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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  احلمد هللا رب العاملني 

  تفسير أسماء شعراء الحماسة

جيب أن يقدم أمام ذلك ذكر . اهللاوينبغي أن نعلم أن يف ذلك علماً كثرياً وتدرباً نافعاً وستراه بإذن 
  .أحوال هذه األمساء اإلعالم وكيف طريقها وعلى كم وجهاً جتدها وإىل كم ضرباً قسمتها

  .فأصل انقسامها ضربان أحدمها ما كان منقوالً واآلخر ما كان مرجتالً من غري نقل

  .األول من هذين الضربني وهو ما كان منقوالً ثالثة أنواع اسم نكرة فعل صوت

. شرح االسم األمساء املنقولة إىل العلمية ضربان عني معىن والعني أيضاً ضربان اسم غري صفة واسم صفة

واألوس هنا الذئب وإن كان قد ميكن أن يكون العطية من قوهلم . األول منها حنو أوس وجمر وبكر ومجل
ة وذلك حنو مالك وجابر الثاين من هذه القسمة هو االسم الصف. أست الرجل أؤسه أوساً إذا أعطيته

وحامت وفاطمة ونائلة فهذه يف األصل أوصاف مث نقلت فصارت أعالماً كما صار أوس وحجر وبكر 
وهذه الصفة املنقولة ضربان أحدمها ما نقل وفيه الالم فأقرت بعد النقل عليه . ومجل وحنو ذلك أعالماً

عيد ومكرم وما فيه الالم بعد النقل ببقايا وذلك حنو احلارث والعباس واآلخر ما نقل وال الم فيه حنو س
  .أحكام الصفة أحرى

وأما املعىن فنحو قوهلم أوس وأنت تعين به العطية وزيد وعمرو وأنت تعين العمر الذي هو احلياة والزيد 
وأنتم معشر زيد على مئة فوصف به قيل هذا على : مصدر زاد يزيد زيداً وزياداً وزيادة فإن قلت فقد قال

  : يوصف باملصدر يف حنو قولك هذا رجل صوم وفطر وعدل قال زهريحد ما 

 بيننا فهم رضاً وهم عدل هم  متى يشتجر قوم يقل سرواتهم

نعم ورمبا أوغل املصدر يف الوصف ومتكن هناك فأنث لتأنيث ما أجري عله كاحلكاية عن أيب حامت من 
  : قوهلم فرس طوعة القياد وقال أمية

 من بيتها آمنات اللّه والكلم  ء أخرجهاوالحية الحتفة الرقشا

  .وقالوا امرأة عدلة كما نرى

من ذلك املاضي وهو تسميتهم الرجل . شرح الفعل قد نقلت األفعال الثالثة املاضي واحلاضر واملستقبل
بكعسب وهو املاضي من الكعسبة ومثله ترجم وهو منقول من ترجم عن الشيء إذا فسره فأما قبيلة أيب 

w  : لدؤيل فقيل فيها قوالن أحدمها أن الدؤل اسم دويبة وأنشدوا يف ذلكاألسود ا
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 كان إال كمعرس الدؤل ما  جاؤوا بحبس لو قيس معرسه

مرت بأعلى سحرين تدأل فهذا على قولك قد دئل : واآلخر أن دئل منقول وهو فعل من دأل يدأل قال
ألول فهو من باب ذئب وأسد وإن كان يف هذا املكان كقولك قد غدي فيه وقد سري فيه فإن كان من ا

  : من الثاين فهو من باب يزيد ويشكر ومما مسي به من املاضي خضم بن عمرو بن متيم قال

 ظللنا بالمشائي قيما وال  لوال اآللة ما سكنا خضماً

  : أي بالد خضم يعين بالد بين متيم ومثله عثر اسم موضع قال زهري

  لليث كذب عن أقرانه صدقاما ا  ليث بعثر يصطاد الرجال إذا

  : ومن أبيات الكتاب. وكذلك بذر

 وملكوماً وبذر والغمرا جراباً  سقى اللّه أمواهاً عرفت مكانها

  .وذلك كثري

    

وأما احلاضر فنحو يشكر وتغلب ويزيد ويعفر وأما يربين فليس من هذا وال ينبغي أن يتوهم أنه اسم 
يربي هلا من أمين وأمشل يدل على أنه ليس : رضنه من قولهمنقول من قولك هن يربين لفالن أي يعا

منقوالً منه قوهلم فيه يربون وليس شيء من الفعل يكون هكذا فإن قلت ما أنكرت أن يكون يربين 
ويربون فعالً فيه لغتان الياء والواو مثل نقوت ونقيته وسروت الثوب وسريته وكنوت الرجل وكنيته 

ربين على هذا كيكنني ويربون كيكنون ومثله يفعلن كقولك هن يدعون ونقيت الشيء ونقوته فيكون ي
ويغزون يف الترتيل أال أن يعفون فاجلواب أنه لو كان الواو والياء فيه المني على ما ذكرته من اختالف 

اللغتني جلاز أن جييء عنهم يربون بضم النون وبالواو كما أنه إذا مسيته بقولك للنساء يغزون على قول من 
ال أكلوين الرباغيث فجعل النون عالمة مجع لقلت هذا يغزون كقولك يف يقتلن اسم رجل على الوصف ق

الذي ذكرنا هذا يقتلن ويف امتناع العرب أن تقول يربون مع قوهلم يربين داللة على أنه ليس على ما ظنه 
قبل النون مبرتلة واو فلسطون السائل من كون الواو والياء يف يربين ويربون المني خمتلفني بل مها زائدتان 

وياء فلسطني وأيضاً فقد قالوا يربين وأبرين وأبدلوا الياء مهزة فدل على أا هنا أصل أال تدري أا لو 
كانت يف أول فعل لكانت حرف مضارعة ال غري ومل نر حرف مضارعة أبدل مكانه حرف مضارعة 

 حمالة وأما قوهلم بأهلة بن أعصر مث أبدلوا من اهلمزة غريه فدل هذا كله على أن الياء يف أول يربين فاء ال
الياء فقالوا يعصر فغري داخل فيما حنن عليه وذلك أن أعصر ليس فعالً وإمنا هو مجع عصر وإمنا مسي بذلك 

w  : لقوله
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  كر الليالي واختالف األعصر  أعمير أن أباك غير لونه

يربين وليس ينبغي أن حيتج عليه بأن يقال له ال هذا وجه االحتجاج على قائل إن ذهب إىل أن ذلك يف 
يكونان لغتني ويربون ويربين كيكنون ويكنني ألنه ال يقال بروت له يف معىن بريت له أي تعرضت له ألن 

له أن حيتج فيقول هبه ليس من بريت له أي تعرضت فلعله من بريت القلم وبروته حكى أبو زيد بروت 
  .ن هو قال هذا فجوابه ما قدمنا فهذا شيء عرض فقلنا فيه مبا وجبالقلم بالواو عن أيب الصقر فإ

وأما الفعل املستقبل املنقول إىل العلم فنحو قوهلم يف اسم الفالة اصمت وإمنا هو أمر من قوهلم صمت 
يصمت إذا سكت كأن إنساناً قال لصاحبه يف مفازة أصمت يسكته بذلك تسمعاً لنبأة أو جسها فسمي 

  : ذا حنو ما ذهب إليه أبو عمرو بن العالء يف قول اهلذيلاملكان بذلك وه

 إال التمام وإال العصي  علي أطرقا باليات الخيام

أال تراه قال أصله أن رجالً قال لصاحبيه هناك أطرقاً فسمي املكان به فصار علماً له كما صار أصمت 
 الذي شجع النحاة على قطع حنو علماً له وقطع اهلمزة من أصمت مع التسمية به خالياً من ضمريه هو

هذه اهلمزات إذا مسي مبا هي فيه فإن قلت فقد قالوا لقيته بوحش اصمته ولو كان أصمت يف األصل فعالً 
ملا حلقته تاء التأنيث قيل إمنا أحلقت هذه التاء يف هذا املثال على هذا احلد ليزيدوا يف إيضاح ما انتحوه من 

ق موضعه من الفعلية حيث كانت هذه التاء ال تلحق هذا املثال فعالً النقل ويعلموا بذلك أنه قد فار
فصارت اصمته يف اللفظ بعد النقل كأجربة وأبردة وأجردة نعم وأنسهم بذلك تأنيث املسمى به وهو 

الفالة وزاد يف ذلك أن اصمت ضارع الصفة ألنه من لفظ الفعل وفيه معناه أعين معىن الصمت وهو جثة 
ل قائمة وكرمية وحنو ذلك أال تراها من لفظ الفعل ومعناه وهي جثه فضارعت اصمته ال حدث وتلك حا

قائمةً وحمسنةً وحنو ذلك نعم ولو مل يكن يف هذا أكثر من اطراد التغيري يف اإلعالم لكان كافياً فجعلوا هذا 
لينجلب وواحدته الينجلبة التغيري تابعاً ملا اعتزموه من العلمية فيه وأيضاً فقد قالوا يف اخلرز املؤخذ به ا

وينجلب ينفعل وهذا مثال خمتص بالفعل أال تراه إمنا يؤخذ به ليجلب به اإلنسان ألمر ما فإذا جازان 
تلحق التاء الينجلب وهو غري علم ويبقى على صورة نقليته فأصمت الذي قد تغري لفظه بقطع مهزته 

عملة وهذا مثال خمتص بالفعل وقد قالوا أرقلة وأربعة ومعناه بكونه علماً أقبل للتغيري وقد قالوا أيضاً الي
  .وأشكلة فأحلقوه التاء وهو للفعل

شرح الصوت قد نقل الصوت إىل العلم كما نقل القبيالن اللذان قبله من ذلك تسمية بعض بين هاشم ببة 
    : وإمنا هذا هو الصوت الذي كانت أمه ترقصه وهو صيب به وذلك قوهلا له

  تجب أهل الكعبة. مكرمة محبة  رية خدبةجا. ببه ألنكحن
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  .انتهت األعالم املنقولة وتتلوها األعالم املرجتلة عند التسمية

  ذكر األعالم المرتجلة عند التسمية بها

  ولم تنقل إليها عن غيرها 

اً إعلم أن هذه األعالم ضربان أحدمها ما القياس قابل له وليس فيه خروج عنه واآلخر ما كان القياس دافع
  .له غري أن العملية هي اليت سوغته فيه

األول من هذين الضربني حنو محدان وعمران وغطفان فهذا وإن مل يكن موجوداً يف األجناس فإن الصنعة 
فيه تتلقى بالقبول له ألمرين أحدمها أن له نظرياً يف الكالم فحمدان يف العلم مبرتلة سعدان اسم نبت 

رحان وهو الذئب وحرمان وعصيان مصدرين وغطفان كشقذان وصفوان للحجر األملس وعمران كس
  .وهو اخلفيف والرتكان والنفيان مصدرين فهذا وجه وجود النظري

وأما تقبل القياس له فألنه ليس فيه شيء مما ميجه القياس من اظهار تضعيف جيب ادغامه حنو ثهلل وحمبب 
  .سترى ذلك بإذن اهللاوال تصحيح معتل حنو حيوة ومكوزة وال غري ذلك مما يكره و

ومن املرجتل ما كان معدوالً حنو عمر وزفر وقثم وثعل وجشم وزحل فهذه أعالم مرجتلة معدولة عن 
عامر وزافر وقامث وثاعل وجاشم وزاحل وهي أعالم يدل على عدهلا أنك ال جتدها يف األجناس فتقول 

 كل مرجتل معدوالً حنو عمران اجلشم والزحل كما تقول الصرد والنغر فكل علم معدول مرجتل وليس
  .وقحطان

    

الضرب الثاين من األعالم املرجتلة وهو ما القياس دافع له وهو أصناف فمن ذلك ما ظهر تضعيفه والقياس 
لوال العلمية مانع منه حنو ثهلل وهو تفعل يدلك على ذلك أنا ال نعرف أصالً يف الكالم تركيبه من ث ه 

دد وأيضاً فلو كان لل فعلالً لوجب صرفه كرجل مسيته بقردد فترك ل فيكون ثهلل فعلالً منه كقر
صرفهم له مذكراً داللة على أنه تفعل من لفظ ه ل ل فهو قريب من تسميتهم إياه هالالً لفظاً ومعىن ومنه 

حمبب كان قياسه حمب ألنه مفعل من احملبة أال ترى أنه ليس يف الكالم تركيب م ح ب فيكون فعلالً 
ان جيب أن يكون ثهلل ثهل كتضن وتصب كما كان جيب أن يكون حمبب حمباً كمفر ومرد فكذلك ك

ومنه قوهلم يف اسم املكان بأجج ويؤكد عندك أنه يفعل شيآن أحدمها ترك صرفه كترك صرف ثهلل 
ويأجج اسم موضع وأيضاً فإم قد قالوا فيه يأجج بكسر العني وليس يف الكالم فعلل امساً وأيضاً فألن 

ركيب يء ج ليس معروفاً يف الكالم ومن ذلك ما صحح وكان قياسه األعالل حنو مزيد ومكوزة ت
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وقياسهما مزاد ومكازة كمسار من السري ومقامه ومنه مرمي ومدين وقياسهما مرام ومدان فإن قلت فإن 
 فيه هذين امسان أعجميان وليسا عربيني فمن أين أوجبت فهما ما هو للعريب قيل هذا موضع يتساوى

القبيالن مجيعاً أال ترى أم محلوا موسى على أنه مفعل محالً على العريب كما محلوا املوسى احلديد على 
ذلك فلم خيالفوا بينهما وحكموا أيضاً يف حنو إبراهيم وإمساعيل أن مهزتيهما أصالن محالً على أحكام 

 األمساء اجلارية على أفعاهلا حنو مدحرج العرب من حيث كانت الزيادة ال تلحق أوائل بنات األربعة إال يف
ومسرهف ومل يفصلوا بني القبيلني بل تالقيا فيه عندهم وكذلك حكموا أيضاً بزيادة األلف والياء يف 

إبراهيم وإمساعيل محالً على أحكام العريب من حيث كان هذا عمالً يف األصول لكنهم إمنا يفرقون بينهما 
 ومنعهم إياهم يف األعجمي املعرفة ويفصلون أيضاً بني العريب والعجمي يف جتويزهم االشتقاق من العريب

يف الصرف وتركه نعم ويعتدون أيضاً بالعجمة مع العلمية خاصة فأما األصول من احلروف والصحة 
واالعالل فإم ال يفرقون بينهما أال تراهم إذا خالف لفظ احلرف األعجمي احلروف العربية جذبوه إىل 

ف من حروفهم اليت تليه وتقرب من خمرجه فلذلك قالوا يف أأشوب أأشوف وقالوا يف روز أقرب احلرو
روز وقالوا يف فرند السيف تارة فرند وأخرى برند وقالوا يف كربز تارة قربز وأخرى جربز وقالوا يف 

منه وهذا باب فيه طول وفيما ذكرناه منه كاف من غريه و. كفنجالز قفنشليل فغريوا املثال واحلروف
حيوة وأصله حية فأبدلت الالم واواً فصارت حيوة وهذا ضد ما يوجبه القياس وذلك أن عرف هذا النحو 
وعادته أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسكنت األوىل منهما قلبت الواو ياًء حنو لويت لية وطويت طياً وحنو 

 يف هذا الباب وإمنا احتمل ذلك وارجتل سيد وهني فأما أن جتتمع الياآن فتقلب الياء واواً فهذا ضد القياس
ملكان العلمية ومن ذلك أيضاً قوهلم يف اسم الرجل موهب ويف اسم املكان موظب وهذا شاذ وذلك إن 

ما فاؤه واو ال تبين العرب منه مفعالً بفتح العني إمنا ذلك بكسرها البتة حنو موضع وموقع ومورد 
ذ وكذلك مورق محلوه على أنه من ورق ال من م ر وموجدة وموعدة وجاء موظب وموهب على الشذو

ق ورمبا شذ الشيء من هذا يف النكرة وقالوا موضع وقالوا موقعة الطائر وقالوا أكل الرطب موردة أي 
وقالوا فيها أيضاً عوى " ملثوبة من عند اللّه"حممة ومثله يف النكرة قالوا الفكاهة مقودة إىل األذى وقرىء 

ومن ذلك قوهلم معدي كرب وذلك . ا وحنوه يف النكرات أقبح منه يف املعارفالكلب عوة وعوية وهذ
أم بنوا مما المه حرف علة مفعالً بكسر العني وذلك شاذ وإمنا املعتاد منه مفعل بفتحها حنو املشىت 

واملدعى واملغزى واملرمي واملقضي فمعدي على هذ شاذ كما ترى وبعد فمىت رأيت يف األعالم شيئاً 
فاً ملا عليه أمثاله فال تنب عنه فيها نبوك عنها يف غريها وأوله طرفاً من نظرك وال ختفن إىل رده والطعن خمال

  .فيه دون أن تراجعه وتليه عليه فإذا صحت روايته أنست به فوق أنسك لو كان نكرة فهذا منهاج هذا
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ل أن العلم ملا كثر استعماله حلقه فإن قيل ولو كان احتمال ذلك يف العلم أسهل من احتماله يف اجلنس قي
التغيري يف موضعني أحدمها نفسه واآلخر إعرابه أما تغيري نفسه فما قدمناه آنفاً من جميئه خمالفاً للباب حنو 

معدي كرب وثهلل ومورق وحيوة ومرمي ومكوزة وأما تغيري إعرابه فوجود احلكاية فيه حنو قولك يف 
ويف قول من قال مررت بعمرو من عمرو وهذا التغيري باب خمتص جواب من قال رأيت زيداً من زيداً 

باألعالم أعين احلكاية يف األعراب وسبب جواز ذلك فيه كثرة االستعمال له وما يكثر استعماله مغري عما 
يقل استعماله وإمنا غري ألمرين أحدمها املعرفة مبوضعه واآلخر امليل إىل ختفيفه أال ترى إىل قوهلم مل يك 

  .أدر وال تبل وهذا واضحوال 

فأما العني . واعلم أن معاين األعالم تنقسم إىل ضربني أحدمها عني وهو األكثر واآلخر معىن وهو األقل
فنحو زيد وجعفر وعاتكة وهند وزينب واعود وسبل والغراب والوجيه والحق وشدقم وجديل ومصر 

  .وحلب ومكة وفيد وخضارة واملهرقان وسجا

  : قوهلم سبحان يف قولهوأما املعىن فنحو 

  سبحان من علقمة الفاخر  لما جاءني فخره أقول

فسبحان عندنا علم علق على معىن التسبيح وكذلك قوهلم يف ما حكاه أبو زيد من قوهلم ما ألقاه إال فينة 
أي يف الندرى فهذه علم هلذا املعىن وغدوة كذلك عندنا هي علم على معىن غداة غريان غداة نكرة 

 معرفة ومعنامها على اختالف حاليهما يف التعريف والتنكري واحد كما أن أسداً وأسامة وثعلباً وغدوة
وثعالة وحبراً وخضارة وإن اختلفا يف التعريف والتنكري فإن فائدة كل واحد منهما أنه واحد من جنسه أال 

مررت بأيب ترى أنك إذا قلت خرجت فإذا أسد وخرجت فإذا أسامة فاملعىن واحد وكذلك قولك 
احلصني كقولك بثعلب وكان أبو علي رمحه اهللا يذب إىل أن تعريف غدوة تعريف لفظي وإن فائدا 

  : ومن األعالم املعلقة على املعاين ما قال الشاعر. كفائدة غداة ال فرق

 جرب عدت عليه بزوبرا بها  وإن قال غاو من تنوخ قصيدة

 ملا تضمنته القصيدة من املعىن ومن ذلك ما حكاه أبو زيد فسألته عن ترك صرف زوبر فقال جعلها علماً
من قوهلم هذا غري أبعد قال أبو علي أبعد هنا علم على هذا املعىن وإمنا يراد به بعده يف النفس وأنشد 

  : سيبويه

  فحملت برة واحتملت فجار  اقتسمنا خطتينا بيننا إنا

ا ترى وهذا عندنا تفسري على املعىن ال على حتقيق حال وقال فيها هناك إا معدولة عن الفجرة بالالم كم
اإلعراب والتقدير وذلك إن فجار معدولة عندنا عن فجرة علماً يدل على ذلك إنه قرا بقوله برة فكما 
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أن برة علم ال حالة فكذلك ما عدل عنه فجار وهو يف التقدير فجرة ولو عدل عن برة هذه لكان قياسه 
قطام وحذام معدولتان عن قاطمة وحاذمة ومها علمان وكذلك فجار معدولة عن برار وكما ال يشك أن 

  .فجرة وهذا تلخيص أصحابنا آخرهم أبو علي وكذلك ما هذه حاله وقليل ما هو

ومن األعالم على املعاين املثل املوزون ا حنو قولك فعالن ال ينصرف معرفة وأفعل إذا كان مؤنثه فعالء 
لة ووزن أصبع أفعل فعالء وحنوها أعالم باشارتك فيها إىل املعىن وكذلك أمساء مل ينصرف ووزن طلحة فع

األعداد فتقول ستة ضعف ثالثة وأربعة نصف مثانية وستة ثالثة أمخاس عشرة وال تصرفها ألا أعالم هلذا 
جعفر القدر من العدد وهي مؤنثة فإن قيل فلم قل هذا الضرب وكثر العلم املعلق على العني حنو سعد و

وسعاد وزينب قيل أن األعالم إمنا الغرض فيها التعريف واألعيان أقعد يف التعريف من املعاين وذلك أن 
األعيان يتناوهلا حسن العيان لظهورها له وليس كذلك املعاين ملا يعرض من اللبس فيها واحلاجة إىل تعب 

 علم االستدالل باملراجعة فلذلك االستدالل عليها وأنت ترى فرق ما بني علم الضرورة املشاهدة وبني
  .كثر تعليق األعالم على األعيان وقل تعليقها على املعاين وهذا واضح

