تَــ

  

  ٤٢٢ 

 ١٧١ 

 ٢٣٨  
  :طرفة-

ــا،    ــن رهبتن ــاد م ــوتُيك ــز(يم   )رج

  

  

٧٨  
  :عنترة-

       هنانزاً بِـــســـزتَعـــش معـــن لَـــم يم
ــس ــك ال ــه ال َأمل ــربتُ بِ ــد ض ــا قَ   يفَ ِإلّ

  

ــذُّ    ــوتَ ال موتُ مــي ــشَرِ س ــين المع لِّ ب  
  َأغمـــار هـــيال تَمـــوتُ جِيـــادي وو  

  

٧٠ 

١٦٣  

  :زهير-
     تَمــتو كــان حمــد يخلــد النــاس لَــم فلــ

  رَأيتُ المنايـا خَـبطَ عـشواء مـن تُـصب          

  

      ــدخلبِم النــاسِ لَــيس مــدح ــنلَكو  
  ــه ــرمِ   تُمت ــر فَيه معــئ ي ــن تُخط مو   

  

٢٤ 

 ٨٦  
  : أموت- ب
   :عنترة-

ــتُ َأخــشى َأن  ــد كُن ــم    َأمــوتَوقَ ــم تَقُ  ولَ
ــاِل    ــي القت ــوني ف ــتدع ــزاًَأم    عزي

  ِإن عشتُ فَهـي الَّتـي مـا عـشتُ مـاِلكَتي           
دعــوني َأجــد الــسعي فــي طالَــبِ العــال  

  او ــك ــا لَ ــاءك ال َأب ــاقني حي ــي      فَ علَم
ــَأن   ــشيتُ بِ ــد خَ ــوتَولَقَ ــدرَأم ــم تَ        ولَ

ــسلِّبِ      ــوحٍ م ــطَ نَ ــروٍ وس ــب عم   قَراِئ
   يـــاةـــن حم خَيـــر ـــزـــوتُ العفَم  
ــتوِإن    ــر فَاللََّأمـ ــأنُها العبـ ــالي شَـ   يـ
ــؤلي َأو    ــُأدرِك سـ ــوتَفَـ ــذَرَأمـ    فَُأعـ
ــرٌؤ     ــي ام ــَأموتَُأنّ ــلِ س ــم ُأقتَ    ِإن لَ
ــضمِ  ِل   ــي ضم ــى ابنَ ــرةٌ عل ــربِ داِئ لح  

  

١٧ 

٢٣ 

٦٥ 

٦٧ 

٩٩ 

١٢٧  

  



 ٤٠٥

  : الفعل الماضي- ٢
  :مات-أ

  :امرؤ القيس-
يتُـــهمـــا قَـــد رابٍ لَهِلـــَأتر فَقَالَـــت  

  

ــه إن    ــفَ بِ ــاتَفَكَي ــلْ م حتَبــفَ ي    َأو كَي
  

٤٧٨  
  :عنترة-

ــذَّ    ــاشَ ال ــا ع ــيشُ كَم ــصة     يع ليُل بِغُ
ــت ــدت ماتَـ ــةً  ووسـ ــالةَ قَتيلَـ   الفَـ

   ظُلمـاً ولَـم ينَـل   مـاتَ ونوحي علـى مـن     
       جميعـــاً بِبلـــدة ماتـــا ولَيتَهمـــا 

ــاتَوِإن    ــوع ال م ــري دم ــ ال يج   وادبنَّ
  يـــا لَهـــفُ نَفـــسي ِإذ رَأت تَوســـيدها  
ــاِئعِ      ــه والفَج ــن َأحبابِ ع ــد ــوى البع س  
ــانِ     ــال يريـ ــيس فَـ ــا قَـ   وَأخطاهمـ

  

١٦ 

٥٠ 

٧٩ 

 ١٤٦  
  :متُّ- ب
  :طرفة-

 ـــهياتفـــي ح هي نَفـــسوـــري كَـــريم  
ــِإن  ــتُّفَ ــام ــه  فَ ــا َأهلُ ــا َأن   نعيني بِم

   فــابكيني بمــا أنــا أهلُــه،   مــتُّإذا 
  

ــتَعلَم ِإن    ــاس ــص  متن ــا ال ــداً َأين   دي غَ
  ــي ــقّي علَ ــا اوشُ ــب ي ــد الجي عبــةَ م   بنَ
ــدى ال   م ،الباكيــات ي علــيــضوححــض  

  

١٠٨ 

١١٨ 

١٧٥  
  :عمرو بن كلثوم-

   ـــدقص ـــن آبـــاءع نرِثنـــاهو  
  

ــا ِإذا    ــاونُورِثُهـــ ــامتنـــ    بنينـــ

  

٨٦  
  :عنترة-

ــك ِإن   ــادحات اَألي ــا ص ــتَُّأي بي مــد    فَان

ــةً  ــك بقيـ ــوال َأن فيـ ــح لَـ ــا ريـ   يـ
ــَأنّيلَمـــتُّ    َأســـى وكَـــم َأشـــكو ِلـ

  

ــين الطُّ    ــي ب ــى تُربت ــعل ــورِ ال   واجِعِسي
ــةَ     ــبِ عبلَ ــن طي ــتُّم م ــاك ــَل ِلق    قَب
ــدر التَّ    ــا بـ ــك يـ ــار علَيـ ــامَِأغـ   مـ

  

٧٩ 

 ٩٦ 

 ١٣٨  
  :زهير-

ــا   ــد األرض إمـ ــتُّتزيـ ــاًمـ    خفَّـ

  

ــيال     ــا ثقـ ــتَ بهـ ــا إن حييـ   \وتحيـ
  

٧١  
  : أماتَ- ج

  :طرفة
  أعمرو بـن هنـد، مـا تـرى رأي معـشرٍ           

  

ــاتوا   ــاوراً  أم ــاراً مج ــسان ج ــا ح    أب

  

١٢٧  
  :عنترة-

 وَأحيــــا       َأمــــاتَقَــــسماً بِالَّــــذي 
  

ــساما   ــولّى اَألرواح واَألجــــ   وتَــــ

  

١٣٧  
  : فعل األمر- ثالثاً

  :متْ-
  :عنترة-
  ختَــر ِلنَفــسك منــزِالً تَعلــو بِــه    وا

  

ــتَْأو    ــسطَلِ  م ــلِّ القَ ــتَ ظُ ــاً تَح    كَريم

  

١١٠  



 ٤٠٦

  : الحتف. ٢
 :حتف-أ

  :المهلهل-
ــذوقَ  ــاًوتَـ ــا         آحتفـ ــرٍ كُلُّهـ ُل بكـ

  

ــا     ــمكَها المرفوعـ ــا سـ ــد منهـ   ونَهـ
  

٤٩  
  :طرفة-

 ــه ــسير بِوج يــف ــه  الحت معــيشُ ج العو 
  لحتفـــهمتـــى يـــشأ، يومـــاً، يقـــده 

  

ــه     كَتاِئب ــبِالد ــه ال ــى وج ــضي عل   وتَم
     ــد ــة ينتق ــل المني ــي حب ــك ف ــن ي   وم

  

٧٥ 

١٠٩  
 :عنترة-

  د بِــال طَمــعٍ يــا طامعــاً فــي هالكــي عــ

  بِـــسيف حـــده يزجـــي المنايـــا    
  وكَـــم جيـــوشٍ لَقَـــد فَرقتُهـــا فرقـــاً
     هــودفــالً فــي مــوتُ طــأتي الميو  

  

    ــأس ــرِد كَ ــفوال تَ ــارِبه حت ــتَ ش    َأن
   هــدر ــحٍ صـ ــفُورمـ ــتُالحتـ    المميـ
    عارِضو تـفـلِ      الحطثـُل العـارِضِ الهم   
  قَبــــَل الفطــــامِ حتفَــــهويلقــــى   

  

١٠ 

 ٢٥ 

١١٠ 

١٣٣  
 :حتوف- ب

  :المهلهل
ــدبِراً  ــةَ م يح ــن ــا اب ــضى عنه ــد م   ولَقَ

  

    ـــةجاجتـــوفُتَحـــتَ العالحوانِود   
  

٨٧  
  :عنترة

ــَأنَّنيالحتـــوفَبكَـــرت تُخَـــوفني     كَـ

  

   بِمعــزِِلالحتــوفَأصــبحتُ عــن غَــرضِ  

  

٩  
 :لبيد

ــت إِ  ــذودهن وَأيقَنَـ ــذُد ِلتَـ ــم تَـ   ن لَـ
 ـــدــى َأرب ــوفََأخـــشى علـ    والالحتـ

  

     ــع م ــم ــد َأح ــوفَأن قَ ــاالحت    حمامه
ــد     ــسماك واَألسـ ــوء الـ ــب نَـ   َأرهـ

  

٢٢٧ 

 ١٥٨  
  :المنية. ٣

 :منية-أ

  :امرؤ القيس-
ــا ــد  منّيتنـ ــ بِغَـ ــ دـ وبعـ د  ـ غَـ

ــي ــَل فـ ــه   ِليجعـ ــ   كفِّـ   ا،ـكَعبهـ
ـ    ـ  أعــالج ملْــك قَيـ   ومٍـصر كــل يـ

  

ــلِ      ــوء البخْـ ــت كََأسـ ــى بخلـ   حتّـ
   ــذار ــةحـــ ــاالمنيـــ    َأن يعطَبـــ
   رــــدــــة وأجتقــــودا بالمني أن   

  

٣٥٠ 

 ٢٧١ 

  ٤٢٦  
  :طرفة-

  متــى يــشأ، يومـــاً، يقــده لحتفـــه،   
  لعمـــرك مـــا أدري، وإنـــي لواجـــل

   ــع ــسطيع دف ــتَ ال تَ ــِإن كُن ــيفَ   منيت
  

ــِل      ــي حب ــك ف ــن ي موالمــة نيــد    ينقَ
ــدام      ــوم إق ــي الي ــةأف ــد؟المني   ، أم غ
ــدي      ــت ي ــا ملَكَ ــا بِم ــدعني ُأبادره   فَ

  

  ١٠٩ 

   ١١٨ 

  ١٠٦  
  



 ٤٠٧

 :عنترة-

   ــت ــد دنَ ــَل قَ ــا عب ــةُي ينبيالمــد    فَان
ــي   ــاك ِإن َأتَتنـ ــستُ بِبـ ــيولَـ   منيتـ

 ـــةَِإنينـــةٌ         الموحيلَـــةُ دبيـــا ع 
ــو    ــَل لَ ــا عب ــورت    المنيــةََأن ي ص 
 والقَينهـــا       المنيـــةَفَـــال تَخـــشَ  

  ثُــم اقتَفــوا َأثَــري مــن بعــد مــا علمــوا 

 ــتُ َأن ــيوعرفــ ــأتني     منيتــ  ِإن تَــ
 بتُهـــــا ِإنـــــةَفََأجينـــــٌل       المنهم 

 ـــةَِإنينثِّلَـــت   المثَّـــُل ملَـــو تُم   
 حــين تَــشتَجِر القَنــا     منيــةُالوَأنــا 

