
حققه ورتبه ووضـع  : ملطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده، ذكر فيها" الطبعة الثالثة"أصل امللف هو 
مدير إدارة إحيـاء   -وكيل كلية اآلداب جبامعة القاهرة، إبراهيم األبياري  -مصطفى السقا : فهارسه

  . بدار الكتب مدير إدارة املكتبات الفرعية -التراث القدمي بوزارة املعارف، عبد احلفيظ شليب 
  مقدمة الطبعة الثالثة

أليب منصور الثعاليب، نرجو أن نكون قد حققنا فيهـا  " فقه اللغة وسر العربية"هذه الطبعة الثالثة من  
، ومـن نسـبة   )فقه اللغـة (رغبات أهل العلم باللغة واألدب من عناية بتصحيح متون القسم األول 

  ).ر العربيةس: (الشواهد إىل قائليها يف القسم الثاين
وحنن نشكر هؤالء السادة املخلصني من العلماء والقراء الذين نبهونا على مايف هذا الكتاب بقسـميه  

  .من مآخذ وأخطاء مطبعية وغري مطبعية، تالفينا جلَّها يف هذه الطبعة حبمد اهللا
ا األسـتاذ  وكان أوفر األصدقاء سهما يف بيان األخطاء، واملآخذ، وأجدرهم بشكرنا وثنائنا صـديقن 

، مث كانت له رحلـة إىل  "دار العلوم"، وقد كان أستاذ النحو يف كلية "علي السباعي"اللغوي الثبت 
وكان من . اململكة العربية السعودية، إذ ندب إليه تدريس النحو وفقه اللغة بكلية الشريعة مبكة املكرمة

  .الثاين من هذا الكتاب املقرر أن يدرسه الطالب، كتاب سر العربية للثعاليب، وهو القسم
فقه اللغة وسـر  (وقد راح األستاذ السباعي جيول يف مكتبات مكة، باحثا عن خمطوطات من كتاب 

ليعارض به النسخ املطبوعة من هذا الكتاب، وقد عثر على نسخة منه جيدة اخلط والضـبط،  ) العربية
ة املكية، وكلما وجد خالفا بينهما باملخطوط) سر العربية(مبكتبة احلرم املكي، وأخذ يعارض مطبوعتنا 

دونه يف النسخة املطبوعة مث مجع تلك الفوائد كلها وأهداها إلينا لنضع الصواب يف طبعة حديثة مـن  
  .مطبوعاتنا

  .وحنن نشكر األستاذ السباعي شكرا جزيال على هذا التعاون العلمي اجلدير بالثناء والتقدير
، 145(تيمورية نسختان خطيتان من هذا الكتاب مقيدتان برقمي باملكتبة ال(ويف دار الكتب املصرية 

أوالمها كاملة جيدة اخلط وباألخرى خرم كبري سقط فيه بعض األبواب األخـرية مـن   ). لغة 146



القسم األول، وال ختلو النسختان من أخطاء بقلم الناسخ، وكنا نرجع إليهما أحيانا ولكن ال نعـول  
  .عليهما دائما
اوالت كلها إننا نرجو ممن يقرؤون كتاب فقه اللغة وسر العربية يف هذه الطبعة الثالثـة  وبعد هذه احمل

  .املنقحة املعين ا إذا وجد فيها ما يستحق النقد أن يعاوننا على تالفيه يف املستقبل يف طبعة أحدث
  وما توفيقنا إال باهللا
  )هـ 430-350(مؤلف الكتاب : أبو منصور الثعاليب

  :اليت استمددنا منها هذه الترمجة هياملراجع  
  .، املطبوعتني حديثا"يتيمة الدهر"، و"سحر البالغة: "ترمجة الثعاليب يف كتابيه) 1(
  .للباخرزي" دمية القصر) "2(
  .للحصري" زهر اآلداب) "3(
  .للعباسي" معاهد التنصيص) "4(
  .إلبن األنباري" نزهة األلبا يف طبقات األدبا) "5(
  .للصفدي" بالوفياتالوايف ) "6(
  .إلبن خلكان" وفيات األعيان) "7(

  :امسه وشيء عنه
هو عبد امللك بن حممد بن امساعيل، أبو منصور الثعاليب النيسابوري، لقب بالثعاليب ألنه كـان فـراء   
خييط جلود الثعالب ويعملها، وإذا عرفنا أنه كان يؤدب الصبيان يف كُتاب استطعنا أن نقول جازمني 
أن عمل اجللود مل يكن صناعة يعيش ا، وحييا ألجلها،بل كانت من العمال اليت يعاجلها املؤدبون يف 
الكتاتيب وهم يقومون بالتأديب والتعليم،وما أشبه هذا احلال حبال مؤديب الصبيان يف مكاتب القريـة  

  . يدهاملصرية يف عهد مضى، وقد شد كل منهم خيوط الصوف إىل رقبته واملغزل يف



وعاش الثعاليب بنيسابور، وكان هو ووالد الباخرزي صنوين لَصيقَي دار، وقريين جوار، تدور بينـهما  
ونشأ الباخرزي يف حجر الثعاليب، وتأدب بأدبـه،  . كتب اإلخوانيات، ويتعارضان قصائد ااوبات

ر تلك الصلة البـاخرزي،  ذك. واهتدى ديه، وكان له أبا ثانيا، حيدوه بعطفه، وحينو عليه ويرأف به
أشعارا له رواها أبوه عنه إال أنه مل يذكر لنـا  " دمية القصر"ونقل عن الثعاليب فيما نقل عنه يف كتابه 

  .شيئا مما جرى بني الشيخني الصديقني
وكان الثعاليب واعية كثري احلفظ، فعرف حبافظ نيسابور، وأويت حظا من البيان بز فيه أقرانه، فلقـب  

انه، وعاش بنيسابور حجة فيما يروي، ثقة فيما حيدث، مكينا يف علمه، ضـليعا يف فنـه،   جباحظ زم
  .فقصد إليه القاصدون، يضربون إليه آباط اإلبل، بعد أن سار ذكره يف اآلفاق سري املثل

  .وحنن نقتطف هنا جمال نعته ا أعالم األدب وأصحاب التواليف السائرة
  :قال ابن بسام

ه راعي تلعات العلم، وجامع أشتات النثر والنظم، رأس املؤلفني يف زمانـه، واملصـنفني   كان يف وقت"
حبكم أقرانه، طلعت دواوينه يف املشارق واملغارب، طلوع النجم يف الغياهب، وتآليفه أشهر مواضع، 

  ".وأر مطالع، وأكثر من أن يستوفيها حد أو وصف، أو يويف حقوقها نظم أو رصف
  :يوقال الباخرز

هو جاحظ نيسابور، وزبدة األحقاب والدهور، مل تر العيون مثله، وال أنكـرت األعيـان فضـله،    "
  ".وكيف ينكر وهو املزن حيمد بكل لسان، وكيف يستر وهو الشمس ال ختفى بكل مكان

  :وقال الصفدي
  ".كان يلقب جباحظ زمانه، وتصانيفه األدبية كثرية إىل الغاية"

  :هة األلباوقال ابن األنباري يف نز
  ".وأما أبو منصور عبد امللك بن حممد بن امساعيل الثعاليب فإنه كان أديبا فاضال، فصيحا بليغا"

  :وقال احلصري يف كتابه زهر اآلداب



وأبو منصور هذا يعيش إىل وقتنا هذا، وهو فريد دهره، وقريع عصره، ونسيج وحده، وله مصنفات "
  ".يف العلم واألدب، نشهد له بأعلى الرتب
  :وفيه يقول أبو الفتح علي بن حممد البسيت

  ما مثله حني تستقري البالد أخ* قليب رهني بنسابور عند أخٍ 
 له صحائف أخالق مهذبة *خسنتجا والعال والظرف تمن احل  

  :أشعارا منها" يتيمة الدهر"وقال ابن قالقس يطري كتابه 
  يد الوجودنظمت على جِ* كُتب القَر يضِ آليل 

  فضل اليتيمة يف العقود* فَضلُ اليتيمة بينها 
  :ومنها

  أبيات أفكار قدميةْ* أبيات أشعار اليتيمة 
  فلذاك مسيت اليتيمةْ* ماتوا وعاشت بعدهم 

  :للثعاليب" سحر البالغة"وكتب أبو يعقوب صاحب كتاب البالغة واللغة، يقرظ كتاب 
  ء قالدةً يف جيد دهركفجا" * سحرك"سحرت الناس يف تأليف 

  شواهد عند ما تعلو بقدرك* وكم لك من معان يف معان 
  فأنت اليوم حافظ أهل عصرك* وقيت نوائب الدنيا مجيعاً 

  :ورثاه احلاكم أبو سعيد عبد الرمحن بن حممد النيسابوري فقال
  أبرع يف اآلداب من ثعلبِ* كان أبو منصور الثعليب 

  لكنه أروغ من ثعلبِ* ه ليت الردى قدمين قبل
  كطعن الرمح بالثعلبِ] باملوت[ــــموت * يطعن من شاء من الناس بالـــ 

مث لعـل يف  . هذه طائفة من القول تدلك على مكانة الثعاليب عند املتقدمني، جنتزئ ا، ونقف عندها
  :اعراهذه الطُّرفة اليت جرت بينه وبني سهل بن املرزبان ما يعطيك صورة عن الثعاليب ش



إن من الشعراء من شلْشل، ومنهم من سلْسل، ومنهم من : قال يل سهل بن املرزبان يوما: قال الثعاليب
  :األعشى يف قوله: يريد مبن شلشل{قَلْقَل، ومنهم من بلْبل 

  شاوٍ مشلٌ شلولٌ شلْشلٌ شوِلُ* وقد أروح إىل احلانوت يتبعين 
  :لهمسلم بن الوليد يف قو: ومبن سلسل

  فأتى سليلُ سليلها مسلوال* سلَّت وسلَّت مث سلَّ سليلها 
  :املتنيب يف قوله: ومبن قلقل

  }قَالقل عيسٍ كلهن قَالقلُ* فقَلْقَلْت باهلم الذي قَلْقَل احلَشا 
  :أراد قول الشاعر{ إين أخاف أن أكون رابع الشعراء : فقال الثعاليب

  شاعر جيري وال يجرى معهف* الشعراء فاعلمن أربعة 
  وشاعر من حقه أن تسمعه* وشاعر من حقه أن ترفعه 
  }وشاعر من حقه أن تصفعه
  :مث إين قلت بعد ذلك حبني

  فانف البالبل باحتساء بالبِلِ* وإذا البالبل أفصحت بلغاا 
  :وليد، واملتنيبفكان ذا رابع فحول ثالثة هلم القدم الثابتة يف الشعر، نعين األعشى، ومسلم بن ال

وما دمنا قد عرضنا للثعاليب الشاعر فما أوالنا أن نذكر مجال خمتارة من شعره، قال رمحه اهللا، وكتب 
  :ا إىل األمري أيب الفضل امليكايل

  أبدا لغريك يف الورى مل تجمعِ* لك يف املفاخر معجزات مجة 
  صمعيشعر الوليد وحسن لفظ األ* حبران حبر يف البالغة شابه 

  خط بن مقلة ذو املقام األرفعِ* وترسل الصايب يزين علوه 
  كالوشي يف برد عليه موشعِ* كالنور أو كالسحر أو كالبدر أو 

  فاحلسن بني مصرعٍ ومرصعِ* وإذا تفَتق نور شعرك ناضراً 



  د مبدعِالبديع وأنت أجم] أفراس[ــــراس * أرجلت أفراس الكالم ورضت أفـــــ 
  تزري بآثار الربيع املُمرعِ* ونقشت يف مغىن الزمان بدائعاً 

  :ومنها يصف فرسا أهداه إليه
  قد أنعلوه بالرياح األربعِ* يا واهب الطَّرف اجلواد كأنما 

  يف وصف نائلك اللطيف املوقعِ* ال شيء أسرع منه إال خاطري 
  مي األملعيجلالل مهديه الكر* ولو أين أنصفت يف إكرامه 
  وجعلت وربطه سواد األدمعِ* أقضمته حب الفؤاد حلبه 

  برد الشباب جلُلِّه والبرقُعِ* وخلعت مث قطعت غري مضيعٍ 
  :ومن غزلياته الرقيقة

  أضم إىل قليب جناح مهيضِ* سقطت حلني يف الفراش لزمته 
  أُدلِّس منكم عاشقا مبريضِ* وما مرض يب غري حبي وإمنا 

  :لنفسه -يريد الثعاليب-أنشدين والدي قال أنشدين : الباخرزيوقال 
  وجتاوزن يب مدى التقوميِ* عركَتنِي األيام عرك األدمي 
  عن هالل يرنو مبقلة رميِ* وغَضضن اللحاظ مني إال 
  ثَغره برء كل جسم سقيمِ* حلظه سقْم كل قلبٍ صحيح 

  :وله أيضا فيما يتصل باخلَمريات
  ووس حسنا والليل لون الغداف* لة هلا جة الطَّا هذه لي

  حظا من السرور الشايف] وسارقناه[ـناه * رقد الدهر فانتبهنا وسارقْـــــ 
 صافلٍّ موخ دامٍ صافموايف* مب عدوس وحبيبٍ واف  

  :وكتب إىل أيب نصر سهل بن املرزبان حياجيه
  نا األمري نصرندمي موال* حاجيت مشس العلم يف ذا العصر 



  يف كل دارٍ وبكل قُطر* ما حاجة ألهل كلِّ مصر 
  ليست ترى إال بعيد العصر

  :فكتب إليه جوابه
  وحظه يف العلم غري نزرِ* يا حبر آداب بغري جزرِ 

  أن الذي عنيت دهن البزرِ* حزرت ما قلت وكان حزري 
  يعصره ذو قوة وأزرِ

  :مولده ووفاته
ين حتدثوا عن الثعاليب خالف يف ميالده، بل تكاد ترى هلم كلمة جممعا عليها بـأن أبـا   ليس بني الذ

منصور ولد سنة مخسني وثالث مائة، ومل يشر للخالف يف سنة وفاته غري الصفدي يف كتابه الـوايف  
وعلى " سنة ثالثني وأربع مائة، وقيل سنة تسع وعشرين -يريد الثعاليب-وتويف : "بالوفيات حيث قال

الرأيني فقد قضى الثعاليب حنبه يف الثمانني من عمره تاركا ما يريب على الثمانني مؤلفا يعمر ا ضعف 
هذا العمر، وقد تنقضي أعمار كثرية دون أن تبلغ يف هذا شأوه، غري أنه عاش مع هـذه البسـطة يف   

  :ه اهللالعلم والتواليف مهضوما، شبه مضيق يشكو مع العوز جورا وظلما، قال رمح
  لنار القلب مين كاألثايف* ثالث قد منيت ن أضحت 
  من األيام شاب له غُدايف* ديون أنقضت ظهري وجور 
  ملن يمىن بفقدان الكفاف* ومقدار الكفاف وأي عيش 

وكأين به وقد أنقض اهلم ظهره يتناوب عليه الليل والنهار مبا يكره يسلمه هذا لذاك عاهدا إليه بإيذائه 
  :يقول حني

  والصبح أكرهه ففيه نوائب* الليل أسهره فهمي راتب 
 سهرفكأن ذاك به لطريف م *وكأن هذا فيه سيف قاضب  



أو لعل هذا وذاك شكوى ساعة ونفثة يراعة فقد عرفنا عن الثعاليب أنه نشأ يف جوار األمري أيب الفضل 
صداقة ومودة كشف لك عـن بعضـها    امليكايل ويف ظل الوزير سهل بن املرزبان تربط بينهم مجيعا

  .شعره إليهما كما عرفنا حمله من خوارزم شاه ووزيره أيب عبد اهللا احلمدوين
  :كتبه

وحنن نذكر لك فيما يلي كتبه كتابا كتابا، معتمدين يف هذا النقل على الصفدي، فقد انفرد من بـني  
ثعاليب بعد ما ذكره الصفدي شـيء  املراجع مجيعها بذكر هذه اجلملة الوفرية وأكثر الظن أنه ليس لل

آخر، هذا على ما يف الصفدي من اضطراب يف األمساء اضطررنا معه ملعارضة ما فيه بأصول أخـرى،  
مث الرجوع إىل الفهارس اليت ألقت يف روعنا شيئا من الظن، بأن من بني هذه الكتب ما ليس للثعاليب، 

وقد يتسع غـري هـذا   . قمنا به من حترير سريعكما أن منها املشترك يف اسم واحد، على الرغم مما 
  :املوضع هلذا التحرير كامال فيقطع الشك باليقني ويتضح املُشكل من أمرها ويبني، وها هي ذي

  .كتاب أجناس التنجيس
  .أحسن ما مسعت=أحاسن احملاسن

  .كتاب األحاسن من بدائع البلغاء
  :كتاب أحسن ما مسعت

  .كتاب األدب مما للناس فيه من أرب
  .كتاب إعجاز اإلجياز

  .غرر أخبار ملوك فارس
  .برد األكباد يف األعداد=كتاب األعداد

  .كتاب أفراد املعاين
  .كتاب االقتباس

  .كتاب األمثال والتشبيهات



  .كتاب أنس الشعراء
  .كتاب األنيس يف غزل التجنيس

  .كتاب جة املشتاق
  .كتاب التجنيس

  .كتاب حتفة الوزراء
  .يحكتاب التحسني والتقب

  .كتاب ترمجة الكاتب يف آداب الصاحب
  .كتاب التفاحة

  .كتاب تفضل املقتدرين وتنصل املعتذرين
  .كتاب التمثيل واحملاضرة يف احلكم واملناظرة

  .كتاب الثلج واملطر
  .كتاب مثار القلوب يف املضاف واملنسوب
  .كتاب اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن

  .كتاب حجة العقل
  .نجكتاب حشو اللوزي
  .كتاب حلي العقد

  .كتاب خاص اخلاص
  .كتاب خصائص الفضائل
  .كتاب اخلولة وشاهيات

  .ديوان أشعاره
  .كتاب سجع املنثور



  .كتاب سحر البالغة وسر الرباعة
  .كتاب سحر البيان

  .كتاب سر األدب يف جماري كالم العرب
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  قدمة الطبعة األوىلم

قبل عام أو يزيد قليال، كنا كنا مبنأى عن التفكري يف إخراج هذا الكتاب، وكانت لنا فكرة يف ختـري  
واحد من كثري غريه، غري أننا ما لبثنا أن غمرنا شعور جديد، أماله علينا روح جديـد إلخراجـه،   

  .ففعلنا
حث عن أمساء ملسميات جديدة، ووجدنا الشـعور  رأينا ضة جممع اللغة العربية والناس حوله، إىل الب

باحلاجة إىل إعداد املعاجم على حنو جديد، يدفع وزارة املعارف إىل أن تنوط جبماعة من أعالم اللغـة  



واألدب وضع معجم جديد، وقد أخذت هذه اجلماعة يف عملها مث تواله امع عنها فيما بعد، ورأينا 
  .ي بدأ فيه الناس، فاجتهنا إليهجزء متمم للذ" فقه اللغة"أن كتاب 

وقد تكون خري صورة أخرجت للناس من هذا الكتاب هي النسخة الشامية، وجتيء بعدها النسـخة  
األوربية، غري أن األوىل نقصت جزءا من الكتاب استبعده الناشر،ألن فيه ألفاظا تناولت وصف أشياء 

، ويعوزها معـه كـثري مـن    "ر العربيةس"رأى من احلياء أال يذكرها، وجاءت الثانية تنقص كتاب 
أما غري هاتني من النسخ فال نغمط ناشريها حقهم إذا قلنا أن مانعا ما حال بينهم . التصويب والتحرير

وقد جعلنا بعـض هـذه األصـول    .وبني اإلنتفاع باألصول املخطوطة احملفوظة بدار الكتب املصرية
ير الكتاب وتصويبه، مشـريين يف حاشـيته إىل   املخطوطة مع كتب اللغة على تنوعها، عدتنا يف حتر

وندع للقارئ احلكم على ما بذلنا من حهد يف حتريـر ألفـاظ   . اختالف النسخ وموضع اخلطأ فيها
اضطربت فيها األصول مجيعا، حىت اخلطية، فحملنا يف تصويبها جهد احلدس واحلَزر، خنـرج مـن   

قني، بعد جهد جهيد، ووقت طويـل حـىت   احتمال إىل احتمال، ومن ظن إىل ظن حىت نقع على الي
  .جاءت هذه النسخة أقوم النسخ وأوفاها

وال ننسى قبل أن خنتم كلمتنا هذه أن نذكر بالشكر جهد مطبعة املرحوم السيد مصطفى الباين احلليب 
  .وأوالده وما توليه املؤلفني من عناية وتشجيع هي جديرة معهما بالثناء اجلميل

  .}1938يونية سنة  16املوافق  1357ثاين سنة ربيع ال 17{القاهرة يف 
  مقدمة الطبعة الثانية

وهذا الكتاب الذي نقدم طبعته الثانية مبطبعة شركة املرحوم السيد مصطفى البـاين احللـيب وأوالده   
بالقاهرة هو يف رأينا الكتاب الذي يتقدم كتب الثعاليب يف قيمتها وأثرها، وحسن اإلنتفـاع ـا، يف   

  .ويلة منذ حياة املؤلف حىت اليوم، أما الكتاب األول فهو يتيمة الدهراألجيال الط



يف " فقه اللغة"أول من استعمل عبارة ) هـ390ت (ولعل أبا احلن أمحد بن فارس القزويين اللغوي 
: العربية، إذ يقول يف مقدمة كتابه الذي ألَّفه برسم خزانة الوزير إمساعيل بن عباد صاحب ابن العميد

  ".كتاب الصحايب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمهاهذا ال"
" فقه اللغة: "مث ألَّف بعده بقليل معاصره أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب كتابا أمساه

  .وهو هذا الكتاب الذي نقدم طبعته الثانية ذه الكلمة إىل مجهرة علماء العربية وأدبائها
علـى  " فقـه اللغـة  "من املؤلفني التأليف يف اللغة، واشتراكهما يف إطالق عبارة  ومع أن غرض كل

موضوع الكتابني فإننا نرى اختالفا واضحا بني مادتيهما، فكتاب الصحايب يشمل مباحـث خمتلفـة   
. أتوقيف أم إصالح؟ ومثل القول يف إعجاز القـرآن : بعضها نظري مثل باب القول على لغة العرب

مثل باب القول على اخلط العريب وأول من كتببه ومثل علم العربية وعلم العـروض   وبعضها تارخيي
قبل أيب األسود واخلليل بن أمحد وبعضها يف اخلصائص العامة للغة مثل القول يف أن لغة العرب أفضل 
اللغات وأوسعها، وبعضها يف اللهجات، وبعضها يف النحو على مـذهب الكـوفيني، وبعضـها يف    

بعضها يف البالغة مثل معاين الكالم وأقسامه، واملعاين اليت حيتملها لفظ اخلرب، والفرق بني التصريف، و
الستفهام واالستخبار واحلقيقة وااز، وبعضها يف أصول اللغة أو النحو مثل القبائل اليت نزل القـرآن  

  .اخل......بعضبلغتها، والقول يف مأخذ اللغة، وهل للغة العرب قياس، وهليشتق بعض الكالم من 
عند ابن فارس يتناول مجيع املباحث اليت متت إىل اللغة بسبب، سواء " فقه اللغة"ويكاد يكون مفهوم 

  .أكان ذلك يف أصوهلا أم يف فروعها أم يف تارخيها
أليب منصـور  " فقه اللغة"بعيدة عن مادة كتاب " الصحايب"وهذه املباحث اليت اشتمل عليها كتاب 

هذا الكتاب إمنا هو معجم من املعاجم اللغوية، رتبت فيه املادة ترتيبا معنويـا، ال علـى   الثعاليب، ألن 
ترتيب حروف اهلجاء، وفائدته ملن يعرف معىن من املعاين ويطلب فيه اللفظ الدال عليـه، خبـالف   

  .معاجم األلفاظ اليت يراد منها البحث عن معاين األلفاظ اليت يريد الباحث تفسريها



أليب عبيد القاسم بن سالم، " الغريب املصنف"اليب يف فقه اللغة ميت بصلة قوية إىل كتاب وصنيع الثع
كما يعد ممهدا لتأليف كتاب املخصص إلبن سيده، أكرب املعاجم املرتبة على املوضـوعات يف اللغـة   

  .العربية
، فـإن  "سر العربية" :والذي يشبه من تآليف الثعاليب كتاب الصحايب إلبن فارس، كتاب له آخر إمسه

من سـنن  "كثريا من موضوعاته مشترك بني الكتابني، وهو يكرر هذه العبارة يف صدر كل موضوع 
  ".الصحايب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها: ، وهو احتذاء لقول ابن فارس"اخل.....العرب

الناسخني والوراقني قـدميا   كتابا آخر، ولكن" سر العربية"كتابا، و" فقه اللغة"وكتب الطبقات جتعل 
فقه اللغـة  "وأصحاب املطابع حديثا مجعوا الكتابني معا بني دفتني وأطلقوا عليهما ترمجة واحدة هي 

على أن بعض الناشرين احملدثني طبعوا كتاب فقه اللغة مستقال عن صنوه تبعـا لـبعض   " وسر العربية
  .النسخ املخطوطة اليت فرقت بينهما

وهـو مـا يسـمونه    " فقه اللغة"املستشرقني خيالفون الشرقيني يف مدلول لفظ ولكن علماء الغرب 
philology  ا وتطورها، والعوامل اليتفيقتصرونه على املباحث التارخيية اليت تبني أصل اللغة ونشأ

وهو عندهم علم نظري خالص وليس علما تطبيقيا كالنحو الذي يبحث . أدت إىل ارتقائها ووضها
  .اليت ينبغي أن يؤسس عليها الكالميف القواعد 

وتاليف املعاجم اللغوية على اختالف أنواعها يراد به غاية تطبيقية كـالنحو والصـرف والعـروض    
والبالغة والنقد، فليست كل هذه األنواع عند املستشرقني من    فقه اللغة، وعلى ذلك ال يعـدون  

لك أكثر مادة الصحايب إلبن فارس، ومجيع مادة سر كتاب الثعاليب من فقه اللغة باملعىن احلديث، وكذ
  .العربية للثعاليب

، " فقه اللغة"إلبن جىن فهو جمموعة خمتلفة من مباحث نظرية تدخل يف ميدان " اخلصائص"أما كتاب 
  .ومن مباحث أخرى صرفية وحنوية ولغوية وعروضية سيقت رد التمثيل



للغة عند الشرقيني واملستشرقني إىل حماضرة مفيدة لألستاذ وقد رجعنا يف هذه التفرقة بني معنيي فقه ا
، 1944الذي كان يدرس مادة فقه اللغة بكلية اآلداب جبامهة القاهرة سنة " بول كراوس"املستشرق 

  .وقد خلص الطالب كالم أستاذهم وكتبوه عنه
امعة تعميما للفائدة، بنصه الذي كتبه عنه تالميذه يف اجل" بول كراوس"وقد آثرنا إيراد كالم األستاذ 
خاليا من الغموض، فقد استعمله القدماء يف " فقه اللغة"ليس اصطالح : وتنبيها على فضل صاحبه قال

: ، فإبن فارس يسمي كتابـه "PHILOLOGY"غري ما نقصد حنن اآلن إليه، ويسمى يف الغرب 
هل اللغة توقيفيـة أو  : ة، مثلقاصدا إىل املسائل الفكرية والكالمية والفلسفي" الصحايب يف فقه اللغة"

اصطالحية؟ وما العالقة بني اإلسم واملسمى؟ ويبحث يف إعجاز القرآن، ويف فصـاحة قـريش، ويف   
ويشبهه يف ذلك . شروط الفصاحة، والفرق بني الشعر والنثر، وكل ذلك مشوب مبباحث يف البالغة

  .كتاب اخلصائص إلبن جىن
تب املادة اللغوية، أي جيمع األلفاظ اليت تسـتعمل يف موضـوع   للثعاليب فهو ير" فقه اللغة"أما كتاب 

لعبد الرمحن بـن عيسـى   " األلفاظ الكتابية"أو كتاب " ذيب األلفاظ"واحد فهو من نوع كتاب 
اهلمذاين، أو هو من نوع الكتب اليت من شأا أن تمد الكاتب بعبارات بليغة يستعملها يف إنشـائه،  

  .ن املؤلفات عملية تطبيقية صرفة، وليس فيها شيء من فقه اللغةفقيمته وقيمة أشباهه م
ليس إال كنايـة  " فقه اللغة"اصطالحا، يف البحث عن أصل اللغة، ولعل تسميته " فقه اللغة"يستعمل 

مؤقتة عما يسمى تاريخ اللغة العربية، ألن ما نقصد إليه قبل كل شيء إمنا هو الكشف عن نشأة اللغة 
  .والعوامل اليت أدت إىل وضها وارتقائها العربية وتطورها،

لقد نكون كافرين بالنعمة إن أنكرنا خدمة القدماء للغة كانت ميزة اخلليل وسيبويه أن حصروا اللغة 
العربية، ووصفوها وصفا دقيقا ولكنهم أسسوها على قواعد، أما من تبعهم من اللغويني كابن جـىن  

  .يدوالزخمشري فقد مشوا على آثارهم دون جد



والواقع أن اللغة العربية تدرس حىت اليوم على تلك القواعد اليت اجتهد القدماء يف ترتيبها وتنظيمهـا  
من غـري أن  ) يريد اخلالف بني مذاهب النحويني(وحصروها وأضافوا إليها من املناقشات املدرسية 

وف أن اخلليل وسيبويه خذ مثال علم األصوات، فاملعر. نستفيد من املباحث اللغوية يف العصر احلديث
استفادا من معلومات معينة أخذاها وأخذا أيضا من الفالسفة يف خمارج احلروف، لكن إىل اليوم تدرس 
هذه املادة على تلك القواعد اليت ال تطابق أحيانا اللغة العربية، على حني أن العلم احلديث يدعو إىل 

  .ىل انقالب كامل يف هذا املوضوعالتجديد وخصوصا منذ نشأ علم األصوات، الذي يدعو إ
وكذلك علم العروض مثال الذي أنشأه اخلليل وسار عليه كل من جاء بعده تقريبا من غري أن يبسطوا 
قواعده أو يبنوه على أسس أخرى، فما أحقنا اليوم أن ندرسه على أسس غري خليلية تكون أقرب من 

  .األسس اليت بناه عليها اخلليل
يس القاموس مثال حيتاج إىل ترتيب ونظام للمعاين املختلفة للمادة حبسب تطورهـا  واملعاجم اللغوية أل

التارخيي؟ هل جند فيه شيئا ملا نسميه اإلشتقاق؟ هل جند فيه شيئا من القابالت واملقارنات باللغـات  
  .األخرى؟ حنن نقلد وحناكي القدماء

  ".اللغة فقه"وهناك فروق أساسية بني النحو وما يفهم اآلن من اصطالح 
فالنحو من شأنه أن يسجل ما هو صحيح أو غري صحيح يف اللغة، ما هو جائز وما هو غري جائز،  -1

جيب أن يتلوه اإلسم منصـوبا، فـإن   " إنَّ"مثال احلرف . فيبين اللغة على قواعد تساعد على تعلمها
أمـا  . يعلمنا الصحيحاستعملته بعده مرفوعا أو جمرورا فهذا خطأ، فالنحو علم تطبيقي قبل كل شيء 

فهو علم نظري حبت ال يبحث يف اللغة من حيث الصحة أو عدمها، بل يشـرح أطـوار   " فقه اللغة"
إذاً فميدان فقه اللغة أوسع من ميدان البحث النحوي إذ كان النحو ال يقنـع إال مبـا   . احلياة اللغوية

  .اصطُلح عليه بالصحيح
قوانني اللغة لعلها غري قواعد النحو وقوانينه، فقواعد النحو هلا جيتهد يف تدوين قواعد و" فقه اللغة" -2

فيجتهد أن يكشف قوانني نظرية هي أمشل وأعم، كما أنه " فقه اللغة"قيمتها العملية أو التعليمية، أما 



جيتهد يف تدوين ما هو القاعدة اللغوية، وإىل أي حد ميكن تطبيقها، ويفسر األسباب اليت دعت اللغة 
يار صيغة من الصيغ أو بنية أو تركيب دون غريه، وما العوامل اليت تدعو اللغة إىل اتباع مـا  إىل اخت

  نسميه قواعد؟
يرى مثال أن مجع التكسري يستعمل معه الفعل مؤنثا، فال يكتفي ذا اإلثبات بل يفسر لنا ملاذا كـان  

ن القاف يف مثل قال فلماذا كـان  واللغة املصرية تبدل مهزة م. هذا؟ وما القواعد النفسية اليت اقتضته
  .ذلك؟ إذاً فالنحو يقتصر على القاعدة اللغوية أما فقه اللغة فيعلل

وفرق آخر هو أن النحو يقتصر يف عمله على لغة واحدة أما فقه اللغة فهو يقابل ويقارن لغة بلغة  -3
اللغة اليت نبحث ال من حيث قرابة اللغات بعضها من بعضفحسب بل من حيث إنه يعلمنا أن قواعد 

عنها يوجد مثلها يف لغات أخرى ومجيع اللغات ختضع لقوانني ميكن االستفادة منها يف اللغـة الـيت   
ندرسها فإذا كشفنا أن فروقا صرفية يف اللهجات العربية ووجدنا مثلها يف بعض اللغـات األخـرى   

  .أعم فلعلنا نستطيع أن نستنبط قواعد تتجاوز حدود اللغة الواحدة إىل قواعد
وفرق آخر لعله أهم من هذه الفروق كلها هو أن النحو يعترب املادة اللغوية ثابتة غـري مـتغرية،    -4

ويدعي أن القواعد اليت يف اللغة جيب الرجوع إليها يف كل زمان، أما فقه اللغـة فيعـرِض للّغـات    
فهناك اللغة البدوية .  دعوىاألخرى، ويرى أن اللغة يف تغري دائم وأن ما يقوله النحو يف ذلك ليس إال

قبل اإلسالم، وهاك الفروق الواضحة بني شعر جاهلي وشعر عباسي وبني املعاين اليت أتى ا القـرآن  
ومل تكن معروفة للجاهليني، والنثر احلديث يغاير النثر القدمي، وقد نشـأت مصـطلحات للفقهـاء    

للثقافات األجنبية وللترمجة أثر يف توسيع نطاق واملتكلمني واللغويني وأهل التدين والتصوف وغريهم، ف
ويظهر هذا يف تركيب اجلمل أيضـا، وقـد حـاول    . اللغة وتعبريها عن معان ال قبلَ للغة العربية ا

املترمجون يف العصر العباسي حماكاة األسلوب اليوناين، كحنني بن إسحاق، فنجحوا يف هـذا حـىت   
ونرى هذا اليوم فإن كل سطر نقرؤه يف الكتب احلديثـة  . لعلميةصارت اللغة العربية تتسع للثقافات ا



واللغة اليونانية لغة حتليلية من . شاهد على قدرة اللغة العربية على حتمل االصطالحات احلديثة األجنبية
  .مزاياها أا ترتب املعاين ترتيبا منطقيا وترتب اجلملة وأجزاءها على حسب املعاين

  .غري طبقا للعوامل االجتماعية وطبقا للتأثريات األجنبية اليت تأيت من اخلارجإذاً فاللغة يف تطور وت
وهذا يف اللغة الكتابية اليت حتفظ وتوضع هلا قواعد يظن أا ثابتة، فكيف بلغة احلديث اليت يتناقلـها  

وال شك أن تغري اللغة وتطورها يطابق التغريات اليت ترى على سـائر مظـاهر النشـاط    . اجلمهور
جتماعي، والفن أو العلم الذي يدرس تغيريات هذه املظاهر هو التاريخ،  فكما أننا نبحـث عـن   اال

  ".التطورات السياسية والدينية، كذلك احلال يف اللغة، فتاريخ اللغة يشمل حياا يف مجيع مظاهرها
  .عند القدماء واحملدثني" فقه اللغة"إىل هنا ينتهي كالم األستاذ يف شرح معىن 

أن تكون هذه الطبعة أكثر حتقيقا وتنقيحا من سابقتها واهللا نسأل أن يسدد خطانا يف خدمـة  نرجو 
  .العربية بنشر كنوزها وإشاعة حماسنها بني أبنائها

  مصطفى السقا       إبراهيم األبياري        عبد احلفيظ شليب
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  مة املؤلفمقد
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هذه رسالة جعلها أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب النيسابوري رمحه اهللا، مقدمـة  
على فقه اللغة وسر العربية، الذي ألَّفه لس األمري السيد أيب الفضل عبيد اهللا بن أمحد امليكايل، عفـا  

  .اهللا عنه
  :قال

 أحب رسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم، ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، من أحب اهللا تعاىل
  ا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحـب العربية اليت العرب أحب ومن أحب

تـاه  العربية عين ا، وثابر عليها، وصرف مهَّته إليها، ومن هداه اهللا لإلسالم وشرح صدره لإلميان وآ



حسن سريرة فيه، اعتقد أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم خري الرسل، واإلسالم خري امللل، والعرب خري 
إذ هي أداة العلم ومفتـاح  ، واإلقبال على تفهمها من الديانةاألمم، والعربية خري اللغات واأللسنة، 

الحتواء على املروءة وسائر مث هي إلحراز الفضائل، وا التفقه يف الدين وسبب إصالح املعاش واملعاد،
ولو مل يكن يف اإلحاطة خبصائصها والوقوف على جماريها . أنواع املناقب، كالينبوع للماء والزند للنار

ومصارفها والتبحر يف جالئها ودقائقها، إال قوة اليقني يف معرفة إعجاز القرآن، وزيادة البصـرية يف  
 فيهما أثره، ويطيب يف الدارين مثـره،  إثبات النبوة، لبيت هي عمدة اإلميان، لكفى نسحما فضال ي

  .فكيف وأيسر ما خصها اهللا عز وجلَّ به من ضروب املمادح يكلُّ أقالم الكتبة ويتعب أنامل احلسبة
ولما شرفها اهللا تعاىل عز امسه وعظَّمها، ورفع خطرها وكرمها، وأوحى ا إىل خري خلقه، وجعـل  

لى وحيه، وخلفائه يف أرضه، وأراد بقضائها ودوامها حىت تكون يف هذه العاجلة خليـار  لسانَ أمينه ع
عباده، ويف تلك اآلجلة لساكين جنانه ودار ثوابه، قيض هلا حفظة وخزنة من خواصه من خيار الناس 

اتر وأعيان الفضل وأجنم األرض، تركوا يف خدمتها الشهوات وجابوا الفلوات ونادموا القتنائها الـدف 
وسامروا القماطر واحملابر، وكدوا يف حصر لغاا طباعهم، وأشهروا يف تقييـد شـواردها أجفـام    
وأجالوا يف نظم قالئدها أفكارهم، وأنفقوا على ختليد كتبها أعمارهم، فعظمت الفائـدة وعمـت   

عرض هلا ما يشـبه  املصلحة وتوفّرت العائدة، وكلما بدأت معارفها تتنكَّر أو كادت معاملها تتستر أو 
الفترة رد اهللا تعاىل هلا الكرة فأهب رحيها ونفق سوقها بفرد من أفراد الدهر أديب ذي صدر رحيـب  
وقرحية ثاقبة ودراية صائبة ونفس سامية ةمهَّة عالية، حيب األدب ويتعصب للعربية، فيجمـع مشلـها   

ويستثري احملاسن الكامنة يف صدور املتحلني ـا   ويكرم أهلها وحيرك اخلواطر الساكنة إلعادة رونقها
ويستدعي التأليفات البارعة يف جتديد ما عفا من رسوم طرائفها ولطائفها مثل األمري السيد األوحد أيب 

  الفضل عبيد اهللا بن أمحد امليكايل أدام اهللا تعاىل جته، وأين مثله وأصله أصله، وفضله فضله؟
  إن الزمان مبثله لَبخيلُ* ه هيهات ال يأيت الزمان مبثل



وما عسيت أن أقول فيمن مجع أطراف احملاسن، ونظم أشتات الفضائل، وأخذ برقاب احملامد واستوىل 
على غايات املناقب، فإن ذُكر كَرم املنصب وشرف املُنتسب كانت شجرته امليكالية يف قـرار اـد   

الصورة الذي هو أول السعادة وعنـوان  والعالء أصلها ثابت وفرعها يف السماء، وإن و سنح فص
اخلري ومسة السيادة كان يف وجهه املقبول الصبيح ما يستنطق اللسان بالتسبيح ال سيما إذا ترقرق ماء 
البشر يف غرته وتفتق نور الشرف من أسرته، وإن مدح حسن اخلُلُقِ فله أخالق خلقْن مـن الكـرم   

شت ميطعمه ولو استعارها الزمان ملا جار على احملض وش ذُبا البحر لع زِجد فلو مام منها بارقة ا
 كرالف تعحل، وإن نة ضربنا به املثل ومتثلنا مهَّته على هامة زعد اهلمحديث ب كمه، وإن أُجرِيح حر

واكب السداد، ومرآة تريه ودائع العميق والرأي الزنيق فله منهما فلك حييط جبوامع الصواب ويدور بك
  :القلوب وتكشف عن أسرار الغيوب، وإن حدثَ عن التواضع كان أوىل بقول البحتري ممن قال فيه

  فشأناك اخنفاض وارتفاع* دنوت تواضعا وعلوت مجدا 
  ويدنو الضوء منها والشعاع* كذاك الشمس تبعد أن تسامى 

 وخصال اد فقد قسم اهللا تعاىل له منها ما يبـاري الشـمس   وأما سائر أدوات الفضل وآالت اخلري
ظَهورا وجياري القَطر وفورا، وأما فنون اآلداب فهو ابن بجدتها وأخو مجلتها وأبو عذرا ومالـك  
أزِمتها، وكأمنا يوحى إليه يف االستنار مبحاسنها والتفرد ببدائعها، وهللا هو إذا غَـرس الـدر يف أرض   

رطاس وطرز بالظالم رداء النهار وألقت حبار خواطره جواهر البالغة على أنامله فهناك احلسن برمته الق
واإلحسان بكليته وله مرياث الترسل بأمجعه إذ قد انتهت إليه اليوم بالغة البلغاء فما تظلُّ اخلضراء وال 

يفا منه ملناا فلو كنت بالنجوم مصـدقا  تقلُّ الغرباء يف زمننا هذا أجرى منه يف ميداا  وأحسن تصر
ر عليه معظم مهَّته ووقف يف طاعته عند أقصى طاقته، ومن أراد : لقلتطارد يف تدبريه وقَصق عقد تأن

ويرى صوب العقل ودوب الظّرف ونتيجـة الفضـل،   .أن يسمع سر النظم وسحر النثر ورقية الدهر
جمده وأمثره عايل فكره من ملَحٍ متتزج بأجزاء النفوس لنفاستها وتشـرب  فليستنشد ما أسفر عنه طبع 

  :بالقلوب لسالستها



  ق هزت هلا الغانيات القدودا* قَواف إذا ما رواها املَشو 
  وأضحى لبيد لديها بليدا* كَسون عبيدا ثياب العبيد 

دين باالقتباس من نوره واالغتراف من حبره وأيم اهللا ما من يوم أسعفين فيه الزمان مبواجهة وجهه وأسع
فشاهدت مثار اد والسؤدد تنتثر من مشائله ورأيت فضائل أفراد الدهر عياال على فضـائله وقـرأت   
نسخة الكرم والفضل من أحلاظه وانتبهت فرائد الفوائد من ألفاظه إال تذكرت ما أنشـدنيه أدام اهللا  

  :تأييده لعلي بن الرومي
  تلك الفضائل يف حلم وال عصب* ئب صنع اهللا ما نبتت لوال عجا

  :وأنشدت فيما بيين وبني نفسي ورددت قول الطائي
  على ما فيك من كرم الطِّباعِ* فلو صورت نفسك مل تزدها 

  :وثنيت بقول كُشاجم
  عيبٍ يوقِّيه من العنيِ* ما كان أحوج ذا الكمال إىل 

  :وثلَّثت بقول املتنيب
  فإنَّ املسك بعض دمِ الغزالِ* قِ األنام وأنت منهم فإن تفُ

ورثه اهللا أعمارها كمـا ورثـه يف    -مثَّ استعرت فيه لسان أيب إسحاق الصايب حيث قال للصاحب 
  :البالغة أقدارمها

  يعوذُ العبد به املَوىل* اهللا حسيب فيك من كلِّ ما 
 رفُلُ يف نعمةزل تا من* وال ت غريك األوىل أنت  

وما أنس ال أنس أيامي عنده بفريوزأباد إحدى قراه برستاق جوين سقاها اهللا ما يحكـي أخـالق   
صاحبها من سبل القَطر فإنا كانت بطلعته البدرية وعشرته العطرية وآدابه العلوية وألفاظه اللؤلؤية مع 

د جمالسه املعمورة وحماسن أقواله وأفعاله الـيت  جالئل إنعامه املذكورة ودقائق إكرامه املشكورة وفوائ
أمنوذجات من اجلنة اليت وعد املتقون، فإذا تذكرتها يف تلك املرابع اليت هي مراتع . يعيا ا الواصفون



النواظر واملصانع اليت هي مطالع العيش الناضر، والبساتني اليت إذا أخذت بدائع زخارفهـا ونشـرت   
ا الديباج اخلُسرواين ونفي معها الوشي الصنعاينُّ، فلم تشبه إال بِشيمه وآثار طرائف مطارفها، طُوِي هل

  .قلمه وأزهار كَلمه تذكرت سحراً ونسيماً وخريا عميماً وارتياحاً مقيما وروحاً ورحياناً ونعيماً
وتوفَّرت على خدمته،  أين استغرقت أربعة أشهر هناك حبضرته،: وكثرياً ما أحكي لإلخوان واألصدقاء

فباهللا أقسم ميينا . والزمت يف أكثر أوقات الليل والنهار عايلَ جملسه، وتعطّرت عند ركوبه بغبار موكبه
قد كنت عنها غنيا وما كنت أوليها لو خفت حنثاً فيها، أين ما أنكرت طَرفا من أخالقه ومل أشـاهد  

غائبا أو سب حاضرا أو حرم سائال أو خيـب آمـال أو   إال جمداً وشرفاً من أحواله وما رأيته اغتاب 
أطاع سلطان الغضب واحلَرد أو تصلَّى بنار الضجر يف السفر أو بطَش بطْش املُتجبر وما وجدت املآثر 

  .إال ما يتعاطاه وال املآمث إال ما يتخطاه فعوذته باهللا، وكذلك اآلن من كلّ طَرف عائن وصدر خائن
ذا ولو أعارتين خطباء إياد ألسنتها وكتاب العراق أيديها يف وصف أياديه الـيت اتصـلت عنـدي    ه

فقلت يف ذكرها طالبـا  . كاتصال السعود وانتظمت لدي يف حالَيت حضوري وغيبيت كانتظام العقود
مائال يف جانـب   أمد اإلسهاب وكتبت يف شكرها ماداً أطناب اإلطناب لَما كنت بعد االجتهاد إال

وعلى هذا فقد . القُصور متأخراً عن الغرض املقصود فكيف وأنا قاصر سعي البالغة قصري باع الكتابة
صدئ فهمي مع بعد كان عن حضرته وتكدر ماء خاطري لتطاول العهد خبدمته وتكسر يف صدري 

ء العصر اللذين أوردت ملْحهـم  ما عجز عن اإلفصاح به لساين فكأن أبا القاسم الزعفراينّ أحد شعرا
  :قد عبر عن قليب بقوله" يتيمة الدهر"يف كتاب 

  ليس ينيب عن كُنه ما يف فؤادي* يل لسان كأنه يل معادي 
  قليب عرفت قدر ودادي] أنصف[ـــصف * حكَم اهللا يل عليه فلو أُنــــ 

طبعه ونظر لذوي الفضل بامتداد ظله وداوى  فإىل من مجل الزمان مبجده وشرف أهل اآلداب مبناسبة
أحواهلم بطب كرمه، أرغب يف أن جيعل أيامه املَسعودة أعظم األيام السالفة يمنا عليه، ودون األيـام  
املستقبلة فيما حيب وحيب أولياؤه له، وأن يدمي إمتاعه بظلّ النعمة ولباس العافية وفـراشِ السـالمة   



مصونا يف نفسه وأعزته، متمكنا مما يقتضيه عايل مهَّته، وأن يجمع لـه   ومركب الغبطة، ويطيل بقاءه
املد يف العمر إىل النفاذ يف األمر والفوز باملثوبة من اخلالق والشكر من املخلوقني، وجيمع آمالـه مـن   

  .الدنيا والدين
  :قوللما افتتحت له رساليت هذه فأ -أدام اهللا تأييد األمري السيد األوحد-وأعود 

إني ما عدلت مبؤلفايت هذه إىل هذه الغاية عن امسه ورمسه إخالال مبا يلزمين من حق سؤدده بل إجالال 
له عما ال أرضاه للمرور بسمعه وحلظه وحتاميا بعرضِ بضاعيت املزجاة على قوة نقده وذهابا بنفسـي  

سـك إىل أرض التـرك أو   عن أن أهدي للشمس ضوءا أو أن أزيد يف القمر نورا فأكون كجالب امل
  .العود إىل بالد اهلنود أو العنرب إىل البحر األخضر

نكَت من أقاويل أئمة األدب يف أسرار اللغـة وجوامعهـا    -آنسه اهللا-وقد كانت جتري يف جملسه 
نـاء  ولطائفها وخصائصها، مما مل يتنبهوا جلمع مشله ومل يتوصلوا إىل نظم عقده وإمنا اجتهت هلم يف أث

أدام اهللا -التأليفات وتضاعيف التصنيفات لُمع يسرية كالتوقيعات، وفقَر خفيفة كاإلشارات فيلَوح يل 
بالبحث عن أمثاهلا وحتصيل أخواا وتذييل ما يتصل ا وينخرط يف سلكها وكسر دفتر جامع  -دولته

أحوم حـول املدافعـة وأرعـى روض    وأنا ألوذ بأكناف احملاجزة و. عليها وإعطائها من النيقة حقها
املماطلة ال اونا بأمره الذي أراه كاملكتوبات وال أميزه عن املفروضات ولكن تفاديا مـن قصـور   
سهمي عن هدف إرادته واحنرافا عن الثقة بنفسي يف عمل ما يصلح خلدمته إىل أن اتفقت يل يف بعض 

ين مبسايرة ركابه ومواصلة السعدين بصـلة  األيام اليت هي أعياد دهري وأعيان عمري مواكبة القمر
جنابه يف متوجهه إىل فريوزآباد إحدى قراه من الشاميات ومنها إىل خدايداد عمرها اهللا بالدوام عمره، 

  :فلما
  وسالت بأعناق املطي األباطح* أخذنا بأطراف األحاديث بيننا 

تق نوافج األخبار واألشعار، أفضت بنا شجون وعدنا للعادة عند اإللتقاء يف جتاذب أهداب اآلداب، وف
احلديث إىل هذا الكتاب املذكور، وكونه شريف املوضوع أنيق املسموع إذا خرج مـن العـدم إىل   



حملـةً مـن    -أدام اهللا قُدرته-فأحلت يف تأليفه على بعض حاشيته من أهل األدب إذا أعاره . الوجود
دق اهللا قوله وال أعدم الدنيا مجاله وطَولَه كما أذاق العـدا  هدايته وأده بشعبة من عنايته، فقال يل ص

  :بأسه وصولَه
  .إنك إن أخذت فيه أجدت وأحسنت، وليس له إال أنت

-وعـاد  . مسعاً مسعا، ومل أستجِز ألمره دفعا، بل تقبلته باليدين ووضعته على الرأس والعني: فقلت له
لي إىل العاطل والغيث إىل الروض املاحل فأقام يل يف التأليف معامل إىل البلدة عود احلَ -أدام اهللا متكينه

أَقف عندها وأقفوا حدها وأهاب يب إىل ما اختذته قبلة أُصلِّي إليها وقاعدة أبين عليها مـن التمثيـل   
 وكنت إذ ذاك مقيم اجلسم شاخص العزم فاستأذنته. والتنزيل والتفصيل والترتيب والتقسيم والتقريب

. يف اخلروج إىل ضيعة يل متناهية االختالل بعيدة املزار فأمجع فيها بني اخللوة والتأليف وبني االستعمار
بتزويدي من مثار خزائن كتبه  -أعلى اهللا أمره-على كره منه لفرقيت وأمر  -أدام اهللا غبطته-فأذن يل 