  .انقضى العلم املفرد

وأما املضاف فضربان اسم غري كنية حنو ذي النون وعبد اهللا وسعيد كرز وقيس قفة وابن آوى وابن قترة 
  . براقش وأم العال وأم وهب وأم جبني وأم القردانواسم كنية حنو أيب زيد وأيب جعفر وأيب جخادب وأيب

  .وأما املركب فنحو حضرموت وعبل بك ورام هرزم ومنه سيبويه وعمرويه ونفطويه

  : وأما اجلملة فنحو تأبط شراً وبرق حنره وذرى حباً وشاب قرناها ويزيد إذا كان فيه ضمري حنو قوله

 ظلماً علينا لهم فديد  نبيت أخوالي بنى يزيد

  .أي صوت وجلبة

    

فإن قيل قد ثبت مبا قدمته وأخرته حال األعالم يف انقسامها واختالف حاهلا يف أنفسها وحال ما علقت 
عليه وعرب ا عنه ولكن خربنا من بعد عن احلاجة إىل وقوع األعالم يف تصاريف هذا الكالم قيل إمنا 

السم الواحد من األعالم قد يؤدي وضعت األعالم لضرب من االختصار وتنكب األكثار وذلك إن ا
بنفسه تأدية ما يطول لفظه وميل استماعه أال ترى إنك إذا قلت كلمت جعفر فقد استغنيت جبعفر عن أن 

تقول الطويل البزاز الذي نزل مكان كذا وكذا ويدعى ولده كذا ومبلغ جتارته كذا ويلبس من الثياب 
ال يستوىف ألنه ال ميكنك يف التفصيل أن تذكر مجيع كذا ويتعاطى من كذا كذا إىل ما يطول ذكره مث 

أحواله اليت ختصه ولعلك أنت أيضاً إمنا تعرف القليل منها فكان ذلك يكون مؤدياً إىل االطالة ورمبا مل 
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يستوف الغرض والبغية فلما رأوا ذلك كذلك أنابوا عن مجيعه امساً واحداً علماً يغين عن اإلطالة واملاللة 
 مع حسور املنة وهلذا قال أصحابنا إن األعالم ال تقيد يريدون بذلك أن االسم الواحد من وقصور املعىن

األعالم يقع على الشيء وخمالفه وقوعاً واحداً وال يقال أن أحدمها حقيقة واآلخر جماز أال ترى أن زيداً 
على الطويل وجيوز أن قد يقع علماً على األسود كما يقع علماً على األبيض وعلى القصري كما يقع علماً 

توقعه علماً على السواد والبياض وقوعاً واحداً حىت ال يكون أحد الضدين أوىل به من صاحبه وليس 
كذلك األوصاف وال أمساء األجناس من حيث كان كل واحد منهما مقيداً أال ترى أن الطويل ال يقع 

 واحداً ال مزية ألحد األمرين به على عبارة عن القصري كما يقع زيد عبارة عن الطويل والقصري موقعاً
صاحبه واألجناس أيضاً مقيدة أال ترى أن رجالً يفيد صيغة خمصوصة وال يقع على املرأة من حيث كان 
  .مقيداً وزيد يصلح أن يكون علماً على الرجل واملرأة وكذلك ثوب وكوز وكرسي وحنو ذلك كله مفيداً

 من أحوال األعالم وحنن نورد األمساء احملتملة للقول من أمساء قد فرغنا مما كنا ضمنا تفسريه فيما تقدم
  .شعراء احلماسة ونقول يف كل ما حيضرنا ويسنحه اهللا تعاىل لنا

  أول أسماء الشعراء

قال رجل من بلعنرب العرب تقول بلعنرب وبلحارث يريدون بين العنرب وبين احلارث فيحذفون الياء لسكوا 
 حيذفون النون ألمرين أحدمها كثرة االستعمال واآلخر مشاة النون لالم فكأنه وسكون الالم من بعدها مث

  .يكره فيحذف حنواً من حذف أحد املثلني حنو أحست وظلت وحنو من هذا قول قطري بن الفجاءة

 صدور الخيل نحو تميم وعجنا  غداة طفت علماء بكر بن وائل

 استعمال هذه الكلمة وذلك لكثرة ما يقولون بنو فالن أراد على املاء فحذف الالم لالم املعرفة وكثرة
على املاء ونزلوا على املاء وهم على املاء وحنو ذلك وذلك لقدر املاء يف نفوسهم ومتكنه من اعتقادهم إذ 
كانت املنفعة واحلياة به ولذلك مسو الغيث حياً ألنه جار عندهم جمرى احلياة وال يقولون مثل هذا يف بين 

م لو قالوا بنجار حلذفوا النون وقد أعلوا الالم باألدغام فكأن يكون ذلك اجحافاً باحلرفني النجار أل
  .والعنرب مما نقل من أمساء األجناس ككلب وحجر وحنو ذلك والعنرب أيضاً أحد أمساء الترس

  الفند الزماني 

 منه وامسه شهل فهو لقب شهل بن شيبان قيل مسي الرجل الفند لعظم خلقته تشبيهاً بفند اجلبل وهو قطعة
وأما زمان فيحتمل أن يكون من باب زممت الناقة فيكون فعالن من ذلك وحيتمل أن . له ومجع الفند أفناد

wيكون فعاالً من باب الزمن واألول أعلى عندنا وهو قياس مذهب سيبويه يف ما فيه حرفان ثانيهما 
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ون زائدتني كزمان ومحان إذا جهل اشتقاقه مضعف وبعدمها األلف والنون فقياسه أن تكون األلف والن
فإن عرفته قطعت باليقني يف بابه وليس هذا كأن يكون قبل األلف ثالثة أحرف أصول خمتلفة حنو محدان 
وعثمان وعمران وغطفان هذا ال خيتلف يف زيادة ألفه ونونه ويشهد لصحة مذهب سيبويه يف باب زمان 

من :  وسلم وقد جاءه قوم من العرب فسأهلم عليه السالم فقالورمان ما حيكى عن النيب صلى اهللا عليه
بل أنتم بنو رشدان أو ال تراه صلى اهللا عليه وسلم كيف تلقى غيان بأنه من : أنتم فقالوا بنو غيان فقال

  : الغي فحكم بزيادة ألفه ونونه وترك عليه السالم أن يتلقاه من باب الغني وهو إلباس الغيم من قوله

  تريد حمامة في يوم غين  خافيتي عقاببين  كأني

    

يدلك على أنه صلى اهللا عليه وسلم تلقاه مبا ذكرنا أنه قابله بضده فقال بل أنتم بنو رشدان فقابل الغي 
  .بالرشد فصار هذا عياراً على كل ما ورد يف معناه فاعرفه

قال بعضهم هو منقول من وزمان عندي مما ارجتل للتعريف حنو محدان وعمران وعثمان عند أكثرهم و
وأما شهل فإم يقولون امرأة . العثمان وهو فرخ طائر ويقال فرخ حية وال أعرف زمان يف األجناس

  : شهلة كهلة وال يكادون يفرقون بينهما وعلى أنه قال

  كما تنزي شهلة صبيا  باتت تنزي دلوها تنزيا

 قد مسع يف بعض األحوال جارياً على وال يقولون للرجل شهل كهل فقد جيوز أن يكون هذا االسم
املذكر فنقل فسمي به على تلك اللغة أو تكون اهلاء حذفت منه لتغيري العلمية اليت ذكرت لك وإذا كانوا 

  .قد قالوا يف النكرة

  أنه قد طال حبسي وانتظاري  النعمان عني مألكاً أبلغ

در وال أقول أن شهالً من األعالم املرجتلة فحذفوا اهلاء من مالكة فحذفها من العلم من شهلة أجوز وأج
ألم قد قالوا شهلة وشهل هو شهلة ليس بينهما إال اهلاء وفيها من االحتمال ما وصفت لك وليس يف 

وأما شيبان فمرجتل علماً وال أعرفه جنساً وهو فعالن من شاب يشيب . العرب شهل بالشني معجمة غريه
 أول أبيات احلماسة وال جيوز أن يكون فيعاالً من لفظ شبانة أو فيعالن من شاب يشوب وقد ذكرته يف

  .ألنه لو كان كذلك لكان مصروفاً وقد قال كما علمت من ذهل بن شيباناً فلم يصرفه

  أبو الغول الطهوي 
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دخول الالم يف الغول هنا وهو علم كدخوهلا يف أيب العباس وأيب القاسم وهذه الالم يف األعالم إمنا باا 
ت على ما قدمناه والغول يف احلقيقة ليست صفة لكنها ملا كانت إىل النكر والذعارة دخلت طريق الصغا

الوصف يف هذا الوجه كما أحلق من منع من العرب أفعى الصرف من جهة اخلبث والنكارة فجرى جمرى 
د من اجلبل فكأنه اخلبيث واملنكر كما أن الفند دخله الالم ملا فيه من معىن الصفة أال تراه مشبهاً بالفن

  .الضخم أو العظيم

وأما الطهوي فمنسوب إىل طهية وهي أم قبيلة من العرب والنسب إليها طهوي أو طهوي وطهوي 
وطهوي على القياس واآلخران شاذان وطهية تصغري طاهية والطاهي الطباخ يقال طهوت اللحم طهواً 

 صلى اهللا عليه وسلم فقال فما كان وقيل أليب هريرة رضي اهللا عنه أأنت مسعت هذا من رسول اهللا
طهوي أي فأي شيء كان شغلي وما كان عملي وقياس حتقري طاهية طويهية غري أنه حقر حتقري الترخيم 

  .كقول األعشى

  فكان حريث عن عطائي جامدا  حريثاً زائراً عن جناية أتيت

  جعفر بن علبة الحارثي 

  : اجلعفر النهر أنشد ابن األعرايب

  وال نبطيات يفجرن جعفرا  البق فيه وال أذىبلد  إلى

  : والعلبة قدح الراعي من جلود قال

  دعد ولم تغذ دعد في العلب  تتلفع بفضل مئزرها لم

وبايع رجل من العرب أن يشرب علبة من لنب وال يتنحنح فشرب بعضها فلما جهده األمر قال كبش 
  .فلحأملح فقيل له ما هذا تنحنحت فقال من تنحنح فال أ

  بلعاء بن قيس الكناني 

ال أعرف بلعاء يف األجناس امساً وال صفة فأقول أنه منقول وال أظنه غال مترجالً للعملية كعدنان وقحطان 
  .وأما قول العجاج. وأما قيس فمنقول من قاس الشيء بالشيء يقيسه قيساً. وحنومها

  أعصمه أم السحيل أعصمه  يقاسي أمره أمبرمه بات

  . يقايس أي مييز فقلبفإنه أراد

w  ربيعة بن مقروم الضبي 
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وأما مقروم فمفعول من قولك قرمت . والربيعة أيضاً احلجر الذي يرتبع أي يشال. الربيعة بيضة احلديد
إىل الشيء بأسناين فهو مقروم أي مقطوع وقرمت البعري أيضاً وهو أن يقشط جلد خطمه فيفتل وجيعل 

  . القرمة والبعري مقرومهناك اجلريد ليذل تلك اجلليدة هي

فأما ضبة فواحدة ضبات احلديد وحنوه وتكون الضبة الواحدة األنثى من الضبات والضبة أيضاً املرة 
  : الواحدة من ضبت لثته تضب إذا سألت وأنشدنا أبو احلسن

  وتسمع من تحت العجاج لها أزمال  لثات الخيل في حجرتها تضب

  تأبط شراً 

    

ن سفيان قيل إمنا مسي بذلك ألنه أخذ سيفاً حتت أبطه وخرج فقيل ألمه أين هو وهو ثابت بن جابر ب
قالت ال أدري تأبط شراً وخرج وقيل أيضاً أنه أخذ سكيناً حتت أبطه وخرج إىل نادي قومه فوجأ 

بعضهم فقيل تأبط شراً وقيل أنه كان له أربعة أخوة أحدهم امسه ريش بلغب واآلخر ريش نسر واآلخر 
وأما سفيان فمرجتل للعلمية وفيه لغات فتح السني وضمها وكسرها فإن .  واآلخر ال بواكي لهكعب حذر

أخذته من سفت الريح تسفي فهو فعالن وفعالن وفعالن وجيوز أن يكون سفيان فيعاالً من السفن وال 
زائدة ألن جيوز ذلك يف سفيان وال سفيان ألنه ليس يف الكالم فعيال وال فعيال والوجه أن تكون نونه 

  .ذلك أكثر وألنه أيضاً مل يسمع مصروفاً

  أبو كبير الهذلي 

  : اهلذل االضطراب يقال مر يهوذل ببوله إذا هزه وحركه وأنشد

  هو ذلة المشآة عن ضرس اللبن  يزال قائل ابن ابن أما

 وهو ما ومنه هذيل أبو هذه القبيلة وهو مرجتل ال منقول وجيوز أن يكون حتقري هذلول على الترخيم
  .يعلو اهلذاليل ويعلو القرددا: ارتفع من األرض قال

  بشامة بن حزن النهشلي 

  : البشام شجر له عود يستاك به قال جرير

  بعرق بشامة سقي البشام  أتنسى أن تودعنا سليمي
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  .واحلزن املوضع الغليظ واحلزم أغلظ منه والنهشل الذئب

  السموأل بن عادياء 

ول ووزنه فعولل كالسرومط وعادياء مثله يف االرجتال وغري النقل وهو فاعالء من هذا اسم مرجتل غري منق
  .عدوت بوزن القاصعاء والراهطاء والساعياء والسافياء وأصله عادواء فانقلبت المه للكسرة

  الشميذر الحارثي 

  .الشميذر صفة منقولة وهو يف األصل السريع اخلفيف

  وداك بن ثميل المازني 

لودك وأصله الصفة أال ترى أن فعاالً بابه الصفة وقلما يوجد يف األمساء ويف الكتاب من وهو فعال من ا
ذلك الكالء واجلبان وزادنا أبو علي الفياد ذكر البوم ووجدت أنا أيضاً اجليار وهو السعال وحنوه واخلطار 

  .لضرب من الدهن الطيب فأما السمان ملا ينقش به فيحتمل األمرين

  :  أو ثامل على الترخيم ويقال فيه أيضاً منيل بالنون وأما املازن فبيض النمل خاصة قالومثيل تصغري مثل

 الهياج كمازن النمل غب  وثرى الذنين على مراسنهم

  .فأضافه إليه احتياطاً وإن كان ال يكون إال منه

  سوار بن مضرب السعدي 

 فيها بسوار أي معربد ويقال بسآر وهو فعال من سار يسور صفة وأنشدوا بيت األخطل ال باحلصور وال
أي ال يسئر يف قدحه فضلة من شرابه وهو قليل النظري ألنه ليس يف الكالم افعل فهو فعال إال أحرف 

يسرية هذا أحدمها ومثله أدرك فهو دراك وأجرب فالن فالناً على كذا وكذا فهو جبار واقصر عن الشيء 
  . وجربته على كذا واألول أفصحفهو قصار وعلى أم قد قالوا قصرت عن الشيء

  قطري بن الفجاءة 

  .قطر اسم موضع وأظن قطرياً منسوباً إليه

  الحريش بن هالل القريعي 
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هذا جنس منقول واحلريش يف األصل دويبة أكرب من الدودة على قدر األصبع هلا قوائم كثرية قال أبو 
حتقري الترخيم كقولنا يف أزهر زهري ويف وقريع حتقري أقرع . حامت وهي اليت يسميها الناس دخال األذن

  .حارث حريث

  ابن زيابة التيمي 

وتيم فعل من تيمه . زيابة اسم مرجتل للعلم وهو فعالة أو فيعالة أو فوعالة من لفظ األزيب وهو النشاط
  : احلب أي ذهللا ويقال أيضاً تامه قال

 تريد بذات العذبة البيعا مرت  تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة

  .ومنه تيم الالت أي عبد الالت ومنه طريق معبد أي مذلل موطوء

  األشتر النخعي 

هذا اسم مرجتل للتعريف وهو من قوهلم انتخع الرجل عن أرضه انتخاعاً إذا بعد عنها والنخع هذا أبو 
  .قبيلة من العرب

  معدان بن جواس الكندي 

  : وهذا اسم مرجتل من معد ميعد إذا أبعد للذهاب قال

 خرباً فمعدا وخاربين  عليها طيئاً وأسداً أخشى

    ال يحسبان اللّه إال رقدا

    

وقرأ أبو " فجاسوا خالل الديار: "وجواس فعال من جاس جيوس إذا وطىء ديار القوم قال اهللا تعاىل
السماك فحاسوا قال أبو زيد فقلت له إمنا هو جاسوا فقال جاسوا وحاسوا واحد وهو صفة منقولة 

غالق وأنا أرى أن حاسوا من احليس وهو اخللط كأنه إذا وطىء املكان وذهللا فقد خلط بعضه كشداد و
ببعض وجيوز أن يكون حاسوا من الوادي من قوهلم حوس الرجل حيوس حوساً إذا كان شجاعاً وهو 
ن األحوس وذلك أنه إذا كان شجاعاً أقدم على األمور وتعجرف فيها وتوردها فاملعىن قريب وال جيوز أ

وكندة مرجتل علماً وهو فعلة من كند النعمة . يكون حاسوا اتباعاً جلاسوا أال ترى أنه منفرد من صاحبه
  .إذا كفرها
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  عامر بن الطفيل 

هو تصغري طفيل أو طفل وإن يكون حتقري طفل بالفتح أقيس أال ترى إىل ثبات الم التعريف مع العلمية 
فل صفة وتأنيثه طفلة فهو كصعب وصعبة وأما الطفل وباا وهناك الصفات حنو احلرث والعباس وط

أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات : "فليس متكنه يف الوصف متكن الطفل أال ترى إىل قوله سبحانه
فأوقعه جنساً وهذا باب يغلب عليه االسم ال الصفة حنو الشاة والبعري واالنسان وامللك قال اهللا عز " النساء
وحنو ذلك وقد جاء شيء من " إن االنسان لفي خسر"قال عز امسه " لك صفاً صفاًوجاء ربك وامل"وجل 

  .ذلك يف الصفة أنشدنا أبو علي ورويناه عن حممد بن احلسن عن أمحد بن حيىي يرويه عن الفراء

  أو تصبحي في الظاعن المولّي  تبخلي يا جمل أو تعتلّي أن

وكل " وسيعلم الكافر ملن عقىب الدار"وقال اهللا جل امسه " يوم يعض الظامل على يديه"وقال اهللا عز وجل 
واحد من هذه الصفات ال يقع هذا املوقع إال بعد أن جيري جمرى االسم الصريح وقال على رؤس كرؤس 

  .الطري

  زفر بن الحارث 

زفر معدول عن زافر ولذلك مل يصرف الجتماع التعريف والعدل فيه ويدل على أنه معدول أنك ال جتده 
يف األجناس كما جتد صرد ونغر فأما قوله يأىب الظالمة منه النوفل الزفر فقال أبو علي أنك إن مسيت ذا 

  .صرفته لدخول الالم عليه كما تصرفه إذا مسيت صرداً وجرداً وحطماً ولبداً

  عمرو بن معد يكرب الزبيدي 

أمحد بن موسى عن حممد بن عمرو واحد عمور االنسان والعمر البقاء قرأت على حممد بن حممد عن 
  : اجلهم عن الفراء أليب القمقام أظنه

 مني يا آلهي نذري واستوف  يا رب زد في عمره من عمري

وحيكى أن عيسى بن عمر سأل عمرو بن عبيد مب مسيت عمراً فقال له العمر البقاء أطال اهللا عمرك 
ومعدي كرب فسره . سم من هذه الثالثةوعمرك والعمر واحد عمور العم والعمر واليف فارجتلوا هذا اال

أمحد بن حيىي فيما حكاه لنا أبو علي أنه من عداه الكرب أي جتاوزه وانصرف عنه وقد ذكرنا وجه 
شذوذ يئه وهو معتل الالم على مفعل كاملرعي واملشىت ومثله يف الشذوذ مأوى االبل وتوهم الفراء أن 
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العني أصل لقوهلم مؤق ومأق واماق وهو فعل فشذوذه ليس ماقي العني من هذا وليس منه ألن ميم ماق 
  .من هذا الضرب وزبيد تصغري زبد أو زبد والزبد العطاء يقال زبده يزبده زبداً إذا أعطاه

  سيار بين قصير الطائي 

سيار فعال من سار يسري أو فيعال أو فوعال وجيوز أن يكون فيعاالً من سار يسور وهو صفة منقولة إال 
 فوعاالً فإنه خيتص باالسم وقصري صفة منقولة كسيار وأما طيء ففيعل من طاء يطوء إذا ذهب أن تكون

وجاء وأصله طيويء فقلب كسيد وميت فإذا أضيف إليه قيل طائي وأصله طيئي كطيعي فحذف العني 
 عن قوة علة ختفيفاً ورفضاً هلا البتة فيبقى طيئي كطيعي مث أبدلت الياء ألفاً استحساناً استمر ال وجوباً

ومثله من القلب قوهلم يف النسب إىل احلرية حاري وقوهلم يف يئس ييأس يائس ويابس وقل من زعم أنه 
  .مسي بطيء ألنه أول من طوى املناهل من كالم غري أهل الصناعة

  بعض بني بوالن 

  بوالن اسم مرجتل غري منقول وهو فعالن من لفظ البول 

  أنيف بن زبان النبهاني 

قري أنف وجيوز أن يكون حتقري أنف من قوله أو روضة أنفاً وزبان مرجتل للعملية وهو فعالن من أنيف حت
  .الزبب واألزب بفعال من الزبن أال تراه غري مصروف يف حنو قوله

  من هجو زبان لم تهجو ولم تدع  زبان ثم جئت معتذراً هجوت

نتباه فهو كقوهلم يف التسمية يقظان وإن كان من ونبهان فعالن من االنتباه أو من النباهة فإن كان من اال
  .النباهة فهو كتسميتهم بشريف وحنوه من عال وغريه

  قيس بن الخطيم األوسي 

    

قد ذكرنا قيساً ومسي اخلطيم لضربة كانت قد خطمت أنفه فهو اذن صفة غالبة كنابغة والصعق وهو 
  .ا ذلكفعيل يف معىن مفعول وأوس الذئب واألوس العطية وقد ذكرن

