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  الهوامش:

ــــر املــــدني وآخــــرين،  )١( ــــي١٩ /١انظــــر: شــــرح اللزوميــــات، ألبــــي العــــالء املعــــري، تحقيــــق من دقــــائق الشــــعر، لرشــــيد الــــدين الوطــــواط،  ، وحــــدائق الســــحر 
ــي املعــاني والبيــان لجــالل الــدين للســيوطي ص ١١٩ترجمــة إبــراهيم الشــواربي ص  ، والطــراز املتضــمن ألســرار البالغــة ٣٥١، وشــرح عقــود الجمــان 

يل ليح بن حمزة العلوي اليم  ي علوم البالغة لجالل الدين القزوي ص٣٩٧ /٢وعلوم الت ـى علـوم ٤٠٨ ، والتلخيص  ، والفوائد (املشوق إ
 .٢٣٤القرآن والبيان) البن قيم الجوزية، ع بتصحيحه محمد النعساني، ص 

ــي بــن خلــف الكاتــب، تحقيــق حــاتم الضــامن ص  )٢( ، والفوائــد ص ٤٦٣ /٤، وشــروح التلخــيص ١١٩، وحــدائق الســحر ص ٢٢٨انظــر: مــواّد البيــان لع
٢٣٤. 

 .٣٥٢، وشرح عقود الجمان ص ٢٣٤والفوائد ص  ،٤٦٣ /٤انظر: شروح التلخيص  )٣(

 .٢٣٤، والفوائد ص ٤٦٣ /٤انظر: شروح التلخيص  )٤(

ر وبيان إعجاز القرآن، ص ٢٢٧ /٢انظر بديع القرآن،  )٥( ي صناعة الشعر والن ر   .٥١٧، وتحرير التحب

 .١١٩. وانظر حدائق السحر ص ٣٩٧ /٢الطراز  )٦(

 .١١٩، وحدائق السحر ص٢٢٨ومواّد البيان ص ، ٣٩٨ /٢انظر: الطراز  )٧(

ن البار، ص  )٨(  .٨٧ - ٨٦انظر شعر املحضار النشيد والفن، عبدهللا حس

 .٨٧انظر السابق، ص  )٩(

 .٢٠انظر شرح اللزوميات، ص  )١٠(

 .٢٠انظر السابق، ص  )١١(

 .٢٠انظر السابق، ص  )١٢(

 .٢٠انظر السابق، ص  )١٣(

 .٢٣ - ٢٠انظر السابق، ص  )١٤(

 .٢٦ - ٢٣انظر السابق، ص  )١٥(

 .٢٩ - ٢٦انظر السابق، ص  )١٦(

 .٣٦، ٢٩انظر السابق، ص  )١٧(

 .٣٦، ٣٢ - ٢٩انظر السابق، ص  )١٨(

 .٣٦، ٣٤ - ٣٢انظر السابق، ص  )١٩(

 .٣٦، ٣٤انظر السابق، ص  )٢٠(

 .٣٧، ٣٥انظر السابق، ص  )٢١(

 .٣٧، ٣٦انظر السابق، ص  )٢٢(

ــافر عــن أخبــار القــرن العاشــر، للعيــدروس ص٨/٢٥٣القــْرن التاســع، للســخاوي انظــر: الضــوء الالمــع ألهــل  )٢٣( ــي ١٣٣، والنــور السَّ ، وشــذرات الــذهب 
ــي  ن ٨/١٧٦أخبــار َمــْن ذهــب الْبــن العمــاد الحنب ــي ذيــل كشــف الظنــون ٢/٢٣٠، وهديــة الَعــارف وكالهمــا إلســماعيل باشــا  ١/٧٦، وإيضــاح املكنــون 

ـــي اللكنــوي البغــدادي، ونزهـــة الخـــواطر وبهجـــة  ـــي ٤/٣٠٦املســـامع والنـــواظر لعبـــد ال ن لعمـــر رضـــا كّحالـــة ٧/٢٠٧، واألعـــالم للزرك ، ومعجـــم املـــؤلف
ن للســـقاف١١/٨٩ ـــي التـــاريخ الحّضـــرمي ص١/٤٢، تـــاريخ الشـــعراء الحْضـــرمّي  ١٤٢وصـــفحات مـــن التـــاريخ الحضـــرمي ص  ١٤٥، والفكـــر والثقافـــة 
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ي اليمن للحب ص ٤/٢١عبدالقادر بامطرف وكالهما لسعْيد عوض باوزير، والجامع ملحمد  ـي ١٣٥، ومصادر الفكر اإلسالمي  ، وأعـالم العـرب 

ي  ائي ص٣/٣٢العلوم والفنون لعبد الصاحب الدجي ي شبه القارة الهندية ليونس السامرَّ  .٣٦٤، وعلماء العرب 

 .٢٥/٣٣انظر: تاج العروس، للزبيدي  )٢٤(

 .ذكره كلُّ َمْن ترجم له )٢٥(

ن  )٢٦( ي التاريخ الحضرمي ص ١/١٢١انظر: تاريخ الشعراء الحضرمي  .١٤٥، الفكر والثقافة 

ن ٧/٢٠٧، واألعــــالم ٤/٣٠٦، ونزهــــة الخــــواطر ٨/١٧٦، وشــــذرات الــــذهب ١٣٥، والنــــور الســــافر ص ٤/٢٥٣انظــــر: الضــــوء الالمــــع  )٢٧( ، ومعجــــم املــــؤلف
ن ١١/٨٩  .١٤٢خ الحضرمي ص ، وصفحات من التاري١/١٢٢، وتاريخ الشعراء الحضرمي

 .١٣٧، النور السافر ص ٤/٢٥٣انظر: الضوء الالمع  )٢٨(

ي: النور السافر ص  )٢٩( ي التاريخ الحضرمي ص٢٣،٢٤انظر ترجمته   .١٤٤-١٤٣، والفكر والثقافة 

ـــي: الضـــوء الالمـــع  )٣٠( ، ٦/١٩٤، واألعـــالم ١/٥٣ ، والكواكـــب الســـائرة١٧-٨/١٥، وشـــذرات الـــذهب ٢٣-١٨، والنـــور الســـافر ص ٣٢-٨/١انظـــر ترجمتـــه 
ن   .١٥١-٩/١٥٠ومعجم املؤلف

ــــي: الضـــــوء الالمـــــع )٣١( ن ٢١، ٨/٢٠، وشــــذرات الـــــذهب ٣٦-٣٠، والنــــور الســـــافر ص ٥/٨،٩انظــــر ترجمتـــــه  ، وإيضـــــاح املكنـــــون ١/٤٧١، وهديـــــة العــــارف
ن ٥٥٢، ٢/٤٩٣  .١٣٨، والفكر والثقافة ص ٦٦/٢٨، ومعجم املؤلف

ـــي: الضــوء ال )٣٢( ن ٨/١٩، وشـــذرات الـــذهب ٢٧-٢٤، والنـــور الســافر ص٧/١٤المـــع انظــر ترجمتـــه  ، ٦٨٣ /٢، وإيضـــاح املكنـــون ٢/٢٢٢، وهديــة العـــارف
ن  ي التاريخ الحضرمي ص٨/٢٨٣ومعجم املؤلف  .١٤٢، والفكر والثقافة 