تَـــراه ِإذا تَلَـــوى فـــي يمينـــي          
   ــن م ــن ــُل َأي ــا عب ــةي ينــي    الم  مهرب

ــةُوَأنـــا  ــة وابـــن كُـــلِّ المنيـ    منيـ
 ــداد ــياف حـــ ــاهم بَِأســـ       لَقينـــ

   ــد ــك بِالـ ــان جفنُـ ــودِإن كـ   موعِ يجـ
ــري     ــو فَتَجـ ــي َأهفـ ــدامعيولَكنَّنـ   مـ
ــا   ــلُها وفُروعهـ   وَأنـــا ورمحـــي َأصـ
ــا    ــجودها وركوعهـ ــي سـ ــدا ِإلَـ    لَغَـ
  ودافــع مــا اســتَطَعتَ لَهــا دفاعــا      
   ــةََأن ــصرِفالمنيـ ــر منـ    ســـهم غَيـ
   عــر ــرار اَألسـ ــا الفـ   ال ينجِنـــي منهـ
ــلِ    ــأسِ المنهـ ــقى بِكَـ ــد َأن ُأسـ   ال بـ
   ثلـــي ِإذا نَزنـــزِِلمالم نكلـــوا بِـــض  
ــالِ     ــابِقُ اآلجـ ــي سـ ــن منّـ   والطعـ
   ـــةُتُـــسابِقُهينـــمالي المفـــي ش   
 ِ   ــس ــي ال ــي ف بر ــان ــضاهان ك   ماء قَ
ــا     ــا ورِداهـ ــدي ثَوبهـ ــواد جِلـ   وسـ
   ــــنم ــــرال تَف ُأســــدــــهوينالم  

  

٥٢ 

٧٩ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٣ 

٨٨ 

٨٥ 

٩٩ 

٩٩ 

١٠٦ 

١١٣ 

١٥١ 

١٥٥ 

١٥٦  
  :زهير-
ــهِم  رَأ ــشرِكوا بِنُفوسـ ــم يـ ــتُهم لَـ   يـ

  

  تَــــهينيــــامَأوا َأنَّهــــا هــــا رلَم   

  

١٠٨  
  :لبيد-

ــي   ــَأي َأوانٍ ال تَجِئنــ ــيفَــ   منيتــ
  منيتـــيَألَـــيس ورائـــي ِإن تَراخَـــت 

  ن ِإنــد ــال تَبعـ ــةَفَـ ــد المنيـ    موعـ
  

  بِقَـــصد مـــن المعـــروف ال َأتَعجـــبِ  
ــص   الع ــزوم ــابِع لُ ــا اَألص ــى علَيه   ا تُحن
ــدانٍ ِللطُّ    ــك فَـ ــا علَيـ ــوعِ وطـ       لعلـ

٤ 

١٧٠ 

١٧١  
 :منايا- ب

  :امرؤ القيس-
    ةــحص عــديــاً بلتُ قَرحــاً دامــدبو  

   قــيس َأنْملَــة المنايــامــا أخطأتْــه  
ــك  ــاتل ــد  المناي ــن أح ــين م ــا يبق    فم

  قــأز ــي مـ ــُل فـ ــاءك الخيـ   إذا جـ
  

ــلَّ    ــالعـ ــومنايانـ   لن َأبُؤســـا تَحـ
   ــوب ــو مكتــ ــرز إال وهــ   وال تحــ
ــا      ــين أكياس ــا يبق ــاً  وم ــذن حمق   يأخ
ــه     ــصافح فيـ ــاتُـ ــوسالمنايـ   ا النُّفـ

  

٢٣٨ 

 ٤٢١ 

  ٤٤٣   

 ٤٤٦  
  :طرفة-

  لـــم فَـــرقَ بـــين حيـــي واِئـــٍل والظُّ
ــاتَّقَى   ــيفُكُم فـــ ــه ســـ   ولكنَّـــ

  

ــساقيها     ــر تُـ ــابكـ ــبالمنايـ    تَغلـ
   تَقـــــيوالمنايـــــام، محـــــارِمكُ  

  

  ٧٢ 

  ١٩٣  
  



 ٤٠٨

  :عمرو بن كلثوم-
ــدرِكُنا    ــوفَ تُـ ــا سـ   المنايـــاوِإنّـ

  

ــدرينا     ــا ومقَـــ ــدرةً لَنـــ   مقَـــ

<  

٦٦  
  :عنترة-

 ــاك ــديمي رع ــى  اُهللانَ ــي عل ــن ل ــم غَ    قُ

ــا        ــر بِالقَنـ ــُل تَعثُـ ــي والخَيـ ويطرِبنـ
 لـــى ُأســـدهجِـــم علَـــم ينايـــاوالم    

ــ ــر وخُـ ــي بحـ ــاضتُ بِمهجتـ   المنايـ
ــي    ــده يزجـ ــسيف حـ ــابِـ    المنايـ
  ــوض ــودت خَـ ــٍل عـ ــاوخَيـ   المنايـ

   ــه ــادى َأجبتُ ــي ن ــادي الح ــا من   ِإذا م
  ولَمـــا تَجاذَبنـــا الـــسيوفَ وُأفرِغَـــت
ــي  ــان يلتَق ــاً ك ــابكي فارِس ــُل فَ ــا خَي   وي

ــابقَتني   ــو س ــالَ ــةٌ  المناي طاِلب ــي    وه
ــضتُ بِ ــر فَخُـ ــي بحـ ــامهجتـ   المنايـ

  المنايـــاَأنـــا العبـــد الَّـــذي يلقـــى 
  ــوج ــصدرِه مـ ــقَقتُ بِـ ــاشَـ   المنايـ
 ــــا َأوقَــــدوا نــــارلَمنايــــاوالم  
 قَتهســـــاب ِإذا ســـــارنايـــــاوالم  

ــرِ     ــي بح ــشيخُ ف ــوض ال ــايخ   المناي
  ــر ــا بح ــتُ بِه ــاقَحم ــتالمناي ممحفَح   

هَأســـــق نايـــــ    كَـــــأساـالم  
     المنايـــام علَيـــه عقبـــان  يحـــو

   المنايــــاويقتَحمــــون َأهــــواَل  
ــوقَ   ــصارِمي سـ ــتُ بِـ ــاَأقَمـ   المنايـ

  

ــؤوسِ    ــاكُ ــرب المناي ــين َأش ــن دمٍ ح م   
ــداةُ  ــاحـ ــبِ واالمنايـ ــاج المواكـ   رتعـ

  ناتــصاف ــدور الـ ــن صـ ــم يطعـ   ولَـ
ــادا  ــد اتِّقــ ــربِ تَتَّقــ ــار الحــ   ونــ

 ــدر ــحٍ صـ ــتُ ورمـ ــفُ المميـ   ه الحتـ
  ليــــدفــــرِقَ الطفـــِل الوم بتُـــشَي  

ــُل  ــاوخَيـ ــر المنايـ ــاجِمِ تَعثُـ    بِالجمـ
 ــاب ــاثيـ ــسِ المنايـ ــتُ َأوَل البِـ    كُنـ
 ــدور ــاص ــامعِ  المناي ــارِ المع ــي غُب    ف

ــ ــسب   قَ ــا ال ــاني قَبلَه ــوسِ َأت   قُبض النف
بِـــال رِفـــاق ـــراقـــرتُ ِإلـــى العسو  

 ــر ــداةَ الـ ــا وعِ الغَـ ــشى المحاقـ    يخـ
ــضتُ النَّ ــشى اللّوخُـ ــع ال َأخـ ــاقـ   حاقـ

ــوالي ــة العـــ   بِـــــَأطراف المثَقَّفَـــ
ــدومِ   ــومِ القُـ ــَل يـ ــداه قَبـ ــو َأعـ   نَحـ
ــامي   ــر طـ ــاِلماً والبحـ ــع سـ   ويرجِـ
  وقَــد غَرِقَــت فــي موجِــه المــتَالطمِ    

ــا  ــه    وقراهـــ ــ منـــ   يـدانـــ
  وتَحجــــُل حولَــــه غربــــان بــــينِ

  كَـــر فـــي الحـــربِ العـــوانِغَـــداةَ ال
 لـــتُ بِـــذابِلي الرنـــه ويلالع تَـــب  

  

١٤ 

١٥ 

٢٣ 

٤٦ 

٢٥ 

٤٤ 

٦٧ 

٧٦ 

٧٩ 

٩١ 

٩٢ 

٩٤ 

٩٤ 

١١٣ 

١٣٣ 

١٣٣ 

١٣٤ 

١٤٠ 

١٤٢ 

١٤٨ 

١٥٧  
  :زهير-

   ــباب ــاب َأس ــن ه منوــاالم ــه اي       ينَلْن
   خَـبطَ عـشواء مـن تُـصب        المنايـا رَأيتُ  

ــضوا  ــافَقَ ـ مناي ــنَهم ثُـ ــدروا  بي   م َأص
ــدماِئهِم  ــشتَفى بِــ ــوا فَيــ   وِإن يقتَلــ

  

ــرقَو ــس إن يـ ــباب الـ ــسلَّمِ َأسـ   ماء بِـ
  تُمتــه ومـــن تُخطــئ يعمـــر فَيهـــرمِ  

ــٍإلِإلــــى   مِ مــــستَوبٍِل متَــــوخِّ كَــ
   القَتــُلمنايــاهموكــانوا قَــديماً مــن   

  

٨٧ 

٨٦ 

٨٥ 

٥٩  
 : منُون- ج

  :عمرو بن كلثوم-
      ازِلون بِكُــــلِّ ثَغــــرٍنَّــــوَأنّــــا ال

   بِـــه خـــافُ النـــازِلوننونـــايالم  
  

٨٩  



 ٤٠٩

  

 :الحارث بن حلزة-

 ــَأن ــونوكـ ــا َأر المنـ ــردي بِنـ     تَـ

  

 مـــاءالع نـــهع نجـــابونـــاً يج ـــنع  

  

٤١  
  :عنترة-

  ــات ــتاقُ كاس ــونِوَأش ــفَت المن ِإذا ص   

 فَعوضـــت   بِـــالمنونِوقَــضت علَينـــا  
  ممــــا بِــــه الحــــزينفَيــــشتَفي 

  

ــصاِئبِ    الم ــهام ــي س ــى رأس   ودارت عل
ــيضِ اللَّ    ــن ب م ــالكَره ــودها بِ ــالي س   ي
ــونِدارت علـــى القَـــومِ رحـــى     المنـ

  

  ١٥ 

  ٤٩ 

 ١٦٤  
  :لبيد-

ــاتَني         ــب فَفـ ــان الحبيـ ــراقُ َأخٍ كـ فـ
  

    ــب ــه ري ــى بِ ــونِوولّ ــرعاالمن    فََأس
  

١٧٣  
  :الثكل. ٤
 :لهلالمه-

ــاً   ــردوا كُلَيبـ ــصلح َأو تَـ ــب الـ   ذَهـ
  

  ثُكـــالو ُأذيـــقَ الغَـــداةَ شَـــيبان   َ أ
  

٦٠  
 :عمرو بن كلثوم-

ــا     ــك ِإذ دع ــى ُأخَي ــتَ عل ــا عطَف   هلّ
  

ــمركــِلبِالثُّ  ــا ابــن َأبــي شَ ــَل َأبيــك ي    وي

  