كالدليل يعـني ذا السـفر بـالزاد     فكان. عمرها اهللا بطول عمره ما أستظهِر به على ما أنا بصدده
وحني مضيت لطييت وأملمت مبقصدي وجدت بركة حسن . والطبيب يتحف املريض بالدواء والغذاء

رأيه ويمن اعتزائي إىل خدمته قد سبقاين إليه وانتظراين به وحصلت مع البعد عن حضرته يف مطـرح  
وترِكْت واألدب والكتب أنتقي منها . لنجح القريبمن شعاع سعادته يبشر بالصنع اجلميل ويؤذن با

وأنتخب وأفَصل وأبوب وأقَسم وأرتب وأنتجع من األئمة مثل اخلليل واألصمعي وأيب عمرو الشيباين 
والكسائي والفراء وأيب زيد وأيب عبيدة وأيب عبيد وابن األعرايب والنضر بن مشيل وأبوي العباس وابن 

وية وابن خالَويه واخلارزجني واألزهري ومن سواهم من ظرفاء األدباء الذين مجعوا فصاحة دريد ونِفطَ
البلغاء إىل إتقان العلماء، ووعورة اللغة إىل سهولة البالغة كالصاحب أيب القاسم ومحزة بن احلسـن  

العزيز اجلُرجاين األصبهاين وأيب الفتح املراغي وأيب بكر اخلوارزمي والقاضي أيب احلسن علي بن عبد 
وأيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القَزويين، وأجتيب من أنوارهم، وأجتين من مثارهم، وأقتفي آثار 



قوم قد أقفرت منهم البقاع وأمجع يف التآليف بني أبكار األبواب واألوضاع، وعون اللغات واأللفاظ 
  :كما قال أبو متّام

  ولكن القوافي عونُ] افتضت[ـــتضت * أما املعاين فهي أبكار إذا افــــ 
مث اعترضتين أسباب وعرضت يل أحوال أدت إىل إطالة عناقِ الغيبة عن تلك احلضرة املسعودة واملُقام 
حتت جناحِ الضرورة من الضيعة املذكورة بِمدرجة من النوائب تصكُّين فيها سفاتج األحزان وترسل 

  :اظاً من نار القُفْص الذين طَغوا يف البالد فأكثروا فيها الفسادعلي شو
    األسد نأْرٍ معلى ز اروال قَر  

إال أن ذكر األمري السيد األوحد أدام اهللا تأييده كان هجريي يف تلك األحوال، واالستظهار بتمييـز  
إيلَّ يدها إال وقد قبضتها عني سعادته،  االغتزاء إىل خدمته شعاري يف تلك األهوال، فلم تبسط النكبة

وكانت كتبه الكرمية الواردة علي تكتب يل أمانا من . ومل متتد يب أيام احملنة إال وقد قصرا عين بركته
دهري ودي اهلدوء إىل قليب، وإن كانت تسحر عقلي، وتثْقلُ باملنن ظهري، إىل أن وافق ما تفضل 

مة، وحلِّ العقدة وتيسري املسري ورفع عوائق التعسري، اشتمال النظام على ما دبرته اهللا به من كشف الغ
من تأليف الكتاب بامسه، وملشارفة الفراغ من تشييد ما أسسته برمسه، راجيا أن يعبِره نظَر التهذيب، 

  .ويأمر بإجالة قلم اإلصالح فيه وإحلاق ما يرقع خرقه وجيرب كسره حبواشيه
ودت رواق العز واليمن من حضرته، وراجعت روح احلياة ونسيم العيش خبدمته، وجاوزت حبر وملا عا

الشرف واألدب من عايل جملسه، أدام اهللا أس الفضل به، فتح يل إقبالهُ رِتاج التخيري، وأزهر يل قربـه  
على مهل وروية، وضمنتها من  سراج التبصر يف استتمام الكتاب وتقرير األبواب، فبلغت ا الثالثني

  :وهذا ثَبت األبواب. الفصول ما يناهز ست مئة فصل
  .يف الكلِّيات، وفيه أربعة عشر فصال: الباب األول
  .يف التنزيل والتمثيل، وفيه مخسة فصول: الباب الثاين

  .ثة فصوليف األشياء ختتلف أمساؤها وأوصافها باختالف أحواهلا، وفيه ثال: الباب الثالث



  .يف أوائل األشياء وأواخرها، وفيه ثالثة فصول: الباب الرابع
  .يف صغار األشياء وكبارها وعظامها وضخامها، وفيه عشرة فصول: الباب اخلامس
  .يف الطول والقصر، وفيه أربعة فصول: الباب السادس
  .يف اليبس واللني والرطوبة، وفيه أربعة فصول: الباب السابع

  .يف الشدة والشديد من األشياء، وفيه أربعة فصول: نالباب الثام
  .يف الكثرة والقلَّة، وفيه مثانية فصول: الباب التاسع
  .يف سائر األوصاف واألحوال املتضادة، وفيه سبة وثالثون فصال: الباب العاشر

  .يف املَلء واالمتالء والصفوة واخلالء، وفيه عشرة فصول: الباب احلادي عشر
  .يف الشيء بني الشيئني، وفيه ستة فصول: اين عشرالباب الث

  .يف ضروب األلوان واآلثار، وفيه تسعة وعشرون فصال: الباب الثالث عشر
  .يف أنان الناس والدواب وتنقل احلاالت ا، وفيه سبعة عشر فصال: الباب الرابع عشر

ما يتولد منها ويتصل ا يف األصول واألعضاء والرؤوس واألطراف وأوصافها، و: الباب اخلامس عشر
  .ويذكر منها، وفيه ستة وستون فصال

  .يف األمراض واألدواء وما يتلوها وما يتعلق ا، وفيه أربعة وعشرون فصال: الباب السادس عشر
  .يف ضروب احليوانات وأوصافها، وفيه تسعة وثالثون فصال: الباب السابع عشر
  .يوانية، وفيه سبعة وعشرون فصاليف األحوال واألفعال احل: الباب الثامن عشر
  .يف احلركات واألشكال واهليئات وضروب الضرب والرمي، وفيه أربعون فصال: الباب التاسع عشر

  .يف األصوات وحكاياا، وفيه ثالثة وعشرون فصال: الباب العشرون
  .يف اجلماعات، وفيه أربعة عشر فصال: الباب احلادي والعشرون

يف القطع واالنقطاع والقطَع وما يقارا من الشق والكسر وما يتصل مـا،  : نالباب الثاين والعشرو
  .وفيه سبعة وعشرون فصال



يف اللباس وما يتصل به والسالح وما ينضاف إليه وسائر األدوات واآلالت : الباب الثالث والعشرون
  .وما يأخذ مأخذها، وفيه تسعة وأربعون فصال

  .طعمة واألشربة وما يناسبها، وفيه سبعة عشر فصاليف األ: الباب الرابع والعشرون
يف اآلثار العلوية وما يتلو األمطار من ذكر املياه وأماكنها، وفيه مثانية عشر : الباب اخلامس والعشرون

  .فصال
يف األرضني والرمال واجلبال واألماكن واملواضع وما يتصل ا، وفيه سبعة : الباب السادس والعشرون

  .عشر فصال
  .يف احلجارة، وفيه ثالثة فصول: الباب السابع والعشرون
  .يف النبت والزرع والنخيل، وفيه سبعة فصول: الباب الثامن والعشرون
  .يف ما جيري جمرى املوازنة بني العربية والفارسية، وفيه مخسة فصول: الباب التاسع والعشرون

  .األفعال واألوصاف، وفيه تسعة وعشرون فصاليف فنةن خمتلفة الترتيب من األمساء و: الباب الثالثون
-------------------  

وشفَعته بــ  " فقه اللغة"وقد أخترت لترمجته وما أجعله عنوان معرفته ما اختاره أدام اهللا توفيقه من 
يستحسن ما  -أدام اهللا تأييده-وعهدي به . ليكون امسا يوافق مسماه ولفظا يطابق معناه" سر العربية"
  :علي بن حممد البسيت ورثه اهللا عمره: شدته لصديقه أيب الفتحأن

 نحنوك م يتنَّ إذا أَهدرنكفا* ال تتالن أو آدابك رالغ كعلوم  
  برسمِ خدمته من باغه التحفا* فَقَيم الباغِ قد يهدي ملالكه 

اطَبا فهو األصل يف معىن ما سقت كالمي إليهوهكذا أقول له بعد تقدمي قول أيب احلسن بن طَب:  
  منك استفَدنا حسنه ونِظامه* ال تنكرنْ إهداءنا لك منطقاً 

 نعلَ مف شكُروجلَّ ي فاهللا عز *هوكالم هلو عليه وحيتي  
  .واهللا املوفق للصواب



  وهذا حني سياقة األبواب
  فقه اللغة: القسم األول

  )ي ما أطلق أئمة اللًغة يف تفسريه لفظة كلّوه(يف الكليات 
  الفصل األول

 )األئمة قاتث عن هوجاَء تفسري ذلك القرآنُ من بِه طَقفيما ن(  
  كلُّ ما عالك فأظلَّك فهو مساء
  كلُّ أرض مستوِية فهي صعيد

  كلُّ حاجِزِ بني الشيئنيِ فَهو موبِق
  عبةكل بِناَء مربع فهو كَ

حرص اٍء عال فهوكلُّ بِن  
  كلُ شيٍء دب على وجه األرضِ فهو دابةٌ

  كلُّ ما غَاب عن العيون وكانَ محصال يف القُلوبِ فهو غَيب
  كلُّ ما يستحيا من كَشفه من أعضاِء اِإلنسان فهو عورة

  ريِ فهو عريكلُّ ما أمتري عليه من اِإلبلِ واخليلِ واحلم
  كلُّ ما يستعار من قَدومٍ أو شفْرة أو قدرٍ أو قَصعة فهو ماعون

  كلُّ حرام قَبيحِ الذِّكرِ يلزم منه الْعار كثَمنِ الكلبِ واخلنزيرِ واخلمرِ فهو سحت
  كلُّ شيٍء من متاعِ الدنيا فهو عرض

  هو فاحشةكلُّ أمرٍ ال يكون موافقاً للحق ف
  كلُّ شيٍء تصري عاقبته إىل اهلالك فهو تهلُكة

  كلُّ ما هيجت به النار إذا أوقَدتها فهو حصب
  كلُّ نازِلة شديدة باِإلنسان فهي قارِعة



رجضِ فهو شاألر باتكلُّ ما كانَ على ساقٍ من ن  
  ني واحدته لينةكلُّ شيٍء من النخلِ سوى العجوة فهو اللَ

  كلُّ بستان عليه حائطٌ فهو حديقة واجلمع حدائق
ارِحوج ارِح ، واجلمعاعِ والطَّريِ فهو جبمن الس يدصكلُ ما ي.  

  )يف ذكْر ضروبٍ من احلَيوان(الفصل الثاين 
  )األعرايب وغريِهم من األئمة عن اللَّيث عنِ اخلليلِ وعنِ أيب سعيد الضرير وإبنِ السكيت وابنِ(

  كلُّ دابة يف جوفها روح فهي نسمة
  كُلُّ كرِمية من النساِء واإلبلِ واخلَيل وغَيرِها فهي عقيلة

  كلُّ دابة استعملَت من إبل وبقرٍ وحمريٍ ورقيقٍ فهي نخة وال صدقَةَ فيها
لعوقَةُ بطَر هاكلُّ امرأةلوقَةُ فَحطَر اقةها وكلُّ ن  

  كُلُّ أخالط من الناس فَهم أوزاع وأعناق
  كلُّ ما لَه ناب ويعدو على الناسِ والدواب فَيفْترِسها فهو سبع

  كلُّ طائرٍ ليس من اجلوارحِ يصاد فهو بغاث
واخلُفّاش فهو ر من الطريِ كاخلُطّاف صيدامكلُّ ما الَ يه  

اممق فهو حكلُّ طائرٍ له طَو  
  .كلُّ ما أشبه رأسه رؤوس احلَيات واحلَرابِي وسوام أبرص وحنوِها فهو حنش

  الفصل الثالث
  )يف النبات والشجرِ( 

  )ريِهمعن الليث عنِ اخلليلِ ، وعن ثعلبٍ عن ابن األعرايب ، وعن سلْمةَ عن الفراِء ، وعن غ(
بوباً فهو قَصوكُع ساقُه أنابِيب كانت تبكلُّ ن  

  كلُّ شجرٍ له شوك فهو عضاة



  وكلُّ شجر ال شوك له فهو سرح
  كلُّ نبت له رائحةٌ طيبةٌ فهو فاغيةٌ

قاقريقَّار واجلمع عفهو ع وِيةيف األد قَعي تبكلُ ن  
  مطبوخ فهو من أحرارِ البقولِ كلُّ ما يوكُل من البقُولِ غريِ

ذْيقَى إال مباِء السماِء فهو عسكلُّ ما ال ي  
  كلُّ ما واراك من شجرٍ أو أكَمة فهو خمر، والضراُء ما واراك من الشجرِ خاصةً

  )من املتقارب: (كلُّ ريحان يحيا به فهو عمار، و منهُ قول األعشى
  ا بعيد الْكَرى سجدنا له ورفَعنا العمارفلما أتان

  الفصل الرابع
 )ةنكيف األم(  

  )عنِ اللّيث وأيب عمرٍ و واملؤرجِ وأيب عبيدةَ وغريِهم(
  كلُّ بقْعة لَيس فيها بِناء فَهي عرصةٌ

بشل عظيم فهو أخبكلُّ ج  
 لُ إىل ما فيهوصنيٍ ال يصنكلُّ موضع حصفهو ح  

رحاسِ فهو جلِ النممن ع ضِ إذا مل يكُنيف األر فَرتحكلُّ شيٍء ي  
  كلُّ بلَد واسع تنخرِق فيه الريح فهو خرق

اديلِ فهو ولسفذاً لنجبال أو آكام يكونُ م فَرج بنينكلُ م  
ومنه . الفُسطَاطُ : صر اليت بناها عمرو بن العاصكلُّ مدينة جامعة فهي فُسطَاطً ، ومنه قيلَ لمدينةً م

  ، بكسرِ الفَاِء وضمها) عليكمٍ باجلماعة فإنَّ يد اللّه على الفسطاط: (احلَديث
كن ، كقولطوم ا فَهواِإلنسان ألمرٍ م هاهللا : كل مقَام قام عنِ فاداملَواط لكيف ت مكةَ فوقفت إذا أتيت

  ):من الطويل: (املَوطن املشهد من مشاهد احلربِ ، ومنه قولُ طَرفَة: ، ويقالُلي 



دعرت صالفرائ يهف رِكتعى تتى مدالر هدنى عى الفَتشخوطنٍ يعلى م  
  )يف الثِّيابِ(الفصل اخلامس 

  )للّيثعن أيب عمرو بنِ العالِء واألصمعي وأيب عبيدةَ وا(
  كلُّ ثَوبِ من قُطنٍ أبيض فهو سحلٌ

  كلُّ ثوب من اإلبريسمِ فهو حرِير
عارمن الثيابِ فهو ش دكلُّ ما يلي اجلس  

  و كلّ ماَ يلي الشعار فهو دثَاد
  كلُ مالَءة لَم تكن ذات لفْقَينِ فهي ريطةٌ

زوعذَلَة ومبذَلُ فهو مبتكلُّ ثوب ي  
  شيٍء أودعته الثّياب من جؤنة أو تخت أو سفَط فهو صوانٌ وصيان ، بضم الصاد وكسرها كلُّ

قَى شيئاً فهو وِقاء لَهكلُّ ما و.  
  )يف الطَّعام(الفصل السادس 

  )عنِ األصمعي وأيب زيد وغريِمها(
  كلُّ ما أذيب من األلْية فهو حم وحمة

يبميل وكلُّ ما أذهارة وجمِ فهو صحالش نم  
  كلُّ ما يؤتدم بِه من سمنٍ أو زيت أو دهنٍ أو ودك أو شحم فهو إهالَة

ماألرضِ فهو وض نم اللحم بِه تقَيكلُّ ما و  
وقسلٍ أو غريِمها فهو لَعاٍء أو عون دم قلْعكلُّ ما ي  

معجون ؤخذُ غريفُوف كلُّ دواٍء يفهو س.  
  )يف فُنون مختلفَة الترتيبِ(الفصل السابع 
  )عن أكثر األئمة(



  كلُّ ريحٍ تهب بني رِحينيِ فهي نكْباُء
  كلُّ ريح ال تحرك شجراً وال تعفِّي أثَراً، فهي نسيم

  كلُ عظْم مستديرٍ أجوف فهو قَصب
  كلّ عظْم عريض فهو لَوح

ت كلُّ جِلْدبوغ فهو سبمد  
  كلُّ صانع عند العربِ ، فهو إسكاف

  كلُّ عامل باحلديد فهو قَين
  كلُّ ما ارتفَع من األرض فهو نجد
  كلُّ أرض ال تنبِت شيئاً فهي مرت

ونجِ واألودية فهو حربِ والسوالقَت الع واِإلكافاج كاألضرعانوِجاج واع بكسـر   كلُّ شيٍء فيه ،
  احلاء وفتحها

اخلَلَّة رِ، وسدادالثَّغ دادوس ، القارورة دادثْلُ ساد ، وذلك مدبه شيئاً، فهو س تددكلُّ شيٍء س  
فالفَرس غُرةُ مالِ الرجلِ ، والعبد غُرةُ ماله ، والنجِيب غُرةُ ماله : كلُّ مال نفيسٍ عند العربِ فهو غُرة

  األمةُ الفَارِهةُ من غُررِ املالِ، و
لّ فهو غيابابٍ أو ظبابٍ أو ضحمن س هأْسر كلُّ ما أَظَلَّ اِإلنسانَ فوق  
  كلُّ قطْعة من األرضِ على حيالَها من املَنابِت واملزارِع وغريِها فهي قَراح

  كلُّ ما يروعك منه جمالٌ أو كَثْرة فهو رائع
يفَةكلُّ شفهو طُر كبجفَأَع هتدجتٍء اس  

لْيامرأةً أو سيفاً فهو ح به تكلُّ ما حلَّي  
ففهو ح لهمحم كلُّ شيٍء حف  

  كُلُّ متاع من مال صامت أو ناطقٍ فهو عالَقَةُ



  كُلُّ إناٍء يجعلُ فيه الشراب فهو ناجود
اِإلنسانُ من ص ذُّهلتساعكلُّ ما يمبٍ فهو سنٍ طَيسح تو  

  كلُّ صائت مطْرِبِ الصوت فهو غَرِد ومغرد
  كلُّ ما أَهلَك اِإلنسانَ فهو غُول

  كل دخان يسطَع من ماٍء حار فهو بخار وكذلك من الندى
  كلُّ شيٍء تجاوز قَدره فهو فاحش

  ن الثمارِ والنبات وغَريِها فهو نوعكلُّ ضربِ من الشيِء وكلُّ صنف م
  ):من الطويل: (قال ذو الرمة. كلُّ شهرٍ يف صميمَِ احلر فهو شهر ناجِرٍ

  صرى آجِن يزوِي لَه املَرُء وجهه إذَا ذَاقَه الظَّمآنُ يف شهرِ ناجِرِ
اتوفهو م لَه وحوكلُّ ما ال ر  

ةكلُّ كالم ال تفهطَانفهو ر العرب هم  
جلِ إذا ماتبِ للًررقول الع ة، ومنهمفهو لُج بِه ترطَيكلُّ ما ت : م وأنشد أبو بكر بناللُّج بِه تطَسع

  ):من الرجز: (دريد
  )وال أخاف اللُّجم العواطسا(

  واللُجم أيضاً دويبة
م ديعبا وبخذُ رتونُكلُّ شيٍء يوالز وروجل فهو الز اّهللا عز وند ن  

يككلْم فهو رأو ع تبن ماٍء أو نكلُّ شيٍء قليل رقيقٍ م  
  كلُّ شيٍء لَه قَدر وخطَر فهو نفيس

  كلُّ كَلمة قَبِيحة فهي عوراُء
  كلُّ فَعلَة قبيحة فَهي سوآُء

  لذّهبِ والفضة والنحاسِ ، فهو الفلزكلُّ جوهرٍ من جواهرِ األرضِ كا



  طَقَـةنكامل فة وإطارِ البيتوإطارِ الش ، فخلِ والدله ، كإطارِ املُن يِء فهو إطارٍء أحاطَ بالشيكلُّ ش
  حولَه

حزو قرى فهو حكْوو ما كانَ بغريِ م ،ى فهو نارم مبكوكلُّ وس  
ٍء النَ مينٌكلُّ شفهو لَد ل أو قناةبأو ح ودع ن  

ريوطيئاً ، فهو وث هفوجدت لَيهع أو نِمت تلَسكلُّ شيٍء ج.  
  )عن أيب بكر اخلُوارزمي عن ابنِ خالويه(الفصل الثامن 

ع فهو املَالَبطْرٍ مائكلُّ ع  
  وكلُّ عطْرٍ يابِس فهو الكباُء

  .نجوجوكلُ عطْرٍ يدق فهو االلَ
  )يناسب ما تقَدمه يف األفْعالِ(الفصل التاسع 

)ةنِ األئمع(  
  كُلُّ شيٍء جاوز احلَد فقد طَغى

قفَهت فقد عكلُّ شيٍء توس  
مهنست كلُّ شيٍء عال شيئاً فقد  

الفحل ، وهاج به الدم ، وهاجت الفتنةُ ، هاج : كلُّ شيٍء يثُور للضررِ يقالُ له قَد هاج ، كَما يقالُ
اهلُوج ياحالر تاجمِ ، وهبني القَو رالش اجوه ، باحلَر تاجوه.  

  )وجدته عن أيب احلسني أمحد بنِ فارس مثّ عرضته على كُتبِ اللُّغة فَصح(الفصل العاشر 
إذا أكلَه وانما على اخل ماقْت كُلَّه  

كُلَّه هرِبما يف اِإلناِء إذا ش فتواش  
كلَّ ما فيه رِبإذا ش هام عريلُ ضالفَص وامتك  

ها كُلَّهنلَب لَبلْباً إذا حالناقةَ ح كهون  



ا كُلَّهماَءه جرختإذا اس البئر فزون  
  لَّهوسحف الشعر عن اجللْد إذا كَشطَه عنه كُ

كُلَه رِ إذا أكلَهدما يف الق فتواح  
كُلَه ذَهإذا أَخ هدوسب هرعش دومس.  

  )عنِ ابنِ قُتيبةَ(الفصل احلادي عشر 
  ولَد كلِّ سبع جرو
  ولَد كلِّ طَائرٍ فَرخ

  ولَد كُلِّ وحشية طفْلٌ
قوقوع توجحافرٍ ن وكلُّ ذات  

ميوكل ذَكَر يقذذي ، وكُلُّ انثى ت.  
  )عن أيب علي لغدةَ األصفهاين(الفصل الثاين عشر 
  كلُّ ضارب بِمؤخرِه يلسع كالعقربِ والزنبورِ
أبرص وسام ةلْدغُ كاحلَيي هوكلُّ ضاربٍ بِفَم  

  .وكلَ قابض بأسنانِه ينهش كالسباعِ
  )يب بكر اخلوارزمي يليق ذا املكانوجدته يف تعليقايت عن أ(الفصل الثالث عشر 

ة كُلِّ شيٍء أولُهغُر  
طُهسكُلِّ شيٍء و كَبِد  
همةُ كُلِّ أمرٍ آخرخات  
هكُلِّ شيٍء حد بغَر  
الَهكُلِّ شيِء أَع عفَر  
لُهكُلِّ شيء أص خنس  



ومثلُه اجلَذْم كُلِّ شيٍء أصلُه جِذْر  
  تهأزملُ كُلِّ شيٍء صو

  تباشري كلِّ شيٍء أولُه ، ومنه تباشري الصبحِ
هتنفاي دقاية كلِّ شيٍء ضن  

هركلِّ شيٍء قَع رغَو.  
  )يناسب موضوع البابِ يف الكليات(الفصل الرابع عشر 

  )عنِ األئمة(
  اجلَم الكَثري من كُلِّ شيٍء

  العلق النفيس من كُلِّ شيٍء
من كلِّ شيٍءالص صاخلال رِيح  

  الرحب الواسع من كلِّ شيٍء
  الذَّرِب احلاد من كلِّ شيٍء

  املُطَهم احلسن التام من كلِّ شيٍء
  الصدع الشق يف كلِّ شيٍء

  الطَالَ الصغري من ولد كُلِّ شيٍء
  الزرياب األصفر من كلِّ شيٍء

  .كلِّ شيٍءالعلَندى الغليظُ من 
  يف التنزيل والتمثيل

  )يف طبقات الناسِ وذكْرِ سائرِ احلَيوانات وأَحوالها وما يتصلُ بِها(الفصل األول 
)مةعن األئ(  

إمساعيلَ عليهِما السالم لْدالقَبائلِ يف و يف منزلة إسحاق لْدباطُ يف واألس  



مبنزلة يف اجلاهلية اف امللوكدقال لبيد أر ، افَةُ كالوزارةدمن الكامل: (الوزراِء يف اِإلسالمِ ، والر:(  
هودش املُلُوك افديب ، وأَرالياً كَعع جِيةَ االفاقةأن تهِدشو  

  األقْيالُ لحمري كالبطَاريقِ للرومِ
  املُراهق من الغلْمان مبنزِلَة املُعصرِ من اجلَوارِي

مهنرِ مواحلَز زِلَةنبِم نهنم بالكاع  
  الكَهلُ من الرجالِ مبنزلة النصف من النساِء

  القَارِح من اخلَيلِ بِمنزِلة البازِلِ من اإلبلِ
  الظِّرف من اخلَيل مبنزِلَة الكَرِميِ من الرجالِ

أْنالض الدأَو نم ذَجاملَعزِ الب الدأَو نم ودتثْلُ العم  
  الشادنُ من الظباِء كالناهضِ من الفراخِ

  العجِري من اخلَيلِ كالسرِيسِ من اإلبِل والعننيِ من الرجالِ
سانلُوسِ اإلنثُوم الطَّريِ وجاِإلبِلِ وج وكرثْلُ بمِ منالغ وضبر  

الن لْفخأَةيِ املَروثَد ةقَرعِ البرض زِلَةنبِم اقَة  
ساناإلن ناألصابِع م زِلَةنالكَلْبِ بِم َنم ناثرالب  

  الكَرِش من الدابة كاملَعدة من اإلنسان واحلوصلَة من الطّائر
  اجلَحشِ من احلمريِ والعجلِ من البقَرِالصهر من اخلَيلِ مبنزِلة الفَصيلِ من اإلبِلِ ، و

  احلافر للدابة كالفرسنِ للبعريِ
  املَنِسم للبعريِ بِمنزلة الظُفْرِ لإلنسان والسنبك للدابة واملخلَبِ للطَّريِ

  اخلُنان يف الدوابِ كالزكام يف الناسِ
للبعريِ كاللُّعابِ لإلنسان اماللُّغ  

  املُخاطُ من األنف كاللُّعابِ من الفًم



  النثري للدواب كالعطاسِ للناسِ
عةاملرض واملرأَة وناللَّب اةالش مبنزلة اقَةُ اللّقُوحالن  

  الودج للدابة كالْفَصد لإلنسان
  خالَُء البعريِ مثلُ حران الفَرسِ

 تومثْلُ م ةالداب فُوقناإلنسان  
  الزهلَقَةُ للحمارِ بِمنزِلَة اهلَملَجة للفَرسِ

  سنق الدابة مبنزلة إختامِ اإلنسان ، وهو يف شعرِ األعشى
نسانلال ةُ للبعريِ كالطّاعوندالغ  
للبولِ كاحلاقبِ للغائط ناحلاق  

  احلَصر من الغائط كاألسرِ من البولِ
  ا يطري، كاحلشرات فيما يمشياهلَمج فيم

اِإلنسان نوِ مكالفَس ةمن الداب يقالص  
  الناتج لِإلبِلِ مبنزلة القابِلَة للنساِء إذا ولَدنَ

ظالقَي ةارمح ة الشتاِء مبنزلَةاربص.  
  )يف اإلبل(الفصل الثاين 

  )عن املربد(
  البكْر مبنزلة الفَىت

  نزِلة اجلاريةوالقَلُوص مب
  واجلَملُ مبنزلة الرجلِ

املرأة اقةُ مبنزلةوالن  
  .والبعري مبنزلة اِإلنسان



  )علّقْته عن أيب بكرٍ اخلُوارزمي(الفصل الثالث 
  املخالف لليمنِ كالسواد للعراقِ والرستاقِ خلُراسان

  هلِ الشامِ والبيدرِ ألهلِ العراقِواملربد ألهلِ احلجازِ كاَألندرِ أل
  .واِإلردب ألهلِ مصر كالقَفيزِ ألهل العراق
  )يف أنواع من اآلالت واألدوات(الفصل الرابع 

)مةنِ األئع(  
  الغرز للْجملِ كالركَابِ للفرسِ

  الْغرضةُ للبعريِ كاحلزام للدابة
  للدابة السناف للبعريِ كاللَّببِ

  .املشرطُ للحجامِ كاملبضعِ للفَاصد واملبزعِ للبيطار
  )يف ضروبِ مختلفة الترتيبِ(الفصل اخلامس 

)ةمن األئع(  
  الرؤبةُ لِإلناِء كالرقْعة للثَّوبِ

  الدسم من كلِّ ذي دهنٍ كالودك من كلِّ ذي شحم
فيما ت ريقَاقالععاجلُ به الطِّيبفيما ي اهاألطعمةُ ، واألفْو عاجلُ بِهوابِلِ فيما تكالت األدويه عاجلُ بِه.  

  البذْر للْحنطَة والشعريِ وسائر احلبوبِ كالبزرِ للرياحنيِ والبقولِ
درالب نفْحِ مكالن احلر نم اللّفْح  
  إنّ اجلَنةَ درجات والنار دركات: سفَلُ ، ومنه قيلَالدرج إىل فوق كالدرك إىل ا
  اهلَالَةُ للقَمرِ كالدارة للشمسِ

  الغلَت يف احلسابِ كالغلَط يف الكالم
  البشم من الطَعام كالبغرِ من الشرابِ واملاء



  الضعف يف اجلسم كالضعف يف العقْلِ
  واألمرِ كالوهي يف الثّوب واحلبلِ الوهن يف العظمِ

  حالَ يف فَمي مثلُ حلي يف صدري
  .البصريةُ يف القلْبِ كالبصرِ يف العني

  الوعورةً يف اجلبلِ كالوعوثَة يف الرملِ
  العمى يف العنيِ مثلُ الْعمه يف الرأي
  .واملربد للتمرِ البيدر للحنطَة مبنزلة اجلرِينِ للزبِيبِ
  )ختتلف أمساؤها وأوصافها باختالف أحواهلا(يف األشياء 

  )فيما روِي منهِا عنِ األئمة، وعن أيب عبيدةَ(الفصل األول 
  ال يقالُ كأس إالّ إذا كان فيها شراب ، وإال فهي زجاجة

  هي خوانوال يقَالُ مائدةٌ إالّ إذا كان عليها طَعام ، و إالّ ف
  ال يقالُ كُوز إال إذا كانت له عروة ، وإال فهو كُوب

  ال يقالُ قلَم إالّ إذا كانَ مربيا، وإالّ فهو أُنبوبة
  وال يقالُ خاتم إالّ إذا كانَ فيه فَص ، وإالّ فَهو فَتخةٌ
  دوال يقالُ فَرو إالّ إذا كانَ علَيه صوف ، وإالّ فَهو جِلْ

  وال يقالُ ريطَةٌ إالّ إذا مل تكُن لفْقَينِ ، وإالّ فَهِي مالَءة
  وال يقال أَرِيكة إالّ إذا كانَ عليها حجلَةٌ، وإالّ فهي سرِير

  وال يقالُ لَطيمة إالّ إذا كان فيها طيب ، وإالّ فهي عري
  .و قناةوال يقال رمح إالّ إذا كانَ علَيه سنانٌ ، وإال فه

  )يف احتذَاِء سائر األئمة متثيلَ أيب عبيدةَ من هذا الفَن(الفصل الثاين 
برفَذ ، وإالّ فهو سنإالّ إذا كان له م فَققالُ نال ي  



وفغاً وإال فهو صوبصن إالّ إذا كان مهقَالُ عو ال ي  
  ، وإالّ فهو طَبِيخ و ال يقالُ حلم قديد إالّ إذا كان معاجلاً بتوابِلَ

  و ال يقالُ خدر إالّ إذا كانَ مشتمالً على جارِية مخدرة ، و إالّ فهو ستر
  وال يقالُ مغولٌ إالّ إذَا كانَ يف جوف سوط وٍإالّ فهو مشمل

وإالّ فهي بئر ،كَثُر ة إالّ إذا كانَ فيها ماء، قَلَّ أويكقالُ روال ي  
  و ال يقال محجن إالّ إذا كانَ يف طَرفه عقّافَة وإالّ فهو ر عصا

  وال يقالُ وقُود إالّ إذا اتقدت فيه النار، وإالّ فهو حطَب
  وال يقالُ سياع إالّ إذا كانَ فيه تبن وإالّ فهو طني

  فهو بكَاءوال يقالُ عوِيلٌ إالّ إذا كانَ معه رفع صوت ، وإالّ 
جهيحِ ، وإالّ فهو رارِ إالّ إذا كان بالربللغ ورقالُ موال ي  

  و ال يقالُ ثَرى إالّ إذا كان نديا ، وإالّ فهو تراب
  وال يقالُ مأْزِق ومأْقط إالّ يف احلَربِ ، وإالّ فهو مضيق

ب ولةً منمحم لَةٌ إالّ إذا كانتلْغغقالُ مو إالّ فهي رِسالةوال ي ،لدإىل ب لد  
  وال يقَالُ قراح إال إذا كانت مهيأَةً للزراعة وإالّ فهي براح

  ال يقالُ للْعبد ابِق إالّ إذا كانَ ذهابه من غَيرِ خوف وال كَد عمل ، وإالّ فهو هارِب
  مِ ، فإذا فارقَه فهو بزاقال يقالُ لماِء الفَمِ رضاب إالّ ما دام يف الْفَ

  .ال يقالُ للّشجاع كَمي إال إذا كان شاكي السالحِ ، وإالّ فهو بطَل
  )فيما يقارِبه ويناسبه(الفصل الثالث 

  ال يقالُ للطَّبقِ مهدى إالّ ما دامت عليه اهلَديةُ
  وال يقالُ للبعريِ راويةٌ إالّ ما دام عليه املاُء

  ال يقالُ للمرأة ظَعينةٌ إالّ ما دامت راكبةً يف اهلَودج



  .ال يقالُ للسرجنيِ فَرثٌ إالّ ما دام يف الكرِشِ
فيها ماء قلَّ أو كَثُر ل إالّ ما دامجلْوِ سلدال يقالِ ل  

  وال يقالُ هلا ذَنوب إالَ إذا كانت مَألى
  ما دام عليه امليتوال يقالُ للسرِيرِ نعش إالّ 

  ال يقالُ للعظْمِ عرق إال ما دام عليه لَحم
زاخلَر فيه امطٌ إالّ ما دمس طيقالُ للْخال ي  

س واحدجِن نِ اثننيِ منيلَّة إالّ إذا كانَ ثَوبقالُ للثًوبِ حال ي  
انريعب نَ فيهقْرن إالّ أنْ يلِ قَربقالُ للحال ي  

 منهع بقوا ذَهفَرفإذا ت ،ِسريٍ واحدأو يف م س واحدلجيف م نيمضنوا مامفْقةٌ إالّ ما دلقَوم رقالُ لال ي
  ومل يذْهب عنهم اسم الرفيق. اسم الرفقَة 

  ال يقالُ للبِطِّيخ حدج إالّ ما دامت صغاراً خضراً
  ما دام غَير مصوغ ال يقَالُ للذَهب تبر إالَّ

  ال يقالُ للحجارة رضف إال إذا كانت محماةً بالشمسِ أو النارِ
  ال يقالُ للشمسِ الغزالةُ إالّعند ارتفاعِ النهارِ

انلَمع هفَيف إالّ إذا كانَ يف طَرطْرب مقالُ للثَوال ي  
  الّ إذا كانَ فيه أهلُهال يقالُ للمجلسِ الناتي إ

  ال يقال للريحِ بليل إالّ إذا كانت بارِدةً ومعها ندى
  .ال يقالُ للمرأَة عاتق إالّ ما دامت يف بيت أَبويها

  )يف مثْله(الفصل الرابع 
  ال يقالُ للبخيلِ شحيح إالّ إذا كانَ مع بخله حرِيصاً

  د البرد خرِص إالّ إذا كانَ مع ذلك جائعاًال يقالُ للَّذي يجِ



  ال يقالُ للماِء امللْح أُجاج إالّ إذا كانَ مع ملوحته مرا
  ال يقالُ لإلسراعِ يف السيرِ إهطَاع إالّ إذا كانَ معه خوف
  وال إِهراع إالَ إذا كانَ معه رِعدة ، وقد نطَق القرآن بِهِما

  ال يقال للجبان كَع إالّ إذا كانَ مع جبنِه ضعيفاً
  ال يقالُ للمقيمِ باملَكان متلَوم إالّ إذا كانَ على انتظَار

  .ال يقالُ للفَرسِ محجل إال إذا كانَ البياض يف قوائمه األربعِ أو يف ثالث منها
  يف أوائل األشياء وأواخرها

لَ(لُ الفصل األوائاألو اقَةييف س(  
  الصبح أولُ النهارِ
  الغسق أولُ اللَّيلِ

  الْوسمي أولُ املَطرِ
تبلُ النأو ارِضالب  

نِ آللَّيثعِ ، وهذآ عرلُ الزأو اعاللُّع  
  اللِّبأُ أولُ اللَّنبِ

  السالف أولُ العصريِ
  الفَاكهة الباكُورةُ أولُ

لَدلُ الْوأو البِكْر  
  الطَّليعةُ أولُ اجلَيشِ
  النهلُ أولُ الشرب
  النشوةُ أولُ السكْرِ
  الوخطُ أولُ الشيبِ



  النعاس أولُ النوم
. اَي يف أولُ أمرِنـا  } يف احلَـافرة  أئنا لَمردودونَ{: احلَافرةُ أولُ اَألمرِ، وهي من قَولِ اللّه عز وجلَّ

  أي عند أولُ كَلمة. النقْد عند احلَافرة : ويقال يف املثلِ
  ، أي أولُكُم) أنا فَرطُكُم على احلَوض: (ا لفَرطُ أولُ الوراد ويف احلديث

لْفَة ، عا زهتداحلِ ، واللَّي اتاعلُ سأو لَفثَعلب عن ابن األعرايبالز ن  
  الزفري أولُ صوت احلمارِ، والشهِيق آخره ، عنِ الفَراِء

يمعبِ ، عن األصمن آجلر رظْهلُ ما يةُ أوقْبالن  
  العلْقَةُ أولُ ثَوبِ يتخذُ للصيب ، عن أيب عبيد عنِ العدبسِ

  املولود إذا ولد االستهاللُ أولُ صياحِ
طْنِهمن ب جرخلُ ما يأو قْيالع  

ترفماِء البئْرِ إذا ح نم رظْهلُ ما يطُ أوبالن  
  الرس والرسيس أولُ ما ياْخذُ من احلُمى

ربها تنامه َألصحذْبب ترالناقَةُ ، وكانت الع جهتنلُ ما تأو عكاً بِذَلكالفَر.  
  )يف مثْلها(الفصل الثاين 

لُهأو هتكلِّ شيٍء وغُر ردص  
لُهتاب أوةُ الكحفات  

لُهأو هاؤوغُلَو هتعيوم هفُواننه وعانعيبابِ ورالش خرش  
لُهأَز قُهيربابِ والش قير  
وبِهؤبلُ شاملطَرِ أو قير  

دلُهحرِ أَوثانُ األم  
  قَرنُ الشمسِ أولُها



  غُزالَةُ الريحِ أولُها
  غَزالَةُ الضحى أولُها

  عروك اجلارِية أولُ بلُوغها مبلَغَ النِساِء
  سرعانُ اخليلِ أَوائلُها
لُهح أَوائبالص رياشبت.  

  )يف األواخرِ(الفصل الثالث 
  ر السهام الذي يبقَى يف الكنانةاَألهزع آخ

ةر احلَلْباخجيُء يف أوي تاخلَيلِ الّت آخر تكَّيالس  
  الغلَس والْغبش آخر ظُلْمة اللَّيلِ

  الزكْمةُ والعجزةُ آخر ولَد الرجلِ ، عن أيب عمرو
  الكيولُ اخر الصف ، عن أيب عبيد

يقالالفَلْترٍ، وهكُلِّ ش نم لَةلَي رةُ آخ :اماحلَر رهالش هدعرِ الذي بهالش نوم مي رلْ هي أخب  
الرباُء آخر لَيلَة من الشهرِ، عنِ األصمعي ، وعنِ ابنِ األعرايب أنه آخر يوم من الشهرِ وهو سعد عندهم 

قالَ الراجِز:  
اإنّ عسحراُء اليكُونُ نا الْبا كمداً اليكُونُ غُسيب  

لةالقائ ررةُ اخائالغ  
  اخلاتمةُ آخر األمرِ

هركَرِ آخساقَةُ العس  
هرل آخمةُ الرمجع  
  )وكبارها وعظامها وضخامها(يف صغار األشياء 

  )يف تفْصيلِ الصغارِ(الفصل األولُ 



غى صاحلَصةجاراحل ار  
  الفَِسيل صغار الشجرِ
  االشاُء صغار النخلِ

  الفَرش صغار اإلبِلِ ، وقَد نطق به القرآنُ
  النقَد صغار الغنمِ

يمععام ، عن األصالن ارغاحلَفَّانُ ص  
ثزِ ، عن اللَياملَع ارغلَّق صاحلب  

الدأو ارغص مهالب زواملَع الضأن  
  الدردق صغار الناسِ واإلبِلِ ، عن اللَّيث ، عنِ اخلليلِ

  احلَشرات صغار دواب األرضِ
  الدخلُ صغار الطَيرِ

اداجلَر ارغوغاُء صالغ  
  الذَر صغار النملِ

  الزغَب صغار رِيشِ الطَّيرِ
  طَرِ ، عن األصمعيالقطْقطُ صغار املَ

  الوقَش والوقَض صغار احلَطَب الّيت تشيع بِها النار، عن أيب تراب
  اللَّمم صغار الذُّنوبِ ، وقد نطَق به القُران
  أهدي إليه ضغابيس ، فَقَبِلَها، وأَكَلَها(الضغابِيس صغار القثَّاِء، ويف احلديث أَنه 

نبعن ثعلب ، عن ابن األعرايب ،ارغالص هارضِ األنات االر.  
  )يف تفْصيل الصغريِ من أَشياءَ مختلفَة(الفصل الثاين 
  القَرنُ اجلَبلُ الصغري، عنِ ابنِ السكِّيت



  العنز االكَمةُ الصغرية السوداُء، عنِ ابنِ األعرايب
الص تيالب فْشعنِ اللَيثاحل ،غري  

غريالص هرلُ النواجلَد  
غريح الصالقَد رمالغ  

الناطلُ القَدح آلصغري الّذي يرِي فيه اخلَمار النموذَج ، هذا عن ثعلب عن آبنِ األعرايب ، وعـن أيب  
  أنَّ الناطلَ مكْيالُ اخلمرِ: عمرو

،غريالص قالاجلُو زىِ ، الكُرعمعن األص  
  اجلُرموز احلَوض الصغري، عن أيب عمرو
  القَلَهزم الفَرس الصغري ، عن أيب تراب

  اهلُبيرةُ الضبع الصغريةُ ، عن ابن األعرايب
  الشصرةُ الظَّبيةُ الصغريةُ ، عنه أيضاً

رِيهعن األز ،غريالُ الصزالغ شياخلُش  
  لشرغُ الضفْدع الصغري، عن اللّيثا

غريةُ، عن ثعلبِ ، عن ابنِ األعرايبةُ الصادةُ الوِسانباحلُس  
 ريهعن اَألز ،غريالص قُعرالب قنخيقالُ. البغريةُ: وعةُ الصقْنبلِ امل  

  الكنانةُ اجلَعبةُ الصغريةُ
  ريةُالشكْوةُ القربةُ الصغ

يمعغريةُ، عن األصالص ردالق الكَفْت  
ريغالص الثُّقْب اصاخلَص  

غريالص قيثُ الزاحلَم  
ةُ ، عن ثعلبِ ، عن ابنِ األعرايبغريةُ الصلةُ اللُّقْمبالن  



غريالص قُعرالب اصوصالْو  
هي سفينة صغرية تكونُ مع أصحاب السفنِ البحرية تسـتخف   :القَارِب السفينةُ الصغريةُ، قال اللَّيثَ

جِهِمحلوائ  
  السوملةُ الفنجانةُ الصغريةُ

  الشواية الشيُء الصغري من الكَبريِ كالقطْعة من الشاة، عن خلَف اَألحمر
   عبيد، عن أيب عمروالنوطُ اجلُلّةُ الصغريةُ فيها تمر، عن أيب

  ):من الرمل: (الرسلُ اجلارِيةُ الصغريةُ، ومنه قولُ عدي بنِ زيد
  ولقَد ألْهو بِبِكْرٍ رسلٍ مسها ألْين من مس الردنْ

  )يف الكَبِريِ من عدة أَشياَء(الفصل الثالث 
الكَبِري خيالش فَنالي  

  ةُ ، عن اللَّيثالقلْعم العجوز الكَبري
الكَبري ريعالب رالقَح  
الكَبِري رهالن عالطِّب  
  وهو يف شعر لَبيد
  الرس البِئْر الكَبِريةُ
  القُلّةُ اجلَرةُ الكَبريةُ

يمعلَةُ الكَبِريةُ ، عنِ األصةُ القَمعالفَر  
ح الكَبِريالقَد نبالت  
  بِريالشاهني امليزانُ الكَ

الكَبِري كِّنيالس رجناخل  
  .عين حدرة أي كَبِرية، وهي يف شعرِ امرئِ القيسِ



  )فيما اَطْلَق األئمةُ يف تفِْسريِه لفظة العظيم(الفصل الرابع 
  القَهب اجلَبلُ العظيم ، عن أيب عمروٍ
  ا لعاقر الرملُ العظيم ، عن أيب عبيدة

  ع الطَّرِيق العظيم ، عنِ اللّيثالشارِ
يمظطُ العاحلائ ورالس  
يمظالع ابالب تاجالر  

 يمظلُ العجالر لَمالَ ، فَقَالَ. الفَيجالد ذَكَر هأَن ويف احلديث) :لَمفَي رأَقْم هإن(  
يمظالع رةُ احلَجخرالص  

ظاُء العى اإلنقْرامليم  
يمظالع شاجلَي لَقالفَي  

  العبهرةُ املَرأَةُ العظيمةُ ، عن أيب عبيدة
  الدوحةُ الشجرةُ العظيمةُ ، عنِ اللَّيث
  اخلَليةُ السفينةُ العظيمةُ، عن اللِّحياينّ
ةُ ، عن أيب زيديمظةُ العبرلُ القجالس  

  عظيمةُ، عن اللَّيثالغرب الدلْو ال
ةُ، عن ثعلب ، عن ابنِ األعرايبيمظفْقَةُ العالَة الرجالد  

  الثُّعبانُ احلَيةُ العظيمةُ
  القرميد اآلجرةُ العظيمةُ
  الفطِّيس املطْرقَة العظيمةُ

  املعولُ الفَأْس العظيمةُ
  ، عن أيب عبيدةَ الطِّربالُ الصومعةُ العظيمةُ



  املَلْحمةُ الوقْعةُ العظيمةُ
  املَحالَةُ البكَرةُ العظيمةُ

  الدبلَةُ والدبنةُ اللُّقْمةُ العظيمةُ
  الرق السلَحفاةُ العظيمةُ

يمظفُذُ العلُ القُنلْدالد  
يمظالع قراَألز ابالذُّب عالقَم  

لَمالْحيمظالع ادةُ القُر  
يمظلُ العالوع رالفاد  

  البقَّةُ البعوضةُ العظيمةُ
  .كفْت إىل وئية: ويف املَثَلِ. الوئيةُ آلقدر العظيمةُ 

  )فيما يقَارِبه(الفصل اخلامس 
)ةمعنِ األئ(  

لْقَةاخل يمظالع فَشناجلَر  
  رأْسِاَألرأَس العظيم ال

  العثْجلُ العظيم البطْنِ
  امرأةٌ ثَدياُء عظيمة الثَّديِ

ةكْبالر يمظالع كَباَألر  
  .اَألرجلُ العظيم الرجلِ

  الفصل السادس
  )يف معظَمِ الشيِء(

  املَحجةُ واجلادةُ معظَم الطَّريقِ



م كوكذل ، هعظَمالِ متة القموحيمعما، عن األصلِ وغريِهمرِ والرحالب ن  
هظَمعٍء ميكُلِّ ش كَبقالُ. كَواملَاِء: ي كَبوكَو احلَر كَبكَو  

هظَمعةُ املاِء ممج  
 لَةالقاف ظَمعكَرِ ومسالع ظَمعوانُ مران(القَيوعن كار برعوهو م.(  

  )صيلِ اَألشياِء الضخمةيف تفْ(الفصل السابع 
  الوهم اجلَملُ الضخم ، عن اللَّيث

يمعةُ، عن األصمخاقَةُ الضالن لْكُومالع  
  اجلحنبارةُ الرجلُ الضخم ، عن ابن السكِّيت ، عنِ الفراِء

عن ابنِ األعرايب ، مخالض ماراحل اجلأْب  
  الضخم ، عن الليث القَلْس احلَبلُ

  اخلَزرنق العنكَبوت الضخم ، عن أيب تراب
  اهلراوةُ العصا الضخمةُ ، عن أيب عبيدة

  اهلَيكَلُ الضخم من كُلِّ حبوان ، عن النضرِ بن شميل
سائيةُ ، عن الكمخالض لْوجِيلَةُ الدالس  

ح الضالقَد فْدعن أيب عبيدةالر ، مخ  
  اجلخدب اجلندب الضخم ، عن األزهرِي عن مشر

  البالَةُ اجلراب الضخم ، عن عمروٍ عن أبيه أيب عمروٍ الشيباينّ
عن اللَّيث ، مخالض الَقةُ اجلُويجلالو  

كِّيتعن ابنِ آلس ، مخالض بلُ الضاجلَح  
الذي عرفْته بالسنيِ إال أنْ تكونَ الشني أيضاً : قالَ األزهري. يشلَة الضخمةُ ، عنِ اللَيث الكَوشلَةُ الفَ

  فيه لُغةً



  اهللَّوف اللَحيةُ الضخمةُ
  .اهلقَب النعامةُ الضخمةُ

  )يناسبه(الفصل الثامن 
ن الفرع ،ةاهلَام مخالض مضاِءاجلَه  

  البِرطَام الضخم الشفَة ، عن أيب حممد األموي
 يمعطْنِ ، عن األصالب مخالض ُبشاحلَو.  
  .القَفَندر الضخم الرجلِ ، عن أيب عبيدةَ

  )يف ترتيبِ ضخمِ الرجلِ(الفصل التاسع 
  رجلٌ بادن إذا كانَ ضخماً محمود الضخمِ

  م خدب إذا زادت ضخامته زِيادةً غَير مذْمومةثُ
عنِ اللَّيث ،ةامخفْرِط الضإذا كانَ م جبنخ ثُم  

  .مثَ جلَندح إذا كانَ نِهايةً يف الضخمِ ، وهذا عن ثعلَبٍ عنِ ابنِ اَألعرايب عنِ املُفَضلِ
  )رأَةيف ترتيبِ ضخمِ املَ(الفصل العاشر 

  إذا كَانت ضخمةً يف نِعمة وعلى اعتدال فهي رِبحلَة
  فإذا زاد ضخمها ومل يقْبح فهي سبحلَة

  فإذَا دخلَت يف حد ما يكْره فهي مفَاضةٌ وضناك
معاج ، عن األصفْضع ا فهيهماِء لَحخرتاس ها معمخطَ ضفإذا أفْروغريِه ي.  

  يف الطول والقصر
  )يف ترتيبِ الطُّولِ علَى القياسِ والتقْرِيبِ(الفصل األول 

  رجلٌ طَوِيل ثُم طُوال
  فإِذَا زاد فَهو شوذب وشوقَب



  فإِذَا دخلَ يف حد ما يذَم من الطُّولِ فهو عشنطٌ وعشنق
طَ طُولُهيباينّ فإِذا أفْرمروٍ الشأيب ع ى ، عنطَرقَعط وسطننلَّع وععش وة فَهايهلَغَ النوب.  

  )يف تقِْسيمِ الطُّولِ علَى مايوصف بِه عن األئمة(الفصل الثاين 
  رجل طَوِيل وشغموم
  جارِيةٌ شطْبة وعطْبولٌ

  فَرس أشق وأمق وسرحوب
يش ريعانُبععشظَم وش  

  ناقَةٌ جسرة وقَيدود
  نخلَة باسقَة وسحوق
  شجرة عيدانة وعميمةٌ

خاذوب خاموش قاهل شبج  
  نبت سامق

طُب ، عنِ ابنِ األعرايبي طُرثَد  
  وجه مخروط وحلْية مخروطَة إذا كَانَ فيهما طُول من غَيرِ عرض

رعش هي يف قولومالر ابن نسأح وقد ، هتحالكَفَلَ وما ت رِدة يارِد كأَنوانٌ ونمن املنسرح: (فَي:(  
هذَربِالً عسالَ متإذا اخ ماهش ملُ مقَبي م واردوفَاح  

جانَ حيثُ قالَ واحلديث شمطْر عليه ابن وزاد منه رِقةيف الس نسمن الطويل: (ونوأَح:(  
رونَ اجلاذيا العهتارأع ا كما قَديِهشم نسا حها املَهتاراء أعظب  

رفَائالض هِنامأقْد ناطئَ موم لَتفقب ي جاَءتاملش نِ ذاكسفمن ح  
  )يف ترتيبِ القصرِ(الفصل الثالث 

احدحدري ول قَصجر  



ل وحبنيمث حعمل ، عن أيب عمروٍ بنِ العالِء واألصبنز  
س ، عنِ ابنِ األعرايبماب وكَهزنمث ح  
  مثّ بحتر وحبتر، عن الكسائي والفراِء

ريدوابنِ د دلٌ ، عنِ اللَّيثنوح ارتنح فَهو ازِيهيو آجلُلوس كادفْرِط يفإذا كانَ م  
يفإِذَا كَانَ كأَنَّ القوابنِ األعرايب يمعة ، عن األصزقْرنح هيف قَد زِيدال ي ام.  

  )يف تقِسيمِ العرضِ(الفصل الرابع 
  دعاء عرِيض

  رأْس فلْطاح ، عنِ ابنِ دريد
ح ، عنِ اللَّيثلْدر صجح  

يدبعن أيب ع ، فَحصف ميس.  
  يف اليبس واللِّني والرطوبة

  ) تقِْسيمِ اَألسماِء واألوصاف الواقعة علَى األشياِء اليابِسةيف(الفصل األول 
)ةمعن األئ(  

ابِسالي زاخلُب بِيزالْج  
ابِساملاُء الي اجلَليد  
اليابِس ناللَب ناجلُب  

اليابِس ماللَّح يقشوالو يدالقَد  
  القَسب التمر اليابِس

اجل عالقَشاليابِس لْد  
  القُفَّةُ الشجرةُ اليابِسةُ
ابِسالكَأل الي يشاحلَش  



ابِسالي تسفاإلس القَت  
ابِسثُ اليور الرعالب  
ابِسلُ املُقْلُ الياخلَش  

ابِسالي لُ احلَطَباجلَز  
ابِسالي رِقبالش رِيعالض  

ابِسالي راحلج لْدالص  
  م العرق اليابِسالعصي

  اجلسد الدم اليابِس
  .الصلْصالُ الطِّني اليابِس

  )يف تفْصيلِ أشياء رطْبة(الفصل الثاين 
طْبالر رمالت طَبالر  
  العشب الكَأل الرطْب

طْبالر القَت ةصفصالف  
  الفَراِء الثُرمطَةَ الطِّني الرطْب ، عن ثَعلَبٍ عنِ

  .االُرنةُ اجلُبن الرطْب ، عن ثعلبٍ عن ابنِ األعرايب
  )يف تفْصيلِ األسماِء والصفَات الواقعة علَى األشياِء اللَّينة(الفصل الثالث 

)ةمنِ اَألئع(  
  السهلُ ما النَ من األرضِ

  الرغام ما النَ من الرملِ
  فَةُ ما النَ من الدروعِالزغْ

ةماألطْع نا النَ ماأللوقَةُ م  



  الرغَد ما النَ من العيشِ
ةخياملَش ةتعأم نا النَ مقَلَةُ ماحلو  

  الثَعد ما النَ من البسرِ
  .اخلَرعبةُ من النساء اللَّينةُ القَصبِ

  )نيِ علَى ما يوصف بِهيف تقِْسيم اللِّ(الفصل الرابع 
  ثَوب لني

  رِيح رخاء
  رمح لَدن

  لَحم رخص
  بنان طَفْل

  شعر سخام
  غُصن أُملُود
  فراش وثري
  أرض دمثَة
ماعن ندب  

  امرأَةٌ لَميس إذا كَانت لَينةَ املَلْمسِ
طَفاملَع نإذا كان لي اننالع اروس خفَر.  

  يف الشدة والشديد من األشياء
  )يف تفْصيلِ الشدة من اَشياَء وأفْعال مختلفَة(الفصل األول 

  اُألوار شدةُ حر الشمسِ
ةُ احلَرديقَةُ شدالو  



درةُ البدش رالص  
  االنهِاللُ شدةُ صوب املَطَرِ

ادوةُ سدش بهيل الغاللَّي  
  الَقشم شدةُ األكْلِ

  القَحف شدة الشربِ
ةلْمة الغدش قبالش  

  )دحماً دحماً: (الدحم شدة النكَاحِ ، ويف احلديث أنه سئلَ عن نِكَاحِ أهلِ اجلَنة فَقَالَ
ويعنِ األم م ، عن أيب عبيدوةُ الندش بِيخسالت  

  اجلَشع شدةُ احلرصِ
  اخلَفَر شدةُ احلَياِء

  السعار شدةُ اجلُوعِ
  الصدى شدةُ العطَشِ
  اللَّخف شدةُ الضرب
  املَحك شدةُ اللِّجاجِ

  اهلَد شدةُ اهلَدم
  القَحلُ شدةُ اليبسِ

  املَأَق شدةُ اليكَاِء عن أيب عمروٍ
  رزاح شدةُ اهلُزالال

  ليس منا من صلَق أو حلَق: (الصلْق شدةُ الصياحِ ، ومنه احلديثُ
  الشنف شدةُ البغضِ

  الشذَا شدةُ ذَكاِء الريحِ ، عن الفَداِء



  الضرزمةُ شدةُ العض ، عن اللَّيث عنِ اخلليلِ
  القَطْعِ ، عن ثعلبِ عنِ ابنِ األعرايب القَرضبةُ شدةُ

  )شر السيرِ احلَقْحقَةُ: (احلَقْحقَةُ شدةُ السيرِ، ويف احلديث
  الوصب شدةُ الوجعِ

  :اخلَبز شدةُ السوقِ ، عن أىب زيد ، وأنشد
  ال تخبِزا خبزاً وبسا بسا

  .اللَيثالزقْع شدةُ الضراط ، عنِ 
  )فيما يحتج علَيه منها بالقُرآن(الفصل الثاين 

  اهلَلَع شدةُ اجلَزعِ
ةومةُ اخلُصدش داللَّد  

  احلَس شدةً القَتلِ
نةُ احلُزدثُّ شالب  

  النصب شدةُ التعب
ةامةُ النددةُ شراحلَس.  

  )لِ ما يوصف بالشدةيف تفْصي(الفصل الثالث 
  )عنِ األصمعي وأيب زيد واللَّيث وأيب عبيدة(

ةالظُّلْم يددس شكَامل علَي  
ةاملُن يددح شمحملٌ صجر  

ةاخلَلْقِ والقُو يددارِم شبض دأَس  
  رجل عصلُبِي وصمعرِي كَذَلك

دش قلصهأة صرامتوةُ الصيد  



ةاحلُمر يددش رل أَقْشجر  
ةوماخلُص يددش مصلٌ خجر  

ةوداجلُع يددر قَطَط شعش  
ةوضاحلُم يددش فطَخ لَنب  

سمعنا ذَلك من الذُّعاق كالزعاقِ ، : ماء زعاق شديد املُلُوحة ، وأَنا أَستظْرِف قَولَ اللَّيث عنِ اخلَليلِ
  بعضهِم وما ندرِي أَلُغة أم لُثْغةُ

  رجل شقْذ شديد البصرِ سرِيع اإلصابة بالعينِ
وغَريِه ى ، عنِ اللَّيثبلَعج كوكَذَل  

  فَرس ضليع شديد األضالعِ
احلَر يددش انِيعمعم موي  

يددر شعد ودع انخالد.  
  )يف التقِْسيم(الفصل الرابع 

)ةمنِ االئع(  
  يوم عصيب وأَرونان وأرونانِي

  سنة حراق وحسوس
قُوعيرقُوع ويوع دج  

  داء عضال وعقَام
  داهية عنقَفري ودردبِيس
اقاع وحقْحزعر زيس  

فاصرِيح ع  
  مطَر وابِل



  سيل زاعب
  برد قَارِس
  حر الفح

  شتاء كَلب
  ضرب طلَخف
  حجر صيخود

  فتنةٌ صماُء
هابِيص توم  

  .كُلّ ذَلك إذا كانَ شديداً
  يف القلة والكثرة

  )يف تفْصيلِ األشياِء الكَثرية(الفصل األول 
رياملَالُ الكَث ثْرالد  
رياملَاُء الكَث مرالغ  

املَجريالكَث شاجلَي ر  
  العرج اإلبِلُ الكَثريةُ
  الكَلَعةُ الغنم الكَثريةُ

  اخلَشرم النحلُ الكَثريةُ
لبِ عنِ ابنِ األعرايبعن أيب عمروٍ وعن ثَع ، ريلُ الكَثمالن لَميالد  

ريالكَث رعاجلُفَالُ الش  
ريالكَث رجطَلُ الشيالغ  

  لكَيسوم احلَشيش الكَثري، عنِ اللَّيث عنِ اخلَليلِا



  احلشبلَةُ العيالُ الكَثريةُ، عنِ اللَّيث وابنِ شميل
يائسنِ الكع ،ريلُ واملَالُ الكَثاأله رياحل  
رايبري، عنِ ابنِ األعالكَث اربالغ ثَرالْكَو  

  .لكَثريةُ، عن أيب عمروٍ واألصمعياجلبِلُّ والقبص اجلَماعة ا
  )يناسبه يف التقِْسيمِ(الفصل الثاين 

)ةمنِ األئع(  
  مال لُبد

قماٌء غَد  
  جيش لَجِب
  مطَر عباب

  .فَاكهة كَثريةٌ
  )يقَارِب موضوع الباب(الفصل الثالث 

 إذا كَثُر قَتسةُ وأورجالش تقَرلُهاأومح  
مالُه لُ إذا كَثُرجى الرأثْر  

  أيبست األرض إذا كَثُر يبسها
  وأعشبت إذا كَثُر عشبها

  .أراعت اإلبلُ إذا كثُر أوالدها
  )يف تفْصيلِ األوصاف بِالكَثْرة(الفصل الرابع 

  رجل ثَرثَار كَثري الكَالَم
  نكَاحِ ، عن أيب عبيدرجل مئَر كَثري ال

رِهغَيي وعمنِ األصاألكْلِ ، ع ريكَث ماضرل ججر  



ةيطالع ريم كثرضل خجر  
  فَرس غَمر ومجوم كَثري اجلَري

  امرأَةٌ نثُور كَثريةُ األوالد ، عن أيب عمروٍ
كحةُ الضرياق كَثزهأَة مامر  

  رةُ كَثريةُ املَاِء، عنِ اللَيثعين ثَ
  بحر هموم كَثري املَاِء

نِ اللَّيثةُ املَاِء، عريكَث بِريةٌ صابحس  
  شاة درور كَثريةُ اللَّبنِ

  رجلٌ لَجوج ولَجوجةٌ كَثري اللَّجاجِ
اننتري االمة كَثوننل مجر  

  لشعرِرجل اَشعر كَثري ا
وفالص ريكَث فوش أصكَب  

  .بعري أوبر كَثري الوبرِ
  )يف تفْصيلِ القَليلِ من األشياِء(الفصل اخلامس 

  الثَّمد والوشلُ املاُء القَليلُ
يدأيب ز نيلُ ، عالقَل ة املَطَرشغةُ والبيبالغ  

 يلُ ، عنلُ املَاُء القَلهروٍالضمأيب ع  
رايبن األعن ابيلُ ، عطَاُء القَلالع را حلَت  

  }والَّذين ال يحدونَ إال جهدهم{: اجلًهد الشيُء القَليلُ يعيش بِه املُقلُّ من قَوله تعالَى
كَذَلو ، لَّغُ بِهبتي ييلُ الَّذيُء القَللْقَةُ الشظَة والعفَّةُ واملُسكَةُاللُّمالغ ك  

  .الصوار القَليلُ من املُسك ، عن أيب عمروٍ



  )عنِ الفَارايب صاحبِ كتابِ ديوان األدبِ(الفصل السادس 
ةُ األكَلَةامِ وكَثْرلَة الطَّعق احلَفَف  
ادرةُ الوقلَّةُ املَاِء وكَثْر فَفوالض  

  .ةُ العيشِوالضفَف أيضاً قلَّ
  )يف تفْصيلِ األوصاف بِالقلَّة(الفصل السابع 

)ةمنِ األئع(  
  ناقَة عزوز قَليلَةُ اللَّبنِ
ريلَةً الدود قَلداة جش  
لَديلَةُ الوور قَلزرأَة نام  
  امرأَة قَتني قَليلَةُ األكْلِ
  ركيةٌ بكية قَليلَةُ املَاِء

  زمرةٌ قَليلَةً الصوف شاةٌ
وَءةيلُ املُرر قَلمل زجر  
  رجل جحد قَليلُ اخلَيرِ
  .رجل أَزعر قَليلُ الشعرِ

  )يف تقِْسيمِ القِّلَّة علَى أَشياَء توصف بِها(الفصل الثامن
  ماٌء وشل

  عطَاٌء وتح
  مالٌ زهيد

اششب غرش  
رم غونار.  



  يف سائر األوصاف واألحوال املتضادة
  )يف تقِْسيمِ السعة علَى ما يوصف بِها(الفصل األول 

  أرض واسعةٌ
  دار قَوراُء

  بيت فَِسيح
  طَرِيق مهيع
  عني نجالُء
  طَعنة نجالُء

وفجنوب ومجنإناء م  
  قَدح رحراح

افجتساء موِع  
كْياعمالٌ قُب  

  سير عنق
  عيش رفيع

  صدر رحيب
  بطْن رغيب

  قَميص فَضفَاض
و عن أيب هريرة . والسراوِيلُ مؤنثَة ألنَ لَفْظَها لَفْظُ اجلَمعِ وهي واحدةٌ . سراوِيلُ مخرفَجة أي واسعة 

ةَ ، وحفَجراوِيلَ املُخرالس كَرِه هأن   اطَـةيخب هـرأم اطاً قال خلَيرابيأنَّ أع يجن انُ بنثْمحِ عو الفَتكَى أب
  .وسع معظَمها، وضيق مدخلَها: خرفج منطَّقَها، وجدلْ مسوقها، أي: سراوِيلَ

)ةعقِْسيمِ السلِ يف تةُ الفَصيقب(  



  ثفَالة خيفَق ، عنِ اللَّي
ديبأيب ع ناخ ، عد جِلْوهن  
  بِئْر خوقاُء، عن ابنِ شميل

  ظل وارِف ، عنِ الفَراِء
ثنِ اللَّية، عرهت رطَس.  

  )يف تقِْسيمِ الضيقِ(الفصل الثاين 
  مكَانٌ ضيق
  صدر حرِج

  معيشة ضنك
  ِءطَرِيق لَزِب ، عن سلَمةَ، عنِ الْفَرا

ابِيرنِ اَألعنِ ابلَبٍ ، عثَع نقَب ، عف زوج  
هِمضعب نع ، رِيهنِ االززلٌ ، عن ادو.  

  )يف تقِْسيمِ اجلدة والطَّراوة علَى ما يوصف بِهِما(الفصل الثالث 
  ثَوب جديد
  برد قَشيب
طَرِي ملَح  

  شراب حديث
غَض اببش  

  دينار هربِزِي ، عن ثَعلَبٍ عنِ ابنِ اَألعرايب
  ).إذا كَانت فيها خشونةُ اجلدة(حلَّة شوكَاُء 

  )يف تفْصيلِ ما يوصف باخللُوقَة والبِلَى(الفصل الرابع 



اخلَلَق بالثَّو رالطِّم  
  النيم الفَرو اخلَلَق
الةُ الببرالق نيةُالش  

  .الرمةُ العظْم البالي
  )يف تقِْسيم اخلُلُوقَة والبِلَى علَى ما يوصف بِهِما(الفصل اخلامس 

مخ هيش  
  ثَوب هدم
  برد سحق
  ريطَة جرد

  نعل نِقْل
رخظْم نع  

ارِساب دتك  
  ربع داثر

  .رسم طَامس
  )مِيف تقِْسيمِ القد(الفصل السادس 

مياٌء قَدبِن  
  دينار عتيق

رِيهل دجر  
ليمدب عثَو  
رِيسخِ قَنيش  

  عجوز قَنفَرِش



لَدتالٌ مم  
  شرف قُدموس

  حنطَة خندرِيس
  مخْر عاتق

  قَوس عاتكَةٌ
  .قَدمياًَذيخ كالد ، عنِ اللَيث ، وهو ولَد الضبعِ ، كُلُّ ذَلك إذا كَانَ 

  )يف اجلَيد من أشياَء مختلفَة(الفصل السابع 
دوج طَرم  

  فَرس جواد
  درْهم جيد
  ثَوب فَاخر
  متاع نفيس
  غُالَم فَارِه

  سيف جراز
  درع حصداُء

عيدب بِتةَ املَنكَرِمي ةبرةَ التبطَي تذَاةٌ إذا كَانض عوزِأَرزاِء والنسنِ اَألحةً ع  
  .ناقَة عيطَلٌ ، إذا كانت طَوِيلَةً يف حسنِ منظَرٍ وسمنٍ

  )يف خيارِ األشياِء(الفصل الثامن 
)ةمنِ االئع(  

  سروات الناسِ
  حمر النعمِ



  جِياد اخلَيلِ
  عتاق الطَّيرِ

  لَهاميم الرجال
 مائمهاحداإلبِلِ ، واح :كِّيتن السن ابة ، عميمح  

  أحرار البقُولِ
  عقيلَةُ املَالِ

  .حر املتاعِ والضياعِ
  )يف تفْصيلِ اخلَالصِ من أشياَء عدة(الفصل التاسع 

)ةمنِ االئع(  
ودرمن الب صاُء اخلَالريالس  

  شرابِالرحيق اخلَالص من ال
  اَألثْر اخلَالص من السمنِ

  اللَّظَى اخلَالص من اللَّهبِ
ن اللَّيثبِ ، عرِ واخلَشبرِ آلتاهوج نم صاخلَال ارضالن  

يممالص ككذَلٍء وين كُلِّ شم صاخلَال اللُّباب.  
  )يف التقِْسيم(الفصل العاشر 

  حسب لُباب
  صميم مجد

  عريب صرِيح
  أَعرايب قُح ورستاقي كُح: سمعت الصاحب يقُولُ يف املُذَاكَرة: سمعت أبا بكْرٍ اخلُوارزمي يقُولُ

إبرِيز برِيت ! ذَهبجاجِ. وكةَ بنِ العبؤرزٍ لجيف ر ووه  



  ماء قَراح
  لَبن محض
  خبز بحت

رشديأيب ز ند، عراب ص  
  دم عبِيطٌ

ثنِ اللَّيع ، احرص رمخ  
  ):من السريع: (وكَتب بعض أهلِ العصرِ إىل صديقٍ لَه يستميحه شراباً

هيسِ آخإال أَخ لألن همنا مان وموإخ يدنع  
  يف صراحيه وما لجمعِ الشملِ منا سوى راح صراح

  )يناسبه(الفصل احلادي عشر 
)ةمنِ اَألئع(  

  نقَاوةُ الطَّعامِ
  صفْوةُ الشرابِ
  خالصةُ السمنِ

رالب ابلُب  
فرةُ الشابيص  

  .مصاص احلَسب
  )يف مثْله(الفصل الثاين عشر 

الر نصاً مالح إذا كَانَ خصح ومرصم موابِيحيحِ والس  
  رمل نقَح إذا كَانَ خالصاً من احلَصى والترابِ

  عبد قن إذا كانَ خالص العبودية وأَبوه عبد وامه أمة



انخالد نةً مصالخ تن نارٍ إِذا كَانارِج مم  
  .لطُه صدق ، عنِ ابنِ السكِّيت عن أَيب زيدكَذب سماق وحنبرِيت إِذا كَانَ خالصاً ال يخا
  )يقَارِب ما تقَدم يف التقِْسيمِ(الفصل الثالث عشر 

  دقيق محور
  ماء مصفَّق

قوراب مرش  
  كَالَم منقَّح

  .حساب مهذَّب
  )كُلِّه يناسبه يف اخصاصِ الشيءِ بِبِعض من(الفصل الرابِع عشر 

  سواد العينِ
  سويداُء القَلْبِ

ةضيالب حم  
  مخ العظْمِ

  زبدةُ املَخيضِ
  سالف العصريِ

لَةخالن قُلْب  
ةزاجلَو لُب  

  .واسطَةُ القالَدةَ
  )يف تفْصيلِ األشياِء الرديئَة(الفصل اخلامس عشر 

)ةاللُّغ ةمأئ نع(  
  اخلَلْف القَولُ الرديُء



  احلَشف التمر الرديُء
  اخلَنِيف الكَتانُ الرديُء

  السفْساف األمر الرديُء
  اهلُراُء الكَالم الرديُء

  املُهلْهلَةُ الدرع الرديئَةُ
  .البهرج والزيف الدرهم آ لرديًء
  )يما ال خير فيه من اَألشياِء الرديئَة والفُضاالت واألثْفَالِف(الفصل السادس عشر 

  خشارةُ الناسِ
  خشاش الطَّيرِ
  نفُايةُ الدراهمِ
  قشامةُ الطَّعام
ةدثَالَةُ املائح  
  حسافَةُ التمرِ
  قشدةُ السمنِ
تيالز كَرع  
  رذَالَةُ املَتاعِ

  لَةُ الثَيابِغُسا
تةُ البيامقُم  
  قُالمةُ الظُّفْرِ

يدثُ احلَدبخ.  
  )أَظُنه يقَارِبه فيما يتساقَطُ ويتناثَر من أشياَء متغايِرة(الفصل السابع عشر 



  النسالُ والنِسيلُ ما يتساقَطُ من وبرِ البعريِ ورِيشِ الطَّائرِ
صالعرِهنِ وغَيبلِ كالتبنالس نقُطُ مسا يافَةُ م  

اطشتاالم دنرِ ععالش نقُطُ مساطَةُ ما ياملش  
  اخلُالَلَةُ ما يسقُط من الفَمِ عد التخلُّلِ

ثنِ اللَّيع ، عي فَقُطشاجِ إذا عرالس فن أنقُطُ مسا ياطَةُ مالقُر  
  يةُ ما يسقُطُ من العود عد البريِالبرا

طاخلَر دنع هنقُطُ مسا ياطَةُ ماخلُر  
  النشارةُ ما يسقُطُ من اخلَشبِ عند النشرِ

تحالن دنع هنقُطُ مسا يةُ ماتحالن  
الت دنالظُّفْرِ ع نقُطُ مسيمِالفَِسيطُ والقُالمةُ ما يقْل.  

  )يف مثْله(الفصل الثامن عشر 
ودةُ العايرب  

يدةُ احلَدادرب  
نة الفُرامقُر  
  قُالَمةُ الظُّفْرِ

  سحالَة الفضة والذَّهبِ
  مكَاكَةُ العظْمِ

  فًتاتةُ اخلُبزِ
ةدثَالَةُ املَائح  
  قُراضةُ اجلَلَمِ

خسةُ الواززح.  



  )يف تفْصيلِ أسماٍء تقَع علَى احلسان من احلَيوان(سع عشر الفصل التا
هجن الولُ احلَسجالر احضالو  
  الغيلَم والغانِيةُ املَرأَةُ احلَسناُء

نلُ احلَسدتاملُع هجالو جحاَألس  
  املُطَهم الفَرس احلَسن اخلَلْقِ

  ةُ احلَسنةُ اخلَلْقِ الفَتيةُالعيطَموس الناقَ
  .وكَذَلك الشمردلَةُ

  )يف ترتيبِ حسنِ املَرأَة(الفصل العشرون 
)ةمنِ اِإلئع(  

  إِذا كانت بِها مسحة من جمال فَهِي وضيئَة وجميلَةٌ
  فإذا أشبه بعضها بعضاً يف احلُسنِ فهِي حسانة

ةفإذا اسغَانِي فَهِي ينةنِ الزا عهالمنت بِجغت  
  فإذا كَانت ال تبالي أنْ ال تلْبس ثَوباً حسناً وال تتقَلَّد قالَدةً فَاخرةً فَهِي معطَال

  فإذا كانَ حسنها ثَابِتاً كأَنه قَد وسم فَهِي وسيمةٌ
ر مافظ وا حلَه ةفإذا قُِسمقَِسيم نِ فَهِياحلُس ن  

  فإذا كانَ النظَر إِلَيها يسر الروع فَهِي رائعةٌ
  .فإذا غَلَبت النساَء بِحسنِها فَهِي باهرةٌ

  )يف تقِْسيمِ احلُسنِ وشروطه(الفصل احلادي والعشرون 
  )عن ثعلبٍ عنِ ابنِ اَألعرابِي وغَيرِهما(

الصهجةُ يف الواحب  
ةرشاَءةُ يف البضالو  



فالُ يف اَألناجلَم  
  احلَالوةُ يف العينينِ

  املَالحةُ يف الفَمِ
انيف اللِّس فالظَّر  

اقَةُ يف القَدشالر  
  اللَّباقَةُ يف الشمائلِ

  .كَمالُ احلُسن يف الشعرِ
  )مِ القُبحِيف تقِْسي(الفصل الثاين والعشرون 

يممد هجو  
  خلْق شتيم

  كَلمة عوراُء
  فَعلَةٌ شنعاُء
  امرأَة سوآُء

  أمر شنِيع
  .خطْب فَظيع

  )يف ترتيبِ الِسمنِ(الفصل الثالث والعشرون 
)ةمنِ اَألئع(  

  رجل سمني
  ثُم لَحيم

  ثُم شحيم
ككَوح وعدلَنب ثُم  



  مرأَةٌ سمينةو ا
  ثُم رضراضة
  ثُم خدلَّجة

  ثُم عركْركَةٌ
  .و عضنكَة

  )يف ترتيبِ سمنِ الدابة والشاة(الفصل الرابع والعشرون 
  )عنِ ابنِ األعرابِي واللَحيانِي ونحوِ ذَلك عن أيب معد الكالَبِي(

  يقَالُ مهزول
نم يالًثُمقَل نمقٍ إذا س  

  ثُم شنونٌ
  ثُم ساح

  ثُم مثَرطم إِذا تناهى سمناً
رِيهقال األز :حيحهذا هو الص.  

  )يف ترتيبِ سمنِ الناقَة(الفصل اخلامس والعشرون 
  )عن أيب عبيد عن أيب زيد واَألصمعي(

  خت وأنقَتأم: إذا سمنت قَليالً قيلَ
  ملِّحت: فإذا زاد سمنها قيلَ

  درِم عظْمها درماً: فإذا غَطَّاها اللَّحم والشحم قيلَ
  فإذا كانَ فيها سمن ولَيست بِتلْك السمينة فَهِي طَعوم

  فإذا كَثُر شحمها ولَحمها فَهِي مكْدنة
  هِي ناوِيةفإذا سمنت فَ



  فإذا امتَألت سمناً فَهِي مستوكية
  .فإذا بلَغت غَايةَ السمنِ فَهِي متوعنةٌ ونهِية

  )يف تقِْسيمِ السمنِ(الفصل السادس والعشرون 
  )عنِ اللَّيث واألصمعي والفَراِء وابنِ األعرايب(

فُجنخ بِيص  
  رغُالَم سمهد

ارل تجر  
  ا مرأَةٌ متربلَة
  فَرس مشياطٌ
  ناقَةٌ مكْدنة
  .شاة ممخة

  )يف ترتيبِ خفَّة اللَّحمِ(الفصل السابع والعشرون 
 )ةماألئ نم ةدع نع(  

  رجلٌ نحيف إذا كانَ خفيف اللَّحمِ خلْقةً ال هزاالَ
  ثُم قَضيف

ض بثُمر  
  ثُم شخت

  .ثُم سرعرع
  )يف ترتيبِ هزالَ الرجلَ(الفصل الثامن والعشرون 

  رجل هزِيل
ُفجأع ثُم  



  ثُم ضامر
  .ثُم ناحل

  )يف ترتيبِ هزالِ البعريِ(الفصل التاسع والعشرون 
)ابِيرنِ األعنِ ابلَبٍ عثَع نع(  

  بعري مهزول
  م شاسبثُ

  ثُم شاسف
  مثَّ خاسف

  ثُم نِضو
ازِحر ثُم  
  ).وهو الَّذي ال يتحرك هزاالً(ثُم رازم 

  )يف تفْصيلِ الغنى وترتيبِه(الفصل الثالثون 
)ةمنِ االئع(  

الكَفَاف  
  مث الغنى

ع ،املَالُ ويكثُر يمنو أنْ يوه افراإلح اِءثُمنِ الفَر  
  ثُم الثَروةُ

اِإلكْثار ثُم  
 ابرابِ(مثَّ اِإلترالت ددكَع الُهوري أمصأنْ ت ووه(  

 ابِـيرنِ األعنِ ابلَبٍ ، عثَع نع ،ةضبِ والفالذَّه نم رياطلُ القَنجالر كلمأنْ ي ةُ وهوطَرالقَن ويف . ثُم
ضِ الرعباتايارٍ: ويند ةَ آالفعبأر لَكلُ إذا مجالر طَرقَن.  



  )يف تفْصيلِ األموالِ(الفصل احلادي والثالثون 
الَدوثاً فهو تروإذا كانَ املَالُ م  
  فإذا كانَ مكْتسباً فهو طَارِف

  فإذَا كانَ مدفُوناً فَهو رِكَاز
  فإذا كَانَ ال يرجى فهو ضمار

تامةً فهو صضفباً وفإذا كانَ ذَه  
  فإذا كانَ إِبالً وغَنماً فَهو ناطق

قَارالً فهو عغستةً ومعيفإذا كانَ ض.  
  )يف تفْصيل الفَقْرِ وترتيبِ أحوالِ الفَقريِ(الفصل الثاين والثالثون 

  عنِ الكسائيأنزف وأنفَض ، : إِذَا ذَهب مالُ الرجلِ قيلَ
  عصب فالَن ، عن أيب عبيدةَ: فإذا ساَء أَثَر اجلَدبِ والشدة علَيه وأَكَلَت السنةُ مالَه قيلَ

  أَنقَح فُالنٌ ، عن ثَعلَبِ عنِ ابنِ األعرابِي: فإذا قَلَع حلْيةَ سيفه للْحاجة واخلَلَّة قيلَ
  طَهفَلَ ، عنِ اَبنِ األعرايب أيضاً: خبز الذُّرة وداوم علَيه لعدم غَيرِه قيلَفإذا أَكَلَ 

  أقْوى: فإذا لَم يبق لَه طَعام قيلَ
وألفَج مريلَ أصق ر بالفَقْرِ والفَاقَةهالد هبرفإذاَ ض  

  أَعدم وأملَق: فإذا لَم يبق لَه شيٌء قيلَ
  أدقَع: فإذا ذَلَّ يف فَقْرِه حتى لَصق بالدقْعاِء، وهي التراب ، قيلَ

  .أفْقَع ، عنِ اللَّيث عنِ اخلَليلِ: فإذا تناهى سوُء حاله يف الفَقْرِ قيلَ
  )بين الفَقريِ واملسكنيِالح لي يف الرد علَى ابنِ قُتيبةَ حني فَرق (الفصل الثالث والثالثون 

: الفَقري الَّذي لَه بلْغة من العيشِ ، واملسكني الَّذي ال شيَء لَه ، واحتج بِبيت الراعـي : قَالَ ابن قُتيبةَ
  ):من البسيط(



 لَه كرتالِ فَلَم ييالع فْقو هتلوبت حكان يالذ ريا الفَقأمدبس  
أمـا السـفينةُ   {: وقد غَلطَ النَّ املسكني هو الَّذي لَه البلْغةُ من العيشِ ، أما سمع قَولَ اللّه عز وجلَّ

  .وقَولُ اللّه عز وجلَّ أوىل ما يحتج بِه} فَكَانت لمساكني يعملُونَ يف البحرِ
  .الفَقري مثْلَ املسكنيِ أو دونه يف القدرة علَى البلغة وقَد يجوز أنْ يكُونَ

  )يف تفْصيلِ أوصاف السنة الشديدة املَحلِ(الفصل الرابع والثالثون 
)راِء فَأَوياَألش نم يددوالش ةدابِ الشا يف بهطَانُ أنْ أذْكُريانِيها إِال الشسكـرِ  وما أنند ذا عنها ههتد

ابِهبى أَسأقْو نا منِهكَوالفَقْرِ ل.(  
  إذا احتبس آلقَطْر يف السنة فَهِي سنة قَاحطة وكاحطَة

  فإذا ساَء أثَرها فَهِي محل وكَحل
اقرقَة وحالةٌ وحسة والحورعِ فَهِي قَاشرعِ والضرلَى الزع تفإذا أت  

  فَإِذا أَتلَفَت األموالَ فَهِي مجحفَة ومطْبِقَةٌ وجداع وحصاُء ، شبهت بِاملَرأَة الّيت ال شعر لَها
 عبالض فَهِي فُوسالن الً قَالَ. فإذا أكَلَتجأَنَّ ر يثويف احلَد :عبا الضنولَ اللّه أكَلَتسا ري.  

  )يف الشجاعة وتفْصيلِ أحوالِ الشجاعِ(والثالثون الفصل اخلامس 
  إذا كانَ شديد القَلْبِ رابِطَ اجلَأْشِ فَهو زِير ومزبِر

  فإذا كانَ لَزوماً للقرن ال يفَارِقُه فهو حلْبس ، عنِ الكساين
  غَلثٌ ، عن اَألصمعيفإذا كانَ شديد القتالِ لَزوماً لمن طَالَبه فهو 

  فإذا كانَ جرِيئاً علَى اللَّيلِ فَهو مخش ومخشف ، عن أيب عمروٍ
  فإذا كانَ مقْداماً علَى احلَربِ عالماً بأحوالها فَهو محرب

  فإذا كانَ منكرا شديدا فَهو ذَمر ، عنِ الفَراِء
الش وسبع لفإذا كانَ بهاسب وبِ ، فَهضوالغ ةاعج  

ثنِ اللَّيةٌ، عمهب وفَه ، هأسب ةدشى لتؤي نأَي نى مردفإذا كانَ ال ي  



  فإذا كانَ يبطلُ اَألشداَء والدماَء فَالَ يدرك عنده ثَأْر ، فهو بطَل
يش ثنِيهال ي هأْسر كَبرفإذا كانَ ييعمنِ األصم ، عشمو غَشفَه ،رِيدا يمء ع  

  .فإذا كانَ الَ ينحاش لشيٍء ، فَهو أيهم ، عنِ اللَيثَ
  )يف ترتيبِ الشجاعة(الفصل السادس والثالثون 

  )عن ثعلب عن ابن األعرايب ، وروى حنو ذلك عن سلمة عن الفراء(
  رجل شجاع

  ثُم بطَل
  ثُم صمةٌ
  ثُم بهمة
  ثُم ذَمر

سلْبوح سلح ثُم  
سألْي سيمثَ أه  

  ثُم نِكْلٌ
برخهيك ومن ثُم  
مهم وأيشمغَش ثُم.  

  )يف تفْصيل أوصاف اجلَبان وترتيبِها(الفصل الثامن والثالثون 
  رجل جبانٌ وهيابة
  ضعيف الفُؤاد ثُم مفْؤود إذا كانَ

ندالقَلْب والب يفعرِع إذا كانَ ضرع ضمث و  
ثجِ واللَّينِ املؤرع ، فُهوضع هنبج اداع الع إذا زهاع ووعوفَاع وفَع ثُم  

  ثُم منخوب ومستوهل إذا كانَ نِهايةً يف اجلُبنِ



  راً فَروراً ، عن أيب عمروٍمث هوهاة وهجهاج إِذا كانَ نفُو
  ثُم رِعديدة ورِعشيشة إِذا كانَ يرتعد ويرتعش جبناً

رِهوغَي ديأيب ز نع ، لَه ادال فُؤ فاجلَو خفتنة إذا كانَ مبدره ثُم.  
  يف املَلْء واالمتالء والصفورة واخلالَِء

  ...)يلِ املَلِْء واالمتالِء علَى ما يوصف بِهِما يف تفْص(الفصل األول 
 ...) ـكذَل ضعب عوضي اِء، وقَدلَغالب كَالَم هنع حوأفْص ارعاَألش لَيهع لَتمتآنُ واشالقُر بِه طَقا نكَم 

  )مكَانَ بعض
  فُلْك مشحونٌ

  كَأْس دهاق
  واد زاخر
  بحر طَام
  نهر طَافح
  عين ثَرة

  طَرف مغرورِق
عرتفْن مج  

  عين شكْرى
  فُؤاد مًألنُ

رجاع يسك  
  جفْنةٌ رذُوم
  قربةٌ متأَقَة

هلبأه غَاص سلجم  



  جرح مقَصع إذا كانَ ممتلئاً بالدم ، عنِ اللَّيث عنِ اخلَليلِ
  .وممكنة إذا امتأل بطْنها بيضاً، عن أيب عبيد دجاجة مرتجةٌ

  )يف تفْصيلِ كَمية ما تشتمل علَيه األوانِي(الفصل الثاىن 
)يائسنِ الكع(  

  إذا كانَ يف قَعرِ اإلناِء أوِ القَدحِ شيء فهو قَعرانُ
  رانُفإذا بلَغَ ما فيه نِصفَه فهو نصفَانُ وشطْ

  فإذا قَرب من أَنْ يمتلئَ، فَهو قَربانُ
  .فإذا امتَأل حتى كاد ينصب ، فهو نهدانُ

  )يف تقِْسيمِ اخلَالَِء والصفُورة علَى ما يوصف بِهِما مع تفْصيلهِما(الفصل الثالث 
  أَرض قَفْر لَيس بِها أَحد

  نبت ومرت لَيس فيها
  وجرز لَيس فيها زرع

  دار خاوِيه لَيس فيها أَهل
طَرم يهف سام لَيهام جغَم  

  الكسائي! بِئْر نزِح لَيس فيها ماء، عنِ 
  إناٌء صفْر لَيس فيه شيء
  بطْن طَاوٍ لَيس فيه طَعام

س ند، عبز يهف سهِري لَيج ناِءلَبنِ الفَرةَ علَم  
  بستان خم لَيس فيه فَاكهة ، عن ثَعلَبِ عنِ األعرابِي
  شهدة هف لَيس فيها عسل ، عنِ اللَّيثِ عنِ اخلَليلِ

  قَلْب فَارِغ لَيس فيه شغل



  خد أمرد لَيس علَيه شعر
  حليامرأَة عطْلٌ لَيس علَيها 

  بعري علُطٌ لَيس علَيه وسم
  محبوس طَلْق لَيس علَيه قَيد
  خطُّ غُفْل لَيس علَيه شكْل

قرلَيها وع لُب لَيسة سرجش  
  .جارِية زالُء لَيست لَها عجِيزة

  )يؤخذُ بِطَرف من مقاربته(الفصل الرابعِ 
ل أقْلَف مل يجرنتتخ  

رِياجلُد هبصانُ مل يحلٌ قُرجر  
جحي ةٌ لَموررل صرج  
جوزتمل ي عكَسل مجر  

وربِ األمرجمل ي رلٌ غجر  
  سيف خشيب مل يصقَل

  ناقَة قَضيب مل تذَلَّلْ
هتاضرِي متتسض مل تير رهم  

  تفْترع امرأَة بِكْر مل
عري ف لَمأن ضور  
طَرمت ض فَلّ لَمأَر  

رمتخي لَم ريجِني فَطع.  
  )يناسبه يف اخلُلُو من اللِّباسِ والسالح(الفصل اخلامس 



لِِ واخلُفعالن نم افلٌ حجر  
  عريان من الثِّيابِ
ةاممالع نر ماسح  

لُ مزالحِأَعالس ن  
  أَكْشف من الترسِ

فيالس نلُ ميأَم  
  أَجم من الرمحِ

سا لقَو نم كَبأَن.  
  )يقَارِبه يف خلو أشياَء مما تختص بِه(الفصل السادس 

  شاة جماُء ال قَرنَ لَها
هلَيع ارال جِد مطْح أَجس  

  ال حصن لَهاقَريةٌ جلْحاُء 
هلَيع أْسال ر لَحأَج جدوه  

  امرأة أَيم ال بعلَ لَها
أةَ لَهرب ال امزلٌ عجر  
  .إِبِل همل ال راعي لَها

  )يف تقِْسيمِ ما يليق بِه(الفصل السابع 
لَه هم ال رِيشس ابجنامل  

يص ال كُملُ قَمعيالْخو قَرالقَر له  
  التبانُ سراوِيلُ الَ ساق لَها
  الكُوب كُوز الَ عروةَ لَه



لَه ال فَص مةُ خاتخالْفَت.  
  )أراه ينخرط يف سلكه(الفصل الثامن 

هأْسر نع رسح  
هِهجو نع فَرس  

ابِهن نع رافْت  
انِهنأَس نع ركَش  
هاعرذ نى عدأب  

فكَش هاقس نع  
هتروع نع كته.  

  )يف خالِء األعضاِء من شعورِها(الفصل التاسع 
لَعأَص أْسر  

  حاجِب أَمرطُ وأََطْرطُ
  جفْن أَمعطُ

درد أَمخ  
  عارِض أثَطُّ

صاح أحنج  
درأج بذَن  
  ركَب أدقَع

الَّذي الَ شعر على جسده كُلِّه إال الرأس واللِّحيةَ، وكانَ األحنف بن  األملَطُ: بدن أملَطُ ، قَالَ اللَيثُ
  .قَيس أَملَطَ

  )يف تفْصيل الصلَع وترتيبِه(الفصل العاشر 



  حإذا انحسر الشعر عن جانِبي جبهة الرجلِ فهو أَنزع ، فإذا زاد قَليالً، فَهو أَجلَ
لَهلَى وأجأَج ، هأْسر فنِص ارسحلَغَ االنفإذا ب  

لَعفهو أَص ادفإذا ز  
 صأَح وفَه كُلُّه رعالش بفإذا ذَه) ذَهاب لَعوالص ةرشالب ابذَه علَعِ أنَّ القَرعِ والصالقَر نيب قوالفَر

  ).الشعرِ منها
  يف الشيء بني الشيئني

  )يف تفْصيلَ ذَلك(الفصل األول 
  البرزخ ما بين كُلِّ شيئَنيِ

  إِنَّ البرزخ ما بني الدنيا واآلخرة: وقَد قيلَ. وكَذَلك املَوبِق وقد نطَق بِهِما القُرآنُ 
واآلجِلَة اجِلَةالع نيةٌ بدمةُ هقْدالر  

يا بم لَجروٍاملَدمأيب ع نضِ ، عالبِئْرِ واحلَو ن  
ثنِ اللَّيم ، عي الكَررهما بني ن يبا لرك  

  املَنحاةُ ما بني البِئْرِ إىل منتهى السانِية ، عنِ األصمعي
  الرهو ما بين التلَّينِ

  الظِّمُء ما بين الوِردينِ
ةُ ما بني التابايِلِالذُّناملَس ننِ ميتلْع  

رايبنِ األعنِ ابنِ ، عيعفتركُلِّ م نيا بم سعتالفاجلة م  
بيدأيب ع نلْبِها، عحل عادي ثُم ،ردى تاعةً حتس كرمثَّ تت لَبحا تهنِ َألنيتما بني احلَلْب اقأيب  الفُو ـنع ،

  عبيدةَ
 ضاًالقَرأي ديبأيب ع نلِ ، عحجِ والررالس نيجالِ بللر كَبرم  

يعمنِ اَألصجِ ، عرلِ والسحيِ الرفَّتةُ ما بني دالذِّئْب  



رايبنِ األعنِ ابلَبٍ عثَع ننِ ، عيموالي نيب موطُ اليالفَر  
  لشفَقِ ، وما بني الفَجرِ والصالة ، عن عمارةَ بنِ عقيلِ بنِ بِالَل بنِ جرِيرٍالسدفَةُ ما بين املَغرِبِ وا

  قَونس الفَرسِ ما بني اَذُنيه ، عن أيب عبيدةَ
مأيب ع نع ديبأيب ع نع ، ةيسارِ والقادبكاألن يفوالر رى الّيت بني البالقُر فالروٍاملَز.  

  )يناسبه يف األعضاء(الفصل الثاين 
نِ إىل أصلِ األذُنيالع اظحل نيغُ ما بدالص  

  الوتريةُ ما بني املنخرينِ
  النثْرةُ فرجة ما بين الشارِبني حيالَ وترة األنف ، عنِ اللَّيث عنِ آخلَليلِ

  إىل الترقُوة ، عن أيب عمروٍالبادلُ ما بني العنقِ 
  الكَتد والثَّبجُ ما بني الكَاهلِ والظَّهرِ

  اليسرةُ فُرجة ما بين أسرارِ الراحة يتيمن بِها، وهي من عالمات السخاِء، عنِ الفَراِء
  الطَّفْطَفةُ ما بين اخلَاصرة والبطْنِ

  ني الوِركَينِالقَطَن ما ب
ةانوالع ةرا بني السطاُء مياملُر  

ةوالفَقْح ةياخلُص نيانُ ما بجالع.  
  )يف تفْصيلِ ما بين اَألصابعِ(الفصل الثالث 

  عنِ ابنِ دريد عنِ األشنانداين عنِ التوزي عن أيب(
  )طَّابِ يف نوادرِ أيب مالكعبيدةَ وروي مثْلُه عن أيب اخلَ

ةاببالس فطَرهام واِإلب فرِ إِىل طَرصناخل فا بني طَرم ربالش  
  الرتب ما بني طَرف السبابة والوسطَى
  العتب ما بني طَرف الوسطى والبِنصرِ



  البصم ما بني البِنصرِ واخلنصرِ
  .ا بني كُلِّ إصبعينِ طُوالًالفَوت م

  )يقَارِب موضوع الباب ويحتاج فيه إىل فَضلِ استقَصاٍء(الفصل الرابع 
ةيمجوالع يبرالع نيب اهلَجِني  

ةواألم احلُر بني املُقْرِف  
ةبِيروالع يمجكاهلَجِنيِ بني الع قَسالفَلَن  

  احلمارِ والفَرسِالبغلُ بني 
  السمع بين الذِّئبِ والضبعِ

درينِ دنِ ابعِ عبالكَلْبِ والض نيب اربسعِ والذّئبِ ، وقيلَ العببني الض بارسالع  
بِيروالع يتخالب نيراينُّ بصرالص  

  اَألسبور بني الضبعِ والكَلْبِ
يانُ بشرامِوالوواحلَم ةتالفَاخ ن  

  .النهسر بين الكَلْبِ والذِّئْبِ
  )يناسبه عنِ األئمة(الفصل اخلامس 

  )وهو علَى صدده يجرِي مجرى خرافَات العربِ(
ةينواجل ِسياإلن نيب ساخل  

الةعوالس مين اآلديب لُوقمالغ  
بني اآلدمي واملَلَك ، ومن ذلك ما زعموا أنْ جرهماً كانوا من نِتاج حـدثَ بـين املَالئكـة    العلْبانً 
  واِإلنسِ

  وزعموا اَنَّ بِلْقيس ملكَةَ سبأ كانت من مثْلِ ذَلك النجلِ والترتيبِ
، سانواإلن قما بني الش ناسسوا أَنَّ النمعناسِ وزساسِ والنمن الن كَّبرت داِء السرلْقاً من ووأنَّ خ  



وانض احلَيعوب باتالن نيماب نِتاج هم وجأْجوم وجيأْجو قوأنَّ الش  
جلن تطْلُب كَرم نجله ، وزعمت أعراب بين مرةَ أنَّ سنانَ بن أيب حارِثَة ملّا هام علَى وجهِه استفْحلَته ا

سروات اجلن بنات الـرمحنِ  : وروى احلَكَم بن أبانَ عن عكرِمةَ عنِ ابنِ عباس أن قُريشاً كانت تقولُ
  }سباًوجعلوا بينه وبني اجلنة ن{: فأنزلَ اّهللا سبحانه وتعاىل عما يقُولونَ علوا كَبرياً

وزعموا أنَّ ذَا القَرنينِ كانت أمه قَبرى وأبوه عبرى ، وأن عبرى كانَ من املالئكَـة، وقَبـرى مـن    
وشارِكْهم يف {: األدميني ؛ وزعموا أنَّ التناكُح والتالقُح قَد يقَعان بني اجلن واإلنسِ ، لقَولِ اللّه تعاىل

اَألمالدالِ واألوطَلَبِ } وو مقِ لَهشالع ةسِ على جِهاإلن نجالِ معِ الررصل نرِضعما يإن اتيننَّ اجلال ،
 مين آداِء بلنِس نرِجالُ اجل كوكذل ،ادالمِ. الفَسهذا الكَالَمِ والس ةدهمن ع كرِيٌء الَيوأنا ب.  

  )يقَارِب ما تقَدم(الفصل السادس 
  املعجر بين املقْنعة والرداِء
  املطْرد بين العصا والرمحِ
  االكَمةُ بين التلِّ واجلَبلِ

  البِضع بني الثَّالَث والعشرِ
  الربعةُ من الرجالِ بين القَصرِ والطَّوِيلِ ، وكذلك من النساِء

  لشنونُ من اإلبِلِ والشاِء بين املُمخة والعجفَاِءا
  العرِيض من املَعزِ بني الفَطيم واجلَذَعِ

  .النصف من النساِء بين الشابة والعجوزِ
  يف ضروب من األلوان واآلثار

  )يف ترتيبِ البياضِ(الفصل األول 
ضيأَب  

ققي ثُم  



  لَهِق مثَّ
  ثُم واضح
  ثُم ناصع

  .مث هجان وخالص
  ...)يف تقِْسيمِ البياضِ واللُّغات(الفصل الثاين 

  )وفيه كَثري مما يوصف بِه مع اختيارِ أَشهرِ األلْفَاظ وأسهلها(... 
رهل أَزجر  

  امرأة رعبوبةٌ
  شعر أشمطُ
بهأَش سفَر  
  بعري أَعيس

  ثَور لَهِق
ياحةٌ لقَرب  

راد أَقْممح  
لَحأَم شكَب  

مآد يظَب  
ضيب أبثَو  

قَقة يضف  
  خبز حوارى
  عنب مالحي
  عسلٌ ماذي



ةيبِ اللُّغذهو يف كتاب ت ، افاء صم :ضيص ، أي أبالاء خم  
كص كَذَلالخ بثَوو.  

  )يف تفْصيلِ البياضِ(الفصل الثالث 
قهاَم وفَه صاجل نكَلَو هرٍ ولكنيبن سلَيو ةراحلُم نيء مش طُهالخض ال ييل أبجإذا كَانَ الر  

هو أزهر ، ويف حديث أَنس يف فإنْ كَانَ أبيض بياضاً محموداً يخالطُه أَدنى صفْرة كَلَون القَمرِ والدر فَ
  )كان أزهر ولَم يكُن أمهق: (صفَة النيب صلى اهللا عليه وسلم

دوأقْه بأقْه ة فهوِسرية يرمعِ حاألرب اتن ذَوم هرأو غَي هلَتفإنْ ع  
فَر واغْثَررة فهو أعغُب هلَتفإنْ ع.  

