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            املقدمـة٣ 
 المقدمة

 دراسة في ظاهرة الترادف
  :يف اللغة واالصطالح) الترادف(املراد بـ

 إما أن يتحد فيها اللفظ واملعىن، وإما أن يتعدد :صلة اللفظة املفردة باملعىنإن 
فيها اللفظ وكذلك املعىن، وإما أن يتعدد فيها اللفظ واملعىن واحد، وإما أن يتحد 

 :  فهذه صور أربعةفيها اللفظ ويتعدد املعىن
فإنها ) اهللا( وهي ما احتد فيها اللفظ واملعىن، كلفظة :تسمى املفردة: األوىل

 . واحدة ومدلولَها واحد، ومسي ِبهذا النفراد لفظه مبعناه
 وهي ما تعدد فيها اللفظ واملعىن، كاإلنسان والفرس :وتسمى املتباينة: الثانية

 .  مختِلفَــةنٍٍٍوضوعة ِلمعاوغري ذلك من األلفاظ املختلفة امل
 .  وهي ما تعدد فيها اللفظ، واملعىن واحد:وتسمى املترادفة: والثالثة
 . )١( وهي ما احتد فيها اللفظ، وتعدد املعىن:وتسمى املشتركة: والرابعة

فالترادف مقيد باأللفاظ املنفردة الدالة على معىن واحد، وهذا القيد خيرج 
 . لَم الشعث، وأصلَح الفَاِسد: دالة على معىن واحد، مثلاأللفاظ املركبة ال

وهو ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئًا فهو ) الرِدف( من :والترادف يف اللغة
ِردفُه، وإذا تبع شيء خلف شيء فهو الترادف، وردف الرجل وأردفه، ركب خلفه، 

 . )٢(الراكب خلف الراكب: وأردفه خلف الدابة، والردف
 هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، :االصطالحويف 

 ٠هكذا عرفه اإلمام الرازي
داللة عدة ألفاظ على معىن واحد، أو داللة األلفاظ : وعرفه آخرون بأنه 

 . املختلفة على املعىن الواحد
ت، ، والدار، والبيـزل والرب، والقمح، وكاملسكن، واملن،وهذا كاحلنطة

                                                           

حتقيق حممد أمحد . ٣٦٨، ص١جـ: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جلالل الدين السيوطي) ١(
 . طبع عيسى احلليب القاهرة. جاد املوىل وآخرين

 . لسان العرب البن منظور) ٢(



 ٤  املقدمـة 

 .  وقعد،، كجلسيدوكذهب، ومضى، وانطلق، وكالعري، واحلمار، وكالذئب، والسِّ
وتعريف اإلمام الرازي هو احلقيق بالقبول، فقد فرق بينه وبني االسم واحلد، 

 . وبني املتباينني، وبني التوكيد، وبني التابع
 هيفصل فاحلد ليس من الترادف، فهو وإن كان حيمل معىن نفس االسم، ألن

 . ويبني معىن االسم املشكل، إال أنه مجلة مركبة، والتراكب يشترط فيه انفراد األلفاظ
وأخرج املتباينني، كالسيف واملهند، فهما يدالن على شيء واحد، إالَّ أن 

 . األول يدل عليه باعتبار الذات، والثاين باعتبار الصفة
ألول، يف حني أن الثاين يف كما أخرج التوكيد، فإن الثاين فيه يفيد تقوية ا

 . الترادف يفيد ما أفاده األول
 عطشان ِنطشان، :تباع فإن التابع وحده ال يفيد شيئًا، كقولناإلوأخرج أيضا ا

يباب رابوخ ،ضب وساغب الغب، وهو خب . 
ل اإلمام للترادف باحلنطة والقمحثَّوم . 

 المصنفات في الترادف، والفروق
 : رادفيف الت: أوالً

ُ :كتابا سماه) هـ٢١٦عبد امللك بن قُريب املتوىف سنة ( ألف األصمعي -١
 . ما اختلف ألفاظه، واتفقت معانيه

) هـ٢٢٤أبو عبيد القاسم بن سالم املتوىف سنة ( وألف القاسم بن سالم -٢
 اها مسالغريب املصنف(كتاب .( 
 املتوىف سنة أبو يوسف يعقوب بن إسحاق( وألف ابن السكيت -٣
 . وهو مرتب على أبواب املعاين، وهو مطبوع) األلفاظ(كتابا مساه ) هـ٢٤٤

ألفاظ (هـ كتابه ٣٢٧ وألف عبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين املتوىف سنة -٤
 .  ورتبه على أبواب املعاين أيضا، وهو مطبوع،)األشباه والنظائر

) هـ٣٢٧ حممد املتوىف سنة أبو بكر حممد بن القاسم( وألف ابن األنباري -٥
التهذيب يف ( مجعها السيوطي يف كتاب مساه ،)أقيسة األديب يف أمساء الذيب(كتابه 

 . )أمساء الذيب



            املقدمـة٥ 
 ورتبه )جوهر األلفاظ(هـ كتابه ٣٣٧ وألف قدامة بن جعفر املتوىف سنة -٦

 .  الدين عبد احلميدييعلى أبواب املعاين، وهو مطبوع مبراجعة الشيخ حممد حم
هـ أربعمائة اسم ٣٦٠ ومجع محزة بن احلسن األصفهاين املتوىف سنة -٧
 . للدواهي
) هـ٣٧٠أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد املتوىف سنة ( وألف ابن خالويه -٨

 )املزهر(كتابا يف أمساء األسد، وكتابا يف أمساء احلية، وروى عنه السيوطي يف كتابه 
 . أكثر من مائة وأربعني امسا للسيف

كتابه ) هـ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جين املتوىف سنة (وألف ابن جين  -٩ 
باب يف تالقي املعاين على اختالف ( وأفرد فيـه بابا للمترادف مساه ،)اخلصائص(

 . وهو مطبوع) األصول واملباين
أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي املتوىف سنة ( وألف ابن سيده -١٠

الضخم الذي يدل على اجلهد الذي بذله مؤلـفه، ) املخصص(كتاب ) هـ٤٨٥
   .وهو مطبوع

) هـ٨١٧جمد الدين حممد بن يعقوب املتوىف سنة (بادي  آ وألف الفريوز-١١      
 ). الروض املسلوف فيما لـه امسان إىل ألوف(كتابا سماه 

 :  ومن الكتب احلديثة
ة اليسوعي، وهو لألب رفائيل خنل) قاموس املترادفات واملتجانسات (-١٢
 . مطبوع

، للشيخ إبراهيم )جنعة الرائد، وشرعة الوارد يف املترادف واملتوارد( -١٣
 .  عشر باباثينين، ويتضمن اأاليازجي، وهو مطبوع يف جز

 رسالة يف املترادفات، تأليف مجاعة من مدرسي مدرسة املبتديان للشيخ -١٤
لعبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين ) األلفاظ(مصطفى السفطي وآخرين، واقتطفوه من 

 . وسبق ذكره يف مصنفات هذا النوع) هـ٣٢٧املتوىف سنة 
 

 



 ٦  املقدمـة 

 :  كتب الفروق: ثانياً
كتابا ) هـ٣٩٥ أمحد بن فارس املتوىف سنة نيأبو احلس( ألف ابن فارس -١

 . ضمنه مبحثًا عن الترادف) الصاحيب(مساه 
بد اهللا بن سهل املتوىف أبو هالل احلسن بن ع( وألف أبو هالل العسكري -٢

 .  وهو مطبوع)الفروق اللغوية(كتابه ) هـ٣٩٥سنة 
 ورتب أبوابه ، كتابه التعريفات)علي بن حممد اجلرجاين( وألف اجلرجاين -٣

 . حسب حروف املعجم وهو مطبوع
 : ومن الكتب احلديثة

فرائد اللغة يف الفروق تأليف األب هنريكوس المنسي اليسوعي رتب كلماته 
 .  حروف املعجم، وهو مطبوععلى



            املقدمـة٧ 

 ترادف في ال العلماء آراء
كان العلماء يف القرن الثاين اهلجري من رواة اللغة وجامعيها يرونَ الترادف 
مسة من مسات اللغة العربية دالة على اتساعها يف الكالم، وكانوا ال جيدونَ حرجا يف 

 . مجع األلفاظ املختلفة الدالة على معىن واحد
إمنا أوقعت العرب ): هـ٢٠٦حممد بن املستنري املتوىف سنة (ب يقول قطر

ني على املعىن الواحد، ليدلوا على اتساعهم يف الكالم، كما زاحفوا يف أجزاء تاللفظ
الشعر ليدلوا على أن الكالم واسع عندهم، وأنّ مذاهبه ال تضيق عليهم عند اخلطاب 

 . واإلطالة واإلطناب
: قال. ما احملبنطئ: قلت ألعرايب: هـ٢١٥توىف سنة ويقول أبو زيد األنصاري امل

آاملت: وما املتكاكئ؟ قال: املتكاكئ، قلتأنت أمحق: ما املتآزف؟ قال: زف، قلت . 
هـ عن شعر البن حزام العكلي ٢١٦وحدث أن الرشيد سأل األصمعي املتوىف سنة 

ري املؤمنني أال أكون يا أم: يا أصمعي إن الغريب عندك لغري غريب، قال: ففسره، فقال
 . كذلك، وقد حفظت للحجر سبعني امسا، وقد ذكرنا لألصمعي مؤلفًا يف املترادفات

 ،ويف القرنني الثالث والرابع اهلجريني وما تالهما جند من العلماء من أثبته
  ٠ومنهم من أظهر فروقًا بني معاين الكلمات املترادفة

 : من الذين أثبتوه وأيدوه
، فألف كتابه )هـ٣٢٠عبد الرمحن بن عيسى املتوىف سنة  ( اهلمذاين-١

 . السابق الذكر
 فألف كتابه املذكور يف مؤلفات ،هـ٣٣٧ قدامة بن جعفر املتوىف سنة -٢

 . الترادف أيضا
هـ الذي نسب إليه حفظه لألمساء املترادفة، ٣٧٠ ابن خالويه املتوىف سنة -٣

 . وقد ذكرت يف مؤلفات الترادف
هـ، قال ابن جين تلميذ أيب علي يف ٣٧٦ي الفارسي املتوىف سنة  أبو عل-٤

 -رمحه اهللا-وكان أبو علي ): تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين(باب 
 .  يستحسن هذا املوضع جدا، وينبه عليه ويسر مبا حيضره خاطره منه



 ٨  املقدمـة 

 ذكره وقد عد بعض الباحثني أبا علي الفارسي من منكري الترادف، ويرده ما
 . ابن جين التلميذ عن أستاذه

: وأما ما رِوي عن أيب علي يف جملس سيف الدولة حبلب عندما قال ابن خالويه
ما أحفظُ لـه إال امسا واحدا، وهو السيف، فقال ابن : (أحفظُ للسيف مخسني امسا

هذه صفات، وكأن : فأين املهند، والصارم، وكذا، وكذا؟ فقال أبو علي: خالويه
 ). لشيخ ال يفرق بني االسم والصفةا

فإنه ال يعين إنكاره للترادف، فقد عد هذه األلفاظ اإلمام الرازي وابن األثري 
واجلمهور من أهل الفقه واألصول من صفات السيف، وليست أمساء مرادفة لـه، 

 . وهم من مثبيت الترادف
كون للشيء وقد أثبت أحد الباحثني العصريني أن من أسباب الترادف أن ي

الواحد يف األصل اسم واحد، مث يوصف بصفات خمتلفة باختالف خصائص ذلك 
الشيء، وإذا بتلك الصفات تستخدم يف يوم ما استخدام الشيء، وينسى ما فيها من 

 . )١(الوصف، أو يتناساه املتحدث باللغة
عقد بابا يف ) هـ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جين املتوىف سنة ( ابن جين -٥

قال يف ) باب يف تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين(به اخلصائص مساه كتا
 قوي الداللة على شرف هذه اللغة، ، كثري املنفعة،هذا فصلٌ من العربية حسن: أوله

وذلك أن جتد للمعىن الواحد أمساء كثرية، فتبحث عن أصل كل اسم منها، فتجده 
 .)٢()مفضي املعىن إىل معىن صاحبه

) هـ٤٨٥أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي املتوىف سنة ( ابن سيده -٦
واليت ضمنها مئات املترادفات، قال ) املخصص(فقد ألف موسوعته اللغوية الضخمة 

وكذلك أقول على األمساء املترادفة اليت ال يتكثر ا نوع، وال : يف مقدمة كتابه
: وصفاةٌ، ونقلةٌ، ويف الطريقحجر، : حيدث عن كثرا طبع، كقولنا يف احلجارة

                                                           

 . ٢٨١ص: فصول يف فقه اللغة) ١(
 . ١١٣، ص٢جـ: اخلصائص) ٢(



            املقدمـة٩ 
طويل، وسِلببحر١(، وش( . 

 : ومن املترادفات املذكورة يف الكتاب
 ). الرقيق من الثياب(هذه األمثلة اليت جاءت حتت عنوان 

 .الثوب الرقيق: الثياب الرقاق، الشفُّ: السبوب: أبو عبيد
 . رقيق النسج: ثوب هلهل، وهلهال: ابن السكيت
 .وب رف بني الرفف، وهو الرفة، وقد رف، وليس بثبتث: ابن دريد

 . خيف مع الريح من رقته: ثوب هفَّاف: حممد بن يزيد
 . الثوب الرقيق: الفوف: ابن دريد
 . )٢(الرقيق: املُشبرق: أبو عبيد

فاملترادفات اليت ذكرها ابن سيده يف كتابه املذكور كثرية جدا، وهو ينسب 
 ). وليس بثبت: (درها، وقد حيكم عليها كقولهكل لفظة إىل مص

شغف ) هـ٨١٧جمد الدين حممد بن يعقوب املتوىف سنة (بادي آ الفريوز-٨
الروض (بالترادف لدرجة أنه أوصل مترادفات بعض األلفاظ إىل ألوف يف كتابه 

 . )املسلوف فيما لـه امسان إىل ألوف
 : ومن علماء األصول الذين أيدوا الترادف

هـ، وقد سبق ذكر تعريفه ٦٠٤مام فخر الدين الرازي املتوىف سنة  اإل-١
 . للترادف وخترجيات التعريف

 : م الترادف إىل قسمنيهـ قس٥٠٤ الكيا اهلراسي املتوىف سنة -٢
أسدا، :  ألفاظ متواردة، كما تسمى اخلمر عقَارا، وصهباَء، وقَهوةً، والسبع-أ

 ). املتكافئة( هذا القسم بـ-كما يبدو–ى بعض املتأخرين ولَيثًا، وِضرغَاما، ومس
 متقاربة يجمعها  ألفاظ مترادفة، هي اليت يقام لفظ فيها مقام لفظ ملعاٍن-ب

. أصلَح الفاِسد، ولَم الشعثّ، ورتق الفَتق، وشعب الصدع: معىن واحد، كما يقال

                                                           

 .٣املخصص البن سيده، السفر األول، ص) ١(
  .٦٤، ٦٣، السفر الرابع، ص١جـ: السابق) ٢(



 ١٠  املقدمـة 

 ويبدو أن األلفاظ املترادفة عند الكيا اهلراسي ونعت السيوطي هذا التقسيم بالغرابة،
 واحدة، كلفظ السبع واألسد والليث والضرغام، وهي هي األمساء الواقعة على ذاٍت

ويبدو أيضا أن األلفاظ املترادفة عنده هي األلفاظ املتقاربة . ذات احليوان املعروف
 .  وغري الواقعة على ذات أمساء لَها،املعىن

 عنده خاصان باملفردات ال بالعبارات واجلمل كما زعم بعض وهذان القسمان
 . الباحثني يف القسم الثاين

 ). هـ٧٧١عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف املتوىف سنة ( التاج السبكي -٣
نعت منكري الترادف يف اللغة العربية بالتكلف يف إظهار الفروق بني الكلمات 

 . اليت تتباين بالصفاتاملترادفة، وجعلها من املتباينات 
 فهؤالء العلماء يقرون بوقوع الترادف يف اللغة، غري أنه عند البحث عن ُ،وبعد

 .  جتده مفضي املعىن إىل معىن صاحبه-كما قال ابن جين–أصل كل منهما 
صل االستعمال تدور أوقول ابن جين هذا صريح يف أن الكلمات املترادفة يف 

 . نها فروق، عند النظر يف أصل استعماالاحول معىن واحد، لكن بي
 : م املترادفات إىل قسمني قسـكما ذكرناـ على أن بعض هؤالء العلماء 

 .  ألفاظ متواردة، وهي الواقعة على ذات واحدة-أ
 .  وألفاظ مترادفة، وهي املتقاربة املعىن، أي اليت جيمعها مجيعا معىن عام-ب

 : كلمات املترادفة عند النظر يف أصل املعىنومن الذين رأوا فروقًا بني ال
، )هـ٢٣١أبو عبد اهللا حممد بن زياد األعرايب املتوىف سنة ( ابن األعرايب -١
كل حرفني أوقعتهما العرب على معىن واحد يف كل واحد منهما معىن ليس : يقول

 . يف صاحبه، رمبا عرفناه ورمبا غمض علينا، فلم نلزم العرب جهله
 ما مسيت مكة جلذب :  فقال،يف إجياد العلل لكل اسموقد أسرفإن مكة إن

الناس إليها، والبصرة مسيت البصرة للحجارة البيض الرخوة فيها، والكوفة مسيت 
تكوف الرجل تكوُّفًا، إذا ركب بعضه بعضا، : الكوفة الزدحام الناس ِبها، من قوهلم

لعلل علمتها العرب، : أة امرأة؟ قلناألي علة مسي الرجل رجالً؟ واملر: فإن قال قائل
وجهلناها أو بعضها، فلم تزل عن العرب حكمة العلم مبا حلقنا من غموض العلة 
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 . )١(وصعوبة االستخراج علينا

وهو ذا يسرف يف إجياد العلل، وإرجاع كل اسم إىل أصل اشتقاقه، فإنه 
مسي إنسانا لنسيانه، : كما قالِبهذا املنهج يفرق بني اإلنسان والبشر، فاإلنسان عنده 

د والبشر عنده تبعا ملنهجه مسي ذا ألن بادي البشرة، وبإجياده العلل لكل اسم يوِج
 . الفروق بني معاين الكلمات املترادفة

 نفى ثعلب ٠)هـ٢٩١أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب املتوىف سنة ( ثعلب -٢
ادفات فهو من املتباينات اليت تتباين وجود الترادف، وزعم أن كل ما يظن من املتر

ن األول باعتبار ألوكما يف اخلندريس والعقار . بالصفات، كما يف اإلنسان والبشر
 .  لشداالعتق، والثاين باعتبار عقر الدنََّ

أبو احلسني أمحد بن فارس (وقد نسب إليه إنكاره للترادف تلميذه ابن فارس 
 . ذهب شيخنا أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلبوهو م: قال) هـ٣٩٥املتوىف سنة 

 ا من الكلمات املترادفة، ولَمالس جيده قد روى كثريوالناظر يف كتابه ا
، حأزهد الرجلُ، أي قلَّ ماله، وأوت: يقالُ:  قال٠اًيفصح عن موقفه إنكارا أو إثبات
 . امحىعفا، ودرس، ومحا، و: وأشقَن، وأوعر أيضا، وقال، يقال

هو يف أسطُمة قومه، وأطْسمة قومه، وجرثومة قومه، وأرومة : يقالو: قال
 . قومه، وصيابة قومه، وصوابة قومه، وربا قومه، ورباء قومه

نقالً عن جمالس ثعلب كثريا من ) املزهر(وقد ذكر اجلالل السيوطي يف كتابه 
 . ها وغريها ضمن أمثلة للمترادفالكلمات املترادفة، ويبدو أن السيوطي ساق

إن يف : قال) هـ٣٩٥أبو احلسني أمحد بن فارس املتوىف سنة ( ابن فارس -٣
قام مث قعد، وكان مضجعا :  أال ترى أنا نقول٠٠)جلس(معىن ليس يف ) قعد(

: سفجلس، فيكون القعود عن قيام، واجللوس عن حالة هي دون اجللوس ، ألن اجللْ
 . رتفاع عما هو دونهاملرتفع، فاجللوس ا

ن، فاملائدة ال يقال لَها مائدة، حىت يكون عليها اكما فرق بني املائدة واخلو
مادين مييدين، إذا أعطاك، وإال فامسها خوان، والكأس ال : طعام؛ ألن املائدة من

                                                           

 . ٦٥ص: الصاحيب) ١(



 ١٢  املقدمـة 

تكون كأسا حىت يكون ِبها شراب، وإال فَهو قدح أو كوب، والكوب ال يكون إال 
 . وة، والكوز بعروةبال عر

 بنفس الطريقة السابقة اليت يتكلف ...ومضى يفرق بني القلم واألنبوبة، والدلو
 . فيها، إلجياد فروق دقيقة بني األمساء املترادفة

 يف استخدام لفظة مكان األخرى عند التعبري -يف رأي ابن فارس-والعلة 
للفظتني إال أن يف كل وجود مشاكلة بني ا) ال ريب(ال شك، بدالً من : كقوهلم

 . واحدة منهما معىن ليس يف األخرى
ومع إنكاره الترادف املطلق إال أن يعتز ذه األمساء أو الكلمات املترادفة 

وإن :  يقول؛املتقاربة املعىن، ويعدها من خصائص العربية أفضل اللغات وأوسعها
ننا لو احتجنا أن نعرب أردت أن سائر اللغات تبني إبانة اللغة العربية، فهذا غلط، أل

 وحنن نذكر ،عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لَما أمكننا ذلك إال باسم واحد
للسيف بالعربية صفات كثرية، وكذلك األسد والفرس، وغريها من األشياء املسماة 

 . باألمساء املترادفة، فأين هذا من ذلك، وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العربية
 بأن الشيء الواحد يف لغة العرب قد يسمى بأمساء خمتلفة، و يعترف صراحةًوه

إال أنه عند التدقيق يف كل اسم جند أن لـه امسا واحدا، وبقية األمساء يف األصل 
السيف، واملهند، : يسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة حنو: صفات لـه، يقول

سم واحد، وهو السيف، وما بعده من األلقاب واحلسام، والذي نقوله يف هذا أن اال
 . صفات

 وهو مذهب شيخنا ...ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معىن األخرى
 . أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب

) هـ٢٣٧أبو بكر حممد بن القاسم املتوىف سنة ( أبو بكر بن األنباري -٤
و الذي نذهب إليه للحجة اليت وقولُ ابن األعرايب ه: سار سرية ابن األعرايب قال

دللنا عليها والربهان الذي أقمناه فيه، على أنه تعسف وتكلف كثريا يف إرجاع كل 
 . اسم إىل أصل اشتق منه

فأما :  قال؛هـ نهج نهج ابن األعرايب أيضا٣٤٧ ابن درستويه املتوىف سنة -٥
 كما يظُن كثري من اللغويني ،احد أن خيتلف اللفظان واملعىن ومن لغة واحدة فمحالٌ
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والنحويني، وإنما مسعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما يف نفوسها من معانيها 
املختلفة، وعلى ما جرت به عاداا وتعارفها، ولَم يعرف السامعون لذلك العلة فيه 

 . والفروق، فظنوا أنها مبعىن واحد، وتأولوا على العرب
جود الترادف يف اللغة الواحدة، وما يقال عنه مترادف فإن وهو ذا ينكر و

 إىل اختالف اللغات، وال بد من وجود فروق، األمر الذي لَم -كما يرى-مرجعه 
 .  كثري من اللغويني والنحويني-كما يقول-يفطن إليه 
أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن ( أبو هالل العسكري -٦

:  ذكر يف الباب األول قوله،ألف كتابا يف الفروق) غوي العسكريل الحيىي بن مهران
 أن االسم كلمة :الشاهد على أن اختالف العبارات واألمساء يوجب اختالف املعاين

رف، فاإلشارة إليه ثانية  فعتدل على معىن داللة اإلشارة، وإذا أُِشري إىل الشيء مرةً
 . )١( يأيت فيها ِبما ال يفيدوثالثة غري مفيدة، وواضع اللغة حكيم ال

قسمه إىل ثالثني بابا، فرق فيه بني ألفاظ كثرية، ) الفروق اللغوية(ومؤلَّفه هذا 
 . وتفريقه هذا ملئ بالتكلف والتعسف يف كثري من األحيان

ويبدو أنه كغريه من الذين يوجدونَ الفروق الدقيقة بني الكلمات املترادفة 
ي وجود التقارب يف املعىن، ولكن كما يظهر ينفي الترادف التام، املتقاربة، فهو ال ينف

 . عند النظر إىل أصل الكلمات املترادفة
مث رأيت أين ما رأيت نوعا من العلوم وفنا من اآلداب : يقول يف مقدمة كتابه

  إال الكالم يف الفرق بني معاٍن، وقد صنف فيه كتب جتمع أطرافه وتنظم أصنافهالإ
العلم، واملعرفة، والفطنة، والذكاء، واإلرادة، :  أشكلَ الفرق بينها حنوتقاربت حىت

 . واملشيئة، والغضب، والسخط
وعلل يء املترادف يف القرآن وعن العرب على الرغم من وجود فروق 

 . بينهم، قياسا على جواز عطف زيد على أيب عبد اهللا، على الرغم من تغريمها
القرآن وعن العرب من لفظني جاريني جمرى ما إن مجيع ما جاء يف : يقول
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معطوفًا أحدمها على اآلخر، فإنما ..  والعلم، واملعرفة... واللب،ذكرنا من العقل
جاز ذلك فيهما ِلما بينهما من الفرق يف املعىن، ولوال ذلك لَم جيز عطف زيد على 

 . أيب عبد اهللا إذا كان هو هو
إن الشاعر قد يأيت باالمسني املتفقني يف : وهو يف هذا النص يرد على من قال

 : املعىن يف مكان واحد تأكيدا ومبالغة، كقول الشاعر
 وهند آتى من دوا النأي والُبعُد

 ويرى أنه ال بد من وجود فرق بني املعطوف واملعطوف عليه، وإالَّ فالعطف
 . خطأ، وقوله هذا ال خيلو من تعسف وتكلف

: قال) هـ٤٠١و القاسم احلسني بن حممد املتوىف أب( الراغب األصفهاين -٧
 نكرها يف لغتني فال يعلى منعه يف لغة واحدة فأم وينبغي أن حيمل كالم من منع

 . عاقل
فهو هنا ينفي وقوع الترادف يف لغة واحدة، فأما وقوعه من لغتني فال ينكره، 

 الواحد بفروق غمضت   وهو يف قوله اآليت يفرق بني الكلمات املترادفة على املعىن
 .  على البعض-على حد تعبريه-

إن شاء -وأتبع هذا الكتاب ): مفردات غريب القرآن(يقول يف مقدمة كتابه 
 بكتاب ينبئ عن حتقيق األلفاظ املترادفة على املعىن الواحد -اهللا تعاىل ونسأ يف األجل

ظ من األلفاظ وما بينهما من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خرب بلف
 … والصدر مرة، والفؤاد مرة،املترادفة دون غريه من أخواته حنو ذكره القلب مرة

 . وحنو ذلك مما يعده من ال حيق احلق ويبطلَ الباطل أنه باب واحد
قال ) هـ٢٧٦أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة املتوىف سنة ( ابن قتيبة -٨

 يذهب :الطرب:  يضعه الناس غري موضعهباب معرفة ما): أدب الكاتب(يف كتابه 
الناس إىل أنه يف الفرح دون اجلزع، وليس كذلك إمنا الطرب خفة تصيب الرجل 

 : لشدة السرور أو لشدة اجلزع، قال الشاعر وهو النابغة اجلعدي
 طَرب الواِلـِه، أو كَـاملُختبلْ وأراين طَـِربا يف إثـرهم 

 : وقال آخر
 طرب اجلليـُد وهل يبكي من الكــال : فقلن لقد بكيت فقلت
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كنا يف مأمت، وليس كذلك إمنا : يذهب الناس إىل أنه املصيبة، ويقولون: املأمت

كنا يف : النساء جيتمعن يف اخلري والشر، واجلمع مآمت، والصواب أن يقولوا: املأمت
حان إذا تقابال، وكذلك اجلبالن يتناو: مناحة من النوائح، لتقابلهن عند البكاء، يقال

 : الشجر، قال الشاعر
 أٍمت وُخدوداعشية قـام النائحـاُت وُشقِّقَت١(ُجيوب بأيـدي م( 

وهو يف هذا الباب فرق من حيث املعىن بني كلمات عدها بعض العلماء 
 . مترادفة، كما رأيت فيما نقلت عنه

رادفات غري أن لَهم  فأعتقد أن هؤالء العلماء يسلمون بوجود املت....وبعد
 ، وهو أنه عند التدقيق يف أصل كل من هذه الكلمات جند فروقًا يف املعىن؛حتفظًا

 . فالكلمات املترادفة عندهم هي املتقاربة يف املعىن، واليت تدور حول معىن واحد
على أنه ينبغي أن أنبه إىل أنَّ هؤالء العلماء على ما أعتقد لَهم موقف من 

 والباقي ،ملتعددة املطلقة على ذات واحدة، وهو أن االسم واحدحيث األمساء ا
 .  إىل آخره... أو ...صفات، وهذا أيضا عند النظر إىل وظيفة السيف أو صانعه أو

 :  وآراؤهم يف الترادفاحملدثون  العلماء 
 : تعرض ِلهذا املوضوع مجاعة من الباحثني العرب احملدثني، منهم

 نيس إبراهيم أ:  الدكتور-١
بعد أن عرض آراء العلماء املؤيدين لفكرة الترادف، واملنكرين لَها بين أن 
أصحاب الفكرة مغالونَ، إذ لَم ينظروا إىل اختالف البيئات، ولَم ينظروا إىل أصول 

 . الكلمات يف اللهجات العربية القدمية، فال تكاد توجد فيها كلمات مترادفة
نموذجية املثالية األدبية لغة قريش اليت نزلَ ِبها مث أثبت الترادف يف اللغة ال

القرآن الكرمي، وبالتايل أثبته يف القرآن الكرمي، وقد عاب على املفسرين مغاالم يف 
التماس فروق بني ألفاظه املترادفة، وساق بعض اآليات الكرمية املربهنة على وقوع 
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 . )١(الترادف يف القرآن الكرمي
 عبد التواب رمضان :  الدكتور-٢

:  خاصة ا، قال وقوع الترادف على الرغم من تفرد كل كلمة مبعاٍنلَم ينِف
ورغم ما يوجد بني لفظة مترادفة وأخرى من فروق أحيانا، فإننا ال يصح أن ننكر 
الترادف مع من أنكره مجلة، فإن إحساس الناطقني باللغة، كان يعامل هذه األلفاظ 

 . )٢(هم يفسرون اللفظة باألخرىمعاملة املترادف، فنرا
 حممد كمال بشر :  الدكتور-٣

يرى أن الترادف موجود إذا نظرنا نظرة عامة، وبدون حتديد منهج معني، 
 ولكن من … إذا نظرنا إىل اللغة العربية قدميها وحديثها دون حتديد الفترةوأيضاً

 . اجلائز ختريج بعض األمثلة، أو إخراجها منه
   حممد املبارك-٤

 واعتربه آفة منيت ِبها العربية يف عصور االحنطاط، وطالب ،أنكر الترادف
 دقيقة تصور املشاعر واألحساسيس وتناسب بالرجوع إىل ما حتمله األلفاظ من معاٍن

 . احلياة العلمية اليت نعيش فيها
 ، خلصائص األدب،والسبب الذي دفعه إىل ذلك ما يراه من أن املترادف قتل

 . )٣(ن الذي يقوم على إبراز املقومات اخلاصة والدقائق اخلفيةومزايا الف
 أمحد خمتار عمر  :  الدكتور-٥

يرى أن الترادف غري موجود على اإلطالق، وذلك إذا كان املقصود به 
 دون فرق بني ،التطابق التام الذي يسمح بالتبادل بني اللفظني يف مجيع السياقات

ساسي واإلضايف واألسلويب والنفسي واإلحيائي، اللفظني يف مجيع أشكال املعىن األ
 رةبشرط أن يكون اللفظان داخل لغة واحدة، ويف مستوى لغوي واحد، وخالل فت

                                                           

 . ١٨٠، ١٧٩يف اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس، ص) ١(
 . ٢٧٨فصول يف فقه العربية، ص) ٢(
  .، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب٣٢١ -٣١٨ة وخصائص العربية، حملمد مبارك، صـه اللغـفق) ٣(



            املقدمـة١٧ 
زمنية واحدة، وبني أبناء اجلماعة اللغوية الواحدة، فلَه شروط عدة لوقوع 

 . )١(الترادف
 :  ربغا املستشرقون وغريهم من علماء المأ

فريق مثبت للترادف من أساسه، وفريق منكر : يقني إىل فرفانقسموا أيضاً
ا الفريق األول. لـها، :أمبوجود الترادف، لكنه ليس ترادفًا تام فمنهم من اعترف 

 . وإنما مت بصورة جزئية
إذا كانت كلمتان مترادفتان من مجيع النواحي ما : F.H. Gecregeيقول 

 . كان هناك سبب يف وجود الكلمتني معا
إذا اشترطنا التماثل التام بني املفردتني فلن يكون هناك : Lehrerل ويقو

مترادفات، ولكن قد يكون هناك عدد من املفردات املتشاة إىل حد كبري يف املعىن، 
 . وميكن تبادهلما بصورة جزئية

أما أوملان فريى أن الترادف التام ميكن أن يوجد إال أنه قليل، ومعظم 
. ول وهلة متماثلة يف املعىن، إال أن الفروق بينها تظهر بالتدريجاملترادفات تبدو أل

 . وبالتايل فهي تالئم معىن خاصا
 وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق، ،املترادفات ألفاظ متحدة املعىن: يقول

والترادف التام بالرغم من عدم استحالته نادر الوقوع إىل درجة كبرية، فهو نوع من 
 . اليت ال تستطيع اللغة أن جتود ِبها يف سهولة ويسرالكماليات 

  ،فإذا ما وقع هذا الترادف التام، فالعادة أن يكون ذلك لفترة قصرية حمددة
ن الغموض الذي يعتري املدلول واأللوان أو الظالل املعنوية ذات الصبغة إحيث 

حتطيمه وتقويض العاطفية أو االنفعالية اليت حتيط باملدلول ال تلبث أن تعمل على 
أركانه، وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بني األلفاظ املترادفة 
حبيث يصبح كل لفظ منها مناسبا ومالئما للتعبري عن جانب واحد فقط من اجلوانب 

 . املختلفة للمدلول الواحد
) فيلدبلوم( فقد أنكر وقوع الترادف من أساسه، ومنهم :أما الفريق الثاين

                                                           

 . ، نشر مكتبة دار العروبة٢٢٨ -٢٢٧أمحد خمتار عمر، ص: علم الداللة، للدكتور) ١(



 ١٨  املقدمـة 

إذا اختلفت الصيغ صوتيا وجب اختالفها يف املعىن، وهو ذا ال يعترف : يقول
 . بالترادف من أول األمر

 فعنده أيضا أنه إذا اختلفت الكلمتان صوتيا وجب ؛)فريث(ويوافقه على ذلك 
 . اختالف املعىن

 أن الترادف الكامل الذي أنكره بعض اللغويني من علماء :وخالصة القول
 . لغرب ثابت على قلته يف اللغة العربيةا

موجود يف ) عام، سنة، حول(الذي مثل لـه بـ) شبه الترادف(وكذلك 
 . العربية، والقرآن الكرمي قد استخدم هذه الكلمات دون فرق

 . أما بقية األنواع، فال ميكن أن نعده من الترادف يف اللغة العربية
 : يف العربيةأسباب وقوع الترادف، وكثرة املترادفات

ذكر العلماء القدماء واحملدثون أسبابا عدة لتعليل ظاهرة الترادف يف العربية، 
 : هذه األسباب ختتلف من لغوي آلخر، وهي

 : أن األلفاظ املترادفة نتيجة واضعني: األول
تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني، واألخرى االسم : يقول بعض األصوليني

، من غري أن تشعر إحدامها األخرى، مث يشتهر الوضعان،  للمسمى الواحد٠ اآلخر
 . وخيفى الواضعان، أو يلتبس وضع إحدامها بوضع اآلخر

وينبغي أن حيمل كالم من منع الترادف على منعه يف لغة : ويقول األصفهاين
 . واحدة، فأما يف لغتني فال ينكره عاقل

 الترادف، فلهجة ولعل هذا السبب هو أكثر األسباب اليت أدت إىل حدوث
 حوت كثريا من مفردات - وهي اللغة املثالية اليت نزل ِبها القرآن الكرمي- قريش

القبائل األخرى، حىت غدت هذه املفردات الدخيلة جزًءا من ثروا، وِبها نزل القرآن 
 . )١(الكرمي الذي نلحظ فيه كثريا من املترادفات

  ٠رسوإىل هذا الرأي ذهب ابن جين، وابن فا
                                                           

فقه اللغة حملمد خضر، . ٣٠١صبحي الصاحل، ص: دراسات يف فقه اللغة للدكتور) ١(
 . ١٨٠، ١٧٩، صة، يف اللهجات العربي٢٩٧ص



            املقدمـة١٩ 
وكلما كثرت األلفاظ على املعىن الواحد، كان ذلك أوىل بأن تكون : قال ابن جين

 . وهذا غالب األمر: لغات جلماعات، اجتمعت إلنسان واحد من هنا ومن هنا، وقال
فكانت وفود العرب من حجاجها وغريهم : وقال ابن فارس يف الصاحيب

ش، مع فصاحتها، وحسن لغاا، ورقة يفدونَ إىل مكة للحج، ويتحاكمونَ إىل قري
ألسنتها، فإذا أتتهم الوفود من العرب يتخريونَ من كالمهم وأشعارهم أحسن لغام 

 . )١(اوأصفى كالمهم، فاجتمع ما تغري من تلك اللغات إىل سالئقهم اليت طبعوا عليه
 : يةلغواملعاجم ال: الثاين

كل قبيلة لَها مفردات  إن جامعي املعجمات أخذوا عن قبائل كثرية، -أ
 . وتعبريات خاصة ِبها للداللة على معان خاصة

على أنه ننبه إىل أن جامعي املعجمات حتروا وجوه الصدق واليقني، فكانوا ال 
يأخذونَ إال عن األعراب اخللص، وكانوا يتحاشونَ األعراب الذين يسكنون قرب 

 . بالد العجم
 من غري نظر ،دة للمسمى الواحد إن جامعي املعجمات مجعوا أمساء عدي-ب

إىل الناحية التارخيية، فأمساء الشهور يف اجلاهلية اليت استبدلت ِبها أمساء أخرى بعد 
 . اإلسالم ال يمكن أن تعد هذه األمساء من املترادفات

واحتفاظ املعاجم العربية باملهجور الذي قد يستعمل ال خيلو من ميزة للغة 
 . هاالعربية ال توجد يف غري

 اندساس كثري من الكلمات املولدة، وبعض الكلمات املشكوك يف -جـ
اخلندريس، من وعربيتها إىل املعاجم، كاخلمر، وهي الكلمة العربية، واإلسفنط، 

 . أصل يوناين للشراب املسكر
 جريان صفة من الصفات على ألسنة املتكلمني على مسمى معني، مث :الثالث

من ) العباس(تعبري عن هذا املسمى كتسمية األسد تشيع وتنوب عن االسم يف ال
ألنه يفصل أجزاء اجلسم، ) الفصل(العبوس، وهو التجهم والتكشري، وتسمية السيف 

                                                           

 . ٣٤، ٣٣م، ص١٩٧٧الصاحيب، حتقيق السيد أمحد صقر، طبع عيسى احلليب سنة ) ١(



 ٢٠  املقدمـة 

 . )١(بعضها عن بعض
 : التطور الصويت والداليل: الرابع
 : التطور الصويت -أ

 من املترادفات عند اللغويني القدماء ما تتشابه يف مبناها مع اختالف حرف
 . واحد فقط، أو ما توجد متطابقة يف مبناها وحروفها مع اختالفها ترتيب احلروف

