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برواية حفص عن عاصم



 شكر وعرف ان
ال يسعني إال  أن  أتقدم بعظيم شكري  بالفضل    االعترافمن دواعي  

شراف  ل باإلالذي تفض    محمد بوعمامةوتقديري إلى أستاذي الف اضل الدكتور  
خص  وأ ،  على ىذه الرسالة ، وإلى كل أساتذتي بقسم اللغة العربية وآدابيا

 .مرداسيالجودي  بالذكر أستاذي  الف اضل  رئيس المشروع: 

دون  أن  أنسى توجيو الثناء والشكر ألعضاء مناقشة ىذه الرسالة  لتحمليم  
 الذين سأفيد من مالحظاتيم في تنقيح ىذا  العمل وصق لو.و عناء قراءتيا، 

لي يد العون    إلى كل من مد  كر والعرف ان  أتقدم بجزيل الشكما  
 قطاف.سارة   الزميلة  وأف ادني بمعلومة أو كتاب وأخص بالذكر والمساعدة  

 



 



أ

ــةمـقـدم

ا كانت اللغة العربیة ھي لغة القرآن الكریم، وعنوان ھویة  العربي، فقد اإلنسانلمَّ
ومن ، علیھا، وحمایتھا من اللحن والخطأعكف علماء اللغة العربیة على العنایة بھا والحفاظ 

، فقامت حركة علمیة لغویة ضخمة بعد مجيء اإلسالم عكفت على وضع واالندثارالتبذل 
ثم توسعت لتشمل جمع ألفاظ اللغة وشرح معانیھا، ،نآُتعنى بتفسیر غریب القرلغویة معاجم

ومنھا ما وضع ، ومن األخیرة ما عالج غریب اللفظ،ظھرت المعاجم اللفظیة والموضوعیةف
  .لعمومھ

أھدافھم، فإن الختالفوإن اختلفت مناھج المعجمیین في وضع ھذه المعاجم تبعا        
الحقول " ما یعرف الیوم بنظریة جمیعھا یشترك في فكرة التبویب الحقلي لأللفاظ، وھو

، وإن كان ھذا المصطلح حدیث التسمیة فإنھ قدیم النھج عند العرب؛ فلقد لعب "الداللیة
المعنى دورا ھاما في تصنیف المدلوالت عند العرب منذ القدم وھذا ما نلحظھ في تلك 

ل الصغیرة والمتنوعة التي ظھرت مع بدایة التدوین؛ فكانت ھذه الرسائل تضم الرسائ
كالنبات والشجر وخلق اإلنسان لألصمعي، والخیل : مجموعات داللیة تتعلق بموضوع واحد

والغنم والوحوش والسباع والطیر ألبي عبید، واللبن والمطر والشجر ألبي زید األنصاري 
                      .               و غیرھا كثیر

كما عرفت ، ولى في وضع المعاجم الموضوعاتیةھذه الرسائل بمثابة اللبنة األفكانت      
فیما بعد كالغریب المصنف ألبي عبید القاسم بن سالم، تھذیب األلفاظ البن السكیت، فقھ 

المتلفظ البن فظ ونھایة العربیة للثعالبي، المخصص البن سیده، كفایة المتحاللغة وسر
...واأللفاظ الكتابیة للھمذاني،األجدابي

آخر بنَّ دراسة علماء العربیة القدماء لأللفاظ وتصنیفھا موضوعیا قد أسھم بشكل أو إ
في نشوء نظریة الحقول الداللیة؛ ذلك أّن البعد التصنیفي لأللفاظ یعد الركیزة األساسیة لھذه 

  .النظریة

طبیق ھذه النظریة على الشعر لنرى مدى إمكانیة اإلفادة ولقد ارتأینا في بحثنا ھذا ت
  .منھا في ھذا المجال مع دراسة مدى تطابق المعجم الشعري لشاعر ما مع المعجم اللغوي

ولقد اخترنا تطبیق ھذه النظریة على دیوان أبرز شعراء العصر العباسي المعروف 
  ".الموضوعاتي أللفاظ دیوان أبي نواسالتصنیف":بي نواس فجاءت الدراسة موسومة بـبأ

  :  ھذا الموضوع وأھمیتھ في اآلتياختیارویمكن إجمال أسباب      

نظریة الحقول الداللیة ذلك لما لھا من قدرة على تصنیف مدلوالت اكتسبتھاالتي األھمیة-
امة وترتبط ألفاظ كل حقل بداللة ع،األلفاظول ینضوي تحتھا عدد منأي لغة إلى عدة حق

تجمعھا مع إمكان تحدید العالقات الداللیة داخل الحقل الداللي الواحد من جھة، وبینھا وبین 



ب

طابع خاص یتمیز بالدقة ألفاظ الحقول الداللیة األخرى من جھة ثانیة مما یضفي على اللغة 
  .والتصنیفیة للكلمةالداللیة 

ما یكشف لنا النقاب عن إضافة إلى أن تطبیق نظریة الحقول الداللیة على شعر شاعر -
شخصیة ذلك الشاعر ویساعد على سبر أغوار نفسھ؛ إذ الشعر تعبیر عما یختلج في النفس 

  .  من مشاعر، كما یبین لنا مجال أو مجالت إھتمام ذلك الشاعر

لدیوان أبي نواس دون غیره لتطبیق نظریة الحقول الداللیة علیھ كون اختیاريأما سبب -
ھذا الدیوان ثروة شعریة؛ ذلك أن أبا نواس طرق كل أبواب الشعر من فخره ومدحھ ورثائھ 

فلقد ألم بجمیع أنواعھ، فكان شعره بحق غابة لفظیة تتألأل فیھا األلفاظ من كل ...وغزلھ
دد ممكن من الحقول الداللیة؛ ذلك أن ألفاظھ شملت صوب مما یساعد على تكوین أكبر ع

  .جمیع مناحي الحیاة

  :  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق العدید من القضایا لعل أھمھا

المعروف بقدرتھ اللغویة وبراعتھ " أبو نواس"دراسة المعجم اللغوي للشاعر العباسي -
  .الشعریة

األلفاظ  وإحصائھا وتصنیفھا في حقول داللیة النظر في ثنائیة اللفظ والمعنى باستخراج -
  .ارتكاًزا على المعنى

داخل الحقل الداللي الواحد من جھة وبینھا العالقات الداللیة بین األلفاظ الكشف عن أھم-
  .وبین ألفاظ الحقول الداللیة األخرى من جھة ثانیة

نھا أحد الحقول وتحقیقا لھذه األھداف فقد تم تقسیم البحث إلى ستة فصول مثل كل م
الداللیة التي اشتمل علیھا دیوان أبي نواس تسبقھن مقدمة وتقفوھن خاتمة، كما أردفنا كل 

  .فصل بملحق إحصائي أللفاظ ذلك الحقل مع تحدید عدد تكرار كل لفظ في الدیوان

حیث تم تقسیم جسم اإلنسان حقل األلفاظ الخاصة بجسم االنسان؛: ضم الفصل األول
: العنق، ثالثا: ، ثانیا)الشعر، األذن، الوجھ وما فیھ(الرأس وما فیھ : أوال: سامإلى أربعة أق

األطراف وتنقسم بدورھا إلى : ، رابعا)الصدر، البطن، الظھر، األعضاء التناسلیة( الجذع 
  .أطراف علویة وأطراف سفلیة مع ذكر أدواء وعیوب كل عضو إن وجدت: قسمین

أللفاظ الخاصة بالحیوانات والطیور والحشرات حقل ا: أما الفصل الثاني فقد ضم
؛ حیث تم تقسیم الحیوانات إلى حیوانات بریة، حیوانات مائیة، وحیوانات برمائیة والزواحف

وأما الطیور فتم تفریعھا . مع تصنیف ھذه الحیوانات إلى حیوانات مفترسة وغیر مفترسة
یور جارحة وأخرى غیر طیور برمائیة مع تصنیفھا إلى طر بریة، وطیو: إلى فرعین

كما تم تقسیم الحشرات والزواحف إلى حشرات وزواحف سامة وأخرى غیر . جارحة
  . سامة



ج

وأما الفصل الثالث فقد ضم األلفاظ الخاصة بالنباتات وتم تقسیمھ إلى ثالثة مباحث؛ 
جم، لفاظ الدالة على النالثاني األضم المبحث األلفاظ الدالة على الشجر، : ضم المبحث األول

  .الثالث فضم األلفاظ الدالة على الثمرلمبحثأما ا

و تم حقل األلفاظ الخاصة بعناصر الطبیعة وظواھرھا: علىاشتملأما الفصل الرابع فلقد 
األلفاظ الدالة على عناصر الطبیعة السماویة :ضم المبحث األول: تقسیمھ إلى ثالثة مباحث

األلفاظ الدالة على السماء والشمس والقمر، األلفاظ الدالة على النجوم (:منوتض
، أما المبحث الثاني فاشتمل على األلفاظ الدالة على عناصر الطبیعة األرضیة )والكواكب
األلفاظ الدالة على األرض، األلفاظ الدالة على التراب والرمل والغبار والحجارة، : (وتضمن

  ). بال واآلكام، األلفاظ الدالة على البحار واألنھار والودیان واآلباراأللفاظ الدالة على الج

األلفاظ الدالة على ظواھر الطبیعة والتي تتفرع بدورھا إلى : ولقد ضم المبحث الثالث
الغیث : (، الظواھر القریبة وتضم)السحاب، البرق، الرعد: (الظواھر البعیدة وتضم: فرعین

  .)والدفء والحر، السراب واآلل، النور والظالم، اللیل والنھاروالندى، الریح، الثلج والبرد

و ینقسم إلى أربعة حقل األلفاظ الخاصة بالمادیات: أما الفصل الخامس فقد ضم
: األلفاظ الدالة على المالبس والحلي، وضم المبحث الثاني: ضم المبحث األول: مباحث

األلفاظ الدالة على األطعمة :لثالثدور والقصور، وضم المبحث ااأللفاظ الدالة على ال
: األلفاظ الدالة على األثاث واآلالت واألدوات وتشمل: واألشربة، وضم المبحث الرابع

األلفاظ الدالة على األوعیة، األلفاظ الدالة على أواني الطبخ، األلفاظ الدالة على ما یستقى (
ینام علیھ، األلفاظ الدالة على ما یشد بھ، األلفاظ الدالة على األفرشة، األلفاظ الدالة على ما 

بھ من حبال وأحزمة، األلفاظ الدالة على ما یقتدح بھ، األلفاظ الدالة على ما یضاء بھ، 
األلفاظ الدالة على اآلالت الموسیقیة، األلفاظ الدالة على آالت الثقب والدق والحفر والقطع 

.والذبح، وألفاظ أخرى متفرقة تدخل في ھذا الحقل

وتفرع حقل األلفاظ الخاصة بالزمن والوقت: علىاشتملرا الفصل السادس الذي وأخی
أسماء الزمن الممتد، أسماء الزمن : علىاشتملتعشرة حقال جزئیا يتاثنبدوره إلى 

المحدود، أسماء السنة، أسماء فصول السنة، أسماء أشھر السنة، أسماء أیام األسبوع، أسماء 
الیوم الزمنیة، أسماء أجزاء الیوم، أسماء الزمن المقارب والزمن المصاحب للحدث، أسماء 

  .الزمن المتجدد، وأسماء الزمن الحیاتیة

مع ، الوصفي الذي یتخللھ اإلحصاء والتحلیللدراسة فھو المنھجأما منھج ھذه ا
، فقد "السیاقنظریة "و، "لیةالحقول الدال"نظریة : في علم الداللةتیننظریعلىاالعتماد

على ستة ) 956(ن وحدة یوخمسستأجریت اإلحصاءات الالزمة وقمت بتقسیم تسع مائة و
حقول داللیة كبرى مع إحصاء عدد تكرارھا في الدیوان، ثم بدأت بدراسة الكلمة داللیا 



د

االستعمالوذلك بتتبع معانیھا في معاجم اللغة، ورتبت الوحدات ترتیبا ألفبائیا مع تبیین 
  . الحقیقي والمجازي للكلمة إن وجد مع ضرب أمثلة على ذلك من شعر أبي نواس

ه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع تمحورت بین المعاجم ھذاتكأتولقد 
  .اللغویة وكتب اللغة

  :عتمدت في دراستي للدیوان وشرح األلفاظ على المعجمات العربیة أھمھافا

ألحمد بن ) مقاییس اللغة(ألبي بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي، ) جمھرة اللغة(
لسان (البن سیده، ) المخصص(بي منصور الثعالبي، أل) فقھ اللغة وسر العربیة(فارس، 
لجار ) أساس البالغة(لمحمد بن مرتضي الزبیدي، و) تاج العروس(البن منظور، ) العرب

  .هللا محمود بن عمر الزمخشري

  :ومن كتب اللغة

) التعریفات(للقیرواني،) محاسن الشعر وآدابھالعمدة في(بن قتیبة، ال) أدب الكاتب(
حیاة الحیوان (للجاحظ، ) الحیوان(للتھانوي، ) الفنوناصطالحاتكشاف (للجرجاني، 

  .للدمیري) الكبرى

على مجموعة من الرسائل السابقة لتكون ھادیا لي في اطالعيدون أن أنسى 
نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر أطروحة دكتوراه للباحث عمار شلواي ، ،دراستي

  .الحقول الداللیة في درعیات أبي العالء المعري: والمعنونة بـــ

وعلى الرغم من الفائدة المعرفیة اللغویة ومتعة البحث مع األلفاظ ومعانیھا لم یكن من 
ثیر، إضافة إلى صعوبة تصنیف األلفاظ الیسیر حصر األلفاظ فقد أخذ مني ذلك الوقت الك

داخل الحقول الداللیة الجزئیة لما تحتاجھ من تمعن وبحث بخاصة فیما یتعلق بحقل النبات 
  .لما فیھ من تداخل بین ألفاظ الثمار واألشجار التي تحملھا

إضافة إلى أن األلفاظ في شعر أبي نواس كثیًرا ما تنزاح عن معناھا المعجمي 
ب دالالت جدیدة یحددھا السیاق الذي وردت فیھ مما یضطرك للتأمل كثیَرا األصلي لتكتس

  .في معانیھا فتغوص فیھا وال ینجیك من الغرق في معانیھا إال التشبث بشرح الدیوان

وفي الختام أسأل هللا أن أكون قد وفقت إلى ما قصدت إلیھ في دراستي، فإن وفقت لما 
ما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا، وإن وذي ھدانا لھذا أردت، ووفیت ما قصدت، فالحمد  ال

تكن األخرى، فالخیر أردت، والجھد بذلت، ومنھ التوفیق والعون وإن كان الجھد البشري ال 
  .یخلو من النقص، فالكمال  تعالى وحده

  

  



ه
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جـــــــســـــــم اإلنــــــســــــان

      

  األطراف              الجذع                    الرأس وما فیھ                 العنق                 

  سفلیة        علویةاألعضاء التناسلیةالشعر       األذن      الوجھ وما فیھ         الصدر   البطن    الظھر   

  

  ما فیھالجبھة     الحاجب    الخد    الذقن واللحیة    العین      األنف       الفم و

  

          الشفة     الشدق     األسنان       اللسان الحنك

  :الرأس وما فیھ: الأو

  :الــــــرأس٭

ما یلي الرقبة من أعالھا، الجمع أَْرُؤس، ُرؤوس وُروس : الَرْأُس من كل شيء أعاله، ومن اإلنسان
  :وعشرین مرة بداللتین، ولقد جاء ذكره في الدیوان ثالثا )1(وآَراس

  :الداللة على أعلى الھضبة مرة واحدة في قولھ-

  )الطویل ( )1/362(ا َمْن َراَمھَا بَِزلِیِل ُمنِیفٍَة،            تَھُمُّ یَدً بَِرْأسِ وَخْیَمِة نَاطُوِر     

رأس، "الداللة على رأس اإلنسان في اثنین وعشرین موضعاً، منھا عشرین مرة بصیغة المفرد -
  :من ذلك قولھ" راس

  )مجزوء الكامل()5/225(َراسِ ، فُِدْیَت، فَنِْصُف ْأًسارَ   إِْن أَْنـــَت لَْم تَــْرفَْع لَھُ        

  :وذلك في قولھ" رؤوس، أرؤس"ومرتین بصیغة الجمع 

اِح    )الكامل ( )3/172(تَُسوُر الُرُؤوسِ بِِریِحھَا              قَْبَل الَمَذاقَِة فِي العتیقَكأٌْس ِمَن الرَّ

  :                                                                                  وقولھ

  )البسیط ( )2/296(، والنَوُم َواِضُعھَا              َعلَى الَمنَاِكِب، لَْم تُوَصْل بِأَْعنَاِق أَْرُؤَسُھمْ َكأَنَّ 

  :األلفاظ التي تدخل في ھذا الحقل

  :الجمجمة٭

الجمجمة على عظام الرأس المشتملة على الدماغ وھي مؤلفة من ثمانیة متصل الواحد یطلق لفظ
  )2(.منھا باآلخر، الجمع جماجم

  :في قول أبي نواس" جماجم"في الدیوان بصیغة الجمع "الجمجمة"ذكرت 

                                                          
  .2، ص]رأس[المنجد في اللغة ، لویس معلوف-1

  .100، ص]جمّ [مصدر نفسھلا-2
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َماطُ الَجَماِجمِ ذا اْجتَبَى بِنَِجاِدِه              فَْرَع َسْبطَ البَنَاِن، إِ    )الكامل( )15/377(قِیَاُم ، والسِّ

  :وةُ الِعـــال٭

جاء ذكرھا )1(.َوةُ أعلى الرأس أو الرأس مادام في عنقھ أو أعلى الُعنُق، الجمع العالوىالالعِ 
  :في قول أبي نواس في مھجوه" عالوة"مرة واحدة بصیغة المفرد 

ْیِف بالطُّوِل ،              َكأَنَّھُ َوتُھُ العِ َذاَك األَِمیُر الَِّذي طَالَتْ    )البسیط()3/365(نَاِظٌر في السَّ

  :المـــفــرق٭

جاء ذكره مرتین؛ واحدة ..َمفَارقوسط الرأس وھو الذي یُْفَرق فیھ الشعر، الجمع : الَمْفَرق والَمْفِرقُ 
  :في قولھ" ُمْفتََعلْ "على وزن " مفترق"بصیغة المفرد 

  )الكامل()3/299(ُمْفتََرقِ َعٍل وـــَما بَْیَن ُمْنتَ        َحتُھُ،        ـالوَمةٌ فِیِھ َمـــــــَمْقسُ 

  :وذلك في قولھ" مفارق"وأخرى بصیغة الجمع 

  )الطویل()4/298(الَمفَاِرقِ َوَمْطُموَمٍة لَْم تَتَِّصْل بُِذَؤاِبٍَة،             ولَْم تَْعتَقِْد بالتَّاجِ فَوَق 

  :القـــــــرن٭

، ن، الذؤابة أو ذؤابة المرأة خاصةمن الرأس، وھو موضعھ من رأس اإلنساالجانب األعلى: القَْرنُ 
  .)3(الخصلة من الشعر، الضفیرة المفتولة من عھن أو شعر أو صوف، َحدُّ الرأس وجانبھ، الجمع قرون

  :جاء ذكره مرتین في الدیوان؛ واحدة بصیغة المفرد للداللة على أعلى الرأس في قولھ

  )البسیط()2/147(اَشْيٌء ِسَوى القَْلِب إَِال ھَنَّأَ البََصرَ إِلَى قََدِمي       قَْرنِيلَْم یَْبَق ِمنَِّي، من 

  :للداللة على خصائل الشعرفي قولھ" قرون"وأخرى بصیغة الجمع 

ْدِغ، َمْضفُ  ، ُمْختَِضٍب بَنَانَا،        ُمَذاِل الصُّ )الوافر()4/449(ُرونِ القُ وِر ـــــبَِكفِّ أََغنُّ

  :الھـــامـــة٭

الھامة ما بین َحْرفَْي الرأس، وقیل ھي وسط الرأس ومعظمھ من : الرأس، الجمع ھام، وقیل: الھَاَمةُ 
دة بصیغة جاء ذكرھا ثالث مرات للداللة على الرأس؛ واح.)4(كل شيء، وقیل من ذوات األرواح خاصة

  :ي مھجوهفي قولھ ف" ھامة"المفرد 

ْت َعلَى ِمْثِل الكُ ــ     ـــ   قَــْد نُـ   ةِ ــامَ ــَ الھــِذي ـــــَولِ    )مجزوء الرمل()2/264(َراِع ــــــــصَّ

  :من ذلك قولھ" ھام"ن بصیغة الجمع ومرتا

ِ َسْیفًا فَوَق  َّ ِ   )البسیط()18/428(اِن ال وبَِكِف أَْبلََج، ال نِْكٍس، وَ              َھاِمِھْم، َوإِنَّ 

                                                          
  .4/199، ]علي[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.4/401، ]فرق[نفسھمصدرال-2
  .550ص،]قرن[لویس معلوف، المنجد في اللغة-3

  .15/181، ]ھوم[ابن منظور، لسان العرب -4
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  ــرـــــــالشــــــــــعـ

  :الخــصلـــة٭

جاء ذكرھا مرة واحدة )1(.الشعر، الجمع ُخَصل وَخصائِلیطلق لفظ الَخْصلَِة على المجتمع من 
  :ولقد استعملھ أبو نواس استعماال مجازیا في قولھ" خصائل"بصیغة الجمع 

َجى، ُمْنَضِرُج             ، واللَّیُل ُذو َغیَاِطلقَْد أَْغـتَِدي   )الرجز()1/346(الَخَصائِلِ ھَابِي الدُّ

  :الــــُذؤابـــة٭

الشعر المضفور من شعرالرأس، الناصیة وھي َشْعٌر في مقدم الرأس، وذؤابة كل شيء : الُذَؤابَةُ 
  :جاء ذكرھا مرة واحدة للداللة على شعر مقدم الرأس في بیت سبق ذكره یقول فیھ) 2(.أعاله

  )الطویل()298//4(،          َولَْم تَْعتَقِْد بِالتَّاِج فَوَق الَمفَاِرِق بذؤابةَوَمْطُموَمٍة لَْم تَتَِّصْل 

  :  الشـــعـــر٭

ما ینبت من مسام البدن لیس بصوف وال وبر، الجمع أَْشَعار وِشَعار وُشُعور، الواحدة رُ عْ الشَ 
  :ولقد جاء ذكره في قول أبي نواس)3(.الجمع شعرات،"شعرة"

  )الطویل()27/46(الِعَجاِن أو اِإلْسِب َشْعرِ من فََشْعرةٌ             اْبنَةُ َمْعَكدٍ َشْعَرةُ فَإِْن تَُك ِمْنُكْم 

  :الِعــــــــَذارُ ٭

)4(.الجمع ُعُذر. جانب اللحیة أي الشعر الذي یحاذي األذن، ما ینبت علیھ ذلك الشعر،الخد:الِعَذار

  :جاء ذكره في الدیوان للداللة على شعر اللحیة وذلك في قولھ

  )الطویل()6/182(ِعَذارِ تَفَاِریُق َشْیٍب فِي َسَواِد        ا،  َكأَنَّ بَقَایَا َما َعفَا ِمْن َحبَابِھَ 

  :الَعــقِیَصــــة٭

  :ورد ذكرھا في قولھ) 5(.الَعقِیَصةُ ھي ضفیرة الشعر، الجمع َعقَائِص وِعقَاص

َرْت َحلَقَا َعقِیَصتِھِ َوَسالَْت ِمْن    )مجزوء الوافر()16/287(،                  َسَالِسُل ُكسِّ

  : الصدغ٭

ْدُغ ھو ما بین العین واألذن وھما ُصْدَغان، الشعر المتدلي على ھذا الموضع ولقد جاء ذكره ) 6(.الصُّ
  :في بیت سبق ذكره یقول فیھ) الشعر المتدلي(بالداللة األخیرة 

ْدغِ اِل بَِكفِّ أََغنَّ ُمْختَِضٍب بَنَانًا،                    ُمذَ  )الوافر()4/449(، َمْضفُوِر القُُروِن الصُّ

                                                          
  .1/67ابن سیده، المخصص، -1
  .232، ص]ذأب[لویس معلوف، المنجد في اللغة-2
  .390/391، ص]شعر[نفسھ صدرالم-3
  .493، ص]عذر[نفسھ صدرالم-4
  .520، ص]عقص[نفسھصدرالم-5
  .419، ص]صدغ[نفسھصدرالم-6
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  :صـــفــــات الشَّــــعـــــــــر

  :من صفات الشعر الواردة في الدیوان

  :الشیب٭

في الدیوان ست مرات " الشیب"جاء ذكر)1(.بیاض الشَّعر، وربما ُسِميَّ الشَّْعُر األَْشیَُب َشْیبًا: الشَّیبُ 
  :من ذلك قول أبي نواس. للداللة على الشعر األبیضمرتین وذلك"المشیب"وذكر 

  )الكامل()2/234(ُعْذًرا في النُُزوِل بَِراِسي للشَّْیبِ َوإَِذا َعَدْدُت ِسنِيَّ َكْم ِھيَّ لَْم أَِجْد         

  )الكامل()2/271(بَِرْأسِھ َعنَفَا الَمِشیبُ فَنَأَْت وما َربََعْت َعلَى َرُجٍل            لَِعَب 

  :مجازیا حیث شبھ بھ الزبد األبیض الذي یغطي الخمر فقال" الشیب"كما استعمل أبو نواس لفظ 

ِحِم الشَّْیبِ فَاْسقِنِي البِْكَر التي اْختََمَرْت             بِِخَماِر    )المدید()2/392(فِي الرَّ

  :األشــــمـــط٭

جاء ذكره في ) 2(.ء، الجمع ُشْمطٌ وُشْمطَاناألشمط ھو الذي یخالط سواد شعره بیاض، مؤنثھ شمطا
  :من ذلك قولھ" أشمط"الدیوان ثالث مرات؛ مرتین بصیغة المفرد المذكر 

بَال ْشَمطَ أَ وَ  ، ُمْسَودَّ السِّ قِّ   )الوافر()2/348(، َربَّ َحانُوٍت، تََراهُ،         لِنَْفِخ الزِّ

الدَّن العتیقة  التي خالط لونھا األسود غبار حیث شبھ " شمطاء"ومرة واحدة بصیغة المفرد المؤنث 
  :بالمرأة الشمطاء فقال

  )الطویل()7/453(َدلَْفُت إِلَْیھَا، فاْستَلَْلُت َجنِینَھَا ْھُر عنھا بِنَْجَوٍة       َحلَّ الدَّ َشْمطَاءَ و

  :الَســـــْبـــــطُ ٭

استعاره أبو نواس للبنان كنایة عن كرم ولقد جاء ذكره مرة واحدة؛ إذ ) 3(.الشعر المسترسل: الَسْبطُ 
  :ممدوحھ فقال

َماطُ قِیَاُم اْجتَبَى بِنَِجاِدِه        البَنَاِن، إَِذا َسْبطَ    )الكامل()15/377(فََرَع الَجَماِجَم، والسِّ

:أدواء وعیوب الشعر

  :من أدواء و عیوب الشَّعر الواردة في الدیوان اآلتي

ُعــــوثَةُ ٭   :الشُّ

ُعوثَةُ من َشِعَث َشَعثًا وُشُعوثَةً الَرْأسُ  ، اْنتَتََف ولم یُْدھَن، فھو أَْشَعث، )ز(تَلَبََّد شعره واْغبَرَّ : الشُّ
ُح رأسھ وال یَْدھُنُھ: "وجاء في المخصص البن سیده) 4(.وصاحبھ أَْشَعث وَشْعثَان ) 5(."األشعث الذي ال یَُسرِّ

  :سولقد جاء ذكره مرتین في قول أبي نوا) 5(."یَْدھُنُھ

                                                          
  .3/390، ]شیب[اللغة أحمد رضا، معجم متن-1
  .3/370، ]شمط[نفسھ صدرالم-2
  .3/94، ]سبط[نفسھصدرالم-3
  .3/329، ]شعث[صدر نفسھ الم-4
  .1/69ابن سیده، المخصص، -5
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یدان تعطى مدى َمَذاِھبِھَا    على لََواِحَق َكـ    ُشْعثًابِالَخْیِل    )المنسرح()8/69(السِّ

عُ وفي    )المجتث()2/333! (ىــى وأَْحلَّ ــاَن أَْحلَ ــــأَْربَـــى         فَكَ وثَةِ ـــــــالشُّ

ــلَــعُ ٭   :الصَّ

لع ارة، وقیل : الصَّ لَعذھاب الشعر إلى موضع الدَّوَّ وقد َصلَِع . ذھاب الشعر من مقدم الرأس: الصَّ
لعة. َصلًَعا و َصْلَعة فھو أصلع وامرأة َصْلَعاء لعة والصُّ ْلَعةووالصَّ لَع: الصِّ ولقد جاء ذكر )1(.موضع الصَّ

  :لفظ الصلعة مرة واحدة للداللة على موضع الصلع في قولھ

  )الكامل()4/358(وِشیِب الِمْسَحِل َصْلَعتِھبَِرفِیِف ُل ُمْلتَبٌِس بِنَا           فََعَرْفتُھُ واللَّیْ 

  نذاأل

، الجمع آذان، وتطلق مجازا كذلك على المقبض، "مؤنثة"العضو الذي یسمع بھ : األُُذُن واألَْذن
عشرة مرة في الدیوان؛ مرة واحدة بصیغة الجمع جاء ذكرھا خمس)2(.العروة، الرجل المستمع لما یقال لھ

  :للداللة على ُعَرى القدر في قولھ" آذان"

بَِة ،     َرقَاُش، إَِذا َشتَتْ وَدْھَماَء تُْثفِیھَا   )الطویل()1/350(، أُمِّ ِعیَاِل اآلَذانِ ُمَركَّ

  :قولھجاءت األذن دالة على العضو الذي یسمع بھ؛ فمن المفرد ة مرةعشروأربع 

  )مخلَع البسیط()6/53(ِب ـــبالنَِحیاألُْذنُ ِب          وتُْعَمَر ــأَْو یُْقَرَن القَْلُب بالَوِجی

  :ومن المثنى قولھ

  )المنسرح()5/116(تََصایَُح النَّقَِد إِالأُْذنَْیكَ تَْجلُُب الفَِجاُج إِلَى         البَِحْیُث 

  :ومن الجمع قولھ

  )السریع()3/353(لِْلُمْملي اآلَذانُ َكاَن الفَِصیَح إَِذا نَطَْقُت بِھِ،              وأََصاَخِت 

  :أدواء وعیوب األذن

  :الصـــمـــم٭

ا: الَصَممُ  عھ، فھو أََصّم مؤنثھ صماء، جمعھانسدت أذنھ وثقل أو ذھب سم: من صمَّ َصَمًما وَصّمً
ان   :أبي نواسجاء ذكره في قول) 3(.ُصّم وُصمَّ

  )السریع()6/370(َصمماَمةً         لَْیَس َكَمْن، إِْن ِجْئتَھُ، وُ یََرى اْنتِھَاَز الَحْمِد أُْكر

  الـوجــــھ ومــا فــیـــھ

قیل ُسمِّي بھ ألنھ أشرف . الَوْجھُ ھو أول ما یبدو للناظر من البدن وفیھ العینان واألنف والفم
الجمع أَْوُجھٌ وُوُجوهٌ وأُُجوهٌ بقلب الواو ھمزة ویفعلون ذلك في الواو كثیًرا إِذا . األعضاء ومستقبل كل شيء

                                                          
  .1/71، السابقالمصدر-1
  .1/157، ]أذن[أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
  .434، ص]صمّ [المصدر نفسھ -3



الفصل األول                                                             األلفاظ الخاصة بجسم اإلنسان

7

، أربع "وجھ"مرة جاءت بصیغة المفرد نوجاء ذكره في الدیوان ثالثا وسبعین مرة؛ تسع وست)1(.انضمَّت
  :وذلك لدالالت عدة نودھا في اآلتي ذكره" وجوه، أوجھ"بصیغة الجمع 

  :الداللة على وجھ االنسان المعروف في ست وستین مرة من ذلك قولھ-

  )البسیط) (3/3(في البَْیِت ألالُء َوْجِھَھاقَاَمْت بإِْبِریقِھَا، واللَّیُل ُمْعتَِكٌر             فَالَح من 

  :الداللة على سطح األرض وذلك في قولھ-

ا بِبَْطِن القَاِع ِمْن إِْلھَابِھِ               یَْتُرُك    )الرجز) (8/67(األَْرضِ في َذھَابِِھ َوْجھَ َشدَّ

  :مجازیا في عدة مواضع نذكر منھا" الوجھ"كما استعمل أبو نواس لفظ -

َمان، فَقَْد         أَْصبََح  ِة الزَّ َماِن ُمْقتَبِال َوْجھُ فاْشَرْب َعلى ِجدَّ   )المنسرح) (4/332(الزَّ

ما بدا من الوجنة، ما أقبل علیك منھ، أو مسایل أربعة، مدامع العین، من : ُحّر الوجھ:الُحــــــــــــرّ ٭
  :ت بداللتینجاء ذكره ثالث مرا) 2(.مقدمھا ومؤخرھا، أو ما بدا منھ

  :الداللة على ما أقبل علیك من حر الوجھ في مثل قولھ-
  )السریع()12/297(َواِق ،ِمْن َوْجِھِھ،                لَْیَس لَھُ، ِمْن ُدونِھَابالُحرِّ بَاَشَرھا

  :الداللة على ما ارتفع من الوجنة وذلك في قولھ-
  )السریع()7/120(َذا الَخدِّ ُحرِّ ِزیَاَدةً ِمنْ         إِْن لَطَُموا َذا الَخَد أَْن یَْمِكنُوا     

  :العارض٭

ذكره في الدیوان جاء) 3(.ما یبدو عند الضحك، صفحة الخد، وھي العارضة: الَعاِرُض من الوجھ
  :للداللة على جانبي الوجھ من ذلك قولھ" العارضین"ثالث مرات بصیغة المثنى 

)الطویل()22/173(قَتِیُر الَعاِرَضینِ َوَما ِزْلَت تُولِیِھ النَِّصیَحةَ یَافًِعا               إِلَى أَْن بََدا فِي 

  :الغُـــــــــَرةُ ٭

  :وھذا ھو المعنى المراد في قول أبي نواس)4(.وجھھ: غرة الرجلجاء في المخصص البن سیده

ةٍ یَْصلَى الھَِجیَر    )الكامل()18/415(َمْھِدیٍَّة            لَو َشاَء َصاَن أَِدیَمھَا األَْكنَاُن بِغُرَّ

  :صفات الوجھ

  :األَْبـــلَـــــجُ ٭

  :جاء ذكره مرة واحدة في قولھ)5(.یطلق لفظ األَْبلَُج على الوجھ المشرق

ِ َسْیفًا فَوَق ھَاِمِھُم،            بَِكفِّ و َّ ِ   )البسیط()18/428(َواِن النِْكٍس، وَ ال، أَْبلَجَ إِنَّ 

  

                                                          
  .959، ص]وجھ[بطرس البستاني، محیط المحیط -1
  .2/60، ]حرر[أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
  .4/74، ]عرض[نفسھالمصدر -3
  .1/88ابن سیده، المخصص، ص-4
  .1/332، ]بلج[أحمد رضا، معجم متن اللغة-5
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  :األزھــــــــر٭

في قول " ُزْھر"جاء ذكره مرة واحدة بصیغة الجمع )1(.المشرق الوجھ: مفرد جمعھ ُزْھرٌ : األَْزھَرُ 
  :أبي نواس

  )المدید()8/392(أََخُذو اللََّذاِت ِمْن أَُمِم               ُزُھرٍ في نََداَمى َساَدٍة 

  :األََغـــــــرُّ ٭

قلیالً، الاألبیض من كل شيء، األبیض الوجھ، الرجل الذي أخذت اللحیة جمیع وجھھ إ: األغرُّ 
، وواحدة "أغر"ن بصیغة المفرد ِكَر ثالث مرات في الدیوان؛ مرتاذُ ) 2(.الجمع ُغرٌّ وغّراَن. الشریف

  :وذلك بداللتین" غرّ "بصیغة الجمع 

  :في قولھالداللة على الوجھ األبیض-

یاَسِة، ُحبُّھُ إِیَماُن َغرَّ أل َجى َعْن َوْجِھھِ          َعْدُل السِّ   )الكامل()17/415(یَْنفَِرُج الدُّ

  :الداللة على الرجل الكریم الشریف األصل وذلك في قولھ-

اَدِة  ْیِد ِمْن أََشاِعثِھَا،       والسَّ   )المنسرح()22/69(من َمھَالِبِھَا الُغرِّ بَْل ِمْل إِلَى الصَّ

  الجبھة وما یوازیھا من الجانبین

  :الجبین٭

جاء ذكر)3(.الجمع أَْجبِنَةٌ وأَْجبٌُن وُجبُنٌ . عظمان مكتنفا الجبھة من جانبیھا فیما بین الحاجبین:الَجبِینَانِ 
  :من ذلك قولھ" جبین"في الدیوان أربع مرات بصیغة المفرد " الجبین"

  )الطویل()35/173(َسنَا الفَْجِر یَْسِري َضْوُؤهُ ویُنِیُر          َجبِینَھُ ِمَن القَوِم بَسَّاٌم َكأَنَّ 

  :الجبھة٭

ولقد جاء ذكرھا في الدیوان ثالث مرات بصیغة .)4(الجمع ِجبَاهٌ الَجْبھَةُ من االنسان موضع السجود و
  :من ذلك قولھ" جبھة"المفرد 

ُرَجا                َجْبَھتِھِ ظَْبٌي َكأَنَّ الثَُّریَّا فَْوَق  )البسیط()2/80(َوالُمْشتَِري في بُیُوِت الَسْعِد والسُّ

  ـبـــالحــــــــاجــ

  :الَحاِجبَان٭

ھما الشعر الذي على الحاجبین، وقیل الحاجبان العظمان اللذان على العین بلحمھما : الَحاِجبَان
جاء ذكره في الدیوان مرة واحدة . (5)یل ُسِميَّ بذلك ألنھ یحجب العین عن شعاع الشمسوشعرھما، وق
  :وذلك في قولھ" الحاجبین"بصیغة المثنى 

  )الخفیف()3/452(الَحاِجبَْینِ ـــھُ وُحْسِن الَجبِیِن و        ـــ       أَلَّذي بالَجَماِل َزیَّنَھُ اللـَّ  

  

                                                          
  .308، ص]زھر[لویس معلوف، المنجد في اللغة-1
  .4/282، ]غرر[أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
  .61-1/60المخصص، ابن سیده،-3
  .1/60،المصدر نفسھ-4

.1/92المصدر نفسھ، - 5
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  الِحَجاَجاِن   ٭

ة: ھما العظمان المشرفان على غاري العینین، وجمع الِحَجاجِ : الِحَجاَجان في اولقد ذكر) 1(.أَِحجَّ
  :الدیوان مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد وذلك في قولھ

  )المدید()18/213(بِِھ،            كاْعتَِماِم الفُوِف في ُعَشِرْه الَحَجاجُ ثُمَّ یَْعتَمُّ 

  :وذلك في قولھ" حجاجي"وأخرى بصیغة المثنى 

  )الرجز()2/94(ُمْقلٍَة لَْم تُْجَرحِ             لَْم تَْغُذهُ باللَّبَِن الُمَضیَِّح ِحَجاَجيْ یَْجلُو 

  ــدُّ ـــَخـــــــــــــــال

  :الَخدُّ ٭

ما جاوز مؤخر العین من المؤخر إلى منتھى الشدق على جانبي األنف، " مذكر: "الَخدُّ في الوجھ
عشرة مرة؛ جاء ذكره في الدیوان خمس) 2(.جمعھ الخدود. من لدن المحجر إلى اللَّْحي من الجانبینوھو 

  :من ذلك قولھ" خد"إحدى عشرة مرة منھا جاءت بصیغة المفرد 

ْد َخـــــــدٍّ وَذاِت  ْد،                 فَتَــــانَــــِة المـــُتَـــَجـــرَّ   )المجتث()1/99(ُمَورَّ

  :من ذلك قولھ" خدین"بصیغة المثنى " الخد"رات جاء وأربع م

  )المنسرح()4/341(الْحِمراِرِھَما               یُفَتُِّح الَوْرَد فِیِھَما الَحَجُل َخدَّْیھِ تََخاُل 

  :الوجنة٭

  ما ارتفع من : األُْجنَة، الجمع َوَجنَاتوالَوِجنَة واألَْجنَةُ واِإلْجنَةُ ووالَوَجنَةُ الَوْجنَةُ والِوْجنَةُ والُوْجنَةُ 

یت بذلك ألن فیھا صالبة وشدَّة جاء ذكرھا في الدیوان ثالث مرات؛ واحدة بصیغة المفرد )3(.الخدین، ُسمِّ
  :وذلك في قولھ" وجنة"

ْعَرى،            َعلَى جَ    )الھزج()8/267(الھَْنَعْھ ھِ ــــَوْجنَتِ وفي ْبھَـــــتِِھ الشِّ

  :من ذلك قولھ" وجنتین"بصیغة المثنى نومرتا

، في    )الخفیف()5/223(،                ُكلَّ ُحْسٍن تَْصبُو إِلَْیِھ النُّفُوُس َوْجنَتَیھِ وَجلِیٍس َكأَنَّ

  :صفات الخــــد

من الخدود ھو الَمْسنُوُن اللطیف یلُ سِ ألَ ؛ فا"األَِسیلُ ": ر صفة واحدة للخد وھيجاء في الدیوان ذك
ولقد ورد في قول أبي )4(.الدقیق األنف غیر المرتفع الوجنتین، الطویل المسترسل، األملس المستوي

  :نواس

  )المجتث()17/73. (یُِضيُء في الظُّلَُماتِ               دٍّ أَِسیلٍ ـــخَ ِمْن فَوِق 

  
                                                          

  .1/92، المصدر السابق-1
  .2/233، ]خدد[أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
  .889، ص]وجن[لویس معلوف، المنجد في اللغة-3
  .176/ 1، ]أسل[أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
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  یةـــحـــن واللـــذقــال

  :الذقن٭

قَن جمعھ أذقانالذَّقَن  في " أذقان"ذكر مرة واحدة بصیغة الجمع )1(.مجتمع اللحیین من أسفلھما: والذِّ
  :قول أبي نواس

َجاَل، إَِذا َما               َصاَرُعوا َرْأیَھُ، َعلَى    )الخفیف()14/436(األَْذقَانِ َحیَّةٌ تَْصَرُع الرِّ

  : الِسبَالُ ٭

بَاُل جمع مفرده السبلة ) 2(.على الشارب من الشعر، الدائرة في وسط الشفة العلیا، مقدم اللحیةما : السِّ

  :جاء ذكره مرة واحدة للداللة على شعر اللحیة في بیت سبق ذكره یقول فیھ

، ُمْسودَّ  قِّ بالِ وأَْشَمطَ، َربِّ َحانُوٍت، تََراهُ،             لِنَْفِخ الزِّ   )الوافر()2/348(السِّ

  :الِمْسَحل٭

  : ُذِكَر كذلك في بیت سبق ذكره یقول فیھ)  3(.جانب اللحیة: الِمْسَحلُ 

  )الكامل()4/358(وِشیِب الِمْسَحِل َصْلَعتِھفََعَرْفتُھُ واللَّْیُل ُمْلتَبٌِس بِنَا،                 بَِرفِیِف 

  :الُعْثنُون٭

من باطنھما، أو ما نبت على الذقن اللحیة كلھا، أو طرفھا أو ما فضل منھا بعد العارضین: الُعْثنُونُ 
للداللة على اللحیة في الدیوان مرتینجاء ذكر العثنون)4(.، أو ھو طولھا وما تحتھا من شعرھافالوتحتھ سِ 

  :وذلك في قول أبي نواس

  )الطویل()17/46(ْلِب َعلََق الجُعْثنُونِھِ وآَب أَبُوُكْم قَْد أُِجرَّ لَِسانُھُ،            یَُمجُّ َعلَى 

  العین وما فیھا

، الجمع أَْعیَان وأَْعیُن وُعیُون "؛ حاسة البصر وھو األصل في معناھا على األشھر"أنثى: "الَعْینُ 
أھل الدار، : فالعین: ولھا معان كثیرة أكثرھا مجاز. وِعیُون وجمع الجمع أَْعیُنَات وتصغیرھا ُعیَْینَة

الباصرة، الجاسوس، حقیقة الشيء، حرف الھجاء المعروف، اإلصابة بالعین، أصل الشيء، عین اإلبرة، 
الحیاة للناس أو كل ما فیھ نفع وخیر لھم، ذات الشيء ونفسھ، الشاھد، النفیس من كل شيء، ینبوع الماء أو 

  )5(.وغیرھا كثیر...عین الماء

" العینین"وبصیغة المثنى " العین"في الدیوان، فجاء بصیغة المفرد " العین"لقد تردد كثیرا لفظ 
  :ھا في اآلتي ذكرهدوذلك لدالالت نور" أعین، عیون"وبصیغة الجمع 

  :ھا في الدیوان للداللة على حاسة البصر من ذلك قولھدوروأكثر-

طْ ــــا            ِك لَمَّ ـــــــــَ َمالَعْینُ یَا   )المجتث()11/76(ي َسَكْنِت؟ ــــِت قَْلبِ ــــَورَّ
                                                          

  .236، ص]ذقن[لویس معلوف، المنجد في اللغة-1
  .320، ص]سبل[المصدر نفسھ-2
  .324، ص]سحل[نفسھالمصدر-3
  .4/29، ]عثن[أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
  .4/256، ]عین[المصدر نفسھ-5
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  )الطویل()7/15(ُمْنیَةً،         فََكانَْت، إِلَى قَْلبِي، أَلَذَّ وأَْطیَبَا بَِعْینَْیھِ َسقَاھُم، وَمنَانِي 

  )السریع()3/18(ا ـــــھ أَْوبَ ـــــُج ِمْن َغْیبَتِ َحتَّى إَِذا           لم أَرْ األَْعیُنِ َغاَب َعِن 

  )الكامل()7/85(ا َمْنُكوًحا وما نُِكَحا ـــــبُحسِن ُمْقلَتِِھ،          فَیَُروحَ الُعیُونُ تَْزنِي 

  :الداللة على حقیقة الشيء في قولھ-

  )الخفیف()5/61(اِإلَصابَْھ َعْینَ َدَر  ھََذا ِمْن َذاَك      ــ   تَِجِدي اْسِمي على اْسِم َوْجِھِك، َماَغا 

  :الداللة على حرف الھجاء المعروف في قولھ-

  )البسیط()3/44(في النََسِب الَعْینِ فَقَِدِم الَداَل قَْبَل                ،نِي ثَُعلٍ إَِذا نََسْبَت َعِدیًّا في بَ 

  : الداللة على الجاسوس والرقیب وذلك في قولھ-

لَةٌ َعْینُ    )الكامل()2/278(َعقََد الِحَذاُر بِطَْرفِِھ طَْرفِي                  ،الَخلِیفَِة بِي ُمَوكَّ

  :في ھذا الحقلاأللفاظ التي تدخل 

  :البََصرُ ٭

جاء ذكره في الدیوان ثالث مرات بصیغة )1(.على حس العین والجمع أبصار" البََصر"یطلق لفظ 
  :للداللة على األعین من ذلك قولھ" األبصار"الجمع 

  )البسیط()10/86(َمْطَرَحا األَْبَصارَ لَقَْد نََزْلَت أَبَا الَعبَّاِس َمْنِزلَةً،       َما إِْن تََرى َخْلفَھَا 

  :الَجْفنُ ٭

جاء )2(.وھي غطاء المقلة من أعالھا وأسفلھا الواحد جفن والجمع أجفان وجفون: لكل عین جفنان
:ذكره في الدیوان سبع مرات، واحدة بصیغة المفرد في مثل قولھ

  )الطویل()4/395(َعْینِھِ            َولَْو َحلَّ في َداَرْي أٍَخ وَحِمیٍم َجْفنِ یَرى النَّاَس أَْعبَاَء َعلَى 

  :في مثل قولھ" جفون"وست مرات بصیغة الجمع 

  )الكامل()1/345(َمِحیُل،           َعفَّى َعلَْیِھ بًُكا َعلَْیِك طَِویُل الُجفُونِ َرْسُم الَكَرى بَْیَن 

  :الَحَدقَةُ ٭

تدیر وسط العین، أو ھو في الظاھر سواد العین األعظم وفي الباطن خرزتھا، السواد المس: الحدقة
للداللة " حدق"ورد ذكرھا في الدیوان ثالث مرات بصیغة الجمع )3(.الجمع َحَدق وِحَداق وأَْحداق وَحَدقَات
  :على العین من ذلك قولھ في محبوبتھ

  )البسیط()2/300(الَحَدقِ یَنَالُھَُما َشيٌء ِمَن الإِْذ    ،          الَصیَّْرتُھَا لِلَّتِي أَْحبَْبتُھَا َمثَ 

  :قُ الالُحمْ ٭

                                                          
  .1/113ابن سیده، المخصص، -1
  . 1/95المصدر نفسھ، -2
  .2/45، ]حدق[غةلأحمد رضا، معجم متن ال-3
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جاء ذكره في الدیوان مرة واحدة بصیغة الجمع ) 1(.باطن أجفانھا: ُق وُحْملُوُق العینالُق وِحمْ الُحمْ 
  :للداللة على األعین وذلك في قولھ" فََواِعیل"على وزن " َحَمالِیق"

  )الرجز()6/156(إِلَْیِھ ُصوَرا الَحَمالِیقَ فَْھَو َصِغیٌر یَْفَعُل الَكبِیَرا              تََرى 

  :الَدْمعُ ٭

مجمع الدمع في نواحي : والمدمع. فھو دمع وجمعھ دموعكل ما یسیل من العین قل أو كثر،: الدمع
عشرة مرة جاء فیھا للداللة على ما یسیل من الثعشرة مرة؛ ثولقد جاء ذكره في الدیوان أربع)2(.العین

  :من ذلك قولھ" دمع، دموع"العین وذلك بصیغة الجمع 

فَّاِك َسْكبًا بَْعَد َسْكِب                 َدْمِعكِ َوَسقَْیتِِھ ِمْن    )مجزوء الكامل()3/48(السَّ

ُموعِ الِ أَْعیُنُنَا، َوھُنَّ ِمَن الَجَوى           ُوْطٌف بُِدفَّاع    )الكامل()1/246(ِغَصاُص دُّ

  :مرة واحدة للداللة على الدم والدمع وذلك في قول أبي نواس" دمعین"وجاء الدمع بصیغة المثنى 

  )البسیط()4/54(َمْسفُوٍح وَمْسُكوِب : َدْمَعْینِ ُسُكوَن لَھُ،              َوبَْیَن الظَلَْلُت بَْیَن فَُؤاٍد 

  .الدمع:بالدم والمسكو: فالمسفوح

:الشفــــــر٭

وھي حروف األجفان وأصل منابت الشعر في الجفن التي تلتقي عند : واحد جمعھ أشفار: الشفر
  . التغمیض

ولقد جاء ذكره في الدیوان ثالث مرات؛ واحدة بصیغة ) 3(.ولیست األشفار من الشعر في شيء
  :من ذلك قولھ" شفر"المفرد 

  )المدید()6/213(ُشفُِرهْ َوَشَدْتھُ ثِْنَي َساِعِدهِ،             ِسنَةٌ َحلَّْت إِلَى 

  :من ذلك قولھ" أشفار"ن بصیغة الجمع ومرتا

  )البسیط()5/144(بِاألَْشفَاِر أَْشفَاَراَرأَى َشفَةٌ ِمْنھُ َعلَى َشفَتِي،           إِْطبَاَق َعْینَْیَك الوَ 

  :الطَّرف٭

ھو تحریك الجفون، ویعبر بھ : العین، وھو اسم جامع للبصر، وقیل جمعھ أطراف وقیل: الطَّرف
. عن النظر وإطباق الجفن عن الجفن، والطرف الجفن، الرجل الكریم اآلباء إلى الجد األكبر من كثرة فیھم

  ) 4(.منتھاه وطََرفھ: والطرف من كل شيء

  :  ن مرة في الدیوان للداللة على النظر من ذلك قولھُذِكَر الطرف ثالثی

  )الوافر()2/56(تَلُوُذ بِِھ الَمَعاِصي،               أََجابَْتھُ أَبِیَّاُت القُلُوِب طَْرفٌ لَھُ 

  :وقولھ

                                                          
  .156، ص]حمل[لویس معلوف، المنجد في اللغة-1
  .1/124المخصص، ابن سیده،-2
  .1/95، المصدر نفسھ-3

  .3/600، ]طرف[أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
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  )المجتث()8/73(ْنـــُجــــــــٍم طَالِــــَعـــــاِت ألَ َرقِیبًا               طَْرفِيَما بَاَت 

  :العبرة٭

أو أن ینھمل الدمع وال یُسمع البكاء، أو ھي الدمعة قبل أن . وھو أشھر معانیھا: الدمعة: الَعْبَرةُ 
  )1(.تفیض، أو تردد البكاء في الصدر، أو الحزن بال بكاء، الجمع َعبََرات وِعبَر

  :ولھللداللة على الدمع من ذلك ق" عبرات"جاء ذكرھا في الدیوان ثالث مرات بصیغة الجمع َ

  )المجتث()5/73(َراتِيــــــَ بــــــعَ ھَــــــَذا ِكــــتَــــــابي إِلَْیُكْم            ِمـــــَداُدهُ 

  :الغــــرب٭

عرق في العین یسقي ال ینقطع، الدمع، مسیل الدمع، مقدَّم العین، مؤخر العین، : الَغْرُب جمع غروب
  :ذكره مرة واحدة في قولھولقد جاء) 2(.بثرة في العین، ورم في المآقي

  )الطویل()1/25(َغْربُ یَِجُف لَھَا الِل َغیََّرھَا البِلَى،               بََكْیَت بَِعْیٍن الأَیَا بَاِكَي األَطْ 

  :اللَــــــْحــــظُ ٭

ة من اللَْحظ : واللَْحظَة جمع لََحظَات. باطن العین: مصدر جمعھ لَِحاظ وأَْلَحاظ: اللَْحظُ  واللََحاظ المرَّ
  )3(.مؤخر العین  مما یلي الصدغ، سمة تحت العین: واللَِحاظ جمع لُُحظ

  :خمس مرات بصیغة المفرد من ذلك قولھ" اللحظ"جاء لفظ 

َشْت بَِخفِِّي  ْدِق َوالَكِذِب ، فاْنَجَمَشْت،       اللَّْحظِ َوُجمِّ ِت الَوْعَد بَْیَن الصِّ   )البسیط()9/39(َوَجرَّ

  :وذلك في قولھ" ألحاظ"بصیغة الجمع ومرة واحدة 

َدى ُصیُِب أَْلَحاظُھُ قَْد َرَمْت    )المدید()4/43(َكبِِدي           بِِسھَاٍم للرَّ

  :الَمأْقَى٭

جاء ذكره ثالث مرات )4(.مجرى الدمع من العین أي من طرفھا مما یلي األنف: الَمأْقَى جمع َمآقٍ 
  :من ذلك قولھ

ِه َماَء تَُجاِوُزهُ الوأَْحَوَر    )الوافر()10/295(الَمآقِياألََمانِي،         َحلَْبُت لُِودِّ

  :المقلةُ ٭

عشرة یوان خمسذكرت في الد)5(.الُمْقلَةُ ھي شحمة العین التي تجمع البیاض والسَّواد وجمعھا ُمقَلُ 
  :من ذلك قولھ" مقلة"مرة؛ ست مرات بصیغة المفرد 

یَاَدِة بُِمْقلَتِھِ َمْن یَا    )مجزوء الكامل()1/109(یَِحیُد الیَِصیُد،           َوَعِن الصَّ

  :ومن المثنى قولھ

                                                          
  .4/11، ]عبر[المصدر السابق-1
  .547، ص]غرب[لویس معلوف، المنجد في اللغة-2
  .716، ص]لحظ[المصدر نفسھ-3
  .744، ص]مأق[لویس معلوف، المنجد في اللغة-4
  .1/94ابن سیده، المخصص، -5
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  )المجتث()2/17(نَـــِحـــــیبَا ُمــــــْقـــــلَتَيَّ َعلَّْمِت َدْمِعَي َسْكبًا،        و

  :النظر والناظر٭

فیھ إنسانھا، السواد األصغر من العین ھا الذيدالعین نفسھا، أوسوا: لناظراو) 1(.البصر:النَّظَرُ 
أو البصر نفسھ، أو عرق على حرف األنف یسیل إلى المؤق، أو عرق . الذي یبصر بھ االنسان شخصھ

)2(.ملتف باألنف وھما ناظران، أوعظم یجري من الجبھة إلى الخیاشیم

ر في قول أبي جاء ذكر كل من النظر والناظر في الدیوان مرة واحدة وذلك للداللة على البص
  :نواس

ْطبِ              یَْضَحُك َعْن ِذي أُُشٍر َعْذِب بِالنَّظَرِ َوفَاتٍِن    )السریع()1/41(الرَّ

قَبَاِء    )الوافر()9/108(یُد َحدِ نَاِظُرَھاأَقُوُل لَھُ َوقَْد أَْخلَْتھُ َعْیٌن            ِمَن الرُّ

  :صفات العین

  :الدیوان اآلتي ذكرهمن صفات العین المذكورة في 

  :الحور٭

أن تسود العین كلھا مثل الظباء والبقر ولیس في بني آدم : "الحور: "جاء في المخصص البن سیده
وقیل العین الحوراء التي اشتد بیاضھا وسواد سوادھا واستدارت حدقتھا ورقت أجفانھا وابیض ما ...حورٌ 

  )3(.حوالیھا

  :في قولھ" أحور"ت؛ واحدة بصیغة المفرد المذكر في الدیوان ثالث مرا" الحور"جاء ذكر 

ِه َماَء الأَْحَورَ و )الوافر()10/295(الَمآقِيتَُجاِوُزهُ األََمانِي،              َحلَْبُت لُِودِّ

  :في قولھ" حوراء"وأخرى بصیغة المفرد المثنى 

  )السریع()5/88(اْمُرٌؤ ِمیَزانُھُ َراِجُح المن ِخْدِرھَا               إِ الَحْوَراءَ یَْجتَلِي ال

  :في قولھ" اْحِوَرارُ "وثالثة جاءت بصیغة المصدر 

  )مخلع البسیط()13/158(اْحِوَرارُ ُمِدیٍر بِِھ ُل، لَِكْن              طَْرُف َما أَْسَكَرْتنِي الشَُّمو

  :الكـحـل٭

  وقیل . سواد یعلو منابت أشفار العین خلقة من غیر َكْحل وقیل ھو أن یُْسَودَّ مواضع الُكْحل: الُكْحلُ 

  :ورد ذكره في الدیوان مرتین في قولھ) 4(.ھو شدَّةُ سواد الناظر

لُ َوَرَمى طَْرفََك  ْحــ الُمَكحَّ   )الوافر()2/323(فََصاَر َرْھنًا لََدْیَكا فؤاديــِر        ــ     بِالسِّ

  )البسیط()4/423(الَعْیِن، َمْدھُوُن َكِحیلَ ِحیَاَل بَابَِك  فِي ِطْمَرْیِن ُمْنتَبٌِذ،           ِمَن الُغبَاِر، 

                                                          
  .817، ص]نظر[معلوف، المنجد في اللغةلویس -1
  . 5/490، ]نظر[أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
  .99-1/98ابن سیده، المخصص، -3
  .1/100المصدر نفسھ، -4
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  :الُمْرَھةُ ٭

والَمْرھَاُء خالف الَكْحالء وامرأة . ھَاءُ َمِرهَ َمَرھًا فھو أَْمَرهٌ واألنثى َمرْ . بیاض حمالیق العین: الُمْرھَةُ 
  :جاء ذكره مرة واحدة في قول أبي نواس) 1(.تَْكتَِحلال: َمْرھَاءُ 

هَ ــمَ ــتَ یَا َمــْن    )المجتث()1/333(الَعــْمــَدا              فَـَكاَن لِلـَعـْیـِن أَْمـــرَّ

:أدواء وعیوب العین

  :من أدواء وعیوب العین الواردة في الدیوان

  :الطــمـــس٭

الطمسُذِكرَ )2(.الذاھب البصر: والطَِمس والَمْطُموس. البصر؛ أي ذھب نورهالطََمُس من طمس 
  :مرة واحدة وذلك في قولھ

  )المجتث()7/219(طَْمَسایَا طَْرُف، طُِمْستَ َوُكلُّ َذا َذْنُب طَْرفِي،  

  :العمــــــــــى٭

أبو نواس العمى للقلوب استعار ) 3(.العمى ھو ذھاب البصر عن العینین معا وال یكون في الواحدة
  :فقال

  )الكامل()18/377(َحتَّى أَفَْقَن، َوَما بِِھنَّ ِسقَاُم ،     الَعَمىَداَوى اِإللَھُ بِِھ القُلُوَب ِمَن 

  :الــعــــــــور٭

  :ولقد جاء ذكره في قول أبي نواس) 4(.العور ھو ذھاب ِحسِّ إحدى العینین

تِي، والنَّاُس، إِال    ُر،    ُكلُّ ُمِحبٍّ ِسَواَي َمْستُو   )المنسرح()1/171(ُعورُ َعْن قِصَّ

  ھــیــا فـــف ومـــاألن

ة الشمّ : األَْنفُ  جاء ذكره في الدیوان سبع مرات )5(.جمعھ آنَاف وأُنُف وآنُف. المنخر وھو عضو حاسَّ
  :من ذلك قولھ" األنف"بصیغة المفرد 

ْیَحاِن في البَْیِت إِْذ ُمِزَجْت،       فَتَنَفََّسْت فِي ا   )الكامل()8/278(ألَْنفِ َكتَنَفُِس الرَّ

:یدخل في ھذا الحقل األلفاظ التالیة

  :الَخــْطـــمُ ٭

ذكر مرة واحدة للداللة ) 6(.ُمقَدَّم أنفھا وفمھا: أنف االنسان، منقار الطائر، والخطم من الدابة: الَخْطمُ 
  :قول أبي نواسعلى أنف االنسان في 

  )مجزوء الرمل()24/288(وِشْدقَا ًماـــطْ ــخَ ِویًا َغْیِر َوْجٍد،       الا من َواِجدً 

  

                                                          
  .1/100، المصدر السابق-1
  .471، ص]طمس[لویس معلوف، المنجد في اللغة-2
  .1/103ابن سیده، المخصص، -3
  .4/241، ]عور[أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
  .19، ص]أنف[لویس معلوف، المنجد في اللغة-5
  .187، ص]خطم[المصدر نفسھ-6
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  :العرنین٭

لُّھُ أو ما َصلَُب منھ: العرنین جمعھ عرانیین   :ذكره في قولھجاء) 1(.األنف كُّ

  )المنسرح()26/69(نَاِصبِھَا ِعْرنینَ ــُمْلَك، وَحاُزوا ألولى ادَّرعوا الـ     ــ  والحيَّ َغّسان وا

  :النخر٭

في الدیوان مرة واحدة بصیغة جاء ذكره)2(.وھي أرنبة األنف أي ُمقَّدمتھ: النخر جمع مفرده نُْخَرة
  :وذلك في قولھ" نخر"الجمع 

  )المدید()17/213(نُْخِرهْ هُ إلى الیَْكتَِسي ُعْثنُونُھُ َزبًَدا                فَنَِصی

  ھــیــا فـــم ومــــفــال

  :الفـــــم والفاه٭

الفَمُّ مثلثة الفاء مخففة المیم وقد تشدد من االنسان وسائر الحیوان فجوة بین الشفتین یدخل منھا 
والفَاه والفُوه والفِیھ والفم بمعنى واحد جمعھ أفواه وأفمام وال واحد ألفمام ) 3(.الطعام والشراب إلى المعدة

عشر مرات؛ تسع منھا جاءت للداللة " الفم"جاء ذكر )4(.ألن الفم أصلھ فََوهَ ؛في الوضعباعتبار األصل 
  : على الفجوة التي یدخل منھا الطعام والشراب إلى المعدة من ذلك قولھ

)البسیط()3/4(َماُء فَِميمن الُوَشاِة، ولَِكن  في اآلِمریَك بذا            َما َجِھْلُت َمَكانَ 

  :للداللة على فتحة االبریق في قولھوواحدة جاءت

  )البسیط()4/3(َكأَنََّما أَْخُذھَا بِالَعْیِن إِْغفَاء   اِإلْبِریِق َصافِیةً،     فَِم فَأْرَسلَْت من 

  :من ذلك قولھ" فوه"مرة بصیغة المفرد عشرة مرة؛ إحدى عشرةثالث" الفوه"وجاء ذكر 

ُ في    )السریع()1/468(فِیھِ َجَزاُء َمْن یَأُْكُل تُفَاَحة               أَْن یَْبتَلِْیِھ هللاَّ

  :من ذلك قولھ" أفواه"ن بصیغة الجمع ومرتا

  )الرجز()1/77(َعْن لَُغاتِھَا األَْفَواهُ قَْد أَْغتَِدي والطَْیُر في َمْثَواتِھَا،           لَْم تُْعِرِب 

  :الثــــغـــر٭

مرتین ُذِكَر )5(.الفَم، الَمْبِسم، األسنان كلھا أو مقدمھا أو مادامت في منابتھا، الجمع ثغور: الثَْغرُ 
  :قولھللداللة على الفم من ذلك

ْدِق التَِّساِعي        ــ           ـ الذي یُطْ الثَّْغرِ َولِِذي    )مجزوء الرمل()3/264(ـــبُِق بِالشِّ

  :الحـــلـــق٭

" حلق"ُذِكَر مرتین بصیغة المفرد )6(.ق وُحلُوق وُحلُقالمجرى الطعام والشراب، الجمع أَحْ : الَحلَقُ 
  :وذلك في قولھ

  )السریع()7/1(َحتَّى تََحسَّى فَْوقَھَا الَماَء   إِلَى َداِخٍل،       الَحْلقَ تَْعبُُر ال

  

                                                          
  .502، ص]عرن[السابق المصدر-1
  . 1/133ابن سیده، المخصص، -2
  .703، ص]فم[بطرس البستاني، محیط المحیط-3
  .707، ص]فوه[المصدر نفسھ-4
  .1/436،]ثغر[أحمد رضا، معجم متن اللغة-5
  .149، ص]حلق[معلوف، المنجد في اللغةلویس -6
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  :اللــھــــــاة٭

  ، الجمع لَھََوات ولَھَیَات ولُِھيٌّ ولَھًا "اللھاة"تسمى اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم 

  :جاء ذكرھا في الدیوان ست مرات؛ ثالث بصیغة المفرد من ذلك قولھ في الخمرة) 1(.ولَھَاءٌ 

ھُ من َصْدِرِه بَِرِحیِل اللََّھاةِ ُدوَن إَِذا َما أَتَْت    )الطویل()7/362(ِمَن الفَتَى،            َدَعا ھَمُّ

  :من ذلك قولھ" لھوات"وثالث أخرى بصیغة الجمع 

  )المجتث()24/74(اللََّھَواتِ هُ ِمْن نَاِر َشْوٍق             تَْرقَى إِلَى الَویْ 

  األسنـــــان

وھو عظٌم نابت في الحیوان لمضغ الطعام، والمولدون الضرس : األَْسنَاُن جمع مفرده الِسنُّ 
واألطباء یقولون في فم االنسان . یستعملون السّن لألربع التي في مقدم الفم ویلیھا الناب وتلیھ األضراس

ثنیتان ورباعیتان ونابان وخمسة أو أربَعة ویطلقون األسنان على جمیعھا فیقولون في كل فم اثنتان 
)2(.اني وعشرون ویجمع كذلك على أِسنَّة وأَُسنُّ وثالثون سنًّا أو ثم

  :من ذلك قولھ" سن"ورد ذكر األسنان مرتین بصیغة المفرد 

  )البسیط()2/26(یََزاُل بِِھ في القَْوِم یَْنتَِصُب النََدَما،             وَ ِسنَّھُ ال یَْقَرُع الَمْرُء ِمْنھُ 

  :األُُشــــــرُ ٭

ةٌ في أطرافھا خلقة أو استعماال: في األسنانوھو : األُُشُر واألََشرُ  ذكر )3(.التحزیز فیھا أو ِرقَّةٌ وِحدَّ
  :مرة واحدة في قول أبي نواس واصفا جمال مبسم محبوبھ

ْطبِ              یَْضَحُك َعْن ِذي    )السریع()1/41(َعْذِب أُُشرٍ َوفَاتٍِن بِالنَّظَِر الرَّ

  :الثنـــیــــة٭

واحدة األربع  التي في مقدم الفم ثِْنتَاِن من فوق، وثِْنتَاِن من أسفل، الجمع ثَنَایَا : ألضراسالثَنِیَّةُ من ا
للداللة على األسنان في مقدم األنف من ذلك " ثنیات"جاء ذكرھا ثالث مرات بصیغة الجمع )4(.وثَنِیَّات

  :قولھ

بَاُح َكَما             یَ  ُم َعْن ُغرِّ فَقُْلُت، واللَّْیُل یَْجلُوهُ الصَّ   )البسیط()8/75(الثَّنِیَّاتِ ْجلُو التَّبَسُّ

  :النََواِجــذُ ٭

) أو ضرس العقل كما ھوَّ عند العامَّة(أقصى األضراس بعد األرحاء وتَُسمَّى ضرس الُحلُم : النََواِجذُ 
  .أَُشدَّه واستحكمویقال َعضَّ على ناجذه أي بلغ . واحدھا ناجذ. أو ھي األضراس كلھا أو التي تلي األنیاب

وذلك " ناجذین"جاء ذكرھا بصیغة المثنى )5(.وَضِحَك حتى بََدت نواجذه أي استغرق في َضِحِكھ
  :في قولھ

ُروُر بِھِ              َعْن  )الكامل()5/167(، وَحلَِّت الَخْمُر نَاِجَذْیھِ في َمْجلٍِس َضِحَك السُّ

  

                                                          
  .737، ص]لھو[السابق المصدر-1
  .434، ص]سنن[بطرس البستاني، محیط المحیط-2
  .1/179، ]أشر[أحمد رضا، معجم متن اللغة-3
  .1/454، ]ثني[المصدر نفسھ-4
  .5/403، ]نجذ[المصدر نفسھ -5
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  :الَشــــــــــْدقُ 

ذكر في الدیوان مرتین من ذلك )1(.زاویة الفم من باطن الخدَّین: جمع أَْشَداق وُشُدوقالِشْدُق والَشْدُق 
  :قولھ

  )مجزوء الرمل()24/288(ِشْدقَاوَخْطًماِویًاا من  َغْیِر َوْجٍد،      الَواِجدً 

  :الشفــتــان

) 2(.الجمع ِشفَاه وَشفَھَات.ما یُطبق على فمھ ویستر أَْسنَانُھ، وھما شفتان: الَشفَة والِشفَة من االنسان

  :وذلك في قولھ" شفة"جاء ذكرھا مرتین بصیغة المفرد 

  )البسیط()5/144(،        إِْطبَاَق َعْینَْیَك بِاألَْشفَار أَْشفَاَرا َشفَتِيِمْنھُ َعلَى َشفَةً َوال َرأَى 

  :ویدخل في ھذه الحقل األلفاظ اآلتیة

  :المراشف٭

  :ولقد ذكرت في قولھ) 3(.الشفاه: الَمَراِشفُ 

)الطویل()9/395(َحتَّى یُِصْبَن َصِمیِمي َمَراِشفُھُ بِِریقَِك أَْقبَلَْت       إَِذا قُْلُت َعلِّْلنِي

  :الشارب٭

جاء ذكرھما مرتین؛ واحدة )4(.ما علیھا من الشعر من یمین وشمال: في الشفة العلیا الشاربان وھما
  :بصیغة المفرد شارب وذلك في قولھ

  )الطویل()4/66(ھُ بُ ارِ شَ هُ، ویُْنتَُف الوتُْكَسُر ِرجْ من كلِّ َجانٍِب،          یَُكرُّ َعلَیِھ السَّوطُ 

  :في قولھ" شوارب"وأخرى بصیغة الجمع 

  )مجزوء الكامل()9/205(ِمْن َعبِیر الَشَواِربُ ٌت، و          ــ           أَْصَداُغھُنَّ ُمَعْقَربَـــــــا  

  :من صفات الشفاه الواردة في الدیوان:صفات الشفاه

  :اللعـــس٭

  :ولقد ورد في قول أبي نواس) 5(.سواد مستحسن في الشفاه: اللَْعسُ 

  )المنسرح()3/238(اللََّعسِ ِجْیِد، َوُحْسِن الُعیُوِن، ونَّ في َوَضِح الـ      ــ    َشبِیھٌ بِھِ إِال

  

                                                          
  .379، ص ]شدق[لویس معلوف، المنجد في اللغة-1
  .395، ص]شفھ[نفسھ المصدر-2
  .262، ص]رشف[المصدر نفسھ-3
  .1/139، المخصص، هابن سید-4
  .724، ص]لعس[لویس معلوف، المنجد في اللغة-5
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  :اللســـــــان

  :اللسان٭

یذكَّر ویؤنث والتذكیر . آلة النطق والذوق والبلع أو تناول الغذاء: اللَِساُن جمع أَْلِسنٍَة وأَْلُسن ولَِسانَات
  :من ذلك قولھ" لسان"ن مرة؛ ست وعشرون مرة بصیغة المفرد جاء ذكره في الدیوان ثالثی) 1(.أكثر

ْقـ       َجاُء فََصدَّ   )الخفیف()17/436(َجائِي، واْحتَْزَت َحْمَد لَِسانِي ُت رَ ـــ     قَاَدنِي نَْحَوَك الرَّ

  :من ذلك قولھ" ألسنة"وأربع مرات بصیغة الجمع 

)الھزج()4/232(النَّاِس أَْلِسنَةِ ــــَي، ِمْن      ــــ    لَُم، یَا ِحبـِّ    َوَمْن یَسْ 

  :أدواء وعیوب اللسان

  :من أدواء وعیوب اللسان الواردة في الدیوان

  :الخـــرس٭

انعقد لسانھ عن الكالم ِعیًّا أو ِخْلقَةً، فھو أَْخَرس  جمعھ ُخْرٌس وُخْرَسان، : من َخِرَس َخَرًسا: الَخَرسُ 
  :وذلك في قولھ" خرس، خرسة، إِخراس: "ولقد ورد ذكره في الدیوان باأللفاظ التالیة) 2(.وھي خرساء

ــَمـــا                  بِلَِسانِِھ ِمْنھَا    )مجزوء الكامل()4/217(َخـــَرسْ تََذُر الفَتَى، َوَكأَنـَّ

  )الوافر()3/317(، وُمنِْعَت فَاَكا بَِخْرَسةٍ َولَْیتََك ُكلََّما َكلَّْمَت َغْیِري،             ُرِمیَت 

  :وفي الثالثة استعار أبو نواس الخرس للدار فقال

  )البسیط()1/461(على فِیھَا،            واْعتَاقَھَا َصَمٌم َعْن َصْوِت َداِعیھَا إِْخَراسٌ أَْلدَّاُر أَْطبََق 

  الحــــــــنـــــــــــك

الحنك، أعلى الرأس، مفصل ما بین العنق والرأس تحت على یطلق لفظ النصیل:النصیل٭
  :ذكر في قولھ)3(.اللحیین

  )المدید()17/213(نُْخِرهْ هُ إلى الُعْثنُونُھُ َزبًَدا                فَنَِصییَْكتَِسي 

  :العـــنــــق: ثانیا

ذكره سبع مرات؛ خمس بصیغة جاء) 4(.َوْصلَةٌ بین الرأس والجسد، وھو الجید، الجمع أعناق: الُعنق
  :من ذلك قولھ" عنق"المفرد 

لِیُب في    )المنسرح()1/310(ُعنُقِْھ َعلِْقُت ِمْن ِشْقَوتِي َوِمْن نََكِدي           ُمَزنًَّرا، والصَّ

  :من ذلك قولھ" أعناق"ن بصیغة الجمع ومرتا

  )البسیط()15/283(أَْطَواقَا األَْعنَاقِ ِذي فَْرٍي َكتَْمَت، َولَْو         فََشْت ألَْلقَْت َعلَى ْوَراِء یَا ُربَّ عَ 

  :ویدخل في ھذا الحقل األلفاظ اآلتیة

                                                          
  .721، ص]لسن[السابق المصدر -1
  .2/251، ]خرس[أحمد رضا، معجم متن اللغة-2

.813، ص]نصللویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
  .4/223، ]عنق[أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
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  :الجــیــد٭

جاء )1(".عنق أجید"العنق، وقد یوصف العنق نفسھ بالَجیَد فیقال : مفرد جمعھ أَْجیَاد وُجیُود: الِجیدُ 
  :من ذلك قولھ" جید"ذكره في الدیوان أربع مرات في الدیوان؛ ثالث بصیغة المفرد 

َم في الِكنَاِس بِِجیدِ َكأَنَّ َمَعاقَِد األَْوَضاِح ِمْنھَا،                  )الوافر()6/226(أََغنَّ نُوِّ

  :في قولھ" أجیاد"وواحدة بصیغة الجمع 

  )البسیط()17/283(قَا الوأَعْ أَْجیَاًدائَِد قَْد قَلَّْدَت بَاقِیھَا،            ِمْن أَْھِل ضنََّك الَوِمْن قَ 

  :الرقــبــة٭

قَبَةُ  ر أصلھا، جمعھا ِرقَاب وَرقَب وأَْرقُب وَرقَبَات: الرَّ جاء ذكرھا ثالث )2(.الُعنُُق أو أَعالھا أو مؤخَّ
  :من ذلك قولھ" رقاب، رقبات"مرات بصیغة الجمع 

قَابِ ــــَوُل في الَعْیِن ِعْنَد َضْرِب ـــلََدى الُحُروِب، وال أَْھـ  ِمْنَك أَْمَضى   )الخفیف()7/37(الرِّ

ٌف في قـــــــََواٍم               ِمْن أَْغــــیَـــِد  قَــبَاتِ ُمــقَــصَّ   )المجتث()13/73(  الرَّ

  :السالــفــة٭

وردت في الدیوان مرتین بصیغة )3(.صفحة العنق عند ُمَعلَّق القرط، الجمع سوالف: الَسالِفَةُ 
  :من ذلك قولھ" عنق"المفرد ِ

  )الكامل()11/278(الِخْشِف بَِسَوالِفِ َعْینَْي ُجْؤُذٍر َخِرقٍ،             َوتَلَفَتَْت نَظََرْت بِ 

  :القَـــــفَـــا٭

ذكر مرتین )4(.الجمع أَْقٍف وأَْقفِیَة وأَْقفَاء وقُفِّي وقِفِّي وقَفُون. مؤخر العنق مذكَّر وقد یؤنَّث: القفا
  :في قول أبي نواس" قفا"بصیغة المفرد 

  )الطویل()2/301(َمالٍِك یَْقِضي الھُُموَم َعلَى ثَْبِق قَفَاأُِطیَل َكأَنَّھُ           َخْلَف َوْجٍھ قَدْ قَفًا

  :الودج٭

جاء ذكره مرة واحدة  )5(.ِعْرٌق في الُعنق ینتفخ عند الغضب، وھما ودجان: الَوَدُج جمع أوداج
  :في قولھ" أوداج"بصیغة الجمع 

تِھِ،          ، َولَْم یَ الفَاْختَاَر ثُكْ    )البسیط()7/222(تَْنبَِجُس األَْوَداجَ أَْشِرْف تََر : إِْذ قِیلَ ْغُدْر بِِذمَّ

  

  

  

  
                                                          

  .4/223، ]جید[أحمد رضا، معجم متن اللغة -1
  .2/628، ]رقب[المصدر نفسھ -2
  .346، ص]سلف[لویس معلوف، المنجد في اللغة-3
  .647، ص]قفو[المصدر نفسھ -4
  .893، ص]ودج[نفسھالمصدر -5
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  :الجــــذع: ثالثا

  :الصـــدر-أ

جاء ذكره ثالث مرات بصیغة المفرد ) 1(.ما انطبق علیھ الكتفان من االنسان والجمع صدور: الَصْدرُ 
  :وذلك بداللتین" صدور"الجمع وثالث بصیغة " صدر"

  :الداللة الحقیقیة على الصدر من ذلك قولھ-
ْدرِ قَــَمـــٌر بَـْیــَن نُــُجـــوٍم        نَاِصٌب في    )مجزوء الرمل) (10/288(ُحقَّا الصَّ

  :الداللة على القلب من ذلك قولھ-
ُدوِر في الُعیُوِن وفي ـــبَّرُ      ــــ           أَْنَت الُمَعظَُّم والُمـــــَكـ    )مجزوء الكامل) (18/205(الصُّ

  :اشتمل ھذا الحقل على األلفاظ التالیة

  :التریــــبــــة٭

جاء ذكرھا مرتین بصیغة الجمع )2(.العظمة من الصدر، أعلى الصدر: التَِریبَةُ جمع ترائب
  :من ذلك قولھ" ترائب"

ْلِب التََّرائِبِ فَنَْحُن َملَْكنَا األَْرَض َشْرقًا َوَمْغِربًا،            َوَشْیُخَك َماٌء في    )الطویل()9/46(والصُّ

  :الثـــــــــدي٭

ُغدَّة في صدر المرأة في وسطھا َحلََمة مثقوبة یمتص الرضیع منھا الحلیب، یذكَّر ویؤنث، : الثَْديُ 
  :وذلك في قول أبي نواس" ثدي"جاء ذكره مرة واحدة بصیغة المفرد ) 3(.دٍ الجمع ثُِدّي وثِِدّي وأَثْ 

  )مجزوء الرمل()3/113(ِد الَوتَــــلَــــْتـــــھُ فـــي الوِ                   ثَــــْدیًــــــاَرِضَعت والدَّْھرَ 

  :الجوانــح٭

)4(.الصدر سمیت بذلك النحنائھا ومیلھااألضالع تحت الترائب مما یلي : الَجَوانُِح واحدتھا الجانحة

  :من ذلك قولھ" جوانح، جانحات"جاء ذكرھا ثالث مرات بصیغة الجمع 

بِیبَا الَجَوانِحِ بَْیَن    )المجتث()9/17(نَــــــــاٌر            تَْدُعو الَغَزاَل الرَّ

  )المجتث()12/74(َجانَِحاتِيِمن لَْوَعٍة لَْیَس تُْطفَى         تَِطیُر في 

ور٭   :الــــــزَّ

ْورُ  أي ؛"فرٌس عریُض الَزورِ "أعلى وسط الصدر أو ملتقى أطراف عظام الصدر، ومنھ : الزَّ
  :للداللة على الصدر في قولھ" زور"جاء ذكره بصیغة المفرد )5(.الصدر

ْورِ ،             ُمْنتَِصُب األَُكفُّ َوِزیٌن، إَِذا َوَزنَْتھُ    )المتقارب()6/130(والقِْعَدْه الزَّ

  

                                                          
  .2/19ابن سیده، المخصص، -1
  .60، ص]ترب[لویس معلوف، المنجد في اللغة -2
  .69، ص]ثدا[نفسھالمصدر-3
  .103، ص]جنح[المصدر نفسھ-4
  .310، ص]زور[المصدر نفسھ -5
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:العــــاتـــق٭
في " عاتق"ذكر مرة واحدة بصیغة المفرد )1(.ما بین المنكب والعنق: الَعاتُِق جمع َعَواتِق وُعْتق

  :قولھ
  )الطویل()6/298(َعاتِِق إِلَى ُمْستَقَرٍّ بَْیَن أُْذٍن و  َحتَى َجَرى لَھَا       ِمْسِك،نََدْتھُ بَِماِء ال

  :الكــلــكــــل٭
ذكر مرة واحدة للداللة على الصدر في قول أبي نواس في ) 2(.الصدر أو ما بین الترقوتین: الَكْلَكلُ 

  :مھجوه
  )السریع()4/284(فَْوقَھُ               َحتَّى َدَعا ِمْن تَْحتِِھ قَاقَا َكْلَكلِيَما ِزْلُت أُْجِري 

  :النــــــــحــر٭
ذكر مرة واحدة بصیغة الجمع )3(.أعاله أو موضع القالدة، مذكَّر، الجمع نحور:النَّْحُر من الصدر

  :للداللة على موضع القالدة في قول أبي نواس" نحور"
َوى وَمَواِضعِ  الـ     ــ   إِْسَراِر ِمْنھَا و   )مجزوء الكامل()6/205(النُّحورِ ُعْطُل الشِّ

  :المنــكــــب٭
، ما بین العضد والكتف، ما بین "مذكَّر"مجتمع رأس الكتف والعضد : وغیرهالَمْنِكُب من االنسان 

ذكر ثالث مرات بصیغة الجمع )4(.الجمع مناكب. الكتف والعنق، أو عظم العضد والكتف وحبل العاتق
  :من ذلك قولھ"مناكب"

  )المنسرح()20/69(َھاَمنَاِكبِ تََرى فَاِرًسا َكفَاِرِسھَا،            إِْذ َزالَِت الھَاُم َعْن الوَ 
  :بــــــــــلــــــــــالق

القَْلُب جمع قلوب وھو عضو صنوبري الشكل موَدٌع في الجانب األیسر من الصدر، وھو أھم 
  )5(.لُبُّھُ وَمْحُضھُ : وقیل ُسمِّي القلب لِتَقَلُّبِِھ، الفؤاد، العقل وقلب كل شيء. أعضاء الحركة الدمویة

لجانب األیسر من الصدر؛ ن مرة للداللة على العضو الموجود في ایوثماناخمسذكر القلب حوالي
  :من ذلك قولھ" قلب"بصیغة المفرد جاءت ن مرة وسبع

  )البسیط) (1/275(، َوْیَحَك، ِجدُّ ِمْنَك َذا الَكلَُف،        َوَمْن َكلِْفَت بِِھ َجاٍف َكَما تَِصُف قَْلبُ یَا
  :ومن الجمع قولھ

ِ في األَْرِض بِاألَْھَواِء تُْعتََرُف القُلُوبَ إِنَّ  َّ   )البسیط()4/275(ألْجنَاٌد ُمَجنََدةٌ،            
  :ومن األلفاظ الدالة على القلب في الدیوان

  :الجنان٭
) 6(.القلب أو ُروُعھ، الروح، األمر الخفي، جمعھ أَْجنَان على غیر قیاس والقیاس أَِجنَّة وُجنُنٌ : الِجنَانُ 

  :في قولھللداللة على القلب " جنان"لمفرد مرة واحدة بصیغة اجاء ذكر الجنان ) 6(.وُجنُنٌ 
حفَان باسم قَتِیل َجنَانُھُ یُْستَطَاُر البُِكلِّ فَتى  ه الزَّ   )الطویل()15/362(،           إَِذا نَوَّ

  :الفؤاد٭
عشرة مرة للداللة على القلب جاء ذكره خمس)  7(.القلب وربما أطلق على العقل: الجمع أفئدة: الفَُؤادُ 

  :القلب من ذلك قولھ
)الكامل()1/112(،             أَْسَرفت في ھَْجِرْي، وفي إِْبَعاِدي فَُؤادِ یَا تَاِرِكي َجَسًدا بَِغْیِر 

  :كما استعملھ أبو نواس استعماال مجازیا في قولھ
  )الكامل()10/84(إِلَْیَك بِِریِحھَا تُفَاَحا ، فََكأَنََّما                 أَْھَدتْ فَُؤاَدَھاَشكَّ البَِزاُل 

ـیَــــــــاطُ ٭   :النـِّ
                                                          

  .486، ص]عتق[لویس معلوف، المنجد في اللغة-1
  .69، ص]كلك[المصدر نفسھ-2
  .882، ص]نحر[بطرس البستاني، محیط المحیط-3
  .5/540، ]نكب[أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
  .648ص،]قلب[لویس معلوف، المنجد في اللغة -5
  .1/585، ]جنن[أحمد رضا، معجم متن اللغة -6
  .566، ص]فأد[لویس معلوف، المنجد في اللغة-7
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  :جاء ذكره مرتین من ذلك قولھ)1(.النِّیاط عرق غلیظ متصل بالقلب فإذا قطع مات صاحبھ
  )الوافر()2/252(النِّیَاطِ َولَْوَال أَنَّنِي أَْسطُو بَِصْبٍر            َعلَى قَْلبِي لَبَاَن من 

  :ــنــــطــــــالبــ-ب
ما انخفض : وبطن األرض. خالف الظھر، جوف كل شيء: البَْطُن جمع بُطُون وأَْبطُن وبُْطنَان

  :بداللتین" بطن"جاء ذكره ثالث مرات بصیغة المفرد )2(.منھا
  :الداللة على البطن الذي ھو خالف الظھر في مثل قولھ-

  )الخفیف()9/202(لِظَْھِر بَْطنًاَوُجَزاٍز فِیھَا الَغِریُب، إَِذا َجا         ـــ         َع قََراھَا، فََماَل 
  :الداللة على المنخفض من األرض في قولھ-

  )الرجز()8/67(القَاِع ِمْن إِْلھَابِِھ          یَْتُرُك َوْجھَ األَْرضِ في َذھَابِِھ بِبَْطنِ َشدَّا 
  :أللفاظ التي تدخل في حقل البطنا

  :الَحـــــشا٭

جاء ذكره ) 3(.ما في البطن أو ما انضمت علیھ الضلوع كالقلب والكبد والریة، الجمع أحشاء: الَحَشا
وذلك لدالالت نوردھا " أحشاء"وثالث بصیغة الجمع " حشا"في الدیوان تسع مرات؛ ست بصیغة المفرد 

  :في اآلتي

  :انضمت علیھ الضلوع من ذلك قولھالداللة على ما -

  )السریع()4/36(أَْنـفَــُذ من َرْشِق بِنُشَّاِب          الَحَشالََمْوقُِع الِھْجَراِن بین 

  :الداللة على ما في البطنمن ذلك قولھ-

  )البسیط()2/7(أَْحَشائِيَصلِیُت، ِمْن ُحبِّھَا، نَاَریِن، َواِحدةٌ           بَْیَن الُضلُوعِ، وأُْخَرى بَْیَن 

  :الداللة على البطن من ذلك قولھ-

بَاِب َكأَنََّما                 یُظََمأُ ِمْن ُضْمِر    )الطویل()4/260(، َویُْجَدُع الَحَشاَوَریَّاَن من َماِء الشَّ

  :الخـــصــر٭

ذكر في الدیوان )4(.وسط االنسان المستدق فوق الوركین، وھما خصران، الجمع ُخُصور: الخصر
  :من ذلك قولھ" خصر"ست مرات؛ أربع بصیغة المفرد 

  )مجزوء الكامل()4/343(ِرْدٌف ثَقِیُل َخْصَرهُ ِمْن َساِحِر الَعْینَْیِن، یَْجـ        ـــ      ـــِذُب 

  :من ذلك قولھ" خصور"ن بصیغة الجمع ومرتا

ُروِر ثَ  )الخفیف()6/277(َكفًا بَِكفِّ الُخُصورَ وَوَصْلنَا    ثًا                الفَأََدْرنَا َرَحى السُّ

  :كما استعملھ أبو نواس استعماال مجازیا مشبھا جانب خابیة الخمر بالخصر في قولھ

أَُت َخْصَرھَا بَِشبَا الـ     ـــ    إِْشفَى؛ فََجاَءْت َكأَنَّھَا لَھَُب    )المنسرح()19/21(ثُمَّ تََوجَّ

  :الكــــبـــــد٭

                                                          
  .847، ص]نوط[المصدر السابق -1
  .42، ص]بطن[المصدر نفسھ-2
  .171، ص]حشو[بطرس البستاني، محیط المحیط-3

.2/283، ]خصر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
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، "تذكر وتؤنث"جھاز عن الجنب األیمن یفرز الصفراء : الَكبُِد والِكْبُد جمع أَْكبَاد وُكبُوٌد من األمعاء
  :من ذلك قولھ" كبد"ورد ذكره في الدیوان خمس مرات بصیغة المفرد )1(.الجوف بكاملھ، وسط الشيء

ْرِف    )الرمل()1/129(َكبَِدْه ِمْنھَا َوإَِذا َراَم نَِدیٌم َعْربََدهْ           فَاْقَرَعْن بالصِّ

  :الكــشــــــح٭

ة إلى المتن، الخصر، الحشا، الجمع : الُكْشحُ  ما بین الخاصرة إلى الضلع الخلف؛ وھو من لَُدِن السرَّ
  :ذكر مرة واحدة للداللة على الخصر في قولھ)2(.ُكُشوح

ِھ،               ُمھَفْ    )13/168(في ثَْغِرِه أَْشرُ الَكْشحِ ھََف أَْعلَى لَھُ َشبَھٌ َكالبَْدِر لَْیلَةَ تِمِّ

  :المـــعــــــي٭

ذكر مرة )3(.مصران البطن، مذكر وقد یؤنَّث: الَمْعُي والِمَعى جمع أَْمَعاء، والِمَعاء جمع أَْمِعیَة
  :في قولھ" أمعاء"واحدة بصیغة الجمع 

ةٌ             أََكْلُت في َسْبَعِة    )السریع()4/8(أَْمَعاءِ لَْو ظَفَِرْت َكفِّي بِھَا َمرَّ

  :الجـــنـــب٭

وھو "وھو ما تحت اإلبط إلى الكشح " نادر"شق االنسان وغیره، الجمع ُجنُوب وُجنَائِب : الجنب
  :ذكر ثالث مرات من ذلك قولھ) 4(".األصل

  )المجتث()7/47(بَِجْنبِيي،           َوَكْم َعَرْكُت فََكْم َعَصْبُت بَِرْأسِ 

  :صفات البطن

  :من صفات البطن الواردة في الدیوان اآلتي

ُمرُ :الضــمــر٭ ْمُر والضُّ   :ذكر في قولھ)5(.الھُزال ولََحاق البطن: الضُّ

بَاِب َكأَنََّما        یُْظَمأُ ِمْن    )الطویل()4/260(الَحَشا، َویَُجاُع ُضْمرِ َوَریَّاَن ِمْن َماِء الشَّ

  :الھضـــم٭

  :ذكر في قولھ ) 6(.نجفار الجنبین ولطافتھماَمُص البُطُون ولطف الكشح وقلة إخَ : الھََضم

  )الكامل()2/299(َمْنقُوِص تَْھِضیِم الَحَشا، وَربَا             َما اْنَحطَّ ِمْن َخْصٍر َوُمْنتَطٍَق 

  :المھفھف٭

  :ذكر في بیت سبق ذكره یقول فیھ)7(.الضامر البطن دقیق الخصر: الُمھَْفھَفُ 

ِھ،                 )الطویل()13/168(في ثَْغِرِه أَْشرُ الَكْشحِ أَْعلَى ُمَھْفَھفَ لَھُ َشبَھٌ َكالبَْدِر لَْیلَةَ تِمِّ

  :الظــھــر-جـ 

                                                          
.669، ص]كبد[اللغةلویس معلوف، المنجد في- 1
.686، ص]كشح[المصدرنفسھ- 2
.769، ص]معو[المصدرنفسھ- 3
.1/576، ]جنب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.3/564، ]ضمر[المصدر نفسھ- 5
.5/642، ]ھضم[ المصدرنفسھ - 6
.868، ص]ھفَّ [لویس معلوف، المنجد في اللغة - 7



الفصل األول                                                             األلفاظ الخاصة بجسم اإلنسان

25

من لدن الكاھل إلى أدنى العجز : اإلنسانوالظھر من . خالف البطن: الظھر من كل شيء: الظَْھرُ 
" الظھر"ورد ذكره في الدیوان ثماني مرات بصیغة المفرد )1(.الجمع منھ أَْظھُُر وظھور وظھران" مذكر"

  :بدالالت عدة نوردھا في اآلتي ذكره

  :الداللة على ظھر اإلنسان من ذلك قولھ-

  )الكامل) (3/189(ظَْھِري وأَُكوُن قَْد َسبَّْبُت فُْرقَتَنَا،          َوَحطَْبُت ُمْجتَِھًدا على 

  :الداللة على الخلف في قول أبي نواس-

فَاِة، فَتُْرَكبُوا           َعلَى َحدِّ َحاِمْي    )الطویل) (2/60(َغْیِر َرُكوِب الظَّھِر والتَثِبُوا َوْثَب السَّ

  :لة على سطح األرض وذلك في قولھالدال-

  )الطویل) (5/395(من النَّاِس أَْعَرى ِمْن َسَراِة أَِدیِم         ظَْھَرَھایََودُّ بَِجْدعِ األَْنِف، لو أَنَّ 

بى ظھر یحط عنھ رحالھ في قولھ" الظھر"كما استعمل أبو نواس لفظ -   :مجازا؛ إذ جعل للصِّ

بَا َرْحلي ظَْھرِ وَحطَْطُت عن         فاآلَن ِصْرُت إلى ُمقَاَربٍَة،    )السریع()7/353(الصِّ

:ومن األلفاظ الدالة على الظھر

  :الصلب٭

عظم في الظھر ذو فقار یمتد من الكاھل إلى الَعْجب : الجمع منھ أَْصالَْب َوأَْصلُب وِصلَبَھ: الُصْلبُ 
  :من ذلك قولھ" صلب"جاء ذكره مرتین بصیغة المفرد )2(.أو أسفل الظھر

ْلِب  ناَم َعِن الصُّ   )الطویل()19/46(وَكاَن ِھَجاُء الَجْعفَِريِّ نَِكیَرُكم،       وقَْد لََحُب ِمْنھُ السِّ

  :القـــــــــــرا٭

  :من ذلك قولھ" قرا"ذكر مرتین بصیغة المفرد )3(.الظھر: القََرا جمعھ أَْقَراء وقِْرَوانٌ 

  )الرجز()6/303(َمالِِق زالَوَرٍع َوَغٍل، وَ ال                 َرانِقِ غالقََرابُِكلِّ َمْمُسوِد 

  :األعضاء التناسلیة-د

  : اإلْســــــبُ ٭

جاء ذكره )4(.وھو كثرة العشب والنبات" وأصلھ ِوْسب"الجمع أُُسوب وآَساب ،شعر العانة: اِإلْسبُ 
  :ذكره مرة واحدة في قول أبي نواس

  )الطویل(  )27/46(اِإلْسبِ الِعَجاِن أو َشْعرِ من فََشْعرةٌ                   اْبنَةُ َمْعَكدٍ َشْعَرةُ فَإِْن تَُك ِمْنُكْم 

  :البـــــظــــر٭

  اِإلْسَكتَْیِن من المرأة، وقیل ھَنَةٌ بین اِإلْسَكتَْیِن لم تُْخفَْض، الجمع بُظُور، وھو البُْیظَرالبَْظُر ما بین 

  :ُذِكَر في قول أبي نواس في مھجوه) 5(.والبُْنظَاَرةُ والبَظَاَرةُ والبُْنظُر

  )الوافر()15/226(الَمَواِسي البَْظرِ َكَما أَْبقَْت من          الن إِ الَوَما أَْبقَْیُت ِمْن َعیْ 

بُــــــــــر٭   :الدُّ

                                                          
.3/668،]ظھر[أحمد رضا، معجم متن اللغة - 1
.431، ص]صلب[لویس معلوف، المنجد في اللغة - 2
.626، ص]قرا[المصدر نفسھ - 3
.1/172، ]اسب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.1/535، ]بظر[ابن منظور، لسان العرب- 5
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ْبر بُُر والدُّ ورد ذكره مرتین بصیغة )1(.َعقِبُھُ وُمَؤِخُرهُ : وُدبُُر كل شيء. نقیض القُبُل: الجمع أَْدبَار: الدُّ
  :من ذلك قولھ" دبر"المفرد 

ْلِب           ُدْبِرهِ أَْعنِي فَتًى یُْطَعُن في   )السریع()3/49(یُوِرُق ِمْنھُ َخَشُب الصَّ