  )أشياَء مختلفَةيف بياضِ (الفصل الرابع 
  السحلُ الثَّوب األبيض ، عن أيب عمروٍ

ثنِ اللَّيع ، ضيلُ اَألبمقا الرا لن  
يعن األصمع ، األبيض حابالس بِريالص  

  الوثري الورد األبيض ، عن ثَعلَبِ عنِ ابنِ األعرايب
  يؤكَلُ قَبلَ أَنْ يدرك وهو حلْوالقَشم البسر األبيض الَّذي 

  اخلًوع اجلَبلُ األبيض ، عن ثَعلب عنِ ابن األعرايب
ضياألب يالظَّب ميالر  

ضياألب راحلَج عمرالي  
ضياألب رهالز روالن  

 دشة ، وأنديبأيب ع نع ،  ْضياَألب لْداجل يمالقَضةابِغمن الطويل: (للن:(  
انِعوالص هقَتمن يمقَض هلَيولَها عذُي اتسامالر رجكَأَنَّ م  

  )يناَسبه(الفصل اخلامس 



ةراض الغيب حضالو  
رالب نم سولَي هنلَو فخالي لْدرِي اجلتعاض ييب قهوالب صرجِيلُ والبحصِالت  

ديأيب ز نع ، بذْهي لَم أو لَه رصالب بنِ ذَهيالع واداض يف سياملكوكَب ب  
  القُرحة بياض يف جبهة الفَرسِ

  السفَر بياض النهار
  املُلْحةُ بياض امللْحِ

اثدي يف أظْفَارِ األحالَّذ اضيالب الفُوف  
نسةُ أَحانجاءِِ واِإلبلِ اهلسالَ والنجاضِ ىف الريالْب.  

  )يف ترتيبِ البياضِ يف جبهة الفَرسِ ووجهِه(الفصل السادس 
  إذا كَانَ البياض يف جبهته قَدر آلدرهمِ فَهو القُرحةُ

  فَإذا زادت ، فَهِي الغرةُ
  العينينِ ، فهي العصفُورفإنْ سالت ودقَّت ومل تجاوِزِ 

  فإنْ جلَّلَت اخلَيشوم ولَم تبلُغ اجلَحفَلَةَ فَهِي شمراخ
  فإنْ مألت اجلَبهةَ ومل تبلُغِ العينينِ فَهِي الشادخةُ

يلَ لَهق ادويف س ظُرني هأَن رغَي جهِهو يعمج ذَتفإنْ أخ :رقَعبم  
  فإنْ رجعت غرته يف أَحد شقَّي وجهِه إىل أَحد اخلدينِ ، فهو لَطيم

  فإن فَشت حتى تأخذَ العيننيِ فَتبيض أشفَارهما فهو مغرب
ثَمأَر وفَه اضيا بلْيالع هفَلَتحفإنْ كَانَ جب  

  .فإنْ كَانَ بالسفْلى فَهو أَلْمظُ
  )يف بياضِ سائرِ أعضائه(الفصل السابع 

)ةمنِ األئع(  



عرأد وقِ ، فَهنأْسِ والعالر ضيإذا كَانَ أَب  
قَعأَص وأْسِ ، فَهلى الرض أَعيفإنْ كَانَ أَب  

فض القَفَا فهو أَقْنيفإنْ كَانَ أَب  
وفَه ، أْسِ كُلِّهالر ضيفإنْ كَانَ أَب مخأَرى وأَغْش  

فعكلِّها فهو أَس ةياصالن ضيفإنْ كَانَ أَب  
  فإنْ كَانَ أبيض الظَّهرِ فَهو أَرحلً

رآز وزِ فَهجالع ضيفَإنْ كَانَ أب  
فصأَخ ونيِ فَهببِ أو اجلَناجلَن ضيفإنْ كَانَ أَب  

وطْنِ ، فَهالب ضيطُ فإنْ كَانَ أَببأن  
لُغُ الربوال ي هثُلُثَي أو فَهأو نِص نها ثًلُثَ الوظيفم اضيلُغُ البببِيضاً ي عباألر همائقَو تفإنْ كَان ونِ فَهيتكْب

  محجل
أبلَق ، وقد قيلَ إنه إذا كَـانَ ذَا  فإنْ أَصاب البياض من التحجِيلِ حقْويه ومغابِنه ومرجِع مرفَقَيه فهو 

لَقأَب ولِ ، فَهعوالش ةرجِيلِ والغحلَى التع هاضيب ادزو ،ةدلَى حز عيمتا ممهننِ كلّ مينلَو  
لَّعوم وفَه طَالَهيف است هلْقَتب تفإذا كان  

حالت نم اضيلَغَ البفإنْ بببجلِ فهو مجالر قُوبروع دكْبةَ اليجِيلِ ر  
  فإنْ تجاوز البياض إِىل العضدينِ أو الفَخذَينِ فَهو لَبلَق مسرول

مصأَع وفَه ، هلَيونَ رِجد هيدبِي اضيفإنْ كَانَ الي  
  خرى قيلَ أعصم اليمنى أو اليسرىفإنْ كَانَ البياض بإحدى يديه دونَُ اَأل

فَقوأَر نِ ، فهو أقْفَزلَيجونَ الرد هفَقَيرإىل م هيديف ي اضيفإنْ كَانَ الب  
  فإنْ كَانَ البياض بِرِجله دونَ اليد فَهو محجلُ الرجلِ اليمنى اَوِ اليسرى



م اضيفإنْ كَانَ الب  طْلَـقم لُ ثَالثجحم فهو ،دونَ يد ل أوونَ رِجد مائقَو اغِ يف ثَالثساوِزاً لألرجت
  يد أَو رِجل

  فإنْ كَانَ البياض برِجل واحدة فَهو أَرجلُ
وفَه هيدأو ي هلَياغِ رِجسريِ أرآخكَانَ يف مو اضيرِ البدتسي كَـذَا، أوِ   فإنْ لَم دي لِ كَذَا ، أولُ رِجعنم

  اليدينِ أو الرجلَينِ
وهكْركَالُ ، وهو مالش كفَذَل الَفن خل مرِجو دجِيلِ يف يحالت ياضفَإِنْ كَانَ ب  

على الر يفظريِ الوآخلةُ يف مباملُس ورعنِ وهي الشالثُّن ضيفإنْ كَانَ أبعأَكْس وغِ ، فَهس  
  فإن اْبيضت الثُّنن كُلُّها ولَم تتصلْ بِبياضِ التحجِيلِ ، فَهو أَصبغً

  .فإنْ كَانَ أَبيض الذَّنبِ ، فَهو أَشعلُ
  )ديوان العرضِيتصلُ بِه يف تفْصيلِ أَلْوانِه وشياته علَى ما يستعملُ يف (الفصل الثامن 

مهأَد وفَه دوإذا كَانَ أس  
  فإذا أشتد سواده فَهو غَيهبِي

  فإذا كَانَ أَبيض يخالطُه أَدنى سواد فَهو أشهب
يطَاسرق بهأَش وفَه ادوالس نم لَصخه واضيب عصفإِذا ن  

فَه فَرصفإنْ كَانَ ينِيسوس بهأَش و  
مأَح واض فَهيقَلَّ البو وادالس فإذا غَلَب  

ابِينص وة فَهرمه حتبهالَطَ شفإذَا خ  
  فإذا كَانت حمرته يف سواد، فَهو كُميت

قَرأَش وفَه ، ادورِ سغَي نم رمفإذا كَانَ أَح  
  رِ والكُميت ، فَهو وردفإذا كَانَ بني األشقَ

  فإذا اشتدت حمرته فَهو أَشقَر مدمى



رضاَخ وجاً فَهزيفإذا كَانَ د  
سبأَد وفَه ةقْريف ش هادوفإذا كَانَ س  

مالس وهو ، سد أغْبرو وفَه وادالساضِ ويبني الب هتتكُم تفإذا كَانةيبالفارِس دن  
  فَإذا كَانَ بين الدهمة واخلُضرة ، فَهو أَحوى

يدإٍ احلَددن صذٌ موأَخا مدأَص وفَه ،ادوالس هترمح تبفإذا قَار  
  فإذا كَانَ مصمتاً ال شيةَ بِه وال وضح أي لَون كَانَ فَهو بهِيع

فإذا كَانت شرأب وكَانَ فَه لون ى أيركَت بِيض وأخن بِه  
رندم وشِ فَهرالب قكَت فَون بِه تفإذا كَان ، شمأَن وبِيض فَهود ونقَط س بِه تفإذا كَان  

قَعأب وفَه نِهلَو رائس فالخبقَع ت بِه تفإذا كَان.  
  )اِإلبِلَ يف ألْوان(الفصل التاسع 

رمأَح وء، فَهيريِ شعةَ البرمطْ حخالإِذَا مل ي  
كمأَر فَهو ،ادوا السالَطَهفإنْ خ  

قرأَو وفَه ثمالر انخاض كَديب هادوطُ سالخي دوفإنْ كَانَ أس  
  فإِن اشتد سواده فَهو جونٌ

فَه ضيفإنْ كَانَ أَبمآد و  
بهأَص وة فَهرمح هاضيب الَطَتفإنْ خ  
سيأَع وة فَهقْرش هاضيب الَطَتفإنْ خ  

  فإنْ خالَطَت حمرته صفْرة وسواد فَهو أَحوى
أَكْلَف وفَه ،ادوس هترمطُ حالخي رمفإنْ كَانَ أَح.  

  )ان الضأن واملَعزِ وشياتهايف أَلْو(الفصل العاشر 
)ديأيب ز نع(  



  إذَا كَانَ يف الشاة أو العنزِ سواد وبياض فَهِي رقْطاُء وبغثَاُء ونمراُء
  فَإِن اسود رأْسها فَهِي رأْساُء

  فإن أبيض رأسها من بينِ سائرِ جسدها فَهِي رخماُء
  ن اسودت أرنبتها وذَقَنها فَهِي دغْماُءفإ

  فإن أبيضت خاصرتاها فَهِي خصفَاُء
  فإن أبيضت شاكلَتها فَهِي شكْالَُء

  فإن ابيضت رِجالها مع اخلَاصرتينِ فَهِي خرجاُء
  ءفان ابيضت إحدى رِجلَيها فَهِي رجال

  فَإِن أبيضت أوظفَتها فَهِي حجالُء وخدماُء
  فإن أسودت قَوائمها كُلُّها فَهِي رمالُء

  فإن أبيض وسطُها، فَهِي جوزاُء
  فَإِن أبيض طَرف ذَنبها فَهِي صبغاُء

  اُءفإنْ كَانت سوداَء مشربةً حمرةً فَهِي صدَء
  فانْ كَانت حمرتها أَقَلَّ فَهِي دهساُء
  فإنْ كَانت بيضاَء اجلَنبِ فَهِي نبطَاُء

  فإنْ كَانت موشحةً بِبياض فَهِي وشحاُء
  فَإِنْ كَانت بيضاَء ما حولَ العينينِ فَهِي عرماُء

  هِي عصماءفإنْ كَانت بيضاَء اليدينِ فَ
  .وهذَا كُلُّه إذا كَانت هذه املَواضع مخالفَةً لسائرِ اجلَسد من سواد او بياض

  )يف أَلْوان الظِّباِء(الفصل احلادي عشر 
)رِهوغَي يعمعن األص(  



مة فَهِي األدرلُوها غُبعبِيضاً ت تإذا كَان  
بِيضاً خ تفإنْ كَانآماألر اضِ ، فَهِييةَ البصال  

  .فإنْ كَانت حمراً يعلُو حمرتها بياض ، فَهِي العفْرُ 
  )يف ترتيبِ السواد علَى الترتيبِ والقياسِ والتقْرِيبِ(الفصل الثاين عشر 

محوأَس دوأَس  
  ُمثَّ جون وفَاحم

  ثُم حالك وحانِك
كُوك ثُمحسو لَكُوكح  

  ثُم خدارِي ودجوجِي
يافوغُد بِيبرغ ثُم.  

  )يف ترتيبِ سواد اإلنسان(الفصل الثالث عشر 
رمأس وفَه ادوى سنأَد الَهإذا ع  

محأَص وفَه لُوهعت ةفْرص عم هادوس ادفإنْ ز  
  ى السمرة فَهو آدمفإنْ زاد سواده علَ

محأَس وفَه كلَى ذَلع ادفإنْ ز  
لَمأد وفَه هادوس دتاش فإن.  

  )يف تقِْسيمِ السواد علَى أشياَء توصف بِه مع اختيارِ أفْصحِ اللُّغات(الفصل الرابع عشر 
وجِيجل دلَي  

لَهِمدم ابحس  
  فَاحمشعر 

مهس أَدفَر  



  عين دعجاُء
  شفَة لَعساُء
  نبت أَحوى
أَكْلَف هجو  

  .دخان يحموم
  )يف سواد أَشياَء مختلفَة(الفصل اخلامس عشر 

دواألس ابرالغ ماحلَات  
  السالب الثَّوب اَألسود تلْبسه املَرأَةُ يف حدادها

يالوأةررِ امعش فصيف و دوأنش ، ايبرنِ األعنِ ابلَبٍ عثَع نع ، دواألس بنالع من الرجز: (ن:(  
نى الَوينجإذا ي نيالو هكَأَن  

  إذْ يجنى وين: ويروى
 دواألس احلالُ الطِّني .الس هلَيرِيلَ عأنَّ جِب وِيرحديث م هننُ وموعرقَالَ ملَّا قَالَ ف الَم} ال إلَه هأن تنآم

  ).أخذْت من حالِ البحرِ فَضربت بِه وجهه: (} إال الذي آمنت بِه بنو إسرائيلَ
  )يف مثله(الفصل السادس عشر 

  الظِّلُّ سواد اللَّيلِ
  السخام سواد القدرِ

  واللَوع السواد الَذي حولَ الثَّديِ ، عن ثَعلَبِ عنِ ابنِ األعرايب السعدانةُ
نانَ رضي اللّه عثْمع يثدويف ح ،َنيالع هيبصالَ تبِي كَيالص هجلَى ولُ عجعي يالَذ ادوالس يمسدالت هه أن

  .والنونةُ حفْرةُ الذَّقَنِ ، عنِ ابنِ األعرايب أيضاً) . سموا نونتهد: (نظَر إىل غُالم مليح ، فَقَالَ
  )يف لَواحقِ السواد(الفصل السابع عشر 

طَبأخ  



شأغْب  
رأَغْب  
  قَاتم

  أَصدا
  أَحوى
بأَكْه  
دب أَر  
أَغْثَر  

غَم أد  
  أظْمى
قرأو  

  .أخصف
  )قِْسيمِ السواد والبياضِ علَى ما يجتمعان فيهيف ت(الفاصل الثامن عشر 

لَقس ابفَر  
  تيس أَخرجِ
لَحش أمكَب  

هير أشَثو  
قَعاب أبغُر  
قرل أببح  

  ابنوس ملَمع
  سحاب منر



قَشان أَروأَفْع  
  .دجاجة رقْطَاُء

  )ةيف تقِْسيمِ احلُمر(الفصل التاسع عشر 
رمب أحذَه  
قَرس أَشفَر  
رلٌ أَقْشجر  
  دم أَشكَلُ
  لَحم شرِق

  ثَوب مدمى
  .مدامة صهباُء

  )يف االستعارة(الفصل العشرون 
رضش أَخيع  
رمت أَحوم  
  نِعمةٌ بيضاُء
دوم أَسوي  

قرأَز ودع.  
  )شباعِ والتأكيديف اإل(الفصل الواحد والعشرون 

  أَسود حالك
ققض ييأب  
عفَاق فَرأَص  

  أخضر ناضر



  .أَحمر قَانِئ
  )يف أَلْوان متقَارِبة(الفصل الثاين والعشرون 

)ةمنِ األئع(  
  الصهبةُ حمرة تضرِب إِىل بياضٍ
ةرإِىل مح رِبضة تفْرةُ صبالكُه  

القُهةرضإِلَى خ رِبضاد يوةُ سب  
ادووالس ةربني احلًم ةربن إِلَى الغةُ لَوكْنا لد  

  أكْمد القَصار الثَّوب إِذَا مل ينقِ بياضه: الكُمدةُ لَونٌ يبقَى أَثَره ويزولُ صفَاؤه ، يقَالُ
ةرمبِح برشاض ميةُ ببرالش  

وادى سنْبِأد برشم اضيةُ ببها لش  
  ا لعفْرةُ بياض تعلُوه حمرةٌ
  الصحرةُ غُبرةٌ فيها حمرة
ةفْرإىل ص ادوةُ سمحالص  

ةرواحلُم ادوةُ بني السسبا لد  
ةربالغاضِ ويالب نيةُ برالقُم  

الس نيةُ بالطُّلْسةربوالغ ادو.  
  )يف تفْصيلِ النقُوشِ وترتيبها(الفصل الثالث والعشرون 

طيف احلَائ قْشالن  
  الرقْش يف القرطَاس

  الوشي يف الثَّوبِ
دي اليف مشالو  



لْديف اجل مسالو  
  الرشم يف احلنطَة أَوِ الشعريِ

ع يف الطِّنيِ والشعِالطَّبم  
  .األثْر يف النصلَ

  )يف تفْصيلِ آثَارٍ مختلفَة(الفصل الرابع والعشرون 
  الندب أَثَر اجلُرحِ أَوِ البثْرِ

  اخلَدش واخلَمش أَثَر الظُّفْرِ
  الكَدح واجلَحش اَثَر السقْطَة واالنِسحاجِ

  الرسم أَثَر الدارِ
  اِء والزحلُوقَةُ بالقَاف أَثَر تزلُّجِ الصبيان من فوق إِىل أَسفَلُ ، عنِ اللَّيثالزحلوفَةُ بالفَ

ن األصمعيع ، بيانالص ةوحجأر اةُ أَثَردوالد  
  العلْب أَثَر احلَبلِ يف جنبِ البعريِ

  ثْرِ بعضالطَّرقَةُ أَثَر اإلبِلِ ، إذا كَانَ بعضها ىف إِ
  العصيم أَثَر العرقِ

  الومحةُ أَثَر الشمسِ على الوجه ، عن ثَعلَبٍ عنِ ابنِ األعرايب
  الكَي أَثَر النارِ

  الوعكَةُ اَثَر احلُمى
  النهكَةُ أَثَر املَرضِ

هةلَى اجلَبع ودجالس ةُ أَثَرادجالس  
ل اَثَرها املَجلُظَ جِلْدتغى تتَء حيانُ الشسا اِإلنبِه جالعي لِ يف الكَفمالع  

رِهارِ وغَيداجِ على اجلرالس انخد أَثَر ناجالس  



ا، عهعاضولَى مع كلُّ بِذَلدتسلِ فَيسالع نقَط مها ننقُطَ مسلُ فَتحالن رمأَنْ ت روٍاالسمأيب ع ن  
  .ا لردع أَثَر الزعفَران وغَيرِه من األصباغِ

  )يف تقِْسيمِ اآلثَارِ علَى اليد(الفصل اخلامس والعشرون 
يدي مـن   :فَمما روِي عنِ الْفَراِء وابنِ األعرايب واللِّحياينّ وغريِهم من قَولهِم. هذَا فَن واسع املَجالِ 

وقَد كَتبـت  . كَذَا فَعلَة ، ثُم زاد الناس علَيه ألْفَاظاً كَثريةً بعضها على القياسِ وبعضها على التقْرِيبِ 
برقُولُ العت ، أَنَّ قَلبِي إليهواطْم هترتا ما أخنهة: مرمِ غَماللَح ني مدي  

مهمِ زحالش ةومن  
  ومن السمك صمرةٌ

  ومن الزيت قَنِمة
  ومن البيضِ زهكَة
  ومن الدهنِ زنِخةٌ
  و من اخلَلِّ خمطَة

  ومن العسل والناطف لَزِجة
  ومن الفَاكهة لَزِقَة

  ومن الزعفَران ردعة
  ومن الطِّيبِ عبِقَةٌ

م ضالد نمةورِج  
  ومن املَاِء لَثقَة

  ومن الطِّنيِ ردغَة
  ومن احلَديد سهِكَة
  ومن العذرة طَفسة



  ومن البولِ وشلَة
  ومن الوسخِ درِئَةٌ
  ومن العملِ مجِلَة
  .ومن البرد صردةٌ

  )يف التأثريِ(الفصل السادس والعشرون 
)منِ األئعة(  

هوآذَت هتإذَا أذْو هتحلَوو سمالش هتحوص  
نِهيف لَو إِذَا أَثَّر هرهوص هرحصو دهخوص الْحر هدهص  

رِقًهحت توكَاد فيه إذَا أثرت هتشهوم ارالن هتشحم  
  ليالً يف جِلْدهخدشته السقْطَةُ وخمشته إذا أَثَّرت قَ

هملَح واكَلَت هنلَو ترإذا غَي هكَتهى وناحلُم هكَتعو.  
  )يف ترتيبِ اخلَدشِ(الفصل السابع والعشرون 

)هيالَونِ خنِ ابع يمزاركرٍ اخلُوأيب ب عن(  
شواخلَم شاخلَد  

جحوالس حالكَد ثُم  
شاجلَح ثُم  

  .م السلْخثُ
  )يف سمات اإلبِلَ(الفصل الثامن والعشرون 

  )عن األئمة(
  الدمع في مجارِي الدمعِ
  العذْر يف موضعِ العذَارِ



  العالطُ يف العنقِ بِالعرضِ
  السطَاع فيها بالطُّولِ

  اهلَنعةُ يف منخفَضِ العنقِ
  الصدار يف الصدرِ

  راع يف األذْرعِالذِّ
  .اليسرةُ في الفَخذَينِ

  )يف أَشكَالها(الفصل التاسع والعشرون 
اهنعم قوافسِ لَفْظ يالفَر دقَي  

  املُفَعاةُ كاألفْعى
  املُثَفَّاةُ كَاألثَافي

  الصليب والشجار كَهما
  .التحجِني سمةٌ معوجة

  والدواب وتنقّلِ األحوالِ بِهما ، وذكْرِ ما يتصل بِهِما وينضاف إليهما يف أسنان الناَس
  )يف ترتيبِ سن الغالَمِ(الفصل األول 

)لَبٍ ، عن ابن األعرايبن أيب العباس ثَعععن أيب عمروٍ و(  
  يقال للصىب إذا ولد رضيع وطفْل

  ثُم فَطيم
  ثُم دارِج
  ثًم حفْر
ثُم يافع  

  ثُم شدخ



خطَبم ثُم  
  .ثُم كَوكَب

  )أشفى فنه يف ترتيبِ أحواله وتنِقُّل السن بِه إلَى أَنْ يتناهى شبابه(الفصل الثاين 
)املذْكُورِين ةمنِ االئع(  

نِنيج ومِ فَهحي الرف اما دم  
  يدفإذا ولد فَهو ول

ةعبام السمإىل ت غُهدص دتشال ي يغٌ ، ألنهدةَ أَيام فهو صعبس متتسي ِلَم اما دمو  
  ثُّم ما دام يرضع فهو رضيعِ

  ثُم إذا قُطع عنه اللَّبن فَهو فَطيم
  هو جحوش ، عنِ األصمعيثُم إذاَ غَلُظَ وذَهبت عنه ترارةُ الرضاعِ ف

 يذَللْهل دشمن الوافر(وأن:(  
  قَتلْنا مخلَداً وابني حراقٍ وآخر جحوشاً فَوق الْفَطيمِ

  كَأَّنه مأخوذ من اجلَحشِ الَّذي هو ولَد احلمارِ: قال األزهرِي
  ثُم هو إذا دب ونما فَهو دارِج

  إِذا بلَغَ طُولُه خمسةَ أَشبارٍ، فَهو خماسيفَ
ديأيب ز نثْغور، عم وفَه هعاضور قَطَتفإذا س  

  فإذا نبتت أسنانه بعد السقُوط فَهو مثَّغر بالثّاِء والتاِء، عن أيب عمروٍ
ج أو نِنيالس رشالع اوِزجي ئفإذا كَاداشنو رععرتم وا ، فَههزاو  

  فإذا كاد يبلُغُ احلُلُم أو بلَغه ، فهو يافع ومراهق
روزحر ووزح وفَه ، هتقُو تعمتاجو لَمتا غُالم. فإذا احنالِ الّيت ذَكَرواألح هذيعِ هميف ج مهواس  

  بقَلَ وجهه: خذَ عذَاره يِسيلُ قيلَفإذا اخضر شارِبه وأَ



  فإذا صار ذَا فَتاء فهو فَتى وشارِخ
  فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غايةَ شبابِه ، فَهو مجتمع

ابش وفَه ، نيعبواَألر نيبني الثَالَث اما دم ثُم  
الس يوفستل إىل أن يكه وه ثُمنيت.  

  )يف ظُهورِ الشيبِ وعمومه(الفصل الثالث 
بِه بيالش رظْها يلَ ملِ أوجقَالُ للري :بيالش طَهخو قَد  

  قَد خصفَه وخوصه: فَإِذا زاد قيلَ
  أَخلَس رأسه ، فهو مخلس: فإذا ابيض بعض رأْسه قيلَ

فإذا غَلَب ديأيب ز نع ،أَغْثَم وفَه ، هادوس هاضيب  
  قَد وخزه القَتري ولَهزه: فإذا شمطَت مواضع من لحيته قيلَ

  .قَد تفَشغَ فيه الشيب ، عن أيب عبيد عن أيب عمرٍو: فإذا كَثُر فيه الشيب وانتشر قيلَ
  )يف الشيخوخة والكبرِ(ل الرابع الفص

  )عن أيب عمروٍ عن ثَعلَبٍ عنِ ابنِ األعرايب(
  يقَال شاب الرجلُ

  ثًم شمطَ
اخش ثُم  
كَبِر ثُم  

هجوت ثُم  
لَفد ثُم  
بد ثُم  
جم ثُم  



جده ثُم  
ثَلَّب ثُم  

تاملَو ثُم.  
  )يف مثْلِ ذَلك ؛ جمع فيه بين أَقَاوِيلِ األئمة(الفصل اخلامس 

  يقَالُ عتا الشيخ وعسا
سوقَعتو عسعست ثُم  

رِفخو رِمه ثُم  
رتاهو دأَفْن ثُم  

اتإِذَا م لُّها ظحضو هعبإِص قلَع ثُم.  
  )يقَارِ به(الفصل السادس 

  شاخ الرجلُ وعلَت سنه ، فَهو قَحو وقَحبإذا 
حدردو فَني ورِ، فَهبالك أَثَر هلَياَء عسلَّى وفإذا و  

  .فإذا زاد ضعفُه ونقَص عقْلُه ، فَهو جِلْحاب ومهتر
  )يف ترتيبِ سن املَراَة(الفصل السابع 
  دامت صغريةًهي طفْلَة ما 

كَترحةٌ إِذَا تليدو ثُم  
  ثُم كَاعب إذا كَعب ثَديها

اداهد إذا زن ثُم  
كَترر إذا أَدصعم ثُم  

  ثُم عانِس إذا ارتفَعت عن حد اإلعصارِ
اببالش طَتسود إذا توخ ثُم  



  ربعنيثُم مسلف إذا جاوزت األ
  ثُم نصف إذا كَانت بين الشباب والتعجِيزِ

لَدجة ويقا بيهفرِ وبالك سم تدجلَة إذا ولَة كَههش ثُم  
  ثُم شهبرة إِذَا عجزت وفيها تماسك

ةةَ القوصاقن نةَ السيالع تارون إذَا صبزيح ثُم  
  .ثُم قَلْعم ولطْلطٌ إذا انحنى قَدها وسقَطَت أَسنانها
  )كُلِّي يف األوالد(الفصل الثامن 

  ولَد كُلِّ بشرٍ ابن وابنة
  ولَد كُلِّ سبع جرو

  ولَد كُلَ وحشية طَالً
  .ولَد كُلِّ طَائرٍ فَرخ

  )دجزئي يف األوالَ(الفصل التاسع 
  ولَد الفيلِ دغْفَل
ارحو اقَةالن لَدو  
  ولَد الفَرسِ مهر

شحارِ جملَد احلو  
  ولَد البقَرة عجل

  ولَد البقَرة الوحشية بحزج وبرغَز
  ولَد الشاة حمل
  ولَد العنزِ جدي
  ولَد األسد شبل



فشلَد الظَيبِ خو  
  ولَد األروية وعل وغًفْر

  ولَد الضبع فُرعلٌ
مسيد بالد لَدو  

  ولَد اخلنزِيرِ خنوص
رِسجلَب هالثَّع لَدو  

  ولَد الكَلْبِ جرو
صرد ةالفَأْر لَدو  
  ولَد الضب حسل

  ولَد القرد قشةَ
  قولَد األرنبِ خرنِ

يميمالت فحأيب الز نجني عزعن اخلار ، يصصنرِ خبالي لَدو  
بِشرح ةاحلي لَدو  

وجاجِ فَرجالد لَدو  
  .ولَد النعامِ رأْلٌ

  )يف املسانَّ(الفصل العاشر 
املُِسن خيالُ الشجالب  
  القَلْعم العجوز املُِسنةُ

  ملُ املُِسنالعود اجلَ
  الناب الناقَةُ املُعشةَّ
املُِسن ماراحل لْجالع  



املُِسن رالثَّو ببالش  
  الفَارِض البقَرةُ املُِسنةُ
املُِسن يمالظَّل فجاهل  
  .العشمة الشاةُ املُِسنةُ

  )يف ترتيبِ سن البعريِ(الفصل احلادي عشر 
الن لَديلولس هاَم هعضةَ تاعس اقَة  

اروحو قْبس ثُم  
  فإذا استكْملَ سنةً وفُصلَ عن اَمه ، فَهو فَصيل

  فإذا كَانَ يف السنة الثّانِية فَهو ابن مخاضٍ
ونلَب ناب وفَه ،ثَةفَإذا كَانَ يف الثّال  

 ةابِعفَإذا كَانَ يف الرقح وفَه ، هلَيلَ عمحأنْ ي قواستح  
  فَإذا كَانَ يف اخلَامسة فَهو جذَع

ثَنِي وفَه هتألْقَى ثَنِيو ةسادفإذَا كَانَ يف الس  
  فإذا ا كَانَ يف السابِعة وألْقَى رباعيته فَهو رباع

يسدس وفَه ،ةنفإذا كَانَ يف الثّام  
  ذا كَانَ يف التاسعة وفَطَر نابه ، فَهو بازِلفإ

فلخم وفَه ةراشفإذا كَانَ يف الع  
  ثًمَ مخلف عامٍ

  ثُم مخلف عامينِ فَصاعداً
دوع وة فَهيقيه بفو مرهي فَإذا كَاد  
  فَإذا ارتفَع عن ذلك ، فَهو قَحر



  ت أنيابه فَهو ثلْبفإذا انكسر
  فإذا ارتفَع عن ذلك ، فَهو ماج ألنه يمج ريقَه وال يستطيع أَنْ يحبِسه من الكبرِ

يعروٍ واألصممأيب ع نع ، كُحكُح وفَه ، همره كَمحفإذا است.  
  )يف سن الفَرسِ(الفصل الثاين عشر 

ضرإذا وهم وفَه هام هتع  
  ثُم فلْو

يلوح وةً فَهنلَ سكْمتفإذا اس  
  ثُم يف

ذَعج الثَّانِية  
  ثُم يف الثالثَة ثَنِي

  ثُم يف الرابِعة رباع بِكَسرِ العينِ
  ثُم يف اخلامسة قَارِح

مذَك هرمى عإىل أَنْ يتناه وه ثُم.  
  )يف سن البقَرة الوحشية(لثالث عشر الفصل ا

  ولَد البقَرة الوحشية ما دام يرضع فَز وفَرقَد وفَرِير
جزحبو ؤذَرفُور وجعي وفَه كذَل نع فَعتفَإذا ار  

  .فإذا شب فَهو مهاة ، فَإذا أَسن فَهو قَرهب
  )يف سن ولَد البقَرة األهلية(ر الفصل الرابع عش

  )عن أيب فَقْعس األسدي(
  ولَد البقَرة األهلية أولَ سنة تبِيع

  ثْم جذَع



ثَنِي ثُم  
  ثُم رباع

يسدس ثُم  
  .ثُم صالغ

  )يف مثْله عن غيرِه(الفصل اخلامسِ عشر 
  ولَد البقَرة عجل

  فإذَا شب فَهو شبوب
فَارِض وفَه نفَإِذا أس.  

  )يف سن الشاة والعنزِ(الفصل السادس عشر 
  ولَد الشاة حني تضعه أمه ذَكَراً كَانَ أو أنثى ، سخلَة وبهمة

  فإذا فُصلَ عن أَمه فَهو حملٌ وخروف
فَه رتفَإذا أَكَلَ واجفُورفُران ، وذْجب عذَج ، واجلَمب و  

  فإذا بلَغَ النزو فَهو عمروس
فْرزِ جاملَع لَدوو  

  ثُم عرِيض وعتود
  ثُم عناق

  وكُلّ من أوالَد الضأْن واملَعزِ يف السنة الثانِية جذَع
ثَنِي ثَةيف الثّالو  
بر ةابِعيف الراعو  

يسدس ةسويف اخلَام  
  .ويف السادسة صالغٌ ولَيس لَه بعدها اسم



  )يف سمن الظبي(الفصل السابع عشر 
  أَولُ ما يولَد الظَّبي فَهو طَالً

  ثُم خشف ورشأ
رصش ن ثُمادشال وغَز ثُم  

  ثُم جذَع
وتمإىل أَنْ ي ثَنِي ثُم.  

عن (يف األصول والرؤوس واألعضاء واألطراف وأوصافها وما يتولّد منها وما يتصل بِها ويذكَر معها 
األئمة(  

  )يف اُألصولَ(الفصل األول 
  اجلُرثُومةُ اَألرومةُ أَصلُ النسبِ

 ارجوالن صيوالع رصوالعن دتواملَح بصاملَن كئُوكَذَلئْضوالض  
انلُ اللِّسةُ أَصكَدةُ والعملْصالغ  

لُ االذُناملَقَذُّ أَص  
نلُ السأَص خنالس  

اجلَذْم كوكَذَل  
  القَصرةُ أَصلُ العنقِ

  العجب أَصلُ الذَّنبِ
  .الزمكَّى أَصلُ ذَنب الطَّائر

  )يف مثْله(الفصل الثاين 
أَص يسسىالرلُ اهلَو  

ةرلُ الشجأَص نثعاجل  



  اجلذْلُ أَصلُ احلَطَب
  .احلَضيض أصلُ اجلَبلِ

  )يف الرؤوسِ(الفصل الثالث 
لَةخلِ والناجلَب فَةُ رأسعالش  

ةاألكَم طَُ رأْسالفَر  
  النخرةُ رأْس األنف ، عنِ ابنِ األعرايب

  رِالفَيشلَةُ رأْس الذَّكَ
  البسرةُ رأْس قَضيبِ الكلْبِ ، عن ابنِ األعرايب

  احلَلَمةُ رأْس الثَّديِ
كَـانَ ضـخم   (ويف اخلَرب أنه . الكَراديس واملُشاش رؤوس العظَامِ مثْلُ الركْبتينِ واملرفَقَينِ واملَنكَبينِ 

  يلَ املُشاشِكَانَ جل(الكَراديسِ ، ويف خرب آخر أنه 
  احلَجبتان رأسا الورِكَينِ

بيدريِ، عن أيب عاماملَس وسؤر ريالقَت  
  ا لبؤبؤ رأْس املُكْحلَة ، عن عمروٍ، و عن أبيه أيب عمروٍ الشيبانِي

  .اخلَشلُ رؤوسُ احلُلي ، عن أيب عبيد، عن أيب عمروٍ
  ) األعالييف(الفصل الرابع 

)ةمنِ األئع(  
  الغارِب أعلى املَوجِ

  والغارِب أَعلَى الطَّهرِ
  السالفَةُ أَعلَى العنقِ
  الزور أَعلى الصدرِ



الهٍء أَعيكُلِّ ش عفَر  
  .صدر القَناة أَعالها

  )يف تقِْسيمِ الشعرِ(الفصل اخلامس 
انسلإلن رعالش رِهوغَي  

  املرعزى واملرعزاُء للمعزِ
  الوبر لإلبلِ والسباعِ

  الصوف للْغنمِ
  العفَاُء للحمريِ
  الريش للطَّريِ

  الزغَب للفَرخِ
  الزف للنعامِ

  .نبِ الفَرسِاهلُلْب ما غَلُظَ من الشعرِ كشعرِ ذَ: قَالَ اللَّيثُ. اهلُلْب للخنزِيرِ
  )يف تفْصيلِ شعرِْ اإلنسان(الفصل السادس 

  العقيقَةُ الشعر الذي يولَد بِه اِإلنسانُ
  الفَروةُ شعر معظَمِ الرأْسِ
  الناصيةُ شعر مقَدم الرأْسِ
  الذّؤابةُ شعر مؤخرِ الرأْسِ

أْسِ املَرر رعش عالفَرأَة  
  الغديرةُ شعر ذُؤابتها

  الغفَر شعر ساقها
دشي وأنعمنِ األصا، عجهِهو رعش ببمن الرجز: (الد:(  



  قَشر النساِء دبب العروسِ
  الوفْرة ما بلَغَ شحمةَ األذُن من الشعرِ

  اللِّمةُ ما أملَّ باملَنكبِ من الشعرِ
  رةُ ما غَشى اجلَبهةَ من الشعرِالطُّ

  اجلُمةُ والغفْرةُ ما غَطَّى الرأْس من الشعرِ
  اهلُدب شعر أَجفَان العينينِ
  الشارِب شعر الشفَة العليا

  .العنفَقَةُ شعر الشفة السفْلَى 
  أَنه كَانَ دقيق املَسربةاملَسربةُ شعر الصدرِ ، ويف احلديث 

ةانالع رعةُ شرعالش  
تشعر االس باإلس  

  .الزبب شعر بدن الرجلِ ، ويقَالُ بلْ هو كَثْرةُ الشعر ىف اُألذُنين
  )يف سائرِ الشعورِ(الفصل السابع 

ةياصر النعش نسالغ  
عةُ الشذْرالعكُوبِهر دنع باكالر هلَيع قْبِضي يالذ ر  

  اللرف شعر عنقِ الفَرسِ
  الفَيد شعرات فَوق جحفَلَة الفَرسِ ، عن ثعلَب عنِ ابن األعرايب

  الذِّئْبانُ الشعر الذي على عنقِ البعريِ ومشفَرِه ، عن أيب عمروٍ
  ر املُتدلِّي يف مؤخرِ الرسغِ من الدابةالَثُّنةُ الشع

  العثْنون شعرات تحت حنك املَعزِ
قَفَاه رعش دة األسرزب  



رفُهع يكة الدفْرِيع  
  البرائلُ ما ارتفَع من رِيشِ الطَّائرِ فاستدار يف عنقه عند التنافُرِ

  .ن الفَرخِ الزغَبالشكري م
  )يف تفْصيلِ أوصاف الشعرِ(الفصل الثامن 

  شعر جفال إذا كَانَ كَثرياً
  ووحف إذا كَانَ متصالً

  وكَثّ إذا كَانَ كَثيفاً مجتمعاً
  ومعلَنكس ومعلَنكك إذا زادت كَثَافَته ، عن الفَراِء

إذا كَانَ م ردسنِسطاًومبن  
  وسبط إذا كَانَ مسترسالَ

طبوال س دعج رل إذا كَانَ غَيجرو  
ةوداجلُع يددقَطَط إذا كَان شو  

لَى القَطَطع ادطّ إذا زقْلَعوم  
  ومفَلْفلٌ إذا كانَ نِهايةً يف اجلُعودة كشعورِ الزنجِِ

  وسخام إذا كَانَ حسناً لَيناً
  .ومغدودنٌ إذا كَانَ ناعما طَوِيالً، عن أيب عبيدة

  )يف احلَاجِبِ(الفصل التاسع 
والبلَج ججالز نِهاسحم نم  

  ومن معائبِه القَرنُ والزبب واملَعطُ
  قَلَمفَأَما الزجج فَدقَّةُ احلاجِبينِ وامتدادمها حتى كَأنهما خطَّاَ بِ

  وأَما البلَج فهو أنْ تكُونَ بينهما فُرجة ، والعرب تستحب ذَلك وتكْره القَرنَ وهو اتصالُهما



  والزبب كَثْرة شعرهما
  .واملَعطَ تساقُطُ الشعرِ عن بعضِ أَجزائهِما

  )يف محاسنِ العينِ(الفصل العاشر 
  لدعج أنْ تكُونَ العين شديدةَ السواد مع سعة املُقْلَةا

  البرج شدةُ سوادها وشدةُ بياضها
  النجلُ سعتها

  الكَحلُ سواد جفُونِها من غَيرِ كُحل
  احلَور اتساع سوادها كماَ هو يف أعينِ الظِّباِء

طَفا  الوها ومتامفَارِهطُولُ أش .يثويف احلَد : هطَف(أنو فَارِهكَانَ يف أش  
  .الشهلَةُ حمرة يف سوادها

  )يف معايِيها(الفصل احلادي عشر 
  احلَوص ضيق العيننيِ

  اخلَوص غُؤورهما مع الضيقِ
  الشتر انقالَب الْجفْنِ

أنْ ال ت شمالعصرمِسيلُ وتت نيالَ العز  
رصبت كَادانْ ال ت شالكَم  

  الغطَش شبه العمشِ
  اجلَهر أنْ ال يبصر نهاراً
  العشا أنْ ال يبصر لَيالً

نِهيرِ عؤخبِم ظُرنأنْ ي راخلَز  
هفُونج نضغتى تتح هنيع كِْسرأنْ ي نضالغ  



راعلِ ، قالَ الشاحلَو ننُ موأه وهو ، هفإىل أَن ظُرني هكُونَ كَأَنلُ أنْ يمن املديد: (القَب:(  
  أشتهِي يف الطَفْلة القَبالَ ال كثرياً يشبِه احلَوال

 رِكإىل غَي ظُرني ووه كإلي ظُرني اهرأنْ ت طُورقَرِيب. الش وحـاً   وهجبتي يقولُ مل الذواَألح فَةص نم
هلومن الطويل: (بِح:(  

  حمدت إهلي إذْ بليت حببه على حول أغْنى عن النظَرِ الشزرِ
  نظَرت إليه ، والرقيب يخالُنِي نظَرت إليه ، فاسترحت من العذْرِ

  عينيه ومييلَ وجهه يف شق العينِ الّيت يرِيد انْ ينظُر بِها الشوس أنْ ينظُر بإحدى
ع وجرِ وغَي نم اجلَفْن لَه يقضنِ يياد يف العفَس هقَالُ إِنرِ، ويصالب فعضنِ وينيالع رغص حٍاخلَفَشال قَر  

  الدوش ضيق العنيِ وفَساد البصرِ
اُء اجلُفُونختراس اقاإلطْر  

  اجلُحوظُ خروج املُقْلَة وظُهورها من احلَجاجِ
  البخق أنْ يذْهب البصر والعين منفَتحة

  الكَمه أنْ يولَد اإلنسانُ أعمى
  .البخص أنْ يكُونَ فَوق العينين أو تحتهما لَحم ناتئٌ

  )يف عوارِضِ العينِ(اين عشر الفصل الث
  حسرت عينه إذا اعتراها كَالل من طُولِ النظَرِ إىل الشيِء

رِهأو غَي وفخ نم إذا توقَدت هنيع تزر  
رصبت كَدت إِذَا لَم هنيع تردس  

 يرادمهلا س تإذا الح هنيع تردملَّلُهاوهي ما (اسختلَل يخ دنع ابِ وغَريِهالذُّب اهبأش نا ماَءى لَهرتي(  
ديأَيب ز نظَرِ، علَى النابِ عاإلكْب نإذا ضعفت م هنيع تعقَد  

 ةمقَالَ ذو الر تارإذا ح هنيع ترِجمن البسيط(ح:(  



اجاً إذا سهنِ إِبيلْعل دادزتبقتنت نيفيها ح نيالع جرحوت تفَر  
تإذا غار هنعي تجه  

  ونقْنقَت إذَا زاد غُؤورها
  وكَذَلك حجلَت وهججت ، عنِ األصمعي
يهف تاررياً فَحباً كَثذَه ه إذا رأتنيع تبذَه  

ت كَدت إذا لَم هنيع تصخشةراحلَي نم طْرف.  
  )يف تفْصيلِ كَيفية النظَرِ وهيئاته يف اختالَف أحواله(الفصل الثالث عشر 

  إذا نظَر اِإلنسانُ إىل الشيِء بِمجامعِ عينِه قيلَ رمقَه
ظَهيلَ لَحق انِبِ أذُنِهج نم إليه ظَرفإنْ ن  

إليه ظَريلَ فإنْ نق لَةجبِع :هحلَم  
حـدث  : (حدجه بطَرفه ، ويف حديث ابنِ مسعود رضي اهللا عنه: فإنْ رماه بِبصرِه مع حدة نظرٍ قيلَ

مارِهصبأب وكجدا حم مالقو(  
كَـرِه أنْ يِسـف   (ويف حديث الشعيب أنه . ليه أَرشقَه وأَسف النظَر ا: فإنْ نظَر إليه بِشدة وحدة قيلَ

هتنواب هتأخو هإىل أَم هظَرلُ نجالر(  
  شفَنه وشفَن إليه شفُوناً وشفْناً: فإنْ نظَر إليه نظَر املُتعجبِ منه والكَارِه لَه واملُبغضِ إياه قيلَ

  لعداوة قيلَ نظَر إليه شزراًفإنْ أعاره لَحظَ ا
  نظَر إليه نظْرةَ ذي علَقٍ: فإن نظَر إليه بِعينِ املَحبة قيلَ

  توضحه: ف إنْ نظَر إليه نظَر املُستثْبِت قيلَ
سِ لمالش نا مالً بِهظتسم اجِبِهلَى حع هدعاً ياضو إليه ظَريـلَ  فإنْ نق إليـه ظُوراملَن بِنيتسي :  كَفَّهـتاس

فَهرشتواس هحضوتواس  
  هفإنْ نشر الثَوب ورفَعه لينظُر إىل صفَاقَته أو سخافَته أو يرى عواراً ، إنْ كَانَ بِه ، قيلَ استشفَّ



خ ثُم ةحِء كاللَّميإىل الش ظَريلَفإنْ نق هنع ير: فاعةً ، كما قَالَ الشلَوح همن الطويل: (الح:(  
  وهل تنفَعني لَوحة لَو أَلُوحها

  نفَضه نفْضاً: فإنْ نظَر إىل جميعِ ما يف املَكَان حتى يعرِفَه قيلَ
 فكْشستيأو ل هيهذِّبابِ لسح ابٍ أوتيف ك ظَريلَفإنْ نق هقَمسو هتحص :هفَّحصت  

  حدق: فإنْ فَتح جميع عينيه لشدة النظًرِ قيلَ
  برق عينيه: فإنْ ْألَألهما قيلَ

  حملَق: فإن انقلب حمالق عينيه قيلَ
  هبرق بصر: فإنْ غَاب سواد عينيه من الفَزعِ قيلَ

  حمج: فإنْ فَتح عين مفَزع أو مهدد قيلَ
  حدجِ وفَزع: فإنْ بالَغَ يف فَتحها وأحد النظَر عند اخلَوف قيلَ

  دنقَس وطَرفَش ، عن أيب عمروٍ: فإنْ كَسر عينه يف النظَرِ قيلَ
} شاخصة أَبصار الَذين كَفَروا{: ف ، قيلَ شخص ، ويف القُرآن الكرميفإنْ فَتح عينيه وجعلَ ال يطْرِ
  أسجد، عن أيب عمروٍ أيضاً: فإنْ أَدام النظَر مع سكُون قيلَ

  تبصره: فإنْ نظَر إىل أفُقِ اهلاللِ للَيلَته ليراه قيلَ
رصيَء بالش عبيلَفإنَّ أَتق ه :هرصب هأَتأَر.  

  )يف أدواِء العينِ(الفصل الرابع عشر 
صمرت نيالَ العزأنْ ال ت صمالغ  

  اللَّحح أَسوأُ الغمصِ
اجلُفُون اقصالْت صاللَّخ  

كاهالس ككَذَلو ، يددالش دمالر رائالع  



غة ورم يف املآقي ، وهو عند األطباِء أنْ ترشح مآقي العينِ ويِسيلُ منها إذا غًمزت الغرب عند أَئمة اللُّ
  صديد، وهو الناسور ايضاً

  السبلُ عندهم أنْ يكُونَ علَى بياضها وسوادها شبه غشاٍء ينتِسج بعرورقٍ حمرٍ
اُ أن يما جلَسومن الن هبتإِذَا ان هينيع حفَت انسعلى اِإلن رعس  

يتغَش رِكَتإن تو ، تعما قُطلْقَاِء املَآقي ، وربت نم نيي العغشة تدلَيوهي ج ،ةالظَفَر ورظُه الظَّفَر 
  ةُ وكَأنها عربية باحتةواألطباُء يقُولُونَ لَها الطَفَر. العين حتى تكلَّ 

  الطَّرفَةُ عندهم أنْ يحدثَ يف العينِ نقْطَة حمراُء من ضربة أو غَيرِها
  االنتشار عدهم أنْ يتِسع ثَقْب الناظرِ حتى يلْحق البياض من كُلِّ جانِب

خرأنْ ي ةعنِد أهلِ اللُّغ اُءاحلَثَرباالط قُولُ لَهي يالذ هوأظُن ،رمأح بنيِ حيف الع ج :باجلَر  
  .قَمرت عينه: القَمر أنْ تعرِض للْعين فَترة وفَساد من كَثْرة النظَرِ إىل الثَّلْجِ ، يقَالُ

  )يليق بِهذه الفُصولِ(الفصل اخلامس عشر 
زلَول مجن ريتزكْلِ اللَّوا يف شتنِ إذا كَانينيالع  

  رجل مكَوكَب العينِ إِذا كَانَ في سوادها نكْتةُ بياضِ
  .رجل شقْذٌ إذا كانَ شديد البصرِ سرِيع اِإلصابة بالعنيِ ، عن ألفَراِء

  )يف ترتيبِ البكَاِء(الفصل السادس عشر 
يهيلَإذا تجلُ للبكاِء قأَ الر :شهأَج  

  اغْرورقَت عينه وترقْرقَت: فإن امتألت عينه دموعاً قيلَ
  دمعت أو همعت: فإذا سالَت قيلَ

  همت: فإذا حاكَت دموعها املَطَر قيلَ
  نحب ونشج: فإذا كَانَ لبكَائه صوت قيلَ

  .أَعولَ: صاح مع بكَائه قيلَ فإذا



  )يف تقِْسيمِ األنوف(الفصل السابع عشر 
)ةمنِ االئع(  

اإلنسان فأَن  
  مخطَم البعريِ
  نخرةُ الفَرسِ

  خرطُوم الفيلِ
  هرثَمةُ السبعِ
  خنابةُ اجلَارِحِ
  قرطمةُ الطَّائرِ

  .فنطيسةُ اخلنزِيرِ
  ])األنوف[يف تفْصيلِ أوصافها املَحمودة واملَذْمومة (الفصل الثامن عشر 

  الشمم ارتفاع قَصبة األنف مع استواِء أعالها
هطسيف و بدوح هتبنقّةُ أرود فا طُولُ األنالقَن  

تبنمِ أرخض عم هتبقَص نطَامت الفَطَسه  
هجنِ الوع فاألن رأَخت ساخلَن  

هتبنرِ أرغص عم هفطَر وصخش الذَّلَف  
مالش ةانُ حاسفُقْد ماخلَش  

  اخلَرم شق يف املنخرينِ
  ثَور أخثَم: اخلَثَم عرض األنف ، يقالُ

فاج األنوِجاع مالقَع.  
  )يف تقِْسيم الشفَاه(الفصل التاسع عشر 



سانفَةُ اإلنش  
  مشفَر البعريِ

  جحفَلَةُ الفَرسِ
  خطْم السبعِ
  مقَمةُ الثَّورِ
اةة الشمرم  

  فنطيسةُ اخلنزِيرِ
رايبنِ األعنِ ابلب عثَع نيلُ الكَلْبِ ، عطبِر  

  منسر اجلارِحِ
  .منقَار الطَائرِ

  )يف محاسنِ األسنان(عشرون الفصل ال
  الشنب رِقَّةُ األسنان واستواؤها وحسنها

  الرتلُ حسن تنضيدها واتساقها
  التفْليج تفرج ما بينها

ذَا كَانَ مفَلَّجاً أَبـيض  ثَغر شتيت إِ: ويقالُ منه. الشتت تفرقُها يف غَيرِ تباعد، بلْ يف استواٍء وحسنِ 
  حسناً

دلبِ املَووقُر نالس اثَةددلُّ على حا ياينالث افحتزيز يف أطْر راَألش  
  .الظَلْم املاًء الّذي يجرِي علَى األسنان من البرِيقِ ال من الريقِ
  )يف مقَابِحها(الفصل الواحد والعشرون 

  ولُهاالروق طُ
  الكَسس صغرها



  الثَّعلُ تراكُبها وزِيادةُ سن فيها
  الشغا اختالف منابِتها

  اللَّصص شدةُ تقَاربِها وانضمامها
  اليلَلُ إقبالُها على باطنِ الفَمِ

  الدفَق انصبابها إىل قُّدامٍ
ا على العفْالهس مقَدت االفَقَملْي  

  القَلَح صفْرتها
  الطُّرامةُ خضرتها

  احلَفَر ما يلْزق بِها
  الدرد ذَهابها

  الْهتم انكسارها
  .اللَّطَطُ سقُوطُها إال أَسناخها

  )يف معايِبِ الفَمِ(الفصل الثاين والعشرون 
  الشدق سعةُ الشدقَينِ

  فَمِ وفيما يليهالضجم ميلٌ يف ال
  الضزز لُصوق احلَنك اَألعلى باحلَنك اَألسفَلِ

  اهلَدلُ استرخاُء الشفَتينِ وغلَظُهما
  اللَّطَع بياض يعترِيهِما

  القَلَب انقالبهما
لَ بِه أَبوه املُهدي خادماً ال يزالُ يقُولُ اجلَلَع قُصورهما عنِ االنضمامِ ، وكَانَ موسى اهلادي أَجلَع فَوكَّ

لَه : ى أَطْبِقوسبه. م فَلُقِّب  



  .البرطَمةُ ضخمها
  )يف ترتيبِ األسناَن(الفصل الثالث والعشرون 

)دياَيب ز نع(  
  لإلنِسان أربع ثَنايا

اتياعبر عبأرو  
  وأَربعة أَنياب

  أَربع ضواحكو
تس قى ، يف كُلِّ شحةَ ررشا عتنثو  

  .وأَربعةُ نواجِذَ، وهي أقْصاها
  )يف تفْصيلَ ماِء الفَمِ(الفصل الرابع والعشرون 

يبصع وفَه كلفإذاع ، ابضور رِيق وفَه ، انسيف فَمِ اِإلن اما دم  
 والَ ، فَهفإذا سابلُع  

  .فإذا رمي به ، فَهو بزاق وبصاق
  ])ماء الفم[يف تقِْسيمه (الفصل اخلامس والعشرون 

سانناق لالزالب  
ِّيبللص اللُّعاب  

  اللُّغام للبعريِ
ةابوال للدالر.  

