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َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ

السال ُم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
وحـدَ ه ٓ َش َ
الحؿـدُ هلل َر ِّبـَاْ ،
ورسق ُلف.
ريؽ َلف ،و َأ َ
اهلل ْ
شفـدُ أن محؿدً ا طَبدُ ه ُ
ْ
وأش َفـدُ أن َٓ إلـ َف إٓ ُ
أمـا َبـ ْعدُ ..

ِ
ِ
ِ
ركامج الـد ِ
َ
ِ
ــرو ُ فقـف ُ:ـق (كترا
رس (العاشر ) مِـ َب
رس القاحـد ال َعاشرر ،والؽ ُ
ففذا الد ُ
تـاب الؿ ْؼ ُ
الثالثة) لِؾعال ِ
مة ابـ فارس .$
و َق َبؾ الشرو ِع يف إقرائِف َٓ ُبد مِـ ِذ ِ
َقـ اثـَـت ِ
كر ُمؼدِّ مت ِ
َقـ
َّعريف بالؿصـ ِ
ِ
ثالثة م ِ
ُ
ِّرف ،و َتــتَظِ ُؿ يف
الؿؼدِّ م ُة األو َلى الت
ؼاصدَ
َ
الؿـالؽلُ ،ي ْؽــك
األو ُلَ :ج ُّر ك ََسبِه: ،ق العالمة الؾغقي أحؿد بـ فارس بـ زكر ّيا ال ُؼزويــل
الؿ ْؼ َصدُ َّ
َ
ّ
الحسقـ ،و ُيعرف بابـ فارس كسب ًة ٕبقف .
بلبل ُ
تاريخ َمولِ ِده ،لؿ يذكر أحد مـ الؿرتجؿقـ لف السـ َة التل ُولد فقفا.
الؿؼصدُ ال َّثاكِي:
ُ
َ
الؿؼصدُ ال َّث ُ
تاريخ وفاته ،تقيف  $طؾك أصح إققال سـة خؿس وتسـعقـ وثالثؿائـة (،)593
الث:
ُ
َ
ولؿ يؼدِّ ر أحد مـ الؿرتجؿقـ لف مدة طؿره ،وٓ أ ْمؽـت معرفتفا لؾجفؾ بؿقالده.
َّعريف بالؿصـ ِ
َّرف ،و َتــتَـظِؿ يف َث ِ
الثة م ِ
ُ
أيضا
الؿؼدِّ م ُة ال َّثاكق ُة :الت
ؼاصدَ ً
َ
ُ
األو ُل :ت ُ
َحؼقق ُعـواكِه لؾؽتاب كسخ ٌة خ ِّطق ٌة وحقدةُ ،أثبت طؾقفا اسـؿ «كترا الثالثرة» ففـق
الؿؼصدُ َّ
َ
اسؿف الذي سؿاه بف مصـِّػف.
قان م ُ ِ
ٍ
ِ
واحـد طؾـك
تؼالقب لؾؽؾؿة مـ أصـ ٍؾ
ثالثة
ذكر
َ
َ
وضوعه ،مقضقع ٰ:ذا الؽتاب ُ
الؿؼصدُ ال َّثاينَ :ب ُ َ
ٍ
ٍ
واحد.
وزن
ِ
ـفج ِه ،بـك الؿصـػ  $تعالك كتابف طؾك ٍ
قح َم ِ
الؿؼصدُ ال َّثالِ ُ
كؿط متـاسؼ متتابع ،إذ يبتـدئ
توض ُ
ث ْ
َ
ٍ
واحد مـفا مع ذكر ِ
الجؿؾ َة بذكر تؾؽ التؼالقب الثالثة ،ثؿ يب ِّقـ معـك ِّ
شاِ :ده.
كؾ
و ُكتب قدما أ:ؾ الؾغة مقضقط ٌة طؾك كسؼ سـؿح سـفؾ ،تـلث ًرا بالقضـع إصـؾل لؾسـان العربـل،
فآكتػاع هبا يف :ذا العؾؿ أكثر مـ آكتػاع بتآلقػ الؿتلخريـ.
الصحاح» ،و«آشتؼاق» ،و«الجؿفـرة» ،وأشـبا:فا
وإذا قرأ صالب العؾؿ يف مثؾ «العقـ» لؾخؾقؾ ،و« ِّ
كثقرا وربؿا يقجد فقفا شقئا مؿا أ:ؿؾف الؿتلخرون إما مؿا يتعؾؼ بشل جـا يف أثــا الؽـالم
طؾؿا ً
أصاب ً
ِّ
الؿتلخرون فؾؿ يذكرو:ا فؿـ أراد أن يـتػع يف ال ِّؾسـان العربـل
فقستػاد ،أو بشل مـ الشقا:د التل صقا:ا
فعؾقف بؿطالعة كتب إوائؾ ،و:ذا ٌ
أصؾ يف العؾؿ كؾف ،ولؽـف يف لسان العربل آكد؛ ٕن الؿتـلخريـ أثـرت
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يػسر الؽؾؿـة بالقضـع الؾغـقي طؾـك
فقفؿ الؼقاطد الؽالمقة ،والؿـطؼقة ،والػؾسػقة ،حتك صار فقفؿ مـ ِّ
مذ:بف يف آطتؼاد أو يف الػؼف؛ فقـسبف إلك لسان العرب ،ولؿ يؽـ :ذا يف كتب إوائؾ.
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قال الؿصـِّػ أحؿد بـ فارس  $تعالك
حؿـ الرحقؿ
بسؿ اهلل الر ٰ
تسؾقؿا.
صؾك اهلل طؾك سقدكا ومقٓكا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ
ً
[الحؿد هلل وبف كستعقـ ،وصؾك اهلل طؾك محؿد وآلف أجؿعقـ.
قال الشقخ أبق الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا ] ٰ:ـذا كترا الثالثرة و:ـق أن كـذكر الؽؾؿـة مــ
تصريػفا طؾك ثالثة أوجف
فون رله :احللين ،واحلويل ،واللَّحين.
والرفؼ ،قال َققس بـ ُز:قر
فالحؾقم الرجؾ ذو إكاة ِّ
ُ
الحؾـــقؿ
الرجـــؾ
وقـــد ُيســـتجفؾ
أرى ِح ْؾ ِؿـــل ُيـــ ِدل طؾـــل َقـــ ْقمل
ُ
والحؿقل :الرجؾ الد ِطل .قال ال ُؽ ّؿقت
ٍ
فؼـــر
كـــزلتؿ مــــ قـــر
طـــالم
ُ
الفذلل ،و:ق ساطدة
وال َّؾحقم :الؼتقؾ .قال ُ