  :الرحــــــــــم٭

ْحُم  جاء ذكره ثالث ) 2(.مستودع الجنین في أحشاء الحبلى، القرابة: الجمع أَْرَحام) مؤنثة(الَرِحُم والرِّ
المرأة من ذلك ، مرتین جاء بداللتھ الحقیقیة على مكان الجنین في أحشاء "رحم"مرات بصیغة المفرد 

  :قولھ

ْحمِ َحتَّى الَِّذي في    )الكامل()21/415(لَْم یَُك ُصوَرةً،            لِفَُؤاِدِه، ِمْن َخوفِِھ، َخفَقَاُن الرَّ

  :وفي واحدة استعملھ أبو نواس استعماال مجازیا مشبھا الدّن بالرحم فقال

ْیِب في  ِحمِ فَاْسقِنِي البِْكَر التي اْختََمَرْت              بِِخَماِر الشَّ   )المدید()2/392(الرَّ

  :الـــــردف٭

)3(.الجمع أرداف. مؤخره: والردف من كل شيء. الُكفَل والَعُجز، أو عجیزة المرأة خاصة: الِرْدفُ 

  :من ذلك قولھ" ردف"جاء ذكره تسع مرات؛ سبع منھا جاءت بصیغة المفرد 

  )الوافر()12/31(ئِلِِھ قَِضیُب ال، فَإَِذا تََمشَّى                 تَثَنَّى في غَ بِِرْدفِھِ یَنُوُء 

  :من ذلك قولھ" أرداف"ن بصیغة الجمع ومرتا

َّا األَْرَدافُ َوإَِذا َمــا قَــاَم یَْمــِشي              َمالَِت    )مجزوء الرمل()12/288(ِشــقـــ

  :لَعــــْجـــــبُ ا٭

نَِب، الجمع ُعُجوب: الَعْجبُ    :في قولھورد ذكره )4(.ما انضم علیھ الورك من أصل الذَّ

  )الطویل()12/46(الَعْجبِ َوأََما بَنُو ُدوَداَن، والَحيُّ َكاِھٌل،                   فَِمْن ِجْلَدٍة بَْیَن الَخَراتَْیِن و

  :القبل-الِعَجــــــانُ ٭

ما بین الُدبُِر إلى الذكر وھو الخطُّ وقیل العجان الذي یَْستَْنتُِر بھ البائل تراه كالقضیب :الِعَجانُ 
بُر، : فھو من كل شيءالقُْبُل أما )5(.الممدود وقیل العجان اإلست والجمع أَْعِجنَة وُعُجن ْبر والدُّ نقیض الدُّ

  : لقد جاء ذكرھما في قول أبي نواس)6(.فرجھا: الجمع أَْقبَال، وقبل المرأة

  )مجزوء الرمل()4/399(قُْبًال وِعَجانَا َصـــاء      ـــ          َولَقَْد نُبِّْئتُھَا بَــــــْر  

  :الكـــفــــل٭

والدابة، الجمع أَْكفَاٌل وال یشتق لإلنسانالعجز، وقیل ھو ردف الَعُجز وقیل ھو القَطَن یكون : الَكفَلُ 
  :جاء ذكره مرتین من ذلك قولھ) 7(.منھ فعل

  )المنسرح()2/337(َكفَلُ َدْأبَِي َحتَّى إَِذا الُعیُوُن ھََدْت،              َوَحاَن نَْوِمي فََمْفَرِشي 

  :األطــــــــــــراف: ثالثا

                                                          
.4/324، ]دبر[السابق المصدر- 1
.253، ص]رحم[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.2/574، ]ردف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.2/43ابن سیده، المخصص، - 4
.2/47المصدرنفسھ،- 5
.11/17، ]قبل[ابن منظور، لسان العرب- 6
2/44ابن سیده، المخصص، - 7
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  :األطراف السفلیة-أ

  : الرجــــــل٭

جاء ذكرھا في الدیوان عشر )1(.جمعھا أرجل" أنثى"القدم أو ھي من أصل الفخذ إلى القدم : الِرْجلُ 
  :من ذلك قول أبي نواس" رجل"مرات؛ خمس بصیغة المفرد 

َكاِب ِرْجلِھِ َغْمِز الــِط، وَ ــــ             یَُعانِیِھ بِاللَِّجاِم، وال السَّْو ال   )الخفیف()4/34(في الرِّ

  :من ذلك قولھ" ، رجلینرجالن"ة المثنى وثالث بصیغ

  )الطویل()4/66(، َویُْنتَُف َشاِربُْھ هُ الِرجْ ِمْن ُكلِّ َجانٍِب،        َوتُْكَسُر یَُكرُّ َعلَْیِھ السَّْوطُ 

  :من ذلك قولھ" أرجل"ن بصیغة الجمع ومرتا

َك، من نَبِیِذ  ِ َدرُّ ِ   )الكامل()6/358(األَْرُجلِ فََدِع التِّي نَبََذْت یََداَك، َوَعاِطنِي،            

ورد ) 2(.وھي ما بین الكعبة والركبة: جمعھا ُسوق وِسْیقَان وأَْسُوق" مؤنثة: "الَساقُ :الســـــــاق٭
  :قولھمن ذلك " ساق"ذكرھا في الدیوان مرتین بصیغة المفرد 

ًرا فیھ َعِن    )السریع()7/297(السَّاِق فَلَْو تََراهُ َوْھَو قُْرطٍَق،          ُمَشمِّ

  :القــــــدم٭

ُمَؤنَّثَة ولھذا . الِرْجل أو ھي من الرجل ما یطأ علیھ االنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك: القََدمُ 
  :رھا أربع مرات من ذلك قولھجاء ذك) 3(.تُصغَّر قَُدْیَمة، وقد تذكر جمعھا أقدام

لُُكْم        َولَْسُت، تَْفِدیُكُم نَْفِسي، أُحَ    )البسیط()4/389(قََدمِ ثِْقلِي، في َعْیٍن وال َكفٍّ وال مِّ

  :الكــــراع٭

  :جاء ذكرھا في قولھ)4(.ما دون الركبة من مقدم الساق: الُكَراُع من االنسان

ْت َعلَى ِمْثِل ـِة قَْد نُـــ      ــــ     َولِِذي الھَاَمــ   )مجزوء الرمل()2/264(ُكَراعِ لاـــصَّ

  :الكعــــب٭

ما أشرف فوق رسغھ عند قدمھ؛ أو العظم الناشز فوق قدمھ عند ملتقى الساق : الَكْعُب من االنسان
  والقدم، العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم، ولكلِّ قدم كعبان یمنة ویسرة، جمعھ أَْكُعٌب 

  :ذكر في قولھ)5(.وُكُعوٌب وِكَعابٌ 

  )الطویل()7/46(الَكْعبِ َسفَاھَةً،           َوبَْولَُك یَْجِري فَوَق َساقَِك وَ تُفَاِخُر أَْبنَاَء الُملُوكِ 

  :األطراف العلویة-ب

  :البــنــان٭
                                                          

.2/556، ]رجل[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.365، ص]ساق[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.720، ص]قدم[بطرس البستاني، محیط المحیط- 3
.681، ص ]كرع[المنجد في اللغةلویس معلوف، - 4
.5/75، ]كعب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
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جاء ذكره تسع )1(.األصابع أو أطرافھا، واحده بنانة وھي خاصة بأصابع الید؛ أولھا وللرجل: البَناَنُ 
  :نواسمرات للداللة على أصابع الید من ذلك قول أبي 

ِب بَلََحا البَنَانِ َوَوَصْلُت أَْسبَابِي بُِمْختَلٍِق                 َرْخصِ    )الكامل()6/85(، ُمَخضَّ

  :الخنصر٭

جاء ذكره بصیغة )2(".مؤنث"اإلصبع الصغرى أو الوسطى : الِخْنَصُروالِخْنِصُر، الجمع َخنَاِصر
  :في قولھ" خنصر"المفرد 

  )الرجز()4/148(،             أَْعَدْدُت لِْلبُْغثَاِن َحْتفًا ُمْمقَِرا الِخْنَصَرافَِشْمُت فِیِھ الَكفَّ إال

  :الـــــذراع٭

. من طرف المرفق إلى طرف اإلصبع الوسطى، الساعد: الِذَراُع الجمع منھ أَْذُرع وُذْرَعان وھو
  :منھا قولھ"ذراع"ورد في الدیوان خمس مرات بصیغة المفرد )3(.مؤنثة فیھما وقد تذكَّر

  )الخفیف()5/128(َدْه الـــَحُف في لَبَّتِْي، َمَكاَن القِ ، والُمْصـ      ـــ    ِذَراعيَّ أَْلَمَسابِیُح في 

  :المرفــــق٭

  :في قولھ"مرافق"جاء ذكره بصیغة الجمع )4(.الموصل بین الساعد والعضد: الَمْرفَُق جمع َمَرافِق

ْمُي بِنَْزٍع َصاِدِق الَمَرافِقِ َوَحَسُروا األَْیِدي إِلَى    )الرجز()11/303(،           َولُقَِّح الرَّ

  :الـــراحـــة٭

جاء ذكرھا ثالث مرات بصیغة المفرد )5(.الكّف مع األصابع أو بطن الكف، الجمع َراحٌ : الَراَحةُ 
  :من ذلك قولھ" راحة"

َدهُ  نَھُ نَُعاٌس،             فََوسَّ َماِل بَِراَحتِھِ َدَعْوُت، َوقَْد تََخوَّ   )الوافر()3/348(الشِّ

  :الســــاعــد٭

ما بین الزندین والَمْرفِق، ُسمي ساعًدا لمساعدتھ : الَساِعُد ھو العضد، وھو ما بین الَمْرفِق والَكتِف
  :جاء ذكره مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد في قولھ) 6(.ِعدالكّف في البطش، وفي التناول، الجمع َسَوا

َدْتھُ ثِْنيَ    )المدید()6/213(،               ِسنَةٌ َحلَّْت إِلَى ُشفُِرْه َساِعِدهِ َوسَّ

  :وذلك في قولھ في ممدوحھ یصفھ بطول الساعدین" ساعدین"وأخرى بصیغة المثنى 

، طَُواُل    )الطویل()13/9(یُنَاطُ نَِجاَدا َسْیفِِھ بِلَِواِء           ، َكأَنََّما الَساِعَدْینِ أََشمُّ

  :األصـــبع٭

                                                          
.1/351، ]بنن[السابق المصدر - 1
.2/344،]خنص[نفسھالمصدر- 2
.243، ص]ذرع[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.273، ص]فرق[نفسھ المصدر - 4
.2/672، ]روح[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.3/153،]سعد[المصدرنفسھ- 6
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األَْصبُُع واِإلْصبُُع واألُْصبُُع واألَْصبَع واِإلْصبَع واألُْصبَُع واألُْصبِع واِإلْصبِع واألُْصبِع، الجمع 
جاء ذكره مرتین بصیغة )1().مؤنث وقد یذكر(ھو عضو مستطیل یَتََشعَُّب من طرف الكفِّ والقدم : أََصابِع
  :من ذلك قولھ" إصبع"المفرد 

  )مجزوء الكامل()6/65(نَِصابُْھ إِْصبَُعھْ ــــَغْربَْیِن، ـــ             أَْنـــَحى لَھُ بُِمــــَذلَـــِق الـــ   

  :األطــــراف٭

  :ورد ذكرھا مرة واحدة في قول أبي نواس) 2(.األَْطَراُف ھي األصابع

  )السریع()5/97(ونَْغَمٍة فِي َكبِِدي قَاِدَحْھ        ،     بِأَْطَرافَِھاتَْستَْقِدُح الُعودَ 

  :الظــــفــــر٭

ورد)3(.مسادَّة قرنیَّة تنبت في أطراف األصابع: وجمع الجمع أَظَافِیرالظُفُر والِظْفُر، الجمع أظفار
  :من ذلك قولھ" ظفر"ن بصیغة المفردذكره في الدیوان أربع مرات؛ مرتا

الَولَو ِجْئتَھَا مَ    )الطویل()4/187(الظُّْفرِ ْخَرْجَت َما فِیھَا َعلَى طَرِف أل،         ألى َعبِیطًا ُمَجزَّ

  :في قولھ" أَظَافِر، أَْظفَار"ن بصیغة الجمع ومرتا

َك  مـــن أَِخـــي        ِ َدرُّ   )مجزوء الكامل()7/65(ْھ بُ الِكـــأَظَـــافُِرهُ قَنَـــٍص،     َّ

  )الھزج()1/467(َوى فِیِھ ـــــــــالھَ أَْظفَارُ ــُب       ـــتَْنَشـ       الأَیَا َمْن َكانَ 

  :العضــــد٭

الساعد، : نسان وغیرهمن اإل"وأكثرھا األول"والَعَضد " وتثلث"الَعُضد والَعِضد والُعُضد والَعْضُد 
ورد في الدیوان مرة واحدة بصیغة )4(.الجمع أَْعَضاد" مؤنث وقد یذكَّر"الكتف وھو ما بین المرفق إلى 

  :وذلك في قولھ" عضد"المفرد 

اِح َعلَْیِھ،  ْدهُ، إَِذا َما َغلَبَْت          َسْوَرةُ الرَّ   )الرمل()3/129(َعُضَدهْ ثُمَّ َوسِّ

  :الكــــف٭

جاء ) 5(.، الجمع أَُكفٌّ وُكفُوُف وأُْكفَاف وُكفٌّ "مؤنثة"الراحة مع األصابع أو إلى الكوع : الَكفُّ 
  :من ذلك قولھ" كف"ن مرة بصیغة المفرد ا وأربعین مرة؛ اثنان وأربعوذكرھا في الدیوان تسع

  )الكامل()10/358(بُدَّ إِْن بَِخلَْت، َوإِْن لَْم تَْبَخِل الإِلَْیَك َحبِیبَةٌ،            َكفُّ تَْسقِیَكھَا

  :في قولھ" كفین"وأربع مرات بصیغة المثنى 

ْحــمــــان لِــــــ ِة ِمْن ـــ                ألقََســـَم الرَّ ــْیـــكَ مَّ   )مجزوء الرمل()25/288(ِرْزقَــــــا َكـفـَّ

  :من ذلك قولھ" أكف"وثالث بصیغة الجمع 

                                                          
.415، ص]صبع[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.2/7ابن سیده، المخصص، - 2
.480، ص]ظفر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.4/128، ]عضد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.5/84، ]كفف[المصدر نفسھ- 5
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  )الكامل()9/358(بِھَا، فََكأَنََّما             یَتَنَاَزُعوَن بِھَا ِسَخاَب قََرْنفُِل أَُكفُُّھمُ َعبِقَْت 

  :قولھفيوذلك،كفمنھملكلجعلإذ؛والموتوالدھرللَّیل"الكف"لفظنواسأبواستعاركما

  )الرجز()3/149(الَكَرىأَْكَواسَ ْیلِ اللَّ َكفُّ َسقَْتھُ                    أَْزھََرا،القَِمیِص،فَْضفَاضَ أَْبلََج،

  )الطویل()5/201(یَْدِريالَحْیثُ مناآلفَاتِ منَویُْرَعى            أََجاَرهُ،َعمَّنْ الدَّْھرِ َكفُّ َوتَْقُصرُ 

  )البسیط()1/446(َمْرھُونِ الَمْوتِ بَِكفِّ َسقَامٍ َوِذي             وَمْحُزوِن،َمْسُرورٍ بَینَ َماأَلنَّاسُ 

    :األنـــملــــة٭

فيذكرھاجاء)1(.تالوأُْنمُ أَنَاِملالجمعاألصابع،طرفمنالظفرتحتماوھو:واألَْنُملَةُ األَْنَملَةُ 
  :قولھذلكمن"أنملة"المفردبصیغةواحدةاإلصبع؛علىللداللةمراتخمسالدیوان

دُ وال               ،أَْنُملَةً البُْؤسُ ِمْنھُ یَُضْعِضعُ الَمنْ  بَىأَْطَرافَ یَُصعِّ   )البسیط()17/86(فََرَحاالرُّ

  :قولھذلكمن"أنامل"الجمعبصیغة  وأربع

  )الكامل()4/193(َعْشـــرِ بِأَنَــــاِملٍ فَـــَعـــقَْدتُھَا             فَـــــِھٍم،ُمــْفھـــِمٍ ِمنْ لُقِّْیتُھَا

  :الیـــــــــــــد٭

ُمثَنَّاھایَْديٌ أصلھا"أنثى"المنكبإلىأوالكتفإلىاألصابعأطرافمنأوالَكفُّ ":الدالوتشدد"الیَدُ 
تكونماوأكثر.األَیَاِديالجمعوجمعیُِديٌّ أیضاالیدوجمع.األَیَُدونالجمعوجمعاألیديجمعھا.ویََدیَانیََدانِ 

بصیغةمرةنوعشروثمانمرة؛وستینثالثاالدیوانفي"الید"لفظذكر)2(.للنعمواألیاديللجارحةاألیدي
وذلك"أیادأیدي،"الجمعبصیغةمرةعشرةواثني،"یدان"المثنىبصیغةمرةنوعشروثالث،"ید"المفرد

  :لداللتین

  :نواسأبيقولذلكمنالكفعلىالداللة-

  )البسیط()4/117(بُدِّ ِمنْ ُسْكَرْینِ ِمنْ فََمالَكَ َخْمًرا،            یَِدَھاَوِمنْ َخْمًرا،طَْرفِھَاِمنْ تَْسقِیكَ 

كٌ ــــــُمحَ یََدْیھِ ِكْلتَاِمنْ لِْلُجودِ    )الكامل()24/415(اِإلْسَكانُ بُلُوَغھُ عُ ـــیَْستَِطیال                   رِّ

  )الخفیف()6/411(أَْیِدینَابُُروُجھَاَجــــاِریَاٌت،                    نُُجومٌ َكأَنَّھُنَّ ُكــــُؤوسٍ في

  :قولھمثلفيوالنعمةالفضلعلىالداللة-

  )المدید()7/213(َكَدِرهْ منالَمْعُروفَ ِمْنكَ               ،یًَداَعلَيَّ تَْمنُنْ الفَاْمضِ 

  :قولھفيمجازیااستعمااللھاستعمكما

  )الطویل()4/111(فَُؤاِديالَمنُوِن،قَْوسِ َعنْ الدَّْھِر،یَدُّ                 َرَمتْ فَبَِماالفِنَاَمْھُجورَ ُكْنتَ َوإِنْ 

  :الیمـــــــین٭

والیسارخالفالیمین الیمنىالیدعلىللداللةمرتینذكرھاجاء)3(.والیُْمنَىالیَِمینفقالواالكفّ بھوَسمَّ
  :قولھفيوذلك

نَھَاَحتَّىَساَعةً بِھِ                  َرقََّصتْ بِالَكأِْس،یُْمنَاهُ اْرتََعَشتْ إَِذا ْربُ یَُسكِّ   )الطویل()9/25(الشُّ

  :الوظـیـــف٭

                                                          
.2/9ابن سیده، المخصص، - 1
.5/832، ]یدي[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.2/3بن سیده، المخصص، ا- 3
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واحدةمرةوانالدیفيذكرهورد)1(.وغیرھماواإلبلالخیلمنوالساقالذراعُمْستََدقُ :الَوِظیفُ 
  :نواسأبيقولفيالذراعمستدقعلىللداللة

  )الكامل()4/304(ُمَسبَّقِ الَوِظیفِ فيالَجَالِجلِ َصِخبِ             ُمَعلَِّم،بَِدْستَبَانِ َغــــَدْوتُ َولَقَدْ 

  ):الید(العلویةاألطرافوعیوبأدواء

  "الكنب"ھوالدیوانفي  للید  واحد  عیبذكر

  :نواسأبيقولفيواحدةمرةذكرهجاء)2(.العملیسببھالیدفيغلظبأنھالَكنَبُ یعرف

  )المنسرح()15/69(لَِغاِصبِھَاأَْشَرافِِھمْ بَنَــاتِ              ،َكنَبٍ َماَغْیرِ ِمنْ ُحْزنَاَونَْحنُ 

  والعظامالمفاصلعامةأسماء

  :الرمـــــم٭

مَّةمفردھاوِرَمامٌ ِرَممٌ البالیةللعظامیقال الجمعبصیغةواحدةمرةذكرهعلىنواسأبوأتىولقد  )3(.رِّ
  :قولھفي"رمم"

  )المنسرح()2/368(ِرَمَمابِقَْفَرةٍ أُْصبِحْ َمْنِعِك،                فيتََماَدْیتِ الوَ تََمادْي،َوإِنْ 

  :العــظـــم٭

المفردبصیغةواحدةمرات؛ثالثذكرهجاء)4(.وِعظَاَمةٌ وِعظَامأَْعظُمالجمعاللحم،قصب:الَعْظمُ 
  :قولھفي"عظم"

قَةٍ َعْظمٍ َعلَىِجْلدٍ بُْؤسَ یَا   )البسیط()4/459(تَاھَاَكلَّْمتَھُ إَِذاالُخُروُق،فِیھِ               ُمَخرَّ

  :قولھذلكمن"عظام"الجمعبصیغةنومرتا

  )الخفیف()2/71(َحَرَكاتُ الولَھَاُسُكونٌ ال               ،ِعظَاًماِمنِّيتَُجنُّ َوثِیَابِيْ 

  :المفصل٭

منالمفردبصیغةثالثمرات؛أربعالدیوانفيذكرهجاء)5(.عظمینُمْلتَقَىكلّ :الجسدمنالمفصل
  :قولھذلك

تَــــا ضَ                ُكلِِّھ،َجَسِديِمنْ فَأَوَّ   )السریع()6/331(َمْفِصالالَمْفصِ ِمنِّيُرضِّ

  :قولھفي"مفاصل"الجمعبصیغةوواحدة

قَمِ فيالبُْرءِ َكتََمشَّي                 َمفَـــاِصلِِھمْ فيفَتَــــَمشَّـــتْ    )المدید()9/392(السَّ

  :القــــصـــب٭

التشبیھعلىُمخٍ ذيعظمكلأَْجَوف،مستطیلمستدیرعظموكلوالرجلینالیدینعظام:القََصبُ 
  :قولھفيالعظمعلىللداللةواحدةمرةذكر)6(.بالقََصبَة

)البسیط()8/39(القََصبِ والِجْسمِ تََمامِ فيَوأُْفِعَمتْ              بِھَا،الَشبَابِ َماءُ الغَ َماإَِذاَحتَّى

  والجسمالجلدأسماء
                                                          

.5/778، ]وظف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.699، ص]كنب[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.2/654، ]رمم[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.2/61ابن سیده، المخصص، - 4
.585، ص]فصل[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 5
.632، ص]قصب[المصدرنفسھ- 6
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  :األدیــــــــم٭

فيذكرهجاء)1(.أَدمالجمعواسموأُُدٌم،وآَدامٌ آِدَمةٌ الجمعمنھ،المدبوغأوأَْحَمُرهُ أومطلقاالجلد:األَِدیمُ 
  :بداللتین"أدیم"المفردبصیغةمراتخمسالدیوان

  :نواسأبيقولفيالوجھبشرةعلىالداللة-

ةٍ الھَِجیرَ یَْصلَى   )الكامل()18/415(األَْكنَانُ أَِدیَمَھاَصانَ َشاءَ لَوْ                  َمْھِدیَّةٍ بُِغرَّ

  :قولھفيالمدبوغالجلدعلىالداللة-

  )الطویل()5/395(أَِدیمِ َسَراةِ منأَْعَرىالنَّاسِ ِمنَ            ظَْھَرھَاأَنَّ لَواألَْنِف،بَِجْدعِ یََودُّ 

  :فقالللسقف"األدیم"لفظنواسأبواستعارولقد-

  )المنسرح()12/21(ُجَوبُ أَِدیِمھِ فيمافَْینَاُن،            َجلَّلَنِيالُغُصونُ ثَنَْتھُ إَذا

  :البـــــدن٭

  :قولھذلكمنمراتثالثالدیوانفيذكرهورد)2(.أَْبَدانْ الجمعاإلنسان،جسد:البدن

  )المنسرح()4/443(بََدنِيُمَصاِحبًاُروِحيدامَ ما            ُمَحبَّتِِھ،عنْ َوْیَك،تَْثنِي،الَ 

  :الجــســد٭

  :قولھذلكمن"جسد"المفردبصیغةسبعمرات؛ثمانيذكر)3(.أَْجَسادالجمعاإلنسان،جسم:الَجَسدُ 

  )الكامل()1/112(إِْبَعاِديوفيھَْجِرْي،فيأَْسَرْفتَ             فَُؤاِد،بَِغْیرِ َجَسًداتَاِرِكيیَا

  :نواسأبيقولفيوذلك"أجساد"الجمعبصیغةوواحدة

  )الكامل()3/112(األَْجَسادِ علىبَلِیَّتُھَاَجاَءتْ           َجنَتْ إَِذاالُعیُوِن،َمعَ القُلُوبَ إِنَّ 

  :الجـــسم٭

"جسم"المفردبصیغةسبعمرات؛ثمانيذكرهجاء)4(.ُجُسوموَوأَْجُسمأَْجَسامالجمعالبدن،:الِجْسمُ 
  :قولھذلكمن

  )الطویل()4/380(یُتَْرِجمُ بالنُّحولِ ِجْسمٌ تََكلَّمَ             ُحبُِكمْ بَِمْكنُونِيَدْمِعيیَبُحْ   لَمْ لَوْ وَ 

  :قولھفيوذلك"أجسام"الجمعبصیغةوواحدة

  )الطویل()3/339(فِْعلٌ َوفِْعلُھَُماقَْوٌل،َوقَْولُھَُما          تَبَایَنَْت،فِیھَااألَْجَسامُ تَُكنِ فَإِنْ 

  :الجــلـــد٭

  

                                                          
.1/154، ]أدم[معجم متن اللغةأحمد رضا، - 1
.29، ص]بدن[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.92،ص ]جسد[المصدر نفسھ- 3
.92، ص]جسم[المصدر نفسھ - 4
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  :قولھفي"جلد"المفردبصیغةواحدةمرةذكر)1(.وُجلُودْ أَْجالَدْ الجمعالحیوان،جسدغشاء:الِجْلدُ 

  )البسیط()4/459(تَاھَاَكلَْمتَھُ إَذاالُخُروُق،فِیھِ           ُمَخَرقَةٍ َعْضمٍ َعلَىِجْلدٍ بُْؤسَ یَا

  النـــفـــــسأســــمـــاء

  :الحشـاشة٭

علىللداللةواحدةمرةذكرھاجاء)2(.حشاشةشيءبقیةوكلالنفسحیاةورمقالقلبروح:الُحَشاَشةُ 
  :نواسأبيقولفيالشيءبقیة

)المنسرح()4/238(الَغلَسِ ُحَشاَشةَ الإِ الظَّْلَماُء،      ــ      َماتَتِ وقَدْ ُرْعتُھُ،َوَصاِحبٍ 

  :الـــــروح٭

ذكرجاء)3(.أَْرَواحٌ الجمع،"وتذكرتؤنث"الحیاةبھوتكونالجسدبھیقومالذيالشيءالنَّفس،:الُروحُ 
  ":الروح"المفردبصیغةمراتثماني"الروح"

ْبعِ              الـَعلَىالبَُكاءِ ِمنَ أَْشھَىفَفَاكَ  وحِ فيَوأَْنَمى،رَّ   )المنسرح()11/116(والَجَسدِ الرُّ

  :المــھجـة٭

مُ :الُمْھَجةُ  وحالقلب،دمأوالدَّ جاء)4(.ُمھَجالجمع.خالصھ:شيءكلمنوھي.النَّْفسخالصأوالرُّ
  :نواسأبيقولفيذكرھا

  )المنسرح()2/476(َخِزیَافَقَدْ َشاِعًرا،ُمْھَجتِھِ                َعلَىُحَسْینُ یَاهللاُ،َسلَّطَ َمنْ 

  :النـــــــفـــــس٭

وفيروحھ؛أيفالننَْفسُ َخَرَجت:قولكاألولضربین،علىفیھاالعربكالمیجري.الروح:النَّْفسُ 
)5(.وأنفسنفوسوالجمعنَْفِسھ،أَْھلَكَ :مثلوحقیقتھالشيءجملةبمعنىوالثاني.ُروحھفيأيیفعلأننفسھ

  :نواسأبيقولفيالروحعلىللداللةالدیوانفيذكرھاجاء

دٌ "َوَذاكَ    )الوافر()7/5(الفَِداءُ لَھُ وقَلَّ لَھُ،وُحق         ،نَْفِسيتَْفِدیھِ "ُمَحمَّ

  :قولھالجمعومن

  )المنسرح()3/368(نَِدَماَماوالَغابِرینَ ِضینَ َما             ــ          الـأْنفُسٍ َعلَىأَتَىلَوْ َمنْ َعلِْقتُ 

  

  
                                                          

.96، ص]جلد[السابق المصدر- 1
.2/63ابن سیده، المخصص، - 2
.2/672، ]روح[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.5/357، ]مھج[المصدرنفسھ- 4
.5/514، ]نفس[المصدر نفسھ - 5
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  اإلنسانبجسمالخاصةلأللفاظإحصائيجدول

  اإلنسانجسمعلىالدالةاأللفاظ

  فیھوماالرأس:أوال

  الرأس

  واحدةمرة  الجماجم
  مرةوعشرونثالث  الرأس
  واحدةمرة  العالوة

  الشعر

  نمرتا  المفرق
  نمرتا  القرن
  مراتثالث  الھامة

  واحدةمرة  الخصائل
  واحدةمرة  الذؤابة
  واحدةمرة  الشعر
  واحدةمرة  العذار

  واحدةمرة  العقیصة
  مرتین  الصدغ

  مراتثماني  المشیبالشیب،
  مراتثالث  األشمط
  واحدةمرة  السبط

  نمرتا  الشعوثة
  واحدةمرة  الصلع

  األذن

  مرةعشرةخمس  األذن
  واحدةمرة  الصمم

  فیھوماالوجھ

  مراتثالث  الحر
  مراتثالث  العارض

  واحدةمرة  الغرة
  مرةوسبعونثالث  الوجھ
  واحدةمرة  األبلج
  مراتثالث  األزھر

  الجانبینمنیوازیھاوماالجبھة

  مراتأربع  لجبینا
  واحدةمرة  الجبھة

  
  الحاجب
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  واحدةمرة  الحاجب
  نمرتا  الحجاج

  الخــــــــــــد

  مرةعشرةخمس  الخد
  مراتثالث  الوجنة
  واحدةمرة  األسیل

  واللحیةالذقن

  واحدةمرة  الذقن
  واحدةمرة  السبال
  واحدةمرة  المسحل
  واحدةمرة  العثنون

  الـــــــعـــــیــــــن

  مرةوتسعونست  العین
  مراتثالث  البصر

  مراتسبع  الجفون،الجفن
  مراتثالث  الحدقة

  واحدةمرة  الحمالق
  مرةعشرةأربع  الدمع

  نمرتا  األشفار،الشفر
  مرةثالثون  الطرف
  مراتثالث  العبرة
  مراتثالث  الغرب
  مراتخمس  اللحظ
  مراتثالث  المأقى
  مرةعشرةخمس  المقلة
  واحدةمرة  النظر
  واحدةمرة  الناظر

  مراتثالث  احورارحوراء،،أحور
  واحدةمرة  الكحل
  واحدةمرة  المرھة
  واحدةمرة  الطمس
  واحدةمرة      العمى
  واحدةمرة  العور

  األنـــــــف

  مراتست  األنف
  واحدةمرة  الخطم
  واحدةمرة  العرنین
  واحدةمرة  النخر

  فیھوماالفـــــم
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  مراتعشر  الفم    
  مرةعشرةثالث  األفواهالفاه،

  نمرتا  الثغر
  نمرتا  الحلق
  مراتست  اللھاة
  نمرتا  السن
  واحدةمرة  األشر
  مراتثالث  الثنیات
  واحدةمرة  النواجذ

  الـــــــــــشـــــدق

  نمرتا  الشدق

  الشـــــــفة

  واحدةمرة  المراشف
  نمرتا  الشارب،الشوارب

  نمرتا  الشفة
  واحدةمرة  اللعس

  اللــــــــسان

  مرةثالثون  األلسناللسان،
  مراتثالث  إخراسخرسة،الخرس،

  العــــــــــــنــــــــــق:ثانــیا

  مراتأربع  الجید
  مراتثالث  الرقابالرقاب،

  نمرتا  السالفة
  مراتسبع  األعناق،العنق

  نمرتا  القفا
  واحدةمرة  جاداألو

  الجـــــــــــــــذع:ثالثا

  الــــصــــــدر

  نمرتا  التریبة
  واحدةمرة  الثدي

  مراتثالث  الجوانح
  واحدةمرة  الزور
  مراتثالث  الصدر
  واحدةمرة  العاتق
  واحدةمرة  الكلكل
  واحدةمرة  النحر
  مراتثالث  المنكب
  واحدةمرة  الجنان
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  مرةعشرةخمس  الفؤاد
  مرةوثمانونخمس  القلب
  نمرتا  النیاط

  الــــــــــــبــــطن

  مراتثالث  البطن
  مراتتسع  الحشا

  مراتست  الخصر
  مراتخمس  الكبد
  واحدةمرة  الكشح
  واحدةمرة  المعي
  مراتثالث  الجنب
  واحدةمرة  الضمر
  واحدةمرة  التھضیم

  
  
  

  واحدةمرة  المھفھف
  نمرتا  الصلب

  الـــــــــــظـــــھــــــر

  مراتثماني  الظھر
  مرتین  القرا

  التناسلیةاألعـــــــضاء

  واحدةمرة  اإلسب
  واحدةمرة  البظر
  نمرتا  الدبر
  واحدةمرة  الرحم
  مراتتسع  الردف
  واحدةمرة  العجب
  واحدةمرة  العجان
  واحدةمرة  القبل

  األطــــــــــــراف

  السفلیةاألطراف

  مراتعشر  أرجلرجالن،،الرجل
  نامرت  الساق
  مراتأربع  القدم

  واحدةمرة  الكراع
  واحدةمرة  الكعب
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  العلویةاألطراف

  مراتتسع  البنان
  واحدةمرة  الخنصر
  مراتخمس  الذراع

  واحدةمرة  فقاالمر
  مراتثالث  الراحة
  نمرتا  الساعد
  نمرتا  األصبع

  واحدةمرة  األطراف
  مراتأربع  الظفر
  واحدةمرة  العضد
  مرةوأربعونتسع  الكف
  مراتخمس  األنملة
  مرةوستونثالث  الید

  نمرتا  الیمین
  واحدةمرة  الوظیف
  واحدةمرة  الكنب

  المفاصلعامةأسماء

  واحدةمرة  الرمم
  مراتثالث  العظم

  مراتأربع  المفاصلالمفصل،
  واحدةمرة  القصب

  والجسمالجلدأسماء

  نمرتا  األدیم
  نمرتا  البدن

  مراتثماني  أجساد،الجسد
  مراتثماني  أجسامالجسم،

  واحدةمرة  الجلد

  النفسأسماء

  احدةمرة  الحشاشة
  مراتثماني  الروح
  واحدةمرة  المھجة

  نمرتا  أنفسالنفس،

  )149(وحدةومائةنوأربعوتسع  الوحداتعدد

  )1009(مراتوتسعألف  تكرارھاعدد
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الحـــــــــیـــــــــــوانـــــــــات

  :یمكن تصنیف الحیوانات كالتالي

الحــــــــــیـــــــــــوانات

حیوانات مائیة                      حیوانات برمائیة                               حیوانات بریة       

غیر مفترسة         مفترسة       غیر مفترسة      مفترسة        غیر مفترسة         مفترسة

:الحــــیــــوانـــات البــــریــــــة-1
:حیونات غیر مفترسة-أ

  اإلبـــــــــــــل
فھو من الحیوانات العجیبة وذلك لقدرتھ على تحمل ، ھتمام الشعراء وحبھملقد إستأثر ھذا الحیوان با

البیئة الصحراویة ووعورتھا، وتحمل مشاق السفر، فھي تبلغ بأصحابھا أماكن لم یكونوا بالغیھا إال بشق 
ْنفُِس إِنَّ َربَُّكم َوتَْحِمُل أَْثقَالُكُم إِلَى بَلٍَد لَّْم تَُكونُوا بَالِِغیِھ إِال بِِشقِّ األَ ﴿ : األنفس وذلك مصداقا لقولھ تعالى

یَْنظُُروَن فالأَ .﴿:كما دعا سبحانھ وتعالى إلى التدبر في خلقھا في قولھ،]7،آیةالنحلسورة [﴾.لََرُؤوٌف َرِحیمٌ 

  .]17،آیة  الغاشیةسورة [﴾إلى اِإلبِِل َكْیَف ُخلِقَتْ 

ذكرھا ووصفھا، ب في لقد كثر تردد ذكر اإلبل في الشعر العربي، بل إنَّ من الشعراء من أسھ
سیرھا وسرعتھا وصالبتھاوشدتھا وفاتھا في قوتھا صوألوانھا وأعمارھا فوصف أعضاءھا و

وھذا ما نجده جلیا في شعر أبي نواس؛ إذ یمكن تقسیم ألفاظ اإلبل في شعره إلى عدة مجاالت ...حملھاو
  :وذلك كاآلتي

  :أسماء عموم اإلبل وأعمارھا
  :اإلبــــــل٭

الجمال وھو اسم یقع على الجمع ولیس بجمع، وال اسم جمع : الباء، وقد تسكن للتخفیفاِإلبُِل بكسر 
جاء ) 1(.لیس لھا واحد من لفظھا ومؤنثة والجمع أَبَاٌل والنسبة إِبَلِي بفتح الباء. إنما ھو دال على الجنس

  :ذكرھا في الدیوان ثالث مرات؛ واحدة بكسر الباء في قول أبي نواس
)مجزوء الرمل()9/264(ـاِح َداِع ْصبإلـاَم لِ ــــــــتَّى              قَــُب حَ ـْركتُــــلٌ إِبِــ

  : ن بتسكین الباء من ذلك قولھومرتا
  )السریع()1/1(والشَّاَء؟ اِإلْبلَ بًا أَْقبََل ِمْن ثَْھَمٍد            َكْیَف تَـَرْكَت یَـا َراِكـ

  :البــــــازل-البــــعـیـر٭
ویقال للبعیر )2(.على الذكر واألنثى من اإلبل إذا أجذع، ویجمع على أَْبِعَرةٌ وبُْعَرانٌ یرِ عِ البَ یطلق اسم

  )3(.إذا فطر نابھ أي انشق، ویكون ذلك في سنتھ التاسعة" بازل"

                                                          
.1/26الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى،- 1
  .     1/27المرجع نفسھ،-2

.1/244، ]بزل[ابن فارس، معجم مقاییس اللغة- 3
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  :من ذلك قولھ" بعیر"جاء ذكر البعیر مرتین في الدیوان بصیغة المفرد 
  )الطویل()23/46(یََزالُوَن في َرْكِب الفَإِّن أُقَْیَشا          بَِعیَرهُ یَــْنــُشَدنَّ الفَْقعِسيُّ ال
  :في قولھ" بازل"فجاء ذكره كذلك مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد لُ ازِ أما البَ 

هُ ِجـــــــنُّ األََشـــــــْر بِبَاِزلٍ    )مجزوء الرجز()6/141(ِحـــیـْــَن فَــطَـــْر،           یَـــــھُــزُّ
  :وذلك في قولھ" بُُزل"ى بصیغة الجمع وأخر

ائِِب  )المنسرح()1/328(َعْن قَِطینَِة الَمْبِزِل ال،          فََسائِ البَُّزلْ ُعوَجا ُصُدوَر النَجَّ
  :الجـــــمــــل٭

وُجْمٌل، أو أَْرَبَع، أَو أْثَنى، أو أَْجَذَع، الجمع ِجَماٌل وأَْجَماٌل الذكر من اإلبل إذا َبَزَل،: لُ الَجمَ 
وشّذ لألنثى ولم یُِحقَُّھ ابن . وَجَمائٌِل وأََجاِمٌل وَجاِمٌل، أو ھذه اسم للجمع" مثلثین"وِجَمالٌَة وِجَماَالٌت 

  )البسیط(                                         :جاء ذكره مرة واحدة في قول أبي نواس) 1(.سیده
)1/357(َجَملِيالنَاقَتِي فِْیَك، لَو تَْدِري، وال      ُشُغِل،َك، إِنِّي َعْنَك في یَا َرْبُع، ُشْغلَ 

  : العـــشــار٭
ل ویقال للمنتوجة إذا دخلت في شھر نتاجھا وھي حام" ناقة ُعشراء"الِعَشاُر من األضداد یقال 

أي ؛]4التكویر،آیة  سورة [﴾َوإَِذا الِعَشاُر ُعطِّلَتْ ﴿ :وجاء في محكم التنزیل)2(.الجمع عشار.ُعَشراء: أیضا

  :جاء ذكرھا مرة واحدة في قولھ. لم تُْحلَْب ولم تَُصرَّ 
  )الرجز()5/211(ِعَشاِرهِ ِمْن بَْعِدَما َكاَن إِلَى أْصبَاِرِه،              نَْحًضا َكَسْتھُ الُخوُر ِمْن 

  :القـــلوص٭
ئٌِص ال، وھو مفرد جمعھ قَ الالقَلُوُص ھي الناقة الشابة، وقیل ال تزال قلوًصا حتى تصیر باز

وجاء في كتاب الحیوان للجاحظ أّن سن القلوص ثالث سنین )3(.ٌص وقُلٌُص، وقُْلَصاٌن جمع الجمعالوقِ 
من ذلك قول أبي نواس " قلوص"ن بصیغة المفرد ثالث مرات؛ مرتا" القلوص"جاء ذكر )4(.حتى یلقح

  :مشبھا الغالم بالقلوص في جمالھ
  )المنسرح()12/440.(بَِوْصــفِـــِھ الحــسنال أُْشَغـــُل إِ         ال، وَ القَلُوصَ أَْنَعُت َدْھِرْي، َوال

  :في قولھ" قالئص"وواحدة بصیغة الجمع 
  )الطویل()15/404(لَْم تُْسقِْط َجنِینًا ِمَن الَوَجى،      َولَْم تَْدِر َما قَْرُع الفَنِیِق َوال الھَنَا ئِصالقَ 

  : النجیب، النجیبة، النجائب٭
جاء ذكره في الدیوان ثالث )5(.الكریم من اإلبل ویقال لألنثى نجیبة ونجیب والجمع نجائب: یبُ جِ النَ 

ولقد جمعھما أبو نواس في بیت " نجیبة"وأخرى بالمؤنث " نجیب"مرات؛ واحدة بصیغة المفرد المذكر 
  :یقول فیھ

  )الوافر()2/31(النَِّجیبَةُ والنَِّجـیبُ َوَخلِّ لَِراِكِب الَوْجنَاِء أَْرًضا            تَــُخــبُّ بِھَا 
  :وذلك في قولھ" نجائب"وثالثة بصیغة الجمع 

ائِبِ ُعوَجا ُصُدوَر    )المنسرح()1/328(َعْن قَـــِطینَِة الَمْبـِزِل الالبَُّزْل،         فََسائــالنَجَّ

                                                          
.1/571أحمد رضا، معجم متن اللغة، - 1
.226أنطونیوس ُبطرس، المعجم المفصل في األضداد، ص- 2
.294-11/293، ]قلص[ابن منظور، لسان العرب- 3
.6/116الجاحظ، الحیوان، - 4
7/62ن سیده، المخصص، اب- 5
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  :النـــــــاقـة٭

جاء ذكرھا في ) 1(.أنثى اإلبل وال تكون ناقة إال إذا أجذعت وجمعھا نُوٌق، نِیَاٌق، أَْینٌُق، أَیَانِقٌ : النَاقَةُ 

  )الطویل(                          :من ذلك قولھ" ناقة"الدیوان ثماني مرات؛ خمس بصیغة المفرد 

ْیُت  ، َواْمتَِحاَن َكـــِریِم         نَاقَتِيإِلَْیَك أَبَا الَعبَّاِس، َعدَّ )12/395(ِزیَـــاَرةَ ُودِّ

  )المنسرح(                                   :من ذلك قولھ" نوق، أینق"وثالث بصیغة الجمع 
ـــوقِ بِالُجـــَرِشیَّاِت آنُــــَف   ْد َعلِْمَت َخْزَمھُُم     یَا فَْضُل لَْو قَ  )4/307(النـُّ

)الكامل:                                                                         (وقولھ
لَْیِب فََداِسٍم،       إِنَّا إِلَْیَك ِمن )17/304(األَْینُقِ طَلََع النَِّجاَد بِنَا َوِجیُف   الصُّ

:بـــــات اإلبــــــــــــلمـــــنـــسو
  :الجـــــدیــــل وشـــــــدقـــــــم٭

:لقد جاء ذكرھما في قول أبي نواس) 2(.الَجِدیُل وَشْدقَم فحالن من اإلبل كانا للنعمان بن المنذر
) الطویل()15/390(ـْدقَمِ یِل وشَ ــدِ الجَ ابَلَةٌ بَْیَن ُمقَ   البِطَاِح َرَمْت بِنَا    إِلَْیَك اْبَن ُمْستَنِّ 

  :األرحـــــبیــة٭
جاء ) 3(.إبل منسوبة إلى بني أرحب بن ھمدان، وقال ابن الصالح إنَّھا من إبل الیمن: األَْرَحبِیَة

  :ذكرھا مرة واحدة في قولھ
بُـــوا ُكـــلَّ  ـَمـ        ـــبِيٍّ أَْرحـــَوقَرَّ )مخلع البسیط()4/419(ـا لِــــیطُھُ َدِھــــیــُن َكأَنـَّ

  :الشـــــــــدنیة٭
  :ُذِكَرُت في قولھ)4(.إبل منسوبة إلى شدن بلد بالیمن أو فحل: الَشَدنِیَّة

)الكامل()7/167(ـْلَء الِجبَاِل َكــــأَنَّھَا قَـْصُر ِمـ       َعِت الِحَمى فَاتَْت    رَ َشَدنِیَّةٌ 
  :العــــــــیدیــة٭

  :ُذِكَرت في قولھ)5(.إلى فحل یقال لھ عید وھو نجیب كریم وأوالده نُُجبُ إبل تنسب : الَعْیِدیَةُ 
)السریع()19/159(ـتَـــاُر ــتَــِخُب الفُــــْرهَ وأَْخــأَنْ      ــْیِدیّةٍ عِ ـُت إِلَى َمْبَرِك قُــمْ 

  :المـھـــریـــة٭
جاء ذكرھا مرتین بصیغة الجمع ) 6(.إبل منسوبة إلى ُمْھَرة بن حیدان وجمعھما مھاري: الُمْھِریَة

  :من ذلك قولھ" مھاري"
ـَرةً َما تُـْسـتََحثُّ بِحَ ِشِملَّةً      الَمَھاِريَسأَْرَحُل ِمْن قُوِد  )الطویل()6/111(اِد ُمَسـخَّ

  :نعوتھا في قوتھا وشدتھا وصالبتھا

  :األجـــــــــــــد٭

  :ذكرت مرة واحدة في قولھ)7(.فقار ظھرھا متصلناقة قویة موثقة الخلق وقیل ھي التي : األُْجدُ 

)الكامل()9/271(ِء، أوَصلَفَا التََخاُل بِھَا          َمَرًحا ِمَن الَخیأَُجًداَكــلَّْفتُھَا 
                                                          

.7/62، المصدر السابق- 1
.2/249، ]جدل[ابن منظور، لسان العرب- 2
.28، ص1الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، ج- 3
.3/292، ]شدن[رضا، معجم متن اللغةأحمد - 4
.7/135ابن سیده، المخصص، - 5
.7/135نفسھ، المصدر - 6
.1/35، ]أجد[ابن منظور، لسان العرب- 7
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  :األمـــــــــون٭
ذكرت )1(.شدیدة صلبة، ھكذا قالھ األصمعي، وقال غیره ھي الناقة التي یؤمن عثارھا: ونمُ ناقة أَ 

  :مرة واحدة في قولھ
َماَم َوقَاَد السَّوطُ ھَاِدیھَا أَُمونٌ فَأَْعنَقَْت بي  )البسیط()9/461(فَاَت َغاِربُھَا            قَاَد الزِّ

  :العذافرة، عفرناة، ذات لوث٭
وناقة ذاتُ )3(.یةالناقة القو: اةنَ رْ فَ والعَ ) 2(.الَعَذافَِرةُ ھي الناقة العظیمة وقیل ھي الناقة الصلب القویة

  :ولقد جمعھم أبو نواس في بیت یقول فیھ)4(.أي قویة شدیدة واللوث ھو القوةلوثٍ 
)البسیط()5/428(تَْضبِیُر بُْنیَاِن ،             َكأَنَّ تَْضبِیِرھَاُعَذافَِرةٌ لَِذاِت لَْوِث َعفَْرنَاةٍ 

  :العـــــرمس٭
وقد أُستعیرت للناقة الصلبة الشدیدة . اللغوي على الصخرةالِعْرِمُس تطلق في أصل اإلستعمال 

  :وردت في الدیوان مرة واحدة في قول أبي نواس) 5(.تشبیھا لھا بھا
َمــــــــاُل، وتعـ  بِِعْرِمسٍ  ــھَا الشِّ )المنسرح()11/328(ــتَُد بِِصْھٍر في البَْرِق َال یَْنَكْل     ـــ       أُمُّ
  :العــــنتـــریس٭

جاء )6(.الَعْنتَِریُس ھي الناقة الشدیدة الكثیرة اللحم، وقال سیبویھ ھي من العنترسة وھي القوة الشدیدة
  :ذكرھا مرة واحدة في قولھ

)مجزوء الكامل()15/205(ـُجور الَعــْیسَ ـسِ بِالَعــْنـتَـِریـ    قَـاَرْبـُت ِمـــــْن َمْبُســوِطِھ، 
  :الـــــــعــنــس٭

تطلق في أصل االستعمال اللغوي على الصخرة، وقد أستعیرت للناقة القویة تشبیھًا لھا الَعْنُس 
  :جاء ذكرھا ثالث مرات من ذلك قولھ)7(.بالصخرة لصالبتھا، والجمع ُعْنٌس وُعنُوٌس وُعنَّس

)مجزوء الرجز()22/141(ـَذْر لَْم تَــَعـــْنِسيْ فَــتِــْلَك    ا القَـــــــــَدْر     َدْھیَاَء یَْحـــــــُدوھَ 
  :العــیــرانة٭

  :ذكرت مرتین من ذلك قولھ)8(.الناجیة في نشاط والصلبة: الَعْیَرانَةُ من اإلبل

)المنسرح()37/69(ھَا ، َوَراِكــــبِـــَعْیَرانَةٍ َعــبِیــَد    ـْلبَھَا بَنُو أََســٍد      َولَْم تََعـْف َكـ

  :ســـرعــتـــــھانـــعوتــــھا في 

  :الشــــمـــــلة٭

رة   :ذكرت في قولھ) 9(.ناقة ِشِملَّةٌ، بالتشدید، الناقة الخفیفة السریعة الُمَشمِّ

ــَرةً َما تُـْسـتََحثُّ بَِحــ       ِشِملَّةً َسأَْرَحُل ِمْن قُوِد الَمھَاِري   )الطویل()6/111(اِد ُمَسـخَّ

                                                          
  . 1/992، ]أمن[ابن درید، جمھرة اللغة، -1

.9/124، ]عذف[ابن منظور، لسان العرب- 2
.9/329،]عفر[نفسھالمصدر - 3
.412ص،]لوث[الزمخشري، أساس البالغة - 4
.9/198، ]عرم[ابن منظور، لسان العرب- 5
.7/63ابن سیده، المخصص، - 6
.9/490، ]عنس[ابن منظور، لسان العرب- 7
.4/243، ]عیر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 8
.7/217، ]شمل[ابن منظور،لسان العرب- 9
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  :العیسجــــور٭
  :ذكرت في قولھ)1(.الناقة السریعة، مأخوذة من العسجرة وھي السرعة: الَعْیَسُجورُ 

  )مجزوء الكامل()15/205(ُجورِ الَعـــْیَســــسِ بِالَعــْنــتَـِریوِطھِ،        قَـاَرْبــُت ِمـــــْن َمْبُسـ
  :المــیـــــلـــع٭

  :ذكرت مرتین من ذلك قولھ) 2(.الَمْیلَُع ھي الناقة السریعة، یُقال َملََعْت في سیرھا إذا أسرعت
  )الرجز()16/265(،          َوَوْصفَِك الدَّار، َوِذْكِر الَمْربَِع َمْیلَعِ أَْحَسُن ِمْن نَْعِت قَلُوِص 

  :الھوجـــــاء٭
جاء ) 3(.الجمع ھُوجٌ . السریعة، كأنَّ بھا ھََوًجا، والھوج في اللغة التسرع والحمق: الھَْوَجاُء من النوق

  :في قولھ" ھوج"مرة واحدة بصیغة الجمع جاء ذكرھا 
َحاِل، قُبُوُر ُھوجٌ إِلَْیَك َرَمْت بِالقَْوِم    )الطویل()24/173(َكأَنََّما             َجَماِجُمھَا، تَْحَت الرِّ

  :العـــــــیــس٭
الجمع  ذكرت ثالث مرات بصیغة) 4(.الِعْیُس جمع أَْعیَس وَعْیَساء وھي اإلبل یخالط بیاضھا ُشْقَرةٌ 

  :من ذلك قولھ" عیس"
  )الطویل()1/455(بِي وبِھُم تَُمدُّ بَُراھَا الِعیسُ َشتَّاَن َما بَْینِي وبَْیَن َصَحابَتِي،          وَ 

  :الھــــــــجـــان٭
ذكرت مرة واحدة بصیغة ) 5(.یقال نوق ھُُجن وھََجائِن وِھَجانٌ . الخالصة البیاض: من اإلبلانُ جَ الھِ 

  :في قول أبي نواس" جانھ"المفرد 
)الكامل()7/415(ِھَجانُ َواْحتَاَزھَا لَْوٌن َجَرى في ِجْلِدھَا،          یَقٌَق، َكقِْرطَاِس الَولِیِد، 

  :نــــعوتـــھا في ألـــبــــانھا
  :الـــخـــــــــور٭

اَرة، وھي الناقة الغزیرة اللبن ویكون في لبنھا : الُخورُ  ذكر مرة واحدة في )6(.رقةجمع واحدتھا َخوَّ
  :قولھ

  )الرجز()5/211(ِمْن ِعَشاِرِه الُخورُ ِمْن بَْعِد َما َكاَن إِلَى أَْصبَاِرِه         نَْحًضا َكَسْتھُ 
  :الفـــــــــوقة٭
  :جاء ذكرھا مرة واحدة في قولھ)7(.الناقة التي یرجع إلیھا لبنھا بعد الحلب: ةُ وقَ الفُ 

ـــوِق فُـــــوقَةٍ ـاقَـــٍة َعـلَْوُت طَـاِمَسھُ،         بـِنَــَوَسْبَسٍب قْد    )المنسرح()14/305(ِمَن النـُّ
  :الـــالقـــــــح٭

یقال ناقة القٌِح، نوق لََواقٌِح ولُقٌَّح، وتقول عندي لُْقحةٌ ولُقُوٌح، أي عندي ناقة َدُروٌر وھي الحلوب 
  :ذكرت في قولھ)8(.والجمع لِقَاحٌ 

ــــ   )الرجز()2/93(اللِّقَــــــاحِ َغــَذْتھُ َدایَـــــاٌت ِمَن ــــــْصِر والنََجاحِ،         ُمَؤیٌّد بِالنـَّ

                                                          
.7/126ابن سیده، المخصص، - 1
.397صابن الشجري، ما اتفق لفظھ واختلف معناه، - 2
.15/173، ]ھوج[ابن منظور، لسان العرب- 3
.4/244،]عیس[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.5/605،]ھجن[نفسھالمصدر- 5
.7/44ابن سیده، المخصص، - 6
.10/392، ]فوق[ابن منظور، لسان العرب- 7
.409، ص]لقح[الزمخشري، أساس البالغة- 8
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  :نعـــوتـــــــھا في ھـــزالھــــــا
  :الحــــــــرف٭

ذكرت )1(.ناقة َحْرٌف أي ناقة ضامرة تشبیھا لھا بحرف السیف في ھزالھا، أو مضائھا في السیر
  :مرة واحدة في قولھ

ـْنــ   )مجزوء الرمل()10/329(الـاــْیــَس الِعــجَ ـُدَم العِ تَـــْقـ            ـَحـــْرفٍ بِـــُت قَـــْد تَـبَــطـَّ

  :نعــــوتــــــــھا في حركـــــــتــــھا
  :النـــــھــــوز٭

  :ذكرت مرة واحدة في قولھ)2(.ھي الناقة التي تنھض بصدرھا لتمضي في سیرھا: النَھُوزُ 
یِح َما فَاتَ    )الطویل()7/111(بَِرْأٍس َكالَعَالِة وھَـــاِد ـوٌز نَـھُ ْت، وإِن ِھَي أَْعَصفَْت      ِمَن الرِّ

  :نعوتــــــــھــــا في ســیـرھــــــا
  :الراقــــصات٭

، وأرقصھ : ورقصانَایقال َرقََص البعیر َرْقًصا . الرقص ضرب من سیر اإلبل وھو من المجاز َخبَّ
  :جاء ذكرھا مرة واحدة في قولھ) 3(.ارتفعوا وانخفضوا: صاحبھ، وأرقصوا في سیرھم وتراقصوا

اقِــَحـــــلَــــــْفـــــُت    )المجتث()19/74(ـــَواِت ـــــــِة الفَـــــلَـفي لُـــــــجَّ         ـَصــاتِ بِالرَّ

  :ھیأتــــــھا وشكــــــلھانـــــعـــوتـــھا في 
  :القــــــــوداء٭
جاء ذكرھا مرة )4(.للمؤنث وھي اإلبل الطویلة العنق والظھر، مذكرھا أقود وجمعھا قُودٌ اءُ دَ وْ القَ 

  :في قول أبي نواس" قود"واحدة بصیغة الجمع 
َرةً َمــا تُــْسـتََحـثُّ بَِحاِد قُودِ َسأَْرَحُل ِمنْ    )الطویل()6/111(الَمھَاِرْي ِشِملَّةً         ُمــَســـخَّ

  :الــوجنـــــاء٭
جاء ذكرھا مرة واحدة ) 5(.عظیمة الوجنتین أو ُصلبة من الوجین وھي األرض الغلیظة: اءنَ جْ ناقة وَ 

  :في قولھ
ْیِر َراِكبَھَا،   َوْجنَاءُ    )المنسرح()12/328(تَْحِریَك َسْوٍط، َوقَْولَھُ َحْیھَْل       تَْكفِي بِالسَّ

  :نــــعوتـــــــــھا في حـــــمـلھـــا
  :الركـــــــــاب٭

الِرَكاُب ھي اإلبل التي تحمل القوم، وھي ركاب القوم إذا َحَملَت، أو أُِریَد الحمل علیھا، وھو اسم 
  :ذكرت مرة واحدة في الدیوان في قولھ)6(.یطلق على جماعة اإلبل ال على واحده

  )الطویل()14/173(فَأَيُّ فَتًى، بَْعَد الَخِصیِب، تَُزوُر       ِرَكابُنَاإَِذا لَْم تَُزْر أَْرَض الَخِصیِب 
  : المـــــطـــیة٭

  

                                                          
.79، ص]حرف[المصدر السابق- 1
.7/124المخصص، ابن سیده، - 2
.169، ص]رقص[الزمخشري، أساس البالغة- 3
.674-4/673، ]قود[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.7/63ابن سیده، المخصص، - 5
.5/349، ]ركب[ابن منظور، لسان العرب- 6
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بصیغة جاء ذكرھا مرتین) 1(.الَمِطیَّةُ ھي الناقة التي یركب مطاھا أي ظھرھا وجمعھا َمطَایَا وُمِطيٌّ 
  :من ذلك قولھ" مطي"الجمع 

ًدا،     بِنَاالَمِطيُّ َوإَِذا  َحاِل َحَراُم   بَلَْغَن ُمَحمَّ   )الكامل()8/377(فَظُھُوُرھُنَّ َعلَى الرِّ

  :نـــعـــوتــھا في جــمــعـــــھا
  :العــــیــــــر٭

یَر علیھ أو ھي كل ما أُْمتِ . من لفظھاالقافلة عامة، وأصلھا من عار یعیر إذا سار، ال واحد لھا : الِعْیرُ 
وقیل ال تكون ِعیًرا حتى یُمتار علیھا، وأصلھا قافلة الحمیر ثم . ، جمعھا ِعیََراتإبال أو حمیًرا أو بغاال

  :جاء ذكرھا مرة واحدة في تصویر بیاني رائع یقول فیھ)2(.كثرت حتى سمیت بھا كل قافلة
ــِعـــــْیَرهُ ــبُّ َعـــَكــَف الُحـ   )مجزوء الخفیف()11/372(ـَما ،            في فُـــــَؤِدي، َوَخـــــیـَّ

  :القــــــــــــطار٭
ورد ذكره في )3(.أن تشد اإلبل على نسق واحًدا خلف واحٍد على شكل قطارارُ طَ القِ : جاء في اللسان

  :قولھ
)الطویل()13/182(قِطَارِ َراُحوا أََمامَ ، إَِذاقِطَاًرالسَّبِیِل تََراھُُم       ُن أَْبنَاِء االَوُحمْ 

  األرنـــــــــــــــب
  "األرنب، الخرنق، الخزز: "األلفاظ الدالة على األرنب في الدیوان ھي

  :األرنــــــب٭
حیوان معروف قصیر الیدین طویل الرجلین یطأ األرض على مؤخر قوائمھ، الجمع : بُ نَ رْ األَ 

  :جاء ذكره في قول أبي نواس)4(.كالثعالي في الثعالبأََرانِب وأََراٍن على البدل 
  )الرجز()4/51(أَْرنَبِ یَْلَحُق أُْذنَْیِھ بَِحـدِّ الِمْخلَبِ،             فــــََماتَنِْي َوِشیقَةٌ من 

  :الخرنـــــق٭
  :في قولھ" خرانق"ورد بصیغة الجمع )5(.خرنق ثم سخلة ثم أرنبالولد األرنب، فھو أو: الَخْرنَـقُ 

َراِرِق،           َوالنَّْصَب للِجمْ    )الرجز()16/303(الَخَرانِقِ ِن والَوَدَع لَِجْھٍم لَذَّةَ الزَّ
  :الخــــــــزز٭

ورد ذكره بصیغة )6(.ذكر األرنب، الجمع ِخَزانٌ : الَخَزُز بالخاء المعجمة المضمومة وبعداھا زایان
  :في قولھ" خزان"الجمع 

انِ یَْلِوي  ِح    بِِخزَّ َحاَرى الُجمَّ   )الرجز()5/94(یَْنَحى لَھَا بَْعَد الطَِّماحِ األَْطَمِح    الصَّ
  البقــــر الوحشـــــي

  :لقد وردت في الدیوان مجموعة من األلفاظ تدخل ضمن ھذا الحقل الداللي وھي
  :الثور٭
  :جاء ذكره في قول أبي نواس)7(.الذكر من البقر، الجمع أَْثَواٌر وثِیَاٌر وثِیََرةٌ وثِیَرانٌ : رُ وْ الثَ 

  )الرجز()1/248(ِص الِمٍص دِ الِذي َزَمٍع دُ     ، بَِمَكاٍن قاِص،   ثَْورٍ یَا ُربَّ 
  

                                                          
.13/145، ]مطا[السابق المصدر - 1
.4/241، ]عیر[أحمد رضا، معجم متن اللغة - 2
.11/225، ]قطر[العربابن منظور، لسان - 3
.2/656، ]رنب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.1/36الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، - 5
.1/60نفسھ، رجعالم- 6
.87، ص]ثور[بطرس البستاني، محیط المحیط- 7
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  :الجـــؤذر٭
ذكر في قول أبي نواس مشبھا عیني الساقیة )1(.ولد البقرة الوحشیة، الجمع َجَواِذٌر وَجآِذرٌ : الُجْؤُذرُ 

  :بعیني الجؤذر لجمالھما
  )الكامل()11/278(وتَلَفَتَْت بَِسَوالِِف الِخْشِف    َخِرٍق،     ُجؤُذرٍ نَظََرْت بَِعْینَْي 

  :الحـــــور٭
  :جاء ذكرھا في قولھ) 2(.البقر الوحشي: اسم جمع: الُحورُ 

  )الرجز()19/203(الُحورِ ثُمَّ أََحاَل في اْقتِنَاِص     ِمَن الَمْحُذوِر،        لَْم یَقِھَا هللاُ 
  :الخنساء٭

البقرة الوحشیة، سمیت بذلك لخنس أنفھا وأصل الخنس تأخر األنف في الوجھ وقصره : اءُ سَ نْ الخَ 
  :جاء ذكرھا في قولھ)3(.وأن ال یَْسبَُغ إلى الشفة

  )الكامل()19/304(تَنُشُدهُ َشقَائَِق َعالِجٍ،           َوبِھَا إِلْیِھ َصبَابَةٌ َكاألَْولَِق َخْنَساءَ 
  :الشبوب٭

  :ذكر في قول أبي نواس)4(.الثور المسن: الشبوب
قُھُ            النَْثَرة ِمْنھَا بَِوابٍِل قَِصٍف َشبُوبٌ وال    )المنسرح()4/276(بَاتَْت تَُؤرِّ

  :العــــیــــــن٭
أطلق علیھا لسعة .اسم جامع للبقر كالعیس واإلبل وال یوصف بھ الثور واحدة عیناء: نُ یْ العَ 

  :ذكر مرة واحدة في الدیوان ُمضافا للفظ الوحش للداللة على البقر الوحشي في قولھ)5(.َعْینَْیھَا
اتِھَا،       بِأَْكــلٍُب تَمْ    )الرجز()2/77(ِمْن أَْقَواتِھَا الَوْحشِ ِعْینَ تَُعدُّ   َرُح في قِدَّ

  :القرھــــــب٭
جاء ذكره في الدیوان مرتین بصیغة المفرد )6(.الثور المسن الضخم، الجمع قََراِھبٌ : القُْرھُبُ 

  :من ذلك قولھ" قرھب"
)السریع()7/174(ُعفَِّرْت             ِمْن بَـــْعِدِه َعـْنــٌز َویَـْعفُوُر قَْرَھبٌ فََحاَن ِمْنھَا 

  :المـــــھـــاة٭
في " مھًا"ذكرت بصیغة الجمع )7(.َمھَیَاتٌ البقرة الوحشیة البیضاء، الجمع َمھًا، َمھََواٌت،: الَمھَاةُ 

  :قول أبي نواس واصفا كأس الخمر
  )الطویل()7/221(تَدَِّرھَا بِالقِِسيِّ الفََواِرُس َمًھاَرى، َوفي َجنَبَاتِھَا      قََراَرتُھَا ِكسْ 

  :للداللة على جواري القصر وذلك في قولھ"بقر القصور"كما جاء التركیب اإلضافي ٭
  )مجزوء الكامل()3/205(بَــقَــِر القُـــصــورِ ـــأَْلــبَـــاِب من ـــ  َوِة الـ َولَـقَـْد تَـُحلُّ بِـَعـْقـ

  الحــــــــــمار الوحــــــــــشي
  :یمكن إجمال األلفاظ الدالة على الحمار الوحشي في اآلتي

  :األتــــــــــــــان٭

                                                          
.83، ص]جذر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.8/38ابن سیده، المخصص، - 2
.8/39نفسھ، المصدر - 3
.3/266، ]شبب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.8/39ابن سیده، المخصص، - 5
.4/553، ]قره[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6
.5/362، ]مھي[نفسھالمصدر - 7
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في قول أبي " أتان"ذكرت بصیغة المفرد ) 1(.أنثى الحمار الوحشي، جمعھا أُتٌُن وأُْتٌن وآتُن: األَتَانُ 
  :نواس في مھجوه

  )مجزوء الرمل()3/399(أَتَــــــــــانَــــــــــــا اللَْم تُــــــــِرْد إ  ــنَا َمـــا أََراَدْت،    ْمـقَـْد َعـلِـ
  :التولب-العانة-العیر٭

أو ھي كل ما أُْمتِیَر . القافلة عامة، وأصلھا من عار یعیر إذا سار، ال واحد لھا من لفظھا: فالِعْیرُ 
وقیل ال تكون ِعیًرا حتى یُمتار علیھا، وأصلھا قافلة الحمیر . ، جمعھا ِعیََراتالاأو حمیًرا أو بغالعلیھ إب

أما العانة فھي األتان وتطلق كذلك على القطیع من حمر الوحش، )2(.ثم كثرت حتى سمیت بھا كل قافلة
ھ إلى أن ینفصل من ) 3(.الجمع ُعونٌ  ضاعوأما التولب فھو ولد األتان من حین تضعھ أُمُّ لقد جاء )4(.الرِّ

  :ذكرھم في قولھ
)الرجز()6/51(تَْولَبِ ، وأُُم َعْیُر َعانَاتٍ َمْقلُوبَةَ الِجْلَدِة أو لَْم تُْقلَبِ،              وَ 

  :الجــــــــأب٭
  :ورد ذكره في قولھ) 5(.الغلیظ من حمر الوحش: الَجأُْب یھمز وال یھمز

ـــَجـــــأْبٌ ـَســْر       ـــــــحَّ نـــــــيُّ فََحـأََمـــ   )مجزوء الرجز()9/141(ـَغْر َربَـــــاُع الُمتـَّ
  :الحـــــقـــب٭

جاء ذكرھا بصیغة الجمع )6(.وھي األتان التي في خاصرتھا بیاض: جمع مفرده حقباءبُ قْ الحُ 
  :وذلك في قولھ" حقب"

  )مجزوء الرجز()10/141(ُصــْر بِـــأَْثــبَـاِج القُــَرى ـَكــاألَُكـــْر،       تُــبٍ بِــحـُْقــُدو یَــْحــ
  :الصلصال-األخـــــدري٭

وأما ) 7().نوع من الحمر الوحشیة(فھو نوع من الُحُمِر الوحشیة أكبر من الفََراء : يُ رِ دَ خْ أما األَ 
  :جاء ذكرھما في قولھ)8(.فیطلق على الحمار شدید النُّھَاق: الُ صَ لْ الصَ 

  )المنسرح()9/276(، أَِمیِن الفُُصوِص والُوظُِف َصالِ َصْلـ   ـــ  ، ُصْلِب النََّواِھِق، أَْخَدِريٍّ وَ 
  :النـــحـــائص٭

) 9(.النََّحائُِص جمع مفرده النَُّحوُص وھي األتان لیس لھا ولد وال لبن أو التي منعھا السمن من الحمل

  :الحمار الوحشي في قولھللداللة على " ذو"ولقد جاء ذكرھا مرة واحدة مضافة إلى 
  )البسیط()9/283(َمنَاِسًجا، وَشنَْت ُمْلطًا َوأَْطبَاقَا بَاٍه إَِذا اتََّسقَْت         أَشْ ُذو نََحائَِص أَْو 

  :للداللة على حمر الوحش وذلك في قولھ" سوام الوحش"كما جاء التركیب اإلضافي ٭
  )الرجز()11/67(ـَرى ظُــْفــِرِه ونَـــابِـِھ ــھُــنَّ أَْسـفَ      تُْحتََوى بِـِھ َسَواَم الَوْحشِ تََرى 

  الخـــــــــــیــــــــــل
  :الجـــواد-الخـــیـــــل٭

  مفرده وقیل . والنفرواحد لھ من لفظھ كالقوم والرھط على جماعة األفراس ال" لُ یْ الخَ "یطلق لفظ 

                                                          
.1/141، ]أتن[المصدر السابق - 1
..4/241، ]عیر[المصدر نفسھ- 2
.646، ص]عون[بطرس البستاني، محیط المحیط- 3
.8/44ابن سیده، المخصص، - 4
.1/461،]جأب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.8/38ابن سیده، المخصص، - 6
.170، ص]خدر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 7
.8/50ابن سیده، المخصص، - 8
.882، ص]نحص[بطرس البستاني، محیط المحیط- 9
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فھو الفرس الجید العدو، سمي بذلك : ادُ وَ أما الجَ )1(.َخائٌِل، قالھ أبو عبیدة وھي مؤنثة والجمع ُخیُولٌ 
ورد ذكرھما معا في قول أبي نواس ) 2(.یجود بجریھ واألنثى جواد والجمع ُجوٌد وِجیَاٌد كثوٌب وثیابألنھ 

  :مشبھا ممدوحھ بالجواد الذي ال یُبَاَرى
  )مجزوء الرمل()36/288(َســــْبــقًا الَخْیلَ قَـــْد أَفَـاَت     ،       َجـــَوادٍ ــْرَي َوَجـــــَرى َجـــ

  :في مثل قولھ" جیاد"كما جاء الجواد بصیغة الجمع 
ھَاِن الِجیَادُ َوإَِذا َما َجَرى    )الخفیف()15/436(طََواھَا            أَْوَحِديُّ الِعنَاِن، یَْوَم الرِّ

  :ثــــــــــــــادق٭
للداللة على اسم فرسجاء ذكره مرة واحدة) 3(.السحاب الھاطلاسم فرس وتطلق كذلك على : قادِ ثَ 

  :في قولھ
  )الطویل()22/46(َوَجْیَش القَنَاِن، یَا بَنِي آِكَل الَكْلِب أَْیَن َرْأُسھُ،       ثَاِدقًا َسأَْلتُمفَھَال

  :القـــــــارح-الجــــذع٭
لقد جاء ذكرھما معا في )4(.قارح: الخامسة یقال لھجذع وإذا بلغ سنتھ : یقال للفرس في سنتھ الثانیة

  :قول أبي نواس مشبھا ممدوحھ بالفرس القارح وخصومھ بالجذاع
  )البسیط()16/86(قَِرَحا، إَِذا الَمْیَداُن َماطَلَھَا،         بَِشأِو ُمطَّلِِع الَغایَاِت قَْد لِْلِجَذاعِ َمْن 

  :الســــــلوف٭
  :جاء ذكره مرة واحدة في قولھ) 5(.السریع من الخیل، الجمع ُسْلٌف وُسلُفٌ على " السلوف"یطلق لفظ 

  :قولھ
  )الرجز()15/273(،               من الفُیُوِج، ِمْئفًَرا، َزفُوفَا َسلُوفَافَاْنظُْر لَھُ َمِطیَّةً 

  :الصریـــــح٭
ء ذكره مرة جا) 6(.اسم فحل من خیل العرب معروف، یقال فرس صریح من خیل صرائح: الَصِریحُ 

  :مرة واحدة في قولھ
ِریحُ َوھََب    )الكامل()16/85(لَھُ َسنَابِلُھُ،           َوأََعاَرهُ التَْحِجیَل والقُُرَحا الصَّ

  :المصعــب٭
  :جاء ذكره في قولھ)7(.على الفحل الذي یُترك ویعفى من الركوب والحمل" الُمْصَعبُ "یطلق لفظ 

  )الرجز()7/51(هُ بَِجْوِز القَْرھَِب الیَْقِذُف َجا              الُمْصَعبِ َوِمْرَجٌل یَْھِدُر ھَْدَر 
  :العــــتــــد٭

  :ذكر في قولھ)8(.الُمَعدُّ للجري وكذلك الشدید التام الخلق، للمذكر والمؤنث: الَعتَُد والَعتُِد من الخیل
  )الكامل()15/85(یَِطیُر إَِذا ھَتَْفُت بِِھ،         فَإَِذا َرِضیُت بًِعْفِوِه َسبََحا َعــتَـــدٌ 

  :الفـــــرس٭
  . وتصغیره فَُریٌس، الجمع أَْفَراٌس وفُروسٌ " للذكر واألنثى وأصلھ التأنیث"واحد الخیل : الفََرسُ 

                                                          
.1/432الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، - 1
.1/310نفسھ،المرجع - 2
.70ما اتفق لفظھ واختلف معناه، صابن الشجري،- 3
.119الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة، ص- 4
.3/193، ]سلف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.7/341، ]صرح[ابن منظور، لسان العرب- 6
.3/452، ]صعب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 7
.485، ص]عتد[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 8
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جاء ذكره في الدیوان ) 1(.فَُرْیَسةولم یسمع في المؤنث فرسة ولكن ابن جني حكاھا؛ وتصغیرھا 
  :ثالث مرات من ذلك قولھ في مھجوه

  )البسیط()8/222(؟ الفََرسُ َما َزاَد َذاَك َعلَى لُْؤٍم ُخِصْصَت بِِھ،     َوَكْیَف یَْعِدُل َعْیَر الَعانَِة 

  الغـــــــــــنـــــم
  :یمكن إجمال األلفاظ الدالة على الغنم في اآلتي

  :الجـــــــزر٭
جاء ذكره في الدیوان مرة )2(.، واحدتھا جزرةرزَ ـــــجَ : یقال لما یذبح من الشاء ذكًرا كان أو أنثى

  :وذلك في قولھ" ُجُزر"واحدة بصیغة الجمع 
  )مجزوء الرجز()3/141(َكْر ،           َكــلُّ َجـــنِیٍن َما اْشـــتَــُزرْ الُجـــَكـــاَن لَــھُ ِمَن 

  :الســـــرح٭
جاء ذكره مرة واحدة من باب المجاز ) 3(.الماشیة": سرحة"مصدر جمعھ ُسُروٌح وواحدتھ الَسْرحُ 

  :في قولھ
  )الكامل()4/377(اللَّْھِو َحْیُث أََساُموا َسْرحَ َوأََسْمُت    َدْلِوِھْم،    َولَقَْد نَھَْزُت َمَع الُغَواِة بِ 

  :الشـــــــاة٭
ذكرت )4(.شاة للذكر واألنثى، الجمع َشاٌء وِشیَاهٌ وِشَواهٌ وأََشاِوهٌ وِشیَّھٌ وَشِويٌ : الغنمیقال للواحدة من 

  :وذلك في قولھ" شاة"أربع مرات؛ واحدة بصیغة المفرد 
یفَاِن من ُعفَاتِھَا    )الرجز()15/77(َحتَى تََرى القِْدَر َعلَى ِمْثفَاتِھَا              َكثِیَرة الضِّ

  )الرجز()16/77(َشاتَِھاھَا بَِجوِز الَجایَْقِذُف 
  :من ذلك قولھ" شاء"وثالث بصیغة الجمع 

  )السریع()1/1(؟ الَشاءَ یَا َراِكبًا أَْقبََل ِمْن ثَْھَمٍد،             َكْیَف تََرْكَت اِإلبَِل و
  :العـــــنز- المـــــعز٭

، "ماعز"وھو اسم جنس واحده . خالف الضأن من الغنم أي ذوات الشعر واألذناب القصارالَمْعزُ 
ي بذلك لشدة وصالبة فیھ التكون في الضأن فھي األنثى من المعز، : الَعْنزُ أما ) 5(.الجمع أَْمُعٌز وَمِعیٌز، سمِّ

  :جاء ذكر كل منھما مرة واحدة وذلك في قولھ)6(.الجمع ِعنَاٌز وأَْعنٌُز وُعنُوزٌ 
ْرِب بِِمْعَزىَوَدْعِدعْ اُس الفَِعاَل فَُخْذ َعًصا   إَِذا اْبتََدَر النَّ    )الطویل()8/46(یَا اْبَن َصانًِعة الزِّ

  :وقولھ
  )یعالسر()7/174(َویَْعفُوُر َعْنزٌ فََحاَن ِمْنھَا قَْرھٌَب ُعفَِّرْت          ِمْن بَْعِدِه 

  :النــعجـــــة٭
، " نعاج"جاء ذكرھا مرة واحدة بصیغة الجمع )7(.األنثى من الضأن، جمعھا نَِعاٌج ونََعَجاتٌ : النَْعَجةُ 

  :وذلك في قولھ، وقد استعملھا أبو نواس مجازا للداللة على الناس الضعفاء ،
)الوافر()17/226! (ثََغْت بَِشْتِمي      َوفِي َزَمَعاتِِھنَّ َدُم الِغَراِس؟النَِّعاجِ فََما بَاُل 

  :النـــــقــــد٭

                                                          
.385-4/384، ]فرس[المصدر نفسھ - 1
.8/17ابن سیده، المخصص، - 2
.16، ص]سرح[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.410، ص]شوه[نفسھ المصدر - 4
.728، ص]معز[المصدر نفسھ - 5
.533، ص]عنز[نفسھالمصدر - 6
.819ص ، ]نعج[نفسھالمصدر - 7
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جنس من الغنم قبیح الشكل صغیر األرجل یكون بالبحرین، ومنھ المثل أََذلُّ من النقد، الجمع :النَّْقدُ 
  :جاء ذكره في قولھ) 1(.نِقَاٌد ونِقَاَدةٌ 

ــقَـــدِ تََصایُــــَح التَْجلُُب الفَِجاُج إِلَى             أَُذنَْیَك إِ البَِحْیُث    )المنسرح()5/116(النـَّ
  :الســــخل-الھجـــمة٭

ھ، ذكًرا كان أو أنثى: الَسْخلُ وأما ) 2(.فھي النعجة الھرمةالَھَجَمةُ أما ) 3(.فھو ولد الشاة حین تضعھ أُمُّ

  :نواسلقد جاء ذكرھما في قول أبي ) 3(.أنثى
ْئُب الَھْجَمةٌ لَنَا    )الطویل()1/166(َراَعھَا نَْزُو الفَِحالَِة والَخْطُر ،    َوالَسْخلََھایُْدِرُك الذِّ

  الـــــــــــــفــــــــــأر
لقد جاء ذكره في ) 4(.دویبة في البیوت تصطادھا الھرة، الجمع فِْئَراٌن وفِئَِرةٌ للمذكر والمؤنث: الفَأْرُ 

  :نواسقول أبي 
ــْوُر الَعَب الُحبُّ بِقَْلبِي، َكَما        تَـــالتَ  ـنـَّ   )السریع()6/208(بِالفَـاَرهْ َعـَب السِّ

  الخــــــنــــزیــــر
ورد ذكره في قول )5(.حیوان قبیح الشكل صعب المراس قذر في الغایة، الجمع خنازیر: الِخْنِزیرُ 

  :أبي نواس مشبھا مھجوه بالخنزیر
انِیَِة       َشَرٌف ِخْنِزیرُ ُزْنبُوُر، یَا  َك أَْن تَُسمَّى َزانِیَْھ أل، یَا اْبَن الزَّ   )الكامل()1/477(مِّ

  الفـــــــــــــیــــــل
حیوان عجیب من أعظم الحیوانات وأضخمھا، ومن عجیب أمره أنھ ینام واقفا دون االستناد : الفِیلُ 

أن قوائمھ ال یوجد فیھا مفصل، كما أنھ یأكل الحطب وال یشق علیھ إلى شجرة أو حائط ونحو ذلك؛ ذلك 
لھ خرطوٌم طویٌل یقوم مقام ید االنسان یرفع بھ العلف والماء إلى فمھ ویضرب بھ، الجمع أَْفیَاٌل . قضمھ

  :ذكر في قولھ) 6(.وفُیُوٌل وفِیَلَةٌ وال یقال أَْفیُلَةٌ 
ْلَت فِیِھ        )الوافر()4/252(في ُسمِّ الِخیَاِط الفِیلِ ُدُخوُل    َوِمْن ُدوِن الَِّذي أَمَّ

  الســـــــنــجــاب

حیوان أكبر من الفأر یعیش في الشجر العالي، وبره في غایة النعومة تتخذ منھ الفراء : الِسْنَجابُ 

جاء ذكره في قولھ واصفا القفاز )8(.یضرب بھ المثل في خفة الصعود لسرعة تسلقھ الشجر) 7(.النفیسة

  :الذي لبسھ للصید بأنھ مصنوع من فروة السنجاب

  )الرجز) (2/148(، لَُؤاًما، أَْوبََرا ِسْنَجابٍ َكَسْوُت َكفِّْي َدْستَبَانًا ُمْشَعَرا،      فَْرَوةَ 

  الــــظـــــــبــــاء
  :التـــــــیـــس٭

جاء ذكره في قول )1(.الجمع تُیُوٌس، أَْتیَاٌس تِیََسةٌ وَمْتیُوَساءٌ ذكر الظبي إذا أتى علیھ سنة، : التَْیسُ 
  :أبي نواس

                                                          
.911، ص]نقد[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.856، ص]ھجم[المنجد في اللغةلویس معلوف، - 2
.121الثعالبي، فقھ اللغة وسرالعربیة، ص- 3
.567، ص]فأر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.257، ص]خنز[بطرس البستاني، محیط المحیط- 5
.709، ص]فیل[نفسھالمصدر - 6
.3/221، ]سنج[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 7
. 354، ص]سنج[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 8
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ــْیــسُ فَتََعایَا    )المدید()9/40(ِحیَن َكبَا             َوَدنَا فُوهُ ِمَن الَعْجِب التـَّ
  
  

  :الخـــشـــف٭
یَُسمَّى بذلك في أول ذھب وإنما : ولد الظبیة والخشف من قولھم خشف في األرض: الِخْشفُ 

  :جاء ذكره مرتین من ذلك قولھ مشبھا الغالم بالخشف) 2(.مشیتھ
)الھزج()6/369(َكاَن لِي ِسْلَما لِـِخـــْشـٍف فَقَْد أَْصبَْحُت َذا ِعــْشقٍ              

:الرشـــــــــأ٭
ھ  َك ومشى مع أُمِّ جاء ذكره في الدیوان ست )3(.أَْرَشاءٌ ، الجمع َرَشـــأیقال للظبي إذا قَِوَي وتََحرَّ

  :مرات للتشبیھ من ذلك قولھ مشبھا ممدوحھ بالرشأ
نــیَا ِمــَن الفِـتَِن الَمــــــاللَــــوْ َرَشـــأٌ    )الرمل()5/444(َحـتُـھُ                 َخــــلَـِت الدُّ

  :الشـــــادن- الـــریم٭
ْیــــمُ أما  أكثر ) 5(.فھو الظبي إذا طلع قرناه: الَشاِدنُ وأما )4(.البیاضفھو الظبي الخالص : الرِّ

  :ورودھما في الدیوان للتشبیھ من ذلك قول أبي نواس
یــْمِ الــَوْیــلِي َعلَى    )مجزوء الكامل()5/48(األَْحَوى األَقَبِّ الَشــــاِدنِ ـــِر الَغــــِریـ    ـــ  رِّ

  :الظــــــــــــبي٭
أكثر )6(.األنثى والظبیة أنثى الغزال، الجمع ِظبَاٌء وأَْظِب وظُبِيٌّ وظَبَیَاتِ الغزال للذكر و: الظَْبيُّ 

عشرة مرة بصیغة المفرد جاء ذكره في الدیوان ثالثا وعشرین مرة؛ ثالث. تشبیھوروده في الدیوان لل
  :من ذلك قولھ" ظبي"

  )المجتث()3/13(َعــلَْیِھ ِمْن ُكــلِّ َجــانِْب        یَِمْیُل التََّصابِي    ظَـْبـــیًــا

  :من ذلك قولھ" ظباء، أظب"وعشر مرات بصیغة الجمع 

  )مجزوء الرمل()6/329(الَن، فَـیَـْمـشـِیَن ثِــقَــا   یَــتَـــَزاَوْر     ـــ   ِظـــبَــــاءٍ في 

  )المدید()2/40(أَْظـــــِب فَـَدفَـْعـنَـــاهُ َعلَى           فََســَمــْونَا لِْلـَحِزیِز بِـِھ،      

  :العــــــــفــــــر٭
ُر وھو من الظباء الذي تعلو بیاضھ ُحْمَرةٌ وقیل ھو منھا الذي في َسَراتھ فجمع مفرده األَعْ ُر فالعُ 

  :وذلك في قولھ" عفر"جاء ذكره بصیغة الجمع )7(.ُحْمًرة وبنائقھ بِیضٌ 
  )الكامل()6/167(الُعْفرُ َصاَم النَّھَاُر، وقَالَِت         ةَ، إَِذا   التَُجوُب بَِي الفَ َولَقَْد 

  :الیعفور-العلجوم٭
فھو الظبي بلون التراب، األنثى یعفورة والجمع الیَْعفُورُ وأما )8(.فھو الظبي اآلدمالُعْلُجومُ أما 

  :جاء ذكرھما في قولھ)9(.یعافیر

                                                                                                                                                                                    
.76، ص]تاس[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.8/21ابن سیده، المخصص، - 2
.257-5/256، ]رشأ[ابن منظور، لسان العرب- 3
.2/685، ]ریم[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.8/21ابن سیده، المخصص، - 5
.479، ص]ظبى[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
.8/25ابن سیده، المخصص، - 7
.625، ص]علج[بطرس البستاني، محیط المحیط- 8
.4/146، ]عفر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 9



حقل األلفاظ الخاصة بالحیوانات و الطیور و الحشرات و الزواحف         الفصل الثاني                      

53

  )الرجز()22/203(یَْعفُورِ إِلَى ُعْلُجوًماِعْشریَن          فََردَّ قَْبَل األَْیِن والفُتُوِر، 

  

  :العـــــلھب٭
  :جاءذكره في قولھ)1(.التیس أو المسن من الظباء: الَعْلھَبُ 

ا َرأَى   )الرجز()5/253(َسابََحھُ، َوَمرَّ في التِبَاِطِھ   في أَْقواِطِھ،        الَعْلَھبَ لَمَّ

  :الغـــــزال٭

جاء ذكره في الدیوان ) 2(.الشادن حین یتحرك ویمشي، الجمع ِغْزلَةٌ وِغْزَالٌن واألنثى َغَزالَةٌ : الَغَزالُ 

  :من باب التشبیھ من ذلك قولھ" غزال"الدیوان تسع مرات بصیغة المفرد 

  )الخفیف()9/411(بِبَنَاٍن            نَاِعَماٍت یَِزیُدھَا الَغْمُر لِینَا یُـــــِدیُرھَاَغـــــَزالٍ وَ 

  :الكــــانس٭

في " ُكنَّس"جاء ذكره بصیغة الجمع ) 3(.الظبي یدخل في كناسھ: جمع ُكنَّس وُكنُوٌس وَكَوانِسٌ الَكانِسُ 

  :في قولھ

  )السریع()4/174(األَْحــَداِث َمْقُدوُر لم یَُصْب             بِــــھَا ِمنَ ُكنًَّسا َحتّى َذَعْرنَا 

  الـــــــــوعــــــــل

  "األدفى، األعصم، الفدور، الغفر: " األلفاظ الدالة على الوعل في الدیوان

  :األدفــــــــــــى٭

جاء ذكره في قول أبي ) 4(.ھو الوعل الذي یَْعَوُج قرناه وینعطفان على ظھره واألنثى َدْفَواءٌ األَْدفَى

  :نواس

  )الرجز()3/51(َمْیَساِن الَمْنَكبِ،        یَُشبُّ في القَْوِد ُشبُوَب الُمقََرِب أَْدفَىِمْن ُكلِّ 

  :الفـــدور-األعصـــم٭
فھو من الوعول الذي تمَّ الفَُدورُ وأما )5(.فھو الوعل الذي في یدیھ أو في إحداھما بیاضاألَْعَصمُ أما 

  :جاء ذكرھما في قولھ) 6(.تمَّ سنُّھ وذكاؤه، الجمع فُْدٌر وفُُدرٌ 
  )الرجز()8/156(الفُُدوَراواألْعَصمَ َوالَخْلُق قَْد یَْطلُبُھُ ظَِھیَرا،            یَْقتَنُِص 

  :في قولھ" فعالء"على وزن " عصماء"وجاء األعصم بصیغة المؤنث 
  )الرجز()3/269(في أَْعلَى َشَرْف َعْصَماءُ ھَاتِیَك، أَو    َكأَنَّھُ ُمــْستَْقِعـٌد ِمـــَن الَخــَرْف،    

                                                          
.8/23ابن سیده، المخصص، - 1
.550، ص]غزل[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.700، ص]كنس[نفسھالمصدر - 3
.8/30ابن سیده، المخصص، - 4
.8/30نفسھ،المصدر - 5
.8/30نفسھ، المصدر - 6
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  : ذكر في قولھ)1(.ولد الوعل، یجمع على ِغفَِرة وأَْغفَاٌر وُغفُورٌ : الُغفُرُ :الغــــــفـــر٭

)البسیط()1/283(َرَعى بِأَْخیَافِھَا َشثًّا وطُبَّاقَا     بَِشاِھقٍَة،   ُغْفرٌ ھَْل ُمْخِطىٌء َحْتفَھُ 

  :حـیـوانـات مــــفـترسة-ب

  األســـــــــــــــــد

  :األســــــــــد٭

ھا قوة وأكثرھا ُجْرأَة وأعظمھا ھیبة وأھولھا منظًرا: األََسدُ  یجمع على أُُسٍد . من السباع وھو أشدُّ

في الدیوان بالشجاعة " األسد"ولقد اقترن ذكر )2(.وأُْسَدان وَمأَْسَدةٌ واألنثى أََسَدةٌ وأُْسٍد وأُُسوٍد وآَساٍد وآُسد 

  :والقوة فكثیًرا ما شبھ بھ أبو نواس ممدوحیھ فمن ذلك قولھ مشبھا ممدوحھ باألسد في قولھ

  )المدید()30/213(تَْدَمى َشبَا ظُفُِرْه أََســـــــــــدٌ َراَح في ثِْنیَْي ُمفَــــــــــاَضتِھِ،          

  )المنسرح()21/69(ِعبِھَا اللََدى مَ أُْســـــــدٌ ُد الَخْیِل   َعْمُرو وقَْیٌس واألَْشتََراِن َوَزیْـ      ــ  

  :البـــختي، الــــورد، الشرنبث، األغــــلب، المصمعد٭

  :لقد جاء ذكرھم جمیعا في بیت یقول فیھ أبو نواس

  )الرجز()5/121(َشَرْنبٍَث أَْغلََب ُمْصَمِعدِّ               َوْرِد بِنَْحِر بُْختِيٍّ َوَشْجرِ 

فوردت الَشَرْنبَثُ وأما ) 3(.من أسماء األسد: وأما الَوْردُ . یتبین من السیاق أنھ اسم لألسد: البُْختِيفأما
فھو األسد، سمي بذلك لغلظ رقبتھ : األَْغلَبُ وأما)4(.بمعنى الغلیظ" شرنبذ"في قاموس محیط المحیط بالذال 

  )6(.فھو السریع في جریھ وھو من أسماء األسد: الُمْصَمِعدُ وأما ) 5(.رقبتھ فھي صفة غالبة علیھ

  :الضــــــبــارم٭

بَاِرمُ    :جاء ذكره في قولھ)7(.األسد الشدید الخلق الموثَّقھ: الضُّ

  )الكامل()21/336(الَمنََع الفََضاَء، َوقَْد یَُرى      من قَْبِل َما ھَُو، َمْھیًَعا َمْسبُوُضبَاِرمِ وَ 

  :الضـــــیغــــم٭

                                                          
.555، ص]غفر[لوف، المنجد في اللغةلویس مع- 1
.9، ص]أسد[بطرس البستاني، محیط المحیط- 2
.5/736،]ورد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.463، ص]شرن[بطرس البستاني، محیط المحیط- 4
.4/312، ]غلب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.518، ص]صمع[بطرس البستاني، محیط المحیط- 6
.3/529، ]ضبر[متن اللغةأحمد رضا، معجم - 7
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ْغمُ ، أسماء األسد من: الَضْیَغمُ  م والضَّ غَّ   :ذكر في قولھ)1(.العض: وھو الشدید الضَّ

  )الكامل()12/246(قَْصقَاُص َضْیَغٌم ُزْنبُوُر، فَاْنظُْر، ھَْل بَقِي لََك َمْعَزٌم؟       فَلَقَْد َسَما لََك 

من أسماء األسد واللیث في اللغة تعني القوة والشدة، الجمع لیوث، واألنثى : اللَْیثُ :اللـــــــیـــث٭
؛ فتارة شبھ ممدوحھ باللیث "لیث"ورد ذكره في الدیوان ثالث مرات بصیغة المفرد )2(.لیثة جمعھا لیثات

  :فقال

  )الطویل()17/437(في َمَضاِء ِسنَاِن لَْیثٍ بَِصْولَةِ    لَعَواُن َسَما لَھَا         َوإِْن ُشبَِّت الَحْرُب ا

  :وتارة أخرى شبھ سفینة األمین باللیث فقال

ا،       ِرَكـــابُھُ ِســـْرَن بَ فَــإَِذا َما    )الخفیف()2/34(غاِب لَـــْیـــــثَ َساَر في الَماِء َراِكبًا   ـــّرً

  الثـــــــــعـــــلــــب

  :الثــعــلـب٭

یتساقط شعره كل . َحیََواٌن محتال مراوغ شدید المكر وااللتفات یضرب بھ المثل في ذلك: الثَْعلَبُ 
جاء ذكره )3(.قیل ھو للذكر واألنثى، الجمع ثََعالُِب وثََعالٍ .شعر االنسان بداء الثعلبسنة لذلك ُسمي سقوط 

  :من ذلك قول أبي نواس" ثعلب"في الدیوان ست مرات بصیغة المفرد 

ا َغَدا    )الرجز()1/10(َواألََجُل الَمْقُدوُر ِمْن َوَرائِِھ     في اْعتَِدائِِھ        الثَْعلَبُ لَمَّ

  :الثـــعـــالة٭

  :جاء ذكرھا في قولھ)4(.اسم علم ألنثى الثعالب ال ینصرف: الثَُعالَةُ 

  )الرجز()1/330(!الَوطَالََما َوطَالََما َوطَا  ،         الثُــَعــاقَْد طَالََما أَْفلَتِّ یَا 

  .ُحذفت تاء ثعالة ھنا للترخیم

  الــــــــذئـــــــــــب

  :الــذئـــــب٭

وھو كلب البر، قیل ُسميَّ ذئبًا ألنھ . ویصح فیھ ترك الھمز، الجمع ِذئَاٌب وأَْذُؤٌب وُذْؤبَانٌ : الِذْئبُ 
وھو حیوان معروف بخبثھ یضرب بھ المثل ) 5(.یذھب ویجيء أو ألنھ إذا طرد من وجھ جاء من وجھ آخر

                                                          
.8/62ابن سیده، المخصص، - 1
.5/222، ]لیث[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.80، ص]ثعل[بطرس البستاني، محیط المحیط- 3
.80، ص]ثعل[نفسھالمصدر - 4
.303، ص]ذأب[نفسھالمصدر - 5
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ن بالھمز غة المفرد، مرتاوان أربع مرات بصیجاء ذكره في الدی)1(".أخبث من ذئب: "المثل في ذلك فیقال
  :من ذلك قولھ" ذیب"وأخرى من غیر ھمز " ذئب"

یبِ ِمْن َصاِحٍب َكاَن ُدْنیَائِي وآِخَرتِي،      َعَدا َعلَيَّ ِجھَاًرا ِعْدَوةَ    )البسیط()2/57(الذِّ

ئْــبُ َمـــْرٍت، إَِذا    )مجزوء الرجز()2/141(ـــــْر ھَا، ِمَن القَــْوِم، األَثَــاْفتَقَْر،            بِــالــذِّ

  :الـــــذیــــــخ٭

یخُ    :ورد ذكره في قولھ)2(.الذئب الجريء، الجمع أَْذیَاٌخ وُذیُوٌخ وِذیََخةٌ : الذِّ

یــــِخ ــلُوِل أَْنُدبُھَا،         ِي الــطُّـــِآل الوَ  ْقِش ِمْن قََرانِبِھَا الذِّ   )المنسرح()2/69(والرُّ

  :الســــــیـــــد٭

  :وذلك في قولھ" سیدان"ذكره بصیغة الجمع جاء)3(.الذئب جمعھ سیدان واألنثى سیدة: الَسیِّدُ 

ْیَدانِ اـــــ   لَى لََواِحَق َكـ   بِالَخْیِل ُشْعثًا عَ    )المنسرح()8/69(تُْعطَى َمَدى َمَذاِھبِھَا لسِّ