٣٩  
  :الهوى. ٥
 :عمرو بن كلثوم-

ــوالي   ــف العـ ــين تختلـ ــتعلم حـ   سـ

  

ــرك   ــامون ثغـ ــت الحـ ــا إن مـ   هويتـ

  

٢٩  
  :الثَّوى. ٦
 :عمرو بن كلثوم-

ــا         ــك فينــ ــةٌ ِلَأبيــ ــوال نعمــ فَلَــ
  

  ثَويتـــا لَقَـــد فُـــضت قَناتُـــك َأو    
  

٢٨  
  :الردى. ٧
  : ردى-أ

  :امرؤ القيس-
ــبَل    ــوى س اله ــبِعن ــواعم يت ــرنَ   دىال

  

  يقُلــن ِلَأهــِل الحلــمِ ضــلّاً بِتــضاللِ     

  

١١٤  
  :طرفة-

ـ   لى مع        هنـدخـشى الفَتـى عنٍ يوط دىالـر  
  

    ــد تُرع ــراِئص ــه الفَ ــرِك في ــى تَعتَ   مت

  

١١٧  
 :عنترة-

ــى   ــاِل ِإل ــي بِالمح ــاد مثل ــا ق ــركَم   دىال

  

ــامعِ     ــذَيِل المطـ ــالي بِـ ــقَ آمـ   وعلَّـ
  

٧٨  
 : الردي- ب

 المهلهل-
  مـــن مبلـــغٌ بكـــراً وآَل َأبـــيهِمِ   

  

ــةَ    ــي مغَلَغَلَـ ــرعنّـ ــسِديالـ    اَألقعـ
  

٤٦  
  



 ٤١٠

  :األجل. ٨
 :امرؤ القيس-

  فَقَالَــت ومــا هــذا شَــطَارة لَاعــبٍ    

  

ــَل   ــن قَت ــنَّفسولك ــو ال ــِل ه ــل بالفي اَألج          
  

٤٨٥  
 :عنترة-

  اًـَأيـــن مـــن كـــان ِلقَتلـــي طاِلبـــ
ــاً   ــضوا فرق ــى م ــانَهم حتّ ــتُ فُرس   قاتَل
ــةً  ــضتُ معركَـ ــا خُـ ــر ِإذا مـ   وال تَفـ

  

  اَألجــــِلام يــــسقيني شَــــراب  ر 
  ــنم َأمــضى مفــي ِإثــرِه الطعــنــِلواَألج  
ــي     ــرء ف الم ــرار ف ــد ــا يزي ــِلفَم اَألج      

١٠٢ 

١٠٩ 

١٠٩  
  :الحمام. ٩
 :عنترة-

ــى   ــي َأن َألقـ ــافُ علَـ ــاميتَخـ   حمـ
ــاً  ــاً وكَرهـ ــا طَوعـ ــيتُ بِحبهـ   رضـ

الز ـــقاهقَـــد س كَـــأس مـــامٍمـــانح  
  

  محِ َأو ضـــربِ الحـــسامِربِطَعـــنِ الـــ 
  الحمـــامِفَهـــل َأحظـــى بِهـــا قَبـــَل  
ــسقي    ــان يـ ــذاك الزمـ ــاوكَـ   الحمامـ

  

١٣٣ 

 ١٣٨ 

 ١٣٧  
 :لبيد-

  ــذُد ــم تَـ ــتْ إن لـ ــذَودهن وأيقنـ   ِلتـ

  

     ــوف ــع الحت ــم م ــد أح ــاأن ق           حمامه
  

٢٢٧  
  :العطاس. ١٠
 :المهلهل-

ــراً بِعقـــ   ــٍل وعقـ ــتالً بِتَقتيـ   رِكُمفَقَـ

  

  ــزاء ــاسِج ــَأر العط ــنِ اثَّ ــوتُ م           ال يم
  

٣٠  
  :الحين. ١١
 :عنترة-

   وحربــاً عظيمــةً حينــاًلَقَــد جلَبــا  
   ِلمــصرعِ ماِلــك حينــاًوقَــد جلَبــا  

  

  تَبيـــد ســـراةَ القَـــومِ مـــن غَطَفـــانِ 
ــان كَريمـــاً ماجِـــداً ِلهِجـــانِ       وكـ

  

١٤٦ 

١٤٦  
  :الثّلل. ١٢
      :لبيد-

  فَــــصلَقنا فــــي مــــراد صــــلقَةً
  

ــتهم   ــداء َألحقَـــ ــلبِالثَّوصـــ   لَـــ

  

١٥٣  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١١

  )السادسالباب ( من الفصل الثاني المالحق الشعرية في - ٢
  )األلفاظ الدالة على القتل(

  :القتل. ١
  :المهلهل-

   بنـــي بكـــرٍ بِـــربهِمِقَتـــَلَأكثَـــرتُ 
ــتُ  ــاِهللاآلَيـ ــى بـ ــتلهِم ال َأرضـ   بِقَـ
ــتالً ــٍل فَقَـ ــرِكُم بِتَقتيـ ــراً بِعقـ    وعقـ

ــساً  ــفى نَف ــد شَ ــم يكُــن قَ ــن لَ هِممــتل   بِقَ
  ــه ــأر فيـ ــه وال ثَـ ــا بِـ ــد قَتَلنـ   قَـ

   قَـــد تَقاضـــى رِجـــاالًالقَتـــَلَأو َأرى 
  لَــيس مثلــي يخَبــر النــاس عــن آ    
  بــــــدأتُم قَــــــومكُم بِالغَــــــد
  يــــا لَقَــــومي ِللَوعــــة البلبــــاِل

  لــتُم كُلَيبــاً  كَيــفَ صــبري وقَــد قَتَ  
ــاَلال تَمـــلَّ  ــادالقتـ ــا ابـــن عبـ    يـ

      قَرنـــا مـــربطَ المـــشَهرِ منّـــي   

    ــد ــم َأح ــي لَه ــا يبك ــتُ وم ــى بكَي   حتّ
  حتّــى ُأبهــرِج بكــراً َأينَمــا وجِــدوا     
ــ  ــنِ ا ج ــوتُ م ــاسِ ال يم ــَأرزاء العط   ثَّ
ــاسِ    ــن الب ــوا م ــذي ذاق ــذاقَ الَّ ــي فَ   منّ
 ــم ــيبان  َأو تَعـ ــسيوفُ شَـ ــتال الـ   قَـ
  لَـــم يميلـــوا عـــن الـــسفاهة جهـــال 
  القتـــاال بـــاِئهِم قُتِّلـــوا وينـــسى    
ــدوانِ   ــِلرِ والعــــــ   والقَتــــــ
ــِل  ــاِلوِلقَتـــ ــاة واَألبطـــ    الكُمـــ
   فـــي الخَـــوالي بِقَتلـــهوشَـــقيتُم  
  صـــبرِ الـــنفس ِإنَّنـــي غَيـــر ســـاِل 
      ماِل ســــفَته ريــــح الــــشَِّلقَتيــــٍل 

٢٧ 

٢٧ 

٣٠ 

٤٥ 

٦٠ 

٦١ 

٦٤ 

٦٧ 

٦٩ 

٧٠ 

٧١ 

٧١  
  :امرؤ القيس-

ــروا  ــم يـ ــر إن لـ ــسقينِّي الخمـ   ال تـ
ــك   ــن مالـ ــي مـ ــر الحـ   حتـــى أبيـ

ــل ــم بقتــ ــد ربهــ ــي أســ    بنــ
  لَاعــبٍ فَقَالَــت ومــا هــذا شَــطَارةُ   

 ــنكم ــا مـ ــا تركنـ ــرقتلـــىإنـ    وجـ
  

ــِلقتلــــي ــأبي الفاضــ ــاً بــ    فئامــ
ــتالً ــل قـ ــن كاهـ ــشرف مـ ــن يـ    ومـ

 ــواه ــيء ســ ــلُّ شــ ــْلأال كــ   جلَــ
ــن ــَل ولك ــقَت ــلْ نَّفسِ ال ــو اَألج ــِل ه    بالفي

ـَايا كالـــــسعـالي   حـــــى وسبـــــ
  

٣٩٣ 

 ٣٩٣ 

 ٤٧١ 

   ٤٨٥  
  ٥٠٥  

  :عمرو بن كلثوم-
ــساُؤنا   ــوح نـ ــه َأن تَنـ ــاذَ اِإللَـ   معـ

ثَالثَـــةُ َأثـــالث فََأثمـــان خَيلنـــا     
  ونـــرانٍ يجـــداًالقَتـــَلبِـــشُبم   

  

  جــض ــك َأو َأن نَ ــى هاِل ــن عل ــِل م   القَت
  القَتـــِلوَأقواتُنـــا ومـــا نَـــسوقُ ِإلـــى 

ــا   ــروبِ مجربينَـ ــي الحـ ــيبٍ فـ   وشـ
  

٥٤ 

  ٥٥ 

  ٧٧  
 :عنترة-

ــي   ــك فـ ــن يـ ــهفَمـ ــريقَتلـ    يمتَـ
ــُل ــةٌ  فَالقَت ــةَ راح ــد عبلَ ــن بع ــي م    ل
  ي فَـــنَطعن فـــي ُأنـــوفهِم   نُعـــد

ــي ا ــا بنـ ــالُكُم يـ ــا بـ ــامِ مـ   َألعجـ
ــوا  ــيقَفَجـــوروا واطلُبـ ــيتلـ    وظُلمـ

ــجِب     ــد شَـ ــٍل قَـ ــا نَوفَـ ــِإن َأبـ   فَـ
     ــود ــا منكـ ــد فراقهـ ــيشُ بعـ   والعـ
   ــــينب الغُــــنمِالقَتــــِلنَختــــارو   
ــن    ــاليعـ ــغُِلقتـ ــي شُـ ــم فـ    كُلُّكُـ
ــلُّ وتَ   ــِإنّي ال َأمـــ ــذيبي فَـــ   عـــ

١٦ 

٥٢ 

١٢٨ 

١٠٢ 

١٠٥ 



 ٤١٢

ــ ــاسٍ وَأرضـ ــع ُأنـ ــة مـ   ى بِاِإلهانَـ
ــى غَــ   ــوغى حتّ ــاَل ال ــرتُ َأبط قَهواود  

  فنـــاه وســـطَ القـــاعِ ملقـــى   فَخَلَّ
  

   َأحلّــــواقَتلــــيُأراعــــيهِم ولَــــو  
ــى   ــىجرح ــسامي وقَتل ــرابِ ح ــن ض م   
 و  ــب ــا طاِلـ ــا َأنـ ــَلهـ ــهقَتـ    البقيـ

  

١٠٦ 

١٣٥ 

١٥٦  
 :زهير-

ــدماِئهِم  ــشتَفى بِــ ــوا فَيــ   وِإن يقتَلــ

  

     منايــاهــن مــانوا قَــديماً م   القَتــُلوك

  

٥٩  
  :لبيد-
ــى فَ ــهحمــ ــه      مقاتلَــ  وذاد بِروقــ

  

 ةَ الـــصـــورحـــارِبِ عالم مـــيحبانِح  
  

١٤٥  
  :صرعى. ٢
  :صرعى-أ

  :المهلهل-
ــانِ   ــوم ِلَألذقـ ــب القَـ ــرعىنَكُـ   صـ

  

   ــص ــبِ والــ ــذُ بِالتراِئــ   دورِونَأخُــ
  

٤٢  
 :طرفة-

ــاَل   ــذَر اَألبطـ ــرعىنَـ ــاصـ    بينَهـ
ــاَل   ــذَر اَألبطـ ــرعىنَـ ــاصـ    بينَهـ

  

ــ  ــر مـ ــي منعفـ ــنهم كَمـ ــي مـ   ا ينـ
    ــر ــا والـ ــان فيهـ ــفُ العقبـ   خَمتَعكُـ

  

١٦٣ 

 ٢٣٩  
  :عمرو بن كلثوم-

 مــاه ــرعىتَركن ص ــف زحــلِّ م ــدى كُ    لَ

  

ــلِ    ــضباعِ بِمحفَـ ــرج الـ ــرهم عـ   تَجـ
  

٥٦  
  :عنترة-

 كـــتُ الفُرســـانتَرـــرعىوبِطَعـــنٍص   
  

 ـــزادالم ؤوسحكـــي رــنانٍ ي   مـــن سـ

  

٤٥  
 :مصرع- ب

  :المهلهل-
  بــاء عــواطالً فَتَــرى الكَواعــب كَالظِّ 

 ــين ــصرعوابكـ ــزمالًمـ ــده متَـ    جيـ
  

  ــان ــصرعهِإذ حـ ــانِ مـ ــن اَألكفـ    مـ
ــاني   ــا َأبكــ ــذاك مــ   بِدماِئــــه فَلَــ

  

٨٣  
٨٤  

  :امرؤ القيس-
  فَبِتنـــا تَـــصد الـــوحشُ عنّـــا كََأنَّنـــا

  

ــا    ــم لَن ــم يعلَ ــيالنِ لَ ــاس قَت ــصرعاالن م  
  

٣٦١  
 :عنترة-

  وَأمـــا القـــاِئلون قَتيـــُل طَعــــنٍ   
ــى    ــسطاماً ِإلـ ــاقَ بِـ ــصرعهسـ   مـ

 ــك ــَل ماِل ــوم مقتَ ــتَ الي ــل علم ــرى ه   تُ
   ماِلــك ِلمــصرعِ وقَــد جلَبــا حينــاً   

  

   ــذَِلك ــصرعفَـ ــد مـ ــِل الجليـ    البطَـ
  مــــععاِلقــــاً منــــه بَِأذيــــاِل الطَّ 
 هعـــصرموـــوانِ  فـــي ذهو لَّـــة  
ــان كَريمـــاً ماجِـــداً ِلهِجـــانِ       وكـ

  

  ٤٤ 

 ٨٠ 

  ١٤٥ 

  ١٤٦  
  
  



 ٤١٣

 : صريع- ج

 :طرفة-
فلــــو كــــان ســــيفي لغادرتُــــه  

  

ــريعاً  ــق صـ ــبِ والمرفَـ ــى الجنـ    علـ
  

١٩٣  
  :مجدل. ٣
 :عنترة-

  والبـــيض تَلمـــع والرمـــاح عواســـٌل
فِّـــــراً َأوصـــــالُهتَعم رتُـــــهغاد      

 ــــينب القَــــومٍل وــــدجمــــدقَيمو   
ــرحٍ     ــين مجـ ــوم بـ ــدِلوالقَـ   ومجـ

  

٥٧  
١٠٠  

  :زعاف. ٤
  :زعاف-أ
 :لبيد-

  قَباِئـــُل جعفـــي بـــنِ ســـعد كََأنَّمـــا
  

    ــاء ــم م همعــقى ج سالزــاف ــيمع    من
  

١٧٦  
 : مزعف - ب

 :طرفة-

ــرد النَّ ــصة     تَ ــازيمِ غُ ــي حي ــب ف حي
  

ــٍل غادر   ــى بطَ ــو  عل ــه وه ــفُنَ زعم  

  

١٩٠  
  :عنترة-

ــوتَهم     ــشَينا بي ــى غَ ــذروا حتّ ــا نَ   وم
  

    دقــو ــسبِل ال م ــوت م ــة بِغَبيــف زعم  

  

٨٦  
  

  )السادسالباب ( من الفصل الثالث المالحق الشعرية في - ٣
  )األلفاظ الدالة على الجراح(

  :جرح. ١
 :امرؤ القيس-

ــى   ــنكم قتلـ ــا مـ ــا تركنـ ــرإنـ   وجـ

  

  ـَايا كالــــسعـالي وسبــــحــــى 
  

٥٠٥  
 :عنترة-

ــدوا     ــى غَ ــوغى حتّ ــاَل ال ــرتُ َأبط قَهو
  

ــى  ــسامي جرح ــرابِ ح ــن ض ــى م    وقَتل

  

١٣٥  
  :كليم. ٢
  :كليم-أ

  :عنترة-
  كَليمــــاًَأكُــــر علَــــيهِم مهــــري 

  

ــالقرامِ   ــباِئب كَـــ ــده ســـ   قَالِئـــ

  

١٣٠  
 :لبيد-

  الـــص ـــوملِّـــغٍ يبمو  دنَـــدراخِ م
  

ـُة الفـــانِ داميــبِعن     مِــكَليروجِ ـ
  

١٨٤  
  



 ٤١٤

 :كَلْم- ب

  :طرفة-
ــسانك والـــ  ــيفك َأو ِلـ ــسامِ سـ   ـبِحـ

  

ــبِ       ــيُل كََأرغَـ ــم اَألصـ ــكَلـ   مِالكَلْـ
  
  
  

٢١٩  

 :عنترة-
       ممــــتُهلفَــــوارِسٍ لــــي قَــــد عو

  

ــى التَّ    ــبرٍ علـ ــرارِ صـ ــمِكـ   والكَلـ

  

١٢٧  
 :كَلْمى- ج

 :لبيد-

ــثَّ فَا ــاهمرتَـ ــزمهِمكَلمـ ــشيةَ هـ    عـ
  

     ــيم ــسيِل مقـ ــرجِ المـ ــي بِمنعـ   حـ

  

١٦٨  
  :يكلَم-د

  :عنترة
  كــستَهل ــِإنَّني مـ ــرِبتُ فَـ ــِإذا شَـ   فَـ

  

  يكلَــمِمــالي وعرضــي وافــر لَــم      
  

١٢٢  
  :يقطع. ٣
  :أقطع-أ

  :لبيد-
ــع ــه          وَأقطَ عاِلمت مــاد ــد ب ــرقَ قَ  الخَ

  

  ال َأثَـــرو ـــينع بِـــه ـــسحفَمـــا ي  

  

٤٩  
  :قطَع-
 :عنترة-

  ــه ــا جردتُـــ ــسامٍ كُلَّمـــ   بِحـــ
  

ــاَل    ــا مـ ــي كَيفَمـ ــي يمينـ ــعفـ   قَطَـ
  

٨٠  
  :قطْع- ب
  :عنترة-

 عمــي مـن يــد المـوت جرعــةً        اُهللاسـقى  
  

     ــد ــداه بع ــلَّت ي ــعِوشُ ــابِعِقَط    اَألص

  

٧٨  
 : قاطع- ج

 :لبيد-
ــه         فََأ ــر جفنَ غَي ــسيف ــَل ال ــبحتُ مث ص

  

ـ     ــينِ والنَّـ ــد القَ ــادم عه ــاطعصُل تَق   ق
  

٨٢  
  : طعن.٤

  :  األفعال-أوالً
  :الفعل الماضي

  :طَعن-
  :المهلهل-

   القــــوم طعنــــاًاطعنَّــــا و لكنَّــــ
  

ــنهم و النّ    ــاجِ مـ ــى األثبـ ــورِ علـ          حـ
  

٤١  
  



 ٤١٥

  :امرؤ القيس-
ـَك روبٍ ــمكا رب ـــفَي   وراءه  ررتُـ

      هــامتـت عمــالـبه م  نتَــطعإذا 

الخـ عننتُــوطاع ا ــى تنفسـيَل حتــه 

ـَا تجم ــكم  ـ ة الوب ــتحت الفلك  ع  ـ رــ     

٢٣٦  
٤٣٨  

  :عنترة-
 بِـــه طَعينـــاً      طَعنـــتُورمحـــي مـــا 

ــل  ــي ه ــرمح عنّ ــتُوســاِئلي ال ــه طَعن    بِ

 نَكَبـــتُ بنـــي حريقَـــةَ نَكبـــةً     ولَقَـــد
نتُـــهفَطَعبِـــالر        لَوتُـــهع محِ ثُـــم

   الفَــوارِس صــدر خَــصمٍ   طَعــنوِإن 
  

    الر نَظَـــر ــــهينبِع شــــادافَعـــاد  
  حــرِ والحنَــك  ِإلّــا المــدرع بــين النَّ  

ــا    ــتُلَم ـ طَعن ــميم قَلْـ ــِل صبِ اَألخي  
ــاف   ــد صـ ــذَمِ بِمهنَّـ ــدة مخـ   ي الحديـ
 ــي النُّ فَطَع ــي ف ــي التَّ ن ــورِ وف ــيح   راق

  

٤٦ 

٩٥ 

١١١ 

٢٥ 

٩٣  
  :الفعل المضارع-

  : أطعن-يطعن
  :امرؤ القيس-

   ســــلكى ومخلوجــــةً نَطعــــنُهم
   بِــهفَيطعنُنــيولَــيس بِــذي رمــحٍ   

  

ــلِ   ــى نابِــ ــأمينِ علــ ــرك لَــ   كَــ
  ولَـــيس بِـــذي ســـيف ولَـــيس بِنَبـــاِل

  

٢٦٠  
١١١  

  :عمرو بن كلثوم-
 ــام ــنُهمَأيـــ ــصدقُهمنَطعـــ    ونَـــ

ــنكُم ــا ومــ ــا تَعرِفــــوا منّــ   َألَمــ
  

ــربا   ــة ضـ ــومِ كَريهـ ــلِّ يـ ــي كُـ   فـ
 ــب ــنكَتاِئـــ ــايطَّعـــ    ويرتَمينـــ

  

٢٤  
٨٤  

  :عنترة-
 العـدا    يطعـن فَما كُـلُّ مـن يـشري القَنـا          

  ولَـــم يهجِـــم علـــى ُأســـد المنايـــا  
 ــاك ــنفَهن ــانَها      َأطع ــوغى فُرس ــي ال  ف

 خَــــصمي          َأطعــــن  َأنَّنــــي 
  جالء عـن عـرضٍ    عنَـةَ الـنَّ    الطَّ َأطعـن قَد  

ـــنَأطعرانـــي  وتّـــى يبِالقَنـــا ح   
ــن َأطعها وــد ــُل ص ــا ِإذا الخَي ــي الهيج    ف

       فــــي ُأنــــوفهِمفَـــنَطعن نُعـــدي  

  ــى الر ــن يلق ــلُّ م ــارِسِ وال كُ ــاَل بِف   ج
ــ ــنم ولَـ ــصافنات يطعـ ــدور الـ    صـ

  طَعنــــاً يــــشُقُّ قُلوبهــــا وكُالهــــا
 ــو ــان  وهـــ ــانِ يقظـــ   الجنـــ

ــزوفُ     ــو من ــا وه ــفُّ َأخيه ــصفَر كَ   تَ
  رارة مـــن بعيــــد عـــدوي كَالـــشَّ  

ــص ــداةَ الـ ــسغَـ ــصدباحِ الـ   مهرِي المقَـ
ــنْ  ــِل والغُــ ــين القَتــ ــار بــ   مِنَختــ

  

٧٥ 

٢٣ 

١٤٥ 

١٤٠ 

٨٩ 

٤٤ 

٣٩ 

١٢٨  
  :زهير-

ــنُهم طعــا اي ــى ِإذا  م ــوا حتّ ــوارتَم   اطَّعن
  

ــاربوا ا    ــا ض ــى ِإذا م ــارب حتّ ــاض           عتَنَق

٤٣  
  :لبيد-

ــى  ــنتَرق تَطعــي       و ــانِ وتَنتَح ــي العن  ف
  

ــا     وِرد الحمامــــة ِإذ َأجــــد حمامهــ

  

٢٣٣  
   ــب ــا كليـ ــأزالهم عنـ ــفـ   ةـبطعنـ

  

ــلَ    ــرِ باب ــي عم ــانِ ف ــي قحط ــن بن    م
  

٨٦  



 ٤١٦

ــي الطُّ ــفَ يبك ــن كَي ــو ره ــن ه ــوَل م   ل
  

   اَألنـــامِ جـــيالً فَجـــيال  بِطعـــانِ  
  

٦٣  
ــدنا  ــى عهـ ــانِ  متـ ــ بِطعـ ا      ـ الكُمـ

  

   ــس ــد والــ ــد والمجــ   ؤددة والحمــ

  

٣٤٧  
  :عمرو بن كلثوم-

        ــيد بِجمـــعٍ مـــن بنـــي قُـــران صـ
  

    ــون ــالطِّيجيلــ ــاالانعــ    ِإذا َأجــ
  

٥١  
ــرباً    ــة ضـ ــومِ كَريهـ ــاًبِيـ   وطَعنـ

  

ــا    ــك العيونــ ــه مواليــ ــر بِــ   َأقَــ
  

٦٧  
  :الحارث بن حلزة-

   كَمــــا تُــــنبِطَعــــنٍفَرددنــــاهم 

  

    الءوِي الـــدهـــز عـــن جمـــة الطَّـــ  
  

٧٣  
  : األسماء والمصادر-ثانياً

 :الطعن.١

   :طعان-أ
  :عنترة-

ــي يــ   ــا راعن ــانِالطِّوم وم ــه      ع  زهوقُ
 ججــد ــي مـ ــاني كَمـ ــئتُ القـ   إذا شـ
ــاق ــمك والعنــ ــسحُل دون ضــ   أمــ

    ــوملــي الخَيــُل ي دتَــشهعــانِالطِّو   
  دــر ــوراً يجـ ــانِطَـ ــارةً للطَّّعـ    وتـ

   حــــسبتهاللطِّعــــانإذا أشْــــرعوها 
ــراً   ــرمحِ جهـــ ــرير الـــ   وصـــ
  ولـــو َأنـــي أقـــوُل مكـــان روحـــي

  يــأتيني علــى أي صــورةٍ دعــوا المــوت 
ــا   ــي ذماره ــاء يحم ــدى الهيج ــان ل   وك
  وقـــد علمـــتْ بنـــو عـــبسٍ بـــأني
  لَعمــرك مــا رِمــاح بنــي بغــيضٍ    

  

   ـــن بِـــالزبِم جواِإلَـــيرعفَرانِ تَـــض  
    بالطِّعـــانِعلـــى اعـــوجيمـــسامح   
   عـــــانطقاقبالمثَقَّفَـــــةِ  الـــــد   
  بهبِـــَأنّي ُأفَرقُهـــا َألـــفَ ســـر      
ــرمِ      ــسي عرم ــصد الق ــى ح ــأوي إل   ي
ــام      ــدور تَمـ ــديها بـ ــب تُهـ   كواكـ
      الطَّعــــانفـــي الــــوغى يـــوم  
ــادرةَ       ــك بـ ــشيتُ عليـ ــانِخـ   الطِّعـ
ــوقفي      ــه مـ ــى ُألريـ ــانيأتـ   وطعـ
ــلَّ         ــر ك ــد الك ــن عن ــانويطع   طع

ــى      ــت إلـ ــشُّ إذا دعيـ ــانأهـ   الطِّعـ
ــوم       ــم يـ ــون أكفهـ ــانتخـ   الطِّعـ

  

٣٠ 

٣٥ 

٩٣ 

٩ 

١٢٣ 

١٣٦ 

١٤١ 

١٤١ 

١٤٤ 

١٤٦ 

١٤٨ 

١٤٨  
  :طعن. ب
  :عنترة-

ــفله   ــاله وأسـ ــضتُ أعـ ــبٍ خـ     وموكـ
  والخَيــُل تَــشْهد لــي َأنِّــي ُأكَفْكفُهــا    

ــس ــربِ ال ــى ض ــن ِإل ــبِ َأح القَواض يوف  
ــي          ــشتِّ وِإنَّن ــينِ الم الب ــن ــتُ م   بكَي

   طَعــــنٍوَأمــــا القــــاِئلون قَتيــــُل 
   طَعــن الفَــوارِس صــدر خَــصمٍ    وِإن

   بـين البـيضِ واَألسـل      والطَّعـنِ بالضربِ     
ــن    ــب   والطّع ــار يلته ــرارِ النَّ ــُل ش    مث
ــى َ أ  َ  ــبو ِإل ــص نِطَعــاحِ اللَّ الر ــبِم واع  
ــى     ــبور عل ــص ــتُمنِطَع ــو علم ــا لَ    القَن
     ــد ــِل الجليـ ــصرع البطَـ ــذَِلك مـ   فَـ
   ــيفَطَع ــي النُّن ــي التَّ  ف ــورِ وف ــيح   راق

١١٠ 

١١ 

١٥ 

١٣٢ 

٤٤ 

٩٣ 



 ٤١٧

ــا   ــصفون ِإذا دعينــ ــن المنــ   ونَحــ
ــالي  ــي درج المعــ ــى َأن َأرتَقــ   ِإلــ

   تُرعـــد اَألبطـــاُل منـــه  بِطَعـــنٍ
ــامي  ــى حمـ ــي َأن َألقـ ــافُ علَـ   تَخـ
ــراً   ــه قَهـ ــب عنـ ــتُ المواكـ   فَفَرقـ
  وبـــادرتُ الفَـــوارِس وهـــي تَجـــري

 ــي ر ــوارِس فـ ــددتُ الفَـ ــاوبـ   باهـ
  بِطَعــنٍ وتَركــتُ الفُرســان صــرعى    

ــنهم    ــرجن مـ ــذ يخـ ــر نَوافـ   وغَيـ
ري وــاد ــري افَب ــرتْطَعنــاًنظُ    ِإذا نَظَ
   تَــــذلُّ ِلوقعــــهطَعنــــاًوُأذيقُهــــا 

ــاوِد التَّ ــضيه ومعـ ــاَل مـ ــرارِ طـ   كـ
ــيرَأت  ــتَقَلَّتطَعنــ ــت واســ    فَولَّــ

ــاذكُري  ــا فَـ ــيوِإلّـ ــربيطَعنـ    وضـ
حأى ور ــار ــيجــ ــادىطَعنــ    فَنــ

  ودون عبيلَـــة ضـــرب المواضـــي  
 ــرب ضوــن ــة وطَع جاجــلِّ ع ــتَ ظ    تَح

 ــس ــد ال ــي بِح ــربة ل ــم ض ــةكَ عقاط يف  
ــي  ــوارِس َأنَّنـ ــم والفَـ ــُل تَعلَـ   والخَيـ

  طَعنَـــةجـــادت لَـــه كَفّـــي بِعاجِـــِل 
  طَعنَـــةســبقَت يـــداي لَــه بِعاجِـــِل   

ــا  ــتُ فُرس ــاً قاتَل ــضوا فرق ــى م   نَهم حتّ
  والخَيــُل تَــشهد لــي َأنّــي ُأكَفكفُهــا    

ــي والنَّ ــشهد ل ــِل ي ــراد الخَي ط ــوم ي ــع   ق

ــشَّ  ــد ال ــدمت ُأس ــتوِإن دم متَالحرى و  
  وَأنــا المنيــةُ حــين تَــشتَجِر القَنــا     
  ورامـــوا َأكلنـــا مـــن غَيـــرِ جـــوعٍ
ــانَها   ــوغى فُرس ــي ال ــن ف َأطع ــاك   فَهن

    ـنضٍ     الـنَّ  عنَـةَ الطَّقَد َأطعـرـن عع جالء  
  

ــى    ــِإلـ ــس  الرنِطَعـ ــاحِ الـ   مهرِيهمـ
  محِ َأو ضـــربِ الحـــسامِ الـــرنِبِطَعـــ  
  هتدــش ــب  ِلــ ــ    فَتَجتَنــ   االـ القتــ
  محِ َأو ضـــربِ الحـــسامِ الـــربِطَعـــنِ  
ــنٍ   ــاني  بِطَعـ ــرقَ اليمـ ــسبقُ البـ    يـ
ــنٍ   ــي النُّبِطَع ــي  ف ــورِ وف ــي التَّح   راق
   مثــــِل َأفــــواه المــــزادبِطَعــــنٍ  
  ـــزادالم ؤوسحكـــي رـــنانٍ يـــن سم  
  كـــي مثـــَل َأشـــطانِ الر بِطَعـــنٍ 

ــبي   ص ــو ــاب وه ــه ش ــد ِإلَي ــين الولي ع  
ــيعها    ــه رضـ ــشيب منـ ــاداتُها ويـ   سـ
   بِكُــــلِّ مثَقَّــــف عــــساِلطَعنــــاً  
ــ         اوســمر الخَــطِّ تَعمــُل فــي قَفاهـ
  ِإذا مـــا لَـــج قَومـــك فـــي بِعـــادي  
ــَأنّى     ــداد تَـ ــن شَـ ــا ابـ ــَأنّى يـ   تَـ
  ــن ــآقي  وطَعـ ــُل المـ ــه تَكتَحـ    منـ
    نحِ الـدكَج        قـعِ َأيـدي الـسـن وبِجى ماله  
  طَعنَـــةوبِـــالكَرِك القَربـــوس شَـــكَّت   
    ــم ــتُ جمعهـ ــةفَرقـ ــصِلبِطَعنَـ    فَيـ
ــو    ــدق الكُعـ ــف صـ ــومِبِمثَقَّـ   بِ مقَـ
ــدمِ     ــونِ العنـ ــذَة كَلَـ ــاشِ نافـ   ورشـ
   فـي ِإثـرِهم َأمـضى مـن اَألجـلِ          عنوالطَّ  
ــنوالطَّ   ــب  ع ــارِ يلتَهِ ــرارِ الن ــُل شَ    مث
  ــض ــنوالطَّرب وال ــب ع ــالم والكُتُ    واَألق
ــا    ــنوالطَُّأفَرقُهـ ــيعـ ــسبقُ َأنفاسـ    يـ
ــنوالطَّ   ــابِقُ اآل عـ ــي سـ ــاِل منّـ   جـ
  وطَعنـــــافََأشـــــبعناهم ضـــــرباً   
   يـــشُقُّ قُلوبهـــا وكُالهـــا  طَعنـــاً  
ــزوفُ      ــو من ــا وه ــفُّ َأخيه ــصفَر كَ   تَ

  

١٥٦ 

١٣٨ 

١١٥ 

١٣٣ 

١٤٧ 

٩٢ 

٤٥ 

١٥٤ 

١٥٧ 

٢١ 

٨٣ 

١٠٨ 

١٥٥ 

٤٥ 

١٤٥ 

٩٣ 

١٥ 

٩٥ 

٩٨ 

١٢٤ 

١٢٣ 

١٠٩ 

١١ 

١٢ 

٧٥ 

١٠٦ 

١٤٥ 

١٥٤ 

٨٩  
  :لبيد-

ــ ــوة مرهـ ــتُ ودعـ ــةوبٍ َأجبـ   وطَعنَـ
ــوةً    ــوم عن ــي القَ ــا َأعطَيتَن ــكان م   لَوش

ــسلَّبِ      ــوحٍ م ــواتَ نَ ــا َأص ــتُ بِه   رفَع
ــشَّ    ــسنَّةُ ال ــي ال ه الطَّنعاءوــن ــَأرع    يظ

١٠ 

 ٥٣ 



 ٤١٨

ــن ــدة طَعـ ــوان بِبلـ ــتُ الهـ    ِإذا خفـ
  ــه ــنَحت لَ ــد س ــا لَقَ ــان يزجره ــو ك   لَ
ــا   فَــــِإن بقيــــةَ اَألحــــسابِ منّــ

  

  ــريم ــاد يـ   وَأخـــو المـــضاعف ال يكـ
    ةــر ــشياحِ بِغَمـ ــر الـ ــانِطَيـ   وطعـ
   ــة ــحاب الحمالَــ ــانِوالطِّوَأصــ   عــ

  

١٣١ 

١٤٤   

٣٢٨  
  : دعس. ٢
  :امرؤ القيس-

 ــص ــرانِ الـ ــلَّ ِلثيـ ــاغموظَـ   ريمِ غَمـ
  

ــسها   ــسيداعــ ــبِ بِالــ   مهرِي المعلَّــ

  

١٤٦  
  :عنترة-

ف ــن ــاً يحملـ ــداعستيانـ ــامـ    بِالقَنـ

  

ــا      ــفَّ ِلواه ــرب خَ ــا الح ــراً ِإذا م   وقُ

  

١٥٢  
  

  )السادسالباب (  من الفصل الرابع المالحق الشعرية في - ٤
  )األلفاظ الدالة على النصر(

  :نصر. ١
  : الفعل-أوالً
  :ينصر-أ
 :لبيد-

ــلٍ    ــود وناِئ ــُل ج ــلمى َأه ســلمى و سو  

  

ــى ال   ــواله ِإل م ــدع ــى ي ــمت ــصرِصرِ نَّ   ين
  

٦٣  
 :أنْصر- ب

 :عنترة-
ــومي    ــرض قَ ــي ع ــوم َأحم ــي الي   وِإنّ

  

  رــص ــداة وَأنـ ــى العـ ــبس علـ    آَل عـ
  

٢٤  
  :لبيد-

  رتنــــي عــــامعهاِإذ درَأنــــص       
  

ــسن كَالنَّ    ــالتَقى اَأللـ ــد فَـ ــِل الـ   ولبـ

  

١٩٤  
  : األسماء- ثانياً

  :نصر-أ
  :امرؤ القيس-

  ثقَ منـــك جـــاراًفمـــا جـــار بـــأو

  

ــصرك   ــز  ونـ ــد أعـ ــصرِ للفريـ   نـ
  

٤٣٧  
  :عنترة-

   مــن جلَــساِئه دون الــورى  صرنَّــوال

  

  ــس ــه والـ ــن َأعوانـ ــاُل مـ   عد واِإلقبـ

  

١٤٢  
 :لبيد-

ــلٍ    ــود وناِئ ــُل ج ــلمى َأه ســلمى و سو  
ـــهقَوم عـــنابِ فَجـــرالح بِالحـــارِثو  

 ــي ــِل ــوالء ع صرالنَّ ــنهم وال م ــيكُم   لَ

ــى    ــواله ِإل م ــدع تــى يــم ــصرِصرِالنَّ    ين
ــاءوا     ــاجهم ج ــو ه ــصرٍولَ ــَؤزرِبِنَ م   
       ــرالقَراق تَتــهمــا كُنــتُ فَقعــاً َأنبو  

  ٥١ 

   ٦٦ 

  ٢١٩ 



 ٤١٩

 الءَأدنـــى لـــي و أولَِئـــكنَـــصموهر  
  

     ــر عاشــي الم ــد عنّ ــا ص ــب ِإذا م   قَري
  

   ٢٢٤  
 :انتصار- ب

 :المهلهل-
ــوُل ــبٍ  َأقـ ــز  ِلتَغلـ ــ والعـ ا       ـ فيهـ

  

ــ   ــذَِلكُم ا ـَأثيروهــ ــصار  ِلــ   انتــ
  

   ٣٣     
 :منتصر- ج

 :طرفة-

  ١٤٤     دــه البدء لَيس بِمعضـود منــى العــكَف   بِه      راًــمنتَصتُ ـا قُمـــامٍ ِإذا مــحس
  :ضحك. ٢

 :يضحك:  الفعل-أوالً

 :عنترة-

كــضح ــادي  ي ــدي وين ــي ي ــسيفُ ف    ال
  

  نـــانِ غَيـــري نَحيـــبفـــي ب لَـــهو  

  

٢٠  
 :ضاحك:  األسماء- ثانياً

 :عنترة-

   ــوارِس ــي الفَ ــالً يلق ــري بطَ ــاحكاًتَ   ض

  

     ــر ثُ َأغبــع ــو َأش ــنهم وه ع ــع   ويرجِ
  

٦٧  
 : مؤزر.٣

 :لبيد

ـــهقَوم عـــنابِ فَجـــرالح بِالحـــارِثو  
  

   هــاج ــو ه ــصرٍ  ولَ ــاءوا بِنَ ــَؤزرم ج م  
  

٦٦  
  

  )السادسالباب (الفصل الخامس من  المالحق الشعرية في - ٥
  )األلفاظ الدالة على األسر(

  :األسير. ١
  : األسماء-أوالً

 :أسير-أ

  :امرؤ القيس-
  فَبـــاتَ علـــى خَـــد َأحـــم ومنكـــبٍ

  

   المكَــردسِ اَألســيرِ وضــجعتُه مثــُل    

  

٢٣٠  
 :ومعمرو بن كلث-

 بِـــه جـــيءلَـــو غَيـــري يَأســـيراًو  
  

ــر    ــرِ دهـ ــةَ ذُخـ ــه رغيبـ ــاَل بِـ   لَنـ

  

٤٧  
  :عنترة-

   ــه ــر لَ ــزة خَي ــي ع ــى ف ــوتُ الفَت م  
  

ــتَ     ــن َأن يبي مــير ــلِ َأس َأكح ــرف    طَ

  

١١٠  
  :زهير-

  هيفــس ــاة بِـ ــضرابِ الكُمـ ــيس بِـ   َألَـ

  

ــالِل     ــاك َأغـ ــيرِوفَكّـ ــداَألسـ    المقَيـ
  

٢٣  



 ٤٢٠

  :لبيد-
فَكــاِئن رَأيــتُ مــن بهــاء ومنظَــرٍ      

  

    ــد ــتَحِ قَيـ ــيرِومفـ ــرِِلَألسـ    المكَفَّـ
  

٦٥  
 : أسر- ب

  :عمرو بن كلثوم-
  ناِئبِ يــــوم خَــــووَأنّــــي بِالــــذَّ

  

   عـــدذَيفَـــةَ بلـــى حنَنـــتُ عَأســـرِم  
  

٤٧  
 : عنترة-

   قَـــومٍَأســـرِوتُطلـــقُ عاشـــقاً مـــن 
  

ــبهِ    ــي حـ ــه فـ ــلُّ لَـ ــر وغُـ   م ُأسـ
  

١٠٥  
 : ُأسارى- ج

 :المهلهل-

ــم   ــون وهـ ــاءوا يهرعـ ــارىفَجـ   ُأسـ

  

    ــوف ــمِ اُألنـ ــى رغـ ــودهم علـ   يقـ

  

٥١  
 :إسار-د

 :زهير-
   ــا طَريـــف ــوال َأن ينـــاَل َأبـ   ولَـ

  

  ِإســــارَأو ِلحــــاء ليــــكــــن مم   

  

١٣  
  : الفعل- ثانياً

  :أسرتُ-
  :لبيد-

ــارِبٍ   ــي شـ ــرتتَبكِّـ      علَيـــهَأسـ
  

  عتيــــقُ البابِليــــة فــــي القــــالِل  
  
  

١٠١  
  :العانى. ٢
 : امرؤ القيس-

    هراءرتُ وــر ــروبٍ كَـ ــا رب مكـ فَيـ
  

ــانٍ   ــداني   وع ــه فَفَ ــلَّ عن ــتُ الغُ    فَكَك
  

٢١١  
 :عنترة-

   ــينــراراً بــا ض  مكَبــٍل       عــانٍتَركن
  

      النــواِئح نــهع قَتيــٍل غــاب ــينبو  
  

٣٧  
       عانيــاًفَقَــد َأمكَنَــت منــك اَألســنَّةُ    

  

      ــدعبــيالً بِم ــسعى قَت ــزِ ِإذ تَ ــم تَج   فَلَ
  

٣٨  
  :لبيد-

ــانٍ ــدفَة  وع سو ــه ــَل عن ــتُ الكَب    فَكَك

  

  ســريتُ وَأصــحابي هــديتُ بِكَوكَــبِ     

  

٢٠  
ــانٍ ــوامه         وعـ ــرِ سـ ــاه بِغَيـ  فَكَكنـ

  

ــي المحلَّــ     ــشي ف ــبح يم ــاذالفََأص   ة ج
  

١١٩  
  :المقيد. ٣
  :مقيد-أ

 :عنترة-
  والبـــيض تَلمـــع والرمـــاح عواســـٌل

  

  ومقَيـــدوالقَـــوم بـــين مجـــدٍل     

  

٥٧  
  



 ٤٢١

 : قيد- ب

 :لبيد-
  فَكــاِئن رَأيــتُ مــن بهــاء ومنظَــرٍ    

  

ــتَحِ    ــدومفـ ــرِ قَيـ ــيرِ المكَفَّـ    ِلَألسـ
  

٦٥  
  :حبس. ٤
 :الحارث-

ــستُ بفَح   ــي ــدس ف ــب َأح ــا الرك   فيه
  

ــدسِ     ــتُ ذا حـ ــورِ وكُنـ ــلِّ اُألمـ   جـ

  

٥٤  
           نــهمــرِِئ القَــيسِ عفَكَكنــا غُــلَّ او

  

   والعنـــاءحبـــسهبعـــد مـــا طـــاَل   

  

٤٤  
 :لبيد

  درس المنـــــا بِمتـــــاِلعٍ فََأبـــــانِ
  

ــت    ــالحبسِوتَقادمــ ــسوبانِبِــ    فَالــ
  

١٣٨  
  :مكبل. ٥

  :مكبل-أ
 :ةعنتر-

       مكَبــٍلتَركنــا ضــراراً بــين عــانٍ    
  

ـ         واِئحوبــين قَتيــٍل غــاب عنــه النَّـ
  

٣٧  
ا       ـبايـوبِالــــس وعــــدنا بِالنهــــابِ 

  

  فاد بِالــــصتُكَبــــُلوبِاَألســــرى   

  

٤٥  
 :الكَبل- ب

          :لبيد-
ــتُ   ــانٍ فَكَك ــَلوع ــدفَة الكَب سو ــه    عن

  

ـ      حابي هــديتُ بِكَوكَــبِ ســريتُ وَأصـ
  

٢٠  
  :مصفَّد. ٦ 
  :مصفَّد-أ 
 :عمرو بن كلثوم-  

  باياهـــــابِ وبِالـــــسفَـــــآبوا بِالنِّ

  

   لوكُأبنـــــا بِـــــالمفَّديناوـــــصم  
  

٨٣  
 :الصفاد- ب

 :عنترة-
  هـــــابِ وبِالـــــسباياوعــــدنا بِالنِّ 

  

ــُل     ــرى تُكَبــ ــصوبِاَألســ   فادبِالــ
  

٤٥  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٢٢

  )السادسالباب (ية في الفصل السادس من  المالحق الشعر- ٦
  )األلفاظ الدالة على الغنائم وتوزيعها(

  :الغنيمة
 :غَنم: الفعل-أوالً

 :زهير-
ـ  ــى تَـ ــاحشٍ بــرمٍ  آحتّ   وى ِإلــى ال ف

  

    هال شَـــحيحٍ ِإذا َأصـــحابمـــوا وغَن  

  

٩٤  
  : األسماء- ثانياً

  : الغنيمة-أ
 :امرؤ القيس-

فـــتُ فـــي اآلفـــاققَـــد طَوتّـــى  وح 
  

   ــن ــيتُ مـ ــةرضـ ــابِالغَنيمـ    بِاِإليـ
  

٢٢٥  
  :زهير-

 ـــيلـــ تَق ـــيكَثِّـــر ـنَقـــةًم يغَنيم  

  

   ــد ــى وال بِحقَلَّــ ــة ذي قُربــ   بِنَهكَــ

  

٢٤  
   :غُنْم- ب

 :عنترة-

ـ   ــي ُأنوفــ ــنَطعن فـ ــدي فَـ هِم  ـنُعـ
  

ــِل      ــين القَتـ ــار بـ   مِـوالغُنـــنَختـ

  

١٢٨  
   :مغانم- ج

 :عنترة-

 لَــو َأشــاء حويتُهــا         مغــانم رى فَــَأ
  

ــشُّمي    ــر تَحـ ــا كَثيـ ــصدني عنهـ   فَيـ

  

١٣١  
  :زهير

ــم    ــن تالدكُ م مــيه ــري ف ــبح يج   فََأص

  

  مغـــاننَّمِمـــزـــن ِإفـــاِل مشَـــتّى م   
  
  

٨٠  
 :غنائم-د

 :عمرو بن كلثوم-
ــأجٍ  ــوعهم بِثَـــ ــا جمـــ   فََأفنَينـــ

  

  هــــابِلنِّ وابِالغَنــــاِئمِوكَــــرت   
  

٢٧  
  :زهير-

  وشَــب لَــه فيهــا بنــون وتوبِعــت    

  

     ةُ َأعـــوامٍ لَـــهـــالمس غَنـــاِئمو  
  

٩٩  
 : غانم-هـ

 :امرؤ القيس-
  تــــستثفر األواخــــر األوائــــال  

  

ــيهم     ــصرتُ فـ ــاًفـ ــاتالغانمـ    وقـ
  

٢٨٠  
  :مغنَم- و
  :عنترة-

ــةَ َأنَّنــي     قيعالو ــن شَــهِد م ــرك   يخبِ

  

ــوغى وأَ    ــشى ال ــد  َأغ ــفُّ عن ــنَمِع   المغ
  

١٢٣  



 ٤٢٣

   :لبيد
        مــنه ــع مـ ــدواً َأو رواجِـ ــبن عـ ينُـ

  

   ــب ــداً َأو كَواسـ ــواني مجـ ــابـ   مغنَمـ

  

٢٨٣  
  :األنفال. ٢
 :عنترة-

ــا    ــروي القَن ــوغى نُ ــس ال مــا ِإذا ح   ِإنّ

  

                 اَألنفـــاِلونَعـــفُّ عنـــد تَقاســـمِ     
  

١٠٧  
 :خُباسة. ٣

 : لبيد-

ــاتُ ــوارِسِ خُباسـ ــومٍ   الفَـ ــلَّ يـ  كُـ
  

       رِســٌل فــي الــس ــرجوامِِإذا لَــم ي  

  

٢٠٣  
  : النّهب-٤

  :نهب-أ
  :عنترة-

       لتَقَيـــتَ اَألعـــادي يـــوم معركَـــةِإذا ا
  

   غـــرورالم ـــمهمعكـــتُ جتَرـــبنتَهي                
  

١١  
ــدرنا  ــن بعــدهــبالنَِّإذا مــا ابتَ م ةغــار   

  

    ــس ــاراً بِالـ ــا غُبـ ــاَأثَرنـ                     نابِك َأقتَمـ
  

١٢٧  
  :نهاب-ب
  :المهلهل-

  ِإنَّمــــا كانَــــت بِنــــا موصــــولَةً

  

ــُل النــاسِ بِهــا َأحــرى         هــابِالنَِّأك
  

٢٤  
 :عمرو بن كلثوم-

ــأجٍ  ــوعهم بِثَـــ ــا جمـــ   فََأفنَينـــ
  

  هــــابِ والنِّوكَــــرت بِالغَنــــاِئمِ    
  

٢٧  
  :ترةعن-

بايا        وبِالــــس هــــابِ بِالنِّوعــــدنا 
  

    ــُل بِالــــصفاد ــرى تُكَبــ   وبِاَألســ
  

٤٥  
  : السلب- ٥
  :المهلهل-

ــرنا            س ــوم ــا ي ــاس مثلَن ــر الن ــم نَ لَ
  

  ــسلُب ــا نَـ ــدوةً ورواحـ ــك غُـ    الملـ
  

٢٥  
ــرنا     س ــوم ــا ي ــاس مثلَن ــر الن ــم ي   لَ

  

  ــسلُب ــك بِالرنَـ ــاحِ الملـ ــمـ   واِل الطِّـ

  

٧٠  
  :عمرو بن كلثوم-
  :السلب-
   َأفراســـــاً وبيـــــضاًستَلبنتـــــلَ

  

ــا     ــد مقَرنينـ ــي الحديـ ــرى فـ   وَأسـ

  

٨٦  
  :عنترة-
  :السلب-

ــي النُّ ــوس وِللطَِّل ــرِ اللُّف ــوم وِللــ ي   ـح
  

   ــة ــام وِللخَيالَـ ــشِ العظـ ــسوحـ   لَبالـ
  

١١  
  



 ٤٢٤

    :زهير-
  :السلب-

       ســــليبٌل فَــــآض كََأنَّــــه رجــــ
  

ـ  لَي   اءــعلي ى  ــعل  ـ  لَ ســ ه رِداءــ     
  

١١  
 ـــسلوباًفَلَـــم َأرم      ـــهلكثـــُل مم لَـــه 

  

ــيا    ــاذالً َأو مواسـ ــديقاً بـ ــلَّ صـ   َأقَـ

  

١٠٨  
  :السبي-٦
  : سبي-أ

  :عنترة-
   ــة ــن خَيفَ م ــساء ــضج الن ــسوتَ   ـبال

  

ــ  ــص يِـ ــى ال ــي عل ــ وتَبك   امىغارِ اليت
  

١٣٧  
 : السبية- ب

 :عنترة-

   ــت ــك ِإذا بقيـ ــي علَيـ ــبِيةلَهفـ   سـ

  

 عيـــدب نـــكع هـــوو نتَـــرع تَـــدعين  
  

٥٢  
 : سبايا- ج

 :امرؤ القيس-
 ــر ــى وجـ ــنكم قتَلـ ــا مـ ــا تركنـ   إنّـ

  

ــى   ـــاحــ ــسعـاليوسبايـــ    كالــ

  

٥٠٥  
 :عمرو بن كلثوم

ــآبوا بِالنِّ ــابِ فَــ ــسبايهــ   اـوبِالــ

  

ــ  ــالملوكـوُأبنــ ــصفَّدينا بِــ   اـ مــ

  

٨٢  
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   :ملخص الدراسة
، فقد قامت دراستي    ن شعراء العصر الجاهلي   بعد الجولة السابقة في استعراض ألفاظ القتال عند نخبٍة م         

    يضخالل البحث بعملية تحليل األشعار الواردة عند شعراء المعلقات السبع م  المهلهـل بـن   فاً إلـيهم الـشاعر 
ربيعة، وذلك عن طريق إيجاد أنواع من المجاالت الداللية التي تنسجم وموضوع الدراسة، وذلك لبيان ألفـاظ               

عتُ هذه الظاهرةَ بطريقـٍة     اللية تتب ومن خالل دراستي الد   . القتال ولغة الحرب التي تركَها لنا الشعراء القُدامى       
 القتال؛ أي ألفاظ ذات الصلة بها؛ كالحرب والمعركة والنـزال           لفظ على   إحصائيٍة تحليلية، وهي األلفاظ الدالة    

والوقيعة والهيجاء والغزوة والمعمعة والوغى والكريهة، وكذلك ألفاظ دالَّة علـى أدوات الحـرب كالـسالح                
  .ونتائج المعاركوجموع المقاتلين،  ، ولغة الهجوم والدفاع،بأنواعه، وحيوانات الحرب

جال الداللي التي تُبين أن الكلمة البد لها من عالقة بين الكلمات األخـرى حتـى                وفي ضوء نظرية الم   
            نةً األلفاظَ الدالةَ على القتال في العصر الجاهلييتّضح معناها ومدلولُها، فجاءت الدراسةُ مبي    واضح وهو بيان ،

   والثأر، والحروب التي كانت تنشأ ألتْفَـِه       هب  نة فيها من السلب والنَّ    ِشون من حياة خَ   للحياة التي عاشها الجاهلي
                 العظـيم األسباب، ومثال ذلك حرب داحس والغبراء التي استمرت قرابة األربعين عاماً، إلى أن جاء اإلسالم

فقضى على هذه القبليمن العادات الجاهلية األولىة وكثيٍرة والعصبي .  
 كالـسيف والـرمح والقـوس       ؛العرب في جاهليتهم  التي استخدمها    واألدوات األسلحةَكذلك بين البحثُ    

ن البحثُ أن أعلـى نـسبةَ      والدرع والترس  هموالسكالً من األسلحة المذكورة لها مترادفات وأجزاء، وبي وأن ،
رس الذي يحتمي بـه      أقلَّ نسبة شيوع كان التُّ      وأن -فهو سالح اإلنسان الشخصي   -شيوع ذُكرتْ هي السيف،     

ل من ضقاِتالمربات العدو.  
هم  أشـعار  الحرب، وأن ولم   فقد استخدم الجاهليون اإلبَل والخيَل في حياتهم في الس         أما حيوانات الحرب  

غزيرةٌ بألفاظ الحيوانات، ومن خالل أشعارهم اتّضح لنا أن الخيَل هو الذي اعتمده الجاهلي في الحرب فقـط،     
ح الرحيل، فهـو ال يـصلُ   وية، وذلك لنُدرة استعماله إال في التنقلأما اإلبل فهو أقل شيوعاً في أشعارهم الحرب    

  .للحرب
، -كما بينهـا البحـث  - للداللة على الهجوم فقد استخدم الشعراء ِصيغاً مختلفةًأما لغة الهجوم والـدفاع   

  .فهناك ألفاظٌ دلَّت على المبادرة بالحرب والقتال، وألفاظٌ دلَّت على اإلقدام والمنازلة
ين البحث أن األلفاظ الدالة على اإلقدام والمنازلة ومقارعة العدو أعلى نسبة شيوع من غيرها من                وقد ب 

دّل فإنما يدّل على شجاعة اإلنسان العربي الجاهليألفاظ الهجوم، وهذا إن .  
  .ود والدفاعاية ِعرضه وقبيلته كالِحمى والذَّ فجاءت األلفاظ الدالة على حمأما لغة الدفاع

هو المتصدر  ) القتل والموت ( وبين أن    نتائج المعارك بعد ذلك قام الباحثُ بدراسة األلفاظ الدالة على         ثم  
 نتيجةً لألخذ بالثأر والسيطرة على اآلخرين، ولذلك تـستمر حـروبهم كُلَّمـا           -كما أسلفتُ -لهذه النتائج وذلك    

تائج كالنَّهب والسلب، الذي يحدث فـي أي معركـة   كما بين الباحثُ بعض األلفاظ الدالَّة على الن  . هدأتْ هاجتْ 



 ٤٣٤

وأي قتال، وما أشبه الليلة بالبارحة فهناك مصطلح في عصرنا يسمى أغنياء الحروب، وهذا يـدل أن هنـاك                
  .أناساً مستفيدون من جراء المعارك القائمة بين األطراف

بايا والغنائم، وهذه هي طبيعة الحروبكذلك تمخض من النتائج الس.  
ه، وفي نهاية الفـصل    في البحث نفسِ   باأللفاظ الواردة وقام الباحث بعد كل مبحث بعمل جدول إحصائي         

  .األلفاظ، وذلك لمعرفة اللغة التي تحدث بها الشاعر العربي آنذاكتكرار نسبة مئوية تبين الفروق بين 
خالله توصل الباحثُ إلـى      ومن   ؛وكذلك قام الباحثُ بكتابة اسم البحر لكل بيت شعري ورد في البحث           

  :عرية التاليةعلى البحور الشِّأكثرها أن أشعار الجاهليين نُسج 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن: ووزنه: البسيط  
 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن: ووزنه: الوافر.  
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن: ووزنه: الكامل.  
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين: ووزنه :الطويل. 

 فاعالتن مستفِع لُن فاعالتن: ووزنه: فيفالخ.  
أما بالنسبة لورود شعراء الدراسة الثمانية فقد رتَّبهم الباحثُ زمنياً من األقدم ثم القديم مستهالً بالمهلهـل                 

الدراسة شعراء عند جميعاللفظ، وذلك في حال ورود خاتماً بلبيد العامري .  
     وكـذلك   .الفعل فاالسم ثم المـصدر    : رتيب األلفاظ كما يلي   رفية فكان ت  أما في تقسيمها من الناحية الص

حيث بدأ الباحث بالفعل الماضي ثـم       : )قتل( لفظ ومثال ذلك    زمنياً في حال ورود األزمنة الثالثة؛     رتِّب الفعل   
إن حتـى    -إن وجدتْ - عند الشعراء    اللفظالمضارع ثم األمر، ومن ثَم األسماء والمصادر، ذلك حسب ورود           

  . آخرهمندت عكان
 و العـام  كالمشترك اللفظي والتـرادف والتـضاد  (؛ العالقات الدالليـة وفي نهاية البحث كشفتْ دراسةُ   

 ويليه الخيُل فاإلبُل، وكلٌّ بمجالـه، وذلـك         ، عن كثرة األلفاظ المترادفة، السيما السيف من األسلحة        )والخاص
  .ألهميتها في حياة العرب في ذاك العصر

 القتال الواردة في البحث وذلك حسب تسلسلها      يجمع ألفاظَ أحدهما   ين لُغوي ينمعجم اددعإ قام الباحث ب   ثم
نتـائج المعـارك، وهـو لفـظ      في لفظخاتماً بآخر ) قتـل ( لفظفي البحث بغض النظر عن الحروف؛ مبتدأ ب  

  .، واآلخر حسب الترتيب األبتثي)السبي(
 المالحق الشعرية لجميع األلفاظ الـواردة فـي    قام الباحثُ بكتابة   -وقبل المصادر والمراجع  -وبعد هذا   

   .البحث
 لغة  ؛أن تكون دراستي قد أضافت ولو قليالً إلى مكتبة تراث اللغة العربية            - وجلَّ عز- ختاماً أرجو اهللاَ  

  .القرآن الكريم وإلى معاجم اللغة العربية
ه على كل شيء قديرداد والقَبول، إنَّأسأل اهللا التوفيق والس.  
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 Fighting terms in the pre- Islamic poetry 
Semantic study 
 
Summary of the study: 
After the previous round in of review terms the fighting at a group of 
poets of pre-Islamic era 
 My search through the process of analyzing the poems contained in 
seven pendants Poets, adding to them the poet Al Muhalhal bin 
Rabia, and by creating the types of semantic fields that are consistent 
with the subject of study, so as to indicate fighting words and the 
language of war, which left us with the old poets. In my semantic study 
I traced this phenomenon in a statistical analysis, and it verbal cues to 
word of fighting; which words related; such as war , the battle , the 
battleground, to drive wedges , the conquest and the fray , battle and 
foul, as well as words indicate the instruments of war 'weapon of all 
kinds, animals of war, the language of attack and defense, crowds of 
combatants, and the results of battles. 
In light of the field theory of semantic showing that the word must have 
been a relationship between other words until it becomes clear 
meaning and significance the study, came to set out verbal cues to 
fight in the pre-Islamic era, it is a clear statement of the life that pre- 
islamic poet lived of the life of rough where the pillage , plunder , 
revenge, and the wars that were created for trivial reasons, such as 
the war Dahes and the Gabraa, which lasted nearly forty years, until 
the great Islam came and covered the  tribal, neurological, and many 
of the habits of pre- islamic era. 
As well as the search shows weapons and tools used by the Arabs in 
pre- islamic era; sword , spear , bow , arrow , shield and gear, and that 
both of these arms have synonyms and parts, and the research 
showed that the highest prevalence reported is the sword, - it is a 
weapon of human Profile - and the lowest prevalence of the gear that 
sheltering him from the blows of the enemy combatant. 
The war animals, has been used by pre- islamic people: camels and 
horses in their lives in peace and war, and that poetry heavy wording 
of the animals, and through thier poetry we found that the horse is 
adopted by the pre- islamic man in the war only, while the camel is 
less common in the poetry of war, to the scarcity of its use only in the 
movement and leave, he is not fit for war. 
The language of attack and defense poets have used different 
formulas to indicate the attack - also including research - There are 
words shown on the initiative of war and fighting, and the words shown 
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bravery and battle. 
The search showed the words that indiacte bravery , confrontation 
and fight the enemy, the highest prevalence of the other attack 
words, and this indicates that it shows the courage of the pre -Islamic 
arab. 
The language of defense the words came came to indicate the 
protection of his tribe , the protection and defense. 
Then the researcher studying the words that indicate the results of the 
battles and show the (murder and death) is the leaders of these results 
and that - as I said before - as a result of taking revenge and 
domination over others, so as to continue their wars subsided started 
and the researcher showed some verbal cues results stealing and 
looting, which occurs in any fight any battle, and the like, this night 
whith yesterday,ther is a term in the wars of our time is calledwar 
riches, and this indicates that there are people who are beneficiaries 
as a result of battles between the parties. 
Also produced results the stealing and the spoils, it this is the nature of 
war. 
The researcher, after all the work of the Study of the statistical table of 
words contained in the same search, and in the end of the 
percentage showing the differences between the repeated words, to 
learn the language spoken by the Arab poet at that time. 
The researcher, as well as has written the name of the sea each verse 
contained in the research; and through the researcher that the poems 
weave the most pre- islamic poets on the seas of poetry the following: 
• Simple: the weight: Mstfln Vallun Mstfln Vallun 
• Ample: and weight: Mvaaltn Mvaaltn Mvaaltn. 
• Full: The weight: Mtfaaln Mtfaaln Mtfaaln. 
• long: and weight: Fulen Mphaeiln Fulen Mufauln. 
• Lightweight: The weight: Vaalatn Mstf Lun Vaalatn. 
The researcher has rankrd the eight study poets timely and then kicked 
off the old ring starting by Al Muhalha ending by Lipid Amery, in case 
there was word to all the poets of the study. 
The split in terms of morphological order of words was as follows: the 
act and then name then source. As well as times act time in the event 
of receipt of the three times; For example, the term (murder), that 
researcher began already past and present tense, then  theorder, and 
then the names and sources, according to the receipt of 
pronunciation in poets - if any - even if at the last of them. 
At the end of the research study semantic relations; (verbal and 
synonymy and contrast, and public and private) for the large number 
of synonymous words, especially the sword of the arms, followed by 
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riding camels, horses in every field;, for their importance in the life of 
the Arabs at that time. 
Then, the researcher prepared  two linguistic dictionaries, one 
combines the fighting words contained in the search, according to 
their sequence in the search regardless of the letters; Beginner word 
(kill) a ring another term in the outcome of battles, a word (captivity), 
and the other in the dictionary order. 
After this - and by the sources and references - the researcher no 
supplements for all the poetic words in the search. 
Finally, I ask Allah - the Almighty - to be my study have added a little to 
the library of Arabic heritage; language of the Qur'an and the Arabic 
language dictionaries. 
I ask God to guide and help and acceptance, it is over all things. 
 


