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اللّي أللفاظ الحياة العسكريَّة في ِعقد ابن عبد ربِّه  التَّنوع الدَّ

 علي بن حمد بن علي الريامي

جامعة صحار، سلطنة ، قسم اللغة العربيَّة وآدابها، كلية التربية واآلداب
 ُعمان

  ariyami@su.edu.om : البريد اإللكتروني

  :ملخَّصال

اللي ِّ أللفاظ الحياة  راسة موضوع: التَّنوع الدَّ تناولت في هذه الد ِّ
قد ابن عبد رب ِّه، وانتهجت المنهج الوصفي التحليلي، وقد  العسكريَّة في عِّ
تمثَّلت أهميتها في تناول التَّنوع الدَّاللي أللفاظ الحياة العسكرية في عصر 

قت معانيه، للوقوف على تصور تلك اتَّسعت ألفاظه، وتعدَّدت دالالته، وضا
الليَّة لهذه األلفاظ من خالل ضبطها  .النَّقلة الدَّ

الليُّ ظاهرة شائعة في  راسة بنتائج أبرزها: إنَّ التَّنوع الدَّ وانتهت الد ِّ
اللغات، فاللغة ظاهرة اجتماعيَّة تعكس مظاهر الحياة وتصو رها وتقدمها 

فسيته والظُّروف المحيطة به، وال بمعاٍن جديدة حسب أهواء المتكل ِّم ون
يستطيع أحد وقف ذلك التَّنوع الذي تفرضها علينا الَحَضارة، وقد تعددت هذه 
اللة حسب السياق التي وردت  يق في الدَّ المظاهر بين االت ِّساع واالنتقال والض ِّ

 فيه.

الحقول  -السياق -الحياة العسكرية -التنوع الداللى الكلمات المفتاحية:
 . العقد الفريد -يةالدالل
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Abstract : 

This study aimed to speak about The semantic diversity of 

the words of military life in the contract of Ibn Abd 

Rabuh. The study used the descriptive analytical 

approach. It's significance was to address the semantic 

diversity of the words of military life in an age whose 

meanings expanded, multipliedand and narrowed it's 

meanings, in order to find out the semantic transmission 

of these words by controlling them. 

 The study ended with the most important results: 

Semantic diversity is a common phenomenon in 

languages and the language is a social phenomenon that 

reflects the manifestations of life, its conception and its 

progression with new meanings according to the whims of 

the speaker, his psyche, and the circumstances 

surrounding him. Also there is no one can stop that 

diversity imposed on us by civilization. The narrowness in 

significance according to the context in which it was 

mentioned. 

Keywords: Semantic Diversity- militry life- context- 

semantic fields- Al-Iqd Al-Fareed. 
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 المقدمة

الليَّة ُيعدُّ الدَّاللي لأللفاظ  التَّنوعإنَّ البحث في  وفق نظريَّة الحقول الدَّ
ة،  يَّة خاصَّ راسات اللغويَّة الحديثة الَّتي تتَّخذ أهم ِّ جانًبا مهمًّا من جوانب الد ِّ

في مدونة أدبية في مرحلة األلفاظ  هذهمن خالل دراسة  هذه األهميةتتَّضُح و 
 زمنية معينة.

فقد داللة األلفاظ،  تنوعال شكَّ أنَّ لمظاهر الحياة دوًرا مهمًّا في 
لت القرون األولى لنشأة الَحَضارة الَعَربيَّة اإلسالميَّة بما  بيئة خصبة شكَّ

دة انعكس الكثير منها على  استجدَّ من معطيات وخصائص َحَضاريَّة متعد ِّ
عراء باستعمالهم ألفاًظا ذات صفة َحَضاريَّة يمكن جمعها  الُكتَّاب واألدباء والشُّ

الليَّة الَّتي تتفرَّع إلى مجاالت متنوعة؛ وتصنيفها حسب نظ ريَّة الحقول الدَّ
ة،  للكشف عن جوانبها الَحَضاريَّة واللغويَّة في كتب اللغة واألدب في تلك المدَّ

مها ف من الطَّبيعي أن تواكب اللغة مظاهر الحياة المتطو ِّرة، وتستوعبها، وتقد 
ويَّة، والمستودع لكل ِّ في قالٍب معجميٍ  جديد، فهي وعاء المفردات اللغ

 مظاهر الحياة.

الليُّ ظاهرة شائعة في اللغات، فاللغة ظاهرة اجتماعيَّة  والتَّنوع الدَّ
تعكس مظاهر الحياة وتصو رها وتقدمها بمعاٍن جديدة حسب أهواء المتكل ِّم 

تلك الدَّالالت  تنوعونفسيته والظُّروف المحيطة به، وال يستطيع أحد وقف 
 .1ي تفرضها علينا الَحَضارة الجديدةالجديدة الَّت

                                                           
التَّطوور اللغووّ  مهوا رع وعللوه (، وعبيد التَّيواب، 91)ص: اللغة والمجتمعينظر: وافيي،  1

ييالح، 5)ص:وقوانينوه  ووة فووي(، والصَّ بيَّ اللّي فووي العةرة  ضوووع علوول اللغووة الحوود   التَّطووور الوودَّ
 (.65)ص:
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اللي   التَّنوعفي إنَّ البحث  يكشف عن استيعاب اللغة لهذه  لأللفاظ الدَّ
الدَّالالت في مختلف استعماالتها، وهي توحي بتطور المجتمع المدني  

 . اللي  أللفاظ الحياة  التَّنوعغاية موضوعي: ولهذا تحددت والفكري  الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  العسكريَّة في عِّ

قد الفريد؛  وقد اخترتُ  من أبرز الموسوعات ُيعدُّ ألنَّه كتاب العِّ
ة، والبالد الَعَربيَّة  العلميَّة األدبيَّة والتُّراثيَّة الَّتي ُعرفت في بالد األندلس خاصَّ

ألدبيَّة شعًرا ونثرا، فذكر اآلداب عامَّة، جمع فيه مؤلفه الكثير من النُّصوص ا
جامًعا ألكثر ه والحكم واألمثال واألخبار واآلثار والنَّوادر واألقوال، ممَّا جعل

ة، وتدور على ألسنة الملوك  المعاني الَّتي تجري على أفواه العامَّة والخاصَّ
الة على مظاهر الَحَضارة، وأفانين وقة. وقد زخر الكتاب باأللفاظ الدَّ  ها.والس 

راسة  : مصطلحات الدِّ

الليَّة:نهريَّة الحقول  - تعدُّ من أهم النَّظريَّات الَّتي تتناول دراسة  الدَّ
اللي ِّ للُّغة، وهي عبارة عن مجموعة من األلفاظ ترتبط  المستوى الدَّ
الليَّة، وتنضوي تحت  دالالتها بمجموعة من العالقات والمظاهر الدَّ

، يكشف عن معناها ورودها في 1عنوان واحٍد شامل جامع لها
ياق، الَّذي  ، فبعدد مرَّات استعماله »الس ِّ ِّ يحدد قيمة اللفظ في النَّص 

بحثها مع ب»، ويكشف عن داللتها 2«يكتسب معًنى محدًدا مؤقًتا

                                                           
اللووةينظيير: عميير،  1 اللووة ةراسووة نهريَّووة و طبي يَّووة(؛ وحيييدر، 79)ص: علوول الدَّ  علوول الدَّ

، 147)ص: اللة(؛ والخولي  اللة النَّهريَّة والتَّطبيو (؛ وعيسى، 174)ص: علل الدَّ  علل الدَّ
بيَّة وعلل اللغة الحد  (؛ وداود، 163)ص:  (.208)ص: العةرة

 (.94)ص: منهج البح  اللغو ّ ي ِّن، زو  2
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، فالنظريَّة إذن 1«أقرب الكلماتِّ إليها في إطار مجموعٍة دالليٍَّة واحدةٍ 
أو مجموعات أو مجاالت تنطلق من تقسيم األلفاظ إلى حقول 

فمجموع الكلمات »دالليَّة، يكشف عن داللتها أقرب األلفاظ إليها، 
الَّتي تترابط فيما بينها من حيث التَّقارب الدَّاللي، ويجمعها مفهوم 

 .2«عام تظُل متَّصلة ومقترنة به، وال تفهم إال في ضوئه

في كشف  وعليه فقد اخترُت هذه النَّظريَّة في دراستي؛ لمساهمتها
قيق لأللفاظ ضمن إطار الحقل الواحد، إلى  المعنى المعجمي  الدَّ
جانب ما تبرزه من مظاهر لتطور األلفاظ في مستوياتها المختلفة: 
ياق الَّذي ترُد  اللة، من خالل الس ِّ يق في الدَّ االت ِّساع واالنتقال والض ِّ

ياق يحمل دالالت متعددة.  فيه، فاللفظ خارج الس ِّ

اللّي:اال ِّساع  - زيادة عدد معاني األلفاظ، وتوسيع دائرة  الدَّ
، أي: 4، ونقله من داللته المعهودة إلى داللة أوسع وأعم  3استعمالها

ابق، وهو بذلك  أن يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السَّ
اللة العامَّة؛ بغية للتَّيسير، والتماًسا  ة إلى الدَّ اللة الخاصَّ ينتقل من الدَّ

بل في الكالم. أليسر  السُّ

                                                           
1  ،  (.154)ص: األسلوبيَّة واألسلوبالمسد ِّي 
الليَّةعزوز،  2  (.13)ص: أصول  راثيَّة في نهريَّة الحقول الدَّ

اللووة(؛ وعميير، 119)ص: ةاللووة األلفوواظينظيير: أنيييس،  3 (؛ وعييرَّار، 243)ص: علوول الدَّ
اللّي اإلشكال واألشكال   (.182)ص: واألمثالالتَّطور الدَّ

اللةينظر: محمَّد،  4  (.101)ص: في علل الدَّ
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اللّي: - اللي  للَّفظ وانتقاله إلى حقل آخر االنتقال الدَّ ، 1تغيُّر الحقل الدَّ
، أي: انتقال اللفظ من 2لوجود عالقة أو ملمح سوغا هذا التَّغيُّر

اللة على شيٍء آخر في  اللة على شيٍء في مجال ما إلى الدَّ الدَّ
 المعنى الجديد.مجال غيره، لينتقل من المعنى القديم إلى 

اللّي: - ي  الدَّ قلَّة عدد معاني األلفاظ، وتضييق مجال  الضِّ
ِّ 3استعمالها ، أي: 4، ونقلها من المعنى العام ِّ إلى المعنى الخاص 

اقتصار مدلول الكلمة على أشياء تقلُّ في عددها عمَّا كانت عليه 
في األصل إلى حدٍ  ملحوظ، وبذلك هي تخرج من المعنى العام إلى 

 المعنى الخاص.
 :أ مية الدراسة

يَّة دراستي في تناول   الدَّاللي أللفاظ الحياة العسكرية التَّنوعتكمن أهم ِّ
في عصر اتَّسعت ألفاظه، وتعدَّدت دالالته، وضاقت معانيه، فقد تنوَّعت 
األلفاظ في استعماالتها، وتداخلت معانيها في بعض األحيان، وضاقت في 
م  أحيان أخرى، مما جعل اللفظة تتطوُر َحَضاريًّا وترتقي وتسمو؛ بفعل تقدُّ

                                                           
اللووة(؛ وعميير، 123)ص: ةاللووة األلفوواظينظيير: أنيييس،  1 (؛ وعييرَّار، 247)ص: علوول الدَّ

اللّي اإلشكال واألشكال واألمثال  (.184)ص: التَّطور الدَّ

ووووة فووووي شوووور  األنبووووارّ  للمينظيييير: جبييييل،  2 اللووووة ةراسووووة  طبي يَّ  فضووووليَّاتفووووي علوووول الدَّ
 (.242)ص:

اللووة(؛ وعميير، 117)ص: ةاللووة األلفوواظينظيير: أنيييس،  3 (؛ وعييرَّار، 245)ص: علوول الدَّ
اللّي اإلشكال واألشكال واألمثال  (.183)ص: التَّطور الدَّ

4  ، يوطي  ةور الكلمة في (؛ وأولمان، 1/427) المز ر في علوم اللغة وأنواعهاينظر: السُّ
، 165)ص: اللغة  (.259)ص: فصول في علل اللغة العام(؛ والرديني 
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َث هذا تغ يُّرات دالليَّة في األلفاظ؛ األزمنة واألمكنة، ومن الطَّبيعي ِّ أْن ُيحدِّ
ألنَّ استعماالت األلفاظ في التَّراكيب من شأنها أن تفضي إلى تغيٍُّر نوعيٍ  
دالليٍ  قد يؤدي إلى هجر المعاني القديمة، أو التَّخلي عنها جزئيًّا، أو 
معايشتها المعاني الحديثة، وهذا من شأنه يوقفنا على مراحل تطور تلك 