  الســـــــــــــبــع

ما أكل اللحم خالًصا، الجمع : والسبع من الطیر. الُمْفتَِرِس من الحیوانات مطلقایطلق لفظ السبع على 
جاء ذكره في الدیوان مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد )4(.مؤنثھ َسبَُعةٌ وَسْبَعةٌ . أَْسبٌُع وِسبَاٌع وُسبُوٌع وُسبُوَعةٌ 

  :في قولھ" سبع"

  )السریع()21/407(في القَْدِر، إِْن فَْوقَا َوإِْن ُدونَا   ْعَمةٌ ِمْثلَھُ          طُ َســـْبـــعٍ لِـُكــلِ 

  :في قولھ" سباع"وأخرى بصیغة الجمع 

َجــى، إِْذ                 ُكْنتُُم، َشـــاَء  ــبَــفَاْقتََسْمتُم في الدُّ   )مجزوء الرمل()7/264(اِع السِّ

  الفـــــــــــــــھــــــد

نوع من السباع بین الكلب والنمر قوائمھ أطول من قوائم النمر وھو ُمنَقَّطٌ بنقط سود ال یتشكل :الفَْھدُ 
منھا حلق كالنمر، یشتھر بكثرة نومھ لذا یضرب بھ المثل في النوم، األنثى تسمى فھدة، الجمع فُھُوٌد 

  :جاء ذكره في الدیوان ثالث مرات من ذلك قول أبي نواس)5(.وأَْفھُدٌ 

)المتقارب()1/130(الفَْھَدهْ والفَْھدُ تَُؤدَُّب فِیھَا البَُزاةُ،             َویُْمتََحُن َوَدارٍ 

  الــــــــوحــــــــــش

  لفظ یطلق على دواب البر التي ال تستأنس وعلى كل شيء یستوحش عن الناس فھو َوْحٌش، :الَوْحشُ 

" وحش"ذكر خمس مرات؛ أربع بصیغة المفرد )1(.الجمع ُوُحوٌش وُوْحَشاٌن والواحد منھا َوْحِشيٌّ 
  :من ذلك قولھ

                                                          
.6/410الجاحظ، الحیوان، - 1
.241، ص]ذیخ[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.361، ص]ساد[نفسھ المصدر - 3
.319ص،]سبع[یس معلوف، المنجد في اللغةلو- 4
.597، ص]فھد[نفسھالمصدر - 5
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  )الرجز()11/156(َجْمًعا أو بََغى الَعِسیَرا الَوْحشَ و  ْرِسلُھُ النُُّسوَرا       َولَْو بَـــــَغى ُمــ

  :وذلك في قولھ" وحوش"وواحدة بصیغة الجمع 

ا           َوَال تَْشقَى بَِغْدَوتِِھ  نِّ زّرً   )الوافر()5/244(الُوُحوشُ یَِزرُّ ِرَعالَھَا بِالسِّ

  

  الســــــــــنـــــور

  :جاء ذكره مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد وذلك في قول أبي نواس)2(.الھرُّ والجمع سنانیر: الَسنُورُ ٭

نَّْورُ َعَب تَال       َعَب الُحبُّ بِقَْلبِي، َكَما      التَ    )السریع()6/208(بالفَاَرْه السِّ

  :وذلك في قولھ" سنانیر"وجاء لفظ السنور بصیغة الجمع 

  )الطویل()6/453(تُِدیُر ُعیُونَھَا َسنَانِیرٍ َوُزْرَق     تَا َعَواِكَف َحْولَھَا       َكأَنَّ یََواقِی

  الكــــــــــلــــــب

ٌب وأَْكلُب الوغلب على الحیوان النابح المعروف، الجمع كِ . ل سبع یعضّ یطلق لفظ الكلب على ك
ولقد حظي ھذا الحیوان باھتمام لم یحظ بھ غیره من الحیوانات في شعر )3(.بَاتب وِكالوجمع الجمع أََكالِ 

أبي نواس؛ إذ أفرد لھ القصائد فاستقصى فیھا صفاتھ وعدد مكارمھ وتفنن في تصویره فأخرجھ في أبھى 
  .حللھ

من ذلك قولھ في " كلب"عشرة مرة بصیغة المفرد جاء ذكره في الدیوان تسع عشرة مرة؛ أربع
  :إحدى طردیاتھ

  )المدید()1/40(،             طَالِبًا للَصْیِد في َصْحبِي َكـــْلــبِيُربََّما أَْغُدو َمِعي

  :من ذلك قولھ" كالب، أكلب"وخمس مرات بصیغة الجمع 

  )الكامل()2/358(یَبِْتَن َعْن َسنَِن الطَِّریِق بَِمْعِزِل فَ    ،       بُــھُ الِكـــَعَرفَْت بَیَاَت الطَاِرقِیَن 

ِب بِــأَْكـــلُبِ لِـــفِـْتـیَـٍة قَـْد بَــكَّــُروا  ـأَدُّ بُــوھَا أَْحَسَن التـَّ   )الرجز()2/51(،             قَــْد أَدَّ

  :ومن األلفاظ الدالة على الكلب في الدیوان

  :الجــــــــــرو٭

ولد الكلب، الجمع أَْجٍر وأْجَراء وِجَراء، وجمع الجمع : والُجْرُو والِجْرُو والكسر منھ أفصحالَجْرُو 
  :وذلك في قولھ" جراء"جاء ذكره مرة واحدة بصیغة الجمع )4(.أَْجِریَة، ومؤنثھ ِجْرَوةٌ 

                                                                                                                                                                                    
.960، ص]وحش[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.355، ص]سنر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.694، ص]كلب[نفسھالمصدر - 3
.1/518، ]جرو[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
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  )الرجز()3/10(ِجَرائِھِ هُ على الُمبَاَرًكا یُْكثُِر ِمْن نَْعَمائِھِ،               تََرى لَِموْ 

  :الســـریـــاح٭

  :جاء ذكره مرة واحدة في قولھ) 1(.اسم كلب: الِسْریَّاحُ 

  )الرجز()6/93(ِسْریَاحِ ِحْیَن َدنَا ِمْن َراَحِة الَمتَّاحِ،            أََجدَّ في الُسْرَعِة ِمْن 

  :األغــضـف٭

إلى خلفھ خلقة، األنثى منھ َغْضفَاء ھو من الكالب المسترخي األذن المنكسر أعلى أذنیھ: األَْغَضفُ 
  :وذلك في قولھ" غضف"ذكر مرة واحدة بصیغة الجمع )2(.والجمع ُغْضفٌ 

  )الكامل()12/336(الیَُخْلَن ِمَن التََّحفُِّظ ُحوُغْضفٍ َن ُموِسُد أَْكلُبِ         الَغاَداهُ ِمْن جِ 

  ابن آوى-آوى

ة نوع من الكالب البریة تسمیھ : ابن آوى ، جمعھ بنات "بأبي زھرة"ویكنیھ بعضھم " الواوي"العامَّ
  :جاء ذكره في قول أبي نواس في مھجوه) 3(.آوى

  )الطویل()2/356(َسْھِل الفي ُحُزوٍن وآَوىَولَْم یَُرى          یَُرى اْبنُھُ، َكآَوىالَوَما ُخْبُزهُ إِ 

  :الـــــمــــــائــــــیـــــــةالحیـــــوانــــــات -2

تصنف الحیوانات المائیة إلى حیوانات مفترسة وأخرى غیر مفترسة ولقد جاء ذكر الحیوانات 
  :المائیة غیر المفترسة في الدیوان نذكرھا في اآلتي

  :الدلــــــــفین٭

ْلفِیُن كلمة یونانیة معربة، وھو جنس من الحیتان طولھ نحو عشرة أقدام، ی ي الدُّ قال إنھا تُنَجِّ
لفین"جاء ذكره مرتین قاصًدا بذكره أبو نواس سفینة األمین المسماة بـ ) 4(.الغریق   :من ذلك قولھ" الدُّ

ْلفِینَ قَْد َرِكَب  ــَجا الدُّ َجى،         ُمـْقـتَـِحًما لِْلــَماِء قَْد لَــجَّ   )السریع()1/78(بَْدُر الدُّ

  :الـــــســــمـــــك٭

  :ذكرفي قولھ)5(.السََّمُك ھو الحوت من خلق الماء، واحدتھ َسَمَكةٌ، الجمع أَْسَماٌك وُسُموٌك وِسَماكٌ 

ــَمــَكاَرأَْیــُت الفَـْضـَل ُمـْكـتَئِبَا          یُـنَــاِغي الُخـْبَز و   )مجزوء الوافر()1/321(السَّ

  :الشــــــــلــــــق٭

                                                          
.405، ص]سرح[البستاني، محیط المحیطبطرس - 1
.661، ص]غضف[المصدر السابق- 2
.22، ص]أوي[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.2/441، ]دلف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.3/112، ]سمك[نفسھالمصدر - 5
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جاء ذكره في قول أبي نواس في مھجوه )1(.غیرة أو ھي االنكلیسالِشْلُق والَشلُِق ھي سمكة ص
  :مشبھًا إیاه بخلقة الشِّلق

ْلقِ یرى فِیَك، ُدوَن الَخلِق، یَا ِخْلقَةَ         اُروَن اإلمام، وما الَِّذي َعِجْبُت لِھَ    )الطویل()1/301(الشِّ

  

  

  :الــــبــــــرمـــــائــــیةالحــــــیـــوانـــــــــات -3

؛ فالتمساح من أكبر الزحافات المعروفة التــمــــســـاح: جاء ذكر حیوان واحد برمائي مفترس ھو
یشبھ الضب، طویل الذنب قصیر القوائم على رأسھ ) 2(.وھو حیوان بحري یكثر في نیل مصرَحْجًما، 

جاء ذكره في )3(.قرنیة متصل بعضھا ببعضوظھره وذنبھ ترس متین كترس السالحف مؤلف من فلوس 
  :قول أبي نواس ھاجیا نیل مصر لوجود التماسیح فیھ

  )البسیط()1/364(في النِّیِل التِّْمَساحإِنََّما : ُمْذ قِیَل لِي      أَْضَمْرُت لِْلنِّیِل ھُْجَرانًا َوَمْقلِیَةً    

  الـــــــــــــــطــــــــــــــیــــــور

الطیور من شأنھا أن تُلھم الشعراء لیعبروا عن مشاعرھم، ذلك أنھا تبعث فیھم مشاعر الحب إنَّ 
والحنین كما ھو الشأن بالنسبة للحمام، ومنھا ما یبعث فیھم مشاعر القوة والسیطرة مثل الصقر، العقاب، 

ا كثر تردد ذكرھا في النسر، ومنھا ما یثیر فیھم ھواجس التشاؤم والقلق كما ھو الحال بالنسبة للغراب لذ
  .أشعارھم، وھذا ما نلحظھ جلیا في شعر أبي نواس

ذكر لفظ )4(.والطیر اسم لجماعة ما یَِطیُر، وھو مؤنث، الواحد منھ طائر. الطیور ھي جمع طیر

  :عشرة مرة من ذلك قولھفي الدیوان ست" الطیر"

  )المنسرح()2/332(الفَِت الَخْمر َحولَھَا َكمَ بَْعَد ُعْجَمتِھَا،               واْستَوْ الطَّیرُ َوَغنَِت 

ُعوِد الفَأَْقَدَم قُُدوَم َسَعاَدٍة وسَ    )الكامل()3/161(الطَائِرُ َمٍة                فَلَقَْد َجَرى لََك بِالسُّ

ْمي الفَأَْنِجِدي إِْن ِشْئِت أَْو فَُغوِرْي             بِــــَذاكَ    )الرجز()25/203(ورِ ـــللطُیُ بــالرَّ

بَاُح، فَاْصطَبُِحوا،       فَقَْد تََغنَ    )المنسرح()1/89(الفُُصُح أَْطیَاُرهُ ْت ـــــیَا إِْخَوتِي َذا الصَّ

                                                          
.479، ص]شلق[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.1/407، ]تمس[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.64، ص]تمس[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.8/270، ]طیر[ابن منظور، لسان العرب- 4
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والجمع منھ أَْفُرخ وأَْفَراخ وأَْفِرَخةٌ وھذا نادر وفُُرٌخ وفَِراٌخ "فـــــــــــرخ"ویقال لولد الطائر 

ولقد جاء ذكرھما )2(.، الجمع ُزْغبٌ "أزغــــــــب"الذي نبت ریشھ الصغیرویقال للفرخ)1(.وفِْرَخان

  :في قول أبي نواس في مھجوه" أبو"بصیغة الجمع مضافین إلى كلمة 

  )الطویل()21/46(أَْفُرٍخ ُزْغبِ فَأَْصبََح َرْأُس الفَْقَعِسيِّ َكأَنََّما             تََخطَّفَھُ أَْقنَى، أَبُو 

ولقد جاء )3(.والعرب تتیمن بھذه الطیور"ســـــــوانــــــــــح"ویقال للطیور التي تأتي من الیمین 
  :ذكرھا في الدیوان مرة واحدة في قول أبي نواس

ا أَتَانِي              بَِمرِّ    )الوافر()1/181(الطَّْیِر الَجَواِري َسَوانِحِ َزَجْرُت ِكتَابَُكْم لمَّ

  :ینالطیور إلى حقلیمكن تقسیم 

الطـــــــــــیـــــــــــور

طیور بریة            طیور برمائیة  

  جارحة           غیر جارحة                   جارحة         غیرجارحة

  الطــــــــــیـــــــــور البـــــــــریــــــــة-1

  :طیور غیر جارحة-أ

  الــــــبـــــغـــاث

جاء ذكره )4(.طائر أبغث أصغر من الرخم بطيء الطیران، الجمع بُْغثَان: البَُغاُث بتثلیث الباء
  :وذلك في قولھ" بغثان"بصیغة الجمع 

  )الرجز()4/148(َحْتفًا ُمْمقَِرا لِْلبُْغثَانِ الِخْنَصَرا            أَْعَدْدتُ الفَِشْمُت فِیِھ الكفَّ إِ 

  الحـــــبــــاري

  :ـاريالحـــب٭

واحده وجمعھ سواء، ویقال في . طائر معروف وھو اسم جنس یقع على الذكر واألنثى: الُحبَاِري
وھو طائر طویل العنق رمادي اللون .وھي من أشد الطیر طیرانًا، وأبعدھا شوطًا. الجمع كذلك حباریات

  )5(.ذلك تموت ُجوًعاوھي من أكثر الطیور حیلة في تحصیل الرزق، ومع . في منقاره بعض الطول

  :في قول أبي نواس"حباریات"جاء ذكر الحباري بصیغة الجمع 

  )الرجز()4/239(قُْعسِ،           ِمْثِل النََّصاَرى في ثِیَاٍب طُْلٍس ُحبَاِریَاتٍ ِعْشریَن ِمنْ 

  :الخـــرب٭

                                                          
.379-4/378، ]فرخ[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.372، ص]زغب[اني، محیط المحیطتبطرس البس- 2
.354، ص]سنح[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.43، ص]بغث[المصدر السابق - 4
.322-1/321الحیوان الكبرى، الدمیري، حیاة- 5
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في " خرب"بصیغة المفرد الخرب رد و)1(.ذكر الحباري، الجمع ِخَراب أَْخَراب وِخْربَان:الَخِربُ 
  :ھ قول

ــَما َصبَْغتَھُ بِـــــَوْرِس َخــــَربٍ وَ  )الرجز()6/239(یَْشفُِن بَْعَد التَّْعسِ،             َكــــأَنـَّ

  الجــــمیل

والجمع " جمیل"ذكر مرتین بصیغة المفرد )2(.ھو البلبل: وقال سیبویھ. نالطائر جمعھ ُجمْ : الُجَمْیلُ 
  :وذلك في قولھ" جمالن"

ِھ الَحطَّھُ بَِرْغِمھِ،              َوقَْد َسقَاهُ َعلَ ُجـــَمـــْیلٍ َوَكْم    )الرجز()9/397(من َسمِّ

َراٍرِق،      َوَدْع لَِجْھٍم لَـ   )الرجز()16/303(والَخَرانِِق نِ الللِجمْ والنَّْصَب    ــذَّة الـــزَّ

  الحــــــــــمام

  :الحمـــام٭

ي أختلف في إلفیتھ للبیوتامُ مَ الحَ  ویطلق لفظ الحمام كذلك على كل ذي طوق من . طائر معروف برِّ
الطیر كالقمري والفاختة، أو لكل ما عبَّ وھدَّر؛ الواحدة منھ حمامة للذكر واألنثى، وال یقال للذكر حمام، 

  :من ذلك قولھ" حمائم"ذكر مرتین بصیغة الجمع )3(.الجمع حمائم وَحَمامات

لُُب             َحَمائُِمھُ ُت في َمأْتٍَم تَبِی   )المنسرح()13/21(َكَما تُِرنُّ الفََواقُِد السُّ

  :القمري٭

جاء ذكره في ) 4(.ضرب من الحمام  حسن الصوت، الجمع قُْمر وقَُماري، واألنثى قمریة:القْمِري
  :قولھ

َدا القُْمِريُّ َوَما قَْرقََر   ِس َما َحنَّ َوالِھٌ،        فَأَْبقَاهُ َربُّ النَّا   )الطویل()4/104(، یَْوًما، وَغرَّ

  :ذو علطة٭

) 5(.فھو یعرف بالحمام المطوق والعلطة ھي القالدة" القمري"كنیة أطلقھا أبو نواس على ذوعلطة

  :وذلك في قولھ

َد    )السریع()36/159(في فَنَِن الُعْبِريِّ ھَدَّاُر             ُذو ُعْلطَة   یَْسقِیِھ َما َغرَّ

  الدجـــــــــــــاج

  :الدجاج٭

                                                          
.1/407نفسھ، المرجع- 1
.1/291، نفسھالمرجع- 2
.2/171، ]حمم[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.653، ص]قمر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.9/409، ]علط[ابن منظور، لسان العرب- 5



حقل األلفاظ الخاصة بالحیوانات و الطیور و الحشرات و الزواحف         الفصل الثاني                      

62

، الجمع ُدُججٌ اجُ جَ الدَّ    :جاء ذكره في قولھ)1(.ھو طائر منھ أھليٌّ یألف البیوت ومنھ بَِريٌّ

ــیــــُل َداجِ           قَْبــَل أَْصَواِت    )مجزوء الرمل()1/81(الدََّجــــاجِ إِْســـقِــــنِي واللـَّ

  :الدیــــك٭

. ذكر الدجاج، الجمع ُدیُوٌك وِدیََكةٌ، وتصغیره ُدَوْیٌك ویسمى األنیس والمؤنسعلى"الدیك"یطلق لفظ 
ومن عجائب الدیك، معرفة األوقات اللیلیة فیقسط أصواتھ علیھا تسقیطًا، ویوالي صیاحھ قبل الفجر وبعده، 

  :الدیوان خمس مرات مقرونًا بذكر الخمر من ذلك قولھجاء ذكره في)2(.فسبحان خالقھ

یـكُ َوُمَداَمة َسَجَد الُملُوُك لَھَا،           بَاَكْرتُھَا، و   )الكامل()9/85(قَْد َصَدَحا الــدِّ

  الــــــزاغ والشقــراق

قط بخضرة اقُ رَّ قْ وأما الشِ )3(.أما الزاغ فھو طائر یشبھ الغراب أصغر منھ فھو طائر صغیرمرَّ
ق ) 4(.وحمرة وبیاض یوجد بأرض الروم والشام وخرسان ونواحیھا ویقال لھ األخیل والعامة تسمیھ الُشقُرُّ

  :جاء ذكرھما في قولھ في مھجوه

اقَاأو َزاًغاَوأَْنـــَمــِرالِجــْلَدِة َصــیَّْرتُھُ،            في النَّاِس،    )السریع()1/284(ِشْقرَّ

  العـــــصــفور

  :ذكر في قول أبي نواس) 5(.طائر یطلق على ما دون الحمام قاطبة، الجمع عصافیر:الُعْصفُورُ 

)السریع()1/150(أَْن یَْنقَُرا الُعْصفُورُ قَْد َكاَد ھََذا الفَخُّ أْن یَْعقَِرا           واْنَحَرَف 

  الغــــــــراب

  :الغــراب٭

ویعتبر )6(.ھو طائر أسود، الجمع أَْغِربَةٌ، وأَْغُرٌب، وِغْربَاٌن، وُغْرٌب وجمع الجمع َغَرابِینابُ رَ الغُ 
من لئام الطیر، ولیس من كرامھا ومن بغاثھا ولیس من أحرارھا، ولیس من ذوات المناسر، ومع ذلك فھو 

م بھ لسواد لونھ، ولقد جاء والشعراء یذكرونھ في أشعارھم من باب التشاؤ)7(.قوي النظر لكنھ ال یصید
  :من ذلك قولھ في مھجوه مشبھا إیاه بغراب البین" غراب"ذكره في الدیوان خمس مرات بصیغة المفرد 

  )مجزوء الرمل()2/62(البَْیِن في الشُّؤ     ـــ        ِم، َوِمـــْیـَزاَب الَجنَابَْھ ُغَراَب یَا 

  :ھوذلك في قول" غربان"ومرة واحدة بصیغة الجمع 

  )الوافر()8/449(،          وال قُْلُت اُْشِرقِي بَِدِم الَوتِیِن النُحْ لِْلِغْربَانِ فَلَْم أَْجَعْلِك 

  :الغــداف٭
                                                          

.269، ص]دجج[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.478-1/477الحیوان الكبرى، الدمیري، حیاة - 2
.311، ص]زوغ[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.474، ص]شقر[بطرس البستاني، محیط المحیط - 4
.606، ص]غضف[نفسھالمصدر - 5
.10/39، ]غرب[ابن منظور، لسان العرب- 6
.1/339الجاحظ، الحیوان، - 7
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)1(.ھو الغراب، وخص بھ بعضھم الغراب القیظ الضخم الوفیر الجناحین، الجمع غدفانقیل الُغَدافُ 

  :ذكر في قولھ

  )الوافر()3/274(الُغـــــَدافإَِذا َشاَب : َمتَى َعْنھَا تََسلّى؟                فَقُْلُت لَھَا: َوقَـائِلَةٍ 

  الـــقـــــاریــة

ذكر بصیغة ) 2(.طائر قصیر الرجل، طویل المنقار، أخضر الظھر، محبب لدى األعراب: القَاِریَةُ 
  :وذلك في قولھ" قاریات"الجمع 

  )الرجز()2/203(الطَّْیِر في الُوُكوِر،             بُِمْخطَِف الَجْنبَْیِن والُخُصوِر قَاِریَاتُ وَ 

  القـــــــــــطا

  :الـــقــــطا٭

طائر معروف، ُسِميَّ بذلك لِثِقَل مشیھ، واحدتھ قطاة، الجمع قَطََوات وقَطَیَات، ومشیھا :القَطَا
  :جاء ذكره في قولھ) 3(.قطا قطا: قیل ُسمیت قطا نسبة إلى صوتھا. االقطیطاء

ْقطَا قَطَاةٍ أَْسَرَع ِمْن قَْوِل  َحاَرى الرُّ اَن الصَّ   )الرجز()10/250(قَطَّا،             یَْكتَاُل ِخزَّ

  :الغطــــاط٭

ھو القطا، وقیل ھو نوع منھا طویل األرجل، أبیض البطن، أغبر الظھر، واسع قیل الَغطَاطُ 
  :جاء ذكره في قول أبي نواس)4(.العینین

ْقِر یَْنقَضُّ َعلَى    )الرجز()9/253(َغطَاِطِھ لَْم یََزْل یَأُْخُذ في إِْلطَاِطِھ                  َكالصَّ

  :عــــقــالقع

طائر أَْبلَُق فیھ سواٌد بیاٌض ضخم طویل المنقار وھو من طیر البر، والقعقعة :القُْعقُُع بالضم
  :جاء ذكره في قولھ)5(.صوتھ

اٍف، َوُكلِّ    )الرجز()13/265(یَُجرُّ أَْثنَاَء َحَشى ُمقَطَّعِ          قُْعقٍُع َوُكلِّ َجحَّ

  المــــــكـــاء

أنَّ في جناحیھ بَلَقًا، ُسِميَّ بذلك ألنَّھ یجمع یدیھ الطائر في ضرب القُْنبَُرِة إ: والتشدیدالُمكَّاُء بالضم 
  :  جاء ذكره ثالث مرات من ذلك قولھ) 6(.ثم یَْصفُِر فیھا صفیًرا َحَسنًا

ھِ،           یُنَاِزُل    )الرجز()7/397(ِعْنَد نَْجِمِھ الُمــكَّـاءَ لَِما یَلَذُّ أَْنفُھَا ِمْن َشمِّ

  :الكركي والنقاز

أما الُكْرِكيُّ فھو طائر كبیر أغبر اللون، طویل العنق والرجلین، أبتر الذنب، قلیل اللَّحم، یأوي إلى 
جاء ذكرھما في قول أبي ) 1(.وأما النَقَّاُز فھو طائر أو ھو صغار العصافیر)7(.الماء أحیانًا، الجمع كراكي

  :نواس

                                                          
.10/23، ]غدف[ابن منظور، لسان العرب- 1
.11/156، ]قرا[المصدر نفسھ- 2
.11/243، ]قطا[المصدرالسابق- 3
.10/97، ]غطط[نفسھالمصدر- 4
.11/259، ]قعع[نفسھالمصدر- 5
.13/177، ]مكا[نفسھالمصدر- 6
.681، ص]كرك[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 7



حقل األلفاظ الخاصة بالحیوانات و الطیور و الحشرات و الزواحف         الفصل الثاني                      

64

  )السریع()2/214(نَقَّازِ یَْنثَنِي،               َوُجْھُد ھََذا فَْرُخ الالُكْرِكيِّ یَِصیُد َذا 

  :وذلك في قولھ" كراكي"كما جاء الكركي بصیغة الجمع 

  )الرجز()7/196(، بِـُكــلِّ َدْبـِر،         َوقَــائِـٌع من َعـنَـٍت َوأَْســِر فَــلِْلَكـــَراِكــيِّ 

  النـــعـــــــــام

  :الصـعـل-الظـلـیم-الــنـــعــام٭

أََخَذ من الجمل . فالنعامة طائر من فصیلة النََعاِمیَّات یقال في أنھ مرّكب من خلقة الطیر وخلقة الجمل
یقال لذكرھا الظلیم. الُعنق والوظیف والمنسم ومن الطیرالجناح والمنقار والریش وھي تذكر وتؤنَّث

وسمیت النعامة)2(.للزینة، ویضرب بھ المثل في اإلجفال والنفور والغباوةوللنعامة ریش جمیل یُستعمل 
  . )4(.وأما الصعل فھو من النعام الدقیق الرأس)3(.نعامة للین ریشھا، الجمع نََعام ونََعاَمات ونََعائِم

  :وذلك في قولھ" نعامة"لقد جاء ذكر النعامة مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد 

  )الطویل()5/362(،           َحفَا َزْوُرھَا َعْن َمْبَرٍك وَمقِیِل نََعاَمةٍ بَیَن ِعْطفَْي َكأَنَّا لََدْیھَا 

  :وذلك في قولھ" نعام"وأخرى بصیغة الجمع 

ُدوُكْم إلى األَْجبَاِل ِمْن أََجأٍ،          طَْرَد النََّعاِم إَِذا َما تَاهَ في البَلَِد    )البسیط()4/115(َوطَرَّ

  :وذلك في قولھ" ظلمان"الظلیم بصیغة الجمع وجاء ذكر 

ِة الَحاِل فِیھَا،           َوِظبَا فَاقٍَة، وَ    )الخفیف()3/202(فَْقِر ظُْلَمانُ تَْرتَِعي ُغْفُر ِشدَّ

  :أما الصعل فورد مرة واحدة في قول أبي نواس

  )الرجز()1/156(بِھَا َزِمیَرا ْعلِ لِْلصَّ لَْم أَْبِك َرْسًما ُمْقفًِرا، وُدوَرا               تَْسَمُع 

  النـــــغـــــر

ورد ذكره في ) 5(.طیر كالعصافیر حمر المناقیر تصغیره نَُغیر واألنثى نَُغیَرةٌ، الجمع نِْغَرانٌ : النَّْغرُ 
  :قولھ

ــْت بِـَمْشـــُزوِز الِمــَرزْ  ـَغــْلــقُــــوِم َألٍْم َكــــُحــ          ُزمَّ   )مجزوء الرجز()20/141(ـرْ النـَّ

  :طـــــــیــــــور جــــارحــــــــة-ب

  البـــــــــازي

  :الغطریف-الباز، البازي٭

                                                                                                                                                                                    
.912، ص]نقز[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.821، ص]نعم[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.904، ص]نعم[بطرس البستاني، محیط المحیط- 3
.509، ص]صعل[نفسھالمصدر - 4
.905، ص]نغر[بطرس البستاني، محیط المحیط- 5



حقل األلفاظ الخاصة بالحیوانات و الطیور و الحشرات و الزواحف         الفصل الثاني                      

65

من جوارح الطیر الصائدة، وھو أحمر العینین، أصفر الرجلین، أسفع : البَاِزيوكذلك البَازأما 
أس، أَْدبََس الظھر والكتفین والجناحین والذنب، أبیض الصدر مع توشیم، الجمع أَْبُؤٌز وبِیَزاٌن وجمع الرَّ

یفُ رِ طْ وأما الغِ ) 2(.ولفظ البازي مشتق من البزوان وھو الوثب)1(.البازي بَُزاة وبََواٍز ومثناه بَاَزان وبَاِزیَان
  )3(.فھو فرخ البازي

  :لقد جاء ذكرھما في قول أبي نواس

یفَا،           أَْقَمَر ِمْن    )الرجز()3/273(ِغْطِریفَا، بَُزاتَِھاَماِزْلُت أَْرُجو ُمْذ قَِدْمَت السِّ

  :وذلك في قولھ" بازي"وذكر البازي بصیغة المفرد 

  )زالرج()3/148(إَِذا َما ظَفََّرا البَاِزيتَْخُصَرا،                وَغْمَزة یَقِْي َسنَاَن الَكفِّ أَال

  الــــبــــاشـــق

  :جاء ذكره مرة واحدة بصیغة الجمع في قولھ) 4(.الجمع بواشق. طائر من أصغر الجوارح:البَاِشقُ 

  )المنسرح()8/307(بََواِشیقِ ھََذا َكَذاُكْم، َوفِي الِھیَاِج إَِذا            ِھیَج، فََما ِشْئَت مْن 

  الــــــــــزرق

قُ  وذلك " زرق"جاء ذكره مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد ) 5(.البازي والباشقطائر صیَّاد بین : الُزرَّ
  :في قولھ

قٍ قَْد أَْغــتَِدي فِّ والطَِّراِز بِــــــُزرَّ   )الرجز()1/215(ُجَرازِ،               َمْحٍض، َرقِیِق الزِّ

  :في قولھ" زرارق"وبصیغة الجمع 

ةَ  َراِرقِ َوَدْع لِـَجـْھٍم لَذَّ   )الرجز()16/303(ِن والَخَرانِِق الوالنَّْصَب لِْلِجمْ          ،    الزَّ

  الـــــــصــــدى

َدى ھو ذكر البوم   :ورد ذكره في قولھ)6(.الصَّ

َدىالأَْزَرى بِھَا ُكلُّ َما أَْزَرى بُِمْشبِِھھَا            فَھُنَّ إِ  )البسیط()2/220(، ُصمٌّ وأَْخَراُس الصَّ

  الـــــــصــــرد

طائر أبقع أبیض البطن، أخضر الظھر، ضخم الرأس والمنقار، لھ مخلٌب یصطاد : الُصَردُ 
وھو . واألخیل الختالف لونھ. یكنى بأبي كثیر ویسمى األخطب لخضرة ظھره. العصافیر وصغار الطیر

  :ذكر في قولھ) 7(.ما یتشاءم بھ من الطیر، الجمع ِصْرَدانٌ 

ي منھ إلى  ْز من الُغَراِب بِھَا،            یَُكْن َمْفرِّ َردِ إِْن أَتََحرَّ   )المنسرح()4/116(الصُّ

  الــــــــــصــــقر

  :الـشــاھـــیـــن٭
                                                          

.1/368، ]بوز[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.1/157الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، - 2
.4/304، ]غطر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
. 40، ص]بشق[اللغةلویس معلوف، المنجد في- 4
.11، ص]زرق[نفسھالمصدر - 5
.504، ص]صدى[بطرس البستاني، محیط المحیط- 6
.505، ص]صرد[نفسھالمصدر- 7
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جاء ذكره في قول أبي نواس )1(.طائر من جنس الصقر طویل الجناحین، الجمع َشَواِھین: الَشاِھینُ 
  :في مھجوه

ــــَواھــِیـــَكـــاَن إِْعــــَراُســـَك طُـْعـًما          )مجزوء الرمل()5/264(الــــِجــیـَـــــاِع نللشَّ

  :الصــــــــقــر٭

وقیل یطلق الصقر على كل طائر . طائر من الجوارح من فصیلة الَصْقِریَّات، یُصاد بھ:الَصْقرُ 
جاء ذكره )2(.یصید ما خال النسر والعقاب، الجمع أَْصقُر وُصقُور وُصقُورة وِصقَار وِصقَاَرة وُصْقر

  :وذلك في قول أبي نواس" صقور"والجمع " صقر"بصیغتي المفرد 

قُوَرایَْغلُِب َصْقًراأَْنَعُت    )الرجز()3/156(،           ُمظَفًَرا، أَْبیََض، ُمْستَِدیَرا الصُّ

  :الســـودق٭

  :جاء ذكره في قولھ) 3(.الصقر: السَّوَدُق والسَّوَدقَانِي أو بالذال َسْوَذق وَسْوَذقَانِي

َواِكَل، فَِریَث َخْطِم ُمَشیَّعِ،     فَتََرى اِإلَوزَّ    )الكامل()10/304(َســْوَذقِ َغْرثَاَن یَْنتَِشطُ الشَّ

  :القـــطـــامي٭

جاء ذكره في )4(.الصقر أو اللحم منھ والحدید البصر الرافع رأسھ إلى الصید: القَطَاِميُّ والقُطَاِميُّ 
  :قولھ

حِ،          بِاالَصْیَد إال قُوِر اللُّمَّ   )الرجز()1/94(بَِعیِد الَمْطَرِح قُـطَــاِميِّ ُكلَّ لصُّ

  العــــــــــــقاب

  :الشــــغواء٭

العقاب سمیت بذلك لزیادة منقارھا األعلى على :بفتح الشین وسكون الغین المعجمة وبالمدالَشْغَواءُ 
  :ذكرت في الدیوان ثالث مرات من ذلك قولھ)5(.األسفل

َرى       ِمْن یَْذبٍُل َمْرَت الحجاج َضئِیَشـْغـَواءَ أَْفَضى إِلَى    )2/336(التَْلَحُم في الذُّ

  :الـــــعــــقاب٭

الُعقَاُب طائر من العتاق مؤنَّثة، وقیل العقاب یقع على الذكر واألنثى، إال أن یقولوا ھذا ُعقَاٌب ذكر؛ 
جمع الُعقَاُب أَْعقُب، ألنھا مؤنثة، وأَْفُعٌل بناء : وقیل. والجمع أَْعقٌُب وأْعقِبَة وجمع الجمع ِعْقبَاٌن وَعقَابِین

  :جاء ذكرھا في الدیوان ثالث مرات من ذلك قولھ)6(.یختص بھ جمع اإلناث

یُح َساِكنَةٌ، لَھَا،           )الطویل()6/173(، بِأَْرَساِغ الیََدْیِن، نُُدوُر ُعـــقَــابٌ َكَما نَظََرْت، َوالرِّ

  :الــعــــنــقـاء٭

) 7(.الَعْنقَاُء ھي العقاب أو طائر ضخم لیس بُعقاب، أو طائر عظیم معروف االسم مجھول الجسمقیل 

  :جاء ذكرھا في قول أبي نواس مشبھا خبز مھجوه بالعنقاء) 7(.الجسم

                                                          
.407، ص]شھن[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.430، ص]صقر[نفسھالمصدر - 2
.3/129، ]سود[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.746، ص]طمق[بطرس البستاني، محیط المحیط- 4
.2/73الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، - 5
.9/353، ]عقب[ابن منظور، لسان العرب- 6
.4/224، ]عنق[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 7
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ُر في بُْسِط الُملُوِك، َوفي الُمْثِل َكَعْنقَاءِ الَوَما ُخْبُزهُ إ   )الطویل()3/356(ُمْغِربٍ،             تَُصوَّ

  :الـــفـــتخـــاء٭

)1(.اللَّینة الجناح، أو المسترخیة الجناحین من الطیور، ثم أطلقت على العقبان: الفَْتَخاُء من العقبان

  :جاء ذكرھا في قولھ

  )المدید()8/40(ِمْن لِْھِب فَْتَخاءُ واْنتََحى لِْلبَــــاِھیَاِت َكَما              َكَسَرْت 

  :الـــلــــــقوة٭

  

یت بذلك إلعوجاج في منقارھا أو ھي العقاب السریعةاللَْقَوةُ  جاء ذكرھا ) 2(.ھي العقاب األنثى ُسمِّ
  :في الدیوان مرتین من ذلك قولھ

  )البسیط()3/283(أُمُّ إِْنِھْیَمْیِن في لُُجِف،            ُشبَیِّھَْیھَا َشَغا َخْطٍم َوآَماقَا لِــْقـــَوةٌ أَوْ 

  النـــــســـــــــر

طائر من فصیلة النَّْسِریَّات : بتثلیث النون والفتح أشھر وأفصح، جمعھ نُُسور وأَْنُسر ونَِسارالنِْسرُ 
لھ . حادُّ البصر، ومن أشد الطیور وأرفعھا طیرانًا وأقواھا جناًحا تخافھ ُكلُّ الجوارح وھو أعظم من الُعقاب

ستھ بھا كما یفعل العقاب منقار منعقف في طرفھ ولھ أظفار لكنھ ال یقوى على جمعھا وحمل فری
  :وذلك في قولھ" نسر"جاء ذكره مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد )3(.بمخالبھ

ا إَِذا َرفَـَعـْتـھُ َشـاِمـــَذة،              فَتَقُولُ    )الكامل()9/167(نَـــْســـرُ َرنََّق فَْوقَھَا : أَمَّ

  :وذلك في قولھ" نسور"وأخرى بصیغة الجمع 

  )الرجز()11/156(والَوْحَش َجْمًعا أو بََغى الَعِسیَرا     ُســـوَراالـــنـُّْرِسلُھُ َولَو بََغى مُ 

  الیــــــؤیـــــــؤ

جاء ذكره في )4(.من جوارح الطیر یشبھ الباشق، وھو الجلم كنیتھ أبو ریاح، الجمع یَآیِىء: الیُْؤیُؤُ 
  :الدیوان خمس مرات من ذلك قولھ

  )الرجز()2/462(هُ الیُْعِجُب َمْن َرآهُ             قَانُِصھُ ِمْن َوْكِرِه اْفتَ بــِیُــْؤیُــؤٍ 

  )الرجز()3/462(َشْرَواْه الیَآیىء یؤیؤَما في 

  الطـــــیــــــور البــــرمــــــائـــــیــــــــة-2

  :طــــیــــــور غیر جـــارحـــة-أ

  اإلوز

ة: اِإلَوزُّ  ة :جمع واحدتھ اِإلَوزَّ جاء ذكره في الدیوان ) 5().فارسیة(طائر مائي یقال لھ أیضا الَوزَّ
  :من ذلك قولھ" إوز"خمس مرات بصیغة الجمع 

  )الرجز()7/210(إذا َجد بھ تقدره ، َصًكاالَخانَِساِت تَْقفُِرهْ،             اإلَوزِّ ِمَن 
                                                          

.353، ص]فتخ[نفسھالمصدر - 1
.730، ص]لقو[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.805، ص]نسر[نفسھالمصدر - 3
.2/557الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى،- 4
.21، ص]أوز[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 5



حقل األلفاظ الخاصة بالحیوانات و الطیور و الحشرات و الزواحف         الفصل الثاني                      

68

  الـــبــــــــــــــط

الماء، وھو أصغر من اإلوّز عریض المنقار، واحده بَطَة من فصیلة اِإلَوزِّ وھو من طیورالبَطُّ 
  :جاء ذكره في قول أبي نواس)1(.للذكر واألنثى

ِة الُعُكوفَا،            ِمْنھُ بَِكفٍّ تَْرَحُب الُكفُوفَا بَــــطَّ یَْعتَاُم    )الرجز()12/273(اللُّجَّ

  :طــــــیـــــور جــــــــارحــة-ب

  الـــــــزمـــــج

جُ  مَّ جاء )2(.طائر مائي یسمى أیضا النَْوَرُس وھو أبیض في حجم الحمام وال یأكل غیر السمك:الزُّ
  :ذكره مرة واحدة في قولھ

ـیُوفَى َعلَى الَكفِّ اْنتَِصاَب    لَّْوِن أو َسبَْھَرجِ،       بَِسْھَرَداِز ال مَّ   )الرجز()2/82(جِ الـــزُّ

  الـــــــغـــــــر

اء الذكر واألنثى في ذلك سواء: الُغرُّ    :جاء ذكره مرة واحدة في قولھ)3(.من طیر الماء واحدھا غرَّ

  )الرجز()2/303(ِمْن ُمِسنٍَّة وَعاتِِق،              ُسوِد الَمآقِي، ُصْفِر الَحَمالِِق الـــُغــــرِّ وَ 

  الــــقــــــرلي

)4(.ورتبة الجواثم، شدید الحذر، یتغذَّى باألسماكطائر مائي من فصیلة الُزْرُزریَّات : القِْرلِّي

  :ذكرمرة واحدة في قول أبي نواس

ــَك تَــْحــكــِي،              في َما فَــَعــْلــَت،  ـي أَظُــنـُّ   )المجتث()3/334(القِِرلِّيإِنـِّ

  مالك الحزین

  :جاء ذكره في قولھ) 5(.اسم طائر من طیر الماء: مالك الحزین

  )الطویل()2/301(یَْقِضي الھُُموَم على ثَْبِق َمالِكٍ فَا ق          َخْلَف َوْجٍھ قَْد أُِطیَل َكأَنَّھُ فًاقَ 

  الــــحــــشرات والــــــزواحــــف

  :الحــــشــرات-1

  :یمكن تصنیف الحشرات كاآلتي

الحــــــــــشـــرات

  غیر سامةحشرات سامة                      حشرات        

:ســــامـــةحشرات-أ

العـــقــــرب

  :العــقـــرب٭

                                                          
.1/307، ]بطط[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.305، ص]زمج[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.8/153ابن سیده، المخصص،- 3
.624، ص]قرل[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.776، ص]ملك[نفسھالمصدر - 5
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ة من رتبة الَعْقَربِیَّات، منتشرة في البلدان الحارة بما فیھا منطقة المتوسطبُ رَ قْ العَ  لھا . ھي دویبة سامَّ
ولفظ العقرب یقال للذكر واألنثى والغالب . في طرف ذنبھا إبرة تلسع بھا لسًعا مؤلًما جًدا وأحیانًا ممیتًا

  :جاء ذكرھا في قول أبي نواس)1(.ویقال للذكر أیًضا ُعْقُربَان، الجمع عقارب. علیھ التأنیث

  )السریع()1/24(،            فَُكُل َمْن َمرَّ بِھَا تَْضِرُب َعــْقـَربُ یَا َمْن لَھُ في َعْینَْیِھ 

  :الجــــرارة٭

وردت في الدیوان مرة )2(.من أخبث العقارب، صفراء على شكل التِّبنة، الجمع جرارات:الَجَراَرةُ 
  :واحدة في قولھ

اَرْه أَبِیُت ِمْن َوْجِدي بِِھ ُمْدنَفًا،              َكَمْن بِِھ لَْسَعةُ    )السریع()2/208(َجــــــرَّ

  :غــیــر ســــامــةحشرات-ب

  الــــجـــــراد

  :الدبى-الرجل-الجـــــراد٭

فھو جنس حشرات مضرة من فصیلة الجرادیات ورتبة مستقیمات األجنحة واحده الَجَرادُ أما 
يَّ بذلك ألنھ یجرد األرض من  جرادة، یقع على المذكر والمؤنث، وقد تدخل التاء لتحقیق التأنیث، ُسمِّ

، واحده فھو الجراد قبل أن یطیر أو أصغره؛ أو أصغر ما یكون من الجراد والنَّْملِ الَدبَىوأما )3(.النبات
ْجُل فتطلق على الطائفة من الشيء والقطعة العظیمة من الجراد خاصة)4(.َدبَاة   )5(.وأما الرِّ

  :ولقد جاء ذكرھم في قول أبي نواس

  )الطویل()12/111(ـَرادِ َجـوَدبَــىالـِرجْ َكأَنَّھُُم     ًجا إلى بَاِب َداِرِه،      تََرى النَّاَس أَْفَوا

  :الكــتـفان٭

ل ما یبدو حجم جناحیھ وواحدتھ كتفانة أو " الكتفان"یطلق لفظ  على الجراد قبل أن یطیر وأوَّ
  :ذكر في قولھ) 6(.كاتفة

فَا أَ    )الطویل()16/46(، أَوَضُع في الَوْثِب الُكْتفَانِ فَأَْنتُْم، ِمَن ْسلَْمتُُم َرْھطَ َحاِجٍب،   َویَْوَم الصَّ

  :الجــــــندب٭

وقیل ھو ینتشر في البراريضرب من الجراد ینتشر في البراري وقیل ھو الجراد الذي : الُجْنُدبُ 
  :وذلك في قولھ" جنادب"جاء ذكره بصیغة الجمع )7(.الجراد الذي یصّر في الحرِّ 

ْنتَھُ َرَمَحا               َجـنَـاِدبِـَھا َوَكأَنَّ فِیھَا ِمْن    )الكامل()11/85(فََرًسا إَِذا َسكَّ

  الخـــــنــــفـــساء

  :الخنفــساء٭
                                                          

.520-519ص، ]عقر[نفسھالمصدر - 1
.1/507، ]جرر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.1/503، ]جرد[المصدر نفسھ- 3
.2/376، ]دبى[المصدر نفسھ - 4
.325، ص]رجل[بطرس البستاني، محیط المحیط- 5
.5/22، ]كتف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6
.1/580، ]جند[المصدر نفسھ - 7



حقل األلفاظ الخاصة بالحیوانات و الطیور و الحشرات و الزواحف         الفصل الثاني                      

70

دویبة سوداء تكون في أصل الحیطان منتنة الریح، الذكر منھا الُخْنفَس واألنثى ُخْنفََسة : الُخْنفََساء
  :جاء ذكرھا في قول أبي نواس)1(.وُخْنفََساءة

ي فَالُخْنفََساُء لَتِِھ،          ْن َكاَن َسَماَك َشْمًسا من َضالإِ    )البسیط()6/152(بِْنتَھَا القََمَرا تَُسمِّ

  :الــــــجــــعل٭

  

یة، الجمع جعالن: الُجَعُل من الخنافس جاء ذكره بصیغة الجمع ) 2(.دویبة سوداء صغیرة تألف المواضع الندِّ
  :في قول أبي نواس" جعالن"

ْعــَر في    )مجزوء الكامل()7/312(ائِـــَكا أو ُضــَربَـنِ الْعــالــ       ـــ      ــِجـِسـیَّاِن قُْلُت الشِّ

  الـــــــــــــذبـــــــاب

  :الــــذبــــــاب٭

الُذبَاُب جمع واحدتھ ُذبَابَة، وھي حشرات من ذوات الجناحین، لھا أجناس شتَّى، تتغذى باألوساخ 
لقد جاء ذكره في ) 3(.ضالغرب تطلق اسم الذباب على الزنانیر والنحل والبعو. فتنقل الجراثیم واألمراض

  :في قولھ" ذباب"الدیوان مرة واحدة بصیغة الجمع 

  )الطویل()3/301(َعلَى خًرا،    َوأَْبَخُل من َكْلٍب َعقُوِر على ِعْرِق ـابٍ ُذبَ َوأَْعظَُم َزْھًوا من 

  :الـّشــــــــــذا٭

َذا اإلبل؛ أو ذباب الكلب، أو ھو كل ذباب أزرق عظیم یقع على الدواب فیؤذیھا؛ أو ذباب یَُعضُّ : الشَّ
  :ذكر في قولھ)4(.الواحدة منھ شذاة. ذباب

َذا تَْنفِْي  ْفُر الشَّ بِیِب یَِزینُھُ الضَّ   )الكامل()14/167(َعْنھَا بِِذي ُخَصِل،           َوْحِف السَّ

  الّضــــــــــبّ 

بُ  َخِشنُھُ ُمفَقَره، وھو ذو عقد، یضرب دویبة من الحشرات معروفة یشبھ الَوَرَل، أحرش الذنب : الضَّ
حرة، وإذا سمن اصفر صدره: بھ المثل فیقال ؛ لونھ إلى الصُّ الجمع أُضبُّ وِضبَاب . أعقد من ذنب الضبِّ

بَّان ومضبَّة، األنثى منھ ضبة، ویكنى أبا حسل   :جاء ذكره مرتین في الدیوان من ذلك قولھ) 5(.وضُّ

بِّ َعدِّ َعْن َذا، َكْیَف اَْكلَُك : ُمفَاِخًر           فَقُلْ إَِذا َما تَِمیِميٌّ أَتَــــاكَ    )الطویل()6/46(؟ لِلضَّ

  الـــــطـــامـــــر

  :جاء ذكره في قول أبي نواس) 6(.ھو البرغوث، جمعھ طََواِمرالطَاِمرُ 

  )مجزوء الكامل()5/65(ِوثَـــابُْھ واثِــــــِب،              لَـــْم یُـــْنــِجِھ ِمـْنــھُ طَـــــاِمــــِريٍّ أو 

  ـفـــــــراشـالـــ

شفیَّات األجنحة، ملون أحیانًا تلوینًا ن فصیلة الفََراِشیَّات ورتبة حرجنس من الحشرات م: الفََراشُ 
  :ذكر في قولھ)1(.واحدتھ فراشة. من خصائصھ المساھمة في تلقیح الزھور. جمیًال 

                                                          
.2/346، ]خنف[نفسھالمصدر - 1
.1/538، ]جعل[المصدر السابق - 2
.233، ص]ذبب[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.295-3/294، ]شذو[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.3/526، ]ضبب[نفسھ المصدر - 5
.471، ص]طمر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
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ـثِیِر             ،  فَـــــَراُشھُ َزِھٍر یَِطیُر  رِّ النـَّ   )مجزوء الكامل()11/205(َكــتَــَســاقُِط الــدُّ

  القـــــــــــــراد

)2(".قِْرَدانٌ "الجمع . دویبة تتعلَّق بالبعیر ونحوه وھي كالقمل لإلنسان": قُْرَدة وقَُراَدة"واحدتھ القَُرادُ 

  :جاء ذكره في قولھ

  )الطویل()9/111(قَُرادِ لِیَْعِدَل ِمْن َعْنِسْي َمَدبَّ    األَِمیِر وَزْوِرهِ،        َوَما َذاَك في َجْنبِ 

  القــــــرنـــب

جاء ذكره بصیغة الجمع ) 3(.دویبة من فصیلة القَْرنَبِیَات، طویلة الرجلین تشبھ الخنفساء: القٌرنبى
  :في قولھ" قرانب"

ْقِش ِمْن َوال یِخ والرُّ   )المنسرح()2/69(قََرانِبَِھاآلِي الــطُّــلُــوِل أَْنُدبُھَا،              لِلذِّ

  الــــــنــــمــل

  :النـــــمـــل٭

وھو جنس حشرات من رتبة غشائیات . واحدتھ نَْملَة ونَُملَة للذكر واألنثى، الجمع نَِمالٌ : النَّْملُ 
" نمل"جاء ذكره بصیغة الجمع )4(.الغذاء، لھ ُسمٌّ لیس لغیره من الحیوانحریص على جمع األجنحة،

  :وذلك في قولھ

  )السریع()14/353(النَّْملِ َحتَّى إَِذا َسَكنَْت َجَواِمُحھَا         َكتَبَْت بِِمْثِل أََكاِرِع 

  :الــــــــــذر٭

  :ذكر في قول أبي نواس) 5(.على صغار النمل" الذرُّ "یطلق لفظ 

ِحیِل َسَعى بِھَا،           أََماَمھُْم الَحْولِيُّ ِمْن َولَِد    )الطویل()7/187(الـــذَّرِّ إَِذا َما تَنَاَدْوا للرَّ

  الــــــــزواحــــــــف- 2

  :تصنف الزواحف الى سامة و غیر سامة ، ولقد وجدنا  في الدیوان السامة منھا فقط 

  الــــــــزواحــــف

  زواحف غیر سامة        زواحف سامة         

  الحـــــــیــــــات

  :الحــــــــیـــة٭

وكثیرا ما ) 6(.الجمع َحیَّات وَحیََوات. األفعى تذكَّر وتؤنث وھي مشتقة من الحیاة: الَحیَّة مؤنث الَحيِّ 
  :شبھ أبو نواس الرجل الشجاع بھا من ذلك قولھ

ــــةٌ  َجاَل، إَِذا َما        تَْصَرعُ َحـــیـَّ   )الخفیف()14/436(َصاَرُعوا َرْأیَھُ، َعلَى األَْذقَاِن     الرِّ

ـــــــفُّ ٭   :الــسِّ

                                                                                                                                                                                    
.576، ص]فرش[نفسھالمصدر - 1
.618، ص]قرد[نفسھالمصدر - 2
.625، ص]قرن[المصدر السابق- 3
.840، ص]نمل[المصدر نفسھ- 4
.306، ص]ذرر[بطرس البستاني، لویس معلوف- 5
.165، ص]حیي[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
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جاء ذكرھا بصیغة الجمع )1(.السُّفُّ والسِّفُّ األرقم من الَحیَّات أو التي تطیر في الھواء من الحیات
فَاة"   :من ذلك قول أبي نواس" سَّ

  )الطویل()2/60(، فَتُْرَكبُوا    َعلَى َحدِّ َحاِمْي الظَّْھِر َغْیِر َرُكوِب السَّفَاةِ ْثَب تَثِبُوا وَ الوَ 

  

  

  :الشـــجــاع٭

َجاُع والِشَجاعُ  الجمع ِشْجَعان . الحیة أو الذكر أو الخبیث منھا أو ضرٌب منھا صغیرٌ : الشُّ
  :واصفا سرعة كلبھفي قول أبي نواس " شجاع"جاء ذكره بصیغ المفرد ) 2(.وُشْجَعان

)الرجز()5/67(لَجَّ في اْنِسیَابِِھ ُشَجاعٍ بِِھ                َمْتنَا الَكأَنَّ َمْتنَْیِھ لََدى اْنسِ 

  

                                                          
.3/165، ]سفف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.453، ص]شجع[بطرس البستاني، محیط المحیط- 2
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جدول إحصائي لحقل األلفاظ  الخاصة بالحیوانات والطیور
والحشرات والزواحف

الحـــیــــــوانات- أ

اإلبـــــــــــــــــــــل

ثالث مرات اإلبل
نمرتا البازل
نمرتا البعیر

مرة واحدة الجمل
مرة واحدة العشار
ثالث مرات القلوص
ثالث مرات النجیب، النجیبة، النجائب
ثماني مرات الناقة

نمرتا الجدیل
مرة واحدة األرحبیة
مرة واحدة الشدقم
مرة واحدة الشدنیة
مرة واحدة العیدیة

نمرتا المھریة
واحدةمرة  األجد

مرة واحدة األمون
مرة واحدة العذافرة
مرة واحدة العرمس
مرة واحدة العنتریس
ثالث مرات العنس

نمرتا العیرانة
مرة واحدة الشملة
ثالث مرات العیس
مرة واحدة العیسجور

ن مرتا المیلع
مرة واحدة الھجان
مرة واحدة الھوجاء
مرة واحدة الخور
مرة واحدة الفوقة
مرة واحدة الالقح
مرة واحدة الحرف
مرة واحدة النھوز
مرة واحدة الراقصات
مرة واحدة القوداء
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مرة واحدة الوجناء
مرة واحدة الركاب
مرة واحدة المطیة
مرة واحدة العیر
مرة واحدة القطار

األرنـــــــــــــــب

مرة واحدة األرنب
مرة واحدة الخرنق

واحدةمرة  الخزز

البــــــــقر الوحشي

مرة واحدة البقر
مرة واحدة الثور
مرة واحدة الجؤذر
مرة واحدة الحور
مرة واحدة الخنساء
مرة واحدة الشبوب
مرة واحدة العین

نمرتا القرھب
مرة واحدة المھاة

الحمار الوحشي

مرة واحدة األتان
مرة واحدة التولب
مرة واحدة الجأب
مرة واحدة الحقب
مرة واحدة األخدري
مرة واحدة العانة 
مرة واحدة النحائص
مرة واحدة سوم الوحش

الخــــــــــــــــــــیل

مرة واحدة ثادق
مرة واحدة الجذع
ست مرات الجواد
أربع مرات الخیل
مرة واحدة السلوف
مرة واحدة الصریح
مرة واحدة المصعب
مرة واحدة العتد
ثالث مرات الفرس
مرة واحدة المقرب
مرة واحدة القارح
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مرة واحدة الكمیت

الغــــــــــــــنــــــم

مرة واحدة الجزر
مرة واحدة السخل
مرة واحدة السرح
أربع مرات الشاة
مرة واحدة العنز
مرة واحدة المعز
مرة واحدة النعجة
مرة واحدة النقد
مرة واحدة الھجمة

مرة واحدة الفأر

ةمرة واحد الخنزیر

مرة واحدة الفیل

مرة واحدة السنجاب

الظـــــــــــباء

نتامر التیس
نمرتا الخشف

ست مرات الرشأ
أربع مرات الریم
أربع مرات الشادن

وعشرن مرةثالث الظبي
مرة واحدة األعفر
أربع مرات الیعفور
مرة واحدة العلجوم

واحدةمرة العلھب
تسع مرات الغزال
مرة واحدة الكانس

الوعـــــــــــــــل

مرة واحدة األدفى
مرة واحدة األعصم
مرة واحدة الغفر
مرة واحدة الفدور

األســـــــــــــد

أربع مرات األسد
مرة واحدة البختي
مرة واحدة الشرنبث
مرة واحدة المصمعد
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مرة واحدة بارم الضُّ
مرة واحدة الضیغم
ثالث مرات اللیث

الثــــعـــلــــب

ست مرات الثعلب
مرة واحدة ثعالة

الذئــــــــب

أربع مرات الذئب
مرة واحدة الذیخ
مرة واحدة الَسیِّد

مرة واحدة السبع

الفـــــھـــــــد

ثالث مرات الفھد، الفھدة

خمس مرات الوحش

مرة واحدة السنور

الكـــــــــلـــــب

مرة واحدة الجرو
مرة واحدة السریَّاح
مرة واحدة األغضف

عشرة مرةتسع الكلب

نمرتا ابن آوى

نمرتا الدلفین
مرة واحدة السمك
مرة واحدة الشلق

مرة واحدة التمساح

)124(وعشرون وحدة مائة وأربع مجموع الوحدات

)246(وأربعون مرة مائتان وست مجموع التكرارات

الطــــــــیـــــــور-ب

مرة واحدة البغاث
نمرتا الجمیل

مرة واحدة لحباريا
مرة واحدة الحمام
مرة واحدة الخرب
مرة واحدة الدجاج
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مرة واحدة الدیك
مرة واحدة األزغب
مرة واحدة الزاغ
مرة واحدة السوانح
مرة واحدة الشرقراق
مرة واحدة الظلیم
مرة واحدة الصعل

عشرة مرةست ،الطائر، الطیور، األطیارالطیر
مرة واحدة العصفور
مرة واحدة ذو علطة
مرة واحدة الغداف

خمس مرات الغراب
مرة واحدة الغطاط
ثالث مرات الفرخ
مرة واحدة القاریة
مرة واحدة القطا
مرة واحدة القعقع
مرة واحدة القمري
مرة واحدة الكركي
ثالث مرات المكاء

مرتین النعام
مرة واحدة النغر
مرة واحدة النقاز

إحدى عشرة مرة ، الباز، البزاةالبازي
مرة واحدة الباشق

نمرتا الزرق
مرة واحدة السوذق
ثالث مرات الشغواء
مرة واحدة الشاھین
مرة واحدة دى الصَّ
مرة واحدة رد الصُّ
ست مرات الصقر
ثالث مرات العقاب
مرة واحدة العنقاء
مرة واحدة الغطریف
مرة واحدة الفتخاء 
مرة واحدة القطامي

نمرتا اللقوة
نمرتا النسر

خمس مرات الیؤیؤ

خمس مرات اإلوز
مرة واحدة البط
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مرة واحدة الزمج
مرة واحدة الغر
مرة واحدة القرلي
مرة واحدة مالك الحزین

)52(اثنان وخمسون وحدة  مجموع الوحدات

)107(مائة وسبع مرات  عدد التكرارات

  الحــــشــرات والزوحـــف-ج
  الحشرات-1

العقرب

مرة واحدة العقرب
مرة واحدة الجرارة

الجراد

مرة واحدة الجراد
مرة واحدة الرجل 
مرة واحدة الدبى
مرة واحدة الكتفان
مرة واحدة الجنادب

الخنافس

واحدةمرة  الخنفساء
مرة واحدة الجعالن

الذباب

مرة واحدة الذباب
مرة واحدة الشذا

نمرتا الضب
مرة واحدة الطامر
مرة واحدة الفراش
مرة واحدة القراد
مرة واحدة القرانب
مرة واحدة النمل
مرة واحدة الذر

)18(عشرة وحدة ثماني مجموع الوحدات

)19(عشرة مرة تسع التكراراتمجموع 
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الزواحف-2

سبع مرات الحیة
مرة واحدة السفاة
مرة واحدة الشجاع

3 مجموع الوحدات

9 عدد التكرارات
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أسماء النباتات واألشجار إن المتأمل للشعر العربي قدیمھ وحدیثھ یجده یحمل في طیاتھ الكثیر من
على  كما كان لھذه النباتات واألشجار جم األثر .جزأ من حیاة اإلنسان الروحیة والمادیةتالیاجزءالتي تعد

شعرائنا العرب قدیما وحدیثا فضمنوھا أشعارھم، فمنھم من أتى على ذكرھا عرًضا، وذلك من خالل 
تشبیھاتھم المختلفة كتشبیھ القوام بغصن البان والعیون الجمیلة بالنرجس، وأطراف األصابع بالعناب كما 

حث عن وحدانیة هللا عزوجل فعل ذلك أبو نواس في شعره، ومنھم من وقف أمامھا وقفة متأمل أو متعبد یب
  )1(.في تعدد مخلوقاتھ وخصائصھا العجیبة

ولقد ورد في شعر أبي نواس أسماء نباتات كثیرة یزید عددھا عن السبعین وھي مصنفة في البحث 
  :حقول كاآلتيةعلى ثالث

  الـنــــبـــات

  الثمر- ج             النجم  -الشجر             ب-أ    

  :الشجر-أ
  :مرة واحدة في قول أبي نواس"الشجر"وجاء لفظ ) 2(.یطلق لفظ الشجر على كل ما كان على ساق

  )المدید()2/213(،             قَد بلَْوُت الُمرَّ من ثََمِرْه َشَجرِ ال أذود الطٌّْیَر َعْن 
  :ولقد جاء في الدیوان ذكر العدید من األشجار نذكرھا في اآلتي

  :والتنوماآلء٭
وھو شجر لھ ثمر یأكلھ النعام، یشبھ الزیتون أو عنب . جمع وحداتھ آءة وتصغیرھا أُویأة:اآلءأما 

) 4(.تھ تنومة، ھو شجر لھ ثمر ویقال ھو شجر الشھدانجاحدفھو جمع والتنومأما. )3(أبیض یأكلھ الناس

  :ولقد ذكرھما أبو نواس في قولھ
  )السریع()2/1(؟ اآلءَ والتَنُّومَ وكیف َخلَّْفَت لَِوى قَْعنٍَب،           َحیُث تََرى 

  :اآلجام٭
اآلجام جمع مفرده أجمة، وھي الشجر الكثیف الملتف، وتجمع كذلك على أُْجم وأُُجم وإَِجام 

  :في قولھ" اآلجام"ُذكر مرة واحدة بصیغة الجمع) 5(.وأََجَمات
بُور اآلجامالبُُكوِر،           لِْلبَّْرِز في َوَدلٍَج في َغلَسِ    )الرجز()26/203(والدُّ

  :األرطي٭
وأراطٍ واحدة أرطاة وجمعھ أراطي. األرطي شجر كالُعنَّاِب ُمرٌّ منبتھ الرمل، وعروقھ ُحْمر

  :بصیغة المفرد في قولھذكر في الدیوان مرتین؛ واحدة )6(.وأْرطیَات

  )المنسرح()5/276(وأْسنََد في     بَْھِو أَمیِن اإلیاِد ذي ھََدِف األَْرطَى،دانَى َعلَْیِھ 
                                                          

  . 7، صألشجار والنباتات في لسان العربكوكب دیاب، المعجم المفصل في ا: ینظر1-
  .98، صابن قتیبة، أدب الكاتب-2
  .1/218، ]أوأ[أحمد  رضا، معجم متن اللغة -3
  .75، ص]تنم[بطرس البستاني، محیط المحیط-4
  4، ص]أجم[نفسھالمصدر -5
  . 1/163، ]أرط[أحمد رضا، معجم متن اللغة-6
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  :في قولھ"أراط"وأخرى بصیغة الجمع 

ا وإْقالَقَا كان نُْجَعتُھُ       أََراطٍ فباَت َضْیَف    )البسیط()6/283(ثُِویَّھُ ُزؤًدا َجّمً

  :اإلسحل٭

ُذكر مرة واحدة في قولھ أبي ) 1(.بقضبانھاإلسحل من شجر المساویك منابتھ منابت األراك یُْستَاك
  :نواس

  )المدید()13/213(،         الَن َمْتنَــاهُ لُِمْھتَِصِرْه إِْسِحلَـــةٍ َعلَّنِْیــِھ ُخـــوطُ 

  : البان٭

ولقد شبھ أبو نواس بغُصونھ ) 2(.البان ضرب من الشجر، طویل األفنان ناعمھا تُشبّھ بھ قدود الِحسان
  :فقالالخصر الدقیق

  )البسیط()7/123(تَثنَّى َغْیَر ِذي أََوٍد َكُغُصِن بانٍ ِمْن كفِّ ُمْختَِصِر الُزنَّاِرُمْعتَِدِل            

  :الحاذ والغرب٭

فھو الغربوأما ) 3(.الحاذة وھى شجرة یألفھا بقر الوحش وتجمع كذلك على أحواذفواحدتھالحاذأما
  :ولقد ذكرھما في قولھ) 4(.شجر تُسوىَّ منھ األقداح البیض

  )المدید()4/40(الغرِب والحاذِ فَادَّراھا، وھي الِھیَةٌ،           في َجِمیم 

  :الخمر٭

  :قولھ فيُذكر مرة واحدة ) 5(.یطلق لفظ الخمر على كل ما وراك من شجر أو أكمة

  )المدید()26/213(َخْمِرهْ ال تََغطَّى َعْنھُ َمْكُرَمةٌ           بُِربَى َواٍد، وال 

  :الزرجون٭

ُذكر مرة ) 6(.َزْرُكون اي لون الذھبوبالفارسیةھو الخمر، : الزرجون ھو الكرم، وقال األصمعي
  :واحدة في قولھ

ْرُجونِ إِْسقني یا اْبُن أََذْیـِن،        ِمْن ُسالَِف    )مجزوء الرمل()1/445(الزَّ

  :السَّْفيُ ٭

ْفُي ھو شوك البُْھَمى    : ذكر في قولھ) 7(.والسنبل وكل شجیر لھ شوك، واحدتھ َسفَاةالسَّ

  )مجزوء الرجز()13/141(اِإلبَْر،               ونَشِّ إِْذَخاُر النُّقَْر السَّْفيُ وأَْشبَھَ 

:الشثُّ والطُبَّاق٭

  وأما) 8(.فھو شجر مثل التفاح الصغیر یدبغ بورقھ وھو كورق الخالف، جمعھ شثاثالشثُّ فأما

  

                                                          
  .3/118، ]سحل[المصدر السابق -1
  .1/377،]بون[نفسھالمصدر -2
  .2/189،]حوذ[نفسھالمصدر-3
  .4/277،]غرب[نفسھالمصدر-4
  .23الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة، ص-5
  .100ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص-6
  .3/169، ]سفي[أحمد رضا، معجم متن اللغة -7
  .456، ص]شث[بطرس البستاني، محیط المحیط -8
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  :ولقد ذكرھما أبونواس في قولھ) 1(.فھو شجر منابتھ جبال مكة وھو كثیر المنافعالطُبَّاق 

  )البسیط()1/283(طُبَّاقَاوَشثَّاَحْتفَھ ُغْفٌر بشاِھقَةٍ،      َرَعى بأْخیَافِھا مخطئھل 

  :الشوحاط٭

  :ُذكر مرتین ومن ذلك قولھ) 2(.الشوحاط أو الشوحط من شجر القسي

  )الطویل()3/46(ھََذالِیُل لَیٍل غیر ُمْنَصِرِم النَّْحِب   ِظلٌّ كأنَّھُ     الشَّْوحاطِ َعلَْیھَا ِمَن 

  :الصاب والعلقم٭

فھو الحنظل بعینھ أو شحمھ، العلقم وأما ) 3(.وحداتھ الصابة، وھو الشجر الُمرُّ أو عصارتھفالصاب
  :ُذِكَرا في قولھ)4(.واحدتھ علقمة

ابُ والَعْلقَمُ مَن یَِدَك   ا َولَْو ِشْیَب لِي        َشْیئً العائِفًا   )السریع()2/19(الصَّ

  :الضال٭

ْدُر البريُّ  اُل ھو السِّ   : ُذِكَر في قولھ)5(.الضَّ

الُ یثني َعلَْیِھ    )الكامل()6/336(ِظالً  ناِصبًا،     فَأَطَاَب، َحْیُث قََضى المقِیَل، َمقِیالً الضَّ

  :والعشرالطلح ٭

فھو صمغ حلو ونور جمیل، فیھ ا الُعْشُر وأم) 6(.شجر عظام من شجر العضاة ترعاھا اإلبلفالطلح
ي سكرَّ ُحراق  مثل القطن یُْحَشى في المخاد لنعومتھ وھو من أجود ما یُْقتََدح بھ، یخرج منھ سكَّر ُسمِّ

  :ذكر في قولھ)7(.العشر، فیھ شيء من المرارة

  )الوافر()3/31(،      وأْكثَُر َصْیِدھا َضبٌُع وِذیُب طَْلحٌ وُعَشرٌ بالٌد نبتھا 

  :العرعر٭

والمشھور أن العرعر شجر ال ساق لھ یشبھ السرو ینبت . كلمة فارسیة تعني شجر السرو: الَعْرَعرُ 
  :ُذِكَر في قول أبي نواس)8(.والعامة تقول لھ العرعار بزیادة األلف. بالجبال

َرا،       َصْدَعاِن من    )الرجز()6/148(تَفَطَّراَعْرَعَرةٍ َكأَنَّ ِشْدقَْیِھ، إَِذا تََضوَّ

  :الغضا٭

شجر عظیم من اإلثل واحدتھ َغَضاةٌ، وخشبھ ُصْلٌب یُستعمل إلشعال النَّار وجمره یبقى : الَغَضا
  :ُذِكَر في قولھ) 9(.ینطفئطویالً ال 

، َخْلَف ُمْلتَقَى أَشْ    )الرجز()12/211(یُْدِمُن في استعاِرِه َغًضافَاِرهِ،         َجْمَر َكأَنَّ

  :القرنفل٭

  

                                                          
  .544، ص]طبق[السابقالمصدر -1
  .225، ص]شحط[أساس البالغةالزمخشري،-2
  .3/509،]صوب[أحمد رضا، معجم متن اللغة-3
  .4/190نفسھ،المصدر-4
  .100ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص-5
  .553، ص]طلح[بطرس البستاني، محیط المحیط-6
  .  4/110، ]عشر[أحمد رضا، معجم متن اللغة-7
  .592،ص]عرر[بطرس البستاني، محیط المحیط-8
  .661، ص]غضا[المصدر نفسھ-9
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لھ رائحة . ومن العرب من یقول لھ قََرْنفُول. شجر ھندٌي لیس من نبات أرض العرب: القُُرْنفُلُ 
  :ُذِكر في قولھ)1(.طیبة

  )الكامل()9/358(قََرْنفُلِ یتنازعون بھا ِسَخاَب       فُّھُْم بِھَا، فَكأَنََّما  َعبِقَْت أَكُ 

  : القطن٭

  :ُذكر في قولھ)2(.الجمع أقطان. شجر معروف یتخذ من لب جوزة اللِّباس: القُْطُن والقُطُنُ 

یاُح، كما         طاَر    )المدید()19/213(النَّْدِف َعْن َوتَِرْه قُْطنُ ثُمَّ تَْذروهُ الرِّ

  : الكرم٭

وقیل . ، جمعھا ُكرومكرمھْ : للطاقة الواحدة من الكرمویقال. الَكَرُم ھو شجر العنب وحداتھ َكْرمة
. َسمیت شجرة العنب َكْرًما لكرمھ، لما ُذلَِّل من قطوفھ عند الیَْنع وألنھ ال یوجد فیھ شوك یؤذي القاطف

ثُّ على السخاء والكرم وتأمر بمكارم األخالق، یسمى الَكْرم َكْرًما ألنَّ الخمر المتخذة منھ تَحُ : وقال أبو بكر
ویطلق كذلك اسم الَكْرم على الَجْفنَة والَحبَلة و . فاشتقوا لھ اسًما من الكرم للكرم الذي یتولد منھ

رجون   )3(.الزَّ

  :وقد أتى ذكره في الدیوان تسع مرات فمن ذلك قولھ

ا تََخیَّر    )مجزوء الكامل()3/217(ِكْسَرى بَِعانٍَة، واْغتََرْس          اـــــــــــــــَ ھـــَ َكْرمِممَّ

ھَا  )الخفیف()2/223(ــِج وَحالَْت َعْن طَْعِمھَا الخنَدِریُس        -    الفاللیـ   ُكُرومُ َوَحَمْت َدرَّ

  :النبع٭

الشریان شجر تتخذ منھ القسي ومن أغصانھ السھام ینبت في قلة الجبل والنابت منھ في السفح : النبع
  :ذكر مرة واحدة في قول أبي نواس)4(.وفي الحضیض الَشْوحط

لَھُ    )البسیط()9/44(من الَغَرِب نَبًعاإِْن َكاَن َمْن طَلََب األَْنَساَب تَْنقُلھُ        َحتَّى تَُحوِّ

  :النخل٭

تھ احدویؤنث وشجر التمر لھ ساق مستقیم طویل ذو ُعقٍَد وعلیھا لیف كشعر اإلنسان، یذكر : النخل
  )5(.نَْخلَة جمعھ نخیل أو النخیل اسم جمع ال جمُع نَْخلٍ 

  :وذلك في قولھ" نخیل"و"نخل"ُذكر في الدیوان ثالث مرات بصیغة الجمع 

ھا سائٌِح َمِعیُن النَّْخلِ أو یانُِع    )مخلع البسیط()3/419(ِمْن قَنَْونَى                یَُعمُّ

  )الكامل()16/336(نخیالَمْلھٍَم                یَْسقى َمَزاع بینَھا ووْ أَ بَِزروَد أو بُِمتَالِعٍ 

  :وُذِكَر مرة بصیغة المثنى وذلك في قولھ

)المجتث()19/425(ُحْلَواِن نَْخلَتَيْ َح         -واْبِن اإلیاس الذي نـــــا      

  

                                                          
  .11/150، ]قرن[ابن منظور، لسان العرب، -1
  .4/603، ]طنق[أحمد رضا، معجم متن اللغة -2
  .223كوكب دیاب، المعجم المفصل في األشجار والنباتات في لسان العرب، ص-3
  .876، ص ]نبع[بطرس البستاني، محیط المحیط -4
  .884، ص]نخل[المصدرنفسھ -5
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  :مــــــــجـــــــــالن-ب
ویدخل )1(.وجھ األرض ونجم على غیر ساقٍ وتسطح فلم ینھضكلُّ ما ینبت على: النجم من النبات

  :في حقل النجم األلفاظ التالیة

  : اآلذریون٭

كره في الدیوان مرتین جاء ذ)2(.زھٌر أصفر في وسطِھ َخْمٌل أسود، لیس بطیب الرائحة: اآلذریون
  :أبي نواسمن ذلك قول

  )الخفیف()8/386(َوَضعوهُ مواِضَع األقالِم ،               آَذَریُونُ َولَھُْم ِمْن َحنَاهُ 

  :الثوم-اآلس٭

فھو نبات دقیق العرق والساعد یطول دون ذراع الثوموأما)3(.ھو نبت طیب الریحاآلسفأما 
: وھو على أنواع. یمتاز بأنھ قوي الرائحة ومحلل الریاح. وتتولد لھ في األرض فصوص كثیرة متالصقة

  :لقدجاء ذكرھما في قولھ)4(.البستاني، الكراثي والبريُ الشامي، المصري، الجبلي، 

  )السریع()4/224(اآلسِ بَْیَن الَوْرِد وكالثُّومِ وإنَّما الَعبَّاُس في قَْوِمھ،             

  : البارض٭

ُل ما تُِخرج األرُض من نبٍت قبل أن تتبین أجناسھ، ویطلق أیضا على نبت األرض  البَاِرُض ھو أوَّ
  :جاء ذكره في قول أبي نواس)5(.أطلعِت األرُض بارضھَا أي نبتھافیقال 

  )الرجز()7/203(النَُّؤوِر بَاِرضِ َوقَْد َرَعْت في    ِمْثَل اْرفَِضاِض اللُّْؤلُِؤ الَمْنثُوِر،     

  : البقل٭

األرض أو ما یطلق البَْقُل على ما ینبت في بزره وال ینبت في أرومة ثابتة، أو كل نبات اخضرت بھ 
  : ُذكر مرتین من ذلك قولھ)6(.ویقال كذلك لكل نابتة أّول ما تنبت بقل. ال ساق لھ

ُھ  بیعَفاْفَتنَّ   )الكامل()14/336(وَغاَدَرْت         ُحرَّ الثََّرى بنجِعِھ َمْبلُوالَ َبْقلُ الرَّ

هُ َمْنبَِت    )الطویل()5/356(الَبْقلِ َوَما ُخْبُزهُ إِالَّ ُكلَْیُب ْبُن وائٍِل،      لَیالِي َیْحمي ِعزُّ

  :الجلنار٭

مان، واسمھ في العربیة الُجْنبَُذة: الُجْلنَارُ    :ُذكر في قولھ)7(.لفظ فارسي معرب یطلق على زھرالرُّ

  )مجزوء الكامل()1/160(ارُ ــنَ ــلَّ ــالجُ َوبِوْجنَتَْیِھ یا َمْن بُِمْقلَتِِھ الُعقَاُر،           

  :الُخَزاِمي-الُحوَذانُ ٭

، ورقھُ مّدور، من نبات ، لھ زھرةٌ حمراء في أصلھا صفرةٌ فھو نبٌت یرتفع قدر الذراعالحوذان أما 
الخزامي وأما )8(.ویقال ھو نبٌت مثل الھندباء ینبت مسطح ولھ زھرة صفراء. السھل، حلٌو طیّب الطعم

                                                          
  .14/62، ]نجم[لعربلسان ا،ابن منظور-1
  .6، ص]أذر[محیط المحیطبطرس البستاني،-2
  .1/177،]أسو[أحمد رضا، معجم متن اللغة-3
  .82، ص]ثوم[بطرس البستاني،محیط المحیط-4
  .25، ص]برض[المصدر نفسھ -5
  .325، ص]بقل[معجم متن اللغة ،أحمد رضا-6
  .1/561،]جلن[نفسھالمصدر-7
  .2/189، ]حوذ[نفسھالمصدر-8
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أوھو َخْیِريُّ البَرَّ زھره )1(.بالفرنسیةla vandeوھي ترادف  . خزامةفھو نبت طیب الرائحة واحده 
  :ولقد جاء ذكرھما في قولھ)2(.أطیب األزھار نفحھ یُتمثل بھ في الطیب

بِیُع بِھَا،       جاَوَر    )المنسرح()9/456(ُخَزاماَھاَحْوَذانَُھافي َرْوَضٍة بَكََّر الرَّ

  الخضر٭

: وقیل الخضر. الَخَضْر ھو الزرع األخضر، وتسمى بھ البقلة الخضراء، وَخِضَر جمع خضراء
  :ُذكر مرة واحدة في قولھ)3(.نوع من البقول لیس من أحرارھا وجیدھا

  )مجزوء الرجز()11⁄141(الَخَضرْ ِمْنھُنَّ تَْوِشیَم الجَدْر،              َرَعْیَن أَْبَكارَ 

  :الِخیريّ ٭

وقد ورد ذكره في قول )5(.وقیل ھو المنثور األصفر)4(.الَخْیِرّي ھو ضرب من النبات أو الریاحین
  :قول أبي نواس

  )البسیط()5/237(واآلِس الِخْیريِّ ــأْكفاِء في الَوْرِد و     -    ـال خیر في الَعْیش إالَّ بالُمدام مع ال

  : الطرخون-الراسن٭

فھو لفظ فارسي معرب، وھو نبات تنفرش أوراقھ على األرض وھي طویلة تبلغ الورقة الَراِسنأما 
فھو بقلة الطرخونوأما)7(.وجاء في معجم متن اللغة أنھ نبٌت یشبھ الزنجبیل)6(.إلى طول ذراعمنھا

أوراقھا صالحة . امھدھا األصلي سبیریا وترتاری. زراعیة معمرة من فصیلة المركبات األنبوبیة الزھر
  :ولقد جاء ذكرھما في قول أبي نواس)8(.للتوابل

  )السریع()3/448(ونِ ـْرخُ ـطَ ـــبِ ــفَ فإْن َعَداهُ                َراِسنٍ ال یَْطَعُم الطُّْعَم بِال 

  :الربل٭

  :ذكر في قولھ) 9(.نبات شدید الخضرة: الَرْبلُ 

  )الرجز()5/51(َوفَْرَوةٌ َمْسلُوَخةٌ من ثَْعلَبِ            َعْلھَِب لٍ ـــــَربْ ِعْنَدھُْم أو تَْیَس 

  :الریحان٭

ذكر في )10(.نبات طیب الرائحة، والعامة تطلقھ على اآلس أو على الحبق، الجمع ریاحین: الریحان
  :مرة منھا قولھ مشبھا رائحة الخمر بالرائحة الطیبة للریحانةالدیوان ثالث عشر

ْیَحانِ فَتَنَفََّسْت في البَْیِت إِْذ ُمِزَجْت،       َكتَنَفُِّس    )الكامل()8/278(في األْنفِ الرَّ

  :الزرابي٭

  :ُذكر في قولھ)11(.یطلق لفظ الَزَرابي على النبت إذا احمّر أو اصفّر وفیھ خضرة

                                                          
  .2/271،]خزم[السابق المصدر-1
  .230، ص]خزم[بطرس البستاني محیط المحیط-2
  .87-86المعجم المفصل في األشجار والنباتات في لسان العرب، ص،كوكب دیاب-3
  .91، صالمرجع نفسھ-4
  .201، ص]خیر[لویس معلوف،المنجد في اللغة-5
  .235،ص]رسن[بطرس البستاني، محیط المحیط-6
  .2/588، ]رسن[أحمد رضا، معجم متن اللغة-7
  .464، ص]طرخ[لویس معلوف، المنجد في اللغة-8
  .321، ص]ربل[بطرس البستاني، محیط المحیط-9

  .358، ص]ریح[نفسھ المصدر -10
  .3/24، ]زرب[أحمد رضا، معجم متن اللغة-11
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رابَوأَْلبََسْتھا       وهَ األَْرِض قَْد نََضَرْت أَما َرأَْیَت وجُ    )البسیط()10/123(نَثرة األسد ي الزَّ

  :الزعفران٭

  :ُذكر في قولھوقد )1(.نباٌت لھ أصل كالبصل وزھرهُ أحمر إلى الصفرة: الَزْعفََرانُ 

ْعفَرانِ ُمْتَرَعاٍت َكَخالِص       واْعتَِمالِي الكؤوس في الشَّْرِب تَْسَعى      )الخفیف()6/436(الزَّ

  :الُعْبِريُّ ٭

  :ولقد ورد ذكره في قول أبي نواس)2(.ما نبت على شطوط األنھار منھ وَعظُمَ : الُعْبِريُّ 

َد ذو   )السریع()36/159(ھَدَّاُر الُعْبِريِّ ُعْلطٍَة                في فَنَِن یَْسقِِھ ما َغرَّ

  :الغلفق٭

وقد )3(.ذو ورق عراضوقیل نبت ینبت في الماء. الَغْلفَُق ھو الطحلب وھو خضرة على رأس الماء
  :وقد ورد في قول أبي نواس

  )الرجز()1/303(َحًرا من اإلَوزِّ والشَّراوِق                 بالَغالَفِقِ وَمنَھٍَل یَْعتَمُّ 

  :الغیث٭

  :ذكر في قولھ)4(.الَغْیُث ھو الكألُ ینبُت بماء السماء

ُروبِ         ُمالَِزماٍت َجْلھَتَْي َمْلُحوِب َغْیثٍ یاربَّ    )الرجز()1/52(آمِن السُّ

  : القفة٭

  :في قولھ" قفوف"ولقد وردت بصیغة الجمع)5(.القُفَةُ ھي ما یبس من العشب، الجمع قفوف

  )الرجز()17/273(القُفُوفَاَكما َرأَْیَت الُكْرُسَف الَمْنُدوفَا،       یَأُْكُل َحْرفَا ُخفِِّھ 

  :الكمء٭

الَكْمُء مصدر جمعھ أَْكُمٌؤ وَكْمأَةٌ أو الكمأة اسم للجمع، والكمُء نبات قیَل ھو أصل مستدیركالقلقاس ال 
ساق لھ وال عرق لھ، لونھ إلى الغبرة یوجد في الربیع تحت األرض وھو عدیم الطعم وأنواعھ كثیرة یُوَكُل 

ولقد ورد بصیغة )6(.جرة الزیتون یقال لھ الفطر وھو سٌم قاتلٌ ومنھ نوع یتولَّد في ظل ش. نَیَّا ومطبوخا
  :في قولھ" كمأة"المفرد 

  )المتقارب()4/130(َمْعَدْه َكْمأَةٍ فَھَُمَك ِمْن               َولِيٌّ قَفَا بعد َوْسِمیِِّھ،

  :النابتة٭

  :ولقد ذكر في قولھ)7(.النابتة مؤنث النابت، وھو الطريُّ من كلِّ شيٍء حین ینبت صغیًرا

ِة تُْجني أْطیََب الثَْمرِ       نابِتَةٌ ظَْبٌي لَھُ من قُلُوب النَّاِس    )البسیط()3/185(من المودَّ
                                                          

  .372، ص]زعف[بطرس البستاني، محیط المحیط-1
  .100ابن قتیبة، أدب الكاتب، ص-2
  .4/315، ]غلف[أحمد رضا، معجم متن اللغة-3
  .4/336، ]غیث[نفسھالمصدر -4
  .750،ص ]قف[بطرس البستاني، محیط المحیط-5
  .791،ص]كمأ[نفسھالمصدر -6
  .784، ص]نبت[،المنجد في اللغةلویس معلوف-7
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  :النبات٭

. نبت هللا في األرض فھو نبتأكل ما :قال اللیث. النبات ھوالنبت وھو اسم یقوم مقام المصدر
  :ذكر مرتین من ذلك قول أبي نواس)1(.والنبات فعلھ ویجري مجرى اسمھ

  )المنسرح()3/332(تََخالھ ُحلَالَ اتٍ ـــبــنواْكتََست األرض من َزخارفھا       وشَي 

  :الندغ٭

  :ذكر في قولھ) 2(.النَْدُغ ھو صعتر البر یرعاه النحل وعسلھ جید

  )الرجز()4/269(األلَفَّ      أَْوَدى ِجَماُع الِعْلِم ُمْذ أَْوَذى َخلَْف النَّْدغِ تُروُغ في الطُّبَّاِق و

  : النرجس٭

أصلھ بصل النرجسیاتوھو نبت من الریاحین من فصیلة ": نرجسة"النَْرِجس والنِْرِجُس، واحده 
اْث ولھ زھرمستدیر أبیض أو أصفر تُْشبَّھُ بھ األعین، وأصل  الكلمة فارسیة صغار ورقھ شبیھ بورق الُكرَّ

  :االستعارةذكر مرتین في الدیوان؛ من ذلك قولھ مشبھا العیون بالنرجس على وجھ )3(.معربة

رَّ ِمنْ    )السریع()2/33(َویَْلِطُم  الَوْرِد بُِعنَّاِب          نَْرِجسٍ یَْبِكي فیَْذِرْي الدُّ

  :الورس٭

ذكر مرتین من ذلك )4(.الغمرة أي الزعفراننبات كالسمسم أصفر یُصبَُغ بِھ وتُتََّخذ منھ: الَوَرسُ 
  :قولھ

  )الرجز()6/239(َورسِ ــــبِــوَخَرٍب یَْشفُِن بعد التَّْعِس،            َكأَنَّما َصبَْغتَھُ  

  :الیاسمین٭

جنبة من فصیلة الیاَسِمینِیَّات، ذكیة الرائحة لھا تَُوْیجات متحدة القَُعاالت، منبسطة : الیَاَسِمینُ 
مرتین في ولقد جاء ذكره )5(.تنبت في البلدان الحارة وبلدان المتوسط وتُستعمل في العطارة. اقاألور

  :الدیوان من ذلك قولھ

  )مجزوء الرمل()8/445(یاَســــِمینِ بِیََدْي ســـــــاٍق َعلَْیھِ         ِحْلیَةٌ ِمنْ 

  :رـــــمـــالث-جـ 
الرطب في رأس النخلة فإذا كبر فھو التمر، ویقع یطلق الثمر على حمل الشجر، وھو كذلك 

ولقد ذكر أربع مرات في الدیوان ولقد استعملھ أبو نواس )6(.الثمرعلى كّل الثمار و یغلب على ثمر النخل
  : استعماال مجازیا فمن ذلك قولھ مشبھا الحبیب بغزال یرعى القلوب ویأكل من ثمارھا المباحة لھ

  )المنسرح()4/195(الثَّْمرِ یَأُْخُذ ِمْنھَا أطایب         ُمبَاَحةٌ ساحة القلوب لھ،

  :ومن الثمار المذكورة في الدیوان اآلتي ذكره

  

  
                                                          

  .5/379، ]نبت[أحمد رضا، معجم متن اللغة-1
  .11/194، ابن سیدة، المخصص-2
  .800، ص]نرج[لویس معلوف، المنجد في اللغة-3
  .896، ص]ورس[نفسھالمصدر -4
  .926، ص]یسم[نفسھالمصدر-5
  .50كوكب دیاب، المعجم المفصل في األشجار و النباتات في لسان العرب، ص -6
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  :التفــــــاح٭

)2(.التُّفاح من التَّفحة وھي الرائحة الطیبة: وقال أبو الخطّاب)1(.التفاح ثمر معروف، واحدتھ تفاحة

  : منھا قولھ مشبھا رائحة الخمر برائحة التفاح" تفاح"ذكر في الدیوان خمس مرات؛ ثالث بصیغة الجمع 

  )الكامل()10/84(تُفّاحاَشكَّ البِزاُل فُؤاَدھَا، فكأنَّما               أَْھَدْت إِلَْیَك بِِریِحھا

  :في قول أبي نواس" تفاحة"ن بصیغة المفرد ومرتا

  )السریع()1/468(أن یَْبتَلِْیھِ هللا في فِیِھ               تُفَّاَحةً ُكُل َجَزاُء َمْن یَأْ 

  :الــّزھــر٭

النَّْور األبیض، : وقال ابن األعرابي. ھو نَْوُر كّل نبات أو المتفتح منھ: تھ ّزْھَرةاحدالزھر جمع و
ْھُر لألصفر منھ جمعھ َزْھٌر وأزھار، وجمع الجمع أزاھیر   :ذكر ثالث مرات من ذلك قولھ)3(.والزَّ

بیُع بھا َوْشیًا وَجلَّلَھا          بِیَانِِع  ھرِ َحاَك الرَّ   )البسیط()11/123(من َمْثنَى وِمْن َوَحِد الزَّ

مَّاق٭   : السُّ

مُّوق مَّاق والسُّ   :ذكره في قولھ)4(.ثمر شجر یُسمَّى بھ، لھ عناقید فیھا َحبٌّ صغار حامض یطبخ : السُّ

  :قولھ
ْیَك على ھاُوٍن            لَِدقِّ ثُْوٍم أوحاِسرَ  )السریع()16/297(؟ لُِسمَّاقِ ُكمَّ

  : الُعنَّاب٭

  :ولقد ورد في قولھ )5(.الُعنَّاب ھو ثمر األراك

رَّ من نَْرِجسِ     یَْبِكي فَیَْذِرْي    )السریع()2/33(نَّابِ ــــبِعُ ویلِطُم الَوْردَ الدُّ

  : العنب٭

یصنع منھ )6(.الكرم وھو طرٌي فإذا یبس فھو الزبیب الحبة منھ عنبة جمعھ أعنابالعنب ھو ثمر 
ورد في الدیوان مرتین للداللة على الخمر المعصورة من العنب ولقد)7(.والعرق وبعض الُمَربَّیَاتالخمر 

  :من ذلك قولھ

  )البسیط()2/39(العنببین الماء وقاَمْت تُرینْي، َوأَْمُر اللَّْیِل ُمْجتَِمٌع،      ُصْبًحا تََولََّد 

  :الفاكھة-الغبیراء٭

الغبراء شجرتھ والُغبَیراء ثمرتھ، وھي فاكھة، وقیل الُغبیراء : نبات ُسْھلّي، وقیل:الغبراء والغبیراء
ا ھذا الثمر الذي یقال لھ الُغبَْیراء فدخیل  شجرتھ والغبراء ثمرتھ بقلب ذلك، الواحد والجمع فیھ سواء، وأمَّ

م یأكلھ رطبًا كان او یابًسا الفاكھةوأما)8(.كالم العربفي  فتطلق على الثمر كلھ؛ وھو ما یُتفكَّھ بھ أو یتنعَّ

                                                          
  .45-44، ص المرجع نفسھ-1
  .11/138ابن سیدة، المخصص، -2
  .3/69، ]زھر[ أحمد رضا ،معجم متن اللغة-3
  .3/212، ]سمق[نفسھالمصدر-4
  .635، ص]عنب[بطرس البستاني، محیط المحیط -5
  .635، ص ] عنب[نفسھ المصدر -6
  .532، ص ]عنب[لویس معلوف، المنجد في اللغة -7
  .187كوكب دیاب، المعجم المفصل في األشجار والنباتات في لسان العرب، ص-8
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ان وغیر ذلك، وأجناسھا الفواكھ مَّ طب والرُّ ولقد جاء ذكرھما في قول أبي )1(.كالتین، الزبیب، العنب، الرُّ
  : نواس

  )السریع()6/1(بَْیَراءَ ــغُ ، ُكْنَت ةً ــاِكھَ ـــفَ لَْو ُكْنَت َحقًّا، یاأبا خالٍِد،         

  :الفلفل٭

جاء ذكره في الدیوان في )2(.حبٌّ ھندي شدید الحراقة یُطیَّب بھ الطعام وشجٌر الواحدة فلفلة: الفلفل
  :قول أبي نواس واصفا ذوق الخمر التي عصرت باألرجل بأنھ شبیھ بذوق الفلفل

ا تََخیََّرهُ التَِّجاُر، تََرى لَھَا        قَْرًصا، إذا ِذْیقَْت، َكقَْرِص    )الكامل()7/358(الفُْلفُلِ ِممَّ

  :الفوف٭

الفوف واحده فوفة وھي القشرة الرقیقة على النواة، وكلُّ قِشر فوفة؛ أو التي تكون على َحبَّة القلب 
جمعھا .وتطلق أیضا على قطع القطن وعلى الزھروالنواة دون لحمة الثمرة، وتسمى القطمیر، 

  :جاءت في الدیوان مرة واحدة بمعنى الزھر في قولھ)3(.أفواف

  )المدید()18/213(في ُعَشِرْه الفُوفِ كاْعتِماِم    َحــَجـــاُج بِِھ،         ثُمَّ یَْعتَمُّ ال

  :النَْور٭

جاء ذكر النور في الدیوان )4(.األبیض منھالزھر أو: جمعھ أَْنوارْ " نَْورة"النور مصدر الواحدة 
  :مرتین من ذلك قولھ

  )الخفیف()6/386(أَنِیٍق،            ِمْن فُراَدى نَبَاتِِھ، والتَُّؤاِم ْورٍ ــــنَ فَتََوشَّْت بُِكلِّ 

  :الورد٭

المشموم واحدتھ وَغلَّب على الَحْوَجم ھذا األحمر المعروف . َزْھُرھَا: الَوْرُد من كل شجرٍة ونبتةٍ 
ب جمعھ ورود. وردة ولقد جاء ذكره في الدیوان عدة مرات للداللة على ھذا الورد )5(.وقیل إنھ معرَّ

  :األحمر المشموم من ذلك قولھ

  )المنسرح()1/426(ریَح إِْنساِن،         أَْذُكُرهُ ِعْنَد ُكلِّ َرْیَحاِن الَوْردُ َذكََّرنِي 

  ألفاظ  تتعلق بحقل النبات

  :األباء٭

: واألباءة. ةٌ واحدتھ أَباء. اِء والقََصب خاّصةھو أجمةُ الَحْلف: القََصب، ویقال: األَباُء، بالفتح والمدّ 
  :جاء ذكره في الدیوان مرة واحدة في قول أبي نواس واصفا خیمة ناطور)6(.القطعة من القصب

  )الطویل()4/362(َضئِیِل األبَاءِ لِّ في َرثِّ تَأَیَّْت قلیالً، ثُمَّ فاَءْت بَِمْذقٍَة           ِمن الظِّ 

  :الرمش٭

في قول " روامشن"جاء ذكرھا في الدیوان بصیغة الجمع)1(.الرمش ھو الطاقة من الریحان ونحوه
  :األذان مطایا لتلك الریاحینأبي نواس جاعالً 

                                                          
  .4/441،] فكھ[أحمد رضا، معجم متن اللغة -1
  .703، ص ]فلفل[بطرس البستاني، محیط المحیط -2
  .4/470، ]فوف[أحمد رضا،معجم متن اللغة -3
  .845، ص ]نور[لویس معلوف، المنجد في اللغة -4
  .5/736،]ورد[أحمد رضا، معجم متن اللغة -5
  .1/58، ]أبى[ابن منظور، لسان العرب -6
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  )المنسرح()10⁄456(یُْنتََخْبَن لَنا،            تَظَلُّ آذانُنا َمطایاھا َرواِمْشنُ لنَا 

  :العریش٭

جاء ذكره في الدیوان مرة واحدة في )2(.العریش ھو ماَعُرش للكرم من عیدان تُجعل كھیئة السقف
  :قولھ

  )مجزوء الرمل()7/113(َعـــَمـُدوهُ بِِعـَمـاِد            َعریشٍ بَْیَن أفیاِء 

  : العنقود٭

ُذكر مرة واحدة )3(.وتراكم من حبِّھ في عرق واحدالعنقود من العنب واألراك والبطم ونحوه ما تعقد
في قولھ مشبھا الشعر الملتوي المتدلي فوق خدِّ الغالم بالعناقید " مفاعیل"على وزن" عناقید"بصیغة الجمع

  :المتدلیة على الورد

ِه           ِمْثَل  )السریع()2/122(على َوْرِد َعنَاقِیدَ ُصْدغاهُ قَْد ساال على َخدِّ