  الحارث بن هشام المخزومي 
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هشام مصدر هامشته هشاماً وهو فاعلته من اهلشم وهو الكسر قالت بنت هاشم جد النيب صلى اهللا عليه 
  : وسلم

 مكة مسنتون عجاف ورجال  عمرو الذي هشم الثريد لقومه

  .ريويروي مصمتون قال األصمعي يف تفسريه هشم ماله فأطعم الثريد وما أحسن هذا التفس

  الشداخ بن يعمر الكناني 

هو حتقري حصن وميكن أن يكون حتقري احلصن مصدر احلصان كما يسمون رشيداً وال حيقر املصدر إال 
واحلمام محى االبل خاصة ويقال محى ومحة يؤنث مرة بالتاء وأخرى باأللف وأنشد أبو زيد . بعد التسمية

  : لضباب بن سبيع بن عوف

 البنين حمةٌ وسعال وبعض  هلعمري لقد بر الضباب بنو

  رجل من بني عقيل 

  .عقيل حتقري عقل أو عقل مصدر أعقل وجيوز أن يكون حتقري عقيل حتقري الترخيم

  الحرث بن وعلة الذهلي 

هذا منقول من الوعلة وهو املوضع املمتنع من اجلبل وأما ذهل فمنقول قال يونس يقال مر ذهل من الليل 
  .وذهل ومل جيئ به غريه

  اس بن قبيصة الطائي اي

اياس مصدر أسته اؤوسه أوساً واياساً إذا أعطيته قال أبو علي مسوا الرجل اياساً كما مسوه عطاًء وتوهم 
أبو سعيد السكري ان اياساً مصدر قوهلم أيست من الشيء اياساً وهو سهو ظاهر وذلك ان أيست 

الً ال مقلوباً كما إن جبذت ملا كان مصدر لكان أص! مقلوبة من يئست وال مصدر آليست ولو كان له 
له مصدر وهو اجلبذ كان أصالً ال مقلوباً فلذلك حكمنا إنه أصل غري مقلوب من جذب ويؤكد أن 

أيست مقلوبة من يئست صحة عينها ولو مل تكن مقلوبة لوجب اعالهلا وأن تقول است كهبت وخلت 
يئست فكما إن اهلمزة هنا صحيحة ال حمالة وجعلوا تصحيح العني داللة على أا يف موضع اهلمزة من 

فكذلك صحة العني لالرادة ا ما ال بد من صحته كما صحت العني يف حول وعور لتكون صحتها 
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داللة على اا يف معىن ما ال بد من صحة عينه أعين أحول وأعور وكما صح حنو احتوروا واعتوروا ليدل 
وقبيصة اسم مرجتل للعلم وهو من لفظ قول . ا وتعاونواعلى انه يف معىن ما جيب تصحيحه وهو جتاورو

  .وهو األخذ بأطراف األصابع كذا قرأها احلسن" فقبصت قبصة من أثر الرسول"اهللا عز وجل 

  بعض بني فقعس 

  .فقعس مرجتل علماً غري منقول كثهلل ومعدان وحنومها

  كبشة أخت عمرو بن معد يكرب 

  . ألن ذلك ال مؤنث له من لفظه إمنا هو نعجةكبشه اسم مرجتل علماً وليس تأنيث كبش

  عنترة بن األخرس المعني 

العنتر والعنترة الذباب األزرق فهو منقول أيضاً ويقال للذباب أيضاً العنتر بالضم والنون والتاء عندنا 
ومعن الشيء اليسري قال فان هالك مالك غري معن أي غري يسري ومنه مسي الرجل وهو منقول . أصالن

  . به كما مسوا بيسري وصغريمسوه

  األحوص بن محمد 

  : هذه صفة منقولة واحلوص ضيق العني كأا خميطة وكسروا األحوص حوصاً وأحاوص قال األعشى

  فيا عبد عمرو لو نهيت األحاوصا  وعبد الحوص من آل جعفر أتاني

  الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب 

  . املرأة أيضاًعتبة اسم مرجتل غري منقول وتسمى بن

  الطرماح بن حكيم 

  : الطرماح الطويل قال فهو طرماح طويل قصبه ويقال طرمح البناء إذا أطاله قال

  صحماء والفحل للضرغام ينتسب  أقطارها أحوى لوالدة طرمح
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يصف ابالً أكلت الكأل حىت علت اسنمتها وطرمح أطال واألحوى النبت للونه وصحماء األرض 
 والفحل املصر والضرغام أراد انه كان بنوء االسد فلم يكنه فقال الضرغام أي هذا املطر لسوادها وصفرا

  .منسوب إىل نوء االسد

  جابر بن راالن السنبسي 

من مهز راالن فهو فعالن من لفظ الرأل ومن مل يهمز احتمل أمرين أحدمها أن تكون ختفيف رأالن 
 من رولت اخلبز يف السمن وحنوه إذا أشبعته منه كقولك يف ختفيف رأس راس واآلخر أن تكون فعالن

ورول الفرس إذا ادىل ومنه الراوول للسن الزائدة من وراء األسنان وكان قياسه روالن كاجلوالن غري انه 
  .وسنبسي اسم مرجتل غري منقول كنظائره. أعلى على ما جاء من حنو داران وماهان

  سبرة بن عمرو الفقعسي 

  : وهي الغداة الباردة قالهذا منقول من السربة 

  وبشر بن برد الماء في السبرات  بهمى جعدة حبشية يأكلن

    

  جزء بن كليب الفقعسي 

  .هذا منقول من جزأت الشيء اجزؤه جزءاً إذا أخذت جزءاً منه ومنه الشعر ازوء

  بعض بني جرم 

  : هذا منقول من مصدر جرمت أجرم أي قطعت قال

 يزيد بين الجيرة الخلط حربا  لهمسائل مجاور جرم هل جنيت 

  حديث بن عناب النبهاني 

حريث حتقري حارث وعناب اسم مرجتل غري منقول وهو أحد غري مقابل األمثلة اليت جاءت على فعال 
امساً ال صفة وهي الكأل واجلبان والفياد ذكر البوم واجليار يف الصدر وهو أيضاً الصاروج والعقار أحد 
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 الرجل واخلطار دهن طيب وجيوز أن يكون عناب من العنب كتمار من التمر وعطار األنبتة وعناب هذا
  .من العطر فيكون منقوالً اذن

  عويف القوافي 

حتقري عوف وهو احلال ويقال الذكر ومنه قوهلم نعم عوفك أي حالك ويقال ذلك للباين بأهله كأنه 
  .كناية عن الذكر

  بشر بن المغيرة بن الملهب بن أبي صفرة 

البشر الطالقة ويروى ان امسه كان بسراً والبسر الغض من كل شيء وهو أيضاً املاء القريب العهد 
بالسحاب وقوهلم يف املغرية املغري ليس من باب شعري وبعري وشهيد وحكى أيضاً أبو زيد من هذا قول 

 هذا إمنا هو من بعض العرب اجلنة ملن خاف وعيد اهللا وليس املغرية من هذا وذلك ان االتباع يف مثل
املفتوح األول وأما املغرية فإنه اسم الفاعل من أغار فأوهلا ضموم فالكسر يف أوهلا شاذ وإمنا هو مبرتلة 

واملهلب مفعل من هدبت ذنب . قوهلم مننت ومنخر وهذا ال يقاس وباب شعري ورغيف وضئيل يقاس كله
عرب يقال له املهلب وذلك ألنه كان الفرس إذا أخذت هلبه أي شعره كأنه صفة منقولة ورجل من ال

أقرع فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على رأسه فنبت شعره فسمي املهلب وهذه صفة غلبت 
كالصعق الراعي النمريي مسي بذلك لكثرة شعره يف االبل وجودة معرفته ا وامنا امسه عبيد بن حصني 

  .فهي أيضاً صفة غلبت عليه

  عمرو بن شأس 

  .فة منقولة وذلك ان الشأس والشأز مجيعاً املكان الناتئ الغليظ ومكان شيز مثلههذه ص

  حيان بن ربيعة الطائي 

هو مرجتل فعالن من احلياة وجيوز أن يكون فعالن من حويث وأصله على هذا حويان كطيان الذي أصله 
أن تكون نونه زائدة لترك صرفه طويان وجيوز أن يكون حياناً من احلني وفوعاالً وفيعاال أيضاً منه والوجه 

  .وقد ذكرنا ربيعة

  أبو حنبل الطائي 
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  .حنبل صفة منقولة يقال فرو حنبل إذا كان قصرياً والنون أصل والكلمة رباعية

  يزيد بن حمار السكوني 

السكون مرجتل ارجتال الصفة يدل على انه كذلك وجود الالم فيه معرفة فجرت جمراها يف العباس 
  .واحلرث والصعق

  جابر بن ثعلب الطائي 

الثعلب أشياء أحدها واحد الثعالب واالنثى ثعلبة وتسمى االست أيضاً ثعلبة وطرف الرمح الداخل يف 
  : جبة السنان يقال له ثعلب قال وثعلب العامل يف منكسر وقال آخر

  وفي ضبنه ثعلب منكسر  جعد عليه النسور وأبيض

ربد غري ان هذا االسم الذي حنن بصدده هو منقول من الثعلب والثعلب جمرى املاء من جرين التمر وامل
احليوان وذلك ان فيه مع علميته الم التعريف وهذا يلحقه بالصفة حنو احلرث واملظفر وليس يف هذه 

  : األشياء املقدم ذكرها ما يشابه الوصف إال الثعلب ملا فيه من اخلبث واملكارة واحلب أال تراه قال

  ما أشبه الليلة بالبارحة  بأروغ من ثعل كلهم

  .فكأنه قال جابر بن اخلبيث أو اخلب أو املنكر

  أبو النشناش 

أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد القطان عن أيب سعيد احلسن بن احلسني السكري قال كان األصمعي 
 من قوهلم يقول هذا أبو النشناش وأنشد البيت الذي له سرت بأيب النشناش فيها ركائبه والنشناش فعالل

  : نشنش الطائر ريشه إذا نتفه وألقاه قال الشاعر

  ينشنش أعلى ريشه ويطايره  غراباً ساقطاً فوق بانة رأيت

  : والنشنشة أيضاً هي اخلشخشة قال

  للدرع فوق ساعديه نشنشه  تحمله عنشنشه عنشنش

 فيه فسمعت له نشيشاً وأما النشاش ففعال من نش املقلى ونش املكان باملاء إذا صب. ويروى خشخشة
  : قال

w  نشيش الرضف في اللبن الوغير  الماء في الربالت منها ينش
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  شبيب بن عوانة الطائي 

وأما عوانة فاسم مرجتل غري منقول وهو من لفظ العون . الشبيب مصدر شب الفرس يشب شباباً وشبيباً
  .لكنا ال نعرفه جنساً وامنا اجلنس عوان وهي النصف

  بعض بني عبس 

    

هو منقول من املصدر يقال عبس يعبس عبساً وعبوساً والعبس ضرب من النبت قال أبو حامت هو الذي 
  .مسي الشابانك

  رجل من شعراء حمير 

يف قتل علقمة بن ذي يزن احلمريي محري علم مرجتل وليس جنساً وهو قبيلة فلذلك مل تصرف وزعم ابن 
وأما ذو يزن فإنه منه غري مصروف للتعريف ووزن . ملرارةالكليب انه كان يلبس حلالً محراء والعلقمة ا

الفعل وذلك ان أصله يزأن فألزم يف العلم التخفيف فيزأن كيسأل مث خفف فصار يزن كيسل فكما ال 
يصرف يسل معرفة فكذلك ال يصرف يزن ويدل على أن أصله يزأن ما حكاه األصمعي من قوهلم رمح 

وقالوا آزين فهذا فاعلي قدمت فيه العني على مهزة . فهذا عيفلي مقلوبيزأين وأزأين وقالوا أيضاً أيزين 
أفعل كما قدمت اهلمزة على ياء يفعل فصار تقديره أأزين فأبدلت اهلمزة الثانية ألفاً لوقوعها ساكنة حشواً 

  .بعد اهلمزة املفتوحة وهذا واضح ان شاء اهللا وجيوز أن يكون آزين عافلي واألول أوجه

  ة أخو بني عدي بن عبد مناة بن أد حسان بن نشب

حسان فعالن من احلس وليس بفعال من احلسن يدل على ذلك منعهم اياه من الصرف ولو كان فعاالً 
ونشبة اسم من أمساء الذئاب معرفة وينبغي أن يكون مسي بذلك النشابه أظفاره . النصرف كعباد ومحاد

  : وعدي مجع عاد كغاز وغزي قال.  حتقري نشبة هذايف الفريسة وقد مسوا أيضاً نشيبة فينبغي أن يكون

  إلى سلة من صارم الغرب باتك  طلعت أولى العدي فنفره إذا

ومناة علم مرجتل اسم صنم وهو فعلة من مياه ميينه إذا قدره وذلك ملا كانوا يعتقدون فيها وال جرائهم 
ة ويعود أخرى ويقال غثت الرجل اياها جمرى ما ينطق ويدبر وهلذا مسوها يغوث ويعوق أي يغيث تار
ومهزة اد عندنا بدل من واو ود . أغوثه من الغوث أي أغثته قال مىت يأيت غواثك من تغوث أي تغيث
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كذا تلقاه أصحابنا ويشبه أن يكون ذلك ال يثارهم معىن الود واملودة وكما مسوا حمبباً وحمبوباً وحبان 
د ود وقالوا وددت الرجل اوده وداً ووداداً وودادة ومودة وحبيباً واالد الشيء املنكر وألم قالوا عب

  : وكذلك الودادة قال

  بما في ضمير الحاجبية عالم  وما تغني الودادة انني وددت

  هالل بن رزين 

اهلالل أول الشهر واهلالل قطعة حجر مدور واهلالل احلية الذكر والرزين يف الشيء الثقيل واملرأة رزان 
وامرأة حصان ومثله العدل والعديل فرقوا بني هذه املعاين باختالف الصور واألصل ومثله بناء حصني 

  : واحد قال حسان بن ثابت يف عائشة رضي اهللا عنها

  وتصبح غرثى من لحوم الغوافل  حصان رزان ال تزن بريبٍة

  جزء بن ضرار أخو الشماخ 

  .والشماخ صفة منقولة أو غالبةقد ذكرنا جزءاً وأما ضرار فمصدر ضاررته فاعلته من الضرر 

  القطامي 

  : بضم القاف وفتحها هو الصقر مسي الشاعر به لقوله

  حط القطامي قطاً قواربا  جانباً فجانبا يحطهن

  .والقطامي أيضاً بالفتح ويقال القطام بالفتح بغري ياء

  حجر بن خالد بن مرثد 

  : أي حراماً حمرماً قال" جراً حمجوراًويقولون ح"احلجر احلرام وكذلك احلجر قال اهللا عز وجل 

  عوذ بربي منكم وحجر  وفيها حدة وذعر قالت

  : مرثد مفعل من رثدت املتاع بعضه على بعض أي نضدته واملتاع مرثود ورثيد قال ثعلبة بن صعري املازين

  ألقت ذكاء يمينها في كافر  ثقالً رثيداً بعدما فتذكرا

  ابن رميض العنبري 
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مض يقال رمض الرجل يرمض رمضاً إذا أصابه حر الشمس قرأت على حممد بن احلسن عن هو حتقري ر
  : أمحد بن حيىي

 وظل يوم ألبي الهجنجل  وظل يومها جوب حلى ظلت

 بين العمودين على مبذل  ضاحي المقيل دائم التبذل

    أرمض من تحت وأضحى من عل

  البرج بن مسهر الطائي 

علم يدلل على مراعام فيه مذهب الصفة واعتقادهم لذلك فجرى ذلك جمرى دخول الالم يف الربج وهو 
  .قوهلم القوي املنيع لو نقلته فسميت به وفيه األلف والالم كقوهلم املظفر واملطهر

  موسى بن جابر الحنفي 

    

 إذا مست العرب مبوسى فامنا يعنون بذلك االسم األعجمي ال موسى احلديد فهو عندهم يف ذلك كعيسى

وإبراهيم وإمساعيل ويونس ويوسف فإن قلت ما أنكرت أن يكون ترك صرفه معرفة امنا هو الجتماع 
التعريف والتأنيث ال للعجمة فهو قول واألول أجود ليكون كسائر اخوانه حنو عيسى وإبراهيم وإسحق 

  .من أمساء األنبياء ألم يتباركون بالتسمية ا وهذا ظاهر

  البعيث بن حريث 

 مرجتل للعلمية وقد ميكن أن يكون صفة منقولة فيكون فعيالً يف معىن مفعول كأنه يف املعىن هو اسم
  : مبعوث قرأت على أيب علي للشنفري

 مخابيض أرساهن سام معسل  إذا الخشرم المبعوث حسحس دبره

  أرطأة بن سهية 

ى على هذا أفعل واحد األرطي وهي فعالت لقوهلم أدمي مأروط وحكى أبو احلسن أدمي مرطي فأرط
وينبغي أن يكون المه ياًء محالً على األكثر ويقال أيضاً أدمي مؤرطي فهذا مفعلي كمسلقي وجمعيب ومن 

  : قال مرطي فمؤرطي عنده مؤفعل كقوهلا
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  كرات غالم في كساء مؤرنب  على خص ظماء كأنها تدلت

 سهوة يقال فرس سهوة إذا كانت فمؤرنب مؤفعل ألنه فيما فسر املتخذ من جلود األرانب وسهية حتقري
سهلة اجلري وجيوز أن يكون تصغري سهوة وهي أوتاد تعارض من داخل اخلباء أو البيت جيعل عليها املتاع 
وحنوه وجيوز أن يكون تصغري سهوة املرة الواحدة من سهوت وجيوز أن يكون تصغري الساهية على حتقري 

  .الترخيم كقوهلم يف تصغري فاطمة فطيمة

  بن علفة المري عقيل 

عقيل اسم مرجتل وميكن أن يكون فعيالً مبعىن مفعول أي معقول قال أبو العباس حممد بن يزيد قال يل 
  : عمارة بن عقيل الشدين من شعر شاعركم الذي فنيتم به فأنشدته أليب متام

  صدور العوالي في صدور الكتائب  أناس إذا ما استحلم الروع صدعوا

  : ما أحسن ردأته كان جرير يعجبه هذا يف الشعر أمل تسمع إىل قولهفقال قاتله اهللا 

  وما زال محبوساً عن الخير حابس  زال معقوالً عقال عن الندى وما

  .والعلف مثر األراك الواحدة علفة قال العجاج جبيد أدماء تنوش العلفا

  محمد بن عبد اهللا األزدي 

  .السني وكالمها علم مرجتلقد قالوا األزد واألسد وكأن الزاي بدل من 

  شريح بن قرواش العبسي 

يشبه أن يكون شريح مما ألزم من األمساء التحقري كالثريا واللجني واجلميل والكعيت والسكيت وذلك انا 
ال نعرف له يف اللغة ما يصلح أن يكون مكربه امنا هو الشرح مصدر شرحت الشيء أي وسعته واملصدر 

عد التسمية كفضيل حتقري فضل علماً وعلى ان بطناً من العرب يقال هلم بنو ليس مما يصلح حتقريه إال ب
فأما قرواش فمرجتل علماً وليس . شرح ورمبا كين عن فرج املرأة فقيل له شريح فألزم التحقري امتهاناً له

مبنقول وهو من لفظ القرش ومثله يف الوزن جلواخ وقرواح ودرواس وأنشدنا أبو علي قال أنشدنا أبو 
  : زيد

 الندول قراناً نبح درواس عند  بتنا وبات سقيط الطل يضربنا

w  باتت تغنيه وضرى ذات أجراس  إذا مال بطنه ألبانها حلبت
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  .الندول اسم رجل ودرواس كلب كان له وعىن بالوضرى أسته وأجراسها أصواا

  طرفة الجذيمي 

ل األصمعي هي حلفة وحلفاء بكسر الالم الطرفة واحدة الطرفاء ومثله قصبة وقصباء وحلفة وحلفاء وقا
وغريه بفتحها وحكى أبو زيد وأبو احلسن فيما أظن قصباءة وحلفاءة وطرفاءة وهذا من باب شاذ 

التصريف وقد أوضحت حال هذه اهلمزة يف مواضع كثرية من كالمي منها شرح تصريه أيب عثمان 
 وجيوز أن يكون من جذمت يده أي وجذمية علم مرجتل وليس منقوالً. وكتاب سر الصناعة وغريمها

  .قطعتها فيكون امساً كالنطيحة والذبيحة

  مساور بن هند 

  : هو منقول من اسم الفاعل ويقال ساور فهو مساور أي واثب والسوار املعربد ومن أبيات الكتاب

 ذمتي لئن فعلت ليفعال وفي  تساور سواراً إلى المجد والعلى

  : مئة من االبل هنيدة قال جريروأما هند فعلم مرجتل ويقال لل

  ما في عطائهم من وال شرب  هنيدة يحدوها ثمانيةٌ أعطوا

وقال الزيادي يقال أيضاً للمئتني هند ومل أمسعه إال من جهته وأما قوله وبلدة يدعو صداها هندا فإنه 
 صوت حيكي الصوت وهو يشبه هذا القول ومنه قول اآلخر تدعو األشاخيب هشاماً شمه حكى

  : شخب اللنب وهو يشبه قوله هشام ومثله قول الراعي

  مشافرها في ماء مزن وباقل  ما دعت شيباً بجنبي عنيزة إذا

    

  : فحكى صوت مشافر االبل عند الشرب كقول ذي الرمة

 من بصرة وسالم جوانبه  تداعين باسم الشيب في متثلم

  : وكذلك قول اآلخر

 الدلج الزوا انيه قالت  بينما نحن مرتعون بفلج

انيه صوت رزمة السحاب وأنشدنا أبو علي لراعي شاء يدعونين باملاء ماًء اسودا املاء صوت الشاء قال ذو 
  : الرمة

w يناديه باسم الماء مبغون داع  ال ينعش الطرف إال ما تخونه
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يعين هذا املاء املشروب وحيكى عن ابن اخلياط انه قال بقيت أربعني سنة ال أنشد هذا البيت إال باسم املاء 
واألصوات اخلارجية . وكذلك حيكى عنه انه قال بقيت كذا وكذا سنة ال أعرف وزن ارعوى من الفعل