ل على التَّطور الَحَضاري ِّ واالجتماعي ِّ والفكري ِّ الَّذي شهدته ممَّا يدل ِّ ، األلفاظ
قبة من الزَّمن. الحضارة  في تلك الحِّ

راسة  :إشكاليَّة الدِّ

راسة تصور النَّقلة  الليَّة مشكلة هذه الد ِّ الحياة العسكريَّة في  أللفاظالدَّ
قد الفريد البن عبد رب ِّه ؟ بمعناها  بقيتهل ها: ، من خالل ضبطالعِّ المعجمي ِّ

؟ وما مظاهر  تنوعأم حدث لها  الليَّة؟هذا التَّنوعدالليٌّ  ؟ وما حقولها الدَّ
راسة  :أسئلة الدِّ

راسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  تهدف الد ِّ

قدالواردة لفاظ الحياة العسكرية أما  -  ابن عبد رب ِّه؟ في عِّ

الليَّة الَّتي لبستها تلك األلفاظ؟ -  ما اإليحاءات الدَّ

الليَّة الَّتي توزَّعت عليها تلك األلفاظ؟ -  ما الحقول الدَّ

راسة  :أ داف الدِّ

راسة إلى تحقيق ما يأتي:  تهدف الد ِّ

قد. ألفاظرصد  -  الحياة العسكريَّة في العِّ

الليَّة. هاتصنيف -  وفق حقولها الدَّ

اللي  الَّذي لحق التَّنوعبيان  -  ها.الدَّ
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ابقة  :الّدراسات السَّ

راسات  راسة وأفادتها ما يأتي:من الد ِّ لة بموضوع الد ِّ ابقة المتَّصِّ  السَّ
يَّة في مؤلَّفات الجبر يِّ  - ارة الماةِّ ، لهاشم محمَّد سويفي ألفاظ الحةضة

. وتهدف إلى رصد 1993محمَّد، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 
الليَّة.  يَّة وتصنيفها وفق مجاالتها الدَّ  ألفاظ الَحَضارة الماد ِّ

ارة العبَّاسيَّة في مؤلفات الجاحظألفاظ ا - ضة ذر، لحة ، لطي بة صالح الشَّ
. وهي دراسة معجميَّة 1998من مطبوعات دار قباء، القاهرة، 

دالليَّة تناولت ألفاظ الَحَضارة الَّتي تعكس الحياة االجتماعيَّة في 
العصر العبَّاسي  الواردة في كتب الجاحظ: الرَّسائل والبخالء 

 والحيوان.

عر الجا لّي العشرألفا - ارة في معلَّقات الشِّ ضة ، لوحيد أحمد ظ الحة
. وهي دراسة 2000صفتة، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، 

انتهجت المنهج المقارن؛ للكشف عن أصول بعض الظَّواهر 
عر  والمفردات اللغويَّة من خالل رصد ألفاظ الَحَضارة في الش ِّ

.  الجاهلي ِّ

ارة  - ضة يَّة في كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطط ألفاظ الحة الماةِّ
، لشعبان محمَّد إبراهيم حسن بيومي، رسالة واآلثار للمقريز ّ 

. وتهدف إلى رصد ألفاظ الَحَضارة 2000ماجستير، جامعة القاهرة، 
الليَّة. يَّة وتصنيفها وفق مجاالتها الدَّ  الماد ِّ

ارة في القرن الرَّابع الهجر ّ  - ضة ةراسة في ضوع مروج  ألفاظ الحة
لرجب عبد الجواد إبراهيم، من مطبوعات دار الذَّ ب للمسعوةّ ، 
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وهي دراسة دالليَّة تحليليَّة تهدف  .2003اآلفاق الَعَربيَّة، القاهرة، 
إلى رصد ألفاظ الَحَضارة عند المسعودي  من خالل مجاالتها 

الليَّة.  الدَّ

ألفاظ الحياة العسكرية في كتاب مفرج الكروب في أخبار بني  -
ربيني، رسالة ماجستير، جامعة أ وب،  ألحمد محمَّد أحمد الشَّ

. وتهدف إلى دراسة ألفاظ الحياة العسكرية كما 2006القاهرة، 
يصورها الكتاب، دراسة داللية، من خالل رصد األلفاظ وتوزيعها في 

 تها الداللية.مجاالت داللية؛ لبيان عالقا

بّي في القرن الثَّاني الهجر ّ  - عر العةرة ارة في الشِّ ضة لعلي  ،ألفاظ الحة
. وهي 2006زوي ِّن، من مطبوعات المجمع الثَّقافي، أبو ظبي، 

. اللي   دراسة تناولت ألفاظ الَحَضارة في ضوء نظريَّة المجال الدَّ

الع على: راسات السابقة باالطِّ  وعليه فقد أفاة ني الدِّ

 الليَّة.ط  بيعة الحقول الدَّ

 .معالجة األلفاظ في سياقاتها المختلفة 

 . اللي   المنهج المقارن في معالجة األلفاظ وفق التَّحليل الدَّ

  ية إلى المعنى المراد من الليَّة المعاصرة المؤد ِّ النَّظريَّات الدَّ
. ياق اللغوي   خالل الس ِّ

  َّالليَّة لأللفاظ، والتَّحليل الت كويني للمعنى من المجاالت الدَّ
ياق.  خالل الس ِّ

 .اللي ِّ لأللفاظ  مظاهر التَّطور الدَّ
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 .يَّة  ألفاظ الَحَضارة الماد ِّ

راسة الحاليَّة ستأخذ على عاتقها دراسة  اللي ِّ والد ِّ ال التَّنوع الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه ، وفق مظاهر تطورها أللفاظ الحياة العسكريَّة في عِّ

: االت ِّساع  اللي ِّ اللة.الدَّ  واالنتقال في الدَّ
راسة  :، وخطتهامنهج الدِّ

أن تها اقتضت طبيعو ، المنهج الوصفي التحليلي يفي دراست تانتهج
الليَّة،أقسمها   على النَّحو اآلتي: وفق حقولها الدَّ

الة على آالت الرَّمي، ومتعل ِّقاتها. - ل: األلفاظ الدَّ  الحقل األوَّ

الة  -  على الجُيوش، ومتعل ِّقاتها.الحقل الثَّاني: األلفاظ الدَّ

الة على الَخَراج.االحقل الثَّالث:  -  أللفاظ الدَّ

ُروع، ومتعل ِّقاتها. - الة على الدُّ  الحقل الرَّابع: األلفاظ الدَّ

الة على الرِّ ماح، ومتعل ِّقاتها.: الحقل الخامس -  األلفاظ الدَّ

ُيوف وصفاتها، ومتعل ِّ  - الة على السُّ ادس: األلفاظ الدَّ  قاتها.الحقل السَّ

الة على العادات والمراسم االجتماعيَّة. - ابع: األلفاظ الدَّ  الحقل السَّ

الة على القوس، ومتعل ِّقاتها. -  الحقل الثَّامن: األلفاظ الدَّ
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الة على الحياة العسكريَّة في ِعقد ابن عبد ربِّه  األلفاظ الدَّ

عدة مرات  اللفظ في الِعقد
 استعماله

مرات عدة  اللفظ في الِعقد
 استعماله

َهاب 2 اأَلْبَيض  2 الش ِّ

ارِّم 10 اأَلْسَمر  10 الصَّ

فِّيَحة 16 التَّاج  10 الصَّ

 2 الَفْيَلق 9 التُّْرس

 2 الَقائِّم 4 الُجْثَمان

ْزَية  48 الَقْبر 3 الجِّ

 7 القِّْدح 21 الُحَسام

 32 الَقْوس 8 الَخْيُزَران

ْرع  8 اللِّ َواء 38 الد ِّ

 2 الُمَفاَضة 24 الرَّاَية

 6 الُمَهنَّد 3 الرََّصاص

 15 النَّْصل 75 الرُّْمح

اَلح  3 النََّفل 10 الس ِّ

َنان  3 الَورِّق  35 الس ِّ

ْهم  6 الَيَمانِّي   69 السَّ

ْيف   264 السَّ

 هذه األلفاظ يمكن توزيعها إلى حقول دالليَّة صغيرة، على النَّحو اآلتي:
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الوووووة موووووي ومتعلِّقا هوووووا، و ضووووول : الحقووووول األول: األلفووووواظ الدَّ  علوووووى لالت الرَّ
َهاب(:)الرََّصاص،  اَلح، الش ِّ  الس ِّ
اص(: َجاَرٌة  )الرَّصة ، أو حِّ أو الر َِّصاص، ومعناها: من الَمْعدنياتِّ ُمْشَتقٌّ

 .1الزِّقةٌ 

اللة على المعدن، فأورد: الرََّصاصلفظ ) استعمل ابن عبد رب ِّه قال »( للدَّ
: َوقر في سمعك  أثقُل من الرََّصاص. هذا وهللا يا أمير المؤمنين الَمديح َعدي 

 .2«الُمنتقى. قال الرَّشيد: وهللا إنَّه لنقي  الكالم في َمدحه وَتشبيبه

فائح المصنوعة من في تركيب إضافي واستعمله  اللة على الصَّ للدَّ
خرة ثمانية عشر عموًدا، وفيه »الرَّصاص، فأورد:  والعمد الَّتي خارج الصَّ

خرة الملبَّسة صفائح الرََّصاص عليها ثالثة آالف صفيحة وثالثمئة ا لصَّ
 .3«واثنتان وتسعون صفيحة

اللة في  ات ِّساع (الرََّصاص)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد  .ابن عبد رب ِّه وردت في عِّ
الة (:  .4اسٌم جامٌع آللة الحرب )السِّ

                                                           
1  ، ، 7/83) العوووينينظييير: الفراهييييدي  (؛ وابييين سييييده، 12/79)  هوووذ ب الل غوووة(؛ واألزهيييري 

 (.8/266) الُمحكل والُمحيط األعهل
 (.5/302) الِعقد الفريد 2

 (.6/284) نفسه 3

4  ، ، 3/141) العينينظر: الفراهيدي  ، 4/180)  هذ ب الل غة(؛ واألزهري  بييدي   واج (؛ والزُّ
 (.2/262)العروس 
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اَلح( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على في تركيب إضافي )الس ِّ للدَّ
 قول أبي تمَّام: 1االسم الجامع آللة الحرب، فأورد

اَلح َأرَوَع ُمملِّقِّ » الح سِّ ليم َوَيغَتدِّي *** دون الس ِّ  .2«ُيرَقى وما هو بالسَّ

اللة على الُقوَّة والَمَكانة والَجَدارة، فأورد: مجاًزا واستعمله  وقال ُمعاذ »للدَّ
َبادة، وَبذَله ألهله ُقربة. بن  لم فإنَّ َتَعلُّمه حسنة، وَطَلَبه عِّ َجَبل: تعلَّموا العِّ

احب في الُغربة،  لم َسبيُل أهل الجنَّة، واألنيُس في الَوحشة، والصَّ والعِّ
الح على األعداء َراء، والسِّ  ليُل على السَّ  .3«والُمَحدِّ ث في الَخلوة، والدَّ

اللة على الدُّ  فلمَّا كان العشي  راُحوا إليه، فَخرج »روع، فأورد: واستعمله للدَّ
 .4«إليهم وقد لبِّس سالحه
اَلح)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (الس ِّ السياقات التي في الدَّ

قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ
اب(: هة  .5ُشعلٌة من ناٍر ُيرمى بها العدو )الشِّ

َهاب( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على النُّجوم المضيئة، فأورد)الش ِّ  6للدَّ
:  قول الُبحُتري 

                                                           
 (.1/182) الِعقد الفريد 1
، 2/416) بشر  الخطيب التَّبريز ِّ ة وان أبي  مَّام  2 الموازنوة بوين شوعر أبوي (؛ واآلميدي 

 (.3/391)  مَّام والبحتر ّ 

 (.2/188) الِعقد الفريد 3
 (.2/387) نفسه 4

5  ، ، 1/346) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 3/403) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.6/56)  هذ ب الل غة

 (.1/184) الِعقد الفريد 6
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ة الُمَتَرجرج»  .1«أو َأْشَهب َيَقٍق ُيضيُء وراَءه *** َمتٌن كمتن اللُّجَّ

اللة على ال علة من النَّار ُيرمى بها العدوواستعمله للدَّ أمَّا »، فأورد: شُّ
رمينَّك بشهاب ُتزكيه بعد: فإنَّك قتلَت ناصَرك، واستنصرت واتَرك. فأيم هللا أل

 .2«الر ِّيح وال ُيطفئه الماء، فإذا وقع َوقب

َهاب)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  انتقال (الش ِّ السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

الة على الجُيوش ومتعلِّقا ها، و ضل : الرَّاَية، ) الحقل الثَّاني: األلفاظ الدَّ
 (:اللِّ َواءالَفْيَلق، 

 .3الَعَلمُ  الرَّايةة(:)

اللة على الَعَلم، فأورد: الرَّاَية)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  وقال »( للدَّ
: إن ِّي هازٌّ لكم الرَّاية، فلُيْصلح كلُّ  النُّعمان بن ُمقرِّن ألصحابه عند لِّقاء العدو 

 .4«رجل منكم من َشْأنه، وليُشدَّ على نفسه وفرسه

اللة على عالمة الخطر، فأوردمجاًزا واستعمله  قول علي  بن أبي  5للدَّ
 طالب:

                                                           
، 403)ص: ة وووووان الُبحُتوووور ّ  1 ووووام والُبحُتوووور ّ (؛ واآلمييييدي   الموازنووووة بووووين شووووعر أبووووي  مَّ
 (.5/247)التَّذكرة الحمدونيَّة (؛ وابن حمدون، 3/413)

 (.4/307) الِعقد الفريد 2

3  ، (؛ وابيين سيييده، 1/246) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 1/364) العووينينظيير: الفراهيييدي 
 (.10/456) الُمحكل والُمحيط األعهل

 (.1/117) الِعقد الفريد 4

 (.3/364) نفسه 5
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َما» مها ُحَضيُن َتَقدَّ لُّها *** إذا قِّيَل َقيدِّ   .1«لِّمن رايٌة سوَداُء َيخفُِّق ظِّ

اللة في  ات ِّساع (الرَّاَية)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي وردت في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.   في عِّ

ْيلة (:)  .2الكتيبة الفة

اللة على في تركيب إضافي ( الَفْيَلق)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  للدَّ
 قوله: 3الكتيبة من الجيش، فأورد

ؤوس واآلكامِّ » ك الرُّ  .4«في فيلق ُمجمهر ُلهامِّ *** ُمَدكدِّ

اللة على الجيش ُكل ِّه، فأوردواستعمله  : 5للدَّ  قول عمرو بُن مالك الُخزاعي 

يَم َخسًفا »  .6«وجُهُه َتربَّدا *** في َفيلق كالَبحر َيجري ُمزبِّداإْن سِّ

اللة في  ات ِّساع (الَفْيَلق)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

                                                           
 الكامووول فوووي الل غوووة واألةب(؛ والُمبييير ِّد، 170)ص: ة ووووان اإلموووام علوووّي بووون أبوووي طالوووب 1
(3/12 ،  (.1/82) ز ر اآلةاب وثمر األلباب(؛ والُحصري 
2  ، ، 2/965) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 5/164) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 

 (.9/133)  هذ ب الل غة
 (.4/478) الِعقد الفريد 3

 (.209)ص: ة وان ابن عبد ربِّه 4

 (.5/265) الِعقد الفريد 5

6  ، والا الكوافي (؛ وابن طرَّار، 39)ص: جمهرة أشعار العةرةبأبو زيد القرشي  الجلوي  الصَّ
وووووافي ، 663)ص: واألنوووووي  النَّاصوووووا الشَّ  نهايوووووة األرب فوووووي فنوووووون األةب(؛ والنُّيييييويري 

(17/288.) 
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 .1الَعَلمُ  (:اللِّوةاع)

اللة على الَعَساكر، فأورد:  مجاًزا( اللِّ َواء)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  للدَّ
اج بن يوسف إلى ُقتيبة بن مسلم، واليه بُخراسان: أمَّا بعد، فإنَّ  وكتب» الَحجَّ

سَتان، ُثمَّ صار  ا بِّسجِّ ان كان بالبصرة منه ما كان، ُثمَّ صار لصًّ وكيع بن حسَّ
م بناَءه، واحلُل لواءه  .2«إلى ُخراسان، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدِّ

اللة على في تركيب إضافي واستعمله  وكان عمر بن »الَعَلم، فأورد: للدَّ
الخطَّاب رضي هللا عنه يقول عند َعْقد األَلوية: بسم هللا وباهلل وعلى َعون 

 .3«هللا

اللة على العالمة، فأورد:  بَح، »واستعمله للدَّ فلمَّا أصبَح صلَّى بهم الصُّ
ون، وقد َنصب لواء لجارية ُيقاُل لها ياَسمي ن، ُثمَّ خرج إلى الخوارج وهم غارُّ

 .4«فقال: من أراد البقاء فليلحق بلواء ياَسمين
اللة في  ات ِّساع (اللِّ َواء)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي وردت في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه  .في عِّ

رةاج، و ضل  : االحقل الثال  الة على الخة ْزَية، النَّْفل، الَورِّق(:): أللفاظ الدَّ  الجِّ
 .5ُتْؤَخُذ من َأْمَوال النَّاساإلتاوة  )الِجْزيةة(:

                                                           
1  ، (؛ وابيين سيييده، 1/246) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 1/364) العووينينظيير: الفراهيييدي 

 (.10/456) الُمحكل والُمحيط األعهل
 (.1/68) الِعقد الفريد 2

 (.1/149) نفسه 3

 (.1/238) نفسه 4

5  ، ، 1/443) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 4/158) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.4/35)  هذ ب الل غة
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اللة على ما استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  ْزَية( في تركيٍب إضافيٍ  للدَّ )الجِّ
مَّة من مال، فأورد:  فإذا أتاكم كتابي هذا فابعُثوا إليَّ »ُيؤخُذ من أهل الذ ِّ

زية مَّة، وأجيبوا إلى الجِّ  .1«بالرُّهن، واعتقدوا منَّا الذ ِّ

اللة على الذَّهب، فأورد:  مجاًزا واستعمله مير ملكوا َمعاقل »للدَّ وإنَّ حِّ
َرارها، فكان لهم  األرضِّ وَقرارها، وُكُهول النَّاس وأغماَرها، ورءوس الُملوك وغِّ

فراء زية الصَّ وداء، وفارُس الَحمراء، والجِّ  .2«الَبيضاء والسَّ

ْزَية)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (الجِّ السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

َبات )النَّْفل(:  .3الَغنائم، والهِّ

اللة على الز ِّيادة، فأورد: استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  ولو قلَت »)النَّْفل( للدَّ
أيًضا إنَّ العلم ال ُيدَرك َغوُره، وال ُيسبر َقعره، وال ُتبلغ غايُته، وال ُتستقَصى 

أجزاُؤه، صدقَت، فإن كان األمر كذلك فابدأ باألهم ِّ،  ُأصوله، وال َتنَضبط
واألوكد فاألوكد، وبالَفرض قبل النَّفل، يكن ذلك َعداًل قصًدا ومذهًبا 

ياًل   .4«َجمِّ

                                                           
 (.1/150) الِعقد الفريد 1

 (.2/30) نفسه 2

3  ، ، 2/971) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 8/325) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.15/255)  هذ ب الل غة

 (.2/178) الِعقد الفريد 4
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َبات، فأورد:  اللة على الَغَنائم والهِّ فتركُت المسلمين قد َقرَّت »واستعمله للدَّ
 .1«أعيُنهم وأغناهم النَّفل

اللة في  ات ِّساع (النَّْفل)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي وردت في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  في عِّ

ِرق(: راهم المْضُروبة )الوة  .2الدَّ

اللة على في تركيب إضافي )الَورِّق( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  للدَّ
اعر: 3الذََّهب، فأورد  قول الشَّ

 .4«ُتنوفَِّس عند الباعة الَورِّق َتناَفُس األرُض موتاهم إذا ُدفِّنوا *** كما »

اللة على  ةواستعمله للدَّ اعر: 5، فأورددراهم الفضَّ  قول الشَّ

 .6«فمن َيُكن عن كرام النَّاس َيسألني *** فأكرم النَّاس َمن كانت له َورِّق »

اللة في  انتقال (الَورِّق )لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد   رب ِّه.وردت في عِّ

                                                           
 (.4/105) الِعقد الفريد 1
2  ، (؛ وابيين سيييده، 2/796) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 5/210) العووينينظيير: الفراهيييدي 

 (.6/557) الُمحكل والُمحيط األعهل
 (.1/312) الِعقد الفريد 3

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 4

 (.3/32) الِعقد الفريد 5
 ُعيوووون األخبوووارليييم أقيييف عليييى قائليييه فيميييا بيييين ييييدي مييين مصيييادر. ينظييير: ابييين ُقتيبييية،  6
(1/346 ،  (.2/247)ة وان المعاني (؛ وأبو هالل العسكري 
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ُروع ومتعلِّقا ها، و ضل : الة على الد  )التُّْرس،  الحقل الرَّابع: األلفاظ الدَّ
ْرع  ، الُمَفاَضة(:الد ِّ

 .1ما ُيَتَوقَّى به في الحرب )الت ْرس(:

اللة على ما ُيتَّقى به في الحرب، استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  )التُّْرس( للدَّ
ائر، وعليهِّ قال: ما »وأورد ابن عبد رب ِّه:  تقول في التُّرس؟ قال: هو المَِّجنُّ الدَّ

وائر  .2«تدور الدَّ

اللة على األرض الجرداء الملساء الَّتي ال نبات فيها، مجاًزا واستعمله  للدَّ
وَذكر أعرابيٌّ بلًدا، فقال: بلد، كالتُّرس، ما تمشي فيه الرِّ ياح إالَّ »فأورد: 

 .3«فر إالَّ بَأَدل ِّ دليلعابراتِّ َسبِّيل، وال يمرُّ فيها السَّ 

طح، فأورد:  اللة على السَّ وفي البالط الَّذي يلي »واستعمله مجاًزا للدَّ
ٌف كالَمَحار  المحراب تذهيٌب كثيٌر، وفي ُموسطته سماء كالتُّرس المقدَّر مجوَّ

 .4«مذهَّبٌ 

فائح المذهَّبة، فأورد:  اللة على الصَّ مثل ُثمَّ فوقه إزار ُرخام »واستعمله للدَّ
ل األسفل، فيه تَِّرَسة من ذهب ُمَنقَّشٌة وبين كل ِّ ُترسين منها عموٌد  األوَّ

 .5«أخضر في حافاته قضبان من ذهب

                                                           
، 1/392) جمهورة الل غوةينظر: ابين ُدرييد،  1 (؛ وابين 12/266)  هوذ ب الل غوة(؛ واألزهيري 

 (.1/343) مقا ي  الل غةفارس، 

 (.1/200) الِعقد الفريد 2

 (.3/429) نفسه 3

 (.6/282) نفسه 4
 (.6/282) نفسه 5
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اللة في  انتقال (التُّْرس)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ْرع(: َهام )الدِّ در من الس ِّ  .1صفيحٌة من حديد تقي الصَّ

ْرع( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على الحاجز، فأورد: )الد ِّ مجاًزا للدَّ
بر، وال حِّصن كاليقين» رع كالصَّ لمه أْن ال دِّ  .2«وعِّ

فيحة من الحديد تقي في تركيب إضافي واستعمله  اللة على الصَّ للدَّ
َهام در من الس ِّ وُرئِّي الَجرَّاح بن عبد هللا قد ظاهر » فأورد:، في الحرب الصَّ

رعين. فقِّيَل له في ذلك. فقال: لست أقِّي َبَدني وإنَّما أقِّي َصبري   .3«بين دِّ

فائح الحديديَّة المنُسوبة إلى في تركيب وصفي واستعمله  اللة على الصَّ للدَّ
يعة »بني ُحطمة، فأورد:  وبنو ُحطمة بن ُمحارب بن َعمرو بن أنمار بن َودِّ

ُروع الُحَطميَّة بن  .4«ُلكيز، إليهم ُتنسب الدُّ

ْرع)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (الد ِّ السياقات التي وردت في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  في عِّ

ة(:) َعة الُمفةاضة رُع الواسِّ  .5الد ِّ

                                                           
1  ، ، 2/631) جمهووورة الل غوووة(؛ وابييين ُدرييييد، 2/34) العوووينينظييير: الفراهييييدي  (؛ واألزهيييري 

 (.2/119)  هذ ب الل غة

 (.1/112) الِعقد الفريد 2

 (.1/199) نفسه 3
 (.3/359) نفسه 4

 لسوووان العةووورةب(؛ وابيين منظيييور، 8/234) الُمحكووول والُمحووويط األعهووولينظيير: ابييين سيييده،  5
(7/212 ، بيدي   (.18/503) اج العروس (؛ والزُّ
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اللة على الُمَفاَضة)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  َعة، ( للدَّ رع الواسِّ  1فأوردالد ِّ
اعر  :قول الشَّ

 .2«علي  ُمفاضٌة كالن ِّهييي *** يييي أخلص ماَءه جَدُده»

اللة على  َعة واستعمله في للدَّ رع الواسِّ الطَّويلة الُمْحَكَمة بزوائد ُتوقَِّف الد ِّ
ُيوف، فأورد : 3حركة السُّ  قول الَعلوي ِّ

حضاح َزعٌف ُمَفاضة *** ُيَكفَّتها عن ي نِّجاٌد »  .4«ُميَخيطَّيطُ وَبيضاُء كالضَّ

اللة في  ات ِّساع (الُمَفاَضة)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ما  ومتعلِّقا ها، و ضل : الة على الرِّ ، اأَلْسَمر) الحقل الخام : األلفاظ الدَّ
َنان(:، الرُّْمح  الس ِّ

 .5الرُّْمح )األةْسمةر(:

اللة على اأَلْسَمر)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  ( في تركيٍب إضافيٍ  للدَّ
قيقة، فأورد  قوله: 6الر ِّماح الدَّ

                                                           
 (.1/141) الِعقد الفريد 1
2  ، نهايوة األرب فوي فنوون لم أقف على قائله فيما بين ييدي مين مصيادر. ينظير: النُّيويري 

 (.18/86) األةب
 (.1/205) الِعقد الفريد 3
 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 4

5  ، ، 7/301) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ وابيين فييارس، 13/53)  هووذ ب الل غووة(؛ واألزهييري 
 (.1/104) مقا ي  الل غة

 (.1/132) الِعقد الفريد 6
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وح بينهم *** بِّيبيٍض رِّقاٍق أو بُسمٍر َذَوابل»  .1«ُيديُرونها راًحا من الر 

مراء، فأوردوصواستعمله في تركيٍب  اللة على الر ِّماح السَّ  قول 2فيٍ  للدَّ
 :حبيب بن َعوف

مر» رت ولم َأحفِّل َمالمَة عاجز *** ُيقِّيم ألطراف الرُّدينيَّة السُّ  .3«وطِّ

ديدة االهتزاز اللة على الر ِّماح الشَّ : 4، فأوردواستعمله للدَّ  قول الَعلوي 

اُل الُكعوب عَنطنط»  .5«وَأبيُض من ماء الَحديد ُمَهنَّد *** وأسمُر َعسَّ

ديدة األثر والوقع واستعمله في تركيٍب إضافي ٍ  اللة على الر ِّماح الشَّ ، للدَّ
 قول محمَّد بن يزيد بن مسلمة: 6فأورد

ف»  .7«وقد بقِّيت في ُأمِّ  رأسك َفتكة *** سُنخرُجها منه بَأسمر راعِّ
اللة على الر ِّماح، فأورد  قول الُحَجين بن عبد هللا: 8واستعمله للدَّ

مررِّئاب وأنَّى للبريَّة كل ِّها *** بمثل »  .9«رِّئاب حين ُيخَطُر بالسُّ

                                                           
(؛ 432)ص:واضوحة غورر الخصوا ص ال(؛ والوطيواط، 134)ص: ة وان ابن عبود ربِّوه 1

 ،  (.6/192) نهاية األرب في فنون األةبوالنُّويري 

 (.1/172) الِعقد الفريد 2

3  ، ر الفريووود وبيووو  القصووويدالمستعصيييمي  غووورر الخصوووا ص (؛ والوطيييواط، 5/176) الووود 
 (.460)ص:الواضحة 

 (.1/205) الِعقد الفريد 4

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 5
 (.2/168) الِعقد الفريد 6

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 7

 (.3/358) الِعقد الفريد 8

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 9
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اللة على األقالم، فأوردواستعمله  قول أبي الَحَسن محمَّد بن  1مجاًزا للدَّ
:  عبد الملك الهاشمي 

 .2«وأسمَر طاوِّي الَكْشح َأخَرَس ناطٍق *** له َذَمالن في ُبُطون الَمهارِّقِّ »

ْبر األسود، فأ اللة على الحِّ قول  3وردواستعمله في تركيٍب إضافيٍ  للدَّ
 المأمون:

 .4«وزادت لدينا َحظوًة حين َأطرقت *** وفي إِّصبعيها أسمُر اللَّون أهيفُ »

اللة في  انتقال (اأَلْسَمر)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ْما(: ناٌن ُيطعُن به )الر   .5حديدٌة في رأسها سِّ

اللة على  في تركيب إضافي ٍ  )الرُّْمح( مجاًزااستعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  للدَّ
فقال له: النَّابغة بنت عبد هللا، أصابتها رِّماح »الر ِّجال المقاتلين، فأورد: 

الَعَرب، فبِّيَعت بُعكاظ، فاشتراها عبد هللا بن ُجدعان للعاص بن وائل، فولدت 
 .6«َفُخذه فأنجبت، فإْن كانوا جعلوا لك شيًئا

                                                           
 (.4/181) الِعقد الفريد 1
، 1/109) ُعيووووون األخبووووارابيييين ُقتيبيييية،  2 ييييولي  (؛ 1/81) أةب الكتوووواب(؛ وأبييييو بكيييير الصَّ

 ،  (.7/27) نهاية األرب في فنون األةبوالنُّويري 

 (.4/188) الِعقد الفريد 3

4  ، ريشي   (.3/261) شر  مقامات الحرير ّ الشُّ

5  ، ، 1/524) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 3/226) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.10/244)  هذ ب الل غة

 (.1/71) الِعقد الفريد 6
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ناٌن ُيطعُن به، فأورد اللة على الحديدة في رأسها سِّ  قول 1واستعمله للدَّ
:  الَعلوي 

ُدور ُصُدورها» َنا َطَعن ُمدب ر *** وَتغَرق منها في الصُّ  .2«َحراٌم على َأْرَماحِّ

اللة على الر ِّماح المنُسوبة إلى  اْمَرأَة َكاَنت فِّي  -ُردينة واستعمله للدَّ
لِّيَّ  مون الر ِّماحالَجاهِّ  قول مالك بن الرَّيب: 3فأورد - ة َلَها عبيد يقو ِّ

َدينِّي  باكيا» يف والرُّمح الرُّ د *** سوى السَّ  .4«تَفقَّدُت َمن َيبكي علي  فلم َأجِّ

اللة على أنَّ المجاهدين والعلماء في األرض بمثابة  واستعمله مجاًزا للدَّ
ذكر ُعمر بن الخطَّاب الُكوفة، »الرُّمح في نحور أعداء اإلسالم، فأورد: 

ة  فقال: ُجمُجمة الَعَرب، وكنُز اإليمان، وُرْمُح هللا في األرض، ومادَّ
 .5«األمصار

اللة في  ات ِّساع (الرُّْمح)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

نةان(:  .6َنْصُل الرُّْمح )السِّ
                                                           

 (.1/121) الِعقد الفريد 1

2  ، ووووناعتينأبييييو هييييالل العسييييكري  ووووة(؛ وابيييين حمييييدون، 237)ص: الصِّ  التَّووووذكرة الحمدونيَّ
(2/418 ، ر الفريد وبي  القصيد(؛ والمستعصمي   (.6/78) الد 

 (.3/246) الِعقد الفريد 3

يب 4 ، 90)ص: ة وان مالك بن الرَّ (؛ 609)ص: جمهرة أشعار العةورةب(؛ وأبو زيد القرشي 
عراعوابن ُقتيبة،  عر والش   (.1/342) الشِّ

 (.6/270) الفريدالِعقد  5

6  ، ، 2/897) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 5/389) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.10/244)  هذ ب الل غة
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َنان( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على في تركيب إضافي )الس ِّ َنْصل للدَّ
 قوله: 1، فأوردالرُّْمح

نان»  .2«َسَموُت له ُسموَّ النَّقع فيه *** بكل ِّ ُمَذلَّق َسلِّب الس ِّ

يف، فأورد اللة على حد ِّ السَّ : 3واستعمله للدَّ عدي   قول أبي ُمحلِّ م السَّ

َراَرين نائِّسألسُت أرد  القِّرَن ير » َناٌن ذو غِّ  .4«كُب َردعه *** وفيه سِّ

اللة على نصل الر ِّماح المنُسوبة إلى  واستعمله في تركيٍب إضافيٍ  للدَّ
مون الر ِّماح -ُردينة  لِّيَّة َلَها عبيد يقو ِّ  قوله: 5فأورد - اْمَرأَة َكاَنت فِّي اْلَجاهِّ

هاٌب بدا في » َناَنه *** شِّ  .6«ُظلمة الليل ساطعُ بكل ِّ ُرَدينِّي  كأنَّ سِّ

َنان)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (الس ِّ السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

اةسالحقل  ُيوف وصفا ها ومتعلِّقا ها، و ضل :السَّ الة على الس   : األلفاظ الدَّ
ارِّم،  ْيف، الصَّ فِّيَحة، )اأَلْبَيض، الُحَسام، السَّ الُمَهنَّد، النَّْصل، الَقائِّم، الصَّ

:)  الَيَمانِّي 

                                                           
 (.1/115) الِعقد الفريد 1

 (.169)ص: ة وان ابن عبد ربِّه 2

 (.1/130) الِعقد الفريد 3

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 4

 (.1/205) الِعقد الفريد 5

مين (؛ والخاليديان، 105)ص: ة وان ابن عبود ربِّوه 6 األشوباع والنَّهوا ر مون أشوعار المتقودِّ
، 1/42) والجووووا ليين المخضوووورمين  التَّشووووبيهات موووون أشووووعار أ وووول األنوووودل (؛ والكتيييياني 

 (.192)ص:
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يفَ  )األةْبيةض(:  .1السَّ

اللة في تركيب إضافيٍ   مجازا( األةْبيةض)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  للدَّ
ة، فأورد اعر: 2على الفِّضَّ  قول الشَّ

ملج»  .3«َتخفى الُحُجوُل ولو بلغَن َلباَنه *** في َأبيٍض متألِّ ٍق كالدُّ

يف،  اللة على السَّ : 4فأوردواستعمله للدَّ  قول الَعلوي 

اُل الُكُعوب عَنطنط»  .5«وَأبيُض من ماء الَحديد ُمَهنَّد *** وَأسمُر ُعسَّ

يف القاطع، فأورد اللة على السَّ قول  6واستعمله في تركيٍب إضافيٍ  للدَّ
 :َسودة بنت عمارة الهمدانيَّة

ر أمام لوائه » َنانَفُقدِّ الُجيوَش وسِّ  .7«*** ُقيُدًما بأبيَض صارم وسِّ

اللة في  ات ِّساع (األَْبَيض)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

                                                           
1  ، (. 9/250) لسوووان العةووورةب(؛ وابييين منظيييور، 2/107)  هوووذ ب الل غوووةينظييير: األزهيييري 

 ، بيدي   (.6/85) اج العروس والزُّ

 (.1/184) الِعقد الفريد 2

، البيييت لسييعيد بييين حميييد بييين عبييد الحمييييد الكاتييب. ينظييير:  3 وووةالجييراوي   الحماسوووة المغربيَّ
، (؛ و 2/1132)  (.10/53)نهاية األرب في فنون األةب النُّويري 

 (.1/205) الِعقد الفريد 4
 من مصادر.لم أقف عليه فيما بين يدي  5

 (.2/79) الِعقد الفريد 6
طبوا ع النِّسواع وموا جواع فيهوا (؛ وابين عبيد رب ِّيه، 36)ص: بالغوات النِّسواعابن طيفيور،  7

 (.217)ص: من عجا ب وأخبار وأسرار
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ام(: عُ  )الُحسة ْيُف اْلَقاطِّ  .1السَّ

ام)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  يف القاطع، فأورد: ( الُحسة اللة على السَّ للدَّ
من بين الرَّأيين نتيجة تحمُل عنكم َمعرَّة الَجَبان، وَتهوُّر  ُثمَّ َخَلُصوا»

هم الزَّالج، والُحَسام الوالج جعان، فتكوَن أنَفيَذ من السَّ  .2«الشُّ

يف المنُسوب إلى الهند،  اللة على السَّ قول عيسى بن  3فأوردواستعمله للدَّ
 موسى:

ندي  *** أكلت َجفني » مديإن ِّي أنا ذاك الُحَسام الهِّ  .4«وَفريت غِّ

اللة في  ات ِّساع (الُحَسام)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ْيف(: الٌح معروفٌ  )السَّ  .5سِّ

ْيف)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على سالٍح من األسلحة السَّ ( للدَّ
ك ِّين طويل وحاد، فأورد:  ه ُعَمر بن ُهبيرة ُمسلَم بَن »القديمة شبيٍه بالس ِّ لمَّا وجَّ

َسعيِّد إلى ُخراساَن، قال له: ُأوصيك بثالثة: حاجبِّك، فإنَّه َوجهك الَّذي به 

                                                           
1  ، ، 4/199)  هووذ ب الل غووةينظيير: األزهييري  ووحا (؛ والييرَّازي  (؛ وابيين 73)ص: ُمختووار الصِّ

 (.12/134) لسان العةرةبمنظور، 
 (.1/144) الِعقد الفريد 2

 (.1/155) الِعقد الفريد 3

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 4
5  ، ، 2/850) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 7/310) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 

 (.13/66)  هذ ب الل غة
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يء، وصاحب  َتلقى النَّاس، إْن أحَسن فأنت الُمحسن، وإْن أساَء فأنَت الُمسِّ
 .1«ُشرطتك، فإنَّه َسوطك وَسيفك

اللة على الكوابيسواستعمله  أشجع بن قول  2، فأوردواألحالم مجاًزا للدَّ
: لمي   عمرو السُّ

 .3«فإذا تنبَّه رعَته، وإذا غفا *** َسلَّت عليه ُسُيوَفيك األحالم»
ْيف)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (السَّ السياقات التي في الدَّ

قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ
اِرم(: يُف القاطع الَّذِّي اَل َينَثني )الصَّ  .4السَّ

ارِّم( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  يف غير القاطع، )الصَّ اللة على السَّ للدَّ
وفيما بين ذلك َسَقَط الرَّأي، وزَليَل الَقول؛ ولكل ِّ عالٍِّم َهفَوة ولكل ِّ َجواٍد »فأورد: 

 .5«َكبَوة، ولكلِّ  صارٍِّم َنبَوة
اللة على األمر القاطع، فأورد مجاًزا واستعمله  قوله: 6للدَّ

 .7«َمن ُيجر ُِّد من َبصيرته *** تحت الحوادث صارَم الَعزمِّ يا »
                                                           

 (.1/33) الِعقد الفريد 1

 (.1/54) نفسه 2

، 141)ص: الُبر ووان فووي وجوووع البيووانابيين وهييب الكاتييب،  3 الوسوواطة بووين (؛ والُجرجيياني 
وووووي وخصوووووومه وووووارق والمسوووووُروق منوووووه(؛ وابييييين وكييييييع، 253)ص: المتنبِّ  المنصوووووَّ للسَّ

 (.448)ص:
4  ، ، 12/91)  هذ ب الل غةينظر: األزهيري  وحا (؛ واليرَّازي  (؛ وابين 175)ص: ُمختوار الصِّ

 (.12/348) لسان العةرةبمنظور، 
 (.1/17) الِعقد الفريد 5
 (.1/55) نفسه 6
نيا، 156)ص: ة وان ابن عبد ربِّه 7 ويف(؛ وابين أبيي اليدُّ ، 85)ص: ِقور  الضَّ (؛ والثَّعيالبي 

 (.1/177)  تيمة الدَّ ر في شعراع أ ل العصر
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يف القاطع،  اللة على السَّ  أبي تمَّام: قول 1فأوردواستعمله للدَّ

م» ارم الَخذِّ قال بهاَء الصَّ  .2«َرددَت َرونق وجهي في صحيفته *** ردَّ الص 

ارِّم)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (الصَّ التي السياقات في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ة(:) ِفيحة يوف الصَّ  .3النَّصُل العريض من السُّ

فِّيَحة)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  َجارة الصَّ ( مجاًزا للد اللة على الحِّ
: 4العريضة، فأورد  قول ُهدبة الُعذري 

 .5«إذا راح َأصحابي بَِّفيض ُدموعهم *** وُغودِّرت في َلحٍد علي  َصَفائحي»

ُيوف الهنديَّة العريضة، فأورد اللة على السُّ قول ُأَميَّة بن  6واستعمله للد 
لت:  أبي الصَّ

َفائح» ي *** يييَّة بالُمهنََّدة الصَّ ارِّبين التَّقُدمِّ  .7«الضَّ
                                                           

 (.1/258) الِعقد الفريد 1
، 3/218) بشر  الخطيب التَّبريز ِّ ة وان أبي  مَّام  2 الموازنوة بوين شوعر أبوي (؛ واآلميدي 

، 3/263)  مَّام والُبحُتر ّ   (.1/82) المنتحل(؛ والثَّعالبي 
، 1/541) جمهوورة الل غووةينظيير: ابيين ُدريييد،  3 (؛ وابيين 8/271)  هووذ ب الل غووة(؛ واألزهييري 

 (.2/447) لسان العةرةبمنظور، 

 (.3/247) الِعقد الفريد 4

، 35)ص: م الُعوذر ِّ ة وان ُ دبة بون الخشور  5  الحماسوة البصوريَّة(؛ وأبيو الحسين البصيري 
(1/281 ،  (.1/128) لباب اآلةاب(؛ والثَّعالبي 
 (.3/301) الِعقد الفريد 6

وووول ة وووووان  7 ووووة بوووون أبووووي الصَّ (؛ 1/746) مجموووول الل غووووةوابيييين فييييارس،  (؛36)ص: أميَّ
 ،  (.2/59) أساس البالغةوالزَّمخشري 
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رائح الحديديَّة العريضة، فأورد:  اللة على الشَّ نة »واستعمله للد  أمَّا السَّ
ماء َصفائَح مِّن حديدَفَوددت وهللا أنَّ بينكم وبين ال  .1«سَّ

يَّة العريضة، فأورد:  رائح الفِّض ِّ اللة على الشَّ والحجر أملس »واستعمله للد 
واد في َقدر الكف ِّ المحنيَّة، قد ُلزَّ من جوانبه بمسامير  ُمجزَّع حالك السَّ
ة تحسبها شظيَّة منه  ة. وفيه ُصُدوع، وفي جانب منه صفيحُة فِّضَّ الفِّضَّ

يت فُجبرت  .2«بها ُشظِّ

رائح الذَّهبيَّة العريضة، فأورد:  اللة على الشَّ والميزاب »واستعمله للد 
َعتِّه، وارتفاع  طة أعلى جدار الكعبة خارًجا عنه مثل أربع أذرع في سِّ ُموسَّ

 .3«حيطانه ثمان أصابع، ُملبَّس ظاهره وباطنه بصفائح الذََّهب

رائح العريضة  اللة على الشَّ المصُنوعة من فلز ِّ الرَّصاص، واستعمله للد 
خرة »فأورد:  خرة ثمانية عشر عموًدا، وفيه الصَّ والعمد الَّتي خارج الصَّ

 .4«الملبَّسة صفائح الرَّصاص

رائح النُّحاسيَّة العريضة، فأورد:  اللة على الشَّ ومن فوق »واستعمله للد 
ة، ذلك صفائح النُّحاس مطلية بالذَّهب، يكون عليها عشرة آالف صفيح

 .5«ومئتان وعشر صفائح

فِّيَحة)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (الصَّ السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

                                                           
 (.3/439) الِعقد الفريد 1

 (.6/278) نفسه 2

 .نفسه 3
 (.6/284) نفسه 4

 .نفسه 5
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اِ ل(: ْيفِّ  )القة  .1َمْقبُِّض السَّ

، فأورد)الَقائِّم( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  ْيفِّ اللة على َمْقبِّض السَّ  2للدَّ
:  قول ابن َبرَّاقة الَهمداني 

يف قائمُ »  .3«َكَذبتم وبيت هللا ال تأخذونها *** ُمراغمًة ما دام للسَّ

واب، فأورد:  اللة على َأْرجل الدَّ فقالوا: أدركوا ذلك الَفَرس ال »واستعمله للدَّ
َينزو على فرسكم، لعظم أعوج وطول قوائمه. فقاموا إليه فوجُدوا المهر، 

 .4«فسمَّوه أعوج

اللة على َأْرجل اإلنسان، فأورد واستعمله في تركيٍب إضافي ٍ  قول  5للدَّ
اعر:  الشَّ

 .6«خاضت قوائمُه الوثيق بِّناؤها *** أمواَج َتَحنِّيت بهنَّ ُمَدرَّج»

واب العرجاء، فأوردواستعمله  اللة على َأْرجل الدَّ قول أبي النَّجم  7للدَّ
:  الَعْجلي ِّ

                                                           
1  ، ، 5/232) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ وابيين سيييده، 9/267)  هووذ ب الل غووة(؛ واألزهييري 

 (.6/591) الُمحكل والُمحيط األعهل

 (.1/138) الِعقد الفريد 2

موودانيِّ  3 ييام، 112)ص: ة وووان عموورو بوون بةرَّاقووة الهة ووة (؛ وأبييو تمَّ الوةحشوويَّات و وووة الحمةاسة
غر    (.4/226) المقتضب(؛ والُمبر ِّد، 31)ص: الص 

 (.1/180) الِعقد الفريد 4

 (.1/184) نفسه 5
. ينظيير:  6 ، 405)ص: ة وانووهالبيييت للُبحتُييري  ووام (؛ واآلمييدي  الموازنووة بووين شووعر أبووي  مَّ

، 3/413) والُبحُتر ّ   (.10/54)نهاية األرب في فنون األةب (؛ والنُّويري 

 (.1/187) الِعقد الفريد 7
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كرَها *** قوائٌم ُعوٌج أطَعَن َأمرَهاأشاَع للَغرَّاء فينا »  .1«ذِّ

رَّة، فأورد:  اللة على أرجل األسِّ وهو قاعٌد على سرير من »واستعمله للدَّ
 .2«َقوارير، قوائمه أربعة ُأسود من َذهب

اللة في  انتقال (الَقائِّم)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي وردت في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  في عِّ

نَّد(:) ْند الُمهة يُف الَمْنُسوب إلى اْلهِّ  .3السَّ

ُيوف المصُنوعة من ( الُمَهنَّد)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على السُّ للدَّ
: 4فأوردحديد بالد الهند،   قول الَعلوي 

اُل الُكعوب عَنطنط»  .5«وَأبيُض من ماء الَحديد ُمَهنَّد *** وَأسمُر َعسَّ
اللة على  فائح العريضة، فأوردواستعمله للدَّ ُيوف ذات الصَّ ُأَميَّة قول  6السُّ

لت:  بن أبي الصَّ
َفائح» يي *** يييَّة بالُمهنََّدة الصَّ اربين التَّقُدمِّ  .7«الضَّ

                                                           
عراع(؛ وابن ُقتيبة، 186)ص: ة وان أبي النَّجل الِعجليّ  1 عر والش  (؛ واألسود 2/591) الشِّ

 ، ب وأنسابها وذكر فرسانهاالغندجاني   (.184)ص: أسماع خيل العةرة

 (.2/46) الِعقد الفريد 2

(؛ وابين 6/69) مقوا ي  الل غوة(؛ وابين فيارس، 2/687) جمهورة الل غوةينظر: ابن ُدرييد،  3
 (.4/264) الُمحكل والُمحيط األعهلسيده، 

 (.1/205) الِعقد الفريد 4

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 5

 (.3/301) الِعقد الفريد 6

وووول ة وووووان  7 ووووة بوووون أبووووي الصَّ (؛ 1/746) مجموووول الل غووووةوابيييين فييييارس،  (؛36)ص: أميَّ
 ،  (.2/59) أساس البالغةوالزَّمخشري 
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اللة في  انتقال (الُمَهنَّد)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

يف النَّْصل(:)  .1حديدُة السَّ

اللة على ( النَّْصل)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  يف، فأوردحديدة للدَّ  2السَّ
 عمرو بن َمعدِّي َيْكرب: قول

ندي *** ُتُخيِّ ر َنصُله من عهد عاد»  .3«وَسيف من َلُدن كنعان عِّ

اللة على مجاًزا واستعمله  يص: 4الر ِّماح، فأوردحديدة للدَّ  قول أبي الشِّ 

 .5«اختيالِّ *** بين َصفَّينِّ من قًنا ونَِّصالِّ َختلته المنون بعد »

اللة على  اعر: 6سالح المعرفة، فأوردواستعمله مجاًزا للدَّ  قول الشَّ

 .7«وإْن كان لإلنسان عقل فَعقُله *** ُهو النَّصُل واإلنساُن مِّن بعده َفضل»

اللة على  ديد القطع، فأوردحديدة واستعمله للدَّ يف الشَّ  لبيد:قول  8السَّ

                                                           
1  ، ، 2/897) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 7/124) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 

 (.12/132)  هذ ب الل غة
 (.1/141) الِعقد الفريد 2

 (.111)ص: ة وان عةمرو بن معد  يكرب 3

 (.1/202) الِعقد الفريد 4

ووويص  5 وووعراع(؛ وابييين ُقتيبييية، 93)ص الخزاعووويّ ة ووووان أبوووي الشِّ وووعر والش  (؛ 2/836) الشِّ
 ،  (.98)ص: أشعار النِّساعوالمرزباني 

 (.2/232) الِعقد الفريد 6

7  ، اجي   (.1/116) األماليلم أقف على قائله فيما بين يدي من مصادر. ينظر: الزَّجَّ

 (.3/59) الِعقد الفريد 8
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ع» يفِّ َأخلق َجفُنه *** َتقادُم عهدِّ الَقين والنَّصُل قاطِّ  .1«فأصبحُت مثَل السَّ

اللة في  ات ِّساع (النَّْصل)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

اِنّي(: ُيوف المنُسوبة إلى اليمن )اليةمة  .2السُّ

يف المنُسوب إلى الَيَمانِّي  )استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على السَّ ( للدَّ
اعر: 3اليمن المتثل ِّم من كثرة ما ُيضرُب به، فأورد  قول الشَّ

 .4«يرَكُب الهوَل وحيًدا وال َيصي *** ييَحُبه إالَّ اليماني  األفلُّ »

اللة على األثواب المنُسوجة في اليمن، واستعمله  في تركيٍب إضافيٍ  للدَّ
 نابغة بني َجعدة: قول 5فأورد

 .6«َرمى َضرع ناٍب فاستمرَّ بَطعنٍة *** كحاشية الُبردِّ الَيماني ِّ الُمسهَّم»

اللة في  انتقال (الَيَمانِّي  )لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

                                                           
وعراع(؛ وابن ُقتيبة، 89)ص: ة وان لبيد بن ربيعة العامر ِّ  1 عر والش  (؛ وابين 1/271) الشِّ

 (.6/25) التَّذكرة الحمدونيَّةحمدون، 

2  ، ، 1/202) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 1/248) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.5/231)  هذ ب الل غة

 (.3/299) الِعقد الفريد 3
، 249)ص:  وووو بَّط شوووور اة وووووان  4 (؛ 590)ص: شوووور  ة وووووان الحماسووووة(؛ واألصييييفهاني 

 ،  (.2/385) شر  كتاب الحماسةوالفارسي 

 (.5/203) الِعقد الفريد 5
ير بين المثنَّيى، 166)ص: ة وان النَّابغة الجعود ِّ  6  شور  نقوا ض جريور والفورزةق(؛ ومعمَّ
(3/1009 ،  (.4/419) األغاني(؛ وأبو الفرج األصفهاني 
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ابعالحقل  الة على العاةات والمراسل االجتماعيَّة، و ضل : السَّ : األلفاظ الدَّ
 (:الَخْيُزَران، الَقْبر، الُجْثَمان)التَّاج، 
َن الذََّهبِّ َوالَجْوَهرِّ  )التَّاج(:  .1َما ُيَصاُغ لِّلُمُلوكِّ مِّ

اللة على ما تضعُه الجواري على استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  )التَّاج( للدَّ
فأجلسهنَّ على الكراسي  عن يساره؛ »الذََّهب والَجَواهر، فأورد: روؤسهن من 

مس ُحْسًنا وعلى رأسها تاج ا، فإذا جارية كأنَّها الشَّ سًّ  .2«ُثمَّ سمعت حِّ

م من الذََّهبِّ  هِّ اللة على ما َيضَعُه الُمُلوك على رؤوسِّ واستعمله للدَّ
 قوله: 3والجواهر، فأورد

 .4«وقاَده ُميَكيتَّيًفا لُهلكهِّ  فنَزع الحاجُب تاَج ُملكهِّ ***»
اللة في  ات ِّساع (التَّاج)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي وردت في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  في عِّ

ْسم بَِّعْينِّه (:الُجْثمةان)  .5اْلجِّ
اللة على َجَسد المي ِّت، فأوردالُجْثَمان)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ   6( للدَّ

 قوله:

                                                           
1  ، ، 2/1030) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 6/170) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 

 (.11/113)  هذ ب الل غة

 (.2/47) الِعقد الفريد 2

 (.4/460) نفسه 3

 (.188)ص: ة وان ابن عبد ربِّه 4
5  ، ،1/475) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 6/100) العووينينظيير: الفراهيييدي   (؛ واألزهييري 

 (.11/21)  هذ ب الل غة

 (.2/453) الِعقد الفريد 6
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يه َيْنَفجرُروح من » ْبح من َخدَّ  .1«الَمْجد في ُجثمانِّ َمْكُرمة *** كأنَّما الصُّ

، فأورد اللة على َجَسد الحي ِّ  قول أبي تمَّام: 2واستعمله للدَّ

ة قد َركَّبت *** ُجثمانه في َثْوب ُسْقٍم َأْصَفرِّ » حَّ  .3«َصْفراء ُصْفرَة صِّ

اللة في  ات ِّساع (الُجْثَمان)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ْيُزرةان(:   .4ُعوٌد َلي ِّن َيَتَثنَّى)الخة

اللة على الخشب الَّذي ُتْصَنُع الَخْيُزَران)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  ( للدَّ
، فأورد:  ي  روا فإذا أسَلموا، فَسْلهم ُقُضَبهم الثَّالثة الَّتي إذا »منه الُعصِّ َتَخصَّ

يب ذو ُعَجر كأنَّه من  د لهم: وهي األَْثل َقَضيب ُمَلمَّع ببياض، وَقضِّ بها ُسجِّ
 .5«َخْيُزران

اللة على الَعَصا، فأورد:  واستعمله وقِّيَل ذلك لعبد الملك بن مروان، »للدَّ
 .6«فقال: إذا وضعُت الَخْيزرانة من َيدِّي

                                                           
 (.72)ص: ة وان ابن عبد ربِّه 1

 (.3/89) الِعقد الفريد 2

ووووام 3 ، 2/384) ة وووووان أبووووي  مَّ ووووام والُبحُتوووور ّ (؛ واآلمييييدي   الموازنووووة بووووين ِشووووعر أبووووي  ةمَّ
،  (؛1/120)  (.2/37) نهاية األرب في فنون األةبوالنُّويري 

4  ، ، 7/93)  هوووذ ب الل غوووةينظيير: األزهيييري  وووحا (؛ والييرَّازي  (؛ وابييين 90)ص: مختوووار الصِّ
 (.4/237) لسان العةرةبمنظور، 

 (.2/41) الِعقد الفريد 5
 (.2/97) نفسه 6
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اللة على  واستعمله َناء المصُنوع من خشب في تركيٍب إضافيٍ  للدَّ اإلِّ
 .1«ُثمَّ إذا هو قد أتانا بسلَّةِّ َخْيُزران، فيها َطَعام الَمطبخ»، فأورد: َخْيُزرانال

اللة في  ات ِّساع (الَخْيُزَران)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ْبر)  .2مكان دفن األموات (:القة
اللة على مكان دفن الموتى، فأورد:الَقْبر)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ   ( للدَّ

َفَلَعْمُر إلهك ما َتدع على ظهرها من َمْصرع َقتيل، وال َمدفن مي ِّت إالَّ شقَّت »
 .3«القبر عنه حتى َتخلفه من قَِّبلِّ رأسه، فيستوي جالًسا

اللة على مكان حفظ األسرار، ف : »أورد: واستعمله مجاًزا للدَّ وقِّيَل ألعرابيٍ 
؟ فقال: ما َصْدرِّي إال َقْبر ر   .4«كيف كِّْتمانك الس 

اللة في  ات ِّساع (الَقْبر)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي وردت في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  في عِّ

الة على القوس ومتعلِّقا هالثَّامنالحقل  ْهم،  ، و ضل :ا: األلفاظ الدَّ )السَّ
 الَقْوس(: القِّْدح،

ْهل(:)  .5النَّْبل السَّ

                                                           
 (.6/406) نفسه 1

2  ، ، 1/414) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 6/189) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.10/334) الل غة هذ ب 

 (.2/32) الِعقد الفريد 3

 (.3/85) نفسه 4

5  ، ، 2/862) جمهووورة الل غوووة(؛ وابييين ُدرييييد، 4/11) العوووينينظييير: الفراهييييدي  (؛ واألزهيييري 
 (.6/84)  هذ ب الل غة
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ْهم)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على الُعود المستقيم من ( السَّ للدَّ
قال: فمن أين اجتمعت لك »أورد: فالخشب ُيَسوَّى في طرفه نصل ُيرمى به، 

َهاٌم تتابعت ةعشر   .1«آالف؟ قلت: َخْيٌل تناتجت، وَعَطايا تالحقت، وسِّ

اللة على مجاًزا واستعمله  :قول  2أوردف ،النَّْبلللدَّ  محمَّد بن بشير الَبْصرِّي 

زق ُخطوتهكم » زق قد َفَلَجا ***من فًتى َقصرت في الرِّ   .3«أصبُته بسهام الرِّ 

اللة على واستعمله  الزَّالِّجة الزَّالِّقة على وجه األرض، فأورد:  الن ِّبالللدَّ
هم الزَّالِّج، »  .4«والُحَسام الوالِّجفتكوَن أنَفَذ من السَّ

اللة على النَّصيب األوفر، فأورد: مجاًزا واستعمله  هم »للدَّ وفاز بالسَّ
 .5«األغلب، والحظ ِّ األوفر

اللة على واستعمله  ائبة، فأورد الن ِّبالللدَّ : 6الصَّ  قول أبي محمَّد التَّيمي 

يد ***ُأصيب الَمجد واإلساَلُم لمَّا »  .7«أَصابك بالرََّدى َسهٌم َسدِّ

ْهم)لفظ  وعليه فقد أصاب اللة في  ات ِّساع (السَّ السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

                                                           
 (.1/63) الِعقد الفريد 1

 (.1/88) نفسه 2

ووووووعراعابيييييين ُقتيبيييييية،  3 ووووووعر والش  ، 2/867) الشِّ  ة وووووووان الحماسووووووة شوووووور (؛ واألصييييييفهاني 
، 824)ص: ر الفريد وبي  القصيد (؛ والمستعصمي   (.4/27)الد 

 (.1/144) الِعقد الفريد 4
 (.2/334) نفسه 5
 (.3/295) نفسه 6

 لم أقف عليه فيما بين يدي من مصادر. 7
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ْهُم قبل أن ُيراَش وُينَصلَ  الِقْد (:)  .1السَّ

اللة على ( القِّْدح)استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  ْهم قبل أن ُيراش للدَّ السَّ
: ما زال هارون َيقُع وقَع الحيا، حتَّى خرج »أورد: ف، وُينَصل قال المهديُّ

يف فيما ادَّعى  .2«ُخُروج القِّدح مِّمَّا قال، وانسلَّ انسالل السَّ

اللة على واستعمله  وفي الحديث: لو أنَّ المؤمن » الن ِّبال، فأورد:مجاًزا للدَّ
م لقال النَّاس: ليت ولو  .3«كالقِّدح الُمقوَّ

اللة على  في تركيب إضافي ٍ  واستعمله المصنوعة من عيدان  الن ِّبالللدَّ
لَِّي أبو بكر لسابقتِّه وَفضله؛ ُثمَّ ولي ُعمر؛ ُثمَّ »شجرة النَّبع، فأورد:  ُثمَّ وِّ

ها أصَلُبها وأَعتقها، فُكنَّا  ُأجيلت قِّداح ُنزعن من ُشعب حول َنبعة، ففاز بَحظ ِّ
 .4«بعَض قِّداحها

اللة في  ات ِّساع (القِّْدح)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

ْوس(: َهام )القة  .5آلة ُترمى بها الس ِّ

                                                           
1  ، ، 3/41) العوووينينظييير: الفراهييييدي  (؛ وابييين فيييارس، 4/21)  هوووذ ب الل غوووة(؛ واألزهيييري 

 (.5/67) الل غةمقا ي  

 (.1/222) الِعقد الفريد 2

 (.2/330) نفسه 3
 (.4/126) نفسه 4

5  ، ، 2/633) جمهوورة الل غووة(؛ وابيين ُدريييد، 5/188) العووينينظيير: الفراهيييدي  (؛ واألزهييري 
 (.2/118)  هذ ب الل غة



 

 

1638 

َهام،)الَقْوس( استعمل ابن عبد رب ِّه لفظ  اللة على األداة ُترمى بها الس ِّ  للدَّ
حمار فخرج، فلمَّا أصحر عن الُبُيوت، لحق به أعرابيٌّ راكٌب على »أورد: ف

 .1«معه قوس وكَِّنانة

اللة على الَعَصا، واستعمله  وخرج إليهم عليٌّ رضي  هللا عنه، : »ردأو فللدَّ
 .2«على َقوسه فَخَطبهم متوك ًِّئا

ماء عند نزول المطر أو واستعمله  اللة على القوس ينشُأ في السَّ للدَّ
مس مكوًنا بالقرب من مكان نزول الماء، ويكون في ناحية األفق المقابل  للشَّ

اعر: 3من ألوان الطَّيف المتتابعة، فأورد  قول الشَّ

 .4«أقرب األشياء من َقوس ُقَزح ***ُحمرة التُّفاح مع ُخضرته »

اللة في  انتقال (الَقْوس)لفظ  وعليه فقد أصاب السياقات التي في الدَّ
قد ابن عبد رب ِّه.  وردت في عِّ

  

                                                           
 (.1/207) الِعقد الفريد 1

 (.2/382) نفسه 2

 (.6/311) نفسه 3

4  ، ة ووووان ليييم أقيييف عليييى قائليييه فيميييا بيييين ييييدي مييين مصيييادر. ينظييير: أبيييو هيييالل العسيييكري 
، 2/34) المعاني ر الفريد وبي  القصيد(؛ والمستعصمي   (.6/115) الد 
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راسة  الخا مة ونتا ج الدِّ

التنوع الدَّاللي أللفاظ الحياة العسكريَّة  موضوع دراسةيَّة أهم ِّ  ظهرت لنا
قد ابن عبد رب ِّه،   اريَّة في استعماالتها،َض فقد تنوَّعت األلفاظ الحَ في عِّ

اللة،  دالليَّا  مما جعل اللفظة تتطورُ فتراوحت بين االت ِّساع واالنتقال في الدَّ
ذا تغيُّرات دالليَّة في األلفاظ؛ ألنَّ ه ثَ حدِّ أْن يُ  اريًّا، ومن الطَّبيعي ِّ َض حَ و 

 من شأنها أن تفضي إلى تغيُّرٍ  المختلفة استعماالت األلفاظ في التَّراكيب
نوعيٍ  دالليٍ  قد يؤدي إلى هجر المعاني القديمة، أو التَّخلي عنها جزئيًّا، أو 

راسة بمجموعة من  معايشتها المعاني الحديثة، وعليه فقد خرجت هذه الد ِّ
 ائج، على النَّحو اآلتي:النت

الليُّ ظاهرة شائعة في اللغات، فاللغة ظاهرة اجتماعيَّة  التَّنوعنَّ إ .1 الدَّ
تعكس مظاهر الحياة وتصو رها وتقدمها، وال يستطيع أحد وقف 

 ة.تطور تلك الدَّالالت الجديدة الَّتي تفرضها علينا الَحَضار 

قد ابن عبد أصاب ألفاظ  .2 دالليٌّ  رب ِّه تنوعالحياة العسكرية في عِّ
 :تمثَّل في

اللة:  االت ِّساع • وتمثَّل في زيادة عدد معاني األلفاظ، في الدَّ
وتوسيع دائرة استعمالها، ونقلها من داللتها المعهودة إلى داللة 

 .أوسع وأعم  

اللة:  االنتقال • اللي  للَّفظ، وانتقاله في الدَّ وتمثَّل في تغيُّر الحقل الدَّ
 عالقة أو ملمح يسوغ هذا االنتقال. إلى حقل آخر، لوجود
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قد ابن  التَّنوعمظاهر  تعددت .3 اللي  أللفاظ الحياة العسكريَّة في عِّ الدَّ
بين االت ِّساع واالنتقال في الداللة، وهذا راجع إلى اختالف  عبد رب ِّه

 ، على النَّحو اآلتي:سياقات مختلفة فيورورد تلك األلفاظ 

ْزَية، الُجْثَمان، التَّاج، اأَلْبَيض): ، وتضم  اتَّسعت داللتهاألفاظ  • ، الجِّ
ْرع، الَخْيُزَران، الُحَسام اَلح، الرُّْمح، الرََّصاص، الرَّاَية، الد ِّ ، الس ِّ
َنان ْهم، الس ِّ ْيف، السَّ ارِّم، السَّ فِّيَحة، الصَّ ، الَقْبر، الَفْيَلق، الصَّ
 (.النََّفل، النَّْصل، الُمَفاَضة، اللِّ َواء، القِّْدح

َهاب، التُّْرس، اأَلْسَمر) ، وتضم :انتقلت داللتهاألفاٌظ  • ، الَقائِّم، الش ِّ
 .(الَيَمانِّي  ، الَورِّق ، الُمَهنَّد، الَقْوس

  



 

 

1641 

 المصاةر والمراجع

، أبو منُصور محمَّد بن أحمد بن األزهري ِّ الهروي ِّ )ت: - هي(، 370األزهري 
، تهذيب اللُّغة، تح: محمَّد عوض مرعب، دار إحياء التُّراث  الَعَربي ِّ

 .2001بيروت، لبنان، 

-  ، ، أبو محمَّد الَحَسن بن أحمد بن محمَّد األعرابي ِّ األسود الغندجاني 
هي(، أسماء خيل الَعَرب وأنسابها وذكر فرسانها، تح: محمَّد 430)ت:

 .2007-1427، 1علي سلطاني، دار العصماء، دمشق، سوريا، ط

، أبو علي  أحمد بن محمَّد بن  - الَحَسن المرزوقي ِّ األصفهاني 
يخ، وضع فهارسه: 421)ت: هي(، شرح ديوان الحماسة، تح: غريد الشَّ

ين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط -1424، 1إبراهيم شمس الد ِّ
2003. 

، أبو القاسم الَحَسن بن بشر )ت: - هي(، الموازنة بين شعر 370اآلمدي 
، م ي ِّد 2-1أبي تمَّام والُبحُتري ِّ أحمد صقر، دار المعارف،  تح: السَّ

،  3، م4القاهرة، مصر، ط تح: عبد هللا المحارب: مكتبة الخانجي 
 .1994، 1القاهرة، مصر، ط

لت بن عوف بن عقدة بن عنزه  - لت، أميَّة بن أبي الصَّ أميَّة بن أبي الصَّ
لت، تح: سجيع جميل 8بن قسي  )ت: هي(؛ ديوان أميَّة بن أبي الصَّ

، دار صادر،   .1998، 1بيروت، لبنان، طالجبيلي ِّ

 أنيس، إبراهيم، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلو المصريَّة، القاهرة، مصر. -

أولمان، إستيفن، دور الكلمة في اللغة، تر: محمَّد كمال بشر، دار  -
 .1997، 12غريب، القاهرة، مصر، ط
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، أبو ُعبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التُّنوخي ِّ الطَّائي ِّ  - الُبحُتري 
، دار المعرف، 284ت:) يرفي  ، تح: حسن كامل الصَّ هي(، ديوان الُبحُتري ِّ

 .1963، 3القاهرة، مصر، ط

، عمرو بن الحارث بن عمرو بن منبه البنهمي ِّ  - ابن برَّاقة الهمداني ِّ
، تح: شريف راغب عالونة، 11)ت: هي(، ديوان عمرو بن برَّاقة الهمداني ِّ

 .2005-1424، 1ان، األردن، طدار المناهج للنَّشر والتَّوزيع، عمَّ 

، محمَّد بن يحيى )ت: - ولي ِّ هي(، أدب الكتاب، صححه 335أبو بكر الصَّ
 ، يد محمود ُشكري اآللوسي ِّ ، إشراف: السَّ وعلق عليه: محمَّد بهجة األثري ِّ
لفية، القاهرة، مصر، والمكتبة الَعَربيَّة، بغداد، العراق،  المطبعة السَّ

1341. 

بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب تأبَّط شًرا، ثابت  -
م(، ديوان تأبَّط شًرا وأخباره، تح: علي  ذو الفقَّار شاكر، دار 607)ت:

، بيروت، لبنان، ط  .1984-1404، 1الغرب اإلسالمي 

هي(، الوحشيَّات 231أبو تمَّام، حبيب بن أوس بن الحارث الطَّائي ِّ )ت: -
غرى، تح: عبد العز  ، وزاد في وهَو الحَماَسة الصُّ يز الميمني ِّ الرَّاجكوتي ِّ

 .3حواشيه: محمود محمَّد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط

ديوان أبي هي(، 231أبو تمَّام، حبيب بن أوس بن الحارث الطَّائي ِّ )ت: -
، تح: محمَّد عبده عزَّام، دار المعارف،  تمَّام بشرح الخطيب التَّبريزي ِّ

 .1987، 5القاهرة، مصر، ط
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، أبو منُصور عبد الملك بن محمَّد بن إسماعيل )ت: ال - هي(، 429ثَّعالبي 
هر في شعراء أهل العصر، تح: ُمفيد محمَّد قميحة، دار الكتب  يتيمة الدَّ

 .1983-1403، 1العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

، أبو منُصور عبد الملك بن محمَّد بن إسماعيل )ت:  - هي(، 429الثَّعالبي 
، 1أحمد َحَسن، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط لباب اآلداب، تح:

1417-1997. 

، أبو منصور عبد الملك بن محمَّد بن إسماعيل )ت: - هي(، 429الثَّعالبي 
، المطبعة الت ِّجاريَّة، اإلسكندريَّة، مصر،  المنتحل، تح: أحمد أبو علي 

1319-1901. 

اللة درا - سة تطبيقيَّة في شرح جبل، عبد الكريم محمَّد حسن، في علم الدَّ
، دار المعرفة الجامعيَّة، اإلسكندريَّة، مصر، األنباري ِّ للمفضليَّات

1997. 

الم التَّادلي ِّ )ت: - ، أبو العبَّاس أحمد بن عبد السَّ هي(، 609الجراوي 
اية، دار الفكر المعاصر،  الحماسة المغربيَّة، تح: محمَّد رضوان الدَّ

 .1991-1411، 1، سوريا، طبيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق

، أبو الَحَسن علي  بن عبد العزير )ت: - هي(، الوساطة بين 392الُجرجاني 
 ، المتنبِّي ِّ وخصومه، تح: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، وعلي  محمَّد البجاوي 

 .1966-1386مطبعة عيسى البابي ِّ الحلبي ِّ وشركاه، القاهرة، مصر، 

، صدر  - ين علي  بن أبي الفرج بن الَحَسن أبو الَحَسن البصري ِّ الد ِّ
ين أحمد، عالم الكتب، 659)ت: هي(، الحماسة البصريَّة، تح: مختار الد ِّ

 بيروت، لبنان.



 

 

1644 

، أبو إسحاق إبراهيم بن علي  القيرواني ِّ )ت: - هي(، زهر 453الُحصري 
اآلداب وثمر األلباب، تح: يوسف علي  طويل، دار الكتب العلميَّة، 

 .1997-1417، 1طبيروت، لبنان، 

ين أبو المعالي  محمَّد بن الَحَسن بن محمَّد بن ابن  - حمُدون، بهاء الد ِّ
هي(، التَّذكرة الحمدونيَّة، تح: إحسان 562علي  بن حمُدون البغدادي ِّ )ت:

-1417، 1عبَّاس، وبكر عبَّاس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
1996. 

اللة دراسة نظريَّ  - ة تطبيقيَّة، النَّهضة حيدر، فريد عوض، علم الدَّ
 .1999، 2المصريَّة، القاهرة، مصر، ط

هي( وأبو بكر محمَّد بن 400الخالديان، أبو عثمان سعيد بن هاشم )ت: -
مين والجاهليين 380هاشم )ت: هي(، األشباه والنَّظائر من أشعار المتقد ِّ

، تح: محمَّد علي دقَّة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، المخضرمين
 .1995، سوريَّا

اللة )علم المعنى(، دار الفالح للنَّشر  - ، علم الدَّ ، محمَّد علي  الخولي 
 .2001والتَّوزيع، األردن، 

باعة  - داود، محمَّد محمَّد، الَعَربيَّة وعلم اللغة الحديث، دار غريب للط ِّ
 .2001والنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، مصر، 

هي(، 321ُدريد األزدي ِّ )ت:أبو بكر محمَّد بن الَحَسن بن ابن ُدريد،  -
جمهرة اللغة، تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، 

 .1987لبنان، 
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نيا، أبو بكر عبد هللا محمَّد عبيد البغدادي ِّ )ت: - هي(، قِّرى 281ابن أبي الدُّ
لف، الرَّياض،  يف، تح: عبد هللا بن حمد المنُصور، دار أضواء السَّ الضَّ

عوديَّة،  .1997-1418، 1ط السُّ

ين أبو عبد هللا محمَّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ِّ  - ، زين الد ِّ الرَّازي 
يخ محمَّد، المكتبة 666)ت: حاح تح: يوسف الشَّ هي(، مختار الص ِّ

 .1999-1420، 5العصريَّة، بيروت، لبنان، ط

، محمَّد علي  عبد الكريم، ُفُصول في علم اللغة العام ، عا - لم الرديني 
 .2002، 1الكتب، بيروت، لبنان، ط

زَّاق الحسيني ِّ  - ، أبو الفيض محمَّد بن محمَّد بن عبد الرَّ الزُّبيدي 
هي(، تاج العروس من جواهر القاُموس، تح: مجموعة من 1205)ت:

 .2010الُمحققين، دار الهداية، الجزائر، 

- ( ، ، أبو القاسم عبد الرَّحمن بن إسحاق البغدادي ِّ اجي  هي(، 337ت:الزَّجَّ
الم محمَّد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان،  األمالي، تح: عبد السَّ

 .1987-1407، 2ط

، جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي ِّ  - الزَّمخشري 
ود، دار الكتب 538)ت: هي(، أساس البالغة، تح: محمَّد باسل عيون السُّ

 .1998-1419، 1العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

زوي ِّن، علي  عبد الُحَسين، منهج البحث اللغوي  بين التُّراث وعلم اللغة  -
ؤون الثَّقافيَّة العامَّة، وزارة الثَّقافة واإلعالم، بغداد،  الحديث، دار الشُّ

 .1986، 1العراق، ط



 

 

1646 

، أبو  - هي(، جمهرة أشعار 170محمَّد بن أبي الخطَّاب )ت:زيد القرشي ِّ
، نهضة مصر، القاهرة، مصر، الَعَرب، تح: علي  محمَّ  د البجادي ِّ

1981. 

هي(، 458سيده، أبو الَحَسن علي  بن إسماعيل بن سيده المرسي ِّ )ت:ابن  -
الُمحكم والُمحيط األعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميَّة، 

 .2000-1421، 1بيروت، لبنان، ط

ين عبد الرَّحمن بن أبي بكر - ، جالل الد ِّ يوطي  هي(، 911محمَّد )ت: السُّ
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: محمَّد جاد المولى ومحمَّد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة المصرية، بيروت، لبنان، 

1986. 

، أبو عبَّاس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى الَقْيسي ِّ  - ريشي  الشُّ
، تح: محمَّ 619)ت: د أبو الفضل إبراهيم، هي(، شرح مقامات الحريري ِّ

 .2006-1427، 2دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

يص، أبو جعفر محمَّد بن عبد هللا بن رزين الُخَزاعي ِّ  - أبو الش ِّ
يص الُخَزاعي ِّ وأخباره، صنعة: عبد هللا 170)ت: هي(، ديوان أبي الش ِّ

، بيروت، لبنان، ط ، المكتب اإلسالمي ِّ  .1984-1404، 1الجُبوري ِّ

اللي ِّ في الَعَربيَّة في ضوء علم اللغة  - الح، ُحسين حامد، التَّطور الدَّ الصَّ
راسات االجتماعيَّة، جامعة صنعاء، اليمن، مجالحديث ، 8، مجلة الد ِّ

 .2003يونيو، -، يناير15ع

طرَّار، أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريري ِّ النَّهرواني ِّ ابن  -
افي، تح: هي(، الجليس الصَّ 390)ت: الح الكافي واألنيس النَّاصح الشَّ
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، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط ي ِّ ، 1عبد الكريم سامي الُجندِّ
1426-2005. 

هي(، بالغات 280طيفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر )ت:ابن  -
، مطبعة مدرسة والدة عبَّاس  الن ِّساء، صححه وشرحه: أحمد األلفي ِّ

ل،   .1908-1326القاهرة، مصر، األوَّ

عبد التَّواب، رمضان، التَّطور اللغوي ِّ مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة  -
، القاهرة، مصر، ط  .1983، 1الخانجي 

ين أحمد بن محمَّد بن عبد رب ِّه ابن  - عبد رب ِّه، أبو ُعمر شهاب الد ِّ
ر هي(، طبائع الن ِّساء وما جاء فيها من عجائب وأخبا328األندلسي ِّ )ت:

 وأسرار، تح: محمَّد إبراهيم سلي ِّم، مكتبة القرآن، القاهرة، مصر.

ين أحمد بن محمَّد بن عبد رب ِّه ابن  - عبد رب ِّه، أبو ُعمر شهاب الد ِّ
قد الَفريد، تح: أحمد أمين، وإبراهيم إسماعيل 328األندلسي ِّ )ت: هي(، العِّ

الم محمَّد هارون، دار الكتاب الَعرَ  ، وعبد السَّ ، بيروت، األبياري ِّ بي ِّ
 لبنان.

ين أحمد بن محمَّد بن عبد رب ِّه ابن  - عبد رب ِّه، أبو عمر شهاب الد ِّ
اية، 328األندلسي ِّ )ت: هي(، ديوان ابن عبد رب ِّه، تح: محمَّد رضوان الدَّ

 .1979-1399، 1مؤسسة الر ِّسالة، بيروت، لبنان، ط

اللي ِّ اإلشكال واألشكا - ل واألمثال، دار عرَّار، مهدي أسعد، التَّطور الدَّ
 .2003-1424، 1ط لبنان، الكتب العلميَّة، بيروت،

الليَّة، منشورات ات ِّحاد  - عزوز، أحمد، أصول تراثيَّة في نظريَّة الحقول الدَّ
 .2002الُكتَّاب العرب، دمشق، سوريا، 
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، علي  بن أبي طالب رضي هللا عنه )ت: - هي(، ديوان 23اإلمام علي 
، تح: نعيم  زرزور، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، اإلمام علي 

1405-1985. 

اللة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط - ، 7ُعمر، أحمد مختار، علم الدَّ
1430-2009. 

هي(، 21َعْمرو بن َمْعدي يَكرَِّب، َعْمرو بن َمْعدي يَكرَِّب الزُّبيدي ِّ )ت: -
، م عر َعْمرو بن َمْعدي يَكرَِّب، تح: مطاع الطَّرابيشي ِّ طبوعات مجمع شِّ

 .1985-1405، 2اللغة الَعَربيَّة بدمشق، سوريا، ط

اللة النَّظريَّة والتَّطبيق، دار  - عيسى، فوزي، وعيسى، رانيا، علم الدَّ
 .2016-1437المعرفة الجامعيَّة، اإلسكندريَّة، مصر، 

فارس، أبو الُحَسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ِّ الرَّازي ِّ ابن  -
الم محمَّد هارون، دار الجيل، هي(، م395)ت: قاييس اللغة، تح: عبد السَّ

 .1999-1420بيروت، لبنان، 

فارس، أبو الُحَسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ِّ الرَّازي ِّ ابن  -
هي(، مجمل اللغة، تح: ُزهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة 395)ت:

 .1986-1406، 2الرِّ سالة، بيروت، لبنان، ط

، أب - هي(، شرح كتاب الحماسة 467و القاسم زيد بن علي  )ت:الفارسي 
)مطُبوع مع: شروح حماسة أبي تمَّام دراسة موازنة في مناهجها 

، بيروت، لبنان، ط ، دار األوزاعي ِّ  .1وتطبيقها(، تح: محمَّد ُعثمان علي 
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، أبو عبد الرَّحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الَبصري ِّ  - الفراهيدي 
، دار  هي(،170)ت: امرائي ِّ ، وإبراهيم السَّ العين، تح: مهدي المخزومي ِّ

 .1980ومكتبة الهالل، بغداد، العراق، 

، علي  بن الُحَسين بن محمَّد بن أحمد بن الهيثم  - أبو الفرج األصفهاني ِّ
هي(، األغاني، تح: إحسان عبَّاس، 356المرواني ِّ األموي ِّ الُقرشي ِّ )ت:

عافين، وبكر ع ، 3بَّاس، دار صادر، بيروت، لبنان، طوإبراهيم السَّ
1429-2008. 

ينوري ِّ )ت:ابن  - هي(، 276ُقتيبة، أبو محمَّد عبد هللا بن مسلم بن ُقتيبة الدَّ
عراء، تح: أحمد محمَّد شاكر، دار إحياء الكتب الَعَربيَّة،  عر والشُّ الش ِّ

 .1950القاهرة، مصر، 

ينوري  )ت:ُقتيبة، أبو محمَّد عبد هللا بن مسلم بن قُ ابن  - هي(، 276تيبة الدَّ
، دار الكتب المصريَّة، القاهرة،  ُعيون األخبار، تح: أحمد زكي العدوي ِّ

 .1930-1924، 1مصر، ط

، أبو عبد هللا محمَّد بن الَحَسن )ت: - هي(، التَّشبيهات من 420الكتاني 
روق، بيروت، لبنان، ط ، 2أشعار أهل األندلس، إحسان عبَّاس، دار الشُّ

1981. 

هي(، 41لبيد بن ربيعة، أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ِّ )ت: -
 ،  تح: دار صادر، بيروت، لبنان.ديوان لبيد بن ربيعة العامري ِّ

مالك بن الرَّيب، أبو عقبة مالك بن الرَّيب بن َحوط بن ُقرط بن حسل  -
هي(، ديوان مالك بن الرَّيب، تح: ُنوري حمودي 57بن ربيعة )ت:

،  .1، ج15مستل من مجلة معهد المخطوطات العربيَّة، مج القيسي 
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هي(، 285الُمبر ِّد، أبو العبَّاس محمَّد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي ِّ )ت: -
الكامل في اللغة واألدب، تح: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 

، القاهرة، مصر، ط  .1997-1417، 3الَعَربي ِّ

هي(، 285د بن يزيد بن عبد األكبر األزدي ِّ )ت:الُمبر ِّد، أبو العبَّاس محمَّ  -
 الُمْقَتَضب، تح: محمَّد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت، لبنان.

رق، القاهرة،  - اللة، مكتبة زهراء الشَّ محمَّد، محمَّد سعد، في علم الدَّ
 .2002، 1مصر، ط

، أبو عبد هللا محمَّد بن عمران بن موسى )ت: - أشعار هي(، 384المرزباني 
باعة  ، وهالل ناجي، دار عالم الكتب للط ِّ الن ِّساء، تح: سامي مك ِّي العاني ِّ

 . 1995-1415، 1والنَّشر والتَّوزيع، بغداد، العراق، ط

، محمَّد بن أيدمر )ت: - ر الفريد وبيت القصيد، 710المستعصمي  هي(، الدُّ
، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان ، 1، طتح: كامل سلمان الجُبوري ِّ

1436-2015. 

ار العربيَّة للكتاب،  - الم، األسلوبيَّة واألسلوب، الدَّ ، عبد السَّ المسد ِّي 
 .1982، 3القاهرة، مصر، ط

هي(، شرح 209معمَّر بن المثنَّى، أبو عبيدة التَّيمي ِّ بالوالء البصري ِّ )ت: -
نقائض جرير والفرزدق، محمَّد إبراهيم حور، ووليد محمود خالص، 

، أبوظبي، اإلمارات، طالمجمع الثَّ   .1998، 2قافي ِّ

ين أبو الفضل محمَّد بن مكرم بن علي  بن أحمد  - ابن منظور، جمال الد ِّ
هي(، لسان الَعَرب، تح: مجموعة من الُمحققين، دار 711األنصاري ِّ )ت:

 هي.1414صادر، بيروت، لبنان، 
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، أبو ليلى عبد هللا بن قيس بن جعدة بن كعب  - بن ربيعة النَّابغة الجعدي ِّ
مد، دار صادر، 50)ت: ، تح: واضح الصَّ هي(، ديوان النَّابغة الجعدي ِّ

 .1998، 1بيروت، لبنان، ط

، الفضل بن قدامة بن عبيد هللا بن الحارث  - جلي ِّ أبو النَّجم العِّ
، تح: محمَّد أديب عبد الواحد 130)ت: جلي ِّ هي(؛ ديوان أبي النَّجم العِّ

-1427يَّة، دمشق، سوريا، حمران، مطبوعات مجمع اللغة العرب
2006. 

ائم  - ين أحمد بن عبد الوهاب بن محمَّد بن عبد الدَّ ، شهاب الد ِّ النُّويري 
هي(، نهاية األرب في فنون األدب، تح: 733الُقرشي ِّ التَّيمي ِّ البكري ِّ )ت:

محمَّد ُمفيد قميحة وجماعة، دار الكتب والوثائق القوميَّة، القاهرة، مصر، 
-1424، 1ر الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط، ودا1423، 1ط

2004. 

ُهدبة بن الَخْشَرم، أبو سليمان ُهدبة بن الَخشَرم بن ُكرز بن أبي حيَّة  -
، تح: يحيى 50الُعذري ِّ )ت: هي(، ديوان ُهدبة ابن الخشرم الُعذري ِّ

، دار القلم للنَّشر والتَّوزيع، الكويت، ط  .1986-1406، 1الجُبوري ِّ

، الَحَسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن أبو هالل  - العسكري ِّ
هي(، ديوان المعاني، تح: أحمد حسن، دار الكتب 395مهران )ت:

 .1994-1414، 1العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

، الَحَسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن  - أبو هالل العسكري ِّ
ناعتين، تح: علي  395مهران )ت: ، ومحمَّد أبو  هي(، الص ِّ محمَّد البجاويِّ 

 .1419الفضل إبراهيم، المكتبة العصريَّة، بيروت، لبنان، 
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، القاهرة،  - وافي، علي عبد الواحد، اللغة والمجتمع، عيسى البابي ِّ الحلبي ِّ
 .1951، 2مصر، ط

ين محمَّد بن إبراهيم بن يحيى بن علي  األنصاري ِّ  - الوطواط، جمال الد ِّ
(، غرر الخصائص الواضحة وعرر النَّقائص هي718الكتبي ِّ )ت:

ين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان،  الفاضحة، تح: إبراهيم شمس الد ِّ
 .2008-1429، 1ط

هي(، المنصف 393وكيع، أبو محمَّد الحسن بن علي بن وكيع )ت:ابن  -
ارق والمسُروق منه، تح: عمر خليفة بن إدريس، منشورات جامعة  للسَّ

 .1994، 1ازي، ليبيا، طقاريونس، بنغ

وهب الكاتب، أبو الُحَسين إسحاق بن إبراهيم بن ُسليمان ابن  -
هي(، الُبرهان في وجوه البيان، تح: حفني محمَّد شرف، مكتبة 335)ت:

باب، القاهرة، مصر، ط  .1969-1389، 1الشَّ

 