  :الغصن٭

الشعبة الصغیرة منھما ُغْصنَة جمع ُغصون . ما تشعَّب من ساق الشجر دقاقھا وِغالَظُھاالُغْصنُ 
  :في قولھ" فُُعول"على وزن " ُغُصون"ورد ذكره مرة واحدة بصیغة الجمع)4(.وأَغصان وِغَصنَة

  )المنسرح()12/21(َجلَّلَني           فَْینَاُن، ما في أَِدیِمِھ ُجَوُب الُغُصونُ إَِذا ثَنَْتھُ 

:اللیف-الكرب٭

ُسِمیَت بذلك ألنھا كربت قیل، كربةأصول السعف الغالظ العراض التي تقطع معھا الواحدة : الكرب
ولقد جاء ذكرھما في قول )6(.لیفةفھو قشر النخل وما شاكلھ واحده اللیفوأما )  5(.أن تقطع اي َحان لھا

  :أبي نواس

دید مكان  ْعتَھُ قُُمًصا         ِمَن الصَّ   )البسیط()6/44(الَكَربِ واللِّْیفِ َحتَّى نَراَك َوقَْد َدرَّ

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                    
  .279، ص ]رمش[ویس معلوف، المنجد في اللغة ل-1
  .4/69، ]عرش[أحمد رضا، معجم متن اللغة -2
  .618، ص ]عقد[بطرس البستاني، محیط المحیط -3
  .4/299، ]غصن[أحمد رضا، معجم متن اللغة -4
  .775- 774، ص ]كرب[بطرس البستاني، محیط المحیط -5
  .834، ص ]لیف[نفسھ المصدر-6
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  جدول إحصائي أللفاظ النباتات

  األلفاظ الدالة على النباتات

  الشجر-أ

  مرة واحدة  اآلجام
  مرة واحدة  اآلء

  نمرتا  األرطي
  مرة واحدة  البان
  مرة واحدة  التنوم
  مرة واحدة  الحاذ
  مرة واحدة  الخمر
  مرة واحدة  اإلسحل
  مرة واحدة  السفي
  مرة واحدة  الشث

  نمرتا  الشوحاط
  مرة واحدة  الصاب
  مرة واحدة  الضال
  مرة واحدة  الطباق
  مرة واحدة  الطلح

  مرة واحدة  العرعر
  نمرتا  العشر
  مرة واحدة  العضا
  مرة واحدة  العلقم
  مرة واحدة  الغرب
  مرة واحدة  القرنفل
  مرة واحدة  القطن
  تسع مرات  الكرم
  مرة واحدة  النبع
  ثالث مرات  النخل

  مــــجـــــــالن-ب

  نمرتا  اآلذریون
  نمرتا  اآلس

  مرة واحدة  البارض
  نمرتا  البقل
  نمرتا  الثوم

  مرة واحدة  الجلنار
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  مرة واحدة   الحوذان
  مرة واحدة  الخزامي
  مرة واحدة  الخضر
  مرة واحدة  الخیري
  مرة واحدة  الربل

  مرة واحدة  الراسن
  عشرة مرةثالث  الریحان
  مرة واحدة  الزرابي
  مرة واحدة  الزعفران
  مرة واحدة  الطرخون
  مرة واحدة  العبري
  مرة واحدة  الغلفق
  مرة واحدة  الغیث
  مرة واحدة  القفة
  مرة واحدة  الكمء
  مرة واحدة  النابتة
  نمرتا  النبات
  مرة واحدة  الندغ

  نمرتا  النرجس
  نمرتا  الورس
  نمرتا  الیاسمین

  رــــمـــالث-ج
  خمس مرات  التفاح
  أربع مرات  الثمر
  ثالث مرات  الزھر
مَّاق   مرة واحدة  السُّ
  نمرتا  العنب
  مرة واحدة  الُعنَّاب
  مرة واحدة  الغبیراء
  مرة واحدة  الفاكھة
  مرة واحدة  الفلفل
  مرة واحدة  الفوف
  نمرتا  النور
  ثماني مرات  الورد

  ألفاظ أخرى تتعلق بھذا الحقل

  مرة واحدة  األباء
  مرة واحدة  الرمش
  مرة واحدة  العریش
  مرة واحدة  العنقود
  مرة واحدة  الغصن
  مرة واحدة  الكرب
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  مرة واحدة  اللیف

  )73(وسبعون وحدة ثالث  عدد الوحدات

  )122(وعشرون مرة واثنانمائة  تكرارھاعدد
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  :الطبیعة السماویة

اھتم العرب منذ القدم بالسماء ونجومھا وكواكبھا، إذ كانوا یعتمدون على الحركة المنتظمة للشمس 
والقمر وسائر الكواكب في تعیین مواقیت العبادة والزراعة كما كانوا یستدلون بالنجوم في سفرھم، فھذا 

ُھَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم ﴿:محكم تنزیلھ فقال عّز وجلّ من نعمھ سبحانھ وتعالى على عباده وھذا ما بینھ في 

ْلَنا    ]97اآلیة،األنعامسورة [﴾لَِقْوٍم َیْعلَُمونَ یاتآلاالنُُّجوَم لَِتْھَتُدوا ِبَھا ِفي ُظلَُماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

ولقد ذكر ذلك سبحانھ . فضًال عن استفادتھم من منازل القمر في حساب األیام والشھور والسنین
نِیَن ﴿:وتعالى في سورة یونس َرهُ َمَناِزَل لَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ ْمَس ِضَیاًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ ُھَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ُ َذلَِك إِ  ُل الَواْلِحَساَب َما َخلََق هللاَّ ، اإلسراءسورة ومثلھ في ،5آیة،یونسسورة [﴾لَِقْوٍم َیْعلَُمونَ یاتاآلِباْلَحقِّ یَُفصِّ

  ]12آیة

  الســمــاء والشــمـس والقــمــر-1

  :السماء-أ

  : الجرباء٭

  :لقد جاء ذكرھا في قولھ)1(.السماء طالعة كواكبھا كأنَّھا َجِربَْت بالنجوم: الَجْربَاُء على وزن فعالء

اَحٍة لِْلَحْوِث ِمْن    )الرجز()12/11(تَُحطُّھَا لِْألَْرِض من َسَمائِھَا   ،       َجْربَائَِھاطَرَّ

  :السماء٭

ُمو، وھو العلو واالرتفاع . ویطلق لفظ السماء في اللغة على كلِّ ما عالك فأضلك. السََّماُء مأخوذة من السُّ
ولقد استعملھا سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ بصیغة .)2(والسماء التي تُِظلُّ األرض أنثى عند العرب

َماِء َوَما َبَناَھا﴿: التأنیث في قولھ ]5آیة سورة الشمس،[﴾َوالسَّ

  .)3(كما یطلق لفظ السماء على السحاب والمطر. تجمع السماء على أَْسِمیَةٌ وُسِميٌّ وَسَمواٌت وَسَماءٌ 

ومرة " سماء"ن مرة بصیغة المفرد وعشرومنھا واحدن مرة؛ جاء ذكرھا في الدیوان اثنین وعشری
  :وذلك بثالث دالالت" سموات"واحدة بصیغة الجمع 

الداللة على السماء التي تظل األرض في مثل قول أبي نواس مشبھًا كرم وعطاء ممدوحھ -
  :باألرض والسماء اللتان ال ینقصھما شيء

َماءِ یََداهُ َكاألَْرِض و   )المنسرح() 18/305(، فََما            تُْنقُِص قُْطَرْیِھ َكفُّ َمْخلُوِق السَّ

  :وقولھ

ةٌ تَْســتَــِھــُل بِالِعْقیَاِن          َســَمــاٌء ُكلَّ یَْوٍم َعلَيَّ ِمْنھُ    )الخفیف()13/436(ثَـــرَّ

                                                          
.  84، ص]جرب[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.6/420، ]سمو[ابن منظور، لسان العرب- 2
.6/421، ]سمو[المصدر نفسھ - 3
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َماَء ﴿ :في قولھ سبحانھ وتعالىھانفسالداللة بولقد استعمل القرآن الكریم لفظ السماء  ُیْرِسِل السَّ

  ]11سورة نوح ، آیة [ ﴾َعلَْیُكْم ِمْدَراًرا

  :الداللة على السحاب في قولھ مادحا ھارون الرشید-

  )الكامل()8/415(الَحیَواُن َسَمائِھِ َوإِلَى أبِي األُمنَاِء ھَاُروَن الَِّذي                یَْحیَا بَِصْوِب 

في بیت مقیت یقول فیھ أبو " جبار"مضافا إلى لفظ" سموات"ولقد ورد لفظ السماء بصیغة الجمع 
  :نواس

َمَواتِ یَا أَْحَمُد الُمْرتََجى في ُكلِّ نَائِبَةٍ           قُْم، َسیِِّدي، نَْعِص َجبَّاَر    )البسیط()9/75(السَّ

  :الـــــــــشمس-ب

  :الجونة-الجاریة٭

وسمیت .)1(ألنھا تجري من الشرقكالھما اسم للشمس؛ فالشمس سمیت بالجاریة :الَجاِریَة والَجْونَة
  :ولقد أتى أبو نواس على ذكرھما في قولھ،)2(.بالجونة ألنھا تسود حین تغیب

  )السریع()1/407(ِمْن قَْبِل تَْثِویِب الُمنَاِدیینَا      الَجاِریَةَ الَجْونَاقَْد أَْسبُِق 

  :الشعاع٭

وقیل ھو . مقبلة علیك إذا نظرت لھایطلق لفظ الشعاع على ضوء الشمس الذي تراه كأنَّھ الحبال 
ماح بَُعْیَد الطلوع ذكر في قول أبي نواس مشبھا الخمرة بعد )3(.الجمع أَِشَعةٌ وُشُععٌ . الذي تراه ممتًدا كالرِّ

  :مزجھا بشعاع الشمس

ْمِس یَْلقَاَك ُدونَ ُشَعاعَ َكأَنَّ بَْیَضاَء بَْعَده،        َوَصْفَراَء قَْبَل الَمْزِج،   )الطویل()3/453(ھَا الشَّ

  :الشمس٭

سمیت )4(.ھي الكوكب النھاريُّ المضيء بذاتھ ُمَؤنَّثة، تصغیرھا ُشَمْیَسة والجمع ُشُموسالشَّْمسُ 
وكثیرا ما استعملھا أبو نواس استعماال مجازیا فتارة شبھ بھا )5(.بذلك ألنَّھا غیر مستقرة ھي أبًدا متحركة

ممدوحھ وثالثة شبھ بھا الخمرة، من ذلك قولھ مشبھا الخمرة الصافیة محبوبھ، وتارة أخرى شبھ بھا 
  :بالشمس في أشد حاالت سطوعھا

  )السریع()5/72(؛ إَِذا ُصفِّقَْت،            َمْنِزلُھَا الَكْبُش أو الُحوُت الشَّْمسُ َكأَنّھَا 

وجوه األحبة مرة واحدة في قول أبي نواس مشبھا " شموس"وجاء لفظ الشمس بصیغة الجمع 
  :بالشموس الطالعة ما بین الغیوم السوداء

  )مخلع البسیط()5/419(َدْجٍن            تَثُوُب في إِْثِرھَا الُعیُوُن ُشُموسُ بَانُوا وفِیِھْم 

  
                                                          

.9/21ابن سیده، المخصص، - 1
.9/20نفسھ، المصدر - 2
.الصفحة نفسھا، المصدر نفسھ- 3
.481، ص]شمس[بطرس البستاني، محیط المحیط- 4
.3/212، ]شمس[ابن فارس، معجم مقاییس اللغة- 5
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  :القـــــرن٭
لقد جاء ذكره في الدیوان )1(.أو ناحیتھا،أو أعالھا،أول شعاعھا عند طلوعھا: من الشمسالقَْرُن 

  :مرتین وذلك في قول أبي نواس
ُعوُد قَْرنِ َغَزاٌل ِمْثل   )الوافر()1/108(الشَّْمِس ُحْسنًا،            إَِذا طَلََعْت َوقَابَلَھَا السُّ

  )الطویل()8/173(، َوالَضِریُب یَُموُر قَْرنٌ ِمَن الشَّْمِس اَء ِحیَن بََدا لَھَا       فَأَْوفَْت َعلَى َعْلیَ 
  :ــمـــــرالقــ-جـ
  :البدر٭

يَّ بدًرا لمبادرتھ الشمس  یُسمى القمر في اللیلة الرابعة عشرة بَْدًرا وھي لیلة اكتمال القمر، قیل ُسمِّ
ن ا وعشرین مرة؛ اثنان وعشروجاء ذكره في الدیوان أربع) 2(.بالطلوع كأنَّھ یعجلھا المغیب وقیل لتمامھ

  :حبیبتھ بالبدرمن ذلك قولھ مشبھا " بدر"مرة بصیغة المفرد 
  )مجزوء الرمل()4/313(ُحْسنًا،              قَـلَّ َصْبِري َعْن ھََواَكا البَــــْدرِ یَا َشــبِــیھَ 

  :من ذلك قولھ" بدور"ن بصیغة الجمع ومرتا
  )الطویل()38/173(بُُدورُ ِم اللَھُ َسلٌَف في األَْعَجِمْیَن َكأَنَّھُْم            إَِذا استُْؤِذنُوا، یَْوَم السَّ 

  :القمر٭

كوكب یستمد نوره من الشَّمس فینعكس على األرض فیرفع ظلمة اللیل، وھو قمر بعد ثالث :القََمرُ 

وشأن القمر شأن الشمس  تشبھ بھ النساء ) 3(.سمي بذلك لبیاضھ. إلى آخر الشھر وأما قبل ذلك فھو ھالل

  :محبوبتھ جنان لجمالھا فقالالجمیالت وكذا الرجال المالح؛ فلقد شبھ بھ أبو نواس

  )السریع()1/33(أَْبَرَزهُ َمأتٌَم،               یَْنُدُب َشْجًوا بَْیَن أَْتَراِب قَـــَمـــًرایَا 

  :كما قارن أبو نواس جمال ممدوحھ بالقمر فقال

  )الكامل()3/247(ٍد ال یَْنقُُص الُمنِیُر إَِذا اْستََوى،            وبَھَاُء َوْجِھ ُمَحمَّ القََمرُ قَْد یَْنقُُص 

  :وذلك في قولھ" أقمار"كما جاء لفظ القمر بصیغة الجمع 

َالتِھَا               َكأَنَّ    )الرجز()8/77(على لُبَّاتِھَا أَْقَماًرا ُغرَّ الُوُجوِه َوُمَحجَّ

  :الھــــالل٭

لھ، وھو األشھر؛ الوُسميَّ ھال. حین یستھلھ النَّاس-أول لیلة منھ-غرة القمر: لُ الفالھِ  للیلتین من أوَّ

وھو في غیر ذلك . أو إلى ثالث؛ أو إلى سبع، وللیلتین من آخره، وھما ست وعشرون وسبع وعشرون

يَّ الھِ : وقال أبو العباس. الجمع أَِھلَّة. قمر ى أت)4(.ألن الناس یرفعون أصواتھم باإلخبار عنھالال؛ُل ھِ الُسمِّ

  :من ذلك قولھ مشبھا وجھ الغالم بالھالل" ھالل"ذكره أربع مرات؛ ثالث بصیغة المفرد أبو نواس على 

  )الوافر()4/56(َوِحْقفًا ِعْنَد ُمْنقَطَِع القَِضیِب             الالھِ بََراهُ هللاُ ِحیَن بََرا، 

  

                                                          
.4/550، ]قرن[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.31، ص]بدر[بطرس البستاني، محیط المحیط- 2
.653، ص]قمر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.5/657، ]ھلل[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
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  :وذلك في قولھ" أھلة"وواحدة بصیغة الجمع 

ــُجـــــوُم التَــأَ  ــةِ ُت ِمَن      ــ     ـالِـــیَــاْیَن النـُّ   )مجزوء الكامل()28/205(والبُُدوِر األِھــــلـَّ

  النـــــجــــــــوم والكـــواكـــب-2

  :شمل ھذا الحقل العدید من األلفاظ نذكر منھا

النجوم، الثریا، المشتري، السعد، التالیات، الكوكب، الشھاب، الفلك، النوء، بھرام، الجوزاء، "
  "نسر، الحمل، الكبش، الحوت، الشعرى، العیوق، الفرقدین، القطب، النثرة، الھنعة، الھقعةال

  :بـــــــھـــرام٭

  :ولقد أتى أبو نواس على ذكره في قولھ)1(.اسم للمریخ:امرَ ھْ بَ 

  )الخفیف()6/37(یَْستَقُِل َسَماَء الـ     ـــ      ـــَغْرِب، واللَّْیُل َزائٌِد في الِحَساِب بَْھَرامُ ، وَ ال

ـریــا٭   :المشتري-الثـُّ

النجم وھي في صورة ستة كواكب متقاربة حتَّى كادت تتالصق، وأكثر الناس یجعلھا سبعة، : الثَُّریَا
وقیل سمیت بذلك لكثرة كواكبھا مع )2(.وة وكثرة العدد والغنىسمیت بالثُّریا ألنَّ َمطََرھَا تكون عنھ الثر

صغر َمْرآتھا، فكأنَّھا كثیرة العدد باإلضافة إلى ضیق المحل، ال یتكلم بھ إال مصغًرا، وھو تصغیر على 
  :لقد جاء ذكرھما في قول أبي نواس) 4(.وأما المشتري فھو نجم من السیَّارات)3(.جھة التكبیر

ُرَجا الُمْشتَِريو   فَْوَق َجْبھَتِھِ،    الثَُّریَاظَْبيٌّ َكأَنَّ  ْعِد، والسُّ   )البسیط()2/80(في بُیُوِت السَّ

  :النسران-الجوزاء٭

وأما النسران ) 5(.فھي أحد البروج السماویة الربیعیة وھو من البروج الشمالیة العالیةالَجْوَزاءُ أما
  :ولقد جاء ذكرھما في قولھ)6(".النسر الواقع"ولآلخر " النسر الطائر"فھما كوكبان یقال ألحدھما 

اَرٍة نَبَّْھتُھَا بَْعَد ھَْجَعٍة،              َوقَْد َغابَِت    )الطویل()8/168(النِّْسرُ ، وارتَفََع الَجوَزاءُ َوَخمَّ

  :الحـــــمل٭

  :ذكر في قولھ)7(.الَحْمُل من البروج السماویة الربیعیة الشمالیة العالیة

ى الشَّْمَس َحلَِّت  َماِن واْعتَدَ الالَحمَ أََما تَرَّ   )المنسرح()1/332(ال،              َوقَاَم َوْزُن الزَّ

  

                                                          
.1/356، ]بھر[المصدر السابق - 1
  .2/191القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، -2

.2/110، ]ثرا[ابن منظور، لسان العرب- 3
.385، ص]شرى[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.1/152، التھانوي، كشاف اصطالحات الفنون- 5
.805، ص]نسر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
.1/152التھانوي، كشاف اصطالحات الفنون، - 7
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  :سعد السعود٭
أحدھما أنور من اآلخر، سمي بذلك؛ ألن وقت طلوعھ ابتداء كمال : ھما كوكبانَسْعُد الُسُعوِد 

  :جاء ذكرھما في قول أبي نواس) 1(.النباتالزرع، وما یعیش بھ الحیوان من 
ــُعـــوُد إَِذا طَلََعْت وقَابَلَھَا   َل قَْرِن الشَّْمِس ُحْسنًا،  َغَزاٌل ِمثْ    )الوافر()1/108(السُّ

  :الّشعـرى٭

العبور : كوكب نَیِّر، ویقال لھ المرزم، یطلع في شدة الحرِّ بعد الجوزاء، وھما الشَّعریان: الشَّْعَرى
  :ولقد جاء ذكر الشعرى العبور في قول أبي نواس) 2(.في الجوزاء، الغمیصاء التي في الذراعالتي

ھَا    واْرتَفََع الَحُروُر،        َمَضى أَْیلُولُ  ْعَرى الَعبُوُر وأَْخبَْت نَارَّ   )الوافر()1/169(الشِّ

  :الشھــاب٭

على الكوكب حین ینقضُّ باللَّیل، كما یطلق كذلك على الشعلة الساطعة من الشھابیطلق لفظ 
  :ولقد جاء ذكره في الدیوان بكلتا الداللتین)3(.النّار

الداللة على الكوكب حین ینقض باللیل في قولھ مشبھا سرعة البازي في انقضاضھ على فریستھ -
  :بالكوكب حین ینقّض باللَّیل

  )المتقارب()13/130(ِم               لِیَْفَعَل َداِھیَةَ إدَّه الظَّالِشَھابِ فََمرَّ َكَمرِّ 

الداللة على الشعلة الساطعة من النار في قولھ مشبھا الخمرة عند تدفقھا من الدنان بشعلة النّار -
  :الساطعة

  )مجزوء الرمل()10/113(یَتَـــــَراَءى ِمْن ِزنـَـــــــــاِد      ـابٍ َكـِشــــَھـــفَـــتَـــَراَءت 

  :الـــــــعیوق٭

مال ال یتقدمھا، ویطلع قبل الجوزاء: الَعیُّوق یا في ناحیة الشِّ ذكر )4(.كوكب أحمر مضيء بحیال الثرَّ
  :ذكر في قولھ

  )المدید()8/213(في َسَحِرْه الَعیُّوِق َمْسقِطَ   اٍن َربَأْتُــھُـُم،           ُربَّ فِــْتــیَــ

  :الفرقدین٭

ولقد جاء ذكرھما في )5(.كوكبان في بنات نعش الصغرى قریبان من القطب یھتدى بھما:الفَْرقََدینِ 
  :قولھ

نى         َحَسٌب یَنَاُل القَْوٌم لَھُْم في سرِّ أَوْ    )الكامل()11/246(ُمَصاُص الفَْرقََدْینِ ِد الزِّ

  :الفـــــــلك٭

جاء ذكره في قول أبي نواس مشبھا طاسات )6(.الجمع أَْفَالٌك وفُلٌُك وفُْلكٌ الفَلَُك ھو مدار النجوم،
  :الخمر في دورانھا على الندامى بالفلك

َن بَْینَنَا   )الوافر()4/169(یَُدوُر فَـلَـكٌ إَِذا الطَاَساُت ُكرَّ بِھَا َعلَْینَا،              تََكوَّ

                                                          
.190- 2/189القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، - 1
.3/331، ]شعر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.3/384، ]شھب[نفسھالمصدر - 3
.4/249، ]عیق[نفسھالمصدر - 4
.4/401، ]فرق[نفسھالمصدر - 5
.701، ص]فلك[بطرس البستاني، محیط المحیط- 6
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  :القـــطــب٭

جاء ذكره في قول أبي نواس مشبھا الساقي )1(.نجم بین الجدي والفرقدین تبنى علیھ القبلة: القُْطبُ 
  :بالقطب حین یدور بطاسات الخمر

  )الوافر()6/169(نُـــُشــوُر لناِمْتنَا،              وفي َدَوَرانِِھنَّ القُْطبُ إَِذا لَْم یُْجِرِھنَّ 

  :الحوت-الكبش٭

جاء ) 3(.وأما الحوت فھو من البروج الشتویة الجنوبیة المنخفضة) 2(.فھو برج الحملالَكْبشُ أما 
  :ذكرھما في قول أبي نواس

  )السریع()5/72(الُحوتُ ، أو الَكْبشُ َكأَنَّھَا الشَّْمُس، إَِذا ُصفِّقَْت،             َمْنِزلُھَا

  :الكـــوكب٭

  :شبھ أبو نواس الكلب في سرعتھ بالكوكب الھاوي من ذلك قولھوكثیًرا ما )4(.الَكْوَكُب ھو النجم

  )الرجز()14/211(في اْنِحَداِرهِ             لَْفَت الُمِشیِر، َمْوِھنًا، بِنَاِرِه َكالَكْوَكبِ فَاْنَصاَع 

  :النــثـــرة٭

لھا أیضا أنف نَْثَرةُ األََسِد؛ كوكبان بینھما قدر شبر وفیھما لطخ بیاض كأنھ قطعة سحاب، ویقال
  :جاء ذكرھا في قولھ)5(.وھي من منازل القمر. األسد

رابي    )البسیط()10/123(نَْثَرةَ األََسدِ أََما َرأَْیَت ُوُجوهَ األَْرِض قَْد نََضَرْت        َوأَْلبََسْتھَا الزَّ

  :التالیات-النجوم٭

َجَم النَاُب والقَْرُن والَكوَكُب وغیر الظھور والطلوع، نَ : النُُجوُم جمع النجم، وأصل النجم في اللغة
الكوكب وعند اإلطالق ھو الثریَّا، الجمع نُُجوم وأَْنُجم : والنجم)6(.طلع وكل ما طلع وظھر فقد نجم: ذلك

النجوم " ولقد جاء ذكر)8(.أواخره: فالتوالي من كل شيء" تالیات: "ویقال ألواخر النجوم) 7(.وأَْنَجام ونُُجم
  :في قول أبي نواس" النجوم التالیات

ـالِـــیَــــا  أَْیَن  ــُجـــوُم التـَّ ــِة والبُـــُدوِر تُ    ــ  النـُّ   )مجزوء الكامل()28/205(من األَِھـــلـَّ

  :ن مرة بداللتینا وعشریواحد" النجم"ولقد أتى أبو نواس على ذكر 

  : ي مثل قولھ مشبھا الخمر المتدفقة من الدن بسنان الرمحالداللة على الظھور والطلوع ف-

نَاِن نُُجومِ ِمْثَل نََجَمتْ لَْم یَُجْفھَا ِمْبَزُل القَْوِم َحتَّى                  )المدید()13/435(السِّ

  :الداللة على الكوكب في مثل قولھ-

ــْفــِت بَـْیـَن طَــــــرْ  ـــَمـــِم ـْجـــالــنَّ ـــ   في و    ثُــــمَّ ألـَّ   )مجزوء الخفیف()7/372(ا في السَّ

  

                                                          
.743، ص]قطب[المصدر السابق - 1
.31، ص]برج[معلوف، المنجد في اللغةلویس - 2
.1/152التھانوي، كشاف اصطالحات الفنون، - 3
.127، ]كوك[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.789، ص]نثر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 5
.14/62، ]نجم[ابن منظور، لسان العرب- 6
.793، ص]نجم[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 7
.1/404]تلي[متن اللغةأحمد رضا، معجم - 8
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  :النـــــــــوء٭

وذلك سبب . إذا نھض متثاقال" نَاَء یَنُوُء " نوٌء، فھو مأخوذ من : یقال للنجم حین یمیل للغروب
ولقد جاء ذكره) 2(".ُمِطْرنَا بِنَّوِء الثُریَّا " والغرب ینسبون سقوط المطر إلیھ فیقولون ) 1(.تسمیتھ بالنوء

  :في قولھللداللة على المطر

  )الخفیف()5/386(َعلَیھَا بُِمْستَِھلِّ الَغَماِم النَّْو     ـــ       ءُ في ِریَاٍض ِرْبِعیٍَّة، بََكَر 

  :والھنعةالھقعة٭

أما الھَْقَعة فھي ثالثة كواكب نیرة فوق منكبي الجوزاء، متقاربة األثافي، وھي منزلة من منازل 
وأما الھَْنَعة فھي أیضا من منازل القمر، وھي منكب الجوزاء ) 3(.القمر، إذا طلعت اشتدَّ حرُّ الصیف

األیسر، وھي ثالثة أنجم مصطفّة، أو ثمانیة أنجم في صورة قوس، وتسّمى ذراع األسد، أو كوكبان 
  :ولقد أتى أبو نواس على ذكرھما في قولھ)4(.أبیضان مقترنان في المجرة بین الجوزاء والذراع المقبوضة

  :قولھ
  )الھزج()6/267(الـَھـْقـَعـھْ الشَّْمُس ال تَْطلُـ       ـــ         ُع لَْیًال َمْطلََع : فَقُْلتُ 

ْعَرى،         وفي َوْجـنَـتِـِھ  )الھزج()8/267(الَھـْنـــَعـــھْ َعـــلَى َجــْبـھَـتِـِھ الشِّ

  رضــــــیـــــةالطـــبـــیـــعة األ

  :األلفاظ الدالة على األرض

  :األخدود- األدیم-األرض٭

فھي التي علیھا الناس، مؤنثة، وھي اسم جنس، وھي من كواكب النظام الشمسي، وكل ضُ رْ أما األَ 
والجمع أُُروض وأَْرَضات وأََرَضات وأَْرُضون وأََرُضون؛ وآَراض واألََراضي على ،ما سفل فھو أرض 

فھو الحفرة المستطیلة في ودُ دُ خْ وأما األُ ) 6(.فیطلق على ما ظھر من األرضیمُ دِ وأما األَ ) 5(.غیر قیاس
  )7(.األرض

  :لقد جمعھم أبو نواس في قولھ

قَّ یَأْبَانِي َوأُْكِرھُھُ،        َحتَّى لَھُ في  )البسیط()1/107(أَِدیِم األَْرِض أُْخُدودُ قَْد أَْسَحُب الزِّ

  :األوقــــــــــة٭

) 8(.األَْوقَةُ عبارة عن ھوة كالبالوعة في األرض تزید عن قامتین یجتمع فیھا الماء، الجمع أَُوقٌ 

  :ذكرت في قولھ

                                                          
.2/188في محاسن الشعر وآدابھ، القیرواني، العمدة- 1
.5/567، ]نوء[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.5/648، ]ھقع[نفسھالمصدر - 3
.671-5/670، ]ھنع[نفسھالمصدر - 4
.1/162، ]أرض[نفسھالمصدر - 5
.6، ص]أدم[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
.2/233، ]خدد[معجم متن اللغةأحمد رضا، - 7
.1/224، ]أوق[نفسھالمصدر - 8
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  )الرجز()1/11(ئِھَا الللطَّْیِر في أَْرَجائِھَا          َكلَْغِط الُكتَاِب في اْستِمْ أَْوقَـــةٍ وَ 

  :البــــــــــــر٭

  :جاء ذكره في قولھ) 1(.البَرِّ على األرض الیابسة، الجمع بُُرورٌ یطلق لفظ 

افَإَِذا َما ِرَكابُھُ ِسْرَن    )الخفیف()2/34(،       َساَر في الَماِء َراِكبًا لَْیَث َغاِب بَـــــّرً

  :البــلــــــــد٭

  :جاء ذكرھا في قولھ) 2(.األرض مطلقًا، وھي جنس للمكان كالعراق والشام، الجمع بلدان: البَلَدُ 

  )الوافر()3/31(نَْبتُھَا ُعَشٌر وطَْلٌح،             َوأَْكثَُر َصْیِدھَا َضْبٌع وِذیُب دٌ البِــ

  :البـــیـــــداء٭

  :جاء ذكرھا في قولھ) 3(.الفالة، الجمع بِْیٌد وبِیَداَوات: البَْیَداءُ 

ـنِــْي ُمْســتَــــھَــــاٌم              )المجتث()19/134(بِـــبِــیــِدهْ َضلَّ الطَِّریَق      َكــــأَنـَّ

  :التـــــنوفــة٭

  :وذلك في قولھ" تنوفة"ذكرت بصیغة المفرد )  4(.البریة ال ماَء فیھَا وال أنیس، الجمع تَنَائِف: التَنُوفَةُ 

  :قولھ
  )الكامل()6/377(فیھَا، ُجْرأَةَ، إِْقَداُم َھْوَجاءُ َل ُكلَّ تَنَوفَةٍ،         َوتََجشََّمْت بي ھَوْ 

  :الجــــبــین٭

ما استوى من األرض في ارتفاع وال شجر فیھ، وھو الصحراء، الجمع أَْجبُن وُجبُن : الَجبِینُ 
  :جاء ذكره مرة واحدة في قولھ)5(.وأَْجبِنَة

  )الرجز()7/121(َصْلِد بجبینَعایََن، بَْعَد النَّظَِر الُمْمتَدِّ،             ِسْربَْیِن َعنّا

  :البراز- الجدد-األحواز٭

فھو األرض دُ دَ أما الجَ ) 6(.فاألَْحَواُز جمع مفرده الَحْوُز، وھو الموضع إذا أُقیم حوالیھ َسدٌّ أو حاجز
فھو الفضاء : ازرَ أما البَ )7(.، الجمع أجداد"مْن َسلََك الَجَدد أَِمَن الِعثَارَ : "الغلیظة المستویة، ومنھ المثل

  :ولقد جاء ذكرھم جمیعا في قولھ) 8(.الواسع الخالي من الشجر

  )الرجز()5/215(بالَجــَدِد البَـــَرازِ َعلَّقَھُ               بِاألَْحَوازِ قَْد طَالََما أَْوطََن 

  :الحـــــزیز٭

ان " الَحِزیز"یطلق لفظ  ان وِحزَّ ة وُحُززعلى المكان الغلیظ المنقاد، الجمع ُحزَّ جاء ذكره )1(.وأَِحزَّ
  :من ذلك قولھ" حزیز"في الدیوان مرتین بصیغة المفرد 
                                                          

.30، ص]برّ [لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.1/334، ]بلد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.63، ص]بید[بطرس البستاني، محیط المحیط- 3
.66، ص]تنف[المصدر نفسھ - 4
.79- 78، ص]جبن[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 5
.161، ص]حاز[نفسھالمصدر - 6
.81، ص]جدد[نفسھ–المصدر- 7
.33، ص]برز[نفسھالمصدر- 8
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  )المدید()2/40(بِـــھِ،              فََدفَــــْعنَـــاهُ َعــــلَى أَْظـــــِب لِْلــَحــِزیزِ فَــَســَمـــْونَا 

  :السھل- الصمان-الحزن-الوعر- الروضة٭

)2(.فھي أرض مخضرة بأنواع النبات، وقیل كأنَّھا سمیت بذلك الستراضة الماء فیھاةُ وضَ أما الرَ 

وأما الصمان فھو األرض الغلیظة )3(.وأما الوعر فھو ضد السھل وھو ما َغلُظَ من األرض، الجمع ُحُزون
  )5(.وأما السھل فھو األرض الممتدة المستقیم سطحھا)4(.دون الجبل

  :في قول أبي نواس" وضة، الوعر، الحزن، الّصّمانرال"لقد جاء ذكر كل من 

انِ والَحْزنِ ،            والُوُعورِ نَأَْت َعِن َرْوَضةٍ في  مَّ ُخورِ والصَّ   )الرجز()8/203(الصُّ

  : في قولھ" السھل"و " حزون"كما جاء ذكر الحزن بصیغة الجمع 

  )الطویل()2/356(َسْھلِ َوال ُحُزونِ ْم یَُر آوى في َكآَوى یَُرى اْبنُھُ           َولَ ال َوَما ُخْبُزهُ  إِ 

  :الخــــــــوي٭

  :ذكر في قول أبي نواس) 6(.البطن السھل من األرض: الَخِويُّ 

بَاُك لَنَا  َماُن َزَماُن؛ و              إِِذ الشِّ یَاَر، إِِذ الزَّ   )الكامل()1/415(َوَمَعاُن َخوَّىَحيِّ الدِّ

  :الـدویــــــة٭

یَّة یَّة لَِدِوي )7(.الفالة الواسعة األطراف، وھي الفالة المستویة البعیدة األطراف: الَدوِّ سمیت َدوِّ
ْوِت الذي یُْسَمُع فیھا، وقیل یَّة ألنَّھا تدوي بمن صار فیھا أي تذھب بھم: الصَّ یَت َدوِّ ذكرت في قول )8(.ُسمِّ

  :أبي نواس

ــةو یـَّ یحِ بین فُُروِجھَ َدوِّ   )الطویل()5/418(ا         فُنُوُن لَُغاٍت ُمْشِكٌل وُمبِیُن لِلرِّ

  :الســبـخـة٭

  :جاء ذكرھا في قولھ)9(.أرض ذات نّز وملحٍ، الجمع سباخ: الَسْبَخةُ 

)الرجز()10/265(فَتُوَدِع،            َحتَّى إَِذا أَْمَكَن ُكلُّ َمْطَمِع َسبًِخاَولَْم تَُخالِْط 

  :السبسب٭

) 10(.المفازة واألرض القفرة، وقیل ھي األرض المستویة البعیدة، وأیضا األرض الجدبة: الَسْبَسبُ 

  :جاء ذكره في الدیوان مرتین من ذلك قولھ

  )المنسرح()14/305(قَْد َعلَْوُت طَاِمَسھُ،       بِنَاقٍَة فُوقٍَة من النُّوِق َسْبَسبٍ وَ 

                                                                                                                                                                                    
.165، ص]حزز[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.278، ص]روض[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.166، ص]حزن[بطرس البستاني، محیط المحیط- 3
.10/80ابن سیده، المخصص، - 4
.360، ص]سھل[اللغةلویس معلوف، المنجد في - 5
.201، ص]خوى[نفسھ المصدر - 6
.4/522، ]دوا[ابن منظور، لسان العرب- 7
.392، ص]سبخ[بطرس البستاني، محیط المحیط- 8
.392، ص]سبخ[نفسھالمصدر - 9

.6/168، ]سبس[ابن منظور، لسان العرب- 10
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  :الشقـــیقــــة٭

  :وذلك في قولھ" شقائق"ذكرت بصیغة الجمع )1(.صلبة بین ریاض، الجمع شقائقأرض : الَشقِیقَة

  )الكامل()19/304(َعالٍِج،             َوبِھَا إِلَیِھ َصبَابَةٌ كاألَْولَِق َشقَائِقَ َخْنَساَء تَْنُشُدهُ 

  :الصـــــحراء٭

)  2(.وَصَحاِرّى وَصْحَراَواتالفضاء الواسع ال نبات فیھ، الجمع َصَحاَرى وَصَحاٍر : الَصْحَراء

  :وذلك في قولھ" صحاري"ذكرت بصیغة الجمع 

اَن  َحاريأَْسَرَع ِمْن قَْوِل قَطَاٍة قَطّا،          یَْكتَاُل ِخزَّ قَطَا الصَّ   )الرجز()10/250(الرُّ

  :الجرد- الصحصحان٭

وال شيء، الجمع أما الصحصحان فھو ما استوى من األرض، أو األرض الجرداء لیس فیھا شجر 
لقد جاء ذكرھما في قول ) 4(.وأما الجرد فھو المكان ال نبات فیھ)3(.ویطلق الجمع على الواحد. َصَحاِصح
  :أبي نواس

ْحَصَحاِن الَجْردِ َصْعَصَعھَاكھَافي القَْصِد،       َحتَّى إَِذا َكانَّ    )الرجز()10/121(بالصَّ

  :اللوب–الصردح٭

ْرَدح فھو  وأما اللُوُب )5(.المكان المستوي، أو الواسع األملس، أو الصلب، الجمع َصَراِدحأما الصَّ
  :ولقد جاء ذكرھما في قولھ)6(.فجمع واحده لُوبَةٌ وھي الحرة من األرض

  )الرجز()11/52(لُــــوبِ وَ َصْرَدحٍ َوْجِف الظُّھَاِر، َعِصِل األُْنبُوِب             آنََس بَْیَن 

  :الصــعــید٭

وقیل ھو ما لم یخالطھ . التراب أو وجھ األرض ترابًا كان أم غیره والمرتفع من األرض: الَصِعیدُ 
  :ولقد ذكر في الدیوان للداللة على المرتفع من األرض في قولھ) 7(.َرْمٌل وال َسْبَخةٌ 

  )المجتث()20/134(َصــِعــیـِدهْ َح لَْي ِمْنھُ نَــْھـــٌج،          َرِكـــْبـــُت نَــْھــَج اللَو 

  :الصـــوى٭

َوى ة: الصُّ   :ذكر في قولھ) 8(.ما ارتفع من األرض في غلظ َواِحَدتُھا ُصوَّ

، أَو یَْنِزَل ِعْنَد ُحْكِمِھ،             یَْرَكُب أَْطَراَف  َوىبِالَغثِّ )الرجز()8/397(بَِخْطِمِھ الصُّ

  :المیثاء- الغضراء٭

أما الَمْیثَاء فھي أرض )9(.الطیبة العلكة الخضراء، وھي التي فیھا طین ُحرٌّ : الَغْضَراء من األرض  
  :لقد جاء ذكرھما في قولھ) 1(.أرض لیِّنة سھلة من غیر َرْملٍ 

                                                          
.396، ص]شقق[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.417ص، ]صحر[نفسھالمصدر- 2
.3/423، ]صحح[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.86، ص]جرد[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.3/442، ]صرد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.829، ص]لوب[بطرس البستاني، محیط المحیط- 6
.509، ص]صعد[نفسھالمصدر - 7
.10/85ابن سیده، المخصص، - 8
.553، ص]غضر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 9
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  )الرجز()8/11(َمْیثَائَِھا،               َولَْم یَُخالِْطھَا نَقَا َغْضرائَِھاِمْن ِطینٍَة لَْم تَْدُن ِمْن 

  :الفـــضــاء٭

جاء ذكره مرتین بصیغة المفرد ) 2(.على ما اتسع من األرض، الجمع أَْفِضیَةٌ " الفضاء"یطلق لفظ 
  :من ذلك قولھ" فضاء"

  )الكامل()21/336(الِمْن قَْبِل َما ھَُو َمْھیًَعا َمْسبُو  ، َوقَْد یَُرى     الفََضاءَ َوُضبَاِرٍم َمنََع 

  :الفــــلـــوجة٭

  )3(.الفَلُوَجةُ ھي األرض الُمْصلحة للزرع، الجمع فََاللِیج

ھَا ُكُروُم    )الخفیف()2/223(َوَحالَْت َعْن طَْعِمھَا الَخْنَدِریُس ــجِ ـــ    لِیـ  فالالَوَحَمْت َدرَّ

  :الــفـــــــالة٭

. ، أو الصحراء الواسعةإلالقفر من األرض أو المفازة ال ماء فیھا وال أنیس وإن كانت ذات كَ : ةُ فالال
جاء ذكرھا في الدیوان تسع مرات؛ ست بصیغة المفرد )4(.ءالوجمع الجمع أَفْ الجمع فَلََوات وفُلِيٌّ وفَال

  :من ذلك قولھ" فالة"

  )المجتث()10/73(ةِ الـــــــففَـالـَوْجـــــھُ بَـــْدُر تَـــَمـــــاٍم،              بِــَعــْیــِن ظَـــْبِي 

  :من ذلك قولھ" فال، فلوات " وثالث بصیغة الجمع 

اِن    )الرجز()2/155(ثُبُوَرا،               أَْدفَى، تََرى في ِشْدقِِھ تَأِْخیَرا الالفَــــَدَعْت لِِخزَّ

ــــِة َحــلَـــْفــــُت بـِـــــالـ اقَِصاتِ           في لُــــــجَّ   )المجتث()19/74(ــَواتِ الفَـــــلَـــرَّ

  :المھمھ-القفرة٭

الجمع قِفَاٌر . أما القَْفُر والقَْفَرة فھي الخالء من األرض، وقیل القفر مفازة ال نبات بھا وال ماء
لقد جاء ذكر كل منھما مرتین من )6(.وأما الَمْھَمھ فھي المفازة البعیدة والبلد الُمْقفُِر، الجمع َمھَاِمھ)5(.وقُفُورٌ 

  :نواسذلك قول أبي 

  )مخلع البسیط()9/158(ـفَـــــارُ الَمـْھـمـھ القِـــَكــأَنَّ في َكأِْسـھَا َســـــــَرابًا،             یُِخیلُھُ 

  :وذلك في قولھ" قفرة"بصیغة المفرد " القفار"كما جاء ذكر 

  )المنسرح()2/368(ِرَمَما بِقَْفَرةٍ إِن تََماَدْي، وال تََماَدْیِت في               َمْنِعِك، أُْصبُِح 

:القــــــــاع٭

ةٌ وال حزونة فیھا وال ارتفاع وال انھباط، تَْنفَِرُج عنھا : القَاعُ  أرض واسعة َسْھلَة مطمئنة مستویة ُحرَّ
)7(.بُّ الِمیَاهِ صَ الِجبَاُل واآلَكاُم، وال حصى فیھا وال حجارة وال تُْنبُِت الشجر، وما حوالیھا أَْرفَُع منھا وھو مَ 

  :جاء ذكره في قولھ

ا بِبَْطِن    )الرجز()8/67(من إِْلھَابِھِ              یَْتُرُك َوْجھَ األَْرِض في َذھَابِِھ القَـــاِع َشدَّ
                                                                                                                                                                                    

.780، ص]میث[نفسھالمصدر- 1
.587، ص]فضو[المصدرالسابق - 2
.593، ص]فلج[المصدر نفسھ - 3
.4/452، ]فلو[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.11/264، ]قفر[ابن منظور، لسان العرب- 5
.867، ص]مھھ[بطرس البستاني، محیط المحیط- 6
.11/364، ]قوع[ابن منظور، لسان العرب- 7
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  :المـــــــرت٭

المفازة بال نبات أو األرض ال یِجفُّ ثراھا وال ینبت مرعاھا، الجمع امرات وُمُروت : الَمْرتُ 
  :جاء ذكرھا في قولھ)1(.اماریت

َرى      )الكامل()2/336(الالَحَجاجِ َضئِیــْرتَ َمـِمْن یَْذبٍُل    أَْفَضى إِلَى َشْغَواَء تَْلَحُم في الذُّ

  :المــــعزاء٭

  :وردت في قولھ) 2(.الَمْعَزاُء ھي األرض الكثیرة الحصى

  )البسیط()7/86(ُمْحَمَرةٌ،       ُخْثَم األُنُوِف، تََرى في َخْطِوھَا َرَوَحا بِالَمْعَزاءِ َوھُنَّ یَْلَحْفَن 

  :المــفــازة٭

الجمع َمفَاَزاٌت . الَمفَاَزةُ ھي الفالة ال ماء فیھا وقیل سمیت مفازة ألنَّ من خرج منھا وقطعھا فاز
  :ذكرت مرة واحدة وذلك في قولھ واصفا ناقتھ)  3(.وَمفَاِوزُ 

  )الطویل()8/111(،            َوَخاَضْت َكتَیَاِر الفَُراِت بَِواِد بَِمفَاَزةٍ فََكْم َحطََمْت ِمْن َجْنَدٍل 

  :المندوحة٭

  :جاء ذكرھا في قولھ) 4(.على األرض الواسعة البعیدة" المندوحة"یطلق لفظ 

َجاَء، َوبِْي         َولَقَْد َوَصْلُت بِكَ    )الكامل()4/197(ْئُت، َعْن ِمْصِر ، لو شِ َمْنُدوَحةٌ الرَّ

  :الوھد-النشز٭

وأما الَوْھُد فھو المطمئن من األرض، )5(.أما النَشَُّز فھو المكان المرتفع من األرض، الجمع نُُشوز
  :ذكرا في قول أبي نواس)6(.الجمع ِوھَادٌ 

،                بُِكلِّ  )الرجز()9/121(َوْھــــدِ ، َوبُِكِل نَــــْشـــزِ ِمثَل اْنِسیَاِب الَحیَِّة الِعْربَدِّ

  :األلفاظ الدالة على التراب

  :الــتــــــراب٭

: وتُْربَةُ األرض. التَُراُب ھو التَّْیَرُب والتَُّربَاء، وھو التَّوَرب والتَّْیَراب، وجمع التَُراُب أَْتِربَة وتِْربَانًا
كثیر : ذات تراب ومكان تَِربُ : علیھ التراب وأرض ترباءوضعُت : وأَْتَرْبُت الشيء. ظاھر ترابھا

  )7(.التُّراب

  :جاء ذكره في الدیوان بصیغتي المفرد والجمع، فمن المفرد قولھ

َزایَا َمیْ    )المنسرح()14/276(َدِف في جالتَُّرابِ أَْمَسى َرِھیَن ٌت فُِجْعُت بِھِ،       أَْنسى الرَّ

  :ومن الجمع قولھ

تْ  ْفَغْیِن فَاْستََدرَّ   )المدید()3/40(بِالتُّْربِ ھُ، فَدَّرَّ لَھَا،              یَْلِطُم  الرُّ

  

                                                          
.844، ص]مرت[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.10/124ابن سیده، المخصص، - 2
.599، ص]فوز[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.799، ص]ندح[نفسھالمصدر - 4
.5/460، ]نشز[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.10/124ابن سیده، المخصص، - 6
.10/62نفسھ، المصدر- 7
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  :الـــــــــثرى٭

ولقد ذكر في الدیوان ست مرات من )1(.ِزبًاالالثََّرى ھو التراب النديُّ أو الذي إذا بُلَّ لم یَِصْر ِطینًا 
  :ذلك قولھ

  )المنسرح()18/21(طُنُُب الوَ الثََّرىتَُشدُّ لَھَا             آِخیَةٌ في الِمْن نَْسِج َخْرقَاَء، 

  :العــــــفر٭

ه في التراب. الُعْفُر ظاھر التراب، الجمع أَْعفَارٌ  َغھُ ودسَّھ فیھ: یُقَاُل َعفَرَّ   :ولقد ورد في قولھ)2(.َمرَّ

  )الرجز()16/211(ِعفَاِرِه َحتَّى إَِذا َما اْنَشاَم في ُغبَاِرهِ،             َعافََرهُ أَْخَرُق في 

  :األلفاظ الدالة على الغبار

  :الغـــــبار٭

ُف الُغبَاُر بأنھ ما یبقى من التراب المثار   :جاء ذكره في الدیوان مرتین من ذلك قولھ)3(.یَُعرَّ

نَاِع َسا   )الرجز()12/250(أَْشَمطَّا بِالُغبَارِ بًِرا وقِْبطا،            إَِذا النَِّجیُع فَْرَي الصِّ

  :الھبوة-الصیقة٭

أما الھَْبَوة فھي الغبرة أو الغبار المرتفع )4(.الِصیقَةُ مفرد جمعھ ِصیَق؛ وھو الغبار الجائل في الھواء
  :  لقد جاء ذكرھما في قول أبي نواس) 5(.المرتفع في الجو، الجمع ھَبََوات

یقِ في    )الرجز()14/253(أو ِریَاِطھِ،          فَأَْدَرَك الظَّْبَي َولَْم یُبَاِطِھ َھبََواِت الصِّ

  :العــــجاج٭

َرْتھُ الریح   :ذكر في قولھ)6(.الِعَجاُج ھو الغبار واحدتھ عجاجة وقیل ما ثَوَّ

  )الخفیف()7/216(َعَكَسْت لَْفظَھَا َوقَالَْت َعَزاَزْه           "جةعجا"ُكلََّما ُرْمَت أَْن تَقُوَل 

  :النــــقــع٭

  :ورد في قولھ) 7(.الغبار وقیل ھو الغبار الساطع: النَّْقعُ 

ھَا في  َدى،            َعفَرَّ   )السریع()5/174(ُزْنبُوَر النَّْقِع إِْقتَرنَْت ِمْن َخْشیٍَة لٍلرَّ

  
                                                          

.80، ص]ثرى[محیطبطرس البستاني، محیط ال- 1
.514، ص]عفر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.4/262، ]غبر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.443، ص]صیق[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.853، ص]ھبو[نفسھالمصدر- 5
.10/66ابن سیده، المخصص، - 6
.67- 10/66نفسھ، المصدر- 7
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  :على الطیناأللفاظ الدالة 

  :الطــــیـــن٭

والطینة أخص من ) 1(.الِطیُن عبارة عن تراٍب أو رمٍل وِكْلٍس یُْحبَُل بالماء ویُْطلَى بھ السطح ونحوه
  :لقد جاء ذكر الطین ثماني مرات من ذلك قولھ) 2(.الطین وھي القطعة منھ

،             لَھَا ِدْرَعاِن منالَوبِْكُر سُ    )الوافر()1/449(ِطینِ قَاٍر وفٍَة في قَْعِر َدنٍّ

  :أما الطینة فجاء ذكرھا في قولھ

  )الرجز()8/11(لَْم تَْدُن من َغْضَرائِھَا،          َولَْم یَُخالِْطھَا نَقَا َمْیثَائِھَا ِطینٍَة ِمْن 

  :الحــــمــأ٭

ِألَْسُجَد لِبََشٍر َخلَْقتَھُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ قَاَل لَْم أَُكْن ﴿ :زیلالطین األسود الُمْنتُِن، وفي التن: الَحَمأُ 

جاء ذكره في الدیوان )3(.اسم لجمع َحْمأَة كحلق اسم جمع لَحْلقة: وقیل َحَمأ]33سورة الحجر ، أیة [﴾َمْسنُونٍ 

  :الدیوان مرتین من ذلك قولھ

  )المدید()6/43(َذھَـــِب ،        َوبَـــــَراهُ هللا من َحــــَمإِ ِصْیَغ ھََذا النَّاُس من 

  :المــــــدر٭

ولقد جاء ذكره في )4(.قطع الطین الیابس، وقیل الطین الِعْلُك الذي ال رمل فیھ، واحدتھ َمَدَرةٌ : الَمَدرُ 
  :إحدى زھدیات أبي نواس یقول فیھا

  )مجزوء الخفیف()10/142(َــَدر في ثِیَاٍب من الَمــــــــ   ــًدا           َكــــأَنِّي بُِكْم َغــــــفَ 

  :األلفـــــــاظ الدالة على الرمل

  :الحــــــقف٭

، الجمع أَْحقَاٌف وُحقُوٌف وِحقَفَةٌ : الِحْقفُ  جُّ ْمُل الُمْعوَّ ذكر مرة واحدة في قول أبي نواس مشبھا ) 5(.الرَّ
  :خصر محبوبھ بالحقف

  )الوافر()4/56(ِعْنَد ُمْنقَطَِع القَِضیِب ِحْقفًا،             وَ الالبََراهُ هللاُ، ِحیَن بََرا، ھِ 

  :الـــدھـــاس٭

  :جاء ذكره في قول أبي نواس)6(.الذي ال ینبت شجًرا: الدَّھَاس من الرمل

  )الوافر()2/226(الدََّھاسِ َوَذاري التُرِب ُمْرتَِكٌم َحَصاهُ،             یَُسحُّ الِمیَث ِمْعنَاَق 

  

                                                          
.563، ص]طین[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.3/653، ]طین[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.3/364، ]حمأ[لسان العربابن منظور،- 3
.13/54، ]مدر[نفسھالمصدر- 4
.10/137ابن سیده، المخصص، - 5
.10/140نفسھ، المصدر- 6
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  :اللـــــــــوى٭

  :ذكر ثالث مرات من ذلك  قولھ) 1(.ما التوى أو مسترقھ، الجمع أَْلَواٌء وأَْلِویَةٌ : اللَِّوى من الرمل

  )الرجز()21/203(، َمْبقُوِر باللَِّوىَوِذي ِرَماٍق،     َن فَائٍِظ َمْنُحوِر          فَھُنَّ بَیْ 

  :النـــــــــقــا٭

  :جاء ذكرھا في قولھ) 2(.والجمع أَْنقَاٌء ونُقِيٌّ القطعة تنقاد محدودبة : النَقَا من الرمل

  )الرجز()8/11(لَْم تَْدُن من َغْضَرائِھَا،          َولَْم یَُخالِْطھَا نَقَا َمْیثَائِھَا ِطینٍَة ِمْن 

  :الوعســاء٭

  :ذكر مرة واحدة في قولھ) 3(.السھل اللین من الرمل: الَوْعُس والَوْعَساءُ 

ْلِب               یَْنُعـــــــُضھُ بِالـــَوْعَســــاءِ  )المدید()10/40(آِزًمـــــــــــــا ِمْنھُ على الصُّ

:األلفاظ الدالة على الحجارة والحصى

  :الحجارة-الجــــندل٭

ْخَرةُ، الجمع وأما الَحَجُر فھو) 4(.أما الَجْنَدُل فھو الصخر العظیم، واحدتھ َجْنَدلَةٌ، الجمع َجنَاِدلٌ  الصَّ
في قول " حجارة، جنادل"لقد جاء ذكرھما بصیغة الجمع )5(.في القلة أَْحَجاٌر وفي الكثرة ِحَجاٌر وِحَجاَرةٌ 

  :أبي نواس

  )الكامل()2/351(َجنَاِدلِ وبِِحَجاَرةٍ نََعْم، : قَالَتْ        !تََصدَّقِي: فََمَدْدُت َكفِّي، ثُمَّ قُْلتُ 

  :الحصباء٭

  :ذكرت في قولھ)6(.بَاُء ھي الحصى الصغارالَحصْ 

  )البسیط()3/39(ُدرٍّ على أَْرٍض من الّذھَِب َحْصبَاءُ     وُكْبَرى من فََواقِِعھَا  َكأَنَّ ُصْغَرى 

  :الحــــــــصى٭

ذكر مرة واحدة للداللة على )7(.الَحَصى ھي صغار الحجر واحدتھ َحَصاة والجمع َحَصیَات وُحِصيٌّ 
  :على األرض في قولھ

ْبنَنَا من َخْیِر َمْن َوِطىء   )الكامل()9/377(،            فَلَھَا َعلَْینَا ُحْرَمةٌ َوِذَماُم الَحَصىقَرَّ

  :الخـــــوالد٭

مرة واحدة للداللة اجاء ذكرھ)9(.وقیل ھي األثافي في مواضعھا) 8(.الحجارة لطول بقائھا: الَخَوالِدُ 
  :على األثافي في قولھ

، َدفِیُن،          َعفَا آیُھُ إِ    )الطویل()1/418(ُجوُن َخَوالِـــــــدُ اللَِمْن طَلٌَل َعاِري الَمَحلِّ

                                                          
.832، ص]لوى[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.915، ص]نقو[نفسھالمصدر- 2
.10/139صص، ابن سیده، المخ- 3
.105، ص]جند[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.3/63، ]حجر[ابن منظور، لسان العرب- 5
.10/93ابن سیده، المخصص، - 6
.138، ص]حصى[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 7
.191، ص]خلد[نفسھ المصدر- 8
.2/315، ]خلد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 9
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  :الصـــخـــر٭

وقیل الصخر عظام . الَصْخُر ھو ما َعظَُم من الحجارة، الواحدة َصْخَرة وَصَخَرة، الجمع ُصُخور
  :ذكر في الدیوان مرتین من ذلك قولھ)1(.بُھَاالرة وصِ الحجا

  )الطویل()30/173(َولَْم یَْبَق من أَْجَراِحِھنَّ ُشطُوُر ،       َصْخَرَھاِن یَْرَضْخَن الأَْصبَْحَن بِالَجوْ 

  :الصـــــفـــا٭

جاء ذكره مرة ) 2(.وُصفِيٌّ الحجر الَصْلُد الضخم، الجمع صفًا وَصفََوات وجمع الجمع أَْصفَاء : الَصفَا
  :واحدة في قول أبي نواس مشبھا رأس الشاھین بالصفا لصالبتھ

َواِھیِن، ُكال فَا ٍف، ُكْنفُجٍ،              في ھَاَمٍة ِمْثَل ِمَن الشَّ ِج الصَّ   )الرجز()10/82(الُمدَّمَّ

  :الفـــھــــــر٭

نواس مشبھا رأس البازي الملتم المجتمع بالحجر ذكر في قول أبي ) 3(.الفِْھُر ھو الحجر یمأل الكف
  :الصلب

ْت َكلَمِّ  )الرجز()3/196(الفِــْھـــرِ َكأَنَّھُ ُمْكتَِحٌل بِـــتِـــْبــِر،            في ھَاَمٍة لُمَّ

  :األلفاظ الدالة على الجبال

  :الجــــبـــل٭

یعرف الجبل بأنھ كلُّ وتد من أوتاد األرض إذا َعظَُم وطال فأما ما َصُغَر وانفرد فھو من القیران 
" جبل"جاء ذكره في الدیوان خمس مرات؛ مرتین بصیغة المفرد )4(.الجمع أَْجبٌُل وأَْجبَاٌل وِجبَالٌ واألََكِم، 

  :من ذلك قولھ

فِیفَا،           )الرجز()16/273(الُمنِیفَا الَجبَلَ والثَّْلُج یَْعلُو      یََراُح أَن یَْستَْقبَِل الشَّ

  :من ذلك قولھ" جبال، أجبال"وثالث بصیغة الجمع 

ٌد          تَْبلَى    )الكامل()12/477(وإِنَّھَا لََكَما ِھیَْھ الِجبَالُ فَْلتَأْتِیَنََّك من لَِساني َشرَّ

  :وقولھ

ُدوُكْم إِلَى    )البسیط()4/115(من أََجإٍ             طَْرَد النََّعاِم إَِذا َما تَاهَ في البَلَِد األَْجبَالِ َوطَرَّ

  :الـــجـــــال٭

  :في قولھ" أجوال"جاء ذكره بصیغة الجمع )5(.جانب الجبل: الَجاُل والُجوُل الجمع ِجَواٌل وأَْجَوالٌ 

  )الرجز()2/330(الیَْسأَُم الِمطَاال،              َماطَْلَت َمْن الاألَْجَواُجْلَت بَِكْلبِي یَْوَمَك 

  :الخیف-الشاھقة٭

وأما الخیف فھو كل ھبوط وارتقاء في سفح جبل، الجمع ) 6(.أما الشاھقة فھي الجبال المرتفعة
  :لقد جاء ذكرھما في قولھ) 7(.أَْخیَافٌ 

                                                          
.10/90ابن سیده، المخصص، - 1
.429، ص]صفا[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.10/94ابن سیده، المخصص، - 3
.10/70نفسھ، المصدر- 4
.111، ص]جول[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 5
.486، ص]شھق[بطرس البستاني، محیط المحیط- 6
.2/375، ]خیف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 7
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  )البسیط()1/283(َرَعى بِأَْخیَافِھَا َشثًا وطُبَّاقَا     ،    بَِشاِھقَةٍ َحْتفُھُ ُغْفٌر مخطئھَْل 

  :الــــرعــن٭

  :ذكر في قولھ)1(.أنف الجبل المتقدم، الجمع ِرَعاٌن وُرُعونٌ : الَرْعنُ 

ِخِن ُصوٌر نِ َرْعـَوھُنَّ إِلَىاقًا، َكنَائَِس تَْدُمٍر،      َوَوافَْیَن، إِْشرَ    )الطویل()28/173(الُمدَّ

  :الرواسي٭

  :جاء ذكرھا في قولھ) 2(.الَرَواِسي ھي الجبال سمیت بذلك لثباتھا

َواِسيَمــــقَــــاُمــھُــــْم بِھَـا             ھََوِت لَْوال )مجزوء الكامل()32/205(من ثَبِیِر الــرَّ

  :السند-العلیاء٭

ذكرا في قول ) 4(.المرتفع في أصل الجبلوأما الَسنَُد فھو ) 3(.أما الَعْلیَاُء فھي رأس كل جبل مشرف
  :أبي نواس

ـنَــدِ والَعْلیَاءِ َسْقیًا لَِغْیِر    )المنسرح()1/116(ِل ميَّ بِالَجَرِد الَوَغْیِر أَطْ                  السَّ

  :الشـعــب٭

ْعبُ    :جاء ذكره في قولھ) 5(.الطریق في الجبل أو ھو َمْفَرُج كل جبلین، الجمع ِشَعابٌ : الشِّ

  )السریع()16/407(الُملَبُّونَا الشَّْعبِ َوھُنَّ یَْرفَْعَن ُصَراًخا َكَما              َجْھَوَر في 

  :الطـــــود٭

  :من ذلك قولھ" طود"جاء ذكره مرتین بصیغة المفرد )6(.الجبل العظیم والجمع أَْطَواد: الطَّْودُ 

  )المجتث()13/134(فََكْیَف لِي بُِصُعوِدْه ،              طَــــْودٌ َونُْصَب َعْینَيَّ 

  :الفــــــج٭

ذكر )7(.الطریق الواسع الواضح بین جبلین في قُبُل جبل وھو أوسع من الشعب، الجمع فَِجاجٌ : الفَجُّ 
  :في قولھ" فج"مرتین؛ واحدة بصیغة المفرد 

  )المجتث()2/74(تِي الیَلُـــــــْمَن في َمــــــوْ         فَـــــــجٍّ      َسَعـْیــَن من ُكـلِّ 

  :في قولھ" فجاج"وأخرى بصیغة الجمع 

)المدید()27/213(لَھُ،             فَْھَو ُمْختَاٌر على بََصِرْه الفَِجاجُ ُذلِّلَْت تِْلَك 

  :الشعاف- القلة٭

َعاُف فھي رؤوس الجبال ) 8(.قُلَلٌ أما القلة فھي القطعة تستدیر في أعلى الجبل والجمع  وأما الشِّ
  :ذكرا في قول أبي نواس) 9(.واحدتھا َشْفَعةٌ 

                                                          
.10/73ابن سیده، المخصص، - 1
.2/588، ]رسا[رضا، معجم متن اللغةأحمد - 2
.10/71ابن سیده، المخصص، - 3
.10/76نفسھ، المصدر- 4
.10/75نفسھ، المصدر- 5
.10/78، المصدر نفسھ - 6
.677، ص]فجج[بطرس البستاني، محیط المحیط- 7
.10/71ابن سیده، المخصص، - 8
.10/71نفسھ، المصدر- 9
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  )المنسرح()11/276(الشََّعفِ و لِ الالقِ َما تََرَك الَمْوُت من أُلَى َشبََحا،               بَاَدْت بِتِْلَك 

ـــــــجُّ ٭   :اللـُّ

  :قولھذكر في) 1(.المكان الحزن من الجبل: اللُّجُّ 

ــْیــھِ َخاَض في   )المدید()16/213(ُذو َجَرِز،            یُْفِعُم الفَْصلَْیِن من َضفَِرْه لُــجَّ

  :اللجاف-الھضبة٭

وأما ) 2(.أما الھََضبَةُ فھي الجبل یَْنبَِسطُ على األرض وقیل الھضبة ُكلُّ جبل خلق من صخرة واحدة
لقد جاء ذكرھما بصیغة الجمع )3(.في الجبلناتئاللَِّجاُف فھو ما أشرف على الغار من صخرة أو غیرھا 

  :في قولھ" ھضاب، لجف"

  )المنسرح()1/276(لُــُجـــفِ َشْغَواُء تَْغُدو فَْرَخْیِن في         ال، وَ الِھَضابِ تَئِل الُعْصُم في ال

  :المخـــرم٭

على " مخارم"ذكر بصیغة الجمع )4(.منقطع أنف الجبل وقیل ھو أنف الجبل، الجمع ُخُروم: الَمْخَرمُ 
  :وذلك في قولھ" مفاعل"على وزن 

  )المدید()14/213(تَْحِسُر األَْبَصاُر َعْن قُطُِرْه         َمـَخــاِرُمـــھُ َذا، َوُمْغــبَـــرِّ 

  : النــــــــیق٭

  :ذكر في قول أبي نواس)5(.ونُیُوقٌ الجمع أَْنیَاقأرفع موضع في الجبل، : النِّیقُ 

  )المنسرح()1/305(أَُروُد ِمْنھُ َمَراَد َمْوُموِق ،           نِـیــقٍ ُكْنُت ِمَن الُحبِّ في ُذَرى 

  :األلفاظ الدالة على اآلكام

  :الرابیة٭

ابِیَة جمعھا َرَواٍب، والُرْبَوةُ والَرْبَوةُ  وھي ما ارتفع من األرض أو ھي : ُربَّى وُربِيٌّ والِرْبَوةُ جمع الرَّ
  :في قولھ" الُربَّى"ولقد جاء ذكر ) 6(.التلة

ُد أَْطَراَف الیَُضْعِضُع ِمْنھُ البُْؤُس أَْنُملَةً،           وَ الَمْن  بَىیَُصعِّ   )البسیط()17/86(فََرَحا الرُّ

  :الكثیب٭

ولقد شبھ بھ أبو نواس )7(.الجمع منھ ُكثٌُب وُكْثبَاٌن وأَْكثِبَةٌ على التلِّ من الرمل، " الَكثِیبِ "یطلق لفظ 
  :ردف حبیبتھ فقال

  )المنسرح()10/305(َخْصٍر َرقِیِق اللَِّحاء، َمْمُشوِق    ، نِیطَ إِلَى          َكالَكثِیبِ َوِرْدفُھَا 

  

                                                          
.5/152، ]لجج[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.10/78ابن سیده، المخصص،  - 2
.5/152، ]لجج[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.10/73ابن سیده، المخصص، - 4
.10/71، المصدر نفسھ- 5
.247، ص]ربا[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
.674، ص]كثب[نفسھالمصدر- 7
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  :في قولھ" كثب"كما جاء بصیغة الجمع 

  )المنسرح()1/21(ِمنِّي فالِمْربََداِن فَاللَّبَُب                 الُكثُبُ َعفَا الُمَصلِّي، وأَْقَوِت 

  :األلفاظ الدالة على البحار واألنھار والودیان واآلبار

  :األلفاظ الدالة عل البحار-أ

  :البــــحر٭

. ُحٌر وبُُحوٌر وبَِحارٌ الجمع أَبْ . یطلق لفظ البَْحِر على الماء الكثیر ِمْلًحا أو َعْذبًا وَغلَُب على الماء الملح
جاء ذكره في الدیوان تسع مرات؛ )1(.وكل نھر عظیم، ویطلق مجاَزا على الرجل الكریم الكثیر العطاء

  :من ذلك قولھ مشبھا ممدوحھ الخصیب ومصر بالبحر" بحر"ثماني مرات بصیغة المفرد 

  )الكامل()17/167(بَْحرُ ُكَما الفَكِ أْنَت الَخِصیُب، َوھَِذِه ِمْصُر،                فَتََدفَّقَا 

  :في قولھ في ممدوحھ" بحور"وواحدة بصیغة الجمع 

)مجزوء الكامل()27/205(البُُحورِ َمَن قَاَس َغْیَرُكْم بُِكْم،                  قَاَس الثَِّماَد إِلَى 

  :التـــــیــــار٭

  :ولقد جاء ذكره في الدیوان مرتین من ذلك قولھ في ممدوحھ)2(.یطلق التَیَّاُر على موج البحر الھائج

ــاُر َما َعَدَل الَعبَّاَس في ُجوِدهِ،             َراَم بَِدفّاَعـــْیِھ،    )السریع()25/159(تَـــیـَّ

  :المـــــــد٭

" مدود"غة الجمع ولقد جاء ذكره بصی)3(.الجمع ُمُدودٌ . الَمدُّ ھو ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البرِّ 
  :وذلك في قولھ

  )المجتث()14/134(بِــُمــُدوِدهِ تَــْحــَت ِرْجـــلَيَّ بَـــْحـــٌر                 یَْجِري الھَوى 

  :المـــــوج٭

ولقد جاء ذكره مرة واحدة في قولھ مشبھا اضطراب )4(.ما ارتفع من الماء فوق الماء: جُ وْ المَ 
  :قولھالمشاعر باضطراب الموج في

ْجُت بَْحَر الھََوى،            واْضطََرَب    )السریع()2/50(َعلَى قَْلبِي الَمْوُج َحتَّى إَِذا لَجَّ

  :األلفاظ الدالة على األنھار والودیان

  :الجــــدول٭

في قول " جدول"جاء ذكره مرة واحدة بصیغة المفرد ) 5(.یقال للنھر الصغیر جدول، الجمع َجَداِول
  :أبي نواس

بَّاِغ من َداِر ِمْنَخا      ــ       ِب إِلَى    )الخفیف()5/202(الَِّذي لَْیَس یَْجِري الَجْدَولِ فَِحَذاُء الصَّ

  
                                                          

.1/244، ]بحر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.67، ص]تار[المنجد في اللغةلویس معلوف، - 2
.751، ص]مدد[نفسھالمصدر - 3
.5/364، ]موج[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.82، ص]جدل[في اللغةلویس معلوف،المنجد- 5
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  :النـــھــــر٭
الجمع أَْنھُر . ر على الماء الجاري المتَّسع األخدود الذي یجري فیھ الماء المتَّسعھْ یطلق لفظ النَ 

  :وذلك في قولھ" نھر"ن بصیغة المفرد مرتاالدیوان ثالث مرات؛جاء ذكره في) 1(.وأَْنھَار ونُھُر
  )الھزج()2/447(یَْكفِینِي النَّْھـرِ یَا ُمــــْفــِســَد الِمـــیَعـــا       ــ        ِد ماء 

  :وذلك في قولھ" أنھار"وواحدة بصیغة الجمع 
  )السریع()14/159(أَْنَھارُ ُسنَِّم في َجنَاِت َعْدٍن لَھَا            من قََصِب الِعْقیَاِن 

  :الـــوادي٭

ِدي عبارة عن منفرج بین جبال أو آكام یكون منفًذا للسیل، وھو مشتق من َوَدى یَِدي ودیًا اَ الو
جاء )2(.وأَْوَداء، والعامة تجمعھ على ِوْدیَانوأََواِدیَةسال ألن الماء یدي فیھ أي یسیل، الجمع أَْوِدیَةٌ : الشيء

  :ذكره مرة واحدة في قولھ

  )الطویل()8/111(بِــــَوادِ وَخاَضْت َكتَیَاِر الفَُراِت َجْنَدٍل بَِمفَاَزةٍ،       فََكْم َحطََمْت من

  :الشطء٭

  :ذكر في قولھ)  3(.یطلق الشطء على جانب وطرف الوادي

َراِة فََكَرَخا      النَازِ    )الخفیف()3/436(ذي القُُصوِر الَدَوانِي الَشطِّ یَا إِلَى      ـــت من الصَّ

  :األلفاظ الدالة على اآلبار٭

  : البـــــئــر٭

الجمع أَبَاٌر وبِئَاٌر . البِْئُر عبارة عن حفرة في األرض عمیقة یستقى منھا الماء عند الحاجة، مؤنث
جاء ذكره في الدیوان ثالث مرات )4(.ومن العرب من یقدم الھمزة  ویقلبھا فیقول آبَار وآبُرْ وأَْبآٌر وأَْبُور،
  :من ذلك قولھ

ْلِو َخانَْتھَا القَُوى في    )الرجز()15/203(،             یَْمَصُح بالطَّْرِف من الھُُموِر البِیرِ َكالدَّ

  :الـــــجـــول٭

واألصل في . ل ناحیة من نواحي البئر إلى أعالھا من أسفلھاالُجوُل بالضم جدار البئر وقیل ھو ك
َر البِئرُ : الُجولُ  ، فإن زالت تلك الصخرة تَھَوَّ ذكر مرة واحدة )5(.الصخرة التي في الماء یكون علیھا الطَّيُّ

  :للداللة على البئر نفسھا في قولھ

ئًا، ُدوَن الَشَرائِِع، َوقَِد اْستََعدَّ لِِوْرِدھَا ُذو قُْتَرةٍ              ُمتَبَ    )الكامل()17/336(الُجـــووِّ

  :القلیذم-العیلم-الخسف٭

أما الَعْیلَُم والقَلَْیَذُم فیطلقان على )6(.الُخْسُف من اآلبار ھي التي حفرت في الصخرة فال ینقطع ماؤھا
بالبئر الكثیرة الماء لكثرة ولقد جاء ذكرھما في قول أبي نواس مشبھا خلف األحمر )7(.البئر الكثیرة الماء

  :روایتھ وأخباره وغزارة علمھ

  )الرجز()5/269(الُخُسفْ الَعیَالِیمِ من قَلَْیَذمُ ما َعَرْف،          الَمْن ال یَُعدُّ الِعْلُم إِ 

                                                          
.841، ص]نھر[السابق المصدر - 1
.894، ص]ودي[نفسھ المصدر- 2
.3/320، ]شطأ[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.25، ص]بأر[المحیطبطرس البستاني، محیط - 4
.502-2/501، ]جول[ابن منظور، لسان العرب- 5
.179، ص]خسف[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
.332الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة، ص- 7
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  الظــــواھـــر الطــبــیــعــیة

  :الظواھر البعیدة-أ

  :األلفاظ الدالة على الســـــحاب-1

  :السحاب٭

قیل سمیت سحابة النسحابھا في )1(.الغیم، الجمع ُسُحب، واحدتھ َسَحابَة والجمع َسَحائِبالسََّحاُب ھو
  :في الدیوان أربع مرات من ذلك قول أبي نواس" السحاب"ذكر) 2(.الھواء

  )البسیط()14/461(لَتَْستَْحیِْي، إَِذا نَظََرْت            إِلَى نََداهُ، فَقَاَسْتھُ بما فِیھَا السََّحابَ إِنَّ 

  :في قولھ" سحابة"كما جاء لفظ السحاب بلفظ الواحد 

  )السریع()9/284(تَْبِرُق إِْبَراقَا َسَحابَةً ِمُكمْ               َوُكْنُت قَْد ِشْمُت لَِمْختُو

  :الراجس-الفارق-العارض-البارق٭

قُ ارِ وأما الفَ ) 4(.فھو السحاب المعترض في األفقضُ ارِ أما العَ )3(.فھو السحاب ذا البرققُ ارِ أما البَ 
فھو السحاب شدید سُ اجِ وأما الرَ )5(.وربما أَْمطََرْت بأََماكن أَُخر. فھي السحابة تُفَاِرُق ُمْعظََم الَسَحاِب فَتَْنفَِردُ 

  :لقد جاء ذكرھم جمیعا في قول أبي نواس)6(.شدید الصوت

ٍق ُمْرتَِجسُ ُذو   بَاِرٍق   َمْوٍت َعاِرضُ َوَجاَدھَا  َواِعِق فُرَّ   )الرجز()12/303( الصَّ

  :األســـحم٭

  :ولقد جاء ذكره في قولھ)7(.األَْسَحُم ھو السحاب األسود

  )الوافر()1/226(ذي اْرتَِجاِس أَْسَحمَ أَلَْم تَْربَْع َعلَى الطَّلَِل الطَِّماسِ؟            َعفَاهُ ُكلُّ 

  :األوطــف٭

ولقد شبھ أبو نواس ممدوحھ في )8(.السحاب األَْوطَُف ھو السحاب المسترخي الجوانب لكثرة َمائِھِ 
  :جوده بالسحاب الكثیر الماء فقال

  )السریع()27/159(َما إِْن لَھُ                ُدوَن اْعتِنَاِق األَْرِض إِْقَصاُر أَْوطَفَ َحتَّى َغَدا 

  :الخـــــــال٭

  :كره في قولھذجاء ) 9(.سحاب ال یُْخلُِف مطره، أو الذي إذا رأیتھ َحِسْبتَھُ َماِطًرا: الَخالُ 

  )مجزوء الرمل()13/329(الَخـــــــــاتستنشئَوْھـــَي في َذاَك ِمْن اْبَرا       ـــ          ِھیَم 

                                                          
.323، ص ]سحب[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.9/93ابن سیده، المخصص، - 2
.1/278، ]برق[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.590، ص]عرض[بطرس البستاني، محیط المحیط- 4
.9/96ابن سیده، المخصص، - 5
.324، ص]رجس[بطرس البستاني، محیط المحیط- 6
.324، ص]سحم[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 7
.5/777، ]وطف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 8
.2/360، ]خیل[نفسھالمصدر- 9
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  :الدجـــــن٭

  :ولقد جاء ذكره في قولھ)1(.الغیم المطبَّق المظلم: الَدْجنُ ٭

  )مخلع البسیط()5/419(تَثُوُب في إِْثِرھَا الُعیُوُن               َدْجــــٍن بَانُوا وفِیِھْم ُشُموُس 

  :الدلــوح٭

  :ورد ذكرھا في قولھ)2(.الكثیرة الماء كأنھا تدلح من كثرة مائھاالَدلُوُح ھي السحابة 

اُر َدلُوحٌ الوَ  بَا،             لَْدٌن َعلَى الَمْلَمِس خوَّ )السریع()26/159(أَلِفَْتھُ الصَّ

  :الغمام-البكر٭

)4(.الذي تتغیر لھ الَسماءوأما الَغَماُم فھو السَّحاب ) 3(.أما البِْكُر فھي السحابة الغزیرة، الجمع أَْبَكار

  :ذكرا في قول أبي نواس

یَاُح َسلِیَغَماَمةٌ بَْل تََزاُل  اُء تُْنتُِجھَا الرِّ   )الكامل()7/336(ال، ِمْن فَْوقِِھ،          َغرَّ

  :المــــزن٭

أبي ذكر في قول ) 5(.والقطعة منھ ُمْزنَةٌ . الُمْزُن ھو السحاب أو أبیضھ أو ذو الماء منھ أو المضيء
  :نواس في ممدوحھ

  )السریع()38/159(َمْعُروفُھُْم            تَْنِمیِھُم في الَمْجِد أَْخطَاُر الُمْزَن قَْوٌم َكأَنَّ 

  :األلفاظ الدالة على البرق والرعد-2

  :الرعد- البرق٭

للمطر  البَْرُق والَرْعُد  ظاھرتان طبیعتان من ظواھر الطبیعة یكونان في أغلب األحیان مصاحبان 

َماِء فِیِھ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق یَْجَعلُوَن أََصابَِعھُْم فِي آََذانِِھْم ِمَن ﴿:فقد جاء في محكم التنزیل أَْو َكَصیٍِّب ِمَن السَّ

ُ ُمِحیطٌ بِاْلَكافِِرینَ  َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َوهللاَّ   ]19سورة  البقرة ، آیة [﴾الصَّ

االستعمال اللغوي على لمعان الشيء فیقال بََرَق بَْرقًا وبُُرقًا وبََرقَانًا وبَِریقًا فالبرق یطلق في أصل 
) 6(.الشيء إذا لََمَع وتألأل

باعتباره ظاھرة طبیعیة فھو نوٌر یلمع في السماء على أثر انفجار كھربائي في السحاب، قُ رْ وأما البَ 
  )7(.الجمع بُُروق

                                                          
.207، ص]دجن[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.222، ص]دلح[نفسھالمصدر- 2
.1/328، ]بكر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.324الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة، ص- 4
.5/290، ]مزن[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.1/277، ]برق[المصدر نفسھ - 6
.35، ص]برق[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 7
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في أصل االستعمال اللغوي على الحركة واالضطراب فكل شيء اضطرب فقد دُ عْ یدل لفظ الرَ 
ُجُل وبََرَق، إذا أَْوَعَد وتَھَدَّدَ  ظاھرة طبیعیة فھو مأخوذ من َرَعَدْت َرْعًدا عدهأما ب)1(.اْرتََعَد وَرَعَد الرَّ

  ) 2(.وھو صوت یسمع من السحاب، الجمع ُرُعود. صوتت لإلمطار: وُرُعوًدا السماء

  :قد أتى أبو نواس على استعمالھما استعماال مجازیا؛ فتارة شبھ سرعة الكلب بومیض البرق فقالل

یَاحِ،             َما  ــٌد یَأَْشــــُر لِلصِّ اِح البَْرقُ ُمــــنَجَّ   )الرجز()4/93(في ِذي َعاِرٍض لَمَّ

  :وتارة أخرى شبھ غضب ممدوحھ بالبرق والرعد فقال

  )المجتث()7/134(ُرُعــــــــوِدهْ وبَــْرقِـــھِ ــُع فِــــَراًرا         من أَْسـتَـِطــیـال

  :الخاطفة بومیض البرق فقالبتسامةوفي الثالثة شبھ اال

  )مجزوء الخفیف()4/309(بَاِرقَــــــھْ ــَمـــاضُ ایـ: ـا            قُْلتَ ُكلََّما اْفـــتَــَر َضـــــــاِحًكــ

  :رتجــاساإل٭

  :جاء ذكره في قول أبي نواس) 3(.ْرتَِجاُس ھو الرعد من َرَجَسِت السماء، قََصفَت بالرعداإل

  )الوافر()1/226(اْرتَِجاسِ أَلَْم تَْربَْع َعلَى الطَّلَِل الطَِّماسِ؟           َعفَاهُ ُكُل أَْسَحَم ذي 

  :الظواھر القریبة-ب

  :المـــــطر والندى-1

  :المطر٭

جاء ذكره في الدیوان أربع مرات؛ ثالث ) 4(.ماء السحاب والجمع أَْمطَاٌر وفعلھ الَمطَرُ الَمطَُر ھو 
  :من ذلك قول أبي نواس في ممدوحھ" مطر"بصیغة المفرد 

نَھَا               بابن الشَّفیعِ إلى الَرْحٰمن في  ُ ُدْنیَانَا، َوَحسَّ   )البسیط()4/199(الَمطَرِ قَْد َزیََّن هللاَّ

  :وذلك في قولھ" أمطار"ة بصیغة الجمع وواحد

  )الھزج()1/447(في الَجـــبَــابِــیــِن الإاألَْمــطَـــــا        ـــ    رَ أَْشتَِھي الالأ

ولقد ورد ...القلة، الكثرة، القوة، الوقت، التتابع: وللمطر عدة أسماء أطلقت علیھ باعتبارات عدة منھا
  :اآلتيبعضھا في الدیوان نذكرھا في 

  :الــــحـــیــا٭

ولقد جاء ذكره في الدیوان في قول أبي نواس مشبھا عطاء ممدوحھ بالسحاب )5(.الَحیَا ھو المطر
  :الذي ینھمر منھ مطر غزیر

                                                          
.2/411، ]رعد[ةابن فارس، مقاییس اللغ- 1
.2/605، ]رعد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.250، ص]رجس[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.9/110ابن سیده، المخصص، - 4
.2/211، ]حیا[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
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َماِء، إَِذا َما    )البسیط()9/86(اْنفَتََحا بِالَحیَاَكأَنَّ فَیَض یََدْیِھ قَْبَل تَْسأَلُھُ،          بَاُب السَّ

  :الصــــوب٭

ْوُب من المطر جاء ذكره في قولھ مشبھا كرم ممدوحھ ھارون الرشید ) 1(.الكثیر االنسكاب: الصَّ
  :وعطائھ بالمطر

  )الكامل()8/415(َسَمائِِھ الَحیََواُن بَِصْوبِ َوإِلَى أَبِي األَُمنَاِء ھَاُروَن الَِّذي        یَْحیَا 

  :الــــــطــــل٭

  :ولقد جاء ذكره في قولھ في إحدى طردیاتھ في الكلب)2(.َمطَِر وأَْضَعفُھُ أََخفُّ ال:الطَّلُّ 

ـــلِّ ِمْن َخْشیَِة    )الرجز()6/10(ئِِھ الَوِمْن أندائِِھ،           یََضُن بِاألَْرَذِل ِمْن أَطْ الطـَّ

  :الغــیث٭

أو المطر . شھًراأو الذي یكون منھ عرضھ بریًدا أو " ھو األصل"على المطر " الغیث"یطلق لفظ 
  )4(.وربّما ُسميَّ السحاُب َغْیثًا)3(.الخاص بالخیر الكثیر النافع

  :في الدیوان بداللتین" الغیث"ورد لفظ 

  :الداللة على المطر وذلك في قولھ-

  )الرجز()1/273(َصْقَر َغْیٍث یَْجبُُر اللَِّھیفَا،            ِمْن فَْرِع ِعزِّ لم یَُكْن َخلِْیفَا 

  :الداللة على السحاب في قولھ-

  )المجتث()1/100(َداِن              یَــَكــاُد یُــْدفَـــُع بِالیَــــْد الَغــْیـــثُ أَقــُوُل و

ـٌد ِمـْنـَك              أَْبِرْق وأَْرِعْد  َغــْیــثُ یَا    )المجتث()2/100(أَْجــَوُد ُمـَحـمَّ

:القـــطــر٭

ن بصیغة ذكره في الدیوان ثالث مرات؛ مرتاجاء) 5(.احده قَْطَرة، الجمع قِطَارٌ المطر و: القَْطرُ 
  :من ذلك قولھ" قطر"المفرد 

  )الھزج()7/163(القَْطرُ یُــْحَســــُب ُحـــبِّي لـ      ــ      ــــَك َحتَّى یُْحَسَب الوَ 

  :وذلك في قولھ" فواعل"على وزن " قواطر"وواحدة بصیغة الجمع 

  )البسیط()8/283(قَا ال،           بَِحْیُث یَْستَْوِدُع األَْسَراَر، أَخْ قََواِطِرهِ َغَدا َكأَنَّ َعلَْیِھ من 

  

  

                                                          
.3/508، ]صوب[المصدر السابق - 1
.325الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة، ص- 2
.336- 4/335، ]غیث[متن اللغةأحمد رضا، معجم- 3
.563، ص]غیث[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.4/593، ]قطر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
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  :الھطالن٭

  :ولقد ورد ذكره في قول أبي نواس في ممدوحھ) 1(.ُن ھو تتابع المطر المتفرق لعظیم القطرالالِھطْ 

ٍد        إَِذا َمِرَحْت َكفَّاهُ    )الطویل()15/437(نِ البِالَھطَ یَِجلُّ َعِن التَّْشبِیِھ ُجوُد ُمَحمَّ

  :الھـــمور٭

جاء ذكره مرة )2(.الھَُموُر ھو المطر المنھر من قولنا انھمر الدمع والماء والمطر إذا انسكب َوَسالَ 
  :واحدة في قولھ

ْلِو َخانَْتھَا القَُوى في البِیِر،          یَْمَصُح بِالطَّْرِف من    )الرجز()15/203(الُھُمورِ َكالدَّ

:الغیداق-الودق-الوبل٭

وأما )4(.وأما الَوَدُق فھو المطر الُمْستَِمرُ ) 3(.أما الَوْبُل وكذلك الَوابُِل ھو المطر الَضْخُم القَْطِر الَشِدیدُ 
  :جاء ذكر كل منھم في قول أبي نواس) 5(.الَغْیَداُق فھو الكثیر الماء

قَھُ               ْوِت، أَرَّ   )البسیط()5/283(َغْیَداقَا، الَوْدقَْینِ َماِخَض سرى َوْبلٌ أَْو ُذو ِشیَاٍت، أََغنُّ الصَّ

  :وذكر الوابل مرتین من ذلك قولھ

قُھُ     ـــ       النَّْثَرةُ ِمْنھَا الوَ    )المنسرح()4/276(قَِصِف بِــَوابِــــلٍ َشبُوٌب بَاتَْت تَُؤرِّ

  :الوسمي-الولي٭

ولقد جاء ذكرھما في ) 7(.وأما الَوْسِميُّ فھو المطر في أول الربیع)6(.أما الَولِيُّ فھو المطر بعد المطر
  :في قولھ

ـھِ قَفَا بَْعَد َولِــيٌّ  َك من َكْمأٍَة َمْعَدْه َوْسـِمیـِّ )المتقارب()4/130(،              فَھَمُّ

  :الدرور-النـــوء٭

ولقد جاء ذكرھما ) 9(.المطر الغزیر السیالن: وأما الَدُروُر وكذلك الِمْدَرارُ ) 8(.أما النَّوُء فھو المطر
  :في قول أبي نواس

  )الرجز()9/203(من السَّـَحـــاِب، َخِمٍل َمِطیٍر        ،    ُدُرورِ بِِذي النَّْوءُ َوَجاَدھَا 

  :المــزنـــة٭

ولقد ذكرت في قول أبي نواس مشبھا الخمر المستخلص من المطر بالمزنة ) 10(.الُمْزنَةُ ھي الَمْطَرة
  :فقال

واِق ُمْزنٍَة نَتِیُجھُ    )الوافر()5/295(من ُعوِد َكْرٍم،           تُِضيُء اللَّیَل َمْضروَب الرِّ

  :الغـــادیة٭

                                                          
.9/112ابن سیده، المخصص، - 1
.5/661، ]ھمر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.5/698، ]وبل[المصدر نفسھ - 3
.328الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة، ص- 4
.546، ص]غدق[معلوف، المنجد في اللغةلویس- 5
.328الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة، ص- 6
.9/79ابن سیده، المخصص، - 7
.921، ص]نوء[بطرس البستاني، محیط المحیط- 8
.209، ص]درّ [لویس معلوف، المنجد في اللغة- 9

.760، ]مزن[نفسھالمصدر- 10
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ولقد جاء ذكرھا مرتین؛ واحدة ) 1(.الَغاِدیَةُ ھي مطرة الغداة أو السحابة تنشأ ُغْدَوة، الجمع الغوادي
  :وذلك في قولھ في الخمرة" غادیة"بصیغة المفرد 

یُح ِمْن ُمُزِن                َغاِدیَةٍ ُمِزَجْت ِمْن َصْوِب    )الرمل()10/444(َحلَبَْتھُ الرِّ

  :وذلك في قولھ" غوادي"وأخرى بصیغة الجمع 

  )الطویل()2/111(َغَواِد فََمْعِذَرةً ِمنِّْي إِلَْیَك بِأَْن تَُرى          َرِھینَةَ أَْرَواٍح َوَصْوِب 

  :النـــــــدى٭

في اللَّیل على المطر، الجود والفضل والخیر، الكأل، وكذلك یطلق على ما یسقط" الندى"یطلق لفظ 
  :ولقد جاء ذكره في الدیوان بداللتین)2(.الجمع أنداء وأندیة. من غبار الماء المتكاثف

  :الداللة على الجود والكرم في قول أبي نواس في ممدوحھ-

ـــَدىقَـــــاَد    )مجزوء الكامل) (2/256(بِِعـنَانِِھ،            َوتََسْربََل الَمْعُروَف ِدْرَعا الــنـَّ

  :لداللة على ما یسقط في اللیل وذلك في قولھا-

ِھ النََّدىیَقِیِھ من بَْرِد  ِھ،            تَْوقِیَةَ األُمِّ اْبنَھَا في َضمِّ   )الرجز()6/397(بُِكمِّ

)الرجز()6/10(ئِِھ ال،          یَُضُن بِاألَْرَذِل من أطْ أَْنَدائِھِ ِمْن َخْشیَِة الطَّلِّ ومن 

  :الــــریـــــــــح-2

الجمع أَْریَاٌح . تعتبر الریح من ظواھر الطبیعة القریبة وھي مؤنثة تطلق على نسیم كل شيء
  )3(.وأََرایِیحِویحٌ اوأَْرَواٌح وِریَاٌح وِریٌَح وجمع الجمع أَرَ 

عشرة مرة؛ إحدى عشرة بصیغة أبي نواس إذ أتى على ذكرھا ثمانيلقد كثر ذكر الریح في دیوان 
  :من ذلك قول أبي نواس" الریح"المفرد 

یحُ َجَرِت    )مجزوء الرمل()3/329(الَعلَْیِھـــ       ـــ       ـــنَّ َجنُوبًا وَشَماالرِّ
  :من ذلك قولھ" ریاح"وسبع مرات بصیغة الجمع 
یَاحُ َوتَنُوفٍَة تَْمِشي    )الكامل()8/271(بِھَا         َحْسَرى، َویُْشَرَب َماُؤھَا نُطَفَا الرِّ

  :ومن األلفاظ الدالة على الریح في الدیوان اآلتي ذكره
  :الجـــنوب٭

ذكرت ثالث مرات في الدیوان من ذلك قول أبي نواس ) 4(.الَجنُوُب ھي الریح التي تھب من الجنوب
  :باألطالل وتركھا للریاح لتبدد معالمھانواس داعیا الشعراء إلى التخلي على الوقوف

تِھَا الُخطُوُب          الَجنُوبُ َل تَْسفِیھَا الَدِع األَطْ    )الوافر()1/31(َوتُْبلِي َعْھَد ِجدَّ
  
  
  
  

                                                          
.4/273، ]غدو[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.799، ص]ندو[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.285، ص]راح[نفسھ المصدر- 3
.103، ص]جنب[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
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  :الحــــاصب٭

أَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم إِنَّا ﴿الریح تَْحِمُل التراب وكذلك ما تناثر من دقیق البََرِد والثلج وفي التنزیل : الَحاِصبُ 

ْینَاھُْم بَِسَحرٍ الَحاِصبًا إِ  ولقد جاء ذكرھا مرة واحدة في )1(.أي حجارة]34سورة القمر،اآلیة[﴾آََل لُوٍط نَجَّ

  :قولھ
  )الكامل()10/477(، َوَسَمائِیَھ بَِحاِصبٍ ِحیَن النََّجا، َوقَِد التَقَْت         أَْرِضي َعلَْیَك الُزْنبُوُر، 

  :الحنانة٭

  :لقد جاء ذكرھا في قولھ) 2(.الَحنَّانَة ھي الریح الحنون التي لھا حنین مثل حنین اإلبل

ـانٍَة لِــَمـرِّ    )المنسرح()3/328(تُلِمُّ بِِھ،         تَْجنُُب طَْوًرا، َوتَاَرةً تَْشُمُل َحــنـَّ

  :الــدبور٭

بُوُر ھي الریح التي تأتي من ُدبُِر    :ولقد جاء ذكرھا في قولھ) 3(.الَكْعبَِة، الجمع َدبَائِرٌ الدُّ

بُورِ یَْھِوي َعلَى ُمْنَخِرِق  بُوِر الدُّ   )الرجز()14/203(،          فََعاقََب اِإلْلھَاَب بِالضُّ

  :الــــروح٭

  :ذكر في قولھ)4(.على نسیم الریح" الَرْوحِ "یطلق لفظ 

اُص َرْوحٌ َوَدَعاَك  َدى، في إِْثِرھَا، الَغوَّ ٍة          قَاَسى الرَّ   )الكامل()3/246(طَیٌِّب في ُدرَّ

  :الشفیف٭

ة والجمع شفاف، وشفیف الریح" الشَّفِیفُ "یطلق لفظ  بردھا، وأیضا المطر فیھ : على البرد مع نُْدوَّ
  :ھولقد جاء ذكره مرة واحدة للداللة على الریح الباردة في قول)5(.بََرد

  )الرجز()16/273(الُمنِیفَا الَجبَلَ ،             والثَّْلُج یَْعلُو الشَّفِیفَایََراُح أَن یَْستَْقبَِل 

  :الشمـال٭

َماُل ھي ریح الشمال، الجمع شماالت ولقد جاء ذكرھا في الدیوان أربع مرات  من ذلك قولھ ) 6(.الشِّ
  :بأنھ محب لریح الشمال ألنَّھا تمر بدار محبوبھ

َمالَ أُِحبُّ  ْت بَِداِر الَحبِیِب أل، إَِذا أَْقبَلَْت         الشِّ )المتقارب()1/55(ْن قِیَل َمرَّ

  

ادُ ٭ رَّ   :الصُّ

اُد ھي ریح باردة مع نًَدى رَّ   :ولقد جاء ذكرھا في قولھ) 1(.الصُّ

                                                          
.9/89ابن سیده، المخصص، - 1
.9/86، المصدر نفسھ - 2
.9/84، المصدر نفسھ- 3
.285، ص]راح[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.3/343، ]شفف[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.402، ص]شمل[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
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  )الرمل()6/129(َصِرَدْه قَْد َسقَْیُت الَخْمَر َحتَّى ثَِملُوا،            لَْیلَةً َذاَت ِریَاٍح 

  :الصرصر٭

  :ولقد ذكرت في قول أبي نواس) 2(.الَصْرَصُر ھي الریح الشدیدة الصوت أو الشدیدة البرد

  )السریع()6/8(،         َجفََّف ُدونِي ُكلِّ َخْضَراَء َصْرَصرٌ أََداَر ِریِحي ِمْنُكُم 

ـبَـــــا٭   :الصَّ

بَا بور؛ أو من مطلع الثَُّریَّا إلى ریح تھبُّ من مطلع الشمس : الصَّ إذا استوى اللَّیل والنَّھار ویقابلھا الدَّ
مثنَّاه َصبَیَان وَصبََوان، والجمع . تَھُبُّ من تلقاء الفجر، والعرب تسمیھا القَبُولُ : وفي الكامل. بنات نعش

  :ولقد جاء ذكرھا  في قولھ) 3(.َصبََوات وأَْصبَاء وأَْصبِ 

بَاَدلُوُح أَلِفَْتھُ الوَ  اُر الصَّ   )السریع()26/159(،         لَْدٌن َعلَى الَمْلَمِس َخوَّ

  :النسیم٭

النَِّسیُم ھو ابتداء كل ریح قبل أن تقوى، أو التي یجيء منھا نفس خفیف، وكذلك ھي الریح الطیبة، 
  :ولقد ورد ذكره في قولھ)4(.الجمع أنسام

  )الخفیف()4/376(النَِّسیَماا ھي َداَرْت،            أَْن أََراھَا، َوأَْن أَُشمَّ ُكْبُر َحظِّي ِمْنھَا، إِذَ 