  .خمرج األمساء كثرية وفيما ذكرنا كاف باذن اهللا تعاىل

  العباس بن مرداس 

نساج ومفعل املرداس حجر يردس به أي يرمى به ويصك به قال العجاج يغمد األعداء راساً مردساً م
  .ومفعال اختان كقوهلم منسج ومناسج ومفتح ومفتاح

  عبد الشارق بن عبد العزى الجهني 

الشارق اسم صنم هلم ولذلك قالوا عبد الشارق كقوهلم عبد العزى وكالمها صنم ومثله عبد يغوث 
اكملك وعبد ود وحنو ذلك جيوز أن يكون الشارق من قوهلم عبد الشارق وهو قرن الشمس كقوهلم ال 

وأما العزى فهو اسم . ماذر شارق أي ما طلع قرن الشمس فقوهلم إذاً عبد الشارق كقوهلم عبد مشس
  : صنم وهو تأنيث األعز كما ان اجللى تأنيث األجل فأما قول اآلخر

  يوماً سراة كرام الناس فادعينا  دعوت إلى جلى ومكرمة وإن

ي افعل ال تنكر امنا هي معرفة بالالم أو باالضافة ال فليست جلى يف هذا تأنيث األجل أال ترى ان فعل
نقول صغرى وال كربى وال وسطى وامنا جلى يف البيت مصدر مبرتلة اجلالل واجلاللة ومثلها من املصادر 
على فعلى الرجعى والنعمى والبؤسي تقول انسين برجعي منك أي برجوع منك ولك عند آالء ونعمي 

أي احساناً وحسناً وأنكر ذلك " وقولوا للناس حسىن"قراءة من قرأ وال اجزيك بؤسي ببؤسي وكذلك 
الالت "أبو حامت وال وجه النكاره اياه ملا ذكرنا وأنثوا العزى يف اسم الصنم كما أنثوه يف قوله سبحانه 

  ".والعزى ومناة الثالثة االخرى

  غالق بن مروان بن الحكم بن زنباع 

غالق كعلم فهو عالم وسلم فهو سالم وجيوز أن يكون من أغلق يكون غالق فعاالً من غلق الرهن فهو 
الباب وحنوه وهذا أقلها لعزة فعال من أفعل امنا جاء منه أسأر فهو سآر وأدرك فهو دراك وأجرب فهو جبار 

  .ومروان مرجتل علم" يا قوم اتبعوين اهدكم سبيل الرشاد"وأقصر فهو قصار وقرأ بعضهم 

w  عروة بن الورد 
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  : زود واجلوالق وحنومها والعروة أيضاً القطعة اجليدة من الكأل ومجعها عرى أنشد أبو زيدالعروة للم

  شجر العرى وعراعر األقوام  الملوك وسار تحت لوائه خلع

قال أبو بكر وهو مجع عرعرة وهي أعلى اجلبل فقلت أليب علي كيف يكون مجعاً وهو مضموم األول 
امل والباقر والسفر والركب والورد الفرس يضرب إىل احلمرة وكذلك فقال يكون امساً للجميع مبرتلة احل

  : االسد قال

  ويا ابنة ذي الجدين والفرس الورد  ابنة عبد اللّه وابنة مالك أيا

  : وما أحسن ما جاء به أبو متام الطائي يف قوله

 واملؤها من لبدة االسد الورد  ارد يدي عن عرض وحر ومنطقي

ومثل ورد " فكانت وردة كالدهان" صفة يقال يف مؤنثه وردة قال اهللا عز وجل ومجع ورد ورد وهو
وورد يف تكسري فعل على فعل كث وكث وثط وثط وسهم حشر وسهام حشر ومثله من األمساء سقف 

  .وسقف ورهن ورهن ورأس ورؤس

  هدبة بن خشرم 

داب اسم جيمعها هدبة واحدة اهلدب وهي للثوب ولالرطي وهو هدب االرطى واحدته هدبة واهل
  : واحدته هدبة قال العجاج

 فوق أنف أذلفا بسلهيين  وشجر الهداب عنه فجفا

  : واخلشرم مجاعة النحل وهو أيضاً الثول والدبر قرأت على أيب علي للشنفرى

 أرساهن سام معسل محابيض  إذا الخشرم المبعوث حثحث دبره

  عمرو بن كلثوم الثعلبي 

  : ول وهو من الكلثمة وهي غلظ الوجه وامتالؤه ومنه مسيت املرأة كلثم قالكلثوم علم مرجتل غري منق

  على كلثم ال يبعد اللّه كلثما  خليلي من سعد ألما فسلما

  ومسيت املرأة كلثم كما مسيت جهمة 

  المثلم بن عمرو التنوخي 
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أن يكون تفعل من االناخة فأما تنوخ اسم للقبيلة جيوز أن يكون فعوالً من تنخ باملكان أي أقام به وجيوز 
التنوفة ففعولة ال غري أال تراهم قالوا يف تكسريها تنائف باهلمز ولو كانت تفعل لكانت تناوف ولكان 

  .جيب أن تصح أيضاً فيقال تنوفة كما صحت تدورة للفرق بني االسم والفعل

  جحدر 

  .هو اجلعد القصري من الناس هو صفة منقولة

  غسان بن وعلة 

لم مرجتل وجيوز أن يكون من أحد شيئني أما من قوهلم فالن غس أي ضعيف ومنه قول الشاعر غسان ع
  : أنشده أبو زيد

 فطعنة ال غس وال بمغمر  فلم ارقه إن ينج منها وان يمت

  : وقال

  غسوا األمانة صنبور فصنبور  ويقضي الناس أمرهم مخلفون

 خصل العرف فهو فعال وينبغي أن يكون فعالناً فإن كان من الغس فهو فعالن وإن كان من الغس وهي
  : المتناعهم من صرفه قال النابغة الذبياين

 من غسان غير أشايب كتائب  وثقت لهم بالنصر إذ قيل قد غزت

  بعض بني جهينة في وقعة لكلب مع فزارة 

  : بري قال الشاعرجهينة اسم مرجتل من اجلهن وهو غلظ الوجه وكأنه حتقري جهنة أو حنوها والفزارة ام ال

  والفرز يتبع فزرة كالضبوز  رأيت فزارة وهدبسا ولقد

  .الفزر ابنه والفزرة اخته واهلدبس أخوه أثبت هذا أمحد بن حيىي وقبله فلم يدفعه

  سلمي بن ربيعة من بني السيد من ضبة 

لف والنون ووجه سلمي اسم مرجتل علماً والسيد الذئب واالنثى سيدانة وهذا يدلك على قلة حفلهم باأل
الداللة فيه ان التاء يف حنو هذا امنا تلحق نفس املقال املذكر فرقاً حنو ذئب وذئبة وثعلب وثعلبة وعليه باب 
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قائم وقائمة وكرمي وكرمية وقد تراهم كيف قالوا سيد وسيدانة فلوال ام مل يعتدوا باأللف والنون حىت 
. ذلك ثبت به عندك قوة ترك اعتدادهم باأللف والنونكأم قالوا سيدة كذيبة مل جيز ذلك وإذا صح 

وأما ضبة فمنقول هو يف الكالم على أضرب فالضبة ضبة احلديدة والضبة االنثى من الضباب والضبة 
  : الطلعة ومجعها ضبب وضباب قال

  بطون الموالي يوم عيد تغدت  يطفن بفحال كأن ضبابه

  : ضب قالوالضبة املرة الواحدة من قوهلم ضبت لثته ت

  ونسمع من تحت العجاج لها ازمال  لثات الخيل في حجراتها تضب

  أبي بن سلمي بن ربيعة بن زبان الضبي 

أيب تصغري اب وجيوز أن يكون تصغري آب على الترخيم وجيوز أن يكون تصغري ايب وأصله ايب بثالث 
حذفت اال على رأي ايب ياآت الوسطى منها مكسورة ككسرة الياء الثانية من ظريف تصغري ظريف ف

عمرو اال تراه يقول يف حتقري احوى احي حىت ألزمه سيبويه أن يقول يف حتقري عطاء عطي وجيوز أن يكون 
أيب حتقري اب من قوهلم هذا تيس اب وعرت ابية وجيوز أن يكون حتقري اسم رجل مسي أبا مصدر بتيس اب 

  : وعرت ابواء وهو ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر

  ابا ال اخال الضأن منه نواجيا  لكناز توكل فانه قولا

    

وجيوز أن يكون حتقري اباء مصدر ابيت اباء ولست اقول إن املصدر حيقر لكنه كأن انساناً مسي اباء كما 
يسمى مضاء مث حقر ذلك االسم لتحقري املسمى به فان قيل وهال جاز حتقري املصدر نفسه قيل مل جيز 

ىن به وذلك ان املصدر اسم جلنس فعله واجلنس أبداً غاية الغايات واية النهايات يف ذلك النتقاض املع
معناه وما كانت هذه صورته يف الشياع واالنتشار فما ابعده من التحقري وهو الغاية يف الكثرة والعموم 

ادر من ذلك عندنا ولذلك مل تثن عندنا املصادر ومل تكسر اال أن توقع على األنواع املختلفة وامتناع املص
كامتناع األفعال وقال يل مرة بعض أصحابنا من املتكلمني امنا مل جتمع األفعال من حيث كانت أعراضاً 

واجلمع أيضاً ضرب من األعراض واألعراض ال حتل األعراض وهذا وان كان له هذا الظاهر من السالطة 
ه ومل تطر جبنباته ويدل على فساده ام قد والقوة فانه عندنا اعتبار فاسد مل تقصده العرب ومل تلحم ب

عطفوا األفعال بعضها على بعض حنو قام زيد وقعد وهو يذهب وينطلق ولسنا نشك ان العطف مجع 
معىن وان مل يسم يف العرف مجعاً ولو كان الغرض ما ذهب إليه هذا املتكلم ملا جاز عطف بعض األفعال 
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يقة اال ترى إن هذا القائل ذا خلع قناع اللفظ وأخلد إىل على بعض من حيث كان العطف مجعاً يف احلق
وامنا ذكرنا هذا املوضع لريى ان لكل . املعىن البتة وقد ترى ما أوجبه عليه مذهبه ملا قدر عليه وصرب به إليه

له علم وقوم طريقاً ومذهباً مىت خرج عنهما أو شيباً بغريمها حاما مبريدمها على ما لبس وقعاً هلما وال مث
مما يقتاد به مثلهما وليس لكل أمر مربم إال لزوم حمجته واالحنطاط إىل مشروع مسته وشركته وترك احياش 

وما زبان فمرجتل علماً مثاله فعالن من االزب . بعضه من بعض مبجاورته مبا ليس منه يف ابرام وال نقض
  : ه قالوالزبب وليس بفعال من الزبن يدل على ذلك اجتماع الناس على ترك صرف

  من هجو زبان لم تهجو ولم تدع  زبان ثم جئت معتذراً هجوت

  .والكالم كله على هذا كما ترى

  بجالة 

ذكره ابن الكليب يف النسب وهو منقول من الصفة رجل جبال وامرأة جبالة إذا كربا وفيهما بقية وقال 
  : بعضهم ال يقال امرأة جبالة قال

  السادة النجائالقيس تعد  قامت وال تهز خطاً واشال

  الرقاد بن المنذر 

هذا يف األصل مصدر رقد يرقد رقادا ودخول الالم عليه وهو علم ميكن فيه حال الصفة كاحلرث 
والطفيل وهذا امنا هو على جريان املصدر صفة حنو قوهلم هذا رجل رقاد أي راقد كقوهلم هذا رجل 

  . واشباهه كثريةعدل أي عادل ورجل صوم أي صائم ومثله العالء والفضل

  شمعلة بن اخضر بن هبيرة 

  : هو منقول من الشمعلة وهي الناقة السريعة ومنه امشعل يف أمره أي جد ومضى فيه قال الشماخ

  طباخ ساعات الكرى زاد الكسل  ابن عم لسليمى مشمعل رب

  : وهبرية منقول من تصغري هربة وهي القطعة من اللحم وسيف هبار أي قطاع للحم قال حامت

  وسيفاً إذا ما هز لم يرض بالهبر  مهرة مثل القناة قويمة يجد

  حسيل بن سجيح الضبي 
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هو منقول من تصغري حسل وهو ولد الضب وقالوا يف تكسريه حسلة وسجيح حيتمل ان يكون حتقري 
  : اسجح وهو البعري الرقيق املشفر واخلد قال ذو الرمة

 ريبة اسجحكمرآة الغ وخد  لها أذن حشر وذفرى أسيلة

  : وكذلك الرجل أيضاً

  محرز بن المكعبر الضبي

يقال كعربت الزرع إذا قطعت كعابره وهي عقد انابيبه الواحد كعربة والكعرب اسم املفعول من هذا وقد 
  .قالوا املكعرب أيضاً هو اسم الفاعل

  أبو ثمامة بن عاذب الضبي 

  : لشاعرمثامة منقول من الثمامة والثمامة نبتة ضعيفة قال ا

  نشٍم وآخر من ثمامه  جعلت لها عودين من

  عبد اهللا بن عنمة الضبي 

العنمة واحدة العنم وهي اطراف اخلروب الشامي كذا قال أبو عبيدة ويقال هو دود محر يكون يف الرمل 
تشبه به اصابع النساء ويقال بل هو أيضاً شيء ينبت ملتفاً على الشجر يبدو أخضر مث خيمر وأنشد 

  : هم قول النابغة عنم على اغصانه مل يعقد يدل على انه نبت وقال كثريبعض

 ومكراً بالبنان المعنم صفاحاً  إذا كانت فوت الصفاح وحيتا

  .أي املخضوب حىت يصري كأن عليه عنما

  عبد الرحمن المعني 

  : املعن الشيء القليل قال النمر بن تولب الكعلي

  ك غير معنفان هالك مال  ضيعته فاألم فيه وال

    

أي غري يسري ومنه امعن حبقه أي اذهبه واملاعون منه لقلته ومنه معن املاء ميعن أي سال قليالً قليال كأنه 
من مقلوب املنع وذلك الن قلة الشيء قريبة من امتناعه ولذلك اجروا القلة جمرى النفي حىت قالوا قلما 

wم ما سرت حىت ادخلها وعلى ذلك ما حكاه سرت حىت ادخلها فنصبوا كما ينصبون مع ما يف قولك
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سيبويه عن يونس من قوهلم كثرن ما تقولن ذاك فأدخل النون محالً لكثر على نقيضه الذي هو قل 
  .وكقوهلم رمبا تقومن والنون بالنفي أعين اوىل ا من كثر

  عبيد بن ماوية الطائي 

اال تراها منسوبة إىل املاء ولذلك مسوها عندي املاوية املرآة وكأن املرأة مسيت بذلك لنقائها وماء جسمها 
املذية فكأا فعيلة من مذى ميذي ملا هناك من جريان املاء ورقته وألزموها يف االضافة بدل الواو كما 

  : فعلوا ذلك يف الشاوي قال

شعواء كاللذعة بالميسم  بل ربتما غارٍة ماوي  

  .وقال آخر ال ينفع الشاوي فيها شاته

  النصراني الجرمي قبيصة بن 

جيوز ان يكون قبيصة امساً مرجتالً للعلم وجيوز ان يكون فعيالً يف معىن مفعول من قوهلم قبضت إذا اخذت 
الشيء بأطراف اصابعك كالتراب وغريه فكأنه يف االصل هذه تربة مقبوضة مث صرفت إىل فعيلة فصارت 

 ذلك وجيوز ان يكون عندنا حنن صفة وان امساً منه غري صفة كالذبيحة والفريسة فلحقتها اهلاء على
حلقتها اهلاء وذلك ان القياس عندنا ان يقال هذه امرأة قتيلة وكف خصيبة وملحفة جديدة غري ان اهلاء 

حذفت من حنو هذا فقالوا ملحفة جديد وامرأة قتيل وعني كحيل تشبيهاً لفعيل بفعول يف حنو قولك هذه 
ا مما اطرد يف االستعمال وشذ يف القياس فاعرف ذلك مذهباً امرأة صبور وكفور وشكور فجديد وبا

  .الصحابنا واجلرم القطع

  أدهم بن أبي الزعراء 

هذه صفة منقولة كقولك فرس ادهم ودمهاء واما االدهم القيد فصفة أيضاً غري اا غلبت والزعراء القليلة 
  .الشعر

  خفاف بن ندبة 

خفاف وسريع وسراع وطويل وطوال وعريض خفاف اخو خفيف يف الوصف يقال شيء حفيف و
وعراض وله نظائر والندبة املرة الواحدة من قولك ندبت امليت اندبه ندبة والندبة املرأة املاضية ومجع ندب 

w  .ندباء
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابن جنيالمبهج   34 

  معبد بن علقمة 

  .هو مفعل من قولك عبدت اهللا كقولك ضربت زبداً مضرباً ودخلت الدار مدخالً وقد ذكرنا العلقمة

  زانية أم ثواب اله

هزان علم مرجتل ومثاله فعالن من هززت الشيء وال حيسن ان حتمله على فعال من لفظ هوازن لقلة فعال 
  .وكثرة فعالن والنه أيضاً غري مصروف

  قتادة بن مسلمة الحنفي 

قتادة ضرب من العضاء ومسلمة مفعلة من سلمت كأنه مصدر مبرتلة املشأمة واملشتمة وحنيفة منقول من 
 رجل حنيف وامرأة حنيفة واحلنيف العادل من دين إىل دين آخر وأصله من احلنف يف الرجل قولك هذا

  .ومنه احلنيفية لالسالم النه مال عن دين اليهودي والنصارى

  األخنس بن شهاب 

  .هو من اخلنس وهو ارتفاع ارنبة االنف

  عاتكة بنت عبد المطلب 

ال قوس عاتكة وعاتك بغري هاء ويشبه ان تكون اهلاء العاتكة القوس إذا عتكت وامحرت لقدمها عتقها يق
امنا حذفت من عاتك من حبث كان الوصف مضارعاً للتحقري اال ترى ان قولك هذا رجيل يف املعىن 

كقولك هذا رجل صغري وقد قالوا يف حتقري قوس قويس بغري هاء فعلى هذا قالوا عاتك ومن قال قويسة 
  .فكأنه هو الذي يقول عاتكة

  بن األشيم الفقعسي جريبه 

جيوز أن يكون حتقري جربة من قولك هذا رجل جرب وامرأة جربة وجيوز أن يكون حتقري جربة وهو 
واالشيم الذي به شام واالنثى شيماء واجلمع شيم واملصدر الشيم والشيمة اخللق . القراح من األرض

  .وحكامها أيضاً أبو زيد شئمة باهلمز

w  أبو خراش الهذلي 
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ت الكالب والسنانري ختارشاً وخراشاً مثل ارشت واخلراش أيضاً مسة مستطيلة كاللذعة يقال ختارش
  .اخلفيفة وثالثة أخرشة

  هشام أخو ذي الرمة 

  .قد ذكرنا هشاماً ومسي ذا الرمة لقوله يف صفة الوتد أشعت باقي رمة التقليد والرمة القطعة من احلبل

  رجل من خثعم 

و يف األصل اسم بعري واخلثعمة تلطخ اجلسد بالدم ويقال امنا مسيت خثعم اسم قبيلة غري مصروف وه
بذلك ألم حنروا بعرياً فتلطخوا بدمه وحتالفوا فخثعم على هذا يف األصل ماض كدحرج نقل فسميت 

  : القبيلة به وجيوز أن يكون مصدراً حذفت منه اهلاء عند النقل وأصله خثعمة ومن أبيات الكتاب

  مغار ابن هماٍم على حي خثعما  ر وعلقةهي إال في إزا وما

    

  دريد بن الصمة 

جيوز أن يكون دريد حتقري أدرد يقال رجل أدرد وامرأة درداء وهو الذي كرب حىت سقطت أسنانه فصار 
يعض على دردره ومنه أبو الدرداء غري أن دريداً حتقري درد على الترخيم ويقال إن عجوزاً رأت فىت يقبل 

 ذلك فعمدت إىل حجر فهتمت به فاها وارته ذلك تقرباً به منه فقال له أعييتين بأشر فكيف صبياً فشاقها
بدردور هكذا يرويه أصحابنا ويرويه الكوفيون فكيف بدردر أي رغبت عنك ولك أسنان فكيف وأنت 

  .والصمة الشجاع ومجعه صمم. بال سن

  سويد المراثد الحارثي 

راثد مجع مرثد وهو يف األصل مصدر رثدت املتاع بعضه على بعض وامل. سويد حتقري أسود على الترخيم
  : أي نضدته قال ثعلبة بن صعري اخلرازي مث العذرى

  ألقت ذكاء يمينها في كافر  ثقالً رثيداً بعدما فتذكر

امنا مسي باملصدر مث كسر بعد التسمية فأما املصدر نفسه فقد ذكر علة امتناع العرب من حتقريه 
  .ن تكسريهكامتناعهم م
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  رجل من بني نصر بن قعين 

  .حتقري اقعن من القعن وهو قصر يف األنف فاحش يقال رجل أقعن وامرأة قعناء

  أبو حبال البراء بن ربعي 

  : الربعي ما نتج يف أيام الربيع ويكىن به عن ولد الرجل يف شبابه قال

  أفلح من كان له ربعيون  بني صبية صيفيون ان

 الصيف فجاء ضعيفاً ومها الربع واهلبع فإذا مشى اهلبع مع الربع أبكره ذرعاً فهبع بعنقه والصيفي ما نتج يف
  : أي حركه فاستعان بذلك والغزوة الربعية يف أيام الربيع قال

