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 ٣  املقدمة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المقدمة

 :التعريف بالمؤلف
حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن بن بيان بن مساعة بن فروة هو 

 . بن قطن بن دعامة األنباري، وكنيته أبو بكرا
 :والدته ونشأته

 ورد على بغداد وهو ،ولد أبو بكر األنباري سنة إحدى وسبعني ومائتني
 إذ كان والده من كرباء علماء الكوفيني يف عصره، كان ؛ علمصغري، ونشأ يف بيت

مثائة ألف قال أبو علي القايل عنه أنه كان حيفظ ثال. ذكياً فطناً عرف بكثرة حفظه
 وحدث ،أحفظ ثالثة عشر صندوقاً:  فقاله وسئل عن حفظ،بيت شاهد يف القرآن

 ومرض فعاده ،هاأنه كان حيفظ عشرين ومائة تفسري من تفاسري القرآن بأسانيد
كيف ال أنـزعج :  فقال، فطيبوا نفسه،اج والده أمراً عظيماًعأصحابه فرأوا من انز

وروي أن جارية سألته عن  ،وهو حيفظ مجيع ما ترون، وأشار إىل خزانة مملوءة كتباً
مث مضى، فلما كان من الغد عاد وقد صار . إين حاقن: تفسري شيء من الرؤيا، فقال

 .وذلك أنه مضى من يومه، فدرس كتاب الكرماين يف التعبريمعرباً للرؤيا، 
وهذه األخبار، وإن كان مبالغاً فيها، تدل على سعة حفظه وكثرة اطالعه،  

 .كان آية من آيات اهللا يف احلفظ: حىت قيل فيه
ومل يكن ابن األنباري مييل إىل اللهو ومتع احلياة، كان منصرفاً إىل العلم، مل 

له اخلليفة   ولعل قصته يف رد اجلارية اليت اشتراها،مرأة عن البحثيكن قلبه تشغله ا
ومل يكن مييل إىل اإلكثار من األكل، وحينما سئل عن  ،الراضي دليل على ذلك

 . أبقي على حفظي: ذلك، قال
 .ووصف بالبخل، وكان ذا يسار وحال واسعة ومل يكن له عيال

 ، إمالئه يف يوم مجعةحضر جملس(أنه   وكان متواضعاً، حكى الدارقطين
 وأما كان حبان ، أما كان حيان فقال حبان،فصحف امساً أورده يف إسناد حديث

 فأعظمت أن حيمل عن مثله يف فضله وجاللته وهم: قال الدارقطين. فقال حيان
ه ومهه، ـ فلما فرغ من إمالئه تقدمت إليه فذكرت ل، أن أوقفه على ذلكتبوِه



 املقدمة٤ 

مث حضرت اجلمعة الثانية جملسه فقال أبو بكر . وانصرفت ،وعرفته صواب القول فيه
 ملا أملينا حديث كذا يف عرف مجاعة احلاضرين أنا صحفنا االسم الفالين: للمستملي

اجلمعة املاضية، ونبهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا، وعرف ذلك الشاب أنا 
 ).رجعنا إىل األصل فوجدناه كما قال

 ومل يقدح فيه أحد، ، فلم تنله مة؛تقدير واحترام موضع ياربوكان ابن األن
 .كان زاهداً ورعاً من الصاحلني

وكان من أهل السنة  ،وكان على صلة باخلليفة الراضي؛ كان مؤدباً ألوالده
 .حنبلي املذهب

 :شيوخه
 ، واملفسرين، واحملدثني، والقراء، واللغويني،عن كثري من النحاة أخذ ابن األنباري    

 :وأبرز هؤالء الشيوخهم، وروى عن
 .أبو القاسم بن حممد األنباري ) ١(
 .أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب ) ٢(
 .إمساعيل بن إسحاق القاضي ) ٣(
 .أمحد بن اهليثم البزاز ) ٤(
 .أمحد بن سهل األشناين ) ٥(
 .إدريس بن عبد الكرمي ) ٦(
 .احلكيم الترمذي ) ٧(
 .حممد بن يونس الكدميي ) ٨(
 .حممد بن هارون التمار ) ٩(
 .حممد بن أمحد بن النضر ) ١٠(
 .احلسن بن احلباب ) ١١(
 .سليمان بن حيىي الضيب ) ١٢(
 .حممد بن حيىي املروزي ) ١٣(



 ٥  املقدمة

 :تالميذه
، ءا وقر، وحنويني، من لغويني؛درس على أيب بكر وروى عنه علماء كثريون

 : املشهورين منهموسأشري إىل هؤالء مقدماً.  ورواة شعر وأخبار،ومفسرين
 .أبو القاسم الزجاجي ) ١(
 .أبو جعفر النحاس ) ٢(
 .أبو علي القايل ) ٣(
 .أبو الفرج األصبهاين ) ٤(
 .ابن خالويه  )٥(
 .أبو منصور األزهري ) ٦(
 .أبو أمحد العسكري ) ٧(
 .املرزباين ) ٨(
 .املعاىف بن زكريا ) ٩(
 .أبو احلسن الدارقطين ) ١٠(

 :وفاتـه
  . ودفن يف داره، بغداد سنة مثان وعشرين وثلثمائةتويف يف

 :ثقافته
 ،ه معرفة واسعة بعلوم القرآنـكان ابن األنباري متلون الثقافة، فقد كانت ل

 وكان معنياً بالغريب والرواية عن علماء ، والشعر، والنحو، واللغة،واحلديث
 .البصريني والكوفيني واألعراب

 وأبوه يف ناحية أخرى، ومل يكن ميلي من ،وكان ميلي يف ناحية من املسجد
كتاب وإمنا من حفظه، وكان ذلك دأبه يف كل ما وري عنه من العلم يف كتبه 

وقد .  واألشعار، والتفاسري، واألحاديث، واألخبار، وأماليه اللغوية والنحوية،املصنفة
كر كثر الدارسون عليه وحضروا جمالسه اليت كانت خمصصة يف أيام معلومة، فقد ذ

يف يوم الثالثاء من ) األلفاظ(و ) الغريب املصنف(القايل أنه كان يقرأ على أيب بكر 
 .وذكر الدارقطين أنه كان ميلي يف يوم اجلمعة أيضاً. كل أسبوع



 املقدمة٦ 

وعلم ابن األنباري وثقافته وشهرته كانت من األسباب اليت دعت اخلليفة 
 .الراضي باهللا إىل استقدامه لتأديب أوالده

 :مؤلفاته
 ، والنحو، واللغة، واحلديث،خلف ابن األنباري كتباً كثرية يف علوم القرآن

 : من أمهها ما يليواألدب، 
 .ضداداأل) ١ (
 .إيضاح الوقف واالبتداء) ٢(
 .شرح األلفات املبتدآت يف األمساء واألفعال) ٣(
 .يهابشرح خطبة عائشة أم املؤمنني يف أ) ٤(
 .شرح ديوان عامر بن الطفيل) ٥(
 .شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات) ٦(
 .مسألة يف التعجب) ٧(
 .اهلاءات يف كتاب اهللا) ٨(



 ٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ليه أنيبإوما توفيقي إال باهللا عليه توآلت و

احلمد هللا القدمي الدائم، الذي ليس لِقدِمِه ابتداء، وال لدميومته انتهاء، الذي 
 ذرِجِه، وقطعت عِحج ِحكَِمِه، وخصت العقول لطائف ِت األلباب بدائعحج

قول عن عن تفسري صفته، واحنسرت الامللحدين عجائب صنعه، وكلَّت األلسن ع
كُنِه معرفته، ال حتويه األماكن، وال حتده لكربيائه الفكر، محرم على نوازِع ثاقبات 
 ،هوعلى غوائص ساحبات النظر تصوير ،وعلى عوامق الِفطَر تكييفُه ،هالِفطَِن حتديد

ه، قد يئست من استنباط ممتنع عن األوهام أن تكتنهه، وعلى األفهام أن تستغرقَ
اإلحاطة به طوامح العقول، وتراجعت بالصغر عن السمو إىل قدرته لطائف اخلصوم، 
واحد ال من عدد، ودائم البأمٍد، وقائم ال بعمٍد، صادق ال يكذب، وعاملٌ ال جيهلُ، 

 ،ال خيمد ونور ،فْقَدهجٍة ال تذو ب ،ال ميوت وحي ،لٌ ال جيوردومواهب ال وع
 ،ال ميلُّ، وحفظٌ ال وتنكد ِكلُّ، ودؤوبال يذلُّ، وأيٍد ال ت وعز ،عطايا ال تنفد

 الذي ذَلَّت الذي خشعت جلربوته اجلبابرةُ، والعزيز ال يقلُّ، اجلبار يضلُّ، وصنع
ها، ه الصعاب يف حمل ختوم قراِرـلعزِتِه امللوك األِعزةُ، والعظيم الذي خضعت ل

ه رواصن األسباب يف منتهى شواهق أقطارها، مستشهداً بكل األجناس ـوأذعنت ل
ه حد منسوب، ـعلى ربوبيته، وبعجزها على قدرته، وحبدوثها على فطرته، ليس ل

وال مثَلٌ مضروب، وال شيء عنه تعاىل جده حمجوب، فألسن أدلته الواضحة هاتفة 
ه ـ للَدنه اُهللا الذي ال إله إال هو، الذي ال ِعيف أمساع عباده الواعية، شاهدة أ

ه وال والد، الذي ـظاهر، وال ولد له مـمعادلٌ، وال مثل له مماثلٌ، وال شريك ل
 وخزنةً على ، فاختار منهم صفوته فجعلهم أمناء على وحِيِه،خلق اخلالئق بعلمه

 وثبت ،تضحت لديهم صحته وسفراَء بينه وبني خلقه، وجعلهم دعاةً إىل ما ا،أمره
هِقِهم من ، وأمدهم بعونه،يف القلوب حجتم من سائر خلقه مبا دلَّ به على ِصدهوأبان 

 ، واستودعهم يف أفضل مستودع، وأيدهم من احلجج البالغة واآلي املعجزة،األدلة
 حىت ،رحاموأقرهم يف خري مستقر، تناسخهم مكارم األصالب إىل مطهراِت األ

هت نبوةُ اهللا، وأفْضت كرامته إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آِلِه الطاهرين، انت



الزاهر يف معاين كلمات الناس٨ 

فبعثَه بالربهان الواضح والبيان الالئح والكتاب الناِطِق والشهاِب املتألق، على حني 
 ودروٍس من آثار األنبياِء، والناس يف عمى ال ، وطموٍس من السبل،فَترٍة من الرسل
 وال منكراً فيجتنبوه، ففضله صلى اهللا عليه من الدرجات ،فاً فيأتوهيعرفونَ معرو

 ومن املراتِب بالعظمى، وحباه من أقسام كرامِتِه بالقسم األكرم، وخصه من ى،العل
 ومن األتباِع واألصحاِب بالنصيِب األوفِر، فاستنقذ به ،األجزِلظ درجاِت النبوِة باحلِّ

ِة، وأخمد بِه لمع به األهواَء املختلفَة، ودمغَ به سلطانَ اجلهاَء املتفرقَة، وجالاألش
 ،، واجلهلُ والعمى مردوعاً، بشرياً ونذيراً حىت آض الباطلُ  مقموعاً،نريانَ الضاللة

وسراجاً منرياً، يبشر من أطاعه باجلنة وحسن ثواا، وخيوف من عصاه بالنار وما 
فَصدع ، )١(ينِذر من كان حيا وحيق القولُ على الكافرينلحذَّر من عقاا، 
نية، اه بالوحدـ وبلَّغَ ما حملَ، حىت أُذِعن ِهللا بالربوبية، وأُِقر ل،صلى اهللا عليه مبا أُمر

اً مفقوداً، صلى اهللا عليه وسلم وشرف وكرم عفعاش كرمياً حمموداً، ومات موج
 .وعظَّم

إنَّ من أشرف العلم منـزلةً، وأرفعه درجةً، وأعاله رتبةً، : قال أبو بكر
 وتقرم ، وتسبيحهم، ودعائهم،معرفة معاين الكالم الذي يستعمله الناس يف صلوام
وأنا موضح يف : قال أبو بكر. إىل رم وهم غري عاملني مبعىن ما يتكلمون به من ذلك

 ليكون املصلي إذا نظر فيه، عاملاً مبعىن كتايب هذا، إن شاء اهللا، معاين ذلك كله،
الكالم الذي يتقرب به إىل خالِقِه، ويكون الداعي فَهماً بالشيء يسأله ربه، ويكون 
املسبح عارفاً مبا يعظِّم به سيده، ومتبع ذلك تبيني ما تستعمله العوام يف أمثاهلا، 

 بتأويله، باختالف العلماء يف تفسريه وحماوراِتها من كالم العرب، وهي غري عاملة
ستحسن إدخالَه فيه من النحو والغريب واللغة أوشواهِدِه من الشعر، ولن أُخليه مما 

أسألُ اَهللا املعونةَ على .  واجلمع، ليكون مشاكالً الِمسِه، إنْ شاَء اُهللا، والتثنية،واملصادر
 .ذلك والتوفيق للصواِب

حسبنا اُهللا ونعم  :ذلك قولُ الناِس يف ثناِئِهم على ربهمفأولُ ما أبدأ بِه من 

                                     
 .٧٠آية : سورة يس) ١(



 ٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 .)١(الوكيلُ
من ذلك قوله تبارك ، كافينا اهللا: حسبنا اهللا: فمعىن قوهلم: قال أبو بكر

 ومن ذلك قول )٢(، يا أَيها النِبي حسبك اُهللا ومِن اتبعك ِمن الْمؤِمِنني: وتعاىل
 :الشاعر

)٣(ف مهنديفحسبك والضحاك س إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا
 

يا أيها النيب كافيك اهللا ومن : ومعىن اآلية. يكفيك ويكفي الضحاك: معناه
  :)٤(ومن ذلك قول امرئ القيس. اتبعك من املؤمنني

 ى شبع ورينـن غـوحسبك م اً ومسناًـا أقطـأل بيتنـفتم

جزاًء من ربك عطَاًء : منه قول اهللا عز وجلو. أي يكفيك الشبع والري
عطاء كافيا، يقال أحسبين الطعام حيسبين إحساباً إذا كفاين، قال :  معناه)٥( ِحسابا
  :)٦(الشاعر

بِسوفيهن حسن لو تأملت مح  وإذ ال ترى يف الناس حسناً يفوقها
  )٧(:وقال اآلخر. هن حسن كافيوف: معناه

 جبائع ليس  كان  ه إنْ ونحسب  ونقفي وليد احلي إن كان جائعا

  )٨(:وقالت اخلنساء. ونعطيه ما يكفيه: معناه
 ائةُ الوليداـ املِبإذا مل تحِس من أتاهمـار لـيكبون العش

 .حسيبك اُهللا: ومن ذلك قول الرجل للرجل
 ومعىن هذا الكالم احلسيب العامل،:  فيه أربعة أقوال، قال قوم:قال أبو بكر

                                     
 . ١٧٣آية : سورة آل عمران) ١(
 .٦٤آية : سورة األنفال) ٢(
 . على قائلهمل أعثر) ٣(
 .١٣٧ ص : امرئ القيسديوان )٤(
 .٣٦آية : سورة النبأ ) ٥(
 .مل أعثر على قائله)٦(
 . ٢/٢٦٢ ، وهو غري منسوب أمايل القايلالبيت يف) ٧(
 . ١٦ ص : اخلنساءديوان )٨(
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اهللا عامل بظلمك وجماز لك :  فمعناه،حسيبك اهللا: التهدد، فإذا قال الرجل للرجل
  :)١(عليه، واحتجوا بقول املخبل السعدي
الدهر قربك ح وال تدخلنوب ةٌب ـيقومحسيب ها يوماً عليك 

، من قول اهللا الفعلة من اإلمث العظيم: بةوحماسب عليها عامل ا، واحلَ: معناه
 بفتح "وباً كبرياًإنه كان ح": ، وقرأ احلسن)٢( ِإنه كَانَ حوبا كَِبريا: عز وجل

 ين واحلوب بالفتح املصدر، قال نابغة ب،وب بالضم االسماحلُ: احلاء، وقال الفراء
  :)٣(شيبان

 فكان ملكُك حقاً ليس باحلُوِب ةٌ كانـا أئمتناـاك أربعـمن

: حسيبك اهللا فمعناه: إذا قال الرجل للرجل: وقال آخرون. باإلمثأي ليس 
 عطَاًء : احلسيب الكايف، من قول اهللا عز وجل: وقال آخرون. املقتدر عليك اهللا

: ياك اُهللا، وقالواإكايفَّ : حسيبك اهللا، فمعناه: فإذا قال الرجل للرجل، )٤(ِحسابا
وقال . أسأل اهللا أن يكفينيك:  كأنه قال ومعناه معىن الدعاء،،لفظه لفظ اخلرب

حماسبك : حسيبك اهللا فمعناه: احلسيب احملاسب، فإذا قال الرجل للرجل: آخرون
  :)٥(اهللا، واحتجوا بقول قيس انون

 رونهـون اَهللا يستغفـا احملرمـدع
ـُؤلـيتوناديت   يـا ربـاه أول س

 وبهاـح ذنـَاً أنْ تمـومـةَ يـَمبك
لنفسـي ليلى ثـم أنـت حسيبهـا

 واحلسيب هو احملاسب مبنـزلة :قالوا. مث أنت حماسبها على ظلمها: فمعناه
 :أنشد الفراء: الشريب للمشارب، قال أبو بكر: قول العرب

)٦(ائيـ مه إذا أوردتـرويـُوي  رييبـى شـ وال يسقىال أُسقـف

  :)١(قال الراجز.  مشاريبىوال يسق: فمعناه
                                     

 . ١٢٣  ص:ديوان املخبل ) ١(
 .٢آية : سورة النساء) ٢(
 .٧٦ ص : النابغةديوان) ٣(
 .٣٦ية آ: سورة النبأ) ٤(
 .٦٧ ص : قيسديوان )٥(
 .٢/٢٦٣ أمايل القايل البيت يف) ٦(
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 ريـب لك ذي حساِسـَرب ش
ـُواسـي  ليـس مبحمـود وال م

ـَراب   باملــواسي كـاحلـزهشـ
  ميشـي رويـداً مشيـةَ النفـاس

ومن احلسيب . ة وسوء اخللقاملشار:  واحلساس،رب مشارب لك: فمعناه
  )٢(.ِإنَّ اَهللا كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيبا: -عز وجل-قول اهللا 

كافياً، : مقتدراً، ويقال: عاملاً، ويقال: فيه أربعة أقوال، يقال: كرقال أبو ب
مسعت أبا العباس أمحد بن زكريا يقول يف قول اهللا عز : قال أبو بكر.  حماسباً:ويقال
رفع لا) نم( جيوز يف )٣(يا أَيها النِبي حسبك اللَّه ومِن اتبعك ِمن املُؤِمِنني: وجل
 ويكفي من ،يكفيك اهللا:  والنصب على معىن، فالرفع على النسق على اهللا؛نصبوال

 .اتبعك من املؤمنني
 ونعم الوكيل: وقولهم

 :الوكيل: فيه ثالثة أقوال، قال أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء: قال أبو بكر
أال تتخذوا ه معنا )٤(، أَالَّ تتِخذُوا ِمن دوِني وِكيالً: الكايف، كما قال عز وجل

حسبنا اهللا ونعم :  الكفيل واملعىن عندهم:الوكيل: وقال آخرون. من دوين ربا
  )٥(:الكفيل بأرزاقنا، واحتجوا بقول الشاعر

أنينـ فبــت كىرت أبا أروـذك
قٍةـرفُل  مـن قليـٍلوكلُّ اجتمـاٍع

بـــرد أمـور املاضيـاِت وكيلُ
ـِ  راِق قليلُوكـلُّ الـذي بعـد الف

والذي أختار من : قال أبو بكر. كأنين كفيل برد األمور : فمعىن البيت: قالوا
كافينا اهللا ونعم الكايف، فيكون الذي بعد :  وهو أن يكون املعىن،هذا مذهب الفراء

 وخالقنا اهللا ونعم ،رازقنا اهللا ونعم الرازق:  موافقاً للذي قبلها، كما تقول،نعم
خالقنا اهللا : م الراحم، فيكون هذا أحسن يف اللفظ من قولك ورامحنا اهللا ونع،اخلالق

 .ونعم الكفيل، والقوالن اآلخران غري خارجني عن الصواب
*** 

                                     = 
 .١٧٥ص: نوادر أيب زيد) ١(
 . ٨٦آية : سورة النساء) ٢(
 .٦٤آية : سورة األنفال) ٣(
 .٢آية : سورة اإلسراء ) ٤(
 .٣/١٨١ ، للجاحظالبيان والتبينيالبيتان يف ) ٥(



الزاهر يف معاين كلمات الناس١٢ 

 ال حول وال قوة إال باهللا: وقولهم
 وما ،ما للرجل حيلة: معناه ال حيلة وال قوة إال باهللا، ويقال: قال أبو بكر

، قال  مبعىن، وما له حملة،ا له حمالة وم، وما له حمتال، وما له احتيال،ه حولـل
 :الشاعر

 اُء حبيلة األقوامـب القضـذه ال مع القضاِء حمالةٌـما للرج

  :)١(وقال العجاج
 دالةْـز باجلـاجـرك العـوأت د أركب اآللة بعد اآللةْـق

له تسِفراً لَيعنالةْمحم  
 مطروحاً على :ته مجدالً، أيترك: األرض املستوية، من ذلك قوهلم: اجلدالة

 :وكتب اخلليل بن أمحد إىل سليمان بن علي. اجلدالة
ـَةـأبلغ سليم  انَ أين عنـه يف سع

 سخى بنفسي أين ال أرى أحــداً
  ال العجز ينقصـهدرٍٍفالرزق عن قَ

 ِلويف ِغنى غيـر أني لست ذا مـا
 ميوت فقرا وال يبقـى على حـاِل
وال يـزيـدك فيـه حـولُ حمتـاِل

 بكسر امليم، ، وماله حمال، بفتح امليم،ما للرجل محال:  احليلة، يقالُ:فاحلول
وهو شِديد : اىلـماله مكر وال عقوبة، من قوله تبارك وتع:  فاملعىن،إذا كسرت
 .  معناه شديد املكر والعقوبة)٢(الِْمحاِل

 :قال عبد املطلب بن هاشم
 الهـــم إنَّ املــرَء مينـ 
ـْلــنب صـليـبـ  مهال يـغ

ـَع ِحـــاللَكرحلهـنع    فـامن
ـَِو  ـحـالكالـهـم غـدرا ِمحم

٣(:قال األعشى. ال يغلنب مكرهم مكرك: معناه(  
ِن اجملِدفرعٍع يف غُصاِل نباِملح دى عظيمالن غزير 

٤(قال نابغة بين شيبان. عظيم املكر: معناه( : 
                                     

 . ٢/٢٦٩أمايل القايل  )١(
 . ١٣آية : سورة الرعد) ٢(
 . ١٠ ص : األعشىديوان )٣(
 . ٦٤ ص : النابغةديوان) ٤(
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 إنَّ مـن يـركب الفواِحش سرا
كيــف خيلـو وعنـده كـاِتباه 

حيــن خيلـو بسـره غيـر خاِل
ـُه ذو اِملحـاِل ورب شــاِهــداه

 : )١(وقال اآلخر
علـى اخلصــوم فليس خصم أبر 

ـَّس بي ــن أقــواٍم فكـلٌّولبـ
ـُه جـداال  وال خصمــان يغلبـ

ـَ واِلبعـد لـه الشغـاِزأَ  االمح

قد : ال مأخوذ من قول العربمحاِل: ومسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر
ومن . وعرضه ألمر يوبقُه ويهلكه فيه،محلَ فالن بفالن، إذا سعى به إىل السلطان

ال جتعله شاهداً بالتقصري : ، أياللهم ال جتعل القرآن بنا ماحالً: ذلك قوهلم يف الدعاء
 ،القرآنُ شافع مشفع وماحلٌ مصدق) : ومن ذلك قول النيب. لتضييع عليناوا

 ومن محلَ به القرآن كبه اهللا على وجهه يف ،فمن شفَع لَه القرآن يوم القيامة جنا
: وإذا قالت العرب للرجل. ومن شهد عليه القرآن بالتقصري والتضييع:  فمعناه)النار

 .ما للرجل حولٌ: يم، فمعناهما له حمالٌ، بفتح امل
 بفتح امليم، )٢( حاِلوهو شِديد الْم: أنه قرأ  عن األعرجىوروي: قال

قد : ويقال. وهو شديد احلول: املعىن: يدل على الفتح، ألنه قال وتفسري ابن عباس
: وقال أبو جعفر أمحد بن عبيد. ال حول وال قوة إال باهللا: حولق الرجل، إذا قال

بسم اهللا، : بسمل الرجل، إذا قال: ويقال. ال حولق الرجل وحوقل، إذا قال ذلكيق
 : وأنشد أبو عبد اهللا بن األعرايب

 )٣(فيا بأيب ذاك احلبيب املبسمل لقيتهالت ليلى غداةمد بسـلق
 وال حول ،بسم اهللا:  واحلولقة واحلوقلة، إذا قلنا،قد أخذنا يف البسملة: ويقال

 :)٤( قال الشاعر.وال قوة إال باهللا
                                     

 .  مل أهتد لقائله)١(
 .١٣آية : سورة الرعد) ٢(
 .٤٩٨ :هديوان )٣(
 .٢/٢٦٩ أمايل القايل البيت يف) ٤(
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فداك من األقوام كل مبٍلخ حيولق إما ساله العسائلُرف  
يقال قد هيلل : )١(وقال أبو عكرمة الضيب. ال حول وال قوة إال باهللا: أي يقول
قال اخلليل . ال إله إال اهللا، وقد أخذنا يف اهليللة، إذا أخذنا يف التهليل: الرجل إذا قال

حي على الصالة، وقد أخذنا يف احليعلة، إذا : ل الرجل، إذا قالعييقال ح: بن أمحدا
 :  قال الشاعر.أخذنا يف هذا القول

)٢(العيحإىل أن دعا داعي الصالة فَأال رب طيف منك بات معانقي

 : )٣(وقال آخر
 إىل أن حيعل الداعي الفالحااـوما إن زال طيفك يل عنيقً

 بعض ؛ريا، إذا كثر استعماهلم للكلمتني ضمواوالعرب تفعل هذا كث: قال
ل علينا، ربِقال ت: حدامها إىل بعض حروف األخرى، من ذلك قوهلم للرجلإحروف 
: قد أخذنا يف الربقلة، أي: وكذلك قوهلم. د قصد كالم ال فعل معهصال تق: معناه

 . يف كالم ال يتبعه فعل، وهو مأخوذ من الربق الذي ال يتبعه املطر
 تكون احملالة :احملالة تنقسم يف كالم العرب على ثالثة أقسام: الفراءوقال 

احليلة، وتكون احملالة اليت جتعل على رأس البئر مبرتلة البكرة، وتكون احملالة واحدة 
 .ر الظهرقَحمال الظهر وهي ِف
 ،ال حول وال قوة إال باهللا مخسة أوجه من األعراب: يف قوهلم: قال أبو بكر

 وجتعل ، على التربئة،ول وال قوة إال باهللا، على أن تنصب احلول بالال ح: أحدهن
 .  النفي:يسميان التربئة  والباء خرب للتربئة، واخلليل وسيبويه،القوة نسقا على احلول
 وجتعل القوة نسقا ، فترفع احلول بال؛ال حول وال قوة إال باهللا: والوجه الثاين
فَال رفَثَ وال :  كتاب اهللا عز وجل بالوجهني مجيعا يفئعلى احلول، وقد قر

الَ ِفي احلَجوال ِجد وقفُس )واأ، وقر)٤ : الُ ِفيوال ِجد وقفَثُ وال فُسفَال ر 
احلَج .واأوقر :َةفَاعلَّةَ وال شِفيِه وال خ عيالَّ ب )و )٥  لَّةٌ والِفيِه وال خ عيالَّ ب

                                     
 .هـ٢٥٠هو عامر بن عمران، تويف ) ١(
 .١/٦٨  للخليل، بدون نسبة،العنيمعجم  يف البيت) ٢(
 .١/٦٨  للخليل، بدون نسبة،العنيمعجم  يف  البيت)٣(
 .١٩٧آية : سورة البقرة) ٤(
 . ٢٥٤آية : سورة البقرة) ٥(
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، فإذا مل ينسق عليه " وال"ـ ا حيسن فيه الرفع إذا نسق عليه بإمن: قال الفراء شفَاعةٌ
، )١( الـم ذَِلك الِكتاب ال ريب ِفيِه:  كقوله جل وعز، فاختياره النصب،بوال

ال : خرب التربئة، قال ومل يقرأ أحد من القراء) فيه( و،الريب منصوب بال على التربئة
: لفراء أا لغة للعرب، وحكى عن بعضهموزعم ا:  قال أبو بكر.ريب فيه، بالرفع

 : )٢(ال إلَه إالَّ اللَّه، ومن ذلك قول جرير(
  على عمرو ال سالموعمرو بن عمرٍو  يسبين اـنكْ وس جوابا نبئت 

 :وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب
اـجـى لـ ال يبقاحلـرب 
 ار يفـصبـفتـى الـإالّ ال
مـنع ص اـن نــدريا 

ـِـلُخيتـَا الــمحه  راح وامل
 احـدات والفـرس الوقـالنج
ـَا ابـأنـف )٣(راحـن قيٍس ال ب

:  إال باهللا، برفع احلول ونصب القوة، واملعىنال حولُ وال قوةَ: والوجه الثالث
 :)٤( قال أمية بن أيب الصلت. إال باهللا وال قوةَ، إال باهللاال حولٌ

مـم مقيـوا به هلـا فاهـوم  فيهامـأثيـ ت والوـفال لغ
 وترفع القوة ،)ال( إال باهللا، تنصب احلول بـ  وال قوةٌال حولَ: والوجه الرابع

 :)٥(قال الشاعر.  إال باهللا إال باهللا وال قوةٌ ال حولَ:بالباء، واملعىن
دعـى هلا أُإذا تكـون كـريهةٌو

كُذاكـم وجـدبعينهم الصغار  
وإذا حيـاس٦( احليس(يدعى ج ندب 

م يل إن كــــان ذاك وال أبال أُ
 بنصب احلول والقوة مجيعا، ، إال باهللا وال قوةًال حولَ: والوجه اخلامس

 :)٧(واحلول غري منون والقوة منونة، قال الشاعر
                                     

 .٢ -١آية : سورة البقرة) ١(
 .٤٢٥ ص : ابن األعرايبديوان )٢(
 .٥٠٠ص ، وهي يف شرح ديوان احلماسة،األبيات لسعد بن مالك) ٣(
 . ٤٧٧، ٤٧٥  أمية بن أيب الصلت، صديوان) ٤(
 .١/١٥٩ه شرح أبيات سيبوي) ٥(
 .  طعام لذيذه يصنع من،لنب وأقط ومسن: احليس) ٧(
 .١/١٢٠معاين القرآن ) ٧(
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 اـوعقُ نباًرـِ هلا وال شلَـمقي  أالّدودـرمل جـرأت إبلي ب
ال حول وقوة إال :  السقوط من الكالم، كأنه قال:اهامعن) ال: (قال الفراء

 :باهللا، وأنشد الفراء حجة هلذا
 )١(ا ارتدى باجملد مث تأزراـإذا م  وابنِهوانَر مفال أب وابنا مثلُ
 ، من البرنونت القوة، ألن احلول قَووإمنا مل ينون احلول : قال أبو بكر

دت من الوالقوة بع. 
  عنا ذنوبناْصاللهمَّ محِّ: وقولهم

 اللهم طهرنا من ذنوبنا :املعىن: فيه أقوال، قال قوم من أهل اللغة: قال أبو بكر
 : يصف قوائم الفرس)٢( واحتجوا بقول أيب داود اإليادي،وأسقطها عنا

صعاثرٍة غِري صحاٍح النسوِرم  كِّربنصاٍتِح يف مملتقى الع ِبص 
يف : وقوله. افر يشبه النوى، واحدها نسر اللحم الذي يف باطن احل:النسور
:  يف قوائم متجردات ليس فيها إال العظم واجللد والعصب، قالوا:حمصات، معناه

: جردنا من ذنوبنا، وقالوا: اللهم حمص عنا ذنوبنا، فمعناه: فكذلك إذا قال الرجل
 : )٣(  الكَاِفِرينوِليمحص اللَّه الَِّذين آمنوا ويمحق: معىن قول اهللا عز وجل

اللهم حمص عنا ذنوبنا، : وقال اخلليل بن أمحد. وليجرد اهللا الذين آمنوا من ذنوم
حمصت :  عند العرب التخليص، يقالصمحوالَ: خلصنا من ذنوبنا، قال: معناه

وِليمحص اللَّه : معىن قوله تبارك وتعاىل: الشيء أحمصه حمصا، إذا خلصته، وقال
وقال أبو عمرو إسحاق بن . وليخلص اهللا الذين آمنوا من ذنوم:  ين آمنواالَِّذ

نا، واحتجوا بقول بف عنا ذنوشاك:  معناه،اللهم حمص عنا ذنوبنا: )٤(مرار الشيباين 
 : الشاعر يصف ليال
 )٥(ظلماؤه ورأى الطريق املبصر مراؤه ومتحصتحىت بدت قَ

                                     
 .٤/٣٩٨شرح شواهد الكشاف ) ١(
 . ٢٨٥ص:  أيب داود اإلياديشعر) ٢(
 .١٤١آية : سورة آل عمران) ٣(
 . هـ٢٠٥، ت حنو نييكوفمن علماء اللغة ال) ٤(
 . ١٣٥ ، دون نسبة، صالفاخرالبيت يف ) ٥(
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: اللهم حمص عنا ذنوبنا، معناه: خرونوقال آ. وانكشفت ظلماؤه: فمعناه
يد حمص ق: وهو مأخوذ من قول العرب: اللهم اطرح ما تعلق بنا من الذنوب، قالوا

احلبل ميحصم حقد : ويقال. حبل حمص وأملص مبعىن: ويقال. ا، إذا ذهب وبرهص
 وال ي ال خيالطه فيه ون شديداً وفحص يفحص، إذا عدا عدواً،حمص الظيب ميحص

 .ورفت
 اللهم اغفر لنا ذنوبنا: وقولهم

: معناه اللهم غط علينا ذنوبنا، قال: قال قطرب حممد بن املستنري: قال أبو بكر
اغفر : غفره غفرا، ويقالأقد غفرت املتاع يف الوعاء : وهو مأخوذ من قول العرب

تقول : ومسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر. غطه فيه: متاعك يف الوعاء، أي
 إذا نكس يف مرضه، فكأن املرض غطَّى ،قد غفر الرجل يف مرضه يغفر غفرا: بالعر
 :)١( واحتج بقول الشاعر،عليه

ِملْ الكَ أو صاحب احملمومكما يغفر لذي اهلوىرفْخليلي إنَّ الدار غَ
سلوا ربكم أن : ، معناه)٢( واستغِفروا ربكُم: ومن ذلك قوله عز وجل

أَِن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَِطيعوِن يغِفر لَكُم : ومن ذلك قوله. وبكميغطي عليكم ذن
وِبكُمن ذُنم )وغريمها)٥( وهشام)٤(قال الكسائي. يغطي عليكم ذنوبكم: ، معناه)٣  :

يغفر لكم : يف هذا املوضع زائدة، وذهبوا إىل أا مؤكدة للكالم، واملعىن) من(
، واحتجوا )٦( ولَهم ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمراِت: هـ مبنـزلة قولهو: وقالوا. ذنوبكم
يغضوا : ، فاملعىن)٧( قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم: ه عز وجلـبقول

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت : أبصارهم، واحتجوا بقوله عز وجل
                                     

 .١٧٦ ص: املرار الفقعسي، شعرهو ه) ١(
 .٩٠آية : سورة هود) ٢(
 .٤ - ٣ انيتاآل: سورة نوح) ٣(
 . هـ١٨٩علي بن محزة، إمام أهل الكوفة يف النحو، وأحد القراء السبعة، تويف ) ٤(
 . هـ٢٠٩هشام بن معاوية الضرير، أخذ عن الكسائي، تويف سنة ) ٥(
 .١٥آية : سورة حممد) ٦(
 .٣٠ آية :سورة النور) ٧(
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غم مهاٌِمنِظيما عرةً وأَجِفر )ِف: ، قالوا)١ليست يف هذا املوضع مبغضة إمنا املعىنمن  :
       :وكذلك قوله. للتوكيد) نم(وعدهم اهللا كلهم مغفرة وأجرا عظيما، فدخلت 

ِرونَ إلَى اخلَيعدةٌ يأُم نكُمكُن مولْت )ذا بعضهم دون بعض، إمنا )٢ فلم يؤمر ،
 :)٣(ومن ذلك قول الشاعر. ولتكونوا كلكم أمة يدعون إىل اخلري: املعىن
 رفَزـ الالنوفَلُة منه المـأىب الظـياـأهلُـ يعطيها ويسائبـو رغـأخ

: وقال أصحاب املعاين. مؤكدة للكالم) من(الكثري اإلعطاء للنوافل، و: النوفل
 : )٤( قال ذو الرمة. يأىب الظالمة، ألنه نوفل زفر:املعىن

 هنقتتلْ أن ينـاولـإذا ما امرؤ ح
منعن نوِرتبس األقاحي ى يف الثر

 ـِلذَح وال  بني النفـوِسٍةنال إحـب
ِلج ن مضروجـٍة مـن أبصـاِرترنَوفَ

: قال الفراء: قال أبو بكر. وفترن أبصارا مضروجة، فأكَّد الكالم مبن: أراد
يغفر لكم من أذنابكم وعن ،  لَكُم من ذُنوِبكُميغِفر: ه عز وجلـمعىن قول

قد : يغفر لكم من أجل وقوع الذنوب منكم، كما تقول يف الكالم: أذنابكم، أي
وقال . قد اشتكيت من أجل الدواء الذي شربته: اشتكيت من دواء شربته، فاملعىن

ه، ويقال للبيضة غطاه ب: فر، أيغقد غفر الرجل رأسه باِمل: من املغفرة قوهلم: قطرب
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، : معىن قوهلم: )٥(وقال األصمعي.  الغفارة:ا الرأسى اليت يغط

صبغ ثوبك بقرف ا: والعرب يقول الرجل منهم للرجل: اللهم استر علينا ذنوبنا، قال
 غَبقد ص:  يقال؛أستر للوسخ، ويف يصبغ ثالث لغات: غفر للوسخ، أيأالسدر فإنه 
الثوب يصبغويصِبه غههغويصب وكذلك د ،اجللد يدِبغَب غهويدب غهويدب غق غ ون،ه
غالغراب ينِغ وينقوينق غقق احلمار ين وكذلك ،هوينِهق قوينه قال أبو بكر. ق :

                                     
 .٢٩آية : سورة الفتح) ١(
 .١٠٤آية : سورة آل عمران) ٢(
 . ٢٦٧ ، صالصبح املنريانظر عشى باهلة، البيت أل) ٣(
 ١٤٥ ،١٤٤ ص : ذي الرمةديوان )٤(
 . هـ٢١٦هو عبد امللك بن قريب، ت ) ٥(
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 .عن الفراء )١(حكى هذا أبو العباس عن سلمة
*  *  * 

طي لما منعت وال ينفع ذا اللهم ال مانع لما أعطيت وال مع: وقولهم
  دُّ منك الَجدِّالَج

وال ينفع : املعىن ،قال أبو عبيدة القاسم بن سالم: فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر
: ذا الغىن منك غناه، وإمنا ينفعه طاعتك والعمل مبا يقربه منك، واحتج بقول النيب 

 جلدأصحاب اَقمت على باب اجلنة فإذا عامة من يدخلها الفقراُء وإذا ((
وهو مبنـزلة قوله : وإذا أصحاب الغىن يف الدنيا حمبوسون، قال: فمعناه. ))حمبوسون
، )٢(يوم ال ينفَع مالٌ وال بنونَ إالَّ من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم: عز وجل

   دنا زلْفَى إالَّ من آمن وعِملَ وما أَموالُكُم وال أَوالدكُم ِبالَِّتي تقَربكُم ِعن:هـوقول
 وهو الذي تسميه ، احلظ:اجلد يف هذا املوضع: وقال غري أيب عبيد. )٣( صاِلحا
 إمنا ينفعه العمل ؛وال ينفع ذا احلظ منك احلظ:  البخت، واملعىن عندهم:العوام

 وخبت، حظ: لفالن جد يف الدنيا، أي: بطاعتك، وقالوا هو مأخوذ من قول العرب
 :)٤(قال امرؤ القيس
نفسـي إثـر قـومأيايا هلـف  

وقـاهـم جهم ببين أبيهـمـد
 صابوا فلم يهـم كـانـوا الشفـاَء

 العقــاب مـا كـانَِنـيقَشوباَأل
 :)٥(وقال األخطل. هموقاهم حظُّ: أراد

ـأعطاكم اهللا جبهنَ تنصرواًد  إال صغال ج ـدـ بعريدم ـَقـَتحر
 :)٦(ومنه قول اآلخر

  ترى باجلدوِدنـَ مشـما عيـإن لٌوـ نركـ وال يضٍدـَ جبشِع
                                     

 . سلمة بن عاصم، والد املفضل صاحب كتاب الفاخر) ١(
 .٨٩آية : سورة الشعراء) ٢(
 .٣٧آية :  سورة سبأ)٣(
 .١٣٨ ص :ديوانه )٤(
 . ١٠٤ ص : األخطلديوان )٥(
 .٤٥ ، صالبيت أليب حممد اليزيدي يف شعر اليزيديني )٦(
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اجلد يف كالم العرب ينقسم على : ومسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر
 وهو الذي ، احلظ: أبا األم، ويكون: أبا األب، ويكون اجلد:أقسام، يكون اجلد

 كما قال اهللا عز ، العظمة: اجلالل، ويكون اجلد:د البخت، ويكون اجل:تسميه العامة
تعاىل جالل ربنا، واحتج : معناه: ، قال ابن عباس)١(وأَنه تعالَى جد ربنا: وجل

 : بقول الشاعر
 )٢(جاالادي إليك السـقتين األعـس رؤــك إين امدـ جعـرفَّـت

: معناه: )٣(يدوقال الس. ىل غىن ربناتعا:  ربنا، معناهدتعاىل ج: وقال احلسن
 تعاىل عظمة :معناه: وقال غريهم.  تعاىل ذكر ربنا:معناه: )٤(وقال جماهد. تعاىل أمره

 إذا ،قد جد الرجل جيد: يقال: وقال أبو العباس. ربنا، وهذه األقوال متقاربة يف املعىن
صار له جد، وما كنت ذا جد، ولقد جددت وأنت تجا رجل يد . 

 :وأنشدين ابن األعرايب: قال
املرُءولقد جيد قَ وهو مـصـوخي رـ سعيباملرِءي غري ٥(ِر مقص(

. ظَّ الرجل فهو حمظوظ من احلظَّه جداً، وحـأجده اهللا، إذا جعل ل: ويقال
رجل حظيظ : ويقال. ت وأنت حتظظْما كنت ذا حظ ولقد حظَ: وقال أبو العباس

. األمر إذا انكمش فيه، جيد جدا قد جد الرجل يف: ويقال. اجلد واحلظ من ،جديد
قال أبو .  وأنت جتد، ولقد جددت،ما كنت ذا جد: وإذا خاطبت الرجل قلت

 :)٦(أنشدين السدري: العباس
حلطـاملا برتلُـن النج يب األعي

الشبابعهد لقد أبقيت ـ يل حناًز
ـِّي دواعـادين بـواقت  لُـزه الغغي
ما جذكـرك إال ج ــدلُكُ ثُ  يل د 

                                     
 . ٣آية : سورة اجلن) ١(
  .٢٩/١٠٥ ، دون نسبة،تفسري الطربيالبيت يف ) ٢(
 .هـ١٢٧إمساعيل بن عبد الرمحن، تويف سنة هو ) ٣(
 .. هـ١٠٣ة جماهد بن جرب، تويف سن) ٤(
 . ٤٥٧ ، دون نسبة، صشرح القصائد السبعالبيت يف ) ٥(
 .من أصحاب األصمعي، روى عنه ثعلب يف جمالسه) ٦(
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)١(جـلُثـره األ مبنهل حـل يقفـواإن املشيـب إذا مـا حـل زائره

:  بكسر اجليم، ويقال،قد جد القميص جيد: ويقال. جد جيد إذا قطع: ويقال
ء يف إمنا مل تدخل اهلا: قال الفراء: قال أبو بكر.  بغري هاء، وجبة جديد،قميص جديد

جمدود، فلما صرفت عن مفعول إىل فعيل ألزمت التذكري كما : جديد ألن أصلها
 ألن األصل ؛ فتحذف اهلاء، دهني وحليةٌ، كحيل وعني، خضيبكف: تقول العرب

 وحلية مدهونة، فلما صرفت إىل فعيل ألزمت ،ني مكحولةع و، خمضوبة كف:فيهن
: ه الفعل قولكـلفعل واقع عليه، فالذي لالتذكري، ليفرق بني ماله الفعل وبني ما ا

: قال أبو بكر. امرأة كرمية وأديبة وظريفة، والذي الفعل واقع عليه قد تقدم ذكره
هي القنطرة اجلديد ورأيت القنطرة اجلديد بغري هاء، ألن : ومسعت أبا العباس يقول

 ألن الفعل هلا ؛رأيت القنطرة العتيقة باهلاء: ويقال: قال أبو بكر. الفعل واقع عليها
أن من العرب : وزعم الفراء. ة والكرميةب فصارت مبنـزلة األدي،عتقت فهي عتيقة

: ويقال. هذه ملحفة جديدة، فيدخلون فيه اهلاء، وهذه لغة ال يؤخذ ا: من يقول
:  ألن األصل يف خلق اإلضافة، يقال؛ بغري هاء، وهذه ملحفة خلق،هذه جبة خلق

فتك، فلما أفردوه تركوه على ما كان عليه يف أعطين خلق حبلك وخلق ملح
 وجبة أخالق، ،قميص أخالق: ومن العرب من يقول: وقال الفراء: اإلضافة، قال

 ،ها خلقان فيسمى كل موضع م، ألن اخللوقة يف الثوب تتسع؛فيصف الواحد باجلمع
 :  أنشد الفراء.مث جيمع على هذا املعىن

)٢(واقـ مين التكـ يضحراذمـش القـ وقميصي أخ الشتاُءاَءـج

 وجبات ،جبتان خلقان: جبة خلق، قال يف التثنية:  ابنه، ومن قال:التواق
 :أنشدين أبو العالية:  قال أبو العباس.أخالق يف اجلمع
اللت كي أرىـكفى حزنا أين تط

اآلل جيـري عليهمــاكأما و
  فمـا تـريـاينـٍخمد يتلَّ قُرِيذُ

مـن البعد عينرقــٍعا بقـاِنلَ خ 
: د بكسر اجليم ينقسم على قسمنيواِجل. خلقان للعلة اليت تقدمت: فذكر

                                     = 
 .١٤/٩٤ ،األغاين، انظر األبيات حملمد بن حازم) ١(
 .١٩/٧٥، ١٤/١٩ ،الطربيالبيت يف تفسري ) ٢(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٢٢ 

 :بن أيب بكر) ١(أنشدين الزبري: قال أبو العباس:  االنكماش، قال أبو بكر:يكون اجلد
هد ِجا البني قد جدـوملا رأين

سـاًا خماِلسـالم مـررنا فسلَّمنا 
ومل يبق إال أن تزول الركائب 

)٢(وحــواجب  علينا أعني  فـردت

 :، قال الشاعر اهلزلَِع ود يف اجلددِج:  احلق كقولك:دّويكون اِجل
  فاحتجبتد القولُ وِجهزلت )٣(زِلـواهل  دـاِجل فبقيت بني 

د بالكفار  إنَّ عذابك اِجل،وخنشى عذابك((: ومن ذلك قوهلم يف القنوت
ِحلْمهو عامل ِج: ومنه قوهلم. إن عذابك احلق: معناه. ))قهو :ا، بكسر اجليم، معناهد 

 :، والعامة ختطئ فتفتح اجليم، وأنشد الفراءاً حقّاًعامل حقّ
ِجوبني بين عمي ملختلف وإنَّ الذي بيين وبني بين أيب )٤(اد 

يم، قال أبو  بكسر اجل،د منك اِجلدوال ينفع ذا اِجل: قول الناس: والوجه الثالث
 واهللا عز وجل قد دعا الناس ، االنكماش:هو خطأ، ألن اجلد: قال أبو عبيد: بكر

قَد أَفْلَح املُؤِمنونَ الَِّذين هم ِفي صالِتِهم : وأمرهم باالنكماش يف طاعته فقال
، )٦( وا صاِلحايا أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُ:  وقال)٥( خاِشعونَ
       إنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت إنا ال نِضيع أَجر من أَحسن : وقال
:  مث يقول، ويدعوهم إليه،وال جيوز أن يأمرهم باالنكماش: قال أبو عبيد .)٧(عمالً

 ذهبوا إىل ،اجليموال أظن الذين رووا هذا بكسر : قال أبو بكر. ال ينفعهم انكماش
وال ينفع ذا االنكماش واحلرص على :  ولكنهم أرادوا،املعىن الذي ذكره أبو عبيد

البئر : جد بضم اجليموالُ.  وحرصه عليها، إمنا ينفع العمل لآلخرة؛الدنيا انكماشه

                                     
 . هـ٢٥٦األنساب وأخبار العرب، تويف سنة بهو الزبري بن بكار، عامل  )١(
  .٢/١٠٣احلماسة البصرية ) ٢(
 . البيت ال يعرف قائله)٣(
 .١١٧٩ ،شرح ديوان احلماسة، انظر للمقنع الكنديالبيت ) ٤(
 .٢، ١آية : سورة املؤمنون) ٥(
 .٥١آية : سورة املؤمنون) ٦(
 .٣٠آية : سورة الكهف) ٧(
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 :)١( قال زهري.القدمية اجليدة املوضع من الكأل
وناجلُ كحوِضياًؤ دمل ي ايفَّـأث لَّمثَتعاًفْ سيف م ِسعِمر رٍلج 

 :)٢( وهو طرفة،وقال اآلخر
 ٍدبع م محولةُ ما كانتكرمعلَ رض من م لدينكها حرباًدعلى ِج

 . بضم اجليم، إذا كان له جد يف الناس،درجل ج: ويقال
*  *  * 

 اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر: وقولهم
  ِرْو بعد الَكِرْووآآبة المنقلب ومن الَح

 قال . شدة النصب واملشقة، وكذلك هو يف املأمث:وعثاء السفر: قال أبو بكر
 : خياطب جذاما) ٣(الكميت

ـخزيةُموعثاُء واألرحام ح هاوب اـهلُفأين ابنها منكم ومنا وبع 
 الدهس : وهو، من الوعث:يف قطيعة الرحم مأمث شديد، فأصل الوعثاء: فمعناه

: وكآبة املنقلب. شي يشتد فيه على صاحبه، فصار مثال لكل ما يشق على فاعلهوامل
أن يرجع الرجل من سفره إىل منـزله بأمر يكتئب منه أو يرى عند قدومه ما يغمه 

احلور بعد الكور يعين : قال أكثر أهل اللغة: واحلور بعد الكور فيه قوالن. وحيزنه
: من كور العمامة وحورها، وإذا قال الرجلوهو مأخوذ : النقصان بعد الزيادة، قال

اللهم إنا نعوذ بك أن تتغري أمورنا، :  بك من احلور بعد الكور، فمعناهذعوناللهم إنا 
 أن احلجاج بن يوسفب كنقص العمامة بعد كورها وهو شدها، واحتجوا ،وتنتقص

جل  مث بعث به بعد مدة حتت لواء ر،بعث رجال أمريا على جيش، ليقاتل اخلوارج
وما احلور بعد : له احلجاج هذا احلور بعد الكور، فقال:  فقال للحجاج،آخر

 . النقصان بعد الزيادة: الكور؟ قال
اللهم إنا نعوذ : اللهم إنا نعوذ بك من احلور بعد الكور، معناه: وقال آخرون

                                     
 . ٧ ص : ديوان زهري)١(
 . ١٦٠ ص : طرفةديوان )٢(
 . ١/١٦٦:  الكميتشعر) ٣(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٢٤ 

.  وهو االجتماع: بعد أن كنا يف الكور،بك من الرجوع واخلروج عن اجلماعة
 إذا نقضها ،ها ومجعها، وحارهاد إذا ش،كار الرجل عمامته على رأسهقد : ويقال

اللهم إنا نعوذ بك من احلور بعد الكون بالنون، : ورواه بعض أهل العلم. وأفسدها
 كان على : أي،حان بعدما كان: أما مسعت قول العرب: فسئل عن معىن ذلك فقال

رجل حيور حورا إذا رجع، من قد حار ال: يقال.  رجع عنها: أي،ة فحان عنهالمجي
أن لن يرجع، قال : ، معناه)١( إنه ظَن أَن لَّن يحور: ذلك قول اهللا جل وعز

 :)٢(لبيد
  إال كالشهاب وضوئهوما املرُء  إذ هو ساطع بعداداًـ رمورـحي

 :)٣(وقال اآلخر. يرجع رمادا: أراد
  خالًء أصبحت دارنا قفاراً  حماريهـدنان واإللـبعد ع

 :)٤(وقال عمران بن حطان
  وقد بدا الغداةَ يف النقِصوقد حرت كم كربي وابيض مين املفارقـل

 :)٥(وقال اآلخر
وريـ وال حتراِقـ العوــحن  رييـيت فسـاذلـ عِتـ كنإنْ

اللهم إنا نعوذ بك من احلور بعد الكون، : وقال آخرون. وال ترجعي: أي
 بعد الكون على ،ذ بك من الرجوع واخلروج عن اجلماعةاللهم إنا نعو: معناه

فَمن :  كما قال جل ثناؤه،لداللة املعىن عليها) على(فحذفت : االستقامة، قالوا
كْفُراَء فَلْين شِمن ومؤاَء فَلْيش )ومن شاء أن ،فمن شاء أن يؤمن فليؤمن: ، معناه)٦ 

 إذا ،زعموا أن العرب تضمر الشيءو. يكفر فليكفر، على معىن التوعيد والتخويف

                                     
 .١٤آية : سورة االنشقاق) ١(
 . ١٦٩ ص : لبيدديوان )٢(
 . قائلهمل أهتد إىل) ٣(
 . هـ٨٤شعراء اخلوارج، ت أبرز من بن حطان عمران  )٤(
 .٥٢٣، صشرح ديوان احلماسة البيت يف )٥(
 .٢٩آية : سورة الكهف) ٦(



 ٢٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(كان يف الكالم عليه دليل، من ذلك قول الشاعر
وعينإنِْهي مواله ثاب فْ له ور فَـ أنتراه كأنَّ اهللا جيدعه 

.  فحذف الفعل لداللة املعىن عليه،كأن اهللا جيدع أنفه ويفقأ عينيه: أراد
والعني . بز حواري، إذا كان أبيضخ: واحلور عند العرب البياض، من ذلك قوهلم

 الشديدة بياض العني يف شدة سواد :احلوراء: احلوراء فيه ثالثة أقوال، قال أبو عبيدة
وال :  السوداء اليت ليس فيها بياض، قال:العني احلوراء: قال أبو عمرو الشيباين. العني

 يف قول )٢(يكون هذا يف اإلنس إمنا يكون يف الوحش، وكذلك قال سعيد بن جبري
: وقال يعقوب بن السكيت.  السود األعني:، احلور)٣( وحور ِعني: اهللا عز وجل

 :احلور: وقال قطرب.  وكثرة البياض، وكرب املقلة، سعة العني:ر عند العربواحلَ
 احلسنة العني : والعيناء، مجع عيناء:والعني.  كربت العني أو صغرت،احلسنة احملاجر

 :)٤( اخلطيم قال قيس بن.واسعتها
فِص قَانٍةـ بوطُـُا خـأـك  هاـاء بـستض يُءداـ جياُءـعين

لبعض  ر عني، وأنشد وحِي،حور عني: احلور العني فيها لغتان: وقال الفراء
 :)٥(الشعراء

  املسرور سرور عيناُءأزمانَ ري من العني اِحل عيناُءحوراُء
 : وقال اآلخر

  سائرإىل السلف املاضي وآخر ه جآذر حساٍن حٍريإىل ربرٍب
 البيض الثياب، أخذ من :احلواريون:  قال أهل اللغة:واحلواريون فيهم مخسة أقوال

امرأة حوارية من نساء حواريات، إذا كن :  البياض، من ذلك قول العرب: وهو،احلور
 :)٦( قال الشاعر. لبياضهن وبعدهن من قشف أهل البادية؛مقيمات باألمصار فقيل هلن ذلك

                                     
 . ٦/٤٠ ، دون نسبة،احليوانالبيت يف كتاب ) ١(
 . ٢٧/١٢٦لطربي تفسري اانظر ) ٢(
 .٢٢آية : سورة الواقعة) ٣(
 . ١٠٧ ص : قيس بن اخلطيمديوان )٤(
 .٥٩ ، ذيب إصالح املنطق، انظرمنظور بن مرثد األسديالبيت ) ٥(
 . قائلهمل أهتد إىل) ٦(
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 اـه بيتملـذ ا ال يدخلُةٌواريـح رـّا مطهـ يأوي إليههرةٌـمط
 :)١(وقال اآلخر

وال تبكنا إال الكالبالنوابح  غرينافقل للحواريات يبكني  
 :  ااهدون، واحتجوا بقول الشاعر:احلواريون: وقال آخرون

 نـزاحف واريون حني ـوحنن ح
انف جت)٢(إىل املوت منشي ليس فينا

اـامنـحن أناس ميأل البيض هـون
نـامجـامجنا يــوم اللقاء تراس 

: ، معناه)٣( غَير متجاِنٍف إلثٍْم: التمايل، من قول اهللا عز وجل: التجانف
 :احلواريون: ارون، وقال القص:احلواريون: وقال بعض املفسرين. غري متماثل إىل إمث

خاصة أصحاب :احلواريون: وقال الفراء.  امللوك:احلواريون: وقال قوم. ادونالصي 
 . )٤( ))  من أميتالزبري ابن عميت وحواري :)) األنبياء، من ذلك قول النيب 

قد : ذوا من قول العربِخاحلواريون أُ: وقال قطرب. من خاصة أصحايب: فمعناه
حرتالبكرةويقال للعود الذي تدور عليه .  إذا غسلته ونظفته: أحوره القميص: 

 .  ألنه يعود إىل حالته األوىل بعد الدوران؛حمور
* * * 

 قد أذَّن المؤذن: وقولهم
 نوقد سمعت أذان المؤذِّ

م ا، من ِلالم املععإ وقد مسعت ،م بالصالةِللم املع قد أع:معناه: قال أبو بكر
. لمعم ملعأَ: ، معناه)٥( ساِرقُونَثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها الِعري إنكُم لَ: ذلك قول اهللا

وِلِهساللَِّه ور نوأَذَانٌ م )ويف األذان لغتان، . عالم من اهللا ورسولهإو:  معناه)٦
قال .  ومسعت أذين املؤذن، ومسعت األذان واألذين،مسعت أذان املؤذن: يقال

                                     
 .٢/٤٧٠ البحر احمليط انظر ، جلدة اليشكرييبالبيت أل) ١(
 .  بال عزو١/٣٩٤البيتان يف زاد املسري  )٢(
 .٣آية : سورة املائدة) ٣(
 .١/٤٥٧النهاية ) ٤(
 .٧٠آية : سورة يوسف) ٥(
 .٣آية : سورة التوبة) ٦(



 ٢٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(الشاعر
اـينِذنا اَألاجِدـنا يف مسـمسع حىتلصبِح اِء بضوفلم نشعر  

  :)٢(وقال اآلخر
 نيِذ اَألوتـ راعين صإىل أنْ  منهاد بتـاعم قـلة نـولي

*** 
  أآبراهللا أآبر اهللا: وقولهم

اختلف أهل العربية يف : قوليمسعت أبا العباس أمحد بن حيىي : قال أبو بكر
كبري، : كرب مبعىنوأ: اهللا أكرب، معناه اهللا كبري، قالوا: اهللا أكرب، فقال أهل اللغة: معىن

 :)٣(واحتجوا بقول الفرزدق
  بىن لنا السماَءمكـإن الذي س ولُـ وأطزـ أعهم دعاِئاًـبيت

 :)٤(دعائمه عزيزة طويلة، واحتجوا بقول اآلخر: أراد
 متىن رجالٌ أن أموت وإنْ أَمت فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحِد

 :)٥(بن أوس لست فيها بواحد، واحتجوا بقول معن : أراد
 لعمري وما أدري وإين ألوجلُ  أولُدو املنيةُـا تعـنلى أيـع

 : )٦(وإين لوجل، واحتجوا بقول األحوص: أراد
ذَـحالِعر ى وبه الفؤاد موكَّلد 
ماًقسإليك مع الصـدود ألم لُي

 زلـذي أتعـا بيت عاتكة الـي
إين ألمنحـك الصــدود وإنين

: ، قالوا)٧( وهو أَهونُ علَيِه: حتجوا بقول اهللا جل وعزملائل، وا: أراد
وقال النحويون، يعين الكسائي : قال أبو العباس: قال أبو بكر.  عليه هو هني:فمعناه

                                     
 .مل أهتد إليه) ١(
 .مل أهتد إليه) ٢(
 . ٢/١٥٥ ص :ديوانه )٣(
 .  ومل أجده يف ديوانه،٣٠/٢٢٧ب إىل طرفة يف الطربي ونسم البيت) ٤(
 . ومل أجده يف ديوانه٣٠/٢٢٧لطربي  وا٢/٣٠١البيت منسوب لطرفة يف جماز القرآن ) ٥(
 .١٥٢ ص :ديوانه )٦(
 .٢٧آية : سورة الروم) ٧(
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 ألن أفعل ؛)نِم(اهللا أكرب من كل شيء، فحذفت : اهللا أكرب معناه: والفراء وهشاما
فمعناه أفضل وأعقل من غريه،  وأخوك أعقل، ،أبوك أفضل: خرب، كما تقول

 : واحتجوا بقول الشاعر
سراجك أَــ لنا إال ووجهـنو١(ر( أُر البيِتإذا ما ستـو رخنيمل يكن  

 :)٢(وقال معن بن أوس. أنور من غريه: أراد
ا اجملدُـ م إال حيثولُـ أطا نلت

أفضلُولو صـدقوا إال الذي فيك 
فما بلغتاوٍلـن مترٍئـ ام كف 

 دحةً ِم حنوكلغ املهـدونَـوال ب
حتذف يف ) نِم(ومسعت أبا العباس يقول : قال أبو بكر. أفضل من قوهلم: أراد

ن م :أخوك أفضل، مل يقل:  وال حتذف يف مواضع األمساء، من قال،مواضع األخبار
يف مواضع األخبار، ألن اخلرب يدل على أشياء غري ) من(أفضل أخوك، وإمنا حذفت 

 ، وزمان،أخوك قام، دل هذا على مصدر: موجودة يف اللفظ، وذلك أنك إذا قلت
واالسم . أخوك قام قياما يوم اخلميس يف الدار لكي حيسن:  كقولك، وشرط،ومكان

وهو الَِّذي يبدأُ اخلَلْق : معىن قوله: ال حيذف منه شيء يدل عليه، قال ابن عباس
اإلعادة أهون على : ، وهو أهون على املخلوق، أي)٣(  علَيِهثُم يِعيده وهو أَهونُ

املخلوق من االبتداء، وذلك أنَّ االبتداء يكون فيه نطفة مث علقة مث مضغة، واإلعادة 
واإلعادة : وهو أهون عليه معناه: وقال آخرون. كن فيكون: له تكون بأن يقول

 تبارك وتعاىل ليس شيء عليه أهون أهون عليه من االبتداء فيما تظنون يا كفرة، واهللا
املثل األعلى : وقال املفسرون. من شيء، وله املثل األعلى يف السماوات واألرض

 . شهادة أن ال إله إال اهللا
* * * 

 أشهد أن ال إله إال اهللا: وقولهم
ن أنه ال إله بي وأُ،علم أنه ال إله إال اهللاأ: معناه عند أهل العربية: قال أبو بكر

                                     
 .  بال عزو،٤٦٧شرح القصائد السبع ) ١(
 . ١٠ ص :ديوانه )٢(
 .٢٧آية : سورة الروم) ٣(
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ما كَانَ ِللْمشِرِكني أَن يعمروا مساِجد :  اهللا، الدليل على هذا قوله تبارك وتعاىلإال
 كانوا  وذلك أم ملا جحدوا نبوة النيب ؛)١( اللَِّه شاِهِدين علَى أَنفُِسِهم ِبالْكُفِْر

 : )٢(قد بينوا على أنفسهم الضاللة والكفر، قال حسان بن ثابت
  املليِكك عبد أنوأشهد مي ِق بديٍننوراً تلْرِسأُ

شِهد اللَّه أَنه ال : ن أنك عبد املليك، من ذلك قوله تبارك وتعاىلبيأُ: معناه
وإالَّ ه إلَه )ن اهللا أنه ال : سقال أبو العبا: ، قال أبو بكر)٣له إال هوإمعناه بي، 

: قد شهد الشاهد عند احلاكم، معناه: ذلك قوهلمومن : م أنه ال إله إال هو، قاللَعأًو
شِهد :  معىن قوله: )٤(وقال أبو عبيدة. قد بين للحاكم وأعلمه اخلرب الذي عنده

وإالَّ ه ال إلَه هأَن اللَّهوقول أيب : قال أبو بكر. قضى اهللا أنه ال إله إال هو:  أي
اهللا أكرب اهللا أكرب، واحتج :  العباس وأجاز أبو. أحسن مشاكلة لكالم العرب،العباس

، ومل ، حي على الفالححي على الصالةْ: بأن األذان مسع وقفا ال إعراب فيه كقوهلم
 ر اهللا أكرباهللا أكب: ، فكان األصل فيه، حي على الفالِححي على الصالِة: يسمع

حت الراء  وانفت، فألقوا على الراء فتحة األلف من اسم اهللا عز وجل،بتسكني الراء
، كان )٥( الـم اللَّه ال إلَه إالَّ هو: - عز وجل– كما قال ،وسقطت األلف

 فألقيت فتحة األلف على ، اهللا ال إله إال هو، بتسكني امليمأملْ: األصل فيه واهللا أعلم
 :)٦( وسقطت األلف، قال أبو النجم،امليم

ترجالي خبطٍّطُّخ خمتلف  من عند زياد كاخلَأقبلت زف 
كَكأمنا تباِنتا  الملف 

قال .  وأسقطت األلف، فألقى فتحة األلف على امليم،الم ألف: أراد

                                     
 .١٧آية : سورة التوبة) ١(
 . ١٣٩ ص :ديوانه )٢(
 .١٨آية : سورة آل عمران) ٣(
 . ١/٨٩جماز القرآن ) ٤(
 .٢، ١آية : ورة آل عمرانس) ٥(
 .١/٢٨جماز القرآن ) ٦(
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 )١(الْحمد ِللَِّه  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم: رجل من العربقرأ علي: الكسائي
 احلمد على امليم  مث ألقى حركة ألف، ألا رأس آية؛ ألنه أراد أن يسكنها؛ففتح امليم
 ، رجل من العرب سورة ققرأ علي: وقال الكسائي.  وأسقط األلف،من الرحيم
 بكسر مِريٍب الَِّذي: ، وقرأ)٢(مناٍع لِّلْخيِر معتٍد مِريٍب: قولهإىل فلما انتهى 

قط  وأس، الذي، فألقى فتحة األلف على النوننيمريب:  على معىن،الباء وفتح النون
 .األلف

*  *  * 
 أشهد أنَّ محمدا رسول اهللا: وقولهم

والرسول . خبار عن اهللا عز وجلا متابع لإلن أن حممدم وأبيلَعأمعناه : قال أبو بكر
 :ذ من قول العربِخبار الذي بعثه، أُأخ الذي يتابع :معناه يف اللغة
قد جاءت اإلبل ر٣( جاءت متتابعة، قال األعشي:، أيالًس(: 

ضاًر غَ لنا قد أصبحت دياراًييسق لُس والردو عنها القَ أجنفراَءزو
رسوالن، ويف : والرسول يقال يف تثنيته. اإلبل املتتابعة: لساخليل، والر: القود

الرجالن : ومن العرب من يوحده يف موضع التثنية واجلمع، فيقول. لس ر:مجعه
، )٤(إنا رسوال ربك:  يف موضع-وجل عز - والرجال رسولك، قال اهللا،رسولك

نا إ:  الذي قال فيهع، فاملوض)٥(إنا رسولُ رب العالَِمني: وقال يف موضع آخر
. خبار عن موسى وهارونإ ألنه ؛رسوال ربك، خرج الكالم فيه على الظاهر

وحد :  وأبو عبيدة)٦(نا رسول رب العاملني، قال يونسإ: واملوضع الذي قال فيه
إنا رسالة رب العاملني، واحتج يونس بقول :  ألنه يف معىن الرسالة، كأنه قال؛الرسول
 : الشاعر

                                     
 .٢ -١ اآليتان: سورة الفاحتة) ١(
 .٢٥آية : سورة ق) ٢(
 .٤٤ ص :ديوانه )٣(
 .٤٧آية : سورة طه) ٤(
 .١٦سورة الشعراء آية ) ٥(
 .هـ١٨٢يونس بن حبيب البصري، تويف ) ٦(
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)١( وماليا احلضرمي يا ابنفمالك  سريعةً أبا بكر رسوالًفأبلغْ

 :)٢(واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر. رسالة سريعة: أراد
برسوِل لتهم ـ أرس وال  رٍّـبس ن ما حبت عندهموشلقد كذَّب الوا

 :)٣(وال أرسلتهم برسالة، واحتج يونس بقول اآلخر: أراد
ـأال منلغٌـب موالًـرس اًـافـف عين خبيت أهلك اـاهـنته م 
نا رسول رب إ: د فقالإمنا وح: وقال الفراء. نتهاها م أهلك بيترسالةً: أراد
 :)٤(ج بقول الشاعر ألنه اكتفى بالرسول من الرسولني، واحت؛العاملني

 واحي اخلربـم بنـل أعلمه  الرسوريــين إليها وخألكْ
وفصحاء : قال أبو بكر.  فاكتفى بالواحد من اجلمع،وخري الرسل: أراد

 ومجاعة من .أشهد أنَّ حممدا رسول اهللا: العرب، أهل احلجاز ومن جاورهم، يقولون
 : حممدا رسول اهللا، قال أبو بكرأشهد عن :  فيقولون،العرب يبدلون من األلف عينا
 : أنشدنا الزبري بن بكار: أنشدنا أبو العباس قال
قال الوشاة هلند عنصاِر تنام ٥( وتنساين أنسى هوى هنٍدولست(

 :)٦(وقال قيس انون. أن تصارمنا: أراد
ـُهبأيـا ِش  راعي فإنين ليلى ال ت
هاك جيــد عيناها وجيدفعيناِك

ـَّ مـن و اليـوملِك   لصديقٍةحشي
عظـم الساق منِكسوى ع ندقيق  

 :)٧(، فأبدل من اهلمزة عينا، وقال أيضاسوى أنَّ: أراد
 لىفما هجرتك النفس يا ليل عن ِق

ـْتأَ م بأرضـها ليلى أن ألُبـرض
 هان قلَّ منك نصيبـ وال عهـتلَـقَ

وما ذنب ليلى عطوى األرض ِذن هايب
                                     

 .١٧/٣٠املخصص ) ١(
 .١١٠ ص :ديوانه )٢(
 .١١٠ ص :ديوانه )٣(
 .١/١٤٦ديوان اهلذليني ) ٤(
 . ٤٥٥ص ،شرح القصائد السبع) ٥(
 .٢٠٦ ص :ديوانه )٦(
 . ٧١، ٦٨ص :ديوانه )٧(
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 . أن، فأبدل من اهلمزة عينا: دأرا
أشهد أن : اتمع عليه: أشهد أن حممدا رسول اهللا، ثالثة أوجه: ويف قوهلم

أشهد أن حممدا لرسول اهللا، إذا كان يف خربها : حممدا رسول اهللا، وجيوز يف العربية
وال جيوز أن يبدل . إن حممدا: أقول: وأشهد إنَّ حممدا رسول اهللا، على معىن. الالم

 . من األلف إذا انكسرت عينا، إمنا يفعل ذلك ا إذا انفتحت
 ،احملمدون يف الرفع:  يقال يف مجعه على السالمة؛ثالثة أوجهعلى وحممد جيمع 

. احملامد واحملاميد: واحملمدين يف النصب واخلفض، ويقال يف مجعه على التكسري
مد يحم :لنيب  يقال يف تصغريه إذا مل يكن امسا ل؛هويصغر على ثالثة أوج

ومحيدِمي،وم حيد باجلمع بني ساكننيم . 
* * * 

 حيَّ على الصالة: وقولهم
: هلم وأقبل، فاملعىن: معىن حي يف كالم العرب: قال الفراء: قال أبو بكر

 وسكون الياء ، لسكوا؛وفتحت الياء من حي: هلموا إىل الصالة وأقبلوا إليها، قال
 إذا ذكر الصاحلون ((: )١(ومنه قول عبد اهللا بن مسعود. ليت ولعل:  كما قالوا،قبلها

ه هالً: وفيه ست لغات. قبلوا على ذكر عمرأف: معناه. )) بعمر الًفحي بعمر، فحي 
: والوجه الثالث.  بعمر، بفتح الالم بغري تنوينلَفحي ه: والوجه الثاين. بالتنوين
هوالوجه الرابع.  بغري تنوين،لالم بعمر، بتسكني اهلاء وفتح الَفحي :ه بعمر، لْفحي 

: والوجه السادس. مر إىل عنلَفحي ه: والوجه اخلامس. بفتح اهلاء وتسكني الالم
لَفحي هبالتنوين، نصبه على املصدر، كأنه قالفحي هالً: فمن قال.  على عمرن  :
. بيها خبمسة عشر تش؛ مفتوحتنيلَفحي هل بعمر، جعل حي وه: ومن قال. فمرحبا
فحيهل بعمر، نوى : ومن قال.  بعمر، سكن اهلاء، لكثرة احلركاتلَفحيه: ومن قال

أقبلوا :  على عمر، أرادنلَفحي ه: ومن قال. خ بخب: تسكينهما مجيعا، كما تقول
 .هلموا إىل ذكره:  إىل عمر، أرادنلَفحي ه: ومن قال. على ذكر عمر

* * * 
                                     

 .١/٤٧٢النهاية ) ١(
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 على الفالححيَّ : وقولهم
هلموا إىل الفوز، : معناه: فيه قوالن، قال مجاعة من أهل اللغة: قال أبو بكر

: قد أفلح الرجل، إذا أصاب خريا، من ذلك احلديث الذي يروى: يقال: وقالوا
))استفلحي برأيِك((

 :)٢(فوزي برأيك، قال لبيد:  ، فمعناه)١(
لْقَ ع كانَن محلَـفد أَـولق تعقلي  املَّ  تكن  إنْ اعقلي 

وأُولَِئك هم :  وهو أصدق قيال- عز وجل-ومنه قول اهللا. ولقد فاز: معناه
هلموا : حي على الفالح، معناه:  وقال آخرون.هم الفائزون:  معناه،)٣( املُفِْلحونَ
 : عند العرب والفالححلَوالفَ:  اجلنة، قاليف اقبلوا على سبب البقاء : أي،إىل البقاء

 : أنشدنا أبو العباس أمحد بن حيىي:  قال أبو بكر،قاءالب
)٤(هع م ال فالححـ والصبيواملس هع س  اهلموم من   همٍّ لكلَّ

 مع أبيات )٥(وهي لألضبط بن قريع: قال أبو بكر. ال بقاء معه وال خلود: أراد
 :)٦(إا من أول ما قيل من الشعر وقال لبيد: بعدها، ويقال

 اِحـم الربـالعـُ مهـَدركأَ  الفالِح مدركان حيـو كـل
 : )٧(وقال عبيد بن األبرص

 األريب  عدخ وقد يـضعِف ح بالـلَفْ فقد ي مبا شئتفلحأَ
 :وأُولَِئك هم املُفِْلحونَ: معىن قوله: وقال أصحاب البقاء. فهذا من الفوز
ار، مسي  األكّ:ح والفالَّ،السحور: لفالح عند العرب واحوالفلَ. هم الباقون يف اجلنة

 :  قال الشاعر.يشقها:  ألنه يفلح األرض، أي؛بذلك
ِلقد عمخيلُت ك أين الصحصـإنَّ ال حباحلديِدحديد لَفْ ي١(ح( 

                                     
 .٤/٦٦غريب احلديث ) ١(
 .١٧٧ ص :ديوانه )٢(
 .٥آية : سورة البقرة) ٣(
 .٣٨٣الشعر والشعراء ) ٤(
 .٣٨٢الشعر والشعراء ) ٥(
 .٣٣٣ ص :ديوانه )٦(
 . ١٤ ص :هديوان )٧(
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 :)٢(ي، وقال ابن أمحراِرملكَ اُ:والفالح أيضا. يشق: أي
 ماراـ هلا حوقـ يسالحوفّ  فيه الزيتلُـ تكيلٌطْهلا ِر

* * * 
 قد توضأ الرجل للصالة: وقولهم

 وقد أخذ في الوضوء للصالة
خذ من الوضاءة  أُ، وحتسن:معىن توضأ يف كالم العرب تنظف: قال أبو بكر

 من أوجه وضاء، قال ،حسن:  أي.ءاوجه وض:  النظافة واحلسن، يقال:وهي
 :الشاعر
)٣(اُءـض ِومهه وأوجحـمراجياٍةـ ذوو أناِلـ الفعميحاـمس

، وكل من غسل عضوا من أعضائه  وضاءةًؤضو وجه الرجل يؤضقد و: يقال
:  معناه،)٤( )) أوا مما غيرت النارتوض :)) فقد توضأ، الدليل على هذا قول النيب 
اغسلوا أيديكم، ونظفوها من الزومة، وذلك أن مجاعة من األعراب كانوا ال ه

  علينا من رحيها، فأمر النيب  أشدهافقد: أيديهم من الزهومة، ويقولونيغسلون 
من غسل ((:  أنه قال)٦( عن قتادة)٥(وروى األصمعي عن أيب هالل. بتنظيف اليد منها
 الناجي عن )٧(بن منصور عباد ومن ذلك ما روى أبو عبيدة عن  . ))يده فقد توضأ
. ))ينفي الفقر، والوضوء بعد الطعام ينفي اللَّممالوضوء قبل الطعام ((: احلسن أنه قال

إال أنَّ الوضوء للصالة ال يجإال ما أمجع املسلمون عليه من املضمضة ،ى منهز 
 اسم املاء الذي يتوضأ : وبفتح الواو،واالستنشاق وغري ذلك، فالوضوء بضم الواو

                                     = 
 .١٨١شرح القصائد السبع ) ١(
 . ٧٥: شعره) ٢(
 .١/٣٩٧أمايل املرتضى ) ٣(
 .٥/١٩٥النهاية ) ٤(
 . هـ١٦٩هو حممد بن سليم الراسيب، روى عن احلسن وابن سريين وقتادة، تويف سنة ) ٥(
 . هـ١١٧قتادة بن دعامة، تويف سنة ) ٦(
 .هـ١٥٢عباد روى عن عكرمة وعطاء واحلسن، تويف سنة  )٧(
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حور بفتح السني،حوربه، وكذلك السحر به اسم ال: بضم السني، والسذي يتس .
 :)١(ب، قال الشاعره التل: اسم احلطب والوقود:والوقود

فأمسوا والناِرقود وٍرـ كفلُّـوك ها يف مستقريف جهنم صائر 
 :)٢(وقال جرير. فأمسوا حطب النار: أراد

أهوىأم باجلُ ن وقودا برامتِي أراكنية ِمنودا أُن مدافع 
 : وقال اآلخر

 ريناوـد للمتنـ اجملودـوق أرٍض ) ٣( يفاِع وأججنا بكل
 :وقال اآلخر

 فردا كشاة البقرِِ املطروِد إذا سهيل الح كالوقود
 :)٤(وقال اآلخر

 ودـ يل الوق لو أضاَءزرةُـوح  موسى  إيلَّ املوقدان  ب حلَ
وأجاز النحويون أن يكون الوضوء والسحور : قال أبو بكر. أراد اللهب

 .  وهو املعروف عند الناس، مصادر، واألول هو الذي عليه أهل اللغة،لوقود بالفتحوا
 قد تيمم الرجل: وقولهم

: م يف اللغةوأصل تيم. معناه قد مسح التراب على يديه ووجهه: قال أبو بكر
مقصد، فمعىن تيم :ح به، قال اهللا عز وجلقصد التراب فتمس : َوا اخلَِبيثمميوال ت

 :)٦(وال تعمدوا، قال الشاعر: ، فمعناه)٥( نه تنِفقُونَِم
  فسارواا بلداًـه أهلُمـَّتيم وبـ لع آنسةٌاِنـويف األظع

 :)٧( بلدا، قال امرؤ القيسلهاقصد أه: معناه
                                     

 .٢٠١ ص : كعب بن مالكديوان )١(
 . ٣٣٧ ص :ديوانه )٢(
 . ٤٣٩لبيت يف شرح القصائد السبع  ا)٣(
 . ٢٨٨ ص :جرير، ديوانه) ٤(
 .٢٦٧آية : سورة البقرة) ٥(
 .مل أهتد إليه) ٦(
 .٣١ ص :ديوانه )٧(
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اِلـ عها نظر أدىن داِربيثرب اـه وأهلُعاٍتِرتيممتها من أذْ
وقال خ١(دبةفاف بن ن(: 
إن تكفَها خيلي قد أصيب صميمعداًم على عيين تيمممالكات  
، )٢( فَتيمموا صِعيدا طَيبا: وقال اهللا عز وجل. تعمدت مالكا: معناه

 : وجه األرض، قال الشاعر:اقصدوا وتعمدوا، والصعيد: فمعناه
نجالترائِبع تقطَّ والرؤوس ٣(ف( مه وغسلُ الصعيدمهقتلى حنوطُ

وال :  الرجل وتأممته وتيممته، إذا قصدته، قال اهللا عز وجلتمأم: ويقال
اماحلَر تيالب نيآم )وقال الشاعر.وال قاصدين: ، فمعناه)٤ : 

متميبعريي غَ صدر ير٥( بلداه( إين كذاكإذا ما ساءين بلد  
 

 قد استنجى الرجل: وقولهم
 ما : قد متسح باألحجار، وأصل هذا من النجوة، والنجوة:معناه: قال أبو بكر

 طلب النجوة من األرض ،ارتفع من األرض، فكان الرجل إذا أراد قضاء احلاجة
:  أي يطلب مكانا مرتفعا، كما قالوا:قد مر فالن ينجو: ليستتر ا، فكانوا يقولون

 مسي احلدث  مث، والغائط ما اطمأن من األرض: يطلب الغائط: أي،قد مر يتغوط
.  إذا فعل ذلك،نجي إجناءقد أجنى الرجل ي: ويقال.  واألصل ما ذكرنا.جنوا وغائطا

النجوة يف كالم  و.  أو غسل املوضع باملاء، إذا متسح باألحجار،وقد استنجى الرجل
، )٦( فَالْيوم ننجيك ِببدِنك:  ما ارتفع من األرض، قال اهللا عز وجل:العرب
 :  فاليوم نلقيك على جنوة األرض، وأنشد الفراء:معناه

  بنجوٍة رفعنا عن مسيٍلوموىلً ال ألو يكونَنا أنْيب أَاٍرـوج
                                     

 . ٦٦ص: شعره) ١(
 .٤٣آية : سورة النساء) ٢(
 .مل أهتد إىل القائل )٣(
 .٢آية : املائدةسورة ) ٤(
 ..مل أهتد إىل القائل)٥(
 . ٩٢آية : سورة يونس) ٦(
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 :)١( وهو أوس بن حجر،وقال اآلخر
يدفَيكـاد عـهم ـنقـام اِح بالر 

واملستكــنكم قرواِح ميشي ِبـن
 هبدي ه األرِض فويقفٍّـِس مداٍن
ـفمبنجـوتٍهـن كم ـنِهفِل مبح 

 :)٢( قال الشاعر.الدرع: والبدن
 بغاٍتس فيها مترى األبدانَ يناِص احلَبلَ واليعلى األبطاِل

* * * 
 قد استجمر الرجل: وقولهم

 احلجارة :مار عند العربواِجل. قد متسح باألحجار: معناه: قال أبو بكر
 ،إذا توضأت فاستكثر((: ديث الذي يروى وبه مسيت مجار مكة، ومنه احل،الصغار

.  وهي احلجارة الصغار،متسح بوتر من اجلمار:  ، معناه))وإذا استجمرت فأوتر
 :)٣( إذا رمى مجار مكة، قال عمر بن أيب ربيعة :جمريار تقد مجر الرجل جيم: ويقال

 ٍرـاظـ نر منظر كالتجمِي أرفلم أقبلن ذا هوىجـوال كليايل احل
وي٤(أفلنت إذ هوى، وقال املؤمل: ىرو(: 

  الفىت إال أا تسحرهي الشمس  السحراحسن قبلها تومل أر مشساً
ــرامه جـبعيـين وأنَّ اهللا حول رمتلَ اجلمار فَ باحلصى يوميته 

* * * 
 قد صلَّى الرجل: وقولهم

تنقسم يف كالم العرب على والصالة .  قد دعا وسأل ربه:معناه: قال أبو بكر
 كما قال اهللا عز ،تكون الصالة املعروفة اليت فيها الركوع والسجود: ثالثة أقسام

، ومن ذلك قول كعب بن )٥(أُولَِئك علَيِهم صلَوات من ربِهم ورحمةٌ: وجل

                                     
 . ١٦، ١٥ ص :ديوانه )١(
 .  ومل أجده يف ديوانه،٨/٣٨٠القرطيب ، كعب بن مالكهو ) ٢(
 . ٤٥٩ ص :ديوانه )٣(
  .٢٢/٢٤٥األغاين  )٤(
 .١٥٧آية : سورة البقرة) ٥(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٣٨ 

 : )١(مالك
وسقى عظامهمالغمام صلّ لُِب املسة عليهم من فتيى اإلله 

 : وقال اآلخر
ـ كربرميـ مط وشفيعاعهـصلي على حيىي وأشي )٢(اع 

أتيت النيب ((:  قال)٣(وي عن ابن أيب أوىفومنه احلديث الذي ر لصدقة 
))اللهم صل على آل أيب أوىف: عامنا فقال

)٤(
 :وتكون الصالة.  ترحم عليه: فمعناه، 

ه، ألنه ال ركوع وال سجود ـعاء ل الد: الصالة على امليت معناه:الدعاء، من ذلك
إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب، وإن كان ((: ومن ذلك قول النيب . فيها

 يدعو هلم بالربكة، ومنه قوله  ،، معناه)٥( )) وإن كان صائما فليصلِّ،مفطرا فليأكل
 :))معناه))إن الصائم إذا أكل عنده الطعام صلَّت عليه املالئكة حىت ميسي ، :

 :)٦(ه املالئكة، ومنه قول األعشيدعت ل
عا والوج أيب األوصابب جنا ربـي

عـاج مضط األرِض فإنَّ جلنِبنـوماً
 د قربت مرحتالـ بنيت وقولُـتق

  فاغتمضييِتلَّ الذي ص مثلُعليِك
 :)٧(وقال األعشي

 مـتا خـا وعليهـرزهـأبـف
 ـمسـها وارتنى علـى دوصلَّ

 اـهوديـ يهافـ طاَءـوصهب
وقـابلها الـريـحـِّ يف د  هان
 :)٨(وقال األعشي أيضا

 ها بيت الدهر ال يربحهلا حارس حبت صلَّى عليها وزمزماوإن ذُِ
                                     

 . ٢٦١ ص :ديوانه )١(
  .٨٤التغازي واملراثي ، لبكري بن معدانالبيت ) ٢(
 .هـ٨٧، تويف سنة  روى عن النيب ،عبد اهللا بن أيب أوىف) ٣(
 . ٣/٥٠النهاية راجع ) ٤(
 .٣/٥٠النهاية راجع ) ٥(
 .٧٣ ص :ديوانه )٦(
 .٢٨ ص :ديوانه )٧(
 .٢٠٠ ص :ديوانه )٨(



 ٣٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 . دعا هلا بالسالمة: معناه
 قد صام الرجل: وقولهم

 قد أمسك عن الطعام والشراب، وكل من :معناه يف اللغة: قال أبو بكر
من ذلك قوله .  فهو عند العرب صائم،ام والشراب أو عن الكالمأمسك عن الطع

خيل صيام، إذا : يقال.  صمتا:، فمعناه)١(إني نذَرت ِللرحمِن صوما: عز وجل
 :)٢(كانت قائمة بغري اعتالف وال حركة، قال الشاعر
تعلُ وخيلٌ العجاِجحتت اللُّك ماج   صائمٍةر غي وخيلٌ صيامخيلٌ

الساِئحونَ : سائح، لتركه الطعام والشراب، قال اهللا عز وجل:ويقال للصائم
تاِئباٍت : وقال يف موضع آخر. الصائمون: ، فالسائحون)٣( الراِكعونَ الساِجدونَ
 : )٥(وقال أبو طالب.  صائمات:، معناه)٤( عاِبداٍت ساِئحاٍت

 رةًطْ قَ ال يذوقونَائحنيـسوبال ِلـِ العوامراتكاِتـرم والـل
* * * 

  الرجلَعَآقد َر: وقولهم
 إذا احنىن من ،قد ركع الشيخ: يقال.  قد احنىن:معناه يف اللغة: قال أبو بكر
 :)٦(الكرب، قال لبيد

ى عليها األصابعنح العصا تزومـل
 راكعمـا قمتلَّ كأنـي كُبِدأَ

  منييتتي إن تراخـ ورائسـألي
 ـتض اليت م القروِن أخبارربخأُ

 : وأنشدنا أبو العباس: قال
 احلـ وصلَ إنْ البعيد حبالَلْوص هـعطَ قَ إنْ القريب وأقصـبلَ

                                     
 .٢٦آية : سورة مرمي) ١(
 .١١٢ ص :لنابغة الذبياين، ديوانهالبيت ل) ٢(
 .١١٢آية : التوبةسورة ) ٣(
 . ٥آية : سورة التحرمي) ٤(
 .، ومل أعثر عليه يف ديوانه ق هـ٣، ت عبد مناف بن عبد املطلب، عم النيب  هو)٥(
 . ١٧٠ ص :ديوانه )٦(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٠ 

يوماًتركـع والدهـر قد فَ رع١(ه( وال تـاِدعـ ع الفقيــرأنْلَّك  
 . لعلك أن تنخفض وتنحين: فمعناه

* * * 
 د الرجلَجقد َس: وقولهم

قد :  قد احنىن وتطامن ومال إىل األرض، من قول العرب:معناه: قال أبو بكر
 :)٢( إذا خفضت رأسها لتركب، قال الشاعر،سجدت الدابة وأسجدت

نصرانةٌكما سجدت ِف مل تحن ت وأسجوكلتامها خردها رأس 
 ذلك  وخنل سواجد، ومن، إذا مالت، وخنلة ساجد،قد سجدت النخلة: ويقال

 :)٤(، قال الفراء)٣( والنجم والشجر يسجداِن: قول اهللا جل وعز
 حىت ينكسر الفيء، ويكون السجود ،يستقبالن الشمس ومييالن معها: معناه

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد : ل هللا، كقوله عز وجللعلى جهة اخلشوع والتواضع والتذ
 ومن ِفي اَألرِض والشمس والْقَمر والنجوم والِْجبالُ والشجر لَه من ِفي السمواِت

ابوالدو )٦(، على جهة التواضع والتذلل خلالقها، قال الشاعر)٥(: 
عـمتم املس أص الطرِفعـخاش  هرفعـ ال يخِرـد املنـَاجـس

 :)٧(خاضعا ذليال، وقال اآلخر: أراد
ِهراِتج يف حقلْ البلُِّض تٍعـجبم ِر للحواِفجداً فيها سمكْترى اُأل

 :كقول الشاعر، ويكون السجود على معىن التحية. خاضعة ذليلة: أراد
اوةـ برب منـزلةَصرـ عوبنيت دقَر الغ إىل بقيع النخيلنيـب

                                     = 
 .٣٨٣الشعر والشعراء ، مها لألضبط بن قريع) ١(
 .٤٤٥نصاف  واإل،١٠٤، ٢/٢٩كتاب ، الأبو األخزر احلماينهو ) ٢(
 . ٦آية : نسورة الرمح) ٣(
 .٣/١١٢معاين القرآن ) ٤(
 . ١٨آية : سورة احلج) ٥(
 .٣٤ ص :ديوانه، سويد بن أيب كاهلهو ) ٦(
 .٦٦ ص :ديوانه، زيد اخليلهو ) ٧(



 ٤١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

ملكاً تديـن١(ِدجست و له امللوك(  اًمِلس مين ذو القرنني جدقد كاَ
حتييه، وذلك أم كانوا يف ذلك الزمان، إذا أراد الرجل منهم أن حييي : أراد

 مبنـزلة املصافحة لنا ، فكان السجود هلم يف ذلك الزمان،هـأخاه ويعظمه، سجد ل
: ، فيه ثالثة أقوال)٢( وخروا لَه سجدا: اليوم، من ذلك قول اهللا عز وجل

:  ألن املعىن؛اهلاء تعود على اهللا تعاىل، فهذا القول ال نظر فيه أن تكون :أحدهن
 التحية كأنه :اهلاء تعود على يوسف، ومعىن السجود: وقال آخرون. خروا هللا سجدا

 أبا تعمس: قال أبو بكر.  ال سجود عبادة، حتيةجوددا سجوخروا ليوسف س: قال
 املرور، :معىن اخلرور يف هذه اآلية :وقال األخفش. ذا القول وخيتارههالعباس يؤيد 

 .  الوقوع والسقوط:وليس معناه: قال
* * * 

 قد استنثر الرجل: وقولهم
 : قد أدخل املاء يف أنفه، ويقال لألنف عند العرب:معناه: قال أبو بكر

أنفه: وهي؛أدخل املاء يف نثرته: ثرة، أيـ استفعل من الن:ثرـرة، فاستنثْـالن  .
 إذا ،أدخل املاء يف أنفه، وكذلك استنشق الريح:  معناه،لرجلوكذلك استنشق ا

قد تنشق الرجل، إذا أدخل ذلك يف : وقد يقال. استفعل: أدخلها يف أنفه، واستنشق
 :)٣(قال الشاعر. أنفه

على احلُ عنه املسعدونَوقد غاب ب
 ِبكْ الر واستشفى برائحِةقـَّتنش

 جوِهـ يبكي لش باملرِجترٍبـومغ
 رضهاأ  من حنِوبذا ما أتاه الركْإ

* * * 
 ب الرجلوَّقد َث: وقولهم

 أن :قد عاد إىل الدعاء واإلعالم باألذان، والتثويب معناه: معناه: قال أبو بكر
، وذلك أنه  ألنه دعاء إىل الصالة ثانياً؛الصالة خري من النوم، وإمنا مسي تثويباً: تقول

                                     = 
 .، وكالمها بال عزو٢٩٥، األضداد ١٩٢املقصور واملمدود للقايل ) ١(
 .١٠٠آية : سورة يوسف) ٢(
 .١٠/١٨٢األغاين ، علية بنت املهديهي ) ٣(
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 مث دعا إىل ،الفالح، كان هذا دعاء إىل الصالة حي على ،حي على الصالة: ملا قال
قد :  العودة، يقال:والتثويب عند العرب معناه. الصالة خري من النوم: ذلك فقال
.  عاد إليه: أي،قد ثاب إىل املريض جسمه: ، ويقال عاد إيلَّ: أي، مايلثاب إيلَّ

لكُفَّار ما كَانوا هلْ ثُوب ا:  اجلزاء، من ذلك قول اهللا عز وجل:ويكون التثويب
 :)٢(قال الشاعر. زي الكفار يف فعلهم وعملهم ما فعلواهل ج: ، معناه)١(يفْعلُونَ

 والًـ رسا حنٍشـ أبلغْـأال أب إىل الثواِبجيُءـ ال تالكـفم
 . إىل اجلزاء: معناه

*  *  * 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك: في ابتداء الصالة: وقولهم
 لك يا ربنا من األوالد والصاحبة تنـزيهاً: سبحانكمعىن : قال أبو بكر

 :  ميدح عامرا ويهجو علقمة)٣( نـزهناك، من ذلك قول األعشي: أي،والشركاء
ِرـاخـ الف من علقمةَسبحانَ  هاءين فخرـا جـ ملولُـأق

 االستثناء، من ذلك قوله :ويكون التسبيح.  هللا من فخر علقمةتنـزيهاً: أراد
م هلُدعقال أَ: ، معناه)٤(  أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَوال تسبحونَقَالَ: عز وجل

 :  الصالة، من ذلك احلديث:ويكون التسبيح.  هال تسبحون، هال تستثنون:قوالً
))من صالته، ومنه قول : ، معناه)٥( ))بحته  يروى عن احلسن أنه كان إذا فرغ من س

من : ، معناه)٦( فَلَوال أَنه كَانَ ِمن املُسبِحني: -يالوهو أصدق ق-اهللا عز وجل 
 :)١(، قال أبو عبيدة)٧( ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك: ومنه قوله. املصلني

                                     
 .٣٦آية : سورة املطففني) ١(
 .٤٥٥، صالنقائض ، سلمة بن احلارثهو ) ٢(
 .١٠٦ ص :ديوانه )٣(
 .٢٨آية : سورة القلم) ٤(
 . مل أقف على احلديث) ٥(
 .١٤٣آية : سورة الصافات) ٦(
 .٣٠آية : سورة البقرة) ٧(



 ٤٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

. نطهر لك أنفسنا:  ونصلي لك، ونقدس لك معناهكحنمد: معىن نسبح لك
 أي ؛رك لكنب: نصلي لك، ونقدس لك حنمدك و:نسبح لك: وقال غري أيب عبيدة

 :)٢(تباركت يا ربنا، وقال الشاعر: نقول
كما شبرلدانُ الِوقاملقَ ثوب ِسد فأدركنبالساِق يأخذنَه سا والن 

قال . رك هلميب: كما خرق الولدان ثوب العابد الذي يقدس هلم، أي: معناه
 لوال ذلك ألحرقت ((: ث الذي يروى النور، ومنه احلدي:ويكون التسبيح: أبو بكر

 :السبحات: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر. )٣( ))سبحات وجهه ما أدركت من شيء 
 ومنه .)٤(سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً: ومن التنـزيه قول اهللا تعاىل. النور

 ،سبحانك: وقال الفراء: ، قال)٥( ناسبحانك ال ِعلْم لَنا إالَّ ما علَّمت: قوله تعاىل
ان يف موضع حبسبحت هللا تسبيحا، فجعل الس:  كأنك قلت،منصوب على املصدر
كفرت عن مييين تكفريا، مث جعل الكفران يف موضع التكفري، : التسبيح، كما قالوا

 :)٦(كفرت عن مييين كفرانا، قال زيد بن عمرو بن نفيل: تقول
ِةـ الربربيفرد ـ صم واحدد 
ـَّنا سوقبلَ  دم واجلُ اجلـوديحب

سبحاناً ذي العرِشبحانَس له يدوم  
سـِ نعـوذُبحانـاًبحانـه مث س ِه ب

 ، فقال أبو زكرياء حيىي بن زياد الفراء؛)اللهم(واختلفوا يف معىن : قال أبو بكر
 ،رتك، فتركت العرب اهلمزةا مبغفيا اهللا أمن: معىن اللهم: وأبو العباس أمحد بن حيىي

فأسقطت، ورمبا ) يا( واكتفي به من ، وصار كاحلرف الواحد،فاتصلت امليم باهلاء
 : أنشدين الكسائي:  قال الفراء،يا اللهم اغفر لنا: فقالوا) يا(أدخلت العرب 

ماـويل كلـ تق أنِْكـا عليـوم  اـ مم يا الله أو صليِتِتـسبح

                                     = 
 .١/٣٦جماز القرآن ) ١(
 .١٠٤ ص : القيس، ديوانهئمرالبيت ال) ٢(
 .٢/٣٣٢ص  يف غريب احلديث،يةالنها) ٣(
 .١آية : سورة اإلسراء) ٤(
 .٣٢آية : سورة البقرة) ٥(
 . ٥/٢٢٤ ، جالبحر) ٦(
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 لَّماس علينا شيخنا مدردا
 : وأنشد قطرب

)١(اـمهم يا اللهـا اللـ يولُـأق  اـَّملَم أَـا معظـإين إذا م
: يا اهللا، قاال: اللهم معناه:  وعمرو بن عثمان سيبويه،وقال اخلليل بن أمحد

 :والدليل على صحة قول الفراء وأيب العباس). يا(فجعلت العرب امليم بدال من 
 . للهمعلى ا) يا(إدخال العرب 

حبمدك نبتدئ وحبمدك نفتتح، فحذف الفعل : وحبمدك، أي: ومعىن قوهلم
 : ، معناه)٢( فَأَجِمعوا أَمركُم وشركَاَءكُم:  كما قال عز وجل،لداللة املعىن عليه

 :أنشدنا أمحد بن حيىي. وادعوا شركاءكم
مـقَت٣(حاًـ ورماًـ سيفاًلَّد( ورأيتوغىـ يف الِكـ زوج 

 : أيضا وأنشدنا أمحد بن حيىي. وحامال رحما: معناه
 اًـه لغطـ من لألحشاِءتسمع )٤(اددـَ وبأةًـْس جليديِنـول

 :)٥(وأنشد الفراء. وترى لليدين: أراد
ـَوزججنوالعيونا احلواجب  اًـ يوم برزنَإذا ما الغانيات 

 . وكحلن العيونا: أراد
* * * 

 كدُّلى َجتبارك اسمك وتعا: قولهم
تطهر، والقدس :  تقدس، أي:معىن تبارك: فيه قوالن، قال قوم: قال أبو بكر

 الطهر، : هو املاء املطهر، وروح القدس معناه: الطهر، واملاء املقدس:عند العرب
 :)٦( الذي طهر من األوالد والشركاء والصاحبة، وقال الشاعر:والقدوس

                                     
 .٣٤١اإلنصاف )  ١(
 .٧١آية : سورة يونس) ٢(
 .٢/٥١املقتضب )  ٣(
 .٢/٢٥٩أمايل املرتضى ) ٤(
 .١٥٦ص ديوانه،البيت للراعي النمريي،  )٥(
 .٦٨ ص ديوانه،رؤبة، الرجز ل) ٦(



 ٤٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

دعوترب القُِة العز دعاَء وسادم ناـ الناقوس ال يضرب 
يسبح ِللَِّه ما ِفي السمواِت وما ِفي : -وهو أصدق قيال-قال اهللا عز وجل 
ه اهللا، ومن ـزني: الطاهر، ومعىن يسبح هللا:  معناه)١( اَألرِض املَِلِك القُدوِس

معىن : وقال قوم. وس بفتح القاف، وبه قرأ أبو الدينار األعرايبدالقَ: العرب من يقول
واالسم فيه .  الربكة تكتسب وتنال بذكر امسك: أي؛تفاعل من الربكة: تبارك امسك
 وسم بكسر ، إذا ابتدأت ا، واسم بضم األلف،اسم بكسر األلف: أربع لغات

 : )٢( وسم بضم السني، قال الشاعر،السني
 اـاركـ إيثِهـ ب اُهللاكرـَآث مباركاًيـم ساكـ أمسواُهللا

 :)٣(وقال اآلخر
ـا أعجبنـنوعامـقَا ممـدهِر وِقىن أبا السمِحـكيضابس هم

 همحلْ ي عظٍم لكلِّمبتركاً
 :)٤(وقال اآلخر

 هملَع ت على طريٍقتدرقد وهمورة سـل سـكيف  الذي باسِم
 : شاعرعال جاللك وارتفعت عظمتك، وقال ال: كدتعاىل ج: ومعىن قوهلم

 )٥(جاال السسقتين األعادي إليكرؤـ إين امكدـ جعـفَّرـَت
 . ترفع جاللك: معناه

* * * 
 وال إله غيرك: وقولهم

ك، تنصب األول  غريوال إله: فيه أربعة أوجه يف النحو، أحدهن: قال أبو بكر
له إك، ف غريلهوال إ: والوجه الثاين.  مرفوع على خرب التربئة: وغريك،على التربئة
وال إله غريك، تنصب غريك، لوقوعها يف : والوجه الثالث.  وغري به،يرتفع بغري

                                     
 .١آية : سورة اجلمعة) ١(
 .١/١٥٤ املقاصد النحوية ،هو أبو خالد القناين  )٢(
 .١٦اإلنصاف ) ٣(
 .نوادر أيب زيد ، رجل من كلبالبيت منسوب ل) ٤(
 .، والبيت غري منسوب٢٩/١٠٥الطربي ) ٥(
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 فلما أحللت غريا يف حمل إال نصبتها، ،وال إله إال أنت:  كأنك قلت،)إال(موضع 
 حللوهلا يف ؛ما جاءين إال أنت، فتنصب غري: ك، على معىنريما جاءين غَ: أجاز الفراء
ما لَكُم من إلٍَه  و ،)١(  اللَِّههلْ ِمن خاِلٍق غَير: ز الفراء أيضاوأجا. حمل إال
رغَيه )على معىن،)٢  :فتنصب غريا ،هل من خالق إال اهللا، وما لكم من إله إال هو 

 :  أنشد الفراء.إذا حلت يف حمل إال
ثُ أن كَهل غريهلكت وأر األشرأكاِثوِكـ امللحرب ٣( األمواِلر(

 :  أيضا)٤(وأنشد الفراء.  األشررثُهل إال أن كَ: أراد
ال عيبفيها غري ش اـ عينهِةلَهِعكذاك الطِيتاق هالًر شع هايون 

 :)٥(وقال الراجز
  يابن األكرمني والداغريك مل يبق إال اجملد والقصائدا

له إ ورفع إله، فري بنصب غَرك، غيوال إله: والوجه الرابع. مل يبق إال أنت: أراد
وال إله إال أنت، وقال :  حللوهلا يف حمل إال، كأنه قال؛ وغري تنصب،يرتفع بغري

   :أله، ومن قر على النعت إل"غري" خفض ،ِهما لَكُم من إلٍَه غَيرمن قرأ : الفراء
هرإلٍَه غَي نا لَكُم مم،  ألن التأويل نعتا إلله يف التأويل،،"غري"جعل  :ما لكم إله 
وكذلك . هغري ر اللَِّهاِلٍق غَيخ لْ ِمنه ،خمفوضة على النعت للفظ خالق:غري  .

 ألن ؛رفع غريا على النعت، لتأويل خالق، هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه: ومن قرأ
 .  اهللا غريهل خالق: التأويل

*** 
  الرجيِممن الشيطاِن  العليِم بالسميِعأعوُذ: وقولهم
 لتباعده من ؛ أن يكون مسي شيطانا: أحدمها؛يف الشيطان قوالن: قال أبو بكر

 قال نابغة بين .بعيدة: طون، أيطون ونوى شدار ش: خذ من قول العرباخلري، أُ
                                     

 .٣آية : سورة فاطر) ١(
 .٨٤آية : هودسورة ) ٢(
 . والبيت غري منسوب ،١٢/١٧٧الطربي ) ٣(
 . والبيت غري منسوب، ١/٣٨٣عاين القرآن م) ٤(
 . مل أقف عليه) ٥(



 ٤٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(شيبان
فأضحتبعدما و وٍنـشط داٍرـت بلَصـع ال تـ وال تعادود

خذ من قول  لغيه وهالكه، أُ؛يطاناشلشيطان مسي أن يكون ا: والقول الثاين
 :)٢( قال األعشي.قد شاط الرجل يشيط، إذا هلك: العرب

قد نطعنِهِل فاِئر يف مكنوِن العي نا البطلُ يشيط على أرماِحوقد
 املرجوم :أن يكون معناه:  أحدهن؛والرجيم فيه ثالثة أقوال. وقد يهلك: أراد
 : واألصل،طبيخ وقدير:  كما تقول العرب، إىل الرجيم فصرف عن املرجوم،بالنجوم

 مقتول وجمروح، فصرفا عن : أصلهما،مطبوخ ومقدور، وكذلك جريح وقتيل
 :)٣( قال امرؤ القيس.مفعول إىل فعيل

جِلع م أو قديٍرواٍء ِشصفيف منضٍج بِني من اللحِمهاةُلَّ طُظف
أن يكون : والوجه الثاين. يلمقدور معجل، فصرف عن مفعول إىل فع: أراد
لَِئن لَّم :  املشتوم املسبوب، فيكون من قول اهللا عز وجل: أي؛ املرجوم:الرجيم

كنمجِه َألرنتت )معناه،)٤  :ألشتمنك وألسبومنه احلديث الذي يروى عن عبد . كن
ال : ، فمعناه)٦( ))ربي  ال ترمجوا ق((:  أنه أوصى بنيه عند موته، فقال)٥(لبن مغفَّااهللا 

أن يكون : والوجه الثالث. ال تقولوا عنده كالما سيئا مسجا: تنوحوا عند قربي، أي
 املطرود، إذا قالت :وامللعون عند العرب. عون، وهو مذهب أهل التفسريل امل:الرجيم
: على الكافر لعنة اهللا، فمعناه: طرده اهللا، وكذلك: لعن اهللا فالنا، فمعناه: العرب

 :ليه طرد اهللا، أنشدنا أبو العباسع
نــي اللَّج كالـورق الطيـرعليـهروى أَ لوصل قد وردتوماء

                                     
 .٣٤ ص  ديوانه،)١(
 .٤٧ ص  ديوانه،)٢(
 .٢٢ ص  ديوانه،)٣(
 .٤٦آية : سورة مرمي) ٤(
 .  هـ٦١ أو ٦٠ أو ٥٧صحايب، تويف سنة ) ٥(
 .٤/٢٩٠غريب احلديث ) ٦(
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)١( اللعيـِن كالـرجِل الذئـِبمقـام عنـهطا ونفيـت به القَتـرعذَ

 . كالرجل املطرود: معناه
* * * 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم: وقولهم
 ، جمد اهللا: وامليم، سناء اهللا: والسني، اهللا اُء:اءالب: قال احلسن: قال أبو بكر

 امسان :الرمحن الرحيم:  وقال ابن عباس. أرق من الرمحن: والرحيم، الرقيق:والرمحن
 العاطف على خلقه : والرحيم، الرقيق: أحدمها أرق من اآلخر، فالرمحن،رقيقان
 الراحم، :ة، والرحيم جمازه عند العرب ذو الرمح:الرمحن:  قال أبو عبيدة.بالرزق
 :)٢(ندمان وندمي، وقال الشاعر:  فقالوا،الن وفعيلعورمبا سوت العرب بني فَ: قال

فإن كنتر اسقيندماين فباألكِب ن 
ن يسـوءه املؤمني أميــرلعـلَّ

ـْوال ت  ِمـلِّـثَ املتـين باألصغـِرِقس
ـَ ِم املتهـــدـِقســوتنادمنا باجل

 :)٣(ثابتوقال حسان بن 
ال أخدشوال باجلليِس اخلدش 

ِقلَ يف فَ دماِن النأهوى حديثَ
ديي خيشى ندميي إذا انتشيت 

  الغرِداملغرِد  وصوت  الصبِح
 ، ومعنامها واحد،جيوز أن يكون مجع بينهما على جهة التوكيد: وقال قطرب

، )٤( طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِهوما ِمن دابٍة ِفي اَألرِض وال : كما قال اهللا جل ثناؤه
 :)٥(والطريان ال يكون إال باجلناح، واحتج بقول عدي بن زيد

قد فَ وبني الليِلبني النهاِر   بِهخفاَءال صراً ِموجعل الشمس الص
على جهة التوكيد، وقال أبو العباس يف ) بني( فأدخل ،بني النهار والليل: أراد

 ألن الطريان يكون ؛ ولكنه دخل،ليس توكيدا ري ِبجناحيِهوال طَاِئٍر يِط: هـقول
                                     = 

 .٣٢٠ ص ديوانه، ،للشماخالبيت ) ١(
 . ١/٢٨٢شرح املختار من لزوميات أيب العالء ،  نضلةلنعمان بن عدي بنالبيت ل) ٢(
 . ١٥٠ ص  ديوانه،)٣(
 .٣٨آية : سورة األنعام) ٤(
 . ١٥٩ ص  ديوانه،)٥(



 ٤٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ومن الناس برجليه، أال ترى ،باجلناحني ويكون بالرجلني، فطريان الطائر جبناحيه
ومسعت أبا العباس أيضا .  مسرع برجليه:زيد طائر يف حاجته، معناه: أنك تقول

 فجاء معه بالرحيم العريب، ، ألن الرمحن عرباين؛إمنا مجع بني الرمحن والرحيم: يقول
 :  يهجو األخطل)١(وأنشد جلرير

 كم تد أو تشروا عباَءلن تدركوا اجملَ
  هجرتكمِنيسون إىل الِقـأو تترك

 باخلزأو جتعلوا الينبوت مرانا ض 
 محان قربانالبهم ركم صـومسح

* * * 
 سمع اهللا لمن حمده: وقولهم

: محده، واهللا سامع على كل حال، وكذلكمعناه أجاب اهللا من : قال أبو بكر
 : أجاب اهللا دعاءك، وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب: مسع اهللا دعاءك، معناه

)٢(يكون اهللا يسمع ما أقول  دعوت اهللا حىت خفت أن ال

 .جييب ما أقول: معناه
*** 

 التحيات هللا والصلوات والطيبات: وقولهم
 السالم، واحتجوا :التحيات:  قال قوم؛ة أقواليف التحيات ثالث: قال أبو بكر

وإذا سلم عليكم، واحتجوا :  معناه)٣( وإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيوا: ه تعاىلـبقول
 :)٤(بقول الكميت
أال حـا يـ عنيِتيـل بـوهاـينِدـا ممينا مسلِّ بقوِلأس 

أنعم : هـيا فيقال لحامللك، وذلك أن امللك كان ي: التحيات: وقال قوم
صباحا أبي٥( اللعن، واحتجوا بقول عمرو بن معدي كربت(: 
دـ جبنِهـِيتحتى ـخ علـأني ىتـان حـا إىل النعمهريـسأُ

                                     
 .١٦٧ ص  ديوانه،)١(
 .١٢٤ يف نوادر أيب زيد ،لشمري بن احلارث الضيبالبيت ) ٢(
 . ٨٦آية : سورة النساء) ٣(
 .٢/١١٤: شعره) ٤(
 . ٧٥ ص  ديوانه،)٥(
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 البقاء هللا، واحتجوا :التحيات معناه: وقال قوم. حىت أنيخ على ملكه:فمعناه
 :)١(بقول زهري بن جناب الكليب

ـ أهـــ إنْأبـنـيلك 
 من كـل ما نـال الفــىت

  سـا أوالدــمتكُوتـركْ

 هم بني لكتـفـإين قـد بني 
 هــه إال التـحيـتلِْنقـد 
 ـَه وريّـــمكُ زنـادداٍت

 :لـ كما قال عز وج، معناها الرمحة:والصالة. إال البقاء فإنه ال ينال: معناه
بن رم اتلَوص ِهملَيع لَِئكةٌأُومحور ِهم )م: ، معناه)٢عليهم رمحة من ر .

اخلَِبيثَات ِللْخِبيِثني : والطيبات من الكالم هللا، كما قال عز وجل: والطيبات معناه
ِبنيِللطَّي اتبِبيثَاِت والطَّيِبيثُونَ ِللْخوالْخ )اخلبيثات من الكالم للخبيثني :  ، معناه)٣

 ذلك مما يليق م :من الكالم للطيبني من الرجال، أي والطيبات ،من الرجال
 .ويشاكلهم

 اكحيَّاك اهللا وبيَّ: ومن التحيات قولهم
 قال ؛ مخسة أقوال،اكويف بي.  مثل ما يف التحيات،يف حياك اهللا من األقوال

 اًدعب: لة قوهلمنـزوهو عند العرب مب:  كمعىن حياك، قال،بياك معناه: الفراء
وسالبعد ودخلت الواو عليه ملا خالف لفظه، ومن ذلك احلديث : فالسحق هو،اًقَح 

 احلل، دخلت الواو عليه ملا : ، البل هو)) يف حل وبل ((: الذي يروى عن العباس
 :)٤(خالف لفظه، ومن ذلك قول عدي بن زيد

ناي وماًـذبـا ك قوهلَيـوألف ِهــيش لراِهدمت األدميـوق
 :)٥(وهو طرفة، ومثله قول اآلخر.  نسق عليه ملا خالف لفظه، هو الكذب:فاملني
ين ويبعدـ عأَـن منه ينُمىت أد  مالكاًيـ عمايل أراين وابنـفم

 :)١( ملا خالف لفظه، ومثله قول اآلخر وهو احلطيئة،فنسق يبعد على ينأ
                                     

 .١٠١اسة البحتري مح) ١(
 .١٥٧آية : سورة البقرة) ٢(
 .٢٦آية : سورة النور) ٣(
 .١٨٣ ص  ديوانه،)٤(
 .٣٧ ص  ديوانه،)٥(



 ٥١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

أال حبذا هندوأرض ا هند   وهندا النأيأتى من دو والبعد 
وقال علي بن .  وهو يف املعىن واحد،نسق النأي على البعد ملا خالف لفظهف

حياك اهللا وبوأك منـزال، فتركت العرب  : معناه،حياك اهللا وبياك: )٢(املبارك األمحر
:  كما قالوا، فيكون بياك على مثل حياك، ليزدوج الكالم،اهلمز وأبدلوا من الواو ياء

 ليزدوج مع العشايا، وكما قال ؛، فجمعوا الغداة غدايا))إنه ليأتينا بالعشايا والغدايا((
 ألنه ؛موزورات: ، أراد)٣( )) ارجعن مأزورات غري مأجورات ((:  للنساءالنيب 

 :)٤( ليزدوج مع مأجورات، كما قال الشاعره فهمز،من الوزر
 يناخيلط باجلد منه الرب واللِّ ٍةــ أبوبِجالَّ وٍةـ أخبياِكـَّهت

حكيت للفراء :  ليزدوج مع األخبية، قال سلمة بن عاصم،اب أبوبةفجمع الب
حياك اهللا : )٦( وأبو مالك)٥(وقال أبو زيد . ما أحسن ما قال: ما قال األمحر فقال

 :حياك اهللا وقربك، واحتج أبو زيد بقول الشاعر:  معناه،وبياك
)٧( ومرفِق من عبيٍدوما كان أمر هـ ويكيلُهي زادـيببات يـف

 :)٨(وقال اآلخر
ختبٍطومب ييطارقاً إذ جاَءت   وأحسنتمثواه ما يهوى وأسررت 
  :واحتج أبو مالك بقول الشاعر. قربت: أراد
بـْبالكَ اـا هلم إذ نـزلوا الطعامـًينامااَءـ وامللحد٩( والس( 

واحتج بقول معىن بياك قصدك بالتحية، : وقال ابن األعرايب. قرب هلم: أراد
                                     = 

 .١٤٠ ص  ديوانه،)١(
 .هـ١٩٤صاحب الكسائي، تويف سنة ) ٢(
 .١/٥٠٣ ه يف السنن، ابن ماجرواه) ٣(
 .٤٧٢االقتضاب ، القالخ بن حبابهو ) ٤(
 .هـ٢١٥، تويف سنة ٢١٥ري، تويف سنة وس األنصاسسعيد بن أهو ) ٥(
 .عمرو بن كركرة األعرايب، كان حيفظ لغات العربهو ) ٦(
 .٢٧ ، صاألمثال أليب عكرمة) ٧(
 .هيوقد أخل به شعره بطبعت. ٢٥القحيف العقيلي يف األمثال أليب عكرمة هو ) ٨(
 .٤٥٥ ، صجمالس ثعلب) ٩(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥٢ 

 :الشاعر
 )١( اللئيِمِز اللَِّحاَءـى عطـأعط ِمـا متيـا أخـيينبا تمل
 :)٢(واحتج بقول اآلخر. ملا قصدناه: أراد

باتت تبا حويضمثل الصفوف القت الصفوفااـوفـكها ع 
ك اهللا، ذهب إىل قول املفسرين، وذلك ك أضح:معىن بياك اهللا: قال األصمعي

 فأوحى ، مكث آدم عليه السالم سنة ال يضحك، أن قابيل ملا قتل هابيلأم زعموا
 . أضحكك، فضحك حينئذ:حياك اهللا وبياك، أي: اهللا عز وجل إليه

* * * 
 السالم عليكم ورحمة اهللا: وقولهم

اهللا :  اهللا عز وجل، واملعىن:السالم:  قال قوم؛يف السالم قوالن: قال أبو بكر
: السالمة عليكم، قالوا: السالم عليكم، معناه: وقال قوم.  على حفظكم: أي،عليكم
، ففي )٣( السالم املُؤِمن املُهيِمن:  مجع السالمة، قال اهللا عز وجل:فالسالم

 معناه ذو :السالم: وقال آخرون.  املسلم لعباده:السالم:  قال قوم؛السالم قوالن
 وأقام السالم مقامه، كما ،بفحذف الصاح:  صاحب السالمة، قالوا: أي،السالمة

شربوا يف أُو: ، أراد)٤( وأُشِربوا ِفي قُلُوِبِهم الِعجلَ ِبكُفِْرِهم: قال عز وجل
 : ميدح النعمان بن املنذر)٥(قلوم حب العجل، كما قال النابغة

 هـُب غواِر إذا جاشتفراتا الـفم
 نافلٍةـبيد منه س بأجــويـوماً

ـُّتـرمـي أواِذ    بالزبِدِنيره العبي
 غِد دونَ اليوِم عطـاُءوال حيـولُ

 لعروة بن الورد ،وأنشدنا أبو العباس أمحد بن حيىي. دون عطاء غد: معناه
 :)٦(العبسي

                                     
 . ٤٥٥ ، صجمالس ثعلب) ١(
 . ٣٠٩ االقتضاب ،عسيأبو حممد القفهو ) ٢(
 .٢٣آية : سورة احلشر) ٣(
 .٩٣آية : سورة البقرة) ٤(
 . ٢٤، ٢٢ ص  ديوانه،)٥(
 . ٩٢ ص  ديوانه،)٦(
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 ورــ غف ربـىن الِغكنـول مـ جبـ والعيهـُب عيلٌـقلي
. ذي بعده مقامه وأقام ال، غفور، فحذف الغىن غىن رٍب،ولكن الغىن: أراد

:  كقولك، التسليم:يكون السالم:  كالم العرب على أربعة أقساميفوالسالم ينقسم 
 : سلمت عليه تسليما، أنشدنا أبو العباس: سلمت على الرجل سالما أي

ا من أمريهفقلنا السالم فاتقت 
  فإنـماي علينـا بالسـالِمنمفَ

 فما كان إال وـمؤ١(ا باحلواجِبه( 
ِككـالميـاقـوت ود رم ٢(ِمظَّن(

 ويكون .)٣(السالم املُؤِمن املُهيِمن:  كقوله، اهللا عز وجل:ويكون السالم
قال . المة س واحدها، الشجر العظام:ويكون السالم.  مجع سالمة:السالم
 :)٤(األخطل
 لُبتن فَى من آل رضوطٌا واِسـعف

 فمـا اـرفْ قَ السكـراِنفرابيـةُ
  أمجلُ فالصربِنري احلُعـفمجتم 

ـَهلـم ش  لُمرـالم وح إال سحب
ا سلمة:الم بكسر السنيوالس٥( قال لبيد بن ربيعة. الصخور، واحد(: 
 هاقـامها فملُّح م الـديارعفـِت

 هـا رمسيـر عياِن الـرمـدافعف
ـَدـىنِمب  غَ تأب هلُـواـها فرجام 

قاًلَخـِ كمـا ض هاالم ِسيِح الونم
 : وهي الصخرة،لمة يف الس)٦(وقال آخر. كما ضمن الوحي صخورها: أراد
ِلِمـرمي ورائي بالسهـي بينــلي وذو يعاتـ خليذاكوالس ةْـم 

 .حنن سلم لكم:  من املساملة، معناه،السالم عليكم: ويقال
 آمين: بوقولهم بعد الفراغ من قراءة فاتحة الكتا

:  وقال جماهد.كذلك يكون: معىن آمني: قال ابن عباس واحلسن: قال أبو بكر
ما حسدتكم النصارى على ((: ويروي عن عباس أنه قال. آمني من أمساء اهللا تعاىل

                                     
 . والبيت غري منسوب، ٣/١٢٤معاين القرآن ) ١(
 .مل أهتد إليه) ٢(
 .٢٣آية : سورة احلشر) ٣(
 .٢ ص  ديوانه،)٤(
 . ٢٩٧ ص  ديوانه،)٥(
 .٧٥ ، صاملؤتلف، ائيجبري بن عنمة الطهو ) ٦(
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 وأمني بالقصر، ،آمني باملد: وفيها لغتان. )١( ))شيء كما حسدتكم على آمني 
 :أنشدنا أبو العباس أمحد بن حيىي

 )٢(داع ما بيننا ب اُهللازادـ فنيـأم ألتهـ إذ سلٌحطْين فُـ ماعدـتب
ةوقال أبو حموىل ألهل املدينة، يهجو ابن الزبري)٣(ر ، : 

  وقد قد شبعت شرباًكان بطنلو ك
 ةٌـإن تصبك من األيام جائحـف

 ناـ ليتـعقول إذا يوما نـوال ن
  يقرؤها األعراِفما زال يف سورِة

  للمساكِني كثرياً فضالًتلْضفْأَ 
على دنيا وال ديِنال نبك منك  

 ِنيـ الناس آم ربِنيـإال بآم
يف اللنيحىت فـؤادي مثل اخلز  

ما هجي ابن الزبري مبثلها، وأنشد عن ابن : قال أبو العباس: قال أبو بكر
 :األعرايب
  بني صارة واحلمىى اهللا حياًـسق

أمـنيإليهـم ركبــاًى اُهللا فأد  
  املواطرِِناتِِِج املد صوبديى فَـمح

)٤( املقـادِرمـام ِحـاهم ووقَّخبيـٍر

 :وأنشد األمحر يف قصر آمني
)٥(لَِّتـَعفَ فاقِْهراِفـ يف أطرمى اُهللا  مين هوادةًاكـني ومن أعطـأم

 :وأنشد أبو العباس يف مد آمني
 )٦( قال آميناداًـ عب اُهللارحمـوي داًـبها أببين ح ال تسلُربا ـي

 كما تقول ، وسكون الياء اليت قبلها، لسكوا،والنون يف أمني مفتوحة
 ، ألنه جعل آمني امسا؛ليت ولعل، وكسرت النون من آمني يف بيت أيب حرة: العرب

 . فأضافه إىل ما بعده
* * * 

                                     
 .٢٧٩ ه ابن ماجرواه) ١(
 .، والبيت غري منسوب٢/١٢٨الزينة ) ٢(
 . ٢/٣١عيون األخبار ) ٣(
 . ١٠٣٥معجم ما استعجم ،  إىل الفقعسينباونسالبيتان م) ٤(
 .، والبيت غري منسوبتقبضت وتشنجت: اقفعلت )٥(
 .٢٨٣ ص ديوانه، ،للمجنونالبيت ) ٦(
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 رْتقد أوتر الرجل وقد أخذ في الَو: وقولهم

 الفرد، فإذا صلى ثالث ركعات أو :رت والو،ه قد صلى وترامعنا: قال أبو بكر
: ، قال جماهد)١( والشفِْع والْوتِر:  فقد أوتر، قال اهللا عز وجل،ركعة واحدة

وخلق اهللا كله شفع، السماء واألرض شفع، والليل والنهار :  الزوجان، قال:الشفع
ه، قال ـه واحد ال شريك ل ألن،والوتر اهللا عز وجل. شفع، والذكر واألنثى شفع

 :)٢(الشاعر
هـوالـ نومـدي يـ للمهاِنـفيوم
ـَيقس  سجالهـٍعفْ وشٍرـم مـن وت

  الدمارـ ميط باسلٌومـ ويمـيع 
 بؤسي وأنعما الناِس بنيعلى العدِل

الوتر :  عن جماهد عن ابن عباس أنه قال)٣(حدثين شيخ عن ليث: وقال الفراء
ِفآدم شأي،ته بزوجع :عاًفْ جعل بزوجته حواء ش . 

* * * 
 وتُنقد قنت الرجل وقد أخذ في الُق: وقولهم

والقنوت ينقسم يف .  أخذ يف الدعاء والتعظيم هللا عز وجل:معناه: قال أبو بكر
كُلٌّ :   كما قال عز وجل، الطاعة: يكون القنوت؛كالم العرب على أربعة أقسام

 كما قال اهللا ، الصالة:ويكون القنوت. ه مطيعونـكل ل: ، معناه)٤( لَّه قَاِنتونَ
 :)٦(، وقال الشاعر)٥( يا مريم اقْنِتي ِلربِك واسجِدي: تعاىل
ـَبتلو كُـ يت ِهللااًـانتـق   من الناس اعتزلٍْدـلى عمـوع  هـ

أي : سئل النيب ": )٧( طول القيام، قال جابر بن عبد اهللا:ويكون القنوت
                                     

 .٣آية : سورة الفجر) ١(
 . البيتمل أهتد إىل قائل) ٢(
 . هـ١٤٣ليث بن أيب سليم الكويف، روى عن جماهد، تويف سنة ) ٣(
 .١١٦آية : البقرةسورة ) ٤(
 .٤٣آية  :آل عمرانسورة ) ٥(
 .مل أهتد إليه) ٦(
 . هـ٧٨صحايب، تويف سنة ) ٧(
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 : ويكون القنوت.طول القيام: ، معناه)١( ))طول القنوت((:  أفضل؟ فقالالصالة
السكوت، يكنا نتكلم يف الصالة يكلم أحدنا ((:  أنه قال)٢(ى عن زيد بن أرقمرو 
 قال أبو .)) فأمسكنا عن الكالم،)٣( وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتني:  حىت نـزلت،الذي يليه

 ألن اإلنسان قائم يف الدعاء من غري أن يقرأ ؛ قنوتايروى أن قنوت الوتر مسي: عبيد
 .  إذ كان ال يقرأ فيه القرآن، فكأنه سكوت،القرآن

*  *  * 
 ُدِفْحوإليك نسعى وَن: وقولهم

 إذا : حيفددقد حفد العب:  وخندمك ونعمل لك، يقال:معناه: قال أبو بكر
 :  قال الشاعر.خدم

فَحدالوالئد وأَ بينهن لَسـِهبأكفِّ تم٤(ماِلـ األجةُـَّمِز أَن( 
 :)٥(وقال اآلخر. خدم الوالئد: أراد

 ها حفدوا على أكساِئاةُإذا احلد ةًـ ميانياًـها نوقكلفت جمهولَ
 :)٦(د، وأنشد للراعيِفح يدفَح وأَ،دفِِح يدفَح: وقال أبو عبيد. خدموا: أراد
 دافَح وأَاِنـن املخلفـب خأَ سيفٍة م اليديِن خرقاِءيدمزا

، قال عبد )٧(وجعلَ لَكُم من أَزواِجكُم بِنني وحفَدةً: وقال اهللا عز وجل
.  منهمهعفَ نن م، بنو الرجل:احلفدة: )٨(قال عكرمة.  األختان:احلفدة: اهللا بن مسعود
 :احلفدة: وسوقال طاو.  من زوجها األول، بنو املرأة:احلفدة: )٩(وقال الضحاك

                                     
 .١/٥٢٠مسلم رواه ) ١(
 . هـ٦٨صحايب، تويف سنة ) ٢(
 .٢٣٨ آية :البقرةسورة ) ٣(
 . ١٢/١٤٤القرطيب،  إىل كثري وليس يف ديوانه،  يف تفسريهنسبه القرطيب )٤(
 .  بال عزو٣/٣٧٤البيت يف غريب احلديث ) ٥(
 . ٦١ ص:شعره) ٦(
 . ٧٢آية : سورة النحل) ٧(
 . هـ١٠٥موىل ابن عباس، تويف سنة ) ٨(
  .هـ ١٠٢الضحاك بن مزاحم، تابعي، تويف سنة ) ٩(
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: قال أبو بكر. اخلدم، فهذا مطابق للغة، واألقوال األخر غري خارجة عن الصواب
: ة، قاللَمرجل كامل وكَ: وهو مبنـزلة قولك: واحد احلفدة حافد، قال: قال الفراء

 :)١(ب، قال الشاعريغائب وغَ: حفد، كما تقول: وجيوز أن يقال يف مجع حافد
 ر كثيدعما يـ مدـفَا حـهل تحبص نفسي طاوعتين َألفلو أنَّ

*  *  * 
 ْقِحْلدَّ بالكفار ُمإنَّ عذابك الِج: وقولهم

أن عذابك احلق الذي ليس :  احلق، واملعىن:جد بكسر اجليماِل: قال أبو بكر
الرواية : )٢(ق ثالثة أقوال، قال أبو عبيدِحلْويف م. دد منك اجلَ وال جيوز اجلَ.زل
 مبعىن حلقت :أحلقت القوم:  إن عذابك الحق، يقال:بكسر احلاء، معناهق ِحملْ
فَأَتبعه ِشهاب :  مبعىن تبعتهم، قال اهللا عز وجل: أتبعت القوملكوم، وكذـالق

ثَاِقب )٤(فتبعه شهاب ثاقب، وقال الشاعر: ، معناه)٣(: 
ِبلِّح املتِحـ الرائرـ كمرـمي اـن وليدِهاـ الشيارـ آثعـفأتب

قال : قال مسعت احلسن بن عرفة: وقال يل أيب: قال أبو بكر. تبع وليدنا: أراد
: ق، ذهب إىل أن املعىن أصوب من ملِح،ق بفتح احلاءحلْم: )٥(القاسم بن معن

 :  أنشد النحويون.قهم اهللا عذابهأحل
 )٦(غوينطْو فيلُع أن ي بكوعائذاً اوغ طَنذي ال بالقوِم عذابكقِحلْأَ

 ؛وال حنب هذا القول: إن عذابك بالكفار الحق، قال أبو بكر: والوجه الثالث
 . ألنه خيالف اإلمجاع

 قد قرأ القرآن: وقولهم
 ألنه جيمع ؛إمنا مسي القرآن قرآنا:  قال أبو عبيدة؛فيه قوالن: قال أبو بكر

                                     
 . يف ديوانه، وهو غري موجود)حفد(العرب، مادة ميل يف لسان جلالبيت منسوب ) ١(
 .٣/٣٧٥غريب احلديث ) ٢(
 .١٠آية : سورة الصافات) ٣(
 . ٩٤ ، صعلقمة بن عبدة، ديوانههو ) ٤(
 . هـ١٧٥ة ـحنوي كويف، تويف سن) ٥(
 .١/١٧١الكتاب ، لعبد اهللا بن احلارث السهميالبيت ) ٦(
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، )١( أْناه فَاتِبع قُرآنهفَإذَا قَر: السور ويضمها، والدليل على هذا قول اهللا تعاىل
ه إليك، وقال عمرو م فخذ به واعمل به وض،مناه إليكنا منه شيئا فضفْإذا ألّْ: معناه
 :)٢(بن كلثوما

ـذراعي عاَءـ أدمٍلطَياـ جنينرأْـ مل تق اللوِنجاِنِهٍرـكْ ب 
ا مسي القرآن إمن: وقال قطرب.  مل تضم يف رمحها ولدا:معناه: قال أبو عبيدة

  الناقةُِتما قرأَ: نه ويلقيه من فيه، أخذ من قول العرب ألن القارئ يظهره ويبي؛قرآنا
س٣( قال محيد.ما رمت بولد:  أي؛ قطُّلى(: 

ام وال دراحا ومل تقرأ جنيناًـِمشذَّرتتى فلَـأراها غالماها اخلَ
 .  وال دٍم جبنٍنيمل ترِم: معناه

* * * 
 نظر في التوراةقد : وقولهم

قد :  معناها الضياء والنور، من قول العرب:التوراة: قال الفراء: قال أبو بكر
 على وزن ،يةر تو:وأصل التوراة: أضأت بك زنادي، قال:  أي؛وريت بك زنادي

 فيكون ،لةِعلة، فصارت الياء ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، وجيوز أن تكون تفْعتفْ
 ،جارية وجاراة: فينقل من الكسر إىل الفتح، كما تقول العربية، ِر تو:أصلها

 : أنشد الفراء. وباقية وباقاة،وناصية وناصاة
)٤(ا بباقـى الدنيـي علـا حـومحيٍّـ لاقاٍةـا ببـا الدنيـفم

 :التوراة: وقال البصريون. ومل يتكلم يف معىن التوراة غري الفراء: قال أبو بكر
 كما ،رية، فأبدلوا من الواو األوىل تاءوو: دوخلة، وأصلها على وزن ،وزا فوعلة
 :)٥(قال جرير

 اجلَو تواٍتع من ضمتخذاً
                                     

 . ١٨آية : سورة القيامة) ١(
 .٣٨٠شرح القصائد السبع ) ٢(
 . ٢١ ، صديوانه )٣(
 .  من دون عزو٧٥ص ،اإلنصاف) ٤(
 .١٨٧ ، صديوانه )٥(



 ٥٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 . ووجل، فأبدلت العرب من الواو األوىل تاء: فتوجل فوعل، أصله
* * * 

 قد نظر في اإلنجيل: وقولهم
 .صل األ:اإلجنيل:  قال مجاعة من أهل اللغة؛يف اإلجنيل قوالن: قال أبو بكر

حيلون :  أصل للقوم الذين أنـزل عليهم، أي: لكتاب اهللا إجنيلٌ:فمعىن قوهلم: قالوا
 : أي؛قد جنله أبوان كرميان: ويقال:  ويعملون مبا فيه، قالوا، وحيرمون حرامه،حالله

 :)١( قال األعشي. أي أبويه:لعن اهللا ناجليه: ولده أبوان، ويقال
الـجا نـ ممـ فنعالهـج نإذْ ِهـ بداهـ والامـ أيبـأجن

ه  الشيء، إذا استخرجتتقد جنلْ: اإلجنيل مأخوذ من قول العرب: وقال قوم
.  ألن اهللا أظهره للناس بعد طموس احلق ودروسه؛وأظهرته، فسمي اإلجنيل إجنيال

 ألن الناس اختلفوا فيه ؛وهو أن يكون اإلجنيل مسي إجنيال: ويف اإلجنيل قول ثالث
 إذا تنازعوا ،قد تناجل القوم:  التنازع، يقال:التناجل: ، قال أبو عمرووتنازعوا

قد استنجل :  ويقال.جنل: ـزنويقال للماء الذي خيرج من ال: واختلفوا، قال
 ِجنيلَالتوراةَ واأل: وقرأ احلسن.  إفعيل:وإجنيل.  من النـز إذا أخرج املاَء،الوادي

 .  ألنه ليس يف أبنية العرب اسم على هذا املثال؛جميا وإجنيل أع. بفتح األلف،)٢(
* * * 

 قد نظر في الزبور: وقولهم
 الكتاب تربز:  الكتاب، يقال: معناه يف كالم العرب:الزبور: قال أبو بكر

أزبره زبوذَ،اًر برتأذبره ذَه باًر،وو حيته أحيه وح٣( قال الشاعر، إذا كتبته،اًي(: 
يِريم اِحل الكاتبرـبا ذَـ كمِةدواـ الِمـ كرقارـ الديرفتـع

 :)٤(وقال امرؤ القيس

                                     
 .١٥٧ ، صديوانه )١(
 .٣آية : سورة آل عمران) ٢(
  . ١/٦٤، ديوان اهلذليني  اهلذيلأبو ذؤيبهو )٣(
 .٨٥ ، صديوانه )٤(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦٠ 

 ماِن ي زبور يف عسيِبطّـكخاينـه فشجرتـ أبصلٌـ طلنـملَ
وكُلُّ شيٍء فَعلُوه ِفي : ر، قال اهللا عز وجلب ز:والزبور يقال يف مجعه     
  )١(الزبِر
 .  وذبرته إذا قرأته، زبرت الكتاب إذا كتبته: يقال:وقال األصمعي     

*  *  * 
 قد نظر في الفرقان: وقولهم

 ألنه فرق بني احلق ؛ اسم للقرآن، وإمنا مسي فرقانا:الفرقان: قال أبو بكر
 :)٢( قال الراجز. واملؤمن والكافر،والباطل

 اـانـ تبياًـَنيبم   الفرقانانـزلُم  ما شاء ريب كانا
 قد قرأت سورة من القرآن: ولهموق
مسيت السورة سورة، ألنه : فيها أربعة أقوال، قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

ا من منـزلة إىل منـزلة، مثل س يرتفع٣( قال النابغة،ة البناءور(: 
أمل ترأنَّ اهللا أعطاك ترى كلَّ ملٍكورةًـ سا يتذبذبدو  
أن : والقول الثاين. إليها عن منازل امللوكأعطاك منـزلة شرف ارتفعت : أي

له سورة :  لشرفها وعظم شأا، فتكون مأخوذة من قول العرب؛تكون مسيت سورة
 :)٤( قال النابغة. شرف وارتفاع: أي،يف اد

ولرِطهح وقدٍّاٍبر س يف اجملِد  ةٌورليس ها ِب غرابطارم 
 :)٥(وقال اآلخر

ضالفَ تنمن اجملد تنميهم على م فيهم قدميا ثباهتاورةٌ ستبأَ
فتكون ، لكربها ومتامها على حياهلا؛أن تكون مسيت سورة: والقول الثالث

 قال . واحدا سورة، أقوام كرام: أي، من اإلبلورعنده س: مأخوذة من قول العرب
                                     

 .٥٢آية : سورة القمر) ١(
 . مل أهتد إليه) ٢(
 . ٧٨ ، صهديوان )٣(
 . ٩٩ ، صديوانه )٤(
 . مل أهتد إليه) ٥(



 ٦١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(الشاعر
 رو الس املرابيِع بأطهاِراًبطَ   غري فقرماًرقْ فيها مرسلتأ

 ألا قطعة من القرآن على حدة وفضلة ؛أن تكون مسيت سورة: عبوالقول الرا
 وأفضلت منه ، أبقيت منه بقية: أي،ؤراًأسأرت منه س: خذت من قول العربمنه، أُ

))إذا أكلتم فاسأروا((: فضلة، جاء يف احلديث
 أبقوا بقية وأفضلوا فضلة، :، أي)٢(

 ما اِمم وأبدلوا منها واوا النض، فتركوا اهلمزة.هلمز سؤرة با:فيكون األصل فيها
 :)٣( قال الشاعر.قبلها

د وهي قاِعةٌرؤ وفيها سشديداً  ها نطاقُ ما يزالُ معاٍشإزاُء
 . وفيها بقية من شباب: معناه

* * * 
 

 قرأت آية من القرآن: وقولهم
 أا :فمعىن اآلية: ال العالمة، ق:اآلية:  قال أبو عبيدة؛فيها قوالن: قال أبو بكر

 :)٤(عالمة النقطاع الكالم الذي قبلها والذي بعدها، واحتج بقول الشاعر
 اـ الطعاما حتبونَـ مِةـبآي ين متيٍمـ بكـ لديغِْلـْبأال أَ
 :)٥( وقال النابغة.بعالمة ما حتبون: معناه

متهلا فعرفْ آياٍتتوه ِة  اـهتـ وذا الع أعواٍملستامسابع 
 : )٦(وقال األحوص
ِلِوح ميه األعاصريفِّع تقدٍمي  ومنـزٍلنَوفَ عأمن رسم آياٍت

 ألا مجاعة من ،أن تكون مسيت آية: والقول الثاين. من رسم عالمات: أراد
                                     

 . مل أهتد إليه) ١(
 .٢/٣٢٧النهاية ) ٢(
  .٦٦ ، صمحيد بن ثور، ديوانههو ) ٣(
 .١/٤٦٠ الكتاب ،يزيد بن عمرو بن الصعقهو ) ٤(
 . ٤٣ ، صديوانه )٥(
 . مل اهتد إليه) ٦(
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 خرجوا :خرج القوم بآيتهم، أي: يقال:  وطائفة منه، قال أبو عمرو،القرآن
 :)١(جبماعتهم، قال الشاعر
قْخرجنا من النبمثلناِني بآيتنا نـ  ال حيال املطاِفزجي اللقاح

 ألا ؛وهو أن تكون مسيت آية: ويف اآلية قول ثالث. خرجنا جبماعتنا: معناه
 على مباينتها كالم املخلوقني، ويعلم أن ،عجب، وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها

فالن آية من : ب، من قوهلم العج:العامل يعجزون عن التكلم مبثلها، فتكون اآلية
 .  عجب من العجائب:اآليات، أي

* * * 
 را من التوراة واإلنجيلْفقرأ ِس: وقولهم

 ومجعه ، الكتاب:فر عند العرب منهما، والساًمعناه قرأ كتاب: قال أبو بكر
: الفراءقال :  قال أبو بكر.)٢( كَمثَِل اِحلماِر يحِملُ أَسفَارا:  قال اهللا تعاىل.أسفار
، قال )٣( ِبأَيِدي سفَرٍة: وقوله عز وجل.  واحدها سفر، الكتب العظام:األسفار
 واحدها سافر، وإمنا قيل للملك سافر، ألنه ينـزل مبا يقع ، املالئكة:السفرة: الفراء

 :  قال الشاعر. املصلح بني القوم: وهو،عليه الصالح بني الناس مبنـزلة السفري
 )٤(تيش منْ إوما أمشي بغٍش  فارة بني قومي السعدوما أَ

*  *  * 
 باسم العزيز الحكيم: وقولهم

 القاهر الغالب، من ذلك قول :العزيز معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
وعزِني ِفي : ، إذا غلبه، قال اهللا عز وجلاًز عهزع فالن فالنا يزقد ع: العرب
 : ويقرأ. غلبين يف اخلطاب: اه، معن)٥( اِخلطَاِب

                                     
 . ١/٦٦ القرطيب ،برج بن مسهر الطائيهو ) ١(
 .٥آية : معةاجلسورة ) ٢(
 .١٥آية  :عبسسورة ) ٣(
 . والبيت غري منسوب، ٣/٢٣٦معاين القرآن ) ٤(
 .٢٣آية  :صسورة ) ٥(



 ٦٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١( قال جرير.وغالبين: ، على معىن"وعازين يف اخلطاب"
يعمبنِكريِقـى الطـ علز ِهـبي  كما ابتركداِح على الِق اخلليع 

 :)٢(وقال عمر بن أيب ربيعة
  تكمدمـِهِرـْى إثـا علـوإم  هوىـ الزـا تعـ إمكاِلـهن

 :)٣(وقال اآلخر. ىا تغلب اهلوإم: معناه
ـ طَ اِهللاِمـْيوفيهم لتوـ تعدزجبالٌ  هأو ِع حنيفةُ إذا سارت لُج 

قد بز فالن فالنا : من غلب سلب، يقال: من عز بز، معناه: ومن ذلك قوهلم
 يعين عمرو بن عبد -ي اهللا عنهرض- )٤(يبزه بزا، إذا سلبه، قال علي بن أيب طالب

 : ود
فصددتحني رأيت هم راًطِّقَت
وعنينا عـن أثـوابه ولـو ففـت 

 وروايبدكادٍك بني كاجلذِع 
كنـت املقطَّـرىن أثـــوايب بز 

. زة، إذا كان حسن الثياب والِبزرجل حسن الب: ويقال. سلبين أثوايب: معناه
 :  أنشد الفراء. السالح:ة أيضازويكون البز والِب

 عضي أَزب الًـين حمتمـألفيت  عزـ ذو فَومـإين إذا ما كان ي
           :من قول اهللا عز وجل  أسرع،: سالحي، ومعىن أضعحمتمالً: معناه
وا ِخاللَكُمعضوَألو )وقال امرؤ . إذا أسرع،قد أوضع الراكب ووضع: يقال. )٥ 

 :)٦(القيس
  وبالشراِب بالطعاِمرحسون   غيٍبن لوقِتيِعأرانا موِض

 :)٧(أرانا مسرعني، وقال اآلخر: أراد
                                     

 . ٨٨ ، صديوانه )١(
 . ٣٠٨ ، صديوانه )٢(
 .مل أهتد إليه) ٣(
 .٢٤ ، صديوانه )٤(
 . ٤٧آية : سورة التوبة) ٥(
 .٩٧ ، صديوانه )٦(
 .٢١٣االختيارين  ،عمرو بن قعاس أو قنعاسالبيت منسوب ل) ٧(
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 تيم كُقـفُزيت أُ ِبلُوحيِم   ذيليميت وأجر جلُجرأُ
 . وحيمل سالحي: معناه

ف عن احملكم إىل ِرم خللق األشياء، فص احملِك:معناه يف كالم العرب: واحلكيم
وهلم عذاب مؤمل، :  فمعناه،)١( ولَهم عذَاب أَِليم: احلكيم كما قال اهللا تعاىل

٢(ف عن مؤمل إىل أليم، قال عمرو بن معدي كربِرفص(: 
 وعجؤرقين وأصحايب هـي   الداعي السميع رحيانةَنأِم

 :)٣(ل إىل فعيل، وقال ذو الرمةِعفْف عن مِرالداعي املسمع، فص: معناه
من صدوِرونرفع ش مـيص  الٍتردكوجوه ها وهجأليم  
:  وجلومن ذلك قول اهللا وعز. وهج مؤمل، فصرف عن مفعل إىل فعيل: معناه
ِزيِز احلَِكيِماللَِّه الع اِب ِمننـزيلُ الِكتت )من القاهر احملكم ِخ: ، معناه)٤لق 

احملكم : ، معناه)٥( ِتلْك آيات الِكتاِب احلَِكيِم: وكذلك قوله تعاىل. األشياء
فْفصرف عن مفعيلل إىلع  . 

* * * 
 باسم الجبار المتكبر: وقولهم

واجلبار ينقسم .  ذو اجلربية، وهو القهار:اجلبار يف كالم العرب: قال أبو بكر
    :ط، قال اهللا عز وجل املسلِّ:ويكون اجلبار.  القهار:يكون اجلبار: على ستة أقسام

ا أَنتاٍر ومبِبج ِهملَيع )القوي :ويكون اجلبار. طمبسلِّما أنت عليهم : ، معناه)٦ 
أقوياء أشداء : ، معناه)٧( إنَّ ِفيها قَوما جباِرين: العظيم اجلسم، كقوله عز وجل

                                     
 .١٠آية  :البقرةسورة ) ١(
  . ١٣٦ ، صديوانه )٢(
 . ٦٧٧ ، صديوانه )٣(
 .١آية : سورة الزمر) ٤(
 .١آية : سورة يونس) ٥(
 .٤٥آية : سورة ق) ٦(
 .٢٢آية : سورة املائدة) ٧(



 ٦٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

ولَم يجعلِْني جبارا :  كقوله، املتكرب عن عبادة اهللا:عظام األجسام، ويكون اجلبار
: ال، كقوله تعاىلت القَ:جلبارويكون ا. مل جيعلين متكربا عن عبادته: ، أي)١( شِقيا
اِرينبج متطَشم بتطَشوإذَا ب )بطشتم قَ: ، معناه)٢الني، ومن ذلك قولهت : إن

. ال أن تكون قتاال يف األرضإ: ، معناه)٣( تِريد إالَّ أَن تكُونَ جبارا ِفي اَألرِض
 إذا :جل على كذا أجربه إجباراأجربت الر: ويقال.  الطويل من النخل:ويكون اجلبار

جربت الرجل على كذا أجربه : أكرهته على فعله، هذه لغة عامة العرب، ومتيم تقول
را بر الفقري جبورا، فجبجربت اليتيم والفقري أجربه جربا وج: جربا وجبورا، ويقال

وجبورا وانجترب اجتبارا، ويقالرب اجنبارا واج :قد جرب الدينفجرب الدين رباً ج اإلله 
 :)٤(جبورا، وقال العجاج

 رولَّى الع ون م الرمحنوعور  ربج فَهـ اإللنـ الديربد جـق
بارة، ويقال للخشب  وِجرا وجبوراًب أجربها ج،قد جربت اليد الكسري: ويقال

ليد جربت ا:  ويقال أيضا.بارة اجلبائر، واحدا ِج:الذي يوضع على العظم الكسري
 :  قال الشاعر.ةبرجر واليد مبج فأنا م، أجربها جتبريا،الكسري
 )٥(رها إجاحتسا يـرى مـوأخ  ـُبٍّ خببرةٌـ جملٌـجا ِرـهل

ويقال .  الستر:جاح والوجاحإلخرقة طويلة مبنـزلة العصابة، وا: بواخلُ
 إذا عاد إليه :قد جترب الرجل: ا إذا أصاب ماال، ويقال أيض:قد جتبر الرجل ماال: أيضا

 . إذا نبت يف يابسة الرطب:قد جترب النبت: من ماله بعض ما كان ذهب منه، ويقال
 :)٦(قال امرؤ القيس
ةً وِرعاعاً لُ من قوٍّويأكلنب  رجتباألكِل بعد فهو ن ميص 
ذو : واملتكرب.  أول البقل:عاع موضع، واللُّ:وتأكل احلمر من قو، وقو: معناه

                                     
 . ٣٢ آية: سورة مرمي) ١(
 .١٣٠آية  :الشعراءسورة ) ٢(
 . ١٩آية : سورة القصص) ٣(
 . ٤ ، صوانهدي )٤(
 .  بال عزو١١/٦٠ذيب اللغة ) ٥(
 .١٨١ ، صديوانه )٦(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦٦ 

وتكُونَ لَكُما الِكبِرياُء :  امللك، قال اهللا عز وجل:الكربياء، والكربياء عند العرب
 .ويكون لكما امللك: ، معناه)١( ِفي اَألرِض

* * * 
 عبد الصَّمد: وقولهم

: ويف تفسريه ثالثة أقوال.  اسم من أمساء اهللا عز وجل:الصمد: قال أبو بكر
، )٢( وهو يطِْعم وال يطْعم: م، كما قال جل ثناؤهعطْال ي الذي :الصمد: قال قوم

ما املَِسيح : ، واحتجوا بقوله تعاىليطِْعم وال يطْعم: )٣(ويروى عن األعمش
  )٤(مابن مريم إالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ وأُمه ِصديقَةٌ كَانا يأْكُالِن الطَّعا

 ألنه جل وعز قد جل عن ذلك ؛فوصف اهللا املسيح ومرمي بأما يأكالن الطعام: قال
وقال أهل اللغة أمجعون ال . هـ الذي ال جوف ل:الصمد: ديوقال الس. وعال

 السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي :الصمد عند العرب: اختالف بينهم يف ذلك
يص٥(م، واحتجوا بقول الشاعرد إليه الناس يف حوائجهم وأمورهم(: 

 دم صديل رهينه إال سـوه   واعتمدوا الليِل بنصِفسريوا مجيعاً
 :)٦(وقال اآلخر

أال بكر الناعي خبيربين أَي سوبالسيِدبعمرو بن مسعوٍد  د الص مد 
 :)٧(وقال ورقة بن نوفل

أنا النذيرفال يغ ركُرـ أحمد  
 ددنه حفإن أتيتم فقولوا دو

ربة فردالربي واحد صمد  

  هلم وقلت ألقواٍمتـد نصحـلق 
ال تعـبـ غاًـنَّ إهلدر خالقكمي 
 له يدوم سبحاناً ذي العرِشسبحانَ

                                     
 .٧٨آية : سورة يونس) ١(
 .١٤آية : سورة األنعام) ٢(
 . ٣٦الشواذ ) ٣(
 .٧٥آية : سورة املائدة) ٤(
 .٢/٢٨٨أمايل القايل ) ٥(
 .  يف ديوانهموجود ، وهو غري٤٤١ص ، الزجاجي،وس بن حجرأل البيت منسوب) ٦(
 . ٤١٣ة نسب قريش مجهر) ٧(



 ٦٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :  يعين حذيفة بن بدر)١(وقال عمرو بن األسلع
ذَخذها حيففأنت الس يدالص مد  علوتهحب ـ مث قاٍمـسهـ للت 

 . فأنت السيد الذي يصمد إليك الناس يف أمورهم: ناهمع
* * * 

 المؤمن المهيمن: وقولهم في أسمائه عز وجل
خاف  الذي ال ي:املؤمن:  قال الكليب؛يف املؤمن ثالثة أقوال: قال أبو بكر      
 بقول ج أولياؤه عذابه، واحتنِم الذي أَ:املؤمن: وقال بعض أهل اللغة. هلمظُ

 :)٢(الشاعر
 ها ميسح الطري العائذاِتواملؤمِن  ِد والسنِلي بني الغ مكةَركبانُ

ق، يذهب إىل أن د املص:املؤمن عند العرب: ومسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر
اهللا تعاىل يإذا كان يوم :  وذلك أن املفسرين قالوا؛ق عباده املسلمني يوم القيامةصد

يا ربنا ما جاءنا رسول وال : اىل األمم عن تبليغ الرسل فتقولالقيامة يسأل اهللا تع
 فيصدقون نبيهم ،ألون عن ذلكس في،نذير، فيكذبون أنبياءهم، ويؤتى بأمة حممد 

، فذلك قوله  ويصدقهم النيب ،واألنبياء املاضني فيصدقهم اهللا جل وعز عند ذلك
، )٣(ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هؤالِء شِهيدافَكَيف إذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أُمٍة : عز وجل

لِّتكُونوا شهداَء علَى  وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا: ومن ذلك قوله عز وجل
 كما قال اهللا ،ق لعباده املصد:واملؤمن. )٤( الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيدا

. يصدق اهللا ويصدق املؤمنني: ، معناه)٥( اللَِّه ويؤِمن ِللْمؤِمِننييؤِمن ِب: عز وجل
 :  القائم على خلقه، قال الشاعر:واملهيمن

مهيمنه٦( والنكِريه يف العرِفاِل الت(  ـ الناس بعأال إن خريهـد نبي 
                                     

 .٢/٤٤الزينة ) ١(
  .٢٠ ، ص ديوانه:لنابغةالبيت ل) ٢(
 .٤١آية : سورة النساء) ٣(
 .١٤٣آية : سورة البقرة) ٤(
 .٦١آية : سورة التوبة) ٥(
 .٨/٢٢٦زاد املسري  يف )٦(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦٨ 

ا بين مصدقًا لِّم: ومن ذلك قوله عز وجل. القائم على الناس بعده: معناه
:  قال ابن عباس؛يف املهيمن مخسة أقوال. )١( يديِه ِمن الِكتاِب ومهيِمنا علَيِه

 :املهيمن: يقال: وقال أبو عبيدة.  الشهيد:املهيمن: وقال الكسائي.  املؤمن:املهيمن
وقال أبو .  إذا كان رقيبا على الشيء:قد هيمن الرجل يهيمن هيمنة: الرقيب، يقال

 ال أصل :القبان: انا على الكتب، وقال أهل اللغةبقَ: ومهيمنا عليه، معناه: )٢(معشر
 ، على فالنانٌفَّيقال فالن قَ: )٣(ان، وقال األصمعيفَّله يف كالم العرب، إمنا هو القَ

رضي اهللا -إذا كان يتحفَّظ أموره، ومنه احلديث الذي يروى عن عمر بن اخلطاب 
 :إنك تستعني بالرجل الذي فيه عيب، فقال: هـقال ل ليمان بن افةَذيأن ح((: -عنه
قال ابن .  على حتفظ أخباره:، أي))انهفَّ مث أكون بعد على قَ،ستعمله ألستعني بقوتهأ

: قال أبو عبيدة. وهو فارسي معرب:  األمني، قال:القفان عند العرب: األعرايب
معىن : وقال قوم. حياسبه عليه مث ، الذي يتتبع أمر الرجل ويتحفظه:القفان عند العرب
: وقال بعض حنويي البصرة. قائما على الكتب ومهيِمنا علَيِه: قول اهللا عز وجل

 ،ت املاءقْرت املاء وهقْرأَ:  مؤمين، فأبدلوا من اهلمزة هاء، كما قالوا:ل مهيمنصأ
 : وإياك وهياك، قال الشاعر

  إذ أعطيتين قلتالَّيا خال ه  )٤(قن الع وحنواَءاكي ِهاكيِه
 :)٥(وقال اآلخر

مواردهضاقت املصاِد عليك فِه  ريالذي إنْاك واألمر ت عتوس 
: ل، وقد جاء يف كالم العرب حروف على مثاله منهاِعيفَ م:ومهيمن وزنه

 : واملبيطر.)٦( لَست علَيِهم ِبمسيِطٍر: ط، قال اهللا عز وجل وهو املسلِّ:املسيطر

                                     
 .٤٨آية : سورة املائدة) ١(
 . هـ١٧٠ سنة يف امسه جنيح، تو:أبو معشر السندي) ٢(
 .٣/٢٤٠ديث غريب احل) ٣(
 ). هيا(: العرب، مادةلسان ) ٤(
 . ٤٧٦شرح شواهد الشافية ، مضرس بن ربعيهو ) ٥(
 .٢٢آية : سورة الغاشية) ٦(



 ٦٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(وهو البيطار، قال النابغة
 ها فأنفذَىرمد باِلشك الفريصةَ  ِدضفي من العش إذ يِرِطيبشك املُ

 إذا ،قد بيقر الرجل يبيقر بيقرة:  من قوهلمرِقواملبي.  داء يأخذ اإلبل:والعضد
ذا أسرع يف مشيه،  إ: إذا أسرع يف ماله، وبيقر:ر الرجلقَيقد ب: أفسد، ويقال أيضا

 : ، أنشدنا أبو العباسرض إذا دخل احلَ:قد بيقر الرجل: ويقال أيضا
بأنَّ امرأ القيس بن تملكب قَيةٌـ ج أتاها واحلوادثُأال هلْ  )٢(ارم 

يِم. دبار والتخلفإل من ا:رِبواملديوا٣( قال امرؤ القيس. اسم جبل:ر(: 
ِمةَكَلْ فُاِءثَّمن السيل والغ غغدوةًكأين أرى رأس اجمليمِر  ِلز  

* * * 
 البارئ الودود: وقولهم في أسمائه عز وجل

برأ اهللا عباده :  اخلالق، يقال:البارئ معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
:  يف ميينه-ي اهللا عنهرض- إذا خلقهم، من ذلك قول علي بن أيب طالب ،يربؤهم براء

))رأَ وبةَوالذي فلق احلبسالن ٥(قال ابن هرمة. )٤( ))ةَم(: 
ـيِميتـَ مث يا اُهللاهبرؤـى سـعلٍس ـ نفلُّـوك  اــهِتالماه 

، ويقال للذي يسقط بريت العود والقلم أبريه برياً: ويقال. يعيد خلقها: أراد
ِرمنه إذا بويقال. الرباية: ي :برئتمن املرض وبرأت أبرأ ب ت من راء، وبرئراء وب

راءةٌالرجل والدين ب . 
، )٦( وتخلُقُونَ إفْكًا:  املقدر، قال اهللا عز وجل:واخلالق يف كالم العرب

، )٧( فَتبارك اللَّه أَحسن اخلَاِلِقني: وقال يف موضع آخر. وتقدرون كذبا: معناه
                                     

 .١٠ ، صديوانه )١(
 .٣٩٢ ، ص ديوانه،المرئ القيسالبيت ) ٢(
 .٢٥ ، صديوانه )٣(
 .٦/١١٦فتح الباري ) ٤(
 .٥٦ ، صديوانه )٥(
 .١٧آية : سورة العنكبوت) ٦(
 .١٤آية :  سورة املؤمنون)٧(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٧٠ 

 :)١(أنشدنا أبو العباس لزهري:  قال أبو بكر.أحسن املقدرين تقديرا: معناه
القوم ِيـض خلقيِرفْ مث ال ي  وألنتا فَـ م ختلقريوبعـت  

 . وألنت تفري ما خلقت: والرواية املعروفة
ه دوددت الرجل أو:  احملب لعباده، من قوهلم:والودود يف أمساء اهللا عز وجل

واًدوو وِواًد لـ اسم للصنم، قال اهللا عز وج:، فالود بفتح الواواًد: ا وال ود
 : ، وقال الشاعر)٢(سواعا

سليمي إذا هتب٣( ورحيهامالٌ ش(  ك ما قومي على أنْبودت مِهِتكْر 
، فمن رواه بفتح -بضم الواو وفتحها- كدك وبودبو: يروى على وجهني

  ومعىن.باملودة بيين وبينك: حبق صنمك عليك، ومن رواه بضم الواو أراد: الواو أراد
قد رضيت بقولك : أي شيء وجدت قومي يا سليمي على تركك إياهم، أي: البيت
 .  وإن كنت تاركة هلم فاصدقي وقويل احلق،يف ذلك

 :  وودادة، وقال الشاعرةداددادا وودادا وِووددت الرجل و: يقال
 يـو أنَّ حظـ لدادةً ِودتِدو  )٤(رموينـ ال يص أنِْنالَّـمن اِخل

 :)٥(وقال اآلخر
ِدودتـاين قُـلقـاين ليـمتن   ما مين ودادي وأينبيس 

 :)٦( قال العجاج.دت الرجل مودةِدو: ويقال
 هدــ زهئامــين للـإين ب  هدِدوايل يف صدورهم من مـم

فأجابه ابنه : قال أبو بكر.  لضرورة الشعر؛ فأظهر الدالني،ةمن مود: أراد
 :، وكان أصغر بنيه)٧(رؤبة

                                     
 .٩٤ ، صديوانه )١(
 .٢٣آية : سورة نوح) ٢(
 ).ودد(: العرب مادةلسان ) ٣(
 ).ودد(: العرب مادةلسان  )٤(
 .٩٦ ، صكرب، ديوانه عمرو بن معديالبيت ل) ٥(
 .١٧شرح القصائد السبع ) ٦(
 . ديوانهغري موجود يف) ٧(



 ٧١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 هدــ زهرامـ لكنيكـإنَّ ب  هدفَ حوكـ ألتوتـو دعـول
عجما أنت بأرِضاج مأس هد 

 .م أن سكون جنيباِلفع:  فيلزموك وال يفارقوك، قال،ذات أسد: أي
* * * 
 الحي القيوم: اسمه وقولهم في أسمائه عز

ائم على كل هو الق: والقيوم، قال جماهد. احلي الذي ال ميوت: قال أبو بكر
وقال .  القائم على خلقه بآجاهلم وأعماهلم وأرزاقهم:القيوم: وقال قتادة. شيء
 : قال الشاعر. القائم على األشياء:القيوم: وقال أبو عبيدة. الذي ال بديل له: الكليب

ـس وحـُّيليهم قَـ عي   النا ذا العرش للَّذي يرزقإنَّ  )١(ومـ
ي اهللا رض-ام، وبه قرأ عمر بن اخلطاب وم والقيالقي: ويف القيوم ثالث لغات

 :فالقيوم. )٢( وروي عن علقمة،ودعم، وكذلك هو يف مصحف ابن مس، والقي-عنه
 جعلتا ياء ، والسابق ساكن، فلما اجتمعت الياء والواو، القيووم:الفيعول أصله
الفَ:اممشددة، والقي والسابق ساكن،واو فلما اجتمعت الياء وال، أصله القيوام،عالي ، 

عال، فيقولون ال إىل الفيفون الفعأهل احلجاز يصر: وقال الفراء. جعلتا ياء مشددة
اغللصو :اغالصي .م فإن الفراء وسيبويه اختلفا فيه، فأما سيبويه فقالوأما القي :
 ،كن والسابق سا، فلما اجتمعت الياء والواو،مِو وأصله القي،لِع وزنه الفي:القيم

لك قال يف ذ فصارتا ياء مشددة، وك، وأدغموا فيها اليت قبلها،أبدلوا من الواو ياء
ود ود وجيوت وسيمي: عل أصلهيسيد وجيد وميت وهني ولني وما أشبهه، فهو فَ

لليس يف أبنية العرب فيِع:  وقال،وأنكر الفراء هذا. ونوهي،ل مثل إمنا هو فيع: 
ضيزفَن وخييفوقال. مق وضيغ :قي م وسيد، هذا من الفَد وجيقومي : يل، أصلهِعل فَع

 على وزن كرمي وظريف، فكان يلزمهم أن جيعلوا الواو ألفا النفتاح ،وسويد وجويد
 فلما فعلوا ذلك صار فعيل ، مث يسقطوها، لسكوا وسكون الياء اليت بعدها،ما قبلها

و، فلما ي احلَ: أصله واحلي،ناء احلرف فزادوا ياء على الياء ليكمل ا ب،لععلى لفظ فَ
                                     

 بال عزو، ٣/٢٧٢القرطيب ) ١(
 . هـ٦٢ تابعي، تويف سنة ،س النخعيعلقمة بن قي) ٢(
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 .  جعلتا ياء مشددة،اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن
* * * 

 الحليم المقيت: وقولهم في أسمائه عز وجل
حلمت :  الذي ال يعجل بالعقوبة، يقال:احلليم معناه يف كالمهم: قال أبو بكر

١(رير إذا مل أعجل عليه، قال ج:لمام عنه ِحلُعن الرجل أح(: 
  فاستحاشواحلمت عن األراقِم  ورـفُ تمهدورـفال برحت ق

 : لما، وقال املؤملم ححلمت يف النوم أحلُ: وتقول
كانِت يل إنْفال ذنب العي نـح  )٢( حتلمـ بكم يف نلمتوميت فغضبتم

حلم  :ويقال.  من غري أن كان يل به ذنب فغضبتم علي، طرقين خيالكم:أي
 :  ملعاوية بن أيب سفيان)٣(ن عقبة بدمي حيلم حلما إذا تنقب وفسد، وقال الوليداأل

 يٍّـ إىل علتابـإنك والكـف   األدميمِلـد حـ وقٍةـكدابغ
وي٤( ملروان بن احلكم ىرو(. 

: احلفيظ، وقال ابن عباس: املقيت:  قال بعض الناس؛واملقيت فيه قوالن
 :)٥(ل الشاعر واحتج بقو، املقتدر:املقيت

ِهِتاَءـ على مسوكنتوذي ِض  اـيتِق مف كفٍنغتعنه النفس  
 : مقتدرا، وعلى هذا أهل اللغة، قال بعض فصحاء املعمرين: معناه

 نرين مـ ينشاِتـ املممث بعد  )٦(يتِقي من يا بهو على النشِر
 :)٧(وقال اآلخر. ممن هو مقتدر: معناه

 اًـمد ِقاِفـا نطعم األضيـوإن  يتِق مٍةـنر من سا هـإذا م
                                     

 . ديوانهغري موجود يف) ١(
 .١٥٦ ص ،مثلثات قطرب) ٢(
 . ٤/٥٦٤تاريخ الطربي ) ٣(
 . ٣٧الفاخر ) ٤(
 . ٢٨٩بن سالم ال ، الطبقات قيس بن رفاعةيبالبيت أل) ٥(
  . ٤٢٤شرح القصائد السبع ) ٦(
 .مل أهتد إليه) ٧(
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املوقوف على : املقيت أيضا عند العرب: وقال أبو عبيدة. مقتدر: معناه
 : وأنشد،الشيء

 تـعي ودةًـويـربوها مطـقَ
إين على احلساِبـبت م ١(قيت( 

  شعري وأشعرن إذا ماتـلي 
  علي إذا حوسـ أم الفضلُيِلأَ

 . على احلساب موقوفإين : معناه
* * * 

 الفتاح العليم: وقولهم في أسمائه تعالى
      : معناه احلاكم، من ذلك قوله عز وجل:الفتاح يف كالمهم: قال أبو بكر

حالفَت اَءكُمج وا فَقَدفِْتحتسإن ت )إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء، :  معناه،)٢
: ، معناه)٣( تى هذَا الفَتح إن كُنتم صاِدِقنيويقُولُونَ م: ومن ذلك قوله عز وجل

 :)٤(مىت هذا القضاء، قال الشاعر
  رسوالًٍمـصين عـلغ بـأال أب  ينـكم غَِتـاحتن فَـي عأنـف

ربنا افْتح بيننا وبين قَوِمنا : ومن ذلك قوله عز وجل. عن حماكمتكم: معناه
قِبالْح )وقال الفراء. ربنا اقض بيننا وبني قومنا باحلق: ناه، مع)٥ :مان أهل ع

إن تستفِْتحوا فَقَد جاَءكُم : معىن قوله تعاىل: وقال قوم.  الفتاح:يسمون القاضي
حالفَت )وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر. ن تستنصروا فقد جاءكم النصرإ: )٦ :

إن تستفِْتحوا : فقال اهللا عز وجل. كدياللهم انصر أفضل الدينني عندك وأرضاه لَ
حالفَت اَءكُمج فَقَدومن ذلك احلديث الذي يروى عن النيب . إن تستنصروا: ، معناه

 :))معناه يستنصر : قال أبو عبيد. )٧( ))أنه كان يستفتح بصعاليك املهاجرين
                                     

 .٢٣ ، ص ديوانه،للسموألالبيت ) ١(
 .١٩آية : سورة األنفال) ٢(
 .٢٨آية : سورة السجدة) ٣(
 . ٤٦ الوحشيات ،مد بن محران اجلعفيالبيت حمل) ٤(
 .٨٩آية : سورة األعراف) ٥(
 .١٩آية : سورة األنفال) ٦(
 .٣/٤٠٧النهاية ) ٧(
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 :بصعاليك املهاجرين، قال الشاعر
 هتور س مل تسمنميستفتحون ِب  )١(الكرِم باأليدي إىل والِعبني الطَّ

 :)٢(الفقري، قال حامت بن عبد اهللا:  الفقراء، والصعلوك:والصعاليك عند العرب
 ىنـ والغ بالتصعلِكنينا زماناًغَ  هرهما الدي سقاناه بكأسالًـفكُ

 . بالفقر والغىن: أراد
* * * 
 الواسع: وقولهم في أسمائه

: الواسع معناه يف كالمهم: قال أبو بكر. )٣( ه واِسع عِليمواللَّ: هـكقول
الكثري العطايا الذي يسع ملا يويقال الواسع. ، هذا قول أيب عبيدة-عز وجل–أل س :

: ، معناه)٤( وِسع كُلَّ شيٍء ِعلْما: احمليط بعلم كل شيء، من قوله عز وجل
 :)٥(قال أبو زبيد. أحاط بكل شيء علما

 ونة آد الوِلـ أه أثقاِلالُـمح  عس ما أَهلْ مين بده اجلَيهمعطأُ
 . فدع ما أحيط به وأقدر عليه،أعطيهم ما ال أجده إال جبهد: معناه
لْويف بم قالوا:  ثالثة أقوالهعلى، : معىن بله: يروى عن مجاعة من أهل اللغة أ

 وال أذن ،صاحلني ما ال عني رأتإين أعددت لعبادي ال((: واحتجوا بقول النيب 
 .تهم عليهعفدع ما اطلَّ: هلْمعىن ب: وقال الفراء. )) بله اطلعتم عليهاًرخ ذُ،مسعت

 وختفض ا، ،العرب تنصب ببله: وقال الفراء.  كيف:هي مبعىن: ويقال
 :وأنشد يف اخلفض يصف السيف

لْبهه األكفـ كأن٦(خلِقا مل ت(  تدعضاحياً  اجلماجمها هامات 
 :  يف النصب)١(وقال اآلخر. فخفض هذا ببله

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 . ٢١٤، ٢١٣ ، صديوانه )٢(
 .٢٤٧آية : سورة البقرة) ٣(
 .٩٨آية : سورة طه) ٤(
 .١٠٩ ، صديوانه )٥(
 .٢٤٥ ، صديوانه، لكعب بن مالكالبيت ) ٦(
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مشفبلْ اجلواِدي لَّةَ اِجلهالن باج  ى احلُمتشي القطوفاداةُ إذا غن  
من خفض ا جعلها : وقال الفراء. فدع اجللة النجبا: فنصب ببله على معىن

.  جعلها مبنـزلة دع ومن نصب ا،على، وما أشبهها من حروف اخلفض: مبنـزلة
 . مأل كل شيء علما: فمعناه ع كُلَّ شيٍء ِعلْماوس: وقرأ قتادة

* * * 
 الغفور الشكور: وقولهم في أسمائه عز وجل

 واملغطي لذنوم، ، الساتر على عباده:الغفور معناه يف كالمهم: قال أبو بكر
 :وإمنا قيل للبيضة. ته فيها، إذا سترغفرت املتاع يف الوعاء أغفره غفر: من قوهلم
 .  لتغطيتها الرأس وسترها إياه؛رفَغغفارة وِم

شكرت الرجل : املثيب عباده على أعماهلم، يقال: والشكور معناه يف كالمهم
إذا جازيته على إحسانه، إمشكرت :  يقال؛فيه لغتان: وقال الفراء. ا بثناءا بفعل وإم

 : وشكرت للرجل، وأنشد الفراء،الرجل
 عمي عليكمؤسي ون مجعوا بمه  ِلال شكرت القوم إذ مل تقاِتفه

 :)٢(وقال أبو خنيلة
األرِض الدنيا ويا جبلَويا سائس  
  والعرِض الطوِل سابغَعلي رداًء
بعض الذكِرولكن من بعِض أنبه  

  خليفٍة يا بن كلِّ يا امسعملَـسمأَ 
شكرتكحظُّ إن الشكر هى من الن 
خامال يل ذكري وما كانَوأحييت 

 . )٣( واشكُروا ِلي وال تكْفُروِن: -وهو أصدق قيال-وقال اهللا عز وجل 
* * * 
 الرؤوف الرحيم: وقولهم في أسمائه تعالى

وقال . الشديد الرمحة: الرؤوف معناه يف كالمهم: قال أهل اللغة: قال أبو بكر
                                     = 

 . ٥٧ ، صبن هرمة، ديوانهالبيت ال) ١(
 .١/٣٠أمايل القايل ) ٢(
 .١٥٢آية : سورة البقرة) ٣(
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فيه معىن تقدمي : )١( الناِس لَرُءوف رِحيمإنَّ اللَّه ِب: أبو عبيدة يف قوله تعاىل
ويف .  شديد الرمحةلرحيم: ن اهللا بالناس لرحيم رؤوف، أيإ: املعىن: وتأخري، وقال

 :فؤوالر.  بعد اهلمز بإثبات اهلمز مع إثبات واٍو: الرؤوف؛الرؤوف أربع لغات
قال . هللا عز وجلبضم اهلمزة من غري إثبات واو، وقد قرئ بالوجهني يف كتاب ا

 :)٢(بن مالكاكعب 
ا رؤوفاـان بنـ كهو الرمحن  ـنا ونطـنطيع نبياًـَّ ربيع 

 :  يف اللغة الثانية)٣(وقال جرير
 اًـترى للمسلمني عليك حق   الرحيِمِفل الوالد الرؤـكفع

 :  بتسكني اهلمزة، قال الشاعر، بعبادهفأْاهللا ر: الثالثة
 ِم خمتونـمح الره صاغَاٍمتـذي خ
 )٤(ِم عند ذي الكرسي مرحومقرٍب

 ما لكُـ ال أبيبـوا بنـآمنـف 
 مهم يرح الربِلـ بأه رحيٍمرأٍف

 . بعباده، بكسر اهلمزةفِئاهللا ر: وقال الكسائي والفراء
* * * 

 المقسط: وقولهم في أسمائه تعالى
 فهو ،سطقْجل يأقسط الر:  العادل، يقال:املقسط يف كالمهم: قال أبو بكر

سط، إذا عدل، قال اهللا عز وجلقْم :املُقِْسِطني ِحبي إنَّ اللَّه )العادلني: ، أي)٥. 
 :)٦(قال الشاعر

ـشي ومالثناُء ما لديِه دونَن   ِلمكوأكملُطٌـسقْ م م ميـن  
وأَما : ط، إذا جار، قال اهللا عز وجلاِسط الرجل فهو قَسقَ: ويقال

                                     
 .١٤٣آية : سورة البقرة) ١(
 .٢٣٦ ، صديوانه )٢(
 .٢١٩ ، صديوانه )٣(
 ). رأف(: العرب مادةلسان ) ٤(
 .٩آية : سورة احلجرات) ٥(
 .١٢ ، صلحارث بن حلزة، ديوانهالبيت ل) ٦(
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 :)٢( قال الشاعر.اجلائرون: ، أي)١( اِسطُونَ فَكَانوا ِلجهنم حطَباالقَ
 ىل قسطوا مجيعاًاُألـوا بـأليس  طاعا وابتدروا السعلى النعماِن

 قد حجَّ الرجل إلى بيت اهللا: وقولهم
قد حججت املوضع : قصد بيت اهللا، يقال: معناه يف كالمهم: قال أبو بكر

أحجأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب: قال أبو بكر. صدته إذا قاًه حج : 
 ِلز البِة احملزمانَـ وركباةًـمش

لقد كان يعوبالعقِل بالعفاِفىن  
 ذي حج املصلون بيتهـا والـأم 

لىالِب) ٣(عبةَها لُلئن كان أمسى بيت 
 :)٤(وقال رؤبة بن العجاج. أما والذي قصد املصلون بيته: أراد

حجالنصارى العيد الِف يوم ِحص  يحججِح بالقيِظن فافالر ِحد 
 : بفتح احلاءحجالَ: ومسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر. يقصدن: أراد

 .مها لغتان: ورمبا قال الفراء:  االسم، قال: بكسر احلاءجاملصدر، واِحل
* * * 

 قد اعتمر الرجل: وقولهم
قد زار البيت، واالعتمار معناه في :  في آالمهممعناه: قال أبو بكر
 الزيارة، هذا قول جماعة من أهل اللغة، واحتجوا بقول :آالمهم

 :)٥(الشاعر
 هاـُانـكب ررقِدـ بالفلُّـِهي  رـ املعتم الراكبلُِّها يـكم

 :)٦(القصد، قال الشاعر: معىن االعتمار والعمرة يف كالمهم: وقال اآلخرون
 رم ملا اعتمٍرع ما ابنـد مسـلق  رب وضٍدـ من بعييداً بعزىمغـ

                                     
 .١٥آية : سورة اجلن) ١(
 .٣٦ ، صلقطامي، ديوانهالبيت ل) ٢(
 .ومل أقف على البيتني) ٣(
 . ٣٧ ، صديوانه )٤(
 .٦٦: بن أمحر، شعرهالبيت ال) ٥(
 . ٥٠ ، صلعجاج، ديوانهالبيت ل) ٦(
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 . حني قصد: أراد
* * * 
 لبيك: وقولهم

أنا مقيم على : لبيك: معىن قوهلم: مسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر
قد لب الرجل يف املكان وألب، إذا أقام فيه، قال : طاعتك وإجابتك، من قوهلم

 :الشاعر
ـِلمزولُـا يـ مبوال يرمي  
ـبملا يـ لدي وأنت١(ها كتوم( 

 ه مقيمـ ب أنتِرـ اهلجلُّـحم 
 اتــقَ حمقِّاِءـ اجلفاراتـإم

 :)٢(وقال الراجز
 من ما ختطَّاها الغلب بأرٍض

 :)٣(وقال طفيل
وتيملَـ تبروِجـي بالعوت حلب  ردـ م حصيناًنَدِه ورهِطيٍِّدن ع 

كان : وقال األمحر.  واألمحر)٤(يم، وإىل هذا املعىن كان يذهب اخلليلتق: أراد
 فأبدلوا من األخرية ياء، ؛ك، فاستثقلوا اجلمع بني ثالث باءاتببلَ: األصل يف لبيك

ديوان :  كما قالوا،قد تظننت، فأبدلوا من األخرية ياء: قد تظنيت، وأصله: كما قالوا
ار، فاستثقلوا التشديد، فأبدلوا من النون ياء، قال نان وِدوِد:  وأصلهما،ودينار
 :)٥(الراجز

قَتضالبازي إذا البازي كَي سر 
 .  فأبدل من األخرية ياء، فاستثقل اجلمع بني الضادات،ض البازيتقض: أراد

                                     
 . مل أهتد إىل البيتني)١(
 .١٤١:  شعرهبن أمحر،البيت ال) ٢(
 .٤٧ ، صديوانه )٣(
 .٣/١٥غريب احلديث ) ٤(
 .٢٨ ، صلعجاج، ديوانهالبيت ل) ٥(
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 :)١(وقال اآلخر
 ينـ عوـُبني نـ يف العانَـوك

 نـيذهب يب يف الشعر كلَّ ف
 ينـِّا ِسغريـ صنتـ كإين وإنْ 

 نِجـ الريـيطاين أمـإنَّ شـف
 ينـي التظنـرد عـىت يـح

إجابيت لك يا : معىن لبيك: وقال الفراء.  فأبدل من األخرية ياء،التظنن: أراد
وقال . إجابة بعد إجابة:  ألنه أراد؛ونصبت لبيك على املصدر، وثنى: رب، وقال
 دارك، داري تلب: هو مأخوذ من قوهلم: ك، وقالوااجتاهي إلي: لبيك معناه: آخرون

: وهو مأخوذ من قوهلم: حمبيت لك، قالوا: لبيك، معناه: وقال آخرون. أي تواجهها
 : قال الشاعر. عليه لولدها، عاطفةً إذا كانت حمبةً، لبةٌامرأةَ

 هانـ ابنعة طَـَّ لبأمٍّـوكنتم ك  )٢(ِده بساِعـ إليا فما ودتـإليه
* * * 

 لبَّيك إنَّ الحمد والنعمة لك: وقولهم
 ولبيك أنَّ احلمد والنعمة ،لبيك إنَّ احلمد والنعمة لك: فيه وجهان: قال أبو بكر

لبيك :  ومن قال، إن احلمدقلت: مله على معىن وح، فمن كسرها جعلها مبتدأة،لك
فموضع .  لكأنَّ احلمدلبيك ألن احلمد لك وب:  أن على معىنتحتفُ: أن احلمد، قال

 خفض من قول الكسائي بإضمار اخلافض، وموضعها من قول الفراء نصب حبذف أنَّ
االختيار لبيك إنَّ احلمد والنعمة لك، بكسر : وقال أبو العباس أمحد بن حيىي. اخلافض
إن : يذهب إىل أن املعىن) إن( ألن الذي يكسر ؛هو أجود معىن من الفتح: إن، وقال
لبيك ألن : يذهب إىل أن املعىن) أنَّ(نعمة لك على كل حال، والذي يفتح احلمد وال

لبيك لكل معىن، ال :  ألن املعىن؛ الكسر:احلمد لك، أي لبيك هلذا السبب، فاالختيار
 :)٣(هذا مبنـزلة قول النابغة:  قال أبو العباس.لسبب دون سبب

                                     
 .١١٩الوحشيات ، مية بن كعبأل األبيات)١(
 . ٥ ، صالفاخر) ٢(
 .١٣ ، صديوانه )٣(
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ِدع على الناس يف األدىن ويف البفضالً  هـ إنَّ لانَـعمين النغـِلب تكلْـِفت
:  فمن كسرها جعلها ابتداء، ومن فتحها أراد؛جيوز فتح إن وكسرها: قال

 )١(ال جيوز يف بيت األعشي: وقال.  ألن له فضال وبأن له فضال؛فتلك تبلغين النعمان
 :إال الكسر

  مرحتلُ إنَّ الركب هريرةَعدِِّو   أيها الرجلُ وداعاًل تطيقـوه
. ودعها الرحتال الركب: ، ومل يردإن الركب مرحتلٌ: ابتدأ إخباره فقالألنه 

 ، لك، برفع النعمة، على أن تضمر الما تكون خربا والنعمةُلبيك إن احلمد: وجيوز
وجيوز أن جتعل الالم الظاهرة، خرب إن وترفع النعمة . وترفع النعمة بالالم الظاهرة

 . لك والنعمةُ احلمدلبيك إنَّ:  والتقدير،بالالم املضمرة
* * * 

 لبَّيك وسعديك: وقولهم
أسعدك اهللا إسعادا بعد : ومعىن سعديك.  إجابيت إياك:معناه: قال أبو بكر

 ،حنانيك: ال واحد للبيك وسعديك على صحة، ومن ذلك: وقال الفراء. إسعاد
 )٢(عرحنانك فال يثين، قال الشا: ومنهم من يقول. رمحك اهللا رمحة بعد رمحة: معناه

 :يف التثنية
حنانيكبعض ا منذٍرـأب   من بعِض أهونُ الشراـ بعضن فاستبِق أفنيت 

 . قريب من معىن لبيك: ومعناه،سعديك مأخوذ من املساعدة: ويقال
 :يف التوحيد) ٣(وقال اآلخر

ـِعميزهـ حمناناِنـ ذا احلنك  ـا بنـهومينحو شمبِنىج ج ٍمر 
وفعلنا : ، معناه)٤( وحنانا من لَّدنا وزكَاةً: اهللا عز وجلومن ذلك قول 

                                     
 .٤١ ، صديوانه )١(
 . ١٧٢ ، صطرفة، ديوانهالبيت ل) ٢(
 .١٤٣ ، ص القيس، ديوانهئمرالبيت ال) ٣(
 .١٣آية :  مرميسورة) ٤(
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 إال أربعة ،كل القرآن أعلمه: وقال ابن عباس. هـ رمحة ألبويه وتزكية ل؛ذلك
وفسر أهل اللغة . )٣( لنيس والِغ)٢(  والرقيم)١( احلنان واألواه: أحرف ال أدري ما هي

فالن : الرمحة، من قولك: احلنان: فقالواحرف أومجاعة من أهل التفسري األربعة 
 :)٤(يترحم ويتعطف عليه، واحتجوا بقول الشاعر: يتحنن على فالن، أي

أذو نسب أم أنت باحليحنان ما أتى بك هاهنا: فقالت   عارف 
 :)٥(وقال اآلخر. فقالت لك رمحة: أراد

  املليكداكـي هـنن علـحت  االـ مقاٍمـل مقـإنَّ لكـف
 :  األواه سبعة أقوالويف

وقال . الفقيه: األواه: وقال جماهد. الرحيم: األواه: قال عبد اهللا بن مسعود
. الدعاء: األواه: ويروى عن ابن مسعود أنه قال. حباملس: األواه: سعيد بن جبري

: األواه: وقال أهل اللغة. املوقن: األواه: وقال آخرون. املؤمن: األواه: وقال قوم
 :)٦(أوه من الذنوب، واحتجوا بقول الشاعرالذي يت

 ها بليٍللُـ أرحتـا قمـإذا م  زيِنـ احلِلـ الرجه آهةَأوـت
: ويقال.  من عذاب اهللا وآِه، من عذاب اهللا وآٍه، اهللا من عذاِبأوِه: ويقال

 :  قال الشاعر. وأوه من عذاب اهللا، بالتشديد والقصر، من عذاب اهللاهةًأَ
 ها من الذكرى إذا ما ذكرتِهأوفَ  )٧(اِءـ بيننا ومسأرٍض ِدعن بـوم

وقال .  القرية اليت خرجوا منها:الرقيم: قال كعب: ويف الرقيم سبعة أقوال
: ديوقال الس.  الكتاب:الرقيم: وقال جماهد.  بلسان الروم، الدواة:الرقيم: عكرمة

                                     
 .١١٤آية : سورة التوبة) ٤(
 .٩آية : سورة الكهف) ٥(
 .٣٦آية : سورة احلاقة) ٦(
 .٢/٨٥٨معجم البلدان ،  بن درهم الكليبرلمنذالبيت ل) ٤(
 .٢٢٢ ، صلحطيئة، ديوانهالبيت ل) ٥(
 . ١٩٤ ، صلمثقب العبدي، ديوانهلبيت لا) ٦(
 . وبال عز) أوه (:، مادةاللسانالبيت يف ) ٧(
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 :الرقيم: قال أبو عبيدةو.  الكلب:الرقيم: وقال سعيد بن جبري.  الصخرة:الرقيم
 ، لوح من رصاص كتبت فيه أمساؤهم:الرقيم: وقال الفراء. الوادي الذي فيه الكهف

 : فأصله،فإذا كان الرقيم الكتاب.  وممن هربوا، ودينهم، وأنسام،وأمساء آبائهم
 وأنشدنا أبو ،)١(رقُومِكتاب م: -عز وجل- املكتوب، قال اهللا: املرقوم، أي

 :ي أمحد بني حييالعباس
على بكُِدعكان للماِء إنْم ـس  )٢( راقمإليكمراِح القَماِءـ يف الأرقم  

 ،مقتول وقتيل:  كما قالوا،سأكتب يف املاء، فصرف املرقوم إىل الرقيم: معناه
 . هو ما يسيل من صديد أهل النار: لنيسوالِغ. وجمروح وجريح

* * * 
 رجل مؤمن: وقولهم

قت  إذا صد،قد آمنت بالشيء: سله، يقالق هللا ورصدمعناه م: قال أبو بكر
يصدق اهللا : ، فمعناه)٣( يؤِمن ِباللَِّه ويؤِمن ِللْمؤِمِنني: قال اهللا عز وجل. به

 :)٤(ويصدق املؤمنني، وقال الشاعر
 نا قوم آمنا، وقد كانَومن قبلُ  داـ حمملُـ لألوثان قبونَلُّـيص

 منصوب مبعىن :صدقنا حممدا، فمحمد: ا حممدا، أي آمن قبلُومن: معناه
التصديق، وهو مبنـزلة قول اآلخر، أنشده علي بن املبارك األمحر واخلليل 

 :)٥(وسيبويه
 ينج هيقر الواممى احلَنـإذا تغ  اِرـا أم عمـ عنه تغربتوـول

 . م عمارذكَّرين أ: نصب أم عمار يجين، ألن املعىن
 رجل مسلم: وقولهم

                                     
 .٢٠ ،٩ية اآل: سورة املطففني) ١(
 .١٩/٢٥٨القرطيب ) ٢(
 .٦١آية : سورة التوبة) ٣(
 ).أمن (:، مادةاللسان) ٤(
 .٢٣٥ ، ص ديوانه،البيت للنابغة )٥(



 ٨٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

هو :  املخلص هللا العبادة، وقالوا:املسلم: فيه قوالن، قال قوم: قال أبو بكر
:  ه، قال اهللا تعاىلـص للُ إذا خ، الشيء لفالنملُقد س: ربـول العـمأخوذ من ق

ٍلجا لِّرلَمالً سجور )ستسلم امل: املسلم معناه: وقال قوم. خالصا لرجل: ، معناه)١
 :)٢( املتذلل له، واحتجوا بقول الشاعر،ألمر اهللا

ئَِرفقد بمن اِإلت ِنحا أخوكمـَّموا إنِلـنا اسـفقل   الصدور 
فاملسلم الذي يعتقد االستسالم هللا واإلميان به : قالوا. فقلنا استسلموا: أراد

:  عز وجلحممود، واملسلم الذي يستسلم خوفا من القتال مذموم، من ذلك قول اهللا
انلَموا ولَِكن قُولُوا أَسِمنؤت ا قُل لَّمنآم ابرقَالَِت اَألع )استسلمنا : ، معناه)٣

فَأَخرجنا من كَانَ ِفيها ِمن املُؤِمِنني  : خوفا من القتال، ومن ذلك قوله عز وجل
 .من املستسلمني:  معناه)٤( ن املُسِلِمنيِمفَما وجدنا ِفيها غَير بيٍت 

* * * 
 رجل عابد: وقولهم

قد عبدت :  رجل خاضع ذليل لربه، من ذلك قول العرب:معناه: قال أبو بكر
: ه وتذللت وأقررت بربوبيته، وهذا مأخوذ من قوهلمـاهللا أعبده، إذا خضعت ل

طريق م٥( قال طرفة.د، إذا كان مذلال قد أثر الناس فيهعب(: 
اًـظيفواًـظيف وفوق م ٍروم ِدعب  وأَ ناجياٍتاقاًـتباري ِعت تبعت 

ناء من هلي باِلد، إذا كان مذلال قد طُبعري معب: ويقال. فوق طريق مذلل: معناه
 :)٦( حىت ذهب وبره، قال طرفة ،اجلرب

 ها كلُّإىل أن حتامتين العشريةُ  ر املعبِد البعِي إفرادتدِرفْوأُ
                                     

 . ٢٩آية : سورة الزمر) ١(
 .٥٢ ، صلعباس بن مرداس، ديوانهالبيت ل) ٢(
 .١٤آية : سورة احلجرات) ٣(
 .٣٦، ٣٥ ن اآليتاالذارياتسورة ) ٤(
 . ١٣ ، صديوانه )٥(
 .٣١ ، صديوانه )٦(
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 .، وهذا احلرف من األضدادرماًكَد، إذا كان مبعبعري م: ويقال. لاملذلَّ: معناه
 :)١(قال حامت

  فإنين عليكك أال أمِستقولُ  ابدع م الباخلني عندأرى املالَ
: دة للدهر، قال اهللا عز وجلجيعلونه ع: معتدا، أي: ىرووي. مكرما: اهـمعن
دبعن اكإي )وقال . ف بربوبيتكر خنضع ونذل ونعت:معىن نعبد:  اللغة، قال أهل)٢

 . د إياك نوح:معناه: أهل التفسري
*** 

 ٌدِهْز وُمٌدرجل زاِه: وقولهم
ال النيب ـ القليل املال، ق:واملزهد.  القليل الرغبة يف الدنيا:الزاهد: قال أبو بكر

 :)) أفضل الناِسم ؤمنم قد أزهد الرجل : يقال. قليل املال: ، معناه)٣( )) زهد
 :)٤(يزيد إزهادا، إذا قل ماله، قال األعشي

 ىنـرها للِغـوا سـلن يطلبـف  اـهاِدـموها إلزهِلـسن يـول
 :روالس.  نكاحها، لقلة ماهلاا ولن يدعو، للغىن؛فلن يطلبوا نكاحها: معناه

، وقال امرؤ )٥( اولَِكن الَّ تواِعدوهن ِسر: النكاح، من قول اهللا عز وجل
 :)٦(القيس

  أنينومـ اليةُاسـبس بتمعأال ز  ر أمثايل السنِسح ال ينْ وأَترِبكَ
 :)٧( الزنا، واحتجوا بقول الشاعر:السر: وقال قوم

 ليهمـارهتم عـ جرـِ سمرـوحي  قصاِع اِلفـُن أُارهمـ جأكلُـوي
                                     

 .٢٢٩ ، صديوانه )١(
 .٥آية : سورة الفاحتة) ٢(
 .١/٢٣٧غريب احلديث ) ٣(
 .٥٦ ، صديوانه )٤(
 .٢٣٥آية : سورة البقرة) ٥(
 .٢٨ ، صديوانه )٦(
 . ٦٢ ، صلحطيئة، ديوانهالبيت ل) ٧(
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دت يف الرجل أزهد فيه، وقيس ومتيم ِهز: بنو أسد يقولون: وقال الفراء
 .  فيهدت يف الرجل أزهدهز: يقولون

* * * 
  فقيٌهرجٌل: وقولهم

ما : معناه عامل، وكل عامل بشيء فهو فقيه فيه، ومن ذلك قوهلم: قال أبو بكر
قَفْيهوال ي قَنما يعلم وال يفهم، يقال: ، فمعناهه :هه، إذا فهمته، هت احلديث أنقَِقن
عامل العرب، ومن : قال فقيه العرب، معناه: ومن الفقه قوهلم. ههت من املرض أنقَِقنو

 . ليكونوا علماء به: ، معناه)١( يتفَقَّهوا ِفي الديِنِل: ذلك قوله تعاىل
* * * 

  حكيٌمرجٌل: وقولهم
:  حكى لنا أبو العباس عن ابن األعرايب أنه قال؛فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر

 :)٢( العامل، واحتج بقول بشر بن أيب خازم، املتنبه، املتيقظ:احلكيم
 م فاحكُ الصبابِة عن ذكِرتيتناه  ِمسم بس لرسٍمراًـوما طريب ذك

 ،املتقن للعلم: احلكيم معناه يف كالم العرب: قال آخرون. فتنبه وتيقظ: معناه
فأصل :  أتقنته، قالواقد أحكمت األمر والعلم إذا: احلافظ له، من قول العرب

 :)٣(ل إىل فعيل، كما قال عمرو بن معدي كربِعفْ احملكم، فصرف عن م:احلكيم
يؤـايب هجـين وأصحـقرـِمأَ  وعانةَـ رحينميعالداعي الس  

 نفسه  الذي يرد:احلكيم معناه يف كالم العرب: وقال آخرون. عِمملس اُ:معناه
 قال أبو .قد أحكمت الرجل، إذا رددته عن رأيه: وهلمومينعها من هواها، أخذ من ق

حكم بعضهم عن ايا فالن : ويقال: حكاه لنا أبو العباس عن ابن األعرايب، قال: بكر
 ألا ترد ،ةمكَ ح: الفرسةُمكَإمنا مسيت ح: رد بعضهم عن بعض، وقال: بعض، أي

                                     
 .١٢٢آية : سورة التوبة) ١(
 . ١٩٢ ، صديوانه )٢(
 .١٢٨ ، صديوانه )٣(
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 حاكم :وإمنا قيل للقاضي إذا تناهى وعقل، ،حكم الرجل حيكم: ويقال. ِهِبرمن غَ
أنشدنا أبو العباس أمحد بن حيىي عن ابن األعرايب . م، لعقله وكمال أمرهكَوح

 :)١(للمرقش
  والينِرو األقْابـأيت الشبـي  مكَـال حـق ي أنْ أخاكتغبطْ

 :)٢(قال محيد بن ثور.  فإن اهلرم كاملوت،ال تغبطه أن يطول عمره: معناه
 اـمكَره حـ لعمالنٌـأمسى ف

 ماِل ما سأضحى على الوجه طولُ
 ال تـ أخطْـِبغلهالَـ أن يقاك  

  فلقدِهِرـ عمولُـره طـإن س
وقال لنا أبو . )٣(ةمكَه حـ إذا جعلت ل،مكَحأحكمت الفرس فهو م: ويقال

كوم، ححكمت الفرس فهو م: الكالم اجليد: قال ابن األعرايب: العباس أمحد بن حيىي
 . مكَ ومجعها ِح، اسم العقل:مةكْواِحل

  عاقٌلرجٌل: وقولهم
هو :  اجلامع ألمره ولرأيه، وقالوا:العاقل: فيه قوالن، قال قوم: قال أبو بكر
العاقل معناه : وقال آخرون. قد عقلت الفرس، إذا مجعت قوائمه: مأخوذ من قوهلم
قد اعتقل : مخذ من قوهلالذي حيبس نفسه ويردها عن هواها، أُ: يف كالم العرب
ِباللسان، إذا حع من الكالمِنس وم. 

* * * 
 ٌسيِّ َآرجٌل: وقولهم

 العقل، :سي والكَ، العاقل:سيالكَ: قال أبو العباس أمحد بن حيىي: قال أبو بكر
 :)٤(واحتج بقول الشاعر

 متس لكٍُةـسِي كنتم ملكْإنْـف  ناـ يف البنيفرع ي األمسيوكَ

                                     
 . ٨٨٧: البيت يف شعره) ١(
 .غري موجود يف ديوانه) ٢(
 . أو حديد،فضة  من،حلقة حتيط باملرسن واحلنك: ةُمكَواحلَ) ٣(
 .٥٥الفاخر ) ٤(
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 :قول اآلخرواحتج ب
جاهالًوكن ١( ذوي اجلهل إما لقيت( أكْفكن يالكَس ِسيهم إذا ما لقيت 

* * * 
 يٌفِر َظرجٌل: وقولهم

 البليغ اجليد الكالم، :الظريف: قال األصمعي وابن األعرايب: قال أبو بكر
إذا ((: -ي اهللا عنهرض-الظرف يف اللسان، واحتجا بقول عمر بن اخلطاب : وقاال
 احتج عن نفسه ،إذا كان بليغا جيد الكالم: فمعناه. )٢( )) اللص ظريفا مل يقطع كان
مبا يوقال الكسائي.  احلسن الوجه واهليئة:الظريف: وقال غريمها. سقط به عنه احلد :

 ووجه ،يقال لسان ظريف:  ويكون يف اللسان، وقال،الظرف يكون يف الوجه
 ؟ه أم وجه أظرفهألسان: تفهام، على معىن؟ يف االس زيٍدما أظرف: ظريف، وأجاز

* * * 
 ٌع وِررجٌل: وقولهم

ه، ـ ل له، تاركلُِّح عن ما ال يكافٌِّ: معناه يف قول العرب: قال أبو بكر
 أنشدنا أبو .هـة، إذا كف عما ال حيل لع وِرعاًر و الرجل يرععِرقد و: يقال

 :)٣(يببأنشدنا عبد اهللا بن ش: العباس قال
 ِدـ قَ هلم وكأنْا ينب وجهاًـَّومل

عوا من طوِلِرومل يحتلية الص د 
 أَ األحبِةأيف اليوم تفويض غِدم  

  ذي اهلوىبانةَرياين لُجومل يقض 
 :)٤(وقال لبيد

 هع الر من حسِنال مينع الفتيانَ  هزعقَاميت مـ هاٍمـلَّ عـكأَ
 الرجل عرقد و:  كان جبانا، ويقال، بفتح الراء، إذاعررجل و: ويقال

                                     
 .  بال عزو٥٥الفاخر ) ١(
 .٣/١٥٧النهاية ) ٢(
 . البيتان لعبد اهللا بن عتبة)٣(
 .٣٤١ -٣٤٠ ، صديوانه )٤(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٨٨ 

يورعوورع يرع ور ،وعا ووروعا وورعة ووةراع . 
* * * 

  حازٌمرجٌل: وقولهم
قد : خذ من قول العرب لرأيه متثبت يف شأنه، أُ جامع:معناه: قال أبو بكر

بضم م، زم الرجل وحزيقال قد ح: وقال لنا أبو العباس.  إذا مجعته،حزمت املتاع
الزاي وفتحها، وقد عزم الصيب وعم، وأنشدنا عن ابن األعرايبز : 

ـعـس برـ فَ زقاقاٍتنا بنينالَـ قد قاحٍبـوص  ميل وما ح زم 
لَفقلت من نام هنا فال س١(م( 

 ،تبِب، ولقد لَما كنت لبيباً: ويقال. بلَب الرجل يقد لَ: ويقال من اللبيب
لَوأنت تب .مل تضربينه؟ :  ضربت الزبري، فقيل هلا)٢(أن صفية:  يف خربىرووي
 . بجلَ وكي يقود اجليش ذا الَ،لبي لَهبأضِر: فقالت

. ب تأدبتولقد أد. ب فهو أديب، وما كنت أديباب الرجل يأدقد أد: ويقال
 :)٣( قال طرفة،بِدآ إذا دعا الناس فهو ، الرجل يأدببقد أد: ويقال

 ىلَفَ ندعو اجلَن يف املشتاِةـحن  رِق فينا ينتبرى اآلِدـ تال
 . خيص قوما دون قوم: أن يعم بدعائه، وينتقر: اجللفى

* * * 
  شهٌمرجٌل: وقولهم

احلمول اجليد القيام : الشهم معناه يف كالم العرب: قال الفراء: قال أبو بكر
 .لما حمبا حيمل، الذي ال تلقاه إال محوال طيب النفس مب

 :الشهم معناه يف كالمهم: وقال األصمعي. وكذلك هو من غري الناس: قال
وكذلك هو من اإلبل، :  من حدة نفسه، قالوع الذي كأنه مر،الذكي احلاد النفس

                                     
 .  األبياتمل أهتد إىل) ١(
 . هـ٢٠، توفيت سنة  عمة النيب :صفية بنت عبد املطلب) ٢(
 .٦٥ ، صديوانه )٣(



 ٨٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :  يصف ناقة)١(وأنشد للمخبل السعدي
اـهعرـق أَوطَـ الستـوإذا رفع  مـه شوعر ملوِعـ الضتـحت

 .قلبا ذكيا: يعين
* * * 

 اٌبرجل أوَّ: وقولهم
 :األواب: وقال قوم.  الراحم:األواب:  قال قوم؛فيه سبعة أقوال: قال أبو بكر

 :األواب: )٢(وقال سعيد بن املسيب. حب املس:األواب: وقال سعيد بن جبري. التائب
 وقال بعض . املطيع:األواب: وقال قتادة.  ويذنب مث يتوب،الذي يذنب مث يتوب

بيد وقال ع.  وخيتم باسم اهللا، الذي ال يتكلم حىت يبدأ باسم اهللا:األواب: أهل العلم
وقال أهل اللغة.  الذي يذكر ذنبه يف اخلالء، فيستغفر اهللا منه:األواب: )٣(مريبن ع :
قد آب يؤوب أوبا، إذا :  الذي يرجع إىل التوبة والطاعة، من قوهلم، الرجاع:األواب
 :)٥(، وقال عبيد بن األبرص)٤( ِلكُلِّ أَواٍب حِفيٍظ: قال اهللا عز وجلرجع، 

 ؤوبــ يٍةـ ذي غيبلُّـوك  ؤوبـ ال يموِتـ الائبـوغ
 : وقال اآلخر. يرجع: أراد

ى إذا غربتحم أخي الُرسـ كرس  )٦(ابيلُـا عقـ منههـ تأوباًـيوم
اطيط وشعارير، كل ذلك ال واحد عباديد ومش: هي كقوهلم: وقال أبو بكر

 هي اتمعة يف حال تفرق، ال واحد هلا ،)٧( طَيرا أَباِبيلَ: قال الفراء يف قوله. له
 . من لفظها يف كالم العرب

                                     
 .١٣١ ، صديوانه )١(
 .هـ٩٤من التابعني، تويف ) ٢(
 .هـ٧٤ وتويف سنة الليثي املكي، ولد يف زمن النيب ) ٣(
 .٣٢آية : سورة ق) ٤(
 .١٣ ، صديوانه )٥(
 .مل أقف عليه) ٦(
 .٣آية : سورة الفيل) ٧(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٩٠ 

 ٌنَعْر َأفالٌن: وقولهم
املسترخي، وأنشد : األرعن معناه يف كالمهم: قال الفراء: قال أبو بكر

 :)١(للراجز
 نعا رـ فيهةًلَحا ِرـوهلُـحرفَ  نـ ومنٍّها إىل ماـنخنىت أَـح

 . فيها استرخاء من شدة السري: املعىن: وقال قوم. فيها استرخاء: أراد
*** 

 ٌمرجل ظاِل: وقولهم
الظامل معناه يف : قال أهل اللغة، األصمعي وأبو عبيدة وغريمها: قال أبو بكر

 :)٢(ها، واحتجوا بقول ابن مقبل الذي يضع األشياء يف غري مواضع:كالمهم
هرظالَِّق الشقاِشت مون للجـع  ِرزا يف داٍرةُلَّ األِذاد وكان  

مقتدرون على الكالم، شبه اخلطباء من الرجال : هرت الشقاشق معناه: هـقول
ظالمون للجزر، قال : وقوله.  اليت يلقيها البعري من فيه:شقةقْوالش. باإلبل اهلائجة

 فجعلوا ، أم ذحبوها من غري مرض وال علة؛معىن ظلمهم إياها:  أهل اللغةأكثر
 أم عرقبوها :معىن الظامل يف هذا البيت: وقال قوم. الذبح يف غري موضعه ظلما
والقول األول هو الصحيح، ألم بعد أن يعرقبوها . فوضعوا النحر يف غري موضعه

فما وضع :  معناه، أشبه أباه فما ظلممن: ومن الظلم قوهلم. البد هلم من حنرها
 :)٣( قال الشاعر.الشبه يف غري موضعه

ِوم ـنأَن شـبـ أبهلَ فما ظَاهـا قـ كمولُـأق  مقبلي عاِل قالَد م
: ويقال. فما وضع الشبه يف غري موضعه: أراد.  أباه فما ظلمبهشمن ي: ىويرو

 :)٤(، وقال الشاعرهبد زرجخيقد ظلم الرجل سقاه، إذا سقاه قبل أن 

                                     
 ). عن(: اللسان، طامالبيت خل) ١(
 . ٨١ ، صديوانه )٢(
 . ٦٥ ، صكعب بن زهري، ديوانههو ) ٣(
 . مل أهتد إليه) ٤(



 ٩١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 مقاهون ِسـ ال يظلمٍرـإىل معش  دداـقَ إال م اللحملونَـوال يأك
 : وقال اآلخر

  هكاتين شلْن مل توصاحب صدٍق  )١(ر أجظلمت ويف ظلمي له عامداً
يعين وقد ظلم : ويقال. سقيته قبل أن خيرج زبده:  ومعىن ظلمت، اللنبطب

قد ظلم املاء أرض بين فالن، : ويقال. أرض بين فالن، إذا أصاا يف غري وقتهاملطر 
 :أنشد الفراء. إذا بلغ منها مبلغا مل يكن يبلغه

 هـ مث مينعاًـلم ظُعلُطْاد يـيك  )٢(قِر فالوادي به ش الشواهِقزِع
وا أَنفُسهم وما ظَلَمونا ولَِكن كَان:  كما قال تعاىل، النقصان:ويكون الظلم

: وقال تعاىل. وا أنفسهمـ إمنا نقص،ما نقصونا من ملكنا شيئا: ، معناه)٣( يظِْلمونَ
ئًايش هنظِْلم مت ولَم )٥(قال الراجز يصف. ومل تنقص منه شيئا: ، معناه)٤(عرا ش: 

  والكتمهانَ والدسقى الرحيقي  ملَ وما ظَهـت نبتتوتىت اسـح
:  ز وجلـ الشرك، قال اهللا ع:ويكون الظلم. د بهريوما نقص عما أُ: معناه
م ِبظُلٍْمهانوا إميلِْبسي وا ولَمنآم الَِّذين)واألصل يف الظلم ما . بشرك:  معناه،)٦

 . ذكر أهل اللغة
* * * 

  آافٌرفالٌن: وقولهم
 الذي يغطي نعم :عربالكافر معناه يف كالم ال: قال أهل اللغة: قال أبو بكر

قد كفرت املتاع يف الوعاء أكفره كفرا، إذا : اهللا وتوحيده، أخذ من قول العرب
 ألنه يغطي األشياء بظلمته، قال ، كافر:يللَّإمنا قيل ِل: وقال لنا أبو العباس. سترته فيه

                                     
 . من دون عزو ١/٣٣١احليوان ) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .٥٧آية : سورة البقرة) ٣(
 .٣٣آية : سورة الكهف) ٤(
 .البيتنيقائل ومل أهتد إىل ) ٥(
 .٨٢آية : سورة األنعام) ٦(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٩٢ 

 :)١(لبيد
 ها متواتراًِنتة مـَلو طريقـيع  اهامم غَ النجومرفَ كٍَةـيف ليل

 : أيضا)٢(وقال لبيد . ىطَّغَ: أراد
 افٍرـ يف كداًـ يتىت إذا ألقَـح  هاالمور ظَغ الثُّن عوراِتـجوأَ

 : )٣(وقال اآلخر
كاٍء ذُوابنفَ  ِرفْ يف كَ كامنوردالفجِر انبالِج قبلَت  

ر كافر، ألنه إذا ألقى البذ: اعرويقال للز. الشمس: وذكاء. الصبح: ابن ذكاء
كَمثَِل غَيٍث أَعجب : قال اهللا تعاىل.  غطاه بالتراب، ومجعه كفار،يف األرض
هاتبن الكُفَّار )أعجب الزراع نباته: ناهع، م)٤ . 