  :الثلج والبرد والحر-3

  :األلفاظ الدالة على الثلج

  :أثلج-الثلج٭

یقال أَْثلََجِت . على ما یتجمد من ماء السماء ویسقط، الجمع ثُلُوج وواحدتھ ثلجة" الثلج"یطلق لفظ 
َماُء بمعنى   )5(.نزل منھا الثلجالسَّ

  :من ذلك قول أبي نواس" ثلج"مرتین بصیغة المفرد " الثلج"لقد جاء ذكر 

فِیفَا،          و   )الرجز()16/273(یَْعلُو الَجبََل الُمنِیفَا الثَّْلجُ یََراُح أَْن یَْستَْقبُِل الشَّ

  :السماء لبرودة شعرهفورد في قول أبي نواس مشبھا قول مھجوه الشعر بإثالج" أثلج"أما الفعل 

  )السریع()3/79(أَْثـلَــَجـــانَْسِطیع تَْفِسیَرهُ،            أَْفَحَمنَا َداُوُد إِْذ الفَنَْحُن 

  :الضریب٭

  :ولقد ذكر مرة واحدة للداللة على الثلج في قولھ)6(.الَضِریُب ھو الثلج والصقیع والجلید

  )الطویل()8/173(یَُموُر الَضِریبُ لَھَا      من الشَّْمِس قَْرٌن، وَ فَأَْوفَْت َعلَى َعْلیَاَء ِحیَن بََدا 

  

  

                                                                                                                                                                                    
.9/89ابن سیده، المخصص، - 1
.3/444، ]صرر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.3/420، ]صبي[المصدر نفسھ - 3
.5/453، ]نسم[المصدر نفسھ - 4
.74، ص]ثلج[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 5
.3/541، ]ضرب[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6
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  :األلفاظ الدالة على البرد

  :البـــرد٭

  :جاء ذكره ثالث مرات من ذلك قولھ) 1(.البَْرُد نقیض الحرِّ 

ِھ بَـــــْردِ یَقِیِھ ِمْن  ھِ،           تَْوقِیَةَ األُمِّ اْبنَھَا في َضمِّ   )الرجز()6/397(النََّدى بُِكمِّ

  :الخــــصر٭

  :ولقد جاء ذكره في قولھ)2(.یقال للبرد أیضا الخصر

)المدید()12/213(َخَصِرهْ َوٌرَضاٍب بِتُّ أَْرُشفُھُ،                 یَْنقَُع الظَّْمآَن ِمْن 

  :الزمھریر٭

  :ذكر في قول أبي نواس) 3(.شدة البرد: الَزْمھَِریرُ 

ْمَھِریَراإَِذا َغنَّْیَن َصْوتًا َكاَن َمْوتًا،             َوِھْجَن بِِھ َعلَْیَك    )الوافر()3/154(الزَّ

ة-القُرُّ ٭   :الَمْقُرورُ -القِرَّ

ةً : فالقُرُّ  ة أو البرد في الشتاء خاصَّ ة البرد. البرد عامَّ أََشدُّ : ومنھ قولھم. وما أصابك من القُرِّ والقِرَّ
ة ة على قِرَّ ولقد جاء ذكر كل منھما مرة واحدة للداللة على البرد الشدید؛ فالقُرُّ ورد في قول )4(.الَعطَِش َحرَّ

  :قول أبي نواس

  )ریعالس()2/297(ُكلُّ ُمْشتَاٍق ال یَْبُرُز إِ            ال، إِْن َكاَن، وفي الیَْوِم القُــرِّ في 

ةُ ذكرت في قولھ   :والقِرَّ

ٍة،لَْو تََرى الشَّْرَب َحْولَھَا ِمْن بَِعیٍد،        قُْلَت قَْوٌم، ِمْن    )الخفیف()8/411(یَْصطَلُونَا قِرَّ

  :للداللة على الشخص الذي وقع علیھ فعل البرد وذلك في قولھ" المقرور"كما ذكر في الدیوان لفظ 

  )الرجز()2/11(الْصِطَالئِھَا الَمْقُرورُ أَْشَرْفتُھَا، والشَّْمُس في ِخْرَشائِھَا،         لَْم یَْبُرِز 

  :األلفاظ الدالة على الحرِّ 

  :الحرارة-الحار٭

  :لقد ذكر الحار في قول أبي نواس)5(.والحرارة ِضدُّ البُُروَدةِ . فالحارُّ نقیض البارد

اِمُعوَن ِمْن ِصفَتِي            َكَذلَِك الثَّْلُج بَاِرٌد    )المنسرح()3/157(َحــــــارُ ال یَْعَجُب السَّ

  :أما الحرارة فجاءت في قول أبي نواس أنھ یھنأ بالحرارة إذا اشتعل قلبھ بنارِّ حبِّ محبوبھ

  )الوافر()7/108(والَوقُوُد لَحَراَرة اإَِذا َوقََدْت لَھُ نِیَراُن قَْلبِي            تَِطیُب لَِي 

  :الُحُرورُ ٭

  :ولقد جاء ذكره في قول أبي نواس)6(.الُحُروُر ھو الَحرُّ 

                                                          
.33، ص]برد[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.181، ص]خصر[المصدر نفسھ - 2
.3/61، ]زمھ[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.4/529، ]قرر[نفسھالمصدر- 4
.3/131، ]حرر[ابن منظور، لسان العرب- 5
.2/61، ]حرر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6
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ْعَرى الَعبُوُر الَحُرورُ َمَضى أَْیلُوُل، واْرتَفََع    )الوافر()1/169(،        َوأَْخبَْت نَاَرھَا الشِّ

  :الھاجرة-الھجیر٭

ة عند زوال الشمس مع الظھر أو من عند زوالھا إلى أما الھَاِجَرةُ فھي نصف  النھار في القیظ خاصَّ
  )1(.العصر ألنَّ الناس یستكنُّون في بیوتھم كأنھم قد تَھَاَجُروا وِشدَّةُ الَحرِّ 

  :للداللة على شدة الحرِّ في قولھ" ھواجر"جاء ذكر الھاجرة مرة واحدة بصیغة الجمع 

  )البسیط()3/423(ي َمَحاِسنَھُ            َوأَْنَت في َغْمَرِة اللَّذَّاِت َمْكنُوُن َعْن َوْجھِ ِجرُ االَھوَ تَْعفُو 

  :أما الھجیر فأتى أبو نواس على ذكره ثالث مرات للداللة كذلك على الحر الشدید من ذلك قولھ

ھَا، َوتَْلَحفُنِي           بِِظلِّھَا و   )المنسرح()11/21(یَْلتَِھُب الَھــِجـــیرُ تُْرِضُعنِي َدرَّ

  :النــــــور والظالم-3

  .النُّوُر والظََالُم لفظان متقابالن متضادان في المعنى؛ فالنور انكشاف للظالم والظالم ذھاب النور

  :األلفاظ الدالة على النور

  :الضوء-النور٭

أو شعاعھ وُسطُوعھ، " ظُّلمةوھو ضد ال"یعرف النُّور بأنھ الضوء المنتشر الذي یُِعیُن على اإلبصار 
  )2(.ویكون في غیر الَمْحُسوِس َمَجاًزا َكنُور الھَُدى ونور الِعْلِم، الجمع أَْنَواٌر ونِیَرانٌ 

ولقد جاء ذكرھما في )3(.ویرادف النور الضوء أو ھو أقوى من النور أو ھو الشعاع المنتشر
قول أبي نواس في الخمرة بأنَّ النُّور من طبیعتھا لذلك تمتزج بھ ویتولد من تمازجھما فیض من األنوار 

  :واألضواء

  )البسیط()6/3(أَْضَواءُ وأَْنَوارٌ ا لََماَزَجھَا          َحتَّى تََولََّد نُورً فَلَْو َمَزْجَت بِھَا 

  :بالنور الذي یُْھتََدى بھ" حمد األمین الخلیفةم"كما شبھ أبو نواس ممدوحھ 

یِن  ٌد           لِلدِّ   )مجزوء الكامل()8/217(یُْقتَبَْس نُوًراأَْضَحى اِإلَماُم ُمَحمَّ

  :األلفاظ الدالة على الظالم

  :الظُلَّمِ -الظُلُمات- الظُْلَمةُ -الظلماء-الظالم٭

یطلق على ذھاب النور وأول اللَّیل، والظَْلَماء مرادفة لھ إذ یقال لیلة ظلماء إذا كانت شدیدة مُ الفالظَ 
  )4(.وظٌلََماٌت تعني أیضا ذھاب النورالظالم، والظُْلَمةُ جمع ظُلَم وظُْلَماٌت وظُلَُماتٌ 

  :في الدیوان ثالث مرات من ذلك قول أبي نواس في الخمرة" الظالم"ذكر لفظ 

  )الخفیف()4/386(مٍ الظَ ــبَّْت َعلَى اللَّْیِل َراَح ُكلُّ   ــ  بِْنُت َعْشٍر َصفَْت، َوَرقَّْت، فَلَْو ُصـ  

  :فذكرت في قولھ" الظلماء"أما 
                                                          

.930، ص]ھجر[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.572-5/571، ]نور[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.3/570، ]ضوء[نفسھالمصدر- 3
.482، ص]ظلم[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
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ْبُح في  دِّ،         والصُّ   )الرجز()1/121(ُذو تََعدِّ الظَْلَماءِ قَْد أَْغتَِدي، واللَّْیُل أَْحَوى السُّ

  :فذكرت في قولھ" لظلمةا"أما 

  )مجزوء الرمل()9/329(الالاللَّْیِل ِجـظُـْلـَمـةُ ٍة أَْلــبَــَسـْتــھَا            الَوفَـــــــ

  :وذلك في قولھ" ظلمات"كما جاءت الظلمة بصیغة الجمع 

  )المجتث()30/74(الظُّلَُماِت فَقُْلُت َشْمٌس، َوَربِّي،         قَْد أَْجلَِت 

داللة على شدة الظالم وذلك في قول " فَُّعلِ "على وزن " ظُّلَمِ "اء لفظ الظالم بصیغة المبالغة كما ج
  :أبي نواس في الخمرة

ْبِح في    )المدید()10/392(الظُّلَمِ فََعلَْت في البَْیِت إِْذ ُمِزَجْت          ِمْثَل فِْعِل الصُّ

  : الغیاطل-الدَُّجى٭

َجى فھو الظلمة أو یقال َدَجا اللَّْیُل یَْدُجو َدْجًوا . سواد اللَّیل مع غیم ال ترى نجًما وال قمًراأما الدُّ
والداجي اسم فاعل، . َدَجا اللَّْیُل إنَّما أَْلبََس كل شيء ولیس ھو من الظلمة: قال األصمعي. إذا أظلم: وُدُجًوا

ولقد ) 2(.لمة ومن اللیل التجاج سوادهوأما الغیاطل فھي جمع الغیطلة وھي الظ)1(.یقال لیلة داجیة أي مظلمة
  :جاء ذكرھما للداللة على الظلمة والظالم في قول أبي نواس

  )الرجز()1/346(، ُمْنَضِرُج الَخَصائِِل الدَُّجى،          ھَابِيَغیَاِطلِ قَْد أَْغتَِدي، واللَّْیُل ُذو 

ْدفَةُ ٭   :السُّ

ْدفَةُ من األضداد فھي بمعنى الظلمة    :ولقد وردت مرتین من ذلك قولھ)3(.والضوءالسُّ

  )الكامل()2/84(،            َغِرًدا، یَُصفُِّق بالَجنَاحِ َجنَاَحا بُِسْدفَةٍ أَوفَى على َشَعِف الِجَداِر 

  :الَغلَسُ ٭

ل الصبح حین ینتشر في اآلفاق ) 4(.الَغلَُس ھو ظلمة آخر اللَّیل أو إذا اختلطت بضوء المصباح أو أوَّ

  :ثالث مرات للداللة على ظلمة آخر اللیل من دلك قول أبي نواس في ممدوحھورد 

  )المنسرح()4/238(الَغلَسِ ُحَشاَشةَ الَوَصاِحٍب ُرْعتُھُ، َوقَْد َماتَِت       ــ      الظَْلَماُء إِ 

  :السراب واآلل والظِّلُّ والفيء-4

  :السراب واآلل٭

وھو غیر اآلُل الذي یَُرى . من اشتداد الحرِّ كالماء یلصق باألرضفالسََّراُب ما تََراهُ نصف النَّھار 
يَّ بھ لذھابھ على  في طرفي النَّھار ویرتفع على األرض حتَّى یصیر كأنَّھ بین األرض والسماء وقیل ُسمِّ

  )5(.وجھ األرض

اس في الدیوان أربع مرات من ذلك قول أبي نواس مشبھا صداقة النَّ " السراب"لقد جاء ذكر لفظ 
  :بالسَّراب الذي یتراءى كالوھم

  )البسیط()4/406(َوَجْدنَا ُعْصبَةً َحَدثُوا      في َعاِم إِْحَدى إلى ِستِّ وَسْبِعینَا َكالسََّرابِ وَ 
                                                          

.270، ص]دجا[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.972، ص]غیط[نفسھالمصدر- 2
.327، ص]سدف[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.4/313، ]غلس[معجم متن اللغةأحمد رضا، - 4
.404، ص]سرب[بطرس البستاني، محیط المحیط- 5
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  :فذكر في قولھ" اآلل"أما 
ـفَــْر اآللُ شــِْبھًا، إَِذا   )مجزوء الرجز()23/141(َمھَــْر،           إِلَْیَك َكــلَّْفـنَا السَّ

ـــــلَّ ٭   :الظـِّ
ھو الفيء الحاصل من حاجز بینك بین الشمس أي شيء كان؛ أو یخّص ذلك ما كان قبل : الظِّلُّ 

  ) 1(.الزوال، فإن كان بعده فھو فيء، الجمع ِظَالٌل وظُلُوٌل وأَْظَالٌل وأَِظلَّة وظُلَل

  :أبي نواسإحدى عشرة مرة، من ذلك قول" الظِّلّ "جاء في الدیوان ذكر 

)الكامل()12/85(قَْد َمَصَحا الظِّلُّ َوتَنُوفٍَة یَْجِري السَّراُب بِھَا             َشاَرْفتُھَا، و

  :اللیل والنھار-5

ھم اللَّیُل والنَّھَاُر من آیات هللا سبحانھ وتعالى الدالة على وجوده وقدرتھ ورحمتھ بعباده، إذ جعل ل

فاللَّیل ؛]10/11النبأ،[ ﴾َوَجَعْلنَا اللَّْیَل لِبَاًسا  َوَجَعْلنَا النَّھَاَر َمَعاًشا﴿ :فھو القائل، ُسُكونًا النَّھار َمعاًشا واللَّْیَل 

یلبسھم ظلمتھ ویغشاھم كما یستر الثوب جسم صاحبھ وفي النَّھار ینتشرون لمعاشھم ویسعون فیھ 
  .لمصالحھم

. الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمسفاللَّیل یأتي عقیب النَّھار، مبدأه من غروب 
  )2(.وتصغیره لُیَْیلَة. وواحده لَْیلَة. الجمع اللَّیَالي على غیر قیاس ولَْیَالت، وحكي عنھم كذلك لَیَایِل

أو من طلوع الشمس إلى اللَّیل النَّھار؛ وھو ما بین طلوع الفجر إلى غروب الشمس،ویقابل
الجمع أَْنھٌُر ونُھٌُر . وقد ُسِميَّ بذلك النفتاح الظلمة عن الضیاء. الصبح إلى المغربرًعا من غروبھا، وش

ولقد أتى ذكرھما في الدیوان بھذا اللفظ ) 4(.الجدیدان: ویقال للیل والنھار)3(.والعامة تجمعھ على نھارات
  :مرة واحدة في قول أبي نواس

نَاِن ، َحتَّى         ھِ الَجِدیَدانِ َوتَنَاَساھَا    )المدید()10/435(َي أَْنَصاُف ُشطوِر الدِّ

وسیأتي التطرق إلیھما ولأللفاظ الدالة علیھما بالتفصیل في الفصل األخیر؛ فصل األلفاظ الخاصة 
  .بالزمن والوقت وبالتحدید في الحدیث عن أجزاء الیوم تجنبًا للتكرار مما یخل بالبحث

  

  

                                                          
.3/663، ]ظلل[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1
.5/229، ]لیل[المصدر نفسھ - 2
.841، ص]نھر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.9/59ابن سیده، المخصص، - 4
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وظواھرھاالطبیعةجدول إحصائي لحقل األلفاظ الخاصة بعناصر 

األلفاظ الدالة على عناصر الطبیعة وظواھرھا

عناصر الطبیعة السماویة

السماء

مرة واحدة الجرباء
اثنان وعشرون مرة ، السموات السماء

الشمس

مرة واحدة الجاریة
مرة واحدة الجونة
مرة احدة الشعاع

وأربعون مرةواحد  الشموس-الشمس
نمرتا القرن

القمر

أربع وعشرون مرة بدور-البدر
عشرة مرةأربع أقمار-القمر

أربع مرات األھلة-الھالل

النجوم والكواكب

مرة واحدة بھرام
مرة واحدة التالیات
مرة واحدة الثریا
مرة واحدة الجوزاء
مرة واحدة الحمل
مرة واحدة الحوت

نمرتا سعد السعود
مرة واحدة المشتري
ثالث مرات الشعرى

نمرتا الشھاب
مرة واحدة العیوق
مرة واحدة الفرقدین
مرة واحدة الفلك
مرة واحد القطب
مرة واحدة الكبش
أربع مرات الكوكب

نمرتا النثرة
واحد وعشرون مرة النجوم-النجم

مرة واحدة النسران
مرة واحدة الھقعة
مرة واحدة الھنعة
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عناصر الطبیعة األرضیة

األرض

مرة واحدة األدیم
وعشرون مرةسبع األرض

مرة واحدة األوقة
مرة واحدة البر
مرة واحدة البراز
مرة واحدة البلد
مرة واحدة البیداء

نمرتا التنوفة
مرة واحدة الجبین

نمرتا الجدد
مرة واحدة الجرد

نمرتا الحزیز
نمرتا الحزن

مرة واحدة األحواز
مرة واحدة األخدود
مرة واحدة الخوي
مرة واحدة الدویة
مرة واحدة الروضة
مرة واحدة السبخة

نمرتا السبسب
نمرتا السھل

مرة واحدة الشقائق
مرة واحدة الصحاري

نمرتا الصحصحان
مرة واحدة الصردح

نمرتا الصعید
مرة واحدة الصمان

واحدمرة وى الصُّ
مرة واحدة الغضراء

نمرتا الفضاء
مرة واحدة الفاللیج
تسع مرات الفلوات-الفالة
مرة واحدة المفازة

نمرتا القفاز- القفرة
مرة واحدة القاع
مرة واحدة اللوب
مرة واحدة المرت
مرة واحدة المعزاء

نمرتا المھمة
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مرة واحدة المیثاء
مرة واحدة المندوحة
مرة واحدة النشز
مرة واحدة الوعور
مرة واحدة الوھد

التراب

عشر مرات التُرب-التَُراب
ست مرات الثّرى
مرة واحدة العفار

الغبار

مرة واحدة یَق الصِّ
مرة واحدة عجاجة

نمرتا الغبار
مرة واحدة النقع
مرة واحدة ھبوات

الطین

نمرتا الحمأ

ثماني مرات الطینة-الطین
مرة واحدة المدر

الرمل

مرة واحدة الحقف
مرة واحدة الدھاس
ثالث مرات اللوى
مرة واحدة النقا
مرة واحدة الوعساء

الحجارة والحصى

خمس مرات جنادل-الجندلة
عشر مرات الحجارة-الحجر
مرة واحدة الحصباء
مرة واحدة الحصى
مرة واحدة الخوالد

نمرتا الصخر
مرة واحدة الصفا
مرة واحدة الفھر

الجبال

خمس مرات األجبال-الجبال-الجبل
مرة واحدة األجوال
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مرة واحدة المخارم
مرة واحدة األخیاف
مرة واحدة الرواسي
مرة واحدة الرعن
مرة واحدة السند
مرة واحدة الشعب
ثالث مرات الَشَعف-الشِّعاف
مرة واحدة الشاھقة

نمرتا الطود
مرة واحدة العلیاء
ثالث مرات الفجاج-الفج
مرة واحدة القالل
مرة واحدة اللُّجُّ 

نمرتا اللجف
مرة واحدة النیق
مرة واحدة الھضاب

اآلكام

مرة واحدة بى الرُّ
نمرتا الُكثُب-الكثیب

البحار

تسع مرات البحور- البحر
نمرتا التیار

مرة واحدة المدود
واحدةمرة  الموج

األنھار والودیان

مرة واحدة الجدول
مرة واحدة الشطء
ثالث مرات األنھار-النھر
مرة واحدة الوادي

اآلبار

ثالث مرات البیر-البئر
مرة واحدة الجول
مرة واحدة الخسف
مرة واحدة العیالم
مرة واحدة قلیذم

الظواھر الطبیعیة

البرق، الرعدالسحاب، : الظواھر البعیدة

السحاب
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مرة واحدة البارق
مرة واحدة األبكار
ثالث مرات الخال 
مرة واحدة الدجن
مرة واحدة الدلوح
مرة واحدة الراجس

خمس مرات  السحاب، السحابة
مرة واحدة األسحم
ثالث مرات العارض

نمرتا الغمامة-الغمام
مرة واحدة ق الفُرُّ
مرة واحدة المزن

واحدةمرة األوطف

البرق

تسع مرات البرق، بارقة، أبرق، برقت

الرعد

مرة واحدة  رتجاساإل
أربع مرات الرعود، رعاد، أرعد، رعدت

الظواھر القریبة

المطر والندى

مرة واحدة الحیا
مرة واحدة الدرور
مرة واحدة الصوب
مرة واحدة الطل

نمرتا الغوادي-الغادیة
مرة واحدة الغیداق
ثالث مرات الغیث
ثالث مرات القطر، القواطر
مرة واحدة المزنة
أربع مرات المطر، األمطار
ثالث مرات الندى، األنداء

نمرتا النوء
مرة واحدة الھطالن
مرة واحدة الھمور
مرة واحدة الَوْبلُ 

نمرتا الَوابِلُ 
مرة واحدة الودق
مرة واحدة الَوْسِمي
مرة واحدة الولي
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الریـــــــــــــــــــــاح

ثالث مرات الجنوب
مرة واحدة الحاصب
مرة واحدة الحنانة
مرة واحدة الدبور
مرة واحدة الروح

عشرة مرةثماني الریاح
مرة واحدة الشفیف
أربع مرات الشمال
مرة واحدة با الصَّ
مرة واحدة الصردة
مرة واحدة الصرصر

الثــــــــلـــــــــج

ثالث مرات الثلج، أثلج
مرة واحدة الضریب

البــــــــــــــــرد

ثالث مرات البرد، بارد، البرودة
مرة واحدة الخصر
مرة واحدة الزمھریر
ثالث مرات ة، المقرور ، القِرَّ القرُّ

الَحــــــــــــــــرُّ 

نمرتا الحار، الحرارة
مرة واحدة الُحُرورُ 
مرة واحدة الھواجر
ثالث مرات الھجیر

السراب والظِّلُّ 

الســـــراب

مرة واحدة اآلل
أربع مرات السراب

الظِّـــــــــــــلُّ 

ثماني مرات الظُِّل، الظالل

النــــور والظـــــالم

النــــــــــور

نمرتا ضوء، أضواء
اثني عشرة مرة نور، أنوار

الظــــالم
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سبع مرات الدجى
نمرتا السدفة

سبع مرات الظالم، الظلماء، الظلمة، الظلمات، الظُلَّم
ثالث مرات الَغلَسُ 
مرة واحدة غیاطل

اللیل والنھار

خمس وخمسون مرة اللیل
إحدى عشرة مرة النھار

مرة واحدة الجدیدان

)199(ن مرة مائة وتسع وتسعو عدد الوحدات

)600(مائة مرة ست عدد تكرارھا



الفصل الخامس
اتـاديـحقـل األلفـاظ الخاصة بالم

:األلفـاظ الدالة على المالبس والحلي-
.األلفـاظ الدالة على المالبس- أ

.األلفـاظ الدالة على الحلي-ب
:األلفـاظ الدالة على األثاث واآلالت واألواني-

.األلفـاظ الدالة على األوعية-
.األلفـاظ الدالة على أواني الطبخ-
.األلفـاظ الدالة على ما يستقى به-
.األلفـاظ الدالة على األفرشة-
.األلفـاظ الدالة على ما ينام عليه-
.لفـاظ الدالة على ما يشد به من حبال وأحزمةاأل-
.األلفـاظ الدالة على ما يقتدح به-
.األلفـاظ الدالة على اآلالت الموسيقية-
حفر  األلفـاظ الدالة على آالت الثقب والدق وال-

.والقطع والذبح
.ألفـاظ متفرقة تدخل في هذا الحقـل-

األلفـاظ الدالة على األسلحة   - 
:األلفـاظ الدالة على األطعمة واألشربة-

.األلفـاظ الدالة على األطعمة-أ
:األلفـاظ الدالة على األشربة-ب

.األلفـاظ الدالة على عموم االشراب- 
.األلفـاظ الدالة على الماء- 
.األلفـاظ الدالة على اللبن- 
. الدالة على الخمراأللفـاظ- 

األلفـاظ الدالة على الدور والقصور-
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 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌّالثظ ٚاٌسٍٟ

 :اٌّــــــــــالثــــــــــــــــظ-أ

 ٭اإلصاس:

حإلُحٍ ٛٞ حُِٔللش، ٣ًٌَ ٣ٝئٗغ، ٝهي طِلوٚ طخء حُظؤ٤ٗغ ك٤وخٍ: حإلُحٍس. ٝه٤َ ٢ٔٓ حإلُحٍ اُحٍح 

.ٍ ُُ ُللظٚ ٤ٛٝخٗظٚ ؿٔيٙ، أُهٌ ٖٓ آٍُطٚ أ١ ػخٝٗظٚ. حُـٔغ أُ
(1 )

ػالع َٓحص ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ 

 ر٤ٜـش حُٔلَى "اُحٍ" ٖٓ ًُي هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ُٙ حُ٘لـــ       ََ ْ٘ ٍٍ طَ ح َِ َِ             َٝؿ ُْ ا٠َُِ َك ْٖ ـــ  )ٓـِٝء حََُٓ( (8/212) إَِصاِس

 اٌّئضس:٭

س: حإلُحٍ،  ؿٔؼٚ ٓآٍُ، ٣ٝؼَف أ٠٣خ أٗٚ ٓخ ٣ٔظَ أٓلَ حُزيٕ. ٝأ١ِوٚ ٓـٔغ َٜٓ  ٍَ َِ ْج ِٔ ٍُ ٝحُ َِ ْج ِٔ حُ

حُل١ٞش حُظ٢ ٣ئطٍِ رٜخ.ػ٠ِ 
(2 )

ٝ ُوي ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:
 

ك٢ِ  َٝ ْؿُُٜٚ حُيَّحُف،                    َٝ  ْٖ َٓ ِٖ أ٣ََخ  ْئَضِس خُف ) ِِ َٔ  )حُِٜؽ( (1/87حُ

 اٌجُْشُد:

حى. ََ ى ٝ رِ َُ ٝى ٝأَْر َُ حى ٝرُ ََ ُّٚ رخُوٜذ ٝح٢ُٗٞ، حُـٔغ أَْر حُزَى: ػٞد ٓوط٢ أٝ ٣و
(3 )

ؿخء ًًَٙ ك٢ 

َٓحص، أٍرغ ر٤ٜـش حُٔلَى "رَى" ٖٓ ًُي هُٞٚ: حُي٣ٞحٕ هْٔ
 

 َُٚ ْٕ َؿَيح َؿَِِّ اِ َٝ ،ِٖ ِٙ )           ثِجــــُْشِد ِْٗي َِ الً رِ ـَ َل ُٓ ٍس،  ََّ  )حَُؿِ( (4/132ًح ُؿ

 ٝٝحكيس ر٤ٜـش حُـٔغ "رَٝى" ك٢ هُٞٚ:

ٙ ك٢  ٍُ ٢            طَْوطَخ ِٓ خ َٔ  )حُٔـظغ( (5/134) ثُُشِٚدٖكخٛطخى٢ٗ ُِِل

 ٭اٌجشٔظ:

ح أٝ ُؿزَّش. ًَ ِط ْٔ ِٓ حػش ًخٕ أٝ  ٍَّ ِِم رٚ، ُى ِْظَ ُٓ ُْٗ ٣طِن ػ٠ِ ًَ ػٞد ٍأٓٚ ٓ٘ٚ  َْ حُزُ
(4)

ََ ر٤ٜـش   ًِ ًُ

 حُـٔغ "رَحْٗ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َٖ ك٢  ِْ كُ َْ ٌَُِّٗٞد،           ٣َ ٍُ٘ٞد ) ثََشأِظِ كَخُوُطَّز٤َِّخِص ا٠ُ حُ  )حَُؿِ( (2/52هُ

:٭ اٌجَضُّ
 

ُِّ ػ٠ِ  ُِّ ٖٓ حُؼ٤خد أٓظؼش حُزِحُ، ٝه٤َ ٣طِن ُلع حُزَ حُؼ٤خد، ٝه٤َ ٛٞ َٟد ٖٓ حُؼ٤خد، ٝه٤َ حُزَ

: ٓظخع حُز٤ض ٖٓ حُؼ٤خد هخٛش. ُِّ حُزَ
(5 )

" ٖٓ ًُي هُٞٚ: ٌِّ ََ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓط٤ٖ ر٤ٜـش حُٔلَى "رَ ًِ ًُ 

 ِٕ ح ََ ظَوََِّْض ػ٠ِ حُلِ ْٓ .)        ثِجَضِّ كَخ ٍُ َّٖ ٤١ٌِذ ُٝٗٞ ُٛٞ ْ٘ ٍَ َك  )حُول٤ق( (4/170ُكَِ

ح ٭ ئجش: –اٌجِضَّ  اٌضِّ

َّ٘خٍس  ٝحُِزٔش.  س رخٌَُٔ: ح٤ُٜجش ٝحُ َِّ كخُزِ
(6)

ثزَ كٜٞ ٓخ ٣ظَٜ ٖٓ ىٍُ حُؼٞد، حُـٔغ   ِِّ ٝأٓخ حُ

ُآرَ.
(7 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ : 

ح  ، ٝأَْهََِق صآثَِشُٖ أُو٠  ٍم )ثِضَّ ِّٞ ظََ٘ ُٓ خٍِٗغ  َٛ شَ  ًَ  )حٌُخَٓ( (7/304،     ًخٗض ِك٤َخ

                                                           

 .64-63الجاهلً، ص ٌحً الحبوري، المالبس العربٌة فً الشعر  -1

 .1/169أحمد رضا، معجم متن اللغة ]أزر[، -2
 .1/169]برد[،  نفسهالمصدر -3
 .1/480]برن[،  ابن منظور، لسان العرب-4
 .1/486]بزز[، نفسه  المصدر -5
 .1/487]بزز[، نفسه  المصدر-6
 .6/3]زأب[،  نفسهالمصدر -7
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 اٌز٠ً: –٭اٌج١ٕمخ 

أٓخ حُز٤َِ٘وَشُ ك٢ٜ ١ٞم حُو٤ٔٚ ح١ٌُ ٠٣ْ حُ٘لَ ٝٓخ كُٞٚ، ٝٛٞ أ٠٣خ ؿخٓؼش حألٍُحٍ. ٝه٤َ ٓخ ٣ُي 

ِٚ. ٝأ٠٣خ ًَ ٍهؼش طِحى ك٢ ػٞد، ٝىُٞ ٤ُظٔغ. حُـٔغ ر٘خثن ٝر٤٘ن. ٤ْ َّٔ ًُ ك٢ ػَٝ حُو٤ٔٚ طلض 
(1 )

ٝأٓخ 

أٓزِظٚ ٣ًَٝ ًَ ٢ٗء: آهَٙ، حُـٔغ أ٣ًَ ٣ًٍٝٞ.ح٣ٌَُ كٜٞ ٓخ ؿٍَص ٖٓ حُؼٞد ٝحإلُحٍ اًح 
(2) 

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

ْلُذ  َٓ َٜخ  ـُ ْ٘ َ٣ ْْ ١َوَشٌ َُ َْ وَ َٙبُٓ ََ َر٠ٍِْ ٣ُق ك٠َْ َِّ َػْظَٜخ حُ َُ  )حُط٣َٞ( (2/298) اٌجََٕبئِكِ ،            ٝال َٗخ

 اٌذ٠جبخخ: –٭اٌزجبْ 

ُٕ رخ٠ُْ ٝحُظ٘ي٣ي: َٓٝحٍ ٛـ٤َ ٓويحٍ  ٗزَ ٣ٔظَ حُؼٍٞس حُٔـِظش كو٢، ٣ٌٕٞ ُِٔالك٤ٖ.كخُظِزَخ
(3 )

ٝحُٞؿٚ. –َٟد ٖٓ حُؼ٤خد  -ٝأٓخ حُِي٣زَخَؿشُ ك٢ٜ حُوطؼش ٖٓ حُي٣زخؽ 
(4 )

 ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ: 

ُع  ٍِّ ظََي ُٓ  ُ ؤََّٗٚ ٌَ ِٚ ِد٠جــــــــــــــــبَخخ  كَ ْٖ هَخُِ ِْ ،             َػ ِم )اٌزُّجَّب َّٞ َٔ ُٓ  ََ  َٓ()حٌُخ (8/304، َؿ٤ْ

 اٌزىخ:٭

ٌي. ٌَ شُ ٢ٛ ٍرخ١ حَُٔح٣َٝ، حُـٔغ طِ ٌَ حُظِ
(5)

 ًًَص ر٤ٜـش حُٔلَى "طٌش" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

٣َْلظَُق َػْوَي  َٝ خَٛخ،               َٔ ح َك ًَ ، اِ َٕ يُّ ََُي حُِؼَ٘خ ُٔ َ٣ ِٗ  )حُٞحكَ( (13/31حَُير٤ُِذ ) رَِىزِ

 اٌثٛة:٭

ِّ أٝ هطٖ ٝؿ٤َ ًُي، حُؼَُٞد: حُِزخّ ػخٓش، ٝٛٞ ٓخ ٣ِزٔٚ حُ٘خّ ٖٓ  ك٣ََ، أٝ ًظخٕ أٝ ٛٞف أٝ ه

ٌد ٝأَْػُئٌد، ٝػ٤َِخٌد. ُٞ حٌد ٝأَْػ َٞ "ًٌَٓ" ؿٔؼٚ أَْػ
(6) 

ػَ٘س َٓس، هْٔ ر٤ٜـش  ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ ٓزغ

حُٔلَى "ػٞد" ٝحػ٘خ ػَ٘س َٓس ر٤ٜـش حُـٔغ "أػٞحد، ػ٤َِخد". ُٝوي حٓظؼِٔٚ أرٞ ٗٞحّ ك٢ أؿِذ ٗؼَٙ 

 ٔخ أط٠ رٚ ريالُظٚ حُلو٤و٤ش، ٖٓ ًُي هُٞٚ:حٓظؼٔخال ٓـخ٣ُخ ٝهِّ 

خُص )ـطَ  ث١بثٟ ًَ ََ ٌٕ ََُٜخ ٝال َك ٞ ٌُ ُٓ خ،              ال  ًٓ ٢ِّ٘ ِػظَخ ِٓ  )حُول٤ق( (2/71ُّٖ 

 ٖٝٓ حُٔـخُ هُٞٚ:

 َْ و٤ِ َّٔ َُ حُ خ،             ٝطُِؼ٤ ًٔ و٤ِ َٓ ِل٤َق  َّٜ ُى حُ َُ سٌ طَْظ َٞ ْٜ ةَ هَ ْٛ ِل٤ِق ) ثَ َّٜ  )حُول٤ق( (3/95حُ

 َِ ٤ ِٓ زَْزـُض َػ٠َِ حألَ ْيِك٢ْ،        ث١َِبةَ  َٛ ٌَّ هخٍ: َٓ ٌُ َٖٔأَ  "كَ خَىح )"ْك ـَ ظَ ْٓ  )حُٞحكَ( (1/102، ٝح

 اٌدٍجبة:٭

ِْزَخُد: ػٞد أٝٓغ ٖٓ حُؤخٍ ىٕٝ حَُىحء طـط٢ رٚ حَُٔأس ظَٜٛخ ٝٛيٍٛخ. ـِ حُ
(7 )

ََ ك٢ هُٞٚ: ًِ ًُ 

 ٖٓ ٢ِ َٔ ْٗ َِْؼِش حألَ طَ ًَ            ِٚ خرِ ـَ ْزُق ٖٓ ِك ُّٜ خ طَزَيَّٟ حُ َّٔ َُ ِٗ ٍْجَبثِ  )حَُؿِ( (1/67)ِخ

:٭ ًُّ  اٌُد

َُّ رخ٠ُْ ٝحُلظق: ٓخ طِزٔٚ حُيحرش ُظٜخٕ رٚ. حُـٔغ ؿِ  ـُ ٍ.الص ٝأَؿْ الالٝؿِ  ٌٍ ٝأَِؿَِّشالحُ
(8 )

ُٝوي 

 حٓظؼِٔٚ أرٞ ٗٞحّ ٓـخ٣ُخ ك٢ هُٞٚ:

                                                           

 .1/350]بنق[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-1
 .4/85، المخصص، هسٌدابن -2
 .2/18]تبن[،  ابن منظور، لسان العرب-3
 .267]دبج[ ص  محٌط المحٌطبطرس البستانً،-4

 .2/45]تكك[،  ابن منظور، لسان العرب-5
 .1/456]ثوب[، أحمد رضا، معجم متن اللغة-6
 .4/39، المخصص، هابن سٌد-7
 .118]جلل[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-8
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كَ  َِ  السٍ َٝ شُ ح٤َُِّْ َٔ ِْ ْظـــــــــــــــــــــــَٜخ                ظُ َٔ ُْزَ  )ٓـِٝء حََُٓ( (9/329) الالِخـــــأَ

 اٌمٍٕغٛح: –اٌد١ت ٭

ٌْ ٣وخ١ ك٢ ؿخٗذ حُؼٞد ٖٓ حُيحهَ  ٤ً ُ ٤ُْذ ٖٓ حُو٤ٔٚ: ١ٞهٚ، ٝٛٞ ػ٘ي حُؼخٓش ٣ؼَف رؤَّٗٚ ـَ كخُ

ش". حُـٔغ ؿ٤ٞد.٣ٝـؼَ كٔٚ ٖٓ حُوخٍؽ، ٣ٝوخٍ ُٚ أ٠٣خ "حُـ٤ز
(1)

ٝأٓخ حُوِ٘ٔٞس ك٢ٜ حُٜٞٓؼش طِزْ ك٢  

حَُأّ، حُـٔغ هالْٗ.
(2)

 هالْٗ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ر٤ٜـش حُـٔغ "ؿ٤ٞد، 

 ِٚ ْص َػ٤َِْ ٍَّ ُُ َِ ٓخ  ْٔ َِْو ُْ كَِِ ِٚ            ُخ١ُٛثُُٙ ْص َػ٤َِْ ٍَ خِء ٓخ َىح َٔ ِْ  )حُط٣َٞ( (8/221) ِٔظُ الاٌمَ ُِٝ

 ًًَ حُـ٤ذ ر٤ٜـش حُٔلَى ك٢ هُٞٚ: ًٔخ ؿخء

و٢ِ، ح٥ٕ  ُ٘ ِض ك٤َِٜخ،           كَ ـْ ـَ ِص رِظَٞرَظ٢ِ، َُٝ ٍْ َِ  )حُٞحكَ( (21/31أَطُُٞد ) ال ،َخ١ْجَهِ ُؿ

 اٌِسْجُش ٚ اٌَسج١ُِش:٭

 َُ َُ ٝحُِلزَ َُ رخٌَُٔ ح٢ُٗٞ، ٝحَُلزَ َُ  حُِلْز َُ ٝحَُلز٤ِ سُ: َٟد ٖٓ ٝ ٝحَُلْز ََ سُ ٝحَُلْز ََ رَٝى ح٤ُٖٔ حُِلْز

حٌص. ََ حٌص َٝكزَ ََ ٌَ ِٝكزَ ، حُـٔغ ِكزَ ٌَ َٔ َّ٘ ُٓ
(3 )

ََ ػالع َٓحص ك٢ حُي٣ٞحٕ ًِ  ًُي هُٞٚ:. ٖٓ ًُ

٤َشَ  ِٗ خَٛخ  َٔ ًَ ٍِ )اٌَسج١ِشَكظ٠َّ  ُٜٞ ُّ٘ ِش حُ َٔ ْٔ حَى َىْأُد حَُو ٌَ ًَ  )حَُؿِ( (10/203،              

 اٌش٠طخ: –اٌسزاء ٭

حُء ٛٞ حُ٘ؼَ. ٌَ كخُِل
(4 )

: ك٢ٜ ًَ ٓالءس ُْ طٌٖ ُلو٤ٖ. ٝأٓخ ح٣َُطش
(5 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

٢ِ٘٤ َكظ٠َّ  ِٔ ْص        ٣َ َٞ خ َك َٓ  َٕ ظُُٚ َكظ٠َّ أَط٠َ ُىٝ ْٓ ٍِ خ  َٔ  )حُط٣َٞ( (5/9) ِزَزائِٟٝ َس٠ْطَزِٟكَ

ٟ:٭ ِِ  اٌَسْضَش

َّٔ٘ش أ١ ك٤ٜخ ١ٍٞ ُطخكش ٤ًٜجش حُِٔخٕ. ٢ُّ ٖٓ حُ٘ؼخٍ: حُِٔ ِٓ ََ حَُل٠ْ
(6 )

ََ ك٢ ه ًِ ًُ:ُٚٞ 

ظَط٤ََْ٘خ  ْٓ ٠َ٘     َػ٤ََِٜخ،ح َٓ  ْٖ َٓ  ِٕ ْٖ ُىٝ ِٓ  ،ِّ َّٟ ا٤ََُِْي، أَرَخ حَُؼزَّخ ِِ َ٘خ ) اٌَسْضَش َّٔ َِ ُٔ  )حُط٣َٞ( (14/404حُ

: –اٌُسٍَّخُ ٭ ُٟ ْؽ َٛ  اٌ

ٖٓ ػٞر٤ٖ أٝ ػٞد ُٚ ال حُُلَِّش ٢ٛ ًَ ػٞد ؿي٣ي طِزٔٚ أٝ ٢ٛ ٖٓ رَٝى ح٤ُٖٔ. ٝه٤َ ال طٌٕٞ ُكَِّش ا

.الػالػش أػٞحد اُحٍ ٍٝىحء ٝه٤ٔٚ، حُـٔغ كرطخٗش، أٝ  ٌَ ٌٍ ُٝكَِ
(7 )

ٝأٓخ ح٢ُٗٞ كٜٞ ٗوٖ حُؼٞد ٝٗٔ٘ٔظٚ، 

٣ٌٕٞ ٖٓ ًَ ُٕٞ، حُـٔغ ٝٗخء.
(8)

 ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:  

ٍِكَِٜخ             َهخ َُ  ْٖ ِٓ  ُٝ ٍْ ِض حألَ َٔ ظَ ًْ َٟ ٝح ْؽ  )حَُٔ٘ٔف( (3/332) الُزٍَ َٗزَخٍص طََوخُُُٚ  َٚ

 اٌخٍك:٭

، ٝأَْهََِن حُؼٞد ٓؼِٚ، ٝػٞد َهََِن: حُوِن ٛٞ  ٍُ َهَُِن حُؼٞد، رخ٠ُْ، ُهُِٞهَٚ أ١َْ ر٢ََِِّ حُؼٞد حُزخ٢ُ، ٣ُوَخ

. ٍَ رَخ
(9 )

ََ َٓس ٝحكيس ر٤ٜـش حُـٔغ "أهالم" ك٢ هُٞٚ: ًِ ًُ 

 ، ٍَ ح ََ ْٓ ظَِٞىُع حألَ ْٔ ِٙ،             رَِل٤ُْغ ٣َ َِ ح١ِ َٞ ْٖ هَ ِٓ  ِٚ َّٕ َػ٤َِْ ؤَ ًَ  )حُز٢٤ٔ( (8/283) لَبالأَخْ َؿَيح 

                                                           

 .112]جٌب[، ص المعلوف، المنجد فً اللغةلوٌس -1

 .754]قلس[،ص  بطرس البستانً، محٌط المحٌط-2
 .2/9]حبر[، ص  أحمد رضا، معجم متن اللغة-3
 .2/52]حذي[،  نفسهالمصدر -4
 .181ابن قتٌبة، أدب الكاتب، ص -5
 .2/112]حضر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-6
 .2/153]حلل[،  نفسه المصدر-7
 .763]وشً[، نفسه المصدر-8

 .4/226]خلق[، ابن منظور، لسان العرب-9
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 اٌغَّشق: –٭اٌذ٠جبج 

ُٖ ٝحُظ٤٣ِٖ، كخ٢ٍٓ ٓؼَد. ٝحُي٣زخؽ َٟد ٖٓ حُؼ٤خد ٓ٘ظن  كخُِي٣زَخؽ ٓؤهًٞ ٖٓ حُيَّْرِؾ ٝٛٞ حَُّْ٘و

ٖٓ ًُي. حُـٔغ َى٣َخر٤ُِؾ َٝىرَخر٤ُِؾ.
(1) 

ش.  َّٓ م كـٔغ ٓلَىٙ َٓهش: ٝٛٞ ٗون حُل٣ََ حألر٤ٞ أٝ حُل٣ََ ػخ ََ َّٔ ٝأٓخ حُ
(2 )

ًًَٛٔخ ُٝوي ؿخء 

 ك٢ هُٞٚ:

آَٛخ أَُٗٞ ٍَ  ْٞ خ ٣َُلُٞى  كََِ َٓ َٛخ،          ك٢  ٍَ َّٞ َٛ  ُٕ ح َٝ َْ ٠جَبجِ ِٗ  )حُز٢٤ٔ( (3/300) اٌغََّشقِ ٝ اٌذِّ

ْسُع:٭  اٌذِّ

ًََّ. حُـٔغ  ِّٝ ٓئٗغ ٝهي ٣ٌ ُع: ػٞد ٣ُ٘ٔؾُّ ٖٓ ٍُى حُلي٣ي ٣ِزْ ك٢ حُلَد ٝهخ٣ش ٖٓ ٓالف حُؼي ٍْ حُيِّ

ٌٝع  ٍُ ٌع ُٝى ٍَ ٌع ِٝى ٍُ ُع حَُٔأس ه٤ٜٜٔخ ٝٛٞ أَْى ٍْ ٣َْؼش. ِٝى ٍَ ٣ٌغ ػ٠ِ ؿ٤َ ه٤خّ ٝػ٠ِ حُو٤خّ ُى ٍَ ٝطٜـ٤َٛخ ُى

،ًََّ حٌع. ٌٓ ٍَ حُـٔغ أَْى
(3)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ أٍرغ َٓحص؛ ٝحكيس ر٤ٜـش حُٔلَى "ىٍع" ك٢ هُٞٚ: 

 َْ ح َُزِ ًَ ،          اِ ٌٖ َّٜ َل ُٓ  ِٚ ٌٖ ك٢ِ ٣ََي٣ْ ْٜ َِ ِك ِْل٠َْ ُِ ْسعَ َٝ ظ٠ََ٘ ) اٌذِّ ًْ ح َٝ ٤َ٘شَ  ِٜ  )حُط٣َٞ( (13/404حَُل

 ٝٝحكيس ر٤ٜـش حُٔؼ٠٘ ك٢ "ىٍػخٕ" ٝ ًُي ك٢ هُٞٚ:

 ُٓ  َِ ٌْ ،               ََُٜخ الكَ ٝرِ ٍّٕ َِ َى ِْ ٍش ك٢ِ هَْؼ ِٖ ) ِدْسَػب ٤ْ١ِ َٝ  ٍٍ ْٖ هَخ  )حُٞحكَ( (1/449ِٓ

 ٕ ر٤ٜـش حُـٔغ "ىٍٝع" ٖٓ ًُي هُٞٚ:خَٝٓط

 َٕ ،         ُىٝ ْْ ُؿُُٜٞٛ ُٝ ْْ حَُل٤خ، ٝ ُ لُّٜ ًُ ٌّ أَ ُسٚعِ هَٞ ُٝع )اٌذُّ ٍُ ِٝهَخ٣َشٌ ُٝى  )حٌُخَٓ( (3/262، 

 اٌذعزجبْ:٭

حُيٓظزخٕ: ُلع ىه٤َ ٝٛٞ هلخُ ٣ِزٔٚ كخِٓٞح حُزِحس، ٝك٤ٜلٚ ه٘خع.
(4 )

ََ ػالع َٓحص ٖٓ ًُي  ًِ ًُ

 هُٞٚ:

ل٢ِّْ  ًَ ُص  ْٞ َٔ ح،         َدْعزَجَبٔ بًَ ًَ َؼ ْ٘ ح )      ُٓ ََ رَ ْٝ خ، أَ ًٓ خٍد، َُُئح ـَ ْ٘ ِٓ سَ  َٝ َْ  )حَُؿِ( (2/148كَ

 اٌفشٚ: –اٌزٌزي ٭

كخٌٌٍُُ ٛٞ أٓلَ حُو٤ٔٚ، حُـٔغ ًالًٍ.
(5 )

ٝأٓخ حُلَٝ كٜٞ ُزْ ٓؼَٝف ٝٛٞ ؿٌِٞى ًحص ٛٞف 

.ٍَ حٌء ٝأَْك ََ ٝٝرَ طُْيرَُؾ ٝطَُو٢َّ٤ ٝطُزَطَٖ رٜخ حُؼ٤خد،حُـٔغ كِ
(6 )

 اكيٟ ١َى٣خطٚ:ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ ك٢ 

 َٓ  َٖ ر٤َْ َِ )ح ١َِ لَٝ َػخرِ ََّ ِٙ حُ ِِْي ُ ك٢ ِؿ ؤََّٗٚ ًَ                  ، ٍِ حِى ََ ح، َه ََ  )حَُؿِ( (9/346ُوَ

ِْ ال ٍٝ َٗخثِ َْ ُْ كَ  )حَُؿِ( (10/346)ِرِي الاٌزّ رِ

 اٌشداء:٭

ىحءس ًوُْٜٞ حإلُحٍ ٝحإلُحٍس. َِّ ََِىحُء ٖٓ حُٔالكق، حُـٔغ أٍى٣ش ٝٛٞ حُ حُ
(7)

ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ  

 أٍرغ َٓحص ر٤ٜـش حُٔلَى "١ُ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ََ ك٢ِ  ْٕ َؿَيح ُؿِِّ ا َٝ            ِٚ خثِ َ٘ خ ا٠َُِ أَْك َّٔ َٟ ُؼُٚ  ِٓ ُٞ٣ ِٗ  )حَُؿِ( (5/10) ِسَدائِ

                                                           

 .4/322]دبج[، المصدرالسابق -1
 .3/145]سرق[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
 .277]درع[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-3
 .2/408]دست[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
 .5/65]ذلل[،  ابن منظور، لسان العرب-5
 .4/405]فرو[، رضا، معجم متن اللغة أحمد-6
 .181ابن قتٌبة، أدب الكاتب، ص -7
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َٔبس:  ٭اٌضُّ

سُ  ٍَ َٗخ ُِّ ٍُ ٝحُ َٗخ ُِّ َّ٘  حُ ُيُٙ ػ٠ِ ٝٓطٚ، ٝٛٞ ه٢٤ ؿ٤ِع ٣ ُّ٘ ٤َِّٗ: ٓخ ٣ِزٔٚ ح٢ٌُٓ ٣َ ُِّ ُي هخٍؽ حُؼ٤خد.ٝحُ
(1 )

ََ َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ: ًِ ًُ 

ِى ) َٝ ١ًِ أَ  ََ ٍٕ طَؼ٠ََ٘ َؿ٤ْ ِٖ رَخ ْٜ ـُ ًَ            ٍِ ْؼظََي ُٓ  ٍِ َٗخ ُِّ َِ حُ ِٜ ْوظَ ُٓ ًَقِّ   ْٖ  )حُز٢٤ٔ( (7/123ِٓ

:٭ ُّٞ  اٌض

ح١ُِ ٛٞ ح٤ُٜجش ٝػ٘ي حُُٔٞي٣ٖ ٤ٛجش حُٔالرْ، حُـٔغ أ٣ُخء.
(2 )

ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ ر٤ٜـش حُٔلَى 

 "١ُ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ٍِّ ك٢  َئَٗؼَـــخ       ـــ      ُص حُيَّ ُٓ ٍَ ا٤ََُِْي،  ِٞ ُٛ ِّٞ ٍِ ) ِص ٞ ًُ ٌُ  )ٓـِٝء حٌُخَٓ( (5/205حُ

:٭  اٌِغتُّ

ذُّ رخٌَُٔ: حُٔظَ ٝحُؤخٍ ٝ حُؼٔخٓش، ٗوش ًظخٕ ٍه٤وش، أ٠٣خ حُؼٞد حألر٤ٞ حَُه٤ن، حُـٔغ  ِٔ حُ

ٓزٞد.
(3 )

ذُّ َٓس ٝحكيس ُِيالُ ِٔ ََ حُ ًِ  ش ػ٠ِ حُؤخٍ ك٢ هُٞٚ:ًُ

خ هَُِّ٘ؼْض           َٔ ؤََّٗ ًَ ٍش  َٓ ٤٣َ٘خ ) ِعتَّ ك٢ِ َٛخ َِّ خرِ َّٔ  )ح٣َُٔغ( (10/407ِك٤َخِى حُ

ُّٞ ٭ : –اٌَغبثِش ُّٟ  اٌمُجَبِط

١َُِّ كٜٞ ػٞد ٍه٤ن ؿ٤ي ٗٔزش ا٠ُ ٓخرٍٞ ٢ٛٝ ًٍٞس ك٢ رالى كخٍّ. خرِ َٔ أٓخ حُ
(4 )

ٝأٓخ حُوُزَخ٢١ُِّ ك٢ٜ 

ٍهخم طؼَٔ رَٜٔ ٢ٛٝ ٓ٘ٔٞرش ا٠ُ حُوِْز٢ِ ػ٠ِ ؿ٤َ ه٤خّ، ٝحُـٔغ هُزَخ٢١ِ ٝهِزَخ٢١ِ ػ٤خد ًظخٕ ر٤ٞ 

ٝحُوِْزِط٤َّش هي ط٠ْ ألْٜٗ ٣ـ٤َٕٝ ك٢ حُ٘ٔزش.
(5 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َ٘خِع  َّٜ ١َ حُ َْ اكَ طَخ )لِْجط بٝ  َعبثِش  َٔ ْٗ ٍِ أَ زَخ ـُ ٤ُغ رِخُ ـِ ح حَُ٘ ًَ  َُؿِ()ح (12/250،          اِ

 اٌغذاعٟ:٭

٢: اُحٍ ١ُٞٚ ٓظش أًٍع أٝ ٓظش أٗزخٍ. ِٓ َيح ُٔ حُ
(6)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ: 

ْض ٝ َٓ ٢ِٛ هَخ ح  ًَ ُّٟ اِ َذاِع ِْ ) اٌغُّ ْٔ ـِ ِٖ حُ َٔ حَُل َٝ  ِْ ْٔ ـِ َٖ حَُِّ٘ل٤ِق حُ ر٤َْ َٝ  )حَُؿِ( (١4/393َخََُٜخ،       

 إٌؼبي: –اٌغشا٠ًٚ ٭

َُ ٛٞ ُزخّ ٣ٔظَ حُؼٍٞس ا٠ُ  ٣ِٝ ح ََ َٔ ِْٞحُ رخُلخ٤ٍٓش. ٢ٛٝ ٓئٗؼش ٝهي طًٌَ. حُ ِّٗ أٓلَ حُـْٔ ٓؼَد 

حُـٔغ َٓح٣ٝالص، ٝه٤َ ؿٔغ َٓٝحٍ أٝ َٓٝحُش.
(7) 

ٍُ كـٔغ ٓلَىٙ حُ٘ؼَ: ٝٛٞ ٓخ ٝه٤ض رٚ حُويّ   ٝأٓخ حَُِّ٘ؼخ

ٖٓ حألٍٝ.
(8)

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

  ُْ ُِْض َُُٜ ظََيْكَض، كٔخًح حْػظ٠ََْض؟ هُ ْٓ مَ     هَخُُٞح ح َْ اِرْ إٌَِّؼبيَه َٝ ًِ ِء ال،  ٠ِٚ َشا  )حُز٢٤ٔ( (1/365)اٌغَّ

ْشثَبُي:٭  اٌغِّ

رَخٍ، ًَٓزش ٖٓ  َْ َٓ رش، أِٜٛخ ك٢ حُلخ٤ٍٓش  ََّ ٍُ رٌَٔ ح٤ُٖٔ ٌٕٝٓٞ حَُحء: ًِٔش كخ٤ٍٓش ٓؼ رَخ َْ ِٔ حُ

: ٝٓؼ٘خٛخ كٞم، ٖٝٓ رخٍ: ٝٓؼ٘خٛخ حُوخٓش؛ ٝحُٔؼ٠٘ ح٢ٌُِ: كٞم حُوخٓش؛ أٝ ٓخ ٣ٔظَ حُـِء حُؼ١ِٞ ٖٓ  َْ َٓ
                                                           

 .3/65]زنر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-1
 .388]زي[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-2
 3/88]سبب[، أحمد رضا، معجم متن اللغة-3
 .392]سبر[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-4
 .11/14]قبط[،  ابن منظور، لسان العرب-5
 .3/129]سدس[، أحمد رضا، معجم متن اللغة-6
 .409]سرو[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-7
 .903]نعل[، ص نفسهالمصدر -8
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حر٤َِ، ٝأػطٞٙ ىالُظ٤ٖ: حُو ََ َٓ َِّٔرخٍ ػ٠ِ  ٤ٔٚ ح١ٌُ ٣ُِزْ ٖٓ هطٖ أٝ ٛٞف أٝ حُـْٔ ٝهي ؿٔغ حُؼَد حُ

هِ أٝ ؿ٤َٙ، ٝحُو٤ٔٚ ح١ٌُ ٣ِزٔٚ حُٔلخٍد، ٝٛٞ حُيٍع.
(1)

 ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ ك٢ حُي٣ٕٞ ًُٝي ك٢ هُٞٚ: 

زَْلَض ك٢ِ ِعْشثَبيِ أَرَْؼَي  ْٛ ،            أَ ٍْ ٍَِة َػخُِ ْٓ حِم؟ ) ِعْشثَبيِ  ح ََّ  )ح٣َُٔغ( (14/297َٓ

ٍْـــــُت:٭ ـــــ  اٌغَّ

ِْذُ  َّٔ َِزَشٌ. حُ َٓ ُُِذ: ػ٤خد ٓٞى طِزٜٔخ حُ٘ٔخء ك٢ حُٔؤطْ، ٝحكيطٜخ  ِّٔ اَلُد ٝحُ ِّٔ ًٌُٝي حُ
(2 )

ََ ك٢ هُٞٚ: ًِ ًُ 

لَخِء ك٢ِ  َٛ ُٞ َغ حُ َٓ َّ حألََىح٢ِٗ            ْٞ رَِٜخ َُ َْ ُ٘ زَْوُض رِ ٍُتِ َٓ هَخِم ) اٌغُّ َِّ  )حُٞحكَ( (9/295حُ

 اٌِؾــــَؼـــبُس:٭

ٍُ ػ٠ِ ًَ ٓخ َؼخ ِ٘ ٢ِ٣ حُـٔي ٖٓ حُؼ٤خد. ٣طِن ُلع حُ
(3) 

ُٝوي حٓظؼِٔٚ أرٞ ٗٞحّ ك٢ ٗؼَٙ حٓظؼٔخال 

 ٓـخ٣ُخ ٝ ًُي ك٢ هُٞٚ:

 َٖ ْٔ ٢َّ حُُل ِٔ ًُ ٣ٍَِْق،            خٍم ظَ َٓ ْٖ ٣ََي١ْ   )ٓـِٝء حََُٓ( (9/145) ِؽَؼبَسآِ

:٭ ُْ  اٌط١ٍَََْغب

ٌٍ أه٠َ ال أٓلَ ُٚ ُلٔظُٚ أٝ خٌء ٓيٝ َٔ ًِ  ُٕ خ َٔ ُٕ ٝحُط٤ََِْ خ َٔ َيحُٙ ٖٓ ٛٞف ٣ِزٔٚ حُوٞحٙ ٖٓ  حُط٤َُِْ ُٓ

حُؼِٔخء ٝحُٔ٘خ٣ن. ٝٛٞ ٖٓ ُزخّ حُؼـْ، ٝٛٞ طؼ٣َذ طخ٤ُٔخٕ حُلخ٤ٍٓش، حُـٔغ ٤١خُٔٚ ٝحُٜخء ك٢ حُـٔغ 

ُِؼـٔش.
(4)

 

ُش:٭ ّْ  اٌطَّ

ٞف ٝحُـٔغ أ١ٔخٍ. ُّٜ : حُؼٞد حَُوَُِن، ٝهٚ رٚ حرٖ حألػَحر٢ حٌُٔخء حُزخ٢ُ ٖٓ ؿ٤َ حُ َُ ْٔ حُطَّ
(5 )

 ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓس ٝحكيس ر٤ٜـش حُٔؼ٠٘ "٣َٔ١ٖ" ًُٝي ك٢ هُٞٚ:ُٝوي ؿخء ًًَٙ 

ٍَ رَخرَِي ك٢ِ  ِٓ ِك٤َخ َش٠ْ ّْ . ) ِط ُٕ ْيُٛٞ َٓ  ، ِٖ َُ حَُؼ٤ْ ِل٤ْ ًَ  ،ٍِ زَخ ـُ َٖ حُ ِٓ        ،ٌٌ ْ٘ظَزِ  )حُز٢٤ٔ( (4/423ُٓ

 اٌَؼـَقــُت:٭ 

ُذ: ٌَٟد ٖٓ حُزَٝى ح٤٘ٔ٤ُش ٣ـٔغ ٣ٝ٘ي ػْ ٣ٜزؾ ٣ٝ٘ٔؾ ك٤ؤط٢ َٓػ٤ِخً ُز َٜ َذ أر٤ٞ حَُؼ ِٜ وخء ٓخ ُػ

ِذ؛ أٝ حُزَٝى حُٔوططش. ْٜ ُْ ٣ؤهٌٙ حُٜزؾ، أٝ ٛٞ حُٜٔزٞؽ رخَُؼ
(6)

 ًًَُ ك٢ هُٞٚ:  

ْوُِٞ َٓ َّٖ ًٔخ          هُيَّ  خَػُٜ َٔ ٟ ِؿ ََ ْٖ الكَلَ ِٓ  )حُٔي٣ي( (5/40) َػْقتِ  ِٕ 

 اٌَغـالٌََــخُ:٭

ـَال َُ ك٤ٜخ أ١ ٣ُيهَ. حُ ٝك٢ حُظ٣ٌٜذ حُـالُش حُؼٞد ح١ٌُ ٣ِزْ َُشُ:  ٗؼخٍ ٣ِزْ طلض حُؼٞد ألٗٚ ٣ظـَِّ

طلض حُؼ٤خد، أٝ طلض ىٍع حُلي٣ي.
(7 )

 ٤ٜـش حُـٔغ "ؿالثَ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:رًًَُ 

٠َّ٘               طَؼ٠ََّ٘ ك٢ِ  َٔ ح طَ ًَ ِ ِٚ، كَب َِْىكِ ِٗ الغَ ٣َُُ٘ٞء رِ  )حُٞحكَ( (12/31ه٤٠َُِذ ) ئٍِِ

 

 

                                                           

 .231، ص، المعجم العربً ألسماء المالبسرجب عبد الجواد إبراهٌم-1
 .6/354]سلب[،  ابن منظور، لسان العرب-2
 . 25ة، صالثعالبً، فقه اللغة و سر العربٌ-3
 .554]طلس[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-4
 .8/228]طمر[، ابن منظور، لسان العرب-5
 .4/117]عصب[، أحمد رضا، معجم متن اللغة-6
 . 10/120]غلل[،  ابن منظور، لسان العرب-7
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 اٌم١ّـ: –اٌمجبء ٭

ٝحُزخء: ًِٔش كخ٤ٍٓش ٓؼَرش، ٝأِٜٛخ ك٢ حُلخ٤ٍٓش: هزخ١، ٢ٛٝ حُظ٢ طؼ٢٘ ك٢ زَخُء رلظق حُوخف كخُو

حُلخ٤ٍٓش: ػٞد ٓلظٞف ٖٓ حألٓخّ. ٝك٢ حُؼَر٤ش: حُوزخء رخُلظق: ٖٓ حُؼ٤خد ح١ٌُ ٣ُِزْ. ٝحُـٔغ أَْهز٤َِشٌ.
(1 )

ٝأٓخ 

ُٚ كٜٞ ح١ٌُ ٣ِزْ طلض حُؼ٤خد "ًٌَٓ" ٝهي "٣ئٗغ" ٝهي ٣ُؼ٠٘ رٚ حُيٍع "ك ٤ ِٔ ٌٚ ٤ئٗغحُوَ ْٔ ". حُـٔغ هُ

 ٌٕ خ َٜ ْٔ شٌ. ٝهُ َٜ ِٔ ٝأَْه
(2 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َْ رِخُ ِْ حال٤َُْ ـَ رِ ١ ِّ ١ًِ ٌمَ          ْٖ ٌِ َُ َٝ ِٖ ) اٌمَجَبءِ ،  ْيَؿ٤ْ ُّٜ ِد حُ ََ َؼْو ُٔ  )حُول٤ق( (2/452حُ

 اٌمُــْشلُـــش:٭

ُٗزٜض رَ٘س حُٞؿٚ رٚ. : ٖٓ ُزخّ حُ٘ٔخء،  َُ هَ َْ حُوَ
(3 )

 ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:ؿخء 

ُْ ك٢  ْٔ َّ٘ كَِٜخ،                ٝحُ َْ َ٘بَٝؿخَىس َٛخٍٝص ك٢ ١َ ْٚ ) لَْشلَِش  )ح٣َُٔغ( (4/97َؿخَِٗل

 اٌمُـْشطُــُك:٭

١َن َْ ٗٚ( ٝهَ َْ ًُ ١ُُن: ِٓزّٞ ٣٘زٚ حُؼزخء ٖٓ ٓالرْ حُؼـْ )ٓؼَد  َْ ١ُن ُـظخٕ ك٤ٚ. حُوُ َْ ٝهُ
(4) 

ًًَُ ك٢ 

 حُٔلَى ٖٓ ًُي هُٞٚ:ك٢ حُي٣ٞحٕ ٓض َٓحص؛ أٍرغ ر٤ٜـش 

َٞ ك٢  ْٛ َٝ حُٙ  ََ ْٞ طَ َّٔخِم )لُْشطُكِ كََِ ِٖ حُ ِٚ َػ ح ك٤ِ ًَ ِّٔ َ٘ ُٓ  )ح٣َُٔغ( (7/297،               

 اٌمُــْشلُــــً:٭ُ

َّْ ُٚ، حُـٔغ هَحهَ. ًُ : ه٤ٔٚ ُِ٘ٔخء أٝ ػٞد ال  َُ هُ َْ حُوُ
(5)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

حَىْص ٣َِي١ْ طَْلَض  ٍَ ْجُض هَْي  ِٗ  ْٞ َُ َٝ  ً ِْ ا         لَْشلَ ْٔ َٖ حَُِّ ِٕ ) الِٓ خ َٜ ْٖ ٣َُي١ِّ َك  )حُط٣َٞ( (3/437ِٓ

 اٌمُـــفَــــبُص:٭

: ُزخّ حٌُق ٝٛٞ ٢ٗء ٣ؼَٔ ٤ُِي٣ٖ ٣ل٠٘ روطٖ رطخٗش ٝظٜخٍس ٖٝٓ حُـِٞى ٝحُِزٞى، ُٚ  ُُ حُوُلَخ

ٔخ هلخُحٕ، أٝ ٛٞ َٟد ٖٓ حُُل٢ِِِّ طظوٌٙ حَُٔأس ك٢ ٣ي٣ٜخ أٍُحٍ طٍِ ػ٠ِ حُٔخػي٣ٖ ٖٓ حُزَى، ٝٛ

ٍٝؿ٤ِٜخ، ُِٜٝخثي: ٛٞ كي٣يس ٓ٘ظزٌش ٣ـِْ ػ٤ِٜخ حُزخ١ُ.
(6)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ: 

 َٝ  َِ ِٓ ِٖ ٣َِي حَُلخ ٣ْ ُِ )اٌمُفَّبصِ َُ خ َّٔ ٍِ َؿ ُّٞ ُ١ ْٖ ِٓ  ْْ ًَ َٝ  ْْ ٌَ  )حَُؿِ( (4/215،               كَ

 اُع:ــاٌمِـــَٕـــ٭

حُوَِ٘خع ُٛٞ ٓخ طـط٢ رٚ حَُٔأس ٍأٜٓخ، ٝٛٞ أًزَ ٝأٝٓغ ٖٓ حُٔو٘ؼش.
(7 )

ََ ػالع َٓحص ٖٓ ًُي  ًِ ًُ

 هُٞٚ:

ِٚ  أػخًٍ خَػ٤َِْ َٓ  ٢ْ ِٓ ْأ ٍَ ُص  ُْ ََ أَْر َٝ ََ َك٤ُْغ ٣ُزَخُع،                 ْٜ ـَ  )حُط٣َٞ( (1/260) لَِٕبعُ  رِْؼُض حُ

ْٕــفَــبُء ٭  اٌَؼْزُة: –اٌمُــ

ْ٘لَخُء ك٢ٜ ُلع ٓئٗغ ًٌَٓٙ حُو٤٘ق ٝٛٞ حُط٤ِٔخٕ. أٓخ حُوُ
(8)

ٍَ ٖٓ حُؼٔخٓش ر٤ٖ   ِي ُٓ ٌَُد كٜٞ ٓخ  ٝأٓخ حَُؼ

حٌُظل٤ٖ ٝٛٔخ ١َكخٛخ.
(9 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

                                                           

 .378رجب عبد الجواد إبراهٌم، المعجم العربً ألسماء المالبس، ص-1
 .4/539]قمص[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
 .11/107]قرر[،  ابن منظور، لسان العرب-3
 .4/532]قرط[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
 .730]قرق[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-5
 .4/618]قفز[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -6
 .4/661]قنع[، نفسهالمصدر -7
 .4/663]قنف[،  نفسهالمصدر -8
 .4/53]عذب[،  نفسهالمصدر -9
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ْٕفَبءُ  حُص  لَ ِْ  َػْزة  ًَ حِع حُوَخُِ َٞ ُٜ ًَ ِْ               ٣َُُٜٞع كَُٞٛخ  ح٣ِ َٞ  )حَُؿِ( (3/241)َٗ

:٭ ُُّ  اٌُىــــــــــــــــــ

شٌ. َٔ ًِ ٌّ ٝؿخء ك٢ ؿٔؼٚ أَ خ َٔ ًْ : ٍىٕ حُو٤ٔٚ، ٓيهَ ح٤ُي ٝٓوَؿٜخ ٖٓ حُؼٞد. حُـٔغ أَ ُّْ ٌُ حُ
(1 )

 ًًَ

 َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

 ََ ِٓ ١ْهَ َكخ َّّ خِم؟ ) ُو َّٔ ُٔ ُِ ْٝ ٍّ أَ ٍٕ               َُِيمِّ ػُٞ ُٝ  ح٣َُٔغ() (16/297َػ٠َِ َٛخ

ـــفَبَضـــخُ:٭ ُّ  اٌ

شُ: ىٍع ٝحٓؼش، ٝهي ٣وخٍ كخٟٚ رلٌف ح٤ُْٔ. َٟ لَخ ُٔ حُ
(2 )

 ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: خؿخء ًًَٛ

 ٢َْ٤ْ٘ حَف ك٢ِ ػِ ٍَ ِٗ فَبَضزِ ُِ( ْٙ َِ زَخ ظُلُ َٗ  ٠ َٓ ٌي طَْي َٓ  )حُٔي٣ي( (30/213،                أَ

ٍْجَــــــــــُظ:٭ ـــ َّ  اٌ

ُْ ػ٠ِ ًَ ٓخ  ِْزَ َٔ .٣طِن ُلع حُ ُْ ِْزَ ُ٣
(3 )

:ِٙ ِٞ ـُ ْٜ َٓ ََ َٓس ٝحكيس ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢  ًِ ًُ 

ْٔ الَٝ  خ طَ َٓ َٝ ٤ِْض،                َٔ ٌُ ًُِٞد حُ َُ ٍْ رِ َِ ظَ ـْ َٖ ظطَ ِٓ ُي  ـِ ٍْجَظِ َٔ َّ  )حُٔظوخٍد( (2/242) اٌ

ُّ ٭  َءحُ:الاٌ

 ُٔ ُٔالء، رخ٠ُْ الحُ ُٓالء. ٝحُ ٣طش، ٢ٛٝ حُِٔللش، حُـٔغ  ََّ : حُ ُٓالءس ٢ٛٝ َءسُ رخ٠ُْ ٝحُٔيِّ ٝحُٔي: ؿٔغ 

ُٓأل، رـ٤َ ٓي، ٝحُٞحكي ٓٔيٝى. ٝحألٍٝ أػزض. ٣طش. ٝهخٍ رؼ٠ْٜ: إِ حُـٔغ  ََّ حإلُحٍ ٝحُ
(4 )

ؿخء ً ًَٛخ َٓس 

 ُٓ  " ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:ألَٓس ٝحكيس ر٤ٜـش حُـٔغ "

َّ ك٢  خ َ٘ ْٗ ح ح ًَ ِٚ،               َكظ٠َّ اَ ُي ٖٓ ُىَػخثِ ْٔ ُٙ ٝحَُل َُ ز٤ِْ ٌْ  )حَُؿِ( (8/10)ئِٗ الُِ طَ

ْٕــِطـــُك:٭ ــ َّ  اٌ

حُٔ٘طن ٝحُِّ٘طخم: ٗوش أٝ ػٞد طِزٔٚ حَُٔأس ػْ ط٘يُّ ٝٓطٜخ رلزَ، ػْ طََٓ حألػ٠ِ ػ٠ِ حألٓلَ ا٠ُ 

َُّ ػ٠ِ حألٍٝ، ٤ُْٝ ُٜخ كـِس ٝال ٤ٗلن ٝال ٓخهخٕ، حُـٔغ َٗطُن. ـَ ْ٘ حًَُزش، كخألٓلَ ٣َ
(5 )

ؿخء ًًَٙ 

 ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓ٘خ١ن" ك٢ هُٞٚ:

ُى  ٍَ خ َ٘ َّٜ طُ ْض ك٢ حُ َٔ َِّ َٓ خَء، ٝ َٔ ٢ِِْ، ؿ٤َ     ِْ٘غ حُِّ٘ َُ٘ٞف حَُل ُٛ  َّٖ َٕبِطكِ َُُٜ َّ  )حُط٣َٞ( (3/298) اٌ

ـــــــَٛصُج: َّ  ٭اٌ

حُؽ. َٞ َٓ حَُؿش  َٞ َٓ ُٙ رخُلخ٤ٍٓش، ؿٔؼٚ  ْٞ ُٓ د  ََّ ؼ ُٓ ُؽ ٛٞ حُُوقُّ  َُ ْٞ َٔ حُ
(6)

ََ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓط٤ٖ؛ ٝحكيس   ًِ ًُ

 ٝحكيس ر٤ٜـش حُٔلَى "ُٓٞؽ" ك٢ هُٞٚ:

 َ٘ ُٓ ْٖ ٍَ ػ٤َِخرَُٚ َػ َصجِ ِّٔ ْٛ ْزِؾ ح٤َُِِِّ٘ؾ )َِ ِٜ ََّ رِ خ ُػ َٔ  )حَُؿِ( (3/82،               ًؤََّٗ

 ٝأهَٟ ر٤ٜـش حُٔؼ٠٘ "ُٓٞؿ٤ٖ" ك٢ هُٞٚ:

ِْ حُوزخء ٝ ، رُِِْز ُٕ خ     ــ      َٓ ح ََ خ َه َٓ  ٟ ٍَ ُُ٘ٞٙ، ٝٓخ َى َٓ َْ ِٓ َه َصَخ١ْ ْٛ َّ  )حُول٤ق( (5/452)اٌ

                                                           

 .5/104]كمم[، المصدر السابق -1
 .709]فٌض[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-2
 .12/246]لبس[، ابن منظور، لسان العرب-3
 .13/180]مأل[،  نفسهالمصدر -4

 .14/207]نطق[،  نفسهالمصدر -5
 .869]موز[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-6
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 اٌٙذة: –إٌمجخ ٭

أٗٚ ٓو٢٤  الحُُْ٘وزَشُ ك٢ٜ هَهش ٣ُـؼَ أػالٛخ ًخَُٔح٣َٝ ٝأٓلِٜخ ًخإلُحٍ ٝه٤َ حُ٘وزش ٓؼَ حُ٘طخم اأٓخ 

س ٗلٞ حَُٔح٣َٝ. َِّ حُُل
(1 )

ٝأٓخ ُْٛيُد حُؼٞد كٜٞ هِٔٚ.
(2)

ُٝوي حٓظؼخٍٛٔخ أرٞ ٗٞحّ ٤َُِ؛ اً ؿؼَ ٤َُِ ٗوزش  

 ٝٛيرخ كوخٍ:

 َُ ُّْ َػ٢ََِّ ح٤َُِّْ هَْي ٠َُ٣ ََ اِ ال َٝ                  ، ُْٔمجَزَُٗ َٝ ِٓ خ َٔ ُّ ) الُٓ ُُٔٞء ٝحُزَخ  حُز٢٤ٔ() (4/220حُ

 ْٔ َُ حَُّ٘ َِْٜ َٜ ُٓ                     ، ٌَ ٌِ ْؼظَ ُٓ  َُ ح٤َُِّْ َٝ َْٜ٘خ،  ُض َػ ٌْ خ َُُٚ ــَٛظَ َٓ  )حَُٔ٘ٔف( (17/21) ُُ٘ذة  ِؾ، 

ــُك:٭ َّ ٍْ  ا١ٌَــــ

ُن: ًِٔش كخ٤ٍٓش ٢ٛٝ حُوزخء، حُـٔغ  َٔ ِْ ٣الٓن.ح٤َُ
(3 )

ُٝوي ٍٝى ك٢ حُي٣ٞحٕ ر٤ٜـش حُـٔغ "٣الٓن" ك٢ 

 هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 َِ َِ ك٢ ُه٠ْ أَُه كِ الا١ٌَ َٝ ِِ َٓ  ْٖ ِٓ  َٕ َْ لِ ْٜ خ ٣َ َٔ ؤََّٗ ًَ  )حَُؿِ( (3/303ِػِن )ال،               

: -ة ُّٟ  اٌُســـــــــــٍَــــــــ

ح:٭  اٌجُــــــــــــشَّ

سُ رؤٜٗخ: حُوِوخٍ  ََّ ٟ ًَ  ،طؼَف حُزُ ََّ كِوش ٖٓ ٓٞحٍ، أٝ ه١َ ، أٝ هِوخٍ ٝأٗزٚ ًُي، حُـٔغ رُ

ْلَ أٝ ك٠ش أٝ ؿ٤َ ًُي. ُٛ ٝرَُحس  ٝرَُٕٝ. ٢ٛٝ أ٠٣خ كِوش طـؼَ ك٢ ُلْ أٗق حُزؼ٤َ ٢ٛٝ ٖٓ 
(4 )

ًًَُص 

ٟ" ُِيالُش ػ٠ِ حُلِوش حُظ٢ طـؼَ ك٢ ُلْ أٗق حُزؼ٤َ ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: ََّ  ر٤ٜـش حُـٔغ "رُ

 ٟ ََ ٍٝ ألطَْز دُ ْٗوَخ ٌْ ََّ رَِٜخ              َؿ َٟ َُ )اٌجَُشٜ ، أَ ْؼ ُٛ حٌُخَٓ() (15/167، كَُوُيُٝىَٛخ 
 

 اٌزـــــــــــبج:٭

٣طِن حُظَخُؽ ػ٠ِ ٓخ ٣ٜخؽ ُِِٔٞى ٖٓ حٌُٛذ ٝحُـٞحَٛ ٣ظٞؿٕٞ رٚ. ٣ٝطِن ًٌُي ػ٠ِ حإل٤ًَِ، 

حُؼٔخٓش، حُل٠ش. حُـٔغ ط٤ـخٕ ٝأَطٞحؽ.
(5 )

ََ أٍرغ َٓحص ُِيالُش ػ٠ِ ًِ  ٓخ ٣ظٞؽ رٚ حُِٔٞى ٖٓ ًُي هُٞٚ: ًُ

َل٠  ْٟ ١ٌِ               أَ َٖ حَُّ ٤ ِٓ ُ حألَ ِٚ َّللاَّ َّٚ رِ َؿخ ) ثِزَبجِ َه ِّٞ ِِْي هَْي طُ ُٔ  )ح٣َُٔغ( (5/78حُ

ـــــْجــــــــُش:٭  اٌزِـّ

 َّ٘ َِ ٝحُ ْل ُّٜ َُِٚ، ٝه٤َ: ٛٞ ٖٓ حٌُٛذ ٝحُل٠ش ٝؿ٤ٔغ ؿٞحَٛ حألٍٝ ٖٓ حُ٘لخّ حُ ًُ : حٌُٛذ  َُ ِٚ  حُظِّْز زَ

ؿخؽ ٝؿ٤َ ًُي ٓٔخ حٓظوَؽ ٖٓ حُٔؼيٕ هزَ إٔ ٣ٜخؽ ٣ٝٔظؼَٔ؛ ٝه٤َ ٛٞ حٌُٛذ حٌٍُٔٔٞ. ُِّ ٝحُ
(6 )

 ََ ًِ ًُ

 ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٝحٛلخ ٓخ ك٢ ػ٤ٖ حُزخ١ُ ٖٓ حٛلَحٍ ُٝٔؼخٕ:

خهَُٜخ                َٓ ََِد آ ْٗ ْوٍَِش أُ ُٓ ا َٝ ك٤ِّ٤َ٘خ ) رِْجش  ََ ٤ْ َّٜ ُٝم حُ َُ  )ح٣َُٔغ( (٣11/407َ

ـــخُ:٭ َِ  اٌزُـــٛ

. ٌّ َٞ شُ ٢ٛ حُِئُئس ٝه٤َ ٢ٛ حُو١َ ح١ٌُ ك٤ٚ كزش ًز٤َس. حُـٔغ طُّٞ ٝطُ َٓ حُظُٞ
(7 )

ُٝوي ؿخء ًًَٛخ ك٢ 

 حُي٣ٞحٕ ر٤ٜـش حُٔؼ٠٘ "طٞٓظ٤ٖ" ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

 ١ٍ ََّ وَ ُٓ ِغ،                  َٓ ْي َٔ ٟ حُ َٞ ، أَْك ِٖ َّٚ حَُؼ٤ْ ََ كَ لَ ْٛ ِٓ أَ ز١َْ َِ ْٛ َىِع ثِزَ ْٝ  )حَُؿِ( (3/265)، أَ

                                                           

 .4/83ابن سٌده، المخصص، -1
 .4/80 نفسه،المصدر -2
 .926]ٌلم[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة-3
 .1/285]برى[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
 .1/413]توج[، نفسهالمصدر -5
 .2/12]تبر[،  ابن منظور، لسان العرب-6
 .1/417]توم[، أحمد رضا، معجم متن اللغة-7
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:٭ ًُ  اٌَســــْدـــ

 َُ ـْ َُ ٝحُِل ـْ . حَُل ٌٍ ٞ ـُ ٌٍ ُٝك خ ـَ : حُوِوخٍ. حُـٔغ أَْك َُ ـِ ٝحُِل
(1)

ََ ك٢ هُٞٚ ٓ٘زٜخ حُلوخه٤غ حُظ٢ طؼِٞ   ًِ ًُ

 حُؤَ ػ٘ي حُِٔؽ رخُٔخء رؤؿَحّ حُوِوخٍ:

ح ػَ  ًَ ِ َِ ؿَ الكَب ْؼ ِٔ ًَ َٜخ         َكزَزًخ  َٔ ُْزَ خُء أَ َٔ َِ الَٛخ حُ ًِ ِؿ  )ح٣َُٔغ( (13/353)اٌِسْد

 اٌَســــٍَــمَـــخُ:

ٌم ػ٠ِ حُـخُذ ِٝكٌَِن الًلِوش حُلي٣ي ٝحُل٠ش ٝحٌُٛذ. حُـٔغ كِ   ططِن حَُلَِوَشُ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء حٓظيحٍ،

٠ٌَِٛذ. ػ٠ِ حُ٘خىٍ ٠ًٜزش ٝ
(2 )

َٓط٤ٖ ر٤ٜـش حُٔلَى "كِوش" ٖٓ ًُي هٍٞ أر٢  ك٢ حُي٣ٞحٕ ؿخء ًًَٛخ

 ٗٞحّ:

ح،         هَْي هَُِِّي  ًٍ ْٗزُٞ ُُ أَْص  ٍَ  ُٖ ٤َخ٤١ِ َ٘ ح حُ ًَ ٍْمَخَ اِ ح ) اٌَس ٍَ ُٞ٤ ُّٔ حُ  )حَُ ؿِ( (1/155َٝ

 اٌسٍـــ١ــــــخ:٭

ُٖ رٚ ٖٓ ٜٓٞؽ حُٔؼي٤ٗخص أٝ حُلـخٍس، َّ٣ َِ ٤َِْشُ: ٓخ طُ حُـٔغ ُك٢ِ. حُِل
(3) 

ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ أٍرغ 

 ٖٓ ًُي هُٞٚ:َٓحص، حػ٘خٕ ٜٓ٘خ ر٤ٜـش حُٔلَى "ك٤ِش" 

خٍم َػ٤َِْ  َٓ ١ٍَْ ِٚ                ــــــر٤ََِي١ْ  ٤خ  ـــــــــِز ِٔ َٓ ْٖ ٣َخ  )ٓـِٝء حََُٓ( (8/445ِٖ )ــِٓ

 ٝأهَٟ ر٤ٜـش حُـٔغ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ِّٟ ك٢  هُ  ُزٍِ َٝ ٌَّ ــــََٓٞف طَْز٠َِ،              َٞف طَلَ َٓ  ٟ  ٓـِٝء حََُٓ() (6/311) يْ ـــًٞ

 اٌخــبرـــــــــــُ:٭

: ك٤ِش طٌٕٞ ُألٛزغ، حُطخرغ ططزغ رٚ حُٔٔش ٝٗلٞٛخ، ٓخ ٣وظْ رٚ ؿٔؼٚ هٞحطْ ُٝهظُْ. ُْ حَُوخطَ
(4)

  ََ ًِ ًُ

 َٓس ٝحكيس ُِيالُش ػ٠ِ ٓخ ٣وظْ رٚ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ٟ ا٢ََُِّ  َٞ ٌْ َّ٘ ْض ػ٠ِ حُ َٔ ُ  َهظَ ٍَ ثَِخبرِ ـْ دَّ َٛ ٍُ  ِٚ ْض َػ٤َِْ َ٘  )حٌُخَٓ( (2/266َٗخكِِؼ٢ )،        َٗوَ

ُس  َ٘ـُت: –٭اٌــذُّ  اٌــَز

٢َّ رٌُي  ِٔ ُٓ ٍُ كٜٞ ًزخٍ حُِئُئ،  ٟ ك٤ٚ ُٜلخثٚ، ًؤٗٚ ٓخء ٠٣طَد. الٟطَحدكؤٓخ حُيُّ ََ ُ٣
(5 )

ٝأٓخ 

َٛزَش، حُـٔغ أًٛخد ًٝٛٞد  ًَ حٌُٛذ كٜٞ ٓؼيٕ ٣ًَْ ٓؼَٝف. ٝٛٞ ٓؼيٕ رَحم ٗخىٍ حُٞؿٞى، ٝحكيطٚ 

ًِٛزخٕ. ًٝٛزخٕ  ٝ
(6) 

ٍِّ حُٔظ٘خػَ ػ٠ِ أٍٝ ٖٓ  ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ كوخه٤غ حُؤَ رخُُي

 ٖٓ حٌُٛذ:

حهِِؼَٜخ           َكٜزَخُء  َٞ ٟ كَ ََ ْز ًُ َٝ  ٟ ََ ـْ ُٛ  َّٕ ؤَ َٖ  ُدس  ًَ ِٓ  ٍٝ ٍْ َ٘تِ ػ٠ِ أَ  )حُز٢٤ٔ( (3/39) اٌزَّ

 اٌــــضثـــشج:٭

ُؽ: ح٣ُِ٘ش ٖٓ ح٢ُٗٞ ٝؿ٤َٙ ٝه٤َ أ٠٣خ ٛٞ  ََ ْر َِ ُؽ حُي٤ٗخ :ؿٍَٝٛخ ٣ُٝ٘ظٜخ.حُ ََ ْر َُ حٌُٛذ. ٝ
(7)

ؿخء  

 ًًَٙ َٓس ٝحكيس رخُيالُش حأله٤َس )ؿٍَٝ حُي٤ٗخ ٣ُٝ٘ظٜخ( ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

ِو٤َّشٌ                 َٓ  ٌْ ، َْٗل ُّ ١َْٔبَٔبأَرَْض ََُي، ٣َخ َػزَّخ ٍِ)ثَِضْثَشِج ُد خ ـَ ِػْظِن ِٗ َٝ  )حُط٣َٞ( (14/182، 

                                                           

 .151]حجل[، ص بطرس البستانً،محٌط المحٌط-1
 .3/337]حلق[،  عربابن منظور، لسان ال-2
 .3/362]حال[،  نفسهالمصدر -3
 .169]ختم[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة-4
 .2/256]در[،  ابن فارس، مقاٌٌس اللغة-5
 .           2/511]ذهب[، أحمد رضا، معجم متن اللغة-6
 .           3/12[،زبر]المصدر نفسه -7
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:٭ َُ ـــــــــــب  اٌغَّ

، حُٞحكيس ٓخٓش ٢ٛٝ حُٔز٤ٌش ٖٓ حٌُٛذ أٝ حُل٠ش. ُّ خ َّٔ حُ
(1 )

ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓس ٝحكيس ك٢ هُٞٚ 

 ٓ٘زٜخ ٓخ هَؽ ٖٓ حُيٕ رؼَٝم حٌُٛذ اًح حٗلـَص حٗلَحؽ حألٛخرغ ك٢ هُٞٚ:

ِم  َْ ِؼ ًَ َِ أَٝ  ب ِٕ ) اٌغَّ حِؽ حُزََ٘خ ََ ْٗلِ ََ ح ْؼ ِٓ َؼٌذ  ُٗ                 ُْٚ٘ ِٓ نُّ  َ٘ ْ٘  )حُٔي٣ي( (14/435طَ

 اٌَغــــجَــــُح:٭

زَُؾ: هَُ أٓٞى "ٓؼَرٚ ٓزٚ". َٔ حُ
(2 )

ََ ك٢ هُٞٚ ٓ٘زٜخ هِٜظ٢ حُ٘ؼَ حُٔٞىح٣ٖٝ حُٔظي٤ُظ٤ٖ  ًِ ًُ

 رخُوَُ حألٓٞى:

 ِٙ ْٖ َهيِّ ِٓ َِِؽ  َٟ ٟ َػ٠َِ  َٞ بَُ ٢ كََيْص ،       َعجَد  ِٔ َؿخ ) َعجَحَ َْٗل ََّ ح٠َُّ َٝ َيحِؽ  ْٛ  )حُز٢٤ٔ( (3/80حألَ

 اٌَغج١َِىخُ:٭

شُ ٢ٛ حُوطؼش حٌُٔٝرش حُٔلَؿش ك٢ حُوخُذ ٖٓ حُل٠ش ٝٗلٞٛخ، حُـٔغ ٓزخثي. ٌَ ز٤ِ َٔ حُ
(3 )

ؿخء ًًَٛخ ك٢ 

 هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ٍُ ك٤َِٜخ  ٍَ طََوخ ْ٘ َْ٘ض َػ ح               رِ ًٍ خه٤َْ٤َِ٘خ، ُػوَخ َٓ حٓو٤ََخَٗخ، ٣َخ  ج١َِىبَٝ  )حُول٤ق( (3/322) اٌغَّ

 اٌِغـــــــــَخـــــبُة:٭

َوخُد ػ٘ي حُؼَد: ٛٞ هالىس ًخٗض ًحص ؿٞحَٛ أٝ ُْ طٌٖ؛ هخُٚ حأل١َُٛ، ٝهخٍ ؿ٤َٙ: حُوالىس  ِٔ حُ

ُٓيٍّ  خٗٞ - طُظَّوٌ ٖٓ هَٗلَ ٝ ًٛ ٝٓلِذ ٤ُْ ك٤ٜخ ٖٓ حُِئُئ ٝحُـَٞٛ ٢ٗء، حُـٔغ  -ع ٖٓ حُط٤ذ ٣ـؼَ أهَح

ُْٓوٌذ.
(4 )

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

خ               ٣َظََ٘  َٔ ؤََّٗ ٌَ ُْ رَِٜخ، كَ ُ لُّٜ ًُ َٕ رَِٜخ خَػزِوَْض أَ ُػٞ َِ ) ِعَخبةَ َُ ْٗلُ ََ  )حٌُخَٓ( (9/358هَ

 اٌؾََُّٕف: -اٌؾَّزس٭

ٌٍَّ٘ هطغ ٖٓ  حٌُٛذ طِو٢ ٖٓ حُٔؼيٕ ٖٓ ؿ٤َ اًحرش حُلـخٍس، ٝٛٞ أ٠٣خ ٓٔخ ٣ُٜخؽ ٖٓ حٌُٛذ، كخُ

َ رٜخ حَُّ٘ظْ، أٝ ٢ٛ حُِئُئ حُٜـخٍ، أٝ ٛ٘خص ًؤٜٗخ ٍإّٝ حَُ٘ٔ ٖٓ حٌُٛذ، حُٞحكيس ٖٓ  َّٜ أ٠٣خ كَحثي ٣ل

سٌ. ٍَ ٌَ َٗ ًَ ًُي 
(5 )

ُْ٘ق ك٤ُلظق أُٝٚ ٝال ٠٣ْ: ٓخ ُػَِِّن ك٢ أػ٠ِ حألًٕ أ١ حُو َّ٘ ٌُ٘ٞف  أٓخ حُ ُٗ ١َ حألػ٠ِ، حُـٔغ 

َ٘خٌف، أٝ ٛٞ ٓخ ػِن ك٢ أٓلِٜخ. ْٗ ٝأَ
(6)

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ: 

 َّٕ ؤَ اًَ َٛ  ُؽْزس   َٖ َؼخهُِيُٙ،               ر٤َْ َٓ َْٛض  َِْؼِذ الَٝ َٔ  حَُٔ٘ٔف() (8/276) اٌؾََّٕفِ ُٙ كَ

ُْ٘ق ر٤ٜـش حُـٔغ "ٗ٘ٞف" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: َّ٘ ََ حُ ًِ ًُ ٝ 

 َٖ ك٠َ َػ٠َِ ػَ ِك٤ْ ْٝ ِٚ الأَ ِٗ ًْ ُْٜي أُ َْ َػ ْْ ٣َطُ َُ               ،ٍَ ْ٘ ُٕٛفِ ٍع َٝػ  )حُول٤ق( (2/279) ثِبٌؾُّ

 اٌطــــــٛق:٭

َُّ ٓخ حٓظيحٍ ر٢٘ء، حُـٔغ أ١ٞحم. ًُ ُم: ك٢ٌِِّ ُِؼ٘ن ٣ل٢٤ رٚ  ٝٛٞ أ٠٣خ  ْٞ حُطَ
(7  )

ََ ر٤ٜـش حُـٔغ  ًِ ًُ

 "أ١ٞحم" ك٢ هُٞٚ:

َْ٘ض  ْٞ          كَ َُ َٝ ْض،  َٔ ظَ ًَ  ١ِ َْ ١ْ كَ ًِ حِء  ٍَ ْٞ دَّ َػ ٍُ الَبُْوَْض َػ٠َِ حألَْػَ٘خِم ألَ ٣َخ  َٛ  )حُز٢٤ٔ( (15/283) أَْط

                                                           

 .365ص]سام[،  لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة-1
 .3/90]سبج[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-2
 .394]سبك[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-3
 .3/121]سخب[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة-4
 .3/294]شذر[، نفسه المصدر -5
 .3/380]شنف[،المصدر نفسه -6

 .560]طوق[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -7
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ُْ ٭  اٌمََقُت: –اٌِؼْم١َب

ٌَّٛذ حُوخُٚ، ٝه٤َ  َُ ٖٓ حُلـخٍس، ٝه٤َ: ٛٞ حُ َّٜ ْ٘زُُض َٗزَخطًخ ٤ُْٝ ٓٔخ ٣ُٔظٌحد ٣ُٝل ٌَٛذ ٣َ ًَ  : ُٕ كخُِؼْو٤َخ

ألُق ٝحُٕ٘ٞ ُحثيطخٕ.ح
(1 )

ُذ ك٤طِن ػ٠ِ ٓخ ًخٕ ٖٓ حُـٞحَٛ ٓٔظط٤ال أؿٞف ٣ٝطِن ًٌُي ػ٠ِ  َٜ ٝأٓخ حُوَ

١ِّذ، ٣ٝطِن ًٌُي ػ٠ِ حُِرَؿي حَُٔٛغ رخ٤ُخهٞص. ََّ ٍِّ حُ حُيُّ
(2)

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

 ْٖ ِٓ ٍٕ ََُٜخ                  َْ ك٢ِ َؿَ٘خِص َػْي َّ٘ ِْ لََقِت اٌِؼمْ ُٓ ٍُ ) ١َب َْٜٗخ َ  )ح٣َُٔغ( (14/159رِؤ

: –اٌؼم١ك ٭ ُـّ  اٌف

كخَُؼو٤ُِن: هَُ أكَٔ ٣ظوٌ ٓ٘ٚ حُلٜٞٙ، حُٞحكيس ػو٤وش.
(3)

ُّٚ " ٣ٝؼِغ، ٝحُلظق   ُّٚ ٝحُلِ ٝأٓخ حُلَ

. ٌٙ ٞ ُٜ أكٜلٜخ" ُِوخطْ: ٛٞ حًَُٔذ ك٤ٚ ٝؿ٤َٙ. حُـٔغ كُ
(4 )

أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ  ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ 

 ٖ ٖٓ حُؼو٤ن حألكَٔ:٤رلٜػ٢٘٤ حُزخ١ُ 

خ أَْػؤٍَح،                   َٓ ح  ًَ ِٚ، اِ َّٕ َػ٤َْ٘٤ْ ؤَ ًَ ِْ ْٖ  فََقب ِٓ ح ) َػم١ِك  ه٠َ٤ِخ  ََ َٔ  )حَُؿِ( (7/148أَْك

: –اٌَغْشُة ٭ ُٓ  اٌٍَُّد١ْ

ُد ٛٞ حٌُٛذ ٝه٤َ ٛٞ حُل٠ش. َْ ـَ كخُ
(5 )

٤ٖ كٜٞ ُلع ٜٓـَ ال ٌٓزَ ُٚ ًخُؼ٣َخ ٝح٤ٌُٔض، ٝٛٞ  أٓخ حُُِـّ

حُل٠ش.ٝٛٞ 
(6 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

أَْؿـ  َٝ  ،٠ َٓ ُد ََُِّ٘يح َْ ُّ٘ َن حُ َٓ ْٞ ظَ ْٓ حَٛخ َػ٤ََِْ٘خ      ــ       ح ََ ُٓ ٚاٌَغَشةُ ـــ  )حَُٔ٘ٔف( (20/21) اٌٍَُّد١ْ

 اٌف١شٚصج:٭

ُٝؽ: كـَ ٣ًَْ، ٝحٍُٜٔ٘ٞ حُل٤َُٝ رال ؿ٤ْ. ٝكظق كخثٚ أَٜٗ ٖٓ ًَٔٛخ. َُ حُل٤َ
(7)

ؿخء ًًَٙ ك٢  

 هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 ْٖ َُِف َػ خ طَْط َٔ ؤََّٗ ًَ ِؾ                 َـّ َل ُٔ َؼِش حُ ِٓ ح َٝ ْوٍَِش  ُٓ  ْٖ  )حَُؿِ( (9/82) ف١َُْشَٚصجِ ِٓ

 اٌمــــــالدح:٭

َىسُ ٢ٛ ٓخ ٣ُـؼَ ك٢ حُؼ٘ن ُإلٗٔخٕ ٝؿ٤َٙ، حُـٔغ هالثي.الحُوِ 
(8 )

ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ أٍرغ َٓحص؛ 

 حُٔلَى ك٢ هُٞٚ:ٝحكيس ر٤ٜـش 

 َٕ خ ٌَ َٓ حَػ٢َ، ٝحُٜٔـ       ــ   ـَلُق ك٢ َُزَّظ٢ِْ،  ٍَ ًِ خر٤ُِق ك٢  َٔ َٔ ُْ ْٖ الاٌمِ أَ  )حُول٤ق( (5/128) َد

 ثُِي" ٖٓ ًُي هُٞٚ:الٝػالع َٓحص ر٤ٜـش حُـٔغ "هَ 

٠َّ٘ ك٢  َٔ ْوزَِِشٌ َػ٤ََِْ٘خ،                   طَ َٓ  َْ ْٔ َّ٘ َّٕ حُ ؤَ ِٖ ) ئِذِ اللَ ًَ ٤ْ ِٔ َٓ  )حُٞحكَ( (٣6/449َخ

ٍُْت ٭  إٌَُّضبُس: –اٌمُ

ٍُ حَُٔأس. ح َٞ ِٓ ٌِْذ، ٝه٤َ  ٌٍ هُ حِكًيح، ٣ٝوُٕٞٞ ٓٞح َٝ ًِْيح  ُِْذ ٖٓ حألٍٓٞس: ٓخ ًخٕ هَ كخُوَ
(9) 

ٍُ كٜٞ  ٝأٓخ ح٠َُُّ٘خ

كٜٞ حْٓ ٌُِٛذ ٝحُل٠ش ٝؿِذ ػ٠ِ حٌُٛذ.
(10 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

                                                           

 .9/387]عقا[،  ابن منظور، لسان العرب -1
 .4/573]قصب[،  غةلأحمد رضا، معجم متن ال -2
 .9/376]عقق[،  ابن منظور، لسان العرب -3
 .4/416]فصص[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -4
 .10/37]غرب[،  ابن منظور، لسان العرب-5
 .5/154]لجن[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -6
 .708]فٌر[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -7
 .4/631]قلد[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -8
 .11/284]قلب[،  ابن منظور، لسان العرب -9

 .5/480]نضر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -10
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َي  ِٔ ح أُْك ًَ ِٙ،              َكظ٠َّ اِ ٍِ ََ ك٢ حْرظ٤َِخ ْؼ ِٓ  َٝ ٍْتِ ٝآ ْٖ  اٌمُ ِٓ ِٖ  حَُؿِ() (8/211) َُٔضبِس

 ا١ٌَبلُُٛد: –اٌٍُْؤٌُْؤ ٭

سُ، حُـٔغ ُُْئٌُُئ ٝ ٍَّ ٌُِت.٥كؤٓخ حُُِْئُُُئ كٞحكيطٚ ُئُئس ٢ٛٝ حُيُّ
(1 )

ٝأٓخ ح٤َُخهُُٞص كٜٞ ٖٓ حألكـخٍ ح٣ٌَُٔش 

ٓخ٢ٗ، ٝحكيٙ ٣خهٞطش، حُـٔغ ٣ٞحه٤ض.ٖٓ أػالٛخ ٝأؿالٛخ، أؿٞىٙ حألكَٔ  َُّ حُ
(2)

ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ  

 خُِئُئس:رأر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ حُؤَ رخ٤ُخهٞطش ٝحٌُؤّ 

 َُ ْٔ ُّ ٠َبلُٛرَخ  كخَُو ؤْ ٌَ ُ٘ٞهَِش حُوَيِّ )   ٌُْؤٌَُؤح    ، ٝحُ ْٔ َٓ ٣ٍٍَِش  ًَقِّ َؿخ  ْٖ  )حُز٢٤ٔ( (3/117ِٓ

 ٭اٌّــغــه:

ُي: ٝحكيطٚ حٌُٔٔش  ْٔ ِٔ ٢ٛٝ ٓٞحٍ ٖٓ ػخؽ ٝؿ٤َٙ.حُ
(3 )

 ٍٝى ك٢ هُٞٚ:

                 َُُٚ ٟ ََ َؼخَف طَ ِّ٘ َُ حُ ٍْ ٣َوِ َُّ َِ ُٓ َغَىبَٝ رُٞ َِ ًُ ٝ ِٚ خِؿ َٓ ٍْ  )حٌُخَٓ( (5/336) الَػ٠َِ أَ

:٭ ُُ ــــْظــــ  إٌَـّ

ُْ ٛٞ ؿٔغ حُِئُئ ك٢ حُِٔي. حَُّْ٘ظ
(4 )

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ِق  ُٛ ح ََ ظَ ًَ لًخ  ِٛ ح ََ ظَ ُٓ هََٜخ َكزَزًخ،                ْٞ ْض كََؼخَُْض كَ َـّ ُٗ ُِ  )حٌُخَٓ( (9/387)إٌَّْظ

َدُع:٭ َٛ  اٌــــــــ

وُٜخ ً٘ن حُ٘ٞحس طَُؼَُِّن ُيكغ حُؼ٤ٖ.  َٗ َىُع: هَُ ر٤ٞ طوَؽ ٖٓ حُزلَ طظلخٝص ك٢ حُٜـَ ٝحٌُزَ  َٞ حُ

حُٞحكيس "ٝىػش" ٝحُـٔغ "ٝىػخص".
(5) 

 ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ ر٤ٜـش حُـٔغ "ٝىع" ك٢ هُٞٚ:ُٝوي 

ٍؽ  ََّ َل َدعِ ُٓ َٛ ٍِ ) ثِبٌ ٝ َٖ ٣َٛل٤ٖ كؤَْػ٠َِ حُيُّ ٍِ،                ر٤َْ ُٞ٤ ُّٔ  )حَُؿِ((4/203ٝحُ

َضُر: َٛ  ٭اٌــــــ

. ٢ٌِّْ ٖٓ حُل٠ش، ٣ٝطِن ًٌُي ػ٠ِ حُوِوخٍ، حُـٔغ ُك٢ٌِِّ ُق: ِك َٟ َٞ حُ
(6 )

 ٍٝى ك٢ حُي٣ٞحٕ ر٤ٜـش حُـٔغ

خٌف" ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: حُـٔغ َٟ ْٝ  "أَ

 َٕ َؼخهَِي ًؤ َضبذِ َٓ ْٚ ِّ )األَ ٌَِ٘خ َّ ك٢ حُ ِّٞ ُٗ َّٖ ٤ِي أََؿ ـِ َْٜ٘خ،           رِ ِٓ  )حُٞحكَ( (6/226، 

ْلُف:٭ َٛ  اٌــــــــ

، ٝه٤َ ٛٞ  َِ ْر ٌَّ َِ ٝؿ٤َٛٔخ، ٝأًؼَ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُ ْر ٌَّ ْهُق: حُوِوخٍ ٓخ ًخٕ ٖٓ ٢ٗء ٖٓ حُل٠ش ٝحُ َٞ حُ

ٞحٍ ٓخ ًخٕ، ٝه٤َ: ٛٞ حُٔٞحٍ ٖٓ حٌُرَ ٝحُؼخؽ، حُـٔغ ٝهٞف. ِّٔ حُ
(7)

ٍٝى ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ حُؼٍٞ  

 ُِٜحُٚ رخُٔٞحٍ:

ْلفِ َؿَيح  َٛ َْٜ٘لَِض حُـ            حَُُِٜ  َو ظِِق )        ــِٞى ٣َ ٌَ حُ َٝ  ِٚ ْظَ٘ظ٤َْ َٓ  ْٖ  )حَُٔ٘ٔف( (7/276هِطو٢ُِ َػ
                                                           

 .5/135]ألل[، المصدر السابق  -1
 .5/838]ٌقت[،  نفسهالمصدر  -2
 .426]مسك[، ص الزمخشري، أساس البالغة -3
 .902]نظم[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -4
 .963]ودع[، ص نفسهالمصدر  -5
 .974]وضح[، صالمصدر نفسه  -6
 .15/423]وقف[،  ابن منظور، لسان العرب -7
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 ٚ األؽشثخاألٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األطؼّخ 

 األطـــؼــــّـــخ:-أ

ًُ ٚاإِلْوٍَخُ:  ٭األُْو

َِشُ ك٢ٜ حُ٘ٞع ٓ٘ٚ أٝ ٢ٛ حُِؤش ٝحُوَٛش ٝحُطُّؼٔش: حُـٔغ  ًْ َُ ٝأٓخ حإِل ًَ َُ ٣طِن ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣ُْئ ًْ كخألَ

. ٌَ ًَ أّ
(1 )

:ِٙ ِٞ ـُ ْٜ َٓ ََ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢  ًِ ًُ  " َُ ًْ  ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓس ٝحكيس؛ كـ "حألَ

   َِ حه٤َِشُ حُزُْو َٝ  ََ خِػ٤ْ َٔ ْٓ ِِ اِ ََّ ك٢ِ ىَ    َػ٠َِ ُهْز َٖ كَوَْي َك ِٓ  ِٕ خ َٓ ٍِ حألَ ًِ ح  )حُط٣َٞ( (1/356) األَْو

ْص ك٢ هُٞٚ: ََ ًِ ٌُ َِشُ" ك ًْ  أٓخ "حإِل

( ٢ ِٔ َػٍش َُْل ْٞ َِشَ َؿ ًْ ُِْض اِ ًَ َ ٞح،                كَؤ ُٔ َػ َُ  ١ٌِ ُْ٘ض هَْي حَُّ ًُ  ْٕ  )حٌُخَٓ( (6/391اِ

َُ ٝ ًُي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ ًَ ًٍُٞ" ػ٠ِ ُٕٝ "ٓلؼٍٞ" ُِيالُش ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣ُْئ ؤْ َٓ ًَِ ُلع " ًُ  ٭ًٔخ 

 ٓلزٞرظٚ ؿ٘خٕ:

ُٝد ٝ َُ ْ٘ َٔ َخ حُ خ َكَِّٜ َٓ َلَِّشً،            َٓ حِى  َٞ ِْز٢ِْ َٛ ْٖ هَ ِٓ ُِْض  أُْوٛيُ أْكَِ َّ  )حٌُخَٓ( (3/345) اٌ

اُد:٭  اٌــــــــضَّ

حُى ٛٞ ١ؼخّ  َِّ َِٝىسٌ ػ٠ِ ؿ٤َ ه٤خّ.حُ ُْ حٌى، ٝؿخء أَ َٝ ُْ ّٔلَ ٝحَُل٠ََ، حُـٔغ أَ حُ
(2 )

ُٝوي ٍٝى ك٢ حُي٣ٞحٕ 

 َٓط٤ٖ ُِيالُش ػ٠ِ ػَٔ حإلٗٔخٕ ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ اكيٟ ُٛي٣خطٚ:

َض  ْٓ خ هَيَّ َٓ  ََ خََُي َؿ٤ْ َٓ ه٠َ )               َصاد  َٝ َْ حِص طَ َٞ َ َِْض ا٠َُِ حَُِّٜ  حُٞحكَ() (4/286اًِ َؿَؼ

خ أََكٌي  َٓ و٠َ ) ثَِضاِدنَ َٝ ْٗ َْ٘ي أَ ِٓ ْٗزَِي  ٌَ خ أََكٌي رِ َٓ َٝ َْ٘ي أَْكظ٠َ                )حُٞحكَ( (5/286ِٓ

 اٌمُــــــُٛد:٭

حٌص. حإلٗٔخٕحُوُُٞص: ٓخ ٣ؤًِٚ  َٞ ٣ٝوظخص رٚ، حُـٔغ أَْه
(3)

 ٍٝى ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

 ِٖ ْص ٤ََُِْظ٤َْ َٞ دَ ١َ ْٛ ٍس       اٌمَ ٍَ ٝ َُ َٟ  ١ْ ًِ  ْٖ َُ )َػ ٤ٌِْ َٗ  ِٚ ْ٘زُْض َػ٤َِْ َ٣ ْْ َذ َُ ـِ ٣ْ َُ  )حُط٣َٞ( (7/173أُ

 األؽشثخ:-ة

 ٣ٌٖٔ طو٤ْٔ حألُلخظ حُيحُش ػ٠ِ حألَٗرش ا٠ُ أٍرغ ٓـٔٞػخص ًخ٥ط٢:

حُيحُش حألُلخظ حُيحُش ػ٠ِ ػّٔٞ حَُ٘حد، حألُلخظ حُيحُش ػ٠ِ حُٔخء، حألُلخظ حُيحُش ػ٠ِ حُِزٖ، حألُلخظ 

 ػ٠ِ حُؤَ.