  إذا خضخضت ماء السماء القنابل  وكانت له ربعية يحذرونها

  أشجع السلمي 

األصابع ورجل أشجع وامرأة شجعاء األشجع واحد األشاجع وهو عصب ظاهر الكف ومفاصل 
  : للطويلني وشجاع وشجاع شجعم زيدت امليم فيه توكيداً ملعناه ومن أبيات الكتاب

  االفعوان والشجاع الشجعما  سالم الحيات منه القدما قد

كذا نرويه حنن وروى البغداديون قد سامل احليات منه القدماء وقالوا أراد القدمان وحذف النون وأنشدوا 
  : حنوه

  قادمتا أو قلما محرفا  أذنيه إذا تشوفا كأن

  : وقالوا أراد قادمتان أو قلمان حمرفان وصحة إنشاد هذا عندنا

  قادمةً أو قلماً محرفا  اذنيه إذا تشوفا تخال

أراد ختال كل واحدة من اذنيه كما قال اآلخر يا ابن اليت حذنتاها باع أي واحدة من حذنتيها باع 
  .االذنانواحلذنتان 

  الشمردل بن شريك 

  .الشمردل الطويل من الناس وغريهم قال العجلي سام كجذع النخلة الشمردل يصف عنق بعريه

w  نهشل بن حري 
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النهشل الذئب ومن أمسائه النهسر والنهصر والذئب وذؤالة وذأالن ونشبة والسرحان والشيذمان 
 واألطلس والعسال واهلملع والسملع ورمبا مسي والشيمذان واخليثعور والعملي والعسلق والقلوب والقليب

  .وحري منسوب إىل احلر أو إىل احلرة. هذلوالً وأبو جعدة وأبو جعادة وذو االمجاع وأبو معطة

  عتي بن مالك 

جيوز أن يكون حتقري عات على الترخيم وجيوز أن يكون حتقري عتو وال أقول ان املصدر حيقر لكنه مسي به 
ل فضيالً والعالء علياً وأصل حتقري عتو عتيي بثالث يآت فحذفت األخرية كما مث حقر كما حقر الفض

حذفت من حتقري أحوى فقيل أحي حكى أبو احلسن إن منهم من يقول إن احملذوفة يف حنو حتقري عطا إذا 
قلت عطي هي الوسطى وجيب أن يكون ذهب إىل ذلك من حيث كانت زائدة وال جيوز أن يذهب إىل 

  . احوى ألن الوسطى هنا عنيذلك يف حتقري

  أبو الحجناء 

هي تأنيث األحجن وهو األعوج ومنه احملجن للعصا املعوجة الرأس كالصوجلان يهصر ا أطراف الشجر 
  .وحنوها وتكسري أحجن وجحناء حجن

  الغطمش الضبي 

الوا الغطمشة أخذ الشيء قهراً قالوا ومنه اشتق الغطمش يف اسم رجل فهو على هذا اسم مرجتل وق
  .الغطمش الرجل الكليل البصر فهو على هذا منقول من الصفة

  حفص بن األخيف 

احلفص الزبيل من األدم إذا كان صغرياً واحلفص أيضاً مصدر حفصت الشيء أحفصه حفصاً إذا مجعته 
واخليف أن تكون احدى العينني من الفرس . من تراب وغريه ومجع احلفص الزبيل أحفاص وحفوص

ى زرقاء وهو من االختالف ومنه مسجد اخليف وذلك انه ما احندر عن اجلبل فليس شرفاً سوداء واالخر
  : وال حضيضاً فهو خمالف هلما والناس أخياف أي خمتلفون قال

 يجمعه بيت االدم وكلهم  الناس أخياف وشتى في الشيم
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من هذا املوضع وذلك ملا وكان أبو علي يذهب إىل أن عني اخلافة وهي اخلريطة املنقوشة ياء ويأخذها 
  .فيها من اختالف األلوان ومن قال ههنا من األحيف فقدسها

  فاطمة بنت األجحم الخزاعية 

األجحم الشديد محرة العينني مع سعتهما واالنثى جحماء وهذا الشاعر هو أجحم بن دندنة اخلزاعي 
وخزاعة علم مرجتل . زوج خالدة بنت هاشم بن عبد املطلب وكان أجحم هذا أحد سادات العرب

ومسيت بذلك الخنزاعهم عن األزد إىل احلجاز أيام خرجوا من مأرب أي النقطاعهم عنها يقال اخنزع 
  : احلبل أي انقطع واخنزع منت الرجل إذا احنىن من ضعف وكرب قال

  خزاعة عنا في جموع كراكر  حللنا بطن مر تخزعت فلما

  السليك بن السلكة 

  .ك هو طائر وهو ذكر احلجل ومجعه سلكان والسليك حتقري سلكهذا منقول من قوهلم سل

  العجير السلولي 

بنو عجر بطن من العرب فقد جيوز أن يكون العجري حتقري هذا االسم وقد جيوز أن يكون حتقري أعجز 
واملؤنث عجراء إذا كانا ذوي عجر وهي العقد قال رجل لراع ما عندك يا راعي الغنم قال عجراء من 

  .وأما سلول فاسم مرجتل ال نعرفه جنساً. سلم قال اين ضيف قال للضيف أعددا

  مهلهل 

  ولم يأت بالحق الذي هو ناصع  أتاك بقول هلهل نسج كاذب

وأنكر قوم هذا فقالوا كيف يكون هذا ومهلهل أحد شعراء العرب قال ابن الكليب امنا مسي مهلهالً ببيت 
  .قاله

  : يقال انه أول من أرق الشعر وهلهله قال النابغة

 اثأر مالكاً أو صنبال هلهلت  لما توعر في الكراع هجينهم

  .الكراع أنف احلرة وهلهلت رجعت الصوت
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  أبو حنش 

  .احلنش ضرب من احليات واحلنش أيضاً وأحد أحناش األرض وهي هوامها

  صفية الباهلية 

  : يقال ناقة صفي أي غزيرة اللنب قال

 ومثل لحامها ال يشتوى فلذاً  عقر الصفي فما اشتوى من لحمها

فيته ويقال رجل باهل إذا كان متردداً بال عمل وفالن صفي فالن وصفوته وفالنة صفي فالن وص
وكالراعي بال عصا قال كآلبق العربان يدعو باهال ومنه الناقة الباهل اليت ليست مبصرورة وكذلك املرأة 

الباهل وقالت امرأة لزوجها وأتيتك باهالً غري ذات صرار ضربته مثالً تشبيهاً بالناقة فأما قوهلم يف التسمية 
 فيجوز أن يكون من قوهلم له اهللا أي لعنه وعليه لة اهللا أي لعنة اهللا وهذا مما تدخله اهلاء باهلة بن أعصر

  .فتكون باهلة كالعنة وهو أمثل من أن تقول إنه أحلق اهلاء على املعتاد من تغيري األعالم

  يرثي أخاه عتبان نهار بن توسعة

  : النهار املعروف ومجعه ر قال

 ليل وثريد بالنهر ثريد  نا بالصمرلوال الشريدان لبث

والقياس يوجب ترك مجع النهار من حيث كان جنساً جارياً جمرى املصادر ونقيضه الليل وقياسه أال جيمع 
  : أيضاً قال أبو علي فأما قول الشاعر

  ولجلج الحادي لسانين اثنين  إني إذا ما الليل كان ليلين

البعض كما ترد اجلنس إىل النوع يف قولك قمت قيامني وانطلقت فامنا ثناه من حيث أوقع اسم الكل على 
وانكم لتمرون "االنطالقني وأكثر الناس على االمتناع من مجع النهار ملا ذكرناه ومنه عندنا قوله عز وجل 

فهذا أيضاً من ايقاع اسم الكل على البعض ألم ال ميرون عليهم مجيع ما يف " عليهم مصبحني وبالليل
 الليل هذا حمال فاملوضع إذاً موضع جماز ويقال ار أر كما يقال ليل أليل وقول سيبويه يسري الوهم من

عليه الليل والنهار هو مما أوقع فيه اسم الكل على البعض أيضاً فأما النهار فرخ الكروان فيكسر أرة 
وأما عتبان فمنقول من . توسعة أمره ظاهر ألنه مصدر وسعته. وهذا قياس صحيح يف غري الليل والنهار

  .قولك أعطاين فالن العتيب بزعمه فبلوته فلم أجد عنده عتبانا

  قسامة بن رواحة السنبسي 
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القسامة احلسن رجل قسيم أي حسن والقسامة أيضاً اجلماعة جيتمعون فيقسمون على أمر ما بكونه أو 
  .احاً ال رواحةوإمنا يقال رحنا رو. فأما رواحة فمرجتل علماً وليس مبنقول. ببطالنه

  سليمان بن قتة العدوي 

    

القتة واحدة ألقت هذا املعروف والقتة الواحد من قوهلم قت احلديث يقته إذا محله ومنه ورجل قتات 
للنمام قال رؤبة قلت وقويل عندهم مقتوت أي كذب والعدوي منسوب إىل عدي والعدي اجلماعة من 

على فعيل غاز وغزي وكلب وكليب وعبد وعبيد وضرس الناس يتعادون واحدهم عاد ومثله من اجلمع 
وضريس ورهن ورهني وعون وعوين وطس وطسيس قال قرع يد الطساسة الطسيسا ومنه بضعة من حلم 

  .وبضيع وضأن وضئني ومعز ومعيز ونقد ونقيد وبقرة وبقري وفيه غري هذا

  قتيلة بنت النضر 

 يف األصل املرة الواحدة من قتلته مث بعد ان مسي ا جيوز أن يكون حتقري قتلة فقد مسوا ا املرأة وهي
وتكون . حقرت وجيوز أن يكون حتقري قتل وهو العدو مث حقرت بعد التسمية ا فدخلتها التاء حينئذ

  : هذه التسمية هلا بالقتل وهو العدو كقول اآلخر

 في وفد بني كنّه م  ما رأيت اليو غزال

  لمنّهعلى ضعف من ا  يصرع األسد رخيماً

  : وكقول اآلخر

 وهن أضعف خلق اللّه اركانا  يصرعن ذا اللب حتى ال حراك به

وقبله قتلننا مث مل حييني قتالنا فكأم مسوها قتلة أو قتيلة ملا تصوروه من ختييل النساء بالرجال فيما حكيناه 
  : وغريه قال األعشى

  م واسرى من معشر أقتال  رفد هرقته ذلك اليوم رب

  : ل عبد اهللا بن قيس الرقياتوقا

 في بالد كثيرة األقتال  واغترابي عن عامر بن لؤي

  : وقال آخر

w وجوهاً كأنها اقتال ي  اصبح الربع قد تبدل بالحي
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وحدثنا أبو علي يرفعه باسناد قال يقال مها قتالن ومها حتنان ومها تنان أي مثالن قال ومنه قوهلم ذهبت 
  .النبل حتىن أي مستوية

  يب بن عوانة شب

فأما عوانة فعلم مرجتل غري منقول وعوانة من عوان . الشبيب مصدر شب الفرس يشب شباباً وشبيباً
  .كرواحة من رواح وكأا من أحداث األعالم

  كعب بن زهير 

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني عن أيب العباس أمحد بن حيىي قال اختلف يف كعب االنسان فقيل هو ما 
العقب من جانبيها وقيل أيضاً انه العظم الشاخص يف ظهر القدم وكعب القناة ما بني كل أشرف على 

انبوبني والكعب القليل من رب السمن فيبقى يف أسفل النحي والقوس بقية التمر يف جانب اجللة والثور 
ىل أنه ال وزهري حتقري أزهر على الترخيم وجيوز أن يكون حتقري زهر وذهب الفراء إ. القطعة من االقط

حيقر االسم حتقري الترخيم اال أن يكون علماً كزهري وجبري وحنومها وقد قدمنا من االحتجاج عليه فيما فيه 
  .كاف باذن اهللا تعاىل

  رقيبة الجرمي 

  .هو حتقري رقبة أو رقبة فعلة أو فعلة من رقبت حقرا بعد أن مسي ما املؤنث

  غوية بن سلمي بن ربيعة 

 غاوية وجيوز أن يكون حتقري غية بعد التسمية ا ولو كانت غوية امساً المرأة لصلح جيوز أن يكون حتقري
أن تكون حتقري غاو وجاز حلاق التاء له وإن كان غاو رباعياً من قبل انه ملا حذفت المه صار حتقريه إىل 

لك قوهلم يف حتقري عدة حتقري بنات الثالثة فلحقته اهلاء كما تلحق آخر املؤنث الثالثي إذا حقر ودليل ذ
  .مساء مسية ملا حذفوا من آخرها حرفاً فصارت إىل مثال فعيل دخلتها اهلاء

  المسجاح بن سباع الضبي 
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هذا من أمثلة الصفات حنو مطعام ومضراب وال أبعد أن يكون يف األصل وصفاً فنقل إىل العلم من قوهلم 
ن مفسد ومسي الرجل سباعاً ملك فأسجح فيكون مسجاح من مسجح كمذكار من مذكر ومفساد م

  .كما مسي كالباً وضبابا

  حزاز بن عمرو أخو بني عبد مناة 

حزاز مجع حزازة وهي هربية الرأس وهو ما ينتثر منه كالنخالة إذا سرحته ويقال أيضاً يف معىن هذا االسم 
  : حزاز وهو ما حيز يف القلب قال الشماخ

   من اللوم حاقروفي الصدر حزاز  شراها فاضت العين عبرة فلما

  .ويروى خزاز

  اياس بن األرت

هو مصدر أسته أأوسه أوساً إذا أعطيته وظنه السكري مصدر أيست من كذا وليس كذلك وال أليست 
مصدر ألنه مقلوب من يئست ولو كان له مصدر مل يكن كذلك مقلوباً ولكان أيضاً تعتل فاؤه وعينه 

واألرت الذي يف لسانه عجلة واالنثى رتاء . وضع آخرفيقال أست أو أس وقد ذكرنا علة ذلك يف م
  .واجلمع رت ويف لسانه رتة أي عجلة

  أبو صعترة البوالني 

    

وأما بوالن فمرجتل علماً وهو فعالن من لفظ البول وال ينبغي . هو واحد الصعتر فصيح يف كالم العرب
تركيب ب ل ن وآخر انه قل من فعالن أن حيمل على فوعال لثالثة أشياء واحدها انا ال نعرف يف الكالم 

والثالث انه ال ينصرف فدل ذلك على زيادة النون كقحطان وعدنان فإن قيل فلعله معلق عندهم على 
  .القبيلة قيل وكذلك حيتمل أن يكون اسم احلي فإذا كانت القسمة حتتملها كان التذكري أوىل به

  األرقط بن زعبل العنبري 

والعنرب هو املعروف والعنرب أيضاً من أمساء الترس ونونه أصل كنون عنرب وقد . ءالزعبل الصيب السيء الغذا
  .مر ذلك وقال سبط يريب ولدة زعابال
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يقال قلخ البعري يقلخ قلخاً وقليخاً وذلك إذا هدر كأنه يقلعه قلعاً وهو بعري قالخ وأما القالخ فعلم 
  .مرجتل

  عصام بن عتبة الزماني 

  : اؤها وعصامها أيضاً عروا قال األغشىعصام القربة وك

 من كل حي عصم وآخذ  إلى المرء قيس ُأطيل السرى

  .مجع عصام يعين عهدا يبلغ ويعزبه

  لبيد بن ربيعة 

  .اللبيد اخلرج أو اجلوالق والربيعة البيضة من احلديد ويقال الربيعة الصخرة العظيمة

  زينب بنت الطثرية 

بو بكر حممد بن احلسني عن أيب العباس أمحد بن حيىي قال فالن رحم اهللا عميت زينب مرجتل علم وأخربنا أ
. زنبة ما رأيتها قط تأكل إال وظننتها تناول انساناً وراءها فهذه فعلة فعلة من هذا اللفظ وزينب فيعل منه

لفريقان وأما الطثرية فمنقولة من الطثرة وهي خثورة اللنب الذي فوقه ويقال لنب خاثر طاثر وأنشد ا
  : ورويناه يف غري مكان

 من الطثرة احوذيا ماء  عير تحمل المشيا اتتك

  أن يرفع الميزر عنه شيا  ذا القباضة الوحيا يعجل

  .شبه املاء الذي وردته االبل بطثرة اللنب

  األبيرد اليربوعي 

 كأم املعزاء يف وقع األبريد يف الكالم على ثالثة أضرب يقال سحاب برد وأبرد إذا كان فيه الربد قال
  : أبردا والثور األبرد الذي فيه ملع سواد وبياض لغة ميانية واألبرد واحد أبردي النهار أي طرفيه قال

  خدود جوازئ بالرمل عين  األرطى توسد أبرديه إذا

  .فاألبريد إذاً حتقري أحد األبردين األولني فأما الريبوع فمعروف

w  سلمة الجعفي 
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لسلم وهو شجر وأما السلمة فالصخرة ومجعها سالم وحكى النضر فيها السلم بفتح السلمة واحدة ا
وأما اجلعفي فمنسوب إىل حي من اليمن يقال هلم جعفي بلفظ النسب . السني وهو يريد السلم بكسرها

أيضاً فإذا نسبت إىل جعفي حذفت ياء النسب منه وأحلقت يائني مستحدثتني وهو اسم مرجتل علماً 
ضهم إن اسم احلي جعف وأنكر ذلك عليه أمحد ابن حيىي ونظري جعفي اسم هذا احلي وانه فتوهم بع

  .بديء وفيه ياء االضافة قوهلم كرسي وله نظائر

  اخت المقصقص 

يكون اسم املفعول من قصصت اجلناح وغريه فهو مقصص واملقصص أيضاً املكان اصص من القصة 
  .صةوهي اجلص وجاء يف احلديث بيضاء مثل الق

  ريطة بنت عاصم 

  الريطة املالءة وتكسريها رئاط قال اهلذيل 

  نواعم في المروط وفي الرياط  قد لهوت بهن عين فحور

وقال يف مجعه أيضاً ريط قال العبد كأن على أعاله ريطاً ميانيا وهذا غريب يف معناه وذلك إن األمساء اليت 
 املخلوقات ال املصنوعات وذلك حنو شعرية وبقرة وبقر بني آحادها ومجوعها التاء امنا هي أمساء ألجناس

وبرة وبر ومترة وال يقال يف سلسلة سلسل وال يف مغرفة مغرف غري اننا قد مر بنا من هذا النحو أمساء 
صاحلة وذلك حنو قلنسوة وقلنس وسفينة وسفني ودواة ودوي وثأية وثأي وراية وراي وغاية وغاي 

ز أن تكون عمام ليس من هذا لكنه تكسري عمامة فيكون ألف عمامة وعمامة وعمام على انه قد جيو
كألف رسالة وألف عمام كألف ظرافة وشراف وجاء تكسري فعال على فعال من حيث كانت فعال 

اخت فعيل يف زيادة حرف املد يف موضع واحد وكون كل واحد منهما ثالثياً فكما جاء عنهم ظريف 
 تكسري فعال على فعال ومثل ذلك قوهلم درع دالص وأدرع وظراف وكرمي وكرام كذلك استجازوا

دالص وناقة هجان ونوق هجان فإذا جاز ذلك فيما ال تاء تأنيث فيه كان فيما هي فيه أمثل ألجل ذلك 
  .القدر بينهما من خالف اللفظ

  حريث بن عتاب 

    

wعال غري وصف وهي الكأل مرفأ وأما عتاب فمرجتل علماً وهو أحد األمساء اجلائية على ف. قد ذكرنا حريثاً
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السفن واجلبان والفياد ذكر البوم واجليار الصاروج واخلطار دهن طيب وأما العقار ألحد األنبتة فال أحقق 
  .عربيته

  الكروس بن زيد 

  : هو الشديد الرأس قال

 أإبلي يأكلها الكروس  يا فقعساً وابن مني فقعس

  .وقال العجاج فينا وجدت الرجل الكروسا

   بن الحرث الكالبي زفر

الزفر الناهض حبمله وليس زفر هذا االسم منقوالً من هذا الوصف لو كان كذلك لوجب صرفه أال ترى 
إن فعالً املعدول عن فاعل ال جيوز دخول الالم عليه وذلك حنو زحل وفثم وثعل وجشم وقد قال يأىب 

ي ليس مصروفاً ليس ذا لداخلية الالم ولو الظالمة منه النوفل الزفر فدخول الالم عليه يعرفك إن زفر الذ
مسيت رجالً بزفر هذا بعد خلعك الالم عنه لوجب صرفه ألنه حينئذ كان يكون كصرد ونغر وجعل 

  .وهذا واضح وهو رأي أيب علي بتفسريه

  ابن حبناء التميمي 

  : لاحلنب ورم يف أسفل السرة ورجل أحنب وامرأة حبناء وقد حنب حينب حبنا وهو حمبون قا

  من األكراد أحبن ذي سعال  من نتاج شيخ سوء وكانت

  : وأما متيم ففعيل مبعىن فاعل ومعناه تام إال أن متيماً أبلغ معىن من تام قال زهري

  تميم قلوناه فاكمل خلقه  وعرته يداه وكاهله فئم

  : والتميم أيضاً مجع متيمة أي املودة قال

 ئدها التميمفي قال وتعقد  تعوذ بالرقى من غير خبل

   الفرزدق

  .مجع فرزدقة وهو قطع العجني غري خمبوزة ويقال بل الرغيف فرزدقة ويقال إنه فتات اخلبز

  أبو حزابة التميمي 
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  .حزبين األمر حيزبين حزابة واألمر حازب وحزبت إذا اشتد عليك

  بغثر بن لقيط االسدي

أنه من معىن األبغث وهو من خساس الطري وضعافها البغثر األمحق الضعيف قال ليعلمن البغثر بن البغثر ك
ولست أقول إن الراء زائدة كما قال أمحد بن حيىي إن الباء من زغدب زائدة ألنه أخذه من الزغبة إن الباء 

من زغدب زائدة ألن آخره من الزغد وهو اهلدير يقطعه البعري من حلقه هذا ما ال استجيزه وأعوذ باهللا 
ميد زأراً وهديراً زغدباً وأحسن الظن بأيب العباس أن يريد ما نذهب حنن إليه يف حنو من مثله قال الراجز 