 : مثال األوىل
 . أمطرم مطرا متتابعا= هلبت السماء 
 . دام مطرها= ألبت السماء 
يكمن يف فاء الكلمة، فهي يف األوىل هاء، ويف ) ألب(و) هلب(فالفروق بني 
 . )٢(الثانية تطور صويت لألوىل أو العكس أن الكلمة ينالثانية مهزة، وهذا يع

والعالقة بني اهلمزة واهلاء تكمن يف أن اهلمزة صوت شديد، والْهاء رخو، 
 أي حدث تطور صويت، لوجود ،فحدث انتقال من الرخاوة إىل الشدة، أو العكس

عالقة صوتية بني احلرفني، وهذه العملية اليت يبدل فيها حرف حبرف عرفها القدماء 
 . )٣( اإلبدالباسم

 : ومثال الثانية
صاعقة وصاقعة، : وهي الكلمات اليت ختتلف من حيث ترتيب احلروف حنو

 . وجذب وجبذ، والسباسب والبسابس
 وعلى هذا فهي ليست مرادفة ٠)جبذ(مع تقادم العهد أصبحت ) جذب(و

 . )٤(جلذب وإنما هي كلمة تطورت عن طريق القلب
لمات اليت حدث لَها إبدال سواء كانت هناك واحلقيق بالقبول أن مجيع الك

                                                           

 . ١٨٢ص: هجات العربية، يف الل٢٩٢ص : فقه اللغة العربية حملمد خضر) ١(
 . ٢٩١فقه اللغة حملمد خضر، ص) ٢(
، مكتبة ١٩٨٧، الطبعة السادسة سنة٧٥إبراهيم أنيس، ص من أسرار اللغة للدكتور،) ٣(

 م١٩٧٩، الطبعة اخلامسة سنة١٣٥ص: املصرية، األصوات اللغوية للمؤلف السابق األجنلو
  .١٩٢يف اللهجات العربية، ص) ٤(



            املقدمـة٢١ 
عالقة صوتية واضحة بني احلرفني املبدل واملبدل منه أم لَم توجد، واليت حدث لَها 

 . )١(قلب خترج من دائرة املترادف، وال تعد من املترادفات
 :  التطور الداليل-ب

 الوقت دالة على أكثر املترادفات كانت متباينة تباينا طفيفًا، مث أصبحت مبرور
 . معىن واحد دون فرق

 : وهذا ال شك تطور، وهو حيدث عن عدة طرق
  طريق تعميم اخلاص، :األول

 : حنووذلك 
 .  للميت، مث قيل دفن سره، إذا كتمه:الدفن
 فصارت احلرب وغى، ،رثُ اختالط األصوات، يف احلرب، مث كَ:الوغى

 فيما وضع :عنوانه) املزهر( كتابه  وقد عقد لـه السيوطي مبحثًا يف،وكذلك الواغية
 . يف األصل خاصا مث استعمل عاما

 :  طريق ختصيص العام:الثاين
فقد استعمل مرادفًا للجمل، وهو يف األصل يطلق على اجلمل ) البعري (:مثاله

 . والناقة
 كان يستخدم لكل نوع من الذهاب، فحدد معناه يف العربية ليصبح :واهلالك

الذهاب مرادف للموت، وقد أدى هذا التطور إىل الترادف بني  بنوع من خاصاً
 . )٢(البعري واجلمل، وبني املوت واهلالك

 :  طريق اازات:الثالث
، واملكان الذي يلد األبناء )موضع الولد(اشتقت من الرحم : الرمحة

 . واألخوات، فتنشأ بينهم صلة احلب والعطف
ني الذين يولدون من رحم واحد، ومع مث استعملت عن طريق ااز يف الصلة ب

 . مرور الوقت أصبح هذا املعىن اازي حقيقة، وبذلك نشأ الترادف بينها وبني الرأفة
                                                           

 . ٧٥ص: ةمن أسرار اللغ) ١(
 . ١٨٣يف اللهجات العربية، ص) ٢(



 ٢٢  املقدمـة 

 . وااز مىت كثر استعماله صار حقيقة عرفًا: وقد أشار القدماء إىل ذلك بقوهلم
 :  طريق ااورة:الرابع

 من …ذا كان جماورا لـهالعرب تسمي الشيء باسم الشيء إ: (يف الصاحيب
الربذعة، مث قيل للفارس الذي ال : ذلك احللس وهو ما طرح على ظهر الدابة حنو

 . )١(بنو فالن أحالس اخليل:  وقالوا،)حلس (:يفارق ظهر دابته
 :اخلامس

 . )٢( وضع القبيلة ألكثر من اسم للمسمى الواحد، وهذا النوع هو األقل
 : ىشدة العناية باملوسيق: السادس

اشتدت عناية العرب باأللفاظ وموسيقاها، فشغلتهم هذه املوسيقية اللفظية عن 
مالحظة الفروق بني الدالالت، ِمما أدى إىل أن كثريا من األلفاظ اليت كانت تعرب 
عن معان متقاربة قد ازدادت قربا، واختلط بعضها ببعض، ونسيت تلك الفروق أو 

ذن املوسيقية يضحى بتلك الفروق يف الدالالت تنوسيت، وأصبح العريب صاحب األ
حىت يتمكن من نظم قوافيه، وتنسيق أسجاعه، ِمما ترتب عليه تلك الظاهرة اليت ال 

 . نعرف لَها نظريا يف لغة أخرى، وهو كثرة األلفاظ املترادفة
 اختفاء الفرق بني الكلمتني مع طول االستعمال، ويعدان من املترادف :السابع

يبكالرهو التوقف بني : أصله الغليان واالضطراب، والشك:يب والشك، فالر 
 .)٣(طريف قضية نفيا وإثباتا

 
 
 
 
 

                                                           

 . ٤٣١ج: ، املزهر٦٣ص: الصاحيب) ١(
 . ٤٠٦، ص١جـ: املزهر) ٢(
 . ٢٩٣، ٢٩٢ص: فقه اللغة حملمد خضر) ٣(



            املقدمـة٢٣ 
 ترجمة المؤلف
        له ابن الندمي، حممد بن إسحاق هو حممد بن سهل بن املَرزبان، ترجم

وامسه ) الباِحث عن معتاص العلم(: " قائالً-)الفهرست(صاحب -) هـ٣٨٠ت (
 ويكىن أبا منصور من أهل الكرخ، أحد البلغاء ، بن سهل بن املَرزبان الكرخيحممد

، )املنتهى يف الكمال: ( أشلُّ اليد، ولـه من الكتبهإن: من رآه الفصحاء، وقال يل
كتاب مدح األدب، كتاب صفة البالغة، :  عشر كتابا، وهيينوحيتوي على اث

راق، كتاب احلنني إىل األوطان، كتاب كتاب الدعاء والتحاميد، كتاب الشوق والف
التهاين والتعازي، كتاب األمل واملأمول، كتاب التشبيبات والطلب، كتاب احلمد 

 . )١("والذم، كتاب االعتذارات، كتاب األلفاظ، كتاب نفائس اِحلكم
 . تويف ِبها بعد الثالمثائةو ، وعاش فيها،وِلد ببغدادوقد 

الشيء الكثري عن شخصيته أو حياته، أكثر مما ومل تذكر املصادر واملراجع  
 .أورده ابن الندمي املعاصر له

 
 
 

                                                           

 . ١٥٢ص: الفهرست )١(



      كتـاب األلفاظ٢٥ 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 وهو حسبنا ونعم الوآيل
  مطلب في ذآر اهللا ورسوله

  ..؛..إن أوىل
إنَّ أحق، إنَّ أجدر، إنَّ أحرى، إنَّ أحجى، إنَّ أخلَق، إنَّ أَحظَى، إنَّ أَقْضى، (

بجإنَّ أو.. ،.. 
 ..؛..تح به القولتما افْ

 ..م، ما جِعلَ صدرا لكل كلمة؛م أمام الكالدّما بِدأ به املنطق، ما قُ
ما تنّجز؛.. به احلاجةت.. 

، ما )١(ما تلُقيت به النعمة، ما قوبلت به الصنائع، ما استنِجحت به الطَّلْبة
 ..؛)١(ت به البغية، ما استوجبت به التمائم يلَِن

؛..ق به املزيدِحما است.. 
 ..  النعمة، ما امتريت به الزيادة؛ما استـزيدت به املواِهب، ما استدميت به

 ..؛..رفَما استنـزل به الظَّ
 .؛.. به اآلالء)٢(ما قضى به مفترض اِلمنن، ما ازدلف به إليه، ما كوفئت

 ، هللا على نعمهمحداً
 هللا على مننه، الثناء عليه مبا هو أهله، اإلشادة بذكر نعم اهللا، النشر شكراً

عطاء اهللا، التنويه بفواضل ِحباء اهللا، النهوض بواجب جلميل آالء اهللا، الذكر جلزيل 
 . حق اهللا، التعظيم لنعم اهللا
  ،فله احلمد كفاء أياديه

 الشكر املضاهي مننه، وله املنة املوازية إنعامه، وله الثناء اازي أفضاله، لهو

                                   
 . املطالبة .ما يطلب: ةطَّلبال) ١(
 .ما يكون به متام الشيء: التتمة )٢(



 ٢٦ كتـاب األلفاظ
زيدهوله الدعاء املمتري م. 

 ..؛ ..وصلَّى اهللا أفضل صلواته
ه، أهنأ صلواته، أمنى صلواته، أعم صلواته، أمتَّ صلواته، أوىف أزكى صلوات (.. 

 ..؛..صلواته، أدوم صلواته، أخلص صلواته، أنور صلواته
على أمني و؛..ِهِيح.. 

على خامت رسله، على مته، على حامل حكمته، لَّبغ رساالته، على ناصح أم
ِدبل، على الناهض مبا نملِْقِه، على جنيبه له،  على املضطلع مبا حخ على خريته ِمن

 .حممٍد وآله ..؛..بريته من
 
 
 
 



      كتـاب األلفاظ٢٧ 
 مطلب في وصف الُكتب البليغة والكتاب

 ،هذا كتاب مجعناه ضروباً
، أصنافاً، فرعناه أنواعاً، صنفناه صوالًناه فنوناً، وضعناه أجناساً، فّصلناه فألفَّ(

 ..؛..بوبناه أبواباً
 من الفصول املُتَِّسقَة، 

والشذور املنتظمة، واأللفاظ املختلفة، واملعاين املتفقة، من كل كلمة ..  (
نادرة، وشوارد مؤتلفة، وفرائد مستعذبة، من الفوائد ونظائرها، من الشرائد 

 .وقرائنها
 ..؛..ملنقطع القرين
، ملعدوم اِملثْل، لنسيج وحِده، ؤلعزيز النظري، لقليل الشبيه، ملفقود الكف(.. 
 ..؛ ..)١( ِلعز زمانهلقريع عصره،

 ذي اجلاه العريض واألصل الشريف، 
ذي الوجه الصبيح والصدر الفَسيح، ذي السؤدد السابغ واد الرائع، ذي 
ة غراملال املمنوح والعرض املمنوع، ذي الرأي الوثيق واللسان الصدوق، ذي ال

دة، ذي العز األصيل اللطيفة والعزمات الرفيعة، ذي اآلراء املصيبة واألفعال الرشي
 . واد النبيل
ية الشباب وجنابة الكهول؛اجلامع أرحي 

اجلامع حمبة السادة واء القادة، اجلامع احلالوة يف الصدور واملهابة يف القلوب، 
اجلامع عقد الشيب وجة الشباب، اجلامع جاللة امللوك وتواضع الزهاد، اجلامع وفاء 

 .الكرام وبذل األجواد
 ال خمرج من إرادته وال انصراف عن موافقته،الذي 

شد يف خمالفته وال سعادة يف جمانبته، الذي ال هداية يف مباينته وال الذي ال ر
  ٠إحرازاً حلظ إال واه

                                   
)١ (زالعزأما . قوي:  رجل ع)اب ال خربة له، وهي-)اِلعرأغرار: ج.  ِغّر وِغّرة: الش. 



 ٢٨ كتـاب األلفاظ
بدي منه ختِففما اسإال انكشف عن أفضل مأمول،ي  

نه عن وال استثري منه دخيل إال أُطِْلع منه على أمحد مستثار، وال فُِحص م
مكتوم إال بدا منه أرضى مطلوب، وال بِحثَ منه عن سريرة إال احنسرت عن أسىن 

 منه عن مكنون إال ظهر منه أزكى منتظر، وال اخترب منه مضمر إال جو، وال فُتشرم
فت أمجل أمل، وال نِفثَ منه عقد  خمترب، وال امتحنت منه خافية إال صرّبرع منه أجلَّ
نه أغبطُ باٍد، وال بِقر منه عن مستور إال دل على أحسن مبتغى، وال إال استبان م

حرك منه جانب إال فاح منه أطيب طيب، وال جريت منه يف غاية إال وبرزت يف 
 .السبق، وال شيمت منه خميلة إال ودقت بأمشل مزن

 ..؛..واهللا املأمول بأوكد يقني
 طوية، واملطلوب إىل اهللا )١(االبتهال بأحمضول بأخلص نية، وإىل اهللا ئواهللا املس

 ..؛..بأضرع طلبة، واملرجو اهللا بأَخضع مسألة، واملرغوب إىل اهللا بأصدق رغبة
 أن مينح الرشد،

 ..)  نمغ السعادة، أن يسول التسديد، أن يدي التوفيق، أن خيوسأن ي
 .حول وال قوة إال باهللا وال -بالصنع، أن يحِسن الكفاية، أن يهدي للرشاد

 
 

                                   
 .النية: والطوية. خيالطهكل شيء خلُص حىت ال يشوبه شيء : حض املَ)١(



      كتـاب األلفاظ٢٩ 
 مطلب في تصديرات الكتب

؛..بوغ النعمكتايب وأنا من س.. 
مزيد، مشول الصناعة، مجيل تظاهر اآلالِء، اتصال اإلحسان، ترادِف الْ(.. 

الصنع، جزيل الفضل، خصائص الكرامة، لطائف الكفاية، تكاثف النعمة، تتابع 
 ، تواتر األيادي، عموِم املنح، غرائب اِلرب، )٢( فوائد القَسم)١(املزيد، وفوِر اِحلباء

 العوائد، سين البالء، صنوف العوارف، فنون املنن، محيد احلظوظ، غموِر
 ..تكامل الغبطة، وفور التحويل، تكالف التحف، افت الفوائد؛

هفيما ال تبلغة، األمني 
، ال يوازيه الثناء، ال ال يلحقه الرجاء، ال يناله التأميل، ال حييط به الوصف(.. 

يكافئه اِحلباء، ال يكْتِنهه النعت، ال يبلغ مداه إطناب، ال يستغرقه إسهاب، ال يأيت 
، ال يسمو إليه )٣(له مدر عليه خطاب،ال يحصيه نشر، ال جيازيه شكر، ال يدرك

 .أمل، ال يفي به إحصاء، ال يدانيه تعداد
 واحلمد هللا موجب احلمد بنعمه،

 ..)نِعه، مستوجبه بإيزاِعهمصلزم الشكر باملعني على )٤(ستحِقه بتوفيقه، م ،
أداِء شكرِه، املنعم على عباده بالفضل، املوفق للشكر، املسدي للنعم، املويل للقسم، 

 الوالية يّ بثواب املنقطعني إليه، الواهب لكل سؤٍل، امليسر لكل مأمول، ولَ)٥(يءلاملَ
 ..املثيب عليه، مسبغ النعماء، مستحق الشكر والثناء؛ بالدوام، باذل احلمد و
 محًدا ينتهي إىل رضاه،

                                   
 .العطاء : احلباء ) ١(
  .العطاء: القَسم) ٢(
 .الطني اللزج التماسك : املَدر ) ٣(
 .أهلمه إياه :أغراه به ،أوزعه الشيء : أوزعه بكذا ) ٤(
 .م ل ء:أساس البالغة للزخمشري، مادة .أي مضطلع به : مليء بكذا ) ٥(



 ٣٠ كتـاب األلفاظ
)د بكنه الزمه، ال ينقضي إال بلُيقِّه، يتقيغ مدى واجبه، ال يقصر دون ح

ه قاضياً، آلالئه مجازياً، بشكر عوائده بانقضاء مفترضه، يفي جبزيل نعمه، يكون حلقَّ
ه، يوجب مزيده، ال ينقطع دون نه مكافئاً، يؤدي حقَّناهضاً، إلنعامه موازياً، إلحسا

ؤ إحسانه، يكون لنعمه كَفاًء، يصعد وال ينفد، يزيد وال يليد، ملزيده استحقاقه، يكافُ
، ِمنِنهِِمستوجبا، ينهض بشكر أياديه، يتصل برضائه، ميتري مزيد نعمائه، يفي حبقِ 

 . يستمد من نعمته
 ..؛..وصلى اهللا أطيب صلواته

رب صلواته، أكثر صلواته، أعز صلواته، أنفس صلواته، أرفع صلواته، أقْ.. (
 ..؛..رب صلواته، أكرم صلواته، أزلف صلواتهقْأ

 على أمني وحيه،
 ..) من بريته، صفوته من أنبيائه، مفتاح رمحته، )١(ه، جنيبهقلخريته من خ 
املختار من راملنتخب، املخلصس ب واملرغَب، له، املنتجب النجيب، اخلرييف املره 

 املطلب، أكرم مبعوث، أصدق قائل، أجنح مشفَّع، األمني فيما استودع، زالفائ
 .حممد وآله الصادق فيما بلغ، الصادع بأمر ربه،

 
 
 
 

                                   
 .فيس يف نوعه النثلِهالفاضل على ِم: النجيب) ١(



      كتـاب األلفاظ٣١ 
 مطلب آخر في التصديرات

  خصتين،كتايب عن سالمٍة
نن غمرتين،  أظلتين، حياطٍة كففتين، نعمٍة عمتين، م مشلتين، آالٍءعافيٍة(.. 

منائحتواترت علي عوائد تتابعت عندي، ، فوائد ،ٍم ترادفت لدياتصلت يب، ِقس 
 .لتين، مواهب وصلت إيلَّفواضل جلَّ
واهللا أحمِهِل على ترادف تطوُّد، 

على مشول حياطته، على تكاثف إحساِنِه، على سبوغ نعمه، على تواتر (.. 
 ما أبلى، على جزيل ما أوىل، على فاِضِل ما منح مننه، على دوام آالئه، على مجيل

ّباوأغىن، على رضيوأسدى؛)١( ما ح .. 
 ..؛..اه أسألُوإيَّ

 ..ؤمل؛وإليه أرغب، إليه أبتهل، إليه أتضرع، إليه أفزع، منه أرجو، إليه أُ(
 ..؛..بةرمفرِّج الكُ

 كل ىعط كل رغبة، م حسنة، منتهى كلَّيت نعمة، مؤِي الغمة، ويلُّ كلَّمجلَّ(
كل طول، فاعل ي كل فضل، مبٍل كل حباء، مهدي كل منحة، مسدوٍيلفائدة، م 

 ..؛..كل خري، مقيل كل عثرة، واهب كل عائدة
 ..؛..بأشد االبتهال

بأخلص التضرع، بأصدق النية، بأحمض الطوية، بأحب ما يتوسلُ به إليه، (
د اجتهاد، بأحشد طلب، بأضرع مسألة، بأقرب ما يزدلف لديه، بأجهد الرغبة، بأش
 ..؛..بأصفى سريرة، بأصح عقيدة، بأتقى دخيلة

بِلأن يغكاألعمار أنفس  ، 
ل، أعلى األمور، أرفع هدى املُ، أقصى األمان، غاية الرجاء، ماملَدِدأطول (.. 

                                   
 ٠ح ب ي:  املعجم الوسيط مادة.أعطى: باححىب )١(



 ٣٢ كتـاب األلفاظ
ل  الرتب أحظى املعايل، أنفس املُحِل، أجز)١(الدرجات، أنبه األقدار، أجدى

 ..؛..، أملى العيش، أبعد اآلمال، غاية اهلممِددظوظ، أفضل املَاحل
 حىت يتملى من األعمار أطوهلا، 

 ..)ّاها، من املعايل منتهاها، من الفواضل أقصاها، من العزمن الرتب أ 
ه، من القدرة أوفاها، من اجلاللة مداها، من الكرم أبقاه، من الطَّول أدومه، من أغبطَ

 . ه، من احلظ أجزله، من الرجاء أبعده، من الصنِع أمجلهالشرف أعال
ذلك، يلُّإنه و  

له، وعلى ما يشاء قادر، وملا حيب فاعل، وملا يريد  والقادر عليه، واملالك(
 .، املتسع له)٢(ليء بهممٍض، املَ

لبمداولة اهلموم،-كِدع  
 -كحِِترول، ل مقاساة العلي-، لتنائيك)٣(مكابدة الغلة- لتقاذِف حملك

 )٤( عنك، خمالفة النهللِومعاناة الظمأ إليك، مناجاة الفكر فيك، مباينة الّس
إليك، معاينة احلسرات لفراقك، دخيل الوبابة، التوجع جد بك، االشتغال مبعاناة الص
صنوف اللوعة، فنون الكرب، أنواع (.. على أيام اُأللفة، التفجيع على ليايل األنس،

 .كتساب ملا جرى به القضاء، اشتعال نار احلرقةاهلموم، اال
 ما يويف على الوصف،

يزيد على القول، يستويل على أمد البلوغ، ينقطع دونه النطق، يِكلُّ عن  (.. 
حتديده األلسن، يفوت جهد الوصف، يعجز عن اإلحاطة به اإلطناب، حيسر دون 

كر، تقصر عنه املعرفة، بلوغه النطق، حيار يف حتديده الوهم، يضل يف تلخيصه الف

                                   
 .األنفع: األجدى) ١(
 . الغين املقتدر: املَليء) ٢(
 .العطش الشديد: الغلة) ٣(
 .أول الشرب: النهل) ٤(



      كتـاب األلفاظ٣٣ 
رط، يستغرق أمد الشرح، يأيت على فْهب، يقتصر يف تلخيصه املُسيقتصد يف إائه املُ

 اخلطيب، هكنهه اللفظ، يشرف على غاية االستقصاء، يتعب أدناه البليغ، يعيا بوصف
، يويف على أمد الكمال، يعجز عن كنهه )١(صقَعلُّ دونه النظر، يفحم املُِكي

اء، ال تعِرب عنه األلسن، ال يقاربه التعديد، يقصر عن إيضاح حقيقته البارع، اإلحص
ال حييط به إغراق املكثر، ال يبلغه غوص الِفكر، ال حيويه غور الفطن، ال يفهم،ال 
يطمع يف حتديده اإلفهام، ال يستقصيه التفسري، ال يعرب عنه التعبري، ال يدرك 

 . ى، تنعقد عليه اليد، ينعقد عنه اللسانالواصف مداه، ال يفصح به الشكو
معه العزاَء،ال أملك  

لوة، ال يواتيين معه االصطبار، ال يبقى معه التأسي، ال أجلأُ وال أرجو معه الّس
معه إىل الصرب، ختونين فيه أسباب العزاء، ختذلين معه عزائم اليقني، ينبو الصرب فيه عن 

يزول معه لباس التجلد، يفارق معه عصمةَ القلب، يتمكن اجلزع معه من قيادي، 
الصرب، ال يساعدين معه األسى، ال يقارنين معه الذهول، ال يواتيين عنده التجمل، ال 

 .حيسن يب معه التعزي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 ٠ص ق ع:  املعجم الوسيط، مادة.البليغ يتفنن يف مذاهب القول: اِملصقَع )١(



 ٣٤ كتـاب األلفاظ
 
 

 
 ونحوهما..  الشوق والوداع-خوانياتمطلب في اِإل

؛..فةنا اهللا بطول األلُصَّخ.. 
، أمتع أبصارنا شرِة الِع، أنعم على مشلنا برّد باملشاهدِةأغنانا عن املكاتبِة

 منك، أنصف شوقنا من طُّبالرؤية، أجنا بقربك، مجع أُلفتنا باألنس معك، مالنا احل
النأي، أعاد إلينا أنس االجتماع، قطع عنا مأعاننا على شكوى )١(ة التنائيد ،

ور االجتماع، الشوق، وصل وحشة الفرقة بأنس اللقاء، قرن وحشة النـزاع بسر
قَصر مدة الشوق إليك، أذاقنا حالوة لقائك، أرعى اهللا طَريف رياض غُرِتك، زاد يف 
 )٢(ناظري ببهاء جتك، أطفأ لفحة التهاجر بنفحة التـزاور، أعقب وحشة النوى

بأنس اللقاء، أشرق اهللا جنم التالقي أغرب مشس الفراق، شفى غُلةَّ االشتياق، نفع 
جتماعاً ارب ما تباعد من املدى، أتاح ب النوى، قَّراق، أجار من غَغليل االغتر

وشيكاً، أغبط الفواتح بسالمة اخلوامت، رم ما شعثته النوى، أصلح ما أفسده الفراق، 
 ..؛..نسب مداك، أدىن مزارك، أروى الظمأ، رد اُألرأدىن خطاك، قَ

 لفة، وعوَّض من وحشة الفرقة اتصال اُأل
نس بقرب اللقاء، زين جمالسنا ببهاء طلعتك، أنعم على أمساعنا ُألمجع مشل ا

 رسغليل النـزاع إليك، ي درِلق من دواعي األمل فيك، بد ما خحبالوة نغمتك، جد
ىل عزيز غُرتك، عجل االلتقاء معك، أدال التالقي من الفراق، بدل إالنظر إليك، و

ين النعمة بقربك، بك، سّوغين األمل يف الدنو منك، مالَّالفرقة باأللفة، مجع السرور 
أسعدين باجتماٍع وشيك معك، جمع بيننا على أرضى األحوال، أوشك اتصال 

                                   
 .تباعد: تناَءى) ١(
 .دالبع: النوى) ٢(



      كتـاب األلفاظ٣٥ 
 األلفة، أعاد محيد عهد األيام، تطَولَ بتقصري مدى الفُرقة، 

 إنه قادر على الفرحة،
رقة، املخمد للّلّةالشايف للغاملطفي للح ،وعة، املفروي للظمأ، ج للكربة، املُر

 . املُديلُ من الفرقة، اري من البني، اجلامع للشمل، املؤلف للسعادة، املزيل للوحشة
  ك، رحيلُفِزأَ..

 مك، أجحان شسوع ،كآن شخوص ،كك، أيت مسريظعن فراقُك، )١(أِفد 
بي بنأيك، تدانت نؤاك، قَر أحم؛..نك.. 

  يرعاك،فسألت اهللا أن
 يتوالك، حيفظك، حيرسك، يكألك، يبِلغك، يقيك، حيوطك، (.. 

 ..؛..وكان مما أعاقين
ين، فحالين، قطعين، دفعين، حجزين، منعين، عدلين، صدين، أقعدين، صر(.. 

 ..؛..شغلين، جذبين
 ..؛..عن تشيعك
 ..؛..توديعك، اكتحال النظر برؤيتك، التـزود منك، مسايرتك(.. 
 لب عن االستطاعة لذلك،ضعف الق

رقة القلب عن النظر إىل موقف الفراق، عجز النفس عن التجلد عن ذلك 
واجلوارح عن توديعك، ه ي القلب عن نبو املقلة عن سوء رؤية يوم الرحيل، وجيب

مفاجأة البني، زوال الصرب عن بغتة الفراق، انبتات التعزي عند التنائي، تك األستار 
 املنة عند اصطحاب نهحباب، انكشاف األسرار عند معاينة اخلمول، وعند نأي األ

 ..األعنة؛
دتك من الدعاء وقلت بأمين طالٍعفزو، 

، بآوب سريٍح، بطائر ميموٍن، بكوكب سعٍد، جبدٍّ سعيد، بأجنِح  جنيٍحبأسعِد(.. 

                                   
)١ (مومثلها،قرب ودنا: أج :أح م. 



 ٣٦ كتـاب األلفاظ
ة الظفر، بكرامة املدخرمطلب، بأسر منقلب، بأكرم بداءة، بأمحد عاقبة، مبسر. 

 ب، مركَ لكال كَبا
ببك قدم، ال عتب )١(ال أش تولك مذهب، ال تعذَّر عليك مطلب، ال ه 
 .عليك زمن

اهللا لك العسري،لَهَّس  
أضاء لك املقصد، طوى لك البعد، يسر لك اإلياب، كان اهللا يف سفرك 

حم رضبأوبتك خفرياً، كان لك يف حضرك ظهرياً، رعاك دانياً ونائياً، ن رس ،لَك
 . أهلك

،بلَ، أَذْهحأر ،نأظْع ،صخأش 
 ..؛..أعزم، ترحل

  بالسالمة،مضموناً
، آيباً بالنحح، مقلباً بالغبطة، ثائباً )٢(مصحوبا بالعافية، حموطاً بالكلوءة(

اً أنفس اً بألطف اللطائف، غامنبالسعادة، موجهاً للخري، مزوداُ أجلَّ املنح، حمبّو
 ..؛..الذخائر

 يف ودائع اهللا عز وجل،
  . مآله؛)٤(أهج، عصمته، لَ)٣(هِرز، حرزه، مالذه، حصنه، جواره، وِهِفنضمانه، كَ(.. 

 إىل حيث تتقاصر أيدي احلوادث عنك
تتقاعس نوائب أيدي األيام دونك، تتضاَءل نوب الزمان عنك، ختشى الليايل 

 بطشك، ترهب األقدار سطوتك، ال ختاف من اب صروف الزمان صولتك،

                                   
)١ (باختلط: أش. 
 .ساهرة ال يغلبها النوم: يقال عني كَلُوُء: الكَلُوءة) ٢(
 .امللجأ: الوزر) ٣(
 .املالذ واحلصن واملعقل: اللَّجاء) ٤(



      كتـاب األلفاظ٣٧ 
 السعادة باحملبوب، حيبوك الدهر ساِعفبوة، ال تغريك الصروف والدهور، تاملكاره ن

 .باملأمول
 
 
 
 

 مطلب في جواب التصديرات
أما ما وفْص؛..هت.. 

نته، ادعيته، شرحته، صرحت به، أفضت فيه، فاوضتنيه، نطقت كشفته، بّي(.. 
 ..؛..غتنيه، أطنبت يف نعته، أسهبت يف اإلخبار عنه، غَلَوت يف حتديدهبه، بلَّ

 ..؛..من الشوق
احلنني، النـزاع، الصبابة، الشوق، القرم، التوقان، الغلة، الغليل، الصدى، (

الظمأ، األوام، النه؛..بل، اهليام، االشتياق، الوص.. 
 ..؛..ومن انتهاكه جوارحك

 ..)هستيالئه عليك، غلبته على جواحنك، متكنه من قلبك، ضيق  قواك، اِنهِِو
ذرعك به، عجزك عن حتمله، إتيانه من وراء الغاية، ضعفك عن ثقله، تسليط 

 . األسف عليك، تقريبه الوحشة معك
 ..؛..فاهللا يعلم ويشهد أين منذ جرى القضاء بالفرقة

 ..؛..حكَم الدهر بالنأي، جرى الطائر بالبني(.. 
توِّضك من دنوك،عدعب  

بِدلْت نـزوحك من مصاقبتك، سِلبت أُنسي مبؤانستك، عِدمت إمتاعي 
 فرق الدهر بيننا، امتحنت ،بقربك، قضت األيام بالنوى، باعدتين عنك الفرقة

بشحوط دارك، منيت ببعِد مزارك، بليت بالدهر املشتت، فَّرقت النوى أُلفتنا، رمتين 
 .. لفراِق؛األيام بسهم ا
 ..؛..قرين الوحشة
 ..) دائم العلوة، قليل برة، صفي الترحة، طويل احلشرة، بعيد الفطنة، عدمي الس



 ٣٨ كتـاب األلفاظ
موافق داٍء، مفارق ،، جمانب حبوٍرٍم وجواخلربة، حمالف اهلموم، خمالف السرور، مقارب 

 ..ابذ صرب؛، مقارب أسى، مزايل أسى، مصايف كرب، منهاٍد، أسري س، عدمي رفاٍددواٍء
 ..؛.. صورتك قليبتمِزولقد لَ

 ..)البع ل رأت مثالك عيين، أدىن املنام شخصك إيلَّ، أدرك علييد ومهي، خ
 مسعي، مثَّلَك كرتك بقليب، أحضر الشوق لفظللتوهم صورتك عين، صاغ الفكر غُ

ك الِفكَر ذين، صورتىن خيالك، أدت األحالم نغمتك إىل أُالفكر لقليب، مثلت املُ
خلاطري، مل يمثالك عن ناظري؛لْز .. 

 فنحن نتالحظ بالضمائر إذا تعذرت األبصار،
نتناجى بذكر القلوب ونتداىن باألرواح إذا شسعت وتباينت األشباح، نعرف 
أحوالنا يف الغيبة فهي عندنا كأحوالنا يف احلضرة، نرى على البعاد بعني الفؤاد إذا 

قلوب إذا تباعدت األبدان، نتآلف بالوهم للتحادث إذا شطت األجساد، نتالصق بال
نبت األشخاص عن التآلف، نتقارب بالود على بعد املدى إذا شحطت باألشخاص 

أحوالنا على البعد؛ّدالنوى، نتأمل بعني الو .. 
 ألن ذكرك لصيق قليب،

 ..)أُنسي، أنيس نفسي، داعية سروري، مسري رقادي، نايف س هادي، جالب
يف اخللوات، جامع اغتباطي، مؤلف جوري، مزيل مهومي، مذيب أحزاين حليفي 

 .ب ارتياحي، كاشف كربيت، مميط حسرايتمنيب غمومي، مبعد وجومي، مقّر
 فأنا قرينك يف مصارفك،

ك يف مجيع جهاتك، زميلك يف مسريك، عديلك حيث كنت، مقيم معك جنّي(.. 
تصرف معك حيث تصرفت، حليفك أينما أقمت، غائب منذ غبت، ظاعن منذ حتملت، م

 .، نازل بنـزول إذا نـزلت، مترحل إذا ترحلتقاطناً، رفيقك مسافراً
 ..؛..لفةنس اُأل من وحشة الفرقة أُقبولعل األيام تِع

 ..)ََََّتعوبقبح الفراق حسن )*( من حسرة التوديع سرور التالق،ض تظِفر  
نفي اهلموم املتراكمة بغبطة االجتماع، تقرن الكآبة الالزمة جة متصلة، ت

دائمة، جتود باألنس ومتنح باملساعدة، تدين بعد التنائي، تقرب بعد التباعد، تبدل من 
ر سبيله، من النظر إليكن تصافياً، تٍسالبي؛..عف بتداين الدار، تسهل ما توع.. 



      كتـاب األلفاظ٣٩ 
  مؤانستك،)١(فأمتع مبصاقبتك

فاكهتك،م مقاربتك، حماورتك، مسامرتكحادثتك، مالزمتك، مجالستك، م. 
إذا شخصفشخص معك األنس، ت  

فرحل معك السرور، بعدت فب رحلْتفبانَ لبينك املعقول، ع تد لبعدك الصرب، ِبن
نـزحت فنأى بنـزوحك الود، نأيت فنأى الرقاد، خرجت فخرجت النفس جزعاً، 

طَنفَش تطَنفاستقل التعزي العقل، استقللت)٢(شحطت فشحط العزاء، ش  . 
 سهل اهللا ذلك،

  . ، أنعم به)٤(صفَنه أ)٣(أوشكَه، قربه، يسره، أكبثَه(

                                   
 .التالقي : هكذا يف األصل، والصواب(*) 

 .واجه. قارب: صاقبةًموصاقَب ِصقاباً و. أي قُربك) ١(
)٢ (طَندت: شطنت الدار: شعأبعد يف خبث: شطن عنه. ب. 
 .من التضاد مبعىن أزال الغمة والغطاء: أكبثه) ٣(
 .رتب ونضد: من صفَى: أصفنه) ٤(



 ٤٠ كتـاب األلفاظ
 فصل في التهاني

 تظاهرت تباشري صنع اهللا،
 اهللا الحت خمايل )١(اتصلت األخبار مبنائح اهللا، ترادفت البشارات بفاضل ِحباء

ت إمارات مجيل صنع اهللا، شاعت  والفرج، دام)٢(الفلح والظفر، بدت دالئل الروح
 )٣(أخبار البشرى السارة، فاحت روائح السرور واجلذل، أرجت جنائب جسام

 نسيم الروح والراحة، تتابعت عالمات آالء اهللا، توالت شواهد )٤(األمور، تضوع
نعم اهللا، تواصلت اآلثار جبزيل بالء اهللا، افتت أشراط تطّول اهللا، أشرقت طوالع 

عود، أسفرت بوادر ِقالساهللا، أنارت براهني فواضل اهللا، هبت روائح االغتباط، ِمس 
ل اهللا برزت سواطع أدلة املسرة، أضاءت سوافر إنعام اهللا، تواترت األنباء جبليل تطّو

فاض نشر البهج واملربة، تسايلت فواضلُ إحسان اهللا، تقاطرت لوائح ختويل اهللا، 
 ..؛..تعاقبت فرائض تسويغ اهللا

 ..؛..فيما جدد لك
 خولْت إياه، مِنحت إياه، أسند إليك، فُوض إليك، ،هيأ لك، يسر لك(.. 

استكفيت مهمه، ملِّكت زمامه، استنهضت له، أُفضي به إليك، رد إليك، اعتمد فيه 
عطيته، حبيته،  اصطفيت له، نِدبت له، أُخِترت لسياسِته، جعلت له أهالً، أُ،عليك

ه، أُبليته، أُهلْتتلِّيفدته، ور  ِهبلك، و به، قُِسم ه، أُحتفْتتِنحه، مله، أُوتيته، أُسعفْت
 ..؛..لك، وِصلَ إليك، أُصري إليك، سهل لك، رقيت إليه، احتبيت له

 من بلوغ األمنية،
ن املرتبة الرفيعة، من املنـزلة املعروفة لك، من السبب الذي جيمل مبثلك، م

                                   
 .عطاء: ِحباء) ١(
 . الراحة: والروح) ٢(
 .فاح عبريه فهو أِرج: أِرج الطيب )٣(
)٤ (ع املسكت رائحتهانتشر: تضو. 



      كتـاب األلفاظ٤١ 
من احلال السنية، من النعمة اجلليلة، من املوهبة اخلطرية، من الكرامة الشاملة لطبقات 

 . الناس، من الدرجة املوفقة ألهل القصد
 واحلال اليت هي وإن ارتفعت دون مقدارك،

النعمة اليت ال تقف عند غاية إال جارا آمالنا فيك، احلال اليت مل تنلها ختلفاً 
 ..ال اختالساً، احملل الذي وإن كان فوق اهلمم فهو دون قدرك؛و

 املنـزلة اليت تستحقها بكمالك،
 وّ راغب العلو، العلو الذي تستوجبه بسماحملل الذي ال يتعداه أمل طالٍب

ّفيك، النصيب الذي يزيد مقدارك أخالقك، العمل الذي نلته جباللتك ألحسن رأي 
ت مبرتقى اآلمال واألماين، احلال اليت صدقَت من  اليت حلّعلى أجلِّ مقداره، الوالية

آمال األلباء، احلالُ اليت أعادت اء اململكة، احلال اليت كانت األبصار إليها سامية، 
احلال اليت أصبحت القلوب إليها متطلعة، احلال اليت غدت النفوس إليها شاخصة، 

، )١( باإلجابةلٌ اليت مسيع الدعاء متكفَّاحلال اليت أصبحت العيون إليها طاحمة، احلال
 ،الفعال ملا يشاء

 .املرجو لذلك، املأمول له  
 
 

                                   
 .متكفل باإلجابة عليها:هكذا يف األصل ،والصواب ) ١(



 ٤٢ كتـاب األلفاظ
  تصديرات الكتب فيفصل آخر

حظوٍظ كاملة، فواضل متتابعة، عوائد سابغة، آالٍء مترادفة، عوارف (..
منتظمة، مواهب مجة، أمور مستقيمة، أسباب متسقٍة، أياٍد متظاهرة، منن متواترة، 

 . عٍم متواصلةن
 ..؛..واهللا على ذلك أرضى احلمد

وأوفاه، وأزكاه، وأجزله، وأهناه، وأفره، وأطيبه، وأمته، وأعمه، وأدومه، (.. 
 ..؛..وأسبغه، وأشرفه، وأزلفه، وأقربه

 فهو يستحقه،
يستوجبه، يتصل برضاه، ميتري مزيده، يستدعي قسمه،يوجب زيادته، (.. 

 .من حبائه، يدمي سوابغ نعمائه، يهدي فواضل آالئهيزلف لديه، يقَرب منه، يدين 
 ):آخر منه(

اجلناب بالنعمة، موصول اجلناح بالسالمة، مشمول بلطائف كتايب وأنا مأنوس 
م، موفورح، العافية، مكنوف بفوائد الكفاية، مغمور بأمشل الِقساحلظ من اِلمن 

عاية، مقصود بأعم البالء، د بأمت الفضل، ممنوح بألطف الرب، حمظوظ بأوفر الرمعمٌو
بأمشل السعادة، مصون بأرعى الكالءةحمبو . 

 ،وهللا احلمد خالصاً
 . والشكر واصباً، والثناء دائماً، والنشر نامياً، والدعاء متصالً(.. 

 ):آخر منه(
  لعهدك،كتايب كتاب راٍع

 ..)ّإليك، ضنني ك، متنافس يف خلتك، معتصم بفعالك، مشوٍقمتمسٍك بود 
 بذكرك، نازع واه ٌجِهظ منك، حمافظ على ودادك، شحيح على إخائك، لَباحل

 القلب إليك، واقف بآماله عليك، حامد جلميل مذاهبك، صبٍّ إىل رؤيتك، غلِق
 . وال مستبدٍل بك،بودك، مائل باجلميع إليك، شاكر لتفضلك، غري معتاٍض منك

 ):آخر منه(
 كتايب وقد استقرت يب الدار،

 ..)عألقيت صا األسفار، تبوأت طمأنينة القرار، حللت مبنـزلة األمن، من 



      كتـاب األلفاظ٤٣ 
ر سرور االنقالب، ل اهللا أنس القفول، يّس إىل األوطان، سّهاهللا باإلياب، انقلبت

كشف وحشة االغتراب، أراح من شقة األسفار، مجع متباين الشمل، ألَّف متفرق 
 يلَّازب املزار، أدىن إب عالوصل، أكبت نازح امللتقى، أصقب بعيد احملل، قّر

 .األوطان
 ..؛..بت إليهوعرَّفَين اهللا فيما أُ

 ..) عليه، انكفأت إليه، عجت رتإليه، كر ترجعإليه، انصرفت  تإليه، ثب 
عليه، انقلبت ؛.. إليهإليه، عطفت.. 

 ِئِه، بالأمجلَ
وطَ حفِظه، أحسن آالئه، أوىف نعمائه، أجزلَ حياطته، أرعى كفايته، أح(.. 

، أوفر إنعامه، أكمل أياديه، أمشل مننه، )١(أدوم رعايته، ألطف صنعه، أمحد طَوِله
 .أطولَ فضله

 فله احلمد ومنه اليد،
 . وله املنن ومنه الصنع)٢(وله الشكر ومنه اإليزاع

 ..):آخر منه (
ِغب ِقب؛ ..)٣(كتايب ع.. 

بقىب، احنساٍر، احنياٍز، انصداٍعد أثٍرع؛ ..)٤(، ذهاٍب، إماطٍة، زواٍل، ع.. 
  نالتين،لْةٍٍانكشاف ِع
 يب، وصٍب كين، عارٍض أدنفين، وجٍع أضناين، أٍمل سقٍْم عراين، مرٍض أملَّ(.. 

تين، بلوى أحتفتين، علل دنف جهدين، ضىن أحنلين، حّمى أتيحت يل، شكوى أضّر

                                   
 .الغىن واليسار. الفضل والعطاء. القوة والغلب: الطَّول) ١(
 . غري بهأُ: أوِزع بالشيء. أهلمه إياه: أوزعه الشيَء) ٢(
  ٠)بعد بعد: عقب غب (البعد٠ العاقبة:بالِغ) ٣(
 .آخر كل شيء: العقْىب) ٤(



 ٤٤ كتـاب األلفاظ
مى أوهت قوايخالفين، ح. 

 ..؛..محضا وجتديده العافية منعماًتذكريه م: يلواحلمد هللا على حا
ة ر، اِجلّدي والضراء، الرفاهية والتعب، اخلري والض)١(السراء: على حايل

، اخلوف واألمن، النفع والضر، الغم والفرح، العسر واليسر، الشدة )٢(والألواء
 والعافية، )٣(ضىنوالرخاء، البلوى والنعمى، الشفاء والسقم، النعمة والنقمة، ال

 ..؛..احملبوب واملكروه
 الذي أقال العثرة، 

 ..) رف )٤(قىب، أزال احملنة، عاىفكشف الوصب، أحسن العوشفى وص 
األذى، أجزل األجر مبا ابتلى، جنبنا الردى، دفَع الشكوى، رد البلوى، رفع الصرعة، 

وهبر العافية، مل حيرم أجر  من املرض إبالالً، منح من اليأس إقباالً، أدوم حو
 .)٥(فراقاالعتالل، أراح من السقم باإل

 
 
 
 
 
 
 

                                   
)١(الس عكسهاوالضراء .  الرخاء:اءر. 
 .الشدة واحملنة: الألواء) ٢(
 .سوء احلال٠املرض أو اهلزال الشديد: الضىن) ٣(
 .السوءودفَع عنه العلة والبالء : عاىف) ٤(
 .التفريق بني أمرين: فراقاإل) ٥(



      كتـاب األلفاظ٤٥ 
 
 

 مطلب في الجوابات
 وصل كتابك، ورد كتابك، 

 ..؛..أتاين كتابك
 ..؛ .. إيلَّ وافٍدأجلَّ

، أفضل النعم عندي، أسىن املواهب لدي، أسعد الطوالع غبط وارٍد عليأ(.. 
 لطريف، آنس اللطف )١(نعم بشكري، أمتع التحفلدي، أسر الفوائد يل، أوىل ال

ّلقليب، آثر البر عندي، أنفس الذخائر لديأقر ،مبتهج به، حبمدي  املنن لعيين، أحق 
أجدرأسرى  مغتبط، ثنائي أجذل واصٍل إيلَّ، أعز ،الكتب علي، أغبط املنح لدي 
 ..ج البشارات يل؛ لغمي، أجلى مؤنٍس لكرىب، أسلى مِسرٍّ هلمي، أمغبٍط
 ..؛.. لورودهبٍٍبعد ترقُّ

 البتدائك، انتظار لسبق إياه، عداٍة مين لنفسي )٢(توقع لوصوله، توكٍُّف(.. 
 مين إليه شديٍد، استبطاٍء لتأخره، نـزاعٍٍ لتأخره، استيحاٍش النقطاعه، عٍٍوتعليٍل، تطلّ

 تطاول العهد به، أسف لبعد العهد به، اهتمام مصروف إليه، استـزادٍة وقلٍق،
 ..تراخي املدة به، تأميل لتطوعك به، رجاء لنـزعك به؛

فأزال خ؛..الوحشة )٣(ام.. 
تئاباً متكن ى عارض االرتياب، نفى وحشة استولت على القلب، أذهب اكّسّر

 ..يف الصدر، زاد يف موقعه بعد العهد به؛
ددت، وأس، اهللافاستدمتواستدعيت ،أمجل ما خوَّ وامتريت لَك..،.. 

                                   
)١ (فةالتما احتفت به من الِبر واللطفو ،الشيء الفاخر الثمني :ح. 
 .االنتظار والتوقع: توكّفال) ٢(
 .شدة الوحشة الوخيمة: خام الوحشة) ٣(



 ٤٦ كتـاب األلفاظ
 ..)وك، أجلَّ ما أفادك، أكرم ما منحك، أشرف ما حباكأفضل ما عبه،  د
ألطف ما سأعظم ما أعطاك، أجزل ما أوالك، أسبغ ما أوالك، أوىف ما وغك ،

 .أصفدك، أوفر ما منحك، أكمل ما أرفدك
 ..):آخر منه(

 ..؛..وصل كتابك الذي افتتحت به الرب والصلة
به عندي األجددت حظي من السرور والبهج، سبقت به إىل ما يادي، وفرت 

فعندي اليد واملنة، أرفدتين به أعظم البهج واملسرة، )١(هو أشبه بك من الفضل، كَن 
أعدتبه  به عهد األنس واملربة، جلبت به القلبَِ، أمتعت تسبه الغبطة واحلبور، أَن 

الطَّرف، أوجبتلَ هديت به النشر، أ به الشكر، استوجبتوالِقسم، ابتدأت به  الطَّو
 ..؛..اِلرب والصلة

 ،)٢(حلَّ مين حملَّ املاء من ذي الغلَِّةفَ
، النعمى إثر )٣(الشقاء بعقب السقَم، األمن من اخلائف، البشرى بعد النعي(.. 

البلوى، النعمة بعقب النقمة، الوجدان بعد الضالل، اإلرخاء من املخنوق واملاء من 
لغاص، النجاة من اهلالك، العافية غب الضىن، اإلفراق من الدنف، اهلداية من ا

احلريان، الزالل من الظمآن، الوصال من املهجور، الدواء من الداء، الوجدان من 
 ..؛.. بعد العربة، املنحة بعد احملنة)٦(، احلَبرة)٥( من الناِهل)٤(الفاقة، الثمد
ك، اهللا على ما أهداه من خربفحمدت 

                                   
)١ (فوحاط، وحفظ،صان: كَن . 
)٢ (العطش الشديد: ةلَّالغ. 
)٣ (ِعيرفع الصوت مبا يسوء: الن. 
 . ويغيض يف الصيف،املاء القليل يظهر يف الشتاء: الثَّمد) ٤(
 .العطشان: الناهل) ٥(
 .ر، ومنها احلبورالسرو: والَحربة) ٦(



      كتـاب األلفاظ٤٧ 
ك، على ِنعِمه عندك، على يتأنبأ عنه من سالمتك، أخرب عنه من عاف(.. 

مواهبه لديك، على ما مجعنا عليه، على ما يسهله لك، على ما أنعم به عليك، على 
املوهوب به من مجيل عطائه، على ما يسره من الدفاع، على ما أباله من احلياطة، 

 ..؛..على ما منحه من السعادة
من إحسانه،تـزيٍد مسمحد  

محد خملٍص فيه النية، محد رافٍع إليه الرغبة، محد مستدٍع أحسن املزيد، (.. 
 من  محداً حيرس آالءه، محداً جياري بالءه، محد،محداً يكافئ نعمه، محداً يرتبط قسمه

توفر من النعم نصيبه، محدم سالمتك ِحم من أحرز حظه، محدله، محد من وٌز من قس 
افيتك مقصور عليه، محداً يوجب لديه مزيته، محداً يفوق محد احلامدين، محداً غنم ع

 .يقوم بالواجب
 ..):آخر منه(

؛..ك فارحتت لورودهوصل كتاب.. 
 ..)إىل مضمونه، استبشرت تسكنبوفوِده، أنست بالنظر فيه، ابتهجت  
تضمنه، استعظمت قدر ، اغتبطت بقرانه، اعتددت باملنة فيه، سررت مبا خبلوصه إيلَّ

 ..النعمة به، اجتذلت مبا ناجيتين فيه؛
 رب عن صدق مودتك،عملا أ

كنون ودك، أفصح نصيحة مودتك، دل منطق بوفاِء عهدِك، كشف عن (.. 
، أظهر )١(على مضمون دخيلتك، ترجم عن خالص ضمريك، أخرب عن صفاء خلتك

ن عن صحة طويتك، مضمر إخائك، أبان مكنون صفائك، أبدى خفي نيتك، أبا
 .نطق عن حمض سريرتك

؛.. اهللاوسألت.. 
 ..؛..تضرعت إليه، ابتهلت إليه، رغبت إليه

                                   
 .احملبة ال خلل فيها: اخلُلة) ١(



 ٤٨ كتـاب األلفاظ
 أن حيوطَ من غري الدهر دولتك،

حيفظ من الزوال نعمتك، يرزقك حمبوب العافية، يقيك حمذور العاقبة، (.. 
جيريك من صنوف احملن، يصونك من دول األيام، يصرف عنك صروف الزمان، 
جيريك من رؤية السوء، يؤمنك من فجائع الدهر، يتوالك باحلفظ واحلياطة، جيري 
أمورك على احملبة، حيلم لك بالرشد، يعيذك من التبديل والتغيري، مينحك فضله، 
حيفظك من األذى، يدرأ عنك مكاره قضائه، يدفع عنك سوء بالئه، يقضي على 

يرعاك من حيث ال ترتقب، حيرسك ، حيوطك بعني كالءته، أِةقمأعدائك بالذل والَ
 . من حيث ال حتتسب، يسين لك الكرامة من حيث ال تؤملُ

 ..):آخر منه(
وصل كتابك مجّ؛.. قدمي العهدداًد.. 

 على كل بر، ملزماً يف حقك مؤكداً متشابك الود ذكر احلال، مشتمالً(.. 
كل ححٍةجعن دثاً صلةً وبراً، معرباً، داالً على كل فائدة، مكمالً براً مشكوراً، م 

 الغلةَّ، مزيالً خام الشوق، موصالً )١(عهد حمفوظ، مزيالً كل استـزادة، شافياً برحاء
، مضمناً آالًء ونعماً، مهدياً سروراً وحبوراً، عادياً بالنعم على أُنساً، نافياً وحشةً

تضياً شكراً، مقرباً شوقاً ةً ومقبوادي املنن، تالياً بالعوارف ملتقدم األيادي، ملزماً مّن
 عائدةً  وموجباً حقاً، مملوءاً نشراً، مؤكداً نعمةً)*( ومفرضاًً،ومبعداً سلوةً، مسدياً يدا
 ..؛.. وكرماًوفضالً، مشحوناً فائدةً

 ..؛..فكان سروري به
اغتباطي به، جذيل به، حبوري به، ابتهاجي به، استبشاري له، ارتياحي (.. 

 …له، فرحي به؛
 ..؛..لواجد ضالتهسرور ا

                                   
)١ (البالشدة واألذى واملشقة: حاءر. 

 .فارضاً : هكذا يف األصل ، والصواب(*) 



      كتـاب األلفاظ٤٩ 
م يف أمنيته، املسعِف بطلبته، الناهل بعد نفاد ثَمده، الواجد ما شجى املُحكَّ(.. 

 …لفقده، البالغ غاية أمله، الظافر مبا تعسر عليه مرامه؛
 واملدرك ما عز عليه مطلبه،

حزن مسلكه،   عقبته، بعد متناوله،)١(طلبه، تكأدت منع ِحماه، اعتاص(.. 
ع التماسه، تعذَّر ارتياده، انعقد احنداره، تعسر ِنت مركبه، أُعِجز مبتغاه، امصعب

 .ارتفاعه، أهوى هبوطه، وعرت سبلَه
 ..):آخر منه(

وصل كتاب؛..سرَّ فك.. 
ة، لَّ الغعقَ، زاد يف النعمة، ن، أمجلَ، أمتع أجذَل، أج،جبعآنس، بر،  أ(.. 

ى الظمأ، داوأطفأ احلرقة، ردع البمن دواعي ر الغليل، كف درحاء، شفى اللوعة، ب
الشوق، أزال الوحشة، جلب السرور، نفى العربة، أورد احلبور، آتى كل فائدة، 

 ..؛..نس، أمهد غليل النـزاع، أمخد نار احلننيأهدى كل عائدة، وقَّر اُأل
 ..؛..وكان أجلَّ

، ، أسرطف، أعظم، أكرم، أمتع، أبرآثر، أوقع، أشرف، أعلى، أل (.. 
 ..؛..آنس

 ، ذخريٍةمن كلَّ
 ..؛.. مستطرٍف)٢(ٍقلْ، ِعتينعرٍض مق.. ؛..مغتٍم، منفٍس، مدخٍر، مستفاٍد(.. 

 ..؛…مبا أودعته من غرائب فضلك
بدائع برك، فوائد إحسانك، صنوف أفضالك، فنون تطولك، أنواع (.. 

ك، لطائف أِمتطوعك، أجناس تكرِّدنعامك، عوائد أياديك، سارأخبارك، متجد  
 ..سالمتك، اتساق أمرك، انتظام أسبابك؛

                                   
)١ (تقاساه:  واألمر،تكلَّفه:  والشيء،صعب: كأد. 
 . شيءالنفيس من كلَّ:  بفتح العني وكسرهااِلعلق) ٢(



 ٥٠ كتـاب األلفاظ
ما تضم نته،وفهمت 

 ..)ححططته، سطَّرته، خلصته، أنبأته، أخربته، أعربت عنه، م ،هلته، أودعت
 .ه، وصفتهتلْه، كشفت عنه، فصتنلته، بيذكرته، أيته، قُ

 
 
 
 

 ممادح والثناءمطلب في الشوق وال
 يب من الشوق إليك،

، التشوق )٢( إىل منامستك)١(رمتك، الِقرك، الصبابة إىل غُِبروالنـزاع إىل قُ(.. 
كإىل حمادثتك، احلنني إىل مت٣(ثافَن(بشدة، الصبابة حنوك، ب حاء الشوق إىل ر

ي مفاكهتك، غليل الظمأ إىل رؤيتك، العج الصدى إىل مفاوضتك، اللوعة لتراخ
 لتقاذف النوى بك، احلزن لنـزوح حملي منك، الوحشة لطول )٤(املزار بك، الشجو

أيام الفرقة، التوقان إىل عهد أيامك، األسى على ما يفوت من مشاهدتك، االهتمام 
لفة، لشحط دارك، القلق لتباعد مزارك، التذكر لعهد مؤنستك، اللهف على أيام اُأل

حاش لشطون حملك، الوجوم لتراخي العهد بك، االشتياق إىل االجتماع بك، االستي
متكن الوحشة لبعدي عنك، انتهاك الضىن جوارحي لفراقك، تسليط الكرب علي 

لنأيك، مكابدة احلزن لشسوعك، جمانبة السرور يل لنـزوحك، مزايلة الغبطة 
 ..؛..حلدوث فرقتك، تباعد االبتهاج لشطورك، خمالفة األسى لشطونك

                                   
)١ (اشتدت شهوته: قَِرم .السيد العظيم: مالقَر. 
 .همدنا منه وتشم: ناسمه منامسةً) ٢(
)٣( ثاِفنيأي حيادثه ويسايرهه ،. 
 . اهلم واحلزن: الشجو) ٤(



      كتـاب األلفاظ٥١ 
 وازي موقفي يف طاعتك؛ما ي من ذلك فخلص إيلَّ
يشاكل حملي من خدمتك، يضاهي وقوف رجائي عليك، يسامي شكري (.. 

 سالف عهدي، يقارن مجيل نعمتك، جيازي مشهور اصطناعك إياي، يكافئُ
 ..، يشبه وافر ِبرك؛كأياديك، يقارب جليل تفضِل

 وجاز اغتباطي به حد الوصف،
يل به من وراء اإلطناب، استوىل ذَ ج)١(، آلَه اإلسهابنزاد ابتهاجي على كُ

نسي به غاية النعت، حبوري على اية الوصف، أوىف فرحي به على التحذير، جاز أُ
 الشرح، كلَّت عن جاوز استبشاري به حد اإلفراط، أشرف ارتياحي به على أمِد

حيت حتديد االبتهاج به األلسن، فات أدىن سروري به أقصى اإلغراق، فاقت استرا
إليه مّديت اإلبالغ، عال سروري به غاية اإلمعان، عفى إمتاعي به على غاية 
االنشطاط، بلغ استرواحي له منتهى العلو، زاد جيت له عن حد االنتهاء، بذَّ اجتذايل 

 . له قاصية التناهي
 واحلمد هللا على ما منحك من تفضل الوزير وإنعامه،

، على ما منحك ومنح أولياءك فيك، أثاب إليك من مجيل رأيه وإحسانه(.. 
 من التكرمة، على ما ه عندك، على ما وهبه لك وفيك، على ما جدِمِععلى عظيم ِن

خصك به من سلو، على ما بلغك من مدارج ين املوهبة، على ما أنالك من مراتب الع
  لك من شرائف النعم،)٣(ده، على ما فّي)٢(الفضل، على ما أتاك من جسيم الطَّول

باء، على ما على ما أسبغه عليك من لباس الكرامة، على ما منحك من شامل اِحل
عك من فنون الِقسم، على جليل ما أمضى فيه تدبريك، على لطيف ما فوضته إىل دّر

 ..سياستك؛

                                   
 .نقص أو زاد أو صار: آل) ١(
 . القوة: الطَّول )٢(
 .جعله يفيد :هفيد )٣(



 ٥٢ كتـاب األلفاظ
 ميتري املزيد من فضله،و يتصل برضاه محداً

جتدد لك، محدا يوجب الزيادة من النعمة عليك، حمد الواثق بالصنع فيما 
حماملُد ؤّوإىل ارتباطها داعياً، محداً ،ل إحراز احلظ بك، محداً يكون للنعمة مكافئاًم 

يفضي للحق ويستدعي لالزدياد، محداً يكون على مرور العصرين، محداً يبقى ما 
 ال ختونه األيام، محداً ينمي على كرور الدهور، محداً يزداد يف كل بقي الزمان، محداً

 به اجلحود، محداً يزيد وال  ، محداً جيدده الليل والنهار، محداً ال يطورهرتوقت غضا
يبيد، محداً ال تبلي جدته الليايل، محداً ال تضر به احلوادث، محداً ال تعوق عنه 

شرف بصاحبه على املزيد، محداً يبلغ قضاء احلق ومنـزلة الشكر، العوائق، محداً ي
 .داً يكون للنعمة ممترياً االزدياد، مح)١(محداً يفضي

 ..؛..وأسأل اهللا بأحب املسائل إليه
ف، دِلزدلف مز من إجابته، بأفضل ما اْبأرجاها عنده، بأقرا زلفةً(.. 

 ..؛.. به إليهلُوست متقرب إليه، بأحق ما يببأوجب ما تقّر
  بزيادة نعمه عليه،  مقر:مسألة الراغب إليه

رع يف مسألته خملص فقري إىل إجابته، مسألة ِضمسألة جمتهد يف طلبته 
 ..؛..لنيته

هنئكينَّ هذه النعمة على هذه املرتبة،أن يس  
 ..)لَيكمل ما خوسعدك مبا وددت عليه، يهضاعف املزيد، يلفى، ينئك ك من الز

اية أمانيك، يوزعك شكر ما توالّالنعمة فيما منحك، يك به من بلغك مدى آمالك و
كانة، حيسن على ما استرعاك املعونة، حيفظ عليك نفيس النعمة، يهنئك القسمة فيما امل

 النعمة، يرعى ما خولك، يبلغك أملك، يسعدك ذه كئُِنه ذلك، يسعدك بالوالية ويجدّد
احلال، يوفر قسطك من الفضل، يعطيك أمنيتك من اخلري، يقرب بالصواب تدبريك، 

 عملك، يلحق بالقصد سريتك، م بالسداد أمورك، يصلح باجلدميكنك من االغتباط، يبِر

                                   
 .يفض إيل : هكذا يف األصل، والصواب ) ١(



      كتـاب األلفاظ٥٣ 
من يصل ما جدده لك بتضاعف املزيد، يوفقك لشكر ما تطول به، يعرفك أمت الي

والسعادة، يعينك على القيام مبا ترضاه، جيمع لك رفق السيادة وحسن اإليالة، جيمل يف 
 …ال انتهاٍء؛الرغبة ذكرك، يزيدك علواً ورفعة، جيعل عزك يف عالٍء ب

ك من احلظوظ ما ال تعلو إليه خواِطنيلَأن يك؛ر 
وال تناله أمنيتك، وال ترتقي إليه مهتك، وال يبلغه رجاؤك، وال يدركه (.. 

 ..؛..طلبك، وال يتجاوز إليه أملك
 أن يصل عطاياه على اتصال الزمان لك،

 يف الناس يدمي منحه إياك على كرور األيام، حيفظ عليك ما آتاك، يعلي(.. 
ط باألنعام يدك، ميتعك أطول اإلمتاع، يكلمتك، يعمر الدنيا ببقائك، يبسك ما ئُِنه

أنعم به عليك، حيرس ما تفضل به عليك، يصرف عيون الغري عنك، يضاعف لك 
النعمة، حيرز لك حظوظ اخلري، جيمع لك أقسام الفضل، حيمد لك بدء أمرك 

نئك هذه النعمة اجلليل خطرها، الرفيع قدرها، وعاقبته، يكون لك عوناً وظهرياً، يه
 …املأمول خريها، يهنئك فيما أفضى إليك ويفضي إليك؛

  الثناء، طيبوأن ينشر عنك
يسّر لك مجيل الذكر، يشيع لك حسن اُألحدوثة، خيلص لك احملبة من ي
حيرصهم على موافقتك، يشرع هلم املنهج إىل طاعتك، يوطنهم على بذل .. رعيتك؛

نفس لك، يبعثهم على حتمل املشقة لك، يرعاك فيما استرعاك، حيفظك فيما األ
استحفظك، يبلغ بك غاية استحقاقك، يصحبك الظفر، ييسر لك مواتاة األيام، يتابع 
لك الزيادة، خيتم عواقبك بالسعادة، يسهل لك ما حتاوله، يطيل يف الدولة مدتك، 

، حيوط أولياءك بك، يذل  راهٍنهٍر ظايصل باملزيد نعمتك، ال جيليك من عٍز
بدوام ظلك، ينعم حسادك، يقرن الربكة نعمتك، يصل دولتك بالعز والسعادة، مين 

 . بامتداد دولتك، يبسط باخلري يدك
 ..؛..فإن رأيت أن تكاتبين مبا تكاتب به خواص خدمك



 ٥٤ كتـاب األلفاظ
 ..)ووخواص عبيدك )١(لَكالناهضني بشكرك، املضطلعني ببناء فضلك، خ 

لني ليومك جئني إىل فنائك، املتحصنني بفضلك، الراجني لعلو يدك، املؤمّوالال
 ..؛..ني بنشر حماسنكقوغدك، املنتظرين لنفوذ أمرك، الناط

 ام، مودَّيتالذين استصفْ
 ..)ت سرائرهم، صحبودهم، قَِوي ِثقم، وت نيا تخلصتضمائرهم، اس

، اختربت عقيدم، استمحضت )٢(فيت خلَّتهم وفاؤهم، سِبرت موادام، اصطمعِج
 .نيتهم وطاعتهم

 
 ..):آخر منه (

 ..؛ ..)٣(احلمد هللا على تطوله
على إنعامه، على تفضله، على امتنانه، على إحسانه، على لطفه، على (.. 
 ..؛..ه، على كرامته، على إسعاده، على جدواه، على مواهبهِمسنعمه، على ِق

 ..؛ ..)٤(يحاشفيما كَشف من االست
 ..)٥(ىأزال من اخلذالن، سر(ج من الكربة من احملبة، فر)حسر من الغمة، )٦ ،
ّآمن من السمن املكروه، كشف من اهلبوة، أقصى من احملذور، أعاد )٨(، انتاش)٧(بر 

                                   
 ٠)يستعمل بلفظ واحد للجميع(واخلدم واحلاشية النعم عطية اهللا من : اخلَول) ١(
 .احملبة: اخلُلةَّ) ٢(
 .عطاء: تطول) ٣(
 . اوجد الوحشة أو شعر: استوحش) ٤(
)٥ (رعنه،كشف عنه اهلم: ىس ِريزال عنه ما كان جيده من الغضب أو اهلم:  وس. 
  ٠كُرب) ج (احلزن بأخذ النفس: الكُربة) ٦(
)٧(ربّلطريقا: الس. 
 .نقذأ: انتاش) ٨(



      كتـاب األلفاظ٥٥ 
من األنس، وهب من األمن، سكّن من الروعة، أزاد من احلبور، أهدى من االغتباط، 

 من النعمة، أبلى من االرتياح، أسدى من البهجة، صرف )١( بتهاج، أزلَّأوىل من اال
م من املكاره، جلّى من الغمرة، فتح من الكيد، رد من البغي، خفض من اجلأش، سلَّ

من اخللل، أماط من املكروه، كشف من اهلموم، من الضيقة، درأ من الوحشة، سد 
خلناق، أرسل من الوثاق، أطلق من ى من السبيل، أرخى من اص من األذى، خلَّخلَّ

 ..؛..العقال، فك من األسر
 بعد اهلفوة،
النكبة، العثرة، احلدة، الورطة، الوهلة، احملنة، البلية، امللمة، النازلة، احلادثة (.. 

 عيون )٢(اليت أطبقت على القلوب، أخلت باآلمال، التبست بالنفوس، أقذت
ار األولياء، كسفت البال، أرزت ، رفعت نواظر احلساد، غضت أبص)٣(األوداء

 أحصرت البلية، أدامت اإلشفاق، سلبت القرار، أطرفت ،بالرجاء، خيبت الظنون
ثْ على املكروه، أوفت على احملذور، أومجت القلوب، شغلت اخلواطر، العيون، أشع
الب تشبحاء، وردت الصدور، أهلعت النفوسر. 

 وهنأك اهللا ما أتاحه،
 ..؛..ل به، أنعم به، تطو)٤(سره، أدناه، أصقبه، تفضل به، أزلفه، أكثبهسهله، قربه، ي

 من انفراج تلك النكبة،
انكشاف غطاء الظلمة، انصداع احلال املوحشة، انفكاك عقلة األسر، اخلالص 
من وثاق احلبس، تسريُ ظلَم النكبات، تصرِم مهلة النوائب، اجنذام حبال الكرب، 

 .مانانفصال أسباب صروف الز

                                   
 ٠)خمتار الصحاح) (من زلَّت إليه نعمة فليشكرها: ( ويف احلديث.أسداها: أزلَّ اهللا نعمه) ١(
 .أي أخرجت ما فيها من رمص ورمت به قذت، :أقذت العني) ٢(
)٣ (ا: أِودجوع. 
 .دنا منه: أكثب الشيء وإليه ومنه وله) ٤(



 ٥٦ كتـاب األلفاظ
 ،وال أراك اهللا سوءاً

، وال )٢( إليك شانئاً)١(، وال امتحنك ببلوى، وال أثابوال أعاد إليك مكروهاً
لََّمكوال رد إليك )٤(، وال عطف عليك روعاً)٣(راً ِد قيادك عدواً، وال أفاء إليك خ ،

 .عوائق وال ر لك مشرباً، وال سلط عليك شائنةً فتقاً، وال كد)٥(، وال رتق لكحمنةً
 حتدث حوادث،

تعوق نوائب، حتجز موانع، تنوب حواجز،متنع صوارف، تدفع أقدار، حتول 
 …عواد، تصرف شواغل، تعرض عوارض، تصد موانع، تقع أحوال حتول

 ..؛..رأيت حضور بابك
السعي إليك، املبادرة إىل جملسك، مباشرة نعمتك، مشافهتك بالتهنئة، (.. 

، الوفود عليك، الوقوع إىل مستقرك، )٦(عرصتكمعاينة اقتسام اهللا لك، ورود 
 ...احللول مبحلك، املصري إليك؛

أدىن ما فرض اهللا علي 
 ..أيسر ما أوجبه، أقل ما ألزمنيه، أقصر ما حيق علي، أحقر ما آخذ به نفسي؛

 أفضل ما أقضي به حقاً يف واجب مفترضاتك،
دم أياديك، مجيل  حرماتك،متق)٧(ك، متآلدِننالزم حقوقك، سالف ِم(.. 

 .أفضالك، مشهور اصطناعك، متعارف إحسانك، متعامل امتنانك

                                   
 . قابله: أثابه بالشرى، وأعطى، وجاز: أثابوة، رجعت إليه الصح: أثاب إثابة) ١(
)٢ (عاب: انَش. 
)٣(الفاتر الكسالن:  اخلَِدر. 
 ٠ احلرب.الفزع: الروع) ٤(
 .سده أو حلمه: رتق الشيء )٥(
 .الساحة: العرصة) ٦(
 .القدمي، ضد الطريف: التليد )٧(



      كتـاب األلفاظ٥٧ 
 فإن رأيت أن جتعلين هبذه املنـزلة،

تنـزلَين ذا احملل، تصدق قويل، تقرر ذلك عندك، تـزيل عن وصفي (.. 
 ..؛..، تسري عن تلخيصي االرتياب)١(الشك، جتلي عن قويل الريب

 ..؛..وتشرفين
نين، تكرمين، تنبه من قدري، تسرين، تؤنسين، متتعين، تسمو، وتشرفين، وتـزي

، تستدعي ثنائي، تستجلب )٢(تنعم علي، تفضل علي، ترن شكري، تستدمي نشري
 ..؛..مدحي، متتري محدي
 ..؛..بالكتاب بأمرك ويك

بإخبار سالمتك، بعوارض حاجاتك، مبهماتك ومآربك، باستقامة (.. 
له، بذكر ما  واستشرايف مبجاري أسبابك، مبا تعلم تطلعيأحوالك، بانتظام أمورك، 

 ...احتاج إليه، باالنبساط فيما يسنح ويعرض، مبواصليت بكتبك، بإيناسي بتعهدك؛
 ..،..فعلت

 ..)أمرت به، أحسنت به منعماً، مأجوراً، ماّنأتيت، قدمت، تطو ،اً، لْت
غبطاً، مؤنساً، ساراً، باراً، ممتناً، ممثاباً، مفضالً، متكرماً، متربعاً، حمسناً، جممالً، 

 .مبهجاً إن شاء اهللا
 ..):آخر منه(

 رست عروقها، شجرٍة )٣(ٍةروم طابت مغارسها، أُقد جعلك اهللا من نبعٍة
زكت غصونها، فرع شرفَت منابته، معدن كرمت عالئقه، جوهر شاعت مكارمه، 

عرخلصت )١( جنبت مآثره، سبٍخ راعت حمامده، أصٍل سبقت فروعه، حمتٍد)٤(ٍرع 

                                   
 .الشكو ،التهمة: الريب) ١(
 .الريح الطيبة: النشر) ٢(
 .كرمي األصليعين ":  طيب األرومةفالن: " وقوهلم،أصل القرن: مةوراُأل) ٣(
 .ن فصيلة الصنوبريات، أنواعه عديدة تصلح للحراج والتـزينية مبتن: عرعر) ٤(



 ٥٨ كتـاب األلفاظ
 ٍمذِْج فضلت معاليه،  منت مساعيه، آصٍر)٣( صرحت مفاخره، نجٍر)٢(مناقبه، رضاٍب

؛..ت حمامده، عنصر اشتملت حماسنه، منتٍم كثرت مناقبهعم.. 
 فالزيادة فيها زيادة يف جوهر الكرم،

مة كاملة تظاهر يف منن ذوي األفضال، ذخرية نفيسة لذوي اآلمال، نع(.. 
السعادة، غبطة شاملة البشاشة، سرور يواجه األولياء، وجوم يكيد األعداء، ارتياح 

 .يصل إىل األحرار، ابتهاج لذوي األخطار، استبشار يلطف حمله
  اهللا نعمه عندك باحلراسة الوافية، توىل

لكالءة الوالية الكافية، الكرامة املتوافية، السالمة الباقية، الرعاية الدائمة، ا(.. 
، احلفظ الراعي، الصنع )٤(السابغة، الوقاية الشاملة، الكفاية املتظاهرة، الدفاع الكالئ

 .اجلميل، الدفاع احلسن
 مطلب في التهاني والتهادي

 وبلغين اخلرب هببة اهللا املتجددة لك،
املولود املبارك، الفرع الطيب، السليل الرضي، الولد الصاحل، االبن السار، (.. 
مليمونة، الساللة الزاكية، النجل امليمون الذي عمر أفنية السيادة، أضحك الثمرة ا

مطالع النجاة، جدد فوائد السعادة، زاد يف سواس الرياسة، أرسى قواعد السياسة، 
ن أركان الفضل،  ، أوثق عرى اد، مكَّاحلُربةأثبت وطائد الرفعة، أحصد عصم

 أيد أواخي الكرم، أبرد جبال اجلود، أمر وطد أساس املكارم، وكَّد عالئق الشرف،
أسباب التطول، شيد بنيان الكمال، أحصف مرائر السماحة، أحكم قوى الرجاحة، 

 ..؛..أوثق عقد العال، رفع دعائم العز

                                   
 .ما مل يحرث ومل يعمر من األرض مللوحته: السبخ والسبخة) ١(
 . فتات املسك:الرضاب) ٢(
 .احلسبول األص: النجر) ٣(
 ).املعجم الوسيط(النسيء العربون : الكايلء) ٤(



      كتـاب األلفاظ٥٩ 
 ..؛.. تقياًجعله اهللا باراً

سعيداً محيداً، ميموناً مباركاً، طيباً عزيزاً، ظهرياً عوناً، ناصراً وزراً، راجحاً 
 .؛ ..)١(واداًذ
 ؛)٢(ل سلفهييتق

يقتفي أثرهم، يسلك مناهجهم، يسنت بسننهم، يتبع قصدهم، يسري بسريم، 
م، يهتدي ديهم، يستنهج يأخذ أخذهم، ينازع شبههم، يتلو مذاهبهم، يقتدي 

سبيلهم، يسعى مسعاهم، حيذو حذوهم، ينحو أمثاهلم، يتخلق بأخالقهم، يتبصر 
  ...م؛ببصريم، يتوخى أفعاهل

 فأمنى عددك؛
قه كثَّر ذريتك، زاد يف ثروتك، أراك به غاية أملك، شفَعه بأخوة بررة، وفَّ(

له متام الفضيلة، زين به العشرية، بلغ به أكدر  ألداء حقك، جعله خري خلف، وهب
 … يف أجله؛)٣(العمرة، مكن له رفيع املراتب، حقق به فراستك، أنسأ

 وأوزعك عليه الشكر،
ك بفائدته، أسعدك برؤيته، أطاب عيشك به، نفعك رك فيه من الثكل، سأجار

 . بعطيته، أهلمك شكر ما خولك، واصل لك املزيد برمحته
 ..):آخر منه(

نابه الذكر، عايل الكعب، سعيد احلد، عزيز (.. أطال اهللا بقاءك رفيع القدر، 
 ق احلدثان، ممنوحاً أجلَّالويل، ذليل العدو، سليماً على مر الزمان، خلّياً من طوار
م، مؤيداً بتويل املنح، سالنعم، مبلغاً أعلى اهلمم، مغبوطاً بتتابع األيادي، موفور الِق

                                   
 .الدفَّاع واحلامي: الذَّواد) ١(
 . تشبه بأبيه:أي) ٢(
 .أخره: أنسأ الشيء وفيه) ٣(



 ٦٠ كتـاب األلفاظ
 )١(حمبواً بفوائد اآلالء، حمبوراً بسين املوانح، مسروراً مبوارد الوافج، حمجوباً عزيز

ِستر السالمة،  بالدهر، مصوناً من اآلفات، حمفوظاً من املصائب الكاربات، مستوراً
عاً بسوابغ نعمه، مقصوداً بترادف مبتهجاً بشمول الكرامة، جذالً باتصال اخلري، ممت

 . حبراسة حفظه)٢(القسم، مسعوداً بترادف اآلالء، مكلوءاً
  )٣(وأجزل من العوارف رفدك

 األيام، وقاك حوادث األعوام، توحدك ِريوأذاع باملمادح محدك، محاك من ِغ
، أسبغ عليك جالبيب النعماء، أجك بسين العطاء، بوأك كنف الوقاية، بفنون اآلالء

ظاهر لديك باحلسىن، بلَّغك يف الفضل الغاية القصوى، حباك بالِقسم السنية، لقَّاك 
حسن السعادة، رقَّاك إىل ذروة اد، أزلفك بزلِف الفضل، سوغك مزيد القسم، 

ام املواهب، أفادك أفضل إفادة، أفاض صانك من حوادث الزمان، أغبطك بانتظ
 ..عليك الفضل، نفَلَك عوائد املنن؛
 وأوزعك شكر ما أنعم به عليك،

وأدام الرغبة إليك، وبسط بكل عارفة يدك، ووفر من الفوائد قسمك، (.. 
 بسط لك يف ،وعمرك بفيض النوافل، رقَّاك إىل أشرف املنازل، وصلَك حببور األيد

 عنان طول بقائك، أكمل بالفضل سرورك، ظاهر لديك الفوائد، كنف السعادة، مد
آمنك من طوارق احلَدثان، أيدك بترادف املزيد، أجك ببهجات الفرح، أراحك من 

 .حوادث الترح
 وال أخالك من عوائد األفعال،

فوائد النوافل، تباشري السعادة، تتابع احلربة، دوام املسرة، سر السالمة، (.. 
ز، مدد النعم، هين الكرامة، جزيل اإلحسان، مشول اآلالء، سبوغ اإلنعام، تأييد الع

                                   
 . الناِفجة:مفردهاو ،الكثرية املطر: من السحاب النوافج) ١(
 .  حمفوظاً:أي) ٢(
 .املعونة. العطاء والصلة: الرفد) ٣(



      كتـاب األلفاظ٦١ 
 . حتويل املوانع

 وعرفك من بركة هذا اليوم،
 ..؛..سعادة هذا العيد، يمِن هذه النصيحة، خري هذه الفكرة

 ..؛..فيما يتفق فيه السرور 
يستتب فيه من فرح، يتجدد من حبور، ينتظم من مسرة، يكمل من مربة، 
يتسق من سعادة، يتتابع من غبطة، يتواتر من بركة، يتواىل من كرامة، يتوافر من 

 ..البشارات، يتكامل من التحيات، يتظاهر من الواليات؛
 ف، ما عرَّأفضلَ

 ما أسدى، أكرم ما  ما أوىل، أسىن ما جدد، أجلَّ ما أعطى، أجزلَأمجلَ
 .)٢(ألطف ما حبا، )١(خول، أجذل ما سوغ، أهنأ ما أرفد، أشرف ما أصفد

 ..،..خمصوصاً بربِّ
 بكرامة، ممنوحاً فائدة، مقصوداً عائدة، مكرماً بألطاف، مقرباً حمبواً(.. 

بإحتاف، معهوداً حبفاوة، مؤثراً ببسط، منحوالً يداً، مناالً مواهب، معموداً بعارفة، 
بإزالٍل، م بنعمة، حمسباً نعماً، مصطفى جمازىوصنيعة، موسعاً عاً نيالً، معاداً د

 …إحساناً؛
 وأعاده عليك ما أحببت عوده؛

 عطفه، ابتغيت )٣(أردت رجوعه، شئت إيابه، متنيت كروره، استحفيت(.. 
، انتظرت كرته، ترقبت رجعته، هويت )٥(، وِددت انصرافه، رمت عكوره)٤(انكفاءه

                                   
 .أعطى مبتدئاً: أصفد) ١(
 .أعطى: حبا) ٢(
  ٠ وجهده أحل عليه يف السؤال:أي) ٣(
 . رجوعه:أي) ٤(
)٥ (عكرراًكْ ع٠ عطف عليه.كر ومحل عليه:  عليهوراًكُ وع  



 ٦٢ كتـاب األلفاظ
 ..عوده؛

دَّد لك يف كل عيد عام يستقبل، وج 
يطرف، إبان تقتبل، أواٍن ِحٌني ،)١( يؤتنفصبيحة تستأنف، دهر(.. 

، وقت يسلَف، )٢(يستطرف، ساعة تدرج، شهر ميضي، يوم ينقضي، زمان يتصرم
نصباء ِا، إقسام إحسانه، )٣(سهام تطولْهإعصر جيلو، منقلب يغري من حظوظ إقْساِمه، 

 . عوارفه، تقسيط مننه، سهام ِقسِمه)٤(فضله، جدود
 ليه مهتك،هذا ما تسمو إ

يرنو إليه بصرك، يطمح إليه طرفك، تسمو إليه آمالك، يرتفع إليه رجاؤك، 
 .تعلو إليه أمانيك، ميتد إليه تأميلك، ترتقي إليه طلبتك، تنـزع إليه بغيتك

 وقد جاءك مثله يف غبطة تنمو،
 ..)جة تـزيد، سرور ال يبيد، نعمة ال تفى، حبور ال ينصرم، سعادة ال ن
م ال تـزول، استبشار يدوم، آالء ال حتصى، ِقسم ال تفوت، بالء ال تنقضي، نع

نسى، منن ال تنقضيي. 
 هذا يوم تسمو له العجم،

تستعجم فيه العرب، تدين فيه األحرار، تسري بسريته الكرام، تقتفي هديه 
السادة، يتخلق بأفعاله النجباء، يأمت حبقه النبالء، يتيمن به القادة، يعرف بفضله 

 ..؛..ادة، تقوم حبقه األخيارالس
 ..؛..هر لقدتشريفاً

 بنباهته، تفضيالً  خلطره، تعظيماً جلاللته، إقراراًاعترافاً بفضله، تبجيالً(.. 

                                   
 . يستقبل:أي) ١(
 . ينقضي:أي) ٢(
 .الفضل والغىن: التطول) ٣(
 . حظوظ عطاياه:أي )٤(



      كتـاب األلفاظ٦٣ 
 معرفة ،لشأنه، تـزكيةً آلثاره، إمحاداً لسنته، إيثاراً الصطفائه، ارتساماً برسومه

 .ه، أخذاً بأدبهبشرفه، اختياراً الجتنائه، حمبةً لعصارته، اقتداًء بأهل
 كرهت إخالءه من إهداء ما ينسجه اللسان،

عنه الفطنة، حتركه الفكرة،  خيطه البنان، يعضده البيان، حيف به الربهان، خترب
 ..؛..تبدعه البديهة، تعربه املعرفة، يرصفه الذكاء، تلفظ به القرحية، تنظمه اآلداب

 حف،  التُّإذ كان أسرَّ
ا، آثر اللطائف، أجل الذخائر، أعز التحيات، أنفس الطرف، أمتع اهلداي(..

 .ألطف اإلغداق، أشرف األغراض، آنس اهلبات، أنبل الصالت
 فال زالت األيام بك منوطة، 

والنعم فيك مغبوطة، القسم لديك مربوطة، الكرامات عليك مسبوطة، يد 
األعداء عنك مقبوضة، مساجيهم مدحوضة، أيديهم عنك مغلولة، مظام فيك 

ة، أقاويلهم فيك مرفوضة، أفعالك باجلميل مذكورة، آراؤك بالتوفيق مهجور
منصورة، أوطانك بالعز معمورة، أخبارك باجلميل مأثورة، فضائلك يف الناس 
منشورة، مناقبك بالفضل مشهودة، مساعيك باخلري مشكورة، حوادث الدهر عنك 

 ..؛..مدفوعة، ِغير الدهر مفضوضة، مكائد األعداء منقوضة
 ،)١( زلت ما اختلف اجلديدانوال

، مرت الليايل، الح عارض، هتف )٣(، تتابع العصران)٢(اصطحب الفَرقَدان(.. 
، أورق )١(، حنت النيب، حج راكب، دعا داٍع)٥(، دام امللوان)٤(محام، ذر شارق

                                   
 .نهارالليل وال: اجلديدان) ١(
 . كوكبان: الفَرقدان) ٢(
 .الصبح والعصرأو ،الغداة والعشيأو ،الليل والنهار: العصران) ٣(
)٤ (الشمس: الشارقو ،نثر: ذر. 
 .طرفا الليل والنهار: لَواناملَ) ٥(



 ٦٤ كتـاب األلفاظ
، سرى جنم، فاه ناطق، نعق ناعق، ، مشى ماٍش)٢(الشجر، اخضر عود، غردت قُمرية

.. دام يف طالع من آفل بدلٌ، زخر البحر، خالفت جرة ذرة، وافقت ميٌني مشاالً، ما 
يف نعم تبقى على الزمان، تدوم على األيام، تنمي على الدهور، تبقى على الليايل، ال 

 .تشوا الشوائب، ال ترنقُها قذى، ال تبليها اآلفات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطلب في الطلب
ه اهللا مبثل من خصاية قدرك، من حلَّ من ما خص ت به اهلمم إىلمك، من س

اجلاللة والرياسة حملك، من كان موصوفاً بلني العريكة، من كان مشهوراً بكرم 
كّاخلليقة، من ارتفعت رتبته وعال حمله، من ممن النباهة متكينك، من سهل اهللا ن 

                                   
)١ (بيالناقة السمينة:مجع ناب، وهي: الن . 
 .ن الصوت من احلمام حسنوع :أنثى القُمِري، وهو: القُمِرية) ٢(



      كتـاب األلفاظ٦٥ 
سبيله إىل قضاء احلقوق، منبسط اهللا يده بالفضل، م وفر اهللا حظه ِمن العز ن 

 شرف ن اصطفاه اهللا بالنعمة والكرامة، منله معايل األمور، م والرفعة، من جاز اهللا
اهللا أمره، ماهللا له يف القدرة، من فسح اهللا  ن رفع اهللا درجته وأعظم خطره، من مكَّن

تقاد املنن، من له يف السلطان، من تظاهرت نعم اهللا عليه، من ساعدته القدرة على اع
جعل اهللا الفضائل قرائنه، من ندب اهللا لرجائه كل ذي مهة، من شرف اهللا شيمته، 

ض اهللا أخالقه، من حسن أثره على مؤمليه، من جعله حبيث يرعى ذمام األمل، من حم
من استنارت مناقبه، من الن كنفه للراغبني، من انبسط وجهه للطالبني، من حنت 

د صوته يف املنعمني، من تراخت غايته على املنقطعني، علني، من بضلوعه على املؤم
هرت صنائعه على احملترمني، من أحظاه اهللا مبكارم األخالق، من مجع اهللا فيه ظمن 

اء، من فَحماسن النعم، من خصه اهللا بفضائل القسم، من طالت غايته عن جماراة األكْ
جهد الكرام، من جعله اهللا للمعايل يف فات شأوه مقارنة النظراء، من زاد عقوه على 

ذرى األخطار، من غدا ملحوظ املنـزلة يف األحرار، من انتظمت له مناقب الفضل، 
من عظُمت صنائعه على الراغبني، من صيره مترع اآلمال، من عال حمله على أهل 

يف زمانه، من جاوزت رتبته الرتب، من وسع اهللا يف الكرم أخالقه، من كرم اهللا 
السماحة نفسه، من أودعه اهللا يف اإلحسان ما أودعك، من أواله من املنائح ما 

 أوالك، من أفاده اهللا من اجلاللة ما أفادك،
 أسرعت إليه مهم الراغبني،.. 

 تنافست فيه آمال الطالبني، امتدت إليه أعناق املتوسلني، مست إليه مهم 
به حبال املنقطعني، طمحت إليه أبصار ت لَِقاملؤملني، اتصلت به أسباب املتصلني، ع

الراجني، نعت إليه آمال العافني، انتهى إليه الرجاء، وقف عليه األمل، تتابعت ـز
مل، شام خميلته ل فضله املؤِمإليه الرغبة، اتبع خريه الطالب، انتجع رفده املنتجع، أَ

الظنون، توجهت الراجي، رجا عائدته املتوسل، استنجحت به الرغبات، صدقَت به 
إليه احلرمات، ترقب أيامه العاين، لزمه قضاء احلقوق، طالبته الرغبة بالنجاح، اعتمد 

ل رفده املستميح، يتسر مرامه على املسترفد، اقتصر على رجائه عليه املنتجع، أم
حق ثقته الواثق، أعلق به سببه املتسبب، ارتاد معروفه املرتاد، ترصد محلَه اتدي، 

علو يده املترصد، انتظر نفوذ أمره املنتظر، استظهر به على دهره املستظهر، وقف يف 



 ٦٦ كتـاب األلفاظ
 .ظله احلر، شفع إليه بالتأميل املستشفع، اتصل حببله املتصل

 وحقيق،
 ..)حجدير، مستاهل، مستحق، حمقوق، أهل، )١( قمنيج ،خليق، حظي ،

 ..؛..موضع، معدن، حمل، حِري، جريء
 من انتجعك،

 ..؛..أسلفك، أحسن الظن. (.
 توسل إليك،
 ..)ثقته بك، انقطع برجائه، وجه أمله حنوك، لَّأقام الرجاء مقام احلرمة، أح 

استظل بكنفك، ألزمك حتقيق ظنه، حك حق الثقة، شام خميلتك، ارتاد معروفك، لَم
يك، استعطف جودك، مت بتأميله إياك، دخل يف مجلة خدِمك، ختطى الرقاب إل

اختار التفيؤ بفيئك، بذل وجهه لك، عدل ثقته إليك، أنـزل ظاعن الرجاء بك، 
وثق حبسن قبولك، توفرت حمبته لك، أرتع أمله ذُراك، صرف عنان رغبته إليك، علم 

ة إال منك، مل ينتظر نأنك واحد زمانك، قطع أسبابه إال من طاعتك، استقل اِمل
فسه فيما يرضيك، جعلك مراد فكره، استحق أن ، هضم ن)٢(فسحة األمل إال ِقبلك 
 أن تستكنه ذُراك، تعلِّقه حبلك، تنصفه من الزمان، ختصه ،جيريه بلطيف ذكرك

بلطيف عنايتك، تشمله خباص معروفك، تعينه على كلب دهره، تنيله معروفك، 
اسك، تصون وجهه عن املسألة، تبلغه ما يستحق من األمنية، ينتغمره ببسطك وإ

ه من النوائب، تولِّيه مجيالً يشاِكلُك، تشرفه بتطولك، تبثَّ يف مجيل أثرك، تسمه تديلَ
ّله متقدم  منه من افتراض األيام، ترعىباصطناعك، تنجيه من خمالب األحداث، تؤ

له حرماته، تقابل رغبته النجاح، تعتقد عنده املنة،  ذرائعه، توفيه كنه حقه، حتفظ
لع بذمام حرمته، تنتاشه من خطوب الدهر، تصل جناحه  تضط،تنهض بعباء أمله

                                   
 .جدير: أي) ١(
 ٠ِعندك:  ِقبلك)٢(



      كتـاب األلفاظ٦٧ 
حببلك، تقف به يف ظلك، تنبهه من اخلمول، تظفر حبظه، توجب له احلقوق، تتحرى 

صالح حاله، تذمته فيهفَّش ع . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطلب في المحاسن والمناقب
 ؛إذ كنت للفضل معدناً

واماً، للنباهة أصالً، رياسة أهالً، لألحرار ِق، للمعايل نظاماً، للللحرية متاماً(.. 



 ٦٨ كتـاب األلفاظ
للمكارم فرعاً يف امللمات، ذخراً للفضل، معدناً للحرية واملروءة، موضعاً للجاللة، 

خراً للسيادة، ركناً للعفاة، معتمداً للطالب،  مغتنماً للمآثر، مد،عالًء للمناقب
قاً منية، منتـزعاً للظنون، حمقَّ لإلحسان، مؤمالً ليسري احلق، موجباً لأل)١(ملجاً

 ألويل احلاجة، معقالً للمدائح، مصدقاً للراغبني، حصناً للمختبطني، مالذاً
 . للمسترفدين، موئالً للمنقطعني، معاذاً للطالبني

 فال زلت مأموالً يف حال القدرة،
ال زلت مرجواً يف حال العثرة، ال زلت لآلمال نجعة، ال زلت حلسن الرجاء 

ع شكره، ال د منِتِه ومستوِد ومقتين مكرمة، ال زلت مقلَّ،ق ثقةبلة، ال زلت حمقَِّق
زلت تستعبد رقاب األحرار، ال زلت تثبت مودتك يف قلوب األخيار، ال زلت 

ة، ال زلت مرغوباً إليك، تستريح صفقة الشكر، ال زلت تودع األنام عالئق املن
ِلمأموالً ما لديك، ال زلت يف كل مة معيناً، ال زلت من كل نكبة جمرياً، ال زلت م

، ال يف كل فضيلة قميناً، ال زلت على اإلحسان مقتدراً، ال زلت من التبديل مصوناً
زلت على كل منقبة معاناً، ال زلت راغباً يف املعروف، ال زلت مأذوناً لك يف اعتقاد 

سط اليد باصطناع احملامد، خوالد املنن، ال زلت معاناً على ادخار احملامد، ال زلت با
غباً يف كل منقبة، اال زلت سين احلظ يف الفاضلني، ال زلت حياة لآلملني، ال زلت ر

ال زلت مغاً باخلري أرفع درجة، ال زلت حمققاً آلمال املؤملني، ال زلت منعماً إذا لَب
د، ال رِط من ازلت جيت، ال زلت كامل احلظ من الثواب، ال زلت جزيل القس

بة، ال زلت مرجواً تستنجح بك احلاجة، ال زلت ملهماً امتراء لْمأموالً تنال بك الطُ
النعم بالشكر، ال زلت جماراً من كل سؤال، ال زلت مزيالً للعسر عن األحرار، ال 

ور، ال زلت حموطاً من صرف الردى، ال زلت حمروساً من ثُزلت ساملاً من الزمن الع
كل أذى، ال زلت ماً من أمانيك الغاية القصوى، ال زلت حمفوظاً النعمة، ال زلت غلَب
 ..مؤنفاً لشكر النعم؛

                                   
 .ملجأً : هكذا يف األصل، والصواب)  ١(



      كتـاب األلفاظ٦٩ 
 وال زالت العيون إليك ممتدة،

ال زالت اآلمال حنوك منقادة، ال زالت الرغبة إليك مصروفة، ال زالت نعمتك 
حمروسة، ال زالت يدك مبسوطة، ال زالت أيامك ممتدة، ال زالت منـزلتك من ال 

تك يف اخلري بالقدرة موصولة، الكرم رفيعة، ال زالت قدرتك هلمتك زالت رغب
موازية، ال زالت آثارك يف الفضل مشهورة، ال زالت نعمتك دائمة، ال زالت 
مشيئتك يف األولياء نافذة، ال زالت حماذر األقضية عنك مصروفة، ال زالت أيامك مما 

ت الظنون بك مصدقةً، ال زالت يقذيها ساملة، ال زالت النعمة عندك متجددة، ال زال
كلمة أعدائك السفلى، ال زالت النوائب عنك كائدة، ال زالت األيام لك طائعة، ال 
زالت حمامدك مأثورة، ال زالت مآثرك مشكورة، ال زالت مناقبك حممودة، ال زالت 

 .حمامدك مشهورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطلب آخر في الطلب



 ٧٠ كتـاب األلفاظ
 )١(وإن رأيت أن تأيت ما يشبهك

وتبعدين يف آخر األيام، أن )٢(ينأن تنظر نظر ويل النعمة حلاملها، أن تتخول(.. 
حتكم يف سهم تطولك، أن تنـزهين عن اخلمول يف دولتك، أال ختليين من فضل 
نظرك، أن تبتاع مثرة شكري، أن حتفظ ما حيفظه مثلك من مثلي، أن توليين ما أنت 

نت أهله ومبا أنت أعلى به عيناً، أن تلحظين أهله يف اختياري إياك، أن تتالفاين مبا أ
حلظة تصلح ا، أن تنظر إىل أملي بعني رأفتك، أن جترب كسري وتلم شعثي، أال 

ة، أن تودع اخلري تقصر يب عن حظي، أال تستكثر عظيماً تأتيه، أن تنفرد بالشكر واملن
أن تتوصل إىل ما فيه ة يف إنعاشي، أن تقدم النية يف اإلنعام عليأهله، أن تقدم املن ،

صيانيت، أن تبتديين مبا يبقى لك ثناؤه وشرفه، أن جتمع إىل شكر العاجل ثواب 
اآلجل، أن تستفرغ اجلهد فيما حلْمكَه، أن تأيت ما يضارع ثقيت بك، أن تفعل ما ت

أستوجبه بوسيليت لديك، أن حتملين معروفك، أن تستعبدين إحسانك، أن تصرفين 
طلويب، أال تردين حبسرة احلرمان، أن تؤنسين بسعادة أيامك، أن متد بالنجح يف م

نعمتك علي، أن ترمقين بلحظ رعايتك، أن ختصين جبميل إنعامك، أن تؤثر الرب 
واإلحسان إيل، أن تؤدي حق تذرعي إليك، أن تقربين وتدنيين، أن تصل متقدم 

 بوسيليت لديك، أن تشيد اإلحسان مبترادف االمتنان، أن تأيت يف أمري ما استوجبه
سوالف بالئك، أن تستغنم استقاليل ونصيحيت، أن  مواضي نعمك، أن تؤكد

ستوجبه، أن تتوخى إضافة منة إىل منة، اتبسطين وتقربين، أن حتملين من معروفك ما 
، أن تلحق حديث نعمة بقدميها، أن تستعبدين بإحسانك، أن  بعارفٍةأن تؤكد عارفةً

فك، أن متتحن مثابريت على طاعتك، أن جتعلين أحد املنتعشني ترن شكري مبعرو
 ..بأيامك، أن جتعلين غرساً أمجل الشكر، أن يكرمك وليك املوسوم خبدمتك؛

 .فعلت

                                   
 ٠)فَعلْت(جواب الشرط يأتى بعد سرد اجلمل املتواردة سيكون ) ١(
 ٠تعهده:  وختول فالنا٠ًاختذ: ختول) ٢(



      كتـاب األلفاظ٧١ 
 باب يف االنقطاع

 .. ؛..إنه ملا كان الرؤساء .. 
وأهل السيادة، وأولو الفضل، ومقتنو السؤدد، وزائدو املعروف، والراغبون يف 

والبانون اد، واملشيدون للفخر، املتقلبون يف السيادة، املقتفون آثار الفضل، املكارم، 
رف، املستقلون بعبء الرئاسة، املضطلعون برعاية الذمام، املولون للنعم املتربعون بالع

 ..،..اجلسام، املعانون على النيات، املوفون بعهد الوالء
 ،)١(ينعمون النظر

 جيتهدون يف االختيار، يهذبون التمييز، يتقنون جييلون الفكر، يثقفون الرأي،
 ..؛..ب، يعزمون بالعقل اإلصابة، يتأملون االغتنام، يشحذون التدبري، جييلون اللُّ

 ..؛..يف اصطناع من يصطفون خلدمتهم
، خيتارون الصطناعهم، )٢(يستصلحون لصحبتهم، يرتبطون ملهامهم(.. 

، ينحلونه أياديهم، جيعلونه موضع يؤهلون العتقادهم، يرونه للسعي يف أمورهم
حرمتهم، يتنافسون يف ادخارهم، يقضون باحلرمة له عليهم، يقفون باإلحسان عليه، 

 ..؛..يؤملون الكفاية منه، يستكفونه لشؤوم، ينهضونه يف أسبام
 ..؛..فيتوخون

يعتقدون، يصطنعون، يسترقون، يستخدمون، يستنهضون، يغرسون، (.. 
 ..؛..ينتحون، يتسمتون، حيتذونيقصدون، يعمدون، 

 ، أقرهبم سبباً
 وقدماً، أسلسلهم يف طاعتهم انقياداً، أوجبهم حلقه أداًء، أصدقهم موالةً
، أقواهم بالشكر اضطالعاً، أوالهم باملنن قياماً، أشهرهم أشدهم بالغاية وضاً

 أبرعهم آلة، أكملهم راً، أوفاهم بالنعمة حقاً،كْبالشهامة خبراً، أعالهم يف الكفاية ِذ

                                   
 .أطال الفكرة فيه: كذاأنعم النظر يف ) ١(
)٢(االهتمام من األموريعما يسترو ،األمر الشديد: املُِهم . 



 ٧٢ كتـاب األلفاظ
أداة، أكثرهم معرفة، أقدمهم صحبة، أمحدهم مذهباً، أنقاهم سريرة، أخلصهم 

 . دخيلة، أصحهم طوية، أشكرهم يداً، أكملهم نفاذاً، أوفرهم براعة، أحمضهم نية
 ..،.. األتباع املختبطون*وكانت

 ..؛..ن، املتذرعونالعاقون، املرتادون، املنتابون، املنقطعون، املزدلفون، املتوسلو
 من ينتجعون برغبتهم،

يتلقون بوسيلتهم، يرغبون يف االتصال م، يتعلقون حبباهلم، يعتصمون  (
بأسبام، يتمسكون بعراهم، يلوذون بكنفهم، حيلُّون بفنائهم، يستذرون بذُراهم، 

فيعتمدون، يتسمتون، يصمدون، ينتابون، .. ؛..ينقطعون إليهم، مينون حبرمتهم
 .. ؛..تقدون، يتعمدون، يقصدونيع

  أقدمهم بالوفاء خبراً،
، أحسنهم حلقوقهم إجياباً، أحناهم عليهم ضلوعاً، أتقنهم بكفاءم علماً

أوفرهم براً، أكثرهم هلم إيناساً، أبذهلم هلم بسطاً، أطلقهم منهم وجهاً، أفشاهم 
مة، أحسنهم بالء، إحساناً، أدومهم إنعاماً، أرعاهم هلم ذماماً، أحفظهم هلم حر

 .م سخاًءأمحدهم منهم سريرة، أجزهلم رفداً، أكرمهم طبعاً، أخلصه
  ملا خصك اهللا به من الفضل،وكنت حقيقاً
منحك من النعمة، أنالك من اهلمة، وهب لك من اجلاللة، أعطاك من (.. 

النباهة، أوالك من القسم، حباك من الكرم، رفدك من صنوف الرب، مكن لك يف 
 يف دولتك هرتأغلى يدك، أنفذ أمرك، أشهر سلطانك باجتذاب من شالبسط، 

رف ع.. ،.. بقدمي حرمته)١(له حقوقه، مت  أيامه، وجب عليك ذمامه، رعيت
 ..باصطناعك إياه وأخذك بيده، 

                                   
 ٠كان: هكذا يف األصل والصواب(*) 

 .وصل وتوسل: مّت) ١(



      كتـاب األلفاظ٧٣ 
 ،)١(رفِْعك من ضعته
 . مهماتك به، اختصاصك بالعناية له، رفِْعك من خسيسته)٢( عقْل
فين اهللا من مناقبك،رَّوكنت مما ع 

مكنه عندي من فضائلك، علَّمنيه من حماسنك، تبينته من مآثرك، حتقق عندي 
من شرف أخالقك، وقفت عليه من كرمك، ثبت عندي من جزيل شرفك، تفهمته 

 من خصائص لطفك، عرفته من شامل بالئك، أحسسته من كرمي عوائدك،
  باالنقطاع دون كل منقطع إليه،جديراً.. 

صام بك دون كل معتصم به، االنصراف عن كل أمد إىل األمل فيك، االعت
النـزوع عن كل رغبة إىل الرغبة إليك، االستسعاد مبا تقدر من مايل فيك، االلتجاء 

 .دون كل ملتجأ لك، اللواذ بك دون كل مالذ، التعويل دون كل أحد عليك
يف اعتالق حبلك،وقد رغبت  

حببل تأميلك، تشفعت إليكمتسكت تتتبك، توسلت مبتآكد رجائي فيك، م  
ّي منيت بالتعرف إليك، اعتصمت برجائي مبتقدم حرميت بك، تنافس أملي فيك، قو

لك، استشرفت الطِّول املعهود بك، تطلعت إىل أيامك السعيدة، أملت دولتك 
احلميدة، استنجحت حوائجي بك، تدرعت حبرمة الصناعة، تسببت حبال تدخلين يف 

 .قطعت بالرجاء إليك، خطبت خدمتك، بذلت نفسي لكمجلة ان
؛… إليك من أمليفإن رأيت أن تتأمل ما صرفت... 

بذلت لك من نفسي، أنبأتك عنه من رغبيت، خطبته من خدمتك، رغبت (.. 
فيه من اعتالق حبلك، حاولته من التفيؤ بفيئك، التمسته من االعتـزاء إليك، رمته 

ه حلول ساحتك، ابتغيته من الدخول يف عمار تمن التشرف برعايتك، أدر
 .. أوليائك،

                                   
 . االحنطاط واللؤم واخلسة: الضعة) ١(
 .الربط: العقْل) ٢(



 ٧٤ كتـاب األلفاظ
  وأن جتعلين أحد من رعيت حرمة انقطاعه،

ل بتقدمي العناية يب، تكون عند حسن ظين، تلحقين من حتقق أملي، تتطو
احلياطة ما يبلغين الصيانة، توليين ما يبقى ذكره وفخره، جتعلين من مواالتك حبيث 

تصاصك، تصرفين يف مهماتك، تقابل تروعي بالقَبول، ترتبطين أردت، حتملين باخ
 ..وتقربين، تجلَّين احملل الذي يوجبه اجتهادي، ختلطين مبن اختصصت به من اخلدم،

 …فعلت، 
 ..)آخر منه (

 ..؛..من استحكمت ثقته بك
من تأكدت وسيلته عندك، من وجب ذمام حسن ظنه عليك، من زكت 

نعارفتك لديه، م نقويت مودته لديك، م نأوحيت له أسباب ما حياوله منك، م 
لطفت حرمته عندك، من وطدت وسائله يف كنف ما يؤمله فيك، من خلصت حمبته 
لك، من اتصلت خلطته بك، من صحت مودته لك، من وقف بآماله على حسن 

، من حكم الظن بك، من ألقى مقاليده إىل كرم سجيتك، من ناط مجيل أمله بك
 نارجتى ذمام حسن ظنه بك، م نأفردك برجائه وشكره، م نكرمك يف مطلبه، م
جعلك غاية أمانيه إذا متىن، من أفىن أيامه يف حسن إنعامك، من أبت مهته إال انتظار 
 نل فيما نابه على رجائك، موع نحاله إىل فضلك، م بعوكَّلَ ش ندولتك، م

ن إنقاذ  دهره بتأميلك، من أفضى بآماله إليك، من وصل رغبته بك ِماستظهر على
قلبه حنوك، من جعلك بينه وبني أمانيه، من استجار بك من دهره، من استظهر بك 
على نوب زمانه، من استذرى من لؤم الزمان بذُراك، من مجع إليك قواصي آماله، 

، من قنع عينه بك، من رضي بك شفيعاًمن محلك ذمام حرماته، من أضاءت 
بفضلك لديك وسيلة، من اختذ الثقة ذريعة إليك، من أقام األمل فيك شفيعاً لديك، 
من توجه إليك بسماحة نفسك، من تعرض لنيل حظه حبسن ظنه بك، من مل يوجه 

جائك، من ه كرمك على ررغبة إال إليك، من تعرض الحتمال ِمنِنه بك، من دلَّ
جعل قدمي وده لك ذريعة، من اختذ القول بفضلك سنة وشريعة، من بلغ ثقته بك 

ن حتمل بك عليك، من ِمن اإلكداء بسماحتك، أقصى مراتب اليقني، من استعاذ ِم
أعدك ليومي رجائه ووجله، من اعتـز مبودته لك، من عال على األقران والزمان 



      كتـاب األلفاظ٧٥ 
يف الثقة بك شبهة، من مل يردعه عن رجائك عارض، من بك، من مل يعترض له 

اختارك ومل خيتر عليك، من رغب فيك ومل يرغب عنك، من كنت معينه على 
، من استعلى على أيامه بعلو يدك، من تظاهرت )١(الزمان، من كنت مآله يف احلدثان

اك ورغبته فيك، من خدمته لك، من تكاثفت حرماته بك، من استظهر بتأميله إي
جعل حاجته بني تأميله وكرمك، من طالت أيامه يف انتظار دولتك، من عز أمره 

 ِمنبإقبال عزك، من ألبسه اهللا ما ألبسين من نعمتك، من كان موفور احلظ 
اختصاصك، من وقف بآماله على رجائه لك، من خص بالرأي اجلميل والتقرب 

و نك، منمعدبسط ت نواالك وأحب نفوذ أمرك، م نه بغيته بلوغ األمل فيك، م
 ..؛..األمل حنوك، من حثَّ مطايا الطلب إليك

 جاز أن يغتبط بدولتك،
يعز بوب رحيك، حيلَّ بشروق مشسك، يبتهج مبا جيدد اهللا لك، يرتاح (.. 

 اهللا يف حراسة نعمتك، لراهن النعمة عندك، يسر مبا متنح من زيادة القدرة، يرغب إىل
يؤنسه ما يرتفع إليه من السمو، حيوز مطالبه لديك، يظفر ببغيته عندك، يدرك جنح 
حاجته بك، ينال األمنية والتأميل منك، يزيد إسعافك إياه على تأميله، حيظى لديك 
مبراده، يدرك أقصى تأميله عندك، يبلغ ذات نفسه يف اآلمال لك، ينتهي إىل أقصى 

مهته يف ملته منك، تساحمه األقدار فيما حياوله منك، يتمكن من احملبوب منك ِسم
وفيك، ينفذ حكم دالته وحتكمه عليك، يستطيل على الزمان بك، يستذري من 
احلوادث بذراك، ينفذ أمره بنفوذ أمرك، يزيد يف عزه مبا يتجدد لك، حيوي أقصى ما 

طانك ليستكمل احلظ والفائدة يؤمله منك، جيوز أمله ما قدر فيك، جيتذل ببسط سل
منك، يدرك آماله جبميل رأيك، يتناهى إىل مبتغاه حبسن حفاظك، تغمره عوائد 

 ك كرمك على رمّثَّامتنانك، تشمله فوائد أياديك، تشمله نعمتك مبيسم خمتص، حي
حاله، يستعطفك فضلك لشعب صدعه، يبعثك مهتك على اصطفاء شكره، حيضك 

                                   
 .الليل والنهار:  ومن املعاين األخرى هلا،احلدثان هنا، الشر واألمر العظيم) ١(



 ٧٦ كتـاب األلفاظ
ك يف املعروف، يبلغه النجح مشهور تربه من املأمول مهَّسؤددك على إرفاده، تق

كرمك، يعطفك عليه فضلك، يسهل كرمك سبيله إليك، تنجح طلباته عندك، يعينه 
 . كرم عنصرك، ينبسط إليك يف املهم غري حمتشم، يعول عليك يف األمور غري منقبض

 ،فأدام اهللا لك القدرة
و، أعانك على ادخار احملامد، وفر بسط يدك بالعلو، بلَّغك أقصى السم

 قلدك حمامد ،أنصابك من املكارم، أصار إليك مواريث الكرام، قيد لك شرائف النعم
العفاة، أحرز لك مواد الِقسم، رفع بك إىل الدرجة القاصية، أمهلك يف نعم تترى، 

فظ اإلحسان إليك، أمجل الصنع على يدك، أيد ركنك، منحك قسم التحيات، ح
رك، كثَّر يف أُويل األخطار مثلك، أثابك على اإلحسان باملزيدأمنى سك وقدوأوفد ،م 

عليك فوائد الكرامات، مهد لك مهاد العز، أهلَك ملدد الزيادة، أسبغ عليك النعمة، 
أسىن لك اِحلباء، جدد لك اهلبات، سربلك سربال التأييد، جلببك جلباب التمكني، 

سادك، غض عيون شانئيك، أبقى على الزمان أعز سلطان يدك، طرف أبصار ح
ذكرك، زادك وال نقصك، قدمك وال أخرك، أضك حبق السيادة، أودع القلوب 

 …حمبتك، أحسن يف كل األمور إليك،
 وقد سحت حاجة،

 . بدت إربةٌ، عرضت لُباَنةٌ، جتدد إرب، مست ِطلْبة
 ..؛..لفإن رأيت أن تتخوَّ

 ..)نعم، تتكرم، تتفعل، تبسِمثْلَ..، ِكفاَء..تفضل، تقضي، تأيت فيها ح ،.. ،
هزَء مقايضة..ِشبدالة الثقة بك، حرمة املقت لك، ذمام الصحبة ..، مقارنة.، ج ،

إياك، قيامي بالشكر لك، مواظبيت على النشر، صربي على نوائب الدهر معك، 
 .وشيج حرميت بك، قرب القرابة، وكيد اآلصرة، استحكام اآلخية

 هيب يف النصح بذل مهجيت يف الطاعة،مذ
كفاييت ونصيحيت، اضطالعي حبق النعمة، إظهاري للنعمة، إقراري باملنة، إعظامي (.. 

حدوثة، إيثاري حمبتك، ، خروجي من الالزم، نشري حسن اُأل احلقحق العائدة، أدائي
 .؛..انتهائي عن سخطك، انقطاعي من بني األنام إليك، استغنائي عن الناس بك

 . فعلت
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 مطلب ما يقال في الشفاعات

 ..؛..مذاهب فضلك
طَصنوف تإيثارك ..، كرمي طبعك يف اصطناع الرب..ك، مجيل عادتكِلو ،

، رغبتك يف املكارم، اعتقادك للمحامد، اقتناؤك ..، مبادرتك إىل املآثر..للسؤدد
وسلني، ، استرقاقك لألحرار، حنوك على املتحرمني، عطفُك على املت..للشكر

تيك باملنقطعني، قيامك حبق املتشفعني، جليل إنعامك، طهارة أخالقك، كرم فَّح
عنصرك، تربعك باملعروف، فاضل سجاياك، شامل معروفك، غمور طَولك، 

خربك، مساحة شيمتك، مطالبتك نفسك باملعروف، اجتهادك يف اإلسعاف، سار 
 .. ؛..براعة كرمك، حسن تقبلك

يسّل املطالب، إليك سبيلُه 
يوجه حنوك وجوه الرغائب، يرفع إليك أعناق اآلملني، يسمو إليك بنواظر 

 األحرار، يشوق إىل فضلك نوازع اآلمال، يبعث (*)الطالبني، يسمو إليك بأحلاظ
إليك إربة الطالب، يورد عليك رغبة الراغب، يوفد إليك وفود الرجاء، حيط بفنائك 

 معك، حيظر االنقباض عنك، يؤدي إليك الثناء، رحال املؤملني، يرفع ستر االحتشام
يقف عليك أهل األخطار، يعلِّق بك أسباب العفاة، يسترق لك األحرار، يكثر من 

 .يقتصدك بالتأميل
 ظاهر اهللا نعمه عليك،

مه بالنماء عندك، ظاهر إحسانه مبواد العز، حرس إقسام كرامته سوصل ِق
 )١( مواد منحه لك، ال أخالك من آنقلديك، أسعدك بتمام ما أوالك، ال أعدمك

                                   
 ٠بلواحظ: هكذا يف األصل والصواب(*)

 ٠ وإعجاباًكثر أناقةأ: آنق) ١(



 ٧٨ كتـاب األلفاظ
كراماته إياك، متم النعمة علينا بدوامها، ال سلبك النعمة املقسومة فيك، تابع مدد 
إحسانه عليك، جعل ما أوالك خالصاً، عمر فناءك بالعز، أجراك على اجلميل املعهود 

 .من عادته، بلغك منتهى سؤلك فيما ترجتيه
وفالن بن فالن أحدم ضته األيام، أنن 

 ..)افترسته األحداث، غالته أغوال القدر، نابته خطوب الزمن، تخونه ت
أحداث الليايل، تخرمتقَه بوائق الدهر، تسمه نوائب األيام، وزعته عوادي الدهر، ت

ختيفته نوازل األحداث، حلظته لواحظ الغري، طحطحته دوائر األيام، اجتاحته رواجع 
ه كر الدهور، حتامل عليه الزمان ففراهقب،نابالع. 

 ويستنهضك شأوك يف الكرم النتياشه،
يبعثك غايتك يف الفضل على انتعاشه، يوجب عليك بسماحتك احلنو عليه، 

له، حتدوك مهتك على  حيظر عليك املروءة اخلروج عما يرضيه، تلزم حريتك النظر
اضه، حترج عليك املروءة إسعافه، حيكم عليك العز ارتياشه، يفرض عليك كرمك إ

أال جتربه، ال تسوغ لك نفسك اخلروج عن الزمه، ال يرضى شرفك باإلغفال عنه، 
يأىب طولك إال إرفاده، ال تغبإن قدمته واصطنعتهن . 

 مرجتياًعفوك، وقد قصدك
 ..)َّالً شام برقك، الجئاً إىل كنفك،مستجدياً أملك، راجياً معروفك، مؤم.. 

 ليك،نـزع برغبته إ
اعتصم بك من أيامه، متسك حببل تأميلك، وثق جبودك وكرمك، استعاذ 

ك؛ِلبتطو.. 
 اء فيما يسند إليه،نوله غَ

 ..)له، استقالل  د، شهامة فيما يستعان به، نفاذ فيما يندبقلَّكفاية فيما ي
 .ف، رجاء بأعباء ما ينهض لهلَّكَيفيما حيمل، اضطالع مبا 

 يقضي حق النعمة،



      كتـاب األلفاظ٧٩ 
حبرمة الصنيعة، يؤدي مفترض األيادي، ينهض بواجب اآلالء، يتحمل يقوم 

املنن، يضطلع بذمام العارفة، حيتمل منه الصنيعة، حيد نفسه بشكر النعمة، ) ١(عبَء
يعرف حق ما يدى إليه من عائده، خيلص الود ملصطنعه، ميحض السرية ملسترفده، س

خِليالطاعة ملرفده، ينشر ما يويل من عطيةص ي ،سدى إليه من صنيعه، يزكو ثُّبما ي 
  ٠لديه املعروف

  أمله،)٢(ىرفإن رأيت أن حتسن ِق
تأيت يف أمره ما أنت أهله، تحمله معروفك،حتمله شكرك، ال خترجه عن  (.. 

 آماِله  من تفضلك، يكون كفاُءاملعهود من مروءتك، تصلح من حاله، تصله بعصمٍة
ق رجاءه، تصل كتايب له بالنجح تقبلك، حتقق آماله، تصدّآمالَه، جتعل له شفيعاً من 

فيما يرجتيه، توليه البسط واإليناس، حتسن إصدار حاجته، توصله إىل حمبته، تعلقه 
  ..طرفاً من عنايتك، 
 متوخياً بذلك ِبرِّي،

، مشيعاً قدمي ةًن مرناً شكري، زائداً يف عائدات تفضلك عندي، مضيفاً إيلَّ ِم
ديثه، مقتنياً حسن األحدوثة، مؤكداً لدي منتك، ممترياً مجيل الذكر، خملداً اليد حب

   ..؛..علية، حمسناً إيل، متفضالً نباقي النشر، مكمالً لدي اِمل
 .فعلت إن شاء اهللا

 ..):آخر منه(
 ..؛.. يف الثقة بك مستحكمة القوىأنا آوي إىل حاٍل

رى، أركن إىلخلوص املودة يف  يف السكون إليك وثيقة العأرجع إىل منـزلٍة
االعتماد عليك، أتأملك بعني السكون واالستنامة، أُشرع حنوك باب االنبساط، أراك 
بعني االسترسال، أمتسك حببل مودتك، أعتمد يف املهم على تفضلك، أسكن إىل 

                                   
 ٠ِعِبء: هكذا يف األصل والصواب) ١(

 .ما يقدم للضيف من طعام:  ِقرى)١(



 ٨٠ كتـاب األلفاظ
 ..،..وكيد صفائك، أستنيم إىل عرى وثيقة يف االنبساط إليك

 ة واملودة؛لَّاخلُملا وصل اهللا بيننا من خالل 
مجعنا عليه من أحوال الصفاء، وصل بيننا من كرمي اإلخاء، أوشج بيننا من (..

متشابك احلال، آلفنا عليك من وثيق العهد، آكده بيننا من احلرمة، عضنا به من د
نا عليه من كرم الرعاية وما خالص املودة، أوجب لبعضنا على بعض من الذمام، دلَّ

ركة، نرجع إليه من الود، عقد بيننا من اإلخالص والطاعة، أصفاه لنا نعتقده من املشا
 ..من مستحكم العهد إن شاء اهللا،

 وايل كتيب يف الشفاعات إليك،ذلك أُلف
أراف مسائلي يف احلوائج لديك، أثق مبواقع كتيب عندك، أتابع احلاجات (.. 

عنك، تتهافت شفاعيت بلك، أواصل كتيب يف الوسائل، ال تنقطع كتيب يف االنبساط ِق
 ِهميف الشفاعات، يكثر التشفع يب إليك، يتواتر املتوسلون يب إليك، اعتمد من م

 . أحوايل عنك
 ال أخالك اهللا من نعمة،

ال عراك من أقسام كراماته، ال أعدمك من مواهب املنح اجلليلة، ظاهر لك 
غك أنفس قسومة لك، بلَّد إحسانه، تابع لك من مزيد امتنانه، ال سلبك النعمة املدِم

 .األعمار، وقاك سوء األقدار
 ..؛..ثرة عنديألوفالن بن فالن أحد املتقدمني يف ا

لي، املختلطني يف املعاشرين يل، املنقطعني إيلَّ، باملختصني بالتمكني ِق(.. 
املماحضني يف موديت، املتصلني بأسبايب، املكرمني ِقبلي، املواصلني إيل، املقربني لدي، 

له مؤكدة،  حقوق.. له متقدمة،  ملؤثرين عندي، املوسومني باحلفاظ ملوداتا
له واشجة، أحوال سالفة، شفاعات وكيدة، وسائل  له متضاعفة، أسباب حرمات

قدمية، ذرائع قريبة، وصائل حمكمة، مودات ال تدفع، ذمم مرعية، قرابات خمتصة، 
 .القرابة، أواخي ثابتةذمام  الوديعة احملفوظة املودة،.. لصحبة احلداثة، 

النفيس؛ لقوهو الع 
الوديعة احملفوظة، املصطنع الذاكي، الغرس املثمر، اجلوهر الثمني، الفرصة  (.. 

املنتهزة، الفائدة اجلليلة، احلظ املنافس فيه، األخ املوثوق به، الودود البعيد من النفاق، 



      كتـاب األلفاظ٨١ 
ق للظن، املغنم، املدخر، املأثرة احملتمل لأليادي، امللي بالشكر، الوايف بالنشر، احملق

 ..الباقية، املكرمة النامية، العرض املستفاد، الرغيبة املقتناة؛
 وقد رغب يف خدمتك،

 ..)التفيؤ بفيئك، أُآثر التصرف حبضرتك، أحب ٍوحإىل مسألتك، اضطر ج 
 إىل استرفادك، استعان بك على دهره، رجاك أليامه، انتظر علو يدك، أملَ نفوذ

أمرك، آثر الدخول يف مجلة خدمك، أحب صحبتك، وقف بآماله عليك، نـزع 
مته إليك، انصرف عن املأمولني إليك، تعلق حببلك، متسك بوصالك، فزع من 

 .زمامه إليك، اعتمد يف أموره عليك، قطع أسبابه إال منك، الذ مبنيع كنفك
 ..؛..فإن رأيت أن توصله إىل حمبته

ه ورفده، حتمل إصدار حاجته، تبسط من لفَُّأَه، حتسن تتؤثر بسطه وإيناس(.. 
له موضع توسله يب، تقدم معونته، حتملين املنة  أمله، تثلج صدره، حتقق ظنه، تعرف

 لصنيعك، الًفيما توليه، ختصه لعنايتك، توليه حياطتك، متنحه صيانتك، جتعله أه
تتقدم يف إيثاره، تؤثر حتفظ فيه حقي، تقبل به ذمامي، تعتقد شكري، تصون أسبابه، 

باء، عنده أثراً حمموداً، تغتنم نشره، ختتصه بالقربة، تشهره باالصطناع، تقصده باِحل
 تكتسب حسن ثنائه، حتله املكان ،ة ويداً، حترص على إصالح شأنهنتودعه ِم

اللطيف، تتوخاه بالرعاية، تستنهضه فيما ينهض به، تتعمدين باملنة فيه، تقصدين 
 ..ليه؛بالصنيعة إ

 رات احلاالت ذكرك،يّغك مبن ال ينسى يف مرذكَّفإين أُ
 ال ن ال ميل يف ملمات اخلطوب شكرك، أستعطف على منك على مثُّحأَ(

يعطف بقلبه عنك، أسترجعك ملن ال يعتاض عوضاً منك، أستدميك ملن يعظم قدر 
ك بتفقد مجيل نظرك، النعمة بدوام مجيل رأيك، أسترفدك ملن يكثر موقع املزية لدي

أستحفظك ملن يقوم حبفظ ما توليه من عارفتك، أورد عليك من يصرف باقي عمره 
ك من ال يؤثر النفيس من سواك علىخدمتك، أحضك بِحصعلى وصف فضلك، أُ

على من ال تنسيه األيام املمنوح منك، أسترفدك ملن يرافد بالتيه والدعاء شكر 
 .نعمتك
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 مطلب في العيادة                             

 ..؛..سِلمت من سطوة األمراض
رئت من تتابع اآلالم، نمن أمل األسقام، ب وفيتِقعمن معاناة األوجاع، ه ت

فبللتنمن عوارض العلل، أومنت من سلطان الد فيت١( من مكابدة األوصاب، ش( 
قيت من ِغيِر الدهر واأليام، أجرت من جور الضىن، رعيت من حوادث األزمان، و

ظِْفحثان؛تمن طوارق احلَد .. 
 ِحلماممت قَبلك لورود حياض اوقُدَِّ

فيك سوء خواطر األوهام، ج أُِعذتعفداكلت  .وسلمت تِنععلى األيام، م 
  ومحيت، وعشت بعدي، فَنيت قبلك، بفقديوِنلْت صفو ودك، عزيت. كدر فَقْدك

 وِنلْت مدى املىن، وال ، وأبعد الغايات، وقْيت الردى، أقصى األمانحتمنِِعمرك، 
 .تطاولَت يف العلة أيامك، ال اتصل بك سقامك

 ..؛..اتصل يب
تساقط إيل، نمي إيل، ورد علي، رقي إيل، تقاذف إيل، انتهى إيل، تناهى إيل، 

 .. اخلرب، النبأ؛
  .. من احلمى،كهكا نمِب

 من الشكوى، قاسيت من البلوى، كابدت من الوعك، حالفت من  عاينت
 من كامن الوصب، شكوت من )٢(رسيس العلة، عانيت من دخيل السقَم، وِجدت

من مرام )٣(األسقام والعلل، القيت من فنون اآلالم، نالك من ِنكاد راكنف، عالد 
 ..؛..الوجع، حل بك من املرض

 

                                   
 .املرض املالزم: الدنف) ١(
)٢ ( ِجدو ،أحبه حباً شديداً: بهودجب.حزن عليه: له وصاملرض والوجع الدائم:  والو. 
 . شّراًكل شيء جر على صاحبهوهو :ِنكاد مجع النكَدال و،شدا وعسرها: نكاد الدنف) ٣(
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 ِملهاد؛فاستفزين القلق عن ا

 )١(أزال األرق لذيد الرقاد، استمطى الشوق شحائب اجلفون، أسلمين الغليل
 مقليت )٣(حلَت، جفا العني لذيذ الرقاد، ك)٢(إىل العويل، جتاىف اجلسم عن املقيل

  القلق علي الفراش، هملَت إشفاقاً، تسلطت األحزان على الفؤاد، أقض)٤(بالسهاد
 .علي الدموع
 ،.. غاية الشوق إليكومل أزل على

اية اجلزع لفرقتك، تناهي اإلشفاق من علتك، معاينة القلق ملا بك، ترادف 
الوحشة لبعدي عن مشاهدتك، تكاثُف احلسرة لتعذر مفاوضتك، مزايدة األحزان 
إليك، جمانبة السرور لوحشتك، معاناة اهلموم فكراً فيك، مقاساة الوجوم إشفاقاً 

 ..،..عليك
 ..؛.. على قليبهلمُّحىت استحوذ ا

 يب لشكواك السقَم، أخافين ما بينت من ِعلَّتك، غلبين شوقي وكريب، حلُّ
نـزل جبسمي األمل لعلتك، استوطنت احلمى جواحني، حتللت العلل جوارحي، أخذ 
الصداع مبفارق رأسي، قبض الوجع على قليب وأنفاسي، أوهنت األسقام ضلوعي، 

يت؛أوهنت األمراض من.. 
 فرجوت اهللا أن يكون قد رفعها عنك وصرفها إيل،

  إيل، أذهبها عنك وأوردهاهااذَطها علي، ساقها عنك وحأماطها عنك وسلَّ
ا مين، صعلي، أبعدها عنك وقر فها عنك ومكنها مين، أصدرها عنك وأوردها ر 

 علي، أزاهلا عنك وأنـزهلا يب، وقَاك مكروهها ودفعين إىل حمذورها، شفاك

                                   
 .حرارة احلب أو احلزن: الغليلو ،العطشان عطشاً شديداً: الغليل )١(
 . يف الظهرية والستراحةالنوم: واملقيل ، القيلولةوضعم: املَقيل) ٢(
)٣ (لَتأرقت: كَح. 
 . وذهاب النوماألرق: السهاد) ٤(
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 ..منها وابتالين ا، محاك معرا وامتحنين مبضرا؛

 و خيصين باألمل، ، ليكمل اهللا لك األجر
حيوزلك الثواب ويفردين بالسقم، جيمع لك الذخر وي حّحسن ملين املرض، ي
نف، يهدي لك  ويبتليين بالبلوى، ينتاشك جبميل العقىب ويعمدين بالد)١(لك العقىب

 .لي بالشكوىاحلسىن وحييل ع
ملهجيت الكمد؛ويسري  

 وحقيق ناظري ، وقليلٌ يف جنب مودتك القلق*وحقيٌق طريف بالسهد،
بدين بالنحول، وقمٌني جسمي بالذبول، وح فؤادي بالذهول، ِظباألرق، وحري ي

عِجوحجثماين بالضىن، وخليق جسمي باالنتهاك، وحمقوٌق ِمثْلي باجلَز ي . 
 حاشي بسرعة لقائك،آنس اهللا استي

شد أزري بطول بقائك، أدام سروري بإمجال الصنع لك، أقر عيين حبسن 
د غليلي بالنظر إىل رؤيتك، سلمين انتياشك، أثلج صدري جبميل عقباك، بر

 .بسالمتك، حاطين حبياطتك
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 .يءآخر كل ش: اآلخرة. جزاء األمر: العقْىب) ١(

 ٠السهد: هكذا يف األصل والصواب(*) 



      كتـاب األلفاظ٨٥ 
 
 

 مطلب ما يقال في التعازي
 ..؛..بلغين اخلرب الفظيع

رد علي اخلرب الفادح، تناهى إيل خرب مصابك، تقاذف اتصل يب النبأ املؤمل، و
إيل النبأ املكرب، تساقط إيل اخلرب الباهظ، رقَّي إيل نبأ الرزية الباهرة، مني إيل خرب 

ّضة،املصيبة املقو.. 
 حادث قضاء اهللا وقدره،ِب

مبحتوِم قدر اهللا، بنافذ أمر اهللا، مباضي حكم اهللا، بسابق قدر اهللا، بكائن 
دة املصائب، مبقتنصة األلباب، مبفرطة ر اهللا، بقاصمة الظهر، مبفنية العمر، مبجدّمقدو

االكتئاب، مبذهلة العقول، مبوهنة اجلثمان، مبوجبة اجلزع، بالقضاء العدل، بالداهية 
 ..العظيمة، باملصيبة املُِحلَّة باآلمال، باحلق الواجب، باألمر الالزم؛

 .يف فالن
 فخشع من طريف،

من بصري، قَ غضصر دمن أجلي، أضعف من أمنييت، طأطأ من إشرايف، ه 
يف عضدي، من ركين، كسف من بايل، كدر من عيشي، حفض من تأميلي، فت 

قبض من رجائي، أكىب من زندي، طامن إشرايف، أرق عيين، أوهى من قويت، حط 
بعد األنس، قللين ي، كسر من غرزي، أزرى بأملي، أوحشين دّ من حلَّمن مهيت، فَ

ريت، ب وجدي، أمطر عتبثكل، أسهر طريف، آمل قليب، ثَبعد الكثرة، جرعين مرارة الُّ
زاد يف وحشيت، قرب ترحي، جدد حرقيت، أورى غليت، سعر غليلي، ورأحشائي، ى 

أطال ليلي، أطار نومي، أدوم عويلي، آنسين باجلزع، وفر حظي من اهللع، أحرق 
ين، رنق صفو عمري، أفجعين بالسلو، سلط علي األحزان، استمطى بالبكاء جفو

شؤوين، أبعد هجودي، أفىن رقادي، أدىن سهادي، عيل له صربي، وضع خنويت، أذل 
ّلم من ظفري؛ي، قَّمن عز… 

 ..؛..فإنا هللا وإنا إليه راجعون
 …صائرون، منقلبون، عائدون، عاطفون، آيبون ،(.. 



 ٨٦ كتـاب األلفاظ
 
 
  ألمره،استسالماً
نجزاً ملوعده، ِرضى بقضائه، إيقاناً بأن املوت حق، إذعاناً ، م)١( إلرِبهخذاًأَ

لعزته، خضوعاً لقدرته، خشوعاً لغلبته، استعاذةً عند حادث املصيبة، استشعاراً 
للتعزي، إيثاراً ملا حث عليه، انتهاًء عما ى عنه، استدالالً من اخلالق، ضماً عند 

ة، جنوعاً عند الرزية، إمياناً وإيقاناً، علماً باخلرية فيما قضى، النائبة، تطامناً عند النكب
متسكاً بعرباً بأدب السلف، ضراعةً للقادرى الصرب، تأد. 

 ،ورحم اهللا فالناً
نضر اهللا وجهه، ضاعف حسناته غفر سيئاته، أكرم مآبه، آنس وحشته، (

يف ضرحيه، أكرم منقلبه، له  حفظ جماورته، أناره بنوره، رمحه أوسع رمحة، وسع
ف مكانه، رضي عنه وأرضاه، أزلف مثواه ومتبوأه، أسعده برضوانه، فسح له يف شر

ضه اجلنة مما فارق، ، عوه أشرف حملًّلَّجقربه، لَقَّنه حجته، تعهده مبا تعهد به نبيه، أَ
ورد عليه، قابله بأحسن عمله، أحلقه باألبرار من سلفه، أكرم منقلبه ومآبه، سره مبا 

أغبطه مبا انقلب إليه، حطَّ أوزاره عنه، أسكنه جنته، أحلقه بالصاحلني، جاوز به 
 خطيئته، ختم له جبنته، أجزل ثوابه، جعل رأصفياءه وأحباءه، بارك له يف عمله، كفَّ

ه يف ف درجته، حطَّ أوزاره، أحلَّحه ورضوانه، شرواه رقَّيب حتيته، لَاجلنة مصريه، طَّ
ليني، أجه مبرافقة النبيني، رضى سعيه، اختصه بغفرانه، عفا عنه، بوأه من اجلنة ع

،  أنـزله يف منـزل من اصطفى، حشره مع الصديقني، أعطاه من ناره أماناً، غرفاً
منحه من جنته نصيباً، سهل له على الصراط جوازاً، حما عنه كل خطيئة، جازاه 

له  ال سأله عن مظلمة، ال أخذه بتبعة، أبد سقى قربه الغيث، ً،باإلحسان إحسانا
 الصاحلني درجته،  يفمبصريه، خلده، أناره بنوره، حفظ جماورته، أكرم مورده، رفع

                                   
 . احليلة واملكرالبغية واحلاجة: اِإلربة) ١(



      كتـاب األلفاظ٨٧ 
 .مهد له يف الغرف العال من جناته
 وأعظم اهللا لك املثوبة واألجر،

ضك أكرم العوض من الثواب، توالك يف منحك حسن العزاء والصرب، عو
الباقي بأفضل الوالية، وفقك فيما غاب عنك للصرب وفيما أبقاه للشكر، النهاية و

أحضرك صرباً يوجب لك به األجر، آنس بالعزاء وحشتك، أعظم أجرك وتوىل 
تسليتك، أطال اهللا بقاءك وأبقى من بقي لك، وفر عليك ثواب احملنة وال أعادها 

 املاضي طول عمر ِفلإليك، أوزعك شكْر النعمة وأدى حقها عنك، جعلك باخلَ
ضك مما أبالك به، طَالباقي، عول إمتاعك مبا أفادك، وهب لك منـزلة أهل الصرب و

 رّله، أذاقك حالوة الصرب على م واالحتساب، أحلك حمل من سلم إليه واستسلم
مصابك، ال حرمك قط األجر، جعلك ممن يؤخذ بأدبه عند النكبة، ويقضي حقه 

أغناك عن الصرب حبسن العزاء، ال أنساك مصيبتك بأعظم منها، ة، مِلعند نـزول املُ
 والعزاء لك ال عنك، ،ال حرمك جزيل الثواب على الرزية، كان األجر لك ال بك

سوغك حبسن العزاء حسن اخللف، عوضك من عظيم األجر ما يوازي ما فجعت 
، أجزل به، أهلمك التسليم ألمره، وهب لك مجال التسلي، أعقبك عواقب احملسنني

ثوابك، منحك من عزائه ما يهّن أمل الرزية، أهلمك من الرزانة ما يضاعف به و
ر الثواب، وفقك توفيقاً يضاعف به لك األجر، عجبل من املصيبة ِعوضك، ج

مصيبتك حبسن اخللف، جعلك وارث أعمارنا والباقي بعدنا، أعانك بالتوفيق على 
 لك  وجيهاً لك قبله، ال نقص،ه وشفيعاًاعتقاد الثواب، جعله قدم صدق لك عند

عدداً وال أوهن لك عضداً، ضاعف لك احلسنات، جعلك من القائلني عنه، حاز لك 
ثواب الصابرين ومزيد الشاكرين، أهلمك ما فيه درك مرضاته وطاعته، أجزل من 
جليل رزيتك عوضك، وفر حظك من الثواب يوم املآب، وفقك من حسن العزاء ما 

وفَّرك وال ، ه ذخرك، وجعل ما وعد الصابرين عوضك، كثَّرك وال قلَّلك،يجزل ب
نقصك، شد خلتك، عصمك بطاعته، وفقك ملا يبلغ رضوانه، منحك منـزلة 

 السار، أجزل ثوابك، فلَرك، أمنى عددك، عجل لك اخلَرك وكثَّالصابرين، وفَّ
وانه، أسعدك مبا أحسن عقباك، ربط بالصرب على قلبك، جعل وفاته سبباً إىل رض

ا جرت به أقداره، قضى يف أمرك باخلرية، مجع لك احملبة يف الدين والدنيا، أهلمك صرب



 ٨٨ كتـاب األلفاظ
 وكشف )١(تكربعقأ ريستوجب مثوبته، أعقبك صرباً تستكمل به ثوابه، أَ

عشد بالصرب قواك، أزال األحزان عنك، جعل عقباك دخول اجلنة، أذاقك )٢(لتكو ،
عظم مثوبتك على ما فجعك، أجنز لك ميعاده للصابرين، بلغك حالوة برد الرضا، أ

 درجات املتقني، وِليك بأحسن آالئه، توحدك بأمت كفاية، أجارك مما ختشاه، زادك
 . )٣(نوراً يوم تلقاه، أعقبك نور اليقني، وهب لك حسن السلِو

 وأُقسم باهللا العامل مبضمرات القلوب،
شاهد خلفيات الصدور، احمليط بسرائر اخلابر مبحجوبات الغيوب، ال (.. 

النفوس، املطلع على خواطر الضمري، املشرف على مكنون األسرار، املُويف على 
هواجس األوهام، العارف مبضمرات الفطن، املعاين خلفي السرائر، املشفي على 

 .. مكنون القلوب، املشاهد لودائع األفئدة،
  أن ما نالين من القلق،

 كربين من اجلزع، أضواين من الكآبة، أصابين من الوحشة، بين من اللوعة،كّر
عانيته من األسف، قاسيته من األرق، تسلط علي من الكرب، ملك زمامي من 

يستويل، يتجاوز، .. يزيد، ..  من الوجوم، )٤(اهللع، أرمد عيين من احلزن، وِجدته
 .يصيب، يلحق، جيدعلى ما ينال، .. يويف، يشفي، يشرف، ينيف، يطلُّ، يعفي، 

 من صفت لك نيته،
 قْده، حمضتخلصت لك مودته، منحك إخاَءه، أصفاك ضمريه، أتاك ع
طويته، صحت لك عقيدته، قويت لك سريرته، صفَت لك دخيلته، توفرت عليك 

 . طاعته

                                   
 .ا وحقنهاسكَّنه: عربتكأرقأ ) ١(
 .رفع الصوت بالبكاء والصياح: العولة) ٢(
 .نسيه، وطابت نفسه بعد فراقه: ساله) ٣(
 .وجدته: هكذا يف األصل والصواب) ٤(



      كتـاب األلفاظ٨٩ 
 

 مطلب ما يقال في جوابات العزاء والمصاب
 ..؛..وصلَ كتابك مبا نالك

 اشتمل عليك، التحف عليك، ملك زمامك، وصل نكَبك، استوىل عليك،
رمتاض، فتون االهتمام، مسعر القلق، مؤمل السهر، الإليك، دهاك، دمهك من دواعي ا

ّاملضض، غالب األرق، متسلط الكرب، مستقر اجلزع، مستخف اهللع، فادح مقض 
هر التململ، مستعر احلزن، متقد األسف، حمتدم اهلم، مشتغل الغم، باهظ النكب، با

الوجوم، العج البللخطب العظيم، للرُّزِء الفادح،.. .. حاء، خامر الوحشة،ر 
للمصيبة الباهرة، للحادث اجلليل، للداهية الشنعاء، للمحنة الفظيعة، للنائبة املقرحة، 

 .للنازلة املربحة، للبائقة الفاقرة
  وكم حثثت عليه من العزاء،-رمحه اهللا تعاىل-بأيب فالن 

 ..) حدوتعليه من التسلية، رغبت فيه من عليه من الس لوة، حصصت
الذهول، رمسته من الصرب، جته من التعزي، كشفته من األسى، بثثته من املوعظة، 

 . دللت عليه من التعزية
 .وفهمته... وصل كتابك

 ،واملصيبة به قد حريت النفوس
 ..)ت باآلمال، أزرت با العقول، نكأت القلوب، أخلَّأذهلتألماين، أومجت 

القلوب، أحزنت الصدور، أقضت املضجع، كت األبدان، أحنلت األشباح، أضوت 
 )١(اجلثمان، أمطرت اجلفون، أـلت الدموع، قطعت األكباد، أغارت

٢(يلـْالغ(،.. 

                                   
 ٠ذهب يف األرض وسفل فيها: ر املاء وغَّوضأذهبت: أغارت )١(
 .اللنب الذي ترضعه املرأة ولدها وهي حامل: الغيلُ) ٢(



 ٩٠ كتـاب األلفاظ
  لصدعها،)١(نشعابافال 

، وال اندمالَ جلرحها، وال انسداد لثلمها، وال جرب لكسرها، وال أسو لكلمها
 ملدائها، وال ض لصدعها، وال حسم خلرقها، وال رتق لفتقها، وال رأب وال رقع

 .لنشرها
 ،..فيا طُولَ أسفي

، ودوام بكائي، واستيالء وحشيتوتكاثُف هلفي، وفور عويلي، مهول عربيت، (
غليتوتسع بترحيت، ر أحشائي، وخمامرة كمدي، وتله منيت، ومتكُّن وتضعضع ،

فرحيت، ودفني وجدي، وتأثري زفريت، وصعداء أنفاسي، ومتلمل روحي، وزوالَ 
 ..وتضاعف بثِّي، وتصعد أنيين،

 ..؛..ين به األيامتعلى ما فات
ناكبتين به الدهور، اعتورتين الليايل، فاجأين الزمان، بادهتين احلوادث، 

 … النوائب،)٢(عافضتين
 من الشيخ املتكفل بشأين،

 ، العطوف علي، املتفضل علي، احملسن إيل، الرؤوف يب(.. 
 ..؛..فإنا هللا خشوعاً

خضوعاً، جنوعاً، ضراعةً، استكانةً، استعاذةً، استدالالً، تضاؤالً، تطامناً،  (.. 
 ..  ضماً، ،تقاصراً

 وإنا إليه راجعون،
القدرة، وقضائه، وأمره، ..  صائرون، عائدون، ثائبون، منصرفون، آيبون،

 . ، وواجبهوحكمه، وحتمه
 إذ كنت األخ املشارك والصديق املفاوض،

                                   
 .الشق: والصدع. انتشر وتفرق: انشعب الشيء) ١(
 .أي صارعتين) ٢(



      كتـاب األلفاظ٩١ 
واحلليف املساهم، والنسيب القريب، واألليف اخلالص، والودود الويف (.. 

املوافق، والواسق املصايف، واخلَِدين املماحض، واخلليل الصفي، والعون الظهري، 
ّّدء النصريوالر . 

 
 ،…حنن غري متمايزين

دين، وال متجانبني، وال متباينني، وال وال متفاضلني، وال متباع(.. 
يف كل ما .. متحاجزين، وال متصادعني، وال متضادين، وال متناقضني، وال متفرقني،

ساء وسر، أترح وأفْرح، أحزن وأجذل، أقْلَق وأغبط، أسهر وأرقد، أرمض وأج، 
 .أخذ وأعطى، وهب وارجتع

ما رمسته،وقد ارتسمت  
على ما مثلْته، ب جته، تأملت ما حذوت على ما ته، جريتعلى ما أسس تين

مبا سن تخططته، استنتهن . 
 ،..وقد دلين ما نبهت عليه

من تـزود التسليم، قبول التنبيه، االنقياد للدهر، .. أرشدين ما أرشدت إليه،
 جتلد الصرب، التأدب باالحتساب، االنتفاع باملوعظة، التربك بالدعاء، استشعار

 . التعزي، رد األمر إىل الباري، الرضا بالقضاء، اجلري على حكم األحياء
  ملا يرضيه، وأسال اهللا توفيقاً

صرباً على نوازل مقاديره، استسالماً ألقضيته، إيزاعاً لشكر أياديه، تسليماً (.. 
، ألمره، استشعاراً للتضرع، تأهباً لورود املكرع، اعتقاداً ملزيده، رداً باألمر إليه

 ..اتكاالً يف األحوال عليه، علماً باخلرية فيما يمضيه، رجاًء للزيادة من إحسانه،
 وإليه أرغب أن يطيل بقاءك،

يدمي نعماَءك، يدافع األسواء عنك، ميدك باملزيد لديك، ال يريك مكروهاً (.. 
فيما أنعم عليك، وأن يوفر لك األنس، يكمل لك السرور، حيوز لك احلظ، جيزل 

ن اخلري النصيب، يقيك األسواء، يكفيك املهم، يكفيك مهماتك، ينيلك لك م
 .أمانيك، جيدد لك النعمة، ينشر لك حماسنك



 ٩٢ كتـاب األلفاظ
 مطلب في الشكر

 ،..أوجب املعروف شكراً
وأحسنه يف احملافل نشراً، أمجله يف االستماع ذكرا، أجله يف القلوب خطراً، 

االً، ألذه على األلسنة وصفاً، أشرفه يف ألطفه يف الصدور حمالً، أبرزه يف االس مج
، أعزه يف املسترفدين قدراً، أنفسه يف احملتفني حظاً، أجله يف النفوس مكاناً، العفاة اًء

، أدومه على األيام نضارة، أوفره من )١(أقربه من األفئدة أنساً، أبقاه على الزمان جدة
 متحليه فضالً، أشده بالنماء خرياً، الثناء قسطاً، أزلفه من النفوس مكاناً، أنداه على

 ..،..أبينه يف أهل العرف فخراً، أبعده يف املتطولني صوتاً، أثبته يف األحرار شرفاً
 ،..وأواله باحلمد.. 

ه بالثناء، أحقه بالشكر، أحراه باملدائح، أحجاه باالعتداد، أشكله نمقْأَ
، ..لتطرية، أخيله بالتكرمي بالتعظيم، أجدره بالتبجيل، أخلقه بالتفريط، أخطاه با

، صنائعك لدي، يدك الطوىل علي، ِمنتك العظمى عندي، أياديك معروفك عندي
املتواترة إيل، آالؤك املتتابعة علي، هباتك املتصلة إيل، عوائدك املتهافتة علي، ِمنتك 

ندي، املتقاربة إيل، ِرفْدك اجلسيم يل، ِحباؤك الواصل إيل، ، عطاياك املتعاقبة ع
 ..؛..إحسانك الشامل يل، حتفك املتسقة إيل

 ،..ألنك تطوعت به بادياً
أسديته متربعاً، أوليته متفضالً، تربعت به منعماً، منحتنيه مبتدئاً، أجديتنيه  (.. 

متطوالً، سوغتنيه متكرماً، أفديتنيه حمسناً، حنلتنيه مسعفاً، أزللته إيل مرفداً، تناولتين به 
 ..؛..به قبل االستحقاق يِنتأْدبقبل املسألة، أَ

 من غري ذمام أوجب عليك،
وسيلة أكدت لديك حرمةً، مؤنٍة اقتضتك حقاً ذماماً، ذريعٍة ألزمتك (.. 

مفترضاً، سبٍب قضيت به واجباً، وصلٍة رعيت ا ذماماً، أخوة افترضت عليك 

                                   
 .القدرة. الغىن واليسار والترف: اِلجدةَ) ١(
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 ..،..ى بسطيالزماً، حرمة ألزمتك عناية، معرفٍة عطفتك علي، أُنٍس بعثك عل

 ..؛..وال قضاء حلق سالف
وال قضاٍء حلقٍّ سالٍف، وال معرفٍة غابرٍة، وال مفاوضٍة قريبٍة، وال تقريب حاٍل، 

ة، وال نسٍب داٍن، وال رحٍم متالصق، وال قرابٍة واشجٍة، وال أواٍخ دوال حرمٍة وكي
 ..؛..، وال حاٍل دانيٍة..مستحمة

 فحميتين بعنايتك من سطوة الزمان،
صنتين عن الرغبة إىل اإلخوان، مددت علي ظل عنايتك، بوأتين مقر ذوي 
احلرمة، حطْت ما غاب من أمري، آثرتين فيما خص من أسبايب، بلغت يب حيث مل 
يبلغه أملي، أنفت يب على اليفاع، مددت من قصري صنيعي، سمقْت يب إىل املعايل، 

 بصيانتك صويت، أنبهت بفضلك خلطتين بنفسك، رفعت حبمايتك خسيسيت، أبعدت
ذكري، مسوت يب إىل الغاية القصوى، شرفْت باصطناعك مرتبيت، أعليت 

 . باستخدامك يل منـزليت
 ..؛..فشكري لك

نشري حماسنك، إشاديت بأياديك، إخباري عن فوائدك، إسهايب يف مدحك، 
ليك، إبالغي يف تقريظك، حتدثي بنعمتك، غلوي يف محدك، إفراطي يف الثناء ع

وصفي حماسنك، مواظبيت على بث حمامدك، إخباري عن مساعيك، اعتدادي يف 
شكر نعمتك، قيامي حبرمة صنيعك، أدائي مفترض نعمك، وضي بواجب آالئك، 
اضطالعي بذمام عارفتك، نشري طيب الثناء عنك، إشاعيت حسن األحدوثة فيك، 

 ..،..إفصاحي بذكر مناقبك، اجتهادي يف شكر نعمتك
 قر،شكر م
 ).مذعن، معترف، عامل، مستيقن، متيقن(

 
 
 
 
 



 ٩٤ كتـاب األلفاظ
 

 مطلب في اضطرام نار الحرب والفتن
 )١(ومرق. تدرع جلباب الظلم

)دنلَ، زاغ، راغ، )٢(عدع ،نكب ،فدر، استكرب، صبأشر، أد ،رسب ،سبع ،
 . ، غمس يده يف الشدة)مال، حاف، تعدى
 وحشد،. أورى زناد احلرب

 ).عبأ، جهز، هيأ، مجع، حضر، جندأعد،  (
 واضطرمت نار احلرب

 امللحدين، استعرت الفتنة، التهبت الضاللة، اتقدت )٣(محي الوطيس، صلى
، أُذكيت اجلمرة، أُمحشت )٤(امللحمة، احتدمت اهليجاء، ثارت الوقعة، حشت الوغى

 ..؛)٥(املعارك
 فطالت املضاربة،

، املمانعة، )٧(، احملاساة، االَدة، املماصعة)٦(املناضلَة، املباسلة، املبالَطَة(
، املصاولَة، املخالسة، املبالدة، املشاردة، )٩(، املكافحة، املعاودة)٨(املسايفة، املنافحة

                                   
 .خرج ونفذ: مرق) ١(
)٢ (دنناستكرب وجتاوز احلد يف العصيا: ع. 
 .ألقاه يف النار: صلَى الشيء) ٣(
 . أوقدت نارها:أي) ٤(
 . ألُهبت نارها:أي) ٥(
 . ما صلب من األرض:  والبالط،االدة: املبالطة) ٦(
 . املعاركة:املماصعة) ٧(
 .أصل النفح الرمي) ٨(
 .البطل الذي ال يرهب العود إىل القتال: املُعاود) ٩(
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 ).املعاركة، املسارعة، املقارعة

 
 فض اهللا مجع أعدائه،

م، شردهم يف البالد، ، شتت مجعه)٢(، صدع شعبهم)١(بدد مشلهم، بت أقرام
، حمق )٤(، لفظتهم البالد، جتهمتهم األمصار)٣(مزقهم كل ممزق، تركهم عباديد

، اجتث أصلهم، استأصل شأفتهم، زلزل )٥(ذكرهم، عفى أثرهم، أباد خضراءهم
، هزم أفئدم، أطاش عقوهلم، أرعد فرائصهم، أسكن )٦(أقدامهم، خنب قلوم

لوم، ضرب وجوههم، قطع أدبارهم، أباح الرعب جواحنهم، قذف الروع يف ق
ذمارهم، صدع ألفتهم، شق عصاهم، كشف جتهم، أوهن كيدهم، قَطَع نظامهم، 
أطفأ مجرم، أمكَن من ناصيتهم، جعل دائرة السوِء عليهم، حما ِذكرهم، أراق 

، هد ركنهم، فَت يف عضدهم، قطع دابرهم، خفض )٧(دمهم، تركهم جزر السباع
 رايتهم، أسكت نأمتهم، عرضهم للصلْم، أوردهم موارد ال صدر هلا، 

 شتت أحزاهبم حىت جعلهم أحدوثة سائرة، 
، )٨(عظة زاجرة، عربة رادعة، مثالً مضروباً، جزر السيوف، دريةً للرماح.. 

                                   
 . حباهلم:أي) ١(
 . اجلماعة من الناس:الشعب )٢(
 .الفرق من الناس: عباديد) ٣(
 . نكرم: أي)٤(
 . مجاعتهم:أي) ٥(
 . نزع:أي) ٦(
 . أشالء تأكلها السباع والطري:أي) ٧(
 .لقة احل:الدرية) ٨(



 ٩٦ كتـاب األلفاظ
، ِعربةً ملن اعترب، بصريةً ملن أبصر.. ، جعلهم للحق لساناً على الباطل، )١(ِلقى للسباع

 . ِعظةً ملن تذكر
 

 ..؛..فمنح املارق كتفه
 .  وانقمع، وذل،)٢( وخام،ولَّى ظهره، نكَص على عقبيه، نكل

 وباَء بذٍل، 
، استخذاء، كبت، إرغاٍم، توهني، إذعان، اقتسار، )٣(قَهٍر، صغاٍر، وقٍْم: بـ(

 ..،)خشوٍع، استكانٍة، خضوع، انقياٍد
 وقد أضل اهللا سعيه؛

له، كذَّب ظنونه، رده بغيظه، رده على عقبه، أمكن منه، أوصله خيب أم(.. 
إىل بيضة بالده، أظفر به، نصر عليه، قَصف شوكته، فَلَّ حده، رد عاديته، قمع 

، راده يف حفرته، رماه حبجره، )٦( يف زبيته)٥(، أكبا زنده، أركسه)٤(كلبه، كسر غَربه
 . ه يف نحره، حنقه بوتره، رد كْيد)٧(نكبه ِمبشقَِصه

 ..؛..وقد تضايقت عليه احليل
ضاقت عليه املذاهب، أخطأ وجوه املقاليد، خذَله التوفيق، ارجتت عليه 

                                   
 .أي الشيء امللقى: ىقلِِ) ١(
 . جنباًنكص عنه: خام يف القتال) ٢(
  . والرد عن احلاجة أقبح ردالقهر: وقْم) ٣(
 .ِحدته واندفاعه: غَربه) ٤(
 .نكس: أركس) ٥(
 .الرابية اليت ال يعلوها ماء: زبية) ٦(
 . سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش: اِلمشقَص) ٧(



      كتـاب األلفاظ٩٧ 
، )١(املسالك، التبست عليه املساعي، اشتبهت عليه املقاصد، استبهمت عليه املناهل

 ..استعجمت عليه املصارف،
 فَبسق احلقُّ عالياً،

 وحزبه منصورون، وأشياعه غامنون، ً،ودين اهللا عالياوأصبح ويل اهللا ناصراً، (
أتباعه موفورون، جنوده غالبون، أنصاره مظفرون، أولياؤه حمروسون، خلفاؤه 
مؤيدون، أعالمه قائمة، سبله واضحة، شواهده نرية، أماراته مسفرة، دالِئلُه مشرقة، 

 . دعائمه قائمة، أساسه ثابت، طوده راسخ
 إىل ركن عزيز؛وقد جلأ من الطاعة 

معقٍل حريزٍٍ، عقْد وثيق، مالذ منيع، حصن حصني، ظهر ظهري، وزٍر (.. 
 )٢(عاصم، موئٍل واٍق، ملتحٍد واٍل، عدٍة كافيٍة، مفزٍع مؤمٍن، جنٍة واقيٍة، عصر

 . ، سند حافظ، معتصم مانع، كهٍف صائٍن، ملجأ حاٍمكاٍف
 ،واخنفض الباطل زهوقاً

وان دتضع الكفر منخفضاً، ذهب الطغيان مولياً، أدبر العولّى البغي مغلوالً، ا
 . مستسلماً، ولَّى الزيغ مقصوعاً، أدبر النفاق هارباً

 قد استخذى بعد جربوته، 
استكان بعد عزته، بخع بعد استعالئه، ذلَّ بعد ِكبره، خضع بعد عتوه، خنع 

هن بعد عزه، ضرع بعد زهوه، بعد أُبهته، تطامن بعد تشمخه، انقاد بعد منعته، امت
علُوه، طأطأ بعد إشرافه)٣(انبعد ع . 

فاحلمد هللا ناصر فئة احلق الذين جاهد هبم عن حقه، وقمع أدعياء الباطل الذين 
 .جاهدهم على باطلهم

                                   
 .الشرب:  وأيضاًاملاء، والطريق،مورد : املَنهل) ١(
 .امللجأ واملنجاة: عصرال) ٢(
 . خضع:عنا) ٣(



 ٩٨ كتـاب األلفاظ
 على ما حيوط به دينه وخليفته، ويتوىل من نصر أولياَءه وأظهارهم، هللافاحلمد 

غلب، واملقتدر الذي ال فاحلمد هللا الغالب الذي ال ي. وبوارهمويتوىل من قَمع أعداءه 
فاحلمد هللا منجز وعده، واملؤيد أولياءه، واحلاكم بالفلح والظهور هلم، فاحلمد . قهري

هللا املنيل من أعداء دينه، احمليط دائرة السوء عليهم، فاحلمد هللا املزيد من فضله، 
فاحلمد هللا املتطول على عبده وخليفته .  بالطاعةقطعني إليهنفاحلمد هللا امللي بثواب امل
.  ألنعمه اليت ال حتصى، وآالئه اليت ال تكتنهفاحلمد هللا شكراً. مبا ال يقدر عليه غريه

 عظمته وفضله، ِهنفاحلمد هللا لكُ. فاحلمد هللا املسدي لصنائعه، املعني على أداء شكره
الكرامة، وأوزع من الشكر، فاحلمد هللا على ما وهبه من . ومدى نعمته وكرامته

فاحلمد هللا ملزم الشكر بصنائعه، . ، ومستحقه بتوفيقههفاحلمد هللا موجب الشكر بنعم
 ا لسالف نعمه، ومستأنف مزيده، ئومستوجبه بإيزاعه، فاحلمد هللا أحق كلمة بد
فاحلمد هللا الذي ال ينقطع مد نعمه عن . فاحلمد هللا محداً ال انقطاع دون بلوغ رضاه

 . عباده وإن انقطع الشكر منهم
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 فصول شىت يف االعتذار من تأخر الكتب
 .. ؛..أسباب احملافظة

حقوق املودة، لطائف احملاماة، عمارة احلال، حبال الصفاء، مناهج اخللة، 
عقود الوفاء، انتظام اإلخاء، ممر اإلخالص، سبل املصافاة، وسائل املسامهة، أحوال 

 نسة، رسوخ احلرمة، أواصر املفاوضة؛املؤا
 ،..بصحة النية.. 

 خبالص السريرة، حمض الطوية، وِِداد الصدر، سالمة الضمري، نقاوة الدخيلة، 
أمانة الغيب، خلوص املعفور احملبة، ِصقَتد، وق املغيب، حسن الباطن، مجيل د

 .. ؛..الظاهر، وثوق العقد، تشابك الود، ائتالف احملبة، قرب األلفة
 ،..أوثق عرى
 أسباباً، أفتل حباالً، أوثق عصماً، أمكن أواٍخ، أثبت أركاناً، أقوى )١(أشزر

إعضاداً، أمشخ أطواداً، أمكن عماداً، أرسى قواعداً، أقوم قناة، أزكى غروساً، أنضر 
 .. ،..أفناناً، ألني عروقاً، أبعد فروعاً، أرسخ أصوالً

 ،من أنْ يِخلَّ هبا بعد االكتفاء

                                   
 .ربطه: شزر احلبل) ١(



 ١٠٠ كتـاب األلفاظ
قِّصر ا تراخي الشقة، يضر ا حالك الشحوط،  الديار، ي)١(يزيلها شطون

 )٢(يتكافاها تأخر الرسل، ينال منها انقطاع الرسل والكتب، ينظر فيها التغري، خيلقها
، يبليها كرور )٤(الدهور، يسمل جدا الزمان، تسحقها األيام، تصرف الليايل

 .احلوادث، يرثَّ جدا البعد
 ..؛..فإنْ هفا هاٍف

، ووقعت فلتٌه، بدرت بادرة، وسقطْت ، وكَبا كاٍب، وزلَّ زائٍلوعثر عاثٍر
 ..؛..سقطة، وفرطت فارطة
 ،..يف املواظبة على املكاتبة

يف املثابرة على االستعالم، يف املداومة على اإلعالم، يف البحث عن األخبار، يف 
 استعالم الشؤون، يف استخبار األمور، الفحص عن األسباب، يف تعرف األحوال، يف

يف إركان املواصلة، يف مواترة الرسل، يف التنقري عن األنباء، يف التنقيب عن اآلثار، يف 
 ..؛..إيراد الكتب بالسالمة، يف سلوك سبيل املفاوضة

 ..؛..فذلك من هفوات األمور
ر اجلرمية، مغفورات الذنوب، يسري اجلرم، هني اخلطيئة، قليل السقْط، مغفو

 ..؛.. الكبوة، مغتفَر الزلة، مستحقَر العثرة)٣(مغمود
 ،..اليت إن جتاوزها متجاوز

، )٤(تغمدها متغمد ، سامح ا سامٌح، صفَح عنها صافٌح، غَدر فيها غاِدٌر
، أغضى فيها مغٍض، أغْمض فيها مغِمٌض، أعتب فيها معتب، غفرها ..أقاهلا مقيل

                                   
 .دعبال :الشطون) ١(
 .أصبح بالياً: خِلق) ٢(
 .تستحقها األيام وتصرف الليايل: هكذا يف األصل، ولعل الصواب) ٤(
 . غمره ا:  وتغمد اهللا فالناً برمحته،مستور: دوغمم) ٣(
  . وألزم يف اخليانة. ذهب، واملعىن جمازي يف الصفح: ر وغادرغَد) ٤(



      كتـاب األلفاظ١٠١ 
 ،..رغاف

 شرف األصل
،بصدق حمتٍد، )١(ِجيةرومة، بنجابِة عنصٍر، خبلوص سفبشرِف عنصر، مبحِض أَ

بوفور حسٍب، بطهارة ِجذْم، بزكاِء مغرٍس، بطيب منشأ، بكرم مركب، برفعة جنر، 
بعلو بيٍت، بصريح نصاٍب، بتالد جمٍد، باقتناء تطول، بإيثار تفضل، بادخار تكرم، 

 .  بنباهة قدر، بسمو ذكر، بسموق ِهمة، باستجالب حممدٍةباعتقاد جاللة،
عليها م وإنْ عاقَبباِقع..، 

حصلها حمصل، كافأ عليها مكافئٌ، جزى ا جاٍز، عاتب عليها عاتٌب، 
د، عذلَ فيها عاذلٌ، نّفَ فيها مدناستزاد من أجلها مستزيد، استبطأ منها مستبطئ، فَ

عفيها موبخ، قَر فيها الئٌموبخ ٌب، المنؤهلا م بٌف، أننعهلا م فنٌع، عقَر؛.. هلا م.. 
 ..؛..فبفرط استقصاء

بطوِل مناقشٍة، باألخذ بالشدة، بإيثار املناوشة، مبحبة املنازعة، بالرغبة عن (
 ..املوادعة، بالزهد عن املساحمة؛

 ..،..ولن تستجيز
 ..،.. ولن تؤثر، ولن تؤيت، ولن تفعلولن تستحسن، ولن تستجملَ،(.. 
 ..؛..إال ما يوازي

يشبه، يشاكل، يضاهي، حياذي، يكافئ، يحاكي، يقاِرنُ، يقاِرب، جيازي، (
 ..،)يسامي، يباري، حيادي، ينازع

 ..،..ني كنفك ِل
مساحة مقامك، قُرب متناولك، سهولة مرامك، حممود إرادتك، معروف (

 ..؛..مساعيك، طيب معاليكمآثرك، رائع مناقبك، شامخ 
 العفو من التغمد،

                                   
 



 ١٠٢ كتـاب األلفاظ
، التغامض، الغفران، العتىب، )١(التجاوز، الصفح، اإلقالة، التغاضي، التغايب(

التجاوز، السماحة، الفضل، اغتفار اجلرائم، تغمد اهلفوات، الصفح عن الزالت، إقالة 
 ).لسقطةالعثرات، اإلاض من الصرعة، اإلشالة من الكبوة، األخذ باليد من ا

 
 
 

 
 
 
 

 الكتب مطلب في استدعاء
 ..؛.. يف املثابرة على املكاتبة،لك يف الرب والصلة

يف املواظبة على املواصلة، يف الزيادة يف الرب، يف تأكيد املنة علي، يف املقام على 
الصلة، يف الدوام على ما افتتحت، يف عمارة حمجة املفاوضة، يف حسن النيابة، يف 

 متابعة الرسل، يف االنبساط يف احلوائج، يف السبق إىل التفضل، يف الكتب، يف إيثار
التطوع بالتكرم، يف اإليناس حبسن العهد، يف إعادة عهد األنس، يف الزيادة يف 
الفضل، يف تشريفي باملكاتبة، يف التنفيس عين مبناجاتك، يف حتري اِلرب يب، يف توخي 

 ..؛..، يف إاضي، يف بداَءتكاإلفضال علي، يف اعتقاد إيناسي، يف مآربك
 ..،...عادة حممودة
، منن )عزيزة، مألوفة، خليقة، حمبوبة، ضريبة، مأثورة(ِمنة مشكورة، (...

 شريف، طبع كرمي، )٣(، ِخيٌم)٢( ممدوحة، نية حنيتةٌ)١(، دربة)٢(تنافس فيها، حيلة جمذلة

                                   
 . التغافل:أي) ١(
 . اِجلذْل أصل الشجرةمؤصلة، ف: مجذَلة) ٢(



      كتـاب األلفاظ١٠٣ 
م؛..س ظاهرر.. 

 ..،...ويد يعتد هبا
يرتاح هلا، يسكن إليها، يلطف حملُّها، يستبشر هلا، يترقَّب يجل موقعها، (.. 

، ينتهج مبا يعظم خطرها، يستحسن إتيانك هلا، )٤(تطولك ا، ينتظر جريك عليها
تأنس إليها األبصار، تسكن إليها النفوس، يحمد إليها الشوق، تتطلع إليها األبصار، 

ِمد غليلَ احلرقة، تطفئ نار احلنني، تربد غليلَ تطمح إليها اجلفون، تقر هلا العيون، ته
ّاع، تنتج السرور، جتدد عهد اإليناس، تزيد يف النعمةزالن . 

 
 ..؛..وقد يلزمك

يوجب عليك، يفرض عليك، يقتضيك، يستدعي منك، حيدوك، يبعثك، (
 ..؛..)حيكم عليك، حيتم عليك

 ..؛..مروءتك وتربعك
 .؛..) شريف ِهمتك، سامي رتبتك، رغبتك،محيد أخالقك، رِضي أفعالك،(

 ..؛..يف مجيل إيثارك لإلحسان
حمبتك للفضل، إشادتك للمجد، جريك إىل الغاية، بلوغك األمد، سبقك (.. 

إىل الطول، ذهابك باخلطر، فوزك بقصب الرهان، مشاركتك يف الكرم، حنوك على 
 ..؛..احملافظة 

 ..،..إكمال اليد فيه
إمتام العارفة، استتمام العائدة، رب األيادي، الزيادة يف النعمة، إسباغ املنة به، 

                                   
 .عادة أولع ا: دربة) ١(
 . عليها اإلنسانينالطبيعة اليت ب: النحيتة) ٢(
 .السجية واألصل: يماِلِخ) ٣(
 . اليت جتري عليها طريقتك وعادتك:أي) ٤(



 ١٠٤ كتـاب األلفاظ
إمناُء الغرس، إمجال احملافظة، إيثار اجلميل، رغبتك يف الكرم، إضافة منة إىل منة، 

، استطراف )١(توكيد عارفة بعارفة، اقتناء الفضل، استقبال اإلحسان، إثراء احلباء
 . حتفة، استئناف صنيعة، ائتناف ذخرية

 ..،..ويف ذلك ما يغين ويكفي
يزيد على الِغىن، يأيت من وراء املسألة، يقنع، يجزئ عن اإلحراج عليك، (.. 

 التضييق عليك، اإليالء عليك، اإلقسام عليك، 
 ..؛..يجزئ عن بعثك على الكتاب

 ..طْتشإذ خال إذْ أَن ،كعمل .. له ذرعك، إذ مل يقطعك عن مهم،  له ذَر
نك وبني حاجة، سمحت به نفسك، أنبهتك عليه طباعك، بعثَتك عليه حيجز ببي

مهتك، رأيت اإلنعام به، توخيت التفضل بإيراده، فرغت للتطول به، يسهل عليك 
جتشمه، تيسر عليك تكلفه، قَرب عليك متناوله، مل يتعذر عليك اِلبر به، مل يحلْ 

  .بينك وبني أمورك يف االستزادة
 ،..يومنا

سعد املوارد، طيب األوِل، ..  يوٌم حسن املواعد، ،..صبحنا، غدائنا، بكرتنا(
مجيل املستقبل، وطيء النواحي، مشرق النور، ظاهر السعود، بادي البهاء، كامل 
السناء، حممود اآلثار، مسِفر املنار، موسوٌم باخلري، منتظر املخايل، مستشرف 

وذو مساِء وغيوم .. ؛.. الشواكل، مأمول اإلماراِت، مشرف اللوائحالشواهد، مرج
ٍن وودلٍة وعارٍضجيخ؛..سحابٍة وم.. 

 قد أظلت بالنعم، 
آذنت باخلري، حتلت بالنور، رعدت باحملبوب، برقت باملأمول، هطَلَت بالغيث، 

يت الثرى، جددت البلى، ، أسبلت مبا تريد، درت مبا تشتهي، أح)٢(جادت بالوبِل

                                   
 ٠جيبو به الرجل صاحبه ويكرمهما : اِحلباء) ١(
 .املطر الشديد: الوبل) ٢(



      كتـاب األلفاظ١٠٥ 
 . ، آتت باحلسىن، أورقت األشجار، أنضرت الغصون، ودقَت باملزننعمىأهدت ال

 ..؛..وأنت ألذ من العافية
 من النعمة، آثر أزين من املال، أشهى من الزالل، أطيب من الولد، أجلُّ(.. 

، أنضر من روضة، أحسن الِقمن الكرامة، أمجل من رعاية الذمام، أروح من يوم الت
 ..؛.. أسر من كل حتفٍة،من دوام الوفاء، أعذب من املاء البارد

 ألنك قطب السُّرور،
اتساق األمور، كثرة القليل، شفاء الغليل، نظام العيش، موضع االستراحة، (.. 

مقر األنس، جممع احلبور، مستراح الشكوى، متام اللذة، مستقر الصبوة، مجع 
مل، سكون احلنني، قالدة االبتهاج، مألف االغتباط، مأنس االستبشار، سلوة الش

، منار )٢(الن، مجال اخل)١(املشتاق، حياة املروءة، مسرةُ القلوب، زينة األخدان
األدب، عمود الكرم، جة احملزون، ِري الظمآن، فَرحة املغموم، متنـزه األبصار، 

 . قلوب، نفي اهلموممسالةُ األشجان، مرتع ال

                                   
 .ألصدقاء املخلصونا: اَألخدان) ١(
 .األصدقاء املخلصون: اخلُالن) ٢(



 ١٠٦ كتـاب األلفاظ
 فإنْ رأيت أنْ ختصنا بزيارتك،

 مهومنا يتؤثرنا بقربك، تؤنسنا مبحادثتك، تنفي حسرتنا مبنامستك، تسلَّ(.. 
 غلتنا حبضورك، تروي ظمأ إخوانك ربّد، تمن بترك اجلواب وتكونه، ت)١(مبثاقبتك

جملسنا ببهاء ببهجتك، تتضح وجوهنا مباء وجهك، تؤنس وحشتنا بدنوك، تزين 
طلعتك، تؤثرنا على كل شغل، ب لنا باقي يومك، تدفع غمومنا مبجاورتك، 
توجب املنة يف الزيادة، تتطول بترك العلل، تجد يف املصري إلينا، ختلع السرور علينا 
بزيارتك، تنعم على أمساعنا حبسن نعمتك، تمتع أرواحنا بنسِمك، تداوي قلوبنا 

 تدفع عن قلوبنا أدويتها بفقدك، أال توحشنا بتخلفك، أال نستوِحش باإلمتاع بك، ال
لَّ، أال ضم نفسك بالتأخر، أال تنقص بتفردك، أال تنفرد عنا فتندم، أال تفِْردنا فَنِذ

وقورنا بنأيك، أال تعللت باألماين، أال تخلينا من لذيذ حمادثتك، أال تسلط علينا 
 .نا الوحشة ببعدك، أال حترمنا النظر إىل غرتكاحلسرة بتأخرك، أال متكن م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 .برقُال:  املثاقبة)١(



      كتـاب األلفاظ١٠٧ 
 

 مطلب في استهداء الشَّراب
 ..،..حضرين صديق يل

 يل، زارين بعض وافاين خليل يل، وفَد علي حبيب يل، ورد علي مصاٍف
، بكَّر علي صاحب يل، غدا )٢( يل، أتاين بعض وامقيت)١(أخداين، اجتمعت مع سجري

 ..ودائي؛علي ودود من أ
 يشاركين يف املودة،
 يكافئين يف اإلخالص لك، يبذُين يف االعتماد عليك، يباريين يف ،يسامهين

التنفس فيك، يساويين يف احلب لك، يقاربين يف معرفة فضلك، جيانسين يف السكون 
إليك، يضاهيين يف االستنامة عليك، يساميين يف اخلُلَّة لك، يوازيين يف االفتخار بك، 

 . عتد مبثل ما اعتّده لكي
غِلقَت األبوابتواس..،... 

 ..اشتِبهت اآلراء، التبست املناِسب، استبهمت املسالك، استعجمت احلجات؛
  ..،) ..راٍح، مخٍر، نبيٍذ(يف شراب 

تستأنس يف شربه بوصف حماسنك، نتمتع باإلخبار عن فضائلك، نستعني به 
اعِد به صرف هذا اليوم، نِسر أنفسنا باالجتماع، ب نوام على تشييِع اللهو، نس

 ..؛..األرواح، نشفي به ظمأَ القلوب، جنلو برونقه العيون، حنسوه على نشر مناِقِبك
 فَعوَّلْنا على حبرك الذي ال ينزف؛ 

، ـزرخميلتك اليت ال تخِلف، يدك اليت ال تبخل، سبيلك الذي ال ين (.. 
لك اليت ال تِضن، السحابة اليت ال تكدي، غدرانك اليت ال تفور، آبارك اليت ال نوائ

                                   
 .الصديق املخلص: السجري) ١(
 .أحبه: وِمقَه وقْما وِمقَةً) ٢(



 ١٠٨ كتـاب األلفاظ
 .. خلف؛ي، جودك الذي ال يتغدر، بارِقك اليت ال )١(تغيض، ماؤك الذي ال يأجن

 
 ..،.. ِعند ِشدٍَّة تدفَعهاالوذُِكرت إذْ ال تذكَر إ

 غلَّة تربدها، ظَمٍأ ترويه، مكْرمٍة تقتنيها، مسألة تسِعف ا، ِطلبٍة تطَلَّبناها،(.. 
شكٍْر تتأثُلُه، نهزِة حمٍد تنتهزها، فرصِة شكٍر تفترصها، خلْسٍة حممدٍة ختتلسها، غُرِة 
جمٍد ختطِفها، حاجٍة تنجحها، نكبٍة تفرجها، آماٍل تحقِّقُها، ظنوٍن تصرفها، غليٍل 

 . نحٍة متنحها، مسألة تسأهلا، مِهمٍّ تكفيه، بداءاٍت تنيلهاتنِقعه، غُلٍَّة تسدها، م
 فإنْ رأيت أنْ تتحرَّى فينا احلمد،

تؤِثر فينا ما أنت حري به، متطرنا شآبيب فضلك، تروي غُلَّتنا مبائك، (.. 
 ، متلِّينا الشرور)٤( ممحلةً من سجلك)٣( بتفضِلك، تسقي ِعصابة)٢(جتمع شملتنا

 من شرابك، دي لنا )٥(يجةٍٍتبسقْياك، تعظِّم علينا اِلمنة بإنفاِذ راِحك تتحفنا بدس
 . قنينة من نبيذك، تقلينا عن بذل الوجه لسواك

 
 
 
 
 
 

                                   
 .تغري طعمه ورائحته: جن املاءأَ) ١(
 .كساء خممل دون القطيفة يشتمل به: الشملة) ٢(
 .بدغيم أمحر يكون فيه اجلَ: الِعصابة) ٣(
 .الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء: السجل) ٤(
 .إناء حيمل باليد: دستيجة) ٥(



      كتـاب األلفاظ١٠٩ 
 
 
 
 

 مطلب في االقتضاء
 ..،..قد حلقين يف موعدك

بعد تعلق .. ..  يف عدتك، أصابين يف ضمانك، عانيته يف مواعيدك؛يننال
 بِه شغل اخلاطر من أجله، صرف اهلمم إليه، وقوف األمل، استيالء الفكر فيه، القلِب

امتداِد البصر إليه، طموح الطرف حنوه، تردِد النفس بني اليأِس والطَّمع فِيه، نزوِع 
امتهان الِعرض، ابتذال الوجه، ِقلَّةَ اليسار، ِرقَّةُ احلال، .. اِهلمم إليه وعدم الطمأنينة، 

ث األمور، مناولة االختالل، معاناة الضيقة، مقاساة الشدة، زوال الصرب، بلوغ تشع
 ..؛..اجلهد، ممارسة اخللة، مكابدة الوحشة، حمالفة الوحدة

 ...،..تذكريك
تسويغ احلاجة باستعطافك، حث الضيقة على هزك، بعثُ اخلُلَّة على تنجِز 

 . موعودك
 ..؛..وال ذَكَّرت ذاِكًرا
زاوال همهتز تا، وال أنبهت ..زوال أيقظت مستيقظًا، وال استبطأت ممنع ،

متنبها، وال رغبت راغبا، وال حثثت مِجداً، وال استعطفت عاطفاً، وال استزدت 
 ..،..حمسناً، وال استربت من مل يزل متفضالً

وِجفرأيك يف اإلنعام بنجح يبّالشكر أو رد  ّيبيالعذرن ..،.. 
اف حتوز به احلمد أو منع يكشف عن األمر، يف إجناز يقضي لك يف إسع

بالفضل أو خلف حيصحص احلق، يف ِحباٍء ميتري خالص الدعاء أو إفصاح بالزهد، 
 من لْتك، يف قضاء ما محبخٍليف اإلسداء يف إدناٍء بإيناٍس وطَول أو قضاٍء بضنٍّ و

 ..احلاجة أو إعراٍب بعجز الطاقة؛
 ..،.. تقاضًياقد أملَلْتك

أضجرتك ادكاراً، أحلقت عليك سؤاالً، أبرمتك هزاً، أحملت عليك مطالبةً، 



 ١١٠ كتـاب األلفاظ
 ..،..أسأمتك إحلاحاً، تثاقلت عليك استنجازاً

 
 

 
لِْلحىت لقد معاِئت ك،دت 

 بفوائدك، هززت تارفك، زهدوع صلتك، ِعفْت تيوتكرهت فائدتك، اج
ي؛)١(بكأسداَءك، ضجرت من حتمل س.. 

 .. ،..)٢(ألين منك يف أماين الكَمُّون
، ريعان السراب، تنور ناِر )٥(، برِق اخلُلَّب)٤(، لَمِع اآلل)٣(مواعيد عرقوب

، وعد كاذب، قول ليس معه فعل، مواعيد مقرونة بالليان، مطْل يفضي )٦(احلُباِحب
دذكر العلْف يبط العظم، خ ةِنيلْف، أموٍل ونفٍس شحيحة، إىل خسعم، لساٍن م

ِبشٍر مطمع ومطل مويئس، ِعدٍة انتسبت إىل الغرور، طَمع آخره يأس، أمل منهاجه 
 . خيبة، غيم وعده جهام، وعٍد كالوعيد

 ..؛..ولست باحلريص
وعد الذي يعلِّق نفْسه ب..) ، باملُستكِْلب، )٧(باِجلشعِِ، بالطَّمع، بالشره، بالرثغ(

الكذوب، يتبع أمله إىل املُمِطل، يسكُن إىل وعد البخيل، ينتظر انفتاح القُفْل العسري، 

                                   
 .العطاء املعروف: السيب) ١(
 .١/٢٥٤، ١ ج جممع األمثال للميداين:، انظريضرب مثالً للمواعيد الكاذبة: أماين الكَمون) ٢(
 .٢/٣١١، ٢جلميداين جممع األمثال ل: نظر، ايضرب ا املثل يف الكذب واخلُلْف: مواعيد عرقوب) ٣( 
 .رب ملا ال حاصل له من الوعد الكاذب وغريهضيوهو مثل السراب، : اآلل) ٤(
 .الربق الذي ال غيث فيه، وهو مثل ملن خيلف:  أي)٥(
 ١/٢٥٣، ١جامليداين :  للشيء يروق وال طائل فيه، انظرمثل يضربنار احلُباِحب، ) ٦(
 .لشره واحلرصذو ا: الرِثع) ٧(



      كتـاب األلفاظ١١١ 
، حياول ملس )٢(، يشرع يف مكرٍع كدر، يروم القبض على املاء)١(يعاجل النفس الكَزةَ

ّالصخور، الرياح، يرضى من احلاجة بالتعلل دون النجاح، يطلب حاجةً من صم 
 ..لتسويف؛يقطع دهره با

 ..،..وقد وجدت لليأس حالة
للخلِْف على الكبد برداً، للخيبة يف .. وقد وجدت للقنوط يف القلب عذوبةً، 
 ..،..الفؤاد فرحاً، لرفع الطمع يف األحشاء عرفاً

  معرفة حمصولك،- بعد إذنك-وأعمل عليه
ل، الوقوف على مكنونك، سرب دخيلتك، اختيار مضمرك، تصرحيك بالبخ

 فأحب أن ختتار يل شكراً أو تبني يل عذراً، تطلق عقاالً، تفك ،إفصاحك بالضن
 .أسراً، ترخي ِخناقاً، حتلي سرباً، ترسل وثاقاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
)١ (اليابس املتقبض: الكَز. 
 . يطلب املستحيل:أي) ٢(



 ١١٢ كتـاب األلفاظ
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطلب في األعذار
ظُمذنيب وإنْ ع..، 

 جرمي وإن جسم، زليت وإنْ جلَّت، اقترايف وإنْ طال، اجتراحي جرمييت وإنْ
جريريت وإن استفِظعت ،ت؛..اشد.. 

 ..،..فليس يسقط عن جتاوزك
ال يضيق عنه عفوك، ال يتأىب عنه صفحك، ال يستنكره تغمدك، ال يستكربه 

 ..؛..إقالتك، ال جيل عنده غفرانك، ال يبِعد عنك تغاضيك
 .. ؛..وقد أقررت بالذنب

رحت ِبنبو املعاذير، خضعت عند ، صجِةاعترفْت باجلُرم، أَذْعنت بدحوض احلُ
 ..؛..اهلفوة، استذللْت بفرط الكَبوة، استقدت لشنيع االجتراح

 ..؛..فارحم وهلي إىل عفوك
نفور قليب من موجدتك، خفقان فؤادي من عتبك، وجيب أحشائي من (.. 

يري استزادِتك، استجاريت من غضبك بغفرانك، التباس املسالك علي ِلوجِدك، حتَ
 ؛..خشية انتقامك، مسكنيت إىل تغمِدك، غضايت حلفاظك، مسأليت صفحك

 ..؛..فليس يخِطئين تعطُّفُك
ال يتعداين تفضلك، ال جيوزين امتنانك، ال خيطوين إحسانك، ال يبعد عين (..

، إصالح تستُّر العورة..،..تطولك، ال ينأى عين تكرمك، ال يبخل علي مساحتك
 من الصرعة، اإلاض من الكبوة، األخذ من السقْطَة، االنتباش من اهلفوة، الشيل



      كتـاب األلفاظ١١٣ 
 .العثرة، اإلقالة عند الزلة

 ..،..فإنْ رأيت أن ترحم تضرعي
 ، تسكن روعيت، تطلق )١(، تبلَّ لَهايتتؤنس وحشيت، تؤثر مجيل األحدوثة يفَّ(.. 

ي، تصون عرفَك عندي مك فّعلي، حتقق ظين، تحكِّم كر لساين، تأخذ بيدي، تنعم بالعفو
 .تقبل تنصلي، تكون موىلً عفا، تتاليف إفسادي، تقيلين عثريت، جتريين من جرمي، تعفو عن ذنيب

 مطلب في الشكر
 ..؛..لو اقتصرت يف الشكر على سالف بالئك

متقدِم أياديك، ماضي نعمك، غابر إحسانك، دارج امتنانك، فارط 
 .. ،..تطولك

 ..؛..اغلٌلكان فيه شغلٌ ش
 مستنفَذٌ لوسع، مفين للطاقة، متعب لالستطاعة، مستفرغ للجهِد، ملزم 

 للعجز، موقع للتقصري؛
  ..،..كرّفكيف وعندي كل يوم من لطيف بِِ

جزيل معروفك، سيب نائلك، مستطرف تحفك، حممود هداياك، شامل 
 ،حبقه.. ؛..، ال أقوم، ال أنوُء..ال أض.. ،..ما استقلُّ.. ؛..نعمتك، واِفِر ِقسمك

 ).شِره، احلديث به، مدحه، اإلغراق يف وصفهنواجِبه، الزِمه، مفترِضه، شكِره ، (
 ..،..لكين وحقِّ مودتك

وذمام عشريتك، وجالل أُخوِتك، وحرِمة يوم الوصال، وجليل األمل 
 .. ؛..فيك

ألمل فيك،  ومن يرعاك ويهب بقاءك، ومن يبلغك رجاءك، ومن يعطيين ا
ومن يعلي كعبك، ومن يكبت عدوك، ومن حيسن لك العقىب، ومن يهب لك 

 عني الشاكر ...؛..احلسىن، ومن يبلغك غاية األماين، ومن ييسر لك الصعاب

                                   
   .اللحمة املشرفة على احللق يف أقصى سقف الفم: اللَّهاة) ١(



 ١١٤ كتـاب األلفاظ
 .  حمامدك، جد املادح لك، كل الواصف قسمكهنعوائدك، حق الناشركُ

 ، ..فما عذري إذا شاءت أياديك فآتت
إبالغي، (إسهايب يف شكري، .. ،)ت، سبقَت، طَالَت، فاقتأَتعب (،أعجزت

 حتمل عين جزاك، فأجزل اهللا مثوبتك،؛ )إفراطي، اشتطاطي، وصفي، مدحي، نشري
كافأك عن نعمتك عندي، أدى إليك حقك علي، أحسن على حسِن الرعاية عونك، 

 . القصوىغك يف العلو الغايةأثابك على مجيل النية الزلفى، بلَّ
 
 
 

 مطلب آخر في الطلب
 ..،.. من دعائم الكرمأنت دعامةٌ

  اإلخوان، أسى من حل حليةٌركن من أركان اجلود، عني من أعيان الزمان،
من أساس املروءة، معدن من معادن الفضل، عنصر من عناصر اد، كهف لألحرار 

 فنن من أفنان ومالذ هلم، منتجع للطالب وحصن هلم، غصن من أغصان املعايل،
 ..؛..اإلحسان، طود من أطواد الفخر، علم من أعالم التكرم

 ..،..وليس أحد يستشعر اخلفوق إليك
حياول احلركة حنوك، يرجو سيبك، يرتاد معروفك، يرغب إليك، يقدر 
االنتعاش بتطولك، حيسن الثقة بكرمك، يتعلق بعروة جمدك، يستظل بظلك، يسكن 

 ..؛..إىل رعايتك
 ..،..األمنية إال وحبوز

، يظفر بالبغية، حيوي املراد، يشرق وجهه، يبلغ احملبوب، ..ينال التأميل(.. 
يدرك املطلوب، ينجح سعيه، يسعد جده، تقر عينه، يدوم اغتباطه، يتوفر 

 ..،..ابتهاجه
 ..،..حلنوك على األحرار

ثارك عطفك على املنقطعني، حتفيك باملنتجعني، رعايتك حقوق اآلملني، إي
بسط املعتفني، ترفيهك باملستميحني، أدائك مفترض اتدين، حمبتك إسعاف 



      كتـاب األلفاظ١١٥ 
 . الطالبني، رغبتك يف محد احلامدين

 ..ٍ،..ال أخالك من أنعٍم مترادفة
ال عراك من آالء متظاهرة، ال أعدم مؤمليك معروفك، ال أفقدهم شخصك، 

 منصرفا، ال هد ركنهم ال سلبهم الكثرة والوفور مبكانك، ال جعل لألحرار
، صان مكانتك، حرس نعمتك، دفع الألواء عنك، ظاهر وأطال مدتك.. بفقدك؛

امتنانه لديك، حاط ما يضعف عنه تعهدك، توحدك بالكرامة التامة، جدد لك النعمة 
السابغة، منحك املواهب السنية، متم املواهب لديك، ويل حرمة الراجي حق املؤمل، 

 ..م، سكون الواثق، ذمام املتخبطثقة املتحر . 



 ١١٦ كتـاب األلفاظ
فإن رأيت أن تشعبيل ش عمن رأيكةًب ..،.. 

تخصين بصنيعك، تتعمدين بإحسانك، تؤهلين .. ،..تدخلين يف مجلة خدمك
الصطناعك، ترب الصنيعة عندي، جتدد املنة لدي، تِسبق إىل تصديق ظين، تقابل 

 حتمل النظر يل بعنايتك، تتأمل ما بذلت لك رغبيت بالنجاح، تصدر حاجيت بالفالح،
 .فَعلْت.. ؛..من الرغبة، تأيت األشبه بكرمك

 )-يف الطلب واملدح- آخر منه(
 من عود خادماً عادة مجيلة، من أسدى إىل ويلٍّ عارفة، ..،..من بدأ عبداً بإنعام

.. ؛..صنيعةمن اختذ عند شاكرٍٍ يداً، من بذل األمل غيبة، من اصطنع عند راغب 
على .. ؛.. أخالقه، بعثه محيد خالله، دله شرف منصبهيحثَّه رض، ..حداه كرمه

 على رب صنائعه لديه، الزيادة يف اإلنعام عليه، اتصال اآلخر استتمام معروفه عنده،
 .باألول من طوله، اتباع املاضي الغابر من عنايته، تشفيع سالف النعمة حبادثها

 يستغرق الثناء والشكر،وقد بدأت مبا 
يعم النشر والذكر، يتجاوز حسن األحدوثة، يأيت من وراء األمل واألمنية، ال 

 مزيد عليه وال مطَّلع وراءه وال متجاوز فوقه؛ 
 فال أزال اهللا عليك رغبة الراغبني،

عنك أملَ املؤملني، ال جعل إال إليك سيبل املستميحني، ال و فره إىلال صج 
 واك آمال الطالبني؛س

 وحاجيت كذا فإن رأيت أن تأيت ما يشاكل إيابك إيل،
 .يضاهي ِنعمك علي، يقارب بالءك عندي، يوازي إحسانك لدي(.. 

 تمت الفصول
 
 

 



      كتـاب األلفاظ١١٧ 
 

 واردـالش
 على ما تقدم به )٢(، ثم �تبعها بالفوارد)١(وهذا حني �بدأ بالشوارد

 .الشرط يف أول الكتاب إن شاء ا، وبه الثقة
 ..،..ما حتركت به الضمائر: باب

وال هجست به اخلواطر، وال تصور يف الوهم، وال جال يف فكر، وال 
اضطربت به حاسة، وال جرى يف الظن، وال علَق بالوهم، وال خطر ببال، وال أُلقي 

وال حالف )٣(لد، وال سبق إليه وهم، وال اتصل بناموسيف روع، وال وقع يف خ ،
، وال اجتنته خميلة، وال الح للمتوسم، وال دلت عليه )٥( به صفَر)٤(طشك، وال أل

 .فكرة، وال نازعه خاطر، وال أومأ إليه ظن
 ،)٦(برِةوجد يف العٍِ: باب

ودل عليه البيان، وثبت عليه الوجود، وجرت عليه التجربة، وقبلته الطبائع، 
له  ، وثبته الفحص، وشهدواتسق به النظم، وقام به التركيب، واطرد فيه التوفيق
 . العدل، وقام عليه الربهان، وحققته احلقيقة، وبينه الدليل

 حاجزين عن ذات نفسه،: باب
 عين مكتوم نكَ، وأخفى عين مصون دخيلته، وأَ)١(وكامتين بنات صدره

                                   
 .ة االستخدام نادرة،بيغراأللفاظ ال: شواردال) ١(
مه زل من كالـ املتكلم بلفظة تتن أن يأيت: املنفرد، والفرائد، مبعىن الفاردمجع: الفوارد) ٢(

 . العقداتالفريدة من حباجلوهرة زلة ـمن
 . أو صاحب السرّ املطلع على باطن األمر.الشريعة: الناموس) ٣(
 .  بأمر فأحل عليههأمر: ط أل)٤(
  .القلب: الصفَر) ٥(
 .الِعظة، واألصل الذي يرد إليه النظائر: الِعبرة) ٦(



 ١١٨ كتـاب األلفاظ
ضمريه، وواربين عن مضمِر سره، ودافعين عن مكنون طويته، وطوى عين خفي نيته، 

 . مكتوم جنواهوأبطن دوين
 ، )٢(كَشف الغمرة: باب

ّالكربة، وآمن الس وفرجوجال الغمة، وأقبل باملدِبِر، وتالىف التفريط، )٣(بر ،
وأبرم املنتشر، وشعب الصدع، ومل الشعثَ، وسد الثلم، وضم النشر، وعدلَ امليل، 

 الداء، وداوى السقَم، ودملَ ، ورفع اخلرق، وحسم)٥(، وآسى الكَلْم)٤(وأقام األود
، وأقام املائل، وسد اخللل، وكشف )٦(اجلُرح، وبرد الغلة، ورتق الفتق، ورأب الثأي

، وسهلَ الوِعر، وسكَّن النفرةَ، )٩(، وردم الفَرج)٨(، وجبر الفاقة، وأقام الصعر)٧(اهلَبوة
وأزال الر ،حرومجع الكلمة، وآمن السل عووذلل املتصعب، ونظم األلفة، وعد ،

الزيغ، وفرج الغماء، وألف املتباين، ولَم املتشتت، ورفع الوهي، ورم الرثَّ، وأصلح 
، وحصن )١٠(الفاسد، واستأصل الداء، وعفَّا الكلوم، وثبت املائل، واستدر احللب

أ اجلمرة، وطَمس معامل الفنت، ، وأطف)٢(، وأماط البوائق)١(، وسكن الدمهاء)١١(البيضة

                                   
 .وشرأمن خري  ما يضمره اإلنسان: بنات الصدر) ١(
 .الشدة واالزدحام:  الغمرة)٢(
 .عيالالرم واحل: السرب) ٣(
 .االعوجاج: اَألود) ٤(
 .حراجلُ: الكَلْم) ٥(
 .اخلرم والفتق: الثَّأْي) ٦(
 .الغربة: اهلَبوة) ٧(
 .التكبر: الصعر) ٨(
 .الشق: الفَرج) ٩(
 .اللنب احمللوب: احلَلَب) ١٠(
 .اخلوذة من احلديد: البيضة) ١١(



      كتـاب األلفاظ١١٩ 
، وانتاش من املكروه، وفتح الضيقة، وأخذ باليد، وأسلى اهلم، )٣(الفنت، ومنع احلورةَ
 . وحسر الكرب

 كرمي األصل،: باب
، صادق املَحِتد، وافر )٤(محض األرومة، جنيب العنصر، خالص السنخ

صريح النصاب، زكي احلسب، ثاقب النسب، حمض الضرائب، ظاهر اِجلذْم، 
، رفيع النجر، تالد اد، )٥(، عظيم املنصب، سامي املُركَّبىاملغرس، طيب املنتم

، وافر القدم، عايل البيت، منيف )٦(مويف الشرف، سابق القدمي، شريف املنصب
 .)٩(، أغر املناقب)٨(، موفر األثلة)٧(ثالةاُأل
 ما أمجد أخالقه،: باب

فى نوافله، وأندى أنامله، وأوسع بلده، وأرحب ذرعه، وأفشى معروفه، وأص
وأبسط كفه، وأكثر صنائعه، وأهنأ فواضله، وأفسح سربه، وأرحب عطَنه، وأوطأ 

، وأوسع )١٠(كنفه، وأمسح كفه، وأكرم طباعه، وأطول باعه، وأضخم دسيعته
أسبغ صدره، وأعم بذله، وأطلق وجهه، وأظهر بشره، وأمشل رفْده، وأهنأ نعمه، و

                                   
 .مجاعة الناس: الدهماء) ١(
 . اي والبالورالشر: البوائق) ٢(
 .النقص واهلالك: احلورة) ٣(
 .األصل: السنخ) ٤(
 . األصل واملنبت:املُركَّب) ٥(
 .احلسب واملقام. األصل: املَنِصب) ٦(
 .الاملشرف أو الد أو ااملوروث من : اُألثالة) ٧(
 .األصل الراسخ: اَألثْلة) ٨(
 .السيد. احلَسن:  اَألغّر)٩(
 . املائدة الكبرية. العطية اجلزيلة. اجلَفْنة الكبرية: الدسيعةُ) ١٠(



 ١٢٠ كتـاب األلفاظ
 .صنائعه، وأبني فضله

 ظاهره كباطنه،: باب
سره كعالنيته، باديه كخافيه، إضماره كإظهاره، قوله مشاكل لفعله، عقده 
مالئم للسانه، غائبه مثل شاهده، وعده مقرون بإجنازه، فحواه كنجواه،عقيدته 

 . كلفظه، مكنونه مثل باديه
 ،  بعد سلٍفخلف: باب

 بعد غابر، ومستقبل بعد ماٍض،  سالف، وتلٌووآِخٌر بعد أول، ومستأنف بعد
، ومؤتنٌف بعد فارط، ومحدث بعد متقدم، ومطرف بعد دارج، ومتقبل بعد خاٍل
 .وفرع بعد أصل، وعقْب بعد ذاهب

 حيار فيه الوهم،: باب
يضل فيه الفكر، ينقطع دونه املعرفة، يقصر عنه الوصف، والوصف عنه 

 واملطول موجز، ال يشرح معناه ٌ،ملفرط مقَصرموضوع، واملسهب مقتصد وا
 وال يبلغه القول، ويستغرق ،هه اللَّفْظ، وال تستقصيه الصفةنالوصف، ال يبلغُ كُ

 ،بعضه الكمال، ويف دون بلوغه غاية النعت، واملطنب فيه مقَصٌر، ويِكلُّ دونه النظر
ويل على أمد البلوغ، ويأيت على اية وحتسر عنه األبصار، ويزيد على القول، ويست

 . النعت، وال يستوعبه التعبري)١(الشرح، وال يكتنهه
  ال يعرف احلقَّ من الباطل،:باب

وال احلجة من الشبهة، وال اليقظة من احللم، وال املؤتلف من املتشتت، وال 
وال الواجب اتمع من املتفرق، وال اإلنصاف من املعاندة، وال الفصل من الوصل، 

 من املوسوم، وال املخالفة من الصحة، وال احملالفة من )٢(من املنكر، وال الغفْلَ
املخاصمة، وال االضطرار من االختيار، وال املستحسن من املستقبح، وال امللقى من 

                                   
 . وأدرك حقيقته،بلغ أصله: اكتنه الشيء) ١(
 .ما ال عالمة فيه من القداح والدواب وغريها: الغفْل) ٢(



      كتـاب األلفاظ١٢١ 
 . املردود، وال املستنكر من احملبوب، وال العاِمر من الغامر، وال اإلساَءةَ من اإلحسان

  جمتمع،لُم الشَّ:باب
، واملزار )٢(، واحمللَّةُ صِقٌب)١(ِزع كَثٌَبـوالشعب ملتئم، والدار جامعة، واملن

، واملنتشر منتظم، واِخلطة )٤( شافعةقةُ، والوصلُ مؤِتلٌف، واملسافة قريبة، والش)٣(آٌم
 .الصقة
 يصيب املفصل،: باب

لتبس، ويلخص املشكل، ويثري الكامن،  املبيّنويقرب البعيد، ويظهر اخلفي، وي
 . ويعرب عن املستعجم، ويعرف النكرة، ويوضح املشتبه، ويزلف القاِصي

 ،ركس ال ت)٥(صبَّةٌ: باب
 ال يثىن، وحٌد ال يفَلُّ، وشأٌو ال يلْحق، وغايةٌ ال تلْحظُ، وايةٌ ال )٦(وغَرٌب

ب، ومدى ال يدرك، وأمد ال يقَارالتنداين، وقاِصيةٌ ال تاية ال تلَغُ، وب. 
 أغْضى على القذى،: باب

وكَظَم الغيظ، وأساغَ الشِرق جية، وشصالغ داء، وجرععأنفاس الص ورد ،
بالريق، وأقلع عن التعدي، وجترع كأس الضيِم، وأطرق على املضفى، وسكن على 

 .األذى
 ى استعداٍد، عل)٧(مل يربع: باب

                                   
)١ (القرب: الكَثَب. 
 .الذي صار قريباً :كنامن األم: الصِقب) ٢(
 . قصده وتوجه إليه، فهو آم:أم البلد) ٣(
 .ضم مثله إليه: شفَع الشيء) ٤(
 . واجلُزءالقطعة: الصبة) ٥(
 .النشاط واحلدة: الغرب) ٦(
 .نتظريكث ومي: بعير) ٧(



 ١٢٢ كتـاب األلفاظ
مليعاد، ومل يثبطه ت ومل يلبث، ال يتأهب ج ألحكام، زاروال عرغأهبة، ومل ِري 

 احتمال التشمري، ومل يقم على إصالح أمٍر، ومل يثنه )١(يّثْهينهنه يؤ احتشاد، ومل ير
 . اختالل يؤ، ومل يثَبطه بعد مسافٍة

                                   
 .البطيء: الريث) ١(



      كتـاب األلفاظ١٢٣ 
 ،)١( ال ترامقوةٌ: باب

وجاللة ال ٌدوي ،بناصةٌ ال تطاول، وِعزةٌ ال تعلَى، وِرفْعال تساوى، )٢(ت 
ودرجة ال توازى، وسلطان ال يغالب، ورتبة ال تضاهى، وسابق ال يبارى، وكرمي ال 

 .جيازى، وجواٌد ال يجاور، ومسوٌق ال يداىن
 مراماً صعباً،: باب

اً، ومرتاداً متعذراً، ومحى منيعاً، وطلباً معتاصاً، وابتغاًء معجزاً، والتماساً منيع
 كؤوداً، ومرتقاً وعراً، ومنحدراً قعراً، وصعوداً حزناً، وهبوطاً مهوياً، ومراماً وعقبةً

عزيزاً، ملتمساً معجزاً، مستحلباً معوزاً، صعوداً باهظاً، بعيداً، متناوالً عسراً، مبتغى 
 . كؤوداً باهراً، مسلكاً حزناً، متناوالً ممتنعاً

 ه منحدراً سهالً فاحندر،دجو: ابب
جاً فسلك، ومغمزاً ليناً فغمز، وج ًومسلكااً ليناً نجسماً منقاداً فاستتبع، وي

 فخرج، ومكرعاً )٣(فَجس، وقياداً سهالً فقاد، ومقصداً قريباً فقصد، وطريقاً مهيعاً
 .  فامتطى مذللةًةًطيعذباً فكرع، ومشرعاً سهالً فورد، ومركباً مروضاً فركب، وم

 ،ه فرصتهزتانت: باب
، وصوِدف إمكانه، وِنيلت غفلته، )٥(، واهتِبلَت ِغرته)٤(ووِجدت نهزته(

 . وافترست خلْسته، وأُصيبت مقاِتلُه، واختِلست عثرته، وافتِرضت كبوته
 ،درك له مدًى ال ي:باب

، )١(، وال يدانيه مطاِولٌ، وال يقاربه شأٌو)٦(لحقه مناوئوال يبلغه الرجاء، وال ي

                                   
 .أراده وطلبه: رام الشيء) ١(
 .عظم القدر: اجلَاللة) ٢(
 .واسعاً: مهيعاً) ٣(
)٤ (زةالنالفرصة: ه. 
 .الغفلة: ِغرّةاِل) ٥(
 .مالِحق: مناوئ) ٦(



 ١٢٤ كتـاب األلفاظ
 .ه خماطٌر، وال يفوته مناضل، وال يباريه منافسقبوال جياريه جماٍر، وال يس

  اطَّرح التجربة،:باب
وأضاع احلزم، وألقى االعتبار، ونبذَ املعرفة، وأطاح العجم، وباين االختبار، (

 ).دبريوفارق التمييز، وخالَف الت
 النصيب األوىف،: باب

، والقسط األجزل، والِقسم األمتُّ، والِقدح )٢(واحلظ األكفى، والِقدح املُعلَّى(
 ).األسبق
 أردُّ لعاديته،: باب

ه، وأتعس ، وأكسر لغربه، وأفلُّ حلدّ)٣(وأحصد لشوكته، وأقمع لكَلَِبه، وأكىب لزنده
 ).كيده، وأصرف لشدته، وأطفأُ لثائرته، وأكَبح لباهتتهجلَده، وأدفع لبائقه، وأوهن ل

  )٤(برز شأْوه: باب
وفات مهلُه، وأظْهر سبقَه، وأحرز سبقه، وأحرز قصبه، واستوىل على األمد، (

 ).وجرى إىل املدى، وحاز فوز نضاله
  أُخوٍَّة،سليالً: باب

، )٥( وشعبتا أصٍل، وندميا جذميةقاً أُبوٍة، وفرعاً نبعٍة،يمومة، وشقرضيعاً أُ(
 .)٦(ركبتا البعري

 أعالم قائمةٌ،: باب
) ساطعة، وحجٌج بالغة، وخمايل صادقة، ومعاِلم نرية، وبراهني وشواِهد

                                   
 .األمد والغاية: الشأو) ١(
 .السهم قبل أن يفصل ويراش: ِقدحال )٢(
 .انكب على وجهه:  كبا)٣(
 .املدى والغاية: الشأو) ٤(
 .يضرب ما املثل يف طول الصحبة) ٥(
 .يضرب ما املثل يف الشيئني املتساويني) ٦(



      كتـاب األلفاظ١٢٥ 
ناصعة، وإماراٌت واضحة، ولوائح مشرقة، ِفسرة، وشواكل المعة، وأشراط م

ّاٌت بازغةنة، وِسموعالمات ظاهرة، ودالئل خمرية، وندوٌب بي.( 
  )١(مناقض يف محل: باب

)أو م٢( على ِحقْد، أو ثائر بدخلٌنِغض(ٍط لعلٍةبتسأو م ،)أو معاقب على )٣ ،
 ).إساءة
 ما رأيت أنكد عاقبة،: باب

وال أوخم مرعى، وال أبعد مهوى، وال أضر على دين، وال أفسد بِعرض، (
 أبعد من فالح، وال أبعد مساعدة، وال وال أدعى ملقٍت، وال أوجب لشخط، وال

 ).رباً، وال أبقى يف القلب أثراًأزيد يف الشناَءِة، وال أبرح عِِ
 تفاقم التركيب،: باب

وسوُء التنضيد، وتفاوت احللقة، وفساد النظام، وجماوزة التعديل، واخلروج (
 ). االتساقف، واختال)٤(عن التقدير، وتركيب يفحصه التنفيش

 ،ٍةدقْ من رهبَّنال ي: ببا
وال يهب من ِسنٍة، وال يذكَّر من سهو، وال يهز من غفلة، وال يعاتب من (

د من ضاللة، وال يرشإضاعٍة، وال يعقَع قْرقَعى، وال يقَلْقَلُ له احلَصا، وال يصله الع 
 ).له بالشنان

  به متطاوالً،ريفخ: باب
)ويربه ساِدغت هى به متبحراً، ويعلو راً، ويصول به راغباً، ويزيدزبه شاخماً، وي 
ّراًبه متكب.( 

                                   
 . أي خمالف فيما ال يدرك) ١(
)٢ (لةالدالريبة: خ. 
 .متواٍن: مستبٍط) ٣(
 . التشتت والبعثرة:التنفيش) ٤(



 ١٢٦ كتـاب األلفاظ
 ،ٍةجَّ ألحد عن حضُِّمغال ي: باب

وال يفضي ملسيٍء عن تبكيٍت، وال يعفو رٍم عن جريرٍة، وال يغفل يف حديث 
 .تعنيف، وال يسامح جمترحاً يف جرمية، وال جيود ملقترٍف بصفٍح

 ال شبهة يف دعواه،: ببا
 . وال دافع لواضح حجتِه، وال مدحض لنير برهانه، وال مزيلَ ملنري بينِته

 عدا طوره،: باب
 ).وتجاوز حده،ووضع ِرجلَه فوق مرتقاه(
 جزاُء ما اقترف،: باب

 ).ومكافأة ما اجترح، ومقابلة ما اكْتسب، ومقايضة ما ارتكب(
 عاديه،ذل م: باب

 ).وضلَّ خماِلفه، وهلَك معانده، وجهل مضاربه، وباد مناوشه، وباء خماصمه(
  به امتناعه،جلَّ: باب

 ).واشتد منه رضاعه، وتعذر تظاهره(
 تآمروا باملعروف،: باب

)ّوتناهوا عن املنكر، وتواصوا بالبوا على التقوىر، وحتاموا على الدين، وحتاب.( 
 ،ربهخلَّى ِس: باب

وفَك أسره، وأطلق ِعقاله، وأرسل ِوثاقه، وأرخى خناقه، وخلَّى سبيله، (
 .)٢() عقيدته، ورفع كَلْبه)١(وألقى حبله على غاربه، وكَلَّ

 ،  واشجةٌةُمرح: باب
 ).، وأُخيةٌ مستحكمة وكيدةٌوقرابةٌ قريبة، ورحم ماسةٌ، ونسب داٍن، وآصرةٌ(
 ، غِبر راجق وزبغراب ناِع: باب

                                   
 .فعض: كَلَّ) ١(
 .كلُّ ما وثَّق شئ كالسري الذي جيعل بني طريف األدمي إذا خرزا فيشّدان به: الكَلْب) ٢(



      كتـاب األلفاظ١٢٧ 
،  املعتقب، بأشام منـزٍلمّ وذَ،، بكآبة املنقلب)١( نامقبغراٍب ناعق وعٍني

 غاية، وأكدى مطلب، وأخيب مذهب، ِببين مستقبلٍة، وريٍح  وأشقَّ،بأوعث سفر
 . وختوم اهلند، وقاصية الصني ومنقطع التراب،طاردة، وظلٍّ راكٍد، ألقصى السند

 سهلُ اجلناب، : باب
)الكنف، مسح املقادة، سلس القياد، ذليل الزمام، طوع املُلَي نحقريب )٢(ثِّت ،

املتناول، سهل املرام، حممود اإلرادات، طاهر اخللق، كرمي الشيمة، رضي األخالق، 
حمض الضرائب، مهذب األخالق، مشهور املناقب، كثري الفضائل، معروف املآثر، 

حسالوجه، لني اجلانن ب، خفيض اجلناح البشر، طلق.( 
  دهره،واحد: باب

ونسيج وحِده، وقريع عصِره، وفريد زمانه، واخلليل يف براعته، وقَس يف (
حكمته، وعبد احلميد يف ِكتبته، وسحبان يف فصاحته، واألحنف يف علمه، وعنترة يف 

 ).شجاعته
 الغاية العليا،: باب

 ).واملنتهى األقصى، واألمد األبعد(
 هية الدهياء،الدا: باب

، والداُء العضالُ، )٣(ءآء، والصيلَم الصلْقَاءواء، والسوءة السعواملعضلة الشن(
 ).والعياُء املستشري

  يف حفرته،أجنَّ: باب
مسه، وثوى يف حافرته، وعاد كما بدأ، ودعي وأكن يف ضرحيه، وغُيب يف ِر(
 ).فأجاب

                                   
 .لطمها: نمق عني فالن) ١(
 .إذا حثَّ تابع اجلري والعدوالذي : خليل من اثُّتحاملُ )٢(
 .األمر الشديد املستأصل: الصيلَم الصلْفاء) ٣(



 ١٢٨ كتـاب األلفاظ
 اغتِفرت اجلرائم،: باب

بت الذنوب،وتغمدت اهلفوات، وصِفح عن الزالت، وأُقيلَت العثرات، وتوِه(
 ).وأُض من الصرعة، وجهل ذنبه بظهر، وال غُضي عن زلٍَّة

 
 صافية من األقذار،: باب

 ).خالصةٌ من األذى، سليمةٌ من املكاره(
 ، )١(يب الزًُّلُيبلغ السَّ: باب

 ).غَ منه الُمخنق، وحلم األدمي، وتعاىل األمر وبلَ)٢(جاوز اِحلزام الطُّبيني(
 ، )٣(بي اجلَناصح: يف املدح: باب

كهل ،ر، فيت السنكْمأمون الغيب، مرضي العالنية، مشترك الِغىن، نابه الذَّ(
العلم، جمرد الضمري، بعيد الصوت، مغتِنم اإلخاء، وايف العهد،كرمي العقد، عذب 

 بالسلف، منفاٌق بالسرف، ذٌا، رابط اجلأش، خضيب اجلناح، أخاللسان، واسع الباع
كامل األدوات، عايل اهلمة، بعيد الشأو، رحب الذراع، قاطع احلجة، مأمون 

رز السبق، بعيد املدى، شديد القوى، رشيق اإلشارة، حلو ب، كرمي العفو، م)٤(الغائلة
 األقران، ربيع الصيف، حتفرار، ، ماضي الق)٥(الشمائل، دقيق الفهم، كميش اإلزار

                                   
)١ (يبالز:) مجع زبية وهي حفرة حتفر لألسد إذا أرادوا ): بضم الزاي آخرها ألف مقصورة

 يضصرب ملن جاوز ٠ وأصلها الرابية ال يعلوها املاء فإذا بلغها السيل كان جارفا٠ًصيده
 ٠)١/٢٠٣مجهرة األمثال للعسكري (٠احلد

مثل يضرب عند  هذا حلمتا الضرع لذوات األربع من ذات احلافر والسباع، و: الطُّبيان) ٢(
 .اشتداد األمر وتفاقمه

 .أمني: أي) ٣(
 .الشر: الغاِئلة) ٤(
 .ذو مضاء وعزم: وكميش اإلزار، السريع: الكميش) ٥(



      كتـاب األلفاظ١٢٩ 
، صحيح احلاسة، )١(منصور الراية، ميمون النقيبة، مأمون السقطة، ضخم الدسيعة

 ).ميت الداء، مأمون األوِد، مجيلُ الصفح، حسن العفو
 :يف الذم: باب

أشد الناس إكراماً ألبعدهم من كرامته استحقاقاً، أقل الناس إحساناً إىل 
 وال يسخو إال ، وال يحِسن إال ناسياً،انه استجاباً، ال يصيب إال خمطئاًأشدهم إلحس

 وال يعدل إال راهباً، وال ينصف إال صاغراً، وال يرفع نفسه عن معروف به ،كارهاً
إال صار إىل اليت هي أوضع منها، وال يكره خطةً إال انتقل منها إىل أسفل منها، ال 

ها إال عن خرق وندامة، رِدص وال ي،ف وجهالةيورد أعناق األمور إال عن تعس
حسن الظن به ال يقع يف الوهم إال مع خذالن اهللا، والطمع فيما عنده ال خيطر بالبال 

بتغى بعد اليأس من روح اهللا، يرى اإلقتار إال مع سوء التوكيل، ورجاء ما لديه ال ي
اب على اإلنفاق ويرجو خيشى العق-  التبذير الذي يعاقب عليه،الذي ى اهللا عنه

الثواب على اإلقتار، يِعد نفسه الفقر ويأمرها بالبخل، يأمر الناس بالرب وينسى نفسه، 
ضِرع اخللة، بِطر الغىن، جِزع الفقر، باهظ اللفظ، شره النفس، عبد الطمع، طامح (

، غاش العني، قليل الرضا، أخو عالنيٍة، عدو سريرٍة، متهم النية، مظنون الغيب
الطَّويِة، مضطرب الرأي، حملول العزم، واهي العزمية، رثُّ القوى، قليل اِحلباء، فاِقد 

 ).النخوٍة، كثري الطيش، كليلُ البصر، أعشى اللحظات
 الرأي طَوع يده،: يف املدح: باب

والشرف مع خواطره، املستمد بديهته من رويته، رأيه نشر األفهام، وصقيل (
له رأي يهتك أغطية الستور عن ..  ومصباح األذهان، ومشس العقول؛األوهام،

مهمات األمور، يشرق بعزم ال يرجى معه خلٌف، وال يثقُل عليه حاِدث، له رأي 
رف بالفراسة ما ال يعرف غريه يغادر املستعجم معجماً واملشكل مشكوالً، يع

اخلطرة ما ال يبلغه صاحب بالتجربة، ويعرف بالظن ما يعجز عنه ذوو املعاينة، ويبلغ ب

                                   
 .ئدة الكرمية املا.العطية اجلزيلة: الدسيعة) ١(



 ١٣٠ كتـاب األلفاظ
 ).الفكرة، ويكتفي بالتفضيل عن التحصيل

 غمط النعمة،: باب
وكَفَر الصنيعة، وجحد العاِرفَةَ، وكَند األيادي، وأنكر املنن، وأخفى (

 ).املعروف، وأمات ذكر اآلالء
 بادي البشاشة،: باب

يف وظاهر الطالقة، ظريف الشمائل، دِمثُ األخالق، لني اخلالئق، ظر(
ل الغرة، الشمائل، حلو الضرائب، بادي الِبشر، طلق الوجه، لني اجلانب، متهلََّ

وحخفيف الر.( 
  عداوته، تحذَرال: باب

وال يتقي شحناؤه، وال يخاف شنآنه، وال يشفق من بغضائه، وال يخشى (
ب خدرهغربه، وال يّيهاب ش بقى بوارده، وال١(اته، وال ت(.( 

  ثابت األساس،:باب
راسخ القواعد، راسي األركان، وطيد العوائد، رصني الوطائد، قائم (
 ).الدعائم
 املرتبة اجلليلة،: باب

 ).واملنـزلة الرفيعة، والدرجة السامية، واملكانة النبيهة، والرتبة اللطيفة(
  اليدين، فياض: باب

)سمحّاألنامل، شائع النعم الكف ن اجلانب، نديشامل املعروف، لي ،.( 
  نازحة،ةٌلَّحم: باب

)ة بعيدةٌ، ودار متراخية، ومزاٌر قاٍص، وشقَّةٌ ومسافة شاسعة، وخطة نائية، وطي
 ).غاربة
 عاقتين العوائق،: باب

                                   
 .  لغوغضب من خطأ أوال عند اإلنسانما يبدر من : البادرة) ١(



      كتـاب األلفاظ١٣١ 
ومنعتين املوانع، وحالت احلوائل، وعدتين العوادي، وأحجزتين احلواجز، (

 ).شغلوجذبتين األقدار، وقعدين القضاء، وقطعين ال
 ه،ِتيغ إىل بجعله ذريعةً: باب

وسبباً إىل حاجته، ومسلكاً إىل مغزاه، وطريقاً إىل طلبته، وجمازاً إىل إرادته، (
 ).وبالغاً إىل مبتغاه، وسبيالً إىل متوخاه، وسلوكاً إىل متحراه، ومساغاً إىل بغيته

 أعرض له األمر،: باب
 ).وأمكن العمل، واستطف العرف(

 
 

 وح،م أتاه اجلُ:باب
له البعيد،  )١(بِثكْثوانقاد له الصعب، وسلس له املقاد، وقرب عليه النازح، وأ(

وتيسر له العسري، وذل له املستصعب، وأمكن له املمتنع، وعفا عنه املتعذر، وسهل له 
 ).املتوعر
  عن احلرب،مجأح: باب

)ّكَلَ عن الضعن اهليون عن الوقيعة، ونكص جناز عن اجاء، وراب، وخام
 ). امللحمة، ووىل مدبراً)٢(رن، وحاص عنالِق
 أطفأ نار احلرب،: باب

وأخمد لظاها، وأجنى سعريها، وأطفأَ مجرا، وأمهد ضرامها، وأباخ (
 ).)٣(نارها
 غرائز حلوة،: باب

                                   
 .دنا منه: أكثب له البعيد) ١(
 .رجع، هرب: حاص عن) ٢(
 .أطفأها: أباخ النار) ٣(



 ١٣٢ كتـاب األلفاظ
 )١(وخالئق حممودة، وطبائع حممودة، وسالئق أرجةٌ، ومشائل ذفْرةٌ، وحنائت(

 ). فائحة)٢(ضرائبمتضوعة، و
  إىل قبيلته،بستان: باب

 ).وانتمى إىل عشريته، واعتزى إىل رهطه(
 تاب الرجل من ذنبه،: باب

وأناب من خطيئته، وفاء عن زلَِّته، وأعتب من جرميته، وأقلع عن اماكه، (
عن خطيئته، وآنس تدععن علمه، وار عن غوايته، وانزجر عزوأقصر عن باطله، ون 

 ).رشده، وتبصر أمره
 ِه،أوضع يف غيّ: باب

وأوجف يف عدوانه، ومتادى يف فتنته، وأصر على نفاقه، وسدر يف جحوده، (
ومضى يف عمايته، وتردى يف جهالته، ومر يف غمرته، وتسكَّع يف عثراته، وافت يف 

 ).ورطاته، وجنح يف طغيانه
  ذَنبه،)٣(تغَّمدت: باب

)عن جريرته، وعفوت عنه، وجتاوزت رِمِه، وصفحتعن ج عن زلته، وأغفيت 
 ضته من ورطِتِه، وغفرته من سقطِتِه، وأرعِته، ونعشتعثرته، وأشلُته من ص وأقلت
خطيئته، وسحبت على ما كان منه ذيلي، ولبست عليه مسعي، وأغضيت عليه جفين، 

 ).ينَّ، وأطرقت منه على شجىوعركته جبنيب، وجعلته حتت قدمي ودبر أُذَ
 أمطت شرَّه،: باب

) تبائقته، وكبح فْتعاديته، وصر تبته، وغرمعر تأذاه، وردد ودفعت

                                   
)١ (ين عليها اإلنسان: حيتةالنونظريها، السجية، والطبيعةالطبيعة اليت ب ،. 
 .الطبيعة والسجية: الضريبة) ٢(
 .ستر: غَمد) ٣(



      كتـاب األلفاظ١٣٣ 
 ظفره، تم، وقلَّ)١(غائلته، وحصدت شوكته، وكسرت حده، وقللت غربه

 ). داره، ولففت شباته، وزممت لسانهتبوحسمت جائحته، ونكَّ
  غَمره،تبأهل: باب

ه، واستثرت غضبه، ت صدره، وأضرمت غيظه، وأذكيت حقدروأوغَ(
 حفيظته، وأشجيت قلبه، )٤(ت، وأذمر)٣(، وأرثْت حسيكَته)٢(وأحدمت دمنته

 ).وأوقدت نار غضبه
 
 

 ،ِضغنهأمتُّ : باب
)متهسخي لَلْت٥(وس(دِهروأطفأت مجرة ح )٦(.( 
 ،يِةِصعقد كاشف باملَ: باب

) فب احلرب، وكَشباملنابذة، وناش رباملناوشة، وجاه أ باملناجزة، وعالَنوباد
، وصرح بالعداوة، وبارز باملقارعة، وصارح )٧(القناع، وحسر اللِّثام، وأبدى الصفْحة

 ). باملناهضة)٨(باملنازلة، وأصحر
 حفر له احلفائر،: باب

                                   
 .ة والنشاطاجلد: الغرب) ١(
 .احلقد القدمي: الدمنة) ٢(
 .الضغن يف القلب: الَحِسيكة) ٣(
 . ليجد فيهه على لوٍمحض: ذمره على األمر) ٤(
 .الضغينة: السخيمة) ٥(
 .الغيظ: احلَرد) ٦(
 . ، وصارحهكاشفهأي : أبدى صفحته) ٧(
 .أظهره: أصحر األمر) ٨(



 ١٣٤ كتـاب األلفاظ
)له املكائد،  له الغوائل، ومجع له احلبائل، وبغى بله املصائد، ونص ثَّوب

له الض بوداء، ومشى له الَرله املخاِتخ قوحسر له احلسائد)١(لمر، وفَر ،.( 
  غري وامق،قاِذمم: باب

)صاِدق غري موماخصدخِتلٌق غري وامق، ومٌب غري ِسلٍْم، ومرغري )٢(اٍف، وح 
 غري خمالص، موارٍب غري خمادٍن، مكاشٍر غري *)ٍ(ودوٍد، مرآيء، مضاد غري )٣(مماحض

 ).خمالط، مكابٍد غري موافٍق، ومناكٍر غري خماٍل
 مل يعوج على أمر،: باب

 على سبيل، ومل يلبث على حتفيل، ومل يِنب )٤(ومل يلِْو على تشمري، ومل يربع(
كث يف مكان، ومل على ذاهب، ومل يتباطأ يف مسري، ومل تعرج يف طريق، ومل يتم

ىرث يف سيتري.( 
  خللع الطاعة،استشرف: باب

للخروج عن البيعة، وم وتطاوععنقه إىل احملاربة، ورمى بطرفه إىل املنازعة، د 
وطمح ببصره حنو الطغيان، وأمال فاه للفتنة، وتطلع انبة الذمة، واشرأب إىل 

 . )٥(املشاحنة، ومسا انبة اإلضمامة
  الطعمة، عفيف:باب

 ).ِةهلم ا)٦(نزيه النفس، حصانُ اليد، وظليف(
 حدوثة، يف اُأللَمأج: باب

                                   
)١ (له وخاتلهخخادعه وراوغه: ت. 
 . عاونه على خري أو شر: مادخه) ٢(
 . مخلص: مماِحض )٣(

 ٠مراٍء: هكذا يف األصل، والصواب(*) 
 .أقام: ربع باملكان )٤(
)٥ (اإلضاجلماعة: ةمام. 
ـَّ: الظليف من الرجال) ٦(  . النفس املترفع عن الدناياهِزالن



      كتـاب األلفاظ١٣٥ 
وأزين يف السمعة، وأحسن يف الذكر، وأطيب يف النشر، وأبعد يف الصوت، (

 عن الفخر، وأحق )١(وأطيب يف اخلرب، وأمحد يف املبدأ، وأدل على املعروف، وأفحص
شيع يف احملافل، وأذيع يف االس، وأسري يف اآلفاق، باملدح، وأوقع بالقلوب، وأ

 ).وأرشد على األخالق
 تغريت األيام، : باب

)لَوتنكرت الليايل، وتنمرت الليايل والدهور، وتغلواألزمان، وتشوهت )٢(ت 
املشرب، وأجن الفرات، وأسن العذب)٣(قاألحداث، وتكدر الصفو، وترن .( 

 ضرب عنه صفْحه،: باب
، واحنرف عن مودته، ونبا عن خلَِّته، وأعرض عن )٤(ى دونه كشحهوطو(

 ).معاشرته، وازور عن خمالطته
 أطْلَبته ِطلْبته،: باب

ه بغيته، وشفعته بإرداته، وأسعفته تفي ملتمسه، وأصتٌه، وأتي*وأسأْلته سأْلته(
 ).مببتغاه، وقضيت حاجته

 أخفَق يف مطلبه،: باب
ده، وخِذل يف مبتغاه، وحِرم يف مرامه، وخاب ظنه، مسترفَ يف )٥(دىوأكْ(

 ).وأورق يف مقتضاه، وضرب بأصدريه، ولَفظَ جلامه
 انتهز فرصته،: باب

                                   
 .أبعد: أفْحص عن) ١(
)٢ (تنكَّ: ل األمرتغونر وتلو . 
 .رتكّد: ترنق املاء) ٣(
 .أعرض عنه وقاطعه: ، واملعىن ما بني السرة واملنت حىت منتصف الظهر الوشاح،اخلاصرة: الكشح )٤(

 ٠سؤلَه أو مسألته: هكذا يف األصل، والصواب* 
 .فقر: أكدى )٥(



 ١٣٦ كتـاب األلفاظ
)ْ تهاغتنم١(ز(واهتبل ِغ ،هته، واقتحم عورتر)ته، وافترض )٢جد فُروتور ،

 ).غفلته، واختطف خلْسته، وأصاب مقاِتله
 فه، أطراضمَّ: باب

)هرجناحه، ومجع نش ذيلَه، وضم وأيقظ رأيه، وأخذ حذْره، )٣(وكَفَت ،
 من ظَ، وحصن عورته، وحرس غفلته، وحتزر من عدوه، وحتفَّ)٤(وحفظ ِغرته

 ).مكائده
 مشخ بأنفه،: باب

ته، وجاوز طوره، وورم أنفَه، وسحب ردنه، وأعجبته نفسه، واشتدت عريك(
، ومسا طرفه، وطمح ببصره، وامك يف جبريِتِه، )٥(وخشنت جمسته، وصعر خده

وز٦(ا على أكفائهه(على أنداده، وتعظم ، وتاه على أقرانه، وتكرب رعلى نظرائه، وجتب 
 ).على أشكاله

 ،)٧(صلَد زنده: باب
لَع مبا أُسند إليه، وعال ملا نيط ض مبا تقلده، واستقل مبا فوض إليه، واضطَ(

 ).به، وأغىن فيما استكفي، وقام مبا عصب به
 خلَّصه من املكروه،: باب

 ).، واستنقذه من املهالك)١( من احملذور، وانتاشه من الِعثَاراهوجنَّ(

                                   
 . الفرصة: النهزة) ١(
 .شقوقها: العورة من اجلبال) ٢(
 .الريح الطيبة:  النشر)٣(
 .الغفلة: الِعزة) ٤(
 .أي أعرض بوجهه كبراً) ٥(
 .محله على اإلعجاب بنفسه: زهاه الِكرب) ٦(
 .صوت ومل يشتعل: صلَد الزند) ٧(



      كتـاب األلفاظ١٣٧ 
 ،مطر عام: باب

القح، وديمةٌ شاملة، ومغِدٌق فاٍش، ومزٍن مستفيض، وقطٌر شائع، وسحاب (
 ).)٢(وربيٌع رابٌع

 أناخ بفنائهم،: باب
)ل بزنطَّ بأكنافهم، وم، وحلَّ جبناِتهموحذَ قَضاهم)٣(ِعذرأخو ،.( 
 سبق من جاراه،: باب

وعال من ساماه، وشأَى من خاطره، وبد من ناضله، وأتعب من سابقه، (
 ).وأتعب من راهنه

 ،)٤(هبار غُقُّشال ي: باب
 بعجاج قدمه، وال يثىن عنانه، وال يجرى يف مضماره معه، وال لُِصتيوال (

 ).يرام مساواته، وال يتعاطى جماراته، وال يطمع يف مداناته
 جلَس قُبالتك،: باب

وقَعد جتاهك، ووقف ِحذَاك، وأقام بإزائك، وتربع وجاهك، وترصن (
 ).حبذوتك
 ة،احاستمهد الرَّ: باب

، )٥(أَ العجز، وضاجع الدعة، وحالف الوطأة، وواقَف البلهنيةواستوط(
 ).واسترسل إىل الرخاء، وخالط الرفاهة

                                   
 .املكروه: الِعثار) ١(
 .خمصب: ربيع رابع) ٢(
 .فناء الدار: العِذرة) ٣(
 .ال يدرك: أي) ٤(
 .نعمته وسعته ورخاؤه: عيشالبلَهنية من ال) ٥(



 ١٣٨ كتـاب األلفاظ
 ، )١(ارأغَ: باب

، وأشأم، وشرق، )٣(، وأتهم)٢(بصر، وأأ يمنوأجند، وأعلى، وأعرق، و(
بغَرو.( 
 عمرت العاِمر،: باب

 وأثرت ،املوات وأحييتاملهمل، واستهم تجطَّل، لْالبائر، واستخراملُع ت
الغ تملفْووس.( 

 ،)٤(تسنمت اجلبالَ: باب
 وترقيت األعالم، وتفرعت األوطاد، وتسلقْت الشوامخ، وصعدت الشواهق، (

 ).)٦(وعلوت الرواسي، وصعدت التالل، وعلوت اهلضاب، وتطلَّعت الثَّنية
 دة الطريق،أتت على جا: باب

 ).العزِم، ومنهج الرأي، وحمجِة الربهان وسنن احلق، وقصد الصواب، وجدد(
 

  املسالك،)٥(طريق مهيع: باب
 ).ن األعالم، مسلوك املنهج، واضح املنار، بياِكِر الش)٦(بالِح( 

 ،)٧(س خفيدر: يف ضده: باب

                                   
 .أتى الغور، وهو املنخفض من األرض: أغار) ١(
)٢ (رصأتى البصرة: أب. 
 . ونزل فيها،أتى امة: أم) ٣(
 . صعدا:أي) ٤(
 .الطريق يف اجلبل: الثنية) ٦(
 .نالطريق الواسع البي: املهيع) ٥(
)٦ (الطريق الواضح: الالِحب. 
 .اخلفي: قالدرس من الطري) ٧(



      كتـاب األلفاظ١٣٩ 
 ).تبس معور، وأثر جمهول، ومسلك مشتبه، ومقصد ملوطريٌق(
 ، رايتهنصر اُهللا: باب

وأظهر كلمته، وأظفر يده، وأفلح ألوتيه، وأغلب أعالمه، وأعلى بنوده، (
 ).وأسعد جده، وأمضى حده، وأرشد أمره

 ليس وراء هذه احلال مطَّلع لناظر،: باب
)رتقوال مٍلنية، )١( ألمنيٍة، وال متجاوز ألمل، وال مسوق هلمة، وال منـزٌعى 
 لوجبة، وال زيادةٌ ملستزيد، وال مذْهٌب لذي إحساٍن، وال متناول لذي  سمووال

 ).إنعام، وال متجاوز تهد
 خاملُ اجلاه،: باب

)خسيس احلال، ساِقط الوجه، دينء اهلمة، غامض الرتبة، بادي اخلمول، خفي 
هِة، سافل املنـزلة، وضيع القدر، مؤخر املرتبة، حمطوط الرفعة، منخفض النبا

 ).اجلاللة
 أصبت أسود قلبه،: باب

)إىل حبة قلبه، ونلت صميم بالهرمي محائل قلبه، وصلت ت.( 
 تصنَّع مبا ليس ينويه،: باب

)لُقه، وتزيا مبا ال يأتيه، وناظر مبا ال وحتلّى بغري ما فيه، وختلَّق خبالف خ
 ).بهيعتقده، وأظهر خالف باِطِنه، وشِهد بضد ما يعيب 

 صحيح النية،: باب
)وادخيلة،  الصدر، خالص الطوية، أمني الغيب، حممود املشهد، ناصح الد

 ).حمض السريرة، صايف املعتقد
 كَلَّت بصائرهم، : باب

ومرضت أهواؤهم، وسمقَت ضمائرهم، ونِفلَت نيام، وذويت قلوم، (

                                   
 .االرتفاع والعلو: السموق) ١(



 ١٤٠ كتـاب األلفاظ
 ).ووغَلت صدورهم، واستحالت دخائلهم

 رت دفائنهم،استث: باب
 عن أسراِرهم، واستخرجت أضغام، ستسقطتهموتسقَّطَت حِسيكَتهم، وا(

 ).واستنـزلت مضمرهم، واستدرجتهم
  عن املنهج،ادح: باب

)وصدعن السعادة، وحاص عن  عن الطاعة، وحاص ِة، وجنفععن الس 
خالف العقْد، ونكث الرشد، ونكب عن الدين، ونكص عن اليقني، ونقض العهد، و

امليثاق، وخرج عن الذمة، وأعلن املشاقة، وزايل األمان، واعتزل السالمة، وحاد عن 
 ).األميان، وصافح النكري، وحاد عن الربهان، وجنح عن الطريق، وأجنف عن السبيل

 فرسي، مرِبض: باب
 ).ئرومربك جمٍل، ومربطُ عنـز، وجمثم محامة، ومفحص قطاة، وعش طا(
 عري من املال،: باب

 ).)٣(، وأصغر من القُنية)٢( وصفْر من اللُّهى)١(وعطْلٌ من النشب(
  مبا قُِسم لك،عنقِْا: باب

)إىل ما قُوار ر لك، واسكُنمبا قُد ل ) ٤(سم لك، واظلفضطَّ لك، واقبمبا خ
 ).مبا مين لك

 عجمته اخلُطوب،: باب
)وحنتته األمور، وحته األيام، وهذَّبته نبرته احلوادث، ودقَّركته التجارب، وو

 ).الصروف، وضرسته الدهور

                                   
 .العقار واملال: النشب )١(
 .احلفنة من املالأو  ، العطية: وهي اللُّهوة:مفردها:  اللهى)٢(     

)٣( هي ما يكسبه اإلنسان: يةَالقُن. 
 . الشدة يف العيش٠ما غلظ من األرض واشتد: الظَّلَف )٤(



      كتـاب األلفاظ١٤١ 
 جهَّز عليه اخليل،: باب

وشن عليه الغارة، وألَّب عليه اجليش، وأجلَب عليه السرايا، وسرب إليه (
 ).الكتائب
 قاسيت التَّعب،: باب

جلت اللُّغوب، ومارست الكالل، وعاينت النصب، وكابدت األين، وعا(
 ).وزاولت اإلعياء

  املَقْدم،هو جريُء: باب
ثَبت املقام، ماضي القلب، شهم اجلنان، رابط اجلأش، صادق البأس، فارس (

ردي حروب، )١(مٍةغابة، وابن كريهٍة، وأخو غمرات، وم وليث عرين، وهزبر ،
 ).ِن، وحليف الطعانوأسد خفيفٍة، وفحلُ ملحمٍة، وحتف األقرا

 ،ه عائدةًتأنلْ: باب
) ه يداً، واصطنعتإليه معروفاً، وحنلْت ه فضالً، وأوليته فائدة، وأسديتوحبوت

لديه عرفاً، وخو تعنده، وأذرعإليه نعمةً، ومنحته لت لَلْته بالء، وأتيته ِنحلةً، وأز
 ).عارفة
 ،فاضلته ففضلته: باب

 ه فسهمته، وكارمته فكرمته، وعازرته فعزرته، وطاولته فطلته، وسامهت(
 )٢( ورامحته فرمحته، وساجلته فَفُته، وباريته ففُقْته، وناجزته،وحاججته فحججته

 ).فعلوته، وجاريته فسبقته
 ،آمل قليب: باب

)ذرعي، وأكسف بايل، وأقض وأضاقطريف، ونكص  مضجعي، وغض 
عيشي، وأسهر عيينبصري، وطامن أملي، وفت يف عضدي، وهد ركين، وأمر .( 

                                   
 .املعضلة املشكلة:البهمة)  ١(
 . قاتلته وبارزته:ناجزته) ٢(



 ١٤٢ كتـاب األلفاظ
 رفع ناظري،: باب

وسرى مهي، وأسلى غمي، وجلَّى كريب، وأقر عيين، وأرفه بايل، وأراح (
 ).قليب
 ،ب نواِئهتناب: باب

)جوانح، وطافت به م ه١(لمات، وغالته غوائل، ودهته دواٍه، وتكأدتهوعرت( 
، ونزلت به نوازل، ونكبته نكبات، ٌنح ِممصائب، وحدثت به حوادث، وطرقته

وتداولته طوارق، ورزأته رزايا، وفجعته فجائع، وقصمته قواصم، ودارت عليه 
 ).الدوائر
 ما يواِفق الظنُّ بك،: باب

) نسح فيك، ويوازي الثقةَ بك، ويضارع األمل فيك، وحيقق ويشاكل التقدير
 ).الرجاء لك

 ،)٢(ةرو الفَِتتقصَّ: باب
 احلرةُ، وأسفرت الغمرة، )٣(ت الوهلَة، وانقضت الفترة، وخترمتوقُصم(

 )واجنلت اهلبوة
  الدَّهر قَناته،)٤(حىن: باب

، وبرت الليايل عظْمه، وأضعف السن منته، وأالنت )٥(ونقضت األيام ِمرته(
ره، وأضوت الليايل ِجرمه،  صلْبه، وكَسر اهلَرم فقاكبرالليايل عريكته، وحىن الِِ

 ).وأرقَّت جلده، ونفدت أيامه، وذهبت شهوته، ووهت قوته، ويبس عوده

                                   
 . صعبت عليه:تكأدته )١(
 ٠حدتٍه:  وفورة احلر والغضب٠املّرة من احلدة: فَورةال) ٢(
 . استأصلت:أي) ٣(
 .ثناه: حىن العود وغريه) ٤(
 .العقل: ةراِمل) ٥(



      كتـاب األلفاظ١٤٣ 
 سكَّنت روعه،: باب

)جأشه، وأم فضتوختهنِجنانه، وأفرجت روعت .( 
 تحصنَّ يف حصونه،: باب

 ).العهوجلأ إىل مالحيه، واعتصم مبعاقله، والذ مبواليه، وامتنع يف ق(
 أخذْت عليهم حمارهبم،: باب

هم، وحصرت يف مضائقهم، وأخذْت مبخنقهم، ووثقت هلم كَوسددت مساِل(
 ).يف منافذهم، وضيقت عليهم مذاهبهم

 ،لُقدِمثُ اخلُ: باب
) طْفَِة، حممودالع ناملَقادة، لي اجلناب، سهل الشريعة، مسح القياد، طوع سلس

 . )١(الضريبة، كرمي اخليم، مهذب النحيتةالشيم، حمض 
 تك يف احملافل،شكر: باب

وأثنيت عليك يف املشاهد، وبثثت حماسنك يف اامع، وأذعت حماِمدك يف (
 ).احملاضر، ونشرت مساعيك يف النوادي، وأشعت معاليك يف االس

  الكذب،قزوَّ: باب
ه اإلفك، وموه البهتان، ور، وشبز، ووشى الباطل، ونمنم الينوزخرف املَ(

 ).وتزيد يف القول
  مشلهم،قتفرَّ: باب

)ألُفتهم، وانبتات عدعهم، وتصدص م، وانشعابم، وتشتت أحزاأقرا 
 ).وانشقاق عصاهم

 ،)٢(أربع على ظلعك: باب

                                   
 .الطبع: النحيتة) ١(
 تطيق، ق بنفسك وال حتمل عليها أكثر مما الف فار،أي إنك ضعيف: أربع على ظلعك )٢(

 . ال جتاوز حدك يف وعيدك:أي:  للمتوعدويقال أيضاً



 ١٤٤ كتـاب األلفاظ
 ). واقصد بذرعك)١(ونه من غَرِبك(
 فحش اجلزع،: باب

 ).)٢(وسلو البهائم، وهلوك النوِكولؤم االستكانة، (
 وخيم العاقبة،: باب

 ). الثَّمرة، خموف اآلخرةرمووبيل العقىب، ذميم الغِت، (
 كان مبنظر من فالن،: باب

 ).ومرصٍد، ومرقٍب، وصدار، ومسمع(
 ،)٣(رومِتِههو نبعةُ أُ: باب

ريع أهله، وذات رهطه، وزعيم وأبلق كتيبِته، وفىت عشريته، وعميد بيِتِه، وف(
قومه، ولسان حيه، ووجه قبيلته، والسنان املاضي، والشهاب الساطع، والسهم 

 ).النافذ
 ،شًِّغنشأنا يف : باب

ودرجنا يف وكر، ومهدنا يف ِحجر، ورضعنا بلباٍن، وجنلنا أُبوةً، ونتقنا أُمومة، (
بسنإىل جرثومٍةوأفرعنا جذم، وأبدلنا أصل، ون .( 

 واشج قُرىب، : باب
)س اسِحٍمووكيد آِصرة، ومقريبة، ومتالصق ر همٍة، وقريب.( 
 شفيت صدره،: باب

) ته، وأجزتِحر يتوه، وأرغليلت تدرقَته، وبرح تمده، وأهغُلَّت ونقعت
 ).قَذَّيت عينهغُصته، وأبلعته ريقَه، وأسعفته شجاه، ونفْست كربته، و

  الباطل،منجم: باب

                                   
 .حدتك: غَرِبك) ١(
 .اجلهل والعجز والعي: النوك) ٢(
 . كرمي األصل:أي) ٣(



      كتـاب األلفاظ١٤٥ 
) كْركارة، ووعارة، ومنـزل النالد شاللة، ومغرس الفتنة، وعومنبع الض

الشيطان، ومستثار البغي، وعرصة الغي، ومعشش املعصية، وأصل اخلالف، ومنبع 
 ).غياناجلحود، ومغرس الطُّ

 أغذَّ يف سريه،: باب
)فجِوِه، وأوديف حضِرِه، وأوغَلَ يف جريهوأرهق يف ع عه، وأوضيف شد .( 
 هو زهرة إخوانه،: باب

 ).وغُرةُ أهل بيته، وكوكَب نظرائه، وحليةُ أكفائه، وواسطةُ ِعقِْدِه(
 قَطَع حبلَه،: باب

، وأضمر هجره، لطَته، ورفض أخاه، وجانب مقته، وباين خدتهوصرم مو(
 ).وبعد عن موافقته

 أطنب يف املدح،: باب
وأغرق يف الوصف، وأسهب يف الثناء، وأفرطَ يف الَحمِد، وغال يف الشكر، (

 ).)١(وأبلغ يف النشر
 ما أوقَع طائره،: باب

)هتموأسكن رحيه، وأحسن س ،هأ فورده، )٢(وأههدي دأناته، وأقص دعوأب ،
 ).ه، وأرجح ِحلْمه، وأوزنَ حزمه، وأثبت حكم)٣(وأظهر وقاره، وأنبا سكينته

 
 
 
 طائش اِحللْم،: باب

                                   
)١ (رشالريح الطيبة: الن. 
)٢ (ماهليئة: تالس. 
 .أظهرها: أي) ٣(



 ١٤٦ كتـاب األلفاظ
 ).، عجولُ اللفظ)٢(، ضيق اِلمحزم)١(خفيف العقل، قلق الوِضني(
 ، بادياًنسأح: باب

وعائداً، ومتعقباً، ومستأنفاً، ومفتتحاً، ومكرراً، وأوالً، وآخراً، وسالفاً، (
 ).وحادثاً، وآنفاً

 اب،وهِت األسب: باب
)الدعائم، ور تعفت القواعد، وتضعضعثَّوض٣( احلبال، وانتكت املرائرت( ،

 ).واحنلَّت الِعصم، وانتقضت القوى، وحتلْحلَت األساس، وزعزعت األركان
  إىل أهله،قُّ احلَعجر: باب

)ذَ القوسإىل معدنه، وأخ داِريها(*) واستقر يف قراره، وثبت يف نصابه، ورب  ،
 ).وأعيدت إىل نزعته، وطَلَعت الشمس من مطالعها

 هو بسيط اللسان،: باب
سهل املخارج، لطيف املسالك، خفي املداخل، واسع اال، رحيب الباع، (

ساع، سشديد االتلَقٌَّن ما حياوله، ملَقَّى ما يلتمسه، مة، مح البديهة، شديد العاِرض
فَهثٌ ما يف النفوس، مك غوره، حبر ال حمدردطاق لسانه، ال يٌم ما يف القلوب، ال ي

له  له القوى، ممهد ذلَّلٌينـزف، معروف ال ينكر، يتابعه الكالم، وتواتيه املعرفة، م
 ).الصواب، مسخٌر له اخلطاب، قد أُصِحب قائداً من التوفيق، وجنب موارد الزلَِل

 ب،لَطْ املَعزيز: باب
ب، كؤود العقبة، بعيد لَركب، منيع احلمى، وعر املرام، معتاض الطَّصعب امل(

                                   
 سريع احلركة، حفيف، :إنه لقَلق الوضني: ويقال. نوع من الدروع: املوضون: الوضني) ١(

 .قليل الثبات
 .وضيق احملزم، كناية عن قلة استعداده. اِحلزام: حزماِلِم) ٢(
 ، طاقة احلبل: ريرةملا، وضعفت عزميته: انتكت املرائر )٣(

 ٠القوس: هكذا يف األصل والصواب(*) 



      كتـاب األلفاظ١٤٧ 
من األوهام، غري ممكٍَّن، وال مطموع فيه، وال موصول إليه، وال مظفور به، وال 

د مذاهبه، وال سهل مرامه، وال قريب متناوله، وال مباح صمعروف مكانه، وال قَ
 ).محاه
 قَارع فَغلَب،: باب

، ونابذ فقهر، وقام فوفَّى، وصاولَ فَصالَ، )١( فسبق، وناجز فقَسروجوري(
 ).وصارع فصرع، ونازع فأفلح، وخاصم فخصم، وظافر فظفر، وساهم فسهم

  نصيحٍة متصل بغش سريرٍة،رظاِه: باب
بادي طاعة مقترن مبضمر معصية، مِلعمتابعٍةن سيفضي إىل مدخول نية، ح ن 

م عن فاسد طوية، مجيل موادعة ينتظر قبح منازعٍة، شائع مهادنٍة موافقته يترِج
صادى عن مكنون مناوشٍة، إيثار مساملة يترقَّب إمكان احملاربة، اجتهاد يف معاونة ت

 .يؤدي به عن مدخول نية
 ته،جَّ حدحضت: باب

) ت عالمته، وفُتِهمبتبأمره، ونكست رايته، واس اقمقاليده، وض لَّتيف وض
 ).ذرِعِه
 هم،ِل مبعاِقحلَّ: باب

، وأملَّ بقرم، وطرقهم (*)وأناخ بفنائهم، وحطَّ بساحتهم، ونزل بذراهم(
، ونزل )٢(بوطنهم، وفاجأهم يف مستقرهم، وأتاهم يف قرارهم، وزمحهم يف بيضتهم

 ). بفنائهم
  عن إخائي،الَح: باب

ه، وثىن عطفه، ه، وطوى كشحوتغير عن عهدي، ونبا عن موديت، وناَء جبانب(

                                   
 . فغلبنازل وقاتل: أي) ١(

 ٠بدارهم: هكذا يف األصل والصواب(*) 
  ٠جمتمعهم وسلطام:  واستحت بيضتهم أيوسطها ومعظمها: بيضة الدار) ٢(



 ١٤٨ كتـاب األلفاظ
، وزاغَ عن فطرته، )١(ةوتوىل منه اجلانب، واستحال عن العهد، ومال على وحشّي

 ).وأعرض بوجهه، وأحال وده، وخان وفاَءه، وأخفَر ِذمته
 ، ربط له جأشاً: باب

شمر عن ساقه، وكفكف ذيالً، و، وسرى عن ذراعه، )٢(وشد حيازميه(
 ).)٣(ه، ورفع ذُباِذبهوحسر عن ساعد

 لة،صور ممثَّ: باب
 ).وآية منـزلة(
 ضالة مهملة،: باب

م رويمة مسترسلة، واسم بال جسم، وشبح قائم، وهيكل بال عرض، وِج(
 ).بال روح، ولفظ بال معىن

 : يف األضداد: باب
 د،قْ والعلُّاحلَ

م والعجز، والعزم والنقض واإلبرام، الرتق والفتق، القبض والبسط، احلز(
والفشل، واإليراد واإلصدار، العسر واليسر، الربح واخلسران، الكرامة واهلوان، 

الرفاهية والتعب، الرضا والسخط، العفو والعقوبة، القصد والسف، التبذير والتقتري، ر
ذالن، اإلقدام واإلجحام، الرب والبحر، العدل واجلور، العلم واجلهل، النصر واخلُ

، الرجاء واليأس، )٥( والألواء)٤(ن، اخلري والضري، السراء والضراء، اِلجدةزواحلَالسهل 
اخلوف واألمن، األول واآلخر، الظاهر والباطن، القدمي واحلديث، السالف واآلنف، 

                                   
 .اجلانب األمين من كل شيء:  الوحشي، وأعرض: مال على وحشيه )١(
 .الصدر أو وسطه: يزوم، و احلوطَّن نفسه عليه: شد حيازميه )٢(
 .أطراف الثوب وأسافله: الذُّباِذب، واستعد لألمر :رفع ذُباِذبه )٣(
 .  واليسارالغىن: اِجلدة) ٤(
 .الشدة واحملنة: الألواء) ٥(



      كتـاب األلفاظ١٤٩ 
د ر، اجلَالباديء والعائد، الظاعن واملقيم، املقبل واملدبر، العاقل والغيب، النفع والض

جل، الثواب والعقاب، السر واجلهر، الناهل والعطشان، الغين واهلزل، العاجل واآل
والفقري، اجلواد والبخيل، الشجاعة واجلنب، الصرب واجلزع، القرب والبعد، اخلالء 

رق  والفاجر، الوصل والفصل، اخلَفعة والضعة، الظلمة والضياء، الربواملالء، الِر
 العامر والغامر، الغفل واملوسوم، السهل دة والعجلة، القاطن والظاعن،ؤ، الت)١(والرتق

ني والزين، اجلور والكور، املعروف واملنكر، املدح والثلب، اإلظهار واجلبل، الش
والكتمان، الطبع والتكلف، األمن واخلوف، الصلة والقطيعة، اإلرادة والكراهية، 

قي والتقْاحلب والبغض، احملمدة واللوم، التوبشر والعبوس، م، النوم واليقظة، الح
ّتمع واملتفرق، االبتداء والعاقبة، اليقني والظن، الصداقة والعداوة، املوافقة واملباينة، ا

النطق والصمت، الرقة والغضاضة، القناعة واحلرص، النصح والغش، القوة 
 ).والضعف

 اجملد الشاهق،: باب
 ).خ، العالء الباذخ، الشرف الشام)٢(اهلمم العالية، الفخر الباسق(
 حرِّي باللَّوم،: باب

 ل، وخليق بالتقيد، وجدير بالتوبيخ، وقمني بالتقريع، وحظيوحقيق بالعذْ(
 ).بالتأنيب، ومستِحق بالتعنيف، وأهل االستزادة

 مه، معاِلدرست: باب
، وخوت مناِزله، وخلَت )٣(وطمست مسالكه، وعفَت ربوعه، وأقْوت دياره(

 ).تهمعانيه، وأقفرت حمل
 تدارك التقصري،: باب

                                   
)١( الرتالسد: ق. 
 .العايل املرتفع: الباسق) ٢(
 .خلت من ساكنيها: أقوت الدار) ٣(



 ١٥٠ كتـاب األلفاظ
 عن السهو، ورجع )١(وتاليف التفريط، وتالحق اإلضاعة، وراجع احلق، وفاَء(
 ).اهلفوة
 ركب الِغرَّة،: باب

واقتحم املهالك، وتردى يف املهاوي، وتورط يف الورطات، وارتطم يف (
 ).العثرات، وانهجم على ما مل يعلم، وأخطر بنفسه

 دته،حرَّضين على مو: باب
 ).)٣(ته، وحثَّين على خمادنتهوخ، وحضين على أُ)٢(وبعثين على حمبته(
 أغواه الشيطان،: باب

 ). اهلوى، وفتنه الزيغ، واستهواه النكوب)٤(واستزله(
 جاد له مبا يكفيه،: باب

)حمومنحه مبا يقوته، أعطاه ما يكفيه، ومنحه ما يقوته، )٥(هـله مباعون وس 
 له مبا  ، وأفاده ما يزجيه، وأجازه مبا ينهضه، وأقام أوده، وجادوأعطاه ما يقيمه

 ).يرفده، وأمده مبا يعينه، وأعانه مبا يسعفه
 سالت دموعه،: باب

)كَووهترتبت)٦( ععمت دموعه، وسكبت مقلته،  ، وهجفونه، وفاض
 ).وهطلت عربته

 شد على يده،: باب

                                   
 .رجع: فاَء) ١(
 .البغض الشديد: املقت) ٢(
 .املخادعة: املخادنة) ٣(
 .استدرجه: استزله اهلوى) ٤(
 .كاألطباق، وغريها، كل ما يستعار من منافع البيت: املاعون) ٥(
 . سال قليالً قليالً: وكَف الدمع) ٦(



      كتـاب األلفاظ١٥١ 
لَه يف جواره، وأعقله حبله، وأيده ، وناضلَ دونه، وجع)١(وورى ِمن زنده(

ذلجبيشه، وأمده جبيشه، وأمده مبعونته، ومحاه من أن ي.( 
  يف غباره، ندلَهج: باب

 ).)٢(وصرعه يف صعيده، وأودعه عجاجه، وجلده يف نقعه، وقطره يف قسطله(
 أبدا املكنون،: باب

كنون، وكشف عن وأظهر اخلفي، وأجهر السر، وأعلن املضمر، وأشاع امل(
 ).ىاملغطَّ
 جتديد العهد،: باب

تطرية الوجه، تسلية القلب، اكتحال العني، تفرج اهلم، بلوغ املىن، سكون (
 ).النفس
  مودة الناس،)٣(ىنعاست: باب

)م، واستغىب خالصتهم، واستعطف مقتهم، واستجلب )٤(واستناعهدو 
هم، وفاز لت حمبتهم، ومتكن من خفضيحتهم، واستجرأ هواءهم، وأخذ بقلوم، وحاز

 ).بإخالصهم، وأشرم حبه
 ب،هو نصيع اللَّ: باب

)٥(لوب اللفظ، أصيل الرأي، حصيف احلجىخ(د قَّ، حديد الطرف، متو
 ).احلركات

 ما حلْت عن عهدك،: باب

                                   
 .خرجت ناره: ورى الزند) ١(
 .الغبار: القسطل) ٢(
 .متادى به: استنعى بفالن حب كذا) ٣(
)٤ (متادى: استناع. 
 . مستحكم العقل:حصيف احلجى )٥(



 ١٥٢ كتـاب األلفاظ
)عن ودك، وال شب لْت )١(توال زلتمودتك، وال بد ذَقْتمقتك، وال م 

 ).، وال زِهدت يف خمالطتكِتك صفاك، وال رغبت عن خمالَِّإخاءك، وال غريت
 
  عليهم املذاهب،تيمّع: باب

)متهم املضارب، وتكهمتاملخالب، وتنشبتهم األظفار، وأعوزهم )٢(هموتكد 
املسالك،وجتهمهم الصديق، وحتاماهم احلميم، وجفاهم القريب، وهجرهم  البعيد، 

 ).وأقصاهم ذوو القرىب
 تهم نائبة،عضَّ: باب

)قتهم غارقة، وحلتم )٣(هم قاشورةوغرم شدة، وجرهرتبذْبة، ووغشيتهم ج ،
 ).ِضيقة
 هو باٍن للمجد،: باب

)رق يف الكرم، واسط يف قومه، ذابغسابق إىل الفرع، مسمة، مانع  عن الن
د إىل فروع  ويتصعللحرمي، يتوق إىل العال، ويسمو إىل املكارم، ويتسور إىل الشرف،

 ).ى إىل ذُرى ادالعز، ويترقَّ
 أرخى من عنانه،: باب

)كَّن له ِجفَوأطلق من وثاقه، ونس من خناقه، وأبلعه ريقه، وسانه، وطامن له ن
 ).كنفه، وفَرج كربه

 ،مة مشهودةمكر: باب
وصنيعةٌ مذكورة، ونعمى مأثورة، وأياٍد عظيمة، وهباٌت جسيمة، وصالت (

 ).ريةكث

                                   
 .خلطه:  بالشيءشاب الشيَء) ١(
 ٠)جنب: مكه (٠أى أجبنتهم عن اإلقدام: تهمكهم ت)٢(
 .بدا: والقاشورة من األعوام) ٣(



      كتـاب األلفاظ١٥٣ 
 هو وثيق العهد،: باب

)الس نسرزين احللم، وازن الرأي، صليب اللب، وافر العقل، حتم.( 
 ،كلَّيعيش يف ِظ: باب

)إىل كنفك، ويلجأ إىل ) ١(*رك، ويضوىويستذري بذُراك، ويرتع يف سد
 ).، ويعتصم حببلك، ويأوي إىل جنابك)٢(كهفك، ويلوذ مبآلك

 نذالة النفس،: باب
)فخالعقل، وضعف املروءة، وهن املنة، ورقة العظم، ومهانة األصل، وس 

 ).ولؤم األخالق، ودقة األعراق، ودنس الطبيعة، وخبث املنصب
 ر،يتوقع الِغ: باب

)ّقىب الليايل، وانتظار الدتىب الدهر، وعوابر، وانقالب األيام، وعالد ول، وترقُّب
 ).وتصرف األحوال، ووقوع احلوادث

 ،)٣(هو غَرب اللسان: باب
ع ي، رف)٦(مارة، حاٍم عن جاره بذَّ)٥( مانع ملا وراء ظهره)٤(شديد العارضة(

ي الذم، ال يغفل يف تفكُّ، بعيد اهلمة، وفُّ)٧(همةالنلُ يف تدبر، وال يسهو يف ر، وال يذه 
 ).يف عزممتييز، وال يفرط يف نظري، وال يتعذر يف رأي، وال يهفو يف جرم، وال يفشل 

                                   
 .جلأ: يضو) ١(

 .يضوي: هكذا يف األصل والصواب(*) 
 .املرجع: املآل) ٢(
 . غمض وخفي: غرابتهغَرب اللسان) ٣(
 .حسن الرأي: شديد العارضة) ٤(
 .أي حامي) ٥(
 .الشجاعة: مارةالذَّ) ٦(
)٧ (مةالناحلاجة: ه. 



 ١٥٤ كتـاب األلفاظ
 ترى األثر كالعني،: باب

والغائب كالشاهد، والظن كاليقني، والفحوى كالنجوى، والسر كاجلهر، (
 ).والباطن كالظاهر، والتعريض كالتصريح

 دفعت عنه العار،: باب
)عنه الش كَِفوأمطتبه من الصغار، وحنيته من الو ١(نار، وأخذت( وأبعدت ،

 ).ه الوصمة، وصرفت عنه املنقمةعنه الذَّم، وحسرت عن
 ال أرضى إخاءه،: باب

، وال أركن إىل )٢(وال أمحد صفاءه، وال أثق بوفائه، وال أستنيم إىل مقته(
أُخوته، وال أسترسل إىل إخالصه، وال أخِلد إىل معاشرته، وال أرجو ِذمام خلَّته، وال 

 ).أؤمل بقاء مودته
 ،)٣(قمأت كربه: باب

)تيه)٤(ووقمت  ته، وأصدأت غه، وخسأتعزه، وقذعت أ نجهيته، وأذللت
، وفثأت )٥(بهرصوته، وقمعت صلفه، وخفضت رفعته، وكبحت تطاوله، وكفأت غَ

هنبمشخه، ورددت شو نتبذخه، وطام ترغه، وصبج٦(خوته، وجبهت ع( ،
 ).لهوعوأصدرت ِم

  هذا البلد،نطَأو: باب
ع، ورسخ ذه الناحية، وقطن ذا قام ذا الصقْوبىن ذه الكورة، وأ(

                                   
 .العيب: الوكَف) ١(
 .البغض:  املقت)٢(
 .صغر: قَموَء الرجل وغريه) ٣(
 .أكره وقسره: وقَم الرجل) ٤(
 . كبحت حدته:أي) ٥(
 .الشراب املشوب مباء: الشوب، واخلديعة: الشوبة )٦(



      كتـاب األلفاظ١٥٥ 
 ).، وأرب ذه املدينة)١(السمت، وعدنَ ذا املوضع

 مسقط رأسه،: باب
 ).وقرار منـزله، وحببوحة داره، ومقر قراره، ومرجع قفوله(
 وهبت له األلسن ثناها،: باب

له األقاويل فيه،  ومنحته القلوب حمبتها، وحبته النفوس بودها، وانبسطت(
له، وذاعت احملامد عنه، وسارت  وانتشر مجيل النشر عنه، وشاع حسن الذكر

 .اِلمدح فيه، وحسنت مآثره، وطال الثناء عليه، وكثر الشكر لنعمه
 طوقين اهللا شكرك،: باب

وأوزعين محدك، وأمهين معرفة حقك، وأضين مبفترضاتك، وحتملَ عين (
 ).وفك، وأعاذين من جحود نعمتكجزاك، وبلغين تأدية معر

 مشلين عفوك،: باب
واستقر لدي بالءك، ورست عندي فواضلك، وتأكد عندي معروفك، (

 ).)٢(ووصل إحسانك، ونعشين امتنانك، وعمين طُولُك
 فضيحة ال يغسل عنه عارها،: باب

 *.ولطخة ال يطفَأُ عنه شنارها، وسوَءة ال يفارقه ذمها
 ،)٣(هأقبل على متان: باب

وتسىن يف اضطرابه، وأكب على أموره، وشغل بذات نفسه، وعين مبرمِة (
 ).عيشه
 :)١(من اإلتباع: باب

                                   
 .أقام به: عدن باملكان) ١(

 ٠ذمها: هكذا يف األصل، والصواب(*) 
 .التمادي يف األمر أو التراخي عنه: لوالطُّ) ٢(
 .عارضه يف جدل أو خصومة: ماتنه) ٣(



 ١٥٦ كتـاب األلفاظ
 قبيح شقيح،

كثري نبري، قليل أليل، ضائق ذائق، ضيق ليٌق، شديد أديد، حقري نقري، فقري (
، قليل قتري، وحش فحش، هوقري، خصي قصي، جائع تابع، خبيث نبيث، ثقة تق

ن ليطان، عطشان نطشان، أخرس أضرس، هني لني، حائر بائر، حاسر ذامر، شيطا
 ).عفريت نفريت، حل بل، جسيم عميم، عريض أريض، شرس ضبس، حسٌن بسٌن

 كالم بيِّن املنهج،: باب
 سهل املخرج، مطرد القياس، متفق القرائن، معناه ظاهر يف لفظه، أوله دالٌّ(

النافرة، تستظرف به األبصار الطاحمة، وترد األهواء ه القلوب ـعلى آخره، تستميل ل
ّويقر ،حجالن ل العسريالشاردة، وتستجرسهالبعيد، وي ب.( 

 هذا لقاح تفريطك،: باب
 ).ونتيجة جهلك، وجمتىن تعديك، ومثرة ظُلِمك، وخامتة غوايتك(
 حازم الرأي،: باب

، نافذ البصرية، ماضي العزمية، وموفق التدبري، وثاقب النظر، ومربم العزم(
 ).شديد العزم، حممود التمييز

 موهون القوى،: ابب
مأفون العقل، عاجز احليلة، أعمى البصرية، واهي العزمية، منتشر الرأي، (

 ).مضطرب احلزم، كليل البصر، أعشى اللحظات
 ،)٢(تضوعت زهرته: باب

هم وجهه، ومخد نوره، وتغريت جته، وذهب اؤه، وشحب لونه، وس(
 ).وأظلم ضياؤه، وأسدف سناؤه

 سطع نوره،: باب

                                   
 .شيطان ليطان:  حنو،اإلتيان بكلمة توازن ما قبلها تعزيزاً للمعىن: تباعاإل) ١(
 .انتشرت رائحته: تضوع الزهر) ٢(



      كتـاب األلفاظ١٥٧ 
 ).وأشرقت جته، والحت غُرته، وحملت مسته، وأنارت طلعته(
 ال ثبات لدعواه،: باب

به، وال وال دوام لعهده، وال بقاَء لوصله، وال وفاَء لعقده، وال خلوص حلُ(
 ).هلَّيِتخلُصفاء 
 ،)١(كان ذلك بقدر قَبِسه العجالن: باب

 الشارب، وملح )٤( الطائر، ومذقة)٣(، وركضة القوس، وحسوة)٢(وفُواق الناقة(
 ).البصر، وملع الربق

 عليه رقيب من حمبته،: باب
وحفيظ من كرمه، وحاجز من عقله، ومانع من حلمه، ومثقف من أدبه، (

ومذكٌَّر من لُبه، وحمرك من جوله، وحماسب من نفسه، ومرشد من علمه، ومطالب 
 ).جمدهمن 
 استكمل مدته،: باب

واستوىف أُكُلَه، وتقضى عمره، وبلغ امليقات، وتصرم أجله، وانقضت أنفاسه، (
 ).وحان يومه، ووافاه محامه، واستأثر اهللا به، وعوجل إىل الرمحة

  يف فكري،كنت مصوراً: باب
وممثالً لناظري، وجائالً يف ضمريي، ومتصرفاً مع خواطري، وواقعاً يف (
 ).ي، وحاضراً لومهي، ومسامراً لقليبخلد
 به سالف بالئك، تزيد: باب

وتشفَّع به متقدم إخائك، وتنظم به ماضي معروفك، وتشفَّع به قدمي أياديك، (

                                   
 .النار تؤخذ من معظمهامن شعلة ال: الَقَبس) ١(
 .بتني من الوقتما بني احللْ: الفُواق) ٢(
 .اجلرعة: احلسوة) ٣(
 .اللنب املمزوج باملاء: ملَذْقَةا) ٤(



 ١٥٨ كتـاب األلفاظ
د به سالف تفضِلوتضيفه إىل سائر مننك، وتصله بنظائره من نعمك، وجتدك ،

ّحق آخر نعمتك بأوهلاك، وتلوتشيد به مشكور آالئك، وتؤكد به ما فرط من بر. 
 هدف للمكروه،: باب

 ). للنوائب، وعرضة للمصائب)١(وغرض للمحذور، ونصٌب(
 رتع غري مرتع،: باب

)والذَ بغري ٍعوكرع غري مكرع، ولَجأَ إىل غري ملجأ، وفَِزع على غري مفز ،
لَّ بواٍد غري ذي زرع، وطمع يف غري مص ، وحرطمٍعمالٍذ، واستظلَّ بغري ظلٍّ، وح

على غري مٍصحرما ال ي لَ غري مناٍل، ورامك، وحاورد.( 
 فاضت دموعه،: باب

)واستبقت عبرتمقلته، واغرورقت عيناه، ، )٢(ه تواستهلت مدامعه، وانسكب
 ).وذرفت مآقيه، وأجهش بالبكاء

  ،جُِّش ويريُءبهو ي: باب
ويضر، ويعرف ي ويداوي، وينفع ويكسر وجيرب، ويأسو وجيرح، ويدِو(

حي ،ِمرلي وييِئس، يعطمع ويع، يضِسوينكر، يرفع وينيُءِس ويي ،جودوي بلُخ ،
ِضيسمح وينخفي ويلف، ي.( 

 خافت نفسه،: باب
 باله، وخفقت أحشاؤه، ورِعبوارتاع قلبه، ونِحب فؤاده، وذُِعر جنانه، (

 ).ووِله لبه، وطار عقلُه
 ،ٍد زائدةأيا: باب

)ٌم كاملة، ومواهٌب تامةٌوقسٌم جوجوائز موفية، وِنع ،وعطايا وافرة، ةٌم ،

                                   
الشئ ): بسكون الصاد) (النصب( و٠كل ما جعل علماً: مجع النصاب): بالضم(: النصب) ١(

 ٠املنصوب
 .الدمعة قبل أن تفيض: العبرة) ٢(



      كتـاب األلفاظ١٥٩ 
 ).ومنح تامة

مت الكتاب حبمد اهللا تعاىل وعونه، فله احلمد أوالً وآخراً،وباطناً وظاهراً، على 
وصلى اهللا على سيدنا . آالئه، ونعمه، وجوده وكرمه، وعلى كل حاٍل يف احلال واملآل

جعلنا اهللا من أسرم وحشرنا . د السَّين واألكرم، وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبهحمم
 آمني آمني .....يف زمرم، وغفر ملصنفه وصاحبه وحمرره وكاتبه واملسلمني أمجعني

 .ونعم الوكيل اهللا آمني؛ فإنه بإجابة الدعاء كفيل، وهو حسبنا
 اآلخرة من سنة ست وستني وسبعة ثنني للتاسع والعشرين من مجادىإلوذلك يف يوم ا

 .هجرية
 مت حبمد اهللا