وٓ َضـــــرا مـزلـــــ َة الحؿقـــــ ِؾ

وقالقا طفدكا الؼقم قد َح ِصـ ُروا بـف

فــال ريــب أن قــد كــان َثــؿ َلحــقؿ

ذكر الؿصـػ  $تعالك كق ًطا مـ أكقاع الؽؾؿات الؿؼؾبة و:ل (الحؾقؿ ،والحؿقؾ ،والؾحقؿ).
ثؿ قال يف الحؾقؿ (فالحؾقم الرجؾ ذو إكاة والرفؼ) .وأصؾ الحؾؿ :ق السؽقن ،وإكاة قسـقؿ لـف،
فال يػسر هبا ،لؿا يف الصحقح يف وصػ أشج طبد الؼقس «إن فقؽ خصؾتان يحبفؿا اهلل ورسقلف الحؾـؿ
وإكاة» فال يػسر الحؾقؿ بلكف ذو إكـاة إٓ بـالـظر إلـك الؼـدر الؿشـرتك بقـفؿـا و:ـق السـؽقن ،فنهنؿـا
يجتؿعان يف السؽقن ،ويػرتقان يف أن الحؾم يؽون يف مؼابؾة ما يثقر الغضب ،أما إكاة فتؽقن دون ذلؽ.
وققلف (الحؿقل :الرجؾ الد ِطل) أي الذي ُيـسب إلك قق ٍم ولقس مـفؿ.
وققل قـقس (أرى ِح ْؾ ِؿـل ُيـ ِدل طؾـل َقـ ْقمل) أي يسـتدطقفؿ لقؿقؾـقا طؾـل ويحقػـقا طؾـل( ،وقـد
ُ
الحؾقؿ) الذي ٓ يالقل الـاس بؿا يستحؼقكف.
الرجؾ
ُيستجفؾ) أي يعامؾ بالجفؾ (
ُ

ضل.
وهن رله :الضََّلغ ،واللَّ َؼش ،والؼَ َ
فالسؾع :شجر ُمر ،قال أمقة بـ أبل الصؾت
َســــ َؾ ٌع مــــا ومث ُؾــــف ُط َشــــ ٌر مــــا
الر ّمة
وال َّؾ َعس سقاد يؽقن يف الش َػة ،قال ذو ِّ

ٌ
طائــــؾ مــــا وطالــــة ال َب ْق ُؼـــــقرا
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لؿقـــا يف شـــػتقفا ُحـــق ٌة َل َعـــس

ب
ويف الؾثــــات ويف أكقاهبــــا َشـــــَ ُ

والعسل معروف ،قال الشاطر
كـ َعــــــــك ابـــــــــ طػــــــــان
الموووووووووووو

أحلوووووووووووو عنووووووووووووو

إســــــــــــ ْؾ
بــــــــــــلصراف َ

ووووووووووووووودنا موووووووووووووون العسووووووووووووووول

بؼرا كثقرة.
ققل أمقة (وطالة ال َب ْق ُؼقرا) ،البقؼورا اسم لجؿع البؼر فقؼال :ذه بقؼقر إذا كاكت ً
ب) ،الشـب :ق برد الػؿ وإسـان.
وققل أخر (ويف أكقاهبا َشـَ ُ
وققل الؿصـػ (والعسل معروف): .ذه جا ّدة مـ جقا ّد البقان طـد طؾؿا الؾغة ،فنكف إذا كان الشـل
مستػقضا مـتشرا طـد:ؿ قالقا ذلؽ ،وبدَ َر مـفؿ :ذا يف مقاضع صارت تخػـك طؾقــا القـقم كـذكر بعـض
ً
إلعاب بلسؿائفا ،فنهنؿ ربؿا ذكروا لعبة مـ لعب العـرب وقـالقا معروفـة باطتبـار الحـال التـل كـاكقا
طؾقفا ،ثؿ َخػل طؾقـا حال تؾؽ الؾعبة لؾجفؾ هبا ،وذلؽ يتعؾؼ ببعض إفراد ،أما أصـؾ الؽؾؿـة فقؽـقن
معؾق ًما مؼطق ًطا بف يف دواويـ العرب.

وهن رله :اذلَ ِثر والثَ ِهر والرَّ ِىة.
فالفبر ق ْط ُع الؾحؿ ،يؼال :ربه :ربا .قال
تجـــد ُم ْفـــ َر ًة مِثـــؾ الؼــــاة ققيؿـــ ًة
والبفر الغؾبة .قال طؿرو بـ أبل ربقعة

بـالف ْبر
و َط ْض ًبا إذا مـا ُ:ـز لـؿ َيـ ْر َض َ

ــرا
ثـــؿ قـــالقا تحبفـــا ،قؾـــت هبـ ً

والح َصــك والتــراب
طــد َد الـــجؿ َ

والرهب الـاقة الضامر .قال أبق ُدواد
َّ

وجــــــــا
تعســـــــ ُ
ػت طؾـــــــك ْ

حـــــــر ِ
ف َحـــــــ َرجٍ َر:ـــــــب
ْ
َ

بالف ْبر) ،أي لـؿ
بالف ْبر) أي سق ًػا وحسا ًما شديدً ا (إذا ما ُ:ز لؿ َي ْر َض َ
ققلف (و َط ْض ًبا إذا ما ُ:ز لؿ َي ْر َض َ
يرض بالؼطع فؼط؛ بؾ ٓبد أن يجفز طؾك مؼابؾف.
وققلف يف وصػ كاقتف
حــــــر ِ
ف َحــــــ َرجٍ َر:ــــــب)
وجـــــــا
(تعســــــ ُ
ػت طؾــــــك ْ
ْ
َ
القجـا والحرف والحرج والر:ب كؾفا أوصاف تدل طؾك ِّ
الشدة والصالبة يف الـاقة.
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وهن رله :العَّ ِرب ،والثَ ِرض ،والعَّ ِثر.
الرجؾ الخػقػ ،قال صرفة بـ العبد

فالضر
َّ

أكا الرجـؾ الضـرب الـذي تعرفقكـف

َخشـ ٌ
ــاش كـــرأس الحقـــة الؿتققـــ ِد

والبرض ما ُي َت َبؾغ بف مـ العقش والؿا  .قال رؤبة بـ العجاج
يف ِ
العدِّ لؿ ُيرتح ثؿا ًدا َب ْر َضا
لؿ يرتح لؿ يستـبط ،وآستـباط إخراج الؿا مـ إرض وإضفاره.
والضبر الجؿع .وفرس مضبر؛ أي مجتؿع الخؾؼ ،قال طبقد بـ إبرص
تضــــــبقرا
ُمضــــــب ٌر خؾؼفــــــا
ً

قب
يـشــــؼ طـــــ وجففــــا الســــبِ ُ

ققلف يف بقت صرفة (أكا الرجؾ الضرب) .قال (الضر

الرجؾ الخػقػ) ،أي خػقـػ الؾحـؿ ففـق

خػقػ البدن.
وققلف ( ُخ ٌ
شاش كرأس الحقة الؿتق ِّق ِد) الخشاش :ق الؿاضل مـ الرجال :ـق الؿاضـل أي الؿؼـدام
وخشاش ِ
مـ الرجال وخاؤه مثؾثة فقؼال َخشاش ُ
وخشاش.
( ِ
والعدّ ) معروف وٓ قر معروف ؟ تعرفقن العد وٓ ما تعرفقكف؟
ِ
العدّ هو الؼريب؛ الؿاء الؼؾقل الؼريب من األرض ،و:ـق الـذي يقجـد البـا يف أصـراف الجبـال ويف
الصؿان تسؿعفؿ يؼقلقن فـزلت فقجدت ِطدا .يعــل مـا
أ قاره ،كالؿعروف (الدحقل) التل يف مـطؼة
ّ
قؾقؾ يف صرف مـ ذلؽ الدِّ حؾ أي الؿؽان الؿـػتح مـ إرض.
ولذلؽ قال (يف ِ
العدِّ لؿ ُيرتح) قال (لؿ يستـبط) ،أي لؿ يستخرج  (.ثؿا ًدا ْبر َضا) أي يف حػرة قؾقؾـة
الؿا .

وهن رله :العِّرام ،وادلِراضُ ،والعِّوار.
فالضرام اشتعال الـار ،قال الشاطر
َ
جؿــر
أرى
خؾــؾ الرمــاد ومــق َض ْ

ويقشـــؽ أن يؽـــقن لـــف ِضـــرام

والؿراض :جؿع مريض ،قال الشاطر

الصـــــــبا
أيـــــــا َم ُيحققــــــــا ِّ

و َت ُؼقدكـــــا الحـــــدَ ُق ِ
راض
الؿـــــ ُ
َ

والضؿار :كؾ ائب ٓ يرجك ،قال الشاطر

صؾبـــــا ططــــا ه فلصــــ ْب َـ مـــــف

ِ
ؿارا
ططـــا ً لـــؿ يؽــــ طـــدَ ًة ضـــ ً
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ََّّ

وهن رله :الثَ ِرد ،والذَّ ِتر ،والثَ ِذر.
فالبرد الـقم ،قال الشاطر
فـنن شـ ِ
ـقاكؿ
ـئت حر ُ
مـت الـِّســا َ سـ ُ

والدَّ ْبر :جؿاطة الـ ْحؾ ،قال أمقة بـ أبل طائذ
َ
كخ ْشـــــ َر ٍم َد ْبـــــ ٍر لـــــف ْأز َمـــــ ٌؾ

وإن ِ
أشرب ُك ً
ؼاخـا وٓ َبـ ْر ًدا
شئت لؿ
ْ
ــؾب ُجـــ ِ
الج ْؿـــر ُحـــش بصـ ٍ
زال
أو َ

والبدر الفالل لرابع طشرة ،قال
إذا احتجبت لـؿ ِ
وتؽػقؽ ُح ْسـ َـ البـدر إن ُي ْح َجـ ِ
ب ال َبـدْ ُر
البـدر ُح ْســُفا
يؽػـؽ
ُ
ققلف (وإن ِ
أشرب ُك ً
ؼاخا) الـؼاخ :ق الؿا العـذب ،و(الـربد) ققـؾ فقـف (الــقم) كؿـا ذكـر
شئت لؿ
ْ
الريؼ.
الؿصـػ ققؾ :ق ِّ
ٍ
وققلف يف بقت أمقة بـ أبل طائذ ( َ
بصـؾب
الج ْؿـر ُحـش
كخ ْش َر ٍم َد ْب ٍر لـف ْأز َمـ ٌؾ) .أي لـف
ٌ
صـقت( ،أو َ
ِ
جؿر كان مـ شجر َصؾب طظقؿ[ ،فالج ْؿر] :ق العظقؿ.
ُجزال) ،أي أو ْ

وهن رله :الراحِط ،والرَّاظِح ،واحلاظر.
فالراحض الغاسؾ لؾثقب ،والثقب رحقض ،قال
مــال بليــدي الراحضــ ِ
قض
َم َفامِــــف أشــــبا ٌه كــــلن َســــ َرا َبفا
ات َر ِحــ ُ
ُ ٌ
والراضح الذي يرضح الـّقى ،أي يؽسره ،والـقى رضقح ،قال
ِ
بؿ ْح َػــ ِد
بـا:ا السـقادي الرضـقح مـع الخـال
عقر َ
َو ْســؼ ِل وإصعــامل الشــ َ
والحاضر الحل العظقؿ ،قال حسان بـ ثابت
ٍ
ِ
وبـــاد كلكـــف
ـــؿ
لــــا حاضـــ ٌر َف ْع ٌ

َقطِــــق ُـ اإللــــف ِطــــز ًة وتؽر َمــــا

ققلف (والثقب رحقض) أي مغسقل ففق فعقؾ بؿعـك مػعقل.
ِ
الق ْسـؼ ،و:ـق قـدر معـروف مــ الؿعـايقر
وققلف ( َو ْسؼ ِل) يعـل وزين لذلؽ الشعقر بآلة وزكف ،و:ق َ
طـد:ؿ.
بؿ ْح َػ ِد) الؿحػد وطا ٌ لؾؽقؾ يؽال فقف الطعام.
ومعـك ققلف ( َ

وهن رله :احلَ ِثري ،واحلَ ِرية ،والرَّحية.
فالحبقر الثقب الجديد ،قال معؼؾ بـ ِضرار
ِ
ِ
الؿعــاو ُز
حبقــرا ولــؿ ُتــدْ َر ْج طؾقفــا
وأشـعرت
إذا سؼطت إكدا ُ ِصقـ ْت
ً

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
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الرجؾ السؾِقب ،وجؿعف َح ْر َبك ،قال إطشك
والحريب
ُ
وشـــققخٍ حربـــك بِجـْبـــل ِأر ِ
وكســــــا كــــــلهنـ الســــــعالِل
يـــؽ
َ َ
َ َْ
والرحقب القاسع مـ كؾ شل  ،قال الشاطر
َّ
ب الريح مضطرم الحشك
رحقب مف ِّ
ُ

رققـؼ الجحافـؾ
الؿ ْفـ َقى
ُ
:قا ٌ ُمدَ ى َ

ما معـك (السعالِل)؟ ُشق يسؿقهنا العامة؟ أحد قال الغقل اسـؿ الـذكر ،وإكثـك يؼـقل لفـا العامـة
السعؾقى ،ولؽـفا يف لسان العرب السعؾكِ ،
كـذكرى طؾـك وزن ذكـرى و العـرب جعؾـقا الغـقل لؾـذكر
ِّ ْ
ْ
والسعؾك لألكثك ،وكسجقا حؽايات طدة مشفقرة يف ذلؽ.
ِّ

وهن رله :الرُّلاد ،والمُراد ،والمُذار.
فالرقاد الـقم ،قال إسقد
ُّ
ِ
كــام َ
وبـــادي
حتضـــر لـــدي
لفـــؿ ُم
الخؾِــل ومــا ُأ ِحــس ُرقــادي
وا َ
ٌ
و ال ُؼراد ما ِ
يد ّب طؾك الـعؿ ،و:ق معروف .قال كعب بـ ز:قر
ُ
لفــــا َل َبــــ ٌ
ز:القــــؾ
وأقــــراب
ان
يؿ ِشــل ال ُؼــرا ُد طؾقفــا ثــؿ ُي ْزلِ ُؼــف
ٌ
ْ
وال ُؼدار الطباخ ،قال الشاطر
رؤوســفؿ
لـضــرب بالســققف
إكــا
ُ
َ

َضــــ ْر َب ال ُؼــــدار كؼقعــــ َة ال ُؼــــدا ِم

قال (ما ِ
يد ّب طؾك الـعؿ ،و:ق معروف) ،ما :ق الؼراد؟ ُدويبة صغقرة تعؾـؼ بالبفـائؿ وٓسـقؿا اإلبـؾ
يؿ ِشل ال ُؼرا ُد طؾقفا ثؿ ُي ْزلِ ُؼف) .يعـل يسؼط مـفا( ،لفـا َل َبـ ٌ
ان) يعــل
فتؿص دمفا .و:ذا معـك ققل كعب ( ْ
ُ
ؾس فال يثبت الؼراد طؾقفا إذا طال:ا؛ بؾ يسؼط مـفا و يزلؼ.
وأقراب
صدر (
ز:القؾ) يعـل خقاصر ُم ٌ
ٌ
وققلف ( َض ْر َب ال ُؼدار) يعـل الطباخ (كؼقع َة ال ُؼدا ِم) .ال َّـؼقعة :اسم لطعام الؼادمقن من السرػر ،الؼـدام
جؿع قادم ،فؽلن الؿعـك ضرب الطباخ صعام الؼادمقـ مـ السػر إذا أطده لفؿ.

وهن رله :الذَّارِع ،والرَّادِع ،والرَّاػِذ.

فالدَّ ارع الالبس ِدرطف ،قال الشاطر
ٍ
ٍ
شــارق
أســد يحؿقهنــا كــؾ
ِس ـقى

الؿتضؿخ بال ِّطقب ،وامرأ ٌة رادطة ،قال
والرادع
ِّ
صــا َد ْت فــما َدك بالبِؼــاط خريــد ٌة

بــــلل َػ ْل َك ِؿــــل ذي ســــالحٍ ودارع
ـــم
صـــػرا ُ رادطــــ ٌة طؾقفــــا الؾملـ ُ

تطريز (وتاب الثالثة)
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ََّّ

والراعد الذي يتفدد َقره ،يؼال رطد إذا هتدد ،قال الشاطر
.....................................
خر.
رله :اخلَ ِور ،والـ َو ِرخ ،والـ َو ِ
وهن .

فــابرق :ـالــؽ مــا بــدا لــؽ وار ُطـ ِ
ـد
ُ

ب ،قال الشاطر
فالخؿر ما خا َم َر
الح ِّ
الؼؾب مـ ُ
َ
حتــك إذا مــا أفــاض القــق َم َط ْب َر َتــف

قال العشل لخؿرى بالضـحك ُفـقري

شجر ،قال امرؤ الؼقس
والؿرخُ
ٌ

ـــــر
أ َمــــــ ْر ٌخ خقــــــا ُم ُفؿ أم ُط َشـ ْ

......................................

والؿخر آكتخاب وآختقار ،يؼال مخرت واكتخرت .قال الشاطر
مـ ِ
كخبة الشل التل كان امتخر.
ب) .أصل الخؿر ما أوجرب آخرتالط والتغقرر ،ولؿـا كـان
ققلف (فالخؿر ما خا َم َر
الح ِّ
الؼؾب مـ ُ
َ
أكثره طـد إدبا الحب ،اقتصر طؾقف الؿصـِّػ ،وإٓ أصؾ الخؿر ما أوجب اضـطرا ًبا ،ومــف سـؿل ٰ:ـذا
خؿرا لؿا يقرثف مـ التغقر وآختالط ،ويف ذلؽ قال الشاطر
الؿشروب الؿحرم ً
سؽران سـؽر مدامـة وسـؽر :ـقى
فؽال:ؿا لف أثر يف حدوث التغقر بالؿر .

فؿتـــك إفاقـــة مــــ بـــف ُســـؽران


در ،واذلَ ِرج ،واجلَ ِهر.
وهن رله :اذلَ ِ
فالفجر كصػ الـفار ،قال لبقد
ِ
ابتؽـروا
هبجـ ٍر بعـد مـا
راح ال َؼطق ُـ ْ
ُ
الرق ّقات
والفرج الؼتؾ ،قال طبقد اهلل بـ ققس ّ
ْ
لقـــت شـــعري أأول الفـــرج ٰ:ـــذا
والجفر ضد الؿخافتة ،قال الشاطر

فؿـــا ُت ِ
قاصـــؾف َســـ ْؾ َؿك وٓ َتـــ َذ ُر
ٍ
ٌ
فتــــة قـــر َ:ـــ ْرج
زمـــان مــــ
أم
وشتان بقـ الجفر والؿـطـؼ َ
الخ ْػـت

تخافــت
جفــرا إذ لفـــ
أخاصــب
ُ
ً
ما معـك ققل لبقد (راح ال َؼطِق ُـ)؟ شؽؾؽؿ ما تجؾسقا مع كبـار الســ: ،ـذا ٓ يحســ ،تـرى كبـار
السـ وإن كاكقا طا ّمة ستجد طؾقما تسـتػقد:ا ،سـقا مـا بؼـل طــد:ؿ مــ لسـان العربـل ومعاكقـف أو يف
تجارهبؿ وحؽؿفؿ.
الؼقم الذيـ ارتحؾقا بعد إقامتفؿ يف مؽان ،فقؼال قطقـ إذا كاكقا مؼقؿقـ ،فنذا اكػصـؾقا كـاكقا كؿـا
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قال لبقد (راح ال َؼطِق ُـ).

وهن رله :الرَّ ِىظ ،واذلَ ِرط ،والغَّ ِهر.
فالرهش درب مـ الطعـ ،قال الشاطر
ٍ
اكتظــاري َك ْصــ َركؿ
خالــد لــقٓ
أبــا
َ
والفرش مـ َْ :رش الؽالب ومفارشتفا ،قال

وارهتشـت بـف َط ْر ًضـا
أخذت ِســاين
ُ
ُ

كــلن ُص ْب َق ْقفــا إذا مــا ُجــرا
ج ْر َوا ِ:ـراش ُ:رشـا َف َفـرا
والشفر :لؾقاحد مـ الشفقر ،قال
الؿ َؼـا َم ثالثـة
ْ
خرجـَا طؾك أن ُ

شـفرا
فطابت لـا حتـك أقؿــا هبـا
ً

وقطعت طروقل ،فنن آرهتـاش :ـق
وارهتشت بف َط ْر ًضا) ،أي ضربت بف كػسل
أخذت ِسـاين
ققلف (
ُ
ُ
ُ
الضرب الشديد [بالعرض] يف السقػ.
جر َوا) مثـك جرو ،ولد الؽؾب.
( ْ

جر َوا ِ:راش) أي كؾبقـ صغقريـ يبدر مـفؿا الؿفارشة (:رشـا) أي ُذ ّبـاَ ( ،ف َفـرا) يعــل
معـك ققلف ( ْ
أبديا معارضتفؿا.

وهن رله :الذَّىن ،والـ َو ِذه ،والـ َو ِهذ.
فالدَّ هم لؾعدد الؽثقر ،قال الشاطر الراجز
جئــــــــــا بـــــــــدَ ْ:ؿ
َم ْجــــــــــ ٍر كــــــــــلن

والؿده الؿدح ،يؼال مدح ومده ،قال الشاطر
هلل در الغاكقـــــــات الؿـــــــد:ل

َيــــــــدْ َُ :ؿ الــــــــد ُ:قما
فققــــــــف الـّجق َمــــــــا

....................................

والؿ ْفدَ :م ْفدُ الصبل وامتفد الشل  ،قال
َ

وا ْم َت َفــدَ الغــا ِر َب فِ ْعــ َؾ الــد ّم ِؾ

( َم ْج ٍر) يعـل طظقؿ.
ققلف (والؿده الؿدح) يعـل طؾـك اإلبـدال أبـدلت الحـا :ـا  ،ومــف قـقل رؤبـة (هلل در الغاكقـات
الؿد:ل) يعـل الؿدحل ،و(الدر) أصؾف العؿؾ.
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وققلف يف البقت أخر (وا ْم َت َفدَ الغا ِر ُب) أي اتخذ الغالب و:ق مؾتؼك الؿـؽبقـ (فِ ْع َؾ الد ّم ِؾ) أي كؿـا
أن الدمؾ تؽقن يف :ذا الؿحؾ.

وهن رله :اللَّ َهة ،واذلَ َثل ،والثََلو.
فالؾفب لفب الـار و:ق اشتعالفا قال الشاطر
كــــلن ِح ِقريــــة َ ْقــــ َرى ُم َال ِح َقــــ ًة

ــمر بـــف مــــ تحتـ ِ
ــف َل َف ًبـــا
باتـــت تـ ُ

والفبل ال ّث ْؽؾ ،قال الؼطامل
ـاس مـــ َي ْؾ ـ َؼ خقـ ًـرا قــائؾقن لــف
الــ ُ

والبؾه :الغػؾة طـ الشل  ،يؼال رجؾ أبؾف .قال

ِ
الف َبــ ُؾ
مــا
يشــتفل وٕ ِّم الؿخطــا َ

اف طـ التػحقش.
أبؾف َصد ٌ
تمر بف) .أي تققد وتحرك مـ تحتف الؾفب.
ققلف (باتت ُ
الف َب ُؾ) ،يعـل دطا ٌ طؾقفا بلن تػؼده.
وققلف (والفبل الث ْؽؾ) أي الػؼد ،كؿا قال (وٕ ِّم الؿخطا َ

خط .
خن ،والـ َو ِ
وهن رله :العَّ ِود ،والعَّ ِ
وتضؿخ فالن بال ِّطقب.
فالضؿخ مـ ضؿختف بالشل  ،أو كضختف بف،
ّ
قال الشاطر
تضـــؿ ْخ َـ بالجـــادي حتـــك كلكؿـــا الــــ

ِ
ػ
استعرضـــتفـ
أكـــقف إذا
رواطـــ ُ
ُ
ُ

والضخم السقد مـ الرجال ،قال الشاطر
ٍ
ـؿ
كــؿ لــؽ يــا سـ ُ
ـاح مـــ خــال وطـ ّ
الج َؿ ُؿ
مـ :اشؿ يف السمدد ّ
الضخؿ َ
والؿخض مخض البعقر بشؼشؼتف ،قال رؤبة
ـــديرا َم ْخ ًضــــا
جؿ ْعــــ َـ ز ْأ ًرا و:ـ ً
ي َ
(مخض البعقر بشؼشؼتف) يعـل بصقتف الفادر الشديد.


خ ْلش.
خل ،والضَّ ْلد ،والْ َ
وهن رله :الضَّ ِ
فالسخل مـ أوٓد الشا  ،قال الشاطر
و:ــؿ الــذئب َ ْػ َؾتُــف
الســ ْخؾ ِ ــر َ

والذئب يعؾؿ ما بالسـ ْخؾ مــ صِ ِ
قـب

ََّّ
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والسؾخ كزع الؿرأة ِد ْرطفا .قال الػرزدق
ف
إذا ســـخؾت مـفـــا أمامـــ ُة ِد ْر َطفـــا
الؿ َجســ ِة ُم ْشــ ِر ُ
وأ ْط َج َب َفــا َرابــل َ
والخؾس :مصدر َخ َؾ ْس ُت الشل  ،وتخالس الرجالن ،قال أبق ذؤيب
كـقافِــــ ِذ ال ُعــــ ْبط التــــل ٓ ُت ْر َفــــ ُع
فتخا َل َســـــا َك ْػ َســـــ ْقفؿا بـقافـــــ ٍذ
ويروى ال ُع ْط ِ
ب ،و:ق الؼطـ.
( ِ ّر) يعـل ٓ خربة لف وٓ معرفة.
(ال ُع ُبط) بضؿ البا (كـقافِ ِذ ال ُع ُبط التل ٓ ُت ْر َف ُع) والعبط جؿع طبقط؛ يعـل كـظرات العبطا السـػفا
بعضفؿ إلك بعض ،فال يرفع أحد:ؿا كظره طـ أخر ،بؾ يؽايده بالـظر إلقف.

طة ،والطَّ ِثد ،واخلَ ِثط.
وهن رله :اخلَ ْ
فالخطب إمر والحال ،قال
ِ
الزمــان وجــد ُتفا
وكــؾ
مصــقبات ّ
والطبخ مصدر صبخت ،وجؿع الطابخ ُصبخ ،قال

ِسقى ُف ِ
الخ ْطـ ِ
رقـة إحبـاب َِّ :قــ َة َ
ب

واهلل لـــقٓ أن ُي َحـــش الطـــ ُ
بخ
بعصا ،قال الشاطر
والخبط :مصدر خبط إرض ً
أجبــــت الؿـاديــــا
أصــــؿ فـــــا َد ْتـل
ولق كـت أطؿك أخبط إرض بال َع َصا
ُ
َ
دن ،والـ َو ِؼح.
وهن رله :اجلَ ِوغ ،والؼَ ِ
فالجؿع :مصدر جؿعت الشل جؿ ًعا ،والجؿع لؾعدد الؽثقر ،قال الشاطر
ِّ
الشــث َ
والخــ َز ِم
ذات
ب ُ
أفـــا ُد َك ْب َؽــ َ

جؿ ًعـــا وك ْقــــدً ا بآكـــاس كــــلهنُ ُؿ
والعجم ال َع ّض ،والؿعجقم الؿعضقض ،قال إخطؾ

كـــائال حـــقـ ُت ْســـ َل ُل
ً
وكػـــا َك إٓ

أ َبــا ُطــق ُدك الؿعجــق ُم إٓ صــالب ًة
والؿعج الت َؾ ْػت يف العدو ،يؼال حؿار مِ ْؿ َعج ،قال الراجز
َ
ِ
ِ ِ
عجــا
َ ْؿــ َر
إجــار ِّي م َســ ًحا م ْؿ ً

ب) َك ْب َؽب اسؿ جبؾ كبقر يف مؽة ،وأفـاده يعـل أصرافـف و:ـل جبـال مرتػعـة مــف،
ققلف (أفـا ُد َك ْب َؽ َ
ِّ
َ
والخ َز ِم) كقع مـ الـبات والشجر يؽقن فقف.
الشث
ذات
( ُ


تطريز (وتاب الثالثة)
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حة ،واحلَ ِثل ،واحلَ ْلة.
وهن رله :اللَّ ِ
فالؾحب الطريؼ القاسع ،قال جارية بـ الحجاج
مــــــقال يف
ً
رفعـا:ــــــا ذ
والحبل العفد ،والجؿع حبال ،قال إطشك

ُمؿــــؾ ُم ْع َؿــــ ٍؾ َل ْحــــ ِ
ب
ِحبــــــ ٌال وصــــــ ْؾ َتفا بِ ِ
ح َبــــــ ِ
ال
َ
َ َ
َ

أجـــ ْر َت ومـــا ُ ـــر ْت
ووفـــا إذا َ
ب ،قال
والحؾب مصدر َح َؾ ْب ُت ،والؿحؾقب َح َؾ ٌ
الح َؾــــب
ا ْح ُؾ ُبـــقا يف َصـــ ْحـِ ُؽؿ مـــا ِشـــ ْئ ُت ُؿ
َف َس ُت ْســــ َؼقن َصــــرى ذاك َ
مقال) الذمِقؾ كقع مـ السقر: ،ق أرفع مـ ال َعـَؼ ،ففق أسرع ،وققلف (يف ُمؿـؾ) أي يف
ققلف (رفعـا:ا ذ ً
صريؼ ب ِّق ٍـُ ( ،م ْع َؿ ٍؾ) أي مسؾقك ( َل ْح ِ
ب) كؿا قال واسع ،ومـف ققل طقاض يف بقتقف الؿشفقريـ

()1

.....................................

إٓ الؿضــؾ طـــ الطريــؼ الالحــب

يعـل .
الح َؾب) ،أي ستسؼقن ما تغقر صعؿف مـف.
القاسع ،وققلف ( َف َس ُت ْس َؼقن َصرى ذاك َ
فالصرى اسؿ لؾحؾقب الذي تغقر صعؿف بطقل مؽثف.

وهن رله :الصَّ ْمغ ،والمَ ِؼص ،والصَّ ِؼك.
البقاض برأس ال ُعؼاب ،ففل صؼعا  ،قال الشاطر
فالصؼع:
ُ
ُخ ِ
داريــ ٌة َصــ ْؼعا أ ْل َثــ َؼ َ
أ:اضقب مـاصِ ُر
مـ الط ِّؾ يق ٌم ذو
ريشــفا
َ
ُ
اإلكسان فقؿقت مؽاكف ،قال أبق ُخبقب «وق ْع ًصا تحت ضالل السققف».
والؼعص أن ُي ْر َمك
والصعق :شدة الصقت ،يؼال حؿار َص َع ٌؼ ،قال
إذا تـــتال ُ:ـ َص ْؾ َصـــ ُال الصـــ َعؼ
ققلف (أ ْل َث َؼ َ
أ:اضقب ماصِ ُر) إ:اضـقب يعــل
ريشفا) ،يعـل ألصؼ ريشفا ولبده( ،مـ الط ِّؾ يق ٌم ذو
َ
إمطار الؽثقرة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

()1
العؾـــــؿ يف أصـــــؾقـ ٓ يعـــــدو:ؿا

إٓ الؿضـــؾ طــــ الطريـــؼ الالحـــب

طؾـــؿ الؽتـــاب وطؾـــؿ أثـــار التـــل

قــد أســـدت طـــ تــابع طـــ صــاحب

ََّّ
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وهن رله :الماػِذ ،والؼالِذ ،والمادِع.
فالؼاعد :الرجؾ يؼعد طـ الؿؽارم ،قال الشاطر
اطؿ الؽاسـل
َد ِع الؿؽـــارم ٓ َت ْر َحـــؾ ل ُب ْغ َقتِفـــا
وا ْق ُعد فنكـؽ أكـت الطـ ُ
ف َذ َكبِفا ،والجؿع العقاقد ،قال الشاطر
ِ
والعاقد الظبقة التل ا ْك َع َؼد َص َر ُ
ِ
القجــقه كالظبــا ال َع َقاقِــ ِد
ويضـــر ْبـ بإيـــدي ورا َب َرا ـــز
حســان ُ
والؼادع :الؽاف َقره طـ الشل  ،قال الشاطر
ِ
ِ
ٍ
الــــذب َ
ِّ
ســـــقر
بلذكـــــاب
ان طـفــــا
ققا َمــــا َك ْؼــــدَ ع
كلجـحـــــة الـّ
(ورا َب َغارز) :ذا مصحػ( ،ورا َب َرا ز) أوٓد البؼر.

وهن رله :الرَّليغ ،والمَريغ ،والؼَ ِريك.
فالرققع :اسؿ سؿا الدكقا ،قال أمقة
ِ
.....................................
الفـقى
وساك ُـ أقطـار الرققـع طؾـك َ
والؼريع ال َػ ْحؾ ،قال الػرزدق
ِ
ػ
قريــع الشــ ْقل قبــؾ إفالِ َفــا
وجــا
يــزف وجــا خؾػفــا و:ــل ُزفــ ُ
ُ
وال َعرِيق :الذي لف ِط ْرق يف الشل  ،قال الشاطر و:ق أبق كقاس
ٍ
ب يف الفــــالؽِقـ َط ِريـ ِ
وذو َك َســــ ٍ
ٌ
ـــؼ
:الـؽ
:الـؽ وابــ
و ما الــاس إٓ
اب صـ ِ
لـــف طــــ َطـــدُ و يف ثقـــ ِ
ــديؼ
لبقــب تؽشــ َػ ْت
إذا امــتحـ الــدكقا
ٌ
تطؿ ُح إلك ال ِّضـراب (قبـؾ إفالِ َفـا)
ققلف (وجا
ُ
قريع الش ْقل) أي جا الػحؾ الذي يؼرع اإلبؾ التل َ
قبؾ ابـ الؿخاض و:ق الذي لؿ يتفقل بعد ل ّضراب الـقق ،وققلف (والعريرق :الـذي لـف ِطـ ْرق يف الشـل )
يعـل ثبقت مرسقخ فقف ،ومـ ققلفؿ فالن طريؼ الـسب؛ يعـل ثابت راسخ فقؿا يذكره مـ كسبف.

وهن رله :الؼُمَاب ،والمُثاع ،والثُؼاق.
فال ُعؼا

ال َع َؾؿ الضخؿ ،قال الشاطر

ِ
ِ
مــــرا ٌس ٓ يؽــــقن لــــف كػــــا ٌ
والؼباع إحؿؼ ،قال الشاطر

عقػ طــــ ال ُع َؼـــاب
إذا حـــاد الضـــ ُ

أمقــــر الؿــــممـقـ أبــــا ُخ َب ْقــــ ٍ
ب
َ

ِ
قـــرة
ِأر ْحــــا مــــ ُقبـــاع بــــل الؿغ َ

وال ُبعاق شدة صقت الؿطر واكبعاقف ،قال الشاطر

تطريز (وتاب الثالثة)

بقـؿــــا الؿــــر آمــــ ٌـ را َطــــ ُف َرا
ققلف (فالعؼا

ئِ ـع ح ْت ـ ٍ
ػ لــؿ يخـ َ
ـش مـــف اكبِعا َق ـ ْف.
ُ َ
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ََّّ

اسؿا لراية الرسقل ﷺ فنن اسؿفا الؿشفقر طـد أ:ـؾ
ال َع َؾؿ الضخؿ) ولذلؽ صار ً

مستػقض مشفقر ،وذلؽ لجاللتفا وطظؿفا.
ورويت يف ذلؽ مراسقؾ ،إٓ أكف أمر
ٌ
السقر ،ال ُع َؼابُ ،

وهن رله :الؼارِن ،والىارِع ،والرَّاوِغ.

ِ
فالعارك :الؿرأة الطامث ،قالت الخـسا

طــارا أضؾ ُؽــؿ
لـــ تغســؾقا طـــ ُؽؿ
ً

ِ
راب يجعؾ يف اإلكا  ،قال الشاطر
والؽارع الش ُ
وتسـ ِ
ـئت قــر ُم َص ـر ٍد
ـؼل إذا مــا شـ َ
والراكع الؿطلصا رأسف ،قال الشاطر
َّ
ُأ َخ ِّب ـر أخبــار ال ُؼ ـرون التــل َم َض ـ ْت

ُ س ـ َؾ الع ـق ِ
ارك َح ْق ًض ـا بعــد أصفـ ِ
ـار
َ َ
ْ
بــزورا يف حافاهتــا ِ
ِ
كــار ُع
الؿ ْســ ُؽ
َ
قؿـــت راكِـــع
َأ ِدب كـــلكِّل كؾؿـــا
ُ

الشاطر ( ِ
ققلف (فالعارك :الؿرأة الطامث) يعـل الحائض ،وققل ّ
شـئت قـر ُم َصـر ٍد)
وتسؼل إذا ما
َ
يعـل قر مؼؾؾٍ.

خغ.
وهن رله :الؼَ ِرج ،واجلَ ِرع ،والرَّ ِ
فالعرج الجؿاطة الؽثقرة مـ اإلبؾ ،قال الشاطر
ْ
ُ
أطـــراج الــــ َع ْؿ
الخقـــؾ
وتؽـــػ
قض طـــ َأ ُســققِفا
يــق َم ُت ْبــ ِدي البِــ ُ
َ
والجرع َج ْرع الؿا  ،قال ّ
الشاطر
والرجع الؿطر ،قال

قػ ْ
أشــــــ َر ُب
ـــــر ُع ْأر َوى والر ِشــــــ ُ
الجـ ْ

وجـــا ت ُســـ َؾ ِّق ُؿ ٓ َر ْجـــ َع فقفـــا

الر َطـــــا ُ
وٓ َصـــــدْ ٌع ف َتـْ َجبِـــــ َر ِّ

غر ،والغَّ ِرع.
وهن رله :الؼَ ِرط ،والؼَ ِ
فال َع ْرش :السرير ،قال

:ؿــــا اســــ َت َق َيا ب َع ْؼؾِفؿــــا زما ًكــــا

ش الؿ ُؾـــ ِ
بغقـــر ُز ِ
ِ
ور
قك
طؾـــك َطـــ ْر ِ ُ

وإن كال ًبـــا :ـــذه َط ْشـــ ُر َأ ْب ُطـــ ِـ

وأكــت بــري ٌ مـــ قبائؾفــا ال َع ْشــر

وال َع ْشر يف العدد ،قال الشاطر

والشرع :مصدر شرطت الرمح ،قال الشاطر
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فحاصــقا طـــ ِر ِ
رأوكــــا قــــد َشــــ َر ْطـَا:ا كِفــــآ
مــاح الخــط لؿــا
ْ
ُ
وهن رله :العَّارِع ،والؼارِض ،والرَّاظِغ.

فالضارع الذلقؾ ،قال الشاطر
أسدَ وا إلقـؽ ووسـدُ وا
َك َػ ْر َت الذي ْ

والعارض :أحد الثـايا مـ إسـان ،قال

وخ ـدك َض ـ ِ
الح ْس ـ ِـ إكعا ًمــا َ
ار ُع
مـــ ُ

ُط َج ِّقـــــــــ ٌز ِ
طارضـــــــــفا ُمـْ َػـــــــــؾ
صعا ُمفـــــــــا الؾ ْفـَـــــــــ ُة أو أ َقـــــــــؾ

والراضع الذي يرضع الؾبـ ،قال الشاطر

وذم ـقا لـــا الــدكقا و:ــؿ ْير ِض ـ ُعقهنا

ِ
أفــاو َق حتــك مــا َيــ ِدر لفــا ُث ُ
عــؾ

صر ،والرَّصغ ،والصَّ ِرع.
وهن رله :الؼَ ِ
فالعصر الد:ر ،قال الشاطر
لســ َـ ُرج ًعــا
اهلل أيا ًمــا لـــا ْ
ســؼك ُ

والرصع الطعـ ،قال الشاطر
َّ

وســ ْؼ ًقا لِ َع ْصــ ِر العامِ ِريــة مِـــ َط ْصــر
َ

ْ
وخ ًضـــا إلـــك الجســـؿ و َص ْعـًـــا َر ْصـــ ًعا

والصرع :مصدر صرطف صر ًطا ،ومصر ًطا ،قال
ــقا:ؿ
َســـ َب ُؼقا َ:ـــ َقاي وأطـؼـــقا لفـ
ُ

ف ُت ُخ ِّر ُمـــقا ولؽـــؾ جــــب َم ْصـــ َر ُع

ققلف (الرصع الطعـ) أي الشديد ففق وصػ لؾطعـ الشديد ،و:ذا معــك قـقل الشـاطر (و َص ْعـًـا
َر ْص ًعا) .يعـل كق ًطا مـ الطعـ يختص بقصػ الشدة ،ففق الذي يسؿك بالرصـع ،و:ـق مقجـق ٌد يف لسـان
الـاس الققم حتك ٓطبل الؽرة يؼقلقن ارصعف ،يعـل اضربف بؼقة.

ضف ،والضَّ ْفغ.
وهن رله :الؼَ ْفش ،والؼَ ِ
فالعػس شدة سقق اإلبؾ قال الراجز
ِ
يعػ ُســـفا الســـق ُاق كـــؾ َط ْػـــ ِ
س
والعسف :ركقب إمر مـ قر تدبقر ،وركقب الؿػاوز مـ قر قصد ،قال
الــازح الؿجفـ َ
أخضــر يــدطق :ا َمــ ُف ال ُبــق ُم
يف ضِــ ِّؾ
قل َم ْع ِسـػف
قد أ ْط ِسـػ
َ
َ
والسػع جر بـاصقة الػرس ،قال
مــــ بـــ ْق ِـ م ْؾ ِ
.....................................
جـــؿ ُم ْفـــ ِر ِه أو َســـافِع
َ
ُ
..
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(مـ ب ْق ِـ م ْؾ ِ
جؿ ُم ْف ِر ِه أو َسافِع) يعـل ما بقـ مـ اتخذ الؾجام لػرسف براكبفا أو ركب الػرس وتؿسـؽ
َ ُ
بـاصقتفا.

وهن رله :الؼَ ِرف ،والرػف ،والرفغ.
فال َع ْرف الرائحة الطقبة ،قال الشاطر

ٍ
ولقؾـــة
لفـــقت
أٓ ُرب يـــق ٍم قـــد
ُ

ــحة الخـــدي ِـ َصقبـــة العـــر ِ
بقاضـ ِ
ف
ْ ِّ
َ ْ

والر ْعف السبؼ ،قال إطشك
َّ

ــػ إن ْأر ِســـ َؾ ْت
بـــف ُت ْر َطـــػ إَ ْلـ ُ

والرفع مصدر رفع الربق إذا لؿع ،قال الشاطر
َّ
أصـ ِ
ـح مري َض ـ ٌة
تح ُز ْك ـ َؽ ريـ ٌ
ـاح ألــؿ ْ

ــــدا َة الصــــباح إذا الـ ْؼــــ ُع ثــــ َارا
و َبـــ ْر ٌق تـــألَٕ بـــال َع ِؼق َؼ ْق ِـ رافِـــ ُع

ققلف (إذا الـ ْؼ ُع ث َارا) الـؼع يعـل الغبار ،الـؼع الغبار.

وهن رله :الؼَ َىر ،والىَ َرع ،والرّ َوع.
فالعور طقر العقـ ،قال ابـ مؼبؾ
وٓ الحقــا ولــقٓ الــدِّ ي ُـ ِطب ُتؽؿــا
والو َرع الجبان ،قال الشاطر
َ
....................................

ـبعض مــا فقؽؿــا إذ ِط ْب ُتؿــا َط ـ َق ِري
ِِ
بـ
 ٓ.................كِ ْؽ ًســا وٓ ور ًطــا

إر َوع ،و:ق الرجؾ الجؿقؾ ،قال الشاطر
والر َوع  .مصدر ْ
َّ

طــان الع ِشــق ِ
ِ
ُ
ات ْأر َو َطــا
فتًــك َ ْقــ َر مِ ْب
الؿـفــال تحــت ِردائــف
لؼــد كػـــ
َ
وهن رله :الؼَ ِير ،والريغ ،والرَّػي.
فالعقر ط ْقر العقـ و:ق إكساهنا ،قال الحارث بـ ِح ِّؾزة
ــــر مـــ َق ٍ
الـــق َٓ
ال لــــا وأكـــك
َز َط ُؿـــقا أن كـــؾ مــــ َض َربال َع ْقــــ
َ
َ ُ
والريع مصدر راع َر ْي ًعا ،إذا رجع ،قال الشاطر
بــذي ُخص ـ ِؾ روطـ ِ
ِ
الؿ ِ
ـػ ُم ْؾبِ ـ ِد
فقب وتتؼل
ـات أكؾـ َ
َ ْ
َ
يع إلك ْ
َت ِر ُ
صقت ُ
وقال امرؤ الؼقس
كما ترعو ي عويط إلو صو أعيسوا
َي ـ ِر ْط َـ إلــك َص ـ ْقتِل إذا مــا َس ـ ِؿ ْعـَ ُف
والر ْعي :مصدر َر َط ْق ُت الـجقم رقب ُتفا ،قال الـابغة
َّ

ََّّ

َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْي ِمي
الشيخ َ
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ٍ
ــؼض
ـت لــقس بؿـ
ـاو َل حتــك قؾـ ُ
تطـ َ

ولــقس الــذي َي ْر َط ـك الـجــقم بآيـ ِ
ـب

( َي ِر ْط َـ) أي يؿؾـا إلك صقت.
قط إلك صق ِ
(كؿا َت ْر َط ِقي ِط ٌ
ت َأ ْط َق َسا) كؿا تؿقؾ الـاقة إلك صقت الجؿؾ.
َ ْ

حلُ ،والـ َو ْلح ،واللَّ ِوح.
وهن رله :ادلَ ِ
فالؿ ْح ُل يبس إرض ،قال الشاطر
َ
ط َػا وخال مـ بعـد مـا كـان ٓ يخ ُؾـق

الؿ ْحـ ُؾ
ألؿ تسلل الر َ
بـع الـذي َ قـ َر َ
والؿؾح مصدر م َؾح ِ
ت الؿرأ ُة ولد:ا ،إذا أرضعتف ،والؾبـ مؾح ،قال الشاطر
َ َ
ِد ِ
ٓ يب ِعـــــــــدُ اهلل رب ِ
والؿ ْؾــــح مــــا ولــــدَ ت خالِــــدَ ْه
العبـــــــــا
ُْ
ُ
وال َّؾ ْؿح :مصدر لؿح الربق و قره ،أي لؿع ،قال الشاطر
ف
لؿحــا مـــ ُســ َف ْق ٍؾ كلكــف
ُأ
إذا مــا َب ـدَ ا مـــ آخــر الؾ ْق ـ ِؾ َي ْط ـ ِر ُ
راقــب ً
ُ
و:ذا كثقر جدا ،و:ق باب لطقػ يف ُمجاراة الؾغة ،فاحػظف وقس طؾقف ،و َأ ِطـد الشـقا:د فنهنـا مـالك
:ذا إمر ،وباهلل التقفقؼ.
الؿ ْح ُؾ) أصؾف طـد:ؿ الجدب وذ:اب الربكة ،ومـف يبس إرض.
( َ
حؿـ بـ أبـل بؽـر الؿـال  $كــت إذا أتقتـف ير ـب يف أن أبؼـك يف
ومـ الؾطائػ أن الشقخ طبد الر ٰ
ضقافتف فلققل لف إذا أصر كحـ أ:ؾ محؾ: ،ذا معروف طـدكا يف الؾسان أ:ؾ محؾ فؽـان يؼـقل ٓ أكـتؿ
الؿ ْحؾ وإكؿا حرفف العامة فقؼقل أكتؿ أ:ؾ ربقع ،يعــل أ:ـؾ
الؿ َح ْؾ يشبف أن يؽقن بؿعـك َ
أ:ؾ ربقعٕ ،ن َ
مؽان صالح لذلؽ الخقر.
ذكر الؿصـػ  $تعالك يف آخر كتابف أن ٰ:ذا الباب مـ طؾؿ الؾسان (باب لطقـػ يف ُمجـاراة الؾغـة)
يعـل حؿؾ بعضفا طؾك بعض ،فنن :ذه الؽؾؿات تشرتك يف بعض حروففا فرتجع إلك أصؾ واحد و :ـل
ٍ
معان طدة ،ففق كـقع لطقـػ مــ معرفـة
طؾك وزن واحد وقؾبت فقفا الؽؾؿة بتؼديؿ وتلخقر فققعت طؾك
حؼقؼ بالحػظ.
العربقة ،و:ق
ٌ
وققل الؿصـِّػ (و َأ ِطد الشقا:د فنهنا مالك :ذا إمر) .قاطدة كافعة يف العربقة ،و:ق أن صريؼ ثبقهتـا
:ق ورود الشا:د طؾك ِصدْ قفا ،وأصؾ الشاهد ما جاء يف كالم العر من ُخطبفرا أو مرن شرعرها ،وأكثـر
الؿحػقظ :ق مـ ِشعر:ا ،و:ق أكثر الشقا:د التل ُتذكر يف كالم العرب.
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ََّّ

وبتؿام :ذا الؽتاب كؽقن بحؿد اهلل تعالك قد فر ـا مـ الؽتاب العاشر مـ ُكتب :ـذا الربكـامج ،وقـد
بؾغـا ثؾثف ،فنكف ثالثقن كتا ًبا ،وثؾث الثالثقـ :ق طشرة ،وإلك ذلؽ أشرت يف «الؼصقدة الصقػقة» بؼقلل
إلـــــك ثؾـ ٍ
ــــث أٓ ثؾـــــث كثقـــــر
و:ـــا كحــــ بحؿـــد اهلل صــــركا
محب الخقر ٓ يزال هنؿا يف صؾبف.
و:ق كثقر مـ الخقر؛ لؽ ّـ
ّ
أحببت أن أذكر ختا ًما بلن اختبار الؿسؿقع سـقؽقن يـقم
فـسلل اهلل اإلطاكة طؾك إكؿالف وطؾك إتؿامف،
ُ
إربعا بعد ِ
العشا  ،وأن اختبار الؿؼرو يقم الثالثـا بعـد العشـا إن شـا اهلل تعـالك بعـد آكتفـا مــ
الدرس الذي يؽقن بعد العشا  ،وأما مسابؼة الؿحػقظ فنهنا تؽقن كؾ يقم مـ بعد درس العصر.
والحؿد هلل رب العالؿقـ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك طبده ورسقلف محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