سبط وسبطر ودمث ودمثر ولؤلؤ وآلل وجعفة وجعفلة من اا أصول تقاربت وليست من واد واحد 
 وأما قوله وهديراً زغدبا فمنصوب بفعل آخر غري هذا الظاهر وليس عندي حمموالً عليه وال معطوفاً على

قوله زأراً وذلك إنه قال ميد زأراً من حيث كان الزئري من األصوات املمتدة وأما الزغد فقد تقدم إنه 
الصوت خترجه مقطعاً فقد اختلفا إذاً فكأنه قال ميد زأراً وهو يرجع هديراً زغدياً فقد علمت بذلك إنه 

ان يف هذا املعىن وهذا عندي أحد ما من باب قوله متقلداً سيفاً ورحماً وتلك األبيات اليت ينشدها الفريق
يدل على إن العامل يف املعطوف غري العامل يف املعطوف عليه أال ترى إنه ههنا قد أضمر عامل ثان ال 

  .حمالة وإذا ثبت ذلك مما ال خالف معه حكم به على املختلف فيه

  كنزة أم سلمة بن يرد المنقري صاحب ذي الرمة 

رته كضربته أضربه ضربة تريد املرة الواحدة وأما املنقر فهي الركى كرتة منقول من كرتت الشيء أك
  .الكثرية املاء وهو أيضاً منقر احلديد وتكسريه مناقر وأما تكسري مناقر الطائر فمناقري

  شبرمة بن الطفيل 

هي واحدة الشربم وهو نبت حار حيدر الطبيعة ويف احلديث إنه رآها تدق الشربم فقال إنه حار بار 
م بعضهم إن الطفيل تصغري طفل وذلك إنه استهواه املعىن فلم ينعم النظر ومثل فعيل ليس من أمثلة وتوه

  : التحقري احملدودة املفروزة أعين فعيال وفعيعال وفعيعيال قال الشاعر

  يا رب ال ترجع الينا طيفال  فارقت ام الحديد كهدال قد

وطفل وقد قدمنا ذكره وحكى أبو احلسن أو غريه قال فأما عامر بن الطفيل فيحتمل أن يكون حتقري طفل 
  .سألت أعرابياً كيف تصغري حبارى فقال حربور فهذا حتقري على املعىن ال على طريق الصنعة

w  مسكين الدارمي 
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قد حكى يف مسكني مسكني بفتح امليم وهو شاذ ومثله يف الشذوذ من هذا النحو منديل وأما دارم فيقال 
 من حتته وهو تقارب اخلطوبه وعكرشة دروم لتقارب فروجها يف العدو قال من الرجل حبمله يدرم

  : الشاعر

بذي الضمران عكرشة دروم  عقاب غردة اشأزتها هوي  

  عمرو بن قميئة 

    

قمؤ الرجل وغريه قمأة وهو قمئ وامرأة قمئة ويقال قمؤت االبل تقمأ قموءاً إذا مسنت ويقال أيضاً 
  .هاقمأت املرأة إذا صغر جسم

  إياس بن القائف 

قد ذكرنا اياساً وأما القائف فاسم الفاعل من قاف يقوف يف معىن قفا يقفو يقال قفوت الشيء وقفيته أي 
  .جئت من قفاه ومنه القافة مجع قائف وهم الذين يتبعون آثار السارية

  سالم بن وابصة 

ار وحنوها فهي وابصة وبص الشيء يبص وبيصاً ملع وبرق يف معىن بص يبص بصيصاً ووبصصت الن
ووبيص كل شيء بريقه قال يف هامة كالقمر الوباص وقد قالوا ما يف الرماد بصوة أي ما فيه شررة وال 

مجرة وكأنه من هذا األصل وإن مل يكن منه على حد ما تقول يف قفت وقفوت واألفعلى والفوعة وكان 
  .أبو علي كثرياً ما يتأنس ذا النحو من االستقراء

  ط بن بدل القريعي المعلو

هو اسم املفعول من قوهلم علطت البعري إذا ومسته يف عرض خده وعلطته أعلطه علطاً فأما نفس السمة 
  .فهي العالط

  منظور بن سحيم 

يقال نظرت الشيء يف معىن انتظرته وهو منظور وأنا ناظر وعلى هذا فما يسأل عنه من معاين املولدين 
w  : قول بعضهم
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 ال يتعطر والطيف  اتاك معطراً طيف

  طرباً وزينب تنظر  زينب فلثمته من

وفيه عندي جوابان أحدمها أن يكون الطيف هو زينب نفسها فيكون حينئذ من باب قوله يأىب الظالمة 
وهي نفسها دار " هلم فيها دار اخللد"منه النوفل الزفر وهو نفسه النوفل الزفر وكذلك قول اهللا عز وجل 

 النحو يف كتابنا هذا وغريه فكأنه كيف قال طيف من زينب أتاك متعطراً وقد نبه اخللد وقد تقدم هذا
بقوله والطيف ال يتعطر على ما أردنا أي إمنا يكون هو إياها ال طيفاً على احلقيقة وزاد يف تأكيد ذلك 

 ظاهر بقوله وزينب تنظر أي إذا كان هو هي فال حمالة اا حاضرة ناظرة إىل ما جيري هناك فهذا وجه
والوجه اآلخر أن تكون هي أهدت إليه طيفها وأزارته خياهلا وقوله وزينب تنظر يف هذا الوجه أي تنتظر 
عوده إليها ومعىن قوله معطراً يف هذا الوجه أي انه التذ حلاله ونعمت به نفسه كما قال وجدت ا طيباً 

 وقد جيوز أن يكون سحيم وان مل تطيب وأما سحيم فتحقري ترخيم أسحم والسحم ضرب من الشجر
  .حتقريه

  حاتم بن عبد اهللا 

  : احلامت الغراب ألنه حيتم بالفراق قال الشاعر

  يقول عالني اليوم واٍق وحاتم  بهياب إذا شد رحله ولست

  .الواق الصرد واحلامت الغراب

  ابن الزبير األسدي 

  : الزبري احلمأة قال الشاعر

  ن آل الزبير الزبيرافالقوا م  جرب الناس آل الزبير وقد

  .والزبري أيضاً الكتاب املزبور أي املكتوب قال كما رأيت املهرق الزبريا

  حجية بن المضرب 

  : جيوز أن يكون حتقري حجاة وهي الفقاعة من املطر وحنوه تعلو املاء قالت

 وعيني كالحجاة من القطر حزاقاً  أقلب طرفي في الفوارس ال أرى
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ة تصغري حجوة بعد التسمية ا يقال حجاه حيجوه وهو حاج واملرة منه حجوة وقد جيوز أن يكون حجي
  : مبرتلة الدعوة والغزوة قال العجاج

  عكف النبيط يلعبون الفنزجا  فهن يعكفن به إذا حجا

وقد جيوز وجه ثالث وهو أن يكون حجية حتقري حجي وهو العقل غري انه علق على مؤنث فلما حقر 
نك لو مسيت امرأة ببكر أو عمر ولقلت بكرية وعمرية وجيوز غري هذا مما يطول كأن دخلته اهلاء كما ا

يكون حتقري ترخيم حاج علماً ملؤنث أيضاً أو ترخيم حتقري حجو علماً ملؤنث أيضاً أو حتقري ترخيم حمتاج 
  .علماً ملؤنث كل ذلك جائز

  المقنع الكندي 

  : قنع قال الشاعراملقنع الرجل الالبس سالحه وكل مغط رأسه فهو م

 إذا به تلفعا قناعه  ضرباً يبز البطل المقنعا

  قيس بن الخطيم 

  .مسي بذلك ألنه خطم أنفه أي كسر فهو فعيل يف معىن مفعول

  محمد بن أبي شحاذ الضبي 

شحاذ علم غري منقول واجيز مع هذا أن يكون يف األصل مصدر شاحذين يشاحذين شحاذاً إذا راسلك 
  .لسيف وغريهوضاهاك يف شحذ ا

  حرقة بنت النعمان 

  : هذا اسم مرجتل غري منقول وحرقة هذه وأخوها حرق مها ابنا النعمان وفيهما يقول الشاعر

  وال حريقاً وأخته حرقه  باللّه نسلم الحلقة نقسم

    

 انه احللقة السالح وينبغي أن يكون أراد احللقة يعين حلقة الدرع وحنوها اكتفاء بالواحد عن اجلماعة مث
حرك العني مضطراً كما قال رؤبة مشبة األعالم ملاع اخلفق يريد خفق السراب وكقول زهري خاف 
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العيون فلم ينظر به احلشك يريد حشك الدرة أي اجتماعها وحكى أبو عثمان عن األصمعي قال قلت 
  : ألعرايب وحنن باملوضع الذي ذكره زهري يف شعره ملا قال

  ماء بشرقي سلمي قيد أو ركك  كماستمروا وقالوا إن مشرب ثم

أتعرف رككاً فقال قد كان هنا ماء يسمى رككا قال آخر وحامل املئني بعد املني واأللف يريد األلف 
  : من العدد واملئني وقال آخر

 استدرن الينا ليلة النفر ثم  قضين حجاً وحاجاٍت على عجل

  .لكوالنعمان علم مرجتل أيضاً كما أن نعمان اسم موضع كذ

  الحكم بن عبدل 

الالم يف عبدل زائدة ومثاله فعلل والالم األخرية زائدة غري مكررة ولعمري انك لو مثلت جعفراً أيضاً 
لقلت فيه فعلل غري إن الالم الثانية تكرير األصل والم فعلل من متثيل عبدل زائدة البتة كنون رعشن 

ضربت وكررت الباء ألا أصل إذا وخلنب وعلجن ولو بنيت مثل جعفر وسلهب من ضربت لقلت 
قابلت ا أصالً ولو بنيت مثل عبدل منه لقلت ضربل ومن خرج خرجل ومن صعد صعدل وهذا بيان 

منري ومثل عبدل يف زيادة المه قوهلم يف زيد زيدل ويف األفحج فحجل وقالوا ذلك وأولئك وهنالك 
 ان المها زائدة وأخذها من العنس وقد وقالوا قصمة وقصملة وذهب حممد بن حبيب يف قوهلم عنسل إىل

  .مر بنا من هذا النحو أكثر من هذا

  الصلتان العبدي 

الصلتان املاضي املنصلت يف أمره وشأنه ومنه سيف أصليت أي بارز مشهور قال رؤبة كانين سيف ا 
  .أصليت

  جران العود 

  : ولهاجلران باطن عنق البعري والدابة ويقال إن هذا الشاعر مسي بذلك لق

  رأيت جران العود قد كاد يصلح  حذراً يا جارتي فانني خذا

  بعض القرشيين 
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  : القياس على مذهب صاحب الكتاب يف االضافة إىل قريش قريش كما قال

سريع إلى داعي الندى والتكرم  قريشي عليه مهابةٌ بحي  

 القوم إذا جتمعوا وذلك لتجمع فأما قريش املنسوب إليه القبيلة فيقال انه مسي بذلك من قولك تقرش
قريش ويقال ان قريشاً دابة من دواب البحر ويقال أيضاً تقرش الرجل إذا ترته عن مدانس األمور قال 

  .وبنا مسيت قريش قريشاً

  ابن هرمة 

اهلرم ضرب من النبت مسي بذلك كما مسي ضرب آخر من النبت أبيض الشيحة لبياضه وأظن اهلرم 
  . فكأنه من اهلرم وهو إىل ضعفضعيفاً وواحدته هرمة

  أبو الربيس الثعلبي 

هو حتقري الربس وهو الضرب باليدين يقال ربسه بيديه إذا ضربه ما وداهية ربساء أي شديدة ودواه 
ربس وجاءنا بأمور ربس ودبس أي شديدة وكأنه من مقلوب رسب أي استقرت الداهية وثبتت 

  .ومتكنت كما قيل هلا مصيبة

  العجالن عبد اهللا بن 

  : العجالن املستعجل قال النابغة الذبياين

  عجالن ذا زاد وغير مزود  آل مية رايح أو مغتدي من

  : رجل عجالن وامرأة عجلى وقوم عجال أخربنا حممد بن احلسن عن أمحد بن حيىي بقول الشاعر

 الذي سألوا أمسى لمجهودا قال  مروا عجاالً فقالوا كيف صاحبكم

  قيني أبو الطمحان ال

الطمحان فعالن من طمح بأنفه وبصره إذا تكرب قال العجلي أحطم أنف الطامح املطهم والقني عندهم 
احلداد وكل صانع قني ومن أمثاهلم إذا مسعت بسرى القني فاعلم انه مصباح أي يصبح عندك فال يربح 

  : ألنه كذاب قال

  ث ال تدريفخف رجمتي ترديك من حي  عشت يا ابن القين بعدي بالقدر فإن
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  : والقني أيضاً موضع القيد من البعري قال ذو الرمة

 وانحسرت عنه األناعيم فينيه  دانى له القيد في ديمومة قذف

  نفر وهو جد الطرماح 

  : نفر الناس من مىن وغريها ينفرون نفراً قال الشاعر

 يفرق بيننا النفر حتى  ما نلتقي إال ثالث منى

  .ا فنفر أحدمها صاحبه أي شرفه وفخره قال واعترف املنفور للنافروتنافر الرجالن أي تفاخر

  توبة بن الحمير 

    

دخول الالم على احلمري علماً أمثل منه يف دخوله على الثعلب وذلك إن التحقري ضرب من الوصف يلحق 
 الفعل الكلمة ولذلك مل جيز دخول التحقري يف األفعال من حيث كانت األفعال ال توصف وإمنا ال يوصف

خمافة انتقاص احلال به عن سابقة وضعة وذلك إن الفعل هو املفاد وإمنا يفاد من حيث كان منكوراً أبداً 
والوصف يكسب املوصوف ضرباً من االختصاص والفعل يف غاية البعد عن االختصاص فلم يالقه 

معىن رجيل امنا هو الوصف وال ميا هو يف حكم الوصف والتحقري هو يف حكم الوصف معىن أال ترى جتد 
رجل صغري ولذلك حلقت الياء يف حتقري املؤنث الثالثي غري ذي التاء حنو هند ومجل وقدر ومشس إذا قلت 

هنيدة ومجيلة وقديرة ومشسية من حيث لو كنت وصفت لقلت هند صغرية وقدر الصغرية فإذا ثبت إن 
واً من حلاقها يف الصغري فتكون الالم فيه التحقري ضرب من الوصف يف املعىن كان حلاق الالم يف احلمري حن

مع تعريفة مثلها يف الوليد وحنوه ولبس كذلك الثعلب ألنه ال حتقري فيه فيضاع به الصفة وامنا باب حلاق 
الالم يف العلم الوصف حنو احلارث والعباس ولوال ما يف الثعلب من معىن النكر واخلبث ملا حلقته الالم وهو 

  .علم فاعرف ذلك

  ميادة ابن 

هي فعالة من ماد مييد رجل مياد وامرأة ميادة إذا متايل مهتزاً من سكر أو ترف وجيوز أن يكون فيعالة منه 
  .وفوعالة أيضاً

w  أبو دهبل 
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  .دهبل منقول وهو يف األصل اسم طائر

  ابن أبي دباكل الخزاعي 

  .دباكل علم مرجتل وليس منقوالً من جنس

  نصيب 

لناصب اجلاد يف سريه يقال نصبنا السري نصباً إذا رفعوه وكل شيء رفعته فقد حتقري ناصب على الترخيم وا
  .نصبته وقد جيوز أن يكون حتقري نصب هذا بعد أن مسي به فزال عن مصدريته

  أبو حية النميري 

جيوز أن يكون كين بواحدة احليات وجيوز أن يكون كين حبية تأنيث حي من قوهلم رجل حي وامرأة حية 
ا كعائشة وحي منه كمعمر وحيىي امسي رجلني وجيوز أن يكون حية من هذا الفعلة الواحدة فحية يف هذ

من حييت مثل عييت يف النطق عية واحدة وجيوز أن يكون املرة الواحدة من حويت وأصلها على هذا 
حوية فغريت كطويت طية وشويت اللحم شية ولو نسبت إليها على هذا لقلت حووي وعلى ما قيل 

  .حيوي

  بو القمقام األسدي أ

القمقام السيد وهو يف األصل البحر ألنه جمتمع املاء وشبه الرجل به الجتماع األمور إليه يقال قمقم اهللا 
عصبه أي مجعه وقبضه وقالوا حبر قمقام فأجروه عليه وصفاً ورجل قمقام وقماقم للسيد قال العجاج من 

ال العجاج أيضاً وقمقمان عدد وقمقم والقمقان خر يف قمقامنا تقمقما شبه عددهم وكثرته بالبحر ق
  .صغار القردان الواحدة قمقامة ومسي بذلك الجتماع جسمه وانضمام أجزائه بعضها إىل بعض

  عمرو بن األيهم 

األيهم الرجل الشجاع ويقال أيضاً األصم واأليهمان السيل واجلمل اهلائج ويقال أيضاً السيل واحلريق 
مؤنثة يهماء وهي األرض اليت ال يهتدى هلا كما إن هذه األشياء ال يهتدى هلا وكل هذه معان متقاربة و

  : قال األعشى

w صوت فيادها يؤرقني  ويهماء بالليل غطشى الفالة
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  عملس بن عقيل بن علفة 

  .العملس الذئب وقد ذكرنا أمساءه وذكرنا علفة فيما مضى

  زميل بن أبير 

  : وت مع اجللبة كصوت اجلوف أيضاً أنشد أبو احلسنجيوز أن يكون حتقري ترخيم أزمل وهو الص

  وتسمع من تحت العجاج لها ازمال  لثات الخيل عن لهواتها تضب

وأما أبري فيكون حتقري أبر بعد التسمية به وهو من قولك أبرت النخل آبره . وجيوز أن يكون حتقري زمل
ه بابرا وجيوز أن يكون أبري حتقري وبر وهي دابة أبراً إذا أصلحته أو من أبرته العقرب تأبره أبراً إذا لبست

أصغر من السنور طحالء اللون قصرية الذنب وأصله على هذا وبري فلما انضمت الوار ضماً الزماً قلبت 
  .مهزة على املعتاد يف ذلك

  عمارة بن عقيل 

يش قال ال أدري هو اسم علم مرجتل قال الليث قلت أليب الدقيش ما الدقش قال ال أدري قلت فما الدق
  .قلت أفاكتنيت مبا ال تدري ما هو فقال امنا األمساء والكىن عالمات

  قعنب بن أم صاحب 

  .القعنب الشديد الصلب من كل شيء فهو منقول

  قرواش بن حوط القيني 

قرواش علم مرجتل وهو فعوال من قرش وحوط مصدر حطته أحوطه حياطة وحوطاً أنشد أبو زيد يف 
  : نوادره

  وصادف حوطاً من أعادي قاتل  وجدي منذراً في ردائه وكفنت

  سويد بن مشنوء 

    

هو اسم املفعول من شنئته اشنرأه شنأ وشنأ وشناء وشنآناً ومشنأة ومشنوءة أي أبغضته وهو مشنوء ومن 
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قرأ وال جير منكم شنآن قوم احتمل أمرين أحدمها أن يكون معناه بغيض قوم واآلخر أن يكون بغض قوم 
  : د أبو زيدوأنش

 عنك بما يراك شنآنا بالبين  ثم استمر بها شيخان مبتجح

  : وقال األحوص

 الم فيه ذو الشنان وفندا وإن  وما العيش إال ما تلذ وتشتهي

  : ومثله الليان مصدر لويت الغرمي أي مطلته ومن أبيات الكتاب

 االفالس والليانا مخافة  قد كنت داينت بها حسانا

   معدان بن عبيد

  .هو اسم علم مرجتل وهو فعالن من لفظ م ع د

  يزيد بن قنافة 

القنف صغر االذنني وغلظهما رجل أقنف وامرأة قنفاء قيل وبه مسي الرجل قنافة ورجل قناف إذا كان 
ضخم األنف ويقال هو الطويل اجلسم فقد جيوز أن تكون اهلاء يف قنافة قد حلقت للمبالغة وجيوز أيضاً أن 

ضرباً من ضروب تغيري األعالم كما إن اهلاء يف رواحة قد جيوز أن تكون كذلك وقد جيوز يكون حلاقها 
  .أن يكون قنافة علماً مرجتالً من غري طريق الصنعة اليت ذكرنا

  شعيث 

  .حتقري شعث وإن شئت كان حتقري أشعث على الترخيم

  وضاح بن إسماعيل بن عبد كالل 

  .كالل علم مرجتل وليس منقوالً من جنس

  جواس بن القعطل الكلبي 

جواس فعال من جاس البلد جيوسه إذا وطئه ودوخه ورجل جواس للبالد فهو منقول من الوصف وأما 
  .القعطل فمرجتل علماً وليس منقوالً
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  مالك بن أسماء 

ذكر سيبويه أمساء يف مجلة األمساء اليت آخرها زايدتان زيدا معا فحذفا يف الترخيم معاً حنو سكران وبصرى 
ومسلمات وأشباه ذلك وتتبع أبو العباس هذا املوضع على سبيويه فقال مل يكن جيب أن يذكر هذا االسم 
يف مجلة هذه األمساء من حيث كان وزنه افعاال ألنه مجيع اسم وذهب أبو العباس إىل انه امنا منع الصرف 

د وزينب وقال أبو بكر يف العلم املذكور من حيث غلبت عليه تسمية املؤنث به فلحق عنده بباب سعا
تقوية لقول سيبويه انه يف األصل ومساء مث قلبت واوها مهزة وان كانت مفتوحة وذهب يف ذلك إىل باب 
أحد وأحم واناة وابلة الطعام وأج وج اسم موضع وكأن أبا بكر امنا شجع على ارتكاب هذا القول ألن 

د يف الكالم تركيب ء س م تطلب لذلك وجهاً سيبويه شرعه له وذلك انه ملا رآه قد جعله فعالً ومل جي
فذهب إىل البدل وقياس قول أيب العباس ان تنصر أمساء نكرة وأما على مذهب صاحب الكتاب فاا ال 
تنصرف نكرة ومعىن قول سيبويه وأيب بكر فيهما أشبه معىن أمساء النساء وذلك اا عندمها من الوسامة 