ي النور السافر ص  )٣٣(  .٢/٢٤٠، واألعالم ٢٨، ٢٧انظر ترجمته 

ي: النور السافر ص  )٣٤(  .١١٤، ١/١١٣، والكواكب السائرة ١/٣٦١،٣٦٢، وإيضاح املكنون ٨/٦٢،٦٣، وشذرات الذهب ٨٣-٧٧انظر ترجمته 

ي: الضوء الالمع  )٣٥( ن ٢/٢٧٨، واألعالم ١٢٢-١٢٠، والنور السافر ص١٦٥، ٣/١٦٤انظر ترجمته   .٤/٧٨، ومعجم املؤلف

 .٣٠٦ /٤، ونزهة النواظر ١٣٥انظر: النور السافر ص  )٣٦(

 .١٣٦السافر ص  انظر النور  )٣٧(

 .١٢٩ /٢مجمم األمثال، للميداني  )٣٨(

 .٢٨٠ /١األمثال، البن سالم  )٣٩(

ـــا ِعْشـــًق  )٤٠( ٌة، والفعـــل َيَصـــبُّ إل ، وامـــرأٌة َصـــبَّ ُجـــُل إذا عِشـــق. قـــال الّليـــث: َرُجـــٌل َصـــبٌّ ا، والصـــبابة ِرّقـــة الّشـــوق أبـــو العّبـــاس عـــن ابـــن األعرابـــي: َصـــبَّ الرَّ
ــذيب اللغـة، ألبــي منصـور محمــد بـن أحمــد األزهــري، وحرارتـه، يقــال: رُجـٌل  : عاشـٌق مشــتاق، وَصـبَّ الرُجــُل إذا عِشـق، َيَصــُب صــبابة. انظـر:  َصــبٌّ

ـــي النجــار  . والصـــحاح تـــاج اللغـــة وصــحاح العربيـــة إلســـماعيل بــن حّمـــاد الجـــوهرّي، تحقيـــق ١٢٣، ١٢/١٢٢تحقيــق عبـــد الســـالم هــارون ومحمـــد ع
ن محمــــد عبــــدالوهاب ومحمــــد ١/١٦١أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار،  . ولســــان العــــرب ملحمــــد بــــن مكــــرم املشــــهور بــــابن منظــــور اإلفريقــــي، تحقيــــق أمــــ

 .٧/٢٧٠الصادق العبيدي 

)٤١( (  .ي املخطوط (أح

ْحظ: الّنظر بمؤّخر عينه من أّي جانبيه كان يميًنا أو شمااًل، وهو أشّد التفاًتا من الّشزر. انظر اللسان  )٤٢(  .١٢/٢٤٩اللَّ

اء بالتش )٤٣( ا، ورُجٌل رنَّ ا مداومة، وفالٌن ُرُنوُّ فالنة إذا كان يديم النظر إل ا و َرًنا إذا نظر إل ا َيْرُنو ُرُنوًّ ـى النسـاء، والّرْنـَوة َرَنا إل ديد للذي يديم النظر إ
ذيب اللغة  ى َمْن ُيِحّب. انظر: ال  .٥/٣٣٤، واللسان ١٥/٢٢٦اللمحة وجمعها َرَنوات، وتَرَنى فالٌن أدام النظر إ

ي املخطوط ناقًصا )٤٤(  .ورد عجز البيت 

ْزِرْي) مبنًيا للمعلوم )٤٥(
ُ
 .ي املخطوط (أ
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  َبَراُه الُحبُّ والشوُق: أسقمه، َقاَل َعْمرو بن معد يكرب:  )٤٦(

ْهوى َمُنوعُ 
َ
ذي أ ْسَتِطيُع ** َوَمْن ُهَو ِللَّ

َ
 .براني ُحبُّ َمْن اَل أ

ى مصدر َقاَلهُ  )٤٧( ً ـذيب اللغـة ِق ى أبغْضـُته وكرهُتـه غايـة الكراهـة. انظـر:  ً ى الُبْغض، وَقَلْيُتُه ِق َ ، ٦/٢٤٦٧، والصـحاح ٩/٢٩٥ َيْقِليه إذا أبغَضه، والِق
 .١١/٢٩٣واللسان 

ن،  )٤٨( ْيٌف َعْضــٌب إذا كــان صــارًما. ، وَســ١٨٣ /١والصــحاح  ٢٨٣ /١الصــارم العضــب: الســيف القــاطع، وَعَضــَبُه َيْعِضــُبُه َعْضــًبا، أي قطعــه. انظــر العــ
ذيب اللغة، ٣٥٤ /١انظر جمهرة اللغة،  ْيِف، إذا قطعها. انظر   .٣٠٧ /١، وَعَضَب َيَدُه بالسَّ

ر الليل كّله. انظر: الصحاح  )٤٩( ر الليل عاّمته، وقيل س َرى إذا ِسْرت لياًل، وقيل: س  .٦/٢٥٢، واللسان ٦/٢٣٧٦السُّ

َوى الُبْعُد،  )٥٠( ذيب اللغة النَّ ا. انظر  ي بادي رها، كما تنتوي األعراب  ى دار غ  .٥/٥٥٦والتحّول من دار إ

ــي بــن إســماعيل ٣/٣٩٠، ومقــاييس اللغــة، ٣/١٢٤٨الضــجيع: َمــْن ُيَضــاِجُع. انظــر: الصــحاح،  )٥١( ، واملحكــم املحــيط واملحــيط األعظــم ألبــي الحســن ع
 .١/٢٩٢بن ِسْيَده، تحقيق عبدالحميد هنداوي، 

ْت َيُدُه، أي خسرْت. انظر: جمهرة اللغة،  )٥٢( ــَباب: الخسران، وتبَّ بُّ والتَّ  .٩٠ /١، والصحاح، ٦٢ /١التَّ

ـــدغ ُصـــْدغ عقـــرب. انظـــ )٥٣( ـــى الصُّ ـــعر ع ى الشَّ ّ ن، وُيقـــال إذا تـــد ْ ـــى مركـــب الّلحَيـــ ن واألُذن، وقيـــل مـــا انحـــدر مـــن الـــرأس إ ن العـــ ـــدغ مـــاب ر: الصـــحاح الصُّ
 .٧/٣٠٥ان ، واللس٤/١٣٢٣

ــــذيب اللغــــة  )٥٤( ا. انظــــر:  ا وحــــّد ــــا لشــــّد ورة املــــرة الواحــــدة، وناقــــة َزْوَرة تنظــــر بمــــؤّخر عي ْور الــــذي يــــزورك، والــــزَّ ، ٢/٦٧٣، والصــــحاح ١٣/٢٣٨الــــزَّ
 .٦/١١١واللسان 

ذيب اللغة َثِمَل الّرُجل َيْثَمُل بالفتح وَيْثِمُل بالكسر َثَماًل إذا َسِكَر وأخذ فيه الشراُب، وُه  )٥٥(  .٤/١٦٤٩، والصحاح ١٥/٩٤َو َثِمٌل أي نشوان. انظر: 

ليب: املُْسَتَلُب العقل)، القاموس املحيط، ص  )٥٦(  .٣/٦٨، وتاج العروس، ٩٧يقال: (َسَلَبُه َسْلًبا وَسَلًبا: اختلَسه... والسَّ

ْمل، انظر املحكم املحيط، ، وهو ٤/٤٢٨الَغَضا: نوع من أنواع الشجر املعروف، انظر مقاييس اللغة،  )٥٧(  .٦/٤من نبات الرَّ

ذيب اللغة  )٥٨( ن. انظر:  ي اليم ّرها، والِحْنث الُخْلف  ي يمينه ِحْنًثا إذا لْم ي  .١/٢٨٠، والصحاح ٤/١٨٠َحِنَث 

ذيب اللغة  )٥٩( ب، وَصْرُف الّدْهر َحَدُثه وحدثانه ونوائبه. انظر:  ْرف التقلُّ  .٤/١٣٨٥ح ، والصحا١٦٢، ١٢/١٦١الصَّ

ى َفِعَلة، وأصبح فالٌن َكْريَ  )٦٠( عاس، يقال َكِرَي بالكسر َيْكَرى َكًرى إذا نام فهو َكٍر، وامرأة َكِرَيٌة ع ْوم والنُّ ـذيب  اَن الَغَداة أي ناعًسـا.الكرى: النَّ انظـر 
 .٦/٢٤٧٢، والصحاح ١٠/٣٤٢اللغة 

ّن  )٦١( ذيب اللغة َجُلَد الّرُجُل بالضّم فهو َجْلٌد وَجِلْيد ب  .٢/٤٥٨، والصحاح ١٠/٦٥٥الَجَلِد والَجاَلَدة والجلودة. انظر: 

ــي الفـــؤاد، وَهـــًوى العـــج لحرقـــة الفـــؤاد مـــن الُحـــّب.  )٦٢( ـــذيب اللغـــة الالعــج: الهـــوى املحـــرق، يقـــال: َلَعـــَج الُحـــزن ُفـــؤاَده َيْلَعـــُج َلْعًجـــا وهـــو حرارتـــه  انظـــر: 
 .١/٣٣٩، والصحاح ١/٣٧٦

ْيف: ك )٦٣( ذيب الطَّ ي الّنوم. انظر: ال  .٤/١٣٩٧، والصحاح ٣٥، ١٤/٣٤الخَيال، وَطاَف الخياُل َيِطْيُف َطْيًفا، وَطْيُف الخيال مجيُئه 

ّي: َدَجا الّلْيُل إّنما هـو أْلـ )٦٤( ا، قال األصم لمة، يقال: َدَجا الّليُل َيْدُجو ُدُجوًّ ي الظُّ ى جمٌع ُمْفَرُده ُدْجَية و َ ْلَمـة. انظـر: َبَس ُكـلَّ الدُّ ٍء، ولـيس هـو الظُّ ـ
 .٦/٢٣٣٦، والصحاح ١١/١٦٢ذيب اللغة 

ذيب  )٦٥( ْين: بمع الفراق، وبمع الَوْصل. انظر: ال ْن متضادَّ ى وجَه ي كالم العرب جاء ع ْن   .٥/٢٠٨٢، والصحاح ١٥/٤٩٧الَب

ُء أي َقُبَح َيْسُمُج َسَماَجة فهو َسِمٌج إذا لم يك )٦٦( ذيب اللغة َسُمَج ال  .١/٣٢٢، والصحاح ١٠/٦٠١ْن فيه مالحة. انظر 

ن  )٦٧( َرُج: نفحــة الــريح الطّيبــة)، العــ
َ
ريجــًا، إذا فــاح)، الصــحاح، ٦/١٧٤(األ

َ
َرجــًا وأ

َ
رَِج الطيــُب بالكســر َيــأَرُج أ

َ
ج ريــح الطيــِب. تقــول: أ ريــُج: تــوهُّ

َ
، و(األَرُج واأل

 .١/٩٤، وانظر مقاييس اللغة، ١/٢٩٨
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ــار وهــو ُمَقاِبــل ال )٦٨( َ َّ ، وقيــل ُشــْرُب آخــِر ال ّ ــِ ــرب بالَع

ُجــَل أْغُبُقــه بالضــّم فــاْغَتَبق ُهــَو، والَغُبــوق هــو الشُّ ، ٤/١٥٣٥ّصــُبوح. انظــر: الصــحاح َغَبْقــُت الرَّ
 .١٠/١٤واللسان 

ْيت: َصـــْلد الّصـــَفا هـــو ال )٦٩( ـــّكِ ـــذيب اللغـــة ُيَقـــال: َحَجـــر َصـــْلد أي أملـــُس ُصـــْلٌب ويـــابس، وعـــن ابـــن الّسِ  ،١٢/١٤٢عـــريُض مـــن الحجـــارة األملـــس. انظـــر: 
 .٢/٤٩٨والصحاح 

ة ُكـــّل ذلـــك مـــن اإلمســـاك والُبْخـــل. ا )٧٠( ـــنُّ واملِضـــنَّ ُة والّضِ ـــنَّ ا وَضـــَناَنة إذا َبِخْلـــت بـــه، والّضِ ِء أَضـــنُّ بـــِه َضـــنًّ ـــ ـــذيب اللغـــة َضـــَنْنُت بال ، ١١/٤٦٧نظـــر: 
 .٥/٢١٥٦والصحاح 

َح ال )٧١( ي البطحاء. انظر الصحاح يقال: تبطَّ َسَع  ْيُل إذا اتَّ  .١/٣٥٦سَّ

ه، ُيقال: ألَقى عنه جلباَب الحياِء. وُيَقال: َرُجٌل شد )٧٢( ي غّيِ ِمك  اب امل ى األمـر، كمـا ُيَقال: َخَلَع الِعَذاَر أي الحياء، وهو َمَثٌل للشَّ يد الِعَذار إذا عزَم ع
ــي خالفــه: فــالٌن خليــُع الِعـَذار،  ــيِّ ُيَقـال  َ ــي ال مــك  . انظــر اللســان كــالَفَرِس الــذي ال ِلَجــاَم عليــه، ومنــه قـولهم: َخَلــَع ِعــَذاَره، أي: خــرج مــن الطاعـة وا

١٠٦، ٩/١٠٥. 

رة االستعمال، كما حذفوا الياء مـن قـولهم: ال أد )٧٣( ِرُث له. وإذا قالوا: لم أبل حذفوا تخفيًفا، لك َ ْك
َ
باليِه، أي ما أ

ُ
ـي ر. وكـ(وقولهم: ما أ ذلك يفعلـون 

ْلُت الَخِلْيـُل ٦/٢٢٨٥املصدر فيقولون: ما أباليه بالة) الصحاح، 
َ
َبْل، قاَل سيبويه: َوسأ

ُ
َباِل َوَلْم أ

ُ
 َعـْن َقـْوِلهم: َلـْم  ، و(َوِبالٌء َوُمَباالًة َوَلْم أ

ُ
َبـْل؟ فقـاَل: أ

ْسَكُنوا الالَم َحَذُفوا األلِ 
َ
َّا أ

َ
م مل ُ َّ َي ِمْن َباَلْيُت، وَلِك َما َفَعُلوا َذِلَك بالَج ِ هُ َف ِلَئال َيْلَتِقي َساكَناِن، َوِإنَّ نَّ

َ
ا ْزِم؛ أل ـَي َح  َمْوِضُع َحْذٍف، َفَلمَّ ِ  

َذُفوا الَياَء الَّ
ْســـِكَنْت، فِإْســـَكاُن الـــالِم هنـــا ِبَمْ 

ُ
َلــِة ُنـــوِن َيُكـــْن َحْيـــُث أ ِ

ْ َلــِة َحـــْذ ِمــن َنْفـــِس الَحـــرِف َبْعـــَد الـــالِم َصـــاَرْت ِعَنـــَدُهم ِبَم ـــوِن مـــِ َمـــا َفَعُلـــواِف النُّ هـــذا  ن َيُكـــْن َوِإنَّ
ْصـُل َلـ

َ
َمـا األ وِن والَحَركاِت وذلك َنْحو ُمْذ َوَلـُد َوَقـْد َعْلـَم، َوِإنَّ ي َكالمهم َحْذُف النُّ َر  ُ َذْيِن؛ َحْيُث َك َ ـَواّذِ ْنـُذ َوَقـْد عَ ُدْن َوُم َ

ـا وَ ِلـَم، وهـذا ِمـَن الشَّ َلـْيَس ِممَّ
ِلـِف ِحْيـُث ُيَقاُس 

َ
ـى َحـْذِف األ َبِلـْه اَل َيِزْيـُدوَن ع

ُ
نَّ َناًسا ِمَن الَعرِب َيُقوُلـوَن: َلـْم أ

َ
ـَر الَحـْذُف َك   َعَلْيِه َوُيْطَرُد َوَزَعَم أ  ـُ

َ
ِلـَف اْحَمـرَّ ي َكاَلِمِهـم، كمـا َحـَذُفوا أ

ِلــَف ُعَلــِبٍط َوَواَو َغــٍد َوَكــذِلَك َفَعُلــوا ِبَقــْوِلِهم َباَلــًة 
َ
َلــِة الَعاِفَيــِة َوَلــْم َيْحــذُفوا ال َوأ ِ

ْ ــا َبَلِيــٌة ِبَم َ َّ
َ
ي؛ ألنَّ  َكأ ِ َبــا

ُ
ال َيْلَزُمــُه َحــْذٌف َكَمــا  الَحــْذَف ال َيْقــَوى هنــا وَ أ

ٍك َلـْم ُتْحـَذْف َوَجَعُلـوا األِلـَف َتْثُبـُت َمـَع  ـي َمْوِضـِع َتَحـرُّ ُجـُل َفَكاَنـْت  م ِإَذا قاُلوا َلْم َيُكـِن الرَّ ُ َّ
َ
 الَحَرَكـِة  أ

َ
َّ أ

َ
َبـاال َتـَرى أ

ُ
ـي ال أ ـا ال ُتْحـَذُف  ـِر َمْوِضـِع َ ْ ـي َغ ي  ِ

ِذي ُتْحَذُف ِمْنُه الَحَرَكُة) املحكم املحيط،  ي املَْوِضِع الَّ َما ُتْحَذُف   .٤٣٤ - ١٠/٤٣٣الَجْزِم َوِإنَّ

ـــ )٧٤( ِ ـــيُّ الـــذي الهـــمَّ لـــه الفـــارغ، والَخ ِ ـــّي، والَخ ِ ـــون َجْمـــُع َخ ّيِ ِمـــَن َخِليُّ ِ ـــ
ّي، وَضـــَرَبت العـــرُب املثـــَل فقالـــْت: (َوْيـــٌل للشَّ ِ ـــ

ي مـــن الهـــّمِ وهـــو خـــالف الشَّ يُّ الخـــا
ى هللا عليـه وسـّلم وَدَعـا ّ ـد صـ ُّ اإلسـالم محمَّ ـ ـا ظهـَر ن

ّ
، وذلـك ملـــ ّ )، وأّول َمْن قاله هو أْكـَثُم ْبـُن َصـْيِفي التميمـ ّيِ ِ َث أكـثُم ـى اإلسـالم، بعـإالّنـاَس  الَخ

ًرا ـ قوَمه باب ما، فجمَع أكثُم ـ وكاَن شيًخا كب ِ ِ عليه الّصالة والّسالم ودعوته فأَتاُه  ّ ِر الن ـرَ تمـيم ف َنه ُحَبْيًشا ليأِتَيه بخ ى أسـَمَعُهْم خ ّ ِ صـ ّ ـ  الن
َر ما َيْدُعو إليِه، فدَعا أكثُم قوَمه لُنْصِرِتِه وَقُبوِل َدْعَوِتِه، فق ـ ُهللا عليِه وسّلم وخ  َشـْيُخُكْم، فقـال مـيم: قـْد َخـِرَف تاَم له مالُك ْبُن ُنَوْيَرَة وقـال لب

ــذيب  . انظــر: ال ِ ــى أمــٍر لــْم أشــَهْدُه ولــْم َيَســْع ، َواَلْهِفــي ع ــّيِ ِ ّيِ مــن الَخ ِ ــ
جمــع األمثــال ألبــي ، وم٦/٢٣٣١، والصــحاح ٧/٥٧٢أكــثُم عنــَدها: َوْيــٌل للشَّ

 .٣٦٨، ٢/٣٦٧قيق محمد مح الدين عبدالحميد، الفضل أحمد بن محمد امليدانّي، تح

 .ي املخطوط (الحما) )٧٥(

ي معاملته. انظر اللسان  )٧٦( ِرُس  خُّ الشَّ ا: ألقاه من يده فأبعد، والطَّ ه َطخًّ َء َيُطخُّ  .٨/١٣٢طخَّ ال

ًة. انظـر اللسـان يقال: َفَتَك َيْفِتُك بالكسر وَيْفُتُك بالضّم َفْتًكا وِفْتًكا وُفْتًكا من  )٧٧( ـَز منـه ِغـرَّ ُجـِل ان ُجـُل بالرَّ املثّلث وُفُتوًكا، والفاتك الجريُء، وفَتَك الرَّ
١٠/١٧٧. 

ن، واْســـَتْحُيوا َشـــْرَخ  )٧٨( ـــي الحـــديث: (اقُتُلـــْوا شـــُيوَخ املشـــرك ـــاب، والَجْمـــع َشـــْرٌخ كَصـــاِحب وَصـــْحب، و ـــي كـــالم العـــرب هـــو الشَّ ـــارخ  ـــْرِخ الشَّ ُهْم) أراد بالشَّ
ذيب اللغة   .١/٤٢٤، والصحاح ٧/٨١الشباَب وأهَل الَجَلد الذين يصلحون للِمْلك والخدمة. انظر: 

ي قول الراجز: )٧٩( ن كما  ن تخرُج من الع   الَغُروُب: الّدموع ح

  َماَلَك اْل َتْذُكُر أمَّ َعْمٍرو ** إالَّ ِلَعْيَنْيَك َغُرْوٌب َتْجِري،  

ـر الـذي يسـتقى بـه ع  ْلو الكب ـيقال: ِبَعْيِنـِه َغـْرٌب إذا كانـْت تسـيل فـال تنقطـع دموُعهـا. والَغـُرْوُب أيًضـا َجْمـُع َغـْرب، وهـو الـدَّ ـي قــى السَّ ول انية، كمـا 
  لبيد: 

ا ** َغْرٌب تخبُّ بِه القلوُص هزيُم   َّ   َفَصَرْفُت قصًرا والشؤوُن كأ
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قاَء أي م  ذيب اللغة يقال: أغرْبُت الّسِ  .١٩٣، ١/١٩١، والصحاح ١١٣، ٨/١١٢ألُته. انظر: 

ى، قال أْوُس ْبُن َحَجر: )٨٠( ً ْوُب ِب َي الثَّ ِ ى: الِقَدم، ُيَقال: َب
َ   الِب

ِن بعَد َعْهِدِك حاِلُف  ُم ** َتِقيَّ اليم   َكـأنَّ َجِدْيَد األرِض ُيْبِلْيِك ع

اِر وهـــو َوْج  ـــهأي: كـــأنَّ جديـــَد أرِض هـــذِه الـــدَّ ِن يحلـــُف لـــك أنَّ ـــى مـــن آثاِرهـــا، حـــالٌف َتِقـــيَّ اليمـــ َ ـــا َعَفـــا ِمـــْن ُرُســـوِمَها وامَّ َ
َ
ـــذهِ  ُهَهـــا مل اِر أَحـــٌد  مـــا حـــلَّ  الـــدَّ

ذيب اللغة،   .١٥/٣٩١ِلُدُرْوِس معاهدها ومعاملها. انظر: 

ـــــي: َســـــْعد الـــــَذابح، وَســـــْعد ُبَلـــــع، وَســـــْعد ال )٨١( ـــــُعوُد منـــــازُل للقمـــــر أربعـــــة، و ـــــذيب اللغـــــة السُّ ـــــُعود. انظـــــر:  ـــــُعود، وَســـــْعُد األخبيـــــة، وَســـــْعد السُّ ، ٢/٧٢سُّ
 .٤٨٨، ٢/٤٨٧والصحاح 

وقيــل جــآذر جْمــُع ــي املخطــوط (جــآزر) بــالزاي. والجــآذُر بالــذال َجْمــُع َجــْوَذر، وقيــل َجْيــَذر وهــو َوَلــُد البقــرة، وقيــل البقــرة الوحشــية، وهمــا عربّيــان،  )٨٢(
 .٧/٣٥٨، واملحكم، ١٩١وهما فارسّيان. انظر: الصحاح ُجْؤُذر أْو ُجْؤَذر 

ذيب اللغة  )٨٣( ة. انظر:  ي الحاجة اْل ِمْن فاقٍة بْل ِمْن ِهمَّ َباناُت َجْمُع ُلَباَنة، و  .٥/٢١٩٣، والصحاح ١٥/٣٦٣اللُّ

ا. ان )٨٤( َ ِ ي الناصية ِلَنَوَسا عر، وقيل  َؤاَبة من الشَّ وائب جمُع ُذَؤاَبة، والذُّ ذيب اللغة الذَّ  .١٠/١٠١، واملحكم ١١/٤٠٦ظر: 

َء أْجِبُذه مثل جَذْبُته أْجِذُبه، قيل مقلوٌب منه، وقيل لغة فيه. انظر: الصحاح  )٨٥(  .٧/٣٦٥، واملحكم ٢/٥٦١َجَبْذُت ال

 .ي املخطوط (قضا) )٨٦(

ــُر هـــو الـــذهُب والفّضـــة، وقيــل قبـــل أْن يصـــاغا، وقيـــل الــذَهب ُكّلـــه، وقيـــل  )٨٧( ْ ـــر ذلـــك. الّتِ ـــْفر، وقيـــل غ كـــّل َجــْوَهر قبـــل أْن ُيْســـَتْعَمل مـــن النحــاس والصُّ
ذيب اللغة   .٩/٤٨١، واملحكم ٢/٦٠٠، والصحاح ١٤/٢٧٦انظر: 

ـذيب )٨٨( . انظـر: ال ـ ـ الـذي قـد تحـّرك وم َشـاء مـن أوالد الظ ه قصره للضرورة، والرَّ ر أنَّ َشاء) مهموزة، غ . انظـر ، والجمـع أرشـاء١١/٤٠٦أصلها (الرَّ
 .٨/٨٧املحكم 

ذيب اللغة  )٨٩( ي األصاغر من الجبال وأعاظم اآلكام. انظر:   .٢/٨٠٠، والصحاح ٩/٢٧٥الُقْوُر جمع قارة، و

 .ي املخطوط (الردا) )٩٠(

ذيب اللغة،  )٩١(  .٦/٢٣٢٦، والصحاح، ٧/٥١١يقال: َخَدى َيْخَدى َخْدًيا، إذا أسرَع. انظر: 

َء  )٩٢( ــ ــِره، وَفْتــُق املِ َفَتْقــُت ال َبــه وخلَطــه بُعــوٍد وغ ْيــَب َيْفُتُقــُه َفْتًقــا: طيَّ ــِرِه: اســتخراج رائحتــه َفْتًقــا: َشــَقْقُتُه، وفّتْقُتــُه تفتيًقــا مثلــه، وَفَتــَق الّطِ ْ ْســِك ِبَغ
ري: ي النم ٍء ُتْدِخُلُه عليه، يقول الّرا   ب

ـــ    ـــــــــٍة ** َكَما َفَتَق الكاُفوَر ِبامِلْسِك فاِتُقْه.َلَها َفـــأَرٌة َذْفــــَراُء ُكــلَّ َعـِشــيَّ

 .٦/٣٤٢، واملحكم ٤/١٥٣٩انظر: الصحاح 

، وأْسَوُد ِحْنِدُس شديد الّسواد. ا )٩٣( نَّ ِ ِ ْلَمة، جمُعها َحَناِدُس، والَحَناِدُس َثالُث لياٍل من الشهر لُظْلَم  .٤/٦٤نظر املحكم الِحْنِدس: الظُّ

ْغـٌر أشـنب. ١/٥٢٣إذا كان رقيًقا وصافًيا وبارًدا. انظر أساس البالغة، للزمخشري، ثغٌر أشنب،  )٩٤(
َ
ا، يقـال: ث د أطراف األسنان وعذوب َنُب: تحدُّ ، والشَّ

 .٦/٣٥٥٧انظر شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، 

ى: (َفَشــــاِرُبوَن ُشــــْرَب الِهــــْيِم) الِهــــْيُم اإلِبــــُل الِعَطــــاش، والُهَيــــاُم الُهَيــــاُم بالضــــّمِ أَشــــدُّ الَعَطــــِش، وَقــــْوٌم ِهــــْيٌم أي ِعَطــــاش، وقــــد  )٩٥( هــــاُموا ِهَياًمــــا وقولــــه تعــــا
 .٥/٢٠٦٣كالُجُنوِن من الِعْشق. انظر الصحاح 

ــى مــا لـــْم ُيَســمَّ  )٩٦( ُجــُل ُيَغــلُّ َغَلــاًل فهـــو َمْغُلــول ع ــُة والُغــلُّ والَغِلْيــل: حــرارة الَعَطـــش، وُغــلَّ الرَّ ــذيب اللغـــة الُغلَّ ــة. انظــر:  فاعُلــه، وَرُجــٌل َمْغُلــول مـــن الُغلَّ
 .٥/٣٦٧، واملحكم ٤/١٧٨٤، والصحاح ٧/٩٧(املستدرك عليه) 

 .ي املخطوط (شفا) )٩٧(
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ـاِدُن مـن أوالِد الظبـاء الـذي قـد َقـِوَي قرنـاه وَطَلَعـا، يقـاُل: َشـَدَن الغـَزاُل َيْشـُدُن ُشـُد  )٩٨( ر َشـاِدن. والشَّ ْوًنا: قـوي وطلـع قرنـاه واسـتغ عـن ُشَوْيِدُن تصغ

ذيب اللغة   .٢١٤٤، ٥/٢١٤٣، والصحاح ١١/٣٢٢أّمه، وإذا أفرُدوه فهو وَلُد الظبية. انظر: 

 .٣/٢٦٥، ومقاييس اللغة، ٥/١٩٥٩َشَرَم له، أي أعطاه وقطع. انظر: الصحاح،  )٩٩(

 .ي املخطوط (طاووس) )١٠٠(

ِر.  )١٠١( ْ ي السَّ م  مُّ التقدُّ ذيب اللغة، الزَّ  .٥/١٩٤٤، والصحاح، ١٣/١٧٤انظر: 

ــ مــن اإلِبــِل ِمــْن  )١٠٢( َســاء، والَقُلــوُص ُكــلُّ أن لــة الجاريــة مــن الّنِ ــي بم ة و ــوق الشــابَّ ل، الِقــاَلُْص جمــع َقُلــوص، والَقُلــوُص مــن النُّ َ ــ ْ ــى أْن ُت حيــُث ُتْرَكــُب إ
ْم بَ  َيْت َقُلوًصا ِلُطوِل قوائمها ولْم ُتَجسَّ ذيب اللغة وُسّمِ  .٣/١٠٥٤، والصحاح ٨/٣٦٨ْعد. انظر: 

ـا، وأرٌض  )١٠٣( اُر إذا َخَلْت من أهلها، كما ُيَقال: َقِوَيـْت إذا خَلـْت، وأرٌض َقـَواء ال أهـَل ف ِن يقال: أْقَوِت األرُض وأْقَوِت الدَّ ْ ن أرَضـ ـ لـْم ُتْمَطـْر بـ َقـَواء ال
ذيب اللغة  ِن. انظر:  ْ  .٦/٢٤٧٠حاح ، والص٩/٣٦٩ممطورَت

ــا بنــ )١٠٤( : ُكــلُّ َجْوَبــٍة منفتقــة لــيس ف يُّ ــا بنــاء، قــال األصــم ْوِر واســعة لــيَس ف َن الــدُّ ــي ُكــلُّ ُبْقَعــة بــ اٌء فهــو َعْرَصــٌة، وجمعهــا الِعــَراص جمــع َعْرَصــة، و
ذيب اللغة،   .٣/١٠٤٤، والصحاح، ٢/٢٠ِعَراص. انظر: 

ذيب اللغة، امَلَناُص: املَْلَجأ واملَْنَجا واملَ  )١٠٥(  .٣/١٠٦٠، والصحاح ١٢/٢٤٦َفّر. انظر: 

ذيب اللغة  )١٠٦( ٌن بّراق. انظر:  ِ
ّ نة، وَحَجٌر َداَلْص َل ّيِ

الص من الّدروع اللَّ ن، والدَّ ْ الُص: الّلِ  .٣/١٠٤٠، والصحاح ١٢/١٤٣الدَّ

ى الرأس، يقول امرؤ القيس:الِعَقاُص جمُع ِعْقَصة، تقول النساء: َلَها ِعْقَصٌة، وُيَقال: َعْقُص  )١٠٧( ُه ع َعِر َضْفُرُه وَليُّ   الشَّ

َّ وُمْرَسِل، ي ُمَث ى الُعاَل ** َتِضلُّ الِعَقاُص    َغَدائُرُه ُمْسَتْشِزَراٌت إ

ذيب اللغة  َعر والتفافه. انظر:  رة الشَّ  .٣/١٠٤٦، والصحاح ١/١٧٣وَصَفَها بك

ســُم منــه الِعَضــاض بالكســر، والَعَضــاُض بــالفتح مــا ُيَعــضُّ عليــِه فُيؤَكــل، قــال أبوعبيــدة: مــا عنــَدَنا أَكــاٌل واْل ُيَقــاُل: َفــَرٌس َعُضــوض أي: َيَعــضُّ واال  )١٠٨(
 .٣/١٠٩٢َعَضاُض، أي: ما ُيَعضُّ عليه. انظر: الصحاح 

ة الجسم والهزال، وَضَوى إليِه َيْضِوي أَوى إليه. انظر: الصحاح،  )١٠٩( ة العظم وقلَّ َوى: دقَّ  .٣/٣٧٦، ومقاييس اللغة، ٦/٢٤١٠الضَّ

ي الحرب وكـاظَّ القـوُم بعُضـهم بعضـًا ُمكاّظـة وِكظا )١١٠( ُة املُماَرسُة الشديدُة 
كاظَّ

ُ
يُق عند املَْعركة واملـــ ي الَحرب الّضِ ـي الِكظاُظ  وا تضـاَيُقوا  ظـًا وَتكـاظُّ

 
ُ
ــي الَعــداوة قــال رؤبــة ِإّنــا أ ي املعركــة عنــد الحــرب وكــذلك ِإذا تجــاوُزوا الحــدَّ 

َ
ــنَ نــاٌس َنْلــَزُم الِحفاظــا ِإْذ َســِئَمت َرِبيعــُة الِكظاظــا أ كاظَّ

ُ
ــت املـــ ــي لَّ َة و

ي ال 
َ
وَك، أ هم مــا كـــاظُّ ُمه يقـــول كـــاّظِ

َ
ُخـــو الِكظـــاِظ َمـــن َتْســأ

َ
 القلـــب مـــن َهـــّم الَحــْرب وَمَثـــل العـــرب لــيس أ

ُ
  ههنــا الِقتـــال ومـــا َيْمــأل

َ
 َتْســـأ

َ
و َيْســـأ

َ
موا ْمهم أ

ي َمِضيِق املَْعركة. لسان العرب ومنه ِكظاظ الحرب والِكظ الَزمُة 
ُ
ي الَحرب املُضاَيقُة واملـــ  .١٢/١٠٥اُظ 

ي ِمشيته. تقول منه: جاَظ الرجل يجوُظ جوًظا وجوظاًنا. الصحاح  )١١١(  .٤/٤٤٠، ومقاييس اللغة ٣/١١٧١الَجّواُظ: الضخُم املختاُل 

 .١١٣٠، والقاموس املحيط، ص ٨/٢٨٠، واملحكم املحيط، ٥/١٩٦٨يقال: َرُجٌل صميم، أي خالٌص وَمْحٌض. انظر: الصحاح،  )١١٢(

ـــذيب اللغـــة،  )١١٣( م ١١/٢٧٣الوشـــيظ مـــن النـــاس: الخســـيس قالـــه أبـــو عبيـــد عـــن أبـــي عمـــرو. انظـــر  ُجـــِل الـــذي ينتمـــ لقـــوٍم وهـــو لـــيس مـــ . ويقـــال للرَّ
 .٦/١١٢وشيًظا. انظر مقاييس اللغة، 

ـــُر هاه )١١٤( ـــاٌر، أي يع ـــر التطـــواِف يقــال: َفـــَرٌس َعيَّ ـــار إذا كـــان كث ـــي طلـــب صـــيده، وَرُجـــٌل عيَّ ـــاًرا ملجيئـــه وذهابـــه  نـــا وهاهنـــا مـــن نشـــاطه، وُســـّمِ األســـُد َعيَّ
ــذيب اللغـــة،  اء. انظـــر:  ـــار إذا نشــط٢/٧٦٤، والصــحاح ٣/١٦٤والحركــة ُحِكــَي عـــن الفــرَّ ــاِر وَتـــُذمُّ بــه، فقالـــت: رجــٌل عيَّ ـــي  . والعـــرب تمــدُح بالعيَّ

، ور  ذيب اللغة، املعا ي الطاعة. انظر  ار إذا نشط   .٣/١٦٤جٌل عيَّ

ذيب اللغة،  )١١٥( ُء، إذا أظهر. انظر  ِشـرَّ ال
َ
 .١١/٢٧٤يقال: أ

ر: )١١٦( ـَعَل من الزيارة، قال أبو كب
َ
  يزدارني: ِمْن اْزَداَر وهو من اْفتـ

َر َبْيِت ِسَناَخٍة ** َواْزَدْرُت ُمْزَداِر   .٦/١١١، واللسان ٢/٦٧٤الَكِرْيِم امِلْفَضِل انظر: الصحاح َفَدَخْلُت َبْيًتا غ
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 .ي املخطوط (الحما) )١١٧(

 .ي املخطوط (الحيا) قصر املمدود )١١٨(

 .ي املخطوط (وجه) )١١٩(

ـــي ابتـــداء طلوعهـــا، وم )١٢٠( ـــا طلـــوع، وُنُجـــوٌم َبـــَوازغ، وبزغـــت الشـــمُس ُبُزوًغـــا  ـــا رأى القَمـــَر يقـــال: َبَزَغـــِت الشـــمُس ُبُزوًغـــا، إذا َبـــَدا م ى: (فلمَّ نـــه قولـــه تعـــا
ذيب اللغة،   .١/٢٤٤، ومقاييس اللغة، ٤/١٣١٥، والصحاح ٨/٨٠َباِزًغا). انظر: 

ِء: آثاُره ومكاُنه، الصحاح  )١٢١(  .٥/٢١٦٤أْعَساُن ال

 .ي املخطوط (فدا) )١٢٢(

ي املخطوط )١٢٣(  .لم يرد صدر البيت 

ُجُل فهو نزيٌف  )١٢٤( ذيب اللغة، يقال: أْنَزَف الرَّ كر. انظر:   .٤/١٤٣١، والصحاح، ١٣/٢٢٦إذا ذهب عقله من السُّ

 .ي املخطوط (الكرا) )١٢٥(

ذيب اللغة، )١٢٦( ر والخشب. انظر:  ْ ة، وقيل الخالُص من جوهر الّتِ َهب أو الفضَّ َضاُر: الذَّ  .٤٨٣، والقاموس املحيط، ص ١٢/١٠النُّ

 .١٣٣٠. وانظر القاموس املحيط، ص ٢٤٨١ /٦حاح،(لحاُه ُهللا، أي لعَنه وقّبحه). الص )١٢٧(

ا) )١٢٨(  .ي املخطوط (وشفا

ن، )١٢٩( ــي الّلطيفــة القليلــة الــّدم) العــ ْميــاء، و ــفة اللَّ ، مقصــور: مــن الشَّ َمــ ــذيب اللغــة،٨/٣٤٤(اللَّ ــي ١٥/٢٨٩، وانظــر  : ُســمرة  َمــ ــي الصــحاح: (اللَّ . و
 .٦/٢٤٨٥الَشَفة ُتستحَسن) 

يف: الرجل )١٣٠( ذيب اللغة  ال  .١٣/١٥٤السكران، انظر 

ي، جمهرة اللغة  )١٣١( ي معاني كلمات الناس، ص ٣/١٢٥٥السلسال: الصا  .١٩٦، وَشَراٌب سلسال: عذٌب، انظر الزاهر 

ــل جاريَتــه َرَضــَب  )١٣٢( ضــاُب: َمــا َيْرُضــُب اإِلنســاَن ِمــن ِريقــه؛ كأّنــه يمتّصــه. َوِإذا َقبَّ ْيــث: الرُّ َضــاُب: ُفتــاُت الرضــاب: (َقــاَل اللَّ ــا. َوَقــاَل اْبــن األعرابــّي: الرُّ َ ريَق
ـــذيب اللغـــة،  ـــع مـــن ِريِقـــه) 

ّي: ُرضـــاب الَفـــم: َمـــا َتقطَّ ْريـــاُق الَعْذبـــة... َقـــاَل األصـــم
َ
يـــق)، الصـــحاح، . و(الرضـــاب: الرِّ ١٢/١٩امِلْســـك... واملَراِضـــُب: األ

١/١٣٦. 

ــر َيــُد  )١٣٣( ْيــث: الَحَوَمــاُن دومــان الط ــذيب اللغــة، (َقــاَل اللَّ ــاء وَيلــوُب ِإذا َكــاَن َيــُدور حوَلــه مــن اْلَعطــش) 
َ
ــره: ُهــَو َيُحــوم حــول املـــ ــاِء. َغ

َ
وُم وَيُحــوُم َحــْوَل املـــ

ـي اْلَهـَواء يحـوم حوًمـا وحياًمـا ِإذا َدار كـالجوالن) جمهـرة اللغـة، ٥/١٨٠ اِئر ِ
ِء َح ١/٥٧٤، (َوَحام الطَّ ْ ـَّ ـى ال َ َم. ْوًمـا وَح ، و (حـاَم الطـائُر َع َومانـًا: َدوَّ

َــــاِء وَيُلــــوُب ِإذا َكــــاَن َيــــُدوُر َحْوَلــــُه ِمــــَن اْلَعَطــــِش) لســــان العــــرب، 
ْ
ــــداُة: واحــــدُة ، و(حــــام َحــــْوَل املــــاِء، ألي: د٣/٤٠٥والطــــائُر َيُحــــوُم َحــــْوَل امل ار... الصَّ

ِر)، معجم ديوان العرب،  ْ َدى من الطَّ ُبـو ُعبيـد، َعـن الَعـَديَّس الِك ٤/٢٦الصَّ
َ
ـِذي َيِصـرُّ . (أ ـاِئر الَّ ـَدى ُهـَو الطَّ ـنـانّي، َقـاَل: الصَّ ر)  بالّليـل، وَيقفـز وَيط

 .١١/١٧٢ذيب اللغة، 

ذيب اللغة،  )١٣٤(  .٥/٢٠٢٩، والصحاح، ١٢/١٢٧إذا كانت الشكوى مالزمة للشوق ال تنفكُّ عنه، وقد ُتْبَدُل امليم باًء، فيقال: ضربة الزب. انظر: 

 .)ي املخطوط (فح م )١٣٥(

ن َسـجًم  )١٣٦( َر، وكـذلك املطـُر. وَدْمـٌع سـاِجٌم ومسـُجوٌم، وَسـَجمته العـ ُ مع قلَّ أو ك ُن َتسُجم ُسُجوًما وهو قطران الدَّ ا... والسـجم: الـدمع) (َسَجَمِت الع
ن،   .٦/٥٩الع

 .ي املخطوط: (باسم) )١٣٧(

ـِذي فِ  )١٣٨( ّي: األرقـم مـن الحّيـات الَّ ـا األراقم: جمع أرقم، (َقاَل األصم َ ـ َرْقمـاء، َولك َ ْن
ُ
رقـم، َواَل ُيَقـال لأْل

َ
يـِه سـواٌد َوَبَيـاض... ُيَقـال للـّذكر (مـن الحّيـات) أ

ذيب اللغة،   .٩/١٢٢َرْقشاء)، 

ا) )١٣٩(  .ي املخطوط (ال
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 .ي املخطوط (يزرفن) بالزاي )١٤٠(

ة. انظر  )١٤١( رَّ ة ُتْعَمل من الفضة كالدُّ  .١١٨٦. والجمان اللؤلؤ، انظر القاموس املحيط، ص ٥/٢٠٩٢الصحاح، الجمان: جمع جمانة، والجمانة حبَّ

 .ي املخطوط (الردا) )١٤٢(

عرَ  )١٤٣(
َ
ْعَلب َعـن اْبـن اأْل

َ
بع َشْيًئا... ث ن يتَّ

َ
ْيث: الَقْفُو: مصدُر قوِلك: َقَفا َيْقُفو َقْفًوا، َوُهَو أ َثـَره، وَقْفَوُتـه: اِبـي: ُيقـاُل: َقَفـْوُت ُفاَلًنـا: اّتبعـُت القفوا: (َقاَل اللَّ

َ
أ

ما اع ْنب. َيُقول: ربَّ ْمر َقِبيح... َومن أمثالهم: (ُربَّ ساِمٍع ِعْذَرتي، لم َيسَمع ِقْفَوتي)؛ والِقْفوة: الذَّ
َ
ـَ تذرُت إِ َرَمْيُته ِبأ ـى رجـٍل مـن 

ـى َ َ ـ ِإ ّ ء قـد َكـاَن م ْ

ذيب . ُيضَرُب َمَثاًل ملن اَل يحَفظ ِسّره)   .٢٤٦، ٢٤٥ /٩اللغة  َمن لم يبْلغه َذْن

 .ي املخطوط (أوال) )١٤٤(

)١٤٥( .(   ي املخطوط (الوا

  

  املصادر واملراجع:
١( אא،אאF،٥٣٨،E

،א١،١٤١٩ J١٩٩٨،אאא،
 JK 

٢( אאא،אא،א،א،
אא،٢،١٣٨٦١٩٦٦K 

٣( אאאאאא،א
א،אא،،٤،١٩٧٦K 

٤( א،אאאאאF٢٢٤E،
א،אאאK 

٥( אאא،אא،א،
א،١٩٤٥K 

٦( Fאאא،א٦٥٤،،E
א١٩٥٧K، 

F٣٩٣،Eאא،א )٧
،אא٣،١٤٠٤ J١٩٨٤אא،، JK 

٨( א،אאאאאF
١٢٠٥E،،אאא JKא 



١٨٥

 

 ١٨٥ 
  األندلس مجلة

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 م٢٠١٨ سبتمبر-يوليو )٥( املجلد )١٩( العدد

 ISSN : 2410-1818 جانجمال رمضان حيمد حدي د.  |                        دراسة وتحقيق - لزوميات بحرق الحضرمّي

                                                                                                                                                       
٩( אאא،אא،،

א،١٣٥٣K 
١٠( אאאא،אF٦٥٤،E

אאא،،١٤١٦ J١٩٩٥،
א JK 

١١( א،אאאא،
،אא١،١٩٠٤אאא،، JK 

١٢( א،אF٣٧٠א،E
אא،אא،١٣٨٤ J١٩٦٤K، 

١٣( אאא،אאאFEא،٢،
١٩٨٤،אאא، JKא 

١٤( א،אאF٣٢١،E
،١،١٩٨٧אא،، JK 

١٥( א،אאאאאא
F٥٧٣א،אאא،Eאאא،

٢٠٠٩K، 
١٦( ،אאאאאF٣٢٨،E

،א١،١٤١٢ J١٩٩٢א،، JK 
١٧( אאא،אאF١٠٨٩E،אא

א، JK 
אאאאא،א )١٨

F٩١١،Eאאאא،١،٢٠١١א،
،אא JK 

١٩( אא،אF٤٤٩،E
K،אא،אא 

٢٠( אא،אאF٤٤٩،E
،١٩٩٢א،אא،K 
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٢١( אאא،א،אא٤،

١٤١٢ J١٩٩٢،אאא، JK 
٢٢( אא،אאא،אאאא،

 J،٢٠١١אK 
٢٣( ،אאאאאאאF

٥٧٣،אא،E١،١٤٢٠ J١٩٩٩א،
،אא JK 

٢٤( אא،،א، JKא 
٢٥( א،אאאאאא

F٩٠٢،אא،E JK 
٢٦( אאאאאא،א

،א،١٣٣٢א J١٩١٤،K 
٢٧( אאא،אאאא،אא،

אא،١٩٨٦K 
٢٨( אאאא،אF١٧٠א،E

،אאאKאא 
٢٩( ،אאאאא،אא،

،١٣٨١١٩٦١K 
٣٠( EאאאFאא،אא،

אK 
٣١( אא،אאF٨١٧،E

،א،،אא JK 
٣٢( ،אאאא،א

،אא١٩٨٢א،،א،א
Kאא 

٣٣( אאאאא،אאF١٠٦١E،
א،אאא،،٢،١٩٧٩K 
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٣٤( א،אF٧١١،E

،אאא٣،١٤١٩ J١٩٩٩א،
،אאא JK 

٣٥( אא،אFא٥١٨،E
،אא،א١٣٧٤א J١٩٥٥K، 

٣٦( א،אאאF٤٥٨،E
،אא١،١٤٢١ J٢٠٠٠אא،א، JK 

٣٧( אאא،אא،אא،
،١٤٠٨١٩٨٨K 

٣٨( א،،אאאא، JK 
٣٩( Fא،א٣٩٥א،E

،אא، JK 
٤٠( ،אאFא٤٣٧،E،א١،

١٤٢٤ J٢٠٠٣K،،אא، 
٤١( ،אאאאאאאא

F١٣٤١،E٢،١٣٩٣ J١٩٧٣א،אאא، JKא 
٤٢( ،אאאאאאא

F١٠٣٨א،אאא،E JK 
٤٣( אאא،אאF١٣٣٩E،

،،א١٩٥٥K 
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