  )يف ترتيبِ الضحك(الفصل السادس والعشرون 
  الضحك التبسم أَولُ مراتبِ

وِينِ األمع ، هفَاؤوهو إخ ، الساإله ثُم  



  الضحك احلَسن ، عن أيب عبيد: مثَّ االفْترار واالنكاللُ ومها
  ثُم الكَتكَتةُ أَشد منهما

  ثُم القَهقَهةُ
  ثُم القَرقَرةُ

  ثُم الكَركَرةُ
ابرغتاالس ثُم  

  طيخِ طيخِ: لطَّخطخةُ ، وهي أنْ يقُولَثُم ا
وغَي رايبنِ األعواب ديأيب ز نبٍ ، عذْهكلَّ م بِه كحالض بذْهأَنْ ي يهقَةُ، وزهوالز اقزاِإله اثُممرِه.  

  )يف حدة اللِّسان والفَصاحة(الفصل السابع والعشرون 
جإِذَا كَانَ الراللِّسان يقوفَت ، اللّسان ذَرِب ولَى الكَالَم ، فَهراً عقاد اللِّسان ادلُ ح  

  فإذا كَانَ جيد اللِّسان ، فَهو لَِسن
  فإذا كان يضع لسانه حيثُ أَراد فَهو ذليق

ديأيب ز ني ، عذَاقح وفَه ةجاللَّه نييحاً، بفإذا كانَ فَص  
  فإذا كَانَ ، مع حدة لسانِه ، بليغاً فَهو مسالق

قَعصم وة فَهمجع هانيب فيحتة وال يقْده عانسل رِضعتفإذا كَانَ ال ت  
  .فإذا كَانَ لسانَ القَومِ واملُتكَلِّم عنهم ، فَهو مدره

  )اللَسان والكَالمِ يف عيوبِ(الفصل الثامن والعشرون 
هلَة يف كالمجلِ وعجالر انسة يف لسبةُ حتالر  

  اللّكْنةُ واحلُكلَة عقْدةٌ يف اللِّسان وعجمة يف الكَالم
  اهلَتهتةُ واهلَثْهثَةُ بالتاِء والثَّاِء أيضاً حكايةُ صوت العيِي واأللْكَنِ

  راَء الماً، والسني ثَاًء يف كَالمهاللُّثْغةُ أنْ يصير ال



  الْفأْفَأَةُ أنْ يتردد يف الفَاِء
  التمتمةُ أنْ يتردد يف التاِء

  اللَفَف أنْ يكونَ يف اللِّسان ثقَلٌ وانعقاد
  اللَّيغُ أنْ ال يبِني الكَالم ، عن أيب عمروٍ

  إِدخالًُ  بعضِ الكَالَم يف بعضا للَّجلَجةُ أنْ يكونَ فيه عي و
  هي أنْ ال يبين الرجل كَالمه فَيخنخن يف خياشيمه: اخلَنخنةُ أن يتكَلَّم من لَدنْ أنفه ، ويقالُ

  .املَقْمقَةُ أن يتكَلَّم من أقْصى حلْقه ، عنِ الفَراِء
  )اية العوارِضِ الّتي تعرِض أللِْسنة العربِيف حكَ(الفصل التاسع والعشرون 

ثطَابِ املؤنيم ، كقوهلم يف خمت ةيف لُغ رِضعةُ تكَشونَ: الكَشرِيداَء بِشِ ؟ يأَ : ما الذي جقَرو ، بِك
  }ك تحتك سرِياًقَد جعلَ رب{: قَد جعلَ ربشِ تحتشِ سرِياً، لقوله تعاىل: بعضهم

أكْرمتكس : الكَسكَسةُ تعرِض يف لُغة بكْرٍ، و هي إِلْحاقُهمِ لكَاف املؤنث ، سيناً عند الوقف ، كقوهلم
  أكرمتك وبك: وبكس ، يريدونَ

كَقَو ةزاهلم نم نييم ، وهي إبدالُهم العمت يف لغة عرِضةُ تنعنالْعهمب ؛ أي: لذَاه كنت عنظَن :  ـكأن
 بذَاه .ةممن البسيط: (و كما قال ذُو الر:(  

ومجسم يكنيع نم ةابباُء الصزِلَةً منرقاَء ممن خ تمتوس نأع  
هِملان كَقَومرِ وعحرابِ الشأع اتيف لُغ رِضعة تانِيلَخاللَخ :شاَء اّهللا كَانَما شونَ مريدا اهللا كَانَ ، ي  

هِمر كَقَوليمح يف لُغة رِضةُ تعطُمانيونَ: الطُّمريداُء ، يوهام اُء: طَاباهلَو طَاب.  
  )يف ترتيبِ العي(الفصل الثالثون 

يِيعو يلٌ عجر  
رصح ثُم  

فَه ثُم  



مفْحم ثُم  
ثُم الجلَج  

كَمأَب ثُم.  
  )يف تقِْسيمِ العض(الفصل الواحد والثالثون 

انويكلِّ ح نم مغوالض ضالع  
  ا لكَدم والزر من ذي اخلُف واحلَافرِ

  النقْر والنسر من الطَّيرِ
  اللَّسب من العقْربِ

طُ واللَدشوالن شهوالن عابِاللَّسبالن مقَدا تم روسائ ، فباألن كْزإالَ أنَّ الن ،ِةاحلَي نم كْزغُ والن.  
  )يف أوصاف األذُن(الفصل الثاين والثالثون 

  الصمع صغرها
  والسكَك كَوا يف نِهاية الصغرِ

 هجلَى الوها وإقْبالُها عاؤختراس فالقَن.  
وهو فضالبِ الغالك نم  

  .اخلَطَلُ عظَمها
  )يف ترتيبِ الصممِ(الفصل الثالث والثالثون 

  يقَالُ بأذُنِه وقْر
ممص وفَه ادفإذا ز  
شطَر وفَه ادفإذا ز  

  .فإذا زاد حتى اليسمع الرعد فَهو صلَخ
  )نقِيف أوصاف الع(الفصل الرابع والثالثون 



  اجلَيد طولُها
  التلَع إشرافُها
  اهلَنع تطَامنها
  الغلَب غلَظها
  البتع شدتها
  الصعر ميلُها

  الوقَص قصرها
  اخلَضع خضوعها

  .احلَدلُ عوجها
  )يف تقِْسيمِ الصدورِ(الفصل اخلامس والثالثون 

ساناإلن ردص  
ةُ البركرريِكع  
  لَبانُ الفَرسِ
  زور السبعِ
اةالش قَص  

  جؤجؤ الطَائر
ةاداجلَر نشوج.  

  )يف تقِْسيمِ الثَّدي(الفصل السادس والثالثون 
  ثًندؤةُ الرجلِ

أةاملر يثَد  
اقَةالن لْفخ  



ةقَروالب اةالش عرض  
ةالكَلْب يطُب.  

  )يف أوصاف البطْنِ(والثالثون  الفصل السابع
هظملُ عحالد  
وجهرن خاحلَب  

هاؤخرتل اسالثَّج  
همخلُ ضالقَم  

هلَطافَت ورمالض  
هوصخش رجالب  

يعمنِ األصظَمِ ، عمن الع هاباضطر رخرخالت.  
  )يف تقِْسيم األطْراف(الفصل الثامن والثالثون 

انساإلن ظُفْر  
  منِسم البعريِ

  سنبك الفَرسِ
  ظلْف الثَّورِ
  برثُن السبعِ

  .مخلَب الطَّائر
  )يف تقِْسيمِ أوعية الطَّعامِ(الفصل التاسع والثالثون 

ساناإلن نةُ مداملَع  
رجتكُلِّ ما ي نالكَرِش م  
  فرِالرجب من ذَوات احلَا



  .احلَوصلَةُ من الطَّائرِ
  )يف تقِْسيمِ الذُّكُورِ(الفصل األربعون 

  أَير الرجلِ
بِيالص بز  
  مقْلَم البعريِ

  جردانُ الفَرسِ
  غُرمول احلمارِ
  قَضيب التيسِ
  عقْدةُ الكَلْبِ
بالض كنِز  

  .متك الذُّبابِ
  )يف تقِْسيمِ الفُروجِ(عون الفصل الواحد واألرب

  الكَعثَب للْمرأة
لْفظ وذات فخ ا لكلِّ ذَاتاحلَي  

  الظبية لكُلِّ ذَات حافرٍ
  ):من الطويل: (الثَّفْر لكُلِّ ذَآت مخلَبٍ ، و ربما استعري لغيرِها، كما قال األخطل

  روةَ ثَفْر الثَورة املُتضاجِمِجزى اهللا فيها األعورينِ مالمةً وفَ
  )يف تقِْسيمِ األستاه(الفصل الثاين واألربعون 

انساإلن تاس  
ي الظِّلْفوذ ي اخلُفذ رعبم  

  مراثُ ذي احلَافرِ



  جاعرةُ السبعِ
  .زِمكَّى الطَّائرِ

  )يف تقِْسيمِ القَاذُورات(الفصل الثالث واألربعون 
خسانء اإلنر  

  بعر البعريِ
  ثَلْطُ الفيلِ

ةابثُ الدور  
ةالبقَر ثْيخ  
  جعر السبعِ
  ذَرق الطَّائرِ

  سلْح احلُبارى
  صوم النعام

  ونِيم الذُّبابِ
  قَزح احلية ، عن ثَعلَبِ عنِ ابنِ األعرابِي

ضأي هنلِ ، عحالن  ُقْضاًن  
  جيهبوق الفارِ، عن األزهرِي عنِ أيب اهلَيثَم

يبالص قْيع  
  ردج املُهرِ واجلَحشِ

رايبنِ األعلَبِ عنِ ابثَع نارِ ، عاحلُو تخس.  
  ])مقدمة القاذورات[يف مقدمتها (الفصل الرابعِ واألربعون 

اطُ اإلنسانضر  



  ردام البعريِ
امصار حماحل  

  .حبق العنزِ
  ])تفصيل مقدمة القاذورات[يف تفْصيلها (الفصل اخلامس واألربعون 

  )عن أيب زيد واللَيث وغَيرِهما(
  أنبق ا: إِذَا كَانت لَيست بِشديدة قيلَ

  عفَق ا وحبج اوخبج: فإذا زادت قيلَ
  .ع ازقَ: فإذا اشتدت قيل

  )يف تفصيل العروقِ والفُروق فيها(الفصل السادس واألربعون 
  يف الرأْسِ الشأْنان ، وهما عرقَان ينحدران منه إىل احلَاجِبينِ ثُم إىل العينينِ

  يف اللِّسان الصردانُ
نيف الذَّقَنِ الذَّاق  

 عدواألخ رِيدقِ الونيف العانجديها الووف ، رِيدالو ةٌ منبعش عدإال أنَّ األخ ،  
انرهاطُ واألبيوالن نيتيف القَلْبِ الو  

احررِ النحيف الن  
بطْنِ احلَالفَلِ البيف أس  

  يف العضد األبجلُ
ِسيفَقِ يف اجلَانِبِ األنرد املنع وهو ، يقلالباس ديف الي يشحيفَالُ يف اجلَانِبِ الووالق ، ا يلي اآلباطمم  

  واألكْحلُ بينهما ، وهو عريب ، فَأَما الباسليق والقيفَالُ فَمعربان
  يف الساعد حبلُ الذِّراعِ

  فيما بين اخلنصر والبِنصرِ األسيلم ، وهو معرب



يف باطنِ الذّراع الرشاهو  
رواشرِها النيف ظَاه  

اجِعاألش رِ الكَفيف ظَاه  
  يف الفَخذ النسا
  يف العجزِ الفَائلُ

نافاقِ الصيف الس  
اتانيرالش درِ اجلَسائيف س.  
  )يف الدماِء(الفصل السابع واألربعون 

اةم احلَيد امورالت  
  املُهجةُ دم القَلْبِ

فاَألن مد افعالر  
دم الفَصد يدالفَص  
ةذْرالع مةُ دضالق  

  الطَّمثُ دم احلَيضِ
ةراحلُم يددالش مالد لَقالع  

ادوإىل الس مالد جيعالن  
بِسإِذَا ي مالد داجلَس  

 ةيملَى الرع لُّ بِهدتسي مةُ الدريصالبديو زضِ: ، قال أبلَى األرا كَانَ عم يه  
  اجلَديةُ ما لَزِق باجلَسد من الدم

  الورق من الدم هو الَّذي يسقُطُ من اجلراحِ علَقاً قطَعاً: قَالَ اللَّيثُ
اَألعرايب م: قَالَ ابنالد نمِ مهرالد قْدارقَةُ مرالو  



هو شيء خيرج بعد شؤبوبِ الَدم يخالف لَونه عند : ُء دم القَتيلِ والذَّبِيحِ ، قال أبو سعيد الضريرالطُّال
  .خروجِ النفْسِ من الذَّبيحِ

  )يف اللُّحوم(الفصل الثامن واألربعون 
زاملُكَن ماللَّح ضحالن  

  لذي ال دسم لَهالشرِق اللَّحم األحمر ا
لَّةرِ عيغل ةوحذْبم اةن شم مبِيطُ اللَّحالع  

  ا لغدةُ لَحمة بني اجللْد واللَّحمِ تمور بينهما
هتحة اليت تماللَّح اللِّسان اشفَر  

  النغنغةُ حلمةُ اللَهاةَ
  ماأللْيةُ اللَّحمةُ اليت تحت اِإلبها

هتمعِ لَحرةُ الضرض  
يعمنِ األصع ، ةابالد ند مرعال تزاليت ال ت فبِ والكَتةُ بني اجلَنمالفَرِيصة اللَّح  

انتدةٌ: الفَهدا فَهمهنم ةدنِ ، كُلُّ واحيرهسِ كالفالفَر انيف لَب لَحمتان  
رِ الفَخظاه الكَاذَةُ لَحمذ  

  احلَاذُ لَحم باطنها
  احلَماةُ لَحمةُ الساقِ

  الكَين لَحمةُ داخلِ الفَرجِ
  الكُدنةُ لَحم السمنِ

  بلْ هو لَحم اخلَاصرة: الطَّفْطَفَةُ اللَّحم املُضطَرِب ، ويقَالُ
خلك على اِإلهابِ إذا سرتالذي ي ملَلُ اللَحالغ.  

  )يف الشحومِ(لتاسع واألربعون الفصل ا



)ةمنِ األئع(  
  الثَّرب الشحم الرقيق الذي قَد غَشي الكَرِش واألمعاَء

  اهلُنانةُ القطْعةُ من الشحمِ
اةرِ الشلَى ظَهةُ اليت عمحفَةُ الشحالس  
  الطِّرق الشحم الذي تكُونُ منه القُوةُ

  الصهارةُ الشحم املُذَاب ، وكذلك اجلَميلُ
بةُ بطنِ الضمحةُ شيالكُش  

وِينِ اَألمالكُلْيتنيِ ، ع محوقَةُ شالفَر  
ديبأيب ع نامِ ، عنالس محش يفدالس.  

  )يف العظَام(الفصل اخلمسون 
األذُن لْفئُ خظْم الناتاُء العاخلُش يعمنِ األصع ،  

  احلَجاج عظْم احلَاجِبِ
  العصفُور عظْم ناتئٌ يف جبِنيِ الفَرسِ ، وهما عصفوران يمنةً ويسرةَ

  يقَالُ هلما النواهق: قَالَ ابن السكِّيت. الناهقَان عظْمان شاخصان من ذي احلافرِ يف مجرى الدمعِ 
قِالتاترِ والعحالن ةرالذي بني ثُغ ظْمةُ العقُور  

ةكْبأسِ الرك على ررحتالذي ي رواملُد ظْمةُ العصاغالد  
  .الريم عظْم يبقَى بعد قسمة اجلَزورِ

  )يف اجلُلُود(الفصل الواحد واخلمسون 
  العشوى جِلْدةُ الرأسِ

  البطْنِ الصفاق جِلدةُ
  السمحاق جِلْدة رقيقَة فَوق قحف الرأْسِ



  الصفَن جِلْدةُ البيضتينِ
سروكذلك الغ لَدكُونُ فيها الولْدةُ اليت يلَى مقصوراً اجلالس  

  اجلُلْبة اجللْدةُ تعلو اجلُرح عند البرء
نم نيي العشغة تلَيدةُ جي الظَّفَرلْقَاِء املَآقت.  

  ])اجللود[يف مثْله (الفصل الثاين واخلمسون 
  السبت اجللْد املَدبوغُ
دواألس لْداجل جدناألر  

  اجلَلَد جِلْد البعريِ يسلَخ فَيلْبس غريه من الدواب ، عنِ األصمعي
تاما دم لةخالس ةُ جِلْدكْوةُ الشردكُها البسمت فَمفإذا فُط ، عضرت  
  .فإذا أَجذَعت فَمسكُها السقاُء

  )يف تقِْسيمِ اجلُلُود علَى القياسِ واالستعارة(الفصل الثالث واخلمسون 
  مسك الثَورِ والثَعلَبِ

  مسالخ البعريِ واحلمارِ
  إهاب الشاة والعنزِ

  لسخلَةِشكْوةُ ا
ةشاُء احلَيرخ  
  .دوايةُ اللَّبنِ

  )يناسبه يف القُشورِ(الفصل الرابع واخلمسون 
واةةُ النرشق طْمريالق  

واةالن قةُ يف شرشيلُ القألفَت  
  القَيض قشرةُ البيضِ



  الغرقئ القشرةُ اليت تحت القَيضِ
  القَرحة املُدملَة القرفَةُ قشرةُ

ودشرةُ العاُء قاللَّح  
ةبةُ القَصرشاللِّيطُ ق.  

  )يقَارِبه يف الغلُف(الفصل اخلامس واخلمسون 
  الساهور غالف القَمرِ

  اجلُف غالَف طَلْعِ النخلِ
فيالس الَفغ اجلَفْن  

  الثَّيلُ غالَف مقْلَمِ البعريِ
  .نب غالَف قَضيبٍ الفَرسِالقُ

  )يف تقِْسيمِ ماِء الصلْبِ(الفصل السادس واخلمسون 
ساناُء اإلنم املَنِي  
  العيس ماُء البعريِ

  اليرونُ ماُء الفَرسِ
يماُء الظَّللُ مأْجالز.  

  )يف املياه اليت ال تشرب(الفصل السابع واخلمسون 
  واحلُوالُء املاُء الذي يخرج مع الولَدالسابِياُء 

  الفَظُّ املَاُء الذي يخرج من الكَرِشِ
ةيمكُونُ يف املَشاملاُء الذي ي دخالس  

  الكراض املاُء الذي تلفظُه الناقةُ من رحمها
  السقْي املاُء األصفَر الذي يقع يف البطْنِ



  اُء الذي يختلطُ مع الدم يف اجلُرحِالصديد املَ
  املَذْي املاء الذي خيرج من الذَّكَرِ عند املُالَعبة والتقْبِيلِ

  .الودي املًاُء الذي يخرج على إثْرِ البولِ
  )يف البيض(الفصل الثامن واخلمسون 

  البيض للطَّائرِ
َبلضل املَكْن  

  نملِاملازِنُ لل
  الصؤاب للْقَملِ

ادرُء للجرالس.  
  )يف العرقِ(الفصل التاسع واخلمسون 

ضحيح ونضح ونشر وى، فَهمح نبٍ أو معإِذَا كَانَ من ت  
ِسيحم وفَه هحسمإىل أنْ ي هباحص اجتى احتح فإذا كَثُر  

صع وفه ، ندعلى الب ففإذا جيم.  
  )فيما يتولَّد يف بدن اِإلنسان من الفُضولِ واألوساخِ(الفصل الستون 

صمر ونِ ، فَهيإذا كَانَ يف الع  
صغَم وفَه ، ففإذا ج  

  فإذا كَانَ يف األنف فهو مخاط
  فإذا جف ، فَهو نغف

  فإذا كان يف األسنان فهو حفَر
  الشدقَينِ عند الغضبِ وكَثْرة الكَالم كالزبد، فَهو زبب فإذا كَانَ يف

  فإذا كَانَ يف األذُن ، فَهو أف



فت وفإذا كَانَ يف اَألظْفَارِ فَه  
  فَإذا كَانَ يف الرأْس فَهو حزاز وهبرِيةٌ وإبرِيةٌ

  .فإذا كَانَ ىف سائر البدن ، فَهو درنٌ
  ]يف روائح البدن[لواحد والستون الفصل ا

  النكْهةُ رائحة الفَمِ ، طَيبةً كَانت أو كَرِيهةً
  اخلُلوف رائحةُ فَمِ الصائمِ

ثنِ اللَّيهذا ع ، رِقإِذَا ع اِإلنسان نها مجِدة تة كَرِيهحائر كهالس  
ةماألئ نم ن غريِهع :ر كهأنَّ السيدةُ احلَدحائ  

  البخر للفَمِ
طانُ لإلبنالص  
  اللَّخن للفَرجِ

ندرِ البلسائ فْرالد.  
  )يف سائرِ الروائحِ الطّيبة والكَرِيهة وتقِْسيمها(الفصل الثاين والستون 

  العرف واّألرِجيةُ للطِّيبِ
  القُتار للشواِء
لَحةُ لومهمِالز  

  الوضر للسمنِ
رِقَةاحملْت قَةرأو اخل ةياطُ للقُطْنالش  

  .العطَن للجِلْد غَيرِ املَدبوغِ
  )يناسبه يف تغيِريِ رائحة اللَّحمِ واملَاِء(الفصل الثالث والستون 

  خم اللَّحم وأَخم إذا تغير رحيه ، وهو شواء أو قَدير



  لّ وصلَّ إذا تغيرت رِحيه وهو نِيءوأَص
  أَجِن املاء إذا تغير، غَير أنه شروب
بِهرلَى شع رقْدي فلم نتإذا أَن نوأَس.  

  )يقَارِبه يف تقِْسيمِ أوصاف التغيرِ والفَساد علَى أشياَء مختلفَة(الفصل الرابع والستون 
وأَرماللَح ح  

  أَسن املاُء
امالطَّع ترخ  

  سنِخ السمن
نهالد نِخز  
زاجلَو قَنِم  

ابرالش نخد  
  مذرت البيضةُ
  نمست الغاليةُ

  نمس األقطُ
مضحو فهوج دإذا فَس رمالت جمخ  

ضمإذا ح جِنيالع خت  
رتف إذا اسخروهاؤم ى وكَثُرخ  

  }من حمأ مسنون{: سن احلَمأُ من قَوله تعاىل
  غَفَر اجلُرح إِذا نكس وازداد فَساداً

دينشو ، دإِذا فَس قرالع من الرمل: (غَبِر:(  
بِرالغ قرأُ العربا الَ يثلُ مم رِهدأُ ما يف صربالَ ي فَهو  



  ت املسرجةُ إِذَا اجتمع فيها الوسخ والدرديعكلَ
يعمواألص ديأيب ز نا ، عركَستكَال وإِذَا ائت رواحلَاف سرالض دقن  

عرالز أَرِق  
نالس رفح  

يداحلَد ئدص  
  نغلَ األدميِ

فيالس طَبع  
  .ذَرِبت املَعدةُ

  ])أوصاف التغري والفساد[يف مثْله (اخلامس والستون  الفصل
هأسر نلَجت  

لُهرِج تعكَل  
همرِنَ جِسد  
هبثَو خسو  
هضرع طَبع  

ران على قَلْبِه.  
  يف صفة األمراض واألدواء سوى ما مر منها يف فصل أدواء العني وذكر املوت والقتل

  )جاَء منها علَى فُعال يف سياقِ ما(الفصل األول 
  أكْثَر األدواَء واألوجاعِ يف كَالَم العربِ على فُعال

  كالصداعِ
  والسعالِ
  والزكَام



  والبحاحِ
  والقُحابِ

انواخلُن  
  والد وارِ
  والنحازِ

  والصد ام
  واهلُالَسِ
  والسالَلِ

  واهلُيام
  وا لرد اعِ

والكُباد  
  واخلُمارِ
  والزحارِ
  والصفارِ

  و السالقَِ 
  والكُزازِ
  والفُواقِ
  واخلُناقِ

  كما أنّ أكْثَر أسماِء األدوِية على فَعول
  كالوجورِ
ودواللَّد  



وطعوالس  
  واللَّعوقِ
وننوالس  
ودروالب  

  والذَّر ورِ
فُوفوالس  
  والغسولِ
  .والنطُولَ

  )يبِ أحوالِ العليلِيف ترت(الفصل الثاين 
  عليلٌ

  ثُم سقيم ومرِيض
  ثُم وقيذ
  ثُم دنِف

  .ثُم حرِض ومحرض وهو الذى ال حى فَيرجى، وال ميت فَينسى
  )يف تفْصيلِ أوجاعِ األعضاِء وأدوائها علَى غَيرِ استقْصاٍء(الفصل الثالث 

عجاع إذا كَانَ الودص وأْسِ ، فَهيف الر  
  فإذا كَانَ يف شق الرأسِ فَهو شقيقَة

رائع ونِ فَهيفإذا كَانَ يف الع  
  فإذا كَان يف اللِّسان فَهو قُالع

  فإذا كَانَ يف احلَلْقِ ، فَهو عذْرة وذُبحة
  لَبن وإجل فإذا كَانَ يف العنقِ ، من قَلَقِ وِساد أو غريِه فهو



  فإذا كَانَ يف الكَبِد فَهو كُباد
يعمنِ األصاد، عقُد وطْنِ فَهفإذا كَانَ يف الب  

  فإذا كَانَ يف املَفَاصلِ واليدينِ والرجلَنيِ فهو رثْيةٌ
راعقَولُ الش هنماع ، ودو رفه كُلِّه دمن الوافر: (فإذا كَانَ يف اجلَس:(  

  وا حزنِي وعاودنِي رداعي وكَانَ فراق لُبنى كاخلداعِفَ
  ):من الرجز(فإذا كَانَ يف الظَّهرِ فهو خزرة ، عن أيب عبيد، عنِ العدبسِ ، وأنشد

هطَاعقوان يهف اترزخ من هاعجأو ك منرا ظَه ِاود  
  هو شوصةفإذا كَانَ يف اَألضالَعِ ، فَ

  .وهي حجر يتولَّد فيهامن خلْط غَليظ يستحجِر. فإذا كَانَ يف املَثَانة ، فَهو حصاة 
  )يف تفْصيلِ أسماِء األدواِء وأوصافها(الفصل الرابع 

)ةمنِ األئع(  
تاطنٍ حب بِ ظَاهرٍ أويض وعرجامع لكلِّ م اُء اسمقَالَالداِء: ى يواألد خِ أشديداُء الش  

  فإذا أَعيا األطباَء فَهو عياء
  فإذَا كَانَ يزِيد على اَأليام فَهو عضال

قامع وفَه اَء لَهوفإذا كان ال د  
جِيسون اجِسن والجِ ، فَهأُ بالعربفإذا كان ال ي  

  زمنةُ، فَهو مزمنفإذا عتق وأتت علَيه األ
نيفاُء الدالد وفَه رعو رش هنم رظهى يتح بِه لَمعي فإذا لَم.  

  )يف ترتيب أَوجاعِ احلَلْقِ(الفصل اخلامس 
  )عن أيب عمروٍ، عن ثَعلَبٍ ، عن ابنِ األعرايب(

  احلرةُ حرارة يف احلَلْقِ



  روةُفإذا زادت فهي احلَ
  ثُم الثَّحثَحةُ

اجلَأْز ثُم  
  ثُم الشرق
قالفَو ثُم  

ضاجلَر ثُم  
  .ثُم العسف ، وهو عند خروجِ الروحِ
  ])يف ترتيب أَوجاعِ احلَلْقِ[يف مثله عن غريهم (الفصل السادس 

  الثَّحثَحةُ
  ثُم السعالُ
حاحالب ثُم  

ابالقُح ثُم  
اقاخلُن ثُم  
  .ثُم الذُّبحةُ

  )يف أدواٍء تعترِي اِإلنسانَ من كَثْرة األكْلِ(الفصل السابع 
مشب وفَه امخاالت بفَقَار اِإلنسان عبطَ شإذا أَفْر  

  ثُم سنِق
  جفس: فإذا اتخم قيلَ

  ئَ وطَنِخطَِس: فإذا غَلَب الدسم على قَلْبِه قيلَ
  ):من الوافر(وينشدُ . نعج : فإذا أَكَلَ لَحم نعجة فَثَقُل على قَلْبِه قيلَ

طُالهم الَتم ونَ قَدجعن مفَه أْنض موا لَحشم عكأنَّ القَو  



اٌء قذلك د من هابفأَص ، عليه رِبش يقِ ، ثُمعلى الر رمقَبِض: يلَفإذا أَكَلَ الت.  
  )يف تفْصيلِ أمساِء األمراضِ وألْقَابِ العلَلِ واألوجاعِ(الفصل الثامن 

  )جمعت فيها بني أقْوالِ أئمة اللُّغة واصطالحات األطباِء(
العام ضاُء املَربالو  

  ربعِ والغب وعادية السمالعداد املَرض الَّذي يأْيت لوقْت معلُوم مثْلُ حمى ال
  .اخلَلَج أَنْ يشتكي الرجلُ عظَامه من طُولِ تعبٍ أَو مشي 

هائضانُ يف أَعسا اِإلنهجِدي رةفَت هبش يمصوالت  
  العلَز القَلَق من الْوجعِ

ةمخالت نم عجالو صلَّوالع  
  أَنْ يصيب اإلنسانَ مغص وكَرب يحدث بعدهما قَيء واختالف اهلَيضةُ

ييتغ لَم هالبِح وهرِيعاً، وس جرخلْ يب ،ادتثَ املُعطْنِ اللُّبيف الب ثَ الطَّعاملْبلْفَةُ أَنْ ال يلَـذْع   اخل ـعم ر
  ووجع واختالف صديدي

  ن اِإلنسانُ كَأَنه يدار بِه وتظْلم عينه ويهم بالسقُوطالدوار أنْ يكو
  م عادالسبات أَنْ يكونَ ملقى كالنائمِ ثُم حيس ويتحرك إِال أَنه مغمض العينينِ وربما فَتحهما ثُ

  أَعضائهالفالج ذَهاب احلس واحلَركَة عن بعضِ 
هينيى عديضِ إحمغعلى ت رقْدوال ي ههجو جوعتةُ أَنْ ياللَّقْو  

هائضأَع نو معض قَلَّصتأَنْ ي جنشالت  
هفَاسذَ بأنوأَخ طَهغوض هلَيع قَعو يالً قَدساناً ثَقكَأَنَّ ان هيف نوم سحأَنْ ي وسالكاب  

بِهاحص طَشع وميداِء وضاَألع نم هرغَيو طْنالب خفتنقَاء أَنْ يستاالس  
عرطُ الشرموت وتالص بِحها وتجعوها وتجنشضاَء وتاألع فِّنعلَّةٌ تع اجلُذَام  

مِ يائكالن لقىم هسانُ كأنكُونَ اإلنةُ أنْ يكْتالسسإذا ج سحم وال يوطُّ من غَري نغ  



  الشخوص أَنْ يكُونَ ملْقى ال يطْرِف وهو شاخص
  الصرع أنْ يخر اِإلنسان ساقطاً ويلتوِي ويضطَرِب ويفْقد العقْلَ

  ذات اجلَنبِ وجع تحت اَألضالَع ناخس مع سعال وحمى
 ئةالر ذاتفَسا النهنم يقضي ئَةة يف الرحقَر  

  الشوصةُ رِيح تنعقد يف اَألضالَع
ى عوتوإذَا اس ، ل غَابإىل داخ هزغَملْقَى واست طْنِ فإذا هوالب اقروء يف متلِ نجكُونَ بالرأَنْ ي قالفَتاد  

ضيالب جِلْد ظُمعةُ أنْ يوبِالقَراِء أو الثَّرعولِ اَألمزناٍء أو لأو م يهرِيح فنِ ليت  
عرق النسا، مفْتوح مقْصور، وجع يمتد من لَدن الورِك إىل الفَخذ كُلِّها يف مكان منهـا بـالطُّولِ ،   

  وربما بلَغَ الساق والقَدم ممتداً
ظْهوق تروايل عالدلَظوالغ ةريدة اخلُضدة شوِيلْتالظٌ ماقِ غيف الس ر  

  داُء الفيلِ أنْ تتورم الساق كلُّها وتغلُظُ
املاليخولْيا ضرب من اجلُنون ، وهو اَنْ يحدثَ باإلنسان أَفْكاد رديئَةٌ ويغلبه احلُزنُ واخلَوف ، وربمـا  

  ق بِتلْك األفْكَارِ وخلَط يف كَالَمهصرخ ونطَ
واهلُالس اهلَلْس وهض ، ورعال ومس دعب اإلنسان ملَح صقتنلُّ أَنْ يالس  

 هقيمعليه ، فَيقيئه أو ي يثْقُلُ ذلكو ريأكُلُ الكَثي ثُم وعِ اِإلنسانج دومةُ أَنْ ية الكلْبِيوهقـا . الشلُي :
  كَلب البرد إِذا اشتد، ومنه الكَلْب الكَلب الذي يجن: كَلبت شهوته كَلَباَ، كما يقالُ

  دمهاليرقَانُ واألرقَانُ هو أَنْ تصفَر عينا اِإلنسان ولَونه المتالِء مرارته واختالط املرة الصفْراِء بِ
جالقُولَن ةيومى قُولُون بالرى املُسمعامل سدادالن قَالُ الطَبيعةتاع  

جِرحتسييها وف دقعني يظغَل لْطمن خ ةأو الكُلْي ةيف املَثَان لَديتو رجاةُ حاحلَص  
قةرلَ بال حوسانُ الباِإلن رلِ اَنْ يكثوالب لَسس  



قْعدة أَنْ يخرج دم عبِيط ، وربما كَانَ ا نتوء أو غَور يِسيلُ منه صديد، وربما كَـانَ  البواسري يف املَ
  .معلَّقاً

  )يناسبه يف األورام واخلُراجات والبثُورِ والقُروحِ(الفصل التاسع 
  النقْرِس وجع يف املفاصلِ لمواد تنصب اليها

  لدملُ خراج دموِي يسمى بذَلك ألنه إىل االندمالِ مائلٌا
 ا لداحس ورم يأْخذُ باألظْفَارِ ويظْهر علَيها ، شديد الضربان ، وأَصلُه من الدحسِ ، وهو ورم يكونُ

ةابرِ الدحاف ةيف اطْر  
ذُ يف اجلأْخى داء يرمِالشراهالد ئَةيكَه رمأَح لْد  

  احلَصبةُ بثُور إىل احلُمرة ما هي
  احلَصف بثُور تثُور من كَثْرة العرقِ

سائينِ الكرِي ، عثْلُ اجلُدم اقاحلُم  
  ا كانت رطْبةً يِسيلُ منها صديدالسعفَةُ يف الرأسِ أوِ الوجه ، قُروح ربما كَانت قَحلةً يابِسةً وربم
رضخ وقرع يهقست كَبِري دلٌ يف اجلَسأص لْب لَهص مرطَانُ والسر  

  اخلَنازِير أَشباه الغدد يف العنقِ
ةإِىل بِطّيخ ةصمقْدارِ حن مكُونُ مت فَقَد ،دثُ يف اجلَسة حتدةُ زِيادلْعالس  

  قُالَع بثور يف اللِّسانال
  النملَةُ بثُور صغار مع ورم قَليل وحكَّة وحرقَة وحرارة يف اللَّمسِ تسرِع إِىل التقْريحِ

  .النار الفارِسيةُ نفَّاخات ممتلئَة ماًء رقيقاً خترج بعد حكَّة ولَهبٍ
  ) ترتيبِ البرصِيناسبه يف(الفصل العاشر 

  إِذَا أَصابت اإلنسانَ لُمع من برص يف جسده ، فَهو مولَع
  فإذا زادت فَهو ملَمع



قَعأب وت فَهفإذا زاد  
رأقْش وفَه تادفإذا ز.  

  )يف احلُميات(الفصل احلادي عشر 
  )ئمةعن أيب عمروٍ واألصمعي وسائرِ األ(

  فُالَن يتملْملُ على فراشه: إِذَا أخذَت اإلنسانَ احلُمى بِحرارة وإقْالقٍ ، فَهي مليلَة، ومنها ما قيلَ
  فإذا كَانت مع حرها قرة ، فَهِي العرواُء

  فإِذا اشتدت حرارتها ولَم يكن معها برد ، فَهِي صالب
  أعرقَت فَهِي الرحضاُء فإِذا

ضافالن فَهِي تدعفإذا اَر  
املُوم ام فَهِيسا بِرهعفإِذا كَا نَ م  

  .أَردمت عليه وأغبطَت: فإذا الزمته احلُمى أياماً ومل تفَارِقْه قيلَ
  )لْقَابِ احلُمياتيناسبه يف اصطالَحات األطباِء علَى أ(الفصل الثاين عشر 

  إِذَا كَانت احلُمى ال تدور بلْ تكونُ نوبةً واحدةً، فَهِي حمى يوم
دالوِر بةً كُلَّ يوم فَهِينائ فإذا كانت  

بالغ يوماً ويوماً ال فَهِي وبنت تفإذا كان  
الرابعِ فهي الربع، وهذه األسماُء مستعارةٌ مـن أوراد   فإذا كَانت تنوب يوماً ويومنيِ ال، ثُم تعود يف

  اِإلبِلِ
  فإذا دامت وأَقْلَقَت ومل تقْلع فهي املُطْبِقَةً

  فإذا قَوِيت واشتدت حرارتها ومل تفَارِقِ البدنَ فَهِي املُحرِقَةُ
   الرأْسِ واحلُمرة يف الوجه وكَراهة الضوِء فَهِي البِرسامفَإِذا دامت مع الصداعِ أو الثِّقَلِ يف



يفَتظَمِ الشثْلُ القَلَقِ وعة مرظَاه اضرا أعوال لَه ةارةَ احلَرقَوِي كُنت ولَم عقْلت ولَم تامسِ  فإذا دـبنِ وي
  .منها إىل ضىن وذَبول فهي دق اللِّسان وسواده وانتهى اإلنسانُ

  )يف أدواٍء تدلُّ على أنفُِسها باالنتسابِ إِىل أعضائها(الفصل الثالث عشر 
دضالع عجو دضالع  
ةرالقَص عجو رالقَص  
الكَبِد عجو الكُباد  

  الطَّحلُ وجع الطِّحالِ
ةاملَثَان عجو املَثَن  

  مصدود يشتكي صدره رجل
هطْني بكشتطُونٌ يبمو  

املُؤمن هين لَين كَاجلَملِ األنِف إِنْ قيد انقَاد وانْ أنِـيخ علَـى   : (وأَنِف يشتكي أَنفَه ، ومنه احلَديثُ
اخنتاس ةرخص.(  

  )يف العوارِضِ(الفصل الرابع عشر 
ن تيغَثهفْس  

انهنأس ترِسض  
هنيع تردس  

هدي لَتذم  
رِجلُه تردخ.  

  )يف ضروبٍ من الغشى(الفصل اخلامس عشر 
  سرِب ، فَهو مسروب: إِذَا دخلَ دخانُ الفضة يف خياشيمِ اإلنسان وفَمه فَغشي عليه قيل

  ):من البسيط: (أَسن يأسن ، ومنه قولُ زهريٍ: ئْرِ فَغشي علَيه قيلفإذا تأَذَّى بِرائحة البِ



  يغادر القرنَ مصفراً أناملُه يميد يف الرمحِ مثْلَ املَائحِ األسنِ
  صعق: فإذا غُشي علَيه من الفَزعِ قيل

ت ثُم اتم هأن فَظُن عليه ييلَفإذا غُشق هفْسإليه ن ثُوب :عليه يأغْم  
  دير بِه: فَإِذَا غُشي عليه من الدوارِ قيلَ
  اسكت: فإذا غُشي عليه من السكْتة قيلَ

  .صرع: فإذا غُشي عليه فَخر ساقطاً والْتوى واضطَرب قيلَ
  )يف اجلُرح(الفصل السادس عشر 

)نِ األصيعائسوالك وِيواألم ديوأيب ز يعم(  
  صهى يصهى: إِذَا أَصاب اإلنسانَ جرح فجعلَ يندى قيلَ

  فَص يفص وفَز يفز: فإِذَا سال منه شيٌء قيلَ
  نج ينِج: فإذا سالَ مبا فيه قيل

  املدةُ والغثيثَةُاَمد واغَثَّ ، وهي : فإذا ظَهر فيه القَيحِ قيلَ
  قَرت يقْرِت قُروتاَ: فإذا مات فيه الدم قيلَ

  .غَفَر يغفر غَفْراً وزرِف زرفاً: فإن انتقَض ونكس قيلَ
  )يف إِصالحِ اجلُرحِ عنهم أيضاً(الفصل السابع عشر 

  حمص يحمص: إِذَا سكَن ورمه قيلَ
  أَرِك يأْرك واندملَ يدملُ: ح وتماثَلَ قيلَفإذا صلَ

  جلَب يجلب: فإذا علَته جِلْدة للبرِء قيلَ
  .تقَشقَش: فإذا تقَشرت اجللْدةُ عنه للبرِء قيلَ

  )يف ترتيبِ التدرجِ إِىل البرِء والصحة(الفصل الثامن عشر 
  )عن األئمة(



  ا وجد املَرِيض خفَّةً وهم باالنتصابِ واملُثُولِ ، فهو متماثلإِذَ
  فإِذا زاد صالَحه فهو مفْرِق

  فإِذا أقْبلَ إِىل البرِء غَري أَنَّ فُؤاده وكَالمه ضعيفَان فَهو مطْرغش ، عنِ النضرِ بنِ شميل
ثُباثَلَ ومل يمفإِذا ت هاقفهو ن هتقُو اممت هإِلَي  

  فإِذا تكَاملَ برؤه فهو مبِلّ
إِنَّ الشيخ يمرض يوماً، فال يرجع شهراً، أي ال ترجِـع  : فإذا رجعت إِليه قُوته فهو مرجِع ، ومنه قيلَ

هتقُو إِليه.  
  )رِءيف تقِْسيم الب(الفصل التاسع عشر 

  أَفَاق من الْغشيِ
لَّةن العم حص  

  صحا من السكْرِ
  .اندملَ من اجلُرحِ

  )يف ترتيبِ احوالِ الزمانة(الفصل العشرون 
نمز وفَه ، ةانمتلًى بالزبإِذَا كَانَ اِإلنسانُ م  

  فإِذا زادت زمانته ، فَهو ضمن
  عدته ، فَهو مقْعدفإِذَا اَقْ

وبضأملَع واك ، فَهرح بِه كُنفإِذَا مل ي.  
  )يف تفْصيلِ أَحوالِ املَوت(الفصل الواحد والعشرون 

  أراح: إِذَا مات اِإلنسانُ عن علة شديدة قيل
  ):من الرجز: (قال العجاج

  أراح بعد الغم والتغمغمِ



  فاضت نفْسه بالضاد: ذا مات بِعلَّة قيلَفإِ
  فاظَت نفسه بالظاء: فإِذا مات فَجأَةً قيل

  فَطَس وفَقَس ، عنِ اخلَليلِ: وإِذَا مات من غريِ داٍء قيلَ
  مات عبطَةً واختضر: فإذا مات يف شبابِه قيل

  وأولُ من تكلَّم بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم. حتف أنفه  مات: فإذا مات من غريِ قَتلِ قيلَ
  قَضى نحبه ، عن أيب سعيد الضرِير: فإذا مات بعد اهلَرم قيلَ

  .عروقهصفرت وِطَابه ، عنِ ابن األعرايب ، وزعم أنه يراد بذلك خروج دمه من : فإذا مات نزفاً قيلَ
  )يف تقِْسيمِ املَوت(الفصل الثاين والعشرون 

  مات اإلنسانُ
ارماحل فَقن  

  طَفَس البِرذَونُ
ريعلَ الببنت  

ارالن تدمه  
 حاجلُر تفيه(قَر مالد اتإِذَا م.(  

  )يف تقِْسيمِ القَتلِ(الفصل الثالث والعشرون 
  قَتلَ اإلنسانَ

زجهرحون عريالب ر  
  ذَبح البقَرةَ والشاةَ

ديى الصمأَص  
  فَرك البرغوثَ

  قَصع القَملَةَ



    ـةصيف ق كبـذَل طَـقآنَ نألنَّ القُر حوأفْص نسأَح طَمحمر، ون اَألحع يدبأيب ع نلَةَ، عمغَ الندص
  سليمانَ عليه السالم

  سراجأَطْفَأً ال
ارالن دمأَخ  

على اجلَرِيح زهأَج.  
  )يف تفْصيلِ أحوالِ القَتيلِ(الفصل الرابع والعشرون 

  ذَعطَه وسحطَه ، عنِ األصمعي: إِذَا قَتلَ اِإلنسانَ القاتلُ ذَبحاً قيلَ
  درعه ، عنِ األموِي: فإذا خنقَه حتى ميوت ، قيلَ

  شيعه ، عن أيب عمروٍ: إنْ أَحرقَه بالنارِ قيلَف
  أصبره: فإنْ قَتلَه صبراً قيلَ

  أَمثَلَه: فإن قَتلَه بعد التعذيبِ وقَطْعِ األطْراف قيلَ
  .أَقَاده وأَقَصه: فإن قَتلَه بِقَود قيل

  يف ذكر ضروب احليوان
  )صيلِ أَجناسها وأوصافها وجمل منهايف تفْ(الفصل األول 

  )عن األئمة(
  األنام ما ظَهر على األرضِ من جميعِ اخلَلْقِ

واإلنس ناجل الثَّقَالَن  
نمن اجل يح ناحل  

مو آدنب رشالب  
  البِغالِ واحلَمريِ خاصةًالدواب يقَع علَى كُلِّ ماش على اَألرضِ عامةً، وعلَى اخلَيلِ و

  النعم أكْثَر ما يقَع على اإلبِلِ



  الكُراع يقَع على اخلَيلِ
على الثِّريان قَعلُ ياموالع  

ةزواملاع ةنائقَرِ والضعلى الب قَعةُ تياملاش  
  اجلَوارِح تقَع على ذَوات الصيد من السباع والطَّيرِ

  الضوارِي تقَع على ما علِّم منها
  .الْحكْلُ يقَع على العجمِ من البهائمِ والطّيورِ

  )يف احلَشرات(الفصل الثاين 
  احلَشرات واَألحراش واَألحناش تقَع على هوام اَألرضِ

رايبنِ األعنِ ابثعلب ، ع نرو، عمى أبو عورضِأَنَّ اهلَ: واَألر هجعلى و بدما ي امو  
  والسوام ما لَها سم ، قَتلَ أو لَم يقْتلْ

  .والقَوام كالقَنافذ والفَأْرِ واليرابِيعِ وما أشبهها
  )يف ترتيبِ اجلن(الفصل الثالث 

)ظأيب عثمانَ اجلَاح نع(  
  ن مراتبإِنَّ العرب تنزلُ اجل: قَالَ

  اجلن: فإِنْ ذَكَروا اجلنس قالوا
  عامر واجلَمع عمار: فإنْ أَرادوا أَنه يسكُن مع الناسِ قالوا
  أرواح: فإنْ كَانَ ممن يعرِض للصبيان قالوا

  شيطَان: فإن خبثَ وتعرم قالوا
  مارِد: فإذا زاد على ذلك قالوا

قالوافإذا ز ةلى القُوع فْرِيت: ادع  
لَكم وفَه راً كُلَّهيخ ارصو ظُفنو رفإنْ طَه.  



  )يف ترتيبِ صفَات اْنون(الفصل الرابع 
  إِذَا كَانَ الرجلُ يعترِيه أَدنى جنون وأَهونه ، فَهو موسوس

  رئي من اجلن به: فإِذَا زاد ما بِه قيلَ
وررمم وفَه ، على ذلك ادفإذا ز  

وسسموم وملْمم وفَه ، ناجل نم سمو ملَم فإذا كَانَ بِه  
  فإذَا استمر ذَلك بِه ، فَهو معتوه ومأْلُوق ومألُوس

األلْقِ واَأللْسِ: (ويف احلديث نوذُ باللّه منع(  
  .ذا تكاملَ ما بِه من ذَلك ، فَهو مجنونٌفإ

  )يناسبه يف صفَات األحمقِ(الفصل اخلامس 
لَهأَب وفَه ، هنوأَهقٍ ومى حنأَد إِذَا كَانَ بِه  

قراَخ وفَه ورِهفقِ يف أَمالر معد هإِلَي افضوان ذلك نم ا بِهم ادفإِذَا ز  
جوأَه وطُول فَه هع ويف قَدرست كذَل عم فإذا كَانَ بِه  
  فإِذا مل يكن له رأْي يرجع إِليه ، فَهو مأْفُونٌ ومأفُوك

يعقر وفَه رقَّعإىل أنْ ي اجتفاح قزمتو لَقأَخ قَد قْلَهفإذا كَانَ كَأَنَّ ع  
  لك ، فَهو مرقَعان ومرقَعانةفإِذَا زاد علَى ذَ

  فإذا زاد حمقُه فَهو بوهة وعباماُء ويهفُوف ، عنِ الفَراَء
  فإذا اشتد حمقُه ، فَهو خنفع هبنقَع و هلْباجة وعفَنجج ، عن أيب عمروٍ، و أيب زيد

  .ك ولَفيك ، عن أيب عمروٍ وحدهفإذا كَانَ مشبعاً حمقاً فَهو عفي
  )سوى ما مر منها فيما تقَدمه) (يف معايِبِ خلْقِ اإلنسان(الفصل السادس 

  إِذَا كَانَ صغري الرأْسِ ، فَهو أصعلُ وسمعمع
رايبنِ األعنِ ابع ، فدأش وفَه ، جوع فإِذا كَانَ فيه  



  كَانَ عرِيضه ، فَهو أفْطَح فإذا
جأش وةٌ فَهجش بِه تفإِذا كَان  

سأكْب وفَه ، هتامه لَتأقْبو هتهبج تربفإذا أد  
مأَكْش اخلَلْقِ ، فَلو صاقفإذا كَانَ ن  

فَجأخ وفَه القَد جوعفإذا كَانَ م  
قلَ الشائلُ فإذا كَانَ مدأَح وفَه  

قَفأَس ونِياً فَهحنفإذا كَانَ طَوِيالً م  
  فإذا كَانَ منحنِي الظَّهرِ فَهو أَدنُّ

بدأَح وفَه هردلَ صخود هرظَه جرفإذَا خ  
ردص جرفإذا خ :سأقْع وفَه ، هرلَ ظَهخدو  

يبكاملَن عمتجفإذا كَانَ مألَص وفَه ، هيان اذُنسمي انكَادنِ ي  
  فإذا كَانَ يف رقَبته ومنكبيه آنكباب إِىل صدرِه ، فَهو أَجنا وأدنا

أغَن وفَه هومشيلِ خبمنِ ق فإذا كَانَ يتكلَّم  
  فإذا كَانت يف صوته بحة، فَهو أصحلُ

ظَرفإذا كان يف وأَب وا طُول فَهليالع هفَتش طس  
عأفْد ولِ ، فَهجوالر دالي نغِ مسالر وجعفإذا كَانَ م  

رسأَع وفَه هالملُ بِشمعفإذا كَانَ ي  
  فإِذَا كَانَ يعملُ بِكلْتا يديه ، فَهو أَضبطُ ، وهو غَري معيبٍ

 رفإذا كَانَ غَيقأَطْب ونِ فَهيدالي بِطضنم  
مأكْز َوابِعِ ، فَهاَألص ريفإذا كَانَ قَص  

كَعأو ولُها خارجاً، فَهئي اَصفَر هتاببس هامهإِب تبفإذا رك  



عأَكْو ولِ الكُوعِ فَهبمن ق الكَف جوعفإذا كَانَ م  
  لفَخذَينِ والقَدمينِ ، فَهو أَفْحج ، واألفَج أقْبح منهفإذا كان متباعد ما بني ا

كأَص وفَه اهتكْبر طَكَّتفإِذا اص  
ذَحأَم وفَه ، ذَاهفَخ طَكَّتفإِذا اص  

فنأح وفَه هيمقَد وردص تداعبفإِذا ت  
أَقْفَد ورِها فَهدى على صشفإذا م  

  كانَ قَبِيح العرجِِ فَهو أقْزلُ فإذا
أَنفَخ وة فَهفْخن هيتيصفإذا كَانَ يف خ  
رآد وتنيِ ، فهياخلُص يمظفإذا كان ع  

قشأَم وجا فَهحستى تاً حتتنيِ جداَأللْي قالصتفإذا كَانَ م  
جأَفْر وفَه اهتقي ألْيفإذا كان ال تلْت  

  ذا كانت إِحدى خصيتيه أَعظَم من األخرى فَهو أَشرجفإِ
  فإذا كان ال يز الُ ينكَشف فَرجه فَهو أعفثَُ

عقَل واعِ فَهرند الصع تثْبال ت همقَد تفإذا كَان.  
  )يف معايِبِ الرجلِ عند احوالِ النكَاحِ(الفصل السابع 

  )أيب عمروٍ عن ثَعلَبٍ عنِ ابنِ األعرايب عن(
  إِذا كانَ ال يحتلم فهو محزئلٌّ

  فإذا كانَ ال ينزِلُ عند النكاحِ ، فهو صلُود
قلمز وفَه ثَةادزِلُ باملُحنفإذا كانَ ي  

ذُوجوجلَ فهو رلَ أنْ يزِلُ قَبنفإذا كان ي  
  حىت ينظُر إىل نائك ومنِيك فَهو صمجِي فإنْ كَانَ ال ينعظُ



  فإذا كانَ يحدثُ عند النكَاحِ فَهو عذْيوط
  فإذا كانَ يعجز عنِ االفْتضاضِ فَهو فَِسيلٌ

نينع وكَاحِ فَهنِ النع زجعفإذا كَانَ ي.  
  )يف اللُّؤمِ واخلسة(الفصل الثامن 

  انَ الرجلُ ساقطَ النفْسِ واهلمة فَهو وغْدإِذا كَ
  فإذا كانَ مزدرى يف خلْقه وخلُقه فَهو نذْل

  ثُم جعسوس ، عنِ اللّيث عنِ اخلَليلِ
  فإذا كَانَ خبِيثَ البطْنِ والفَرجِ ، فَهو دنِيٌء عن أيب عمروٍ

  فَهو لَئيم فإذا كَانَ ضدا للكَرِميِ
  فإذا كَانَ رذْالً نذْالً ال مروَءةَ لَه والَ جلَد فَهو فَسل

  فإذا كَانَ معِ لؤمه وخسته ضعيفاً، فَهو نِكْس وغُس وجِبس وجِبز
  فإذا زاد لًؤمه وتناهت خسته فهو عكْلٌ وقُذْعل وزمح ، عن أيب عمروٍ

  .فإذا كَانَ ال يدرك ما عنده من اللُّؤمِ فَهو أَبلُّ
  )يف سوِء اخلُلقِ(الفصل التاسع 

روزعو رعز وئَ اخلُلُقِ ، فَهيجلُ سإِذَا كَانَ الر  
أيب زيد نع ، سكرِس وشفهو ش هلُقوُء خس ادفإذا ز  

ع وفَه ، كى يف ذَلاهناِءفإذا تنِ الفَرع صكوع سك.  
  )يف العبوس(الفصل العاشر 

ابسعو بقَاط وفَه ، هينيع نيا بى موإِذَا ز  
حكَال ووسِ فَهبالع عم ابِهين أنع رفإذا كَش  

كْفَهِروم رباس وفَه ، هوسبع ادفإذا ز  



اهلَم نم هسبوفإذا كَانَ ع ماهس وفَه  
يعمنِ األصع ثنِ اللَّيع ، مطربم وخاً، فَهفتنم كذَل عكَانَ مو ظيالغ نم هوسبفإذا كان ع.  

  )يف الكبرِ وترتيبِ أوصافه(الفصل احلادي عشر 
  رجل معجب

هتائ ثُم  
هالز نم ،وخنوم وهزم ثُمةوخوِ والن  

  ثُم بِاذخ من البذَخِ
رِهبك نةً مريسةً ونمي تفإذا كَانَ ال يلت ديأَص ثُم  

  ثُم متغطْرِف إذا تشبه بالغطَارِفَة كبراً
كلَى ذَلع ادطْرِس إِذَا زغمت ثُم.  

  )ثْرة األكلِ وترتيبِهايف تفْصيلِ األوصاف بِكَ(الفصل الثاين عشر 
)ةمنِ األئع(  

  إِذَا كَانَ الرجلُ حرِيصاً علَى األكْلِ ، فَهو نهِم وشرِه
عشج وفَه ، هةُ أَكْلدوجو هصرح ادفإذا ز  

معج وذَلك أَكولٌ فَه عم وهمِ والُ قَرِماً إِلَى اللَّحزفإذا كَانَ الَ ي  
  ذا كَانَ يتتبع اَألطْعمةَ بِحرص ونهم فَهو لَعوس ولَحوسفإ

  فإذا كَانَ رغيب البطْنِ كَثري اَألكْلِ ، فَهو عيصوم ، عن أيب عمروٍ
نِ اللَّيثلَع ، عبه وورِ فَهجاحلُن اللَّقْمِ واسع يمظفإذا كانَ أكُوالً ع  

  شدة أَكْله غَليظَ اجلسمِ ، فَهو جعظَرِي فإذَا كَانَ معِ
  فإذا كَانَ يأكُل أَكْلَ احلُوت املُلْتقمِ فهو هلْقَامةٌ وتلْقامةٌ وجراضم ، عنِ األصمعي وأيب زيد وغريِهما

  عمروٍ فإذا كَانَ كَثري األكْلِ من طَعام غريِه ، فَهو مجلِّح ، عن أيب



فإذا كانَ ال يبقي وال يذَر من الطَّعام فَهو قًحطي ، و هو من كَالم احلاضـرةَ دونَ الباديـة، قـالَ    
رِيهاألز :طن القَحا مجه نكأن هأكْل ةكَثْرل طقَحإىلَ الت ِسبه نأَظُن  

  ق يف األكْلِ فَهو مدهبِلٌ ، عن ثَعلبٍ عنِ ابن األعرايبفإذا كَانَ يعظِّم اللُّقَم ليسابِ
  فإذا كَانَ ال يزالُ جائعاً أو يرِي أنه جائع ، فَهو مستجيع وشحذَانُ ولَهِم

مشأَر وفَه هلَيرصاً عح الطَّعام ممشتفإذا كاَنَ ي  
  يصاً فَهو لَعمظٌ ولُعموظٌ ، عن أيب زيد والفَراِءفإذَا كَانَ شهوانَ شرِهاً حرِ

  فإذا دخلَ على القَوم وهم يطْعمونَ ولَم يدع فَهو وارِش
  فإذا دخلَ علَيهِم وهم يشربونَ ومل يدع ، فَهو واغل

أبو الفَت ففن ، وقد ظَريض وف ، فَهيالض عفإذا جاء مهيف قول يتسمن الكامل أو الرجز: (حِ الب:(  
  ياضيفَنا ما كُنت إِال ضيفَناً

  )يف قلَّة الغيرة(الفصل الثالث عشر 
  إِذا كانَ يغضي على ما يسمع من هنات أَهله ، فَهو ديوثٌ

ذُعقُن وها فَهنى مرلَى ما يي عضغفإذا كانَ ي  
نِ اللَّيثع ، و طَزِيع فهو طَِسيع هرتغَي تمدوع هفْلَتج فإذا زادت  

لُوبغم وفَه هورِ امرأتافَلُ عن فُجغتفإذا كانَ ي  
رايبنِ األعنِ ابلبٍ عثَع نوث ، عمرم وفَه هتورِ أَخن فُجافَلَ عغفإذا ت.  

  )تيبِ أوصاف البخيلِيف تر(الفصل الرابع عشر 
  رجل خبيل

يدأيب ز نع ، همالل اكساإلم يددك إِذا كانَ شسم ثُم  
  ثُم لَحز إذا كان ضيق النفْسِ شديد البخلِ ، عن أيب عمروٍ
  ثُم شحيح إِذا كانَ مع شدة بخله حرِيصاً ، عنِ األصمعي



  حش إذا كانَ متشدداً يف بخله ، عن أيب عبيدةَثُم فا
  .ثُم حلز إذا كانَ يف اية البخلِ ، عنِ ابنِ األعرايب

  )يف كَثْرة الكَالَمِ(الفصل اخلامس عشر 
)ةمنِ األئع(  

  )بفتح اهلاء(رجل مسهب 
ذَارهوم  

  ثُم ثَرثَار ووعواع
  باق وفَقْفاقثُم بقْ

  .ثُم لُقَّاعة وتلقَّاعةٌ
  )يف تفْصيلِ أحوالِ السارِقِ وأوصافه(الفصل السادس عشر 

  إِذا كانَ يسرِق املتاع من اَألحرازِ فَهو سارِق
  فإِذا كانَ يقْطَع على القَوافلِ فَهو لص وقُرضوب

واِإلبِلَ ، فَه رقسارِب فإذا كانَ يخ  
فإذا كانَ يسرِق الغنم ، فَهو أحمص ، واحلَميصةُ الشاةُ املسروقَةُ ، عن عمروٍ عن أبِيـه أيب عمـروٍ   

  الشيباينّ
  فإذا كانَ يسرِق الدراهم بين أَصابِعه ، فَهو قَفَّاف

  همِ والدنانِري، فهو طَرارفإذا كانَ يشق اجلُيوب وغَيرها عن الدرا
  هتر أهتارٍ، عن الفراِء: فإذا كانَ داهيةً يف اللُّصوصية ، فَهو سبد أسباد، كما يقالُ

 رايبنِ األعنِ ابلٌ، عمط وقِ فَهسوالف ثصِ واخلُبلَصبالت صصخت فإذا كانَ لَه.  
  .ويؤذي الناس ، فَهو داعر، عنِ النضرِ بنِ شميلٍ  فإذا كانَ يسرِق ويزين

  فإذا كانَ خبيثاً منكَراً، فَهو عفْر وعفْرِيةٌ ونفْريةٌ، عنِ اللّيث عنِ اخلَليلِ



 يعمنِ األصوطٌ ، عرمع ووصِ ، فَهاللُّص ثبأخ نفإذا كانَ م.  
  ص ويندس هلم فَهو شصفإذا كانَ يدلُّ اللُّصو

 نروٍ عمع نلَبٍ عثَع نيف ، علَغ وفَه مهعم رِقسهم وال ياعتم وحيفَظُ مهعم برفإذا كان يأكُلُ ويش
أبِيه.  

  )يف الدعوة(الفصل السابع عشر 
  س منهم ، فَهو دعيإِذا كانَ الرجلُ مدخوالً يف نسبِه مضافاً إىل قوم لَي

دنسق وملْصم ثُم  
لَّجزمثَّ م  
نيمز ثُم.  

  )يف سائرِ املقَابحِ واملَعايِبِ سوى ما تقَدم منها(الفصل الثامن عشر 
  إِذا كانَ الرجلُ يظهِر من حذْقه أَكْثَر مما عنده فَهو متحذْلق

دي مبو يف احلديثفإذا كان ي ، وِقلَهتم وفَه هتجِيس ما عليه رغَي ينِهود هروَءتوم هخائس كـانَ  : (ن
  )سجِيةً ال تلَهوقاً(خلُقُه 

 يعمنِ األصع ، علْتبتم وس ، فَهوال كَي فمن غريِ ظَر سكَيتيو فظَرتفإذا كانَ ي.  
  .فاجِراً فَهو عترِيف ، عن أيب زيد  فإذا كان خبيثاً

 يائسنِ الكل ، عتع وفَه ررِيعاً إىل الشفإذا كانَ س.  
  فإذا كانَ غَليظاً جافياً فَهو عتلّ ، عنِ اللَّيث عنِ اخلليلِ ، وقد نطَق بِه القُرآنُ

لْبوم همطْعم ةونشقيلَفإذا كانَ جافياً يف خ هه ، ومنجنع وفَه ، ورِهرِ أموسائ ةً: ِسههِيجنلع إنَّ فيه  
  فإذا كان ثَقيالً فَهو هبل ، عنِ ابنِ األعرايب

  فإذا كانَ من ثقَله يقْطَع على الناس أَحاديثَهم فَهو كانون ، وهو يف شعرِ احلُطَيئَة معروف



رفإذا كان ي  ، ـهعالوف هقالخلِّطُ يف موي ذَا من حقِّههع لدوي ي ذَاكطيعهذا و نذُ مفيأًخ وراألم كَب
رِ لَبِيدعر، وهو يف شذْمغم وفَه  

عن بيدأيب ع نح ، عيتم نعم ويٍء فَهضاً يف كُلِّ شرتعم نِيهعا ال ييماالً فخبيدةَ، قالَ فإذا كانَ دأيب ع :
  وهو يف تفِْسريِ قَولهم بالفارِسية اندروبست

  فإذا كان عيِيا ثقيالً، فَهو عبام
  فإذا جمع الفَدامةَ والعي والثِّقَلَ ، فَهو طَباقاُء

أيب ز نع ، ضاموجر ضعاله وفَه ،ةامخالثِّقلِ والو ةفإذا كان يف نِهاي دي.  
قولُ لكلِّ أحدة: فإذا كانَ يعإم وفَه ، كعا مأن  

رايبنِ األعلَبٍ عن ابثَع نوف ، عتنح وفَه ، ارِ بِهرامل جانيمن ه هتحيل فتنفإذا كان ي.  
  )يف تفْصيلِ أوصاف السيد(الفصل التاسع عشر 

)ةمنِ األئع(  
  سيد الشجاعاحلالحلُ ال

ةماهل عيدالب ديالس اماهلُم  
اداجلَو ديالس قَامالقَم  

الكَرِمي ديالس طْرِيفالغ  
ريفالش ديالس ديدنالص  

  اَألروع السيد الذي لَه جِسم وجهارة
  الكوثَر السيد الكَثري اخلَيرِ

  السيد احلسن البِشرِالبهلُولُ 
هميف قَو دواملُس مماملُع.  

  )يف الكَرمِ واجلُود(الفصل العشرون 



ةيطالع رياخلُلُقِ الكَث عاجلَواد الواس الكَرِمي اقديالغ  
هوحن احجواجلَح عديمالس  
  األريحي الذي يرتاح للندى

  كَثري العطيةاخلضرِم ال
  اللُّهموم الواسع الصدرِ

  .اآلفق الذي بلَغَ النهايةَ يف الكرمِ ، عنِ اجلَوهرِي ، يف كتابِ الصحاحِ
  )يف الدهاِء وجودة الراَي(الفصل الواحد والعشرون 

  إِذَا كانَ الرجلُ ذَا رأْي وجتْرِبة فَهو داهية
  بِقَاع اَألرضِ واستفَاد التجارِب منها فَهو باقعةفإذَا جالَ 

نِقَاب واَء فَههوالد لْمالع فَادتواس يف البِالد قَّبفإذا ن  
ضع وكْرٍ فَهون لُبس وفإذا كَانَ ذَا كَي  

  فإذا كَانَ حديد الفُؤاد، فَهو شهم
ج الظَّن قادفإذا كاَنَ صيلَوذَع وسِ فَهاحلَد دي  

يعأَلْم وأْي فَهالر يبصقِّداً موتاً ميفإذا كَانَ ذَك  
يثث ، ويف احلددحع ومورم وفَه هوعيف ر وابالص يفإذا أُلْق) :  ، نيثـدحوم نيعورم ةإِنَّ لكلِّ أم

  ).حد منهم ، فَهو عمرفإنْ يكُن يف هذه االمة أ
  )يف سائرِ املَحاسنِ واملَمادحِ(الفصل الثاين والعشرون 

يدأيب ز نه عفَك ووكاً، فَهحفْسِ ضالن بلُ طَيجإِذَا كَانَ الر  
يعمنِ األصثَم ، عهد وناً، فَهالً لَيهفإذا كَانَ س  

  قِ ، فهو قَلمس ، عنِ ابنِ األعرايبفإذا كَانَ واسع اخلُلُ
  فإذا كَانَ كَرِمي الطَّرفَينِ شرِيف اجلَانِبينِ ، فَهو معم مخول ، عنِ اللّيث عنِ اخلَليلِ



  فإذا كَانَ عبِقاً لَبِقاً فهو صعترِي ، عنِ النضرِ بنِ شميلٍ
فيفاً كَيزِيع فإذا كَانَ ظَرِيفاً خب واثُ(ساً فَهدإال األح بِه وصفن بعـضِ  ) . وال يرِي عهكَى األزوح

فوالطَّر فَّةل باخلف رجرابِ يف وصلٌ: األعلْبفُالَن قُلْقُل ب  
  فإذا كَانَ حرِكاً ظَرِيفاً متوقِّداً فَهو زول
تاعني صف ةعنالص ديقاً جاذفإذا كَانَ حقَرِيبع وفَه ه  

  فإذا كَانَ خفيفاً يف الشيِء لحذْقه فَهو أحوذي وأحوزِي ، عن أيب عمروٍ
  .فإذا حنكَته مصايِر اُألمورِ ومعارِف الدهورِ فَهو مجرس ومضرس ومنجذّ

  )بالعلْمِ والرجاحة والفَضلِ واحلذْقِ علَى أصحابِها يف تقِْسيمِ األوصاف(الفصل الثالث والعشرون 
  عالم نِحرير

وف نِقْرِيسلَسفَي  
  فَقيه طَبِن

يطَبِيب نِطَاس  
  سيد أَيد

  كَاتب بارِع
  خطيب مصقَع

راهانِع مص  
  قَارِئ حاذق
  دليل خريت
هرديع مفَص  
قفْلر ماعش  

  باقعة داهيةٌ



نعم فَنل مجر  
  مطْرٍ ظَرِيف

  عبِق لَبِق
سألْي سيأَه اعجش  

  .فَارِس ثَقف لَقف
  )يف تفْصيلِ األوصاف املَحمودة يف محاسنِ خلْقِ املَرأَة(الفصل الرابع والعشرون 

)ةمنِ األئع(  
  هِي خودإِذَا كَانت شابةً حسنةَ اخلَلْقِ فَ

  فَإذا كَانت جميلَةَ الوجه حسنة املَعرى فَهِي بهكَنة
  فإذا كَانت دقيقَةَ املَحاسنِ فَهِي ممكُورة

  فإذا كَانت حسنةَ القَد لَينةَ القَصبِ فَهِي خرعبة
  فَإذا لَم يركَب بعض لَحمها بعضاً فَهِي مبتلَة

  إذا كَانت لَطيفَةَ البطْنِ فَهِي هيفَاء وقَباُء وخمصانةف
يمضه نيِ فَهِيحيفَةَ الكَشلَط تفإذا كَان  

  فَإذا كَانت لَطيفَةَ اخلَصرِ مع امتداد القَامة فَهِي ممشوقَة
 نٍ فَهِيسال وحدتقِ يف اعنطَوِيلة الع تولٌفإذا كَانطْبع  

  فإذا كَانت عظيمةَ الورِكَينِ فَهِي وركَاٌء وهركَولَةٌ
  فَإذا كَانت عظيمةَ العجِيزة فَهِي رداح

  فإذا كَانت سمينةً ممتلئَةَ الذِّراعين والساقَينِ فَهِي خدلَّجة
  رةٌفإذا كَانت ترتج من سمنها فَهِي مرما

  فإذا كَانت كَأَنها ترعد من الرطُوبة والغضاضة فَهِي برهرهة



  فإذا كَانت كَأَنَّ املاَء يجرِي يف وجهِها من نضرة النعمة فَهِي رقْراقَة
  فإذا كَانت رقَيقَةَ اجللْد ناعمةَ البشرة فَهِي بضة

  ت يف وجهِها نضرةُ النعيمِ فَهِي فُنقفإذا عرِفَ
  فإذا كان ا فُتور عند القيام لِسمنِها فَهِي أَناة ووهنانةٌ

  فَإذا كَانت طَيبةَ الريح فَهِي بهنانة
  فَإذا كَانت عظيمةَ اَخلَلْقِ مع اجلَمالِ فَهِي عبهرة

ماعن تةفإذا كَانقَربميلةً فهي عة ج  
  فإذا كَانت متثنيةً من اللِّنيِ والنعمة فَهِي غَيداُء وغَادةٌ

  فإذا كانت طَيبةَ الفَمِ فَهِي رشوف
  فَإذا كَانت طَيبةَ ريِح األنف فَهِيَ أنوف

وفصر فَهِي ةةَ اخلَلْوبطَي تفإذا كَان  
 تفَإذا كَانوعمش وكاً فَهِيوباً ضحلَع  

  فإذا كَانت تامةَ الشعرِ فَهِي فَرعاُء
  فإذا مل يكُن لمرفَقها حجم من سمنِها فَهِي شرماُء
  .فإذا ضاق ملْتقَى فَخذَيها لكَثْرة حلمها، فَهِي لَفّاُء

  )ها وسائرِ أوصافهايف محاسنِ أخالَق(الفصل اخلامس والعشرون 
)ةمنِ األئع(  

  إذا كَانت حيِيةً فَهِي خفرة وخرِيدة
  فإذا كَانت منخفضةَ الصوت فَهِي رخيمة

  فإذا كَانت محبةً لزوجِها متحببةً إليه فَهِي عروب
فَهِي ةيبالر نفُوراً من تفإذا كَان ارون  



قَذُور فَهِي نِب األقْذَارتجت تفإذا كَان  
  فإذا كَانت عفيفَةً فَهِي حصان

  فإذا أَحصنها زوجها فَهِي محصنةٌ
  فإذا كَانت عاملَةَ الكَفَّينِ فَهِي صناع

  فَإذا كَانت خفيفَةَ اليدينِ بالغزلِ فَهِي ذَراع
فإذا كَانثورن فَهِي لْدةَ الوريكَث ت  

ورزن فَهِي الديلَةَ األوقَل تفإذا كَان  
  فإذا كَانت تتزوج وابنها رجل فَهِي بروك

ذْكَارم فَهِي د الذُّكُورلت تفإذا كَان  
  فإذا كانت تلد اإلناثَ ، فَهِي مئْناثٌ

رم دلت تقَابفإذا كَانعم ةً أنثَى فَهِيرة ذَكَراً وم  
قْالتم فَهِي لْدهلا و يشال يع تفإذا كَان  

آمتم نِ فَهِييأَموبت تفإن أت  
ابجنم اَء فَهِيبجالن دلت تفإذا كَان  
  فإذا كَانت تلد احلَمقَى فَهِي محماق

نى عليها عشغي تفإذا كَانوخبر اعِ فَهِيالبِض د  
لَفُوت فهي من غريِه لَدولَها و جوفإذا كَان هلا ز  

  فإذا كَانَ لزوجِها امرأَتان وهي ثَالثتهما فَهِى مثْفَاة ، شبهت بأثَافي القدرِ
  ئيفإذا مات عنها زوجها أو طَلَقَها فَهِي مراسلٌ ، عنِ الكسا

  فإذا كَانت مطَلَقَةً فهي مردودة
  فإذا مات زوجها فهي فَاقد



  فإذا مات ولَدها فَهِي ثَكُول
دحمو ادح ا فَهِيجِهوز تومةَ لينالز كَترفإذا ت  

  فإذا كَانت ال تحظَى عند أزواجِها فَهِي صلفَةٌ
  ت زوج فَهِي أَيم وعزبة وأَرملَة وفَارِغةفإذا كَانت غَري ذَا

  فإذا كَانت ثَيباً فَهِي عوان
  فإذا كَانت خباتمِ ربها فَهِي بِكْر وعذْراُء

انِسع فَهِي جةوزم رها غَييوأَب تييف ب تيقفإذا ب  
يده وساً فَهِيرع تفإذا كَان  

  نت جليلةً تظْهر للناسِ وجيلس إليها القَوم فَهِي برزةفإذا كَا
  فإذا كَانت نصفاً عاقلَةً فَهِي شهلَةٌ كَهلَة

  فإذا كَانت تلْقي ولَدها وهو مضغة فَهِي ممصلٌ
جوزتا ومل تجِهوز توم دعا بهلَدلَى وع تبِلَة فَإِذَا قَامشم يفَه  

  فإذا كَانَ ينزِلُ لَبنها من غري حبلٍ فَهِي محملٌ
  .فإذا أرضعت ولَدها ثُم تركَته لتدرجه إىل الفطَامِ فَهِي معفِّرة

  )يف نعوتها املَذْمومة خلْقاً وخلُقاً(الفصل السادس والعشرون 
)ةمنِ األئع(  

  انت نِهايةً يف السمنِ والعظَمِ فَهِي قَيعلَةإذا كَ
  فإذا كَانت ضخمةَ البطْنِ مسترخيةَ اللّحمِ فَهِى عفْضاج ومفَاضةٌ
  فإذا كانت كَثريةَ اللَّحمِ مضطَرِبةَ اخلَلْقِ فَهِي عركْركَة وعضنكَةٌّ

يةَ الثَّدمخض تاُءفإذا كَانطْبو ن فَهِيي  
  فإذا كَانت طَوِيلَةَ الثَّديين مسترخيتهما فَهي طُرطُبة



  إنَّ الرسحاَء لَقَبِيحة: فإذا لَم تكُن هلا عجِيزة فَهِي زالُء ورسحاُء، وقد قيلَ
  فإذا كَانت صغريةَ الثَّديينِ فهي جداء

قَل تةفإذا كَانرقَف مِ فَهِييلَةَ اللَّح  
  فإذا كَانت قصريةً دميمةً فَهِي قُنبضة وحنكَلَةٌ

  فإذا كَانت غَير طَيبة اخلَلْوة فَهِي عفَلَّق
  فإذا كَانت غَليظَةَ اخلَلْقِ فَهِي جأْنبة

  فإذا كَانت دقيقَةَ الساقَينِ فَهى كَرواُء
اُء فإذا لَموصم م فَهِيا لَحهذَيلَى فَخع كُني  

  فإذا لَم يكُن علَى ذَراعيها لَحم فَهِي مدشاُء
  فإذا كانت منتنةَ الريحِ فَهِي لَخناُء

  فإذا كَانت ال تمِسك بولَها فَهِي مثْناُء
رِمياةً فهي الشفْضم تفإذا كَان  

اُءفإذا كَانيهض فَهِي يضحال ت ت  
  فإذا كَانت ال يستطَاع جِماعها فَهِي رتقَاُء وعفْالَء

  فإذا كَانت ال تختضب فَهِي سلْتاًء
  فإذا كَانت حديدةَ اللِّسان فَهِي سليطَة

ذْقَانعلَطَانة وس فَهِي طَتا وأفْرهالَطَتس ادتةٌفإذا ز  
قلصهفَهِيِ ص توةَ الصيددش تفإذا كَان  

  هي البلْهاُء: فإذا كَانت جرِيةً قَليلَةَ احلَياِء فَهِي قَرثَع ، وقد قيل
ة، ويف احلديثلْفَعس ةً فَهِيحقةً واشةً فَحيذب ةُ: (فإذا كَانتلْفَعالس نهرش(  

  لَّم بالفُحشِ فَهِي مجِعةفإذا كَانت تتكَ



  فإذا كَانت تلْقي عنها قناع احلَياِء فَهِي جلعة
  فإذا كَانت تطْلع رأْسها ليراها الرجالُ فَهِي طُلَعة قُبعةٌ

اقزهم فَهِي كحةَ الضيددش تفإذا كَان  
  فَهِي صدوف فإذا كَانت تصدف عن زوجِها

  فإذا كَانت مبغضةً لزوجِها فَهِي فَارِكَة
  فإذا كَانت ال ترد يد المس وتقَر لما يصنع بِها فَهِي قَرود

  فإذا كَانت فَاجِرةً متهالكَةً علَى الرجالِ فَهِي هلُوك ومومسةٌ وبغي ومسافحةٌ
قفإذا كَانبعبزقاص وعم وَء اخلُلُقِ فَهِيي سةً فاينِه ت  

  فإذا كَانت ال تهدي ألحد شيئاً فَهِي عفري
  .فإذا كَانت حمقَاَء خرقَاَء فَهِي دفْنِس وورهاُء ثُم عوكَل وخذْعل

  )قِيف أَوصاف الفَرسِ بالكَرمِ والعت(الفصل السابع والعشرون 
  إِذَا كَانَ كَرِمي األصلِ رائع اخلَلْقِ مستعداً للجري والعدوِ فَهو عتيق وجواد

ومموج ولُهجنف وعرط ور فَهبظَرِ واملَخاملَن نم وحسالكَر امفَى أَقْسوتفإذا اس  
  لكسائيفإذا ملْ يكُن فيه عرق هجِني فَهو معرِب ، عنِ ا

  فإذا كَانَ يقَرب مربطُه ويدنى ويكرم لنفَاسته ونجابته فَهو مقرب ، عن ايب عبيدةَ
دشاداً فهو أَفُق وأنومن الوافر: (فإذا كَانَ رائعاً ج:(  

تيي افُق كُمكَّتلُ شمحتيب وثَو ري وأجتملُ لجار  
  ])الفرس[يف سائرِ أوصافه املَحمودة خلْقاً وخلُقاً (الثامن والعشرون  الفصل

)ةمنِ االئع(  
  إِذَا كَانَ تاما حسن اخلَلْقِ ، فَهو مطَهم

  فإذا كَانَ سامي الطَّرف حديد البصرِ فَهو طَموح



رِيته والفَمِ فَه عاسفإذا كَانَ و  
  كَانَ مشرِف العنقِ والكَاهلِ فَهو مفْرعِ فإذا

  فإذا كَانَ سابغَ الضلُوعِ فَهو جرشع
  فإذا كَانَ حسن الطُّولِ ، فَهو شيظَم

بلْهس ومِ فَهائقِ والقَونفإذا كَانَ طَوِيلَ الع  
وفَه فجرِ عغَي نم قَّةالد عفإذا كَانَ طَوِيالً م قأَمو قأَش  

  فإذا كَانَ منطَوِي الكَشحِ عظيم اجلَوف ، فَهو أقَب نهد
بنجم وج فَهرِ فَحن غَينِ ملَيجالر نيا بم يدعفإذا كَانَ ب  
  فإذا كَانَ محكَم اخلَلْقِ زائد األسرِ فَهو مكْرب وعجلَزةٌ

  يلَ الذَّنبِ فَهو ذَيال ورِفَلٌّ ورِفَنفإذا كَانَ طَوِ
  فإذا كَانَ مشمر اخلَلْقِ مستعداً للعدوِ فَهو طمر، عن أيب عبيدةَ

درأج وفَه هريقَص لْدرِ اجلعش يققفإذا كانَ ر  
  فإذا كَانَ سرِيع السمنِ فَهو مشياطٌ

  ى فَهو رجِيلٌفإذا كَانَ ال يحفَ
بضه وقِ فَهرالع ريفإذا كَانَ كَث  

  فإذا كَانَ كَأَنه يغرِف من األرضِ فَهو سرحوب
  فإذا كانَ منقاداً لسائِسه وفَارِسه فَهو قَؤود

رأقْد وفَه ، هيدي يرافح هلَيرا رجافح جاوِزفإذا كَانَ ي.  
  )يف أوصاف للفَرسِ جرت مجرى التشبِيه(ل التاسع والعشرون الفص

  )تشبيها إياه باهلَيكَلِ وهو البِناُء املُرتفع(إِذَا كَانَ طَوِيالً ضخماً قيلَ لَه هيكَلٌ 
 ذَّبشم يلَ لَهيداً قداملُ(فإذا كَانَ طَوِيالً م لَةخبيها بالنشتةذَّبش(  



  ).تشبيها بالصلْدم وهو احلَجر الصلْد(فإذا كَانَ محكَم اخللْقَة قَيلَ لَه صلْدم 
  ])الفرس[يف أوصافه املُشتقَّة من أوصاف املَاِء (الفصل الثالثون 

  )رِ وهو الكَثريشبه باملاِء الغم(إِذَا كَانَ الفَرس كَثري اجلَري فَهو غَمر 
 وببعي ، فهو ياجلَر رِيعي(فإِذا كَانَ ساجلَر رِيعلُ السواجلَد وهوبِ وعببالي هبش(  

شبه بِالبِئْرِ اجلَموم وهي الّـيت ال ينـزح   (فإذا كَانَ كلَّما ذَهب منه إحضار جاَءه إحضار، فهو جموم 
  )ماؤها
  )شبه بسح املَطَرِ وهو تتابع شآبِيبِه(انَ متتابع اجلَري ، فَهو مسح فإذا كَ

وبِه سمي أحد أفْراسِ ) شبه بِفَيضِ املَاِء وانِسكَابِه(فإذا كَانَ خفيف اجلَري سريعه ، فَهو فَيض وسكْب 
  النبِي صلى اهللا عليه وسلم

وأول من تكَلَّم بِذَلك النيب صلى ) شبه بالبحرِ الذي ال ينقَطع ماؤه(انَ الَ ينقَطع جريه فَهو بحر فإذا كَ
هبكس رفَر فصاهللا عليه وسلم يف و.  

  )يف ذكْرِ اجلَموح(الفصل الواحد والثالثون 
  )عنِ األزهرِي(

 وحمس جفَر) لَهياننعب) ميما عهـاحِ  : أحدماجل نء فهذا ميش ثْنِيهال ي هأْسر كَبروهو إذا كَانَ ي
  الذي يرد منه بالعيبِ

واجلَموح الثاين النشيط السريع وهو ممدوح ومنه قَولُ امرِئِ القَيسِ وكَانَ من أعرف الناسِ باخلَيـلِ  
  ):من ا ملتقارب(م لَها وأوصفهِ

املُوقَد فعالس ةعمعها كَمارضوحاً وإحروحاً ممج  
  )يف عيوبِ خلْقَة الفَرسِ(الفصل الثاين والثالثون 

  إذا كَانَ مسترخي األذُنين فهو أخذَى
  فإذا كَانَ قَليلَ شعرِ الناصية فهو أسفَى



ضيبفإِذا كَانَ م فعأَس وفَه ةياصلَى النأع  
أَغَم وفَه هينيطِّي عحىت يغ ةياصرِ النعش ريفإذا كَانَ كَث  

  فإذا كَانَ مبيض األشفَارِ مع الزرقِ فَهو مغرب
فيقَاَء فهو أخرى زراَء واألخدوس هينيى عدإح تفإذا كَان  

  نَ قَصري العنقِ فَهو أهنعفإذا كَا
  فإذا كَانَ متطَامن العنق حتى يكاد صدره يدنو من اَألرضِ فَهو أَدنُّ

فأًكْت ونِ فَهفَيالكَت نيا بم فَرِجنفإذا كَانَ م  
مضأَه ولوعِ فَهي الضالأع مضنفإذا كَانَ م  

  حدى ورِكَيه على األخرى فَهو أفْرقفإذا أشرفَت إِ
روأز وى فَهراألخ تجرفَخ هيتدى فَهدإح لَتخفإذا د  

  فإذا خرجت خاصرته فَهو أثْجلُ
سأقْع وقَطَاته فَه تفَعوارت هلْبأَنَّ صفإذا اطْم  

زأَب وا فَهملتاهك تفإذا اطْمأَنخ  
  فإذا الْتوى عِسيب ذَنبِه حىت يربز بعض باطنِه الذي ال شعر عليه فهو أَعصلُ

فأَكْش وفَه كذَل ادفإذا ز  
  فإذا عزلَ ذَنبه يف أحد اجلانبين فهو أعزلُ

جأفْح وفَه ، هلَيرِج نما بي داعبطَ تفإذا أفْر  
ر طَكَّتفإذا اصكأص وفَه كَعباه اه أوتكْب  

أَقْفَد ورِ فَهقْبِالً علَى احلَافباً مصتنم هغسفإذا كَان ر  
فداَصفَد وفهو أص اهرحاف دوتباع ذَاهفَخ تفإذا تدان  

عأَفْد واغِ فَهساألر وِيلْتفإذا كَانَ م  



  من غَيرِ انحناِء وتوترٍ فَهو أَقْسطُ فإذا كَانَ منتصب الرجلَينِ
يتئفهو ش هيدي يرافح نع ليها رجرافح فإذا قَصر  

دنشيو ، قأح وفَه هيدي يرافح ها رِجلَيرافح قمن الوافر: (فإذا طَب:(  
قت ال أحيكُم اطس اتوهالص رِفشم ريت وأقْدئال شو  

 ةاخلُطْو يدعي الباطرِ(والساألقْد فِْسريت موتقد(  
  فإذا كَانت لَه بيضةٌ واحدة فَهو أشرج

  فإذا كَانَ حافره منقَشراً فَهو نقد
عأَقْم وفَه دحومل ي رقُوبِهع رأس ظُمفإن ع  

ي رِهافبِح كصفانَ كَان يهِشرتم وى فَهراألخ هد  
درأج وبٍ فَهصع فَاختأو ان ايدزت قُوبِهرثَ يف عدفإذا ح  

سخأَد وفَه رِهافح ةيف أطْر مثَ وردفإنْ ح  
 شأَم وظْمِ ، فَهالع ةالبرِ صن غَيم مجح كُونُ لَهٌء ييش يفَهظيف و صخظْـمِ   (فإنْ شالع ـكذَل واسم

شاملَش.(  
  ])الفرس[يف عيوبِ عاداته (الفصل الثالث والثالثون 

وضضله فهو ع ضرعاملُت ضعإذا كَانَ ي  
فُورن وفَه هأراد نمم نفُرفإذا كَانَ ي  

  فإذا كَانَ يجر الرسن ويمنعُ القياد فَهو جرور
  انَ يركَب رأسه ال يرده شيء فَهو جموحفإذا كَ

  فإذا كَانَ يتوقَف يف مشيِه فال يبرح وإن ضرِب فَهو حرونٌ
وصيح وفَه هها فَارِسريداليت ي هةنِ اجليلُ عمفإذا كَانَ ي  

  فإذا كَانَ كَثري العثَارِ يف جريِه فَهو عثُور



  نَ يضرِب بِرِجلَيه ، فَهو رموحفإذا كَا
  فإذا كَانَ مانِعاً ظَهره فَهو شموس

وصقَم وفَه هنسقُطَ عى يحت بِهاكوِيِ  بِرلْتفإذا كَانَ ي  
  فإذا كَانَ يرفَع يديه ويقوم على رِجلَيه فَهو شبوب

  طُوففإذا كَانَ يمشي وثْباً فَهو قَ
 وقَد اشتملت أبيات يل ، يف وصف فَرسِ األمريِ السيد األوحد أدام اهللا تأيِيده بإهدائه إيلّ ، علَى ذكْرِ

ه وهينوبِ عيالع هذفْيِ همن جمزوء الكامل: (ن:(  
  يل سيد ملك غَدا يف بردتي ملك وهوبِ

ولِ ووبِال باجلَهضال املَلُو لِ وال القَطُوبِ وال الغ  
  قَد جاد لي بأَغَر أُنعلَ بالشمالِ وباجلَنوبِ

  ال بالشموسِ وال القَموصِ وال القَطُوف والَ الشبوبِ
  )يف فُحولِ اإلبِلِ وأوصافها(الفصل الرابع والثالثون 

  الركُوبِ والعملِ ويقتصر بِه علَى الفحلَة فَهو مصعب ومقْرم وفَنِيق إذا كَانَ الفَحلُ يودع ويعفَى عنِ
  فإذا كَانَ مختاراً من اإلبِلِ لقَرعِ النوقِ فهو قَرِيع

  فإذا كَان هائجاً فَهو قَطم
وقَبِيس سقَب واإللْقَاحِ ، فَه رِيعفإذا كَانَ س  

ضاءفإذا كَانَ الَ يايعي وفَه حلقوال ي رِب  
لَةلُ غُسيلَ فَحق حلْقال يو رِبضفإذا كَانَ ي  

  فإذا كَانَ عظيم الثِّيلِ فهو أَثْيلُ
  فإذا كَانَ يعتملُ وحيملُ علَيه فَهو ظَعونٌ ورحول

  فإذا كانَ يستقَى عليه املَاُء فَهو ناضح



اسفإذا كَانَ غَلوردو اضبرع ويداً فَهديظاً ش  
  فإذا كانَ عظيماً فَهو عدبس ولُكَالك

  فإذا كَانَ قَليلَ اللّحمِ فَهو مقَدد والحق
يبقَض وضٍ فَهورم رفإذا كَانَ غَي  

  .فإذا كَانَ مذَلَالً فَهو منوق ومعبد ومخيس ومديث
  )فيما يركَب ويحملُ علَيه منها(فصل اخلامس والثالثون ال

)ةمن األئع(  
  املَطيةُ اسم جامع لكُلِّ ما يمتطَى من اإلبِلِ

الناس : (يثفإذا اختارها الرجلُ ملركَبِه علَى النجابة ومتام اخلَلْقِ وحسنِ املَنظَرِ فَهِي راحلَةٌ ، و يف احلد
  )كَإبل مائة الَ تكَاد تجِد فَيها راحلةً

لَيس ذَاك : فإذا استظْهر ا صاحبها وحملَ علَيها أحمالَه فَهِي زاملَةٌ ، ووصف البنِ شبرمةَ رجل فَقَالَ
  )من الرواحلِ إِنما هو من الزواملِ

ههجيقَةٌفإذا ولع لَيها، فَهِيم عهعوا مارتميم لقَو عا م.  
  )يف أوصاف النوقِ(الفصل السادس والثّالثون 

  إِذَا بلَغت الناقَةُ يف حملها عشرةَ أَشهرٍ فَهِي عشراُء
عضا تم عدبو عضى تتا حهماس كالُ ذَلزال ي ثُم  

  نت حديثَةَ العهد بالنتاجِ فَهِي عائذفإذا كَا
  فإذا مشى معها ولَدها فَهِي مطْفلٌ

لُوبس فَهِي رحها أو نلَدو اتفإذا م  
  فإنْ عطَفَت على ولَد غريِها فَرئمته فَهِي رائم

  يه فَهِي علُوقفإنْ لَم ترأَمه ولكنها تشمه وال تدر علَ



هالو ا فَهِيهلَدلَى وا عهدجو دتاش فَإن.  
  )يف أوصافها يف اللَّبنِ واحلَلْبِ(الفصل السابع والثالثون 

رِيمو يفص ن فَهِيةَ اللَّباقَةُ غَزِيرالن تإذا كَان  
  بة واحدة فَهِي رفُودفَإذا كَانت تمالُ الرفْد وهو القَدح يف حلْ

فُوعشفُوف وض فَهِي لْبةنِ يف حيلَبحم نيب عمجت تفإذا كَان  
  فإذا كَانت قَليلَةَ اللَّبنِ فَهِي بكيئةٌ ودهني

وصصش ن فَهِيا لَبلَه كُني فإذَا لَم  
  فإذا انقَطَع لَبنها فَهِي جداُء

  انت واسعةَ اِإلحليلِ فَهِي ثَرورفإذا كَ
  فإذَا كَانت ضيقَةَ اِإلحليلِ فَهِي حصور وعزوز

  فإذا كَانت ممتلئَةَ الضرعِ فَهِي شكرة
وبصع فَهِي بصعىِ تتح ردال ت تفإذا كَان  

فُهأن برضى يتح ردال ت تفإذا كَانورخن ا فَهِي  
وسسع اسِ فَهِين النع داعبى تحت ردال ت فإذا كَانت  

  .بِس بِس فَهِي بسوس: فإذا كَانت ال تدر إال باِإلبساسِ وهو أن يقال هلا
  ])اإلبل[يف سائرِ أوصافها (الفصل الثامن والثالثون 

)ةمنِ األئع(  
تاللَة  إِذَا كَانجاة وكَه ةً فَهِييمظع.  

  فَإِذَا كَانت تامةَ اجلسمِ حسنةَ اخلَلْقِ فَهِي عيطَموس وذعلبة
  فَإِذا كَانت غَليظَةً ضخمةً فَهِي جلَنفَعة وكَنعرة

جابرهةٌ ورسج ةً فَهِيمخطَوِيلةً ض تفإِذَا كَان  



تاُء فإذا كانمكَو امِ ، فَهِينطَوِيلَةَ الس  
ادقْحم ام فَهِينةَ السيمظع تفإذا كَان  
ورجسيع ةً فَهِيةً قَوِييددش تفإذا كَان  

  فَإذا كَاَنت شديدةَ اللَّحمِ فَهِي وجناُء ، مشتقة من الوجِنيِ وهي احلجارةُ
دش تادةفَإذا زانريعو سرمع ا، فَهِيهت  

  فَإذَا كانت شديدةً كَثريةَ اللَحمِ فَهِي عنترِيس وعرندس ومتالَحكَةٌ
  فإذا كَانت ضخمةً شديدةً فَهِي دوسرةٌ وعذَافرةٌ

  فإِذا كَانت حسنةً جميلَةً فَهِي شمردلَة
ع تةٌفإذا كَانفَرجم فَهِي فةَ اجلَويمظ  

  فإذا كَانت قَليلَةَ اللَّحمِ ، فَهِي حرجوج وحرف ورهب
قَذُور اِإلبِلِ فهِي نةً مياحزِلُ ننت تفَإذا كَان  

 نع ، سعت تسعو قست تقَس قَدوس، وسعوس وقَس ا فَهِيهدحو تعفإذا ريائسوالك ديأيب ز  
  فإذا كَانت تصبح يف مبركها وال ترتعي حتى يرتفع النهار فَهِي مصباح

  فإذا كَانت تأخذُ البقْلَ يف مقدم فيها فَهِي نسوف
  فإذا كَانت تعجلُ للْوِرد فَهِي مرياد

  هِي قَارِبفإذا توجهت إىل املَاِء فَ
لُوفس ا املَاَء فَهِيهودرند ولِ اإلبِل عيف أوائ تفإذا كَان  

  فإذا كَانت تكُونُ يف وسطهِن فَهِي دفُون
احلْحم فَهِي ضاحلَو حربال ت تفإذا كَان  

  فإذا كَانت تأبى أنْ تشرب من داٍء بِها فَهِي مقَامح
  انت سرِيعةَ العطَشِ فَهِي ملْواحفإذا كَ



باِء الّيت ال يسالن نوهي م ، قُوبر ا، فَهِيهمكَرل كذَلام وحالز عضِ ماحلَو نو مندال ت تقَى فَإذا كَان
  هلا ولَد

وفيع فَهِي هعدتاملاَء و مشت تفإذا كَان  
 فَعرت تفإذا كَانابعض ا فَهِيرِهيي سيها فعبض  

  فإذا كَانت لَينةَ اليدينِ يف السيرٍ فَهِي خنوف
  فإذا كَانت كَأنَّ بِها هوجاً من سرعتها فَهِي هوجاُء وهوجل

  فإذا كَانت تقَارِب اخلَطْو فَهِي حاتكَة
  جلَيها قَيداً وتضرِب بِيديها فَهِي راتكَةٌفإذا كَانت تمشي وكَأنَّ بِرِ

  فإذا كَانت تجر رِجلَيها يف املشي فَهِي مزحاف وزخوف
  فإذا كَانت سرِيعةً فَهِي عصوف ومشمعلَّة وعيهل وشماللٌ ويعملةٌ وهمرجلَةٌ وشميذَرة وشملَة

تى فإذا كَانشرِ األععةٌ ، و هي يف شيفرجيها عيلَ فا قهاطشن نا مرِهييف س دقْصال ت.  
  )يف أوصاف الغنمِ سوى ما تقَدم منها(الفصل التاسع والثالثون 

  هِي سحوفإِذَا كَانت الشاةُ سمينةً ولَها سحفَة وهي الشحمةُ اليت علَى ظَهرِها فَ
 ومعز ال فَهِي م أمحا شى أبِهردال ي تيلَ. فإذا كَانق هنوم : ماعزم لِ فُالنوهـو الـذي ال   . يف قَو

بِه وثَقي  
ومؤر ا فَهِيبِه رن مم سلْحت تفإذا كَان  
  فإذا كَانت تقْلَع الشيَء بِفيها، فَهِي ثَموم

  كَت سنةً ال يجز صوفُها فَهِي معبرةٌفإذا ترِ
  فإذا كَانت مكْسورةَ القَرن اخلارج فَهِي قَصماُء
  فإذا كَانت مكسورة القَرن الداخلِ فَهِي عضباُء

  فإذا التوى قَرناها علَىِ اذُنيها من خلْفها فَهِي عقْصاُء



بصتنم تاُءفإذا كَانبصن نِ فَهِيينةَ القَر  
  فإذا كَانت ملْتوِيةَ القَرنينِ علَى وجهِها فَهِي قَبالُء

  فإذا كَانت مقْطًوعةَ طَرف االًذُن فَهِي قَصواُء
  فإذا انشقَّت أذُناها طُوالً فَهِي شرقَاُء

  .فإذا انشقَّتا عرضاً، فَهى خرقَاُء
  )يف تفْصيلِ أسماِء احلَيات وأوصافها(فصل األربعون ال

)ةمنِ األئع(  
  احلُباب والشيطَانُ احلَيةُ اخلَبِيثَةُ

  احلَنش ما يصاد من احلَيات واحليوت الذَّكَر منها
ألصبهانِي أنَّ احلُفَّاثَ ضخم مثْلُ األسـود أو  وذَكَر حمزةُ بن علي ا. احلُفَّاثُ واحلضب الضخم منها 

أَذى اتع ، وهو أقَلُّ احليأَذْر بعما كَانَ أَربور ، هنم ظَمأع  
  وسنانِري أهلِ هجر يف دورِهم احلُفَّاثُ وهو يصطَاد اجلُرذَانَ واحلَشرات وما أشبهها

يمظالع دواد األسوس يهفو اتاحلَي نم  
األسود هو الداهيةُ ، ولَه خصيتان كخصيتي اجلَدي وشعر أسود وعرف طَوِيـل ، وبِـه   : قَالَ حمزةُ

ياضِ خبِيث ، الشجاع أسود أملَس يضرِب إىل الب: وقَالَ غَيره. صنان كصنان التيسِ املرسلِ يف املعزى 
  هو دقيق لَطيف: قالَ مشر

ديى : و قَالَ أبو زاألفْع رطْفا تكَم رطْفتقى ولُ الرقْباء ال تمةٌ صيح رِجيبيـدةَ   . األعوقـال أبـو ع :
 دواألس نثُ مباع ، وهو أَخرذ ط حنوقية أَريح رجياأل. األع نقَالَ ابرايبوع : اتثُ احلَيبأخ رجياألع

جِهره يف سعم ريصى يتلَى الفَارِسِ حع زيقْف  



األفْعى الَّيت ال تنفَع معها رقْية وال ترياق وهي رقْشاُء دقيقَةُ العنـقِ عرِيضـةُ   : قالَ اللَّيثُ عنِ اخلَليلِ
هي الّيت لَهـا  : ي اليت إذا مشت متثَنيةً جرشت بعض أَنيابِها بِبعض ، وقَال اخره: وقَالَ غَيره. الرأسِ 

اننوهلا قَر رِيضأس عر  
  واألفْعوانُ الذَّكَر من األفَاعي

  العربد والعسود حية تنفُخ وال تؤذي
يوب ادوس يهقَم الذي فاألرهوحقَش ناَألراض و  

اندوأس طَّانخ نِ الذي لَهيتذُو الطُّفْي  
  األبتر القَصر الذَّنبِ

  اخلشاش احلَية اخلَفيفَةُ
  الثُّعبانُ العظيم منها

نواألي ماألي ككَذَلو  
  تلُ إذا نهشت من ساعتهااحلَيةُ العاضه ، والعاضهةُ اليت تق: قَالَ أبو عبيدةَ

  والصلُّ حنوها أو مثْلُها
هرقَالَ غَييقَالُ: وكُونُ ، وا يثُ مبرِ، وهي أخبمن الك ترغص ةُ اليت قَدارِيا : الْحهمى جِسرهي الّيت ح

  أي نقَص ألنَّ وِعاَء سمها يمتص لَحمها
يةَ حرتق نمـن  اب وإذا قَرب ، اتاحلَي ثبأخ نم ورِ، وهترِ والفبرِ الشيف قَد ةضالف نيبِ مالقَض هبة ش

فَوق نم هلَيع قَعا يف اهلواِء فَوزاإلنسان ن  
 خالس دورِ وهو أسهرواهل فَاةلَحج بني السرخاُء تفْرة صيقِ حطَب ابن . ة اَيام ثُمست امني هأن هعطَب و من

ئم يستيقظُ يف السابع فال ينفخ علَى شيٍء إال أهلكه قَبلَ أنْ يتحرك ، وربما مر بِه الرجلً وهـو نـا  
ويف .  كَف الرجل فَيخر الرجلُ ميتـاً فيأخذُه كَأنه سوار ذَهبِ ملْقَى يف الطَّرِيقِ ، وربما استيقَظَ يف

  للداهية العظيمة) أصابته إحدى بنات طَبقٍ: (أمثَالِ العربِ



  ):من الطويل(السف احليةُ اليت تطري يف اهلَواِء وانشد : قَالَ اللّيث
  ضرنِي من فيه ناب وال ثَعر وحتى لَو أن السف ذَا الريشِ عضنِي لَما

 النضناض هي اليت الَ تسكُن يف مكَان و من أسمائها القُزةُ واهلاللُ واملزعامةُ، عن ثَعلَبٍ عـنِ ابـنِ  
ايبراألع.  

  يف ذكر أحوال وأفعال اإلنسان وغريه من احليوان
  )يف ترتيبِ النومِ(الفصل األول 

  أَولُ النوم النعاس ، وهو أَنْ حيتاج اإلنسانُ إىل النوم
  ثُم الوسن وهو ثقَل النعاسِ

نيعاسِ العخالَطَةَ النوهو م نِيقراَلت ثُم  
قْظَانمِ واليائكُونَ اإلنسانُ بني النأنْ ي ووه ضمى والغاَلكَر ثُم  

فغالت ثُميعمنِ اَألصم ، عالقَو ع كَالَممست توأن مووهو الن يق  
  ثُم اإلغْفَاُء وهو النوم اخلَفيف

  ثُم التهوِمي والغرار والتهجاع وهو النوم القَليلُ
  ثُم الرقَاد وهو النوم الطَّوِيلُ

واهلُب وعواهلُج وداهلُج ثُمرقالغ موالن ووغ وه  
وِياألم يعمنِ اَألصة عديبأيب ع نمِ ، عوالن دوهو أَش بِيخسالت ثُم.  

  )يف ترتيبِ اجلُوعِ(الفصل الثاين 
ام اجلُوعإِىل الطَّع ةبِ احلَاجاترلُ مأو  

بغالس ثُم  
  ثُم الغرثُ
  ملَّ الطَوى



  ملَخمصةُثُم ا
مرالض ثُم  
  .ثُم السعار

  )يف ترتيبِ أحوالِ اجلَائعِ(الفصل الثالث 
  إِذَا كَانَ اإلنسانُ علَى الريقِ فَهو ريق ، عن أيب عبيدةَ

ديأيب ز نل ، عحم وبِ فَهعاً يف اجلَدائفإذا كَانَ ج  
عاً للدوجتفإذا كَانَ مشحوتمو شحو وفَه هائعن أمولِ موجِ الفُضرخلَ لهليكونَ أس هتدعمياً للخواِء م  

  فإذا كَانَ جائعاً مع وجود احلَر فَهو مغتوم
يتكنِ السنِ ابع ، رِصخ وفَه درالب ودجو ععاً مائفإذا كَانَ ج  

  .ج إىل شد وسطه من شدة اجلُوعِ فَهو معصب ، عنِ اخلَليلِفإذا احتا
  )يف ترتيبِ العطَشِ(الفصل الرابع 

طَشبِ املَاِء العرإِىل ش ةبِ احلَاجاترلُ مأو  
  ثُم الظَّمأً

  ثُم الصدى
  ثُم الغلَّةُ

  ثًم اللُّهبةً
اهلُيام ثُم  

 ثُماماُألو  
  .ثُم اجلُواد، وهو الْقَاتلُ

  )يف تقِْسيمِ الشهوات(الفصل اخلامس 
  فُالَن جائع إِىل اخلُبزِ



  قَرِم إىل اللَحمِ
  عطْشانُ إىل املَاِء
  عيمانُ إىل اللَّبنِ

  برِد إىل التمرِ
ةهإىل الفَاك معج  
  .شبِق إىل النكَاحِ

  )يف تقِْسيمِ شهوة النكَاحِ علَى الذُّكُورِ واإلناث من احلَيوان(دس الفصل السا
  اغْتلَم اإلنسانُ

  هاج اجلَملُ
سالفَر مقَط  
سيالت به  

  استودقَت الرمكَةُ
  استضبعت الناقَةُ
  استوبلَت النعجةً

زنالع ترداست  
  لبقَرةُاستقْرعت ا

  استجعلَت الكَلْبةُ
  .وكَذَلك إِناثُ السباعٍ

  )يف تقِْسيم اَألكْلَ(الفصل السابع 
انساألكْلُ لإلن  

بِيللص مالقَر  



  اهلَمس للعجوزِ الدرداِء ، عنِ األزهرِي ، عن أيب اهلَيثَمِ
  القَضم للدابة يف اليابِسِ

   الرطْبِواخلَضم يف
  األرم للبعريِ
اةللش جاللَّم  
  التقَرم للظَّبيِ

  البلْع للظَّليمِ وغَيرِه
رِ والظِّلْفواحلَاف فللخ عتوالر يعالر  

  اللَّحس للسوسِ
ادرللج داجلَر  

  ).رِنحل جوارِس تأكُلُ ثَمر الشج: يقَالُ(اجلَرس للنحلِ 
  )يف تفْصيلِ ضروبٍ من األكْلِ(الفصل الثامن 

  )عن األئمة(
  التطَعم والتلَمظُ التذَوق

اننيعِ اَألسمم اَألكْلُ بِجاخلَض  
  القَضم بأطْرافها

نِ اللَّيثم ، عهن ةدشفَاٍء واَألكْلُ بِج ذْمالغ  
  االكل القَشم والسحت شدةُ

  اخلَمخمةُ ضرب من األكْلِ قَبِيح
  املَشع أَكلُ ما لَه جرس عند األكل كالقثَّاِء وغيرِها

  هو أنْ يتتبع اإلنسانُ احلَالَوات وغريها فيأكُلَها: قَالَ اللَّيثُ. اللَّوس اَألكْلُ القَليلُ ، عنِ ابنِ األعرايب 



  .قَّشش أَنْ يطْلُب اَألكْلَ من هنا ومن هناالقَش والت
  )يف تقِْسيمِ الشربِ(الفصل التاسع 

  شرِب اإلنسانُ
  رضع الطِّفْلُ
عبلَغَ السو  

  جرع وكَرع البعري والدابةُ
رالطَّائ بع.  

  ) القَاسمِيف ترتيبِ الشربِ عنِ الصاحبِ ايب(الفصل العاشر 
رمغبِ الترأَقَلُ الش  
ززموالت املَص ثُم  

عرجوالت بالع ثُع  
حضالن يلُ الروأَو  

قْعالن ثُم  
ببحالت ثُم  
حقَمالت ثُم.  

  )ةيف تقِْسيمِ األكْلِ والشربِ علَى أشياَء مختلفَ(الفصل احلادي عشر 
امالطَّع لَعب  

طَ الفَالُوذَجرس  
  لَعق العسلَ
  جرع املَاَء

وِيقالس فس  



  أَخذَ الدواَء
  .حسا املَرقَةَ

  )يف تقِْسيمِ الغصصِ(الفصل الثاين عشر 
  غَص بالطَّعامِ

  شرِق باملاِء
  شجِي بالعظْمِ
  .جرِض بالريقِ

  )فْصيلِ شربِ األوقَاتيف ت(الفصل الثالث عشر 
  اجلَاشرِيةُ شرب السحرِ
اةدالغ برش وحرالص  

  القَيلُ شرب نِصف النهارِ
يشالع برش وقبالغ.  

  )يف تقِْسيمِ النكَاحِ(الفصل الرابع عشر 
  .نكَح اإلنسانُ 

  كَام الفَرس
ارماحل اكب  
  قَاع اجلَملُ

نعبوالس سيا التز  
اظَلَ الكَلْبع  

رالطَّائ فَدس  
يكطَ الدقَم.  



  )فيما يختص بِه اإلنسانُ من ضروبِ النكَاحِ(الفصل اخلامس عشر 
مكَنى ، وقَد كَتبت منها  لَعلَّ أسماَء النكَاحِ تبلُغُ مائَةَ كَلمة عن ثقَات األئمة ، بعضها أَصلي وبعضها(

  ).يف تفْصيلِ أنواعه وأحواله ما هو شرطُ الكتابِ
  املَحت واملَسح الّنِكَاح الشديد، عن أيب عمروٍ

بعظُ والزعيلِ: ا لدنِ اخلَلع نِ اللَّيثاب ، عاملَلُْء واإليع  
  ح بِشدة وعنف ، عنِ ابنِ دريدالنكَا: الدعس والعزد

  اهلَك واهلَق واإلجهاد شدةُ النكَاحِ ، عنِ ابنِ األعرايب
  الرصاع أنْ يحاكي العصفُور يف كَثْرة السفاد، عن أيب سعيد الضرِيرِ

الَ يو رِجخالَةَ ثُم يخلَ اإلدخدأَنْ ي مغلالسيمنِ شرِ بضنِ النا، عهعزِل منأنْ ي بح  
توالص كذَلقَالُ لتاً، ويوص خالَطَةع للممسةَ فَتاجلَارِي عباضأنْ ي قـنِ  : اخلَولَبِ عثَع نع ، باق اقخ

رايبنِ األعاب  
ثنِ اللَّيكَاحِ ، عةُ النكَثْر جواهلَر بحالد رِهوغَي  

رِدكَاحِ ، عن املُبنِ يف النيكَتاحلَر اعمتاج ازهتواالر زهالر  
 هسح عمست هعى مروأخ تيةً يف بارِيج حكنأنْ ي رالفَه .كذَل نع يهالن يثاَء يف احلَدج وقَد  

  مع أخرى ، عن ثَعلَبِ اإلفْهار أنْ يباضع جارِيةً وينزِلَ
  دلَّص وملْ يوعب: يقالُ: التدليص النكَاح خارِج الفَرجِ

هِمضعب نزِلُ ، عنفَال ي ورفُت حاكالن رِكدالُ أنْ ياإلكْس  
  الفَخفَخةُ مطَاولَةُ اإلنزالِ ، عن شمر

ضرها وهي محكنلُ أَنْ ييةَالغديبأيب ع نل ، عامة أو حع  



الشرح أنْ يطَأَها وهي مستلْقية على قَفَاها وال يأتيها على حرف ، و يف حديث ابنِ عباس رضي اللّه 
شرحونَ النساَء كَانَ أهل الكتاب ال يأتونَ النساَء إال علَى حرف وكَانَ هذَا احلي من قُريش ي: (عنهما
  )شرحاً

كَذبتكُم احلَارِقَة ما قَام : هو اإلبراك ، ويروى عن بعض الصحابة: احلَارِقَةُ النكَاح علَى اجلَنبِ ، ويقَالُ
  .يل بِها إال فُالَنةُ

  )يف تقِْسيمِ احلَبلِ(الفصل السادس عشر 
  امرأة حبلَى
  ناقَة خلفَة

  رمكَة عقُوق
عامان جأَت  
وجتاة نش  
جة حمكَلْب.  

  )يف تقِْسيمِ اِإلسقَاط(الفصل السابع عشر 
  أَسقَطَت املَرأَةُ
  أَزلَقَت الرمكَةُ
  أَجهضت الناقَةُ

  سبطَت النعجةُ ، عن
ريهاجلَو.  

  )يف تقِْسيم الوِالدة(الفصل الثامن عشر 
  دت املَراَةُولَ

  نتجت الناقَةُ والشاةُ



  .وضعت الرمكَةُ واألتانُ
  )يف تقِْسيمِ حداثة النتاجِ(الفصل التاسعِ عشر 

)زِيونِ التع ، بنِ أيب ثَابِت ن ثَابترِي ، عذنِ املُنرِي ، عهنِ األزع(  
  امرأَة نفَساُء

  ناقَةٌ عائذٌ
  وفَرس فَرِيش أ تان

  نعجة رغُوثٌ
  .عنز ربى

  )يف تفْصيلِ التهيؤ ألفْعال وأحوال مختلفَة(الفصل العشرون 
  تأتى الرجلُ إذا تهيأَ للقيام

  تماثَلَ املَرِيض إِذَا تهيأَ للمثُولِ
  أَجهش الصيب إِذا تهيأَ للبكَاِء

ثَد اكوجِشرأَ للخيهإذا ت ةاجلًارِي ي  
  أبرقَت املَرأَةُ إذا تهيأَت للرجلِ

رايبنِ ابن األعلبٍ عثَع نجناحيه ، ع رشفَن فَادلسأَ ليهإذا ت يكالد لَخج  
  زافَت احلَمامةُ إذا يأت للذَّكَرِ

أَلَ إذا تربوت يكألَ الدراشِبأَ للهِريه  
انرأَ للطَّييهإذا ت رالطَّائ فد  

  استدف األمر إِذا تهيأَ لالنتظَامِ
يعمنِ األصع ،رلشأَ ليهإذا ت أَربلُ وازجالر فَشنراح  

ديأيب ز نالِ ، عتلقأَ ليهإذا ت روتقَت ذَّرشت  



 بلَبتودأَ للعيهإذا ت  
  ابرنذَع لَألمرِ واستنتلَ إِذا تهيأَ لَه ، عن أيب زيد أيضاً

  تخيلَت السماُء وترهيأت إذا تهيأَت للمطَرِ
  ):الطويل من(أب فُالنٌ يؤب أَباً إذا تهيأَ للمِسريِ، عن أيب عبيد، وأنشد لألعشى 

  حرمت ولَم أَحرِمكُم وكَصارِم أَخ قَد طَوى كَشحاً وأَب ليذْهبا
  )يف ترتيبِ احلُب وتفْصيله(الفصل الواحد والعشرون 

  )عن األئمة(
  أول مراتبِ احلُب اهلَوى

  ثُم العالَقَةُ وهي احلُب الالَّزِم للقَلْبِ
  ف وهو شدة احلُبثُم الكلَ

احلُب همارِ الذي اسقْدنِ امللَ عا فَضمم لوهو اس قالعش ثُم  
  ثُم الشعف وهو إحراق احلُب القلْب مع لَذَة يجِدها

رِقى املُحاهلَو ى ، وهذا هوقَةُ اهلَورح لْكفإنّ ت ، جة والالَّععاللَّو ككَذَلو  
} شـغفَها حبـاً  {مثَّ الشغف وهو أنْ يبلُغَ احلُب شغاف القَلْبِ ، وهي جِلْدة دونه وقد قُرِئَتا جميعاً 

  وشغفَها
ناطى البو اهلَوهى واجلَو ثُم  

  عبد اّهللا ، ومنه رجلٌ متيمثُم التيم ، وهو أنْ يستعبِده احلُب ، ومنه سمي تيم اللّه أي 
  ثُم التبلُ وهو أنْ يسقمه اهلَوى

  ومنه رجل متبول
لَّهدلٌ مجر هنى ، وماهلَو نقْلِ مالع ابذَه ووه يهلدالت ثُم  

  .علَيه ، ومنه رجل هائم ثُم اهلُيوم ، وهو أنْ يذْهب علَى وجهِه لغلَبة اهلَوى



  )يف ترتيبِ العداوة(الفصل الثاين والعشرون 
)هيالَونِ خنِ ابمي عزاركْرٍ اخلُوعن أيب ب(  

ضغالب  
  ثُم القلَى ثُم الشنآنُ

فنالش ثُم  
املَقْت ثُم  

  ثُم البِغضةُ، وهو أشد البغض
كا الفَرفَأَم رال غَي هأَترلِ امجالر ضغبا وهجوز أَةاملَر ضغفهو ب.  

  )يف تقِْسيمِ أوصاف العدو(الفصل الثالث والعشرون 
  العدو ضد الصديقِ

  الكَاشح العدو املُبغض الَّذي يوليك كَشحه ، عنِ األصمعى
  .يترصد قَتلَ صاحبِه ، عن أيب سعيد الضرِيرِالقتلُ العدو الّذي 

  )يف ترتيبِ أحوالِ الغضبِ وتفْصيلها(الفصل الرابع والعشرون 
)ةمنِ األئع(  

  أَولُ مراتبِها السخطُ وهو خالَف الرضا
  رأْسثُم االخرِنطَام وهو الغضب مع تكَبرٍ ورفْعِ 

ثنِ اللَّيفَاخ ، عتوس وانبع عب مغَض يةُ وهطَمرالب ثُم  
وإذا خلَوا عضوا األناملَ مـن  {: ومنه قَولُه تعالَى. ثُم الغيظُ وهو غَضب كَامن للعاجِزِ عنِ التشفِّي 

كُمظيوا بِغوتقُلْ م ظيالغ{  
  فَتحِ الراِء وتسكينِها، وهو انْ يغتاظَ اإلنسانُ فَيتحرش بالّذي غَاظَه ويهم بِهثُم احلَرد بِ

قْداحل عم اظيةُ االغْتدش وهو قاحلَن ثُم  



  ثُم االختالَطُ وهو أشد الغضبِ
كِّيتالس نقَالَ اب :أَكمجلُ وارالر أَكمظاً اهأل غَيتإذا ام أَكمواص.  

  )يف ترتيبِ السرورِ(الفصل اخلامس والعشرون 
اجهتاجلَذَلُ واالب بِهاترلُ مأو  
اززار وهو االهتشبتاالس ويف احلديث. ثُم) :اذبنِ مع دعس تومل رشالع زتاه(  

 اقشرِنواالب احيتاالر ثُم .يعملُ األصقَو هنوم :لَه قشنركَذَا فاب يثدبِح يدشالر ثْتدح  
  ثُم الفَرح وهو كالبطَرِ

  }إِنَّ اللّه ال يحب الفَرِحني{: ومنه قَولُه تعالَى
هكْرذ زع لَهقَو هنحِ ، ومةُ الفَردوهو ش ، حاملَر ثُم :}حاًوال ترضِ مشِ يف األرم {.  

  )يف تفْصيلِ أوصاف احلُزن(الفصل السادس والعشرون 
هاؤضإم طَاعتسنٌ ال يزح دالكَم  

ناحلُز دثُّ أشالب  
  الكَرب الغم الّذي يأْخذُ بالنفْسِ

  السدم هم يف ندم
  وتاألسى واللَّهف حزن على الشيِء يفُ

هباحص تكسن يالوجوم حز  
  }وملَّا رجع موسى إىل قَومه غَضبانَ أسفاً{: ومنه قَولُه تعالَى. األسف حزن مع غَضبِ 

ناحلُز عم ارسكوُء احلَاَلِ واالنةُ سالكآب  
حالفَر دح ضرالت.  

  )يف السرعة(الفصل السابع والعشرون 
  احلَقْحقَةُ سرعةُ السيرِ



انرةُ الطَّيعريف ساهلَف  
  احلَذْم سرعةُ القَطْعِ

ذةُ اَألخعرس اخلَطْف  
  القَعص سرعةُ القَتلِ
  السح سرعةُ املَطَرِ

كِّيتنِ السنِ ابنِ واَألكْلِ ، عوالطَّع ةابتةُ الكعرس قاملَش  
  نُ اإلسراع يف السيرِ واَألمرِاإلمعا

اديف الفَس اعرثُ اِإلسيالع.  
  )يف تفْصيلِ ضروبِ الطَّلَبِ(الفصل الثامن والعشرون 

هرى شخوقالُ توال ي ، ةررِ واملَسى واخلَيضالر ي طَلَبخوالت  
رِهرابِ وغَيالت تحيِء تالش ثُ طَلبحالب  

صالفَح كو كَذَل ، ثحطَلَب يف ب يشفْتالت  
ةِء باإلرادياغَة طَلَب الشاِإلر  
  املُحاولَةُ طَلَب الشيِء باحليلِ

  االرتياد طَلَب املاِء والكَال واملنزِلِ
  املُراودةُ طَلَب النكَاحِ

ةالَجِء باملُعيالش لَةُ طَلَباواملُز  
رِيالتهنِ اجلَوع ، هرصبغريِ أنْ ي نم دِء بالييالش ييثُ طَلَبع  

  التحري طَلَب األحرى من اُألمورِ
  االلْتماس طَلَب الشي باللَّمسِ

لَبِيدل دشوأن ، نِ اللّيثا، عنههو اكنه نِء ميالش طَلُّبت سمن الرمل: (اللَّم:(  



  يلْمس األحالس يف منزِله بِيديه كَاليهودي املُصلْ
، أي طَافُوا فيها ينظُرونَ } فَجاسوا خالَلَ الديارِ{: اجلَوس طَلَب الشيِء باستقْصاٍء، و منه قَولُه تعالَى

هلُونقْتي دأح يقلْ به.  
كَات واألشبيف احلَرريِ والَضموبِ الررئَات وضكَالِِ واهلَي  

  )يف حركَات أعضاِء اإلنسان من غَيرِ حتريكه إِياها(الفصل األول 
  خفَقَانُ القَلْبِ

  نبض العرقِ
  اختالج العينِ
  ضربانُ اجلُرحِ
ةالفَرِيص عادتار  

دالي اشعتار  
فانُ األنعمر  

  .رمع األنف إذا تحرك من غَضبِ ، عن أىب عبيدةَ وغريه: يقال
  )يف حركَات سوى احلَيوان(الفصل الثاين 

)فَةاِء الفَالَسبضِ أَدعب نع(  
ار لَهبكَةُ النرح  
اِء رِيحكَةُ اهلَورح  
  حركَةُ املَاِء موج

  .ةٌحركَةُ األرض ز لْزلَ
  )يف تفْصيلِ حركَات مختلفَة(الفصل الثالث 

)ةمضِ األئعب نع(  



  االرتكَاض حركَةُ اجلَنِنيِ يف البطْنِ
  النوس حركَةُ الغصنِ بالريحٍِ

  التدلْدلً حركَةُ الشيِء املُتدلِّي
  وذَجِ الرقيقِالترجرج حركَةً الكَفَلِ السمنيِ والْفالُ
فعنيٍ وضيحِ يف لكَةُ الررح ِسيمالن  

  ا لذَّماُء حركَةً الفَتيلِ
  الرهز حركَةُ املُباضعِ

  .النودانُ حركةً اليهود يف مدارِسهِم
  )يف تقِْسيمِ الرعدة(الفصل الرابع 

  الرعدةُ للخائف واملَحموم
  للشيخِِ الكبري واملًدمنِ للخمرِ والرعشةُ

يددالش درالب جِدي نمالقَفْقَفَةُ ل  
هريدِء ييلَى الشرِيضِ واحلَرِيصِ عللم لَزالع  

  .الزمع للمدهوشِ واملُخاطرِ
  )يف تفْصيلِ تحرِيكَات مختلفَة(الفصل اخلامس 

)ةمنِ االئع(  
أْسِاِإلنالر رِيكحت اضغ  

  الطّرف تحرِيك اجلًفُون يف النظَرِ
  التزمزم تحرِيك الشفَّتينِ للكَالم

ال حجحجـةَ وال  : اللَّجلَجةُ والنجنجةُ تحرِيك املُضغة واللُّقْمة يف الفَمِ قَبل االبتالعِ ، ومنهَ قَـولُهم 
لَجلَجيطَ: ةَ، أيلخال تو كال ش  



انِهنبني أَس يقما ب انِهبِلس عبتتي هاألكْلِ كأَن دعنِ بيفَتوالش اناللِّس رِيكحظ تلَمالت  
  املَضمضةُ تحرِيك املَاِء يف الفَمِ

  وغَيرِه اخلَضخضةُ تحرِيك املَاِء والشيِء املائعِ يف اِإلناِء
وهزي إِلَيك بِجذْعِ النخلَة تساقطْ {: الْهز والْهزهزةُ تحرِيك الشجرة ليسقُطَ ثُمرها، ومنه قَولُه تعالَى

  }عليك رطَباً جنِياً
  الزعزعةُ تحرِيك الريحِ النبات والشجر وغَيرمها

  ةُ تحرِيك الريحِ يبِيس احلَشيشِالزفْزفَ
امنيا لهلَدو اُألم رِيكحةُ تدهاهلَد  

  النضنضةُ تحرِيك احلَية لسانها
هبالكَلْبِ ذَن ةُ حتْرِيكصبصالب  

  ا تحرِيكاً شديداًاملَزمزةُ والتزتزةُ أنْ يقبِض الرجلُ علَى يد غَيرِه فيحركه
  النص واإليضاع تحريك الدابة الستخراجِ أقْصى سيرِها

يهلُ فعجا يم عسيل غَريِهالِ وكْيامل رِيكحةُ تعدعالد  
ونيف املَطْع نانالس رِيكحةُ تغشغالش  

اجِ زرختنِ السحتريك اللَّب ضاملَخهدب.  
  )فيما تحرك بِه األشياُء(الفصل السادس 

رعسم ارالن بِه كرحالّذي ت  
ضوخةُ مرِباألش بِه كرحا لَذي ت  

  الّذي يحرك بِه السوِيق مجدح
  الذي تحرك بِه الدواةُ محراك

نيِ ماتسي البا فم بِه كحراطالّذي يوس  



اربسم حاجلُر بِه ربسالذي ي.  
  )يف تقِْسيمِ اإلشارات(الفصل السابع 

هدبِي ارأَش  
هأسأ بِرمأَو  

اجِبِهبِح زغَم  
هفَتبِش زمر  
بِهبِثَو علَم  

 هبِكُم أَالح .ديقَالَ أبو ز : ارإِذَا أَش وعلى فُالن بِفُالن عباباًصتغم هعببِإِص هوحن.  
  )يف تفْصيلِ حركَات اليد وأشكَالِ وضعها وترتيبها(الفصل الثامن 

)نيببهايف ، وةُ األصزمح عما جم نيلِ بذَا الفَصيف ه تعمج قَد  
  )ألعرايب وغَيرِهماما وجدته عنِ اللِّحيايف ، وعن ثَعلَبٍ عنِ ابنِ ا

تكْفَافاالس وفَه هتهببِج كَفِّه فرح قسِ فألصمم يف الشسانٌ اىل قَوإِن ظَرإِذَا ن  
شفْافتاالس وفَه ةهبنِ الْجع فْعِ كَفِّهي رف ادفَإِنْ ز  

افرشتاالس ويال فَهقَل كن ذَلم فَعفإِنْ كَانَ أَر  
صامتاالع ونِ فَهيمصععلى امل هلَ كَفَّيعفإِذا ج  

ادضتاالع ونِ فَهيدضا على العمهعضفإِذا و  
 من(ولَعلَّ اللَّي أحسن فإِنَّ البحترِي يقُول : قالَ مؤلِّف الكتابِ. فإذا حرك السبابةَ وحدها فَهو اِإللواُء 

  ):املتقارب
  لَوى بالسالمِ بناناً خضيبا ولَحظاً يشوق الفُؤاد الطَّروبا
  فإذا دعا إِنساناً بكَفِّه قَابِضاً أصابِعها إِليه ، فَهو اِإلمياُء

  فإذا حرك يده علَى عاتقه وأَشار بِها إِلَى ما خلْفَه أنْ كُف فهو اإليباُء



  إذا أقام أصابِعه وضم بينها يف غَيرِ الْتزاقٍ فهو العقَاصف
شارالن وسِ فَهمالش نقاًء مات نِهعي جاهت لَ كَفَّهعفإذا ج  

  فإذا جعلَ أصابعه بعضها يف بعض فَهو املُشاجبةُ
ى فَهرلَى األخع هيتاحى ردإح برفإذا ضلُّدبالت و  

  التصفيق أَحسن وأَشهر من التبلُّد: قَالَ مؤلِّف الكتابِ
سح دعقا يكَم الكَف فوابعِ يف جاألص وسؤلَ رخوأَد ةاببلَى السه عامهلَ إبعجو هابِعأَص مفإذا ض هاب

  لقَبضةُعلى ثَالثَة وأربعني فَهِي ا
  فإذا ضم أطْراف األصابِعِ فَهِي القَبصة

  فإذا أَخذَ ثَالثني فَهِي البزمةُ
  فإذا أخذ أربعني وضم كَفَّه علَى الشيِء فَهو احلَفْنةً

  فإذا جعلَ إبهامه يف أصولِ أصابِعه من باطنٍ فَهو السفْنةُ
ثَا بِيةُفإذا حاحلَثْي فَهِي ةداحو د  

  فإذا حثَا بِهِما جميعاً فَهِي الكَثْحةُ
اجلُمح وفَه ةاحيف الر هابِعوأَص ةاببلَى ظَهرِ السع هامهلَ إبعفإذا ج  

عو اللَّمفَه ى بِهه فألْوبثَو فَعرعاً وم هكَفَّي ارفإذا أَد  
جرفإذا أَخ  ةً وعشرينعسذُ تا يأخامِ كَمهلَى أَصلِ اإلبع هابِعأَص فَعرطَى وسوالو ةابببني الس نم امهاِإلب

عام فهو القَصهلَى اإلبع هتاببس عجوأض  
  لقَبعفإذا قَبض اخلنصر والبِنصر وأقَام سائر األصابعِ كَأنه يأكُلُ فَهو ا

الْقَفْع وا فَهولَهأص أقَامو هابِعأَص كَّسفإذا ن  
  فإذا أَدار سبابته وحدها وقَد قَبض أصابِعه فَهو الفَقْع

سجالع وام فَههاإلب قكُلَّها فَو هابِعلَ أَصعفإذا ج  



  ِإلبهام عاقداً علَى تسعة وتسعني فَهو الضففإذا رفَع أصابِعه ووضعها علَى أصلِ ا
  فإذا جعلَ اإلبهام تحت السبابة كَأَنه يأخذُ ثَالثَةً وستني فَهو الضبثُ

  فإذا قَبض أصابِعه ورفَع اإلبهام خاصةً فَهو الضويطُ
  بِالً بِبطُونِهِما وجهه ليدعو فَهو اإلقْناعفإذا رفَع يديه مستقْ

الت وفَه هتقَامتن اسم هاجوِجاع لَه بنيتسيى لراألخ هدبِي هارادو لَى ظفْرِهماً عهس عضفإذا ويزقن  
هـو السـدو   فإنْ مد يده نحو الشيِء كَما يمد الصبيانُ أَيديهم إذا لَعوا باجلَوزِ فَرموا بِها يف احلُفْرة فَ

  )والزدو لُغةٌ صبيانِيةٌ يف السدوِ(
عقَر ثُم هتاببلَى ظُفْرِ سع هامهبِظُفْرِ إب فإذا قَام هلي قَوا فمهنيب : دشينو ،جِرينالز وذَا فَهثْلَ هال ممن (و

  ):اهلزج
وفَهغشم فْسى بأنَّ النلْمإىل س لْتسوأر  
جِريٍ وال فُوفَهى بِزِنلْما سلَن تادا جفَم  

لَى اخلع هيدي نييِء يكونُ بلَى الشع هدي عضانُ وينشد إذا وبداجلَر وفَه هرغَي لَهاونتال يكَي انمـن  (و
  ):الوافر

  إذا ما كُنت يف قَوم شهاوى فال تجعلْ مشالك جردبانا
تتركَهم عالَةً ألنْ تترك وِلْدك أغْنِياَء خير من أنْ : (فإذا بسطَ كَفَّه للسؤالِ فَهو التكَفُّف ، ويف احلديث

  ).يتكَفَّفُونَ
  )يف أشكَالِ احلَملِ(الفصل التاسع 

)، ابِيرنِ األعنِ ابلَبٍ ، عثَع نروٍ، عمأَيب ع نع  
  )وعن أيب نصرٍ، عنِ األصمعي

ةُ بالكَفاحلَفْن  
  الْحثْيةُ بالكَفَّينِ



  الضبثَةُ ما يحملُ بين الكَفَّينِ
رِكلَى ظَهع هلْتما حاحلَالُ م  

لْفخ نم كاوِيلرةَ سزحج عليه ا لَفَفْتانُ مالثِّب  
كطإِب تحت هلْتما حةُ ممغالض  

قَعئَال يل هلَيع كيدي لْتعجو كأْسلَى رع هلْتما حةُ مالكَار.  
  املَشي علَى ضروب من احلَيوان يف تقِْسيمِ(الفصل العاشر 

  )مع اختيارِ أسهلِ األلْفَاظ وأشهرِها
  الرجلُ يسعى
  املَرأةُ تمشي

جردي بِيالص  
رطخي ابالش  
فلدي خيالش  
  الفَرس يجرِي

  البعري يِسري
جدهي يمالظَّل  

  الغراب يحجلُ
  عصفور ينقُزال

ابسنةُ تاحلَي  
بدت بقْرالع.  

  )يف ترتيبِ مشي اإلنسان وتدرِجيه إىل العدوِ(الفصل احلادي عشر 
بِيبالد  



ياملَش ثُم  
يعالس ثُم  

اإليفَاض ثُم  
  ثُم اهلَرولَةُ
ودالع ثُم  
دالش ثُم.  

  )يف تفْصيلِ ضروبِ مشيِ اإلنسان وعدوِه(ر الفصل الثاين عش
)مةنِ األئع(  

  الدرجانُ مشيةُ الصيب الصغريِ
هتلَى اسيعِ عضالر يشم واحلَب  

  احلَجالنُ والرديانُ أنْ يرفَع الغالم رِجالً وميشي علَى أخرى
ابةً الشيشانُ ماخلَطَر اطشنازٍ وزتبأه  

اخلَطْو هتبقَارمويداً وخِ ريةُ الشيشم يفلا لد  
  اهلَدجانُ مشيةُ املُثَقَّلِ

  وكَذَلك الدلْح والدرمانُ
دةُ املُقَييشفَانُ مسالر  
يطشةُ النيشأَالنُ مالد  

  )ومنها يسمى الذِّئْب بالذُّؤالَة( وبالذال معجمةً مشية خفيفَةٌ
بكاملَو قتاش هنمو ، انجة يفَ دريشانُ مكَبالو  

هالكَما وهالمبِج ةبجاملُع أَةرِ واملَركَبلِ املُتجةُ الريشم سهيبوالت رتخبالُ والتيتااالخ  
زىل واخلَيزراخلَيتخبا تيهة فيشى مر  



همقَد اكش كوكَأَنَّ الش يِهشزِلِ يف مخةُ املُنشيلُ ماخلَز  
  .} ثُم ذَهب إىل أهله يتمطَى{: املُطْيطَاُء مشيةُ املُتبخترِ ومد يده ، ومنه قَولُه تعالَى

 كرحة ييشكَانُ ماحلَيديوأيب ز ثنِ اللَّيع ، هيبكنوم هيتي أَلْيفيها املَاش  
لْفاجِعِ إىل خةُ الريشى مقَرالقَه  

  العشزانُ مشيةُ املَقْطُوعِ الرجلِ
  القَزلُ مشي األعرجِ

  التخلُّج مشيةُ املَجنون يف تمايله يمنةً ويسرةً
  }مهطعني مقْنِعي رؤوسهِم{: اع مشيةُ املُسرع اخلَائف ، ومنه قوله تعاىلاِإلهطَ

  اهلَرولَةُ مشية بين املَشي والعدوِ
  يه حمل ينهض بِهالنأَالنُ مشيةُ الَّذي كَأَنه ينهض بِرأْسه إِذَا مشى يحركُه إىل فَوق مثْلَ الِّذي يعدو وعلَ

ةينمالس أَةريِ واملَرِيضِ واملَرغالص بِيوالص يفعخِ الضيةُ الشيشي مادهالت  
  الرفْلُ مشيةُ من يجر ذُيولَه ويركُضها بالرجلِ

لَةومالنُ كاهلَرلُ والرمالر  
ةعرة بِسيشى مبداهلَي  

  ا لتذَعلب مشية يف استخفَاٍء
  اخلَندفَةُ والنعثَلَةُ أنْ يمشي مفَاجا يقْلب رِجلَيه كَأَنه يغرِف بِهِما وهي من التبخترِ

يِهشيف م وجمي هي كَأَنشمي ية الَّذيشم كوهرالت  
اخلَطْو قَارِبأنْ ي كاحلَت رعيسو  

  الزوزأةُ أنْ ينصب ظَهره ويقَارِب اخلُطْوةَ
  الضكْضكَةُ واالنكدار واالنصالت واالنِسدار واإلزراف واإلهراع اِإلسراع يف املَشيِ

  األتالَنُ أَن يقَارِب خطْوه يف غَضبِ



اطشيف ن هطْوخ قَارِبالقَطْو أنْ ي  
  ا إلحصاف أَنْ يعدو عدواً فيه تقَارب
وِهداَء يف عباحلَص ريثأنْ ي اَبصاإلح  

  الكَردحةُ والكَمترةُ عدو القَصريِ املًتقَارِبِ اخلَطْوِ
وِهديف ع طَرِبضذَلَةُ أنْ ياهلَو  
  .اللَّبطَةُ والكَلَطَةُ عدو االقْزلِ

  )يف مشي النساِء(لث عشر الفصل الثا
  )عن أيب عمرو عنِ األصمعي(

  تهالَكَت املَرأةُ إذا تفتلَت يف مشيتها
  تأَودت إذا اختالَت يف تثَن وتكَسرٍ

  بدحت وتبدحت إذا أَحسنت مشيتها
  كَتفَت إذا حركَت كَتفَيها

عزهاتهتيشىف م تبطَرإذا اض ت  
  قَرصعت قَرصعةً وهي مشية قَبِيحةٌ

  .وكَذَلك مثَعت مثْعاً
  )يف تقِْسيمِ العدوِ(الفصل الرابع عشر 

  عدا اِإلنسانُ
سالفَر رضأَح  

ريعقَلَ البأَر  
امعالن فخ  

لَ الذِّئْبسع  



يالظَّب عزم.  
  )يف تقِْسيمِ الوثْبِ(لفصل اخلامس عشر ا

  طَفَر اِإلنسانُ
سالفَر ربض  
ريعالب ثَبو  
بِيالص قَفَز  
يالظَّب فَرن  
سيا التزن  

فُورصالع قَزن  
  .طَمر البرغُوثُ

  )يف تفْصيلِ ضروبِ الوثْبِ(الفصل السادس عشر 
القَو اممضان ثْبِالقَفْزمِ يف الوائ  

يدرنِ دنِ ابا عهارشتان فْزوالن  
  الطُّمور وثْب من أعلَى إىل أسفَلً

  والطَّفْر وثْب من أسفَلُ اىل فَوق عن ثَعلَب
  الضبو أن يثب الفَرس فَتقَع قَوائمه مجموعةً

لَى العسِ عيالت ثْبو ُوززِالنن  
  .البحظَلَةُ أنْ يقْفز الرجلُ قَفَزانَ اليربوعِ والفَأرة ، عنِ الفَراِء

  )يف تفْصيلِ ضروبِ جري الفَرسِ وعدوِه(الفصل السابع عشر 
  )عن أيب عمروٍ واألصمعي وأيب عبيدةَ وأيب زيد وغَيرِهم(

الفَر داعبأنْ ي قنالعيِهريف ج عسويتو طَاهخ نيب س  



  اهلَملَجةُ أنْ يقَارِب بين خطَاه مع اإلسراعِ
  االرتجالُ أنْ يخلطَ اهلَملَجةَ بالعنقِ

الفَلَج ككَذَلو  
  يهاخلَبب أن يستقيم تهاديه يف جريِه ويراوِح بني يديه ويقْبِض رِجلَ

  التقَدي أنْ يخلطَ اخلَبب بالعنقِ
  الضبر أنْ يثب فَتقَع رِجالَه مجموعتينِ

هدضإىل ع هرافح لوِيأن ي عبالض  
هيشحإىل و رِهافبِح وِيهأنْ ي واخلَنِيف افناخل  

  والتقْرِيبِ العجيلَى أنْ يكُونَ جريه بني اخلَببِ
  والتقْرِيب أنْ يرفَع يديه ويضعهما معاً

  التوقُّص أنْ ينزو نزواً مع مقَاربة اخلَطْوِ
رِهافوماً بِحجر ضاألر مجريانُ أنْ يدالر  

نِ األرع كَهبنس ياً ال يرفَعمر هيديب يرمأَنْ ي وحرياًالدضِ كَث  
وِهديف ع طَرِمضلَ أنْ يوِ قَبدذَ يف العأْخأَنْ ي اججاإلم  

  اإلحضار أنْ يعدو عدواً متداركاً
وِهديف ع طَرِمضأنْ ي ابواإللْه ذَاباإله  

  املَرطَى فَوق التقرِيبِ وشونَ اإلهذَابِ
ضاإلح نم داُء أشخارِاإلر  

اكراالبت ككَذَلو  
  .اإلهماج أَنْ يجتهِد يف بذْلِ أقْصى ما عنده من العدوِ

  )يف ترتيبِ عدوِ الفَرسِ(الفصل الثامن عشر 



باخلَب  
قْرِيبالت ثُم  
اججاإلم ثُم  
ارضاإلح ثُم  
  ثُم اإلرخاُء

  ثُم اإلهذَاب
اجماإله ثُم.  

  )يف ترتيبِ السوابِقِ من اخلَيلِ(الفصل التاسع عشر 
  )قَالَ اجلَاحظُ كَانت العرب تعد السوابِق من اخلَيلِ مثَانِيةً وال تجعلُ لما جاوزها حظاً(

ابِقا السلُهفأو  
  ثُم املُصلِّي
  ثُم املُقَفِّي
  ثُم التالي

  لعاطفثُم ا
راملُذَم ثُم  
ارِعالب ثُم  
 يماللَّط ظّ(ثُموإنْ كَانَ لَه ح اآلخر ملْطت تكَانو(  

  أخربنا ابن قادم عنِ الفَراِء أَنه ذَكَر يف السوابِقِ عشرةَ أسماَء مل يحكها أحد غَيره: وقال أبو عكرمةَ
ابِقوهي الس  

لِّي ثُماملُص  
  ثُم املُسلِّي



  ثُم التالي
احتاملُر ثُم  

فاطالْع ثُم  
ياحلَظ ثُم  
  ثُم املُؤملُ
يماللَّط ثُم  

تكَّيالس ثُم.  
  )يف تفْصيلِ ضروبِ سيرِ اِإلبِلِ(الفصل العشرون 

)ةمنِ األئع(  
، يقفالر ريالس هوِيدالت يعمنِ األصع  

  امللْخ السير السهلُ ، عن أَبِي عمروٍ
ناللَّي رييلُ السالذَّم  

ديأيب ز نع ،ويدالر ريالس زاحلَو  
  التطْفيلُ أَنْ تكُونَ معها أوالدها فَيرفَق بِها حتى تدرِكَها

ائبِقَو يمرانُ أنْ تدخامالوعيِ النشا كَمهم  
طَرِبضا تهكَان زتهأنْ ت وِيدخالت  

  التعمج التلوي يف السيرِ
ةعروس ولَةهيف س ريس اددقواالر اددماالر  

نِ الفَرقِ ، عنوالع ةلَجالط بني اهلَمتاخ يهي فشلَةً مجيلُ واهلَرغبالتيائساء والك  
اطشالن نا مرِهييف س دقْصةُ أنْ ال تيفرجالع  

  املَعج أَنْ تِسري يف كُلِّ وجه نشاطاً



اطشالن نرِ مييف الس اضرتةُ االعنضرالع  
ةلجنِ اهلَمع عفتاملًر ريالس فوعاملَر  

  صاناملَوضوع سير كالرقَ
  اهلربِذَى مشية تشبِه مشي اهلَرابِذَةَ

  الرتكَانُ عدو كَعدوِ النعام
  اجلَمز أَشد من العنقِ

لَى ثَالثي عشم سالكَو  
يددالش ريالس صوالن ارواإلمج افصواإلع عواملَز ا ملَلْع.  
  )تيبِ سيرِ اإلبِلِيف تر(الفصل الواحد والعشرون 

  )عنِ النضرِ بنِ شميل(
  أَولُ سيرِ اإلبِلِ الدبِيب

ديزالت ثُم  
  ثُم الذَّميلُ
يمسالر ثُم  
دخالو ثُم  

ِسيجالع ثُم  
يجسالو ثُم  

جِيفالو ثُم  
  ثُم الرتكَانُ
ارماإلج ثُم  
  .ثُم اإلرقَالُ



  )يف مثْلَ ذَلك(لفصل الثاين والعشرون ا
  )عنِ األصمعي(

رطبرِ املُسيمن الس قنالع  
ديزالت وقليالً فَه هنع فَعتفإذا ار  

  فإذا ارتفَع عن ذَلك فَهو الذَّميلُ
يمسالر وفَه كذَل نع فَعتفإذا ار  

  فيه قَرمطَة فَهو احلَفَدفإذا دارك املَشي و
  فإذا ارتفَع عن ذَلك وضرب بِقَوائمه كُلِّها فَذَاك االرتباع وااللْتباطُ

فَاقرِناالد كداً فَذَلهج عدفإذا مل ي.  
  )ةيف تفْصيلِ سيرِ اإلبِلِ إىل املَاِء يف أوقَات مختلفَ(الفصل الثالث والعشرون 

  )عن األصمعي وغريه(
الطَّلَق بالغ دوِراراً لها إىل املاء نهرسي  

بالقَر دالغ دا ليالً لوِرهريس  
بوماً ويوماً ال الغها اىل املاِء يريس  

عبالر ثَالَث دعها بودروو  
سماخل ثُم  

  وورودها كُلَّ يوم مرةً الظَّاهرةُ
فْهالر اءتش قْتها كُلَ ودووِر  

مقَولُه هناُء ، ومجريةً العويوماً غُدارِ وهالن فوماً نِصها يدوِروم : وجياَء إِذا  أَكَلَ كُلَّ يرأْكُلُ العفُالن ي
ائيسنِ الكدةً، عاحةً ورم  

  دوورودها حتى تشرب قَليالً التصرِي



اختصم حيان من : قَالَ األصمعي. وهي يف اخلَيلِ أيضاً(صدرها لَترعى ساعةً ثُم ردها إىل املَاِء التنديةُ 
  ).مركَز رِماحنا ، ومخرج نِسائنا، ومسرح بهمنا، ومدى خيلنا: العربِ يف موضعٍ فقَالَ أحدمها

  )يف السيرِ والنزولِ يف أوقَات مختلفَة(الفصل الرابع والعشرون 
  )عن األئمة(

أوِيبالت كالً، فَذَللُوا لَيزناراً وهن مالقَو ارإذا س  
آداإلس واراً فَههنالً ووا لَيارفإذا س  

الجاإلد ولِ فَهلِ اللَّيأو نوا مارفإذا س  
 الَجاالد ورِ اللَّيلِ فَهآخ نوا مارالِ(فإذا سالد يددبتش(  

يسلغالت وحِ فَهبالص عوا مارفإذا س  
وِيرغالت وارِ فَههالن فيف نِص ةاحرتالسلُوا لزفإذا ن  

رِيسعالت ولِ فَهاللَّي فلُوا يف نِصزفإذا ن.  
  )فيما يعن لَك من الوحشِ ويجتاز بِك(امس والعشرون الفصل اخل

انِحالس وفَه رِكاسيإىل م نِكاميم نم ازتإذا اج  
ارِحالب وفَه نِكاميإىل م رِكاسيم نم ازتفماذا اج  

اجلَابِه وفَه لَقَّاكفَإذا ت  
القَع وفَه فإذَا قَفَّاكيد  

سالكَاد ول فَهبن جم كلَيلَ عزفإذا ن.  
  )يف تفْصيلِ الطَّيران وأشكَاله وهيئَاته(الفصل السادس والعشرون 

  )عن األئمة(
فيلَ دضِ قباألر الهورِج هياحنج رالطائ كرإذَا ح  

يلَ أَسضِ قاألر هجلَى وقَرِيباً ع فَإذا طَارف  



 فديلَ جق لْفَها خإىل م هياحنج دري هكَأَن طَاروصاً وقْصفإذا كَل نَ م)ةينفالس افدجم يمس هنوم(  
  رفْرف فإذا حرك جناحيه يف طَيرانِه قَرِيباً من األرض وحام حولَ الشيِء يرِيد أَنْ يقَع علَيه قيلَ

لَّقيلَ حاِء قمالس يف كَبِد فإذا طَار  
مويلَ دق اردتاسو لَّقفإذا ح  

 فيلَ صق مخأ والردلُ احلفْعما كما تكْهحري ما فَلَمهكَّنساَء ويف اهلَو هياحنطَ جسفإذا ب . انويف القُر
}افَّاتص روالطَّي{  

يفاًفإذا تفز فيلَ زق انريف الطَّي فِْسهى بِنامر  
  .يرِفإذا انحدر من بِالَد البرد إىل بِالَد احلَر قيلَ قَطَع قُطُوعاً وقطاعاً، ويقال كَانَ ذَلك عند قطَاعِ الطَّ

  )يف تقِْسيمِ اجلُلًوسِ(الفصل السابع والعشرون 
  جلَس اإلنسانُ

ربريعالب ك  
  ربضت الشاةُ

عبى السأَقْع  
رالطَّائ ثُمج  

  .حضنت احلَمامةُ علَى بيضها
  )يف شكَالِ اجلُلُوسِ والقيامِ واالضطجاعِ وهيئَاته(الفصل الثامن والعشرون 

  )عن األئمة(
اقَيس بصون هيتلَى أَلْيلُ عجالر لَسى ، إذا جبتقيلَ اح هيدأو ي بِهما بِثَوهمعدو بِ(هرةُ العلْسج وهي(  

  فإذا جلَس ملْصقاً فَخذَيه بِبطْنِه وجمع يديه علَى ركْبتيه قيلَ قَعد القُرفُصاَء
األخ تحا تماهدإح عضوو هلُوسيف ج هيمقَد عمفإذا جعبريلَ تى قر  

  فإذا أَلْصق عقبيه بألْيتيه قيلَ أَقْعى



  فإذا استقَر يف جلُوسه كَأَنه يرِيد أنْ يثُور للقيام قيلَ احتفَز واقْعنفَز وقَعد القَعفَزى
يلَ فرق هاقَيس دسوتضِ وباألر هيتأَلْي قطَفإذا ألْصش  

عطَجيلَ اضضِ قباألر هبنج عضفإذا و  
  فإذا وضع ظَهره باَألرضِ ومد رِجلَيه قيلَ استلْقى

  فإذا استلْقَى وفرج رِجلَيه قيلَ انسدح
كَعرع قيلَ ببلَى أَرع فإذا قَام  

ى يتح هأْسطَأْطَأَ رو هرطَ ظَهسقَيلَفإذا ب هيتألْي نطَاطاً محان دباحلَـاَء واخلَـاَء، ويف    : كُونَ أَش ـحدب
يثاحلَد) :ارماحل حبدا يكَم الَةلُ يف الصجالر حبأن يد هِين(  

  أَهطَع: فإذا مد العنق وصوب الرأْس قيلَ
ق هرصب غَضو هأْسر فَعيلَفإذا ر :حأقْم  

  .وقَمح البعري إذا رفَع رأْسه عند احلَوضِ وامتنع من الشربِ رِيا
  )يف هيئات اللبس(الفصل التاسع والعشرون 

هيدي نيب هيانِبج مضرِ أنَ ين غَيم هبلِ ثَوجالُ الربلُ إسدالس  
انه كَانت رِديته (وب تحت يده اليمنى فَيلْقيه علَى منكبِه األيسرِ، وعن أيب هريرةَ التأبطُ أنْ يدخلَ الثَّ

  )التأبطَ
كثْلُ ذَلم اعبطاالض  

  سالح وشمر للقتالِ متلَببالتلَبب أنْ يجمع ثَوبه عند صدرِه تحزماً، ومن هذَا قيلَ للَذي لَبِس ال
 هدسج لِّلَ بِهجى يتح بِهلَ بِثَومشتأنْ ي لَفُّعالت)  ـهنانِباً مج فَعري هبِ ألنرالع دناِء عمالُ الصمتوهو اش

  )فَتكُون فيه فُرجة
  رِدائه كَما يفْعلُ القُنفُذُالقُبوِع أنْ يدخلَ رأْسه في قَميصه أو 

  االزدمالُ التغطِّي بالثَّوبِ حىت يستر البدنَ كُلَّه وكَذَلك االستغشاُء



امنِ إىل قدذَيبني الفَخ هلْفخ نبِ مذُ الثَّوثْفَار أختاالس.  
  )يناسبه في ترتيبِ النقَابِ(الفصل الثالثون 

  )عن الفراء(
  إذا أدنت املَرأةُ نِقَابها إىل عينيها فَتلْك الوصوصةُ

قَابالن وجِرِ فَهإىل املَح كونَ ذَلد هلَتزفإذا أن  
اللِّفَام وفَه فاألن ففإذا كَانَ على طَر  
اللِّثام وفَه فَةالش ففإذا كَانَ على طَر.  