ساء من معىن كوا مجع اسم وينبغي أن يكون سيبويه يعتقد فيها وهو احلسن فهذا أشبه يف تسمية الن
اعتقاد أيب بكر إذ ليس معىن هذا التركيب الظاهر على ان سيبويه قد تناول عني سيد على ظاهرها فحكم 

بكوا ياًء وان مل جيد تركيب س ي د وهذا موضع نظر وحنن باذن اهللا نذكره يف كتابه أصول العربية 
  .تكلمني والفقهاء ال على ما أورده أبو بكر يف اصولهعلى مذهب امل

  ريعان 

ويقال ربعان أما ربعان فاسم مرجتل علماً وهو فعالن من ر ب ع وأما ريعان فمنقول من ريعان السراب 
وهو تردده يقال تريع السراب وتريه فهو فعالن منه وجيوز أن يكون ريعان فيعاالً من رعن اجلبل وهو 

قدم منه والتقاؤمها ان السراب يلتقيك بأوله ومقدمته ويشهد هلذا القول الثاين قول األنف البارز يت
  : الشاعر

  بين الضحى وبين قيل القيال  رعن اآلل منه في اآلل كأن

   بدا دهامج ذو اعدال إذا

  أبو العتاهية 

  : العتاهية من التعته وهو التحسن والتزين قال رؤبة

w   التصابي وعن التعتهعن  لجاج ما يكاد ينتهي بعد
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابن جنيالمبهج   57 

  .وقال أيضاً يف عتهي اللبس والتقني وكأن العتاهية مصدر كالكراهية وأجازوا فيه العتاهة كالكراهة

  بنت وقدان 

  .وقدان علم مرجتل وهو فعالن من و ق د

  عتيبة بن بجير المازني 

 وأسكفته السفلى وان جيوز أن تكون حتقري عتبة الباب وهي أسكفته السفلى وقال قوم بل عتبته العليا
  .كان عتيبة حتقري عتبة فغري هذا وعتبة علم مرجتل غري منقول

  مرة بن محكان التميمي 

  .حمكان علم مرجتل وهو فعالن من م ح ك

  سالم بن قحفان 

  .قحفان علم مرجتل وتركيبه من ق ح ف

  رجل من بهراء 

    

ا األر للعرق يف الصلب فليس مبذكر لكن وامسه فدكي راء مرجتل علماً غري منقول وال مذكر هلا فأم
التقاؤمها تركيب اتفق يف اللغة مبرتلة سلمان وسلمى وليس سلمان من سلمى كسكران من سكرى ألن 

وأما سلمان وسلمى فعلمان . فعالن صاحب فعلى بابه الوصف كغضبان وغضيب وعطشان وعطشى
لم مرجتل وكأنه مع ذلك منسوب إىل فدك وأما فدكي فع. مرجتالن وليس من الوصف يف قبيل وال دبري

  .وهو موضع

  العرندس الكالبي 

  : العرندس هو البعري الشديد قال جرير

  وكل عرندس ينفي اللغاما  بها العساقل موجدات تشق
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  شقران مولى سالمان من قضاعة 

. ه إال علماًوهو علم مرجتل وقد ميكن أن يكون مجع شقر كأمحر ومحران وأصلع وصلعان غري انا مل نسمع

  .وأما قضاعة فعلم مرجتل وهو من قولك تقضع القوم إذا تفرقوا. وأما سالمان فشجر واحدته سالماته

  ليلى األخيلية 

ليلى علم مرجتل وقد قالوا ليلة ليالء فقد جيوز أن تكون ليلى هذه مقصورة من ليالء فيكون ذلك من 
  .ونه قال فما طائري فيها عليك بأخيالتغيري األعالم واألخيل الشقراق ومسي بذلك لتخيل ل

  العجير السلوي 

  : حيتمل أن يكون حتقري عجر يقال حافر عجر أي صلب شديد قال

  سلط السنبل ذي رسع عجر  شمر أخه ذي جبب سايل

  : وجيوز أن يكون تصغرياً أعجر على الترخيم يقال كبش أعجر وبطن أعجر إذا كان ممتلئاً جداً قال عنترة

  متخدداً وبطونكم عجر  نة ما لمهركمزبي أبني

  .وسلول علم مرجتل غري منقول

  عمرو بن االطنابة أحد بني الخزرج 

االطنابة سري احلزام تكون عوناً لسريه إذا قلق قال سالمة يركضن قد قلقت عقد األطانيب واالطنابة أيضاً 
لريح اجلنوب أخربنا بذلك حممد بن وأما اخلزرج فا. سري يشد يف وتر القوس العربية واالطنابة املظلمة

  .احلسن عن أمحد بن حيىي

  عبد اهللا الحوالى من األزد 

  : احلواىل اجليد الرأي وهو فعاىل من احليلة قال ابن أمحر

 حوالي واني حذر اني  هل ينسأن يومي إلى غيره

  .وبنو حوالة حي من العرب وأحسب عبد اهللا هذا منهم

  عمرو بن األهتم 
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ملكسر الثنايا والرباعيات هتم فاه يهتمه هتماً وهتم الرجل يهتم هتماً ورجل أهتم وامرأة هتماء األهتم هو ا
واألهامت واهلتم مثل األحاوص واحلوص يف التكسري جلماعة اسم كل واحد منهم قال الفرزدق وجلت عن 

  .وجوه األهامت

  الهذيل بن مشجعة البوالني 

  .هو علم مرجتل وهو مفعلة من ش ج ع

   العزيز بن زرارة عبد

  .هو علم مرجتل وهو فعالة من زرو

  حماس بن ثامل 

قد ميكن أن يكون محاس مجع أمحس وهو الرجل الشديد كسر أفعل على فعال كأعجف وعجاف ومسي 
وذو محاس موضع معروف وقد جيوز أن يكون محاس من . الرجل باجلمع كما مسي بكالب وامنار ومعافر

  .وأما ثامل ففاعل من الثمل وأظنه وصفاً. ساً إذا تشادوا واقتتلواحتامس القوم حتامساً ومحا

  النابغة الذبياني 

يقال ذبنت شفته مبعىن ذبت أي ذبلت من العطش وينبغي أن يكون ذبيان منه والذبيان شعر عرف الدابة 
  .أظنه عن ابن األعرايب

  العكلي 

 الكليب وهو من قوهلم عكلت الشيء عكل اسم أمة حضنت أبا بطن من العرب فسمي ا كما ذكر ابن
  : أعكله وأعكله عكالً إذا مجعته بعد تفرقه قالت

 تشل إلى الربيس وتعكل نعماً  وهم على هدف األمير تداركوا

  أبو كدراء العجلي 

  .هي تأنيث أكدر يوم أكدر وليلة وغدير أكدر وكدر ونطفة كدراء وكدرة وكدر املاء وكدر

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابن جنيالمبهج   60 

  سوادة اليربوعي 

رجتل وقد قالوا بياض وبياضة وسواد وسوادة ومل أمسع سوادة يف هذا النحو وقد يكون هذا من هو علم م
  .خاص العلمية

  حطائط بن يعفر 

احلطائط هو الصغري احملطوط من كل شيء وهو أحد األمساء اليت زيدت اهلمزة فيها غري أول ومثله ما تبعه 
  : من قوهلم بطائط قالت

  لظبي بجنب الغائطكاثر ا  إن حرى حطائط بطائط

    

ومنها النيدالن للجاثوم مثاله فيعالن يدل على زيادة اهلمزة قوهلم يف معناه النيدالن ومنها شأمل ومشأل 
وجرايض لقوهلم يف معناه جراوض وأما صوائق ففي مهزته نظر مع اا عندنا غري زائدة ولكن النظر منه يف 

وأما يعفر . ابنا هذا ومنها ضهياء لقوهلم يف معناه امرأة ضهياءكوا أصالً أو بدالً وقد ذكرته يف صدر كت
فمنقول مبرتلة يزيد ويشكر وتغلب يقال عفرت الزرع إذا سقيته أول مرة وعفرت النخل إذا فرغت من 

لقاحه وعفرت الرجل يف التراب أعفره وفيه ثالث لغات يعفر ويعفر ويعفر فمن فتح الياء فقياسه اال 
ن الفعل مبرتلة يشكر ومن ضم الياء فقياسه ان يصرف لزوال مثال الفعل وذلك ان يصرف للتعريف ووز

باب ما ال ينصرف ألجل الصورة امنا يراعى فيه اللفظ اال تراك لو مسيت رجالً بشد ومد أو قيل أو بيع 
لصرفت وان كان األصل شدد ومدد وقول وبيع ألنك ملا أصرته إىل شد ومد وقيل وبيع أشبه باب 

  . وديك وقيل وكذلك لو مسيت رجالً بأنظر مل تصرفه معرفة ولو مسيته بأنظور من قولهكروبر

 حيثما سلكوا أدنو فأنظور من  وإنني حيثما يسري الهوى بصري

لصرفته لزوال مثال الفعل وكذلك لو مسيته بيذهب مل تصرفه معرفة فإن مددت فقلت يذهاب صرفته 
فيه اللفظ وقال أبو احلسن يف يعفر يترك الصرف فراعى أصله من وذلك أن باب ما ال ينصرف إمنا يراعى 

فتح يائه وقد ميكن أن يفرق بينه وبني شد ومد وقيل وبيع بأن يقول أصل هذا مرفوض غري مستعمل وأما 
يعفر فأكثر ما يستعمل مفتوح الياء وإمنا ضم اتباعاً فجاز أن يراعى أصل هذا اجلواز استعماله ومل جيز أن 

صل شد ومد وقيل المتناع استعماله وهذا فرقها ويف املوضع بقية من النظر وأما يعفر فكيكرم فال يراعى أ
  .سؤال يف ترك صرفه

w  جؤية بن النضر 
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حيتمل أن يكون حتقري جؤوة غري أنه ألزم التخفيف كالنيب والذرية والربية فيمن أخذها من ذرأ يذرأ 
ل وهو ضرب من التخفيف وأصلها جويوة فأبدلوا الواو ياًء لكوا واخلابية ويرأ وبابه إال أن النيب ألزم البد

الماً بعد ياء ساكنة ومن قال يف أسود أسيود مل يقل هنا إال باالعالل لكون واو جؤوة الماً وحيتمل أن 
يكون حتقري جياوة وهو ما حيط من القدر وأصلها على جؤوياة ألف مكسورة ال يلفظ ا فقلبت ألف 

قبلها ياء فصارت جويوة مث قلبت الالم قبلها ياء فصارت جويية هذا كله بعد أن أبدلت اهلمزة فعالة للياء 
النفتاحها والضمة قبلها وإرادة ختفيفها واواً فلما اجتمعت ثالث ياآت األوىل ساكنة والثانية مكسورة 

 قلت معية حذفت اآلخرة كما حذفت من آخر حتقري أحوى إذا قلت أحي ومن آخر حتقري معاوية إذا
فصارت جوية وجيوز أيضاً يف جواية أن تكون حتقري اجلية وهو املاء املستنقع الفاسد وأصلها جوية ألا 

من جوا جوفه أي ذوى والتقاؤمها إن الفساد شامل لكل منهما فلما اجتمعت الواو والياء على هذه 
النية فلما حقرا فزالت الكسرة الصورة قلبت الواو ياء وأدغمت يف الباء فصارت جية مبرتلة الطية و

عادت الواو كما تقول يف حتقري الطية والنية طوية ونوية ولو كسرت جية لقلت جوى ومل جيز جياً على 
  .قيمة وقيم لئال جتمع يف جيا اعالالن

  زرعة بن عمرو 

  .هو اسم مرجتل وهو فعلة من زرع

  عبد اهللا بن الحشرج 

  : احلشرج هو احلسي قال

  شرب النزيف ببرد ماء الحشرج  آخذاً بقرونهافاها  فلثمت

  ملحة الجرمي 

  : ماء ملح وتربة ملحة ومياه ملحة وهو وصف كنضو ونضوة ونقض ونقضة قال

  بنفسي وأهلي األولون وماليا  مياهاً ملحة فكرهتها وردت

  طريح بن إسماعيل الثقفي 
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ري انه حقر بعد ان مسي به وقد قدمنا جيوز أن يكون طريح حتقري طرح من قولك طرحت الشيء طرحاً غ
فساد حتقري املصدر النتقاض الغرض فيه وجيوز أيضاً أن يكون ترخيم طارح أو أطريح أو حنو ذلك من 

الثالثية ذوات الزيادة وعلى ذكر طريح فحدثين أبو احلسن فارس بن اليمج وكان قصداً يف أدبه قال 
  : جم جملساً فيه مغنية فغنت لطريح بن إمساعيلحدثين أبو علي بن األعرايب قال حضر بعض الع

 تعطف عليك الحني والولج  ابن مسلنطح البطاح ولم أنت

 ألعراقك التي تشج طوبى  لفرعيك من هنا وهنا طوبى

 عليه كالهضب يعتلج موج  قلت للسيل دع طريقك وال لو

  في سائر األرض عنك منعرج  أو ساخ أو لكان له الرتد

    

وحنو من هذا ما حدثين به أبو الفرج علي بن . جمي من يهجى ذا فقال له ابو علي أنتفقال األع
  : احلسني قال حضر كجة خادم املقتدر جملساً فيه مغنية فغنت

  أنيقاً وبستاناً من النور حاليا  نزلنا منزالً طله الندى ولما

اً من النور حلقيق بأن يفعل بأمه، ال قال فقال له أبو إسحق الطلحي وكان حاضراً نعم ان بستاناً خالي
وأما ثقيف فيمكن أن يكون فعيالً يف معىن مفعول من قوهلم ثقفت الشيء أثقفه ثقافة . يكىن أبو إسحق

وثقوفة إذا حذقته أو من ثقفت الرجل إذا ظفرت به وهو مثقوف وثقيف منهما مجيعاً واسم ثقيف قسي 
ول صاحب الكتاب ثقيفي وهو على قول أيب العباس على وامنا ثقيف لقب له وقياس النسب إليه يف ق

  .اطراد وقياس

  أمية بن أبي الصلت 

أمية حتقري امة وهي عندنا فعلة والمها واو فأما ما يدل على كوا فعلة فتكسريهم اياها على أفعل وهو 
  : آدم قال

 عبيد وآم بين أذواد اال  يا صاحبي أال الحي بالوادي

ثي ذي التاء على أفعل ما كان على فعله حنو رقبة وأرقب وأكمة وأكم وناقة وأينق وامنا يكسر من الثال
  : قال سيبويه ومل يكسروا فعله على افعال فيجب على هذا أن يكون أفأل يف بيت احلرث بن حلزة

 قالة من دونها أفال  مثلها يخرج النصيحة للقو
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 وأرجاء وأما علة امتناع العرب من تكسري مجع فال الذي هو مجع الفالة ليكون كرحى وارحاء ورجى
فعلة على افعال فهي ان حركة العني عندهم قد عاقبت تاء التأنيث وذلك ام قد قالوا يف اال ذواء حبج 
البعري حبجاً ودمث دمثاً وحبط حبطاً مث ام قالوا مغل مغلة وحقل حقلة فلما أحلقوا التاء سكنوا العني 

يف العني وبني الثاء وقالوا أيضاً جفنة وقصة ومترة فلما حذفوا التاء فتحوا العني فعاقبوا بذلك بني احلركة 
فقالوا جفنات وقصعات ومترات وهذا واضح فلما كانت حركة العني تعاقب التاء يف هذا وغريه مث 

اجتمعا يف فعله ترافعا أحكامها فكان ال فتحة يف فعلة وال تاء وإذا قدرت حذفهما صرت كأنك امنا 
رت فعالً وفعل بابه أفعل حنو كلب وأكلب وكعب وأكعب فاعرف ذلك طريقاً من هذه الصنعة كس

  : طريقاً وأما ما يدل على ان الم أمة واو فقول القتال الكاليب

  إذا ترامى بنو االموان بالعار  االماء فال يدعونني ولداً أما

  : ويقال تأميت أمة قال رؤبة

  إذا ما خندف المسميلنا   بالتعبيد والتأمي يرضون

وأما تكسريهم اياها على اموان فامنا جاء على تقدير حذف الزيادة حىت كأم امنا كسروا فعال حنو شبث 
وشبثان وبرق وبرقان ومن املعتل تاج وتيجان وقاع وقيعان وساج وسيجان وباب وبيبان مسعت 

وأما .  كالمه فتح اهللا تلك البيبانالشجري أبا عبد اهللا حممد بن عسال التميمي متيم جوثة يقول يف
  : الصلت فالبارز املشهور قرأت على حممد بن احلسن عن أمحد بن حيىي

  كما عض الشبا الفرس الجموح  عيهم بالسيف صلتاً فشد

  امرأة من اياد 

 االياد ما حبا وارتفع من الرمل وينبغي أن تكون عينه ياء كما ترى ألنه اسم ال مصدر ولو كانت واواً

لصحت حنو خوان واوان وصوار وصوان فأما صيان للتخت أيضاً فشاذ واالياد أيضاً كل ما قوي به 
  : شيء من جانبيه ومن طريق االشتقاق انه من االيد وهو القوة قال العجاج

  بركة أركان دمخ ال نقعر  ذي ايادين لهام لودسر عن

  .رملوقال أيضاً يصف الثور متخذاً منها ايداً هدفا يعين ال

  واقد بن الغطريف 
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الغطريف السيد الكرمي يقال انه يف األصل البازي وشبه الرجل به يقال باز غطريف وغطراف قال أبو 
  : طالب

  قومي وأعالهم معاً وغطرفا  للّه الذي قد شرفا الحمد

  : أي جعلهم كراماً وقال أبو الطيفانية

  ارفوعمرو وقعقاع أوالك الغط  لمن قوم زرارة منهم واني

  : وقال جعونة العجلي

  يحل دونها الشم الغطاريف من عجل  من أن تشل وأن تخف ويمنعها

  خندج بن خندج المري 

  .اخلندج كثيب أصغر من النقا ويقال رملة طيبة تنبت ألواناً ونونه أصل كذا نوجب صنعة التصريف

  بالل بن جرير 

  : ريالبالل أحد أمساء املاء واجلرير حبل الزمام قال زه

 من المحالة ثقباً رائداً قلقا  تمطو الجرير وتجري في ثنايتها

  ام النحيف 

    

يقال حنف اجلسم ينحف وحنف ينحف حنافة وهو حنيف وقد جيوز أن يكون النحيف ترخيم حتقري 
النحيف وكأن حتقري الترخيم امنا كثر يف األعالم ألمرين أحدمها أن التعريف الذي حيفظ فيه عليك حال 

ذوف منه واآلخر أن حتقري الترخيم فيه استهالك ما آثرت العرب استعماله يف الكلمة احملقرة وذلك احمل
ضرب من التعجرف على احلرف والتغيري الالحق له فكأن العلم أوىل ل ما قدمنا ذكره من اطراد التغيري 

ألزم الزيادة فلم يفارقه البتة يف األعالم ومما يدلك على ضعف حتقري الترخيم انا وجدنا ضرباً من الكالم 
فلما كان كذلك دل على عناية القوم مبا يلحقونه كالمهم من الزوائد فبقدر ذلك ما ينبغي أن يستوحش 

من حذفه وذلك حنو حوشب ومل يستعملوه اال بزيادة الواو وكذلك كوكب وكذلك اخليسفوج 
لمة وفيها زائدها فأقروه فيما اشتقوه منها والعيظموز واهلزيربان والعريقصال وأيضاً فقد اشتقوا من الك

wوذلك قوهلم فلسيت الرجل فالياء يف فلسيته بدل م واو قلنسوة وليست زيادة مرجتلة كياء سلفيت 
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وجعبيت يدلك على ذلك قوهلم تقلنس الرجل فأقروا نون قلنسوة وحافظوا عليها وجتشموا أن جاؤا مبثال 
ن أن حيذفوه فدل هذا على قوته يف أنفسهم ومتكن حرمته من غريب وهو تفعتل كل ذلك مراعاة للزائدا

حمامام ومن ذلك قوهلم قد تعفرت الرجل إذا صار عفريتاً فمثال تعفرت تفعلت ولوال ما آثره من 
استبقاء التاء الزائدة يف عفريت ملا جتشموا هذا املثال على شذوذه وانفراده وعلى هذا قالوا متسكن الرجل 

من املدرعة واملسكني واملنديل فجاؤا به على متفعل وجتشموا زيادة امليم يف الفعل وامنا هي ومتدرع ومتندل 
من خواص االسم ومثله متنطق من املنطقة ومرحبك اهللا ومسهلك وفالن يتموىل علينا أي يروم أن يكون 

ن حاهلا ومن لنا موىل وكان يسمى حممداً مث متسلم وهذه كلها شواذ غري ان سبب جميئها ما ذكر لك م
  : زعم ان العلم إذا حقر تنكر فقد ذهب عن الصواب اال ترى إىل قول األعشى

  فكان حريث عن عطائي جامدا  حريثاً زائراً عن جناية اتيت

  : يريد حارثاً وقال أيضاً القطامي ابا بثيت أما تنفك تأتكل وقال

 لها عمير بن المقيل وقل  سلم على عمرة حان الرحيل

  : وقال كثري

  من الحاج ما تدري عزيزة ماهيا  لقد طال كتماني عزيزة حاجة

  .فحقر عزة كما ترى وهي مبقاة على علميتها وهو يف الشعر كثري ال يكاد حيصى

  أبو المغطش 

  : غطش الليل وأغطشه اهللا وليل أغطش وليلة غطشاء أي مظلمة وقصرها األعشى فقال

  فيادهاصوت يؤنسني  وبهماء بالليل غطشى الفالة

وغطش الرجل فهو غاطش والغطش كالعمش يف عينيه وقد يكون املغطش اسم املفعول من غطشه اهللا يف 
  .انتهى" وأغطش ليلها وأخرج ضحاها"معىن أغطشه قال اهللا سبحانه 