* * * 
 يٌد بِلرجٌل: وقولهم

 املتحري الذي ال يدري أين يتوجه، :البليد:  قال قوم؛فيه قوالن: قال أبو بكر
وقال .  ألنه قليل التوجه فيما يراد منه، إمنا قيل للصيب بليد:هذا قول أيب عمرو، وقال

دتيه على األخرى من الغم عند املصيبة، لْ الذي يضرب إحدى ِب:البليد: األصمعي
وقال .  قد حتَّري:معناه: قد تبلد الرجل، قال قوم: وكذلك قوهلم.  هي الراحة:والبلدة
أنشدنا أبو :  وقال أبو بكر.دتيه على األخرىلْ قد ضرب إحدى ِب:معناه: قوم

 : العباس
ِل غُفقدلُـَأال ال ت  )٥( أن يتجلَّدا احملزونُبمهأن يتبلَّدا  اليوم  

 رجل فاسٌق: وقولهم
 اخلارج عن اإلميان :الفاسق معناه يف كالم العرب: قال أهل اللغة: قال أبو بكر

                                     
 .٣٠٩ ، صديوانه )١(
 .٣١٦ ، صديوانه )٢(
 .  إىل بشري بن النكت٣/١٩٠نسبه الصغاين يف التكملة البيت ) ٣(
 .٢٠آية : سورة احلديد) ٤(
  .٩٨: لألحوص يف شعرهالبيت ) ٥(



 ٩٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

، إذا خرجت ت الرطبةُقَسفَقد : ذ من قوهلمِخإىل الكفر، وعن الطاعة إىل املعصية، أُ
إالَّ إبِليس :  اجلائر، واحتجوا بقول اهللا عز وجل:الفاسق: وقال قوم. من قشرها

 :)٢( قال رؤبة.فجار عن أمر به: ، معناه)١( كَانَ ِمن اِجلن فَفَسق عن أَمِر ربِه
  غائرا وغوراًجنٍد يهوين يف  ه جوائراِدص عن قَقاًفواِس

* * * 
 حاٌم ُجرجٌل: وقولهم

الضيق :  معناه يف كالم العرب:اجلحام:  قال قوم:فيه قوالن: قال أبو بكر
 أنشدنا أبو العباس عن ابن .خذ من جاحم احلرب، وهو ضيقها وشداالبخيل، أُ
 : األعرايب

 مراحـ واللُـُّا التخيـمحه
 )٣(احـق الورسـ والفـداِت

 اــى جلـ ال يبقربـاحل 
  يف النجـارـبىت الصإال الف

 وهي النار :خذ من اجلحيم الذي يتحرق حرصا وخبال، أُ:اجلحام: وقال قوم
 :)٤( قال الشاعر،يةاملستحكمة املتلظِّ

وال احلررب ي الدهِر منها غابرد  لظَّـا تجحيمر ساعةًى ال تفت 
أمحد بن وقال أبو جعفر .  اجلمر الذي بعضه على بعض:اجلحيم: وقال الفراء

قد : خذ من قول العرب ألا أكثر وقودها، أُ،إمنا قيل للجحيم جحيما: عبيد
جحمالنار إذا أكثرت وقودهات  . 

* * * 
 ٌلِهَتْب ُمرجٌل: وقولهم

ح الذاكر هللا، واحتجوا بقول  املسب:املبتهل:  قال قوم:فيه قوالن: قال أبو بكر

                                     
 .٥٠  آية:سورة الكهف) ١(
 .١٩٠ ، صديوانه )٢(
 . خترجيهماسبق) ٣(
 .بال عزو، ٢٧٧ي املذكر واملؤنث البن األنبار )٤(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٩٤ 

 :)١(نابغة بين شيبان
 اًـ وانتحابةًـ آه الليلَعـقطأَ  تهاِلــ اب هللا أيتهاالًـواب

 الدعاء، واحتجوا بقول اهللا عز :داعي، واالبتهالـ ال:املبتهل: وقال قوم
مث نلتعن ويدعو : ، معناه)٢( ثُم نبتِهلْ فَنجعل لَّعنةَ اللَِّه علَى الكَاِذِبني: وجل

 :)٣( قال لبيد.بعضها على بعض
ـظَنرإ الدهر ليهم فابتِه من قوِمادٍةـ سروٍمـيف قُ  لْه 

 : وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب. فدعا عليهم: أراد
نـزلوا)٤( كي ينـزلواناٍدنادى م   

ـْتيركـُع يف ملُـهم بطـل ٍكر 
 )٥(لُِهتب مالةَـب الصـا أكـكم

  وإنْيِقـ يف املضنَوتأرـال ي 
  أنْلفوارِس ارِةـد يف كَـالب
منـفِِعه جائفةٌـ فيِهـ الوجر 

 .كما أكب يف الصالة مسبح: أراد
* * * 

 يٌّ تِقرجٌل: وقولهم
نفسه من العذاب بالعمل الصاحل، ق و م:معناه يف كالمهم: قال أبو بكر

 فأبدلوا من الواو ،األصل فيه وقوي: ن وقيت نفسي أقيها، قال النحويونم: وأصله
متزر وأصله موتزر، فأبدلوا من الواو تاء :  كما قالوا، لقرب خمرجها منها؛األوىل تاء

 :)٦(لقرب خمرجها منها، قال جرير
ىأردجاـا نـ ومِعـجاش بين م  خذا ممـتواٍتـعن ضْاـجل تو 

ج، فأبدلوا من لَوو: جلَو إذا دخل، فأصل ت، من وجل: املنجا، وأصله:فالتوجل
                                     

 .٦٩ ، صديوانه )١(
 .٦١آية : سورة آل عمران) ٢(
 . ١٩٧ ، صديوانه )٣(
 .أقام فيه: تأرى يف املكان) ٤(
 .٩٨ ، صديوانه، األبيات لعدي بن زيد) ٥(
 .١٨٧ ، صديوانه )٦(



 ٩٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ، وأدغموها يف الياء اليت بعدها،، وأبدلوا من  الواو الثانية يف تقي ياءالواو األوىل تاء
يل، ِعل فَع أن يكون تقي وزنه من الفَ:واالختيار عندي.  لتصح الياء؛وكسروا القاف
 أنه يقال يف مجعه :تقيي، فأدغموا الياء األوىل يف الثانية، الدليل على هذا: واألصل فيه

 عِم ج،يالِعا أشبه فَملَّ: هو فعول، قال: ولياء، ومن قالويل وأ:  كما يقال،أتقياء
 . هِعمجكَ

* * * 
 ٌديِّ َسرجٌل: وقولهم

 :السيد: ويروى عنه أنه قال.  احلليم:السيد: قال الضحاك: قال أبو بكر
 الذي يفوق يف :السيد: )١(وقال آخرون.  الكرمي على ربه:السيد: وقال قوم. التقي

 : قال الشاعر. الرئيس:والسيد أيضا.  احلسن اخللق:السيد: موقال قو. اخلري قومه
للخاِلوإن كنت فَ فاذهب ـإن كنـف  )٢(لْختـ سيدنا سدنات 

زوجها، قال : فالن سيد املرأة، أي:  زوج املرأة، يقال:والسيد أيضا
 : )٣(األعشي

 هاِلـع من بليفةَـ اخلبتـف  هااِدـست ومٍمـْع نديـوس
 .  مالكها: أي،فالن سيد اجلارية:  املالك، يقال:لسيد أيضاوا

* * * 
 يَالْويا َم: وقول الرجل للرجل

 :يكون املوىل: ى ينقسم على مثانية أقساملَواملو. يلِّ يا و:معناه: قال أبو بكر
 ذَِلك ِبأَنَّ:  الويل، قال اهللا عز وجل:ق، ويكون املوىلت املع:ق، ويكون املوىلاملعِت

ملَى لَهوال م وا وأَنَّ الكَاِفِريننآم لَى الَِّذينوم اللَّه )ومن .  هلمال ويلَّ:  معناه،)٤

                                     
 ).١/٤١٠معاين القرآن وإعرابه (وهو قول الزجاج يف كتابه ) ١(
 .بال عزو) خيل (:، مادةالصحاحمعجم ) ٢(
 .٥١ ، صديوانه )٣(
 .١١آية : سورة حممد) ٤(
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، )١( )) ها باطل تزوجت بغري إذن موالها فنكاحأميا امرأٍة ((: ذلك قول النيب 
 :بغري إذن وليها، قال الشاعر: معناه

مواِلكانوا   )٢(غبواوا وما لَلُّفأدركوه وما ميطلبون به حقٍّي  
 :)٣(وقال العجاج. كانوا أولياء حق: أراد

 رب الذي أعطى احلَ ِهللافاحلمد  ركَ املوىل ش إِن احلقيمواِل
 : لبين أمية)٤(وقال األخطل

ـال جإال صغري دـ حمت بعدقر 
 رواِش غريهم أَولو يكون لقوٍم

 أعطاكم اهللا جاًدت نصبِهونَر  
 هروا فيه إذ كانوا موالي يأشمل

يوم ال يغِني مولًى عن   - عز وجل- كما قال، ابن العم:ويكون املوىل
 بنو العم، أنشدنا :ال يغين ابن عم عن ابن عمه، واملوايل: ، معناه)٥( مولًى شيئًا
 : عن ابن األعرايب،أمحد بن حيىي

ال تنبوا بيننا ما كان مدفوناـش 
 ؤذونان نكف األذى عنكم وتوأ

 اـونـب ال حتُ إذْمـكُومـوال نل
 ونالُـقْ وتمـيكُِلقْ ن اِهللاِةـبنعم

 واليناـا مهال مـال بين عمنـمه 
 مـكُمِركْأن هتينونا ون ال جتعلوا

 مـكُـبِحا ال نـ أنمـلـ يعاُهللا
 ِه صاحِب يف بغِضةٌـَّيه ِنـ للٌّـك

وينوناال جتمعو: ىروي بن عتبة بن أيب )٦(والشعر للفضل بن العباس. ا أن 
النار ِهي : ال اهللا عز وجلـ األوىل، ق:ويكون املوىل.  خياطب بين أمية،هلب

الكُموم)١( أنشدنا أبو العباس للبيد.هي أوىل بكم:  معناه)٧(: 
                                     

 .٦٠٥ ، ابن ماجةرواه) ١(
 . بال عزو٤٧األضداد ) ٢(
 .٤ ، صديوانه )٣(
 . ١٠٤ ، صديوانه )٤(
 .٤١آية : سورة الدخان) ٥(
 . ٢٢٤، شرح ديوان احلماسة) ٦(
 .١٥آية : سورة احلديد) ٧(
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 ه أنحتسب ِنيجر كال الفَتدغفَ  اـها وأمامهفُلْ خموىل املخافةِِ
 :)٢( احلليف، قال الشاعر:ويكون املوىل. أوىل باملخافة خلفها وأمامها: معناه

 رابٍة ال موايل قٍَفلْ ِحموايلَ   يأخذون األتاوياولكن قطيناً
 : جاور بين كليب فحمد جوارهم فقالقد ، و)٣( اجلار، قال الكاليب:ويكون املوىل

كليبيربوٍع بن وزاد هممح اد 
 دار جىل نصر موالهم مسومةًإ

 ِه بكفِّ واجلزاُءجزى اهللا خرياً 
هوأجلْ خلطونا بالنفوِسم وام 

 . ويكون املوىل الصهر
* * * 

  شاطٌرفالٌن: وقولهم
 املتباعد :الشاطر معناه يف كالم العرب:  قال األصمعي:فيه قوالن: قال أبو بكر

 :)٤( واحتج بقول امرئ القيس،ي بعيدة أ:رطٍْ شنوى: خذ من قوهلممن اخلري، أُ
ـع احلـ موفيمن أقامِهي ر  اقَوشبني اخلليِطك طُ الشر 

 من ، وأراده الذي شطر حنو الشر:الشاطر معناه يف كالمهم: وقال أبو عبيدة
 معناه حنو املسجد ،)٥( فَولِّ وجهك شطْر املَسِجِد احلَراِم:  عز وجل- قول اهللا

 :)٦(حلرام، قال الشاعرا
 اـهرخاِم م ا داٌءسريإنَّ الع   حمسور العينِنيها نظررطْشفَ

 :)٧(وقال اآلخر.  الناقة اليت مل ترض:والعسري. فنحوها: معناه
                                     = 

 .٣١١ ، صديوانه )١(
 .١٧٨: ي، شعرهلنابغة اجلعدالبيت ل) ٢(
 . ٤٩األضداد ، ربع بن وعوعةالبيتان مل) ٣(
 . ٤٢٤ ، صديوانه )٤(
 .١٥٠ -١٤٩ اآليات : سورة البقرة) ٥(
 . ٦٠٧ شرح أشعار اهلذليني ،قيس بن خويلد اهلذيلالبيت ل) ٦(
 .مل أهتد إليه) ٧(
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  العراِقرطْ شك وجِهدص قَأقم   فاستمِطِروخالَ اخلليفِة
 :  يف معىن حنو)١(خروقال اآل. السحاب: حنو العراق، واخلال: أراد

 ٍرفْري خـ غاٍرـ جرطْتوجه ش  مـ التميبس احلَِهاِلـا بفعـمن
* * * 

 سكيٌن ِمرجٌل: وقولهم
 قلَّل : أي، الذي سكَّنه الفقر:املسكني معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

  إذا صار مسكينا،،قد متسكن الرجل وتسكن: حركته، واشتقاقه من السكون، يقال
واختلف أهل اللغة يف فرق ما بني الفقري .  إذا لبس املدرعة،ومتدرع وتدرع

 :الفقري: الفقري أحسن حاال من املسكني، وقال:  فقال يونس بن حبيب؛واملسكني
 :)٢( الذي ال شيء له، واحتج بقول الشاعر:الذي له بعض ما يقيمه، واملسكني

فْواِلـ العيقفلم ي تركله س بأما  دالفقي ر الذي كانتحلوبت ه 
أفقري : قلت ألعرايب: أال ترى أنه قد أخرب أن هلذا الفقري حلوبة، وقال: فقال

خذ أنا أسوأ حاال من الفقري، وأَ: ال واهللا بل مسكني، أي: أنت أم مسكني؟ فقال
يتكِّبقوله يعقوب بن الس .املسكني أحسن حاال من :  عن األصمعي أنه قالىرووي

ري، وبذلك كان أبو جعفر أمحد بن عبيد يقول، وهو القول الصحيح عندنا، ألن الفق
  أَما السِفينةُ فَكَانت ِلمساِكني يعملُونَ ِفي البحِر فَأَردت أَنْ : اهللا تعاىل قال

، فأخرب أن للمساكني سفينة من سفن البحر، وهي تساوي مجلة من )٣( أَِعيبها
ِللْفُقَراِء الَِّذين أُحِصروا ِفي سِبيِل اللَِّه ال يستِطيعونَ ضربا ِفي : ل تعاىلوقا. املال

 اسأَلُونَ النسال ي ماهم ِبِسيمِرفُهعفُِّف تعالت اَء ِمناجلَاِهلُ أَغِْني مهبسحِض ياَألر
 عن الفقراء هي دون احلال اليت -ىلتبارك وتعا-  فهذه احلال اليت أخرب ا)٤( إلْحافًا

                                     
 .مل أهتد إليه) ١(
 .الشعر: دب، والس٥٥: ، صلراعي، ديوانهلبيت لا) ٢(
 .٧٩آية : ورة الكهفس) ٣(
 .٢٧٣آية : سورة البقرة) ٤(
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: أفقري أنت؟ فقال: والذي احتج به يونس من أنه قال ألعرايب. أخرب ا عن املساكني
. ال واهللا بل أنا أحسن حاال من الفقري:  جيوز أن يكون أراد،ال واهللا بل مسكني

بة  كانت هلذا الفقري حلو:ه فيه حجة، ألن املعىنـوالبيت الذي احتج به ليست ل
 :والفقري معناه يف كالم العرب. ه يف هذه احلال حلوبةـ وليست ل،فيما مضى

ـِزاملفقور الذي نعة الفقر، فال حال هي ،ره من ظهرهقَ ِفتفانقطع صلبه من شد 
 :)١(أوكد من هذه، وقال الشاعر

فَرالقواِدع كالفقِريم األع ا رأى لُـمل  ِلزبدالنسور تطاي رت 
 يطق الطريان فصار مبنـزلة من انقطع صلبه، والدليل على هذا قول اهللا  مل:أي
أو مسكينا لصق بالتراب من شدة :  معناه)٢( أَو ِمسِكينا ذَا متربٍة: عز وجل

 . علمنا أنه ليس كل مسكني على هذه الصفة،الفقر، فلما نعته عز وجل ذا النعت
 ألنه ليس كل ثوب ؛ا علم، نعته ذا النعتاشتريت ثوبا ذ: ال ترى أنك إذا قلتأ
ه علم، فكذلك املسكني، األغلب عليه أن يكون له شيء، فلما كان هذا املسكني ـل

 .ه نعتل بين اهللا عز وج،خمالفا سائر املساكني
* * * 

  

                                     
 .٢٧٤ ، صلبيد، ديوانهالبيت ل) ١(
 .١٦آية : سورة البلد) ٢(
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 ٌثِغ َمرجٌل: وقولهم
 ثُغاملَ: وقال. رجل شرير: معناه: قال أبو العباس أمحد بن حيىي: قال أبو بكر

 :)١( الشر، واحتج بقول الشاعر:عند العرب
 اـ إن أملنةَـالمـا املـيهولِّن  اُءـ أو حلَثٌغ مانَـإذا ما ك

 .إذا ما كان شر أو مالحاة: معناه
* * * 

  يتيٌمصبٌي: وقولهم
واليتيم معناه يف : معناه صيب منفرد من أبيه، قال: قال أبو العباس: ال أبو بكرق

 :  االنفراد، وأنشدنا:كالم العرب
 ينـَّ فتبي إين ذاهبماِطـأف  )٢( يتيم النساِءوال جتزعي كلُّ

كل : اء، أرادتفمن رواه بال.  كل النساء يئيم، وكل النساء يتيم:ىروي: وقال
كل النساء ميوت عنهن أزواجهن، : يئيم، أراد: فرد، ومن رواهالنساء ضعيف من

 :أنشدنا ابن األعرايب: وقال
وحالِّم ِتبقوح أحباٍبالثةُـث  )٣( هو القتلُب فح ةٌـ عالقب 

. منفرد ليس قبله وال بعده شيء: البيت يتيم، أي: ه زدنا، فقالـفقلنا ل: قال
: يقال: قال الفراء. باء، ويف البهائم من قبل األمهاتواليتيم يف الناس من قبل اآل: قال

 .أخربنا ذا أبو العباس: ، قال أبو بكراًمت يمت وي،ماًتيتم ييقد يتم الصيب 
 ٌم ساِد نادٌمفالٌن: وقولهم

 املتغري :السادم معناه يف كالم العرب:  قال قوم:يف السادم قوالن: قال أبو بكر
 .ام، إذا كانت متغريةدسم وأَدم ومياه سدماء س: من قوهلمصله أالعقل من الغم، و

 :)٤(قال ذو الرمة
  أقوى فبعضهِلس الِغكلوِن وماٍء  ورغ م وبعض أسداٍمنـأواِج

                                     
 . ٧٢ ، صسان، ديوانهالبيت حل) ١(
 .١/١٦٦مقاييس اللغة ) ٢(
 .٢٦٨املوشى ) ٣(
 .٦٢٤ ، صديوانه )٤(
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 كأنه ممنوع من ، احلزين الذي ال يطيق ذهابا وال جميئا:السادم: وقال قوم
قال الوليد بن عقبة . ممنوعا من الضراب إذا كان ،دمسري معب: خذ من قوهلمذلك، أُ
 : - رمحه اهللا-  حني قتل عثمان،بن أيب سفياناملعاوية 

تدِّـهريف دمشق ِرـ وما تمي 
 ؤومـ وال سفلَال أَ مرـلش

 )١( األدميمِلح  وقد ٍةـكدابغ

 قطعتالدهر دِم كالساملع ىن 
فلو كنتوكان حياً املصاب  

  إىل عليابـكت والإنكـف
 لٍَّص ُمرجٌل: وقولهم

 السابق املتقدم، :املصلي معناه يف كالم العرب: قال أبو العباس: قال أبو بكر
وإمنا قيل للفرس الثاين :  باملصلي من اخليل، وهو السابق الثاين، قالبٌهشوهو م: قال
م؛لٍّصما اكتنف الذنب :بعِريلوا الفرس والويه، وِصلَ ألنه يتبع األول فيكون عند ص 

 :)٢( قال الشاعر.عن ميني ومشال
  كأَّا مرهفاتِهيولَعلى ص   طوائرلَّتها نسور دمواِدـق

ي، لِّاملس: ي، وللثالثلِّاملص: ي، وللثاينالِّ: ويقال للسابق األول من اخليل
، احلظي: بعف، وللساالعاِط: مرتاح، وللسادسالُ: ايل، وللخامسالت: وللرابع
 .ت، وهو آخر السبقكيالس: يم، وللعاشراللَِّط: ل، وللتاسعاملؤم: وللثامن

* * * 
 ٌق مناِفرجٌل: وقولهم

منافق، ألنه نافق : هـإمنا قيل ل:  قال أبو عبيدة:فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر
 آخر يقال وله حجر:  إذا دخل نافقاءه، قال:قد نافق الريبوع ونفق: كالريبوع، يقال

 فخرج من القاصعاء، وإذا طلب من عص من النافقاء قَبِلعاء، فإذا طُالقاِص: له
فقيل له منافق ألنه خيرج من اإلسالم من غري : قال. القاصعاء نفق فخرج من النافقاء

: ، أيبر وهو الس:قفَاملنافق مأخوذ من الن: وقال آخرون. الوجه الذي دخل فيه
فَإِن استطَعت :  كما يتستر الرجل يف السرب، قال اهللا عز وجل،يتستر باإلسالم

                                     
 .٤/٥٦٤تاريخ الطربي  منسوبة إىل نصر بن سيار، األبيات) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
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 :)٢( قال الشاعر. يف األرضباًرس: ، أي)١( أَن تبتِغي نفَقًا ِفي اَألرِض
ـ لئينه والفعالُـ مفالغيبم 

مهزوم ك حائففَقـاً كأنن 
 وإنْإنَّ اللئيم بشاشةً أراك  

 ختذوإذا اضطررت إىل لئيم فا
 :  قال الشاعر.أنفاق: ويقال يف مجع النفق

كَّبشِشته وما خيهلا على األنفاِق  )٣(يناِم كَت ودسع راًم 
 خيرقه الريبوع من داخل ٌرح ج: مأخوذ من النافقاء، وهو:املنافق: وقال قوم

 دفع التراب برأسه ، حىت إذا رابه ريب،فإذا بلغ إىل جلدة األرض أرق، األرض
 ألنه يضمر غري ما يظهر، مبنـزلة النافقاء ظاهره غري ؛فقيل للمنافق منافق. وخرج
 ،الراهطاء: رةحللريبوع أربعة ِج: )٤(وقال األصمعي.  وباطنه حفر يف األرض،بني

 فال اشتقاق هلما، وأما ،اء، فأما النافقاء والراهطاء والدام، والقاصعاء،والنافقاء
 مث يسد به فم ،رجح ألن الريبوع خيرج تراب الُ؛لكه ذـ فإمنا قيل ل،القاصعاء

 ألنه ؛اءماه دـ وقيل ل:قال. قد قصع اجلرح بالدم، إذا امتأل به: اآلخر، من قوهلم
 مماد: وهو مشتق من قوهلم:  كأنه يطلي به يف فم اآلخر، قال،خيرج تراب اجلحر

 . ها بهِلاطْ: حال، أيِط أو بِِ بشحٍمكردِق
 ٌق ماِئٌنفال: وقولهم

ل ق، واحتجوا مبثَلُ اخلُُءي الش: املائق: قال قوم:فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر
 فال ، وأنا سيئ اخللق، أنت ممتلئ غضبا:أي.  فكيف نتفقٌقِئ وأنا مٌقِئأنت ت: للعرب

هو مبنـزلة : ه معىن غريه، وقالواـ هو األمحق، ليس ل:املائق: وقال قوم. نتفق أبدا
 السريع :املائق: وقال قوم.  رقيع نطشان، وأمحٌق نائع، وعطشانٌهو جائٌع: قوهلم
واهللا ما محلته : وذكرت امرأة ولدها فقالت:  القليل احلزم والثبات، قالوا،البكاء
وى، ويروعاًضضعاً توال ولدته ي ،ناًتوال أرضعت ،غَه وال أَالًي ،بتهما : فقوهلا. اًقَِئ م

                                     
 .٣٥آية : سورة األنعام) ١(
 .مل أهتد إليه) ٢(
 .مل أعثر عليه) ٣(
 .١/٩٤غريب احلديث البن قتيبة ) ٤(



 ١٠٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

محلتعا، معناه وضه :ما محلتهقْ يف آخر ظهري يف مالينت،وال ولدته يتنا. ل احليضةب : 
 قال عيسى ،نتن واَألتن والوتالي: أن خترج رجل املولود قبل رأسه، وفيه ثالثة أوجه

: ن؟ فقلتتأتعرف الي: سألت ذا الرمة عن شيء على غري جهته، فقال يل: بن عمر
ت، إذا ناهلا نتت وأونتت املرأة وأينأت: ويقال.  مقلوب:أي، ٌنتكالمك ي: قال. نعم
قد أغالت املرأة وأغيلت، إذا سقت ولدها : وال أرضعته غيال، يقال: وقوهلا. هذا
وال أبته مئقا، : وقوهلا.  وهي ترضعهأُطَ أو تو،أن ترضعه وهي حامل:  والغيل،غيال
 :)١(عبيدة يرويان بيت امرئ القيسوكان األصمعي وأبو . وال أبته باكيا: معناه

ـهفأهليتا عن ذي متائمم غحبلى قد طَفمثلِك  ِلـي قْرومرضعت  
* * * 

 ٌمِرْب ُمفالٌن: وقولهم
 الثقيل الذي كأنه يقتطع من :املربم:  قال قوم:فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر

 يقتطع حجارة الربام من ه، مبنـزلة املربم الذيـالذين جيالسهم شيئا من استثقاهلم ل
 الذي حيدث الناس باألحاديث اليت ال ، احلديثثُّالغ: املربم: وقال أبو عبيدة. جبلها

فائدة هلم فيها وال معىن هلا، أخذ من املربم الذي جيين البمثر األراك، وهو:م، والربمر : 
الذي : ماملرب: وقال األصمعي. شيء ال طعم له من حالوة وال محوضة  وال معىن له

الذي : رم، والربم عند العرب على أصحابه ال نفع عنده وال خري، مبنـزلة البلٌّهو كَ
 جاء فأكل معهم من ، فإذا قمروا وذحبت اجلزور،ال يدخل مع القوم يف قمارهم

 :)٢( بن نويرةمقال متم. حلمها
 اـجع فأوابـ مما أصٍعوال جز
غري ِمفىت العشياِتطاِنب وعا أر 
 اع تقعقَ من ريح الشتاِءا القشعإذ

 هالٍكري وما دهري بتأبِنيلعم  
حتَالُـنه اِمللقد كفَّن ِهِئ ردات 
وال بٍمرِه لعرِساُءـهدي النس ت 

 :رِجض حىت مسوا كلَّ م،مث كثر الكالم ذا: )٣(قال األصمعي: قال أبو بكر

                                     
 .١٢ ، صديوانه )١(
 .١٠٦: شعره) ٢(
 .٥٠ ،الفاخر) ٣(
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مماًِرب،ومسوا الض رج:الب مر .١(صيبقال ن(: 
  بيننا الدهرثُِدحوما زال يب ما ي  مرب أَ بالعيِش حىت كدتمن اهلجِر

 . أضجر: معناه
* * * 

 ُكَوْنفالن َأ: وقولهم
والنوك : العاجز اجلاهل، قال: األنوك:  قال األصمعي:فيه قوالن: قال أبو بكر

 :)٢(العجز واجلهل، واحتج بقول الراجز: عند العرب
ـن وللشباب واستنوكتوك  ـ ضح مين شيخةٌتضحكوك 

وقد يشيبالش عرالس كُحوك 
 :  يف كالمه، واحتج بقول الشاعريالعِي: األنوك: وقال غري األصمعي

 مقيتهى إذا ما لَكَ النوكون أَنـفكُ  )٣( ذوي العقِلقيت إما لَوكن عاقالً
* * * 

 ُهَلْو وَع الشيطاِنويَل: وقولهم
 واد يف :الويل:  قال عبد اهللا بن مسعود؛يف الويل ثالثة أقوال: بكرقال أبو 

وي : األصل فيه: وقال الفراء.  الشدة من العذاب:الويل: وقال الكليب. جهنم
 . مل فعلت كذا وكذا، وي: حزن للشيطان، من قوهلم:للشيطان، أي

: عربالعول والعويل عند ال: قال أبو عمرو:  قال أبو بكر؛ويف العول قوالن
 :)٤(البكاء الشديد، واحتج بقول الراعي

 الةًـ رسنيـ املؤمن أمريأبلغْ   وعوياللَّةًِط موى إليكـشك
 :)٥(الصياح واالستغاثة، واحتج بقول األخطل: العول والعويل: وقال األصمعي

إىل اهللا فيها املشتلُـكي واملعو  لقد أوقعوقعةًشِر بالِب اجلحاف  
                                     

 .١٢٣: شعره) ١(
 .  بال عزو٥٤ ،الفاخر) ٢(
 . بال عزو٥٤،الفاخر ) ٣(
 .١٣٤شعره ) ٤(
  .١٠ ، صديوانه )٥(
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، وويل -بفتح الالم- الشيطان ويلَ:  ويل الشيطان ستة أوجه:ويف قوهلم
  للشيطان، وويلٌ، وويالً-بضم الالم-  الشيطان وويلُ-بكسر الالم-الشيطان 

 حزن : معناه،وي:  الشيطان، قالويلَِ: فمن قال.  للشيطانللشيطان، وويٍل
أصل : ويل الشيطان، قال: ومن قال. للشيطان، فانكسرت الالم ألا الم خفض

الالم الكسر، فلما كثر استعماهلا مع وي، صارت معها حرفا واحدا، فاختاروا هلا 
 ؛ وهي يف األصل الم خفض،يا لضبة، ففتحوا الالم: الفتحة، كما قالوا يف االستغاثة

 :)١( فجعال حرفا واحدا، قال الشاعر،)يا(ألن االستعمال كثر فيها مع 
 اًـبيلَ انشروا يل كُبكٍريا لَ  رارـ الف أين أينٍركُبلَ اـي

  :)٢(وقال أبو طالب
  العجائِبقوم لألموِرأال يا لَ   باألحبة ذاهِب زماٍنوصرِف

حرفا واحدا ال شيء بعده، قال ) يا( أم جعلوا الالم مع :والدليل على هذا
 :)٣(الفرزدق

  يا ال قالَبوِّثَداعي املُـإذا ال
ـَلَّين اِحلجــاال  بغريتِه وخ

  عند الناس منكم حننريخف 
 ومل تثِق العواتق من غيـوٍر

 : وأنشد الفراء
ويِلما أنت أبيك ـ أخيا زبرقانَ  )٤( والفخرٍفلَا بين خ 

ما مسعتها من :  الشيطان، قال الفراءويلُ: ومن قال.  أبيكويلَ: ىرووي
كانت الرواية العرب، وال حكاها يل ثقة، وقد رواها قوم منهم أبو عمرو، فإن 

 فحذفوا بعضها، كما قرأ ، للشيطان، فاستثقلوا الالماتويلٌ:  فاألصل فيه،صحيحة
 فحذفوا ،، فاستثقلوا الياءات" اهللايإن ولي":  أراد،)٥(  اللَّهِليإنَّ و: الذين قرءوا

                                     
 .١/٣٠٠ اخلزانة ،هلهل بن ربيعةالبيت مل) ١(
 .غري موجود يف ديوانه) ٢(
 .٤/٣٢٦شرح أبيات مغين اللبيب ،  لزهري بن مسعود الضيبالبيتان) ٣(
 .١٢٥ ، صديوانه، للمخبل السعديالبيت ) ٤(
 .١٩٦آية : سورة األعراف) ٥(
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 :)١(بعضها، وكما قال الشاعر
فَ طَغداةَ   حنو متيِم اخليِلوعجنا صدورتماِءلْ عبكر وائِل بن  

 للشيطان، رفع الويل ويلٌ: ومن قال.  فحذف إحدى الالمني،على املاء: أراد
ألزم اهللا :  للشيطان، نصب الويل بفعل مضمر، كأنه قالالًيو: ومن قال. بالالم

 بٍخ:  للشيطان، جعله مبنـزلة األصوات وشبهه بقوهلمويٍل: ومن قال. الشيطان ويال
 أنشدنا أبو العباس عن . بالشيطاناًبي وو، الشيطانبيو: قولومن العرب من ي. لك

 :ابن األعرايب
  النسرحنرى وقد جع الشِّوقد غابِت

 ا أنا بعد الشيب ويبك واخلمرـفم
  )٢(ةًعج ه منت وقد أتاين ا حيىي  

  اسقها  أو لغريي غتبقهاافقلت 
 : وأنشد الفراء

لصحِبكانت واملطيِّك خ ٣(االب(  نظرابن ا ويباًعدي نظرةً س  
 َكَحْيَو: وقول الرجل للرجل

 أن ٌنسح: الرمحة، وقالوا: الويح:  قال املفسرون؛فيه قوالن: قال أبو بكر
 كنايتان عن الويل، :الويح والويس: وقال الفراء. وحيك: يقول الرجل ملن خياطبه

قاتله اهللا، مث كنوا عن : قول العربوهو مبنـزلة :  ويلك، قال:معىن وحيك: وقال
: كاتعه اهللا، وكذلك قالوا: ى آخرون فقالواقاتعه اهللا، وكن:  وقالوا،هذه اللفظة

لهوعاًج ،لهويالً:  وترابا له، فجعلوها كنايات عن قوهلم، لهوساً وج  . 
* * * 
 

 َيِرْب َصيَلقد ِع: وقولهم
، إذا ولين عوالًين األمر يعالَ قد ع: صربي، يقالبِلقد غُ: معناه: قال أبو بكر

وإنْ ِخفْتم عيلَةً فَسوف يغِنيكُم اللَّه ِمن :  قرأ عبد اهللا بن مسعود.غلبين

                                     
 .١٠٦قطري بن الفجاءة، شعر اخلوارج البيت ل) ١(
 . ١٧٢الوحشيات ، ايبالبيتان ألعر )٢(
 .مل أهتد إليه) ٣(
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 :)٢( قال الفرزدق.وإن خفتم خصلة تعولكم وتغلبكم:  معناه،)١(فَضِلِه
يف احلَإذا ما األمر عاالثاِند  

 الالـ ه بِهنَورـَ يمهأنَّـك
 ترى الغالغطارف من قريٍشر  

 ٍدـا ينظرون إىل سعيـقيام
 : وقال اآلخر. إذا ما األمر يف احلدثان غلب: معناه

م إال مبا عاله طَقْأخا سا برئي ولست بواجد ففي  )٣(ابقر 
وإنْ ِخفْتم عيلَةً :  قال اهللا عز وجل، إذا افتقر،ةًلَيعال الرجل يعيل ع: ويقال

ِلِهفَسِمن فَض اللَّه ِنيكُمغي فو )٥(، وقال الشاعر)٤(: 
وما يدري الغينيلُِع مىت ي  مىت ِغوما يدري الفقري ناه 

 ،ؤوال وع وعيالةًالًوقد عال الرجل عياله يعوهلم ع: ويقال. مىت يفتقر: معناه
 . إذا كثر عيالهيل،ِععيل فهو مقد أعال الرجل ي: ويقال. إذا مام وأنفق عليهم

وكذلك عيل الرجل ما يليه، إذا . ييال، إذا أمهلهعله تيع فالن فرسه يلَيقد ع: ويقال
قد عالين أمرك : ويقال. قد أعال الذئب يعيل إعالة، إذا التمس شيئا: ويقال. أمهله

ل قد عا: ويقال. قد عال أمر القوم، إذا اشتد وتفاقم: ويقال. يعولين، إذا أمهين
ل إعواال، ِوعقد أعول الرجل ي: ويقال. الرجل يف األرض يعيل فيها، إذا ضرب فيها

تعيل إذا يقد عال الرجل يعيل، إذا تبختر، وقد تعيل : ويقال. إذا صاح ورفع صوته
: ويقال. ، إذا كان يتبختر يف مشيتهلٌيعإن فالنا لعيال وإن فالنا ملت: ويقال. فعل ذلك
وقد عال ميزانه يعول، إذا مال، قال اهللا . جل يف حكمه يعول، إذا مالقد عال الر
 :)٧(أال متيلوا، وقال أبو طالب: ، معناه)٦( ذَِلك أَدنى أَالَّ تعولُوا: عز وجل

  شعريةًسِخ ال يٍطس ِقمبيزاِن   عائِل غريهنز وٍقد ِصِنوواِز
                                     

 .٢٨آية : سورة التوبة) ١(
 .٧١ -٢/٧٠ ، صديوانه )٢(
 .١١١٢الفاخر ) ٣(
 .٢٨آية : سورة التوبة) ٤(
 .٦٤٧مجهرة أشعار العرب ، حيحة بن اجلالحالبيت أل) ٥(
 .٣آية : سورة النساء) ٦(
 .٨ ، صديوانه )٧(
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عولت على :  ويقال.غلب: د، وعالزا: عال: قال أبو بكر. غري مائل: معناه
قال أبو . على اهللا اتكايل: على اهللا معويل، معناه: الرجل، إذا اتكلت عليه، من قوهلم

 : أنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب: بكر
الزمان م عليهم إذا اشتدالعو

مِّوإن كان فيهم ماجد العم الِوخ
ويحسعجزاًب كْ سنإنْه ت الجم

الو وأح أقوى من رجاٍلوإن كانَ
)١(والَـَمتي  كي  هذا الليِلنواِشـج

 بين عمِّأتيت ي ورهطي فلم أجد
 الغيِدمح يِه يف قوِم يفتقرنمو
يمأَون إنْن طَعوا ويبلُخهم بعض
ِهـ مالزري بعقل املرء قلةُيو

ِهـِ بنفسزم رامـىت ذا احلـفإنَّ الف
* * * 

  فاجٌررجٌل: وقولهم
 العادل املائل عن :الفاجر معناه يف كالم العرب: قال أهل اللغة: قال أبو بكر

 :)٢(اخلري، واحتجوا بقول لبيد
 دماًـَقا مـ منه تغشفإن تتقدم  ر فاِجلُفْ فالِكخرت أَ وإنْغليظاً

 وإمنا قيل للكذاب  كساء يوضع خلف الرجل،:والكفل. فالكفل مائل: معناه
 إبله بقَ فشكا إليه ن،وجاء أعرايب إىل عمر بن اخلطاب.  ألنه مال عن الصدق؛فاجر
  :)٣(، فقال األعرايبلهكذبت، ومل حيم: ه عمرـ واستحمله، فقال ل،ودبرها

ها من نٍبقَما مسِب وال در  عمرو حفٍصـ أب باِهللاأقسم  
 رج فَ كانَ له اللهم إنْغفرا

 :)٤(وقال اآلخر. إن كان مال عن الصدق: معناه
  الفجورامرـ عم إنَّـال ه  ورـمعف اخليل على يـوالواق

* * * 
 ٌدِحْل ُمرجٌل: وقولهم

                                     
 .٣٠٤رح ديوان احلماسة ش، األبيات جلابر بن ثعلب الطائي) ١(
 .٢٢٢ ، صديوانه )٢(
 .٥/٩٧هو عبد اهللا بن كيسبة كما يف اإلصابة ) ٣(
 .مل أهتد إىل القائل) ٤(
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 اجلائر عن احلق، قال اهللا عز :امللحد معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
جيورون يف أمسائه، قال :  معناه،)١( وذَروا الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسماِئِه: وجل

، ٌدح، لَِدحوإمنا قيل للَّ.  والعزى من العزيز،هو اشتقاقهم الالت من اهللا: املفسرون
 :)٢(ضريح، قال بشر بن أيب خازم:  لقيل لهألنه يف جانب، ولو كان مستقيماً

 د منهـُ البٍدحلْى يف موـثَ  ا واغتراب نأياًكفى باملوِت
 :)٣(رفةوقال ط

كأنا وضعناه إىل رِسمخٍيوأيأسين من كلِّ  دِحلْ م ر طلبته 
 :وقال اآلخر يف الضريح

  املشيد اجملد وتقوض)٤(لىـب
  التليد واحلسب اجملِدريفـط

 ـأمـا هدـِِه ملصرِعت   زار ن
  إذ حلَّ فيههرحيـلَّ ضـوح

. ه حلداـإذا صنعت ل: لحد، وأحلدتهإذا أدخلته ال:  الرجلتدحقد لَ: ويقال
 ، جار:دحلْأَ: وفرق الكسائي بينهما فقال. إذا جار: دحلْ الرجل وأَدحقد لَ: القوي
، ونَدِحلْي: )٩( وأبو عمرو)٨( وعاصم)٧( ونافع)٦( وشيبة)٥(قرأ أبو جعفر. نكَ ر:دحولَ

. ، يف مجيع القرآنونَدحلْي:  واألعمش)١١( ومحزة )١٠(وقرأ حيىي. يف مجيع القرآن

                                     
 .١٨٠آية : سورة األعراف) ١(
 .٢٧ ، صديوانه )٢(
 .٣٣ ، صديوانه )٣(
 .البيتنيقائل  أهتد إىل مل) ٤(
 . هـ١٣٣ -١٢٧هو يزيد بن القعقاع، تابعي، تويف ) ٥(
 . هـ١٣٠ شيبة بن نصاح، تابعي، تويف )٦(
 . هـ١٦٩نافع بن عبد الرمحن، أحد القراء السبعة، تويف ) ٧(
 . هـ١٢٨عاصم بن أيب النجود، أحد السبعة، تويف ) ٨(
 . هـ١٥٤أبو عمرو بن العالء، أحد السبعة، تويف ) ٩(
 . هـ١٠٣حيىي بن وثاب، تابعي، تويف ) ١٠(
 . هـ١٥٦السبعة، تويف محزة بن حبيب الزيات، أحد ) ١١(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١١٠ 

فقرأ سورة األعراف، بينهن)١(ق الكسائيوفر  :اِئِهمونَ ِفي أَسلِْحدي وا الَِّذينوذَر ،
:  ، وقرأ سورة النحل)٢ (دونَ ِفي آياِتناإنَّ الَِّذين يلْحِ: وقرأ يف سورة السجدة 

انُ الَِّذي يلِّسِهلْحونَ إلَيد )يركنون إليه: معناه: ل ، وقا)٣. 
* *  * 

 عَكيا ُل: وقول الرجل للرجل
 الذي ال يتجه ييالع: عكَاللُّ:  قال األصمعي؛فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر
 قال ابن . وهو الذي خيرج مع السلى من البطن:خذ من املالكيعملنطق وال غريه، أُ

 : )٤(ميادة
 ٍلِبرست مٍلج مبعالغالمِت ـمر  )٥( األمشاِج السلى ومالكعرسِغ

: اللكع: وقال أبو عمرو الشيباين. اجللدة اليت تكون على وجه املولود: والغرس
يأيت على الناس زمان ((: قال النيب . العبد: اللكع: )٦(وقال خالد بن كلثوم. اللئيم

 .  )٧())نييكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، خري الناس يومئذ مؤمن بني كرمي
: وقال قوم. بني الغزو واحلج: معناه:  قال قوم؛فيه أربعة أقوال) بني كرميني: (هـقول
 : معناه: وقال قوم.  يقاتل عليهما يف سبيل اهللا عز وجل،بني فرسني كرميني: معناه

 
بني أبوين : معناه: وقال أبو عبيد. بني بعريين يستقي عليهما ويعتزل أمر الناس

                                     
 . هـ١٨٩علي بن محزة أحد السبعة، تويف ) ١(
 .٤٠آية : سورة فصلت) ٢(
 .١٠٣آية : سورة النحل) ٣(
 . هـ١٤٩برد، وميادة أمه، تويف أهو الرماح بن  )٤(
 . األخالط، ماء الرجل وماء املرأة والعلقة والدم:األمشاج) ٥(
 .نساب ية لألشعار، عارف باألولغوي كويف، را) ٦(
 .٢/٢٢٣غريب احلديث ) ٧(
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.  أقبالةَعيكَ لُيويا ذَ: ويقال للرجلني. ه مع إميانه كرم أبويهـمع ل فيجت،كرميني
 لكاعة أقبال، يويا ذَ: بترك اإلجراء يف لكيعة للتعريف والتأنيث، وإن شئت قلت

يا أويل : ويقال للجمع. على مثال السماحة والشجاعة أا مصدر؛ فتجري لكاعة
.  أقبلواي لكاعٍةِو ويا ذَ، أقبلواي لكيعةَِو ويا ذَ، أقبلوا ويا أويل لكاعٍةا،ول أقبلكيعةَ

.  أقبال ولكاعٍة، اقبال لكيعةَييا ذات: وتقول للمرأتني. يا لكاع أقبلي: وتقول للمرأة
يا أوالت : وتقول للنسوة.  أقبال ولكاعٍة،قبال أَ لكيعةَييا ذوات: وإن شئت قلت

 . ن أقبلْ ولكاعٍة ذوات لكيعةَيا: وإن شئت قلت.  أقبلن ولكاعٍة، أقبلنلكيعةَ
* * * 

 ًالْد وال َعًاَفْر منه َص اُهللاَلِبال َق: وقولهم
: ه قال أنروي عن النيب ي: يف الصرف والعدل سبعة أقوال: قال أبو بكر

. ، وهو مذهب األصمعي)١(وذا قال مكحول. الفدية: التوبة، والعدل: الصرف
: وقال أبو عبيدة. الفدية: اب، والعدلُاالكتس: الصرف: وقال يونس بن حبيب

: وقال احلسن. التطوع: الفريضة، والعدل: الصرف: احليلة، وقال قوم: الصرف
ال يقْبلُ ِمنها : وقال قتادة يف قول اهللا عز وجل. النافلة: الفريضة، والصرف: العدل

وقال .  يقبل منهالو جاءت بكل شيء مل: ، قال)٢(شفَاعةٌ وال يؤخذُ ِمنها عدلٌ
أو :  فمعناه،)٣(أَو عدلُ ذَِلك ِصياما: املثل، واحتجوا بقوله تعاىل: العدل: قوم

دل والعدل لغتان ال فرق بينهما الع: قال مجاعة من أهل اللغة. مثل ذلك صياما
لم والسلعدما عادل الشيء من غري جنسه، واِل: العدل: وقال الفراء. ملْمبنـزلة الس :

 ثوبك، أي قيمته من الدراهم والدنانري لُدعندي ع:  يقال؛ما عادل الشيء من جنسه
 :)٤(قال الشاعر. وغري ذلك

 الدـنا ال نرى هللا ِعربص  لى ما نابنا متوكليناـع

                                     
 . هـ١١٣مكحول الدمشقي، تويف ) ١(
 .٤٨آية : سورة البقرة) ٢(
 .٩٥آية : سورة املائدة) ٣(
 .مل أهتد إليه) ٤(
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 رٌَّة ُعفالٌن: وقولهم
 الذي جيين على أهله :رةالع:  قال أبو عبيدة؛فيه أربعة أقوال: قال أبو بكر

اجلرب، : ر صاحبه، والعرهم من اجلناية واألذى مثل ما يلحق العقُحلْخوانه ويوإ
 جناية :، أي)١( فَتِصيبكُم مِّنهم معرةٌ ِبغيِر ِعلٍْم: واحتج بقول اهللا عز وجل

 : أخي ذي الرمة)٢( واحتج بقول هشام بن عقبة،كجناية اجلرب
يه فاجتنبون أغىن عنك حإذا األمر  زِلـ عنه مبع أنتٍرـ أمرةَـمع

 وقذرا ساًن دهالقذر الدنس الذي يلحق أهل: العرة عند العرب: وقال قوم
كدنس العة، والعةرر :ِذالع٣(ة، قال الطرماحر(: 

 اــ بينهنٍِـقَي أُـناظـيف ش   النعامِموـ كصِريـ الطرةُـع
 س كما يدن،سهم يعيبهم ويدن: أي؛ أهلهر الذي يع:رةالع: وقال األصمعي

العصاحبه قالر  :والعروالع ٤( اجلرب، وأنشد لعلقمة الفحل: عند العربر(: 
هالُ عنها وهو شاِمر العرـَبدد أَـق  )٥(يمِسد تران احملِضِط القَمن ناصِح

ظلم فال  وي،م عن نفسهيالضعيف العاجز الذي ال يدفع الض: ةالعر: وقال قوم
 شيء خيرج بالبعري، فتزعم : عند العربر، والعرهو مأخوذ من الع: ينتصر، قالوا

 فيكوى الصحيح فيربأ ، أبرك إىل جانبه بعري صحيح،العرب أن ذلك إذا أصاب البعري
 :)٦( قال الشاعر.العليل

رِّكذي العكْ يوى غريوهو راِته أَ  عذْـخذَـ عت لينبهوت كْرته 
* * * 
 

 ٌبفالن َص: وقولهم

                                     
 .٢٥آية : سورة الفتح) ١(
 . ٢٨٤معجم الشعراء ) ٢(
 . ٣٩٥ ، صديوانه )٣(
 .٥٥ ، صديوانه )٤(
 . اجلرىب تطلى به اإلبل،ضرب من النفط: القطران) ٥(
 .٤٨ ، صلنابغة الذبياين، ديوانهلبيت لا) ٦(
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رقة :  الذي به صبابة، والصبابة: معناه يف كالم العرببالص: قال أبو بكر
 ، يا رجلتبِبقد ص: ويقال. ابةًب وصاًب صبصقد صب الرجل ي: يقال. الشوق
وأنت تصقال الشاعر.ب : 

  ويشتهيهااِةـ إىل احليبصي  )١(اُءـنول احلياة له عـويف ط
 : خياطب احلمامة)٢(وقال األحوص.  أي أرق شوقا: مينبهذا أص: ويقال

  فاعلميفإين فيما قد بدا منِك  عـ وأوج قلباً ذا منِكبصأَ
 وامرأتان ، وامرأة صبة،ون ورجال صب،ان ورجالن صب،رجل صب: ويقال

تانصب،رجل فهم :رجل صب مبنـزلة قولنا:  من قال على مذهب،ات ونساء صب 
 فأسقطوا حركة ، فاستثقلوا اجلمع بني بائني متحركتني؛ٌبِبرجل ص: وحذر، وأصله
هذا رجل صب، وهو جيعل الصب : ومن قال. دغموها يف الباء الثانيةأ و،الباء األوىل
ِبمصدر صعلى أن يكون األصل فيهاًبت صب ، :صبقال يف التثنية مث حلقه اإلدغام،،اب  :

:  فيكون مبنـزلة قوهلم، وهذه امرأة صب، وهؤالء رجال صب،هذان رجالن صب
هذا رجل صٌرطْ وِفٌمووع لٌدورضى ،وم وِف وهذان رجالن صطر وعدل ورضى، 

وم وِفوهؤالء رجال صطر وع٣( قال الشاعر.دل ورضى(: 
هبيننا فَم هِرم ضىوهم ع لُد  مىت يتِجشرقوم لْقُ يس همروات 

* * * 
 ُهَدْح َومٌَّةفالن ُأ: وقولهم

: فالن أوحد يف معناه ال يداخله فيه أحد، قال النيب  : معناه: قال أبو بكر
واألمة . يبعث منفردا بدين: ، فمعناه))يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده((

 كما قال اهللا عز ، اجلماعة:تكون األمة: تنقسم يف كالم العرب على مثانية أقسام
   :وجد عليه مجاعة، وقال:  معناه،)٤( وجد علَيِه أُمةً مِّن الناِس يسقُونَ: وجل

                                     
 ).صبب (:، مادةاللسان) ١(
 . ١٣٨ ، صديوانه )٢(
 .١٠٧ ، صزهري، ديوانهالبيت ل) ٣(
 .٢٣آية : سورة القصص) ٤(
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ِرونَ إلَى اخلَيعدةٌ يأُم كُن مِّنكُمولْت )ولتكن منكم مجاعة، أنشد الفراء:  معناه)١ : 
ـيروارجاًـين خنيناديِد طري  

 )٢( إىل عيِدواًه ر خرجتمةٌأو أُ
 ىتـ م ينظرونٍَرج حكأمنا أهلُ 

طريبازياً رأت ن ضبه الدماِءح  
 ؛حنن من أمة حممد:  أتباع األنبياء، كما تقول:وتكون األمة. أو مجاعة: معناه

إنا :  الدين، كما قال اهللا عز وجل:وتكون األمة.  من أتباعه على دينه :أي
 :)٤(قال النابغة. على دين:  معناه)٣( نا علَى أُمٍةوجدنا آباَء

  ريبةً لنفسك فلم أتركحلفت   وهو طائعمٍة ذو أُنم يأثَوهلْ
إنَّ :  عز وجل-  به، كما قالمتؤ الرجل الصاحل الذي ي:وتكون األمة

وادكَر :  الزمان، كما قال:األمةوتكون . )٥( إبراِهيم كَانَ أُمةً قَاِنتا لِّلَِّه حِنيفًا
، وقرأ )٧( ولَِئن أَخرنا عنهم العذَاب إلَى أُمٍة معدودٍة: ، وكما قال)٦(بعد أُمٍة
فالن :  القامة، يقال:وتكون األمة.  بعد نسيان:، أي ٍةموادكَر بعد أَ: ابن عباس
 :)٨(قال الشاعر حسن القامة، :ة، أيمحسن اُأل

 نيـمرـ األكةَـاويـوإنَّ مع  مم اُأل طوالُ الوجوِهانُـسِح
  أم:يقال هذه أمة فالن، أي: قال الفراء:  األم، قال أبو بكر:وتكون األمة
 : فالن، قال وأنشد

تنعنها ِخ يف األسواِقوزع ٩(هامار(  لتٍةـن أمـا مـَهتقبماـ طال لك 
 :واإلمة، بكسر األلف. نفرد بالدين، وقد مضى تفسريه امل:ويكون األمة

                                     
 .١٠٤آية : سورة آل عمران) ١(
 .مل أهتد إىل قائله) ٢(
 .٢٣، ٢٢آية : سورة الزخرف) ٣(
 . ٥١ ، صديوانه )٤(
 .١٢٠آية : ورة النحلس) ٥(
 .٤٥آية : سورة يوسف) ٦(
 .٨آية : سورة هود) ٧(
 .٣٢ ، صألعشي، ديوانهالبيت ل) ٨(
 ).أمم (:، مادةاللسان )٩(
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 ،)٢( مٍةإإنا وجدنا آباَءنا علَى :  )١(النعمة، قرأ جماهد وعمر بن عبد العزيز 
 :)٣(على نعمة، قال عدي بن زيد: معناه

  واإلمِةِكمللْ واُ الفالِحمث بعد  ورـ القباكـ هنمـوارهتُ
 :)٤(وقال زهري

  الرواسيا إال اجلبالَ خالداًوال
  وهي كما هياامـ األيهفتتركُ

  باقياًى احلوادِثـأال ال أرى عل 
 ه لـ أصبحتأال ال أرى ذا إمٍة
 :)٥(وقال أيضا

 ٍةـَّان بإمـعمان كنـأمل تر لل   كان ناجيا من العيش لو أنَّ امرءاًَ
 : )٦(وقال ابن مقبل

ة  يااِحقَرييت وِلكثر ريب ِمويلعلك يوما أن تريين بإم 
 كم من ذي : يقال، التنعم:عمة، بفتح النونوالن.  املال:عمة، بكسر النونوالنٍّ

 . كم من ذي مال ال تنعم له: له، أيعمةَ ال نعمٍةِن
* * * 

 يٌَّمَت ُمفالٌن: وقولهم
تيم :  واه، من ذلك قوهلمدباملتيم معناه املستع: قال أهل اللغة: قال أبو بكر

 : عبد اهللا، وأنشد يف ذلك: اهللا، معناه
حسبرأي العِين ِمن ما ت٧(ق(  تامتفؤاد كإذ ع رضهلات  

 :)٨( البن الدمينة، عن عبد اهللا بن شبيب،وأنشدنا أبو العباس

                                     
 .١٣٥الشواذ ) ١(
 .٢٣آية : سورة الزخرف) ٢(
 .٨٩ ، صديوانه )٣(
 .٢٨٨ ، صديوانه )٤(
 .٢٨٨ ، صديوانه )٥(
 . ديوانهمل أعثر عليه يف)٦(
 . على البيتمل أعثر) ٧(
 . ٨٨ ، صديوانه )٨(
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 يم املضاجعم هزتين أُ الليلُيلَ
بالليل جامع وجيمعين واهلم 

  واقع ال بدم ح أمٍرأال كلُّ

 ار اريحىت إذا دجا الناِس  
  وباملىني اري باحلديِثقضِّأُ

 يمت الرشاد مىقلْ ي أنْأيب اُهللا
 :  احلمام)١( اآلخر خياطبلَوقا

  متيمااً لقد هجنت صب:لتـفق   تدري واحدةٌ وما منكنحزيناً
* * * 

 هاٌمَتْس ُمفالٌن: وقولهم
هو مشتق :  الذاهب العقل، وقالوا:املستهام:  قال قوم؛النفيه قو: قال أبو بكر

 العليل :املستهام: وقال قوم. من هام الرجل يهيم، إذا ذهب على وجهه لذهاب عقله
 من ىور فال ي،وجع جيده البعري يف جوفه:  الذي جيد يف جوفه هياما، واهليام،القلب

 :)٢(بن حزام قال عروة ،شرب املاء، ويستعمل ذلك يف الناس أيضا
  شربتهامي اهلُ والداُء اليأسيب   ما بيا بِك عين ال يكنفإياِك

*** 
 اٌريَّ َعفالٌن: وقولهم

 الذي خيلي نفسه : معناه يف كالمهم:العيار: قال أهل اللغة: قال أبو بكر
 إذا انفلتت، :هو مأخوذ من عارت الدابة: وقالوا.  ال يردعها وال يزجرها،وهواها
تعاير : األصل يف هذا أن يقال: وقال آخرون. تعاير الرجل، من هذا مشتق: وقالوا
قد تعاير:  مث قيل لكل من تكلم بفحش، إذا ذكروا العار بينهم:القوم. 

* * * 
 طٌَّطَخ ُمرجٌل: وقولهم

 ووجه ،رجل خمطط: يقال: قال أبو حممد عبد اهللا بن رستم: قال أبو بكر
رجل أروع، إذا كان تام اجلمال : ال وكذلك يقالخمطط، إذا كان مجيال تام اجلم

 : بن نويرة الريبوعي)٣(يروع الناظر إليه حسنه، قال متمم
                                     

 .مل أهتد إليه)١(
 . ٢٩٥ يف ديوانه ، وهو للمجنونالبيت) ٢(
 .١٠٦ ، صديوانه )٣(
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  فأوجعاا أصابـزع ممـوال ج
  أروعا العشياِتفىت غري مبطاِن

 ن هالٍكمري وما دهري بتأبِيعلَ 
 ِه حتت رداِئ املنهالُد كفَّنـلق

 يف احلسن، وقد تناصف شاكل بعضاً إذا كان بعضه ي:ٌفِصنرجل م: ويقال
 ، وأنفه حسنا،، إذا كانت عيناه حسنتني إذا كان كل شيء من وجهه حسناًَ:الرجل

 :)١( قال الشاعر.، فهو متناصفوفوه حسناً
ةَلَعين عياذِبـ الكِلـ قي غري 

  الغائبغرض احملب إىل احلبيِب
 غٌلِّب فم ناصحولٌـن ذا رسـم 

 ف وجههاتناص إىل تضِرإين غَ
 .اشتقت: معىن غرضت

 .ِنينس إذا كان ح: وناقة بشري، ومجل بشري، وامرأة بشري،ويقال رجل بشري
 : قال الشاعر

  التبشريق لوجهك حرشا ِبـي  )٢( أمري لنا وأنتال غضبتـه
وكذلك رجل قسيم .  احلسنمسي عليه م إذا كان حسناً:رجل وسيم: ويقال
وجه : احملسن، يقال: مس واملقَ،احلسن: امسوالقسيم والقَ. حسن الوجه: عناهالوجه م
مقَفالن م٣( قال الشاعر.س(: 

 سٍمقَ مٍهـوافينا بوجـ توماًـفي  م السلَ تعطو إىل وارِق ظبيةٌكأنْ
 : ومجعه قسمات، وأنشد، الوجه:القسمة: وقال الفراء

 ماهتمِسى قَـ عل دنانرياًأنّـك  )٤( لقاُء قد شف الوجوه كانَوإنْ
 فالن أمرد: وقولهم

 الذي خداه أملسان ال شعر :األمرد يف كالم العرب: قال الفراء: قال أبو بكر
متَّرد : شجرة مرداء، إذا سقط ورقها عنها، ويقال: خذ من قول العربفيهما، أُ
هو اململس، : فراءقال ال: والقصر املمرد.  إذا أبطأ خروج حليته بعد إدراكه:الرجل

                                     
 . ٧١ ، صنب هرمة، ديوانهلبيت لا) ١(
 ).بشر(:  مادةاللسان) ٢(
 .١/٢٨١الكتاب ، باعث بن صرميالبيت ل) ٣(
 . ١٤٥٧ شرح ديوان احلماسة ،حملرز بن مكعرب الضيبالبيت ) ٤(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١١٨ 

 ، قال )١( إنه صرح ممرد مِّن قَواِرير: ومن هذا اشتقاقه، قال اهللا عز وجل
 بركة ماء ضرب عليها سليمان بن داود عليه السالم قوارير ألبسها :الصرح: جماهد
 : وأنشد، القصر:الصرح عند العرب: وقال أبو عبيدة. الربكة

 اـ الرجاهـ بنامـ نعنـ  )٢(روحا الصنه أعالمهبِّش تلُ
 :)٣(وقال أبو ذؤيب

كعني الديك أحصنها الصفَوما إنْ  وحر عاٍتِرذْ من أَةٌلَض 
 : أيضا)٤(وقال أبو ذؤيب. أراد القصور

   
 اـك الرِّ كنحوِرٍقرـى طٌـعل  روحان الصه أعالمبس حتِْب

 :)٥( املطول، قال طرفة:املمرد عند العرب: يدةوقال أبو عب.  القصور:أراد
  فيهماضح النلَكِم أُذاِنِخهلا فَ  رِدـ مما منيٍفـابـا بـأمـك

 :وقال اآلخر. بابا قصر مطول: أراد
 الةًـن رس املؤمني أمريأبلغْ  )٦(ردام م وحصناً لنا مجعاًبأنَّ

 :)٧(وقال اآلخر
ماِمترى للحالو وِا فيه مِقرـأمـف  كندـ منهما املقيما فممر 

 :وقال اآلخر
 م على ميعادهم فوجدهتُغدوت  )٨(ِدر املمحى يف البابليِّ الضلَيبقُ

 ٍةَفْر وقد جاء بُط طريٌفشيٌء: وقولهم
                                     

 .٤٤آية : سورة النمل) ١(
  .١/١٣٦ديوان اهلذليني ، أليب ذؤيبالبيت ) ٢(
 .١/٦٩ديوان اهلذليني ) ٣(
 .١/١٣٦ديوان اهلذليني ) ٤(
 .١٥ ، صديوانه )٥(
 . ١٦٠شرح القصائد السبع ) ٦(
 . ٢٠٢ ، صاألحوص، ديوانههو ) ٧(
 .مل أهتد إليه) ٨(



 ١١٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 الذي مل يكن ثُد احملْ الشيُء:الطريف والطرفة عند العرب: قال أبو بكر
الذي اكتسبه ومها املال املستحدثُ: الطارفرف، وهو مشتق من الطريف وع 

 :)١(م بن نويرةقال متم.ما ورثه عن آبائه ومل يكتسبه: والتليد والتالد. الرجل ومجعه
  وتالِد طريٍفمبايل من ماٍل

 ففارقين منها بناين وساعدي
 هرـم عتيلَّ أين متَوـي لدِّوـب 

 هىن يدي حياتم من يفِّـوبالك
 :)٢(رثيوقال ك

التشكِّليست يكان بالع اِدو 
 باملصطفى من طاريف وتالدي

  غرينانا وسيد سيدودـونع 
لو كان يفدي ما به لفديته 

 :)٣(وقال اآلخر
  وتالِد مايل من طريٍفوأصبح   ماليا باألمِسلغريي وكان املالُ

* * * 
 ًةَمنَّ َأَهاِآَف وال ُتًابّينَّ َصَحاِزَمال ُت: وقولهم

 ، إال أنه استسمح إعادة اللفظ،وال متازحن: معىن وال تفاكهن: قال أبو بكر
 : مشتقة من الفكاهة، والفكاهة: خمالفة للفظها، وتفاكهن،فأتى بلفظة يف مثل معناها

 : أنشد الفراء.املزاح
تذكَّرآإي يعنونَاه ِق أم ٤(دار(  حزقإذا ما القوم أبد كاهةًا فُو 

قال . حزاحة واملَزاح واملُز هو املُ: يقال؛ويف املزاح ثالث لغات: أبو بكرقال 
املزاح : وقال أبو عبيد. ال جيوز غري هذا: زاح بكسر امليم، وقالهو اِمل: )٥(اليزيدي

على ما ذكر اليزيدي مصدر مازحيقالت ، :زاحا، مازحة وِممازحت الرجل م
عابة، إذا كان فيه مزاح، يف الرجل د: لويقا.  مصادر مزحت،والثالثة األوجه

: قد تداعب الرجالن، إذا متازحا، من ذلك احلديث الذي يروى عن النيب : ويقال

                                     
 .٨٦ ، صديوانه )١(
 .٣١١ ، صديوانه )٢(
 .٩٣ ، صالك بن الريب، ديوانهالبيت مل) ٣(
 ).حزق(اللسان ، لرجل من بين كالبالبيت ) ٤(
 .١/٣٣٣غريب احلديث ) ٥(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٢٠ 

)) هال : ثيبا، فقال: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ فقال:  قال جلابر بن عبد اهللاهأن
 ))عابة دكان فيه ((: وجاء يف احلديث. )١( )) تداعبها وتداعبكتزوجت بكراً

، )٢( )) ولكين ال أقول إال حقا،إين ألمزح((:  أنه قالويروى عنه .  مزاح:أي
 ، )) نعوده البصِريامضوا بنا إىل فالِن((: ه ألصحابهـهو مثل قول: مللعافقال أهل 

سل أن يدخلين : ومن ذلك قوله للعجوز ملا قالت. بصري القلب: وكان ضريرا، يريد
 ، يذهب إىل أن العجوز جتعل شابة،)٣( )) زجدخلها العإن اجلنة ال ي((:  فقال،اجلنة

ه، إذا كان ِكيقال رجل فَ: وقال أبو عبيدة. وزاج وال تدخلها ع،فتدخل اجلنة شابة
عز  يأكل الفاكهة، ورجل فاكه، إذا كانت عنده فاكهة كثرية، من ذلك قول اهللا

وأنشد أبو . "هني مبا آتاهم رمفِك":  ويقرأ،)٤( فَاِكِهني ِبما آتاهم ربهم: وجل
 :)٥(عبيدة

كْرالشتاِءب م سامِكفَ   بامليسرحهإذا تأَيِِّش الع ب رحلُوه 
 :  أيضا)٦(يأكل الفاكهة يف هذا الوقت، وأنشد أبو عبيدة: معناه

خِتوالنجوم بالقَ وض ِكفَ  ِرطْنهإذا على حني العشي  
 : )٧( قال الشاعر.امر، إذا كثر التمر عندهل ِترج: وهو مبنـزلة قوهلم
  تامر بالصيِف البن أنكين وزعمتتررغَأَ

إذا كان يبيع التمر، : اررجل متَّ: ويقال.  ومتراًوزعمت أن عندك لبناً: معناه
 وليس ،إذا كان صاحب متر كثري: ر إذا كان حيب التمر، ورجل متم:ورجل متري
معجبني مبا  ،فَاِكِهني ِبما آتاهم ربهم: معىن قول اهللا: فراءوقال ال. مبتاجر فيه

: وهو مبنـزلة قولك: ، قال)فاكهني( كمعىن ،)فكهني(معىن : آتاهم رم، وقال
                                     

 .١/٣٣٣غريب احلديث ) ١(
 .١/٣٣٢غريب احلديث ) ٢(
 .١/٣٣٢غريب احلديث ) ٣(
 .١٨آية : سورة الطور) ٤(
 .٢/٦٣ااز البيت منسوب لصخر بن عمرو، ) ٥(
 . ٢/١٦٣ااز  للخنساء، البيت منسوب) ٦(
 .١٦٨ ، صلحطيئة، ديوانهالبيت لا) ٧(



 ١٢١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

إذا تعجب، قال : كَّهفَت يكَّهفَ وت،هكَفْه الرجل يِكقد فَ: ويقال. امعع وطَِمرجل طَ
 :)١(الشاعر

ِكولقد فَ   ظاهِر سالٍح بال اخلميِسيومهمن الذين تقاتلوات  
فَظَلْتم : ولهـمعىن ق: وقال مجاعة من أهل العلم. ولقد عجبت: معناه
قد تفكه الرجل : ويقال. فظلتم تعجبون مما حلقكم يف زرعكم: )٢( تفَكَّهونَ
: ز وجلـ عولهـ بالنون، من ذلك قن يتفكَّنتفكَّ:  تقوللُكْوع. إذا تندم: يتفكه
َونفَكَّهت مفَظَلْت فظلتم تندمون: معناه .م ": )٣(ليكْوقرأ أبو حرام العفظلْت
 . ألا ختالف املصحف؛وال جيوز ألحد أن يقرأ ذه القراءة: قال أبو بكر. "وننتفَكَّ

* * * 
 ا ال هذا إمَّْلَعاْف: وقولهم

 ال تفعل غريه،  إن كنت،ذا افعل كذا وك:معناه: قال أهل النحو: قال أبو بكر
 ،)٤( فَإما ترِين ِمن البشِر أَحدا:  كما قال اهللا عز وجل،صلة ألن) ما(فدخلت 

 ومن ال ،من سلَّم عليك فسلَّم عليه: من الفعل كما تقول العرب) ال(فاكتفى بـ 
 وأجاز .من الفعل) ال(ومن مل يسلم عليك فال تسلم عليه، فاكتفى بـ : فال، معناه

ومن مل يكرمين مل أكرمه، :  ومن ال مل أكرمه، على معىن،من أكرمين أكرمته: الفراء
 : أنشدنا أبو العباس أمحد بن حيىي. من الفعل) ال(فاكتفى بـ 

صعوددي كلَّ كهٍلنِا توأمر اد 
ومنله ال تحاِءىبالض ٥(ردا فأو( 

  ةٌـَّني ثَه إنَّ الطريقـالوا لـوق 
عوصدفم نِملْ تعيأهتا به اليوم  

 .من الفعل) ال(ومن مل تلمع به، فاكتفى بـ : فمعناه: قال
* * * 

 نٌّ ِقعبٌد: وقولهم
                                     

 .مل أهتد إليه) ١(
 .٦٥آية : سورة الواقعة) ٢(
 .١٥١الشواذ ) ٣(
 .٢٦آية : سورة مرمي) ٤(
 . ٦٥ ، صالبن مقبل، ديوانهالبيت ) ٥(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٢٢ 

 هو وأبواه، مسعت أبا العباس كِل الذي م:القن: قال أهل اللغة: قال أبو بكر
قيل،ك هو وحده ومل ميلك أبواهِلحيكي ذلك عنهم، فإذا م  :عبد موالِق. كةِلمن :

أصل املال وامللك، من ذلك قوله عز :  والقنية،ية عند بعض أهل اللغةنمأخوذ من الِق
 : قال الشاعر.جعل له قنية:  معناه،)١( وأَنه هو أَغْنى وأَقْنى: وجل

  كلَّ يوٍمةَـرين ربيعـأمـأت  )٢( الدجاجاقتينأَها وكُِلهُأل
 :)٣(وقال اآلخر

 هدِلت كان م مالٌ للدهِرلو كانَ  نياِن قُ مالَصخر  للدهِرلكانَ
* * * 

 ٌقِب َلفالٌن: وقولهم
 احللو اللني األخالق، هذا قول ابن :اللبق:  قال قوم؛فيه قوالن: قال أبو بكر
 :اللبق: وقال قوم.  للينها وحالوا، إمنا مسيت ملبقة،من ذلك امللبقة: األعرايب، وقال

 : يصف محاره)٤(للطيف العمل، واحتجوا بقول رؤبة ا، الرقيق:معناه
قْمتدرالض عِةيفَ وهواهالش ق   قببني العنيف واللَِّبةٌاض ق 

 إمنا هو يف مثان من ، معناه ضيعة هذا الفحل يف هذه األتن،مقتدر الضيعة
ك داِر ي:ه من الشفقةِوهو ليس يف أتن كثرية فتنتشر عليه، وهواه الشفق ي،األتن
فَالنرا، قب يعين الفحل جيمعها ويسوقها، والقبض: اضةس كأنَّ به :قوق، واللِبالس :

 .الذي يعنف عليها: الرقيق، والعنيف
* * * 

  آذا وآذاعلَت َفَمي ِلِبَييا ِب: وقولهم
 لداللة املعىن ،أفديك، فحذف املرفوع:  بأيب أنت، أي:معناه: قال أبو بكر
بأيب، : فمن قال. ابي وِبِبيِبيبأيب و: وفيه ثالث لغات. ستعمالعليه مع كثرة اال
بيبا، قال : ومن قال. ، لين اهلمزة وأبدل منها ياءبييب: ومن قال. أخرجه على أصله

. بلى وحضىب وغَىكرل آخره مبنـزلة آخر سِع فج،م أنه اسم واحدوهت: الفراء
                                     

 .٤٨آية : سورة النجم) ١(
 .مل أهتد إليه) ٢(
 .٢/٢٣٨لغي، ديوان اهلذليني أبو املثلم اهلذيل يرثي صخر اهو ) ٣(
 .١٠٥ ، صديوانه )٤(



 ١٢٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :  أنشد الفراء.،إمجا بتسكني الياء خطأ بيِبيِب: وقول العامة
 اـيبعن مـأك  وملِعبنِنيو

أم أُأذاك عطيته داًيه يباد 
 باي ال بل ذاكما يا ِبلتـفق

هل أنتِل إال ذاهب لْتاـبع 

 مذهباقال اجلواري ما ذهبت  
 باثَع كَداًـ يتعِط أُ أمتيرأَ
أبرمن مسِّ يف الظلماِءد با الص 
أجدأنر فْ ال تـضحا وتحبار 

 : من العرب ترثي ابنني هلا)١(وقالت امرأة 
ـوهل جزعا ِبـ ي أن قلتيـباهام   عليهما أن بكيِتوقالوا جزعِت 

 :وقال اآلخر
ولودرتأبغي ذلك الش أيا ِب )٢( والغربارقيبا منلست اـه مثلَ أعرف 

* * * 
 ٌمَتْأفي منـزل فالن َم: وقولهم

.  النساء اتمعات يف فرح أو حزن:معىن املأمت يف كالم العرب: قال أبو بكر
والعامة .  مأمت:يقال للرجال أيضا إذا اجتمعوا يف فرح أو حزن: )٣(وسيوقال الطُّ

 وليس هو هكذا، الدليل على هذا قول . النوح والنياحة: فتظن أن املأمت؛تغلط يف هذا
 :)٥(صيحا، ميدح ابن هبرية، وكان ف)٤(أيب عطاء السندي

 ا جلمودـعليك جباري دمعه
جأٍمتـ بأيدي ميوبوخدود  
 ودـ وف الوفوِد به بعدامـأق

  بعيد التراِب حتتن مبلى كلُّ

 أال إنَّ عينا مل تجدواسط يوم  
 تقَقِّ وش قام النائحاتعشيةَ
فإن تِسمما الِف مهجورناء فرب 
 ٍدهِّعت على مدـعبإنك مل تـف

 :)٦(وقال ابن مقبل
                                     

 .١٠٨٢شرح ديوان احلماسة ، هي عمرة اخلثعمية) ١(
 .مل أهتد إليه) ٢(
 .١٣/٢٦٨معجم األدباء ، هو أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن سنان) ٣(
 .١/٢٧١األبيات يف أمايل القايل ) ٤(
 . هـ١٣٢ور سنة ة، قتله أبو جعفر املنصبريهو يزيد بن عمر بن ه) ٥(
 . ٣٢٥ ، صديوانه )٦(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٢٤ 

 اـه مدامعورى حم كالدومأٍمت  ونا وال ع أبكاراً العيشمل تبأِس
  : )١(وقال ابن أمحر.  كالدمىونساٌء: أراد

 ها ساقُعيِّش حتبو ما توكوماَء  مأتمِِش وج أ ضاٍرٍرهزلدى ِم
 :)٢(وقال اآلخر

م  الضحى يف مأٍتنؤوم ِمأيمأت  رمتِماةٌـ أنه امٍرـ ع ربيعِةن 
 .  نساءيف نساء أي: أراد

* * * 
 ًةاَحَنأقاموا على فالن َم: وقولهم

 ألن بعضهن يقابل ، نوائح: وإمنا قيل للنوائح، من النوائح:املناحة: قال أبو بكر
قد : ال يقابل أحدمها صاحبه، يق: أي،اجلبالن يتناوحان: خذ من قوهلمبعضا، أُ

 :)٣( قال لبيد. أي قابل بعضها بعضا،تناوحت الرياح
جاًلُخت موارعاًـ شدها أيتام  لونَلَّكَويإذا الرياح ت ناوحت 

 وناحة ،نائح ونوائح ونائحون يف اجلمع: ويقال. يكللون اجلفان باللحم: معناه
ونيقال.ٌحو  :قوم ن٤( قال صخر الغي. نائحون: أي،ٌحو(: 

 اـامم احلَر جاوبِت مةُـمحام
 اـيام ِقاًـحو ن أتتائحٍةـكن

 ٍدـ على تليايـكرين بـَوذكّ 
تجِّراًـجبـ ع منطقاًعوأوفت  

 .ما ورث عن اآلباء: التليد
* * * 

  الرجلَبِرقد َط: وقولهم
والعامة تظن أن .  أو حزنهقَ قد خف لشدة فرح ِحل:معناه: قال أبو بكر

 أنشدنا عبد : أنشدنا أبو العباس قال. ال يكون إال مع الفرح، وهو خطأ منهمالطرب

                                     
 .١٥٠ ، صديوانه )١(
 .٧٥ ص: أبو حية النمريي، ديوانههو ) ٢(
 .٣١٩ ، صديوانه )٣(
 .٢٩٢شرح أشعار اهلذليني ) ٤(



 ١٢٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 : )١( البن الدمينة،اهللا بن شبيب
  مل تزر يف الدنيا إذا أنتفال خري   حبيب إليكب ومل يطراًـحبيب

 :)٢(وقال اآلخر.  إليكومل خيف: معناه
 ا تسمعانياـبلحنيكما مث ارفع

 غضا فاتبعانيا ال بأطالِلاقاًـحل
على هيجيا فؤادياقْان احلزن ب 

 اوباـريتان جتـا القمـأال أيه 
 فإن أنتما استطربتما أو أردمتا

لةـا فقليـ بالبكنْفإن تتحاز 
 :)٣(وقال اآلخر

 ويلُـ وعةٌـن راٍقـن بسـهل
 سيلُ ماها املصيف رودِرمن السِّ
ـ هيهيجوى جقليٍلم لُـ علي 

 وما هاجهذا الشوق إال محائم  
 نٍةِحجر مدانٍةـْي يف عنباوـجت
  وإمنا ين حىت بكيتنبرـأطـف

 شجرة صلبة قدمية هلا عروق :العيدانة: وقال األصمعي. يِننفْفَخاست: معناه
 :)٤( قال الشاعر.نافذة إىل املاء

أبكاراً النخِلبواسق وع اداني  اصربع تيقفإن القوم ع هملُج 
 : يف الطرب الذي مبعىن احلزن)٥(وقال اآلخر.  مجع العيدانة:فالعيدان

 مِهِرـْ يف إثاًـبِرـوأراين ط  لْب أو كاملخت الوالِهربـط
 :)٦(وقال اآلخر

  كال فقلتلن لقد بكيتـيق   اجلليدوهل يبكي من الطرِب
* * * 

 ٌميِّ َأامرأٌة: وقولهم
 ، واألخت، حنو االبنة؛ القرابة: واألمي، احلرة: األمي:فراءقال ال: قال أبو بكر

                                     
 .١١٨ ، صديوانه )١(
 .مل أهتد إليه) ٢(
 .١٠٣األضداد ) ٣(
 ).عود (:، مادةاللسان) ٤(
 .٩٣ ، صالنابغة اجلعدي، ديوانههو ) ٥(
 . ١٢٢شرح أدب الكاتب ، حكيم بن عبيد: بو جنة األسديهو أ) ٦(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٢٦ 

 إذا مل ، ورجل أمي،مامرأة أي: يقال.  اليت ال زوج هلا:األمي: وقال أبو عبيدة. واخلالة
  :)١( قال الشاعر،يكن هلما زوجان

  حبك فاعلميفواهللا ما أحببت  اـ أميِّ حبِك وال أحببتاةًـفت
 :)٢(وقال اآلخر

  لسعيدرى إين إذاًـوادي القـب
  جديد الوصاِلوما رثَّ من حبِل

 أال ليت شعري هل أبينت ليلةً 
وهل آتينىعد سبه وهي أمي  

 :)٣(وأنشد أبو عبيدة
الدهِريد مفإن تنكحي أن   ما مل تنكحي أتأيوإن تتأمييِكح  

 : لشاعر إذا مات عنها بعلها أو قتل، قال ا:قد آمت املرأة: ويقال
  كثريةٌنا وقد آمت نساٌءبفأُ  )٤(أَيِّم ليس فيهن  سعٍدونسوانُ

مات للنساء، ويقال يف  وأي،مون للرجالأي: مان، ويف اجلمعم وأيأي: ويقال
 .ومي واَألمِةي اَألةُنيأمي ب: أيامى، ويقال: مجع التكسري

                                    * * * 
 فالنة غانية: ـهموقول

الغانية األصل : قال مجاعة من أهل اللغة: قال أبو حممد الرستمي: قال أبو بكر
 حىت قيل غانية لذات الزوج ، ذات الزوج اليت استغنت بزوجها، مث كثر ذلك:فيها
 :  قال الشاعر.ري ذات الزوجغو

غَ ملا أنْوأحببت نالغوانياِتي   أيِّةُـامي إذ بثينـ األيأحب م 
 :وأنشد الرستمي: وقال أبو بكر

وأنتأمرد معروف لك الغ ٥(لُز(  ر غانيٍة غيصانٌ حى ليلانُـأزم
ب الرجال ِجع الشابة اليت ت:نيةاالغ: وقال عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير

                                     
 .مل أهتد إليه) ١(
 .٦٥ ، صمجيل، ديوانههو ) ٢(
 . دون عزو،٢/٦٥ااز ) ٣(
 . دون عزو،٣٣٢األضداد ) ٤(
 .١١٦:باح، شعرهرلنصيب بن ) ٥(



 ١٢٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

ويالبارعة اجلمال اليت قد أغناها مجاهلا عن :وقال آخرون الغانية. بها الرجالِجع 
 .نةالزي

* * * 
 قال أيًضا: قولهم

قال الشاعر أيضا، : دا، فإذا قالواوع:  يف كالم العربمعىن أيضاً: قال أبو بكر
آض :  إذا عادت، من ذلك:قد آضت املياه تئيض أيضا: يقال. عاد إيل القول: فمعناه
 :ة وأنشد الفراء لذي الرم.الرجل

ِحمن األجن معاًاٌءن ِب وصإذا ما امليا  يبهالس دُامآضت كأ  
* * * 

 َتْيَل وال َتُتْيَروقولـهم ال َد
 ،هو ال دريت وال أتليت:  قال يونس بن حبيب؛فيه مخسة أقوال: قال أبو بكر

بلك أوالد  ال كان إل: أي،ك وال أتلت إبلُ:املعىن: بفتح األلف وتسكني التاء، وقال
هو ال دريت وال ائتليت، : فراءوقال ال. تتلوها، يدعو عليه بالفقر وذهاب املال

ال دريت وال :  فيه، واملعىنتر إذا قص:ائتليت افتعلت، من ألوت يف الشيء: وقال
 :مرؤ القيسا قال ، ليكون ذلك أشقى لك؛ مث ال تدري،قصرت يف طلب الدراية

  نفسِهشاشةُ ما دامت حوما املرُء آيل  وال اخلطوِب أطراِفمبدرِك
ائتليت : ت، وقاليهو ال دريت وال ائتل: وقال األصمعي. روال مقص: معناه

افتعلت، من ألوقال . أي ما استطعته:ما ألوت الصيام:  إذا استطعته، يقال: الشيءت 
 : األخطل

صإىل اجلوزاِءوداًع ةَفمن يبتغي مسعا ليِت هل هو مؤقومي فلي رم 
ال : ، على معىنتولَ وال تتيرال د: والوجه الرابع. هل هو مستطيع: معناه

 أبو ىوحك: قال أبو بكر.  الرجل إذا تبعتهتتلو: أحسنت أن تتبع، فيكون من قوهلم
 ، ال دريت وال تلوت:األصل فيه: ال دريت وال تليت، وقال: العباس أمحد بن حييي

كما ، فيكون تليت على مثال دريت، ليزدوج الكالم،تليت: دوه إىل الياء فقالوافر 
 كما ، ليزدوج مع العشايا؛اة غدايادايا والعشايا، فجمعوا الغدنه ليتأتينا بالغِإ: لوااق



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٢٨ 

  )١(قال الشاعر
  أبوبٍةج والٍَّةـ أخبياكـّهت  واللِّينارجدِّ منه الِبـ بالطُـخيل

ال :  سادساًوجهاًوحكى أبو عبيد . أبوبة، ليزدوج مع األخبية: فجمع الباب
ليت،  وال أُدريتومل يفسرت، : أي،لوتأوال : ه، واألصل فيه عنديروال قص 

 على ، ليزدوج مع دريت،وال استطعت، فرده إىل الياء: وعلى مذهب األصمعي
 .ماضي من التفسري

* * * 
 فالن شيطان من الشياطين: وقولـهم

 : قال جرير،ٌح مِر نشطٌمعناه قويٌّ: قال أبو بكر
 يلز من غَأيام يدعونين الشيطانَ ا شيطان كنت يهوينين إذْنـوكُ

: قال الفراء: قال أبو بكر. يا وجه الشيطان: ل إذا استقبحهجوقول الرجل للر
 ، فيقع التشبيه به باملعاينة،نعايأن الشيطان وإن كان مل ي:  أحدهن؛فيه ثالثة أقوال

ى ما  فأوقع الرجل التشبيه عل،فإن صورته يف القلب يف اية الوحشة والسماجة
أن العرب تسمي ضربا من احليات : والقول الثاين. يتصور يف نفسه وحييط به علمه

شيطانة، :  ويسمون الواحدة،رؤوس الشياطني: ذا عرف من أمسج ما يكون منها
 : وقال محيد بن ثور.شيطانا: والواحد

 ِهشاِش يف ِخفلما أتته أنشبت ماكَح مِة احلماطَ كشيطاِنماماًِز
 :فراءوأنشد ال

 فن أحِل حيلف ِحتدِرـجنع فر أع احلماِط الشيطاِنكمثِل
رؤوس :  الرؤوسأن العرب تسمي ضربا من النبات وحشي: والقول الثالث

 كَأَنه: وكذلك قول اهللا عز وجل. فأرقع التشبيه ذا لسماجته ووحشته، طنيالشيا
 .  األقوال اليت وصفناها فيه هذه الثالثة)٢( ُرُءوس الشياِطِني 

* * * 
                                     

 ).٤٠٦ينظر ديوان ابن مقبل ( ابن مقبل أو القالخ ) ١(
 .٦٥آية : سورة الصافات) ٢(



 ١٢٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 فالن آاشح: قولهم
إمنا قيل للعدو :  قال قوم؛ وفيه ثالثة أقوال، العدو:الكاشح: قال أبو بكر

رب ر، واخلصر والقُص اخلَ:حشه، والكَحش ألنه يعرض عنك فيوليك كَ؛كاشح
 : قال األعشى. ما يلي اخلاصرة: وهو،واحد

 هرم ِغٍرـ ظاهاشٍحـن كـوم نْركَنه أَـ لبتـا انتسـإذا م
 ألنه يضمر العداوة يف كشحه، واحتجوا ،إمنا قيل للعدو كاشح: وقال قوم
 :بقول الكميت

 وـحـاِشـا رآه الكـلّم ر على احلناِدوِنـمن العينَ 
رأوه : ة واملعىنرودن وِح،ورةدنيرة وحِدن ِح:نواظر العيون، واحدا: احلنادر
 .ارهم من بعضهم له واستثقاهلم إياهكأنه على أبص
 : وقال آخر

كُاناًـ أضغوأضمر شوحها على 
 :وأنشدنا أمحد بن حييي: قال أبو بكر

  وأبتغيرضي بليلي الكاشحنيأُأَ )١(هاينِهدائي ا وأُـ أعةَـكرام
 أن العداوة يف : ألن الكبد فيه، فرياد،إمنا خص الكشح: وقال أصحاب هذه املقالة

وة قد أحرقت كبده، وقال ا شدة العد:سود الكبد، أيأعدو : بد، ولذلك يقالالك
 :الشاعر

  قوٍم من إتياِنتمِشِحفما أُ ود س واألكبادداُءـم األعـه
 : قال الشاعر. إذا أعرض، فالن كشحهىقد طو: ويقال

أخحاً قد طوى كشوأب با ليذه ومل أصِرصرمت كُموكصارٍمم  
معىن أب:أ ومشري ،قال زهري بن أيب سلمى.يابة اإل: واالسم  : 

 ٍةنِكتس على محاًش كَىو طَوكانَ داها ومل يتقدِمـبو أَـال هـف
قد :  ويقال.))أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(( : وقال النيب

 : قال ابن هرمة. إذا عداه،كاشح فالن فالنا فهو مكاشح
                                     

 .٢٦٨للمجنون، ديوانه ) ١(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٣٠ 

  جاحناً أصبح لوالككاشٍحوم بايبييت وِض حىقَر يِملْـِّللس
لة نـزوده عنك، وقالوا هو مبب ألنه أدبر ،إمنا قيل للعدو كاشح: وقال قوم

 : إذا أدبر عنه، واحتجوا بقول الشاعر،كشح عن املاء: قوهلم
كشحت عنه احلُ محاٍركشح مر 

 :قيسال وقال امرؤ .أدبرت عنه احلمر: أراد
فْومل يمنا لدى البيت ِسش ـفل رم يا كايلٌءـنركاشح  

* * * 
 رجل بليغ: وقولـهم

 الذي يبلغ بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه، :البليغ: قال أهل اللغة: قال أبو بكر
 إذا ،غ القول يبلغ فهو بليغلُقد ب:  فهو بليغ، وكذلك يقالغُ الرجل يبلُغَلُقد ب: ويقال

 أمحق:   ويقال)١(. وقُل لَّهم ِفي أَنفُِسِهم قَوالً بِليغا: لاستحكم، قال اهللا عز وج
 الذي قد بلغ يف غُلْالب: األمحق: وقال قوم. بلْغٌ، بفتح الباء، إذا كان يبلغ يف حاجته

غ، بكسر الباء، إذا كان ذا بالغة يف لْيقال خطيب ِب: وقال ابن االعرايب. احلماقة
 : قال رؤبة. كان يبلغ يف حاجته إذا،غٌلْأمحق بومنطقه، 

  وأمري عندهم مقتوتقلت يتِيها ح إذ قلتهـالـقم
ا إذغٌلْباستنطقتين ص موت 

أمر : يقال: قال ابن األعرايب.  ولكين أوثر الصمت،أنا بليغ ولست بعي: يقول
إذا أصابت القوم جائحة:ويقال.  يبلغ ما أراد:، بفتح الباء، أيغٌلْاهللا ب  :س اللهمٌعم 
ال يبلغنا ما مسعنا به: ، أيغٌلْال ب . 

* * * 
 لئيم راضع: وقولـهم

 الذي رضع اللؤم من :الراضع: قال اليمامي: فيه أربعة أقوال: بكر قال أبو
اللة من الراضع الذي يأخذ اخلُ: وقال الطائي.  ولد يف اللؤم ونشأ فيه:ثدي أمه، أي

 :الراضع: وقال أبو عمرو.  على أن ال يفوته شيءوحرصاً  فيأكلها خبالً،اللةرأس اِخل
                                     

 ٦٣آية : سورة النساء) ١(



 ١٣١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 قال . الشره: من شدة جشعه، واجلشع،الذي يرضع الشاة والناقة من قبل أن حيلبها
 : الشاعر

 عاشج م وكلباًياًحتسرميا ومـك
 )١(معا ومطعمنا  إذا حنن أهوينا 

 وا ثالثةـوم كانـإين إذا ما الق
كففتهم أكفَّنالَ تنْ أَ يدي من 

 ، فإذا جاءه إنسان، هو الراعي ال ميسك معه حملبا:الراضع : )٢(وقال قوم
 . والشاةَع الناقةَِض ر، احتج بأنه ال حملب معه، وإذا أراد هو الشراب،فسأله أن يسقيه

* * * 
 َكا ف اُهللاِضُضْفالَي: وقولـهم

 ِضفضال ي: يه وجهانوف. معناه ال يكسر اهللا أسنانك ويفرقها: قال أبو بكر
 اهللا فاك، بضم ِضفْوال ي.  وكسر الثانية، وضم الضاد األوىل،اهللا فاك، بفتح الياء

ال يفضض اهللا فاك، أخذه من فضضت : فمن قال.  وحذف الياء الثانية للجزم،الياء
قال قد فضت مجوع القوم، إذا فرقتها وكسرا، : ويقال. إذا كسرته وفرقته :الشيء

:  معناه)٣( ولَو كُنت فَظًا غَِليظَ القَلِْب النفَضوا ِمن حوِلك عز وجلاهللا 
ال يفضض : ولغة النيب .  اهللا فاكضِضفْال ي: والعامة تلحن يف هذا فتقول. لتفرقوا
 ملا ، وكسر الثانية، يروى أن النابغة اجلعدي، وضم الضاد األوىل،ك، بفتح الياءااهللا ف

 : يدته اليت يقول فيها قصأنشد النيب
يِّرا نِةرجـاملـ كاًـلو كتابـيتو باهلدى اهللا إذ جاَء رسولَتبعت  

 : فقال فيها
 كدرا ينْ أَهوفْ حتمي صوادرـب

حليمإذا ما أورد   أَاألمر صراد 
 وال خري يف حلم إذا مل يكن له
 وال خري يف جهل إذا مل يكن له

 : مث أنشده
 نانا وجدود جمدبلغنا السماَء  هراظْ ذلك مرجو فوقوإنا لن

                                     
 .٤٢عزو يف الفاخردون البيتان من ) ١(
 .٤٢ كما يف الفاخر،هو سلمة بن عاصم)٢(
 .١٥٩آية : سورة آل عمران) ٣(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٣٢ 

ال ((:  إىل اجلنة، فقال النيب:  فقال))ا ليلى؟بإىل أين يا أ(( : فقال النيب
فْيحفظ عنه هكذا  )) اهللا فاكِضض .أنّ العباس بن عبد املطلب قال ىرووي 

 :)١( فقال العباس،))قل((:  يا رسول اهللا إين أريد أن أمدحك، فقال النيب: للنيب
حيثُستودٍعم ي صخـ الفورق
 قـلَع  وال ـةٌغض وال متـأن
 قرـ الغهلَـسرا وأه نمـجألْ

 قب طَ داـب   املٌـى عـإذا مض
قالنطُ  حتتها  اَءـ علي فِدـنِخ

قاألفُ  بنورك اءتـاألرض وض
 خنترق  الرشاِد ِلب وسالنوِرويف 

  يف الظالل ويفتبا ِطـهِلبن قَم
 رـش ال بدال الب تـثـم هبط
 دـن وقفيـ الس تركببل نطفةٌ

تالٍبصـن ـ مـلُقَنٍمِح إىل ر 
كحىت احتـوى بيت من املهيمن  
 رقِتـأش دت ـوأنت ملـا ول

 اءـالضي ك ـذل  حـن يفـفن
فمعىن قول العباس : روقال أبو بك. )) اهللا فاكِضال يفض :))ٍ فقال النيب
يف ظالل اجلنة وأنت نطفة يف : الل، معناهظِّمن قبلها طبت يف ال: رضي اهللا عنه

 دظل ال تنسخه الشمس وهو خمالف لظل الدنيا، ألن الظل عن صلب آدم، وظل اجلنة
 :  قال الشاعر. مازالت عنه الشمس: ما كان قبل طلوع الشمس، والفيء:العرب

  الضحى يستطيعهرِدفال الظلُّ من ب يذوقلعشيِّ ارِد من بوال الفىُء
 املوضع الذي كان :جيوز أن يكون: يف مستودع، فيه وجهان: وقول العباس

مث : قوله.  صلب آدم عليه السالم:له آدم من اجلنة، وجيوز أن يكون املستودعنـزي
  بل نطفةٌ:وقولـه. ط آدم عليه السالم إىل الدنياِبهحني أُ: هبطت البالد، يريد
وقد أجلم نسرا، : وقولـه. وأنت يف صلب نوح عليه السالم: تركب السفني، يعين

 الصلب، وفيه ثالث :تنقل من صالب إىل رحم، الصالب: وقولـه. يعين الصنم
إذا مضى : وقولـه.  لغة قليلةالبلَب، والصلُب والصلْب والصالص: لغات مشهورة

 احلال، قال اهللا عز وجل : ذا مضى قرن جاء قرن، والطبقإ: ، معناهٌقب طَا بدٌمعالَ
ٍقن طَبقًا عطَب نكَبرلَت)١( قال الشاعر.لتركنب حاال بعد حال:  ، ومعناه)٢( :  

                                     
يف ) ؟(ونسبت األبيات ضلة إىل حرمي بن أوس. ٣/١٢٣ق ئااألبيات والشرح يف الف) ١(

 . ١/١٩٣احلماسة البصرية
 . ١٩آية :  سورة اإلنشقاق)٢(



 ١٣٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

كَيا نفس رهدإذا صفا طَ  من بعده طبقبقللمرء يعجبه  
 : وقال كعب بن زهري. إذا صفا حال كدرته حال أخرى: معناه

يكَرببه طبق كذلك املرء إنْ  من بعده طبققْ يدله أجلٌر  
 وهو الذي :اقط مجع ن:ف علياء حتتها النطق، النطُقِدنمن ِخ: وقول العباس

 جعلك اهللا : أي؛ املنطقة، وهذا مثل من العباس:يشده اإلنسان يف وسطه، ومن ذلك
أضاء : رك األفق، يقال بنوتوضاء: وقولـه. ف كالنطاق لكِدن وجعل ِخ،عالياً

 .يضوُء ضوًءا وضوًءاضاءةً، وضاَء أالربق يضيء 
 قال . ال أسنان فيه،اًءضك، أراد ال جيعل اهللا فاك فَا اهللا فِضفْال ي: ومن قال

  : )٢(-وهو األخطل-الشاعر 
ا غري م ومعرويف عليفضاٍءبأرٍض ركَن وصيدها ال ي سد 

  :)٣(وقال اآلخر
أسري القتلَخياف يفرج واهلم  
ِةـ موأمكنن بني األسنخمرج  

 ر كأنين احلصِي ظهِر يفطُطِّخأُ
ما ضاقبأهلِه الفضاُءأال رب  

* * * 
 ٌيِم َآفالٌن: وقولـهم

 معناه يف كالم الكمي:  قال قوم؛ الشجاع، وفيه ثالثة أقوال:الكمي: قال أبو بكر
 فالن الشهادة، إذا ىمقد كَ: خذ من قوهلمقمعه، أُي:  الذي يكمي عدوه، أي:العرب

وقال ابن .  التام السالح:الكمي: وقال أبو عبيدة. قمعها وسترها ومل يظهرها
 قال .اةم يتعمدهم، ومجعهم كُ: الذي يتكمي األقران، أي:يالكم: األعرايب
 :)٤(عنترة

ال ما وال مستسلِمٍنـِعمهرب   ِر كٍَجومدجنـزالَالكماةُ ه ه 
                                     = 

 .مل أهتد إليه) ١(
 .مل أجده يف ديوانه) ٢(
 .مل أهتد إليه) ٣(
طبقات ابن سالم : (ت جاهلي، من أصحاب املعلقا: وعنترة بن شداد العبسي٢٠٩ديوانه ) ٤(

 ).٨/٢٣٧، األغاين ٢٥٠، الشعر والشعراء ١٥٢
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* * * 
 ٌجَم َهقوٌم: وقولـهم

ض، مث قيل للرذال من الناس و البع:اهلمج أصله يف كالم العرب: قال أبو بكر
هوواحد اهلمجٌجم ،:ه مقال الشاعر.ةج : 

 اجلُـه من أمره خـ لاحـت
 امجـ هه مهجـ فييثُـيع

 بينا الفىت يـعسى ويلهىعس  
 عيشِها رقح من ـ مركـيت

 .  مرقَّح:رقّح من عيشه، أصلح من عيشه، ويقال للتاجر: معىن قوله
 ، على سبيل جناةم ومتعلِّ،عامل رباينّ: الناس ثالثة: (قال على بن أيب طالب

وهمجر عاعز ـالدرجة يف العلم، قال اهللا ع  العايل:الرباين).  كلِّ ناعق أتباع
 ملا -املعروف بابن احلفنية- وقال حممد بن على )١(ولَِكن كُونوا رباِنيِّني: وجل

ي يكان من رباِن: وقال مرة). هذه األمة اليوم مات رباينّ: (مات عبد اهللا بن عباس
 . هذه األمة

 ؛زيدت األلف والنون :وقالوا  منسوب إىل الرب،:الرباين: وقال النحويون
. ةية واجلمحم اللِّظَ فتصفه بِع،ياني ومجانحلي:  كما تقول،للمبالغة يف النسب

 : وأنشد،هم اجلموع الكثرية: وقال ابن عباس. وفلُ اُأل:والربيون
 ـ جتافوا عن احلوإذا معشر اـَّبِّيم ِرـنا عليهملَحق 

 نسبوا إىل :ونبيالر: رأ ا غريه، وقالقبضم الراء، و" ونربي: "وقرأ احلسن
الصائح، : والناعق.  بفتح الراء"ربيون": وقرأ ابن عباس.  عشرة آالف:الربة، والربة

 :  قال األخطل. إذا صاح،قد نعق الراعي بالغنم ينعق ا: يقال
مكتنضالال يف اخلالِء نفسك  بضأِنفانعق كما يا جريرفإن  

* * * 
 يٍرِبيًال من َدِب َقُفما يعِر: وقولـهم

 :دبار، أي ما يعرف اإلقبال من اإل:معناه:  قال قوم؛النفيه قو: قال أبو بكر
                        ما يعرف : وقال آخرون. ما يعرف ما أقبل به من الفتل إىل الصدر مما أدبر به عنه

                                     
 .٧٩آية : سورة آل عمران) ١(
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اليت : ةلَوالشاة املقاب. ةر، معناه وما يعرف الشاة املقابلة من الشاة املدابريقبيال من دب
ا إشام، والشاة املدابرةىل قُقَّت أذد :االيت شمن مؤخر أذ جاء يف احلديث. ق :
 )١()اءعدـَرة أو جدابلة أو مقاب أو شرقاء أو مقاَءر خبى أن يضحى رسول اهللا(

. ةٌمن كأنه ز، مث ترك معلّقا ال يبني،اليت قطع من مقدم أذا شيء: فالشرقاء. 
ذلك املعلق : ترك معلَّقا إىل خلف، وقال أبو عبيد وي،باألذنأن يفعل ذلك : واملدابرة
يسمى الردوعة األذن: واجلدعاء. لعا . 

* * * 
 فٌّ وُتفٌُّأ: وقولـهم

وسخ : وسخ األذن، والتف: األف:  قال األصمعي؛فيه قوالن: قال أبو بكر
ة، لَّ الِق:األف: وقال آخرون. األظفار، مث استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه

 ومعناه ،والتف منسوق على أُف: ة، قالوالَّ وهو الِق:ففَهو مأخوذ من اَأل: وقالوا
 : كما قال الشاعر،كمعناه

ى أتوهندا النأيمن دو والبعد أال حبذا هندوأرض ا هند  
ف لك بكسر ك بفتح الفاء، وأُ لفأُ:  ففيها عشرة أوجه، أفدتِرفْفإذا أُ

 لك بالنصب والتنوين، وأفٍّ لك باخلفض والتنوين، فاًف لك بضم الفاء، وأُفاء، وأُال
 لك بكسر األلف وفتح ففِّي لك بإثبات الياء، وِإ وأُ، لك بالرفع والتنوينوأفٌّ

 لك بضم األلف وتسكني الفاء، قال ف لك بضم األلف وإدخال اهلاء، وأُالفاء، وأٌّفَّةٌ
  :)٢(حسان بن ثابت

 ِه على كلِّ آِلاٍنيحِل ِلأفـف فاِءلى ذكرهم يف الذكر كلُّ عع
  :)٣(وأنشدنا أبو العباس أليب حية النمريي

 ع منيمةٌـ أن تشيقياً وبحياًء  النمائِمف ألهِل أُمـا وبكـبن

                                     
 .١٠١-١/١٠٠غريب احلديث ) ١(
 .٢٥٩ديوانه ) ٢(
الشعر والشعراء، . ( هواهليثم بن الربيع، من خمضرمي الدولتني:أبو حية. ٨٧: شعره) ٣(

 ).١٤٥،املؤتلف واملختلف١٦/٣٠٧األغاين
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  )١(وقال اآلخر
 فِّ لبغيكمعصيتم رسول اهللا أُ م الشيء الذي كان غاوياأمركُو

أُف : ومن قال. د يدك يا رجلم: لة قوهلمنـز لك، جعله مبأف: فمن قال
 قال ،مد يدك: ف لك، جعله مبنـزلة قوهلمأُ: ومن قال. مد يدك: لك، جعله مبرتلة

  : )٢(الشاعر
 اـ مل تنفع فضر فإنمإذا أنت اعر وينفَما يضييرجى الفىت ك

  : )٤(وقال الراجز. نسعن يو)  ٣(مكذا رواه حممد بن سال
 دِّهقال أبو ليلى حلبلي م ِهدِّـشته فَددـىت إذا مـح
وحدِهإنَّ أبا ليلى نسيج  

 . للكافرينويالً:  كما تقول، على مذهب الدعاءه لك، نصبفّاًأُ: ومن قال
   لٌ ـْوي:  كما قال اهللا عز وجل، بالالمهأفٌّ لك، رفع: ومن قال

 .)٥(لْمطَفِِّفنيلِِ
 . ٍه ومٍهص:  كما تقول،ٍ لك، خفضه على التشبيه باألصواتومن قال أفٍّ
ي لك، فِّأُ: ومن قال. فَّةً لك ، نصبه أيضا على مذهب الدعاءأُ: ومن قال

  مبن وكم بل وهل، ؛ لك، شبهه باألدواتفأُ: ومن قال.  إىل نفسههضافأ
* * * 

 فالن يشرب النبيذ: وقولـهم

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
ونسب إىل . ٢٣٥ونسب إىل قيس بن اخلطيم، ديوانه . ٥٩عبد اهللا بن معاوية، شعره ) ٢(

 ونسب إىل عبد األعلى بن عبد ،يضر وينفع بالرفع: وروايته ٢٤٦: النابغة اجلعدي، شعره
 وليس يف ،ذبياينالإىل النابغة  ٣/٢٤٥ونسبه العيين يف املقاصد . ٢٨اهللا يف أخبار أيب متام 

 ).٤/١٥٢، وشرح أبيات مغىن اللبيب ٣/٥٩١اخلزانة : ينظر. (ديوانه
، طبقات ٣/١٤٣نباه األ، ٥/٢٢٧تاريخ بغداد . (هـ٢٣١صاحب طبقات الشعر، توىف ) ٣(

 .)١٢٣النحاة واللغويني 
 .مل أقف عليه) ٤(
 .١آية : سورة املطففني) ٥(
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 : أي، ألنه منبوذ يف الظرف،إمنا مسي النبيذ نبيذا: ال أهل اللغةق:  قال أبو بكر
:  كما قالوا،رف عن املنبوذ إىل النبيذ فص،املنبوذ: ، واألصل فيهقيِلطرح يف ظرفه وأُ

  : )١(عرا قال الش.روح وجريحجموهذا مقتول وقتيل، 
لديٍر أو قَواٍء ِشصفيفاللحِمفظلّ طهاةُ  معج نضٍج من بني م 

قد نبذت : وهو من قوهلم. ن  مفعول إىل فعيلـ فصرفه ع،مقدور: أراد
ذُالشيء أنبهن قال اهللا عز وجل.بذةبذا ون : وِرِهماَء ظُهور ذُوهبفَن  )أي)٢ ، : 

  : )٣(طرحوه وألقوه، وقال أبو األسود
أخذتكتايب م ضا بشمالكاِرع 
  من نعالكاتقَِلخ أُ نعالًككنبِذ

  إمنا أرسلتبرين من كنتوخ 
 هوانه فنبذتـ إىل عنرتـنظ

 : وقال اآلخر.فطرحته: وأرد
نذُبوا كتابكلَّ احملِْح واسترإنّ الذين أمرهتم أن يعدلوا  م 

حكي أبو جعفر : وقال الفراء. ذًابه نذُ النبيذ، بغري ألف، أنِبتذْبن: ويقال
مل :  النبيذ بألف، وقال الفراءأنبذت: ن العرب ، وكان ثقة مأمونا، ع)٤(الرؤاسي

 .، إذا كان قريبا مينةٌذَب ونةٌبذَمين نهو : ويقال. أمسعها أنا من العرب باأللف
* * * 

  رآيٌكفالٌن: وقولـهم
 الضعيف العقل، قال الفضل بن :الركيك معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

 ويعين على ، أميةبين و)٥(ليد بن عبد امللك خياطب الو،العباس بن عتبة بن أيب هلب
 :)٦(بن عبد اهللا بن العباس

                                     
 .٢٢نه امرؤ القيس ديوا) ١(
 .١٧٨آية : سورة آل عمران) ٢(
معجم األدباء .( هـ٦٩  ظامل بن عمرو، تويف:مسهاوأبو األسود الدؤيل . ٨٢ديوانه ) ٣(

 ).١/١٣نباه  األ١٢/٣٤
 ).٤/٩٩نباه أل،ا١٨/١٢١معجم األدباء . ( سارة، أستاذ الكسائيحممد بن أيب) ٤(
 الكامل يف التاريخ . هـ ٩٦ت . خليفة أموي) ٥(
 ).٦١/دول اإلسالم م. ٣/٢٠٧حلية األولياء . (هـ١١٨ت. تابعي. جد اخللفاء العباسيني) ٦(
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 وال من النا لديكـ معـومتن
 ـدم والفعال املقَذوو اجملـِد

يسوسهمالر من الرجالكيك  

  قويل يف عليكبض يغإنْـف
ـّا ـّا وإن  فـإنّ حممـدا من

 اوسمأ لكم ف العبادبنا دانَ
 أهله، جاء ه إذا كان يغار على أهله وال يهاب،كاكةركيك وررجل : ويقال
 وهو :كواألصل يف هذا من الر . )١( )) كاكة الرلعن رسول اهللا  ((: يف احلديث

أصاب املسلمني : "جاء يف احلديث مطر،  منكٌّأصاب القوم ر: املطر الضعيف، يقال
. )٢( ))ال حوا بالرلُّصال أ((:   منادي رسول اهللافنادىيوم حنٍني ركٌّ من مطر 
 من :العوام تقولو. تكَّاقطعها من حيث ر: العرب تقول: ومسعت أبا العباس يقول

قال القطامي.تقَّحيث ر : 
وجيتنبون مواركُّتراهم يغمزون من است  صدق املصاعان 

ر يد  يذكر غ)٣( احملرزيةوقال اخلطيم بن نوير. يغمزون من استضعفوا: معناه
ه املرأة بهماء شب : 

  احليا كعكهم الركِّوع كَىهتاد بأبطح سهل حني متشي تأودا
* * * 

 فالنة حليلة فالن :وقولـهم
مرأة الإمنا قيل :  قال مجاعة من أهل اللغة؛يف احلليلة قوالن: قال أبو بكر

 : لُّ معه وحيلُّ معها، واحتجوا بقول الشاعر ألا حتُ،الرجل حليلته
 صيببني يو الثَ بأطلسولست )٤(دأ النيامـ إذا ههـيلتحل

إمنا قيل المرأة الرجل :  وقال آخرون. إذا حلَّت عنده،يصيب امرأة جاره: أراد
 فصرفت ، لزوجهاةٌلَّح م:وقالوا األصل يف حليلة.  هلالُِّحه ويـ للُِّح ألا ت،حليلته
فَعن مأنشد الفراء.ة إىل فعيلةلَع : 

                                     
 .٢/٢٥٩ النهاية ،٢/٨٠الفائق ) ١(
 .٢/٢٦٠ النهاية ،٢/٨٠ائق فال) ٢(
 ).٦/٤٤٨تاريخ الطربي ( شاعر أموي : اخلطيم،١٨٣: شعره) ٣(
 )حلل(زو يف الصحاح عدون ) ٤(
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 ا رأتهـيت ملـول حليلـتق ونـض وجيب بني مئلَفال
  فليل:مجع فليل، وكل أنبوبة من الشعر مفتولة

 اًكَسلُّ ِمـعام يـراه كالثّغـت ينليات إذا فَـ الفالييسوُء
* * * 

  فالٍنُةيَبِبفالنة َر: وقولـهم
 ألنه ،ربيبة: وإمنا قيل هلا.  ابنة امرأته من غريه:ربيبة الرجل: قال أبو بكر

يربكما ، فصرفت عن مفعولة إىل فعلية،ي فعيلة مبعىن مفعولة، أصلها مربوبةهها، وب 
: يقال.  ومطبوخ، وجمروح،مقتول:  وطبيخ، واألصل فيهن، وجريح،قتيل: قالوا

 قال . وتربب فالن فالنا، وربت فالن فالنا، وربي فالن فالنا،ربب فالن فالنا
  :)١(الشاعر

فخلقُغذاٍء حسن  ها عمبه  مقهـها أهلُـرباـا وفن 
  :)٢( وقال اآلخر

  شعري هل أبينت ليلةًأال ليت   ليلى حيث ربتين أهليحبرِة
 : )٣(وقال علقمة بن عبده

  أمانيت إليكمرؤ أفضتاوأنت    ربوبتعلك ربتىن فِضبوق
  :)٤(وقال اآلخر

ومسكولُ وكافور كَّلُ تأَىنب  ترببها الترعيبفَةًلْ ِخ واحملض 
. اللنب اخلالص: قطع السنام، واحملض: رباها، الترعيب: ترببها: قال أبو بكر

خبور طيب :  أي خيلف كل واحد صاحبه، ولبىن،مرة ذاومرة ذا : لفةِخ: وقولـه
 .  معناه توقّد: كانوا يعرفونه، وتأكّل

* * * 
 ذا وآذا فالن إلى آَلَغْلَغقد َت: قولهم

                                     
 نعمها: وفنقها. مل أقف عليه) ١(
 .٨٨: ابن ميادة، شعره) ٢(
 . ٤٣ديوانه ) ٣(
 .١٤٣ضدادألزو يف اعمن دون ) ٤(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٤٠ 

التوصل والتدخل، : معناه قد تدخل وتوسط، واألصل يف التغلغل: قال أبو بكر
قال . ألنه يتدخل ويتوصل إىل أصول األشجار؛ل، مسي ذلكلَاملاء الغ: ومن ذلك

 :)١(جرير
طِر   ناضِريٍك وأٍَللَ يف غَال زلتبفشاقين بذي األراِك احلمام  

  :)٢( قال عمران بن حطان
 مهلَـز ن رب الناِس اُهللاوجيعلُ  لُلَ ماؤها غٍَند وجنات عالَِّظ

  : )٣(وقال قيس بن ذريح
  الفطور فالتأم فليطَهواِك
  سرور ومل يبلغْزنٌـوال ح

 ريـ فقٍلـولكين إىل وص

  يف مث ذررِت القلبشققِت 
  شرابغْ مل يبلُ حيثُلَـغلْ
 اًب أن أزداد ح النفِسيـغن
 قد غلّ فالن كذا وكذا، :ومن ذلك قوهلم. تدخل وتوسط إىل قليب: ناهفمع

: فالنا غيلة، معناهفالن قد قتل : ومن ذلك قوهلم. قد اقتطعه ودسه يف متاعه: معناه
: األصل يف تغلغل الرجل: وقال النحويون. لك وتوصل إليه وأخفاهذتدخل إىل 
 رصقد صر: ينها بالغني، كما قالوا ففصلوا ب،وا اجلمع بني الالماتلتغلًّل، فاستثق

قد صرر الباب، فاستثقلوا اجلمع بني الراءات ففصلوا بينها : الباب، واألصل فيه
 القلنسوة، واألصل :يهمة، وقد تكمكم الرجل، أي لبس الكُ: بالصاد، وكما قالوا

 ل الرجل،حلْقد حتَ: وكذلك قوهلم. قد تكمم الرجل، ففصلوا بني امليمات: فيه
: وقال الفراء. تهثْ قد حثَّ:يهفه، األصل تثْحثْقد ح: وكذلك قوهلم.  قد حتلَّل:أصله
الّ: لصال األصل فيهالصإذا أننت،قد صلّ اللحم:  املننت، من قوهلم: أي،لالص  .

منا يفعلون هذا فيما كان إو. بدلوا من الالم الثانية صاداًأأصلَّ وصلَّل ، ف: ويقال أيضا
دد، ومل يسمع هذا التكرير فيما ليس فيه حرف مشدد إال يف حرف فيه حرف مش

                                     
 .٣٠٧ديوانه ) ١(
 .ل به شعر اخلوارج، ومل أقف عليهخأ) ٢(
. هـ٦٨، أموي، ت شاعر غزل، صاحب لبىن:وقيس. الث من دون الث،٨٨ديوانه ) ٣(

 ).٣/٢٠٤، فوات الوفيات ٧١٠ ئلآلل، ا٩/١٨٠غاين األ(
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قال رجل من العرب : ظي، قال األصمعيي مث ِعِظععظْت: واحد، يقال يف مثل للعرب
 ،ة سبع لغاتوويف القلنس. ي، وهذا شاذ ال يقال عليهِظعظْعال تعظيين وت: المرأته
. نساةلَ والقَ،ساةلْوالقَوالقُلَينسة، والقُلَيسة، ِسية والقُلَنالقَلَنسوة، والقُلَيِسية، :هي
 .  وما سواها تكبري،ريغة، هذه الثالثة تصينسلَ والقُ،ةُسيلَ والقُ،ةيِسيلَفالقُ

* * * 
  فالنًاّجل فالٌنقد َب: وقولهم

رجل : ن البجيل، يقالم مأخوذ :والتبجيل. قد عظمه: معناه: قال أبو بكر
بأنشد االصمعي.ل، إذا كان ضخماجاجيل وب : 

 راًوزح  وغالماًجاالً بشيخاً
أن النيب : ىروومن ذلك احلديث الذي يالسالم (( : دخل املقابر فقال

أصبتم خريا كثريا : معناه. )) وسبقتم شرا طويالً،جيالً باً أصبحتم خري.عليكم
 .ضخماً

* * * 
 قد دمدم فالن على فالن: وقولهم

. م وهو مغضبلقد تك:  أن يكون املعىن: أحدمها؛فيه قوالن:  بكرقال أبو
فَدمدم علَيِهم ربهم ِبذَنِبِهم : الغضب، من ذلك قوله عز وجل: وأصل الدمدمة

: معىن دمدم عليه ،أن يكون: والقول اآلخر. فغضب عليهم:  معناه،)١( فَسواها
معىن دمدم : أكثر أهل اللغة والتفسري قالوا كلَّمه بكالم أزعجه وحرك قلبه؛ ألنَّ

 قال ورقة . احلركة: حركها، والرجفة معناه يف اللغة: أي،أرجف األرض م: عليهم
 : بن نوفل

 اـوال عجيبـ قالوا ألمحدـفق  فه ترجـ لالدـ البادـتك
 : وقال اآلخر

٢(وليس لداء الركبتني طبيب( ي العظامحتنىبللا من  الراجفات 

                                     
 .١٤آية : سورة الشمس) ١(
 .)رجف(اللسان ) ٢(
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 :وقال آخر
 ٍمعفدمدموا بعدما كانوا ذوي ِن )١(رافَنوا من بعدها احلُسِك أُوعيشٍة

* * * 
  الطيُرُمُه آأّنما على رؤوِس فالٍنلساُءُج: قولهمو

فال ؛  أن يكون املعىن أم يسكنون: أحدمها،يف هذا قوالن: قال أبو بكر
يقال للرجل إذا كان . اكن على سالّيتحركون ويغضون أبصارهم، والطري ال يقع إ

 :  قال الشاعر. لسكونه؛ كأنّ على رأسه طائر: إنه لساكن الطائر، أي:حليما وقورا
ِه على رؤوِسرأيتٍدإذا حلّت بنو أس رابام الغكاظا ع 

أم يذلون ويسكنون كأن على رؤوسهم غرابا من سكوم، : تفمعىن البي
 من غراب، وأبصر من رأحذ:  ويقالا،صره ألنه أحذر الطري وأب،وإمنا خص الغراب

قد طارت عصافري رأسه، كأنه كان على :ويقال للرجل إذا ذعر من الشيء. غراب
 :  قال الشاعر. فلما ذعر طارت،رأسه عند سكونه طري

ـموافِيـ عصرر حشا املرِدع فنـ ومخِّب القلبِهـِ بارت 
 على رؤوسهم الطري، أنّ سليمان بن كأمنا: صل يف قوهلمَألأن ا: والقول الثاين

 ،ينا، فتقله وأصحابه الريحلِّأِظ:  وللطري،ينالِّأِق: داود عليهما السالم كان يقول للريح
 ويسكنون فال ،ه وإعظاماـوتظلهم الطري، وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة ل

: ا سكنوافقيل للقوم إذ.  أن يسأهلم عنه فيجيبونالّ وال يتكلمون بشيء إ،يتحركون
 بأصحاب سليمان، ومن ذلك هم حلماء وقراء كأمنا على رؤوسهم الطري، تشبيهاً

 كأنما على ه إذا تكلم أطرق جلساؤكان رسول اهللا : (ىاحلديث الذي يرو
  )٢() رؤوسهم الطري

* * * 
 مْهاَءَرْنص َخأباد اُهللا: وقولهم

: يقال:  أنه قالصمعي سهل بن حممد السجستاين عن األىرو: وقال أبو بكر

                                     
 . عليهفمل أق) ١(
 ٣/١٥٠النهاية ) ٢(



 ١٤٣

: خضراءهم، قال: وال يقال:  خريهم وغضارم، قال:اءهم، أيرضغَاد اهللا ـأب
والغراءض:وقال : قال. أنبط الرجل بئره يف غضراء: لكة خضراء، يقال طينة ع

. قوم مغضورون، إذا كانوا يف خري ونعمة: ويقال: هذا أصل احلرف، قال: األصمعي
: وقال غري األصمعي.  اسم من أمساء الكتيبة: غري هذاواخلضراء يف: قال األصمعي
رض سهلة طيبة التربة عذبة أأنبط الرجل يف غضراء، استخرج املاء يف : قول العرب

:  معناه،)١( الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهممن ذلك قول اهللا عز وجل  اء،ـامل
خيرج من البئر أول ما حتفر،  املاء الذي :يستخرجونه منهم، وأصله من النبط، وهو

 غري السجستاين عن ىورو.  الستنباطهم ما خيرج من األرضني:وإمنا مسي النبط نبطًا
حتج ا خصبهم وسعتهم، و:أباد اهللا خضراءهم، باخلاء، أي: يقال: األصمعي أنه قال

 : بقوله النابغة
 اـمه نعي قدمياًيصونون أبداناً   املناكِبضِر خ األرداِنخبالصِة

 بن لَ سعة ما هم فيه من اخلصب، واحتج بقول الفض:ضر املناكبخبويعين 
 :العباس بن عتبة بن أيب هلب، وهو األخضر

يف بيِتدِةلْ اِجلأخضر ـوأن   العربا األخضرم ين يعرفُن 
 دوقال أبو العباس أمح.  ما هو فيه من اخلصب وسعة األمر:أراد بأخضر اجللدة

 حسنهم وجتهم، : أي:أباد اهللا غضراءهم: يقال: ن أهل اللغةقال قوم م: بن حيىيا
  :)٢( احلسن والبهجة، واحتجوا بقول الشاعر:والغضارة: قالوا

 ِهـِناِسـ على حمأحثو التراب   النضِرِهـ وجه غضارِةىوعل
 د أباد اهللا سوادهم، واخلضرة عن:أباد اهللا خضراءهم، معناه: وقال ابن األعرايب

  : )٣( قال الشاعر.أخضر، لسوادهليلٌ : سواد، يقال ال:العرب
 راو ِزاًببي خبِّ خاقـا نـي  خضراا إذا ما ي الليلَـوعارض

  :)٤(اخوقال الشم. سوداإذا ما : معناه
                                     

 . ٨٣آية : سورة النساء) ١(
 .٤١ساء، ديواا ناخل) ٢(
 .١٢٠وانه يالقطامي، د) ٣(
، الشعر ٣٨١احملرب . (هـ٢٢ هو معقل بن ضرار، خمضرم، ت :والشماخ. ٧٨ه ديوان) ٤(

= 
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  مظلٍم أسود الساِج كلوِنوليٍل  ِجدنرَأل كلون ا داٍجى الوعقليِل
 : )١(قال أيب هريرةذلك ان، ومن يجان أخضر، ومجعه ِسسلَيطَ: الساج

)ال عليهم السالصوت: ىالوع). يجانأصحاب الدج،منا إو. جلود سود: دج واألرن
وقال أبو جعفر . ي أسودِئ ر، ألن الشيء إذا اشتدت خضرته، أخضر:قيل لألسود
أباد اهللا مجاعتهم، ذهب : أباد اهللا خضراءهم وغضراءهم، معناه: يقال: أمحد بن عبيد

قال .  معظمهم:أباد اهللا سوادهم، ألنّ سواد القوم: و جعفر إىل قول ابن األعرايبأب
  سواديحيا رسول اهللا قد أِب:  يوم فتح مكة لرسول اهللا )٢(أبو سفيان بن حرب

 .قريش فال قريش بعد اليوم
  طحاهاْنما يدري َم: قولهم

طحا اهللا : لمعناه ما يدري من بسطها يقا: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر
  ،)٣(  واَألرض بعد ذَِلك دحاها: بسطها، قال اهللا عز وجل:األرض ودحاها، أي

  :)٤(يلنض بن ووقال زيد بن عمربسطها : معناه
 ها استوتآا رـا فلمـاهـدح  رسى عليها اجلباالأ على املاِء

أبو عبيدةوأنشد  : 
هاد س احلماِسيفهل كان منكم   شهادةلُّ مسلٍم كأنشد  

 )٥(ه له إسادىدح تأو ملٍك
قد : ويقال.  مهزةتنكسرا فأبدل من الواو ملا ،سادةه ِوـتبسط ل: معناه 

  :)٦(، قال علقمة بن عبدةىطحا قلب فالن يف اللهو، إذا تطاول ومتاد
                                     = 

 ).٩/١٥٨، األغاين ٣١٥والشعراء 
)١ (هـ٥٩ ويفعبد الرمحن بن صخر، صحايب، ت). ٦/٣١٨، أسد الغابة ١/٦٨٥صفة لصفوة ،

 ).١/٣٢تذكرة احلفاظ 
 ، اإلصابة ١٧٢ن اي، نكت اهلم٥٣٢املنمق . (هـ٣١  والد معاوية، تويف:بر بن حرخص) ٢(

٣/٤١٢( 
 .٣٠آية: سورة النازعات) ٣(
 ).دحا( اللسان) ٤(
 .٢٠٥األبيات المرأة من كندة يف املمتع للنهشلي )٥(
 .٣٣ ديوانه) ٦(
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بالشباِبعيد ع صحانَر مشيب  طحا بكيف احلساِن قلب طروب  
* * * 

 ريٌب َغالٌنف: وقولهم
 :بةوأصل الغر.  من وطنهد املبع:الغريب معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

 . )١( أي بعيدة:بةٌر غُقذفته نوى: د، ويقالبعاب عنا، أي غرا: يقال للرجل. البعد
  : )٢(وقال الشاعر

ربةَأما من مقام أشتكي غُ  دى فيه إليك سبيلُ الِعوخوفىو الن 
طرده شأوا : ويقال. في من أرض إىل أرض غرب الرجل إذا نقد: ويقال

  :)٣( قال الكميت، أي بعيدا:مغربا
بٍرعلى دـ ش هيهاتأوم رِّغب  أعهمن أويل الشبيبِةدك تطلب  

 * * * 
 ّماِع دّقا ِنهقد دقَّ: لهمووق

قد : يقال :  بالغا زائدا، قال:نعما: معىن قوهلم: قال الكسائي: قال أبو بكر
  :)٤( قال الشاعر. زدت فيه:، أيهدققت الدواء فأنعمت دق

لقد رامعمرٍو ظلمي عبد فأن ماع  ِهِيغ وب عمرٍو من عبِديا عجباًف 
 : يف زيد بن عمرو بن  نفيل،وقال ورقة بن نوفل. فزاد يف الظلم: معناه

  وإنمامرٍو ابن ع وأنعمتتدِشر   حاميا  النار  منجتنبت تنوراً
إنّ أهل اجلنة ليتراءون أهل علِّيِّني كما ترون  ((: ومن ذلك قول النيب 

  )))٥(امن أبا بكر وعمر منهم وأنعإالكوكب الدري يف أفق السماء، و
. وزادا على ذلك: معناه:  قال الكسائي وأبو عبيد:ففي أنعما ثالثة أقوال

) وأنعما(سألت الفراء عن معىن : مد بن اجلهموقال حم. وبالغا يف اخلري: معناه: ويقال
                                     

 ).غرب( اللسان والتاج) ١(
 .٨٨: يزيد بن الطثرية، شعره) ٢(
 . ٩٧ديوانه ) ٣(
 .٩٤طرفة، ديوانه) ٤(
 . ٥/٨٣، النهاية ١/١٤١غريب احلديث ) ٥(
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 ،قد أنعم الرجل، إذا صار إىل النعيم:  ودخال فيه، يقال،صارا إىل النعيم: معناه: لفقا
 قول الشاعر يصف راعيا ،اذ هلةًجوأنشدين الفراء  ح: ودخل فيه، قال ابن اجلهم

 : وغنمه
وأنعمأبكار اهلموم وع ؤرقْمسني الضواحي مل ت  )١(هاونليلةًه  

مل تؤرقه : وقولـه. ما ضحا للشمس من غنمه: مسني الضواحي، معناه:هـقول
. صار إىل النعيم: معناه: وأنعم. مل تؤرقه أبكار اهلموم وعوا ليلة: ليلة، معناه

 بضم الدال وتشديد )٢(كَوكَب درِّي: يقال. والكوكب الدرى فيه مخسة أوجه
 بضم الدال واهلمز، ءٌّى بكسر الدال واهلمز، وكوكب درىِءرالياء، وكوكب ِد

: فمن قال. ري بفتح الدالري بكسر الدال وتشديد الياء، وكوكب دِدوكوكب 
هو منسوب إىل الدومن قال.  مشبه به لصفائه وحسنه،ر :كوكب دهو : ء، قاليٌّر

، قال يٌءرد: ومن قال. ءفعيل مأخوذ من درأ الكوكب، إذا جرى يف أفق السما
ليس و ،هو خطأ، وقد قرأ به األعمش ومحزة، وقال إمنا صار خطأ ألنه فعيل: الفراء

ق وما أشبه ذلك، وقال يرم : وإمنا جاء فُعيل يف األعجمية حنو،يف أبينة العرب فُعيل
 :ءل يف درٌياألص:  وقال أبو عبيد.ريقميف أبنية العرب يف فُعيل وذكر الُ: سيبوبه

 ، والضمة اليت قبلها كسرةً،فجعلوا الواو ياًء: قال. دروء على مثال سبوح وقُدوس
: ومن قال. عتا عتو اً وعتا عِتياً: ومثل هذا من كالم العرب: ء، قالٌيرد: فقالوا

 .كسرت الدال من أجل الياء اليت جاءت بعد الراء: دري، قال
* * * 

 َدَربه حتى َبضر: وقولهم
  :)٣( قال أبو زبيد.حىت مات: معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

  املودر قد ب ناجذاهبارٍز  طاله أي بروِدصعلى مت 
ال يذُوقُونَ ِفيها :  الرجل، إذا نام، من ذلك قوله اهللا عز وجلدرقد ب: ويقال

                                     
 . ١/١٥٩خصص وامل، ١/٥٠٩بال عزو يف أمايل املرتضي ) ١(
 .٥١٢عراب القرآن إومشكل ، ١٣٧/٢الكشف : وينظر. ٣٥آية  :النور سورة )٢(
 .٤٤:شعره) ٣(
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 : وأنشد،عناه ال يذوقون فيها نوماًم:  ، قال أبو عبيدة)١( بردا وال شرابا
 ها على فصدينفُِشا مرتدرب  )٢(درالهتا الببعنها وعن قُ

 برد الشراب، وزعموا أن العرب :دروقال غري أيب عبيدة، الب. النوم: أراد
  :)٣(تصف فا املرأة بالربد، واحتجو بقول الشاعر

 بارد فاها  بأنّ   مام اهلُ زعم   قلت ازدِدقتها ذُـ إذا مذبـع
 ،ال يذُوقُونَ ِفيها بردا: معىن قول اهللا عز وجل: ومسعت أبا العباس يقول

  :)٤(ال يذوقون فيها نوما، وأنشد للعرجي
دار وال باًقاخ مل أطعم نوإن شئِت   سواكم النساَءتم حرفإن شئِت 

 .النوم: الشراب العذب، والربد: النقاخ: قال
* * * 

  في يدي منه شيءَدَرما َب: قولهم
 :  قال الراجز. ما ثبت يف يدي منه شيء:معناه: قال أبو بكر

منع ـوم فـز اليـَجـال نلومه  هوممـَ ساردـ بومـ يومـالي 
* * * 

 بَّيَهَت َيأقبل فالٌن: وقولهم
ه، ي ينفض يدي، إذا جاء جاء الرجل يتهب:يقال: قال األصمعي: قال أبو بكر

قد جاء : هـ للويقال للرجل الفارغ الذي ال عم: ، قالسبربتجاء ي:  منهوحنٌو: قال
ينفض أزدريه وأصجاء يضرب أزدريه وأصدريه معناه: وقال ابن األعرايب. ريهد :

يضرب بيديه على جويقال : طفاه، قال ِع:أزدراه وأصدراه: وقال مرة أخري. بيهن
دللرجل إذا توعدذْقد جاء ينفض ِم: د وروفَ:ذرواناِمل: ه، وقالي ومها دا الرأِسو ،

                                     
 .٢٤آية : سورة النبأ) ١(
 .٢٣١المرئ القيس، يوان ) ٢(
 .٣٧ ديوانه بياينذالنابغة ال) ٣(
نسب .( هـ ١٢٠ بن عمر األموي القرشي، ت حنو  هو عبد اهللا:والعرجي. ١٠٩ديوانه ) ٤(

 ).١/٤٧، اخلزانة ١/٢٨٣، األغاين ١١٨قريش 
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  : )١(مرؤ القيسا قال .جانباه
هضيم الكشِحعلي ر ا املخيِللخ  ِصهربفَت ودرأِسي ها فتمايلت 

* * * 
 ُهَتَمْأ َن اُهللاَتَكأْس: وقولهم

أسكت اهللا نأمته، بتسكني اهلمزة : اليق:  قال الفراء؛فيه قوالن: قال أبو بكر
  :)٢( قال الشاعر،الصوت: والنأمة والنئيم:  صوته وحركته، قال:وفتح امليم، أي

ه حادثٌـ منى كانَهوومقيم  
 ئيم ن النهاِرداِتـد شا عنـهل

 ـ أنسإذا قلتيى ذكره هـنرد 
 ها حر بشجِو تدعو ساقوورقاُء
أسكت : يقال: وقال األصمعي. النهار حركة وصوتهلا عند شدات : فمعناه

أسكت اهللا ما ينم عليه من  :أياهللا نامته، بتشديد امليم مع فتحها من غري مهز، 
 .حركاته

* * * 
أقرَّ : قولهم                                                          

 اهللا عينك
معىن :  فقال األصمعي؛الفا شديداختلف أهل اللغة يف هذا اختا: قال أبو بكر

 قال . ومها الربد:رةر والِقأقر مأخوذ من القُ: أبرد اهللا دمعتك، وقال: أقر اهللا عينك
  :)٣(ةطرف

 ادٍقـص رِّ ـحب  ـُرالق  تدفع  ر بقُاَءـ ج إنْ القيِظكـوعكي
 : وقال لبيد

الشماِل بيِدإذا أصبحت ها زمام  رةً وِق تكشف  قد   ريٍحوغداةَ 
وقال أبو .  احلزن حارةة ودمع،دمعة الفرح باردة: قال األصمعي: قال أبو بكر

: ليس كما ذكر األصمعي، الدمع كله حار يف فرح كان أو حزن، قال: العباس
                                     

 .١٥ديوانه) ١(
: وفيها٢/١٥٠ ة البصريةواحلماس، ٢/٣١٩شباه والنظائر حممد بن يزيد احلصين يف األ) ٢(

 . مع خالف يف الرواية وتقدمي الثاين٧٩اآلموي، ونثار األزهار 
 . الشديد احلر: و العكيك.  تطرد:وفيه. ٥٨ديوانه ) ٣(
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.  فتسخن بالدموع، أقرها اهللا على أن ال تكون باكية:ال أبكاك اهللا، أي: واملعىن
 صادفت عينك : أنام اهللا عينك، أي:هللا عينك، معناهأقر ا: وقال أبو عمر الشيباين

 : أذهب اهللا سهرها فنامت، واحتج بقول عمرو بن كلثوم:  يعين؛سرورا
 ربيناـخوت  نيـاليق ربِّك ـخن
 وناـ العي واليكـم ربه ـأق

 عيناا ظَـرق يـل التفـي قبـقف 
 اـًربا وطعنـ ضٍةـ كريهوٍمـبي

 عن األصمعي أنه ىرووي.  وذهب سهرهم،م فنامت عيو،ظفروا: فمعناه
 قال مجاعة من أهل :وقال أبو العباس.  وهو املاء البارد:رورأقر مشتق من القَ: قال
 بلغك اهللا أقصى أمانيك حىت :صادفت ما يرضيك، أي: معىن أقر اهللا عينك: اللغة

لعرب تقول  مبا يف يدك، واحتجوا بأن ا استغناء ورضى؛تقر عينك من النظر إىل غريه
 قال . صادف فؤادك ما كان متطلعا إليه فقّر:، أيرٍّصابت بقُ: للذي يدرك ثأره

 :)١(طرفة
وقد صابت بقُفتناهيت ر  سادرغِيا أحسب اً راشدي 

أن يكون الذي يركب هواه وال يسمع قول أحد، :أحدمها: ادر قوالنيف الس 
غشاوة، وقال أصحاب هذا  الذي على بصره : أن يكون السادر:والقول اآلخر

 وتقر ، نفسيى أي ترض، نفسيىفالن قرة عيين، معناه فالن رض: قوهلم: القول
 : قال الشماخ يصف ظبية.وتسكن بقربه مين ونظري إليه

 هبـبرام تـأنها وابن أيـك  ود ديابتاباًجرة العني ممن قُ
 جمتابا ،تركهما االستبدال به و،بنها من رضامها مبرتعهمااكأنّ الظبية و: معناه
 ،ن، وأصله فارسييثوب نسخ على نري: وديابود.  ثوب فاخر أي البساً:ثوب فاخر

أسخن اهللا عينه، أبكاه اهللا حىت تسخن عينه : معىن قوهلم: وقال أبو عمرو. عرب
نة العني، وهو كل ما أبكي العني خ مأخوذ من س:أسخن: وقال غريه. بالدموع
  :)٢(قال ابن الدمينة .وأوجعها

                                     
 .اقتصرت وكففت: وتناهيت. ٧٣ديوانه ) ١(
والبيت ليزيد بن . ١٧٧ ديوانه اتد، وعنه يف زيا٦وهو له يف الفاخر . أخل به أصل ديوانه) ٢(

 .٤١:الطثرية يف شعره
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 ت مجع إنْرمين للج العِيخنةَيا س  الداربيين وبني هوى حوشيةَ
* * * 

  يقوُلأنشأ الشاعُر: وقولـهم
 : ابتدأ، أنشد الفراء للحطيئة:معىن أنشأ: قال أبو بكر

 ـوصرارِبـ للحساملصائر  
 افرـ األظبـِا نشـدمـبع

 وــم اُأللَـىت إذا حصـح
 رـَّيغا تـ م تطلبأتـأنش
:  العامل الفطن، من قولك:الشاعر معناه يف كالم العرب. ابتدأت تطلب: معناه

ما شعقال عبد : قال أبو بكر.  وال علمت به،هـ بكذا وكذا، أي ما فطنت لرت
. ه غريهـ ألنه يفطن ملا يفطن ل؛ل للشاعر شاعرايإمنا ق: اهللا بن حممد بن رستم

ليتين أعلم أباك ما صنع، :  على معىن،ليت شعري أباك ما صنع: وأجاز الفراء
  : )١(وأنشد

 زونُها احملولُـ يقوليتو ـٍر
 ان والزيتونُـ الرمنضحرك 

 ـليت شعري مسافر بن  أيب عم
وبوركتاملي وـ كما ب الغريب 

 :ليتين أعلم مسافرا، وقال اآلخر: معناه 
 اردا يب إىل القبور البعيـوح
 را أين املصيعي باحلساِبدو

خالشم ـرليب رياـي ختمـم 
 ت قامليت شعري إذا القيامةُ

قد : اللهم استرنا منك برمحة، وهو مأخوذ من قوهلم: معناه: قال أبو بكر
ال يدخل أحد ((: غمدت السيف يف غمده، إذا سترته فيه، من ذلك قول النيب 

 إالّ أن يتغمدين اهللا منه ،أناال و:  اهللا، قالوال أنت يا رسول: اجلنة بعمله، قيل
  : )٢(ومن ذلك قول الشاعر . ))برمحٍة

  عامرها جد فوقَحاًانا ورمصبن مداغ السماء كلّ أرض تلِّكِظ
ظل :  معناه،كل أرض تغمدا: وقولـه. نصبنا رماحنا وجدنا ثابت: ومعناه

 . نغلب كل منازع فكذلك حنن نقهر و،السماء يستر كل أرض ويظللها
                                     

 .٢٠وانه يأليب طالب، د) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
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* * * 
 ٌتَمْصثوب ُم: وقولـهم

ه لون واحد ال ـ الذي ل:الثوب املصمت: قال يعقوب وغريه: قال أبو بكر
، إذا كان ال خيالطه تمص مٌىلْح: ومن ذلك قوهلم: خيالطه لون آخر، قال يعقوب

  )١(أنشدت، إذا كان ال خيالط لونه غري الدمهة، ومص ممهأد: ويقال: غريه، قال
 رأيت البلْق دهماً مصمتاِت

ـَاِتِك رهـالنا عـاملٌ بالت 
 أال أبلـغْ أبـا إسحـاق أين 

أُِري عـيني مـا مل ترأيـاه 
 وال ،ِه فما يتحركقد نِشب على البِس: حلْي مصمت، معناه: وقال أمحد بن عبيد

 . مثل الدملج واخللخال، وما أشبه ذلك،يتزعزع
* * * 

 دفالن وغ: قولهم
 مث كثر ، الضعيف:الوغد أصله يف كالمهم: قال األصمعي: قال أبو بكر

 :  أنشدنا أبو العباس.وغد: ئيماستعماهلم له حىت قالوا للَّ
ـأعج  أبتازواَءـالت  إالّ  ه 
 دواَءـال  أخطأت ان ـوباللَّي
 )٢( سواَء ماكُرمأَ ان ـك  لئيٍم

 ٍرـأملِّ ـ ك أولَدتـإذا أفس 
إذا دوايتاسيـالتنـ ب دينك 

إذا سمت أموـ كركٍدـغلَّ و 
أن تؤخروا ما أمرمت به، :  معناه،)٣(وإن تلْووا: قوله عز وجل: قال أبو بكر

  :)٤(وأنشدنا
 ليةٌاين وأنت مـطيلني ليت  التقاضيا الوشاِح ياذاتنِسحوأُ

 : أصله يف كالمهم، وكذلك النذل:قال األصمعي . ي تأخري: بلياين،أراد

                                     
 ، من الدمهة:مهاخليل اليت فيها بياض وسواد، والد: قوالبلْ. ٧٨قة البارقي، ديوانه السر) ١(

ة، فارسي معرب، مث ره ت:الطرق الصغار املتشعبة، الواحدة: اهاتتروال.  السواد:وهي
 )٣٥األلفاظ الفارسية املعربة : ينظر. (استعري يف الباطل

 .١/٨٢األبيات بال عزو يف مجهرة األمثال) ٢(
 .١٣٥آية : سورة النساء) ٣(
)٤ (١٣٠٦مة، ديوانه لذي الر. 
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  :)١( قال الشاعر.نذل:  مث كثر استعماهلم له حىت قالوا للبخيل،الضعيف
 مرهم أَعظِّأرى كلّ ذي مال ي واالسمكِر الذِّ خاملَ كان نذالًوإنْ

 ؛فيه لغتانو ،هـ ال قدر ل: أي، قليل:، معناهٌحت و فالنٌ: يف قوهلم،وكذلك الوتح
 . ح ووِت،حوت: يقال

والعبيف قوهلمر  :فالن عالذي يأيت :العرب:  قال األصمعي؛ر، فيه ثالثة أقوالب 
مبا يعب٢(مرؤ القيسا قال .الدمعة:  والعربة. يبكيها: أي، العنير( :  

 راقةٌـه مربةٌـائي عـوإنَّ شف ولعمِمن   دارٍسٍمـفهل عند رس
 :املعول: قال األصمعي وأبو نصر وسعدان ؛يف املعول قوالن: قال أبو بكر

 وقال يعقوب .ى املبكَ:املعول: وقال الطوسي. محلا : أي:ل علىعو: ل، يقال ِماحملْ
:  اهلّم والغم، فإذا قيل:العرب: وقال غريه. سخنة العني: العبر والعبر: بن السكيت

  أنشدنا أبو .ربِع: يف مجعهارة يقال والعب.  ألهلهلٌ وغم همٌّ:، فمعناهٌرب عفالنٌ
 : العباس

 رارها د منها دمعرقـإالّ ترق
ا إالّ كاظماً وال تبسمتر٣(ِعب( 

ظَواهللا ما نرتظَ عيين إذا نرت 
 م إالّ ذاكراً لكُتـوال تنفَّس
 .ىربرة وعِب وامرأة ع،رانب وعٌرِبل عجر: ويقال

* * * 
 وٌّ َبفالٌن: وقولـهم

والبو . ه باطن وال عقلـ فالن ذو جسم وطلل وليس ل:معناه: أبو بكرقال 
 لتعطف ، تبناشح، مث يه وقوائمه فيسلخ برأس،ذبح فصيل الناقةأن ي: عند العرب

ه وتشمه وال تعليه حىت ال ينقطع لبنهاد وت،نكرهعليه أم اخلنساءت قال.ر : 
  تطيف بهو ب علىفما عجولٌ   وإكبارارـ إصغا حنيناِنـهل

* * * 

                                     
 .هتد إليهأمل ) ١(
 .٩ديوانه ) ٢(
 . بال عزو١/١٩٧أمايل القايل ) ٣(



 ١٥٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

  بكالمهُرَحْسفالن َي: وقولـهم
قَالُوا إنما  خيدع بكالمه، من ذلك قول اهللا عز وجل: معناه: قال أبو بكر
ِرينحاملُس ِمن أَنت )٢( قال لبيد.من املعللني: من املخدوعني، ويقال:  ، معناه)١(:  

ِر من هذا األناِمعصافرياملسح  
 مِريح بعد عاٍد وِحونرجو الفال

 فإن تسألينا فيم حنن فإننا 
 حنلُّ بالداً كلّها حلَّ قبلنا

  : )٣(سيوقال امرؤ الق
ونسحاأر  ِبوبالشرا  بالطعاِمرنا ملوقت غَوضعني ٍبي 

  :)٤(وقال آخر
 الشراب وبالطعامبر ـحونس

فأضحاميِّحالم النأَا مثل و 
  لوقت غيٍبوضعنينا ماأر 

  وعاد به إرمترِحسكما 
االستهزاء والسخرية:حر أيضاويكون الس  .حر أيضاويكون الس:رف، ومن  الص
 .  عنههصرفت:  عن كذا وكذا، معناههسحرت: ذلك قوهلم

* * * 
  فالٍن وزيُرفالٌن: وقولـهم

 ألنه يتحمل ،إمنا مسي الوزير وزيرا: ولـمسعت أبا العباس  يق: قال أبو بكر
 من ذلك قول اهللا عز ،األثقال:  الثقيل، واألوزار:ر معناه يف اللغةزوالِو. ثقال امللكأ

ولَِكنا : أثقاهلا، ومن ذلك قوله:  معناه،)٥( وال تِزر واِزرةٌ وزر أُخرى: وجل
 : أثقاالً، ومن ذلك قوله عز وجل:  ومعناه،)٦(  حتى تضع الْحرب أَوزارها

ىوالرأُخ رةٌ وزواِزر ِزرت  )وال حتمل حاملة ثقل أخرى، وقال أمية :  معناه،)٧
                                     

 .١٨٥، ١٥٣اآلية : الشعراءسورة ) ١(
 .٥٦ديوانه ) ٢(
 .٩٧ديوانه ) ٣(
 . ومل أهتد إليه )٤(
 . ٤آية : سورة حممد) ٥(
 .٨٧آية : سورة طه) ٦(
 .١٦٤آية : سورة األنعام) ٧(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٥٤ 

 :بن أيب الصلت
خعنهم من األحداث مافَّف  وزعلى الرمحن رزقُمنهم رجالٌ ار هم 

لك قول ذهو اجلبل، من : ويقال. امللجأ: ر يف غري هذازوالو. لوامما ح: معناه
 ال جبل يلجؤون :معناه:ال ملجأ، ويقال:  معناه،)١(  ال وزركَالَّاهللا عز وجل 

 :إليه، وقال الراجز
 رزا للفىت من وـرك مـلعم  ربه والِكـئُِجلْ ين املوِتـم

 : وقال اآلخر.  ما له ملجأ:معناه
  علينا ليس فيك لنابلْ أَوالناس  رز القنا و وأطرافماحإالّ الرِّ

 .  ملجأليس لنا: معناه
* * * 

 النني حبُّ ُفَبَلفد َخ: وقولـهم
: قال أمحد بن عبيد وغريه. يبلْ قد وصل حبه إىل ِخ:معناه: قال أبو بكر

 الذي بني الزيادة :بلْاِخل: وقال أبو العباس.  غطاء القلب: أي، غشاء القلب:بلْاِخل
 :أنشدين ابن األعرايبو: والكبد، قال

 د الكِببلْرين ويا ِخكْ ِبريا بكْ  )٢(د من عضي كذراٍعأصبحت منِّ
 : وقال بعض األعراب

 ِدِج مل ي أو كانَلٍةـغفيف  أو كانَ
 )٣(ِدِب والكَِبلْ اِخل بني احلزازِةمثلُ

مكانَن مل ي ِرد ما حبله نعت  
 رهـآخو عوحب أوله رـفال

 .  نساءبلِْخ لَإنه: ويقال للرجل إذا كان حيبه النساء وميلن إليه
 قال . يذهب بعقوهلم: أي،فالن خالّب، إذا كان خيلب الناس: ويقال

 :)٤(جرير
البةً ِخأفتجمعنيدودا وص  لَأختنا وصددِتبم أم ٍملِّح 

                                     
 . ١١آية : القيامةسورة ) ١(
 .بال غزو٢٤٦األضداد ) ٢(
 .اممل أهتد إليه) ٣(
 .٣٣٧ديوانه ) ٤(



 ١٥٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

* * * 
 
 ٌرْففالن ِع: وقولـهم

 املصحح ِقلْ اخلَق املؤثَّ:رفْ أن يكون الِع:أحدهن: فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر
 فالن فالنا، إذا تآخذا على رعافَ: يقال.  التراب: وهو،ذ من عفر األرضِخالشديد، أُ
أن يلقيقال الشاعر،رفَ كل واحد منهما صاحبه على الع : 

 تٍد بعد غوأنتا )١(ر إليه تصيىر الثرفَنظر إىل عْـقِل منه خ 
ون، رِفرجال ِع: مع بكسر الفاء وتشديد الراء، ويقال يف اجلرٌِّفرجل ِع: ويقال

 :ويقال.  يشمر فيه عن الساعدينا، إذا كان شديدرٌِّم ِششرٌّ: وهو على مثال قولك
: قال األصمعي. ِره باألرضه ويعفِّق يصرع كلَّ ما عل، ليث ليوث: ليثٌ ِعِفرين، أي

به، نيضرب بذو يتحدى الراكب ةوهو داب: قالين، رفِِفالن أشجع من ليث ِع: يقال
 : وقال اهلذيل يصف األسد.ليث يكون يف هذا البلدال بلد، أي هذا :ونرِفِع: ويقال

الناِبحديد ذَ إختفْه عرلَغْيت أَلِفأُ  فتطريحاملسدِّسِد من أُب  
: ويقال لألسد .عفرناة:  ويقال للغول،ناة، إذا كانت شديدةرفَناقة ع:  ويقال

 : )٢(شى قال األع. للذكر واألنثى،عفرناة
  حبلي عامداولقد أجذم  حـْص م إذا اآللُبعفرناٍة

 إذا وصف بالشيطنة، ،ن العفارة بيٌرفْل ِعج ر:يقال: وقال اخلليل: قال أبو بكر
عفريت : الكيس الظريف، ويقال للشيطان: رفْالِع: ويقال أيضا: قال. واجلمع أعفار

وقال جرير يف . )٣( ِعفِْريت مِّن اِجلنِّ قَالَ:اهللا عز وجل:  قال،فاريةفرية وعوِع
 : اللغة الثالثة

 يٍسر الظاملني مبرمتنرقَ  يدِر املفاريةُلُّ ا العيِذ
ية، إذا كان ِرفْرجل ِع: ويقال أيضا. الداهية الشديدة: املرمريس: وقال

                                     
 .  عزوال ب٣٨٤األضداد ) ١(
 .ذهب: ومصح.١٦١ديوانه ) ٢(
 .٣٩آية : سورة النمل) ٢(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٥٦ 

نه أ((:   عن النيبى احلديث الذي يرو: موثَّق اخللق، من ذلك، شديدا،مصححا
 حىت مل يبق ،مان فكان كلما أتى عليه أخرهسحل دجكان يبايع الناس وفيهم ر

:  بشيء؟ قالئتِزفهل ر: ال، قال:  هل اشتكيت قط؟ فقال  فقال النيب،غريه
 ))رزأ يف جسمه وماله الذي ال ي،إنّ اهللا يبغض العفرية النفرية :ال، فقال النيب

اجلموع : يةِرفْية النِرفْالِع:  يقال؛نفرية ثالثة أقواليف العفرية ال: قال أبو بكر. )١(
الرجل األسود السمني، : والدحسمان. القوى الظلوم: العفرية النفرية: ويقال. املنوع

يقال لعرف : وقال األصمعي. نساممان ودحسحرجل د: ، ويقالنوفيه لغتا
 : عفرية، وأنشد: الديك

 )٢(كعفرية الغيور من الدجاج
** *  

 ًةَوْن َعأخذ البالَد: قولهمو
أخذ :  أن يكون املعىن:أحدمها: يف العنوة وجهان: قال الفراء: قال أبو بكر

أخذ البالد عن تسليم من :  أن يكون املعىن:البالد بالقهر والذلّ، والقول اآلخر
  )٣(قول الثاين قول الشاعرالالدليل على :  قال الفراء. وطاعة بال قتال،أصحاا هلا

 ٍةفما أخذوها عنوة عن مود   املشريفِّ استقاهلاِبولكن بضر
هو : القهر والذل، قال: العنوة: ومن قال.  التسليم والطاعة:فالعنوة هاهنا: قال
عنوت لفالن أعنو له عنوة، إذا خضعت له، من ذلك قول اهللا :  قول العربةمبنـزل

قال أمية بن . خضعت وذلَّت:  معناه،)٤( وعنِت الوجوه ِللْحيِّ القَيوِم: عز وجل
  :)٥(أيب الصلت

ته الوجوهتعنو لعزوتسج د  على عرِشملك السماء مهيمن  

                                     
 .٣/٢٦٢ ،٢/١٠٤النهاية ) ١(
 . بال عزو٣٨٥ضداد ألا) ٢(
 . ، وقد أخل به ديوانه)عنا(كثري يف اللسان ) ٣(
 .١١١آية : ورة طهس) ٤(
 .٣٦١ هوانيد) ٥(
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 :  أيضا)١(وقال أمية. عضتذل وخت: معناه
ملن ميلكالت خليدأُومايل ال أعنو ويعنوا   ر والنعم واخليهيولو الن 

  )٢(:  أيضاًوقال أمية
 ا تقديرهـر خلقَددا وقَـول

 يف اخلاشعني لوجهه مشكورا
 ذي مل يتخذْـد هللا الـاحلم 

وعنلقي كلُّها له وجهي وخ 
 عن النيب ىرويمن ذلك احلديث الذي : وقال أَبو عبيدة. وخضع له: معناه
 :))عندكم عواناتقوا هناهللا يف النساء فإن ((

ات، متسِلس متذليال:  معناه،)٣(
 : بو عبيدة يف هذاوأنشد أ

وعنتوسبقت كلَّ مربٍِّز   األقواِم سادةُ لوجهكٍة ذي ميع 
ِن ع ومل ت،ن بشيءع تمل: العرب تقول: وقال الفراء. خضعت وذلَّت:   معناه

معىن قول اهللا عز : وقال الفراء. ضم النون وكسرها، أي مل تنبت شيئاببشيء، 
وعنِت : ويقال معىن قوله: عملت، قال نصبت و،وعنِت الوجوه :وجل
وهجالوهو وضع املسلم يديه على ركبته وجبهته على األرض إذا سجد . 

* * * 
 َجَربَّ وَدهو أحسن من َد: قولهم

  :)٤( قال  الشاعر.مات:  درجمشى، واملعىن: معىن دب: قال أبو بكر
  دارجةٌ النعِل كشراِكقبيلةٌ  روجد هلم أثَ ال يرو يهبطوا الغإنْ

 .ذاهبة: ةمعىن دارج
* * * 

 هذا من بابتي وهذا من تلك البابة: قولهم
الوجه، : البابة عند العرب: قال يعقوب بن السكيت وغريه: قال أبو بكر

 :الوجوه، وأنشد: والبابات
                                     

 وانهيأخل به د) ١(
 .٤٠٩ ديوانه) ٢(
 .٥٩٤سنن ابن ماجه ) ٣(
 .)قباوة(٥٣٢، )صاحلاين (٢٨٩خطل، ديوانه ألا) ٤(
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رِه الكتاِب باباِتختي بشاعٍر ما تأمرونَبين عامٍر  )١(ائياج  
الشيء من بابيت، : فإذا قال الناس. جوه الكتابختري هجائي من و: معناه

 .من الوجه الذي أريده ويصلح يل: فمعناه
* * * 

 ف على ما فاتهف فالن على آذا وهو متأسِِّسقد َأ: وقولـهم
حزن على ما فاته، ألن :  أحدمها أن يكون املعىن؛فيه قوالن: قال أبو بكر

فَلَعلَّك باِخع :  عز وجل احلزن، قال الضحاك يف قول اهللا: العربداألسف عن
قال . جزعا:  معناه،)٢( نفْسك علَى آثَاِرِهم إن لَّم يؤِمنوا ِبهذَا احلَِديِث أَسفًا

 :)٣(األعشى
إىل كَي ضمشحبااًفَّ كَِهيمايٍفإىل رجل منهم أِس   خمضكأن  

:  معناهِبهذَا احلَِديِث أَسفًان لَّم يؤِمنوا إ:وقال قتادة يف قول اهللا عز وجل
: قال )٤( فَلَما آسفُونا انتقَمنا ِمنهم :وقال أبو عبيدة يف قول اهللا عز وجل. غضبا
  : )٥( فلما أغضبونا، واحتج بقول الشاعر:معناه

يسفيسفوا يوما على احلق ِنوإن ِت  فوا يعرفوا لكم تعِربين عمكم إنْ
 ،)٦(يا أَسفَى علَى يوسف:ومن اجلزع قول اهللا عز وجل. ان تغضبوإو: معناه

 .يا جزعاه: معناه
* * * 

 فالن صديق فالن: وقولـهم
 مأخوذ من : فالن يصدق فالنا وينصحه، والصديق:معناه: قال أبو بكر

                                     
 .٤١٠وانه يالبن مقبل، د) ١(
 ، تفسري الطربي ٣٧٣تفسري جماهد ) أسفا(وينظر يف معىن  .٦آية : سورة الكهف) ٢(

 .٥/١٠٥ زاد املسري ١٥/١٩٥
 …أرى رجال منكم:  وفيه٨٩وانه يد) ٣(
 .٥٥آية : سورة الزخرف) ٣(
 . مع خالف يف الرواية،١٩٩ابن مقبل، ديوانه ) ٥(
 .٨٤آية : سورة يوسف) ٦(



 ١٥٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

: ويقال. صدقت الرجل احلديث أصدقه صدقا، والصدق االسم: الصدق، يقال
أصدقت : ويقال.  على وزن قاتله مقاتلة وقتاال،داقا وِصصادق فالن فالنا مصادقة

 وهو ،داق بكسر الصاديقال هو الص: ويف الصداق مخس لغات. املرأة إصداقا
ويقال. كسر الصاد أجود من فتحها:  قال الفراء واألخفش.داق بفتح الصادالص :

هو الصالدقة بفتح الصاد وضم الد .والصوالُُّ، الدالقة بضم الصاد وتسكنيد قة د
وآتوا :ها، وقد رويت عن بعض القراءبضم الصاد والدال، وهي أردأ اللغات وأقلُّ

اَء صالنِّسدقَاِتِهن )ويروي عن قتادة. )١ :داَء صوا النِّسوآتقَاِتِهن بفتح الصاد 
ت هذه القراءة فواحدة الصوتسكني الدال، فإن صحادسةي لغة سهقات صدقة، ود .

 ، وهند صديقياحملمدون صديقي، واحملمدان صديقى، و،حممد صديقي: ويقال
أَو صِديِقكُم لَيس : لـ قال اهللا عز وج. واهلندات صديقي،واهلندان صديقي

كُملَيع )أو أصدقائكم، وقال الشاعر يف التوحيد مع املذكر:  أراد،)٢: 
 داه هلم جشا نصحتولو أظهروا ِغ

داـقْها ِح ومل أمحل على قوِمصديقاً
 ها من حالهلا قومـىوإين ألرع

ها لقوِمولو حاربوا قومي لكنت 
 : وأنشد الفراء يف التذكري للمؤنث

  سألتينفلو أنك يف يوم الرخاِء )٣( صديق وأنِت مل أخبلِْكفراقَ
 مرت بأيب زيد النحوي وأصحابه، وقد ضيقوا ،وقالت امرأة من العرب

 : فلم ميكنها أن جتوز، فقالت أليب زيدالطريق، 
 وز عن طريقهاـتنح للعج اه من سوِقإذ أقبلت جائيةً

 )٤(دعها فما النحوي من صديقها
وحكى أبو . القوم أصدقاؤك وصديقوك:  وجيوز أن تقول،من أصدقائها: معناه

 : وأنشدنا،قكالقوم أصادِ: العباس

                                     
 .٤آية : سورة النساء) ١(
 .٦١آية : سورة النور) ٢(
 . بال عزو١/٣٨٤، شرح ابن عقيل ٢٩مغىن اللبيب ) ٣(
 .١٨١لرؤبة، زيادات ديوانه ) ٤(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٦٠ 

  من أهل احلجاز عالئقيعتقطَّ
 )١( قليل األصادق ناٍءلٍدإىل ب

  أنهعبا تبينتا علوا ِشـمفلَ
فال زلن دنها محلْري ظُلَّعا ملْب 

 فالٍنوُّ  عدفالٌن: وقولـهم
عدا فالن :  ويقال،معناه فالن يعدو على فالن باملكروه ويظلمه: قال أبو بكر

على فالن، يعدو عليه عاً وعداًءدوا وععز وجل إذا ظلمه، قال اهللا :دو : وابسفَي
 ،حممد عدوك: ويقال.  ظلماً:واً، معنامهادع: ، وقرأ احلسن)٢( اللَّه عدوا ِبغيِر ِعلٍْم
 ،)٣(وهم لَكُم عدو: واحملمدون عدوك، وقال اهللا عز وجل،واحملمدان عدوك

  :)٤(فوحده يف موضوع اجلمع، وقال نابغة بين شيبان
 إذا أنا مل أنفع صديقي بوِّده   بغضيمضرهي لن يفإنّ عدوِّ

 عدوة فالن، فمن ةفالن: ويقال. فإن أعدائي، فوحد يف موضع اجلمع: فمعناه
فالنة : ه، ومن قالـزمة ل فعالمة التأنيث ال،هو خرب للمؤنث: ، قالنقال عدوة فال

ب امرأة ظلوم وغضو:  ألنه مبنـزلة قول العرب،ذكّرت عدوا: عدو فالن، قال
وحكى أبو : قال أبو بكر. داةدي وعِع: ويقال يف مجع العدو. وصبور وقتول

 أن ال تأيت :االختيار إذا كسرت العني: ضم العني، إال أنه قالب ىدقوم ع: العباس
 :  أن تأيت باهلاء، وأنشدنا:اء، واالختيار إذا ضممت العني

 دى الِعتِمشهللا أن أُ ا وجِهمعاذةَ )٥(زين ما أدينهاج وإن مل تىبليل
 :وقال أنشدنا ابن شبيب

  يل تظاهردي ِع أقواماًوطاوعِت )٦( حني  أغيبوِر الز بقوِليعل
، فاألعادي مجع  أعاٍد: أعداء، ويقال يف مجع األعداء:ويقال يف مجع العدو

                                     
  .٣/٣٠٢خزومي يف معجم البلدان املالبيتان أنشدمها أبو السائب ) ١(
 .١٠٨آية : سورة األنعام) ٢(
 .٥٠آية : سورة الكهف) ٣(
 .١١٧ديوانه ) ٤(
 .٢٦٨للمجنون، ديوانه ) ٥(
 .١٠٥البن الدمينة، ديوانه) ٦(



 ١٦١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

  :)١( قال انون،اجلمع
 ِكاللُ ِظي علىمحن العيش أن تـم

  ذلِك فاعلمي علم األعاديالوشاةُ
الِكـ ال أنرصحي مـِؤادي وإنـف

  بليةًة الوادي أليسـا بانـأي
 كثر بيننااويا بانة الوادي قد 
  شامالًبِك حأال قد أرى واِهللا

 هو األسد عاديا على فريسته، :ويقال. داءعاداة وِع فالن فالنا مىعاد: ويقال
  :)٢(قال الشاعر

 يكة أنينلَسي مرت ِعمعوقد ز  وعادياي علاًودع مأنا الليثُ
* * * 

  طرفيه أطوُلما يدري أيُّ: وقولـهم
 :قال ابن األعرايب: مسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر

 طرفيه ما يدري أي: وروى سلمة عن الفراء أنه قال. هرذكَ وهلسان: طرفاه
 :)٣(لشاعر قال ا. ما يدري أي أبويه أشرف: أطول، معناه

 وكيف بأطرايف إذا ما شتمتين وحلُ الوالدين ص شتِم بعدوهلْ
* * * 

 ُهلبَا ِجنَّ اهللاَُُجَأ: وقولـهم
:  أن يكون املعىن: أحدهن؛يف هذا ثالثة أقوال: قال  أبو العباس: قال أبو بكر

اهللا ِجأجن اله اليت يسكنها، أيب:أجن اهللا : وقال األصمعي.  أكثر اهللا فيها اجلن
والِْجِبلَّةَ : لـ خليقته، من قول اهللا عز وج: أي،أجن اهللا جبلَّته: جباله، معناه

ِلنياَألو)لّ، واجلبلَّ، اجلبلَّة:يقال للخلق. واخللق األولني:  معناه،)٤لَ، واجلبواجلُب ، 
 :معناه، )٥(  كَِثرياولَقَد أَضلَّ ِمنكُم ِجِبال: لُ، وقال اهللا عز وجل واجلُب،لُبواِجل

                                     
 .١٦٧، ١٤ البن الدمينة يف ديوانه ٢، ١والبيتان . أخل ا ديوانه) ١(
 .١٥٨ت  واملفضليا،٢/٣٨٢ احلارثي يف الكتاب صوث بن وقاغعبد ي) ٢(
، وشرح أدب الكاتب ٢/١٦٤ كما يف مجهرة اللغة ،عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود) ١(

١٥١. 
 .٨٤آية : سورة الشعراء) ٤(
)٥ (٦٢آية : سسورة ي. 



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٦٢ 

  :)١(خلقا كثريا، وقال أبو ذؤيب
  ألهلها احلتوفقرِّبنمنايا ي ِلب اِجل باألنِس ويستمتعنهاراًِج

أجن اهللا سادات قومه الذين يعتز م ويفاخر، : أجن اهللا جباله: والقول الثالث
 وأنياب ،ومهؤالء جبال الق: العرب تقولو السادات والرؤساء، :فيكون اجلبال

 :)٢( أي سادام، وقال مجيل،القوم
 ىذَ اهللا يف عيين بثينة بالقَىرم ويف الغرِّ من أنياا بالقوادِح

 ما أحسن ! سبحان الله:  اهللا يف عينيها بالقذيىومعين رم. سادا:فأنياا
.  ما أشجعه!سبحان اهللا: قاتل اهللا فالنا ما أشجعه، معناه: عينها، من ذلك قوهلم

 الكندية ترثي ت ما أرجله، وقال!سبحان اهللا:  أم فالن ما أرجله، معناهوته: ويقال
 : خواإ

 تصرمااب جمٍدـان من أسبـسيبِب
املوِتوا من خشيِةـقُومل يرت لَّما س

على املوت أكرماا صرباًولكن رأو 

 هوت أمم يوم ص هم ماذاوارِّع 
 يف حنورهمروا والقنا أبوا أن يِف

 م فروا لكانوا أعزةًـو أنهـول
 اهللا باهلالك والفساد :ويف الغر من أنياا بالقوادح، أي رمي: ليومعىن قول مج

م من اجلبال، لَفالن ع: ويقال. لوا بينها وبني زياريتاإذ ح، يف أنياب قومها وساداته
 : الوليد يرثي ذا الرياستني قال مسلم بن . اجلبالمز فالن يزح وِع،إذا كان عزيزا

اـ ناعيك بيوِمى ألق أنْربتـوأك
  شافياللحزِن   إالّ الدمع ليسوأنْ
  واملساعياى ل  العنبد ينوادبـن

  الرواسيا لَ اجلبا يزمحن من العزِّ 
 باكيا كـيوِم  دـبع  إالّ رومل أُ

 بعربٍة   عليك فلم أمتعتلْهذَ 
ا رأينا أنـه ال عفلماألسى ج  

بعثتفارتج بينها لك األنواح  
 قاوٍمود أم ملُـ أم للجأِسـأللب
  ضاحكاً ك يوِم قبلَ  إالّرفلم أُ

* * * 
                                     

 .١/٣٨ديوان اهلذليني ) ١(
، األغاين ٤٣٤الشعر والشعراء . ( صاحب بثينة،أموي: ومجيل بن معمر العذري.٥٣ديوانه ) ٢(

 .)١/١٩٠، اخلزانة ٨/٩٠



 ١٦٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 صِِّه من َف باألمِر هو يأتيَك:وقولـهم
: صله، قالفْيأتيك باألمر من م: معناه:  قال أبو العباس؛فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر

يأتيك باألمر من :  وقال أبو جعفر أمحد بن عبيد؛ الفاء فيه مفتوحة،صٌّهو فَ: يقول
 منه، ىقد انفص من الشيء وانفص: يقال. من خمرجه الذي خرج منه: فصه، معناه
ص فالفَ:  بالفتح والكسر، قال،ص اخلامت وِف،ص اخلامتهو فَ: ويقال: قال. إذا خرج
 وفصيص ،ص اجلندب وِف،ص اجلندبفَمسعت : ويقال: ص االسم، قال والِف،املصدر

صوته، : وفص اجلندب. ص والفصيص امسان والِف،ص املصدرفالفَ: اجلندب، وقال
 :  يف الفصيص)١(مرؤ القيساوقال . الصغري من اجلراد: واجلندب

  لوال هواجرَءزغالني فيها اجلَي  صيصفَ  هلن ى  صرع جنادا
فَأَرسلْنا علَيِهم  :مة يف قول اهللا عز وجلقال عكر.  مجع اجلندب:واجلنادب

 الصغار من :يهاجلنادب، و:  القمل)٢( والضفَاِدع الطُّوفَانَ والْجراد والْقُملَ
 قامال، فيكون قامل :جيوز أن يكون واحد القمل:  وقال الفراء. قُملة:حدهاااجلراد و
يأتيك باألمر من : وقال غريمها. صوم وصائم و،راكع وركَّع:  مثل قوهلم،وقُمل

 مفاصلها، :خذ من فصوص العظام، وهييأتيك باألمر من مفصله، أُ: فصه، معناه
  : )٣(حدها فص، قال عبد اهللا بن جعفر أيب طالباو

  تزدريه العيونُفرب امريٍء  صِِّهر من فَـ باألِمكـيأتي
 بين الرجلين ممالحة: وقولـهم

ت فالنة حلَقد م: بينهما رضاع، يقال: معناه:  األصمعيقال: قال أبو بكر
ه، من ذلك احلديث الذي يرويه ابن إسحاق عن عمرو بن ـلفالن، إذا أرضعت ل

 ي أو طاٍسب يكلمونه يف سأنَّ وفد هوازن أتوا النيب : (شعيب عن أبيه عن جده
نا للحارث بن أيب حلَيا حممد لو كنا م: ، فقال رجل من بين سعد بن بكرو حنٍنيأ

                                     
 .١٨٢ديوانه ) ١(
 .١٣٣آية : سورة األعراف) ٢(
 من الطالبيني، طلب اخلالفة سنة :وعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر. ٥١: شعره) ٣(

 ).٥/٣٢٤ريخ ، الكامل يف التا١٦١مقاتل الطالبيني .( هـ١٢٩ هـ فقتل حنو ١٢٧



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٦٤ 

 ت مث نـزل منا منـزلك هذا منا حلفظ ذلك لنا، وأن،مشر أو للنعمان بن املنذر
.  كانت دايته من بين سعد بن بكروذلك أنّ النيب ) .حفظ ذلكاخري املكفولني ف
 فالن مل حيفظ امللح، إذا مل حيفظ الرضاع، واحتج بقول أيب  :يقال: وقال األصمعي

 ، فأخذوها،اروا عليهاغ فأ،بل يسقي قوما من ألبااإه ـ وكان لان القيين،محالطَّ
 : فقال

وما بطَسلْوأين ألرجو ِم )١( أغربا أشعثَ من جلِدتها يف بطونكمح 
 بعد أن كنتم ،دكمو وما بسطت من جل،أرجو أن حتفظوا لبنها: معناه
 :ا األصمعيأنشدن: وقال أبو عبيد.  بعد تقبضكم فسمنتم وانبسطت جلود،مهازيل

 اـزى اهللا ربك رب العبـج  خالدهدتـا ولـ محـملْواِلد 
 : األصمعي)٢(ورواه غري.  الرضاع:امللح: وقال

 اـ رب العب اُهللاِدــِعبال ي دت خالدهـا ولـ محـوامللد 
وأنشدنا أبو العباس . لِّحمبارك فيه وال تاللهم ال ت: يقال.  الربكة:امللح: وقال

 :ن ابن األعرايبع
  خالدهتدـا ولـ محـوامللْد 

هِم والقـاتلو  الليـلةَ  الباِرد 
 هد طاِر   أودرطْ تِ لـباخليِح 
ـاِقـ ف النٍةـثك ع ـُتفجده 
 )٣(ه الوالد لد ِت  ما وتـفللم

 اــ رب العب اُهللاِدـــال يبِع 
هم املطعموالض يفشحم نا الس 

رونَم يكسـوهالرماح صدور  
ـرين حسـذكِّـيمـ آالئهن 
 ماهـ أفنلُـن القتـ يكإنْـف

ملح : ومن امللح قوهلم.  والرماد، والنار،حلْم اِملالعرب تعظِّ: قال أبوالعباس
 غري ،هو مضيع حلق الرضاع: أحدمها أن يكون املعىن: ه، فيه قوالنبِتفالن على ركْ

                                     
وقال ابن بري يف أماليه على الصحاح .  والشرح بعده أليب عبيد،٢١٤/ ٢ديث حلغريب ا) ١(

 : ة الروي وأوهلاضفض والقصيدة حمفوخلصوابه أغرب با: ( ب٦٤ق 
  ربها واشتاقال حنت املرقالُأ معشري وأذكرتذكر أرماماً

 

 .١٢٧مات لال وا٢٧تفق لفظه ا ما ،ة األبياتوينظر يف رواي. يتأهو ابن األعرايب كما سي) ٢(
 ،١١ ولشتيم بن خويلد يف الفاخر ،١٠٦للحارث بن عمرو الفزاري يف مقطعات مراث ) ٣(

 …ال عن ابن األعرايبق ن،٤/١٦٤ بن احلارث املازين يف اخلزانة ةولنهيك



 ١٦٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 كما أن الذي يضع امللح على ركبته ، الرضاعفأدين شيء ينسيه حق، هـلظ حاف
 يغضب لقيئ اخلُهو س: أن يكون ملحه على ركبته: والقول الثاين. أدىن شيء يبدده
 كما أنّ الذي يضع ملحه على ركبته يتبدد ،ح من أدىن شيءي ويص،من كل شيء

 : الدارمي)١( قال مسكني ، أدىن شيءنم
  فوق الركبةٌها موضوعحلِْم

 به ول هلا هاِبـا قيـكلم
 لُال تهـهمـا مـا إنةـَّن أم 

كشموس اخليل يبدو شبهاغ 
  والتأنيث فيه أكثر،وامللح يذكر ويؤنث

* * * 
 خرج القوم يتنـزهون: وقولـهم

 ، البعد مما فيه األدناس:أصل التنـزه يف كالمهم: قال أبو عبيد: قال أبو بكر
أنّ عمر بن اخلطاب : ىروة، ومن ذلك احلديث الذي يوالقرب إىل ما فيه الطهار

 مبن رهظْا ف، وإنّ اجلابية أرض نـزهة،مقةْإنّ األردن أرض غَ: (كتب إىل أيب عبيدة
 : اليت فيها الوباء والندى، وأراد بالنـزهة:ةيريد بالغمق). معك من املسلمني إليها

أنه كان يصلي يف : ((  عن النيبىومن ذلك احلديث الذي يرو. البعيدة من ذلك
 ذكر النار تعوذ، وإذا ا، وإذا مر بآية فيهلَأَ فإذا مر بآية فيها ذكر اجلنة س،الليل
 هو تطهري اهللا من األوالد :فالتنـزيه. )٢( )) ية فيها تنـزيه هللا سبحآمر ب

ج  اخلرو:مث كثر استعمال العرب هذا حىت جعلوا التنـزه: قال أبو عبيدة. والشركاء
 . واألصل ذاك،رضإىل البساتني واخلُ

   * * * 
 قد رحَّب فالن بفالن وبشَّ به: وقولـهم

نبسط إليه، أنشدنا أبو العباس عن اسر به وفرح و: معىن بش به: قال أبو بكر
 : ن األعرايببا

                                     
 - ٥٤٤الشعر والشعراء . (هـ٨٩هو ربيعة بن عامر، ت : ومسكني.٢٣ديوانه ) ١(

 ).١/٤٦٧ ة، اخلزان١٨٦ئآللال
 .٣/٤٢٠، الفائق ٣/٨٠ديث غريب احل) ٢(
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  ومحولُةٌـا نيـ منلِكـأهـب
ولُـ وفضٍةـلَّى نعممن اهللا ج 

 ذا دنت إشـا نبـّأمل تعلمي أن 
 ه أعمى أصابكما بش باإلبصاِر

. نبسط إليهاتبشبش فالن بفالن، إذا سر به و: ويقال. نسر ونفرح: فمعناه
 للصالة والذِّكر  املساجدنوِطال ي)) :  عن النيبىومن ذلك احلديث الذي يرو

 كما يتبشبش أهل البيت ، إال تبشبش اهللا به من حني خيرج من منـزله،رجل
تبشش، فاستثقلوا اجلمع بني ثالث : واألصل يف تبشبش. )١())  عليهممِدئبهم إذا قَبغا

 .نبساط والسرور اال: وهي،شاشةب فأبدلوا من الثانية باء، وهو مأخوذ من ال،شينات
 :قال الشاعر

ـ النفرنيِهـكذَتسقليب ي عصد 
 مسعما منه أَـ برورـأين مسـك

 )٢(طعأري أن ترك الشرِّ للشرِّ أق

  الذي كاد كلّما القولَد أمسعق 
 ةًـداه مين بشاشـ ملن أبيبِدفأُ

وما ذاكعن ع ِبجأنين به غري  
 :قد متلَّل، من امللَّة، أي: قد متلمل الرجل على فراشه، معناه: هو مبنـزلة قوهلم

وكذلك قوهلم.الناروموضع اخلبز من الرماد : ، وامللَّةلٍَّةكأنه على م :ثْقد حثْحت 
 . فأبدلوا من الثانية حاء،حثّثته، فاستثقلوا اجلمع بني ثالث ثاءات: الرجل، األصل فيه

 قال . فالنا عن كذا وكذا، األصل فيه قد كفَّفتتفْكَفْقد كَ: وكذلك قوهم
 :)٣(الشاعر

قَّر عنكم أكليب وهي عتفْكَفْوكَ  مـكِلت إىل ِإلكَّنسأمل ترين  
، من ذلك ىبثبثت الشيء املغط: الرجل، إذا كشفته، وكذلك تثْبثْب: ويقال

سرائيل وتغيريهم اأنه ذكر بين : ( عن عبد اهللا بن مسعودىاحلديث الذي يرو
 عرضوا عليه كتابا اختلقوه على اهللا فأخذ ورقة م وذكر عاملا كان فيه،وحتريفهم

تؤمن ذا : هـا ل فلما قالو، ثياباا ولبس عليه، فعلَّقها يف عنقه،فيها كتاب اهللا
:  فوجدوا الورقة فقالوا،آمنت ذا، فلما مات بثبثوه:  أومأ إىل صدره فقال؟الكتاب

                                     
 .١/١٠٩ائق فال) ١(
 .٦٠٤األبيات بال عزو يف جة الس ) ٢(
 .٦٧: أبو زبيد الطائي، شعره) ٣(
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 فأبدلوا من ،ثوه، فاستثقلوا اجلمع بني ثالث ثاءاتبثَّ: فاألصل يف بثبثوه)  هذاإمنا عين
فت ككف: ومثله. وهو مأخوذ من بثثت احلديث، إذا أفشيته وأظهرته. الثانية باء

كفَّفته، ألنه مأخوذ من كففت عن األمر، قال :  عن كذا وكذا، األصل فيهاًفالن
١(ة م بن نويرمتم(: 

إذا بعضىكنين أمضي عللو  اخلطوب تكعكعاىقَلْ من يمـاـِدقْ ذاك م
حتلَّل، وقال : حتلل الرجل، إذا ذهب ومضى، واألصل فيه: وكذلك قوهلم

  : )٢(بن مقبلاالشاعر وهو 
 يتـمِت إذا قيل انفـروا قد أُأناس والُحلْحى أثقاهلم وتـاموا علـأق

ح، ألنه مأخوذ من حتلَ: قد تلحلح الرجل، إذا قام وثبت، األصل فيه: ويقال
أن ناقته أنيخت على باب (( :  عن النيبىمن ذلك احلديث الذي يرو.  يلححألَ

فمعىن )). )٣( تمزرأت وحلَح مث تلَ، زمامها واضع والنيب ،أيب أيوب
هو صوت دون و: صوتت، واالسم الرزمة: أقامت وثبتت، ومعىن أرزمت: تلحلحت

 أنشدنا أبو .، إذا كانت مصوتة بالرعدةٌمِزمساء ر: ويقال. احلنني ال تفتح به فاها
 :)٤(بن األعرايباأنشدنا : العباس قال

نـازعــتاحلَ د ـمــهلَر 
 ـهمِه زضيـــاف نــاراً

 ـهم تعـــادي أِضخيــلُ

يا عمـرو يا خيــر فـــىت 
وخـريم ـنلـــأل أوقــد 
 الـئـد اخليـــل إذاـايا قـ

                                     
 .١١٤: شعره) ١(
 : وررايته ٣٤البيت يف ديوانه ) ٢(

لَأقاموا على أثقاهلم وتلَحوا ح قد أُ إذا قيل اظعنــوايٍّحب تيتم 
 

 .٣/٣٠٩الفائق ) ٣(
ونسبها البكري . ب٣٥باين ق زاألبيات ألخت سعد بن قرظ العبدي يف أشعار النساء للمر) ٤(

 ،١/٦٣وأمايل القايل ، ١٠٩وهي بال عزو يف اتين .  إىل سامل بن دارة٢٨٨ ئيف الآلل
ِهوزِضأ. دمسة لكثرة الشيء عليها: ةماجلرجار. ة اليت مل ترضالناق: العسري. غضىب: ةم :

، ٣٤ينظر معجم أمساء النباتات الواردة يف تاج العروس . ( وكذا الينمة،نبات طيب الريح
١٦١.( 
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إالَّ الـعسيــــرهن السيم 
 مــهِز رمـن مســـاٍءثٌ 
جـجـرـارهوالي ـنــهـم 

 بـهىسيفـــك ال يـشقــ
جــادغيــ علـى قــربك 

جـــــاًِرـورا أَينبـت نـ
* * * 

 قد وقعوا في البالبل: وقولـهم
 : )١( قال النجاشي. الوساوس:البالبل معناه يف كالمهم: قال أبو بكر

ولُـا اهلوى يتطوعاِت بريعلــ
 فاعترتـين البالبلُ وصـٍلددـجت

 هـا لنأِي الطويلُ الليلُلقـد جعــلَ
 ـاهكر ِذ زادإذا ما اعترتـين لوعـةٌ

 . فاعترتين الوساوس:معناها
* * * 

 ُهَف أْن اُهللاَمَغأْر: وقولـهم
.  كل ما أصاب األنف مما يؤذيه ويذلّه:مالرغْ: قال األصمعي: قال أبو بكر

: قد فعلت كذا وكذا على رغم فالن، معناه: ويقال. املساءة والغضب: والرغم أيضا
  :)٢(عباس للمسيب بن علسأنشدنا أبو ال: قال أبو بكر. على غضبه ومساءته

  إن غضبت تـعتـبوشيبـانُ
ب قوريـحـورهـــم أطيب

تبيتامللوك مهـــاغْ علـى ر 
 مِه مقـاماِت ريـحوكاملســِك
  :)٣(وقال آخر

 ما ذنبنـا يف أن غـزا مـلك مغَر مم حـاِزمن آل جفنـةَ
:  عفّره اهللا بالرغام، والرغام:معىن أرغم اهللا أنفه: ووقال ابن األعرايب وأبو عمر

 أُضوتت عن عائشة يف املرأة ىروومن ذلك احلديث الذي ي. تراب خيتلط فيه رمل

                                     
)١ ( هو قيس بن عمرو، خمضرم:والنجاشي. ا شعرهمأخل ) . الآليل ٣٢٨الشعر والشعراء ،

 ).٢/١٠٥، اخلزانة ٨٩٠
، ١٧٤الشعر والشعراء . (مسه زهريا، و خال األعشى:واملسيب هو. ٣٥٠الصبح املنري ) ٢(

 ).١/٥٤٥اخلزانة 
 .٨٨٦: املرقش األكرب، شعره) ٣(
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)١(يهِمتيه وأرِغِلسا: (وعليها خضاا، فقالت
 وهو التراب ،ألقيه يف الرغام: فمعناه). .

  : )٢( قال لبيد.يف رمل
ويف األقران أصغـاِمةُِروِهكأنّ   الرجـانـها متأبِّضــات 

* * * 
 سِّكسِّك وَبجئ به من َح: قولهم

جئ به من حيث كان ومل : معناه:  قال األصمعي؛فيه قوالن: قال أبو بكر
جيء به من حيث تدركه حاسة من حواسك، أو : معناه:  وقال غري األصمعي.يكن

ول اهللا عز من ذلك ق. القتل: واحلس يف غري هذا: قال.يدركه تصرٌف من تصرفك
قد حسهم األمري حيسهم حسا، : يقال. إذ تقتلوم )٣( ِِإذْ تحسونهم ِبِإذِْنه: وجل

  :)٤( قال الشاعر.إذا قتلهم
فَنـلِّق منهـم باجلماجم ححنُ الظَنـا حــىت كأمنَّـم بالبيـِضهس

  :)٥(وقال الراجز
تحهسإنْ ـــام باملشــريفِّ حسـًا أو تالِق تلق  ســاًب ع قيس

هلْ : أحسست الشيء أحسه إحساسا، إذا وجدته، قال اهللا عز وجل: ويقال
 :)٧(ألسود بن يعفراهل جتد منهم من أحد، قال :  معناه،)٦( تِحس ِمنهم مِّن أَحٍد

م واهلـــمحِضتوساِدر ومــا أُـِلنـام اخلَ ي لدي ِحير قاديس
. هل وجدته: هل أحسست صاحبك، مبعىن: يقال: قال الفراء: قال أبو بكر

  :)٨( إذا علمته وعرضته، قال أبو زبيد،ت الشيءسِس ح:ويقال
                                     

 ٤/٣٢٦غريب احلديث ) ١(
ويف . احلبال:واألقران.  حبل يشد يف اليد:باض، وهوأل ومتأبضات مشدودة با.٢٠٢ديوانه ) ٢(

 .الرغام: الديوان رواية أخرى هي
 .١٥٢آية : سورة آل عمران) ٣(
 . عليهمل أقف) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
 .٩٨آية : سورة مرمي) ٦(
 شل هو أعشى بين :واألسود. ٢٥ديوانه ) ٧(
 . تنظر مبؤخر عينها اليت:يه و، مجع شوساء:والشوس. ٩٦: شعره) ٨(
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ـِح وسن به فهن إليه شــيس   من املطـايـاتـاقخـال أنّ الِع
ال  ق.قد حس حيس حسا، إذارق وعطف:  الرقة والعطف، ويقال:س أيضااحلَ
  :)١(الكميت

أويبكيِل اخلِض العربِة ماُء الـدار اهل من بكى الد راٍجرلهِح أن ت س 
ال يسمعونَ  :الصوت، قال اهللا عز وجل: س بكسر احلاء واحلسيسواِحل
 . ال يسمعون صوا:  معناه،)٢(حِسيسها

* * * 
 ِهِدْح َو نسيُجفالٌن: وقولـهم

 كأنه ثوب نسج على ،ه ثانـ فالن أوحد يف معناه ليس لمعناه: قال أبو بكر
 :)٣(ل الراجزا ق،مل ينسج معه غريه، حدته

ـدِّهحــىت إذا مــددته فش ـدِّهقــال أبـو ليـلى م 
 ِهإن أبــا ليلــى نسيج وحِد

 : )٤(وقال اآلخر
فْسـُو ـُــِجتعجــاءت به م ِه وحِدردي بنسيِجاء ت هرِدرا بـب

 ،ِهِدح وجنسي:  إالّ يف ثالثة مواضع، منصوب يف مجيع كالم العرب:حدهوو
وعييُِرِه وحد،وج حيشو ال إله :  كقوهلم، وهو يف غري هذه املواضع منصوب،ِهِدح

قال .  وحدهممه وبالقودمررت بزيد ووح: ه، وكقوهلمـإالّ اهللا وحده ال شريك ل
هو منصوب على :  قال مجاعة من البصريني؛قوالويف نصب وحده ثالثة أ: أبو بكر
وحده هو منصوب : وقال هشام.  عندهةوحده عندهم مبنـزل: وقال يونس. احلال

زيد وحده، فينصب : ، قال، فيقولدِح يدِحو:  األصمعيىحك: على املصدر، وقال
سيج ن: وقال الفراء وهشام. دِح يدحو: وحده على املصدر، والفعل الذي صدر منه

 رب : أنّ العرب تقول:نكرات، الدليل على هذا:  أمه وعيري وحده، وواحد،وحده
                                     

 .١٢/ ٢: شعره) ١(
 .٢٠١آية : سورة األنبياء) ٢(
 .عليهومل أقف  وهو الراجز ،قال الشاعر: ك) ٣(
 .١١١: ونسب إىل ابن ميادة، ينظر شعره). رعج(كما يف اللسان والتاج  ،دكني بن رجاء) ٤(
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نسيج وحده قد رأيت ،وواحِدر أُب مه قد أسر١(م بقول حامتا، واحتج هشت(: 
 ـِهمِّ أُب واحِدأمــاوي إنـي ر ر عليه وال أس فال قتلٌتذْخأَ

وجحيشِهِد وح،وع ير يما:ِهِدوح يراد ذم  :ِهفِسرجل ن. 
* * * 

 ٌةَبَل َقِهما ِب: وقولـهم
 فيتقلب من ، ما به شيء يقلقه:معناه:  قال الطائي؛فيه أقوال: قال أبو بكر

  :)٢( قال النمر بن تولب.أجله على فراشه حلزنه وغمه
هبلَ فما يف الصدر من قَتئْوقد بِر هـبلَاخلَ  وحب اخلالِة الشبـابىأود

 يذهبون :  الشباب الذين خيلبون النساء؛ أي:مجع خالب، وهم: اخللبة
قال . اخليالء: الذي خيتال يف مشيته، واخلال: مجع خائل، واخلائل: واخلالة. بقلون
 : )٣(اجلعدي

 نـانـا سـدتفإن كنـت سيِّـد ذهب فَخلا فوإن كنت للخـاِل
ما به وجع خياف عليه منه، وهو مأخوذ من :  معناهةٌما به قَلَب: وقال الفراء

وقال . إذا أصابه وجع يف قلبه، وهو ال يكاد يفلت منه: قد قلب الرجل: قوهلم
 ما به وجع يقلب :أي: ةما بالفرس قلب:  يف الدواب، يقالةأصل القلب: األصمعي

  :)٤( من أجله، قال الراجزهرحاِف
ـارــه بــها ِجبـلَيوال حلَب  هـا البيطـارب أرضولـم يقَـلِّ 

وهو مأخوذ من القالب، : ما به داء، قال: ، معناهةٌما به قلب: وقال األصمعي
وهو داء يصيب اإلبل يف رؤوسها، فيقلبا إىل فوقه. 

* * * 
                                     

 .٢١٢ديوانه ) ١(
، ٣٠٩، الشعر والشعراء ٧٩املعمرون . ( هـ١٤والنمر شاعر خمضرم، ت حنو . ٣٧: شعره) ٢(

 ).٦/٤٧٠اإلصابة 
 .١٠١: شعره) ٣(
. قوائمها: وأرضها). قلب( والصحاح ،٤٦ كما يف أمثال أيب عكرمة ،محيد األرقط) ٤(

 .أثر: وحبار
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 ًالْه وَسًال وأْهحبًاْرَم: وقولـهم
 ولقيت أهال با، أي لقيت سعة،ح لقيت ر:املعىن: قال األصمعي: قال أبو بكر

: مرحبا وأهال: وقال الفراء.  سهلت عليك أمورك:أي: كأهلك، ولقيت سهال
رحب اهللا بك مرحبا، وأهلك :  كأنه قال،منصوب على املصدر، وفيه معىن الدعاء

 : أهال، وأنشد الفراء
فقلت له أهـالً وسهالً ومرحبـا  )١(فهــذا مقيلٌ صاحلٌ وصديق 

قال أبو . التساعها: رحبة سعة، وإمنا مسيت الرحبةال: والرحب والرحب
 : األسود الدؤيل

 إذا جئت بوابـاً له قال مرحبـا  يِقأال مـرحب واديك غري مِض
  :)٢(وقال طفيل الغنوي

 ه قولُ ميمون اخلليقِةهِبوبالس  بحر أهلٌ وم املعروِفمِستلْملَ
 .وجعل املرحب نسقا على األهلرفع األهل بالقول، والقول باألهل،    

 :وقال اآلخر
)٣(ِب ففي املرحلْدخاوقلـت له   فـآب بصـاحل مــا يبتغــي 

  مأجورًامبرورًا: جِّوقولـهم للذي يقدم من الَح
 بالنصب على الدعاء، أي جعلك ،مربورا مأجورا: فيه وجهان: قال أبو بكر
ت مِدقَ: لى احلال فيكون املعىنأن ينصب ع: والوجه اآلخر. اهللا مربورا مأجورا
أنت مربور : مربوٌر مأجوٌر بالرفع، على معىن: وأجاز النحويون. مربورا مأجورا

 .مأجور
* * * 

 قد ُهِزَم القوم: وقولـهم
                                     

 ويف احلماسة البصرية . فهذا صبوح راهن: وروايته. ١٢٦ بن األهتم يف املفضليات ولعمر) ١(
٢٣٧/ ٢ :يٌتِبفهذا م . 

 ؛شاعر جاهلي، لقب بطفيل اخليل: وطفيل بن عوف. اسم موضع: هبوالس. ٣٨ديوانه ) ٢(
 ).٢١٠لئ، الآل١٥/٤٩، األغاين ٤٥٣الشعر والشعراء . (لكثرة وصفه هلا

 .٢٥٨من دون عزو يف األضداد ) ٣(
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: روا، قالِسمعناه قد فرٍّق القوم وكُ: قال يعقوب بن السكيت: قال أبو بكر
 زمت القربة :وذ من قول العربمأخ: م، قالهرق القوم وتكستفر: واهلزمية

  : )١(واألداوة، إذا تكسرتا من يبس، وأنشد جلرير
 حميالً طاب عهــدك من رسوِم
مســـاجح كـلِّ مرجتٍز هزِمي

 عرفت بــربقة الـوداء رسـماً
 م احمليل بذي العلَنـدىس الرىسق

. تشققهم وتكسرهم: مالسحاب النشق باملطر، وكذلك هزمية  القو: فاهلزمي
 : قال مهدي بن امللوح

دائم الوكفانأجــش وال زالَ مـن نـوِء السِّماِك عليكما )٢( هزمي 
* * * 

 ٍجأنت في َحَر: وقولهم
 :أنت يف ضيق من دينك، من ذلك قول اهللا عز وجل: معناه: قال أبو بكر

همِّن جرح ِركدكُن ِفي صفَال ي )فال يكن يف صدرك :معناه: ءوقال الفرا. )٣ 
 ال يكن يف صدرك شك من القرآن، :الشك، أي: احلرج: ويقال. ضيق من تكذيبهم

، )٤( ومن يِرد أَن يِضلَّه يجعلْ صدره ضيِّقًا حرجا: ومن ذلك قول اهللا عز وجل
  )٥(قال كعب بن مالك األنصاري. اشاكَّ: ويقال حرجا. شديد الضيق: معناه

ــا ذوو األلباِبههحرجاً ويفقَ  فتكـون عند اجملرمني بزعمهم
  : )٦(وقال عمران بن حطان

 وكذاك ديـن غـير ديِن حممٍد  وضيق صـدوِر حرجِهيف أهِل
 . ديٍنولكلِّ:  أبو االشعثىورو

* * * 
                                     

 . مع خالف يف الرواية٤٥٣أخل ديوانه بالبيت األول، والثاين يف ديوانه ) ١(
 .هزمي الودق باهلطالن:  وروايته،٢٧٢البيت يف ديوان انون ) ٢(
 ٢آية : سورة األعراف) ٣(
 .١٢٥آية : سورة األنعام) ٤(
 .١٨١ديوانه ) ٥(
 .ال عن الزاهرق ن١٧٢اخلوارج شعر ) ٦(
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 حلَف بالسماِء والطارق: وقولـهم
: السماء املعروفة، والطارق: اءالسم: قال أبو عمرو الشيباين: قال أبو بكر

 بالليل، الّ ألنه يطلع بالليل، وال يكون الطروق إ؛النجم، وإمنا مسي النجم طارقا
  :)١(واحتج أبو عمرو بقول جرير

ولَحــب بالطيـِف امللمِّ خياال طَـرق اخلــيالُ ألمِّ حـزرةَ موهناً
 : يوم أحد)٢(وقال هند بنت عتبة بن ربيعة

 قمــاِرـشـي علـى النمن
فـي املخـــاِنق روالــد 
أو تــدبــروا نفــارق 

حنـــنطــارق بنـــات  
يف الـمفــارق الـمســك 
ـقِْبــلـوا نـعـانــقإنْ ت 

غـــِري وامـــق فـراق 
 . حنن بنات النجم شرفا: حنن بنات طارق: فمعىن قوهلا: فال أبو عمرو
والسماء : حلف باملطر، قال: حلف بالسماء: معىن قوهلم: معيوقال األص

  : )٣(املطر، واحتج بقول النابغة: عندهم
ـِبِّ مسـاِئِهقْكاُأل ي نِدهجفَّــت أعـاليه وأسفلُ  حوان غـداَة غ

  :)٤(وقال الراجز
اِحيضحسـمـاٍء فهو ض ِغـب ه قَــِريمــاُء مســاٍء مــد

وأرسلنا : ، معناه)٥( وأَرسلْنا السماَء علَيِهم مدرارا: ز وجلوقال اهللا ع
  :)٦(املطر عليهم، وقال زهري

عفــا من آِل فــاطمـةَ اِلجواُء فُيمـن فالقــوادم فاِحلســاُء
                                     

 .٥٠ديوانه ) ١(
 أم معاوية بن أيب سفيان، : وهند هي. ٢٥٠، املنجد يف اللغة ٢/٦٨سرية ابن هشام ) ٢(

 ).١/٥٥٦، اخلزانة٨/٥٥، اإلصابة ٢٦٤/ ٩جممع الزوائد . ( هـ١٤ت 
 .مطره يوم ويوم: وغب مسائه. ٣٧ديوانه ) ٣(
 .الرقيق: املسيل، و الضحضاح: والقوى.  الروايةمع اختالف يف٣١٨العجاج، ديوانه ) ٤(
 .٦آية : سورة األنعام) ٥(
 .٥٦ديوانه ) ٦(
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ــاٍتتِنيـثُ عريفـذو هـاٍش فِم يح بعدك والسماُءعفَتهـــا الرِّ
  :)١(توقال حسان بن ثاب

 ا خالُءإلــى عــذراَء منـزهلُ
فِّيــها الــرعوالسماُءواِمت س 

واُءعفَـت ذات األصـابِع فالــِج
اِس قَفْرــحسديـار مـن بين احلَ
وكذلك قال . حلف برب السماء: حلف بالسماء، معناه: وقال غريمها

، )٤(والضحى، )٣(واللَّيِل ، )٢( والسماِء: املفسرون يف قول اهللا عز وجل
ِرالْفَجو )٥( ،ِمجالنو  )٦( ،الطُّوِرو )ورب الليل؛ ورب الفجر، : معناه. )٧

 ليعجب ؛إمنا أقسم اهللا عز وجل ذه األشياء: وقال الفراء وقطرب. ورب الطور
ا عندهم، ولداللمنها املخلوقني، ويعرتها على خالقهافهم قدرته فيها، لعظم شأ. 

* * * 
 اِعَتقد اْنُتِخَب من القوم رجٌل وهذا ُنْخَبُة الَم: وقولـهم
: انتزعت، والنخبة: معىن انتخبت: قال يعقوب بن السكيت: قال أبو بكر

منخوب، وخنيب، : ومن ذلك قوهلم للجبان: قال.  املنتقاة- وغريِهمن املتاِع-املنتزعة 
: نخبة بتسكني اخلاء، وللجبناء: ويقال للجبان: الق. منتزع الفؤاد: ومنتخب، معناه

 :  يهجو الفرزدق)٨(نخبات، واحتج بقول جرير
 فأمسي ال يكــش مع القروِم
 فقد رجعوا بغـِير شظى سليِم

 ِص الفـرزدق قد علمتـمخأمل أَ 
ـربــاِت مخوللن ـرهلـم م 

                                     
 .٧١ديوانه ) ١(
 .٥آية : ، سورة الشمس١١و١اآليتان : ، سورة الطارق١آية : سورة الربوج) ٢(
 …١٧آية : ، سورة التكوير٣٣آية : سورة املدثر) ٣(
 .١آية: سورة الضحى) ٤(
 .١ آية:سورة الفجر) ٥(
 .١آية : سورة النجم) ٦(
 .١آية: سورة الطور) ٧(
 ).خنب(أخل ما ديوانه، ومها له يف اللسان ) ٨(
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* * * 
  فالٍنريُم َغفالٌن: وقولـهم

 إلدامته التقاضي، وإحلاحه فيه، ؛إمنا مسي الغرمي غرميا: قال الفراء: بكرقال أبو 
ملحا دائما، ومن : ، معناه)١( إنَّ عذَابها كَانَ غَراما: من ذلك قول اهللا عز وجل

فالن مغرم بفالن، إذا : ، ومن ذلك قوهلم)٢( إنا لَمغرمونَ: ذلك قوله عز وجل
  :)٣( األعشىقال. كان حيبه ويالزمه

إن يعاِقب يكن غرامـاً وإن يعـ ِطـ جــزيـالً فــإنه ال يبايل
  :)٤(وقال بشربن أيب خازم

ِر كـان عـذابــاً وكان غراما فـــا اِجل ويـوم النِّســاِريومو
 :بن عبد اهللا الطائي)٥(وقال حامت

غنــيمٍةفمـا أكـلةٌ إن نـلتها ب وال جـوعـةٌ إن جعتـها بغراِم
  :)٦(وقال اآلخر.  الك:معناه

 تنشـب حبهـا يف القلب حىت غراما جاِعلَه  حسـبــت اهللا 
* * * 

  سايًة على فالٍنضرب فالٌن: وقولـهم
: سوء، أصلهااللة من عالفَ: الساية: فيه قوالن؛ قال اليمامي: قال أبو بكر

يؤدي إىل مكروهه واإلساءة به، وهذا ضعيف ل به ماِعفُ: ك مهزها، واملعىنِرسأية، فت 
ضرب فالن : وقال غريه. سوَءة وليست سأية: من جهة النحو، ألنَّ فَعلة من السوء

ة من سويت، لَعفَ: جعل ملا يريد أن يفعله به طريقا، فالساية: على فالن ساية، معناه
ق ساكن، جعلومها ياء سوية، فلما اجتمعت الياء والواو، والساب: كان األصل فيها

                                     
 .٦٥آية : سورة الفرقان) ١(
 .٦٦آية : سورة الواقعة) ٢(
 .٩ديوانه) ٣(
 .١٠٩ديوانه ) ٤(
 .٢٨٨ديوانه ) ٥(
 .مل أقف عليه) ٦(
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دينار، : ساية، كما قالوا: تبعوه ما قبله فقالواأمشددة، مث استثقلوا التشديد، ف
تبعوه أِدنار ودوان، وقراط، فاستثقلوا التشديد، ف: وديوان، وقرياط، واألصل فيهن

دنانري، ودواوين، :  أم يقولون يف اجلمع:الدليل على هذا. الكسرة اليت قبله
 .دياوين، وال ديانري:  وال يقولونوقراريط،

وا لأية، فاستثق: فَعلة، أصلها: وزا من الفعل: وكذلك اآلية، قال الفراء
لة، فَع: آية وزا من الفعل: وقال اخلليل وأصحابه. تبعوه الفتحة اليت قبلهأالتشديد، ف

آية : وقال الكسائي.  أَيية، فجعلت الياء األوىل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها:أصلها
ضاربة، فكان يلزم الياءين : َآِيية على وزن: ، األصل فيهافاعلِة: وزا من الفعل
 .دابة وخاصة، فاستثقلوا هذا، فحذفوا إحدى الياءين: ة على وزنآي: اإلدغام، فتصري

* * * 
 ي بياَضَكواِد َسُلزاِيال ُي: وقولـهم

السواد . كي شخصناه ال يزايل شخِصمع: قال األصمعي وغريه: قال أبو بكر
  :)١(قال حسان بن ثابت. الشخص، وكذلك البياض: عند العرب

م  املقبلواِدال يســألون عن السكال ِهـرنَ حـىت ما توشغي 
 : وأنشد األصمعي لراجز يصف دلوا. ال يسألون عن الشخص: معناه

 ـِت ثـم صـبِّيمتلئي مـا شئ إىل ســواٍد نــازٍح مِكبِّ
: السرار، يقال: واد بضم السني عند العربواد بكسر السني، والسالسِو

وادا، فالسواد بكسر السني املصدر، وبضمها ساودة وِسساودت الرجل أساوده م
 وِجوارا، رةًَجاومصدر جاورته م: واراالسم، وهو مبنـزلة اِجلوار واجلُوار، فاِجل

 : قال الشاعر. السمواجلوار بضم اجليم ا
)٢(ـرام زيراً فإنين غـري زيــِر ـِّواد والـدد واإلعـ من يكن يف الس

دٌد : اللهو واللعب، وفيه ثالث لغات: والدد. ب جمالسة النساءحيالذي : الزير
 حزن، قال :، وددن على وزن وعصاً على وزن رحى دم ويد، ودداً:على وزن

                                     
 .١٢٣ديوانه ) ١(
 ).سود(بال عزو يف اللسان ) ٢(
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 . )١()) ٍد وال الدد مينما أنا من د)) :النيب
  :)٢(وقال األعشى

ِدةى اللُّبانوكنت كمن قضمن د ِدترحـلُ مـن ليلى وملا تـزو 
  :)٣(وقال عدي بن زيد

ـــي يف سـماٍع وأَذَنْإنَّ مهِّ ـُها القـلب تعـلَّل بـددنْ أي 
 :وأنشد يعقوب بن السكيت

ما بالَه تمعما )٤(يبكـي وقـد نٍد مــالَـهٍد مـا لـدِلــد  
 : وقد نعمت بالـه، أي، لعزويف عنه وتركي إياه؛ يبكيلهٍوما ل: معناه

أنه قال البن : ((ومن السواد حديث النيب . صلة) ما(استعملته زمانا، وما 
وقيل . )٥()) وتسمع ِسوادي، حىت أاكك، على أن ترفع احلجابنأذُ: مسعود
. اد، وطول السوادس الِوبرقُ: مل زنيت وأنت سيدة قومك؟ فقالت:  اخلُسةالبن
 .وطول املساودة، أي املسارة، أي السر: معناه

  * * * 
 قد تناوش القوم: وقولـهم

قد : خذ من قوهلمقد تناول بعضهم بعضا يف القتال، أُ: معناه: قال أبو بكر
نإذا تناولت، قال اهللا عز وجل:  أنوش نوشاشت:  كَاٍنِمن م شاونالت مى لَهأَنو

 :أنشد الفراء.  تناول التوبة:وأين هلم التناول، أي: ، أي)٦( بِعيٍد
 فهي ننوش احلوض نوشـاً ِمن عالَ  )٧(نوشاً به تقطع أَجــواز الفَال

                                     
 .١/٤٢٠، الفائق ١/٤٠غريب احلديث ) ١(
 .١٣١ديوانه ) ٢(
 .١٧٢ديوانه ) ٣(
، وبال عزو يف ٧٣٩ امسه عمرو من الشعراء ِنم: لعمرو بن سلمة بن ذهل التيمي كما يف) ٤(

 .٣١٨الكامل 
 .١/٣٩غريب احلديث ) ٥(
 .٥٢آية : سورة سبأ) ٦(
 .أوساط: أجواز). ، عالنوش: لسانال( وقيل أليب النجم ،لغيالن بن حريث) ٧(
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  :)١(وقال اآلخر
 ٍلكغزالٍن خـذلن بـذاِت ضـا  وِنصتنوش الدانيــاِت من الغ

 :وقال اآلخر. تناول: معناه
 فما ظبيةٌ تـرعي بـِريـر أراكٍة  )٢(تنوش وتعطُو باليدين غُصوا

وأَنى لَهم :  تأخرت، من ذلك قراءة القراء:نأشت أنأش نأشا، أي: ويقال
 :التأخر، وأنشد: التناؤش: ، قال الفراءش ِمن مكَاٍن بِعيٍدؤالتنا

 وقـد حدثت٣(بعد األموِر أمور(   أن يكون أطاعـينمتىن نئيشاً 
التناوش، : التناول، فيكون األصل فيه: جيوز أن يكون التناؤش باهلمز: وقال الفراء

 فاألصل ،)٤(وإذَا الرسلُ أُقِّتت: فلما انضمت الواو مهزت، كما قال اهللا عز وجل
هذه : ضمت الواو همزت، وكما قالوا فلما ان،علت من الوقتوقِّتت، ألنه فُ: فيه

وروى هشام بن حممد . وجوه، فلما انضمت الواو مهزت: فاألصل فيه. أُجوه حسان
 :  أنه سئل عن قول اهللا عز وجل،الكليب عن أبيه عن أيب صاحل عن ابن عباس

شاونالت مى لَهأَن هو الرجوع، وأنشد: فقال: 
)٥(وليس إىل تناوشها سبـــيلُ  ـى أن تـؤوب إليك مــيمتن 

 .إىل رجوعها: فمعناه
* * * 

 قد توسَّمت فيه الخير: وقولهم
قد رأيت فيه أثر اخلري : أن يكون املعىن: فيه قوالن؛ أحدمها: قال أبو بكر

ةُ مسةوعالمة اخلري، وإمنا مسيت السا أثر يف املوضع؛مأن يكون : والقول اآلخر.  أل
رأيت فيه حسن اخلري، فيكون مأخوذا من الوسامة، وهي : معىن تومست فيه اخلري

                                     
 . نرناف: وخذلن). مصر (١٥٤) بغداد(٣١دي، ديوانه باملثقب الع) ١(
 .٣٤بالعزو يف الفاخر ) ٢(
 .١١٤:لنهشل بن حري، شعره) ٣(
 . ١١آية : سورة املرسالت) ٤(
 .١٤/٣١٦بال عزو يف القرطيب ) ٥(
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 :رجلٌ وسيٌم قسيم، إذا كان حسنا، ومن ذلك قول اهللا عز وجل: يقال. احلسن
ِةموِل املُسيوالْخ )مة احلسان: املسومة: ، فيها ثالثة أقوال؛ قال جماهد)١املطه .

 :  الك ميدح النيبقال كعب بن م. مة بالسيمالَاملع: املسومة: ويقال
 سـومأمـني حمب يف العبـاِد م  خبـاِمت رٍب قـاهٍر للخـواِمت

 أمست اإلبل وسامت هي، قال اهللا عز وجل: املرعية، يقال: املسومة: ويقال
َونِسيمِفيِه ت)وأنشد أبو عبيدة)٢ ،: 

  ببطـِن واٍدن ما سكـنتوأسكُ  )٣(ت فال أسيمـوأظعن إن ظعنـ
* * * 

 ك عنَدِهوجميل بالِئ: وقولـهم
: والبالء ينقسم على أربعة أقسام. ومجيل ِنعِمِه عندك: معناه: قال أبو بكر

وِفي ذَِلكُم بالٌء قال اهللا عز وجل . النعم: ويكون البالء. من البلية: يكون البالء
ِظيمع بِّكُممِّن ر )فيما صنع بكم من : أن يكون املعىن: ، فيه قوالن؛ أحدمها)٤

إجنائه إياكم من فرعون وقومه، وهم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، بالء 
: من البلية، ويكون املعىن: أن يكون البالء: والقول اآلخر.  نعمة عظيمة:عظيم، أي

 :عراقال الش.  بلية عظيمة،فيما كان يصنع بكم فرعون من إيذائه إياكم
 فما من بالٍء صـاٍحل أو تكـرٍم )٥(نا أصلُ إالّ له عندوال سؤدٍد

: ، معناه)٦( ولَنبلُونكُمقال اهللا عز وجل . االختبار: ويكون البالء
: ، فمعناه)٧( وبلَوناهم ِبالْحسناِت والسيِّئَاِت: ولنختربنكم، وقال عز وجل

                                     
 .١٤آية : سورة آل عمران) ١(
 .١٠آية : سورة النحل) ٢(
 .ف عليهمل أق) ٣(
 .نقمةالأي ): البالء: (١/٣٥ويف تفسري مقاتل . ٤٩آية : سورة البقرة) ٤(
 .٤٧٦بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٥(
 .٣١آية : ، سورة حممد١٥٥آية : سورة البقرة) ٦(
 .١٦٨: األعرافسورة ) ٧(
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يوم ختترب : ، معناه)١( ِئريوم تبلَى السرا: وقال. اختربناهم باخلصب واجلدب
  :)٢(وقال زهري. السرائر

و فأبالمها خري البالِء الــذي يبلُ   مـا فعال بكم باإلحساِنجزى اُهللا
 :)٣(وقال أبو األسود الدؤيل. فأختربمها: معناه

  كنت مل أَبلُــهأريت أمـراً اختـــذين خليال: أتاين فقال
 النعم: ، معناه مث الثناُءالبالُء : )٤(نف بن قيسوقال األح. مل أختربه: معناه
.  وبالًءِبلىى لَبويكون البالء مصدر بِلي الثوب ي.  مث يقع الثناء بعدمهاواإلحسانُ
  :)٥(وقال الراجز

ـِـالَء ال مـر الليـايل وانتقالُ األحوالْ  ربالْسِّـواملرُء يبليه ب
  :)٦(وقال اآلخر

ناأحاديثه ف إالّ وكــلُّ امرئ 
يصري إىل كان يوماًوكل امرئ  

ل إىل ِبوكـلُّ جديد يا أميمى 
 ى إىل بل أميم  ياوكلُّ جديـِد

  )٧(لية، قال الشاعرب يبلِّيه ت فالن الثوبىقد بلّ: ويقال
 ٍيـأْ حبيبـك مثـل نىفما سلّـ

إذا مـا شئت أن تـي حبيبـاًلَس 
  كابتذال وال بلّــي جديـك

 فأكـثر دونـه عــدد الليايل   
* * * 

 ٌةَط ال ِقاقطٍةلكلِّ َس: وقولـهم
 يسقط ا اإلنسان، القط هلا، : كلمة ساقطة، أيللك: معناه: قال أبو بكر

                                     
 . ٩آية : سورة الطارق) ١(
 .١٠٩ديوانه ) ٢(
 .٣٨ديوانه ) ٣(
، أخبار أصبهان ٧/٦٦طبقات ابن سعد . (هـ٧٢الدهاة الفصحاء، توىف سيد متيم وأحد ) ٤(

١/٢٢٤.( 
 .، وقد أخل ما ديوانه بتحقيق عزة حسن)كبزال ي (٨٦العجاج، ديوانه ) ٥(
، ٣/١٧٦ التبينيوالثاين بال عزو يف البيان و.  بال عزو١٦٥املقصور واملمدود للقايل ) ٦(

 ). ١/٥٩حلية احملاضرة (بيع بيت فيه عجز األول  وللربيع بن ض٥/٣٥٢وأنساب األشراف 
 .١٩١هبل يف املؤتلف واملختلفدندب بن جوالبيتان لزهري بن ) ٧(
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لكل ساقطة القط، أي لكل كلمة خطأ حتفظ :  متحفِّظ هلا، فكان جيب أن يقال:أي
ن فالنا ِإ:  مع األوىل كما قالواهلا، فأدخلت اهلاء يف القطة لتزدوج الكلمة الثانية

: وقال الفراء. غدايا، ليزدوج مع العشايا: ايا والعشايا، فجمعوا غداةدليأتينا بالغ
رجل راوية : العرب تدخل اهلاء يف نعت املذكر يف املدح والذم، فمن املدح قوهلم

وإمنا :  قالاقة وهلباجة وجخابة،قَّرجل فَ: وعالّمة ونسابة، وأما الذم فقوهلم لألمحق
 ألم ذهبوا يف املبالغة يف املدح إىل معىن الداهية، وأدخلوها يف ؛أدخلوها يف املدح

 ذَخومل يقل هذا غري الفراء ومن أَ.  ألم بالغوا فيه فذهبوا إىل معىن البهيمة؛الذم
 .بقوله

* * * 
 قد خجل الرجل: وقولـهم

الكسل، والتواين، وقلة : غةأصل اخلجل يف الل: )١(قال أبو عمرو: قال أبو بكر
االنقطاع : احلركة يف طلب الرزق، مث كثر استعمال العرب له حىت أخرجوه إىل معىن

نت عِبنت، وإذا شعِقنت  دعإنكن إذا ج: (( للنساءعن الكالم واحلصر، قال النيب
ففي معىن قول النيب. )٢())نتلِْجخ ا جعنت إذ: أن املعىن:  أحدهن، غري قول

قعاء، أي ألصقه بالِّد: الذل وشدة الفقر، من قوهلم: خضعنت وذللنت، فيكون الدقع
كسلنت )) وإذا شبعنت خجلنت : ((ومعىن قوله . بالتراب، ويف هذا اية اخلضوع

قال .  باهتاًشاًِه دأن يبقى اإلنسان متحرياً: اخلجل معناه يف اللغة: ويقال. وتوانينت
  :)٣(الكميت

 ومل يدقعـوا عندمـا نـابـهم ِع احلروِب مل خيجلـــوالو ق
مل يبقوا باهتني : عوا، ومعىن مل خيجلواضخوا ومل يلُّذَمل ي: فمعىن مل يدقعوا

معىن : وقال أبو عبيد. وا فيهامتحريين دهشني، ولكنهم أخذوا للحرب أهبتها وجد
سوء احتمال : الدقع: عرايبوقال ابن اال. األشر والبطر: اخلجل يف حديث النيب

 .ىنسوء احتمال الِغ: الفقر، واخلجل
                                     

 .١/٢٢٧اجليم ) ١(
 . ١/١١٩غريب احلديث ) ٢(
 .٢/٧: شعره) ٣(
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* * * 
 رٍّمايعرف ِهرًَّا من ِب: وقولـهم

را ما يعرف ِب: اللطف، واملعىن: العقوق، والرب: اهلر: قال الفزاري: قال أبو بكر
ما : ايبوقال ابن األعر. اجلُرذُ: ر، والربالسنو: اهلر: وقال خالد بن كلثوم. من عقوق
ما : وقال أبو عبيدة. ما يعرف هارا من بارا، لو كُتبت له:  من بر، معناهاًيعرف هر

ن، أصوت الض: ما يعرف اهلرهرة من الرببرة، واهلرهرة: يعرف هرا من بر، معناه
 .صوت املعز: والرببرة

 قد ترَّيش الرجل: وقولـهم
قَدَ نـزلْنا : ز وجلقال اهللا ع. قد صار إىل معاش ومال: معناه: قال أبو بكر

، والرياش يف قول بعض )١(علَيكُم ِلباسا يواِري سوَءاِتكُم وِريشا وِلباس التقْوى
 :)٢(قال رؤبة. املال، وكذلك الريش: ملفسرينا

 ةَ املعيـِشـدإليك أشكـو ِش وجهد أعواٍم نتفْــن ريشـي
 نتف احلُبارى عن قرا رهيش

. النجيب: الظهر، والرهيش: أذهنب مايل، والقرا: نتفن ريشي: معىن قولهف
  :)٣(وقال اآلخر

 فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم ملامـا
أنشد . إذا أعطيته ماالً، أو أنلته خريا: شه ريشاًيرت فالنا أُشقد ِر: ويقال

 :الفراء
ـَن وِمدحيتين خبشفِر )٤( بعسيِلكناحِت يوماً صخرٍة  ٍير ال أكون

قَد أَنـزلْنا : وقال معبد اجلهين. الذي ميسح العطار به املسك: العسيل
 َءاِتكُمواِري سوا ياسِلب كُملَيع :  املعاش، ولباس : الثياب، والرياش:اللباس

 عن على بن أيب ىما ستر اإلنسان وواراه، يرو: الريش:  ويقال،احلياء: التقوى
                                     

 . ٢٦آية : عرافألسورة ا) ١(
 .٧٩-٧٨وانه يد) ٢(
 .٢٢٥جرير، ديوانه ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
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احلمد هللا الذي هذا :  بثالثة دراهم وقالأنه اشترى قميصاً: (-رضي اهللا عنه-لب طا
ال تنظروا إىل خفض : وقال مطرف بن عبد اهللا. من ستره: معناه) من رياشه

إىل : فمعناه.  ولكن انظروا إىل سرعة ظعنهم، وسوء منقلبهم،عيشهم، ولني رياشهم
ما ظهر من اللباس والشارة، وقال : ياشالريش والر: وقال أبو عبيدة. لني ثيام

وقرأ . اًشوري: وقرأت العوام.  بكسوته:أعطاين رجال بريشه، أي: يقال: أيضا
الريش والرياش : أنه قال: وروى األصمعي عن عيسى بن عمر. ورِياشاً: احلسن

غ والدباغ، واللبس واللباس، واحلل ومها مبنـزلة الدب: واحد، معنامها واحد، قال
أن يكون مجعا : يف الرياش وجهان، أحدمها: وقال الفراء. الل، واحلرم واحلرامواحل
 ٌسبِل: أن يكون معناه كمعىن الريش، ويكون مبنـزلة قوهلم: والوجه الثاين. للريش
 :اس، وأنشد الفراءبوِل

  عنـه مسحنهسفلما كشفن اللِّب )١(ٍل زانَ غَيالً موشمافْبأطرف طَ
* * * 

 قد آبر حتى صار آأّنه ُقفٌَّة: هموقولـ
 ي اليت ذهب فروعها وبقةالشجر: القُفَّة: مسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر

. من تقفَّفت: القفة: وقال غري يعقوب: وحكى هذا عن يعقوب، قال: أصلها، قال
: ما بلي من الشجرة، فاملعىن: القفة: وقال األصمعي. هذا مجلة ما مسعت منه يف هذا

تقبض : ومعىن تقفّف. ر من أصول الشجرِخ حىت صار كالبايل الن، هذا الشيخي بلقد
تكممت املرأة : تقفّف وتقفقف، وهو مبنـزلة قوهلم: واجتمع، وفيه وجهان

  عن عمر بن اخلطاب رضي ىويرو. ة، وهي القلنسوةموتكمكمت، إذا لبست الكُ
 بين فالن فضرا ةُمهي أَ: فقالوا. فسأل عنها. أنه رأي جارية متكمكمة: (اهللا عنه

 .)ني باحلرائِرِهبش أتيا لكاِع: بالدرة وقال هلا
* * * 
 يهًة وِم آهًة:وقول الناس

 ، زجر:اآلهة :، وقال آهةٌ:الصواب: مسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر
بة، احلص: اآلهة: غريه وقال.  مجلة ما مسعت منه يف هذاه هذ. الُجدري:وامليهة

                                     
 .الساعد أو املعصم: والغيل. أي بنان ناعم: لفْطَ:  وقوله١٤ديوانه.  ثورحلميد بن) ١(
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 :  قال الشاعر يصف فصيال. مأموهة أُِمهت الشاة فهي: يقال. جدري الغنم: وامليهة
طبيخحاِز نأَِميهٍة أوطبيخ   العظاِمصغري س ئ القَيسِطلَِم أم. 

وهو  يعين أن هذا الفصيل كان يف بطن أمه وا حناز، وهو داء، أو أميهة
. وأَِميهة للجدري ِميهة: يقال: ولوقال أصحاب هذا الق. اجلدري، فجاء ضاويا

 : )١(واحتج بقول املثقب العبدي .التأوه، وهو التوجع: اآلهة : وقال األصمعي
أَـتوهـا قمـإذا م حزيِنـ الِلـ الرجةَـ آهٍلـلُها بليـت أرح 

 ،ختفيفا ترك اهلمزة مث ت:آهة وأميهة، قال: يقال: ال الفراءقو: قال أبو بكر
هو أخري : فاألصل فيه  وهو شر منك،،هو خري منك:  كما يقال،وميهةآهة : فيقال
فأُسقطت األلف وأُلقيت فتحة الراء والياء على الشني واخلاء،   وهو أشر منك،،منك
خري عبد   وما،وما أخري عبد اهللا اهللا،  عبدوما شرما أشر عبد اهللا، : تعجبوا قالوا فإذا
 .عبد اهللا وخمري عبد اهللا بترك اهلمز ما أخري: ين اهلمزة أن يقولوأجاز الفراء ملن لَ. اهللا

: وكذلك يقال. ما شر اللنب للمريض: عن العرب  )٢(وروى أبو زيد: قال أبو بكر 
 : وأنشد الفراء شد فالنا،  وما،ما أشد فالنا

مبا حيمي الذماربه الكرمي ـَا شـم   املسلمـ أنفسدـم وأعهملمه 
 : ل اآلخروقا

 قاتلك اهللا ما أشد عليـ  اجلرِبكرِض ِعـك البذل يف صوِن
* * * 

 فالن عظيم المؤونة: وقولهم
  الرجل،تنم جيوز أن تكون مأخوذة من: يف املؤونة ثالثة أقوال: قال أبو بكر

هلْتإذا ع .مسعت أبا العباس يذكر هذا، فإذا كانت مأخوذة من منفاألصل فيها، ت: 
ونة بغري مهز، فلما انضمت الواومهو قؤول للخري، وفالن :  كما قالوا،مهزت و

 : قال امرؤ القيس.صؤول، وفالن نؤوم من النوم

                                     
طبقات . (هو عائذ بن حمصن بن ثعلبة، جاهلي: واملثقب). مصر(١٩٤، )بغداد (٣٩ديوانه ) ١(

 ). ٤/٤٣١، اخلزانة ٣٩٥، الشعر والشعراء ٢٧١ابن سالم 
 . هـ٢١٥سعيد بن أوس األنصاري، تويف ) ٢(
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نؤومنالضحى مل ت ِطتقفَ عن تِلض  ِتي فَضِحوياملسِكيت ها فراِش فوق
 . والدعةالسكون :ن، واألونوأن تكون املؤونة مأخوذة من اَأل: والقول الثاين

 :قال الراجز
ـمـ الليايل واخترِنالفاجلو    راحلُغَي ِس ليا بنتينوـلي 
 )١(وسفَر كان قليلَ األوِن

فمعناه على هذا ، فالن عظيم املؤونة: فإذا قيل. قليل الراحة والدعة: معناه
ن املؤونة أن تكو: الثالث والقول.عظيم التسكني والتوديع ألهله وعياله: التفسري

 :)٢( قال األعشى.واملشقة التعب: ألينامأخوذة من األين، و
على ش وال يعضرسفروفه الص  ال يِمغزالساق ٍن من أيومن و ٍبص 

هي حية ((: مسعت يونس يسأل رؤبة عن الصفر، فقال : )٣(قال أبو عبيدة
ويقال . ن اجلربم تكون يف البطن تصيب املاشية والناس، وهي عند العرب أعدى

عدوى وال صفر وال ال ((: النيب  ، قال))أا تشتد باإلنسان إذا كان جائعا
هو الذي مضى : والصفر. ال يعدي شيء شيئا: عدوى ال: فمعىن قوله. ))هامة
  لتمكنهم اإلغارة،حترمي احملرمٍ إىل صفر الصفر تأخريهم((: عبيدة وقال أبو. تفسريه

 تأخريهم :ي، أ)٤( إنما النِسيُء ِزيادةٌ ِفي الكُفْر:  وجلفيه، ومنه قول اهللا عز
جتتمع : يف اجلاهلية أن العرب كانت تقول: واهلامة معناها. حترمي احملرم إىل صفر

 :خيرج من هامة امليت إذا بلي ويقال للطائر الذي. عظام امليت فتصري هامة تطي،
٥(قال لبيد،  ومجعه أصداء،صدى(  : 

 فليس الناس بعدك يف نفري   هم غري أصداٍء وهاٍموال
النواة،  النقطة اليت يف ظهر: والنقري. ليسوا يف شيء:  أي،يف نقري: ويروى

                                     
 .٣٦ عزو يف أضداد األصمعي األبيات بال) ١(
 .هلة عامر بن احلارث، والبيت ملفق من صدر بيت وعجز آخراهو أعشى ب) ٢(
 . ١/٢٥غريب احلديث ) ٣(
 .٣٧آية : سورة التوبة) ٤(
 . ٢٠٩ديوانه ) ٥(
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. )١( فَإذًا الَّ يؤتونَ الناس نِقريا : هو الذي يف جوفها، قال اهللا عز وجل: ويقال
.  )٢( ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمري  :قشر النواة، قال اهللا تعاىل ذكره: والقطمري
تله بني فهو الذي ت:  ويقال.النواة هو الذي يف بطن:  يقال ؛فيه قوالن: والفتيل

 : وقال الشاعر، )٣(  وال يظْلَمونَ فَِتيالً : قال اهللا عز وجل.  صبعيك من الوسخإ
 أعاذلَ بعض لوِمِك ال تِلحِّي  فإن اللوم ال يغين فتيال

 :  )٤(األعشىوقال 
 مل أُصب منهم فسيطاً وال  وفة وال قطمرياـزبدا وال فُ

   : )٥(وقال الكميت
 بأعضاء املكارم واجلدوِل
 كما بني النقري إىل الفتيِل

 مىت تؤب القداح معدياٍت 
 ؤب مما أُصنب بغري حظـي

 : )٦(وقال توبة بن احلمير
 ائحـ وصفربةٌـوقي تـعلي وف
دإليها صمن جانب القرب صائح ى 

 متلَّو أن ليلى األخيلية سـفل 
  تسليم البشاشة أو زقامتلسلَّ
 :  )٧(خرآلوقال ا

  عليهم واملنونُوتـ املطَلِّس  ابر هامـم يف صدى املقـفله
  واحدة:اهلامة: ، قال))عدوى وال هامة ال((: ديث يف احل )٨(وقال أبو زيد

ال معىن له يف   ألنه؛وقول أيب زيد خطأ عند مجيع أهل العلم: أبو بكر: قال. اهلوام
ة، نيأْلة، وأصلها معفْم : فوزا من الفعل،وإذا كانت املؤونة من األين .احلديث

                                     
 .٥٣آية : سورة النساء) ١(
 .١٣آية : سورة فاطر) ٢(
 .٤٩آية : سورة النساء) ٣(
 . أخل به ديوانه بطبيعته) ٤(
 . أخل به شعره) ٥(
 . هـ٨٥ت. صاحب ليلى األخيلية: ةبوت، و٤٨ديوانه ) ٦(
 . ٣٣٩شعره . أبو دواد األيادي) ٧(
 . مشددة امليم على رواية أيب زيد: ةواهلام. ١/٢٧غريب احلديث ) ٨(
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 ،إعراب، فاستثقلوا إعرابا على إعراب  ألا إعراب، والياء،فاستثقلوا الضمة يف الياء
  )١( قال الشاعر.اء واوا النضمام ما قبلهافصارت الي، فألقوا ضمة الياء على اهلمزة

 وكنت إذا جاري دعا ملضوفٍة   مئزري الساقف حىت ينصرمِّـشأُ
لة، وأصلها مضيفة، عفْم:  مأخوذة من الضيافة، ووزا من الفعل:ةففاملضو 

ا وصارت الياء واو،  فألقوها على الضاد،فاستثقلوا الضمة يف الياء للعلة اليت ذكرناها
. عولةفَ:  فوزا من الفعل ،تنوإذا كانت املؤونة مأخوذة من م. النضمام ما قبلها

،  ةنوأْم: لة، واألصل فيهاعفْم: من الفعل ن فوزاووإذا كانت املؤونة مأخوذة من اَأل
 . فبقيت الواو ساكنة، فألقومها على اهلمزة، ألما إعرابان،الواو فاستثقلوا الضمة يف

 * ** 
 يِح والرِّحِّجاء بالضِّ: وقولهم

ما أصابته :  والريح.ما برز للشمس: الضح: قال ابن األعرايب: قال أبو بكر
 :  وأنشد،الشمس: الضح :وقال األصمعي .الريح

 هـُب راِقحـرزه للضِّـ أبأبيض  )٢(ب الرحيان مفعومضلَّد قُـمق
قال ، )٣( تظْمأُ ِفيها وال تضحىوأَنك ال ومن هذا قول اهللا عز وجل

وال تربز : تضحى وال:  والقول اآلخر.وال تعرق: أحدمها: يف تضحى قوالن: الفراء
 :للشمس، وقال عمر بن أيب ربيعة

  أما إذا الشمس عارضت رجالًتأَر  رصخا بالعشي فيـفيضحى وأم
ا عبد اهللا فقائم، وأميا عبد اهللا أم: يقال:  أميا إذا الشمس، وقال:وأنشده الفراء

 :)٤(وقال اآلخر. فقائم

                                     
 :٣٥٨وقال السكري يف شرح أشعار اهلذليني . ٣/٩٢أبو جندب اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ١(

 يب إليك مضوفة، أي حاجة، إذا دعا من إشفاٍق: يقال. ، أو أمر شديده هم ضاف:مضوفة
 . أن يصيبه

والبيت يف . مملوء:  أي طيب الرائحة ، ومفعوم:مفعوم:  وفيه٧١لعلقمة بن عبدة، ديوانه ) ١(
 .صفة اإلبريق

 .١١٩آية : سورة طه) ٣(
 . مل أقف عليه) ٤(
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 اًـ أنَّ مالكه أصحابلغٌبمفمن   ظليل غري يف األرِضثوى ضاحياً
 :)١(وقال الطِّرماح.  للشمسبارزاً: معناه

 وبات يراعيين على غري موعٍد  ى ا وجيوعـ يضحٍةرفْو قَـأخ
 :  بن مروانميدح عبد امللك:  )٢(وقال جرير

بعوال ضواحي الفروِعاِتش   ِع فما شجراتيف قريٍشيصك  
 :  )٣(وقال اآلخر

  هاماتهاتدع اجلماجم ضاحياً  ِقلَخفِّ كأا مل تـ األكهلْـَب
يقول اهللا عز : جاء يف احلديث. دع األكف وكيف األكف: بلْه األكُف: معىن

 وال خطر ،مسعت  وال أذن، عني رأتأعددت لعبادي الصاحلني ما ال((: وجل
فدع ما اطلعتم عليه، : معناهف .)٤())طلعتم عليها ما هلْ ب ذخراً،على قلب بشر

بله ينصب ا وخيفض، فمن نصب ا جعلها : قال الفراءو. وكيف ما اطلعتم عليه
 :ومن خفض ا جعلها مبرتلة الصفات اخلافضة، وأنشد يف النصب مبرتلة دع،

فَواِد اجلمشي لْبةَلَّ اِجلهجإذا غَ  با الن ميشي القَطوفبهداةُى احلُن  
 : )٥(وقال أبو زبيد. معناه دع اجللة النجبا: قال الفراء

 ودِّ آونةًـ الِلـ أهاِلـ أثقمحالُ  عسا أَ مهلْمنِّي ب  اجلهدعطيهمأُ
جاء بكل  :ريِح، معناهجاء بالضح وال :وقال أبو عبيدة. أسع  فدع ما:معناه

الشمس على ما مضى من :  أن يكون الضح:ختيارالوا .الرباز الظاهر: شيء، والضح
.  إالهة: الضح ، ويقال هلا: يقال للشمس وللشمس أمساء ، :قال أبو بكر .التفسري

 : )٦(قال الشاعر
                                     

 .٣٠٧ديوانه ) ١(
 . ان ال ورق عليهادالبادية العي: الدقيقات، والضواحي: العشاو. ٩٠ديوانه ) ٢(
 .٢٤٥كعب بن مالك، ديوانه ) ٣(
 .٢٠٣، شواهد التوضيح والتصحيح ١/١٥٤، النهاية ١/١٨٥غريب احلديث ) ٤(
 .١٠٩شعره ) ٥(
نائحة عتيبة كما يف ذيب األلفاظ : بنت عتيبة بن احلارث بن شهاب الريبوعي، ويقال) ٦(

٣٨٧. 
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 ؤوباـ أن تةَـلنا إالهـفأعج
 : قال الشاعر.الغزالة: ويقال هلا

ترفْشِدن هام الركاِئِك الرِِّاِتر  توضحيف قَن بعدما الغزالِةِنر  
من املشرق   اجلارية، ألا جتري:ويقال هلا.  والسراج،البيضاء: ويقال للشمس

 : )١(الشاعر  طلعت ذكاء، وقال:كَاء، يقالذُ: ويقال هلا. إىل املغرب
 اـدمـ بعداًـ رثيالًقَفتذكَّرا ثَ   ميينها يف كافراُءـك ذُتـألق

املنضود،  :بيضهما، والرثيد:  الظليم والنعامة، والثقل:فتذكرا، يعين: هـلقو
 :)٢( قال الشاعر.  لصفائها وإشراقها؛نةوج: ويقال للشمس. الليل: والكافر

 يبادر اآلثار أن تؤوبا  وحاِجب اجلونة أن يغيبا
: ويقال هلا. براٌح: اهل ويقال. طلعت بوح: بوٌح، يقال: ويقال للشمس أيضا

 : )٣( قال الشاعر،مهاةٌ
 مـ رجي ربالمـلو الظَّـمث جي  ورـا منشـاعهـع شاٍةـمبه

*** 
 وقولهم زارني ُفالٌن

قال ابن . امليل :، وهو مأخوذ من الزور، والزورمال إيلَّ: معناه : قال أبو بكر
 : )٤(مقبل

وِر إذا ِخروٌءفيها دأجـنفي  فنا من الز ـا كَراِكروازضرةٌـ مب 
 :واملضربة. األوساط: واألجواز. اجلماعات، واحدها كركرة: الكراكر

قال امرؤ . زوراء مليلها: ويقال للقوس. االمتناع واالعتراض: والدروء. املوثقة
 :)٥(القيس

                                     
 . ٣٤، وحلية احملاضرة ٤٩ثعلبة بن صعري املازين كما يف إصالح املنطق ) ١(
 .٣٨٨اخلطيم الضبايب كما يف ذيب األلفاظ ) ٢(
 . ٣٩١أمية بن أيب الصلت، ديوانه ) ٣(
 . ٨٩ديوانه ) ٤(
.  يدخل كفيه يف القتر، وهي بيوت الصائد:أي. "متلج كفيه يف قتره": وفيه. ١٢٣ديوانه ) ٥(

 .غري منحن على الوتر عند الرمي: ناةوغري با
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مفَّ كَرٍجـخـ مِهـين ستِره 
 ِرهـتى وـاة علـانـريبـغ

 ين ثُــن بـ م راٍمبِّرٍلــع 
 ٍمــشن نـ م زوراَءارٍضـع

 :)١( وقال الراجز
جدـَ املنبدرولَـَلى بـودون لي  ى عن هوانا أزدس مـهدر 

 :وقال انون. املائل: الواسع، واألزور: السمهدر
ـا أوليِتــ مبٍنـْثومـيِثين ومب 

رِوألزهيـرهـا تكـ عم ـنيوب
  تذوب كادت عليِكد قَمن الوجِد

 ينـ ما وصلتلِك اهللا إين واصلٌ 
  وإنينواًـ عف ما أعطيِتوآِخذُ

  فإاعاعاًال تتركي نفسي شـف
 :)٢( كربيوقال عمرو بن معد. املنتشرة الرأي: النفس الشعاع

ِرـْصويفر محـ والهزرقز ـدين إذا مـأيوع  ورهـ عنا غبت 
وترى الشمس إذَا طَلَعت تزاور ال اهللا عز وجل وق. والزرق مائلة: معناه

قرأ أهل : أربعة أوجه ويف قراءة تزاور. متايل: معناه  )٣( عن كَهِفِهم ذَات اليِمِني
وقرأ الكوفيون تزاور بتخفيف . الزاي احلرمني وعامة أهل البصرة تزاور بتشديد

 ،فمن قرأ تزاور أراد تتزاور. رأ قتادة تزوروق. تزاور )٤(وقرأ أبو رجاء. الزاي
 .يزوار  أخذه من ازوار،ومن قرأ تزوار.  فحذف أحدمها،اجلمع بني تائني فاستثقل
 : )٥(عنترة  قال. حيمرمحرا على وزن ،تزور، أخذه من ازور يزور ومن قرأ

 ِهاِنلبن وقع القنا بـاْزور مـف ِمحـحم وتبرٍةـ بعكا إيلَّـوش
 :)٦(وأنشدنا أبو العباس: قال أبو بكر

                                     
 ).مسهدر( كما يف اللسان ،أبو الزحف الكليين) ١(
 . أخل به ديوانه بطبعتيه) ٢(
 .١٧آية : سورة الكهف) ٣(
، طبقات ١/٦٢تذكرة احلفاظ . (هـ١٠٥هو عمران بن تيم العطاردي، تابعي، تويف ) ٤(

 ). ١/٦٠٤القراء 
 .٢١٧ديوانه ) ٥(
، ١٨٦: ، أو أليب حية، شعره١٨١: ، أو البن أمحر، شعره٣٣لعدواين، ديوانه لذي األصبع ا) ٦(

 . كثرة الذهاب وايء: وذب الرياد. ٧٨٤ ئأو لعبد من عبيد جبيلة كما يف الآلل
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تزورـْط عين وتى دوين احلُوـجر 
 رـَ النظسـإذا ما خوِلذب الرياِد 
 ورك البصرـا بـني ملـوالواحد اثن

أمشي على أخرى من الشجِرفصرت 

  قد جعلَت يا عيساُءما للكواعِب
 واٍب مغلَّقٍَةقـد كنت فَتـاح أب

 فقد جعلت أرى الشخصني أربعةً
ى رجلني معتدالًـ أمشي علوكنت 
 .تزوار، جعلوه مبرتلة تحمار وتصفار: الذين قرأواو

* * * 
 ًةَيْلما يساوي َط: وقولهم 

يشد يف   قطعة حبل:الطلية: اختلف الناس فيه فقال بعضهم :قال أبو بكر
: يته حبل يشد يف طُلْية احلمل، وطل:الطلية: بعضهموقال . واجلدي رجل احلمل

 : )١( ويقال يف اجلمع طُلى، قال ذو الرمة،يقال للعنق طُلْية. عنقه
لى األعناِق وطٍُبِلطْعن متضطرب   لَّـأضِبلْاً كَـ راعيهـَ صٍةيراد 

 : )٢(وقال بعض العرب
وناألعِنيلَج الصِّوارا البقر  

 ا فزاراـ بنملَا أَــإذا منن
 لقد كُنا نعـيش ا ِقصارا

 الها ذي بقر طُاَءـ ظبسلنب 
 ٍمع خيال ن إنّلليلَأحـب ا
 ا أمست ِطواالًـيامنلـئن أ

قال . ىل طُ: ويقال يف اجلمع،الة طُ:يقال للعنق: وقال الفراء وأبو عمرو
 : )٣(األعشى

هاالت طُ حني مالتباًرمن الليل ِش  مىت تسقا بعدمن أنيا ه جٍةع 
ما يساوي طلية من هناء يطْلى ا : ما يساوي طَلْية، معناه: وقال ابن األعرايب

 .البعري
* * * 

 ما في الدَّاِر ديَّاٌر: وقولهم
وقَالَ نوح ربِّ ال :  ما يف الدار أحد، قال اهللا عز وجل:معناه: قال أبو بكر

                                     
 .١٢١ديوانه ) ١(
 . لبعض العرب١٩٧الثالث فقط يف شرح القصائد السبع ) ٢(
 .٦٠ديوانه ) ٣(



 ١٩٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)٢(وقال جرير .اً أحد:معناه، )١( اِفِرين دياراتذَر علَى اَألرِض ِمن الكَ
 ارـّا ديـ سـ ليلدٍةــوب  ارـوهلا األبصـ يف جمهقـتنش

أنشدنا أمحد بن  :يب، قال أبو بكرِر وما يف الدار ع،ما يف الدار أحد: ويقال
  :حيىي

وهيالتراِبجوالِنـ بف أُ   لعوبميأمنِكم الدار ىـالِبلَها  غري 
ا بعداحليِّ منِك بِني ٣( عريب(  ساِبسبمل ي صبحثاوياًمِس ومل ي  

 :  )٤(وقال عبيد بن األبرص
 وبـالذنـ فياتبِِــطَّفالقُ

 ِين فـالقليبقَـرفـذات ِف
 ريبـع مـس ا منهـلي

  ملحوبِهـن أهلـ مرـفَأقْ 
 اتـبـلـ فثُعيسـراِكـف
 رِبــا ِحــ فقفةُردـعـف

 : )٥( قال الشاعر.ما يف الدار كتيٌع:ويقال
 راعاًـ فاحتملوا ِس احليأجد  نوا كتيعـع إذ ظَالداِرـا بـفم

 : )٦(وقال اآلخر
  سلمى من دوِنوكم من غائٍط  ه كتيعـ ب ليسنِس اُألِلـقلي

 : )٧( قال الراجز.يوِئما بالدار طُ: ويقال
يـسا إنـِجن ـال الـوال خ  يـِوئـس ا طُـ ليلدٍةـوب 

 : )٨( قال الشاعر.ٌرفْ، وما بالدار شيٌجب، وما بالدار ِديوِرما بالدار طُ: ويقال
وال منهمما دام من ن ِلسفْنا شفواهللا ما تنفك منا عداوةٌ  ر 

                                     
 .٢٦آية : سورة نوح) ١(
 .١٠٢٩انه ديو) ٢(
 .١/٢٥٠بال عزو يف أمايل القايل ) ٣(
 .١٠ديوانه ) ٤(
 .١٢٩بشر بن أيب خازم، ديوانه ) ٥(
 ).دمشق (١٣٣، )بغداد (١٤٢عمرو بن معدي كرب، ديوانه ) ٦(
 .٣١٩العجاج، ديوانه ) ٧(
 .٢٣أبو طالب، ديوانه ) ٨(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ١٩٤ 

 وما ،ٌميِرأَ  وما بالدار،ل، على مثال فاِعٌمرِِ آ، وما بالدارٌمِرويقال ما بالدار أَ
 : وما بالدار إرمي، قال الشاعر.ميٌّريبالدار أَ

 م بعدهنا األرضثِْر وتلك القرونُ  م عليها منهم أِرسـحا يـفم
 ،اٌبربالدار كَ  وما،يٌّ وما بالدار داِر،وٌري وما بالدار د،ما بالدار وابٌر: ويقال

وما ا نافخ .  ناٍرنافخ ما بالدار: وكذلك يقال. ا أحدما : ، أيوما بالدار عٌني
والتامور ينقسم يف اللغة على ستة  .أحد ، أي ما اما بالدار تاموٌر: ويقال . ضرمٍة
  بن بن اخلطاب عمروموضع األسد الذي يسكنه، سأل عمر: التامور يكون: أقسام

والتامور  يف تامورته،هو أسٌد : فقال )١(معدي كرب عن سعد بن أيب وقاص
 :)٢(قال الشاعر . صومعة الراهب:ويكون التامور. والتامورة معنامها واحد

 ِل متبتِّورٍةرـ صِهـ اإللدـعب
 ِلزـنتاموره ِبـن تـ ممـوهل

 ٍبـ راهمطَـدو ألشـلو أا تب 
  حديثهاحسِنوا ـدنا لبهجتهـل

 : )٣( قال الشاعر.ويكون التامور الدم
ـهم تأبياتاملنذِرِسـ نفامور   نبِّئْتـ أن بين سحلواـ أدخٍمي 

يف  حرف: "العرب تقول:  القلب، مسعت أبا العباس يقول:ورمويكون التا
ما يف : املاء، يقال: ويكون التامور. أي يف قلبك". تامورك، خري من ألٍف يف كتابك
ما يف الدار : كقوهلم أويل أحدبت ويكون التامور. الرِكية تاموٌر، أي ما فيها ماء

 : اإلبريق، وأنشد:التامورة: أبو عبيد وقال. تامور، أي ما فيها أحد
 ورةٌــامـا تــوإذا هل  )٤(هاـرابـ لشةٌـوعـرفـم

                                     
، نكت ١/٩٢األولياء حلية . (هـ٥٥صحايب، وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة، تويف ) ١(

 ). ١٥٥يان ماهل
أرفع الناس يف مراتب العبادة يف اجلاهلية، : رورةوالص. ٢٨: ربيعة بن مقروم الضيب، شعره) ٢(

ومن األمساء احملدثة اليت قامت مقام األمساء اجلاهلية، : "١/٣٤٦قال اجلاحظ يف احليوان 
 ". صرورة: قوهلم يف اإلسالم ملن مل حيج

 . ٤٧جر، ديوانه أوس بن ح) ٣(
 .١٧٧، ديوانه ىلألعش) ٤(



 ١٩٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

* * * 
  عليناْقسَِّبال ٌت:وقولهم

مأخوذ من البسوق،  وهو.  ال تطَول علينا:معناه: قال األصمعي: قال أبو بكر
يقال بسقت النخلة، وبسق . )١(والنخلَ باِسقَاٍت :ل، قال اهللا عز وجلوهو الطو

 :)٢( أنشد أبو عبيدة.عليه  إذا طال :فالن على فالن
قَـَسبزارهـ فٍَسـى قيـ علت

ارهــى املهـلـ عنـِأو املس
 لهمـذين بفضـن الـا ابـي 

  على البطيِءواِدـ اجللَـفض
 :أنشد أبو العباسو

 قاٍتـ باسرـِا حظائـ لنإنَّـف  )٣(اـاملينـ الع ربِِّهللا ااَءـعط
* * * 

  من َصاِفٍرهو أجبُن: وقولهم 
يصفِّر   الرجل الذي:الصافر:  )٤(قال املفضل بن حممد الضيب: قال أبو بكر

 :)٥(الرمة قال ذو.  ويفزع من كل شيء، فهو خياف كل شيء،للفاجرة
 ار صفّلي كلَّقْ تاَءـ كورهاًبلْكَ
  بالناِر الوجعاَء شيطَن قابٍسـم

 مكُخاِئإأرجو لكم أن تكونوا يف  
  كان آتيها صفرياًابتـا أجـمل

إذا مسعت  معىن هذا أن امرأة كان يصفر هلا رجل للفجور، فتأتيه: قالوا
أنه ذلك الرجل،   فجاءته، وهي ترىا، فصفر هل،صفريه، ففطن زوجها لذلك

                                     
 .١٠آية : سورة ق) ١(
ونسب إىل أيب نوفل يف . قال ابن نوفل البن هبرية:  من دون الثاين وفيه٢/٢٢٣ااز ) ٢(

 ). بسق(واللسان . ٢٦/١٥٣تفسري الطربي 
لى ناعمات، وال شاهد فيه ع:  وفيهما١٢٤ وشرحها ٧٣للمرار بن منقذ يف املفضليات ) ٣(

 . هذه الرواية
: ، األنباه٧١مراتب النحويني (هـ ١٧٨هو صاحب املفضليات وأمثال العرب، تويف حنو ) ٤(

٣/٢٩٨.( 
 .احلمقاء: والورهاء. ١/١٧٩: ومها للكميت بن زيد يف شعره. أخل ما ديوانه) ٥(
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، اِرفَّقد قَلَينا كل ص: يصفر قالت ر هلا الرجل كما كانفشيطها مبيس معه، فلما صف
 .قد قلينا كل زاٍن وعففنا: أي

 ما يصفر من الطري، وقال :الصافر: أجنب من صافر يف قوهلم: وقال األصمعي
الكواسب الصوائد ألهلها :  ألنه ليس من اجلوارح، واجلوارح،صف باجلنبإمنا و .

وما :  أي كاِسبهم، قال اهللا عز وجل،أهله رحةفالن جا: يقال: وقال أبو عبيدة
كَلِِّبنياِرِح ماجلَو م مِّنتلَّمع  )ِرح الرجل: ويقال. )١وكذلك .  إذا كسب،قد ج

 :يصف فرسا  قال الشاعر.الفرس قد جرح
املضيِق من غمِّوخيرج وجيرح   مطروداًويسبق طارداً ويلحق  

: جترح فالن، إذا كسب، قال اهللا عز وجلقد ا: ويقال. يكسب ويصيد: أي
يِّئَاِتوا السحرتاج الَِّذين ِسبح أَم )٣(األعشى وقال، )٢(: 

القوِم ِإذا اجلاين اجترح ٍة  أيديبعن ذي كُر وهو الدافع 
 :)٤(وقال طالب بن أيب طالب

 اذلواأال إن كعباً يف احلروب خت  فأردتهم األيام واجترحوا ذَنبا
 .واكتسبوا: معناه

* * * 
 ما في الدار صافر: وقولهم

 فمعىن صافر:ما يف الدار شيء يصفَر به، قالوا: فيه قوالن؛ يقال: قال أبو بكر
سر : وسر كامت معناه، ماء مدفوق: ماء دافق، فيكون معناه: مصفور، كما يقال

 :لشاعرقال ا. أحد ما بالدار:والقول الثاين أن يكون املعىن. مكتوم
 خـلت املنـازل مـا ا  )٥(ممـن عِهـدت ن صاِفر

                                     
 .٤آية : سورة املائدة) ١(
 .٢١آية : سورة اجلاثية) ٢(
 . ١٦١ديوانه ) ٣(
 .٢٠٨داد األض) ٤(
 . بال عزو) صفر(اللسان ) ٥(



 ١٩٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

* * * 
 ما في قلبي من الشيء َحزَّاٌز: وقولهم

 :)١(قال الشماخ. ما يف قليب منه حرقةٌ وحزن: معناه : وقال أبو بكر
من اللوِم حامز اززةً  ويف النفس حربع فلما شراها فاضِت العني 

 :)٢(األعشى قال. فالن ِضغٌن وحقد وِترةٌ ووغٌْم ووغٌْريف قليب على : ويقال
على الوغِْم يف قومـِه  فيعفـو إذا شـاَء أو ينتقم يقـوم 

 :)٣(قال نصيب. يف قليب عليه تبلٌ: ويقال 
على حني شاب الرأس واستوسق 

 العقلُ
 أمن أجِل ليلى قد يعاودين التبلُ

 :)٤(قال ذو الرمة. يف قليب عليه ذَحلٌ: ويقال 
بال إحنٍة بني النفوِس وال ذَحـل
 وفترنَ من أبصار مضروجٍة نجِل

 ـهأن يقتتلن حـاولن إذا ما امرؤ 
 تبسمن عن نوِر اَألقاحيِّ يف الثرى

 :)٥(قال األعشى. يف قليب عليه ِغمر: ويقال
 هومـن كاشٍح ظاهـٍر ِغـمر  إذا مـا انتبسـت لـه أنكَرنْ

 :قال الشاعر. يف قليب عليه ِدمنةٌ: ويقال
 قـريباً إذا مـا قيـلَ هذا قريبها
 )٦(بسلِمك لوال أنت طالَ حروبها

 وكم من بعيِد الداِر قد صار عندنا  
 ومن ِدمـٍن داويتهـا فشفيتهـا

 :)٧(وقال اآلخر
املـاَء إال بـدم علـى دمنــٍة  وال يشـرب فـىت ال يبيت 

                                     
 . شديد: وحامز. باعها، فهو من األضداد: وشراها. ١٩٠ديوانه ) ١(
 .٣١ديوانه ) ٢(
 . كمل: واستوسق. ١١٥: شعره) ٣(
 .واسعة: ومضروجة. ١٤٤ديوانه ) ٤(
 . ١٦ديوانه ) ٥(
 .٢٧٣الثاين فقط بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٦(
 .٤/١٦١بشار، ديوانه ) ٧(
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أنشدنا أبو  .يف قليب عليه حِسيفَةٌ وحِسيكَةٌ وكَِنيفَةٌ وسِخيمةٌ، أي حقد: ويقال
 :)١(العباس وإبراهيم احلريب

عند احملفظاِت الكتائف ٢(وترفض( هنفس اِحلس الذي ال متلك أخوك 
 :وأنشدنا أبو العباس يف احلزاِز واحلزازِة

 د العزبفأنت احلاللُ احللـو والبار
صعب هكبرثقيـلٌ على األعـداِء م 
بمن القوِل ال جايف الكـالِم وال لَغ 
اجلنب هصـاحب مخبـوٍف إذا ما ض 
باجلَـد فَّانُ والبـلدإذا اجتمع الش 
الرطب نالبارِح الفَن حتت ٣(كما اهتز( 

 إذا كـان أبناُء الرجـاِل حزازةً 
 مـنه لنا جانبوجـانب يلـني 

ـٍِّين بـه خيـبِّرين عمـا سـألت 
 وال يبتِغىي أمنـا وصاحب رحِلِه
 سريع إىل األضياِف يف ليلِة الدجى
 وتأخـذه عنـد املكـارم هـزةً

* * * 
 ال ُتَجلِّح علينا: وقولهم

مأخوذ من  معناه ال تكاِشف، وهو: فيه قوالن؛ قال بعضهم: قال أبو بكر
: ويروى عن ابن األعرايب أنه قال. انكشاف الشعر عن مقدم الرأس: لَجلَحالَجلَح، وا

هو مأخوذ من : املفارقة واملخالفة، وقال ال تشدد وتقم على: ال جتلح علينا، معناه
إذا كانت تصرب على الربد، وتقضم عيدان الشجر اليابسة حىت  ناقةٌ جماحلٌ،: قوهلم
 .لبنها يبقى

* * * 
 َفْحُت عن ذنب فالنقد َص: وقولهم

. عنقي صفحةَأعرضت عنه، وولّيته صفحةَ وجهي أو : معناه: قال أبو بكر
                                     

، ١/٨٦طبقات احلنابلة . (هـ٢٨٥إبراهيم بن إسحاق احلريب، من شيوخ أيب بكر، تويف ) ١(
 ). ٥/٣٢٠، الوايف ١/١٤الوفيات فوات 

 . املغضبات: واحملفظات. ٥٥، ديوانه ناللفظ م) ٢(
مسه  وا، العبسيِبغوهي أليب الش.  رواية عن أيب بكر بال عزو٢/٣األبيات يف أمايل القايل ) ٣(

 ١/٢٦٣وقال التربيزي يف شرح ديوان احلماسة . ٦٢٩ ئآلللة فيما ذكر البكري يف ارشكِْع
". لألقرع بن معاذ القشريي: هو أليب الشغب العبسي، وقال أبو عبيدة: قال أبو رياش"

 . الريح احلارة: والبارح. الريح الباردة: والشفان. خطل الكالم وفساده: واللغب
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 :)١(قال كثري
 من الصمِّ لو متشي ا العصم زلَِّت

 نها ذلك الوصلَ ملَِّتمفمن ملَّ 
تضرأع كأين أنادي صخرةً حني 
 صفوحاً فما تلقـاك إال خبيـلةً

 .عرضتيه ها فال يرى إال جانبه، وهو إحدىتعرض عنك بوجه: معناه
* * * 

 وقولهم أخزى اهللا فالنا
األصل فيه أن  :قال أبو العباس. معناه أذله اهللا وكسره وأهلكه: قال أبو بكر

 :)٢(قال ذو الرمة. يفعل الرجل فعلة يستحيي منها، وينكسر هلا، ويذل من أجلها
با غَض ًمن يابِس الطرِف خملوطا  ـزجولـِتِهخ عنـد هكَترايةً أد 

وهلك  خزي خيزى خزاية، إذا استحيا، وخزي خيزى ِخزيا، إذا انكسر: يقال
 .وذل

* * * 
 ال َجَرَم أنك محسن: وقولهم

حمالة، مث كثر  البد وال: كان األصل يف ال جرم: قال الفراء: قال أبو بكر
ال جرم أنك : يقولون ، فصارواحقا: استعمال العرب هلا حىت جعلوها مبنـزلة قوهلم

ال جرم : جبوابات األميان، فقالوا حقا أنك حمسن، وأجابوها: حمسن، على معىن
قال اهللا عز . إليك، وال جرم ما أُحِسن إليك ألحسنن إليك، وال جرم ال أحسن

 وقال بعض. حقا أن هلم النار: ، فمعناه)٣( ال جرم أَنَّ لَهم النار: وجل
ال يجِرمنكُم و :كسب ، قال اهللا عز وجل: ومعىن جرم. ردٌّ لكالم) ال: (ينيالنحو

 :قال الشاعر. يكسبنكم وال حيملنكم بغض قوم وال: ، معناه)٤(  شنآنُ قَوٍم
 نصبنا رأسـه يف رأِس جـذٍع  )٥(مبا جرمت يداه وما اعتدينا

                                     
 .٩٧ديوانه ) ١(
 .١٠٣ ديوانه )٢(
 .٦٢آية : سورة النحل) ٣(
 .٨آية : سورة املائدة) ٤(
 .  بال عزو٥/٢١٣، والبحر احمليط ٩/٢٠القرطيب ) ٥(
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 :وأنشد الفراء. مبا كسبت : معناه
 يأيها املشتكي عكْالً وما جرمت  )١(ائِل من قتٍل وإبآِسإىل القب

قال . حققت جرمت إذا: حق، من قوهلم:معىن جرم: وقال بعض النحويني
 :)٢(الشاعر

 ولقد طعنت أبا عيينة طعنـةً  جـرمت فَـزازةُ بعدها أن يغضبوا
: معىن علىجرمت فزارةَ بعدها، : ورواه الفراء. حققت فزازة الغضب: معناه

فالن فالنا بألف،  أكسب: يقال: قال أبو بكر. أكسبت الطعنةُ فزارةَ الغضب
وقال مجاعة من النحويني يف . الياء وكسب فالن فالنا ماال بغري ألف يكسبه بفتح

جرم أن : رد لكالم، مث ابتدأ فقال) ال(، ال جرم أَنَّ  لَهم النار: قولـه عز وجل
 ال: يقال: ويف ال جرم ست لغات. أكْسب كفرهم أن هلم النار: معىن لىهلم النار، ع

اجليم وتسكني  جرم أنك حمسن، وهي لغة أهل احلجاز، وال جرم أنك حمسن، بضم
ال ذا جرم أنك : يقولون وبنو عامر. ال جر أنك حمسن: وبنو فَزارة يقولون. الراء

 : )٣(قائم، أنشد الفراء
نَّ اليوم هدراً صادقاَألِهدر  مرإن ِكالباً والِدي ال ذا ج 
مى ذي الشقا شيِق اللَّههدر املعن 

عبيد وروى .  ذا جرم أنك حمسنن ذا جرم أنك حمسن، وال عال أنْ: ويقال 
 .أنَّ هلم النار، على وزن َألكْرم َألجرم:  عن أيب عمرو )٥( عن هارون )٤(قيلعابن 

* * * 
                                     

 .مل أقف عليه) ١(
 وشرح أبيات ،١/٣٥٨ كما يف جماز القرآن ، أو لعطية بن عفيف،أليب أمساء بن الضريبة) ٢(

 . ٣١٣ واالقتضاب ،٢/١٣٤سيبويه البن السريايف 
 ،مررا كالصد ه:ورواية الفاخر للبيت الثاين،وهو ال يستقيم يف الرجز . ٢/٩ معاين القرآن )٣(

 . وما يستقيم. هدرا يف النعم:.. ٤/٣١٣ورواية اخلزانة 
 ).١/٤٩٦طبقات القراء . (هـ٢٠٧راو ضابط صدوق، تويف ) ٤(
، طبقات القراء ٣٢ الرتهة. (هـ٢٠٠هو هارون بن موسى القارئ النحوي األعور، ت ) ٥(

٢/٣٤٨ .( 
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 قد وقع القوم في َوْرطة: موقوله
 اجلبل، يشق على أُهِوية تكون يف رأس: الورطة: قال األصمعي: قال أبو بكر

وقعت يف الورطة فلم ميكنها  تورطِت املاشية، إذا: يقال. من وقع فيها اخلروج منها
 :يذكر إبال )١(أن خترج ، قال طفيل

لْقَعِوراطٌ وهي بيداُء ب عورو  طريق أنههتاب السهِل حتِسب  
تورطت : يقال .الوحل تقع فيه الغنم فال ميكنها التخلص: الورطة: وقال غريه

وقال . شدة يقع فيها اإلنسان الغنم، إذا وقعت يف الورطة، مث ضِرب هذا مثال لكل
 :بقول الراجز اهللكة، واحتج: الورطة: أبو عمرو

طَهرٍير ومالق من ضرِب نإنْ تأِت  )٢(تيوماً مثلَ هذي اخلُطَّه  
الكسائي  هذه قامت، وهذي قامت، حكى: مخس لغات، يقال" هذه"ويف 
 : )٤( وقال احلارث بن ظامل،)٣( ال تقْربا هِذِه الشجرةَو عن العرب

منها املقـادم ذه  وثالـثةٌ تبيـض ـْين  بـدأت ـذي ثَم أَث
 : )٥(وقال نصيب

ر ما اليوم من غدبكت شجوها مل تد  وأدري فال أبكـي وهـذي محـامةٌ 
 : )٦(وقال انون

 لليلى إذا ما الصيف ألقى املراسيا
 وهذي النوى ترمي بليلى املراميا

 وخـبرمتـاين أنَّ تـيمـاَء منــزلٌ
تقد انقض فما لشهوِر الصيِف أمست 
 :وأنشدنا أبو العباس أمحد بن حيىي

                                     
 . مستوية: وبلقع. ٨٩ديوانه ) ١(
الشاعر هو األمحر : وهم حمقق الفاخر إذ قال وقد). ورط( واللسان ١٨بال عزو يف الفاخر ) ٢(

 . كما يف الزاهر
 .٣٥ آية: البقرةسورة ) ٣(
، األغاين ١٩٢احملرب . (واحلارث بن ظامل املري من فتاك العرب يف اجلاهلية. ٣٧٥: شعره) ٤(

 ). ٣/١١٥، اخلزانة ١١/١٢١
 . أخل به شعره) ٥(
 .٢٩٣ديوانه ) ٦(
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 زفْرٍة قد أَطَلَِّتفـمن لغـٍد من 
قُتضاليت تبقى اليت قد ت ١(ِتلَّو( 

هذي زفرةُ اليوِم قد مضت خليلي 
 نينلْت قَنَدص لو قَراٍتـن زفـوم

طىيء،  ثبات الياء، وهاتا قامت، لغةإهِذ قامت، بكسر الذال من غري : ويقال
 : )٢(قال حامت الطائي

 إن كـنت كـارهة لعيشـِتننا  ـاتـا فحـلِّي يف بـين بدِره
 :تا قامت ، وأنشد: وروى هشام. ِذه قامت، وِذي قامت: ويقال

 خليلي لوال ساكن الداِر مل أقم  )٣(بتا الداِر إال عابر ابن سبيِل
* * * 

 فالن َذِرُب اللساِن: وقولهم
وهو عيب : قال فاسد اللسان،: معناه: مسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر

قد ذِربت معدة الرجل تذرب  :قد ذَِرب لسان الرجل يذْرب، ويقال: وذم، يقال
 :)٤(قال الشاعر. ذَربا، إذا فسدت

 وأَصـِرف عنـكم ذَريب ولغيب
 خياف الضيم بني حشاً وِخلِْب

 أملْ أَك بـاذال ودِّي ونصـري 
 وأجعـلُ كـل مضطهٍد أتاين

: هذا واللغب يف غري. الكالم الفاسد: بالردئ من الكالم، والذر: اللغب
 :قال اهللا عز وجل قد لَغب الرجل يلغب لُغوبا، ولِغب يلغب لَغبا،: اإلعياء، يقال

وبا لُغا ِفيهنسموال ي)٦(وقال الشاعر ،)٥( : 
ٍب عليِك وال لُغوبصجـزاِك اهللا داراً ليـس فيهـا  أذى ن 

 : يف الذرب )٧(وقال اآلخر
                                     

 .٢/٢٨٧ومها بال عزو يف أمايل القايل . أظلت:  وفيه٨٧األول نون ليلى، ديوانه ) ١(
 .٢١٥ديوانه ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 ).لغب( كما يف اللسان ،الزبرقان بن بدر) ٤(
 .٣٥آية : سورة فاطر) ٥(
 . أقف عليهمل) ٦(
 ).ذرب( كما يف اللسان ،حضرمي بن عامر) ٧(
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 ولقد طويتكُم على بلالِتكم  وعلمت ما فيكم من األذراب
قول  وهذا القول الذي مسعت أبا العباس خيرب به، هو. من الفساد: معناه
يرجع إىل معىن  هو احلاد اللسان، وهو: الذرب اللسان: وقال غريمها. األصمعي
 .الفساد

* * * 
 رجٌل َأْبَكٌم: وقولهم

املسلوب الفؤاد الذي ال : أن يكون األبكم: أحدمها: فيه قوالن: قال أبو بكر
قد بِكم : يقال األخرس،: أن يكون األبكم: والقول اآلخر. يعي شيئا وال يفهمه
ونساء بكْماوات وبكْم،  رجال بكْم، وامرأة بكْماء،: ويقال . الرجل يبكَم بكَما
:  فسر املفسرون البكم .)١( ونَصم بكْم عمي فَهم ال يرِجع: قال اهللا عز وجل

الذين يولدون عميا، قال اهللا : دة، والكُمهئاملسلوبو األف :البكم: ويقال أيضا . اخلرس
أمه  الذي تلده: األكمه: قال قتادة ، )٢( وتبِرئ اَألكْمه واَألبرص: عز وجل
قال . إذا عِمي يكمهاألعمى، يقال كَِمه الرجل : األكمه : وقال أهل اللغة. أعمى
 :)٣(رؤبة

 هـرجت فارتد ارتداد اَألكْمِه  يف غـائـالِت اخلائِب املتهتِه
 :وقال اآلخر

عزملا ن هـلْحي نفسي ـوـتا  فَهمث ابيض عينـاه ـَت  كَِمه
*** 

 آما َتِديُن ُتَدان: وقولهم
: الدين: وقال نع يصنع بك،كما تص: معناه: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

غري : معناه، )٤(فَلَوال إن كُنتم غَير مِديِنني: اجلزاء، واحتج بقول اهللا عز وجل
 :جمزيني، وأنشد

                                     
 .١٨آية : سورة البقرة) ١(
 .١١٠آية : سورة املائدة) ٢(
 . الذي يردد يف الباطل: واملتهته. ١٦٦ديوانه ) ٣(
 .٨٦آية : سورة الواقعة) ٤(
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 فـأبـدى وهـو عـريـانُ
 )١(ِن ِدناهـم كمـا دانـوا

ـرالش حـرفـلمـا ص 
 ومل يبـق سـوى العـدوا

 :ازوا، وأنشد أبو عبيدة أيضاجازيناهم كما ج: معناه
 واعلم وأيقن أن َّملْكَك زائـلٌ واعـلم بـأنَّ كما تدين تدانُ

 ،)٢(ماِلِك يوِم الدِّيِن :ومن ذلك قول اهللا عز وجل. ما تصنع تجازى به: معناه
: ويكون الدين. جياوزن ا مالك يوم يدان العباد بأعماهلم أي: معناه: قال قتادة

يوم : معناه  ،)٣(يسأَلُونَ أَيانَ يوم الدِّيِن: حلساب، كما قال اهللا عز وجلا
: ويكون الدين. يوم احلساب: معناه ماِلِك يوِم الدِّيِن: وقال ابن عباس. احلساب

 :)٤(السلطان، قال زهري
كبيننا فَد ٍد يف ديِن عمرٍو وحالتيف بين أَس جبو لئن حللت 

 :الطاعة، كما قال اهللا عز وجل: ويكون الدين أيضا. يف سلطان عمرو: همعنا
ِفي ِديِن املَِلِك اهذَ أَخأْخا كَانَ ِليم )ويكون الدين . يف طـاعة امللك: معناه ،)٥

 وعمل ملا بعد الكَيِّس من دان نفسه (:العبودية والذل، جاء يف احلديث: أيضا
 :)٧(ى قال األعش.فسه وأذهلاد نبمن استع:  معناه)٦()املوت

 ياِل وِص بغزوٍةراكاًِدـِّدين 
  األقـواِلعقـوبةُ  كعذاٍب

  إذ كرهوا الـباب الرِّهو دانَ
ـ بعمث دانتالرِّد بابوكانت   

 :)٨(وقال القطامي

                                     
 .١٥٩ق /٥ ومنتهى الطلب ،٣٤) م(للفند الزماين يف شرح ديوان احلماسة ) ١(
 .١/١٤٣وينظر تفسري القرطيب . ٤آية : الفاحتةسورة ) ٢(
 .١٢آية : سورة الذاريات) ٣(
 .  هو عمرو بن هند بن املنذر:قرية باحلجاز، وعمرو: واد، وفدك: وجو. ١٨٣ديوانه ) ٤(
 .٧٦آية : سورة يوسف) ٥(
 .٣/١٣٤غريب احلديث ) ٦(
 . ١٢ديوانه ) ٧(
 .٥٨ديوانه ) ٨(
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كانت نوار  األديانا  تدينك رمن فؤاِد املقاتلَِتم بعدماك  
. حنن على دين اإلسالم:  كقولك، امللة:كون الدينوي.  حببهاتستعبدك: معناه

 :)١( قال املثقب. احلال والعادة:ويكون الدين أيضا
 ينـ وديداًـه أبـذا دينـأه
ـ عيبقـأما يينـ وال يقيلي 

 يينِض هلا وول إذا درأتـتق
  وارحتالٌلٌّـ ِحِرـ الدهلَّأكُ

 :)٢(وكان أبو عبيدة يروي بيت امرئ القيس
  قبلها من أم احلويرِثكدينك ِلس مبأْباِب الرها أمِّـتوجاِر

ما :  مبعىن،هدني ود،ه ودين،بهما زال هذا دأَ: ويقال.  كحالك وعادتك:أي
 .زال ذلك عادته

* * * 
 يرهاِفَذ بَح الشيَءقد أخذُت: وقولهم

قال و. فار حذْ:وواحد احلذافري. قد أخذت الشيء بأمجعه: معناه: قال أبو بكر
 :احلذفار: وقال أبو عمرو.  اجلنب والناحية من الشيء:احلذفار: بعض أهل اللغة

 :  يصف روضة)٣(الرأس، وأنشد لذي اللحية األزدي
 وِلـ السي خبضيِعةٌـضاِخضخ هاارفَذْـ ِحاُءـ املغَـد بلـق

 . رأسها قد بلغ املاُء:أي
*** 

 ينوِلُلْفَمُ  وقد انصرف القوم ، الجيُشلَّقد انَف: وقولهم
وهو مأخوذ من .  وقد انصرفوا مكسورين،قد انكسروا: معناه: قال أبو بكر

                                     
 ،والوضني للرحل. حنيت ودفعت: ودرأت). بغداد (٤٠ ،)القاهرة (١٩٨، ١٩٥ديوانه ) ١(

 .مبرتلة احلزام للسرح
 .٩ديوانه ) ٢(
ب ِسون.  إىل ابن وداعة اهلذيل٨/٦٠ونسبه ابن سيده يف املخصص . مل أقف على ترمجته) ٣(

باملاء من كثرته، ختضخض  :وخضاخضة).. حذفر( اللسان ،أيضا إىل حاجز بن عوف
 . السائل: واخلضيع
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 :)١( قال النابغة.م يكون يف السيفتثلّ: الفلول، والفلول
  أن سيوفهم فيهم غريوال عيب  الكتائِباِعر من ِقولٌلُن فُ

األرض اليت ال : ء بكسر الفالّ، والِفلّمجع ِف:ول أيضالُوالفُ. ن تثلم: معناه
وكذلك . القوم املنهزمون:  بفتح الفاءلّ، والفَلّمجع فَ: والفلول أيضا. نبات فيها

 :)٢( أنشد أبو عبيدة. إال أن الفل ال واحد له،الفلول مجع اجلمع
  عشرييت إنَّ الرمحِنأخليفةَ لوال فُزينم ِعهوامـأمسى س

 وآذا وحة عن آذاُدْنأنا في َم: وقولهم
ندحت :  السعة، يقال:املندوحة: قال أهل اللغة. أنا يف سعة: معناه: أبو بكرقال 
وقد : (-رضوان اهللا عليهما- لعائشة )٣( سلمةعته، من ذلك قول أم إذا وس،الشيء

أنشدنا أبو . عيه وال تكشفيه باخلروجفال توس: معناه)  فال تندحيهِكلَي ذَمجع القرآنُ
 :العباس أمحد بن حيىي

 ةًع يل سفإن مل تريدي ذاك )٤( عما تريدينا ومندوحةًماالً
 : وقال اآلخر يف مجع املندوحة

 لْـلُ ذُتمم يثُـوركايب حي
 )٥(لْز فَ الداركـوإذا زالت ب

 ٍةـطبن وذو مناديحـذو م
ذْال تـمرههـ تكلداًـ بن 

* * * 
  على فالن بكذا وآذاُتْمَزقد َج: وقولهم

جزمت الشيء وجذمته : قطعت، يقال: جزمت: قال أهل اللغة: و بكرقال أب
من تعلم القرآن مث : (( من ذلك قول النيب .وخذمته وجذذته وحذفته وجذفته

                                     
 .٦٠ ديوانه )١(
 . أصناف من الناس:  وعزين.١٤٠: والبيت للراعي يف شعره. ٢/٢٧٠ااز ) ٢(
، اإلصابة ٨/٦٠طبقات ابن سعد .(هـ٦٢، توفيت هي هند بنت سهيل، زوجة النيب ) ٣(

٨/٢٢١ .( 
 .مل أقف عليه) ٤(
 .  ومل أقف على الثاين،٥/٢٣٠األول بال عزو يف مقاييس اللغة ) ٥(
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وجاء يف . املقطوع اليد: األجذم: )٢(قال أبو عبيدة.)١())نسيه لقي اهللا أجذم
:  معناه)٣())ذان اآلمِةنكم بالترك وقد جاءتكم على براذين جمذَّكأَ: ((احلديث

. غري مقطوع:  معناه،)٤(عطَاًء غَير مجذُوٍذ: وقال اهللا عز وجل. مقطعة اآلذان
 :وقال الشاعر

 واسلميِكيعِم كَي ا فارضرضيت )٥(احلبائال  ذَّج ن  مل ختوين   مللوـف
 :)٦(وقال النابغة. مل نقطع: معناه

نَويوقدفَّ بالصالُاح نار ذُّجتُ باِححبلُ السوقي املضاعف نسجه 
 بعض أهل ىورو.  ألنه قطع عنه اإلعراب؛وإمنا مسي الفعل ازوم جمزوما

مل مسي اجلزم : وسألت أبا العباس: قال أبو بكر. قد جزمت القرية إذا قطعتها: اللغة
يوم مسك يده عن فيه فلم يأكل يف الأَقد جزم الرجل إذا : العرب تقول: جزما؟ فقال

 .  ألنه أمسك عن إعرابه؛والليلة إال أكلة، فسمي ازوم جمزوما
 ًاذيِقبات فالن َو: وقولهم

: يقال.  أو الشديد اهلم، الشديد املرض:الوقيذ معناه يف كالمهم: قال أبو بكر
. قيذقوذ ووو فهو م، ووقذه التعبد،وكذلك وقذه اهلم. ذاقْه وذُه املرض يِقذَوقَ

 : إذا ضربتها، قال اهللا عز وجل،قذاًها و ووقذت الشاة أقذُ، الرجلتوقذْ: ويقال
ُةِطيحةُ والندِّيرتقُوذَةُ والْموِنقَةُ والْمخنوالْم)اليت ختتنق فتموت:فاملنخنقة. )٧ ، 

وال يدُركا، واملوقوذة ذكا :اليت تا، واملتردية، فتموتضرباليت :  وال يدرك ذكا
 .  وال يدرك ذكاا، بئر أو من فوق جبل فتموتتتردى يف

                                     
 .١/٣٣٥ الغريبني) ١(
 . ٣/٤٨غريب احلديث ) ٢(
 .مل أعثر على هذا احلديث) ٣(
 . ١٠٨آية : سورة هود) ٤(
 .٣٩٧ال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٥(
من حوافر : حباونار احلب. حجارة عراض: الدرع، والصفاح: والسلوقي. ٦١ديوانه ) ٦(

 .  يصك احلجر احلجر فيخرج من النار،اخليل
 . ٣ية آ: سورة املائدة) ٧(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٠٨ 

* * * 
 هاِر بالنَّ الكواآَبَكنََّيِرُأل: وقولهم

 بك حىت يظلم عليك ارك برحنك وُألألحزننك وألغمن: معناه: قال أبو بكر
قال . ألن الكواكب ال تبدو يف النهار إال يف شدة الظلمة؛فترى فيه الكواكب

 :  يذكر يوم حرب)١(النابغة
ال النورنور وال اإلظالم تبدو كواِك  إظالمبهطالعةٌ والشمس  

 :  يذكر امرأة)٢(وقال طرفة
ِهـيِرـوتجيري بالظُّ النجم هإنْ رت ـلْوِّـنـد متنـ فقهعه 

 : ون هذا البيتووكان البصريون ير
تبكي عليك٣(ا والقمر الليِل جنوم( ليست بكاسفٍة طالعةٌالشمس  

 ،الشمس طالعة: املعىن: وقالوا.  نصب جنوم الليل والقمر بكاسفة:ويقولون
وكانت العرب إذا أرادت .  حلزا وبكائها عليك،وليست بكاسفة جنوم الليل والقمر

تعظيم مأظلم النهار ملوته:  كثري الصنائع قالوا، عايل املكان، عظيم الشأن رجٍلِكلَه، 
 : يرثي رجال)٤( قال الشاعر.لرياح والربق وبكته ا،وكسفت الشمس لفقده

 هوـجـكي شـ تبريحـال هاِممغَ يف   عـملْ يربقـوال
 ففيه ثالثة ،)٥( فَما بكَت علَيِهم السماُء واَألرض: قال اهللا عز وجل

 وأورث منازهلم وديارهم ، إن اهللا عز وجل ملا أهلك فرعون وقومه:أحدهن: أقوال
م غريهموجنومل يوجد هلم فقد، ومل جيزع عليهم جازع، مل يبك عليهم باٍك،ا  .

فما بكى عليهم أهل السماء وال أهل األرض، :  أن يكون املعىن:والقول الثاين
 على ،)٦( واسأَِل القَريةَ كما قال ، وأقام السماء واألرض مقامهم،فحذف األهل

                                     
 .واءإلق والرواية هنا على ا، من قصية جمرورة٢٢٢ديوانه ) ١(
 . ٥٠ديوانه ) ٢(
 .١٩٢اإلفصاح للفارقي : وينظر يف توجيه إعرابه. ٧٣٦جلرير، ديوانه ) ٣(
 ). أبو صاحل (٢٠٨) سلوم (١٤٣: يزيد بن مفرغ، شعره) ٤(
 . ٢٩آية : سورة الدخان) ٥(
 .٨٢آية : سورة يوسف) ٦(
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فَما بكَت علَيِهم السماُء :  عز وجلهعىن قولم: وقال ابن عباس.  أهل القرية:معىن
ضواَألر: فإذا ،زل منه رزقهنـ وي،له باب يف السماء يصعد منه عمله  إن املؤمن 

والكافر إذا مات مل يبك . هالّمات بكى عليه بابه يف السماء وأثره يف األرض ومص
 : روي البيتوكان الفراء ي. عليه باب يف السماء وال أثر يف األرض

تبكي عليكوالقمرا الليِل جنوم  كاسفةٌالشمس بطالعٍة ليست  
تبكي عليك أبدا أي : نصب جنوم الليل والقمر على الوقت، كأنه قال: وقال

 أي ما دام الشهر ،ألبكينك الشهر والدهر: ما دامت جنوم الليل والقمر، كما يقولون
يس ِجتيك سآ ابنا مسري، وال رممك ما سال أكل: هو كقوهلم: وقال الفراء. والدهر

تيك ِمآجيس، وال ععى الِفزرز،تيك أبداآ، أي ال  بن سعٍدبريةَ وال آتيك ه .
 وما دام الناس يسمرون ،أي ما دام القمر. مر والقمرال آتيك الس: وكذلك يقولون

 .السمر
* * * 

  مارًا هذا آِثافعْل: وقولهم
ه على ـمؤثرا ل: له أول كل شيء، وحقيقة معناهفعا: معناه: قال أبو بكر

 :افعله آثرا ما، وافعله آثر ذي أثري، وأنشد الفراء: فيه لغات، يقال: وقال الفراء. غريه
  أهلو فقلتفقالوا ما تريد )١( ذي أثِريرإىل اإلصالح آِث

 ،أول كل شيء: ، وأول ذات يدين أييٍِّنفعله إثر ذي أثري وأدىن دا: ويقال
وما نراك اتبعك إالَّ الَِّذين هم أَراِذلُنا باِدي : وابتداء كل شيء، قال اهللا عز وجل

 اتبعوك حني ابتدءوا الرأي فرغبوا، ولو بلغوا : أي؛ابتداء الرأي:  معناه،)٢( الرأِْي
 ولو اتبعوك يف ظاهر الرأي،: بادي الرأي بال مهز، أراد: ومن قرأ. خره مل يتبعوكآ

يف ظاهر رأينا، أي : وجيوز أن يكون املعىن. تعقبوا أمرهم وفكروا فيه مل يتبعوك
 . عك األراذل فيما ظهر لنا منهمبات

* * * 

                                     
 . ٥٧ة بن الورد، ديوانه لعرو) ١(
 . ٢٧آية : سورة هود) ٢(
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 ليت فالنا في الحش: وقولهم
 :  موضع اخلالء، أنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب:احلش: قال أبو بكر

  لذاك وأنتما من عوِدعجباً
 )١( يهوِدشِّ وسائره حلَنصفاً

داودـ وأنت م حممودذمم 
ولرعوٍدب قد ي شملسجٍدق  

 البستان، واحتج باحلديث الذي يروى :احلش عند العرب : )٢(وقال أبو عبيدة
 ،إنا أناس يف هذه األمصار: أنه ملا دخل البصرة قام إليه رجل فقال : ()٣(عن طلحة

 وال تكن أول ، فاتق اهللا،ا بيعتك وبيعة أصحابك وأتتن،وإنه أتانا قتل أمري وتأمري آخر
بوا  وقر،ذت فأدخلت يف احلشِخإين أُ: أنصتوين، مث قال: ر، فقال طلحةدمن غَ

 :فاحلش). ك، فبايعت وأنا مكرهلتبايعن ولنقتلن:  مث قالوافي على قَجفوضعوا اللُّ
وإمنا مسي موضع . )٤(شانِح: ، ويقال يف مجعهش واحلَشاحلُ: ستان، وفيه لغتانبال

 السيف، وفيه :واللج.  ألم كانوا يقضون حوائجهم يف البساتني،اخلالء حشا
. اللج اسم مسي السيف به كما مسي ذا الفقار والصمصامة : )٥(قال األصمعي: قوالن
هذا جل البحر :  يف هوله، يقال، ألنه شبه بلجة البحر؛اللج مسي السيف به: ويقال

، حيهذه عصي ور: على قفي، هذه لغة طيئ، يقولون: وقوله. البحروهذه جلة 
 وقرأ )٦(  أَتوكَّأُ علَيهايِهي عص: قرأ ابن أيب إسحاق. عصاي ورحاي: يريدون

 :)٨( وقال أبو ذؤيب،)٧()) فَال خوف علَيِهميدفَمن تِبع ه)) :النيب 
  وأعنقوا هلواهميتركوا هو عرص م جنٍبموا ولكلِّرِّختفَ

                                     
 .مل أقف عليهما) ١(
 . ٤/١٠غريب احلديث ) ٢(
 طبقات ابن سعد . (هـ٣٦طلحة بن عبيد اهللا، أحد العشرة املبشرين باجلنة، تويف ) ٣(

 ). ١٠٩، خصائص العشرة الكرام ١١، ذيل املذيل ١٥٢/ ٣
)٤ (كما يف اللسان ،شان بضم احلاءوح )شحش .( 
 . ٤/١٠غريب احلديث ) ٥(
 .١٨آية : سورة طه) ٦(
 .٣٨آية : البقرةسورة ) ٧(
 . ختطفهم املوت: وخترموا. أسرعوا: وأعنقوا. ١/٢ديوان اهلذليني ) ٨(
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 :)١(وقال اآلخر
 اـيفَة يف قَلَّـم بالصنـويطع

 اـَّيد صداًـم أبـفال أرويت
 دـع يف مبكَوف يب ِعـيط
 بإن مل تثأروا يل من عكَـف

 :)٢(وقال أبو داود. صداي، فقلب األلف ياء على هذه اللغة: أراد
 يـتكم لعلِّـلوين بليـفأب اـَّيوـ ندرجـستأَاحلكم وـصأُ

 ألن العرب ،إمنا فعلت طيئ هذا: وقال الفراء. نواي، فقلب األلف ياء: أراد
:  وهذه داري، فلما قالوا،هذا غالمي: اعتادت كسر ما قبل ياء اإلضافة يف قوهلم

 فقلبوها ياء وأدغموها يف ، وهذه عصاي، طلبوا من األلف ذلك الكسر،هذه رحاي
 . افةياء اإلض

* * * 
 ادين إلى الحدَّ المالئكَةيُسِقَت: وقولهم

قال الشاعر . ادالسجانون، وكل مانع عند العرب حد: احلدادون: قال أبو بكر
 :يف صفة حمبوس بقتل

 بذَّـ مع أنتاد له احلديقولُ )٣(لُـ فقتيملَس أو م غٍدداةَـغ
 :)٤(وقال اآلخر. يقول له السجان: أراد

ا يف األقياِدلُساِئتماذا ذنو  لقد ألفاحلد بني عصابٍةاد  
 :)٥(وقال األعشي

ـإىل جوـ عنٍةنـ حدـمنا ولّلِْمفْ ادهادِصا ياـن ديكُح 
 أن اهللا عز :أصل هذا الكالم: ويقال.  منهاعيعين مخرا، وحدادها الذي مين

                                     
 اللخمي صاحب سجن : عكب: وعكب هو،)عكب(املنخل اليشكري كما يف اللسان ) ١(

 احلربة أو العصا: النعمان بن املنذر، والصملة
 .٣٥٠:  شعره)٢(
 .  بال عزو١/١٤٦أمايل القايل ) ٣(
 . مل أقف عليه) ٤(
 .٥١ديوانه ) ٥(
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 قال أبو جهل ،)١())لَيها ِتسعةَ عشرلَواحةٌ لِّلْبشِر ع)) :وجل ملا أنزل على نبيه 
ما تسعة عشر؟ الرجل منا يقوم بالرجل منهم فيكفه عن الناس، وقال  : )٢(بن هشام

أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوين اثنني، : -رجل من بين مجح- ، )٣(أبو األشدين
 أي فمن يطيق ،)٤( وما جعلْنا أَصحاب الناِر إالَّ مالِئكَةً: فأنزل اهللا عز وجل
 القلة ليقولوا يف : أيوما جعلْنا ِعدتهم إالَّ ِفتنةً لِّلَِّذين كَفَروا: املالئكة، مث قال

 ألن عدد اخلزنة يف ،ِليستيِقن الَِّذين أُوتوا الِكتاب: ما قالوا، مث قال عز وجل
 إذا وجدوا ما معهم موافقا ملا يف وا إمياناويزداد الَِّذين آمنكتام تسعة عشر، 
 هو املنع، قال زيد بن عمرو بن : هو املانع، واحلدد:واحلداد. كتب اهللا عز وجل

 :)٥(نفيل
فإن أبيتم فقولوا دونه حدهلا غري خالقكمإال تعبدون  د 

 تقيس: دونه مانع، فلما قال أبو جهل وأبو األشدين هذا، قال املسلمون: معناه
وقال كعب احلرب . تقيس املالئكة إىل السجانني من الناس: املالئكة إىل احلدادين، أي
ما منهم ملك إال معه عمود ذو  : علَيها ِتسعةَ عشر :يف قول اهللا عز وجل

 .  سبعني ألفار يلقي يف النا، يدفع الدفعة،شعبتني
 َكُت وحاّمَكآيف أهُل: وقولهم

فالن محيم :  القرابة، من ذلك قوهلم:ة معناها يف كالمهماحلام: قال أبو بكر
 :)٦( قال الشاعر.قريب فالن: فالن، معناه

  مبناصٍحهتيما سـلعمرك م ِمـته حبميـ وال أمسيٍقـشقي
 : وقال اآلخر

                                     
 .٣٠آية : سورة املدثر) ١(
 .١١١زول للسيوطي نـأسباب ال) ٢(
 زاد املسري . (كلدة بن خلف اجلمحي: وقال غريه. أسيد بن كلدة: امسه: قال مقاتل) ٣(

٨/٤٠٨.( 
 .٣١آية : سورة املدثر) ٤(
 ). حدد (اللسان) ٥(
 .مل أقف عليه) ٦(
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ـ األحوموالكـ لمه س١(عار( تمِّسا بأخثِرـهنلْ حبتاـهي 
إنا إذًًا لَِّفي : نون من اجلوع، قال اهللا عز وجلوموالك األقرب به ج: معناه
 إنا إذاً: واملعىن.  العناء:السعر:  قال الفراء؛يف السعر ثالثة أقوال. )٢( ضالٍل وسعٍر

ناقة :  اجلنون، واحتج بأن العرب تقول:السعر: )٣(وقال أبو عبيدة. لفي ضالل وعناء
 :)٤( واحتج بقول الشاعرمسعورة، إذا كانت كأا جمنونة من نشاطها،

من الضِميالفؤاِد مسعور نفور  إيلَّبغيض ما مل أُ الظلم صبهب  
 :)٥(جمنون الفؤاد، واحتج بقول اآلخر: معناه

  هزها إذا العيسراَع ا سختالُ بعت من السري م وتوضيعميلٌذَ
. ر مجع سعريعالس:  وأمحد بن عبيد عن أيب عبيدة أنه قال)٦(وروى األثرم
: ةامفالس . )٧( )) ةامة والعة واحلامامتعوذوا باهللا من شر الس: (( وجاء يف احلديث
ختص من كيف : تك؟ أيتك وعامكيف سام: ويقال. القرابة: اخلاصة، واحلامة

 :)٨( قال الراجز،وتعم
أ على الذينسلموا وسِتم هو الذي أنعمنع مى عِتم 

 . وخصت: أي
* * * 

 هذا يوم العيد: وقولهم
والعيد . يوم يعود فيه السرور: يوم العيد معناه: قال النحويون: قال أبو بكر

 العود، :وكان األصل يف العيد.  الوقت الذي يعود فيه الفرح أو احلزن:عند العرب
                                     

 ).سعر(بال عزو يف اللسان ) ١(
 .٢٤آية : سورة القمر) ٢(
 .٤٣٣مل أقف على قولة أيب عبيدة يف ااز، وهي ذا املعىن عند ابن قتيبة يف غريب القرآن ) ٣(
 . مل أقف عليه) ٤(
 . مل أقف عليه) ٥(
تاريخ بغداد . (هـ٢٣٠ألصمعي، تويف أبو احلسن علي بن املغرية، روى كتب أيب عبيدة وا) ٦(

 ). ٣/٣١٩: ، األنباه١٥/٧٧، معجم األباء ١٢/١٠٧
 .٢/٤٠٤النهاية ) ٧(
 .٢٦٨العجاج، ديوانه ) ٨(
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قال . صارت ياء، وانكسر ما قبلها،دا، فلما سكنت الواووألنه من عاد يعود ِع
 ، صارت واوا، وإذاسكنت الواو، وانضم ما قبلها،إذا سكنت الياء: النحويون

سر يم: موسر وموقن، األصل فيه:  صارت ياء، فمن ذلك قوهلم،وانكسر ما قبلها
ومصارت واوا، ، وانضم ما قبلها،قن، ألنه من أيسر وأيقن، فلما سكنت الياءي 

ميزان وميعاد : ومن ذلك قوهلم. لى مياسري أم جيمعون املوسر ع:الدليل على هذا
موزان وموعاد وموقات، ألنه من الوزن والوعد والوقت، : قات، األصل فيهنيوم

 :  قال الشاعر. صارت ياء، وانكسر ما قبلها،فلما سكنت الواو
  عيد قليب من الطويلِةعاد )١(يدِهسا تهبِّن حـْواعتراين ِم

 :)٢(ـذي يعـود فيه احلزن والشوق، وقال اآلخر الوقـت ال:فالعيد هاهنـا
 هادـ فعالُــ اخليافـط هودـا يعـ مةَـي مِرـن ذكـم

 :)٣(وقال تأبط شرا
  وإيراِق من شوٍق مالكيا عيد اِقر طَ على األهواِل طيٍفومرِّ

وروى . يا هند مالك من شوق: ويروى.  ما يعتاده من الشوق واحلزن:العيد
. ما حالك وما شأنك: ومعىن يا هيد.  مالك من شوق وإيراقدييا ه: مروأبو ع
: ومعىن. ما سألوه عن حاله: هيد مالك؟ أي: هـأتى فالن القوم فما قالوا ل: يقال

: طيف اخليال، وفيه قوالن، يقال: والطيف. ما أعظمك من شوق: مالك من شوق
الطيف مصدر طاف اخليال : عيموقال األص. فطي:  فقيل فيه،ففّ فخ،فيأصله طَ

 :)٤(يطيف طيفا، واحتج بقول الشاعر
 فـ يطيالُـ اخلي بك أملَأينَّ عوفـُ وشةٌرـكْ ِذ لكهـومطافُ

اقوالطر:طْ الذي يربالليل، وال يكون الطروق إال بالليلق  . 
* * * 

                                     
 .زوع بال ٢شرح املفضليات ) ١(
 .٢٤٠األعشي، ديوانه ) ٢(
 هو ثابت بن جابر، من فتاك العرب يف :وتأبط شرا. وإيراق من األرق. ١٠٣: شعره) ٣(

 ).١/٦٦، اخلزانة ١٧، املبهج ١٩٦احملرب (لية اجلاه
 .  مصدر شعف أي ولع:وشعوف. ١١٣كعب بن زهري، ديوانه ) ٤(



 ٢١٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

  اهللا فالناًََلقاَت: وقولهم
: قتل اهللا فالنا، وقال: معناه: بو عبيدة قال أ؛فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر

 ، وسافرت،ناولت: من ذلك قوهلم. الثنني، وقد يكون لواحد) لاعفَ(أكثر ما يكون 
لعن اهللا فالنا، قال اهللا : قاتل اهللا فالنا، معناه: ويقال.  وطارقت النعل،وعاقبت اللص

: ويقال. عن اإلنسانلُ: معناه: ، قال الفراء)١( قُِتلَ اإلنسانُ ما أَكْفَره: عز وجل
 ،)٢( قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ: عاداه اهللا، قال اهللا عز وجل: معىن قاتل اهللا فالنا

: معناه: وقال بعض املفسرين. لعنهم اهللا: معناه: وقال أبو مالك. قتلهم اهللا: فمعناه
 : عاداهم اهللا، وأنشد أبو عبيدة

  ما هلم عيالنَ قيس، اُهللاقاتلَ )٣(اِبـن حجـ مِهدِرـ غدونَ
 :)٤(وقال اآلخر

  البواليا الطلولَ اُهللاأال قاتلَ  اخلواليا السننيكراِك ِذوقاتلَ
 :)٥(وقال آخر

عرِض يف صوِن البذلَـك ِبِر اجلَك ما    اُهللا قاتلك عليـــ  أشد 
أرض مأفوكة، : ويقال. وندح ي:معىن يؤفكون:  يقال؛ قوالن"يؤفكون"ويف 

 نيقلبون ع: معىن يؤفكون: وقال أبو عبيدة.  ومل يكن ا نبات،إذا مل يصبها مطر
 إذا ،أرض مؤتفكة: ويقال. لبت عن أهلهاقُفكت األرض إذا قد أُ: يقال: اخلري، وقال

، قال محيد بن )٦( والْمؤتِفكَةَ أَهوى: انقلبت على أهلها، قال اهللا عز وجل
 : )٧(ثور

 يف ذلكم لذوي األلباب موعظةٌ فكو أو طاعة أُ عن هدى معشرإنْ
                                     

 .١٧آية : سورة عبس) ١(
 . ٤آية : ، سورة املنافقون٣٠آية : سورة التوبة) ٢(
 . مل أقف عليه) ٣(
 . ٢٢٤عنترة، ديوانه ) ٤(
 ). عرض(بال عزو يف اللسان ) ٥(
 .٥٣آية : سورة النجم) ٦(
 . ١١٥ديوانه ) ٧(
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 . انقلبوا: معناه
* * * 

  متأنٍّرجٌل: وقولهم
ث الذي ال ت املتمكِّاملتثب: املتأين معناه يف اللغة : )١(قال أبو عبيد: قال أبو بكر

 أنه نظر إىل رجل يتخطى: ((يعجل، واحتج باحلديث الذي يروى عن النيب 
 ،أخرت ايء: فمعىن آنيت. )٢()) آنيت وآذيت: رقاب الناس يوم اجلمعة فقال له

 :)٣(قال احلطيئة. وتأخرت عن الوقت
 هيٍلـُ إىل ساَءـ العشتـوآني اُءنـيب اَأل الَـى فطرِعأو الشِّ

 .أَخرت العشاء: معناه
* * * 

  الحقَُّبقد وَج: وقولهم
قد وقع : قد وجب البيع معناه:  وكذلكقد وقع احلق،: معناه: قال أبو بكر

إذا سقطت ووقعت :  معناه،)٤( فَإذَا وجبت جنوبها: البيع، قال اهللا عز وجل
 :)٥(على األرض، قال الشاعر

 ما اه أمريطاعت بنو عوٍف  واجِب كان أولَىتلم حسِّعن ال
  :)٦(وقال اآلخر. أول ميت ساقط على األرض: معناه

  النهاِر مشس الشمسأمل تكسِف ِبـ الواجِلـ للجبردــوالب
. ةبوجب البيع جيب وجوبا وِج: ويقال. للسيد امليت الذي هو كاجلبل: معناه

 :)٧( قال الشاعر.ووجب قلبه جيب وجيبا. وكذلك احلق والشمس
 ِهِر حتت أبـ وجيؤاِدـوللف  باحلجِر الغيِب وراَء الغالِممدلَ

                                     
 .١/٧٥غريب احلديث ) ١(
 .٣٥٤ هسنن ابن ماج) ٢(
 .٩٨ديوانه ) ٣(
 .٣٦آية : سورة احلج) ٤(
 . ٩٠قيس بن اخلطيم، ديوانه ) ٥(
 .١٠أوس بن حجر، ديوانه ) ٦(
 . صوت احلجر وحنوه يقع يف األرض، وليس بالشديد: ملدوالَّ. ٩٩ابن مقبل، ديوانه ) ٧(



 ٢١٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 .فزع وخفق:  قلبهبجومعىن و.  إذا سقط،ةًبججب واحلائط ِيوجب : ويقال
* * * 

  فالنًاي فالٌنما يواِس: وقولهم
ما يشارك : معناه: فيه ثالثة أقوال، قال املفضل بن حممد الضيب: قال أبو بكر
 إذا ،آسى فالن فالنا:  املشاركة، يقال:هو من املؤاساة وهي: فالن فالنا، وقال
 :)١( فيه، واحتج بقول الشاعرشاركه فيما هو

اوِرـ املغ بأسالب الكميِّوآب ِه أمِّفإن يك عبد اهللا آسى ابن 
هو مأخوذ من : ما يصيبه خبري، وقال: ما يؤاسيه: معىن قوهلم: جوقال مؤر

ه ضما يعو: ما يؤاسيه معناه: وقال غريمها. أصبه به:  فالنا خبري، أيسأُ: قول العرب
ض، قال والِع: هو مأخوذ من األوس، واألوس:  قرابته شيئا، وقالمن مودته وال

 :)٢(الشاعر
 اًــصقَش ِمكأنـألحشـف الهـن اهلبـ مسـْيو أُاًـسوأَ

وكان :  من الناقة، قالاًضوِعأرميك بسهم يكون : اسم ناقة، واملعىن: اهلبالة
خروا الواو وهي عني أ و،سه، فقدموا السني وهي الم الفعلؤاِوما ي: األصل فيه
يؤاسوه، فصارت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها، ومثل هذا من : الفعل، فصار

 :)٣(املقلوب قول القطامي
قَوال تضي بواقي دادينها الطَّي ما اعتادحب س ليمي حنيعتاِد م 

علها يف  فأخر الواو جب، الواطد:صلهأت إذا ثبت، دطَالفاعل، من و: الطادي
. الطادو، مث جعل الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها: موضع الالم من الفعل فصار

 من أسوت اجلرح إذا "اعلفَي" فيكون ،وجيوز عندي أن يكون يؤاسي غري مقلوب
 والياء الم الفعل، ويستغىن يف ، والسني عني الفعل،أصلحته، فتكون اهلمزة فاء الفعل

 :)٤(ال الشاعرهذا الوجه عن القلب، ق
                                     

 . ٨٣ألخيلية، ديواا ليلى ا) ١(
 ). أوس(أمساء بن خارجة كما يف اللسان والتاج ) ٢(
 . ٧٨ديوانه ) ٣(
 . ١٠ والفاخر ،٧٥ؤرج عبد العزيز بن زرارة الكاليب يف األمثال مل) ٤(
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 نكمـ اهللا متئيسـإين أسـف  ظليالاًقَِفترـردوس مـن الفـم
 :)١(وقال اآلخر. اسأله أن يعوضين ذلك: معناه

 همتـ أفنينيِلـة أهـالثـث اـو املستآسـ ههـان اإللـوك
 . هو املسؤول العوض: معناه

* * * 
 ه فالنا ذنوُبْتَقَبأْو: وقولهم

:  أهلكته ذنوبه، واحتج بقول اهللا عز وجل:معناه: بو عبيدةقال أ: قال أبو بكر
وابا كَسِبم نوِبقْهي أَو )٣( ، واحتج بقول الشاعر)٢(: 

 يه حمِص لستاًـ ذنب اَهللاستغفرأ قها أِبـين بذْرة إن يؤاِخثْن عـم
 يف ،)٤( اوجعلْنا بينهم موِبقً: ومن ذلك قول اهللا عز وجل. أهلك: معناه

 اهلالك، :املوبق: وقال الفراء.  يف جهنمٍدا و:املوبق: قال املفسرون؛ املوبق ثالثة أقوال
: وقال أبو عبيدة. لكا هلم يف اآلخرةههم يف الدنيا ملَوجعلنا تواص: واملعىن عنده

 :  املوعد، واحتج بقول الشاعر:املوبق
 عد فلم يورى والستارر شوحاد )٥(وبِقـ مبِنيـه والواديـ لعاراًِت

 . مبوعد: معناه
* * * 

 نَيِن والَباِءَفبالرَّ: وقولهم
 من االتفاق : يكون الرفاء؛الرفاء على معنيني: )٦(قال األصمعي: قال أبو بكر

ضممت بعضه إىل : ، معناهأًفْرفأت الثوب أرفؤه ر: وحسن االجتماع، ومنه قوهلم
                                     

 . ٧٨النابغة اجلعدي ) ١(
 .٣٤آية : سورة الشورى) ٢(
 . ايل اليت سلفتستغفر اهللا أعمأَ:  وفيه٣٣٧ مهدان، الصبح املنري ىأعش) ٣(
 .٥٢آية : سورة الكهف) ٤(
: وشرورى والستار وتعار. نأى: بال عزو، وحاد) وبق( واللسان ١٥/٢٦٥تفسري الطربي ) ٥(

 . أمساء جبال
 .١/٧٦غريب احلديث ) ٦(



 ٢١٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١( قال الشاعر.بعض والءمت بينهما
 اـؤه أرد املشيِبوبـ ثأبدالُ
 اــهؤـفَر وأَارةًـا تـهأخيطُ

دِّبمن ِجلت والـبة الشبيِةد  
  واسعةدـري ِجـالءة غـم

رفوت الرجل إذا :  من اهلدوء والسكون، يقال:أن يكون الرفاء: والوجه اآلخر
 :)٢(نته، قال أبو خراشسكَّ

فقلتوأنكرت الوجوه ه مه م فَروين وقالوا يا خِلويدال ت رع 
 املوافقة، :غري مهموز -واملرافاة:  مأخوذ من املرافاة، قال:الرفاء: وقال أبو زيد
 :واحتج بقول الشاعر

 ٍميوا رـ أبتـا أن رأيـومل )٣(اـالم أن يرهـرافيين ويكـُي
 .  املال:الرفاء : )٤(وقال اليمامي

* * * 
 ِةيَعِس الدَُّمْخفالن َض: وقولهم

، إذا عسد الرجل يعسقد د: خذ من قوهلمكثري العطاء، أُ: معناه: قال أبو بكر
: يقول اهللا عز وجل: ((أعطى وأجزل، من ذلك احلديث الذي يروى عن النيب 

 عتك النساء، وجعلتك تربج أمحلك على اخليل واإلبل، وزوملَيا ابن آدم أَ
وتدسفيقول. ا ربِّبلى ي: ؟ فيقولع :فأينتربع، : فمعىن قوله. )٥()) ذلك شكر

 أخذ ربع ، وهو ربع الغنيمة، وكان الرئيس يف اجلاهلية إذا غزا فغنم:تأخذ املرباع
 .  إذا قسمت الغنائم بني الناس، تعطي وجتزل:وتدسع: ومعىن قوله. الغنيمة

* * * 
  عصا المسلمين فالٌنقَّقد َش: وقولهم

                                     
 ).دمشق (٥٨ ،)العراق (٥١ابن هرمة، ديوانه ) ١(
، ٦٦٣الشعر والشعراء . (ضرم هو خويلد بن مرة، خم:وأبو خراش. ٢/١٤٤ديوان اهلذليني ) ٢(

 ). ١/٢١١، اخلزانة ٢١٦الآللئ 
 .  بال عزو٣٨التصحيف والتحريف ) ٣(
 .٣٨٤املقصور واملمدود للقايل ) ٤(
 .٢/١١٧، النهاية ٢/٤٩٢مسند ابن حنبل ) ٥(
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واألصل : قد فرق مجاعة املسلمني، قال: معناه: )١(ال أبو عبيدق: قال أبو بكر
 ، واطمأن به، االجتماع واالئتالف، من ذلك قوهلم للرجل إذا أقام باملكان:يف العصا

 :)٢( قال الشاعر.قد ألقى عصاه: واجتمع له فيه أمره
 ا النوى عصاها واستقرتفألقت  املسافر باإلياِب عيناًرـا قَـكم

 . )٥()إياك وقتيل العصا: ()٤(ليل أليب الس)٣(مية بن أشلَن ذلك قول ِصوم
ال : (( وقول النيب .  عصا املسلمنيإياك أن تكون قاتال أو مقتوال يف شق: معناه

 ألنه ال ؛ الضرب ا-السالم الصالة وعليه-د ِرمل ي. )٦()) ترفع عصاك عن أهلك
 :)٧( قال الشاعر.رفع أدبكال ت:  وإمنا أراد،يأمر ذا أحدا

 ـِِدل القالئص الوِحـام ليـون
 ِدد يل العصا ومل أعـلم تعـفِ

 يـى فرسن ودـ ق ِهللادـاحلم
 مهبا وشأن الصِّلَـهأ ركتـت

.  ألين قد عزفت عن اللهو والصبا؛مل ترفع علي عصا اللوم والعذل: معناه
إنه لني : يِل رفيقا حسن السرية فيما ويقال للرجل إذا كان لينا : )٨(وقال أبو عبيد

 : )٩(العصا، واحتج بقول معن بن أوس
ا ِجـهلُاِجـسيه وتساجلُِِهاِتـم عليه شريبلي نالعصا وادع  
 :وقال يعقوب بن السكيت يف قول الشاعر

                                     
 .١/٣٤٤غريب احلديث ) ١(
لبيان ونسب إىل مضرس بن ربعي يف ا. ١٢٨معقر بن محار البارقي كما يف املؤتلف ) ٢(

 ، أو سليم بن مثامة احلنفي،إىل عبد ربه السلمي) عصا(ونسب يف اللسان . ٣/٤٠والتبيني 
 .١٩٣وينظر كتاب العصا . أو معقر

 ).٤٥٦، طبقات ابن خياط ٧/١٣٤طبقات ابن سعد . (هـ٦٢يكىن أبا الصهباء، قتل ) ٣(
طبقات ابن خياط ، ٧/٢٢٢طبقات ابن سعد . (هو ضريب بن نقري، تويف زمن ابن هبرية) ٤(

 ).٤/٤٥٧، ذيب التهذيب ٥١١
 .١/٣٤٤غريب احلديث ) ٥(
 .٢/٤٤٠، الفائق ١/٣٤٤غريب احلديث ) ٦(
 .مل أقف عليه) ٧(
 .١/٣٤٥غريب احلديث ) ٨(
 ).بغداد (١١٢ديوانه ) ٩(



 ٢٢١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 الئماًويكفيك أن ال يرحل الضيف )١(يهها والبئر اليت المتُعصا العبِد
بزة على  وجتعل اخلُ،ةرة حتفر يف األرض وجتعل فيها امللَّؤ ب:هاهناالبئر : قال

 وينفض عنها ا ،زة على امللة حىت تنضج ا اخلببلَّقَ هي العصا اليت ت:امللة، والعصا
 :)٢(الرماد، وأنشد بيت حامت

  خبرقٍةحاًس م اخلبِزإذا كان نفض ِرنوـ املتارِقـ الطَّ دونَدـوأمخ
ض عنها الرماد  يعين سنة جدب، فإذا خبز الرجل اخلبزة على امللة نفَّ:قال

وأما قول . ه فيأتيه يستطعم، لئال يسمع جاره صوت العصا؛اص ومل يضرا بع،خبرقة
 :اآلخر يف العصا

قَِّإذا جاء ن )٣(ياهيايته عن ِشطويل العصا عدـ جيافرقنات ه 
ئل رسوال للمريب واملريبة، فإذا وقف نقف وكان السا.  السائل:النقاف هاهنا

 فقْ فأبلغها الرسالة، فكان ن، فإذا مسعت املرأة ذلك خرجت إليه،األرض بعصاه
والعرب . عن نسائي: عديته عن شياهيا، معناه: وأما قوله. األرض عالمة بينه وبينها

لَه ِتسع وِتسعونَ إنَّ هذَا أَِخي : تكين عن املرأة بالشاة والنعجة، قال اهللا عز وجل
 كناية عن املرأة، وقال :النعجة:  قال املفسرون،)٤( ٌنعجةً وِلي نعجةٌ واِحدة

 :)٥(عنترة
ـحرملَ تعـ وليتهيـْحا مل تما قَيا شاةَ ِمر ٍصنلَّ ملن حلهت  

 :وقال يعقوب يف قول الشاعر.  امرأة:يعين بالشاة هاهنا
 اـذاكـا كدـ والإين أراك )٦( من عصاكاظلُّ هذا القد طالَ

 إذا  ظلٌاكصعِل فَ،قد طال ما ترفع علي العصا وتتوعدين وتتهددين: معناه
 .رفعتها

                                     
 .٢٠٢ والتصحيف والتحريف ،٨٢بال عزو يف املصون ) ١(
 .أخل به ديوانه جبميع طبعاته) ٢(
 . بال عزو) نقف(ن اللسا) ٣(
 .٢٣آية : سورة ص) ٤(
 .٢١٣ديوانه ) ٥(
 . بال عزو٢١٢شرح القصائد السبع ) ٦(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٢٢ 

  البدِرهذه ليلُة: وقولهم
 ألن القمر ، أن تكون مسيت ليلة البدر:أحدمها: يف البدر قوالن: قال أبو بكر

 المتالء ،أن تكون مسيت ليلة البدر:  اآلخروالقول. فيها يبادر طلوعه غروب الشمس
 ، الدراهم بدرةرةُدإمنا مسيت ب: وقال أصحاب هذا القول. القمر وحسنه وكماله

 قال امرؤ .، إذا كانت ممتلئةةٌضرد برةٌد حعٌني: المتالئها، ومن ذلك قوهلم
 :)١(القيس

ن أُـا مـآقيهـت مـقَّشخـوع ردرةٌـ با حدرةٌـ هلني 
قال . بعري حادر، إذا كان ممتلئا شحما: هي املمتلئة، يقال:احلدرة أيضاو
 :)٢(الشاعر

 ِر ضاِمرٍفـ حبهتانـ لباقطعـف
 ِر حاِدٍقلْ خ ذاتى اهلواجِرـولق

 هلُ وص لكمدك مل يوإذا خليلُ
  رجيلٍةلوِع الضِةرفَج ماَءـوجن

: ويقال. ت حبرف اجلبل يف صالبتهاالناقة، شبه: احلاجة، واحلرف: بانةاللَِّ
. الصلبة، أخذت من وجني األرض: والوجناء. شبهت حبرف السيف يف مضائها

: واحلادر. القوية على املشي: والرجيلة. الوسط: العظيمة اجلفرة، واجلفرة: وافرة
تلئون من مم: بالدال، فمعناه )٣(رونَِدوِإنا لَجِميع حا: املمتلئ، وقرأ ابن أيب عمار
حاذرون : وقراءة العامة. بعري حادر، إذا كان ممتلئا شحما: السالح، وهو من قوهلم

 : أن احلاذر،الفرق بني احلاذر واحلذر: وقال الفراء. وحذرون، بالذال يف الوجهني
الذي يذَحوقال ابن . املخلوق حذرا، الذي ال تلقاه إال حذرا: ذرك اآلن، واِحلر
 :متلئون من السالح، واحتج بقول الشاعرامل: احلذرون: عباس

ىسم حيث أَلاـلعمر أيب أث  بكِر أبناُء هـ بترخد فَـلق

                                     
 .١٦٦ديوانه ) ١(
)٢ (ثعلبة بن ص١٢٩ري يف املفضليات ع. 
 . ٥٦آية : سورة الشعراء) ١(
 .مل أقف عليهما) ٤(



 ٢٢٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

  يف كتائب حاذراٍتةُـحنيف )٤(ربز ِهو شبٍلـودهم أبـيق
* * * 



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٢٤ 

  مجيء فالنُتْمَسقد َح: وقولهم
 : ر قال الشاع. القطع:قد قطعت جميئه، واحلسم يف هذا: معناه: قال أبو بكر

ألبعليه وخري أَيا ويح هذا من زماٍن ومـ حمسه لُهه 
 : وقال اآلخر. وخريه مقطوع: معناه

  قليلُا يفيدـ وملُـو القليـفه
فإن استطعت فمت١( نبيلُ وأنت( 

 ِه بطباِع شبيهةٌ البخيِلةُـهب
ها كلِّ املطامِعىف حسِم والعز 

 فإن ،)٢(وثَماِنيةَ أَياٍم حسوما: وجلوأما قوله عز . يف قطع املطامع: معناه
 قال .هي املشائيم، وأهل اللغة على القول األول:  املتتابعة، وقال قوم:احلسوم هاهنا

 :الشاعر
 اـ سليماًـ أمينديكـ لانَـوك

عليهم لوقٍتفدارت ح ٣(وماس( 
 ودا ه املرَءكبوا عبد كذَّـامب
  عقيماً دبوراًأرسلت رحياًـف

 مث يتابع ، املوضعى،محأصل هذا من حسم الداء، وذلك أن ي: وقال الفراء
 . عليه باملكواة

* * * 
  متلددابقي فالٌن: وقولهم

ين، بقي متحريا ينظر ميينا ومشاال، وهو مأخوذ من اللديد: معناه: قال أبو بكر
 ومرة إىل ،دبقي متحريا ينظر مرة إىل هذا اللدي: فاملعىن. صفحتا العنق: واللديدان
خري ما : (( قال النيب  . ي الفمقَّه اإلنسان يف أحد ِشيِقما س: واللدود. هذا اللديد

ومن ذلك احلديث الذي . )٤())ي واملِش واحلجامةُعوطُ والسدودتداويتم به اللَّ
ال يبقى يف : (( يف مرضه الذي مات فيه مغمى عليه، فلما أفاق قالد لُ أنه: يروى
 إذ أكرهوه ، معاقبة هلم؛وإمنا فعل ذلك م. )٥()) إال عمي العباسدت أحد إال لُالبي

                                     
 .٥٩١الثاين فقط بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ١(
 .٧ية آ: سورة احلاقة) ٢(
 .مل أقف عليهما) ٣(
 .٤/٢٤٥، النهاية ١/٢٣٤غريب احلديث ) ٤(
 .١/٢٣٥غريب احلديث ) ٥(



 ٢٢٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ومها :ي الوادياللدود مأخوذ من لديد: )١(وقال األصمعي. وسقوه بغري استئذانه
ة قال عمرو د أِل:واللدود يقال يف مجعه. بقي متلددا: ومن ذلك قوهلم: جانباه، قال

 :)٢(بن أمحرا
أفواوأقبلت شِر  املكاويا العروِقهبتالش ىكاعوالتد دِل أَتةًد 

جوروالو :ِقما سه اإلنسان يف وسط فمهي . 
* * * 

  من فالٍنِهِت بحجَّ ألحُنفالٌن: وقولهم
قد : وهو مأخوذ من قوهلم. فالن أقوم حبجته وأفطن هلا: معناه: قال أبو بكر

قد حلن الرجل : يقال:  عن ابن األعرايب قالأخربنا أبو العباس. حلن الرجل يلحن حلنا
 : إذا أصاب وفطن، وأنشد، إذا أخطأ، وقد حلن يلحن حلنا،يلحن حلنا

 اـنز ونُوزـُ ي النفوسِهـتشتهي
 )٣( احلديث ما كان حلنا وخرياًـن

 اـو ممـ ه هذُّـلَأَ  ديٍثـوح
 أحيا  نوتلح  صائب  قـمنط

حدثنا نصر بن :  قال)٤(ا إمساعيل بن إسحاقوحدثن. ويصيب أحيانا: معناه
كيف :  للناس)٧(معاوية: ، قال)٦(أخربنا األصمعي، عن عيسى بن عمر: ، قال)٥(علي

ذهب معاوية إىل . له فذاك أظرف: ظريف على أنه يلحن، قال: ابن زياد فيكم؟ قالوا
 إذا ٌنِحرجل لَ: ويقال. اللحن الذي هو فطنة، وذهبوا هم إىل اللحن الذي هو خطأ

                                     
 .١/٢٣٥غريب احلديث ) ١(
 . جعلتها قبالة املكاوي: وأقبلت. نبت يتداوى به: والشكاعي. ١٧١: شعره) ٢(
 والتصحيف ،٩٢ملالك بن أمساء بن خارجة كما يف التنبيه على حدوث التصحيف ) ٣(

 .٩١تحريف وال
 تاريخ بغداد . (هـ٢٨٢إمساعيل بن إسحاق القاضي، فقيه على مذهب مالك، تويف ) ٤(

 ). ٩٢، الديباج املذهب ٥/١٥١، املنتظم ٦/٢٨٤
، طبقات ١/٤٥٧العرب . (هـ٢٥٠روى عن أبيه الذي كان من أصحاب اخلليل، تويف ) ٥(

 ). ٣/٩١، خالصة تذهيب الكمال ٢٢٧احلفاظ 
املراتب . (هـ١٤٩ه قراءات تفارق قراءة العامة، تويف ـ البصرة وحناا، لمن قراء أهل) ٦(

 ). ٤٦، نور القبس ٢٥، أخبار النحويني ٢١
 ).شرح الطوسي (١٣٩ لبيد هديوان) ٧(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٢٦ 

 :   يذكر كاتبا)١(كان فطنا، ورجل الحن إذا أخطأ، قال لبيد
 ِهـد بكفِّـعي يحنـ لدتعوِّـم  وباِننلْب ذٍَبسى عـ علاًـملَقَ

 الفطنة، ورمبا سكنوا احلاء يف : بفتح احلاءن اخلطأ، واللح:اللحن بتسكني احلاء
يف معىن القول :  معناه،)٢( ِفي لَحِن القَوِلولَتعِرفَنهم : الفطنة، قال اهللا عز وجل

 :)٣(وقال القتال الكاليب. ويف مذهب القول
ولقد لَ  ليس باملرتاِباًـ وحيووحيتحنلكم لكَت يا تفقهوام 

أن : (( احلديث الذي يروى عن النيب :ومن اللحن. ولقد بينت لكم: معناه
لعل أحدكم :  فقال النيب  ،تٍسردرجلني اختصما إليه يف مواريث وأشياء قد 

 فإمنا أقطع ،ه بشيء من حق أخيهـ ل فمن قضيت،أن يكون أحلن حبجته من اآلخر
يب، حيا رسول اهللا، حقي هذا لصا: له قطعة من النار، فقال كل واحد من الرجلني

 .)٤()) كل واحد منكما صاحبهما مث ليحلِّهيا مث استال، ولكن اذهبا فتوخ: فقال
 الناس كيف ال يعرف نعجبت ملن الح: ((ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز

ذا اللغة، ذكر ذلك األصمعي وأبو زيد، من هواللحن يف غري )) . جوامع الكلم
مون لَّعتعلموا الفرائض والسنة واللحن كما ت: ((ذلك قول عمر بن اخلطاب

هو اخلطأ، وذلك أم إذا تعلموا  :اللحن: وقال أبو عبيد.  اللغة: فاللحن)٥())القرآن
وروى . النحو: اللحن: )٦(وقال يزيد بن هارون. اخلطأ فقد تعلموا الصواب

                                     
 . جريد النخل: والعسب. ١٣٨ نهديوا) ١(
 .٣٠آية : سورة حممد) ٢(
 هو عبد اهللا بن جميب، لقب :والقتال الكاليب. أشرت إشارة خفية: ووحيت. ٣٦ديوانه ) ٣(

، ١٢، الآللئ ٧٠٥الشعر والشعراء . ( لتمرده وفتكه، إسالمي، وقيل جاهلي؛بالقتال
 ).٣/٦٦٧اخلزانة 

 .٢٣٣ -٢/٢٣٢غريب احلديث ) ٤(
 .٢٣٣ -٢/٢٣٢غريب احلديث ) ٥(
، طبقات احلفاظ ١/٣١٧تذكرة احلفاظ . (هـ٢٠٦من حفاظ احلديث الثقات، تويف ) ٦(

١٣٢ .( 



 ٢٢٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :  أنه قال يف قول اهللا عز وجل)٣( عن أيب ميسرة)٢( عن أيب إسحاق)١(شريك
ِرِملَ العيس ِهملَيا علْنسفَأَر)العرم)٤ ، :املساليمنبلغة : اة بلحن اليمن، معناهن .

وقال . من لغته: معناه). يبإنا لنرغب عن كثري من حلن أُ: (ومن ذلك احلديث
 : يف اللحن الذي هو اللغة)٥(الشاعر

 ها قيودٍرم ست على خضراَءتبكَّ
تقود اهلوى من مٍدِعسها ويقود 

  إال محامةٌهذا الشوقَاج ـا هـوم 
صدلْزن مل  اللحِن الضحى معروفةُوح

 :)٦(خروقال اآل
طَـمـى فَـ علةٌقَونٍٍنـَغ تىن 

 ا أنزوِنـ للمحنـا عـإذا م
 اـنأر  ريـا وال طـهرـتذكَّ

لقد تركت فؤادكم ستح٧(ان(  
 ٍنحلَـ بهـا وتركبـ مييلُ
 ى تولّامـيأ كنزـال حيـف

 :)٨(وقال اآلخر
ورٍعـترجيام ِبـ احلمقاِنـن وإر 
 واِنــ أل ذاتاًـحون لُداِنردِّـُي

 تعج بعدما سٍون بشجيفَاِتـوه
 نٍن فَىر يف ذُ باٍنباتا على غصِن

 .دان لغاٍتدير: معناه
* * * 

                                     
 ). ٩٨، طبقات احلفاظ ٢/٤٦٤وفيات األعيان . (هـ١٧٧شريك بن عبد اهللا النخعي، تويف ) ١(
، طبقات ١/١٦٥العرب . (هـ١٢٦أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا الكويف، تويف ) ٢(

 ). ٤٨٦، املغين يف الضعفاء ٤٣احلفاظ 
، طبقات ابن ٦/١٠٦ طبقات ابن سعد. (هـ٦٢عمرو بن شرحبيل اهلمداين الكويف، تويف ) ٣(

 ). ٣٣٨خياط 
 .١٦آية : سورة سبأ) ٤(
 . أصوهلا: وقيودها. ١٩علي بن عمرية اجلرمي كما يف الآللئ ) ٥(
يف و. يزيد بن النعمان): حلن(ويف اللسان والتاج . ٢٠بريه بن النعمان األشعري يف الآللئ ) ٦(

 . سويد بن األعلم: ٢/١٢٢شرح مقامات احلريري 
 . ستحنه الشوق إىل وطنها: مستحنا) ٧(
 .  أو بريد بن النعمان، أنه ابن خمرمة السعدي١٦يف حاشية التنبيه للبكري ) ٨(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٢٨ 

 ا الحساَبَنْش ال تناِقاللهمَّ: وقولهم
. تترك منه شيئاال  علينا يف احلساب حىت ال تستقِص: معناه: قال أبو بكر

قد انتقشت حقي من فالن، :  االستقصاء، من ذلك قوهلم:غةواملناقشة معناها يف الل
 :  يعاتب قوما)١(وقال احلارث بن حلزة . قد استخرجته ومل أترك منه شيئا: معناه

ـ وفيمـه الصواإلبراءالح  أو نقشتم فالنقشجيش مالقوه  
ال أبو وق. لو كانت بيننا وبينكم حماسبة ومناظرة لعرفتم الصحة والرباءة: يقول

 يف ترك وال يستخرجخذ إال من هذا، وهو أن تال أحسب نقش الشوكة أُ: )٢(عبيد 
نقش  وي، ألنه يستخرج به الشوك،قاشانوإمنا مسي املنقاش ِم: البدن منها شيء، قال

 :  قال الشاعر.به
 شوكةً  كغِري  برجِل  نش تنقُ ال )٣( قد شاكهان م رجلَكفتقي برجِل

وك  الشتكْقد ِش: يقال: وقال. دخل يف الشوك: معىن شاكها: بو عبيدقال أ
 وكاكين الشش: صابك قلتأفإذا أردت أن الشوك . فأنا أشاكه، إذا دخلت فيه

يشوكين شومن االنتقاش قول النيب . كاو)) :من نوقشاحلساب ٤())بذِّ ع( ،
 . ي عليه فيهِصقْمن است: معناه

* * * 
 تياَج في َحفالٌن َطرَّقد َف: وقولهم

قد فرط : وهو من قوهلم. قد قدم فيها التقصري والعجز: معناه: قال أبو بكر
وكان . اطر هو الذي يتقدم القوم إىل املاء، ومجعه فُ:الفارط يف طلب املاء، والفارط

أَنهم ال جرم أَنَّ لَهم النار و: أبو عمرو بن العالء يقول يف قول اهللا عز وجل
ومن ذلك قول . لون إليهامون إىل النار معجوإم مقد: معناه:  قال،)٥( مفْرطُونَ

                                     
 ). بغداد (١٢ديوانه ) ١(
 .١/٢٠١غريب احلديث ) ٢(
 من رجل :وبرجل غريك يعين). شوك( واللسان ٤٦٨دون عزو يف شرح القصائد السبع ) ٣(

 ). من(غريك، فجعل الباء مكان 
 .١/٢٠١ب احلديث غري) ٤(
 .٦٢آية : سورة النحل) ٥(
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أنا أتقدمكم إليه حىت تردوه :  معناه،)١()) م على احلوضكُطُرأنا فَ: ((النيب 
علي .اللهم اجعله لنا فَ: (( امليتومن ذلك قوهلم يف الصالة على الصيب٢())طاًر(، 
 :)٣( متقدما، ومن ذلك قول القطامياجعله لنا أجراً: معناه

 فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا اِدر لواطٌرـل فُـَّا تعجـكم
مجع صاحب، يقال يف : والصحابة.  املتقدمون يف طلب املاءلَجتعكما : معناه

ز معىن قول اهللا ع: قال الكسائي والفراء. حبةحابة وصحاب وصِص: مجع الصاحب
أفرطت الرجل، إذا : يقال. وأم منسيون يف النار : وأَنهم مفْرطُونَ: وجل

وأم : وقرأ أبو جعفر. طون، بكسر الراءوأم مفِر: وقرأ نافع. أخرته ونسيته
م مفِر: فمعىن قراءة نافع. طونمفرومعىن قراءة . طون على أنفسهم يف الذنوبوأ

مون العجز مقد: رون، وهو مأخوذ من هذا، أيصعون مقوأم مضي: أيب جعفر
وقرأ . )٤( توفَّته رسلُنا وهم ال يفَرِّطُونَ: ومن ذلك قول اهللا عز وجل. والتقصري

ال يقدمون العجز : ومعىن القراءتني. طون، بتسكني الفاءِرفْوهم ال ي: )٥(ابن هرمز 
 : والتقصري، قال الشاعر

 اـهطُرِّـفَ لديه ال ي الكتاِبأم )٦(لم والِعفظُ اِحل وفيهافيها البيانُ
إذَا جاَءتهم الساعةُ بغتةً قَالُوا يا حسرتنا علَى ما فَرطْنا : وقال اهللا عز وجل

ومعىن القراءتني . طنا فيها، بتخفيف الراءرعلى ما فَ: وقرأ علقمة بن قيس. )٧( ِفيها
 .دمنا من التقصريمجيعا على ما ق

* * * 
                                     

 .٣/٩٧، الفائق ١/٤٤غريب احلديث ) ١(
 .٣/٤٣٤، النهاية ١/٤٥غريب احلديث ) ٢(
 . ٩٠ديوانه ) ٣(
 .٦١آية : سورة األنعام) ٤(
وعبد الرمحن بن هرمز األعرج، تابعي، أخذ القراءة عن ابن عباس، تويف . ١/٢٢٣احملتسب ) ٥(

 ). ١/٣٨١، طبقات القراء ١٦، أخبار النحويني ٤٦٥املعارف . (هـ١١٧
 .قف عليهأمل ) ٦(
 .٣١آية : سورة األنعام) ٧(
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 ًاَب إْرًاَب فالنا إْرنََّعطَِّقُأل: وقولهم
 : العضو، واآلراب:اإلرب عندهم. اوضوا عضعنه عألقطِّ: معناه: قال أبو بكر

 :واألريب يف غري هذا. )١())به إلركلَ أمالشيخ: ((ومن ذلك احلديث. األعضاء
 ال حاجة : يل يف فالن، أيبال أر: ، يقال احلاجة:بواألر.  العقل: واإلربة،العاقل
هو الذي ال :  يقال.)٢(غَيِر أُوِلي اإلربِة ِمن الرِّجاِل: قال اهللا عز وجل. يل فيه

عقل له مالعقل:واإلربة على هذا التفسري معناها. م مبرتلة املعتوه وما أشبه ذلككَح  .
ني، فعلى هذا التفسري ن والِع،ي واخلِص،يهو الصب: غري أويل اإلربة من الرجال: ويقال
ت الشيء تأريبا، إذا بأر: ويقال.  احلاجة، كأن هؤالء ال حاجة هلم يف النساء:اإلربة
 ومل ، وصلى، فأكلها،بةرؤ بكتف م النيب أيت: ((جاء يف احلديث. رتهوفَّ

 :)٤( قال الكميت.ب مؤر:ررة، ويقال لكل موفَّ املوفَّ:فاملؤربة . )٣())يتوضأ
 حابر منها ي عضويِنتلَشوال نت برؤ م عضو القيِسوكان لعبِد

 :)٥(وقال أبو زبيد
 م منه ذو احلقِّ النصِف فوقيعِطوأُ بارؤ م أو مجيعاً بعضاًلمظْوأَ

 . ارفَّوم: أراد
 * * * 

 يماِسفالن في الدِّ: وقولهم
قد دمست : ب، من ذلك قوهلمر الس:ه يف اللغةالدمياس معنا: قال أبو بكر
أنه كان سبط : ((ومن ذلك احلديث الذي يروى يف صفة املسيح. الرجل، إذا قربته

كأنه خرج من :  معناه،)٦())مياس كأنه خرج من ِد،كثري خيالن الوجه، الشعر
 ويدل على هذا احلديث الذي يروى يف.  لصفاء لونهنٍّكأنه خرج من ِك: سرب، أي

                                     
 .١/٣٧ والفائق ،٣٣٦غريب احلديث : ينظر) ١(
 .٣١آية : سورة النور) ٢(
 .١/٣٧، الغريبني ١/٢٤غريب احلديث ) ٣(
 .  قبيلتان:وحيابر وعبد القيس. ٤٣اهلامشيات ) ٤(
 .٤١: شعره) ٥(
 .١/٤٣٨فائق ال) ٦(
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 .)١()) ماًء يقطرهكأن وجه: ((صفته
* * * 

  وهم الشهداُء شهيٌدفالٌن: وقولهم
 ألن اهللا عز وجل ؛إمنا مسي الشهيد شهيدا: قال أبو العباس: قال أبو بكر

ومالئكتِعه باجلنة، وهو فَـ شهود لهفْيل مبعىن مهذا مطبوخ وطبيخ:  كقوهلم،ولع، 
 بصشهادة، ألن دمه ي: واألرض يقال هلا: لواقا: قال أبو العباس. ومقدور وقدير

 .  فسمي الشهيد شهيدا هلذا املعىن، فتشهد له بذلك عند اهللا،عليها
* * * 

 فالن يمنع الماعون: وقولهم
 :املاعون يف اجلاهلية: قال يونس بن حبيب: قال حممد بن سالم: قال أبو بكر

 :)٢(ىكل عطية ومنفعة، واحتج بقول األعش
بـ جـُبواِرـ غنٌوهِطـَتلْ تم 
 مها ينحِطؤجؤج  كاد  قد ِع

 مـِغمل ت اؤهم ـمس ا ـإذا م

 وـه اجلنـتح رودِبزا مـفم
 الـ الق ذاتةَ اخلليبيكُ
 ِهاعوِنـه مبـ منأجودـب

 :  لعبد امللك بن مروان)٣( قال الراعي . الزكاة والطاعة:واملاعون يف اإلسالم
  نسجـد بكرةً وأصيـالحنفـاُء

 زيالنـ تالًزنـ مزكاِةـ القـح
 عوا التهلياليِّهم ويضونـاعـم

 رـا معشـ إنمِنـ الرحليفةَـأخ
 اـوالنـرى هللا يف أمـ نربـع
 واكُر ملا يتلى اإلسالِمـ عومـق

 بإسناده، يعين عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن )٤(انبحدثين ِح: وقال الفراء
: قال الفراء.  حىت ذكر القدر والقصعة والفأس، املعروف كله:املاعون: عباس أنه قال

                                     
 قد رجلها فهي تقطر ،له ملة كأحسن ما أنت راء من اللمم: (يهف و٢/٢١٩تنوير احلوالك ) ١(

 .٩/٩٤ وسنن الترمذي بشرح األحوذي ،١٣٥٧ هماجابن سنن : وينظر). ماء
 .٣١ديوانه ) ٢(
 .١٤٠، ١٣٧، ١٣٦ديوانه ) ٣(
 ).٢/١٧٣ذيب التهذيب . (هـ١٧١الكويف، تويف بن علي حبان ) ٤(
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 -رضي اهللا عنه– عن علي )٢( عن السدي عن عبد خري)١(وحدثين قيس بن الربيع
: املاء، قال: املاعون: ومسعت بعض العرب يقول: قال. الزكاة: املاعون: قال

 : وأنشدين يف ذلك
يمجر صبياملاعوه ن ص٣(اب( 

 .سحابه: هصبري
* * * 

 ٌل قِملٌّفالن ُغ: وقولهم
 ولقي ،لى به اإلنسانأصل هذا املثل لكل ما ابت: قال أبو العباس: قال أبو بكر

فيلقى ، ل عليهميقْ فَ،دون األسري بالِقلُّ أم كانوا يغ:واألصل يف هذا: منه شدة، قال
قال عمر بن .  حىت نعتوا به كل مؤٍذ،ثل وجرى به امل،منه شدة، مث كثر به الكالم

 تعني أهلها ، عفيفة مسلمة،نةية لَنيفه: النساء ثالث ((:-رضي اهللا عنه- )٤(اخلطاب
 ،لٌِم قَلٌّ وأخرى غُ، للولد وأخرى وعاٌء، وال تعني العيش على أهلها،على العيش

 ذو رأي رجل:  والرجال ثالثة. ويضعه يف عنق من يشاء،ه اهللا عمن يشاءيفكّ
دا ش ر ال يأمتر بائٌر ورجل حائٌر،به أمر أتى ذا رأي فاستشاره ورجل إذا حز،وعقل

دا رِشوال يطيع م.(( 
* * * 

 قد بار الطعام: وقولهم
 اهلالك، جاء :األصل يف البور: قال أبو عبيدة. قد كسد: معناه: قال أبو بكر

ومن ذلك قول . ، أي من كسادها)٥( )) متعوذوا باهللا من بوار األيِّ: ((يف احلديث

                                     
 ، خالصة تذهيب الكمال ٨/٣٩١ذيب التهذيب . (هـ١٦٥األسدي الكويف، تويف ) ١(

٢/٣٥٦.( 
 ، اإلصابة ١٠٠٥االستيعاب . (عبد خري بن يزيد الكويف، من أصحاب اإلمام علي) ٢(

٥/١٠٢ .( 
 .٣/٣٩٥بال عزو يف معاين القرآن ) ٣(
 .١/١٦١، ٣/٣٨١النهاية ) ٤(
 .١/١٦١النهاية ) ٥(
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ومن . لن تكسد ولن لك:  معناه،)١( يرجونَ ِتجارةً لَّن تبور: اهللا عز وجل
قال . وكنتم قوما هالكني:  معناه،)٢(  قَوما بوراكانواو: ه عز وجلـذلك قول
أبو وقال .  بلفظ واحد، واالثنني واجلميع،البور يكون للمذكر واملؤنث: الفراء
ناقة عائذ، إذا كانت حديثة :  بائر، على مثال قوهلمه واحد، مجع:البور: عبيدة

 :)٣( قال الشاعر. كذلك، إذا كن عوذٌالنتاج، ونوٌق
 صال وال بالِفوذَ الععـمِتال أُ ِلـ األجبةَـ إال قرياعـأبت
بعري للنيب ومما يدل على صحة قول الفراء قول ابن الز : 

فَا ـ مراتققْتإن لساين املليِكا رسولَـي ا بورـ إذ أنت  
 :  لبين قريظة)٤(وقال األنصاري

فهم عمـُ بوراِةـ عن التيور همع أوتوا الكتابـ فضيوه 
: البور: بان عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قالحدثين ِح: وقال الفراء

، أصبحت أعماهلم بوراً: شيء، يقال ال :والبور عند العرب: وقال الفراء. الفاسد
 . ال شيء، ومنازهلم قبوراً: أي

* * * 
  إلى فالن الحديَثُتْصَصقد َن: وقولهم

ما  : ()٥(قال عمرو بن دينار. قد رفعت احلديث إىل فالن: معناه: قال أبو بكر
ة وإمنا مسيت املنص. أرفع للحديث: معناه. )٦()هري للحديث من الزنصرأيت أحدا أَ

                                     
 .٢٩آية :  فاطرسورة) ١(
 .١٨آية : سورة الفرقان) ٢(
 ).دمشق (،١٨٥) العراق (١٨٣ابن هرمة، ديوانه ) ٣(
 .٢٥٣حسان، ديوانه ) ٤(
، خالصة ٨/٣٠ذيب التهذيب . (هـ١١٥ وقيل ،١٢٦ كان مفيت أهل مكة، تويف ،فقيه) ٥(

 ).٢/٢٨٤تذهيب الكمال 
 ميزان االعتدال . (هـ١٢٤عي، تويف  هو حممد بن مسلم التاب:والزهري. ٥/٦٥النهاية ) ٦(

 ).٢/٢٦٢، طبقات القراء ٤/٤٠
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 :)١( قال امرؤ القيس. الرتفاعها؛منصة
  بفاحٍش ليسئِم كجيد الرِّيٍدوِج لـ وال مبعطَّهـي نصتـإذا ه

 أا قالت ، عن أم سلمةىومن ذلك احلديث الذي يرو. إذا هي رفعته: معناه
 ناصةً قلوصا واِتلَ ببعض الفَِك عارض لو أن رسول اهللا  قائلةَما كنِت: ((لعائشة
 مبرتلة ،والقلوص من اإلبل. رافعة يف السري قلوصا: معناه . )٢()) نهل إىل آخرمن م

 . الفتاة من النساء
* * * 

  فالن إلى الوليمةَيِعقد ُد: وقولهم
قال . عام الزفافط :رس طعام اإلمالك، والع:الوليمة: قال الفراء: قال أبو بكر

 :)٣(الراجز
 سر وقالوا عناسع الجتم سلْ م كاألكفِّصاعإذا ِق

  وفاضت نفس عنيتئَِقففُ
ويقال للطعام الذي ينع للمرأة عند نفاسهاص:خ رقال األصمعي. رسةس وخ :

: روس لليت يصنع هلا عند والدا شيء تأكله أو حتسوه أياما، قالامرأة خ: يقال
 :)٤( قال الشاعر.رسةرس واخلُواسم الطعام اخلُ

 ها ببكِرسرخاء مل تـسفَإذا الن ها فطيمٍرحت ِبتكَس ومل يغالماً
ويقال للطعام الذي يصنع .  الشيء القليل:رتاِحل: قال يعقوب بن السكيت

قال . النقيعة: ويقال للطعام الذي يصنع للقادم. يرةِذاإلعذار والع: للمختون
 : )٥(الراجز

 هي ربيع الطعام تشتهلَّـك  والنقيعه واإلعذارسرـاخلُ
                                     

 .١٦ديوانه ) ١(
 .٥/٦٤النهاية ) ٢(
: ومن العرب من يقول: "٤٥٠ويف ذيب األلفاظ . ١٢١دكني بن رجاء يف الفاخر ) ٣(

 . واستشهد باألبيات" فاضت نفسه بالضاد
 .٣٢٧ي، شرح أشعار اهلذليني وهو حبيب بن عبد اهللا أخو صخر الغ: األعلم اهلذيل) ٤(
 .  من دون عزو١/١٩٦ واألفعال للسرقسطي ،٢/٣١٠ ومجهرة اللغة ،١/١٩٥العني ) ٥(
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 :)١(وقال اآلخر
ـضرالقُ نقيعةَداِر القُب اِمد إنا لنضرب بالسيوف رهمؤوس 

مجع قادم، وهو : امدالذبيحة اليت تذبح للقادم، والقُ: والنقيعة. اجلزار: القدار
: ويقال للطعام الذي يصنع لبناء الدار. ارفّ وكافر وكُ،وامقّقائم و: على مثال قولك

املأدبة، : ويقال للطعام الذي يصنعه الرجل للدعوة اليت يدعو فيها أصحابه. زةالوكي
. )٢())  اهللا فمن دخل فيه فهو آمنبةُإن هذا القرآن مأد: ((قال عبد اهللا بن مسعود

 وهذا مثل ، وجيمع عليه الناس، الصنيع الذي يصنعه اإلنسان:املأدبة: )٣(قال أبو عبيد
آن به من القرآنه ما ينتفع قارئ القرشب،دعى الناس إليه فينتفعون به بالطعام الذي ي .

 : قال الشاعر.املآدب: ويقال يف مجع املأدبة
 بةٌ ومأدبصاؤه ِخـالوا ثالثـق )٤(وم الثالثاءـ يِهاِمـل أيـوك

 : قابا يصف ع)٥(وقال اآلخر
نى القَوِبسب املآِدلقى عند بعِض ي  ها وكِرِف يف جو الطِريأن قلوبـك

ة لَعفْفاملأدبة بفتح الدال م. نَّ هذا القرآن مأدبة اهللاإ: ويروى حديث عبد اهللا
 وما ،تبدما كنت أديبا، ولقد أَ: مسعت أبا العباس يقول. من أدبت، إذا دعوت

 :)٦(، أي داعيا، وأنشدنا لطرفةتب ولقد أد،كنت آدبا
 ىلَفَ ندعو اجلَملشتاِةحنن يف ا رِقتن فينا يبال ترى اآلِد

 قد دعا فالن النقري، إذا خص بدعوته قوماً: ويقال. ال ترى الداعي: معناه

                                     
 . ١/٣٨ ونوادر أيب مسحل ،١/١٩٦مهلهل كما يف العني ) ١(
ن هذا القرآن مأدبة اهللا فتعلموا من إ: وي أيضاور. ١٢ وفضائل القرآن ١/٣٠الفائق ) ٢(

 ). ٣٠ار يف أفضل األذكار التذك: ينظر. (مأدبته
 .٤/١٠٨غريب احلديث ) ٣(
 . بال عزو١٢٢الفاخر ) ٤(
قال : "٢٤٥ويف شرح أشعار اهلذليني . ٢/٥٥صخر الغي اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٥(

ا ألخي صخر الغي يرثي ا أخاه صخرا، إ: وقد رويت أليب ذؤيب، ويقال.. صخرالغي
 ".ومن يرويها ألخي صخر الغي أكثر

 .٦٥ديوانه ) ٦(



 ٢٣٦

 .)١( بدعوتهى، إذا عملَوقد دعاهم اجلفَ. دون قوم
* * * 

 اَهالِس من أْحلسَت: وقولهم
وهو . لست من أصحاا الذين يعرفوا ويقومون ا: معناه: قال أبو بكر

هم يقتنوا ويضمروا ويلزمون :  اخليل، معناهبنو فالن أحالس: ممبرتلة قوهل
أنه مر بالناس : (( رضي اهللا عنه بكر من ذلك احلديث الذي يروى عن أيب. ظهورها

 فقام إليه ، فجعل ينسب القبائل حىت انتهى إىل بين فزارة،جرفيف عسكرهم بالُ
 حنن أحالس ،ليفة رسول اهللايا خ: مرحبا بكم، فقالوا:  فقال أبو بكر،رجل منهم

أن : وروى أصحاب األخبار. )٢()) بارك اهللا فيكم:  وقد قدناها معنا، فقال،اخليل
 :  فقال معاوية،معاويةعلى  دخل )٣(بن قيساالضحاك 

إىل حِر متقاِصِه يف قوِمٍبـس تطاولتاِك للضححىت رد دهت 
أنتم أحالسها ،صدقت: ، فقالقد علم قومنا أننا أحالس اخليل: اكفقال الضح 

ويف مثل هذا .  وحنن الفرسان عليها،أنتم الساسة والراضة هلا: يريد. )٤(وحنن فرساا 
 :)٥(املعىن قال جرير

القيوِنيا ابن فعلُ وذاك الص لقَي ِصتفالسيوف وغريكم ي عاص ى 
صا، قد عصى بالسيف يعصى به، إذا عمل به كما يعمل بالع: ويقال

 يلي ظهر البعري ، كساء حتت الربدعة:س، واحللسلْالس مأخوذة من اِحلحواأل
ذا احللس؛ه الذين يعرفون الشيء ويلزمونهويلزمه، فشب  .واحللس يف غري هذا: 

: أي. )٦()) ك بيِتسلْكن يف الفتنة ِح: ((طاط، من ذلك احلديث الذي يروىسالفُ
                                     

، فقه ٣٦٨، التلخيص ٦١٤، ذيب األلفاظ ٨٨الغريب املصنف : ينظر يف أسامي األطعمة) ١(
 .٢٤٢، نظام الغريب ٢٦٤اللغة 

 .١/٤٢٤النهاية ) ٢(
 ابن عساكر . (هـ٦٥هـ، قتل سنة ٥٣الفهري القرشي، واله معاوية على الكوفة سنة ) ٣(

 ). ١٥١-٤/١٤٥ الكامل يف التاريخ ،٧/٤
 .١/٣٠٥الفائق ) ٤(
 .٩٤٣ديوانه ) ٥(
كن :  -رضي اهللا عنه–ومنه حديث أيب بكر : " وفيهما١/٤٢٣، النهاية ١/٣٠٥الفائق ) ٦(

= 
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 . فتنتهم وال تدخل مع الناس يف ،لزم بيتكا
* * * 

 أمتع اهللا بك: وقولهم
 واملاتع عند ،وهو مأخوذ من املاتع. أطال اهللا عمرك: معناه: قال أبو بكر

  معه جبلٌرخسي: (( أنه ذكر الدجال فقال)١(يروى عن حذيفة.  الطويل:العرب
ث من ذلك حدي. قد متع النهار وتلع، إذا تعاىل: ويقال. )٢())  ثريٌدهالطُ، ِخماتٌع

 إذا ،زيل حني متع النهارنـبينا أنا جالس يف م(( :)٣(مالك بن أوس بن احلدثان
وقال . )٤()) مال سريررسول عمر قد جاءين، فدخلت عليه وهو جالس على ر

املس٥(سلْب بن ِعي( : 
  إذْرائِمالن الصزـوكأن ِغ قحد الَق وأرشع النهارـمت

قد رملت السرير: سرير من السعف، يقال شيء ينسج بني يدي ال:مالوالر .
وقد أرملته .  فالنة السرير فهي راملة، إذا نسجت ذلك بني يديهتلَمقد ر: ويقال
فهي ميصف طريقا)٦( قال كعب بن زهري.لة، لغة معروفةِمر : 

  كحصري الرامالت ترىوال حٍب  على حافاته جيفايِّـن املطـم
 : رى يف اللغة األخ)٧(ل الراجزاوق

كأن نسجالعنكبوت املر ِلم 
 نعت للنسج، وإمنا خفضه على اجلوار للعنكبوت، كما :املرمل يف احلقيقة

                                     = 
 ".حلس بيتك حىت تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية

 ، ذيب التهذيب٢/٤٤اإلصابة . (هـ٣٦حذيفة بن اليمان، صحايب، تويف ) ١(
 ٢/٢١٩.( 

 . ونسب احلديث فيهما إىل كعب. ٣/٢٩٣اية ، النه٣/٣٤٤الفائق ) ٢(
 ).٥/٧٠٩، اإلصابة ١٣٤٦االستيعاب . (هـ٩٢تابعي، تويف ) ٣(
 .٤/٢٩٣النهاية ) ٤(
 .٣٥٦الصبح املنري ) ٥(
 .٧٣ديوانه ) ٦(
 .١٥٨العجاج، ديوانه ) ٧(
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با على اجلوار للضب، وهو يف احلقيقة ِر، فخفضوا خرٍب خبٍّ ضرحهذا ج: قالوا
 :نعت للمرفوع، وأنشدنا أبو العباس

  أعينهادام قُا ضربتـأمنـك  )١(وِجلُحد األوتار محصتسم ِبناًطْقُ
. فخفض حملوجا على اجلوار للمستحصد، وهو يف احلقيقة نعت للقطن

 :وأنشدنا أيضا
 فٍةِرقْ غري م وجٍهةَـنك سـريت )٢(بد وال ن ا خالٌ ليسملساَء

خفض غري مقرفة على اجلوار للوجه، وهو يف احلقيقة نعت للسنة، قال اهللا عز 
قال : قال أبو بكر .)٣(الُهم كَرماٍد اشتدت ِبِه الرِّيح ِفي يوٍم عاِصٍفأَعم: وجل

 أنه خفض عاصفا ،أحدهن: يف هذا ثالثة أقوال: كان الفراء يقول: لنا أبو العباس
 أن يكون جعل عاصفا :والقول الثاين. على اجلوار لليوم، وهو يف احلقيقة نعت للريح

يف يوم :  أن يكون املعىن:والقول الثالث. وف يكون يف اليومص ألن الع،نعتا لليوم
 :  يف أمتع)٤(وقال األنصاري. ، فاكتفى بالريح األوىل من الريح الثانية الريِحعاصِف

ِهبا وزماِنصِّام اِلـ ألياًـواه  قليالقاِم باملُلو كان أمتع 
يف هذا : العباسقال أبو .  التعجب:ومعىن واهاً. لو كان أطال املقام: معناه
ف عنا، إذا سأله  كُوإيهاً. إيه حدثنا، إذا استزاده: يقول الرجل للرجل: أربعة أوجه

 . فالنا، إذا تعجب من علمهم ما أعلَوواهاً.  أقصد إىل فالن، إذا أغراههاًيوو. القطع
 : )٥(قال الراجز

 ا واهاًـا مث واهـي لراًـواه ا وفاهاـاها لنـيا ليت عين
** *  

 َةَر الفاِق بفالٍن فالٌنَلِمَع: وقولهم
                                     

 .شديد الفتل: ومستحصد األوتار. ٩٩٥لذي الرمة، ديوانه ) ١(
 . أي ليست جينة: وغري مقرفة. الصورة: والسنة. ٢٩لذي الرمة، ديوانه ) ٢(
 .١٨آية : سورة إبراهيم) ٣(
 . أخل به ديوانه) ٤(
 ونسب إىل رؤبة كما ذكر العيين يف املقاصد ). ووه(أبو النجم العجلي كما يف الصحاح ) ٥(

 .  وليس يف ديوانه١/١٣٣
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وجوه :  الداهية، قال اهللا عز وجل:الفاقرة معناها يف كالمهم: قال أبو بكر
 ترقَقد فَ: الفاقرة من قوهلم: ويقال. )١( يومِئٍذ باِسرةٌ تظُن أَن يفْعلَ ِبها فَاِقرةٌ

ويقال .  أو طعنته فيها، أو رميته فيها بسهم،ر ظهرهقَرة من ِفقْالبعري، إذا قطعت ِف
 :)٢( قال الشاعر.لبقارة خلرز الصر وفَقَرة وِفقِْف

 ِرج على ح دهر مالَيلومانين إنْ
  الظهِرا بفاقرِةـابه يومـوأصح

أال منمري ومن عمرٍو عذيري من ع 
  أرادهادـ إن زيبنل يل ذَـوه

را، إذا حززت أنفه قٍْ فَهر قد فقرت البعري أفِق:الفاقرة مأخوذة من قوهلم: ويقال
 . ه بذلكلِّذي لتوٌّلْ مٌرت وعليه و، على موضع احلزيرر اِجل مث وضعت،حبديدة

* * * 
 ُهليُدى َوناَد ال ُيمٌرَأ: وقولهم

أمر عظيم ال : معناه: قال أبو عبيدة: أخربنا أبو العباس قال: قال أبو بكر
يأمر تام : معناه: وقال ابن األعرايب.  إمنا يدعى فيه الكهول الكبار،ى فيه الصغاردع

.  م من نداء الصغارىنغ فاست، قد قام به الكبار، ما فيه خلل وال اضطراب،كامل
 : هذه لفظة تستعملها العرب إذا أرادت الغاية، وأنشد: وقال الفراء

شرائعجود ال ي ا يزيفَّلقد شرعت كَ )٣(هانادى وليددمزيٍد بن  
 يقوله القوم إذا أخصبوا وكثرت أمواهلم، فإذا أومأ لٌثَهذا م: )٤(وقال الكاليب

 عن أخذه لكثرة أمواهلم وخصبهم، مث هن ومل ي، عليهحص مل ي،الصيب إىل شيء ليأخذه
 :)٥( قال الشاعر. لكل كثرة وسعةجعلوه مثالً

إىل اهللا مين ال يىناداـه وليد الغواين بتوبٍةعن ذكِر فأقصرت  
 يف الشدة واجلدب يصيب القوم حىت تشتغل بذلك ؛أصل هذا: وقال األصمعي

                                     
 .٢٥ -٢٤ اآليتان: سورة القيامة) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
 .  بال عزو١٣اخر الف) ٣(
 هو أبو الغمر أو أبو صاعد أو أبو زياد، وهم من األعراب :والكاليب. ٣١٧إصالح املنطق ) ٤(

 ). ١٢١، ٤/١١٤:  واألنباه،٧٦الفهرست : ينظر. (الذين دخلوا احلاضرة
 .٥٧مزرد، ديوانه ) ٥(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٤٠ 

 .  ولكل شدة وأمر شديد، لكل جدب عظيم مثالًلَِع فال تناديه، مث ج،األم عن ولدها
* * * 

  وقد أتى بأمر شنيع على فالٍن فالٌنَعنَّقد َش: وقولهم
وكالم . قد أخرب عنه بأمر شديد عظيم: ربمعناه يف كالم الع: قال أبو بكر

 :)١( قال الشاعر. وخصلة شعناء، إذا كانت شديدة عظيمة،أمر أشنع: العرب
حموشنعاَءهم من كلِّا جار م لِعض أناسإذا ما أنكر الكلب لَ أهه 

 منعوا جارهم من ، فأنكر الكلب صاحبه،إذا لبسوا السالح وتقنعوا به: معناه
 . قد أضلعين األمر، إذا غلبين واشتد علي: ويقال. ه أمر شديد عظيمأن يرتل ب

* * * 
  فالنًا فالٌنَمَرقد َص: وقولهم

يف :  معناهمروالص.  ما بينه وبينه من املودةعِطقد قُ: معناه: قال أبو بكر
 ،رم بضم الصادوالص. امر النخلة صتمرقد ص: من ذلك قوهلم. كالمهم القطع

 :)٢( قال امرؤ القيس.سماال
فأمجليمي ر صِتع قد أزم كنِتوإنْ مهالً أفاطم   ِل التدلُّ  هذا بعض 

وقال أبو . وإن كنت قد عزمت على قطع ما بيين وبينك من الود: معناه
يقال : )٣(وقال يعقوب بن السكيت.  النصرامه من النهار،يل صرميلَّيقال ِل: عبيدة
منهما ينصرم عن صاحبه،   ألن كل واحد؛ة يف هذا واحدةهار صرمي، والعلللن

  : )٤(واحتج يعقوب يف أن الصرمي النهار بقول بشر
  حىت ليلُحِب أص يقولُفبات المـه الظـجتلَّى عن صرميت

:  معناه،)٥( فَأَصبحت كَالصِرِمي: وقال اهللا عز وجل وهو أصدق قيال

                                     
 .٥٣طفيل الغنوي، ديوانه ) ١(
 .١٢ديوانه ) ٢(
 .١٩٥: أضداده) ٣(
 .٢٠٥ه ديوان) ٤(
 . ٢٠آية : سورة القلم) ٥(
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 :)١(كالليل املظلم، قال الشاعر
 عـالم تقـوم عاذليت تلوم رمي الصين إذا اجنـابقُتؤرِّ

 : وقال اآلخر
 بكرت علي تلومين بصرِمي )٢(فلقد عذلِت وملِت غري مليِم

: ومعىن البيت. أالم الرجل فهو مليم، إذا أتى ما يستحق اللوم عليه: يقال
 :)٣(وقال زهري. بكرت تلومين يف آخر الليل

ـُهقُعوداً لدي  غـدوت عليه غدوةً فوجدته ه بالصرمي عواِذل
 :الصرمي مجع صرمية، وهي: قال األصمعي: وقال يعقوب. يف آخر الليل: معناه

ف ِراملصروم، فص: األصل يف الصرمي: وقال أبو عبيدة. قطعة تتقطَّع من معظم الرمل
األمر، هو ما وكذلك صرمية : قتيل وجريح، قال: ِعن مفعول إىل فعيل، كما قالوا

 . قد انصرم عمر فالن، إذا انقطع: ويقال. انصرم من األمر
 وقولهم أنت في َآَنِف اهللا

 فالن فالنا، فنقد كَ: يقال. أنت يف حياطة اهللا وستره: معناه: قال أبو بكر
رس يقال للت. وكل شيء ستر شيئا فقد كنفه، وهو كنيف لـه. إذا أحاطه وستره

 :)٤(قال لبيد. حبه وحيوطهكنيف، ألنه يستر صا
الكنيف فحرمياً سيوفُهم وال احلَج مل مينـع حـرمياً يـوم 

أنه أشرف على : (( ومن ذلك احلديث الذي يروى عن أيب بكر رضي اهللا عنه
 ممِسكَته وهي موشومة اليدين حني )٥(الناس من كنيف، وأمساء بنت عميس

استخلفاليت تغرز ظهر كفها بإبرة أو ِم: ملوشومةا . )٦()) م الناس فكلَّ عمرةلَّس، 
                                     

 . ٩٨ديوان توبة :  وقيل أخوه عبد اهللا، ينظر،توبة بن احلمري) ١(
 .  بال عزو٨٤األضداد ) ٢(
 .١٤٠ديوانه ) ٣(
 . الترس: واحلجف. ٣٥١ديوانه ) ٤(
. هـ٤٠صحابية، تزوجها جعفر بن أيب طالب، مث أبو بكر، مث علي، توفيت بعد سنة ) ٥(

 ).٧/٤٨٩، اإلصابة ١٧٨٤االستيعاب (
 .٣/٢٨١الفائق ) ٦(
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قد ومشت فالنة كفها : يقال. ل والنؤور حىت خيضرحكُلشى باح مث ي،حىت تؤثر فيه
ِشتما يقال هلا م ه ومشا فهي وامشة، إذا فعلت هذا، واملفعولةوشومة ومسومشةت .

 : )٢(وقال لبيد . )١())  الوامشة واملستومشةلعن رسول اهللا : ((ومنه
 هاِسف نؤورأو رجع وامشٍة أُ ِكفَفاً تعرض فوقهن وشامها

. كنيف، من الستر والتغطية أُِخذ: وقول الناس للموضع الذي خيلو فيه اإلنسان
 . وإمنا فعلت أمساء هذا يف اجلاهلية، فبقي ومل يزل أثره

* * * 
 َة المعوَنقد َوِلَي فالٌن: وقولهم

واله السلطان : ، أيقد ويل فالن العونَ: معناه: ميستقال الر:  بكرقال أبو
واملعونة لفظها لفظ مفعولة، وتأويلها تأويل املصدر، : عونه على حفظ املدينة، قال

ما : ما له عقل، وما لفالن جملود أي: ما لفالن معقول أي: وهو مبنـزلة قوهلم: قال
 : أنشد الفراء. له جلد

 حىت إذا مل يتركوا لعظامه )٣(ه معقوالحلما وال لفؤاد
 :)٤(عقال، وقال الطفيل: معناه

رِم عن مشاَء معدولُأم ليس للص اَء قبل الصمرِم موصولُهل حبلُ ش 
ال أجد عنه : معناه: قال الرستمي. أم ليس للصرم عن مشاء معدل: معناه

فَستبِصر ويبِصرونَ : الوقال اهللا عز وجل وهو أصدق قي. معدال، ألنه البد منه
وقال .  معناه املصدر،بأيكم اجلنون، فمفعول هاهنا: ، فاملعىن)٥( ِبأَيِّكُم املَفْتونُ

يف أيكم املفتون، فتكون الباء مبعىن يف، وجيوز أن تكون : جيوز أن يكون املعىن: الفراء

                                     
 .١/١٦٦غريب احلديث ) ١(
 .٢٩٩ديوانه ) ٢(
 .١٣٧: للراعي، شعره) ٣(
 .٥٥ديوانه ) ٤(
 .٦، ٥اآليتان : سورة القلم) ٥(
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سألت : )١(وقال يل إدريس: أيكم املفتون، قال أبو بكر: الباء زائدة للتوكيد، واملعىن
 :)٢(أجيزه، واحتج بقول الشاعر: بأيكم املفتون، برفع أي، فقال: أجتيز: سلمة فقلت

ـعلـى أينقَبيالً وأَألم تبايعوا لو أنَّ الرجالَـلَأباِه ا شـر  
ا مبا بعدها، كأن معىن الرفع عندي أنه أضمر النظر، ورفع أي: قال أبو بكر

على أن : ر ويبصرون، بأن تنظروا أيكم املفتون، وكذلك معىن البيتفستبص: املعىن
إمنا مل : قال أبو بكر. تنظروا أينا، والنظر ال يعمل يف أي، ألنه من دالئل االستفهام

ا حرف استفهام خمالطة لأللف وما يعمل النظر واألفعال اليت مبرتلته يف أي، ألن أي
ِلنعلَم :  له فيما بعده، من ذلك قوله عز وجلبعد األلف، واالستفهام ال يعمل ما قب

لنعلم أهذا أحصى أم هذا، فكانت أي مبنـزلة : ، رفع أيا ألن املعىن)٣( أَي اِحلزبيِن
ألف االستفهام واالسم الذي بعده، فلم يجا ما ز أن يعمل ما قبلها فيها، فرفع 

 .بعدها فكانت أي مرفوعة بأحصى، وأحصى ا
* * * 

 قد َقْنَطْرَت علينا: وقولهم
قد طولت وكثَّرت الكالم، وهو مأخوذ من القنطار، : معناه: قال أبو بكر

قال .  كلها تؤول إىل معىن الكثري،الكثري من املال، وفيه ثالثة عشر قوال: والقنطار
. ملء جلد ثور ذهبا: القنطار: )٤(وقال أبو نضرة. سبعة ألف درهم: القنطار: عطاء
: القنطار: وقال سعيد بن املسيب. ألف مثقال ذهب أو فضة: القنطار: الكليبوقال 

القنطار اثنا : ((وقال أبو هريرة. سبعون ألفا: القنطار: وقال ابن عباس. مثانون ألفا
: القنطار: وقال قتادة. )٥())عشر ألف أوقية، األوقية خري مما بني السماء واألرض

ألف دينار، : القنطار: وقال احلسن.  من الورقمائة رطل من الذهب، ومثانون ألفا
                                     

 ). ٢/٥٦: األنباه. (هو إدريس بن عبد الكرمي، روى عن سلمة) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .١٢آية : سورة الكهف) ٣(
، ٥٠٠طبقات ابن خياط . (هـ١٠٨ وامسه املنذر بن مالك، تويف ، نضرة العبديهو أبو) ٤(

 ). ١٠/٣٠٢ذيب التهذيب 
 .ى عن النيب رووهو م. ١٢٠٧ هسنن ابن ماج) ٥(
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اثنا عشر ألفا، ويروى عنه : القنطار: واثنا عشر ألف من الورق، ويروى عنه أنه قال
. ألف ومائتا أوقية: القنطار: القنطار ألف ومائتا دينار، ويروى عنه أنه قال: أنه قال

القنطار بلغة أهل : )١(وقال قوم. رطل من الذهب أو الفضة: القنطار: وقال قوم
العقدة : القنطار: وقال أهل اللغة. مثانية ألف مثقال ذهب أو فضة: أفريقية واألندلس

فهذه األقوال . حكامهاِإلوإمنا مسيت القنطرة قنطرة، : الوثيقة احملكمة من املال، قال
قد قنطرت علينا : وقال ابن األعرايب. هو الكثري من املال: كلها تدل على أن القنطار

قد قنطر الرجل، إذا أقام يف احلضر : ويقال: قال. قد طولت وأقمت ال تربح: معناه
قد قنطر الرجل، إذا أطال إقامته يف أي : يقال: وقال غريه.  البدوكر وت،والقرى

 :موضع كان، واحتج بقول الشاعر
حطَــوكْثَهـا تم وإن أردت ال تربح سريى قنطرت إنْ قلت 

يا ليتحرح٢( قد عاجلها الذُّر( 
ذُروح، وذَروح، وِذريح، :  لغاٍتواحد الذراريح، وفيه مثانُ: رحرحالذُّ

 : وذُراح، وذُرحرح، قال الزاجر
 حنحنوريـاً إذا ت: قالت لـه )٣(حرحريا ليته يسقى على الذُّ

 .)٤(حياينذلك اللِّوذُرح، وذُرنوح لغة بين متيم، وذُرحرح، حكى 
*** 

                                     
 .هو أبو محزة الثمايل كما يف القرطيب) ١(
 .السم القاتل: والذرحرح.  بال عزو١٠١الفاخر ) ٢(
 .  بال عزو٤٦رب  ليس يف كالم الع،٧األضداد ) ٣(
 هو أبو احلسن علي بن حازم، عاصر الفراء، وأخذ عنه أبو :واللحياين. ١٧٦نزهة األلباء ) ٤(

 ).١٤/١٠٦، معجم األدباء ١٧٦، نزهة األلباء ٨٩املراتب . (عبيد
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 رجل ُمَشوَُّه الوجه: وقولهم
يقال قد شاه وجه فالن يشوه شوها . مقبح الوجه: معناه: قال أبو بكر
من ذلك .  قبيحنيارجل أشوه، وامرأة شوهاء، إذا كان: ويقال. وشوهة، إذا قبح

ها يف أنه أخذ قبضة من تراب يوم بدر، فحثا: ((احلديث الذي يروى عن النيب 
 . قبحت الوجوه: فمعناه. )١())شاهت الوجوه: وجوه املشركني، وقال

* * * 
 رَّى فالن عن آذا وآذاقد َو: وقولهم

يت رو: الستر، يقال: والتورية. قد ستره وأظهر غريه: معناه: قال أبو بكر
من ذلك احلديث الذي يروى عن النيب . وريه تورية، إذا سترته وأظهرت غريهاخلرب أُ
)) :أنه كان إذا أراد سفرا ووقال أبو عبيدة. )٢())ى بغريهر :ى مأخوذ من ور

يكون مبعىن خلف، : اُءراملعىن أنه جعل اخلرب وراءه ومل يظهره، والو: الوراء، وقال
، )٣(وكَانَ وراَءهم مِلك يأْخذُ كُلَّ سِفينٍة غَصبا: ام، قال اهللا عز وجلدومبعىن قُ

 :)٤(وقال الشاعر. وكان أمامهم: اهمعن
فيأمن أعدائـي ويسأمين أهلـي  أليس ورائي أن أَِدب على العصا

وِمن وراِء :  قال اهللا عز وجل. ولد الولد: والوراء. أليس أمامي: فمعناه
قُوبعي اقحإس )ومن ولد ولده: ، معناه)٥ . 

* * * 
 من َحبَّ َطبَّ: وقولهم

 معناه بوالطَّ. من أحب فطن وحذق واحتال ملن حيب: معناه: قال أبو بكر
رجل طب وطبيب، :  لفطنته، يقال؛وإمنا مسي الطبيب طبيبا. احلذق والفطنة: يف اللغة

                                     
 .٢/٥١١، النهاية ١/١١٢غريب احلديث ) ١(
 .٥/١٧٧، النهاية ١/١٩٧غريب احلديث ) ٢(
 .١/٤١٢وينظر جماز القرآن . ٧٩آية : سورة الكهف) ٣(
 .١١٤عروة بن الورد، ديوانه ) ٤(
 .٧١آية : سورة هود) ٥(



 ٢٤٦

 :)١(قال عنترة. إذا كان حاذقا
 إنْ تغِديف دوين القناع فإنين طَب بأخِذ الفارِس املستلئِم

 :)٢(وقال علقمة بن عبدة
 بصريفإن تسألوين بالنساء فإنين بأدواِء النساِء طبيب 

 :)٣(وقال آخر
 فهـل لكـم فيها إيلَّ فإنين طبيب مبا أعيا النطاِسي ِحذْميا

ومعىن حب :ال يقال يف املاضي إال أحب فالن فالنا، : قال البصريون. أحب
ويقال . ا، وأَِحب فالناأُِحب فالن: ويقال يف املستقبل: قالوا. وأحببت فالنا باأللف

 :)٤(قال عنترة . رجل محبٌّ وحمبوب: يف املفعول
  فـال تظين غريهولقد نزلِت مين مبنـزلة احملَـبِّ املكْرم

قد : حب فالن فالنا، فقالوا: رجل حمبوب، ومل يقولوا: كيف قالوا: فقيل هلم
رجل جمنون، مث قالوا يف : هلمينطق بالدائم على بناء فعل ال يتكلم به، من ذلك قو

: أَجنه اهللا، فبنوا الدائم على جن، ومل يبنوه على أَجن، ولو بنوه عليه لقالوا: املاضي
 : يقال أحببت الرجل وحببته، وأنشدا: وقال الكسائي والفراء. رجل مجنٌّ

فَقبالعبِد أر أن الرفـق وأعلـم 
)٥(وما كان أدىن من عبيٍد ومشرق

 أُحب أبا العصماء من حبِّ متِرِه
 وواِهللا لـوال متـره مـا حببته

أنه :  عن أيب رجاء)٧( عن أيب األشهب)٦(حدثنا أبو عامر: وقال السجستاين

                                     
هو الالبس الألمة، وهي : املتسلح، وقيل: واملستلئم. ترسلي قناعك: وتغديف. ٢٠٥ديوانه ) ١(

 . الدرع
 . ٣٥ديوانه ) ٢(
 .ابن حذمي: راد بهي: وقيل. با عاملارجل كان متطب: وحذمي. ١١أوس بن حجر، ديوانه ) ٣(
 .١٩١ديوانه ) ٤(
 .قواءإويف البيت الثاين ).. حبب(لعيالن بن شجاع النهشلي كما يف اللسان ) ٥(
، ذيب ١/٤٦٩طبقات القراء . (هـ٢٠٤هو عبد امللك بن عمرو العقدي القيسي، تويف ) ٦(

 ). ٦/٤٠٩التهذيب 
، ذيب التهذيب ١/١٩٢اء طبقات القر. (هـ١٦٥هو جعفر بن حيان العطاردي، تويف ) ٧(

= 
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 طب، من حب: وقوهلم يف هذا املثل. ، بفتح الياء)١( حِببكُم اللَّهفَاتِبعوِني ي: قرأ
 . كسائي والفراءيدل على صحة قول ال

* * * 
 قد تعنَّت فالن فالنا وقد َأْعَنَتُه: وقولهم

: أهلكه، وقال يف قول اهللا عز وجل: معىن أعنته: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر
كُمتنَألع اَء اللَّهش ولَو )أعنتكم : وقال يف موضع آخر. ألهلككم: معناه: ، قال)٢

ذَِلك ِلمن : الضرر، واحتج بقول اهللا عز وجل: العنت: أضر بكم، وقال: معناه
:  فالن فالناتمعىن أعن: وقال أبو جعفر أمحد بن عبيد. )٣( ْخِشي العنت ِمنكُم
 : أنشد الفراء. التشديد: العنت: شدد عليه، وقال

هِطلُ القوِل كـاِذببويزعـم أين م 
ليضحكمين أم ليضحك صاحب ٤(ه( 

 يقـودين   يوم  ينِفأمل تسأل األ
أم رجا لَ إعنايت مبا قالأحـاو  
: وقال بعض أهل اللغة. أحاول التشديد علي وما يؤدي إىل هالكي: فمعناه

قد : وهو مأخوذ من قوهلم: معىن أعنت فالن فالنا، كلفه ما يشتد عليه فيعنت، قال
عنت البعري يعنت عميكنه معه تصريفها كسر بعد جرب، فلم ه، إذا حدث يف رجلتاًن .

واألنفي يف البيت الذي أنشده . أَكَمةَ عنوت، إذا كانت ال تجاز إال مبشقٍة: ويقال
 :)٥(وا أنف الناقة بقول الشاعرم منسوب إىل بين أنف الناقة، وإمنا س،الفراء

 مقوم هم األنف واألذناب غيره بانومـن يسوِّي بأنِف الناقِة الذَّ
* * * 

 قد َأْدَحْضُت ُحجََّة فالٍن: ولهموق

                                     = 
٢/٨٨.( 

 .٣١آية : سورة آل عمران) ١(
 .٢٢٠آية : سورة البقرة) ٢(
 .٢٥آية : سورة النساء) ٣(
 . بال عزو) عنت(صدر الثاين فقط يف اللسان ) ٤(
 .١٢٨احلطيئة، ديوانه ) ٥(
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: هو مأخوذ من قوهلم: قال أبو عبيدة. قد أزلتها وأبطلتها: معناه: قال أبو بكر
مكان دال ومزلقا ال يثبت فيه خفٌّ وال حافٌرضٌُحزوأنشد  وال قدٌم، إذا كان م ،
 :)١(لطرفة

البعري عن الد كماحاد تِضوِحدح  هبتفـاَء فِه رمت الوأبـا منـذٍر 
. ليزيلوا به احلق ويبطلوه: ، معناه)٢(ِليدِحضوا ِبِه احلَق: وقال اهللا عز وجل

فقارع فكان من : ، معناه)٣( فَساهم فَكَانَ ِمن املُدحِضني: وقال عز وجل
 :املقرعني املغلوبني، وقال الشاعر

  بكلِّ ثغـٍرقتلنـا املدحضـني )٤(وقـد قَرت بقتلهم العيـونُ
 :)٥(وقال اآلخر

 وأستنقـذُ املوىل من األمر بعدما حِضلُّ كما زلَّ البعري عن الديِز
* * * 

 آالٌم ُمْبَهٌم وأمٌر ُمْبَهٌم: وقولهم
أمر ال يعرف لـه وجه يؤتى منه، وهو مأخوذ من : معناه: قال أبو بكر

بهمةٌ، إذا كان ال : رجل الشجاعحائط مبهم، إذا مل يكن فيه باب، ويقال لل: قوهلم
يى درمن أين ياألمر، إذا مل : وقال يعقوب بن السكيت. ىؤت م فالن عليقد أ

 : وقال الشاعر. لون يم، إذا كان ال خيالطه غريه: ويقال. جيعل له وجها أعرفه
 أما تري رأسي أغر مشهراً )٦(من بعِد لون يا أُميـم يم

 :بن أيب الصلت)٧( وقال أمية
 رين موهناً وقـد نام صحيباز وسجى الليلُ بالظالِم البهيم

                                     
 .١٧٣ديوانه ) ١(
 .٥٦آية : سورة الكهف) ٢(
 .١٤١آية : سورة الصافات) ٣(
 .  بال عزو١٥/١٢٣ القرطيب) ٤(
 .١٦٩ديوانه . طرفة) ٥(
 .مل أقف عليه) ٦(
 . سكن: حنو من نصف الليل، وسجى: واملوهن. ٤٨٨ديوانه ) ٧(
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 يم، :كل لون خلص، ومل خيالطه غريه يقال فيه: وقال ابن السكيت وغريه
 يم، وأدهم يم، يقال ذلك لكل لون خالص صاف ميٌتأشقر يم، وكُ: كقوهلم
حم، وأسود حالك وحانك، ومثل أسود فاحم، من الف: ويقال يف األسود. ناصع
أسود : ويقال.  منقاره:هكُن سواده، وح:كهفحلَ.  الغرابكن وح الغراِبكحلَ

 : قال الراجز. حلْكوٌك وسحكوك ومحلَولك ومسحنكك
ـُوك واستنـوكت وللشبـاب ن مـين شيخةٌ ضحوك تضحـك 

كُوكح١(وقد يشيب الشعر الس( 
  قانئٌ، وأمحرلَياٌح  وليٌحلْبوٌب، وأبيض يقٌَق ولَهٌق ووابٌصأسود ح: ويقال

 . ودجوجيٌّ ناضٌروأخضر. وقامت
*** 

 قد ُطبع على قلب فالن: وقولهم
 على قلب فالن بالصدأ والدنس يشِِمعناه قد غُ: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر
قال اهللا . سن، إذا دقد طبع السيف يطبع طبعاً: هو مأخوذ من قوهلم: والوسخ، وقال

: وجاء يف احلديث. )٢( كَذَِلك يطْبع اهللا علَى قُلُوِب الَِّذين ال يعلَمونَ: عز وجل
))ع يتعوذوا باهللا من طَمعدبين )٤(ىإىل دنس، وقال أعش: ، فمعناه)٣()) ين إىل طَب 

 :  بن علي)٥(قيس ميدح هوذة
اغُصها ال ترى عيبا وال طَوبلها اعله أكاليلُ بالياقوِت فص 

 :)٦(وقال اآلخر. وال دنسا: معناه
 ال خير يف طمٍع يدين إىل طَبٍع وغُفَّـةٌ من قواِم العيِش تكفيين

                                     
 .ضعف العقل: والنوك.  بال عزو١٦١األضداد ) ١(
 .٥٩آية : سورة الروم) ٢(
 .٢/٢١٨غريب احلديث ) ٣(
 .٨٦ديوانه ) ٤(
الكامل . (هـ٨ل اإلسالم ويف العهد النبوي، تويف احلنفي، صاحب اليمامة، وخطيبها قبي) ٥(

 ).٢/٢٦٩، عيون األثر ٧٣٠
 .البلغة من العيش): بضم الغني(والغفة . ٦٥: ثابت قطنة، شعره) ٦(
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 : وقال اآلخر
فقر إنَّ املطامعٍع )١( والغىن الياسطمعاً يدين إىل طَب ال تطمعن 

* * * 
 ٍن َعَصَب فالَقْمَقَم اُهللا: وقولهم

خذ من قبض اهللا عصبه، ومجع بعضه إىل بعض وضمه، أُ: معناه: قال أبو بكر
.  اجليش جيمع من هاهنا وهاهنا حىت يكثر وينضم بعضه إىل بعض:ام، وهوقَمالقَ

يقال : وقال أبو عبيد. امقَمهو البحر، وهو القَ: البحر، يقال: والقمقام يف غري هذا
مسكة هلا عظم وطول : واألطوم: ، قاليفالس: ل البحرالقَلَمس، ويقال لساح: للبحر

من مسك البحر، يعجوالقمقام . السيد من الرجال: والقمقام يف غري هذا.  من رآهاب
 . صغار القردان: أيضا

* * * 
 جر والشَِّكْوجاء بالشَّ: وقولهم

جاء بكل : معىن هذا التكثري ملا جاء به، واملعىن: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 قاًلَ خما كان بالياً: املاء الكثري وغريه، والرم: جاء بالطِّم والرم، الطم: ومثله. شيء

 :)٢(قال الشاعر. مةمما يتقمم، واحدته ِر
أثَّئر مين ِر بعـد املمـاِت فإين كنت ـزعإنْ ت لَقاًوالنيبةً خم 

 :)٣(وقال اآلخر
 ماًوهـو جرب العظام وكُن ِر لرميماومثـلُ فَعـالِه جبر ا

م بكسر الطاء والراء، فإذا أفرد الطم ومل يذكر بعده م والرجاء بالطِّ: ويقال
 . جاء بالطَّم يا هذا: الرم، فتحت الطاء فقيل

* * * 
                                     

 .مل أقف عليه) ١(
من الثأر، أي كنت : أي تأيت عظامي، أثئر: تعر مين. اإلبل: والنيب. ٦٣لبيد، ديوانه ) ٢(

 .أعقرها يف حيايت
 .٢٤و حصني كما يف الفاخر أب) ٣(



 ٢٥١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ى فالن بُحجَّتهَلْدَأ: وقولهم
أدليت : مقد قدم حجته وأرسلها، وهو مأخوذ من قوهل: معناه: قال أبو بكر

وقال . هاوا، إذا أخرجتلْها أدلوها دوقد دلوت. ها لتمألهادليها إدالء، إذا أرسلتالدلو أُ
، )١( وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل وتدلُوا ِبها إلَى احلُكَّاِم: اهللا عز وجل

، )٢(وا واِردهم فَأَدلَى دلْوهفَأَرسلُ: وقال اهللا عز وجل. وتقدموها وترسلوها: معناه
اليت : تكون الدلو: والدلو تنقسم يف اللغة على ثالثة أقسام. فأرسلها ليمألها: معناه
يسا، ويكون إخراج الدلو من البئر، ويكونقَت قال الراجز. ضربا من السري لينا: ى : 

 طي دلْوايـا مـي قد تدلو امل )٣(ومتنـع العـني الرقاد احللوا
 : وقال اآلخر

ـَِلمت قواها  ال تعجـال يف السري وادلُواها فـإـا إن س
 )٤(بعيدةُ املصبِح عن ممساهـا

 : وقال اآلخر
 ال تقـلُواهـا وادلُواهـا دلْوا )٥(إن مـع اليـوِم أخـاه غدوا

 .سٌري شديد: القلو
* * * 

  بفالٍن فالٌنَذقد َال: وقولهم
. الذ به بغري ألف: واللغة العالية. قد استتر به، ودار حوله: معناه: رقال أبو بك

 :)٦( العقيليزاحمقال م.  بألف،أالذ فالن بفالن: وبعض العرب يقول
                                     

 .١٨٨آية : سورة البقرة) ١(
 .١٩آية : سورة يوسف) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 ).دال(، واللسان ٧/١٠٤األول فقط بال عزو يف املخصص ) ٤(
 . دون عزو) دال(اللسان ) ٥(
ضحى : وفيه) القاهرة (١٠٤شعره ص . حبقها.. سراة الضحى: وفيه) لندن (٢٨ديوانه ) ٦(

، األغاين ٧٧٠طبقات ابن سالم . (هـ١٢٠شاعر غزل، أموي، تويف حنو :  ومزاحم.ناقيت
 ).٣/٤٣، اخلزانة ١٩/٩٧
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فِّها بقَّيةُ منقوِص من الظِّلِّ صائفةً حىت أُالذَ خبونْ غُدلَـد 
: ، معناه)١( تسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذًاقَد يعلَم اللَّه الَِّذين ي: وقال اهللا عز وجل

 : )٢(قال حسان بن ثابت. يستتر هذا ذا: يلوذ هذا ذا، أي
منها احلُلُوم ـفقيموا وخجتـولُ منهم لواذاً مل ي وقـريش 

قاومت قواما، ولو :  مصدر الوذت، فلذلك ثبتت الواو فيه، كما يقال:ولواذا
 . قمت قياما:  كما تقولكان مصدر لذت لكان لياذا،

* * * 
 قلُب فالٍن قاٍس: وقولهم

قد قسا : ويقال: قلبه صلٌْب يابس، قال: معناه: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر
القلب يقسو، وقد عتا، وقد عسا، وقد جا جسوا، مبعىن يبس وصلب، قال س

 : الراجز
وقسـا لـد تو٣(ايتوقـد قَس( 

 : قال اهللا عز وجل. ةيِسوقلوب قاسية وقَ. ى مبعنيٌِّسقلب قاس وقَ: ويقال
ًةقَاِسي مها قُلُوبلْنعوج )٤(ةِسقَ: رأقْ، ويالقاسية والقسية : قال الكسائي والفراء. ي

اليت : ةيِسوة، والقَسالقاسية مأخوذة من القَ: )٥(وقال أبو عبيد. لغتان، معنامها واحد
، يِسوهو مبنـزلة الدرهم القَ: الطها زيغ وشك، قالليست خبالصة اإلميان، وقد خ

ما يسرين : ((الذي قد خالطه غش من حناس وغريه، واحتج بقول عبد اهللا بن مسعود
 يصف وقع )٧( واحتج بقول أيب زبيد،)٦())أن يل دين الذي يأيت الكاهن بدرهم قَِسيٍّ

                                     
 .٦٣آية : سورة النور) ١(
 .٩٢ديوانه ) ٢(
لديت، ولديت : ويف األصل. ٦/١٥٤، وتفسري الطربي ١/١٥٨بال عزو يف جماز القرآن ) ٣(

 .  املساوي له يف سنه: وهو،ولدايت واحد
 .١٣دة املائ) ٤(
 .٤/٦٩غريب احلديث ) ٥(
 .٤/٦٣، النهاية ٤/٦٨غريب احلديث ) ٦(
 .١١٩: شعره) ٧(



 ٢٥٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :املساحي يف احلجارة
يِفياِرات يف أيدي الصيِسصاح القَ الم كما السِّمِّهلـا صواِهلُ يف ص 

* * * 
 ال ُتَبلِّْم عليه: وقولهم

ال جتمع عليه أنواع املكروه وقبيح القول، وهو تفَعل من : معناه: قال أبو بكر
. ال جتمع عليه املكروه، كجمع اخلوصة للبقل: اَألبلَمة، وهي خوصة البقْل، فاملعىن

وقال . أُبلُمة، وإبِلمة، وأَبلَمة: وفيها ثالث لغاتل، مقْخوصة الُ: األبلمة: ويقال
قد : وهو مأخوذ من قوهلم: ال تقبح فعله وتفسده، قال: مبلِّمعىن ال ت: األصمعي

أبِرلمت الناقة، إذا وحياؤهام  . 
* * * 

 قد َصَبغوني في َعْيِنَك: وقولهم
غيروين :  يف عينكأحدمها أن يكون معىن صبغوين: فيه وجهان: قال أبو بكر

: بغ معناه يف كالم العربوالص. عندك، وأخربوا أين قد تغريت عما كنت عليه
غيرته وأزلته عن حالته : ، معناهغاًبه صبغصبغت الثوب أص: التغيري، من ذلك قوهلم

ِصبغةَ : ومن ذلك قول اهللا عز وجل. األوىل إىل حال سواد، أو محرة، أو صفرة
معىن هذا : قال الفراء.  االنتقال من حال إىل حال:اخلتانة، ومعناها: ، الصبغة)١(اللَِّه

هذا تطهري لـه، : أن النصارى كانوا إذا ولد هلم املولود صبغوه يف ماء هلم، وقالوا
وقال .  اً، يأمر ا حممدِصبغةَ اللَِّه: مبنـزلة اخلتانة، وقال اهللا عز وجل

 : )٢(الشاعر
  صابغُك يف الشرِّغ يصبإذا أنت مل

غَ مـا أنت دابغُعليك فجوِّدبد  
وأنزل بالنجاة حتر زادع الشـر 

ولكـن إذا ما الشأرخى ِقر هناع 
أن يكون صبغوين يف : والقول اآلخر. لِخدك يف الشر ملْإذا مل يدِخ: أراد

 واحتجوا بأن عينك، وصبغوين عندك، أشاروا إليك بأين موضٌع ملا قصدتين به،
                                     

 .١٣٨آية : سورة البقرة) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
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: وقال أبو العباس. أشرت إليه: قد صبغت الرجل بعيين وبيدي، أي: العرب تقول
 . صبغت الثوب أصبغه، وأصبغه وأصِبغه: يقال: قال الفراء: قرأت على سلمة

* * * 
 رجل سخيف: وقولهم

من ة اخلفَّ: والسخفَة عند العرب.  معهتبثَخفيف ال ت: معناه: قال أبو بكر
مكثت أياما : (( أنه قال)١(اجلوع، من ذلك احلديث الذي يروى عن أيب ذر الغفاري

ليس يل طعام وال شراب إال ماء زمزم فسميتفلم أجد على كبدي س ،ةَفَخ 
 .خفَّة جوع: معناه. )٢())جوع

* * * 
 اَنئَت َحزٍَّة ِجفي أيِّ: وقولهم

 :)٣(قال الشاعر. احلنيالوقت و: يف كالم العرب: معناه: قال أبو بكر
 ميت فـوق مـالَءٍة حمبوكٍةور وأَبنت لألشهـاِد حـزةَ أَدعي

 :احملكمة احملسنة، من قول اهللا عز وجل: واحملبوكة. وقت أدعي: معناه
ِكاِء ذَاِت احلُبموالس )وقال . هذا قول ابن عباس. ذات اخللق احلسن: ، معناه)٤

: احلبك: وقال الفراء.  الطرائق اليت تكون يف السماء من آثار الغيم:احلبك: أبو عبيدة
. حبٌك: ويقال للتكسر الذي يكون يف الرمل، ويف الشعر، ويف املاء: التكسر، قال
 :)٥(قال زهري

كباجلنوِب لضاحي ماِئِه ح كلَّ ريحلٌمهِسـجنبأصوِل النجِم ت  
 :)٦(وقال الفرزدق

راء ذاِت احلبائكبك الشمس يف خض ي ربيعةَ حاربج ابن لَّوأنتقت 
                                     

 ).١٢/٩٠، ذيب التهذيب ٧/١٢٥اإلصابة . (هـ٣٢صحايب، اختلف يف امسه، تويف ) ١(
 .٢/٣٥٠، النهاية ٢/١٢١غريب احلديث البن قتيبة ) ٢(
 .٣٤١ بن العجالن كما يف شرح أشعار اهلذليني ساعدة) ٣(
 .٧آية : سورة الذاريات) ٤(
 .١٧٦ديوانه ) ٥(
 .٢/٥٦ديوانه ) ٦(



 ٢٥٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

احلُبك بضم احلاء : ويف احلبك ثالثة أوجه. حبيكة وِحباك: وواحد احلُبك
احلُبك، بضم احلاء وتسكني : )١(وقرأ أبو مالك الغفاري. والباء، وهو مذهب العوام

 . لباءذات اِحلبك، بكسر احلاء وتسكني ا: )٢(وقرأ احلسن. الباء
* * * 

  عن آذا وآذاَكأ ِبَبْري َألإنِّ: وقولهم
قد جلس فالن : خذ من قوهلمِجلُّك وأرفعك، أُإين َأل: معناه: قال أبو بكر

شرف أَ السبع، إذا قد أربأ إيلَّ: ويقال. على موضع مرتفع: على ربأ من األرض، أي
 .علي

* * * 
 قد أربى فالن على فالن: وقولهم

قال . قد أرىب وأرمى: وفيه لغتان. قد ظلمه وزاد عليه: معناه: قال أبو بكر
 : الشاعر

الر هبفٍَه فحارومـن سطَ من ِسباٍب  )٣(اُءملقد أرمى وأَفْر 
الزيادة، وذلك أن صاحبه يزداد على ماله، ويقال : والربا معناه يف كالم العرب

ومن ذلك .  أي الربا،)٤()) رماءإين أخاف عليكم ال: ((الرماء، جاء يف احلديث: له
قد أصاب فالنا ربو، : ومن ذلك قوهلم. قد ربا السِويق، معناه قد زاد وارتفع: قوهلم
على : جلس على ربوة من األرض، معناه: وهو من قوهلم. انتفاخ وزيادة ونفَس: معناه

بكسر  ةربوة بضم الراء، وهو مذهب العامة، ِربو: وفيه سبعة أوجه. مكان مرتفع
، )٥( كَمثَِل جنٍة ِبِربوٍة: الراء، وهو مذهب ابن عباس، وروي عنه أنه كان يقرأ

                                     
، ٦/٢٩٥طبقات ابن سعد (، وأبو مالك هو غزوان الكويف، تابعي ٢/٢٨٦احملتسب ) ١(

 ). ٨/٢٤٥ذيب التهذيب 
 .ويف هذه اآلية قراءات أخرى ذكرها ابن جين. ٢/٢٨٦احملتسب ) ٢(
 .٢٩٥بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل ) ٣(
 .٣/٣٧٥غريب احلديث ) ٤(
 .٢٦٥آية : سورة البقرة) ٥(
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 :)٢(قال نصيب. )١(وربوة بفتح الراء، وهو مذهب عاصم واليحصيب
من الر فرها ِردتـأزسِهلُمحلقو منها بربوٍةأأنـاة كـأن   ِل م 

 :وأنشدنا أبو العباس أمحد بن حيىي
 ربوةًبعيِن حييِتفيـا ربـوةَ الر )٣(ي منا واستهلَّ بك الرعدالنأْعلى 

 :)٥(قال الشاعر. كَمثَِل جنٍة ِبرباوٍة : )٤(ورباوة، قرأ األشهب العقيلي
 وبنيت عرصـةَ منـزٍل برباوٍة بني النخيِل إىل بقيـِع الغـرقَِد

 من األرض، ورباوة من األرض، ورباٍء من جلس فالن على ِرباوة: ويقال
 . األرض

 قد َشوَّْشُت الشيَء وشيٌء ُمَشوٌَّش: وقول العامة
 الشيء، هوشت: ال أصل لشوشت يف كالم العرب، والصواب: قال أبو بكر

: ، معناه)٦())ليس يف اهلَيشات قَوٌد: ((وشيء مهوش، من ذلك احلديث الذي يروى
إياكم : ((وروي عن عبد اهللا أنه قال. تالط، كذا روي هذا بالياءيف الفتنة واالخ
ومعىن . )٨())من أصاب ماال من مهاِوش ((، ومنه قوهلم )٧())وهوشات الليل

جت، من ذلك قوهلم يف كنية بعض الشعراءخلَّ: شتهوش: طت وهيو٩(أبو امله( ،

                                     
 ). ٥، التيسري ٤٩الفهرست . (هـ١١٨هو عبد اهللا بن عامر، أحد السبعة، تويف ) ١(
 . أخل به شعره) ٢(
 .٦٦: ليزيد بن الطثرية، شعره) ٣(
جد له ترمجة على كثرة ما روي عنه يف كتب القراءات، واألشهب العقيلي مل أ. ١٦الشواذ ) ٤(

وفيات األعيان . (هـ٢٠٤ولعله أشهب بن عبد العزيز صاحب اإلمام مالك، تويف : أقول
وقد نقل عنه العباس ابن الفضل ). ١/٣٥٩، ذيب التهذيب ٩٨، الديباج ١/٢٣٨

 ). ٢١٤إيضاح الوقف . (هـ١٨٦الواقفي األنصاري املتوىف 
 .١٩٢زو يف املقصور واملمدود للقايل بال ع) ٥(
 .٥/٢٨٧النهاية ) ٦(
 .٤/٨٤غريب احلديث ) ٧(
 .٤/٨٦غريب احلديث ) ٨(
 ). ٢/٨٦، اخلزانة ٢/١٨٦اإلصابة . (حوط بن رئاب، أو ربيعة بن وثاب، خمضرم) ٩(



 ٢٥٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 : يذكر دارا)١(ومن ذلك قول ذي الرمة
الص ينائجاتراِف شرقيةً كُـد شولتهتاِل الشتاِء وه فَّتعتات  

شتمعىن هو :جتهي . 
* * * 

 قد اشترط فالن على فالن وقد باعه بشرٍط: وقولهم
حنن : ومن ذلك قوهلم. جعل بينه وبينه عالمةً: معىن اشترط عليه: قال أبو بكر

، ألم طاًرط شرتهم الشومن ذلك تسمي. يف عالماا: يف أشراط القيامة، معناه
 يذكر رجال تدىل من رأس )٢(جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون ا، قال أوس بن حجر

جبل حببل إىل نوسا منها قَ ليقطمها، فيتخذَعٍةب : 
وألقـى بأسبـاٍب لـه وتوكَّـال ِصمعفأشرطَ فيهـا نفسه وهو م 

 .جعل نفسه علما لذلك األمر: معناه

                                     
 . مطر، والنائجات مجع نائجة وهي الريح: وتال. ١٤١٣ديوانه ) ١(
 .٨٧ديوانه ) ٢(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٥٨ 

  َشْجَوُهد بكى فالٌنق: وقولهم
، إذا شجوت الرجل أشجوه شجواً: يقال. قد بكى حزنه: معناه: قال أبو بكر

حز١(قال الشاعر. تهن(: 
وماُء اجلفِن بالدمِع حائر تولّت أعرضت ا يوموممـا شجاين أ 

 : )٢(وقال نصيب. ومما حزنين: معناه
شجو من غِدبكت ها مل تِدر ما اليوم هـذي محامةٌوفـال أبكـي وأدري  

شجي الرجل : ويقال. أشجيت الرجل أشجيه إشجاء، إذا أغصصته: ويقال
٣(قال الشاعر. يشجى شجا، إذا غص(: 

 وأشعروا قليب األوجاع واحلَزنـا
 مهَّـاً ووجداً وشوقاً ينحلُ البدنا

 ي إذ ولَّت حدوجهمـبِّبانـوا بلُ
 واستودعوين صباباٍت شجيت ا

 :)٤(ل اآلخروقا
أعناِق حيف حلِق باغيه شجاً وعلى هم جبـالادِه يف ثغِرس وكنت 

  :)٥(قال اآلخر
مكان الشى واملخنِقجلكم ى بني اللُّه العود إن مل أكن وإين هلش 

 :)٦(وقال قيس انون
 بوجهي وإنْ كان املصلّى ورائيـا
 كعوِد الشجى أعيا الطبيب املداويا

ـْت حنوهـاأراين إ  ذا صلَّيت ميم
 ومـا يب إشـراك ولكن حـبها

 :)٧(حزنت الرجل وأحزنته، قال الشاعر: ويقال
                                     

)١ (وماء العني يف : وروايتهما. ١٠٢، ونسب إىل مجيل يف ذيل األمايل ١٢٣نون، ديوانه ا
 . اجلفن حائر

 . أخل به شعره) ٢(
 .ومل أقف على البيتني) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
 . ٢٩٤ديوانه ) ٦(
 .٩٤: يزيد بن الطثرية، شعره) ٧(



 ٢٥٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 لقد طَرقَت ليلى فأحزنَ ِذكرها وكم قد طوانا ذكر ليلى فأحزنا
* * * 

 رجل باسل: وقولهم
 منه  الدنوالذي حرم على ِقرنه: الباسل:  فيه قوالن؛ قال الفراء:قال أبو بكر

 :ل، وهوسلشدته ال ميهل قرنه، وال ميكنه من الدنو منه، أُخذ من الب: لشجاعته، أي
 :)١(ة بن ضمرةرمقال ض. احلرام

 بسـلٌ عليِك مالمـيت وعتايب
 أنْ سوف ختلجين سبيلُ ِصحايب
ـٍَة علي وعاِب  فكفـاِك من ِإب
 وخـرجت منهـا باليـاً أثوايب

 ـالِبِسسـها ِبأو تعصنب رؤو

بعد وهٍن يف الن كتلوم تكَردىب 
هفـال تظين غري ولقـد غـلمت 

هـا وبـرأأصينعمـي ساِغب  
  إن صرخت بليٍل هاميتأرأيـِت

وجوه إبلي علي نِمشخهاهـل ت 
خرقة سوداء كانت املرأة تغطي رأسها ا يف : والسالب. الفعل القبيح: اإلبة

 :)٢(قال الشاعر.  بتأويل آمنيلُسويكون الب. جتذبين: ومعىن ختلجين. أمتامل
بعاداكاس ـنمن نفِع الً وعادى اُهللا م رجاكاال خاب نم ك 

 :)٣(قال الشاعر. احلالل: ويكون البسل أيضا. آمني: فمعىن بسال
 أَيقبلُ مـا قلتم وتلقى زياديت دمي إن أِحلَّت هذه لكم بسلُ

، وقد بسل الرجل يبسل بسالة، إذا املر: الباسل: وقال األصمعي. أي حالل
أنشد الفراء. اصار مر : 

 كذاِك ابنةَ األعياِر خايف بسالِة الر )٤(جاِل وأصاللُ الرجال أقاِصره
* * * 

 قد َتَحفَّى فالن بفالن: وقولهم
فالن حفي بفالن، : ويقال. هقد أظهر العناية يف سؤاله إيا: معناه: قال أبو بكر

                                     
 ).٩٢٢، الآللئ ٣٠٥ألقاب الشعراء . (شاعر جاهلي: وضمرة. ٢/٢٧٩أمايل القايل ) ١(
 .١/١٠٨، ونسب إىل أيب خنيلة يف الفائق ٣٠٧املتلمس، ديوانه ) ٢(
 .١٠٤، وأضداد السجستاين ٤عبد اهللا بن مهام السلويل يف نوادر أيب زيد ) ٣(
 . بال عزو١٣٤، ١٠٢جمالس ثعلب ) ٤(
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 :)١(ىقال األعش. إذا كان معنياً به
حِفي عن األعشى به حيث أصعدا  فـإن تسأيل عين فيـا رب سائٍل

يسأَلُونك كَأَنك حِفي : وقال اهللا عز وجل.  وبالسؤال عنهىمعينٌّ باألعش: معناه
: املعىن: ويقال. كأنك عامل ا: املعىن: لويقا. كأنك معين ا: ، فمعناه)٢( عنها

 :قال الشاعر. يسألونك كأنك سائل عنها
بذكـرِتِه وسنتـواِسن٣(ـانُ أو م(  سـؤالٌ حفـي عـن أخيه كأنه 

 : وأنشد أبو عبيدة
ـَى قــراه )٤(فأتـاهم بـه عريضـاً نضيجا فتـحفَّى بـه ووح 

وقال . ايكان يب معن: ، معناه)٥( ِبي حِفياإنه كَانَ : وقال اهللا عز وجل
 . كان عاملا لطيفا جييب دعائي إذا سألته: معناه: الفراء

* * * 
 قد َرَبْعُت الحجر: وقولهم

 بذلك شديت، وهذا مما  ألعرف؛قد أشلْت احلجر: معناه: قال أبو بكر
 مر بقوم  أن النيب((: ومن ذلك احلديث الذي يروى. يستعمل يف إشالة احلجر

))يربعون حجرا
  عن ابن عباس ىويرو. ارتبعت احلجر، إذا أشلته: ويقال أيضا. )٦(

)) اهللا أقوى من هؤالءعمالُ: أنه مر بقوم يتجاذون حجرا فقال((
 عن ىويرو. )٧(

أحتسبون الشدة يف محل احلجارة، إمنا ((: راسا فقاله ِمنَوأنه مر بقوم يتجاذَ: النيب
))كم غيظا مث يغلبهتلئ أحدالشدة أن مي

 ا األمحال لُمحالعصا اليت ت: عةبرواِمل. )٨(
                                     

 .١٠٢ديوانه ) ١(
 .١٨٧آية : سورة األعراف) ٢(
 .يهمل أقف عل) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .٤٧آية : سورة مرمي) ٥(
 .٢/١٨٩النهاية ) ٦(
 .٢/٢٢الفائق ) ٧(
 . احلجر العظيم الذي متتحن برفعه قوة الرجل وشدته: واملهراس. ١/١٦غريب احلديث ) ٨(



 ٢٦١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 : قال الراجز. وضع على ظهور الدوابتفَ
ـْق الناقِة املُطَبعه  ظاظان وأيِن اِملربعةأيـن الشِّ )١(وأيـن وس

 . ثقلةامل: رى اجلوالِق، واملطبعةالن يف ععجالعودان اللذان ي: الشظاظان
* * * 

 ى فالن فالنااَرقد َم: وقولهم
قد استخرج ما عنده من الكالم واحلجة، وهو مأخوذ من : معناه: قال أبو بكر

قد : ويقال. ا ضروعهما لتدرمريت الناقة والشاة أمريهما مريا، إذا مسحت: قوهلم
 :)٢(قال الشاعر. مرِت الريح السحاب، إذا أنزلت منه املطر واستخرجته

 مـرته اجلنـوب فلم يعـترف ِخالف النعامى من الشاِم ِرحيا
: )٣(يروى عن أيب األسود. قد أمررت الرجل، إذا خالفته وتلويت عليه: ويقال

ما فعل الذي كانت امرأته تشاره، وتهاره، وتزاره، : أنه سأل عن رجل فقال((
 ىويرو. ى عليهختالفه، وتلو: ، وهو العض، ومتارهرمن الز: فتزاره . )٤( ))وتماره

 راِر الوحي إذا نزل من السماء، مسعت املالئكة مثل ِم((: عن ابن عباس أنه قال
معناه . )٥( ))سلة على الصفا لْالس :ى حلقها أن السلسلة إذا جرت على الصفا تلو

ترى الرجل ميتري ام: ويقال. احلجارة الصلبة، واحدها صفاة: والصفا. واختلف
 :)٧( ، وقال الشاعر)٦( فَال تكُونن ِمن املُمتِرين: امتراء، إذا شك، قال عز وجل

ـَّن أنِعأمـا الب عبـد فعلَّلك يف البعيِث متاري  هيثُ فقـد تبي
 .شاكت: معناه

* * * 
                                     

 .١/١٧غريب احلديث ) ١(
 . ريح اجلنوب: والنعامى. ١/١٣٢أبو ذؤيب، ديوان اهلذليني ) ٢(
 .ود الدؤيلهو أبو األس) ٣(
 .٢/١٠٩الفائق ) ٤(
 .٤/٣١٧النهاية ) ٥(
 .٩٤آية : ، سورة يونس١١٤آية : ، سورة األنعام١٤٧آية : سورة البقرة) ٦(
 .٨٩٦جرير، ديوانه ) ٧(
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 رجل بازل: وقولهم
زول القوة، أُخذ من باحملكم : البازل معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

 أن خيرج نابه بعد تسع سنني تأيت عليه وهو أقوى ما يكون، وهو :البعري، وهو
 . مبنـزلة القارح من الدواب وذوات احلافر

* * * 
  فالٍنِرْح في َنقد جلس فالٌن: وقولهم

ه حبيث يرى كل واحد صاحبه، أُخذ من  لجلس مقابالً: معناه: قال أبو بكر
منازل القوم تتناحر، : فالن فالنا ينحره حنرا، إذا قابله، وهو من قوهلمقد حنر : قوهلم

 :)١(قابل بعضها بعضا، قال الشاعرتإذا كانت 
 أبـا حكٍم هل أنت عم جمالٍد وسيِّد أهـِل األبطِح املتناحِر

واستقبل القبلة : ، معناه)٢( فَصلِّ ِلربِّك وانحر: ومن ذلك قوله عز وجل
هو أخذ مشالك : واحنر البدن وغريها يوم األضحى، ويقال: معناه: ويقال. كبنحر

: ويقال. يقابل بعضها بعضا: منازل القوم تتراءى، أي: ويقال. بيمينك يف الصالة
يواجهك :  أي،اجلبل ينظر إليك، واحلائط يراك: ويقال. تقابلها: داري ترى دارك أي

: ، معناه)٣( ينظُرونَ إلَيك وهم ال يبِصرونَوتراهم : قال اهللا عز وجل. ويقابلك
 : وأنشدنا أبو العباس. يواجهونك

حيالقليِب املض بض٤(إىل ما رأى ه(  سـِل الدار من جنيب ِحِبر فواهٍب
 :)٥(وقال اآلخر. إىل ما واجهه وقابله: أراد

حىت عالكما اِنمـع الباِن والرم  
 مما يراكما أحبكمـا واجلـزع 

 أيا سدرتلُوٍذ جرى النخلُ فيكماي  
أيـا سدرتيرى اهللا أنين لـوذي 

                                     
 .٣/٢٩٦بعض بين أسد كما معاين القرآن ) ١(
 .٢آية : سورة الكوثر) ٢(
 .١٩٨آية : سورة األعراف) ٣(
موضع، والقليب يف : جبالن، وهضب القليب: حرب وواهبو. ٢٢البن مقبل، ديوانه ) ٤(

 . ماء لبين البكاء: البئر، واملضيح: األصل
 .مل أقف عليه) ٥(
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ـَن تطعمان   أيـا سدريت لوذ إذا كنت نائيـاً جناكما وأجنيتما م
 : )١(وقال اآلخر. يواجهكما ويقابلكما: يراكما: فمعىن

 جبـوِدكما والنخـل مما يـراكما
 ويف عيشـة الدنيا كما قد أراكما

 أيـا ابرتيأعشاش جندال زال م  
 رأين ريب حـني حتضـر مــنييت

 :)٢(وقال اآلخر. يقابلكما: فمعىن يراكما
 قُاللكما مـن شاهٍق وسقاكما
 وإن كنتما باحملِل حيثُ أراكما

 أيا جبلي جثَّى سقى اهللا ما يرى 
 وليـتكما ال متحـالِن وليـتين

* * * 
 رٌم في الخيَدلفالن َق: وقولهم

 )٣(له سابقة يف اخلري، قال حسان بن ثابت: معناه: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر
 : خياطب النيب 

ـِلَِّة اهللا تـابع  وىل إليك وخلفُنام اُأللنا القد ألولنـا يف م
 :)٤(العمل الصاحل، واحتج بقول الشاعر: القدم: وقال بعضهم

نلَِليالِعثـاِر والز يوم اًصلِّ  جيكملذي العرِش واختذ قَد 
وبشِِّر الَِّذين آمنوا أَنَّ لَهم : وقال اهللا عز وجل. واختذ عمال صاحلا: معناه

بِِّهمر ٍق ِعندِصد مقَد )هو : هو السابقة، ويقال: يقال: ففي القدم أربعة أقوال. )٥
:  قتادة أنه قالروى عن احلسن أووي. اخلري: القدم: العمل الصاحل، وقال جماهد

: الشجاع، قال أبو زيد: والقدم يف غري هذا.  يشفع هلم عند رمحممد : القدم
 . ، إذا كان شجاعاٌمديقال رجل قَ

* * * 
 ه َجْوَف حمارَآَرَت: وقولهم
                                     

 .مل أقف عليه) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
 .٢٤١ديوانه ) ٣(
 .٨/٣٠٧الوضاح كما يف القرطيب ) ٤(
 .٢آية : سورة يونس) ٥(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٦٤ 

رجل من العمالقة : محار: فيه قوالن؛ قال هشام بن حممد الكليب: قال أبو بكر
حسن الطريقة، فخرج بنوه يف بعض أسفارهم،  خمصب، وكان كان له بنون وواٍد

ال : فأصابتهم صاعقة فأحرقتهم، فكفر باهللا عز وجل، وأخذ يف عبادة األصنام، وقال
أبداًاًأعبد رب أكفر من محار، فأرسل : وهو الذي يضرب به املثل فيقال.  أحرق بين

ليمن يسمون الوادي وأهل ا. ا، فأحرقته ومل تدع فيه شيئااهللا عز وجل على واديه نار
 لكل شيء هلك وبعد فلم يوجد منه شيء، ومل يبق منه  هذا مثالًبِرضاجلوف، فَ

وقال . هو محار بن مالك بن نصر من األزد: وقال الشرقي بن القطامي. بقية
ال خري فيه، وال يوجد فيه شيء ينتفع به، : ه جوف محار، معناهركَت: األصمعي

ينتفع منه بشيء، وال يؤكل من بطنه شيء، ومما يدل وذلك أن جوف احلمار ال 
 :)١(على صحة قول األصمعي قول امرئ القيس

 ر قفٍر قطعتهيِوخرٍق كجوِف الع بأتلع ساٍم ساهِم الطرِف حساِن
* * * 

 قد صار آأنَّه ُحَمَمٌة: وقولهم
ديث ، من ذلك احلٌممالفحمة، ومجعها ح: احلممة عند العرب: قال أبو بكر

روى عن النيب الذي يإذا مت فأحرقوين : إن رجال أوصى بنيه، فقال((:  أنه قال
حىت : فمعناه . ))لّ اهللاِضبالنار، حىت إذا صرت محما فاسحقوين، مث ذروين لعلي أُ

 :)٢(ومن ذلك قول طرفة. إذا صرت فحما
ـُه أم رمــاد دارس حممــه  أشـجاك الـربع أم قـدم

  علييِفقد ضِللت املسجد واملوضع أضلُّه وأِضلُّه، وضلَلته أَِضلُّه، إذا خ: لويقا
، )٣( ِفي ِكتاٍب الَّ يِضلُّ ربِّي وال ينسى: قال اهللا عز وجل. فلم أدِر أين هو

أضللت الشيء أُِضلُّه، حنو البعري وما أشبهه، إذا : ويقال. ال خيفى موضعه عليه: معناه

                                     
 .٩٢ديوانه ) ١(
 .٧٤ديوانه ) ٢(
 .٥٢ية آ: سورة طه) ٣(



 ٢٦٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(ال انونق. ضيعته
 مـام كثـريلـه ذمـةٌ إنَّ الذِِّ

ِضلَّ بعريعلى صاحٍب من أن ي 
هءاً وين امـربهمنكم أضلَّ بعري 

أعظم املتروك ةًوللصاحبمرح  
* * * 

 اَكَك الصُّ فالٌنَغَلقد َب: وقول العامة
حلسن  قال أبو ا. كاك بالسنيقد بلغ فالن الس: الصواب: قال أبو بكر

حاح، السكاك، والسكاكة، والس: ويقال للهواء: اهلواء، قال: السكاك : )٢(اللِّحياين
مأي ىقد ذهب يف السمه: يقال: الباطل:  أيضاىوالسمه: قال. ىهوالكبد، والس ،

ويقال . ه خماط الشيطانـل الذي يقال: والسمهي أيضا: قال اللحياين. يف الباطل
 :)٣(قال الشاعر. العطش: ضم الالم، واللوح بفتح الالماللُّوح ب: للهواء

 وال شـاِرباً من ماِء زلفةَ شربةً على اللَّوح مين أو جمرياً ا ركْبا
الحه السفر : التغير، يقال: واللوح أيضا بفتح الالم. على العطش مين: فمعناه

 : ، معناه)٤( ِرلَواحةٌ لِّلْبش: لوحا، أي غيره، قال اهللا عز وجل
 : قال الشاعر. مسودة للبشر: مغيرة للبشر، وقال املفسرون معناه

 تقـول مـا الحك يا مسافر )٥(احين اهلواِجر ي ليا بنت عمِّ
 :وقال اآلخر. رينغي: معناه

فَعسوت الحمِهيكبكب فيها الظاملون بظلِم )٦(وجوههم فيها ت 
 . تغير: فمعىن تالح

* * * 
 قد قضى فالن َنْحَبُه: وقولهم
                                     

 .١٣٩ديوانه ) ١(
 )مسه(اللسان ) ٢(
 . مل أقف عليه) ٣(
 .٨/٤٠٧وينظر زاد املسري . ٢٩آية : سورة املدثر) ٤(
 .١٩/٧٨، والقرطيب ١٠بال عزو يف ديوان العجاج ) ٥(
 .مل أقف عليه) ٦(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٦٦ 

قد قضى : معنـاه: قـال أبو عبيدة: فيـه ثـالثة أقـوال: قال أبو بكر
 :)١(فالن نفسـه، أي مـات، واحتـج بقـول ذي الـرمة

ربواحلارثيون بعدمـا قضى حنبه يف ملتقى القوِم ه ية فـرعش 
قضى حنبه يزيد بن :  املعىن:قضى نفسه يف وقت التقاء اخليل، وقال: معناه

 :)٢( الصلتانقالهوبر، فذكره باسم أبيه كما 
خرياً من كُليٍب جم ولكنفَطَأرى اخلَ اِشـعهى بـذَّ الفرزدق شعر 

اخلطر : والنحب أيضا:  فذكره باسم أبيه، وقال أبو عبيدةىابن اخلطف: أراد
 :)٣(العظيم، واحتج بقول جرير

طاٍم جةَ ِبسِشيِبعحعلى ن نيوخيلُ ر نـا امللوكفَةَ جالَدنابطَخ 
يكون معىن قول اهللا عز : وقال أبو عبيدة وغريه. على خطر عظيم: معناه

فمنهم من قضى نذره الذي كان نذر،  : )٤( فَِمنهم من قَضى نحبه: وجل
 : )٥(واحتج أبو عبيدة بقول الفرزدق

 وإذا نحبت كلب على الناس أيهم كَـرِِّمتأحـق بتـاِج املـاجِد املُ
 :)٦(وقال نصيب

لقَيليِثقْلَ الن بحِب عنه املنكما سعى ح إين لسـاٍع يف رضاك 
 :  أيضا)٧(وقال نصيب. ليلقي ثقل النذر عنه الناذر: معناه

 وقـلت لـه لَعمرك مـا لنحيب ـك أو تـراه مـن مِحـلِِّبوحن
والقوالن األوالن أكثر أهل العلم . قضى هواه: معىن قضى حنبه: قالوي

                                     
 . ويزيد بن هوبر احلارثي، من أشراف اليمن، قتل يف يوم الكالب. ٦٤٧ديوانه ) ١(

 ).١٥٠النقائض (
 .امسه قُثَم بن خبية: والصلتان العبدي. ٢١٤املؤتلف واملختلف ) ٢(
 .٦٣٢ديوانه ) ٣(
 .٢٣آية : سورة األحزاب) ٤(
 . ٢/١٩٩ديوانه ) ٥(
 .أخل به شعره) ٦(
 .أخل به شعره) ٧(



 ٢٦٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(قال صريع سلمى. عليهما
 تجنت علـي اليوم ظاملةً ذنبـا فِكدت بأنْ أقضي لسخطِتها نحبا

*** 
 قبَل َعْيٍر وما جرى: وقولهم

بل أن جيري ق: معناه: قال األصمعي: قال أبو العباس: فيه قوالن: قال أبو بكر
عير، والعالذي يقال له،املثال الذي يف العني: العري: وقال غريه: احلمار، قال: ري  :
. قبل أن يطرف اإلنسان: واملعىن. حركته: بة والذي جيرى الطرف عليه، وجريهعاللُّ

 :)٢(قال الشماخ
ومل تـدِر مـا بايل ومل أدر مالَـها ٍر وموتعدو الِقِبصيا جرىى قبلَ ع 

 .ضرب من العدو فيه نزٌو: ىصِبالِق
* * * 

  َأْخَذ َسْبَعٍةُهأخَذ: وقولهم
: ة بضم الباء، والسبعةعبأخذه أخذ س: معناه: قال األصمعي: قال أبو بكر
 )٣(فومما يدل على صحة قول األصمعي أن طلحة بن مصر. اللبؤة، فسكن الباء

ويف اللبوة ستة . ، بتسكني الباء)٤(  إالَّ ما ذَكَّيتموما أَكَلَ السبع: وغريه قرأوا
هي اللَّبؤة بضم الباء واهلمزة، وهي اللَبوة بضم الباء بغري مهز، وهي : أوجه، يقال

اللبأة بتسكني الباء واهلمز، وهي اللَّباة بفتح الباء بغري مهز، وهي اللبوة بتسكني الباء 
وة بتسكني الباء باللِّ:  عن أيب عبيدة)٥(راهيم الكرنباينوحكى هشام بن إب. وفتح الواو

وقال ابن . وأنا فيها شاك: وحكى هشام بن إبراهيم. وكسر الالم وفتح الواو
                                     

 .ال أعرفه) ١(
 .٢٨٨ديوانه ) ٢(
، مشاهري علماء ٦/٣٠٨طبقات ابن سعد . (هـ١١٢اهلمداين الكويف، تابعي، تويف ) ٣(

 ).١/٣٤٣، طبقات القراء ١١٠األمصار 
 .٣آية : سورة املائدة) ٤(
، ١٩/٢٨٥معجم األدباء . (جالس األصمعي وأبا عبيدة، وكان عاملا بأيام العرب ولغاا) ٥(

 ).٢/٣٢٦ة يالبغ



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٦٨ 

إمنا خص السبعة، ألن أكثر : سبعة من العدد، وقال: عة، أرادبأخذه أخذ س: األعرايب
. ضني، وسبعة أياما أر مساوات، وسبعسبع: ما يستعملون يف كالمهم سبع، كقوهلم
: له رجل يقال: أخذه أخذ سبعة، سبعة: وقال هشام بن حممد بن السائب الكليب

 ئ، وكان رجالًل بن عمرو بن الغوث بن طيعسبعة بن عوف بن سالمان بن ثُ
بعض العرب : أخربنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال. ، فضرب به املثلشديداً
 . خمةعلى مثال التبأَة، هي اللُّ: يقول

* * * 
 ِهْيَلْج َيُجرُّ ِراء فالٌنَج: وقولهم

: وقال ابن األعرايب.  ال يقدر أن حيمل رجليهجاء مثَقَّالً: معناه: قال أبو بكر
ويقال للرجل .  ناحييت ثوبهرج كأنه يجاء فالن جير ِعطْفَيه، إذا جاء متبختراً: يقال
يقال للرجل إذا جاء متبخترا : وقال أبو عبيدة.  وأَزدريهجاء يضرب أصدريِه: الفارغ
ثَاِني ِعطِْفِه ِليِضلَّ عن سِبيِل : جاء ثاين ِعطِْفِه، واحتج بقول اهللا عز وجل: متكربا
 :)٢(، واحتج بقول أيب زبيد)١( اللَِّه

كَرمي كـأمنا بـات بثاين ِعطِْفِه لـه غَب م يسنتوقـد جاَءه 
 . جيادل ثانياً عطفه، معرضاً عن الذكر: ثاين عطفه، معناه: وقال الفراء

* * * 
 ِةَر الحاِف عنَدُدْقالنَّ: وقولهم

وذلك أن الفرس : النقد عند السبق، قال: معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر
األرض اليت حفرها الفرس بقوائمه، قال اهللا عز : واحلافرة. إذا سبق أخذ الرهن

: األرض، واألصل فيها: احلافرة: ويقال. )٣(  لَمردودونَ ِفي احلَاِفرِةأَِءنا: وجل
ماء دافق، وسر كامت، واألصل : حمفورة فصرفت عن مفعولة إىل فاعلة، كما قالوا

النقد عند : مسعت بعض العرب يقول: وقال الفراء. ماء مدفوق، وسر مكتوم: فيه

                                     
 . ٩آية : سورة احلج) ١(
 . احلنكاجللد الذي حتت : والغبب. جييء دفعة واحدة: ويسنت. ٦٢: شعره) ٢(
 .١٠آية : سورة النازعات) ٣(



 ٢٦٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

وهذا املثل كان أصله يف اخليل، مث استعمل يف : رس، قالعند حافر الف: احلافرة، معناه
: ويقال: عند أول كلمة، قال: النقد عند احلافرة، معناه: )١(غريها، وقال بعضهم 

رجع فالن على : ويقال.  عند أول كلمة:التقى القوم، فاقتتلوا عند احلافرة، أي
، مردودونَ ِفي احلَاِفرِة لَ أَِءنا: يف أمره األول، قال اهللا عز وجل: حافرته، أي

 : قال الشاعر. إىل أمرنا األول، وهو احلياة: معناه
 أحافـرةٌ عـلى صلٍَع وشيٍب )٢(معـاذَ اهللا ذلك أنْ يكونـا

وقال . أأرجع إىل أمري األول، وهو الصبا واللعب بعد الصلع والشيب: معناه
لرضا، وهو مأخوذ من حفر عند التقليب وا: النقد عند احلافرة معناه: بعضهم

 .  هي أم ال لينظر أطيبةٌ؛األرض، وذلك أن احلافر حيفر األرض
* * * 

 ِهِت بُرمَّ الشيَءَذَخقد َأ: وقولهم
قطعة من حبل، فيكون معناها يف : أحدمها أن الرمة: فيه قوالن: قال أبو بكر

، فإذا قدموه ليقتل أن يشد ا األسري، وذلك أم كانوا يشدون األسري: هذا املوضع
قد أخذناه برمته، أي باحلبل املشدود به، مث استعمل يف غري : وأخذوه إىل القتل قالوا
قد أخذت الشيء تاما كامال مل ينقص منه : أن يكون املعىن: هذا، والقول اآلخر

شيء، ومل ييشد يف رجل اجلمل أو يف عنقه، تقطعة حبل : ر منه شيء، والرمةغ
ته، أي باحلبل املشدود به، مث استعمل يف غري هذا، قال خذت اجلمل برمأ: فيقال

 :)٣(الكميت
 نصـل السهب بالسهوِب اليهم وصلَ خـرقاَء رمـةً يف ِرمـاِم

 : يف وصف وتد)٤( ذا الرمة بقوله؛ومسي ذو الرمة
 أشـعثَ بـاقي رمـِة التقليـِد

                                     
 .١٤هو املفضل بن سلمة يف الفاخر ) ١(
 .معاذ اهللا من سفه وعار: وفيه. ١٤بال عزو يف الفاخر ) ٢(
 .، وقد أخل بصدر البيت٢/١٠٦: شعره) ٣(
 .٣٣٠ديوانه ) ٤(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٧٠ 

ه، وبزوبره، وبزابره، وبزأْبِحه، قد أخذت الشيء برمته، وبزغْبِر: ويقال
وقد أخذ . مته بفتح الالمجبلَ: وجبلْمته، حكاه أبو عبيد بتسكني الالم وحكاه غريه

الشيء بظليفَِتِه، وبربانه، وِرباِنه، وحذَاِفِيره، وحذاِمِيره، وجزاِمِيِره، وجراِميِزه، 
 . نه شيئاوبصنايتٍه، وِسنايِتِه، أي أخذه كله مل يدع م

* * * 
 َمِر والَقَمرحلف بالسَّ: وقولهم

: واألصل يف هذا: الظلمة، قال: السمر عندهم: قال األصمعي: قال أبو بكر
له حىت مسوا الظلمة  أم كانوا جيتمعون، فيسمرون يف الظلمة، مث كثر االستعمال

 :)١(لشاعرقال ا. رجل سامر، ورجال سمٌر: مجع السامر، يقال: والسمر أيضا. مسرا
رالقيـان ومنـزلٌ غَم راً عـزفمـم إنْ جئتهم سمـن دو 

مستكربين : ، معناه)٢( مستكِْبِرين ِبِه ساِمرا تهجرونَ: ل اهللا عز وجلاوق
 .  والقرآن يف حال مسركمبالبيت العتيق جرون النيب 
 مون يف النيب ذون يف وقت مسركم ألنكم تتكل: وجيوز أن يكون املعىن

هجر املريض : والقرآن مبا ال يلحقهما منه عيب، فيكون مبرتلة هجر املريض، يقال
جرون بضم التاء، أي هت:   وغريه)٣(يهجر هجرا، إذا هذى، وقرأ ابن حميصن

قد أهجر الرجل، إذا تكلم بالكالم القبيح، وهو : تتكلمون بالكالم القبيح يقال
 :)٤(قال الكميت. ءجر بضم اهلاهمأخوذ من الُ

ـَة اهتملُـوا  وال أشهـد اهلُجـر والقائليه إذا هـم بهينم
 :)٥(وقال امرؤ القيس". سماراً: "قرأ أبو رجاء. سمار: ويقال يف مجع السامر أيضا

                                     
 .٩٢: ابن أمحر، شعره) ١(
 .٦٧آية : سورة املؤمنون) ٢(
تويف عشر  حممد بن عبد الرمحن أحد القراء األربعة :صن هو، وابن حمي٢/٩٦احملتسب ) ٣(

 ). ٨١، معرفة القراء الكبار ٦٥السبعة . (هـ١٢٣
 .٢/٣٣شعره ) ٤(
 .٣١ديوانه ) ٥(



 ٢٧١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 والناس مارحوايلأألست ترى الس اهللا إنك فاضحيفقـالت سباك  
مجع السامر، ومعىن تهجرون : رون، فالسمرتهجسمراً  : )١(وقرأ أبو يك

 . كمعىن تهِجرون بضم التاء
* * * 

 في قلب فالن ِغلٌّ: وقولهم
: الغل: وقال غريه.الشحناء والسخيمة: الغل: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

نزعنا : ه، معنا)٢(ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم مِّن ِغلٍّ: احلسد، قال اهللا عز وجل
قد غلَّ قلب الرجل : ويقال. احلسد من قلوم، ألن أهل اجلنة ال حيسد بعضهم بعضا
ثالثٌ ال يِغلُّ عليهن قلب ((: يِغلُّ بفتح الياء وكسر الغني، من الغل، جاء يف احلديث

))مؤمن
وما : غلَّ الرجل يغل، إذا سرق من املغنم، قال اهللا عز وجل: ويقال. )٣(
، إذا خان، يروى عن لِّغ فهو ملُِّغقد أغل الرجل ي: ويقال. )٤(يٍّ أَن يغلَّكَانَ ِلنِب
  املغلِّع غِري ضمان، وال على املستودلِّليس على املستعري غري املِغ((:  أنه قال)٥(شريح
))ضمان

 :)٧(وقال النمر بن تولب. )٦(
ـِلٍّ باألمـانـِة كاذِب  ة نوفٍلجـزى اهللا عنـا مجرةَ ابن جزاَء مغ

* * * 
 ما ُأْنِكُرَك من ُسوٍء: وقولهم
                                     

هو علباء بن أمحد اليشكري اخلراساين، له : ، وأبو يك٩٨، وينظر الشواذ ٩٨زاد املسري ) ١(
 ، خالصة تذهيب الكمال١/٥١٥طبقات القراء . (حروف من الشواذ تنسب إليه

 ٢/٢٤٠.( 
 .٤٧آية : سورة احلجر) ٢(
 .٣/٣٨١، النهاية ١/١٩٩غريب احلديث ) ٣(
 .١/٤٩١وينظر زاد املسري . ١٦١آية : سورة آل عمران) ٤(
، طبقات ١/٨٩العرب . (هو القاضي شريح بن احلارث الكندي، اختلف يف سنة وفاته) ٥(

 ). ٢٠احلفاظ 
 .٣/٣٨١النهاية ) ٦(
 .٣٨: شعره) ٧(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٧٢ 

ليس إنكاري إياك من : معناه: )١(قال بعضهم: فيه ثالثة أقوال: قال أبو بكر
: اآلفة والعلة، فكأن املعىن: السوء: وقال بعضهم. تكِبسوء أراه بك، ولكين ال أثْ

، )٢(ا ِبسوٍءوال تمسوه: ليس إنكاري إياك آلفة أراها بك، قال اهللا عز وجل
تخرج : البرص، واحتج بقوله عز وجل: السوء: وقال أبو عبيدة. بآفة وعقر: معناه

 .من غري برص: ، معناه)٣(بيضاَء ِمن غَيِر سوٍء
* * * 

 قد َشوَّْرُت بفالن: وقولهم
وهو : قد عبته وأبديت عورته، قال: معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر

أبدى اهللا : ويقال للرجل إذا دعي عليه. فرج الرجل: ارو الشوار، والشمأخوذ من
 . فعلت به فعال استحيا منه، فظهرت عورته: معناه: ويقال. شواره

* * * 
  فالنًاقد قفا فالٌن: وقولهم

 . معناه قد أتبعه كالما قبيحا: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر
 : قال الشاعر. وا إذا تِبعتهفْ أثر فالن أقفوه قَقد قفوت: يقال

ـُوقـام ابن  كمـا ختتلُ الفهـدةُ اخلـاِتلَه م ميـةَ يقفـوه
وال :  قد رماه بالقبيح، قال اهللا عز وجل:قد قفا فالن فالنا، أي: ويقال

ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفت )وال ترم ما ليس لك به علم: معناه: قال جماهد. )٤ .
وقال أبو . وال تشهد بالزور: معناه): ةيفنابن احل(مد بن علي املعروف بـ وقال حم
البهتان يرمي به الرجل صاحبه، واحتج بقول حسان : األصل يف القفو والتقايف: عبيد
 اخلبال حىت يأيت ةمن قفا مؤمنا مبا ليس فيه حبسه اهللا يف ردغَ : ()٥(ن عطيةاب

                                     
 .٣٩هو املفضل بن سلمة يف كتابه الفاخر ) ١(
 .٧٣آية : سورة األعراف) ٢(
 .٣٢آية : ، سورة القصص١٢آية : ، سورة النمل٢٢آية : سورة طه) ٣(
 .٣٦آية : سورة اإلسراء) ٤(
 ).٢/٢٥١، ذيب التهذيب ١/٤٧٩ميزان االعتدال . (من ثقات التابعني ومشاهريهم) ٥(



 ٢٧٣

إال يف : ، معناه)نو البيفْال حد إال يف القَ: ()٢(مدوقال أبو القاسم بن حم. )١()باملخرج
 : قال اجلعدي. القذف

ومثلُ الدمالعرانِني ساكن مالتقاِفيا ى ش نِشعاحليـاُء ال ي ن 
حنن بنو النضر بن كنانة، ال ((: وقال النيب . ال يشعن التقاذف: معناه

))نقذف أبانا، وال نقفوا أمنا
مأخوذ : الفقو: وقال الفراء. نقذف: قفون، فمعىن )٣(

يافة، فقدمت من القيافة، وهو تتبع األثر، يقال قد قاف القائف يقوف فهو قائف ِق
قرأ : وقال الكسائي. جذَب وجبذَ، وضب وبض: الفاء وأخرت الواو، كما قالوا

قال الشاعر . لْقُوال ت:  على وزن ما لَيس لَك ِبِه ِعلْمفوالَ تقُ: بعض القراء
 :حجة هلذه القراءة

 ولو كنت يف غمدانَ حيرس بابه
  ألتـتين حيث كنت منييتإذاً

  وأسـود آلفحبـوٍشأراجيلُ أُ
ـا هـاٍد إلثري قاِئف خيـب 

* * * 
 قد جاء بالقض والقضيض: وقولهم

: كالم العربوالقض معناه يف . قد جاء بالكبري والصغري: معناه: قال أبو بكر
 :قال أبو ذؤيب. ر منهصغاره وما تكس: ى الصغار، والقضيضحصالَ

 إال أَقَـض عـليك ذاك املضجع أما ما جلنِبك ال يالئم مضجعاً
جاء القوم قَضهم : ويقال. إال كان حتتك قَضضا، وهو احلصى الصغار: معناه
  :)٤(قال الشاعر. أي كلهم: بقضيضهم

  حـويل بالقبيِع ِسباهلاتمسِّـح هاوجاءت سلَيم قَضها بقضيِض
 :)٥(مريوقال احلسني بن احلمام الُ

                                     
 .عصارة أهل النار: وردغة اخلبال. ٤/٤٠٧حلديث غريب ا) ١(
 ).٨/٣٣٣ذيب التهذيب . (هـ١٠٧القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، تويف ) ٢(
 .…ال ننتفي من أبينا :  وفيهما٣/٢١٤، الفائق ٨٧١سنن ابن ماجه ) ٣(
ها على  مقدم اللحية وما أسبل من:لة، وهيبمجع س: بالوالس. ٢٩٠الشماخ، ديوانه ) ٤(

 .الصدر
، األغاين ٦٤٨الشعر والشعراء (واحلصني، جاهلي، . ٧٣٨، شعراء النصرانية ٢٥الفاخر ) ٥(

= 

الزاهر يف معاين كلمات الناس



 ٢٧٤

 ماألوجـمع عـواٍل مـا أَدق وأَ وجاءت ِجحاش قَضها بقضيضها
 * * * 

 رجل جاسوس: وقولهم
املتجسس الباحث عن أمور : اجلاسوس معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

وقد .  واحد، هذا إمجاع أهل اللغةقد جتسس الرجل وحتسس مبعىن: ، يقالالناس
البحث عن : التجسس: ، فقال)١(التجسس والتحسس حيىي بن أيب كثري: فرق بني

ومسعت  : قال أبو بكـر. االستماع ألحاديث الناس: عورات الناس، والتحسس
 عن )٣(بن مسلم عن الوليد )٢(براهيم احلريب حيكي هذا عن حممد بن الصباحإ

أخربنا األثرم عن أيب عبيدة أنه : ومسعت إبراهيم يقول: قال.  عن حيىي)٤(األوزاعي
: قال إبراهيم. رجل جاسوس وناموس مبعىن: التجسس والتحسس واحد، يقال: قال

والنامس عندي صاحب سر : قال. قول أيب عبيدة جاسوس وناموس مبعىن، ال أعرفه
: وحدثنا إبراهيم قال: قال أبو بكر. امسةنا، ونامتسه مسمقد منس ينمس ن: امللك، يقال

 عن )١( عن يزيد بن حبيب )٧( عن ابن إسحاق)٦(عن ابن إدريس) ٥(حدثنا ابن البهلول 
                                     = 

١٤/١.( 
. هـ١٣٢هـ، وقيل ١٢٩ عن أنس، تويف ىائي اليمامي، روحيىي بن أيب كثري الطَّ) ١(

 ).١١/٢٦٨، ذيب التهذيب ٤/٤٠٢، ميزان االعتدال ٥١٤طبقات ابن خياط (
، ذيب ٣/٥٨٤ميزان االعتدال . (هـ٢٤٠لصباح بن أيب سفيان، تويف حممد بن ا) ٢(

 ).٩/٢٢٨التهذيب 
، طبقات ابن ٧/٤٧٠طبقات ابن سعد . (هـ١٩٤هو أبو العباس القرشي الدمشقي، تويف ) ٣(

 ).٨١٣خياط 
، طبقات ٧/٤٨٨طبقات ابن سعد . (هـ١٥٧هو عبد الرمحن بن عمرو، دمشقي، تويف ) ٤(

 ).٨٠٨ابن خياط 
 ).١١/٤٠٩ذيب التهذيب . ( هـ٢١٨يوسف بن لول التميمي، تويف ) ٥(
، ٦/٣٨٩طبقات ابن سعد . (هـ١٩٢هو عبد اهللا بن إدريس األودي الكويف، تويف ) ٦(

 ).٥/١٤٤ذيب التهذيب 
طبقات ابن خياط . (هـ١٥٣هو حممد بن إسحاق بن يسار صاحب السرية النبوية، تويف ) ٧(

أيب : ل. ويف ك. حدثين: عن ابن إسحاق قال: ورواية ق). ٩/٣٨، ذيب التهذيب ٨٥٠
= 
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قلت :  قال)٤( عن حبيب عن عمرو بن العاص)٣( موىل حبيب بن أوس )٢(راشد
 أن أعطيك رسول رجل أتسألين: أعطين رسول حممد اضرب عنقه، فقال : )٥(للنجاشي 

 : وكان أكثر القراء يقرءون: قال إبراهيم. يأتيه الناموس األكرب الذي كان يأيت موسى
واسسجالَ تو)٨( عن املعتمر)٧(خلف حدثنا حيىي بن: وحدثنا إبراهيم قال.  باجليم)٦( 

حدثنا إبراهيم . باحلاء  تجسسواِإنَّ بعض الظَّنِّ ِإثْم والَ: قرأ احلسن: عن أبيه قال
 عن ابن أيب )١١( عن عيسى)١٠( عن أيب عاصم)٩(حدثنا إبراهيم عن حممد: قال
خذوا ما ظهر، ودعوا :  باجليم، قالوالَ تجسسوا:  عن جماهد يف قوله)١٢(جنيح

 فنسقت إحدى ))وال جتسسوا وال حتسسوا((: وجاء يف احلديث. ما ستر اهللا
. ألن الثانية ختالف لفظ األوىل يف مذهب حيىي بن أيب كثري ؛اللفظتني على األخرى

ها  ملا خالف لفظُ،وأما أهل اللغة فإم يذهبون إىل أن الثانية نسقت على األوىل
                                     = 

 .إسحاق
 ).١١/٣١٨ ذيب التهذيب ٧٥٦طبقات ابن خياط (هـ ١٢٨هو أبو رجاء املصري، تويف ) ١(
 ).٣/٢٢٤، ذيب التهذيب ٢/٣٥ميزان االعتدال . (راشد بن جندل اليافعي املصري) ٢(
 ). ٢/١٧٧ التهذيب ذيب. (الثقفي املصري، شهد فتح مصر) ٣(
 ).٤/٦٥٠، اإلصابة ٢/٢٣٥تاريخ اإلسالم . (هـ٤٣تويف . هو فاتح مصر) ٤(
 . ملك احلبشة) ٥(
 .١٢آية : سورة احلجرات) ٦(
 ).١١/٢٠٤ذيب التهذيب . (هـ٢٤٢تويف . الباهلي املعروف باجلورباري) ٧(
، ذيب ٥٤١ خياط طبقات ابن. (هـ١٨٧تويف . املعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي) ٨(

 ). ٤/٢٠١ذيب التهذيب . (هـ١٤٣وتويف والده سنة ). ١٠/٢٢٧التهذيب 
، ذيب ١/٥٦ميزان االعتدال . (هـ٢٣١تويف . إبراهيم بن حممد بن عرعرة البصري) ٩(

 ). ١/١٥٥التهذيب 
، ذيب ٥٤٥طبقات ابن خليفة . (هـ٢١٢هو الضحاك بن خملد البصري، تويف ) ١٠(

 ). ٤/٤٥٠التهذيب 
ميزان االعتدال . (عيسى بن ميمون اجلرشي املكي أبو موسى املعروف بابن داية) ١١(

 ).٨/٢٣٥، ذيب التهذيب ٣/٣٢٧
 ).٦/٨٥، ذيب التهذيب ٢/٥٢٧ميزان االعتدال (هو عبد اهللا بن يسار املكي ) ١٢(
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 .ها ومعناها كمعناهالفظَ
* * * 
 َهُلمَّ َجّرًا: وقولهم

 أي تثبتوا يف سريكم، وال جتهدوا: معناه سريوا على هينِتكُم: قال أبو بكر
رك اإلبل والغنم ت يف السوق، وهو أن تخذ من اجلرأُ. ألنفسكم، وال تشقوا عليها

  : )١(قال الراجز. ترعى يف السري
ـَرا  حـىت نـوى األعجف واستمرا لطـاملـا جـررتكُن جـ

* * * 
 فاليوم ال آلو الركاب شرا

يء بكسر النون الشحم، والن: صار له نيٌّ، والين: معىن نوى األعجف واستمرا
هو يف قول الكوفيني : يف نصبه ثالثة أوجه: وجراً. اللحم الذي مل ينضج: واهلمز

وهو يف قول البصريني مصدر . جروا جرا: منصوب على املصدر، ألن يف هلُم معىن
هلم جارين أي متثَبِتني، وهذا قياس على قوهلم : وضع موضع احلال، والتقدير عندهم

ينصب مشيا وركضا على :  قال الكوفيون؛جاء عبد اهللا مشيا، وأقبل ركضا: يف
: وقال البصريون. مشى عبد اهللا مشيا، وركض ركضا: املصدر، واملعىن عندهم

جاء عبد اهللا : ينصب املشي والركض ألما جعال موضع احلال، واملعىن عندهم
. انصب جرا على التفسري: ينيوالقول الثالث قاله بعض النحو. ماشيا، وأقبل راكضاً

هلموا جرا : هلم جرا وهلما جرا، وللجميع: هلم جرا، وللرجلني: ويقال للرجل
التوحيد، ألن هلم ليست فعال يتصرف، وبالتوحيد نزل : واالختيار. وهلم جرا

، وقال )٢(إليناَّم لُوام هوالقائلني إلخ: ه امسكتاب اهللا عز وجل، قال اهللا جلَّ
 :)٣(رالشاع

هوكـان دعـا دعـوةً قوم ِرمإيل أمـِركم قـد ص ـلُمه 

                                     
 . بال عزو٣٣الفاخر ) ١(
 .١٨آية : سورة األحزاب) ٢(
 . ٥٨األعشى، ديوانه ) ٣(
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وللمرأتني مبنـزلة الرجلني، . ي جراا يا امرأة، وهلم جرهلم: ويقال للمرأة
ني جرا يا ملُن جرا، وهمملْا، وهن جر هلم جرا يا نسوة، وهلم:ويقال للنسوة

 . نسوة
* * * 
 ُةقد ُقدِّمت المائد: وقولهم

إمنا مسيت املائدة مائدة، ألا ِميد ا صاحبها أي : قال أبو عبيدة: قال أبو بكر
قد مادين فالن مييدين، إذا أحسن إيل، : العرب تقول: وقال. ها، وتفُضلَ عليه ايِطعأُ

 :)١(واحتج بقول الراجز
 إىل أمــري الـمؤمنين املمتـاد دتهدى رؤوس املترفين الصدا

إمنا مسيت املائدة مائدة، ألا : وقال غري أيب عبيدة.  املتفضل على الناس:أي
 وأَلْقَى ِفي اَألرِض رواِسي أَن تِميد : أي تتحرك، قال اهللا عز وجل: متيد مبا عليها

ِبكُم)ماُء: ويقال. اجلبال الثابتة: لئال متيد بكم، والرواسي: معناه ،)٢الغ مييد ِنص 
 :)٣(قال نصيب. اًميد

 مييد ـا غصن من الباِن مائلُ لعلك بـاٍك أن تغنت محامـةٌ
 :وقال اآلخر. مييل ا: معناه

ـّاِد دع ذكرهن فما تزالُ تشبه  خرقـاء تركب جانبـاً مي
 : مائدة وميدة، وأنشد: يقال : )٤(وقال اجلرمي. مياال: معناه

 )٥(ـرياِنتصنـع لإلخـواِن واجل وميـدٍة كـثريِة األلـواِن
* * * 

 ما له عنه َمِحيٌص: وقولهم
حاص حييص : امللجأ واحمليد، يقال: احمليص معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

                                     
 .٤٠ة، ديوانه برؤ) ١(
 .١٥آية : سورة النحل) ٢(
 .١١٦: شعره) ٣(
 ). ميد(اللسان ) ٤(
 . بال عزو) ميد(اللسان ) ٥(
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حي١(قال الزاجر. ا، إذا عدلص(: 
واصايا ليتهـا قد لَِبسصو ت 

 حـىت جييـئوا عصباً ِحراصا
ماصنها تحـاِجب ـَلَقَت  ـاوع

اويرقصـوا من حولـنا إرقاص 
ِكفيجـدوين عـرا حياـاص 

 . أحيص عنهم وأعدل: فمعناه
* * * 

 ِشٌر َأاٌبفالن آذَّ: وقولهم
قد أشر الرجل يأشر : يقال. البطر: األشر معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

 :  خياطب بين أمية)٢(قال األخطل. أشرا، إذا بطر
 أعطـاكم اهللا جداً تنصـرونَ به
همل يأشـروا فيه إذ كانوا موالي 

ـَد   محتقَر  إال صغير بعـدال ج
 رواولـو يكونُ لقـوٍم غريهم أِش

 :قال اهللا عز وجل. كذاب أَِشر، وكذاب أَشر: وفيه لغتان. بطروا: معناه
َك ولْ ها بِننيب ِه ِمنلَيع الذِّكْر لِْقيأَؤأَِشر ذَّاب)هذه قراءة العامة بكسر )٣ ،

 :  عن رجل عن جماهد أنه قرأ)٤(حدثين سفيان بن عيينة: وقال الفراء. الشني
اًونَ غَدلَمعيس  بالياءراَألش ِن الكَذَّابم م . بضم الشنيوالعلة يف ضمها أ

أرادوا املبالغة يف وصفه رجل فطن، إذا : أرادوا املبالغة يف ذمه، فصار مبرتلة قوهلم
وإىل هذا املعىن ذهب . ة، ورجل حِذر، إذا أرادوا املبالغة يف وصفه باحلذرنبالفط

، فضموا الباء )٥( وجعلَ ِمنهم الِقردةَ والْخناِزير وعبد الطَّاغُوت: الذين قرءوا

                                     
النتف، : والتنماص. الربقع: والوصواص. ٦٦٥امرأة يف ابنتها كما يف ذيب األلفاظ ) ١(

 . املراوغ: صوالعكر واحليا. اجلماعات: والعصب. املنماص: ويقال للمنقاش
 ). قباوة (٢٠١، )صاحلاين (١٠٤ديوانه ) ٢(
 .٢٥آية : سورة القمر) ٣(
، ذيب التهذيب ٢/١٧٠ميزان االعتدال (هـ ١٩٨تويف . هو أبو حممد اهلاليل الكويف) ٤(

٤/١١٧ .( 
 .٦٠آية : سورة املائدة) ٥(
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 :)١(أنشد الفراء. على املبالغة
ـَّكُـم  )٢(أَمــةٌ وإنّ أبـاكم عبـد أبــين لُبـيىن إنَّ أُم

. مِن الكَذَّاب اَألشر: وقرأ أبو قالبة. عبد، فضم الباء على جهة املبالغة: أراد
 ألم هم؛وهذا غري مستعمل يف كالم. بفتح األلف والشني وتشديد الراء وضمها
 من فالن شر من فالن، وفالن خري: يستعملون حذف األلف من هذا، فيقولون

. فالن أشر من فالن، وفالن أخري من فالن، ورمبا قالوه: فالن، وال يكادون يقولون
 :)٣(قال رؤبة

الناِس وابن ِرباللُ خريياَألخ  
ر فالنا ي فالنا وما أخ فالنا وما خريشرأ فالنا، وما ما شر: فإذا تعجبوا قالوا

ريخوم .ِكوحما شر الّ:  عن العربيلمريض، وأنشد الفراء ِللنب: 
 )٤(حيمي الذمـار به الكرمي املسلم ما شد أنفسهم وأعلمهم ـا

 :وقال اآلخر
)٥(ـك البذلَ يف صوِن عرِضك اجلَِرِب قاتلك اهللا ما أشد عليـ

* * * 
 ًاهو ابن َعمِِّه لّح: وقولهم

هو مأخوذ : هو ابن عمه لصوقا، وقال: معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر
. قَتٌب ِملْحاح، إذا كان الزقا: ويقال. قد حلحت عينه إذا التصقت: من قوهلم
هو ابن عمٍّ دٍين وِدنياً، وِذنياً، ودنيا إذا ضمت الدال مل جيز اإلجراء، وإذا : ويقال
رت الدال جاز اإلجراء وترك اإلجراء، فإذا أضفت العم إىل معرفة مل جيز اخلفض ِسكُ

هذا ابن عمي ِدنياً وابن عمك دِْنياً، ألن دنيا نكرة ال تكون نعتا : قولكيف دين، ك

                                     
 .١/٣٥معاين القرآن ) ١(
 .٢١ديوانه . ألوس بن حجر) ٢(
 .٢/٢٩٩احملتسب وهو يف . أخل به ديوانه) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 ). عرض(بال عزو يف اللسان ) ٥(
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 . ملعرفة
* * * 

 قد َخَنَس فالن حقي: وقولهم
وهو : قد أخر عين حقي وغَيبه، قال: معناه: قال أبو العباس:قال أبو بكر

ر خنساء، لتأخ: تأخر األنف يف الوجه، يقال للبقرة: مأخوذ من اخلَنس، واخلنس
 :)١(قال لبيد. أنفها يف وجهها، والبقرة كلها خنس

 هاغامها وبوفُ طَ الشقائِقرضع مِر فلم ي الفريرعِت ضيخنساُء
 * * * 

 ٍمْلعندي ُآرَّاسٌة من ِع: وقولهم
الورق اموع بعضه إىل : الكراسة معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر

وذ من تكرس احلَلْي، وهو اجتماعه، وأنشد الكراسة مأخ: قال أبو العباس. بعض
  :)٢(للمسيب بن علس

 مكَـرس كطالِء اخلمـِر منظوم ذهي كالرشاء املخروِف زينهاأَ
* * * 

 فالٌن َيْخِصُف النَّعاَل: وقولهم
اخلصف : قال أبو العباس. يضم بعض اجللود إىل بعض: معناه: قال أبو بكر

. مخصف واخلصافومن ذلك اِل: يء إىل شيء، قالضم ش: معناه يف كالم العرب
يضمان : ، معناه)٣( وطَِفقَا يخِصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق اجلَنِة: قال اهللا عز وجل

 .  سترمهايبعض الورق إىل بعض ل
  :)٤(قد خصف الرجل وقد اختصف، قال األعشي: يقال

                                     
. األرض الغليظة بني رملتني: الشقائق. مل يريح: مل يرم. ولد البقرة: والفرير. ٣٠٨ديوانه ) ١(

 . صوا: بغامها
 .أخل به شعره) ٢(
 .٢٢آية : سورة األعراف) ٣(
 .٨٣ديوانه ) ٤(



 ٢٨١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 قالتى رجالً يف كَفِّه كَِتفعا أَرنـَّةً ص  أو خيِصف النعلَ هلفي أَي
وقرأ . فان عليهما، بفتح الياء وكسر اخلاء والصادِصِخي: وقد قرأ األعرج: قال
: واألصل يف هاتني القراءتني. يخصفان، بفتح اخلاء وتشديد الصاد وكسرها: احلسن

خيتصفان، من اختصف خيتصف، فألقيت فتحة الياء على اخلاء، وأدغمت التاء يف 
يِخصفان، أراد هذا املعىن فكسر اخلاء بناء : ومن قرأ. د، فصارتا صادا مشددةالصا

كُسرت اخلاء : )١(وقال األخفش. على كسرة األلف يف اختصف واالختصاف
 .الجتماع الساكنني

 فالٌن َسريٌّ من الرجال: وقولهم
: الرفيع، وقال:  السري معناه يف كالم العرب:قال أبو العباس: قال أبوبكر

هو مأخوذ من : ارتفع يرتفع فهو رفيع، وقال: ىن سرو الرجل يسرو فهو سِريٌّمع
: أخربنا أبو العباس قال: قال أبو بكر. ما ارتفع منه وعال: السراة، وسراة كل شيء

 :)٢(ىأنشد األخفش، يعين أبا اخلطاب، أبا عمرو بن العالء بيت األعش
 قـد جـلِّلَت شـيباً شـواتـه لت قُتيـلَةُ مــا لَــهقـا

قد جللت : صحفت، كربت الراء فظننتها واوا، إمنا هو: فقال لـه أبو عمرو
فمكثنا دهرا نظن أن أبا : قال أبو عبيدة. شيبا سراته، وسراة كل شيء أعاله

اخلطاب أخطأ، وأن أبا عمرو هو املصيب، حىت قدم علينا أعرايب مِحرم، فسمعناه 
فعلمنا أن أبا : قال. قد اقشعرت جلدة رأسي: رت شوايت، يريدقد اقشع: يقول

األطراف من : الشوى عند العرب: وقال أبو عبيدة. عمرو وأبا اخلطاب أصابا مجيعا
كَالَّ إنها لَظَى :  قال اهللا عز وجل،اإلنسان، حنو اليدين والرجلني وما أشبه ذلك

: الشوى: وقال أبو عبيدة. حلم الساقني: الشوى: قال جماهد. )٣( نزاعةً لِّلشوى
 :)٤(قال الشاعر. جلد الرأس، والشوى مجعها: األطراف من اإلنسان، والشواة

                                     
 ).٢/٣٦ ه، األنبا١١/٢٢٤معجم األدباء . (ـه٢١٥هو سعيد بن مسعدة، تويف ) ١(
 .٢٣٨ديوانه ) ٢(
 .١٦، ١٥اآليتان : سورة املعارج) ٣(
 . اخلاصرة: الصقل. صفحة العنق: والليت. ١/٣٥أبو ذؤيب اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٤(
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ـِعر شواتها  ويشِرق بني الليِت منها إىل الصقِْلإذا هي قـامت تقش
 * * * 

 رجل َنمَّاٌم: وقولهم
الذي ال ميسك : م العربالنمام معناه يف كال: قال أبو العباس: قال أبو بكر

قد من : ويقال. ة، إذا كانت ال متسك املاءجلود منَّ: األحاديث وال حيفظها، من قوهلم
 :أنشد الفراء. ما، إذا ضيع األحاديث ومل حيفظها ن ينمفالنٌ

 )١(ولَصقَه واٍش من القوم راضع ه وأشاعهبكَت من حديٍث منَّ
))اتال يدخل اجلنة قت :)) النيب ات، قالالقت: ويقال للنمام

 تقَ: ويقال. )٢(
القَساس، والقَمام، والدراج، واهلماز، : ويقال للنمام. ا، إذا مشى بالنميمةت قَتيقُ

: ويقال. واللماز، والغماز، واملَهينم، واملهتمل، واملؤوس، واِملمأَس، واملائس، والنِمل
منل : ويقال. ، إذا مشى بينهم بالنميمةساً مأْمأس الرجل بني القوم ميأس بينهم

 . الرجل، إذا مشى بالنميمة
 * * * 

  فالنقد َتَربََّد وجُه: وقولهم
قال أبو العباس . قد تغري وجهه، وصار لونه كلون الرماد: معناه: قال أبو بكر

  :)٣(ىقال األعش. نعامة ربداء ورمداء، إذا كان لوا كلون الرماد: هو قوهلم
 وإذا أطـاف لُغـامه بسِديسه
 شـبهته ِهقْـالً يـباري ِهقْلَةً

ـَّدافـث  ىن وزاد جلاجـةً وترب
 ربـداَء يف ِخيـِط نقـانق أُبدا

 . ذكر النعام: واهلقل. سن من أسنانه: والسديس. الزبد: اللغام
:  لغتانالقطعة من النعام، وفيه: واخليط. والنقائق مجع نقنق، وهو ذكر النعام
. من اخليوط، مفتوح ال يعرف فيه الكسر: اخلَيط واِخليط بالكسر والفتح، واخلَيط

 . املتوحشة: واُألبد
 * * * 

                                     
 .بال عزو) منم(اللسان ) ١(
 .١/٣٣٩غريب احلديث ) ٢(
 .  أرمدا…رمداء: ينوعجز الثا. وتزيدا:  وفيه١٥٢ديوانه ) ٣(
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 ال أْرقأ اهللا دمعَة فالن: وقولهم
 :)١(قال الشاعر. ال قطعها اهللا: معناه: فيه غري قول؛ قال بعضهم: قال أبو بكر

 رقأت دموعي خشيةَ اإلعـالن عالنُ نبه واشياًإل احـىت إذا
األصل يف هذا : ال رفعها اهللا، وقال: معىن ال أرقأ اهللا دمعته: وقال األصمعي

قد رقأ دم املقتول، إذا رضي أهله بالدية، فأخذوها، فارتفع دم املقتول، : من قوهلم
ال أرقأ اهللا دمعته، من : وقال املفضل بن حممد الضيب. ألن ال يطلب به بعد أخذ الدية

قد رقأ دم القاتل، إذا ارتفع بعد إعطائه الدية، ولو مل تؤخذ الدية منه هلريق : قوهلم
 : يصف إبال)٢(دمه، وأنشد ملسلم الواليب

 وتـرقـأُ يف معاقـلها الدمـاُء من الالئي يِزدنَ العيش ِطيبـاً
 مفاعل من العقل: معاقل

* * * 
 فالن بالبادية: وقولهم

: إمنا مسيت البادية بادية، لربوزها وظهورها، قال: العباسقال أبو : قال أبو بكر
، إذا ظهر يل داُءبدا يل ب: ويقال. وهي من بدا يل كذا وكذا يبدو يل، إذا ظهر يل

 :أنشد الفراء. رأي آخر
ـَداُء لـو على العهد مل ختنه لدمنا  )٣(مث مل يـبد يل سـواك ب

تفاؤال . وهي مهلكة: ا مسيت مفازةإمن: مفازة، قال األصمعي: ويقال للبادية
 سليما، تفاؤال : أبا البيضاء، وكما مسوا اللديغ:لصاحبها بالفوز، كما مسوا األسود

 :قال الشاعر. لـه بالسالمة
 )٤( السليم من الِعداِدىكمـا يلق يالقي مـن تذكر آِل ليلى

ِغب وما أشبه بع والخذه يف وقت معروف حنو حمى الرأالعلة اليت ت: العداد

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .٥٣مخس قصائد نادرة ) ٢(
 .بال عزو) بدا(اللسان ) ٣(
 .١١٤، وأضداد أيب حامت ١١٨بال عزو يف ذيب األلفاظ ) ٤(
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)) قَطَعت أريما زالت أُكْلَةُ خيرب تعادين فهذا أوانُ((: قال النيب . ذلك
)١( .

 . قد فوز الرجل، إذا هلك: املهلكة، من قوهلم: املفازة: وقال ابن األعرايب
 َمْن َعذيري من فالن: وقولهم

مصدر مبرتلة : العذير: قال أبو العباس. من يعذرين منه: معناه: قال أبو بكر
 :)٢(قال الشاعر. النكري واخلفيف

 نَ كــانـوا حيــةَ األرِض عـذير احلـيِّ مـن عـدوا
 :)٣(وقال اآلخر

وي ِحبـاَءه ـريـد قتليأريـد ذيـرعمن خ راِدكمـن م ليلك 
))روا من أنفسهمِذعلن يهلك الناس حىت ي :))وقال النيب 

قال أبو . )٤(
حىت يعذروا من أنفسهم : حىت تكثر ذنوم وعيوم، وكان يقول: معناه: عبيدة

وقال . ا إذا صار ذا عيب وفساد إعذاررعذَقد أعذر الرجل ي: يقال: وقال. بضم الياء
معىن قوله عليه : وقال أبو عبيدة. ر إذا كثرت ذنوبه وعيوبه يعِذرعذَ: يقال: غريه

 حىت :م، أيذِّعروا من يِذعحىت ي): همحىت يعذروا من أنفس(السالم الصالة 
وهو مبرتلة احلديث : يستوجبوا العقوبة، فيكون ملن يعذم العذر يف ذلك، قال

)) على اهللا إال هالككلن يهِل((: اآلخر
 :)٦(، واحتج بقول األخطل)٥(
ابين نزاٍر تواضعت حرب انا يف كالٍب ويف كعِبفإن تكذَرفقد أَع 

                                     
 . اللقمة: ، واألكلة١/٥٧، والنهاية ١/٥٠الفائق ) ١(
: ينظر( املنيع اجلانب تقوهلا العرب للرجل: وحية األرض. ٤٦ذو األصبع العدواين، ديوانه ) ٢(

 ).٥١٧مثار القلوب 
وكان اإلمام علي إذا نظر إىل ). دمشق (٩٢، )بغداد (٦٥كرب، ديوانه يعمرو بن معدي ) ٣(

 متثل ذا البيت، كما متثل به عبيد اهللا بن زياد، وأبو العباس السفاح، ،ابن ملجم املرادي
 ).٣٥٦الن بالتوبيخ ، اإلع٩٩، ٣١مقاتل الطالبيني : ينظر(وهارون الرشيد 

 . ونقل فيه قوله أيب عبيد التالية. ١/١٣١غريب احلديث ) ٤(
 .١/٢٣١غريب احلديث ) ٥(
كالب . سكنت: تواضعت. ربيعة ومضر: وابنا نزار). قباوة (٤٨، )صاحلاين (٢٢ديوانه ) ٦(

 .ابنا ربيعة بن عامر بن صعصعة: وكعب
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قد أعذر فالن : ويقال. فقد عذرتنا: ىويرو.  لنا عذرا فيما صنعنا جعلت:أي
قد أعذر احلجام : ويقال. يف طلب احلاجة، إذا بالغ فيها، وقد عذر فيها، إذا مل يبالغ

ي وعذره بألف وبغري ألف، ومعنامها اخلتانالصب . 
 . اق، فغمزلْ وجع احلَ:رة، وهيذْقد عذرت الصيب، إذا كانت به الع: ويقال

* * * 
  من الناس إنساٌنقال ذاَك: وقولهم

إمنا مسي إنسانا، ألن اهللا عز وجل عهد إليه، : قال ابن عباس: قال أبو بكر
، ىيف اإلنسان وجهان؛ جيوز أن يكون إفعالنا من نسي ينس: وقال الفراء. فنسي

ن أنيسيا: أم يقولون يف تصغريه: فيكون األصل فيه إنسيانا، والدليل على هذا
 : أنشد الفراء. ينا رجال بإنسان مل جنره إذا مس،وأنيسني، فعلى هذا الوجه

 فأضحى بنو إنسانَ قومـاً أَعاِديا وكان بنو إنسانَ قومي وناصري
وجيوز . ىوأنيسيان ال يجرى لأللف والنون الزائدتني يف آخره، وأُنيسني يجر

إيسان بالياء لإلنسان، : ء تقولطي: قال الفراء. أن يكون إنسان فعالنا من اإلنس
فيجوز أن تكون النون بدال من الياء، وذلك أم جيعلون . ويقولون يف اجلمع أياسني

 عن ىويرو. أنطيت يف أعطيت: النون بدال من العني، وهم جييزون عليها، فيقولون
 . بالنون)١( ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر: احلسن أنه قرأ

مأخوذ من أدمي : آدم: فقال ابن عباس:  عليه السالم)٢(مواختلفوا يف آد
خلق اهللا عز وجل آدم من ((:  أنه قال عن النيب )٣(وروى أبو موسى. األرض

قبضة قبضها من مجيع األرض، فجاء ولده على قدر األرض، منهم األسود، 
))يبواألبيض، واألمحر، والسهل، واحلزن، واخلبيث، والطَّ

 ال: وقال قطرب. )٤(
يصح يف العربية أن يكون آدم مأخوذ من أدمي األرض، ألنه لو كان كذلك لكان 

                                     
 .١آية : سورة الكوثر) ١(
 ).أدم(، اللسان ١/٦٢، زاد املسري ٩مفردات الراغب : دمينظر يف تسمية آ) ٢(
، ٤٤طبقات الفقهاء . (هـ٤٤هو أبو موسى األشعري عبد اهللا بن قيس، صحايب، تويف ) ٣(

 ).٥/٣٦٢، ذيب التهذيب ٢١١/ ٤اإلصابة 
 .٢٥مشكل احلديث وبيانه ) ٤(
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 ألن آدم على ما قال ؛وهذا خطأ منه. ، ألنه يكون فاعال مبرتلة خامت وطابقمنصرفاً
 وابن عباس، مأخوذ من أدمي األرض، والذي قاال صحيح يف العربية، وهو النيب 

أأدم، فتصري اهلمزة الساكنة ألفا : صل فيهأن يكون آدم أفعل من األدمي، ويكون األ
آدم أفعل من : وقال قطرب. النفتاح ما قبلها، ومينع من االنصراف للزيادة والتعريف

 ؛ بني الشيئني، إذا خلطت بينهما، فسمي آدم آدمتدمة، وجيوز أن يكون من أدماُأل
هؤالء رجال أدم، : اويقال يف مجع آدم إذا كان نعت. طا مجيعاِلألنه كان ماء وطينا خ

 :)١(قال الكميت. هؤالء رجال آدمون: وجيوز أن يقال يف اجلمع. ونساء أدماوات
 حالئـل أسـودين وأمحـرينا فما وجدت بنـات بين نزاٍر

: آدمون وأوادم، كما يقال يف مجع األسود:  قيل يف مجعه،وإذا كان آدم امسا
 : بو العاليةأنشدنا أ: أنشدنا أبو العباس قال. أساود

 )٢(وإنْ كان خملوطاً بسمِّ األساوِد وألِصق أحشائي بطيب ترابه
* * * 

 قد َأْآَدى فالن: وقولهم
األصل : قال أبو العباس. قد قطع العطاء وأيس من خريه: معناه: قال أبو بكر

: لأن حيفر البئر يطلب املاء، فإذا بلغ إىل موضع الصالبة، ويئس من املاء، قي: يف هذا
الكُ: ، ويقال هلاٍدكْأكدى فهو مدكُ: ية، واجلمعد٣(قال الشاعر. ى(: 

 وال يكـدي إذا بلَغـت كُـداهافـىت الفتيان مـا بلغـوا مـداه
وهو -وقال اهللا عز وجل .  إذا يئس من خري الفتيان ال ييأس من خريه:أي
وقال . عن العطية وقطعها، أي أمسك )٤( وأَعطَى قَِليالً وأَكْدى: -أصدق قيال
 :)٥(الشاعر

                                     
 .٢/١١٦: شعره) ١(
رسائل ( عزو يف احلنني إىل األوطان ، وبال٤٨لنبهان بن عكي العبشمي يف الكامل ) ٢(

 .٢/٣٨٤) اجلاحظ
 .٨٦اخلنساء، ديواا ) ٣(
 .٣٤آية : سورة النجم) ٤(
 .األراضي السهلة: والدماث. وال يبتغني:  وفيه٣٩٢كثري، ديوانه ) ٥(
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ىمن الالئي حيفرالـدِّمـاثَ السهوال نَ حتت الكُد نِبعوال يت 
 :وقال اآلخر

 )١(ومزرعةٌ أَكْدت على كلِّ زارِع فمرزعةٌ طابت وأضعف ريعها
* * * 

  بكذا وآذاقد َصرََّح فالٌن: وقولهم
مل خيلطه بشيء يستره ويعميه، أُخذ من قد كشفه وبينه، و: معناه: قال أبو بكر

 :قال الشاعر. اللنب اخلالص الذي ال خيالطه غريه: الصريح، والصريح عند العرب
تبِد دعاها بشاٍة حائٍل فتحلَّبزةُ الشاِة مر٢(لـه بصريِح ض( 

 * * * 
 َةَيْز الِجى فالٌنقد أدَّ: وقولهم

وإمنا مسيت . اخلراج اعول عليه: هماجلزية معناها يف كالم: قال أبو بكر
قد جزى جيزي إذا قضى، قال اهللا عز : خذ من قوهلمجزية، ألا قضاء منه ملا عليه، أُ

. ال تقضي وال تغين: ، معناه)٣(واتقُوا يوما الَّ تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئًا: وجل
كان : يف كذا وكذا؟ قالما كان احلسن يقول : قيل أليب هالل: وقال األصمعي

 أليب بردة ومن ذلك قول النيب  .  عنهيِض عنه، أي قُىِزأي ذلك فعل ج: يقول
:  معناه)٥()وال جتزي عن أحد بعدك: (ي اعة اليت أمره أن يضح يف اجلذَ)٤(بن نيارا

كان رجل ((: مري أنه قالبيد بن ع عن عىومن ذلك احلديث الذي يرو. وال تقضي
را ِسعإذا رأيت الرجل م: ، وكان يقول له ومتجاٍزالناس، وكان له كاتبيداين 
أهل املدينة  : )٧(وقال األصمعي. املتقاضي: فاملتجازي. )٦( ))ره، فغفر اهللا لـهفأنِظ

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 . أصل الضرع: والضرة. ٨٣، ٣/٢٠البيت يف حديث أم معبد كما يف النهاية ) ٢(
 .١٢٣آية : رة البقرةسو) ٣(
 ، اإلصابة ١٢/١٩ذيب التهذيب . (هـ٤٥هو هانئ بن نيار بن عمرو، صحايب، تويف ) ٤(

٦/٥٢٣ .( 
 .١/٥٦غريب احلديث ) ٥(
 .١/٥٧غريب احلديث ) ٦(
 .١/٥٧غريب احلديث ) ٧(
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أجزاين الشيء : ويقال. قد أمرت فالنا يتجازى ديين على فالن، أي يتقاضاه: يقولون
جيزيين فهو م١(قال أبو األسود. ي، إذا كفاينِزج(: 

 دع اخلمر يشربها الغواةُ فإنين
 فإْن ال يكُنها أو تكُنه فإنه

 رأيـت أخاهـا مجـزياً ملكاا
ـْه أمـه بلَ  اابأخـوها غَـذَت

قال . أت بهقد اجتزأت بكذا وكذا، وقد جتز: ومن ذلك قول الناس
 :)٢(الشاعر

 لقـد آليت أَغـِدر يف جداٍع
يف األقواِم عـار ردبـأنَّ الغ 

ـِّرب ـَّاِت ال  اِعوإنْ مـنِّيت أُم
 وأن احلُـر يجــزأ بالكُراِع

* * * 
 ال تلوُس آذا وآذا: وقولهم

 ما :، أياساًوما ذقت لَ: ال تناله، وهو مأخوذ من قوهلم: معناه: قال أبو بكر
 . ذقت ذَواقاً

 * * * 
 هو من أتباِع الدجَّال: وقولهم

قد دجل يف : الدجال مأخوذ من قوهلم: مسعت أبا العباس يقول: قال أبو بكر
فسمي الدجال دجاال، لطوفه البالد . ضرب فيها وطافها: األرض، فمعىن دجل فيها

ويقال . هقد دجل، إذا لَبس ومو: يقال: ومسعته مرة أخرى يقول. وقطعه األرضني
ممسوح، فصرف عن :  واألصل فيهمسيح، ألن إحدى عينيه ممسوحة،: للدجال

 . مقتول وقتيل، ومقدور وقدير: مفعول إىل فعيل، كما قالوا
، فإن يف تفسري معىن املسيح سبعة -عليه السالم-بن مرمي اوأما املسيح عيسى 

إمنا مسي عيسى مسيحا، ألنه كان ال ميسح بيده :  عن ابن عباس أنه قالىيرو: أقوال
: وقال إبراهيم النخعي. ده على شيء إال أُعطي فيه مرادهذا عاهة إال برأ، وال يضع ي

                                     
 .١٢٨ديوانه ) ١(
. بلإلا: أمات الرباع. السنة ادبة: وجداع. ١/٥٨أبو حنبل الطائي كما يف غريب احلديث ) ٢(

. وينظر قصته مع امرئ القيس. الفصيل ينتج يف الربيع: ع بضم الراء وفتح الباءبمجع ر: والرباع
 .٢١٧يف ديوان امرئ القيس بشرح األعلم الشنتمري ) أوىف من أيب حنبل(واملثل 
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مسي املسيح مسيحا، ألنه كان : وقال أبو العباس أمحد بن حيىي. الصديق: املسيح
 ألنه كان أمسح ؛مسي مسيحا: وقال عطاء عن ابن عباس. ميسح األرض، أي يقطعها

ل من وسطها وال جما يتجاىف عن األرض من الر: الرجل ال أمخص لـه، واألمخص
إمنا : وقال آخرون. إمنا مسي املسيح مسيحا، لسياحته يف األرض: ويقال. يقع عليها

وقال أبو عبيد القاسم بن . مسي مسيحا، ألنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن
بن ااملسيح الدجال، واملسيح عيسى : املسيح يف كالم العرب على معنيني: سالم

بالشني، فلما ) مشيحا(بن مرمي، فأصله بالعربانية اسى مرمي، فإذا كان املسيح عي
موسى وأصله : املسيح، كما قالت العرب: عربته العرب أبدلت من شينه سينا، فقالوا

 .  أبدلوا من شينه سينا،بالعربانية موشى، فلما عربوه ونقلوه إىل كالمهم
* * * 

  الالعنين ولعنُة اِهللالعنُةِعلى الكافر : وقولهم
كل ما على وجه : الالعنون: يف الالعنني قوالن؛ قال ابن عباس:  بكرقال أبو

هوام األرض؛ اخلنافس، : الالعنون: وقال جماهد. األرض إال الثقلني اجلن واإلنس
 . نا القطر من خطايا بين آدم وذنومعِنم: والعقارب، واحليات، تلعنهم وتقول

 وإمنا سبيل الواو والنون ،نكيف صلح أن جيمعوا بالواو والنو: فإن قال قائل
فن بوصف الناس، وأجرين جمرى ِصالعلة يف هذا أن و: أن يكون للناس؟ قيل لـه
، )١( قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساِكنكُم: الناس، قال اهللا عز وجل

.  يكون من الناسفأثبتت الواو يف فعل النمل، ألن وصفن بالقول، والقول سبيله أن
إنِّي رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم ِلي : وقال تبارك وتعاىل

اِجِدينس )ساجدان، ألنه وصفهم مبثل وصف الناس: ، فقال ساجدين ومل يقل)٢ .
ى إذا تالعن الرجالن فلعن أحدمها صاحبه، رجعت اللعنة عل((: وقال ابن مسعود

 رجعت على اليهود الذين كتموا ،املستحق هلا منهما، فإن مل يكن منهما مستحق هلا
 .))ما أنزل اهللا عز وجل

                                     
 .١٨آية : سورة النمل) ١(
 .٤آية : سورة يوسف) ٢(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٢٩٠ 

* * * 
 ري ما هو آذاْمَعَل: وقولهم

عند " لعمر"وحيايت، وذلك أن : معىن لعمري: قال أهل اللغة: قال أبو بكر
امليم، وعمر بضم العني عمر بضم العني و: وفيه ثالث لغات. احلياة والبقاء: العرب

فَقَد لَِبثْت ِفيكُم : وتسكني امليم، وعمر بفتح العني وتسكني امليم، قال اهللا عز وجل
 :)٢(قال الشاعر. هعمرا من قبل:  عن األعمشى، ويرو)١( عمرا مِّن قَبِلِه

 أدرك عمري ومولـدي حجـراهـأنـذا آمـل اخلـلود وقـد
 هـات طال ذا عمراهيهـات هيأبـا امريء القيس هل مسعت به

 :)٣(وقال اآلخر
 بيــِد اهللا عمـرها والفنـاُء أيهـا املبـتغي فنـاَء قُـريٍش

 :  يف فتح العني وتسكني امليم)٤(وقال ابن أمحر
رمالع وأخلف بانَ الشباب اإلخـوانُ والد وتنكَّـرهــر 

 : عني وامليم  يف ضم ال)٥(وقال
 ِهللا درك أي العيـِش تنـتظر بان الشباب وأفىن ِضعفَك العمر

، قال ابن )٦( لَعمرك إنهم لَِفي سكْرِتِهم يعمهونَ: وقال اهللا عز وجل
لعمرك، ومل يستعملوا اللغتني األخريني : وإمنا قالوا يف القسم. وحياتك: معناه: عباس

 يستعملون األقسام يف الكالم، فاختاروا املفتوح للقسم، ألنه أخف على لكثرة ما
ك رموع. وبقاء اهللا الدائم: معناه. لعمر اهللا: وكذلك قوهلم. اللسان من املضموم

األميان ترتفع جبواباا، فإذا أسقطت العرب : قال الفراء. موضعه رفع جلواب اليمني
 :قال الشاعر.  أقوم،وإمنا نصبوه على مذهب املصدرعمرك ال: الالم منه نصبوه فقالوا

                                     
 .١٦آية : سورة يونس ) ١(
 .٢٠١، محاسة البحتري ٩املعمرون : الربيع بن ضبع الفزاري كما يف) ٢(
 .٨٨عبيد اهللا بن قيس الرقيات، ديوانه ) ٣(
 .٦٠: شعره) ٤(
 .٩٥: شعره) ٥(
 .٧٢آية : سورة احلجر) ٦(
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 )١(ودعيـنا من ِذكْـِر مـا يؤذينا عمـرِك اهللا سـاعةً حدِّثينا
 * * * 

  َدرَُّكِهللا: وقولهم
أن الرجل إذا : األصل يف هذه الكلمة عند العرب: قال أهل اللغة: قال أبو بكر

خذ منه، فشبهوا ؤأي عطاؤه وما ي: رههللا د: كثر خريه وعطاؤه وإنالته الناس قيل
عطاءه بدرٍب الناقة والشاة، مث كثر استعماهلم هلذا حىت صاروا يقولونه لكل متعج 

 :)٢(قال الشاعر. منه
 لوال حِددت وال عذْرى حملدوِد هللا درك إين قـد رميتهـم

در در : ولونهللا، فيق: رمبا استعملوه وقالوه من غري أن يقولوا: وقال الفراء
ره، وأنشد الفراء فالن، وال درد : 

رنازهلم ال د رِّي إنْ أطعمتد مكنوز راحليتِّ وعندي الب ف٣(ِقر( 
 :)٤(وقال اآلخر

 ـوِد والضامراِت حتت الرجال در در الشباِب والشعِر األسـ
 * * * 

  َمْحُفوٌف بالناسالمنزُل: وقولهم
قال أبو عبيدة . جانباه: الناس جمتمعون حبفافيه، وِحفافاه: معناه: و بكرقال أب

يطوفون : ، معناه)٥(وترى املَالِئكَةَ حافِّني ِمن حوِل العرِش: يف قول اهللا عز وجل
 :)٦(حبفافيه أي جبانبيه، وأنشد أبو عبيدة 

                                     
 ). عمر(بال عزو يف اللسان ) ١(
سلمي يف ونسب إىل راشد بن عبد ربه ال. ٨٧١اجلموح الظفري يف شرح أشعار اهلذليني ) ٢(

 .١/٢٢٢، واخلزانة )عذر(اللسان 
 . املقل، وهو الدوم: واحليت. القشر: والقرف. ٢/١٥للمنتخل اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٣(
اإلبل النجائب : والراتكات. والراتكات حتت الرحال: وفيه. ١٠٨ديوانه . عبيد بن األبرص) ٤(

 .  أي تسرع،اليت ترتك يف سريها
 .٧٥آية : سورة الزمر) ٥(
 .١/٤٠٢ااز ) ٦(
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ـَرمقُهـا أعـني جـراِمها فـوفةًتظـلُّ باألكمـاِم حم  )١(ت
 :)٢(وقال عمر بن أيب ربيعة 

ـُلَي وقـوالب الـرسـائِال ع بالب
 أيـن حي حلُّوك إذ أنت حمفـو

 ِهجـت شـوقاً يل الغداة طويال
 ف ـم آهـلٌ أراك مجيــال

* * * 
  وال ُينيُمما يناُم: وقولهم

ما يدفع السهر وال يكون منه : معىن وال ينيم: قال األصمعي: قال أبو بكر
وقال . وال يأيت بسرور ينام لـه: وال ينيم: معىن قوهلم: وقال غريه. فينام معه
 :قال الشاعر.  مينع غريه من النوم: أي،وال ينيم غريه: وال ينيم: معىن قوهلم: غريمها

ـَّلٌ بـك ال أَمـلُّ  )٣(وال أنــام وال أنــيم وموك
 * * * 

 فالن َطيَّاٌش: وقولهم
قد طاش السهم، : غري مقتصد يف قوله وفعله، من قوهلم: معناه: ل أبو بكرقا
٤(قال لبيد . ب، ووقع على غري قصدِصإذا مل ي(: 

 إنَّ املنـايا ال تطيـش ِسـهامها هانبصصادفن منه ِغـرةً فأَ
 . ال تقع على غري قصد: معناه

* * * 
 َهَبَلْت فالنًا ُأمُُّه: وقولهم

 :)٥(كل، قال عمران بن حطانالثُّ: لبواهلَ. ثكلته أمه: معناه: كرقال أبو ب
ـِِّه زينب الويـالت واهلَبلُقد كان يرجى وخيشى يف عشريته  ُألم

                                     
: واجلرام. ما يغطي مثار النخلة من السعف والليف: واألكمام. ٤٤٣للطرماح، ديوانه ) ١(

 .  أي جينون مثاره،الذين جيرمون النخل
 .٣٧٤ديوانه ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 . أي من الفرير: ، ومنه٣٠٨ديوانه ) ٤(
 . أخل به شعر اخلوارج) ٥(
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 : وقال اآلخر. والُثّكْل: معناه
وال يعطيهـم ـلُ النـاسسـه يعأمـه مـا أَطْم ـهِبـلَت١(ه( 

* * * 
 فالن َسِفيٌه: وقولهم

قال .خفة احللم: والسفه عند العرب. فالن قليل احللم: معناه:  أبو بكرقال
ثوب سفيه، إذا كان خفيفا رقيقا، ومن ذلك قول : من ذلك قوهلم: بعض أهل اللغة

 :)٢(ذي الرمة 
مو وأبيضهتبصِديلُها شيِّ القميص ععلى ظهر ِمقالٍت سفيِه ج 
 :)٣(وقال سابق. مسرعخفيف زمامها : الزمام، واملعىن: اجلديل

 ها أصولُ جوانحسِفهت ملنفِذ نٍةعسبقَت يداك له بعاجِل طَ
. أسرع الدم منها وبادر وخف: أراد. )٥( ولزياد األعجم)٤( للصلتان ىويرو

 اهللا سفُه عبد:  اهللا رأيه، وال جيوز اهللا، وسِفه عبد اهللا، وسفُه عبدسِفه عبد: ويقال
: ب، وذلك أنك تقول الفاء مع النصب، ألن فَعلَ ال ينصب وفَِعلَ ينِص بضم،رأيه

 . عِلم عبد اهللا علما، وال تقول كَرم عبد اهللا أخاك
* * * 

 فالن خَوار: وقولهم

خار يف العمل خيور خورا، إذا : يقال. فالن ضعيف: معناه: قال أبو بكر
 . ))ان صاحبها يرتع ويرتولن ختور قُوى ما ك((: ضعف، قال عمر بن اخلطاب

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .٩٢٢ديوانه ) ٢(
.  من الزهاد، له أخبار مع اخلليفة عمر بن عبد العزيز:وسابق الرببري. أخل به شعره) ٣(

 ). ٤/١٦٤اخلزانة . ١/١٣٢اللباب . ٦/٣٨تاريخ ابن عساكر (
الشعر . ( امسه قثم بن خبية، وهو الذي قضى بني جرير والفرزدق:الصلتان العبدي) ٤(

 ). ٤٩، معجم الشعراء ٢١٤، املؤتلف واملختلف ٥٠٠والشعراء 
 ، األغاين ٤٣٠الشعر والشعراء . (هـ١٠٠زياد بن سليمان أو سليم، أموي، ت حنو ) ٥(

١٥/١٨٠.( 



 ٢٩٤

. ينـزع يف القوس ويرتو على اخليل: ينـزع: لن يضعف قوى، ومعىن: فمعناه
فَأَخرج لَهم ِعجالً خار الثور خيور خورا، إذا صاح، قال اهللا عز وجل : ويقال

اروخ ا لَّهدسج)٢( ، وقال الشاعر)١(: 
 ونَ ختـاور األثـواِرريــتخاو نْ عليك إذا رأيت جماشـعاًهوِّ

 :قال اهللا عز وجل. ارا، إذا صاحؤأر ججر يأَج: ؤار مبعىن اخلوار، يقالواجلُ
َونأَرجِه تفَإلَي رالض كُمسإذَا م ثُم)ترفعون أصواتكم وتتضرعون، : ، فمعناه)٣

 :و عبيدةترفعون أصواتكم وتتضرعون، وأنشد أب: وأنشد أبو عبيدة فمعناه
 )٤(ى جـأَرما صلَّـلَّيل كُبـأِب إنـين واهللا فاقبـلْ حـلفيت

 :)٥(وقال عمران بن حطان . الراهب: األبيل
 ين وامسع جـؤاريإليك فعـاِف وأنت حسيب ذاك إذا دِعينا

 * * * 
 يقِرْطنا في التَّْذ وقد أَخ على فالٍن فالٌنرَققد َط: وقولهم

التكهن والتخمني، وأصله من : ريق معناه يف كالم العربالتط: قال أبو بكر
 :)٦(قال لبيد.  بهره على بعض، مث يزجضرب احلصى بعض: الطرق، والطرق

لعمركالطَّ باحلصى ما تدري الطوارق وال زاجراتِري ما اللُه صانع 
  هو أعظُم حكمًة منكْنال يقدر على هذا َم: وقولهم
القدر واملنـزلة، واحتج حبديث : احلكمة:  أهل اللغةقال بعض: قال أبو بكر

 عن )٧(حدثنا سفيان: حدثنا حممد بن الصباح قال: عمر، حدثنا إبراهيم احلريب قال
 عن عبد )٢( عن معمر بن أيب حبيبة)١(كري بن عبد اهللا بن األشج عن ب)٨(ابن عجالن

                                     
 .٨٨آية : سورة طه) ١(
 ..ال تفخرن إذا مسعت: وفيه. ٨٩٨جرير، ديوانه ) ٢(
 .٥٣آية : سورة النحل) ٣(
 .٦١لعدي بن زيد، ديوانه ) ٤(
 .عن الزاهر بتحريف نقال ١٧٢شعر اخلوارج ) ٥(
 .١٧٢ديوانه ) ٦(
 . هو سفيان بن عيينة وقد مرت ترمجته) ٧(
، ذيب ٣/٦٤٤ميزان االعتدال . (هـ١٤٨حممد بن عجالن املدين القرشي، تويف ) ٨(

= 
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إن العبد إذا ((: قولمسعت عمر بن اخلطاب وهو ي:  قال)٣(اهللا بن عدي بن اخليار 
تواضع هللا رفع اهللا حكمتانتعش نعشك اهللا، فهو يف نفسه حقري ويف أعني : له ، وقاله

اخسأ خسأك اهللا، فهو : الناس كبري، وإذا تكرب وعتا وهصه اهللا إىل األرض وقال لـه
 . )٤( )) حىت يكون عندهم أحقر من اخلرتير ،يف نفسه كبري ويف أعني الناس حقري

حدثنا علي بن :   قال)٥(حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري:  إبراهيم احلريب قالحدثنا
  عن يوسف )٨( عن علي بن زيد)٧(حدثنا سالم أبو املنذر :   قال)٦(احلكم األنصاري

 ةٌمكَما من آدمي إال ويف رأسه ح((:  قال  عن ابن عباس عن النيب )٩(بن مهرانا
لك، فإذا تواضع قيل للمِكلَبيد م :كَارفع حمتوإذا تكرب قيل للملك الذي ه ،
: مثَلٌ، قال: يف رأسه حكمة: قال إبراهيم فمعىن قوله . )١٠( ))ضع حكمته: يليه

. ، متنع الفرس من الفساد واجلريِكحديدة يف اللجام مستديرة على احلن: واحلكمة
اق عن بن البهلول عن ابن إدريس عن ابن إسحاوحدثنا يوسف : قال إبراهيم

                                     = 
 ). ٩/٣٤١التهذيب 

 ، ذيب التهذيب ١٨٨مشاهري علماء األمصار . (هـ١٢٢من ثقات أهل مصر، تويف ) ١(
١/٤٩٢ .( 

وينظر . (حيية بياءين: معمر بن أيب حبيبة، ويقال: ١٠/٢٤٣يف ذيب التهذيب جاء ) ٢(
 ). ٣/٤٧خالصة تذهيب الكمال 

 ).٧/٣٦، ذيب التهذيب ٥٨٢طبقات ابن خياط . ( هـ٩٠تابعي، تويف ) ٣(
 .١/٣٠٢الفائق ) ٤(
 ن ، وفيات األعيا٢/٤تاريخ بغداد . (هـ٢٥٦هو مؤلف الصحيح والتاريخ الكبري، ت ) ٥(

٤/١٨٨.( 
 ).٢٢٦ذيب التهذيب . (هـ٢٢٦تويف ) ٦(
 ).١/٣٠٩، طبقات القراء ٤/٢٨٤ذيب التهذيب . (هـ١٧١أحد قراء الكوفة، تويف ) ٧(
 ، ذيب التهذيب ٥١٧طبقات ابن خياط . (هـ١٣١علي بن زيد بن جدعان، تويف ) ٨(

٨/٣٢٢ .( 
 ).١١/٤٢٤ذيب التهذيب ، ٤/٤٧٤ميزان االعتدال . (بصري، روى عن ابن عباس) ٩(
 .١/٤٢٠النهاية ) ١٠(
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 يوم إين ملع رسول اهللا ((:  عن أبيه العباس قال)١(الزهري عن كثري بن العباس
فلما كانت احلكمة تأخذ بفم الدابة : قال إبراهيم. )٢( ))حنني آخذ حبكمة فرسه

 ، هي يف رأسه من الكربن متنع موكان احلنك متصال بالرأس، جعلها رسول اهللا 
 : ساد واجلري، وأنشدنا إبراهيمكما متنع احلكمة الدابة من الف

 )٣(حمكومةً حكماِت الِقدِّ واَألبقا القائد اخليلَ منكوباً دوابرها
: وقد يقال. حمكومة: فرس حمكومة، والذي عليه أهل اللغة: يقال: وقال
قد حكم احلاكم، من هذا أخذ، : وقوهلم: لة العظيمة، قالمالقَ: واحلكمة. محكَمة
وقال النضر بن : قال أبو إسحاق. ال منع به من الظلم والفسادقد قال قو: معناه
 :)٥(ه عنهن وأنشدنا أبو إسحاق جلريرم اليتيم عن كذا وكذا أي ردحكَِّ : )٤(مشيل
 إين أخـاف عـليكم أنْ أَغْضـباـاَءكُمهمـوا سفَِكي حنيـفةَ أحنبأَ

* * * 
 لفالٍن ماٌل صاِمٌت: وقولهم

الذهب : أحدمها أن يكون الصامت:  الصامت والناطق قوالنيف: قال أبو بكر
الذي له كبد، قال : كون الناطقأن يوالقول اآلخر . )٦(احليوان: والفضة، والناطق

 :)٧(الناطق عند العرب كل ما كان له كبد، واحتج بقول الشاعر: بن كلثوماخالد 
 فمـا املـال يخِلدين صامتـاً
 ذريـين أُروِّي بـه هـامـيت

  وال نـاطقـاً ذا كَِبدهِبـلِْت
 ِم قَـدحيـايت وقَـدك من اللو

فمن .  اهللا درهمِد وقَد عب، اهللا درهمقَد عبد: يقال. وحسبِك: وقَدِك: معىن
                                     

 ). ٨/٤٢٠ذيب التهذيب  (كثري بن العباس بن عبد املطلب، ابن عم النيب ) ١(
 .١/٤٢٠النهاية ) ٢(
 أي قطع ، من اجللددما قُ: والقد. ت حكماتمِكحقد أُ: ويروى أيضا. ٤٩لزهري، ديوانه ) ٣(

 . حبال القنب: األبق
 ، وفيات األعيان ٩٩نور القبس . (هـ٢٠٤ن أصحاب اخلليل، تويف حنوي بصري م) ٤(

٥/٣٩٧.( 
 .٤٦٦ديوانه ) ٥(
 . ٤٠وهو قول املفضل بن سلمة يف الفاخر ) ٦(
 .٤٠ الفاخر يفبال عزو ) ٧(
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 اهللا،  عبِدبحس: قد عبد اهللا أراد:  اهللا، ومن قاليكفي عبِد:  اهللا، أرادقد عبد: قال
 :)١(وقال الشاعر

 ب من وجٍد ا أبداً قَِدقَِد القل قَِد القلب من وجٍد ا برحت به
 * * * 

 ٌةاَدبيَن القوِم هَو: وقولهم
 ، الرجل يهود ويدادقد هو: بينهم صلح وسكون، يقال: معناه: قال أبو بكر

إذا مت، (( : )٢(إذا مشى مشيا ساكنا، من ذلك قول عمران بن حصني
 . )٣( ))د اليهود والنصارىودوا يب كما ُهووا املشي، وال تفأخرجتموين، فأسرع

  :)٤(وقال الشاعر
خيلٌ ال هـوادةَ بينه وتشقى الرِّ اوتركبِرماحبالضياطرِة احلُم  

 :)٥(وقال األموي . ال صلح بينهما: فمعناه
 وعنـد فـالٍن سيفُـه وجناِئبه بين هاشم كيف اهلوادةُ بيننا

 . كيف السكون والصلح بيننا: معناه
 * * * 

 فالن ال يقوُم بُطنِّ نفِسِه: وقولهم
ال يقوم بقوت جسمه وال مبؤونة نفسه، هذا قول : معناه: قال أبو بكر

 :)٦(األصمعي، وأنشد للراجز 
 يملـا رأوين واقفـاً كــأنِّ
 نِّغضبـانَ أهذي بكالم اِجل

 جببهـٍة جـبهاَء كـاِملـجنِّ

 ـى من دجـى الدجنِّبـدر جتلَّ
 يفبعضـه منهـم وبعـض مـنِّ
 نِّضخم الذراعـِني عظيـم الطُّ

البروان الذي يوضع بني : نالطُّ: وقال أبو العباس. عظيم اجلسم: معناه
                                     

 . مل أقف عليه) ١(
 ).٨/١٢٥، ذيب التهذيب ٤/٧٠٥اإلصابة . (هـ٥٢صحايب، تويف ) ٢(
 .٤/٢٨٦غريب احلديث ) ٣(
 ).ضطر(ر كما يف الصحاح ،داش بن زهيخ) ٤(
 .  درعهوعند علي:  وفيه،٧٣٥الوليد بن عقبة يف الكامل ) ٥(
 . ٢/٤١٠، ومجهرة األمثال ٣٩بال عزو يف الفاخر ) ٦(
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 : ال يقوم ذا املقدار، وأنشد:  نفسه، فمعناهنفالن ال يقوم بطُ: ن، فإذا قيليقَاِلواجلُ
 )١(نِّمثل اعتراِض الطُّمعترضاً 

 * * * 
 َك تأييَد اهللا وأداَمَكَديََّأ: وقولهم

القوة، : األيد عند العرب: قال أبو عبيدة وغريه. اك اهللاقو: معناه: قال أبو بكر
بقوة، : ، معناه)٢(والسماَء بنيناها بِأَيٍد: قال اهللا عز وجل. ، أي ذو قوة وآٍدرجل ذو أيٍد: ويقال
 :)٣(قال الشاعرو

 بالكسـر ذو حنٍق وبطْـٍش أَيِد إن الِقداح إذا اجتمعن فرامها
قال اهللا عز . ودين، إذا أثقلينؤآدين الشيء ي: ويقال. وبطش قوي: معناه

وقال سعيد بن . ثقل عليه حفظهماال ي: ، فمعناه)٤( وده ِحفْظُهماؤوال ي: وجل
وال : وقال بعضهم. وال يكِْرثه، وهو شبيه باملعىن األول: معىن وال يؤوده: )٥(جبري

 :)٦(ن بن ثابتاوال يشغله، وقال حس: يؤوده معناه
ـُرائيك مغـدوِدنـاً  إذا مـا تنـوُء بـه آدهـاوقـامت ت

 . أثقلها: معناه
* * * 

 ْجِشفالن َيْنُجُش علينا وقد َأَخْذنا في النَّ: وقولهم
يد الرجل يف مثن السلعة وهو ال يريد ِزأن ي: شج يف الناألصل: قال أبو بكر
شراءها، ولكن ليسىفقال عبد اهللا بن أيب أو. عه غريه فيزيد لزيادتهم :))اجش آكل  الن

))ربا خائن
))وال تناجشوا وال تدابروا((: وقال النيب . )٧(

هو الذي : فالتناجش. )٨(
                                     

 . مل أقف عليه) ١(
 .٤٧آية : سورة الذاريات) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .٢٥٥آية : سورة البقرة) ٤(
 .  إىل جماهد٣/١٢ي نسب القول يف تفسري الطرب) ٥(
 . تنهض: وتنوء. الشعر الطويل الكثري: واملغدودن. ١٠٢ديوانه ) ٦(
 .٢/١٠غريب احلديث ) ٧(
 . ٢/١٠غريب احلديث ) ٨(
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 ِرعه ويربي الرجل صاحبه دولِّأن ي: واألصل فيهالتهاجر والتصارم، : فسرناه، والتدابر
 :  يعاتب قومه)١(ائيدرة بن مالك الصمقال ح. عنه بوجهه، وهو التقاطع

  أبوكم ويحكُم أنْ تدابرواىوأوص أأوصى أبو قيس بأن تتواصلوا
مدح الشيء وإطراؤه، وأنشد : النجش: )٢(وقال األصمعي. أن اجروا: معناه

 :  يف صفة مخر)٣(للنابغة الشيباين
ـُرخِّي بـالَ مـن يشـربها  جشويفَدي كَرمهـا عند الن وت

وأصل : أن ينفر الناس عن الشيء إىل غريه، قال: النجش : )٤(وقال غريه
 :)٥(قال الشاعر. تنفري الوحش من مكان إىل مكان: النجش

 جِّاِشغري السرى والسائِق الن  هلا الليلة من إنفـاِشفمـا
 . اشو سوق الطعام، من هذا أخذواجنَّ: قال أبو العباس. رفِّاملن: فمعناه

 * * * 
  آذا وقد َتَعذََّرْت عليَّ الحاجةقد َتَعذَّر عليَّ: وقولهم
وإمنا مسيت : ضاق علي، قال: ر عليمعىن تعذَّ: قال أبو العباس: قال أبو بكر

: ع ا يدي األسري وعنقهمجويقال للجامعة اليت ت: قال. العذراء عذراء لضيقها
 :)٦(عذراء لضيقها، وأنشد للفرزدق 

 يت ابن دينـاٍر يزيد رمى بهأر
تلج نحليالً وم ِكحنبعذراَء مل ت 

 إىل الشام ِيوم العنـِز واُهللا شاِغلُه
 راعيـه تخذُلْ سـاعديه أناِملُهِذ

 كما ،الرجل جىن على نفسه، وحبث عن مكروههأن هذا : ومعىن هذا البيت
 . حبثت العرت عن املدية، فذحبت ا

                                     
 . ١٤١وينظر املؤتلف واملختلف . ٢/١٠غريب احلديث ) ١(
 . ٥٦الفاخر ) ٢(
 من الفم مع ريح من اجلشأة، وهو صوت خيرج: والتجشي. عند التجش:  وفيه٨٦ديوانه ) ٣(

 . وال شاهد يف البيت على هذه الرواية. عند الشبع
 .٥٦هو ابن األعرايب كما يف الفاخر ) ٤(
 .٣١١رجل من بين فقعس كما يف ذيب األلفاظ ) ٥(
 . ٢/٩٠ديوان ) ٦(
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* * * 
 قد َدَغَر فالن آذا وآذا وهو َدغَّار: وقولهم

: ةُرغْالد: وقال غريه. االختالس يف سرعة: غرالد: قال األصمعي: قال أبو بكر
 :  )١(تجوا بقول النيب  االختالس، اح:الدغرة: فالذين قالوا. الغمزة والدفعة بسرة

رة بفتح الغني، يف الدغَ: ثون يقولونواحملد.  أي يف االختالس،))ال قطع يف الدغرة((
هو من قول : الغمز والدفع، قالوا: الدغرة: والذين قالوا. وأهل اللغة يسكنون الغني

قد دغرت املرأة حلق الصيب تدغره دغرا، إذا غمزته من وجع يهيج به من : العرب
قد عذرته تعذره عذرا، إذا غمزت العذرة : ويقال أيضا. العذرة: لدم يقال لـها

: ويقال. ، فهو غمز احللق)٢( ))ِرغْ أوالدكن بالدنبعذِّال ت :))وداوا، قال النيب 
 :)٣(قال جرير. قد دِغر الصيب فهو مدغور، وعِذر فهو معذور، إذا عوجل من هذا

 غَ املعذوِرغَمز الطبيِب نغـاِنـ غَمز ابن مرِّة يا فرزدق كينها
غ، ويقال هلا اللغانني، نغحلمات تكون عند اللهوات، واحدها ن: النغانغ

لغد قال يف : ، فمن قالٌدغلُ: ويقال للواحد أيضا. نون ولُغدودغواللغاديد، واحدها لُ
 . اجلمع ألغاد

* * * 
 ةَر في وقت الهاِجاَءَج: وقولهم

إمنا : وقت شدة احلر، وقال: وقت اهلاجرة: قال أبو العباس: ال أبو بكرق
 ألا أكثر حرا ؛وجيوز أن تكون مسيت هاجرة: مسيت هاجرة، ألا جر الربد، قال

ويقال . فالن أهجر من فالن إذا كان أضخم منه: من سائر النهار، من قوهلم
ويقال لوقت .  احلر فيهاهجري، فسميت اهلاجرة هاجرة، لضخامة: للحوض الضخم

قال . احلر هجري أيضا، فيكون لفظه كلفظ اهلجري إذا عِني به احلوض الضخم
 : الشاعر

                                     
 .٢/١٢٣ والنهاية ١/٤٢٨ والفائق ١/٢٩هو حديث اإلمام علي كما يف غريب احلديث ) ١(
 .١/٢٨ غريب احلديث) ٢(
أخت الفرزدق يوم ) جعثن(وكان أسر .  عمران بن مرة املنقري:وابن مرة هو. ٨٥٨ديوانه) ٣(

 . حلم الفرج: والكني. السبعان
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 )١( املسـاُءيفَـرج ذاك عنهن وقد خضن اهلجري وعمن حىت
 هو ينزل في ِسكَّة فالن: وقولهم

طفاف الدور فيها، ة، الصكّة ِسكّإمنا مسيت الس: قال أبو العباس: قال أبو بكر
خري املال ((: سكة، قال النيب : ويقال للطريقة املستوية املصطفة من النخل: قال
: واملأبور. الطريقة املستوية من النخل: السكة. )٢( ))ورةأمرة مهورة، ومأبة مكَِّس
: يروىحتها، من ذلك احلديث الذي رها أبرا، إذا لقَّ النخل أبرتأب: حة، يقالامللقَّ

 ربتتقد ائْ: ويقال. )٣() املبتاعرت فثمرها للبائع إال أن يشترطَبِّ قد أُمن باع خنالً(
  :)٤(ةقال طرف. ك لك خنلُرغريي، إذا سألته أن يأِب

 يصِلح اآلِبـر زرع املؤتـِبر ويلَ األصـلُ الـذي يف مثلِه
. رةمؤمهرة مأمورة، ومهرة م: هي الكثرية النتاج، وفيها لغتان: واملهرة املأمورة

وإذَا أَردنا أَن نهِلك قَريةً : قال اهللا عز وجل. ها اهللا وآمرها، إذا أكثرهاأمر: يقال
 :، ففي هذا ثالثة أوجه)٥( أَمرنا مترِفيها
أن يكون :  والقول الثاين.أمرناهم بالطاعة، فعصوا: أن يكون املعىن: أحدهن
جعلناهم أمراء، : أن يكون معىن أمرناهم: والقول الثالث. أكثرناهم: هممعىن أمرنا

وقرأ أبو . نا مترفيهارأم: )٦(وقرأ أبو عثمان النهدي. أمري غري مأمون: من قول العرب
نا مترفيها بكسر امليم، رِمأَ: وقرأ احلسن. أكثرنا: نا مترفيها على معىنرمأَ: عمرو

وكان الفراء يضِمالقراءة ألن أَف هذه عأِم: وحكى أبو زيد.  ال يتعدى إىل مفعولرر 
رون فهم  القوم يأمرقد أِم: واملعروف يف كالم العرب. اهللا بين فالن، أي أكثرهم

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .٢/١١، اجلامع الصغري ٢/١٨٩الفائق ) ٢(
 .١/٣٥٠غريب احلديث ) ٣(
 .٦٣ديوان ) ٤(
 .١٦آية : سورة اإلسراء)٥(
تذكرة . (هـ١٠٠ن مل البصري، تويف سنة بهو عبد الرمحن : نهديوال. ٢/١٦احملتسب ) ٦(

 ).٦/٢٧٧، ذيب التهذيب ١/٦١احلفاظ 



 ٣٠٢

 :)١(قال لبيد . آمرون، إذا كثروا
بغطُإن يوا يبفَِد وا وإنْ أَِمرواطُهـلِْك والنيومـاً يصريوا لله 
 :)٢(وقال اآلخر. واوإن كثر: معناه

ِد ون كـلَّ مبـارٍكأَِمرون والَّددالقُع مهطِرفونَ ال يـرثونَ س 
 :وقال اآلخر

 )٣(أبـداً وال رغـبوا عن اخلـِري غَروك ال نصروا وال أَِمروا
 * * * 

 قد َطَمْرُت الشيء: وقولهم
قد : وهو من قوهلم: سترته، قال: تهرممعىن طَ: قال أبو العباس: قال أبو بكر

 . وهذا احلرف من األضداد: ر اجلرح، إذا سفُلَ، قالمطَ
 بن ِرطاِم: وقوهلم: ل، وطمر إذا عال وارتفع، قالفُطمر اجلرح إذا س: يقال

 .ه وارتفاعهرتِوطامر، وهو الربغوث، وإمنا مسي الربغوث طامرا لَ
 * * * 

 ونُج ذو ُشالحديُث: وقولهم
.  من بعضه ببعض وتشبٍك ومتسٍكاحلديث ذو فنوٍن: معناه: قال أبو بكر

 :)٥(وقال الفرزدق. )٤( إذا التف بعضه ببعض، حكاه أبو عبيد ،شجر متشجن: يقال
 كضبةَ إذ قال احلديثُ شجونُ وال تأمنن احلرب إنَّ اِستعارها

 شجنة بضم : ويقال)٦( ))  ِشجنةٌ من اهللا عز وجلمِحالر :))وقال النيب 
:  قال)١( عن احلجاج بن أرطاة )٧(أخربين يزيد بن هارون : قال أبو عبيد. الشني

                                     
 . ميوتوا: ويهبطوا. ١٦٠ديوانه ) ١(
 . ابون كل رغيبةون كسرأِم:  وفيه٢٤٠ديوانه . ىاألعش) ٢(
 . مل أقف عليه) ٣(
 .٢/٣٣٣غريب احلديث ) ٤(
 . ن أد، أول من قال هذا املثلهو ضبة ب: وضبة. ٢/٣٣٣ديوانه ) ٥(
 .١/٢٠٩غريب احلديث ) ٦(
 ، ذيب التهذيب ٣٥٠/ العربا. (هـ٢٠٦من حفاظ احلديث املشهورين، تويف ) ٧(

= 
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نة كالغصن يكون من الشجرة، أو كلمةالشيف حنو هذا يوافق معناه،ج  . 
* * * 

 أبوٌنالٌن َمُف: وقولهم
:  معناها يف كالم العربهو املعيب، واُألبنةُ: قال األصمعي: قال أبو بكر

 :يف حسب فالن أُبنة أي: ويقال. أَبنت الرجل آبنه أَبناً، إذا عبته: ويقال. عيبال
قال . بنة، وهي العقدة يعاب اعود مأبون، إذا كانت فيه أُ: عيب، وهو من قوهلم

 :)٢(ىاألعش
 عـليه سـالح امرٍئ حـازٍم

كالن ـحِل ألبسـتهاسـالِجم 
ـلَ للحـرِب حـىت امتحنهمت 
ـَن  قضـيب سـراٍء قليـلَ اُألب

أُولَِئك الَِّذين امتحن اللَّه : قال اهللا عز وجل. اختار: معىن قولـه امتحن
صال  الن:سالجم، يعين ا: وقوله. اختارها وأخلصها: ، معناه)٣( قُلُوبهم ِللتقْوى

 . راضالِع
 قد أخذنا في الدَّْوس: وقولهم

تسوية احلديقة وتزيينها، وهو مأخوذ من دياس السيف، : وسالد: قال أبو بكر
 يدوسه دوسا وِدياسا، إذا صقله  السيفداس الصيقلُ: يقال. وهو صقله وجالؤه

 :  قال الشاعر،وجاله
 )٤(طولُ الدِّياِس وبطن طٍير جائع صايف احلديدِة قد أضر بصقِلِه

 أنشدنا أبو العباس أليب ِمدوس،: ويقال للحجر الذي جيلى به السيف
 :)٥(ذؤيب

                                     = 
١١/٣٦٦.( 

 ، ذيب التهذيب ٦٤٨تاريخ ابن خياط . (هـ١٤٥يكىن أبا أرطاة، تويف قبل سنة ) ١(
٢/١٩٦ .( 

 .٢١ديوانه ) ٢(
 .٣آية : سورة احلجرات) ٣(
 . بال عزو٥٧الفاخر ) ٤(
 . ظأغل: وأضلع. والبيت يف وصف محار. ١/٦ديوان اهلذليني ) ٥(
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متقلِّب سوبـالكفِّ وكأنـما هو ِمدلَ إال أنـه هو أضع 
 قد َزَآَن عليه: وقولهم

ويقع على الظن الذي : التشبيه، قال: التزكني: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 :  قال الراجز،يقع يف النفوس

يـأيهذا الكـاشـركَّناملُـز  ِلنعمبا ختفي فإين م ـِلن١(أَع( 
وأزكنته غريي، . تهمِل الشيء، إذا عتنِكيقال ز: قال الفراء: وقال أبو العباس

لَإذا أعقال قَ. تهمعن٢( صاحبب بن أم( :  
قليب ح ولن يراجعبأبداًه ـم ِكنوازغضهم مثلَ الذي زمن ب تِكن 

 . علمت من بغضهم: معناه
 * * * 

  الناساِرقد دخل فالن في ُخَم: وقولهم
غُمار بالغني، والذي تقول : هذا مما خيطئ فيه العوام فيقولون: قال أبو بكر

ومن ذلك . ىدخل يف مخار الناس باخلاء، وهو مجعهم، أي استتر م وتغطَّ: العرب
ريقه ومن ذلك قوهلم ملا يستتر به اإلنسان يف ط.  لتغطيته الشعر؛، مسي بذلكماراِخل

 : أنشد الفراء. خمر: من الشجر وغريه
والض أال يا زيدـِرياح  )٣(فقـد جاوزمتا خمر الطريِق اك س

كل ما استتر به اإلنسان من : ر عند العربماخلَ: وقال يعقوب بن السكيت
. كل ما استتر به اإلنسان به من الشجر خاصة: -ممدود–شجر وغريه، والضراء 

ال يدب له الضراء، وال ميشي له اخلَ:  يضرب للرجل احلازمٍلثَيقال يف مأي ال مر ،
 :)٤(وقال بشر بن أيب خازم. خيتل ولكنه جياهر

الض روِس من املالعطفنا هلم عطفرهابشهباَء ال ميشي الضاَء رقيب 
                                     

 ).زكن(، واللسان ٥٨دون عزو يف الفاخر ) ١(
من نسب . (وقعنب بن ضمرة، أموي. ٢٨ وخمتارات ابن الشجري ٥٤٧ذيب األلفاظ ) ٢(

٣٦٢ ئ، الآلل٩٢ه من الشعراء إىل أم.( 
 . زو بال ع٥٣األضداد ) ٣(
 . الكتيبة البيضاء من كثرة احلديد: والشهباء. الناقة احلديثة النتاج: والضروس. ١٥ديوانه ) ٤(



 ٣٠٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(وقال الكميت. أي ال خيتل ولكنه جياهر
 اَء وأَخِتلُإىل نصرهم أمشي الضر عيهـم وتطلُّوإين عـلى حبِّ

من .  أي يف تغطيتهم-بالغني–دخل يف غُمار الناس : وحكى بعض أهل اللغة
قد غسل يده من الغمر، أي مما : ويقال. قد غمر املاء الشيء، إذا غطاه: ذلك قوهلم

 . غطى عليها من الرائحة املكروهة
* * * 

 أنتن من الَعِذَرة: وقولهم
قال . أفنية الدور: فناء الدار، والعذرات: العذرة: صمعيقال األ: قال أبو بكر

 : )٢(احلطيئة
كم فوجدتتبرِذراتكملعمري لقـد جيئِّ العالوجوِه س ِقبـاح 

 :)٣(وقال اآلخر. يريد األفنية
ــكان ال حيرم الصديق وال يعـ

رحـم اُهللا أعظُمــاً دفنـوهـا
 ـلَم ما الفحش طيِّب العِذرات

 لحاِتتـانَ طلحـةَ الطَّسِجبِس
وكانوا فيما مضى يطرحون األحداث يف أفنية دهم، فسموها باسم املوضعِرو .

 :)٤(قال الشاعر. ما اطمأن من األرض: وكذلك الغائط، هو عند العرب
 قليـِل األنـِس ليـس به كَتيع وكم من غائٍط من دوِن سلمى

 قضاء حاجته طلب املوضع املطمئن من  إذا أراد الرجل؛وكانوا فيما مضى
معناه يف كالم : وكذلك الكنيف. األرض، فكثر هذا حىت مسوا احلدث باسم املوضع

وا ما حظروه وجعلوه موضعا مها من الربد، فساحلظرية اليت تعمل لإلبل فتكن: العرب
 .  تشبيها به؛للحدث بذلك االسم

 * * *   
 على ما َخيََّلْت: وقولهم

                                     
 . ٧٤اهلامشيات ) ١(
 .٣٣٢ديوانه ) ٢(
 .  مع تقدمي الثاين٢٠عبيد اهللا بن قيس الرقيات، ديوانه ) ٣(
 ). دمشق (١٣٣، )بغداد (١٣٢يكرب، ديوانه  عمرو بن معد) ٤(
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: يقال: على ما أَرت وشبهت، وقال: معناه: قال أبو العباس: بو بكرقال أ
 لِتقد خي: هو الكالم اجليد، واألصل فيه من قوهلم: خيلت: ختيلت وخيلت، وقال

ِخيلةً للمطرالسحابة وختيم تمعىن : قال األصمعي : )١(وقال يعقوب. لت، إذا أَر
 :)٢(ت، وأنشد بيت زهريهعلى ما شب: على ما خيلت: قوهلم

 وإنْ أفسد املالَ اجلماعات واَألزلُ جتدهم على ما خيلَت هم إزاَءها
إذا حبس الناس أمواهلم ال تسرح : معناه: )٣(قال األصمعي: قال يعقوب

فمعىن . وجدم ينحرون، وإذا اشتد أمر الناس حىت يبلغ الضيق وجدم يسوسون
وإن أفسد املال اجلماعات واألزل، : ومعىن قوله. مون اهم القائ: هم إزاءها: قوله
اخلال : وإن أفسد املال الذين يأكلونه وجدب السنني، وقال أبو العباس: معناه
 :)٤(السحاب الذي خييل إليك أن فيه املطر، وأنشد للفرزدق: عندهم

ز أتينـاكاراً ووخاِل الصِّشـامةفْـداً وو ٍد وناِفِعخلـاِلكجدِق م 
 :)٥(وقال اآلخر

 خـاالً يضـيُء إذا ما مـزنه ركَداباتت تشيم لدى هارونَ من حضٍن
 :)٦(وقال سديف

 وخــالَ اخلــليفِة فاسـتمِطر أَِقم قصد وجهك شطْر العراق
* * * 
 

 فالن ُشمُِّريٌّ: وقولهم
حرير، وأصله يف احلاد الن: يِرمالش: فيه ثالثة أقوال، قال قوم: قال أبو بكر

                                     
 .  وقول األصمعي يف شرح ديوان زهري،، وال ذكر فيه لألصمعي٣٧١ح املنطق ينظر إصال) ١(
 .١٠٥ديوانه ) ٢(
 .  فالشرح فيه هو هو، وال ذكر لألصمعي١٠٦ينظر ديوان زهري ) ٣(
: واخلال. مجع شائم، وهو الذي يشيم الربق ينظر أين مقر غيمه: والشامة. ١/٣٩٣ديوانه ) ٤(

 . السحاب
 . مل أقف عليه) ٥(
، طبقات ٧٦١الشعر والشعراء . (وسديف بن موىل بين العباس وشاعرهم. أخل به شعره) ٦(

 ). ٣٧ابن املعتز 



 ٣٠٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 : قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أيب هلب.  فغريته العوام،مشَّري: كالم العرب
ـَِذيِّ ولَـيِّن الشـيمِة شمـــريِّ ـّاٍش وال ب  )١(ليـس بفح

:  لذلك، قالاملنكمش يف الشر والباطل، املتجرد: ريمالش: وقال أبو عمرو
 : د واالنكماش، وأنشد للراجزالتشمري، وهو اِجلوهو مأخوذ من 

 )٢(ـدِّ والتشمـريبعـد عظيـِم اِجل تعجبت مـين ومـن فتـوري
الذي ميضي لوجهه، أي يركب رأسه يف الباطل وال : ريمالش: وقال بعضهم

 . يرتدع
 * * * 

 باَت القوُم َوْحشًا: وقولهم
ش للدواء، أي قد توح: من ذلك قوهلمباتوا جياعا، : معناه: قال أبو بكر

٣(قال الشاعر. ع لهجتو(: 
 ارعذَرعاً ومل يصبح هلا وهو ض فإنْ بات وحشاً ليلةً مل يِضق ا

قال .  زادهيِن الرجل، وأقوى، وأقتر، وأنفق، وأرمل، إذا فَقد أوحش: ويقال
.  للمسافرين الذين ذهبت أزوادهم، فمعناه)٤( ومتاعا لِّلْمقِْوين: اهللا عز وجل

، إذا كان ال أنس فيه، وقال واٌء قَمنـزلٌ: من ذلك قوهلم: )٥(وقال أبو عبيدة 
 :)٦(الشاعر

ليا هواِزن سلِّماخليليـواِءعـلى طَلٍَل بالصـفحتِين قَ  من ع 
* * * 

 رجل َشحَّاٌث: وقولهم
اذ رجل شح: لثاء، والصوابهذا مما خيطئ فيه العوام فيقولونه با: قال أبو بكر

 الرجل السيف، إذا أحل عليه ذَقد شح: بالذال، وهو املِلح يف مسألته، من قوهلم
                                     

 ). مشر(بال عزو يف اللسان، والتاج ) ١(
 . ٢٩بال عزو يف الفاخر ) ٢(
 . وهو خاضع:  وفيه١٠٤محيد بن ثور، ديوانه ) ٣(
 .٧٣آية : سورة الواقعة) ٤(
 .٢/٢٥٢ينظر جماز القرآن ) ٥(
 . ٢٨٩، واملقصور واملمدود للقايل ١٢٣بال عزو يف األضداد ) ٦(
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ذابالتحديد، فامللح يف املسألة مشب ويقال. ه :سيف مشحرة مشحوذةفْوذ وش .
 :)١(قالت عائشة بنت عبد املدان

 راً وما صدقت ما زعمواشحدثت ِب
 ودجـي ابـين مرهفةًىأحلـى عل

 من قوهلم ومن اإلفِك الذي اقترفوا
 اك اإلمثُ يقْترفمشحـوذةً وكـذ

ال يسأَلُونَ الناس : قال اهللا عز وجل.  ملٌِّح وملحف مبعىنسائلٌ: ويقال
 ِفِحلْليس للسائل امل((: وقال أبو األسود الدؤيل.  ومالزمٍةبإحلاٍح: ، يريد)٢(إلْحافًا
)) اجلامس الردمثل

 . اجلامد، أي القوي اتمع: يريد. )٣(
وقال . الذي ال يسأل وال يعطي: احملروم: قال جماهد: واحملروم فيه مخسة أقوال

: وقال الفراء. الذي يراه الناس فيظنون أنه غين، وليس هو كذلك: احملروم: احلسن
وقال . الذي ال ديوان له: وماحملر: ويقال: قال الفراء. يقال الذي ال تستقيم له جتارة

 . الكلب: احملروم: عمر بن عبد العزيز
* * * 

 قد َطلََّح فالٌن على فالٍن: وقولهم
قد أحل عليه يف املسألة وغريها حىت أتعبه، فصريه مبنـزلة : معناه: قال أبو بكر

: صمعيقال األ. الذي قد منه السري: لح من اإلبلوالطِّ. ح والطِِّليح من اإلبلالطِّلْ
 : يف صفة إبل)٤(ِعب الكالُّ، وأنشد للحطيئة الرجل الت: الطلح أيضا

 هــداه هلـا أنفاسها وزفريهاإذا نام ِطلْح أشعثُ الرأِس خلفها
 :)٥(قال الشاعر. ةناقة طليح، إذا كانت معِيية كالَّ: ويقال

ـَت طليح  فـاء بعنس قـد ون
 :)١(قال الشاعر. حينٌق طليحات وطالئأَ: ويقال

                                     
 . تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة) ١(
 .٢٧٣آية : سورة البقرة) ٢(
 . مل أقف على قولته) ٣(
 . ٣٦٨ديوانه ) ٤(
 . فترت: وونت. الناقة الشديدة: والعنس. قلت لعنس:  وفيه١٦٨العجاج، ديوانه ) ٥(



 ٣٠٩

وأسـس بـنيانـاً مبكةَ ثـابتـاً
مثـابـاً ألفنـاِء القبائِل كُلِّهـا

  فيه بـالظالم املصـابحتـألُأل
 الئحِختـب إليه اليعمـالت الطَّ

جبل منني، إذا كان ضعيفا : يقال. ته، أي قوتهنأذهب ِم: قد منه السري: ومعىن
وجلقال اهللا عز . ةذاهب املن :وٍننمم رغَي رأَج مفَلَه)فيه ثالثة أقوال)٢ ، :
والقول . غري حمسوب: والقول الثاين. ال يمن عليهم به: أن يكون املعىن: أحدهن
 . غري ضعيف: الثالث

 * * * 
 قد َتجََّهَمني فالن بكذا وآذا: وقولهم

فالن جهم : ول العربغَلَّظ يل يف القول، وزاد فيه، من ق: معناه: قال أبو بكر
 :)٣(قال جرير. الوجه، إذا كان غليظ الوجه

 فضجهـم احملَيا ويف أشباله غَ إن الـزيارة ال ترجى ودوم
 :)٤(، قال الشاعر.يِنمهجمين فالن بكذا وكذا يجه: ويقال
عمرٍو فإنناِمفـال جته ينا أم عوامله هنخٍي مل تبنـا داُء ظَب 
 . فإننا ال داء بنا، كما أن الظيب ال داء به: يريد

 * * * 
 قد َتَشرَّّد القوُم: وقولهم

ن فَشرِّد ِبِهم م: قال عز وجل. قد ذهبوا يف البالد: معناه: قال أبو بكر
ملْفَهخ )خلفهم: ، معناه)٥ نم م عمم من خلفهم، قال : معناه: ويقال. فس عفَز
 :)٦(الشاعر

                                     = 
) ثوب(، ونسب إىل أيب طالب يف اللسان ٥٣٩لقرشي يف شرح القصائد السبع الثاين فقط ل) ١(

 . وليس يف ديوانه. اليعمالت الذوامل: برواية
 .٦آية : سورة التني) ٢(
 . استرخاء األذن إىل مؤخرها: والغضف. ١٦٨ديوانه ) ٣(
 ). جهم(عمرو بن الفضفاض اجلهين يف اللسان ) ٤(
 .٥٧آية : سورة األنفال) ٥(
رجل : وحكيم. ٣/٣٧٢، وبال عزو يف زاد املسري ٨/٣١شاعر من هذيل كما يف القرطيب ) ٦(

= 

الزاهر يف معاين كلمات الناس
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 خمافـةَ أن يشرِّد يب حكـيم أُطـوِّف يف األباطِح كلَّ يوٍم
 .  يبأن يسمع: معناه

* * * 
 فالن َطِريٌد َشِريٌد: وقولهم

املطرود، فصرف عن مفعول إىل فعيل، : ريد معناه يف كالم العربالطَّ: قال أبو بكر
أن يكون اهلارب، : النوالشريد فيه قو. مقتول وقتيل، وجمروح وجريح: كما قالوا
 :)١(قال الشاعر. قد شرد البعري وغريه إذا هرب: من قوهلم
أين الرهأعهد الذي قد كنت ا مادعن جفون العني قد شرد ما بالُه 

 : رد، وكذلك قال اليمامي، وأنشدفْاملُ: الشريد: وقال األصمعي
 )٢(شـريد نعام شذَّ عنه صواحبه اجيات كأنهتـراه أمـام النـ

 قد خاتل فالن فالنا: وقولهم
املشي للصيد قليال قليال يف خفية؛ : أصل املخاتلة: قال األصمعي: قال أبو بكر

ورلئال يسمع حسا، مث جعلت املخاتلة مثال لكل شيء ور على صاحبهِتي به وس .
 :أنشد الفراء واألصمعي

 حنتِني حانيـات الدهـر حىت 
 قريب اخلطو حيسب من رآين

 كـأين خـاتلٌ أدنـو لصيِد
 )٣(بقَيِدولسـت مقَيـداً أين 

خماتل الصيد يف ضعفه يي، شقد كربت وضعف مشي حىت صار مبرتلة م: أراد
 . وخفيته

  حتى ُيْنَفَخ في الصُّور فالنًاىال ألَق: وقولهم
ا عن وروو.  ينفخ فيهنٌرقَ: الصور: ور قوالن؛ قال قوميف الص: قال أبو بكر

 رنٌهو قَ((:  عن الصور فقال أنه سأل رسول اهللا )٤(عبد اهللا بن عمرو بن العاص
                                     = 
ته األخذ على أيدي السفهاءلَّمن بين سليم كانت قريش و . 

 . مل أقف عليه) ١(
 .١٠٢لألحيمر السعدي كما يف الفاخر ) ٢(
 .٧٢البيتان أليب الطمحان القيين يف املعمرون ) ٣(
 ). ٣/٣٤٩، أسد الغابة ١/٢٨٣حلية األولياء . (هـ٦٥أبيه، تويف صحايب، أسلم قبل ) ٤(



 ٣١١

 :  قول الشاعر؛ وأنشدوا يف أن الصور القرن،))ينفخ فيه
نحنـن نطحناهم غداة الغيرو احباِت يف غُبـار الننبالضيقْع 
 )١(ورين ال كنطح الص شديداًنطحاً

  :)٢(وأنشد الفراء
 وروال خراسانُ حـىت ينفَخ الص لوال ابن جعدة مل يفْتح قَهندزكُم

 :نفخ يف الصوِر: ورمعىن نفخ يف الص: مجع صورة، وقال؛: الصور: وقال قتادة
٣( عن ابن هرمز ىرواألرواح وي(أنه قرأ   :وِرِفي الص نفَخي موي )وقال . )٤

قال .  سورة وسور لسورة البناء: مبنـزلة قوهلم،روورة وصص: أصحاب هذا القول
 :)٥(العجاج

 سرت إليـِه يف أعايل السور  محجورِقفرب ذي سـراِد
 . وأكثر أهل العلم على القول األول

* * * 
  عن الرجلقد ُسرَِّي: وقولهم

قد كشف عنه ما كان جيده من الغضب والغم، من : معناه: قال أبو بكر
 :)٦(قال ابن هرمة. قد سروت الثوب عن الرجل وسريته عنه، إذا كشفته: وهلمق

 سرى ثوبه عنك الصِّبا املتخايلُ
)) يرتو فؤاد احلزين، ويسرو عن فؤاد السقيماحلساُء((: قال النيب 

)٧( .
 : يذكر درعا)٨(قال لبيد. يكشف: ي، ومعىن يسرو ويقويشد: فمعىن يرتو

                                     
 . اخليل الصاهلة: والضاحبات. ٢٦األبيات بال عزو يف تفسري غريب القرآن ) ١(
. ٣١٥، واملعرب ٣٤٥وهو بال عزو أيضا يف نسب قريش .  بال عزو١/٣٤٠معاين القرآن ) ٢(

 .  احلصن أو القلعة: وهي،كلمة أعجمية: وقهندز
 .٢١١، واإلحتاف ٣٨وهي قراءة احلسن كما يف الشواذ ) ٣(
 ).٤١٦ينظر املعجم املفهرس .. ( وآيات أخرى٧٣آية : سورة األنعام) ٤(
 . وثبت: وسرت. ٢٢٤ديوانه ) ٥(
 . وآذَنَ بالبِني اخلليِط املزايلُ: وعجزه). دمشق(، ١٦٩) بغداد(، ١٦٦ديوانه ) ٦(
 .٢/٣٤، الفائق ١/٩١غريب احلديث ) ٧(
قال ابن قتيبة يف : والقردماين.  الصنان وخبث الريح:من الذفر، وهو: وذفراء. ١٩١ديوانه ) ٨(

= 
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ـّاً فَخمةً ذَفْـراَء تـرتى بالعرى   وتـركاً كالبصلْقُـردماِني
يعين الدروع أن هلا عيف أوساطها، فتشد ذَرى رىلَيلتشمر عن ؛ها إىل تلك الع 
البسها، فذلك الشد هو الر١(و، وهو معىن قول زهريت( : 

ـَّت فَضلَها مبهنِد الصبا كالنهي تنِسجه ةًومفاض  بيضـاَء كَف
 أن النيب  (: وجاء يف احلديث.  أنه علق الدرع مبعالق يف السيف:يعين

أُخرب خبرب غمِقه، فامتعلون يركشف عنه ما وجد، : فمعىن سري عنه. ) عنهه، مث س
ع ِقامت: وفيه عشر لغات حكاها ابن اجلهم عن الفراء. تغري لونه: ومعىن امتقع لونه
ع لونه بالنون، وابتقع لونه بالباء، واهتقع لونه باهلاء، وانتسف لونه ِقلونه بامليم، وانت

ِقبالنون والسني، واستِمع لونه بالسني والتاء، والتر لونه ِسع لونه بامليم والتاء، وابت
 . ، والتِهم لونهه لونئَبالباء والتاء والسني، والتِم

* * * 
 قد َتَصلَّف الرجُل: وقولهم

قل خريه : أن يكون معىن تصلف:  فيه وجهان؛ أحدمها:قال أبو بكر
إناء صلف، إذا كان قليل : ف قلة الرتل، يقاللَأصل الص: قال أبو العباس. ومعروفه

قد : ض، من قوهلمتبغ: ف الرجلأن يكون معىن تصلَّ: والوجه اآلخر. األخذ من املاء
ِلصكُه :  قيل،ته هي الرجل زوجته يصلفها صلفا، إذا أبغضها، فإذا أبغضففْركَته تِفر

 .  مبغض هلا: المرأته، أيٌفِلامرأة فاِرك لزوجها، ورجل ص: ويقال. ِفركاً
* * * 

 قد َحِصَر الرجل: وقولهم
وأصل احلصر عند . قد احتبس عليه الكالم وضاق خمرجه: معناه: قال أبو بكر

، )٢(ِصرت صدورهمأَو جاُءوكُم ح: قال اهللا عز وجل. احلبس والضيق: العرب

                                     = 
).  أي عمل فبقي، كردماند:الدروع، وهو فارسي، أصله: القردماين: (١٠٣. برياملعاين الك
 ). ٣٠٠ينظر املعرب . (البيض، وهي هنا اخلوذ: والترك

 . الغدير: والنهي. ٢٧٨ديوانه ) ١(
 .٩٠آية : سورة النساء) ٢(
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ضيقة :  على معىن)حِصرةً صدورهم( : )١(وقرأ احلسن. أي ضاقت صدورهم
: ويقال. احتباس البول: احتباس احلدث، واألسر: واحلصر عند العرب. صدورهم
حصرتالرجل أحص رهح را، إذا حبسته وضيقت عليه، وأَصحصراملرض، إذا ه 
قال قيس  . )٢( فَإنْ أُحِصرتم فَما استيسر ِمن اهلَدِي  :قال اهللا عز وجل. حبسه
 :)٣(انون

ال أنالِك ِك شـامالًأال قد أرى واهللا حب فـؤادي وأين حمصر 
قد : يقال. ، ال يكاد الناس يعاينونه حمبوٌسحِصري، ألنه حمجوٌب: ويقال للملك

 :)٤(قال الشاعر. مللك على فالن، إذا غضب عليه ا احلصريبِضغَ
 بين مالٍك جار احلصري عليكم

 ):٥(وأنشد أبو عبيدة 
  احلصِير قيامـن لـدى بـاِبِج ومقامٍة غُلْب الرقـاِب كأم

وجعلْنا جهنم : قال اهللا عز وجل. احلبس: واحلصري. لدى باب امللك: أراد
 . اسجنا وحبس: ، معناه)٦(ِللْكَاِفِرين حِصريا

* * * 
 قد جلس على الِمْسَوَرِة: وقولهم

 لعلوها وارتفاعها، ؛إمنا مسيت املسورة مسورة: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 :)٧(قال العجاج. ، إذا ارتفعاًروقد سار الرجل يسور س: من قول العرب

ـُراِدٍق محجـوِر  ـوِرسـرت إليه يف أعايل السفـرب ذي س
 . تفعت إليهار: أراد

                                     
 . ٢٨الشواذ ) ١(
 .١٩٦آية : سورة البقرة) ٢(
 . أخل به ديوانه) ٣(
 .١/١١٧بال عزو يف غريب احلديث البن قتيبة ) ٤(
 . ٢٩٠والبيت للبيد يف ديوانه . ١/٣٧١ااز ) ٥(
 . ٨آية : سورة اإلسراء) ٦(
 . ٢٢٤ديوانه ) ٧(
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* * * 
 َقَعَد فالن على الِمْنَبِر: وقولهم

خذ من  الرتفاعه وعلوه، أُ،إمنا مسي املنرب منربا: قال أبو العباس: قال أبو بكر
النبيقال. ارتفاع الصوت: رب عندهمر، والن :نرب الرجل نرة، إذا تكلم كلمة فيها ب
 : شيوخ لبعض الشعراء عن بعض ال)١(أنشدنا أبو احلسن بن الرباء. علو

 )٢(فأكـاد أن يغشى علي سـرورا إين ألمسع نبرةً مـن قـوهلـا
 قد اعتدى فالن على فالن: وقولهم

. من العداء والعدوان، وهو الظلم: واعتدى. قد ظلمه: معناه: قال أبو بكر
 :)٣(قال الشاعر

 وأحـرقهـا املـحابس والعداُء كاُءبكت إبـلي وحـق هلا الب
وقال اهللا . ا، إذا ظلمهقد عدا فالن على فالن يعدو عليه عدوا وعدو: ويقال
وقال . )عدواً بغري علم(: قرأ احلسن. ظلما: ، معناه)٤( عدوا ِبغيِر ِعلٍْم: عز وجل

بفتح العني وضم الدال وتشديد -عدوا : قرأ بعض القراء. )٥(يعقوب احلضرمي
 . أعداء، فاكتفى بالواحد من اجلمع: عىن على م-الواو

 * * * 
 قد سار فالن َفْرَسخًا: وقولهم

ه بعد وطول،  لكل ما: الفرسخ عند العرب: قال أبو العباس: قال أبو بكر
ى مفرسخت احلُ: يقال: وقال.  وقتا طويال: أي،انتظرتك فرسخا من النهار: يقال

عت عنهعن فالن، إذا بد . 

                                     
حممد بن أمحد : داد، وشرح القصائد السبع، وامسه عنه املؤلف يف األضىأحد الرواة، رو) ١(

 ). ٢٨١/ ١تاريخ بغداد . (هـ٢٩١العبدي ت 
 .مل أقف عليه) ٢(
 . ٥٢مسلم بن معبد األسدي، مخس قصائد نادرة ) ٣(
 . ١٠٨آية : سورة األنعام) ٤(
 ، طبقات القراء ١٣٠معرفة القراء الكبار  (.ـه٢٠٥أحد القراء العشرة، تويف ) ٥(

٢/٣٨٦( . 
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* * * 
 هي أيام التشريق: وقولهم

: يف تسميتهم إياها أيام التشريق قوالن؛ أحدمها: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 ألن الذبح فيها جيب بعدما تشرق الشمس، واحتج باحلديث ؛أن تكون مسيت بذلك

أن تكون مسيت : والقول اآلخر. )١( ))من ذبح قبل التشريق فليِعد((: الذي يروى
 . نوا يشرقون فيها اللحم من حلوم األضاحي ألم كا؛أيام التشريق

* * * 
 ِدفالن أقلُّ من النََّق: وقولهم

ا، ذاهلُصغار الضأن ور: قد عند العربالن: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 : وأنشد
ـَر متيٍم محفُ  ِتداقَيم يـا ش

 أو كنتـم مـاًء لكنتم زبدا
 لـو كنتم ضأنـاً لكنتم نقَدا
 )٢(أو كنتم صوفاً لكنتم قَـردا

* * * 
 قد َتَبْحَبَح فالن في الدار: وقولهم

قد توسطها ومتكن فيها، وهو مأخوذ : معناه: )٣(قال أبو عبيد: قال أبو بكر
من البحوسطه وخياره، من ذلك احلديث : حببوحة كل شيء: قال أبو عبيد. وحةب

 يسكن بحبوحةَ اجلنِة فليلزم من سره أنْ((: الذي رواه عمر عن النيب 
))اجلماعة

  : )٥(ومن ذلك قول جرير. وسط اجلنة: ، فمعناه)٤(
مالذين ه هم القوم حبوحِة الداِر قومي متيمعن ب ِلبغينفون ت 

 . عن وسط الدار: معناه
                                     

 .٢/٢٣٢الفائق ) ١(
 وللعني املنقري يف األزمنة واألمكنة . ٥/٤٦٣ و ٣/٤٨٤للكذاب احلرمازي يف احليوان ) ٢(

٢/٢٧٧. 
 .٢/٢٠٥غريب احلديث ) ٣(
 .٢/٢٠٥غريب احلديث ) ٤(
 . ٢٣٤ديوانه ) ٥(
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* * * 
 قد تمطَّى فالٌن: وقولهم

 توقد مطَ: ل من قوهلم يديه وأعضاءه، وهو تفعقد مد: معناه: قال أبو بكر
م يف السري أمطو مْطوا، إذا مددمت  .١(قال امرؤ القيس( : 

ِكلَّ مم حىت ت تطَوِطمنَ بأرساِن يتيقَدما ي وحىت اجلياد 
قد : إمنا قيل للذي يتبختر : )٢(قال الفراء. قد متطى الرجل، إذا تبختر: ويقال

وقال أبو . فعلى قول الفراء هو من مطوت أمطو.  ظهرهاه، أيطَمتطى، ألنه ميد م
. اء، وهي مشية يتبختر فيهاطَيطَقد مشى املُ: قد متطى: معىن قوهلم للمتبختر: عبيدة

اء، وخدمتهم فارس والروم، كان بأسهم طَيطَإذا مشت أميت املُ ((: قال النيب 
)) بينهم

لوا اجلمع بني ثالث طاءات، ، فاستثقطَفأصل متطى عند أيب عبيدة متطَّ. )٣(
  :)٤( كما قال العجاج،فأبدلوا من الثانية ياء

يتقضربـانَ فضاءٍِِ  البازي إذا البازي كَسأبصـر ِخـرفانكدر  
ثُم ذَهب :  وقال اهللا عز وجل.  البازي، فأبدل من الثالثة ياءضتقض: أراد

قَد أَفْلَح من : وشبيه ذا قول اهللا عز وجل. تريتبخ: ، معناه)٥( إلَى أَهِلِه يتمطَّى
قد أفلح من زكى نفسه بالعمل الصاحل، : ، معناه)٦( زكَّاها وقَد خاب من دساها

األصل فيه: قال الفراء. ى نفسه بالعمل القبيحوقد خاب من دس :من دسها، أي س
من دساملطالبني حبق اهللا، فاأللف بدل  منـزله، وأخفاه من الضيفان والسؤال وس

قد أفلحت نفس زكاها اهللا، وقد خابت نفس : معىن اآلية: ويقال. من السني الثالثة
 : أغواها، واحتج بقول الشاعر: معىن دساها: وقال بعض املفسرين. دساها اهللا

                                     
 . مطيهم: وفيه. ٩٣ديوانه ) ١(
 . ٣/٢١٢معاين القرآن ) ٢(
 .٣/٣٧١الفائق ) ٣(
 . احلباريات الذكور، واحده خرب، وهو ذكر احلباري: واخلربان. ٢٨ديوانه ) ٤(
 . ٣٣آية : سورة القيامة) ٥(
 . ٩،١٠آية : سورة الشمس) ٦(
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مراً فأصبحتع تسسالذي د عا  وأنتيمنه أراملَ ض ١(حـالِئلُـه( 
* * * 

 ي آذا وآذا وأنا ُمَرّوٌع منهِنقد راَع: قولهمو
: وع بضم الراءوالر. ي اخلوف منهقد وقع يف روِع: معناه: قال أبو بكر

النفس، والروقال النيب . اخلوف:  بفتح الراءع :)) وعيإن روح القدس نفث يف ر
))أن نفسا لن متوت حىت تستكمل رزقها، فاتقوا اهللا، وأمجلوا يف الطلب

وقال . )٢(
 :)٣(عنترة 

 وسطَ الركاِب تسف حب اِخلمِخِممـا راعـين إال محـولـةُ أهِلها
* * * 

 هم في أمٍر َمِريٍج: وقولهم
قال اهللا .  الناس، إذا اختلطواجِرم: يف أمر خمتلط، يقال: معناه: قال أبو بكر

 :)٥(، قال الشاعر خمتلٍطيف أمٍر: ، معناه)٤( فَهم ِفي أَمٍر مِريٍج: عز وجل
ـِرمأين فـ الـدِّجلـهعددت  مـِرشِك احلـاِرفالكَ حمبوك تـد 

ل ابن عباس عن قول اهللا عز وجلِئوس :ِريٍجٍر مِفي أَم مفَه ،معناه: فقال :
 :)٦(يف أمر خمتلط، أما مسعت قول الشاعر

والتمست به حشـاهـافجالت ـوطٌ مـريجـَّه خ  فخـر كـأن
. الغصن، ومجعه خيطان: وط عندهمواخلُ. كأنه سهم قد اختلط الدم به: معناه

                                     
 . ٨/٤٧٧، والبحر ٢٠/٧٧بال عزو يف القرطيب ) ١(
 .١/٢٩٨غريب احلديث ) ٢(
 . آخر ما يبس من النبت: واخلمخم. تأكل: وتسف. ١٩٢ديوانه ) ٣(
 . ٥ة آي: سورة ق) ٤(
. مدمج: وحمبوك. موصل العنق يف الظهر: والكتد. ٣٠٤: أبو داود األيادي، شعره) ٥(

 . ما شخص فوق فروع كتفيه: واحلارك
شرح أشعار (وقيل لزهري بن حرام . ٣/١٠٣عمرو بن الداخل اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٦(

 ). ٦١١اهلذليني 
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 :)١(قال الشاعر
 يهيج علي الشوق سجع محامٍة 
هلُب اخليطان أحوى نباتعلى س 

  تجاوبه يف هديٍلتنـوح بلـحٍن
 با فهو قالبهإذا اسنت ريعان الصِّ

 : قال اهللا عز وجل. ها إذا رعيتهاتجرخليتها، وأم الدابة إذا تجِرم: ويقال
اِنِقيلْتِن ييرحالب جرم )وقال النعمان بن . أرسل البحرين وخالَّمها: ، معناه)٢

 : )٣(بشري األنصاري 
همرجت لنا البحرين حبراً شراب 

  جرتجاجاً إذا طابت له رحيهأُ
 فرات وحبراً حيملُ الفُلْك أسودا
 به وتـراها حني تسكُن ركّدا

* * * 
 قد َميَّْزُت الدراهم: وقولهم

 :قال اهللا عز وجل. لتها وقطعت بعضها عن بعضقد فص: معناه: قال أبو بكر
 َونِرما املُجهأَي مووا اليازتوام )انقطعوا عن املؤمنني : معناه: قال أبو عبيدة . )٤

تنقطع : ، معناه)٥( تكَاد تميز ِمن الغيِظ:  عز وجلقال اهللا. وكونوا فرقة واحدة
مايل والتمايز ال هتلك أميت حىت يكون الت :))قال النيب . بعضها من بعض

))واملعامع
أن ال يكون للناس سلطان يكفهم عن املظامل، فيميل بعضهم : ، فالتمايل)٦(

. بعض، ويصريوا أحزابا بالعصبيةأن ينقطع بعضهم عن : والتمايز. على بعض بالغارة
شدة احلرب واجلد يف القتال، واألصل فيه من معمعة النار، وهو سرعة : واملعامع
 :  يصف فرسا)٧(قال الشاعر. التهاا
جموحـاً مهاـروحا وإحضـاركمعمعــة السـِد املوقَِفـع 

                                     
 . مل أقف عليه) ١(
 .١٩آية : نمحسورة الر) ٢(
 . ٩٨:  شعره)٣(
 .٥٩آية : سورة يس) ٤(
 . ٨آية : سورة امللك) ٥(
 .٣/٣٩٦الفائق ) ٦(
 . نوع من السري السريع: واإلحضار. النشيطة: واجلموح. ١٨٧امرؤ القيس، ديوانه ) ٧(
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ت يف السعف، ومن  مبعمعة النار إذا التهب؛شبه حفيفها من املرح يف عدوها
 : )١(قال أوىف بن دهلم. معمع: ذلك قالوا للمرأة الذكية املتوقدة

ٌع ترى وال تنفع، ومنهن ب ت، ومنهن معمٌع هلا شيئها أمجعفمنهن: النساء أربع(
صدوال جتمع قفَروزاد عبد امللك بن ). ، ومنهن غيثٌ وقع يف بلد فأمرعٌع ت

 وتكحل إحدى عينيها وال ،وهي اليت تلبس درعها مقلوبا: عثَرومنهن القَ: )٢(عمري
 . تكحل األخرى

 قد تطوَّل عليَّ فالن: وقولهم
: ول يف كالم العربالطَّ: قال أبو عبيدة. قد تفضل علي: معناه: قال أبو بكر
 : الفضل، وأنشد

ـِِمداركتربٍةِشــثين بوقـال جلساٍس أِغ  )٣( ا طَوالً عـلي وأَنع
ذي الفضل : ، فمعناه)٤( ِذي الطَّوِل ال إلَه إالَّ هو: وقال اهللا عز وجل

 . على عباده
 * * * 

 ِكينُةعلى فالٍن السَّ: وقولهم
 : )٥(كون، وأنشد للهذيلفَِعيلة من الس: كينةقال أبو عبيدة الس: قال أبو بكر
ـَن سـكينةً ووقـارا ـه ماذا ِجيـنهللا قـبر غـالَ  لقـد أَج
 : قال اهللا عز وجل. الطمأنينة: السكينة معناها يف كالمهم: وقال الفراء

ِهلَيع هتِكينس لَ اللَّهفَأَنز )رضي اهللا عنه- )٧(وقال علي بن أيب طالب. )٦- :

                                     
 ، ذيب التهذيب١/٢٧٨ميزان االعتدال . (ي البصري، روى عن نافعوالعد) ١(

 ١/٣٨٥ .( 
 ). ٥٦، طبقات احلفاظ ٢/٦٦٠ميزان االعتدال  (.هـ١٣٦ من رواة احلديث، تويف) ٢(
 …متن ا فضال:  وفيه١٤٥للنابغة اجلعدي، ديوانه ) ٣(
 .٣آية : سورة غافر)٤(
 ). سكن(، واللسان ١/٢٥٤ كما يف ااز ييبالصواب أليب عريف الكل) ٥(
 . ٤٠آية : سورة التوبة) ٦(
 . ٣/٢٣٩بصائر ذوي التمييز ) ٧(



 ٣٢٠

السكينة هلا : وقال جماهد. افةالسكينة هلا وجه مثل وجه اإلنسان، مث هي بعد ريٌح هفَّ
 .  وجناحان، وهي من أمر اهللارس مثل رأس اِهلرأ

* * * 
 هذا الشيء َغاَيٌة: وقولهم

خذ هذا الشيء عالمة يف جنسه، أي ال نظري لـه فيه، أُ: معناه: قال أبو بكر
 قال ، للقوم فيقاتلون ما دامت واقفةبصنوهي الراية والعالمة ت: من غاية احلرب

 :)١(الشماخ
  بالـيمنيتـلقَّـاهـا عـرابةُ ـبت جملٍدإذا مـا غـايـةٌ نِص

 إذا جلب اخلمر ،ار على بابهقها اخلملِّعغاية اخلمار، وهي خرقة ي: ومن ذلك
 :)٢(قال عنترة . أو كان عنده، فتكون عالمة لكون اخلمر عنده

ِم ِبٍذ يـداه بالقداِح إذا شتـارـُلَو ـِّجاِر م ـَّاِك غايـاِت الت  هت
يرجال اشترى مجيع ما كان عند اخلمار من اخلمر، فقلعوا الغايات، وهي ينع 

 . اليت تدل على ما عندهم من اخلمر؛ إذ مل يبق عندهم منها شيء
أي هو منتهى هذا اجلنس يف اجلودة، : هذا الشيء غاية: معىن قوهلم: ويقال

سابقة إليه، ويكون  يف املوضع الذي تكون املبصنق، وهي قصبة تبخذ من غاية السأُ
 . فكذلك الغاية من األشياء هو منتهى اجلودة. منتهى السبق عندها ليأخذها السابق

 * * * 
 عفا اهللا عنك: وقولهم

قد عفا املرتل : درس اهللا ذنوبك وحماها عنك، من قوهلم: معناه: قال أبو بكر
فْيعفو عِروا، إذا د٣(قال امرؤ القيس.  وامنحت آثارهس(: 

 سجتها من جنوٍب ومشـأِلا نمل فتوِضح فاملقراِة مل يعف رسمها
 :)٤(وقال لبيد

                                     
 . وال شاهد فيه على هذه الرواية. إذا ما راية:  وفيه٣٣٦ديوانه ) ١(
 ). ٤٢ينظر امليسر والقداح . (السريع الضرب بالقداح: والربذ. ٢١١ديوانه ) ٢(
 . ٨ديوانه ) ٣(
جبل، وقد تكون مبعىن : الرجام. ما ابط من األرض: الغول. شتوح: وتأبد. ٢٩٧ديوانه ) ٤(

= 
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قامـلُّها فمحم هـاهاعـفِت الديـارلُها فـِرجامغَو ـَّد  مبـىن تأب
قد عفا الشعر يعفو عفوا، إذا كثر، وقد عفوته أعفوه : ويقال. درست: معناه

أمر النيب : جاء يف احلديث.  إذا كثَّرته،اوا، وأَعفيته، أُعفيه إعفاًءفْع ))ى حفَأن ت
الشواربوأن ت ،حىى اللِّفَع((

قد عفا القوم : ويقال. رفَّور وتثَّكَوأن ت: معناه. )١(
حىت : معناه: ، قالوا)٢(حتى عفَوا: قال اهللا عز وجل. يعفون عفوا، إذا كثروا
 :)٣(كثروا، وقال الشاعر

منهـاولكن السيف ِعضِق عا ـا نـْو  فياِت اللحِم كُوِمبأس
من ذلك . ، إذا طلب منه حاجة فهو عاٍفجلَ الرجلُقد عفا الر: ويقال

احلديث الذي يرمنها فهو  فهي لـه، وما أكلت العافيةُ ميتةًمن أحيا أرضاً((: ىو 
ويقال يف .  أو دابٍة أو طائٍر من إنساٍن رزقاًكل طالٍب: فالعافية. )٤( ))لـه صدقة
 :)٥(ىقال األعش. العفاة: مجع العافية

ـِِه  كطَـوِف النصارى بيِت الوثَن يطـوف العفـاةُ بـأبـواب
* * * 

 اٌب وبينهما ِجَنالِن الرُجَباَنَجقد َت: وقولهم
 فالنا، إذا بتقد جتن: تباعد، من ذلك قوهلم: األصل يف جتانب: قال أبو بكر

والْجاِر :  قال اهللا عز وجل،جاٌر جنٌب، للبعيد: ومن ذلك قوهلم. تباعدت منه
 :)٧( وقال الشاعر،واجلار البعيد: ، فمعناه)٦(اجلُنِب

 عـاٍد كـريم أو زائـر جـنبمـا ضـرها لـو غـدا حباجتنا
                                     = 

 . اهلضاب
 .٢٢٢صحيح مسلم ) ١(
 . ٩٥آية : سورة األعراف) ٢(
 . ةسنمعظام األ: كوم. نضرب: ونعض. ١٠٤لبيد، ديوانه ) ٣(
 . ١/١٤٨غريب احلديث ) ٤(
 . ١٩ديوانه ) ٥(
 .٣٦آية : سورة النساء) ٦(
 . ٣عبيد اهللا بن قيس الرقيات، ديوانه ) ٧(
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ذ، قد تباعدا يف األخ: قد جتانب االثنان، فمعناه: فإذا قيل. أو زائر بعيد: معناه
ما : ومن ذلك قوهلم.فال يأخذ هذا من هذا شيئا، وال يأخذ هذا من هذا شيئا 

  : )١(ىقال األعش. إال عن بعٍد: يزورنا فالن إال عن جنابة، معناه
 فكانَ حريثٌ عن عطائي جامدا أتيت حـريثاً زائراً عن جنابٍة

 :)٢(وقال علقمة بن عبدة
 فإين امرؤ وسطَ القباِب غَريب ابٍةنمني نائالً عن جفال حتِر

 :)٣(وقال خلف بن خليفة 
 وللجاِر حظٌ من جداك سمين ينالُ نداك املعتفي عن جنابٍة

عن بعد، كذا قال : ، معناه)٤( فَبصرت ِبِه عن جنٍب: وقال اهللا عز وجل
راءة النعمان عن جانب من البحر، ويدل على هذا ق: معناه:وقال الفراء. أبو عبيدة
فبصرت به عن جنب، بفتح اجليم : وقرأ قتادة. فبصرت به عن جانب: )٥(ابن سامل

قد جتانب االثنان، : املقاطعة، فإذا قيل: أصل اانبة: وقال األصمعي. وتسكني النون
 . قد تقاطعا األخذ، فال يأخذ هذا من هذا شيئا، وال يأخذ هذا من هذا شيئا: فمعناه

* * * 
 اويِلَرفالن نظيُف السَّ: وقولهم

عفيف الفرج، فجعل السراويل كناية عن الفرج، كما : معناه: قال أبو بكر
 :)٦(قال متمم بن نويرة. فالن عفيف املئزر واإلزار، إذا كان عفيف الفرج: قالوا

 بن األزوراحولَ البيوت قتلت يـا  إذا الرياح تناوحتنعم القتيلُ

                                     
 . ٤٩ديوانه ) ١(
 . ٤٨ديوانه ) ٢(
، شرح ديوان ٧١٤الشعر والشعراء . (ألقطعأموي، يقال لـه ا: ، وخلف٢٠٢األضداد ) ٣(

 ). ٤/٢٧٩) ت(احلماسة 
 . ١١آية : سورة القصص) ٤(
 ذيب التهذيب . (والنعمان بن سامل الطائفي، من رواة احلديث. ٢/١٤٩احملتسب ) ٥(

 ). ٣/٩٦، خالصة تذهيب الكمال ١٠/٤٥٣
 .٩١: شعره) ٦(
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ـِلُه عفيـف اِملئْـزِرح ال يضمر الفحشاَء حتت ثياِبِه  ـلْو مشـائ
فالن جنس السراويل، إذا كان غري عفيف : ويقال. عفيف الفرج: معناه

وهم يكنون . رجل بليد السراويل، ليس من كالم العرب: وقول الناس. الفرج
 :)١(قال امرؤ القيس. بالثياب عن النفس والقلب، وباإلزار عن العفاف

اربـين عـوٍف طَه ةٌثيابِقيى نهوأوجاملشاهد غُر م عنـدانُه 
 :)٢(وقال عنترة. هم يف أنفسهم طاهرون: معناه
 ليـس الكرمي على القَنا مبحرِم ه ثياب األصمِّ بالرمِحتكْفشكَ

 :)٣(وقال امرؤ القيس. شككت قلبه: أراد
 ِلسن تِكي ثيايب من ثياِبـلِّفس  مين خليقةٌك قد ساءتِكفإن ت

الثياب هاهنا كناية عن األمر، : ففي الثياب هاهنا ثالثة أقوال؛ قال قوم
سلي : الثياب كناية عن القلب، واملعىن: وقال قوم. اقطعي أمري من أمرك: واملعىن

: رمية، كان الرجل يقول المرأتههذا الكالم كناية عن الص: وقال قوم. قليب من قلبك
: ومعىن تنسل. إن كان يفَّ خلق ترضينه فانصريف: ومعىن البيت. يابك حرامثيايب من ث

ل نصل سوقد ن. ، إذا بانت وسقطتلُن تنسس الِتلَسقد ن: تقول. تبني وتنقطع
ويقال للريش . وقد نسل ريش الطائر، إذا سقط. السهم، إذا بان منه وسقط

 : داء يف الر)٤(وقال كثري. النسيل والنسال: الساقط
 غَـِلقَت لضحكِتِه رِقاب املاِل داِء إذا تبسم ضاحكاًغَمر الرِّ
 :)٥(وقال اآلخر. كثري العطاء: معناه
 ى بصلٍْب وإزاِركَفوق ما أَح لكم فض نَّ اهللا قـدإ أَجلَ

                                     
 . مجع أغر، وهو األبيض: وغران. ٨٣ديوانه ) ١(
 .٢١٠ديوانه ) ٢(
 .١٣ديوانه ) ٣(
 . ٢٨٨ديوانه ) ٤(
. أحكم الشد: وأحكأ.  بإزارفوق من أحكأ صلباً: ويروي. ٩٤عدي بن زيد، ديوانه ) ٥(

 كما يف تأويل مشكل -بكسر الالم- أجِل: ويروي. منصوب على نزع اخلافض: وأجل
 . ١٢٣القرآن 
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وقال اهللا عز وجل. العفاف: احلسب، وباإلزار: لبأراد بالص  : كابوِثي
فَطَهِّر)فإن الغادر دنس ،ال تكن غادرا: أن يكون املعىن: ، ففيه غري قول، أحدهن)١ 

 :)٣( وقال الشاعر).٢(الثياب، هذا قول ابن عباس
 لبست وال مـن سوأٍَة أَتقَنع فإين حبمِد الِله ال ثوب غادٍر

: وحكى الفراء أن معىن قوله. وقلبك فطهر: وثيابك فطهر: معىن قوله: ويقال
وثيابك فطهر، : وقال ابن سريين. فقصر، فإن تقصري الثياب طهر: ثيابك فطهرو

 . اغسلها باملاء: معناه
* * * 

 راِبمْح في اِل قائٌمفالٌن: وقولهم
مها دقَد االس ومسي: احملراب عند العرب: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

:  املسجد، ويقال للقصروإمنا قيل للقبلة حمراب، ألا أشرف موضع يف. وأشرفها
 :)٤(قال امرؤ القيس.  ألنه أشرف املنازل؛حمراب

جنـائباًـروِّوماذا عليه أنْ ي ـٍل يف حماريِب أقواِل ضمكغزالِن ر 
 :)٥(وقال اآلخر. القصور: أراد باحملاريب

 أو درٍة سيقـت إىل تـاجـِر أو دميـٍة صـوِّر حمـرابهـا
احملراب عند العرب : وقال األصمعي. الصورة: صر، والدميةالق: أراد باحملراب

 :)٦(الغرفة، واحتج بقول الشاعر
                                     

 . ٤آية : سورة املدثر) ١(
 . ٣/٢٠٠ وهو نص كالم الفراء يف املعاين .١٤٥/ ٢٩تفسر الطربي ) ٢(
 .٢٩/١٤٥غيالن بن سلمة الثقفي كما يف تفسري الطربي ) ٣(
 . امللوك، وكذا األقيال: واألقوال. أقيال: ، وفيه٣٤ديوانه ) ٤(
 :  والبيت ملفق من بيتني مها١٠٤، ديوانه ىاألعش) ٥(

ـها صور مـحرابٍةكدمي
 مكنونةِصع يف الدأو بيضٍة

 

 هـب يف مرمر مائـرذْمب
 لدى تاجرت شيفَأو درٍة

 

 .رفعت: وشيفت
)٦ (١/٢١٩، ومجهرة اللغة ١٨٠ و٢/١٤٤ كما يف جماز القرآن ،اح اليمنوض . 



 ٣٢٥

 مل أَدنُ حـىت أرتقي سـلَّما ـاه إذا جئتربـةُ حمـراٍب
وهلْ أَتاك نبأُ اخلَصِم إذْ تسوروا : أراد الغرفة، واحتج بقول اهللا عز وجل

ابراِملح )حدثنا إمساعيل بن إسحاق قال. يدل على ما ذكرنا: سورفالت: ، قال)١ :
دخلت حمرابا : حدثنا أبو عمر قال: أخربنا األصمعي قال: حدثنا نصر بن علي قال 

جملس : احملراب: وقال أمحد بن عبيد.  يف وجهي ريح املسكخِفنمن حماريب محري، فَ
يه أحد، ولتباعد الناس منه،  النفراد امللك فيه، ال يقربه ف؛امللك، وإمنا مسي حمرابا

 لفالن، إذا كانت ٌبِرفالن ح: ويقال. وكذلك حمراب املسجد، النفراد اإلمام فيه
 :)٢(قال الراعي. بينهما مباعدة

 وسـامـى بـه عنق ِمسعر وحـارب ِمـرفَقُهـا دفَّهــا
أي بعداجلَ:  مرفقها من دفها، والدفنب . 

* * * 
 َح الخفاُءَبِر: وقولهم

صار املكتوم يف براح من األرض، : معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر
قد أجهد، إذا صار يف جهاد من األرض، : ومن ذلك قالوا. ما ظهر: والرباح
 :)٣(قال الشاعر. ما غلظ وارتفع: واجلهاد

دعمن م فَـاُء أىب الشهـداُء عندكبه خ فلـيس ملـا تدب 
برح اخلفاء، زال : يقال معىن قوهلم: وقال أبو العباس أيضا. هرهو ظا: أراد

 :ما برح فالن أي: زال من قوهلم: اخلفاء، أي ظهر األمر، فمعىن برح يف هذا القول
.  أفعلهتلْ أفعل كذا وكذا، مبعىن ما ِزتحِرما ب: ويقال أيضا. ما زال من املوضع
وقال . ال أزال: ، معناه)٤( لُغَ مجمع البحريِنال أَبرح حتى أَب: قال اهللا عز وجل

 :)٥(الشاعر
                                     

 .٢١آية : سورة ص) ١(
 . أخل به شعره، وهو بال عزو يف اللسان) ٢(
 . ٨١زهري، ديوانه ) ٣(
 .٦٠آية : سورة الكهف) ٤(
: ويف األضداد. أثقله: ينوأفرحه الشيء والد) . فرح( كما يف اللسان ى،بيهس العذر) ٥(

= 

الزاهر يف معاين كلمات الناس



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٣٢٦ 

تؤدي أمانةًإذا أنت مل ت وحتملُ أخرى أفْ ربحالوداِئع كتحر 
 .  الودائعكلتقَأثْ: معناه

* * * 
  الَخْمَر يشرُبفالٌن: وقولهم

 مسيت أن تكون: يف تسميتهم اخلمر مخرا ثالثة أقوال؛ أحدهن: قال أبو بكر
 :)١(قال الشاعر.  ختالطه: أي،مخرا، ألا ختامر العقل

القلب منك مقبولُ ها من ترجيع ذكرِتفخامر نوره لطيف سر 
: أن تكون مسيت مخرا، ألا ختمر العقل، أي تستره، من قوهلم: والقول الثاين

مرت املرأة رأسها باخلمار، إذا غطَّقد ختويقال للحصري ال. هذي يسجعليهد  :خرة م
  كنت أناول النيب((: )٢(قالت عائشة. ألا تستر األرض، وتقي الوجه من التراب

ى طَّغ، أي ترخمأن تكون مسيت مخرا، ألا ت: والقول الثالث. )) وأنا حائضرةَماخلُ
 . لئال يقع فيها شيء

* * * 
  الكتاَب فالٌنَدَرقد َس: وقولهم

، أي أحكم درسه وأجاده، من داً جموماًكَقد درسه حم: معناه: قال أبو بكر
ويقال درع مسرودة، إذا كانت .  مسامريها الدرع، إذا أحكمتقد سردت: قوهلم

: ، قال الفراء)٣(وقَدِّر ِفي السرِد: قال اهللا عز وجل. حمكمة املسامري واحللق
قال .  دقاقا فتقلق يف احللقال جتعل املسامري غالظا فتقصم احللق، وال: معناه
 :)٤(الشاعر

                                     = 
 . أفدحتك

 . مل أقف عليه) ١(
ويف صحيح ). ناوليين اخلمرة: قال هلا وهي حائض(ويف حديث أم سلمة : ٢/٧٧يف النهاية ) ٢(

.  من املسجدةَرمناوليين اخلُ((: قال يل رسول اهللا : ( عن عائشة قالت٢٤١مسلم 
 .))ِك ليست يف يدِكتإن حيض: فقال. إين حائض: فقلت: التق

 . ١١آية : سورة سبأ) ٣(
 . أطال ذيلها: الدرع، وأذاهلا: الدالص. ٨٥كثري، ديوانه ) ٤(
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 سدِّي سردها وأذاهلاأجاد املُالص حصينةٌعلي ابن أيب العاصي ِد
 :)١(وقال أبو ذؤيب

  أو صنع السوابغَ تبعدوداو وعليهما مسـرودتاِن قضامها
 :)٢(وقال اآلخر

س رهامن كلِّ سابغٍة ختيدوداو رعبوت احلديد إذ نسج د 
 :)٣(وقال اآلخر

ـَرِدـراتس فقلت هلم ظنوا بألفي مدجٍج  هم يف الفارسـيِّ املس
 : وقال اآلخر يف سرد الكالم

 ـاهـا فغفرتهعتوعوراَء قـد أمس
 وأحسن منه حبسي احلكم ال أرى
ـَرده مستـأنسا عنـد أهِلِه وأس

ِمكَحي عن العوراِء من أحكِم اِحلفْوص 
 ِمدوالِق لـه موضعـاً بني املهاذيـِر 
والدر الياقوت ردسكما ي٤(ظِم يف الن( 

 . وأحكم درسه ونظمه: أراد
* * * 

 قد َأْعَذَر َمْن َأْنَذَر: وقولهم
قد : قد بلغ أقصى العذر من أنذرك، يقال: معناه: قال الفراء: قال أبو بكر
أعذر الرجل فهو مر، إذا بلغ أقصى اِذع٥(قال الطائي. رذْلع(: 

 على أهل عذراَء السالم مضاعفاً
 ـر من اِهللا رمحةًجوالقـى ا ِح

 مـن اهللا ولتسق الغمام الكَنهورا
 فقد كان أرضى اهللا حجر وأَعذَرا

                                     
 . من ملوك محري، كانت تنسب إليه الدروع التبعية: وتبع. ١/١٩٠ديوان اهلذليني ) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
 . ٥٨٣، ومجهرة أشعار العرب ١٠٧ األصمعيات دريد بن الصمة كما يف) ٣(
 . مل أقف على األبيات) ٤(
وعذراء . ٥/٢٨١ وتاريخ الطربي ٣٠٣هو عبد اهللا بن خليفة، والبيتان يف التعازي واملراثي ) ٥(

 حجر بن عدي الكندي :ر هوجوِح. السحاب املتراكم: والكهنور. قرية من قرى دمشق
 .  مبرج عذراء أيام معاويةمن أصحاب علي، قتل هو وأصحابه
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، وكان ابن عباس )١( وجاَء املُعذِّرونَ ِمن اَألعراِب: قال اهللا عز وجل
ويف املعذرين . رينلعن اهللا املعذِّ:  ويقول))ملُعِذرونَ ِمن اَألعراِبوجاَء ا((: يقرأ

رون من عذّر، فهو معذٌِّر، فهم ال عذر هلم، وإذا كان إذا كان املعذِّ: وجهان
رون أصلهم املعتذرون، فألقيت فتحة التاء على العني، فأبدل منها ذال، املعذِّ

يقال قد اعتذر الرجل إذا : وقال الفراء. روأدغمت يف الذال اليت بعدها، فلهم عذ
يعتِذرونَ إلَيكُم إذَا : قال اهللا عز وجل. أتى بعذر، وقد اعتذر إذا مل يأت بعذر

ِهمإلَي متعجر)٢(ن عز وجل أنه ال عذر هلمفقال،، مث بي  :واِذرتعقُل الَّ ت)٣( .
 :  يف املعىن اآلخر)٣(وقال لبيد

 فقـوما فقوال بالذي قد عِلمتما
إىل احلوِل مث اسم السالِم عليكما

 رعا وجهاً وال حتلقا الشوال ختِمش
يبِك ح نومتذَوالً كامالً فقد اعر 

 . فقد أتى بعذر: معناه
* * * 

 ِفقد َجلَّ هذا عن الوْص: وقولهم
، عظم: وجل معناه. قد عظم شأنه، وقصر عنه الوصف: معناه: قال أبو بكر

 :)٤(قال الشاعر. العظيم، وكذلك اجلليل هو العظيم، من اجللل: لُجلَ، والَِللَمن اجلَ
عفوت ـُفلئن  ولئن بكيت جللَّ ما أبكاين نْ جـلَالًو ألعف
 :)٥(وقال اآلخر. ألعفون عفوا عظيما: معناه

 ن جلالـو ألعفُتفلئن عفـو
قومي هأخـيم قتلوا أُميـم  

 وِهنن عظميولـئن سطَوت ُأل
فـإذا رمينـالين سهـميي ت 

 :)٦(قال الشاعر. حرف من األضداد، يكون العظيم، ويكون اليسري: واجللل
                                     

 . ٩٠آية : سورة التوبة) ١(
 . ٩٤آية : سورة التوبة) ٢(
 . ٢١٤ديوانه ) ٣(
 . مل أقف عليه) ٤(
 . ٢٠٤) م(احلارث بن وعلة اجلرمي كما يف شرح ديوان احلماسة ) ٥(
 . ١٨٧مجيل بن معمر، ديوانه ) ٦(
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 ِكدت أقضي الغداةَ من جلَِله رسـِم داٍر وقـفت يف طَلَِله
معىن من : وقال الفراء. من عظمه عندي: فيه قوالن؛ أحدمها أن يكون املعىن

 :  يف املعىن اآلخر)١(وقال نابغة بين شيبان . لهمن أج: جلله
 إال املصيبةُ يف ديِن الفىت جلَلُ تمكل املصيبات إن جلَّت وإن عظُ

 :)٢(وقال عمران بن حطان. كل املصيبات سهلة: أراد
  األملُِك ال يطمح ِبيا خولَ يا خولَ

ِرفتعم اخلفض لَ كيف يذوقويا خ
 اآلمِل األج ظَن كَذِّبلُفقـد ي 

لَلُباملوِت واملوتج هفيما بعد  
 : وقال اآلخر. املوت سهل فيما بعده: فمعناه

 )٣(غري مـا جاَء بـه الركب ِثىن كلُّ رزٍء كـان عندي جلالً
 :)٤(وقال اآلخر

 والفىت يسعى ويلهيه اَألملْ  جلَلْ شيء ما خال املوتكلُّ
 . هلكل شيء س: فمعناه

* * * 
 وِرُغهو مقيم بالثَّْغِر والثُّ: وقولهم

املواضع اليت : موضع املخافة، وكذلك الثغور:  عند العربرغالثَّ: قال أبو بكر
 : قال الشاعر. تقرب من األعداء، فيخاف أهلها منهم

 لباِع واحلجِريا حجر يـا ذا ا
عن أرومتناكـنت املـدافع  

ـِه الذِّكِْر  يـا ذا الفعال وناب
 )٥(ـغِرواملستماح ومـانع الثَّ

 : وقال اآلخر. فومانع املوضع املخو: فمعناه
 كالبـدر أو أـى من البـدرمسح القوابلُ وجهـه فبـدا

                                     
 . ٩٦ديوانه ) ١(
 . رميا ج: وفيه. ١٥٠شعر اخلوارج ) ٢(
 . مرة بعد مرة: وثىن.  بال عزو٩٠األضداد ) ٣(
 . ١٩٩لبيد، ديوانه ) ٤(
 . ٥٨٢الثاين بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٥(
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 )١(غِريـا معن أنت سداد ذا الثَّ وإذا وهـي ثَغـر يقـالُ له
* * * 

  عليهقد َعْرَقَل فالٌن على فالن وَحوََّق: وقولهم
معنامها قد عوج عليه الكالم والفعل، وأدار عليه كالما ليس : قال أبو بكر

 ؛ومن العرقلة. ةرِممأخوذ من حوق الذَّكر، وهو ما دار حول الكَ: قحو. مبستقيم
 . مسي عرقل بن اخلطيم

 َتَشعََّبْت أمور القوم: وقولهم
، وشعبته إذا هتقْ إذا فر الشيءتبعش: يقال. تفرقت: معناه: قال أبو بكر

 يضم :اب، أيرجل شع: ومن املعىن الثاين قوهلم. وهذا احلرف من األضداد. مجعته
 :)٢(أنشدنا عبد اهللا بن شبيب البن الدمينة: أنشدنا أبو العباس قال. وجيمع

 تصدع مـن وجٍد ا لكذوب وإنَّ طبيباً يشعب القلب بعدما
يومِئٍذ :قال اهللا عز وجل. قتفر: عب، ومعىن تصد جيمع القل:أي
 :)٤(قال الشاعر. ق، ألا تفروٌبعش: ةوإمنا قيل للمني. يتفرقون: ، معناه)٣(يصدعونَ

 وى وشعوبها ا عنك النوشطَّت عفَت رامـةٌ من أهلها فكثيبها
 :)٥(وقال جرير

 لُمحعواتق مل يثبت عليهن م وقد شعبت يوم الرحوب سيوفُنا
 :)٦(وقال ذو الرمة

ِبواِع إحدى اخلارماِت الشاِحعلى الر مىت أَبلَ أو ترفَع يب النعش رفْعةً
 :)٧(وقال اآلخر. املفرقة: فمعناه

                                     = 
 .مل أقف عليهما) ١(
 . ١١٥ديوانه ) ٢(
 . ٤٣آية : سورة الروم) ٣(
 . ١٣بشر بن أيب خازم، ديوانه ) ٤(
 . لى هذه الروايةوال شاهد فيه ع. وقد شققت: وفيه. ١٤٣ديوانه ) ٥(
 . املنايا: واخلارمات. ١٩٥ديوانه ) ٦(
 . مل أقف عليه) ٧(
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 وبع شـهت أماتـٍلجعلـى ر ونـائحـة تقـوم بقطع ليل
 :)١(وقال اآلخر.  املنية املفرقة:أي

هرأَم بعشاملرَء ي وإذا رأيت 
 فاعمد ملا تعلو فما لك بالذي

بعيف العصياِنش لَجالعصا وي  
 من األمور يداِن ال تستطيـع 

شعب بفتح الشني، ويقال يف : ويقال لألب الكبري اجلامع. جيمع أمره: معناه
 :)٣(، وقال الكميت)٢( لْناكُم شعوباوجع: قال اهللا عز وجل. وبعش: مجعه

مجعتن اراًزوهي شىت ش هاعإيل األباِخسا وب كما مجعت كف 
 : )٤(وقال عمرو بن أمحر

 خوالنَ أو مذِْحٍج هاجوا له طَربامن شعِب مهدانَ أو سعِد العشريِة أو
 :)٥(وأنشد أبو عبيدة

 وِب بشع له نـركب  لـذمِتنـا  منكمعب عامر إنْ يركِب الشبين
األب الكبري الذي ينتمون إليه، والقبيلة : الشعب: ومسعت أبا العباس يقول

 .)٦(وفَِصيلَِتِه الَِّتي تؤِويِه: قال اهللا عز وجل. دون الشعب، والفصيلة دون القبيلة
* * * 

 قد َبيََّت فالٌن هذا الكالم: وقولهم
ره ليال، واحتج بقول قد قد: معناه: ل أبو عبيدةفيه قوالن؛ قا: قال أبو بكر

إذ تقدرون، كقول : ، فمعناه)٧(إذْ يبيِّتونَ ما ال يرضى ِمن القَوِل: اهللا عز وجل

                                     
ونسب يف أمايل .٣/٨٠، والبيان والتبيني ٧علي بن الغدير الغنوي كما يف أضداد األصمعي ) ١(

 .  إىل كعب الغنوي٢/٣١٢القايل 
 . ١٣آية : سورة احلجرات) ٢(
 .  والعصباألصابع وأصوهلا: واألباخس. ١/٢٤٢: شعره) ٣(
 . ٤٤: شعره) ٤(
 .  ونسبه إىل علي بن الغدير،٢/٢٢١جماز القرآن ) ٥(
 .١٣آية : سورة املعارج) ٦(
 . ١٠٨آية : سورة النساء) ٧(
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 :)١(الشاعر
 أَتـوين فـلم أرض مـا بيـتوا

نــِذراًـُألنـم مهـَّم  ِكـح أَي
وكـانـوا أتـوكُـرين بشيء ن 

رِلح حر العبـد ـِْكح  وهـل ين
 :)٢(وأنشد أبو عبيدة للنمر بن تولب

 سفَـه تبيِّتِك املالمةَ فاهجعي هبت لتعذُلين من الليل امسعي
:  ، فمعىن بياتا)٣(فَجاَءها بأْسنا بياتا أَو هم قَاِئلُونَ: وقال اهللا عز وجل

غَيره وبدله، واحتج : أن معىن بيت القول: )٤(وحكى اهليثم بن عدي الطائي. ليال
 :)٥(بقول الشاعر
ـتاللُه عبـداً كنـودا  قـويل عنـد املـليِكبي قـاتـلك 
 .غيرت قويل: معناه

* * * 
 هذه َمَفاَزٌة: وقولهم

 ؛املهلكة، وإمنا مسوها مفازة من الفوز: املفازة: قال األصمعي: قال أبو بكر
 تفاؤال، وكما مسوا اللديغ ؛لصاحبها بالفوز، كما مسوا األسود أبا البيضاءتفاؤال 
 : )٦(، وقال قيس بن ذريح. تفاؤال بالسالمة؛سليما

  مييديقَلَّب يف أيدي الرجاِل   سليم مسهدـبىن يف لُكـأينِّ
 : وقال اآلخر

آِل ليلىِر قي من تذكُّـالَي لْقَى السمن الِعداِدكما ي ٧(ليم( 

                                     
واألسود بن . ١/١٣٣أحد بين العدوية، وهو أموي كما يف جماز القرآن :  بن مهامةعبيد) ١(

 .٦٧د بن يعفر ديوان األسو: وينظر). نكر(يعفر يف اللسان والتاج 
 .٧١ديوانه ) ٢(
 . ٤آية : سورة األعراف) ٣(
 ). ٤/٣٢٤، ميزان االعتدال ٣/٣٦٥: األنباه (.هـ٢٠٦من رواة األخبار، ت ) ٤(
 . مل أقف عليه) ٥(
 . ٨٠: شعره) ٦(
 .١١٤، وأضداد أيب حامت ١١٨بال عزو يف ذيب األلفاظ ) ٧(
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، وما أشبه ببع والِغة اليت يج يف وقت معروف، حنو احلمى الرلَّالِع: العداد
، )١( )) ما زالت أُكْلَةُ خيرب تعادين فهذا أوانُ قَطَعت أري((: قال النيب . ذلك

أي يهيج يب السرمِع:  يف وقت معروف، واألٌقرم ستِطبنب متصل ، والقلِبلْ الص
 :)٢(قال الشاعر. به، فإذا انقطع مات اإلنسان

ِرأ حتت ِهوللفؤاِد وجيب  الغ مِرلَدالِم وراَء الغيِب باحلَج
 امِدت الْ؛الضرب، ومن هذا مسي: شبه وجيب قلبه بضرب الغالم باحلجر، واللدم

قد :  قول العربهي مأخوذة من: املهلكة، وقال: املفازة: وقال ابن األعرايب. النساء
 إىل ذلك األمر، مِلسسليم، ألنه أُ: ديغلَّإمنا قيل ِل: وقال غريه. فوز الرجل، إذا هلك

 .  وحكيمٌمحكٌَم: واألصل فيه مسلٌَم، فصرف عن مفْعل إىل فعيل، كما قالوا
* * * 

 جلقد َحِرَد الرَّ: وقولهم
د  البعري حيردِرقد ح: قد أزعجه الغضب، وهو من قول العرب: قال أبو بكر

حٍيف بدنه مزعجةٌدا، إذا نالته علةٌر  ستعار هذا له يضرب بيديه منها األرض، وقد ي
 :)٣(لغري البعري، قال نابغة بين ذبيان 

رِد الكعوِب بِريات من احلَمعص   واستمر بـِهفبـثَّهن عليـِه
دا رد الرجل حِرقد ح: م العربواألكثر يف كال. بريات من هذه العلة: معناه

. دا بتسكني الراءد الرجل حرقد حِر: بفتح الراء يف احلرد، ومن العرب من يقول
 : أنشد أبو عبيدة لألشهب بن رميلة

شرى ٍةأُسودِفيخ أسود ٍد دماَء األساوِد   القترتساقَوا على ح
، داًرتح الراء، حيرد حقد حرد الرجل، بف: ويقال. على غضب وحقد: معناه

على : ، فمعناه)٤( وغَدوا علَى حرٍد قَاِدِرين : إذا قصد الشيء، قال اهللا عز وجل
                                     

 .١/٥٧، النهاية ١/٥٠الفائق ) ١(
 .٩٩ل، ديوانه ابن مقب) ٢(
. كل ما دق أعاله: واألصمع. يعين الثور: وعليه. فرقهن، يعين الكالب: وبثهن. ٨ديوانه ) ٣(

 . الصقة بالرأس: وأذن صمعاء
 .٢٥آية : لمقالسورة ) ٤(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٣٣٤ 

 :)١(قصد قال الشاعر
ح املوت درحرم كاخلبري  هم فاصطفاهمد ـل ذي نيقـٍةِفع 

 :وقال أبو عبيدة. قصد املوت قصدهم: معناه: وأنشده يونس بن حبيب وقال
: وغدوا على غضب وحقد، وقال وغَدوا علَى حرٍد: جيوز أن يكون معىن قوله
 :)٢(قال الراجز. وغدوا على قصد: جيوز أن يكون معىن قوله

هحيـرد حـرد اجلنـِة املِغـلَّ  أقبل سيـلٌ جـاَء من أمـِر اْهللا
 :هوجيوز أن يكون معىن قولـ: وقال أبو عبيدة. يقصد قصدها: معناه

 ٍد قَاِدِرينرلَى حا عووغَد  :ع، واحتج بقول العباس بن مرداسن٣(على م(: 
هرصن دحار فإنْ موالك ال حيا  وحاِرد هففي السيِف موىلً نصرِرد 

قد : ويقال. ع من نصرتك فإن السيف ال مينعك نصرتهِنفإن موالك م: معناه
ده حتريدا إذا عحردت اجللد أحرجته يف القطع، فجعلت بعضه دقيقا، وبعضه و

 :)٤(قال طرفة. عريضا
 كِسـبت اليماين قَـده مل يحرِد  ووجٍه كقرطاِس الشآمي وِمشفٍَر

السرظ فليست سبتاقجلود البقر إذا دبغت بالقرظ، فإذا مل تدبغ بال: بت .
 بكسر القاف، أي مل جيرد من ه مل جيرد،دِق: ويروى. ِجمل يعو: ِدمل حير: ومعىن

د بالفتح مصدر قددته أقده اجللد، والقَ: الشعر فهو ألني لـه، والقد بكسر القاف
شبه : رطاس الشآمي ومشفر، وقاال كِقدٍّوخ: وزي والطوسيوروى الت: قال. ادق

 . رطاِسها ببياض الِقذِّبياض خ
 * * * 

  فالنًاقد َلِثَم فالٌن: وقولهم
                                     

 . مل أقف عليه) ١(
 -هذه صنعة من ال أحسن اهللا ذكره: قال أبو حامت: ( بعد ذكر البيت٥٠جاء يف الكامل ) ٢(

هذا الرجز لقطرب : وقال ابن السيد يف شرح الكامل: (٤/٣٤٣ويف اخلزانة ). طريايعين ق
 ). ابن املستنري

 .٤٥ديوانه ) ٣(
 . ٢٣ديوانه ) ٤(
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األصل يف هذا املعىن من قول : قال أبو العباس. قد قَبلَه:  معناه:قال أبو بكر
: والنقاب عند العرب: ا، قالهثاِم الرجل زوجته إذا قبلها يف موضع ِلمِثقد لَ: العرب

ما :ما بلغت به طرف أنفها، واللثام بالثاء: ام بالفاءفَها، واللِّما بلغت به املرأة عين 
. قد شدت ثوا على فيها: تلثمت املرأة، معناه: وهلمومن ذلك ق. شدته على فيها

 :)١(وأنشد أبو العباس البن احلدادية
وأعرضت على فيها اللثام تفشد  بالكحِل الس وأمعنحيِق املدامع
  َنخَّاٌسفالٌن: وقولهم

قال . يدفع العبيد إىل غريه، ويشتريهم ليدفعهم إىل غريه: معناه: قال أبو بكر
 : النخاس أخذ من النخس، وهو الدفع، وأنشد: عباسأبو ال
أتندِرخيربوعاً لت دارمـاًس ك  م نضالالً ِلماألمانيان ٢(اك تلك(

 .أتدفع يربوعا: معناه
* * * 

 هو في سوق الرقيق: وقولهم
ون ملالكهم وخيضعون لـه قُِّرإمنا مسي العبيد رقيقا، ألم ي: قال أبو بكر

. أما السوق فإمنا مسيت سوقا، ألن األشياء تساق إليها وتساق منهاو. ونويذلُّ
والساملصدر، يقال: وق بفتح السنيوق بضم السني اسم من سقت، والس :قت س
قاأسووق س . 

 * * * 
 على فالن ُحلٌَّة: وقولهم

 من جنس اال تكون احللة إال ثوبني، إزارا ورداًء: قال أبو العباس: قال أبو بكر
.  الرجل على األرضلُّح على البسها كما يحلُّوإمنا مسيت حلة، ألا ت: احد، قالو

 :)٣(قال الشاعر
                                     

، من ٣٢٣ألقاب الشعراء . (اسم أبيه منقذ، جاهلي: وقيس بن احلدادية. ٢١٣: شعره) ١(
 ). ١٤/١٤٤، األغاين ٨٦نسب إىل أمه 

 . خنست بريبوع: وفيهما). قباوة (٣٥٢، )احلاينص (٦٦األخطل، ديوانه ) ٢(
 .٥٧لبيد، ديوانه ) ٣(
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ونرجو الفالح بعد عاٍد وِحميِر  حنُـلُّ بالداً كلَّها حلَّ قبلـنا
* * *  

  على القوِمصُّقد هجم اللِّ: وقولهم
 عني الرجل، متجه: قد دخل عليهم، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر

قال . قد هجم البيت على القوم، إذا سقط عليهم ودخل: ويقال. لتخ ودارتإذا غَ
إنك إذا فعلت ذلك ((:  لعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وذكر قيام الليلالنيب 

كلت : دخلت، ومعىن نفهت: فمعىن هجمت. )١( ))هجمت عيناك ونِفهت نفسك
 يذكر بالدا )٢(قال الراجز . باًِيع، إذا كان مفه ومنٌهرجل نافِِ: يقال. وأعيت
 : ىواملهار

  النفَِهىبنـا حـراجيج املهـار بـه متطَّـت عـولَ كلِّ ِميلَِه
 من دخلها حىت هوِلتالبالد اليت : وامليله.  ونافهةاملعيية، واحدها نافٌه: فالنفه

 . يبقى متحريا فيها
* * * 

 فعلت آذا وآذاُطوباَك إن : وقولهم
ى لك إن فعلت كذا وبطُ: هذا مما تلحن فيه العوام، والصواب: قال أبو بكر

 .)٣( بٍٍآطُوبى لَهم وحسن م: قال اهللا عز وجل. وكذا
خري هلم، :  معناه،طوىب هلم: فقال أهل اللغة. واختلف الناس يف معىن طوىب
اخلري والربكة : طوىب: م أنه قالوروي عن إبراهي. وهو قول إبراهيم النخعي وجماهد

وقال سعيد بن . اسم اجلنة باحلبشية: طوىب: وقال ابن عباس. اليت أعطاهم اهللا
مالنعمى هلم:  معناه،طوىب هلم: وقال عكرمة. اسم اجلنة باهلندية: طوىب: )٤(جوح س .

                                     
 .١/٢٤غريب احلديث ) ١(
 . ١٦٧رؤبة، ديوانه ) ٢(
 .٢٩آية : سورة الرعد) ٣(
سعيد بن : ١٣/١٢٧ويف تفسري الطربي . مل أقف على ترمجته على كثرة ما روي عنه) ٤(

 وحرف ،١١٥ القرآن من املعرب  واملهذب فيما وقع يف٨مشجوع، وقوله يف املتوكلي 
 . جعفر بن مسموج: فيه إىل



 ٣٣٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 )٢(وروى معمر . احلسىن هلم: طوىب هلم معناه:  عن قتادة أنه قال)١( سعيد ىورو
طوىب لك إن فعلت كذا : طوىب هلم كلمة عربية، تقول العرب: عن قتادة أنه قال

شجرة يف اجلنة، ليس يف اجلنة دار إال وفيها : طوىب : )٣(يميث بن سِغوقال م. وكذا
غصن منها، فيجيء الطائر، فيقع على الغصن، فيؤكل من أحد جانبيه شواء ومن 

 شجرة يف اجلنة، كل شجر اجلنة :طوىب: )٤(وقال شهر بن حوشب. اآلخر قدير
طوىب شجرة يف اجلنة، يقول اهللا : وقال أبو هريرة.  أغصاا من وراء سور اجلنة،منها

له عن اخليل بسروجها وجلمها، وعن  قتفَتتقي لعبدي عما شاء، فَتفَت: عز وجل هلا
 : يف طوىبوقال الشاعر . حائلها وأزمتها، وعما شاء من الكسوة اإلبل بر

 )٥(ا العراِق وفُومهورسالً بيقِطِني  ىود بالقُرطوىب ملن يستبدلُ الطَّ
كل : وقال أبو عبيدة. عهو القَر: اجلبل، واليقطني: ودني، والطِّاللِّ: الرسل

وأَنبتنا علَيِه شجرةً مِّن : ورقة اتسعت وسترت فهي يقطني، قال اهللا عز وجل
اخلبز واحلنطة، ويقال هو الثوم بالثاء، والفاء بدل من الثاء، : والفوم . )٦( يقِْطٍني

 .)٧( وفُوِمها وعدِسها وبصِلها : قال اهللا عز وجل
* * * 

 هو يتنغَُّر ويتناَغُر: وقولهم
 ِرغداً، وهو مأخوذ من ناً وتوقُّمعناه يغلي جوفه غيظاً وغم: قال أبو بكر
ُهاالقدر، وهو فورايقال. ا وغَلْي :ن رنغت تِغرراً، ونغر نغنِت القدر ترغنرا، إذا غ

 : أنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب. غلت وفارت
                                     

 ). ٤/٦٣، ذيب التهذيب ٥٢٩طبقات ابن خياط . (هـ١٥٥سعيد بن أيب عروبة، تويف ) ١(
، ذيب التهذيب ٤/١/٢٥٥اجلرح والتعديل . (هـ١٥٣معمر بن راشد األزدي، تويف ) ٢(

١٠/٢٤٣ .( 
 ). ١٠/٢٥٥لتهذيب ذيب ا. (األوزاعي الشامي، تابعي) ٣(
طبقات ابن . (هـ١١١هـ، أو ١٠١هـ، أو ١٠٠شهر بن حوشب األشعري، تويف ) ٤(

 ). ٤/٣٦٩، ذيب التهذيب ٧٩٤خياط 
 ). طيب(دون عزو اللسان ) ٥(
 .١٤٦آية : سورة الصافات) ٦(
 .٦١آية : سورة البقرة) ٧(
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طُوصهباَء جرجانيٍة مل ياـف  ومل ت حنيفنـا ساعةً ِقغ رد١(ر( 
 :  يف صفة أهل اجلنة)٢(وقال أمية بن أيب الصلت

 تصفق الراح والرحيق عليهم
 وأبـاريق تنغـر اخلمر فيها

  وقـاللٍو مصـفنـاٍنيف ِد 
 ورحيـٍق من الفراِت الزالل

-رضي اهللا عنه-إن امرأة جاءت إىل علي بن أيب طالب ((: وجاء يف احلديث
 رمجناه، وإن كنت إن كنت صادقةً:  جارييت، فقال هلاإن زوجي يطأُ: له فقالت

كاذبة جلدقالت، فاِكن :ةردِغرى نروين إىل أهلي غَي((
 . اً وغم يغلي جويف غيظاً:، أي)٣(

 يئٍةِس بَن الرجُلقد بعُت: وقولهم
نسأ اهللا يف أجله، : أنسأتك البيع، ويقال: بتأخري، يقال: معناه: قال أبو بكر

الرزق  يف ةُع يف األجل والسمن سره النساُء((: وأنسأ اهللا يف أجله، قال النيب 
، على )٦( هاأِْسنما ننسخ ِمن آيٍة أَو ن:  )٥(وقرأ ابن عباس. )٤( ))همِح رفليصلْ
. )٧( إنما النِسيُء ِزيادةٌ ِفي الكُفِْر: وقال اهللا عز وجل. أو نؤخرها: معىن

نة يقال ، قام رجل من كناىنأم كانوا إذا صدروا عن ِم: واملعىن. التأخري: النسيء
: ، فيقولون لـه يل قضاٌءدر، وال يعابأنا الذي ال أُ: عيم بن ثعلبة، فقالن: لـه

م فاجعلها يف صفر، وذلك أم كانوا يكرهون ، أي أخر عنا حرمة احملرأنسئنا شهراً
أن تتواىل عليهم ثالثة أشهر ال ميكنهم اإلغارة فيها، ألن معاشهم كان من اإلغارة، 

لُِّحفيهلم احملر موي ،حعليهم صفرا، فإذا كان يف السنة املقبلة حرم عليهم احملرم، رم 
                                     

ونسبت . ١٣١: ، شعرهونسبت إىل أمين بن خرمي األسدي. ٦١: لألقيشر األسدي، شعره) ١(
 . ٤٢٤، ١٩٤قطب السرور : وينظر. ١٤٣إىل األسدي فقط يف التذكرة احلمدونية 

 . أخل ما ديوانه) ٢(
 . ٣/٤٤٦غريب احلديث ) ٣(
 . ٥/٤٤، النهاية ١٩٨٢صحيح مسلم : ينظر) ٤(
 . ١/٣٤٣البحر احمليط ) ٥(
 ١٠٦آية : سورة البقرة) ٦(
 . ٣٧آية : سورة التوبة) ٧(
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، وقال  إنما النِسيُء ِزيادةٌ ِفي الكُفِْر: وأحل هلم صفرا، فقال اهللا عز وجل
 :)١(الشاعر

ـدعوكنـا الناسئـني عـلى م  شهـورهإىل احلالِلم احلـرام  
 :)٢(وقال اآلخر

 ها حراماـلُعشهـور اِحلـلِّ جنْ  دعاسـئني عـلى مـنا النسألَ
 :)٣(وقال اآلخر

 ِلمن قبـلكم والعـز مل يتحو  نسأوا الشهور ا وكانوا أهلَها
* * * 

 ٍة بُمْعِضَلجاء فالُن: وقولهم
ال  ملثلها، وىدتهجاء خبصلة شديدة، وكلمة عظيمة ال ي: معناه: قال أبو بكر

وقَيا، من قول العربفداٌء:  على جواع ضال ومِضعىهتدل، إذا كان شديدا ال ي 
٤(قال الشاعر. وقف على عالجهلدوائه، وال ي(: 
أرضـاً مريضةًإذا هبط احلج ـاج 

شفاها من الداِء العاض اِل الذي 
 تتبـع أقصـى داِئهـا فشفاها 

 غـالم إذا هـز القنـاةَ سقاها
 :)٥(قال ذو الرمةو

ومل أقـذف ملؤمـنٍة حاٍنص  ضوجـبةً عـاالبـإذن اهللا م 
 ولدها بِش، إذا ن ومعِضلَةٌ فهي معِضلٌل تعضيالًعض املرأة تِتلَضقد ع: ويقال
ل به الفضاء، إذا ضاق به الفضاء فلم يقدر على نفوذه ضعجيش م: ويقال. فلم خيرج

 : قال الشاعر. منه
 )١( منـه الفضاُءالًيظَـلُّ معضِّ   البـلْق فيهلـدى جيش تضلُّ

                                     
 . إىل احلليل: وفيه. ١/٤بال عزو يف أمايل القايل ) ١(
، ٨/١٣٨ونسب إىل الكميت يف القرطيب ). نسأ(عمري بن قيس بن جذل الطعان يف اللسان ) ٢(

 . وليس يف شعره
 .١/٤بال عزو يف أمايل القايل ) ٣(
 . ١٢١ديواا . ليلى األخيلية) ٤(
 . اليت توجب احلد: واملوجبة. ١٥٣٤ديوانه ) ٥(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٣٤٠ 

 :وقال اآلخر
ـَرمرِمةً منلَضِّعم  ترى األرض منا بالفضاِء مريضةً ٢(ـا جبيِش ع( 

قد : يقال.  ملكرهىهتد ال ي من العضل، إذا كان داهيةًفالن عضلَةٌ: ويقال
أعضل ((: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. هم علي يب القوم، إذا اشتد أمرلَأعض

اشتد علي : فمعناه. )٣( ))اهم أمريضرون بأمري، وال يضر الكوفة، ما ييب أهلُ
كل حلم : ويقال رجل عِضل، إذا كان قوي العضل، والعضلة عند العرب. أمرهـم
 :)٤(قال القطامي. جمتمع

 إليـك إليك ضـاق ا ِذراعا  لتياز ذو العضالِت قلناإذا ا
لت عليها عضلْت املرأة أَعضلُها عضال، إذا حبستها عن التزويج وطو: ويقال

ة، قال اهللا عز وجلالعد :نهاجوأَز ننِكحأَن ي نلُوهضعفَال ت )٥(. 
* * * 

 ُهوَرا فالن ُطَدقد َع: وقولهم
قد عدا فالن الشيء يعدوه، : ه، يقالرد وقَهقد جاز حد: معناه: قال أبو بكر

 :)٦(قال زهري. إذا جازه
طيِّامن   كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقتقاِب الرتأنْ ع دعاِح ملا ي 

والطور . وره وطُواره، وكل شيء ساوى شيئا يف طوله فهو طُزجمل ي: معناه
، )٧( وقَد خلَقَكُم أَطْوارا :احلال، ومجعه أطوار، قال اهللا عز وجل: يف غري هذا

 :)٨(روقال كثي.  خمتلفةضروبا وأحواالً: معناه
                                     = 

 . مل أقف عليه) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
 .٣/٢٨١غريب احلديث ) ٣(
 . الكثري اللحم من الرجال: والتياز. ٤٠ديوانه ) ٤(
 . ٢٣٢آية : سورة البقرة) ٥(
 .يشرب العش: شربت على ريقها غبوقا، والغبوق: واغتبقت. ٣٥ديوانه ) ٦(
 . ١٤آية : سورة نوح) ٧(
 . ٤٤٥ديوانه ) ٨(
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 وراً أَكُر الطرف كَراً إىل جنِدوطُ   حنو هتامٍةفرر الطَّوراً أَكُطُفَ
* * * 

 يكتهِر على َأ جالٌسفالٌن: وقولهم
كون إال سريرا ال ت: األريكة: قال أبو العباس أمحد بن حيىي: قال أبو بكر

متخذا يف قبة عليه شواره وناحلَاألريكة السرير يف : وقال املفسرون. دهجِةلَح ،
 :)١(ى وأنشد لألعش،وكذلك قال أبو عبيدة

 مـنها وبـني أريكِة األنضاِد  بني الرواق وجانب من سترها
 :)٢( أيضاىوقال األعش

 بني األريـكـِة والسِّتـاره  ـتنـزيوسـبتك يـوم ت
 : الفرش، فقال: قد جعل الراعي األرائك: وقال أبو عبيدة
فَت يف السج األرائِك  ري حىت كأمناخدود زاِء مسنَ باملعيباِشر 

* * * 
 ًا َيَتَحيَُّن فالنفالٌن: وقولهم

 الناقة، ِتنيقد ح: ينظر وقت غفلته، يقال: معناه: قال األصمعي: قال أبو بكر
حللبها وقٌت معلوم، وأنشد يف صفة ناقةِلِعإذا ج  : 

 )٣(وإنْ حنِّيت أرىب على الوطب حينها نت أروى عيالك أفْنهاإذا أُِف
واألفن يف غري . ال يكون حللبها وقت معروف.  يف كل وقتبلَأن تح: اَألفْن

 : وقال الشاعر. ها، أي تنقصةَنطْ الِففن تأْنةُطْالب: قال بعض احلكماء. النقص: هذا
الن باضعـامإال املُ   بـه فنفَّر أهلَهقيمعلى الد ٤(وى املتأَفِّن( 
 . املتنقص، هذا قول أيب العباس: معناه

* * * 
 لست من أشكال فالن: وقولهم

                                     
 . ٩٧ديوانه ) ١(
 . ١١١ديوانه ) ٢(
 . ١٣٣: للمخبل السعدي، شعره) ٣(
 . الداء: ىالدو. ١٥/١٢٨، واملخصص ٨٢بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل ) ٤(
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لست من أمثاله وأشباهه، وواحد األشكال شكل، : معناه: قال أبو بكر
: ، فمعناه)١( وآخر ِمن شكِْلِه أَزواج:  عز وجلقال اهللا. بهاملثل والش: والشكل

 :)٢(وقال نصيب. من جنسه وضربه
 ففارقوها فباد العرف واحلسب  كانوا ا ال ترى شكْالً كشكلهم

مجع : كلوالش. مجع الشكال: كُلوالش. شكل املرأة: والشكل يف غري هذا
محرة تكون يف بياض العني، : كْلةةٌ، والشعينيه شكْلَيف الذي : األشكل، واألشكل

فإذا كانت يف سواد العني، فهي ش٣(أنشد أبو عبيدة. لةه(: 
كْلَِة عينهاوال عيب فيها غريِع   ش هاكذاككْالً عيونالطري ش تاق 

 :)٤(قال الشاعر. الشيئان املختلطان: واألشكل
بدجلةَ حـىت مـاُء دجلةَ أَشكَلُ  قتلى متور دماؤها الفما زالِت
يف عينيه ((:  يف صفة النيب -رضي اهللا عنه-وقال علي .  خلطان:أي
))شكْلَةٌ

 . ، أي محرة يف بياض عينيه)٥(
* * * 

 ما آان َنْوُلَك أْن تفعَل آذا وآذا: وقولهم
والنول . اً وغنيمةًما كان منفعة لك هذا الفعل وحظَّ: معناه: قال أبو بكر

 :  قال الشاعر،قد نلت الرجل إذا نفعته وأنلته حظا: يقال. واحلظاملنفعة : والنوال
 )٦(سوى ذاك تذعر منك وهو ذَعور  دتنولُ مبعروِف احلديِث وإن تِر

أنشدنا أبو العباس عن ابن . قد نالين فالن وقد نال فالن فالنا، إذا نفعه: ويقال
 : األعرايب

  بلال  ندامها من   نالين  ما لو ملك البـحر والفرات معـاً
                                     

 .٥٨آية : سورة ص) ١(
 . أخل به شعره) ٢(
 .  بال عزو٢٨ -٣/٢٧غريب احلديث ) ٣(
 .جتري: ومتور. ١٤٣جرير، ديوانه ) ٤(
 .٣/٢٤غريب احلديث ) ٥(
 .٢٠٧، وأضداد ابن السكيت ٥٥ال عزو يف أضداد األصمعي ب) ٦(
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هتمـغـب ـلْقَـمع ١( عسال  به ىوفَّ  لو  وقوله فـعـالُـه( 
: ويقال. أعطاين: وقوله نالين. وقوله لو وىف به لكان عسال: معناه: وقال

 :)٢(قال لبيد. ما كان صالحا لك: ما كان نولك أن تفعل ذاك: معىن
 جـزعت ولـيس ذلك بالنوال  قال صحيبوقفت ن حىت 

 :)٣(قال لبيد. الصواب: والل والنوالن: ويقال. وليس ذلك بالصالح: معناه
فـدع املالمةَ ويغريك إنهب   ـوالُ بلوِم كلِّ كرِيمليس الن 

أحدمها نصب النول على : ويف إعراب املسألة وجهان.  ليس الصواب هذا:أي
 أن تفعل ذلك، جتعل ك كان نولُما: والوجه الثاين. بكان) أن(خرب كان، ورفع 
ما كَانَ حجتهم إالَّ أَن  :  قال اهللا عز وجل.  خرب كان)  أن (النول اسم كان، و

هم ِإالَّ أَن ما كَانَ حجت: وقرأ احلسن. االسم) أن( فاحلجة خرب كان، و)٤(قَالُوا
 . اخلرب) أن( فاحلجة، اسم كان على قراءته، وقَالُوا

** *  
  عليكباًال آان َوإن فعلت ذاَك: وقولهم

طعاٌم وبيلٌ، إذا كان : ويقال. كان ثقيال عليك يف العاقبة: معناه: قال أبو بكر
 :)٥(قال الشاعر. ثقيال متخما

جبيـلةُ يوم القت عـامـٍر أكـالً وبيال  لقـد أكَلَت فـوارس
 :)٦(وقال اآلخر. ماًِخ مت ثقيالًأكالً: معناه

  أراه طعـامـاً وبيـالـالوكُ  خزي احلياِة وحرب الصديِق
 :)٧(قال الشاعر.  عليك عليك، كان داًءكان وباالً: معىن قوهلم: ويقال

                                     = 
 .٥٧بال عزو يف األضداد ) ١(
 . ٧٣ديوانه ) ٢(
 . ١١٠ديوانه ) ٣(
 . ٢٥آية : سورة اجلاثية) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
 . مل أقف عليه) ٦(
 .املرض: رعوه مربعا وتصيفوه والوبأ: ، وفيه٩٣لبيد، ديوانه ) ٧(
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ص هرعـووال وبـالبـال وبـأً  فـا وتـربعـوهي يمس  
قد : يقال: قال أبو زيد. قد استوبل املدينة: ومن هذا قوهلم. وال داء: معناه

إذا كره : وقد اجتوى املدينة. ل املدينة، إذا مل توافق جسمه، وإن كان حمبا هلااستوب
: قال اهللا عز وجل. الشديد: والوبيل يف غري هذا. نزوهلا، وإن كانت موافقة جلسمه

ًذًا وِبيالأَخ )وقال الشاعر. شديدا: ، معناه)١ : 
 )٢(شـٍة بـأخٍذ وبيِلطْمـن ب  اهيمأخذ الشام ذو اجلالل بإبر

 .شديد: معناه
* * * 

 لسَت من َشْرِج فالٍن: وقولهم
األصل : لست من أشباهه ونظرائه، وقال: معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر

قال : قال األصمعي.  اخلشبة بنصفني، فيكون أحدمها شرجيا لآلخرأن تشق: يف هذا
وقال .  البالء والشر مثله وشبهه يف:اج، أيريج احلجأنا ش: )٣(يوسف بن عمر

٤(ل اهلذيلاملنخ(: 
وإذا الـريـاح تـكمشـت 

ِنــِتألفيالن ـشــدىي ه 
 القصـِري البيـِتجبـوانـب 

حي أو شجرييبشـريج ِقـد
أضرب يف هذا الوقت بقدحني، أحدمها : وقال أبو العباس. مبثل قدحي: معناه

 .بالغري: والشجري: قال. يل، واآلخر مستعار
* * * 

 َفةْغيا َن: وقولهم للغالم والرجل
دودة تكون يف أنف البعري : النغفة معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر

                                     
 .١٦آية : سورة املزمل) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 -٣٣٧األخبار الطوال . (هـ١٢٧ابرة الوالة، سلك سبيل احلجاج، قتل بالثقفي، من ج) ٣(

 ). ١١٢ -٧/١٠١، وفيات األعيان ٣٥٠
والبيتان يف . املنخل اليشكري، وهو شاعر جاهلي وليس من اهلذليني: والصواب. كذا) ٤(

 . أسرعت: وتكمشت. بري بدل القصريالك: وفيهما. ٧٣، وامليسر والقداح ٥٩األصمعيات 
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يا نغفة، على جهة التشبيه بالدودة، هذا قول : والشاة، فإذا احتِقر الرجل قيل لـه
مأجوج، أنه ذكر يأجوج و((:  عن النيب )١(اس بن مسعانووروى الن. أيب العباس

عليهم  إىل اهللا عز وجل، فريسلُوأن نيب اهللا عيسى حيضر وأصحابه، فريغب 
النغسى كموت نفس واحدة، مث يرسل اهللا عز وجل فم، فيصبحون فريف رقا 

فريسل : فمعىن قوله  . )٢( ))لَفَِة حىت يتركها كالز األرض فيغسلُعليهم مطراً
قد فرس : قتلى، من قوهلموموتى :  ومعىن فَرسى.فريسل عليهم الدود: عليهم النغف

قد أفرس الراعي، إذا أخذ : ويقال. سا، إذا أخذها وقتلهارها فَسِرالذيب الشاة يف
العنق، مث جعل  دق: ِسروأصل الفَ. هي فريسة األسد: ويقال. الذيب شاة من غنمه

قال .  وقتلىوالفرسى مجع، واحده فريس، وهو على مثال قتيل. سار فَ قتٍلكلُّ
 : الشاعر

 )٣(إىل مـا كـانَ من ظُفٍر وناِب ويـترك مـالَه فَـرسى ويقرش
ذبح الرجل ففرس، إذا بلغ النخاع، وهو كاخليط : ويقال. جيمع: معىن يقرش

))س يف الذبيحةر الفَهِركُ((: جاء يف احلديث. األبيض، مث دقه ولواه
ذبح : ويقال. )٤(

: ة، الزلفةفَلَفتصبح األرض كالز :ومعىن قوله . نخاعالرجل فنخع، إذا بلغ ال
مصنوقال لبيد يذكر ساقية تسقي زرعا. ة املاءع : 

  احملزوم ِقتبها  وأُلقـي زلَـف  حـىت حتريِت الـدِّبـار كـأا
حتريت من كثرة املاء حني مل جيد املاء منفذا: واملعىن. املشارات: بارالد .
والِقتب والقَتب معنامها واحد، . وألقي قتبها بعد فراغها: ألقي قتبها، معناهو: وقوله

أن املطر يكثر يف األرض، حىت تصري : وأراد النيب . جسجس والننومها مبرتلة ال
 . كأا مصنعة من مصانع املاء،األرض

* * * 

                                     
 ).٦/٤٧٨، اإلصابة ١٣٨طبقات ابن خياط (صحايب، سكن الشام، ) ١(
 .٤/٧: الفائق) ٢(
 . مل أقف عليه) ٣(
 . ))أنه ى عن الفرس يف الذبيحة: يف حديث عمر(( :وفيه. ٣/٢٥٤غريب احلديث ) ٤(
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 فالٍنِ بدم  فالٌناَطقد َش: وقولهم
قد شاط الرجل يشيط، إذا : يقال. ضه للهلكةقد عر: معناه: قال أبو بكر

قد شاط : ل الفعل للدم، فإذا كان للرجل قيلِعقد شاط دمه، إذا ج: ويقال. هلك
 :)١(ىقال األعش. همه وقد أشاط دِم بدالرجلُ

لُوقد يشيطُ على أرماحنا البطَ  ِهِلقد نطعن العري يف مكنوِن فاِئ
 . قد يهلك: معناه

* * * 
  فالنًاُراِتَه ُيفالٌن: وقولهم

قال أبو .  بالباطل من القول والقبيح من اللفظهسابي: معناه: قال أبو بكر
القول الذي ينقض بعضه : املهاترة: وقال غريه: هذا قول أيب زيد، قال: العباس

ل ولع بالقوتر، إذا أُه الرجل فهو مرِتهقد أُ: القبيح من القول، ويقال: رهتبعضا، واِل
يف الشيء، وقد استِتهر فالن فهو مإذا ذهب عقله فيه، وانصرفت ِه: تهترسممإليه ه 

 املستباِن((: وهو مبنـزلة القول األول، قال النيب . حىت أكثر القول فيه بالباطل
 .)٢( )) ويتهاتراِن يتكاذباِنشيطاناِن

* * * 
  َغِلٌقفالٌن: وقولهم

 :)٣(قال عمرو بن شأس. كثري الغضبال: قِلالغ: قال أبو بكر
هترمن دون امرٍئ إن أج فأغْلَق  بتفال تى غ  هالقُفِْل عورات غَلَق 

 .  الرضىرِسالضيق اخللق، الع: قِلالغ: ويقال. أغضب يف ذلك غضبا شديدا: أي
 بيَذ النَُّراِقَع ُيفالٌن: وقولهم

 ِرقْهو مأخوذ من ع: اوم أصله، وقاليد: معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر
أصله، وفيه : ر املنـزلقُوع.  واملوضع الذي تقوم فيه الشاربة،احلوض، وهو أصله

 : قال الشاعر. عقْر وعقْر: لغتان
                                     

 . لدما: عرق يف الفخذ، ومكنون الفائل: والفائل. ٤٧ديوانه ) ١(
 .٥/٢٤٣، النهاية ٤/٩٢الفائق ) ٢(
 .٩٦: شعره) ٣(
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  الـريـاح  لقارـا تهـب إذا  كـرهت العقْـر عقْـربين شلَيٍل
وإمنا سا عاقرت امقارا، ألوقال أبو عبيدة. رف أي داومتهلظّيت اخلمر ع :

ا تعقر شإمنا مسيت اخلمر عقارا، ألا، من قول العربرا:قار، إذا  كأل بين فالن ع
 . كان يعقر املاشية

* * * 
 هه وينوُء آذا على ما يسوُءأفعُل: وقولهم

ه وآتينا: قال اهللا عز وجل. على ما يسوءه ومييله ويثقله: معناه: قال أبو بكر
ما إن مفاحته : ، فمعناه)١( ِمن الكُنوِز ما إنَّ مفَاِتحه لَتنوُء ِبالْعصبِة أُوِلي القُوِة

يُءِنلتلُِقثْ العصبة، أي تهم، فلما دخلت الباء يف العصبة انفتحت التاء، كما يلُِمهم وت
 :قال الفراء.  األبصاربِه باألبصار، وهو يذْبهذْهو ي: تقول

 : أنشدين بعض العرب يف صفة قوس
مواِصلُه تالشِّماِل ِشقِّ  يف  وناَء  حىت إذا ما التـأم ٢( كاِهلُه( 

إمنا حذفوا : وقال الفراء.  مال عليها،الرامي، وأنه ملا أخذ القوس ونزع: يعين
ن ساءه وأناءه، ليزدوج الكالم، فيكو: على ما ساءه وناءه، ومل يقولوا: األلف فقالوا

ين، فلم يأتوا باأللف يف أَرين ومأَنأكلت طعاما فه: ناء على مثال ساء، كما قالوا
أمرأين الطعام، وال : أمرأين ليزدوج مع هنأين، ولو أفردوه ألدخلوا فيه األلف فقالوا

 إن ما: ما ِإنَّ مفَاِتحه لَتنوُء ِبالْعصبِة: معىن قوله: وقال أبو عبيدة. مرأين: يقولون
العصبة لتنوء مبفاحته، فقدر، كما قال الشاعرم وأخ : 

 )٣(ى بـه العني إذا مـا تجهرهـلَحت إنَّ سـراجا لكـريم مفْخـره
ما إن العصبة لتنوء : ومعىن قول أيب عبيدة. رم وأخحيلى بالعني، فقد: أراد
 :)١(قال الشاعر. ضت به بالشيء إذا )٤( تؤن: لتنهض مبفاحته، يقال: مبفاحته

                                     
 .٧٦آية : سورة القصص) ١(
 .ويف األصل. ٢/١٣٠بال عزو يف معاين القرآن ) ٢(
 .٢/٣١٠بال عزو يف معاين القرآن ) ٣(
 . ١٤٤األضداد . وهو من األضداد) ٤(
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ـُرائيك مغـدوِدناً  إذا مـا تنـوُء بـه آدهـا  وقـامت ت
 . اخلزائن: أربعون رجال، واملفاتح: والعصبة يف اآلية. إذا ما تنهض به: معناه

* * * 
 

  فالنًاى فالٌناَبَح: وقولهم
ب، وهو  السحاحِبيخذ من صل به، أُمال إليه وات: معناه: قال أبو بكر

  : )٢(قال عدي بن زيد. السحاب الذي يدنو بعضه من بعض
 ـِه شـمالٌ كما يزجى الكَسير  وحـِبي بعد اهلُـدوِّ تزجِّيـ

أَلَم تر أَنَّ اللَّه : قال اهللا عز وجل. تسوقه: ومعىن تزجيه. السحاب: احليب
 :)٤(وقال عبد بين احلسحاس. )٣( يزِجي سحابا

  بين احلَسحاِس يزجي القوافياأعبد  أشارت ِمبدراها وقالت لِترا
قد حاىب فالن فالنا، قد : معىن قوهلم: ويقال. يسوق القوايف حنونا: فمعناه

خصا:  من احلبوة، وهيذَِخ بامليل، أُه ا الرجل صاحبه وخيصه العطية اليت حيبو .
 :)٥(قال زهري

  قائلُ أنا   الذي بالقوِل دادك ِو  أحـايب به ميتـاً بنخٍل وأبتغي
* * * 

  القوِمَراِب وقد قطع اهللا َد فالٍنَراِب اهللا َدَعَطَق: وقولهم
هم رِبد: آخرهم، يقال: دابر القوم: قال أبو عبيدة: قال أبو عبيد: قال أبو بكر

يدبرهم ديأيت الصالة إال ومن الناس من ال ((: جاء يف احلديث. ، إذا كان آخرهمراًَب

                                     = 
 . لهاأثق: دهاآالشعر الكثري، و: ، واملغدودن١٠٢حسان بن ثابت، ديوانه ) ١(
 .٨٦ديوانه ) ٢(
 . ٤٣آية : سورة النور) ٣(
 .٢٥ديوانه ) ٤(
 . اسم موضع: وخنل. ٢٩٩ديوانه ) ٥(
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دقال أبو بكر. )١( ))راب :يف آخر الوقت، وهو من هذا : ثون، ومعناهكذا يقول احملد
وقال . ))ايِرب إال دال يأيت الصالةَ((: الصواب: قال أبو زيد: وقال أبو عبيد. مأخوذ

 :)٢(أصلهم، واحتج بقول الشاعر: دابر القوم: األصمعي
 الدوابرغـداةَ الكُالِب إذ تجز  ِفدى لكما ِرجالي أمي وخاليت

فَقُِطع داِبر القَوِم الَِّذين : قال اهللا عز وجل.  القوِم أصولُعطَّقَإذ ت: معناه
الَِمنيبِّ العِللَِّه ر دموا والْحظَلَم )٣(. 

* * * 
 قد َقَرَف فالن فالنا: وقولهم

من ذلك : قال أبو العباس. سبه ذماقد ألصق به عيبا وأك: معناه: قال أبو بكر
إن كنت قارفت ذنبا فتويب إىل ((:  أنه قال لعائشةاحلديث الذي يروى عن النيب 

با من ن يصبح جكان النيب ((: ومنه احلديث الذي يروى عن عائشة. )٤( ))اهللا منه
: لوقال عز وج. يف شهر رمضان ومواقعٍةمن جمامعٍة: معناه. )٥( ))قراف غري احتالم

َِرفُونقْتم ما هِرفُوا مقْتوِلي )وِل: ، فمعناه)٦كْيقوا بأنفسهم، قال لِصتسبوا ولي
 :)٧(الشاعر
 بمـا اقترفت نفسي علي لراِهِل يـِني آلٍت مـا أتيـت وإنوإنِّ

 :)٨(وأنشد أبو عبيدة . ملا ألصقتين وأكسبتين: معناه
 تقوى التقـيِّ وِعفَّةَ العفيِف  اقتراف الكذِب املقروِفاعيأ

* * * 
                                     

 ). ٢/٩٨، والنهاية ١/٤٠الفائق : ينظر.(٢/٩٧النهاية ) ١(
 . ١٦٥احلارث بن وعلة يف املفضليات ) ٢(
 . ٤٥آية : سورة األنعام) ٣(
 .٤/٤٦، النهاية ٣/١٨٥الفائق ) ٤(
 . مث يصوم: ، وتتمته فيهما٣/١٨٥، الفائق ٤/٣٢٣ديث غريب احل) ٥(
 .١١٣آية : سورة األنعام) ٦(
 . مل أقف عليه) ٧(
 .  لرؤبة، وليس يف ديوانه٢٠٥م١جماز القرآن ) ٨(
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 فالٍنَتبًَّا ِل: وقولهم
تبت يدا أَِبي : قال اهللا عز وجل. خسارا لـه وهالكا: معناه: قال أبو بكر

بٍب وتلَه )خسرت يداه، وقد خسر هو:  معناه)١ . 
. وهالكغري خسار : ، فمعناه)٢( وما زادوهم غَير تتِبيٍب: وقال عز وجل

 :)٣(قال الشاعر
 ااببأال تبــاً ملـا عمـلوا ت عـرادةُ مـن بقيِة قوِم لوٍط

 :)٤(وقال اآلخر
الن بالذَّفأخذت هب األمحِرحاس ـابتب ـذْتــاً ملـا أَخبـات 

 :  ميدح رسول اهللا )٥(وقال كعب بن مالك
احلقهوالعـدلُ سـريت ِب   منطقُـهبمن ت عليه ينج ـهِعني نفم

 . من خسار وهالك: معناه
* * * 

 اِرفالٌن ربُّ الدَّ: وقولهم     
 : قال الشاعر. مالك الدار: معناه: قال أبو بكر

أذواٍد ب رب كفإنْ يحسما أصابوا ىم ٦(أصابوا من لقاِئك( 
السيد :  الربويكون. املالك: يكون الرب: والرب ينقسم على ثالثة أقسام

قال . فيسقي سيده: ، معناه)٧( فَيسِقي ربه خمرا: قال اهللا عز وجل. املطاع
 :)٨(الشاعر

                                     
 . ١آية : سورة املسد) ١(
 . ١٠١آية : سورة هود) ٢(
 . راوية الراعي النمريي: وعرادة. ٨١٩جرير، ديوانه ) ٣(
 . همل أقف علي) ٤(
 . ١٧٤ديوانه ) ٥(
 . أرض ببادية الشام: ىوحسم.  بال عزو١/٣١١جماز القرآن ) ٦(
 . ٤١آية : سورة يوسف) ٧(
 . مل أقف عليه) ٨(
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 ورب معد بني خبت وعرعر  وأهلكْن يوماً رب ِكندةَ وابنه
 :)١(وقال عدي بن زيد. وأهلكْن سيد كندة: فمعناه

 العراِق ساَء العذير بأهِل  ـك  ي لوال تداركُه امللــ ربنّإ
قد رب الرجل الشيء : املصلح، من قوهلم: ويكون الرب. السيد: يريد بالرب

ه رببرقال الشاعر. ، والشيء مربوب، إذا أصلحهاًي : 
 يرب الذي يأيت من العرِف إنه

 يس كبـاٍن حني متَّ بناؤهولـ
 ِئإذا سزاد ومتَّلَ املعـروف ام 

تتبعه بالنحـىت هتد قْض٢(ام( 
 :)٣(وقال الفرزدق

تقَنِسالَءها يف أدٍيم غِري مربوِب  كانوا كساِلئِة محقاَء إذ ح 
قال . -بالتخفيف– ، ورٌب-بالتشديد– بٌّر: ويقال. غري مصلح: معناه

 :لُمفضأنشدين الُ: الفراء
 

 )٤(قرب غري من يعطي احلظوظَ ويرز ام أنْ ليس فوقَهوقد عِلم األقو
 قد َرطََّل فالن َشْعَره: وقولهم

: قد أرخاه وأرسله، من قول العرب: معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 .  املفاصِل رطْلٌ، إذا كان مسترخياً لينرجلٌ

* * * 
 الُلقد ُرِئي الِه: وقولهم

لناس يرفعون إمنا مسي اهلالل هالال، ألن ا: قال أبو العباس: قال أبو بكر
قد أهل الرجل واستهل، إذا رفع صوته، قال : أصوام باألخبار عنه، من قول العرب

 ورفعت األصوات ،وما نودي به: فمعناه )٥( وما أُِهلَّ ِبِه ِلغيِر اللَِّه: اهللا عز وجل
                                     

 .احلال: والعذير. ٩٢ديوانه ) ١(
 . ١٧، وتكملة إصالح ما تغلط فيه العامة ١٥/١٧٧األول فقط بال عزو يف ذيب اللغة ) ٢(
 . اجللد: واألدمي. ي السمنصفِّاليت ت: ئةوالسال. ١/٢٤ديوانه ) ٣(
 .  بال عزو١٥/١٧٧ذيب اللغة ) ٤(
 .١٧٣آية : سورة البقرة) ٥(
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 رفع صوته: ، معناهلَّ باحلج واستهلَّقد أه: ومن ذلك قالوا. على الذبائح لغري اهللا
 حىت ثْرو ومل يثِْر مل يدِلإذا و ((:  يف املولودبالتلبية، ومن ذلك حديث النيب 

 بذلك على أن لَّدتسٍحىت يرفع صوته بالصراخ، لي: ، معناه)١( ))خاً صاِريستهلَّ
 : ة أخرجها الغواصر يذكر د)٢(قال النابغة . يسقط إىل األرض حيا

أو درةٌ صـدهافيمىت يـرها يهلَّ ةٌ غَـواص ِهـجبِد ويجس 
 :)٣(وقال ابن أمحر. يرفع صوته حبمد اهللا والثناء عليه: معناه

ـَرقَِد ركبـانها  كمـا يِهـلُّ الراكب املعـتمر يهـلُّ بالف
 .يرفع صوته: معناه

* * * 
  َرْغٍدٍشْيفالن في َع: وقولهم

لكثري الواسع الذي ال يعنيك من مال أو ا: الرغد: قال أبو عبيد: قال أبو بكر
ويف الرغد .قد أرغد فالن، إذا أصاب عيشا واسعا: يقال: ماء أو عيش أو كأل، وقال

 : قال اهللا عز وجل.  بتسكني الغنيٌدغْ بفتح الغني، وأقلهما رٌدغَر: لغتان؛ أعالمها
امثُ ِشئْتيا حغَدا رهكُال ِمنو )٥(وقال الشاعر. )٤(: 

 ا رغَداوهتمن فضِلِه فهم فيما اش يأتيهم من وجوٍه غِري واحدٍة
 :  يف تسكني الغني)٦(وقال اآلخر

غـزاالً يرتعي وس طَ دومٍةرأيت 
كُلْ ر غْفياظيبدِناً هيئاً وال ختف 

ـَلُس به زهرا  فقلت أرى ليلى ت
فإين لكم جاروإنْ خفتم الد راه 

* * * 
 ُن ما ُيِبتُّوسكرا: موقوله
                                     

 . ١/٢٨٦غريب احلديث ) ١(
 . ٣٢ديوانه ) ٢(
 . ٦٦: شعره) ٣(
 . ٣٥آية : سورة البقرة) ٤(
 . مل أقف عليه) ٥(
 .تأكل: وتلس. ١٧١انون، ديوانه ) ٦(
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 تأبت: ويقال: ره، قالكْما يقطع أمرا من س: معناه: قال الفراء: قال أبو بكر
عليه القضاء وبتسكران ما يبت بفتح الياء : يقال: وقال األصمعي. ه عليه، إذا قطعتهت
: مومن ذلك قوهل.  عليه القضاء أَبته، إذا قطعته عليهتبت: ويقال: وضمها، قال

لَةٌ، أي مقطوعة ال رجوع فيهاةٌصدقة بتتومنه قوهلم.  ب :ة بتلة، أي ال الطالق ثالثا بت
 . رجوع فيه

* * * 
 َم وقد ُعِصوٌمفالن معُص: وقولهم

قد : املنع، يقال: الِعصمة معناها يف كالم العرب: قال أبو العباس: قال أبو بكر
اهللا عز وجلقال .  فالنا من فالن، إذا منعته منهعصمت : ِرأَم ِمن موالي اِصمال ع

ِحمن راللَِّه إالَّ م )١(وقال. ال مانع: ، معناه  :اِسالن ِمن كِصمعي واللَّه )٢( ،
 : وقال الشاعر. مينعك: فمعناه

 سيعِص مالكاً  إنَّ   مالكاً عليكم وقلتم٣(كم إنْ كان يف الناس عاِصم(

قد أعصم الفارس، إذا : من ذلك قوهلم: وقال أبو العباس. عكمسيمن: معناه
تمسكبع لئال يقع، وأنشد؛ دابتهِفر  : 

 )٤(كَفْلُ الفروسِة دائم اإلعصاِم

 :)٥(وأنشد لطفيل
 ومل يشهِد اهليجا بأَلوثَ معِصِم

* * * 
  َطاللٌةليست لفالنٍٍ: وقولهم

: ، قال مجيلةٌ حسنة وهيئةٌ له حالٌأي ليست: قال ابن األعرايب: قال أبو بكر

                                     
 . ٤٣آية : سورة هود) ١(
 .٦٧آية : سورة املائدة) ٢(
 .  بال عزو١/١٧١جماز القرآن ) ٣(
 . على اجلواد غنيمةٌوالتغليب:  وصدره،)عصم(م كما يف اللسان يللجحاف بن حك) ٤(
 . املسترخي الضعيف: لوثأو. ه رحمسقط اخلوفإذا ما غدا مل ي:  وصدره،٨٠ديوانه ) ٥(
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ر الصغار، قال طْالقَ:  فحسنه، والطللُّ، وهو الذي أصابه الطَّلولُوهو من النبات املطْ
. الصغار: لَّالقطر، والطَّ: فالوابل. )١( فَإن لَّم يِصبها واِبلٌ فَطَلٌّ: اهللا عز وجل

 :)٢(بيصقال ن.  وطُلولطُلٌأُ: ، ويف مجع الطللٌبو: ويقال يف مجع الوابل
ـِجالَ املُ سقى تلك املقابر رب موسى  ِن وبـالً مث وبالـزس

 : وقال أبو النجم
رحمن الطَّلِّ س جضجها نهي الن ِت الريحوهـزقَطَر دى حني 
  )٣(ر منه املسك والبانُ انعصرلو عِص
ليس له ما يفرح به، وال ما : لة، معناهليست له طَال: وقال أبو عمرو الشيباين

يس٤(الفرح والسرور، وأنشد لبعض األزد: الطاللة: ، وقالر(: 
فلما أنْ وبهومل أصـادف بال طَاللَه ت لي بكيتحسـوى ر 
 .  واملاءنساحلُ: الطاللة: وقال األصمعي. بغري فرح وال سرور: معناه

* * * 
  فالنًانُة فالْتَنَتقد َف: وقولهم

: والفتنة معناها يف كالم العرب. قد أمالته عن القصد: معناه: قال أبو بكر
وإن كَادوا لَيفِْتنونك عِن الَِّذي : يلة عن احلق والقصد، قال اهللا عز وجلِماملُ

كا إلَينيحأَو )قد فَ: اإلحراق، يقال: والفتنة أيضا. ليميلونك: ، فمعناه)٥تنت 
: ، معناه)٦( ذُوقُوا ِفتنتكُم: قال اهللا عز وجل.  يف النار، إذا أحرقته فيهالرغيف

 :)٧(قال الشاعر. ذوقوا إحراقكم

                                     
 . ٢٦٥آية : سورة البقرة) ١(
مطر السحاب : وسجال املزن.  الدلو املمتلئة ماءيمجع سجل، وه: وسجال. ١٢٢ :شعره) ٢(

 . الغزير
 .٣٦الثالث يف إصالح املنطق ) ٣(
 . ١٢٠الفاخر ) ٤(
 .٧٣آية : سورة اإلسراء) ٥(
 .١٤آية : سورة الذاريات) ٦(
 . مل أقف عليه) ٧(



 ٣٥٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 نتفْإىل النـاِر والعبسي يف الناِر ي إذا جاء عبسي جـررنا برأِسِه
 أمحيته فتنت الذهب يف النار، إذا: االختبار، يقال: والفتنة أيضا. قرحي: معناه

خمتربا له، ألعرف من ذلك خالصقال اهللا عز وجل.  من غري خالصهه  : اكنوفَت
ه نِتفْقد أفتنت املرأة فالنا ت: وأهل جند يقولون. اختربناك اختباراً: ، معناه)١( فُتونا
 :)٢(قال الشاعر. قد فتنت: وسائر العرب يقولون. إفتانا

 مِِِلسسعيداً فأضحى قد قَلَى كلَّ م ي هلي باألمس أفتنتِنتنتلئن فَ
* * * 

  الُعْقِرآان ذلك بيضَة: وقولهم
استعقام : رقْوالع. كان ذلك مرة واحدة ال ثانية هلا: معناه: قال أبو بكر

يقال. )٣(ل حتِمم، وهو أالَِِّحالر :ِققد عويقال.  املرأة، إذا مل حتمل، فهي عاقرِتر :
 :)٤(قال الشاعر. ال يولد لهرجل عاقر، إذا كان 

 جباناً فما أغىن لدى كلِّ مشهِد لبئس الفىت إن كنت أعور عاقراً
بيضة الديك، وذلك أن الديك يبيض بيضة واحدة : معناه: رقْبيضة الع: ويقال
.  إليها مثلهافِض هذا مثال لكل من فعل فعلة واحدة، مل يبرضيال ثانية هلا، فَ

 أبكر هي أم غري بكر، وهو رظَناسترباء املرأة لي: رقْالع:  أنه قال عن اخلليلىويرو
قول ال يعرله معىنف  . 

* * * 
 قد دخل الشهر: وقولهم

 لشهرته، وذلك أن الناس ؛إمنا مسي الشهر شهرا:قال أبو العباس: قال أبو بكر
 يف :، أي الشهر ويف شبابهِلبجئتك يف قُ: ويقال: ه وخروجه، قالـيشهرون دخول

عشر مضني منه، وأتيتك يف دأتيتك يف :  الشهر، أي يف عشر بقني منه، وكذلكِرب
ِقعِئه فمعناه: فإذا قالوا.  الشهربقُب الشهر ويف كُسبعد مضيه: أتيتك يف ع .

                                     
 . ٤٠آية : سورة طه) ١(
 . ٣٤٠الصبح املنري . أعشى مهدان) ٢(
 . ١/١٧٠وهو قول اخلليل يف العني ) ٣(
 . فما عذري لدى كل حمضر.. فبئس:  وفيه٦٤ديوانه. عامر بن الطفيل) ٤(
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 . إذا كان تاما:  مجرٌم وحولٌ طَراٌد، ويوٌم ومجرٌم وقِميطٌشهر كَِريٌت: ويقال
  َبْحٌت وُظْلٌم َبْحٌتْسٌكِم: وقولهم

 :)١(قال الشاعر. ال يشوبه غريه، وال خيالطه سواه: معناه: قال أبو بكر
أال مـنمثُع تجو ـريع ـالةُ بطـنبالض تـباحٍد مل تـرجب 

 يابسة : يسمى،، وال يغينعنبت ال ينِج: والضريع. مل تطعم الضريع حبتا: معناه
لَيس لَهم طَعام إالَّ ِمن ضِريٍع ال يسِمن وال يغِني ِمن : اهللا عز وجلقال . الشبِرق
 :)٣(وقال الشاعر. )٢( جوٍع

يف هزِم الض ريِع فكلُّهاوحبسن ودرحـدبـاُء داميـةُ اليديِن ح 
* * * 

  َأْذَفُرمسٌك: وقولهم
كل ريح ذكية :  عند العربفْروالذَّ.  شديد الرائحةذكيٌّ: معناه: قال أبو بكر

مشمت : ، ومن الننت قوهلم أذفرمسٌك: شديدة من طيب أو ننت، فمن الطيب قوهلم
 :)٤(قال الشاعر. هكَه وس، ومشمت ذفر احلديد، أي نتنهِهِط إبرفْذَ

 يف احلــديـِد هلـا ذَفْــر بكتيــبٍة جــأواَء تـرفـل
لننت، ال يكون إال ذلك، فمن ذلك قوهلم ا: والدفر بالدال. يريد بالذفر الننت

 . يا دفَاِر، يريدون بذلك أيضا الننت: ِةمومنه قوهلم لَأل. أم دفر، يريدون الننت: للدنيا
* * * 

 فالن َآِلٌف بفالن: وقولهم
فالن : يقال. شدة احلب واملبالغة فيه: الكلف معناه يف كالمهم: قال أبو بكر

 :)٥(قال الشاعر. ن، إذا كان مبالغا يف حمبتهف بفاللَّكَ بفالن، ومٌفِلكَ
                                     

 . اخليل: واجلرد. واد: وبطن وج). حبت(مالك بن عوف الغامدي كما يف أساس البالغة ) ١(
 .٧، ٦: اآليتان: سورة الغاشية) ٢(
ال : ما تكسر منه، وحرود: وهزم الضريع. ٣/٧٣قيس بن عيزارة اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٣(

تكاد تدر . 
 . عليها صدأ احلديد وسواده: وكتبية جأواء. مل أقف عليه) ٤(
 .٣/١٦٣أبو صخر اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٥(
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 مث افعـلي ما شـئِت عن ِعلِْم ين أن قد كَِلفْت بكمفـتيقَّ
 :)١(وقال عمر بن أيب ربيعة

 قـلت أجــييب عـاشقـاً
ىمفيهـا ثـالثٌ كـالـد 

كَـــلَّفحببــكـم م 
ـــِلفسوم وكــاعب 

ىمالد :كَاليت قد : ور، والكاعبالصعبِل ثدياها، واملساليت قد بلغت : ف
 .  وأربعني وحنو ذلكمخساً

* * * 
 ٍنقد َمِرَض قلُب فال: وقولهم

 قلبه لذلك، فأشبه علة األجسام لَّت، فاعقد حزن واغتم: معناه: قال أبو بكر
مسعت أبا : قال أبو بكر. قد أظلم قلبه: ، معناهه قلبضِرقد م: ويقال أيضا. ومرضها

 : لمة، وأنشدنايكون املرض عند العرب الظُّ: العباس يقول
 )٢(جنم وال قَمر ضـيُء هلا ي فما  وليلٍة مِرضت مـن كلِّ ناحيٍة

، قافَ ونقد مرض قلب هذا الرجل، إذا شك: ويقال أيضا يف غري هذا املعىن
الشك : ، فمعناه)٣( مرضاِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللَّه: قال اهللا عز وجل

 :)٤(والنفاق، وقالت ليلى األخيلية
إذا هأقصـى دِائهـا فشفاها  احلجاج أرضاً مريضةًطَب ـعبتت 

 .  ونفاقاليت ا شكٌّ: تريد باملريضة
* * * 

  على طاقةقام فالٌن: وقولهم
 عند قوعلى أقصى ما ميكنه من اهليئة، والطاقة والطَّ: معناه: قال أبو بكر

 . ليس يل ذا األمر طاقة، أي ليس يل به قوة:  على الشيء، ومنه قوهلمةُالقو: العرب
* * * 

                                     
 . مع تقدمي الثاين. قلت فإين هائم صب بكم مكلف:  وفيه٤٦١ديوانه ) ١(
 .١٤٨: شعره. أليب حية النمريي) ٢(
 .١٠آية : سورة البقرة) ٣(
 .١٢١ديواا ) ٤(
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 هذا العذاب األليم: وقولهم
املؤمل املوجع، فصرف عن املؤمل إىل : األليم معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
 : يكرب بن معدقال عمرو . مع ومسيعِسكم وحكيم، ومِحم: األليم، كما قالوا

 يـؤرقـين وأصحايب هجوع  رحيانـِة الداعي السميعنأِم
 :)١(وقال ذو الرمة. عاملسِم: أراد بالسيمع

 يصـد وجوههـا وهـج أليم ونرفع من صدوٍر شمردالٍت
 .أراد باألليم املؤمل

* * * 
 وٌدُدْحفالن َم: وقولهم

قال . ، وهو املنعِدد، وهو مأخوذ من احلَممنوع من الرزق: معناه: قال أبو بكر
 :)٢(القرشي

 وإنْ أتيـتم فقولوا دونه حدد مكُال تعبدنَّ إهلاً دونَ خالِق
اد، ألنه مينع من يف السجن من حد: ومن ذلك قوهلم للسجان. أي منع

اراخلروج ويقال للخم :اد، ألنه مينع منها، أعين اخلمر، حىت يقبض مثنهاحد . 
* * * 

 هو الفاتق والراتق: وقولهم
: يقال. عسوق وييضق، ويِلغتح ويفْ األمر، فهو يكهو ماِل: معناه: قال أبو بكر

 : بعري للنيب قال ابن الز. قد رتق فهو راتق، إذا ضم ومجع
 راتـق مـا فَتقْت إذ أنـا بور يـا رسـولَ املليِك إن لسـاين

امرأة رتقاء، إذا كانت : هو من قوهلم: ومسعت أبا العباس يقول. جامع: معناه
أَنَّ السمواِت واَألرض كَانتا رتقًا : وقال اهللا عز وجل. ال يصل الرجل إليها

كانت السموات مساء واحدة، وكانت األرضون أرضا : ، معناه)٣( فَفَتقْناهما

                                     
 .٦٧٧ديوانه ) ١(
 ). حدد(هو زيد بن عمرو بن نفيل كما يف اللسان ) ٢(
 .٣٠آية : سورة األنبياء) ٣(
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. ضنياتقت األرض فجعلت سبع أرواحدة، ففتقت السماء فجعلت سبع مسوات، وف
كانت السماء ال متطر، وكانت األرض ال تنبت، ففتقت السماء باملطر، : ويقال

كانت السماء مع األرض مجيعا، ففتقهما اهللا عز : ويقال. وفتقت األرض بالنبات
 . وجل باهلواء الذي جعله بينهما

* * * 
 آان هذا في الخريف: وقولهم

، ألنه وقت خرِف إمنا مسي اخلريف خريفاً: عباسقال أبو ال: قال أبو بكر
ب إليه، قال أبو ِسل ذلك الفعل امسا للزمان، ونجِعالنخل، أي وقت اجتناء مثره، فُ

ل مطره ونباته، وأنشد البن ، لتعجيقال أيضا إمنا مسي اخلريف خريفاً: العباس
 :)١(مقبل

 هلـا بـرحايا كلَّ شعبانَ تخرف  اخلريِف وعادةٌرعت برحايا يف
إمنا قيل ألول أمطار : قال أبو العباس. ى ماء املطرقَست: " رفخت"بـ أراد 

ويقال . الويلُّ: ويقال للمطر الثاين.  األرض ويؤثر فيهامِسمي، ألنه يالوس: السنة
احلميم، وإمنا مسي : للمطر الذي يكون يف الصيف يف وقت توقد الشمس وحرارا

 :)٢(قال الشاعر. يهِمحه يشعل ما يقع عليه وي ألن؛محيماً
 أنـاس مثـل أَرِميـِة احلمـيِم هنالك لو دعوت أتاك منهم

سحابة تكون يف موضع من السماء، فيجتمع إليها : األرمية: قال أبو العباس
أن هؤالء القوم يف بأسهم : ، فأراد الشاعرف ويكثُمالسحاب، وينضم حىت يعظُ

إمنا مسيت : ويقال.  هلذه السحابةيٌِّمر: ويقال.  هذه السحابة يف كثافتهاوشدم مثل
 .  من سحابيٌِّمأتانا ر: يقال.  ملا يتخوف من رميها باملطرأرميةٌ

* * * 
 هو من َحَشِم فالن: وقولهم

                                     
 . اسم واد: وبرحايا. ١٩٠ديوانه ) ١(
ى أليب وروت: قال األصمعي: وفيه. ٣٦٣أبو جندب اهلذيل كما يف شرح أشعار اهلذليني ) ٢(

  .ذؤيب
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معىن : وقال األصمعي. أتباعه الذي يغضب هلم: حشم الرجل: قال أبو بكر
 :)١(قال الشاعر. االنقباض: د انقبض، واالحتشامق: قد احتشم الرجل: قوهلم

 لـبادي اليبس حمشوم األكيل  خـبز أيب ملَيٍللعمرك إنَّ
 .الضعيف الذي يأكل معه: يلُِكواَأل. لبخل صاحبه: ينقبض من يريد أكله: أراد

* * * 
 قد َحَلَب الدهر َأْشُطَرُه: وقولهم

قد أتت عليه كل حال من شدة ورخاء، : معناه: قال األصمعي: قال أبو بكر
 : أنشدنا أبو العباس. ربنه جت..ة الدهر يف حلبه لطول ركأنه استخرج ِد

 )٢( مـين لتعليمىحوجاـي فِعليا ب قد حلَبت الدهر أشطرهجمرِّ
 :)٣(وقال لقيط األيادي

الدهما انفك در حيلب هِر أشطر تعاسـكونُ مبتـِبعاً طـوراً وم 
* * * 

  َضْنكهو في معيشٍة: وقولهم
 :)٤(قال عنترة. الضيق: الضنك: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

 مثلـي إذا نـزلوا بضنِك املنـزِل مثِّلَت  تمثَّلُ  لـو ة  املـني إن
ومن أَعرض عن ِذكِْري فَإنَّ لَه : وقال اهللا عز وجل. بضيق املنـزل: أراد

نكًامةً ضِعيش)جهنم: املعيشة الضنك: قال قتادة. )٥ .املعيشة : اكوقال الضح
 . عذاب القرب: املعيشة الضنك: وقال عبد اهللا بن مسعود. الكسب احلرام: الضنك

* * * 
 فالن ِمْلٌط: وقولهم

                                     
 . ١٢٢بال عزو يف الفاخر ) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
الشعر . (شاعر جاهلي من أهل احلرية، كان يعرف الفارسية: ، ولقيط بن يعمر٤٧ديوانه ) ٣(

 ). ٢٦٦، املؤتلف واملختلف ١٩٩والشعراء 
 .٢٥٢ديوانه ) ٤(
 . ٢٢٨، ٢٢٧، ١٦/٢٢٦، واألقوال التالية هلا تفسري الطربي ١٢٤آية : سورة طه) ٥(
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، كأنه يذهب إىل الذي ال يعرف له نسٌب: امللط: قال األصمعي: قال أبو بكر
أنه ال يعمنلط ريش الطائر، إذا سقط عنهاقد : هو من قوهلم: ، وقالله أٌب رف .

: هو املختلط النسب، ويقال:  من الرجال، فيه قوالن متقاربان يف املعىن؛ يقالطُلْواِمل
 . هو ولد الزنا

* * * 
 رجل ِذمِّيٌّ: وقولهم

. وهي العهد: رجل لـه عهد، وهو منسوب إىل الذمة: معناه: قال أبو بكر
ال : من أهل العهد، قال اهللا عز وجل: فالن من أهل الذمة، معناه: ك قوهلموكذل

: وقال أبو عبيدة. العهد: مةالقرابة، والذِّ: ، فاإللُّ)١(يرقُبونَ ِفي مؤِمٍن إالًّ وال ِذمةً
 :  ممن ال عهد له، وأنشدمالتذم: العهد، والذمة: اإلل

 )٢(ماِمـي فال ذو إلٍّ وال ذو ِذ إن تمت ال تمت فقيداً وإنْ حتـ
 : وأنشد أيضا

شاةَإن الوإن أطعمت كثري هم وال ِذال يرقبـون بنـا إال ٣(مام( 
اهللا عز : اإلل: وقال عكرمة. اجلوار: اإلل: ويقال. فحلْالَ: اإللُّ: ويقال

أن يقرأ عليه أنه سأل رجال (( :-رضي اهللا عنه-ى عن أيب بكر الصديق وروي. وجل
إن هذا كالم مل خيرج من : بعض قرآن مسيلمة الكذاب، فلما مسعه عجب منه، وقال

))إلٍّ
 :)٥(وقال الشاعر. من ربوبية: يريد. )٤(
لعمإن إلَّـر يف قريٍشك ـك أِْل النقِْب مـن رعاِمكـإلِّ الس 

 . القرابة: أراد باإللِّ
* * * 

 يقد َأْمَعَن لي بحقِّ: وقولهم
                                     

 . ١٠آية : سورة التوبة) ١(
 . بال عزو٣٩٦األضداد ) ٢(
 . بال عزو٣٩٦األضداد ) ٣(
 . ٣/٢٣٠غريب احلديث ) ٤(
 . ولد النعام: ألولد الناقة الذكر حني يولد، والر: بقْوالس. ١٠٥حسان بن ثابت، ديوانه ) ٥(
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هو مأخوذ من : قال أبو العباس. قد اعترف به وأظهره: معناه: قال أبو بكر
قال . معني: ويقال للخمر. نان، إذا كان جاريا طاهراعني ومِعماء م: املاء املعني، يقال
من مخر، وقال :  فمعناه)١(يطَاف علَيِهم ِبكَأٍْس مِّن مِعٍني: اهللا عز وجل

 :)٢(الشاعر
 خـلَ واملـاَء املعيـنا النـلُّحي الِة وكان كسرىأتنـزلُ بالفَ
جيوز أن يكون وزنه فعيال : يف املعني وجهان: وقال الفراء: الطاهر: أراد باملعني

ما : يقال: وقال أبو العباس. عيونمن املاعون، وجيوز أن يكون وزنه مفعوال من امل
الشيء احلقري : املعن يف كالم العرب: قالو. لفالن معنةٌ وال سعنةٌ، أي ما لـه شيء

 : اليسري، وأنشد
 )٣(فإن هالك ما لك غري معن

 . غري يسري: أراد
* * *  

 اليَوقد اسُتعمل فالٌن على الَج: وقولهم
ا عن ولَجوايل، ألم ج: وإمنا قيل هلم. ةمعلى أهل الذِّ: معناه: قال أبو بكر
، هذه لغة أهل احلجاز، وا نزل ه جيلو إجالًءجال فالن عن مرتل: مواضعهم، يقال

. )٤(ولَوال أَن كَتب اللَّه علَيِهم اجلَالَء لَعذَّبهم ِفي الدنيا: القرآن، قال اهللا جل امسه
احنسار : الَواجلَ. والًلُ وجالًّ جلُّقد جل الرجل عن بلدته جي: وقيس ومتيم يقولون

 :)٥( جيلو البصر، قال الشاعرلٌحكُ: واجلال. الشعر عن مقدمة الرأس
بالص لْكأو غَمِّـِضففقِّ ـاب أو باجلالوأكْح لـذلك ـح 
 . قد فَقَّح الورد، إذا تفتح: يقال. افتح عينك: ففقح: معىن قوله

* * * 
                                     

 . ٤٥آية : سورة الصافات) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
 .  فيهالموال ضيعته فأ:  وصدره١١٨: ، شعرهللنمر بن تولب) ٣(
 .٣آية : سورة احلشر) ٤(
 . شجر مر: اب، والص٣٠٧شرح أشعار اهلذليني . أبو املثلم اهلذيل) ٥(



 ٣٦٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 قد أْسَبَل عليه: وقولهم
قال . هو املطر، وِلبخذ من السقد أكثر كالمه عليه، أُ: معناه: قال أبو بكر

 :)١(ابن هرمة
 وإنْ أكثر الواشي علي وأَسبال يالَهايـق ِزِط ال أُوعـرفانَ أينِّ
 :  يف سبل املطر)٢(وقال اآلخر

 فسِقيت من سبِل السِّماِك ِسجاال الًمل نلق مثلك بعد عهدك منـِز
 :)٣(وقال عمر بن أيب ربيعة 

أمل تـرعـلى الطَّب ـلِل ـع 
ـفِّـي رسعته األرواــم 
 هــربــاِك توأنــداٌء

ومى احلـيِّ كـاِخللَلغــن 
حصـباً مـع الش ـرل مم 

ـَلوجـونٌ   واِكـف السب
* * * 

 َنَعَش اُهللا فالنا: وقولهم
وقال .  اهللاهربج: فيه قوالن متقاربان يف املعىن؛ أحدمها: قال أبو بكر

االرتفاع، وإمنا مسي نعش امليت : شعالن: رفعه اهللا، وقال: عىن نعشه اهللام: األصمعي
 . قد انتعش الرجل، إذا ارتفع بعد مخول أو استغىن بعد فقر: ويقال. نعشا، الرتفاعه

* * * 
 قد ضربته بالعصا: وقولهم

روى األصمعي عن بعض شيوخ البصريني أنه : قال أبو العباس: قال أبو بكر
هو من قول :  مسيت العصا عصا، ألن اليد واألصابع جتتمع عليها، وقالإمنا: قال

 وال جيوز مد. قد عصوت القوم أعصوهم، إذا مجعتهم على خري أو شر: العرب
 :)٤(قال الراجز. العصا، وال إدخال التاء معها

                                     
 ).دمشق (١٦٢، )بغداد (١٦٤ديوانه ) ١(
 . من أنواء الصيف، وهو أغزرها مطرا: والسماك. ٤٨جرير، ديوانه ) ٢(
 . ٣٣٢ديوانه ) ٣(
 ٧٦وهو يف ملحق ديوانه ص . ٣٤٥اج كما يف التنبيه على شرح مشكالت احلماسة العج) ٤(

 ). طبعة عزة حسن(، وقد أخل به ديوانه )طبعة البيزك(
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 كـانَ جـزائي بالعصا أن أُجلَدا ربـيته حـىت إذا تمعــددا
 . عصايت، بالتاء:  حلن سمع بالعراقأول: ويقال

  إلى لقائكقد َقِرمُت: وقولهم
، مر إىل اللحم أقْتمِرقَ: ويقال. قد اشتدت شهويت لذلك: معناه: قال أبو بكر

من العيمة :  يتعوذ من مخسكان النيب . له  إليه، إذا اشتدت شهويتٌمِروأنا قَ
ِم والقَرة والكَزمة واَأليميشدة شهوة اللنب وأال يصرب اإلنسان عنه : فالعيمة. )١()ِموالغ

 :)٢( عيمته، قال احلطيئةما، وما أشديام عععام إىل اللنب يعيم وي: ساعة، يقال
ـقَسوا جارالع كيمهانَ ملا تركْت ِد الشراِب مرعن ب وقَلَّصهشاِفر 

غام : يقال.  االستقساء للماءأن يكون اإلنسان شديد العطش، كثري: والغيمة
 : يذكر حمراً)٣(قال الشاعر. يغيم غيما

ص فظلَّتالعيوِنواِدي رزخ  ِغيماإىل الشِبِه أنْ تهمِس مـن ر 
 عطشها، فهي ترقب الشمس حىت هي ترقب الشمس خوفا أن يشتد: يقول
ردواألمية.  املاءتغيب، فَت :طول التله جل أمي، إذا كان ال زوجةر: ب، من قوهلمعز .
شدة : والكزم. شدة شهوة اللحم: والقرم. مة، إذا كانت ال زوج هلاوامرأة أمي وأي

البخل، من : الكزم: ويقال. ماًزه كَم الرجل الشيء يكِزمزقد كَ: األكل، من قوهلم
 اِن البنقصري:  البنان، أي قصريها، كما يقال للبخيل املمسكزمرجل أكْ: قوهلم
وجعدالكف  . 

 إىل اللنب، وعطشان وظمآن إىل الشراب، مانُي إىل اللحم، وعٌمِرهو قَ: ويقال
 : قال الشاعر يذكر ناقة. وجائع إىل اخلبز، وقَِطٌم إىل النكاح

ـُذَكَّـرٍةبوجـناَء ِذعِل  )٤(ِل كـالقَطِْمحزيـافـٍة بالـر ـٍة م
 .ءن الطا، فسكَِّمِطكالقَ: أراد

* * * 
                                     

 .٣/٤٢الفائق ) ١(
 . ١٨٤ديوانه ) ٢(
 . ٤٠: ربيعة بن مقرم، شعره) ٣(
 . املختالة: افةالناقة السريعة، والزي: والذعلبة.  بال عزو١٣٥الفاخر ) ٤(



 ٣٦٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 قد قضى عليه القاضي: وقولهم
قال اهللا .  هلامالقاطع لألمور احملِك: معناه يف اللغة: قال أهل اللغة: قال أبو بكر

.  وأحكم خلقهننهعطَقَفَ: ، أراد)١(فَقَضاهن سبع سمواٍت ِفي يوميِن: عز وجل
 :-رضي اهللا عنه-وقال الشاعر يف عمر بن اخلطاب 
 )٢( مل تفْتِق  أكمِامها  يف ائـقبو قضيت أموراً مث غادرت بعدها

 :)٣(وقال أبو ذؤيب
 د أو صنـع السوابِغ تبعوداو وعليهما مسرودتان قضامها

 : مبعىن األمر، كقوله عز وجل: ويكون القضاء. أحكمهما: أراد بقضامها
اوا إالَّ إيدبعأَالَّ ت كبى روقَضه)ويكون القضاء مبعىن . أمر ربك: ، فمعناه)٤

فاعمل ما أنت عامل، واصنع ما : ، معناه)٥(فَاقِْض ما أَنت قَاٍض: العمل، كقوله
ويقُولُونَ متى : اح، قال اهللا جل ذكرهاحلاكم والفت: ويقال للقاضي. أنت صانع

اِدِقنيص مإن كُنت حذَا الفَته)وقال. ذا القضاءمىت ه: ، معناه)٦ : اننيب حا افْتنبر
 : أنشد الفراء. ربنا احكم واقض بيننا: ، معناه)٧(وبين قَوِمنا ِبالْحقِّ

ٍم رسوالًغْـِلأال أبصِنبـأين عـن فُتـاحـتكم غَ  بـين ع٨(ي( 
 
 . عن حماكمتكم ومقاضاتكم: أراد

* * * 

                                     
 . ١٢آية : سورة فصلت) ١(
 .  بال عزو١/٥٠٩تفسري الطربي ) ٢(
 . احلاذق بالعمل: درعان، والصنع: ومسرودتان. ١/١٩ديوان اهلذليني ) ٣(
 . ٢٣آية : سورة اإلسراء) ٤(
 .٧٢آية : سورة طه) ٥(
 .٢٨آية : سورة السجدة) ٦(
 . ٨٩آية : سورة األعراف) ٧(
، ونسب إىل األشعر ٦٤٧، والصاهل والشاحج ٤٦وحشيات حملمد بن محران اجلعفي يف ال) ٨(

 . ، وليس يف ديوانه٢/٤ يف مجهرة اللغة ى، وإىل األعش)فتح(يف اللسان 
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 اقد َزوََّر عليه آذا وآذ: وقولهم
فعل الكذب : أن يكون التزوير: فيه أربعة أقوال؛ أحدهن: قال أبو بكر

وقال خالد بن كلثوم. ور، وهو الكذب والباطلوالباطل، ويكون مأخوذا من الز :
 من الكالم راملزو: التزوير التزويق والتحسني، وقال: وقال أبو زيد. التشبيه: التزوير
يئة الكالم وتقديره، واحتج : التزوير:  األصمعيوقال. ن احملسقواملز: واخلط

باحلديث الذي يوى عن عمر أنه قال يوم سقيفة بين ساعدةر :كنت زوريف ت 
نفسي مقالة أقوم ا بني يدي أيب بكر، فجاء أبو بكر فما ترك شيئا مما كنت زورته 

 .)١()يف نفسي إال أتى به
* * * 

 ى الِمَسنِّ علقد َأَحدَّ السكيَن: وقولهم
 عليه، أي نس، ألن احلديد ياًنس ِمنمس اِليمإمنا س: قال الفراء: قال أبو بكر

يحنني: ويقال للذي يسيل عند احلك:  عليه، قالكوال يكون ذلك السائل : قال. س
إال مقال اهللا عز وجل. ناِتن :ح اٍل مِّنلْصانَ ِمن صا اإلنسلَقْنخ ٍأ ولَقَدم
: ويقال. هو الرطب: وقال ابن عباس. احملكوك: املسنون: ، فيقال)٢(مسنوٍن
 املاء على وجهي، سننت: يقال. املصبوب: املسنون: وقال أبو عبيدة. املننت: املسنون

شننته على وجهي، إذا صببته أيضا عليه، بالسني والشني : ويقال. إذا صببته عليه
. ا أي صبه صباًن املاء على وجهه سنه كان إذا توضأ سويروى عن احلسن أن. مجيعا

، قتفر: ، وشننتصببت: سننت: ، فقالتنن وشتننحياين فرق بني سوحكى اللّ
، أنشده أبو )٣(شننت عليهم الغارات، إذا فرقتها عليهم، قال مالك األشتر: يقال
 :العباس

 يت أضـيايف بوجه عبوسولق بقَّيت وفْري واحنرفت عن العدى
                                     

 .٣/٢٤٢غريب احلديث ) ١(
 .٢٦آية : سورة احلجر) ٢(
الوالة والقضاة . (هـ٣٨تويف . هو مالك بن احلارث النخعي، من أصحاب اإلمام علي) ٣(

، وشرح ديوان احلماسة ٢٤٤واألبيات يف البخالء ). ١/١١ذيب، ، ذيب الته٢٦-٢٣
 .١/١٤٣) ت( و١٤٩) م(



 ٣٦٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 شـن على ابِن هنٍد غارةًإنْ مل أَ
خيـالً كأمثـاِل السمراًعايل ض 
 ـه فكأنمحِمـي احلـديد عليِه

  وماً من ِنهاب نفوِسمل تخِط ي
  الكريهِة شوِستعـدو بفتياِن

 هلَبـانُ نـاٍر أو شعاع مشوس
رأيت سنة وجهه، : ة ومثال، من قوهلماملصبوب على صور: املسنون: ويقال

 .  ألنه كاملخروط؛إمنا مسي مسنوناً: الوجه املسنون: ويقال. أي صورة وجهه
* * * 

 قد جاء القوم بَأْسِرِهم: وقولهم
: قد جاءوا جبمعهم وخلقهم، واألسر يف كالم العرب: معناه: قال أبو بكر

. قهملْخ: ، معناه)١(  وشددنا أَسرهمنحن خلَقْناهم: اخللق، قال اهللا عز وجل
قال .  اخللق أحسنقِل خ: األسر، أي الرجل أحسنرِسأُ: يقال: وقال الفراء

 :)٢(الشاعر
 شـديد األسـر حيملُ أَرحيياً  أخـا ثقـٍة إذا احلدثـانُ نابا

  :)٣(وقال اآلخر
 فُـرِّج منِكباه ِر شـديد األس راِنعـن الكتِف العريضِة واِلِج

 :)٤(وقال عمران بن حطان 
ِرفسواَألس ِئملْتم تحـىت ِصر اك بنطفةً ـر كرتراباً مث صي اك 

 . حىت صرت ملتئم اخللق: معناه
* * * 

 يَّانهما ِس: وقولهم
 :راءأنشد الف. هو اِملثْل:  يف كالم العربيوالس. النثْمها ِم: معناه: قال أبو بكر

الن ـةَ بطـِن واٍد )٥(ـاِب ليس لكـم بِسيِّمهـوزفـإيـاكم وحي 
                                     

 . ٢٨آية : سورة اإلنسان) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
 . مل أقف عليه) ٣(
 . ١٧١شعر اخلوارج ) ٤(
 . ٣٨ديوانه . للحطيئة) ٥(
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 . ليس لكم مبثل: معناه
* * * 

 هو أحمق من ِرْجَلٍة: وقولهم
هي البقلة احلمقاء، وإمنا مسيت محقاء، ألا تنبت : قال األصمعي: قال أبو بكر

إمنا : قال خالد بن كلثومو. يف جماري السيل وأفواه األودية، فإذا جاء السيل قلعها
 . مسيت محقاء، ألا تنبت يف كل موضع

* * * 
  وهي باِخٌسها حمقاَءتحسُب: وقولهم

هو الظلم، قال اهللا :  يف كالم العربسخوالب. وهي ظاملة: معناه: قال أبو بكر
. لم قليلباعوه بثمن ظ: ، معناه)١(وشروه ِبثَمٍن بخٍس دراِهم معدودٍة: عز وجل

 : قال الشاعر
 ديهزباِت جِرمه لدى اللَّكْفأُ  )٢(وأُعطـي احلق مـين غري بخِس

وجيوز أن تدخل . حتسبها محقاء وهي باخس بغري هاء: ويقال. غري ظلم: معناه
 . وهي باخسة: اهلاء فتقول

* * * 
 ِجيِّ من الَخِليِّويل للشَّ: وقولهم

الذي كأن يف حلقه : يِجوالش. هموم من الفارغويل للم: معناه: قال أبو بكر
شمن اهلم، والشجااًج  :الغصيقال. ص :قد شجي الرجل يشجى شجا، إذا غص .

 :)٣(قال صريع سلمى
إنْ دام ما يب وربِّ البيِت قد أِفدا  بهِجإين أرى املوت مما قد ش يت 

، بتخفيف الياء من الشجي ي من اخلليِجويل للش: يقال: وقال أكثر أهل اللغة
 عن األصمعي ىكحوكذلك أخربنا أبو العباس يف الفصيح، وي. وتثقيلها من اخللي

                                     
 . ٢٠آية : سورة يوسف) ١(
 .  عزو١٦٩فصل املقال ) ٢(
 . مل أقف عليه) ٣(
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 :)١(قال الشاعر.  بتثقيل الياء فيهما مجيعالي من اخلَجيويل للش: أنه حكى
الفـؤاِد حبـزِنِه مهموم ِصـبن ِجيِّ مـن اخلَِليِّ فـإنه ويلُ الش 

* * * 
 َشتَّاَن ما بين الرجلين: هموقول

شتان أخوك : يقال: وفيه ثالثة أوجه.  ما بينهمافتلَخم: معناه: قال أبو بكر
شتان : فمن قال. وأبوك، وشتان ما أخوك وأبوك، وشتان ما بني أخيك وأبيك

أخوك وأبوك، رفع األخبشتان، ون ساألب على األخ، وفتح النون من شتان ق 
شتان ما أخوك وأبوك، رفع األخ : ومن قال. ا باألدواتهه، وشبالجتماع الساكنني

بشتان، ونسق األب عليه، وجعل ما صلة، وجيوز يف هذا الوجه كسر النون من 
هشتان على أنتثنية ش توالش ،التفرق، وتثنيته شتان، ومجعه :  يف كالم العربت

: ، معناه)٢(يروا أَعمالَهملناس أَشتاتا لَِيومِئٍذ يصدر ا: أشتات، قال اهللا عز وجل
شتان ما بني أخيك : ومن قال. شت: يرجع الناس متفرقني خمتلفني، وواحد األشتات

 الذي ؛، واملعىن شتان)ما(صلة ) بني(بشتان على أا مبعىن الذي، و) ما(وأبيك، رفع 
من شتان ألا رفعت امسا بني أخيك وأبيك، وال جيوز يف هذا الوجه كسر النون 

 . واحدا
* * * 

  فالن َيْكَسُعمرَّ: وقولهم
 بكذا وكذا، هتعسكَ: سرعة املر، يقال: عسالكَ: قال األصمعي: قال أبو بكر

إذا جعلته تابعيف صفة أيام العجوز) ٣(قال الشاعر .  لهباًِهذْا له وم: 
ِلتـنا من الشهرأيـام شـه 

 ر مـع الوبرـن وصـنبص
 كُِسع الشتـاُء بسـبعٍة غُبِر
فـإذا مضـت أيام شهلَتنا

                                     
 . ١٦٦ أبو األسود الدؤيل، ديوانه )١(
 .٦آية : سورة الزلزلة) ٢(
، وأليب شبل األعرايب أيضا يف ٣/٢٧٩أبو شبل عصم الربمجي يف التكملة والذيل والصلة ) ٣(

 . ١٨٣ونسبت إىل ابن أمحر، ديوانه ). كسع(اللسان 
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  ومبطفـِئ اجلَمــرومعلٍَّل
ـوقدةٌ من النـك متروأَتج 

 وبآمـر وأخيـه مؤتمــر 
 ـالً ِجتاُء مولِّياً عذهب الشِّ

* * * 
 ما له َسَبٌد وال َلَبٌد: وقولهم

. صوف الضأن: دبز، واللَّ املِعرعش: معناه يف كالم العرب: بدالس: قال أبو بكر
فجاء أبو  . )١(كنت عند أيب عمر الضرير : ميي قالدوحدثنا حممد بن يونس الكُ

: الشعر، واللبد: السبد: بد؟ فقالبد واللَّما الس: حامت السجستاين، فقال لـه أبو عمر
خبار إل ذا قصد ادصقْوإمنا ي. النحويهكذا قال يونس : الصوف، فقال أبو عمر
: الشاة، والراغية: الثاغية. ةٌياِغ وال رةٌياِغوكذلك قوهلم ماله ثَ. عنه أنه ال شيء لـه

 . الناقة
 . الناقة: الشاة، واجلليلة: الدقيقة. يلةِل وال جةٌيقَِقما له د: وكذلك قوهلم
خبار عن قلة ذات إلقصد ا:  بهدصقْ، ياٌرقَ وال عله داٌر ما: وكذلك قوهلم

 . النخل: العقار: متاع البيت، ويقال: العقار: يقال: ويف العقار قوالن. اليد
* * * 

 فالٌن خليُل فالن: وقولهم
وقال . املودة: ةلَّفعيل من اخلُلَّة، واخلُ: واخلليل. صديقه: معناه: قال أبو بكر
لذي ليس يف حمبته نقص وال خلل، قال اهللا ا: ب، واِحملاحملب: اخلليل: بعض أهل اللغة

أنه كان حيب اهللا، وحيبه اهللا : ، فمعناه)٢( واتخذَ اللَّه إبراِهيم خِليالً: عز وجل
الفقر، قال : الفقري، من اخللة، واخللة: اخلليل: ويقال.  ال نقص فيها وال خللحمبةً
 :)٣(زهري

 مايل وال حرم خليلٌ يوم مسألةوإن أتـا يقول ال غائب ه 
:  واتخذَ اللَّه إبراِهيم خِليالً: معىن قوله عز وجل: ويقال. وإن أتاه فقري: أراد

                                     
ذيب ، ١/٢٥٥طبقات القراء . (هـ٢٤٦هو حفص بن عمر الدوري املقرئ، تويف ) ١(

 ). ٢/٤٠٨التهذيب 
 . ١٢٥آية : سورة النساء) ٢(
 .١٥٣ديوانه ) ٣(
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فقريا إليه، يالسبب : يقال: وقال الفراء. ـزل فقره وفاقته به، وال ينـزل ذلك بغريهن
 عام، فأصاب الناس الطمِعطْي األضياف، ويِرقْأن إبراهيم عليه السالم كان ي: يف هذا
عامه إبراهيم عليه السالم إىل خليل لـه مبصر تأتيه املرية من عنده،  جدب، فوج
فوجه إليه غلمانه معهم اإلبل والغرائر، فلما انتهإليه وخربوه برسالة إبراهيم، قالاو  :

مومني  وإمنا يريده لغريه، فردهم أصفارا، فانصرفوا مه،إن إبراهيم ال يريد هذه لنفسه
مغمومني، واستحيا أن يردوا اإلبل والغرائر إىل إبراهيم عليه السالم فارغة، فمروا و
 الغرائر منها ودخلوا على إبراهيم، فأخربوه باخلرب وامرأته نائمة، اببطحاء لينة فملؤو
ا مث انتبهت امرأته، فسمعت ضجة الناس على الباب ا وغمفوقع عليه النوم مهّ
 ادخلوا وافتحوا الغرائر واختبزوا، ففتحوا الغرائر:  فقالت هلمينتظرون الطعام،

من : وانتبه إبراهيم فشم رائحة اخلبز، فقال. فوجدوا أجود دقيق وأحسنه فاختبزوا
ليس هو من عند خليلي : من عند خليلك املصري، فقال: أين هذا؟ فقالت امرأته

 . املصري، ولكنه من عند خليلي اهللا تبارك وتعاىل
قال . فالن خلِّي أي صديقي: الصديق، يقال: ةاملودة، واخلُلّ: لَّة بضم اخلاءواخلُ
 :)١(الشاعر

 ك مل يقْتــلبـأن خليـلَ
 وأخـر يومـي فـلم يعجِل

 أال أبـلغا خلَّـيت جـابـراً
 ه ـلُ أحشاَءبِت النِّختـاطـأَ
 . اخلصلة: جة، واخلَلَّة أيضااحلا: واخلّلَّة. ما كان خلوا من املرعى: واخلُلة أيضا

* * * 
 ًاَز مستوِفقد قعد فالٌن: وقولهم

أال يطمئن يف : زفَ من األرض، والوٍزفَقد قعد على و: معناه: قال أبو بكر
 : قال الراجز. أقعد على أوفاز من األرض ووفاز: ويقال. قعوده

 جلهـازا مـائل ارـيأسـوق ع )٢( ينـزِّيين عـلى أَوفـازصـعباً
* * * 

                                     
 ). خطأ وخلل( بن مطر املازين يف اللسان أوىف) ١(
 بال عزو) وفز(اللسان ) ٢(
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 هذا األمر ال يهمني: وقولهم
ين بفتح الياء وضمها، فمن ضم مي وال يِهِنمال يه: فيه وجهان: قال أبو بكر

شيخ همٌّ، إذا كان : ال يدنيين، من قوهلم: لقين، ومن فتح الياء أرادقْال ي: الياء أراد
 . كبريا، قد ذهب حلمه

* * * 
 نينيْعهذا األمر ال َي: وقولهم

قال . عناين الشيء يعنيين، إذا شغلين: ال يشغلين، يقال: معناه: قال أبو بكر
 : الشاعر

 ب رعـناين عنك واألنصاب ح )١(ـالبها األبطـالَ ِهيمِصكـأنَّ 
 : وقال اآلخر. شغلين: أراد

 أنـه مـا يشـاُء إهلـي كفاين
   ِقـَإنـه مـا ع ماً عناينناك٢(د( 

 قي وأعـلم حقَّـاًأرجتـى خـال
 ال تلُمـين عـلى البكاِء خليلي 

 :قال الشاعر. نيين بضم الياءعي: نيين بفتح الياء، وال يقالعالشيء ي: ويقال
ي ميـِهقْإنَّ الفىت ليسقْ ويـهعـِنيِه معمـا ليس ي ٣(إال تكـلُّفُه( 

* * * 
  األحمُرهو الموُت: وقولهم

أن يسمِدر بصر الرجل من : املوت األمحر معناه: بو عبيدةقال أ: قال أبو بكر
 :  يف صفة األسد)٤(وأنشد أليب زبيد . اهلول، فريى الدنيا يف عينيه محراء أو سوداء

 ِه ناً أظـافري كفِّـرإذا علَقَت ِق رأى املوت يف عينيه أسود أمحرا
ه بلون بشر واألسود، يهو املوت األمح: يف هذا قوالن؛ يقال: وقال األصمعي
األسد، كأنه أسد يقد يكون هذا من قول العرب: وقال. وي إىل صاحبهه :أةٌطْو 
املوت اجلديد : املوت األمحر: رس، فكأن معىن قوهلمدة مل تيمحراء، إذا كانت طِر

                                     
 . بال عزو) عنا(اللسان ) ١(
 . ومل أقف على األول. بال عزو) عنا(، واللسان ٣/٢١٥الثاين فقط يف ذيب اللغة ) ٢(
 ).عنا(، واللسان ٣/٢١٥ ذيب اللغة بال عزو يف) ٣(
 .٧٤: شعره) ٤(



 ٣٧٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

وأنشدالطري ، : 
 عدٍة  من غري ج محراَءطأٍةعلى و ِرثَنى أختها يف غَرز كبداَء ضاِم

 .)١(والبيت لذي الرمة
* * * 

 قد ساق َبَدَنة: وقولهم
قد : ويقال.  لعظمها وضخامتها؛يت بدنةالناقة، وإمنا سم: البدنة: قال أبو بكر

بدن الرجل، إذا ضإمنا مسيت بدنة لِس: ويقال. مخويقال. هان :رجل بإذا كان نٌد 
 :)٢(قال الشاعر. كبريا

أم مـا بكـاُء البِبِنديهل لشباٍب فات من مطلٍب   اَألش 
ال ((: قال النيب . ن الرجل تبدينا، إذا كربدقد ب: ويقال. املسن: فالبدن

سبقكم به إذا ركعت تدركوين به إذا ي مهما أُتبادروين بالركوع والسجود، فإنٍِّ
))تندركوين إذا رفعت، إين قد بدم به إذا سجدت تكُبقُِسرفعت، ومهما أُ

)٣( .
 :)٤(قال الشاعر. إين قد كربت: معناه

ذِْهواهلـمِخ ـلُ القرينـا مما ي لْوكنتالش تيبوالت دينا ب 
* * * 

  الزٍبما هذا بضربِة: وقولهم
 ما هو بضربة سيف الزب، :، أي واجٍبما هذا بالزٍم: معناه: قال أبو بكر

٥(قال الشاعر. بضربة الزب والزمما هو : يقال: وفيه لغتان. لٌثَوهو م(: 
 وال حيسبون اخلري ال شر بعده الزب وال حيسبـون الشر ضربةَ

: يقال: وقال الفراء. الزم: ، معناه)٦( ِطٍني الَِّزٍبنِم: وقال اهللا عز وجل
                                     

 . عظيمة الوسط: سري الركاب، وكبداء: والغرز. ١٦٩٠ديوانه ) ١(
 . ٢١عفر، يف ديوانه ياألسود بن ) ٢(
 .١/١٥٢غريب احلديث ) ٣(
 ). بدن( إىل محيد األرقط يف اللسان، والتاج بِسون. ٣/٣٩: الكميت، شعره) ٤(
 .٦٤، ديوانه بياين الذالنابغة) ٥(
 .١١آية : سورة الصافات) ٦(
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 : الزب والزم والتب، وأنشد
 رةٌ توِفصداع وتوصيم العظـام  ب يف اجلوف الِتي مع اإلشراِقثْوغَ

* * * 
 قد ُفِحَم الصبيُّ: وقولهم

: ر وجهه من شدة البكاء، ويقالقد تغي: معناه: فيه قوالن؛ يقال: قال أبو بكر
قد عدا : قد بكى حىت انقطع صوته من البكاء، من ذلك قوهلم: م الصيبِحمعىن قد فُ

يقال و.  قطعته:ناظرت فالنا فأفحتمه، أي: ويقال.  حىت انقطع:حىت فحم، أي
 . ٌم، ألنه منقطع عن قول الشعرمفِح: للذي ال يقول الشعر

* * * 
 اللهم أْدِخلنا جنََّة َعْدٍن: وقولهم

 :قال الشاعر. البستان: اجلنة: قال أبو بكر
وحقوق حـني تغشـى نوائـب 

 )١(فني فيهــا طـريقفللمعـِت
ـٍَّة   حصنـوهـاوإذا أهـلُ جن

 للعايف بذلوها البـِن السبيـِل و
 الرجل يف املوضع، إذا أقام فيه، نَدع: اإلقامة، يقال: نُدالع: وقال أبو عبيدة

 :)٢(ىقال األعش. ، إلقامتهما فيهناًِدع الذهب والفضة مدنُوإمنا مسي مِع
ينْ ـافوا إىل راجٍحضدوإن يستضيـفوا إىل ِحـلِْمِه قـد ع 

إين مسعت : هللا عنه لكعب األحبارقال عمر بن اخلطاب رضي ا: وقال احلسن
قصر يف اجلنة ال : اهللا عز وجل يذكر عدنا يف غري موضع من القرآن، فما هو؟ قال

قصر يف اجلنة ال يسكنه : ندع : )٣(وقال احلكم. يسكنه إال نيب أو صديق أو شهيد
إال نيب أو صديق أو مم يف نفسه، واحملكم يف نفسهكِّح :الذي يخيقتل  بني الر

خلق اهللا عز وجل أربعة أشياء : والكفر، فيختار القتل على الكفر، وقال ابن عمر
 . كوين، فكانت: ، وقال لسائر األشياءناًد، وع، وآدمالعرش، والقلم: بيده

                                     
 . مل أقف عليهما) ١(
 .١٧ديوانه ) ٢(
 ). ٤٤، طبقات احلفاظ ٢/٥٤ذيب التهذيب . (هـ١١٣هو احلكم بن عتيبة الكويف، تويف ) ٣(
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* * * 
 فالٌن َيْسَبُع فالنًا: وقولهم

القبيح، يرميه بالقول : هبعسأن يكون معىن ي: فيه قوالن؛ أحدمها: قال أبو بكر
: أن يكون معىن قوهلم: والقول اآلخر.  الذئب، إذا رميتهتعبس: خذ من قوهلمأُ
سبعتِع، قلت فيه قوال غمه وذُهيقال.  منهر :قد سبعالوحش، إذا ذََت عرهات .

 :  يذكر ذئبا)١(قال الطرماح . قد سبعت األسد، إذا ذعرته وأفزعته: وكذلك
هن سبوع كمـا أنـا أحيانـا لَ فلما عى ِلفْت الشِّوهتعبماِل س 

* * * 
  فالنًاقد داَهَن فالٌن: وقولهم

حكى اللحياين عن . قد أبقى على نفسه ومل يناصحه: معناه: قال أبو بكر
 : ما أدهنت إال على نفسك، مبعىن ما أبقيت إال على نفسك، وأنشد الفراء: العرب

 مـن يل باملُـزرِر اليـالمـِق آلـق صـاِحِب إدهـاٍن وأَلْـِق
ولق يلق : استمرار لسان الرجل بالكذب، واستمراره يف السري، يقال: األلق

، بفتح التاء وكسر الالم، على )٢( نه ِبأَلِْسنِتكُمتِلقُوإذْ : وقرأت عائشة. ولقا
ونه إذْ تلَقَّ:  ومن قرأ. إذ تستمر ألسنتكم باخلوض يف ذلك، والكذب فيه: معىن

ِتكُمِبأَلِْسن ،٣(وقرأ اليماين. يتلقاه بعضكم من بعض: أراد( : هنلْقُوإذْ ت
ِتكُمِبأَلِْسنإذ تذيعونه وتشيعونه: ، بضم التاء، على معىن.  

* * * 
َطٌب جِنيٌُّر: وقولهم  

جمنو، فصرف من مفعول إىل فعيل : ، واألصل فيهطريٌّ: معناه: قال أبو بكر
قد جنيت التمر أجنيه، إذا : ويقال. مقدور وقدير، ومطبوخ وطبيخ: كما يقال

وجنى اجلَنتيِن : قال اهللا عز وجل. تناول التمر من النخل: تناولته من خنله، واجلىن
                                     

 . شق الشمال: ولفت الشمال. ٣٠٩ديوانه ) ١(
 . ١٥آية : سورة النور) ٢(
 طبقات القراء . (هو ابن السميفع حممد بن عبد الرمحن: واليماين. ٢/١٠٤احملتسب ) ٣(

 ). ٦/٤٣٨ينظر البحر (ويف اآلية قراءات أخرى ) ٢/١٦١
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إذا كان الرجل قائما : قال املفسرون. قريب: ما جيتىن منهما، دان: ، فمعناه)١(داٍن
يتناوله، وإذا كان قاعدا أو مضطجعا تدىل عليه حىت يتناوله، ارتفع الثمر إليه حىت 

 يف )٣(وقال الشاعر . )٢( وذُلِّلَت قُطُوفُها تذِْليالً: وهو معىن قول اهللا جل ذكره
 : اجلىن

  أفاق من الكَرِب بوانٍٍعبِِعلى شِِ
 ومطَِّرد جيـري من البارِد العذِْب

وأغصانُ أشجاٍر جِب اها على قُنر 

احملزونُ من رأسِِإذا أش ةٍٍرفلْعت  
ـهسكـاحلريرِة م طْنوأهلـاه ب 
 وطيـب مثـاٍر يف رياٍض أَِريضٍة

* * * 
 يعتيِرفالن َذِريعتي إلى آذا وهذا األمر َذ: وقولهم
ما يدين اإلنسان من الشيء : ريعة معناها يف كالم العربالذَّ: قال أبو بكر
أن يرسل البعري مع الوحش، يرعى معها حىت يأنس : صل يف هذاويقربه منه، واأل

بالوحش، ويأنس به الوحش، فإذا أراد الرجل أن يصيدها استتر بالبعري، حىت إذا 
الدِرية، مث و: الذريعة: حاذى الوحش وداناها رماها، فصادها، ويسمون هذا البعري

 :)٤(قال الشاعر. هجعلت الذريعة مثال لكل شيء أدىن من شيء وقُرب من
رع كمـا تقَـرِّب للوحشيِة الذُّ ـاوللمـنيهقَـرِّبت ة أسبـاب 

* * * 
  عليَّ مثقاُل َذرَِّةما لفالٍن: وقولهم

ماله علي وزن ذرة، قال : الوزن، واملعىن: املثقال: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

                                     
 . ٥٤آية : سورة الرمحن) ١(
 . ١٤آية : سورة اإلنسان) ٢(
 . ٢/٢٩٨، وبال عزو يف معجم البلدان ٢١٩بعض األعراب يف األضداد ) ٣(
 من قصيدة ١٥٢ق /٣وهو يف منتهى الطلب . طبوعالراعي النمريي، وقد أخل به شعره امل) ٤(

 : تعداد أبياا أربعة وثالثون بيتا، ومطلعها
واستوردتين كما يستورد الشرع  عاد اهلموما وما يدري اخللي  
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وقال جل . ة ذروزنَ: ، فمعناه)١( لَ ذَرٍةإنَّ اللَّه ال يظِْلم ِمثْقَا: اهللا عز وجل
 : ة، وأنشد أبو عبيدة ذروزنَ: ، معناه)٢( فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره: ثناؤه

ه  )٣(يـه اجلـزاَء مبثقاِل يوفِّوكُـالعباد اإللـِه مـا يكيد وعـند 
 .بوزن: معناه

* * * 
 فالن في آذا وآذاقد َأْطَنَب : وقولهم

قد أطنب : يقال. قد اجتهد يف الوصف، وبالغ يف النعت: معناه: قال أبو بكر
الرجل يف عوكل ذاهب جمتهد يف الذهاب فهو . وه إذا مضى فيه باجتهاد ومبالغةد

طنب إذا كان يف ظهره : يف الفرس: مأخوذ من الطنب، يقال: واإلطناب. مطنب
 :)٤(طول، قال الشاعر

ي رادةَ الرِّجهباري ِوجِنطْيِح م ب  عالٌ كأاويف بطِن ذي عاٍج ِر
* * * 

 اللهم أدخلنا الِفْرَدْوس: وقولهم
. البستان الذي فيه الكروم: الفردوس عند العرب: قال الفراء: قال أبو بكر

: الفردوس: وقال السدي. البستان الذي فيه الكروم بالرومية: الفردوس: وقال الكليب
 ىورو. األعناب: الفردوس: )٥(قال عبد اهللا بن احلارث). اسادرفَ(بالنبطية أصله 

. ربوة خضراء يف اجلنة، هي أعالها وأحسنها: الفردوس:  أنه قال)٦(احلسن عن مسرة

                                     
 . ٤٠آية : سورة النساء) ١(
 .٧آية : سورة الزلزلة) ٢(
 . ١٦٣لعدي بن زيد، ديوانه ) ٣(
قطع اخليل املتفرقة، والواحدة : موضع، والرعال: وذي عاج. ٤٣يوانه طفيل الغنوي، د) ٤(

 . يعارض: رعلة، ويباري
 ، اإلصابة٥/١٨٠ذيب التهذيب (هـ ٨٤عبد اهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي، تويف ) ٥(

 ٥/٩ .( 
 ، ذيب التهذيب ٣٨مشاهري علماء األمصار . (هـ٥٩مسرة بن جندب، صحايب، تويف ) ٦(

٤/٢٣٦( . 
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 اجلنة، ومما يدل ةُرس:  أنه قال الفردوس)٢( عن أيب أمامة)١( لقمان بن عامر ىورو
 : )٣(سان بن ثابتعلى أن الفردوس بالعربية قول ح

خلَِجنـانٌ مـن الفردوِس فيهـا ياِهللا كـلَّ د حِّـٍدوإن ثـوابـوم 
  :)٤(وقال عبد اهللا بن رواحة

يشـربونَ الروالس لْسبيالحيـق 
 نَ خـروجاً منهـا وال حتويـال 

نـانهـم يف ِجهـم عند ربِّإن 
 يف جنـان الفردوِس ليس خيافو

،  سلْسالٌشراٌب: السهل املدخل يف احللق، يقال: ، والسلسبيلاخلمر: الرحيق
، وقال )٥(عينا ِفيها تسمى سلْسِبيالً: ، قال اهللا عز وجل، وسلسبيلٌوسلْسلٌ
 :)٦(الشاعر

أشهل ـى إيلَّ من الرحيق السلْس أم ال سبيل إىل الشهباِب وذكر 
* * * 

 انَبَيألْطقد ذهب من فالن ا: وقولهم
واألطيبان من األشياء اليت . قد ذهب منه األكل والنكاح: معناه: قال أبو بكر

ما عندنا : جاءت مثناة، ال يفرد واحدها، على مثل معناه يف التثنية، من ذلك قوهلم
: واخلافقان. الليل والنهار: وامللوان. التمر واملاء: إال األسودان، يراد باألسودين

املشرق واملغرب، : ويقال ما بني اخلافقني أعلم منه، يراد باخلافقنياملشرق واملغرب، 
وإمنا سطرفا اإلليتني: واملذروان. يا خافقني، ألن الليل والنهار خيفقان فيهمام .
 : أنشد الفراء. املوصل واجلزيرة: واملوصالن. الكوفة واحلرية: واحلريتان

                                     
 ، ذيب التهذيب ٦٦٠املشتبه . (لقمان بن عامر الوصايب احلمصي، من رواة احلديث) ١(

٨/٤٥٥ .( 
)٢ (صدهـ٨٦ بن عجالن الباهلي، صحايب، تويف ي) . ذيب التهذيب ٣/٤٢٠اإلصابة ، 

٤/٤٢٠ .( 
 . ٣٣٩ديوانه ) ٣(
واألول . ٥/٢٠٠املسري ، والثاين يف زاد ٢٦٣واألول يف مستدرك ديوانه . أخل به شعره) ٤(

 . ٣٢٠بن ياسر يف وقعة صفني لعمار 
 .١٨آية : سورة اإلنسان) ٥(
 . ٢/٨٩أبو كبري اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٦(
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ِصالِن ومنواملومواحلَر رفب )١(ا ِمصاصرة األزِد من  لنا والعراق 
 قد َرَشَقني فالن بكلمة: وقولهم

رشقت : قد رماين، وهو مأخوذ من رشق السهام، يقال: معناه: قال أبو بكر
: هو االسم للمذهب الذي يرمون إليه، ويقال: رشقا إذا رميت، والرشق بكسر الراء

 : يصف املنية)٢(قال أبو زبيد. هو اسم للسهام: الرشق
 فمصيب أوصـاف غري بعيـِد  شٍقبر ترميه منها   يوٍم  كـلَّ

 . قد صاف السهم عن اهلدف، إذا عدل عنه: عدل، يقال: معىن صاف
* * * 

 قد َحَقَن اُهللا دم فالٍن: وقولهم
وكل شيء قد مألت به . قد حبسه يف جلده ومأله به: معناه: قال أبو بكر

شيئا، أو دسستقَه فيه فقد حنتقْومن ذلك مسيت احلُ. هقال الشاعر. ةن : 
 يـلَ كأمنـاِجِت الننحقَّجـرداً ت )٣(هن مـدارج األنـباِرجبـلوِد

. يأىب احلقني العذرة: ومثل للعرب. مألت به أجوافها: فمعىن حتقنت النجيل
ا أن رجال حقن إهالة، وشرط أا سمن، فلما صبه: األصل يف هذا: قال أبو عبيدة

يأىب احلقني العذرة، فجعل هذا مثال لكل : أعذرين، فقال: وجدها الرجل إهالة، فقال
معىن هذا أن رجال وقف برجل، فسأله أن : وقال غري أيب عبيدة. من اعتذر بغري عذر
 مسن يف خيمته، ِيما عندي طعام فأعذرين، فنظر الطالب إىل ِنح: يطعمه فقال لـه

 .رسلها مثالأَ، فيأىب احلقني العذرة: فقال له
* * * 

 َسَكَت َأْلَفًا وَنَطَق َخْلَفًا: وقولهم
  قبيحاًسكت ألف يوم، وتكلم كالماًَ: معناه: فيه قوالن؛ يقال: قال أبو بكر

سكت عن ألف كلمة كان ينبغي أن : معناه: ويقال. ال معىن لـه يف احلسن واجلودة
: ف يف كالم العربخلَْوالَ. يتلكم ا، وال يسكت عنها، وتكلم كالما قبيحا

                                     
 . ٥بال عزو يف املثىن ) ١(
 . ٤٢: شعره) ٢(
 ). حقن(، واللسان ٢٠٣بال عزو يف الفاخر ) ٣(
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، ورجال خلف، وامرأة خلف، وامرأتان ٌفلْ، ورجالن خٌفلْ خرجلٌ: الرديء، يقال
وقال . )١( فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف: قال اهللا عز وجل. خلف، ونساء خلف

 :)٢(لبيد
يف خ ٍف كجلِد األجرِب لْوبقيت  ذهب الذين يعاش يف أكنافهم

هو خلٌَف صاحل من : الصاحل، يقال: القرن الذي جيئ، واخلَلَف: فاخلَلْ: ويقال
 . أبيه، وخلْف سوٍء من أبيه، ورمبا سووا بينهما

 * * * 
 عندي ُرْزَمٌة من ثياب: وقولهم

اليت فيها ضروب من الثياب :  معناها يف كالم العربةُمالرز: قال أبو بكر
 تمقد راز: ويقال. ا خلط بعضا ببعضقد رازم الرجل يف أكله، إذ: يقال. وأخالط

))إذا أكلتم فرازموا((: للدابة علفها، إذا خلطت بعضه ببعض، جاء يف احلديث
)٣( ،

 :)٤(وقال الشاعر. أي اخلطوا بعضا ببعض
إىل قـابٍل مث اعـذري بعد قـابل   كلي احلَمض بعد املقحمني ورازمي

 .اخلطي بعضا ببعض: فمعىن رازمي

                                     
 . ٥٩آية : سورة مرمي) ١(
 .١٥٣ديوانه ) ٢(
 . ٢/٢٢٠ية النها) ٣(
 بيتا، مل عني وأر تعداد أبياا مثانية١٤١ً ق ٣الراعي النمريي من قصيدة يف منتهى الطلب ) ٤(

رهم اجلدب إىل دالذين ح: واملقحمني. يذكر منها يف شعره املطبوع غري أربعة أبيات
 . األمصار
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  عند فالن خيٌر وال َمْيٌرما: وقولهم
، )١(وإنه ِلحبِّ اخلَيِر لَشِديد: قال اهللا عز وجل. املال: اخلري: قال أبو بكر

إنِّي أَحببت حب اخلَيِر : أيضا اخليل، قال اهللا عز وجل: واخلري. حلب املال: أراد
 اهللا عز وجل عباده، وهو كل ما رزقه: واخلري. اخليل:  ، فمعناه)٢( عن ِذكِْر ربِّي

: قال اهللا عز وجل. توقَتد ويوز ليتبِلكل ما ج: ريموالَ. الذي يراد يف هذا املثل
الَنأَه ِمريون)مار أهله ميريهم مريا، : يقال. وجنلب إليهم الزاد والقوت: ، فمعناه)٣

 :)٤(قال أبو ذؤيب. إذا جلب هلم القوت والزاد
فِغ التراِبكرمريها  كلَّ شـيٍء ي   كانت كثرياً طعامهاأتى قريةً

عيش : يقال. اخلصب والسعة: ة، والرفاغةاغَفَ من الرالرفْغُ: قال أبو عبيدة
 .  ناعماًقاًقَّدما كان منه م: الرفغ من التراب: وقال غريه.  ورافغ، إذا كان واسعاغرفي

* * * 
  شائٌعبٌرهذا َخ: وقولهم

 بر في الناسوقد شاع الخ
قد اتصل بكل أحد، فاستوى علم الناس فيه، ومل يكن : معناه: قال أبو بكر

شاع، إذا كان يف مجيع الدار،  ومسهم شائٌع: يقال. علمه عند بعض دون بعض
وأصل هذا يف الناقة، يقال للناقة إذا قطعت . فاتصل كل جزء منه بكل جزء منها

بقد أشاعت به، قال : رسلته إرساال متصال قيلقد أوزغت به إيزاغا، فإذا أ: هالَو
 :)٥(الشاعر

 هاراتت بكْغَزإذا مـا دعاهـا أو  رائِبدى يف التكإيزاغ آثار املُ
* * * 

 فالٌن َمْشُعوٌف بفالٍن: وقولهم
                                     

 . ٨آية : سورة العاديات) ١(
 .٣٢آية : سورة ص) ٢(
 . ٦٥آية : سورة يوسف) ٣(
 . ١/٥٤ديوان اهلذليني ) ٤(
 . الصدور: السكاكني، والترائب: واملدى. ٢١٣ذو الرمة، ديوانه ) ٥(
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هو من : قال الفراء. ه كل مذهبقد ذهب به حب: معناه: قال أبو بكر
الشرؤوس: ، والشعف عند العربِفعاجلبال، وواحد الشعف ش ة، فكأن معىن فَع
شعوقال غريه. ارتفع حبه إىل أعلى املواضع من قلبه، هذا مذهب الفراء:  بفالنف :

قال إبراهيم : قال أبو عبيدة. هو مذعور خائف قلق: هو الذعر، فكأن املعىن: الشعف
عرب من مث نقلته ال: قال أبو عبيدة. شعف الدابة حني تذعر: الشعف: النخعي

 :)١(الدواب إىل الناس، وأنشد المرئ القيس
ايل كمـا شعف املهنوءةَ الرجلُ الطَّ  ؤادهـالتقتـلين وقد شعفْت فُ 

. ه أحدمها بصاحبهبهو من احلب، والثاين من الذعر، ش: فالشعف األول: قال
، اقَد شغفَها حب: ء، وقرأ سائر القرا)٢(اقَد شعفَها حب: وقرأ أبو رجاء واحلسن

ه، وأنشد أبو الفُغُ: وشغاف القلب.  قلبهاافغه شقد دخل حب: فمعىن قد شغفها
 :)٣(عبيدة

مكـانَ الش٤(غاِف تبتغيه األصابع( ولكـنمـاً دون ذلك واجلٌ ه 
 :)٥(وأنشد أبو عبيدة

طَ الشسيف سواد الفؤاد ويعـلُ )٦(افغماهللا أن ح ـك مـينب 
 :)٧(قال قيس بن اخلطيم. فغاف وشغش: ويقال

مـين األحشاُء والش فقـد ش فغ   غـري ذي كـذبإين ألهواِك
* * * 

  لي من آذا وآذاالبدَّ: وقولهم
قد ألزمته نفسي، وجعلته واجبا عليها، وهو من قول : معناه: قال أبو بكر

                                     
 .  كما شغف ...تفأيقتلين وقد شغ: ويف الديوان. املطلية بالقطران: واملهنوءة. ٣٣ديوانه ) ١(
 .٣٠آية : سورة يوسف) ٢(
 . ١/٣٠٨جماز القرآن ) ٣(
 . داخل دخول الشغاف:  وفيه٤٥للنابغة الذبياين، ديوانه ) ٤(
 . ليس يف ااز) ٥(
 .٣٧لعبيد اهللا بن قيس الرقيات، ديوانه ) ٦(
 . ١١٢ديوانه ) ٧(
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إذا ألزم كل واحد منهما :  الراعي الوحشدقد أب، و القوم الرجلُدقد أب: العرب
 :يذكر الصائد والكالب والوحش) ١(قال أبو ذؤيب. حتفه

 متـجعجع بذمائـه أو بـارك فـأبدهنح ـوفَتهنفهـارب  
األرض، : الواقع على اجلعجاع، واجلعجاع: بقية النفس، واملتجعجع: ماءلذَّا
مايل منه بد، ومايل منه عندٌد وال : ويقال. هفَتنهن حألزم كل واحد م: واملعىن
ٌدلَنعٌي أي مايل عنه معنتانٌ، ومايل عنه وأْلٌ وال حتنٌد وال حلْتدٌّ وال متحد، وال م

 : مصرف، وأنشد األصمعي
اكٍستواعدن أنْ ال وعي عن فَرِج ر )٢(فرحن ومل يغِضرنَ عن ذاك مغِضرا

. يقال ال حم من ذاك وال رم منه، أي البد منه: وقال يعقوب بن السكيت
مايل : ويقال. عٌر، ومايل عنه منتفٌَد، أي مايل عنه مصرفمايل عنه منت: وقال غريه
عنه ح٣(قال الشاعر. ٌرج(: 

 ددعنه وال ح رجقٍل ال حعأبـو م فـإنْ تسـألوين بالبيـاِن فـإنه 
يِجد ِفي اَألرِض : م، أي مهرب، قال اهللا عز وجلاغَرمايل عنه م: ويقال

ب، وهو مذهب رطَاملض: املراغم: ، مسعت أبا العباس يقول)٤( مراغَما كَِثريا وسعةً
 : وقال الشاعر. الفراء

غَّإذا مل جيد باغي النرت٥(مادى م( وأنى أكفَّدـاً واألكـفجوامد  
 : وقال اآلخر

 وار وغرلوا دوين البالدوهم بد )٦(يِمم إذ كـان فيهم مرغَسِهبأنِف
 : املهاجر، وأنشد: املراغم: وقال أبو عبيدة

 )١(اغَم واملَهرِبمرعزير الُ   ِهذُ بأركاِنالَ يٍدوكطُ
                                     

 . ١/٩ديوان اهلذليني ) ١(
 . يعدلن: موضع، ويغضرن: وراكس. ٨٠: البن أمحر، شعره) ٢(
 . مل أقف عليه) ٣(
 . ١٠٠آية : سورة النساء) ٤(
 . مل أقف عليه) ٥(
 .أقف عليهمل ) ٦(
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* * * 
 بيننا مساَفٌة: وقولهم

ل ِكشهذا، أن القوم كانوا إذا أُواألصل يف . بيننا بعد: معناه: قال أبو بكر
عليهم الطريق، فلم يعرفوا مقـداره، شوا تربته، فعرفوا بذلك مقدار قربه وبعدهم .

قال . استافه يستافه استيافا٠ وقـد فاًـوقـد سـاف التـراب يسوفـه س: يقال
 : )٢(رؤبة

الطُّإذا الد أخالق ليل استافقر 
أي ش٣(ل امرؤ القيسوقا. ه وعرف مقدارهم(: 

يايف جرجرا إذا سافَه العـود الدِّ هعلى ال ِحٍب ال يى مبنـاِرِهتد 
 ألنه أعلم ؛إذا مشه البعري املسن ضغا من بعده، وإمنا خص البعري املسن: معناه
 .بالطريق

* * * 
  ُسوَقٌةهم قوٌم: وقولهم

 أهل األسواق وقةَالعامة ختطئ يف معىن هذا، فتظن أن الس: قال أبو بكر
من مل يكن : املتبايعون فيها، وليس األمر عند العرب على ذلك، إمنا السوقة عندهم

كاًِلمأنشد علي بن املبارك األمحر. ر تاجر، تاجرا كان أو غي : 
خمـراً مبـاٍء إذا ناجودداهرـا ب

)٤(زو املنيـِة إال ِحـرةً وقَدى   
 ى على ظمٍإقَسما كان من سوقٍة أُ

  مث عي به مـامةَ كعٍبمن ابـنِِ
 :)٥(وقال زهري

                                     = 
 . ٣٣: للنابغة اجلعدي، شعره) ١(
 . ١٠٤ديوانه ) ٢(
 . الطريق الذي حلبته احلوافر أي أثرت فيه: والالحب. ٦٦ديوانه ) ٣(
. ٣٠٨: وأليب داود األيادي يف شعره. ١/٩٥ملامة األيادي أيب كعب يف مجهرة األمثال ) ٤(

 . على زنة فعلى من التوقد: وقدى. قدرها: وزو املنية. لزق به: وعي به. املصفاة: والناجود
 .١٨٠ديوانه ) ٥(
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قَلْمل ي ِلكـوقَةٌ قبلي وال مها س يا حاِر ال أُرممنكم بداهيٍةي ن 
 :)١(وقال أيضا

 امهتطلب شأو امرأيِن نالَ سعي وبـذَّا هذه السوقا سعي امللوِك
 سوقة، وامرأة سوقة، وامرأتان وقة، ورجالن سوقة، ورجالرجل س: ويقال

: اليت تساق إليها األشياء، ويقع فيها البيع، والسوق: وقوالس. سوقة، ونساء سوقة
 .رتكِّالغالب عليها التأنيث ورمبا ذُ

* * * 
  أخضُرفالٌن: وقولهم

أن يكون : ، واآلخرأن يكون مدحاً: حيتمل معنيني؛ أحدمها: قال أبو بكر
كثري اخلصب والعطاء، من قوهلم:  فمعناهفإذا كان مدحاً. اًذم :أباد اهللا خهم، راَءض

 :)٢(قال اللهيب. أي خصبهم
دِة يف بيِت العرب لْأخضـر الـِج  وأنـا األخضـر من يعـرفين

: رة عند العربضهو لئيم، واخلُ: هو أخضر فمعناه:  الرجل فقيلموإذا ذُ
 :)٣(اللؤم، قال الشاعر

فويلٌ لتِر ٍم منيسرابيلها اخلض  ضرةً يف جماً خيت هالوِدكسا اللؤم 
* * * 

 هو َزْنٌد متيٌن: وقولهم
الشديد البخل، قال عدي بن : الشديد الضيق، واملتني: ندالز: قال أبو بكر

 :)٤(زيد
ِد نزتـلْ مثـلَ مـا قالوا وال توقُ لَعالرجالَ فال ت فاكهت إذا أنت 

* * * 
                                     

 . غلبا وفاقا: وبذا. السبق: والشأو. ٥١ديوانه ) ١(
، وشرح ج ٥١، وكنايات اجلرجاين ٢هو الفضل بن العباس، والبيت يف امللمع : اللهيب) ٢(

 . ٥/٥٥البالغة 
 . القمصان: ، والسرابيل٥٩٦جرير، ديوانه ) ٣(
 . ال تضجر:  تلعوال. ١٠٥ديوانه ) ٤(
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 ا فالنًااَشَح: وقولهم
دخله يف مجلة قد استثنيته وأخرجته وتركته فلم أُ: معناه: قال أبو بكر

 :)١(قال النابغة. حاشي أُهو من حاشيت: قال الفراء. املذكورين
 حاشي من األقوام من أحِدوال أُ

 قم يف الربيِة فاحددها عن الفَنِد 
وال أرى فاعالً يف الناِس يشبهه 

 ن إذ قـال اإلله لهإال سليمـا
قام القوم حاشا عبد اهللا بالنصب، وحاشا عبِد اهللا : يقال. وفيها لغات

 :)٢(أنشد الفراء. باخلفض، وحاشا لعبد اهللا، وحشا عبِد اهللا
كَحبـوراً ال تمنهمحشـا رهِط الـنيبِّ فـإنّ )٣(الُءرهـا الـدِّد 

ألنه مأخوذ من حاشيت من نصب عبد اهللا، نصبه حباشا، : وقال الفراء
أن يقول خفضته بإضمار : حاشي، ومن خفض عبد اهللا، كان له مذهبان؛ أحدمهاأُ

أضفت حاشا : أن تقول: الالم، لكثرة صحبتها حاشا كأا ظاهرة، والوجه اآلخر
: عن الفند: ومعىن قول النابغة. ما مل يأت معه فاعلإىل عبد اهللا، ألنه أشبه االسم لَّ

هون فِّست: ، فمعناه)٤( لَوال أَن تفَنِّدوِن: قال اهللا عز وجل. هلعن السفه واجل
 :)٥(قال جرير. وجتهلون

دعا املالمةَ يدا ِنفْطـالَ اهلـوى وأطلتما الت دا واقِصيا صاحيب 
 : وقال اآلخر

دةٌ يف ِط )٦(وال ينـام وال يف أمـره فَنواِل الدهِر تأخذُال ِسنه 
* * * 
 فالن َيْسَتنُّ: موقوله

 عنه رادع، وال يزجره هميضي على أي أمر شاء ال يردع: معناه: قال أبو بكر
                                     

 .١٣ديوانه ) ١(
 ).حشا(اللسان ) ٢(
 ). حشا(بال عزو يف اللسان ) ٣(
 . ٩٤آية : سورة يوسف) ٤(
 . ٣٣٧ديوانه ) ٥(
 .مل أقف عليه) ٦(
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 :)١(قال الشاعر. الطريق واملذهب:  عند العربننوالس. عنه زاجر
للمـرء وهو جليد هوأصـرع 
 ن حيثُ يريديب يست فأصبـح 

أال قاتلَ اُهللا اهلـوى مـا أشده 
  مـا يشتهي فأجبتهدعـاين إىل
 :وجهه، وأنشد:  الطريق وملكهكلِْم: وقال الفراء

هلْ )٢(هلا وملنكـوِب املطايـا جواِنبأقامت على ملْكُهِك الطريِق فم 
* * * 

 حتى َأُبوَر ما عنَد فالٍن: وقولهم
ا من الناقة إذا ضر: واألصل يف هذا. يه وأدره أعلمىتح: معناه: قال أبو بكر

الفحل، فأرادوا أن يعلموا صحة لقاحها إذا عرضوها على الفحل، فإن صح لقاحها 
استكربت، وقطعت بٍا ابتيارا، قال مالك بن : ها، فيقاللَورا وأبتروها أبورها بترب

غْز٣( الباهليةَب( : 
 اء فُضولُهررٍب كآذاِن الِفضِب وطعٍن كإيزاِغ املخاِض تبورها 

 : مجع الفرا، وهو احلمار الوحشي، أنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب: ءارالِف
تارأٌ يكـأنين فَـر ٤(فصـرت( إذا اجتوأش وينذُقَمعوا عـلي 

 .  باألبصارىرمي: ارت ومعىن يطردوين: معىن أشقذوين
* * * 

  في يديقد َبلََّح فالٌن: وقولهم
 الغرمي حقد بلَّ: وكذلك. فلم يبق عنده جوابقد انقطع : معناه: قال أبو بكر
 ِتحلَّقد ب: مل يبق عنده شيء يقضيين، وهو مأخوذ من قول العرب: يف يدي، معناه

٥(قال متمم بن نويرة. ح الفرس إذا انقطع جريهكية إذا ذهب ماؤها، وقد بلَّالر(: 
ورمـت حـذار املوت كلَّ مرام ا بعدما ملْت جانبـا منـاكوجنَّ

                                     
 . ٣٠: يزيد بن الطثرية، شعره) ١(
 .بال عزو) ملك(اللسان ) ٢(
 ).٣/٤٤١اخلزانة . (شاعر جاهلي: ومالك. ١٥٢، االختيارين ٩٧٩املعاين الكبري ) ٣(
 ). شقذ(لعامر بن كثري احملاريب يف اللسان ) ٤(
 . والبيتان أخل ما شعر متمم. ٧٩: واألول ملالك بن نويرة يف شعره. ٢٧٠الفاخر ) ٥(
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 مِلح إذا بلَّحن يف الوعِث الحق ِحزاِم سنـابك رجـلَيِه بعقـِد
* * * 

 قد واَطْيُت فالنا على آذا وآذا: وقولهم
قال اهللا . املوافقة: واملواطأة عند العرب. قد وافقته عليه: معناه: قال أبو بكر

هي أشد موافقة، وذلك أن : ، فمعناه)١(ئًاإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي أَشد وطْ: عز وجل
: أشد ِوطاًء، قال: ومن قرأ. اللسان يواطئ فيها العمل، والسمع يواطئ فيها القلب

 قياما من صالة النهار، ألن النهار تشتغل فيه القلوب باملعاش، والليل ختلو تثباملعىن أَ
 أشد على املصلي من  هي:اء، أشد قياما، أيطَمعىن أشد ِو: ويقال. فيه القلوب

من واطأت مواطأة : طاءفالِو. صالة النهار، ألن الليل تنصرف فيه القلوب إىل النوم
 لِّيواِطئُوا ِعدةَ ما حرم : قال اهللا عز وجل. ووطاء، والوطء من وِطئت وطْـأ

اللَّه )ا، وهو واطأت فالنا على كذ: ليوافقوا، وفيه ثالثة أوجه؛ يقال: ، فمعناه)٢
.  فالنا على كذا، وهو مذهب التليني يف اهلمزوواطات. مذهب التحقيق يف اهلمز

وواطيت فالنا على كذا، وهو مذهب االنتقال من اهلمز إىل الياء، فواطيت على مثال 
فالن مل يواطئ فالنا باهلمز، ومل يواطي فالنا بإثبات الياء : ويقال. قاضيت وراميت

قال .  مل يواط فالنا حبذف الياء على االنتقال عن اهلمزعلى تليني اهلمز، وفالن
 : )٣(زهري

 ِمِهجرئ مىت يظْلَم يعاِقب بظلُ سـريعاً وإال يبد بالظلم يظِْلم 
 : ومجع اآلخر بني اللغتني، فقال: قال

 اوإين من القوِم الذين إذا ابتد )٤(ـائِلا حبـِق اهللا مث النؤوبـد
: إن قيام الليل، قال املفسرون: معناه، إنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل: قوله: قال أبو بكر

، ِهي أَشد وطْئًا:  كل ما أحياه املصلي من صالة الليل، فهو له ناشئة فمن قرأ

                                     
 .٦آية : سورة املزمل) ١(
 . ٣٧آية : سورة التوبة) ٢(
 . ٢٤ديوانه ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
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ئَطٍِفهو من وِو: ومن قرأ. ، على مثال فهم يفهم فهماأًطْ يطأ واطأ طاء، فهو من و
واطئُيم قال أبو . فأما الِوطء فال ِوطء، مل نروه عن أحد: قال الفراءو. اطأة وِوطاءو

بكسر الواو، وهو  إنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي أَشد ِوطْئًا: وقد قرأ بعض القراء: بكر
طْأً على مثال عِلم يعلم ِعلما، وفقه يفقه فقها، غري  يطأ وِِئَصحيح يف العربية، فوِط
 .أنه مل يقع للفراء رواية

 فالن أبو الَبَدوات: وقولهم
. فاعلم. بداة: له، وواحد البدوات أبو اآلراء اليت تظهر: معناه: قال أبو بكر

وكانت العرب متدح ذه اللفظة . قَطَاة وقَطَوات: بداة وبدوات، كما يقال: يقال
 طَِقس بعضها ويتارخفالن ذو بدوات، أي ذو آراء تظهر في: فيقولون للرجل احلازم

 : أنشد الفراء. بعضها
ـَزالُء يعيـا ا اجلثَّامةُ  من أمِر ذي بدواٍت مـا تزالُ له )١( اللُّبدب

* * * 
 مالي في هذا األمر َدَرٌك: وقولهم

الدرك عند : قال الفراء. ٍة مضر، وال دفعما يل فيه منفعةٌ: معناه: قال أبو بكر
: يقال. راقي الدلو ليمنع املاء من أن يصيب الرشاء ِقنٍب يشد يف عحبلُ: العرب

. ائك دركا، أي اجعل يف عراقي الدلو حبال يدفع ضرر املاء عن الرشاءشاجعل يف ِر
 وال مايل فيه مرقى: ٌكرمايل يف هذا األمر د: معىن قوهلم: )٢(وقال بعض الناس

. )٣(ني ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن النارإنَّ املُناِفِق: مصعٌد، من قول اهللا عز وجل
وقال عبد اهللا بن مسعود يف قوله . أسفل درج النار: الدرك: ويقال. املرقاة: فالدرك
  من حديٍديف توابيت: معناه، إنَّ املُناِفِقني ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن النار: عز وجل

ال هلااليت ال أقف: واملبهمة. عليهمبهمٍةم . 
* * * 

                                     
. الرأي اجليد الذي يبزل عن الصواب، أي الذي يشق عنه: والبزالء. ٥٢: للراعي، شعره) ١(

 . الالزم ملوضعه: واللبد. البليد الذي ال يتجه لشيء، أخذ من اجلثوم: واجلثامة
 .٢٧٢ الفاخر ههو املفضل بن سلمة يف كتاب) ٢(
 . ١٤٥آية : سورة النساء) ٣(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٣٩٠ 

 
 

 مت اجلزء األول من الكتاب الزاهر حبول اهللا 
 واحلمد هللا رب . وقوته وفضله ومعونته

 العاملني كثريا وصلى اهللا على سيدنا حممد نبيه
 .وسلم تسليما

 
 : يتلوه يف اجلزء الثاين إن شاء اهللا عز وجل

 .كما حتر: معناه:  فالن، قال أبو بكرمررمما ت: قوهلم
 د الطائي املهن بن سعيِد بنكتب احلسنيو

 يف شعبان سنة مثان وسبعني وثلثمائة
 واحلمد هللا رب العاملني كثري



 ٣٩٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ما ترمرم فالن: وقولهم
 :ما حترك، قال الكميت: معناه : قال أبو بكر

ااهلَذَى بالعسيب قَقَلْت مرمرت  منهن كلَّماستكاد العالُة اجللْ  
* * * 

  ذامًَّا الحسناُءَمَدْعلن َت: وقولهم
الرجل ذأمت : الذَّم، يقال: الذَّام: قال الفراء. لن تعدم ذما: معناه: قال أبو بكر

مي مبعىن، ِذرجل مذموم ومذءوم وم: ويقال. ماً، وذممته أذمه ذماً، وِذمته أذميه ذَمياًأْأذأمه ذَ
 : وقال حسان)١(دحوًراقَالَ اخرج ِمنها مذُْءوًما م :قال اهللا عزو جل

وأقـاموا حـىت انـبوا مجيعارـُّهم مذقَيف م  ومؤـام وكل
 :وأنشد أبو عبيدة

ت قطَّلَاجنَ افلم شاوةٌك إذ عيين عليهـا ِغتبعتهاعت نفسي أذمي
 :وأنشد الفراء

تمي نفسي الذَّ ذاِتوصالَ عافوتعجةُ النعـنــواربـين املم 
بى بنت مالك بن عمرو أول من تكلم ذا املثل ح: وقال أصحاب األخبار

ا مالك بن غسان، فخطبها إىل أبيها، العدوانية وكانت من أمجل النساء، فسمع جبماهل
 : وحكّمه يف مهرها، وسأله تعجيلها، فلما عزم قالت أمها لتباعها

إنّ لنا عند املالمسة رشفيها هنةٌةٌح فإذا أردتن إدخاهلا على زوجها فطي ،بها مبا ن
 . يف أصدافها

 :  قيل له تطييبها، فلما أصبحنفلْ زوجها فأغْهنفلما كان الوقت أعجلُ
. لة قطُّ، لوال رحية أنكرالَّيما رأيت كال:  البارحة؟ فقال)٢(كتكيف رأيت طروقَ

اً:  كالمه، فقالتفسمعتلن تعدم احلسناء ذام .فأرتها مثاللَس. 
 

                                     
 .١٨آية : سورة األعراف) ١(
ف ويقال للمتزوج كي): طرق(قال الزخمشري يف األساس . الناقة يطرقها الفحل: الطروقة) ٢(

 .طروقتك



الزاهر يف معاين كلمات الناس٣٩٦ 

  َطْعٌم فالٌنما يفعُل ِلليَس: وقولهم
 :)١(عرليس له لذَّة، وال منـزلة يف القلب، قال الشا: معناه: قال أبو بكر

وأجتزي احوأغتبق املـاء القَـر  إذا الزلَِّج ذا طَادزأمسى للم ِمع
 :)٢(البخيل، قال الشاعر: ذا منـزلة من القلب، واملزجل: معناه
أال منهلا طعمشـقاها وال حتيا حياةً فينقضي لنفس ال متوت  
 .هلا حالوة ومنـزلة من القلب: معناه

* * * 
  بحربإئذنوا: وقولهم

قد أذن الرجل يأذن إذناً، : يقال. معناه اعلموا ذلك وتيقنوه وامسعوه: قال أبو بكر
فَأْذَنوا : إذا مسع وعلم، وقد آذنته للصالة، إذا أعلمته حضورها، قـال اهللا تعاىل ذكره

 .)٣( اللَِّه ورسوِلِهِمنِبحرٍب 
قال عدى . فأعلموا غريكم: ادنوا، أرفآِذ: ومن قرأ. هفاعلموا ذلك وامسعو: معناه
 :بن زيد

ـُّ   وأَذَنْـي يف سـماٍعمهِّ إن نْد بـدلْـلَّعها القـلب تأي
 ٍدد من ما أنا((: قال النيب . اللهو واللعب: دناالستماع والعلم، والد: فاألذن

وال الدميند ((
)٤(

  . 
 . )٥( )) لقرآن باى لنيب يتغنِه اهللا لشيء كإذِننَِذأَ ما((: وقال 
قد تغنى، : يقال. ما استمع اهللا لشيء كاستماعه لنيب جيهر بالقرآن: فمعناه

ليس منـا من مل يتغن :))  قـال النيب. نى، إذا استغىنغإذا جهر، وقـد ت

                                     
. أي فأكف عنه: فأنتهى مبكان، واجتزى: وفيه. ٢/١٢٧ديوان اهلذليني : أبو خراش اهلذيل) ١(

 .البخيل، والذي ليس بتام احلزم: واملزجل
 .العناء بدل شقاها:  وفيه٣٤٠الصبح املنري . أعشى مهدان) ٢(
 .٢٧٩آية : سورة البقرة) ٣(
 .٢٩٠ احلديث تأويل خمتلف: وينظر. ١/٤٠غريب احلديث ) ٤(
 .١/٣٢الفائق . ٢/١٣٨غريب احلديث ) ٥(



 ٣٩٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

))بالقرآن
انيا، إذا غ تيا، وتغانيت تغنقد تغنيت: يقال.  بهمن مل يستغِن: ، فمعناه)١(
 :)٢(ت، قال األعشىاستغني

 نـغ الت طـويلَنـاِخاملُ عفـيف ا بالعراِقا زمـًنامـرًء وكنـت
 :)٣(وقال اآلخر

 ـنا أشـدُّ تغانيات إذا ِمونـحن ه حيات عـن أخيِهـينالنـا غَِك
 .أشد استغناء: معناه

* * * 
 تًةْغ َبجاءنا فالٌن: وقولهم

العرب : وقال: الفجأة: البغتة:  قال أبو عبيدة.جاءنا فجأة: معناه: قال أبو بكر
فَأَخذْناهم بغتةً وهم ال : تة، قال اهللا عز وجلبغتاً وغتين بغببغتين األمر ي: تقول

 : يف حذف اهلاء)٥(، وأنشد أبو عبيدة )٤( يشعرونَ
فبانوا كذا ببينهمتاً ومل أخشغ  فْوأفظع شيء حني يجؤكالب غ٦(ت( 

* * * 
 ُت إلى فالن بكذا وآذاْبقد تسبَّ: وقولهم

والسبب عند العرب كل شيء جر مودة . قد توصلت: معناه: قال أبو بكر
أهنم يسمون احلبل سببا، إذا كان مشدودا يف شيء جيذبه، فإذا : واألصل يف هذا. وصلة

 :)٧(مل يكن مشدودا يف شيء جيذبه مل يقل له سبب، قال لبيد
من نـو بل ما تذكَّرارأَ وقد نوتقطَّتهاعـت أسبـاهبـا وِرمـام 

                                     
 .٢/١٤٢غريب احلديث ) ١(
 .٢٢ديوانه ) ٢(
ونسب إىل املغرية بن حبناء، واألعشى، ونصيب األصغر، . ٩٠: عبد اهللا بن معاوية، شعره) ٣(

 .٩٢وسيار بن هبرية، واألبريد الرياحي، ينظر ختريج ذلك يف شعر عبد اهللا بن معاوية 
 .٩٥آية : رة األعرافسو) ٤(
 .١/٣١٩جماز القرآن ) ٥(
 .ولكنهم بانوا ومل أدر بغتة: وفيه. ٧٨٧ليزيد بن ضبة، كما يف الكامل ) ٦(
 .احلبال اليت أخلقت حىت كادت تتقطع: والرمام. ٣٠١ديوانه ) ٧(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٣٩٨ 

 :)١(وقال اآلخر
  مـبني سـبٌبمِنيٍةــلِّ كُِل وقـال الشامتون هـوى زيـاٌد

من كَانَ يظُنُّ أَن لَّن ينصره اللَّه ِفي الدُّنيا واآلِخرِة : وقال اهللا عز وجل
: احلبل، وقال الفراء: السبب: قال الفراء وأبو عبيدة. )٢(لَى السماِءفَلْيمدد ِبسبٍب إ

بة فليشدد يف مساء بيته حبال، مث لَمعىن اآلية من كان يظن أن لن ينصر اهللا حممدا بالغ
 إذا فعل فَلْينظُر هلْ يذِْهبن كَيده اختنـاقا، ثُم لْيقْطَع: ليختنق به، فذلك قوله

 . مث ليقطع السبب:مث ليقطعه، أي: ويف قراءة عبد اهللا: قال الفراء. غيظهذلك 
. له وأن لن يرزقه من كان يظن أن لن يصنع اهللا: معىن اآلية: قال أبو عبيدة

: وقال. من نصرين نصره اهللا: وقف أعرايب يسأل الناس يف املسجد اجلامع، فقال: وقال
 :)٣(ا وعمها، قال الشاعرهادقد نصر املطر أرض بين فالن، إذا ج: يقال

إذا انسلخالش هردعى احلرامبالد متيٍم  فووانص ِر عاِمري أرض 
 :)٤(وقال اآلخر

  قائِلفأنصـت عـين بعده كلَّ  الذي أجرى علّي بنصرهأبوِك
*** 

 .ّيِرداِة َطرُق الَغَش: وقولهم في النداء على الباقّالء
 تقْرش: يقال. الغداة والتِقطَب الغداة، أي ما قُِطع عطْقَ: معناه: قال أبو بكر
نذُشاة شرقاء، إذا كانت مقطوعة اُأل: ويقال. هاالتمرة، إذا قطعت. 

*** 
 .يا باقالء حاّرًا: داء على الباقالءفي النِّ: وقولهم
يا باقالء : قاليا باقالء حاراً، ويا باقالء حار فمن : فيه وجهان: قال أبو بكر

فحذف الفعل لداللة املعىن عليه، كما قال يا هؤالء اشتروا باقالء حارا : ارا، أرادح
                                     

 .ظاهر: هلك، ومبني: اسم النابغة، وهوى: وزياد. ٢٦٣النابغة الذبياين، ديوانه ) ١(
 .١٥آية : رة احلجسو) ٢(
 .٨٨: الراعي النمريي، شعره) ٣(
وأسكت بدل :  وفيه١٤١ق / ٣الراعي النمريي أيضاً، من الميته يف منتهى الطلب ) ٤(

 .والبيت أخل به شعره املطبوع. فأنصت



 ٣٩٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(الشاعر
سب من رآين حي اخلطِوقريبمقـي ـِّي بقـيِدولسـت  دا أن
 :ٌد بقيد، فحذف الفعل لداللة املعىن عليه، وأنشد الفراءأين مقي: أراد
موثَب أتيت فَ قاًعبد اهللا والِقدسعيداً ذا اخليانِةالَّه والغ ِرد 

يا هؤالء، هذا باقالء حار، فحذف هذا لداللة : ، أراديا باقالء حار: ومن قال
  :)٢(املعىن عليه، كما قال الشاعر

 املعلَّفيبُّمسـعنا بـه واألرحـ الذي كنت مرةًيُّأأنت اهلالِل
 :وأنشد الفراء. وهذا األرحيب: أراد

فبعثتِحبُّ  هلا اذهيب جارييت فقلت٣(ـِك هائمـاً خمبوالقـويل م( 
 .قويل هذا ٌمِحبِك، فأضمر هذا: أراد

* * * 
 ِه بنفِسهو يجوُد: وقولهم

ه  إىل فالنة، وإنإنّ فالنا ليجاد: يسوق بنفسه، من قوهلم: معناه: قال أبو بكر
ليأيِه إىل حتِفجاد ،:٤(ساق إليهما، قال لبيد ي(: 
ومباباِتجالنُِّفعـاِط  الكـرىـوٍد مـن ص ـمِق املُِقردص ْلتذَب 

وجمود من صبابات معىن : سبق إىل صبابات الكرى، وقال األصمعي: معناه
 .قد صبت عليه صبابات الكرى صباً من جود املطر، وهو الكثري منه: الكرى

 قد َدوَّْخُت البالد: وقولهم
ين خوقد د: من قول العرب. لتها بكثرة وطئي إياهاقد ذل: معناه: قال أبو بكر

  :)٥(ب بن علسقال املسي. قد دخت هلذا األمر، أي ذُللت له: ويقال. ينللَاحلر إذا ذَّ
 وإن سـاءكم ذاكُـم فاغضبوا  فـدوخوا عبـيداً ألربـابكم
                                     

 .٧٢املعمرون : كما يف) حنظلة بن الشرقي(أبو الطمحان القيين ) ١(
 .انه، وليس يف ديو٢٣٣محيد يف الصاحيب ) ٢(
 .، وليس يف شعره٢/٢٩١مجيل يف الزاهر ) ٣(
 .الوسادة والطنفسة فوق الرحل: مثلثة النون. والنمرقة. البقية: والصبابة. ١٨١ديوانه ) ٤(
 .فذخيوا، وهي أيضا مبعىن ذلوا:  وفيه٣٤٩الصبح املنري ) ٥(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٠٠ 

* * * 
 )١(ريحِة َجيُِّد الَقفالٌن: وقولهم

ها  بئرا واقترحتتحرقد قَ: من قول العرب.  االستخراججيد: معناه: قال أبو بكر
ُا يف موضع ال خيرج منه املاء، قال الشاعرإذا حفر: 

دوـٍَّة مسـتود  )٢( معينهبـن مل يقْـرح تـنائف  ـاٍع رذَيـاهتُوي
 : املـاء اجلاري الطاهر، قال اهللا عز وجل: واملعني. مل يستخرج ـن:معناه
ِْعٍنيٍس ِمِبكَأن م)٣( . 

 .اخلمر: املعني: وقال املفسرون. اجلاري الطاهر: املعني: قال أبو عبيدة
* * * 
 فالن َضِجٌر: وقولهم

، إذا كان ضيقا، ٌرج ضمكانٌ: ضيق النفس، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر
قال دريدبن الص ٤(ة م(:  
ـّا تمِس يف جـدٍث مف   ضجِركٍة مـن األرواِحـهسمب  قـيماًإم

* * * 
  باإليابرضيُت من الغنيمِة: وقولهم

قد : ويقال. با، إذا رجعووب أَآب يؤ: بالرجوع، من قوهلم: معناه: قال أبو بكر
تأوبين دابائي، إذا راجعين، واألو :٥(اع، قال الشاعرالرج(: 

ـً  تربمى إذا غَ أخي احلُ كرسرسٌّ   منـها عقابيلُـهبا تـأويوم
 :)٦(وقال امرؤ القيس

يف اآلفـاق حىتوقـد نقَّـب ت  مـن الغنيمة باإليابر ضـيت 
                                     

 .٢١٥الفاخر ) ١(
 .٢١٥بال عزو يف الفاخر ) ٢(
 .١٨آية : سورة الواقعة) ٣(
 ).ضجر(اللسان ) ٤(
 .بقايا املرض: والعقابيل. مل أقف عليه) ٥(
 .٩٩ديوانه ) ٦(



 ٤٠١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

* * * 
  حارٌّيا باقالُء: وقولـه في الصياح بصاحب الباقالء أيضا

فترفع الباقالء؛ يا باقالء حار، : أن تقول: أحدهن: فيه مخسة أوجه: قال أبو بكر
، والنداء يا باقالُء يا حار:  كأنك قلت،النداءى مفرد، وترفع احلار على جتديد ألنه مناد

قد رحبت : يف اللفظ واقع على الباقالء، وهو يف احلقيقة لصاحبه، كما تقول العرب
ف ِرقد خسر أصحاب التجارة، فلما ع: ك، معناهترت جتارِس، وقد خك ودنانريكدرامهُ

 .)١(فَما رِبحت تجارتهم:  اهللا عز وجلاملعىن جاز االختصار، قال
ليل ينام فيه، وماء : ، معناه كامتٌ، وسٌر، وماء دافٌق نائٌمليلٌ: ومنه قول العرب

 :مدفوق، وسر مكتوم، فلما عِرف املعىن صرف إىل هذا اللفظ، قال الشاعر
هـمدم أمِس سيتلْتإن الـذين قَ

من مائِةأدُّوا اليت نقصت سبعني  
م ناماكُم عـن ليِلهال حتسبوا ليلَ 

 )٢(اماا بالعدل حكَّمث ابعثوا حكًم
 :)٣(وقال اآلخر

 وإن كـان بدراً ظلمةُ ابن جمِير  ـارهم ظمآن أعمى وليلهم
 يا رجالً: يا باقالء حاراً، فتنصبهما على مثل قول العرب: أن تقول: والوجه الثاين

 .صوبة إذا نوديت نصبت هي ونعتها، ألهنما يشبهان باملضافوكل نكرة من. ا أقبلظريفً
يا باقالُء احلار، فترفع الباقالء ألنه منادي مفرد، واحلار : أن تقول: والوجه الثالث

 ثُيا فاسق اخلبي: )٤(نعته، وذلك أن النكرة إذا نوديت صـارت معرفة، أجاز الفراء
 .لِْبأقْ

 احلار أقبل، فترفع الباقالء ألنه منادي مفرد، ُءاقاليا ب: أن تقول: والوجه الرابع
وتنصب احلار ألنه ال يحن فيه ياءس. 
 أقبل، فتنصبهما على أهنما اسم واحد يا باقالَء احلار: أن تقول: والوجه اخلامس

                                     
 .١٦آية : سورة البقرة) ١(
 .١٢٧بال عزو يف األضداد ) ٢(
 .آخر ليلة من الشهر: وابن مجري. ١١٥: ابن امحر، وشعره) ٣(
 .١٣٧ - ١/١٣٥شرح الكافية : ينظر) ٤(
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جعلتهما العرب مبنـزلة احلرف :  أقبل، وقال الظريفيا زيد: أُلزما الفتح، أجاز الفراء
 :أنشدالواحد، و
فما كعبمامةَ بن وابن ىعد س  بأجـودمنك ١( اجلوادا يا عمر( 

 إذا شددا قُِصرا، وإذا خففا مدا، فمن قصرمها ىزِعر واِملىاقلّالب: وقال الفراء
مها كتبهما باأللفكتبهما بالياء، ومن مد. 

* * * 
  المتاَعقد انتقيُت: وقولهم

قد انتقيت : وهو مبنـزلة قوهلم.  وخيارههخمقد أخذت : معناه: قال أبو بكر
والن ،هالعظم، إذا أخرجت ِنقْيا، فيقولونوالعرب تسمي اخليار خمَّ. املخ: قي :هؤالء مخ 

اء اليت فَجى بالعحضأن ي :))هنى رسول اهللا : وجاء يف احلديث. القوم، أي خيارهم
ال تقَنى، وأن يضىحباألع قَ الِبضن واألذنر ((

، اليت ىنقاليت ال ت: فمعىن قوله. )٢(
ية، إذا كانت ذات مخ، قال ِقنناقة م: زاهلا، وهو املخ، يقال من هٌيقْليس هلا ِن
 :)٣(الشاعر

  منِقـيٍة ومـن أكباِدمـن حلـِم  ا هلمووشهم فَحاموا على أضياِف
 :)٤(وقال الراجز

األيـامىإنَّ القـبور تنـكح   اليـتامى األرامـلَسـوةَالن  
 المـى ال تنـقى لـه ساملـرُء

: : ومعىن قوله. عظم األصبع: المىوالس. يقْال يوجد ا ِن: ىفمعىن ال تنق
 : املكسور القرن، قال سعيد بن املسيب: القرن، واألذن: األعضب

قصم، إذا انكسر القرن اخلارجي فهو أ:  وقال أبو زيد،هو النصف فما فوقه
 . ماء، وإذا انكسر الداخل فهو أعضب، واألنثى عضباءصواألنثى قَ

وقد يكون العض١( يف األذن، إالّ أنه يف القرن أكثر، قال الشاعرب(: 
                                     

 .١١٨جلرير، ديوانه ) ١(
 .٢٠٩، ٢/٢٠٧ريب احلديث هو حديث يف غ) ٢(
 ...من شط مثقية.. حجزوا على :  وفيه١٠٠األعشى، ديوانه ) ٣(
 .والصبية األصاغر: وروايته. قالت القرشية: وفيه. ٣٦االشتقاق ) ٤(
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  األعضِبِنر مثل قَتركت هوازنَ  هايوف غُدوُّها ورواح السُّإنَّ
خرج : قال األمحر. ى ومقْصواملشقوقة األذن، ويقال للذكر مقْص: واءصوالقَ

 .أعشى وعشواء: أقصى، كما يقال: الذكر على غري قياس، ولو خرج على القياس لقيل
* * * 

 ا بجائزٍة فالًنلطاُن السُّقد أجاَز: وقولهم
 الرجلُ الرجلَ ماء، وجييزه ليذهب لوجهه، يعطأصل اجلائزة أن ي: قال أبو بكر

أجزين، أي اعطين ماء حىت أذهب لوجهي، وأجوز : فيقول الرجل إذا ورد املاء لقيم املاء
 : حىت مسوا العطية جائزة، قال الراجز،عنك، مث كثر هذا يف كالمهم

 )٢(وازي وأقلَّ حبسي جنِسأح  يـا قيم املاء فـدتك نفسي
 :)٣(وقال اآلخر

وقالوا فَقَيماملاِءٌم قي ِج فاستز  بـادإنَّةَع املس تِرـجيزعلى قُت  
*** 

 ِسْفُف النَّفالن َظِل: وقولهم
 .ممتنع من أن يأيت أمراً دِنياً يدنسه ويؤثر فيه: معناه: قال أبو بكر

 :)٤(، إذا مل تؤد أثراً، قال الشاعرةأرض ظَِلفَ: يقال
  بالكُراِعكمـا ظُِلف الوسـيقةُ ضي ِعرـِلف عـن الشعراِءظْأمل أَ

: فيقول. يقة مل يتبني هلا فيه أثرِسينقاد، فإذا سيقت فيه وأنف من احلَرة : اعرالكُ
 .أمنع الشعراء من أن يؤثروا يف عرضي، كما متنع هذه الوسيقة من أن يؤثر فيها

* * * 
                                     = 

وجيور النصب يف . الكسري القرن: واألعضب). قباوة (٩٠) صاحلاين (٢٨ديوانه . األخطل) ١(
 .فيةغدوها ورواحها على البدل أو الظر

 ).جوز(، وأساس البالغة ٢٤٤بال عزو يف الفاخر ) ٢(
 .على ناحية وحرف: وعلى قتر. ٧٣ديوانه . القطامي) ٣(
وما اثبتناه . على الشعراء: ويف األصل). كرع، ظلف(عوف بن االحوص كما يف اللسان ) ٤(

 .ل.من ك
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 ٍسْأ َرُةَلَآإّنما هم َأ: وقولهم
 رأس لكان كافيا ِلعددهم قليل، فكأهنم لو اجتمعوا على أكْ: معناه: قال أبو بكر

لة بفتح الكاف، مجع كَة تلحن يف هذا، فتسكِّن الكاف منه، والصواب أَوالعام. هلم
ة لَمة وكافرون، وكامل وكَرفَكافر وكَ: آكل وأَكَلَة وآكلون، كما يقال: ويقال. آكل

 .وكاملون
* * * 

  البلِدُةَضْيفالن َب: وقولهم
فإذا مدح . هذا حرف من األضداد؛ يكون مدحا، ويكون ذما: قال أبو بكر

. ل قولهبقْ إليه، ويمعجتواحد البلد، الذي ي: هو بيضة البلد، أريد به: لرجل فقيلا
 -رضي اهللا عنه- يل علتأنشدنا أبو العباس المرأة ترثي عمرو بن عبد ود، وتذكر ق

 :إياه
ِه قاتِل غريمرٍو علو كان قاتلُ

قاتلَ  لكنال   مـن    ه  عاببـه ي
 بكيتهما أقام يف اجلسِد الروح 

)١( البلِد  بيضةَ  ا قدًمي  ى عدي وكان 

ه مبرتلة البيضة اليت  ل هو بيضة البلد، أرادوا هو منفرد ال ناصر:فإذا ذُم الرجل فقيل
 :قال امرأة ترثي بنني هلا. يقوم عنها الظليم، ويتركها منفردة ال خري فيها، وال منفعة

هلفي عليهم لقد أصبحتبعد هم
قـد كنتقبل منـاياه ممبغ ٍةطَب 

 مِد والك واألحزاِنكثرية اهلم
  البلَِد كبيضِة مفردةًصرتو

  :)٢(وقال اآلخر
  البلِد فأنتم بيضةُوابنا نـزاٍر   لكم نسباً مل تعرفضاعةُتأىب قُ

* * * 
 فالن يسطو بفالن: وقولهم

كَادونَ يسطُونَ ِبالَِّذين ي: قال اهللا عز وجل. يبطش به: معناه: قال أبو بكر

                                     
 .٧٧والبيتان يف األضداد ) ١(
 . ترضىأن:  وفيه٦٤: شعره: الراعي النمريي) ٢(
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 :)٢(وقال الشاعر. يبطشون: ، معناه)١(يتلُونَ علَيِهم آياِتنا
ألعفو فلئن عفوتالًلَن ج  ولئن سطوتألوهن ع يمظْن 

*** 
 ٌك فاِترجٌل: وقولهم

 ن غارا فيقتله، أو يكم رجالًأن يأيت الرجلُ:  يف اللغةِكتأصل الفَ: وقال أبو بكر
 حىت جعلوا كل من هجم ،له يف شجرة أو على جبل حىت يقتله غافال، فكان هذا أصله

 :-نييحصاحب ذات الن-قال خوات . على األمور العظام فاتكا
حت على النفشديِنها والفَ   كفّا شحيحةًِنيـمعـلى ستمن فعاليتك  
 .)٣( )) مؤمٌنكِتفْي، ال كت الفَقيد اإلميانُ((: وقال النيب 

 فيه أمرمها، مث ىفَخأن خيدع الرجل الرجلَ حىت خيرجه إىل موضع ي: يلةُوالِغ
 .أن يؤمن الرجل الرجلَ مث يقتله: ردوالغ. يقتله

* * * 
 ا فالًنلحا اُهللا: وقولهم

واً، إذا  حلوه العود أحلُتوحلَ: من قوهلم. قَشره اهللا وأهلكه: معناه: قال أبو بكر
وحيكى عن . ، إذا استقصى عليهاًء وِحلالحاةًالحى فالن فالنا م: ويقال. قشرته

 كل تلَِعاملباغضة واملالومة، مث كثر ذلك حىت ج: أصل املالحاة: األصمعي أنه قال
 : مالحاة، وأنشد؛ممانعة ومدافعة

ِتوالحالراعـي عن د هاوِرر  خمـاض٤(هاوِرها إالّ صفايـا خ( 
 :وقال آخر

اساً كما تملْحلوت شى العصاح  ي اً لو أنَّ السبسبي لَِمد٥(ميد( 
 :)١(وقال حسان بن ثابت

                                     
 .٧٢آية : سورة احلج) ١(
 .٢٠٣) م(احلرث بن وعلة الذهلي، كما يف شرح ديوان احلماسة ) ٢(
 .٣/٣٠٢غريب احلديث ) ٣(
 .٢٧١أليب النجم، كما يف الفاخر ) ٤(
 ).حلا(بال عزو يف اللسان ) ٥(
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ـٌث أو لَ  ـناملَ إن أَولَّيهـا املـالمـةَن غإذا مـا كـان ماءح 
ائها، أي ح العصا وِلال تدخل بني: يقال يف مثٍَل. رشالِق:  يف غري هذالحاُءوالِّ

 .هاقشر
* * * 
  بفالٍنناهيَك: وقولهم

قد نِهي الرجل من اللحم وأهنى، إذا : كافيك به، من قوهلم: معناه: قال أبو بكر
 :اكتفى منه وشبع، قال الشاعر

 )٢(ِبر وعن ش عن أكٍلنَوينه  ميشـون دسـماً حـول قُبتـه
 :وقال اآلخر. تفونكْبعون ويشي: فمعىن ينهون

 )٣(كرتشهواِك مأـى ولكن   لو كان ما واحداً هواِك لقد
 ما، ومررت برجال  به، ومررت برجلني كفاكمررت برجل كفاك: ويقال

كفاك م، ومررت بامرأة كفاك ا، ومررت بامرأتني كفاك ما، ومررت بنسوة 
ن، فال ت ثَكفاكثْ)كفاك(ي نه، ألنه فعل للباء، وال جتمعه، وال تؤن. 

* * * 
  فالناُدُصْرفالن َي: وقولهم

. الطريق: صاد عند العربر واِملدصرواملَ. يقعد له على طريقه: معناه: قال أبو بكر
اقعدوا هلم على : معناه: وقال الفراء. )٤(واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد: قال اهللا تعاىل

. لبالطريق: فمعناه. )٥(لَِبالِْمرصاِدإنَّ ربك : وقال تعاىل. طريقهم إىل البيت احلرام
  :)٦(وقال عدي بن زيد

 ـِدصروإنّ املنايـا للـرجال مب   من لذَّة الفـىت إنّ اجلهلَلَأعاِذ
                                     = 

 .القتال: واملغث. ٧٢ديوانه ) ١(
 .٢١٧بال عزو يف الفاخر ) ٢(
 .٢١٧ بال عزو يف الفاخر) ٣(
 .٤آية : سورة التوبة) ٤(
 .١٣آية : سورة الفجر) ٥(
 .ذلة الفيت: وفيه. ١٠٣ديوانه ) ٦(
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 :)١(وقال اآلخر
ولقد علمتةَ   سواه وما علمتللفـىت باملرصـِدأنَّ املنـي  

* * * 
  ما عند فالنُتْزقد ُر: وقولهم

 سنها الكُبلَ وطَيصف البقر-قال أبو النجم . قد طلبته وأردته: معناه: قال أبو بكر
من احلر-: 
إذ رالكُِتاز نها إىل قعوِرس  الالِفِتقَوات روِرـحها مـن ح 
 :ريح حارة ب بالليل، والسموم :واحلرور. الكنس الظِّلَّ يف قهور طلبت: يعين
 وال الظِّلُّ وال : ب بالليل والنهار، قال اهللا تعاىلالسموم : ويقال. ب بالنهار

وراحلَر)٢(. 
 . )٣(ووقَانا عذَاب السموم: وقال تعاىل
 :وقال الشاعر

موٍممن سا نفْ كـأنـاٍرـخ   ـفَسعها ظهـريةٌت٤(اُء غــر( 
 ُت الرجَلْينََّأقد َت: وقولهم

 آنيت: يقال. وتأخرت يف أمره، ومل أعجلقد انتظرته، : معناه: قال أبو بكر
رتعشائي إذا أخ٥(، قال الشاعره(: 

 أو الشعـرى فطـال يب األنـاُء  يلـه إىل سوآنيـت العشـاَء
 :)٦(قال ابن مقبل. أَينٌّ  لبطئٌ فالٍن خريإنَّ: ويقال
  من جيالنَ أو هجِرمثل املخاريِف   أنيـاً بعـد تضحيٍةنمث احتملْ

                                     
 .وليس يف ديوانه. ١/٢٥٣عامر بن الطفيل يف جماز القرآن ) ١(
 .٢١آية : سورة فاطر) ٢(
 .٢٧آية : سورة الطور) ٣(
 .٢/١٥٤بال عزو يف جماز القرآن ) ٤(
 .جنمان يطلعان يف الشتاء يف آخر الليل: الشعرىوسهيل و. ٩٨ديوانه . احلطيئة) ٥(
قوم من أبناء : وجيالن. مجع خمرف وخمرفة، وهو بستان النخيل: واملخاريف. ٩٢ديوانه ) ٦(

: ينظر. (مدينة البحرين: وهجر. فارس، نـزلوا بطرف من البحرين، فزرعوا وأقاموا هناك
 ).جيالن: معجم البلدان
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 :وقال اآلخر
وِحال يكمن كرٍميشن فْ نةٌـر 

هفـإذا نبـا فارفق به وتـأن 
 ينبو الفـىت وهو اجلواداخلضرم  

له الطِّحـىت يعود باع  ١(األكرم( 
* * *  
 فالن َيُؤمُّ القوم: وقولهم

 القوم، إذا فالن أمام:  من األمام، يقالذَأُِخ. يتقدمهم: معناه: قال أبو بكر
: واإلمام ينقسم على أقسام. املتقدم هلم: فالن إمام القوم، معناه: وكذلك قوهلم. تقدمهم

الكتاب، : ويكون. إمام املسلمني: رئيساً، كقوهلم: ويكون اإلمام. املتقدم: يكون اإلمام
 .)٢( يوم ندعو كُلَّ أُناٍس ِبإماِمِهم:كقوله تعاىل

وإنهما لَِبإماٍم :  به، كقوله تعاىلمؤتالذي يالطريق الواضح : ويكون اإلمام
. وإنّ إبراهيم ولوطاً عليهما السالم لَِبطَريق واضح: معناه: ، قال أبو العباس)٣( مُِّبٍني

 :)٤(املثال، قال الشاعر: ويكون اإلمام
 ا جمـد احلياة عـلى إمـاِمـونب   وأبـو أبيــِههأبـوه قبـلَ
 :)٥(، وقال لبيدعلى مثال: معناه
من مشٍرعنس هلم آباؤ تمه  ـَّةٌ وإمـام  هاولكـلِّ قـوم سن

 اوية في الزَّقعد فالٌن: وقولهم
ها واجتماعها واحنرافها عن حال ِض لتقب؛إمنا مسيت الزاوية زاويةً: قال أبو بكر

.  واجتمعوا القوم بعضهم إىل بعض، إذا انضم بعضهم إىل بعضىانـزو: يقال. احلائط
وانـز؛ اجللدة يف النار إذاِتواجتمعت وتقب ضت. 

زِويت يل األرض، ((: النيب : قال. ٍضبقَنـزواء إال باجتماع مع توال يكون اال

                                     
 .٢٧٢بال عزو يف الفاخر ) ١(
 .٧١آية : سورة اإلسراء) ٢(
 .٧٩آية : سورة احلجر) ٣(
 .١٦٥النابغة الذبياين، ديوانه ) ٤(
 .٣٢٠والبيت يف ديوانه ) ٥(
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إنّ ((: ، قال النيب )١( )) يل منهايِوريت مشارقها ومغارهبا، وسيبلغ ملك أميت ما زفأُ
))امةخي من النُِّوـزنياملسجد لَ

 : قال األعشى.  جيتمع وينقبض من كراهيته هلا:أي. )٢(
يزيـديغـض دوين كأمنّا الطرف  
  ما انزوى من بني عينيكطْفال ينبِس

 املـحاجم زوى بني عينيه عـلى 
ـين إالّ وأنفُقَلْوال تراِغـك ـم 

* * * 
 ُقَم أْحفالٌن: وقولهم

. اخلمر: ، واحلمق عند العربِقم أُخذ من احلَ.متغير العقل: معناه: قال أبو بكر
ال جتالسوا : -يف وصيته ألوالده-قال أكثم بن صيفي : قال أبو جعفر أمحد بن عبيد

 إذا شرب اخلمر، واحتج  الرجلُقمقد ح: يقال. على اخلمر: يريد. السفهاء على احلمق
 :)٣(بقول النمر بن تولب 

 ـِهخِت مـن أُقمـانَ لُ بنـميقَلُ
ـَّةَ ـَّق فـاستحعشي  تنـض مح

 لـه وابنمـا أخٍتوكـان ابن  
 لمـاظْ معهـا مـه فجـاَءإلي

وذلك أن أخت لقمان بن عاد كانت تكره أن ال . شرب اخلمر: فمعىن محق
له ولد، وكانت زوجته ال تأخذ عن الرجال، فلما  يكون ألخيها نسل، وحتب أن يكون

وجاءت إليه يف الظلمة، فوطئها، وهو يظن أهنا امرأته، شرب اخلمر وسكر، تزينت 
 وثالثني حرفا، ى يعقوب من أمساء اخلمر الالزمة هلا أربعةًكوح. فولدت لقيم بن لقمان

حيق، دامة، والردام، واملُاخلمر، والشمول، والقَرقَف، والعقار، والقهوة، واملُ: وهي
ة، عشع والراح، والسبيئة، واملش والسالف،فة،يال، والساليت، والصهباء، واِجلرموالكُ
موس، واخلندريس، واحلاِنوالشخامية، واملُة، واملاِذية، والسة، واإلية، والعانيزِفسط، ن
ـّا، واملُرهج، والغيق، والفَبن زنديد، وأموالِق ـَّة، ب، واحلُمي صطار، واخلَمطَة، واخلَل

قة، واخلُرتطومواملع. 
قُلْ :اإلمث من أمساء اخلمر، واحتج بقول اهللا عز وجل: وقال غري يعقوب

                                     
 .٣ / ١غريب احلديث ) ١(
 .٤ / ١غريب احلديث ) ٢(
 .١٠٦: شعره) ٣(
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ِر احلَقيِبغ يغوالْب واإلثْم طَنا با ومهِمن را ظَهم اِحشالفَو يبر مرا حمإن )١(. 
 :فاإلمث هو اخلمر، واحتج بقول الشاعر: قال
اإلمث حىت ضلّ عقليشربت   اإلمثُكـذاك ِهذْ ي٢( بالعقولب( 

 :وأنشدنا رجل يف جملس أيب العباس
 )٣(ستعارا بيننـا مكتوتـرى املُ  هاراً بالصُّواع ِجنشـرب اإلمثَ

الصواع: واع فيه غري قول، يقالالص :املكُّ: ويقال. هالةِجالطِّرالذي ،وك الفارسي 
يقال :  فيه قوالنكتواملُ. مللك فيهاإلناء الذي يشرب ا: الصواع: ويقال. يلتقي طرفاه

 .دراود، وهو الذي يسميه العوام البزمرالزماو: املتك: ويقال. جرتاُأل: املتك
 . )٤(كًَاوأَعتدت لَهن مت: وقرأ األعرج

ول مسيت اخلمر موالش.  قد فسرنا مل مسيت مخراً فيما مضى من الكتاب،واخلمر
 .  كعصفة الريح الشمالةًفَصع ألن هلا ؛ا

ومسيت .  ألهنا تشمل القوم برحيها، أى تعمهم برحيها؛إمنا مسيت مشوال: وقيل
 .فقَفْ من الربد وقَفقَرقد قَ:  ألن صاحبها يقرقف إذا شرا، يقال؛قرقفا

 ؛مسيت عقارا: وقال أبو عبيدة.  فيهتذَنِب ألهنا عاقرت الدنَّ الذي أُ؛ومسيت عقارا
 .  تعقر املاشية:قار، أيكأل بين فالن ع:  شارا، من قول العربرألهنا تعِق

قد أقهى عن الطعام وأقهم :  ألهنا تقَهي عن الطعام والشراب، يقال؛ومسيت قهوة
هِهعنه، إذا مل يشت .ومسيت منبذت فيه ألهنا دوامت الظرف الذي أُ؛دامةداما وم .

 .والرحيق من أمسائها
اخلالص من : الرحيق: وقال أبو عبيد.  ألهنا تضرب إىل السواد؛تايمومسيت كُ
 :الشراب، وأنشد

نللمـلوك إذا لقوهمىامـد   بقُحوا بكأِسـوا وسحيقهم الر 
                                     

 .٣٣آية : سورة األعراف) ١(
 .٨لبة الكميت ، وح٤/٨٧، وهنارية األرب ١٥٥بال عزو يف التذكرة احلمدونية ) ٢(
فقال أبو : ( نقال عن ابن األنباري، وفيه بعد ذكر البيت٣/١٩١بال عزو يف زاد املسري ) ٣(

 ).اخلمر، يف كالم العرب: ال أعرفه، وال أعرف اإلمث: العباس
 .٣١آية : سورة يوسف) ٤(
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صبغ أمحر، قال :  حلمرا، واجلريال عند العرب؛ومسيت اخلمر جرياال
 :)١(األعشى

 رياهلاها ِجتبلَس  الذبيِحكدِم   بابـلٌـقتع ممـا توسـبيئةٌ
: ويقال.  ملا شربناها صارت محرا يف وجوهنا:أي. سلبتها لوهنا األمحر: معناه
 .شربتها محراء وبلتها بيضاء:  سلبتها جرياهلا:معىن قوله

املشتراة، وأصلها مسبوءة فصرفت عن مفعولة إىل فعلية، كما قالوا : والسبيئة
اشتراء : ها، إذا اشتريتها، والسباء اخلمر أسبؤأتب س:النطيحة، وأصلها املنطوحة، يقال

 :)٢(اخلمر، قال لبيد
 ِختامها وفُض تحدِِ قٍُةـونأو ج   عاتٍقنكَ بكلِّ أدأغلى السباُء
 :)٣(وقال اآلخر

باكرتقبلَ   ذارٍع جـوٍنباٍءم بِسهلَ وقبلَباِح الص ِراِئ الطَِّوغ 
 :)٤(رق مزجها، قال الشاعراليت أُ: واملشعشعة

مشعفيهاـًعش إذا مـا املاُء  ة كـأنَّ احلُصـخينا خالطها س 
حارا، وذلك أن امللوك كانوا إذا شربوا اخلمر يف الشتاء صبوا : فمعىن سخينا
معىن قوله سخينا: ويقال. عليها املاء احلار :ازدانا سخاًءدعند شر  .ينا، ِحويروي ش

أول : واخلرطوم.  من عنب أبيضترِص اليت ع:هاءبوالص. املشحون اململوء: حنيوالش
 :)٥(ها، قال الشاعربنما ينـزل من اخلمر قبل أن يداس ِع

ٍرِضاأبـا حمن ي ِنزفرعي زناؤ ه  وماخلُ يشرِبن رطومي صبح مكَّراس

                                     
 .٢٣ديوانه ) ١(
 اخلابية املطلية بالقار، :اخلالص، واجلونة: الزق األغرب، والعاتق: ، واألدكن٣١٤ديوانه ) ٢(

 .طينها: كسر، وختامها: غرف منها، وفض: وقدحت
 .صوته: العظيم، ولغو الطائر: والذارع. ٢٦٠ثعلبة بن صعري يف شرح املفضليات ) ٣(
، ٦١٥، شرح القصائد التسع ٣٧٢عمرو بن كثلوم من معلقته، شرح القصائد السبع ) ٤(

 .٣٢١شرح القصائد العشر 
 .وأخلت به طبعة صادر). الصاوي (٣٧٣ ديوانه الفرزدق يف) ٥(
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 :)١(وقال اآلخر
 ـلُّ باخلرطومعبعد الرقـاد ت  ا إذا نبهتـهاـهتوكــأنَّ ريقَ

ق، بنوكذلك أم ز. رف لـه اشتقاقعاسم من أمساء اخلمر ال ي: جهيوالفَ
والغر٢(، قال الشاعرب(: 

 ِلذ العوا لوِماين قبلُحأال يا اصب
 ـةًي جيدِراًجهيأال يا اصبحاين فَ

  عاجـِلـةََبين من ز وداٍعوقبلَ 
 ِل احلق باِطف يكِس سحاٍبمباِء

 :)٣(وقال اآلخر
 بوا مثوداِحمـع الفتيـان إذ ص  غـربأَصطبح غربا فأَدعيين 

قال علقمة . منسوبة إىل حانة: واحلانيـة. منسوبة إىل قرية يقال هلا عانة: والعانية
 :)٤(بن عبدةا

  حـومةٌها حانيـاب أربلبعـِض  قها عت من األعناِب عزيٌزكأٌس
اليت حتوم يف : احلوم: ثوملوقال خالد بن ك. الكثرية: احلوم: وقال األصمعي

حنطة : القدمية، يقال: واخلندريس. اليت طال مكثها: واملعتقة.  تدور:السماء، أي
 شبِهت بالدابة الشموس، لٌثَهي م: قال يعقوب: والشموس. خندريس، إذا كانت قدمية

.  إذا شرا ألهنا تكسب صاحبها أرحييةً؛ت اخلمر راحاومسي.  براكبهاحوهي اليت جتم
قد رحت لكذا، وكذا : ويقال.  فالنا أرحيية، إذا هش للعطاء وخف لهتذَخقد أَ: يقال

  : )٥(أراح، وارحتت له أرتاح، قال الشاعر
 ت راحي يف الشباب وخايلوفقد  ـدُّ كلُّهاع مًت مـا القَيـتِقولَ

 ؛خاميةومسيت س. إذا كان لينا: عسل ماذي: يقال.  للينها؛ةيماِذومسيت اخلمر 
اليت قد : واخللَّة. املتغيرة الطعم: طةمواخلَ. خام، إذا كان لينايقالك شعر س. للينها أيضا

 .اروشدة اخلمر وس: ايمواحلُ. أخذت يف احلموضة
                                     

 .مل أقف عليه) ١(
 .نسبة إىل جيدر، موضع بالشام: وجيدرية. ٢١٦معبد بن شعبة يف ذيب األلفاظ ) ٢(
 .٢١٧خداش بن زهري يف ذيب األلفاظ ) ٣(
 .٦٨ديوانه ) ٤(
 .اخليالء: واخلال. ٣١٢اجلمنيح بن الطماح األسدي يف ذيب األلفاظ ) ٥(
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* * * 
  عليه السلطاُنَبِضقد َغ: وقولهم

. أن يكون مسى سلطانا، لتسلُّطه: أحدمها: يف السلطان قوالن: بو بكرقال أ
ـّه حجة من حجج اهللا على خلقه: والقول اآلخر قال . أن يكون مسى سلطانا، ألن

وما كَانَ لَه علَيِهم من : احلجة، قال اهللا عز وجل: السلطان عند العرب: الفراء
غضب السلطان وغضبت : ، يذكر ويؤنث، يقالالسلطان: وقال الفراء. )١(سلْطَاٍن

 : يف التذكري)٢(وقال الشاعر. قضت به عليك السلطان: السلطان، وحىت عن العرب
بعض اجلوِرأو ِخفْت لطانه من س  فـدعـه يـذُِفنإىل أوانــِهه  
 : يف التأنيث)٣(وقال اآلخر

اجأحجلوال امللك  وليس تنيله   مبا جالسلطانُِتن ـداِن منك ي 
.  ذهب إىل معىن احلجة،ثه ذهب إىل معىن الوجل، ومن أن،ر السلطانفمن ذكّ

 ،ثه ذهب إىل معىن الواحد، ومن أن،من ذكّر السلطان: وقال حممد بن يزيد البصري
سليط وسلطان، كما : هو مجع، وواحده سليط، يقال: ذهب إىل معىن اجلمع، وقال

 .عري وبعران، وقميص وقمصان، ومل يقل هذا غريهقفيز وقفزان، وب: يقال
* * * 
 ُعَتْر َيفالٌن: وقولهم

معىن : وقال أبو عبيدة. هو مخِصب ال يعدم شيئا يريده: معناه: قال أبو بكر
 يلهو :، معناه)٤(أَرِسلْه معنا غًَدا يرتع ويلْعب:  يلهو، وقال يف قوله عز وجل:يرتع
 .وينعم

يرتع من : وقال الفراء. يسعى وينبسط: معىن يرتع ويلعب: أيب عبيدةوقال غري 
القيد والرتثَلٌ تضربه العرب يف اخلصب: والرتعة. ةعوأول من قاله عمرو بن الصعق . م

 -دانم وهي قبيلة من ه-بن خويلد بن نفيل بن عمرو بن كالب، وكانت شاكٌر
                                     

 .٢١آية : سورة سبأ) ١(
 .٢٢١العماين يف املذكر واملؤنث البن االنباري ) ٢(
 .٢٢١ - ٢٢٠جحدر السعدي يف املذكر واملؤنث البن االنباري ) ٣(
 .١٢آية : سورة يوسف) ٤(
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وه وهو حنيف، فهرب من أيديهم، فبينما أسروه فأحسنوا إليه وروحوا عنه، وكانوا أسر
هو ِبقي من األرض، إذ اصطاد أرنباً فاشتواها، فإذا هو بذئب قد أقعى غري بعيد منه، 

 :ى، فقال عمرو عند ذلكفرمى إليه بقطعة من شوائه فأخذه وولَّ
لقـد أوعدين شـاكٌرتِش فخهايت 

ـَف اهللا بينـهاقبـائلُ   شـتى ألّ
 ـها  أنيس قليـٍل مبومـاٍةونـاٍر
رميـتة من شواِئ إليـه حناـز 

 ـهس رأ ينفضفولّى هبـا جذالنَ

ُس يف الصدر هاِج ذي مهدانَِبعومن ِش
هلا حفـوق املنـاكب ياِبٌفج س 

 ـساللون بـاِئ  أطلساين عليها تأ
سجاِل أُنم على  شي حفُ  وما حياًء

كما آب بالناملِغ ب هاملُـري خالس
 عمرو، خرجت من عندنا وأنت حنيف، وجئتنا أي: له فلما ورد على أهله قالوا

معىن قول العرب فالن : وقال بعضهم. فأرسلها مثال. ةُع والرتالقيد: وأنت بادن، فقال
 :)١(يأكل، واحتج بقول الشاعر: يرتع

ـَع  ه يل إذا القيــتوحبــيٍب  وإذا خيـلو له حلمـي رت
، بالنون )٢(  ونلْعب نرِتعأَرِسلْه معنا غًَدا : وقرأ بعض القراء. أكله: اهفمعن

 :قال الشاعر. نرتع إبلنا: وكسر التاء، على معىن
 )٣( واإلحراِمكالّ ورب البيِت  واعقتـلوا كليبا مث قالوا ارِت

 :مجيعا، على معىن، فتح التاءين "عترأرسله معنا ت"قرأ بعضهم : وقال أبو عبيدة
 .ترتع إبلنا

، وهو يفتعل من الرعي، قال  بكسر العني يف يرتِع" ويلعبِعتري": وقرأ املدنيون
 :الشاعر

 )٤(ِرض احلب ناعمة النفقال رياض  وقـولُهم أرسـل أخـانا لنرتعي
*** 

                                     
 .٣١سويد بن أيب كاهل، ديوانه ) ١(
 .١٢آية : سورة يوسف) ٢(
 .٢٣٥بال عزو يف األضداد ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
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  نظرٌةبفالٍن: وقولهم
:  عن النيب ىديث الذي يروومنه احل.  إصابة من الشيطان:معناه: قال أبو بكر

))س لَأنه دخل على أمفرأى عندها جاريةًةَم ،فْعإنَّ هبا نظرةً:  فقالةً هبا سفاس ،توا قُر
))هلا

)١(. 
بفالن نظرة وردة، إذا كان : الردة والقبح، يقال: ظرةالن: وقال بعض أهل اللغة

 :لح يف صفة ن)٢(قبيحاً، قال الشاعر
رِة األوساِطموى عاريةُخضنها نـظرةٌ موباهلـاِم   الشوش نوع 

العيب، قال الراجز: النظرة: ويقال. مبنـزلة النظرة: عةفْوالس : 
 مـا شئت إالّ نظرة يف ِغمِد   اهلنِد من سيوِفوأنـا سيٌف

فإن تنازعين يع٣(يل حديد( 
* * * 

 
  فاٍنشيٌخ: وقولهم

نفاد الشيء، قال : والفناء عند العرب. ه عمردفَقد نشيخ : معناه: قال أبو بكر
 :الشاعر
 )٤( ال ينفده وملكُوهو املليك  نا ربُّ على اخلالئِق الفناَءبتكَ

 ههنا، مث ةًجح: (- اهللاهرمح-م، واحتجوا بقول عمر راِهل: الفناء: وقال قوم
 على الغزو، ويأمر به، ضمث أقم ههنا حىت رم، حي: يريد). احدج ههنا حىت تفىن

لُويفضه على احلج، بعد حة اإلسالم، قال لبيدج: 
  احلبائلُه إذا ما أخطأتويفىن   لسـبيله مبثـوثةٌهـلُحبـاِئ

 .مِرإذا أخطأه املوت ه: أسباب املوت، يقول: يريد باحلبائل
* * * 

                                     
 .١/٣٧٧، والدارمي ٣/١٨٩غريب احلديث ) ١(
 .الرؤوس: األطراف، واهلام: ، والشوى٣٠٠الطرماح، ديوانه ) ٢(
 .بال عزو) نظر(، وأساس البالغة ١٩٨األول والثاين يف الفاخر ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
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  فالٌنَحَزقد َر: وقولهم
  إبلُتحزر: واألصل يف هذا من قوهلم. يف يده ما فعقد ض: معناه: قال أبو بكر
بين فالن وكالبهإذا ض ،ا هنوض، قال الشاعرقَت ولِزفَع ت باألرض، فلم يكن: 

لقد رزحتبيد كالب بين ز  ون سائلَعطُفما ي١(رياِقهم ن( 
 :)٢(وقال الطرماح

 هه رازحـتوكـانت طـروقَ  يِشء الع دفر بادمـرإذا القَ
ويقال للرجل إذا . طمئن من األرضح، وهو املْرزخذ من املْأُ: رزح: وقال قوم

ف عن االرتفاع ع لزم املطمئن من األرض، وض:قد رزح، على جهة املثل، أي: ضعف
 .إىل ما عال منها

* * * 
 قد صمَّـم فالن على آذا وآذا: وقولهم

 :)٣(أنفذ إرادته، قال محيد بن ثورمعناه قد مضى على رأيه فيه، و: قـال أبو بكر
وحصحاحلصى ثَص مناتِهِف يف ص  بسلمى أمـر ورامه مث صماـم 

* *  * 
 قد تحرَّج فالن من آذا وآذا: وقولهم

. الضيق: واحلرج عند العرب. ـن، وضيق على نفسهيقد تد: معناه: قال أبو بكر
 :، قال عمر بن أيب ربيعة، مبعىن حترجب الرجلُوقد حتَ: ويقال

 كَِلٍف بكم حىت املمات متيِم  قـويل يقول حتويب يف عاشقٍِ
اإلمث العظيم، قال اهللا تعاىل : وب، واحلوب عند العربالتفعل من احلُ: والتحوب

 .)٤( إنه كَانَ حوًبا كَِبًريا: ذكره
                                     

 .مل أقف عليه) ١(
امرأته، : قتهالسيد املعظم، وطرو: والقرم. دفء الكيف وراحت: وفيه. ٨٤ديوانه ) ٢(

 .ضعيفة: ورازحة
مجع ثفنة، وهي من : والثفنات. أثبت ركبتيه للنهوض بالثقف: وحصحص. ١٩ديوانه ) ٣(

 .البعري، ما يقع على األرض إذا استناخ
 .٢آية : سورة النساء) ٤(
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 يطلِّق أم أيوب فقال له أراد أبو أيوب، أن: وقال ابن سريين. إمثا عظيما: فمعناه
 .)١( ))وٌب أيوب حأما علمت يا أبا أيوب أنَّ طالق أم :))النيب 

 :)٢(وقال الشاعر
خنوا عـلفـال تيوال ت الفـخِربقوِل  طُّواش إنَّ الفخر وبح  

 :)٣(وقال اآلخر
 وِب حقّا ليس باحلُلككفكان م  اـن كـانوا أئمتمنـاك أربعـةٌ

 : )٤(وباً، أنشد أبو عبيدة حيوب حقد حاب الرجلُ: الويق
 ئا وحـابـاِط لقد خ إٍذغداةَ   تكنـفاهـِنيـروإنّ مهـاِج

 : االسم، قرأ احلسن: وب بالضماملصدر، واحلُ:  بالفتحبواحلَ: وقال الفراء
كَانَ ح هوًبا كَِبًرياإنالقاتل:  أسداحلائب يف لغة بين:  بفتح احلاء، وقال الفراء. 

 قد فتَّ في عضده: وقولهم
من، ): يف(ومعىن . القوة: دضالكسر، والع: تته، والفَو من قُرسكَ: قال أبو بكر

 :والصفات يقوم بعضها مقام بعض، قال امرؤ القيس
وهل ينعممن كانَن ِه عهِد أقرب  أحـواِل شـهراً يف ثالثِةثالثني  

 . عهده بالرفاهية ثالثني شهراً من ثالثة أحوالمن كان أقرب: معناه
 :)٥(وقال اآلخر

ـَيٍر   اهللا أعجـبين رضـاهـارـملع  إذا رِضـيت عـلى بنو قُش
 :)٦(وقال اآلخر. إذا رضيت عين: أراد

  أجرب به القارليٌّطْإىل الناس م  فـال تتركـني بالوعيد كأنين
                                     

 .١/٣٢٩الفائق ) ١(
 .١/٩٨أبو ذؤيب اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٢(
 .٧٦النابغة الشيباين، ديوانه ) ٣(
طبقات ابن : ينظر(، ونسبه إىل أمية بن األسكر الليثي، وهو خمضرم ١/١١٣جماز القرآن ) ٤(

 ).٨٥، املعمرون ١٩٠سالم 
 .٤٠٩: القحيف العقيلي، شعره) ٥(
 .٧٨النابغة الذبياين، ديوانه ) ٦(



 ٤١٨

 :)١(آلخروقال ا. كأنين عند الناس: أراد
 ي املدجِج الكِم يف رأِسويضرب  هنان ِسىيزى ويرو الش ميُألفًىت

فت اخلذالن يف : معىن فت يف عضده: ويقال. يويضرب على رأس الكم: أراد
 :  لـه أعوان، قال اهللا تعاىل: أي،رجل لـه عضد: األعوان، يقال: والعضد. أعوانه
ِِّخذَ املُِضلتم ا كُنتًداومضع ني )٢(. 

 كسر من :كسر من أعوانه، أي: معىن فت يف عضده: ويقال. أعوانا: فمعناه
 .نيام، وفرقهم عنه

* * * 
 شوٌم َغلوٌمرجل َظ: وقولهم

. له ويضع األشياء يف غري مواضعها الذي يأخذ ما ليس: لومالظَّ: قال أبو بكر
 .يهالذي خيبط الناس، ويأخذ كلَّ ما قدر عل: والغشوم

من غشم احلاطب، وهو أن حيتطب ليال، فيقطع كل ما قدر : واألصل يف هذا
 :عليه، بال نظر وال فكر، قال الشاعر

ز فاغِشوقلتم الناس سائالً جته  الشُّكما يغشم راَءج٣( بالليل حاطب( 
 .فاءرباء، وطرفة وطُصراء، وقصبة وقُجشجرة وش: مجع شجرة، ويقال: الشجراء

  في األمر وأنا َأْحِدُسقد َحَدْسُت: وقولهم
 يف الشيء لتإذا قُ: لُِك وأعسِد وعكَلْت، أحتسدح: قال الفراء: قال أبو بكر

ظننت ظنا بلغت منه غاية الشيء وعدده : معىن حدست: وقال غري الفراء. برأيك
ى دع املوضع الذي ي:قد بلغت احلداس، أي: واألصل عندهم من قول العرب. ووزنه

حدس فالن فالنا، إذا صرعه، فأحدمها حادس، : وحكى الفراء.  حلاقهبلَإليه، ويطْ
 :)٤(واآلخر حمدوس، قال الشاعر

                                     
الالبس : والشيزى شجر تتخذ منه القصاع واجلفان، والكمى. ٨١الشماخ، ديوانه ) ١(

 .السالح
 .٥١آية : سورة الكهف) ٢(
 ).غشم(، وأساس البالغة ٢١٣بال عزو يف الفاخر ) ٣(
) بغداد (١١٣ونسب إىل عمرو بن معدي كرب، ديوانه . ١٥٣العباس بن مرداس، ديوانه ) ٤(

= 
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مبعتشـطَّ احلٍُكر من القوم حمدوًس  ا ترى بـهبـيسا حاِدا وآخر 
 . أصبت:فمعىن حدست على هذه الرواية

* * * 
 طَمالزْم هذا النَّ: وقولهم

: جاء يف احلديث.  والفن والطريقالـزم هذا املذهب: معناه:  بكرقال أبـو
))مطُخرييلحق هبم التايل، ويرجع إليهم الغايل األوسطُ هذه األمة الن ،((

)١(. 
النوع من : والنمط أيضا. الطريقة: والنمط. اخلارج عن حال االقتصاد: والغايل

ك النمط، وعليك ذا النمط، أي هذا من ذل: ويقال.  والضرب من الضروب،األنواع
 .ذا النوع

* * * 
  آذا وآذاُتْمقد تجشَّ: وقولهم

قال . االسم من هذا الفعل: مشواجلَ.  ومشقٍةرٍهفعلته على كُ: معناه: قال أبو بكر
 :)٢(سيعقْاملرار الفَ
ميشنيه نا وبعدواهلوِن من ج مستوِر الطرِف غضيِضومن حياٍء  مش  

*** 
 عاُفا الرُّ فالًنقد أصاَب: لهموقو

 فالن فعقد ر: يقال. الدم السابق السائل: معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
 . ا سابقً:ا، أيفًوقد جاء راِع. أصحابه، إذا سبقهم يف السري

 :)٣(قال األعشى
به ترعفِس األلف إذا أُرالصباِحغـداةَ  لت إذا الن ثاراقع  

                                     = 
 ).حبيا(موضع بالشام، وآخر يف احلجاز، كما يف معجم البلدان : واحلبيا). دمشق (١١١

 .٣/٤٨٢غريب احلديث ) ١(
، ٦٩٩الشعر والشعراء . (واملرار بن سعيد الفقعسي، من بين أسد، أموي. ١٦٦: شعره) ٢(

 ).٢/١٩٣اخلزانة 
 .٤٠ديوانه ) ٣(
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رعف الرجل بفتح العني يرعف فهو : ويقال. األلف ويتقدمهميسبق : معناه
 .راعف، وال تضم العني يف املاضي

*** 
 بنا على الَخْسِفِرَش: وقولهم

، إذا باتوا بات القوم على اخلسِف: يقال. على غري أكٍل: معناه: قال أبو بكر
كن له علف، بات الدابة على اخلسف، إذا مل ي: ويقال. جياعا ليس هلم شيء يتقوتونه

 :قال الشاعر
 )١(النال فُصح الرنا حبالَلْعحىت ج  به ال ِرسلٌ نقاتِفسبتنا على اخلَ
: حىت جعلنا حبال الرحل فصالنا: ومعىن قوله. من القوت: قاتون. اللَّنب: الرسل

ر علينا فنتقوحىت شددنا النوق باحلبال لتدن والذل، ااهلو: واخلسف يف غري هذا.  لبنهات
 :)٢(ثوملقال عمرو بن ك
  فيـناأبينا أن نقر اخلسـف   خسفاً الناس سامكلْإذا ما املَ

 :)٣(وقال اآلخر
وال يقـيمعلى خ ٍفسالِّنإالّ األذَ  به رُِّق يوالو احلي ريع تـد 

*** 
  فالنَصَققد َر: وقولهم

قد أرقص : يقال. ع واالخنفاضاالرتفا: معىن الرقص يف اللغة: قال أبو بكر
 :قـرأ عبد اهللا بـن الزبري. القـوم يف سريهم، إذا كانـوا يرتفعون وينخفضون

قَوَألرصوا ِخاللَكُم )وقراءة العامة. ، بالراء والقاف والصاد)٤ : واعضوَألو
ِخاللَكُم٥(ارتفعوا واخنفضوا، قال الراعي: ، فمعىن أرقصوا(: 

املفـازةُِتوإذا تـرقَّص غاد رـ  تبغـِذاً ي  ـيالِغب خلفـها تلُرب
                                     

 ).خسف(، واللسان ٢٧٤بال عزو يف الفاخر ) ١(
 .٣٦٥، شرح القصائد العشر ٦٧٨، شرح القصائد التسع ٤٢٥شرح القصائد السبع ) ٢(
 .عري األهل.. يسام به .. ولن : وفيه. ٢٠٨املتلمس، ديوانه ) ٣(
 .٤٧آية : سورة التوبة) ٤(
 .١٢٨: شعره) ٥(
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: والربذ. رابارتفعت واخنفضت، وإمنا يرفعها وخيفضها الس: فمعىن ترقصت
 وَألوضعوا ِخاللَكُم:وقراءة العامة. ضرب من السري: والتبغيل. اخلفيف السريع

 :قال امرؤ القيس. موضعأوضع الراكب يوضع إيضاعا فهو : وألسرعوا، يقال: معناه
 ونسـحر بالطعام وبالشراب  أرانـا مـوِضعني لوقت غيٍب

هذا هو املختار عند العرب، : وقال. ، إذا أسرعتعض راحلته تتعضو: ويقال
 :)١( فهو واضع، إذا أسرع، أنشد الفراءعض الراكب يعضو: ورمبا قالوا

 ألفيتين حمتـمالً بـزي أضـع  عز ذو فَ إذا مـا كـان يوٌمإين
 .رعسأُ: يريد

*** 
 يِنُلُطْم َيفالٌن: وقولهم

، إذا مده الًطْ مهلُطُم احلديد ي القنيلَطَم: يقال. يطول علي: معناه: قال أبو بكر
 :)٢(وطـوله، قال العجاج

 كـاـراِئ والتتفُـضُّ أم اهلـاِم  كامبـرهفـاٍت مِطـلَت سـباِئ
*** 

 فالن َيْعَمُه في أمره: وقولهم
، فهو همعيقال قد عِمه الرجل ي: قال أبو عبيدة. يتحري فيه: معناه: قال أبو بكر

إذا جار عن احلق، وأنشدٌهِمع ،: 
ومهـٍه أطـرافُمـهـِهأعمى اهلُ  هـمهِِ يف مم٣(دى باجلاهلني الع( 

 .يتحريون: ، معناه)٤( ي طُغياِنِهم يعمهونَويمدُّهم ِف: وقال اهللا عز وجل
 :وقال الشاعر

 )٥( حريانا إن كنتدًى هإنّ السؤالَ  إن كنت امرءاً عِمها وال تنسسألْاو
                                     

 .كأنه يريد بذي الناقة أو بذي الفرس. بذي أضع: وفيه.  بال عزو١/٤٤٠معاين القرآن ) ١(
 .البيضة اليت قد تركها الظليم ففسدت: والتريكة. الدماغ: ، وأم اهلام٨٠ديوانه ) ٢(
 .١٦٦لرؤية، ديوانه ) ٣(
 .١٥آية : ة البقرةسور) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
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 :وقال اآلخر
حـريانُ يع١(لِم الظٌُّد لشـرائعِِمسـتوِر   يف ضـاللتِهـمه( 
 :البغي والكفر، قال الشاعر: والطغيان
 )٢(ِث اهللا عنهم بالِبذابفليس ع  الهلمـيام وضغوإن تركـوا طُ

*** 
  عليناوقولهم َنغََّص فالٌن

ا وكل من قطع شيئً. قطع علينا ما كنا حنب االستكثار منه: معناه: قال أبو بكر
يحباالزدياد منه فهو م ص، قال ذو الرمةن٣(غ(: 

ـًبلُ  ت ونغص العيوِنرت ماَءت امةَغدا  عا من احلاِج اخلدور الرواِفان
*** 

 قد جاء الُبْسُر: وقولهم
الذي مل يبلغ حال الرطب وال وقته، :  معناه يف كالم العربرسالب: قال أبو بكر

 الرجل احلاجة، إذا طلبها يف غري وقتها، وقد بسر الفحل الناقة، إذا رسقد ب: من قوهلم
 :)٤(أتاها يف غري وقتها، قال الراعي

إذا احتجبـتمنه األرِض بنـات  تـبرسـارا يبتـغي منهـا الِبس 
*** 

 )٥(فالن عاِلٌم ُمْفِلٌق: وقولهم

.  إذا جاء بالعجب،قد أفلق: يقال. ِهذِقيأيت بالعجب من ِح: معناه :قال أبو بكر
 الداهية، :عندهمخذ من الفَليقة، والفَليقة جييء بالدواهي، أُ: مفلق: معىن قوهلم: ويقال

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 . مل أقف عليه) ٢(
 .استدرت: وامترت. ١٢٨١ديوانه ) ٣(
 من قصيدة تعداد أبياا سبعة ١٤٠ق /٣وهو يف منتهى الطلب . أخل به شعره املطبوع) ٤(

 :ومخسون بيتا، ومطلعها
 عن احلي املفارق أين سارا الديارا بعارمة أمل تسأل

 

 .٣٠٩الفاخر ) ٥(



 ٤٢٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(قال الشاعر 
 هل تغِلنب  القوباَء  الريقة  يا عجًبا   هلذه  الفَليقه

 :العجب قال الشاعر: والفلق عند العرب
 وغرد حاديها فَرين هبا ِفلْقا  إذا عرضت داِويةٌ مدلَِهمةٌ

*** 
 ٌصداِئ:  الوالَةتبُعللذي َي: وقولهم

داص : يقال. الذي يدور حول الشيء ويتبعه: الدائص عند العرب: قال أبو بكر
 :قال سعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت. يديص، إذا فعل ذلك

 أرى الدنيـا معيشـتها عنـاُء
فـإن بعدتب عدغاهـانـا يف ب 

 فنـّاهـا نليـص  خطئـها وإي
فنـحن تبوإن قَرهلـا نديص  

*** 
 ا يخيُسفالًن ْعَد: وقولهم

 املوضع :من خيس األسد، وهو: واألصل فيه. يلزم موضعه: معناه: قال أبو بكر
 :الذي يالزمه ويأويه، قال الشاعر

 )٢(عتمن مِهِسي يف خبٍلأبـو أش  ه حال دونكأنّ ِحمـى حريانٍة
ويقـال للموضع الذي يحس، قال : فيه الناس ويلزمون نـزوله بسخمي

 :)٣(الشاعر
  يف حجِركومنحجٌر يف غري أرِض   يف خميٍسفلم يبـق إالّ داخـٌر

 .الصاغر: السجن، والداخر: ملخيسأراد با
*** 

  فالن بما آان عليهقد خاَس: وقولهم
 :قال ابن الدمينة. قد غدر به: معناه: قال أبو بكر

                                     
وينظر يف . (داء يظهر باجلسد يداوي بالريق: والقوباء). قوب(ابن قنان الراجز يف اللسان ) ١(

 ).٣٩٩ وشرح شواهد الشافية ٥٠٥البارع : شرح البيتني
 .مل أقف عليه) ٢(
 .، وليس يف ديوانه)خيس(الفرزدق يف اللسان ) ٣(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٢٤ 

 من الود فابعث يل مبا فعلت نصرا  ن بيننافيا رب إنْ خاست مبا كا
*** 

 اًرْز َشيَّنظر إل: وقولهم
: يقال.  يف جانب عينيه من شدة العداوة والبغضنظر إيل: معناه: قال أبو بكر

يذكر - )١(شزر يشِزر، إذا نظر من جانب عينه من العداوة أو من الفَرق، قال املرار
 :-ناقة

 رِزش ت السيِفمىت ما تواجه حملةَ  ريةٌ بص قاٍص وعٌنيهلا منـزلٌ
*** 

 ٌةمع فالن قناَع: وقولهم
قد قنعت بالشيء، إذا رضيت به، : يقال.  مبا قُسم لهيمعناه، رض: قال أبو بكر

 :أقنع به قناعة، قال الشاعر
 )٢(لنفسي ما عمـرت واحلرُّ قانع  وأقنـع بالشـيء اليسري صيانة

عرايب بقوم يسأهلم، فلم وقف أ. نوعا، إذا سأل واحتاج قُعنقْ الرجل يعنقَ: ويقال
فَكُلُوا :قال اهللا تعاىل. أحوجين إليكم: احلمد هللا الذي أقنعين إليكم، يريد: يعطوه فقال

رتعالْمو وا القَاِنعأَطِْعما وهِمن)ض باملسألة، وال : السائل، واملعتر: فالقانع، )٣الذي يعر
 :)٤(يصرح ا، قال الشاعر
ذا وصل و بوصلهأَوما خنت إذ جاء قـانعاومل أُحِرِم املضط  يت ر 

 :)٥(وقال نصيب. إذ جاء سائال: معناه
منذا ابن اهللا مغفرةً ليلى جزاك  

ابِنقد كان عند معوزه ليلى غري  
 غين مكانك أو ييعطي كما تهب 

 بغتر مرتع وللمللفضل وصـلٌ
 :)١(وقال اآلخر

                                     
 .، وليس يف شعره٢٧٥الفاخر ) ١(
 .٦٧ يف األضداد بال عزو) ٢(
 .٣٦آية : سورة احلج) ٣(
 . وأبت بعهده: وفيه. ١٤٥عدي بن زيد، ديوانه ) ٤(
 . ٦٤: شعره) ٥(



 ٤٢٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ـِمائع املتهض بالضـهـعلنمن  ناك مـا املعترُّ يأيت بالدـرمعلَ
*** 

 ًةَرْقما أخطأ فالن من فالن َن: وقولهم
 :)٢(ما أخطأ منه شيئا يسريا، قال مجيل: معناه: قال أبو بكر

ِك إن سألتفاصدقيِكباهللا رب   تيـالـرة وفَقْال تكتـميين ن 
*** 

 فالنة َقْيَنٌة: وقولهم
الصانع، قال : الصانعة، والقني: لقينة معناها يف كالم العربا: قال أبو بكر

 :)٣(جرير
ـا حتتأ قَ ابـِنتلفَّـت الكهامِِ والفـأِسحلـيِف الكِري  ٍنـي  

اب بن األرتكنت قَ: وقال خبيبن اا يف اجلاهلية، فاجتمعت يل على العاص ن
ال : ، فقلت له حىت تكفر مبحمدواهللا ال أعطيك : وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال

فإنه سيكون يل : نعم، قال: قلت. وإين ملبعوث: بعث، قالأكفر مبحمد حىت متوت وت
أَفَرَءيت الَِّذي كَفَر : م أهل وولد ومال فأقضيك دينك، فأنـزل اهللا تبارك وتعاىلثَ

إىل قوله ، )٤(ب أَِم اتخذَ ِعند الرحمِن عهًداُألوتين ماالً وولًَدا أَطَّلَع الغي ِبآياِتنا وقَالَ
 .)٥(ويأِْتينا فَرًدا: عز وجل

التزيني، : التقيني: مزينة، وقال: معناه: امرأة مقينة: وقال أبو عبيدة يف قوهلم
 رمحها اهللا - عائشة أنا قينت((:  عن بعض النساء أهنا قالتىواحتج باحلديث الذي يرو

 . )) إىل رسول اهللا يتِد ه حني-

                                     = 
 .١٨٣حسان بن ثابت، ديوانه ) ١(
 . ١٩٠ديوانه ) ٢(
وما أثبته املؤلف رواية النقائض . تلفت وهي حتتك يا بن قني إىل الكريين:  وفيه٢٠٧ديوانه ) ٣(

١٠١٤. 
 .٧٨، ٧٧اآليتان : سورة مرمي) ٤(
 .٨٨آية : سورة مرمي) ٥(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٢٦ 

 :)١(قال الراجز
ـُّني اللُّـبيف عتـِه  ِنه ديبـاج الشباب األديعـل  س والتقي

 :)٢(هي األمة صانعة كانت أو غري صانعة، قال زهري: القينة: وقال
فاحتمـلوا مجالَ القيانُرد احلي   إىل الظـهرية أمـر بينـهم لَِبك 

 .ماءالعبيد واإل: أراد بالقيان
*** 

 قد ُنِكس المريُض: وقولهم
 إذا أعدت عليه ،نكست اخلضاب: يقال. قد عاودته العلّة: معناه: قال أبو بكر

 :)٣(مرة بعد مرة، قال عبد اهللا بن سليم األزدي
 ـم رجع يف اليـد املنكوِسكالوش  ـوس فيبـٍعملـن الديـار بتولَ

*** 
 يِئَساْخ: ةوقولهم للهرَّ

: ، أرادأَخسأت الكلب فاخنس: يقال: قال الفراء. تباعدي: معناه: قال أبو بكر
مطرودين مبعدين، : معناه، )٤(كُونوا ِقردةً خاِسِئني:قال اهللا تعاىل. طردته وباعدته
 :وأنشد أبو عبيدة

 أْسأ اخنَ له اخس إن قيلَكالكلِب
 :وأنشد أبو عبيدة أيضا
 )٥(بياِن بـين ذُوالعـامريِن وال  نهلْفاخسأ إليك فـال كليبا ِن
:  فاخلاسئ)٦( ينقَِلب إلَيك البصر خاِسئًا وهو حِسٌري: وقال اهللا عز وجل

                                     
 .نظيفة: وعتهي اللبس. ١٦١ديوانه . رؤية) ١(
 .املختلط:  واللبك١٦٤ديوانه ) ٢(
. موضعان: وتولع ويبوس. والبيت ملفق من صدر بيت وعجز آخر. ١٠٥املفضليات ) ٣(

 .١٩٠ات شرح املفضلي: وينظر عن عبد اهللا. الذي أعيد عليه الوشم: والوشم املنكوس
 .١٦٦آية : ، سورة واألعراف٦٥آية : سورة البقرة) ٤(
 .فال سليم منكم والعامران وال بنو ذبيان:  وفيه١٠١٥جلرير، ديوانه ) ٥(
 .٤آية : سورة امللك) ٦(



 ٤٢٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :التِعب الكالّ، أنشد الفراء: املطرود، املبعد، واحلسري
 )١(تعِب ومفبعد املهاري من حسٍري  إذا مـا املهـاري بلَّغتـنا بالدنا

حدثنا نصر : سحاق القاضي قالإحدثنا إمساعيل بن . ، خطأِسخا: قول العامةو
قال ابن أيب اسحاق : حدثنا عيسى بن عمر قال: أخربنا األصمعي قال:  قاليبن عل

هذه، أال : ، فقالِساخ: فمرت به ِسنورة فقال هلا: ا، قال حرفًما أحلن: لبكر بن حبيب
 . ئيخس: قلت

 .يون، والسنورة، واِهلر، واهلرة، والضورالسنهي : ويقال
 ُه فالن على فالن صديَققد خبََّب: وقولهم

 : أفسده عليه، قال امرؤ القيس: معناه: قال أبو بكر
  املخبِب لقوِل أم صارتأميمةُ   ما بيننا من نصيحٍةيأدامت عل

*** 
 قد اْزَدَمل فالن الِحْمل: وقولهم

وازدمل افتعل من . لماِحل: والزمل عند العرب. قد محله: معناه: قال أبو بكر
 :)٢(ازمتله، فلما جاءت التاء بعد الزاي جعلت داالً، قال الكميت: الزمـل، أصله
كمـا توضوهي مهمةٌ األثقالُع   مبلَسـامـاهلُ استيالؤها وازِدةَم 

*** 
 ُهُتْقمتني المنَّ والسَّلوى ما ُذعلو أط: وقولهم

ما من اهللا عز وجل به على خلقه من غري تكلُّف : املن عند العرب: ل أبو بكرقا
)) للعنيفاٌء من املنِ، وماؤها ِشةُأَمالكَ((: قال النيب . لزرعه وسقيه

)٣(. 
: وقال املفسرون. الكمأة مما من اهللا به على خلقه بغري تعب وال نصب: فمعناه

ر، وهو حلو كانوا ششيء كان يسقط على الثُّمام والع: نامل: وقال الفراء. رجنبنيالت: املن
العسل، قال : هو السماين، والسلوى عند العرب: قال املفسرون: والسلوى. نهجيتنو

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .٢٨٧الفاخر ) ٢(
 .١٦٢٠صحيح مسلم ) ٣(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٢٨ 

 :)١(الشاعر
وقامسـها باهللا جـدا ألنتـمه  لوى إذا ما يشورهاألذُّ من الس 
 :)٢(وقال اآلخر

 اعج طعما فيهم ن الناسما أبصر  و أُطعموا املن والسلوى مكامل
*** 

 بفالنفالٌن قد ندَّد : وقولهم
 :)٣(قد كثر القول فيه وتابع االغتياب له، قال األعشى: معناه: قال أبو بكر

باض وعليهمكأنَّ نعام الد   يوما للص ِد املُريِخإذا ريعند 
*** 

  آثير األثاثفالٌن: وقولهم
ه، اإلبل، والغنم، والعبيد، لُّاملال كُ: األثاث عند العرب: زيدقال أبو : قال أبو بكر

املتاع، واحتج : األثاث عند العرب: وقال أبو عبيدة. أثاثة: واحد األثاث: وقال. واملتاع
. املنظر: املتاع، والري: فاألثاث: قال، )٤( أَحسن أَثَاثًا وِرْءًيا:بقول اهللا عز وجل
 :)٥(واحتج بقول الشاعر
الظعائن أشاقتـكاجلميل من األثاِثب   بانوا يـوم ذي الري 

زي فالن : بالزاي، وهو من قول العرب) أحسن أثاثاً وزياً: (وقرأ سعيد بن جبري
ث، ويقال يف مجع ثُآثَّة وأُ: يقال يف مجع األثاث: وقال الفراء. مجيل، يريدون هيئته

 .لمتاعع وأماتيع، وال واحد لتأمتعة وم: املتاع
  الَعقاِرفالن آثيُر: وقولهم

 حىت ذهبوا به ،النخل، مث كثر استعماهلم ذلك: العقار عند العرب: قال أبو بكر
هو مأخوذ : األرض واملنـزل والضياع، وقال: العقار: وقال األصمعي. إىل متاع البيت

                                     
 .ورهانش: وفيه. ١/١٥٨خالد بن زهري اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ١(
 .٨٧األعشى، ديوانه ) ٢(
 .١٣٢ديوانه ) ٣(
 .ويف املصحف الشريف ورئيا. ٧٤آية : سورة مرمي) ٤(
 .١/١٤، ومجهرة اللغة ٦٠٣حممد بن منري الثقفي يف الكامل ) ٥(



 ٤٢٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

قر املنـزل، أي : والعقر أصل الشيء، يقال: قرمن العقر املنـزل وعأصله، قال رأيت ع
 :)١(الشاعر

قْكـرهت العرقْ علرلَيبين ش   تلقـاِرإذا هب يها الريـاح 
*** 

  نائٌعفالن جائٌع: وقولهم
هذا : هو اجلائع، وقالوا: النائع: يف النائع قوالن، قال أكثر أهل اللغة: قال أبو بكر
: النائع:  وقال بعضهم.شانِطشان نِطن، وعسن بسشيطان ليطان، وح: اتباع، كقوهلم

 :)٢(العطشان، واحتج بقول الشاعر
لعـمصدور اخليل واَأل   بـين شهاب مـا أقاموارسياعـال الن 

 .طاش إىل الدمالِع: ة، والنياعنأطراف األِس: فاألسل
*** 

 ٍلْد َعيَْْدفالن على َي: وقولهم
هو العدل بن سعد : دلالع: قال هشام بن حممد بن السائب الكليب: قال أبو بكر

العشرية، وكان على شرط تبع، وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فجرى املثل به 
 . عدليدهو على ي: يف ذلك الدهر، فصار الناس يقولون لكل شيء ييأسون منه

*** 
 ٍنْيا بعد َع أثًرال أطلُب: وقولهم

 هذا فمعىن.  بعينه وحقيقتههذا ثويب: نفس الشيء، يقال: العني: قال أبو بكر
: املعاينة، ومعىن املثل عندهم: العني: وقال قوم. رهثَال أترك نفس الشيء، وأطلب أَ: املثل

: والعني أيضا عندهم. ال أترك الشيء وأنا أعاينه، وأطلب أثره بعد أن يغيب عين
 :)٣(الرقيب، قال مجيل
 ويف الغـر من أنياهبا بالقوادِح  ين بثينة بالقذىرمى اهللا يف عي

 . رمى اهللا يف رقيبيها اللذين يرقباهنا وحيوالن بينها وبيين: معناه
                                     

 ).عقر(بال عزو يف اللسان ) ١(
 .١٨٢القطامي، زيادات ديوانه ) ٢(
 .٥٣ديوانه ) ٣(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٣٠ 

مطر أيام ال : والعني أيضا عندهم.  رئيسه:فالن عني اجليش، يريدون: ويقولون
لَقْيوقال أبو ذؤيب يف العني اليت تأويلها الرقيب. ع: 

 اها ورسـوهلُإليـه املنـايـا عين تقَ الشمس الرتهتولو أنين استودع
*** 

 لُج الرَّقد داريُت: وقولهم
ته، إذا يرريت الظيب وداقد د: قد الينته، أصل هذا من قوهلم: معناه: قال أبو بكر

احلْتتتلْ له وخ١(قال الشاعر. ه حىت أصيدهت(: 
  الدواهياسُّ هلا حتت التراِبأد   فإنينفإن كنت ال أدري الظباُء

 الرجل إذا دفعته باهلمز، وقد تدارأ الرجالن، إذا دارأت:  هذاويقال يف غري
 . )٢( وإذْ قَتلْتم نفًْسا فَادارأْتم ِفيها:قال اهللا عز وجل. تدافعا

ال تتعلموا العلـم : (قال بعض احلكماء. وجيوز ترك اهلمز. فتدافعتم فيها: معناه
ري وال للتماري وال للتباهي، وال تدعوه لثالث، وال تتركوه لثالث، ال تتعلموه للتدا

من التعلم باجلهل منه، وال استحياًءرغبة عنه، وال رضى .( 
*** 

 ُهَتَفْأ َش اُهللاستأصَل: وقولهم
، فتربأ ويزول ىكو خترج يف الرجل، فتحةٌرقَ: الشأفة عند العرب: قال أبو بكر

 لَاستأص: ذا دعي على الرجل فقيلفإ. فاأَ ش تشأف الرجِل رجلُتفَِئش: أثرها، فيقال
أذهبه اهللا، كما أذهب القرحة اليت كانت يف رجله، أو تكون يف : اهللا شأفته، فمعناه

 .رجل غريه
*** 

  فالنقد استشاَط: وقولهم
احتد وحترق، من قول : أن يكون استشاط: أحدمها: فيه قوالن: قال أبو بكر

: أن يكون معىن استشاط: والقول اآلخر. سمنياط، إذا طار فيها الشناقة ِم: العرب
                                     

، وإعراب ثالثني سورة ٢٨بال عزو يف املالحن . ٨٠٦ يف الآليل عبد اهللا بن حممد اخلوالين) ١(
 .١٩٠، والتمام يف تفسري أشعار هذيل ٤٠

 .٧٢آية : سورة البقرة) ٢(
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قد شاط الرجل يشيط، إذا هلك، قال : احتد، وأشرف على اهلالك، من قول العرب
 :)١(األعشى

وقد يشيطُ  ِه فائِل العري يف مكنوِنقد نطعنلُطَ على أرماحنا الب 
*** 

 ْمَعى وَنَلَب: في الجواب: وقولهم
 تكون جوابا للكالم الذي فيه اجلحد، فإذا قال بلى: قال الفراء: قال أبو بكر

فإذا . ونعم تقع جوابا للكالم الذي ال جحد فيه. بلى: ألست تقوم ؟ قال: الرجل للرجل
أَلَم يأِْتكُم نِذيٌر قَالُوا : قال اهللا تبارك وتعاىل. نعم: هل تقوم ؟ قال: قال الرجل للرجل

فَهلْ وجدتُّم : وقال يف نعم. )٣(كُم قَالُوا بلَىألَست ِبرب:وقال عز وجل. )٢(بلَى
معقًا قَالُوا نح بُّكُمر دا وعم)وإمنا صارت بلى تتصل باجلحد، ألهنا رجوع عن . )٤

ما :  اجلحد كقوهلم وبل سبيلها أن تأيت بعد؛)بل(اجلحد إىل التحقيق، فهي مبنـزلة 
 أال تقوم، فقال: فإذا قال الرجل.  أباكقام أخوك بل أبوك، وما أكرمت أخاك بل

 بل أقوم، فزاد األلف على بل ليحسن السكوت عليها، ألنه لو قال: بلى، أراد: له
، فزاد األلف على بل ليزول عن املخاطب )بل(بل، كان يتوقع كالما بعد : له

مث قال . )٥(ا معدودةًوقَالُوا لَن تمسنا النار إالَّ أَياًم :قال اهللا تعاىل. هذا التوهم
بعد : ًئَةيس بن كَسلَى مب)ا بعد اجلحد، واملعىن)٦ بل من كسب : ، فأتى
 .سيئة

قالوا : "قرأ الكسائي وغريه. م بكسر العنيِعم بفتح العني، ونعن: ويف نعم لغتان
مِعن"ثْ، وروى قتادة عن رجل من خله  مبىن فقلتدفعت إىل رسول اهللا وهو: (م قالع :

: وقال رجل أليب وائل شقيق بن سلمة. ، وكَسر العني)مِعن:  فقالأنت تزعم أنك نيبٌّ
                                     

 .٤٧ديوانه ) ١(
 .٦٧آية : سورة امللك) ٢(
 .١٧٢آية : سورة األعراف) ٣(
 .٤٤آية : سورة األعراف) ٤(
 .٨٠آية : سورة البقرة) ٥(
 .٨٠ة آي: سورة البقرة) ٦(
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 .م وبئست الصفُّونِعن: فِّني ؟ فقالأشهدت ِص
من شهد أنه مؤمن : (أمسعت عبد اهللا بن مسعود يقول: وقال رجل أليب وائل

ما كنت أمسع : (وقال بعض ولد الزبري. م، وكسر العنيِعن: ؟ قال)فليشهد أنه يف اجلنة
بكسر العني) مِعأشياخ قريش يقولون إالّ ن. 

: م، فقالعن: أمرنا عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه فقلنا: (وقال أبو عثمان اهلندي
كان أيب إذا مسع : وقال بعض العرب. ، بكسر العني)منِع: ال تقولوا نعم ولكن قولوا

وقال الشاعر يف اللغتني . م بكسر العنيِعوشاٌء، إمنا هي ن ٌمنع: م، قالعن: رجال يقول
 :مجيعا

اهللا نفسي فـداؤهدعـاين عبد   ِعمم نع١(فيالك من داٍع دعانا ن( 
*** 

 القوم َخَوُل فالن: وقولهم
فالن : يقال: قال الفراء. خائل: لووواحد اخلَ. القوم أتباعه: معناه: قال أبو بكر

 . الرعاة: اخلول:  يرعى عليهم، وقال:اله، أيخيول على عي
لك خو: هو من قوهلم: الذين ميلك أمرهم، وقال:  الرجللُوخ: وقال غري الفراء
ـّاه:اهللا مال فالن، أي  . ملَّكك إي

*** 
 ا َبتًَّة فالنة ثالًثقد طلَّق فالٌن: وقولهم

: قال الفراء. حبائله قطعت الثالث حبائلها من :قاطعة، أي: معناه: قال أبو بكر
ت تأب: ال يقال: قال األصمعي. ت على فالن القضاء وبتت، أي قطعتأبت: يقال

 . بتت بغري ألف: باأللف، ولكن يقال
بتلت الشيء، إذا :  القاطعة، من قوهلم:فالبتلة أيضا. لةتطلقها ثالثا بتة ب: ويقال

 املقطوعة :العذراء البتول، فالبتول: -لسالمعليها ا-قطعته، من ذلك قوهلم يف صفة مرمي 
))ال تبتُّل يف اإلسالم((: وقال النيب . عن الرجال

ه قرب املسلم إىل ربتال ي: ، فمعناه)٢(

                                     
 . ب٨بال عزو يف منثور الفوائد ق ) ١(
 ).ال رهبانية وال تبتل يف اإلسالم: ( وفيه١/٩٤النهاية ) ٢(
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واذْكُِر : وقال اهللا عز وجل. بترك التزويج، كما يفعل الرهبان، وغريهم من الكفار
 .)١( اسم ربك وتبتلْ إلَيِه تبِتيالً

 :)٢(وقال امرؤ القيس . وانقطع إليه انقطاعا: فمعناه
 سـى راهب متبتلممنـارةُ م   بالعشاء كأنها الظالمتضيُء

 :-يف صفة مرمي عليها السالم-وقال أمية بن أيب الصلت 
أنـابـتلتلوجـه اهللا مث تبت   حِم عنـها لومـةَفسـباملتلو  

*** 
 ُهَتيَرِقَع قد رفع الرجُل: وقولهم

 إحدى تعِط أن رجال قُ:واألصل يف هذا. قد رفع صوته: معناه: قال أبو بكر
رجليه، فرفعها، فوضعها على األخرى، ورفع صوته بالبكاء والنوح عليها، فجِعل ذلك 

املعقورة، فصرف : واألصل يف العقرية قد رفع عقريته :فقيل لكل من رفع صوته. مثالً
 ودخلت هاء التأنيث، ألن العقرية أجريت جمرى النطيحة ،ةعن مفعولة إىل فعلي

 .والذبيحة
*** 

 ي فالناحاِبفالن ُي: وقولهم
قد حبوت الرجل أحبوه، إذا : من قوهلم. يساحمه ويساهله: معناه: قال أبو بكر

 :)٣(أفضلت عليه وأحسنت إليه، قال النابغة
 بقومي وقد أعيت على مذاهيب  حقاً إذ كنت الحبوت هبا غسانَ

*** 
 ِرآِصقد مضى فالن إلى الَم: وقولهم

ومعىن املآصر يف .  والصواب كسرها،العامة ختطئ فيه فتفتح الصاد: قال أبو بكر
ه أصراً، إذا حبسته رِص فالنا على الشيء أَترقد أص: املوضع احلابس، من قوهلم: اللغة

                                     
 .٨آية : سورة املزمل) ١(
تامسرجة، وحيتمل أن يريد صومعة الراهب، ألنه يوقد النار يف أعالها : واملنارة. ١٧ديوانه ) ٢(

 .للطارق
 .وإذ أعيت: ، وفيه٦٤ديوانه ) ٣(
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بسين عليه حابسة وال  ما حت:رة، أيما تأصرين على فالن آِص: يقال. عليه وعطفته
 :تعطفين عليه عاطفة، قال الشاعر

بغــريآطفُع صـرٍة  ــوا عـلىظُ فقد عـماألواصر  
 :)١(قال الشاعر. الثقل: -بكسر اهلمزة- واإلصرد
يا مانع الضِميأن يغشى صحابت قواِر عنهم بعدما غَ اإلصِرواحلاملَ  ه 

. )٢(وأَخذْتم علَى ذَِلكُم إصِري:جلالعهد، قال اهللا عز و: واإلصر أيضا
 .عهدي: معناه

 :وقال الشاعر
 )٣(ـِر ذوي قرىب وإصمِرومل أح   باجتـداٍءأجود على األبـاعِد

 :وقال اآلخر
وال تِطعييف كل يوم كفالةَن   رتقر٤(ـِر فيها باملواثيق واإلص( 
واأليص٥(ل األعشىشيء من احلشيش، قا: ، ومجعه أياصرر(: 

ـْن إىل اثنني عند اخلُ ـَّن اإلصـاراسبقد ح  وِصصدِفع  ـا بينه
*** 

 قد صدق بنو فالن بني فالن القتاَل: وقولهم
 إذا كان ،رجل صدق: من قول العرب. وانوا وختشقد اشتد: معناه: قال أبو بكر

 أخاه ييرث) ٦( بن نويرةمتمم رجل صدق اللقاء، إذا كان شديد اللقاء، قال: ويقال. صلبا
 :مالكا

وإن ضس الغزوالرجالَر رأيت أخا احلرِب  هص عادديمقا يف اللقاء س 
                                     

 .ومل أعثر على البيت يف دواوين النوابغ الثالثة املطبوعة. ٣/٤٣٢لنابغة يف تفسري القرطيب ا) ١(
 .٨١آية : سورة آل عمران) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
موضع قريب من : مجع خص وهو البيت، واخلصوص أيضا: واخلصوص. ٣٦ديوانه ) ٥(

 .واالصار كاأليصر. الكوفة
 .اجلميل الشجاع: أثر وأجهد، السميدع: وضرس. ١٠٨شعره ) ٦(
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*** 
 فالن أعجمي: وقولهم

الذي يف لسانه : األعجمي معناه يف كالم العرب: قال بعضهم: قال أبو بكر
وإن كان فصيح الذي أهله من العجم، : والعجمي. عجمة، وإن كان من العرب

 . إذا كان يف لسانه عجمة،رجل أعجمي ورجل أعجم: يقال. اللسان
 ألهنما ؛العجماوان: للظهر والعصر: ويقال.  ألهنا ال تتكلم؛عجم: ويقال للدواب
من ذكر اهللا عز وجل يف السوق كان له من : (قال احلسن. ال جيهر فيهما بالقراءة

وقال اهللا عز . البهائم: يريد باألعجم). جماألجربعدد كلِّ من فيها من فصيح وأع
وقال . ، أراد الذين يف ألسنتهم عجمة)١(لْناه علَى بعِض اَألعجِمنيولَو نـز:وجل

 :)٢(ذو الرمة 
  معـِجِمبـه أتغنى بامسها غري  ين من أجل أنرفْأحبُّ املكان القَ

 :)٣(وقال اآلخر.  من الكالمغري مخٍف: معناه
  غُـدوةًأال قـاتل اهللا احلمامـةَ

ـتغ تغنجتا فهينـاء أعجمي 
  حني غنِتجت ماذا هيعلى الفرِع 

  الذي كانت ضلوعي أجنِتيجوا
مبعىن : الذي يف لسانه عجمة، واألعجمي: األعجم: وقال الفراء وأبو العباس

 .فقوهلما هو الصحيح عندنا: قال أبو بكر. ّ يالعجم
*** 

 فالن أعرابي: قولهمو
فإذا . أهل األمصار: أهل البادية، والعرب: األعراب: قال الفراء: قال أبو بكر

عريب، لئال : وال تقول: أعرايب، قال الفراء: نسب الرجل إىل أنه من أعراب البادية قيل
وإذا نسبت رجال إىل أنه يتكلم بالعربية، : قال الفراء. يلتبس بالنسبة إىل أهل األمصار

وإمنا مسيت العرب عربا، حلسن بياهنا يف عبارا . اينبررجل ع: هو من العجم قلتو

                                     
 .١٩٨آية : سورة الشعراء) ١(
 .هواي الذي بني الضلوع: ، وفيه٨٦انون، ديوانه ) ٢(
 .١١٧٢ديوانه ) ٣(
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قد أعربت عن القوم، إذا تكلمت عنهم، وأبنت : وإيضاح معانيها، من قول العرب
 .معانيهم

: يريد. )١() عنها لساا يعربماهتا، والثيبا صالبكر إذُ: (جاء يف احلديث
نال إله إال : كانوا يستحبون أن يلقِّنوا الصيب حىت يعرب: (يم النخعيوقال إبراه. يبي

 :يبين الكالم، قال الشاعر يذكر محامتني: فمعىن يعرب). اهللا، ثالث مرات
ال يعـربان لنـا قـوال فنفهماِن  ه٢(ومـا مها يف مقـاٍل أعجمي( 

 ال يبينان لنا قوال: أراد
*** 

 لعبير با فالٌنقد تطيََّب: وقولهم
الزعفران وحده، وأنشد : العبري عند العرب: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

 :)٣(لألعشى
وتـربدس بالصيف رقرقَ   العـرو رداِء بـردفيه العبريات  
ت، فاستثقل اجلمع بني قَرقَّ: ومعىن رقرقت. رقرقت فيه الزعفران: معناه: قال

ة، إذا لبس الكُم: تكمكم الرجل: ما قالواثالث قافات، فأبدل من القاف الثانية راء، ك
: وقال غري أيب عبيدة. وهي القلنسوة، واألصل فيه تكمم، فأبدلوا من امليم الثانية كافا

: ىأخالط من ضروب من الطيب، واحتج باحلديث الذي يرو: العبري عند العرب
)أن تتخذ ت أتعجز إحداكنومتِنيطَلْ مث ت٤()نهما بعبري أو زعفراخ(. 

باحلبة تتخذ من : والتومة شبيهة. نه غريهأ دليل ؛فتفريقه بني العبري والزعفران: قال
 .الذهب والفضة

*** 
  فالٍنعينُةفالنة َظ: وقولهم

                                     
 .١/١٦٢، غريب احلديث ١٠٣٧صحيح مسلم : ينظر) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .٦٩ديوانه ) ٣(
 .٣/١٧١، النهاية ١/١٥٧الفائق ) ٤(
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أصل الظعينة، املرأة يف اهلودج، مث كثر ذلك، حىت : قال أهل اللغة: قال أبو بكر
هي :  ويقال المرأة الرجل.فالنة ظعينة فالن، يريدون زوجته: صارت العرب تقول

 .)١(اسكُن أَنت وزوجك اجلَنةَ :زوجته وزوجه، قال اهللا عز وجل
 :ةوقال علقمة بن عبد

 واألقربون إىلَّ مث تصدعوا  فبكى بنايت شجوهن وزوجيت
 :)٢(وأنشد الفراء

 هارى يستبيلُ الشِدكماٍش إىل أس  وإنّ الذي ميشي حيرش زوجيت
هي : ويقال المرأة الرجل. …يسعى ليفسد زوجيت كساع الذي  وإنّ :ىرووي

 .سكنه، ألنه يسكن إليها
هي فراشه، وإزاره، وحملُّ إزاره، وحملُّ : يقال المرأة الرجل: وقال أبو عبيدة

 .)٣(هن ِلباٌس لَّكُم وأَنتم ِلباٌس لَّهن :قال اهللا عز وجل. مئزره
 : وأنشدنا أبو العباس

إذا ما الضت عليه وكانت لباسات  هافَطْ ثىن ِعجيع٤(ثن( 
 :)٥(وقال اآلخر

  إزاري لك من أخي ثقٍةدًىِف   رسوالً أبـا حفـِصغْأال أبِل
هي حنة : ويقال. هي أم احلي وأم العيال: ويقال المرأة الرجل. نسائي: أراد

 .فالن
 :)١(قال الشاعر

                                     
 .١١آية : ، سورة األعراف٣٥آية :  البقرةسورة) ١(
. فإن امرأ يسعى خيبب: ، وفيه٢/٦١والبيت للفرزدق، ديوانه . ٩٥املذكر واملؤنث ) ٢(

 .يطلب بوهلا: موضع كثري األسد، ويستبيلها: والشرى
 .١٨٧آية : سورة البقرة) ٣(
 .ثىن جيدها: وفيه. ٨١للنابغة اجلعدي، ديوانه ) ٤(
، وبال عزو يف تأويل مشكل ٨٢قيلة األكرب األشجعي يف املؤتلف واملختلف أبو املنهال ب) ٥(

 .١/٣١٢، والعمدة ١٤٣القرآن 



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٣٨ 

ـَّمـا أنِت  ِسِملتى ملُجـر خـري يعنـدِك   والة الودوِد باحلن
 :)٢( زوجته، قال الشاعر: أيههي طَلَّت: ويقال
 ِه أم ابنا يف الناس كنتوإنّ امرًء

دعتك إىل هجري فطاوعتأمر اه 
  لغبـنيــةًتبـدل مـين طلَّ 

فنفسكال نفسـي بذاك هتـني  
 :)٣(وقال اآلخر

كَأال بـرـيت تعـذلُلَّ طَت 
تـريد سالتـالدليماك مجع  

  يف قـوهلـا أعـدلُوأمسـاُء 
  مـا يـأكلُ يطلبلضيـفوا

 : وهي ِعرسه، قال الشاعرربضههي : ويقال المرأة الرجل
 )٤(يا ويح كفَّي من حفر القراميِص  ا أختذ ربضـاًجاء الشتاء وملّ
قال . قد فيها النارحفرة حتفر يف األرض تو: مجع قرموص، والقرموص: القراميص

 :امرؤ القيس يف الِعرس
ـُزنَّ هبا اخلايل  هسر لقد أُصيب على املرء ِعكذبِت  وأمنع عرسي أن ي

 :)٥(هي قعيدته، قال الشاعر: ويقال المرأة الرجل
  عنـده ال قعيدةَهلن خبـاٌء

تطوفبه ج ظعينةٌنح العشي  
  خفوق ملسترخي العماِديسوا 

 ـوق سح اليديِن أنقـاِءطويلةُ
 :)٦(هي بيته، قال الراجز: ويقال المرأة الرجل

أقـول إذ حلْقَوتأو دنوت  
مـا يل إذا أنـزهاع صأيت 

 ِحوبعض يقال الرجال املوت 
ـَرين أمٌرــبأِك غي  بيـت 

                                     = 
 .باحلنة الولود: وفيه٢٤قتاجة اليشكري يف التنبيه للبكري ) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 ).قرمص(بال عزو يف اللسان ) ٤(
 ).قعد(االسعر اجلعفي يف اللسان ) ٥(
 ).حني(اللسان ) ٦(
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 :، قال الشاعرهتلَههي ش: ويقال المرأة الرجل
 وال راحتـيها الشثـنتني عبـري   شابت وما مس جيبهالةٌهله ش

*** 
  فالنا ِحينًاما آلَّمُت: وقولهم

الوقت من الزمان غري حمدود، وقد جييء حمدودا، : احلني عند العرب: قال أبو بكر
 .)١(تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبإذِْن ربها :قال اهللا عز وجل

من بعِد ما رأَوا اآلياِت لَيسجننه ثُم بدا لَهم  :وقال تعاىل. كل عام: معناه
 )٣(فتول عنهم حىت حني: وقال عز وجل.  إىل سبع سنني:، معناه)٢(حتى ِحٍني

 . إىل يوم القيامة: معناه

                                     
 .٢٥آية : سورة إبراهيم) ١(
 .٣٥آية : سورة يوسف) ٢(
 .١٧٤آية : سورة الصافات) ٣(
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إىل : معناه. )١(ولَكُم ِفي اَألرِض مستقَر ومتاع إلَى ِحٍني :وقال عز وجل
فاحلني . )٢(هلْ أَتى علَى اإلنساِن ِحني من الدهِر :وقال جل ثناؤه. انقضاء اآلجال

 أن اهللا خلق آدم عليه السالم ومل ينفخ فيه الروح أربعني: ويقال. أربعون سنة: هاهنا
ثالثة أيام، : واحلني أيضا. سنة، فكان خلقا، ومل يكن شيئاً مذكورا، ألنه ال روح فيه

 .)٣(وِفي ثَمود إذْ ِقيلَ لَهم تمتعوا حتى ِحٍني :قال اهللا عز وجل
 : يف احلني الذي ليس مبحدود)٤(وقال الشاعر. إىل ثالثة أيام: معناه
ماذا مزاحبعد العلم والدينك  وقد عالكِش مال ِحيب ِين حني 
 .يف غري وقت اجلهل: معناه

*** 
  فالٍن ِعْرَض فالٌنَمَتَش: وقولهم

 عند العرب األسالف ضروالِع. ذكر أسالفه وآباءه بالقبيح: معناه: قال أبو بكر
 :وأنكر عليه عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة أن يكون العرض. واآلباء، ذكر ذلك أبو عبيدة

 عن النيب ىنفس الرجل، واحتج باحلديث الذي يرو: العرض: واألسالف، وقالاآلباء 
يف صفة أهل اجلنة  :))طون إمنا هو عوال يبولون وال يتغورجيري من أعراضهم ق 

))مثل املسك
)٥(. 

وليس يف احتجاجه : قال أبو بكر. من أنفسهم وأبدام: قال فمعىن من أعراضهم
 من اجلسد، والذي قرعاملواضع اليت ت: األعراض عند العربذا احلديث حجة له، ألن 

 :)٦(يدل على غلطه يف هذا التأويل قول مسكني الدارمي
مهزوٍلر ِع مسٍنيب راحلَ مهزوِل اجلسِمومسِني  هض سب 

رضي –وقال عمر بن اخلطاب . رب مهزول البدن واجلسم، كرمي اآلباء: فمعناه
                                     

 .٢٤آية : األعرافسورة ) ١(
 .١آية : سورة اإلنسان) ٢(
 .٤٣آية : سورة الذاريات) ٣(
 .ما بال جهلك: وفيه. ٥٥٧ديوانه . جرير) ٤(
 . ١/١٥٤غريب احلديث ) ٥(
 .٢٣ديوانه ) ٦(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٤٤٢ 

رقة وكسر أخرى، م لك نطَس عند رجل من قريش قد بي بككأن: ( للحطيئة-اهللا عنه
 . بثلب أسالفهم وآبائهم: فمعناه). يا حطيئة غننا، فاندفعت تغنيه بأعراض الناس: وقال

 :)١(وقال اآلخر
أعراض الكراِمولكن ةٌ مصون  اللئاِمإذا كان أعراض فَ تفَرر 
 :)٢(وقال اآلخر

عليـ اُهللاقاتلك مـا أشـد   يف صون عرِض البذلَك اجلِرِبك  
 :)٣(وقال حسان بن ثابت. يف صون أسالفك اللئام: يريد
فمن يجو رسول اهللا منكمه 

ه وعرضـيفـإنّ أيب ووالد 
 وميـدحـهوينـص رسـواُءه  

 قـاُء حممد منـكم ِوِضـرِعِل
مجع ذكر األب، مث فإن أيب ووالده وآبائي، فأتى بالعموم بعد اخلصوص، : معناه

. )٤(ن املَثَاِني والْقُرآنَ العِظيمولَقَد آتيناك سبًعا ِم :اآلباء، كما قال اهللا عز وجل
:  أنه قالوروى احلسن عن النيب . فخص السبع، مث أتى بالقرآن العام بعد ذكره إياها

اللهم إين قد : أيعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم كان إذا خرج من منـزله قال((
))ي على عبادكِضرتصدقت بِع

أي قد تصدقت به عليهم مبا يلحقوين من األذى يف . )٥(
ك ليوم ِضر من ِعضِراقْ: (وقال أبو الدرداء. لٍّأساليف، فجعلتهم من إمث ذلك يف ِح

 ).فقرك
 ولكن اجعل ذلك قرضا ، فال تسب آباءه وأسالفه، وأسالفكءكأي من سب آبا

 . القصاص واجلزاءعليه ليوم
النفس، وقال ال جيوز أن يكون : العرض يف هذا احلديث: وقال عبد اهللا بن مسلم

قال . ا موتى ألنه إذا ذكر أسالفه بسوء مل يكن التحليل إليه، ألنه ذكر قوم؛األسالف
ا وليس املعىن عندنا يف هذا كما قال، ألنه مل حيلِّله من سبه اآلباء، وإمنا أحلّه مم: أبو بكر

                                     
 .تشقق: وتفرفر). عرض(والبيت بال عزو يف اللسان ) ١(
 ).عرض(بال عزو يف اللسان ) ٢(
 .٧٦ديوانه ) ٣(
 .٨٧آية : سورة احلجر) ٤(
 .٢/٤١٢ الفائق )٥(
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لو رجال أصاب من : (وقال أبو سفيان بن عيينة. أوصل إليه من األذى يف ذكره أسالفه
 شيئا، مث جاء إىل ورثته بعد موته، وإىل أهل األرض مجيعا، لـم يكن يف  رجٍلِضرِع

 ولو أصاب من مال رجل شيئا مث دفعه إىل ورثته بعد موته، لكنا نرى ؛ذلك كفارة له
 ). من ماله الرجل أشدضرِعذلك كفارة له، فَ

عرضت الكتاب أعرضه عرضا، وكذلك : ويقال. األسالف: يريد بالعرض
عرضتاجلارية على البيع عرضا، وأعرض فالن عن الشيء يعرض  اجلند، وعرضت 

ه والَّكإعراضا، وأعرض لك الشيء إذا بدا كأنع رض١(، قال عمرو بن كلثومه(: 
 اـينِتلَ بـأيـدي مصكأسـياٍف   وامشخرت اليمـامةُوأعرضـِت
الوادي : ضروالِع. خالف الطول: ضرا، والعضر الشيء يعرض ِعضرع: ويقال

 :)٢(ومجعه أعراض، أنشد الفراء
 ةُمامسي ح من األعراض ميضرِعلَ

 الديك ريـةًأحب إىل قليب من 
 ِني الِغِهضحي على أفناِنوييهتف  

 فِق يصِر إذا ما مال للغلْوباٍب
 :)٣(ناقة عرضية، إذا كانت شديدة النشاط يف السري، قال الشاعر: ويقال

 ِدـها بتـودنغداري ِض أُعلُـٍط  ـيٍةومنحتها قويل علـى عرِض
*** 

  الرجُلَجَلقد أْد: وقولهم
. إذا سار من آخر الليل: أدجل الرجل: العامة ختطئ يف تأويله فتقول: قال أبو بكر
 سري :جةُالج والدلْواإلد.  آخرهبسري الليل من أوله إىل أن يقر: واإلدالج عند العرب

قد أدجل الرجل إذا سار من أول الليل إىل أن يقرب آخره، وقد ادجل : آخر الليل، يقال
 :-يذكر إبال- )٤(دالجا، إذا سار من آخر الليل، قال الراجزا

                                     
 .٦٢٥، شرح القصائد التسع ٣٨٣شرح القصائد السبع ) ١(
: ورية. مجيع غيناء، وهي اخلضراء الكثرية الورق: والغني.  بال عزو٢/٣٥معاين القرآن ) ٢(

 .رؤية
 .الناقة بال مسة أو بال خطام: والعلط. الناقة الصعبة: والعرضية. ٥٢: ابن أمحر، شعره) ٣(
مجع مخس، وهو أن ترد اإلبل املاء يوما، وتدعه ثالثة : واألمخاس. ٣٩٩نه الشماخ، ديوا) ٤(

 .الذي يقيس طريقا بطريق، فيأخذ باألشبه: والقياس. أيام، مث ترد يف اليوم اخلامس
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ّا وقـد براهـا األمخاسكـأ  لَودالليـِلج ـّاس   وهـاٍد قي
 :)١(وقال اآلخر. يريد بالدجل سري أول الليل

فـباتوا يجلونَدوبـات ي جـي هـاٍد  ريسًهبصـري بالد موس 
أخطأ : وقال بعض أهل اللغة.  غموس بالغنيىرواألسد، وي: اهلادي اهلموس

 : يف قوله)٢(الشماخ
  أدجلي املنادي أصبح القوموقولَ  لَّ ركاهباكَوتشكو بعني ما أَ

 ليس األمر عندنا يف البيت: قال أبو بكر. ال يكون اإلدالج إذا قرب الصبح: فقال
قد أصبحتم يف أول الليل، أو يف وسطه قد : كما قال، إمنا هو على أن املنادي نادى

أصبحتم كم تنامون يف : أصبحتم، ليحرضهم على السرى، كما يقول الرجل للقوم
 . ليل ؟ ليحرضهم على القيام والعملجوف ال

سري آخر : جلةسري أول الليل، والد: الدجلة: قال قوم: ويف الدجلة والدجلة قوالن
برهة من : الدجلة والدجلة لغتان معنامها واحد، كما تقول العرب: وقال آخرون. الليل
 .رهة من الدهر وب،الدهر

*** 
 قد تهجَّد الرجل: وقولهم

وجد تفعل من . قد سهر يف ذكر اهللا عز وجل، وترك النوم: معناه: أبو بكرقال 
قد هجد الرجل هجودا إذا سهر، وهجد هجودا إذا نام، : يقال. اهلجود، وهو السهر

 .)٣( وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَّك:قـال اهللا عز وجل. وهو حرف من األضداد
عليها لعنة :  امرأته فقالوسب أعرايب. ر اهللا والقرآن بذكفاسهر: معناه

                                     
 .٩٤: أبو زبيد الطائي، شعره) ١(
 ثالثتهما: والقيل والقال والقول: (٣٣قال التربيزي يف شرح بانت سعاد . ٧٧ديوانه ) ٢(

وقول املنادي، : ويروي. وقال املنادي أصبح القوم ادجلي... : أمساء، ومنه قول الشاعر
وقال أبو الربكات األنباري . ٧٨وكذا قال ابن هشام يف شرح بانت سعاد ). وقيل املنادي

 ).والقيل والقول والقال مبعىن: (٢٢٠يف شرح بانت سعاد 
 .٧٩آية : سورة اإلسراء ) ٣(
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 : )١(وقال احلطيئة.  الساهرين بذكر اهللا:املتهجدين، أي
ـَّاِك   هجِدوالةَوخوٍص بأعلى ذي طُ  فتيٍة ِل ود مـا هداِكفحي

 :)٢(وقال املرقش. السواهر: يريد باهلجد
 فـأرقين وأصـحايب هجـود  ىميلَ من سيالٌسـرى ليالً خ
 :)٣(وقال الراجز. مايالن: أراد باهلجود

  ومصلّودج هوحاضرو املاِء
 :)٤(وقال اآلخر
لقـد هلكظلَّت عليـه امرؤ   بشـطِّ عـيزٍةنقَ بـرـودجه  
 :)٥(وقال األخطل. رظلَّت عليه نساء كالبقر سواه: أراد
 ساِلى ِمكْر الس ناعمِةخبياِل   مبفازٍة هاجـٍدرى ألشعثَأسـ

 :)٦(وقال لبيد.  الساهر:أراد باهلاجد
 لْفَ غَى الدهرـننا إن خردوقَ  قال هجدنا فقد طال السرى

سرى الرجل وأسرى، إذا سار : يقال. نومنا: ومعىن هجدنا. سري الليل: السرى
 .)٧( ن اللَّيِلفَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع ِم :بالليل، قال اهللا تعاىل

، فأخذه من سريت، والذيـن خالفوه وقطعوا )فاسِر بأهلك: (وقرأ نافع وغيـره
 :)٨(األلف، أخذوه من أسريت، قال النابغة 

سرساريةٌ عليه من اجلوزاِءت   تمالُيجزالش الرب ِد عليه جامد 

                                     
 .مكان: إبل غائرة العيون، وذو طوالة: وخوص). ١٠األصنام : ينظر(وود صنم . ١٤٨ديوانه ) ١(
 .٨٧٤: شعره) ٢(
 .٥٠بال عزو األضداد ) ٣(
 .٥٠بال عزو يف األضداد ) ٤(
 ).قباوة (٦٨٩، )صاحلاين (٣٢٢ديوانه ) ٥(
 .أحداثه: وخىن الدهر. ١٨٢ديوانه ) ٦(
 .٨١آية : سورة هود) ٧(
 .٨ديوانه ) ٨(



 ٤٤٦

 : حجة للذين قطعوا األلف)١(وقال اآلخر. فهذا حجة لنافع
وأَفبات سرى القومو  م ليلِه آخرمـا كـان وقّافا بغري مرعص 

 :وقال اآلخر يف اهلجود
 لساعات الكـرى إالّ هجودا  بسري ال ينـيخ الركب فيه

 :)٢(وقال األخطل
 ن هجداراها لوال سـطً قَنَـرِثي  عوامد لألجلام ألـجاِم حامـِر

*** 
  ُمَعْرِبٌدفالٌن: وقولهم

الذي تأيت منه أفعال قبيحة ال : املعربد معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
. ؤذيفخ وال تنأخذ من الِعرِبد، وهو عندهم حية ت. يعتمدها، وال يعتقد األذى ا

 . من السورة، وهي الغضب واحلدةذَِخوار، أُالس: ويقال للمعربد
*** 

 يء المسلمينهذا من َف: وقولهم
ا عن أيديهم، فرجع ما كان للمسلمني خارج: معىن الفيء يف اللغة: أبو بكرقال 

 :قال اهللا عز وجل. قد فاء الرجل يفيء فيئا، إذا رجع: إليهم، من قول العرب
ِر اللَِّهِفيَء إلَى أَمى تتِغي حبفَقَاِتلُوا الَِّتي ت)ويقال . حىت ترجع إىل أمر اهللا: معناه. )٣

يفء، ألنه عاد إىل مثل احلال اليت كان :  تكون فيه الشمس مث تزول عنهللموضع الذي
ِظلٌّ، وملا كان بعد : ويقال ملا كان قبل طلوع الشمس. عليها قبل أن تقع فيه الشمس

ال أزال اهللا عنا : الستر، يقال: يف اللغة: والظل معناه. يفء وظل مجيعا: زوال الشمس
 . هذا ظل الشجرة، أي سترها وتغطيتها: ويقال.  ستره لنا:ظلَّ فالن، أي

 :)٤(ظل، ألا تستر األشياء وتغطيها، وقال ذو الرمة: ويقال لظلمة الليل
                                     

 .بغري منجاة: وبغري معصر. ٤٩ديوانه لبيد، ) ١(
مجع : واألجلام. مجع عامدة، وهي القاصدة: والعوامد). قباوة (٣٠٣) صاحلاين (٩١ديوانه ) ٢(

 .أرض: وحامر. جلم، وهو ما بني السهل واجلبل
 .٩آية : سورة احلجرات) ٣(
فر، الق: والنازج. أخذ يف غري هدى: وأعسف. يف ظل أغضف: وفيه. ٤٠١ديوانه ) ٤(

= 
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  البومهيف ظلِّ أخضر يدعو هام   معسفُه اهولَ النازحفِسعقد أَ
 :)١( وقال امرؤ القيس، الليل:يريد باألخضر

تيمِتمها طامي عليها الظِّيفيُء   اليت عند ضارٍح العنيضمرلَّ ع 
 :)٢(األبردان، قال الشاعر: ويقال للظل والفيء
ـَد أب إذا األرطـى توسردجـوازيٍء  ـِهي نخـدودبالرمل ِعي  

: الظباء، يقول: واجلوازيء. الظل والفيء يف وقت نصف النهار: يريد باألبردين
 ، فصار فيئا، فحولتول الظلُّكانت هذه الظباء يف ظلّ، فلما زالت الشمس حت

 .وجوهها
 * * * 

  في اآلرّيُةالدابَّ: وقولهم
اِملعلَف، وليس هو كذلك : العامة ختطئ يف اآلري، فتظن اآلري: قال أبو بكر

م ا موضعا واحدا، زلْ ا الدابة وتسبحاألخبية اليت ت: عند العرب، إمنا اآلري عندهم
 :)٣(، إذا أقام به، قال األعشى املكانَد تأرى الرجلُق: وهو مأخوذ من قوهلم

ـُ  فَر الصِهوِفوال يعض على شرس  هال يتأرى ملـا يف الِقدِر يرقب
 . انتظارا ملا يف القدر؛ال يلزم املوضع ويقيم به: فمعناه

 اريًظْق الرجل َتُتْظَرقد َق: وقولهم
املدح : املدح للحي، والتأبني: بالتقريظ معناه يف كالم العر: قال أبو بكر

 :)٤(للميت، قال متمم بن نويرة 
لعوال جزٍع   هالٍكري وما دهري بتأبِنيمفأوجعا مما أصاب  

                                     = 
 .مأخذه على غري هدى: ومعسفه

: وطامي. الطحلب: والعرمض). ١٧٨صفة جزيرة العرب (جبل : وضارج. ٤٧٦ديوانه ) ١(
 .مرتفع

. مسيا بذلك لربدمها. الظل والفيء: واألبردان: ( ب وفيه٣أمايل ابن بري على الصحاح ق ) ٢(
 .١٣جين اجلنتني : وينظر). الغداة والعشي: واألبردان أيضا

 .، وقد مر شرحه٢٦٨هو أعشى باهلة، وامسه عامر بن احلارث، والبيت يف الصبح املنري ) ٣(
 .١٠٦: شعره) ٤(
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*** 
 لُةقد جاءت القاِف: وقولهم

قفل اجلند : الرفقة الراجعة من السفر، يقال: القافلة عند العرب: قال أبو بكر
الرفقة يف السفر ذاهبة : ئ يف القافلة، فتظن أن القافلةوالعامة ختط. يقفلون، إذا رجعوا

ويقال يف مجع . كانت أو راجعة، وليس األمر يف ذلك عند العرب على ما يظنون
: ويقال يف مجع القافل. ا من السفررجل قافل، إذا كان راجع: ويقال. قوافل: القافلة

 :)١(فّال، قال امرؤ القيسل قُفَّقافلون وقُ
نظرتها إليها والنجومكأن   مصـابيحلقُفَّباٍنه ر بشـاِل ت 

 :-يف مجع القافلة-وقال الصلتان 
إذا غَزاِةقل للقوافل والغ زالرائِح  او ٢(والباكرين وللمجـد( 

*** 
  لئيٌمرجٌل: وقولهم

الشحيح، املهني النفس، اخلسيس اآلباء، فإذا : اللئيم عند العرب: قال أبو بكر
يقال . له لئيم لْقَخبيل، ومل ي:  ومل جتتمع فيه هذه اخلصال قيل لـه، شحيحاكان الرجل
: ويقال. والعامة ختطئ فيهما، فتسوي بينهما. لئيم: خبيل، وال يقال لكل خبيل: لكل لئيم
إذا أتى ما يستحق اللوم : قد أالم الرجل فهو مليم: ويقال.  فهو لئيممؤلْ الرجل يمؤقد لَ

 :)٣(لشاعرعليه، قال ا
ِتا عذلِت وملًُهفَسغري اليوِموهـداِك قبلَ  ليِم م حكيِم غري  

  :)٤(وقال اآلخر
كَبتلومين بصرِمير علـي ت  ِت وملُلْذَفلـقد عليِمت غري م 

 .)١(فَالْتقَمه احلُوت وهو مِليم: وقال اهللا عز وجل وهو أصدق قيال
                                     

 .٣١ديوانه ) ١(
قل للقوافل : وروايته. ١البيت لزياد األعجم يف رثاء املغرية بن املهلب يف أمايل اليزيدي ) ٢(

 .والغزي
 .ما غري جد حكيموبكاك قد .. وقلت غري :  وروايته١٠٧لبيد، ديوانه ) ٣(
 .٨٤بال عزو يف األضداد ) ٤(
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فَتولَّ عنهم  :وم، إذا المه الناس، قال اهللا عز وجللُم الرجل فهو يمقد ِل: ويقال
 .رجل ِمآلم، إذا كان يقوم بعذر اللئام: ويقال. )٢(فَما أَنت ِبملُوٍم

*** 
  عينيِهاليِقَمعرفت ذلك في َح: وقولهم

 ِحمالق، قال عبيد بن :باطن األجفان، واحدمها: احلماليق: قال أبو بكر
 :)٣(األبرص
 ـها مقلـوبـالقُم ِحوالعـني  هـا دبيـباب مـن رأِيـدفَ

حروف األجفان اليت : واألشفار. أغطية العينني من حتت ومن فوق: واألجفان
. اهلُدب: ويقال للشعر.  شفْر، وفيها الشعر نابت:تلتقي عند التغميض، واحدها

 :وإنسان العني. ةلَقْاملُ: اوالشحمة اليت فيها البياض والسواد يقال هل. سواد العني: واحلدقة
:  قال،أنشدنا أبو احلسن بن الرباء. البؤبؤ: املثال الذي يف السواد والذي تسميه العامة

 :)٤( لعروة بن حزام،أنشدنا الزبري بن بكار
راٍم بـالد هاأيف كلِّ عـام أنت 

 محالين بـارك اهللا فيـكماأال فا
 بعيـنني إنسـانـامها غَـِرقاِن 

  مث ذراينحـاِءو الرإىل حاضـِر
 :)٥(وقال ذو الرمة

  يجـم فيغرقفيبدو وتـاراٍت   مرةً املاَء عيين حيسـروإنسانُ
. حماجر: ر، ويقال يف مجعهجحاملَ: املستدير حوهلا، يقال لـه: وغار العني

 :جاجان، قال الشاعراِحل:  يقال هلما،والعظمان املشرفان على العينني
 ا جمومها كانت وشيكًإذا غاضها   صعبةَ واكفِركْ هلا من ِذوعٍني

                                     = 
 .١٤٢آية : سورة الصافات) ١(
 .٥٤آية : سورة الذاريات) ٢(
 .١٩ديوانه ) ٣(
أحد عشاق العرب، وصاحب : وعروة بن حزام العذري. قرية: والروحاء. ١٠: شعره) ٤(

 ).١/٥٣٣اخلزانة . ١٥٧، نواد القايل ٦٢٢الشعر والشعراء . (عفراء، ت زمن معاوية
 .جيتمع: وجيم. احندر: وحسر. ٤٦١ديوانه ) ٥(
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وبني ِح   وبينها العيوِنتنـام قريراتجاجها قـذًىينيم١(ها ال ي( 
املاق واملوق، وطرف العني من :  يقال لـه،الذي يلي األنف: وطرف العني
 .اللِّحاظ: اجلانب يقال لـه

*** 
 ُحَمُة العقرب: وقولهم

ة، فتشدد امليم منها، وهي خمففة عند مالعامة ختطئ يف لفظ احلُ: رقال أبو بك
الشوكة اليت تلسع ا، : ةم ال جيوز تشديدها، وختطئ يف تأويلها، فتظن أن احلُ،العرب

: م احلية والعقرب والزنبور، ويقال للشوكةم، سالس: وليس هو كذلك، إمنا احلمة
السم، وقَصد : يريد باحلمة). رياق إذا كانت فيه احلمة التهركْي: (قال ابن سريين. برةاإل

 ٍةم أو ح إالّ من منلٍةةَيقْال ر: (وجاء يف احلديث. مقَصد حلوم احليات ألا س: باحلمة
٢()ٍسفَأو ن( . 

أن ولد الرجل إذا كان من أخته، : قروح خترج على اجلنب، تزعم اجملوس: فالنملة
 :)٣(في صاحبها، قال الشاعرقروح، شفَخطّ على تلك ال

ـّا ال ن   ملعشٍروال عيب فينا غري ِعرٍق  ِلمطُّ على النخكـراٍم وإن
قد أصابت فالنا : العني، يقال: والنفس.  األخواتكحلسنا جموسا، نن: أراد

 كلُّ: واحلمة أيضا. منفوس: ، وللمفعولسناِف: النفس، إذا أصابته العني، ويقال للفاعل
 .م هلا سهامٍة

*** 
  على فالٍن فالٌنلََّسقد َد: وقولهم

قد زوى عنه العيب الذي يف متاعه، وستره عليه، كأنه أعطاه : معناه: قال أبو بكر
 وال فالن ال يدالس: الظلمة، يقال: وهو مأخوذ من الدلَس، والدلس عندهم. لمةيف ظُ
والسفيدالس معناهي ، :ي، وال ال يال : ال يوالس معناهويستر العيب على صاحبه، ور

                                     
 .١٨١مها بال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ١(
 .٢/٢٥٥النهاية ) ٢(
، وليس يف ) طبعة مصر١٤٠شعره ص. (ويروي ملزاحم العقيلي. عمرو بن محمة الدوسي) ٣(

 ).١٢٠شرح أدب الكاتب : (، ولعروة بن أمحد اخلزاعي)طبعة ليدن(ديوانه 
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 .اخليانة: خيون، وهو مأخوذ من اإللس، واإللس عندهم
*** 

 فالن جميل: وقولهم
ن جيري على ماحلسن الذي كأن ماء الس: اجلميل معناه يف كالمهم: قال أبو بكر

ودك، قال ذاب الأَقد اجتمل الرجل إذا : وهو الودك، يقال: ذ من اجلميلِخأُ. وجهه
 :)١(لبيد

أو نهـه فـأتــاه رزقُتريـٍحفاشتوى ليلةَ  ــه واج تلْـم 
 اشتواء، إذا يقد اشتوى الرجل يشتو: ى اللحم، وأذاب الشحم، يقالفشو: أراد
نشواء، وال يقال اشتوى اللحم، إمنا انشوى اللحم ينشوي ا: ويقال. شوى اللحم

قال . شويت اللحم فاشتوى اللحم: حكى سيبويهو. الرجل، على ما فسرناه: املشتوي
 .وهذه عندي لغة شاذّة ال يؤخذ ا: أبو بكر

*** 
 ُهقد سّخم فالن وجَه: وقولهم

. وهو سواد القدر:  من السخامذَِخقد سود وجهه، أُ: معناه: قال أبو بكر
ِش: يقال. اللِّني: خام أيضا يف غري هذاوالسعخام إذا رنا، كان  سويقاللي :خام، عسل س

 .سخامية، للينها: ويقال للخمر
*** 

 ٍف وقاِذٍفبقينا بين آلِّ حاِذ: وقولهم
. الذي يقذف باحلجارة: الذي حيذف بالعصا، والقاذف: فاحلاِذ: قال أبو بكر

بني كل حاذف وقاذف، وبني كل حاٍذ وقاذف، حبذف الفاء من : يقال: قال الفراء
.  بني كل حاذف وقاذف، وبني كل ستوٍق وزائفبقينا: وقال بعضهم. احلاذف

قال . يقال درهم زائف وزيف: ويف الزائف وجهان. الرديان: الستوق والزائف
 :)٢(الشاعر

                                     
 .١٧٨ديوانه ) ١(
 .، وليس يف ديوانه)زيف(امرؤ القيس يف اللسان ) ٢(
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  الدارهِم مثل زيِففيويف القوم ز  ا إذا جلسوا مًعترى القوم أسواًء
 :)١(وقال اآلخر

يأتيتثالثَ ِم   فكان عطاؤهم بين عموزائف ـيٍء مـنها قسى 
: ويقال. دراهـم زائفـات وزيف وأزيـاف وزيوف وِزيـاف: ويقـال

هرج، ودراهم ببرج ونهدرهم بهرجة ونبهرهبجات ونرهجات جات ونبهِررجة وب
 .وبهارج

*** 
 لفالن الويل واَألليُل: وقولهم

 : )٢(دة األنني، قال ابن ميا:األليل يف كالم العرب: قال أبو بكر
  أليـلُ العيوِنلـه بعد هجعاِت  بوامـٍقوال هلـا مـا تأمـرينوقُ

*** 
  مصلوٌب، وفالٌنقد ُصِلَب فالٌن: وقولهم

إمنا مسى املصلوب مصلوبا، ملا يسيل منه من الودك، : قال أهل اللغة: قال أبو بكر
 مجع العظام قد اصطلب الرجل، إذا: الودك، يقال: ذ من الصليب، والصليب عندهمِخأُ

 :)٣(ا، فيأتدم به، قال الشاعرهكَد وجِرخ لي؛وطبخها
العيال ي وبات شيخِلطَصب 

 :)٤(وقال اآلخر
 يباِلت صعم مـا جتـرى لعظـاِم   يف رأس ِنيـٍقجـرميةَ نـاهٍض

 فالن َحِسيٌب: وقولهم
.  لهبسححيسبها وتد أفعاال ومآثر مجيلة، كأنه عكرمي، ي: معناه: قال أبو بكر

                                     
 .....فكانت سراويل وجرد خيصة ومخس مئ:  وفيه٥٣مزرد، ديوانه ) ١(
 )ألل(اللسان ) ٢(
 :، وصدره١/٨٢شعره : الكميت بن زيد) ٣(

الشتاء منـزله كواحتلَّ بر 
)٤ ( وجرمية ناهض٢/١٣٣ا، ديوان اهلذليني أبو خراش اهلذيل يذكر عقابا شبه فرسه  :

 .أرفع موضع يف اجلبل: والنيق. كاسبة فرج
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وقد يكون احلسبان مجعا للحساب، . با وحسباناًس حه احلساب أحسبتبسح: يقال
وقد . أراد باحلسبان مجع احلساب. )١(الشمس والْقَمر ِبحسباٍن :قال اهللا عز وجل

ًنا من السماِء ويرِسلَ علَيها حسبا :يكون احلسبان مجع حسبانة، قال اهللا عز وجل
 .)٢(فَتصِبح صِعيًدا زلَقًا
 تراب ظاهر : من السماء، والصعيد عليها مراميلُسري: يقال: قال أبو عبيدة

 .لجالذي ال تثبت فيه الر:  والزلق.األرض
 :قال الشاعر يف الصعيد

وطيب قتلى حنوطهم الصعيدمه  الترائِبجنع قَطَّفوالرؤوس ت  
 :وقال اآلخر. حنوطهم التراب: ادأر

وكيف فاه تيعأتدري من نت  به شـفتاككان بك ٣( الصعيد( 
: ، فمعناه)٤(فَتيمموا صِعيًدا طَيًبا :وقال اهللا عز وجل. كان بك التراب: أراد

 .تعمدوا صعيدا
*** 

 ُ أسير فالٌن: وقولهم
 أسرت: الشد، يقال: معناه يف اللغةواألسر . معناه مقهور مأخوذ: قال أبو بكر

ما شد : جاد ما أسر فالن قَتبه، يريدون: العرب تقولو. هتدد أسراً، إذا شهرالشيء آِس
أخيذ، واألصل فيه : ويقال لألسري.  ألم كانوا يشدونه بالِقد؛ األسري أسريايمفس. قتبه

: واألسر يف غري هذا.  وقديرمقدور: مأخوذ، فصرف عن مفعول إىل فعيل، كما قالوا
: معناه: ، قال الفراء)٥(نحن خلَقْناهم وشددنا أَسرهم :اخللق، قال اهللا عز وجل

قال .  أحسن اخللققِل خ:قد أُِسر فالن أحسن األسر، أي: وشددنا خلقهم، وقال الفراء
 :الشاعر

                                     
 .٥آية : سورة الرمحن) ١(
 .٤٠آية : سورة الكهف) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .٦آية : ، سورة املائدة٤٣آية : سورة النساء) ٤(
 .٢٨آية : سورة اإلنسان) ٥(
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 )١( نـابـا إذا احلدثانُأخـا ثقـٍة  احييمـل أرشديد األسـر حي
 :وقال اآلخر. شديد اخللق: معناه
براكتـراباً مث صـي ركطفة ن  اك حىت صرتفسو٢(ِر ملتئم األس( 

 :وقال اآلخر: ملتئم اخللق: معناه
األسـر فُشـديد جرم ِكن٣(راِن واِجل العريضِةعـن الكتِف  باه( 

  )٤(وقال عمران بن حطان
  نزلُهسـر أ شديد احملاِلضخم  نس حه كُميت لونصايف األدِمي

*** 
 كُر والشُّ ِهللالحمُد: وقولهم

العامة ختطئ يف تأويل احلمد والشكر، فتظن أن احلمد والشكر : قال أبو بكر
الثناء على الرجل بأفعاله الكرمية، إذا : مبعىن، وليس مها كذلك، ألن احلمد عند العرب

أثنيت عليه، ووصفته بكرم أو شجاعة أو حسب، : فمعناه ،امحدت فالن: قال الرجل
 :)٥(قال الشاعر
امرءاً أعطى على احلمد مالَنزور ه  ومـني ـِد احملاِم أمثانَِطعي حـِدم 

 :)٦(وقال اآلخر. أعطى على الثناء ماله: معناه
فألفيـتفَه ا كثريا عطـاًضيؤذكَ  هجواداً مىت يرلـه احلمد ي زِدد 
 :)٧(مىت يذكر له الثناء، وقال زهري: معناه

ي فلو كان محدِلخدالناس مل ميت  
ولكـن منـه بـاقيـات وراثةً

 محـد ِلِدولكنخالنـاس ليس مب  
 ـها وتزود بعض بنيكثْروفـأَ

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .قف عليهمل أ) ٣(
 .أخل به شعر اخلوارج) ٤(
 .١٦١احلطيئة، ديوانه ) ٥(
 .مل أقف عليه) ٦(
 .٢٣٦ديوانه ) ٧(
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تده إىل يـوم املماِتـزوفـإن  وإن كِرهالنـفس هتِد موِع آخر 
 :)١(فلو كان ثناء خيلد الناس، وقال اآلخر: معناه

يـا أيها املائحـاكَ دلوي دون  إين رأيت النـاسونكا حيمـد 
ثنونَيخرياً وميج ونكاد 
 قال النيب . أن تصف الرجل بنعمة سبقت منه إليك: والشكر معناه يف كالمهم

) :())لت إليه نعمةٌ فليشكرهامن أُز((
وقد .  عليهِهنعاِمإاحبها بفليصف ص: معناه. )٢(

يقع احلمد على ما يقع عليه الشكر، وال يقع الشكر على ما يقع عليه احلمد، الدليل 
قه وعلى شجاعته وعلى لُن خسقد محدت فالنا على ح:  أن العرب تقول:على هذا

فاحلمد أعم . له وشجاعتهققه وعلُقد شكرت فالنا على حسن خ: عقله، وال يقولون
الْحمد ِللَِّه رب : كر، ولذلك افتتح اهللا تبارك وتعاىل فاحتة الكتاب فقالمن الش
الَِمنيالع)٣(. 

*** 
  فالٍن بقلبي آالُمما يليُق: وقولهم

 فالنة عند تما القَ: يقال. ما يلصق بقليب وال يثبت فيه: معناه: قال أبو بكر
ما لصقت بقليب، :  أي،نة فما القتينقدمت املدي: ويقال.  بقلبهتقَِصما لَ:  أي،زوجها

 :قال الشاعر. وال ثبتت فيه
  من شؤم جدٍة هذا الدهروما زالَ
 ـه منـا من حنب اجتماعديباِع

 فَيقرـِق العاشقني األالِص بني 
دين إلينا صاحًبوي٤( الئـقا غري( 

يناراً، إذا كان فالن ال يليق كفه درمها وال د: ويقال. غري الصق لقلوبنا: معناه
 :سخياَّ، ال ميسك الدراهم والدنانري، أنشد الكسائي والفراء

                                     
وقد أخل . ١٨٤القسم األول : ، وما مل ينشر من األمايل الشجرية٢٧٥رؤبة يف الوساطة ) ١(

واملائح الذي .  إىل راجز جاهلي من بين أسيد بن عمرو٣/١٥ونسب يف اخلزانة . ا ديوانه
 .رتل يف البئر إذا قل املاء، فيمأل الدلوي

 .أسديت: وأزلت. ١/١٤غريب احلديث ) ٢(
 .٢آية : سورة الفاحتة) ٣(
 .مل أقف عليهما) ٤(
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كفّـاكا مـا تليق درمهً كف  ماوًدجا وأخرى تعِط بالسيف الد 
 .تعطي، فاكتفى بالكسر من الياء: سك، واألصل يف تعِطمما ي: معناه

*** 
 َمَثْعَل أبا فالن عن آذا وآذا فما َت سألُت:وقولهم

ما ((: قال النيب . فما وقف، وال تلبث، وال أبطأ بقضائه: معناه: ال أبو بكرق
أحدله عنده كَ  عليه اإلسالم إالّ كانت عرضتوةٌبه مل يغري أيب بكر، فإن لَت١())مثَع( . 

سقوط الرجل وغريه على وجهه، : والكبوة يف غري هذا املوضع. الوقفة: فالكبوة
 :- فسقطيِمثورا ريذكر -قال أبو ذؤيب 

ـّه هـو أضلَبـاخلبـِت   تـارزبو فنيقكْـا كمـا يبكَفَ  ع إالّ أن
*** 

 ِه الحّق إلى أرباِبَعَجَر: وقولهم
املالك، قال اهللا : رب، والرب: إىل مالَّكه، وواحد األرباب: معناه: قال أبو بكر

 :وقال الشاعر. مالك العاملني: معناه، )٢(الْحمد ِللَِّه رب العالَِمني: عز وجل
أذواٍد ِحبفـإن يك أصابـوا مـن لقاِئ  ىسم رب٣( ما أصابواك( 
 : طاع، قال اهللا عز وجلالسيد املُ: والرب أيضا. فإن يك مالك أذواد: معناه
ًرامخ هبِقي رسفَي)معناه)٤ ، :دفيسقي سيوقال الشاعر. ه: 

ِك يوًموأهلكن ا ربةَندبني   وابنه معد وربٍت وعبـْ خ٥(ـِررع( 
 :)٦(وقال عدي بن زيد
ي لوال تـداره امللُْـكُإنّ رب  ـكبأهل العراق ساء العذير  

ألن يربين رجل من : "وقال القرشي يوم حنني. النعمان بن املنذر: أراد بالرب
                                     

 .٣/٢٤٢، الفائق ١/١٢٧غريب احلديث ) ١(
 .٢آية : سورة الفاحتة) ٢(
 .موضع: وحسمي.  بال عزو٣٢٧املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٣(
 .٤١آية : سورة يوسف) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
 .احلال: والعذير. ٩٢ديوانه ) ٦(
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 ". نَبين رجل من هواِزر أحب من أن ي،قريش
يف مجع : ويقال. ا، إذا ملكينبربين فالن يربين ر: ويقال. ألن ميلكين: فمعناه

الرب :ب١(، قال علقمة بن عبدةأرباب وربوب وأَر(: 
وأنتامرؤ أفض وقبلَ   إليك أمانيتتكبوبر تتين فِضـعرب  

صلوح، قال امل: املصلح، ويكون املربوب: ويكون الرب. ملكتين ملوك: معناه
 :)٢(الفرزدق

  مربوبِِ غـِريها يف أدٍميسالَء  نتقَ إذ ح محقاَءكانوا كسالئٍة
 .غري مصلح: معناه

*** 
  وهو من أهل الدَّعارةٌرفالن داِع: وقولهم

 دعر، إذا كان ودع:  من قول العربذَِخأُ. هو خبيث مؤٍذ: معناه: قال أبو بكر
فالن : ويقال. قد ذعرت الرجل، إذا أفزعته:  املفزع، يقال:اعر بالذالالذَّو. كثري الدخان

 :)٣(مذعور، إذا كان خائفا فزعا، قال الشماخ
  اللَّعني الذئب كالرجِلمقام   عنهتيفَ به القطا ونترعذَ

 .أفزعت به القطا: معناه
*** 

 ِسْب فالن في الَحلَِّدقد ُخ: وقولهم
، يقد خلِّد الرجل خلودا إذا بق:  قول العربمن.  فيهيقد بق: معناه: قال أبو بكر

 .)٤(خاِلِدين ِفيها أَبًدا: قال عز وجل
 :)٥(وقال ابن أمحر. باقني فيها: معناه

                                     
 .٤٣ديوانه ) ١(
 .اجللد: اليت تصفي السالء، أي السمن، واألدمي: السالئة. ١/٢٤ديوانه ) ٢(
 .املطرود: ، واللعني٣٢١ديوانه ) ٣(
 . من البينة٨ من النساء، وآخرها اآلية ٥٧ورد يف آيات كثرية أوهلا اآلية ) ٤(
 .واد: ، واجلبيب٨٦: هشعر) ٥(
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لَخـداجلبـيب وبـاد حاضر فْ كلُّهـا قَإالّ منــازلَ  هــر 
، )١(خلَّدونَيطُوف علَيِهم ولْدانٌ م:وقال اهللا عز وجل. بقي اجلبيب: معناه

 . شبام، ال يتغيرون عن تلك السنباقون، دائم: معناه
، وبقي عليه سواد شعره خلّد، إذا كربت سنه الرجل فهو مقد أخلد: ويقال
: خلَّدونَولْدانٌ م:  قول اهللا عز وجلمعىن: وقال بعض املفسرين. واستواء أسنانه

طُمخملدون: وقال غريه. ونقر :رونموقال الشاعر. س: 
وخمـلَّداتباللُّج ِن كـأمنّاـي  أعجـازأقـاِوه ن٢(باِنثْ الكُز( 

 :)٣(وقال عمران بن حطان
 لُو هلم عنها وال ِحال مصرف  مخلَّدونَ ملوك يف مناِزِلهم

، )٤(ا ِحوالًالَ يبغونَ عنه:التحول، قال اهللا تعاىل: واحلول.  ملوكاًمبقني: أراد
 .ال يبغون عنها حتوالً: فمعناه

*** 
 )٥(قد آاَد فالٌن يهلُك: وقولهم

ما كاد فالن يقوم، : فإذا قال. قد قارب اهلالك ومل يهلك: معناه: قال أبو بكر
قارب القيام ومل يقم، قال اهللا عز : كاد يقوم، معناه: وكذلك. قام بعد إبطاء: فمعناه
 .)٦( ا كَادوا يفْعلُونَفَذَبحوها وم:وجل

 لغالئها، وذلك أن الذي ؛وإمنا أبطأوا يف ذحبها. فذحبوها بعد إبطاء: معناه
: ويقال. ال مبلِء ِمسكها ذهباً، أي مبلء جلدهاإ البقرة مكُال أبيع: أصابوها عنده قال

                                     
 .١٧آية : سورة الواقعة) ١(
مجع قوز، وهو الكثيب الصغري من : واألقاوز. ٤٤٧بال عزو يف تفسري غريب القرآن ) ٢(

 .الرمل
 .أخل به شعر اخلوارج) ٣(
 .١٠٨آية : سورة الكهف) ٤(
 .البن كمال باشا) كاد(حتقيق معىن : ينظر) ٥(
 .٧١آية : سورة البقرة) ٦(
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وقال .  القاتلحضتفْ ألم كرهوا أن ي؛ ألنه مل يتسهل هلم وجودها؛إنما أبطأوا يف ذحبها
 :)١(قيس بن امللوح 

 من الوجِد قد كادت عليِك تذوب  فال تتركي نفسي شعاعاً فإنها
 يتجرعه والَ يكَاد :وقال اهللا عز وجل. بذُقد قاربت أن تذوب ومل ت: معناه

هِسيغي)كاد فالن ما : وجيوز أن يكون معىن قول الرجل. بطاءإغه بعد ييس:  فمعناه)٢
أجاز ذلك األخفش وقطرب . ما يقوم فالن، ويكون كاد صلة للكالم: يقوم

 :بقول الشاعر، والسجستاين، واحتج قطرب
سريعإىل اهليجاء شاٍك سالح ه  فما إن يكـاده يتـنفّسن٣( ِقر( 

 :)٤(واحتج أيضا بقول أيب النجم. ما يتنفس قرنه: معناه
ِعوإن أتـاك نفاند أبـاـي بن  باطَ واخل األعداَءقد كاد يضطلع 

 :قد يضطلع األعداء، واحتج بقول حسان: معناه: قال
أن جتيَء تكسلُوتكاد يف جســِم  ها فراشٍة وحبعرخ قواِمِنس  

، )٥( إذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها:قال اهللا عز وجل. وتكسل: معناه
 .ارب ذلكقمل يرها، ومل ي: فمعناه

*** 
  فالنا عّناقد نفَّزُت: وقولهم

 حركته : الظيب، وهووِزفُأُخذ من ن. طردته وأبعدته: معناه:  قال أبو بكر
 :واضطرابه، قال الراجز

بعد اجلَيريح فُ اجلَإراحـةَ   والترميِزِدهـوِزـدايـِة الن 
 .املتحركة املضطربة: يريد بالنفوز

*** 
                                     

 .٥٧انه ديو) ١(
 .١٧آية : سورة إبراهيم) ٢(
 .٩٧بال عزو يف األضداد ) ٣(
 .٩٧األضداد ) ٤(
 .٤٠آية : سورة النور) ٥(
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 ٌةَدلفالن ُعْق: وقولهم
ويقال للقرية الكثرية . احلائط الكثري النخل: أصل العقدة عند العرب: قال أبو بكر

فكان الرجل منهم إذا اختذ ذلك فقد أحكم أمره عند نفسه، واستوثق . عقدة: النخل
هي : وقال بعضهم. منه، مث صيروا كل شيء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه عقدة

 .ها وال يطريها يفارقُراب يكاد غُالقرية الكثرية النخل، فال
*** 

 ْكٌرفي نهر فالن ِس: وقولهم
 عن جماهد أنه قال يف يِكوح. الذي مينع املاء من اجلري: ركْالس: قال أبو بكر
يذهب : قال أبو عبيد. سدت: ، معناه)١(إنما سكِّرت أَبصارنا: قول اهللا عز وجل

ا ماء منعها من النظر، كما مينع السكر املاء من اجلري، وقال جماهد إىل أن األبصار غشيه
 .ادير، فلم يبصروامير م وغشيهم السِدقد سكِّرت أبصار القوم، إذا أُ: يقال: أبو عبيدة
، وأنشد ركُس يركَقد س: ويقال للشيء احلار إذا خبا حره وسكن فوره: قال
 :)٢(للراجز

ثأَجـاء الشـتاء واجربلَّ القُن  وجـلَعتاحلروِر عني ت كُسر 
مأخوذة من : رتكِّس: وقال أبو عمرو بن العالء. اجتمع وتقبض: معناه: اجثألَّ

كْر الشراب، كأنّ العنيسِك حلقها ما يلحق الشارب إذا سوقال الفراء. ر :ِبحست 
ِنومعالعرب تقول:  من النظر، وقالت :كَقد ست الريح رتكُسإذا سكنت وركدتر ،. 

*** 
 فالن َفِنيٌخ: وقولهم

 فالن خنقد فَ: يقال. املقهور املغلوب: الفنيخ معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
 :)٣( إذا غلبه وقهره، قال الراجز،فالنا

 قـخهلـاِمِهـم أَرصـها وأن  ـنفَخلَعـِلم اجلهـال أين مِِ
                                     

 .١٥آية : سورة احلجر) ١(
ولعله حمرف عن جندل بن املثىن . ، ونسبه إىل املثىن بن جندل١٤/١٣تفسري الطربي ) ٢(

 .طائر: القرب: والقنري، ويف رواية. الطهوي
 .إخراج املخ أو الدماغ: واالنتفاخ. ٤٦٠-٤٥٩ ديوانه العجاج،) ٣(
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*** 
  من آذا وآذافالن يروُغ: وقولهم

ال يقال : قال الفراء. يعدل عنه، ويرجع، وخيفي رجوعه: معناه: قال أبو بكر
راغ يروغ إال أن يكون خمفيا لرجوعه، فال جيوز أن يقال للراجع من : للذي يرجع

قد راغ: احلج . 
. راغ يروغ:  جاز أن يقال له، خمفيا لرجوعه منه،فإن كان رجل قد قدم من سفر

 .)١( فَراغَ علَيِهم ضرًبا ِبالْيِمِني: وجلقال اهللا عز 
ميينه اليت كان حلف : ومعىن باليمني.  خمفيا لرجوعه،رجع عليهم يضرم: معناه

 .)٢(وتاللَِّه َألِكيدنَّ أَصنامكُم بعد أَن تولُّوا مدِبِرين: عليها يف قولـه عز وجل
 .ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاِويِل: عز وجل بالقوة، قال اهللا :باليمني: ويقال

 .)٣(َألخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني
 :)٤(قال الشاعر. باحلق: ويقال. بالقوة: فمعناه

رأيتينـمي األوِسـرابةَ ع ـي 
 مجد لـتعِف رإذا مـا رايـةٌ

 إىل اخلريات مِطقَنالقـريِنـع  
  باليمـنيتلقّـاهـا عرابـةُ

فَراغَ إلَى أَهِلِه فَجاَء ِبِعجٍل  :وقال اهللا عز وجل يف راغ. بالقوة: معناه
 .)٥(سِمٍني

 . رجع إىل أهله يف إخفاء منه لرجوعه: معناه: قال الفراء
*** 

  على آذا وآذاوُمُح َيفالٌن: وقولهم
 :)٦(يدور عليه ويريده، قال مجيل: معناه: قال أبو بكر

                                     
 .٩٣آية : سورة الصافات) ١(
 .٥٧آية : سورة األنبياء) ٢(
 .٤٥آية : سورة احلاقة) ٣(
 .يسمو بدل ينمو: وفيه. ٣٣٦ - ٣٣٥الشماخ، ديوانه ) ٤(
 .٢٦آية : سورة الذاريات )٥(
 .أخل به ديوانه) ٦(
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فما صادياتح مـًـن   العِصى حوايبعن املـاء يغشني ا وليلةً يوم
 .ه يوما وليلة على املاء وأردننَرد: يريد

*** 
 اٌءبنو فالن ُغَث: وقولهم

 به، عفَتنما يعلو املاء من القماش والزبد مما ال ي:  عند العرباُءثَالغ: قال أبو بكر
 يِثقد غَ: اجلُفَاء، يقال: والغثاء هو. ثاء بالغ؛فيشبه كل من ال خري فيه وال منفعة عنده

الوادي ي١(قال نابغة بين شيبان. ء، إذا عاله ذلكىي، وقد اجنفأ ينجفِثغ(: 
 فـاُء مـن الـزبد اجلُـهجتلَّلَ   حجرتيِهـيل يضرح السـاُءثَغُ

 .)٢(فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء: وقال اهللا عز وجل
 تأْفَيقال قد ج: وقال أبو عمرو بن العالء. يذهب مجودا: معناه: وقال جماهد

 .القدر، إذا غلت حيت ينضب زبدها، أو سكنت حيت مل يبق من زبدها شيء
فَأَما : وقرأ رؤبة بن العجاج.  رمى به:ما جفأه الوادي، أي: اءفَاجلُ: وقال الفراء

 بذْهفَي دبجفاالًالزيذهب قطعا، يقال: فمعناه  :قد جفّلت الريحإذا  السحاب ،
 :)٣(قطّعته وذهبت به، قال الشاعر

  جفاالثـاًء زال صاروا غُفـإنْ   الِغــىن اللئـاِموإنّ سنـاَء
: اليابس، واألحوى: ، الغثاء)٤(فَجعلَه غُثَاًء أَحوى :وقال اهللا عز وجل
 :)٥(األسود، قال نابغة بين شيبان

  رِتلُه شتيت نبـتاللّثاِتأحـوى   وإنّ أنياهبـا منها إذا ابتسمت
والذي أخرج : م واملؤخر، فيكون املعىنقدجيوز أن يكون هذا من املُ: وقال الفراء
 . يابساً:ته غثاء، أيرض أخضر، فجعله بعد خ:املرعى أحوى، أي

                                     
 .ناحيتيه: تيهيشق، وحجر: ، ويضرح٤٣ديوانه ) ١(
 .١٧آية : سورة الرعد) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .٥آية : سورة األعلى) ٤(
احلسن التنضيد املستوى : والرتل. األفلج: والشتيت. وزان أنياا:  وفيه٩٤ديـوانه ) ٥(

 .النبات
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  يباٌبخراٌب: وقولهم
 :)١(ليس فيه أحد، قال عمر بن أيب ربيعةالذي : اليباب عند العرب: قال أبو بكر
 ن لو بـ بالبلَييما على الرسِم

 اىل قصر ذي العشرية فالصإف
 ن رجعأو لو أجابا السالِمـي  

  يبابا أمسـى من األنيسٍِِفِل
 .خاليا ال أحد فيه: معناه

*** 
 العصا من الُعَصّية: وقولهم

األمر العظيم يتولَّد عن األمر : ن املعىن أن يكو:أحدمها: فيه قوالن: قال أبو بكر
الصغري، كما أن العصة تكون عصية، مث تكرب فتصري عيأي. اص:ر قِّ ال ينبغي ألحد أن حي

. األمر حتقره وقد ينمي: ومثله قوهلم.  فإنه ال يدري مىت يكرب وينمي ويعظم،أمرا صغريا
 :)٢(وقال احلارث بن وعلة

ال تأمنـًـن  مها ظلمت قـوم
 مِهوا خنـالً لغِريـرأن يـأِب

 وبدأتـِملْم بالظُّـْهوالغ ـِمش 
حتقـره وقـد ينميواألمـر  

 ، العصايمفرس كانت كرمية، فنتجت مهراً كرميا، فس: العصية: وقال الرياشي
 .العصا من العصية:  فقيل،فضرب به املثل

*** 
 اٌةَجْزُمٍن   فالبضاعُة: وقولهم

 :بضاعته قليلة يسرية، قال الشاعر: معناه: بكرقال أبو 
غِري ورسـوٍلٍلومـرس هغِريوحـاجٍة  ِم مت ٣( من احلاِجزجـاةٍٍ م(

ة، اليت ال تؤخذ بسعر اجلياد يالرِد: املزجاة: ويقال. صة من احلوائجغري منتقِِ: معناه
زجاء، وهو السوق، وأنشد أُخذت من اإل: املزجاة: قال أبو عبيد. من الدراهم والدنانري

                                     
 .اجلبل: موضعان، والصالف: ، والبليان وذو العشرية٤١٠ديوانه ) ١(
واحلارث بن وعلة الذهلي، شاعر جاهلي، املؤتلف . ٢٠٤ )م(شرح ديوان احلماسة ) ٢(

 ).٥٨٥، الآليل ٢٢، املبهج ٣٠٣واملختلف 
 ).زجا(، واللسان ١/٣١٧عجز البيت بال عزو يف جماز القرآن ) ٣(
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 :)١(حلامت
على ِملْحانَليبك ضيف م دوأرملةٌ  قَّعال تزجي مع الليل أرم 

 :)٢(وقال عبد بين احلسحاس.  لضعفهتسوق أرملَ: فمعناه
 جي القوافياز ي بين احلسحاِسأعبد  هباترراها وقالت ِلمدأشارت ِب
 :)٣(وقال عدي بن زيد. يسوق القوايف: معناه

ت وـُد  جى الكسريز كما يـه مشـالٌ  جيــزوحِبي بعـد اهل
أَلَم تر أَنَّ اللَّه : وقال اهللا عز وجل. تسوقه مشال كما يساق الكسري: معناه
 . يسوق سحابا: ، فمعناه)٤(يزِجي سحاًبا

 غري مأخوذة  مزجاة، ألا مردودة مدفوعة:فسميت الدراهم الردية: قال أبو عبيد
 وِجئْنا ِبِبضاعٍة مزجاٍة فَأَوِف لَنا الكَيلَ وتصدق : وقال اهللا تعاىل. وال مقبولة

بأن تأخذ منا الردية، : وتصدق علينا: ومعىن قوهلم. ببضاعة ردية: ، فمعناه)٥(علَينا
كانت البضاعة : فلوقال عبد اهللا بن احلارث بن نو. ومتن علينا بفضل ما بني الصرف

جاءوا بصنوبر : وقال الكليب. ا، وغري ذلك من أمتعة األعرابا وصوفًا ومترا ومسنإقطً
واحلبة اخلضراء، فباعوه بدراهم ال جتوز يف الدراهم، وجتوز يف سائر األشياء، فلذلك 

 ".وتصدق علينا ":قالوا
 . وبقوله كان يقول أبو عبيدة،القليلة: املزجاة: وقال جماهد

*** 
 ا بدامَّما عدا ِم: وقولهم

عداين عن لقائك : يقال. ما صرفك عين ما ظهر لك مين: معناه: قال أبو بكر

                                     
 .اسم شخص: ، وملحان٢٨٢ديوانه ) ١(
. هـ٤٠شاعر خمضرم، قتل حنو : وسحيم. الذي تدري ا شعرها: ، واملدري٢٥ديوانه ) ٢(

 ).٢/٤٢، فوات الوفيات ٢/٢٧٢، أمساء املغتالني ١٨٧طبقات ابن سالم (
 .السحاب الكثيف: ، واحليب٨٦ديوانه ) ٣(
 .٤٣آية : سورة النور) ٤(
 .٨٨آية : سورة يوسف) ٥(
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 :)١(قال الشاعر.  صرفين عنه:كذا وكذا، أي
عداين عنكواألنصاب كـأنّ صالهتا األبطال ِه   حربيـم 
 :)٢(وقال اآلخر. صرفين: يريد

  تشغلذلك دون  عواٍدتـدوع  مهطوا وشطَّ مزارح إذ شتدفوِد
 بن يما عدا مما بدا عل: وأول من قال. ظهر: ومعىن بدا.  صوارفوصرفت: يريد
مض ا:  قال لعبد اهللا بن عباس،، وذلك أنه ملا قدم البصرة-رضي اهللا عنه-أيب طالب 

حلجاز، عرفتين با: يقول لك: له  وقل،إىل الزبري، وال تأِت طلحة، واقرأ عليه مين السالم
اقرئه مين السالم : وأنكرتين بالعراق، فما عدا مما بدا، فابلغه ابن عباس الرسالة فقال لـه

 ، ومشاورةُ مربورةٌ، وأم واحٍد ثالثة، وانفراد واجتماع، خليفٍة، ودم خليفٍةعهد: له وقل
 .العشريِة

*** 
 رآة ِعناٍن ِشُههو شريُك: وقولهم

ه يف شيء خاص، كأما إذا عن هلما شيء، أي هو شريك: معناه: قال أبو بكر
اعتلنا كذا وكذا، أي: يقال. ، اشترياه، واشتركا فيهرض اعترض، قال امرؤ :قد عن 

 :)٣(القيس
لنـا سرب كأنّ ِنفعن عاجىعذار  هواٍر يف مـِلـالٍء دمذي  
 :)٤(وقال اآلخر

أتعبًس ناصرلُذُخ ـِعزاي وت  أيربوعغيـٍظ بـن ـنللِمع  
واملعين،املعترض، وهذه الالم الم التعجب: املعن : اعجبوا للمعن. 

*** 
 ٌةَعفالن باِق: وقولهم

                                     
 .عناين: وروايته) عنا(بال عزو يف اللسان ) ١(
 .٨٠: احلارث بن خالد املخزومي، شعره) ٢(
 .صنم، كان أهل اجلاهلية يدورون حوله: ودوار.  املالء املذيليف: وفيه. ٢٢ديوانه ) ٣(
 .١٩٧النابغة الذبياين، ديوانه ) ٤(
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الطائر احلذر احملتال، : والباقعة عند العرب. حذر حمتال حاذق: معناه: قال أبو بكر
 واملياه يِرد املشارع، وال قع فيها املاُءنتسمواضع ي: الذي يشرب املاء من البقاع، والبقاع

احملضورة، خوفا من أن يحتال عليه فيه كلّ حذر حمتال به. طادصبمث ش. 
*** 
 

 ري بالجنةِشْبأيا خيل اهللا ارآبي و: وقولهم
 الفرسان، فِذحبشروا باجلنة، فَأيا فرسان خيل اهللا اركبوا و: معناه: قال أبو بكر

 .ىل اخليلوأقيمت اخليل مقامهم، مث صرف الفعل إ
ركب فرسان اخليل، قال :  إىل الشام، يريدون خيلٌبتِكر: العرب تقول

 :)١(األعشى
 س شـبه بـاألكَفإذا ما اَأل

وع خيلٌركبت منهم إىل الر 
 رِقوصاقيوم اهليجا وقلّ الب  

يٍل ِمغريإذ ي أُـطَخاإليفـاق  
 السهم يف وقوضع فُأن ي: يفاقطويلها، واإل: القصري الثنايا، واألورق: األكس
الوتر، وإمنا ية الفزع والدهش، وإمنا يخطأ ذلك من شدشه األكسباألروق ألنه ب 

إذًا : قال اهللا عز وجل. ركب فرسان اخليل: ومعىن ركبت خيل. يكلح، فتبدو أسنانه
 احلياة، وضعف ضعف عذاب: ، فمعناه)٢( َألذَقْناك ِضعف احلَياِة وِضعف املَماِت

 .عذاب املمات
حب : ، يريد)٣( وأُشِربوا ِفي قُلُوِبِهم الِعجلَ ِبكُفِْرِهم: وقال اهللا عز وجل

 :)٤(وقال الشاعر. العجل
تاملنايا مي وشركهلِك   أهلهطَ وسحاضر الفىت قد أسلم احلي ه 

 :وأنشدنا أبو العباس.  ميتوشر املنايا ميتةُ: يريد

                                     
 .١٤٤ديوانه ) ١(
 .٧٥آية : سورة اإلسراء) ٢(
 .٩٣آية : سورة البقرة) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
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ـُخ   مـن أصبحتبوكيف تصاِح  )١(ـِبحـر كـأيب مهـاللت
 :)٢(وأنشد الفراء. كخاللة أيب مرحب: يريد
حسبتغامنـاقا بغِري   راحلـيت ع ـبيوما هـي وناِقكبالع  
 . عناقغام راحليت بغامحسبت ب: يريد

 هذا أجلُّ من الَحْرِش: وقولهم
وأصل احلرش .  بني الرجلنيتشرح:  من قوهلمالتحريض،: احلرش: قال أبو بكر
 ،اء حبية إىل باب الضب، فتتحرك، فإذا مسع الضب حركتهاجأن ي: يف صيد الضباب

 .خرج ليقاتلها فاصطيد
احذر احلرش يا بين، : وكانت العرب تتحدث يف أول الزمان أن الضب قال البنه

 حيفر عنهما ليصطادمها، فقال احلسل،  حافٍرِرفبينامها ذات يوم جمتمعان مسعا صوت حمفا
. يا بين هذا أجلُّ من احلرش: ؟ فقال له الضبيا أبه هذا احلرش: وهو ابن الضب، ألبيه

 .مث ضربوا هذا مثال لكل من كان خيشي شيئا فوقع فيما هو أشد منه
*** 

 ًاَبِرْه ُم فالٌنجاَء: وقولهم
 رض وأحبذَهب وأَهلْ الرجل وأَبرهأ: يقال. عاِرسم: معناه: قال أبو بكر

وأحصف :إذا أسرع. 
*** 

 اآلن َحِمَي الوطيس: وقولهم
 مثال لشدة برضبز فيه، ويخشبه التنور ي: الوطيس: قال أبو عمرو: قال أبو بكر

احلرب، فيِهشها حبره حروقال . هو التنور بعينه: الوطيس: وقال غري أيب عمرو. ب
 .، إذا حميت مل يقدر أحد أن يطأ عليهارةٌ مدوحجارةٌ: ياألصمع

                                     
رجل الذئب، وال: وأبو مرحب. الصداقة): مثلثة(واخلاللة . ٢٦النابغة اجلعدي، ديوانه ) ١(

 . أنه كنية الظل٣٠٢احلسن الوجه الذي ال باطن له، ويف املرصع 
، والبيت لذي اخلرق الطهور، امسه قرط، يصف الذئب كما يف نوادر ١/٦٢معاين القرآن ) ٢(

األنثى من : والعناق. صوت ال تفصح به: وبغام الناقة. ١٥٤، وجمالس ثعلب ١١٦أيب زيد 
 .املعز



 ٤٦٨

 القوم كرتعله األرض يوم موته، فرأى م  رفعتنّ النيب أ: جاء يف احلديث
)) الوطيسيِماآلن ح((: فقال

.  لألمر إذا اشتدضرب هذا مثالًوإمنا ي: قال األصمعي. )١(
 .يسةِطو: مجع، واحدته: الوطيس: وقال غري األصمعي

 ٌل وال ناِئٌل طاِئ فالٍنما عنَد: وقولهم
، ِلووهو مأخوذ من الطَّ. الفضل: الطائل معنـاه يف كالم العرب: قال أبو بكر
ذي الفضل على عباده، قال : ، فمعناه)٢(ِذي الطَوِل ال إلَه إالَّ هو: قال اهللا عز وجل

 :)٣(الشاعر
 ـمِِ وأنِعي علـالًـوتدارك هبا طَ  ٍةبـر أغـثين بش جلسـاٍسقالَو

إذا قد طال فالن فالنا، : هو الفضل، من قوهلم: الطائل: ويقال. فضال علي: معناه
٤(تها، قال الفرزدقلْته، وطاولتين هند فطُلْطاولين زيد فطُ: يقال. ولله وغلبه بالطَّفض(: 

ملمومةٌ صخرةٌإنّ الفرزدق   هـا األوعـاال تنالُطالت فليس 
. طالت األوعال فليس تناهلا: فضلتها بالطول وغلبتها، وتقدير البيت: عنـاهم
 .ما عنده فضل وال عطاء: واملعىن.  من النوال، وهو العطاءذَِخهو العطاء، أُ: والنائل

 . إذا بلغته،الًي وأناله ن،قد نلت كذا وكذا: غة، من قوهلملْهو الب: النائل: ويقال
*** 

 ٌذذََّق ُمفالٌن: وقولهم
احلسن الزي الكامل اهليئة، وهو : املقذذ معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

ا: ذ، والقذذعت له القُذَِنمأخوذ من السهم املقذذ، وهو الذي قد صذَّة قُ:الريش واحد. 
وإمنا يصنع له الريش بعد أن يستوي بريوتثقيفَه ويقال . هو إصالحه: ، والتثقيفه
 :)٥(ثومل، قال عمرو بن كقِّفثَ م:سهام والرماحللذي يصلح ال

                                     
 .٥/٢٠٤، النهاية ٤٥زات النبوية ، اجملا١/٢٠٧مسند أمحد ) ١(
 .ساقط من ك" ال إله إال اهللا"و. ٣آية : سورة غافر) ٢(
 .متن ا فضال، وال شاهد فيه على هذه الرواية: ، وفيه١٤٥النابغة اجلعدي، ديوانه ) ٣(
رياح بن سبيح، قاله حني غضب ملا : وهو لسبيح بن رياح الزجني، وقيل. ليس يف ديوانه) ٤(

 ".طول: ينظر اللسان"فالزنج أكرم منهم أخواال،  .. :قال جرير
. ما تقوم به الرماح: ، والثقاف٦٥٣، شرح القصائد التسع ٤٠٤شرح القصائد السبع ) ٥(

= 
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 ٤٦٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 قـاف هبا امشـأزتإذا عـض الثِّ
  إذا انقـلبت أرنـتعشـوزنةً

 وولَّتهـونـاـمبـةً زنزـوشع  
تـدواجلبـينافـا املثـقِِّف قَق  

  بالسهم الذي قد متَّ إصالحه، وحسن؛فشبه الرجل التام الزي الكامل اهليئة
 .استواؤه

*** 
 ُهُذ الرجل حتى بدت نواِجَكِحقد َض: وقولهم

وال تبدو النواجذ إال . ناجذ: أواخر األضراس، واحدها: النواجذ: قال أبو بكر
تان من ثنيتان من فوق، وثني: ويف الفم اثنان وثالثون ضرسا. عند الشديد من الضحك

حتت، ورباعيتان من فوق، وران من فوق، ونابان من حتت، يتان من حتت، وناباِعب
كان من حتت، وثالث أرحاء من فوق، وثالث أرحاء من حوضاحكان من فوق، وضا

حتت يف اجلانب األمين، وثالث أرحاء من فوق، وثالث أرجاء من حتت يف اجلانب 
 .األيسر

فالن نقي العارض، ويقال يف : ويقاِل. العارض: ة واألضراسويقال ملا بني الثني
 :)١( عوارض، قال جرير:مجع عارض

أتذكر يوم تعاِرلُقُص ضهاي  شـامٍةبفرع بالب ِقيس شام 
 :أنشدنا أصحابنا عن النصر بن حديد عن األصمعي: قال: وأنشدنا أبو العباس

إذا وردبالضحى ظمآنَ املسواك   عوارضمنها ظلَّ ي ِصخره٢( الربد( 
: عث أم سليم إىل امرأة تنظر إليها فقال هلاب(( أن النيب : وجاء يف احلديث

))مشس عوارضها، وانظري إىل عقبيها
)٣(. 

                                     = 
 .تضرب برجليها وتدفع: وزبون. شديدة صلبة: وعشوزنة

 .٢٧٩ديوانه ) ١(
. هـ٢٥٠ لعلـه نصر بـن على اجلهضمي، املتويف: لـم أقف علـى ترمجته، أقـول) ٢(

، ٣/٩١، خالصة تذهب الكمال ١/٤٥٨، العرب ٢/٥١٩تـذكرة احلفـاظ : ينظر(
 ).٢٢٧طبقات احلفاظ 

، وأم سليم بنت ملحان، صحابية، وهي أم أنس بن مالك خادم الرسول ٢/٤١١الفائق ) ٣(
)  ٢/٤٠٠، خالصة تذهيب الكمال ٨/٢٢٧اإلصابة.( 
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فأمرهـا بشم عوارضها، لتبور بذلك رائحة فمها، وأمرها بالنظر إىل عقبيها يف 
قال األصمعي يف رواية بعض أهل .  لتعرف بذلك لون جسدها؛قـول بعض الناس

 : )١(ها، وأنشد للنابغة سائر جسِدها اسودبِقإذا اسود ع: العلم عنه
 البرمـا ةَ خنـلَيوالبائعاِت جبنب  أعقابا إذا انصرفتوِد من الستليس

*** 
 اذٌب َشفالٌن: وقولهم

ح الذي ال رل املطْمهاملُ:  أن يكون الشاذب:أحدمها: فيه قوالن: قال أبو بكر
 :)٢(ها من السعف والليف، قال الشاعرلقى عنذ من شذَب النخلة، وهو ما يِخخري فيه، أُ
إذا ححألقَلُطَّ عنها الر برأسهات   العيداِنِبذَإىل ش فَ أوصمترين ت 

 :)٣(قامت على ثالث، قال األعشى: صفنت: معىن
ـُزين  ع السـحوـذْ كِجٍتيموكلّ كُ   إذا مـا صفَنناَء الِقق ي
 :)٤(خروقال اآل. إذا ما قام على ثالث: يريد

 صفـونـا مقلَّــدة أعنـتها  تظـلّ جيـاده نوحـاً عليـه
 العاري من اخلري، من :أن يكون الشاذب: والقول اآلخر. تستخرج: ومعىن متري

 وعريتها منها، قد شذبت النخلة أشذا تشذيبا، إذا ألقيت عنها كرانيفها،: قول العرب
 :)٥(قال الشاعر

ـَّه  مشذَّب من أُوالَ عذْيف العني ِج  أمـا إذا استـقبلته فكـأن
*** 

 هذه قرية من الُقرى: وقولهم
                                     

 . من حجارة، واحدها برمةقدور: والربم. بشطي: ، وفيه١٠٥ديوانه ) ١(
 .األعشى، وليس يف ديوانه) ٢(
 .مجع قناة، وهي الرمح: والقناء. ١٧ديوانه ) ٣(
، شرح املعلقات ٦٣١، شرح القصائد التسع ٣٨٩عمرو بن كلثوم، شرح القصائد السبع ) ٤(

 .القائم على ثالث: والصافن. تركنا اخليل عاكفة عليه: ، وصدره فيها٢٤٣السبع 
جزيرة حييط ا :  وأوال٠٤، وأمايل الزجاجي ١٠٧ بن جبلة الضيب يف املعاين الكبري أنيف) ٥(

 .البحر يف البحرين
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: يقال. املوضع الذي جيتمع الناس فيه: القرية معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر
 جيمع :ويقال البعري يقري الطعام يف فيه أي. قد قريت املاء يف احلوض، إذا مجعته فيه

 :)١(ال الراجزم، قرالعلف يف شدقه عند اِهل
 يقـري وال يقرى فأمسى جيري   يقـريتاٍنا لصـلَيـا عجـًب

 . من حتتهاتيِح أم القرى، ألا أصل القرى، وذلك ألن األرض د:ويقال ملكة
 :)٢(أم الكتاب، ألا أصل لـه، قال الراجز: وكذلك يقال لفاحتة الكتاب

 وال هلـم مـن حســب يكـم  أم تـاب الك من  فيهم  مـا 
 .قرية، الجتماع الناس فيها: ويقال لكل مدينة. يريد ما فيهم من الكتاب أصل

*** 
 ٍةنشوَط بُأُهعقدُت: وقولهم

بئر : ، من قول العرب واحدٍةقدة تنحلُّ جبذبٍةعقد عقدته ب: معناه: قال أبو بكر
 .نشوط، إذا كانت دلوها خترج جبذبة واحدة أو جذبتني

*** 
  الرجلَطَلَتْحقد ا: وقولهم

قد أحلط : قد بالغ يف الغضب واجتهد فيه، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر
 :)٣(الرجل يف األمر، إذا بالغ فيه واجتهد، قال ابن أمحر

لطـاِتفألقى التِههامي منهمـا ب  هـذا ال أِرـطَلَوأح مكانيـامي  
 :)٤(وقال الراجز. اجتهد يف اليمني وبالغ فيها: أي
 ـالً ويحِلطُه ذمـيماً وِجـعيرِج  ه الشـر مـىت يستنبطُـرواحلاِف
 .هدِهج ي:أي

*** 
                                     

 .الشديد الصلب: مل أقف عليه، والصلتان من الرجال واحلمر) ١(
 .وما هلم من حسب يلم، أي جيمع:  وفيه٤٢٧العجاج، ديوانه ) ٢(
 . ال أبرح:ثقله ونفسه، وال أرمي: ، ولطاته١٧٤: شعره) ٣(
 : وروايته٨٤رؤية، ديوانه ) ٤(

 زع ذميما وجال أو حيلطـواحلافر الشر مىت يستنبط   ين
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  من ِقشَّةهو أآيُس: وقولهم
 . الصغرية من أوالد الِقردة:معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر

*** 
  من الرجالٌلْزفالن َج: وقولهم

قد أجزل لنا فالن العطية، :  قوهلمالقوي احملكم، من ذلك: اجلزل: قال أبو بكر
 :ل، إذا كان حمكما قويا، أنشد الفراءز جحطب: ويقال. اهامها وقوكَ أح:أي

ـًمن يـأِت  )١(اجا تأج وناًرا جزالً حطًبـدِجي ا يقص طريقـانـا يوم
*** 

  بنارهىَلَطْصفالن ال ُي: وقولهم
 فيما وراء ظهره، عمطْ وال ساحته، وال ي ناحيتهبرقْال ت: معناه: قال أبو بكر

راد أنه خبيل، ولكنه عزيز منيعوليس ي. 
*** 

  في التفقيعَذَخقِّع علينا، وقد َأَففالن ُي: وقولهم
قد فقّع، إذا شدق، وأتى بكالم : يقال.  التشدق يف الكالم:التفقيع: قال أبو بكر

أن الوردة يأخذها اإلنسان فيجمع وهو مأخوذ من تفقيع الوردة، وذلك . ال معىن لـه
 .مع هلا صوتس ي:جوانبها، مث يغمزها فتفقع، أي

يالريح اليت خترج من أسفل اإلنسان، يقال: ع أيضايوالتفق. اخلليل عن  هذاىكح :
 صوت األصابع إذا :والتفقيع أيضا. إنه لفقَّاع خبيث: ويقال. قد فقَّع، إذا فعل ذلك

 . الورد إذا تفتححقَقد فَ: الويق. ها ببعض بعضزِمغُ
 :)٢( الرجل إذا فتح عينيه، قال الشاعرحِققد فُ: ويقال

ـالاِب أو باجلَواكحـلك بالص  ففقِّـح لـذلكـِض أو غَم 
إنّ أبغضكم إىلّ ((: املتفيهق، قال رسول اهللا : ويقال للمتشدق يف كالمه

))الثرثارون واملتفيهقون
)٣(. 

                                     
 ....مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا جتد:  وروايته٩٨: لعبيد اهللا بن احلر، شعره) ١(
 . ٣٠٧أبو املثلّم اخلناعي اهلذيل، شرح أشعار اهلذليني ) ٢(
 .١/١٠٦غريب احلديث ) ٣(
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الذين تتسع أشداقهم بالكالم، : كثارون من الكالم، واملتفيهقونامل: فالثرثارون
 :)١(قال األعشى

 كجابيـة الشيخ العراقي تفْهـق  ق جفنةٌلَّحتـروح عـلى آل املُ
 .تطفح: يريد

*** 
 قد غّش فالن فالنا: وقولهم

 خذ منقد عمل فيما حيبه شيئا قليال، وخلطه مبا يسوءه، أُ: معناه: قال أبو بكر
الغشش، والغش٢(املشرب الكَِدر، قال الراجز:  عند العربش(: 

شخقد كان يف بئر بين نصر م  ومشري ىروبشبـه غري غَش  
 .غري كدر: معناه

*** 
 فالن من أهل ِمْصر: وقولهم

املصر معناه يف : يف مصر ثالثة أقوال، قال املفضل بن حممد: قال أبو بكر
 فالن من فالن ىاشتر: أهل هجر يكتبون يف كتبهم: غري املفضلوقال . احلد: كالمهم
الدار مب٣(حبدودها، أنشدنا أبو العباس لعدي بن زيد: ورها، يريدونص(: 

 بني النـهار وبني الليل قد فَصال  راً ال خفاء بهصوجعل الشمس ِم
 :وقال قطرب. العالمة: ويقال املصر معناه يف كالمهم.  جعل الشمس حدا:أي

 إذا حلبتها وجعلت ضرعها بني ، الناقة أمصرها مصرامصرت: املصر مأخوذ من قوهلم
 املصر مصرا، ألن الناس جيبيئون إليه، يمفس: اللنب شيء قليل، قالمن  فخرج ،إصبعي

 يعطي : أي، إذا كان خبيال،رجل ممصر: ومن ذلك قوهلم: مث يثبتون أوال فأوال، قال
 .قليال قليال

خذ ودنا من البحر، أُ  عن جندلَفَإمنا مسى العراق عراقا، ألنه س: عرايبوقال ابن األ
 . اخلرز الذي أسفلها:من عراق القربة، وهو

                                     
 .نفي الذم عن آل:  وفيه١٥٠انه ديو) ١(
 .٢١٠بال عزو يف الفاخر ) ٢(
 .١٥٩ديوانه ) ٣(
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 ة، والعرقَةُقَروهو مجع ع: الطري، قالوا: العراق معناه يف كالمهم: وقال غريه
 .العراق مجع عرق: ويقال أيضا. ضرب من الطري

راق عراقا، ألنه دنا من البحر، وفيه سباخ وشجر،  العيمإمنا س: وقال قطرب
 .استعرقت إبلكم، إذا أتت ذلك املوضع: يقال

 : تذهب خنوم، قال الراجز: مسيت مكة ألا متك اجلبارين، أي:ومكّة
ـّايا مكَّة الفاجر ـّي مذِْحجـا وعكّ   مكِّـي مك  )١(ـاوال متك

متك الفصيل ما اقد : الناس فيها، من قوهلم، الزدحام  مكةًإمنا مسيت مكةُ: ويقال
وبكة مسيت بكة، الزدحام الناس فيها، أنشد أبو . يف ضرع الناقة، إذا مصه مصا شديداً

 :عبيدة
أخـذَإذا الشـريب تأكَّه فخـلِِّه  ـهبحـىت ي ـَّه  )٢(ـك بك

 بكة، وامليم مكة هي: وقال آخرون. اسم البيت:  اسم املدينة، وبكة:مكة: ويقال
 .ما هذا بضربة الزم والزب: بدل من الباء كما قالوا

: البصرة: وقال قطرب. األرض الغليظة الصلبة:  معناها يف كالم العرب:والبصرة
لَقْاألرض الغليظة، اليت فيها حجارة بيض تعويقال : طع حوافر الدواب، قالقْ أو ت

 لألرض :ويقال بصر وِبصر وبصر. صاجل: لألرض اليت فيها القصة، والقصة: بصرة
 :الغليظة، وأنشد

إن تكٍر جلمودصب يال أُو سعليه ف  ـه أأُوقـد٣(ضربه فينصـدع( 
 :)٤(وأنشد للطرماح

  املتطَحِطِح البصرِةرهمن النيق ِف   مجيعا كما هوىى تـهومؤلِّلةً
وإذا مل تدخل اهلاء : ياض، قالحجارة رخوة فيها ب: البصرة: وقال غري قطرب

                                     
 ).مكك(البيتان بال عزو يف اللسان ) ١(
 .شدة احلر: وأكة. ١/١١٤البيتان لعامان بن كعب يف سرية ابن هشام ) ٢(
: وأويسه. ٨٦، ونسب إىل العباس بن مرداس، ديوانه ١٣٥: خلفاف بن ندبة، شعره) ٣(

 . هأذللـ
. احلجر: والفهر. رأس اجلبل: والنيق. تسرع يف الطريان: ووي. مولية: وفيه. ١٢٧ديوانه ) ٤(

 .املنحدر: واملتطحطح
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 أم إذا نسبوا الرجل إىل :بصر وِبصر، الدليل على هذا: فُتحت الباء وكسرت، فقيل
 . وِبصريرجل بصري: البصرة فتحوا وكسروا، فقالوا

املوضع الذي نضب عنه املاء:  معناها يف كالمهم:قَّةوالـر. 
 :)١( الشاعر عندهم اِجللّة من التمر، قال:واُألبلَّـة

ـِضضـر مل تــةَبلَّوتــأىب اُأل  فتأكل مـا رض مـن متـرنـا
رأيت كُوفونا وكَوفونا : خذ من قول العرب الستدارا، أُ؛ مسيت كوفة:والكوفة

 الجتماع الناس ؛مسيت الكوفة كوفة: ويقال. بضم الكاف وفتحها، للرملة املستديرة
 .ه بعضاًيتكوف تكوفا، إذا ركب بعضقد تكوف الرمل : ا، من قوهلم
 يف بالء وشر، قال :هم يف كوفان، أي: فان، يقالوالكوفة أخذت من الكُ: ويقال

 :الشاعر
 )٢(ـوفـاِنرأتـين منـكم يف كُ  مسـيت إالّومـا أضحى وال أَ

 ألا قطعة من البالد، من قول ؛مسيت الكوفة كوفة: ويقال.  يف بالء وشر:أي
فا، إذا قطعت، ي أكيف كَتفِْك: ويقال.  قطعة:قد أعطيت فالنا كيفة، أي: العرب

ا سفَة، فلمكِّفالكوفة فعلة من هذا، واألصل فيها كَينلَِعت الياء، وانضم ما قبلها جت 
 . حمدقون يف أمر مجعهم: أي،القوم يف كوفان: يقال: وقال قطرب. واوا

وت على مثال  األرض، واألصل فيها ه ألا يف هوة من؛ مسيت هيت:وهيت
 : النكسار ما قبلها، أنشد أبو عبيدة؛فُعل، فصارت الواو ياء

كإنأرجـاء ه ٍة لـو غطَّيـتو 
 لماء مث دعـوتـين يف الظَّكبثوِب

 مغسـتبانُـسـٍةمال ي هـا تراب 
٣(راً ال أهابـها إليـها ساِدجلئت( 

 فعالة من ،وجيوز أن تكون اليمامة. طائر: ، واليمم فَعالة من اليمم:واليمامة
دته، يقالميدته-خمفف- أممت الشيء: مت الشيء، إذا تعموميمته وتيممته إذا تعم . 

                                     
 .من مترها:  وفيه٣٠٦أبو املثلم اهلذيل، شرح أشعار اهلذليني ) ١(
 ).كوف(بال عزو يف اللسان ) ٢(
 .٢٥٠للقيط بن زرارة كما سيأيت يف ص ) ٣(
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 :، وقال الشاعر)١( وال آمني البيت احلَرام: قال اهللا تعاىل
 )٢( بلدا بعريي غريه صـدرتممي   بلـدإين كذاك إذا مـا سـاءين

 :وقال اآلخر
 )٣(ـا بلـداً فسارواه أهلُمتيـم   لعـوب آنسـةٌويف األظعـاِن

زيد أمامك، : وجيوز أن تكون اليمامة فعالة من األمام، تقول. تعمد أهلها: معناه
أمام وأمامة، قال : أي قدامك، فأبدلت الياء من اهلمزة، وأدخلت اهلاء، ألن العرب تقول

 :الشاعر
 )٤( ومطعمي فراشي إن شتوتنوأحِس   واعرف أمامـيتكا لبيفقل داعًي

 .ناقة دمشق اللحم، إذا كانت خفيفة: ، من قول العربلُّع ِف:ودمشق
جيوز أن يكون الشام مأخوذا من اليد الشؤمى، وهي :  فيه وجهان:والشـام

 :)٥(اليسرى، قال الشاعر
 مـاحابة أسؤ الذُّرِعبأظمـأ من فَ  هـا يديه فذادىمؤ على شىوأحن

 .وجيوز أن يكون فعال من الشوم
قد : جيوز أن يكون احلجاز مأخوذا من قول العرب:  فيه وجهان:واحلجـاز

وجيوز أن . حجاز: حجز الرجل بعريه حيجزه، إذا شده شدا يقيده به، ويقال للحبل
 املرأة، إذا شدت قد احتجزت: يكون احلجاز مسي حجازاً، ألنه احتجز باحلبال، يقال

ا على وسطها واتزة السراويل، والعامة ختطيء فتقول: زرت، ويقالثياجة :هي حزح 
 .السراويل

٦(أُخذ من النعاس، قال الراجز: نّواألرد(: 
لَوقـد عتـين نأُســةٌع رنُّد  ومهـوـبِصـنٍز هبـا مـبم  

                                     
 .٢آية : ةسورة املائد) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 ).ميم(بال عزو يف اللسان ) ٤(
 .األسود: واألسحم. القرن الصلب: واألطمأ. اعتمد: وأحني. ٢٠٢األعشى، ديوانه ) ٥(
 ).ردن(أباق الديريي يف اللسان والتاج ) ٦(
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ل قنسري، إذا كان كبريا، وقال رج:  أخذت من قول العرب:رينسنوقَ
 :)١(الراجز

أطــربـاً وأنـت قنـسري  اِروالـدهـربـاإلنسـان دو ي 
أعجبتين قنسرون إذ :  جمرى اجلمع، فيقالىرجأن ت: أحدمها: ويف إعراا وجهان

ها، فتثبت الواو يف ها، ومررت بقنسرين فلم أدخلْدخلتها، ورأيت قنسرين فاستطبت
والوجه اآلخر أن .  ألا نون اجلميع؛والياء يف النصب واخلفض، وتفتح النونالرفع، 

جتعلها بالياء يف كل حال، وترفع النون يف الرفع، وتفتحها يف النصب واخلفض، وال 
 فاستطبتها،  إذ دخلتها، ودخلت قنسرينأعجبتين قنسرين: تدخلها تنوينا، فتقول

فلم أدخلهاومررت بقنسرين . 
والبجيوز أن يكون مأخوذا من قول العرب:  فيه وجهان:انرح :قد بحرالناقة ت 

حبرا، إذا شققتا، والباملشقوقة األذن: ريةِح أذ. 
 ،)٢(ما جعلَ اللَّه ِمن بِحريٍة وال ساِئبٍة وال وِصيلٍَة وال حاٍم: قال اهللا عز وجل

يسيب من ماله ما شاء، يذهب به إىل سدنة أن الرجل يف اجلاهلية كان : فالسائبة معناها
يبت فلم الناقة كانت إذا ولدت عشرة أبطن، كلهن إناث، س: السائبة: ويقال. اآلهلة
تكَرب، ومل يهلا وبر، وب جزرابنتها، أيت أذنُح :قَِر خفالبحرية هي ابنة السائبةت ،، 

 .وهي جتري جمرى أمها يف التحرمي
 كانت إذا ولدت ستة أبطن، عناقني عناقني، وولدت يف السابع الشاة: والوصيلة
مونه على النساء، فإذا لّون لبنها للرجال وحيروصلت أخاها، فيح: عناقا وجديا قيل

 .ماتت اشترك يف أكلها الرجال والنساء
 ظهره، فال يركب، يِمح:  ولد ولده قيلحقِّالفحل من اإلبل كان إذا لُ: واحلامي

وال يجزله وبر، وال ي إبل ض منع من مرعى، وأيمنع منهارب فيها مل ي. 
ا، إذا رح برحب البعري يرحقد ب: وجيوز أن يكون البحران مأخوذاً من قول العرب

قد أحبرت الروضة تبحر إحبارا، إذا كثر ارتفاع املاء : ويقال. أولع باملاء، فأصابه منه داء
                                     

 .٣١٠العجاج، ديوانه ) ١(
 .٢/٤٣٦زاد املسري : هاوينظر يف تفسري. ١٠٣آية : سورة املائدة) ٢(
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 دم: ويقال للدم الذي ليست فيه صفرة. البحرة: ال للروضةويق. فيها، فأنبتت النبات
وحبراينٌّباحري . 

بتعلق على البعري،الصوفة من العهن:  معناها يف كالمهم:ةُذَوالر . 
السبيل، قال اهللا عز : والنجد أيضا. املوضع املرتفع:  معناها يف كالمهم:وجنـد

قال أبو سفيان بن . عرفناه سبيل اخلري والشر: ناه، فمع)١( وهديناه النجديِن: وجل
 :احلارث

غُـوالصحا قليب وخاف اليوم  
 ا صعًب الرشِدوكنت أرى سبيلَ

 عم تـِبوكـان ألـدـوالساً جه 
ونجـدمـورد ٢(ه ذلوال الغـي( 

 . للشجاع: ونِجدويقال رجل نجد. ما قابلك: النجاد: وقال أبو خرية العدوي
ويقال نجيف احلاجة ال غري، إذا كان ماضياد . 
 :)٣(، قال األعشىروقد أجند الرجل، إذا أتى جندا، وغار، إذا أتى الغ: ويقال

نيبيرى مـا ال تـرون وذكر ل  هعيف البـالِدم وأجنداـري غـار  
 قد أعرق: ويقال.  أغار لعمريهوذكر: وكذا رواه األصمعي، ورواه الفراء

الرجل، إذا أتى العراق، وقد أعمر نإذا أتى عمان، وقد أشأم، إذا أتى الشام، وقد بص ،
وكوف، إذا أتى البصرة والكوفة، وقد احتجز واحنجز، إذا أتى احلجاز، وقد أمين 

 .ويامن، إذا أتى اليمن
 اجلرح حيمص محوصا، واحنمص صمقد ح: وأمـا محص، فإا من قول العرب

 .ماصا، إذا ذهب ورمهينحمص احن
*** 

  اهللا نبيُّمحمد : وقولهم
: خذ من النباوة، والنباوةالرفيع الشأن، أُ: النيب معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن، أبدل ما ارتفع من األرض، واألصل فيه نبيو ،

                                     
 .١٠سورة البلد آية ) ١(
 .مل أقف عليهما) ٢(
 .أغار لعمري:  وفيه١٠٣ديوانه ) ٣(
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 .من الواو ياء، وأدغمت الياء األوىل فيها
خذ من النيب وهو  لبيان أمره ووضوح خربه، أُ؛ نبيايموز أن يكون النيب سوجي
 : الطريق، قال القطامي:عندهم

 لُسِحن م كخطوط السيِحرمسحنِف  ملا وردن نبيا واستـتب بنـا
 :وقال اآلخر
ـً  ِب مـن الكـاِثمكـان النـيب  صـى احلَا دقاقفأصبح رتم

 خيرب عنه، أخذ :ء عن اهللا عز وجل، أي ألنه ينىب؛ نبياي مسلنيبوجيوز أن يكون ا
، ويكون )١(عم يتساَءلُونَ عِن النبِأ العِظيِم: وهو اخلرب، قال اهللا عز وجل: من النبأ

 .دغمت الياء األوىل فيهابدل من اهلمزة ياء، وأُه، وأُ مهزكِرنبيئا، فت: األصل فيه
النيب يف مجيع القرآن، ألنه كان يأخذه من النبأ، واالختيار ترك  يهمز وكان نافع

أن  : "، وقد جاء يف اخلرب ألنه مذهب قريش وأهل احلجاز، وهو لغة النيب ؛اهلمز فيه
، )٢(" لست بنيبء اهللا، ولكين نيب اهللا: يا نيبء اهللا، فقال:  قال له رجلرسول اهللا 
 . ألنه مل يكن من لغته؛فأنكر اهلمز

*** 
 ريش من ُقفالٌن: وقولهم

 ؛ا قريشميت قريشس: قال حممد بن سالم.  أربعة أقواليف قريٍش: قال أبو بكر
: وقال غريه.  قريش افَشبهتة يف البحر، عظيمة الشأن، تبتلع مجيع الدواب، ببدا

ن هو مأخوذ م: ون ويأخذون ويعطون، وقالرِج ألم كانوا يت،مسيت قريش قريشا
إمنا مسيت قريش : وقال آخرون. ، إذا جتر وأخذ وأعطىشرقْ الرجل يشِرقد قَ: قوهلم

 :)٣( وقـع الرماح بعضها على بعض، قال الشاعر:قريشا باالقتراش، وهو
 واجف الر القلوبوطار مع القوِم   واقترش القـناا دنـا الراياِتوملّ

                                     
 .١آية : سورة النبأ) ١(
 .٥/٣النهاية ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
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 :)١(وقال اآلخر
 ا انتـزاعـا هبنعزـت يننشـواِط قوارش بـالرمـاح كـأنّ فيـها

بن ا بيت احلارث ىرو التحريش، وي:قريش مأخوذ من التقريش، وهو :ويقال
 :)٢(حلزة

 بقـاُء وهـل لـذاكعنـد عمرٍو  عنـاـرشقَأيهـا النـاطـق املُ
*** 

  فالٍنما في البريَّة مثُل: وقولهم
 : اخللق، قال اهللا عز وجل: م العربالربية معناها يف كال: قال أبو بكر

كُملُواْ أَنفُسفَاقْت اِرِئكُموا إلَى بوبفَت)إىل خالقكم: ، معناه)٣. 
 :)٤(وقال ابن هرمة

 هـاؤربيميـتها اهللا مثَّ يــ   علـى سالمتـها نفـٍسوكلُّ
لق، ومن  برأ اهللا اخل:همز، فمن مهزها أخذها من وال ت،والربية تهمز.  خيلقها:أي

وجيوز أن تكون . برا اهللا اخللق، مبنية على ترك اهلمز: هي مأخوذة من: مل يهمزها قال
مأخوذة من البالتراب:ى، وهور . 

نه إ وشر ما يرى فى وحمى خيربىربفيه الب: (يقال يف مثل من األمثال
خيسىر.( 

 :ترثي أباها) ٥(وقالت بنت عبد املطلب
ـسعتفـي املعـلوم واملُوالري 

ِس يف ِرممعليك الربىٍسإن ت  
  بين غـالِبيف كلِّ مـا عالَ 

باحلاصبتسفي عليك املـور  
*** 

 هؤالء ُذِريَّة فالن: وقولهم
                                     

 .٣٣القطامي، ديوانه ) ١(
 .املرقش عنا:  وفيه١١ديوانه ) ٢(
 .٥٤آية : سورة البقرة) ٣(
 ).دمشق (٥٦) العراق (٥٢ديوانه ) ٤(
 .قالت صفية بنت عبد املطلب ترثي أبا طالب:  وفيه٩٩املقصور واملمدود للقايل ) ٥(
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أن : أحدهن: ة فيها أوجهيراألوالد، وأوالد األوالد، والذُّ: الذرية: قال أبو بكر
روءة، ترك مهزها، وأبدل من اهلمزة تكون مأخوذة من ذرأ اهللا اخللق، فيكون أصلها ذُ
 والسابق ساكن أبدل من الواو ياء، ،ياء، فصارت ذُروية، فلما اجتمعت الياء والواو

 . لتصح الياء؛ت الراءرِسوأدغمت يف الياء اليت بعدها، وكُ
أن تكون مأخوذة من : أن تكون منسوبة إىل الذَّر، والوجه الثالث: والوجه الثاين

كون فُعلُولة، ويكون أصلها ذُرورة، فأبدل من الراء اليت بعد الواو ياء، وأبدل ، فتتورذَ
 .من الواو ياء، وأدغمت يف الياء اليت بعدها

: رية فالن، قال اهللا عز وجلهؤالء ِذ: ومن العرب من يكسر الذال فيقول
وٍحن عا ملْنمح نةَ ميذُر)ِرذَ: "، وقرأ زيد بن ثابت)١ةَيم وقرأ " محلنا مع نوحن ،

 فأخرجها خمرج ،بفتح الذال، وختفيف الراء" ية من محلنا مع نوحذَِر: "بعض القراء
 .الربية

*** 
 ية والخوابيالخاِب: وقولهم

قال أبو عبيدة .  األشياء فيهاأُباليت تخ: اخلابية معناها يف كالمهم: قال أبو بكر
 النيب على ترك يخبأت، بنيت على ترك اهلمز، كما بِناخلابية مأخوذة من : وأبو عبيد

 .  الشيء وخبأته وخبيتهتأْبخ: ويقال. اهلمز، وهو مأخوذ من النبأ
صحيفة : ويقال. أبطأت وابطات وأبطيت، وقرأت الكتاب وقراته وقَريته: ويقال
قْرقِْرمقروءة ومة ومةوي. 

*** 
  َطَرَفَةهذا ِشْعُر: وقولهم

اء، فَرواحدة الطَّ:  معناها يف كالم العربةُفَالطَر: قال أهل اللغة: ال أبو بكرق
واحدة احللفاء : فاء، وقال الفراءلَوكذلك القَصبة واحدة القصباء، واحلَلَفة واحدة احلَ

 .-بكسر الالم-حلفة 
قّشت ر: خذ من قوهلم ألنه كان يزين شعره، أُ؛اش مرقِّيم الشاعر، س:قِّشرواملُ

                                     
 .٣آية : سورة اإلسراء) ١(
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الكتابه ترقيشا، قال يف ذلك أرقِّش: 
 )١(مـلَ األدمي قَرقّـش يف ظهـِر   كمـاسـوم والرـرفْالدار قَ
وزهري:هزهري تصغري : وقال قطرب. احلسن والبياض: رة، والزهرة مأخوذ من الز

د محيد، ويف تصغري األسو: األزهر مرخما، كما يقال يف تصغري أمحد على الترخيم
 .سويد

٢(طام البعري، قال الشاعر معناه يف كالمهم ِخ:ريروج(: 
 بغـري لُب ـم البعـريفقـد عظُ
  الصـيب لكـلِّ وجـٍههيصـرفُ

 فـلم يسـتِنغبالعظـم البعري  
 رير اجلَوحيمـله على اخلسـِف

: يت، ويقالتالفَ:  معناه يف كالمهم الفَتوت، وهو الذي تسميه العامة:دقرزوالفَ
 . بالذالِجرذَق: اجلردق العظيم، وقال قطرب: الفرزدق

فالن خِطل الثوب، : ويقال. العظيم األذن طويلها:  معناه يف كالمهم:واألخطل
ل، وهو اخلطأ من الكالم، قال طَاألخطل مأخوذ من اخلَ: ويقال أيضا. إذا كان جيره

 :الشاعر
لَطَأخوالدهر كثري لُطَ خه 

ضرب من : زةلِّ احلارث فاعل من حرث حيرث حرثا، واِحل:زةلِّارث بن ِحواحل
 .النبات

ا، إذا دب لَدبلْ القطن يبد من لَالًيعويكون لبيد فُ. املخالة:  معناه يف كالمهم:يدبولُ
كادوا : ، معناه)٣(كَادوا يكُونونَ علَيِه ِلبًدا:التزق بعضه ببعض، قال اهللا عز وجـل

 .يلتصقون به، ويقعون عليه من رغبتهم يف استماع القرآن
قد : ويكون الطرماح من قوهلم. الرافع رأسه زهوا:  معناه يف كالمهم:والطرماح

 : إذا رفعه، قال الشاعره بناَء الرجلُحمرطَ
باخلراِجطرحموا الدور من عمـايِة   فأمست ٤(ـيِق ِنمثل ما امتد( 

                                     
 .٨٨٤شعر املرقش األكرب ) ١(
 .٥٨العباس بن مرداس، ديوانه ) ٢(
 .١٩آية : سورة اجلن) ٣(
 .٣٩٢، واالشتقاق ٣٠بال عزو يف االشتقاق لألصمعي ) ٤(
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 :)١(وقال اآلخر
  القصبـاحمِر اهلادي ِطلُمعتد

 :)٢(وقال الراجز
ـاحالـذي رأيـتـاإنّ الطرم   عمرو بن سفيان الذي دربياـت 

 . الرجل، إذا رفعتهدربيت: يقال
وعنجيوز أن يكون فَ:  فيه أربعة أوجه:رةتلَلَعة من العالذباب، وزنه : تر، والعنترن

أول ما تنتج الناقة، فيذبح لآلهلة يف : ة من العترية، والعتريةلَعيوجيوز أن يكون فَ. للَعفَ
 . قد عتر الرجل يعتر عترا، إذا فعل ذلك: اجلاهلية، يقال

))ريةِتال فَرعة وال ع :))وقال النيب 
: ، فالعترية قد مضى تفسريها، والفرعة)٣(

 .عرفَ: ذبيحة كانوا يذحبوا يف رجب ألصنامهم، ويقال يف مجعها
 :)٤(ل الشاعرقا

 با ملَبـسا فـرعـاقْ سأقـواِم   من الـ العبـامدبيوشبه اهلَ
جيوز أن يكون مأخوذا و. الذكر: ر، والعترتوجيوز أن يكون عنترة مأخوذا من الِع

 .شجرة بتهامة وجند، كثرية اللنب: رةُترة، والِعتمن الِع
*** 

  إّال ُمْهال فالٌنال شرَب: وقولهم
 مثل لُهاملُ((:  أنه قالدري عن رسول اهللا روى أبو سعيد اخلُ: و بكرقال أب

 .))عكَر الزيت، ال يدنيه الكافر إىل فيه إال سقطت جلدة وجهه فيه
الفضة : املهل: وقال ابن مسعود.  الزيت)٥(ي ِددر: لهاملُ: وقال ابن عباس

                                     
 .قف عليهمل أ) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .١/١٩٤غريب احلديث ) ٣(
الذي : وقيل. اجلايف الثقل، الكثري الشعر: واهلديب من الرجال. ٥٤أوس بن حجر، ديوانه ) ٤(

: وقيل. الكليل اللسان: والعبام. عليه أهداب تذبذب من جبار كأا هيدب السحاب
 .ولد الناقة: والسقب. اخلليظ اخللقة

 .ا يبقى يف األسفلم: الدردي) ٥(
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والذهب يساملُ: ويقال. يظاألسود الغل: املهل: وقال غريه. كان مجيعابواملُلُه بتسكني لُه 
 :اهلاء وضمها، قال عمران بن حطان

فيها شرابهلم يشوي وجوه هم  ـرهبا املهلُمـن احلميم ويروي ش 
*** 

  بن العجَّاجُةَبْؤُر: وقولهم
ت الشيء، إذا ب أخذه من رأهة يهمز وال يهمز، فمن مهزبرؤ: قال أبو بكر

 : بعض، أنشدنا أبو العباسأصلحته، وضممت بعضه إىل 
 )١(طبا أنقذت من عطب عـهورب  ِهِمواٍه رأبت وهابا صدع أعظُ

وجيوز أن يكون مأخوذا من . ومن مل يهمز أخذه من راب اللنب يروب، إذا أدرك
 :الرجال روبى، إذا استرخوا من النعاس، قال الشاعر: قوهلم
فأمبـن مـر متيـم ـا متيـم  فألفـاهمالقـوم ر ونيـامـاىب  

ـّاج ون قد عج القوم يعج: ، وهو رفع الصوت، يقالج مأخوذ من الع:والعج
 رفع :، فالعج)٢())جاحلج العج والثَّ((: عجيجاً، إذا رفعوا أصوام، جاء يف احلديث

صب الدماء يوم النحر:الصوت بالتلبية، والثج . 

                                     
 مل أقف عليه) ١(
 .١/٢٧٩غريب احلديث ) ٢(
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 جنَّـة َعْدن: وقولهم
عدنا، والعرش، : خلق اهللا عز وجل أربعة أشياء بيده: قال ابن عمر: قال أبو بكر

. بطنان اجلنة: عدن: وقال غريه. كوين، فكانت: وآدم، والقلم، وقال لسائر األشياء
 .قصر يف اجلنة ال يسكنه إال نيب أو صديق أو شهيد: عدن: وقال كعب احلرب
 قصر يف اجلنة ال يدخله إال نيب أو صديق أو شهيد أو محكَّم :عدن: وقال احلكم

 . الذي خيير بني القتل والكفر، فيختار القتل على الكفر: واحملكم يف نفسه. يف نفسه
. قد عدن الرجل يف املوضع، إذا أقام فيه: اإلقامة، يقال: وقال أبو عبيدة العدنُ

مأخوذ من هذا، : ا لثباما فيه، وعدناندنع ِمىممن معادن الذهب والفضة، س: ِدنُعواملَ
 :)١(قال األعشى

 نـد قد عافوا إىل عـادٍنضي  وإن يستضيـفوا إىل حلمـه
 .إىل راجح قد عدن: ىرووي. قد ثبت: يريد

*** 
 قد َصِعَق الرجل: وقولهم

. قد مات: والقول اآلخر.  عليهِشيقد غَ: أحدمها: فيه قوالن: قال أبو بكر
: ، فيقال)٢( وخر موسى صِعقًا:والقول األول هو الكثري املشهور، قال اهللا عز وجل

تا، واألول هو األكثر: ا عليه، ويقالمغشيويقال. مي :ِعقد صالرجل، إذا أصابته ق 
:  الرجل، ويقولونِقعقد ص: ومجاعة من العرب يقولون. العذاب: صاعقة، والصاعقة
 :ع، قال الشاعرالصاقعة والصواق
اهللا للشـعراء مـينأعــد   واِقصخيِضع قـابـاونَعهلـا الر  

 :وأنشد الفراء
ترى الشيف رأس الفرزدق قد عاليب  

ــِهتعـرض حـىت أُثبتـت بني أنِف
 قـرٍدهلـازم حترن ـهالصواقـع  

)٣(ارعــووبني مخطِّ احلاجبني القَ

                                     
 .١/٢٦٣جماز القرآن ) ١(
 .١٤٣آية : سورة األعراف) ٢(
 .بني خطمه.  الشيب يف رأسأرى: وفيه. ٩٢٣جلرير، ديوانه ) ٣(
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: -رضي اهللا عنه-الغشية، قرأ عمر بن اخلطاب :  كالمهممعناها يف: والصعقة
 مهذَتقَةُفَأَخعونَالصنظُري موه  )الغشية: ، يريد هبا)١. 

*** 
 قد زلزل بالموضع: وقولهم

الشدائد، قال عمران بن : الزلزلة والزالزل معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر
 :حطان

 والوهـلُ  واألهوالُفيـها الزالزلُ   هلـا محٌسفقد أظلَّتـك أيـاٌم
قد وهل الرجل : الفزع، يقال: الشدائد، والوهل: الشدة، والزالزل: احلمس

وهال، إذا فزعلُوِهي . 
*** 

 في نسب النبي : وقولهم
حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب 

بن ار بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية هن ِفبن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب با
 .مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أُدد

محدت الرجل أمحده، :  مفَعل من احلمد، يقالفأول ذلك حممد : قال أبو بكر
ا مه، إذكركرمت الرجل أُ: ويقال. فأنا حممد والرجل حممد. إذا محدته مرة بعد مرة
 :قال زهري. أكرمته مرة بعد مرة

حيِسومن يغترب اً صديقُبعدو ه  كـرومن ال يمنفسـه ال ي ِمكر 
 قد ،د، إذا كان مذلّالبعطريق م: يقال. له  اخلاضع هللا الذليل: معناه:وعبد اهللا

رب، اء من اجل باهلنلي قد طُ،د، إذا كان مذلالبعبعري م: ويقال. وطئه الناس وأثروا فيه
 .حىت ذهب وبره

 ألن عمه املطلب طلبه ؛ عبد املطلبيموإمنا س.  امسه شيبة احلمد:وعبد املطلب
 .يف أخواله بين النجار، فأضيف إليه

وهو .  الثريد، فأطعمه الناسمش ألنه ه؛ هامشايموإمنا س.  امسه عمرو:وهاشم
                                     

 .٤٤آية : سورة الذاريات) ١(
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 :بعريقال ابن الز. عمرو العلى
ـَّةَ   هشم الثريد لقومهىعمرو العل   مسنتون عجافورجـال مك
فْ: ومناف.  امسه املغرية:نافوعبد مإذا ارتفع عل مـن أنـاف ينيف إنافـةًم ،

الزيادة واالرتفاع على املائة، : يفيريدون بالن. عندي مائة ونيف: وزاد، من ذلك قوهلم
 :قال الشاعر

 كجـذوع شـذِّبت عنها القُشر  ـواٍد تلُـعأنـافــت هبـ
 ألنه تقصى ؛ايص قُيما، وإمنا سل، من قصا يقصو قصي امسه زيد، وهو فُع:صيوقُ

 :مجمع، قال الشاعر: بالشام عن عشريته، وكان يقال له أيضا
 بـه مجع اهللا القبـائل مـن فهر  عـا كان يدعى جمميصأبوكم قُ

مضر ن مدركة وطاخبة وقمعة بنو الياس بن كا: قال األثرم.  امسه عمرو:ومدِركة
شردت إبلهم، وكانت أمهم ليلى بنت عمران بن احلاف بن قُضاعة، وكان اسم مدركة 

معا، واسم قَرمعة عميرا، فخرج عمرو، فأدرك اإلبل، فسمى مكةِرد . 
 يف بيته وانقمع عمري.  طاخبةيما كان قد احترشه، فسوقعد عامر يطبخ شيئً

اخلَ: له  قَمعة، وأقبلت أمهم متشي ضربا من املشي يقاليمفسنفقال هلا زوجهافةُد ، :
عالم تخِدنِدف وقد أُدركَفنيت اإلبل؟ فسميت ِخن. 

جيوز أن يكون إفعاال، ويكون أعجميا مبرتلة إسحاق، :  فيه ثالثة أوجه:وإلياس
ر يف احلرب، فيكون وهو الشجاع، الذي ال يف: وجيوز أن يكون مأخوذا من األليس

 :فعاال، ويكون عربيا، قال الشاعرإوزنه 
 )١(يوان وهو صاِحش كالنيسألْ

 :)٢(وقال اآلخر
 يـِخ عـن حوبـائه سسيألْ

 :وهو احلمق واجلهل، قال الشاعر: ياال من اَأللِْسعأن يكون ِف: والوجه الثالث
 هـسن ومل ت العـلمتذكَّـر  إذا أُنشـدتفامسع ألمثـال

                                     
 . بال عزو١/٥٨الروض األنف ) ١(
 .٣٣٢العجاج، ديوانه ) ٢(
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سـوائرمل يـك حتبـري ـِة الععـن فَ ـاه١(قل واأللسهه( 
 :أن يكون تصغري الألى، وهو الثور، قال الشاعر:  فيه وجهان:ولؤي
ِحيعتاد أُدـةًيبقـفرٍة تبـني   ميسكنها الألى والفرقَـثاَءي د 
 :)٢(موضع بيض النعام وقال اآلخر: دحيةاُأل

بكظهر الألى لو يهباـةٌتغى ري   تناراً لَعيف بطوِن الش نِِاِجو 
 :أليت أليا، إذا لبثت، قال الشاعر: وجيوز أن يكون لؤي تصغري الْألي، يقال

 )٣(هلُ مفاِصماٍء ِظعلى ظهر حمبوٍك  ـناالم مـا محلـنا غُا بألٍييفْأل
رضفيه وجهان:وم  :جيوز أن يكون مأخوذا من مضاللر نب ميضرم ضرا، ومضر 

 .النبيذ، إذا حذى اللسان قبل إداركه
 :ومتاضر. را، أي باطالضذهب دمه ِخضرا ِم: وجيوز أن يكون مأخوذا من قوهلم

 .خذ من هذا أُ،اسم امرأة
نـزر وهو القليل، يقال:ارزنزر الشيء ينـزر إذا قلّ، قال :  مأخوذ من الن
 :)٤(الشاعر

  نـزورقْـالٌتوأمُّ الصـقر ِم  ـري أكثرها فراخـاشـرار الطَّ
 .القليلة الولد: اليت ال يعيش هلا ولد، والنـزور: املقالت
عومجيوز أن يكون من قول العرب:  فيه ثالثة أوجه:د :قد معالرجل يف د 

 :األرض، إذا ذهب فيها، قال الراجز
ـّئا وأسدا ـًيوقيـس ع أخشـى عليكم طي  ا فسداـالن وذيب

                                     = 
 .١/٥٧عجز الثاين بال عزو يف الروض األنف ) ١(
: ما توري به النار من عود وغريه، والشواجن: ورية. ألعيت:  وفيه٤٨٩الطرماح، ديوانه ) ٢(

 .األودية
 ).ألي( بال عزو يف اللسان صدر البيت) ٣(
ونسب . ٥٣ونسب إىل كثري، ديوانه، . بغاث الطري:  وفيه٩٥العباس بن مرداس، ديوانه ) ٤(

 ).١٩٠ينظر الآليل (إىل غريمها 
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 )١(ــداقَ رال حيسـبان اهللا إالّ وخـاربني خـربـا فمـعدا
وجيوز أن يكون مأخوذا من املعد، وهو موضع رجل الفارس من الفرس، وموضع 

 :رجل الراكب من املركوب، قال الراجز
ين وـّارىأَنـائـي املعـد  )٢(ــار الح لـه خممحجـلُ   نظ

 :)٣(وقال اآلخر
حرأت رجالً قد لوتا   خماِمٌصهوطافت برييمِنن املعدحذي ش  

 واشتد، قال ىِو الرجل، إذا قَدقد متعد: وجيوز أن يكون معد من قول العرب
 :)٤(الراجز

يـته حـىت إذا تربمعــداد  دالَكـان جزائي بالعصا أن أُج 
 . عداه من عددت الشيء أعدُّجيوز أن يكون معد مفْعالً: وقال قطرب
 الرجل يف املوضع، إذا أقام فيه، ومن ذلك نَدقد ع:  مأخوذ من قوهلم:وعدنان

 ".جنات عدن"ن، ودعاِمل
وأدد، فلما :  فيه أوجه:ددفيكون األصل فيه و ،ل من الـودجيوز أن يكـون فُع

ون هذه أُجوه حسان، يريدون الوجوه، فيبدل: انضمت الواو همزت، كما قالت العرب
تت، قِّأصله و) ٥ (وإذَا الرُّسلُ أُقِّتت:من الواو املضمومة مهزة، ومنه قوله عز وجل

 :فلما انضمت الواو جعلت مهزة، كما قال الشاعر
ـلُّ أُِحيحيـدـلٌهعومثـلُ متـوٍُّل   ويقـال ب٦( منـه افتقـار( 

وجيوز أن يكون أدد . ة وحيده، فلما انضمت الواو جعلها مهزلُِّحي: أراد

                                     = 
 .اللص أو سارق اإلبل: واخلارب. بال عزو) معد(األبيات عدا الثاين يف اللسان ) ١(
 .٤٣بال عزو يف االشتقاق لألصمعي ) ٢(
 . أقف عليهمل) ٣(
 .وأخلت هبما طبعة عزة حسن). يبزكليبطبعة   (٧٦العجاج، ملحقات ديوانه ) ٤(
 .١١آية : سورة املرسالت) ٥(
 .اقتناء املال: والتمول. ٣/٢٢٣بال عزو يف معاين القرآن ) ٦(
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األمر العظيم والداهية، قال اهللا عز وجل: وهو،من اإلد :ئًا إيش مِجئْت اذًلَقَد)١( ،
لقد جئتم شيئاً : "لمىأد األمر يؤد إدا، إذا عظم، وقرأ السُّ: داهية عظيمة، يقال: معناه
 : ، وقال الراجز"أداً

 )٢( إداً أمــرا دهيـاَءداهيـةً   منـه نكْـرا األقـواميِقلَقد 
وجيوز أن .  الثوب، إذا مددتهتدقد أد:  مأخوذا من قوهلم،وجيوز أن يكون أدد

 :، قال الراجز اإلبل إذا حنتأدِت: يكون مأخوذا من
 )٣(ٌع ويـٌم هتـملُـجأد وس   يسـتوهلُـِهيكـاد يف جمهوِل

  فالنا بكذا وآذاُتْرَبَش: وقولهم
العامة ختطيء يف معين بشرت، فيذهبون إىل أنه ال يكون إالّ يف :  أبو بكرقال

: بشرت فالنا باخلري، وبشرته بالشر، قال اهللا عز وعال: والعرب تقول. السرور والفرح
ذَاٍب أَِليٍموا ِبعكَفَر ِر الَِّذينشوب)ويقال)٤ ، :قد بشرتالرجل أبش رشه با، إذا ر

 .سررته وأفرحته
فليسر وليفرح، : معناه". رشبمن أحب القرآن فلي: "قال عبد اهللا بن مسعود

 :وأنشد الفراء
 )٥(أتتك من احلجاج يتـلى كتاهبا  بشرت عيايل إذ رأيت صحيفة

 إذا أخربته ،ا إبشارهرِشب الرجل أُترشأب: ويقال. سررت عيايل وفرحتهم: معناه
قد استبشر الرجل باألمر، : ، ويقال)٦(نهنَّ اللَّه يبِشرِك ِبكَِلمٍة ِمإ: بالشيء، قرأ محيد

 :وأبشر به، وبشر به يبشر مبعىن، قال عبد قيس بن خفاف الربمجي
وإذا رأيت الباهشنيدى إىل الن 

 روا بـهِشر مبا ب وابِشمهنفأِع
ـُم بقـاٍع ممِحـِل   غُبراً أُكُّفه

  فانـزلوإذا هم نـزلوا بضنٍك
                                     

 .٨٩آية : سورة مرمي) ١(
 .٦/١٢٣بال عزو يف تاريخ الطريب ) ٢(
 .٣١ بال عزو يف االشتقاق لألصمعي) ٣(
 .٣آية : سورة التوبة)٤(
 .٤/٧٥ والقرطيب ٣/٦١بال عزو يف تفسري الطربي ) ٥(
 .٤٥آية : سورة آل عمران)٦(
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     :وقرأ بعض القراء. الفرح والسرور: والِبشر. واستبشر مبا استبشروا به: معناه
ِتِهمحر يدي نياً برشب احيِسلُ الررالَِّذي ي ووه)سرورا وفرحا: ، يريد)١. 

، أوعدين موعدا أقف عليه: وكذلك ختطيء العامة، فيقول الرجل منهم للرجل
الرجل خريا وأوعدته ) ٢(قد وعدت: وهذا خطأ يف كالم العرب، وذلك أم يقولون

: وعدته، فلم يدخلوا ألفا، وإذا مل يذكروا الشر قالوا: فإذا مل يذكروا اخلري قالوا. شرا
 :)٣(أوعدته، ومل يسقطوا األلف، قال الشاعر

  موعديي وأجنز إيعاِدفخِلُأل  هتد أو وعـهتن أوعـدإوإين و
واعدت : ويقال. أوعدته بالضرب: وإذا أدخلوا الباء مل يكن إالّ يف الشر، كقوهلم

 ألن سبيل فاعلت أن يكون من اثنني، ؛ه ووعدينتواعدة، إذا وعداعده موفالنا أُ
عاقبت اللص، : شاركت الرجل وقاتلته وبايعته، وقد يكون لواحد كقولك: كقولك

   وإذْ وعدنا : قتله اهللا، قال اهللا تعاىل: لكافر، معناهوطارقت النعل، وقاتل اهللا ا
 .)٤(موسى

الفعل هللا عز : وعدنا، قالوا: فالذين قرأوا. "واعدنا موسى": وقرأ مجاعة من القراء
 .الفعل من اثنني، من اهللا عز وجل ومن موسى: واعدنا، قالوا: وجل، والذين قرأوا

 قد درس الرجل القرآن: وقولهم
الرياضة :  معناه يف كالمهمسروالد. قد راضه وذلّل لسانه به: معناه:  أبو بكرقال

وس، إذا كثر مشي الناس فيه، حىت ذلّلوه وأثّروا فيه، ويقال رطريق مد: والتذلل، يقال
 : )٥(درس، قال الراجز: للطريق يف الثلج

 ـاوسر املطْلَـلَكما رأينـا الطَّ  وسافحـي عهداً قد عفـا مدر
قد : ويقال. وسا، ألا ممحوةروس طَراملمحو، ومن ذلك مسيت الطَّ: املطروس

                                     
 .٥٧آية : سورة األعراف) ١(
 ).وعد(اللسان والتاج ) ٢(
 .٥٨عامر بن الطفيل، ديوانه ) ٣(
، ١٥٤لسبعة ا. (وقرأ باقي السبعة باأللف. وهي قراءة أيب عمرو. ٥١آية : سورة البقرة) ٤(

 ).٧٣التيسري 
 .٧٠ة، ديوانه برؤ) ٥(
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درس الرجل الكتاب وردقال الشاعر. هس: 
ركْوعتهم باخليل يوم ردس١( عويـلُ وللنسـاِءبـاملرهفاِت  همت( 

 .هذا زمن الدياس والدراس: ويقال. قد داس الرجل الطعام وقد درسه: ويقال
*** 

 قد تقّبل فالن بكذا وآذا: وقولهم
هو : الكفيل، يقال: الكفالة، والقبيل: والقَبالة. قد تكفَّل به: معناه: قال أبو بكر

، وقال )٢(وأَنا ِبِه زِعيٌم :الكفيل، والقبيل، والزعيم، والضمني، قـال اهللا عز وجل
 :)٣(الشاعر

ـلٍم بـآمـٍر فيهـا بسفلست  ولكـين على نفسـي زعيـم 
 :)٤(وقال اآلخر. ولكين على نفسي كفيل: معناه
وكنتبه ومتـام ذاك على األجـلِّ   بـما سـأويف به الزعيم 

، ل يقبل قبالةًِبقد زعم الرجل يزعم زعامة، وقَ: ويقال. فكنت به الكفيل: معناه
 :)٥(قال الشاعر
 مي يا هند قالت قد وجبوازع   بالرضى رهٌنفِّي لِكقلت كَ

*** 
 فالن السفير بيننا: وقولهم

 :اإلصالح، قال الشاعر: ارة معناها يف كالمهمفَ، والسحِلصمعناه املُ: قال أبو بكر
فارة بني قومـيوما أدعومـا أمشي بغشٍٍّ   الس٦( إن مشيت( 

 إلصالحهم بني الناس، وواحدهم ؛وا سفرةمُّس: املالئكة، قال الفراء: والسفَرة
 . الكتب، واحدها ِسفْر:األسفار يف غري هذاو. سافر

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .٧٢آية : سورة يوسف) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .فاقبلي يا هند.. أن كفي :  وفيه٣٨٦عمر بن أيب ربيعة، ديوانه ) ٥(
 .٣/٢٣٦بال عزو يف معاين القرآن ) ٦(
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*** 
 قد َحسَّ فالن: وقولهم

سِمع ووجد، وليس : سالعامة ختطيء يف هذا فتظن أن معىن ح: قال أبو بكر
ه إحساسا، إذا وجده، قال اهللا عز أحس فالن الشيء حيسُّ: العرب تقولوكذلك، 
 :)٢(هل جتد، وقال األسود بن يعفر: عناه، فم)١(هلْ تِحسُّ ِمنهم من أَحٍد :وجل

  لـدي وساديٌرواهلـمُّ حمتـِض نـام اخللـيُّ ومـا أُِحسُّ رقادي
 :)٣(هم حسا، إذا قتلهم، قال الشاعرحس فالن القوم حيسُّ: ويقال

 شـريفِّ حسـاحتسُّـهم بـامل  إن تلْق قيسا أو تـالِق عبسـا
 :)٤(وقال اآلخر. تقتلهم: معناه

  حنظَالنعلِّق منهم باجلمـاجِم  نحسُّهم بالبـيض حـىت كأنما
 :)٥(سُّ إذا رق وعطف، قال الكميتِححس فالن يحسُّ وي: ويقال

هل ملهراٍج  بكى الدارن سحأن ت  اخلَِضلُ العربِة الدار ماُءأو يبكي  
إذْ  :وهو أصدق قيالوقال اهللا عز وجل، . راج أن ترق له وترمحه: معناه

، إذا كانت شديدة سنة حسوٌس: ويقال. إذ تقتلوم بإذنه: ، معناه)٦(تحسُّونهم ِبإذِْنِه
 :)٧(قليلة اخلري، أنشد أبو عبيدة

 )٨( اليبيسا بعـد األخضِرتـأكلُ  إذا تشـكَّوا سـنة حسوسـا
*** 

  في قراءتهقد همز فالٌن: وقولهم
                                     

 .٩٨آية : سورة مرمي) ١(
 .٢٥ديوانه ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .٢/١٢: شعره) ٥(
 .١٥٢آية : سورة آل عمران) ٦(
 .١/١٠٤جماز القرآن ) ٧(
 .٧٢لرؤبة، ديوانه ) ٨(
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االعتماد على احلرف والغمز لـه، مـن : ناه يف كالمهماهلمز مع: قال أبو بكر
ويلٌ لِّكُلِّ : قد مهز فالن فالنا، إذا غمزه بالغيبة واألذى، قال اهللا عز وجل. ذلك قوهلم

 .)١( همزٍة لُّمزٍة 
 :)٢(وقال الشاعر

ـًت  همز اللُّ اهلامزوإن تغيبت كنت  اديل بودي إذا القيتين كَِذب
 ، الغمز:يراد باهلمز. هِثفْه ونِز نعوذ باهللا من الشيطان، ومن مهزه وملْ:ويقال
. ر يهمزهاالسنو: له آخر فقال. همزالفارة ت: وقال رجل من العرب. النفخ: وبالنفث

 :-يف أيب سفيان بن احلارث-وقال حسان بن ثابت 
مهزتكفاختضعت بقـافيـٍة  ِسفْ لـذُلّ نـجواظ تـأجكالش  

 :)٣(، وقال الراجزكغمزت: يريد
ومنه مزمـانـا رأسش ـه 

 .ومن غمزنا رأسه: يريد
*** 

 ُهقد َخرََّق ِسْرباَل: وقولهم
: يكون السربال: السربال يف كالم العرب ينقسم على قسمني: قال أبو بكر
الدرع، قال اهللا عز وجل: ربالالقميص، ويكون الس: اِبرس لَ لَكُمعوج ِقيكُميلَ ت

 كُمأْسِقيكُم باِبيلَ تروس احلَر)ص، وبالسرابيل الثانية: ، يريد بالسرابيل األوىل)٤القُم :
 :)٥(وقال امرؤ القيس. الدروع

 ـيين إذا قمت سربايل تنسلعوٍب  ٍة طَفلَ العوارِضومثلِك بيـضاَء
 :)٦(وقال لبيد. تنسيين قميصي: يريد

                                     
 .١آية : سورة اهلمزة) ١(
 .١/٢٦٣زياد األعجم يف جماز القرآن ) ٢(
 .١٨٤ة، ديوانه برؤ) ٣(
 .٨١آية : سورة النحل) ٤(
 .الناعمة الرخصة اليدين: والطَفلة. ٣٠ديوانه ) ٥(
 .٥/٤٣٠، واإلصابة ٢٢٣ونسب إىل قردة بن نفاثة يف معجم الشعراء . ٣٥٨ينظر ديوانه ) ٦(
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 مـن اإلسالم سرباال تسِبحىت لَ  احلمـد هللا إذ مل يأتين أجلي
 :)١(قميصا، وقال اآلخر: يريد

  إىل دانيـها الظـاهِربيـٌض  هابـاسـلةُ الوقـع سـرابيـلُ
 .الدروع: يريد بالسرابيل

*** 
 ٍد عليَك ُمْج غيُرهذا الكالُم: وقولهم

خذ  يصل إليك، أُهذا الكالم غري نافع لك، وال عائد خبري: معناه: قال أبو بكر
قد تعرضت جلدا زيد وجدواه، إذا تعرضت : يقال. من اجلدا، وهو العطاء والفضل
 :)٢(ملعروفه وعطائه، قال الشاعر

  مـن جداك مسنيوللجـار حظٌّ  ـٍة املعتفي عن جناب نذاكيـنالُ
 :وأنشدنا أبو العباس

ي لـه شـرواك يـا ملأنخـوٌدوأنِت  يـس ٣( بـاِدنٌ مشوس( 
ى لـه جدواك، فاجلدو: ىرووقد يوقال . املثل: العطاء، والشروى: ىأن

 :)٤(اآلخر
  تبادرينىكـأمنا كنت باجلدو  قه ريمت برقك إالّ نلتما ِش

وكل . الغناء، ممدود:  مقصور، يكتب باأللف، واجلداء:واجلدا يف هذا املعين
 :)٥(ك، قال نابغة بين شيباننه لقليل اجلداء عنإ: يقال. ممدود يكتب باأللف

جقتينفَععلى الرسوم فشو يف الرُّ  ت سوم لنـا جداءومل يـك 
 :)٦(وقال اآلخر

                                     
 .مل أقف على البيت)١(
 .٢٠٢خلف بن خليفة يف األضداد ) ٢(
 . أ١٦١، وارتشاف الضرب ق ١١٤بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل ) ٣(
: نظر، وريق كل شيء: وشام). مصر (١١٠) العراق (١٩١علي بن جبلة العكوك، ديوانه ) ٤(

 .أوله
 .٤٦ديوانه ) ٥(
 .١/٢٩٧، ومشس العلوم ٣/٢٢١مالك بن العجالن يف مجهرة اللغة ) ٦(
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ِكـداٌء علـى مـاِللقـلَّ ج  بـأجذاهلـاإذا احلرب تـبش  
*** 

 قد أوالني فالن معروفا: وقولهم
جلست مما : وهلممعناه قد ألصق املعروف يب، وجعله يليين، ومن ق: قال أبو بكر

معناه ملَّكين املعروف، وجعله منسوبا : أوالين: ويقال. يلي زيدا، أي يالصقه ويدانيه
 . صاحب أمرها، واحلاكم عليها:هذا ويلُّ املرأة، أي: ، وبيناً علي، من قوهلمإيلَّ

: ين باملعروف، ونصرين وقواين به، من قول العربدضع: وجيوز أن يكون معناه
 :وم ويعينوم، قال الشاعردضِعن والء على بين فالن، أي يبنو فال
زعمتنـا بـأنَّ مجعـك إذ رأو 

  من أنـاسكفقد غُـرت حبالُ
  لك يف الـوالء وأنت عـانيـٌد 

والؤه١( كِكـذّاب اللسـانـم( 
هو : ككذب اللسان، العرب تقول: ككذّاب اللسان معناه: قال أبو بكر

ال يسمعونَ ِفيها لَغوا وال : والِكذَاب والكذَّاب، قال اهللا عز وجل:الكَِذب
 :وال كذبا، وقال الشاعر يف اللغة األخرى: ، معناه)٢(ِكذَّابا
ـُبـذَفكَ ـُواملــرء ينفـعه ِك  ـها وصـدقتــهات  هــذاب

. لعتق مثلهوالوالء يف هذا املعىن ممدود، يكتب باأللف، والوالء يف ا. كذبه: يريد
 :)٣(وقال احلارث بن حلزة

زعموا أنّ كلَّ من ضرب العـا الـوالُء  ـيـر مواٍل لنـا وأن 
 أنعم علي، من :أوالين معناه: ويقال.  مقصور، يكتب بالياء:والويل من املطر

 .)٤(  فَِبأَي آالِء ربكُما تكَذِّباِن : النعم، قال اهللا جل امسه:اآلالء، وهي
 :)٥( وإىلً وأَىلً، قال األعشىواحد اآلالء إيلٌو
أبيـضـزال وال اهلُ ال يـرهب  ـًيقطـع رح  ا وال خيـون إالَّم

                                     
 .٣١٧بال عزو يف املقصور واملمدو للقايل ) ١(
 .٣٥آية : سورة النبأ) ٢(
 .١٠ديوانه ) ٣(
 .١٦، ١٣اآليتان : سورة الرمحن) ٤(
 .١٥٧ديوانه ) ٥(
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الوسادة : لْي، فأبدلوا من الواو املكسورة مهزة، كما قالوا ِو:واألصل يف إيل
ما ، فأبدلوا من الواو املفتوحة مهزة، كيلْ ووكذلك أىل، واألصل يف أيل. واإلسادة
 ،اة، من الوىن والفتور، فأبدلوا من الواو املفتوحة مهزةنامرأة أناة، وأصلها و: قالوا

قُلْ هو :، فأبدلت اهلمزة من الواو، قال اهللا جل امسهٌدح، األصل فيه ووكذلك أحٌد
دمالص ٌد اللَّهأَح اللَّه)١(. 

*** 
 نٌةَس َحسيما فالٍن: وقولهم

، إذا اًمس وهمِس عالمته، وهي مأخوذة من ومست الشيء أَ:معناه: قال أبو بكر
 :)٢(أعلمته، ومن هذا قول جرير

 جدعت أنف األخطلُعيِثوعلى الب   ِميسمي علـى الفرزدِقا وضعتملّ
سم، فصارت الواو وِم: سميواألصل يف ِم. رفون هباعالعالمة اليت ي: أراد بامليسم

سمى، فحولت الواو من موضع واألصل يف سيما ِو.  قبلها لسكوا وانكسار ما؛ياء
ما أطيبه وما أيطبه، فصار ِسومى، وجعلت : الفاء، فوضعت يف موضع العني، كما قالوا

 ِسيماهم ِفي :سيما، قال اهللا عز وجل:  لسكوا وانكسار ما قبلها، فقيل؛الواو ياء
 .)٣(ن أَثَِر السُّجوِدوجوِهِهم ِم

 :-أنشدناه أبو العباس عن ابن األعرايب-الشاعر وقال 
  رمـاه اهللا باحلسن مقِْبـالًغالٌم

 ـرهريـا علِّقت فوق حنْكأنّ الثُّ
 ياء ال تشقُّ على البصرلـه ِسيـِم 

رمعرى ويف وجهه القَيده الشويف ِج
 . كمعناه يف قصره،ا ممدودة، ومعىن احلرف يف مدهفزاد على سيما ألفً

*** 
 يوم السبت: وقولهم

، إذا ه رأستبقد س: القطع، يقال: السبت معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
 حملوقة الشعر، ِظرتية، إذا كانت مدبوغة بالقَب سلٌعن: ويقال. حلقه، وقطع الشعر منه

                                     
 .٢، ١اآليتان : سورة اإلخالص) ١(
 .وضغا البعيث: ، وفيه٩٤٠ديوانه ) ٢(
 .٢٩آية : سورة الفتح) ٣(



 ٤٩٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(قال عنترة
ـلٌطَبجـه كـأنَّ ثيابـه يف سر  حبت ليس بتـوءِمذَتى نعال الس 

 ألن اهللا ابتدأ اخللق فيه، وقطع فيه بعض خلق األرض، أو ؛فسمي السبت سبتا
وجعلْنا نومكُم  :ألن اهللا جل وعال أمر بين إسرائيل فيه بقطع األعمال وتركها، وقال

 .ا ألعمالكمقطع: ، فمعناه)٢(سباتا
يل فيه باالستراحة من  ألن اهللا أمر بين إسرائ؛مسي السبت سبتا: وقال بعض الناس

 واستراح يوم ،األعمال، وخلق هو السموات واألرض يف ستة أيام آخرها يوم اجلمعة
 .!!السبت

مبعىن : وهذا عندي خطأ، ألنه ال يعرف يف كالم العرب سبت: قال أبو بكر
استراح، إمنا املعروف فيه قطع، وال يوصف اهللا عز وجل باالستراحة ألنه ال يتعب 

 وال يشتغل، فينتقل من الشغل إىل الراحة، والراحة ال تكون إال بعد تعب أو فيستريح،
 .شغل، وكالمها زائل عن اهللا عز ذكره

واتفق أهل العلم على أن اهللا جل وعز ابتدأ اخللق يوم السبت، ومل خيلق يوم 
 ابتدأ اهللا عز وجل اخللق يوم األحد، وفرغ يوم: وقال اليهود. اجلمعة، مساء وال أرضا

فقول هؤالء خارج عن اللغة، وموافق لتأويل اليهود، . اجلمعة واستراح يوم السبت
 .ومباين لقول املسلمني

*** 
 رٌِّهَفْك ُم فالٍنوجُه: وقولهم

جبل :  كاحل، ال يرى فيه أثر بشر وال فرح، من قوهلممنقبٌض: معناه: قال أبو بكر
فة، وال تناله حادثة، قال احلارث  إذا كان متراكما صلبا شديدا، ال تصل إليه آ،مكفهر
 :)٣(بن حلزة

ـردي بنـا أروكـأنَّ املنون ت عـًن  ا ينجاب عنه العمـاُء جون

                                     
 .شجرة طويلة: والسرحة. يف سرحة: وفيه. ٢١٢ديوانه ) ١(
 .٩آية : سورة سبأ) ٢(
 .١١ديوانه ) ٣(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥٠٠ 

ا على احلوادث ال ترـِهفَكْمِيٌد رـؤـاُءتـوه للدهـر مصم  
، وهو أنف يتقدم منه، ٌنعاجلبل العظيم الذي له ر: ترمي، واألرعن: تردي

 .ينشقُّ ويتفرق عن اجلبل لطوله: نجاباألسود، وي: واجلون
:  تقبضه وتنقص منه، واملؤيد:الصلب الذي ال تغريه احلوادث، وترتوه: واملكفهر

اليت ال يسمع فيها : الداهية العظيمة اليت تغلب كل شيء تصل إليه ولكه، والصماء
 . الشتباك األصوات هبا؛صوت

 بوجه منقبض :، أي)١())رِهفَكْبوجه م  واملنافقلقوا الكافرأ((: وجاء يف احلديث
 .ال بشر فيه وال طاقة

*** 
  ُمْخِبٌثيٌثِبفالن َخ: وقولهم

الذي أصحابه وأعوانه : ذو اخلبث يف نفسه، واملخبث: اخلبيث: قال أبو بكر
 هالذي دوابُّ: ذو القوة يف نفسه، واملقوي:  مقٍْو، القويقويٌّ: وكذلك قوهلم. خبثاء
 .قوية

: ذو الضعف يف نفسه، واملضعف: ، الضعيفٌفِعض مضعيٌف: قوهلموكذلك 
الذي يعلِّم غريه : ويف املسألة جواب ثان، وهو أن يكون املخبث.  ضعافهالذي دوابُّ

 .ثَباخلُ
أعوذ باهللا من ((:  أنه كان إذا دخل اخلالء قالواحلديث املروي عن النيب 

))اخلبث واخلبائث
 .الشياطني:  من الكفر والشرك، واخلبائثأعوذ باهللا: ، معناه)٢(

ما ختلصه النار من رديء احلديد والفضة، من ذلك : واخلبث، بفتح اخلاء والباء
 .)٣())ثَب اخلَإنّ احلمى تنفي الذنـوب كما ينفي الكري((: احلديث املروي

 مبعىن اخلبيث، ال زيادة ملعناه: خبثويف املسألة جواب ثالث، وهو أن يكون املُ
، وهو  جمدٌّهو جادٌّ: على معناه، إال زيادة اإلطناب واملبالغة، وجيري جمرى قول العرب

                                     
 .٤/١٨٣غريب احلديث ) ١(
 .١٠٩سنن ابن ماجه ) ٢(
 .٢/١٩٢غريب احلديث ) ٣(



 ٥٠١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(ضراب ضروب، املعىن يف احلرفني واحد، قال الشاعر
 ب حطومـا ِمحطَمـالْحطّــامة الصُّ

 :)٢(وقال األعشى. فاأللفاظ الثالثة يرجعن إىل تأويل واحد
ينوقد غدوت إىل احلانوت يتبع  لٌّ شِولولٌشاٍو ِمشلٌ شلْشلُ ش 

اخلفيف : املطرد، والشلشل: اخلفيف، واملشل: الذي يشوي، والشلول: فالشاوي
وكذلك القلقل، وكذلك الشول، فاأللفاظ متقاربة يف املعىن، أريد بذكرها واجلمع 

 . املبالغة يف التوكيد؛بينها
*** 

 ناِة الَقفالن ُصْلُب: وقولهم
 )٣(القامة، قال امرؤ القيس: صلب القامة، والقناة عند العرب: همعنا: قال أبو بكر
  يوم دجٍن دخلتهىربيِت عذار

ِس الليل إالّ وساوسراقليلة ج 
 ِسـباِط البنان والعرانني والقنا

 سـاِلكْماء املوافـق ِميِطفْن حب 
 وتبِسم عن عذب املذاقة سلسال

  وإكمالِلطـاِف اخلصور يف متاٍم
الرماح، وكل : القنا يف غري هذا: وأخربنا أبو العباس قال. القامات: بالقناأراد 

 :)٤( قناة وعصا، وأنشدنا لألسود بن يعفر:خشبة هي عند العرب
م يكفي شريسكُوقالوا شريٌس قلت 

 أنهنمتـه العصـا مث استـمر كـ
 ـقفَتـهامي مسنـانٌ كنرباس الن 

  بكفَّي قابـس يتـحرقـاٌبهِش
: والنهامي يف قول ابن األعرايب. السراج: والنرباس.  رفعته، يعين السنان:منته

 .موضع النجارة: النجار، واملنهمة: النهامي: الراهب، وقال األصمعي
*** 

  فالٍنما َمَقَلْت عيني مثَل: وقولهم
                                     

 .مل أقف عليه) ١(
 .٤٥ديوانه ) ٢(
. الغائبة عظم الرفق لكثرة حلمها: واحلماء. يوم دجن وجلته: وفيه. ٣٧٩، ٣٤ديوانه ) ٣(

 .األنوف: والعرانني. ملس: أصوات احللي، وسبا: والوساوس هنا. الصوت: واجلرس
 .٥١ديوانه ) ٤(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥٠٢ 

الشحمة : لةة، واملقلَقْ من املُتلَعما رأت وال نظرت، وهو فَ: معناه: قال أبو بكر
 :السواد دون البياض، قال الشاعر: ةقَداليت جتمع سواد العني وبياضها، واحلَ

ها  تا حوراء طُـلَّ مخيـلةًلَقْهلا مرار١(من الوحش ما تنفكُّ ترعى ع( 
مقلت : ويقال. هلا مقلتا ظبية حوراء، ما تنفك ترعى مخيلة طُلّ عرارها: أراد

 يتغاطان :الرجالن يتماقالن يف املاء، أي: ويقـال. يهالشيء يف املـاء، إذا غمسته ف
 . فيه

إذا سقط الذباب يف الطعام فامقلوه، مث انقلوه، فإنّ يف أحد ((: جاء يف احلديث
جناحيه سامم السُّمر الشفاء، ويف اآلخر شفاء، وإنه يقدويؤخ ،((

)٢(. 
احلصاة اليت : ةلَقْواملَ. ءفاغمسوه ليخرج الشفاء، كما أخرج الدا: فمعىن فامقلوه

 عليها بُّص يف اإلناء، ويلُعجتخذ احلصاة، فَؤتيقدر هبا املاء إذا قلَّ، ومل يكد يوجد، فُ
من املاء ما يغمرها، وجيعل ذلك حصة لكل إنسان، وإمنا يفعل ذلك يف املفاوز، اليت إذا 

تسمونه باحلصص، وجيعلون وجد فيها اليسري من املاء مل يرو القوم الواردين عليه، فيق
 .علُو املاء احلصاة: العالمة

 ُهحتى تزهق نفُس: وقولهم
 :قال الشاعر. حىت لك وتبطل: معناه: قال أبو بكر

 )٣( مهـراً لـه مل يزهـِقـهإقدام   نفسي وأذهب حزاىولقد شف
 :)٤(السمني، احلسن احلال، قال زهري: والزاهق يف غري هذا. أي مل يهلك

اخليلَالقائد منكوب ا دوابرمن  ـاهنونُها الشاِه ومنها الزقِهمالز  
. السمني: الشنون، الذي بني السمني واملهزول، والزاهق: قال ابن السكيت

الذي ذهب الشحم : الشنون: وقال أبو عبيدة.  أمسن منه، وهو منتهى السمن:والزهم
 .من بطنه، وبقي يف ظهره

                                     
نبات لـه نور : ة، والعرارواخلميلة الرملة املنبت. ١٤١بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ١(

 .أبيض طيب الريح
 .٢٢٨تأويل خمتلف احلديث . ٢/٢١٥غريب احلديث ) ٢(
 .١٥٤بال عزو يف األضداد ) ٣(
 .١٥٣ديوانه ) ٤(



 ٥٠٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(قال الشماخ
  بـذات لَـوٍثفسلِّ اهلم عنِك

ِرإذا ضبعلى العالّت حطّتت  
 ِةعرـبضـوِنـذافـرٍة مأَم  

  شنوِن هاديٍةـاطَإليـك حطَ
*** 

 فد َعفََّر خدَُّه: وقولهم
ره يف التراب، وحركه، أُخذ من العفر، وهو التراب اقد أد: معناه: قال أبو بكر

 :قال الشاعر. فَر األرض مثلهما على ع: يقال. وظهر األرض
 )٢( إليه تصريـت وأنت بعد غٍد   منه خلقـىانظر إىل عفَر الثر

كان ((: من ذلك احلديث املروي.  البياض ليس بالناصع:ومعىن العفر يف اللغة
))يهطَ إبةَرفْيه حىت يرى من خلفه عدض ع إذا سجد جاىفرسول اهللا 

)٣(. 
ية ولدها، إذا أرادت فطامه، فقطعت عنه الرضاع يوما قد عفّرت الوحش: ويقال

أو يومني، مث أشفقت عليه، فردته إىل الرضاع، مث قطعته عنه، تفعل به ذلك مرات حىت 
 :)٤(يستمر، قال لبيد

هـٍد تنـازع ِشـلْوغبٌس  ملعفّـٍر قَهـنُّ طعامهـا كواسبمال ي  
هو من : هو اللطيف، ويقال: يقال: والقهد. هو الذي قدمنا تفسريه: فاملعفر

كالب صفر يعلو صفرن : والغبس. ضرب من الضأن تصغر آذان وتعلوهن حمرة
لدم عفراء يف األضاحي أحبُّ إىل من دم : "سواد، ومن املعىن األول قول أيب هريرة

 .ظباء عفٌْر إذا مل تكن خالصة البياض، تشبه ألواا لون التراب: ويقال". سوداوين
*** 

 قد غادرته في الموضع: وقولهم
                                     

. ذات قوة على اخلري: وذات لوث. عذافرة كمطرقة القيون: وفيه. ٣٢٦، ٣٢٢ديوانه ) ١(
أمينة وثيقة الظهر يؤمن من : أمون. لقوثيقة جمتمعه اخل: ومضربة. صلبة شديدة: وعذافرة
 .أتان وحشية متقدمة يف السري على مجاعة احلمر: هادية. أسرعت: وحطت. عثارها

 .٣٨٤بال عزو يف األضداد ) ٢(
 .٣/٢٦١، النهاية ٢/١٤٢غريب احلديث ) ٣(
 .تتعيش من الصيد: وكواسب. ال ينقض: وال مين. ٣٠٨ديوانه ) ٤(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥٠٤ 

ما  :قد تركته وخلّفته، وكذلك أغدرته، قال اهللا جل امسه: معناه: قال أبو بكر
 .)١(ِلهذَا الِكتاِب ال يغاِدر صِغريةً وال كَِبريةً

جاء يف . ، ومعنامها واحد صِغريةً وال كَِبريةًيغِدرال : ويف بعض املصاحف
ليتين غودرت مع أصحاب : ا فقتلوا فقالوزا غَذكر قوم ))رسول اهللا أن : احلديث
)) اجلبلنحِص

وقال . أصل اجلبل وسفحه: ليتين تركت معهم شهيدا، والنحص: أي. )٢(
 :أنشدناه أبو العباس عن ابن األعرايب: أبو حممد الفقعسي

هل لِك والعارضمنك عائض   العـوارض هِرضعواحلبُّ قـد ت 
منها القابض غـِدريف هجمـة ي 

الذي يقبض : والقابض.  يترك منها لكثرا، وأنه ال يضبطها وال يطيق مجيعها:أي
فأراد . قبض يقبض، إذا أسرع: السائق املسرع، يقال: القابض: وقال األصمعي. الصدقة
 يترك السائق املسرع بعضا، ألنه ال يلحقها لشدة إسراعها، فتمضي على: الشاعر
 .وجوهها

*** 
 رجل ديُّوث: وقولهم

وأصل . مرأتها الرجال على لُِخدالذي ي: الديوث معناه يف كالمهم: قال أبو بكر
الغرية من اإلميان، ((: وحديث النيب. احلرف بالسريانية، وكذلك القُنذَع والقُنذُع

))واِملذاء من النفاق
)٣(. 
وإمنا مسى ذلك مذاء، .  للزنا والفساد اجلمع بني الرجال والنساء،:أريد باملذاء فيه

ما خيرج من ذكر : واملذْي.  وِمذاًءألن بعضهم مياذي بعضا، عند االجتماع، مماذاةً
                                     

: ينظر(مال هذا، بقطع الم اجلر يف املصحف الشريف :  ورمست.٤٩آية : سورة الكهف) ١(
وقال املهدوي ). ٩٤ وشرح تلخيص الفوائد ٧٥املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار 

ومن ذلك الم اجلر، هي مقطوعة من ارور يف أربعة : (٨٥يف هجاء مصاحف األمصار 
ما : ٧ آية: ويف سورة الفرقان. لْقَوِمفَما ِلهؤالِء ا: ٧٨آية : يف سورة النساء: مواضع

 . فَماِل الَِّذين كَفَروا: ٣٦، ويف املعارج ِلهذَا الرسوِل
 .٣/٣٤٤النهاية . ٢/١٩٨غريب احلديث ) ٢(
 .٢/٢٦٣غريب احلديث ) ٣(
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 . مذى ميذي، وأمذى ميذي، واألول أجود:الرجل عند النظر والفكر، يقال
 املاء الذي يكون منه الولد، يقال :ما خيرج عند بلوغ غاية الشهوة، وهي: واملينُّ

 أَفَرأَيتم ما تمنونَ :أمىن ميين، ومىن ميين، واألول أجود، قال اهللا تبارك وتعاىل: نهم
 .ون، بفتح التاءمنما ت: مال األعرايبقرأ قعنب أبو الس: وأخربنا أبو العباس قال. )١(

 إذا كان قد جامع قبل ذلك أو ،الذي خيرج من ذكر الرجل بعد البول: والوذي
 .وذى يذي، وأوذى يوذي، واألول أجود: ال منهنظر، يق

 يرسل الرجل الرجال على النساء، والنساء على الرجال، نأ: املذاء معناه: ويقال
 .أمذيت فرسي ومذّيته، إذا أرسلته يرعى: ليكون االجتماع على األمر املذموم، يقال

الضجر، : ذَلأصل املَ: فمن رواه هكذا قال. بالالم) واِملذال من النفاق: (ىرووي
فإذا ضجر الرجل من حبسه نفسه على امرأته، وأراد احلرام، وضجرت املرأة من حبسها 

 .ذاالًنفسها على زوجها، وأرادت احلرام، كان ذلك مَِِ
ي، رس ومِذلت ِب. من مضجعي، إذا ضجرت منه، فانتقلت إىل غريهتلِْذم: يقال

 ومِذلت مبايل، إذا ضجرت من .ليهإذا ضجرت من حفظه وصونه، فأبديته، وأطلعت ع
 :)٢(حفظه وإمساكه، فأنفقته، قال األسود بن يعفر

 مـِذالً مبـايل لينـاً أجيـادي  ولقد أروح على التجاِر مرجالً
 :)٣(وقال الراعي

 ى بعينك أم أردت رحيالذَأقَ  مـا بال دفِّك بالفراش مذيال
 :)٤(وقال اآلخر
 ثنني فـاشيإذا ما جـاوز اال  ك كـلَّ سـررفال تمذُلْ بِس
 :ه، إذا خدرت، قال الشاعرلُجمِذلت ِر: ويقال. ل مذْالل ميذُذَم: وقـد يقال

رجلي دعوت ِذلَتذٍْل هبا فيهونُبدعواِك  شتفيأ ِكوإن م١( من م( 
                                     

 .٥٨آية : سورة الواقعة) ١(
 .لشبابكناية عن ا: تسريح الشعر، ولني اجليد: والترجيل. ٢٩ديوانه ) ٢(
 .جنبك: ودفك. ١٢٤: شعره) ٣(
 إىل سابق الرببري، ٢/٢٦٥ونسب يف غريب احلديث . ٢٣٥قيس بن اخلطيم، ديوانه ) ٤(

 .وليس يف شعره
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*** 
 نعوذ باهللا من جهنِّم: وقولهم

اسم للنار اليت : جهنم: س وأكثر النحوينييف جهنم قوالن، قال يون: قال أبو بكر
يعذب اهللا هبا يف اآلخرة، وهي أعجمية ال جتري للتعريف والعوقال آخرون. مةج :

اسم عريب، مسيت نار اآلخرة به لبعد قعرها، وإمنا مل تجِر لثقل التعريف وثقل : جهنم
 .بعيدة القعر: نام، يريد ِجِهرِكيةُ:  لنا عن رؤبة أنه قاليِكح: قال قطرب. التأنيث

  :)٢(وقال األعشى
حالً ودخليلي ِمس دعوتعا لهو  امِمجهنعـاً للهجني املذمدج  

 . يدل على أنه أعجمي؛فتركه إجراء جهنام: قال أبو بكر
*** 

 رَقنعوذ باهللا من َس: وقولهم
 امسا أن تكون نار اآلخرة، مسيت بسقر: أحدمها: فيها قوالن: قال أبو بكر

: يقال. أعجميا، ال يعرف له اشتقاق إذا كان أعجميا، ومنع اإلجراء للتعريف والعجمة
 هرتقَس: إمنا مسيت النار بسقر، ألا تذيب األجسام واألرواح، واالسم عريب، من قوهلم

 .الشمس، إذا أذابته، وأصابه منها ساقور
اقُوالسأيضاور  :حمى، ويفمن جعل سقر امسا عربيا . وى هبا احلماركْحديدة ت

 .منعته اإلجراء بالتعريف والتأنيث: قال
 .)٣(وما أَدراك ما سقَر ال تبِقي وال تذَر :قال اهللا تبارك وتعاىل

*** 
 ًىَظنعوذ باهللا من َل: وقولهم

هو يتلظى :  لشدا، وتوقدها، وتلهبها، يقال؛مسيت جهنم هبا: لظى: قال أبو بكر
وكذلك النار تتلظى، يراد به هذا املعىن، قال الشاعر.  يتهلب ويتوقد: أي،على: 

                                     = 
 ).مذل(بال عزو يف اللسان ) ١(
 .٩٥ديوانه ) ٢(
 .٢٨، ٢٧اآليتان : سورة املدثر) ٣(
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سـاعةًجحيم رفَتا تلظّى ال ت  وال احلرُّ منها غابرهِر الديرب ١(د( 
*** 

 نعوذ باهللا من الجحيم: وقولهم
: وقال الفراء.  املتلظيةةُمالنار املستحكَ: اجلحيم: قال أبو عبيدة: قال أبو بكر

وقال أبو جعفر أمحد . النار على النار، واجلمر بعضه على بعض، وهي جامحة: حيماجل
جحمت النار :  ألا أكثر وقودها، من قول العرب؛إمنا مسيت النار جحيما: ابن عبيد

 :)٢(أجحمها، إذا أكثرت هلا الوقود، قال عمران بن حطان
  اجلمِرمها جاِح يصلى أهلُالضاللةَ  دى وِخالفَهيرى طاعة اهللا اهل

 فيه األلف والالم، وكل واجلحيم جيري، وهو معروف مؤنث يف قول قوم، ألنّ
. وهو مذكر يف قول آخرين. ىما ال جيري إذا دخلت عليه األلف والالم، وأضيف جر

فتجري، لدخول األلف والالم عليها، وهي معروفة مؤنثة، وكذلك : وأما احلُطَمة
 لكسرها ما ؛، ومسيت باحلطمةِلتسفُّلها ؛مسيت باهلاويةاهلاوية، ومها من أمساء جهنم، 

 .يقع فيها
*** 

 ى فالن آذا وآذاقد تعاَط: وقولهم
وا، طْو ع أعطُتوطَقد ع: قد تناوله وأخذه، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر

 :)٣(إذا تناولت، قال امرؤ القيس
وتطُعو برٍصخهٍنِث غري شظٍيب   كأن أساريعِحِل أو مساويكإس  

اسم : ظيب. وتتناول هذه املرأة ببنان رخص غري خشن، كأنه أساريع ظيب: معناه
 فيه، يشبهن العظاء، وواحد نكُدواب ي: وأساريعه. ل من الرمليباجلُ: كثيب، والكثيب

ء ىوأخذه ذو الرمة من امر. اريع هبذا املعىنسروع ويسي: أُسروع، يقال: األساريع
 :قيس فقالال

                                     
 .٢٧٧بال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ١(
 .١٧١ اخلوارج شعر) ٢(
 .١٧ديوانه ) ٣(
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  النـقا تخفَى مـراراً وتظهربنات  ا كـأنّ بناَخـراعيب أُملـوٍد
دواب يكُن يف : نبات ناعم يتثىن، وبنات النقا: األغصان، واألملود: اخلراعيب

له أغصان  شجر:  نقوان ونقيان، واإلسحلتثنيته: الرمل يشبهن العظاء، والنقا من الرمل
 . ساويك، فشبه البنان هبا يف دقتهادقاق، تتخذ منها امل

       :األصابع بعينها، قال اهللا جل امسه: البنان: أطراف األصابع، ويقال: والبنان
اٍننكُلَّ ب مهوا ِمنِربواض)٢(وقال عنترة، )١(: 

  ورأسه بـالِعظِْلِمخِضب البنانُ  عهدي بـه شـد النـهار كأنما
 :-يشبه بيت ذي الرمة، وبيت امريء القيس-اً وأنشدنا أبو العباس بيت
اِد النـقا ال يوكع ريهاِضوكف  إذا برزأن ال يكون ِخت ٣(ضاب( 

 ألا ؛الدواب اليت تشبه العظاء، واحدها عائدة، ووصفت بذلك: أراد بعواد النقا
 .تلزم الرمل فال تكاد تربح منه

*** 
 قد تمنَّيت آذا وآذا: وقولهم

وهو القَدر، : ىقد قدرته وأحببت أن يصري إيلّ، من املَن: معناه: و بكرقال أب
ِمن نُّطْفٍَة إذَا : قدره لك، قال اهللا جل امسه: ا، أيمىن اهللا لك ما حتب ميين مني: يقال
 :)٥(قال الشاعر. إذا تقَدر: ، أراد)٤(تمنى

مرعمرٍو أيب لَعى لقد ساقه املن  وزٍث يـدى لـه باألهاضِبإىل ج 
 :)٦(وقال اآلخر
لك أن ت تنيف الشهر احلـالِل  القـيين املنايـام أُحـاد أُحـاد 

                                     
 .١٢آية : سورة األنفال) ١(
وشد . وال شاهد فيه على هذه الرواية. أي الصدر: خضب اللبان:  وفيه٢١٣ديوانه ) ٢(

 .شجر: والعظلم. ارتفاعه: النهار
 .مل أقف عليه) ٣(
 .٤٦آية : سورة النجم) ٤(
 . ويصلحيسوي له: ويوزي له. ٢/٥١صخر الغي، ديوان اهلذليني ) ٥(
 .٣/١١٧عمرو ذو الكلب، وكان جارا هلذيل، ديوان اهلذليني ) ٦(
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 :)١(وقال اآلخر
  مـا يمين لك املـاينحـىت تبين  هن لشـيٍء سوف أفعلُوال تقولَ

وهو الذي قدر شيئا أحب أن يبلغه، : متنى: أحدهن: ومتنى يقع على معان ثالثة
   أَلْقَى الشيطَانُ ِفي : تال وقرأ، قال اهللا جل امسه: متىن: واملعىن الثاين. قدمنا ذكره

بن ايرثي عثمان -إذا تال ألقي الشيطان يف تالوته، وقال الشاعر : ، أراد)٢( أُمِنيِتِه
 :-عفان
متنام املقـادِرىوآخـره الق   اهللا أول ليـلِهـى كتـاب٣( ِحم( 

 :)٤(وقال اآلخر
ـى كتـاب اهللا أول ليـلهمتن  تمـنبور على ِريداود الـز ِلس 

قال رجل : له، قال الفراء كذب، ووضع حديثا ال أصل: متنى: واملعىن الثالث
. لهل افتعلته ال أص: ، فمعناه"أهذا شيء رويته أم شيء متنيته؟: "البن دأْب، وهو حيدث

إال أنهم يتمنون على اهللا : ، أراد)٥(ال يعلَمونَ الِكتاب إال أَماِني:عالوقال اهللا جل و
 .الباطل

ويف . هي األحاديث املفتعلة املوضوعة: ويقال. معناها التالوة: األماين: ويقال
هي األماينّ بالتشديد، وهي األماين بالتخفيف، قال كعب بن : األماين لغتان، يقال

 :)٦(زهري
نفال يغركتما من إنّ األ   وما وعدتتضليلُمـاينَّ واألحـالم  

 :)٧(وقال جرير
ـَتراغيتم يـوم الزُّ  ِضبـاٌع بذي قـاٍر متَنى األمانيا  ري كأنكمب

                                     
 .٣/٣٩أبو قالبة اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ١(
 .٥٢آية : سورة احلج) ٢(
 ).مىن(بال عزو يف اللسان ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .٧٨آية : سورة البقرة) ٥(
 .٩ديوانه ) ٦(
 .أخل به ديوانه) ٧(
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*** 
 قد َأْشَكَل علىَّ األمر: وقولهم

اللونان املختلطان، : واألشكل عند العرب. قد اختلط بغريه: معناه: قال أبو بكر
 :)١(ل الشاعرقا

فما زالت القتلى تأشكلُ دجلةَ حىت مـاُءبدجـلةَ   دماؤهامور  
 :ة، قال الشاعرمحرة ختالط بياض العني، فإذا خالطت السواد فهي شهلَ: كْلةوالشُّ

 )٢(كذاك ِعتاق الطري شكْالً عيوا   عينهاال عيب فيها غري شكْلِة
علي األمر، واشتكل وأحكل واحتكل، أشكل : يقال: وأخربنا أبو العباس قال

 .مبعىن
 ٌثنََّخفالن ُم: وقولهم

لتكسرها وتثنيها، جاء يف : متثين متكسر، يقال للمرأة خنث: معناه: قال أبو بكر
))عن اختناث األسقية(( ى رسول اهللا : احلديث

ى فم السقاء، نثَ أن يى: ، فمعناه)٣(
: ومن ذلك احلديث املروي عن عائشة .يه دابة أو تننيمث يشرب منه، كراهة أن يكون ف

فاخننثَ يف حجري ومل : قالت يف بعض قوهلا، ف  أـا ذكرت وفـاة رسول اهللا"
 . غريهانثين، وتذهب إىل الرأس أو: تريد. )٤("أشعر به

*** 
 قد تكمَّش الجلد: وقولهم

: اجة، معناهانكمش يف احل: وكذلك. قد تقبض واجتمع: معناه: قال أبو بكر
 :)٥(اجتمع فيها، قال الشاعر

  أجنِد علـى اجلالّء طالعصبوٌر  ِه ساِقصفزار خارٌج ِنكميش اإل
مجع نجد، : واألجند. زار، الذي قد مجعه وقبضهاملشمر اإل: زارالكميش اإل

                                     
 .١٤٣جرير، ديوانه ) ١(
 .٣/٢٨بال عزو يف غريب احلديث ) ٢(
 .٢٨٣، ٢/٢٨٢غريب احلديث ) ٣(
 .٢٨٣، ٢/٢٨٢غريب احلديث ) ٤(
 ).كمش(اللسان ) ٥(
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، اخلصلة اجلليلة العظيمة، إذا فُتح جيمها مدت: واجلالّء. ما ارتفع من األرض: والنجد
 .وإذا ضمت قُصرت

*** 
 قد بدَّدت الشيء: وقولهم

قد : قد فرقته، وأزلت عنه االجتماع، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر
أبددم العطاء، إذا فرقته فيهم، ومل أمجع اثنني منهم يف عطية، قال أبو ذؤيب يذكر 

 :الصائد واحلمر، وأنه فرق السهام فيها ومل جيمعها
 بـارٌك متجعـجعبذَمـائه أو   فـأبدهن حتـوفهن فهـارٌب

والذماء ضرب من املشي . بقية النفس، ممدود: والذَّماء. فرق التحف فيهن: معناه
الريح املنتنة، مقصور يكتب : والذَّمي. مر يذمي ذَماء، ممدود أيضا: أو السري، يقال
 :)١(اس ِخلداش بن زهريأنشدنا أبو العب. ذمته ريح اجليفة تذميه ذميا: بالياء، يقال

 وتـذمي مـن أَلَم هبـا القبور  سيخرب أهل وج مـن كتمتم
 ديهم مترةًأِب: أنّ مساكني سألوها فقالت خلادمها: "ومن اإلبداد حديث أم سلمة

" أِبدُّ وأفِقر وأقرنو  منها وأطِرقإنّ يل ِصرمة، أمنح: "وقال رجل من العرب. )٢("مترةً
)٣( .ا، وأطرق: القطعة من اإلبل، وأمنح: رمةفالصأعطي الفحل منها القوم : أهب ألبا

 من فقار ظهره، بكَريأعري بعضها وأهبه، فَ: أفرق منها، وأفقر: يضرب يف إبلهم، وأبد
 .أضم البعري إىل البعري، فأهبهما أو أعريمها: وأقرن

*** 
  صالح من صالحي عبيد اهللا عبٌدالَخِضُر: وقولهم

ف ِلتواخ. -بفتح اخلاء وكسر الضاد- رِضهو اخلَ: قال أهل العربية: ال أبو بكرق
جلس على فروة ((:  أنه قاليف العلّة اليت من أجلها مسى خِضراً، فريوى عن النيب

                                     
الشعر والشعراء . (وخداش، من شعراء قيس يف اجلاهلية. ٩٣املقصور واملمدود للقايل ) ١(

 ).٧٠١، الآليل ٦٤٥
 .١/١٠٥النهاية ) ٢(
 .٤/٢٣٩غريب احلديث ) ٣(
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 .)١( ))بيضاء فإذا هي تزُّ من حتته خضراء
حدثنا : قالحدثنا عثمان بن أيب شيبة : وأخربنا أمحد بن احلسني أبو جعفر قال

كان : عبيد اهللا بن موسى، والفضل بن دكني، عن سفيان، عن منصور، عن جماهد، قال
حدثنا : حدثنا عثمان قال: وأخربنا أمحد قال. إذا صلّى يف موضع اخضر ما حوله

 اخلضر يمإمنا س: حدثنا شريك، عن ِسماك، عن عكرمة، قال: معاوية بن هشام قال
 حلسنه ؛ضر ما حوله وقال آخرون، إمنا مسي خضرا ألنه كان إذا جلس اخ؛خضرا

 ألن العرب تسمى احلسن املشرق املقتبل خضرا، تشبيها بالنبات ؛وإشراق وجهه
 .)٢(فَأَخرجنا ِمنه خِضرا :األخضر الغض، قال اهللا تبارك وتعاىل

 ألنه يؤخذ يف وقت احلسن واإلشراق، ؛قد اختضر الرجل، إذا مات شابا: ويقال
قد : كان شيخ من العرب قد أولع به شاب من احلي، يقول له: ال بعض الرواةق

أجززيا أبا فالن، يريدت  :جقد حان لك أن تزيا : له الشيخ  متوت، فكان يقول:، أيز
 . متوتون شابا:ابن أخي، وختتضرون، أي
 الفتحة اِخلضر، على حتويل كسرة الضاد إىل اخلاء، بعد إزالة: وجيوز يف العربية
الكَِبد والكَِلمة، قال عروة بن : الِكبد والِكلْمة، واألصل: عنها، كما قالت العرب

 :)٣(حزام
فْفويلي على عهاء ويالًرعلى الِك   كأنواألحشاء حدُّ ِسناِنِدب  
 :)٤(وقال اآلخر

  يف غري جـرٍماسٍد حمـةُلْوِك
 فعـابوهـا عـليه ومل تِعبـين

 يينِذفُـانمسعت فقلت مـري فَ 
ومل يعهلا يومـا جبيــينر ق 

الكَبد، فيترك الكاف على فتحها، ويسقط عن الباء : ومن العرب من يقول
 .كسرا، ميال إىل التخفيف أيضا

                                     
 .٢/٢٨٧صابة اإل) ١(
 .٩٩آية : سورة األنعام) ٢(
 .وال شاهد فيه على هذه الرواية. على النحر: وفيه. ٢٣: شعره) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
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*** 
 ٌفهذا آالم ُمْسَتأَن: وقولهم

كأس : مبتدأ، مل يتقدم قبل هذا الوقت، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر
 قبل ذلك الوقت الذي رع، إذا مل تٌفنرب هبا قبل ذلك، وروضة أُش، إذا مل يأُنٌف

فِّل، فإذا كان فيه ماء ستماء ونبات يف موضع مطمئن م: والروضة. وصفت فيه هبذا
. هقد أراض املكان واستراض إذا كثرت رياض: وشجر فهو حديقة، وليس بروضة، يقال

 تبقى يف احلوض من املاء، قال بقيةٌ: لروضة أيضاوا. روض ورياض: ويقال مجع الروضة
 :)١(الشاعر

 ِنضِوي وأرضـاً قَـفْرةً طَويتـها  وروضٍة يف احلوض قد سقَيـتها
 :)٢(وقال عنترة
  بقسـيمٍة تـاجٍروكأنّ فـارةَ

  تضمن نبـتها أُنفـاًروضـةً أو
 سقَبتها إليك من الفِم عوارض 

 غيثٌ قليلُ الدمِن ليس مبعـلم
أراد باألنف مثل الذي وصفنا، وإمنا خصها دون غريها، ألا إذا مل ترع كان 

أرض أنيفة، إذا كان نباا يسبق نبات غريها، وهذه األرض آنف : ويقال. أطيب لرحيها
ما استقبل الشمس من اجللد، : أنف األرض: نباا أسبق، ويقال: من تلك األرض، أي

 .اجلبالوالضواحي من 
*** 

  من ال َعْقَل لهاَحَرَتاْس: وقولهم
ف ِرصأن املقصود هبذا هو األمحق، إذ كان ي: أحدمها: فيه قوالن: قال أبو بكر

مهه إىل املأكول واملشروب واملنكوح، فإذا استقام لـه ذلك مل يفكر يف عاقبة، فعيشه 
واهتمامه باحلوادث رغد، وباله رِخيٌّ، والعاقل ليس كذلك، لفكره يف العواقب، 

هو : أن املقصود هبذا: والقول اآلخر. همُّ الدنيا على العاقل: وشبيه هبذا قوهلم. والنوازل

                                     
 ).روض(مهيان السعدي يف اللسان ) ١(
مكان : ومعلم. البعر: والدمن. حسنة: وقسيمة. العطار: ، والتاجر١٩٦ - ١٩٥ديوانه ) ٢(

 .مشهور
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الصيب الذي ال يفكر يف شيء مستقبل، وال يهتم إال مبا يأكله أو يشربه أو يلهو به، قال 
 :)١(الراعي

اهلمـوم أَِلفـَاد  كسـالنَ يصـبح يف املنام ثقيال   وجتنبته ِوس
 .جتنبت هذا األمحق، الذي ال يزعجه ما يزعج العاقل، فيحول بينه وبني النوم: أي

 :)٢(وقال امرؤ القيس
البايلللُا أيهُّا الطَّأال انعم صباح  

 وهـل ينعمن إالّ سعيٌد خمـلٌَّد
 وهل ينعمن من كان يف العصِر اخلايل 

  مـا يبيت بأوجـاِل اهلمـوِمقليلُ
: أراد به الصيب الذي يلبس اخلُلْدة، واخللدة: ويقال. األمحق: السعيد املخلدأراد ب

، قال بعض )٣(يطُوف علَيِهم ولْدانٌ مُّخلَّدونَ:القرط والسوار، قال اهللا تبارك وتعاىل
 :هم املقرطون، قال الشاعر: املسورون، وقال آخرون: املخلدون: املفسرين

 )٤(ـباِنثْ الكُن أقـاوزهأعجـاز  ومخـلَّداٍت باللجـني كأنـما
 الصغري من :، واجلبيلِةمكَمجع القَوز، وهو شبيه باَأل: الفضة، واألقاوز: اللجني

خملدون دائم شباهبم، ال يتغريون عن : وقال بعضهم. ل من الرمليباجلُ: الرمل، والكثيب
لَّد، أنه ملُخ: د شعره وصحة أسنانه عليه سوايتلك السن، يقال للرجل إذا علت سنه وبق

هو السوار من احللي، : ويقال. فيكون خملد مبعىن مخلَد، ألن فعل وأفعل قد يتضارعان
للرجل الرامي، وهو الواحد من أساورة : ويقال اُألسوار واإلسوار. وارسوالسُّوار واُأل

 :الفرس، قال الشاعر
ةٌ صـغارـيواِهللا لــوال ِصب 

أخـاف أنْ ميسـهم إقتـار 
ـّـار  ملــا رآين مـلٌك جب

 ـَّا وجوهـهم أقمـار  كـأمن
 ـوارس ليس لـه أُأو الِطـٌم

الن ـحضببـابه مـا و٥(هار( 

                                     
 .ريان.. ضاف اهلموم :  وفيه١٣٤: شعره) ١(
 .ووعم يعم يف معىن نِعم ينعم. أال ِعم، ويعمن يف املوضعني:  وفيه٢٧ديوانه ) ٢(
 .١٧آية : سورة الواقعة) ٣(
 .٤٤٧بال عزو يف تفسري غريب القرآن ) ٤(
 .٢٦، ومبادئ اللغة ٢٠٢األبيات بال عزو يف خمري األلفاظ ) ٥(
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*** 
 هي َعْيَبُة المتاع: وقولهم

 ثيابه، اليت جيعل فيها الرجل أفضلَ: العيبة معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر
األنصار كَِرشي وعيبيت، ولوال ((:   من ذلك قول النيب.  عندههعه، وأنفسوحر متا

))اهلجرة لكنت امرءاً من األنصاِر
 خلصوصيته إياهم، وألنه ؛ األنصار عيبتهفجعل )١(
. عتمد عليهمأي ومجاعيت الذين صحاب:  كَِرشي يطِْلعهم على أسراره، ومعىن قوله

 احلديث ،ومن العيبة. هم كَِرٌش منثورة: اجلماعة، يقال: لعرب يف كالم اِشِروأصل الكَ
))مؤمنهم وكافرهم  كانت خزاعةُ عيبةَ النيب((: املروي

للحلف الذي كان بينه ) ٢(
 .وبينهم

*** 
 ِزْبهذا َأْدُم الُخ: وقولهم

 لحه، ويلتذّ بهصالذي يطيب اخلبز، وي: األدم معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
مجع بينهما على حمبة : م، أيؤِدم يم، وآدأدم اهللا بينهما يأِد: اآلكل له، من قول العرب

ما طعم اخلبز؟ : قيل ألعرايب: أخربنا أبو العباس قال. ورضى من كل واحد بصاحبه
 حبلو هتم حبامض وجدته حامضا، وأن أدهتم أدإنْ: يقول: قال أبو العباس. أَدمه: فقال
كتاب وكُتب : أُدم وأُدم، كما تقول: واُألدم مجع اإلدام، فيه وجهان.  حلواوجدته
فالذي يأيت بالضمتني يخرج احلرف على أصله، والذي يسكن الدال يستثقل . وكُتب

من ذلك .  الطعام، فأنا آِدم، والطعام مأدومتمدأَ: ويقال. الضمتني، فيؤثر التخفيف
يا فالن أتطلقين؟ فواهللا لقد أطعمتك : (، وأراد دريد تطليقهاقول امرأة دريد بن الصمة

لقد أطعمتك : فقوهلا). مأدومي، وأبثثتك مكتومي، وأتيتك باهالً غري ذات ِصراٍر
: والباهل. خصصتك مبحض ما أجده من الطعام، وخصصتك بأفضله: مأدومي، معناه

اليت يباح لبنها، وال يرُّصض روقوهلا. تبذله من ماهلا، وما تناله يدهاها، فضربته مثال ملا ع :
أبثثتك سري، وبثثتك : يقال:  على سري، وفيه لغتانأطلعتك: وأبثثتك مكتومي، معناه

                                     
 .٣/٢٥٣الفائق ) ١(
 .١/١٣٨يث غريب احلد) ٢(
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 :سري، بألف وبغري ألف، وينشد هذا البيت
ما ألقى ويف النفس حاجةٌأبثُّك   ١(هلـا بني حلمي والعـظام دبيب( 

 :)٢(وقال اآلخر.  ما ألقىأبثَّك: ويروي
مـاوالبيضدـؤإال م نؤِدمال ي  

لو : ( للمغرية بن شعبة وخطب امرأةوقال النيب . ال حيبنب إالّ محبباً: أي
ؤنظرت إليها كان أحرى أن يدأي) بينكمام ، :يجمبينكما على اتفاٍقع ورضى . 

*** 
 هو من قومي: وقولهم

وكذلك . رجال ال امرأة فيهم:  العربالقوم يف كالم: قال الفراء: قال أبو بكر
. من رجايل الذين أفخر هبم: هو من قومي، أراد: املأل، والنفر، والرهط، فإذا قال القائل
 :)٣(يدل على صحة هذا القول قول الشاعر
 أقـوٌم آل حـصٍن أم نسـاُء  وما أدري وسوف إخال أدري

: فقال ،)٤( حا إلَى قَوِمِهإنا أَرسلْنا نو:فإن احتج حمتج بقوله جل وعال
إرسال اهللا إياه إىل الرجال والنساء، إال أنه : أرسل إىل الرجال دون النساء، قيل لـه

اكتفى بذكر الرجال من ذكر النساء، ألن الغالب على النساء اتباع األزواج، فكان 
 .ذكرهم يكفي من ذكرهن
شراف، واحتج بقوله تبارك الرؤساء واأل: املأل بالقصر واهلمز: وقال أبو عبيدة

أنه ((: ، وباحلديث الذي يروى عن النيب )٥(أَلَم تر إلَى املَِأل ِمن بِني إسراِئيلَ:وتعاىل
أولئك : ا عجائز صلْعا، فقال النيبنتلْإمنا قَ: مسع رجال من األنصار بعد وقعة بدر يقول

املأل من قريش، لو احتضراهلم احتقرت ِفتاهلم ِفعالك مع ِفعع((
)٦(. 

                                     
 .ومن خطرات تعتريين وزفرة:  وصدره فيه١٠٧البن الدمينة، ديوانه ) ١(
 .١/١٤٣بال عزو يف غريب احلديث ) ٢(
 .٧٣ديوانه . زهري) ٣(
 .١آية : سورة نوح) ٤(
 .٢٤٦آية : سورة البقرة) ٥(
 .٤/٣٥١النهاية ) ٦(
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 :)١(وقال كعب بن مالك
فدونعلم أنّ نقض عهودناا وك 

كالمهـا عمرٍوأباه الرباُء وابن  
 ـا الذين تبـايعوا منأبـاه املال 

 افـعروأسعد يـأبـاه عليك و
واملال . فإمنا أوقع املأل على سادة، وترك مهزة املأل، لضرورة الشعر، وحقه اهلمز

 : املتسع من األرض، كقول الشاعر: يهمزالذي ال 
 )٢(عدا املدى بفإنّ املال عندي يزيد  أال غنياين ارفعا الصوت باملال

*** 
 قد َشمَُّت العاطس: وقولهم

وفيه لغتان معنامها كلتامها . يرمحك اهللا: له فقلت قد دعوت: معناه: قال أبو بكر
:  والشني أعلى وأفصح، جاء يف احلديثالشني والسني،بمشّت العاطس ومسته، : الدعاء

 عطس عنده رجالن فشمت أحدمها ومل يشمت اآلخر، فسئل عن ذلك أن النيب ((
))مته، وإن هذا مل حيمد اهللا فلم أشهتُّإنّ هذا محد اهللا فشم: فقال

)٣(. 
أنه ملا أدخل فاطمة ((:   حديث النيب،ويدل على أن التشميت معناه الدعاء

قال هلاعلى علي  :ثا شيئا حىت آتيكما، فأتامها، فدعا هلما، ومشَّت عليهما، ال حتد
 .فشمت معناه كمعىن دعا، إال أنه نسق عليه خلالفه لفظه. )٤( ))وانصرف

*** 
 هو من بني األصفر: وقولهم

وإمنا قيل للروم بنو األصفر ألن حبشيا غلب . هو من الروم: معناه: قال أبو بكر
 يف بعض الدهور، فوطئ نسائهم، فولدن أوالدا فيهن من بياض الروم على ناحيتهم

قال عدي بن . ر واألصفر لذلكفْوسواد احلبشة، فكن صفْرا لُعسا، فنسب الروم إىل الصُّ
 :)٥(زيد

                                     
 .٢١٩ديوانه ) ١(
 .١٥وإصالح خطأ احملدثني ، ١٠٣بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل ) ٢(
 .١٢٢٣سنن ابن ماجه ) ٣(
 .٢/١٨٤غريب احلديث ) ٤(
 .٨٧ديوانه ) ٥(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥١٨ 

 أين كسرى كسرى امللوك أبو سا
  ملوِك الـِم الكراوبنو األصفِر

 قبـلَسـان أم أين هسـابـور  
  مل يبـق منـهم مذكـورـروِم

*** 
 جاء فالن على ِرْسِلِه: وقولهم

قال كذا وكذا على : على استهانة منه بايء، وكذلك: معناه: قال أبو بكر
جاء يف .  استهن ببعضه وانتظر:على ِرسِلك، أي: ويقال للرجل إذا أكثر الكالم. رسله

))هاِلسا وِرهِتدجيف ن يف الفدادين إال من أعطى وةَس والقَاَءفَأنّ اجلَ((: احلديث
)١( .

املكثرون من اإلبل، الذين ميلك الواحد منهم املائتني منها، وكانوا أهل : فالفدادون
 نِفأن األرض إذا د((:  يف احلديث أيضاىروي. خيالء وكرب وعجب، واحدهم فداد

))الءي وخ كثٍري فداداً ذا ماٍلي علترمبا مشي: له فيها الرجل قالت
 :والنجدة. )٢(

متنع به من النحر، كثرة شحوم اإلبل وحلومها، فإذا كثر ذلك فيها كان جندة هلا ت
هبا، وداخلته النفاسة فيه واإلشفاق، فلم ي ها إذا رآها كذلك ضنألن ربنحهار .

 :)٣(قال الشاعر
  يف ِصر الشـتاء الصنابِرلتـوبةَ  وال تأخذ الكوم اجلالد رماحها

وقال النمر ابن . نُّ هبا، إذا كانت شحومها كالرماح يف الدفع عنهاضال ي: أي
 :)٤(تولب

مل تـأخـذْأيـام هـاـها وال أبكـاِرإبلـي ِجللَِّت  ـها إيلَّ رماح 
 :)٥(وقال الفرزدق

ها سيفي من ذوات رماِحفمكَّنت  لْفَِنشـاشـا ومل أحياكاَء ِرعـاِئ ب 
إالّ من أعطى :  وحلومها، وهواا عليه يف ذلك، فكأنه قالقلة شحومها: الرسل

                                     
هلك : ٣/٩٣ويف الفائق .  حديثني٢٠٤، ١/٢٠٢جعله أبو عبيد يف غريب احلديث ) ١(

 ...الفدادون إال
 .١/٢٠٤غريب احلديث ) ٢(
 .شدة برده: نام، وصنابر الشتاءالعظيمة الس: والكوم من اإلبل. ٧٩ليلي األخيلية، ديواا ) ٣(
 ..أزمان :  وفيه٦٢ديوانه ) ٤(
 .العجلة: والغشاش. ٢/٣٥٧ديوانه ) ٥(
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إالّ من : اللنب، أي: سلالر: ويقال. يف مسنها وهزاهلا، ويف صعوبة اإلعطاء، وهوانه عليه
أعطى حق اهللا منها يف وفور شحومها وحلومها وكثرة لبنها، ومل يذكر اهلزال وقلة 

. أجدر أن يعطي احلقري، فاكتفى به منهاللنب، ألن من أعطى النفيس من ماله، كان 
الرجال الذين ترتفع أصوام يف حروثهم وأمواهلم، : الفدادون: وقال األصمعي

 .فداد: ومواشيهم، وما يعاجلون منها، وواحدهم
ين بتخفيف الدال، والنون معربة، يراد هبا البقر اليت اِددهي الفَ: وقال أبو عمرو

 :)١(قال طرفة. حترث، واحدها فدان، فاعلم
على ِر  عينا انربت لنـاِمإذا حنن قلنا أسِدـِلسدشها مطـروفةً مل ت 

*** 
 ُروََّضَتترآته َي: وقولهم

ر الذي قد وقع به بالتقلقل واالضطراب والصياح، يظهر الضُّ: معناه: قال أبو بكر
ائدا وهي تضور على امرأة يقال هلا أم العالء ع دخل رسول اهللا ((: جاء يف احلديث

 املؤمن كما تنقِّي النار ثَبإنّ احلمى تنقِّي خ  :من شدة الوجع واحلمى فقال هلا
))خبث احلديد

)٢(. 
ضرين ضرا، وضارين : يقال. رمبعىن الضُّ: ويتضور يتفعل من الضور، والضور

 :)٣(يضريين ضرياً، وضارين يضورين ضورا مبعىن، قال األعشى
ـًكناطٍح صخرةً   الوِعلُهنر وأوهـى ِقفلم يِضرها  هالقَفْا لي يوم
وإن تصِبروا وتتقُوا : وكذلك قراءة من قرأ. فهذا من الضري: قال أبو بكر

 وما -بضم الضاد وتسكني الراء-ال يضركم : وجيوز، )٤( ال يِضركُم كَيدهم شيئًا
وموضع . ، ضم الراء على االتباع لضمة الضاد"كمال يضرُّ: "ومن قرأ. له إماما نعرف

يف موضع ) ال(وز أن تكون يف موضع رفع على أنَّ الفعل جزم، ألنه جواب اجلزاء، وجي
                                     

 .مل جتتهد: مل تشدد. الفاترة الطرف: واملطروفة. ٣ديوانه ) ١(
). ٨/٢٦٤اإلصابة . (، وأم العالء صحابية، وهي عمة حكيم بن حزام٣/١٠٥النهاية ) ٢(

 .وسخ احلديد إذا أذيبما تلقيه النار من : واخلبث
 .٤٦ديوانه ) ٣(
 .٢/٤٣البحر : وينظر يف قراءات هذه اآلية. ١٢٠آية : سورة آل عمران) ٤(
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وإن تصربوا وتتقوا فليس يضركم كيدهم : ليس، وجواب اجلزاء فاء مضمرة، والتقدير
 :)١(قال أبو ذؤيب. شيئا

 ـريها من يـأـا ال يِضمطَبعـةٌ   إنهاِك فـوق طـوِقوقيل حتملْ
التضعف، من : التضور: وقال أبو العباس: قال أبو بكر. فليس يضريها: أراد

أخربنا أبو العباس عن سلمة . ورة كذلكرجل ضورة، إذا كان ضعيفا، وامرأة ض: قوهلم
 . نفسي؟ ال أردُّ عنورةًين ضتبِسأح: مسعت أعرابيا من بين عامر يقول: عن الفراء قال

*** 
 هو من األبناء: وقولهم

قوم آباؤهم من الفرس وأمهام من اليمن، مسوا : األبناء: قال الفراء: قال أبو بكر
لقوم كان آباؤهم من القبط : ذرية : ألن أمهام من غري جنس آبائهم، كما قيل؛باألبناء

جنس اآلباء، قال اهللا األمهات  وأمهام من بين إسرائيل، فأُلزموا هذا االسم، خلالف
 أَن مإليِهمفَما آمن ِلموسى إالَّ ذُريةٌ من قَوِمِه علَى خوٍف من ِفرعونَ :تبارك وتعاىل

مهفِْتني )٢(. 
: كانوا سبعني أهل بيت أمهام من غري جنس آبائهم، وإمنا قال: فالذرية

 إذا ذُكر ذهب الوهم إليه وإىل أتباعه، هم، فجمع، ألن فرعون كان ملكا، وامللكإليوم
، فكثر الناس هبا، وغلت األسعار، يراد  املدينةَقد قَِدم اخلليفةُ: الدليل على هذا قوهلم

 .اخلليفة وأتباعه: باخلليفة
*** 

  حالل غيُرهذا ِسفاٌح: وقولهم
 :الزنا، قال الشاعر: السفاح معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

  مـالٍكوما ولدتكم حيةُ ابنةُ
عالكمنا يف ِنولكن نرى أقدام 

 كاذِبانت أحاديثَا وما كِسفاح  
 )٣( واحلواجِبىوآنفَنـا بني اللِّح

                                     
 .مملوءة: طاقتك، ومطبعة: وطوقك. ١/١٥٤ديوان اهلذليني ) ١(
 .٨٣آية : سورة يونس) ٢(
:  مالكوحية ابنة. ٢٣/١٧٣، وتفسري الطربي ٢/٤٠٨البيتان بال عزو يف معاين القرآن ) ٣(

 .قبيلة
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وقيل . غري مزانني: ، أراد)١( محِصِنني غَير مساِفِحني:وقال اهللا جال وعال
للزنا سفاح، ألن سبيل الفاعل لـه أن يفَسعحل كناية عنه، فكان الرجل  عليه املاء، فج

سافحيين، يريد زانيين، استقباحا للتصريح بالزنا، وتقديراً : منهم يف اجلاهلية يقول للمرأة
 سفاحا، ملا يسفحه الرجل من مائه عند يموميكن أن يكون الزنا س. أن هذا أحسن

 .اجلماع، وتفعل املرأة مثله
: ، أراد)٢( سفُوحا أَو دما م:لبُّ، قال اهللا عز وجالص: ومعىن السفح يف اللغة

 :)٣(مصبوبا، قال الشاعر
  تسـفح سـالم اهللا والعنيعليِك  اوي واقٌف عند رمِسهضأقول وِن

غار، وهو على مثاله يف اللفظ، قال النيبوشبيه بالسفاح الش  :)) وال ،لَبال ج
ه أن الرجل يف اجلاهلية كان يقول تفسري: فالشغار. )٤( ))جنب وال ِشغار يف اإلسالم

. زوجين ابنتك، على أن أزوجك ابنيت، فال يكون بينهما مهر سوى هذا: للرجل
زوجين أختك، على أن أزوجك أخيت، وزوجين املرأة اليت أنت وليها، على أن : وكذلك

ل  الشغار شغاراً من قويموس.  هذاأزوجك املرأة اليت أنا وليها، فحرم رسول اهللا 
 . ، إذا رفع رجله وبال، فكين به عن هذا اجلماع احملرمرغش ي الكلبرغقد ش: العرب

أن يسابق الرجل بالفرس، ويتبعه باجللبة والصياح، ليشيطه، فيزداد يف : واجلَلَب
ب خلفه فرسا آخر، فإذا شارف ، وجينِسرواجلَنب أن يسابق الرجل على الفَ. اجلري

 .الالًا وكَى الفرس اآلخر، فسبق عليه، ألنه أقل تعبالغاية استوى عل
 املصدق املوضع، فيقيم به، ويوجه إىل أهل النواحي، يقْدمأن : ويكون اجلَلَب

فهذا حمظور غري جائز، . فيحضروا أمواهلم من اإلبل والبقر والغنم، فيأخذ الصدقة منها
 .قة من األموال يف مواضعهاألنه جيب عليه أن ميضي هو إىل كل ناحية، فيأخذ الصد

*** 

                                     
 .٢٤آية : سورة النساء) ١(
 .١٤٥آية : سورة األنعام) ٢(
 .مل أقف عليه)٣(
 .٣/١٢٧غريب احلديث ) ٤(
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 ٌقهي طاِل: وقولهم
إذا . أطلقت الناقة فَطلَقَت: ة مخالة، من قول العربلَمرس: معناه: قال أبو بكر

فشبه ما يقع باملرأة بذلك، ألا كانت . كانت مشدودة، فأزلت الشد عنها وخلَّيتها
متصلة األسباب بالرجل، وكانت األسباب كالشها قطع قَلَا والعقل، فلما طَ هلد

 . أسباهبا متصلة به:هي يف ِحبال فالن، أي: يدل على هذا قوهلم. األسباب
ت طَلْقاً عند الوالدة،  الناقة وطلقُِتقَلَ وطَلُقَت، وقد طَ املرأةُقد طَلَقَِت: ويقال

ت قَلَوهي طالق، من الطالق على غري بناء على الفعل، وهي طالقة على البناء على طَ
١(ق، قال األعشىلُطْت(: 

  وطارقه الناس غاٍدكـذاِك أمور يين فـإنك طالقـهيـا جـاريت ِب
*** 

 َر الحَجَمَلقد اسَت: وقولهم
ة، مِلافتعل، من الس: ووزن استلم. قد أخذه ومسه بيده: معناه: قال أبو بكر

 :)٢(احلجر والصخرة، قال الشاعر: والسلمة
ذاك خليـلي وذو يـاتبـينع  هيرمـي ورائي بالسِلمسهم وام 

 :)٣(ِسالَم، قال لبيد: ويقال يف مجع السلمة. فأبدل امليم من الالم: ِلمهوالس: أراد
الر ـَّفمـداِفـع  المهاي ِسِح الونِمخلَقاً كما ض  اِن عري رمسهاي

ضمه إليه، وفعل به مثل أخذ احلجر، و: ة، يراد بهويكون استلم افتعل من املسامل
: السالح، يراد به: استفعل من الألمة، والألمة: ويكون استلم. ما يفعل املسامل مبن يسامله

حصن نفسه مبس احلجر، وأخذه من عذاب اهللا، ألن السالح إمنا يلبس ليمتنع به من 
 :)٤(األعداء، وحيسن به البدن مما لعله يصيبه من السالح، قال امرؤ القيس

  األرض واليـوم قَـرحتـرقِت   واسـتألمواإذا ركبـوا اخليـلَ
                                     

 .١٨٣ديوانه ) ١(
 ).سلم(جبري بن عنمة الطائي يف اللسان ) ٢(
: الوحي. جبل: واد، وقيل: الريان. األمكنة اليت يندفع منها املاء: واملدافع. ٢٩٧ديوانه ) ٣(

 .ي، وهو الكتابةمجع وح
 .١٥٤ديوانه ) ٤(
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استألم، فحولوا فتحة اهلمزة إىل الالم، : واألصل يف استلم على هذا املعىن الثالث
خابية بال مهز، وأصلها خابئة، ألا فاعلة من خبأت، وكما : وأسقطوا اهلمزة، كما قالوا

وأخربنا أبو العباس . يبء باهلمز، ألنه من أنبأ عن اهللا إنباءقالوا النيب بال مهز، وأصله الن
استلمت احلجر واستألمه، باهلمز وبترك اهلمز، فمن : يقال: عن سلمة عن الفراء قال

اهلمز فيه هو األصل، وترك اهلمز ختفيف واختصار، : هو استفعل من الألمة، قال: قال
ترك اهلمز هو الصحيح املعروف، واهلمز : لِلمة واملساملة، قاهو افتعل من الس: ومن قال

 مهزوها، وال أصل هلا يف اهلمز، منها شاذّ قليل، يغلط فيه قوم من العرب، فيلحق حبروٍف
حألت السويق، ورثأت امليت، : لبيت، وكذلك: أت باحلج، والصحيحلب: قوهلم

 .استنشيت وحلّيت ورثيت: واستنشأت الريح، الصحيح
وال أدرأتكم، على : أحدمها: ، فله مذهبان)١( ِبِهتكُم أَدراوالَ: وقرأ احلسن

: واملذهب اآلخر. الغلط يف مهز ما ليس أصله اهلمز، فُلينت اهلمز، فأبدلت األلف منها
وال أدريتكم، فجعلت الياء ألفا النفتاح ما قبلها، على لغة من : أن يكون األصل فيه

عليكم، ويقول يف : السالم عالكم، يريد:  فيقولجيعل كل ياء ساكنة قبلها فتحة ألفا،
 .ةيبدو: دوابة، واألصل: تصغري دابة

*** 
 قد َصلَّيت العصر: وقولهم

: ، وصالة آخر النهار، يقال للعشييقد صليت الصالة العِش: معناه: قال أبو بكر
 :)٢(حني يدنو غروب الشمس، قال احلارث بن حلزة: رصالقَ: ويقال. رصعصر وقَ
آنستنبـأةً وأفـز عـا القَـه  ـّاص  ا وقد دنا اإلمسـاُء عصرن

ويقال للغداة . حست النعامة، ومسعت صوتا وحركة: أراد. ارصقَ: ويروي
 :الليل والنهار، قال الشاعر: العصران: ويقال. العصران: والعشي
لُطُوأمىويرضـينـىت ميلَّ العصـرين حهين واألنفبنصف الد ٣( راغم( 

                                     
 .١٦آية : سورة يونس) ١(
 ).بغداد (١٠ديوانه ) ٢(
 .٧٩، وجىن اجلنتني ٥٦بال عزو يف املثىن ) ٣(
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والْعصِر إنَّ  :عصٌر وعصٌر، قال اهللا جل امسه: الدهر، وفيه لغتان: والعصر أيضا
: -رضي اهللا عنه- عن علي ىرووي. الدهر: ، أراد بالعصر)١( اإلنسانَ لَِفي خسٍر

 :)٢(وقال امرؤ القيس. ، فهذا كشف للمعىن" ونوائب الدهروالعصِر"
ن يف العصِر اخلايل من كانموهل ينع   البايلللُأال انعم صباحا أيُّها الطَّ
 :ور، قال الطائيصر وعصأع: ويقال يف مجع العصر
تذكرت ليلى والشبيبة أعراًص  ٌح على من تذكّراوِذكر الصر٣(با ب( 

 :وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب
 )٤(صايب بعدما كأل العمرفكيف الت  تلَ عنها يف العصور اليت خفتتعفَّ

:  يوم األحزابالصالة الوسطى، قال النيب: ويقال لصالة العصر. اخلمر: يريد
))مأل اهللا قبورهم ناراً. شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غربت الشمس((

: ويقال. )٥ (
غرب، هي صالة امل: ويقال. صالة الصبح، ألا وسط بني الليل والنهار: الصالة الوسطى
 .ملثل تلك العلة
حاِفظُوا  :هي صالة الظهر، ألا يف وسط النهار، وقال اهللا جل امسه: ويقال

، فقال املفسرون يف الصالة الوسطى األقوال )٦( علَى الصلَواِت والصالِة الوسطَى
ا، الوسطى من الصلوات، وهي داخلة يف مجلته وإمنا أفرد الصالة. األربعة اليت قدمناها

من كَانَ عدوا : لالختصاص والتفضيل، كما أفرد جربيل وميكال من املالئكة، فقال
لِّلْكَاِفِرين ودع ِريلَ وِميكَالَ فَإنَّ اللَّهِلِه وِجبسالِئكَِتِه ورلِّلَِّه وم )٧(. 

*** 
  القوُمقد تشتََّت: وقولهم

                                     
 .٢، ١سورة العصر اآليتان ) ١(
 .وهل يعمن.. أال عم :  وفيه٢٧ديوانه ) ٢(
 . عبد اهللا بن خليفةوالطائي هو. ٥/٢٨١، وتاريخ الطربي ٣٠٣البيت يف التعازي واملراثي ) ٣(
 .انتهى: وكأل). كأل(بال عزو يف اللسان ) ٤(
 .٣/٢١٣تفسري القرطيب ) ٥(
 .٢٣٨آية : سورة البقرة) ٦(
 .٩٨آية : سورة البقرة) ٧(
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: ، يراد هبما وعمرٌوشتان زيٌد: قد تفرقوا، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر
 :)١(التفرق، قال سديف: متفرقان، والشتات

ـَّةَ  ي فانعحضر الشـرُّ يـا أمي
  جـوِرِك تـترى زمـانُأنعيـٌم

 عيـش دنيـاِك وائذين بالشتاِت 
نـا هيهــاِتونعــيم زمـان 

 :)٢(وقال امرؤ القيس
  احملصِبـراِقأَشت وأنأي من ِف   رأى من تفـرٍُّقنا م عيـنوِهللا

*** 
 ما فيهما حظٌّ لمختاِر: وقولهم

. معناه كال األمرين مذموم، والضرورة تدعو إىل الصرب على أحدمها: قال أبو بكر
ملا طال : قال مجاعة من الرواة. وأول من تكلم هبذا األعشى، أعشى بين قيس بن ثعلبة

 مسا ،رة، وكان يستنصر الناس على بين أسدترداد امرئ القيس باجلبلني، وأعوزته النص
إىل قيصر، فمر يف طريقه بالسموأل بن عادياء اليهودي، وهو يف حصنه األبلق الفرد 
بتيماء، وأودعه سالحه وأمتعته، ومضى إىل قيصر، فتعرف إليه بامللك، وامللوك ترافد، 

واستمدواستنصره، وكان معه عمرو بن قميئةه . 
أن امرأ القيس مر يف طريقه ببكر بن : فأخربين أبو برزة: باينقال أبو عمرو الشي

بلى، : يا معشر بكر بن وائل، أما فيكم شاعر؟ قالوا: وائل، فضرب قبابه فيهم، وقال
شيخ من بين قيس بن ثعلبة، فسأهلم أن يأتوه به ينشده، فجاءوا به فاستنشده، فأنشده، 

رب، وأوغال  قيصر، فأجابه، فلما صعدا الداصحبين يف طريقي إىل: له  به، وقالبِجعفأُ
 :)٣(يف بالد الروم، بكى عمرو بن قيمئة، فقال امرؤ القيس

بكى صاحيب ملا رأى الدرب دونه 
  إنـماك عينفقلت لـه ال تبِك

 ـّا الحقان بقيـص  اروأيقـن أن
  ملكاً أو نـموت فنعـذراحناولُ

وبلغ احلارث بن أيب مشر . الضائع: ة فسمته ربيع،مث هلك عمرو بن قيمئة

                                     
 .١٩: شعره) ١(
 .موضع رمي اجلمار مبىن، ومسى احملصب ألنه يرمي فيه باحلصاء: واحملصب. ٤٣ديوانـه ) ٢(
 .٦٦ - ٦٥ديوانه ) ٣(
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الغساين، وهو احلارث األكرب، ما خلفه امرؤ القيس عند السموأل بن عادياء من السالح 
واملتاع، فوجاحلارث بن مالك، فلما دنا من حصنه :له  إليه رجال من أهل بيته، يقاله 
إىل ذلك، وكان ال سبيل : أعطين سالح امرئ القيس وودائعه، فقال: له أغلقه، فقال
ن أعطيتين ما طلبت، إ: له احلارث  قالعج خارج احلصن يتصيد، فلما رللسموأل ابٌن

ال سبيل إىل إعطائك ما تطلب، فاصنع مـا أنت صانع، فقتل : وإال قتلت ابنك، فقال
 :)٢(، فقال أعشى بين قيس)١(ابنه، فضربت العرب بالسموأل املثل يف الوفاء 

  لهمام اهلُ إذ ساركن كالسموأِل
 ه منـزلُ من تيماَءباألبلق الفرِد
 ـتي خسف فقال لهخيره خطَّ

  أنت بينهماٌردفقال ثُكْـلٌ وغَ
غري طويل مث قال لـهفشـك  

  جـراِرلليِل ايف جحفٍل كهزيِع 
  غـداِر غري وجاٌر حصٌنيٌنصِح

  حـاِر فإين سامٌع)٣(مهما تقولن
 فاختر ومـا فيهما حظٌّ ملختـار

اقتل أسريي مانٌع)٤(كجـاري إن  
 :)٥(وقال اآلخر
 ـرياِشيفضـلَن مخيــٌس ع   ال بل تزيد كماوفاء السموأِل
 :وقال اآلخر

 ترب بابن عادياء أخي احلصـفاع
 إذ أتـاه اهلمام فـابتـاع منـه
 فابتين بـالوفـاء مكْرمةَ الدهـ
 أي عقْـٍد شـد السموأل لـو

 ـن بتـيماء مـن سـراة يهوِد 
  بابنـه املـودوِد الدهـِرحفرةَ

باللِّفـاِء الزهيِدـر ومل يـرض  
 )٦(أخلد حيـاً وفـاؤه بالعهـود

وصار امرؤ القيس إىل قيصر فأكرمه ونادمه ووعده أن يعينه وميده، فقال امرؤ 
                                     

مثار . ٢/٣٤٥مجهرة األمثال . ٤١٥الدرة الفاخرة : يف) أو يف من السموأل: (ينظر املثل) ١(
 ١٣٢القلوب 

 .١٢٧ - ١٢٦ديوانه ) ٢(
 .تقله: الديوان) ٣(
 .اذبح هديك. غري قليل: الديوان) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
 .مل أقف على األبيات) ٦(
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 : يف ذلك)١(القيس
ونـادمـتقيـص رهـِلِك يف م 

 إذا مـا ازدمحنـا علـى ِسكٍَّة
 ِكفأوجهـين ورالربيـدابـت  

اِنـقالفُر قاً شديداسـبقتبس  
ا فيه أبناء امللوك من الروم، فبلغ ذلك بين أسد، فراعهم ن قيصر وجه معه جيشإمث 

وأقلقهم ووجهوا الطماح، وهو منقذ بن طريف األسدي إىل قيصر، فوشى بامرئ 
أين قد وجهت : تب قيصر إىل امرئ القيسالقيس، وصغر شأنه، وأخربه بعهره، فك

إليك حبليت اليت ألبسها يوم الزينة، ليعرف بذلك فضل منـزلتك عندي، فالبسها على 
بركة اهللا، واكتب إيلَّ من كل منـزل خبربك، وما تعزم عليه، ووجاحللة مع الكتاب، ه 

، نمضه ما تسر. ب، فلما قرأ امرؤ القيس الكتا بالذهب مسمومةٌ منسوجةٌوكانت حلةٌ
ذا القروح، :  حلمه، فالعرب تسميهبنقَّسرع فيه السم، وسقط جلده، وتأولبس احللة، ف
 :وأنشأ يقول

 )٢(سا دائـي فأُنكَ أن يزدادرأحاِذ  تأوبين دائـي القـدمي فَغـلَّسا
 . ةإىل آخر القصيد

طماح، من بين سليم ابن  ال؛الذي أتاه باحللة بالسمومة: وقال هشام بن الكليب
عمرو بن احلاف بن قضاعة، مث سار امرؤ القيس على ما به، حىت نزل أنقرة، فاشتد 

 .وجعه، ومات، فقربه مثَّ
ملا وصل إىل أنقرة، نظر إىل قرب امرأة من بنات امللوك، فسأل عنها، : وقال املدائين

 :فأُخرب، فأنشأ يقول، وهو آخر ما قال من الشعر
  قـريبارـزأجـارتنـا إنّ املَ

ـّا غريبان هـا هنـا  أجارتنا إن
ـِّي مقـ   يم مـا أقـام عسيبوإن

 )٣( نسيب للغريِبوكـلُّ غـريِب
 هبما، وقال وددت بِجع هذين البيتني، فأُ-رمحه اهللا-فأُنشد عمر بن اخلطاب 

                                     
الذي معه دليل : الربيد، وقيل:  والفرائق.جعل يل وجها عند الناس: وأوجهين. ٢٥٠ديوانه ) ١(

 .أو غريه
أتاه ليال يف الغلس، وهو : وغلس. جاءين مع الليل: ونأويين. أن يرتد: وفيه. ١٠٦ديوانه ) ٢(

 .الظلمة
 .٣٥٧ديوانه ) ٣(
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 .أا عشرة، وأنّ علي بذلك كذا وكذا
*** 

 آابيٌَّزْيٌت ِر: وقولهم
احملمول على الركاب، وإليها نسب، : معناه يف كالم العرب: أبو بكرقال 
راحلة، على غري لفظها، وليس لـه واحد من لفظها، : اإلبل، واحدا: والركاب

 .وكذلك الغنم والنعم والشاء والبقر والقوم، ال واحد هلؤالء اجلموع من ألفاظهن
ركْب، إذا كانو حنو عشرة، : مالركاب، أصحاب اإلبل، يقال هل: بوالركْ

فْر، أنشدنا أبو :  يف اجلمع كقوهلمٌبكْورب، وسافر وسحر، وصاحب وصطائر وطَي
 :)١(أنشدنا عبد اهللا بن شبيب أليب صخر: قال: العباس

 ا خبرنبساكِن أجراِع اِحلمى بعد  مكُأال أيها الركب املِخبُّونَ هل لَ
 : ويصفهيرثي أخاه) ٢(وقال متمم
يف الش لْقَهرِبوإنْ تعـاعـلى الكأس ذا قاذورٍة   فاحشاً ال تلقبزتم  
: ةُبكَوالر. له من لفظه أكثر من الركب، ومجعه أراكيب، وال واحد: واألركوب

كامل وكَملَة، : ومثل ركَبة يف مجع راكب قوهلم. أقلُّ من الركب، وواحدهم راكب
  :هم اخلدام، قال اهللا جل امسهو وحافد وحفَدة، وكافر وكَفَرة،

ًةفَدوح ِننياِجكُم بوأَز نلَ لَكُم معوج )٣(. 
*** 

 قد أدَّى فالن الزآاة: وقولهم
الزيادة والنماء، فسميت زكاة، ألا : الزكاة معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر

 زكا املال يزكو زكاء، :يقال. يه من اآلفاتتزيد يف املال الذي خترج منه، وتوفره، وتق
؛ متزايد يف اخلري، :قد زكت النفقة، إذا زادت، وفالن زكي، معناه: ويقال. إذا زاد ومنى

أَزيد فضالً منه، وقد زكّى القاضي العدول، إذا بين زيادم : وهذا أزكى من ذاك، أي

                                     
 .١٣٣١شرح أشعار اهلذليني ) ١(
 .ملعربداملتكرب، وقيل ا: الفاحش، واملتزبع: والقاذورة من الرجال. ١٠٨: شعره) ٢(
 .٧٢آية : سورة النحل) ٣(



 ٥٢٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 زائدة اخلري، :، أراد)١( ا زِكيةً ِبغيِر نفٍْسأَقَتلْت نفْس: يف الفضل، قال اهللا جل امسه
  :)٢(مل تذنب، ومل تكن منها خطيئة، قال نابغة بين شيبان

 كاُءوإنْ قـدمت كانَ لك الز  وما أخرت من دنياك نقٌص
زوجان : ا، فمعناهكَز:  الزيادة، وهو حرف ممدود فإذا قُصر فقيل:أراد بالزكاء

 :)٣(و شيئان مصطحبان جيريان جمرى الذكر واألنثى، قال الشاعر ذكر وأنثى، أ
 خسا وزكَا أَعيين منـا املُعـددا  إذاحنن يف تعداد خصِلك مل نقُل

 :)٤(وقال اآلخر
 ا انتـظاركوـقَبإىل أربـٍع ف  نيكألدىن خسا أو زكا من ِس

 :)٥(ر وقال اآلخ. زوجني: فرداً، وبزكا: أراد خبسا
 مل يخلَفوا وجـدود النـاس تعتِلج  كانوا خسا أو زكَا من دون أربعٍة

  :)٦(وقال اآلخر
وموٍفـَّجلَ بِعقاً ملكت ـُـَن  ـاكَ زه قوائميعدو علـى مخٍس  هان

*** 

                                     
 .٧٤آية : سورة الكهف) ١(
 .٢/٣٢٣، ومشس العلوم ٣٠١وهو بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل . أخل به ديوانه) ٢(
 .ينون وال ينون: وخسا وزكا. ١/١٦٢: الكميت بن زيد، شعره) ٣(
 .١/١٩١: الكميت أيضا، شعره) ٤(
 .٣٥د بال عزو يف املنقوص واملمدو) ٥(
 .١/٢الرخيم العبدي يف املعاين الكبري ) ٦(
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 قد َأْعَتْقُت العبد: وقولهم
قد خلَّيته، وأزلت عنه اِمللك الذي كان حمبوساً به، من قول : معناه: قال أبو بكر

قد عتق فرخ القطاة، إذا طار : ويقال. سبقت ومضت: قد عتقَت علي ميني أي: العرب
فذهب، وقد عتشقراء، ا أوان عتقت الذه: قال أعرايب يف كالم لـه.  الفرس، إذا سبقق

ولْيطَّوفُوا : أعتقت العبد، فعتق هو، وقول اهللا جل امسه: ويقال.  سبقت ومضت:أي
أن اهللا أعتق البيت من اجلبابرة، : أحدهن: ، يف تفسري العتيق أقوال)١( ِبالْبيِت العِتيِق

 .عِتيقأعتقت العبد، فهو معتق و: فلم يقصده جبار إالّ قصمه وأهلكه، فهذا يوافق معىن
إمنا وصف بيت اهللا عز وجل بأنه عتيق، ألن اهللا عز وجل أعتقه من : ويقال

الغرق، يف زمان الطوفان، فغرقت األرض كلها، ورفعه إىل السماء، وألزم املالئكة حجه 
 .يف السماء كما كان حيج يف األرض، فهذا القول يشبه اشتقاقه اشتقاق األول

عتيق، ألنه أقد مساجد األرض وأعتقها، قال اهللا إمنا قيل لبيت اهللا : وقال آخرون
أن أول مسجد : ، أراد)٢( إنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّةَ ُمباركًا : جل امسه

قيل لبيت اهللا عتيق لكرمه، مـن قول : وقال آخرون. وضع للناس بيت اهللا ببكة
 :)٣( أنشد الفراء؛فرس عتيق: كحسب عتيق، إذا كان كرميا، وكذل: العرب

 ومــا باحلـر أنت وال العتـيق أمـا واهللا لـو كنـت حــّراً
 :وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب

 )٤(كدين الصدق أو حسٍب عتيِق  اومـا استخبأت من رجل خبيئً
*** 
 :وقولهم

 )٥( من شيء إذا قيال كفما اعتذاُر  اذبقد قيل ذلك إن حقّا وإن ك
قد قيل ما لزمك عيبه عند بعض السامعني لـه، فمىت : معناه: قـال أبو بكر

                                     
 .٢٩آية : سورة احلج) ١(
 .٩٦آية : سورة آل عمران) ٢(
 .زوع فيه بال ، والبيت٣/١٩٢معاين القرآن ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .٩٠فصل املقال . ٢/١١٦، مجهرة األمثال ١٧٢الفاخر ) ٥(
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النعمان بن : وأول من قـال هذا ومتثل به. اعتذرت مل تمح ما استقر يف نفوسهم
وكان أبو براء، وهو عامر بن مالك بن جعفر . املنذر، خياطب به الربيع بن زياد العبسي

 : مالعب لقول الشاعر يف أخيه طفيل بن مالكسميمالعب األسنة، وإمنا 
كابن أُم أطراف الوشيِج الُُيالعُب  راًام عِفراراً وأسلمت زعِِمزع 

د يف رهط من بين جعفر على النعمان بن املنذر، ومعهم لبيد بن ربيعة، وهو فو
نة  وكانت أمه فاطمة اب-يومئذ غالم، فوجدوا عند النعمان الربيع بن زياد العبسي 
 عمارة الوهاب، وأنس ،اخلُرشب األمنارية من بين أمنار بن بغيض، وهي أم الكملة

سرجون : له  مع تاجر من جتار الشام، يقال-الفوارس، وقيس احلفاظ، والربيع الكامل 
ا حسن احلديث واملنادمة، فاستخفه بايعه، وكان أديببن توفيلَ، وكان لـه حريفا ي

ن خيلو على شرابه، بعث إليه وإىل النطاسي، متطبب كان لـه، النعمان، فكان إذا أراد أ
وكان الربيع من ندمائه، فلما قدم اجلعفريون على النعمان، كان حيضرون ، وإىل الربيع

جملسه حلوائجهم، فإذا خرجوا من عنده، وخال به الربيع، طعن عليهم، وذكر معايرهم، 
وا منه جفاء وتغريا، وقد كان قبل ذلك فصده عنهم، وأم دخلوا يوما على النعمان، فرأ

يكرمهم، ويقدم جملسهم، فانصرفوا من عنده غضابا، ولبيد متخلف يف رحاهلم، حيفظ 
بلهم يف كل صباح، فريعاها، فجعلوا يتذاكرون ذلك، فسأهلم عما إأمتعتهم، ويغدو ب

 أو ختربوين واهللا ال أحفظ لكم متاعاً، وال أسرح لكم بعريا،: هم فيه، فكتموه، فقال هلم
: بالذي كنتم يف ذكره، وكانت أم لبيد امرأة من عبس يتيمة يف حجر الربيع، فقالوا لـه

هل تقدرون على أن جتمعوا بيين : خالك قد غلبنا على امللك، وصد بوجهه عنا، فقال
وهل :  مؤمل، ال يلتفت إليه النعمان بعده أبدا، قالواضٍوبينه، فأزجره عنكم بقول ممِِ

وك بشتم هذه البقلة، لبقلة بني أيديهم فإنا نبل: نعم، قالوا: من ذلك شيء ؟ قالعندك 
دقيقة القضبان، قليلة الورق، الصقة فروعها باألرض، تدربة : (ربة، فقالعى التهذه الت

اليت ال تذكي ناراً، وال تؤِهل داراً، وال تسر جارا، عودها ضئيل، وفرعها ذليل، وخريها 
، أرده ا يب أخا بين عبٍسوا، فالقها قلع، وأقصرها فرعا، وأشدبح البقول مرعىقليل، أق

 ).ٍسب، وأدعه من أمره يف لَعنكم بتعٍس
انظروا غالمكم، فإن رأيتموه : فقال هلم عامر. نصبح فنرى فيك رأينا: قالوا

هو صاحبه، ن رأيتموه ساهرا فإنائما، فليس أمره بشيء، إمنا يتكلم مبا جاء على لسانه، و
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: فرمقوه بأبصارهم، فرأوه قد ركب رحال، وتكدم واسطه، حىت أصبح، فقالوا لـه
 وألبسوه حلَّة، ودخلوا على بتنيا له ذؤاوأنت صاحبه، وعمدوا إليه، فحلقوا رأسه، وأبقَ

النعمان وهو يتغدى والربيع يأكل معه، وليس يأكل معه سواه، والدار واالس مملوءة 
ا فرغ أذن للجعفريني، وقد كان أمرهم قد تقارب، فذكروا ما قصدوا لـه بالوفود، فلم

 :من حاجتهم، فاعترض الربيع عليهم، فأخذ لبيد يرجتز ويقول
 من دعـهيا ُرب هيجا هي خُري
  الرعهِنسال متنع الفتيان مـن ُح

هـْيت مقزعـِلَّ يـوم هـامأكُ 
البنـني األرب حنـن بـين أمهع 

بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ولدت ملالك بن : أم البنني
جعفر عامراً مالعب األسنة، وطُفيال فارس قُرزلُ، وربيعة ربيع املقترين وهو أبو لبيد، 

 . احلكماء، وعبيدة الوضاح وهو صِدق وبرمعودومعاوية 
طره الشعر إىل األربعة، حنن بين أم البنني اخلمسة، فاض: وكان جيب أن يقول

 .ونصب بين أم البنني على املدح لنحن
 املطعمون اجلَفْـنةَ املدعـدعـه  هعصع عـامـر بن صخُري وحنُن

اربون اهلام وسط اخليضعةوالض 
اململوءة حىت : واملدعدعة. صوت القتال والسالح، وكذلك الغمغمة: اخليضعة

 .تطفح، ويسيل بعضها
ال تأكل معهمهالً أبيت اللعن 

 وإّنه ُيدِخـلُ فيـها إصبـعه
ـَرٍص ُملَمعـهإنّ استـه مـن   ب

  أشجعه ُيواري ها حـىت ـلُِخدُي
ـَّه يطلُب شيئا ضيـعه  كأن

أصول العظام، املتصلة باألصابع من : واحد األشاجع، واألشاجع: األشجع
لنعمان الشعر نظر إىل الربيع فلما مسع ا. عروق ظاهر الكف: األشاجع: ويقال. الراحة

أُف : ال واهللا لقد كذب ابن احلمق اللئيم، فقال النعمان: أكذاك أنت؟ فقال: شزراً وقال
بثْهلذا الطعام، لقد خه، :  على طعامي، فقال الربيعتأما إين قد فعلت بأم اللعن أبيت

له فعل بيتيمٍة يف حجره، ، وهي من نسوة غري فُعل، ومثهو هلذا الكالم أهلُ: فقال لبيد
فغضب الربيع، وغضبت لغضبه بنو فقيم، وشل، وضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن 

وا عليه، فقال لببيد يرجز نمبن شل، وكان أبرص، وكانت بنو كالب قد أسروه، فَ
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 :بضمرة
يـا ضميـا عبد بين كالبر 
 الغرابِره من حذَـُمتكو اسُت

 الثـوابأكـان هــا أولَ
 إين إذا عـاقبـت ذو عقـاب

 عِلـٍق ببـايبيـا أيــر كلـٍب 
يــا ورالً أُلقـي يف ســراب

 ظفـري ونــايبال ُيعلَقَنــكم
 بصــارم ُمـذَكّـِر الـذُّبـاب

مث خرج اجلعفريون، ومعهم لبيد، من عند النعمان، وخرج الربيع من عنده أيضا، 
قد علمت : احلق بأهلك، فكتب إليه: بوه به، وقالفبعث إليه النعمان بضعف ما كان حي

 من جيردين، يلَّ فلست برائم، حىت تبعث إ،أنه قد وقَّر يف نفسك شيء مما قال لبيد
لست صانعا : فبعث إليه النعمان. فيعلم من حضر أن األمر ليس كما قال لبيد

 بأهلك، فلحق بانتفائك مما قال لبيد شيئا، وال راداً ما زلّت به األلسن، فاحلق
 :بأهله، وكتب إىل النعمان

 إنّ يل سـعـةًلئـن رحـلُت
 حبيـث لـو ُوِزنت لَخم بأمجعها

ا وال طُـوال عرضال مثلُها سعةُ 
  سمويال من ريِشما وازنت ريشةً

 .مسويل بلدة كثرية الطري: طائر، ويقال: ومسويل. قبيلة النعمان: خلم
 سويال ملحـاً وغَُم رعيكُال مثلَ  ترعى الروائُم أحرار البقول ا

 .نبت يف السباخ: والغسويل. العواطف على أوالدهن: والروائم
 )١(توفيال وابن  طوراً  الّنطاسي  مع   فابرق بأرِضك بعدي واخلُ متكئا

      :)٢(فأجابه النعمان
شرد برحلك عين حيث شئت وال
فقـد ذُِكرُت به والركب حاِملُُه

تِزعفمـا انتفاؤك منه بعدما ج 

 ود ُتكـثر علىاألباطيالع عنك 
ِم والنيالما جاور الغيلَ أهل الشا

 ُهوُج املطـي بـه أبراق شمِليـال
 .موضع: قطعت، ومشليل: جزعت

ك مـن شيء إذا قيـالفمـا اعتذاُر ا وإن كذبـاًقد قيل ذلك إن حقّ
                                     

 .١٥/٣٦٥وهي له يف األغاين . أخل ا شعره) ١(
 .١٥/٣٦٦األغاين ) ٢(
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 فانشر ا الطرف إنْ ُعرضاً وإن طوال فاحلق حبيث رأيت األرض واسعة
 :وقال لبيد يرجز بالربيع

 فُتـطلب األذحـالُ واحلنـائُق  ربيـُع ال يُسقك حنوي سـائُق
 ما أنت إنْ ُضـّم عليك املـأِزق  ويعـلُم املعيـا بـه والسـابق

 .الضيق، واملكان الشديد الضيق: املأزق
إالّ لشيء عـاقـه العـوائـُق

 ال بد أن ُيغـمز منـك الفائق
إّنك حـاٍس ُحسـوةً فـذائُق 

 غمزا تـرى أنك منـه ذارق
 .امللقي أذى بطنه: والذارق. عظم يف مؤخر الرأس: الفائق

*** 
 نار الحباحب: وقولهم

كان احلباحب من أحياء : قال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس: قال أبو بكر
ال، فكان ال يوقد نارا بليل، كراهية أن يراها راٍء، فينتفع العرب، وكان رجال خبي

فضربت . بضوئها، فإذا احتاج إىل إيقادها، فأوقدها، مث بصر مبستضيء ا أطفأها
هي : نار احلباحب: وقال غريه. العرب بناره املثل، وذكروها عند كل نار ال ينتفع ا

 .ذا وطئتها وقدحتهاالنار اليت توريها اخليل بسنابكها من احلجارة، إ
طائر يطري بني املغرب والعشاء، أمحر الريش، خييل إىل : احلباحب: وقال آخرون

   والْعاِدياِت ضبحا فَالُْموِرياِت : الناظر إليه أن يف جناحيه ناراً، قال اهللا جل امسه
غة يذكر وقال الناب. اخليل اليت توري النار بسنابكها: ، أراد باملوريات)١(قَدحا

 : السيوف
ـُوقد   املضاعف نسجُهيجتذُّ السلوق  فاِح نـار احلباحِبنَ بالصوي

*** 
 َنِدَم ندامة الُكَسِعّي: وقولهم

: وقال آخرون. رجل من أهل اليمن: الكسعي: قال بعض الرواة: قال أبو بكر
 أحد رجل من بين كسع، مث: الكسعي: وقال آخرون. من بين سعد بن ذبيان: الكسعي

غامد بن احلارث، كان يرعى إبال له بواد كثري العشب واخلَمط، : بين حمارب يقال له
                                     

 .٢، ١اآليتان : سورة العاديات) ١(
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فبينا هو يرعاها بصينبغي أن تكون هذه النبعة قوسا، فجعل :  بنبعة يف صخرة، فقالر
يتعهدها ويقومها يف كل يوم، حىت إذا استوت وأدركت، قطعها وحفَّفها، واختذ منها 

 :قوسا، وأنشأ يقول
 فـإّنها مـن لـذَّيت لنفـسي  يـا رب وفقين لنحِت قَوسـي
 أحنتها صفراَء مثـل الـورِس  وانفع بقوسي ولدي وِعرسـي
الن كِْسصلداء ليست بقسي 

 : مث خطمها بوتر، واختذ من برايتها مخسة أسهم، وأنشأ يقول
ُهــن وريب أسـهم ِحسـانُ
 كـأمنـا قـومهـا ميــزان

 نــانُلَيـا الب ـذُّ للرامـي
 ا صبيانفـأبشروا باِخلصِب يـ

 إن مل يُعقين الشـؤُم واحلرمانُ
به قطيع منها، وهو كامن يف القترة، فرمى ع ةً على موارد محري، فمررمث أتى قُترا ي

منها بسهم، فأصابه، وأمطَخيه ناراً، نفذ منه، فصار إىل اجلبل، فأورى ف:  السهم، أيه
 :فظن أنه أخطأ ومل يصب، فأنشأ يقول
أعوذ بـاهللا العـزيز الرمحـن

  بني الصوان السهممايل رأيُت
 ـًِدكَمن ن ا واِحلرمـانْ اجلَد مع

  الِعقْيانُْيوري شراراً مثل لـونَ
 فأخلَف اليوم رجاء الصبيانْ

ابه، ونفذ السهم منه إىل  مر به قطيع آخر منها، فرمى عريا منه بسهم، فأصمث
 :اجلبل، وصنع مثل صنيعه األول، وأنشأ يقول

رال بارك الرمحن يف رمي القُـت
 منخط السهم إلرهاق الضـررا

 القـدر أعوذ بـالرمحن من شر
  ونظـرأم ذاك من سوء احتياٍل

اجلبل، مث مر به قطيع آخر فرمى عيراً منه بسهم فأصابه ونفذ السهم منه إىل 
 :وصنع صنيعه األول، وأنشأ يقول

 أخلف ما أرجو ألهـٍل وولـد   للجد النِكديـا أسـفا والشؤُم
مث مر به قطيع آخر، فرمى عيراً منه بسهم، فأصابه، وصنع مثل صنيعه األول، 

 :وأنشأ يقول
قـد كنُت أرجو أنْ يكون صائبا  سهمي يوقـد احلُباِحبـاما بالُ
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 ُر وأبـد وأمكنيفصـار رأيي فيـه رأيـاً خائبـا جـانبا  ىالع 
مث مر به قطيع آخر فرمى عرياً منه بسهم، فأصابه، وصنع مثل صنيعه األول، 

 :فأنشأ يقول
أبعد خمٍس قـد حفظُت عدهـا

 ـدها وش  لينها أخـزي اإللـه
أمحـل قوسـي وأريـد ردهـا 

 واِهللا ال تسـلَُم مـين بعـدهـا
 وال أُرجي ما حِييت ِرفْدها

مث أخذ القوس فضرب ا حجرا، فكسرها، مث بات، فلما أصبح نظر فإذا احلمر 
سهمه بالدماء مضرجة، فأسف وندم على كسره القوس، أ و،مطَرحة حوله مصرعة

 :وقطع إامه، وأنشأ يقول
ِدنلـو أنّ نفسـي ندامةًُتم 

 تبين يل ِسـفاُه الـرأي مـين
 خمسـيا لقطعُتطاوعـين إذًُت 

  قوسي  حني كسرُتلَعمُر أبيك
فأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن خلف بن . وضربت العرب بندامة الكسعي املثل

قل راوية فْحدثين أبو ش: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا أيب قال: خليفة البصري قال
 :-ا بانت منه النوار امرأتهمل-أنشدين الفرزدق : الفرزدق، قال

دُمـِنـَّت ا ندامـة الكسعي مل
فمـا فـارقتها شـبعا ولكـن

فاقـئ عينيـه عمـداًفكنت ك
وكـانت جنـيت فخرجت منها
فـال يويف حبـّب نـوار عندي

 ولـو أني ملكُت يـدي وقليب

ـّقة نــواُر  غـدت مـين مطل
رأيت الـدهر آخذ مـا ُيعـاُر

 لـه النهارضيُءفأصبـح مـا ُي
كـآدم حني أخرجـه الّضـرار
وال كلفـي ـا إالّ انتــحار

  للقـدر اخليـارّيلكـان عل
*** 

 سبق السيف العذل: وقولهم
وأول . قد فرط من الفعل وسبق ما ال سبيل إىل الرجوع عنه: معناه: قال أبو بكر
حدثنا أبو بكر العبدي :  قال-ه اهللا رمح-أخربين أيب . ضبة بن أُد: من قال هذا ومتثل به

قال املفضل بن : حدثنا ابن األعرايب قال: حممد بن عبد اهللا بن آدم، وأمحد بن عبيد، قاال
 كان له ابنان، يقال ألحدمها سعد، ،ة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضرأن ضب: حممد
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ولآلخر سة نفرت حتت الليل، فخرأو. يد، ابنا ضبةعا، فلحقها نّ إبل ضبجا يطلبا
فكان ضبة بعد ذلك إذا رأى سوادا . وأما سعيد، فذهب فلم يرجع. سعد، فجاء ا

: قال أبو عبد اهللا بن األعرايب. أسعد أم سعيد، فذهب قوله مثال: حتت الليل مقْيال يقول
، بةُي أم خحجأن: يضرب عند الرجل تسأله عن حاله، أو تراه أقبل من حاجة، فتقول

ال يرجع سعيد، وال يعلم له . مث أتى على ذلك ما شاء اهللا أن يأيت. خري عندك أم شرأ
مث إنّ ضبة بعد ذلك بينما هو يسري واحلارث ابن كعب يف األشهر احلرم، ومها . خرب

أترى هذا املكان، فإين لقيت فيه : يتحادثان، إذ مرا على سرحة مبكان، فقال احلارث
دا كان عليه، ر وأخذت ب-يدعس ووصف صفة -ا، فقتلته شابا من صفته كذا وكذ

له   وسيفا كان عليه، فقال- ووصف صفة الربد -من صفة الربد كذا وكذا 
 .أرنيه، فأراه إياه، فعرفه ضبة: ها هو ذا علي، فقال: فما صفة السيف؟ قال: ضبة

حلديث لذو إنّ ا: (إنّ احلديث لذو شجون، مث ضربه به فقتله، فذهب قوله: وقال
ن احلديث لذو شعب وتفرق، كشجون الوادي، وهي طرقة، إ: مثال، فمعناه) شجون

مث استعملوا الشجن يف :  وقال يل العبدي،قال يل أيب: قال أبو بكر. واحدها شجن
. حبا وحاجة: يريد. احلاجة واحلب، فصار القائل يقول مبكان كذا وكذا شجن

 : العبديأنشدين :  اهللا قاله رمح-وأنشدين أيب
 ِدـجيل شـجنـاِن شـجن بن  إّني سأُبدي لك فيـما أُبـدي

 )١(وشجن يل ببالِد السنِد
، يضرب مثال للرجل )احلديث لذو شجون(إنَّ : وقال أبو عبد اهللا بن األعرايب

قتلت رجال يف : فالم الناس ضبة، وقالوا: قال. يكون يف أمر، مث يرى أمراً، فيشغله عنه
 يضرب عند الرجل يأيت أمراً قد ،سبق السيف العذل، فأرسلها مثال: فقال! ر احلرامالشه

له فعله وإتيانهلُِّحكان ينكره، ويلزم غريه، إذا فعله مما ال ي . 
وقال الفرزدق بن غالب بن صعصعة بن ناجية . فإذا ليم وعذل قال هذه املقالة

 : بن مالك بن حنظلةبن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارما
 وأنت دلَنظى املنكـبني بِطـُين  أأسلمتين للموت أمك هاِبلٌ

                                     
 .١/٥٦١األبيات بال عزو يف تفسري الطربي ) ١(
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رجل : ، بالتنوين وبغري التنوين، إذا كان غليظا، ويقالىرجل دلَنظى ودلَنظَ: يقال
ذا املعىنالَّد ،ِلظ، أي يدفع: الدلنظى: ويقال. ظدالشديد املنكبني، وهو ي. 

 بينـناخميص مـن الـود املقرِب
دوين فال ُتِقم قد ساملت فـإن كنت

احلـرب إنَّ اشتغار وال تـأمنناه 

ايب القُصرييِن مسُنيمـن الشنِء ر 
بـداٍر ا بيـُت الذليل يكـون

  شجونُاحلديثُ: كضـبة إذ قال
جله، إذا شغر بر: هيجها، وانتشارها، ومفاجأهتا، وامكاا، يقال: اشتغارها

 . بن أُد احلارث بن كعب، فقتلهتفاجئك، كما فاجأ ضبةُ: يقول. أمكن
*** 

 هذه الغنيمة الباردة: وقولهم
 إليها بال تعب وال مقاساة عناء، لَِصهذه الغنيمة اليت و: معناه: قال أبو بكر

وذلك أن الغنيمة سبيلها أن ال يوصل إليها إال بعد حرب، واصطالء حبرها، وطول 
 فيها حر دابكَ بغري قتال وال منازعة، فهي باردة، ومل يمنازعة فيها، فإذا وصلت الغنيمةُ

مث استعملت العرب ذلك يف كل شيء يصري إىل اإلنسان فيكثر عنده، . هاداحلرب وتوقّ
 .ويشتد سروره به ،من غري عناء وال شدة نصب

ما : د يف يدي منه شيء، أيما بر: الثابتة احلاصلة، من قوهلم: الباردة: ويقال
))الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة((: وقال النيب . حصل

 الصوم يف ، فشبه )١(
: ويقال. الشتاء بالغنيمة الباردة، إذ كان صاحبه حيرز ثوابا، بال مكابدة مشقة، وال عناء

تلهب يف أن الصوم يف الشتاء ال يتوقد معه اجلوف ويتلهب، كما يتوقد وي: معىن احلديث
 بالغنيمة الباردة، لربد اجلوف فيه وسكونه، وأن الصيف لشدة العطش، فشبهه 
 ،)) قارهالّى تونولِّ حارها م: يقال يف مثل من األمثال. العطش ال يشتد على صاحبه

ول : فيقول. يضرب مثال للرجل يكون يف خري فال ينيلك منه شيئا، مث ينتقل منه إىل شر
.  املكروه:فاحلار هو. لينفرد باملكروه، كما انفرد باحملبوب: ارها، أيحارها من توىل ق

هو البارد احملبوب:والقار . 
*** 

                                     
 .٢/١٨٤غريب احلديث) ١(
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  بآبدٍةجاء فالُن: وقولهم
واشتقاق هذا احلرف . جاء بكلمة أو خصلة وحشة منكرة: معناه: قال أبو بكر

د الشاعر، إذا:  يقالمن األوابد، وهي الوحش، وكذلك اُألبدأتى بالعويص يف قد أب 
 :وقال امرؤ القيس. شعره، وما ال يكاد يعرف معناه

 مبنجرد قيـد األوابـد هيكِل  غتدي والطري يف ُوكُناهتااوقد 
الوحش، : واألوابد.  األوكار:الوكن يف اجلبال مبرتلة الثمار يف السهل، وهي

 ؛ النصارى هيكال بيتيمالعظيم، وإمنا س: واهليكل. القصري الشعر قليله: واملنجرد
 :)١(وقال األعشى. لعظمه

هسديس بغامُهوإذا أطاف لُ
لةً يباري هقْشبهته هقْالً

 إال كخـارجـة املكلّف نفســه

 وزاد جلاجة وتزيداثىنف 
ربداء يف خيط نقانق أُّبدا
 وابين قبـيصة أن أغيب ويشـهدا

: عة من النعام، وفيه لغتانالقط: واخليط. سن من أسنانه: الزبد، والسديس: اللغام
اليت تضرب إىل :  والربداء-مفتوح األول ال غري-واخليط من اخليوط . خيط وِخيط

هي أمثال : ويقال. ذكر النعام، وكذلك اهلقل: والنقنق. املتوحشة: واألبد. السواد
 .مؤبدة، إذا كانت وحشية معتاصة على املستخرج هلا، والباحث عنها

*** 
 أخذُت ساِئَرهقد : وقولهم

قد : ؤر، وهو البقية، يقالواشتقاقه من الس. قد أخذت بقيته: معناه: قال أبو بكر
أسأرت من الطعام سة، جاء يف احلديثؤ٢( ))إذا أكلتم فاسأروا((: راً، إذا أبقيت منه بقي (

 .أفضلوا فضلةً: أي
 :)٣(وقال محيد بن ثور

                                     
وال شاهد فيه على هذه . داب نقانق أر...وكأنه هقل. ىنث.. وإذا يلوث :  وفيه١٥٢ديوانه ) ١(

 .لروايةا
 .إذا شربتم:  وفيه٢/٣٢٧النهاية ) ٢(
 .٦٦ديوانه ) ٣(
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 شديداً وفيها ُسؤرةٌ وهي قاعُد  ها نطـاقُ معـاٍش مـا يزالُإزاُء
وفيها سورة، : ىويرو. وفيها بقية من شباب، وهي قاعد عن الولد واحليض: أراد

 .وفيها غضب وِحدة: أي
*** 

  وال شاهدما لفالن ُرؤاُء: وقولهم
ي، قال املنظر، وكذلك الرِ: له منظر وال لسان، والرؤاء ما: معناه: قال أبو بكر

املنظر، وقال : املتاع، وبالري: ، أراد باألثاث)١(سُن أَثَاثًا وِرْءياأَح: اهللا تعاىل
 :)٢(الشاعر

 ي اجلميل من األثاِثبـذي الر  أشاقتك الظعائُن يوم بـانـوا
 :)٣(وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب للمخبل

ُهقالت سليمى قـد أراه يـزيُن
 هللا در أبيـِك ُرب غُميــدٍر

مـاُء الشباب وفاحـم ُحلْكُوُك 
ـُن الرسـُح   مدكوُكُهؤاِء وقلب

 :وقال اآلخر. الناعم: الغميدر
ـَـزه وُرجعال ُي ـُرى هلا أجسـاُد  ؤاؤهبـنك ب  )٤(إنّ اوس ت

 :يت أرى، ورأيت أرأى، قال الشاعرأواشتقاق احلرفني كليهما من ر
 )٥( سبـيالوال أرى إىل نـجٍد   بالد جنـٍدن إذا رأيُتأحـ

 :منازهلم رئاء، أي: ويقال. راءى بعمله مراءاة وٍرئاء، وفَعلَه رئاء الناس: ويقال
 :تقابلها، قال الشاعر: وداري ترى دارك، أي. يقابل بعضها بعضا

رقَأيا أبال زال ي جُن أعشاشُمد
 رآين ّريب حـني حتـضر منيـيت

ودكما والنخـلُ ممـا يراكمـاجب 
 )٦(ويف عيشة الدنيا كما قد أراكما

                                     
 .٧٤آية : سورة مرمي) ١(
 .١٧٤، وزهر اآلداب ١٨٢حممد بن منري الثقفي يف األنوار وحماسن األشعر ) ٢(
 .٤١٤ املقصور واملمدود للقايل ومها له يف. أخل ما شعره) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
 .مل أقف عليهما) ٦(
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ا ومرأى، ورأيت رؤية ورية ورية ورؤيا وريا يرأيت رأْ: يقال. مما يقابلكما: أراد
ا إن كنتم للري: "وقرأ بعض القراء من العرب. رؤى، بالقصر: ويقال يف مجع الرؤية. وريا

 :، وقال الشاعر"تعربون
لعرض من األعراض ميسي محاُمُه

ـَّأحب إىل قليب من الديك ُر  ةي
تـُفبتوُتضحي على أفنانه العني  

 )١(رُفصوباب إذا ما مال للغلق ُي
 له رئي: يقال. الذي يعتاد بعض الناس من اجلن: بفتح الراء وكسر اهلمزة. والرئي
 .هنسالثوب الفاخر الذي ينشر ليرى ح: بكسر الراء واهلمزة: ئيوالر. من اجلن
 .عبارة مجيلة: لفالن شاهد حسن، أي: اللسان، من قوهلم: والشاهد

*** 
 أصاب الصواب فأخطأ الجواب: وقولهم

تجِري ِبأَمِرِه ُرخاًء : قال اهللا تبارك وتعاىل. أراد الصواب: معناه: قال أبو بكر
ابثُ أَصيح )حيث أراد: ، أراد)٢ . 

 :)٣(وقال الشاعر
 تصيبهافبانت وحاجات النفوس   وغّيرها مـا غّير النـاس قبلها

وال جيوز أن يكون أصاب من الصواب، الذي هو ضد اخلطأ، ألنه . تريدها: أراد
 .ال يكون مصيبا وخمطئا يف حال واحدة

 يصيب وما يدري ويخطئ وما درى: وقولهم
يصيب وما يدري : الصواب، وما تتكلم به العرب: قال اللغويون: قال أبو بكر

ومن . دريت الظباء أدريها دريا، إذا ختلتها: ما ختل، من قوهلم: ا درى، أيوخيطئ م
 : أنشدنا أبو العباس. قد داريت الرجل، إذا الينته وختلته، أداريه مداراة: هذا قوهلم
 )٤(س هلا حتت التراب الدواهياأُد   ال أدري الظباء فإّنينفإن كنُت

 :)١(وقال اآلخر
                                     

 .٢/٣٥البيتان بال عزو يف معاين القرآن ) ١(
 .٣٦آية : سورة ص) ٢(
 .١٣بشر بن أيب خازم، ديوانه ) ٣(
 .، وخترجيه مثة٥٣سلف البيت يف ص ) ٤(
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فإن كنت قد أقصدتين أو رميوما يدري صيُب فالرامي ُيِكبسهِم  ينت 
ا، إذا وا وادارؤودارأت الرجل، إذا دافعته ونازعته، وقد تدارؤا تدارؤ: ويقال

 .)٢( وإذْ قَتلُْتم نفْسا فَادارأُْتم ِفيها: اختلفوا وتنازعوا، قال اهللا تبارك وتعاىل
ال تتركوه لثالث، ال تتعلموه ال تتعلموا العلم لثالث، و: (وقالت احلكماء

ا باجلهل منه، وال  عنه، وال رضةللتداري، وال للتماري، وال للتباهي، وال تدعوه رغب
رك فت. للتدارئ: واألصل فيه. فالتداري هو التنازع والتدافع). له استحياء من التعلم

يء أَقد دريت الش: قل احلرف إىل التشبيه بالتقاضي والتداعي، ويقالاهلمز، ونريه، إذا د
، )٣(وما أَدراك ما احلُطَمةُ: قال اهللا تبارك وتعاىل. عرفته، وأدريته غريي إذا اعلمته

 أي شيء أعلمك ما احلطمة؟: فتأويله
*** 

  َسْلَسالشراُب: وقوله
 الُسلْشراب س: عذب، سهل الدخول يف احللق، وفيه لغات: معناه: قال أبو بكر

لْوسلُسلْ وس٤(، وقال أبو كبرييلُبس(: 
  من الرحيق السلْسِلأشهى إيلّ  ُهأم ال سبيل إىل الشباب وذكُر

، فيجوز أن يكون سلسبيل )٥(عينا ِفيها ُتسمى سلْسِبيالً:  وعالوقال اهللا جلّ
ن، وحقه أالّ جيري، لتعريفه وتأنيثه، ليكون موافقا رؤوس اآليات املنونة، امساً للعني، فنو

وجيوز أن يكون سلسبيل . إذا كان التوفيق بينها أخف على اللسان، وأسهل على القارئ
صفة للعني ونعتا، فإذا كان وصفاً زال عنه ثقل التعريف فاستحق اإلجراء قال عبد اهللا 

                                     = 
 ).ةقباو (١٧٩) صاحلاين (١٢٨األخطل، ديوانه ) ١(
 .٧٢آية : سورة البقرة) ٢(
 .٥آية : سورة اهلمزة) ٣(

 .٢/٨٩ديوان اهلذليني ) ٤ (
، وزاد املسري ٢٩/٢١٨تفسري الطربي : وينظر ما قيل يف تفسريها. ١٨آية : سورة اإلنسان) ٥(

٨/٤٣٨. 
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 :)١(بن رواحة
 بيالسلْيشربون الرحيق والس  إنهم عنـد ربهـم يف جنـان
وقال . تنسلّ يف حلوقهم انسالال: تسمى سلسبيال:  قولهوقال ابن عباس يف تفسري

معناه لينة، فيما بني : تسمى سلسبيال:  بن احلسني يف قولهيأبو جعفر حممد بن عل
هي عني جتري من حتت العرش يف قضيب من : وقال سعيد بن املسيب. احلنجرة واحللق

 .ياقوت
قال .  إىل هذه العني سبيالً ربكسلْ: سلسبيال: معىن قوله: وقال بعض املفسرين

 الالم من السني، ومل توصل توهذا عندنا خطأ، ألنه لو كان كذلك لقطع: أبو بكر
: غري واقع على منصوب، وسبيله أن يصحبه املنصوب، كقولك) ىمتس)ا، ولبقي 

علٌ ف) سلْ(، ألنّ )سل(املرأة تسمى هندا، واجلارية تسمى مجال، وغري جائز أن يقع على 
من املنصوب، واتصال الالم بالسني ) تسمى(معناه األمر، وال يقع فعل على فعل، فخال 

 .أكرب دليل على غلط القوم، وأوضح برهان على أا حرف واحد ال ينفصل بعضه من بعِض
*** 

 قد ُقتل في سبيل اهللا: وقولهم
ن جمازاة من يف طريق اهللا، الذي يريده، ويثيبه عليه، وحيس: معناه: قال أبو بكر
وإن يروا سِبيلَ : قال اهللا تبارك وتعاىل. الطريق، يذكر ويؤنث: سلكه، فالسبيل

: ، أراد بالسبيل)٢(الرشِد ال يتِخذُوُه سِبيالً وإن يروا سِبيلَ الغي يتِخذُوُه سِبيالً
ا سِبيالً وإن يروا تِخذُوهوإن يروا سِبيلَ الرشِد ال ي: ويف بعض املصاحف. الطريق

ِخذُوهتي يِبيلَ الغِبيالًسا س. 
وِليستِبني  :)٤(، وقرأوا)٣(وِلتستِبني سِبيلُ املُجِرِمني: وقال يف موضع آخر

                                     
، ٣٢٠وهو من مخسة أبيات يف وقعة صفني . ١١وهو يف مستدرك ديوانه . أخل به شعره) ١(

 .ار بن ياسرقاهلا عم
 .١٤٦آية : سورة األعراف) ٢(
 .٥٥آية : سورة األنعام) ٣(
 ).٢٥٨السبعة . (وقرأ نافع بنصب سبيل. ٢٥٤ واملشكل ١/٤٣٣الكشف ) ٤(
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ِرِمنيِبيلُ املُجسوقال الشاعر. ، بالتذكري والتأنيث: 
بفـال تـَع١( تلك السبيالسيصبُح سـالكاً  نـاسٍٍ فكـلُّ فىت أُد( 

 :)٢(وقال اآلخر
  كبيـاض الفـجر غـّراُءنريةُُم  يا نفس إنّ سبيل الرشد واضحةٌ

قال ابن قيس الرقيات ميدح عبد اهللا بن . والطريق مبنـزلة السبيل، يذكر ويؤنث
 :-جعفر

مل يُوص صديُقلْإذا ُمت قُ ومل تم
 حنو ابن جعفٍرتقدت يب الشهباُء

جعفٍروواهللا لـوال أن تزور ابن  

 إىل املعروف أنت منـارهاطـريُق 
هـاـها وهناُرسـواء عليهـا ليلُ

 هـاقراُر دمشـق   يف لكان قليال
*** 

  من الحمامعندي زوُج: وقولهم
العامة ختطيء يف هذا فتظن أن الزوج اثنان، وليس ذلك من مذاهب : قال أبو بكر

ن بالزوج موحدا يف مثل هذا املوضع، ولكنهم يثنونه العرب، إذ كانوا ال يتكلمو
 الذكر واألنثى، وعندي زوجان من :عندي زوجان من احلمام، يعنون: فيقولون

 . اليمني والشمال:اخلفاف، يعنون
األسود واألبيض، واحللو : ويوقعون الزوجني على اجلنسني املختلفني حنو

وأَنُه خلَق الزوجيِن الذَّكَر : يدلُّ على هذا قول اهللا جال وعال. واحلامض
 .، فأوقع الزوجني على اثنني)٣(واُألنثَى

ثَماِنيةَ أَزواٍج من الضأِْن اثْنيِن وِمن املَعِز اثْنيِن قُلْ : وقال يف موضع آخر
اُألنثَييِن نبئُوِني ِبِعلٍْم إن كُنُتم آلذَّكَريِن حرم أَِم اُألنثَييِن أَما اشتملَت علَيِه أَرحاُم 

 .)٤( صاِدِقني وِمن اإلِبِل اثْنيِن وِمن البقَِر اثْنيِن

                                     
 .هتلك: بفتح العني. وتبعد. ١/٣١٩بال عزو يف جماز القرآن ) ١(
 .وليس يف شعره. ٢٣٠سابق الرببري يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٢(
 .٤٥آية : سورة النجم) ٣(
 .١٤٤، ١٤٣آية : سورة األنعام) ٤(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٥٤٦ 

وال تقول العرب للواحد من الطري زوج، كما . فدل هذا على أنّ األزواج أفراد
 .درفَ: يقولون لالثنني زوجان، بل يقولون للذكر

 :)١(قال الطرماح
 اهنِِد تغليساً ِسمالَ الـمنَرـاِدبُي   وفَـردةًخـرجن اثنتني واثنتِني

الرجل زوج املرأة، واملرأة زوج الرجل وزوجته، قال : وتقول العرب يف غري هذا
 .)٢( اسكُن أَنت وزوُجك اجلَنةَ: اهللا، جل امسه

 :وأنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء
 )٣(بيلهاكماٍش إىل أسد الشرى يست  وإنّ الذي ميسي حيرش زوجـيت

 :أنشدنا أبو عكرمة:  قال- رمحه اهللا -وأنشدين أيب 
فبكى بنـايت شجوزوجيتو عـوايلّواألقربـون إ  هن٤( مث تصد( 

وتسالعرب االثننيي م :ا، والواحدكَز :خ٥(قال الشاعر. اس(: 
  منـا املعددانييخسا وزكـا أع  لْقُا حنن يف تعداِد خصِلك مل نإذ

*** 
 واٍرتُّ إليه بِجُمفالن َي: وقولهم

املد، وإمنا يراد : يسد إليه ويتقرب من قلبه، واألصل يف املت: معناه: قال أبو بكر
 :به التقرب والوصول، قال الشاعر

ُميىب بقرتيالز نبلَن ِكي٦(إليك وقُرىب خـالٍد وحبيِب  هماي( 
                                     

: وبالقردة. مواقع ركبتيها ورجليها: وأراد باالثنتني واالثنتني. وقعن: ، وفيه٤٩٢ديوانه ) ١(
واملداهن . لة، وهي بقية املاء يف احلوضِممجع س: مالوالس. موضع الكركرة من صدرها

 .قع فيها املاءمجع مدهن، وهو نقرة يف الصخر يستن
 .١٩آية : سورة األعراف. ٣٥آية : سورة البقرة) ٢(
 : وفيه٢/٦١ديوانه . للفرزدق) ٣(

 ..ا يسعى خييب زوجيت كساع فإن امرًء
 .٥٠: عبدة بن الطبيب شعره) ٤(
 .١/١٦٢: الكميت بن زيد، شعره) ٥(
 .١/٢٣٩، واملقرب ٥٦٥بال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٦(



 ٥٤٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 .مت ومد ومطّ مبعىن: ويقال
 قد داهن فالن فالنا: وقولهم

أظهر له ما أضمر غريه، فكأنه بين : معناه: قال بعض أهل اللغة: قال أبو بكر
، أراد )١(ودوا لَو ُتدِهُن فَُيدِهُنونَ: قال اهللا تبارك وتعاىل. الكذب على نفسه

: ، أراد)٢( فَِبهذَا احلَِديِث أَنُتـم مدِهُنونَأَ: وقال يف موضع آخر. الكذب: باإلدهان
 :وقال الشاعر. بونأتكذِّ
مِر اليـالمـِقـنرـُز  )٣(صـاحب إدهان وأَلْـٍق آلـق   يل بامل

*** 
 ا صبًرُقِتل فالُن: وقولهم

 البهيمة مث ربصهني أن ُت: (من ذلك احلديث املروي. حبسا: معناه: قال أبو بكر
 عن قتل شيء من هنى رسول اهللا ((: ومنه احلديث اآلخر. )٤()لتقْحىت ُتي مرُت

صرباالدواب ((
)٥(. 

 جالً، وقتله آخر، فقال رسول اهللا رأن رجال أمسك ((: ومنه احلديث اآلخر
))اقتلوا القاتل، واصربوا الصابر

 الذي سِبواحبسوه حىت ميوت، كما ح: فمعناه. )٦(
را، ألنه حبس للنفس عن املطاعم، والنكاح، بوم، سمي صومن ذلك الص. مات قبله

واستِعيُنوا ِبالصبِر والصالِة وإنها لَكَِبريةٌ :وامللتذ من الشهوات، قال اهللا تبارك وتعاىل
لَى اخلَاِشِعنيإالَّ ع)٧( . 

ينة حدثنا سفيان بن عي: حدثنا يوسف القطّان قال: وأخربنا عبد اهللا بن حممد قال
: قال، واستِعيُنوا ِبالصبِر والصالِة: عن ابن أيب جنيح، أو غريه، عن جماهد يف قوله

                                     
 .٩آية : سورة القلم) ١(
 .٨١آية : سورة الواقعة) ٢(
 .، وخترجيه وشرحه مثة١/٦١١مر البيتان يف ) ٣(
 ).ى عن املصبورة: (٣/٨، والنهاية ٢/٢٧٦يف الفائق ) ٤(
 .١/٢٥٤غريب احلديث ) ٥(
 .املصدر السابق) ٦(
 .٤٥آية : سورة البقرة) ٧(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٥٤٨ 

 :)١(صربت نفسي على األمر، إذا حبستها عليه، قال الشاعر: الصوم، ويقال: الصرب
 ترسـو إذا نفس اجلبـان تطَلَُّع  فصربُت عـارفةً لذلك ُحـرةً

 :ذا املعىن أنشدنا أبو العباس. ارفة وعروفنفس صابرة وصبور، وع: ويقال
 )٢(بعارفٍة حـىت يقـال طَـويلُ  إذا كنت يف قوم ِطواٍل فضلتُهم

 :)٣(وقال اآلخر. صابرة: بنفس عارفة، أي: أراد
أَلَفَت تإذا ما أُكِْرم عروف نفس  وإن تر نَ اهلوعلى اهلوِن ال تألف  

وقد استحلف . يمة مصبورة، يراد ا حمبوسة: ويقال. الصابرة: أراد بالعروف
 ويلزم سِبححبسه، وألزمه اليمني، فإن حلف من غري أن ي: القاضي فالنا ميينا صربا، أي

هي اليت تحبس وجتثم من األرانب، وغريها : والبهيمة اَثَّمة. حلَف صربا: اليمني مل يقل
طالبته : قد جثَّمته فجثم، أي: وك لإلبل، يقالمبنـزلة الرب: مما جيثم، واجلثوم من الطري

 .بالربوك وأردته منه حىت برك
*** 
 

 هو ِرْجٌس ِنْجٌس: وقولهم
فَزادتُهم ِرجسا إلَى  : ، قال اهللا جل امسه الننت:  الرجس:  قال أبو بكر

ِسِهمِرج)سوالنِِّ. نتناً إىل نتنهم: أراد، )٤ج :كسمبعىن النس، وإمنا تر نونه، إذا جاء ج
 الرجس :والرجز بالزاي يقال هو. ِنجس: نجس، ومل يقل: بعد رجس، فإذا أُفرد قيل

األزد واألسد، : بالسني، معناه كمعناه، والزاي والسني أختان يف هذا املوضع، ويف قوهلم
ن ِرجزا م: العذاب، قال اهللا تبارك وتعاىل: الرجز بالزاي: ويقال. ولزق به ولسق به

 :)٦(وقال رؤبة. عذابا: ، أراد)٥( السماِء
                                     

 .٢٦٤عنترة ديوانه ) ١(
 .يف القوم الطوال أصبتهم:  وفيه١١٨٢) م(يف شرح ديوان احلماسة لرجل من الفزاريني ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .١٢٥آية : سورة التوبة) ٤(
 .٥٩آية : سورة البقرة) ٥(
 .إال وقمنا.. ما رامنا : ، وفيه٦٤ديوانه ) ٦(



 ٥٤٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 جـزـنا كَيـدُه بالرمقَحـىت و   ُمـبِزكم رامنا من ذي عديـٍد
*** 

 هذه البوائق: وقولهم
 ال نلن يؤمن م :))قال النيب . النوازل والدواهي واملكاره: معناه: قال أبو بكر

قد باقتهم البائقة، وفقرهتم الفاقرة، : ويقال. شرهغوائله و: أي) ١())ُه بوائقَُه جاُريأمُن
 .وصلَّتهم الصالَّة، إذا حلقتهم البلية، ووقعت م الداهية

*** 
 في فالن َوْصَمة: وقولهم

رجل موصم، إذا كان فيه ثقل : ويقال. فيه عيب ومطْعن: معناه: قال أبو بكر
إذا قام الرجل ((: قال النيب . وقـد وصم توصيما، إذا وصف بذلك. وإبطاء وفتور

))من الليل أصبح نشيطا وإذا نام مجيع الليل أصبح ثقيال موصما
 :)٣(وقال لبيد)٢(

 واعص مـا يأمـر توصيُم الكسلْ  وإذا ُرمـت رحيـال فـارحتـل
*** 

  فالناهاتُرفالن ُي: وقولهم
، وهو مأخوذ من خياطبه بالسفه والكالم املذموم املكروه: معناه: قال أبو بكر

قد : يقال. ر العقلالساقط من الكالم الذي يتكلم به، ويعتاده اِخلرف املتغي: اِهلتر، واِهلتر
يا رسول اهللا، وما : دون، قالواسبق املفَر ))قال النيب . ر الرجل، إذا فعل ذلكِتهأُ

م أثقاهلم، فيأتون كر عنهالذين أُهِتروا يف ذكر اهللا عز وجل، يضع الذِّ: املفردون؟ قال
))يوم القيامة خفافاً

)٤(. 
الشيوخ اهلَرمى الذين مات لداهتم، وذهب القرن الذي كانوا فيه، : فاملفردون

 :أنشدنا أبو علي العنـزي، وأبو العباس أمحد بن حيىي. فصاروا مفردين لذلك

                                     
 .١/٣٤٨غريب احلديث ) ١(
 .١/٣٤٩القول للكسائي يف غريب احلديث ) ٢(
 .١٧٩ديوانه ) ٣(
 .٣/٩٩لفائق ا) ٤(
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 )١( فأنت غـريبوُخلِّفت يف قـرٍن   الذي أنت فيهمإذا ما انقضى القرنُ
الذين خرفوا، وهم يذكرون :  ومعناه))روا يف ذكر اهللاِتهالذين أُ((: ولـه وق
قد خرف وهرم، : قد خرف فالن يف طاعة اهللا، وقد هِرم يف ذكر اهللا، يراد: اهللا، يقال

 .وهو يطيع اهللا ويذكره
جيوز أن : فاملفردون. املستهترون بذكر اهللا: املفردون:  من طريق آخرىويرو
 يناملولعون بالذكر والتسبيح:م املنفردون املتخلون بذكر اهللا، واملستهترونيكون ع  ،

)) يتكاذبان ويتهاترانان شياطاناملُستبا((: وقال النيب 
)٢(. 

*** 
 قد فخَّمت الرجل: وقولهم

رجل فَخم، إذا كان : يقال. عظَّمته ورفعت من شأنه: معناه: قال أبو بكر
 :)٣(كان موصوفا بالعظم، قال الشاعرعظيما، وكذلك مفَخم، إذا 

 حنمد موالنا اَألجلَّ األفخما
*** 

 قرأ الُمَفصَّل: وقولهم
 لكثرة الفصول بينها ببسم ؛السور القصار، مسيت مفصال: لاملفص: قال أبو بكر
السور اليت : السور اليت تقارب املئني، وال تبلغها، واملئون: واملثاين. اهللا الرمحن الرحيم

: املئني، وتزيد عليها، من ذلك حديث أيب عبيد عن جرير عن منصور عن إبراهيمتبلغ 
أنّ علقمة قدم مكة، فطاف بالبيت أسبوعا، مث صلى ركعتني قرأ فيهما باملئني، مث طاف (

بالبيت أسبوعا، مث صلى ركعتني قرأ فيهما باملثاين، مث طاف بالبيت أسبوعا، مث صلى 
 ).ركعتني قرأ فيهما باملفصل

البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنعام، واألعراف، : لفالسبع الطُّو
ما محلكم على أن عمدمت إىل : - رمحهما اهللا-قلت لعثمان : (وقال ابن عباس. واألنفال

                                     
 ).قرن(بال عزو يف اللسان ) ١(
 .٥/٢٤٣النهاية ) ٢(
 .١٨٤رؤبة، ديوانه ) ٣(



 ٥٥١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 فقربتم بينهما، ومل تكتبوا بينهما املئنياألنفال، وهي من املثاين، وإىل براءة، وهي من 
كانت األنفال مما نـزل على رسول اهللا (: ، فقال عثمان)محن الرحيمبسم اهللا الر: سطر
 ن لنا رسول اهللاباملدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نـزوال، ومل يبي  أين 

بسم اهللا : ا بعضها ببعض، فقرنا بينهما، ومل نكتب سطرنضعها؟ وكانت قصتهما شبيه
 ).الرمحن الرحيم، ووضعنامها يف السبع الطُّول

أن تكون املثاين من : أحدمها: وللمثاين معنيان آخران. فهذا معىن من معاين املثاين
 فيه ذكر اجلنة والنار، والثواب والعقاب، ثىن ألنه ي؛صفة القرآن كله، مسى مثاين

اللَُّه نـزلَ أَحسن احلَِديِث ِكتابا :والقصص واألنباء، قال اهللا تعاىل يف صفة القرآن
الذي يشبه بعضه بعضا : هي اليت شرح معناها، و املتشابه: ، فاملثاين)١(ثَاِنيها ممتشاِب

أن يكون وصفا لفاحتة الكتاب، إذ كانت سبع آيات : واملعىن اآلخر للمثاين. يف الفضل
ثَتهي السبع املثاين على املعىن الذي وصفناه، وهي السبع من :  يف كل ركعة، يقالىن

 .هي السبع من القرآن الذي هو كله مثاٍن: املثاين على معىن
 :السبع من املثاين: ويقال. وجيوز أن يكون املثاين نعتا للسبع، ومن مزيدة للتوكيد

حدثنا إمساعيل ابن جعفر، : حدثنا خلف قال: وأخربنا إدريس قال.  السبع الطول:هي
 أم أ على رسول اهللا أنَّ أُبيا قر: عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة

بور  يف التوارة وال يف اإلجنيل وال يف الزلَِزنوالذي نفسي بيده ما أُ((: القرآن، فقال
ِطيتوال يف القرآن مثلها، إّنها السبع من املثاين والقرآن العظيم الذي أُع((

)٢(. 
*** 

  الرجلَلَفَتقد اْح: وقولهم
وكذلك . له ر من الشيء، الذي قصدقد مجع وزاد، وكثّ: معناه: قال أبو بكر

 :حمافل، قال الشاعر: جمتمعهم، ومجع احملتفل: حمفل القوم
 عـاملاًُقلَخ ُيتعلَّم فليس املرُء

ال علم عنده القومِِوإنّ كبري  
 كمن هو جاهلُلِموليس أخو ِع 

 صغري إذا التفَّت عليه احملافـلُ
                                     

 .٢٣آية : لزمرسورة ا) ١(
 .١/١٧٧الفائق ) ٢(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٥٥٢ 

جاء يف . بلَحها أياما يف ضرعها، فال تهي اليت حيبس لبن: ومن ذلك الشاة احملفَّلة
: ، واخلالبة)))١( إّنها ِخالبة: لة وقال عن بيع احملفَّهنى رسول اهللا ((: احلديث

من اشترى حمفَّلة فردها فلريد ((: وقال . خلبت الرجل، إذا خدعته: اخلديعة، يقال
٢())امعها صاع(. 

قال . ، إذا حبس اللنب يف ضرعها أياماشاة مصراة: هي املُصراة، يقال: واحملفلة
ال تصروا اإلبل والغنم، ومن اشترى مصّراة فهو بآخر النظرين، إن شاء ((: النيب 

))رّدها ورد معها صاعا من متر
)٣(. 

 :)٤(صريته بالتشديد، قال الشاعر: وكذلك.  املاء، إذا حبستهتيرص: يقال
 ماء الشباب عنفوان سنبِته  ه قد صرى يف فقرِترب غالٍم
 -:وقال عبيد

  خـائف جــديُبُهسبـيلُ  يا ُرب ماٍء صرى وردُتُه
 .، إذا طال حبسه يف املوضعىر وِصىرماء ص: ويقال

*** 
 خيل جريدة: وقولهم

 ،اخليل اليت ال خيالطها راجل وال ثقل، واشتقاقها من جترد: اجلريدة: قال أبو بكر
 :جترد من ثيابه، قال الشاعر: أظهر األمر الذي كان يكتمه، وكذلكإذا تكشف و

د يف السربال أبيُض حازمرجِم  تلعِني النـاظر املتـوس ـُبني  )٥(م
*** 

 وَّقبيت ُمَز: وقولهم
معمول بالزاووق، والزاووق يف لغة بعض : معناه: قال أبو العباس: قال أبو بكر

 .يف التزاويق، فمزوق مفَعل من الزاووقالزئبق يقع : أهل املدينة
                                     

 .١١٨) النصف الثاين(بال عزو يف الزهرة ) ١(
 .١/٤٠٨النهاية ) ٢(
 .٢/٢٤٠غريب احلديث ) ٣(
 .٢٥د العجالنية يف أشعار النساء ق ، وأم الور٢/٢٤١األغلب العجلي يف غريب احلديث ) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(



 ٥٥٣ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ِرفادة السَّْرج: وقولهم
قد رفدت الرجل أرفده، : فادة من قول العربالر: قال أبو العباس: قال أبو بكر

 :)١(فادة، ألا متسك السرج، وكأا تعينه، قال طرفةفادة ِريت الرم، فسهتنعإذا أَ
  أرفـدد القوُمفُرتسولكن مىت ي  ـِالع خمـافةً حبـالّل التولسُت

العطاء واملعونة، : والرفد. مىت يسألوين رفدي أجبهم، ويلقوين غري ضنني به: أي
 :)٢(القدح العظيم، قال األعشى: ويكون أيضا

ه ذلك اليـوـُتقْرب رفـد هر
 رحـى بشطَّي أَِريـٍكوشيوٍخ ج

 مـن معـشٍر أَقتـاِلى وأسرم 
 ونســاء كـأّنهـن السـعايل

رب سيد قتلته، فأزلت : العطاء واملهونة، أي: الرفد: ويقال. القدح: أراد بالرفد
ملا يكون فيه من الشراب الذي هو عون . ومسى القدح رفدا. خريه ومعونته بقتلك إياه

 :وشبيه ذا البيت. ومنفعة
 )٣(ي ِصفِّني جيري فوقها القَُترنثَِب  ضيح البئر ُمتـأَقةًيـا جفْنةً كن
قتلت هذا السيد املطعام بصفني، فذهب إطعامه، وهِرقت جفان، وآنية : أي
 :)٤(وشبيه ما قول اآلخر. ضيافته

هرقن بساحوقوأُ  ا كثريةً جفانأخرى من حقني وحازرّدين  
*** 

  القميِصِقبناِئ: وقولهم
حدهتا بنيقة، وواحدة  الدحاريض وا:البنائق: قال أبو العباس: قال أبو بكر

قد بنق : ومسيت الدحاريض بنائق جلمعها وحتسينها من قوهلم.  دحرضة:الدحاريض
هذا تفسري أيب العباس، وقال . نهنه وقد بنق كتابه إذا جوده ومجعه وحسإذا حس. الشيء
 :)٥(طرفة

                                     
 . لبيتةحالل التالعولست مب:  وفيه٢٨ديوانه ) ١(
 .١٣ديوانه ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .موضع: وساحوق). سحق(سلمة العبسي يف اللسان ) ٤(
 .املشقق: واملقدد. ٢١ديوانه ) ٥(



معاين كلمات الناسالزاهر يف ٥٥٤ 

  ُمقَـددبنـائـُق غُـرٌّ يف قميٍص   كـأّنهـاتالقى وأحيـانـاً تبُني
*** 

  نفساءامرأُة: وقولهم
: مسيت النفساء نفساء ملا يسيل منها من الدم، يقال: قال اللغويون: قال أبو بكر

فَنِتساملرأة، إذا حاضت وع كَرعن أم ىمن ذلك احلديث الذي يرو.  ودرستت 
، فخرجت، فشددت علي ُتض، فِح يف حلاٍفكنت مع النيب ((: سلمة أا قالت
))أَنفَسِت: ت، فقالثيايب مث رجع

)١(. 
أن أمساء بنت عميس نفست بالشجرة، فأمر رسول اهللا ((: ومنه احلديث اآلخر

أبا بكر أن يأمرها بأن تغتسل، وُتِهلّ باحلج ((
)٢(. 

ائتزري :  قال هلا رسول اهللاتكَركانت عائشة إذا ع((: ومنه احلديث اآلخر
))هاُرعلى وسطك، مث يباِش

)٣(. 
 :)٤(قال الشاعر

ُد أن درستعع القواريِر  الالِّت كالبيض ملّا تُصفُْر األنامل من قر 
:  مجع اليت، ومعىن درستفالالتهذا الشاعر يصف جواري، : قال أبو بكر

من مس قواريرهن الطيب اخللوق : ِحضن، وقوله صفر األنامل من قرع القوارير، معناه
 . وغريه حلداثتهن

نخعي أنه قال عن إبراهيم الىرووي) :مث مات  سائلةُكل شيء ليست له نفس ،
 .امرأة نفَساء، ونفَساء، ونفْساء: ويقال. الدم: فْسأراد بالن). يف املاء، مل ينجسه

 :اوات، وِنفاس، ونفاس، ونفَّس، قال الشاعرنفْس: ويقال يف اجلمع
شـرابه كاحلـز بـاملواسـي رب شـريب لك ذي ُحساس

                                     
 .٢٠٩سنن ابن ماجه ) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .٢٠٨بن ماجه سنن ا) ٣(
 .مل منه الرحال واملوائدعشجر ت: والقوارير. من نقف: وفيه. ٣٨األسود بن يعفر ديوانه ) ٤(



 ٥٥٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 )١(حـريان ميشي مشية النفاس  وال ُمـواسليـس مبحمـوٍد
 .فاسة النميشي رويدا ِمشي: ورواه بعض الرواة

*** 
 ُهَنْطقد َبَقَر َب: وقولهم

: البقْر معناه يف كالمهم: قال أبو العباس. قد شقها وفتحها: معناه: قال أبو بكر
، )٢( ))قُّر يف األهل واملالالتبعن  هنى رسول اهللا ((: ومنه احلديث املروي. الفتح
 )٣( الرجل، إذا خرج من بلد إىل بلد، قال امرؤ القيسرقَيقد ب: ويقال. عن التوسع: معناه

  امرأ القيس بن مالك بيقرابـأنَّ   مجـةُأال هل أتاها واحلوادثُ
*** 

  في األمورّحُمَقَتفالن َي: وقولهم
قد تقحمت الناقة، : يقال.  وال رويةتثبٍتبغري يدخل فيها : معناه: قال أبو بكر

أتيت : (قال عمر بن اخلطاب. تقحم البعري: إذا ندت، فلم يضبطها راكبها، وكذلك
يا رسول اهللا ما شأن هذا :  أسود يغمز ظهره، فقلت فإذا عنده غليُمرسول اهللا 
 ). إّنه تقحمت يب الناقة الليلة: الُغلَيم؟ فقال
 ألم إذا أجدبوا، تركوا البادية ،قُحمة األعراب، مسيت قُحمة:  ذلكومن

 :ودخلوا الريف، قال الشاعر
ـِزٌّ ُمعِصـُم  أقـولُ والنـاقةُ يب تقَـحُم  وأنـا منـها ُمكْـلَئ

 )٤(وحيك ما اسم أمها يا علْكَم؟
وحيك : وقوله. مسكاملست: اكألز، إذا انقبض، واملعصم: املنقبض، يقال: املكلئز

ِكر اسم أمها إذا ندت الناقة، فَذُ: أن العرب كانت تقول: ما اسم أمها يا علكم، معناه
 . من آبائه، وقفر أبذِكوقَفَت، وإذا ند البعري، فَ

                                     = 
 .١/٩٩ وسلف شرح األبيات يف ؛ بال عزو١٨٧، أمايل الزجاجي ٢٤٦ ابن األعرايب درنوا) ١(
 .٢/٥١غريب احلديث ) ٢(
 .مهأاسم : ومتلك. بن متلكا:  وفيه٣٩٢ديوانه ) ٣(
 .اسم ناقة: وعلكم). قحم( عزو يف اللسان بال) ٤(
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*** 
 َرِجيع: وقولهم في اسم الحدث

  ألنه رجع عن حالته األوىل، بعد أن؛سمي بذلك: قال اللغويون: قال أبو بكر
 أن هنى رسول اهللا ((: جاء يف احلديث. كان طعاما أو علفا، إىل احلالة األخرى

 .)١( ))ٍ أو رجيعُيستنجى بعظٍم
 :قال الشاعر.  فيه من قول أو فعل، فهو رجيععِجكل ما ر: وكذلك

ِديُء األول  جيع على الفىتليت الشباب هو الريب كان هو الب٢(والش( 
أتى رسول ((: ويف احلديث. وث، وحدث الناس كليهمايقع على الر: والرجيع

))إّنه ِركُْس: ث، فرّده، وقالو يف االستنجاء، أو ر بعظـٍماهللا 
أنه : ، فمعناه)٣(

قال اهللا عز .  وأركسته، إذا أعدته إىل أمره األولهتسكَر: يقال. يرجع إىل حالته األوىل
القوم : ويقال. أعادهم إىل الكفر: ، فمعناه)٤(واللَُّه أَركَسُهم ِبما كَسُبوا:وجل

وأبسلوا خمالف ألركسوا، إذا كان معناه اسلموا وارهتنوا، قال . أركسوا وركسوا مبعىن
 :)٥(الشاعر

ـَونـاُه  وإبسـايل بـِني بغـري ُجـرٍم   ُمـراِقٍم وال بـدبع
 :)٦(وقال اآلخر

  الليـايل ُمبسالً باجلـرائرِِمسري   تسرينالك ال أرجو حياةًهن
 مسلَماً مرهتناً: أراد

*** 
 قوم نصارى: وقولهم

:  لنـزوهلم قرية يقال هلا؛مسوا نصارى: قال بعض أهل العلم: قال أبو بكر
                                     

 .٢/٤٢الفائق ) ١(
 .١/٤١٠بال عزو يف معاين القرآن ) ٢(
 .١/٢٧٤غريب احلديث ) ٣(
 .٨٨آية : سورة النساء) ٤(
 .جنيناه: وبعوناه. ١/٧٠ وجممل اللغة ١/١٩٤عوف بن األحوص يف جماز القرآن ) ٥(
 .سجيس الليايل:  وفيه٣٦: شعره. الشنفرى) ٦(



 ٥٥٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 لنصرهتم عيسى عليه السالم يف أول األمر، يدل ؛مسوا نصارى: ناصرة، وقال آخرون
 :ل الشاعر أم يسمون النصارى أنصاراً، قا:على هذا

ـّا رأيـت نبـطاً أنصـارا   اإلزارايتب عـن ركْشمـرُت  مل
 )١(كنت هلا من النصارى جارا

واحدهم : ويقال. سكران وسكارى: وواحد النصارى نصران، كما يقال
 :، قال الشاعرى ومجال مهاريمجل مهر: ، كما يقالينصر

 )٢( شامُس وُيضحي وهو نصرانُتراُه   العشـي حمنـفاًا دارتـراه إذ
 :وقال اآلخر

  مل تحنِف نصـرانةُتدـجكما س  اهوكلتامها خرت وأَسجد رأُس
*** 

 فالن يهوديُّ: وقولهم
 لتوبته يف وقت من األوقات لزمه من أجلها ؛ا مسى يهودياليهودي: قال أبو بكر

، )٣( إنا ُهدنا إلَيك:قال اهللا تعاىل. هذا االسم، وإن كان غير التوبة ونقضها بعد ذلك
 :وقال بعض األعراب. تبنا: فمعناه

ي امرؤإن٤( من مدحه هائد( 
 :)٥(وقال زهري. تائب: أراد

  ُمتـهوِدوال رهـقَاً من عائـٍذ  سوى ُرُبِع مل يأت فيه مـخانةً
ة السعديزجا ِهدنا إليك: (وقرأ أبو وهاد : ، ومعنامها واحد، يقالبكسر اهلاء) إن

يهود ويهيد، مبعىن. 
*** 

 ابئينهو من الصَّ: وقولهم
                                     

 .١/٣١٨، وتفسري الطربي ١/٤٤األبيات بال عزو يف معاين القرآن ) ١(
 .١/٣١٨بال عزو يف تفسري الطربي ) ٢(
 .١٥٦آية : سورة األعراف) ٣(
 ).هود(بال عزو يف اللسان ) ٤(
 .املظلم: والرهق. ما يأخذه الرئيس من الغنيمة: والربع. ٢٣٥ديوانه ) ٥ (
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مسوا . ، قوهلم ألني من قول النصارىىقوم من النصار: الصابئون: قال أبو بكر
.  صابئاً رسول اهللا يوكانت قريش تسم.  خلروجهم مـن دين إىل دين؛صابئني

. صبأت الثنية، إذا طلعتها: يقال. ينخلروجهم من دين إىل د. ويسمون أصحابه كذلك
إنَّ الَِّذين آمُنوا  : قال اهللا تعاىل، طلع:وصبأ النجم وأصبأ. وصبأَِت الثنية، إذا طلعت

اِبِئنيى والصارصاُدوا والنه والَِّذين)أظهروا . هـم املنافقون: الذين آمنوا: ، فيقال)١
املقيمون : والنصارى. اليهود، املغيرون املبدلون: ادووالذين ه. اإلميان، وأضمروا الكفر

 .على الكفر مبا يصفون به عيسى من احملال
املؤمنون حقا، : الذين آمنوا: ويقال. الكفار أيضا، املفارقون للحق: والصابئون
: نصار عيسى، والصابئون: الذين تابوا، ومل يغيروا ومل يبدلوا، والنصارى: والذين هادوا

من دام منهم على اإلميان باهللا، فله : معناه: خلارجون من الباطل إىل احلق، من آمن باهللا
 .أجره عند ربه

*** 
 هو أشأم من ُطَويِّس: وقولهم

س خمنثاً من كان طوي: قال الكليب:  قال- رمحه اهللا -حدثين أيب : قال أبو بكر
 -رضي اهللا عنه- أبو بكر ، وقعد يوم ماتأهل املدينة، ولد يوم مات رسول اهللا 

 .-رضي اهللا عنه-وأُسِلم الكتاب يوم مات عمر 
*** 

 هو أطمع من أشعب: وقولهم
هو أشعب بن جبري موىل عبد اهللا بن :  قال-رمحه اهللا-حدثين أيب : قال أبو بكر

بري، من أهل املدينة، كان يعن بعض الشيوخ-رمحه اهللا-وحدثين أيب .  أبا العالءىنكَالز  
اجتمع عليه ذات يوم غلمان من : ما بلغ من طمع أشعب؟ فقال: سئل أبو عبيدة: قال

ن يف دار فالن إ: احا ظريفا مغنيا، فلما آذوه قال هلمغلمان املدينة يعابثونه، وكان مز
لعل الذي قلت هلم من : عرسا، فاذهبوا إليه، فهو أنفع لكم، فلما مضوا قال يف نفسه

 يقفو آثارهم، فلم جيد شيئا، وظفر به ،ملوضع الذي حده هلماألمر حق، فمضى إىل ا
                                     

 .٦٢آية : سورة البقرة) ١(



 ٥٥٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

أشعب موىل عبد اهللا : أخربنا الزبري قال: وأخربين حممد بن عبد اهللا قال. الغلمان هناك
نشأت أنا : بن الزبري، قُتل عثمان بن عفان وهو غالم، وبقي إىل أيام املهدي، وكان يقول

 . فما زال يذهب صعودا وأذهب سفال،بن عفانوأبو الزناد يف حجر عائشة بنت عثمان 
أخربنا : حدثنا نصر بن على قال: وحدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال

لتنا عائشة بنت عثمان أنا وأبو الزناد، فما زال يعلو كفَّ: قال أشعب: األصمعي قال
 .وأسفل، حىت بلغنا ما ترون
أنا : قال أشعب: ي قالخربنا األصمع: حدثنا نصر قال: وحدثنا إمساعيل قال

 . أشأم الناس، ولدت يوم قتل عثمان، وختنت يوم قتل احلسني
رأيت أشعب، : خربنا األصمعي قال: حدثنا نصر قال: وحدثنا إمساعيل قال

وأخربين حممد بن عبد اهللا . فجعلت أنظر إىل وجهه، فكلَّج يف وجهي ملا رآين أتفرس فيه
كان سامل بن عبد اهللا يستخف : حدثنا املدائين قال: لحدثنا أبو جعفر اليمامي قا: قال

أخربين عن : أشعب، وميازحه، ويضحك منه كثريا، وحيسن إليه، فقال له ذات يوم
أن ساملا قد فتح باب صدقة عمر، : نعم، قلت لصبيان جمتمعني: طمعك يا أشعب، فقال

قع يف نفسي أن الذي فلما غابوا عن بصري و. اوضمفامضوا إليه حىت يطعمكم مترا، فَ
 .قلت هلم حق، فتبعتهم

: حدثنا املدائين قال: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن شجاع قال: وحدثين حممد قال
لعل : مل ذاك؟ قال: قال.  أن توسعهحبأُ: برجل يعمل زبيال، فقال لـه: مر أشعب

الذي يشتريه منك يفيه شيئايلَّدي إه . 
 اثنان قط، ىما تناج: ا بلغ من طمعك؟ قالم: قيل ألشعب: وقال بعض الرواة

نعم : هل رأيت أحدا أطمع منك؟ فقال: وقيل ألشعب. إال ظننت أما يأمران يل بشيء
 أما يأكالن شيئا، فتبعتهما فظَلنتكلبة آل فالن، رأت رجلني ميضغان كندرا، 

 .فرسخني
.  احلرص من قلبهتعلق أشعب بأستار الكعبة، وسأل اهللا أن خيرج: وقال املدائين

فرجع إىل أمه . فلما انصرف مر مبجالس قريش، فسأهلم، فما أعطاه أحد منهم شيئا
إين سألت اهللا أن خيرج احلرص من قليب، : يا بين كيف جئتين خائبا؟ فقال: له فقالت
 .ارجع يا بين فاستقله ذاك: فقالت
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تك أن يا رب كنت سأل: فرجعت، فتعلقت بأستار الكعبة، وقلت: قال أشعب
خترج الطمع من قليب فأقلين، مث مررت مبجالس قريش، فسألتهم، فأعطوين، ووهيل ب 

ما هذا :  غالماً، فجئت إىل أمي حبمار موقر من كل شيء، وبغالم، فقالت يلجل
وما غني؟ : غني، فقال: وِهب يل فتموت فرحا، فقلت: الغالم؟ فأشفقت من أن أقول

 وما ميم؟: ميم، قالت:  وما أَلف؟ قلت:قالت. ألف: قلت وما الم؟: ، قالتالم: قلت
 .وهب يل غالم: قلت

ِشفغوأخربين أمحد بن حسان . ع احلروف ملاتتقطِّ عليها من الفرح، ولو مل أُى
اطليب يل امرأة، إذا جتشأت عليها شبعت، : لةقال أشعب لدالّ: حدثنا الزبري قال: قال

أ  رجل دجاجٍةوإذا أكلتتخمحدثنا حممد بن : وأخربين حممد بن عبد اهللا قال. ت
حدثنا إمساعيل بن جعفر : حدثنا حممد بن الوليد بن عمرو بن الزبري قال: عمرو قال

حنب أن تغين سامل بن عبد اهللا : جاءين فتيان من فتيان املدينة، فقالوا: قال أشعب: قال
 ال، فصرت إىل سامل فقلتبن عمر صوتا، وتعرفنا ما يقول، وجعلوا يل على ذلك جع

: ، فقال يل حرمة وجمالسة ومودة، وأنا مولع بالترمنُّ-جعلين اهللا فداك -يا أبا عمر : له
يف اخللوات، واجللوس مع : يف أي األحوال؟ قلت: الغناء، قال: وما الترمن؟ قلت

ما أرى بأسا، : اإلخوان، فامسع فإن كان فيما تسمع بأس رفضناه، وغنيته فقال
 : كان الصوت؟ فقلتماذاو:  إىل أصحايب، فأخربهتم، فقالوافخرجت

 )١(لَِقحت حرب وائل عن ِحياِل  قّربـا مربط النعـامـة مـين
هذا بارد ليست فيه حركة، فلما رأيت دفعهم إياي، وأشفقت على : فقالوا يل

: ال تسمع، فق-جعلين اهللا فداك-يا أبا عمر : اجلعل أن يذهب، رجعت إىل سامل فقلت
 :ما أرى بأسا، وكان الذي غنيته: مايل ولك؟ فلم أملكه حىت غنيته، فقال

 )٢(وأخو احلرب من أطاق النـزوال  مل يطيقوا أن ينـزلوا ونزلنا
: هذا بارد، فرجعت إىل سامل فقلت لـه: فخرجت إىل أصحايب فأخربهتم فقالوا

 :م أملكه حىت غنيتمايل ولك؟ فل:  آخر، فقال-جعلين اهللا فداك-يا أبا عمر 
                                     

 .١/١٦، واحلماسة البصرية ٣٣رث بن عباد يف محاسة البحتري للحا) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
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ضغيوقلن يلن ماذا   من عرباهتن ١( من اهلوى ولقينا  لقيت( 
 إال بذاك السنِدي الذي بني تكُما أس: مهال مهالً، فقلت لـه: فقال سامل

فأخذته، وخرجت على . هو لك: فقال. وفيه متر عجوة من متر صدقة عمر. يديك
غنيت الشيخ حىت طرب، وأعطاين هذا، وإمنا : ما خربك؟ فقلت: فقالوا يل. أصحايب

 .كان أعطانيه ألسكت
خرج سامل بن عبد اهللا متنـزها إىل ناحية من نواحي : وقال مصعب الزبريي

املدينة، هو وحرمه وجواريه، وبلغ أشعب اخلرب، فواىف املوضع الذي هم به، يريد 
معي .  ويك يا أشعب:فقال لـه سامل. التطفيل، فصادف الباب مغلقا، فتسور احلائط

نك لتعلم ما نريد، فوجه إ و،لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق: فقال. بنايت وحرمي
وقدم أشعب على يزيد بن حامت وايل مصر، . إليه من الطعام، فأكل ومحل إىل منـزله

دفيف، فساره بشيء، : فجلس يف جملسه مع الناس، فدعا يزيد بن حامت موىل له يقال له
 .شعب فقبل يد يزيد بن حامتفقام أ

رأيتك تسار غالمك وقهرمانك، فعلمت أنك : مل فعلت هذا؟ قال: فقال له يزيد
. ما فعلته، ولكين أفعل اآلن: فقال. قد أمرت يل بصلة، فأردت أن أشكرك على ذلك

حدثنا حممد بن عباد بن موسى :  ناجية قال بنوحدثين أبو حممد. وأمر له بصلة
حدثنا أشعب : حدثنا غياث بن إبراهيم قال:  املعروف بسندويه قالالواسطى العكلي

أتيت سامل بن عبد اهللا، وهو يقسم صدقة عمر، : قال. الطامع، وهو أشعب بن أم محيدة
 وإن مل تسأل، إن أيب حدثين عن رسول طىتع:  أعطيتين، فقالسألتك باهللا أالَّ: فقلت له

 ةُعزىت جييء يوم القيامة، وليس على وجهه ُمال يزال العبد يسأل، ح((:  قالاهللا 
وإمنا كتبنا هذا عن أشعب، : قال غياث بن إبراهيم. )٢( ))من حلم، قد أخلقه بالسؤال

 .ألنه كان عليه، يحدث به ويسأل
*** 

 ية اآلِبالعاِشَيُة تهيُج: وقولهم
                                     

 .١٣٨٢) م( وللمعلوط األسدي يف شرح ديوان احلماسة ،٣٨٦ جلرير، ديوانه) ١(
 .٤/٣٢٥، النهاية ٣/٣٦٣الفائق ) ٢(
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طَت لألكل، وإمنا نِش- ،ىإذا رأت اليت تأىب العشاء اليت تتعش: معناه: قال أبو بكر
يضرب هذا مثال للرجل ينشط بنشاط صاحبه، وللدابة تسري بسري دابة أخرى، وللرجل 

حدثنا :  قال-رمحه اهللا-وحدثين أيب . يفعل الشيء يقتاس فيه بفعل غريه، قد فعله قبله
خرج : حدثنا ابن األعرايب عن املفضل قال: أبو بكر العبدي، وأمحد بن عبيد قاال

لَالسشيبان يف ربيع، والناس بين يريد أن يغري على أناس من أصحابه، فمر على كي 
مخِصبون يف عشية فيها ضباب ومطر، فإذا ببيت، قد انفرد من البيوت، عظيم، وقد 

 هذا البيت، فلعلي أصيب لكم كونوا مكان كذا وكذا حىت آيت: أمسى، فقال ألصحابه
انطلق إليه، وقد أمسى وجن الليل، فإذا البيت افعل، ف: خريا وآتيكم بطعام، فقالوا له

بيت يزيد بن رومي الشيباين، وهو جد حوشب بن يزيد بن احلارث بن يزيد ابن رومي 
لَالشيباين، وإذا الشيخ وامرأته بفناء البيت، فاحتال السك حىت دخل البيت من مؤخره، ي

هال كنت : شيخ غضب وقالفلم يلبث أن راح ابن الشيخ بإبله يف الليل، فلما رآه ال
إنّ العاشية هتيج : إنها أبت العشاء، فقال الشيخ: عشيتها ساعة من الليل، فقال ابنه

 .اآلبية، فأرسلها مثال
مث نفض الشيخ ثوبه يف وجوهها، فرجعت إىل مرتعها، وتبعها الشيخ حىت مالت 

 ثوبه من وقعد الشيخ عندها يتعشى، وقد خنس وجهه يف. ألدىن روضة، فرتعت فيها
را ضربه من ورائه بالسيف، فأطار الربد، وتبعه السليك حني رآه انطلق، فلما رآه مغت

 أصحاب السليك قد ساء ظنهم وخافوا عليه، فإذا به يطرد يطرد اإلبل، وقد بقأرأسه و
 : اإلبل، فأطردوها معه، فقال السليك يف ذلك

  وسطها يتسيُف قتـيٍلبثـوِب  هارُتـْع يطـاٍن ذَ ُرجٍّوعاشيـٍة
 بالسيف، وكذلك برضي: الواسعة األخفاف، ويتسيف: اإلبل، والرج: العاشية

يطتسو :يضرب بالسوط، ويتىعيضرب بالعصا: ص. 
ـُرٍد حمـبر  إذا مـا أتـاه صـارخ متلـهٍُّف  كأنَّ عليه لـون ب

لذي يتلهف عليه وحيزن على ا: كأن عليه من الدم لون برد حمرب، واملتلهف: معناه
 .ما وقع به من القتل
  فلم يتعيـفواومـرت هلم طـُري  مُهنـاُؤ ِف خالُءفبات هلـا أهـلُ

 ل هذا أم يسلم؟تمل يزجروا الطري، فيعلموا من جهتها أيقُ: معناه
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  أَهلُّوا وأوجفوااًزشا نولَإذا ما ع  وباتوا يظنون الظنون وُصحبيت
استحثوا : وأوجفوا، معناه. رفع الصوت: رفعوا أصواهتم، واإلهالل: ناهأهلوا، مع

إذا : قد أوجف الرجل بعريه، إذا استحثه، وقد وجف البعري وأوجف: يقال. بلهمإ
 .أسرع
  ألسباب املنية أعـرُفوكدُت   ِحقْبةًتكْلَعصها حىت تُتلْوما ِن

 .أصرب: أعرف، معناه
 أُسِدُف فلُإذا قُمُت يغشاين ظال   اجلوع بالصيف ضرينوحىت رأيُت
. ضرين اجلوع يف الصيف، وما يكاد أحد جيوع يف الصيف لكثرة اللنب فيه: معناه

 .يظلم بصري من شدة اجلوع: فأسدف، معناه: وقوله
*** 

 َك َرْوُعرَخَفأَْ: وقولهم
ية وأول من قال هذا معاو. زال عنك ما كنت ختاف وحتذر: معناه: قال أبو بكر

ا على د معاوية بن أيب سفيان زيادقلَّ: أخربنا أبو العباس أمحد بن حيىي قال. بن أيب سفيان
ف زياد فلم يلبث أن مات املغرية فتخو. البصرة، واستعمل املغرية بن شعبة على الكوفة

أن يستعمل معاوية مكانه عبد اهللا بن عامر، فكتب يشري عليه باستعمال الضاك، ح
 عبالن: فقال زياد. ه معاوية أفرخ روعك، قد ضممنا إليك الكوفة والبصرةفكتب إلي
يقرعبعض اه بعض. 

: الفزع واخلوف، والروع، بضم الراء: فالروع بفتح الراء. فذهبت كلمتامها مثلني
حدثنا أبو عبيد عن : حدثنا أبو منصور قال:  قال-رمحه اهللا-حدثين أيب . اخللد والنفس
مساعيل بن أيب خالد عن زبيد اليامي عمن أخربه عن عبد اهللا بن مسعود عن هشيم عن إ

إنّ روح القدس نفث يف ُروعي أنَّ نفسا لن متوت حىت تستكمل ((:  قالالنيب 
 .)١( ))رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب

 وتفل يتفل، إال أن  ينِفثثَفَن: يقال. لَدينفخ يف نفسي وأوقع يف خ: فمعناه
حدثنا أمحد : حدثنا إدريس بن عبد الكرمي قال. لتفل ال يكون إال مع شيء من الريقا

                                     
 .١/٢٩٨غريب احلديث ) ١(
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 كان أن النّيب ((: حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: بن حامت الطويل قال
  .)١( ))إذا اشتكى قرأ على نفسه املعّوذات وتفل أو نفث

 :)٢(قال الشاعر
 قد فحق لـه الفُـقُوُدفْوإن ي   علـيهـثْفـإن يربأ فلم أنِف

*** 
  اللَّبن ضيَّعِتالصيَف: وقولهم

وذلك أن األلبان تكثر يف . طلبت الشيء يف غري وقته: معناه: قال أبو بكر
وحدثين . الصيف، فيضرب هذا مثال للرجل يترك الشيء وهو ممكن، ويطلبه وهو معتذر

حدثنا ابن األعرايب :  بن عبيد قاالحدثنا أبو بكر العبدي، وأمحد:  قال-رمحه اهللا-أيب 
بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن -تزوج عمرو بن عمرو : عن املفضل قال
 بنت لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد - ابنة عمه دختنوس-مالك بن حنظلة
وكان أكثر قومه ماال، .  وقد كان أسن، فأبغضته، فاشتد بغضها له-اهللا بن دارم

أعظمهم شرفا، فلم تزل تولع به وهتجره، وكانت شاعرة، حىت طلقها، فتزوجها بعده و
عمري بن معبد بن زرارة، وهو ابن عمها، وكان شابا قليل املال، فمرت ا إبل عمرو، 

 فقويل لـه، ، أيب شريحويلك انطلقي إىل: وكأا الليل من كثرهتا، فقالت خلادمتها
ن ابنة عمك دختنوس تقرأ إ: رسول إليه، فقال لـهفليسقنا من اللنب، فانطلق ال
الصيف : قل هلا: للرسول: اسقنا من اللنب، فقال: عليك السالم وتقول لك
 .ضيعت اللنب، فأرسلها مثال

أن أبا شريح :  وراوية من لنب، فأتاها الرسول فقال هلا حنيوبعث إليها بلَقو
 .الصيف ضيعت اللنب: أرسل إليك ذا وهو يقول

. فأرسلتها مثال. هذا ومذْقَة خري:  وحطأت بني كتفيه-وعندها عمري-ت، فقال
وقال يل : قال أبو بكر. يضرب للشيء القليل املعجب املوافق للمحبة دون الكثري املنقص

وأخربنا أبو . سدع: عدس، وقال يل أمحد بن عبيد:  قال يل العبدي-رمحه اهللا-أيب 
                                     

 .عروة بن الزبري، سلفت ترمجته) ١(
 .٢٨٣ديوانه . عنترة) ٢(
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 .الصيف ضيعت اللنب، بفتح التاء:  يقول:العباس عن سلمة عن الفراء قال
*** 

 لحقت فالنا المنيَّة: وقولهم
. املقدار: ىن، واملىنموهي مفعولة من الَ. املقدورة احملكوم ا: املنية: قال أبو بكر

 .قـدر اهللا لك ما يسرك: مناك اهللا مبا يسرك، أي: يقال
 :)١(قال الشاعر

 إىل جدث ُيوزى لـه باألهاضِب   أيب عمر لقد ساقه املَنىُرمعلَ
 :)٢(وقال اآلخر. املقدار: أراد

 ي لك املـاينِنحىت تبين مـا يم  وال تقولن لشيء سوف أفعله
 :)٣(وقال اآلخر.  لك القادرريقد: أي

منتيف الشـهر احلـالِل   أن تالقيين املنـأيـا لك أُحـاد أُحاد 
ة أي مفعولة من القدر، فصِرفت عن مفعولة إىل فعيلة، كما  ممنوياملنيةواألصل يف 

مطبوخ وطبيخ، ومقتول وقتيل، فكان أصلها بعد النقل منيية، فلما اجتمعت : قالوا
 .غمت يف الياء اليت بعدها، فصارتا ياء مشددةدأُياءان، األوىل منهما، ساكنة 

*** 
 أصاب فالنا الِحمام: وقولهم

القدر، مث استعمل حىت صار معبرا عن املوت : لهاحلمام أص: قال أبو بكر
 :)٤(ِر، قال الشاعرم املوت، إذا قُدح: واملكروه، يقال
 نوُب مصارُعوللطري جمـرى واجلُ  م واقُع كلُّ مـا ُحأال يـا لقوٍم

 :وقال أيضا
 )٥(هاأو يعتِلق بعض النفوس ِحماُم   إذا مل أرضـهاتـّراُك أمكـنٍة

                                     
 .٢/٥١صخر الغي، ديوان اهلذليني ) ١(
 .٣/٣٩أبو قالبة اهلذيل، ديوان اهلذليني ) ٢(
 .٣/١١٧ديوان اهلذليني . جار هذيل. عمرو ذو الكلب) ٣(
 .مضاجع بدل مضارع:  وفيه١٥البعيث يف شعره ص ) ٤(
 .٣١٣ديوانه . للبيد) ٥(
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 : بعض األعرابوقال
 )١(أو أن يذُقْن على يدي محامـا  أَعـزز علّي بـأن أُروع ِشبهها

*** 
 أصابته المنوُن: وقولهم

كَّر، وقد حتمل ذَاملنية مؤنثة، وقد حتمل على معىن الزمان والدهر، فت: قال أبو بكر
على معىن املنايا، فتع٢(ر عن اجلمع، قال األعشىب(: 

مـا طول هذا الزم لعمركـن
 يظـلُّ رجيـماً لريب املنـوِن

رء إالّ عنـاء ُمعـنعلـى املـ 
نْوالسـُقِْم يف أهـله واحلَــز 

 :وقال اآلخر
 )٣(تسعى فـال نستطيع ندرؤها   فـانطلقيفقلُت إنّ املنـونَ

٤(وقال الفرزدق. ت محال على معىن املنيةفأن(: 
ـّةَ مثـلُها ـَة ال رزي إنّ الرزّي

يِت املنـابر منهماِلمِكـان ُعر 
مـِد وحم ُمحمٍديف الناس موُت 

  املنون عليهما باملرصــدذَخأَ
 :)٥( بيت أيب ذؤيب على وجهنيىرووي.  الدهر:أراد باملنون
  من جيزُعوالدهـر ليس مبعتٍب  ـها تتـوجُعبأمن املنون وري
قال .  والتذكري على ما مضى من التفسريفالتأنيث. يبهأمن املمنون ور: ىويرو
 :)٦(عدي بن زيد

ـنأم م نيرـِفُري  من رأيت املنون عذا عليه من أن ُيضـام خ 
قال : وأخربنا أبو العباس عن ابن األعرايب قال. فحمل املنون على معىن املنايا

: در، واملنونالغ: األجل، واحلتف: األحداث، واحلمام: املنايا: الشرقي بن القطامي
                                     

 .٥٧٠بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ١(
 .١٣ديوانه ) ٢(
 .١٧/٢٨، واملخصص ١٤٤، واملذكر واملؤنث ١٥٧ عزو يف األضداد بال) ٣(
 .أخا احلجاج، وابنه: وأراد باحملمدين. ١/١٦١ديوانه ) ٤(
 .١/١ديوان اهلذليني ) ٥(
 ....خلدن أم: وفيه. ٨٧ديوانه ) ٦(
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 .الزمان
*** 

 ٍة وداَجٍة آلَّ حاَجقد قضيُت: وقولهم
قد قضيت : أحدمها ما ال يذكر احتقاراً له، أي: يف الداجة قوالن: قال أبو بكر

معناها : الداجة: ويقال. احلوائج اليت هلا موقع من قليب، وقضيت ما ال يذكر احتقاراً له
حدثنا أبو : حدثنا حممد بن يونس قال. ظهاكمعىن احلاجة، فنسقت عليها، خلالفها لف

جاء رجل إىل النيب ((: حدثنا مستور بن عباد اهلنائي عن ثابت عن أنس قال: عاصم قال
واهللا يا رسول اهللا ما أتيتك حىت ما تركت حاجة وال داجة إالّ :  فقال لـه

ول اهللا؟ ألست تشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأين رس: قضيتها، فقال له رسول اهللا 
))فإن اهللا قد غفر لك كلَّ حاجة وداجة: بلى، قال: قال

)١(. 
ما أتيتك حىت تركت حاجة ألتذها وأشتهيها مما حظرها، ومتنع : فمعىن احلديث

ال بارك : وأكثر ما يكون اإلتباع بغري واو، ورمبا كان بالواو كقوهلم. منها إال قضيتها
وعاً لـه ونوعا، ونكْداً وجحداً، ومعناهن ج: اهللا فيه، وال تارك وال دارك، ويقال

 .واحد
جائع نائع، : ومما قالوا بغري واو. قُبحاً لـه وشقْحاً، وقبحاً وشقحاً: ويقال

وشيطان ليطان، وحسن بسن قَسن، وعطشان نطشان، وحار يار جار، وكثري نثري، 
ك وتائك، ومائق دائق، ومليح قَزيح، وبِذير جبري، وعيي شيي وشوي، وأمحق فاك تا

 ؛وقبيح شقيح، وقليل وِعر شِقن ووِتح، ومضيع مسيع، وحقري نقري، وحاذق باذق
وحاِسردابر ِمري جبري، ، وتافهنافه، وضالٌّ تالٌّ،و قد جاء بالصاللة والتاللة، ومكان ع 

: ويقال. عسله: ر، وصقرهإذا كان كثري الصق: وأنه لثَِقف لَِقف، ورطَب صِقر مِقر
يؤوينا : ذهب من كان جيفُّنا ويرفنا، أي: ويقال. رجل أسوان أتوان، من احلزن

  يِرف،إذا برق، وورفرف، إذا أكل، ورفرف ي: يقال: قال أبو العباس. ويطعمنا
 :يرف، إذا اتسع، وأنشدنا عن ابن األعرايب

                                     
 .٢/١٠١ و ١/٤٥٦النهاية ) ١(
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 )١(أأبِك أم بالغيب رف حاجيب  أدر إالّ الظن ظـن الغائبمل 
ما له عاِفطة وال نافطة، : ويقال. حِظيت املرأة عند زوجها وبِظيت: ويقال

. ما له شيء: ما لـه حم وال رم، يراد ما: ويقال. تباعا: العنـز، والنافطة: العافطة
: غُلَّ، فيقولما لـه ثُلَّ و: ويقال. ما به وض: ما به حبض وال نبض، يراد: ويقال
غلّ من غللت يده، : ويقول آخرون. تابع له، معناه كمعناه: هلك، وغُلّ: ثُلّ: بعضهم

 :)٢(، للذي ال طعم له، قال الشاعرليخ مسِليخ: ويقال. ليس بتابع للفعل الذي قبله
 فـال أنت ُحـلْو وال أنت مـّر  سليخ مليخ كطـعم احلُـواِر

*** 
 ةقال الخليف: وقولهم

: ، واألصل فيهخلالفته رسول اهللا: مي اخلليفة خليفة يف األصلس: قال أبو بكر
رجل عالّمة، : فدخلت اهلاء للمبالغة يف مدحه ذا الوصف، كما قالوا. خليف بغري هاء

رجل راٍو، : نسابة، راوية، ملّا أرادوا أن يبالغوا يف املدح، ولو مل يريدوا املبالغة لقالوا
٣(اب، قال الفرزدقوعالّم، ونس(: 

 لعنبسة الراوي علّي القصـائدا  أما كان يف معدانَ والفيل شاغلٌ
رجل فقاقة، هلباجة، : ويدخلوا يف باب الذم، للمبالغة يف العيب، كقوهلم

وأدخلوها يف باب املدح على التشبيه بالداهية، ويف باب الذم على التشبيه . جخابة
.  املؤمنني، ألنه يأمرهم فيسمعون أمره، فيقفون عند قولهوسمي اخلليفة أمري. بالبهيمة

حدثنا إمساعيل ابن . -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب : وأول من كتب أمري املؤمنني
بن داود بن احدثنا عبد الغفار : حدثنا حمفوظ بن أيب قوبة قال: إسحاق القاضي قال

 شيء كان ألي: أيب حثمةشهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن 
. من خليفة أيب بكر: من أيب بكر خليفة رسول اهللا، وكان عمر يكتب: يكتب أبو بكر

حدثتين الشفاء، وكانت من املهاجرات : من أمري املؤمنني؟ فقال: من أول من كتب
                                     

 ).ففر(بال عزو يف اللسان ) ١(
 .٥٨ؤتلف واملختلف األشعر الرقبان األسدي يف امل) ٢(
 . وأخلت به طبعة صادر،)الصاوي (١٧٩ديوانه ) ٣(
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كتب عمر بن اخلطاب إىل : اُألول، وكان عمر إذا دخل السوق دخل عليها، قالت
ابعث إيلّ برجلني جلدين، أسأهلما عن العراق وأهله، فبعث إليه بلبيد بن : نيعامل العراق

ربيعة، وعدي بن حامت، فأناخا راحلتيهما بفناء املسجد، ودخال، فوجدا يف املسجد 
أنتما واهللا : يا ابن العاص، استأذن لنا على أمري املؤمنني، فقال: له عمرو بن العاص، فقاال

يا : السالم عليك يا أمري املؤمنني، فقال لـه عمر: عمر فقالأصبتما امسه، ودخل على 
يا أمري املؤمنني، دخل : ابن العاص، ما بدا لك يف هذا االسم؟ لتخرجن مما قلت، فقال

: استأذن لنا على أمري املؤمنني، فقلت هلما:  بن ربيعة وعدي بن حامت املسجد، فقااليدلب
فجري به الكتاب من ذلك : قال.  وحنن املؤمنونأنتما واهللا أصبتما امسه، فأنت األمري،

 .قال اخلليفة، وقالت اخلليفة: اليوم، ويقال
فالن، : اخلليفة معناه: كَّر قالقال اخلليفة اآلخر، واخلليفة األخرى، فمن ذَ: ويقال
ل الفعل على لفظ املؤنث، ِمحهو وصف قد دخلته عالمة التأنيث، فَ: ومن أَنثَ قال
 :أنشد الفراء

الكمـالُ   أُخـرىـُهأبوك خليفة ولـدت خليـفةٌ ذاك ١(وأنـت( 
ومن استعمل لفظ املؤنث قال . آخر، تغليبا للتأنيث: ولدته أخرى ومل يقل: فقال
خلفاء، قال اهللا عز : خالئف، ومن استعمل املعىن املذكر قال يف اجلمع: يف اجلمع
 .)٢( ُخلَفَاَء ِمن بعِد قَوِم ُنوٍح:وجل

  :)٤(، وقال الشاعر)٣( خالِئف اَألرِض: وقال
 فهم منعوا وريدك من وداجي  فـأّمـا قولُك اخللفـاُء منـا

 :)٥(وقال اآلخر
ُهإنّ اخلـالفة بعـدـِقُروخـالئُف   لذميـمةُمِملّما أَح طُـُرف  

، إذا صار خليفة، قال عمر بن ىخلف الرجل خيلف خالفة وِخلِّيفَ: ويقال
                                     

 ).خلف(بال عزو يف اللسان ) ١(
 .٦٩آية : سورة األعراف) ٢(
 .١٦٥آية : سورة األنعام) ٣(
 .القطع: ، والودج١٨: عبد الرمحن بن حسان األنصاري، شعره) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
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))ي ما سِبقت إىل األذانلِّيفَلوال اِخل((: خلطابا
خلَف الفم والطعام خيلف : ويقال )١(

خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح ((: خلُوفا، إذا تغير، جاء يف احلديث
))املسك

قد خلف الرجل خيلف خالفة، إذا كان متخلَّفا ال خري فيه مؤيساً : ويقال. )٢(
ويقال، يف املعىن الذي قبل .  رجل خالف وخالفة، إذا كان كذلك:ويقال. من رشده

أكل فالن الطعام فبقيت بني : ويقال. ملغيرة: إنّ نومة الضحى ملُخِلفَةٌ للفم، يراد: هذا
الطُّرامة :  هلا: ما بقي بني األسنان من اللحم وغريه، ويقال:، وهيةُفَلْأسنانه ويف فيه ِخ

 .رم فوه، إذا كانت الطٌّرامة بني أسنانهقد اطَّ: ويقال. واخلُاللة
*** 

 صالة الَعَتَمة: وقولهم
: ة عتمة، لتأخر وقتها، من قول العربمتمسيت الع: قال اللغويون: قال أبو بكر

قد أعترهامره، وقد أعتم حاجته، إذا أخعتم الِقرى، إذا : ويقال.  الرجل قراه، إذا أخ
أنشدنا أبو . أعتم القرى، وأعتمت احلاجة: قد يقالو. تأخر، وكذلك عتمت احلاجة

 :العباس لشاعر يهجو قوما
 العني كنتُمإذا غاب عنكم أسوُد

  احلجيج بلؤمكمحتـدثُ ركبانُ
كـرامـاً وأنتم ما أقـام أالئـُم 

ويقري به الضيف٣( العوامت اللِّقاح( 
وهو ال يغيب . اجلبلال تكونون كراما حىت يغيب هذا : يقول. جبل: أسود العني

أن أهل األندية يتشاغلون بذكر : ويقري به الضيف اللقاح العوامت، معناه: أبداً، وقوله
لؤمكم عن حلب لقاحهم حىت ميسوا، فإذا طرقهم الضيف، صادف األلبان حباهلا مل 

 .قرى األضياف، واالشتغال بوصفهِتحلَب، فنال حاجته، فكان لؤمكم 
*** 

 ُلُك الُهَكَل وآذا إذا َهفعل آذاأ: وقولهم
 وإن هلك الهلك

                                     
لو : ( وحديث عمر فيها٢/٦٩، النهاية ١/٣٩٣ئق ، الفا٣/٣٠٩غريب احلديث : ينظر) ١(

 ). ألذنتىأطقت األذان مع اخلليف
 .١/٣٨٧الفائق ) ٢(
 ).عتم(، وليس يف ديوانه، والبيتان بال عزو يف اللسان )عني(األول للفرزدق يف اللسان ) ٣(
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أفعل : إن هلك اهللك، والعرب تقول: العامة ختطيء يف هذا فتقول: قال أبو بكر
باإلجراء، وه ،لُكه لَكَتا هلُكذا وكذا إملُكُه، باإلضافةكيريدون.  بال إجراء، وه :

. أَرت وشبهت:  ومعىن خيلَت.أخربنا بذلك أبو العباس عن الفراء. تافعله على ما خيلَ
حدثنا شعبة عن ِسماك عن : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: وحدثنا أمحد بن اهليثم قال
أعور جعد ِهجان، كأنّ ((:  الدجال فقالذكر رسول اهللا : عكرمة عن ابن عباس قال

 أنَّ ربكم اهلُلِْك اهلُلْك كلَّ رأسه أَصلَةٌ، أشبه الناس بعبد العّزى بن قطن، ولكّن
))ليس بأعور

)١(. 
فإن هلكت ((:  ويف رواية أخرى))ُكلُفإن هلَكَت ُه((: ويف غري هذه الرواية

ولكن هلك الدجال وخزيه وبيان : ، أراد))ولكن اهلُلْك كل اهلُلْك((: فمن رواه. ))ُهلَّك
هالك : ، يقال، قال هلّك مجع هالك))فإن هلكت ُهلَّك((: ومن رواه. كذبه يف عوره

فإن تلك به هالكون فال ينبغي أن هتلكوا : وم، والتأويلصائم وص: وهلَّك، كما يقال
 . أنتم، ملا تبينون فيه من العور

ما اشتبه عليكم من أمره، فال يشتبهن : ، أراد))فإن هلكت ُهلُُك((: ومن روى
وقال أمحد . ستمياخلفيف من الرجال يف قول الر: واجلعد. عليكم أن ربكم ليس بأعور

 :)٢(هو اتمع الشديد، قال طرفة: بن عبيد
 ِخشـاش كرأس احلية املُتـوقِِّد   الذي تعرفونُهُدعأنا الرجل اجلَ
خشاش، :  األصمعيهوروا. الذي ينخش يف األمور ذكاء ومضاء: اخلَشاش
أنا : ىرووي. اهلخشاش الطري، لرذا: اِخلشاش مكسور أبداً، إال يف قوهلم: بالكسر، وقال
الرجل الضالكرمي، : األبيض، واهلجان أيضا: واِهلجان. ، وهو اخلفيف القليل اللحمرب
 : عند تفرقته ما يف بيت املال-رضي اهللا عنه- بـن أيب طالب يمتثل عل

 )٣(إذْ كلُّ جـاٍن يـده إىل فيـه  هـذا جنـاي وهجـاُنُه فيـه

                                     
 .٢/١٣٧الفائق ) ١(
 .٤٢ديوانه ) ٢(
. وخياره، وال شاهد على هذه الرواية: ه وفي١٠لعمرو بن عدي اللخمي يف معجم الشعراء ) ٣(

 .٣٣، وخمتصر القوايف ٦٩وينظر القوايف لألخفش 
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 على الفارس، فتقتله، ومجعها ة اجلسم، تثنيحية ضخمة عظمية قصري: واَألصلَة
 رأس الدجال ا، لعظمه واستدارته، ويف األصلة مع عظمها فشبه رسول اهللا . أَصل

 :قال الشاعر. استدارة
 قـد أكلْ يزيُديـا رب إن كان

ودب بـالشـر دبيبـاً ونشـلْ
 ِة أو خفصالَ كبساء كالقُرملْج 

حلـم الصديق عـلَالً بعد نهـلْ 
 مـن اَألصلْةًـلَر لـه أصدفاِق

 )١( وزجلْهلـا سِحيف وفحيـُح
اختالط : والزجل. صوت خترجه من فمها: صوت جلدها، والفحيح: السحيف

رجل أكبس وكُباس، إذا كان عظيم : ويقال. العظيمة الرأس: األصوات، والكبساء
: فاألزهر). أقمر فيه جال: (، ويف آخر)أزهُر انُج ِهُدعج: (ويف خرب آخر. الرأس

 .األبيض: األبيض، واألقمر
احنسار الشعر عن مقدم : واجلال. أقمر: هيقال للسحاب إذا اشتد ضوءه لكثرة مائ

. ه، وأُرِوية دفْواءِبن، إذا كان قرنه إىل ناحية ذَىفوِعلٌ أد: امليل، يقال: فاوالد. الرأس
 .يتحادب: ، أيىفمر فالن يتدا: ويقال

*** 
  بالُمَعْيِدّي خير من أن تراه تسمَعْنَأل: وقولهم
تصغري املعدي، وهو منسوب إىل مِعد، والدال خمففة : املعيدي: قال أبو بكر

فمن خفّف الدال حذف الدال . باملعيدي: مكسورة، وقوم يثقلون الدال، فيقولون
وهذا يضرب . ها أخرج احلرف على أصلهاألوىل من معد، ختفيفا واختصارا، ومن شدد

 رمحه اهللا -وحدثين أيب . مثال عند الرجل يبلغك عنه أمر مجيل، فإذا رأيته اقتحمته عينك
حدثنا ابن األعرايب عن املفضل : حدثنا أبو بكر العبدي، وأمحد بن عبيد قاال:  قال-
 لزرارة ه أم،بن حنظلة كُبيس بن جابر بن قطن بن شل بن دارم بن مالك ضارع: قال

رشية، وكانت سبية : بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن مالك بن حنظلة يقال هلا
أصاا زرارة من الرفيدات من كلب، فولدت له عمراً، وذؤيباً، وبرغوثاً، بين كبيس بن 

ية شيا ر: اجابر بن قطن، فمات كبيس، وترعرعت الِغلمة، فقال لقيط بن زرارة يوما هل
                                     

 ).أصل(األبيات بال عزو يف اللسان ) ١(
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 .كبيس بن جابر: تمن أبو بنيك؟ قال
ؤالء الغلمة، : ا لضمرة بن جابر بن قطن، فقال هلاوكان لقيط عدو اذهيب

من : فمضت إليه، والغلمة معها، فقال هلا. فعبسي م وجه ضمرة، وأعلميه من هم
احلقي : وقال هلابنو أخيك كبيس بن جابر، فانتزع الغلمة منها، : تهؤالء الغلمة ؟ قال

بأهلك، فلحقت بأهلها، فأخربهتم اخلرب، فركب زرارة بن عدس إىل بين شل، وكان 
 غلميت، فشتموه، وأفحشوا، وأهجروا، فلما رأى ذلك انصرف يردوا عل: حليما، فقال

خريا واهللا، ما زال بنو عمي جييبونين مبا أحب، : ما قالوا لك؟ قال: إىل قومه، فقالوا لـه
نصرفت عنهم من حسن ما قالوا، مث تركهم حوال، وعاد إليهم مطالبا بالغلمة، حىت ا

خريا، أحسن بنو : ما قالوا لك؟ قال: فردوا عليه ردا قبيحا، فانصرف، فقال له قومه
عمي وأمجلوا، مث مل يزل سبع سنني يأتيهم يف كل سنة مطالبا بالغلمة، فريدونه أسوأ 

شل يسريون ضحى إذ أخربهم خمرب أن زرارة قد مات، فقال هلم الرد، فبينا بنو ،
 .حلم أخوتكم، فاتقوهم حبقهمأنه قد مات إيا قوم، : ضمرة

قمن أقسم بينكن الثُّكل، وكانت عنده هند بنت كرب بن : مث قال لنسائه
صفوان بن سحنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، وامرأة 

ية من ثان، وسبمة من األزد من بين الطَّخليدة، وامرأة سبي:  هلاسبية من بين عجل، يقال
عبد القيس، وكان هلن كلهن أوالد، غري خليدة، فإا مل يكن هلا ولد، فقالت خليدة 

: فأرسلتها مثال، قال ابن األعرايب. ي الثُّكل بنت غريكلِّو: هلند، وكانت هلا مصافية
. خص منهم رجال بالدعاء له أال يصيبه ما أصاب غريهيضرب عند األمر حيل بالقوم، في

 . مل يزلويل الثكل بنت غريك، حلق بنت غريك من ضر: وأرادت بقوهلا
مث إن ضمرة وجه إىل لقيط بن زرارة شقَّة بن ضمرة، وأمه هند، وشهاب بن 

هؤالء رهن عندك : ة، فقال لـهنيضمرة، وأمه العبدية، وعنوة بن ضمرة، وأمه الطمثا
بغلمتك حىت أرضيك منهم، فلما صار أوالد ضمرة يف يدي لقيط أساء واليتهم، 

 :وجفاهم، وأهام، فقال ضمرة يف ذلك
 وإخـوته فـال حلَّت ِحـاليل   إخاء ِشقَّةَ يوم غَوٍلصرمُت

وقال . امرأته، أو ناقته، أو شاته، أو خصلة مما حيلُّ له: حاليل: قال ابن األعرايب
حذاِم وقطاِم، والياء : وحاليل بكسر الالم، مبنـزلة: فال حلّت مييين، قال: معناه: الفراء
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 .صلة لكسرة الالم
ـَِني قومينه ركـأين إذْ  )١(دفعتـهم إىل ُصهِب السباِل  ُت ب
إىل الصهب السبال، وهو : ىويرو. إىل األعداء: إىل صهب السبال، معناه: قوله
 . سن الوجهمررت حبسن الوجه، وباحل: كقولك

فـلم أرهنـهُم بـدٍم ولـكن
 صرمت إخـاء ِشقَّةَ يوم غَـوٍل

 بُصــلٍح أو مبـاِلُمرهنتـُه 
ـّة بالوصاِل  وحـق إخـاء ِشق

 :فأجابه لقيط بن زرارة
 )٢(وإنّ العجولَ ال تبـايل احلنيـنا  أبـا قَطَن إّني أراك حـزينـا

ما ال يثقل على الناقة العجول، قد فقدت ولدك، فاحلنني ال يقل عليك، ك: أي
 .عبسلوهي اليت أُعِجل عنها ولدها، فمات، أو أكله ا

  سنـينانـا قبلُ سبـعروحنن صب   نصف حوٍل حبقِّنامأيف أنْ صربُت
 :وقال ضمرة بن جابر

ـّيلعمرك إنـين وط ـالب حب
  الشيوخ وكـان مثليىملن نوكَِ

 طُِر األعـاديوتـرك بيف الش ين
عـاديإاذ مـا ضلَّ مل ُين ـش 

ال : أنا أتقدم الناس كلهم يف البصر واهلداية، فإذا ضللت فمن يهديين؟ أي: يقول
مث أن بين شل كلموا املنذر بن ماء السماء يف أن يطلب . يهتدي أحد للذي أضل فيه

طعام وشراب، حنوا عين وجوهكم، مث أمر ب: الغلمة من لقيط بن زرارة، فقال هلم
يا خري : وجلس مع لقيط، فأكال وشربا، حىت أخذت فيهما اخلمر، مث قال املنذر للقيط

أقول إنه ال يسألين :  مضر؟ قالىالفتيان، ما تقول يف رجل اختارك الليلة من بني ندام
شيئا إال أعطيته غري الغلمة؟ أما إذا استثنيت فلست قابال منك شيئا، حىت تعطيين كلَّ 

 .فإين أسألك الغلمة، فهبهم يل: قال. فذاك لك: قال. سألالذي أ
فأمر بإحضارهم، فأُحضروا، ودفعهم . ما أسأل غريهم: قال. سلين غريهم: قال

                                     
كأين :  وصدره١/٧٦) رسائل اجلاحظ(نسب هذا البيت إىل خلف األمحر يف مناقب الترك ) ١(

 .بنيييحني أرهنهم 
 .ال تبايل خدينا: ٨يف أمثال العرب ) ٢(
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 :ه، وعذلوه، فقال للمنذر قوممهفلما خرج من عنده الَ. إىل املنذر
إّنك لـو غطَّيت أرجـاء ُهـوٍة
بثـوبك يف الظلمـاء مث دعوتين

 امّوفأصبحُت مغضوبـاً علي ملَ

 مةً ال ُيسـتبانُ تـراُبهـاُمغـس
جلئـُت إليها سـادراً ال أهاـا

 يل ثياا  حائض  ن ُنصيت عنكأ
تدنت عندهم بإعطائك الغلمة، فكأمنا لبست ثياب حائض، نـزعت ثياا : معناه
غلمة، وقد مات ضمرة، وكان مث إنّ املنذر أحضر ال. املغطّاة: واملغمسة. عنها أللبسها

تسمع : يتصل به عن شقة ما يعجبه ويستحسنه، فلما وقف بني يديه اقتحمته عينه، فقال
ك إهلك، إنَّ القوم ليسوا جبزٍر، إمنا دعأبيت اللعن أس: باملعيدي ال أن تراه، فقال له ِشقّة
 . يعيش املرء بأصغريه، بقلبه ولسانه

فأعجتحسنه، ومساه باسم أبيه ضمرة، فهو ضمرة بن ضمرة املنذر كالمه واسب .
يضرب عند الرجل ذي : قال ابن األعرايب. ، مثال)إمنا يعيش املرء بأصغريه: (وذهب قوله

 :وأخذ هذا املعىن بعض الشعراء، فقال. املخرب، وال منظر له
ُه املرء إالّ األصغران لساُنومـا

  فاخرب فربما فـإن طُرةٌ راقتك
ـُ   واجلسم خلْق مصوُرُهومعـقول

 والعود أخضُر  أمـر مذاُق العوِد
*** 

 رجل َطّرار: وقولهم
: ر معناه يف كـالم العربوالطُّ.  يقطع األشياء فيأخذها: معناه:قال أبو بكر

: حدثنا علي بن حممد بن أيب الشوارب قال.  طر يطر طراً، إذا فعل ذلك:يقال. القطع
حدثنا أيوب بن موسى عن نافع عن ابن : حدثنا سفيان قال: م بن بشار قالحدثنا إبراهي
 ُحلَّة سرياء، فأعطاها عمر أهدى أُكَيِدر دومة اجلندل إىل رسول اهللا (( :عمر قال

 يا رسول اهللا تعطيين هذه احللّة، وقد قلت باألمس يف :بن اخلطاب، فقال له عمر
مل :  لـه، فقال لـه رسول اهللا قالَن ال خحلَّة ُعطارد ما قلت، إمنا يلبس هذه م

))طيُتكها لتعطيها بعض نسائك، يتخذهنا طُرات بينهنعأُعِطكَها لتلبسها، وإمنا أَ
)١(. 

ة من الشعر، مسيت طرة ألا مقطوعة روالطُّ. يقطعنها، ويتخذا ستورا: أراد 
                                     

 .٢/٢١٤الفائق ) ١(
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اسم الشيء املقطوع، : بضم الطاءاملرة، و: رة بفتح الطاءوالطَّ. من مجلته، ومفصولة منه
وكذلك الفَرجة . االسم: املرة، والغرفة بالضم: ومها مبنـزلة الغرفة والغرفة، فالغرفة

 .والفُرجة، واخلَطوة واخلُطوة، واحلَسوة واحلُسوة
كنت هارباً من احلجاج، فبينا أنا أطوف بالبيت إذ : قال األصمعي عن أيب عمرو

 :مسعت منشداً ينشد
 )١(له فَرجـةٌ كحلِّ الِعقـاِل ـِر  رّبما جتزع النفوس من األمـ

فما أدري بأي قوليه كنت أفرح، : قال. مات احلجاج: ما اخلرب؟ فقال: فقلت له
 .مات احلجاج: فَرجة، أو بقوله: بقوله

*** 

                                     
ونسب إىل عبيد بن األبرص يف جمموعة املعاين . ٤٤٤نسب إىل أمية بن أيب الصلت، ديوانه ) ١(

ونسب إىل عمري احلنفي يف . ١١١، وعنهما يف ديوان عبيد ٦٥٠، وشعراء النصرانية ١٣٥
 .٧٦كتاب التعازي 
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 الزم الوفاء: هملوقو
قد : اخلُلُق الشريف العايل الرفيع، من قوهلم: الوفاء معناه يف اللغة: قال أبو بكر

 :ذكر هذا أبو العباس، وقال بعض رجاز العرب.  الشعر فهو واٍف، إذا ازدادفَيو
ضِو حثيثا فارحتـلْلنقـام إىل ا

ويـم املوقف يف سفح اجلبـلْم 
 من مـاء الس قاِء فاغتسلْواصطب

 )١(ِبظُفٍُر واٍف وشعٍر قـد كمـلْ
 :)٢(وفيت بالعهد أيف، وأوفيت به أويف، قال الشاعر: ويقال
ـا ابنتهأمطوٍق فقد أوىف بذم   جم حاديهاكمـا وىف بِقالص الن 

بدون احلق، قال : أرض من الوفاء باللَّفاء، أي: فجمع بني اللغتني، ويقال
 :)٣(الشاعر

 وال حظِّـي اللَّفـاُء وال اخلسيس  فما أنـا بـالضعيف فتزدريين
 :)٤(وأنشد الفراء

أظنبنـو ج تك آِكلٌوانَحاللَّفاء فقابلهِك   أن باشـي وقـاضي 
*** 

 قد آتب بالِحبر والِمداد: وقولهم
.  للقرطاسالعلّة يف تسميتهم احلرب حرباً، أنه مزين للكتاب وحمسن: قال أبو بكر
حمبر، : حبرت الشيء، إذا زينته، كان يقال لطفيل يف اجلاهلية: أُخذ من قول العرب

))خيرج رجل من النار قد ذهب ِحربه وِسربه((: وقال النيب . لتزيينه شعره
: أراد. )٥(

 :وقال ابن أمحر يذكر زمانا مضى. قد ذهب اؤه ومجاله
 ألعمـاٍل وآجـاِل قُِضيـنا   حىت اقتـضيناهرنا ِحـبسِبلَ

فإذا كُسرا كانا . قد ذهب حبره وسبره: ىرووي. اجلمال والنضارة: أراد باحلرب
ربا، ألنه يؤثر يف القرطاس، إمنا مسى احلرب ِح: ويقال. امسني، وإذا فُتحا كانا مصدرين

                                     
 .مل أقف عليها) ١(
 .١١٣ طفيل، ديوانه) ٢(
 .وال شاهد فيه على هذه الرواية. وال جايف اللقاء:  وفيه١٠٠: أبو زبيد، شعره) ٣(
 ).لفأ(بال عزو يف اللسان ) ٤(
 .١/٨٥غريب احلديث ) ٥(
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 :)١(قال الشاعرِحرب وحبار، : يقال لألثر. ويكون عالمة يف الشيء الذي يصيبه ويقع فيه
أرضـها البيـطار قلِّـبـا  حلبـليه وال   ومل ي  بـــارح 

 :وقال اآلخر. األثر: حباِرأراد بالَ
 )٢( يسقيهانأال ترى حـبار م   وعرق فيهاوال متأل الدلْ
 :)٣(وقال الشاعر. قلِّل املاء فيها: عرق فيها، معناه: قوله

ٍد وغادرتيب أهلَ فَي هر باقياجبسمي ِحـرباً آخر الد  لقد أشبتت 
ِحبر وحبر، بالكسر والفتح، : العامل، يقال فيه: األثر، واحلرب أيضا: أراد باحلرب

وقال . ِجسر وجسر، وِرطل ورطل، وثوب ِشف وشف، إذا كان رقيقا: كما يقال
يقال للعامل حرب، : هوقال غري. حبر أو ِحبر: ال أردي كيف يقال للعامل: األصمعي
 أبو وقال. حرب وِحرب: يقال للعامل: وأخربنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال. بالفتح
رب الذي حر، بكسر احلاء، ألنه أضيف إىل اِلبهو كعب اِحل: قال الفراء: عبيد

 .يكتب به، إذ كان صاحب كتب وعلوم
اصة، ألنه علَم يف رواية فكأن الفراء اختار الكسر مع كعب خ: قال أبو بكر

األحاديث املتقدمة، ومشهور بنقل الكتب األولية، فأضيف إىل اِحلرب الذي يكتب به، 
احلاذق : طُفَيل اخليل، أي: صاحب الكتب، وكعب العلوم، كما قيل: على معىن

وأما اِملداد، . ومع غري كعب يفتح، احلَرب، ويكسر إذا أريد به العامل. بركوا ووصفها
 .أمددت اجليش مبدٍد، ومد النهر ر آخر: ِدادا إلمداده الكاتب، ومن قوهلمإمنا مسي ِمف

 :)٤(قال األخطل
 مصابيح سـرٍج أُوقـدت مبداِد  رأت بـارقـاٍت باألكف كأنها

 :)٥(وقال رؤبة. بزيت: أي
ـه بعـدكأنه هـُمهُ ريـاح تـدثـمومـرثعنـات الـدجون ت

                                     
 .١/٣٩٥، واألفعال للسرقطي ١٠٨محيد األرقط يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ١(
 .١/٨٦بال عزو يف غريب احلديث ) ٢(
 ).حرب(منظور األسدي يف اللسان مصبح بن ) ٣(
 .السيوف: والبارقات). قباوة (١٧٤) صاحلاين (١٣٦ديوانه ) ٤(
 .تضربه: وتثمه. املسترسل السائل: واملرثعن من املطر. ١٤٩ديوانه ) ٥(
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ـَى   مـا خـط فيه باملـداد قلمـه منمِنمهإجنيـلُ أحبـاٍر وح
 :وأنشدنا أبو العباس يف احلرب
 )١( بـائنـات اِحلِبرمـن كلماٍت  هللا دري مـا يِـن صـدري

 :-يذكر ظبية تسوق ولدها: )٢(وقال آخر
ِقـِهـْتوكأنَّ إبرةَ ر ها  زجي أَغَنواة ِمدادأصاب من الـد قلم 

 :قال اآلخرو
 )٣(ددِا ِمبمن األرض أو مكتوبةُ  كأنَّ ديار احلي بالزرق خلقةُ

*** 
 هو شاٍر وهو يرى رأي الشراِة: وقولهم

وا مُّستالذي يبيع الدنيا باآلخرة، فَ: الشاري معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
 اليهود يهوداً يما سذا االسم حىت عرفوا به، وإن كانوا غري مستعملني حلقيقته، كم

شريت الشيء أشريه، إذا بعته، : يقال. لتوبتهم يف بعض األزمنة، وهم غري تائبني اآلن
إذا : إذا دفعته إىل املشتري بالثمن، وبعته: إذا اشتريته، وقبضته من البائع، وبعته: وشريته
 : عز وجلوقد حيتمل اشتريت املعنيني اللذين حيتملهما شريت، قال اهللا. اشتريته
ٍةوددعم اِهمرٍس دخٍن بِبثَم هوروش )باعوه: ، أراد)٤. 

 :)٥(وقال الشماخ
ا شفلمرةًاهربا فاضت العني ع  من اللوم حامز اززويف الصدر ح 

 :)٦(وقال اآلخر
ـُـرداً ليــتين  مـن بعد بـرٍد كنـت هـامـه  وشـريت ب

                                     
 .مل أقف عليهما) ١(
  غلطاً إىل يزيد بن مفرغبِسون. ٧٦، وحلية احملاضرة ٣٤عدي بن الرقاع يف التشبيهات ) ٢(

 .وليس يف ديوانه بطبعتيه. ٩٦، ٩٥يف كتاب الكتاب 
 .مل أقف عليه) ٣(
 .٢٠آية : سورة يوسف) ٤(
 .وقد سلف شرح البيت. من الوجد:  وفيه١٩٠ديوانه ) ٥(
 ).أبو صاحل (٢١٣) سلوم (١٤٥: يزيد بن مفرغ، شعره) ٦(
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 : اآلخر يف معىن البيعوقال. ردابعت ب: أراد
 )١(الً سـتة فيهن تـذريبعاِوم  شروا هلا خاتنا وابغوا خلاتنهاا

 :وقال اآلخر يف محله البيع على معىن االشتراء. اشتروا: أراد باشروا
 وبينك باع الود يل منِك تاجر  فيا عز ليت النأي إذ حال بيننا

: بع يل مترا بدرهم، يريد: أعرابيا يقولمسعت : وقال الفراء. اشترى: أراد بباع
 :)٢(وقال أوس بن حجر. اشتر يل

 مـن الفصافص بالنمـي ِسفْـِسير  قد قارفت وهي مل تجرب وباع هلا
القهرمان، وقال حذيفة عند : الفلوس، والسفسري: الرطبة، والنمي: الفصافص

 :الذي يقول: فقال: من أشعر الناس: ريروقيل جل. اشتروه: ، يريد)بيعوا يل كَفَناً: (موته
ِبويأتيك باألخبار من مل تلهع   بتاتـاً ومل تلـه وقت موعِدِرض ب 

 .الزاد: من مل تشتر له بتاتا، والبتات: أراد
*** 

 ِكِك على غارِبُلْبَح: وقوهم
 كانت العرب يف اجلاهلية يطَلِّقون نساءهم ذا: قال أبو العباس: قال أبو بكر
أمرك يف يدك، فاستعملي من األمور ما حتبني، فقد انقطع سببك من : الكالم، ومعناه

أن يلقى حبل الناقة على غارا، فتفزع، وال ترعى إذا مل : واألصل يف هذا: ، قالسبيب
 .تره يف األرض

قال . أسفل من السنام، وهو ما احندر من السنام إىل العنق: والغارب من البعري
 :)٣(لبالنمر بن تو

العاذلني فلم أُِطع ا عصيتفلم  مقالتهوا على غاريب حبلي ألقَم 
وصار املخلِّي للرجل واملُعِرض عنه . خلَّوين، فلم يراجعوا ِعظيت وال نصيحيت: أي
 .واألصل ما وصفنا. قد تركت حبل فالن على غاربه: يقول

                                     
 .٧٣بال عزو يف األضداد ) ١(
 .٤١ديوانه ) ٢(
 .لومل أب:  وفيه٩٧: شعره) ٣(
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*** 
 رجل َنّجاد: وقوهم

املزين للثياب، من : نجاد معناه يف كالم العربال: قال أبو العباس: قال أبو بكر
جيوز أن يكون النجاد مسى جناداً، : قال. قد جنَّدت البيت، إذا حسنته وزينته: ذلك قوهلم

 .جند، سمي جنداً الرتفاعه: ومن ذلك: لرفعه الثياب، قال
 ما يعليها، يذهب أبو العباس إىل أن النجاد يرفع الثياب بزيادته عليها، وضمه إليها

 . الرتفاع مواضعهاً؛مسيت جندا: أحدهن: وقد قالوا يف جند ثالثة أقوال. ويزيد يف حدها
:  ملقابلتها ما يقابلها من اجلبال، قال بعض األعراب؛مسيت جندا: والقول الثاين

 ،ا لصالبة أرضها، وكثرة حجارً؛سِميت جندا: والقول الثالث. ما قابلك: النجاد
 .رجل جند، إذا كان شجاعا قويا: ، من قوهلمالوكهوصعوبة س

زع أي موضع ِفمالُ: والنِجد أيضا واملنجود. نجد ونِجد: وقد يقال للشجاع
 :)١(قال أبو زبيد. كان

 ولقـد كـان عصـرةَ املنجوِد  ـاٍثغـغيث غري متصاديـاً يس
اتصال فزعه، إذ مل  الستيحاش السالك هلا، وً؛فيجوز أن تكون جند مسيت جندا

والغالب .  فهذا قول رابع يف االعتالل لتسمية جند جنداً،تكن آهلة معمورة كاألمصار
على جند التذكري، وهو املأثور عن العرب فيها، ولو أُنثت، إذا ذُهب ا إىل معىن املدينة، 

 .  وال حماالمل يكن ذلك خطأً
 :قرأنا على أيب العباس لبعض الشعراء

أمل تر أنَّ الليل يقصطولَر اد البنجد وتزد  ـهبـه بردان ٢(طاف( 
 :أجند الرجل إذا أتى جندا، وغار وأغار إذا أتى الغور، وأنشدنا أبو العباس: ويقال

 )٣(أغـار لعمري يف البالد وأجندا   ما ال يرون وِذكْرهىنيب ير
 :)١(رمةوقال ذو ال. وذكره لعمري غار يف البالد وأجندا: ويروي

                                     
 .٤٤: شعره) ١(
 ,٥/٢٦٤، ومعجم البلدان ٣٧١بال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٢(
 .٣٤٥نوادر أيب مسحل ) ٣(
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ها القُحىت كأنَّ رياضسألْب ف  جتليل وتنجيد قَربِي عشمـن و 
 .االرتفاع: أراد بالتنجيد

*** 
 قد طال َسَفُر الرجل: وقولهم

فر سفَراً، ألنه يسِفر عن أخالق  السيمإمنا س: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 قد سفَرِت املرأة عن وجهها، إذا :يكشفها ويوضحها، أُخذ من قوهلم: الرجال، أي

. ِمسفَرة، ألا تكشف التراب عن املوضع وتزيله: للِمكْنسة: ويقال. كشفته وأظهرته
دخل ((: جاء يف احلديث.  يسفره سفْراً، إذا كنسهبيتهقد سفر الرجل : وكذلك يقال

عمعلى رسول اهللار  يا رسول اهللا لو أَ:  فقالمرذا البيت فَت ِفرس((
وكان . )٢(

ملا سقط من ورق األشجار سِفري، : ويقال. كُِنس: أراد بسِفر. يف بيت فيه أُهب وغريها
 . تكنسه: ألن الريح تسفره، أي
 :)٣(قال ذو الرمة

  اجلـراثيم يف ألوانه شهبحـولَ  جـائله احلْوِلوحـائٍل مـن سـفري
جائلُوحائل من سفِري: ىرووي ر ملرور األيام به:فاحلائل. هالذي : واجلائل.  املتغي
الشيء اتمع، : واجلرثومة. قد أسفر وجه الرجل، إذا أضاء وأشرق: ويقال. جتيله الريح

ة العرب، فمن أضلَّ رثوماَألزد ج((: أصل الشيء، جاء يف احلديث: واجلرثومة أيضا
نسبمه٤( )) فليأ(. 

*** 
 َتَعَس فالن وانتكس: وقولهم

الشر، قال اهللا تبارك : التعس معناه يف كالم العرب: قال أبـو بكر
                                     = 

 .ما غلظ من األرض، ومل يبلغ أن يكون جبالً يف ارتفاعه: القف. ١٣٦٦ديوانه ) ١(
 .٢/٣٧٢النهاية ) ٢(
 ةب جيتمع إىل أصول الشجر، الواحدالترا: ما جال منه، واجلراثيم: وجائله. ٨٤ديوانه ) ٣(

 .جرثومة
 .١/٢٥٤النهاية ) ٤(
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: التعس: ويقال. ألزمهم اهللا الشر، هذا قول أيب العباس: ، أراد)١( تعًسا لَّهمف:وتعاىل
 :)٢(البعد، قال األعشى

تثَرفَرنـاٍة إذا عٍث عا  بذات لَوفالتعس أدىن هلا من أن أقول لَع 
قُِلب أمره : وانتكس معناه. ارتفاعاً: الناقة الشديدة، ولعاً: ة، والعفرناةالقو: اللوث

 لَعجأن ي: األصل فيه: نِكس املريض من ِعلَّته، وقال أبو العباس: وأُفسد، من ذلك
حدثنا عمرو بن : حدثنا أمحد بن اهليثم ويوسف بن يعقوب قاال. أسفل الشيء أعاله

بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب أخربنا عبد الرمحن : مرزوق قال
.  الدرهم، وعبد اخلميصة الدينار، وعبد عبدسِعت  :))قال رسول اهللا : هريرة قال
ر فال انتقشِضإن أُعطي وانتكس، وإذا ِشيك ِعسِخطْ، تس ِنعطوىب لعبٍد . ي وإن م
أشعث رأسرة قدماه يف سبيل اهللا، إن هكانت احلراسة كان يف احلراسة، وإن  مغب
له طُوىب لـه، مث طوىب. ة كان يف السياقةياقُكانت الس((

إذا شيك فال : وقوله . )٣(
أصابه : وإذا وقع يف شر فال ختلص منه، فذكر الشوك مثال، ومعىن شيك: انتقش، معناه
، هاكُش الشوك أُتكْشاك عبد اهللا الشوك يشوكه شوكاً، إذا أصابه، وش: الشوك، يقال
قد انتقشت حقي عن : خرج الشوك من رجله، يقال: وانتقش معناه. إذا وقعت فيه

قاش، سمي ِمنقاشا، ألنه يستخرج نومن ذلك اِمل. فالن، إذا استخرجته ومل أدع منه شيئا
اد محدثنا ح: حدثنا إبراهيم بن املهدي قال: حدثنا أمحد بن اهليثم قال. به الشوك وغريه

من نوقش احلساب ((: قال رسول اهللا : َألبحُّ عن ابن أيب ملكية عن عائشة قالتا
))عذِّب

: وحدثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال. فنوقش مما وصفنا من االستقصاء. )٤(
وقال الرستمي عن . كساء أسود مربع له علمان: اخلميصة: مسعت ابن األعرايب يقول

: س أيضاوالتع:  أن يِخر على رأسه، قال:سوجهه، والنكْأن خير على : التِعس: يعقوب

                                     
 .٨آية : سورة حممد) ١(
 .٨٣ديوانه ) ٢(
 .، مع خالف يف الرواية١/١٥١، الفائق ١٣٨٦سنن ابن ماجه ) ٣(
 .٥/١٠٦النهاية ) ٤(
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 :)١(اهلالك، وأنشد للمخبل احلارثي
وأرماحـةهمج زهم نهنزهـنلْيقُ  م يملن أدركْن سـاً وال لعانعت  

*** 
 ْعَنَت اللَِّْيأَب: وقولهم

ن األشياء ما تستحق أبيت أن تأيت م: أحدمها: يف تفسريه قوالن: قال أبو بكر
أبيتم : أبيتما اللعن، وللجميع: ويقال لالثنني. فاللعن على هذا القول نصب. اللعن عليه
 :)٢( التأنيث على التذكري، قال النابغةيبىناللعن، و

 فلم أُعـرض أبيت اللعن بالصفَِد  هذا الثـناء فإن تسمع لقائله
  :)٣(وقال لبيد

  ال تأكل معهعن أبيت اللَّمهالً
أَبيت اللعِن، خبفض اللعن، يقوله بعض : والقول اآلخر هو أردأ القولني وأشدُّمها

يا : من البيوت، مضاف إىل اللعن، والتقدير: ، وبيت)يا(العرب، على أن األلف معناها 
وحكى الفراء هذا . رد واإلبعاديا بيت السلطان والقدرة والغضب والطَّ: بيت اللعن، أي

: أَبيتي اللعِن، ويف اجلميع: يف التثنية:  ويقال،الوجه مستقِْبحاً لـه، ناهياً عن استعماله
 .أأبياِت اللعِن

 :يف النداء، فقد قال الشاعر) يا(وال ينكر أن يكون ألف االستفهام مبنـزلة 
ـا أهكَِلأأمحر إمفال تكـن مهوانـاً وال لألرقـارِب  ن ٤(ملوالك( 

 :وقال اآلخر. يا أمحر: دأرا
 )٥(غبقـتك فيها والغبوق حبيب  أشيبانُ ما أدراك أن رب ليلٍة

 :وقال عوية بن سلِْمي الضيب يرثي أخاه أُبيا. يا شيبانُ: أراد
ال ت يأَأُببوليـس خبـع الـدد صب املنونُ بعيـدومن ت ـيح

                                     
 ).تعس(والبيت بال عزو يف اللسان .  املخبل:مل أقف على ترمجته فيمن يقال له) ١(
 .٢٤نه ديوا) ٢(
 .٣٤٣ديوانه ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .٣٢بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٥(
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إنْ ت ٍمِصأأيبـنسجلِْ بح رهـني مزالـجوانب قعر ملـحوده  
 :)١(وقال ذو الرمة. يا أيبُّ: أراد

 فمـاُء اهلوى يرفَـض أو يترقرق  أداراً حبزوى هجِت للعني عبرةً
 :وأنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء. يا داراً: أراد

 )٢(ألؤماً ال أبـا لك واغترابـا   غريبـاًأعبداً حـلَّ يف شعبى
 .يا عبداً أجتمع لؤما واغترابا: أراد

، قال اهللا عز )يا(فالنُ، بإسقاط : ويقال. يا فالنُ: يقال:  تسع لغاتىويف املناد
 :، وقال الشاعر)٣( يوسف أَعِرض عن هذَا: وجل

لسـت حقّـاًأمـري املؤمنني أَ
 بلـى وابن األطايب من قريش

بـأكـرم من أظلّـته السـماُء 
 )٤(ملـوك الناس ليس م خفَاُء

آفالنُ، مزة بعدها : ويقال. وافالنُ: ويقال). يا(سقط أيا أمري املؤمنني ف: أراد
: ويقال. هيا فالنُ: ويقال. أيا فالنُ: ويقال. آي فالنُ: ويقال. أي فالنُ: ويقال. ألف
 :قال الشاعر. فالنُ، على لفظ االستفهاما

يف رونِق الض عبد ِت محامـابكـاَء  حىأمل تسمعي أيِجيعس ٥( هلـن( 
 :وقال اآلخر

 )٦(بغيـبِة أبصـار العـداة سبـيلُ  هيا أم عمرو هل يل اليوم عندكُم
 :وقال اآلخر
 )٧(عن األثِل من جراك ما فَعلَ األثلُ  راِد إني لسائلٌأيـا أَثْلَـةَ الطُّ
 :)١(وقال اآلخر

                                     
 .يسيل متفرقا: ويرفض. ٤٥٦ديوانه ) ١(
 .٢/٢٩٧جلرير، ديوانه ) ٢(
 .٢٩آية : سورة يوسف) ٣(
 .مل أقف عليهما) ٤(
 .٤٢بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٥(
 .٤٣بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٦(
 .مل أقف عليه) ٧(
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  إيلّ نسيمهاص الصبا خيلُنسـيم  أيـا جبلي نعمان باهللا خلِّيـا
*** 

 قد تغاَووا عليه: وقولهم
تفاعلوا، من غوى الرجل : وتغاووا. قد جهلوا عليه وزلُّوا: معناه: قال أبو بكر

 :)٢(يغوي غيا وغواية، إذا جِهلَ وأساء، قال الشاعر
خرياً حيم فمن يلقد الناسأمر ه  وغومـن ي ال يعالئماد يعلى الغ م 

 الفصيل يغوي غوى، إذا بشم من لنب أمه عند اإلكثار واالزدياد يِوقد غَ: ويقال
 :قال الشاعر. منه

 )٣(برازئـها دراً وال ميت غَـوى  معطَّفَة األثـناِء ليس فصـيلها
*** 

 َهُلمَّ يا رجل: وقولهم
إىل ) هل(أقِصد، فضموا : أُم يا رجل، أي: وأصله. بلْ أَِق:معىن هلم: قال أبو بكر

)إىل الالم، )أم عن التصرف، وحولوا ضمة مهزة أم وجعلومها حرفا واحدا، وأزالوا أم ،
 .وأسقطوا اهلمزة، فاتصلت امليم بالالم، هذا مذهب الفراء
، وهلم يا هلم يا رجالن: ويقال للرجلني، وللرجال، وللمؤنثة، وللمؤنثات

ه م ألنه مزالٌ عن تصرف الفعل، فشبِرجال، وهلم يا امرأة، وهلم يا نسوة، فيوحد هلُ
 وال جيمع وال ىنثَصٍه ومٍه وإيٍه وإيهاً، وكل حرف من هذه ال ي: باألدوات، كقوهلم

 .)٤(والْقَاِئِلني إلخواِنِهم هلُم إلَينا: يؤنث، قال اهللا عز وجل
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن العالء : وحدثنا إمساعيل بن إسحاق قال

ليذادنَّ رجالٌ عن حوضي ((: قال بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 
ذادفيقال:  البعري الضالُّ، فأُناديهمكما ي لُمه لُملوا فأقول: أال ههم قد بدفسحقا : إن

                                     = 
 .٢٥٢انون، ديوانه ) ١(
 .٥٧٣: املرقش األصغر، شعره) ٢(
 ).غوى(بال عزو يف اللسان ) ٣(
 .١٨آية : سورة األحزاب) ٤(
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 :)٢(قال الشاعر. )١( ))افسحقاً فسحق
ـهوكان دعـا دعـوةً قـوم  ـلُهقـد   إىل أمركم م ـِرمص 
: هلُمُّوا، وللمرأة هلُمي، وللمرأتني: هلُما، وللرجال: وجيوز أن يقال للرجلني

جة هلُمني يا نسوة، واحل: وحكى أبو عمرو عن العرب. هلُمن وهلْممن: هلُما، وللنساء
أن أصل هلم التصرف، إذا كان من أَممت أَومُّ أَماً، فعملوا على : ألصحاب هذه اللغة

ال : ال أفعل، قال: هلُم، فأراد أن يقول: األصل، ومل يلتفتوا إىل الزيادة، فإذا قال الرجل
 .أَهلُّم وال أَهلُمُّ

*** 
 قد انتحل آذا وآذا: وقولهم

أُِخذَ من . قد ألزمه نفسه، وجعله كامللك هلا: معناه: سقال أبو العبا: قال أبو بكر
وآتوا النساَء صدقَاِتِهن  :قال اهللا عز وجل. حلة، وهي اهلبة والعطية يعطاها اإلنسانالنِِّ

 ألن أهل اجلاهلية كانوا ال يعطون النساء من ؛ِهبة، والصداق فرض: ، أراد)٣(ِنحلَةً
وأعطوا النساء صدقان هبة من اهللا عز وجل، إذ كان : تعاىلمهورهن شيئا، فقال اهللا 

هبة من اهللا عز وجل للنساء، وفرض : حلةفالنِِّ. أهل اجلاهلية يدفعون عن الصدقات
قال أبو . هو ينتحل قول فالن: الديانة، من قوهلم: النحلة: ويقال. للنساء على األزواج

 .والقوالن متقاربان: بكر
*** 

 ن المالئكةهو م: وقولهم
 لتبليغها رسائل اهللا عز وجل إىل أنبيائه ؛املالئكة مسيت مالئكة: قال أبو بكر

 :)٤( الرسالة، قال لبيد:، وهيوِكلُصلوات اهللا عليهم، أُِخذوا من اَأل
ــهأُم هـلَتـَأَلْ  وغـالٍم أرس  بألوٍك فبـذلنا مـا س

                                     
 .٤/١٠٨، والفائق ٢١٨صحيح مسلم ) ١(
 .رهطه دعوة: ، وفيه٤٣األعشى، ديوانه ) ٢(
 .٤آية : سورة النساء) ٣(
 .١٧٨ديوانه ) ٤(
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 :)١(ةً ومأْلُكَة، قال الشاعرمأْلَكَ: ويقال هلا أيضا. الرسالة: أراد باأللوك
أْلُكـاًعمانَأبلغ النـّه قد طال حبسي وانتظاري   عـين م  أن

هو ملَك من املالئكة، وهو مألك من : ويقولون. مَألكا: وقوم يقلبونه، فيقولون
ملَك، حول فتحة : هو مألك، أخرج احلرف على أصله، ومن قال: فمن قال. املالئكة

 :)٢(قال علقمة بن عبدة. م، وأسقط اهلمزةاهلمزة إىل الال
 وبلَ من جو السماء يصتنـز  فلست إلنسـي ولكن ملَألٍك

 :وقال اآلخر
ـُّها القاتلون ظُ ا حسيـنالًمأي

كلُّ أهل السماء يدعو عليكم
  على لسان ابن داومتنِعقـد لُ

أبشـروا بـالعذاب والتنكيِل 
)٣(ورسوِل  ومـألٍك ىبٍمن نـ

  اإلجنـيلد وموسى وحـامِل
أَِلكاين وأَِلكوين، : أرسلين، ولالثنني واجلميع: كْلين إىل فالن، يراد بهلِِأَ: ويقال

أَلِْئكْين، فحولت كسرة اهلمزة إىل الالم، : واألصل يف أَِلكين. وأَِلكيين، وأَِلكْنين
 :)٤(قال الشاعر. وأُسقطت اهلمزة

 حي اخلــربِل أَعلَمـهم بنوا  أَِلكْين إليها وخري الرسـو
وقال . أصل أَِلكْين أَأِْلكْين، فحذفت اهلمزة الثانية ختفيفا: ومن بىن على األلوك قال

 :اآلخر
 )٥(ستحمله الرواة إليك عنـي  أَِلكْين يـا عيين إليك قـوالً

 :)٦(هم املالئكة وهم املالئك بغري هاء، قال حسان: ويقال
رعا فلجاِت الشاِم قد حال دوهناو

  هاجروا حنو ربهمبأيدي رجاٍل
جـالد كأفـواه املخاض األوارِكِ 

 ـاً وأيدي املالئِكفأنصـاره حقَّ
                                     

 .٩٣يوانه عدي بن زيد، د) ١(
 .١١٨ديوانه ) ٢(
 .ومل أقف على الثالث. ١٧٥األول والثاين بال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٣(
 .١/١٤٦ ديوان اهلذليني ،أبو ذؤيب) ٤(
 ).ألك(بال عزو يف اللسان ) ٥(
: وباألوارك. األودية: والفلجات. كأفواه اللقاح.. ذروا فلجات :  وفيه١٦٤ديوانه ) ٦(

 .قيمات يف األراك يرعينهامل
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*** 
 َصْوَمَعٌة وصواِمع: وقولهم

 ؛سميت الصومعة صومعة: قال أبو يوسف يعقوب بن السكيت: قال أبو بكر
جاءنا بثريدة مصمعة، إذا دقَّقَها وأحد : العربلضمورها وتدقيق رأسها، من قول 

قال امرؤ . خرج السهم متصمعا بالدم، إذا تلطَّخ بالدم، وضمرت قُذَذُه: ويقاِل. رأسها
 :)١(القيس

 ـما منبـِترِهيِن حلــم محات  ما أصمـعااهبعوسـاقـان كَ
:  محاتيهما منبتر، احلماةحلم: وقوله. الضامر الذي ليس مبنتفخ: أراد باألصمع

 :عضلة الساق، والعرب تستحب انبتارها، وقال النابغة يذكر الثور والكالب
ـِِه  صمـع الكعوب بِريات من احلَرِد  فبثَّهن عليـه واستـمر ب

عين ا القوائم واملفصل، : صمع الكعوب: وقوله. مضى: فرقهن، واستمر: بثهن
. أذن صمعاء، للطيفة الالصقة بالرأس: ويقال.  ليس مبنتفخالضامر الذي: واألصمع
. رجل أصمع القلب، إذا كان حاد الفطنة: ويقال. كبش أصمع، ونعجة صمعاء: ويقال

صمعاء، لضموره، : ويقال لنبات البهمى. القلب الذكي، والرأي احلازم: واألصمعان
 :تنُألأ، قال ذو الرمة يذكر اوإمنا يقال لـه هذا قبل أن يتفقَّ

 وصمعاء حـىت آنفـتها ِنصاهلُـا  رض البهمى جميماً وبسرةًارعت ب
نبات : واجلميم. أول ما يطلع منها: والبارض. نبات ينبت يف السهل: البهمى

بسر الرجل حاجته، إذا طلبها يف : نبات مل يدرك، ويقال: والبسرة. كثري كاجلُمة للرأس
 .الدمل: ، واِحلبنج إذا فتحه قبل أن ينضغري وقتها، وبسر اِحلبن،

 
 ُلْه َآرجُل: وقولهم

 كهال يمالذي قد جاوز الثالثني، وإمنا س: الكهل عند العرب: قال أبو بكر
قال . قد اكتهل النبات، إذا متَّ وحسن واستوى: يقال. لكماله، واجتماع قوته

                                     
 .١٦٣ديوان ) ١(
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 :)١(األعشى
ِشمـا روضةٌ من رياض احلزن مةٌعب

ِرقيضاحك الشمس منها كوكب ش
ـً  ا بأطيـب منهـا نشر رائحٍةيوم

 جـاد عليها مسِبلٌ هِطلُخضراُء 
زـؤـَّم ت مكتـهلبر بعميم الن

 وال بأحسن منـها إذ دنا اُألصلُ
يدور معها، ومضاحكته إياها حسن له : يضاحك الشمس، معناه: قولـه

الذي قد : الريان املمتليء ماء، واملؤزر: رقمعظم النبات، والش: والكوكب. ونضرة
النبات الكثري احلَسن، وهو أكثر من اجلميم، : له، والعميم زارإلصار النبات كا

. م وعمم، إذا كان بالغا حسنا كثرياتنبات عميم ومع: التام احلسن، ويقال: واملكتهل
 : حسن، قال الشاعر:، أيمم فالن عخلْق: ويقال

ـَ  )٢( فخلْقُها عمـمـذاٍءـن ِغحس  هازينــها أهلهـا وفنـق
 :وقال اآلخر يف الكهل

 )٣( فيها ومسـبوبـه رأيمسفَّه   إن شاقته منـزلةُ مخسنيهل كهلُ
من : ى ويرو،)٤( ))هل يف أهلك من كاهل((:  لرجل أراد اجلهاد معهقال النيب 

 :ة كَهلة، قال الشاعررجل كَهل وامرأ: ويقال. لَهاَكَ
ـّاـةَـلَهأمـارس الكَ  وال أعـود بعـدهـا كَـريـا  )٥( والصبي

*** 
 ُغرٌّ ُمَحجَّلة: وقولهم

فإن صغرت الغرة فهي . األبيض موضع اجلبهة: األغرُّ من اخليل: قال أبو بكر
 : غرة شادخة، قال الشاعر: ِشمراخ، وإن انتشرت فهي:قُرحة، وإن استطالت فهي

 )٦( عـِجر يف رسغٍِِلطَ السنبِكس  سـائٍل مشراخـه ذي جبٍب
 :)١(فرس شادخ الغرة، قال الشاعر: ويقال

                                     
 .٤٣ديوانه ) ١(
 .نعمها: وفنقها. مل أقف عليه) ٢(
 ).كهل(بال عزو يف اللسان ) ٣(
 .٤/٢١٣النهاية ) ٤(
 ).كهل(، واللسان ٦٨بال عزو يف الغريب املصنف ) ٥(
 .١٠٩املرار العدوي يف اخليل أليب عبيدة ) ٦(
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شدخة السوابق فيهم  غُتإىل اللِّمـام اِجلـعـاِديف وجوٍه  ر  
 :ِحجل، أنشد الفراء: األبيض موضع اخللخال، يقال للخلخال: واحملجل

 )٢( منها فال جيريلُحجفيجري وإميا اِل   هيفـاء إميـا وشـاحهـامبتلَّةُ
فإذا كان البياض يف ثالث ومل يكن يف .  يف لغة بعض العرب، إما:معناها: إميا

فإذا كان البياض يف يده ورجله اليت من . هو حمجل ثالث، مطْلَق واحدة: واحدة، قيل
 شقه األمين، ويده من شقِّه األيسر، وإذا كان البياض يف رجله من. به ِشكالٌ: ِشقِّها قيل

 .به شكال مخاِلف: قيل
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن العالء : حدثنا إمساعيل بن إسحاق قال

يا رسول اهللا، أال تعرف أمتك يوم : قيل((: بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال
، أال يعرف لة، يف خيل دهم بهٍمأرأيت لو كان لرجل خيٍل غرُّ حمج: القيامة؟ فقال

 ))فإنهم يأتون يوم القيامة غراً حمجلني من الوضوء: بلى يا رسول اهللا، قال: ؟ قالواهخيلَ
أسود يم، : الذي ال خيالط سوادها لون آخر، يقال: السود، والبهم: فالدهم. )٣(

 :)٤(وكُميت يم، وأشقر يم، قال أمية بن أيب الصلت
  بـالظالم البهيِمـى الليلُجسو  ين موِهناً وقد نـام صحيبرزا

 :)٥(، إذا كان واضحا بينا، قال اجلعديأمر أَغَر حمجلُ: ويقال
ـَال  أال حييا ليلى وقوال هلا هـال جحم أمـرا أغـر فقد ركبت 
 أسرع من نكاح أمِّ خارجة: وقولهم

: دثنا أبو بكر العبدي، وأمحد بن عبيد، قاالح: حدثين أيب قال: قال أبو بكر
بن اكانت أم خارجة بنت سعد بن قداد بن ثعلبة : حدثنا ابن األعرايب عن املفضل، قال

                                     = 
: ينظر). (مع(مبعىن : هنا) إىل(و). أبو صاحل (١١٨) سلوم( ٦٨يزيد بن املفرغ، ديوانه ) ١(

 ).٥٧١تأويل مشكل القرآن 
 .مل أقف عليه) ٢(
 .٢١٨صحيح مسلم ) ٣(
 .سكن: ىوسج. حنو من نصف الليل: واملوهن. ٤٨٨ديوانه ) ٤(
 .١٢٣ديوانه ) ٥(
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. وهي أم عدس، عند رجل من إياد، وكان أبا عذرها. معاوية بن زيد بن أمنار البجلية
وهو ابن . سعد بن قدادوكانت من أمجل أهل زماا، فخلعها منه دعج بن عبد بن 

بن عمرو بن متيم، والعنرب، اأخيها، فخلَف عليها عمرو بن متيم، فولدت لـه أُسيد 
 خزمية بن مث خلَف عليها بكر بن عبد مناة بن كنانة بن. واهلجيم، والقليب، بين عمرو

مدركة بن إلياس بن مضر، فولدت لـه الليث بن بكر، واحلارث بن بكر، 
 مث خلف عليها مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية، .والدئل بن بكر

وولدت يف قبائل من قبائل . فولدت لـه غاضرة بن مالك، وعمرو بن مالك
 . ِنكْح: ِخطْب، فتقول: وكان الرجل يأتيها فيقول. العرب

وزعموا أن ابنها كان يسوق . أسرع من نكاح أم خارجة: فضرب ا املثل فقيل
يا بين، : أظنه خاطبا، فقالت: من تراه؟ قال:  فَرِفع هلما راكب، فقالتا ذات يوم،

 .أتظنُّه يعجلنا أن نحلَّ، فذهب قوهلا مثال
*** 

 قد بذلُت ُمهجتي: وقولهم
قال : قال أبو بكر. قد بذلت نفسي وخالص ما أقدر عليه: معناه: قال أبو بكر

لنب : من قول العرب.لص الشيءخا: املهجة:  قال يل أمحد بن عبيد-رمحه اهللا-أيب 
 :)١(وأنشد جلندل. وبه غششماهج وأُمهجان، إذا كان خالصا ال ي

 وعرضوا الس محضا مـاهجـا
لنب أمهجان، إذا : يقال:  عن الطوسي عن أيب عبيد قال-رمحه اهللا-وأخربين أيب 

 :كان رقيقا غري متغير الطعم، وأنشد الفراء
 )٢(م بعـدها بهراً بهـراً هلجبـاريٍة  عجبت لقومي إذ يبيعون مهجيت

*** 
 قد َحرَّْضُت فالنا: وقولهم

واحلرض . ِضروهو مأخوذ من احلَ. قد أغريته، وأفسدت قلبه: معناه:قال أبو بكر

                                     
 .بال عزو) مهج(اللسان ) ١(
 . بغانية.....فبهرا لقومي:  وفيه٤٩: البن ميادة، شعره) ٢(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥٩٤ 

حتى تكُونَ حرًضا أَو تكُونَ ِمن  :الفاسد يف جسمه وعقله، قال اهللا تعاىل: واحلارض
اهلَاِلِكني)١(. 

الفاسد اجلسم والعقل، وكذلك احلرض، إال أن احلارض : احلارض: فقال الفراء
ثَييقال: وقال الفراء. وال جيمع، ألن جمراه جمرى املصادرىن  وجيمع، واحلرض ال يثىن :

قد حرض الرجل، فهو حارِض، وما كان حرضا، ولقد حرضته، وأحرضته على 
 :)٢(لذي قد أذابه اخلزن، وأنشد للعرجيا: احلرض: قال أبو عبيدة. الشيء

  وحىت شفَّين السقَميتِلحيت ب  إين امرؤ جلَّ يب حب فأحرضين
 : هو مرض دون املوت، وأنشد: وسئل ابن عباس عن تفسري احلرض فقال

 )٣(كـأنك حـم لألطباء محرض  أمن ذكر ليلى أن نأت غُربة ا
 :وينشد يف احلرض أيضا

ـَي فـأمـرضـين سـرى مهّ
 كـذاك احلـب قبـل اليـو

ـدمـاً زادين حـرضــاوِق 
 )٤(املـرضــا يـورث  م مما 

ويشد فيه أيضان: 
 )٥(إذا معشر من خشية املوت حرضوا  يميلون أطراف القنا بنحورهم

 حىت تكون: املعىن: وقال" حىت تكون حرضا: " عن أنس بن مالك أنه قرأىويرو
حنن بالكوفة : احلرض عند العرب، اُألشنان، وقال: وقال الفراء. مثل عود اُألشنان

 :)٦(وقال عِدي بن زيد.  احلَراضة:انننسمي سوق أصحاب األش
 ن ملـن شــامـه إذا يسـتطري  مثل نار احلراض جيلو ذُرى املز

الذي يوقد على : راضاحل: قال الفراء. الذي حيرق األشنان، ليصري قَلْياً: فاحلراض

                                     
 .٨٥آية : سورة يوسف) ١(
 .٥ديوانه ) ٢(
 ).حرض(بال عزو يف اللسان ) ٣(
 .مل أقف عليهما) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
 .نظر إليه: وشامه. ٨٥ديوانه ) ٦(



 ٥٩٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

بن العباس بن ا احلراض، قال الفضل :ويقال لألشنان أيضا. اِجلص، وأنكر هذا التفسري
تبة بن أيب هلبع: 

 )١(ـاراضـَكما نخلَت مـغربلة ح  خـريق   تصفقهِ  العاِجكوقِف
ة، حرضِم: ويقال لليت تسميها العامة أشناندانة. الريح: واخلريق. حتركه: تصفقه

رحاضا، بتقدمي الراء :  بيت الفضل بن العباسىويرو. رضحوهو مأخوذ من لفظ الُ
ومسى األشنان . رحضت الثوب، إذا غسلته: فالرحاض على هذا من قوهلم. على احلاء
 . به اليد وغريهالُسغ ألنه ت؛بذلك

*** 
 ليلة المْزَدِلَفة: وقولهم

ة، ألا منـزلة وقُربة، قال فة مزدلفلسميت املزد: قال أبو العباس: قال أبو بكر
 :)٣( قال العجاج.فلما رأوا العذاب قُربة: ، أراد)٢( فَلَما رأَوه زلْفَةً: اهللا عز وجل

 سماوة اهلالِل حـىت احقـوقفـا  طَـي الليايل زلَفـاً فـزلفـا
 :)٤(وقال ابن جرموز

أتـيت علـيا بـرأس الزبـري
ـَر بالنـار قبـل العيـان شفب 

ـُّ  زلفـهأبغـي لـديـه بـه ال
 ة ذي التحـفَهوبئسـت بشـار

، أراد بطريف )٥(وأَِقِم الصالةَ طَرفَِي النهاِر وزلَفًا من اللَّيِل: وقال اهللا تعاىل
أراد ا املغرب والعشاء والفجر، فسمى هؤالء : الظهر والعصر، وزلفا من الليل: النهار

   :الصلوات زلفا، ألن كلَّ صالة منهن يف منـزلة، وهي قربة وجناة، قال اهللا عز وجل
ِريناآلخ ا ثَملَفْنوأَز)بنا، أي: ، أراد)٦أخربنا حممد بن . قربناهم من اهلالك: وقر

                                     
 .، مع خالف يف الرواية٣/٢٤١معجم البلدان ) ١(
 .٢٧آية : سورة امللك) ٢(
 .اعوج: فواحقوق. أعاله: ومساوة اهلالل. ٤٩٦ديوانه ) ٣(
كتاب . (قاتل الزبري بن العوام: وعمرو بن جرموز ااشعي. ١/٣٠٧، األوائل ٥٩٥التقفية ) ٤(

 ).٣١٤ - ٢/٣١٢الفتوح 
 .١١٤آية :سورة هود) ٥(
 .٦٤آية : سورة الشعراء) ٦(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥٩٦ 

حدثنا حممد : حدثنا عبد امللك بن درست، قال: حدثنا القُطَعي قال: عيسى اهلامشي قال
بن احلارث بن نوفل، ا عن إسحق بن عبد اهللا ينالرومي، عن حممد بن ثابت البنابن عمر 
وأَزلَفْنا ثَم : أنه قرأ على ابن عباس، وقرأ ابن عباس علي أُيب، فقرأ ابن عباس: عن أبيه
ِريناآلخُفقال لـه أ ،فكأنه . وأزلفنا، فيها هوادة، وأزلقنا، بالقاف، هي أشدمها: يب-
.  ذهب إىل أن أزلقنا مبعىن أهلكنا، وأن أزلفنا ال يكون هذا املعىن واضحا فيه-رمحه اهللا

: ومن الزلفة قوهلم. أزلفنا مأخوذ من التقريب، إما إىل جناء وإما إىل بالء: وغريه يقول
أنشدنا أبو . أقرب وأشد تقدما:  غريه، أيمنـزلة فالن أزلف عند أخيه من منـزلةُ

 :العباس لبعض الشعراء
اغتنم ركعتني زلفـى إىل اللـ
وإذا ما مهمت بـاخلوض يف البا
 والتزام السـكوت أفضـل من

سترحياا مـه إذا كنـت فـارغً 
طل فـاجعل مكـانتسـبيحاه 

طـٍق وإن كنتفصيحا باملقاِلن  
*** 

 تعاَل يا رجُل: وقولهم
رتفع، مث أكثروا ا: تفاعل من العلو، أي: أصل، تعال: قال الفراء: قال أبو بكر

استعماله، حىت جعلوه مبنـزلة أقبل، فصار الرجل يقول، وهو يف املوضع املنخفض 
: تعاليا، وللرجال: ويقال للرجلني. أقبل: تعالَ، يريد: للذي هو على املكان املرتفع

 وإذا. تعالني: تعالَوا، بفتح الالم، وللمرأة تعالَي، بفتح الالم، وللمرأتني تعاليا، وللنسوة
 .ال أتقاضى: ال أتعاىل، على مثال: ال أفعل، قال: تعال، فأراد أن يقول: قيل للرجل

*** 
 مهما يكن من األمر فإِّني فاعل آذا وآذا: وقولهم
كُف، ): مه(معىن : ، فقال بعضهم)مهما(اختلف الناس يف تفسري : قال أبو بكر

 يف قول هؤالء ))مه((ـعل، فما يكن من األمر فإين فا: ا، فقالمث ابتدأ جمازيا ومشارطً
ما، ) نإ(، للتوكيد، كما زادوا على )ما(، اليت هي حرف الشرط )ما(منقطع من 

للتوكيد، ) ما(، فزاد )١(فَإما نذْهبن ِبك :إما تزرين أزرك، قال اهللا عز ذكره: فقالوا

                                     
 .٤١آية : سورة الزخرف) ١(



 ٥٩٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

مع بني احلروف ما ما، مرتني التفاق اللفظتني، وهم يتنكبون اجل: فثقل عليهم أن يقولوا
هاء، لتختلف اللفظتان وحيسن اجلمع بينهما ) ما(املتفقة األلفاظ، فأبدلوا من ألف 

، فاستثقلوا اجلمع بني لفظتني متفقتني، ن منم: أصله): نمهم(وكذلك . مهما: فقالوا
 :فأزالوا النون األوىل، وجعلوا اهلاء يف موضعها وبدال منها، أنشد الفراء

م أماويهمنيندِمأقاويل هذ   يف صديقه يستمع ١(ا الناس ماوي( 
مهما تأِْتنا ِبِه ِمن آيٍة لِّتسحرنا  :قال اهللا عز وجل. من يستمع يف صديقه: أراد

 :)٣(، وقال زهري)٢(ِبها
 ها على النـاس تعـلَِمـالَوإن خ  ومهما تكن عند امرئ من خليفٍة

*** 
 ى فالناَقْلذا َأهو : وقولهم

. هوذا بفتح الواو: بعض أهل احلجاز يقولون: قال السجستاين: قال أبو بكر
ألن العلماء املوثوق بعلمهم اتفقوا على أن هذا من حتريف العامة . وهذا خطأ منه

ها : ويقول االثنان. فالناى ها أنا ذا ألق: هوذا، قالوا: والعرب إذا أرادت معىن. وخطئها
 ىها أنت ذا تلق: ويقال للمخاطب. ها حنن أوالء نلقاه: ويقول الرجال. هحنن ذان نلقا
: ويقال للغائب. هنوقَلْها أنتم أوالء ت: ها أنتما ذان تلقيانه، وللجميع: فالنا، ولالثنني

ين التأنيث ويب. هاهم أوالء يلقونه: ها مها ذان يلقيانه، وللجميع: هوذا يلقاه، ولالثنني
 :)٤(ل الشاعرعلى التذكري، قا
ـلُها أنذا آموقـد اخلـلود 

 أبا امرىء القيس هل مسعت به
أدرك عمـري ومولدي حجـرا 

 هيـهات هيهات طـال ذا عمرا
: ، أراد)٥(ها أَنتم أُوالِء تِحبونهم :وقال اهللا عز وجل وهو أصدق قيال

                                     
 .٤٥بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ١(
 .١٣٢آية : سورة األعراف) ٢(
 .٣٢ ديوانه )٣(
 .٩، واملعمرون ١٥٩ربيع بن ضبيع الفزاري يف نوادر أيب زيد ) ٤(
 .١١٩آية : سورة آل عمران) ٥(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٥٩٨ 

 :)١(توقال أمية بن أيب الصل. هؤالء أنتم، ففصل لذلك املعىن
لبهــأنـذا لـديـكمــا  ـيكــماــيكمــا لب 

ها أنا ذا : إذا قربوا اخلرب، فتأويل قول القائل) ذا(و ) ها( بني وإمنا جيعلون املكىن
 .قد قَرب لقائي إياه:  فالناىألق

*** 
 ا ِغيلًة فالًن فالُنَلَتَق: وقولهم

 الشر إليه، والقتل من حيث ال إيصال: الغيلة معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر
قد قتله غيلة، إذا قتله من حيث ال يعلم، وقد : يقال: قال أبو العباس. يعلم وال يشعر

قد غال فالنا كذا : ويقال. إذا قتله من حيث يراه، وهو غار غافل غري مستعد: فتك به
 : بياوكذا، إذا وصل إليه منه شر، قال الشمردل بن شريك الريبوعي يرثي أخاه أُ

اهلجِرفأصبح بيت قد حال دون وغال امرًء  هخا ما كان تهى غوائلُش 
إذا فعل به . قد اغتاله: ويقال.  وصل إليه الشر من حيث ال يعلم فيستعد:أي

 :ذلك، قال الشاعر
ِل   تغتـالناومـا زالت الكـأسل األو٢(وتـذهـب بـاألو( 

، )٣(ال ِفيها غَولٌ:وقال اهللا عز وجل. ولناتوصل إلينا شراً، وتعدمنا عق: أي
وإمنا مسيت الغول اليت تغول يف الفلوات غوال، ملا . الشر، وذهاب العقل: أراد بالغول

قد : إمنا مسيت غوال لتلوا، واختالف أحواهلا، يقال: توصله إىل الناس من الشر، ويقال
 :-يذكر اإلبل-ل الكميت تغولت بالقوم األرض، إذا أرم بصور خمتلفة، قا

ثٌ مداليجـُع  أرض ـم فالِقـفاف فـالكُثُب   الـ قد تغولِتش
 :)٤(وقال اآلخر

  مـا فوق التراقي مكَدحمخـدش   حلقي منهما والسعالةُهي الغولُ
*** 

                                     
 ).طبعة بغداد (٢٦٥: وهو يف شعره). طبعة دمشق(أخل به ديوانه ) ١(
 .١٦٣بال عزو يف األضداد ) ٢(
 .٤٧آية : سورة الصافات) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(



 ٥٩٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 قد َحِلَم األديم: وقولهم
 ؛ويضرب هذا مثالً. غقد تثقَّب وفسد، فما يستقيم أن يدب: معناه: قال أبو بكر

حدثنا أبو بكر العبدي، وأمحد بن : حدثين أيب قال. عند ذهاب األمر وفساده وانتشاره
بن سنان بن اساب خالد بن معاوية : حدثنا ابن األعرايب عن املفضل قال: عبيد قاال

جثْم، هو من بين جشم بن سعد بن مشس د وان بن عوف بن كعب بن عبحسعد بن ع
 : مناة، عند النعمان بن املنذر، فقال خالد يرجز مبن زيد 

 لنا وال سيـدكـم مـدحـوم  دوموا بين عثم ولن تدوموا
 .وال سيدكم مدحوم يدوم لنا: دمحه إذا دفعه، واملعىن: املدفوع، يقال: املدحوم

ـطنـا قُـرومسـراةٌ وـّا س  قـد علمت أحسـابنـا متـيم  إن
يف احلرب حني حاألدمي ِلم 

 :وقال خالد يرجز م: ، مثال األدميمِلح: فصار قوله
 مـاتريـن حلْـَعأسـتاه آم ي  إنّ لنا يـا آل عثْـِم ِعلما
 أفواه أفراس أكلن هشما

فواجر نوأ ،أنفسهن نصن يتبذَّلن، وال يخيرب أقذرة فروج أكلن : وقوله. نه
 .هن بخر: هشما، معناه

 منهم طويال يف السماء ضخما  إذا لقينا أنفَِحـياً ومخـا
 ال حيتر النازل إالّ لَطْما

ألضبط ابن اأمُّـه نفحة بنت . باحلاء. أنفحيا: وقال الفراء. عظيما مسينا: أنفحياً
جيعل قرى النازل : العطاء، فكأنه قال: ال يعطي، واحلتر: ال حيتر، معناه: وقوله. قريع
 .لطمة

                                تركتهيٍسمخري قُو س هام 
تركتهم : معناه: قال ابن األعرايب. تركتهم خري قويس سهما، مثال: فصار قولـه
: معناه: ملاّ هجوت الرؤساء صاروا أذلّة، فكيف بغريهم؟ وقال الفراء: خري األشرار، أي

وقال . رجعوا إىل احلال احلسنة: معيوقال األص. م استقاموا يل، وقد كان خالد عقر
 عند النعمان يوقال خالد يرجز باملنذر بن فدك. لينتهم وأذللتهم: معناه: أمحد بن عبيد

 : سيد بين عثميبن املنذر، وكان املنذر بن فدك
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ـِّطَعينا فـتاٍة  يفأين عينا املنـذر بن فدك  ي أمِس هِدت نق
وقال أمحد بن . عروس دى إىل زوجها: دي واهل،تزين: نقطت، معناه: قوله

 ىومع خالد أخوه، فاستعد: شبهه بالنساء لتخنيثه، وأنه ال رجلَة فيه، قال املفضل: عبيد
أبيت اللعن، أنا أركب هلم وأخي : بنو عثم عليهم النعمان بن املنذر، فقال خالد للنعمان

عوا فليعقروا بنا، فأعجب ذلك ناقة، ونكتفل، مث نتعرض هلم كما تعرضوا لنا، فإن استطا
 أما واهللا لتجدنه: قد رضينا، فقال النعمان: قد أعطاكم حبقكم، قالوا: النعمان وقال هلم
املس ِعيدى بأَلْوتفأرسلها مثالًم ،ر. 
يضرب مثال عند . قد استمر عقله وحزمه: املانع ما عنده، واملستمر: ىولْواَأل

الد وأخوه ناقتهما بكفل، وتأخر خالد إىل العجز، فاكتفل خ. الرجل يكون كذلك
ب، وتقدم أخوه إىل الكنف، وجعل كل واحد منهما يدب نوجعل وجهه من قبل الذَّ

أبيت : له فجاء خالد إىل النعمان فقال. بسيفه مما يليه، فلم خيلصوا إىل أن يعقروا ما
أترون قومه : ى جلسائه قالاللعن، قد أعطيتهم حبقهم، فعجزوا عنه، فأقبل النعمان عل

املتكرب، ويضرب هذا عند املتكرب يف : كانوا يبيعونه بأبلخ جهول، فأرسلها مثال، واألبلخ
مجع أَمة، : وآم: قال أبو بكر. له عندهم ردله ذاك، وال قَ نفسه، وال يعرف الناس

 :أنشدنا أبو العباس
يـا صاحيب أال ال حي بالوادي

ـِ ريثَأتنظُـران قليالً  تهم غفل
إالّ عبــيد وآم بــني أذواِد 

 )١( للعاديأو تعدوان فإنّ الريح
*** 

 قد تكفَّلت بالشيء: وقولهم
قد ألزمته نفسي، وأزلت عنه الضيعة والذهاب، وهو مأخوذ : معناه: قال أبو بكر
ي عن الطوس-رمحه اهللا-أخربين أيب . ِهما حيفظ الراكب من خلِف: لفْمن الِكفْل، والِك
 . الراكب من السقوط والوقوععنميجعل على ظهر البعري لي: لفْالِك: عن أيب عبيد قال
ملنفعته، قال اهللا عز وجل؛ احلظ كفاليموإمنا س  : ِن ِمنِكفْلَي ِتكُمؤي

                                     
 ).أما( اللسان للسليك بن السلكة يف) ١(
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من يشفَع شفَاعةً : وقال يف غري هذا املوضوع. حظَّني ونصيبني: ، أراد)١(رحمِتِه
: ، أراد)٢( يكُن لَّه نِصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكن لَّه ِكفْلٌ منهاحسنةً
. احلظّ، ألنه مينع من غضب اهللا، كما مينع كفل البعري الراكب من السقوط: بالكفل
رجال : ويقال. ، إذا كان ال يثبت على اخليل، وليس هو من األوللُفْرجل ِك: ويقال
 :)٣(فال، إذا كانوا كذلك، قال جريرأك

ت يف احلروب فوارسيىقلْما كنت   إذا ركبـوا وال أكفـاالـزالًع  
 .الذين ال سالح معهم: العزل

*** 
 رجل َحَلقٌي: وقولهم

الذي يف : احللقي:  عن أمحد بن عبيد قال-رمحه اهللا-أخربين أيب : قال أبو بكر
هو مأخوذ من قول : ، لكنه ينكح هو، وقالحِكنأن ي فساد ال يصل من أجله إىل ِهِركَذَ

 فربأ، ورمبا يِصقد حلق احلمار يحلَق حلَقَا، إذا أصابه داء يف قضيبه، فرمبا خ: العرب
 :  عن الطوسي عن أيب عبيد-رمحه اهللا-مات، وأنشدين أيب 

خصييـا ابن محزةَت خص   بالقوايفكىكما ي٤( مـن احللق احلمار( 
*** 

 َدَعأنجز ُحرٌّ ما َو: وقولهم
: خبار باملضي، ومعناه معين األمر باالستقبال، أيإلظاهره ظاهر ا: قال أبو بكر

حدثنا أبو بكر العبدي، وأمحد بن :  قال-رمحه اهللا-لينجز احلر ما وعده، وأخربين أيب 
يف اجلاهلية يف كان مرباع بن حنظلة : ل قالفضحدثنا ابن األعرايب عن امل: عبيد قاال

هل لك أن : اررزمن صخر بن شل بن دارم فقال له احلارث بن عمرو بن آكل املُ
ه على ناس من أهل فدلَّ. نعم:  غنيمة على أنّ يل خمسها؟ قال على يا صخركأدلَّ

. فأغار عليهم صخر بقومه، فظفر وغنم، ومأل يديه وأيدي أصحابه من الغنائم. اليمن
                                     

 .٢٨آية : سورة احلديد) ١(
 .٨٥آية : سورة النساء) ٢(
 .. .ميال إذا :  وفيه٥٩ديوانه ) ٣(
 ).حلق(بال عزو يف اللسان ) ٤(
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ويضرب . لينجز احلر ما وعد، فأرسلها مثال:  أجنز حرُّ ما وعد، أي:فقال لـه احلارث
فأراد صخر قومه على أن يعطوه .  عند املطالبة بإجناز املوعود والوفاء به؛هذا القول مثالً

شجعات، : وكان طريقهم ثنية متضايقة يقال هلا. ما جعل للحارث، فأبوا ذلك عليه
أَزمت شجعات مبا : خر حىت وقف على رأسها وقالفلما دنا القوم منها سار إليها ص

واهللا ال : فيهن، ال جيوزنَّ أحد بذمة صخر، فقال احلُمرة بن جعفر بن ثعلبة بن يربوع
فلما رأى ذلك اجليش . نعطيه من غنيمتنا شيئا، ومضى يف الثنية فحمل عليه صخر فقتله

شل بن ح أعطوه مجيعا اخلمس، ففي ذلك يقوليبن جابر ابن ضمرة بن قطن بن ر 
 :شل بن دارم

وحننم نبواعنا اجليش أن يتأو
 حبسناهم حىت أقروا حبكمنا

 واجلياد بنا جتريعلى شجعاٍت 
ياخلميس إىل صخِر أنفالُوأُد  

*** 
 اَملَن لو ُتِرك القطا: وقولهم

  تركه مما هو مؤذيضرب مثال عند الرجل يؤمر بترك ما ال يصل إىل: قال أبو بكر
وأول من قاله ِعلْباء بن احلارث أحد بين كاهل، وذلك أن احلارث ابن عمرو امللك . له

جد امرئ القيس كان فرق ولده يف قبائل من العرب، وملكهم عليهم، فكان حجر أبو 
وكان شرحبيل، وهو عم امرئ القيس هو قتيل . امرىء القيس يف بين أسد وغطفان

 بين بكر بن وائل ويف بين حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عمرو بن الكالب األول، يف
بن متيم، وكان معدي امتيم، ويف بين أسيد بن عمرو بن متيم، ويف طوائف من بين عمرو 

رأسه، ويف بين ثعلبة والنمر بن ؛ غلفاءيمكرب، وهو غلفاء، وإمنا س ألنه كان يغِلف 
 بنو رقبة، م دارم بن حنظلة، والصنائع، وهقاسط وسعد بن زيد مناة، وطوائف من بين

. وعبد اهللا على عبد القيس. ما تفرق: قوم كانوا يكونون من سدان العرب، وسدان
فلما هلك احلارث أو قُتل، وقد اختلف يف ذلك، تفرق أمر ولده . وسلمة على قيس

وتشتت، واختلفت كلمتهم ومشت الرجال بينهم وعدت بنو أسد على حجر بن 
. حلارث فقتلوه، وكان ابنه امرؤ القيس غائبا عنه، وإمنا كان يكون يف مواليه وحشمها

أما : أنه قاتلهم مبن معه، فلما كثروا عليه ورأى أم غلبوه بالكثرة قال: وذكر ابن الكليب
 .إذا كان هذا من أمركم فإين مرحتل عنكم وخمليكم وشأنكم، فوادعوه على ذلك
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ان أحد بين ثعلبة، فأدركه علباء بن احلارث أحد بين د مع قيس بن خ،ومال حجر
 ، فجعل خالد ميتنع، ومر وإيانا بشرركعييا خالد اقتل صاحبك ال يفلت فَ:  فقال،كاهل
 بقَصدة رمح مكسورة، فأخذها فطعن ا خاصرة حجر، وهو غافل، فقتله، ففي علباُء

 :)١(ذلك يقول األسدي
 خـدانـاجر يف جوار بن منية ح  وقَصدةَ علباء بن قيس بن كاهِل

فتفرق الناس، وأقبل امرؤ القيس يف مجوع من اليمن إىل بين أسد، وتقصد لعلباء، 
فلما كانت الليلة اليت يصبحهم فيها بادر أن خيربوا، فسار مسرعا، . وال يعلم الناس به

ما : ت ابنته تقولفجعل القطا ينفر من مواضعه، فيمر على علباء، وكان منكرا فجعل
 .لو تِرك القطا لنام، فأرسلها مثال: رأيت كالليلة ذات قطا، فيقول هلا علباء

 فارحتلوا، وصبحهم امرؤ القيس، فألفى بين كنانة يف ديارهم، ،ارحتلوا: مث قال
م بنو أسد، فلما عم، وهو يظن أ عنهم، وقد قتل منهم مجاعة، فَِرفأوقع هم كف

 :)٢(وقال يف ذلك
ـْر قـوم أال يـا هلف نفسي إث

وقـاههـم ببين أبيهمـمجد 
ـَريضـاًن علبـاُءـهتلوأفْ   ج

هـم كانـو الشفِّاء فلم يصابوا 
ـقَوباألشين مـا كـان الِعقاب

 )٣( صـِفر الِوطـابهنولو أدركْ
مث مضى إىل اليمن مسا، وأقبل جبموع من اليمن وربيعة، وأنشأ يت٤(قولمد(: 

كاهاليا هلف ِطئْننفسي إذ خ 
شيخي باطالتـاهللا ال يذهب 

وخـريهم قـد علمـوا مشائال

 احلُالِحــالالقـاتلني املـلك 
شيخ حسـبا ونائـاليـا خري 

حيملنـنا واألسـلَ النواهـال

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .يا هلف هند: وفيه. ١٣٨ديوانه ) ٢(
 هلك فخال جسمه من : أي،وصفر الوطاب. الذي يغص بريقه عند املوت: اجلريض) ٣(

 .روحه
: واحلالحل. يا هلف هند: والرواية.  مع خالف يف ترتيب األبيات٤١٨ و ١٣٤ديوانه ) ٤(

 .السيد الشريف
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 القوافـالرححنن جلبـنا القُ
األوائـالتسـتنفر األواخـر  

 )١( جوافالى باحلصمـاٍتمستفِر
ر٢(ا وكاهال مـالكًحـىت أُِبـي( 

عظيمة، وقتل علباء وأهل بيته، تلةًقْفأغار على بىن أسد، فقتل يف بطون منهم م 
٣(ل أعينهم بالنار، وقال يف ذلكوألبسهم الدروع والبيض حمماة، وكح(: 

ـًيـ ا نؤيهاا دار سلمى دارس
صداها وعفـا رس صـمـامه

 العصـاقـولوا لبوصاٍن عبيِد
قد قرت العينان مـن مـالك

م بن دودان إذنومـن بين غَ
حـىت تركنـاهم لدى معرٍك

 ملمومـةًجئـنا ا شـهباَء
 الدبى فهـن أرسـالٌ كمثل

ـُلْكَى ومخلُوجـةً نطعنهم س
لَّتأ يل اخلمر وكنت امـًرح

 ٍبفاليوم فاشرب غري مستحِق

بـالرمـل فاخلَبـتيِن مـن عاقِل 
السائـِل عـن منطِقواستعجمت 

غركـم باألسـِل الباسـلمـا 
ـُراً ومـن عمرٍو  ومـن كاهلط

ِليقـذف أعالهـم علـى الساِف
أرجـلهم كاخلشـب الشـائل
ـَِّة احلافـل مثـل بشـام القُل

 الناهـل مـةَا كاِظـطَأو كقَ
كَـرك ألمـيِن على نـابـل

عـن ش ا يف شـرشاغلـٍلغ 
ـً  ـِلا مـن اهللا وال واِغإمثـ

*** 
 ماء وال َآَصدَّاَء: وقولهم

ن فيك ملقنعا ولست إ: يضرب مثال عند الرجل يراد ذا القول لـه: قال أبو بكر
: حدثنا أبو بكر العبدي، وأمحد بن عبيد قاال:  قال-رمحه اهللا-وأخربين أيب . كفالن

رأى زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم : فضل قالحدثنا ابن األعرايب عن امل

                                     = 
يعين أا تسرع يف السري، : ىومستفرمات باحلص. يعين اخليل املسنة الضامرة: القرح القوافل) ١(

 . السراع: واجلوافل.  إىل فروجهاري حبوافرها، فيصىفتقرع احلص
 .من بين أسد: ومالك وكاهل. أهلك: وأبري. تستثفر: يف الديوان) ٢(
، ١٢١ - ١١٩يف ص ) ١٦(توزعت هذه األبيات يف قصيدتني من ديوانه، القصيدة ) ٣(

 .٢٥٨ - ٢٥٥يف ص ) ٥٥(والقصيدة 
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 كأنك ،واهللا إنك لتختال: بن مالك بن حنظلة ابنه لقيط بن زرارة يوما خمتاال، فقال
أصبت ابنة قيس بن خالد ذي اجلَدين الشيباين، ومائة من اإلبل من هجائن املنذر بن ماء 

 مخراً، حىت أجيء  ال يمس رأسي غُسل، وال أشربفإن هللا علي أن: السماء، فقال لقيط
 .ى يف ذلك عذرالَببابنة قيس بن خالد، ومبائة من هجائن املنذر، أو أُ

وسار حىت أتى قيسا، وكان سيد ربيعة وبيتهم، وكانت على قيس ميني ال خيطب 
أصحابه فسلم فلما أتاه لقيط وجده جالسا مع. ، ومسع بهإليه أحد عالنية إال أصابه بشر 

ما : قال. بن زرارةاأنا لقيط : من أنت؟ قال: عليه وعليهم، وخطب إليه ابنته، فقال له
ألين قد علمت أين إن أُعالنك ال أَِشنك، وأن :  عالنية؟ قاليلّمحلك على أن ختطب إ
. با وال حمروماز كرمي، ال جرم، واهللا ال تبيت عندي عُءفكُ: أُناجك ال أخدعك، قال

إين قد زوجت لقيط بن زرارة القذور بنت قيس، فاصنعيها حىت : رسل إىل أم اجلاريةمث أ
يبيت ا، ففعلت وساق عنه قيس، وابتىن لقيط ا، وأقام فيهم ما شاء اهللا أن يقيم، مث 
احتمل بأهله إىل املنذر بن ماء السماء فذكرله ما قال أبوه، فأعطاه مائة من هجائنه، 

 ملا أراد أن يرحتل اوزعموا أن لقيطً.  من هجائن املنذرةنة قيس، ومبائفانصرف إىل أبيه باب
ه ويوصيين، ففعلت، وأوصاها عد عليه وأومسلَّآتى أيب فأُ: بابنة قيس إىل أهله قالت

ا، وليكن أطيب طيبك املاء، واعلمي أن  يكن لك عبدله أمةً أي بنية كوين: فقال
يوشك أن يقتل أو ميوت، فإذا كان ذلك فال زوجك فارس من فرسان مضر، وأنه 

 .فحملها إىل أهله. ختمشي وجهك، وال حتلقي شعرك
، ايا بين عبد اهللا أوصيكم بالغرائب شر: فلما أصيب احتملت إىل أهلها، وقالت

فواهللا ما رأيت مثل لقيط، مل يخمش عليه وجه، ومل يحلق عليه رأس، ولوال أين غريبة 
لفعلتفخمشت وحلقت  .وتزوجها رجل من قومها، فجعل يسمها تذكر لقطيا ع
شيء رأيته من لقيط أحسن يف عينك؟ قال: ر، فقال هلاِثكْوت ٍن: تأيجخرج يف يوم د ،

بوقد تطيوشرب، وص ،رة، عح الدماء والطيب، فضممته ضمضالبقر، فأتاين وبه ن 
 . يومئذ كان أحسن من لقيٍطا فما رأيت منظر أين كنت متُّ مثَّة،ه مشَّة، فوددتتمومشْ

فسكت، حىت إذا كان يوم دٍنجتطيب، وشرب، وركب، وص رالبقر، ع 
أنا أحسن أم : وجاءها وبه نضح الدماء والطيب وريح اخلمر، فضمته إليها، فقال هلا

اء بئر ليس يف األرض م: وصداء: قال. فأرسلتها مثال.  وال كصداءماُء: لقيط؟ فقالت
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أطيب من مائها، وهي مشهورة وقد ذكرا الشعراء يف أشعارها، قال ضرار بن عتبة 
 :)١(السعدي

فإني ويامي بزينب كالـذي
يرى دون باملاء هوال وذادةَِدر  

خيالس من أحواض صداء مشربا 
 إذا جاء صاحوا قبل أن يتحببـا

 :ما قال اآلخرقبل أن ميتلئ، ك: قبل أن يتحببا، معناه: قوله
حىت إذا ما غرياه٢(ا حتبب( 
أرى :  وال كصداء، على معىنماًء: املاء يرتفع بإضمار هذا، وجيوز: قال أبو بكر

 :)٣(قال مجيل. ماء
 ا خمبـوالقـويل حمبِك هـائًم  فبعثت جارييت فقلت هلا اذهيب

 :وقال اآلخر. هذا حمبك: أراد
 )٤(مسعنا به واَألرحيب املعلَّف  أأنت اهلاليلُّ الذي كنت مرةَ

أقائما : وأما النصب فأكثر ما يستعمل مع االستفهام كقوهلم. وهذا األرحيب: أراد
. أراك ساكتا، أتكون ساكتا: والناس قد قعدوا، أساكتا والناس قد تكلّموا، على معىن

عوا يف غري االستفهامِموقد س :راكبها عها ِع اهللا، حاملَلمأراك : ، على معىن اهللالم
الذي ال امرأة له، : والعزب. الكرمي: واحدها ِهجان، واهلجان أيضا: واهلجائن. راكبها

 يف )٥(قال ذو الرمة. يرجل أعزب، وهو قليل رد: ومن العرب من يقول. واألنثى عزبة
 :اللغة العليا

جعن م جتلو البوارقز لَهٍقرم  بـزع ـقلْمي يـَّه متقب  كـأن
 :وقال اآلخر يف اللغة الشاذة

أقبـل يف ثـويب معـافـري بني اختالط الليـل والعشـي
                                     

 .٢١أمثال العرب ) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .أخل به شعره) ٣(
 .١/٢٤هو من غري نسبة يف البحر ، وليس يف ديوانه، و٢٣٣٣نسب إىل محيد يف الصاحيب ) ٤(
عن ثور قد انقبض مما أصابه من املطر : وعن جمرمز. باتسحاال: والبوارق. ٨٧ديوانه ) ٥(

 . معربسيُّالقباء احملشو، وهو فار: البس قباء، واليلمق: ومتقيب. أبيض: والربد، وهلق
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 )١(يِغر جنـايب مجيـل الـزٍ بِهيوبصــرت بـأعـزب 
*** 

 فالن ظنين: وقولهم
: معناه متهم، من قول العرب ظننت الشيء، إذا امته، ومن قوهلم: قال أبو بكر

 :التهمة، قال الشاعر: نة، أييه الظِِّقد سبقت إل
ـهـَ  إنَّ احلماة أولعت بـالكَن  )٢( إالّ ِظنــه الكنـةُِتوأب

 :)٣(وقال الطرماح
وى ال بارك اهللا يف النوىفما للن

اجتماع باِعد منـا من حنبـهت 
مراهنِِوهـم لنـا منـها كَهم الُ 

ـّا بني أهـل الظنـائن  وجتمع من
الضعيف، وأصله ظنون، من قول : ويكون الظنني أيضا. ِظنةمجع الِّ: الظنائن

قال . وبئر ظنون، إذا كانت ال يوثق مبائها. وصل فالن ظَنون، إذا كان ضعيفا: العرب
 :)٤(الشماخ

  آنَ مطَّـرح الظُّنـونظنـونُ   أروى وصلُال يومي طُوالةَِك
ماء شروب وشريب، للذي بني امللح : افصرف عن ظنون إىل ظنني، كما قالو

 :قال الشاعر يف املعىن األول. والعذب، وناقة طعوم وطعيم، للذي بني الغثَّة والسمينة
 )٥(نِينحببِك فهـو عندي كالظَّ  وأعصي كـلَّ ذي قُرىب حلاين

*** 
 َعم من ُحْمِر النَّّيهذا أحبُّ إل: وقولهم

والنعم يف قول . كرامها وأعالها منـزلة: ااإلبل، ومحره: النعم: قال أبو بكر
تقع على اإلبل والبقر والغنم، فإذا انفردت اإلبل : بعضهم ال يقع إال على اإلبل، واألنعام

                                     = 
 .مل أقف عليها) ١(
 .هلظنإال ا: ويف ك. ٧٨بال عزو يف أضداد أيب حامت ) ٢(
 .تفرق منا:  وفيه٤٧٤ديوانه ) ٣(
 .موضع: وطوالة. ٣١٩ديوانه ) ٤(
 .١٦بال عزو يف األضداد ) ٥(
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: وقال آخرون.  وال أنعاممع، وإذا انفردت البقر والغنم مل يقل هلا ن وأنعاممعن: قيل هلا
 :العباسالنعم واألنعام مبعىن واحد، أنشدنا أبو 

 )١(ـه وتنـتجونيلْقحه قـوم   عـام نعـم حتـوونـهكلَّأ
، )٢(وإنَّ لَكُم ِفي اَألنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم مما ِفي بطُوِنِه:وقال اهللا عز وجل

عم، كما قال الشاعرفذكر اهلاء ألنه محل األنعام على معىن الن: 
ففسد يف الفضيِخهيلُبال س   ٣(وطـاب ألبان اللقاح وبرد( 

 :)٤(وقال اآلخر. وطاب لنب اللقاح: أراد
 فـإنّ الـحوادث أزرى ـا  فإن تعهـدي المـرىء ملّـةً

 :وقال اآلخر. فإنّ احلدثان أزرى ا: أراد
 )٥( ومنادح من هوًى دواٍعمدعته   رائـحأال إنّ جـرياين العشيِة

 :)٦(وقال اآلخر
  قـذاالأحسـنه ووسـالفـةً   خـدا الثقـلِني أحسـنفميةُ

 .أحسن شيء خدا، وأحسنه قذاال: أراد
*** 

 قد أآل َعِصيَدة: وقولهم
. بذَى وتج، ألا تلوإمنا مسيت العصيدة عصيدةً: قال اللغويون: قال أبو بكر

 :)٧(عصد الرجل يعصد، إذا لوى عنقه ومال للموت، قال ذو الرمة: يقال
املشبوب إذا األروعهأضحى كأن   حعلى الره السريل مما منعاِصد  

ذهب : البديع اجلمال، ومنه: الذي يروع مجاله الناظرين، واملشبوب: األروع
                                     

 .١/١٩٧، واخلزانة ١/٥٣٠لقيس بن حصني يف املقاصد النحوية ) ١(
 .٢١آية : سورة املؤمنون) ٢(
 .عصري العنب: ، والفضيخ)فضخ(األول فقط بال عزو يف اللسان ) ٣(
 . اى ألو…فإن تعهديين ويل :  وفيه١٢٠نه األعشى، ديوا) ٤(
 .املفاوز: واملنادح. ٣٠٦بال عزو يف شرح القصائد السبع ) ٥(
 .أعلى كل شيء: والقذال. صفحة العنق: ، والسالفة١٥٢١ذو الرمة، ديوانه ) ٦(
 .١١١٢ديوانه ) ٧(
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الذي : أراد به احلَدث الشاب، والِغريد: فالناشيء. إذا الناشيء الِغريد: ىويرو. مبنته
يد بغنائه أيغطرب، قال ع: ر١(نترة ي(: 

  املترنمـارِب الشعِلِفغَـِرداً ِك  وخال الذباب ا فليس ببارٍح
*** 

 هذا َآْرم فالن: وقولهم
ا، ألن اخلمر املشروبة من عنبه حتثُّ على  الكرم كرميمإمنا س: قال أبو بكر

تولَّد منه، وا هلا امسا من الكَرم، أعين الكرم الذي يالسخاء، وتأمر مبكارم األخالق، فاشتقُّ
: بن حممد قالاأخربنا أبو حممد عبد اهللا . ى كَرماسم عن أن يولذلك ى رسول اهللا 

بن مشيل عن عوف عن احدثنا النضر : حدثنا حممود بن غيالن، وهاشم بن الوليد قاال
 إنما مرال تسموا العنب الكَ((: قال رسول اهللا : ابن سريين عن أيب هريرة قال

)) املسلم، الرجلُالكَرم
حدثنا عبد اهللا : وحدثنا على بن حممد بن أيب الشوارب قال. )٢(

حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن ابن سريين عن أيب : بن عبد الوهاب احلجيب قال
: قال أبو بكر. )٣( ))ال تسموا العنب الكرم إنما الكرم، قلب املؤمن((: هريرة قال

 أصل اخلمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل املؤمن ىمس كره أن يفكأنَّ رسول اهللا 
 :)٤(قال الشاعر. أحق ذا االسم احلسن

 وفقدت راحي يف الشباب وخايل  ولقيت مـا لقيت معـد كلُّـها
ا إىل العطاء ا، سريعرحيي، إذا كان سخييف الرجل أرحيية، ورجل ِأ: ويقال

 :والبذل، قال الشاعر
 )٥(دثـان نـابـا إذا احلأخا ثقٍة  اـًحييرشـديد األسـر حيمـل أَ

 :)٦(لَة، والزرجون، أنشدنا أبو العباس أليب دهبلنة، واحلَبفُجالَ: ويقال للكرم
                                     

 .هزجا..  وفيه افترى الذباب ١٩٧ديوانه ) ١(
 .٤/١٦٧النهاية ) ٢(
 .ف عليهمل أق) ٣(
 .االختيال: واخلال). روح(اجلميع بن الطماح يف اللسان ) ٤(
 .اخللق: واألسر. مل أقف عليه) ٥(
 .٧١ديوانه ) ٦(
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  بالريـحان والزرجـوننطقت  شـرجت وبيـوتأوقباب قد 
ي واحلُبلة بضم احلاء، ضرب من احلليج١(ل يف القالئد، قال الشاعرع(: 

ها يف النواضحويزين لْيوق  حر حـلُوِسالئـدـلة وسبمن ح  
خيط ينظم يف اخلرز، والكرم، يف غري هذا، : مجع سلْس، والسلس: السلوس

قال الشاعر من احلُضرب ،يهجو امرأة،لي -: 
إذا هطَبساملراغ فعر جو تطُروقً  تهاا وأطرافالتوادي كُروم  

فأخرب أا إذا حلبت اإلبل، . وهي ما تشدُّ ا أخالف الناقة: وديةالتوادي مجع ت
ِلألقت التوادي على عنقها، فاختلطت بقالئدها وحِلا، وقامت مقام احلُيهإذا مل يكن ي ،

 .هلا حلي
  فالن فالناَعَدقد َخ: وقولهم

ل قد أظهر لـه أمراً أضمر خالفه من الفساد، وما يشاك: معناه: قال أبو بكر
عأخربنا أبو . الفساد: ، واخلدعالفساد من األفعال املذمومة، وهو مأخوذ من اخلَد

 : الفاسد من الطعام وغريه، وأنشد: اخلادع عند العرب: العباس عن ابن األعرايب قال
ـوِن اللَّأبيضلذيـذاً طعـم يِق  هب الرطييقإذا الر عد٢( خ( 

ونَ اللَّه وهو ـإنَّ املُناِفِقني يخاِدع :وقول اهللا عز وجل. فسد: أي
مهاِدعخ )شاكل ملا وصفنا، أي،)٣ب اهللا :  مغييظهرون اإلميان ويضمرون الكفر، فُي

عز وجل عنهم غري الذي يظهر هلم، ألنه تعاىل يظهر هلم النعم، ويرزقهم األموال 
 به من عذاب مكَوجبه عليهم، وحواألوالد، وحيسن هلم احلال، ويغيب عنهم ما قد أ

فجازاهم مبثل فعلهم، وغيب عنهم خالف الذي أظهر هلم، كما أضمروا هم . اآلخرة
وهو خادعهم، وهو : إن معىن قوله: وقد يقال. بوا خالف الذي أظهروا وأعلنواوغي

ال  اجلزاء على الشيء باسم الشيء الذي له اجلزاء، كما قيمجمازيهم على املخادعة، فس

                                     
 ).سلس، حبل(عبد اهللا بن سليم يف اللسان ) ١(
 .٢٤لسويد بن أيب كاهل، ديوانه ) ٢(
 .١٤٢آية : سورة النساء) ٣(
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بل : ، فأخرب عن نفسه بالعجب، وهو يريد)١( بلْ عِجبت ويسخرونَ:عز وجل
جازيتهم على عجبهم من احلق، فسمى فعله باسم فعلهم، وقد أخرب عز وجل عنهم يف 

أَكَانَ ِللناِس عجًبا أَنْ أَوحينا إلَى رجٍل منهم أَنْ : غري موضع بالعجب من احلق فقال
، وحكى عنهم )٣(نهمبلْ عِجبوا أَن جاَءهم منِذر م:  وقال تعاىل،)٢( نِذِر الناسأَ

ن هذا لشيء عجاب، فسمى فعله عجبا، وليس بعجب يف احلقيقة، إذ كان إ: أم قالوا
بل : املتعجب يدهش ويتحري، واهللا عز وجل، وهو خادعهم، وهو معاقبهم، ومعىن قوله

مت ثوام وجزاءهم، فسمى املعاقبة خداعا، ألن اخلادع غالب، عجبت، بل عظَّ
 إمنا ، من الناسب ألن املتعج؛ومسى تعظيم الثواب عجبا. والغالب قادر على املعاقبة

وكذلك هؤالء . يتعجب من الشيء إذا كان يف النهاية من املعىن الذي بلغه ووصل إليه
ة من الفعل عظيمة عظم ا جزاؤهم، مسى الذين عجب اهللا عز وجل منهم ملا بلغوا غاي

حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا أمحد بن اهليثم قال. فعله عجبا على جهة التشبيه وااز
قال رسول اهللا : حدثنا الربيع ومحاد بن سلمة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال: قال
 :))كم من قوم يقادون إىل اجلنة يف السالسلعجب رب((

: وحدثين أيب قال. )٤(
:  بن علي عن األعمش عن شقيق قاللُدنحدثنا ِم: حدثنا الفراء قال: حدثنا حممد قال
أن اهللا ال يعجب من شيء، إمنا :  فقال))بل عجبت ويسخرون((: قرأت عند شريح
إنّ شرحيا شاعر يعجبه علمه، : فذكرت ذلك إلبراهيم فقال: قال. يعجب من ال يعلم

، والعرب تسمي الفعل باسم "بل عجبت ويسخرون: "م منه، وكان يقرأوعبد اهللا أعل
ا لـه يف أكثر معانيه، من ذلك قول الفعل إذا داناه من بعض وجوهه، وإن كان خمالفً

 :)٥(-يرثي املغرية بن املهلب-الصلتان 
 سـفهت ملنفذهـا أصولُ جوانِح   طعنةِلجسبقَت يداك لـه بعا

                                     
 .١٢آية : سورة الصافات) ١(
 .٢ية آ: سورة يونس) ٢(
 .٢آية : سورة ق) ٣(
 .٢/٣٨٩النهاية ) ٤(
 ).٤/١٩٢، اخلزانة ٥/٣٥٤وفيات األعيان . (هـ٨٢املغرية بن املهلب بن أيب صفرة، ت ) ٥(
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ه خروج الدم بالسفهشبوقال عدي بن . اخلفّة وشدة اإلسراع: فه، ألن الس
 :)١(زيد
مث أضحمو الدهـر الدهر يودي بالرجاِل  ا لَعب وكـذاك 

 :وقال اآلخر يصف السيف. فجعل إهالك الدهر وإفساده لعبا
م هوأبيضتبصالقميص ع ِشيعلى ظهر ِمقْالٍت سفيٍه جديلُها  و 

وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب البن . ل وحتركه بالسفهفشبه اضطراب اجلدي
مكان يصف قدرا، نصبها لألضيافح: 

 عن العظام إذا ما استحمشت غضبا  هـُلَ أرم اللحمهلا أزير يـزيـلُ
 .هذا كله معروف يف ااز واالختصار: قال أبو بكر. فشبه التهاا بالغضب

*** 
  حاشا فالنامُةَل َظالقوُم: وقولهم

أعِزلُ فالنا من وصف القوم باحلشا، : معىن حاشا يف كالم العرب: قال أبو بكر
الناحية واجلانب، قال : ومعىن احلشا يف كالمهم.  بناحية فال أُدِخلُه يف مجلتهمهوأعزلُ
 :)٢(الشاعر

 بـأي احلشا أمسى اخلليطُ املباين  يقول الذي أمسى إىل اِحلرِز أهلُه
 :)٣( النابغةوقال

  من أحِدحاشي من األقواِموال أُ  هوما أرى فاعال يف الناس يشبه
 قال عمر بن أيب ،حاشا لفالٍن، وحاشا فالناً، وحاشا فالٍن، وحشا فالن: ويقال

 :)٤(ربيعة
  هنـاك املزِبديف الفخر غَطْمطَه   النيب وآِلِهىمن رامها حـاش

                                     
 .٧/٥٠، وزاد املسري ٢/١٣٥وهو له يف األغاين . أخل به ديوانه) ١(
ن خالد يف شرح وملالك ب. ٣/٤٥يف نسبته خالف، فهو للمعطل اهلذيل يف ديوان اهلذليني ) ٢(

: واحلرز. ٣/٢٣٣، وللهذيل ربيعة بن جحدر يف مجهرة اللغة ١/٤٤٦أشعار اهلذليني 
 .املوضع احلصني

 .١٣ديوانه ) ٣(
 .ه اخلليج املزبدطغطغ.. من ذاقها :  وفيه٤٩١ديوانه ) ٤(
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 :)١(وقال اآلخر
 ِمللحـاِة والشـتِمضـناً عـن ا  حـاشـا أيب ثـروان إنّ بـه

 :وأنشد الفراء
 الُءحبوراً ال تكدرهـا الـد  حشـا رهط النيب فـإنّ منهم

حاشا فالنا، أضمر : حاشا لفالن، خفض فالنا بالالم الزائدة، ومن قال: فمن قال
حاشا : ومن قال. حاشا فعلهم فالنا: يف حاشا مرفوعا، ونصب فالنا حباشا، والتقدير

فالن، خفض فالنا بإضمار الالم لطول صحبتها حاشا، وجيوز أن خيفضه حباشا، ألن 
 فأُضيفت إىل ما بعدها، ومن العرب من ، أشبهت االسم،حاشا ملّا خلَت من الصاحب

وقد قرئ هذا احلرف يف كتاب اهللا . حاش لفالن، فيسقط األلف اليت بعد الشني: يقول
 .  ومعنامها واحد،حاشا ِللَِّه و )٢(وقُلْن حاش ِللَِّه: يعاعز وجل بالوجهني مج

 وُمُذْجرجل َم: وقولهم
املقطوع بعض اللحم وبعض : اذوم معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر

قد جذم فالن وصلَ : ويقال.  جذما، إذا قطعتههذمجذمت الشيء أِج: يقال. األعضاء
ورجل أجذم، إذا كان . ِذمت اليد جتذَم جذَما، إذا انقطعتج: ويقال. فالن، إذا قطعه
حدثنا :  قال)٣(حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال. مقطوع اليد

حدثنا : قال. )٧(، عن عيسى بن فائد)٦(، عن يزيد بن أيب زياد)٥( وابن فُضيل)٤(جرير
 القرآن مث ظَِفما من أحد ح((: قال رسول اهللا :  قال)٩( عن سعد بن عبادة)٨(فالن

                                     
 ).حشا(بن عمرو األسدي يف اللسان اسربة ) ١(
 .١/٣٤١، واحملتسب ٣٤٨السبعة :  اآليةوينظر يف قراءات هذه. ٣١آية : سورة يوسف) ٢(
 ).١١/٤٢٥ذيب التهذيب . (هـ٢٥٣يوسف بن موسى القطان، ت ) ٣(
 ). ٢/٧٦ذيب التهذيب . (هـ١٨٨جرير بن عبد احلميد بن قرط الضيب، ت ) ٤(
 )٢/٤٥٠خالصة تذهيب الكمال . (هـ١٩٥حممد بن فضيل بن غزوان، ) ٥(
 ). ٣٨٢طبقات ابن خياط . (هـ١٣٦مشي، ت يزيد بن أيب زياد القرشي اهلا) ٦(
 ).٢/٣٢٠، خالصة تذهيب الكمال ٨/٢٢٧ذيب التهذيب . (أمري الرقة) ٧(
 ). ٨/٢٢٧ذيب التهذيب . ( إنه عبادة بن الصامت:يقال) ٨(
، خالصة الكمال ٧٧٦ و٢١٦طبقات ابن خياط . (هـ١٤سعد بن عبادة اخلزرجي، ت ) ٩(

١/٣٦٩ .( 



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦١٤ 

نسيِق إال لَهأَ-ز وجلع- اهللا ي ذَجاملقطوع اليد، واحتج : األجذم: قال أبو عبيد. )١())م
 :)٢(بقول املتلمس

  لـه أخرى فأصبح أجذمابكف  هع كفِّ قاِطفهل كنت إال مثلَ
 علي بن  عن)٦( عن أيب إسحاق)٥( عن شريك)٤( حدثين يزيد)٣(وقال أبو عبيد

 . ))من نكث ببيعته لقي اهللا أجذم ليست له يد((:  عن علي رضي اهللا عنه قال)٧(ربيعة
اليد ليس : ورد على أيب عبيد قوله، وقال. لقي اهللا جمذوما: معىن احلديث: وقال ابن قتيبة

هلا ذنب يف نسيان القرآن، وإمنا يعاقب ناسي القرآن باجلذام، ألن القرآن كان يدفع عن 
 أصابه الداء الذي يفسد مجيع جسده، لتكون العقوبة ، جسده العاهات، فلما نسيهمجيع

على حسب الذنب، كما عوقب اللسان بالقطع، وكما عوقب اخلطباء املذمومون 
وقول أيب عبيد هو الصواب . وغري هذا مما يطول تعديده. بتقريض الشفاه يف النار

:  فيه األجذمرسدهن احلديث الذي فُأح: عندي، وقول ابن قتيبة خطأ من ثالثة أوجه
أن العقاب لو كان ال يقع إال : واحلجة الثانية. له يد، وقد تقدم ذكره الذي ليست

باجلارحة اليت باشرت املعصية، مل يعاقب الزاين بالنار يف اآلخرة، وباجللد والرجم يف 
ِلالدنيا، ألنه إذا جدظهر وكذلك إذا أحرقت ، كان غري العضو الذي باشر املعصية،ه 

 :واحلجة الثالثة. النار يديه ورجليه، أحرقتهن وهن غري مباشرات للزنا، ومثل هذا كثري
اء األجسام، حيشرون أصح: أي. )٨())اًمهحيشر الناس يوم القيامة ب :))قول النيب 

م عاهة من عمى خللود األبد، إما يف اجلنة وإما يف النار، ليستوال ذاٍم وال ج بٍصر ،
                                     

 .وهو أجذم:  وفيه٣/٤٨غريب احلديث ) ١(
 . وما كنت:  وفيه٣٢ديوانه ) ٢(
 .٣/٤٨غريب احلديث ) ٣(
 .يزيد بن هارون بن وادي، سلفت ترمجته) ٤(
، خالصة تذهيب ٤/٣٣٣ذيب التهذيب . (هـ١٧٧شريك بن عبد اهللا النخعي، ت ) ٥(

 ).١/٤٤٨الكمال 
، ٨/٦٣ذيب التهذيب . (هـ١٢٧أبو إسحاق السبيعي، وامسه عمرو بن عبد اهللا، ت ) ٦(

 ). ٢/٢٩٠خالصة تذهيب الكمال 
 ، خالصة تذهيب الكمال ٧/٣٢٠ذيب التهذيب . (علي بن ربيعة بن نضلة الواليب) ٧(

٢/٢٤٨ .( 
 ).  عراة حفاة ما...حيشر(وفيه . ١/١٦٧النهاية ) ٨(



 ٦١٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

فمن علم أن الناس حيشرون أصحاء . وقد اعترف ابن قتيبة بصحته. هذا تفسري أيب عبيد
من العاهات، كيف خيرب أن ناسي القرآن حيشر جمذوما، واجلذام من أعظم العاهات؟ 

بلقاء : فإذا احتج علينا بأن انقطاع اليد عاهة، احتججنا عليه بأن اليد يراد ا احلجة، أي
ا والعرب تسمي احلُجة يف ااز يد. أقطع احلجة، ويده يف ذاا صحيحةاهللا تعاىل 
ذهبت حبجيت : قطعت يدي ورجلي، أي: الصحيح اليد، ويقول الرجل ملخاطبه: فتقول

ما يل به متسك وثبات، قال : ما يل ذا يد ويدان، أي: ومنه قوهلم. وما أعول عليه
 :)١(عروة بن حزام

زفراِتحتم لتومـا يل بزفراِت  حى فأطقتها الضِالع يداِنشي  
*** 
 

  أجنبيٌّرجُل: وقولهم
رجل جنب : يقال. غريب، ليست بينه وبني املذكور قرابة: معناه: قال أبو بكر

عن : ما يزورنا فالن إال عن جنابة، يراد: ويقال. وجانب وأجنيب، إذا كانت هذه صفته
قال اهللا عز وجل. ده عن وطنه، لبعأجنيبُّ: وكذلك قيل للغريب. عٍدب : 
ٍبنن جِبِه ع ترصفَب)وقال عز وجل. عن بعد: ، أراد)٢ : ىباِر ِذي القُروالْج

. ، فأراد باجلنب ما وصفناه)٣(والْجاِر اجلُنِب والصاِحِب ِبالْجنِب وابِن السِبيِل
وابن . املرأة: لسفر، واآلخرأحدمها الرفيق يف ا: يف تفسريه قوالن: والصاحب باجلنب

 : الضعيف، وقال الشاعر: السبيل
  ذو القرىب وال اجلُنبحاٍد وال اجلار  ما كان يشقى ذا غري مغترٍب

 : وقال اآلخر
  جنب أو زائـرغـاٍد قـريب  مـا ضرهـا لو غدا حباجتنا

 : وقال اآلخر
رح أتيتثٌ عن عطائي جامدا   زائرا عن جنابةاثًييرفكـان ح 

                                     
 .٢٠: شعره) ١(
 .١١آية : سورة القصص) ٢(
 .٣٦آية : سورة النساء) ٣(
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*** 
  الموتهم في غمراِت: وقولهم

مسيت الغمرات غمرات، ألن أهواهلا يغمرن من يقعن : قال اللغويون: قال أبو بكر
: وواحد الغمرات.  يف كثرم وسترهم:دخل يف غمار الناس، أي: به، من ذلك قوهلم

أن جتمع بالتحريك، غَمرة، وفتحت امليم يف اجلمع، ألن سبيل فَعلَة إذا كانت امسا 
قد غمر املاء اللنب، إذا : ومن الغمرات قوهلم. نخلة ونخالت وضربة وضربات: كقوهلم

: وجيوز أن يقال. ِغمار: ويقال يف مجع الغمرة أيضا. غلب عليه، وستر أكثر صورته
 : خنلة وخنْالت، وضربة وضربات، أنشد الفراء: غمرات املوت، على لغة من يقول
ـُ  علَّ صروف الدهر أو دوالا  ماتـهادللنـنا اللمة مـن لَّي

 )١(ريح النفس من زفرااتفتس
 : )٢(لعل، قال األضبط بن قريع: علَّ معناه: قال أبو بكر

 تركع يوما والدهر قد رفعه  وال تعـاِد الفقري عـلَّك أن
  . هللا عز وجل خلضوعه؛مي الراكع راكعاختضع، س: وتركع معناه. لعلك: أراد

*** 
 قد نصْرُت فالنا: وقولهم

 .قد نفعته وأوصلت إليه خريا كأين أَحييته به: معناه: قال أبو بكر
 -ها وأحياها، أنشدين أيب بين فالن، إذا جادها وعم أرضقد نصر املطر: يقال
 :)٣(أنشدنا الطوسي للراعي:  قال-رمحه اهللا

  وانصري أرض عامِر متيٍمبالد  ا انسلخ الشهر احلرام فودعيإذ
قال . قد نصرت الرجل، إذا وصلته مبال وأغنيته: ويقال. حييها بسقيك إياهاا:أراد
من يِصر إيلَّ : يريد. ين نصره اهللامن ينصر: وقف أعرايب يسأل الناس فقال: ةأبو عبيد
ه اللَّه ِفي الدنيا من كَانَ يظُن أَن لَّن ينصر: ر قول اهللا عز وجلسوفَ. بعض ماله

                                     
 .ف عليهامل أق) ١(
 . ن الفقريال : وروايته املشهورة. ٦٠، والتمثيل واحملاضرة ٣٨٣الشعر والشعراء ) ٢(
 .٨٨: شعره) ٣(



 ٦١٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

من كان يظن أن لن يرزقه اهللا، وأن لن : تقديره:  على هذا املعىن، فقال)١( واآلِخرِة
وقال ). نم( فليصنع هذا الذي ذكره اهللا عز وجل، فجعل اهلاء عائدة على ،يتفضل عليه

  حممدا من كان يظن أن لن ينصر اُهللا: ، ومعناهااهلاء تعود على حممد : الفراء
  فليفعل هذا الذي ذكره، فلينظر أيذهب غيظه أم ال؟ ،بإظهار الدين والغلبة

*** 
 قد وقعت في حبال فالن: وقولهم

. قد وقعت فيما يعلقين به، ويضطرين إىل الكينونة يف ناحيته: معناه: قال أبو بكر
عروف، واحلبل توقعه العرب على السبب، وما يوصف الرجل بالرجل تشبيها باحلبل امل

بعهده وما : ، أراد)٢(واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميًعا وال تفَرقُوا: قال اهللا عز وجل
أَين ما ثُِقفُوا إالّ ِبحبل مّن اهللا ضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ : عز وجلوقال . يصلكم به

أال أن يعتصموا بعهد من اهللا، : رادإ، )٣(وا ِبغضٍب من اللَِّه وباُءوحبل مٍٍَِِِِِِِِِِّن الناسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 : فأضمر الفعل، وأقام احلبل مقام العهد، وقال الشاعر

ـَد حببـلها حبـالً  م تنـاول من سلَيبالًفلو ح   متـيناملَ
 : )٤(وقال اآلخر. العهد: أراد باحلبل

 هاخرى إليك حبالَ من اُألتأخذَ  ها ِحبـالُ قبيلةزوّوإذا تجـ
 -عز وجل-العهود، والسبب املذكور يف القرآن هو احلبل، مساه اهللا : أراد باحلبال

سببوصل ما، ألنه ينمتس ك به إىل األمر الذي يمُّؤهي،وكذلك األسباب املعروفة. ه : 
وصشيئا بشيءلُصِِِِِِِِِالت وأسباب ت  . 

قال اهللا عز .  بينه وبينهه وعاقد األمرِِِِوصلُ م:فالن سبب فالن، يراد به: يقال
ن ا يف لوالوصالت اليت كانوا يتواص: ، فمعناه)٥( وتقَطَّعت ِبِهم اَألسباب: ذكره

ات بينهم من أجلهاالدنيا، وتنعقد املود . 
                                     

 .١٥آية : سورة احلج) ١(
 .١٠٣آية : سورة آل عمران) ٢(
 . ١١٢آية : سورة آل عمران) ٣(
 .٢٤األعشي، ديوانه ) ٤(
 .١٦٦آية : سورة البقرة) ٥(
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*** 
  واٍشرجُل: وقولهم

الستخراجه األخبار، أحدهن أنه مسي واشيا : يف الواشي ثالثة أقوال: قال أبو بكر
فالن يستوشى اخلرب إذا كان : وتوصله إىل معرفتها وإشاعتها، من قول العرب

  : )١(يستخرجه، قال الشاعر
 حتت السنور باألعقاب واجلذَِم  يوشوهنن إذا ما آنسوا فزعا

 : وقال اآلخر. يستخرجون ما عندهن من اجلري باألعقاب واجلذم: أراد
ها ميلُوصهباء يستوشي بذي اللب
دن ـا ِصرفـا وقارعتززمهـات 

إذا الديك أعتماقرعت ا نفسي  
 مـا هـزه فتـرن أراٍكبعـوِد

قال . يسخرج:  من عنب أبيض، ويوشيترِصعىن ا اخلمر اليت ع: الصهباء
 : )٢(جندل بن الراعي

ناِدفجكبه بالر الحقندنُ  أس مه كُوبكالَِّب  يوشى  كأن 
؛ أن الواشي مسي واشيا: والقول الثاين. يستخرج ما عنده من اجلري: أي

ثوب موشى، إذا : لتحسسه األخبار، وجتويده ما ينقل من األلفاظ والكالم، من قوهلم
نا مبا فيه من النقوش وغريها، وإمنا مسي الوشي من الثياب وشيهلذه العلة؛اكان حمس  .

 ألنه جيعل نفسه عالمة للوصف بالقبيح، فأخذه ؛واشي مسي واشياأن ال: والقول الثالث
، )٣( ِشيةَ ِفيهاالَ: قال اهللا عز وجل. وشيت الثوب، إذا جعلته عالمة مبا أصنعه فيه: من
 :)٤(وقال النابغة. ال عالمة فيها، وال لون خيالف لون سائر جلدها: معناه
 طاوي املصري كسيف الصيقَِل الفَِرِد  وحش وجرة موِشى أكاِرعهمن 

قد وشى يشي وشيا، إذا : ويقال. املُعلَم مبا فيه من األلوان املختلفة: ىأراد باملوِش

                                     
ما عمل من : والسنور. إذا ما نام فزع: ، وفيه١/٢٠٣ن اهلذليني ساعدة بن جؤية، ديوا) ١(

 . السياط: واجلذم. حلق احلديد من درع أو مغفر
 .املهماز: والكالب. الربذون: والكودن). وشي(اللسان ) ٢(
 .٧١آية : سورة البقرة) ٣(
 . املعى: واملصري. ٧ديوانه ) ٤(



 ٦١٩ الزاهر يف معاين كلمات الناس

فهو واش من قوم و ،ممن١(اة وواشني، قال كثريش(: 
إنْ واٍش و فيا عزاين عندكمش
  بعزة عندناكما لو وشى واٍش

فـال تكْرميه أن تقويل له مهال 
 لقلنا تزحزح ال قريبا وال سهال

 :)٢(وقال النابغة
 ريبةًكحلفت فلم أترك لنفِس

لِّغقد ب لئن كنتعين خيانةًت  
 مذْهبوليس وراء اهللا للمرِء 

  الواشي أَغَش وأكذبكلغِبملُ
 :)٣(وقال اآلخر

إن الوشاة كثري إن أطعتها  مـمال يرقبون بنا إالً وال ِذم 
 : وقال اآلخر

ق الواشون بيين وبينها  هالقد فرت بذاك الوصل عيين وعينفقر 
*** 

 قد استكان الرجل: وقولهم
فَما استكَانوا ِلربِهم : ، قال اهللا عز وجللَّقد خضع وذَ: معناه: قال أبو بكر
 :، وقال الشاعر)٤(وما يتضرعونَ

تمِبفـاِر  ولن تراين خبري  ال أستكني إذا ما أزمة أَزاللَّب ه 
أنه استفعلوا، من كان يكون أصله : أحدمها: ويف اشتقاقه قوالن: قال أبو بكر

استكونوا، فخعلت الواو ألفا النفتاح ما قبلها وحتركها لَوت فتحة الواو إىل الكاف، وج
أن استكان افتعل من : والقول اآلخر. استقام، وأصله استقوم: يف األصل كما قالوا

: السكون، ألن من صفة اخلاضع تقليل الكالم، فكان أصل احلرف على هذا اجلواب
لَِصاستكن الرجل، فون العرب رمبا وصلت الضمة بالواو، أل فتحة الكاف باأللف، ت

 وصلهم الضمة بالواو ما أنشدنا أبو العباس، عن نوالفتحة باأللف، والكسرة بالياء، فِم

                                     
 . دنابودك عن.  له أهال...:  وفيه٣٨٢ديوانه ) ١(
 .٧٧-٧٦ديوانه ) ٢(
 .٣٩٦بال عزو يف األضداد ) ٣(
 .٧٦آية : سورة املؤمنون) ٤(



 ٦٢٠

 : عن الفراءسلمة
 فاهنض فشد املئزر املعقودا  لو أنَّ عمرا هم أن يرقُودا

أنشدنا :  قال-رمحه اهللا-وأنشدنا أيب . أن يرقد، فوصل ضمة القاف بالواو: أراد
 :الرستمي

اهللا يعـلم أنـا يف تـلفُّـتنا
  حيثما يثين اهلوى بصريوأنين

 وريـوم الفـراق إىل إخواننا ص
 ورـُو فأَنظـمن حيثما سلكوا أدن

أنشدنا :  قال- رمحه اهللا-وأنشدين أيب. فأنظر، فوصل الضمة بالواو: أراد
 : الرستمي

  كالشـن البالْأصبـحت  ال عهـد يل بِنـيضـالْ
 : وقال اآلخر. بنضال، فوصل كسر النون بالياء: أراد

 يا ناقيت ما جلِْت من جمـاِل  كاِلقلت وقد جرت على الكل
:  قال- رمحه اهللا-وأنشدين أيب. على الكلكل، فوصل فتحة الكاف باأللف: أراد

 :أنشدنا الرستمي
 ِشيمعلى عجل مين أطأطىُء   كأين بفتخاء اجلناحني لقْوٍة

 : )١(وقال عنترة. ِشمايل، فوصل الكسرة بالياء: أراد
ـّافـٍة مثـل الفنيق املكْدِم  سرٍة جينباع من ِذفْرى غضوٍب  زي

ووزن ينباع على . هذا قول أكثر أهل اللغة. ينبع، فوصل فتحة الباء باأللف: أراد
ينفعل من باع : ينباع:  قال يل أمحد بن عبيد-رمحه اهللا-وقال يل أيب . يفعل: هذا

رق الناقة، وأنه وإمنا يصف الشاعر عِ: يبوع، إذا جرى جريا لينا، وتثىن وتلوى، قال
 . ارت الواو ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلهاصع، فأصله ينبوع، فيتلوى من هذا املوض

*** 
 فالن يتبجَّح بكذا وآذا: وقولهم

 نفسه، إذا تحجوب. ع، وهو يتفعل من بجحم ويترفَّيتعظَّ: معناه: قال أبو بكر
زوجي أبو : أن املرأة احلادية عشرة قالت((: )٢(ويف حديث أم زرع. عظمت وارتفعت

                                     
. وزيافة. طويلة: أصل القفا واألذن، وجسرة: والذفري. املقرم.. حرة:  وفيه٢٠٤ديوانه ) ١(

 . الغليظ:واملكدم. الفحل من اإلبل: والفنيق. مسرعة
 وشرح ٥٤ -٣/٤٨مشروحا يف الفائق ينظر احلديث : هي أم زرع بنت أكهل بن ساعد) ٢(

= 
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 ٦٢١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 ومأل من شحم عضدي، وجبحين، فبجحت ينّأَناس من حلي أذ: فما أبو زرعزرع، 
 :)١(عظمين، ورفع من قدري، فعظمت عندي نفسي، قال الشاعر: أي . )) إلّي نفسي

 إليك ولكنـا بقربـاك نبجـح  وما الفقر من أرض العشرية ساقنا
 .تعظَّمنفخر ون: أي

                                     = 
 .٢٢٢-١٥/٢١٢النووي لصحيح مسلم 

، من قصيدة تعداد أبياا سبعة ومخسون بيتا يف ٣/١٤٥الراعي النمريي يف منتهى الطلب ) ١(
 : مدح بشر بن مروان ومطلعها

 نعم الت هنا إن قلبك ِمتيح أيف أثر األظعان عينك تلمح
 . عوقد أخل به شعره املطبو
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 ُصرجل َأْوقََ: وقولهم
 بتقصريها ترِسالقصري العنق مائلها، الذي كأن عنقه كُ: األوقص: قال أبو بكر

قد وقص فالن، إذا : عن أعناق الناس، أُخذ من الوقص، وهو الكسر، من ذلك قوهلم
أن رجال كان واقفا معه ((: ومنه حديث رسول اهللا . ت عنقهسقط من دابته، فاندقَّ

)) به ناقته يف خلاقيق جرذان فماتتصقَوفَ
أنه ((: ومنه حديث علي رضي اهللا عنه. )١(
ية أثالثاقضى يف القارصة والقاِمصة والواِقصة بالد((

وفسر أن ثالث جوار كن . )٢(
يلعنب، فركبت واحدة منهن واحدة، فقرصت الثالثة املركوبة، فقمصت، فسقطت 

ثلثا على املركوبة، وثلثا على : الدية أثالثاالراكبة، فاندقت عنقها، فماتت، فجعل 
 )٣(وقال ابن مقبل. القارصة، وأسقط ثلث الراكبة، ألا أعانت على نفسها بركوا

 : يذكر ناقة
 ربت حيـاة النار للمتنوِرـَكَ  فبعثتها نِقص املقاِصر بعـدها
 . ليل وظلمتههو من اختالط ال: )٤(وقال أبو عبيد. املقاصر من قصر العشي

*** 
 راَيال أراني اهللا بك غَِ: وقولهم

ع والعنب وما طَمن تغري احلال، وهو اسم واحد مبنـزلة الن: ريالِغ: قال أبو بكر
 :  وجيوز أن يكون مجعا واحدته ِغرية، قال بعض بين كنانة،أشبههما

 )٥( الِغير اهللا يلـقومـن يكـفِر   املـزيدفمن يشكر اهللا يلـقَِ
من . غري، ألا تغري من القود إىل الرضا ا، فسميت غريا لذلك: ويقال للدية

ود، فقال لـه رسول قَله محيم، فطالب بالَ أن رجال قُتل((: ىروذلك احلديث الذي ي
أن امرأة ((: ومن ذلك حديث عمر وعبد اهللا بن مسعود. )٦( ))أال تقبل الِغير؟: اهللا 

                                     
 .٤/٧٤ والفائق ١/٩٥غريب احلديث ) ١(
 .١/٩٦غريب احلديث ) ٢(
 .١٢٦ديوانه ) ٣(
 .أبو عبيدة، وهو خطأ، صوابه من ك، ل: ويف األصل. ١/٩٧غريب احلديث ) ٤(
 . بال عزو) غري(عجزه فقط يف اللسان ) ٥(
 .١/١٦٨غريب احلديث ) ٦(
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ا، وأقام بعضهم على املطالبة بالقَود، فأراد عمر أن يقيد من مل قُتلت، فعفا بعض أوليائه
لو غيرت بالدية كان يف ذلك وفاء ملن مل يعف، وكنت قد : يعف، فقال له عبد اهللا

أمتمت للعايف عفوفقال عمره ، :فيِلئَ علما كُن١( )) م( .  
لتعظيم، كما قال  الوعاء، وهذا التصغري معناه ا:تصغري الكنف، وهو: فالكنيف

 : )٢(لبيد
 ة تصفَر منـها األنـاملُهيِيدو  وكل أناس سوف تدخل بينهم
 :)٣(وقال أبو حممد الفقعسي. فصغر الداهية، تعظيما هلا
الوامض قيرملُ أسقاك البيا ح  الغـادية الفضاِفض ميوالـد 

 : ة ألن الِغري الديةج ح)٤(وقال اآلخر. ر الربق على جهة التعظيم لهصغف
  مل تقبلوا الِغريا إنْـةَبين أميم  كُملَنجذَعن بـأيدينا أنـوفَ

وقال . أغيار: اسم واحد مذكر، ومجعه: الغري: )٥(قال الكسائي. يةالد: ريغأراد باِل
 . الِغري مجع ِغرية: أبو عمرو

*** 
 َةوَرقد استعمل النُّ: وقولهم

. ، وهي مأخوذة من النورهورة ألا تنري اجلسد وتبيضرة مسيت نالنو: قال أبو بكر
 . لبياضه وحسنها ؛وكذلك نور النبات، مسي نورا
 يصف بقرة )٦(قال لبيد.  ألا آلة ما يضيء وينري من السراج؛ومسيت املنارة منارة

 : بيضاء
 اه سلَّ نظامريحة البكجماِن  ةًوتضيء يف وجه الظالم منري

 من خيطها وسقطت من بني تانسلَّ: سل نظامها، معناه: وقوله.  اللؤلؤة:مانةاجل
                                     

 .١/١٦٩غريب احلديث ) ١(
 .٢٥٦ديوانه ) ٢(
 .٤/١٨٨األول فقط بال عزو يف مقاييس اللغة ) ٣(
 . ١/١٦٩ديث بعض بين عذرة يف غريب احل) ٤(
 .١/١٦٩غريب احلديث ) ٥(
 .٣٠٩ديوانه ) ٦(
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 : )١(وقال طرفة. اللؤلؤ فكان ذلك أبني لضوئها
وتبسم عن أملي كأنَّ منوالرمل ِد  ار ختلَّل حرعصيِد له ن 

أراد باملنور النبات الذي قد ظهر نوره، ونورهون هزهرة األبيض من: ارهو. 
*** 

  أرملُةامرأُة: وقولهم
 لذهاب زادها وفقدها ؛األرملة اليت مات عنها زوجها، مسيت أرملة: قال أبو بكر

. قد أرمل الرجل، إذا ذهب زاده: من قول العرب.  ومن كان عيشها صاحلا به،كاسبها
 : )٢(وكذلك أقتر وأنفض وأقوى، أنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب البن حمكان

ومرملو الزاد معمن كا   حباجتهمينذما أو يقي حسبان يرهب  
ا ا وخبًز وأصحابه طلبوا منها حلًمأن رسول اهللا ((: )٣(ويف حديث أم معبد

ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مِمرلنيم ملون رفامل. )٤())نيِتش
. اء، والشتاء عند العرب وقت اجلدبقد مضى تفسريهم، واملشتون الداخلون يف الشت

 : )٥(قال الشاعر
 جتنب جـار بيتـهم الشتاُء  إذا نـزل الشتاء جبـار قوٍم

وال يقال للرجل إذا ماتت .  لكرمهم وأفضاهلم عليه؛جماورهم يأمن اجلدب: أي
 وقلة من الكالم، ألن الرجل ال يذهب زاده مبوت امرأته إذ ذأرمل، إال يف شذو: امرأته
ة عليه، وهو قيم عليها تلزمه عيلولتها ومؤونتها واإلنفاق عليها، وال يلزمها  تكن قيممل

إذا قال الرجل قد أوصيت مبايل لألرامل وأوصي مبايل : وقال ابن قتيبة. شيء من ذلك
ي منه الرجال الذين مات أزواجهم والنساء الاليت مات أزواجهن، ألنه طَِعلألرامل، أُ

                                     
 .أكرمه وأحسنه: وحر الرمل. ٩ديوانه ) ١(
 . ١٥٦٥) م(شرح ديوانه احلماسة ) ٢(
 ).١/٤٣، أمتاع األمساع ٤١٠احملرب : ينظر. (عاتكة بنت خالد اخلزاعية) ٣(
غريب احلديث البن : روهي رواية أخرى، ينظ. مرملني مسنتني: ويف األصل. ١/٩٤الفائق ) ٤(

 .١/٣١٧قتيبة 
 .١٠٢احلطيئة، ديوانه ) ٥(
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) ٢(حدثنا وكيع:  قال)١(هوقال حدثنا إسحاق بن راهوي. امرأة أرملةرجل أرمل و: يقال

 لألرامل من بين ه عن الشعيب يف رجل أوصى مبال)٤( عن طلحة األعلم)٣(عن سفيان
))مره حنيفة خرج من كَن منه مىطَعي((: حنيفة قال

 : وأنشدنا غري وكيع:  قال إسحاق)٥(
 )٦(كِر الذَّ حلاجة هذا األرمِلنمفَ   حاجتهاتيألرامل قد قضاهذي 

 : وأنشد ابن قتيبة
أ أن أحبصطاد ضبا س٧( أرمالرعى الربيع والشتاَء  بالح( 

 وإذا مل تكن له أنثى ومل يسفد كثر ،متناه أرمل ألنه إذا سفد قل شحمه: قال
. ةدلْ كَ يف أرٍضنني ِعضب أعور: متن، فقال: قيل ألعرايب: قال الرقاشي: وقال. شحمه

وقول ابن قتيبة يف هذا : قال أبو بكر. فتمناه أعور لقلَّة تلفته، ومتناه عنينا لكثرة شحمه
غري صحيح، ألن الرجل ال يوصف بأرمل إال يف الشذوذ، وهذا الكالم على لُمح 
أوصي : لو قال رجل: األعرف واألشهر أوىل، وقد نقض ابن قتيبة هذا على نفسه فقال

أوصي مبايل : ن بين فالن، مل يعط الغلمان منه شيئا، كذلك لو قالمبايل للجواري م
للغلمان من بين فالن مل يعط اجلواري منه شيئا وإن كانت اجلارية يقال هلا غالمة، ألن 

فشذوذ األرامل : قال أبو بكر.  وال حيمل الكالم على الشذوذ،قوهلم للجارية غالمة شاذ
 وقد مسع يف الغالمة من . اجلارية ا كشذوذ الغالمة يف وصف،يف وصف الرجل

أوصي مبايل للكهول من بين فالن مل : وكذلك لو قال. األبيات أكثر مما مسع يف األرمل
وكذلك لو .  لشذوذ هذا القول؛كهلة: يعط النساء منه شيئا وإن كانت املرأة يقال هلا

                                     
، خالصة ١/٢١٦ذيب التهذيب . (هـ٢٣٨ت . هإسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهوي) ١(

 ).١/٦٩تذهيب الكمال 
، مشاهري علماء ٤٠٠طبقات ابن خياط . (هـ١٩٦وكيع بن اجلراح الكويف احلافظ، ت ) ٢(

 ). ١٧٣األمصار 
 .يان الثوري، سلفت ترمجتههو سف) ٣(
 هو الذي روى عن الشعيب فيمن امسه طلحة كما يف ذيب ،طلحة بن عمرو القناد) ٤(

 .  األعلمهومل أجد من لقب. ٥/٢٤التهذيب 
 .مل أقف عليه) ٥(
 . ١٠٨١جلرير، ديوانه ) ٦(
 ). رمل( واللسان ٢٣٠بال عزو يف حلن العوام ) ٧(
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: لعجوز يقال هلاإن كانت اوأوصي مبايل للشيوخ منهم، مل يعط العجائز منه شيئا : قال
 : قال الشاعر. شيخة، ألن هذا القول قليل، واألشهر واألعرف سواه

 )١( وغالمةىرتش ي غالٍمهووج  ار عامـا كان أكثر هالكًأفلم 
 : وقال اآلخر

كـأن مل ترى قبلي أسريا ميانيا   عبشيمةةُوتضحـك مين شيخ 
الذاهب : ه، ألنه أراد باألرملوأما البيت الذي أنشده ابن قتيبة فال حجة له في

وال حجة له أيضا يف البيت اآلخر، ألن . فمن حلاجة هذا الفقري الذكر: الزاد الفقري، أي
 الربيع والشتاء ىرع: األرمل ليس من صفة الضب، إمنا هو من صفة الشتاء، معناه

طع من  نصبه على الق،املذهب أزواد الناس، فلما أسقط األلف والالم منه: األرمل، أي
 .  لتنكريه وتعريف الشتاء؛الشتاء

*** 
  وإالْتَمْع فبها وِن ما أريُدإن فعلَت: وقولهم

 فاستعمل رأيك
 عن الوثيقة ومل يتقدم هلا فبها، فبالوثيقة أخذت، فكىن: معىن قوهلم: قال أبو بكر

 حىت : أراد)٢(حتى توارت ِبالِْحجاِب:  لوضوح معناها، قال اهللا عز وجل؛ذكر
إن ((:   لعلي رضي اهللا عنهوقال النيب . توارت الشمس، فكىن عنها ومل يتقدم ذكرها

))هاينرلك بيتا يف اجلنة وإنك لذو قَ
ذو قرين هذه األمة، فكىن عن األمة من :اراد . )٣(

 على رأسه يف اهللا عز بِرأن عليا رضي اهللا عنه ض: ومعىن احلديث. غري ذكر تقدم هلا
 ضربة ابن ملجم، : ضربة عمرو بن ود، والثانية:همان بعد ضربة، األوىل موجل ضربة
ِركما ضوأنك ذو قرين اجلنة، : معناه: ويقال.  ذو القرنني على رأسه ضربة بعد ضربةب
 : )٤(جانبيها، وقال طرفة: أي

 يِدت منها وأفْيكِدأال ليتين أفُ  على مثلها أمضي إذا قال صاحيب
                                     

 .يشتهي: ويف ك. مل أقف عليه) ١(
 .٣٢آية : سورة ص) ٢(
 .٣/٧٨غريب احلديث ) ٣(
 .٢٦ديوانه ) ٤(
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: ونعمت، معناه: وقوهلم. الة، فكىن عنها من غري ذكر تقدم هلامن هذه الف: أراد
 كالتاء يف قامت وقعدت، وال يوقف عليها وال ،ونعمت اخلصلة هي، والتاء يف نعمت

، كما يعرب ونعمةُ: تكتب باهلاء، ومن فعل ذلك لزمه أن يعرا يف الوصل ويقول
:  قال)١(د بن سفيان اجلحدريحدثنا سعي: وحدثنا حممد بن يونس قال. النعمة من النعم
 من توضأ ((: قال رسول اهللا :  قال)٣( عن قتادة عن احلسن عن مسرة)٢(حدثنا شعبة

))يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل
من توضأ يوم : فمعىن احلديث . )٤(

 على معىن ،ونعمت: وبعض الناس يقول.  ونعمت اخلصلة هي،اجلمعة فبالرخصة أخذ
 .نعمك اهللا: ء، أيالدعا

*** 
 ماَرما منع فالن الذِّ: وقولهم

وقال أمحد بن . ما يلزم اإلنسان أن حيميه: معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
ذمرت : حيضها على القيام به، يقال:  نفسه، أيرمذْا ألن اإلنسان ياًرمإمنا مسي ٍذ: عبيد

بن ا، وللجميع أذمار، قال عمرو رمِذ: ويقال للشجاع. الرجل أذمره إذا حرضته
 :)٥(كلثوم
ونوجوأوفـاهم إذا عقـدوا ميينا   حنن أمنعهم ذمـاراد 

 :)٦(وقال عنترة
ملا رأيت القوم أقبل مجعهم  ِميتذامرون كررت غري مذم 

 :)٧(وقال الفرزدق. حيض بعضهم بعضا: أي
 مارا مثَّ مـا منع الذِّجـرير  ٍبيلَ كُ علىفجر املخزياِت

                                     
 ).١/٣٨٠، خالصة تذهيب الكمال ٤/٤٠ذيب التهذيب . (هـ٢٠٥تويف ) ١(
 . هو شعبة بن احلجاج، سلفت ترمجته) ٢(
 . هو مسرة بن جندب، سلفت ترمجته) ٣(
 .٤/٣الفائق ) ٤(
 .٢٥٦ ، شرح املعلقات السبع٤٠٨شرح القصائد السبع ) ٥(
 .٢١٦ديوانه ) ٦(
 .جر:  وفيه١/٣٥٥ديوانه ) ٧(
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*** 
  الثوِبَشْرقد أخذ منه َأ: وقولهم

 إذا وقف على عيب يف ،األرش الذي يأخذه الرجل من البائع: قال أبو بكر
 ألنه سبب من أسباب اخلصومة والقتال ؛ مل يكن البائع وقفه عليه، مسي أرشا،الثوب

لقوم، إذا كان  بني اشرؤفالن ي: يقال. والتنازع، فسمي باسم الشيء الذي هو سببه
 نَّال تفسد: ك، يراد بهي بني صديقشرؤيا هذا ال ي: ويقال. يوقع بينهم الشر والفساد

املزابنة يف : والعرب قد تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان من سببه، من ذلك. بينهما
 ألن املشتري إذا صرم ،هو أن يشتري الرجل مثرة خنلته بتمر، فسمي مزابنةو: البيع
لة فقصر مثرها عما كان قدره شار البائع وخاصمه ونازعه، ولذلك ى رسول اهللا النخ
ا غرر يشتري الرجل منها ماال يدري ما هو وهي مما ؛ ملا فيها من البالء؛ عنهاوأل 

يكال ويوزن، واملكيل واملوزون إذا اشتريا مبثلهما من جنسهما مل يكن الثمر إال مثال 
ال يعرف حقيقة كيله ومبلغ  ذا اشترى التمر بالتمر فقد اشتري مامبثل ويدا بيد، وإ

. تضربه برجلها:  احلالب، أينبزالناقة ت: واشتقاق املزابنة من قول العرب. وزنه
 عن وقد ى رسول اهللا .  ألم يعملون بأيديهم وأرجلهم،والزبانية مسوا زبانية

احملاقلة اشتراء الزرع باحلنطة والزرع يف سنبله، ف. املزابنة واحملاقلة واملالمسة واملنابذة
 منه، ويقال  احلقلة أو لقطعٍة: القراح عند أهل الشام وغريهم، ويقال له أيضا:ل هوقْواحلَ
لثَيف م :ال يِبنتاحملاقلة: ازرع يل، ويقال: احقل يل، أي: ة ويقاللَقْ إال احلَةَلَقْ الب: 

 .  اكتراء األرض بالنصف والربع وأقل وأكثر:اقلةاحمل: ويقال. اكتراء األرض باحلنطة
إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع من قبل : واملنابذة أن يقول الرجل للرجل

إذا نبذت إليك : املنابذة أن يقول الرجل للرجل: ويقال. أن تنظر إليه وتدري ما هو
ست الثوب من قبل أن إذا مل: واملالمسة أن يقول الرجل للرجل. احلصاة فقد وجب البيع

إذا ملست ثويب : املالمسة أن يقول الرجل للرجل: ويقال. تنشره وتعرفه فقد وجب البيع
املزارعة بالثلث والربع وأقل وأكثر، مسيت : واملخابرة. أو ملست ثوبك فقد وجب البيع

  دفع خيرب إىل أهلها بعد أن ظفر م بالنصف، مث عصوا اهللا تعاىل ألن النيب ؛خمابرة
املخابرة : ويقال.  عن املخابرة، مث جازت قبل وبعد فحظر ذلك بنهيه ،ونكثوا

املزارعة أيضا بالنصف والربع وأكثر وأقل، : واملواكرة. ارمأخوذ من اخلبري، واخلبري األكَّ
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بيع التمر وهو أخضر مل :واملخاضرة .  هو الذي يزارع، وهو فعال من املواكرة:ارواألكَّ
يصفرا من اثنني، يشترك فيها ؛وجاءت هذه احلروف كلها على مفاعلة.  ومل حيمرأل 

 . فاعالن، فجرت جمرى املضاربة واملشامتة واملقابلة
*** 

  فالن وجُهَألْألَتَقد : وقولهم
قد حسن وأضاء فأشبه بشدة إضاءته اللؤلؤ، وتألأل تفعلل : معناه: قال أبو بكر

، فقال أصحاب )١( اجةُ كَأَنها كَوكَب دريٌّ الزج : من اللؤلؤ، قال اهللا عز وجل
الدري منسوب إىل الدر، شبه اهللا عز وجل الزجاجة يف صفائها وإضاءا : هذه القراءة

قد درأ الكوكب إذا : هو من قول العرب: ، باهلمزُءيرد: وقال الذين قرأوا. بالدر
ألآء، مزة يف :  ألالء، وجيوزجرى يف أفق السماء، والعرب تسمي الذي يصنع اللؤلؤ

 : )٢(آخر احلرف، قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات
ريا ومن بالـحبذا احلج والثُّ

 الثريايـا سليمان إن تالِق
دمـن عقائل البحر بكْةُر ر

تعقد املئزر السخمن اخلـام  

 ـخيفحال من أجلها وملقي الر
اخللود قبل اهلالِلتـلق عيـش 

مل تنـلها مثـاقـب الــآلِل
مكساِل بـاذنٍٍ علـى حقِوـز  

* * * 
 ُطَم الرجل وفي رأسه َشَطَمقد َش: وقولهم

يل لَّويقال ِل.  اختالط البياض بالسواد:الشمط معناه يف كالم العرب: قال أبو بكر
ال ق. مشيط أيضا:  به التنبطَِل إذا ختّويقال للقَ. ميطُش: إذا خالطه بياض الصبح

 : )٣(طفيل
  مقطَّعٍطي ور ديباٍجبِةنقْب  نةُو وهي جتفَوّنايب ج الذُّمشيطُ

 : وقال اآلخر

                                     
 .٣٥آية : سورة النور) ١(
 . السمني: والبادن. زار من الكشحإلمعقد ا: حلقواو. اللني:  والسخام-١١٢ديوانه ) ٢(
 .١٠٤ديوانه ) ٣(
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 )١( عانسوليدين حىت أنت أمشطُ  فإين على ما كنت تعهد بيننا
 :وأنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء

ا يف الرأس الح بهطًمما ترى شأ
 فقد أروع قلوب الغانيات بـه

ناِنيمن بعد أسود داج اللون فَ 
 )٢( بأجياد وعينانلْنحـىت مي

 الشعر فهو سلَخقد أَ: وإذا كان السواد والبياض نصفني أو شبيها ما، قيل
ملَخقال الشاعر. س : 

ِلوالرأس قد صار خيس٣(نمن البياض والسواد نصفِي   اثننيِني( 
 :وقال اآلخر

ملا رأت شيب قـذايل عيسـا
  إبليساتفَقلت وصايل واصطَ

 يـسالِِِوحـاجـيت أعقـبا خ
 )٤(صامت االثنني واخلميـساو

 :)٥(وقال املرار.  كراهية لقريب منها؛صامت هذين اليومني: أي
القةًأعأفَ   الوليد بعدما أمغام املخلس رأسك كالثُّانُن 

بيض يشبه به الشيء، شجرة هلا نور أ: الثغام مجع ثغامة، والثغامة يف قول أيب عبيد
 ويسود بعضها فتوصف باإلخالس ،الثغامة شجرة تبيض إذا أصاا احملل: وقال غريه

 :)٦(وإذا غلب البياض على السواد فهو أغثم، قال الشاعر. لذلك
أما ترى شيبا عالين أغثملَ  ههـزملَ خـدي بـه مهزمه 

*** 
  فالنيَُّةرَّفالنة ُس: وقولهم

أحدمها أا مسيت : رية سرية قوالنيف االعتالل لتسميتهم الس: بكرقال أبو 
 اجلماع، :ية من السر، والسر عند العربِلع الختاذ صاحبها إياها للنكاح، وهي فُ؛بذلك

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .عيانأو:  وروايته١/٣٩والثاين يف التبيان يف شرح الديوان ) فنن(األول بال عزو يف اللسان ) ٢(
 .مل أقف عليهما) ٣(
 .اممل أقف عليه) ٤(
 .١٦٨: شعره) ٥(
 .خالط: وهلزم. ٥٢رجل من بين فزارة يف نوادر أيب زيد ) ٦(
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وقال امرؤ . مجاعا: ، فمعناه)١(ولَِكن الَّ تواِعدوهن ِسرا: قال اهللا عز وجل
 :)٢(القيس

  السر أمثايلنِسحكربت وأن ال ي  ال زعمت بسباسة اليـوم أنينأ
 :)٣(وقال األعشي

 ولـن يسـلموها ألزهـادها  ىنفلن يطلبـوا سـرها للغـ
وإمنا . خبر عنهم أم ال يطلبون نكاحها ليستغنوا مباهلا، وال ينصرفون عنه لفقرها

مسي النكاح سرا، ألنه يفَخى ويغبيوي ستما  عن النارس، فشبه بالسر من القول، ورب
 :)٤(ا، قال الشاعرر ِس:مست العرب الزنا

وحيرِسم م عليهمرويـأكل جارهم أُ   جارنصاِع الِقف 
 : )٥(وقال العجاج. أراد بالسر الزنا

يِفإين امرؤ عن جاريت كَ
 يي سـرها غنـغّبـن توع

 قِْعـن األذى إنَّ األذى ملي
وال  الص   فال عف ِصلْمي 

 إذا قذفته وافتريت ، الرجللصيت: يقال. الالصي القاذف، وامللصي املقذوف
 :)٦(وقال رؤبة. عليه

عن أسرارها بعد الغ فعفسبني ِف ومل يضعها  ق كر وع شق 
والقول اآلخر أا مسيت سرية لسرور صاحبها ا، وهي .  الزنا:أراد باألسرار

أخربنا أبو العباس عن ابن األعرايب قال. ة من السرفعلي :هو السرور :ر عند العربالس 
ورة، رولة من السرور، وأصلها سعجيوز أن تكون السرية فُ: وقال بعضهم. بعينه

 وأبدلوا من الواو ياء وأدغموها ، فأبدلوا من الثالثة ياء،فاستثقلوا اجلمع بني ثالث راءات

                                     
 .٢٣٥آية : سورة البقرة) ١(
 .اللهو، وال شاهد فيه على هذه الرواية:  وفيه٢٨ديوانه ) ٢(
 .٥٦ديوانه ) ٣(
 .٦٢احلطيئة، ديوانه ) ٤(
 .مكروه: غين، ومقلي: يوكفُّ. ٣١٥وانه دي) ٥(
 .١٠٤ديوانه ) ٦(
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ية رّس: ويقال.  وكسروا ما قبل الياء لتصح، فصارتا ياء مشددة،عدهايف الياء اليت ب
سراري وسرار بتثقيل الياء وختفيفها، فمن ثقلها : ية، بالضم والكسر، ويف اجلمعرّوِس

 لسكوا وسكون التنوين يف الرفع واخلفض، فأما ؛أثبتها يف اخلط، ومن خففها حذفها
 فالن راريرأيت س: ط على اللغتني كلتيهما، كقوهلمباب النصب فإا ثابتة فيه يف اخل

راري رأيت الس: وكذلك مع األلف والالم تثبت يف املذهبني مجيعا كقوهلم. راريوِس
وقام السالقماري والدناسي والذَّراري واألماين: ومثلهن. راريراري ومررت بالس . 

*** 
 ِهروِجقد عدا فالن ملء ُف: وقولهم

قال أبو زيد :  عن أمحد بن عبيد قال- رمحه اهللا-أخربين أيب: قال أبو بكر
 ما بني قوائمها، : فروجها، وفروجهاجرت الدابة ملُء: العرب تقول: األنصاري

 ما بني قوائمه، : فروجه، وهيلَءجرى الفرس ِم: ويقال يف املذكر. فالفروج رفع مبلء
والعرب تسمي ما . بار والترابمن شدة إسراعه يف اجلري امتأل ما بني قوائمه بالغ: أي

 - رمحه اهللا-اء، وكذلك يسمون كل فرجة بني شيئني، أنشدين أيبو ِخ:بني القوائم
 :  يف صفة فرس)١(أنشدنا الطوسي لبشر بن أيب خازم: قال
للحـزام مبرفقـيهاسوٍفن   يسخـواء طُـد بيها الغباري 

قد : ويقال. فيسد ما بني طبييهايعين أن الفرس من شدة إسراعها يرتفع الغبار 
خوى البعري إذا جتاىف عن األرض يف ب٢(لعجاجا، قال ِهِكر(: 
 ـِسلْ م وثفنـاٍترةٍٍٍٍـَكِِركِِ   مخسـوى على مستوياتٍٍخ

. ، فرفع عجيزته وخوى أنه سئل عن صالة رسول اهللا )٣( عن الرباءىويرو
. زج مث تستعمل للرجل مبعىن الع، أصلها للمرأةأنه جتاىف عن األرض، والعجيزة: فمعناه

))إذا سجد جخى مبرفقيه عن جنبيه(( كان رسول اهللا : ويروي عن الرباء أنه قال
)٤( ،

                                     
 . طرفا الضرع: والطبيان. ٧٤ديوانه ) ١(
 . ملتقى العضد والذراع:والكركرة والثفنة. ٤٧٦ -٤٧٥ديوانه ) ٢(
 .الرباء بن عازب، سلفت ترمجته) ٣(
 .١/٢٤٢النهاية ) ٤(
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 :أنشدنا يعقوب بن السكيت: تقوس وتفتح، أنشدنا أبو شعيب قال: فمعىن جخى
 )١( عينه وجخـابروسـال غَ  اخلَجاْال خري يف الشيخ إذا ما 

 :وأنشدنا أبو العباس عن ابن األعرايب
جلخااال خري يف الشيخ إذا ما 

وكـان أكال قـاعدا وشخـا
 وأنثنت الرجل فصارت فخـا

وسـال غـرب عيـنه وخلَّـا 
اخاق البيت خيشى الدروحتت 

 )٢(ـا الغانيات أخوعـاد وصلُ
 :عناه كمعىن سال، والدخ هووخلا م.  سقط فال ينبعث وال يتحرك:جلخ معناها

 .فف وتأُ: وعاد وصل الغانيات أخا، معناه: وقوله. خ ودخد: الدخان، وفيه لغتان
*** 

  فالن الرعد أذُنْتَعِمال َس: وقولهم
 ضوء ونور يكونان : صوت السحاب، والربق:الرعد: قال اللغويون: قال أبو بكر

 :العرب تقول:  وقال أبو عبيدة. للمطرمارةًأمع السحاب، وربما كانا 
  أجشه رعد هزميجونُ

 : ة، قال الشاعرشالذي فيه حبة وج: يريدون باجلون السحاب األسود، واألجش
ّماك عليكماوال زال من نوء الس  أجش٣(فانكَ هـزمي دائـم الو( 

السحاب  ألن الرعد صوت ،واحتج بعض أهل اللغة. الرعد اسم ملك: وقال ابن عباس
ه رفذكْ: ، قال)٤(ويسبح الرعد ِبحمِدِه والْمالِئكَةُ ِمن ِخيفَِتِه: بقول اهللا عز ذكره

الرعد ملك، حيتجون : والذين قالوا.  الرعد يدل على أن الرعد ليس مبلكبعداملالئكة 
كَذْبأن اهللا عز وجل ذكر املالئكة بعد الرعد، وهو من املالئكة، كما يجلنس بعد  ار

ولَقَد آتيناك سبعا من املَثَاِني : النوع والكثري بعد القليل، قال اهللا تبارك وتعاىل
ِظيمآنَ العوالْقُر )فذكر القرآن بعد السبع، وموضع السبع من القرآن كموضع )٥ ،

                                     
 )جخا(اللسان ) ١(
 ).خدخ(األبيات عدا الثالث يف اللسان ) ٢(
 .هزمي الودق باهلطالن:  وروايته،٢٧٢للمجنون يف ديوانه ) ٣(
 .١٣آية : سورة الرعد) ٤(
 .٨٧آية : سورة احلجر) ٥(
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: لونوأصحاب احلديث وكرباء أهل العلم من الصحابة والتابعني يقو. الرعد من املالئكة
 . الرعد ملك أو صوت ملك
حدثنا سعيد بن أيب عروبة :  قال)١(حدثنا عون بن عمارة: وحدثنا حممد بن يونس قال

. سبحان ريب العظيم: الرعد صوت ملك يقول: عن قتادة عن شهر بن حوشب قال
 عن أيب )٣(أخربنا بشر بن عمارة:  قال)٢(حدثنا منجاب: وأخربنا حممد بن عثمان قال

رملك من املالئكة وهو الذي تسمعون :الرعد:  عن الضحاك عن ابن عباس قال)٤(قو 
 )٥(وحدثنا أبو جعفر التمتام.  سوط من نور يزجر به امللك السحاب:صوته، والربق

:  عن جماهد قال)٨(أخربنا احلكم:  قال)٧(حدثنا شعبة:  قال)٦(حدثنا علي بن اجلعد: قال
حدثنا عثمان بن أيب : نا أمحد بن احلسني قالوأخرب.  ملك يزجو السحاب بصوته:الرعد

 :الرعد:  عن عكرمة قال)١٠( عن عمر بن الوليد)٩(حدثنا بشر بن املفضل: شيبة قال
 اهللا بن حممد وأخربنا عرب. ملك موكل ذا السحاب يسوقه كما يسوق راعي اإلبل إبله

                                     
، خالصة ٨/١٧٣ذيب التهذيب . (هـ٢١٢ت . عون بن عمارة العبدي البصري) ١(

 ).٢/٣٠٩تذهيب الكمال 
، خالصة تذهيب ١٠/٢٩٧ذيب التهذيب . (هـ٢٣١منجاب بن احلارث التميمي، ت ) ٢(

 ).٣/٨٥الكمال 
 ).١/٤٥٥ذيب التهذيب . (بشر بن عمارة اخلثعمي) ٣(
 ).٧/٢٢٤ذيب التهذيب . (اينذعطية بن احلارث اهلم) ٤(
 .مل أقف على ترمجته) ٥(
 ).٧/٢٨٩ذيب التهذيب . (هـ٢٣. علي بن اجلعد اجلوهري، ) ٦(
 .شعبة بن احلجاج ، سلفت ترمجته) ٧(
 ).٢/٤٣٢ذيب التهذيب . (هـ١١٥ن عتيبة، ت احلكم ب) ٨(
بشر بن : ويف ك). ١/٤٥٨ذيب التهذيب . (هـ١٨٧بشر بن املفضل بن الحق، ت ) ٩(

 .الفضل، حتريف
). ٧٥٦، تبصري املنتبه ٣٧٥، املشتبه ٣/٢٣٠ميزان االعتدال . (عمر بن الوليد الشين) ١٠(

  إىل السين يف تفسري الطربي وصحف. ومل يذكره ابن حجر يف التهذيب، وهو من شرطه
١/١٥١. 
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 )٢(نا إبراهيم بن سعدحدث:  قال)١(دوحدثنا أبو داو: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: قال
كنت جالسا مع محيد بن عبد الرمحن إذ عرض شيخ يف ناحية املسجد : عن أبيه قال

 ، يف بعضع هلذا الشيخ بيين وبينك فإنه قد صحب رسول اهللا سّيا ابن أخي و: فقال
احلديث الذي تذكره يف السحاب :  فقال محيد له، فجلس بيننا،أسفاره فوسعت له

إن اهللا عز وجل ينشىء السحاب فينطق أحسن ((:  يقولل اهللا مسعت رسو: فقال
))املنطق ويضحك أحسن الضحك

فهذا . ق أن منطقه الرعد وضحكه الربر، فذك)٣(
 قال حدثنا بشري )٤(حدثنا أبو نعيم: وحدثنا حممد بن يونس قال. شاهد ألقوال اللغويني
وأخربنا أمحد بن .  املاء:الربق: ل قا)٧( عن أيب اجللد)٦( عن أيب كثري)٥(بن سلمان النهدي

حدثنا ابن إدريس عن احلسن بن الفرات : حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال: احلسني قال
كتب ابن عباس إىل ايب اجللد يسأله عن الرعد والربق، فكتب إليه أبو : عن أبيه قال

:  قال)٨( قبيصةحدثنا: وحدثنا أبو جعفر التمتام قال.  املاء: الريح، والربق:الرعد: اجللد
 عن علي )١١( عن ربيعة بن أبيض)١٠( عن ابن أشوع)٩(يلهحدثنا سفيان عن سلمة بن كُ

 مجع خمراق، وهو :واملخاريق عند العرب.  خماريق املالئكة:الربق:  قال-رضي اهللا عنه
                                     

 ).٤/١٨٢ذيب التهذيب . (هـ٢٠٣د الطيالسي، ت وسليمان بن داو) ١(
 ).١/١٢١ذيب التهذيب . ( هـ١٨٥إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، ت) ٢(
 . الرواية يف مع خالف٣/٧٥ والنهاية ٢/٣٣٣الفائق ) ٣(
 ).٤/٤٥٦يب ذيب التهذ. (هـ٢٢٩ضرار بن صرد الكويف، ت ) ٤(
، خالصة تذهيب الكمال ١/٤٦٥ذيب التهذيب ). (ال النهدي(بشري بن سلمان الكندي ) ٥(

 . واخلالصة١/١٠٣وكذا ورد يف تقريب التهذيب . سليمان: ويف ك). ١/١٣٠
 .مل أقف على ترمجته) ٦(
. ١/١٣٩، الكىن واألمساء ١/٢/٢٥٠التاريخ الكبري . (هو جيالن بن أيب فروة البصري) ٧(

وصّف إىل أيب اخللد يف الطربيح .( 
 ، ذيب التهذيب ٣/٢/١٢٦اجلرح والتعديل . (هـ٢١٥قبيصة بن عقبة الكويف، ت ) ٨(

٨/٣٤٧.( 
 ).٤/١٥٥ذيب التهذيب . (هـ١٢٣سلمة بن كهيل احلضرمي، ت ) ٩(
 ).٤/٦٧ذيب التهذيب . (هـ١٢٠سعيد بن عمرو بن أشوع، ت ) ١٠(
 .لهمل أقف على ترمجة ) ١١(
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ثوب يلفه الصبيان ويضرب به بعضهم بعضا، فشبه السوط الذي يضرب به املالئكة 
 الذي يلعب به الصبيان ويضرب به بعضهم بعضا، قال عمرو بن  باملخراق؛السحاب
 : )١(كلثوم

  بـأيـدي العبيناخمـاريق يـنا وفيهمكـأنَّ سيوفنا فَ
حدثنا سفيان عن عثمان بن : حدثنا قبيصة قال: وحدثنا أبو جعفر التمتام قال

ريك والضرب، فكأنه التح: ، فاملصع معناهٍكلَ معصالربق م:  قال)٣( عن جماهد)٢(األسود
 : )٤( بالتحريك والضرب، قال القطامي؛شبه زجر السحاب بالسوط

تراهم يصدقون من 
 وااستركُّ

 وجيتنبون منص داملصاعاق  

*** 
 أصابت القوم صاعقة: وقولهم

: وقال آخرون. الصاعقة املوت: قال مقاتل بن سليمان وغريه: قال أبو بكر
فَأَخذَتكُم الصاِعقَةُ وأَنتم : اهللا عز وجلقال .  كل عذاب مهلك:الصاعقة
هي الصواعق : صاعقة وصعقة وصاقعة، ويقال: وفيها ثالث لغات. )٥(تنظُرونَ

 :)٦(والصواقع، وقد صعق القوم وصقعوا، قال الشاعر
أعـد اهللا للشــعراء 

 مـين
 ـواِقصعي ِضخون هلـا ع

ّقابـاالر 
 : أنشدنا سلمة بن عاصم: الكرمي قالوأنشدنا إدريس بن عبد 

ترى الشح  قرد   هلازم يف رأس الفرزدق قديبزن  هت

                                     
 .٢٤٩، شرح املعلقات السبع ٣٩٧شرح القصائد السبع ) ١(
 ).٧/١٠٧ذيب التهذيب . (هـ١٥٠عثمان بن األسود بن موسى املكي، ت ) ٢(
 .١/١٥٣تفسري الطربي ) ٣(
 .وفيه يغمزون. ٣٥ديوانه ) ٤(
 .٥٥آية : سورة البقرة) ٥(
 .صواعق:  وفيه٨١٩جرير، ديوانه ) ٦(
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 )١(الصواقـع عال
 : أنشدنا سلمة: وأنشدنا إدريس أيضا قال

حيكـون باملصـقولة 
 القواطع

)٢( عن الصواقِع الربقِِِقتشـقُّ 

:  يف مجعها،شية ويقال الغ: العذاب، والصعقة:الصاعقة: وقال بعض اللغويني
 . صعقات

*** 
 ةَلَزْلقد أصابت القوم َز: وقولهم

 التخويف والتحذير، من ذلك قول :الزلزلة معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر
وقال عمران . رواذَّفو وحوّخ: رادأ، )٣( وزلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ: اهللا عز وجل
 : )٤(بن حطان

فقـد أظلَّتك أيـام هلا 
حمس 

لُهل واألهوال والوفيها الزالز 

الزلزلة مأخوذة من الزلل يف : ويقول بعضهم. الفزع: الشدة، والوهل : احلمس
 يف قلوم عوِقوا عن االستقامة وأُفُِرأم ص: قد زلزل القوم، فمعناه: الرأي، فإذا قيل
الالم الثانية زايا كراهية للجمع بني وا، فأبدلوا من للُّز: واألصل فيه. اخلوف واحلذر

ونظائر هذا كثرية قد . صرر: قد صرصر الباب إذا صوت، وأصله: الالمات، كما قالوا
زيل عن قد أزلَّ الرجل يف رأيه حىت زلَّ، وأُ: والعرب تقول. مضى بعضها أو أكثرها

 .موضعه حىت زال
*** 

 فةْجقد أصابتهم الرَّ: وقولهم
                                     = 

 .٩٢٣جلرير، ديوانه ) ١(
 )صقع(بال عزو يف اللسان ) ٢(
 .٢١٤آية : سورة البقرة) ٣(
 .١٥٠شعر اخلوارج ) ٤(
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قد رجف : يقال.  حتريك األرض:جفة معناها يف كالم العربالر: قال أبو بكر
 : الشيء إذا حترك، قال الشاعر

ى العظامالراجفات من حتن 
 ىلَالِب

 كبتني وليـس لـداء الر
١(طبيب( 

*** 
 قلين مثلهما في الثَّ: وقولهم

ثقالن، ألما كالثقل :  اجلن واإلنس، وإمنا قيل هلما:الثقالن: قال أبو بكر
ل ثِْم: قل ومجعهما أثقال، وجمرامها جمرى قول العربقل مبعىن الثَّوالثَّ. ألرض وعليهال
ل وشِِثَومبه وشه وِنبجس ونس وقتب وقِِجتكْ وِنبّل شركْ ونّحدثنا علي بن . ل شر

 عن قتادة )٣(حدثنا أبو عوانة:  قال)٢(حدثنا سهل بن بكار: حممد بن أيب الشوارب قال
:  قال- أحسبه وقع الشك يف احلديث-اءد عن أيب الدر)٤( بن عبد اهللا العصريعن خليد

عان من على األرض ِمسما ليأبتيها ملكان يناديان ود وجبإال ما طلعت الشمس قط ((
 وما ،يا أيها الناس هلموا إىل ربكم فإن ما قلَّ وكفى خري مما كثر وأهلى: إال الثقلني

يها ملكان يناديان أما ليسمعان من على األرض إال غربت الشمس قط إال وجببنبت
))فالَك تمِسمل لُفا وعجّلَل ملنفق خجّاللهم ع: الثقلني

: وقال اهللا عز وجل. )٥(
اأَثْقَالَه ضِت اَألرجروأَخ)ما فيها من كنوز الذهب والفضة، وخرج : ، فمعناه)٦

ما فيها من :  األرض أفالذ كبدها، أييقلْاملوتى بعد ذلك، ومن أشراط الساعة أن ت
الكنوز، فشّوواحد األثقال . ه ذلك بقطع الكبد إذ كانت الكبد يشتمل عليها البطنب

 ا وفلذةًذًلْأطعمين ِف: يقال.  قطعة من الكبد: فلذ، والفلذ:قل، وواحد األفالذقل وثَِث
ة من الكبد، وِحوحبةًطْ من السنام، وِشعةلْ من اللحم، وهي قطعة صغرية، وِفيةًذْز 

                                     
 ).رجف(بال عزو يف اللسان ) ١(
 ).١/٤٢٥خالصة تذهيب الكمال . (هـ٢٢٧ت ) ٢(
 ).٣/١٤٠خالصة تذهيب الكمال . (هـ١٧٦الوضاح بن عبد اهللا، ت ) ٣(
 ).٣/١٥٩ذيب التهذيب . (راو احلديث) ٤(
 .١/٢١٧ديث غريب احل) ٥(
 .٢آية : سورة الزلزلة) ٦(
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 على لُقِْث: وكانت العرب تقول للفارس الشجاع. وسائغة مبنـزلة احلذية من اللحم
 يرثي أخاه )١(بن شريكاقال الشمردل . األرض، فإذا قتل أو مات سقط بذلك عنها ثقل

ّاأبي: 
ها األرض وحلَّت به أثقالَ

 وانتهى
 ملثـواه منـها وهو عـف 

 لهمشائُ
 : ترثي أخاها صخرا)٢(نساءوقالت اخل

 من آل أبعد ابن عمرٍو
 الشريد

 حبـه األرض ـلَّت 
 أثقـاهلـا

زينت به موتاها، من : معناه: ويقال. ملا كان شجاعا سقط مبوته عنها ثقل: أي
 . احللية واحللي

وأما اإلنس فسوكذلك مست .  الستتارهم؛ إليناسهم، ومسي اجلن جنا؛ إنسااوم
وجعلُوا بينه : ئكة جنا وجنة لتواريهم عن أعني الناس، قال اهللا عز وجلالعرب املال

إالَّ إبِليس كَانَ ِمن : وقال تعاىل. وبني املالئكة: ، معناه)٣(وبين اِجلنِة نسبا
اِجلن)يف صفة سليمان )٥(ىوقال األعش. من قبيل من املالئكة يقال هلم اجلن: ، أراد)٤ 
 :-د عليهما السالمووبن دا

 وسخر من جن املالئِك
 تسعةً

ـً   ا لديه يعملون بال أجرقيام

واشتقاق اجلن من قول .  املالئكة وأضافهم إليه الختالف اللفظتني:أراد باجلن
قال . جنه، فأسقطوا األلف وعدوا الفعل: قد جن عليه الليل وأجنه، ورمبا قالوا: العرب
 : )٦(الشاعر

                                     
 .واه منها وهو عف مآكلهثمب:  وعجزه فيه،٣٠٥: شعره) ١(
 .٧٣ديواا ) ٢(
 .١٥٨آية : سورة الصافات) ٣(
 .٥٠آية : سورة الكهف) ٤(
 .٢٤٣ديوانه ) ٥(
 .جن ليله:  وفيه١٠٠١جرر، ديوانه ) ٦(
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يوّحبليه إذا الليلُلُص  
ـهجن 

 ىل جاراته بالسالمللريقـى إ 

 إذا فهم املعىن ومل ،ورمبا أوقعت العرب اجلن على اإلنس واإلنس على اجلن
  من اجلنِة والناسِِالَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر الناس: يدخله التباس، قال اهللا عز وجل

وأَنه كَانَ ِرجالٌ من اإلنِس يعوذُونَ : أيضاوقال . يف صدور جنهم وناسهم: ، أراد)١(
اِجلن ناٍل مِبِرج )فجاء قوم من اجلن : قال بعض العرب يف كالمه: وقال الفراء. )٢
 .  من اجلنأناس: من أنتم؟ فقالوا: فوقفوا فقيل هلم

*** 
 ْطال تقل له إال آذا وآذا َق: وقولهم

 ألا مبنـزلة ؛، وطاؤها ساكنةبسح: الم العربقط معناها يف ك: قال أبو بكر
: ، يراد ماقد عبد اهللا درهم وقط عبد اهللا درهم: وكذلك قد، يقال. هل وبل وأجل

حسيكفي عبد اهللا درهم، قال الشاعر:  عبد اهللا درهم، أيب : 
)٣(ِد من وجد ا أبدا قَ القلبِدقَ  بهتح من وجد ا بر القلبِدقَ

قدي : فمن خفض وأضاف احلرفني إىل نفسه قال.  باخلفضقد القلِب: ىويرو
 : )٤(قدين وقطين، قال أبو النجم: ومن نصب ما وأضاف إىل نفسه قال. وقطي

رويـًدسـالًّ  وقـال قطينامتـأل احلوض ا قد مألت 
 بطين

 : )٥(وقال اآلخر

                                     
 ٦،٥اآليتات : سورة الناس) ١(
 .٦آية : سورة اجلن) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .١٣٠ واإلنصاف ١٥٨البيتان بال عزو يف جمالس ثعلب ) ٤(
، ٣/٣٤ و ٢/٤٤٩، ومحيد األرقط يف اخلزانة ١/٣٨٧أبو خنيلة يف حتصيل عني الذهب ) ٥(

وليس يف ديوانه، ) حلد(، ومحيد بن ثور يف الصحاح ٣/١٢٤وأبو حبدلة يف شرح املفصل 
 عبد اهللا :واخلبيبان. ١٤١ما جيوز للشاعر يف الضرورة  و١/٣٨٧ومها بال عزو يف الكتاب 

 . وأخوه مصعب،بن الزبري وكنيته أبو خبيبا
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)١(ِدِحلْ بالشحيح املُليس اإلماميِد قَبيبينخلُقـدين من نصر ا

 : وقال اآلخر
  )٢(ينطْين من قتل احلسني قَطْقَ

 وينصب ا ،ن عبد اهللا درهم، فيزيد نونا على قططْقَ: ومن العرب من يقول
 . ذلك يف قد، والقياس فيهما واحدكحقطين،ومل ي:  ويضيف إىل نفسه فيقول،وخيفض

* * * 
 فالن متوان: وقولهم

 ضعيف السعي فيما يراد منه السعي فيه، من قول طُرّفَم: معناه: قال أبو بكر
وال تِنيا ِفي :  إذا ضعف وفتر، قال اهللا عز وجل،اًينين وقد وىن الرجل ي: العرب
 : ، وأنشد الفراء)٣( ِذكِْري
وزعتبكـاهلراوة أعوجي  ِتإذا ون٤( جرى وثابا الركاب( 

*** 
 ابرين في الغقد صار فضيحًة: وقولهم

 الباقي، وهو األشهر عندهم، وقد يقال أيضا :الغابر يف كالم العرب: قال أبو بكر
 : يف أعرف املعنيني)٥(غابر، قال الشاعر: للماضي

فما وىن حممفَ أن غَذْد ماإللـه مـا مضـى ومـا له   ر
 ربغَ

يف الباقني، وقال : ، أراد)٦(إالَّ عجوزا ِفي الغاِبِرين: وقال اهللا عز وجل
 : الشاعر

                                     
 .من ك) ١(
 .والبيت ساقط من ك. مل أقف عليه) ٢(
 .٤٢آية : سورة طه) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .٨العجاج، ديوانه ) ٥(
 .١٧١آية : سورة الشعراء) ٦(
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 )١(ِروال بينها أخرى الليايل الغواِب  جيمـع اهللا بينـنا أالَّخمـافةَ
 :)٢(وقال اآلخر. البواقي: أراد

بصربك ال وج تعزّك لن ترىد
 مىكأن فؤادي من تذكره احل

حمى أخرى الليايل  اِلسنام
 ِرالغواِب
 ر طاِئ احلمى يهفو به ريشوأهِل
 : وقال اآلخر، وهو حمكي عن عبد اهللا بن عباس

 وامليتـون فضيـحةُ  على أمواميزأحياؤهم خِِ
 )٣(للغـابِر

  : )٤(وقال اآلخر يف أقل املعنيني، وهو األعشي
ـه يف الزمـن مّمـن أُعض مبـا أبقـى املواسي لـه

 ِرالغـاِب
 .يف الزمن املاضي: أراد

*** 
 َكُرْي َط الطير اهللا: وقولهم

: قال أبو عبيدة.  وما نتخوفه منك،فعل اهللا وحكمه ال فعلك: معناه: قال أبو بكر
الطائر معناه : وقال الفراء. البخت:  احلظ، وهو الذي تسميه العوام:الطائر عند العرب

: ، أي)٥(وكُلَّ إنساٍن أَلْزمناه طَاِئره ِفي عنِقِه : العمل، قال اهللا عز وجل:عندهم
 مث أوقع بعد ذلك على العمل، ، البخت:فيجوز أن يكون أصله: قال أبو بكر. عمله

 -: تعين النيب -)٦(قالت رقيقة بنت أيب صيفي
                                     

 .١٢٩بال عزو يف األضداد ) ٣(
 مل أقف عليه) ٥(.
 ٠١٠٦ديوانه ) ٦ (
 
 
 .١٣آية : سورة اإلسراء) ٥(
 ).٧/٦٤٦اإلصابة . (صحابية) ٦(
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ما ِمـًنـناهللا بامليمون طائر وخِي هر من بّشرتيوما به م ضر
: ياين قالأخربنا الطوسي وابن احلكم عن اللح:  قال- رمحه اهللا-وأخربين أيب

ك، ر وطائر اهللا ال طائك اهللا ال طائر، وطائررك وطري اهللا ال طيكطري اهللا ال طري: يقال
وصباح اهللا ال صباحك وصباحال اهللاك، ومساُء اهللا ال صباح ك، ومساء اهللا  مساؤ

الرفع ف: قال أبو بكر. يقولون هذا كله إذا تطيروا من اإلنسان: قال اللحياين. مساءكال
 .حنب طائر اهللا ونريده: هذا طائر اهللا، والنصب على معىن: على معىن

*** 
 ِوْههو جالس في الَب: وقولهم

فَّة الواسعة،  الص:البهو عند العرب: قال أبو عمرو: قال األثرم: قال أبو بكر
 : )١(وأنشد لرؤبة
أجوفىه بب هومنه ِك  فاستوسعاهحتت عني أينعاناس  
. عمل فيه ما يشبه الصفَّة الواسعة: جعله ذا و، أي: ، معناهوهه بى :فقوله

العني مطر أيام : حتت عني، قال: فمن رواه. نٍي وحتت ِغنٍٍين وحتت غَي حتت ع:ىويرو
 : )٢( ما عن ميني القبلة ومشاهلا من الغيم، قال العجاج:العني: ويقال. ال يقلع

 رب الكُ السحاب واملرابيعيطَِع رج العني فَبِل من ِقى سرسارٍٍ
ومن . سحائب ينشأن يف الربيع:  واملرابيع،سحائب طويالت األعناق: العيط

غينت السماء غينا، إذا ألبسها : الغني إطباق الغيم السماء، يقال: حتت غني، قال: رواه
 : )٣(ومن ذلك قول الشاعر. الغيم وسترها
 ِنيأصـاب محـامة يف يوم غَ قـاب عيأين بني خـافيتكـ

))ستغفر اهللاأ على قليب حىت غانُإنه لي :))ومنه قول النيب 
)٤( .  

 أشجار كثرية الورق ملتفة األغصان، واحدا :نٍيالِغ: حتت غني، قال: ومن رواه

                                     
 . ٩٠ديوانه ) ١(
 .١٩ديوانه ) ٢(
 )غني(رجل من بين تغلب يف اللسان ) ٣(
 .٣/٤٠٣النهاية ) ٤(
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 :أنشد الفراء. غيناء
سي ن األعراض مي مضٍٍٍعرِل
محامه 
ـَّةأحب   إىل قليب من الديك ري

 على أفنانـه الغني ىوتضح
 تف

 )١(وباب إذا ما مال للغلق يصرف
 ُقَهبه َب: وقولهم

، وكل بياض كدر يقال رِد كَالبهق بياض:  األثرم:قال أبو احلسن: قال أبو بكر
 :)٢(ق، وأنشد لرؤبة: له

  األعبقاتاِم والقَراِبمن الس هقاكسى الشعاع األب يبل بلدٍٍ
. امللتزق: واألعبق. هو قطع من السراب: السحاب، ويقالاملنتشر من : الشعاع
ى باملوت يوم القيامة تؤي :)) قال النيب . رثَغْل وأَح وأطْدبرأ ودمأر: رِدويقال للكَ
 واملوصوف أغبس، ةُسب غُ:ة تضرب إىل الصفرة فهيغثرفإن كانت ال. )٣( )) كبشا أغثر

 .ة واملوصوف أقتممت قُ:وإن كانت تضرب إىل احلمرة فهي
*** 

  الرجلَناَمَيقد َت: وقولهم
العامة ختطئ يف معىن تيامن فتظن أنه أخذ على ميينه، وليس كذلك : قال أبو بكر

تيامن، إذا أخذ ناحية اليمن، وتشاءم إذا أخذ ناحية : معناه عند العرب، إمنا يقولون
إذا نشأت ((: قال النيب . لهالشام، ويامن إذا أخذ على ميينه، وشاءم إذا أخذ على مشا

بِرحية مث تشاءمت فتلك عيغُن دأراد )٤( )) قةي  : إذا ابتدأت السحابة من ناحية
قْالبحر مث أخذت ناحية الشام فتلك أمطار أيام ال تالكثرية، من قول اهللا : والغديقة. لع

 . )٥( اًء غَدقًام: عز وجل
قد و. الشام، وقد أمين إذا أتى اليمن، ويامن أيضاقد أشم الرجل إذا أتى : ويقال

                                     
 .٢٠٥سلف البيتان وخترجيهما ص ) ١(
 .١٠٩ديوانه ) ٢(
 .٣/٣٤٢النهاية ) ٣(
 .٥/٥١، النهاية ٣/٤٢٨الفائق ) ٤(
 .١٦آية : سورة اجلن) ٥(
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 إذا أتى جندا، سلَوقد ج. ى وامتىن إذا أتى مىننوقد أم. احنجز واحتجز إذا أتى احلجاز
 ،وقد أعمن وأعرق وأغار وأخاف وأجند. وقد نـزل إذا أتى مىن. سلْج: ويقال لنجد

))أجند من رأى حضنا((: يقال. إذا أتى العراق وعمان والغور وخيف مىن وجندا
)١( .

قد أم إذا أتى : ويقال. من رأى هذا اجلبل فقد دخل جندا: ، أي)٢(اسم جبل: وحضن
امة، وقد أجبل وأسهل إذا صار إىل اجلبل والسهل، وعايل إذا صار إىل العالية، وساحل 

د، دجلُوألوى إذا صار إىل اللوى من الرمل، وأجد إذا صار إىل ا. إذا أخذ على الساحل
 :)٣(قال الشاعر
 مـن غـاربة مـالُِش

ـرعافْم 
دِجنوعـن ميـني الـجالس املُ

 : )٤(وقال اآلخر. الذي أتى جندا: أراد باجلالس
 قل للفرزدق والسفاهةُ

 كامسها
 إن كنت تاركما أمرت ك 

 فاجلِس
 : )٥(وقال اآلخر. فأت جلسا: أي
 مـا أنت أبيين لنا يـا اسم  أم غري نـازله أمساُءازلةُأنـ

فاعله 
 : )٦(وقال اآلخر

 بـاجع العمج مما تإن املنـازلَتوافيت ملا أتـاين أـا نـزلَ
 : )١(وقال لبيد

                                     
 ).٢/٣٣٧، جممع األمثال ١/٧٨مجهرة األمثال . (وهو مثل يف معىن الداللة على الشيء) ١(
 .٦٣: اجلبال واألمكنة واملياه) ٢(
ورواية ابن األنباري هي نفس . ميني من مر به متهما وعن يسار:  وفيه١١العرجي، ديوانه ) ٣(

 .١٠١تابه اإلبل رواية األصمعي يف ك
 وفات جامع شعره أن البيت نسب أيضا إىل عمر بن عبد ؛١٤٩: عبد اهللا بن الزبري، شعره) ٤(

 ).أبو الفضل (١٩٤) توربيكه (١٤٣العزيز يف درة الغواص 
 .١٠٤عامر بن الطفيل، ديوانه ) ٥(
 .٤٤: ابن أمحر، شعره) ٦(
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فصـوائقةُ إن أمينـت فمظن القهر أو ِطمنها وحاف لخهاام
 : )٢(وقال اآلخر. أراد بأمينت صارت إىل اليمن

نيبي ار لعمري يف البالدأغَ ى ما ال ترون وذكرهروأن جاد 
وذكره لعمري غار يف : ويروى. أغار أسرع: أتى الغور، ويقال: أغار: فيقال

 : )٣(وقال اآلخر. البالد
فإن تتوا أُهمـًِجن ا د خالف

 عليكم
وإن تِمعنوا مسأُحقيب احلرِبت قِرع 

م وإذا ائْش: ، وعلى مشالهنا ِمي: وإذا أمرت الرجل أن يأخذ على ميينه قلت له
.  والبصرةفةصر إذا أتى الكوبقد كوف و: ويقال. ماَء وشنا مي: أخربت عنه قلت

 : )٤(أكاف، قال الشاعر: ويقال أيضا
أخـرب مـن القيت أين 

رمبص 
 ترى قبلي من الناس نوكاِئ 

 بصرا
*** 

 هُرِارجل َف: وقولهم
 : احلاذق، قال اهللا عز وجل: ناه يف كالم العربالفاره مع: قال أبو بكر

ا فَاِرِهنيوتياِل باِجلب ونَ ِمنِحتنوت )ومن قرأ: حاذقني، قال: معناه: قال الفراء. )٥ :
 :  احلاذق، وأنشد: املرح، والفره:الفاره: وقال أبو عبيدة. شرين بطرينأ: فرهني، أراد
أستكني إذا ما أزمة ال 

 أزمت
ولـن تراين خبري فـاره اللَّبب 

 . ال تراين مرحا بطرا: أي
                                     = 

واد : جبل، وطلخام: ع، والقهرموض: وصوائق اسم جبل باحلجاز، وحاف. ٣٠٢ديوانه ) ١(
 .أو أرض

 . وقد سلف غري مرة١٠٣، ديوانه ىاألعش) ٢(
 ).عرق: الصحاح( املمزق العبدي : أي،)عمن(العبدي يف اللسان ) ٣(
 .٨٥: ابن أمحر، شعره) ٤(
 .١٤٩آية : سورة الشعراء) ٥(
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*** 
 َمُهزَلـْقد أخذ القوم ُن: وقولهم

ما جتري عادم بأخذه مما ينـزلون عليه ويصلح عيشهم به، : معناه: قال أبو بكر
 ((:  يف بعض أحاديث االستسقاءوهو مأخوذ من النـزول، يدل على هذا قول النيب 

أنـزل علينا من املطر ما يكون سببا : أي . )١( ))ا هنكَأرضنا ساللهم أنـزل علينا يف 
كْللنبات الذي تسكن األرض به وخترب بعدمه، فالسنكَ من سمبنـزلة النـزل من ن 

وهو مبنـزلة قول العرب . زل، والفتح أكثر وأعربـَزل ونـْن: نـزل، وفيه لغتان
بخل وبخل وشغل وش٢(ران بن حطان بيت عمىويرو. لغ( : 

فيها لكل امرئ عن أهله شغل فكيف أواسيك واأليام مقبلة
، فيفتح الشني لُغش: ومن العرب من يقول. ل، وهي لغة ثالثةغش: ويروي

 قال أنشدنا - رمحه اهللا-أنشدين أيب. لخل وبخل وبخب: ويسكن الغني، وكذلك يقال
 : )٣(ابن اجلهم عن الفراء جلرير

خالءَّأل الذي يرضي اومن ذا ريدين أن نرضـى وأنت خبيلةت 
بالبلخ 

 .لخبالب: وأنشده أبو العباس عن سلمة عن الفراء
*** 

 ني األمرظَّقد َآ: وقولهم
.  إذا امتأل به،قد اكتظ املوضع باملاء: يقال. هقد مألين مهُّ: معناه: قال أبو بكر

 : )٤(وقال رؤبة
ـَّ   نلـزما أنـاسإن
 احلفاظـا

  ربيعـةُتمـِإذ سئَ 
ـَكظَاِل  ااظ

وقالت .  القتال وما ميأل القلب من غم احلرب هم:إذ ملت املكاظة، وهي: أي
                                     

 .٢/٣٨٦، النهاية ١/٣٤١الفائق ) ١(
 . شغلعن غريه :  وفيه،١٥٠شعر اخلوارج ) ٢(
 .األحباء بالبخل:  وفيه٩٤٨ديوانه ) ٣(
 ).كظظ(أخل به ديوانه، وهو يف اللسان ) ٤(
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قَرما راموا ((: قة بنت أيب صيفي بن هاشم يف خرب استسقاء عبد املطلب فوق الكعبةي 
: جيجامتأل، والثَّ: كتظفمعىن ا. )١( ))جه ِيِجحىت تفجرت السماء مبائها واكتظَّ الوادي بثَ
 )٢( وأَنـزلْنا ِمن املُعِصراِت ماًء ثَجاجا: املاء املثجوج أي املصبوب، قال اهللا تعاىل

 .ابصنم: أي
*** 

 ُه غيَظُمِظْكفالن َي: وقولهم
وأصل . ا من قول أو فعلًحوزيله مبا جيد له رحيبسه وال ي: معناه: قال أبو بكر

 رمحه -يبأأنشدين .  حبس البعري ما يف جوفه وإمساكه عن االجترار:ةالكظم يف اللغ
 :)٣(أنشدين الطوسي للراعي:  قال-اهللا

 حقيالنيعمن ذي األباطح إذ ر ومهـن جبرٍةظُ بعـد كُنضوأفَ
 : وأنشد الطوسي أيضا. ا ال جيتررنًمظُدفعن باجلرة واجتررن بعد أن كن كُ: أراد

)٤(ريفغـام صللُّهلـن مببيض ا  حبرةنضِف مـا يومظُفهـن كُ

. )٥(ِمن حيثُ أَفَاض الناس: قال اهللا عز وجل. ومعىن اإلفاضة الدفع بالكثرة
 : يصف احلمار واألتن)٦(وأنشدنا أبو العباس أليب ذؤيب
 عدصيض على القداح وي يفُرسي  وكـأنهوكـأـن ربـابـةُ

الداخل :  جلدة جتمع القداح، واليسر:وأصل الربابة.  األتن بالقداح اجملتمعةشبه
: يفيض على القداح ويصدع، معناه: وقوله. القمار: وامليسر. يف امليسر وصاحب امليسر

وأصل الصدع . أن هذا احلمار جيمع األتن ويفرقها: يفيض بالقداح، ومعىن ذلك
 : )١(، وقال جرير)٧(  ِبما تؤمرفَاصدع: اإلظهار، قال اهللا عز وجل

                                     
 .٣/١٧٧، النهاية ٣/١٥٩الفائق ) ١(
 .١٤آية : سورة النبأ) ٢(
 .ذي األبارق:  وفيه١٣٢: شعره) ٣(
 ).كظم(للملقطي يف اللسان ) ٤(
 .١٩٩آية : سورة البقرة) ٥(
 .١/٦ديوان اهلذليني ) ٦(
 .٩٤آية : ورة احلجرس) ٧(
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ا ما قضى وض فارهو اخلليفةُ
 لكم

باحلـق يصدعما يف قوله ج نف 

 :وقال اآلخر يرثي حجر بن عدي
ومنباحلق بعدك  صادع 
ناطق 

 )٢(بتقوى ومن إن قيل باجلور غيرا

* * * 
 يُّآِنَر َذُحْلِم: وقولهم

فيه فتتكلم به بالدال، وتزيد عليه ما ليس منه، والعرب العامة ختطئ : قال أبو بكر
 ئِرقد ذَ: وصف بذلك لبياضه، وهو من قوهلم: قال أبو العباس. آينرآين وذَرذَ: تقول

أ ذَِرذْالرجل يإذا شابت، قال ،ذرئت حليته: ويقال. ، إذا أخذ الشيب يف مقدم رأسهأًر 
 : )٣(الشاعر

ت ـْئَِرملا رأتـه ذَ
ـْجمـاِل  هي

قْيِلقْلـي الغـواين والغواين تهي 

 :وأنشدنا أبو العباس
لَوقـد عبادي رأةُين ذُت 

يِدب 
 )٤(وصـار للفحل لساين ويدي

وصار للفحل : وقوله. قد عالين الشيب أول كل شيء وقبل كل شيء: معناه
 .خرجت عن الشباب ودخلت يف الكهولة: لساين ويدي، معناه

*** 
  رأي فالنَنْسي اهللا ُحقد منحن: وقولهم

                                     = 
 .امليل: ، واجلنف١٧٥ديوانه ) ١(
 .٥/٢٨٢لعبد اهللا بن خليفة الطائي يف تاريخ الطربي ) ٢(
 ما يرى من الرأس إذا :واجملايل). ذرأ (١/٢١أبو حممد الفقعسي يف التكملة والذيل والصلة ) ٣(

 .استقبل الوجه
 ).ذرأ(أبو خنيلة السعدي يف الصحاح ) ٤(
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 أن يدفع الرجل :ةنحموأصل اِل. قد وهب اهللا تعاىل ذلك يل: معناه: قال أبو بكر
، مث أكثرت العرب استعمال. إىل الرجل شاة أو ناقة جيعل له لبنهما ومها ملك للدافع

 :)١(ح حىت جعلوه هبة وعطاء، قال الشاعرناملَ
هار اهللا دِةحنلنا ناقة من ِم

ةًاخن تزال ممعودة أالَّ
 ذبيحـها   دم الغزالن لونُكأنَّ

ومرتعا بني الوسادة ه
 ِسحلْواِل
ِسلْ م أو ألرغفٍة مسٍنيٍوشلِْل

مِسإذا ما أثاروها إلينا مـن الر 
. يعين جرة نبذ فيها نبيذا ودفنها عند وسادة وشبهها بالناقة وما يشرب باملنحة

)) والزعيم غارمةُؤداَّ والعارية مضيقْ م مردودة والدينةُحناِمل((: وجاء يف احلديث
)٢( .

 :وأنشدنا أبو العباس. الكفيل: فاملنحة هي اليت تقدم ذكر تفسريها، والزعيم
غدا بعدما جف الندى عن 

 هاِلقَِن
٣( تدري كيف مشي املنائحآَءبذر( 

. بعدما انبسطت الشمس: ل، أرادالنع: والنقال. ناقة يف رأسها بياض: الذرآء
منا : والعرب تقول.  مرة بعد مرةتحِنقد م: تدري كيف مشي املنائح، معناه: وقوله
ِجمن يوِيز جمِقفْ ويروي ِمعروي ِقربوي منحِت ويمويع حيلُري ويفيجز معناه. لُِحفْ وي :

 الديات، واحدا :، وهيمميعطي اجلُ: وجيم معناه. يعطي اجلزة من الصوف بعد اجلزة
يعطي الرجل : ويعمر معناه. يعطي الرجل البعري يركبه من فقار ظهره: ويفقر معناه. مجة

ومينح . يفعل به ذلك ما دام املعطى حيا: ويرقب معناه. ي حياطَعالبعري ينتفع به ما دام املُ
. يعطي الناس متام أكسيتهم وحباهلم: مويت. يعطي البعري والشاة من ينتفع بألباا: معناه
يعطي الناس : وحييل. جيعل للرجل متر خنلة من خنلة أو أكثر منها سنة أو سنتني: ويعري

قد : يعطي الرجل البعري يضرب يف إبله، يقال: ويفحل معناه.  قبل أن ترد إبلهم اريةَاِمل
 .أفحلتك فحال، إذا فعلت ذلك به

                                     
 .يهمل أقف عل) ١(
 .٣/٣٨٩النهاية ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
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*** 
 واِنـَز والنَِّرْيالَع بين يَلقد ِح: وقولهم

ـَّ: قال أبو بكر نـزا احلمار نـزوا : يقال. ـزِوزوان مصدر مبنـزلة النالن
وأول من قال . غلت القدر غليا وغليانا، وغثت نفسه غثيا وغثيانا: ونـزوانا، كما يقال

كاملثل يضرب عند الشيء حياوله اإلنسان لَِعهذا صخر بن عمرو أخو اخلنساء، مث ج 
حدثين أبو بالل بن سهم : قال أبو عبيدة: وأخربنا أبو العباس قال. اه فال يصل إليهويتمن
غزا معاوية بن عمرو بن احلارث بن عمرو الشريدي، :  بن مرداس السلمي قاليبابن أُ

ة وبين غطفانوهو أخو اخلنساء، من ندبة الشريدي فاعتور معاوية بومعه خفاف . ر
تطرد له أحدمها مث وقف ومحل عليه اآلخر فقتله، فلما دريد وهاشم ابنا حرملة فاس

تنادعلى : قتل معاوية، قال خفاف بن ندبة: او قتلين اهللا إن رمت حىت أثأر منه، وشد
 :)١(مالك بن محار الشمخي سيد بين فزارة فقتله وقال

 صيبإن تك خيلي قد أُ
ميمهاص 

وى وقد خام صحبيتلْوقفت له ع
يـأِطأقول لـه والرمـح ـرم تنه 

فإين على عمت مالكاٍدمتيم 
ا أو ألثأر هالكا جمًدألبين
تـأمين أنـا ذلكـافافـا إنل خ 

 فوقف على ابين ،فلما بلغ صخرا قتل أخيه معاوية، أتى بين مرة يف الشهر احلرام
ح أيكما قتل معاوية؟ فسكتا، فقال الصحي: حرملة فإذا أحدمها يف عضده طعنة فقال

وقفت له فطعنين هذه الطعنة وقتله أخي فأينا قتلته فقد : مالك ال جتيبه؟ قال: للجريح
ا مل نسلب أخاك، قالأخذت بثأرك، أما إن :؟ قالىفما فعلت السم :وها هي تيك رد

ما بيننا أجل من القذع، ولو مل أكفف : اهجهم، قال: فلما رجع إىل قومه قالوا. عليه
 :)٢(قولي، وأنشأ تفْفَسي عن اخلنا لكَعنهم إال رغبة بنف
  أال جو فوارستقولُ

 هاشم
 ومايل إذ أهجوهمثَّ ماليام 

من مشاليا وأن ليس إهداء اخلنا
                                     

 ).٧٤أمساء خيل العرب . (اسم فرس خفاف: ىوعلو. ٦٦-٦٤شعره ) ١(
 .١٢٢٢الكامل ) ٢(
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أين قد أصابوا كرمييتأيب الشتم 
  بينهم  أقرانخوة قطَّعتإوذي 

 ليا ا أًخ  ال كما تركوين واحدا

أنشدين عبد : نحو من هذا احلديث وقالحدثين حممد بن سالم ب: قال أبو العباس
دخلت على بالل بن أيب بردة : القاهر بن السري السلمي هذه األبيات الثالثة وقال

ا غزاهم يف ن صخًرإمث : وقال أبو عبيدة: قال أبو العباس.  فأنشدين هذه األبيات،احلبس
ي قالالعام املقبل فلما دنا وهو على السعلى القوم أن يعرفوا إين أخاف أن أشرفت : م

هذه : غرة السمى فيتأهبوا فحمم غرا، فلما طلعت على أداين احلي قالت امرأة ألبيها
 فقتل السمى غراء وهذه يم، فلم يشعروا إال واخليل دواس: واهللا السمى، فنظر فقال

 : ا وأصابوا يف بين عامر، وقال صخرصخر دريًد
كُولقد قتلتًىن ثُموم داِحو
طعنـةً إىل دريـٍدولقد دفعت  

 ة مثل أمس املُوتركت مرِرِبد
 ِرح املن مثـل غـطِّ تـزغلُجنالَء

غزا صخر بن عمرو، وهو أخو اخلنساء، بين أسد : قال أبو عبيدة: قال أبو العباس
بن خزمية فاكتسح إبلهم فجاءهم الصريخ فركبوا فالتقوا بذات األثل فطعن ابن ثور 

خرا طعنة يف جنبه وأملت اخليل فلم يقعص يف مكانه وجوى منها فمرض األسدي ص
حال حي : كيف بعلك؟ فقالت:  فسمع امرأة تقول المرأته سلمى، حىت مله أهلهالًو
فيرجى وال ميتفي يننصخر ال متل عياديت: فقال صخر. عى، قد لقينا منه األمر أرى أم .

طعن : حدثنا عبد القاهر بن السري قال: ن سالم قالوحدثين حممد ب: قال أبو العباس
 الدرع يف جوفه فمرض زمانه حىت ملَّته ِقلَ األسدي فأدخل حلقات من حصخرا ربيعةُ

امرأته، وكان يا رجل وهي قائمة وكانت ذات خلق كرمها وي عينها على أهله، فمر
: وكل ذلك يسمعه صخر فقالنعم، عما قليل، : فل؟ قالتباع الكَأي:  فقال هلا،وأوراك

ه يدي؟ لُقُّناوليين السيف أنظر هل ت: أما واهللا لئن قدرت ألقدمنك قبلي، فقال هلا
١(ه، فقالقلُّفناولته، فإذا هو ال ي(: 

 مضجعي ىليموملَّت سيت عيادأرى أم صخر ال متلُّ
                                     

 ١٢٢٥ والكامل ١٤٦وهي عدا األخري يف األصمعيات . ٣٤٥األبيات يف الشعر والشعراء ) ١(
 .١٧٨واملصون 
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فأيحليلةًٍ امرئ ساوى بأم 
أهلو أستطيعه بـأمر احلـزِمم  

 ومكاين
 وهواِنفال عاش إال يف شقًى

ـَّ  بني العري يلَوقد ِح  زواِنوالن
 : وزادين حممد بن سالم: قال أبو العباس

وما كنت أخشى أن أكون 
 جنازةًِ

عليـك ومـن يغـتر 
 ثاِندباحلَ

 :وزاد جرب بن رباط النعامي بيتا: قال
  من حياٍة خريموتللْفَ

 نهاكأ
برأس سـنان  يعسوب حمـلَّةَ 

فلما طال به البالء، وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اليد يف موضع : قال أبو عبيدة
شأنكم، وأشفق عليه قوم فنهوه فأىب، : ا لرجونا أن تربأ، قالهتعطَلو قَ: الطعنة، قيل له

 :)١( فقال، فيئس من نفسه،فأخذوا شفرة فقطعوا ذلك املوضع
أجارتنا إن احلتوفتنوب 

أجارتنا إن تسأليين فإنين
كأين وقد أدنومـِْهاِرفَِش  ا حلز 

على الناس كلَّ املخطئني  
تصيب 
لَمقيم عِسمري ما أقام عيب

  نكيب من الصرب دامي الصفحتني
 إىل جانب نِفمث مات فد. بعري أو محار: ودامي الصفحتني نكيب. جبل: عسيب

 . اًملَعاك معسيب، وهو جبل يقرب من املدينة، فقربه هن
*** 

 ةٍعَبقد بكى فالن فالنا بأْر: وقولهم
 لبيان ؛ فحذفت األمواق، يف كل عني ماقانواٍقبأربعة أم: معناه: قال أبو بكر

 : قالت امرأة من العرب ترثي بنني هلا. معناها عندهم
 )٢(دلَما اجترت النيب أو حنت إىل بال أفتـأ الدهر أبكيهم
                                     

 . ترتيب األبيات مع خالف يف١/٢٧٢ ومجهرة األمثال ١٢٢٥الكامل ) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
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 بـأربعة
مأق ومأق وماق بغري مهز : طرف العني الذي يلي األنف، وفيه لغات: واملاق

ومؤقوم وأُوق مقماق :ومن قال. آماق: مؤق ومأق، قال يف اجلمع: فمن قال. وقئُ وم
والذي يضم القاف يقول يف . مواق: ويف اجلمع. ماقيان وموقيان: وموق، قال يف التثنية

. موقئ: والذي يقول. مآقأأمق، يقول يف اجلمع : ولوالذي يق. ما قان وموقان: التثنية
 :)١(قال الشاعر. مواقئ: يقول يف اجلمع

أتـزعمها تصـوبِقـأْ ميهاي ـك والسماء ومـا غلبت
 بنـاها

 :وقال اآلخر
 ا يف مآقيها أزنعطْ تواخليلُ

والعظمان . ظُ وحلُةُظَأِحل: حلاظ، ومجعه: له وطرف العني الذي يلي الصدغ يقال
: والفجوتان حول العينني يقال هلما. حجاجان: املشرفان على غار العني يقال هلما

مجران، قال الشاعرح: 
ة واكفبع هلا من ذكر صوعٍني
وبينـها العيوِنتنـام قريرات  

ا إذا غاضها كانت وشيكً
هامجوم 

 )٢(هانيم ال يها قـذًييجاجوبني حِِ
محاليق، ومنه : الق، ومجعهمِح: ن الذي ترى فيه عروق محرويقال لباطن اجلف

 :)٣(عرفته يف محاليق عينيه، قال عبيد: قوهلم
 محـالقهـا والعـني فدب مـن حسيـسها دبيبا

مقـلوب 
 .أراد باحلمالق ما وصفنا

*** 
 نَّةفالن من أهل السُّ: وقولهم
                                     

 .أحتسبها: وفيهما) القاهرة (١٣٠) لندن (٢٣مزاحم العقيلي، ديوانه ) ١(
 .والبيت األول ساقط من ل. ١٨١بال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٢(
 ...فدب من رأيها:  وفيه١٩ديوانه ) ٣(
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 النكشاف ؛ف نعت السنة احملمودة، فحذ الطريقةمن أهل: معناه: قال أبو بكر
: يقال.  الطريق:ن وهونالطريقة، وهي مأخوذة من الس: والسنة معناها يف اللغة. معناه

لْخذ على سنن الطريق وسننه وسننه وملكه ومكه وسنحه وسجحه ودمه كَه وثَِرر
ومِمقْتكمه ولَرِقلْه ومه ووته: اته، أيقَحه ولُضقد ركب :ويقال. على وسطه وجاد 

مث تستعمل السنن يف كل شيء يراد به القصد، قال . فالن اجلادة واجلرجة واجملبة مبعىن
 :)١(جرير

نبين على سن العدو بيوتنان  ال نستجري وال نحريداـلُّح  
 :)٢(وقال لبيد

 ها وإمامنـةُولكل قـوم س من معشر سنت هلم آباؤهم
 :)٣(قال ذو الرمة. جه صورة الو:والسنة يف غري هذا

تريك سـَّة وجه غري ن
ةرفَقْم 

بد وال نملساء ليس ا خالُ 

 :)٤(وقال عمران بن حطان
كـأنَّ ضياء سه نـت

 هـاللُ
 بدا بعد الغموم إىل السراب 

 احلجر على احلجر إذا حككته عليه، ويقال للذي خيرج من تننس: ويقال
: ، فيقال)٥(ِمن صلْصال من حمأ مسنوٍن:  تبارك وتعاىلني، قال اهللاِنس: بينهما
 .هو املننت: هو املخروط، ويقال:  احملكوك، ويقال:املسنون

*** 
  أنا مؤمن بوحي اهللا عز وجل:وقولهم

ستره  كملَ ما يوحيه اهللا تعاىل إىل أنبيائه، مسي وحيا ألن الَ:الوحي: قال أبو بكر
                                     

 .البيت املنفرد:  واحلريد٣٤١ديوانه ) ١(
 .٣٢٠نه ديوا) ٢(
 . آثار اجلروح:ليست جينة، والندب: وغري مقرفة. ٢٩ديوانه ) ٣(
 .أخل به شعر اخلوارج) ٤(
 .٢٨، ٢٦آية : سورة احلجر) ٥(
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يوِحي بعضهم إلَى : قال اهللا تعاىل.  املبعوث إليهبه النيب عن مجيع اخللق وخص 
.  بعضهم إىل بعض، فهذا أصل احلرفسري: ، فمعناه)١(بعٍض زخرف القَوِل غُرورا

: ، أراد)٢(وأَوحى ربك إلَى النحِل:  كقوله عز وجل، اإلهلام:مث يكون الوحي مبعىن
. أهلمها: ، أراد)٣(ومِئٍذ تحدثُ أَخبارها ِبأَنَّ ربك أَوحى لَهاي: وكقوله. أهلمها

 : )٤(وكقول علقمة بن عبدة
قْيوحي إليها بإنقاض ونكما تراطَ ةقَننا الروميف أفدا  

، )٥(وإذْ أَوحيت إلَى احلَواِريني: ويكون الوحي مبعىن األمر، كقوله عز وجل
فَأَوحى إلَيِهم أَن سبحوا بكْرةً :  اإلشارة، كقوله عز وجل:ويكون مبعىن. أمرم: أراد

 :)٧( كقول جرير، الكتابة:ويكون مبعىن. أشار إليهم: ، أراد)٦( وعِشيا
رفْعى اخلياملَ الدار بعد ِبت
ـًهود خيطُّ أخـا اليكأنَّ  ا وحي

 مرجتٍزقيِتس ركاِم جني 
  والما يف منــازهلـبكــاٍف

 : وقال اآلخر. خيط كتابا: أراد
 يف عهد كوحي صحائٍف

 ىكسر
م ـَفأهـداهـا ألعج

 )٨(يِمِطمِط
 : )٩(ا مبعىن، قال الراجزي وحًيِحى يحو، وأوحى إحياًء: ويقال

  واطمأنِتبـإذنـه السماُء ِتاحلمد هللا الـذي استـقلَّ

                                     
 .١١٢آية : سورة األنعام) ١(
 .٦٨آية : سورة النحل) ٢(
 .٥ ،٤اآليتان : سورة الزلزلة) ٣(
 . مجع فدن وهو القصر: واألفدانهم من كالمهم،فْما ال ي: ، وتراطن الروم٦٢ديوانه ) ٤(
 .١١١آية : سورة املائدة) ٥(
 .١١آية : سورة مرمي) ٦(
جني، والنجي : عمارة كان يقول: (وجاء يف شرحه.  يف كاوكذ. جناء: وفيه. ١٩٧ديوانه ) ٧(

 ).املتراكم: والركام. الراعد: واملرجتز. لنجو واحد وهو الغيثاوالنجاء و
 .  األعجم الذي ال يفصح:والطمطمي. مل أقف عليه) ٨(
 .٢٦٦العجاج، ديوانه ) ٩(
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وىحِت هلا القرار فاستقر 
*** 

  فالنلََّحقد َب: وقولهم
قد بطل وانقطع ما عنده مما يباهي به ويفاخر، وأصله من : معناه: قال أبو بكر
قال .  البعري وبلَّح إذا انقطع سريه وسقط إعياء وكالالحلَب: تبليح البعري، يقال

 :)١(ىاألعش
وإذا حـالًقْ ِثـلَم 

ـهمبعض 
 حلَ منه وبفاشتكى األوصالَ 

*** 
 ا وعشرون درهًمُةَعبْض: قولهمو

 ما بني ثالث :البضع: قال أبو العباس عن األثرم عن أيب عبيدة: قال أبو بكر
 :البضع: وقال األخفش.  يكون بني الثالث والتسع والعشر:البضع: وقال قتادة. ومخس

 السجِن فَلَِبثَ ِفي: وقال حممد عن الفراء يف قول اهللا عز وجل. من واحد إىل عشرة
ِسِنني عِبض)٢(ذكر أنه لبث سبعا بعد مخس سنني بعد قوله ، :كبر ِني ِعنداذْكُر)٣( ،

حدثنا عبد اهللا بن : وحدثنا حممد بن خالد بن عثمة قال.  ما دون العشرة:والبضع: قال
عبد الرمحن اجلمحي عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس 

 فقال له رسول اهللا ، أبو بكر قريشاب ناح)٤(الـم غُِلبِت الرومـزلت ملا ن: قال
 :))تطْأال احفإن البضع ما بني السبع إىل التسعت ((

: ويقال يف عدد املؤنث. )٥(
حدثنا . بضعة، فمجراه جمرى مخس ومخسة وست وستة: بضع، ويف عدد املذكر
أتيت : مسعت مالكا يقول: ب الزبريي قالحدثنا عتيق بن يعقو: إمساعيل بن إسحاق قال

إيه أعدها علي، فأعدت عليه : ابن شهاب فحدثين ببضعة وأربعني حديثا، مث قال يل
                                     

 .محل عبئا وأنح: ..  وفيه رواية أخرى١٦٠ديوانه ) ١(
 .٤٢آية : سورة يوسف) ٢(
 . انظر السابق)٣(
 .٢، ١اآليتان : سورة الروم) ٤(
 .٢/١٥٠الترمذي  وسنن ٤/١٦٨املسند ) ٥(
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 من ةُعضوأما الب.  لتذكري احلديثفأدخل اهلاء على بضعةُ. األربعني وسقطت البضعة
 : )١(قال زهري. اللحم فمفتوحة الباء، ومجعها بضع وبضع

 الطري لُو حتجلْا عند ِشدًم
 حوله

 وبضيف إهـاٍب حلـام ع 
دقَمد 

*** 
 نَّ فالن على فالنقد َم: وقولهم

قد : يقال. د باإلحسانتع إليه غري منسأح: حيتمل تأويلني، أحدمها: قال أبو بكر
ذا  إ،من عليه: ويقال. ، إذا حلقته منه نعمة باستنقاذ أو ما أشبههنةُحلقت فالنا من فالن ِم

.  إليهسِنح حىت أفسده ونغصه على املُ،عظم اإلحسان وفخر به وأبدا يف ذكره وأعاد
واألول مستحاآلن وسخر مستسقوهلم يف أمساء اهللا عز وجل:فمن املعىن األول. جم  :

احلنأي الذي ينعم غري فاخر باإلنعام وال معجب من جهته، ومن املعىن )٢(انان املن ،
 : )٣(ذموم قول الشاعرالثاين امل

ألبـان إبـل تعلَّة بـن 
 مسافر

هوطعـام عمران بن أوىف مثـلُ
  يف أحالقهمإن الـذين يسوغُ

 مـا دام ميلكـها علـي 
حـرام 

مـا دام يسلك يف البطون طعـام
زادي ـمـنعليـهم لـلئــام  

 : وأنشدنا أبو العباس. يفخر عليهم به وجيعل عظيما: أراد
 وطعام حجناء بن أوىف مثله

وقال . وطعام عمران ابن أوىف: أنشدنا أبو عكرمة:  قال- رمحه اهللا-وأنشدنيه أيب
ما ال مين اهللا عليهم به فاخرا ومعظِّ: ، أراد)٤( أَجر غَير ممنوٍن: اهللا تبارك وتعاىل

 : كما يفعل ذلك خبالء املنعمني، قال الشاعر

                                     
 .املخرق: اجللد، واملقدد: م، واإلهاب مجع حل:بقية اجلسد، واللحام: والشلو. ٢٢٧ديوانه ) ١(
 .٢٨١اشتقاق أمساء اهللا ) ٢(
 .٥٥رجل من بين متيم يف الكامل ) ٣(
 .٦آية : سورة التني) ٤(
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ما قدمت من أفسدت باملن 
حٍنس 

)١(اننليس الكرمي إذا أسدى مب

 : وقال اآلخر
 قليـال مث أسرعت ِتأنلْ
ـهمن 

 ممنون كـذاك كفنيـلُ 
 )٢(قليلُ

غري مقطوع، : معناه: وقال بعضهم. أجر غري حمسوب : )٣(وقال بعض املفسرين
ه السفر رجل منني، إذا أبال: ويقال. ا كاملنقطعقًلَحبل منني إذا كان خ:من قوهلم 
 . وذهب بقوته

 ال أفعل هذا البتَّة : وقولهم
قطعت هذا الفعل، قطعته :  القطعة، أي:البتة معناها يف كالم العرب: قال أبو بكر

هلم : ويقال.  على فالن القضاء وأبتته إذا قطعتهتتقد ب: وتركته، وهو من قول العرب
بتلة قريبة املعىن من البتة، أصلها القطع عليه صدقة بتة بتلة، فالبتة قد مضى تفسريها، وال

قد تبتل الرجل تبتال إذا ترك أمور الدنيا وانقطع إىل العبادة، قال اهللا عز : يقال. أيضا
امرأة بتول، إذا كانت : ويقال. وانقطع إليه انقطاعا: ، أراد)٤(وتبتلْ إلَيِه تبِتيالً: وجل

بتول، وقيل لفاطمة رضي : -عليها السالم-ملرمي تاركة للنكاح قليلة الرغبة فيه، فقيل 
 :  يف صفة مرمي)٥(اهللا عنه مثل ذلك تشبيها مبرمي، وقال أمية بن أيب الصلت

فسبح عنـها لـومـة املتلوم أنـابت لوجـه اهللا مث تبتلت
تزوجوا الولود الودود فإين  ((: وقال النيب . قطعت النكاح ورفضته: أراد
 :)١(وقال امرؤ القيس. وى عن التبتل يا شديدا. )٦( )) ألمممكاثر بكم ا

                                     
 .مل أقف عليه) ١(
 .١٥٦بال عزو يف األضداد ) ٢(
 .غري حمسوب: هلم أجر غري ممنون معناه: ويف ك. ٣٠/٢٤٨هو جماهد يف تفسري الطربي ) ٣(
 .٨آية : زملسورة امل) ٤(
 . ٤٨٥ديوانه ) ٥(
 .مل أقف عليه) ٦(
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ضيء الظالم بالعشـاء ت
 كأا

 لمنـارة ممسـى راهب متبت 

ال زمام وال ((:  تارك للنكاح، وقال النيب -تبارك وتعاىل- منقطع إىل اهللا: أراد
))خزام وال تبتل وال رهبانية وال سياحة يف اإلسالم

ما كان يفعله  إىل فذهب . )٢(
اية بعض أهل الكتاب يف الزمن األول من زم هم أنوفهم وخزمهم تراقيهم عند بلوغهم

جعل يف عنق دم يألوأصل الزمام احلبل من ا. العبادة عند اهللا وحظر هذا على أمته 
.  حلقة من شعر جتعل يف أنف البعري: وهي،واخلزام مجع خزامة. البعري أو يف رأسه

اخلروج إىل أطراف البالد : والسياحة.  لزوم الصوامع وترك أكل اللحم:والرهبانية
 . والتفرد من الناس حبيث ال يشهد مجعة وال حيضر مجاعة

 هذا خليج من ماء: وقولهم
 :، وهوجلَوأصله من اخلَ.  ماء منقطع من ماء أعظم منه:اخلليج: قال أبو بكر

 : )٣(القطع واجلذب، قال مهلهل بن ربيعة
ينـوء بصدره والرمـح 

 فيه
 ويِلـخجِخه كالبـعريـدب 

 : )٤(وقال اآلخر. جيذبه ويقطعه: أراد
وألنت أجود من خليج 

فْممع 
 متـراكم اآلذي ذي دفـاع 

وشبيه ذا . آذي: األمواج، ويقال للسيل أيضا: املتركب، واآلذي: املتراكم

                                     = 
 .وقد سلف شرحه. ١٧ديوانه ) ١(
 .٢/١٢٢الفائق ) ٢(
 .ساقط من ك) بن ربيعةا(و. ضخم: وخدب.  ٢/١٣١أمايل القايل ) ٣(

الشعر . (ومهلهل لقب له، وامسه امرؤ القيس بن ربيعة، وهو خال امرئ القيس وأخو كليب
 ).١/٣٠٣، اخلزانة ٢٩٧والشعراء 

 .مل أقف عليه) ٤(
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 :)١(البيت قول النابغة
فما الفرات إذا جاشت غواربالعربين ب ه ـهبدتـرمي أواذيالز

*** 
 قد فاظت نفس فالن: وقولهم

. أفاظ اهللا نفسه، وفاظ هو نفسه: ويقال. قد خرجت: معناه: قال أبو بكر
قال : أخربنا األصمعي قال: حدثنا نصر بن علي قال: وحدثنا إمساعيل بن إسحاق قال

وأخربنا أبو . اظت نفسه وال فاضتف: فاظ امليت وال يقال: يقال: أبو عمرو بن العالء
فاظت نفسه، وقضاعة : ئ يقولونأهل احلجاز وطي: العباس عن سلمة عن الفراء قال

 :فاضت دمعته، وأنشد: فاضت نفسه، على مثال: ومتيم وقيس
ـا العشـار الذقـايكـب

يـريـد رجـال ينـالوـا
 أشـد عقابـا من الليث غاد

كما كب عـوف أخـو 
 قارظه

وأنفسـهم دوــا فـائظـه
 )٢(وأجود جـودا من الالفظـه

: أخربنا الطوسي عن أيب عبيد عن الكسائي قال:  قال- رمحه اهللا-وأخربين أيب
نفسه : بعض متيم يقولون: فاظت نفسه وفاظ هو نفسه وأفاظ اهللا نفسه، وقال: يقال
هللا أبو صاحل التمار حدثنا عبد الرمحن بن عبد ا: وحدثنا حممد بن يونس قال. تفيض

حدثنا إمساعيل بن قيس عن خمرمة بن : الطويل البصري جليس سليمان بن حرب قال
 ملا كان يوم أحد بعثين ((: بكري عن أيب حازم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال

: له إذا رأيته فاقرئه مين السالم وقل:  يف طلب سعد بن الربيع، وقالرسول اهللا 
فجعلت أطلبه بني القتلى فوجدته بني ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية  كيف جتدك؟
على :  فقالكيف جتدك؟:  يقرأ عليك السالم ويقولإن رسول اهللا : بسهم فقلت له

رسول اهللا السالم، وقل لقومي األنصار ال عذر لكم عند اهللا إن وصل إىل رسول اهللا 

                                     
 .وقد سلف البيت، وشرحه مثة. ٢٢ديوانه ) ١(
ينظر .  مع أبيات برواية أخرى ونسبه إىل طرفة٩٤عجز الثالث فقط ورد يف االعتضاد ) ٢(

 .١٧٥ديوانه 
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فْ وفيكم شيطرف، وفاضت نفسه ر ((
)١(. 

 :  الراجز)٢(حلديث روي بالضاد، وقال دكني فهذا ا
اجتمع الناسإذا قُ  وقالوا عرسصـاعكاألكف لْ مس 

  وفاظت نفس عنيتِئففقُ
 : )٣(وقال رؤبة

واألزد أمسى مجعهم 
 فاظـالُ

 ال يدفنون منهم مـااظَ فَـن 

 : )٤(وقال ربيعة بن مقروم
ا يف  حصن عانًيابنوفاظ 

 بيوتنا
 اًميارس قـديف ذراعيه م حباص

: وقال حممد بن اجلهم عن الفراء. اجللد الذي يترك عليه شعره: أراد باملصحب
فاظت نفسه، مثل قول أيب عمرو بن : وقال أبو عمرو الشيباين يف. أفاظ امليت نفسه

 .العالء سواء
 ا بعد فقد آان آذا وآذاأمَّ: وقولهم

أما بعد الكالم ملتقدم، وأما بعد ما :  بعدمعىن أما: قال اللغويون: قال أبو بكر
ولو ترك الذي هي إليه .  فضمت،بلغنا من اخلرب، فحذفوا ما كانت بعد مضافة إليه

أما بعد محد اهللا والصالة على نبيه فإين أقول كذا :  لفتحت ومل تضم، كقوهلم؛مضافة
إمنا اختاروا هلا : راءقال الف.  ضمتدترفْوكذا، ال جيوز ضمها يف هذا الكالم، فإذا أُ

الضم لتضمنها معنيني، معناها يف نفسها، ومعىن احملذوف بعدها، فقويت فحملت أثقل 
 املطر، فضموا حيث لتضمنها معىن حملني، كأم  حيثُبخصالَ: احلركات، كما قالوا

حنن قمنا، ألزموا حنن الضم لتضمنه معىن : وكذلك. اخلصب يف مكان فيه املطر: قالوا

                                     
 . لعني الذي ينبت عليه الشعراحرف جفن : والشفر. ٢/٤٨٤النهاية ) ١(
 .بياتوقد سلفت األ. ٤٥٠ذيب األلفاظ ) ٢(
 .أخل ما ديوانه) ٣(
 .وقاظ أي أقام القيظ كله، وال شاهد فيه على هذه الرواية:  وفيه١٣: شعره) ٤(
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 ، أراد من قبل كل )١( هللا اَألمر ِمن قَبلُ وِمن بعد: تثنية واجلمع، قال اهللا عز وعالال
إمنا : ما ملا حذف الذي كانتا مضافتني إليه، قال هشامشيء ومن بعد كل شيء، فضمه

 فيشبه املضاف إىل املتكلم وكرهوا أن يفتحوا فيشبه االسم ؛ضموا كراهة أن يكسروا
ذ مل يبق إال الضم، وقال إري، الذي ينصب يف موضع اخلفض، فضموا الذي ال جي
إمنا ضموا ألن هذا الظرف خالف سائر الظروف بقيامه مقام املضاف إليه، : البصريون

فبنوه على احلركة اليت ال تدخل على الظروف ملخالفته إياها، وهي الضمة، ومل يبنوه 
جلست عندك وخرجت : سر، فيقالعلى الفتحة والكسرة إذ كانت الظروف تفتح وتك

 :)٢(من عندك، قال الشاعر
  وراُءلقـاؤك إال مـن وراُءإذا أنا مل أومن عليك ومل يكن

 : وقال اآلخر. ل اليت وصفناهالفضم وراء للع
يىجنبه من فوق فوق وماؤ همن حتتحتت ٣( يتغلغل سريه( 

 : وقال اآلخر
 )٤(صرعا ال بد م لقد القيتدعبلَ فلو أنَّ قومي مل يكونوا أعزة

 :، قال الشاعرهللا اَألمر ِمن قَبل وِمن بعد: ومن العرب من يقول
 علينا لقد عطفت موىلً  نادى كل موىل قرابٍةومن قبِل

 )٥(العواطف
أما بعد فقد كان كذا وكذا، فيفتح الدال بناء على : فمن أخذ ذه اللغة قال

هللا اَألمر ِمن قَبلُ وِمن ا، و وبعًدهللا األمر قبالً: ومنهم من يقول. إلضافةفتحها يف ا
دعب .ذين الوجهني قال ومنهم من يقول. أما بعدا فقد كان كذا وكذا: فمن أخذ :

                                     
 . ٢٠١ق /٢وقد فصل فيها القول السفاقسي يف اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد . ٤الروم ) ١(
الذهب  وشذور ٣١وهو بال عزو يف قطر الندى . ٥٧عيت بن مالك العقيلي يف الكامل ) ٢(

١٠٣. 
 .مل أقف عليه) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 وشرح ٣/٣٣٤ واملقاصد ٢/٧٢ وشرح ابن عقيل ٣/١٥٤بال عزو يف أوضح املسالك ) ٥(

 .فما عطفت:  وفيها مجيعا١٦٥اجلرجاوي 
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أما بعد فقد كان كذا وكذا، بالضم والتنوين، وهو وجه شاذ، والذي قبله أحسن منه، 
 : أنشدنا أبو العباس

فساغ يل الشرابوكنت  
 قبالً

 )١( باملـاء احلميم أغـصـادأك

 : وأنشدنا أبو العباس أيضا
 رصمـا من أناس بني ِم

 وعاجل
وحنـن قتلنا األزدد شنؤءٍة أز 

إال قـد تركنا هلم ِوفـأبني رات
فما شربوا بع٢( مخرا على لذٍَّةد( 

 . ألولوالوجه الصحيح املختار هو ا: قال أبو بكر
.  أول من قاهلا عليه السالمداود: فيقال. دعأما ب: واختلفوا يف أول من قال

حدثنا : أخربنا عبد اهللا بن حممد قال.  بن ساعدة االياديسأول من قاهلا قُ: ويقال
 عن الشعيب عن زياد يف قوله )٣( عن زكرياءىحدثنا وكيع ويعل: بن موسى قالايوسف 
وأخربنا . أما بعد: فصل اخلطاب: ، قال)٤(ِحلكْمةَ وفَصلَ اِخلطَاِبوآتيناه ا: تعاىل

ا نقال أبو املنذر هشام بن حممد، وأ: حدثنا حممد بن الصباح قال: أبو علي العنـزي قال
ستمائة سنة، وكان من : يادي دهرا طويال، وقد قيلألعاش قس بن ساعدة ا: قرأته عليه
أعقل منِم سمن فالن : كان من حكماء العرب، وهو أول من كتب به من العرب، وع

أما بعد وأول من خطب : إىل فالن، وأول من أقر بالبعث من غري علم، وأول من قال

                                     
  اخلزانة ٢/٥٥٠يح على التوضيح رشرح التص. (يزيد بن الصعق أو عبد اهللا بن يعرب) ١(

 .باملاء الفرات: ةويف رواي). ٣/١٣٥ و١/٢٠٤
 وشذور ٣/١٥٨وهو يف أوضح املسالك . ٢/٣٢١الثاين لبعض بين عقيل يف معاين القرآن ) ٢(

وكذلك : قال لنا أبو بكر: [وانفردت ل بعد هذا البيت بزيادة هي. ابعًد: ١٠٥الذهب 
ومعىن  أقبل، فضموه ألنه تضمن معنيني، معناه يف نفسه يا زيد:  املفرد فقالواىرفعوا املناد

 ].يا زيداه، فحمل أثقل احلركات كذلك: ما كان مضافا إليه ألن أصله
 ).٣/٣٢٩ذيب التهذيب (هـ ١٤٧زكرياء بن أيب زائدة، ت ) ٣(
 .٢٠آية : سورة ص) ٤(
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 :)١( بين قيسىبعصا، وكان سبطا من أسباط العرب، وفيه يقول أعش
 وأمضى من سوأحلم من قُ

 الذي
  أصبح خادراانَفَّيل من خِغبذي اِل

 :)٢(وهو الذي يقول
 يعطي األمن عند ما الغيثُ

 نـزوله
  وهو قد فات ذاهبوما قد توىلَّ

ِن يف األمور وحمِسسـيٍء محبـاِل
فهـل يننـينا ليتين ولـو ـفعين 

 : )٣(وفيه يقول لبيد
ا ليتين ولـو ـًسوأخلف قُ

 نينا
كْوأعيـا علـى لقمان حمِر التدب 

 فإنه أقبل على مجل أمحر حىت ،ه موعظةوكان قس من أحسن الناس يف زمان
 فإنه من مات ؛أيها الناس، اجتمعوا وامسعوا وعوا، أما بعد: وقف بسوق عكاظ، فقال
 وقد قدم وفود العرب على رسول اهللا : قال هشام. فات، وكل ما هو آت آت

  يعين-كأين أنظر إليه: ال يا رسول اهللا، فقال: هل فيكم أحد من إياد؟ قالوا: فقال
يا أيها الناس، من عاش : له أمحر خيطب الناس وهو يقول  بسوق عكاظ على مجل-قسا

مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، أما بعد فإن يف السماء خلربا وإن يف 
قسم قس باهللا أاألرض لعربا، جنوم متور، وحبار ال تغور، سقف مرفوع، ومهاد موضوع، 

 بعض األمر رضى، إن يف بعضه لسخطا، وما هذا ن من األمر شحطا، ولئن كانبلتطلُ
بلعب فإن وراء هذا لعجبا، أقسم قس باهللا وما أمث، إن هللا لدينا هو أرضى من دين حنن 
عليه، ما بال الناس يذهبون فال يرجعون، أرضوا باملقامة فأقاموا أم تركوا فناموا؟ مث أنشأ 

 :يقول
ـن مـن القرون لنـا يف الـذاهبــني 

                                     
 .٤٩حاردا، وهي رواية أخرى يف ديوانه : ويف ك. ٢٤١ديوانه ) ١(
 .٢١٤: والثاين فقط يف شعره. ٨٨املعمرون ) ٢(
 .٥٦ه ديوان) ٣(
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 األوليــ
املـــا رأيـت مــوارًد
ورأيت قـومـي حنـوهـا
ال يـرجـع املـاضـي إيلَّ

  ال مــحـاأيـقنـت أينِّ

 بصائر
صـادرللموت ليـس هلـا م

متشـي األكـابـر واألصاغر
وال مــن البـاقني غـابـر

  حيـث صار القوم صائرلـةَ
 : وقال أيضا
  املوت واألمواتييا ناِع

ٍثديف ج
دعهم فإن هلم يوما يمص اح

حىت جييئوا حبال غري حاهلم
 منهم عراة وموتى يف ثيـاـم

عليهم من بقايا بهم ِخزرق
الصعق ته   نوما من ه تنب كما 
لْخقوالِق مضى مث هذا بعد ذا خ

قلَخ الَ)١(منها اجلديد ومنها األورق

أملَّ علي رجل من خراسان : راشدوقال حزم بن أيب : قال أبو املنذر هشام
مطر ونبات، وآباء وأمهات، وذاهب وآت، وآيات يف إثر آيات، : (مواعظ قس

لة؟ إن لكل عفَوأموات بعد أموات، وسعيد وشقي، وحمسن ومسيء، أين األرباب الَ
عامل عمله، بل هو واهللا واحد، ليس مبولود وال والد، وإليه املآب غدا، أما بعد، يا 

ر والظلم كَش الذي مل ينس؟ وأين اآلباء واألجداد؟ أين احلَ وعادد، فأين مثودمعشر إيا
الذي مل ي٢()ر؟ كال ورب الكعبة ليعودنَّ ما باد، ولئن ذهب يوما ليعودنَّ يوما ماكَن(. 

 إنه كان كذا وكذا، وأما بعد أطال اهللا بقاءك ،أما بعد فأطال اهللا بقاءك: ويقال
أطال ابتداء الكالم فدخلت الفاء : فمن أدخل الفاء على أطال، قال. افإنه كان كذا وكذ

ومن ختطَّى بالفاء أطال فأدخلها على . اعليه كما تدخل على خرب االسم املالصق ألم
 .ر املؤخىلغابتداء اخلرب، وأطال اهللا بقاءك دعاء معترض مبنـزلة املُ) إنّ: (إن، قال

*** 
 ِدَبرْمفالن من أهل اِل: وقولهم

                                     
 .الذي لونه بني السواد والغربة: األورق) ١(
 .٨٩املعمرون ) ٢(
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 اإلبل والغنم وغريها، من ذلك بسح معناه يف كالم العرب مبدراِمل: قال أبو بكر
 ألنه كان ؛واملربد بالبصرة مسي مربدا.  املدينة مسي مربدا ألنه كان حمبسا للغنمدبرِم

 ))  مبربد الغنم وهو يرى بيوت املدينةمأنه تيم :)) ومنه حديث النيب . سوقا لإلبل
 كان مربدا ليتيمني كانا يف حجر معاذ بن  هأن مسجد ((: منه احلديث اآلخر و)١(

. )٢( ))  مسجداعفراء فاشتراه معوذ بن عفراء فجعله للمسلمني فبناه رسول اهللا 
))له مربد حيبس فيه  كانأنه  ((: ومنه احلديث اآلخر

ورمبا جعلت العرب العصا . )٣(
٤(من ذلك قول الشاعر.  مربدا؛رضة يف باب حمبس اإلبل معتجعلُاليت ت(: 

إال ما جعلت عواصي 
 وراءها

 ورا وأذرعاحن تغشى بدٍٍرعصا مِِ

ورد ابن قتيبة . بال حتبسها العصا فهي املربدإعىن هذا الشاعر  : )٥(قال أبو عبيدة
العصا ليست مربدا وإمنا هي عصا يف املربد وقول أيب عبيد هو احلق : عليه قوله وقال

 حفاظها فال يردها إال العصا، فلما انفردت العصا حببسها كانت ىخرب أا تعصألنه أ
أحدامها أنه أضاف العصا إىل : وأليب عبيد حجتان واضحتان يف البيت. هي املربد هلا

: حبة اخلضراء، واحلبة هي اخلضراء، وكما قالوا: املربد، وهي املربد، كما قالت العرب
ا من سبب املربد، :  واحلجة األخرى.مةليلة القمراء ودين القيأن العصا تسمى مربدا أل

هو احلبل الذي :ألنه من سبب اآلري، واآلري يف احلقيقة: اكما مسوا موضع الدابة آري 
واملربد يف غري هذا املوضع الذي جيعل فيه التمر بعد اجلذاذ قبل أن ينقل . حيبس به الدابة

ومن هذا املعىن . اجلرين، ومثله للطعام البيدر واألندرإىل املدينة والبيوت، وهو مبنـزلة 
يا رسول اهللا إن التمر : اللهم اسقنا، فقام أبو لبابة فقال: أنه قال ((: حديث النيب 

 أو )٦(اللهم اسقنا حىت يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بازاره: يف املرابد، فقال
فاملربد قد  . ))  ثعلب مربده بإزارهيانا يسدبردائه فمطر الناس حىت قام أبو لبابة عر

                                     
 . ))أنه تيمم مبربد النعم(( وفيه ٢/١٨٢النهاية ) ١(
 .١/٢٤٦غريب احلديث ) ٢(
 .مل أقف عليه) ٣(
 .١٥٥: سويد بن كراع يف شعره) ٤(
 .١/٢٤٧غريب احلديث ) ٥(
 .٣/٩٦غريب احلديث ) ٦(
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 . جحره الذي خيرج منه ماء املطر: وثعلب املربدرسفُ
*** 

 آان هذا في رجب: وقولهم
له يف اجلاهلية،   لتعظيم العرب؛إمنا مسي رجب رجبا: قال اللغويون: قال أبو بكر

 :  رجبا إذا أفزعته، قال الشاعرهبرجبت الرجل أرج: من قوهلم
إذا العجوز استنخبت 

 فاخنبها
بـها وال تي ـْوالرج١(ـهاب( 

عذق مرجب، إذا : إمنا مسي رجب رجبا لتعظيمهم إياه، من قول العرب: ويقال
 : عمد لعظمه، أنشدنا أبو العباس
 )٢(ولكن عرايا يف السنني اجلوائح ليست بسنهاء وال رجبية

مسي صفرا خلروجهم فيه إىل بالد : وصفر. هم فيه القتالمسي حمرما لتحرمي: واحملرم
لطلبها : مسي ربيعا، الرتباع اإلبل فيه، أي: وربيع. يقال هلا الصفرية، ميتارون منها

: وكانت العرب تسمي رجبا.  جلمود املاء فيهاىمسيت مجاد: ومجادي. النبات والكأل
وم األصميه صوت السالح، ومسي منصل ل األسنة، فسمي األصم ألنه ال يسمع فِصن

. األسنة ألم كانوا ينـزعون األسنة فيه، إذ كانوا ال يقاتلون وال يسفكون فيه دما
مسي رمضان لشدة احلر الذي كان : ورمضان. مسي شعبان لتشعب القبائل فيه: وشعبان

مسي شواال لشوالن اإلبل فيه بأذناا عند : وشوال. فيه، والرمض عند العرب هو احلر
: وذو احلجة. مسي ذا القعدة ألم كانوا يقعدون فيه فال يربحون: وذو القعدة. اللقاح

 يعين - يف األصم ومنصل األسنة)٣(ىقال األعش. مسي ذا احلجة ألم كانوا حيجون فيه
 : -رجبا

تداركه يف منصل األل 
 بعدما

 مضى غري دأداء وقد كاد يعطب

                                     
 ).برج(بال عزو يف اللسان ) ١(
يصف خنلة باجلودة، والسنهاء اليت أضر ا اجلدب ) رجب(لسويد بن الصامت يف اللسان ) ٢(

 .السنون الشداد: اليت يوهب مثرها، واجلوائح: والعرايا
 .دأداء: يهفويقال لليوم الذي يشك .  احلربة:واألل مجع ألة وهي. ١٣٨ديوانه ) ٣(
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 ال يقال حجة، بفتح احلاء، إمنا هي حجة، :قال األثرم: وأخربنا أبو العباس قال
احلجة مكسورة احلاء، فإذا أردت املرة، جاز يف : وقال سلمة عن الفراء: بالكسر، قال

 : وأنشدنا أبو العباس. حجة: القياس فتح احلاء فقلت
 علـي إىل البيت احملرم

ـَة حج 
 لقد منحت ليلى املودة غرينـا

أوايف ـا نـذرا ومل أنتعل نعال
 )١(وإن هلـا مـين املودة والبذال

كانت العرب يف : وأخربنا أبو العباس قال. حج وحج: وأما احلج فيقال فيه: قال
اجلاهلية تسمي السبت شيارا واألحد أول واالثنني أهون والثالثاء جبارا واألربعاء دبارا 

 : واخلميس مؤنسا واجلمعة عروبة، وأنشد
ل أن أعيش وأن أؤم
 يومـي

فإن أفُبـاِرأو الثـاين د هـُت 

بـاِربـأول أو بـأهون أو ج
ـَفمؤنس أو ع  )٢(ة أو شياِرروب

 رمحه -وأخربين أيب. ومل حنفظ عنهم أمساء الشهور يف اجلاهلية: قال أبو العباس
: املؤمتر، وصفرا: كانت العرب يف اجلاهلية تسمي احملرم:  عن بعض شيوخه قال-اهللا

: وبصان وبصان، ومجادي األوىل: خوانا وخوانا وربيع اآلخر: لناجرا، وربيع األو
ناتقا، : عاذال، ورمضان: األصم، وشعبان: رىب وربة، ورجبا: احلنني، ومجادي اآلخرة

 برك، على وزن عمر: ورنة، وذا احلجة: وعال، وذا القعدة: وشواال

                                     
 .مل أقف عليهما) ١(
 .٦الليايل والشهور بال عزو يف األيام و) ٢(
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 قد غرَّ فالن فالنا: وقولهم
 غارناقة م: قد عرضه للهلكة والبوار، من قول العرب: معناه : قال بعضهم: قال أبو بكر

: غر فالن فالنا، معناه: ويقال. إذا قلَّ لبنها وذهب، إما جلدب وإما لعلَّة حلقتها وبلية
 النقصان، قال النيب :هوله، من الغرار و ياه وستره عنه ما هو حظُّإنقصه وظلمه بغشه 

 :))ال نقصان فيها من تضييع حدودها : أي. )١( ))ال غرار يف صالة وال تسليم
: حدثنا أمحد بن إبراهيم قال: وأخربنا عبد اهللا بن حممد قال. وركوعها وسجودها

. كانوا ال يرون بغرار النوم بأسا: حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن الزهري قال
 :)٢(قال الشاعر. يل منه يف الصالةبالقل: أي

 رارن ِغهتـرك العيون ونوم   هالك مـن ثقيٍفإن الرزيةَ
 : وقال اآلخر

  )٣(ماد الثَّ الطري ماَءِوسمثل ح  ااررمـا أذوق النـوم إال ِغ
 التغوير: التسبيح، ونوم نصف النهار: هتومي، والكثري يقال له: والنوم القليل أيضا يقال له

 : والقيلولة، وقال يزيد بن املهلب
م القوم مذْما هووا رحالَ شدهم  إال غشاشا لدى أعضادها اليس٤(ر( 

 :غر فالن فالنا، فعل به ما يشبه القتل والذبح، أخذ من الغرار وهو: معىن قوهلم: ويقال
والغر يف غري والغرار . غرار: ويقال أيضا للذي يطبع عليه النصال. حد السكني والشفرة

 : زق الطائر فرخه، قال الشاعر: هذا
 )٥(رت بنو أسِدجرا بنو أسد غُح  إن تقتلوا ابن أيب بكر فقد قتلت

 هلُقُم الرجل أَ يفِّ الشراب يفَّتلْقَم: ويقال. سقيت كما يسقي الطائر فرخه إذا زقه: أي
 عمرو بن عثمان النمري حدثنا وهب بن: وحدثنا حممد بن يونس قال. إذا قطرته فيه

: بن أيب سفيان قالاعن أبيه عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن معاوية 
                                     

 .٢/١٢٨غريب احلديث ) ١(
 .١/٢٩٥الفرزدق، ديوانه ) ٢(
 .القليل: والثماد. ١/٣٢األعرايب يف أمايل القايل ) ٣(
 .مل أقف عليه) ٤(
 .مل أقف عليه) ٥(
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))يغر عليا بالعلم غرا كان رسول اهللا ((
 . ايزقه زقَّ: ، فتفسريه)١(

 ال ألقاه إلى يوم التَّناد : وقولهم
م يتنادى أهل اجلنة وأهل النار، يو: وتفسري التناد. إىل يوم القيامة: معناه: قال أبو بكر

التنادي، فاكتفى : واألصل فيه. وينادي أصحاب األعراف رجاال يعرفوم بسيماهم
 : )٢(ى كما قال األعشتطَِقسبالكسر من الياء فأُ

 د وداديع بويكن أعداًء  هنموأخو الغوان مىت يشأ يصِر
 : وقال اآلخر

 )٣(بالواد من هند إذ تغدو غواديها  ينقُ بات يطرما بال هم عميٍد
، بتشديد الدال، يراد أيضا إىل يوم التنادِّ: ويقال. بالوادي، فاكتفى بالكسر من الياء: أراد

م يندون فيه كما تند اإلبل إذا هاجت وركبت رؤوسها ومضت على يوم القيامة، أل
ليب عن أيب صاحل حدثنا هشيم عن الك: حدثنا خلف قال: وأخربنا إدريس قال. وجوهها

 ند يندون كما ت: بتشديد الدال، أي)٤( يوم التنادِّ: أنه كان يقرأ: عن ابن عباس
 . اإلبل

 قد لعب بالدَّوامة: وقولهم
دوراا وكثرة حتركها، من ذلك لمنا مسيت الدوامة دوامة إ: للغويونا :قال: قال أبو بكر

والدائم من حروف األضداد، يقال . روام، إذا كان به دواد: قول العرب للرجل
وقال . قد دوم الطائر إذا حترك يف طريانه: ويقال. دائم: دائم، وللمتحرك: للساكن
وقال . كذا طريان احلدأ والرخم: سكَّن جناحيه، وقال: دوم الطائر، معنه: بعضهم
 : يف قوله)٥(أخطأ ذو الرمة: ال يكون التدومي يف األرض، وقال: األصمعي

متولو شاء جنى نفسه اهلربكرب    يف األرض راجعةحىت إذا دو 

                                     
 .٣/٣٥٧النهاية ) ١(
 .وال شاهد فيه على هذه الرواية. وأخو النساء:  وفيه٩٨ديوانه ) ٢(
 .عليهمل أقف ) ٣(
 .٣٢غافر ) ٤(
 .وفيه قولة األصمعي أيضا. أدركه:  وفيه١٠٢ديوانه ) ٥(
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 عن )٢( عن ابن عجالن)١(حدثنا سعيد: أخربنا أبو عبيد قال: وحدثنا حممد بن حيىي قال
ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم وال يغتسل ((: قال رسول : أبيه عن أيب هريرة قال

أدمت الشيء إذا سكنته حىت : ويقال. اكن الس: فالدائم معناه هاهنا)٣( ))فيه من جنابة
 : )٤(قال اجلعدي. هو] دام[

 ها غاليمها عنا إذا حونفثؤ  هامديم فنهدرتفور علينا ِق
 قدر احلرب، شبه شدهتا بالقدر اليت يوقد حتتها وتغلي، :نسكنها، وبالقدر: أراد بندميها
 : وأنشدنا أبو العباس. ذا سكنتهقد فثأت غضب فالن، إ: نسكنها، يقال: ونفثؤها معناه

متنيت من حيب عليه أننا
هجو ال تعرب الفلك معلى دائٍم

 فنقضي هم النفس يف غري رقبٍة

 على رٍثمفْ يف البحر ليس لنا ور
رض اخلُ واللججومن دوننا األهوالُ

ويغ٥( من خنشى منيمته البحررق ( 
 بعضه إىل بعض ويركب عليه يف البحر، مضخشب ي: والرمث. الساكن: أراد بالدائم

ماثا لنا يا رسول اهللا إنا نركب أر: ركي سأله فقالعأنَّ الَ((: من ذلك حديث النيب 
 كرالصياد، صياد السمك، ومجعه ع: فاألرماث مجع الرمث، والعركي. )٦( ))يف البحر 

ومجع العرك العوك، من ذلك حديثه ربعض اليهود أو على بعض  أنه كتب على 
))وعليهم ربع املغزل وربع ما صادته عروكهم((: نصارى جنران

ربع ما يغزله : أراد . )٧(
  :)٨(وقال زهري. النساء وربع ما يصيده الصيادون

يداُشى احلُغم ح ةِةيغشى السفائن موج   الكثيب كمارالَالُّلج عرك 

                                     
 ).٤/١٧هتذيب التهذيب . (هـ٢٢٤سعيد بن أيب مرمي املصري، ت ) ١(
 ).٩/٣٤٢هتذيب التهذيب . (هـ١٤٩حممد بن عجالن املدين، ت ) ٢(
 .١/٢٢٤غريب احلديث ) ٣(
 .١١٨ديوانه ) ٤(
ومن دوننا األعداء، ويعدو من : وفيه. ٩٥٨شعار اهلذليني أليب صخر اهلذيل يف شرح أ) ٥(

 . خنشى
 .٣/٢٦١النهاية ) ٦(
 .٣/٢٢٢النهاية ) ٧(
 .١٦٧ديوانه ) ٨(
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ع فاملتالطم الذي يد: فالعرك. ئن موج اللجة العرككما يغشى السفا: ورواه أبو عبيدة
 :  يصف الدرة)١(وأنشدنا أبو العباس أليب ذؤيب. بعضه بعضا

 يدوم الفرات فوقها وميوج  فجا ا ما شئت من لطمية
أخطأ أبو ذؤيب يف هذا البيت، : وقال ابن قتيبة. العذب: يسكن، والفرات: أراد بيدوم

هذا البيت يف الغلط كقول : وقال. لعذب إمنا خترج من امللحألن الدرة ال خترج من ا
 : )٢(اآلخر

 مثل النصارى قتلوا املسيحا
وقول أيب ذؤيب عندنا صواب، واعتراض . وما ادعى أحد قط أن النصارى قتلوا املسيح

ابن قتيبة عليه خطأ، ألن الدرة ملا كانت تنمي باملاء امللح وتشرق وحتسن وال يضر ا 
 .ها، كان هلا مبرتلة العذب هلاوال يفسد

* * * 
 )٣(رىعام يف القُإن الن  ا أطرق كرار كَقِرطْأَ: وقوهلم

لَّم كَترب مثال للرجل يضهذا ي:  قال يل الرستمي- رمحه اهللا-قال يل أيب: قال أبو بكر
لنعام أطرق كرا أطرق كرا إن ا: عنده بكالم فيظن أنه هو املراد بالكالم، فيقول للمتكلم

وقال يل أمحد بن : قال.  هو أنبل منك وأرفع مرتلةناسكت فإين أريد م: يف القرى، أي
 مثال للرجل احلقري إذا تكلم يف املوضع الذي ال يشبهه وأمثاله الكالم برضهذا ي: عبيد

هو : والكرا. اسكت يا حقري فإن األجالء واألعزاء أوىل ذا الكالم منك: فيه، فيقال له
ه الكروان بالذليل بِّروان، والكروان طائر صغري، فخوطب الكروان واملعىن لغريه، وشالك

ويقال . ما دام عزيز فإياك أيها الذليل أن تنطق: أغض، أي: ومعىن أطرق. والنعام باألعز
: ويقال. شانر للواحد، وللجمع و)٤(انشرو: كروان، كما يقال: يف مجع الكروان

ورجل صخبان وقوم صخبان، . ريع املشي، واجلمع شقذانرجل شقذان إذا كان س

                                     
 .  السوق اليت تباع فيها العطريات:واللطيمة نسبة إىل اللطيمة وهي. ١/٥٧ديوان اهلذليني ) ١(
 .مل أقف عليه) ٢(
 .١٨٩اص ، شرح درة الغو١/١٩٤مجهرة األمثال ) ٣(
 .طائر شبه احلمامة) ٤(
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 : )١(أنشدنا الرستمي لطرفة:  قال- رمحه اهللا-ومحار فلتان ومحري فلتان، أنشد أيب
ىٍِّخ الدهر يف زمن رتمسقَ    
 اـيوم ان وروللِك ا يوم لنا     

 جيور  أو كذاك احلكم يقصد
 رـتطي وما   البائسات تطري 

الكرا ترخيم : وقال غريهم. الكرا هو الكروان، حرف مقصور:  الرستمي وغريهوقال
 اعرضي، فمىت  أقبلي وعزيا بثني: الكروان، وال يستعمل الترخيم إال يف النداء، كقوهلم

واأللف يف الكراهي الواو اليت يف الكروان، . جاء يف غري النداء فهو شاذ ال يقاس عليه
يا مرو : لف والنون لتحركها وانفتاح ما قبلها، والعرب تقولجعلت ألفا عند سقوط األ
قال . يا فالن: ويا فل أقبل ويا فل أقبل، يريدون. يا مروان: أقبل ويا مرو أقبل، يريدون

 :)٢(الشاعر
 ترجو احلباء ورا مل ييأس  يت حمبوسةُييا مرو إن مط

 فيؤمر به إىل النار يؤتى بالرجل الذي كان يطاع يف معاصي اهللا((: قال النيب 
فيقذف فتندلق أقتابه فيستدير كما يستدير احلمار يف الرحى فيمر بأصحابه الذين 

إين كنت أمركم : أي فل أين ما كنت تصف؟ فيقول: كانوا يطيعونه فيقولون له
. خترج خروجا سريعا: وتندلق. يا فالن: أراد . )٣( ))باألمر مث أخالف إىل غريه

: واألمعاء يقال هلا. هي ما استدار من البطن:  األمعاء، ويقالهي: واألقتاب يقال
والكرا مبعىن الكروان مقصور يكتب باأللف، والكرى من النوم . األقصاب واألنداء
 :)٥(، قال محيد بن ثور)٤(مقصور يكتب بالياء

به عزوأهواهلانٍّ ِجف   ِمإذا ما سعنم نالكرىِنع  
 :)٦(وقال اآلخر

أَنتدار ا تطعمان الكرىفعيناك م   ليلى فشطَّ املزار 
                                     

 .١٠٢ديوانه ) ١(
 .وعلى هذه الرواية يسقط الشاهد.  وفيه مروان ان١/٣٨٤الفرزدق، ديوانه ) ٢(
 .١/٤٣٤الفائق ) ٣(
 .١٦٦، شرح ما يكتب بالياء ١٠٥املقصور واملمدود ) ٤(
 .أخل به ديوانه) ٥(
 .٢٤٠ -٢/٢٣٧يل القايل  وهي بتمامها يف أما١أبو صفوان األسدي، مقصورته ق ) ٦(
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والكراء، . واءررجل أكرا، وامرأة كَ: دقة الساقني، مقصور يكتب باأللف، يقال: والكرا
 . كتب باأللفة بالطائف يثني: ممدود

* * * 
  رَُّكَفرجل ُم: وقولهم

: يقال. ضبغ املتروك املُ:املفرك: أخربنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء قال: قال أبو بكر
قد فركت املرأة زوجها إذا : هو من قوهلم: وقال غريه. قد فارك فالن فالنا إذا تاركه

قال .  عندهتفَِلصلفها، وص: فإذا أبغضها هو قيل. أبغضته، فهي فارك، من نساء فوارك
: ب، قاليا رسول اهللا سواران من ذه:  فقالت له جاءت امرأة إىل النيب (: أبو هريرة

قرطان من ذهب، :  قالتطوق من نار،: طوق من ذهب، قال:  قالتسواران من نار،
 عنده، تفَِل لزوجها صينزيا رسول اهللا إن املرأة إذا مل ت:  قالتقرطان من نار،: قال
 رمحه -وأخربين أيب. )١( ))حداكن من أن تتخذ قرطا من فضة بالزعفرانإما مينع : قال
خرج أعرايب، وكانت امرأته : حدثنا أبو عبيدة قال: ثنا أبو هفان قالحد:  قال-اهللا

شطَّت نواك وناء سفرك، مث أتبعته روثة : تفركه وكان يصلفها، فأتبعته نواة وقالت
. ص أثركحاص رزقك وح: رك، مث أتبعتهما حصاة وقالترثيتك وراث خب: وقالت

 : يبغضها، وأنشدا هفُِلص تبغضه، ويهكُرفْ ت:قال أبو هفان
 )٢(ك الغداة فال أبايلفُِلصوأُ  كيينرفْت أنك ترِبخوقد أُ
 . حمي: حاد، وحص: أبطأ، وحاص: بعد، وراث: بعتدت، وناء: وشطت

* * * 
 فالن ذآيُّ: وقولهم

 النار تذكو، إذا متَّ ِتكَقد ذَ: كامل الفطنة تامها، من قول العرب: معناه: قال أبو بكر
مسك ذكي إذا كان تام الطيب : أذكيتها، إذا أمتمت وقودها، ويقال:  ويقال.وقودها

 : )٣(كامل نفاذ الريح، قال مجيل
صادت فؤادي بعينيها ومبته حني أَ مسكْذْكأنـلن ه تـَا بدر

                                     
 .٣/٤٧النهاية : ينظر) ١(
 ).فرك(بال عزو يف اللسان ) ٢(
 .حني أبدته:  وفيه٥٨ديوانه ) ٣(
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املسك خ عذب كأنَّ ذكيالطه والزجنبيل وماء املزن والشهد 
 : ا أمتمت ذحبها وبلغت احلد الواجب فيه، قال الشاعرقد ذكَّيت الشاة، إذ: ويقال

 )١( وفطيمةُفَروأهلاك عنها خ  ضغتهانعم هو ذكَّاها وأنت أ
 مغالبة، وذلك أنَّ املذكية من انِّجري املس: ، أيالب ِغياتكِّذَ املُيرج: تقول. والعرب
شن من األرض للثقة بقوهتا  على اخلملُِح وهي اليت تمت قوهتا وشباا ت:اخليل

وصالبتها، وأا ليست كاجلذاع والصغار اليت يطلب هلا الرخاوة من األرض لضعفها 
، فالغالء جري املذكيات غالُء: وبعضهم يقول. وصغرها، وأا ال تثبت ثبات املذكيات

 : متام الفطنة: ة، وهي مدى الرمية، قال الشاعر يف الذكاء الذي معناهولْمجع غَ
الفؤاِدشهم ذكاؤ ٢(اءكَعند العزمية يف األنام ذَ   ما مثلهه( 

 : نِّمتام السِّ:  يف الذكاء الذي معناه)٣(وقال زهري
 متام السن منه والذكاء  ويفضلها إذا اجتهدت عليه

متام اتقاد النار، مقصور يكتب باأللف، قال : والذكا. والذكاء يف هذين املعنيني ممدود
 : الشاعر
وتِرضا يف القلب اضطرمهمكذَ  ا كأنا النار تزفيه الرياح٤( النوافح( 

املسك مذكَّر، والذي يؤنث : مسك ذكي ومسك ذكية، فالذي يذكر يقول: ويقال
 :)٥(ذهبت إىل الرائحة، أنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء: يقول

 حفَن ت ومن أثواا املسكجديد  باب وثوالقد عاجلتين بالسِّ
: حدثنا أبو هفان املهزمي قال:  قال- رمحه اهللا-وأخربين أيب. أراد رائحة املسك: وقال

 : وأنشدنا يف التأنيث: املسك والعنرب يذكران ويؤنثان، قال
واملسك٦(آخذتان الثمن الرغيب  ِبر خري طِي والعنب( 

                                     
 .١٠بال غزو يف أخبار األذكياء ) ١(
 .١١ وأخبار األذكياء ٣٠٧بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل ) ٢(
 .٦٩ديوانه ) ٣(
 .ترفعه: وتزفيه. ١١ وأخبار األذكياء ٩٤ بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل) ٤(
 .٤٠والبيت جلران العود يف ديوانه . ٩٧املذكر واملؤنث ) ٥(
 .١٧/٢٥ واملخصص ١٣٠ال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ب) ٦(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦٧٤ 

 : يف التذكري)١(وقال األعشي
 لم ش من أرداهنا الوردوالعنرب  إذ تقوم يضوع املسك آونة

 : )٢(وقال اآلخر
لقْفإنا قد خحِبلنا الَ  لقنانا مذ خرات واملسك الفتيت 

 : وأنشدنا أبو العباس
ِهمبارِن حى بات يلتقي من مس الرِّوألني٣( والعنرب الورد اجلادي( 
 : وقال اآلخر. الزعفران: اجلادي

تفَنحهم باملسك ذفاري  وعنربيقطب ه٤( قاطب( 
 : )٥(وقال اآلخر، وهو عدي بن زيد
نٍنيأطيب الطيب طيب أم ح

 اٍنـ وببه بزنبٍقـعلَّلت
 فأر مسك بعنرب مفتوق

فهو أحوى على اليدين شريق 
  فالن على فالنَعْل َضرأيُت: وقولهم

، إذا مال وأذنب،  ضلعاعلَض الرجل يعلَض: رأيت ميله عليه، يقال: معناه: قال أبو بكر
 : )٦(فهو ضلع وضالع، قال النابغة
ملتين وخربت خري الناس أنك 
أناله مقالة أن قد قلت سوف 

 ةـأمان خينك  مل  أتوعد عبدا 

وتلك اليت تستك منها املسامع 
عـرائ وذلك من تلقاء مثلك 

 عـوهو ضال وتترك عبدا آمنا 

                                     
 …أصورة والزنبق:  وفيه٥٥ديوانه ) ١(
. ١٧/٢٥ملخصص  وا١٢٩الزبري بن عبد املطلب يف املذكر واملؤنث البن األنباري ) ٢(

 . خمططن ثوب مياين من قطن أو كتا:واحلربات مجع حربة، وهو
. والصواب ما أثبتنا. من حس الرخامات: ويف األصل. ٦٦: ليزيد بن الطثرية، شعره) ٣(

 .  وهي قرية بالشام يكثر ا الزعفران،نسبة إىل جادية: واجلادي. رحى الظفر: والرحى
 .١٣٠البن األنباري بال عزو يف املذكر واملؤنث ) ٤(
وهو عدي . (أم حكيم: ويف ك. وخلطته بآخر. أم علي مسك فأر:  وفيه٧٧ -٧٦ديوانه ) ٥(

 . ١٢٩ونسبه ابن األنباري إىل أمساء بن خارجة يف املذكر واملؤنث . ساقط من ك) بن زيدا
 .٤٨ -٤٧ديوانه ) ٦(



 ٦٧٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

هو مشبه : ا كان مائال مذنبا، وقالرجل ظالع، بالظاء، إذ: وحكى بعض اللغويني
. لع للبعري مبرتلة الغمز للدوابوالظَّ. بالظالع من اإلبل، وهو الذي يتوقَّى إذا مشى

فإذا مل يكن . رمح ضلع إذا كان مائال، وقد ضلع يضلع إذا كان امليل خلقة فيه: ويقال
وعرج يعرج إذا . العرج إذا كان خلقته جرع الرجل يجرع: خلقة فهو ضالع، كما يقال

وحيكي عن عبد اهللا بن الزبري أنه نازع مروان بن احلكم بني . (غمز من شيء أصابه
 كعِطيا معاوية أطع اهللا ن:  فرأى ابن الزبري ضلع معاوية مع مروان فقال له،يدي معاوية

خربفإنه ال طاعة لك علينا إال إذا أطعت اهللا وال تطرق إطراق األفعوان يف أصول الس .( 
واألفعوان ذكر األفاعي، . ضرب من الشجر سبيل األفاعي أن تكون يف أصوله: السخرب

 والعيالن ذكر الضباع، والثعلبان :وهو مبرتلة العقربان ذكر العقارب، والضبعان والعشان
 : )١(ذكر الثعالب، قال الشاعر
 لقد ذلَّ من بالت عليه الثعالب  أرب يبول الثعلبان برأسه

لجوم ذكر الضفادع، والغيلم ذكر دد ذكر النعام، والعيفَل واخلَقْيم والنقنق واِهلوالظل
 ذكر البوم، :السالحف، واخلزز ذكر األرانب، واليعقوب ذكر القبج، والفياد والصدى

ب ظَن ذكر القنافذ، والعضرفوط ذكر العظاء، والع:ن، والشهيميب ذكر أم ح:واحلرباء
والعذكر ا:ظباءن جلراد، والعظَنظْب واحلنواخلُب س ذكر اخلنافس، واليعسوب ذكر فَن

 :)٢(يعاسيب، واخلدرنق ذكر العناكب، قال الشاعر: النحل ومجعه
 ينري أو يسدي به اخلدرنق  ومنهل طام عليه الغلفق

 من الشعر هذا البيت، )٣(أول ما قال عبد الرمحن بن حسان: قال: وأخربنا أبو العباس
 :لكميت وقد عزم على ضربه الحتباسه عليهقاله ل

اهللا يعلم أين كنت متغالش  يبا اليعاِسيف دار محران أصطاد 

                                     
ينظر ديوان العباس بن مرداس (. راشد بن عبد ربه أو العباس بن مرداس أو أبو ذر الغفاري) ١(

١٥١.( 
 يف ٨، جـ٧وينظر يف أمساء الذكور كتاب املخصص جـ. ١٠٠الزفيان السعدي، ديوانه ) ٢(

 .مواضع متفرقة
 .دار حسان:  وفيه١٧: شعره) ٣(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦٧٦ 

 ت آذا وآذا؟ْلَعلم َف: وقولهم
يف االستفهام ) ما(ملا فعلت؟ فجعلوا : واألصل فيه. يء فعلته شألي: معناه: قال أبو بكر

عالم : وكذلك قالوا. لف فأسقطوهامع اخلافض حرفا واحدا واكتفوا بفتحة امليم من األ
تركت؟ وعمتعرض؟ وإالم ام عنادك؟ قال اهللا عز وجل تنظر؟ وحت : َاَءلُونستي مع

 :  وقال الشاعر)١( عِن النبِأ العِظيِم
 املطول العناء  حتام  فحتام   فتلك والة السوء قد طال ملكهم

: وفيها أربع لغات. ألي علة وبأي حجة: ، أراد)٢( وهمفَِلم قَتلْتم: وقال اهللا تعاىل
مل فعلت؟ بفتح امليم، ومل فعلت؟ بتسكني امليم، وملا فعلت؟ بإثبات األلف : أفصحهن

 :على األصل، ومله فعلت؟ بإدخال اهلاء للسكت، قال الشاعر
 هلموم طارقات وذكر  يا أبا األسود مل أسلمتين

 :)٣(وقال اآلخر
 وناتم ومل تروح تروحموِل  ٍثد رميتم بعبد اهللا يف جمِلفَ

 : وأنشدنا أبو العباس
  قليل األصادقإىل بلد ناٍء  فال زلن دبري ظلعا مل محلنها

 :)٤(وقال اآلخر
 لو خافك اهللا عليه حرمه   أكلته مله ملْيِسعقْيا فَ

* * * 
 راَقأآل فالن الُع: وقولهم

وقال .  الفدرة من اللحم، مل يزد على هذا تفسريه:العراق: يدقال أبو عب: قال أبو بكر
: عرق، وللخايل من اللحم:  العظام، يقال للعظم الذي عليه اللحم:العراق: ابن قتيبة
ظئر وظؤار، ورىب ورباب للشاة اليت : والعراق مجع العرق، مبرتلة قوهلم: قال. عرق

                                     
 .٧٩٤ واملشكل ١/١٠٨العني : وينظر. ٢، ١النبأ ) ١(
 .١٨٣آل عمران ) ٢(
 .وال تروحتم: ويف ك. ى البيتومل أقف عل. يف اللغة الثانية: ك) ٣(
 .٢٣٤ والبخالء ١/٢٦٧سامل بن دارة يف احليوان ) ٤(
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قال : وقال.  لولد الناقة ومجعها فرار:رتكون يف مرتل القوم حيلبوا وليست سائمة، وفري
ثريدة كثرية العراق، خطأ، إذ كان العراق العظام، واحتج بقول : قول العامة: أبو زيد

 : شاعر كان يطرد الطري عن زرع يف عام جدب
من نفسي ومن إشفاقهاعجبت 

 ساقها عن ت فَشيف سنة قد كَ
عن أرزاقها ومن طراد الطري  

 محراء تربي اللحم عن عراقها
 واملوت يف عنقي ويف أعناقها

وقول أيب عبيد هو الصواب عندنا، : قال أبو بكر. تربي اللحم عن عظامها: أراد: قال
أكلت العظم، يدل على هذا قول النيب : ألن العرب تقول أكلت العرق، وهم ال يقولون

 :))إسحاق الغنوية مرتل حفصة،  فوجدته يف -عليه السالم-جئته :  قالت)١(أن أم
وكنت صائمة،  يا أم إسحاق هلمي فكلي، :وبني يديه قصعة فيها ثريد وحلم فقال يل
ي صومفمن حرصي على أن آكل معه نسيتفأخذ ع قا فناولنيه، فلما أدنيته من يف ر

 ما لك يا أم إسحاق؟ :ذكرت أين صائمة، فجعلت ال آكل العرق وال أضعه، فقال يل
اآلن بعدما شبعت، فقال رسول : ت أين صائمة فقال ذو اليدينيا رسول اهللا ذكر: قلت
)) ضعي العرق من يدك وأمتي صومك فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليك:اهللا 

)٢( .
ويدل على ما . ال آكله، يدل على أن العرق حلم منفرد أو حلم على عظم: فقوهلما

أي الطعام أحب : قيل ألعرايب: (قال األصمعي عن أبيه: نصف أن العباس أخربنا قال
ثريدة دكناء من الفلفل، رقطاء من احلمص، بلقاء من الشحم، ذات حفافني : إليك؟ قال

أصدع : وكيف أكلك هلا يا أعرايب؟ قال: قيل له. من البضع، هلا جناحان من العراق
شد ذه، يعين ما اتني، يعين السبابة والوسطى، وأسند ذه، يعين اإلام، وأمجع 

 ).ضرب فيها ضرب اليتيم عند وايل السوءأصر، والبن
 اللحم، إذ كانت العرب ال ردراق ِفهلا جناحان من العراق، يدل على أن الع: فقوله

تصف الثرواألطعمة بكثرة العظام، ويدل أيضا على صحة قول أيب عبيد أن يعقوب بن د 
وقد .  ريح عرمأتيت بين فالن فشممت عندهم: السكيت حكى عن الكاليب أنه قال

                                     
 .العرتية، حتريف: ويف األصل). ٨/١٦٥اإلصابة . (صحابية) ١(
 .١٦٠/ ٨اإلصابة ) ٢(
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مشمت رحيه ألن :  مل يقل؛العرم والعرق شيء واحد فلوال أن العرق حلم: قال ابن قتيبة
تربي : وقول الشاعر. العظام ليس الغالب عليها أن تشم هلا روائح إذا خلت من اللحم

عرقت العظم عراقا إذا أكلت ما عليه من : األكل، من قوهلم: اللحم عن عراقها، العراق
: تربي من شدة أكلها العظم، كما يقال: وتلخيص البيت. والعظم معروقاللحم، 

سكت سكاتا : والعراق يف املصادر مبرتلة قوهلم. اشتكى من دواء شربه وعن دواء
والعرق مبرتلة العراق، مصدر لعرقت، وال جيوز أن . وصمت صماتا وصرخ صراخا

عن العرب فعال يف مجع فعل، يكون واحد العراق على ما ذكر ابن قتيبة، ألنه مل يؤثر 
 : وقال الشاعر

إذا استهديت من حلم فأهدي
 هـا يليـوم وال هتدي األمر 

در السنامـمن املأنات أو ف 
 العظام وال هتدنَّ معروق 

قد تعرق العرق إذا : ويقال. املصارين: الطفطفة اليت بني الضرع والسرة، واألمر: املأنات
 رأيت أبا بكر أكل خبزا ((: يث جابر أنه قالدمن ذلك حأكل اللحم من على العظم، 

أتوضأ : أال تتوضأ؟ فقال: وحلما مث أخذ العرق فتعرقه وقام إىل الصالة، فقال له موىل له
))من الطيبات 

جاء   عرقا، مث- اهللاا رمحه- أنه أكل عند فاطمة((: وحديث النيب . )١(
ومم أتوضأ يا : ال تتوضأ يا أبه؟ قالأالت بالل فأذنه بالصالة فوثبت فتعلقت بثوبه وق

))أو ليس من أطهر طعامكم ما مست النار : مما مست النار، قال: بنية؟ قالت
 يدل )٢(

 .على أنَّ العرق اللحم
* * * 

 قد قبل هذا الكالم قلبي:وقولهم 
 بتإمنا مسي القلب قلبا لتقلبه وكثرة تغريه، وأصله من قل: قال اللغويون: قال أبو بكر
الشيء، قد دل قلبه على : والعرب تكين بالقلب عن العقل، فيقولون. اًبلْلبه قَالشيء أقُ
:  أراد.)٣(إنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلمن كَانَ لَه قَلْب: قال اهللا تعاىل. دله عقله: يريدون

                                     
 .مل أقف على احلديث) ١(
 .٣/٢٢٠النهاية : ينظر) ٢(
 .٣٧ق ) ٣(
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زوج عبيد ا بالفؤاد عن العقل والقلب، قالت عائشة له عقل ومتييز، وربما كنو ملن كان
 :اهللا بن العباس ترثي ابنيها

 اللذين مهابنييها من أحسن 
  مها ها من أحس بنيي اللذين

كالدرتني تشظَّى عنهما الصدف 
  خمتطف مسعي وعقلي فقليب اليوم

 . فعقلي: أرادت
* * * 

  نفسيُهْتبَلقد َق: وقولهم
النفس منها واتصاله ا، كما مسوا مسيت النفس نفسا لتولد : قال بعضهم: قال أبو بكر

: وبعض اللغويني يسوي بني النفس والروح فيقول. الروح روحا، ألن الروح موجود به
مها شيء واحد إال أن النفس مؤنثة والروح مذكر، قالت أخت عمرو بن عبد ود ترثي 

 :  إياه عمرا وتذكر قتل علي
لو كان قاتل عمرو غري قاتله

  به يعاب  ال   من لكن قاتله
بكيته ما أقام الروح يف اجلسد 

 بيضة البلد يدعى قدميا  وكان
 هي : هو الذي به احلياة والنفس:الروح: وفرق بعض العلماء بني النفس والروح فقال

اليت ا العقل، فإذا نام النائم قبض اهللا نفسه ومل يقبض روحه، والروح ال يقبض إال عند 
 عن )١(حدثنا حجاج:  إبراهيم قال بنحدثنا أمحد: مد قالأخربنا عبد اهللا بن حم. املوت

اللَّه : يف اإلنسان روح ونفس، بينهما حاجز، قال اهللا تبارك وتعاىل: ابن جريج قال
فهو تعاىل يقبض النفس :  قال)٢(يتوفَّى اَألنفُس ِحني موِتها والَِّتي لَم تمت ِفي مناِمها 

ىل اجلسد عند االنتباه، فإذا أراد إماتة العبد يف نومه مل يرد النفس عند النوم مث يردها إ
: معىن اآلية: وقال الفراء. رت بذلك عن ابن عباسِبخوأُ: قال. وقبض الروح مع النفس

وقد : قال.  اليت مل متت يف منامها عند انقضاء أجلها:اهللا يتوىف األنفس حني موهتا ويتوىف
         : واختار أن يكون من النوم لقوله. هو من املوت: لقيل يف يتوىف إنه ينيم، وقي

ٍل مى إلَى أَجرِسلُ اُألخروي تا املَوهلَيى عالَِّتي قَض ِسكمىفَيّمس ولقوله تعاىل ، :
                                     

 ).٢/٢٠٥يب هتذيب التهذ(هـ ٢٠٦حجاج بن حممد املصيصي، ت ) ١(
 .٤٢الزمر ) ٢(



 ٦٨٠

اِرهم ِبالنتحرا جم لَمعِل ويفَّاكُم ِباللَّيوتالَِّذي ي ووه )اهللا بن حممد وأخربنا عبد  . )١
 عن )٢(حدثنا إسرائيل: حدثنا عبد اهللا بن موسى قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: قال

اللَّه يتوفَّى اَألنفُس ِحني موِتها :  عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل)٣(خصيف
عليها املوت كل نفس هلا سبب جتري فيه، فإذا قضي : قال والَِّتي لَم تمت ِفي مناِمها

والروح أيضا خلق يشبهون . نامت حىت ينقطع السبب، واليت مل يقض عليها املوت تترك
، أراد )٤( يوم يقُوم الروح والْمالِئكَةُ صفًا: ، قال اهللا تعاىلسالناس وليسوا بنا

 عن )٥(حدثنا أبو عاصم: وحدثنا حممد بن يونس قال. هؤالء الذين وصفناهم: بالروح
الروح خلق مع املالئكة ال تراهم :  عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال)٦(عروف املكيم

وأخربنا أمحد بن . ويقال الروح جربيل عليه السالم. املالئكة كما ال ترون أنتم املالئكة
حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل عن أيب : حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال: احلسني قال
الوحي، : والروح، يف غري هذا. ن خلق اهللا هلم أيد وأرجلالروح خلق م: صاحل، قال
. ، أي يلقي الوحي من أمره)٧(يلِْقي الروح ِمن أَمِرِه علَى من يشاُء: كقوله تعاىل

وكَذَِلك أَوحينا إلَيك روحا : هذا مذهب أيب عبيدة، وعليه أكثر أهل العلم، وشاهده
. ووحي منه: ، معناه)٩(كَِلمته أَلْقَاها إلَى مريم وروٌح مِّنهو: لهما، ومث)٨(مِّن أَمِرنا

ونفخ منه، وذلك أن اهللا تعاىل أمر جربيل فنفخ يف جيب درع : معناه: وقال ابن قتيبة
 يصف وقع الشرر يف )١٠(، واحتج بقول ذي الرمة-عليه السالم-مرمي فحملت بعيسى 

                                     
 .٦٠األنعام ) ١(
 ).١/٢٦١هتذيب التهذيب . (هـ١٦٢إسرائيل بن يونس، ت ) ٢(
 ).٣/١٤٣هتذيب التهذيب . (هـ١٠٧خصيف بن عبد الرمحن، ت حنو ) ٣(
 .٣٨النبأ ) ٤(
 .هو الضحاك بن خملد، سلفت ترمجته) ٥(
 ).١٠/٢٣١هتذيب التهذيب . (معروف بن خربوذ املكي) ٦(
 .١٥غافر ) ٧(
 .٥٢الشورى ) ٨(
 .١٧١النساء ) ٩(
والشخت ما دق . واقتته هلا قيتة، وظاهر هلا من يابس الشخت:  وفيه٣١-١٤٢٨ديوانه ) ١٠(

= 
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 ٦٨١ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :احلراق
طفلة بدت كفَّنتها وهي فلما

يهاـوأح له ارفعها إليك  وقلت 
راعا وال شرباتكمل ذ بطلساء مل  

دراـ ق  قيتة هلا واجعل  بروحك 
سترا يديك  عليها الصبا واجعل   عليها الشخت ما اسطعت واستعنروظاِه
وأحيها . فلما بدت الشررة كفَّنتها، وهي صغرية، خبرقة سوداء، وهي الطلساء: أراد

بنفخك، واجعل النفخ هلا كالقوت، ال يكن شديدا فيطريها وال شديد :  أيبروحك
فهذا الذي قاله ابن قتيبة يف اآلية ال إمام له فيه، : قال أبو بكر. الضعف فتموت وختمد

       : الروح الوحي، ويكسره عليه قول اهللا تعاىل: إذ كان املفسرون واللغويون قالوا
ا ِمن را ِفيهنفَخافَنوِحن)فنفخنا فيه من : وال حيسن أن يقال. من وحينا: ، أي)١

ويف بيت ذي الرمة ثالث . قعد من قعوده: قام منه قيامه، وال: نفخنا، كما ال يقال
: تأويالت تغين عن تعسف ابن قتيبة ومحله القرآن على ما ال يأثره عن إمام، أحدهن

ا إىل غريك، فأقام الروح مقام تول إحياءها أنت وال تكل أمره: واحيها بنفسك، أي
: أنه أراد: واحلجة الثانية. النفس للمقاربة بينهما، وألن العرب ال توقع بينهما افتراقا

 واسأَِل القَريةَ: وأحيها بنفخ روحك، فحذف النفخ وأقام الروح مقامه، كما قال
ده فكفى منه كما أنه أقام الروح مقام النفس ألنه من الروح تول: واحلجة الثالثة. )٢(

 : )٣(تكتفي العرب بسبب الشيء من الشيء، قال الشاعر
من  نوسِّ ت  إذا  فاها كأن
كِّرام والزبباـيب أقـ يف الس

 طيب موحسن مٍّش  م بتِمس
مـمن الره يب تندى ـحي كث

 من والروح أيضا ملك. عرق املعدن، واكتفى بالزبيب من اخلمر ألنه من سببه: السام
 . املالئكة، وهو أعظم املالئكة خلقا فيما روى ابن عباس

الروح ملك وهو من أشرف املالئكة وأقرم إىل الرب تعاىل، وهو : قال مقاتل بن حيان
                                     = 

 .ورواية الديوان أصوب لعجز البيت الثاين. من احلطب
 .١٢التحرمي ) ١(
 .٨٢يوسف ) ٢(
 . يف طيب:ويف ك. إذا تبسم:  وفيه٥٢-١٥١النابغة اجلعدي، ديوانه ) ٣(



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦٨٢ 

صاحب الوحي، فإذا أراد اهللا تعاىل أن يوحي بشيء قرع اللوح جبهته فيلقيه إىل 
الذي يدعو ألهل األرض إذا أصام إسرافيل، ويلقيه إسرافيل إىل جربيل وميكائيل، وهو 

وهو يف كتاب اهللا جل . يا رب عبادك أنت خلقتهم فال هتلكهم جوعا: القحط، يقول
وقال علي بن أيب . )١(يسبِّحونَ ِبحمِد ربِِّهم ويستغِفرونَ ِلمن ِفي اَألرض: وعال

جه سبعون ألف له سبعون ألف وجه، لكل و  الروح ملك من املالئكة((: طالب 
لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة، يسبح اهللا بتلك اللغات كلها، يلَخمن كل ق 

  .))تسبيحة ملك يطري مع املالئكة إىل يوم القيامة 
* * * 

 ى فالنَدمَّ اهللا َصأَص: وقولهم
 عمسأماته اهللا حىت ال ي: معناه: قال أبو بكر

لصوته إذا صاح يف بيت أو صحراء ص الصوت الذي يسمعه الصائح يف :والصدى. ٍىد 
فيدعو عليه باملوت وانقطاع . يا فالن: يا فالن، فيسمع: البيت اخلايل أو الصحراء، يقول

صدأ احلديد، مهموز، : والصدى ينقسم على مخسة أقسام. الصدى بانقطاع كالمه
لف، قال كتب يف هذا املعىن باألصدئ اإلناء يصدأ صدأ، إذا عاله الوسخ، وي: يقال
 : الشاعر
 )٢(ةمِايد على الكُكما صدئ احلد  اـديهتقلِّ م هم أرباقَ ترى

 : وقال اآلخر
 )٣(يتوقَّدون توقد النجم  صدأ احلديد على أنوفهم

وكذلك الصدى ذكر البوم، قال . ، مقصور يكتب بالياء)٤(جواب الصوت: والصدى
 :الشاعر
طْعشى جياوببومها صوت الص ا  ن واألصرمِا  ىد ُاملقيم  العازب 

                                     
 .٥الشورى ) ١(
واألرباق احلبال، . ٢٣٨ واملقصور واملمدود للقايل ٢/٢٧٧بال عزو يف معاين القرآن ) ٢(

 .والكماة الشجعان
 .٥٧ واملختار من شعر بشار ٢٣٨بال عزو يف املقصور واملمدود للقايل ) ٣(
 .١٦٣شرح ما يكتب بالياء ) ٤(
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 طائر ليس بذكر البوم تتشاءم به العرب، :الصدى: وقال.  الذئب والغراب:األصرمان
 : )١(أصداء، قال لبيد: ويزعم بعضهم أنه جيتمع من عظام امليت، ومجعه

أصداء غري  وال هم    بعدك يف نفٍريفليس الناس مِا وه 
 : )٢(وقال توبة بن احلمري

ة سلَّمتفلو أنَّ ليلى األخيلي
اـلسلَّمت تسليم البشاشة أو زق

 ـوصفائ ة ـترب  وفوقي عليح
ن جانب القرب صائحـإليها صدى م

 صدى، إذا  ىدص الرجل ييدقد ص: العطش، مقصور يكتب بالياء، يقال: والصدى
دية وصدياء يان إذا كان عطشانا، وامرأة صدية وصاد وصاِد وصٍدورجل ص. عطش

أنشدنا عبد اهللا بن شبيب لعبد اهللا : وصديانة إذا كانت عطشانة، أنشدنا أبو العباس قال
 : )٣(بن عتبة ابن مسعود

غد أيف اليوم تقويض األحبة أم 
 ومل يقض جرياين لبانة ذي اهلوى

قد وكأن  ا هلم ـوجه وملا ينب  
ومل يرعووا من طول حتليه الصدى

 : )٤(وقال جرير
 شفي صدى مستهام القلب صديانات   شرع اـضنت مبوردة فيها لن
 : فالن صدى إبل، إذا كان حيسن القيام ا، وأنشدنا: يقال: وأخربنا أبو العباس قال

 ميسي ويصبح غاديا  إبل صدى   أال إنَّ اشقى الناس إن كنت سائال
 .وهو يف هذا املعىن مقصور يكتب بالياء

* * * 
  ألدهو خصم: وقولهم

رجل ألد من : األلد معناه يف كالم العرب الشديد اخلصومة واجلدال، يقال: قال أبو بكر
                                     

 .٢٠٩ديوانه ) ١(
 .٤٨ديوانه ) ٢(
 األغاين . (هـ٩٨عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، ت :  وهو يف املصادر.كذا) ٣(

 ، شذرات الذهب ١٩٧ان يم، نكت اهل٣/١١٥، وفيات األعيان ٧٨١، الاللئ ٩/١٣٩
١/١١٤ ،(.. . 

 .كانت لنا شرعا:  وفيه١٦٢ديوانه ) ٤(
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: ما كنت ألد، ولقد لددت، وأنت تلد، قال اهللا عز وجل: ويقال. قوم لد، وامرأة لداء
اِماِخلص أَلَد ووه)أنشدين أبو :  رمحه اهللا قال-شديد اخلصومة، وأنشدين أيب: ، أي)١

 : ةعكرم
 وخصيما ألد ذا مغالق  إن حتت األحجار حزما وجودا

 : )٢(حية يف الوجار أربد ال ينفع منه السليم نفث الراقي وقال اآلخر
 كما أنا للواشي ألد شغوب  فكوين على الواشني لداء شغبة

 : لددته ألده لدا، قال الشاعر: فإذا غلب الرجل الرجل خبصومته قال
 رديمث اردين وم من ت  ألد أقران اخلصوم اللد

قال ابن . لددت الرجل إذا سقيته اللدود، وهو دواء يسقاه يف أحد جانيب فيه: ويقال
  ))خري ما تداويتم به اللدود والسعوط واحلجامة واملشي((: قال رسول اهللا : عباس

 ال:  يف مرضه الذي مات فيه فجعل يشري إلينالددنا رسول اهللا ((: وقالت عائشة
ال يبقى يف البيت أحد إال لد وأنا : تلدوين، فقلنا كراهية املريض للدواء، مث أفاق فقال

 أمر بلدهم إن رسول اهللا : فقيل. )٣( ))أنظر إليه إال عمي العباس فإنه مل يشهدكم
قال ابن . ألدة: ويقال يف مجع اللدود. عقابا هلم إذ خالفوا أمره ولدوه على كره منه للد

 :)٤(أمحر
 اـاملكاوي  العروق  أفواه وأقبلت    ألدةتد والتدىاعشربت الشكَ

: معناه: ، فقال بعض املفسرين)٥(وتنِذر ِبِه قَوما لُّدا: وقال اهللا تعاىل يف املعىن اآلخر
رجل ألد وأبل إذا كان : يقال: وقال بعض اللغويني. صما: معناه: وقال غريه. فجارا

 : شاعرفاجرا، قال ال
 وهل يتقي اهللا األبل املصمم  أال تتقون اهللا يا آل عامر

                                     
 .٢٠٤البقرة ) ١(
، ديوان ٦٢، شعر ابن الطثرية ٥٢٣ ديوان كثري :ينظر. (كثري أو ابن الطثرية أو ابن الدمينة) ٢(

 ).١١٢ابن الدمينة 
 .١/٢٣٥غريب احلديث ) ٣(
 .١/٤٠٨وسلف شرحه يف . ١٧١: شعره) ٤(
 .٩٧مرمي ) ٥(
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حدثنا عبد الرزاق عن ابن : حدثنا احلسن بن حيىي قال: وأخربنا عبد اهللا بن حممد قال
أبغض الرجال إىل اهللا ((: قال رسول اهللا : جريج عن ابن أيب مليكة عن عائشة قالت

  . )١( ))األلد اخلصم
* * * 

 ن آرَّزفال: وقولهم
 : )٢(هو داه خبيث حمتال، قال رؤبة: معناه: قال أبو بكر

 أو كرز ميشي بطني الكرز  فداك خبال أروز األرز
. خرج حيمله الراعي على بعض غنمه: والكرز. الذي جيمع من خبله وشحه: األرز

لباز وزعموا أن الكرز من الرجال شبه بالباز يف خبثه واحتياله، وذلك أن العرب تسمي ا
 : )٣(كرزا، قال الشاعر
 كالكرز املربوط بني األوتاد  مهادإلملا رأتين راضيا با

وزعموا أنَّ أصله بالفارسية كره، فعربته العرب . أراد بالكرز الباز يربط ليسقط ريشه
اخلال : هو الباز ومها البازان وهي البيزان، على مثال: ويقال. وغريت بعض حروفه

 البزاة على مثال م هو البازي على مثال القاضي، ومها البازيان، وه:ويقال. واخليالن
 : القضاة، قال الشاعر

 أو أمة خرجت زهوا إىل عيد  طري رأت بازيا نضح الدماء به
* * * 

 فالن واسع الكف: وقولهم
. كناية عن البذل:  السخاء، فسعة الكف معناهنِكثري العطاء بيِّ: معناه: قال أبو بكر

 :  إذا كان خبيال، قال الشاعر يهجو قوما،فالن ضيق الكف وصغري الكف: ويقال
  يف احلبائلتبشن ضباب أَفكُأُ  مناتني أبرام كأنَّ أكفهم
 : وقال اآلخر يعين املختار

  بكبِري هقتلُ عليهم  وليس   ا صغريةذاب كفّفناطوا من الكَّ
                                     

 .٤/٢٤٤النهاية ) ١(
 .فذاك:  وفيه٦٥ديوانه ) ٢(
 .٣٨رؤبة، ديوانه ) ٣(
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 : وقال اآلخر
مزند  األقوام كلُّ فداك من 

 كأنهم الذين  ني مِّزِهل املَ من
ِربالشِّ  مسترق   يد السربال قصري 

 رت على ِووانَإذا احتضر القوم اِخل
وكناية . اخلفيف: السيء اخللق، واملزهلم: صغري الكف، واملزند: أراد مبسترق البشر

. العرب عن السخاء والبخل بالكف مشهورة جتري جمرى كنايتهم عن الناس بالثياب
أنا فدى لك : فدى لك ثوباي، يريدون: العرب تقول: قال يعقوب:  الرستميقال

 : وأنشد
 )١(فلله ثوبا حبتر أيما فىت  قام إليها حبتر بسالحه

وأنشد الرستمي عن . فلله عينا حبتر: ويروي. فلله حبتر، فأقام ثوبيه مقامه: أراد
 : يعقوب

 أوذم حجا يف ثياب دسم  يا رب شيخ من دكني فخم
ورواه أبو منصور . أوجب على نفسه احلج وهو غادر خبيث قبيح األفعال فكىن: أراد

 : عن أيب عبيد
 أوذم حجا يف ثياب دسم   ال هم إن عامر بن جهم

 : وقال اآلخر
 للطيبات من النساء حجورا  الطيبني من الرجال مآزرا

 :)٢(وقال النابغة. فكىن باملآزر واحلجور عن الفروج
  بالرحيان يوم السباسبحييون  رقاق النعال طيب حجزاهتم

: واحلجزات مجع احلجزة، وهي اليت تسميها العوام. عفة الفروج: أراد بطيب احلجزات
 : حجزة، وقال الشاعر: حزة السراويل، والعرب تقول: احلزة فيقولون

  النيام  رقد   إذ حليلته  ولست بأطلس الثوبني يصيب
ع مبا ال بِّاملتش :))وقال النيب .  عن ذلك بكونه أطلس الثوبنيجر، فكىنلست بفا: أراد

                                     
 ...عينافأومأت إمياء خفيفا حلبتر وهللا : ، فيه١٧٧: للراعي، شعره) ١(
 .عيد كان هلم باجلاهلية: والسباسب. ٦٣ديوانه ) ٢(
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ميلك كالبس ثوبالذي : هو:كفاعل فعل قبيح، واملتشبع مبا ال ميلك: أراد . )١( )) زوري 
كالبس ثويب زور، : ويقال. ر نعم اهللا عنده ليغيظ جليسه ويصغِّ؛ينتفج مبا ليس عند

اك ويتزيا بزيهم وينطوي على خالفهم ويفعل أفعال سلن اسبكمن يلبس لُ: معناه
 . خلالف سريرته عالنيته؛ البس ثويب زورلَِعج فَ،الفساق

* * * 
 قد هبَّت الريح: وقولهم

إمنا مسيت الريح رحيا ألنَّ الغالب عليها يف هبوا : قال بعض أهل اللغة: قال أبو بكر
فهي مأخوذة من . ا يكسب الكرب والغم واألذىاجمليء بالروح والراحة، وانقطاع هبو

الروح، وأصلها روح، فصارت الواو ياء لسكوا وانكسار ما قبلها، كما فعلوا مثل 
: روح، قوهلم يف اجلمع: والدليل على أن أصل ريح. ذلك يف امليزان وامليعاد والعيد

ياح خطأ ال يتكلم أرواح، ولو كانت الياء صحيحة يف الريح لقيل يف اجلمع أرياح، وأر
 :)٣(قال زهري . )٢(العرب به

 والدمي األرواح  وغيرها  بلى   قف بالديار اليت مل يعفها القدم
قد رحت : ويقال. وأما الرياح فإن أصلها الرواح، فأبدلوا من الواو ياء النكسار ما قبلها

:  عن الفراء قالأخربنا أبو العباس عن سلمة. الريح أراحها وأرحتها أرحيها إذا وجدهتا
. رحتها: أراحها، فاملاضي من هذه: وبعضهم يقول: أرحت الريح أرحيها، قال: يقال

من ((: وقال النيب . رحت أريح إذا وجدت الريح: بعضهم يقول: وقال غري الفراء
استرعى رعية فلم حيطهم بنصيحته مل يرح ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية 

: يقال: وقال الفراء. الصواب مل يرح، من أرحت أريح: )٥( الكسائيقال. )٤( ))مائة عام
مل يرح، من رحت أريح، على : الصواب: وقال غريمها. مل يرح، ومل يرح بفتح الراء

                                     
 .٢/٣١٨النهاية ) ١(
أرياح، وذلك شاذ مثل : وذكر اللحياين يف نوادره: (٢٢٢قال ابن خالويه يف رسالة الريح ) ٢(

 ).حوض وأحواض
 .١٤٥ديوانه ) ٣(
 .الرواية مع خالف يف ٤/٢٣٥ وصحيح البخار حباشية السندي ٢٤/٢٢٨عمدة القارئ ) ٤(
 .١/١١٦غريب احلديث ) ٥(
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 : الصواب مل يرح، وأنشد: وقال أبو عبيد. بعت أبيع: مثال
 )١(كمشي السبنيت يراح الشفيفا   ذورة  على وردت وماء 

 .خفت أخاف: رتلةورحت أراح مب
* * * 

 هذه بغداد: وقولهم
أصل هذا االسم لألعاجم، والعرب ختتلف يف لفظه، إذا مل يكن أصله من : قال أبو بكر

بستان رجل، : وبعض العرب يزعم أن تفسريه بالعربية. كالمها وال اشتقاقه من لغاهتا
: عبده، ودادبغ اسم صنم كان بعض الفرس ي: وبعضهم يقول. رجل: بستان، وداد: فبغ
. بغداد، لعلة اسم الصنم: ولذلك كره بعض الفقهاء أن تسمي هذه املدينة. رجل

ومسيت مدينة السالم ملقاربتها دجلة، وكانت دجلة تسمي قصر السالم، فمن العرب من 
وهاتان اللغتان مها . بغداد، بالباء والدالني: بغدان، بالباء والنون، وبعضهم يقول: يقول

 :أنشدنا أبو بكر املخزومي يف جملس أيب العباس. شهورتانالسائرتان امل
قل للشمال اليت هبت مزعزعة

وساكنه أقري سالما على جند 
 زلهـ من بغدان سالم مغترب 

ا بصرادـشفَّان  الليل  تذري مع 
وحاضر باللوى إن كان أو بادى

 )٢(إجنادـب  يهمم   الناس مل إن أجند
 :دنا يعقوب بن السكيتأنش: وأنشدنا ابو شعيب قال

 ببغدان يف بوغائه القدمان  لعمرك لوال هاشم ما تعفَّرت
 :وقال اآلخر

 ببغدان ما كادت عن الصبح تنجلي ةـطويل  الدجاج  خرس يا ليلة 
 : وقال اآلخر

لك واقفاأال يا غراب البني ما
فقال غراب البني واهنل دمعه

ببغدان ال حتلو وأنت صحيح 
ا ونروحـات لنـنقضي لبان

                                     
 .الريح الباردة: النمر، والشفيف: والسبنيت. ٢/٧٤لصخر الغي، ديوان اهلذليني ) ١(
 بال عزو يف املذكر واملؤنث البن األنباري ٣، ٢والبيتان .  بال عزو١/٦٠تاريخ بغداد ) ٢(

 . اقرى السالم: ورواية ك. ٢٦٢ ومعجم ما استعجم ٣٧٣
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 أراحك من سجن العذاب مريح أال إمنا بغداد سجن بلية
 : أنشدنا أبو عكرمة: وأنشدين أيب قال

ةـداد دار إقامـا بغـترحل فم
مـ أدميه  مسنهم يف وكـل ملحم

وال غرو أن شلَّت يد اجملد والعلى
 إذا غضغض البحر الغطامط ماءه

وال عند من أضحى ببغداد طائلُ 
لُـاطـة اجملد عيلْ من ِحمهلُّفكُ

ال ونائلُـ من رجماحـوقلَّ س
١(داولُـا أن تفيض اجلفليس عجيب( 

بغدان ومغدان، : يقال: أخربنا الطوسي وابن احلكم عن اللحياين قال: وأخربين أيب قال
با امسك؟ وما امسك؟ وعذاب الزب والزم، : للمجانسة اليت بني الباء وامليم كما يقال

وأنشدين أيب . بغداذ بالذال، وهي أشد اللغات وأقلها: وبعضهم يقول. ثريةيف حروف ك
 : أنشدنا الطوسي وابن احلكم عن اللحياين ألعرايب ميدح الكسائي: قال

 )٢(ببغداذ إال أنت بر موافق  ومايل صديق ناصح أغتدي به
 : )٣(وقال اآلخر

الدـاذ سقيا لك من ببغد
واديـنك وحشة البـدلت مـب

يا دار دار األنس واإلسعاد 
  وادي ع واد وورودـطـوق

 . هذه بغدان وهذا بغدان: وبغداد يف مجيع اللغات تذكر وتؤنث فيقال
* * * 

 اتباع الهوى يردي: وقولهم
: اهلوى حمبة اإلنسان الشيء وغلبته على قلبه، قال اهللا تعاىل: قال اللغويون: قال أبو بكر

ىِن اهلَوع فْسى النهون )ى النفس عن شهواهتا وما تدعو إليه من : ، معناه)٤و
ومىت تكلم باهلوى مطلقا مل يكن إال مذموما حىت ينعت مبا خيرج . معاصي اهللا عز وجل

                                     
وغضغض . ١/٦٩٢ ومعجم البلدان ١/٦١ وتاريخ بغداد ٢٧٣ املذكر واملؤنث بال عزو يف) ١(

 .العظيم: نقص، والغطامط
 .وبه ينتهي السقط يف األصل. ١/٦١ وتاريخ بغداد ٣٧٤بال عزو يف املذكر واملؤنث ) ٢(
 .١/٦٢والبيتان بال عزو يف تاريخ بغداد . اآلخر: ك) ٣(
 .٤٠النازعات ) ٤(
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: قيل لبعض العرب: قال األصمعي. هوى حسن، وهو موافق للصواب: معناه، كقوهلم
ليخالف أقرما : ع؟ قالإذا اشتكل على الرجل أمران ال يدري أيهما أرشد فأيهما يتب

وقال الشاعر، أنشدناه أبو العباس عن . من هواه فإن أكثر ما يكون اخلطأ باتباع اهلوى
 : أيب العالية

 )١(هواي إذا ملَّ السرى كل وارد  جبنوبه الذي   املاء  أرد ولن 
يرمي :  ألنه يهوي بصاحبه يف النار، أي؛إمنا مسي اهلوى هوى: وقال بعض أهل العلم

 إذا وقع من فوق إىل أسفل، وأهويته أهويه إذا ألقيته إىل ،هوى الرجل يهوي: يقال. به
لو يهوي هِوأسفل، وهو الدسفل، قال زهريي٢(ا، من الرتول من االرتفاع إىل الت(: 
  أسلمها الرشاُء ِوي الدلِْوه  فشج ا األماعز وهي هتوي

 : )٣(وقال ذو الرمة
لِْوكأنَّ هالد ِويلُّ يف البئر شوى   هآالفَبذات الصوانشالهلاُه  
قال .  إذا أومى به، والطعنة هتوي إذا فتحت فاها بالدم،قد أهوى بالسيف إليه: ويقال

 : )٤(أبو النجم
  مفتوحا جرحها  ،للشق يهوي  فاختاض أخرى فهوت رجوحا

إمنا : قال بعض أهل العلم أيضاو. وهويت الشيء أهواه هوى إذا أحببته وغلب على قليب
تؤدي حمبته واحلرص : مسي الدرهم درمها ألنه دارهم، والدينا دينارا ألنه دار النار، أي

وما نعلم لغويا صحح هذا وال ذكر : قال أبو بكر. على أخذه من غري جهته إىل النار
لرفع املضاف اعتالال هلذين االمسني، ولو كانت العلتان صحيحتني يف الدرهم والدينار 

دارهم ودار نار، ولو كانا جعال : يف باب الرفع وخفض املضاف إليه يف كل حال فقيل
امسا واحدا مبرتلة بيت بيت ومخسة عشر لفتحت امليم من الدرهم يف كل حال، وكذلك 

وقد كان ابن قتيبة ذكر هذه العلة يف الدرهم وصححها، . كان يفعل بالراء من الدينار
                                     

 . مع خالف يف الرواية٤٨ الكامل لنبهان العبشمي يف) ١(
 .خذهلا: وأسلمها. عال: وشبح. ٦٧ديوانه ) ٢(
: وانشالهلا. األعالم، الواحدة صوة: والصوى. طرده آالفه: وشلة آالفه. ٥٢٩ديوانه ) ٣(

 .انطراد احلمر
 ).هوا(اللسان ) ٤(
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 . ه يف كتاب غريب احلديثوقد تقضناها علي
* * * 

 قد قطع هذا الكالم نياط قلبي: وقولهم
وقال الرستمي عن .  عرق متصل بالقلب:النياط: قال املفسرون واللغويون: قال أبو بكر

 عرق مستبطن الصلب :الوريدان عند العرب من الوتني، والوتني: )١(ثابت بن عمرو
وقال . قال ملتعلق القلب من الوتني النياطق بالقلب يسقي كل عرق يف اجلسد، ويعلَّم

 :  ميدح عرابة األوسي)٣(، وقال الشماخ)٢(ثُم لَقَطَعنا ِمنه الوِتني: اهللا تعاىل
إذا بلَّغتين ومحلت رعرابة فاشرقي بدم الوتني  ليح 

الوريد بني الليت : فراءقال ال. )٤(ونحن أَقْرب إلَيِه ِمن حبِل الوِريِد: وقال اهللا تعاىل
وقال أبو . رط القُبذَبذَتم: والعلباء، والعلباء عصبة صفراء يف صفحة العنق، والليت

وقال . الوريد نياط القلب وما محل: وقال املفسرون. الوريد عرق يف احللق: عبيدة
 :)٥(إمنا مسي نياطا لتعلقه بالقلب، قال العجاج: اللغويون

 قي تناصيها بالد قي  وبلدة نياطها نطي
قال . بعيد: متعلقها، ونطي: تواصلها، ونياطها: القفر الذي ال أنيس به، وتناصيها: القي
 :)٦(مجيل

 واعتسايف إليك خرقا نطيا  اذكري ليلة النقا زفرايت
* * * 

  من دهرهممَُّةِلم ُمُهقد نالْت: وقولهم
وأصل . ألمور اجلميلة احملبوبة خصلة مكروهة حلقتهم بعد تقدم ا:امللمة: قال أبو بكر

                                     
فرق، وثابت بن أيب ثابت صاحب كتاب خلق اإلنسان وال. ٢٦٢، ٢٠٤خلق اإلنسان ) ١(

، البلغة يف تاريخ أئمة ١/٢٦١أنباه الرواة . (واختلف يف اسم أبيه. أخذ عن أيب عبيد
 ).٤٥اللغة 

 .٤٦احلاقة ) ٢(
 .٣٢٣ديوانه ) ٣(
 .١٦ق ) ٤(
 .٣١٧ديوانه ) ٥(
 .أخل به ديوانه) ٦(
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وال متصلة، قال الشاعرة فالن يلم إملاما إذا زاره زيارة غري كثرية من أملَّملم : 
 يا طالب اخلري إنَّ اخلري مطلوب  زيارهتا ر كثْت  وال ى  بليل مأملْ

 :)١( اسم من أملمت، معناه كمعىن اإلملام، قال جرير:واللمام
 علي ومن زيارته ملام  بنفسي من جتنيه عزيز

 :)٢(وقال القس
على سالمة القلب السالم

 نهاـع  دـلقاءها وأص  بـحأُ
ن زيارته ملامـم حتية 

 رامـكأنَّ لقاءها شيء ح
وجيوز أن يكون اللمام مجع اللَّمم، واللمم اسم من أملمت، معناه كمعىن اإلملام فجمع 

الَِّذين يجتِنبونَ : بال، قال اهللا عز وجلمجل ومجال وجبل وج: ال كما قيلععلى ِف
مإالَّ اللَّم اِحشاإلثِْم والْفَو اِئركَب )النظرة اليت تقع فجأة عن غري تعمد :مم، فاللَّ)٣ 

 :وقال أبو عبيدة. )٤(وقصد، وهي مغفورة، فإن أعاد النظرة كانت معصية ومل تكن ملما
إال أن يلم ملم : كنه استثناء منقطع، والتأويلاللمم ليس من الكبائر وال الفواحش ل

 : بشيء ليس من الكبائر وال الفواحش، وأنشد
 إال اليعافري وإال العيس   ليس ا أنيسوبلدةٍٍ
وقال . إال أن ا يعافري وعيسا، فاستثنامها وليس فيهما ما يؤنس به للعلة املتقدمة: معناه
معناها ) إال( هو معطوف على الكبائر، و بل،ما رخص اهللا تعاىل يف اللمم: بعضهم

عن الواو، واحتجوا ) إال(جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش واللمم، فنابت : الواو، والتقدير
 : بقول الشاعر

وهـأخ هوكل أخ مفارقُ
 رىـ بأختـنروكل قرينة قُ

 إال الفَ  أبيكلعمردانقَر
 ان ستفَّرقَ ضنت ا وإن 

معناه جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال املتقارب من : وقال الفراء. والفرقدان: أراد
                                     

 .٢٧٩ديوانه ) ١(
 د الفريد ، العق٣٥١ -٨/٣٣٤األغاين . (عبد الرمحن بن أيب عمار صاحب سالمة القس) ٢(

٦/١٦.( 
 .٣٢النجم ) ٣(
 .٣/١٠٠وهو قول الكليب يف معاين القرآن ) ٤(
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ضربه ضربا متقاربا :  القتل، أيممضربه ما لَ:  عن بعض العربيِكوح. صغري الذنوب
 ألنه مل يتقدمها استثناء ومل تدع ضرورة إىل ؛مبعىن الواو) إال(وأنكر أن يكون . للقتل

هو : إال الفرقدان: وقال غري الفراء يف قول الشاعر. هنقلها عن املعىن املشهور إىل غري
والفرقدان، واحتجوا بأن الشاعر قال هذا على مبلغ علمه : استثناء صحيح ال يراد به

وحسب معرفته، وقد كان يظن جلهله أن الفرقدين ال يفترقان فبىن شعره على ذلك، 
 :)١(الدليل على ذلك قول زهري

 لرواسياا  إالَّ اجلبال ا وال خالد  أال ال أرى على احلوادث باقيا
.  كما أخطأ ذلك األول،فبني أنه وقع يف نفسه أن اجلبال ختلد، وأخطأ يف هذا املعىن

لكن الفرقدان يفترقان أو : يف البيت مبعىن االستثناء املنقطع، أي) إال(وجيوز أن يكون 
 عن بعض يِكح. يزوالن، فإذا أزيل بإال عن مذهب االتصال كان هذا ممكنا فيها

 )٢(وقال جرير. ما أشتكي شيئا لكن أجد خريا: شتكي إال خريا، على معىنأما : العرب
 : يف امللمة

أال ال ختافا نبٍةويت يف موخافا املنايا أن تفوتكما بيا  لم 
 : وقال اآلخر يف مجعها

دت تيم مقامي ومشهديفلو فق
  دهرهم  إحدى ملمات ونالتهم

وخطَّ ألوصايل من األرض أذرع 
عـ ويقط قـيع  من  حيايت متىن 

* * * 
 ِنَط الَعُقيِّفالن َض: وقولهم

واألصل يف .  بالعطن عن ذلكقليل العطاء ضيق النفس، فكىن: معناه: قال أبو بكر
 املوضع الذي تربك فيه اإلبل إىل املاء إذا شربت وأبركوها عند احلياض ليعيدوها :العطن

: يقال. الثايات، واحدهتا ثاية: ل ملواضعها اليت تأويها عند البيوتويقا. إىل الشرب
قد عطنت اإلبل : ويقال. ضرب القوم بعطن إذا رووا وأرووا إبلهم وضربوا هلا عطنا

وقد أعطنها صاحبها والقائم بشأا يعطنها . تعطن فهي عاطنة إذا بركت يف عطنها
                                     

 .٢٨٨ديوانه ) ١(
 .٨٠ديوانه ) ٢(
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اء وال تصلوا يف أعطان شل يف مرابض اصلوا((: قال النيب . إعطانا إذا فعل ا ذلك
 : )٢(وقال الصمة بن عبد اهللا القشريي. فاألعطان مجع العطن. )١( ))اإلبل

يا ليت شعري واإلنسان ذو أمل
 قةـ مرف  للخد يدي  أجعلن  هل

احلزن  أحيانا من  تذرف والعني  
 على شعبعب بني احلوض والعطن

بينا أنا على قليب ((: وقال النيب .  لتعريفه وتأنيثههرج اسم بقعة أو ماء ومل ي:شعبعب
لو فرتع ذنوبا أو ذنوبني ويف نأنزع منه إذ جاءين أبو بكر فأخذ الدضعف واهللا ِهِعز 

ا يغفر له، مث أخذ الدلو من يد أيب بكر عمر فرتع، فاستحالت غربا، فلم أر عبقري
ري فَفْيريه، فرتع حىت ضرب الناس بطنع(( )٣( . فقوله :)) معناه استقي، ))انزع ،

حالت : فاستحالت غربا، معناه: وقوله.  الدلو املليء من املاء، تذكر وتؤنث:والذنوب
.  لكثرة ما فتح اهللا عليه- رمحه اهللا-عن أمرها األول وكربت وعظمت يف يد عمر

والغرتح الغني والراءوالغرب، بف. الدلو العظيمة اليت تصنع من مسك ثور للسانية: ب :
احلاذق الفائق : فلم أر عبقريا يفري فريه، العبقري: وقوله. الذي يسيل بني البئر واحلوض

 بقرية لُمعط تسهو الفائق من كل جنس، واألصل فيه لب: وقال أبو عمرو. املتبني فضله
سط مث عبقر، تكون يف اية السرور واحلسن وإتقان الصنعة، وكان األصل للب: يقال هلا

 :ف به الناس وغريهم، قال الشاعرصو
 جبوب اإلمث ظلم عبقري   أن حيلَّ بنو سليملَّفكَأُ

، أراد )٤(متكِِئني علَى رفْرٍف خضٍر وعبقَِريٍّ ِحساٍن: وقال اهللا تعاىل. ري اخلالصأراد بالعبق
: العرب البسط، وقالالعبقري عند : هي البسط، وقال أبو عبيدة: ويقالبالرفرف الفرش، 

رياض اجلنة، :  الطنافس الثخان، والرفرف:العبقري: وقال الفراء. البسط كلها عبقري
الرفرف رياض اجلنة عليها فضول احملابس : وقال ابن عباس. هي احملابس: ويقال: قال

وقال سعيد بن جبري . العبقري بسط اجلنة فاطلبوها ال أب لكم: وقال احلسن. والبسط
                                     

 .٣/٢٥٨النهاية ) ١(
ويف ). ٤٦١لئ آل، ا٦/١األغاين . (هـ٩٨والصمة، أموي، ت حنو ). شعب(اللسان ) ٢(

 . مال، حتريف، صوابه من لا ذ:األصل
 .٣/٦١الفائق ) ٣(
 .٧٦ن الرمح) ٤(



 ٦٩٥ الزاهر يف معاين كلمات الناس

العبقري نسب إىل قرية يقال هلا عبقر : وقال أبو عبيد. عتاق الزرايب: باسعن ابن ع
  :)١(يصنع فيها ضروب الربود والوشي، وأنشد لذي الرمة

  وتنجيدر جتليلُقَبي عشمن و  حىت كأنَّ رياض القف ألبسها
رايبافأما الزالزرايب:  عبيدة الطنافس اليت هلا مخل رقيق واحدهتا زربية، وقال أبو: فإ: 

املبثوثة املبسوطة، قال أمية بن أيب :  الكثرية، وقال أبو عبيدة:املبثوثة: وقال الفراء. البسط
 : )٢(الصلت
اـ منارقه  مصفوفة ـرار   اجلنة اليت وعد األبـمساكن 

 :)٣(وقال ذو الرمة
ذيـ ال ارسدـال زل ـأال أيها املن

دم يف رونق الضحىومل متش مشي اُأل
هـَّ كأن وٍرـن وانـن ألـرديت مـت

عاهد  احلي   بكدهعي كأنك مل  
 اخلرائد جبرعائك البيض احلسانُ

دـالرواع ك ـ واهنلَّت عليزرايب
* * * 

  البالينِّصار فالن آالشَّ: وقولهم
 :)٤(النابغةق أو األداوة اخللق، قال خلَربة الَقْ يف كالم العرب اِلنالش: قال أبو بكر

وقفتا القلوص على اكتئاٍب 
 دموعيتحسفََد ـأسائلها وق

 الـو هديـدعـة تـاء محامـكـب

املعين  الشوق   تفارط وذاك 
نـكأنَّ مفيضهن غروب ش

 يـنِّغت ن ـَنفَ على  ة ـعـفجـم
 :)٥(وقال طرفة
تكنفا ناحي مضرحيـكأنَّ ج

ارةـطورا به خلف الزميل وتـف
حفافيه شكَّا يف العسيب مبسرد 

ددـ جمشن ذاٍوـ كالٍفِشلى حـع
                                     

 .التزيني: ما غلظ من األرض والتنجيد: والقف. ١٣٦٦ديوانه ) ١(
 . أم أسكن اجلنة:  وفيه٤٢٣ديوانه ) ٢(
 .أال أيها الرسم الذي غري البلى:  وفيه٨٩ -١٠٨٨ديوانه ) ٣(
 .١٩٧ -١٩٦ديوانه ) ٤(
. عظم الذنب: أدخال، والعسيب: جانباه، وشكا: وحفافاه. نسر: مضرحي. ١٤ديوانه ) ٥(

 .الذاهب اللنب: واجملدد. الرديف: والزميل



الزاهر يف معاين كلمات الناس٦٩٦ 

 .  الضرع اليابس، وهلذه العلة شبهه بالشن:أراد باحلشف
* * * 

  في الناساُهلفالن َج: وقولهم
 الواو من موضع الفاء رِتخِّمرتلة وقدر، فأُ: له وجه فيهم، أي: معناه: قال أبو بكر

 جوها، مث جعلوا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فجعلت يف موضع العني فصار
.  تواجهينىن، مبعين بشروهجأخاف أن ت: وحكى الفراء عن بعض العرب. جاه: فقالوا

ما أطيبه وما أيطبه، وقد جذب وجبذ، وقد عاث يف األرض : مهلوشبيه ذا القلب قو
 :وعثا، وقد عاقين الشيء وعقاين، قال الشاعر

  دعاء اخلري عاقلعاقك عن   بعيد من  كرميت  أين  فلو
 .لعاقك عائق فأخر الياء فجعلها بعد القاف مث أسقطها لدخول التنوين عليها: أراد

 * * * 
 َكَرْكاللهمَّ أوزعنا ُش: وقولهم

أوزعت الرجل بالشيء إذا أغريته بفعله : يقال. هلمناأ] اللهم: [معناه: قال أبو بكر
ته، قال اهللا تبارك سبته وحفْ الرجل، بال ألف، إذا كفَتعزو: ويقال. هوأردت منه إتيان

وقال .  أوهلم على آخرهم حىت يدخلوا الناربسحي: ، أراد)١( فَهم يوزعونَ: وتعاىل
 :)٣(وقال طرفة. أهلمين: ، أراد)٢( ربِّ أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك: تعاىل
نس فينا كالَفترى اجملل   عن جملسنا اجلاهلَزعحمر 

 :)٤(وقال اآلخر. هحنبس: أراد
 دراصها ذنبا أزلَّ موكلَّفت  هاتعز و مثل اجلراِدٍةجومسرو

 :)٥(وقال النابغة
على حني عاتبتوقلت أملَّ  با على الصِّ املشيبا تصحوالشيب وازع  

                                     
 .١٩، فصلت ٨٣، و١٧النمل ) ١(
 .١٥، األحقاف ١٩النمل ) ٢(
 .١١١ديوانه ) ٣(
 .الذئب: والسيد. وكلفتها سيدا:  وفيه٤٥النابغة اجلعدي، ديوانه ) ٤(
 .٤٤ديوانه ) ٥(



 ٦٩٧ الزاهر يف معاين كلمات الناس

 :)١(وقال عدي بن زيد
 ا فيصحو طائعايإذا مل يقر ر  ر األيام للمرء وازعا يغَِكفى 

من : ، أي)٢())ةٍعزالبد للناس من و((: وقال احلسن ملا قلِّد القضاء وازدحم عليه الناس
م عن القاضيفُّ يكُرٍطشوقال الشاعر. و: 
ا أحالم  ا النهار فال أفتر ذكرهاأم والليل توزعين 

 
  بن القاسمتم ما أماله أبو بكر محمد
 رمن آتاب الزاه

 

                                     
 .عرب:  وفيه١٣٩ديوانه ) ١(
 .٥/١٨٠النهاية ) ٢(