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ػَّٛ اٌؾشاة:-1

ـــَشاُة:  ٭اٌؾَّ

ُد ٖٓ حُٔخثؼخص أ١ ح١ٌُ ال ٣ظؤ٠َّٗ  ََ ْ٘ حُد ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣ُ ََ َّ٘ ك٤ٚ ح٠ُٔؾ كالال ًخٕ أٝ ٣طِن ُلع حُ

ٌٍ ٖٓ حُؼ٘ذ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُلٞحًٚ كَحٓخ. ظََّو ُٓ  ٍَ ٌِ ْٔ ُٓ ٣ٝطِن ُلع حَُ٘حد ك٢ حُؼَف حُؼخّ ػ٠ِ ًَ ٓخثغ 

ٝحُلزٞد.
(4 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ أٍرغ َٓحص؛ ػالع ٜٓ٘خ ؿخءص ُِيالُش ػ٠ِ حُؤَ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ِٖ ) اٌؾََّشاةُ َٝ  َِّ َػ٤ْ ًُ ْ٘ظ٠ََٜ  ُٓ  ًَ َٗخرَخ ََ ٤ْ١ِ              ْٖ ِٓ  ِٚ خُء رِ ـَ ُ١ٌِ ٣  حُول٤ق() (4/245حَُّ
                                                           

 .13]أكل[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -1
 .3/75]زود[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -2
 .660]قوت[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -3
 .458]شرب[، ص محٌط المحٌطبطرس البستانً،  -4
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ٗٞحّ رؤٗٚ ٝأٛلخرٚ ٣َ٘رٕٞ ٝحَُحرؼش ؿخءص ُِيالُش ػ٠ِ ًَ َٗحد ٓلَِ ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ 

 حُٔلَّ ال ٓخ ٣َ٘رٚ حُٜخُلٕٞ ٖٓ حَُ٘حد حُلالٍ:

حَى ٣َو٤َِ٘خ ) ًَ  ٢ ِٔ َْٜ٘خ،                كَخْػَِ ِٓ ُد  ََ ْ٘ خ َٗ َٔ  )ٓـِٝء حََُٓ( (3/408اَِّٗ

َٕ هِ  خ ًَ خ  َٓ  َُّ خُِل٤َ٘خ )ٌَِؾَشاةِ كًخ                الًُ َّٜ  )ٓـِٝء حََُٓ( (4/408حُ

ْؾُشُٚة:٭ َّ  اٌ

ُد. ََ ْ٘ ُٝد َٓحىف َُِ٘حد، كٜٞ حْٓ ٓلؼٍٞ ٌَُ ٓخ ٣ُ َُ ْ٘ َٔ حُ
(1 )

ؿخء ًًَٙ ك٢ ر٤ض ٓزن ًًَٙ ك٢ 

 كوَ حأل١ؼٔش ٣وٍٞ ك٤ٚ:

َخ  خ َكَِّٜ َٓ َلَِّشً،       َٓ حِى  َٞ ِْز٢ِْ َٛ ْٖ هَ ِٓ ُِْض  ْؾُشٚةُ أْكَِ َّ ٍُ ) اٌ ٞ ًُ ؤْ َٔ  )حٌُخَٓ( (3/345ٝحُ

 اٌُؾـــْشُة:٭

 َِ َٗ َد ٖٓ  َْ ُ٘ حرًخ حُٔخء: ؿَػٚ، ُٝوي ٍٝى ك٢ حُي٣ٞحٕ أٍرغ حُ ََ ْ٘ رًخ ٝطَ ََ ْ٘ َٓ رًخ ٝ َْ ِٗ رًخ ٝ َْ َٗ رًخ ٝ َْ ُٗ َد 

 َٓحص ُِيالُش ػ٠ِ َٗد حُؤَ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ََٜ٘خ  ٌِّ َٔ خَػشً َكظ٠َّ ٣ُ َٓ  ِٚ ْض        رِ َٜ هَّ ٍَ  ،ِّ
ؤْ ٌَ َ٘خٙ رِخُ ْٔ ْض ٣ُ َ٘ طََؼ ٍْ ح ح ًَ  )حُط٣َٞ( (9/25) اٌُؾْشةُ اِ

ــــْشَة:٭  اٌؾَّ

ٝد، ٝٛٞ حْٓ ُِـٔغ أٝ ؿٔغ  َُ ُٗ ََّ٘حد، حُـٔغ  َد ٜٓيٍ َٗد رٔؼ٠٘ حُوّٞ ٣ـظٔؼٕٞ ػ٠ِ حُ َْ َّ٘ حُ

ٗخٍد.
(2  )

 ُٝوي ٍٝى ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:

 ٟ ََ ِّ ) اٌؾَّْشةَ كَظَ َيح ُٔ ١ِِّٝ حُ ََ ْٔ َٕ ُه ْٞ َّٔ َِِِٛش ك٤َِْٜخ،            ٣َظََل  حُول٤ق() (7/386ًخألَ

 اٌؾبسة:٭

ََ ك٢ هُٞٚ: ًِ ًُ ٍُِد: حْٓ كخػَ ُِلؼَ َٗد.  خ َ٘  حُ

ح َػذَّ ك٤َِٜخ  ًَ زَخ ) َؽبِسةُ اِ ًَ ْٞ ًَ  ، َِ ، ك٢ ىحٍؽ ٖٓ ح٤َُِّْ َُ ِْظَُٚ           ٣ُوَزِّ ِّ ِه ْٞ  )حُط٣َٞ( (4/15حُوَ

:٭ ًُ  اٌؼـــٍَـــ

ِد طِزَخًػخ. َْ ُّ٘ ُد رؼي حُ َْ ُّ٘ : حَُ٘رش حُؼخ٤ٗش، أٝ حُ َُ حَُؼَِ
(3 )

ََ ك٢ هُٞ ًِ ًُ:ٚ 

وَخُٙ  َٓ هَْي  َٝ                 ،ِٚ ِٔ ْؿ ََ ُ رِ ٍَ َكطَّٚ ٤ْ َٔ ْْ ُؿ ًَ ِٚ ) الَػٍَٝ ِّٔ َٓ  ْٖ  )حَُؿِ( (9/397ِٓ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌّبء:

ــبُد: َّ ـــــــ  ٭اٌثِـّ

َُ ك٤ٜخ ه٤َِ ٓخء أٝ ٓخء حُٔطَ ٣زو٠  ُي: حُٔخء حُو٤َِ ال ٓخىس ُٚ، أٝ حُُللَ ْٔ ُي ٝحُؼَّ َٔ خُى ٝحُؼَّ َٔ ٓلوًٞٗخ طلض حُؼِّ

خٌى. َٔ خٌى ٝػِ َٔ حََُٓ كبًح ً٘ق أىَّطٚ حألٍٝ، أٝ ٓخ ٣ظَٜ ك٢ حُ٘ظخء ٣ٌٝٛذ ك٢ ح٤ُٜق، حُـٔغ أَْػ
(4)

ُٝوي ؿخء  

 ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓس ٝحكيس ُِيالُش ػ٠ِ حُٔخء حُو٤َِ ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ ٓٔيٝكٚ:

 َّ ،                 هَخ ْْ ٌُ ُْ رِ ًُ ََ َّ َؿ٤ْ ْٖ هَخ بدَ اٌثِّ َٓ َّ ( ٍِ  )ٓـِٝء حٌُخَٓ( (27/205ا٠َُِ حُزُُلٞ

                                                           

 .458]شرب[، صالمصدر السابق  -1
 .3/296]شرب[،  غةلأحمد رضا، معجم متن ال -2
 .4/192]علل[،  المصدر نفسه-3
 .1/447]ثمد[، نفسه المصدر -4
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ًُ:٭ ٍَْغج١ِْ  اٌَغ

خُؽ، أٝ حْٓ ػ٤ٖ ٣وُٕٞٞ اٜٗخ ك٢ حُـ٘ش َٔ ُٔ َُ ٛٞ حُٔخء حُؼٌد حَُٜٔ حُ ز٤ِ َٔ ِْ َٔ حُ
(1)

ََ ك٢ حُي٣ٞحٕ  ًِ ًُ  .

 ُِيالُش ػ٠ِ ػ٤ٖ حُٔخء ك٢ حُـ٘ش ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 ْٖ ِٓ ْص             ََ ِس ظَلِ ٍَ ٞ ُٛ  ِٖ ْٔ هًخ ا٠َُِ ُك ْٞ َٗ ًِ ٍَْغج١ِ ٣ِن ) َع َِّ ِٕ رِخُ َ٘خ ـِ  )حَُٔ٘ٔف( (7/305حُ

: –اٌَغــــبئـِـُر ٭ ُٓ ـــِؼ١ـــ َّ  اٌ

٤ََلخًٗخ حُٔخُء: ؿَٟ ػ٠ِ ٝؿٚ حألٍٝ كٜٞ ٓخثق أ١  َٓ ٤ًْلخ ٝ َٓ خَف  َٓ خَف،  َٓ خثُِق كٜٞ حُلخػَ ٖٓ  َٔ أٓخ حُ

٤َخف. ؿخ١ٍ ٝحُٜٔيٍ ٓ٘ٚ ْٓ ٤ُٞف ٝأَ ُٓ ٤ُْق: حُٔخء حُـخ١ٍ ػ٠ِ ٝؿٚ حألٍٝ أٝ حُظخَٛ. حُـٔغ  َّٔ حُ
(2)

أٓخ  

حُٔؼ٤ٖ ٖٓ حُٔخء كٜٞ حُظخَٛ حُـخ١ٍ.
(3 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ْٖ هََ٘  ِٓ  َِ َٗ ــــــ٣َخُِٗغ حَُّْ٘و َٜخ ــْٞ ُّٔ ُٓ ٠               ٣َُؼ ِؼ١ َِ  ٓوِغ حُز٢٤ٔ() (3/419) َعبئِر  

ًُ:٭  اٌَغــــ١ْـــــ

.ٍُٞ٤ُٓ : حُٔخء حٌُؼ٤َ حُٔخثَ، حُـٔغ  َُ ٤ْ َٔ حُ
(4 )

ََ ك٢ هُٞٚ:  ًِ ًُ 

ََٛذ  ًَ حٍد          ََ حَء َه َٞ َْٜ٘خ هَ ِٓ َف ر٤ٍَْض  ْٞ ًُ َؿ ١ْ ٍَ ) اٌغَّ ْط َ٘ ح رِ ًَ ْط َٗ  ُْٚ٘  )حُول٤ق( (7/202ِٓ

ْسَضبُذ:٭  اٌضَّ

ْل٠َخُف: حُٔخء ح٤ٔ٤َُ ٣ٌٕٞ ك٢ حُـي٣َ ٝؿ٤َٙ،  حُٔخء حُو٣َذ حُوؼَ، ٓخ ٍم ٖٓ حُٔخء ػ٠ِ ٝؿٚ ح٠َُّ

َ. ٝٛٞ ك٢ ُـش ٣ٌَٛ حٌُؼ٤َ. ْٔ ُّٔٞم، أٝ ٓخ ال ؿَم ك٤ٚ ٝال َؿ حألٍٝ ٣زِؾ ا٠ُ حٌُؼز٤ٖ أٝ أٜٗخف حُ
(5)

 ََ ًِ ًُ

 َٓس ٝحكيس ُِيالُش ػ٠ِ حُٔخء ح٤ٔ٤َُ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ظَِغ ) َضْسَضبذَ َْٗؼظَُي  ْٔ ُ٣ ٍٖ ُ رَِؼ٤ْ ٤ِِغ َّللاَّ ْٔ ِع            ٖٓ ٣ُ ََّ ُٗ  ُِّ َٝ  )حَُؿِ( (17/265اِ

 اٌَؼــــــْزُة:٭

ُد ٖٓ حُطؼخّ ٝحَُ٘حد، ًَ ٓٔظٔخٍؽ. ٝحُؼٌد ٖٓ حُٔخء: حُٔخء حُط٤ذ ال ِٓٞكش ك٤ٚ. ٌْ حَُؼ
(6)

ٍٝى ك٢  

 هُٞٚ:

، ٌٞ ِٓ ح ٍَ ْْ ُػْوزَٚ ُٝٛٞ  ًُ ْْ أََهخ َْ٘ؼظُ َٓ           َٖ ِٓ ٌَُٝم  َ٣ ْٕ ُٞٙ  أَ ُٔ َكأَلْطُ  )حُط٣َٞ( (25/46) اٌَؼْزةِ َٝ

ـــُش:٭ ّْ  اٌَغـــ

. ٌٍ ٞ ُٔ ٌٍ ُٝؿ خ َٔ : حُٔخء حٌُؼ٤َ، حُـٔغ ِؿ َُ ْٔ ـَ حُ
(7 )

ََ َٓس ٝحكيس ك٢ حُي٣ٞحٕ ُِيالُش ػ٠ِ ًؼَس حُؼطخء  ًِ ًُ

 ك٢ هُٞٚ ك٢ ٓٔيٝكٚ:

 ْٜ ِٓ خُإُٙ  َٓ  ُٖ ِْ٘ؼ ُ٣ َُ ٤ُِّْْ٘ ح،      ــــأَ ًَ           َُِْٚٛ ُٖ أَ ِْ٘ؼ ََٗيحَى ٣ُ شُ َٝ ّْ  )حٌُخَٓ( (20/167) اٌَغ

 

 

 

                                                           

 .344]سلس[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -1
 .3/241]سٌح[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -2
 .5/323]معن[،  نفسهالمصدر  -3
 .318]سال[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -4
 .3/533]ضحح[،  غةلأحمد رضا، معجم متن ال -5
 .4/52]عذب[، نفسه المصدر -6
 .4/322]غمر[، نفسه المصدر -7
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ـــَدــــــخُ:٭  اٌٍُـّ

 ٝ ُٙ َُ ُى هَْؼ ٍَ ٟ ١َكخٙ، أٝ ٛٞ ك٤غ ال ٣ُْي ََ شُ ٓؼظْ حُٔخء أٝ ٛٞ هخٙ رخُزلَ. ٝحُٔخء حٌُؼ٤َ ال ٣ُ ـَ حُُِّ

ػَٟٚ.
(1)

 ٍٝى ك٢ هُٞٚ: 

ُّ ر٢َُّ  ٌُٞكَخ، اٌٍَُّدخِ ٣َْؼظَخ ُْ٘ٚ  حُُؼ لُٞكَخ )ِٓ ٌُ َكُذ حُ َْ ٌَقِّ طَ  )حَُؿِ( (12/273رِ

ـــــــبُء:٭ َّ  اٌــــ

حٌٙ. َٞ ْٓ ٤َخٌٙ ٝأَ ِٓ َٙ(، حُـٔغ  َٞ َٓ خُء: ٛٞ حُٔخثغ حُٔؼَٝف )أِٛٚ  َٔ حُ
(2)

ُٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ ًؼ٤َح   َُ ًْ ًِ ُٝوي ٍٝى 

 ٝػالػ٤ٖ َٓس( ًُٝي ريالُظ٤ٖ: ٖٓ ػٔخٕ)أًؼَ 

 ُٞٚ:حُيالُش ػ٠ِ حُٔخثغ حُٔؼَٝف ٝ ًُي ك٢ ٓؼَ ه-

َِ  ال َؼ ـْ بءَ طَ َّ ح، اٌ ًَ ِٛ ِِّْطَٜخ َػ٠َِ  الَٝ      ََُٜخ هَخ َٔ َٙب طُ بئِ  )ح٣َُٔغ( (2/12)َِ

 حُيالُش ػ٠ِ حُزلَ ًُٝي ك٢ هُٞٚ ٓخىكخ حأل٤ٖٓ:-

ح، ًَّ َّٕ رَ َْ ِٓ خرُُٚ  ًَ ٍِ خ  َٓ ح  ًَ ِ ٍَ ك٢ِ     كَب خ بءِ َٓ َّ ًِزًخ ٤ََُْغ َؿخِد ) اٌ ح  )حُول٤ق( (2/34ٍَ

ــْطــفَـــخُ:  ٭إٌُـّ

ََ أٝ ه٤َِ ٓخء ٣زو٠ ك٢ ىُٞ أٝ هَرش ؼُ ًَ ََّ أٝ  حُـٔغ ِٗطَخٌف ُٝٗطٌَق.، حُُّْ٘طلَشُ: حُٔخء حُٜخك٢ هَ
(3 )

ؿخء 

ُٙ ُِيالُش ػ٠ِ حُٔخء حُو٤َِ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: َُ ًْ ًِ 

٣َخُف رَِٜخ          َِّ ٢ حُ ِ٘ ْٔ طَُ٘ٞكٍَش طَ خُإَٛخ ُٗطَلَخ )     َٝ َٓ ُد  ََ ْ٘ ُ٣ َٝ  ،ٟ ََ ْٔ  )حٌُخَٓ( (8/271َك

ِْٛسُد:٭  اٌــــــ

ًٍِىح حُٔخء: َك٠ََٙ ٤َُ٘د، كٜٞ ٝحٍى. ْٞ َٓ ًٝىح ٝ ٍُ ُٝ ًىح ٝ ٍْ ِٝ َُِى  َى ٣َ ٍَ َٝ ُى ٖٓ  ٍْ ِٞ حُ
(4)

ُى ح٤ُٜ٘ذ ٖٓ   ٍْ ِٞ ٝحُ

حُٔخء ٝحُوّٞ ٣َىٕٝ حُٔخء.
(5 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ظَ  ْٓ هَْي ح َ٘بَؼي َٝ ْسِد ِٛ سٍ  ٌِ ََ حثِِغ، ُؿٞ             ًُٝ هُْظ ََ َ٘ َٕ حُ ِٞثًخ، ُىٝ ظَزَ  )حٌُخَٓ( (17/336) الُٓ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌٍجٓ:

 اٌس١ٍت: –٭اٌٍجٓ 

ُٖ ٣طِن ػ٠ِ ح٤َُّٔخٍ حألر٤ٞ حُٔؼَٝف ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ك٢ اٗخع ح٥ى٤٤ٖٓ ٝحُل٤ٞحٗخص، حُـٔغ أُزخٕ  كخَُِزَ

ٝحُطخثلش ٓ٘ٚ َُزََ٘شٌ.
(6 )

أٓخ حُل٤ِذ كٜٞ حُِزٖ حُٔلِٞد أٝ ٓخ ُْ ٣ظـ٤َ ١ؼٔٚ َٝٗحد حُظَٔ.
(7 )

ُٝوي ؿخء 

ًًَٛٔخ ك٢ ر٤ض ٝحكي ٣لظوَ ك٤ٚ أرٞ ٗٞحّ ر٢ٔ٘ ك٤خطٚ ِٓى٣ٍخ رل٤خس حُزيٝ، كخُؤَ ٢ٛ حَُ٘حد حُلن ال 

 حُِزٖ ح١ٌُ ٣َ٘رٚ أَٛ حُزخى٣ش اً هخٍ:

 ُٖ ح حَُؼ٤ْ ٌَ حِى١، الكََٜ َٞ ُْ حُزَ ُد             ِه٤َ َْ ُّ٘ ح حُ ٌَ َٛ ُٓ اٌَس١ٍِتُ  الَٝ  )حُٞحكَ( (17/31) اٌٍَّجَ

ُٝوي حٍطز٢ ًًَٛٔخ ك٢ ى٣ٞحٗٚ رخُزيحٝس، كٜخ ٛٞ ًح ٣يػٞ ا٠ُ طَى َٗد حألُزخٕ ك٢ٜ ٍِٓ ُِزيحٝس 

 ٣ٝيػٞ  ا٠ُ َٗد حُؤَس ك٢ٜ أٌُ ٝأ٤١ذ:

                                                           

 .5/152]لجج[، المصدر السابق  -1
 .870]موه[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -2
 .900]نطف[، ص حٌطبطرس البستانً، محٌط الم -3
 .5/736]ورد[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -4
 .965]ورد[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -5
 .711]لبن[، صالمصدر نفسه  -6
 .186]حلب[، ص نفسهالمصدر  -7
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َْ َىِع  ٌْجَب ، األَ ٌٍ ٍَِؿخ رَُٜخ  ََ ْ٘ َ٣          ِٖ ه٤ُِن حَُؼ٤ْ ٣َُِذ )ٍَ ُْ َؿ  )حُٞحكَ( (5/31ر٤ََُْٜ٘

حدَ  ٍَ ح  ًَ ِٚ، اٌَس١ٍِتُ  اِ َْ َػ٤َِْ حَى ُكُٞد ) الَٝ             كَزُ ًَ خ ك٢  َٔ ْؽ كَ ََ  )حُٞحكَ( (6/31طَْل

، ٌٍ ٞ ُٔ َٗ خك٤َِشٌ  َٛ  ُْٚ٘ ِٓ ِٓ           كَؤ٤١ََُْذ  ؤْ ٌَ خٍم أَِى٣ـــ٣َطُُٞف رِ َٓ  )حُٞحكَ( (7/31ُذ )ـــَٜخ 

:٭  اٌــــــــَذسِّ

ٍِّ ػ٠ِ حُِزٖ ًٔخ ٣طِن ػ٠ِ ًؼَطٚ. ٣طِن ُلع حُيُّ
(1)

 ُٝوي ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ ريالُظ٤ٖ: 

 حُيالُش ػ٠ِ حُِزٖ ك٢ هٍٞ أر٢ ك٢ ٓٔيٝكٚ:-

ْٗـ   ِٚ حألَ ُٔقُّ رِ خ طَ َٔ َو٠ رِ ْٓ َْ٘ي أَ ٍِّ حُلِ     ــ       ِٓ ِٙ َى ْٗظِوَخ َْ٘ي ح ، ِػ ُْ  )حُول٤ق( (5/37ِد )الكُ

ًُٝي ك٢ هُٞٚ رؤٕ حٌَُّٝ طؼطق ػ٤ِٚ ًؤٓٚ كظَٟؼٚ ٖٓ ك٤ِزٜخ ح١ٌُ ٛٞ ػزخٍس  حُيالُش ػ٠ِ حُؤَ-

 ػٖ هَٔ:

ُؼ٢ِ٘  ِٟ َْ َ٘بطُ َِْلل٢َُِ٘دسَّ ُِٜذ )             ، ٝطَ ِْظَ َ٣ َُ ٤ ـِ حَُٜ َٝ َخ،   )حَُٔ٘ٔف( (11/21رِِظِِّٜ

 .ِٚ ِٚ رِ ٣ َُ خ ـَ ُٙ" رٔؼ٠٘ ّلِلَّ ػِٔٚ ٣ُ ٍُّ ِ َى ٍَّ  ال٣ٝوخٍ ك٢ حٌُّ ٝحُيػخء ػ٤ِٚ "٭ ٣ٝوخٍ ٓـخُح ك٢ حُٔيف "ّلِِلَّ َى

ُٙ" أ١ ال ًُخ ػِٔٚ ٝال ًؼَ ه٤َٙ. ٍُّ  َى

 كخألٍٝ ٍٝى ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َػخ٢ِ٘١ِ، َٝ ْص ٣ََيحَى،  ٌَ َِ )                 كََيِع حُظ٢ِ َٗزَ ُؿ ٍْ ٌِ حألَ ْٖ َٗز٤ِ ِٓ َى،  ٍُّ ِ َى  حٌُخَٓ() (6/358ّلِلَّ

 ِٙ ِٞ ـُ ْٜ َٓ  ح١ٌُ ٣يػ٠ أرخٕ: ٝ ٖٓ حُؼخ٢ٗ هُٞٚ ىحػ٤خ ػ٠ِ 

 ًٓ ُض ٣َٞ ْٔ ِٕ )ـــــأَرَ  َدسَّ َدسُّ  ال                  خ،ــــخ أَرَخًٗ ـــــــَؿخَُ  )حُٔـظغ( (1/425خ

حُ:٭  اٌـــــــــــِذسَّ

. ٌٍ ٍَ سُ ٝحُـٔغ ِى ٍَّ ٍُ ُِزٖ ًٝؼَطٚ ٤ٓٝالٗٚ حُِي ٣ُوَخ
(2)

سٌ"   ٍَّ ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ ر٤ٜـش حُٔلَى "ِى

 ريالُظ٤ٖ:

 حُيالُش ػ٠ِ حُِزٖ ك٢ هُٞٚ:-

 ْْ َٕ حطَّوَْظُٜ َّ ك٤َِٜخ حَُلخُِزُٞ ِٕ هَخ ِ ـْ             كَب ِف،  ِء الرَِ٘ ْٞ ـَ َٙبػَْوِذ حُ رُ َُ ) ِدسَّ ْٔ  )حُط٣َٞ( (3/166حَُو

 حُيالُش ػ٠ِ حُٔخٍ أٝ ًؼَطٚ ك٢ هُٞٚ:-

٤ٍْض، َٔ ًُ َؼٍش  َ٘ ْؼ َ٘ ُٓ  ْٖ ِٓ َٛخ  ٌْ ُه َٝ                 ٍُ ِِّ حَ طَُ٘ َِّ٘ل٤ِق )ِدسَّ َِ حُ ُؿ ََّ  )حُٞحكَ( (5/96حُ

ـــَض١َِّر:٭ ُّ  اٌ

٤ََّق حُِزٖ: ِٓؿٚ رخُٔخء. َٟ ٤٠ََِّق ٛٞ حُِزٖ حُِٔٔٝؽ رخُٔخء، ٖٓ  ُٔ حُِزٖ حُ
(3)

ُٝوي ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ  

 أر٢ ٗٞحّ:

، ََ ـَ ْوٍَِش ُْ طُ ُٓ خَؿ٢ْ  ـَ ُِٞ ِك ـْ َ٣                     ِٖ ُٙ رِخَُِّزَ ٌُ ـْ ْْ طَ َض١َّرِ َُ ُّ  )حَُؿِ( (2/94) اٌ

 

 

 
                                                           

 .276]درر[، صالمصدر السابق  -1
 .209]دّر[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -2
 .457ص]ضوح[، المصدر نفسه  -3
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 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌخّش:

َّٕ أر ٗٞحّ ٗخػَ حُؤَس رال ٓ٘خُع كال رُيَّ إٔ طٌٕٞ ألُلخظٜخ ٝٓؼخ٤ٜٗخ ٌٓخٗش حُٜيحٍس ك٢  خرٔخ أ

ٗؼَٙ، ٌٝٛح ٓخ طز٤٘خٙ ك٢ ٗؼَٙ، اً أٗٚ أٗزؼٜخ ٝٛلخ ٢ٛ ًَٝ ٓخ ٣ظؼِن رٜخ كٞٛلٜخ ٢ٛٝ ًَّٝ كؼ٘ذ، ػْ 

ك٤ٜخ ٝٛق ٓؼخَٛٛخ ٣َ١ٝوش ١زوٜخ ٝٓخ طللع ك٤ٚ ٖٓ ُهخم ٝىٗخٕ ٝؿَحٍ ٝحٌُئّٝ حُظ٢ طَ٘د 

ٝٓٞح١ٜ٘خ ٝٓـخُٜٔخ ٝٓخه٤ٜخ ح١ٌُ ٣ويٜٓخ، رَ اٗٚ ٝٛق ٍٝحثلٜخ ٝأُٞحٜٗخ ١ٝؼٜٔخ ٝٗ٘ٞطٜخ ٝػيى أٓٔخثٜخ 

 كؤريع ك٢ ًُي أ٣ٔخ اريحع.

 ٝٓ٘ظطَم ك٢ ح٥ط٢ ًًَٙ ا٠ُ حألُلخظ حُيحُش ػ٤ِٜخ:

 أعّبء ػَّٛ اٌخّش:

ـــُش: ّْ  ٭اٌَخــ

ٌَُٓٔ ٖٓ حَُ٘حد ٝأَٛ حُٔخىس  ٟٓٞٞػش ُِظـط٤ش ٝحُٔوخُطش  -هَٔ -٣طِن ُلع "حُؤَ" ػ٠ِ ًَ 

ك٢ حُٔظَ.
(1 )

ًَْض كظ٠ أىًٍض أٝ حهظَٔص أٝ َِ ح ألٜٗخ طؤَ حُؼوَ أ١ طـ٤٘ٚ أٝ ألٜٗخ طُ ًَ ٤ض حُؤَ هٔ ِٔ ُٓ ٝ 

ألٜٗخ طوخَٓ حُؼوَ أ١ طـط٤ٚ.
(2)

  َُ ؼَ ًْ ٌغ ٝأَ ِٓ ٌْ َؿخ ْٓ َُ ح ْٔ ٝؿخء ك٢ ًظخد كوٚ حُِـش َٝٓ حُؼَر٤ش ُِؼؼخُز٢: "حَُو

لَخٌص" ِٛ حُٙ  َٞ ِٓ خ  َٓ
(3 )

 

 ًْ ًِ ح ك٢ حُي٣ٞحٕ طَىى  ًَ ٖ َٓس ٖٓ ًُي هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ اكيٟ ٤ٝػالػ خأٍرؼكٞح٢ُ َُ حُؤَ ًؼ٤

 ه٣َٔخطٚ:

ِٖ َػ٠َِ  شِ أَْػ ّْ خثَِٜخ )             ثَِٜخ،الرِآ اٌَخ َٔ ْٓ َٖ أَ َٔ َٜخ أَْك ِّٔ َٓ  )ح٣َُٔغ( (1/12َٝ

ـَشحُ:٭ ّْ  اٌَخـــ

ُّٚ ٖٓ حُؤَ ٢ٛٝ ٓخ أٌَٓ ٖٓ ػ٤َٜ حُؼ٘ذ أٝ ٖٓ ؿ٤َٙ. سُ أََه ََ ْٔ حَُو
(4)

ؿخء ًًَٛخ َٓس ٝحكيس  

 ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

رَــــَؼــشٌ ٣َْلـــ٤َـــخ رِــَٜــــخ ٍْ ْٕ               أَ ٌٝف، ٝرََي ٍُ ٌِْذ، ٝ  ٓـِٝء ح٣َُٔغ() (1/398)هَ

اُذ:٭  اٌـــــــــشَّ

َّٕ ٛخكزٜخ ٣َطخف اًح َٗرٜخ. حُف ٢ٛ حُؤَ أل ََّ حُ
(5 )

 ػَ٘س َٓس ٖٓ ًُي هُٞٚ:  ؿخء ًًَٛخ طٔغ

اذُ ٝ حَٛخ، اٌشَّ َٞ ْٛ أَصْ  أ َُ ٍَ  ْٕ اِ َْض ك٢ِِ٠َْ )                َٝ ِٕ، ٝهََِِّ َؼخ َٔ  )ح٣َُٔغ( (8/353رََُِؾ حُ

 ٭اٌؾّٛي:

 ٍُ ٞ ُٔ َ٘ َّٕ ُٜخ ػٜلش ًؼٜلش حُ خ طَ٘ٔ ر٣َلٜخ حَُّ٘خّ أٝ أل ٢ٛ حُؤَ أٝ حُزخٍىس ٜٓ٘خ. ٤ٔٓض رٌُي ألَّٜٗ

ْٜ. ٝه٤َ ألٜٗخ ط٘ظَٔ ػ٠ِ حُؼوَ كظٌِٔٚ ٝطٌٛذ رٚ. ُّٔ حُ٘ٔخٍ أٝ ألٜٗخ طـٔغ َٗٔ ٗخٍر٤ٜخ أ١ ط٠
(6)

ؿخء  

 ًًَٛخ ٓض َٓحص ك٢ حُي٣ٞحٕ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

خك٤ِشٌ  َٛ  ُْٚ٘ ِٓ ُّٛي  كَؤ٤١ََُْذ  خٍم أَِى٣ُذ )                َؽ َٓ َٜخ  ِٓ ؤْ ٌَ  )حُٞحكَ( (٣7/31َطُُٞف رِ

 

 

                                                           

 .2/332]خمر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -1
 .254]خمر[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-2
 .319الثعالبً، فقه اللغة و سر العربٌة، ص -3
 .254]خمر[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -4
 .286]روح[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -5
 .486ص ]شمل[، بطرس البستانً، محٌط المحٌط -6
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 ٔؼٛرٙب فٟ طش٠مخ ػقش٘ب:

ــــــــالُف:  ٭اٌغُّ

. َِ ْؿ َِّ ٍّ رخُ ٍْ ٍَ رخ٤َُِي ٝال َى ْٜ َٛخ ٖٓ ؿ٤َ َػ َُ ٤ ِٜ ُّٔالف ٢ٛ حُؤَ حُظ٢ طََلََِّذ َػ حُ
(1 )

ؿخء ًًَٛخ 

 َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

 َِ ٌْ رِ ، فَخ  العُ َٝ ٍّٕ َِ َى ِٖ )          ك٢ِ هَْؼ ٤ْ١ِ َٝ  ٍٍ ْٖ هَخ ِٓ  ِٕ َػخ ٍْ  )حُٞحكَ( (1/449ََُٜخ ِى

 ٭إٌَــجِــــ١ـــــُز:

ُى كظ٠ ٣٘ظي أٝ ٣ِو٠ كظ٠  ََ ٌُ أ١ ٣ُْظ ْ٘زَ ٢َّ رٚ ألٗٚ ٣ُ ِٔ ُٓ ٌَ ٖٓ ػ٤َٜ ٝٗلٞٙ.   حُ٘ز٤ٌ ٛٞ حُِٔو٠ ٝٓخ ُٗزِ

٣ـ٢ِ.
(2)

ر٤ذ..  ًِّ ٝهخٍ حُؼؼخُز٢ ٢ٛ حُؤَ ٖٓ حُ
(3)

 ُٝوي ؿخء ًًَٛخ ك٢ هُٞٚ: 

َػخ٢ِ٘١ِ، َٝ ْص ٣ََيحَى  ٌَ ْٖ                  كََيِع حُظ٢ َٗزَ ِٓ َى،  ٍُّ َِ ) َٔج١ِزِ ّلِِلِ َى ُؿ ٍْ  )حٌُخَٓ( (6/358حألَ

 ٔؼٛرٙب فٟ ِضخٙب ِٓ ػذِٗ:

َؾْؼَؾَؼخُ: ُّ  ٭اٌ

حُٔ٘ؼ٘ؼش ٢ٛ حُؤَ حُظ٢ هي أٍم ِٓؿٜخ.
(4)

 ُٝوي ؿخء ًًَٛخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

 ْٖ ِٓ َٛخ  ٌْ ُه َؾْؼَؾَؼخ  َٝ ٤ٍْض، ُِ َٔ َِّ٘ل٤ِق )               ًُ َِ حُ ُؿ ََّ سَ حُ ٍَّ ٍُ ِى ِِّ  حُٞحكَ() (5/96طَُ٘

 اٌِقـــْشُف:٭

ٌٞ ؿ٤َ ِٓٔٝؽ ٝهَٔ َٛف أ١  ٌف" أ١ ٓل َْ ِٛ ُف: حُوخُٚ ٖٓ ًَ ٢ٗء، ٣وخٍ "َٗحٌد  َْ ِٜ حُ

ؿ٤َ ِٓٔٝؿش.
(5)

 ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ أٍرغ َٓحص ٖٓ ًُي هُٞٚ: 

َّ َٗي٣ ح ٍَ ح  ًَ اِ رَ ــــَٝ َْ ْٖ            َيْٙ ــــٌْ َػ ْشفِ كَخْهََػ ْٙ ) ثبٌقِّ زَِي ًَ َْٜ٘خ   )حََُٓ( (1/129ِٓ

 ٔؼٛرٙب فٟ لذِٙب:

َْٕذِس٠ُظ:  ٭اٌَخ

٢ٛ حُؤَ حُوي٣ٔش. حُو٘ي٣ٍْ
(6 )

 ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: ُٝوي ؿخء  ًًَٛخ

ْض  َٔ َك ُّ حَُٝ ٝ َُ ًُ َٛخ  ٍَّ َٜخ ح   ٤ُِـ  اللَى ِٔ ْٖ ١َْؼ َْٕذِس٠ظُ ــ    ــــِؾ  ٝ َكخَُْض َػ  )حُول٤ق( (2/223) ٌَخ

 اٌُؼمــــــبُس:٭

، أ١ الُٓظٚ. َّٕ حُؼوخٍ ٢ٛ حُؤَ حُظ٢ ػخهَص حُيَّ
(7)

 ًًَص ػٔخ٢ٗ َٓحص ك٢ حُي٣ٞحٕ ٖٓ ًُي هُٞٚ: 

٣َْلخَٗ  ٍَ لَ               ،بسُ ــــــاٌُؼمَ خ ــَ ٜـــأَْػطَْظَي  ِٔ ْٗ ْٖ ٤ََُِِْي ح ِٓ  َٕ َكخ ٍُ )ــــَٝ  )ٓوِغ حُز٢٤ٔ( (1/158خ

ـــخُ:٭ َِ ـــَذا ُّ  اٌ

ظَُٜخ َٝػظُوَْض. ًَ ََ َْ٘ض َك ٌَ خَِٜٗخ كظ٠ ٓ ٌَ َٓ حُٔيحٓش ٢ٛ حُؤَ حُظ٢ أى٣ٔض ك٢ 
(8 )

ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ 

٢ ػَ٘س َٓس ٖٓ ًُي هُٞٚ ٓز٤٘خ ٗيس كزٚ ُٜخحػ٘
: 

خِ ُكذُّ  َِ َذا ُّ ُض رَِٜخ،اٌ ـْ ِٜ َُ ٌْ ُٓ  ،                ْْ ََِٛخ، ك٠َْ  َُ ٤ْ ـَ ُِ ،  )حٌُخَٓ( (2/335) ال٣ُْزِن ك٢َِّ

 

                                                           

 .346]سلف[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -1
 .875]نبذ[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط-2
 .312الثعالبً، فقه اللغة وسر العربٌة، ص -3
 .368ابن السكٌت، األلفاظ، ص -4
 .423]صرف[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -5
 .266، صابن السكٌت، األلفاظ -6
 .265نفسه، المصدر  -7
 .320غة وسر العربٌة، صلالثعالبً، فقه ال-8
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 ٔؼٛرٙب فٟ ٚلذ ؽشثٙب:

 ٭اٌَقجُُٛذ ٚاٌَغجُُٛق:

ََِد ُؿْيٝس ٢ٛٝ ًٌُي حُؤَ. ُٗ ََ أٝ  ًِ زُُٞف ططِن ػ٠ِ ٓخ أُ َٜ كخُ
(1 )

زُُٞم ك٢ٜ حُؤَ حُظ٢  ـَ ٝأٓخ حُ

هالف حُٜزٞف.طَ٘د ك٢ حُؼ٢٘ ٢ٛٝ 
(2 )

ُٝوي ؿخء ًًَ حُٜزٞف ُِيالُش ػ٠ِ حُؤَ حُظ٢ طَ٘د ٛزخكخ 

 ٝحُـزٞم ُِيالُش ػ٠ِ حُؤَ حُظ٢ طَ٘د ك٢ حُؼ٢٘ ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َْ ٣َْزو٠َ، زَخٍد ٤َُْ َٗ ظَّْغ ٖٓ  َٔ ٟ            طَ ََ َْ رُِؼ َٛ ٟ  اٌَغجُٛقِ َٝ ََّ جُٛذِ ُػ  )حُٞحكَ( (4/96) اٌقَّ

 أٌٛأٙب:ٔؼٛرٙب فٟ 

لَحء ٝحُِٔػلَس  َّٜ ٜزخء ٝح٤ٌُٔض ٝحُ َّٜ ؿخء ك٢ أىد حٌُخطذ الرٖ هظ٤زش: " ٖٓ أُٞحٕ حُؤَ: حُ

ٝحُز٠٤خء ٝحُلَٔحء"
(3)

ٜٓ٘خ ك٢ ٗؼَٙ: حُز٠٤خء، حُٜلَحء، حُلَٔحء، حُٜٜزخء،  خًًَٝ أرٞ ٗٞحّ هٔٔ 

 ٝح٤ٌُٔض.

 اٌقفشاء: –٭اٌج١ضبء 

ًًَٛٔخ ك٢ ر٤ض ٝحكي ٣ٜق ك٤ٚ أرٞ ٗٞحّ ُٕٞ  حُز٠٤خء ٝحُٜلَحء ٖٓ أُٞحٕ حُؤَ ُٝوي ؿخء

 حُؤَ هزَ حُِٔؽ رؤٗٚ أٛلَ ٝرؼي حُِٔؽ ٣ٜزق أر٠٤خ كوخٍ:

ِؽ،  َفْفَشاءُ َٝ  ِْ َٔ ََ حُ ِْوَخَى ُىََٜٝٗخ )        رَْؼَيُٙ، ث١ََْضبءُ هَْز ٣ ِْ ْٔ َّ٘ َؼخَع حُ ُٗ  َّٕ ؤَ  )حُط٣َٞ( (3/453ًَ

 اٌسّشاء:٭

 ًًَٛخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ كَٔطٜخ رخٍُٞى كوخٍ:ٖٓ أُٞحٕ حُؤَ: حُلَٔحء ُٝوي ؿخء 

ِْ٘ي، ال، ٠ِ٤ُٝ طَْزيِ  ال ِٛ ْد ا٠َُِ  ََ ْٖ    طَْط ِٓ ِى  ٍْ َٞ ْد َػ٠ِ حُ ََ ْٗ ح َشاءَ َٝ ّْ ِى ) َز ٍْ َٞ خُ  حُز٢٤ٔ() (1/117ًَ

جَبُء:٭ ْٙ  اٌقَّ

٤َْض رٌُي ُِٜٞٗخ )ر٤خٝ ٣وخُطٚ كَٔس(. ِّٔ ُٓ ْٜزَخُء ٢ٛ حُؤَ  َّٜ حُ
(4)

ؿخء ًًَٛخ طٔغ َٓحص ٖٓ ًُي  

 هُٞٚ:

خِء، َكظ٠َّ ط٤ََُِِٜ٘خ، الأَ  َٔ ٍَِٛخ رِخُ َّ               َىح َِ ٌْ ْٖ طُ جَبءَ كََِ ْٙ ٤ََِٜٜ٘خ ) اٌَق  )حُط٣َٞ( (1/453َكظ٠َّ طُ

١ُْذ:٭ َّ  اٌُى

٤ُْض ٢ٛ حُؤَ حُظ٢ ك٤ٜخ ٓٞحى ٝكَٔس. َٔ ٌُ حُ
(5 )

 ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ أٍرغ َٓحص ٖٓ ًُي هُٞٚ:

رََ٘ ٝ ََ ْٗ ْٖ ـــــــح ِٓ ١ْذ  َٜخ  َّ ح )ـــــََ ََٜٗ ـــــطََيُع ح٤َُِّْ       ُو ٍَ  )ٓـِٝء حََُٓ( (2/145خ

 ٔؼٛرٙب فٟ ٔغجٙب:

: ُّٞ ِٚ  ٭اٌُخْغَش

ٝ رٖ أَٗٞٗٝحٕ ٖٓ ِٓٞى حُؼـْ. َُ ْٔ ١َِّٝ َٗحد ٓ٘ٔٞد ا٠ُ ُه ََ ْٔ حُُو
(6)

ُٝوي ؿخء ًًَٛخ َٓط٤ٖ ٖٓ  

 ًُي هُٞٚ:

َد  َْ َّ٘ ٟ حُ ََ َِِِّٛش ك٤َِٜخ،كَظَ خألَ ًَ                  َٕ َّٞٔ َّٞ ٣َظََل ِٚ ِّ ) ُخْغَش َيح ُٔ  )حُول٤ق( (7/386حُ

 اٌىشخ١خ:٭

ِه٤َشُ: هَٔ ٓ٘ٔٞرش ا٠ُ حٌَُم أكي أك٤خء رـيحى. َْ ٌَ حُ
(7 )

 ؿخء ًًَٛخ َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ََ ٖٓ حُـ    َوْشِخ١َّخ ٣ِٞ ُى حُطَّ َُ َٓ      ــ        طَْظ ٢ُُٔ حألَ ح، ٝطَْز ًَ ٤ ِٜ ِٖ هَ  )حَُٔ٘ٔف( (6/332) الَػ٤ْ

 

 

                                                           

 .3/414]صبح[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -1
 .544]غبق[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -2
 .168ابن قتٌبة، أدب الكاتب، ص -3
 .438]صهب[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -4
 .791]كمت[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -5
 .231]خسر[، ص نفسهمصدر ال -6
 .5/43]كرخ[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -7
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 ُوَٕـــــــــــــب٘ــــــــب:

 ٭اٌجِــْىـُش:

َُّ كؼٍِش ُْ  ٠ً٘ أرٞ ٗٞحّ رِلع "حُزٌَ" ػٖ حُؤَ حُظ٢ ُْ ٣ٜٔٔخ أكي هزِٚ؛ كخُزٌَ ُـش: أٍٝ ٢ٗء ًٝ

ْؼَُِٜخ. ِٓ ٣ظويَّٜٓخ 
(1 )

 ُٝوي ؿخء ًُي ك٢ هُٞٚ:

و٢ِِ٘  ْٓ صْ  اٌجِْىشَ كخ ََ َٔ ِْ )                  حَُّظ٢ِ حْهظَ ِك ََّ ٤ِْذ ك٢ حُ َّ٘ ٍِ حُ خ َٔ  حُٔي٣ي() (2/392رِِو

: ِْ  ٭اثٕخ اٌذَّ
" ػٖ حُؤَ ًُٝي ٗٔزش ُإلٗخء ح١ٌُ طللع ك٤ٚ، ًُٝي ك٢  ٍّٕ ٠ً٘ أرٞ ٗٞحّ رخُظ٤ًَذ حُِلظ٢ "حر٘ش حُي

 هُٞٚ:

ِٝ ٣َلْ  َٔ ــــَىح ْٖ ُه ِٓ ْٙ ــــــــ٢َ  ٍِ ِّْ ــــِخ اٌـــــثبْثَٕ             خ هَ  َذ ْٙ )ـــــَٝ ٍِ  )ٓـِٝء حََُٓ( (1/212خ

 

ُْٕذ َػْؾش :٭  ثِ

ٌ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٝ ًُي ك٢ ً٘ٔخ ٠ً٘ أرٞ ٗٞحّ رخُظ٤ًَذ حُِلظ٢ "ر٘ض ػَ٘" ػٖ حُؤَ حُٔؼظوش ٓ

 هُٞٚ:

ُْٕذ َػْؾش   ـ  ثِ ُٛ  ْٞ هَّْض، كََِ ٍَ َٝ لَْض،  َُّ ظَ      َٛ ًُ حَف  ٍَ  َِ  )حُول٤ق( (4/386ِّ )الــ    رَّْض َػ٠َِ ح٤َُِّ

ُْٕذ اٌَؼَٕبل١ِِذ:٭  ثِ

٠ً٘ أرٞ ٗٞحّ ػٖ حُؤَ حُٔؼٍٜٞس ٖٓ حُؼ٘ذ رخُظ٤ًَذ حُِلظ٢ "ر٘ض حُؼ٘خه٤ي" ٗٔزش ا٠ُ ػ٘وٞى 

 حُؼ٘ذ ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

 َٜ ُٓ  ٍَ خ ٣ٍِوَُ٘خ،الَٛ َٗخ           َٗخ أَرَخ َُ ُْٕذ َْٝٗل  )ح٣َُٔغ( (5/127) اٌَؼَٕبل١ِذِ ثِ

:٭ َُ  اٌَسَشا

 أ٠٣خ ٠ً٘ أرٞ ٗٞحّ رِلع "حُلَحّ" ػٖ حُؤَ ك٢ٜ ٓلَٓش ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

 َٔ َٖ ـــحْكظِ ِٓ َِ ــــاٌسَ خًء  َهظْ  َشا       ــ         ُّٜ ــَٝ خ َػ٠َِ حُ ؟!ـــًٔ ٍْ  ( )ٓـِٝء حُول٤ق(4/142) ََ

اُء ٚاٌَذاُء:٭ َٚ  اٌَذ

حُيٝحء ٝحُيحء ػٖ حُؤَ؛ ك٢ٜ ىٝحء ُٚ ٖٓ ّٛٔٞ حُل٤خس ٜٝٓخثزٜخ ٝىحء  ًٔخ ٠ً٘ أرٞ ٗٞحّ رِلظ٢

 ُٔخ طٔززٚ ٖٓ ٓوْ ك٢ حُـْٔ ٝر٤خٕ ًُي ك٢ هُٞٚ:

حٌء، ََ َّ اِْؿ َٕ حَُِّٞ ِ ٢ كَب ِٓ ْٞ َْ٘ي َُ َِِٟٚٔٝ              َىْع َػ ٢َِٛ  َدا خَْٗض  ًَ  )حُز٢٤ٔ( (1/3)اٌذَّاُء رخَُّظ٢ِ 

 ألثبس ٚا٢الداألٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األٚأٟ ٚا

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األٚػ١خ:

 اٌمذذ: –٭اإلثش٠ك 

ِْزَُِشٌ. ٌْ ٝرُ ٣َُِن: ُلع كخ٢ٍٓ ٓؼَد ٝٛٞ اٗخء ُٚ ػَٝس ٝكَ كخإِلْر
(2 )

٣ٌٕٞ ُِٔخء ٝحَُ٘حد ؿٔؼٚ 

أرخ٣ٍن.
(3 )

ٝأٓخ حُويف كٜٞ اٗخء ٣َ٘د ك٤ٚ ٣ٝٔظؼَٔ ٌُِز٤َ ٝحُٜـ٤َ ٓ٘ٚ ٝال ٣وخٍ هََيٌف اال اًح ًخٕ كخٍؿخ، 

حُـٔغ أَْهَيحٌف.
(4 )

 ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

ؼ ال َٔ ـْ دٍ طَ ََ َ١ًِ ١  ََ ْٔ َٗ ٣َِـــــهَْي رَ                 خ ر٢ِ  ََ حإِلْر ًَ  )حٌُخَٓ( (4/85خ )ــــَن ٝحُوََيكَ ـــخ

 ٝؿخء ًًَ حإلر٣َن ر٤ٜـش حُـٔغ "أرخ٣ٍن" ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

                                                           

 .49]بكر[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -1
 .1]أبر[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -2
 .1/278]برق[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -3
 .611]قدح[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -4
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حَى ُِوَ ـــــَكزَّ  ًَ ح  ؿَ  كِ ــــبِس٠ــــأَثَ ك٢                     خــــخكً ـــٌَ ُِّ  )ٓـِٝء حََُٓ( (6/81خِؽ )ــــحُ

حُ:٭ َٚ  اإِلَدا

سُ اٗخء ٛـ٤َ ٖٓ ؿِي، ؿٔؼٚ أىحٟٝ. َٝ حإِلَىح
(1 )

 ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "أىحٟٝ" ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

خرَشٌ  َٜ َِْ٘خ: ِػ حُم؟ هُ ًَ ِٜهلخُف             كوخُض: ٖٓ حُطُّ َٚ َُ ) األََدا ْٔ ُْ َه َُُٜ ٠ ـَ  )حُط٣َٞ( (9/168طُْزظَ

 اإلٔبء: ٭ 

. ٍٕ حإلٗخء ٛٞ حُٞػخء ٝه٤َ هخٙ رٞػخء حُٔخء ؿٔؼٚ آ٤ٗش ٝأٝح
(2 )

ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُٔلَى "اٗخء" 

 ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

ََ طَُ٘ٞكٍَش، َٖ رَْل ْػ ََ ْٗ ح أَ ًَ ٟ، اِ ٍَ َٜخ ٤ًؼخ ك٢          َٓ ِٔ َٖ َؿ ْػ ََ ِْ ) إَِٔبء  ًَ َّٔ وَ  )حُط٣َٞ( (16/390ُٓ

ُق: –اٌجَبِط١َخُ ٭  اٌضِّ

 ْٔ ح١ٍ. ألكخُزخ٤١ش اٗخء ٖٓ ُؿخؽ ٣ُ َٞ ٖٓ حَُ٘حد ؿٔؼٚ رَ
(3 )

ُم كٜٞ ٝػخء حُؤَ.  ِِّ ٝأٓخ حُ
(4 )

ؿخء 

 ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

 َٖ ْٖ ر٤َْ َٓ ُػٍٞى ك٢ ٣ََي١ْ ؿَ             ِصقِّ ٝ خ  ـــــثَبِط١َ ٣خ  ِّ٘ ـــــَٝ ـَ ُ٣ ٍٝ  )حُٞحكَ( (٢1/441 )ـــــخ

 ؿخء ُلع حُِم ر٤ٜـش حُـٔغ "ُهخم" ك٢ هُٞٚ:ًٔخ 

 َِّ ْٖ َؿ ِٓ خِكُذ  َٔ لَبقِ َٓ ٟ،      اٌضِّ ََ ُْ )   َػ٠َِ حُؼَّ ٍٕ َؿ٢ٌِّ٘ ٣َٝخرِ ٣َْلخ ٍَ خُع  ـَ ْٟ أَ  )حُط٣َٞ( (2/221َٝ

 اٌجَبلُُٛي:٭

حُزخهٍٞ ٛٞ حٌُٞد : ٝٛٞ ٗزٚ ًؤّ ٣َ٘د ك٤ٚ، ؿٔؼٚ رٞحه٤َ.
(5 )

ََ َٓس ٝحكيس ر٤ٜـش حُـٔغ  ًِ ًُ

 "رٞحه٤َ" ػ٠ِ ُٕٝ "كٞحػ٤َ" ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

أْ  ٍَ  ََ أَٟ ح٤ُِّ٘ ٍَ  ْٖ َٔ ؼٍَذ،       كَ ًَ  ْٖ ِٓ  ِٖ ََ اِ   ١َ حَُؼ٤ْ ٟ ح٤ُِ٘ ٍَ خ أَ َٔ ًِ ك٢  الكَ ال١ِ َٛ  )حُز٢٤ٔ( (2/364)اٌجَ

: ٭  اٌُســــــكُّ

: ٝػخء حُط٤ذ. حُُلنُّ
(6 )

 لن:ؿخء ًًَٙ َٓس ٝحكيس ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ حُٜ٘ي رخُ

، ِّ ــٞ ـُ َٖ ُٗــ ٌَ رَـــ٤ْــ ـــ َٔ ٍِ           هَــــ ْي َّٜ ٌذ ك٢ حُ ِٛ  )ٓـِٝء حََُٓ( (10/288) ُزمّ بَٗخ

 اٌَخِش٠طَخُ:٭

يُّ ػ٠ِ ٓخ ك٤ٚ. َ٘ حُو٣َطش ٝػخء ٖٓ أىّ ٝؿ٤َٙ ٣ُ
(7)

ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "هَحث٢" ك٢ هٍٞ أر٢  

 ٗٞحّ:

ظَْلوِز٢ِ ْٔ خثِِن )                 حُزََ٘خِىِم،َخَشائِِظ  ُٓ َٗ ٍَ وٍَن ٖٓ حُوََ٘خ  ِٗ  )حَُؿِ( (7/303ٝ

 

 

 

                                                           

 .6]أدا[، صالمصدر السابق  -1
 .20]أنى[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -2
 .43]بطً[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة -3
 .306الثعالبً، فقه اللغة وسر العربٌة، ص-4
 .1/326]بقل[، أحمد رضا، معجم متن اللغة -5

.144لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة، ص- 6 
 .2/255]خرط[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة -7
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: ُّْ  ٭اٌــــــَذ

ُّٕ رؤٗٚ حَُحهٞى حُؼظ٤ْ ًخُُلذِّ اال أٗٚ أ١ٍٞ ٓٔظ١ٞ حُٜ٘ؼ ش، أٓلِٚ ًَأّ حُز٠٤ش كال ٣وؼي ٣ؼَف حَُي

إٔ ٣للَ ُٚ. الا
(1 )

ك٤ٚ. ُٝوي أط٠ أرٞ  ُٝوي حهظَٕ ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ رًٌَ حُؤَس كٜٞ حُٞػخء ح١ٌُ طللع

" ٖٓ ًُي هُٞٚ ك٢ حُؤَس:ظٗٞحّ ػ٠ِ ًًَٙ حػ٘ ِّٕ  ٢ ػَ٘س َٓس؛ طٔغ ر٤ٜـش حُٔلَى "حُيَّ

َٛخ ك٢  ََ َّٕ َِٛي٣ ؤَ ًَ ِّْ ٢ٌِ اٌذَّ ٤ُِِذ )                   ٣َْل َّٜ ِّْ هَخرََُِٚ حُ حسَ حُوَ ََ  )حُٞحكَ( (9/31هِ

 ٝػالع ر٤ٜـش حُـٔغ "ىٗخٕ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ـــَ٘ــــــِٝىَٗـ ْٔ ــ ُٓ  ٍٕ َٔ               ـَيحصٍ ـــــــخ ـْؼـــَِ ِٔ ــــُٓ  )ٓـِٝء حََُٓ( (8/113َيحِى )ــــخٍص رِ

 اٌُضَخبَخخُ:٭

حُِؿخؿش حإلٗخء أٝ حُوطؼش ٖٓ حُِؿخؽ.
(2) 

 ًًَص ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َْٜ٘خ ك٢  ِٓ ْزُض  ٌَ َٔ َخبَخخِ كَ رَشً، اٌضُّ َْ خَْٗض َُُٚ َكظ٠َ             َٗ زَخًكخ )ًَ َٛ زَخِف  َّٜ  )حٌُخَٓ( (8/84حُ

 اٌطَـــــــبُط:٭

ُد ك٤ٚ، ؿٔؼٚ ١خٓخص. ََ ْ٘ حُطخّ اٗخء ٣ُ
(3 )

ٍٝى ر٤ٜـش حُـٔغ "١خٓخص" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ 

 ١خٓخص حُؤَ رخٌُٞحًذ:

ح  ًَ ََّ رَِٜخ َػ٤ََِْ٘خ، اٌطَّبَعبداِ ًُ                ٍُ َٕ ر٤َََْ٘٘خ كٌََِي ٣َُيٝ َّٞ ٌَ  )حُٞحكَ( (4/169)طَ

 اٌٛطت: –اٌؼٍجخ ٭

ٌد.الكخُؼِزش ػزخٍس ػٖ هيف ٟوْ ٖٓ ؿِٞى حإلرَ أٝ ٖٓ ه٘ذ ٣ُْلَُِذ ك٤ٚ، ؿٔؼٚ ُػٌَِذ ٝػِ 
(4 )

ٝأٓخ 

ُم ك٤ٚ حُِزٖ ٝحُٖٔٔ. ِِّ ح١ُٞذ كٜٞ حُ
(5)

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

 َُ ِٔ ٣َْل ْطتَ َٝ َٛ ُُِق  الَٝ              ،ةَ الاٌؼِ ٝ اٌ ْٜ ٣َِنِ  الاِ ٣َ َِ اِْر ْٔ  )حَُٔ٘ٔف( (3/307) َُِل

 اٌمِـــــّـطش:٭

حُؤطَ ٛٞ ٝػخء حٌُظذ.
(6 )

ََ ك٢ هُٞٚ: ًِ ًُ 

٣ٍِـ   ح ََ ًَ  ََ َٖ َؿ٤ْ ْئ٤ِٔٗ ُٔ َّ حُ ُٚ ك٢        ــ        َػِي َّٔ َٛ َٖ ٤ِِّْ َٔ ْطش  َّ ٣ُ َّ  )حُول٤ق( (8/202) لِ

 اٌىأط:٭

: حإلٗخء ٣َ٘د ك٤ٚ، ٢ٛٝ ٓئٗؼش ؿٔؼٜخ ُّ ؤْ ٌَ ًِجَخّ. حُ َٓخص ٝ ؤْ ًَ  (7)ًُُئّٝ ٝأًَُئّ ٝ
ُٝوي ؿخء ًًَٛخ 

ًَ ٖ َٓس ٝحهظَٕ ًًَٛخ رًٌَ حُؤَ. كـخءص ر٤ٜـ٤ٝأٍرؼ خك٢ حُي٣ٞحٕ طٔؼ ؤّ" رخُِٜٔ ٝؿ٤َ ش حُٔلَى "

 ِٛٔ "ًخّ" ٖٓ ًُي هُٞٚ ٝحٛلخ طٞٛؾ حُؤَس ك٢ حٌُؤّ:

َءَٛخ ْٞ َٟ  ٟ ََ َِ  طَ ِٛ طَخِء ) اٌَىأْطِ ٖٓ ظَخ ـِ ْٕ َؿط٤َْظََٜخ رِ خ١ًِؼخ      َػ٤ََِي ٝاِ  )حُط٣َٞ( (9/9َٓ

                                                           

 .2/459]دنن[، المصدر السابق  -1
.294]زجج[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة - 2 
.475]طاس[، صالمصدر نفسه - 3 
.4/180]علب[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 4 
.5/775]وطب[،  نفسهالمصدر  - 5 
.309الثعالبً، فقه اللغة وسر العربٌة، ص - 6 
.668]كأس[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة - 7 
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 ٝهُٞٚ:

 َّْ َْ٘ي حَُٜ َِّ َػ َٓ َٝ          ،٢ ِٓ كًخ ٓغ حَُلخ َْ ِٛ  ٟ َٞ ُْ حَُٜ  )ح٣َُٔغ( (1/228) ثبٌَىبطِ أُْك

ًُُئّٝ" ٖٓ ًُي هُٞٚ: "ٝ " ٌّ ٞح ًْ  ٝر٤ٜـش حُـٔغ "أَ

ح،   ََ َٛ ُْ ِٚ، أَ ٤ ِٔ َٝ حُوَ َِ        أَْرََِؾ، ك٠َْلَخ ًَقُّ ح٤َُِّ وَْظُٚ  اطَ َٓ َٛ ٟ ) أَْو ََ ٌَ  حَُؿِ() (3/149حُ

ْلزُ  َٓ  ٢ِ َٖ أََّٗ٘ ٍَ حَُؼ٤ْ يَّ ِّ ــــــــًَ َيح ُٔ ِٖ حُ ْص َػ ََّ َؼ َ٘ ،        ٝحْه ُّ  )حُول٤ق( (1/223) اٌُىُؤٚطُ ٞ

ـــــَضاَدحُ: ُّ  ٭اٌ

ُْ أكيٛٔخ ا٠ُ ح٥هَ. حُِٔحىس ٝػخء حُٔخء اًح ًخٕ ٖٓ أى٤ٔ٣ٖ ٠َُ٣
(1 )

ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "ِٓحى" 

 ك٢ هُٞٚ ٓ٘زٜخ طيكن حُؤَ ٖٓ حُيٗخٕ رظيكن حُٔخء ك٢ حُِٔحىس:

ُٛــــــــــــ ٌُ ْٗــلَــ ِٙ ٞأَ ح َٞ ََ أَْكـــ ــْؼــ ِٓ            ٍٖ ــَضادِ َّٕ رِطَــْؼـــ َّ  )ٓـِٝء حََُٓ( (9/113) اٌ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ أٚأٟ اٌطجخ:

 ٭اٌجشِخ:

.طؼَف  ٌّ ح ََ ٌّ ٝرِ ََ ٌّ ٝرُ َْ شُ رؤٜٗخ حُويٍ حُٜٔ٘ٞػش ٖٓ كـخٍس، حُـٔغ رُ َٓ َْ حُزُ
(2)

ؿخء ًًَٛخ ر٤ٜـش 

ّ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: ََ  حُـٔغ "رُ

ٝ ُٖ ٤ٌِ ِّٔ ِض حُ َٔ ح طََيَّٗ ًَ َِّ ٗخثِزَِش،           اِ ًُ لََُِٜخ ك٢ِ  ْٓ َُ ٢٠ُِ٣ُء أَ  )حُز٢٤ٔ( (3/381)اٌجَُش

 ٭اٌِدَؼبُي:

: هَهش  ٍُ َؼخ ـِ طٍِ٘ رٜخ حُويٍ، ؿٔؼٜخ ُؿُؼَ َٝؿَؼخثَِ.حُ
(3)

 ُٝوي ؿخء ًًَٛخ ك٢ هُٞٚ: 

َِ حَُّ٘خ ًْ ٌِ ٢ِِ رِ ـْ َٛخ،      طَ َِّ َِ َؿ ْٖ َؿ٤ْ ِٓ ٢ِٛ رـ٤َ  ٍِ  َُُِِٜخ حُطَّخ  )حُط٣َٞ( (3/350) ِخَؼبيِ ٣َُٝ٘

 اٌخــــــٛاْ:٭

. ََ ًَ : ٓخ ٣ٟٞغ ػ٤ِٚ حُطؼخّ ٤ُُِْئ ُٕ ح َٞ حُِو
(4) 

 هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:َٓس ٝحكيس ًُٝي ك٢ ًًَ 

 ٍِ َْ٘ي ُك٠ُٞ أ٣َْظَُي ِػ ٍَ ِْ ا َٛ ِي٣ًيح َػ٠َِ حَُؼْزِي ٝحَُؼْزَيٙ )اٌِخ َٗ  )حُٔظوخٍد( (21/130،         

 اٌذ٘ـــّـــــبء:٭

ح ػ٠ِ حُويٍ حُٔٞىحء ُلع "حُيٛٔخء" أٝ ٢ٛ حُويٍ ٓطِوخ. ًُ ٣طِن ٓـخ
(5 )

ص َٓس ٝحكيس ك٢ هُٞٚ: ََ ًِ ًُ 

بءُ ٝ َّ ْ٘ ،  طُْؼل٤َِٜخ َد ُٕ هَخ ٍَ( ٍِ ِّّ ِػ٤َخ ، أُ ِٕ ح ًَ زَِش  ح٥ ًَّ ََ ُٓ ظَْض،         َٗ ح  ًَ  )حُط٣َٞ( (1/350اِ

 

 

                                                           

3الثعالبً، فقه اللغة وسر العربٌة، ص - 1 
.37]برم[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 2 
.1/538]جعل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 3 
.216]خون[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط - 4 
.2/465]دهم[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 5 
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 اٌّشخـــــــً:٭

َُّ ٓخ ١ُزَِن  : حُويٍ حُٜٔ٘ٞػش ٖٓ حُ٘لخّ هخٛش ًٔخ ط٠ٔٔ رٚ حُويٍ ٖٓ حُلـخٍس، أٝ ٛٞ ً َُ َؿ َْ ِٔ حُ

ح أٝ ؿ٤َٛخ، حُـٔغ َٓحؿَ. ًٍ رٚ هي
(1)

ُٝوي ؿخء ًًَٙ َٓس ٝحكيس ُِيالُش ػ٠ِ ػّٔٞ حُويٍ ك٢ هُٞٚ ٓ٘زٜخ  

 ٛٞص ؿ٤ِخٕ حُويٍ رٜي٣َ حُللَ ٖٓ حإلرَ:

 َٝ  ً ْشَخ ُف َؿخ ِِ ٌِ َؼِذ                ٣ْو ْٜ ُٔ ٍَ حُ ٍُ َْٛي ِْٜي َِٛذ )  ُٙ ال٣َ َْ ُِ حُوَ ٞ ـَ  )حَُؿِ( (7/51رِ

 اٌقـــســـفخ:٭

ْللَشُ: هٜؼش ًز٤َس ٓ٘زٔطش ط٘زغ  َٜ َلخٌف.حُ ِٛ حُؤٔش، ؿٔؼٜخ 
(2)

 ؿخء ًًَٛخ ك٢ هُٞٚ: 

 ْْ ِٜ َِْض              ا٤َُِْ ِٓ ٍْ َُِْٛي هَْي أُ خ ٢َِ٘٣ أَ َٓ ـــــَفْســفَخُ ٝ ْٓ  )ح٣َُٔغ( (17/297ِم )الاِ

 اٌمِـــــــــْذُس:٭

ًََ، حُـٔغ هيٍٝ. ٌَ ْٗؼ٠َ ٝهي طُ : اٗخء ٣طزن ك٤ٚ أُ ٍُ حُوِْي
(3 )

حُٔلَى  ؿخء ًًَٛخ ٓض َٓحص؛ هْٔ ر٤ٜـش

 "هيٍ" ٝٝحكيس ر٤ٜـش حُـٔغ "هيٍٝ". ؿٔغ أرٞ ٗٞحّ ٤ٛـظ٢ حُٔلَى ٝحُـٔغ ك٢ هُٞٚ:

ٍَ حَُّ٘  أ٣َُْض هُُيٝ ٍَ    ،٠َِ َّٜ ًُٓٞىح ٖٓ حُ  ِّ ٍِ )   خ حُء ًخُزَْي ََ ْٛ َُ  َٖ ٤٤ ِٗ هَخ ََّ ٍُ حُ  حُط٣َٞ() (1/187ٝهِْي

 اٌّـٍؼـمـــخ:٭

َِْؼُن رٜخ  َِْؼوَشُ: ٖٓ أىٝحص حُٔخثيس، ٣ُ ِٔ حُطؼخّ، حُـٔغ ٓالػن.حُ
(4)

ؿخء ًًَٛخ ر٤ٜؾ حُـٔغ "ٓالػن"  

 ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

َِ ح٤َُ  َِ ك٢ِ ُه٠ُ أَُه ٖ الَٝ ِٓ  َٕ َْ لِ ْٜ خ ٣َ َٔ ؤََّٗ ًَ ِن،                   )حَُؿِ( (3/303) ِػكِ الَِ ِٓ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠غزمٝ ثٗ:

أَُة: ْٛ  ٭اٌَس

أَُد ػ٠ِ حُيُٞ ح٠ُوْ. ْٞ ٣طِن ُلع حَُل
(5 )

ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ حٌُِذ ك٢ َٓػظٚ ُٝوي 

 رخُيُٞ حٌُز٤َ ح١ٌُ حٗوطغ كزِٚ:

خِف،                ٝ الٝ َٜ ْ٘ ُٔ ِذ حُ ًَ ْٞ ٌَ ُٝ حُ ْٗزِظَخُص  الحٗو٠َِخ َْ٘يحِف ) اٌَسٛأَةِ ح ُٔ  )حَُؿِ( (5/93حُ

 اٌــــذٌـــــٛ:٭

ًََّ، حُـٔغ ىِ  ٌَ ٍٍ ُٝى٢ُِّ ِٝى٢ُِّ َٝى٢ُِّ.ء الحُيُٞ ٛٞ ٓخ ٣ٔظو٠ رٚ، ٓئٗغ ٝهي ٣ُ ٝأَْى
(6 )

ًًَ َٓط٤ٖ ر٤ٜـش 

 حُٔلَى "ىُٞ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

 ِٛ ٌْ ٍِ ) َوبٌذَّ ٞ ُٔ ِف ٖٓ حُُٜ َْ ُق رخُطَّ َٜ ْٔ َ٣             ،َِ ٟ ك٢ حُز٤ِ َٞ  )حَُؿِ( (15/203َهخَْٗظَٜخ حُوُ

 

 

                                                           

.2/558]رجل[، السابق المصدر  - 1 
.417]صحف[، ص المنجد فً اللغةلوٌس معلوف،  - 2 
.4/508]قدر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 3 
.5/186]لعق[، المصدر نفسه - 4 
.2/6]حأب[، المصدر نفسه  - 5 
.223]دلو[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة - 6 
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ًُ:٭ ــــْد  اٌغِّ

َُ ٢ٛ حُيُٞ ح٠ُؤش حُِٔٔٞءس كبًح ًخٗض كخٍؿش  ـْ ِّٔ . أٝ اًح ًخٕ ك٤ٜخ ٓخٌء حُ ٌٞ ِّٔـَ رَ ٢ٛ ىُ ك٤ِٔض ر

. ٌٍ ٞ ـُ ُٓ ٝ ٌٍ خ ـَ ِٓ هَ أٝ ًؼَ. حُـٔغ 
(1) 

 ُٝوي ٍٝى ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓس ٝحكيس ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 ْٖ ِٓ ٍْ َْٗلَلشٌ  َِْل٢ِّ ه٤َْ َٙبُٝ َِ )ِعَدبٌِ ٌْ حٍ ر٢َِ٘ رَ َٞ َِّ حُطِّ ـُ َِِذ، ٝحُ ـْ  ()حُط٣َٞ (6/187،           ٝطَ

 اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠ُْمزَذذ ثٗ: األٌفبظ

 اٌضٔذ: -قا٭اٌُسشّ 

خٍ: ٓخ طوغ ك٤ٚ حُ٘خٍ ػ٘ي حُويف ٝٓخ ط٘ؼَ رٚ حُ٘خٍ. حم ػ٠ِ ُٕٝ كُؼَّ ََّ كخُُل
(2)

ٝأٓخ حُِٗي كٜٞ حُؼٞى  

ح١ٌُ طويف رٚ حُ٘خٍ.
(3 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ: 

ُيٝ ػ٠ِ  ـْ خِد حُُؼ٠َِ،         طَ َٔ ظِ ًْ ْؼ٢ٍ ال َٓ رَْؼَي  ْٔذ  َٝ اقِ ٝ َص  )ح٣َُٔغ( (15/7) ُزشَّ

 اٌـــــِضَٔـــبُد:٭

َِِٗخُى ٛٞ حُؼٞى حألػ٠ِ ح١ٌُ ٣وظيف رٚ حَُّ٘خٍ. حُ
(4)

ًًَ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ حُؤَس رخ٠ُٞء  

 حُٔظُٞي ٖٓ اٗؼخٍ حُ٘خٍ:

 ََ ــــــــــــَٜخٍد   كَظَ ِ٘ ًَ ْٖ          حَءص  ِٓ حَءٟ  ََ  )ٓـِٝء حََُٓ( (10/113)ِصَٔبد  ٣َــــظَــــــــ

ـــــْمــــجــبط:٭ ِّ  اٌ

حُٔوزخّ ٓخ هزٔض رٚ حَُّ٘خٍ.
(5)

ََ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:  ًِ ًُ 

حِىُكُٚ     َٞ ِْٗي هَْي أَْػ٤َْض هَ َِّ ١ٍَِ حُ ٞ ُٓ ْجَض، ٖٓ هِز٢       ٣َخ  ِٗ ح  ًَ ْْ اِ ْمجَبطِ اِْهزِ ِّ  )حُز٢٤ٔ( (7/237) ث

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠َُضبُء ثٗ:

ــــشاج:  ٭اٌغِّ

َِّٔحؽ ؽ.حُ َُ ُٓ : حُٜٔزخف حُِحَٛ، حُـٔغ 
(6 )

ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ؛ ٝحكيس ر٤ٜـش حُٔلَى ك٢ هُٞٚ ك٢ 

 حُؤَس:

ْص َٗخ    ََ ٌْ ُػٜ ُٓ أَْص  ٍَ خ  ِٞء       ـــ         َٓ َٟ  ٟ َٞ ِٓ ح  َشاِج ًٍ  )ٓـِٝء حََُٓ( (1/81)اٌغِّ

َؽ" ُِيالُش ػ٠ِ حُ٘ـّٞ ك٢ َُ ُّٓ  هُٞٚ: ٝأهَٟ ر٤ٜـش حُـٔغ "

    ،ِٚ ٣َّخ كََٞم َؿْزَٜظِ ََ َّٕ حُؼُّ َ ؤ ًَ ْؼِي، ٝ      ظَْز٢ٌ  َّٔ ١َِ ك٢ ر٤ُُِٞص حُ ظَ ْ٘ ُٔ ُشَخبٝحُ  )حُز٢٤ٔ( (2/80) اٌغُّ

 

 

                                                           

.3/109]سجل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 1 
 éé 2.163]حرق[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط -
.3/64]زند[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 3 
.307]زند[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة - 4 
.605]قبس[، صالمصدر نفسه  - 5 
.3/134]سرج[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 6 
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 اٌّـِـْقجـَــبُذ:٭

زَخُف ٛٞ حَُٔحؽ، حُـٔغ ٜٓخر٤ق. ْٜ ِٔ حُ
(1 )

ََ ك٢ هُٞٚ:  ًِ ًُ 

٢ِ٘ ـِ : حْر ٍَ ْقجَبذَ  هَخ ِّ ُِْض َُُٚ: حطَّجِْي!      ؛اٌ ُإَٛخ     هُ ْٞ َٟ زَُي  ْٔ ز٢ِ َٝك ْٔ ْقجَبَزبَك  )حٌُخَٓ( (7/84) ِِ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األفشؽخ:

 ٭اٌجِّغـــــــــــبط:

خ١ُ: حْٓ ٌَُ ٓز١ٞٔ، ٝأٛزق ح٤ُّٞ ٣طِن ػ٠ِ ٤ٔٗؾ هخٙ ٖٓ حُٜٞف ٣٘ٔؾ رو١ٞ٤ حُو٤ٖ  َٔ حُزِّ

.٢ُٔ ٝٗلٞٛخ، حُـٔغ رُ
(2)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

ًْ ـــــأََّٗ  الْٞ ـــَ كَِ ِّ َػ٠َِ ـــــَّ ك٤ِالُٚ، اِ ُِٞ ـُ َّ رِخُ ََّ  )حُٞحكَ( (5/252) ثَِغبِطِٟٚ،         طََل

 اٌغــدـــــبدح:٭

َٔض  ِّٔ ََّٓ رو١ٞ٤ ػْ ُػ خىس طؼَٔ ٖٓ ٓؼق حُ٘وَ ٝطَ َـّ ُي ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ ٓ ـَ ْٔ خَىسُ ٢ٛ حُل٤َٜس حُظ٢ ٣ُ ـَ ِٔ حُ

ًَ ٓخ ٣ز٢ٔ ُِٜالس ػ٤ِٚ ٖٓ كَٕ ٝأٗٔخ١، ػْ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣لَٕ ك٢ حُز٤ٞص ٓ٘ٔٞؿخ ٖٓ ٛٞف ُٚ  ػ٠ِ

خِؿ٤ي. ـَ َٓ خىحص ٝ ـَ َٓ َ، حُـٔغ ٜٓ٘خ  َٔ َه
(3 )

 ؿخء ًًَٙ َٓس ٝحكيس ُِيالُش ػ٠ِ ٓخ ٣ز٢ٔ ُِٜالس ػ٤ِٚ ك٢ هُٞٚ:

 ْٖ طَلَطَّ َٝ ْؼ٢ِِْ،             ِٓ  َْ ٣ْ ِٞ َض طَْو ْٓ غِ كَخْىُع ر٢ِْ، ال َػِي ِٟ ْٞ َٔ ُِ ْٖ َدبَد  حُول٤ق() (7/128) اٌغِّ

 اٌفـــشاػ:٭

ْلَؼَ. ِٓ ٕ ًٌُي ػ٠ِ ُٕٝ  ََ ْل ِٔ َِٗش ٝحُ ُٕ ٣ُٝ٘خّ ػ٤ِٚ، حُـٔغ أَْك ََ ُٕ ٛٞ ٓخ ٣ُْل ح ََ حُلِ
(4)

ؿخء ًًَٙ  ك٢ 

 حُي٣ٞحٕ أٍرغ َٓحص ر٤ٜـش حُٔلَى "كَحٕ" ٖٓ ًُي هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٗخ٤ًخ ٓخ كؼَ حُلذُّ رٚ:

،            َػ٠َِ  ْْ ِٜ َٖ أَْػ٤ُِ٘ ٢َِِْٛ أَْر٠َِ ر٤َْ ٣َْق أَ َٝ خ َىحث٢ِ )اٌفَِشاػِ ٣َخ  َٓ  َٕ ٝ ٍُ خ ٣َْي َٓ َٝ  )حُز٢٤ٔ( (7/4، 

 أٓخ "حُٔلَٕ" كًٌَ َٓس ٝحكيس ك٢ هُٞٚ:

 ٢ ِٓ ْٞ َٗ َٕ َكخ َٝ ُٕ ََٛيْص،            ح حُُؼ٤ُٞ ًَ ْفَشِؽَٟىْأر٢َِ َكظ٠َّ اِ َّ َُ ) فَ لَ  )حَُٔ٘ٔف( (2/337ًَ

َُ ػ١ٍٗ:  األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠َُٕب

 ٭اٌغــــش٠ش:

. ٌٍ َُ ُٓ س ٝ ََّ ِٓ ٣ََِ ٛٞ حُظوض ٣ٝـِذ ػ٠ِ طوض حُِٔي، حُـٔغ أَ َٔ حُ
(5 )

ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ ُِيالُش ػ٠ِ 

 )حُط٣َٞ(                              ػَٕ حُِٔي أٝ حأل٤َٓ ٖٓ ًُي هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ ٓيف حُو٤ٜذ:

َٛخ  َُ َّٔ ٤ِذ حُ ِٜ َؿ٠،رخَُو َٞ ُق ك٢ حُ ْٓ َُّ ٌَ )        ٤ُْق ٝحُ ٣َِ َٓ ٝ ٌَ ْ٘زَ ِٓ  ُٞٛ ِْ َ٣ ِْ ِْ ِّٔ ك٢ِ حُ َٝ36/173) 

 ٭اٌّــــٙــــذ:

َٜخٌى. ِٓ ٌُٜٞى ٝ ُٓ ُْٜي: حُٟٔٞغ ٤َُٜ٣َّؤ ُِٜز٢ ١ٞ٣ٝؤ ٤ُ٘خّ ك٤ٚ، حُـٔغ  َٔ حُ
(6 )

ؿخء ًًَ "حُٜٔي" َٓس ٝحكيس ك٢ 

:ِٙ ِٞ ـُ ْٜ َٓ  ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ 

ــلَّ  ـ    َٛ َٓ  ًْ ــَي اِ ُّٓ ــْظَي ك٢    ــلَْض أُ َّٔ ــذِ ـــ        ــ ْٙ َّ  ٓـِٝء حََُٓ() (1/399أَرَخَٗخ ) اٌ

 

 

 

                                                           

.414]صبح[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة - 1 
.1/294]بسط[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة - 2 
.3/106]سجد[،  نفسهالمصدر  - 3 
.576]فرش[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة - 4 
[، صنفسه المصدر - .328]سرَّ 5 
.5/357]مهد[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6 
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 ٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠ؾذ ثٗ ِٓ زجبي ٚأزضِخ:األ

 اٌطٕت: -٭ا٢خ١خ 

يُّ ك٤ٜخ حُيحرش،  َ٘ ْؼ٤ًِّ٘خ ك٤زَُ ٓ٘ٚ ٗزٚ كِوش طُ َٓ ُٖ ك٢ حألٍٝ  ٌَ ٣ُْيكَ حِه٢ ٝأََهخ٣َخ كخ٥ِه٤َشُ: َكْز َٝ حُـٔغ أَ

حٍم. َٝ ٝأَ
(1)

يُّ رٚ حُو٤ٔش.   َ٘ ٝأٓخ حُطُُُ٘ذ كٜٞ حُلزَ طُ
(2 )

 ُوي ؿخء ًًَٛٔخ ٓؼخ  ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

يُّ ََُٜخ              َ٘ هَخَء، ال طُ َْ ِؾ َه ْٔ َٗ ْٖ ٟ، ٝال آِخ١َّخ  ِٓ ََ  )حَُٔ٘ٔف( (18/21) طُُٕتُ ك٢ حُؼَّ

 ٭اٌســـجــً:

 َُ ٌٍ ٝأَْكزَُ.حَُلْز ٌٍ ُٝكزُٞ ٌٍ ِٝكزَخ ٌٝف، ٝٛٞ حَُرخ١ ح١ٌُ ٣٘يُّ رٚ ٣َُٝر٢. حُـٔغ أَْكزَخ َُ ْؼ َٓ
(3 )

ؿخء ًًَ 

 ٕ ر٤ٜـش حُٔلَى "كزَ" ٖٓ ًُي هُٞٚ ٓخىكخ حأل٤ٖٓ:خ"حُلزَ" ك٢ حُي٣ٞحٕ ٓض َٓحص؛ َٓط

            ِٚ ح َػِِوَْض ٣ََيحَى رَِلْزِِ ًَ ٌِِي، اِ ُّ ) ال َٓ ُّ ٝحإِلْػَيح ٣ََِي حُزُْئ  )حٌُخَٓ( (٣11/377َْؼظَ

 ٝأٍرغ َٓحص ر٤ٜـش حُـٔغ "كزخٍ" ٖٓ ًُي هُٞٚ ٓ٘زٜخ ِٛش حُٔٞىس رخُلزخٍ حُظ٢ ال طوطغ:

٤ِذ ِكزَخ ِٜ َٖ حَُو ِٓ ِٕ )         الهَْي َػِِْوَ٘خ  ٍَِم حُِلْيػَخ ح َٞ َْ٘ظَ٘خ ١َ َٓ  )حُول٤ق( (11/436آ

 ٭اٌسضاَ:

: ٓخ ٣ُ  ُّ ح َِ يُّ رٚ ٢ٓٝ حُيحرش.حُِل َ٘(4 )
 ؿخء ًًَٙ َٓس ٝحكيس ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َّٛخِد ) َٞ َٕ حرٖ َهخُِِي حُ ًُِٝف  ُىٝ ْلـ      ــ      َٔ ِٖ حُ ًػخ َػ ْٞ َ١ َّ ح َِ  حُول٤ق() (1/37ال أَُك٢ُّ حُِل

 اٌزقذ٠ش: –٭اٌسمت 

كخُِلْوُذ: حُلِحّ ح١ٌُ ٢ِ٣ َكْوٞ حُزؼ٤َ.
(5)

: كٜٞ حُلِحّ ك٢ ٛيٍ حُزؼ٤َ.  َُ ِي٣ ْٜ ٝأٓخ حُظَ
(6)

ًًَ ُٝوي  

 ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 َْ َِ )              اٌزَْسم١َِت ثبٌزَّْقِذ٠ِش َُٝزَّ ٣ ٍِ ٍَِْٜذ َى َٔ ْٗظََل٠ ُِ َّْ ح  )حَُؿِ( (13/203ػُ

ِبَ  ثمخ: –٭اٌضِّ  اٌشِّ

ش. َٓ ُِ ُّ ٛٞ ٓخ ٣٘يُّ رٚ، حُـٔغ أَ خ َٓ ِِّ كخُ
(7)

يُّ رٜخ ٛـخٍ حُـْ٘ َُجاَِل   َ٘ ح طُ ًَ ٌَ ك٤ٚ ُػ روش ك٢ٜ َكْز َِّ ٝأٓخ حُ

طَٟغ، حُـٔغ أٍرخم.
(8 )

ش  َّٓ ُِ رَخم" ك٢ هُٞٚ: –ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ر٤ٜـش حُـٔغ "أَ ٍْ  أَ

               ،ِٚ ِْلِ ْٖ َه ِٓ َلُذ،  ْٔ ِْظَلِظًخ ٣َ خ  ُٓ َِّ ٟ ٝ أَِص ََ  )ح٣َُٔغ( (8/284)أَْسثَــبلَــب طَْظ

 ٭اٌض٠ــــــــش:

س. ََ َ٣ ُِ ٣َخٍ ٝ ُْ حٍ ٝأَ َٝ ُْ َُ ٛٞ حُيه٤ن ٖٓ حألٝطخٍ، حُـٔغ أَ ٣ ِِّ حُ
(9)

ًًَ َٓط٤ٖ ر٤ٜـش حُٔلَى "٣َُ" ٖٓ  

 ًُي هُٞٚ:

خ  ًٓ ٝ ُِ ْو َٓ  ِٚ ُص ا٤َُِْ َْ ٍٍ )ثِِض٠ش        َٗظَ خ رِوَخ ًٓ ْوظُٞ َٓ َٝ  ،ٍَ ْٜ  )حُٞحكَ( (2/181َػ٠َِ ظَ

 ٭اٌؾــطَـــٓ:

ُٖ ٛٞ حُلزَ  َّ٘طَ يُّ رٚ حُو٤َ.حُ َ٘ ظَو٠َ رٚ ٝطُ ْٔ ُ٣
(10)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

ََّ ك٢  ٍَ كَظَ ٣َخ ِِّ ََ حُ ًَ ًَ  ٓ ُٙ ) َؽطَ خ َٔ ٍُِى ر٤ََُْ٘ٚ ٝهُ ٌْ٘ؾ ٣َُيح  )حٌُخَٓ( (5/246َُُٚ             َك

                                                           

.5]أخى[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 1 
.473]طنب[، ص نفسهالمصدر - 2 
.2/17]حبل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3 
.131]حزم[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 4 
.144]حقب[، صالمصدر نفسه - 5 
.419]صدر[، ص نفسهالمصدر - 6 
.3/59]زمم[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 7 
.2/539]ربق[،  نفسهالمصدر - 8 
.311]زور[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 9 

.304الثعالبً، فقه اللغة وسر العربٌة، ص- 10 
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 ٭اٌضـــفــش:

لَخٍ. ْٟ لٍُٞ ٝأَ ُٟ ْكَ، حُـٔغ  ََ : كِحّ حُ َُ ح٠َُْل
(1)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ: 

 ْٖ ِٓ  ِٖ ُْ حُل٤َِْ٠َْ ٍُ               ٣ُْلِؼ ََ ًُٝ َك  ِٚ ٤ْ َـّ َٝ ر٢ِ ُُ ْٖ َهخ  )حُٔي٣ي( (16/213)َضفَِش

 ٭اٌؼــــٕــبْ:

. ٌٖ : ٤َٓ حُِـخّ ح١ٌُ طٔٔي رٚ حُيحرش، حُـٔغ أَِػَّ٘ش ُٝػُ٘ ُٕ حُِؼَ٘خ
(2)

ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ؛ ٝحكيس ر٤ٜـش  

 حُٔلَى "ػ٘خٕ" ك٢ هُٞٚ:

ـِ  ٟ حُ ََ خ َؿ َٓ ح  ًَ اِ َٝ( ِٕ َٛخ َِّ َّ حُ ْٞ َ٣ ، ِٕ َكِي١ُّ حُِؼَ٘خ ْٝ حَٛخ           أَ َٞ  )حُول٤ق( (٤15/436َخُى ١َ

 ٝأهَٟ ر٤ٜـش حُـٔغ "أػ٘ش" ك٢ هُٞٚ:

( ٍِ ُٞ٤ ُّٔ َِ ٝحُ خثِ َٔ حَُل َٝ َٛخَف حألَِػـــــــ       ـــ         ـــــَِّ٘ش،  ٍْ َٖ اِ ْل ِٛ ٍْ  )ٓـِٝء حٌُخَٓ( (7/205أُ

 ٭اٌمــــــــشْ:

 ُٕ َْ حٕ. حُوَ ََ ٕٝ ٝهِ َُ ٛٞ حُلزَ حُٔلظٍٞ ٖٓ ُلخء حُ٘ـَ، حُـٔغ هُ
(3)

ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ رؤٕ  

 ٓلزٞرٚ ٗيَّٙ ٝحُّٜٔٞ ك٢ كزَ ٝحكي ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔـخُ:

طَلِ  َْ ُٓ  َِ ْٛ َٞ ٍَ َػ٢ِّ٘ رِخُ َّ ك٢ الهَْي َؿخ ٞ ُٔ ٢ِٗ ٝحُُٜ َِّ َُ َٝ               ، ِْ  )حَُٔ٘ٔف( (2/440) لََش

 ٭اٌمــــــــٛح:

.ٟ َٞ حُوٞس ٢ٛ حُطخهش ٖٓ ١خهخص حُلزَ، ؿٔؼٜخ هُ
(4 )

ؿخء ًًَٛخ ر٤ٜـش حُـٔغ "هٟٞ" ك٢ هٍٞ أر٢ 

 ٗٞحّ:

( ْٙ َِ َٗ ٟ أَ َٞ ْٞ هُ ْ٘وَ ْْ طُ َُ َٞ ْٛ َٝ َُّ َكـــخَؿــخط٢ِ طَــَ٘ـــخََُٜٝخ                حُٔي٣ي() (20/213ًُ

 ٭اٌـمـ١ــــــــبد:

حُيحرش ٖٓ كزَ ٝٗلٞٙ. حُو٤َِخُى ٛٞ ٓخ طوخى رٚ
(5 )

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:

 ْ٢ِّ٘ ِٓ  ، َُ َٜخ، ٣َخ ك٠َْ ٌَ ِِّ ، كَُيَٝٗ شً،            ػََْ٘ض ََُي ِػْطلًخ، رَْؼَي ِػ َٔ ٣َِ  )حُط٣َٞ( (21/111) ل١َِبدِ ًَ

 ٭اٌّش٠ــــشح:

سُ ؿٔؼٜخ َٓحثَ ٢ٛٝ حُلزخٍ حُٔلظُٞش ػ٠ِ أًؼَ ٖٓ ١خم. ََ ٣ َِ َٔ حُ
(6)

َٓحثَ" ًًَص ر٤ٜـش حُـٔغ " 

 ك٢ هُٞٚ ٓ٘زٜخ حُؤَس ك٢ ٛالرظٜخ ٝٗيَّطٜخ رخُلزخٍ حُٔلظُٞش:

الَ               كُظَِِْض  َٝ  ، ٍُ ح ٌَ خ ٣ُ َّٔ ِٓ َٜخ  ُٓ َْ ًَ َ٘بال  َشائُِش َِ ( ِْ ـُ  )حٌُخَٓ( (4/387َػ٠ِ َػ

 ٭اٌّــــــمـــبط:

و٢ُ. ُٓ وَخ١ُ ٛٞ حُلزَ حُٜـ٤َ حُ٘ي٣ي حُلظَ، حُـٔغ  ِٔ حُ
(7 )

 حُـٔغ "ٓوخ١" ك٢ هُٞٚ:ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش 

 َ٣ ْٕ ْٛزَشَ أَ حَه٠ـٍَ ٍَ ح  ًَ ح،       َكظ٠َّ اِ ََ َٜ ْ٘ ُْ٘ٚ حُِو ِٓ  ٌَّ مَبطَ  ظَ ِّ ح ) اٌ ََ َّٓ  )حَُؿِ( (8/149ًَ

 

                                                           

.452]ضفر[، ص معلوف، المنجد فً اللغةلوٌس - 1 
.4/228]عنن[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2 
.626]قرن[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 3 
.664]قوى[، ص نفسهالمصدر - 4 
.660]قود[، ص نفسهالمصدر - 5 
.5/276أحمد رضا، معجم متن اللغة]مرر[، - 6 
.770]مقط[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 7 
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 ٭اٌٙـــــــدــبس:

ِٙ أٝ ٛٞ حُطٞم. ِٞ يُّ ا٠ُ َكْو َ٘ َِ حُزؼ٤َ ػْ ٣ُ ٍِْؿ ِؾ  ْٓ ٍَ يُّ ك٢  َ٘ ُ٣ ٌَ : َكْز ٍُ خ ـَ ِٜ حُ
(1)

ؿخء ًًَٙ َٓس ٝحكيس  

 ُِيالُش ػ٠ِ حُطٞم ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٝحٛلخ ًِزخ: 

 ْٖ ِٓ َد  َِّ خ هُ َٔ ؤََّٗ ًَ              ،ِٙ ٍِ خ َٔ ٠ِْٗ ْٖ ح ِٓ  ِٚ ٣ْ ََ ُغ هُْط َٔ ـْ َ٣ ِٖ  )حَُؿِ( (9/211)َِ٘دبِس

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ آالد اٌثمت: 

 ٭اإلؽــــــفٝ:

ل٠َ: ٓؼوذ حإلٌٓخف، حُـٔغ أٗخك٢. ْٗ حإِل
(2 )

ر٤ٜـش ؿخءص ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ هْٔ َٓحص؛ أٍرغ 

 حُٔلَى "اٗل٠" ريالُظٚ حُلو٤و٤ش ػ٠ِ حُٔؼوذ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

زَخ  َ٘ َٛخ رِ ََ ْٜ ؤُْص َه ؿَّ َٞ َّْ طَ َخ ََُُٜذ )إِْؽفَٝ     ــ         اٌـ ػُ ؤََّٜٗ ًَ خَءْص  ـَ  )حَُٔ٘ٔف( (19/21، كَ

 ك٤غ ٗزٚ أٛخرغ حٌُِذ حُٔليىس رخُٔؼوذ كوخٍ:ٝك٢ ٝحكيس حٓظؼِٔٚ أرٞ ٗٞحّ حٓظؼٔخال ٓـخ٣ُخ 

 َْ ْل ُٓ حػًِ٘خ  ََ حُء َػْزطَخ،              رَ ََ ـِ َٕ حُ خ ًَ ح  ًَ ١َِْ، ا ْٔ ِْطَخ )األََؽبف٣َِٟ ُٓ  )حَُؿِ( (7/250، 

 ٭اٌّـــجضي:

ل٠َّ رٚ حَُ٘حد. َٜ حُٔزٍِ: حُٔؼوذ أٝ ٓخ ٣ُ
(3 )

 ًًَ َٓس ٝحكيس ُِيالُش ػ٠ِ حُٔؼوذ ك٢ هُٞٚ ك٢ حُؤَس:

 حُؤَس:

ْلَٜخ  ـُ َ٣ ْْ ْجَضيُ َُ ِِ ( ِٕ َ٘خ ِّٔ ِّ حُ ٞ ـُ ُٗ ََ ْؼ ِٓ ْض  َٔ ـَ ِّ َكظ٠َّ            َٗ ْٞ  )حُٔي٣ي( (13/435حُوَ

 آالد اٌمطغ ٚاٌزثـــــــــر:

 ٭اٌخــٕدـش:

أٝ حُؼظ٤ٔش ٜٓ٘خ، حُـٔغ ه٘خؿَ. حُو٘ـَ: ح٤ٌُٖٔ
(4 )

ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ ر٤ٜـش حُـٔغ "ه٘خؿَ"، َٓس 

 ح٤ٌُٖٔ ًُٝي ًُٝي ك٢ هُٞٚ:ريالُظٚ حُلو٤و٤ش ػ٠ِ 

حصٌ  ََ هَـــــــــ َٞ ــ ُٓ ح َٝ ََ ٍِ ) اٌَخَٕبِخشُ ١ِِن، ٝ ـــ     ك٢ حُوَـــــ ٞ ُٜ  )ٓـِٝء حٌُخَٓ( (8/205ك٢ حُُو

 َٝٓس أهَٟ حٓظؼِٔٚ أرٞ ٗٞحّ حٓظؼٔخال ٓـخ٣ُخ ك٢ هُٞٚ ٓ٘زٜخ أ٤ٗخد حٌُِذ رخُو٘خؿَ كوخٍ:

ظَ  ْٟ ٍَ ح َػخ ًَ ٟ اِ ََ لْ ـــطَ َٓ ح،           ــــُٚ  ًٍ ٝ اـــــَخَٕبخِ َُ ُٓطُ  ش  ح )ـــهَْي َٗزَظَْض  ٍَ  )حَُؿِ( (3/155ٞ

 ٭اٌغــــىــ١ـــٓ:

ح٤ٌُٖٔ آُش ُِوطغ ٝحٌُرق، حُـٔغ ٌٓخ٤ًٖ.
(5)

 ًًَ ك٢ هُٞٚ: 

ِض  َٔ ح طََيَّٗ ًَ َِّ َٗخثِزٍَش،             اِ ًُ لََُِٜخ ك٢  ْٓ ُٓ ٢٠ُِ٣ُء أَ ١ ىِّ ُّ ) اٌغِّ ََ  )حُز٢٤ٔ( (3/381ٝحُزُ

 ٭اٌّـــؾـــــشط:

.٢٣ٍِ خ َ٘ َٓ ٝ ١ٍِ خ َ٘ َٓ ْز٠َُغ، حُـٔغ  ِٔ ١ُ ٛٞ حُ ََ ْ٘ ِٔ حُ
(6)

 ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓ٘خ٢٣ٍ" ك٢ هُٞٚ:  

ْهِغ  َٞ ًَ خ،              َ٘ سٌ ك٢ حَُل َِ ْه َٝ  ِٚ َِْؼظِ َؾبِسِط ُِطَ َّ ْْ )اٌ ـِ ْلظَ ُٔ  )حُٔظوخٍد( (2/367ك٢ حُ

 ٭اٌّــــــٛعٝ:

٠َٓ: حُ٘لَس ٞ ُٔ حُظ٢ ٣ُْلَِن رٜخ حُ٘ؼَ، ٝح٤ٌُٖٔ حُٜـ٤َس. حُ
(1)

ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ  

 ٓوخُذ حُزخ١ُ حُلخىس رخُٔٞح٢ٓ:
                                                           

.855]هجر[، ص السابق المصدر - 1 
.1/179]أشف[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2 
.38]بزل[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 3 
.2/341]خنج[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4 
.342]سكن[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 5 
. 3/305]شرط[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6 
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 ١ٌِ اط  رِ َٛ ْ٘وُِٞد ) َِ َٔ ِٚ حُ ِٗ ٞ ُٗ ٍَ ك٢ ُؿئ ُِِّٞد           َؿخَى ٌَ ََٛق حُ َْ  )حَُؿِ( (15/52ُٓ

 آالد اٌــــــــــــــذق:

 ٭اٌّــــــــــذق:

َيُم: حْٓ ِٔ آُش ُٔخ ٣َُيُم رٚ. حُ
(2)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٝحٛلخ ٓ٘وخٍ حُط٤َ: 

 َٖ ِْو٤َْ َ٣ َُ ح،           كَخُط٤َّْ ََ خَْٗض َؿْؼلَ ًَ  ِْ ٤ ـِ َِض رِخُ َٜ َذلَّبكخطَّ ح ) ِِ ََ ِٓ ْي  )حَُؿِ( (10/148ُٓ

 آالد اٌســـــــــــــفــــــش:

 ٭اٌّــــــؼــٛي:

: أىحس ُللَ حألٍٝ،  ٍُ َٞ ْؼ ِٔ حُـٔغ ٓؼخٍٝ.حُ
(3)

ًًَ ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓؼخٍٝ" ك٢ هُٞٚ ٗخ٤ًخ هٔٞس  

 حُلز٤ذ ػ٤ِٚ:

ْ٘زُٞ  ٍَ،              طَ ـَ ٌُٞ ا٠َُِ َك ْٗ خ أَ َٔ ٌَِّ٘ ِٚيُ َُ َؼب َّ ٠َٔ ) ،اٌ ُْ٘ٚ أٝ أَْه  )حٌُخَٓ( (6/474َػ

 اٌفط١ظ: –اٌفأط 
حُـٔغ أَْكُئّ ٝكُُئّٝ.حُلؤّ ٝهي ٣ظَى حُِٜٔ ك٤وخٍ "كخّ" ٢ٛٝ ٓئٗؼش: آُش ُوطغ حُو٘ذ ٝؿ٤َٙ، 

(4)
 

: حُٔطَهش حٌُز٤َس، حُـٔغ كَطَخ٤١ِْ. ُْ ٝأٓخ حُلِط٤ِّ
(5)

 ُوي ؿخء ًًَٛٔخ ٓؼخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

َٝ  ثِبٌفِط١ِّظِ هَطََّغ  َْ خ ٣َ َّٔ َُٝ ،٢ِّ٘ ِٓ لَخ                 َّٜ ََ حُ  )ح٣َُٔغ( (5/236) ثِبٌفَبطِ َكْز

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ا٢الد اٌّٛع١م١خ:

 اٌطجً: –٭اٌجٛق 

ْ٘لَُن ك٤ٚ، ٣َُِٝٓ،  َّٞف ٓٔظط٤َ ٣ُ ـَ ُٓ َُ ٖٓ ح٥الص ح٤ُٓٞٔو٤ش؛ كخُزٞم ػزخٍس ػٖ ٢ٗء  حُزُُٞم ٝحُطَْز

حٌم ٝر٤ِوَخٕ ٝرُٞهَخٌص. َٞ حُـٔغ أَْر
(6 )

ٝأٓخ حُطزَ كٜٞ آُش ٠٣َد رٜخ ك٢ حُلَد ٝك٢ حُِٜٞ، ٣ٌٕٞ ًح ٝؿٚ أٝ 

. ٌٍ ٌٍ ١ُٝزُٞ ٝؿ٤ٜٖ، حُـٔغ أ١َْزَخ
(7 )

 ؿخء ًًَٛٔخ ٓؼخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:ُٝوي 

ْرَ٘خ  ََ َٟ ًِ َُوَْي  ٤َق       ـــ     أَََّٗي ك٢ حُـ     ثِبٌطَّْج ِٛ َٝ ِل٤ٌق،  َٛ  ِّ ْٞ  حَُٔ٘ٔف() (5/307) ثِبٌجُٛقِ ـوَ

ُف:  ٭اٌــــــذُّ

كٞف. ُف ٖٓ آالص حُِٜٞ، ٠٣َد رٚ ك٢ حألػَحّ، حُـٔغ ىُّ حُيُّ
(8 )

ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓط٤ٖ 

 حُٔلَى "ىف" ٖٓ ًُي هُٞٚ:ر٤ٜـش 

٢ َػ٠َِ  ِٗ خ َٔ َِ حُ خ٣ُ َٔ ظَ ًَ           ،٢ُِ َُ خ٣َ َٔ هَْي َؿَؼَِْض طَ َٝ  )حٌُخَٓ( (13/278) اٌذَّفِّ هَخَُْض، 

 ٭اٌشثــــــبة:

ُد رٜخ. ََ رَخُد: آُش ُٜٞ ٠ُْ٣ ََ حُ
(9 )

 ؿخء ًًَٛخ ك٢ هُٞٚ:

دِّ  ٍَ ِْلَخِء،  ـَ ال              حُ َٝ  ،ٍِ ح ََ ُٔ َِ حُ ًِ ُض ٖٓ آ ْٔ ثَبةِ كََِ ِِْي ) اٌشَّ ُٔ  )حَُٔ٘ٔف( (2/326ٝحُ

 ٭اٌؼـــــــٛد:

حُُؼُٞى: آُش ٖٓ حُٔؼخُف ًحص حألٝطخٍ، ٢ٛٝ ٍٜٓ٘ٞس ؿِذ ػ٤ِٜخ ٌٛح حالْٓ.
(10) 

ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ 

 هُٞٚ:هْٔ َٓحص؛ أٍرغ ر٤ٜـش حُٔلَى "ػٞى" ٖٓ ًُي 

ِْ٘طنِ  ظَ ْٓ ِٚ،    اٌُؼٛدَ  كَخ ٌُُٞص رِ ُّٔ ٍَ حُ ِْ٘طَن   ، هَْي ١َخ ُٞ َكظ٠َّ ٣َ ْٜ ِْ٘طُن حَُِّ  )حُز٢٤ٔ( (5/107) اٌُؼٛدُ ال ٣َ

 ٝٝحكيس ر٤ٜـش حُـٔغ "ػ٤يحٕ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٛخؿ٤خ ه٤خٕ:
                                                                                                                                                                                     

.5/368]موس[،  المنجد فً اللغةلوٌس معلوف، - 1 
.286]دقق[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 2 
.539]عول[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 3 
.566]فأس[، ص نفسهالمصدر - 4 
.588]فطس[، ص نفسهالمصدر - 5 
.55]بوق[، صالمصدر نفسه - 6 
.585-3/584]طبل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 7 
.2/428فف[، ]دنفسه المصدر - 8 
.618]ربب[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 9 

.4/237]عود[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 10 
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 ٍٕ َِْق ِػ٤َيح ُْ َه رَُٜخ ٛد  ــــــــلُؼُ َهَ٘خكِ َْ ٍُ هُ ِّٞ ح )،         ٣ُطَ ََ ٤ ِٜ َّ حُوَ ْٞ  )حُٞحكَ( (2/154ح٤َُ

 ٭اٌٍّٙٝ، إٌبٞ، اٌّض٘ش:

 َٓ ٠َِْٜ: آُش حُِٜٞ، حُـٔغ  َٔ ٍٙ ٝآالص حُٔال٢ٛ آالص ح٤ُٓٞٔو٠.الكخُ
(1)

ٝأٓخ حَُ٘خ١ُ كٜٞ آُش ٖٓ آالص  

حُطَد ٣٘لن ك٤ٜخ، ٢ٛٝ كخ٤ٍٓش حُـٔغ ٗخ٣خص.
(2 )

َُ كٜٞ حُؼٞى ح١ٌُ ٠٣َد رٚ ٝحُيُّف  َٛ ِْ ِٔ حَُٔرَّغ، ٝأٓخ حُ

حُـٔغ ِٓحَٛ.
(3 ) 

 ُوي ؿخء ًًَ ًَ ٖٓ "ح٠ُِٜٔ، حُ٘خ١، حَُِٔٛ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 َّٕ َّ اِ ٤ُِّيَٛخ           ِٟ٘الاٌ َ٘ َ٘خٌف ٣ُ ْٛ ٞ  أَ ِٚ َٔب َ٘شُ ، رِ ْض ِّ ْؼوُُٞى ) اٌ َٓ ٣ُي  َِّ ـَ  حُز٢٤ٔ() (2/107حُ

 أٌفبظ ِزفشلخ رذخً فٟ ٘زا اٌسمً:

 ٭اإلثــــــــشح:

سُ:  ََ حص.حإِلْر ََ أىحس ٓلّيىس حَُأّ ٓؼوٞرش حٌُٗذ ٣وخ١ رٜخ، حُـٔغ اِرََ ٝاِرَخٍ ٝاِرَ
(4 )

ؿخء ًًَٛخ ر٤ٜـش 

 حُـٔغ "ارَ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ــــلْ  َّٔ ــــزََٚ حُ ْٗ أَ َْ )  ،  ـــشْ ـــاإِلثَـ٢ُ ـــَٝ ـــوَـــ ٍُ حُُ٘ـّ َهـــــخ ًْ َّٖ اِ َٗـــــ  ٓـِٝء حَُؿِ() (13/141َٝ

 ٭اٌجـــــضاي:

. ِّٕ ٍُ حَُي َِ ْز ِٓ ٍُ ػزخٍس ػٖ كي٣يس ٣ُْلظَُق رٜخ  ح َِ حُزِ
(5 )

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:

٣َِِلَٜخ طُلَّخَكخ ) اٌجَِضايُ َٗيَّ  َْٛيْص ا٤ََُِْي رِ خ            أَ َٔ ؤََّٗ ٌَ  )حٌُخَٓ( (10/84كَُئحَىَٛخ، كَ

 ٭اٌّــــدـــذذ:

خ ًخٕ ُٚ ػالع ٗؼذ َّ٘ق حَُأّ ٍٝرَّٔ ـَ ُٓ َيُف: ػٌٞى  ـْ ِٔ خ١ُ رٚ حألَٗرش. حُ َٔ طُ
(6)

ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢  

َيِف: ـْ ِٔ زًِٜخ ٓ٘وخٍ حُ٘خ٤ٖٛ رلَف حُ َ٘ ُٓ  ٗٞحّ 

ِف  َْ َِ َك ْؼ ِٓ  ْٖ ْدَذذِ ِٓ ِّ َؼَِّ٘ؾ،   اٌ ُٔ ِؾ )        حُ َٔ ـْ َٓ  ٍٖ َلخر٢ِ رَِؼ٤ْ ْٛ ََّ أَ  )حَُؿِ( (15/82كَظَ

 ٭اٌّدـــــزاف:

حُف: ٓخ طـٌف رٚ حُٔل٤٘ش. ٌَ ـْ ِٔ حُ
(7 )

 حُـٔغ "ٓـخ٣ًق" ك٢ هُٞٚ:ًًَ ر٤ٜـش 

ـْظــُٚ  ح حٓظََلــــؼَـّ ًَ ـــَدــبِر٠ـــفُُٗ اِ خ )َِ ـَ َِ ْٔ َٛ ْٝ خِء، أَ َٔ  )ح٣َُٔغ( (4/78،         أَْػََ٘ن كََٞم حُ

 ٭اٌدـــٍدــً:

حُـِـَ: حُـَّ حُٜـ٤َ.
(8 )

 ًًَ ر٤ٜـش حُـٔغ "ؿالؿَ" ك٢ هُٞٚ:

ِوِذ  َٛ        ِْ َؼَِّ ُٓ  ِٕ ــــظَزَـــخ ْٓ ُص رَِي ْٝ َُوَْي َؿَي َٝ ًِ زَِّن ) اٌَدالِخ َٔ ُٓ ِظ٤ِق  َٞ  )حٌُخَٓ( (4/304ك٢ حُ

 

 

                                                           

.869]لهو[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 1 
.784]نأي[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 2 
.3/69]زهر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3 
.1ص ]أبر[، لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 4 
.1/288]بزل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5 
.1/483]جدح[،  نفسهالمصدر - 6 
.98]جذف[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 7 
.115]جلج[، ص نفسهالمصدر - 8 
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 ٭اٌّخـــشاػ:

ٌْ ٌَُ ٓخ ٣وز٢َّ رٚ ه٘زش ًخٕ أٝ ؿ٤َٛخ. ٖ أٝ حٓ ـَ ْل ِٔ : حُ ُٕ ح ََ ْو ِٔ حُ
(1 )

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:

َٖ ك٢  َٙبطَز٤ََّ ْخَشاِؽ ِِ ( َِ ْٔ ـَ ًَٟ حُ ْزُٚ أَ ِٜ ُ٣ ْْ ِل٤ٌق، َُ َٛ  ، ٌْ ٤ِِ َٓ َّٕ ُػَٞىُٙ            )حُط٣َٞ( (2/187أَ

 ٭اٌخــــــــالي:

َُ رٚ حألٓ٘خٕ.الحُوِ  : حُؼٞى ح١ٌُ طَُوَِّ ٍُ
(2)

زًِٜخ ٗلٔٚ رؼٞى  َ٘ ُٓ ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هٍٞ أر٢ ٗٞحّ 

 حُوالٍ ُ٘يس ٟؼلٚ:

 ََ ــْؼــ ْٚ ) ،يِ الاٌِخـِٓ حُِـــ ٌَّ ٌَ           ٣َـــْوـــل٠َ َػــِـــ٠َ ُػـــ  )حُٔـظغ( (7/366َٗــِلــ٤ــ

 ٭اٌّـــــــشآح:

ح٣َخ. ََ َٓ حٍء ٝ ََ َٓ حَء٣َْض ك٤ٚ، حُـٔغ  ََ حَُٔآس: ٓخ طَ
(3 )

:ِٙ ِٞ ـُ ْٜ َٓ  ؿخء ًًَ "حَُٔآس" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ 

ْشآحُ ط٠ُِْل٢  ِّ ح  اٌ ًَ ِٚ اِ ٌِغ ك٤ِ طَِّ ُٓ  ١ُ ِْ ٌَُٛخ،       ٝحُِو َٖ ٣َؤُْه ٢ٌِ ِك٤ ََؼخ )حطَْز  )حُز٢٤ٔ( (١3/255َِّ

 اٌغٛط: –اٌٍدبَ  –٭اٌشوبة 

ًُذ. ٍُ ٍِْؿَُِٚ، حُـٔغ  َِّٔؽ ك٤ـؼَ حَُحًذ ك٤ٚ  خُد: ٓخ ٣َُؼَِّن ك٢ حُ ًَ َِّ كخُ
(4 )

َُ ك٢  َؼ ـْ ُّ كٜٞ ٓخ ٣ُ خ ـَ أٓخ حُِِّ

ح٣ٍٖ ٝح٤َُٔ.كْ حُلَّ ٖٓ حُلي٣ي ٓغ حُ ٌَ لٌٔظ٤ٖ ٝحُِؼ
(5 )

١ُ كٜٞ ٓخ ٠٣َد رٚ ٖٓ ؿِي ٠ٓلٍٞ أٝ  ْٞ َٔ ٝأٓخ حُ

أٝ ٗلٞٙ.
(6 )

 ُوي ؿخء ًًَْٛ ؿ٤ٔؼخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 ِٚ َِ ال ٣َُؼخ٤ِْٗ ْٛ    ـــ  ، ٝال ثبٌٍَِّدب َٝ طِ   اٌغَّ ِٚ ك٢ ال ،  ٍِْؿِِ  ِِ ْٔ َوبةِ َؿ  )حُول٤ق( (4/34) اٌشِّ

 ٭اٌّـــــــشٚد:

ُى:  َٝ َْ ِٔ ِٝى.حُ ح ََ َٓ َُ ح١ٌُ ٣ٌظلَ رٚ، حُـٔغ  ٤ ِٔ حُ
(7 )

ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "َٓٝحى" ك٢ هٍٞ أر٢ 

 ٗٞحّ ك٢ ٓٔيٝكٚ:

َِضْ  ًُلِّ ،   ــ   هَْي  ِٖ ْٝ أَرَخَى رِؤَْػ٤ُ أَ ٍَ َُِٞى  ُٔ َّٕ حُ ِٚدِ  ا َشا َّ ِّ ) ثِ  )حٌُخَٓ( (7/385حإِلْػظَخ

 ٭اٌــــــض٠َـــبس:

: ه٘زظخٕ ٠٣ـ٢ رٜٔخ حُز٤ط ٍُ ٣َخ ِِّ ٍّ ك٤ظٌٖٔ ٖٓ ر٤طَطٚ.حُ ٍُ َؿْللََِش حُلَّ، أ١ ٗلظ٤ٚ ك٤ٌ خ
(8 )

ؿخء ًًَٙ 

 ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:

 ََ ًَ ٠َبسَ ًَ ُٙ ) اٌضِّ خ َٔ هُ َٝ ٍُِى ر٤ََُْ٘ٚ  ٌْ٘ؾ ٣َُيح ٍٖ َُُٚ           َك طَ َٗ ََّ ك٢   )حٌُخَٓ((5/246كَظَ

 ٭اٌّـــغــّــبس:

.َ٤ ِٓ خ َٔ َٓ يُّ رٚ، حُـٔغ  َ٘ : ٝطٌي ٖٓ كي٣ي ٣ُ ٍُ خ َٔ ْٔ ِٔ حُ
(9 )

 ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓٔخ٤َٓ" ك٢ هُٞٚ: ًًَ

َٗيُّ              ،ِٙ ٍِ ح ََ ِٚ ََُيٟ حْكظِ َّٕ َُْل٤َْ٤ ؤَ ١شَ ًَ ِِ َغب َِ ( ِٙ ٍِ ح َٞ  )حَُؿِ( (11/211َػ٠َِ أ١َْ

 ٭اٌقٌٛدبْ:

خٕ: حُؼٜخ حُٔؼوٞكش حَُأّ. ـَ َُ ْٞ َٜ حُ
(10 )

ؿخء ًًَٙ َٓس ٝحكيس ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ حُ٘ؼَ 

 حُِٔظ١ٞ حُٔظي٢ُ كٞم هي حُـالّ رخُُٜٞـخٕ: 

                                                           

.225]خرش[، صالسابق المصدر - 1 
.2/328]خلل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2 
.2/524]رأي[،  نفسهالمصدر - 3 
.276]ركب[، ص المنجد فً اللغةلوٌس معلوف، - 4 
.714]لجم[، ص نفسهالمصدر - 5 
.363]سوط[، ص نفسهالمصدر - 6 
.311]زور[، ص نفسهالمصدر - 7 
.311]زور[، صالمصدر نفسه - 8 
.427]سمر[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 9 

.432]صلج[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 10 
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 ُْ ٌََدب ْٛ َف ْٖ طُلَّخَكِش حَُويِّ ) َٚ ِٓ ِد  َْ َّ٠ُِِ           ٌٖ ٌِ ْٔ ظَ ْٔ ُٓ ْيؽ  ُّٜ  )ح٣َُٔغ( (3/122حُ

 ٭اٌؼــــــــــزاس:

خّ: ٓخ ٓخٍ ػ٠ِ هيِّ حُلَّ، حُـٔ ٍُ ٖٓ حُِِـّ ح ٌَ ٌٍُ.حُِؼ غ ُػ
(1)

 ًًَ ك٢ هُٞٚ: 

ِٙ،         اِ  ٍِ خ َٔ ْْ طُ َف َُ َٝ َْ ظَ ْٓ ح ح ًَ ٌغ، اِ ْٔ ْٕ طُْطَِِن ٖٓ  الِٓ َ ِٖ رِؤ  )حَُؿِ( (13/211)ِػزاِس

 ٭اٌؼــــــــــّبد:

ي،  َّٔ َؼ ُٔ حُؼٔخى ٛٞ ٓخ ٣ٔ٘ي رٚ ح٢ُ٘ء، ٝحُو٘زش حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ حُز٤ض، ٝٓخ أه٤ْ رٚ حُز٘خء حُط٣َٞ حُ

ٌي. َٔ حُـٔغ َػ
(2)

 ؿخء ًًَ"حُؼٔخى" ك٢ هُٞٚ: 

ــــــُيُٝٙ  َٔ ٍٖ          َػـــــ ٣َِــــ َٖ أَْكـ٤َـــخء َػـــ ـــــبِد  رَــ٤ْـ َّ  )ٓـِٝء حََُٓ( (7/113)ثِــــِؼـــــ

 ٭اٌّغالق ٚاٌّفزبذ:

ْلَؼخٍ"؛ كخُٔـالم ٓخ ٣ـِن رٚ حُزخد ٝحُٔلظخف ٓخ ٣لظق رٚ. ِٓ حُٔـالم ٝحُٔلظخف: حٓٔخ آُش ػ٠ِ ُٕٝ "
(3) 

ٍُٜٓٞح ٓلزٞرٚ ٓـالم ٣لزْ ػ٘ٚ حُّٜٔٞ ٝٓلظخف ٣لظق ُٚ أرٞحد حٍَُٔٝ:  ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ 

ْغــــَٝ  ِّ ٢،        قِ الــٌِ ِٓ ـــٞ ُٔ ـــْفــَٝ   ُٛـــــــــــ ِّ ١ٍِ ) ــزَـــبذِ ٌِـــ ٝ َُ ــــــ  )حُط٣َٞ( (2/306ُٓ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌذٚس ٚاٌمقٛس

 ٭اإل٠ــــــــٛاْ:

ُٕ ٖٓ حُز٤ض: حٌُٔخٕ حُٔظٔغ ٓ٘ٚ ٣ل٢٤ رٚ ػالع ك٤طخٕ، ٣ٝطِن ًٌُي ُلع حإل٣ٞحٕ ػ٠ِ حُوَٜ  ح َٞ حإِل٣

ٝأٝح٣ٖٝ. ٝٓ٘ٚ ا٣ٞحٕ ًَٟٔ، حُـٔغ ا٣ٞحٗخص
(4 )

ُٝوي ؿخء ك٢ حُي٣ٞحٕ ًًَ "ا٣ٞحٕ ًَٟٔ" ك٢ هٍٞ أر٢ 

 ٗٞحّ:

 ْٖ ِٓ  ُٝ َٖ حُزَْي ِْ ِوْغَشٜكَؤ٣َْ ا َٛ َٖ إ٠ِ ِٓ  َٖ أ٣َْ َٝ ُٝد؟ ) ،               ٍُ ُِّ ِٖ حُ ــ٤َـــخِى٣ـ َٔ  )حُٞحكَ( (18/31حُ

 ٭اٌجـــــــٙـــٛ:

ٌّٞ ًٌُٝي حُزٜٞ ٛيٍ  ٢ٌِّٜ ٝرُُٜ ُٞ ػ٠ِ حُز٤ض حُٔويّ أٓخّ حُز٤ٞص ٝحُـٔغ أَْرَٜخء ٝرُ ْٜ ٣طِن ُلع حُزَ

حُز٤ض.
(5)

 ُٝوي ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ: 

 ُٛ ْٙ ٍِ هِ  فَبٌجَ ٌَ رِزَْي ِٔ ظَ ْ٘ ْٓ الُٓ ِٙ حإِل ٍِ زَخَد رُِ٘ٞ َّ٘ َْ حُ  حٌُخَٓ() (14/377ُّ )الكٍَش،           َُزِ

 ٭اٌجــــــ١ـــذ:

حُز٤َُْض: حُٔؤٟٝ، حُـٔغ ر٤ٌُُٞص ٝؿٔغ حُـٔغ ر٤ُُٞطَخٌص. "ٝٛٞ أهٚ رخٌُٖٔٔ" ٝحُؼَد ط٢ٔٔ ٓخ ٣ِظـؤ 

حَُٔ٘كش، ٢ٛٝ حُز٤ض حُلَحّ  ا٤ُٚ ر٤ظًخ، ٌُٜٝح ٓٔٞح حألٗٔخد ر٤ٞطًخ، ٝحُز٤ض حْٓ ػِْ رخُـِزش ػ٠ِ حٌُؼزش

َِ: ًالّ ٣٘ظْ ػ٠ِ ١ٍّٝ ُٕٝٝ، حُـٔغ أَْر٤َخٌص. ْؼ ِ٘ ٝحُز٤ض حُؼظ٤ن ٝر٤ض َّللا. ٝحُز٤ض ٖٓ حُ
(6) 

 ُوي أط٠ ُلع "حُز٤ض" ك٢ حُي٣ٞحٕ رؼيس ىالالص ٍٗٞىٛخ ك٢ ح٥ط٢:

 حُيالُش ػ٠ِ حٌُٖٔٔ ك٢ ٓؼَ هُٞٚ ك٢ حُؤَس:-

َِِؿْض   اٌج١َْذِ كََؼَِْض ك٢  ُٓ  ًْ ِْ )            اِ ْزِق ك٢ حُظَُِّ ُّٜ َِ حُ ََ كِْؼ ْؼ  )حُٔي٣ي( (10/392ِٓ
                                                           

.4/55]عذر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 1 
.4/202]عمد[،  نفسهالمصدر - 2 
.665]غلق[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 3 
.23]أٌو[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة - 4 
.5/117ابن سٌده، المخصص، - 5 
.1/364]بٌت[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6 
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 حُيالُش ػ٠ِ حألٗٔخد ٝر٤ض َّللا حُلَحّ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:-

 ُّ ظََؼذَّ حَُّ٘خ ْٗ ح ح ًَ ْْ      أُُُٝٞ َّللاِ ٝاٌج١ُُٛدُ اِ ُ َّٜ ِّ ) اٌج١َْذِ ، كَبِٗ ََّ َل ُٔ  )حُط٣َٞ( (11/390حَُؼظ٤ِِن حُ

 حألٗٔخد. كخُز٤ٞص ٛ٘خ رٔؼ٠٘

 حُيالُش ػ٠ِ حُز٤ض ٖٓ حُ٘ؼَ ًُٝي ك٢ هُٞٚ:-

            ، ُْ ٌُ ٍٍ ُُِلزِّ خ َّ٘ َِ رَ ْؼ ِٗ ٍِ ) ث١َْز بأَْكزَْزُض ٖٓ  خ َّ٘ َِ رَ ْؼ ِٗ  ٖٓ ِٚ ْلُض رِ ـِ  )حُز٢٤ٔ( (2/179َٗ

 ٭اٌّــجــ١ــذ:

٣طِن ُلع "حُٔز٤ض" ػ٠ِ حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٣ُزَخُص ك٤ٚ.
(1)

 ؿخء ًًَٙ َٓس ٝحكيس ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: 

ْكلًخ ك٢  َٝ  ُُٙٞٔ ٌْ ج١ِذِ طَ َّ حَى ك٠ُُٞ اٌ َِ ظَ ْٓ ح ح ًَ ِٚ، اِ ْٖ َىكَّظ٤َْ ٟ َُُٚ،         َػ ََ  )حٌُخَٓ((3/336) الطَ

 ٭اٌدــــــــذاس:

َّٕ حُلخث٢ ٣وخٍ  " ػ٠ِ حُلخث٢. ٝه٤َ ا ٍُ َيح ـِ حإلكخ١ش رخٌُٔخٕ ٝحُـيحٍ ٣وخٍ  رخػظزخ٣ٍطِن ُلع "حُ

. ٝحُـيحٍ ػ٘ي حُؼخٓش ٓخ كٍٞ حُز٤ض ٖٓ حألٍٝ.حالٍطلخعرخػظزخٍ  ٌٍ ٌٍ ُٝؿُي . حُـٔغ ُؿْي
(2)

ؿخء ًًَٙ َٓس  

 ٝحكيس ر٤ٜـش حُٔلَى "ؿيحٍ" ك٢ هُٞٚ:

َْٗض َػ٠َِ  أَ َٝ ٍَ َػ٢ِّ٘                 ٞ ُٔ ْؼ َٔ ٣ٍِوََي حُ َُ٘غ  ْٔ ُٞى ) اٌِدَذاسِ طَ ـُ ِٚ طَ  )حُٞحكَ( (10/108رِ

 اٌمجخ: –٭اٌسدشح 

حصٌ  ََ ـَ حٌص ُٝك ََ ـُ َ ُٝك ـَ سُ ك٢ٜ حُـَكش، حُـٔغ ُك ََ ـْ حِؿَ ػ٠ِ ؿ٤َ ه٤خّ  أٓخ حُُل َٞ حٌص. ٝؿخء َك ََ ـْ ُٝك

سُ حُيحٍ. ََ ـْ ٝٓ٘ٚ ُك
(3) 

ٝأٓخ حُوزش ك٢ٜ ر٘خء ٓولٚ ٓٔظي٣َ ٓوؼَ، حُـٔغ هزخد.
(4)

أط٠ أرٞ ٗٞحّ ػ٠ِ ًًَٛٔخ  

 ٤ـش حُـٔغ "كـَ، هزخد" ك٢ هُٞٚ:ٓؼخ رٜ

ُد  الَك٤ُْغ  ََ ، ٝ اٌمِــــجَــب    ــ     ةُ ط٠ُْــ ْْ ٌُ  )ٓـِٝء حُول٤ق((12/142) اٌُســَدــشْ  الَػـَِـ٤ْ

 ٭اٌّـــــــســـشاة:

حُد: ٛيٍ حُٔـِْ ٝأًَّ ٟٓٞغ ك٢ حُز٤ض ٝحُـَكش. ََ ْل ِٔ حُ
(5) 

ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓلخٍد" 

 حُٔ٘خٍُ ًُٝي ك٢ هُٞٚ:ُِيالُش ػ٠ِ 

ُي ك٢  ْٔ ِٔ حُ َٝ َْ٘ؼخُء،  َٛ ََُ٘خ              َٝ رَخُد َٗخِػ٢ٍ،  ٍْ ُٖ أَ َْ َْٗل َٙبرَ َسبِسثِ  )حَُٔ٘ٔف( (4/69) َِ

 ٭اٌخ١ــــّــــخ:

شُ ػ٠ِ ًَ ر٤ض ٖٓ ر٤ٞص حألػَحد ٓٔظي٣َ، أٝ َٔ ػالػش أػٞحى أٝ أٍرؼش ٣ُِو٠ ػ٤ِٜخ  ٣طِن ُلع حَُو٤ْ

 َُّ خّ ٣ٝٔظظ َُ رخُ٘ـَ.حُؼُّٔ َّ ؼَ ُٜخ ػٞحٍٝ ٝطُظَِ ـْ ، أٝ أػٞحٌى طُٜ٘ذ ٣ُٝ َِّ رٜخ ك٢ حُل
(6)

ؿخء ًًَٛخ ك٢  

 حُي٣ٞحٕ أٍرغ َٓحص؛ ٝحكيس ر٤ٜـش حُٔلَى "ه٤ٔش" ًُٝي ك٢ هُٞٚ:

خِ َٝ  َّ َِ ) َخ١ْ ٤ُِ َِ َٜخ رِ َٓ ح ٍَ  ْٖ َٓ ُّْ ٣َيح  ٤ِ٘لٍَش،            طَُٜ ُٓ  ِّ ْأ ََ ٍٍ رِ  )حُط٣َٞ( (1/362َٗخ١ُٞ

 َٓحص ر٤ٜـش حُـٔغ "ه٤خّ، ه٤ْ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:ٝػالع 

ْٕ طُْز٠َ٘  ٍس أَ ٍَّ خ ُُِي َٗ َُ َكخ َٝف ػَ  اٌِخ١َب َُ ْٕ طَ خُء )ََُٜخ،       ٝأَ َ٘ َُ ٝحُ  حُز٢٤ٔ()(٤َِْ9/3َٜخ حإِلْر

                                                           

.1/364]بٌت[،  المصدر السابق- 1 
.95ص]جدر[،  بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 2 
.2/32]حجر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3 
.605]قّب[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 4 
.2/54]حرب[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5 
.2/362]خٌم[،  المصدر نفسه- 6 
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 ُٖ ح حَُؼ٤ْ ٌَ ُُ  الكََٜ دُ  ِخ١َ َْ ُّ٘ ح حُ ٌَ َٛ َٝ حِى١            َٞ ُٖ حَُل٤ُِذ ) ال حُزَ  )حُٞحكَ( (17/31حَُِزَ

 اٌشعُ: –اٌذِٕخ ٭

. ٌٖ ْٓ ٌٖ ِٝى َٓ َ٘شُ: آػخٍ حُيحٍ، ؿٔؼٜخ ِى ْٓ كخُِي
(1 )

 ُْ ْٓ ٍَ حُيحٍ كٜٞ ٓخ ًخٕ ٖٓ آػخٍٛخ الٛوًخ رخألٍٝ،  ٝأٓخ 

. ٌّ ُٞٓ ٍُ ٝ ٌْ ُٓ ٍْ حُـٔغ أ
(2 )

 ُوي ؿخء ًًَٛٔخ ر٤ٜـش حُٔلَى "ىٓ٘ش، ٍْٓ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َٕخ  ٣َخ  ِْ َِ رَخه٤َِٜخ ) ِد ْل َٔ َْٔض ٖٓ ػ٤َِخِد حُ ُْزِ
أُ َٝ ظَُٜخ،             َٗ خ َ٘ َْٜ٘خ رَ ِٓ ِِزَْض   )حُز٢٤ٔ( (3/461ُٓ

 ٝهُٞٚ:

ٍَ ك٢  ُِ َُوَْي ١َخ َػَ٘خث٢ِ ) َسْع َٝ َىحِى١ْ رَِٜخ  َْ ٍَ طَ هَْي ١َخ َٝ خث٢ِ،             ٌَ ٍِ رُ ٣َخ  )حُط٣َٞ( (1/9حُيِّ

 ٖ، ٍْٓ" ك٢ هُٞٚ:ًٔخ ؿخء ًًَٛٔخ ٓؼخ ر٤ٜـش حُـٔغ "ىٓ

 ْٖ َٔ ُِ   ٓ َِ َٖ  ِد ْٔ َىحُى ُك ِْ َِ طَ ِْ )ُسُعٛ ٤ ِٔ ٤١َِذ َٗ َٝ ْص،  َٞ خ أَْه َٓ  ٍِ  )حُط٣َٞ( (1/395،       َػ٠َِ ١ُٞ

 ٭اٌــــــــــــذاس:

٤َْض رٌُي ٌُؼَس كًَخص حُ٘خّ ك٤ٜخ. ٝه٤َ ُيٍٝٛخ ػ٠ِ  ِّٔ ُٓ : حُٔلَ ٣ـٔغ حُز٘خء ٝحُؼَٛش، ه٤َ  ٍُ حُّيح

ًََّ.ٌٓخٜٗخ، ٢ٛٝ ٓئٗؼش  ٝطٌ
(3)

 طخٍس ر٤ٜـش حُٔلَى "ىحٍ" ٖٓ ًُي هُٞٚ ٓوخ١زخ كز٤زظٚ: كـخءص 

 ِٓ ٤ُض،  ِٟ ٍَ  ْٖ َٓ ِٚ،   ٣َخ  َِ،رِ ؼ٤ِ ٌَ ِِْن حُ ٍد ٖٓ    َٖ حَُو َْ ِْٗض حُزَِؼ٤ُي َػ٠َِ هُ  )حُز٢٤ٔ( (1/176)اٌذَّاِس أَ

:ُٚ َٞ  ٝطخٍس أهَٟ ر٤ٜـش حُـٔغ "ى٣خٍ، ىٍٝ" ٖٓ ًُي ه

ًِـ ٠َبَسا٤ــٜخ َىْع ُِــزَـــخ حْٗ        اٌــــذِّ َِ حُؤــَٝ ـــ ْٔ ح )ــِق رخَُوـــــ ٍَ  )ٓـِٝء حََُٓ( (1/145ـــخ

 ٝهُٞٚ:

ص  ََ َٔ ْٖ َػ َُ ) ُدٚس  َُجِ وَخرِ َٔ ْٖ أُِكذُّ حُ َّٔ ِٓ ْص  ََ َٔ ُٙ،           كَوَْي َػ ىُّ َٝ ْٖ اَل أَ َٔ  )حُط٣َٞ( (4/164رِ

٠ْــــُش:  ٭اٌــــــــذِّ

ٛزخ َُّ َُ ٛٞ ىحٍ حُ ٣ْ س.حُيِّ ٍَ ٌٍ ُٝى٣ُٞ ٕ، حُـٔغ أَْى٣َخ
(4 )

 ؿخء ًًَٙ َٓط٤ٖ ر٤ٜـش حُٔلَى "ى٣َ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

 هُٞٚ:

ِـــ٢ِْ                ك٢  َٜ ــ ُٔ ــُٞع حُ ُ٘ ٢ُِْ ُهـــ َٝ ِٖ ْٙ ) َد٠ْـــــِش َّ ِػـــ٤ـــِي  )حُٔـظغ( (٣18/134َــــٞ

 ٭اٌّــــــشثــذ:

طَلَُن رٚ. َْ رَُي: ك٠خء ٍٝحء حُز٤ٞص ٣ُ َْ ِٔ حُ
(5 )

 ء ًًَٙ َٓس ٝحكيس ك٢ هُٞٚ:ؿخ

َٖ هَ  ِٓ ـــقَّ  ِّ ،     ـْشثَِذ اٌ ُٖ ْْ َٗـ     حُوَِط٤ ُ ُٕ )ٝأَْهــَِــوَـْظٜـ ـــطُـٞ َٗ  ٟ َٞ  )ٓوِغ حُز٢٤ٔ( (1/419ـ

 اٌقسبْ: –اٌّغدذ  –٭اٌشزجخ 

َكزَش ٝهي طٌٖٔ حُلخء، ٢ٛ ٖٓ حٌُٔخٕ ٓاخكظٚ ٝٓظٔاؼٚ. ََّ كخُ
(6 )

يُ  أٓاخ حُٔٔاـي ـَ ا ْٔ  كٜاٞ حُٟٔٞاغ حُا١ٌ ٣ُ

ك٤ٚ، ًَ ٟٓٞغ ٣ُظََؼزَُّي ك٤ٚ، حُـٔغ ٓٔخؿي.
(7 )

ُٕ كـٔاغ ٓلاَىٙ حُٜالٖ ٝٛاٞ ٝٓا٢ حُايحٍ. َلخ ِٜ ٝأٓخ حُ
(8 )

ُٝواي 

 ؿخء ًًَْٛ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

َكذ ) ََّ ، كخُ ُٕ َلخ ِّٜ ٣ٖ َػلَخ، كخُ َٝءسَ ٝحُـ      ــ     ـــــيِّ َُ ُٔ ُغ حُ ِٓ خ ـَ ُي حُ ـِ ْٔ َٔ  حَُٔ٘ٔف() (2/21كخُ

                                                           

.225]دمن[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 1 
.335]رسم[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 2 
.298]دور[، صنفسه المصدر - 3 
.2/472]دور[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4 
.244]ربد[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 5 
.2/560]رحب[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6 
.321]سجد[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 7 
.5/117ابن سٌده، المخصص، - 8 
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 ٭اٌغـم١ـفخ:

ح. ًُ لَشٌ أٝ ٗزٜٜخ ٓٔخ ٣ٌٕٞ رخٍ ُٛ وِلَض ك٤ٚ  ُٓ َُّ ر٘خٍء  وَخثِق ٢ٛٝ ً َٓ و٤ِلَشُ ؿٔؼٜخ  َٔ حُ
(1 )

ؿخء ًًَٛخ ك٢ 

 هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ْٖ طَْلِض  ِٓ  ِٖ ْز ٌَ ٍُ حُ َٖ ٣َزُيٝ            َه٤َخ ، ك٤ ُْ َُ ٢ُ َؿََّٜ٘ ؼَّ َٔ ْٗ طَ  )حُٞحكَ( (1/281) اٌغَّم١ِفَ

 ٭اٌغــــــّــه:

ُي ٛٞ حُٔوق ْٔ َٔ أٝ ٛٞ ٖٓ أػ٠ِ حُز٤ض ا٠ُ أٓلِٚ. حُ
(2 )

 ًًَ ك٢ هُٞٚ:

 َٖ َِٔذ،            رَِؼ٤ِي ر٤َْ ْز َٓ دَّ ر٤ٍَْض رِل٠ََخِء  هِ ٍُ ّْ ُٔطََِّ٘ذ ) اٌغَّ  )حَُؿِ( (1/51ٝحُ

 ٭اٌغــــىـــــــٓ:

ُٖ ك٤ٚ. ٌَ ْٔ ٌَٖ: حالْٓ ٖٓ ٌٖٓ ٝٛٞ ٓخ ٣ُ َٔ ٌَٖ ٝحُ َٓ : ًَ ٓخ ٣ٔظؤْٗ رٚ كٜٞ  ُٖ ٌَ َٔ حُ
(3 )

ػالع ؿخء ًًَٙ 

 َٓحص ُِيالُش ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣ٔظؤْٗ رٚ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

َٕ ك٤ِِي ٢ُ  خ ًَ ، هَْي  ٍُ ُٓ ٣َخ َىح ِٚ            َعَى ـْوـَِـظَـ٤ْ ُٔ ـظَـلَ  رِـ ْٔ ُٖ )حُوُــُِـُٞد طُـ  )حَُٔ٘ٔف( (1/417ـ

 ٭اٌطـــــــٍــــً:

َٚ ٖٓ آػخٍ حُيحٍ ٝٛٞ ًٌُي ٟٓٞغ ٖٓ ٛلٖ حُيحٍ. َو َٗ : ٓخ  َُ حُطََِ
(4) 

ًًَٙ اكيٟ ػَ٘س َٓس ؿخء 

 ٕ ر٤ٜـش حُٔلَى "١َِ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:خش ػ٠ِ ٓخ ٗوٚ ٖٓ آػخٍ حُيحٍ؛ َٓطك٢ حُي٣ٞحٕ ُِيالُ

ٖ َٔ ُِ   ً زَخ ُٞ َٛخَؿُٚ  طٍََ ِّٜ َٛخَؽ حُ َٝ خ٢ِٗ؟              ـَ َٗ َٝ  ،ُٚ ـُ ْٗ ِٕ )ألَ ُْ أَ ح  )حُط٣َٞ( (1/437َٝ

 ٝٓزغ َٓحص ر٤ٜـش حُـٔغ "أ١الٍ، ١ٍِٞ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

 ٢ًَِ ٍٖ  يِ الاألَطْ أ٣َخ رَخ ٤ُْض رَِؼ٤ْ ٌَ َٛخ حُز٠َِِ             رَ ََ ُد ) الَؿ٤َّ َْ قُّ ََُٜخ َؿ ـِ  )حُط٣َٞ( (٣1/25َ

 ٝهُٞٚ:

ُْ٘يُد  ــُِِذ طَ ـْ طَــ ْْ    اٌطُّـــٍُــٛيَ َٝ َُ َٝ ٍْ هَــظــ٤ِ    ،  َٗــخثِـــزَِٜخ ) الطَــْؼــؤَ ًَ  )حَُٔ٘ٔف( (39/69َػ٠َِ 

 ٭اٌؼــــــــشفخ:

. ٌٙ ح ََ ػَٛش حُيحٍ ٝٓطٜخ ٝه٤َ ٓخ ال ر٘خء ك٤ٚ الػظَحٙ حُٜز٤خٕ ك٤ٜخ ٝحُـٔغ ِػ
(5 )

ؿخء ًًَٛخ 

 ر٤ٜـش حُـٔغ "ػَحٙ" ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ـ ٌَ ْض            رِخُ َ٘ َك ْٝ أَ َٝ  ، َٖ َِِػ٤ ْٔ ُٓ خ  ًٓ آ َٗ ٝح  ٍُ خ ِم،ـَٓ َْ  ُْْٜ٘ َٕخ  ِٓ ِْ  )حٌُخَٓ( (2/246)ِػَشاُؿ َٝ  ِد

 ٭اٌّـــغـــٕٝ:

٠َ٘: حٍُِٔ٘ ح١ٌُ َؿ٢َِ٘ رٚ أِٛٚ ػْ ٍكِٞح ـْ َٔ ػ٘ٚ، أٝ ٛٞ ٓطِن حٍُِٔ٘، حُـٔغ ٓـخ٢ٗ. حُ
(6)

ؿخء ًًَٙ 

 ػالع َٓحص ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓـخ٢ٗ" ُِيالُش ػ٠ِ حُي٣خٍ حُظ٢ ٍكَ ػٜ٘خ أِٜٛخ ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ُُ٘ٞم  َغبِٟٔأ٠ََّٗ طَ َّ َّٕ اٌ ؤَ ًَ        ، ُّ ح ٍَ ٢َْٛ أَْى َٝ  ،( ُّ ح ََ ، أ١َْ ِٖ  )حُز٢٤ٔ( (1/220رَخه٤َِٜخ، ك٢ حَُؼ٤ْ

 
                                                           

.340]سقف[، ص نجد فً اللغةملوٌس معلوف، ال- 1 
.429]سمك[، ص س البستانً، محٌط المحٌطبطر- 2 
.342]سكن[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 3 
.5/117ابن سٌده، المخصص، - 4 
.5/117، نفسهالمصدر - 5 
.4/334]غنً[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 6 
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 ٭اٌفــــــٕـــبء:

. حُلَِ٘خُء ٛٞ حُٔخكش أٓخّ حُز٤ٞص، حُـٔغ أَْك٤َِ٘شٌ ٝك٢ٌُِّ٘
(1 )

س ر٤ٜـش حُٔلَى "ك٘خء" ك٢ يؿخء ًًَٙ َٓس ٝحك

 هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ــْؼــظَــل٢ِ ُٔ ِْ َُٜـــخ ُِ ُْ  ٣ُــزَـ٤ِّ٘ ِٙ َِ )الػَ             ثِـفِـَٕبئِــ ٖ ُٗو٢َِ حُِلْز ِٓ َْ٘و٢ِ حُؼَّخِء  ًَ  )حُط٣َٞ( (3/187ػًخ 

 ٭اٌمــــــــقـــش:

. ٌٍ ٞ ُٜ ٣طِن ُلع "حُوَٜ" ػ٠ِ حُز٘خء ح٠ُوْ، ًٌُٝي ػ٠ِ حٍُِٔ٘ أٝ ًَ ر٤ض ٖٓ كـَ، حُـٔغ هُ
(2) 

 هُٞٚ:ًًَ ٓزغ َٓحص ُِيالُش ػ٠ِ حُز٘خء ح٠ُوْ؛ أٍرغ ر٤ٜـش حُٔلَى "هَٜ" ٖٓ ًُي 

ُْ  أ١َُٞفُ  َّٕ ثِمَْقِشُو ؤَ ًَ               ، ٍّ ْٞ َ٣ َِّ ًُ ُْ ، ك٢  حُف ) ٌِمَْقِشُو َٞ  )حُٞحكَ( (4/274ُهَِِن حُطَّ

 ٝػالع ر٤ٜـش حُـٔغ "هٍٜٞ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ْـِ  َٖ هَــْي ُٗـوِ ِٓ ِش حُُلــ ـــ      سِ    ٛ    اٌمُــقــظُـْ  َٔ ِْ َْ )ا٠َُِ ظُــــ  )ٓـِٝء حُول٤ق( (11/142ـلَــــ

 ٭اٌـــــــــــىــٓ:

ًَِّ٘شٌ. ٌٕ ٝأَ َ٘خ ًْ : ٝهخء ًَ ٢ٗء ٝٓظَٙ ٝحُز٤ض، حُـٔغ أَ ُّٖ ٌِ حُ
(3)

ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "أً٘خٕ" ُِيالُش  

 ػ٠ِ حُز٤ض ك٢ هُٞٚ:

َٜخ  َٔ َٕ أَِى٣ خ َٛ خَء  َٗ  ْٞ ِْٜي٣ٍَّش             َُ َٓ ٍس  ََّ ـُ ََ رِ ٤ ـِ ٠َِ حَُٜ ْٜ َ٣ ُْ  )حٌُخَٓ( (18/415) األَْوَٕب

 ٭اٌّـــــؼـــــبْ:

ُٕ ٛٞ حٍُِٔ٘. َؼــخ ِٔ حُ
(4)

 ؿخء ًًَ "حُٔؼخٕ" َٓس ٝحكيس ك٢ هُٞٚ: 

ٝ ٟ َٞ زَخُى ََُ٘خ َه ِّ٘ ًِ حُ اِ َٝ                ، ُٕ خ َٓ َُ  ُٕ خ َٓ َِّ ًِ حُ ، اِ ٍَ ٣َخ ُْ َك٢ِّ حُيِّ َؼب  )حٌُخَٓ( (1/415)ِِ

 ٭اٌّــٕـــــــضي:

ٍُ ٛٞ ٟٓٞغ حٍُِ٘ٝ رٜلش  ِِ ْ٘ َٔ ػخٓش ٝحُيحٍ رٜلش هخٛش.حُ
(5 )

ًًَ ػالع ػَ٘س َٓس؛ ػَ٘ ر٤ٜـش 

 ٛخ ك٢ ح٥ط٢ ًًَٙ:ىر٤ٜـش حُٔلَى "ٍِٓ٘" ٝػالع ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓ٘خٍُ" ًُٝي رؼيس ىالالص ٍٗٞ

 حُيالُش ػ٠ِ حُيحٍ ٖٓ ًُي هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:-

ِْٕضي  ك٢  َِ      ،ِٙ ٍِ ح َّٝ ُُ  ْٖ ُذ َػ ـَ ِٙ )   ٣ُْل ٍِ ك٢َ ََٜٗخ ََ ِٚ، ١َـــ ُّ ك٤ِ ـــخ َٔ  )حَُؿِ( (٣7/211ُ

ـَٕبِصيُ  طَُٜخ، ٣َــلَ  َِ َْ َٔ ََُّٜ٘ذ )ـــهَْي َػ ١َ حُ ٍَ ح ٌَ  )حَُٔ٘ٔف( (3/21ًؼخ،         َكظ٠َّ رَــَيح ك٢ ِػ

 حُيالُش ػ٠ِ ح١ُٖٞٔ ك٢ ٓؼَ هُٞٚ ك٢ حُؤَس:-

ٍَُٞش              ُٔ ْ٘ َٓ ـِي  ْٔ ــ ِٔ خُ ًَ ٍس  َٞ ْٜــ هَــ َٙب َٝ ْٕـــِضٌُ ـ ِٛـــ٤ــُض ) َِ ٍُ أٝ  ْٗزَخ  )ح٣َُٔغ( (4/72حألَ

 حُيالُش ػ٠ِ ٟٓٞغ حٍُِ٘ٝ ك٢ هُٞٚ ًٌُي ك٢ حُؤَس:-

لِّوَْض،            ُٛ ح  ًَ ، اِ ُْ ْٔ َّ٘ َخ حُ ؤََّٜٗ َٙبًَ ِْٕضٌُ ، أٝ حُُلُٞص ) َِ ُٖ ْز ٌَ  غ()ح٣َُٔ (5/72حُ

 

                                                           

.597]فنً[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 1 
.4/577]قصر[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2 
.795]كنن[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 3 
.768]معن[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 4 
.5/442]نزل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5 
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 األٌـــفــبظ اٌذاٌـــخ ػٍٝ األعـــٍــســخ

 اٌغـــــــالذ:-أ

 ِٔ َُِلخٕ.الحُ ُٓ َِِلشٌ ٝ ْٓ ُف حْٓ ؿخٓغ ٥الص حُلَد ٝحُوظخٍ، ٣ًٌَ ٣ٝئٗغ.حُـٔغ أَ
(1)

ؿخء ًًَٙ ك٢  

 ػالع َٓحص ؛ ٝحكيس ريالُظٚ حُلو٤و٤ش ػ٠ِ آالص حُلَد ًُٝي ك٢ هُٞٚ:حُي٣ٞحٕ 

 ِٚ ِِ ْٔ ْٖ َك ََّ َػ َْ   ـــ  ذَ الاٌغِّ ًُ ِط٤َن أَ    ا٠َُِ حَُل ُٔ ٠ حُ َٛ ْٝ َ خ ) الِد، كَؤ َٔ  )حُول٤ق( (٣6/376ُو٤ِ

ٕ هَؽ ُلع "حُٔالف" ػٖ ىالُظٚ حُلو٤و٤ش ك٤غ ٗزٚ رٚ أرٞ ٗٞحّ أ٤ٗخد حٌُِذ ٝٓوخُذ خَٝٓط

 َٝٓ٘ٔ حُط٤ٍٞ حُـخٍكش كوخٍ:

ٍُِد  ًَ  ، ٌٖ ٤ ِٔ ًَ  َٞ ُّ  ال                   ِذ الاٌغِّ كَُٜ ؤَ ْٔ زَخِف ) ،٣َ َٖ ح٠ُُّ ِٓ  ، ََ ْٛ  حَُؿِ() (3/93حُيَّ

 ٢ًِْ خ َٗ لََغ  ْٓ َ ٤ٌْي رِؤ َٛ ْٙ )      ،    ذِ الاٌغِّ َٝ ـــيَّ ِّ٘ ِس ٝحُ ٍَ ٣َِـُغ حإِلَؿــــخ ــــ  )حُٔظوخٍد( (5/130َٓ

 اٌغـــ١ـــف: -ة

٤ُِٔق أٓٔخء ًؼ٤َس ط٣ِي ػ٠ِ حألُق ٝإ ًخٗض أؿِزٜخ ٛلخص ُٚ. ُٝوي أط٠ أرٞ ٗٞحّ ػ٠ِ ًًَ 

 ؼي٣ي ٜٓ٘خ ٌٝٛح ٓخ ٓ٘ظز٤٘ٚ ك٢ ح٥ط٢ ًًَٙ:حُ

 اٌقم١ً: –اٌمشاة  –اٌغ١ف -

٤ٌُُٓٞف  ٤َخٌف ٝ ْٓ كؤٓخ ح٤ُٔق كٜٞ ٓالف ٣َُؼَِّن ٖٓ حٌُظق ا٠ُ حُـ٘ذ ح٥هَ ٠ُ٣َٝد رٚ رخ٤ُي، حُـٔغ أَ

٤َلَشٌ. ْٔ َٓ ٤ٌُق ٝ ْٓ ٝأَ
(2 )

حُد كٜٞ ؿٔي ح٤ُٔق ٝح٤ٌُٖٔ ٝٗلٞٛٔخ، ٝه٤َ ٛٞ ؿِي كٞم حُـٔي ََ ال حُـٔي  ٝأٓخ حُوِ

ٌد. َُ ٗلٔٚ، حُـٔغ هُ
(3 )

َُ كٜٞ ح٤ُٔق حُٜٔوٍٞ )حُِْٔٔ( أٝ ٛٞ ح٤ُٔق ٗلٔٚ. و٤ِ َٜ ٝأٓخ حُ
(4) 

 ٖٓ ََّ ُٓ ُوي ؿخء ًًَْٛ ؿ٤ٔؼخ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زٜخ ١ِٞع ح٠ُٞء ٖٓ حُظِٔش ر٤ٔق ٛو٤َ 

 ؿٔيٙ:

َكٍش،       َْ ًُٝ هُ َؿ٠   َيَع حُيُّ َٛ ح  ًَ ََّ ٖٓ  وبٌغ١َّْفِ َكظ٠ّ اِ  )حٌُخَٓ( (11/336) الَشاِة َفم١ِاٌمِ ُٓ

ٗٞحّ ُلع "ح٤ُٔق" ٓـخُح اً ٗزٚ رٚ حَُؿَ حُ٘ـخع كوخٍ ك٢ ٓيف حأل٤ٖٓ رؤٗٚ ٤ٓق  ًٔخ حٓظؼَٔ أرٞ

 َّللا ح٢ُِٔٔ ػ٠ِ أػيحثٚ:

َّٕ ّلِِلِ  اِ ِٓ  بــَع١ْف  َٝ َم َٛخ ْٞ ٌَقِّ أَْرَِؾَ ــــكَ ُْ             رِ َٝ  ال،ِٜ  ، َْ ٌْ ِٕ ) الِٗ ح  )حُز٢٤ٔ( (18/428َٝ

 اٌمض١ت: –اٌجزبس  –٭األث١ض 

. ٌٞ ُٞ ٛٞ ح٤ُٔق، ؿٔؼٚ ر٤ِ كخألَْر٤َ
(5) 

ٍُ كٜٞ ح٤ُٔق حُوخ١غ. َّخ ٝأٓخ حُزَظ
(6 )

ٝأٓخ حُو٤ْ٠َُِذ كٜٞ حُِط٤ق ٖٓ 

ٌذ. ِٟ ح َٞ ٖٓ ح٤ُٔٞف ٝح٤ُٔق حُوَطَّخع. حُـٔغ هَ
(7 )

ًَِٝح ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: ًُ 

 ُ ـــــــؤََّٗٚ َِٗن         أَْث١َضُ ًَ ْٝ ٍَ ٝ ًُ        ُٚ َٜ ًُ أَْهـــــَِ ١مَ ــبُس  ،اٌقَّ  )ح٣َُٔغ( (33/159)ثَزَـّ

ش رِخُِوـ      ـ        ٢ِّ١ِّ ٝ ًٜ ُْ٘ٚ رَُ٘ٞ هَز٤ِ ٌُُٝى َػ ْٖ  اٌج١ِضِ ٣َ َٙبِٓ اِضجِ َٛ  )حَُٔ٘ٔف( (12/69) لَ

 

                                                           

.343]سلح[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 1 
.369]ساف[، صنفسه المصدر - 2 
.4/522]قرب[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3 
.430]صقل[، ص فً اللغة لوٌس معلوف، المنجد- 4 
.1/371]بٌض[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5 
.1/235]بتر[،  نفسهالمصدر - 6 
.4/587]قضب[، نفسهالمصدر - 7 



كوَ حألُلخظ حُوخٛش رخُٔخى٣خص                                                         حُوخْٓحُلَٜ   
 

174 
 

 

 ٭اٌســـغــــــبَ:

خ ألٗٚ ٣لْٔ حُيّ أ١ ٣ٔزوٚ  ًٓ خ َٔ ٢َّ ُك ِٔ ُٓ : ح٤ُٔق حُوخ١غ  ُّ خ َٔ ؤٗٚ هي ًٞحٙ.حُُل ٌَ ك
(1)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ: 

٤َّْٔقَ  َُّ حُ ْأ١ٌ ٣َلُ ٍَ        ِٚ ٠٠ََٓ رِ  ، ٍَ ٞ ُٓ ََ حألُ َٔ ح حْػظَ ًَ ٌِِي، اِ َٓ،  َٞ ُٛٝ َُ  )حٌُخَٓ( (17/377) ُزَغب

 إٌٙذٚأٟ: –٭اٌقبسَ 

.ٍِّ ح َٞ َٛ كخُٜخٍّ: ح٤ُٔق حُلخى ؿٔؼٚ 
(2 )

١َّ ١ُٝزِغَ  ِّٞ ُٓ ح٢ٗ كٜٞ ح٤ُٔق ح١ٌُ  َٝ ُْ٘ي ِٜ رخُٜ٘ي ٣ٝوخٍ ُٚ  أٓخ حُ

. ِْ٘ي١ٌّ ِٛ ٌََٜ٘ي ٝ ُٓ ًٌُي 
(3 )

 ُٝوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

ُٙ حَُو٤ِِلَشُ ُُِِلـ    َِّ ح َٛـــــــــ ًَ اِ ٠َخَٛخ   َٝ َٓ أِٟــ    ــــ٠َِّ  َٚ ُْٕذ ِٙ َِ اٌ بِس  )حُول٤ق( (16/436) َوبٌقَّ

 ٭اٌقّقبَ:

ْ٘ؼ٢َِ٘. ُّ ٛٞ ح٤ُٔق حُٜخٍّ ح١ٌُ ال ٣َ خ َٜ ْٔ َّٜ حُ
(4 )

 ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:ؿخء 

ٞػٍَش،    ـَ ْطَض ٣ًَيح ا٢ََُِّ رِ َٔ ْٖ رَ َُجِ سَ        َٝ َِّ ِٛ طَُي  ُْ َِ َِ كََِوَْي َٛ َقب ّْ  )حٌُخَٓ( (5/385) اٌقَّ

 اٌفشٔذ: -٭اٌؼضت 

أٓخ حَُؼ٠ُْذ كٜٞ ح٤ُٔق حُوخ١غ.
(5 )

ٟ ك٤ٚ ٗزٚ  ََ ُْٗي كٜٞ ح٤ُٔق أٝ ؿَٞٛٙ ٤ٗٝٝٚ ٝٛٞ ٓخ ٣ُ َِ ٝأٓخ حُلِ

يَِّد  ٌْٗي" أ١ ال ٓؼ٤َ ُٚ.َٓ َِ ٤ٌْق كِ َٓ حَُ٘ٔ أٝ ٗزٚ حُـزخٍ. ٣وخٍ "
(6 )

 ُوي ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

 ُِ ح َِ ْٛظِ ََ ح ْؼ ْٔذِ ١ًِ  اٌَؼْضتِ ِٓ ْٛـ          ، اٌفِِش َ ـرِؤ ِّ٘ ِص حُ ََ َٓ ـ َْ ُٓ  ، ِٖ  )حَُؿِ( (2/121ـجِيِّ )ْيه٤َْــ

 ٭اٌّــــش٘ـــــف:

َُٛق ٛٞ ح٤ُٔق حُٔليَّى  َْ ُٔ .ح٤ُٔق حُ هن حُليِّ َّ حُٔ
(7)

ؿخء ًًَٙ ر٤ٜـش حُـٔغ "َٓٛلخص" ك٢ هٍٞ أر٢  

 أر٢ ٗٞحّ:

 َٕ ــــخ ًَ َ٘فَبدِ َٝ ْش ُّ ،       ثِبٌ ُْ رُُٜ َْ ٣ٍِِن )  َٟ َوخ َٔ َد ر٢َِ٘ حَُل٢ِّ رِخُ َْ  )حَُٔ٘ٔف( (22/305َٟ

 اٌســــشثـــخ: -خـ 

رَشُ آُش ُِلَد ٖٓ حُلي٣ي ه٤َٜس ٓلّيى حَُأّ. َْ حُِل
(8 )

الرٖ ٤ٓيٙ: "حُلَرش آُش ٝؿخء ك٢ حُٔوٜٚ 

حٌد. ََ ط٘زٚ حَُٓق ٢ٛٝ أٛـَ ٖٓ حَُٓق، حُـٔغ ِك
(9 )

ٕ ر٤ٜـش خًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ ػالع َٓحص؛ َٓطؿخء 

 حُٔلَى "كَرش" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

 ِٕ َ٘خ ْٓ  ََ ْؼ ِٓ           ،ٍِ ـــــزَّخ حألُْظلُٞ َٗ  َّٖ ُْٜ٘ ِٓ  ٍُ ٍِ ) اٌِسْشثَخِ طََوــخ ٝ َُ ْط َٔ  )حَُؿِ( (18/203حُ

 ٝٝحكيس ر٤ٜـش حُـٔغ "كَحد" ك٢ هُٞٚ ٓ٘زٜخ أظخكَ حُزخ١ُ رلَحٍد ٓليىس ٓٔ٘ٞٗش:

ـ َشاة  ِزـَُُٚ  َٔ ـْ ِٙ               ٣َــ ُِ َم هُـــلَــخ ْٞ َٖ طَــكَـــ ـ٤ًِ٘٘ـْؼ ْٔ  )ح٣َُٔغ( (7/407خ )ـؤ٤ِْٗلًـخ ٝطَــ
                                                           

.6/20ابن سٌده، المخصص، - 1 
.3/448]صرم[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2 
.295الثعالبً، فقه اللغة وسر العربٌة، ص- 3 
.294، صالمصدر نفسه- 4 
.608]عضب[، ص البستانً، محٌط المحٌطبطرس - 5 
.580]فرن[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 6 
.283]رهف[، صالمصدر نفسه - 7 
.158]حرب[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 8 
.6/34ابن سٌده، المخصص،- 9 
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 اٌشِــــــــبذ: -د

 ٭اٌـــــشِر:

ُق: ػٞى ٣ٞ١َ ك٢ ٍأٓٚ كَرش،  ْٓ َُّ خٌف.حُ َٓ ٍْ خٌف ٝأَ َٓ ٍِ حُـٔغ 
(1 )

ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ َٓط٤ٖ؛ ٝحكيس 

 )حُط٣َٞ(                                                               ر٤ٜـش حُٔلَى "ٍٓق" ك٢ هُٞٚ ٓخىكخ حُو٤ٜذ:

 َّٔ ٤ِذ حُ ِٜ َٛخ رِخَُو َؿ٠َُ َٞ ُق ك٢ حُ ْٓ َُّ ُٛٞ        ٤ُْق ٝحُ ِْ َ٣ ِْ ِْ ِّٔ ك٢ حُ َٝ( َُ ٣ َِ َٓ ٝ ٌَ ْ٘زَ ِٓ36/173) 

 ٭اٌغّٙشٞ: 

١َُِّ ٛٞ حَُٓق حُِٜذ، ٝٛٞ حُٔ٘ٔٞد ا٠ُ َٜٓٔ ٝٛٞ ٍؿَ ًخٕ ٣ؼوق حَُٓخف ك٘ٔزض ا٤ُٚ. َٜ ْٔ َّٔ حُ
(2 )

ا٤ُٚ.
(2 )

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هُٞٚ:

ُْ ك٢  َؿْلظُ ٍْ أَ َٝ ِّٞ َِٙش ّْ ْْ      اٌغَّ ْهظُ ٌُ ََ حُؼَ   ، كَ ْؼ ِٓ طََٜخ  ٍَ ح ََ ذِّ )الَٓ ـِ ، ك٢ حُ ِْ  َ()حُط٣ٞ (20/46هِ

 ٭اٌمــــــٕــبح:

حٌص ٝهََ٘خ ٝه٢ٌُِّ٘ ٝه٤َََ٘خص. َٞ حُوََ٘خسُ: حَُٓق، حُـٔغ هََ٘
(3)

ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ ٓزغ َٓحص؛ ٝحكيس ر٤ٜـش 

 حُٔلَى "ه٘خس" ًُٝي ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 ِٕ ــــَ٘ــــخ ِٓ ــ٢ِّ٘             َػــ٠َِ  ِٓ ََ حُوَـِـــِذ  ــــ ِٓ َكــــخ  )حُٔـظغ( (3/73)لَـــــَٕــــــبح  َٝ

 ٝٓض َٓحص ر٤ٜـش حُـٔغ "ه٘خ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

ُلٌٞى ٖٓ  َٓ  ٌٚ ٤ ِٔ ُ             هَ ؤََّٗٚ ًَ  ٍٕ ح َٞ ُؿ ٍْ ٍْ أُ ٤ ِٔ َّ َه خ َٓ  )حُط٣َٞ( (17/111ِٝؿ٤َخِى ) لَٕ بأَ

 ٭اٌقـــؼـذٖ:

َؼَيحٌص. َٛ َؼخٌى ٝ ِٛ ْؼَيٙ ٢ٛ حُو٘خس حُٔٔظ٣ٞش حُٔٔظو٤ٔش، حُـٔغ  َّٜ حُ
(4)

ٍ أر٢ ٗٞحّ ك٢ ؿخء ًًَٛخ ك٢ هٞ 

 ك٢ ٜٓـٞٙ:

 ِٚ ٍِْؿ٤َِْ  َٖ ٟ ر٤َْ ََ ٠َ٘           طَ َٓ خ  َٓ ح  ًَ ٤ُي، اِ ِٔ َ٣ ٌَ زَْط ِٓ ْٖ ْؼَذ  )حُٔظوخٍد( (19/130) َوبٌقَّ

 ٭اٌٍـــٙـــزَ:

ُّ ٛٞ حَُٓق حُ٘خكٌ حُٔ٘خٕ حُوخ١غ. ٌَ ْٜ حَُِ
(5 )

ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٓ٘زًٜخ ٓوخُذ حٌُِذ حُلخىس 

 رخَُٓق حُلخى حُٔ٘خٕ:

وَــــُٚ  ٍِ،         َػـــَِـّ ٝ َُ ٌُ ٍَ ا٠َُِ حُ خ َٛ ح  ًَ َ  َكظ٠ّ اِ ـــَز ْٙ َِ ) ثِـٍَــــ ٣َِـ  )حَُؿِ( (١16/203َـ

 اٌمــــــــغٟ: -د

 ٭اٌمـــــــٛط:

٢ٌّ ٝه٢ٌُّٔ  ِٔ حُوّٞ: آُش ػ٠ِ ٌَٗ ٜٗق ىحثَس ط٠َٓ رٜخ حُٜٔخّ، ٢ٛٝ ٓئٗؼش ٝهي طًٌَ، حُـٔغ هِ

 ٌّ ٌّ ٝه٤َِخ ح َٞ ش.ٝأَْه َٔ َّ٣ َٞ ٣َّْ ٝهُ َٞ . طٜـ٤َٛخ هُ ٌّ ٌّ ٝأَْه٤َخ ُٞ ٝأَْه
(6) 

ؿخء ًًَٛخ ك٢ حُي٣ٞحٕ ٓض َٓحص؛ أٍرغ 

 ر٤ٜـش حُٔلَى "هّٞ" ٖٓ ًُي هُٞٚ:

                                                           

.279]رمح[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 1 
.3/217]سمه[، أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2 
.758]قنو[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 3 
.424]صعد[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 4 
.296الثعالبً، فقه اللغة وسر العربٌة، ص- 5 
.662لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة ]قوس[، ص- 6 
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أ٣َْـــُض  طِ ٍَ ْٛ ُٖ ) ٌِمَ ـــخ طَــِط٤ َٓ َّٔٞحُِِق،  ــؼَّوَلَشَ حُ ُٓ خ         ًٓ َٜخ ِٓ ـــٍٞد   )حُٞحكَ( (1/244أ٣َُـّ

 ، ه٤خّ" ًُٝي ك٢ هُٞٚ:ٕ ر٤ٜـش حُـٔغ "ه٢ّٔ خَٝٓط

٣ٍَِٜخ  ًٜخ طَيَّ َٓ ٟ ٝك٢ َؿَ٘زَخطَِٜخ              ََ ْٔ ًِ طَُٜخ  ٍَ ح ََ ِّٟ هَ ُّ ) ثبٌمِِغ ٍِ ح َٞ  )حُط٣َٞ( (7/221حُلَ

خ َٓ ح  ًَ ،          اِ ٍّ َلخ ُٓ خ أَْر٠َِ  َٓ  ََ ـــؤَْر٠َِ َهـ٤ْــ َٓ  َْ ـِ ُْــ َُ أُ ْزــ  )حُٞحكَ( (13/226)ثِبٌم١َِبِط حَُ٘ـّ

 ٭اٌّشٔــــــــــبْ:

٣وخٍ ُِوّٞ حَُٔٗش: حَُٔٗخٕ.
(1 )

 ًًَص ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

ـــــالطِــــ الَٝ  ُّٔ حِص حُ َٝ         ٍْ َٞ َٗخًٗـــ   ـ َْ ـــ ِٓ ُق  َٔ ْٔ ــــَ )٣َ َٔ  )ٓـِٝء حَُؿِ( (19/141خ ٣َــ

 اٌغـــٙـــــبَ:-ج

 اٌفٛق: -إٌقً -٭اٌغُٙ

ُْ كٜٞ ٝحكي حُ٘زَ، حُـٔغ  ْٜ َٔ .أٓخ حُ ٌّ َٜخ ِٓ
(2)

َُ كٜٞ كي٣يس حَُٓق ٝحُْٜٔ ٝح٤ٌُٖٔ، حُـٔغ   ْٜ ٝأٓخ حَُّ٘

. ٌٍ ٞ ُٜ ُٗٝ ٌَ ُٜ ْٗ ، أَ ٌٍ خ َٜ ِٗ
(3 )

ٝأٓخ حُلُُٞم ٖٓ حُْٜٔ: حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُٞطَ.
(4) 

ُوي ؿخء ًًَْٛ ك٢ هٍٞ 

 هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ك٢ ٓٔيٝكٚ:

خ  َٗ ح ٍَ  ََ بكَو٤ِ  ّ ْٙ خ٣َشُ، ٝ َع ـَ ِٚ حُـ      ــ      ــ حُى رِ ََ ًُ طُ خرُِن  إٌَّْق  )حَُٔ٘ٔف( (33/305) اٌفُٛقِ َٓ

 اٌش٠ؼ: -٭اٌؼمت

أٓخ حَُؼوَُذ كٜٞ حُؼ٤ٜذ ح١ٌُ طؼَٔ ٓ٘ٚ حألٝطخٍ.
(5 )

َّْٜٔ ٣ٍ٘خ أ١  ٝأٓخ ٣ٍٖ حُْٜٔ كٜٞ ٖٓ ٍحٕ حُ

ؿؼَ ػ٤ِٚ ح٣َُٖ.
(6 )

 ؿخء ًًَٛٔخ ك٢ هُٞٚ:

 ٌّ َٜخ َيْى ََُٜخ  ال ِٓ ْ٘ َ٣ ْْ َُ َٝ حٌء،              ََ ٌُُٝد ََُٜخ ِؿ  )حُٞحكَ( (2/244) ِس٠ؼُ َٝػمَت  ٣َ

 ٭إٌـــــــجــً:

َّ٘خرش. أٝ ٣وخٍ  : ٢ٛ حُٜٔخّ "٢ٛٝ ٓئٗؼش". ال ٝحكي ُٜخ ٖٓ ُلظٚ ٝاٗٔخ ٣وخٍ ُِٞحكي ٜٓ٘خ ْٜٓ َٝٗ َُ حَُْ٘ز

ٌٍ ُٝٗزْ ٗزِش  ٌٍ ِٝٗزَخ ْٗزَخ ٕ.الػ٠ِ هِش. حُـٔغ أَ
(7)

 ؿخء ًًَٛخ َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ: 

ََٜ٘خ           ٣ ٍِ  َْ ُْزَ َ َّ٘خٍع كَؤ َٜ ٤َِْ٘ض رِ َٕ ُػطُٞ الَٔجْ  ُٓ َْ ِٔ ِٚ هَْي َػ  )حٌُخَٓ( (4/336) الََُي٣ْ

ـــــؾَّبة:  ٭إٌُـّ

َّ٘خرش، حُـٔغ ٗ٘خٗذ. َّ٘خد ٢ٛ حُ٘زَ. ٝحكيٙ ُٗ حُُ٘
(8) 

ح أػَ حُٜـَحٕ  ًٍ ِٞ َٜ ُٓ ََ َٓط٤ٖ ٖٓ ًُي هُٞٚ  ًِ ًُ

خ ٖٓ أػَ حُٜٔخّ ك٢ حُـٔي:ك٢  ًٔ  حُ٘لْ رؤٗٚ أٗي أُ

ــــــــٍن  ْٗ ٍَ  ْٖ ِٓ  ٌُ ْٗلَ خ                أَ َ٘ َٖ حَُل ِٕ ر٤َ ح ََ ـْ ِٜ هُِغ حُ ْٞ َٔ ـــبة  َُ  )ح٣َُٔغ( (4/36)ثُِٕؾَّ

 ٭األفـــــــــٛق:

ُم. َٞ ٣وخٍ ُِْٜٔ حٌَُٔ٘ٔ حُلٞم ح١ٌُ ال َٜٗ ُٚ: حألْك
(1 )

ََ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ: ًِ ًُ 

                                                           

.6/48ابن سٌده، المخصص، - 1 
.360]سهم[، ص لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 2 
.813ص ]نصل[، نفسهالمصدر- 3 
.186ابن قتٌبة، أدب الكاتب، ص- 4 
.518]عقب[،  لوٌس معلوف، المنجد فً اللغة- 5 
.290]رٌش[،  نفسهالمصدر - 6 
.5/389]نبل[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 7 
.5/456]نشب[،  نفسهالمصدر - 8 
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 ِٕ خ َٓ َِّ ِٝ حُ ََ ٤ُْض ك٢ َؿ َٓ ٍَ َٝ ْْ طَْوُِِن،            ط٢ِ َُ ََّ ِٗ قِ ثَهَُِن ٝ َٛ  )حٌُخَٓ( (1/304) أَْف

 ٭اٌغــــــــٍدُ:

ُْ ٛٞ حُْٜٔ حُط٣َٞ حَُٜ٘. ـَ ِْ َٔ حُ
(2)

 ؿخء ًًَٙ ك٢ حُي٣ٞحٕ ر٤ٜـش حُـٔغ "ٓالؿْ" ك٢ هُٞٚ: 

بالعَ ٝ  ّ رُٞ ِخ ًُ  ِٕ َْٛق حُو٤ُُٞ ٍَ َٛخ  ٍَ ٍس،       ٝأََػخ َٞ َّ ُِْو حِى َٞ ٤َْض هَ ِٔ  )حٌُخَٓ( (19/336) الًُ

 ٭اٌطجشص٠ٓ:

: آُش ٖٓ حُٔالف ط٘زٚ حُطزَ)حُلؤّ( أٝ ٛٞ حُطزَ رؼ٤٘ٚ. ُٖ ٣ ُِ َْ حُطَزَ
(3 )

 ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:

 ََ سٌ َؿ٤ْ ََ َٜ ْو ِٓ                   ْٚ خَُ َٓ  ١ٌِ َٕ حَُّ ـــخ َٓ ََ ِٓ أََهخ َهــ  )ح٣َُٔغ( (2/448) اٌطَّجَّشِص٠

 ٭اٌمــــــــزاف:

ْزِؼُي ُِْٜٔ. ُٔ ٢ِّ حُ ِٔ حُف: ٛٞ حُٔ٘ـ٤٘ن ٖٝٓ حُوِ ٌَ حُوَ
(4 )

ََ ك٢ هُٞٚ: ًِ ًُ 

َىحسِ  َْ ِٔ ًَ  ٍْ ْ٘ َػ َٖ  اٌمَِزافِ  َٝ ِٓ  َِ ٌْ ُْظَُٜخ،           ُِزِ ٌَ ِٕ )حْرظَ ح َٞ  )حُط٣َٞ( (9/437حَُلخَؿخِص، أٝ َُِؼ

 ٭اٌمـــٕـــجٍخ:

٠ رٚ ٖٓ حُٔيكغ ك٢ حُلَد. ٝحُزؼٞ  َٓ َْ ًٝىح ٝهطغ كي٣ي ٣ُ ٍُ ٠َ٘ رَخ كَش طُْل َّٞ ـَ ُٓ حُو٘زِش ػزخٍس ػٖ ًَس 

ٜٞٗخ رخُو٘زَس رخَُحء، حُـٔغ ه٘خرَ. ُّٔ ٔ٣
(5 )

 حُـٔغ "ه٘خرَ" ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ:ؿخء ًًَٛخ ر٤ٜـش 

خَٛخ َٔ ٤ُْض ِك َٔ ًِ  َك ٤َْٗخَٛخ َػ٤ََِْٜخ ِٝى٣ََْٜ٘خ )ثبٌمََٕبثِ َص ُى َْ كَ َٝ َٝ  )حُط٣َٞ( (10/453ٝحُوََ٘خ،              

 ٭إٌّــد١ٕك:

خ٤ِٗن  ـَ َٓ خِٗن ٝ ـَ َٓ ٤ُِ٘ن ًِٔش ٣ٞٗخ٤ٗش طؼ٢٘ آُش كَر٤ش ط٠َٓ رٜخ حُوٌحثق، حُـٔغ  ـَ ْ٘ َٔ ٤ِ٘وَخٌص.حُ ـَ ْ٘ َٓ ٝ
(6 )

خ طوٌف ٖٓ ٓـخ٤ٗن:  ؿخء ًًَٙ ك٢ هٍٞ أر٢ ٗٞحّ ٝحٛلخ َٓػش هٞحثْ ٗخهظٚ ًؤَّٜٗ

 ٖٓ َّٖ ْطُٜ ََ َٓ ح  ًَ َٜخ،            اِ ُٔ حثِـــــ َٞ ْض هَ َٔ ِِ ْٓ
خ أُ َٔ ؤََّٗ َدــــــب١ِٔكَ ًَ  )حَُٔ٘ٔف( (16/305) َِ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

.4/472]فوق[،  نفسهالمصدر - 1 
.6/357]سلج[،  ابن منظور، لسان العرب- 2 
.543]طبر[، ص ، محٌط المحٌطبطرس البستانً- 3 
.4/518]قذف[،  أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4 
.758]قنب[، ص بطرس البستانً، محٌط المحٌط- 5 
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 خذٚي إزقبئٟ ٌسمً األٌفبظ اٌخبفخ ثبٌّبد٠بد

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌّالثظ ٚاٌسٍٟ

 اٌّالثظ

 رىشاسٖ اٌٍفع

 ػالع َٓحص حإلُحٍ

 َٓس ٝحكيس حُٔجٍِ

 هْٔ َٓحص حُزَٝى -حُزَى

 َٓس ٝحكيس حُزَحْٗ

 ُِّ  ٕخَٓط حُزَ

سُ  َِّ ِ  َٓس ٝحكيس حُز

 َٓس ٝحكيس حُز٘خثن

 َٓس ٝحكيس حُظزخٕ

 َٓس ٝحكيس حُظٌش

 ػَ٘س َٓس ٓزغ حألػٞحد -حُؼ٤خد -حُؼٞد

 َٓس ٝحكيس حُـِزخد

 َٓس ٝحكيس حُـالٍ

 أٍرغ َٓحص حُـ٤ذ

 ػالع َٓحص حُلز٤َ -حُلزَ

 ٕخَٓط حُلٌحء

 َٓس ٝحكيس حُل٢َٓ٠

 َٓس ٝحكيس حُوِن

 ٕخَٓط حُي٣زخؽ

 ٕخَٓط حُي٣زخؿش

 ػالع َٓحص حُيٍع

 ػالع َٓحص حُيٓظزخٕ
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 َٓس ٝحكيس حٌٌٍُُ

 َٓس ٝحكيس ح٣ٌَُ

 َٓحصأٍرغ  حَُىحء

 َٓس ٝحكيس ح٣َُطش

 َٓس ٝحكيس حُِثزَ

 ٕخَٓط حُِٗخٍ

 ٕخَٓط ح١ُِ

ذُّ  ِٔ  َٓس ٝحكيس حُ

 ٕخَٓط حُٔخر١َ

 َٓس ٝحكيس حُٔيح٢ٓ

 ٕخَٓط حَُٔرخٍ

 َٓس ٝحكيس حَُٔم

 َٓس ٝحكيس حَُٔح٣َٝ

 َٓس ٝحكيس حُِٔذ

 َٓس ٝحكيس حُ٘ؼخٍ

 َٓس ٝحكيس حُط٤ِٔخٕ

 َٓس ٝحكيس حُطَٔ

 ٝحكيسَٓس  حُؼٌد

 َٓس ٝحكيس حُؼٜذ

 َٓس ٝحكيس حُـالُش

 َٓس ٝحكيس حُٔلخٟش

 َٓس ٝحكيس حُوزخ٢١

 ٕخَٓط حُوزخء

 َٓس ٝحكيس حُوَهَ

 ٓض َٓحص حُوَح١ن -حُو١َن

 َٓس ٝحكيس حُوَهَ

 ٕخَٓط حُولخُ

 ٕخَٓط حُوِ٘ٔٞس

 ػالع َٓحص حُو٘خع

 َٓس حكيس حُو٘لخء

 ٕخَٓط حٌُْ
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 َٓس ٝحكيس حُِٔزْ

ُٔأَل   َٓس ٝحكيس حُ

 َٓس حكيس حُُٔٞؽ

 َٓس ٝحكيس حُٔ٘طن

 ٓزغ َٓحص حُ٘ؼَ

 َٓس ٝحكيس حُ٘وزش

 َٓس ٝحكيس حُٜيد

 َٓس ٝحكيس ح٤ُالٓن

 اٌســــــــــــــــــٍٟ

 َٓس ٝحكيس حُزَس

 َٓس ٝحكيس حُظزَ

 أٍرغ َٓحص حُظخؽ

 َٓس ٝحكيس حُظٞٓش

 َٓس ٝحكيس حُلـَ

 ٕخَٓط حُلِوش

 أٍرغ َٓحص حُل٤ِش

 َٓس ٝحكيس حُوخطْ

ٍ  ػَ٘ َٓحص حُيُّ

 ٓض َٓحص حٌُٛذ

 َٓس ٝحكيس حُِرَؽ

 َٓس ٝحكيس حُٔزؾ

 َٓس ٝحكيس حُٔوخد

َّٔخّ  َٓس حكيس حُ

 َٓس ٝحكيس حٌٍُ٘

 ٕخَٓط حُ٘٘ق

 َٓس ٝحكيس حُطٞم

 َٓس ٝحكيس حُؼو٤ن

 َٓس ٝحكيس حُؼو٤خٕ

 َٓس ٝحكيس حُـَد

 ٕخَٓط حُلٚ
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 َٓس ٝحكيس حُل٤َُٝؽ

 َٓس ٝحكيس حُوِذ

 أٍرغ َٓحص حُوالىس

 َٓس ٝحكيس حُِـ٤ٖ

 ٓض َٓحص حُِئُئ

 َٓس حكيس حُٔٔي

 َٓس ٝحكيس ح٠ُ٘خٍ

 َٓس ٝحكيس حُ٘ظْ

 َٓس ٝحكيس حُٞىع

 َٓس ٝحكيس حُٟٞق

 َٓس ٝحكيس حُٞهق

 ػالع َٓحص ح٤ُخهٞص

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األثبس ٚا٢الد ٚاألٚأٟ

 اٌذاٌخ ػٍٝ األٚػ١خاألٌفبظ 

 ٓزغ َٓحص حإلر٣َن، حألرخ٣ٍن

 َٓس ٝحكيس حألىحٟٝ

 َٓس ٝحكيس حإلٗخء

 َٓس ٝحكيس حُزخ٤١ش

 َٓس ٝحكيس حُزٞحه٤َ

 َٓس ٝحكيس حُلن

 َٓس ٝحكيس حُوَحث٢

 ُّٕ  ػَ٘س َٓس حػ٘ظ٢ حَُي

 ٕخَٓط حُِؿخؿش

 ٕخَٓط حُِهخم -حُِم

 َٓس ٝحكيس حُِٔحىس

 َٓس ٝحكيس حُطخٓخص

 َٓس ٝحكيس حُؼالد

 ػالع َٓحص حُويف

 َٓس ٝحكيس حُؤطَ

ئّٝ -أًٞحّ -حٌُخّ -حٌُؤّ  ٓزغ ٝأٍرؼٕٞ َٓس ًُ
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 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ أٚأٟ اٌطجخ

 ُّ ََ  َٓس ٝحكيس حُزُ

 َٓس ٝحكيس حُـؼخٍ

 َٓس ٝحكيس حُوٞحٕ

 َٓس ٝحكيس حُيٛٔخء

 َٓس ٝحكيس حَُٔؿَ

 َٓس ٝحكيس حُٜللش

 ػٔخ٢ٗ َٓحص حُويٍ، هيٍٝ

 َٓس ٝحكيس حُٔالػن

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠غزمٝ ثٗ

 َٓس ٝحكيس حُلٞأد

 ٕخَٓط حُيُٞ

ِّٔـَ  َٓس ٝحكيس حُ

  