آخر تفسري أمساء شعراء احلماسة أاه العبد الفقري إىل اهللا تعاىل علي بن جابر القرشي اهلامشي سنة تسع 
  ستني وستمائة و
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 2..............................................................................تفسري أمساء شعراء احلماسة
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w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابن جنيالمبهج   67 

 16.................................................................................سيار بني قصري الطائي

 16........................................................................................بعض بين بوالن
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 19...............................................................................سربة بن عمرو الفقعسي

 19..............................................................................جزء بن كليب الفقعسي

 19.........................................................................................بعض بين جرم
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 22................................................................................شبيب بن عوانة الطائي
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 23................................................................................................لقطاميا
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 36.........................................................................................أشجع السلمي
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 39..............................................................................................أبو حنش
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 39............................................................................قسامة بن رواحة السنبسي

 40................................................................................سليمان بن قتة العدوي
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 41..............................................................................غوية بن سلمي بن ربيعة

 41..............................................................................املسجاح بن سباع الضيب

 42.....................................................................بين عبد مناةحزاز بن عمرو أخو 
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 43........................................................................................األبريد الريبوعي

 43..........................................................................................سلمة اجلعفي

 44........................................................................................اخت املقصقص
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 50............................................................................................جران العود
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 53...................................................................................أبو القمقام األسدي
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 54...................................................................................قعنب بن أم صاحب
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 56.........................................................................................مالك بن أمساء
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 57............................................................................................بنت وقدان
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 59.............................................................................اهلذيل بن مشجعة البوالين
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 63......................................................................................لغطريفواقد بن ا

 64................................................................................خندج بن خندج املري

 64.........................................................................................بالل بن جرير

 64.............................................................................................ام النحيف

 65.............................................................................................أبو املغطش

  

  

  

  

  

  

  

 
To PDF: http://www.alhttp://www.al-mostafa.com 

  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.al

	Document
	  ﺔﺴﺎﻤﺤﻟﺍ ﺀﺍﺭﻌﺸ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﺭﻴﺴﻔﺘ
	  ﺎﻬﺒ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺔﻠﺠﺘﺭﻤﻟﺍ ﻡﻼﻋﻷﺍ ﺭﻜﺫ
	   ﺎﻫﺭﻴﻏ ﻥﻋ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﻘﻨﺘ ﻡﻟﻭ
	  ﺀﺍﺭﻌﺸﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻝﻭﺃ
	   ﻲﻨﺎﻤﺯﻟﺍ ﺩﻨﻔﻟﺍ
	   ﻱﻭﻬﻁﻟﺍ ﻝﻭﻐﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺜﺭﺎﺤﻟﺍ ﺔﺒﻠﻋ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	   ﻲﻨﺎﻨﻜﻟﺍ ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺀﺎﻌﻠﺒ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﻡﻭﺭﻘﻤ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ
	   ﹰﺍﺭﺸ ﻁﺒﺄﺘ
	   ﻲﻟﺫﻬﻟﺍ ﺭﻴﺒﻜ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻠﺸﻬﻨﻟﺍ ﻥﺯﺤ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺸﺒ
	   ﺀﺎﻴﺩﺎﻋ ﻥﺒ ﻝﺃﻭﻤﺴﻟﺍ
	   ﻲﺜﺭﺎﺤﻟﺍ ﺭﺫﻴﻤﺸﻟﺍ
	   ﻲﻨﺯﺎﻤﻟﺍ ﻝﻴﻤﺜ ﻥﺒ ﻙﺍﺩﻭ
	   ﻱﺩﻌﺴﻟﺍ ﺏﺭﻀﻤ ﻥﺒ ﺭﺍﻭﺴ
	   ﺓﺀﺎﺠﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﻱﺭﻁﻗ
	   ﻲﻌﻴﺭﻘﻟﺍ ﻝﻼﻫ ﻥﺒ ﺵﻴﺭﺤﻟﺍ
	   ﻲﻤﻴﺘﻟﺍ ﺔﺒﺎﻴﺯ ﻥﺒﺍ
	   ﻲﻌﺨﻨﻟﺍ ﺭﺘﺸﻷﺍ
	   ﻱﺩﻨﻜﻟﺍ ﺱﺍﻭﺠ ﻥﺒ ﻥﺍﺩﻌﻤ
	   ﻝﻴﻔﻁﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻤﺎﻋ
	   ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻓﺯ
	   ﻱﺩﻴﺒﺯﻟﺍ ﺏﺭﻜﻴ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺭﻴﺼﻗ ﻥﻴﺒ ﺭﺎﻴﺴ
	   ﻥﻻﻭﺒ ﻲﻨﺒ ﺽﻌﺒ
	   ﻲﻨﺎﻬﺒﻨﻟﺍ ﻥﺎﺒﺯ ﻥﺒ ﻑﻴﻨﺃ
	   ﻲﺴﻭﻷﺍ ﻡﻴﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ
	   ﻲﻤﻭﺯﺨﻤﻟﺍ ﻡﺎﺸﻫ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﻨﻜﻟﺍ ﺭﻤﻌﻴ ﻥﺒ ﺥﺍﺩﺸﻟﺍ
	   ﻝﻴﻘﻋ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻝﺠﺭ
	   ﻲﻠﻫﺫﻟﺍ ﺔﻠﻋﻭ ﻥﺒ ﺙﺭﺤﻟﺍ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺔﺼﻴﺒﻗ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﺍ
	   ﺱﻌﻘﻓ ﻲﻨﺒ ﺽﻌﺒ
	   ﺏﺭﻜﻴ ﺩﻌﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﺕﺨﺃ ﺔﺸﺒﻜ
	   ﻲﻨﻌﻤﻟﺍ ﺱﺭﺨﻷﺍ ﻥﺒ ﺓﺭﺘﻨﻋ
	   ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺹﻭﺤﻷﺍ
	   ﺏﻬﻟ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﺒﺘﻋ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻀﻔﻟﺍ
	   ﻡﻴﻜﺤ ﻥﺒ ﺡﺎﻤﺭﻁﻟﺍ
	   ﻲﺴﺒﻨﺴﻟﺍ ﻥﻻﺍﺭ ﻥﺒ ﺭﺒﺎﺠ
	   ﻲﺴﻌﻘﻔﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺓﺭﺒﺴ
	   ﻲﺴﻌﻘﻔﻟﺍ ﺏﻴﻠﻜ ﻥﺒ ﺀﺯﺠ
	   ﻡﺭﺠ ﻲﻨﺒ ﺽﻌﺒ
	   ﻲﻨﺎﻬﺒﻨﻟﺍ ﺏﺎﻨﻋ ﻥﺒ ﺙﻴﺩﺤ
	   ﻲﻓﺍﻭﻘﻟﺍ ﻑﻴﻭﻋ
	   ﺓﺭﻔﺼ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺏﻬﻠﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﺸﺒ
	   ﺱﺄﺸ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺤ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﻝﺒﻨﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻨﻭﻜﺴﻟﺍ ﺭﺎﻤﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺏﻠﻌﺜ ﻥﺒ ﺭﺒﺎﺠ
	   ﺵﺎﻨﺸﻨﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺔﻨﺍﻭﻋ ﻥﺒ ﺏﻴﺒﺸ
	   ﺱﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﺽﻌﺒ
	   ﺭﻴﻤﺤ ﺀﺍﺭﻌﺸ ﻥﻤ ﻝﺠﺭ
	   ﺩﺃ ﻥﺒ ﺓﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ ﻲﻨﺒ ﻭﺨﺃ ﺔﺒﺸﻨ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ
	   ﻥﻴﺯﺭ ﻥﺒ ﻝﻼﻫ
	   ﺥﺎﻤﺸﻟﺍ ﻭﺨﺃ ﺭﺍﺭﻀ ﻥﺒ ﺀﺯﺠ
	   ﻲﻤﺎﻁﻘﻟﺍ
	   ﺩﺜﺭﻤ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ﺭﺠﺤ
	   ﻱﺭﺒﻨﻌﻟﺍ ﺽﻴﻤﺭ ﻥﺒﺍ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺭﻬﺴﻤ ﻥﺒ ﺝﺭﺒﻟﺍ
	   ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﺭﺒﺎﺠ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ
	   ﺙﻴﺭﺤ ﻥﺒ ﺙﻴﻌﺒﻟﺍ
	   ﺔﻴﻬﺴ ﻥﺒ ﺓﺄﻁﺭﺃ
	   ﻱﺭﻤﻟﺍ ﺔﻔﻠﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻘﻋ
	   ﻱﺩﺯﻷﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻲﺴﺒﻌﻟﺍ ﺵﺍﻭﺭﻗ ﻥﺒ ﺢﻴﺭﺸ
	   ﻲﻤﻴﺫﺠﻟﺍ ﺔﻓﺭﻁ
	   ﺩﻨﻫ ﻥﺒ ﺭﻭﺎﺴﻤ
	   ﺱﺍﺩﺭﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ
	   ﻲﻨﻬﺠﻟﺍ ﻯﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻕﺭﺎﺸﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻉﺎﺒﻨﺯ ﻥﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﺭﻤ ﻥﺒ ﻕﻼﻏ
	   ﺩﺭﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻋ
	   ﻡﺭﺸﺨ ﻥﺒ ﺔﺒﺩﻫ
	   ﻲﺒﻠﻌﺜﻟﺍ ﻡﻭﺜﻠﻜ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﺨﻭﻨﺘﻟﺍ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻡﻠﺜﻤﻟﺍ
	   ﺭﺩﺤﺠ
	   ﺔﻠﻋﻭ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﻏ
	   ﺓﺭﺍﺯﻓ ﻊﻤ ﺏﻠﻜﻟ ﺔﻌﻗﻭ ﻲﻓ ﺔﻨﻴﻬﺠ ﻲﻨﺒ ﺽﻌﺒ
	   ﺔﺒﻀ ﻥﻤ ﺩﻴﺴﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﻲﻤﻠﺴ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﻥﺎﺒﺯ ﻥﺒ ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﻲﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﻲﺒﺃ
	   ﺔﻟﺎﺠﺒ
	   ﺭﺫﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﺎﻗﺭﻟﺍ
	   ﺓﺭﻴﺒﻫ ﻥﺒ ﺭﻀﺨﺍ ﻥﺒ ﺔﻠﻌﻤﺸ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﺢﻴﺠﺴ ﻥﺒ ﻝﻴﺴﺤ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﺏﺫﺎﻋ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﻤﺜ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﺔﻤﻨﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻨﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺔﻴﻭﺎﻤ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ
	   ﻲﻤﺭﺠﻟﺍ ﻲﻨﺍﺭﺼﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﺼﻴﺒﻗ
	   ﺀﺍﺭﻋﺯﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﻫﺩﺃ
	   ﺔﺒﺩﻨ ﻥﺒ ﻑﺎﻔﺨ
	   ﺔﻤﻘﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﺒﻌﻤ
	   ﺔﻴﻨﺍﺯﻬﻟﺍ ﺏﺍﻭﺜ ﻡﺃ
	   ﻲﻔﻨﺤﻟﺍ ﺔﻤﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺘﻗ
	   ﺏﺎﻬﺸ ﻥﺒ ﺱﻨﺨﻷﺍ
	   ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻜﺘﺎﻋ
	   ﻲﺴﻌﻘﻔﻟﺍ ﻡﻴﺸﻷﺍ ﻥﺒ ﻪﺒﻴﺭﺠ
	   ﻲﻟﺫﻬﻟﺍ ﺵﺍﺭﺨ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﻤﺭﻟﺍ ﻱﺫ ﻭﺨﺃ ﻡﺎﺸﻫ
	   ﻡﻌﺜﺨ ﻥﻤ ﻝﺠﺭ
	   ﺔﻤﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺭﺩ
	   ﻲﺜﺭﺎﺤﻟﺍ ﺩﺜﺍﺭﻤﻟﺍ ﺩﻴﻭﺴ
	   ﻥﻴﻌﻗ ﻥﺒ ﺭﺼﻨ ﻲﻨﺒ ﻥﻤ ﻝﺠﺭ
	   ﻲﻌﺒﺭ ﻥﺒ ﺀﺍﺭﺒﻟﺍ ﻝﺎﺒﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﻊﺠﺸﺃ
	   ﻙﻴﺭﺸ ﻥﺒ ﻝﺩﺭﻤﺸﻟﺍ
	   ﻱﺭﺤ ﻥﺒ ﻝﺸﻬﻨ
	   ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻲﺘﻋ
	   ﺀﺎﻨﺠﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﺵﻤﻁﻐﻟﺍ
	   ﻑﻴﺨﻷﺍ ﻥﺒ ﺹﻔﺤ
	   ﺔﻴﻋﺍﺯﺨﻟﺍ ﻡﺤﺠﻷﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ
	   ﺔﻜﻠﺴﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﻴﻠﺴﻟﺍ
	   ﻲﻟﻭﻠﺴﻟﺍ ﺭﻴﺠﻌﻟﺍ
	   ﻝﻬﻠﻬﻤ
	   ﺵﻨﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﻴﻠﻫﺎﺒﻟﺍ ﺔﻴﻔﺼ
	   ﻲﺴﺒﻨﺴﻟﺍ ﺔﺤﺍﻭﺭ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺴﻗ
	   ﻱﻭﺩﻌﻟﺍ ﺔﺘﻗ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	   ﺭﻀﻨﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻠﻴﺘﻗ
	   ﺔﻨﺍﻭﻋ ﻥﺒ ﺏﻴﺒﺸ
	   ﺭﻴﻫﺯ ﻥﺒ ﺏﻌﻜ
	   ﻲﻤﺭﺠﻟﺍ ﺔﺒﻴﻗﺭ
	   ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﻲﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﻏ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﻉﺎﺒﺴ ﻥﺒ ﺡﺎﺠﺴﻤﻟﺍ
	   ﺓﺎﻨﻤ ﺩﺒﻋ ﻲﻨﺒ ﻭﺨﺃ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺯﺍﺯﺤ
	   ﻲﻨﻻﻭﺒﻟﺍ ﺓﺭﺘﻌﺼ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺭﺒﻨﻌﻟﺍ ﻝﺒﻋﺯ ﻥﺒ ﻁﻗﺭﻷﺍ
	   ﺥﻼﻘﻟﺍ
	   ﻲﻨﺎﻤﺯﻟﺍ ﺔﺒﺘﻋ ﻥﺒ ﻡﺎﺼﻋ
	   ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻟ
	   ﺔﻴﺭﺜﻁﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺏﻨﻴﺯ
	   ﻲﻋﻭﺒﺭﻴﻟﺍ ﺩﺭﻴﺒﻷﺍ
	   ﻲﻔﻌﺠﻟﺍ ﺔﻤﻠﺴ
	   ﺹﻘﺼﻘﻤﻟﺍ ﺕﺨﺍ
	   ﻡﺼﺎﻋ ﺕﻨﺒ ﺔﻁﻴﺭ
	   ﺏﺎﺘﻋ ﻥﺒ ﺙﻴﺭﺤ
	   ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺱﻭﺭﻜﻟﺍ
	   ﻲﺒﻼﻜﻟﺍ ﺙﺭﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻓﺯ
	   ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒﺤ ﻥﺒﺍ
	   ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ ﺔﺒﺍﺯﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﺔﻤﺭﻟﺍ ﻱﺫ ﺏﺤﺎﺼ ﻱﺭﻘﻨﻤﻟﺍ ﺩﺭﻴ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴ ﻡﺃ ﺓﺯﻨﻜ
	   ﻝﻴﻔﻁﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻤﺭﺒﺸ
	   ﻲﻤﺭﺍﺩﻟﺍ ﻥﻴﻜﺴﻤ
	   ﺔﺌﻴﻤﻗ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻑﺌﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﺇ
	   ﺔﺼﺒﺍﻭ ﻥﺒ ﻡﻟﺎﺴ
	   ﻲﻌﻴﺭﻘﻟﺍ ﻝﺩﺒ ﻥﺒ ﻁﻭﻠﻌﻤﻟﺍ
	   ﻡﻴﺤﺴ ﻥﺒ ﺭﻭﻅﻨﻤ
	   ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﺘﺎﺤ
	   ﻱﺩﺴﻷﺍ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒﺍ
	   ﺏﺭﻀﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻴﺠﺤ
	   ﻱﺩﻨﻜﻟﺍ ﻊﻨﻘﻤﻟﺍ
	   ﻡﻴﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ
	   ﻲﺒﻀﻟﺍ ﺫﺎﺤﺸ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﻥﺎﻤﻌﻨﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﺔﻗﺭﺤ
	   ﻝﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ
	   ﻱﺩﺒﻌﻟﺍ ﻥﺎﺘﻠﺼﻟﺍ
	   ﺩﻭﻌﻟﺍ ﻥﺍﺭﺠ
	   ﻥﻴﻴﺸﺭﻘﻟﺍ ﺽﻌﺒ
	   ﺔﻤﺭﻫ ﻥﺒﺍ
	   ﻲﺒﻠﻌﺜﻟﺍ ﺱﻴﺒﺭﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻥﻼﺠﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻨﻴﻘﻟﺍ ﻥﺎﺤﻤﻁﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﺡﺎﻤﺭﻁﻟﺍ ﺩﺠ ﻭﻫﻭ ﺭﻔﻨ
	   ﺭﻴﻤﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﺒﻭﺘ
	   ﺓﺩﺎﻴﻤ ﻥﺒﺍ
	   ﻝﺒﻫﺩ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻋﺍﺯﺨﻟﺍ ﻝﻜﺎﺒﺩ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ
	   ﺏﻴﺼﻨ
	   ﻱﺭﻴﻤﻨﻟﺍ ﺔﻴﺤ ﻭﺒﺃ
	   ﻱﺩﺴﻷﺍ ﻡﺎﻘﻤﻘﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻡﻬﻴﻷﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺔﻔﻠﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻘﻋ ﻥﺒ ﺱﻠﻤﻋ
	   ﺭﻴﺒﺃ ﻥﺒ ﻝﻴﻤﺯ
	   ﻝﻴﻘﻋ ﻥﺒ ﺓﺭﺎﻤﻋ
	   ﺏﺤﺎﺼ ﻡﺃ ﻥﺒ ﺏﻨﻌﻗ
	   ﻲﻨﻴﻘﻟﺍ ﻁﻭﺤ ﻥﺒ ﺵﺍﻭﺭﻗ
	   ﺀﻭﻨﺸﻤ ﻥﺒ ﺩﻴﻭﺴ
	   ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺍﺩﻌﻤ
	   ﺔﻓﺎﻨﻗ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	   ﺙﻴﻌﺸ
	   ﻝﻼﻜ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺡﺎﻀﻭ
	   ﻲﺒﻠﻜﻟﺍ ﻝﻁﻌﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﺱﺍﻭﺠ
	   ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	   ﻥﺎﻌﻴﺭ
	   ﺔﻴﻫﺎﺘﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ﻥﺍﺩﻗﻭ ﺕﻨﺒ
	   ﻲﻨﺯﺎﻤﻟﺍ ﺭﻴﺠﺒ ﻥﺒ ﺔﺒﻴﺘﻋ
	   ﻲﻤﻴﻤﺘﻟﺍ ﻥﺎﻜﺤﻤ ﻥﺒ ﺓﺭﻤ
	   ﻥﺎﻔﺤﻗ ﻥﺒ ﻡﻟﺎﺴ
	   ﺀﺍﺭﻬﺒ ﻥﻤ ﻝﺠﺭ
	   ﻲﺒﻼﻜﻟﺍ ﺱﺩﻨﺭﻌﻟﺍ
	   ﺔﻋﺎﻀﻗ ﻥﻤ ﻥﺎﻤﻼﺴ ﻰﻟﻭﻤ ﻥﺍﺭﻘﺸ
	   ﺔﻴﻠﻴﺨﻷﺍ ﻰﻠﻴﻟ
	   ﻱﻭﻠﺴﻟﺍ ﺭﻴﺠﻌﻟﺍ
	   ﺝﺭﺯﺨﻟﺍ ﻲﻨﺒ ﺩﺤﺃ ﺔﺒﺎﻨﻁﻻﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﺩﺯﻷﺍ ﻥﻤ ﻰﻟﺍﻭﺤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻡﺘﻫﻷﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﻨﻻﻭﺒﻟﺍ ﺔﻌﺠﺸﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﺫﻬﻟﺍ
	   ﺓﺭﺍﺭﺯ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻝﻤﺎﺜ ﻥﺒ ﺱﺎﻤﺤ
	   ﻲﻨﺎﻴﺒﺫﻟﺍ ﺔﻐﺒﺎﻨﻟﺍ
	   ﻲﻠﻜﻌﻟﺍ
	   ﻲﻠﺠﻌﻟﺍ ﺀﺍﺭﺩﻜ ﻭﺒﺃ
	   ﻲﻋﻭﺒﺭﻴﻟﺍ ﺓﺩﺍﻭﺴ
	   ﺭﻔﻌﻴ ﻥﺒ ﻁﺌﺎﻁﺤ
	   ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﻴﺅﺠ
	   ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺔﻋﺭﺯ
	   ﺝﺭﺸﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	   ﻲﻤﺭﺠﻟﺍ ﺔﺤﻠﻤ
	   ﻲﻔﻘﺜﻟﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺢﻴﺭﻁ
	   ﺕﻠﺼﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ
	   ﺩﺎﻴﺍ ﻥﻤ ﺓﺃﺭﻤﺍ
	   ﻑﻴﺭﻁﻐﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻗﺍﻭ
	   ﻱﺭﻤﻟﺍ ﺝﺩﻨﺨ ﻥﺒ ﺝﺩﻨﺨ
	   ﺭﻴﺭﺠ ﻥﺒ ﻝﻼﺒ
	   ﻑﻴﺤﻨﻟﺍ ﻡﺍ
	   ﺵﻁﻐﻤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	  ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ