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األفشؽخ

خ١  َٓس ٝحكيس حُزِّٔ

 َٓس ٝحكيس حُٔـخىس

 هْٔ َٓحص حُلَحٕ، حُٔلَٕ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠ٕبَ ػ١ٍٗ

 ٕخَٓط ح٣ََُٔ

 َٓس ٝحكيس حُٜٔي

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠ؾذ ثٗ ِٓ زجبي ٚأزضِخ

 َٓس ٝحكيس ح٥ه٤ش

 ٓض َٓحص حُلزَ، حُلزخٍ

 َٓس ٝحكيس حُلِحّ

 َٓس ٝحكيس حُظلو٤ذ

 َٓس ٝحكيس حألٍرخم

 َٓس حكيس حألُٓش
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 ٕخَٓط ح٣َُِ

 َٓس ٝحكيس حُ٘طٖ

 َٓس ٝحكيس حُظٜي٣َ

 َٓس ٝحكيس ح٠ُلَ

 ٕخَٓط حُؼ٘خٕ، حألػ٘ش

 ٕخَٓط حُوَٕ 

 َٓس ٝحكيس حُو٤خى

 َٓس ٝحكيس حُوٟٞ

 َٓس ٝحكيس حَُٔحثَ

 َٓس ٝحكيس حُٔوخ١

 َٓس ٝحكيس حُٜـخٍ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠مزذذ ثٗ

حم ََّ  َٓس ٝحكيس حُُل

ْٗيُ  َِ  َٓس ٝحكيس حُ

َِِٗخىُ   َٓس ٝحكيس حُ

 َٓس ٝحكيس حُٔوزخّ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ِب ٠ضبء ثٗ

ؽ ََ ُّٔ  ٕخَٓط حَُٔحؽ، حُ

 ٕخَٓط حُٜٔزخف

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ا٢الد اٌّٛع١م١خ

 ٕخَٓط حُزٞم

 ٕخَٓط حُيُّف

 َٓس ٝحكيس حَُرخد

 َٓس ٝحكيس حَُِٔٛ

 هْٔ َٓحص حُؼٞى، حُؼ٤يحٕ

 َٓس ٝحكيس حُٔال٢ٛ

 ٕخَٓط حُ٘خ١

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ آالد اٌثمت ٚاٌذق ٚاٌسفش ٚاٌمطغ ٚاٌزثر

 أٍرغ َٓحص حإلٗل٠
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 َٓس ٝحكيس حُٔزٍِ

 ٕخَٓط حُو٘خؿَ

 َٓس ٝحكيس حُٔيم

 َٓس ٝحكيس ح٤ٌُٖٔ

 َٓس ٝحكيس حُٔ٘خ١ٍ

 َٓس ٝحكيس حُٔؼخٍٝ

 َٓس ٝحكيس حُلؤّ

 َٓس ٝحكيس حُلط٤ْ

 َٓس ٝحكيس حُٔٞح٢ٓ

 أٌفبظ ِزفشلخ رذخً فٟ ٘زا اٌسمً

 َٓس ٝحكيس حإلرَ

 َٓس ٝحكيس حُزِحٍ

 ٝحكيسَٓس  حُٔـيف

 َٓس ٝحكيس حُٔـخ٣ًق

 َٓس ٝحكيس حُـالؿَ

 َٓس ٝحكيس حُٔوَحٕ

 َٓس ٝحكيس حُوالٍ

 َٓس ٝحكيس حَُٔآس

 َٓس ٝحكيس حًَُخد

 َٓس ٝحكيس حَُٔٝى

٣خٍ ِِّ  َٓس ٝحكيس حُ

 َٓس ٝحكيس حُٔٔخ٤َٓ

 َٓس ٝحكيس ح١ُٞٔ

 َٓس ٝحكيس حُُٜٞـخٕ

 َٓس ٝحكيس حُؼٌحٍ

 َٓس ٝحكيس حُؼٔخى

 َٓس ٝحكيس حُٔـالم

 َٓس ٝحكيس حُٔلظخف

 َٓس ٝحكيس حُِـخّ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األعٍسخ
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 ػالع َٓحص حُٔالف

 اٌغ١ف

 َٓس ٝحكيس حألر٤ٞ

 َٓس ٝحكيس حُزظخٍ

 َٓس ٝحكيس حُلٔخّ 

 َٓس ٝحكيس حَُٔٛق

 ػَ٘س َٓس طٔغ ح٤ُٔق

 َٓس ٝحكيس حُٜخٍّ

 َٓس ٝحكيس ح٤ُٜوَ

 َٓس ٝحكيس حُٜٜٔخّ 

 ٕخَٓط حُؼ٠ذ

 َٓس ٝحكيس حُلَٗي

 َٓس ٝحكيس حُوَحد

 َٓس ٝحكيس حُو٤٠ذ

 َٓس ٝحكيس حُٜ٘يٝح٢ٗ

 ػالع َٓحص حُلَرش

 اٌشِــــــــــــــــبذ

 ٕخَٓط حَُٓق

 َٓس ٝحكيس ح١َُٜٔٔ

 َٓس ٝحكيس حُٜؼيٙ

 َٓس ٝحكيس حُو٘خس

 َٓس ٝحكيس حٌُِّٜ

 اٌمـــــــــــغٟ

 َٓس ٝحكيس حَُٔٗخٕ

 ٓض َٓحص حُوّٞ

 اٌغــــــٙــــــبَ

 ٕخَٓط ح٣َُٖ

 َٓس ٝحكيس حُِٔـْ

 سٓض ػَ٘س َٓ حُْٜٔ
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 َٓس ٝحكيس حُؼوذ

 ٕخَٓط حُلٞم

 َٓس ٝحكيس حألكٞم

 َٓس ٝحكيس حُ٘زَ

 ٕخَٓط حُ٘٘خد

 ػالع َٓحص حَُٜ٘، حٍُٜ٘ٞ

 َٓس ٝحكيس حُطز٣َُٖ

 َٓس ٝحكيس حُوٌحف

 َٓس ٝحكيس حُو٘زِش

 َٓس ٝحكيس حُٔ٘ـ٤٘ن

  األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ األطؼّخ ٚاألؽشثخ

 األطـــــؼــــّــــخ

 ٍُ ٞ ًُ ؤْ َٔ َِشُ، حُ ًْ ، حإِل َُ ًْ  ػالع َٓحص حألَ

 ٕخَٓط حُِحى

 َٓس ٝحكيس حُوٞص

 األؽـــــشثــــــــــخ

  األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ ػَّٛ اٌؾشاة

ٍِدُ  خ َ٘ ُد، حُ َْ ُ٘  ػَ٘ َٓحص حَُ٘حد، حَُٔ٘ٝد، حُ

 َٓس ٝحكيس حُؼَِ

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌّبء

 َٓس ٝحكيس حُؼٔخى

 َٓس ٝحكيس حُِٔٔز٤َ

 َٓس ٝحكيس حُٔخثق

 َٓس ٝحكيس ح٤َُٔ

 َٓس ٝحكيس ح٠ُل٠خف

 َٓس ٝحكيس حُؼٌد

 َٓس ٝحكيس حُـَٔ

 َٓس ٝحكيس حُِـش

 َٓس ٝحكيس حُٔؼ٤ٖ
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 َٔسأٍرؼٞٗ حُٔخء

 َٓس ٝحكيس حُ٘طلش

 َٓس ٝحكيس حٍُٞى

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌٍجٓ

 َٓس ٝحكيس حُل٤ِذ

 ٍُّ  هْٔ َٓحص حَُي

س ٍَّ  ػالع َٓحص حُِي

 َٓس ٝحكيس ح٤٠ُٔق

 هْٔ َٓحص حُِزٖ، حألُزخٕ، حُِزخٕ 

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌخّش

 أعّبء ػَّٛ اٌخّش

 ٝػالػٕٞ َٓس أٍرغ حُؤَ

 َٓس ٝحكيس حُؤَس

 ػَ٘س َٓس طٔغ حَُحف

 ٓض َٓحص حٍُ٘ٔٞ

   ٔؼٛرٙب فٟ طش٠مخ ػقش٘ب 

 ٕخَٓط حُٔالف، حُٔالكش

 َٓس ٝحكيس حُ٘ز٤ٌ

 ٔؼٛرٙب فٟ ِضخٙب ِٓ ػذِٗ

 َٓس ٝحكيس حُٔ٘ؼ٘ؼش

 أٍرغ َٓحص حَُٜف

 ٔؼٛرٙب فٟ لذِٙب

 َٓس ٝحكيس حُو٘ي٣ٍْ

 حػ٘ظ٢ ػَ٘س َٓس حُٔيحّ، حُٔيحٓش

 ػٔخ٢ٗ َٓحص حُؼوخٍ

 ٔؼٛرٙب فٟ ٚلذ ؽشثٙب

 ٓض َٓحص حُٜزٞف

 َٓس ٝحكيس حُـزٞم
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 ٔؼٛرٙب فٟ أٌٛأٙب

 َٓس ٝحكيس حُز٠٤خء

 َٓس ٝحكيس حُلَٔحء

 َٓس ٝحكيس حُٜلَحء

 طٔغ َٓحص حُٜٜزخء

 أٍرغ َٓحص ح٤ٌُٔض

 ٔؼٛرٙب فٟ ٔغجٙب

 ٕخَٓط حُو١َٝٔ

 ٕخَٓط حٌَُه٤ش

 وـــــــٕـــــــــب٘ب

 َٓس ٝحكيس حُزٌَ

 َٓس ٝحكيس حُلَحّ

 ٝحكيسَٓس  حُيحء ٝحُيٝحء

 َٓس ٝحكيس حر٘ش حُيَّٕ

 َٓس ٝحكيس ر٘ض ػَ٘

 َٓس ٝحكيس ر٘ض حُؼ٘خه٤ي

 األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌذٚس ٚاٌمقٛس

 َٓس ٝحكيس حإل٣ٞحٕ

 َٕطخٓ حُزٜٞ

 ٝحكي ٝػَٕ٘ٝ حُز٤ض

 َٓس ٝحكيس حُٔز٤ض

 َٓس ٝحكيس حُـيحٍ

 َٓس ٝحكيس حُلـَس

 َٓس ٝحكيس حُٔلَحد

 أٍرغ َٓحص حُو٤ٔش

 هٕٔٔٞ َٓس حُيحٍ،حُيٍٝ، حُي٣خٍ

 ٕخَٓط حُي٣َ

 َٓس ٝحكيس حَُٔري

 َٓس ٝحكيس حَُٔرغ
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 َٓس ٝحكيس حَُكزش

 ٓض َٓحص حَُْٓ، حَُّٓٞ

 َٓس ٝحكيس حُٔٔـي

 َٓس ٝحكيس حُٔو٤لش

 ػالع َٓحص حٌُٖٔ

 َٓس ٝحكيس حُٔٔي

 َٓس ٝحكيس حُٜلخٕ

 َٓس ٝحكيس ح٤ُٜٔق

 ػٔخ٢ٗ َٓحص حُطَِ

 ٝحكيس َٓس حُؼَٛش

 ػالع َٓحص حُٔـ٠٘

 َٓس ٝحكيس حُل٘خء

 ٓزغ َٓحص حُوَٜ

 ُّٖ  َٓس ٝحكيس حٌُ

 َٓس ٝحكيس    حُٔؼخٕ

 ػَ٘س َٓس ػالع حٍُِٔ٘

 926ٚرغؼْٛ ِشح  عذِبئزبْ ٚ ػذد اٌٛزذاد

 661ٚخّغْٛ ِشح  ٚازذّبئخ ٚعز ػذد رىشاس٘ب
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الزمن والوقت

ء أسماأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماء
الزمنالزمنالزمنالزمن الیوم   أجزاءأشھر  أیام السنة   فصول     الزمنالزمن

بالمرأةالخاصة الحیاتیة  المتجددالمقاربالیومالزمنیةاألسبوع السنةالسنة      الممتد   المحدود 

والزمن   
المصاحب للحدث

:الممتدأسماء الزمن 

:٭األَبَــــــــــد

وھو الدھر والطویل )1(.األبد ھو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غیر متناھیة في جانب المستقبل
ُذِكَر في الدیوان للداللة على طول الدھر ودوامھ من ذلك ) 2(.منھ لیس بمحدود والدائم والجمع آباٌد وأُبُودٌ 

:قولھ مادحا األمین

َمِن أَبًَداِعْش ! یَا أَِمیَن هللاِ  )الرمل()12/444(،       ُدْم َعلى األیَّاِم والزَّ

:٭الـــــَدھـْـرُ 

والدھر . یطلق الَدْھُر على الزمان الطویل واألمد الممدود ألف سنة، جمعھ أَْدھٌُر وُدھُوٌر وأَْدھَارٌ 
ة والغایة والعادة والغلبة وقیل الدھر معرفا األبد بال خالف وأما . األبد:الدھرویقال . أیضا النازلة والھمَّ

وكان . ودھر اإلنسان زمانھ الذي یعیش فیھ. وقد یُستعمل الدھر بمعنى العصر. ُمنكًرا فقیل ھو ستة أشھر
وھذا ما نجده في شعرھم ) 3(.العرب یعتقدون أن الدھر ھو الطارق بالنوائب فكانوا یشكونھ دائما و یَُذُمونَّھ

وھذا ما تكرر ذكره في شعر أبي نواس فھو . بون إلیھ كل ما یصیبھم من مصائب وأھوال ونوائبفھم ینس
:القائل

)المجتث()1/219(ا ــــبُّ نُْكسً ــي الحُ ــــــا،             َوَزاَدنِ ــنَْھسً رُ ــــــالدَّھْ َي ـــانِ ـــأَْفنَ 

ْن                َكاَن في َجانِِب الُحَسْیِن ُمقِیَما َحَواِدُث الدَّْھرِ تتَجافَى  )الخفیف()4/375(َعمَّ

:ھا وذلك في قولھببل إنھ جعل لھ یدا یبطش 

)الطویل()4/111( ، َعْن قَوِس الَمنُوِن، فُؤاِدي الدَّْھرِ یَدُّ َر الفِنَا فَبَِما َرَمْت    وإْن ُكْنَت َمْھُجو

:في الدیوان بعدة دالالت نوردھا في اآلتي" الدھر"ولقد جاء ذكر لفظ 

:وذلك في مثل قولھ) مدة بقاء الدنیا(الداللة على األبد -
)الطویل()2/164(، َزاِجُر الدَّْھرَ َعْبَرةٌ تَْستَِدیُمھَا          أََحاِدیُث نَْفٍس، َما لَھَا، الَوْصَل إِ الفَ 

.11الجرجاني، التعریفات، ص-1
.1/134، ]أبد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.295/296، ص]دھر[بطرس البستاني، محیط المحیط- 3
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:قولھالداللة على الزمن أو مدة منھ وذلك في مثل -
)الطویل()2/235(، ال تَُراُق بُِمْعِجٍب       ِسَواَي، وال تُْنِمْي إَِحائِي إِلَى بَاِس َدْھًرافَقَْد ُكْنَت، 

:وذلك في مثل قولھ) مدة حیاتھ(الداللة على المدة الزمنیة التي یعیشھا اإلنسان -
)المنسرح()12/440(بَِوْصفِِھ الَحَســـــِن ال، وال أَْنَعُت القَلُوَص، وال          أُْشَغُل إِ َدْھِري
:٭الِحْقبَـــــــةُ 

ولقد ارتبط  ذكرھا في )1(.السنة أو السنون، الجمع ِحقٌَب وُحقُوبٌ : مدة ال وقت لھا: الِحْقبَةُ من الدھر
ن اوذلك للداللة على طول الزمن؛ مرتالدیوان بذكر الخمرة إذ أتى أبو نواس على ذكرھا أربع مرات 

:نواسبصیغة المفرد من ذلك قول أبي
)السریع()3/12(،             َحتَّى َمَضى أَْكثَُر أَْجَزائِھَا ِحْقبَةً َكْرِخیَّةٌ، قد ُعتِّقَْت 

:من ذلك قولھ" حقب"وأخرى بصیغة الجمع 
)الكامل()6/278(،              َحتَّى إَِذا آلَْت إِلَى النِّْصِف ِحقَبًاقْد ُعتِّقَْت في َدنِّھَا 

َمُن وا َمانُ ٭الزَّ :لزَّ
)2(.العصر، الوقت طویال كان أو قصیرا: الَزَمُن جمع أَْزَمان وأَْزُمن، و الَزمان جمع أَْزِمنَة و الُزْمنَةُ 

فورد في الدیوان ست مرات بصیغة المفرد " الزمن"أما . ن مرةیوعشراأتى ذكره واحد" الزمان"فلفظ 
:وذلك لداللتین" أَْزَمان"وواحدة بصیغة الجمع 

:الداللة على الوقت طال أو قصر من ذلك قولھ-
َمانُ َكأَنَّ ُسطُوًرا فَوقَھَا ِحَمْیِریَّةً،         تََكاُد َوإِْن طَاَل  )الطویل()11/418(، تَبِیُن الزَّ

)المنسرح()18/328(ْل ـــوِد َكفِِّھ یُْحمَ ــَعلَى جُ الإِ ھُ َزَمٌن،            ــیَُخونُ فََما تََرى َمنْ 
:الداللة على العصر-

ْه َزَمنَ ا، ـــفَإِنَّ ُحَدْیًجا لَھُ ِھْجَرةٌ،               َولَِكنَّھَ  دَّ )المتقارب()25/130(الرِّ
)المنسرح()6/328(إِْذ نَْغبِطُ النَِّعیَم بِِھ،          ِمْن ُكلِّ فَنٍّ َكأَنَّنَا نَْختِْل أَْزَماَن، 
:٭الُمــْســـنَـــدُ 

:ولقد ُذِكَر مرة واحدة للداللة على الدھر وذلك في قولھ) 3(.الدھر: المسند
)السریع()3/126(الُمْسنَدِ ِدفَاُع النَّاِس إیَّاھَُما،            لََما اْستَفَاقَا، آِخَر اللَوْ 

:٭الَعــــْصــــرُ 

جاء ذكره مرة واحدة للداللة على )4(.الدَّھر والجمع أَْعُصُر وُعُصورُ : الَعْصُر والِعْصُر والُعْصرُ 
:الزمن الطویل وذلك في قولھ

)الخفیف()2/106(،              َوأََصْبنَا بِِھنَّ َمْلھًى َوَصْیَدا الطَِویَعْصًراقَْد َغنِْینَا بِِھنَّ 
:٭الَعــــْھــــدُ 

الجمع . الوفاء، الزمانالیمین یحلف بھا الرجل، كل ما بین الناس من المواثیق، : الموثق: الَعْھدُ 
:ولقد جاء ذكره ثماني مرات بدالالت مختلفة نوردھا في اآلتي)5(.عھود

:الداللة على الزمن، من ذلك في قولھ-

)مجزوء الرمل()6/113(َعاِد َعْھدِ فََشِرْبنَا ُشْرَب قَوٍم            َعِطُشوا ِمْن 

2/130، ]حقب[أحمد رضا، معجم متن اللغة-1
.307، ص]زمن[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 2
.3/223، ]سند[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
.9/65ابن سیده، المخصص، - 4
.4/213،]عھد[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
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:الداللة على المیثاق في قولھ-
)المنسرح()4/405(یَُخونُونَا البالَعْھدِ وا         یُوفُوَن ـــــٍة َعِشقُ ـــلِفِْتیَ َسْقیًا َوَرْعیًا 

:الداللة على الوفاء وذلك في قولھ-
َواِم َعلَى أل )الطویل()5/119(الَعْھدِ نِّْي، َوإِْن َكانَْت من النَّاِس، َواثٌِق     لِنَْفِسي ِمْنھَا بالدَّ

:٭الَموِعُد والِمیَعادُ 

أما الِمیَعاُد فجمعھ . الوعد، مكان الوعد، زمان الوعد، العھد: الَمْوِعُد مصدر جمعھ َمَواِعد وھو
)1(.َمَواِعید وھو وقت الوعد، موضع الوعد

:مرتین للداللة على زمان الوعد من ذلك قولھ" الوعد"ُذِكَر 
َماِء َشِرْبتُھَا               َعلَى قُ  )الطویل()7/9(بِلِقَاِء َمْوِعدٍ ْبلٍَة أَوْ َوَكأٍْس َكِمْصبَاِح السَّ

:فذكر مرة واحدة بصیغة المفرد للداللة على وقت الوعد وذلك في قولھ" الِمیَعادُ "أما 
اُب الِمیَعادِ َكأَنََّما أَْنَت، َوإِْن لَْم تَُكْن              تَْكِذُب في  )السریع()8/19(، َكذَّ

:قولھللداللة على الوعود من ذلك " یدعموا"وثالث مرات بصیغة الجمع 
)الكامل()4/385(الَّتِي أَْلقَْحتَھَا             َحتَّى یَُكوَن نِتَاُجھَا لِتََماِم الَمَواِعیدَ فاْرَع 

:٭الوقــــــــــت

مان : منھ الوقت. أَْصٌل یَُدُل على حدِّ شيء وُكْنِھِھ في زمان وغیره: الواو والقاف والتاء" الزَّ
التوقیت، : فصولھا، والَمْوقِتُ : والوقت جمع أوقات وھو المقدار من الزمن، وأوقات السنة) 2(."المعلوم

الوقت و الموعد الذي ُجِعَل : والمیقات جمع مواقیت. ُمقَدٌَّر َمْحُدودٌ : وَوْقٌت َمْوقُوٌت وُمَوقَّتٌ . زمانھ ومكانھ
)3(.جتماع فیھوقد یستعارللموضع الذي ُجِعَل َوْقٌت لال. لھ وقت

:ثالث مرات بصیغة المفرد للداللة على المقدار من الزمن من ذلك قولھ" الوقت"ُذِكَر 
)الطویل()14/153(ِة َرأَْیتَھُْم          یَُحثُونَھَا، َحتَّى تَفُوتَھُُم ُسْكًرا الالصَّ َوْقتُ إَِذا َما َدنَا 

للداللة على الوقت الذي یكتمل فیھ القمر " المواقیت"مرة واحدة بصیغة الجمع " المیقات"وجاء لفظ 
:وھو أربعة عشرة یوما وذلك في قولھ

)السریع()6/72(المــــَواقِـــــیتُ أو َداَرةُ البَْدِر، إَِذا َما استََوى                  وتَــمَّ للَعـــدِّ 
:قول أبي نواسفذكر مرة واحدة للداللة على الموعد وذلك في " الَمْوقِتُ "أما 

)البسیط()3/359(األََجِل َمْوقِتِ أبَى الَوفَاَء بَِما َمنَّى، وأَْسلََمنِي             لُِكلِّ ُمْعِجلٍَة َعْن 
أسماء الزمن المحدود

ـــــــــان :٭إِبـَّ

لُھُ : إِبَّاُن ُكلِّ شيء، بالكسر والتشدید جاء ذكره في الدیوان ) 4(.َوْقتُھُ وِحینُھُ الذي یكون فیھ، وقیل أوَّ
:مرتین للداللة على الوقت من ذلك قولھ

)مجزوء الرمل()4/81(اِج ـــــــالنِتَ انِ ــــإِبَّ َرى          قَْبَل ــــنَتََجْت من َكْرِم ِكسْ 

.907، ص]وعد[في اللغةلویس معلوف، المنجد- 1
.6/131، ]وقت[ابن فارس، مقاییس اللغة- 2
.912، ص]وقت[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.1/53،]أبن[ابن منظور، لسان العرب- 4
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:٭األََجــــــــلُ 

ةُ الشيء: واألجل. األََجُل غایة الوقت في الموت وحلول الدین ونحوه ره جاء ذك) 1(.الجمع آَجالٌ . ُمدَّ
وذلك لداللتین نذكرھما " آجال"ن بصیغة الجمع اومرت" أجل"في الدیوان تسع مرات؛ سبع بصیغة المفرد 

:في اآلتي
:الداللة على الوقت المحدد وذلك في مثل قولھ-

)الوافر()3/286(وِرْزقًا الآَجاوَمالََك فَاْعلََمْن فِیھَا ُمقَاٌم              إَِذا اْستَْكَمْلَت 
:الداللة على الموت وذلك في مثل قولھ-

)مجزوء الرمل()4/384(وفِئَــــــــــــــامفِئَـــــــــــــامــ        لَ آَجــــــا     ُربَّ لَْفٍظ َساَق 
:٭األََوانُ 

الوقت والحین؛ جاء ذكره خمس مرات للداللة على ) 2(.الحین، الجمع آونَة وآیِنَةٌ : األََواُن واِإلَوانُ 
:أربع منھا جاءت بصیغة المفرد من ذلك قولھ

َماِء، وَكفُّھُ            تَُجوُد بَِسحِّ الُعْرِف، ُكلَّ  )الطویل()6/437(أََوانِ یُِغبَُك َمْعُروُف السَّ
:وذلك في قولھ" آِونَة"وواحدة بصیغة الجمع 

)البسیط()3/296(َحتَّى أَنَاُخو إِلَیُكْم فَلَّ أَْشَواِق آِونَةً،إِلَْیُكْم بَِحاِر اللَّْیِل، اَخاُضو
:٭ِحـــــــینَ 

َوْقٌت ُمْبھَم یصلح لجمیع األزمان طالت أو -الدَّْھرُ : والِحینُ : قَُربَ : حین من َحاَن َحْینًا الَوْقتُ 
تة أشھر، أو شھرین، أو قَُصَرْت، أو سنة أو أكثر؛ أو یختص بأربعین سنة، أو سبع سنین، أو سنتین، أو س

ا، إذ،  ُكلَّ ُغْدَوة و َعِشیَّة، أو على لحظة فما فوقھا، ویقع موقعھا كلمات أخرى، مثل وقت، یوم، إذا، لمَّ
)3(.الجمع أَْحیَان وجمع الجمع أََحایین. ساعة، متى

:في الدیوان عدة مرات لدالالت نوردھا في اآلتي" حین"تردد ذكر لفظ 
:الوقت وبلوغھ في مثل قولھالداللة على وصول-

)الھزج()6/87(، لَو أَنََّك تَْرتَـــــــــــاُح حـــــــــا        ـــ        نَ ، بَلَى قَْد َحانَ أََما 
:الداللة على وقت وقوع الشيء في مثل قولھ-

)مجزوء الوافر()2/321َ(أَْبَصَرنِي،               ونَكََّس َرْأَسھُ، َوبََكى ِحینَ فَقَطََّب 
:للداللة على اآلن والوقت الحالي وذلك في قولھ" ال"مقترنا بأداة التعریف " حین"كما جاء لفظ -

،             وما أَْھَواَك في  )الھزج()3/447(الِحیِن فََما أْھَواَك في الِغبِّ
للداللة على وقت مبھم من " أََحایِین"وجمع الجمع " أَْحیَانًا"وبصیغة الجمع " ِحْینًا"كما جاء َمنََونًا -

:ذلك قولھ
اَرةٌ،         َوُربَّمَ ـــُم غَ ــــــالَكَذلَِك األَحْ  )السریع()5/401(انَاــــأْحیَ ُدُق ــا تَصْ ـــرَّ

)السریع()14/407(اـــأََحایِینَ ویَْفِریھَااـــِحینً یَْحِمي َعلَْیھَا الَجوَّ ِمْن فَوقِھَا           

)المتقارب()1/105(َصبُوًرا َجلِیًدا          على ما یَنُوُب، قَِویَّا، َشدیًدا ِحْینًالَقَْد ُكْنُت 

.1/88، ]أجل[المصدر السابق - 1
.1/227، ]أون[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.2/208، ]حین[نفسھ المصدر - 3
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:٭الَســــاَعةُ 

والعرب تطلقھا وترید بھا . الَساَعةُ ُجْزٌء من أَْجَزاِء اللیل والنھار وقد جعلوھما أربًعا وعشرین ساعة
، الجمع ساٌع وساع الَّة علیھا: والساعة. اتٌ الحین والوقت وإن قلَّ الوقت الذي : والساعة. اسم لآللة الدَّ

)1(.یصعق فیھ الَخْلُق، ویراد بھا یوم القیامة والحشر

، وذلك للداللة على الحین "ساعة"في الدیوان عشر مرات بصیغة المفرد " الساعة"جاء ذكر -
:والوقت من ذلك قولھ

)الكامل()4/92(لَْیَسْت بِِحیِن ُمَزاِح َساَعةٍ ،             في لََعلِْمَت أَنََّك ال تَُماِزُح َشاِعًرا

مرة واحدة للداللة على الساعة التي تمثل جزًء من " ال"كما جاء ذكرھا مقترنة بأداة التعریف -
:أجزاء اللیل والنھار وذلك في قولھ

َل  )مجزوء الرمل()6/408(ا ـــِحینَ اَعةَ ـــِھ،          فَیََرى السَّ ــــــَعلَیْ رَ ـــالدَّھْ طَوَّ
:٭الُمـــــــدَّة

ةُ  . البُرھة أو الطائفة من الزمان تقع على القلیل والكثیر: والمدة. الغایة من الزمان والمكان: الُمدَّ
:ُذِكَرْت في الدیوان مرة واحدة للداللة على األجل وذلك في قول أبي نواس) 2(.ُمَددٌ : الجمع

تِ ا ـــَخبَ إَِذا َسنَا َذا  )المنسرح()7/238(،          أَْضَرَم ِمْن َذاَك َزاِكَي القَبَِس ھِ ـــــلُِمدَّ
ــْحـــــبُ  :٭النـَّ

جاء ذكره مرة واحدة للداللة على األجل وذلك في . األجل، الوقت والمدَّة، وكذلك الموت: النَّْحبُ 
:قولھ

)الطویل()3/46(النَّْحبِ ھََذالِیُل لَْیٍل ُمْنَصِرِم ِظلٌّ َكأَنّھُ    َعلَْیھَا  ِمَن الشَّوَحاِط 
:أســــمــاء الســنــــــة

:٭الِحـــَجـــــةُ 

جاء ذكرھا في الدیوان مرة واحدة مضافة للعدد عشرین ) 3(.تعرف الِحَجةُ بأنھا السَّنة والجمع ِحَججٌ 
:في قول أبي نواسوذلك 

ةً تَْجَحُدونِي ُودَّ ِعْشریَن الوَ  )الطویل()4/354(تُْفِسُدوا ما كان ِمْنُكْم ِمَن الفَْضِل ال ،     وِحجَّ

:٭الَحــــــولُ 

" حول"ن بصیغة المفرداِذْكُر الحول ثالث مرات؛ مرتجاء ) 4(.السنة بأسرھا والجمع أَْحَوالُ : الَحْولُ 
:للداللة على السنة والعام  من ذلك قولھ

)المنسرح()2/332(الَكمَ َحْولََھاَوَغنَِّت الطَّْیُر بَْعَد ُعْجَمتِھَا،           واْستَْوفَِت الَخْمُر 

:للداللة على طول المدة الزمنیة في قول أبي نواس" أحوال"ومرة واحدة بصیغة الجمع 

َمةً           واْفتَرَّ الأَْحَواَواْستَْوفَِت الَخْمُر  )البسیط()12/123(َعْینَُك َعْن لََذاتَِك الُجُدِد ُمَجرَّ

.3/249، ]سوع[المصدر السابق - 1
.5/216، ]مدد[المصدر نفسھ - 2
.9/67ابن سیده، المخصص، - 3
.9/67نفسھ، المصدر - 4
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ـــــــنَةُ  :٭السَّ

قیل أصلھا َسنَھُ : تعرف السَّنة بأنَّھا مقدار قطع الشمس البروج االثني عشر، وقیل في أصلھا قوالن
آخرھا وعلى كلیھما ُحِذَف . وقیل َسنَُو بدلیل جمعھا على سنوات وھو األشھر. بدلیل جمعھا على سنھات

: والسنة. جمعھا ِسنُوَن وُسنُوَن وَسنََوات على حذف الواو وَسنَھَات على حذف الھاء. وعوض عنھ بالتاء
العام وإن كان أكثر استعمالھا في الحول الذي فیھ الشدة و الجدب بخالف العام فإن استعمالھ في الحول 

ولقد وردت في الدیوان ثالث مرات )1(.والسنة أیضا الجدب والقحط واألرض المجدبة. الذي فیھ الرخاء
:من ذلك قولھ. للداللة على طول الحقبة الزمنیة" سنون"بصیغة الجمع 

)الطویل()8/418(ِسنُونُ لَھَا في َدنِّھَا، وِسنُونَ ، تََخطَّْتھَا الَمنُوُن، فَقَْد أَتَتْ الَشُمو

:٭الَعــــــــامُ 

والسنة تكون من أي یوم عددتھ إلى مثلھ من . یأتي على شتوة وصیفة تامتینالسنة أو الحول : الَعامُ 
ُذِكَر في الدیوان سبع مرات بصیغة )  2(.فالسنة أعم، والعام یطلق على الشھور العربیة، والجمع أعوام. قابل

:المفرد من ذلك قولھ

)البسیط()3/406(أَْحیَانًا یَِغیبُونَا َسْبعیَن في إِْخَوانِِھ َعَجٌف،          ِحینًا یَُرْوَن، وَ َعامُ و

)الوافر()6/412(ا ــــتَُزوُرھُُم بِنَْفِسَك، ُكلَّ َعاٍم،                  ِزیَاَرةَ َواِصٍل للقَاِطِعیینَ 

:للداللة على العام المقبل وذلك في قولھ" قابل"٭كما ورد في الدیوان لفظ 

)الكامل()1/351(قَابِلِ تَنَظَّْر َردَّھَا في : أَْیَن الَجَواُب، َوأَْیَن َردُّ َرَسائِلِي؟              قَالَتْ 

:أسماء فصول السنة

:٭الربـــیـــع

الخریف، وھو الربیع األول : الفصل الذي تُْدِر فیھ الثمار، ویسمى عند العامة: الَربِیُع من الزمان
ھذا قول . م الصیف وھو الربیع الثاني، وھو زمن النَّْوِر و الكمأة؛ ثم القیظ ھو زمن الحروبعده الشتاء، ث

بیع كما ھو معروف الیوم ھو  فصل الَكْمأَِة والنَّوِر والُوُروِد ویدخل في آذار، ثم : قدماء العرب، و الرَّ
لھ أیلول، ثم الشتاء وأولھ كانون وكل فصل ثالثة . األولالصیف ویدخل في حزیران، ثم الخریف وأوَّ

:ولقد جاء ذكره في الدیوان أربع مرات بداللتین) 3(.أشھر

:الداللة على ربیع األول وربیع اآلخر في قولھ-

)مجزوء الرجز()12/141(ْر ـــَ ُل َجفــــى إَِذا الفَحْ ـــْر،             َحتَّ ـــوَصفَ عِ ــْھَرْي َربیــشَ 

:والنَّوِر والُوُرود من ذلك قولھالداللة على فصل الَكْمأَِة -

بیعُ َحاكَ  ْھِر من َمْثنَى وِمْن َوَحِد الرَّ )البسیط()11/123(بِھَا َوْشیًا وَجلَّلَھَا             بِیَانِِع الزَّ

:للداللة على مكان اإلقامة في فصل الربیع وذلك في قولھ" المربع"كما جاء لفظ -

)المنسرح()10/21(ـــَكْرِخ َمِصیٌف، وأُِميَّ الِعنَُب ـــ  ، ولي بِقَُرى الـ  َمْربَِعيقُْطَربُّلٌ 

.435، ص]سني[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.253-4/252، ]عوم[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.2/536، ]ربع[نفسھالمصدر - 3
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:الشــتــاء٭

برد، وَشتَا : أقام فیھ في الشتاء وشتا الشتاء: أقام فیھ شتاًء وَشتَا المكان: َشتَا َشْتًوا بالبلد: الشتاء من
أحد فصول السنة األربعة وھو من : جمع أَْشتِیَةٌ وُشتِيٌّ والشتاء. دخلوا في الشتاء: وُشتَِي وأَْشتَى القومُ 

للداللة على دخول فصل الشتاء، فصل " َشتَا، َشتَْونَ "ولقد ذكر كل من ) 1(.آذار21كانون األول إلى 21
:البرد والمطر وذلك في قول أبي نواس

)الرجز()9/273(ا ــــَراِزِه تَْفویفَ ــاَب ِمْن طِ ــــــفَا          واْجتَ ـــــــھُ تَْثقِیـــقَّفَ ــ، وقد ثَ اــــــَشتَ 
)البسیط()10/283(ِمْن َمْنھٍَل، َمْوِرًدا فاْشتَْقَن واْشتَاقَا إَِذا َما ِصْفَن َذَكَرھَا   ، َحتَّى َشتَْونَ 

:الصیف٭

. الصیفدخلوا في : الصیف من صاف بالمكان یصیف صیفًا أقام بھ في الصیف، وأََصاَف القوم
والمصیف أیضا موضع اإلقامة . والصیف أحد فصول السنة وھو ثالثة أشھر وھي حزیران وتموز وآب

)2(.في الصیف

:داال على دخول فصل الصیف في بیت سبق ذكره یقول فیھ" صفن"جاء لفظ 
)البسیط()10/283(اْشتَاقَا َذَكَرھَا       ِمْن َمْنھٍَل، َمْوِرًدا فاْشتَْقَن وِصْفنَ َشتَْوَن، َحتَّى إَِذا َما 
:مرتین بداللتین" المصیف"كما ورد في الدیوان لفظ 

:الداللة على فصل الصیف فصل الحر في قولھ-
َم ـــــولَقِنًا في فَْھِمِھ َعُسوفَ  )الرجز()8/273(الَمِصیفَاا،             حتَّى إَِذا َما َجرَّ

:وذلك في قولھالداللة على مكان اإلقامة في فصل الصیف -
)المنسرح()10/21(، وأُِميَّ الِعنَُب َمِصیفٌ قُْطَربٌُّل َمْربَِعي، ولي بِقَُرى الـ  ـــ    ـــَكْرِخ 

:أسماء أشھر السنة
ذكر في الدیوان ثماني . عشر، جمعھ أشھر وشھوراالثنتيیعرف الشھر بأنَّھ ُجْزٌء من أجزاء السنة 

:عروف وھو في األغلب ثالثون یوًما؛ فمن المفرد قولھمرات للداللة على عدد األیام الم
)الطویل()12/153(َشْھًراثَةٌ،             فَطَاَب لَنا َحتَّى أَقَْمنَا بِھَا الَخَرْجنَا على أنَّ الُمقَاَم، ثَ 

: ومن الجمع قولھ
)الطویل()11/165(َما لَْیَس یُْغفَُر قَْد أَْذنَْبتُ : ثَةٌ،      َكأَنِيال، ُمْذ ُحبِْسُت، ثَ ُشُھورٌ َمَضْت لِْي 

:األھـــــلــة٭
ولقد جاء ذكرھا في الدیوان مرة واحدة للداللة على الشھور وذلك في . تعرف األھلة بأنھا الشھور

:قول أبي نواس
)المتقارب()27/130(ُمْعتَدَّه ةِ ـــاألَِھلَ ُم،              َكَعدِّ ــــنَھَا في َمَساِعیكُ وُّ تَُعد

:ومن أسماء الشھور المذكورة في الدیوان اآلتي ذكره
:أَْیلُول٭

أیلول شھر من السنة السریانیة، وھو ما بین آب وتشرین األول، أیامھ ثالثون و فیھ یقع االعتدال 
:جاء ذكره مرة واحدة في قولھ)3(.الخریفي

ْعَر الَعبُوَر ، واْرتَفََع الَحُروُر،         أَْیلُولُ َمَضى  )الوافر()1/169(َوأَْخبَْت نَاَرھَا الشِّ

.374-373ص،]شتا[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.527، ص]صاف[بطرس البستاني، محیط المحیط- 2
.1/225، ]أیل[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 3
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:  َصفَر- َشْھَري َربِیع ٭

یقع . وھما الشھران الثالث والرابع من السنة القمریة: فشھري ربیع ھما شھر ربیع األول واآلخر
وجمادى یوًما، ویقع ربیع اآلخر بین ربیع األول 30ربیع األول بین صفر وربیع اآلخر وعدد أیامھ 

ولقد جاء ) 2(.أما صفر فھو الشھر الثاني من شھور السنة القمریة العربیة)1(.یوًما29األولى وعدد أیامھ 
:ذكرھما في قولھ

)مجزوء الرجز()12/141(،          َحتَّى إَِذا الفَْحُل َجفَْر رْ ــــَ ِع وَصفــــَشْھَرْي َربی
:أسماء أیام األسبوع

:٭األحـــــــــــد

و النصارى  یعظمون یوم األحد رغبة منھم في مخالفة الیھود )3(.األحد ھو الیوم األول من األسبوع
ولقد جاء ذكره مرة واحدة في . الذین یكنون لھم العداء و البغض فھو یوم عیدھم بدال من السبت عید الیھود

:الدیوان للداللة على یوم عید النصارى في قولھ
)المنسرح()8/116(األََحدِ یَْسقِیَكھَا ِمْن بَنِي الِعبَاِد َرشا             ُمْنتَِسٌب ِعیُدهُ إِلَى 

:٭الجمـــــعة

الُجُمَعةُ جمعھا ُجَمٌع وُجُمَعاٌت، وھي سادس یوم من األسبوع وقیل ُسميَّ بذلك ألنھ یوم اجتماع 
:تى أبو نواس على ذكره مرة واحدة في قولھأ. وھو یوم عید المسلمین) 4(.المسلمین في المسجد

ْمـ      ـــ        َس تَْمِشي لَْیلَةَ  )الھزج()1/267(الُجُمَعةأَنَا أَْبَصْرُت، َصاِح، الشَّ
:٭الَســْبــتُ 

وھو یوم ) 5(.السبت ھو الیوم السابع من أیام األسبوع وھو بین الجمعة واألحد، الجمع أَْسبُت وُسبُوت
.ال یقومون فیھ بأي نشاط؛ فالعمل محرم في ھذا الیوملیھود؛ فھو یوم عیدھممقدس عند ا

جاء ذكره مرة واحدة في الدیوان في قول أبي نواس مخاطبا عینھ بأنھا فعلت بھ مثل فعل الیھودي؛ 
:إذ طلب مساعدتھ فأبى محتجا بیوم السبت

)المجتث()13/76(فِْعلَھُ َما َخَرْمِت يِّ وِد      ـــ  ــــفَُكْنِت ِمْثَل الیَھُ 
)المجتث()14/76! (َسْبتٍ َذا یَوُم : فَقَالَ ِھ،           ــــــأُْحتِیَج یَوًما إِلَیْ 

:أسماء الیوم الزمنیة

:٭األَْمــــــسُ 

الماضیة وجمعھ یوم من األیام : األَْمُس باإلعراب. الیوم الذي قبل یومك: بالبناء على الكسر: أَْمسِ 
:ولقد جاء ذكره في الدیوان مرتین بداللتین)6(.آُمس وأُُموس وآَماس

:جاء معرفا باأللف والالم للداللة على الیوم الذي قبل یومك وذلك في قول أبي نواس-

)الرجز()2/239(،                آنََس، بالطِّْمِس، َوَراَء الطِّْمِس باألَْمسِ أَْكلَةً الَغْرثَاَن إِ 

.246، ص]ربع[المصدر السابق - 1
.3/462، ]صفر[المصدر نفسھ- 2
.4، ص]أحد[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 3
.101، ص]جمع[نفسھالمصدر - 4
.317، ص]سبت[نفسھالمصدر - 5
.18، ص]أمس[نفسھ المصدر - 6
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:جاء نكرة للداللة على الزمن الماضي وذلك في قولھ-
)الطویل()5/260(ِشیَاع أَْمسِ ِھَي الیَْوَم َحْرٌب، َوْھَي نَّْفَس ُدوَن ُمَداَمٍة،      قََصْرُت َعلَْیِھ ال

:٭البَاِرَحــــــةُ 

بَِرَح أي َزاَل، والعرب البارحة ھي أقرب لیلة مضت والبارحة األولى اللیلة التي قبلھا وھو من 
ولقد جاء ذكرھا في الدیوان مرة واحدة )1(.تقول بعد الزوال فعلنا البارحة كذا وقبل الزوال فعلنا اللیلة كذا

:للداللة على اللیلة الماضیة وذلك في قولھ
)ریعالس()1/97(البَاِرَحھْ تَْفتِیُر َعْینَْیَك َدلِیٌل َعلَى       أَنََّك تَْشُكو َسھََر 

:الَغــــــــــــدُ ٭

ُع فیھ لكل بعید مترقب): وأصلھ الَغْدوُ :( الَغدُ  والنسبة . الیوم الذي یأتي بعد یومك على أثره، ثم تُوسِّ
:جاء ذكره في الدیوان بداللتین)2(".على التمام"وَغَدِويٌّ " على النقص"إلیھ َغِديٌّ 

:بي نواسالداللة على الیوم البعید المترقب من ذلك قول أ-
)مجزوء الخفیف()8/142(ْر ـــنَْحُن ُمْعتَبَ ًداـــــغَ ا،        وـــــَرةٌ لَنَ ــــــــى ِعبْ ـــَمْن َمضَ 

:الداللة على یوم الحساب في قولھ-
)البسیط()2/115(لَِغدِ أَْدَرْجتُُم في إِھَاِب الَعْیِر ُجثَّتَھُ،          فَبِْئَس َما قََدَمْت أَْیِدیُكُم 

:٭الیَـــــومُ 

الیوم یكون من طلوع الشمس إلى غروبھا أو من طلوع الفجر الصادق، وھذا ھو الیوم الشَّرعي 
ویقابلھ اللَّیل، وھو من الغروب إلى بزوغ الفجر الصادق، ویراد بھ أیضا ما یشمل اللیل و النھار، وھو 

ویستعمل بمعنى الدولة، وزمن . حاضر، الدھرو الیوم یراد بھ مطلق الزمان، الوقت ال. الیوم الفلكي
. والجمع أیام. ]140اآليةأل عمران، سورة[﴾َوتِْلَك اْألَیَّاُم نَُداِولُھَا بَْیَن النَّاسِ ﴿ :الوالیات، ومنھ قولھ تعالى

)3(.نَِعُمھُ وأوقات عقابھ: َوقَائَِعھَا، وأیام هللا: وأیام العرب

:وذلك بدالالت عدة نوردھا في اآلتيفي الدیوان " یوم"َكثَُر تردد لفظ 
:الداللة على یوم غیر محدد وذلك في مثل قولھ-

فَاَء یَوًماَمَرْرُت بِھَْیثٍَم بن عديِّ  )الوافر()1/2(،               َوقِْدًما، ُكْنُت أَْمنَُحھُ الصَّ
:الداللة على یوم معین بإضافتھ إلى ما یعرف بھ في مثل قولھ-

)المنسرح()10/69(أَْصفَِر، والَمْوُت في َكتَائِبِھَا ـــ َضَرْبنَا بَني الـ   َساتیَدَمایَوَم و
)الخفیف()1/386(اِم ـــــــَولَِراٍم فَْضٌل َعلَى األَیَّ ،          وُم َرامٍ ـــــیَ إِْسقِنَا، إِنَّ یَوَمنَا 

واق، یوم ھرمز، یوم یوم دستبنده، یوم عیده، ( وغیر ذلك كثیر یوم الروع، یوم السَّالِم، یوم الرِّ
...)دابق، یوم ودعوني، یوم الفراق

:معرفا باأللف والالم ست مرات للداللة على الوقت الحاضر من ذلك قولھ" الیوم"كما جاء لفظ -
)الرمل()2/103(َف َغَدا ـــھُ، َكیْ ـــــــكَّى ثِْقلَ ــــوتَشَ ھَا    ــــــِمْن َوْجِدي بِ الیَْومَ ِھَي تَْبِكي 

.33، ص]برح[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.4/273، ]غدو[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.5/843، ]یوم[نفسھ المصدر - 3
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)البسیط()13/123(، َشیئًا َخوَف فَْقِر َغدِ الیَْومَ تَْذُخِر، الالَِّذي تَْحوي یََداَك لَھَا فَاْشَرْب َوُجْد بِ 
:ن مرة بدالالت مختلفة نوردھا في اآلتيیوعشراواحد" األیام"لفظ كما ورد -
:الداللة على الزمان في مثل قولھ-

)الطویل()1/22(و الدَّْھِر، َمْعتَُب األَیَّامِ لَقَْد قَاَم َخْیُر النَّاِس ِمْن بَْعِد َخْیِرِھْم،     فَلَْیَس، َعلَى 
:الداللة على نوائب الدھر في مثل قولھ-

)الكامل()20/377(امُ ــاألَیَّ َك ــى لَھُ،        َوتَقَاَعَسْت َعْن یَومِ ــفََسلِْمَت لألَْمِر الَّذي تُْرجَ 
:الداللة على عدد من األیام غیر محدد في مثل قول أبي نواس-

)الكامل()3/377(ُم ــــاليَّ ظَ ـــةً، َعلَ ــــُمَراقَبَ ال،             إِ الْھلَِك َمْنزِ ألَ أَْغَشى الأَیَّامَ 
:الداللة على أیام معینة بإَِضافَتِھَا إِلَى َما یُعرف بھا في مثل قولھ-

بِیُع َكفَى  تِِھمْ َكَما الرَّ )البسیط()13/86(َشْعَب األُُموِر، وأَْدنَى ُودَّ َمْن نََزَحا أَیَّاَم َمكَّ
أسماء أجزاء الیوم

:السحرة- ٭السحر

:وینقسم السحر إلى قسمین. الَسَحُر آخر اللیل قبیل الصبح، الجمع أسحار
السحر : والسحرة. وھو عند انصداعھ: والسحر اآلخروھو ما قبل انصداع الفجر، : السحر األعلى

)1(.األعلى

:ورد ذكر السحر في الدیوان ثالث مرات من ذلك قول أبي نواس
)الرجز()4/149(فَقَاَم، واللَّیُل یُبَاِري السََّحَرا                فِیِھ، وَما التَاَث وال تََكْرَكَرا 

:لھأما السحرة فجاء ذكرھا مرتین من ذلك قو

بَاِح ِصیَاَحا  بوَح بُِسْحَرٍة فَاْرتَاَحا،           َوأََملَّھُ ِدیُك الصَّ )الكامل()1/84(َذَكَر الصَّ

:الصبح، الصباح، اإلصباح٭

ْبُح . أصلھ الُحْمَرةقالواوھو لون من األلوان . الصاد والباء والحاء أصل واحد مطرد ومنھ سمي الصُّ
ْبحُ ) 2(.ُصْبًحا لُحْمَرتِھ بَاح. أول النھار: والصُّ بح الفجر والصَّ نقیض المساء، الجمع أصباح وھو : والصُّ

)3(.اإلصباح

:عشرة مرة منھا قولھ مشبھا الخمر وھي تشع داخل الكأس بصبح قرب بزوغھُذِكَر الصبح تسع

)الكامل()15/84(، فَاْنَصاَحا تَقَاَرَب أَْمُرهُ ُصْبحٌ والَكأُْس َساِطَعةٌ بِھَا،فََكأَنَّھَا،

:أما الصباح فذكر إحدى عشرة مرة من ذلك قولھ في إحدى طردیاتھ

بَاحِ قَْد أَْغتَِدي قَْبَل  ِج األَْبلَجِ،     الصَّ )الرجز()1/82(َوقَْبَل نَْقنَاِق الدََّجاِج الُدجَّ

:وأما اإلصباح فُذِكَر ثالث مرات من ذلك قولھ

)مجزوء الرمل()9/264(َداِع لِإلصـــــــبـــاحِ قَاَم ـُب َحــــــــــــتَّى        تُْرَكــــإِبٌِل 

.323، ]سحر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 1
.3/328، ]صبح[ابن فارس، مقاییس اللغة- 2
.7/291، ]صبح[ابن منظور، لسان العرب- 3
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ـــــــــــــحى٭ :الضُّ

جاء ذكره في الدیوان ) 1(.الضحى یكون من طلوع الشمس إلى أن یرتفع النھار وتبیض الشمس جًدا
:مرتین من ذلك قولھ

َحىالَمْقلُوِب      َعلَى ِرفَلٍّ قِِھ الفي الشَّْطِر ِمْن ِحمْ  )الرجز()14/52(َضُغوِب بالضَّ
:العشاء-العصر-الظھر٭

ھذه الظُّْھر، : فالظھر ساعة الزوال، ولذلك قیل صالة الظھر، وقد یحذفون على السََّعة فیقولون
ھاوھو اسم لنصف النھار، سمي بھ من ظَِھیَرة الشمس، وھو شدَّة . ویریدون صالة الظھر وأما ) 2(.حرِّ

وأما ) 3(.العصر فھو العشي إلى احمرار الشمس، وصالة العصر مضافة إلى ذلك الوقت، وبھ ُسّمیت
العشاء فھو أول الظَّالم من اللَّیل، وقیل ھو من صالة المغرب إلى العتمة، وصالة العشاء ھي التي بعد 

)4(.صالة المغرب، وَوْقتُھَا حین یَِغیُب الشَّفق

ل من الظھر والعصر والعشاء في الدیوان للداللة على الصالة التي تُصلى في ھذه األوقات ُذِكَر ك
:وذلك في قول أبي نواس

)الوافر() 5/5(ِعَشاُء الَعلَیھ، وَعْصرٌ َصلّى،                 َوال الظُّْھرُ إَِذا َما أَْدَرَكْتھُ 
:في قولھوجاء الظھر مرة واحدة للداللة على ساعة الزوال وذلك

اٍر نََزْلنَا بِِھ  )الطویل()1/153(ظُْھًراَوفِْتیَاِن ِصْدٍق قَْد َصَرْفُت َمِطیَّھُْم          إِلَى بَْیِت َخمَّ
:العشیة-٭العشي

تقول أَتَْیتُھُ َعِشيٌّ وَعِشیَّةَ أَْمِس؛ أو . آخر النھار، أو من صالة المغرب إلى العتمة: العشيُّ والعشیَّة
وقد یراد بالعشيِّ . فإذا قلت عشیة فھو لیوم والعشيُّ من زوال الشمس إلى الصباح. آخر النھار: الَعِشيُّ 

ولقد جاء ذكر العشیة في الدیوان مرتین، ) 5(.اللَّیل كلھ لمكان العشاء وھو الظلمة، الجمع عشایا وعشیَّات
:وذلك في قولھ" عشیة"واحدة بصیغة المفرد 

)الكامل()2/172(َمْوٌت، تَاَرةٌ، َونُُشوُر : نِ ال،                َحاةٍ ــــَعِشیّ َولَھُ بَِدْوِر الَكأِْس، ُكلَّ 
:في قولھ" عشیات"وأخرى بصیغة الجمع 

)یطالبس()13/75! (اتِ ـــبالَعِشیَّ یَا لَْیَت َحظِّي ِمْن َمالِي ومن َولَِدي          أَنِّي أَُجالُِس لُْبنَى 
:الَغـــــــــــَداةُ ٭

: وھي من َغَدا َغْدًوا علیھ) 6(.الغداة ھي البكرة أو ما بین الفجر وطلوع الشمس أو ھي أول النھار
)7(.ثم كثر في الذھاب واالنطالق أي وقت كان" ھذا أصلھ"بَكَّر وسار غدوة، فھو َغاٍد 

طردیاتھ للداللة على الذھاب باكًرا للصید، في " أغدو، أغتدي"لقد أكثر أبو نواس من ذكر الفعل  
:فمن ذلك قولھ

)الرجز()1/77(والطَّْیُر في َمْثَواتِھَا،             لَْم تُْعِرِب األَْفَواهُ عن لَُغاتِھَا أَْغتَِديقَْد 

.9/53ابن سیده، المخصص، - 1
.8/318، ]ظھر[ابن منظور، لسان العرب- 2
.9/271، ]عصر[المصدر نفسھ - 3
.262-9/261، ]عشا[نفسھالمصدر - 4
.4/116، ]عشي[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 5
.546، ص]غدو[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 6
.4/273، ]غدو[المصدر نفسھ - 7
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:مرتین من ذلك قولھ" الغداة"وجاء ذكر 
)الكامل()1/32(؟َمْن َذا یُِطیُق بََراَعةَ الُكتَابِ ، یَُسبُّنِي،            الغداةیَا َكاتِبًا َكتََب، 

:الوھن-الھذلول-البھیم-الطروق-اللَّیل٭

اللَّیل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو إلى طلوع الشمس وھو خالف النھار، مذكَّر و 
:في مثل قولھ" لیل"ولقد أتى أبو نواس على ذكره كثیًرا في شعره؛ فجاء بصیغة المفرد )1(.یؤنَّث

ِه      اللَّْیلُ قَْد أَْغتَِدْي، و ِه في ُمْسَودِّ )الرجز()1/133(َوْرٌد یَُرقي الطَّْیَر في ُمْنقَدِّ
:تسع مرات في الدیوان من ذلك قولھ-واحدة اللَّیل-" اللَّیلة"ولقد ورد لفظ 

)مجزوء الرمل()8/264(ُسرَّ بِھَا إِْبـــ          ـــ      ــلِْیُس ِمْنُكْم بِاْجتَِماِع لَــــْیـــلَةٌ 

:فذكر ثماني مرات في الدیوان من ذلك قولھ-جمع اللَّیل-أما اللَّیالي 

)الخفیف()4/470(ا وً ـــا ولَھْ ـــِم تََملَْیتُھُنَّ لِْعبً ـــ   ا  ــــوأَیَّ لَیَالٍ نَْفِسي َعلَى لھف 

:في قولھ" لیلتین"وُذِكَر بصیغة المثنى 

)الطویل()7/173(القُوَت َعْن ِذي َضُروَرٍة         أَُزْیَغَب لَْم یَْنبُْت َعلَْیِھ َشِكیُر لَْیلَتَْینِ طََوْت 

:مرة واحدة في قولھُذِكرَ ) 2(.أتاھم لیًال : من قولھم طََرَق طَْرقًا وطُُروقًا القوم" طروق"ویقال للیل -

)المتقارب()3/130(َغَدا َرِھَم الَمِعَدْه طَُروقًاإَِذا اْغتَاَمھَا قَوُم الُمْعتَفِیَن،                 

ولقد جاء ذكره في قول أبي ) 3(.إذا كان شدید الظلمة والسواد ال یبصر فیھ شيء" بھیم"ویقال للَّیل -
:أبي نواس

)الوافر()10/382(بَِھیمٌ وقُْمُت ِمْن أََخَوْیِن ھَاَجا،           َعلَى طََرٍب، ولَْیلُھَُما ،فَقَامَ 

ولقد جاء ذكره في قولھ )4(".ھذالیل"ویجمع على " الھُْذلُول"ویطلق على أول اللَّیل وبقیتھ لفظ -
:مشبھا ظل الشوحط ببقایا لیل ال ینجلي

)الطویل()3/46(لَْیٍل َغیر ُمْنَصِرِم النَّْحِب َھَذالِیلُ َكأَنَّھُ      ْوحاِط ِظلٌّ َعلَْیھَا من الشَّ 

:لقد جاء ذكره في قولھ)5(".الوھن"ویقال للَّیل حین یُْدبُِر أو للنحو من نصف اللَّیل -
)مجزوء الرمل()32/288(اَق بَْرقَا ــــــــمن أَبِي اْسحَ َوْھــنَامُ ــــــــأَیُّھَا الَشائِـ

.834، ص]لیل[البستاني، محیط المحیطبطرس - 1
.3/602،]طرق[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.9/46ابن سیده، المخصص، - 3
.860، ص]ھذل[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 4
.9/46ابن سیده، المخصص، - 5
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:طرفي النھار-الرواح- صدر النھار-النھار٭
غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروبھا أو انتشار النھار ضیاء ما بین طلوع الفجر إلى

الجمع أَْنھُر ونُھٌُر والعامَّة تقول . وھو ضدُّ اللَّیل. وشرًعا من الصبح إلى المغرب. ضوء البصر وافتراقھ
)1(.ال یُْجَمع كالعذاب والسرابنھارات أو

ل الضحى إلى  َحى وھو من أوَّ ویقال صدر النھار لما بعد طلوع الشمس بحذفة حتى تِحلَّ صالة الضُّ
)2(.مدِّ النھار األكبر

حى وبالعشي بعد العصر إلى اللَّیل )3(.أما طرفا النَّھار فمن طلوع الشمس إلى تعالى الضُّ

)4(.الُغُدوِّ وھو وقت من زوال الشمس إلى اللَّیلوأما الرواح فھو نقیض 

:جاء ذكر النھار في قول أبي نواس
َجى إِلَى َشَرِف ، ویُْؤ  النََّھارِ یَُكنُّھَا الَجوُّ في  )المنسرح()2/276(ِویھَا  َسَواَد الدُّ

:أما صدر النھار والرواح فجاء ذكرھما في قولھ
)الخفیف()4/436(إِلى بُیُوِت القِیَاِن َرَواِحي،            وَ َصْدُر نََھاِريِر إِْذ لِبَاُب األَِمی

:وأما طرفي النھار فذكرا في قولھ
ارِه،              یَُساُس فیھ،  )الرجز()7/211(اِرهِ ــــْي نَھَ ـــطََرفَ في َمْنِزِل یُْحَجُب َعْن ُزوَّ

:                                              أسماء الزمن المقارب والزمن المصاحب للحدث

:٭اآلن

جاء ذكره أربع مرات في الدیوان من ذلك ) 5(.الوقت الذي أنت فیھ، المھ الزمة ال تنفك عنھ: اآلنُ 
:قول أبي نواس

)الخفیف()6/245(، َحتَّى أََراَك قَائِد جْیِش ُمتُّ تَْصطَبِْح َمَعنَا، ال         اآلنَ فاْئتِنَا 
)الھزج()5/447(ُرَج في الطِّیِن ــــــُر أَْن أَخْ ــــ   ِد   ــــــــاآلَن ال أَقْ : ولُ ـــــــیَقُ 
:٭آنــــــفا

وفعلت الشيء . إذا ابتدأتھواستأنفت الشيء . اْستَْقبَلَھُ : أخذ أّولھ وابتدأه، وقیل: اْستَأْنََف الشيء وأتَنَفَھُ 
:جاء ذكره مرة واحدة للداللة على الوقت القریب) 6(.آنِفًا أي في أول وقت یقُرب مني

)مجزوء الكامل()1/312(ا ــكَ ـِ بِِھَجائاآنِـــفًـْلــ     ـــ       ـــِھِل ــــــُت بَنِْي الُمھَ ــــــــإِنِّي أَتَیْ 
أسماء الزمن المتجدد

"تارةً وطوًرا"األلفاظ الدالة على الزمن المتجدد في الدیوان لفظي 

ة: فجمعھا تارات وتِیَر وتِئَرالتارةأما  فعلت : "وترك ھمزتھا لكثرة االستعمال، یقال. الحین والمرَّ
الطاء : "فجاء في معجم مقاییس اللغة البن فارسالطورأما ) 7(".تارة بعد تارة"و" تارةً ھذا وتارةً ذاك

والواو والراء أصل صحیح یَُدلُّ على معنى واحد، وھو االمتداد في الشيء، من مكاٍن أو زماٍن، فمن 
عدا طَْوَره أي جاوز الحد الذي ھو : طُوار الدار، وھو الذي یمتد معھا من فنائھا ولذلك یقال: المكان قولھم

.919، ص]نھر[بطرس البستاني، محیط المحیط- 1
.9/52ابن سیده، المخصص، - 2
.9/59نفسھ، المصدر- 3
.2/673، ]روح[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 4
.1/227، ]أون[نفسھ المصدر- 5
.1/287، ]أنف[ابن منظور، لسان العرب- 6
.58، ص]تأر[لویس معلوف، المنجد في اللغة- 7



الفصل السادس                                                 حقل األلفاظ الخاصة بالزمن و الوقت

203

فََعَل ذلك طَوًرا بعد طَوٍر، كأنھ فعلھ : ومن الزمان قولھم. ذلك في كل شيء یتعدىعیرلھ من داره، ثم است
)1(".ُمَدةً بعد ُمَدٍة 

ومرة واحدة بصیغة الجمع " تارة"في الدیوان ثماني مرات بصیغة المفرد " تارة"جاء ذكر لفظ 
".ورط"فجاء ذكره في الدیوان سبع مرات بصیغة المفرد " الطور"أما ". تارات"

:ولقد جاء ذكر كل منھما للداللة على المرة من ذلك قول أبي نواس
)المجتث()36/74(ـَراِت ـــــَحــــَســــاَرةً ـــــتَـــُروًرا،           وــسُ طَْوًراَن ــیَْعقُبْ 

هُ بُِحمیَّاھَا، وأَْزُجُرهُ         باللِّیِن  )البسیط()11/75(تَاَراتِ ، وبالتَّْشِدیِد طَْوًراأَلُزُّ
)المنسرح()3/328(ُل ـــتَْشمُ تَاَرةً ، وْوًراــــطَ ِھ،      تَْجنُُب ـــمُّ بِ ـــِ ٍة تُلـــلَِمرِّ َحنَّانَ 

:أسماء الزمن الحیاتیة

:٭العــمـر

وأصلھ من العمارة ضد . الحیاة، وھي المدَّة التي یعمر فیھا البدن، الجمع أعمار: الُعْمُر والَعْمرُ 
ذكر مرة واحدة في الدیوان للداللة على مدة البقاء في قول أبي نواس في )2(.الخراب أو طول المدَّة

:الخمرة
)البسیط()6/461(، فَلَْم تَْعُد أَْن َرقَّْت َحَواِشیھَا ُعْمرٌ َمْوُصوفٍَة بِفُنُوِن الطِّیِب طَاَل لَھَا         

: ٭العــــیش

والَعْیُش . صار ذا حیاة: ِعیَشةً وَمَعاًشا وَمِعیًشا وَمِعیَشةً وَعْیُشوَشةً الَعْیُش من َعاَش َعْیًشا و
عیشة "في حیاتھ، یقال اإلنسانحالة : والعیشة. الحیاة المختصة بالحیوان، الطعام، الخبز): مصدر(

أو .ما تعیش بھ من المطعم والمشرب، ما تكون بھ الحیاة: والمعاش جمع َمَعایِش. أي مرضیَّة" راضیة
)3(.ما تعیش بھ من المطعم والمشرب، ما تكون بھ الحیاة: والمعیشة جمع َمَعایِش. مكان التماس العیش

:في الدیوان بداللتین" العیش"ورد لفظ 
:في حیاتھ وذلك في قولھاإلنسانالداللة على حالة -

َجاِء وَرْجَعةٌ       إِلَى َدفِّ ِمقْ َعْیشُ َحبََّذا الأ )الطویل()6/395(الَوِضیِن، َسُعوِم ِق الالرَّ
:الداللة على ما تكون بھ الحیاة-

اُء ُمْھجَ  رَّ ُحوِب،تَھُ،   أََن الَِّذي اْحتَاَزِت الضَّ )البسیط()2/423(َمْوُزوُن الَعْیشُ َعلَيَّ بَاِدي الشُّ
:أسماء الزمن الخاصة بالمرأة

:٭العــــــــدة

ةُ من َعدَّ یَُعدُّ  أیام : وِعدَّتھا أیضا. أیام قروئھا: وِعدَّة المرأة)4(.أحصاه: َعّدا وتَْعَداًدا الشيءالعدَّ
وجمع . إحدادھا على بعلھا وإمساكھا عن الزینة شھوًر كان أو أقراء أو وضع حمل حملتھ من زوجھا

)5(.ِعَدد وأصل كل ذلك من الَعدِّ : الِعدَّة

:على الوعد في قول أبي نواسجاء ذكرھا في الدیوان مرة واحدة للداللة 
)المنسرح()13/456(،        َعَرْفُت َمْرُدوَدھَا بِنَْجَواھَا ِعــــَدةً إَِذا اْقتََضاھَا طَْرفِي لَھَا 

.431-3/430، ]طور[ابن فارس، معجم مقاییس اللغة- 1
.4/204، ]عمر[أحمد رضا، معجم متن اللغة- 2
.540، ص]عیش[ویس معلوف، المنجد في اللغةل- 3
.490، ص]عدّ [نفسھالمصدر - 4
.9/87، ]عدد[ابن منظور، لسان العرب- 5
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جدول إحصائي لأللفاظ الخاصة بالزمن والوقت

األلفاظ الدالة على الزمن والوقت

أسماء الزمن الممتد

خمس مرات األبد
وخمسون مرةتسع الدھر
وعشرون مرةثماني الزمن، الزمان

مرة واحدة المسند
مرة واحدة رالعص

ثماني مرات العھد
ست مرات الموعد،المواعید، المیعاد
خمس مرات الوقت، المواقیت، الموقت
أربع مرات الحقبة

أسماء الزمن المحدود

نامرت إبان
تسع مرات األجل، اآلجال

خمس مرات األوان، اإلوان
أربعون مرة حین، الحین
عشر مرات الساعة
مرة واحدة المدة
مرة واحدة النحب

األلفاظ الدالة على السنة

ثالث مرات السنون
مرة واحدة الحجة
ثالث مرات الحول، أحوال
سبع مرات العام
مرة واحدة القابل

األلفاظ الدالة على فصول السنة
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أربع مرات الربیع، المربع
نامرت شتا، شتون

ثالث مرات صفن، المصیف

األلفاظ الدالة على أشھر السنة

ثماني مرات الشھر، شھور
مرة واحدة شھري ربیع
مرة واحدة صفر
مرة واحدة األھلة
مرة واحدة أیلول

األلفاظ الدالة على أیام األسبوع

مرة واحدة األحد
مرة واحدة الجمعة

واحدةمرة  السبت

أسماء الیوم الزمنیة

نامرت أمس، األمس
مرة واحدة البارحة
ست مرات الغد

اثنان وتسعون مرة الیوم، یوم، أیام

أسماء الزمن المقارب والزمن المصاحب للحدث

أربع مرات اآلن
مرة واحدة آنفا

أسماء الزمن المتجدد

ثماني مرات تارة، تارات
سبع مرات طورا

أسماء الزمن الحیاتیة

مرة واحدة العمر
نامرت العیش

أسماء الزمن الخاصة بالمرأة
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مرة واحدة العدة

)69(وستون مرة تسع عدد الوحدات

)349(وأربعون مرة ثالثمائة وتسع عدد التكرار
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 ـةالخـاتـم
وإحصائها وتصنٌفها فً  أبي نواسبعد هذا المشوار الطوٌل فً دراسة ألفاظ دٌوان 

 ٌمكن أن نوجز أهم نتائج البحث على النحو اآلتً:حقول داللٌة 

تكرر ورودها إجماال  لفظا،وتسعمائة نوخمسٌ است(596)ضمت هذه الدراسة       
 مرة.ةعشر اثنتًمائة وآالف و ثالث (1332)

مثل كل منها أحد الحقول الداللٌة التً ضمها دٌوان توزٌع هذه األلفاظ على ستة فصول تم
 أبً نواس.

 وأربعٌن تسع (315)على االنسان( جسم)األلفاظ الدالة على لفصل األولاشتمل  ا-      
 .وتسع مرات األف(3005)لفظ، تكرر ورودها ومائة

)األلفاظ الدالة على الحيوانات والطيور والحشرات والزواحف( اشتمل الفصل الثانً-      
 مرة.   وثالثمائة نثمانٌو اواحد(183)لفظ، تكرر ورودها ومائة نسبع و تسعٌ(351)على

، ثالث وسبعٌن لفظ (11)على)األلفاظ الدالة على النباتات(اشتمل الفصل الثالث -      
 مرة. ومائة نٌن وعشرٌاثن(322)رودها تكرر و

على  (واهرها)حقل األلفاظ الدالة على عناصر الطبيعة وظبع ااشتمل الفصل الر-     
 مرة. مائةست (600)لفظ تكرر ورودهاومائة تسع وتسعٌن (355)

 وتسعٌنست(256)على ( )األلفاظ الدالة على المادياتعلى اشتمل الفصل الخامس-      
 .مرةوستمائة نٌوخمس اواحد(693)تكرر ورودها ،لفظ ومائتٌن

 تسع وستٌن(65)لىع )األلفاظ الدالة على الزمن والوقت(اشتمل الفصل السادس -      
 .(115)مرة  وثالثمائة نٌوأربع اتسعلفظ، تكرر ورودها 

فً دٌوان أبً نواس حقل األلفاظ الخاص بالمادٌات؛ ذلك  نلحظ أن أكثر الحقول ألفاظا
 الرتباطها ارتباطا شدٌدا بحٌاة الشاعر.

 من خالل التحليل الداللي للعالقات الداللية، تبين لنا اآلتي:٭      

 ٭عالقة الترادف:

الترادف هو أن ٌدل أكثر من لفظ على معنى واحد ولقد تمخض عن هذه الدراسة وجود 
 العدٌد من المترادفات نذكر منها اآلتً:

 بٌن األلفاظ التالٌة: رادفٌوجد ت "حقل األلفاظ الخاصة بجسم اإلنسان"فً ٭

 األبلج، /الغرة الوجه، القتٌر/ الشٌب، القرن/ العقٌصة، الذؤابة، الهامة/ العالوة، الرأس،

 النظر، البصر، رة/العب الدمع، الطرف/ العٌن، الوجنة/ الخد، األزهر/

 العنق، المراشف/الجٌد، الشفة، والثغر/ الفم العرنٌن/ الخطم، العمى/األنف،الناظر/الطمس،

 الردف، الدبر، القرا/ الظهر، الكشح/ الخصر، القلب/ الفؤاد، الجنان، الكلكل/ الصدر، الرقبة/



209 
 

 البدن/ الجسد، الجسم، القدم/ الرجل، الكفل/ الراحة، الٌد، األطراف/ األصابع، البنان، الكفل/

 النفس. الروح، المهجة، الجلد/ األدٌم،

 رادفت ٌوجدوالزواحف" والحشرات الطيور و الحيواناتب الخاصة األلفاظ حقل"فً٭         

 التالٌة: األلفاظ بٌن

ٌَّاح، الزنبور، مثل الكلب على الدالة األلفاظ بٌن ترادف هناك  وجود مع األغضف الِسْر

  األغضف. لفظ داللة فً جزئً تغاٌر

 الترادف / والقرهب الشبوب  البختً/ الورد، الضٌغم، الضبارم، األغلب، ث،اللٌ األسد،

 الذٌخ، الذئب، النحائص/ العانة، الحقب، األتان، الجأب/ األخدري، الوحشً، الحمار بٌن

، الحٌة، السٌد/  والجرارة. العقرب والشذا/ الذباب الشجاع/ الِسفُّ

 ٌوجد ترادف بٌن األلفاظ التالٌة: "المادياتاأللفاظ الخاصةب حقل"فً ٭

 ٌوجد ترادف بٌن:"حقل المالبس والحلي"  فً-        

ل/ الطمر، الخلق/ المالءة، الرٌطة/ القفاز، الدستبان/ الحذاء، الحضرمً، الموزج، النع
القالدة، السخاب، الطوق/ الشنف، القرط، الحلقة/ السوار، القلب، المسك/ الطٌلسان، القنفاء  

 الخلخال، الوقف/ اللؤلؤة، النطفة، التومة، الدرة. الوضح،

ٌوجد ترادف بٌن األلفاظ "حقل األلفاظ الخاصة باألثاث واآلالت واألواني" فً  -
 اآلتٌة:

اق، الزند، المقباس/ السكٌن،  المصباح، السراج/ القدر،البرمة، المرجل، الدهماء/ الُحرَّ
ن/ الشطن، الحبل/ السرٌر، المهد/ الفأس، الخنجر/الدلو، الحوأب، السجل/ الزمام، العنا

 الطبرزٌن/ المدق، الهاون.

 ٌوجد ترادف بٌن األلفاظ التالٌة:"األسلحةاأللفاظ الخاصةب حقل"فً -

السهم، النبل، النشاب/ الرمح، القناة/ النجاد، الحمائل/ السنان، النصل/ الجفن، القراب/ 
 الحسام، العضب.السٌف، األبٌض/ الصارم، الصمصام، البتار، 

 ٌوجد ترادف بٌن األلفاظ التالٌة: "األطعمة واألشربةاأللفاظ الخاصةب حقل"فً -

األكل، المأكول، القوت/ السائح والمعٌن )الماء الجاري(/ الثمادوالنطفة )القلٌل من 
ة. ، الِدرَّ  الماء(/ اللبن، الُدرُّ

 ترادف بٌن األلفاظ التالٌة:ٌوجد  "حقل األلفاظ الخاصة بعناصر الطبيعة وظواهرها"فً -

السماء، الجرباء/ الشمس، الجارٌة، الجونة/ القمر، البدر، الهالل/ النجم، الكوكب/ 
 المشتري، زاوٌش/ الحمل، الكبش.

، الصحراء، المفازة، القفار، الجبٌن، الدوٌة، السبسب، المرت المهمةالبٌداء، التنوفة،
، الجدد، الحزٌز،الحزن/ الصحصحان، الصردح/ /السهل، المٌثاء، الخوي، القاع/ الصمان

 الصعٌد، الصوة.
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هاس، اللوى، النقا، األوعس/ الحصباء، الحصى / الطٌن، الحمأ، المدر/الحقف، الدَّ
 (/البئر الكثٌرة الماءالصخر، الصفا /الرابٌة، الهضبة/ القلٌذم والعٌلم)

ابل/ المطر، الغٌث، بل، الوالصوب، الهمور، الو(/ر الماءالسحاب الكثٌ)األوطف والدلوح  
 .النوء، الحٌا

هناك عالقة ترادف بٌن األلفاظ الدالة على الظالم )الظالم، الدجى، الغلس، الغٌطلة، 
 السدفة( مع وجود تغاٌر جزئً فً الداللة أكدته الدراسة.

 ٌوجد ترادف بٌن األلفاظ التالٌة: "حقل األلفاظ الدالة على الزمن والوقت"فً ٭

عالقة ترادف بٌن األبد، الدهر، العصر، العهد، الزمن مع وجود فروق جزئٌة  وجود
 أكدتها الدراسة.

 عالقة ترادف تام بٌن الدهر والمسند.

 عالقة ترادف بٌن األجل، المدة، النحب.

 وجود عالقة تقارب فً المعنى بٌن إبان، أوان، حٌن، ساعة.

، عام مع وجود فروق جزئٌة وجود عالقة تقارب فً المعنى بٌن حول، سنة، حجة
 أكدتها الدراسة.

 وجود عالقة ترادف تام بٌن لفظً األهلة والشهور/ تارة وطوًرا أكدته الدراسة.

 عالقة التضاد:٭

 ٌة:التالتجلت هذه العالقة بٌن األلفاظ ٌقوم التضاد على أساس ورود اللفظ ونقٌضه ولقد

 التضاد الحاد بين:

 )الحزٌز، الحزن، الصمان، الوعر( و )السهل، الخوي، القاع( -

 الدبر والقبل/ الظالم والنور/ المغالق والمفتاح/  التحقٌب والتصدٌر. -

 )الحصباء، الحصى( و)الحجر، الصفا( -

 األسحم )السحاب األسود( والمزن )السحاب األبٌض( -

، الهمور( بمعنى المطر )الطل( بمعنى المطر الخفٌف و)الوابل، الوبل، الصوب -
 القوي والغزٌر.

 اللجة )معظم الماء( والثماد والنطفة )الماء القلٌل( -

 المغالق والمفتاح/ التصدٌر والتحقٌب. -

 تضاد بالتدرج بين:
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 الهذلول والسحر؛ فالهذلول أول اللٌل والسحرآخره.-                     

الصبوح والغبوق؛ فالصبوح الخمر التً تشرب صباحا والغبوق -                     
 هً الخمر التً تشرب فً العشً.

 الغداة والعشً؛ فالغداة أول النهار والعشً أخر النهار.-                     

 األمس، الٌوم، الغد. -                      

 :بيناالتجاهالتقابل اللفظي من حيث 

 الدبور والصبا. - 

 الشمال والجنوب.- 

 تعنً هذه العالقة داللة اللفظ على معنٌٌن أو أكثر.٭عالقة المشترك:  

 لفظة ثادق التً هً اسم فرس وتطلق كذلك على السحاب الهاطل.-

 الغٌث ٌطلق كذلك على المطر وٌطلق كذلك على السحاب.-

ن غبار الماء المتكاثف وعلى الندى ٌطلق على المطر وعلى ما ٌسقط فً اللٌل م-
 الكرم والسخاء.

 السماء؛ جاءت دالة على السماء التً تظل األرض ودالة على السحاب.-

ل، كم- ٌطلق على الشعلة الساطعة من  االشهاب ٌطلق على الكوكب حٌن ٌنقضُّ باللٌِّ
 النار.

 ن.الفضة وٌطلق على نوع من الشجر وهو عرق فً العٌالغرب ٌطلق على الذهب أو-

 الخمر ٌطلق على الشراب المسكر وعلى كل ما واراك من الشجر.-       

 الشعر. وخصلة الرأس أعلى على ٌطلق القرن-         

 الموضع. هذا على المتدلً الشعر وعلى واألذن العٌن بٌن ما على ٌطلق الصدغ-         

 والرقٌب. الجاسوس المعروف، الهجاء حرف البصر، حاسة العٌن:-         

 به. ٌسمع الذي العضو العروة، األذن:-         

 النزول. موضع  الموطن، الدار، المنزل:-         

 الشعر. من البٌت الحرام، هللا بٌت النسب، المسكن، البٌت:-

 شعره فً نواس أبو استعملها التً األلفاظ تأملنا فإذا كله ذكره ٌسعنا ال ركثٌ من قلٌل هذا

 المجاز استخدام من أكثر نواس أبا أن ذلك اللفظً المشترك عالقة ضمن دخلأغلبهاٌ نجد

 اللفظً. المشترك لتولد خصب مجال والمجاز
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 الرئٌسٌة الكلمة تكون وفٌه واحد، طرف من تضمن هو االشتمال :االشتمالعالقة

 ذلك: أمثلة من الحقل. فً الفرعٌة الكلمات على مشتملة

 األلفاظ التً ٌضمها حقل األلفاظ الخاصة بجسم اإلنسان. الجسم ٌشمل كل-

 الشجر ٌشمل كل األلفاظ التً ٌضمها الحقل الداللً الخاص باألشجار.-

 النجم ٌشمل كل األلفاظ التً ٌضمها الحقل الداللً الخاص بالنجم.-

 الثمر ٌشمل كل األلفاظ التً ٌضمها الحقل الداللً الخاص بالثمار.-

 كل األلفاظ التً ٌضمها الحقل الداللً الخاص بالمالبس.المالبس تشمل -

 الحلً تشمل كل األلفاظ التً ٌضمها الحقل الداللً الخاص بالحلً.-

 السالح ٌشمل كل األلفاظ التً ٌضمها الحقل الداللً الخاص باألسلحة.-

 الكوكب ٌشمل كل األلفاظ التً ٌضمها الحقل الداللً الخاص بالكواكب والنجوم.-

 الدالة على األرض والثرى رض تشمل كل األلفاظاأل-

 الرمل ٌشمل كل األلفاظ الدالة على الرمل )الحقف، اللوى، الدهاس، النقا، األوعس(.-

الحجر ٌشمل كل األلفاظ الدالة على الحجارة ) الجندل، الحصباء، الحصى، الخوالد، -
 الفهر، الصفا(.

وضده ولقد أحصٌنا تسع حاالت : وهً داللة اللفظ الواحد على معنى ٭األضداد
 نذكرها فً اآلتً:

العشراء: ٌقال "ناقة عشراء" إذا دخلت فً شهر نتاجها وهً حامل، وٌقال للمنتوجة -
 أٌضا: ُعشراء.

 المفازة: المنجاة والمهلكة.-

 النقد من ُرذال الضأن، ٌقال للصغار والكبار.-

ٌُوجأ )ٌضرب( ض- رعها، والنهوز أٌضا: الذي ٌدرها النَّهوز: الناقة التً ال تدرُّ حتى 
 واجئا َضْرُعها.

 النَّوء: سقوط النجم وطلوعه.-

 السدفة:الظلمة والضوء.-

الرمم: من أرمَّ العظم إذا بلً، وأََرمَّ العظم إذا صار فٌه مخ. ولقد وردت فً الدٌوان -
 للداللة على العظام البالٌة.

 نفسها.الشمول: الخمرة تصٌبها رٌح الشمال والرٌح -
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 الكأس من الحروف المشبهة لألضداد، إذ ٌقال لإلناء كأس، وللشراب الذي فٌه كأس.-

٭حظً الترادف بالنسبة األعلى فً العالقات الداللٌة؛ فالشاعر أراد بتكرار اللفظ تأكٌد 
 والكشف عن معجمه. القارئالمعنى فً نفس المستمع أو 

المجاز دورا كبٌرا فً شعر أبً نواس ذلك أن أبا نواس فنان بارع فً رسم  لعب٭
 :ثرة التشبٌهات التً وردت فً شعرهالصور البالغٌة وتجسٌدها والدلٌل على ذلك ك

فكل األلفاظ الدالة على الظباء استعملت استعماال مجازٌا حٌث شبه بها أبو نواس - 
 النساء الجمٌالت والغلمان المالح.

 لفاظ الدالة على األسد شبه بها أبو نواس الرجال الشجعان.األ-

 شبه أبو نواس الناس الضعفاء بالنعاج. -

 تشبٌه اإلنسان عندما ٌكون غاضبا وعندما ٌتوعد وٌهدد بالبرق و الرعد. -

 شبه دبٌب الخمر فً جسده بدبٌب النحل فً بٌوته. -

 وراء بعض.شبه تتابع الشرب من الخمرة بتتابع النجوم بعضها  -

 شبه ما عالها من حبب بعد مزجها بالماء فً نظامه بتراصف النظم. -

 وهذا غٌض من فٌض إذ ال ٌسعنا أن نذكر كل التشبٌهات التً وردت فً شعره.

بلغت ملكة الوصف عند أبً نواس أوجها فً شعره فً الخمرة؛ ذلك أنه أشبعها ٭
وصفا هً وكل ما ٌتعلق بها؛ إذ وصفها وهً كروم فعنب، ثم وصف معاصرها وطرٌقة 
طبخها وما تحفظ فٌه من زقاق ودنان وجرار والكؤوس التً تشرب فٌها ومواطنها 

ئحها وألوانها وطعمها ونشوتها وعدد ومجالسها وساقٌها الذي ٌقدمها، بل إنه وصف روا
( 26) اسمان ٌوعشر ستةأسمائها فأبدع فً ذلك أٌما إبداع فلقد أحصٌنا للخمر فً شعره 

 ( مرة.222)ومائة ناثنٌن و عشرٌبتكرار قدره 

كثٌرا ما نلمس فً شعر أبً نواس ظاهرة التشخٌص من أمثلة ذلك تشخٌص خابٌة ٭
 ؛ ذلك أن أبا نواس كثٌرا ماترائب وخصر ورحم سان حٌن جعل لهاالخمر فً صورة إن

 ٌبث الروح فً خمرته.

 بعض األلفاظ لغٌر ما وضعت له مثال ذلك: استعمال٭

نواس  اللغوي على الشعر المسترسل لكن أبا االستعمالالسبط ٌطلق فً أصل -
 للبنان وذلك لٌدل على كرم ممدوحه. استعاره

 نذكر من ذلك: االستعمالانتقال الكثٌر من الصفات إلى اإلسمٌة بكثرة ٭

الوجناء، العٌس، الهجان، القوداء التً هً فً األصل تمثل صفات من صفات الناقة -
 أسماء لها. االستعمالالجسدٌة ثم أصبحت بكثرة 
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كثرة الحوراء، العٌناء، الخنساء، المهاة التً هً صفات للبقرة الوحشٌة ثم أصبحت ب
 أسماء لها. االستعمال

 .اسما له االستعمالاألغضف صفة للكلب ثم صارت بكثرة 

 انتقال المجال الداللً للعدٌد من األلفاظ نذكر من ذلك:٭

اللغوي تطلقان على الصخرة ثم استعٌرتا  االستعمالالعرمس والعنس فهما فً أصل -
 للناقة الصلبة تشبٌها لها بها.

 االستعماللفظ "الجول" فً األصل تطلق على جدار البئر )الجزء( ثم أصبحت بكثرة -
 تطلق على البئر.

ثم انتقل مجالهما الداللً للداللة على  االتجاهالشمال والجنوب فً األصل تدالن على -
 الرٌح التً تأتً من الشمال والجنوب.

لق على العصٌر كذلك لفظ العنب الذي ٌطلق على ثمر الكروم ثم أصبح ٌط-
 المستخلص منه )الخمر(.

أوانً الشرب واألوعٌة بذكر ارتباطذكر بعض األلفاظ بمواضٌع معٌنة مثل ارتباط٭
 الخمرة مثال ذلك:

 الطاسات، الكؤوس، اإلناء، اإلبرٌق، الباطٌة، الدن، الزق...

والبادٌة فهذا ما لقد كان أبو نواس على اطالع واسع وثقافة عالٌة بحٌاة الحضر ٭
لمسناه فً شعره إال أنه رغم ذلك كان مٌاال إلى الحٌاة الحضرٌة وٌنأى بنفسه عن قسوة 

 البادٌة وجفاوتها فهذا ما صرح به فً شعره.

وجود الكثٌر من األلفاظ الفارسٌة المعربة فً شعر أبً نواس ذلك أن أبا نواس ٭
، دون أن ن الفرس والعباسٌٌنقة بٌعاش فً العصر العباسً وفً هذا العصر توطدت العال
سٌة. ومن أمثلة األلفاظ الفارسٌة رننسى أن أبا نواس من جذور فارسٌة فأمه جلبان فا

 الموجودة فً شعر أبً نواس:  

الدستبان، السربال، الطٌلسان، الموزج، القباء، الزرجون، الخندرٌس، األبارٌق، 
 العرعر، الجلنار، الراسن....الزمهرٌر، السراوٌل، الصولجان، المنجنٌق، 

التً شعر أبً نواس صورة عاكسة لمجتمعه الذي عاش فٌه وباألخص خمرٌاته  دٌع٭
صور فٌها تجربته الالهٌة فً الحٌاة وعكس فٌها هموم النفس البشرٌة التً هً فً بحث 

 دائم عن الراحة والسكٌنة لتجدها فً الخمرة ولذتها.

ة على الشعر له دور مهم  فً تبٌٌن مجاالت اهتمام إن تطبٌق نظرٌة الحقول الداللٌ٭
الشاعر تجاه حقل داللً معٌن وقٌمة هذا الحقل فً حٌاته الٌومٌة )مثل حقل الخمر فً شعر 

 أبً نواس(.
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الذي ٌلم شمل  إن معاجم الحقول الداللٌة تساهم بقدر كبٌر فً الكشف عن قٌمة المدلول٭
كما تساعد فً دراسة المترادفات بصورة أوضح ضمن الحقل  ،دوال عدة فً حقل واحد

 الواحد.

على الداللة  باالعتماددراسة المعجم الشعري ال تقتضً مجرد الوصف والتصنٌف ٭
بل ال بد من النظر فً السٌاق الذي  ؛المعجمٌة األصلٌة، وعلى نظرٌة الحقول الداللٌة

األلفاظ عن داللتها المعجمٌة  النزٌاحابخص مجاال ٌعدألن الشعر ؛ وردت فٌه تلك األلفاظ 
مً عجى الممعنن الشاعر ال ٌتقٌد بالذلكأ؛ فالمعجم الشعري ملكٌة خاصة للشاعر األصلٌة

 ره. عا فً شهجسنٌة التً ٌنٌاالبمن خالل الصور  لأللفاظجدٌدة  معانًفهو ٌخلق األصلً،
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فهرس المصادر والمراجع
عن عاصمبروایة حفصالقرآن الكریم٭

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

:إبراھیم ، رجب عبد الجواد٭

المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاھلیة حتى/ 1
.م2002، 1العصر الحدیث، دار األفاق العربیة، ط

:البستاني، بطرس٭

.م1987محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، الطبعة الجدیدة، / 2

:أنطونیوس، بطرس٭

.     م2003، 1لبنان، ط- المعجم المفصل في األضداد، دار الكتب العلمیة، بیروت/ 3

:عليبن ، محمد التھانوي٭

.م1998، 1طلبنان، - ، دار الكتب العلمیة، بیروت1كشاف اصطالحات الفنون، ج/ 4

:الثعالبي، أبو منصور عبد المالك بن محمد٭

.1998، 1فقھ اللغة وسر العربیة، تحقیق املین نسیب، دار الجیل، بیروت، ط/ 5

:الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر٭

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 6الحیوان، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، ج/ 6
.2وأوالده، مصر، ط

م1997، 2، دار الھالل للطباعة والنشر، ط1الحیوان، تحقیق الدكتور یحي الشامي، م/ 7

: الشریفالجرجاني، علي بن محمد٭

.م2000، 1لبنان، ط- التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت/ 8

:، یحيالحبوري٭

. 1989لبنان، -بیروتالمالبس العربیة في الشعر الجاھلي، دار الغرب اإلسالمي،/ 9

:ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسین٭

لبنان، -جمھرة اللغة، تحقیق الدكتور رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین، بیروت/ 10
.1987، 1ط
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: الدمیري، كمال الدین٭

، 1لبنان، ط-حیاة الحیوان الكبرى، الجزء األول والثاني، دار الكتب العلمیة، بیروت/ 11
.م1994

:، كوكبدیاب٭

-المعجم المفصل في األشجار والنباتات في لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت/ 12
.م2001، 1لبنان، ط

:، أحمدرضا٭

.م1958معجم متن اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، / 13

:محمودأبو القاسمالزمخشري،٭

.1996، 1لبنان، ط-أساس البالغة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت/14

:ابن السكیت، یعقوب بن اسحاق٭

لبنان، -كتاب األلفاظ، تحقیق الدكتور فخر الدین قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت/ 15
.م1998، 1ط

:، علي بن اسماعیلابن سیده٭

.لبنان-المخصص، دار الكتب العلمیة، بیروت/ 16

:ھبة هللا بن عليالشجري،ابن٭

.1992، 1لفظھ واختلف معناه، تحقیق عطیة رزق، طما اتفق / 17

:، مجیدطراد٭

.م2003، 1لبنان، ط-شرح دیوان أبي نواس، دار الفكر العربي، بیروت/ 18

:ابن فارس، أبو الحسین أحمد٭

.معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر/ 19

:أبي محمد عبد هللا بن مسلمابن قتیبة،٭

، 1أدب الكاتب، تحقیق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/ 20

:أبوعلي الحسن بن رشیقالقیرواني،٭.م1982

، دار الكتب 2العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطا، ج/ 21
.م2001، 1لبنان، ط-العلمیة، بیروت
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:لویسمعلوف ، ٭

.لبنان، الطبعة الجدیدة- كیة، بیروتیالمطبعة الكاثولالمنجد في اللغة، / 22

:ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد٭

ید، المكتبة التوفیقیة، / 23 لسان العرب، تحقیق یاسر سلیمان أبو شادي؛ ومجدي فتحي السَّ
.مصر-القاھرة

:نواس، الحسن بن ھانئوأب٭

.م2003الجیل، بیروت، طبعة جدیدة، تحقیق وشرح سلیم خلیل قھوجي، دارالدیوان،/24
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     992-926.. ......................ػهً انرشاب وانشمم وانغثاس وانذجاسج... األنفاظ انذانح -

 992-992 ...........................................................ألنفاظ انذانح ػهً انجثال ا -

 993-992 ...األنفاظ انذانح ػهً اآلكاو...........................................................-

 994-993 ...........................األنفاظ انذانح ػهً انثذاس واألوهاس وانىديان واآلتاس -

 932-995 ....................................................................ظىاهز الطبيؼة: -3

                                                    997-995 ......................................................................انظىاهش انثؼيذج: -

                              997-995 ..... ..............................................................انسذاب، انثشق، انشػذ........ -

                                                 997 ......................................................................انظىاهش انقشيثح: -

 922-997 .....................................................................................انغيس وانىذي.. -

 922-922 ...................................................................................انشيخ.............. -

 924-922 ....................................................................انثهج وانثشد وانذفء وانذش... -

 925-924 .......................................................................................وانظالوانىىس  -

 926-925.............. .......................................................انسشاب واآلل وانظم وانفيء -

 926................................... .............................................انهيم وانىهاس........ -

 932-926جذول إدصائي نذقم األنفاظ انخاصح تؼىاصش انطثيؼح وظىاهشها.......................  -

 988-933 .................................الفصل الخاهش: حقل األلفاظ الخاصة بالواديات

        946-934 .............................................الوالبش والحلي:األلفاظ الذالة ػلً  -

                      942-934... .........................................................األنفاظ انذانح ػهً انمالتس......... -أ

         946-942 ................................................................األنفاظ انذانح ػهً انذهي........-ب
 955-947..............................................األشزبة: أللفاظ الذالة ػلً األطؼوة وا
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        947..................األنفاظ انذانح ػهً األطؼمح....................................... - أ

                                   955-947. ................................األنفاظ انذانح ػهً األششتح:...................... - ب

 948-947األنفاظ انذانح ػهً ػمىو انششاب...............................................   - خ

 952-948 .........انماء...................................................األنفاظ انذانح ػهً  - ز

 959-952 .............................األنفاظ انذانح ػهً انهثه............................. - - ز

 955-959 .............................األنفاظ انذانح ػهً انخمش............................- - ح

                                            955 ......................................األلفاظ الذالة ػلً األذاخ واآلالت واألواًي:-

 958-955.. ..................................................................األنفاظ انذانح ػهً األوػيح... -

 959-958.. ............................................................انذانح ػهً أواوي انطثخ....األنفاظ  -

 959 .............................................................األنفاظ انذانح ػهً ما يسرقً ته..... -

 962-959 .........ته.........................................................األنفاظ انذانح ػهً ما يقرذح  -

 962.... ......األنفاظ انذانح ػهً ما يضاء ته.........................................................-

 969-962 ................................................................األنفاظ انذانح ػهً األفششح...... -

 969 .................................................األنفاظ انذانح ػهً ما يىاو ػهيه................ -

 963-969...................................األنفاظ انذانح ػهً ما يشذ ته مه دثال وأدزمح............ -

 963 ..............آالخ انثقة....................................................األنفاظ انذانح ػهً  -

 964-963..........................................................األنفاظ انذانح ػهً آالخ انقطغ وانزتخ-

 964... ......انذق...........................................................األنفاظ انذانح ػهً آالخ -

 964.... .....األنفاظ انذانح ػهً آالخ انذفش.........................................................-

 965-964 ...................................األنفاظ انذانح ػهً اآلالخ انمىسيقيح........................ -

 967-965..... ............................................أنفاظ مرفشقح ذذخم في هزا انذقم............. -

 972-967...............................................األلفاظ الذالة ػلً الذور والقصىر -

 976-972. ......................................................األصلحة األلفاظ الذالة ػلً -

                                                     988-976..... ....ديات.....................إحصائي لحقل األلفاظ الخاصة بالوا جذول -

 226-889 ......................الفصل الضادس: حقل األلفاظ الذالة ػلً الزهي والىقث

 992-992 ............................................أسماء انزمه انممرذ..................... -

 994-992 ................................أسماء انزمه انمذذود.............................. -
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 995-994 ................................................أسماء انسىح.......................... -

 996-995.................................أسماء فصىل انسىح................................. -

               997-996 ...............أسماء أشهش انسىح.................................................... -

                                    997 ..أسماء أياو األسثىع................................................................ -

 999-997 .....أسماء انيىو انزمىيح............................................................. -

                                                      222-999 .............................انزمىيح............................أسماء أجزاء انيىو  -

                          222 ............................أسماء انزمه انمقاسب وانزمه انمصادة نهذذز.  -

 223-222 .............................انمرجذد..................................أسماء انزمه  -

        223أسماء انزمه انذياذيح...............................................................  -

 223 .............................................أسماء انزمه انخاصح تانمشأج........ -

 226-224.. .زمه وانىقد...................جذول إدصائي نذقم األنفاظ انخاصح تان - 

 295-227..................................................................................خاجوةال

                            299-2296 ...........................................................قائوة الوصادر و الوزاجغ

 .225-229....................................................................اتححىيفهزصث الو
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