  )يف هيئَات الدفْعِ والقَوه واجلَر(لثالثون الفصل الواحد وا
)ةمنِ األئع(  

هاماىل أم هرإذا ج هقَاد  
هائرمن و هفَعإذا د اقَهس  
فِْسهإىل ن هرإذا ج هذَبج  

  سحبه إذا جره علَى األرضِ
فنبِع هفَعإذا د هعد  

ه وزحنو هزهفَاٍءبوج ةدبِش هفَعإذا د هنبز  
ةدبِح هلَيع ضقَبرِه ودص دنع هبثَو عليه عمإذا ج هبلَب  
يددش فنه بِعقُودذَ يئاً وأخيش هنقلَه إذا ألْقَى يف عتع  

لَظبِغ هرجإذا ز هرهن  
طخبِس فَاهه إذا ندطَر  

هدبِرِفْقٍ ص هعنإذا م  
هرِبضوهو ي هفَعه إذا دلَكَمو كَّهصة وخز.  



  )يف ضروبِ ضربِ األعضاِء(الفصل الثاين والثالثون 
  الضرب بالراحة علَى مقَدم الرأْسِ صقْع

  وعلَى القَفَا صفْع
 كص جهلَى الوعآنُ(والقُر طَقن وبِه(  

  ى اخلَد بِبسط الكَف لَطموعلَ
لَكْم ضِ الكَفبِقَبو  
  وبِكلْتا اليدينِ لَدم

زز ولَههو كلَى الذَّقَنِ واحلَنعو  
  وعلَى الصدرِ واجلَنبِ بِالكَف وكْز ولَكْز

زخعِ وببِ باإلصلَى اجلَنعو  
ةكْبطْنِ بالررِ والبدلَى الصعن وبز  

فْسكْلٌ ورل رجوبالر  
سخن زِ بالكَفجلَى الععو  

  وعلَى الضرعِ كَسع
  .وعلى االست بِظَهرِ القَدمِ ضفْن

  )يف الضربِ بأشياَء مختلفَة(الفصل الثالث والثالثون 
ةعقْمبامل هعقَم  
ةعقْربامل هعقَن  
ةربالد الهع  

طوبالس قَهشم  
  خفَقَة بالنعلِ



فيبالس هبرض  
  طَعنه بالرمحِ

  وجأَه بالسكِّنيِ
ودمبالع هغمد  
  .نسأَه بالعصا

  )يف ترتيبِ أشكَالِ هيئَات املَضروبِ املُلْقَى(الفصل الرابع والثالثون 
)ةمنِ األئع(  

لَهدفَج هبرضِ ضلَى اَألرع إذا الْقَاه  
هيانِبج أي هيقُطْر دلَى أحع إذا ألْقَاه هقَطَّر  

  أَتكَأَه إذَا ألْقَاه علَى هيئَة املُتكئ
رِهلى ظَهع إذا ألْقَاه لَقَهس  

رهدلَى صع إذا ألْقَاه هطَحب  
هأْسلَى رع هإذا نكَّس هكَتن  

كَبجهِهلَى وع إذَا ألْقَاه ه  
 بِينِهلَى جع إذا أَلْقَاه لَّهيف القرآن . ت هنبِنيِ{وملجل لَّهتو{  

  كَوره إذا قَلَعه من اَألرضِ
  .أوهطَه إذا صرعه صرعةً ال يقُوم منها

  )وابيف الضربِ املَنسوبِ إىل الد(الفصل اخلامس والثالثون 
  نفَحت الدابة بِيديها

  رمحت بِرِجلَيها
  نطَحت بِرأْسها



  صدمت بِصدرِها
  .خطَرت بذَنبها

  )يف تقِْسيمِ الرمي بأشياَء مختلفَة(الفصل السادس والثالثون 
)ةمنِ االئع(  

  خذَفَه باحلَصى
  حذَفَه بالعصا

 رِقَذَفَهباحلَج  
ةارباحلج همجر  

  رشقَه بالنبلِ
  نشبه بالنشابِ
  زرقَه باملزراقِ
  حثَاه بالترابِ
  نضحه باملَاِء
 ةرعبالب هلَقَع .ديو زقَالُ: قَالَ أبي هإِال أن ، ى بِهمرا يمم ةرعرِ البيف غَي كُونُ اللَّقْعال يإِذَا  : و نِـهيه بِعلَقَع

أي هاننِ: عيبِالْع هابأص.  
  )يف تفْصيلِ ضروبِ الرمي(الفصل السابع والثالثون 

)ةمنِ األئع(  
  الطَّحو رمي العينِ بِقَذَاها

اةون أو اةصي حبمالر اخلَذْف  
  أسفلُ الدهدهةُ رمي احلجارة من أَعلى إىل

  الزجلُ الرمي باحلَمامة اهلادية إىل الْمزجلِ



يكٍء كَانَ يف فيبِش يماللَّفْظُ الر  
  املَج الرمي بالريقِ

هنفْلُ أَقَلُّ مالت  
هنفْثُ أقلُّ مالن  

 ، لْفَكخ أَو كاماَم كدي نِء ميبالش يمذُ الربا(النهلانَ قَالَ َألهاسرمِ خلسم ةُ بنبيقُت دروملّا و :  ـنم
فـي  كَانَ في يده شيٌء من مالِ عبد اّهللا بنِ أيب خازِم فلْينبذْهَ ، فانْ كَانَ يف فيه فلْيلْفظْه ، فإنْ كَانَ 

سح نم اسالن بجعفَت ، ثْهفنفَلْي رِهدصمقَسلَ وا فَصنِ م(  
هريِ بِولعالب يماغُ راإليز  

هلوالكَلْبِ بِب يمر حالقَز  
هقررِ بِزالطَّائ يمق ررالز  

رِيهقَالَ األز ،ديرن دنِ ابع ، هلْحبِس بِيالص يمر سواملَت راملَت :رِهيغها لعممل أس  
نالتةاعخوالن ةامخبالن يمالر عنخوالت مخ.  

  )يف تفْصيلِ هيئَات السهمِ إِذَا رمي بِه(الفصل الثامن والثالثون 
  )عنِ األصمعي وأيب زيد وغَريِهما(

  إذا مر السهم ونفَذَ فهو صارِد
 وضِ فَهاألر هجو عذَ مجفإذا أَخالز  

  فإذا عدلَ عنِ اهلَدف يميناً وشماالً فهو ضائف وصائف
داضالع كوكَذَل  

فنِ اهلَدلُ عدعي يلُ الَذادوالع  
قاهزو ائروع شطَائ وفَه فاهلَد زاوفإذا ج  
  فإذا زحف إىل اهلَدف ثُم أصاب فَهو حابٍ



دنع بطَرظُ فإذا اضظْععم وي فَهمالر  
  فإذا أصاب اهلَدف فَهو مقَرطس وخاَزِق وخاسق وصائب

  فإذا أصاب اهلَدف وانفَضخ عوده فهو مرتدع
  فإذا وقَع بني يدي الرامي فَهو حابِض

  فإذا الْتوى يف الرمي فَهو معصلٌ
  دف فَهو قَاصرفإذا قَصر عنِ اهلَ

ابِرد وفَه فاهلَد نم جرفإذا خ  
  فإذا دخلَ من الرمية بين اجللْد واللَّحمِ ومل يحز فيها فَهو شاظف

قـون مـن   مير: (ومنه احلديثُ يف وصف اخلَوارِجِ. فإذا خرج من الرمية ثُم انحطَّ فَذَهب فهو مارِق 
ةيمالر نم مهالس قرمين كما يالد.(  

  )يف رمي الصيد(الفصل التاسع والثالثون 
افاالطْر يى وهوالش ةيممن الر ابى إذا أصوى فأشمر  

  ورمى فَأَنمى إِذَا مضت الرمية بِالسهمِ
  قْتلَورمى فَأَصمى إذا أَصاب املَ

 هكَانلَ مإذا قَت صى فَأَقْعمرا. ومهناللّه ع يضاس ربنِ عاب يثدـا  : (ويف حم عدو تيكُلْ ما أصم
تيمأن.(  

  )يف أوصاف الطَّعنة(الفصل األربعون 
  )عنِ االئمةَّ(

  إذَا كَانت مستقيمةً فَهِي سلْكَى
  جانِبِ فَهِي مخلُوجة فإذا كَانت يف

رزالش فَهِي كالمشو ينِكمن يع تفإذا كَان  



رسالي فَهِي جهِكذَاَء وح تفإذا كَان  
  فإذا كَانت واسعةً فَهِي النجالُء
  فإذا فَهقَت بالدم فَهِي الفَاهقَةُ

فلِ اجلَوخدت لَملْد واجل ترفَةُ فإذا قَشاجلَال فَهِي  
  فإذا خالَطت اجلَوف ولَم تنفُذْ فَهِي الواخضةُ

  .فإذا دخلَت اجلَوف ونفَذَت فَهِي اجلَائفَة
  يف األصوات وحكاياا

  )يف ترتيبِ اَألصوات اخلَفية وتفْصيلها(الفصل األول 
)ةمنِ األئع(  

ياخلف اتومن اَألصزالر ة  
 كْزالر آنُ(ثُمالقُر بِه طَقن قَدو(  

  )وهي صوت السرار(ثُم اهلَتملَة فَوقَهما 
  ):من املتقارب: (ثُم اهلَينمةُ وهي شبه قراَءة غريِ بينة ، وينشد للكميت

نيبِه مإذا ه يهلوالْقائ راهلُج دهلُواوال أَشمته ةم  
فأمـا  : (ثُم الدندنة وهي أن يتكَلَّم الرجلُ بالكالم تسمع نغمته وال تفْهمه ألنه يخفيه ، ويف احلديث

  )دندنتك ودندنة معاذ فال أحِسنها
توالص نالكَالَم وحس سروهو ج مغالن ثُم  

الن ثُميددبالش سلَي توالص يأةُ وهب  
  ).من النئيمِ ، وهو الصوت الضعيف(ثُم النأْمةُ 

  )يف أصوات احلَركَات(الفصل الثاين 
 ساناِإلن كَةرح توص سبه القُرآن(اهلَم طَقن وقَد(  



أن فَةُ ، ويف احلديثس واخلَشاجلَر مثْلُهبِاللووسلَّم قالَ ل لَّى اّهللا عليهص ـةَ  : (هخلُ اجلناين أدإيف ال أَر
كتأيفَةَ إِال راخلَش عمفأس(  

  وقَرِيب منها اهلَمشةُ والوقْشةُ
هيمطِْء قَدأو و هكَترن حم انسلَى اإلنع نِمما ي ةُ فهياما النفأم  

ةُ عامسهرِها اهلَسيسِ اإلبلِ يف ساهسكَه يفت خوص ٍء لَهييف كُلِّ ش  
 دينشا ورِهياإلبِلِ يف س فَافقْلِ أخن توص يسمن الرجز(اهلَم:(  

  وهن يمشني بِنا هميسا
  )يف تفْصيلِ األصوات الشديدة(الفصل الثالث 

)ةمنِ األئع(  
توص احيالص دتٍء إذا اشيكلِّ ش  

  الصراخ والصرخةُ الصيحةُ الشديدةً عند الفَزعة أو املُصيبة ، وقَرِيب منهما الزعقَةُ والصلْقَةُ
ةواملُناظَر ةوماخلُص دنع يددالش توالص بخالص  

ةلْبِيبالت توالص فْعر جاللُ العاإله ككَذَلو ،  
  التهليلُ رفْع الصوت بِال إلَه إال اهللا محمد رسولُ اّهللا صلى اهللا عليه وسلم

  االستهالَلُ صياح املَولُود عند الوِالدة
  الزجلُ رفْع الصوت عند الطَّربِ

عفتاملُر اخرالص قْعالن  
خير الناسِ رجلٌ ممِسك بِعنان فَرسه كُلّما سمع هيعةً طَار : (الصوت عند الفَزعِ ، ويف احلديثاهلَيعةُ 
  )إليها

  الواعيةُ الصراخ علَى املَيت
  النعري صياح الغالبِ بِاملَغلُوبِ



  النعيق صوت الراعي بالغنمِ
  هلَدةُ صوت شديد تسمعه من سقُوط ركْنٍ أو حائط أو ناحية جبلاهلَديد وا

  )إنَّ اجلَفَاَء والقَسوةَ يف الفَدادين: (الفَديد صوت الفَداد، وهو األكّار بالثَّورِ أو احلمارِ، ويف احلديث
  أي يضجون} إذا قَومك منه يصدونَ{: ، ويف القرآنالصديد من األصوِات الشديد كالضجِيج 

مهرونَ سد هِمتالَنِيعو هِماسِ يف كَالَمالن توةُ صياهاجلَر  
ديأيب ز نلَةُ، عضاهلَي ككَذَلو.  

  )يف اَألصوات الّيت ال تفْهم(الفصل الرابع 
)ةمنِ األئع(  

  أصوات مبهمةٌ ال تفْهم اللَّغطُ
بِنيبالكَالم الّذي ال ي توالص مغمغالت  

مجمجوكذلك الت  
  اللّجب صوت العسكَرِ

  الوغَى صوت اجلَيش يف احلَربِ
ابواسِ والدالن اتوأص اعمتاُء اجضوالض  

  .وكذلك اجلَلَبةُ
  )وات بالدعاِء والنداِءيف األص(الفصل اخلامس 

  اهلُتاف الصوت بالدعاِء
  :يا هياه ، وينشد قَولُ الراجِزِ: التهيِيت الصوت باإلنسان كأَنْ تقُولَ له

  قَد رابين أَنَّ الكَرِي أسكَتا لَو كَانَ معنِياً بِنا لَهيتا
  لنداِءاجلَخجخةُ الصياح با

يثم: (ويف احلَدشيف ج جِخخفَج زالع تدإذا أر(  



  اجلَأْجأَةُ الصوت باإلبِلِ لدعائها إىل الشربِ وكَذَلك اإلهابةُ
لَفا إىل الععاُء بِهأَةُ الداهلَأْه  

  اإلبساس الدعاُء بِها إىل احلَلْبِ
  السأسأةُ دعاُء احلمارِ

  شالُء دعاُء الكَلْباِإل
ةاججاُء الدعةُ دجدجالد.  

  )يف حكَايات أصوات الناسِ يف أقوالهِم وأحوالهِم(الفصل السادس 
)ةمنِ األئع(  

كاحلِ الضةُ قَوكَايةُ حقَهالقَه :قَه قَه  
  ه صه وهي كَلمةُ زجرٍ للسكُوتص: الصهصهةُ حكَايةُ قَولِ الرجلِ للقَوم
  دع دع ، أي انتعش: الدعدعةُ حكَايةُ قَولِ الرجلِ للعاثرِ

جِيدتلِ املُسةُ قَوكَايةُ حخبخالب :خب خب  
  أخ أخ: التأْخيخ حكَاية قَولِ املُستطيبِ

  زه زه: مرتضيالزهزهةُ حكَايةُ قَولِ الْ
  نح نح ، عند االستئْذَان وغَيرِه: النحنحةُ والتنحنح حكَايةُ قَولِ املُستأَذن

ةلَبالغ دنإذا قالوا ع اناملُج توةُ صكَايطَةُ حطْعالع :يطع يطع  
قِ إذا صذَواملُت توةُ صكَايح طُّقملَىالتارِ األعالغو انباللِّس تو  

بِ أكَلَهٍء طَييش نم لَطَع ثُم كباحلَن هانسل قعِ إذا ألْصالالَّط توةُ صكَايةُ حطَعالطَّع  
  الوحوحةُ حكَايةُ صوت بِه بحح

  البربرةُ حكَايةُ أصوات اهلند عند احلَربِ
  هةُ حكَايةُ تنفُّسِ املَقْرورِ يف يدهالكَهكَ



  اهلَجهجةُ حكَايةُ زجرِ السبعِ واإلبِلِ
  اهلَرهرةُ حكَايةُ زجرِ الغنمِ
ةررِ اهلجةُ زكَايةُ حسبسالب  

وا وياله أةلِ املَرةُ قَوكَايلَةُ حلْوالو  
 توةُ صكَايةُ حبنباعِالنالبِض دني عاهلَاذ.  

  )يقَارِبه يف حكَاية أقْوال متداولَة علَى األلِْسنة(الفصل السابع 
)رِهاِء وغَينِ الفَرع(  

  بِسمِ اللّه: البسملَةُ حكَايةُ قَولِ
  سبحانَ اهللا: السبحلَةُ حكَايةُ قَولِ

   إلَه إال اللّهال: اهلَيلَلةُ حكَايةُ قَولِ
  الَ حولَ وال قُوةَ إال بِاللّه: احلَوقَلَةُ حكَايةُ

  احلَمد للّه: احلَمدلَةُ حكَايةُ قَولِ
لِ املُؤذِّنةُ قَوكَايلَةُ حعلَى الفَالحِ: احلَيع يح الةلَى الصع يح  

  اَءكأطَالَ اّهللا بقَ: الطَّلْبقَةُ حكَايةُ قَولِ
  أدام اهللا عزك: الدمعزةُ حكَايةُ قَولِ
  .جعلْت فداَءك: اجلَعلَفَة حكَايةُ قَولِ

  )يف حكَاية أصوات املَكْروبِني واملَكْدودين واملَرضى(الفصل الثامن 
)ةمنِ االئع(  

  ماَألحيح واألحاح صوت يخرِجه توجع أو غَ
لَه حورِ ليكونَ أربِاحلَج بالثّو برارِ إذا ضالقَص تويطُ صحالن  

نواحلُز اهلَم نرِ مدريِ يف الصفالز ددرت هرِجخت يوةُ صمهاهلَم  



ةدل أو شمع دنفَسِ بِأَنِنيٍ عالن اجرإخ ريحالز  
 رحزالت ككَذَلوريوالطَّح  

 إليه رِيحتسفَي ودلُ املكْدامالع هخرِجأنِنيِ ي هبيمِ شحثْلِ النكَم هِيموالن .قالَ الراجِز:  
هاحر قَاةلسل يمحإنّ الن هاحوا ري محنال ت ما لَك  

  )يف ترتيبِ هذه األصوات(الفصل التاسع 
  كْروب أو املَريض صوتاً رقيقاً فهو الرنِنيإذا أَخرج املَ

اهلَنِني وفَه فَاهفإذا أخ  
احلَنِني وافياَ فَهخ جرفَخ هرفإذا أظْه  

اَألنِني وفَه يهف ادفإنْ ز  
اخلَنِني وفَه هفْعيف ر ادفإنْ ز  

فالز وفَه اَألنِني حقَبو بِه فَرفإذا أزري  
هِيقالش وفَه ى بِهمر ثُم فَسالن دفإذا م  

  .فإذا تردد نفَسه يف الصدرِ عند خروجِ الروحِ فَهو احلَشرجةُ
  )يف ترتيبِ أصوات النائمِ(الفصل العاشر 

  الفَخيخ صوت النائمِ
يخخالب هنم فَعأَرو  

 ديأَزيطُوطالغ هنم  
أنه نام حتى سمع جخيفُه ثُم صلَّى ولَم : (وأشد منه اجلَخيف ، ويف حديث ابنِ عمر رضي اللّه عنهما

  ).يتوضأ
  )يف تفْصيلِ األصوات من األعضاِء(الفصل احلادي عشر 

)ةمنِ األئع(  



 نم ريخالفَمِالش  
  النخري من املنخرينِ

اطختاالم دنا عمهنم فخالن  
انناألس كَاكطا واصابِهِمرطاض دننِ عاحلَنكَي نالقَفْقَفَةُ م  

  التفْقيع والفَرقَعةُ من األصابِعِ عند غَمزِ املَفَاصلِ
  )هو صوت اهود واملختنِقِ ويقَالُ(الكَرِير من الصدرِ 

فاجلَو نةُ مرجمالز  
  القَرقَرةُ من اَألمعاِء

  اإلخفَاق واخلَقْخقَةُ من الفرجِ عند النكَاحِ
يثيحِ ، ويف احلَدوجِ الررخ دنر عبالد نةُ ماإلفَاخ) :فيخت لَةائكُلُّ ب.(  

  )يف تفْصيلِ أصوات اإلبِلِ وترتيبها(الفصل الثاين عشر 
)ةمنِ األئع(  

  )وذَلك علَى ولَدها حتى ترأمه(أرزمت : إذا أخرجت الناقَةُ صوتاً من حلْقها ومل تفْتح به فَاها قيلَ
ةمزالر نم دأش واحلَنِني  

ا ومل تهتوص تيلفإذا قَطَعق همد :تغَّمزتو تمغب  
  رغَت: فإذا ضجت قيلَ

  حنت: فإذا طَربت يف إثْرِ ولَدها قيلَ
  سجرت: فإذا مدت حنِينها قيلَ

  سجعت: فإذا مدت احلَنِني علَى جِهة واحدة قيلَ
يراإلبِلِ اهلَد نم لغِ الذَّكَريلَ فإذا بق :كَش  

  كَشكَش وقَشقَش: فإذا زاد علَيه قيات



  كَت وقَبقَب: فإذا ارتفع قَليالً قيلَ
  هدر: فإذا أفْصح باهلَديرِ قيلَ

  قَرقَر: فإذا صفَا صوته قيلَ
  زغَد: فإذا جعلَ يهدر كَأنه يقْصره قيلَ

هلَ كَأنعيلَ فإذا جق هيقْلَع :قَلَخ.  
  )يف تفْصيلِ أصوات اخلَيلِ(الفصل الثالث عشر 

هالوي أكْثَرِ أحسِ فالفَر توهِيلُ صالص  
  )وقد نطَق بِه القُرآنُ(الضبح صوت نفِسه إذا عدا 

م فَرإذا ن هلْقإىل ح رِهخنم نم هددروت يص عالقَبهيٍء أو كَرِهش ن  
إليه سفاستأن هباحأى صأو ر لَفالع إذا طَلَب وتهةُ صمحاحلَم  

بطْنِه وتص يبقةُ والويعاخلَض  
  وكَذَلك البقْبقَةُ والقَبقَبةُ

  .الرمكَة والرعاق والرعيق صوت يسمع من قُنبِه كما يسمع الوعيق من ثُفْرِ
  )يف أصوات البغلِ واحلمارِ(الفصل الرابع عشر 

  الشحيج للْبغلِ
  النهِيق للحمارِ

هنم ديلُ أَشحالس  
هتولُ صأَو ريفالز  
هرآخ هِيقوالش.  

  )يف أصوات ذَات الظّلْف(الفصل اخلامس عشر 
  اخلُوار للبقَرِ



  للغنمِ الثُّغاُء
أْنللض اجالثُّؤ  
  اليعار للْمعزِ

  النبِيب للتيسِ
فَادالس ادإذا أر هتوص اهلَبيب.  

  )يف تفْصيلِ أصوات السباعِ والوحوشِ(الفصل السادس عشر 
قَهفَو يمئيلِ والنلفل يئالص  

دالَسل ريئالز  
وند هِيتوالنه  

  العواُء والوعوعةُ للذِّئْبِ
هوعج دنع هتوص لُعلَعوالت روضالت  

  النباح للْكَلْبِ
اعإذا ج اُء لَهغوالض  
افقَةُ إذا خقْووالو  

هئاً أو كَرِهيش كَرإذا أن واهلَرِير  
  الضباح للثَّعلَبِ
  القُباع للخنزِيرِ

املُو ةيايف(اُء للهِرقالَ اللِّح :وعمت تاعوُء مثْلُ ممت اَءتم(  
  )ويقال بلْ هي للنمرِ(واخلَرخرة صوتها يف نعاسها 

درلقل كحالض  
  النزِيب للظَّبي



 ومغالب ككَذَلثُ. وقالَ اللَّي :هتوص مخي اَرالظَّب ومغب  
يبغب  الضنلألر)ذاألخ دنع هروضت ولْ هيقَالُ بو(  

  .قهقَاع الدب حكَايةُ صوته في ضحكه: قالَ ابن شميلٍ
  )يف أصوات الطُّيورِ(الفصل السابع عشر 

  العرار للظّليمِ
ةامعلنل ارمالز  

  الصرصرةُ للْبازِي
  للصقْرِ الغقْغقَةُ

  الصفري للنسرِ
  اهلَديلُ واهلَدير للحمام

رِيلقُمل عجالس  
  العندلَةُ للعندليبِ

  اللَّقْلَقَةُ للَّقْلَقِ
  البطْبطَةً للْبطِّ

دهدةُ للْهدهاهلَد  
 دنشلقطا، ويمن البسيط(القَطْقَطَةُ ل:(  

  إذا نِسبت يا حسنها حني تدعوها فَتنتِسبتدعو القطا، وا تدعى، 
)يحصقَطَاقَطَا: أي ت(  

يكلدقَاُء لوالز قَاعالص  
ةاججقَاًء للدقَةُ والقَوقْنالن  

  والقَيق صوتها إذا دعت الديك للسفَاد، عنِ ابنِ األعرايب



ادا إذا أرهتوص قَاضاِإلنضيالب ت  
  التزقيب للمكَّاِء

  السقْسقَةُ للعصفُورِ
  ).قالَ بعضهم نعيقُه باخلَيرِ ونعيبه بالبينِ(النعيق والنعيب للغراب 

  )يف اصوات احلَشرات(الفصل الثامن عشر 
  فَحيح احلَية بِفيها

  وكَشيشها بِجِلْدها
  ا من تحرشِ بعضها بِبعضٍ إذا انسابتوحفيفُه

  النقيق للضفْدعِ
ةبِ والفَأرقْرللع يئالص  

رادللج رِيرالص  
  ).سمعت للجراد حترشةً وهي صوت أكْله: تقُولُ العرب: قَالَ أبو سعيد الضرِير(

  )ملَاِء وما يناسبهيف أصوات ا(الفصل التاسع عشر 
  اخلَرِير صوت املَاِء اجلَارِي

  القَِسيب صوته تحت ورقٍ أو قُماش
  الفَقيق صوته إذا دخلَ يف مضيقٍ

  ا لبقْبقَةُ حكَايةُ صوت اجلرة والكُوزِ يف املَاِء
  ج منها الشرابالقَرقَرةُ حكَايةُ صوت األنِية إذا استخرِ

  الشخب صوت اللَّبنِ عند احلَلْبِ ، عن أيب عمروٍ
نِ اللَّيثلِ ، عوالب توص يخخا لش  

  .النشيش صوت غَلَيان الشرابِ



  )يف أصوات النارِ وما يجاوِرها(الفصل العشرون 
)ةمنِ األئع(  

 اتون أصارِ احلَِسيس مآنُ(النالقُر بِه طَقن قَدو(  
  الكَلْحبةُ صوت توقُّدها

  املَعمعةُ صوت لَهبِها إذا شب بالضرام
 انلَيالغ دنلِ عجرامل توص أزِيز : (ويف احلديث. اَألزِيز هفجلَولِّي وصي ، المالَةُ والسالص كَانَ عليه هأن

  )زِيزِ املرجلِكَأَ
  الغطْغطَةُ والغطْمطَةُ صوت غَلَيان القدرِ

  وكَذَلك الغرغَرةُ
  النشنشةُ صوت املقْلَى

ـ : سئلَ بعض املُجان عن أحب اَألصوات إليه فَقَالَ: سمعت أَبا بكْرٍ اخلُوارزمي يقُولُ( يةُ القَلشنشن ة
لَّةةُ السقَشقَشو ةيننةُ الققَرقَرو.(  

  )يف سياقَة أَصوات مختلفَة(الفصل الواحد والعشرون 
  هزِير الريحِ
دعالر زِميه  
ناجل زِيفع  

  حفيف الشجرِ
  جعجعةُ الرحى
  وسواس احلَلْيِ

  صرِير الباب والقَلَمِ
  ةُ القُفْلِ واملفْتاحِقَلْقَلَ



  خفْق النعلِ
  صرِيف نابِ البعريِ

 هدافخِ يف يكاُء النانُ(مالقُر بِه طَقن وقَد(  
  درداب الطَّبلِ
  طَنطَنةُ اَألوتارِ

  )وهو صوته إذا امتص الْمحاجِم(ضغيلُ احلَجام 
يضقالن ككَذَلو  

قَعيه وفيا(ةُ الس رِبإذا ض كَةرا يف املَعهاتة أَصوكَايح يهو.(  
  )يف اَألصوات املُشتركَة(الفصل الثاين والعشرون 

  النشيش صوت غَليان القدرِ والشرابِ
  الرنِني صوت الثَّكْلَى والقَوسِ

  ر الفَحلِالقَصيف صوت الرعد والبحرِ وهدي
  النقيق صوت الدجاجِ والضفْدعِ

  اجلَرجرةُ حكَايةُ صوت الفَحلِ وحكَايةُ صوت جرعِ املَاَء
  القَعقَعةُ صوت السالَح واجللْد اليابسِ والقرطَاسِ

  الْمحتضرِ الغرغَرةُ صوت غَلَيان القدرِ وتردد النفَسِ يف صدرِ
  العجِيج صوت الرعد واحلَجِيجِ والنساَء والشاَء

بِه فراً فزغَم هردأل صتوبِ إذا اممارِ واملَكْرارِ واحلالن توص ريفالز  
  اخلَشخشةُ والشخشخةُ صوت حركَة القرطَاسِ والثَّوبِ اجلَديد والدرعِ

سِالصوالفَر دعوالر أةرللم يددالش توالص قلصه  
  اجلَلْجلَةُ صوت السبعِ والرعد وحركَةُ اجلَالَجِلِ



ةكَةُ احلَيرِ وحرناحِ الطَّائوج اناألغْص كَةرح توص يفاحلَف  
ام والسواللِّج يداحلَد تولَةُ صلْصيل والصلريِالصاممِ واملَساهروالد في  

  الطَّنِني صوت الذُّباب والبعوضِ والطُّنبورِ
هلَيما ع لِ إذا أثْقَلَهجلِ والرواجلَم اقَةالن يطُ صوتاَألط  
  الصرِير صوت القَلمِ والسرِيرِ والطِّست والبابِ والنعلِ

  والبطِّ واَألخطَبِالصرصرةُ صوت البازِي 
دعواملَطَرِ والر لِ واألذُنحالن توص وِيالد  

 ةمجحل واملحوالفُروجِ والر ةاججالد توص قَاضاإلن)هصمب امها احلجدإذا ش(  
  )و غَرِدوكلُّ صائت طرِب الصوت فه(التغريد صوت املُغفي واحلَادي والطَّائرِ 

  ق فَمهالزمزمةُ والزهزمةُ صوت الرعد ولَهبِ النارِ وحكَاية صوت املَجوسي إذا تكَلَّف الكَالم وهو مطْبِ
  .الصئي صوت الفيلِ واخلنزِيرِ والفأرِ واليربوعِ والعقْربِ

  )هذَا البابِ من احلكَاياتفيما يليق بِ(الفصل الثالث والعشرون 
  )عن ثَعلَبٍ ، عن سلَمةَ ، عنِ الفَراِء(

  غَاقِ غَاقِ لصوت الغرابِ: سمعت العرب تقًولُ: قَالَ
  وطَاقِ طَاقِ لصوت الضربِ

)كةُ ذَلكَايوالطَّقْطَقَةُ ح(  
مـن  (حبطقْطق وأنشد : يف حكَاية صوت حوافرِ اخلَيلِ علَى األرضِ تقُولُ العرب: اللَّيثً عنِ اخلَليلِ

  ):جمزوء الرمل
 ققْططبح لُ فقالَتاخلَي ترج)ققْططبح(  

  ومثْلُها الدقْدقَةُ: قَالَ ابن األعرايب
  )نطَقَت بِه أشعار العربِ وقَد(وشيب شيب حكَايةُ جرعِ اإلبِلِ املَاَء : قَالَ



إِنَّ الشمس لَتقْرب يوم القيامة من الناسِ حتى إنَّ : (وغق غق حكَايةُ غَلَيان القدر ، ويف احلَديث: قال
  )غق غق: بطُونهم لَتقُولُ

  أنه دب دبوالدبدبةُ حكَايةُ صوت الدبادبِ كَ: قَالَ
  ).وأراد أن يتملَّح فما أملَح(وخاقِ باقِ حكَايةُ صوت أيب عميرٍ يف زرنبِ الفَلْهمِ : قَالَ

  يف اجلماعات
  )يف ترتيب جماعات الناسِ وتدرِجيها من القلَّة إىل الكَثْرة علَى القياسِ والتقْرِيبِ(الفصل األول 

  نفَر، ورهطٌ ، و لُمة ، وشرذمة
  ثُم قَبِيل ، وعصبة ، وطَائفَةٌ

  ثُم ثُبة ، وثُلَّة
  ثُم فَوج ، وفرقَةٌ

  ثُم حزب ، وزمرة ، وزجلَة
  .ثُم فئَام ، وجِزلَة ، وحزِيق ، وقبص ، وجبلَةٌ ، وجبلُّ

  )لِ ضروبٍ من اجلَماعاتيف تفْصي(الفصل الثاين 
)ةمنِ األئع(  

بائاق ، وأشنوأَع ، اشبوأو ، اعزاُء ، وأوأفْن مفَه نيقفَرتروباً مالَطاً وضوا أَخإذا كَان  
دشح مفَه ، هِماعمتوا يف اجدشتفإذا اح  

رشح ما، فَهرٍ مروا َألمشفإذا ح  
  زدحموا يركَب بعضهم بعضاً، فَهم دفَّاعفإذا ا

  فإذا كَانوا عدداً كَثرياً من الرجالَة ، فَهم حاصب
بوكم ماناً ، فَهسوا فُرفإذا كَان  

  فإذا كَانوا بفي أبٍ واحد، فَهم قَبِيلةٌ



فَه ،ةداحو وأم في أبِ واحدوا بفإذا كَانانيو األعنم ب  
الَّتو الَعنب مى ، فَهتش مههاتداً وأُمواح موهفإذا كَانَ أب  

افيو اَألخنب مى ، فَهتش مهةً وآباؤداحو مهأُم تفإذا كَان.  
  )يف تدرِيجِ القَبِيلَة من الكَثْرة إىل القلَّة(الفصل الثالث 

  
 جِيجاَءالعاَء والشسواحلَجِيجِ والن دعالر توص  

)أبِيه نع نِ الكَلْيبنِ ابع(  
القَبِيلَة نم رنيِ أَكْبحِ الشبِفَت بعالش  

  ثُم القَبِيلَةُ
  ثُم العمارةً بِكَسرِ العينِ

طنالب ثُم  
  .ثُم الفَخذُ

  ])تدريج القبيلة من الكثرة إىل القلة[يف مثْلِ ذلك (الفصل الرِابع 
)رِهغَي نع(  

بعالش  
  ثُم القَبِيلَةُ

  ثُم الفَصيلَةُ
  ثُم العشريةُ
  ثُم الذُّريةُ
  ثُم العترةُ

  .ثُم األسرة



  )يف ترتيبِ جماعات اخلَيلِ(الفصل اخلامس 
)ةمنِ األئع(  

بقْنم  
سنم ثُمر  

  ثُم رعيل ورعلَةٌ
  ثُم كُردوس

  .ثُم قَنبلَةٌ
  )يف تفْصيلِ جماعات شتى(الفصل السادس 

  جِيلٌ من الناسِ
انسالفُر نةٌ مكَبكَو  

انلْمالغ نقَة مزح  
  حاصب من الرجالِ
الَةجالر نةٌ مكَبكَب  

  لُمة من النساِء
علِراخلَي نيل م  

  صرمةٌ من اِإلبِل
  قَطيع من الغنمِ

  عرجلَة من السباعِ
  سرب من الظِّباِء
  عصابةٌ من الطَّيرِ
اداجلَر نلٌ مرِج  



  .خشرم من النحلِ
  )يف ترتيبِ العساكرِ(الفصل السابع 

  )ابنِ خالَويه عن أيب بكْرٍ اخلُوارزمي عنِ(
  )وهي قطْعة جردت من سائرِها لوجه(أَقلُّ العساكرِ اجلَرِيدةُ 

مائةعبإىل أَر ِسنيمخ نم يهةُ ورِيالس ثُم  
إىل اَأللْف عمائةبن أرم يةُ وهيبالكَت ثُم  

عبإىل أر ألْف نم ووه شاجلَي ثُمآالف ة  
  وكَذَلك الفَيلَق واجلَحفَلُ

  ثُم اخلَميس وهو من أربعة آالَف إىل آثْنى عشر ألْفاً
  .والعسكَر يجمعها

  )يف تقِْسيمِ نعوت الكَثْرة علَيها(الفصل الثامن 
  )عنِ األئمة والبلَغاِء والشعراِء(

  كَتيبة رجراجةٌ
  جيش لَجِب
  عسكَر جرار
  جحفَلٌ لُهام

  .خميس عرمرم
  )يف سياقَة نعوتها في شدة الشوكَة والكَثْرة(الفصل التاسع 

)يعمنِ األصع(  
يداحلَد ناَء مضيب تاُء إذا كَانبهةٌ شيبكَت  

دص ناَء مدوس تاُء إذا كَانرضوخيدإِ احلَد  



  وملَملَمة إذا كَانت مجتمعةً
  ورمازة إذا كَانت تموج من نواحيها

ُِسريت كَادوال ت ضخمت تة إذا كَاناجرجرو  
  .وجرارةٌ إذا كَانت ال تقْدر علَى السير إِالَ رويداً من كَثْرتها

  )تفْصيلِ جماعات اإلبِلِ وترتيبها يف(الفصل العاشر 
)ةمنِ األئع(  

  إذا كَانت ما بين الثَّالَثَة إىل العشرة، فَهِي ذَود
  فإذا كَانت ما بين العشرة إىل األربعني فَهِي صرمة

  فَإذا بلَغت األربعني ، فَهِي هجمةِّ
  لستني فَهِي عكَرة وعرج إىل ما زادتفإذا بلَغت ا

  فإذا بلَغت املائَةَ ، فَهِي هنيدةٌ
  فإذا زادتَ املائَتينِ ، فَهِي عكَنانٌ

  .فإذا بلَغت األلْف ، فَهِي خطْر
  )يف جماعات الضأن واملَعزِ(الفصل احلادى عشر 

نيا بالضأنُ م تإذا كَان رزالف فَهِي ، نيعبشرِ إىل األرالع  
كثْلُ ذَلزِِ ماملَع نةُ مبوالص  

وزعاَألم فَهِي ، نيالثَالَث تلَغفإذا ب  
  فإذا بلَغت الضاْنُ مائةً، فَهِي القَوطُ

  فإذا كَثُرت ، فَهِي الضاجِعةُ والكَلَعةُ
  .عز فَكَثُرتا، قيلَ لَها ثُلَّةٌفإذا اجتمعت الضاْنُ واملَ

  )مجملٌ يف سياقَة جماعات مختلفَة(الفصل الثاين عشر 



)ةمنِ األئع(  
براِء والقَطَا ساء والظِّبسالن اتاعمج  

  جماعةً البقَرِ الوحشية والظِّباِء إجلٌ وربرب
قَرِ الوةُ الباعموارجةً صاصخ ةيشح  

  جماعةُ احلَمريِ الوحشية عانة
  جما النعامِ خيط

ارِضعلٌ ورِج ادةُ اجلَراعمج  
  .جماعةُ النحل دبر

  )يف سياقَة جموع ال واحد لَها من بِناِء جمعها(الفصل الثالث عشر 
  النساُء
  اإلبِلُ
لُاخلَي  

  الفُور وهي الظِّباُء
 واحلَائش روا(الصموه  

  )النخلِ
  املَساوِي
ناساملَح  
حاداملَم  
املَقَابح  
  املَعايِبِ

  )الثِّياب املُخرقَةُ(املَقَاليد الشماطيطُ 



ابِيدبالع  
  األبابِيلُ
رياملَذَاك  
 امنَ اإل(املَسدذُ يف بافوهي املَنارخوالب قرا العهنم جرخانَ يسن(  

  ).ما الَنَ منه ورق(مراق البطْنِ 
  )يف القَوافلَ(الفصل الرابع عشر 

)هيالَونِ خنِ ابي عمزارنِ اخلُوي عيقَاتلعيف ت هتدجو  
  )فَلَم اَستبعده عنِ الصوابِ

  قَد ختَلَّلَتها حمري تحملً املريةَ ، فَهِي العري إذا كَانت فيها جِمال
  فإذا كَانت تحملُ أزواد قَوم خرجوا لمحاربة أو غَارة ، فهي القَيروانُ

رلَةُ ال غَيالقَاف ةً ، فَهِياجِعر تفإذا كَان  
فَهِي ، والطِّيب زلُ البمحت تةُ فإذا كَانيماللَّط.  

  )وما يقاربها من الشق والكَسرِ وما يتصلُ بِهِما(يف القَطْعِ واالنقطَاعِ والقطَعِ 
  )يف قَطْعِ األعضاِء وتقِْسيمِ ذَلك علَيها(الفصل األول 

فَهأن عدج  
هأُذُن لَمص  
هفْنج رتش  
هفَتش مرش  
هدي ذَمج  

  .كَرهجب ذَ
  )يف تقِسيمِ قَطْعِ األطْراف(الفصل الثاين 



  قَص جناح الطَّائرِ
  حذَف ذَنب الفَرسِ

  قَد رِيش السهمِ
الظُّفْر قَلَّم  
قَطَ القَلَم  

عرالز فصع  
 فاألن مرعِ(خونَ اجلَدد وهو.(  

  )أشياَء مختلفَةيف تقِْسيمِ القَطْعِ علَى (الفصل الثالث 
ماللَّح زح  

وفالص زج  
رعالش قَص  

رجالش دضع  
مالكَر بقَض  
بنالع قَطَف  
  جرم النخلَ
ى القَلَمرب  

يداحلَد فَلَح  
طْبالر اتبالن دضخ  
ابِسالي اتبالن دصح  

بالثَّو قَطَع  
باجلَي ابج  



ريالس قَد  
  حذَا النعلَ

  .حذَق احلَبلَ
  )يف القَطْعِ بآالَت لَه مشتقة أسماؤها منه(الفصل الرابعِ 

  وشر اخلَشبةَ بامليشارِ
  نشرها باملنشارِ

  فَرص الفضةَ باملفْراصِ
ضقَر  

  الثَّوب باملقْراضِ
  نيِجلَم الشعر باجلَلم

  .نجِلَ الزرع باملنجل
  )يناسبه(الفصل اخلامس 

  )عن ثَعلَبٍ عنِ ابنِ األعرابِي(
  جز الضأْنَ

  حلَق املعزى
  ).الَ تقُولُ العرب غَير ذَلك(جلَّد اإلبِلَ 

  )يف القَطْعِ اجلَارِي مجرى االستعارة(الفصل السادس 
الص مرصيقد  

احلَبِيب رجه  
راَألم قَطَع  

البِالَد ابج  



رهالن ربع  
  بلَت احلَديثَ

قْدالع تب  
لَ احلُكْمفَص.  

  )يف تفْصيلِ ضروبٍ من القَطْعِ(الفصل السابع 
)ةمنِ األئع(  

بواللَّح ،رواهلَب ، عضمِ: الباللَّح قَطْع  
عت رِيحشقَّةالتالر نم فشا تاهرفَت رِقى تتم حاللَّح نم ةطْعالق رِيض  

همِسيلَ دالَ يارِ كَيبالن هقِ وكَيرالع قَطْع ماحلَس  
  العرقَبةُ قَطْع العرقُوبِ
  احلَلْقَمةُ قَطْع احلًلْقُوم

  الذَّبح قَطْع احلُلْقُوم من داخل
بواً القَصضواً عضاةَ عابِ الشالقَض قَطْع  

  اخلًضرمةُ قَطْع إحدى األذُنينِ
  القَطْع قطَعاً) بالدالِ والذَّالِ(اخلَردلَةُ 

  وكَذَلك الشرشرةُ واخلَربقَةُ
ةدبِش ةُ القَطْعبضالقَر  

يحالو القَطْع واحلَذْم ماجلَز  
  ذْموكَذَلك اخلَ

  اهلَذُّ واهلَذْم القَطْع بالسيف ، وكَذَلك الكَعبرةُ
يثاَء يف احلَدجرِ ، ومالت قَطْع داجل) :قَةدالص ناراً مراللَّيلِ ف ادجِد نع هيالن(  



يحتأصلُ الواملُس اجلَذُّ القَطْع  
 هلأص نيَء مالش كاجلَثُّ قَطْع)هنى محثَاثُ أوتواالج(  

ديأيب ز نع ، ةيطالع قَطْع اإليكَاح  
  )ال تزرِموا ابين: (ا إلزرام قَطْع البولِ علَى الصبِي ، ويف احلديث

اُألذُن قَطع كتالب  
  البتر قَطْع الذَّنب

  للخصي ممسوح: ومنه قَوهلُم} فَطَفق مسحاً بالسوقِ واألعناقِ{ :املَسح قَطْع األعضاِء من قَوله تعالَى
  القَصلُ قَطْع الرقابِ

  قطْع اللَّحمِ) باخلاء واجليم(اخلَزلُ واجلَزلُ 
  .اللَّهزمةُ والقَطْلُ من أَنواعِ القَطْعِ

  )ته جِداً يف قَولهِم قَضى األمر إذا قَطَعهأليب إسحاق الزجاجِ استحسن(الفصل الثامن 
ثُـم  {: قَضى يف اللُّغة علَى ضروبِ كُلُّها يرجِع إىل معنى قَطْعِ الشيِء وإتمامه ، ومنه قَولُ اللّه تعالَى

  معناه ثُم حتم ذَلك وأتمه} قَضى أجالً
ذ زع لُهقَووهكْر :}اهدوا إال إيعبأالَ ت كبى رقَضم: (} وتح عر قَاطأم هألن رأَم معناه . (   قَولـه ومنـه

: ومنه قولُه جلَ وعـز ) . اَعلَمناهم إعالماً قَاطعاً: (أي} وقَضينا إىل بين إسرائيلَ يف الكتابِ{: تعالَى
). لَفُصلَ وقُطع احلُكـم بيـنهم  : أي(} سبقت من ربك إىل أَجل مسمى لقُضي بينهمولوال كَلمةٌ {

مقَولُه كثْلُ ذَلوم أي: وماخلُص نيي بى القَاضقَض يف احلُكْمِ : قَد مهنيب قَطَع .ْملُهقَو كذَل نى : ومقَض
 هينقَ(فالن د هأَن لُهتأوِيإليه اهوأد هلَيع هرِميغا لم طَع(  

يقضلَ وفُص فَقَد مكا أُحكُلُّ مو.  
  )يف تفْصيلِ االنقطَاعات(الفصل التاسع 

)ةمنِ األئع(  



  عقمت املَراَةُ إِذَا انقَطَع حيضها
  أقَفَّت الدجاجةُ إِذا انقَطَع بيضها

الش تدماجهنلَب قَطَعاقَةً إِذَا انالن تصاةُ وش  
هنِكَاح قَطَعلُ إِذَا انجى الرغاَص  
هرعش قَطَعإذا ان راعالش مأُفْح  

هكَائن بم هتوص قَطَعإِذا ان بِيالص مفَح  
هكَالم قَطَعإِذا ان املُتكلِّم لَتب  

  ذا انقَطَع صوتهخفَت املَرِيض إِ
هاؤم قَطَعإِذا ان يردالغ بضن.  

  )يف ضروبٍ من االنقطَاعِ(الفصل العاشر 
فُهيا سبن  

هرصكَلَّ ب  
هوضكَِسلَ ع  
  أعيا يف املَشي

  عيِي عنِ املَنطقِ
اَءةنِ البع فَرج  

  عجز عنِ العملِ
  .حاص عنِ القتالِ

  )يناسبه يف االنقطَاعِ عنِ املَشي(الفصل احلادي عشر 
  أَراح: إِذا وقَف البعري قيلَ

  نفَه: فإذا قَصر عنِ املَشيِ قيلَ



  ألْحم: فإِذا قَصر يف اخلُطَى قيلَ
  تساوك: فإذا تمايلَ يف مشيِه إعياًء قيلَ

  رزح وطَلَح: الَلِ علَيه قيلَفإذا ساَءَ أَثَر الكَ
  .بقر وبلَح: فَإذا انقَطَع من اإلعياِء قيلَ

  )يف تقِْسيمِ االنقطَاعِ عنِ الباَءة علَى من وما يوصف بِذَلك(الفصل الثاين عشر 
  عجز الرجلُ
  جفَر الفَحلُ

شالكَب ضبر  
سيلَ التدع.  

  )يف تفْصيلِ القَطْعِ من أَشياَء تختلف مقَاديرها في الكَثْرة والقلَّة(الفصل الثالث عشر 
)ةمنِ األئع(  

  كسرة من اخلُبزِ
  فدرة من اللَحمِ

  هنانة من الشحمِ
الكَبِد نلْذَة مف  

  ترعيبة من السنامِ
  لدقيقِنسفَة من ا

  فَرزدقَة من اخلَمريِ
الثَّرِيد نكًةٌ ملَب  

  عبكَةٌ من السوِيقِ
  غَرفَة من املَرقِ



  شفَافَة من املَاِء
  درة من اللَّبنِ

  كَعب من السمنِ
طاألق نم رثَو  
  كُتلَة من التمرِ

طَةناحل نة مربص  
الف نة مقْرنةض  

  بدرة من الذَّهبِ
  كُبة من الغزلِ

  خصلَةٌ من الشعرِ
يداحلَد نةٌ مربز  

كسامل ناة مصح  
  جذْوةٌ من النارِ

  كسفَة من السحابِ
  قَزعة من الغيمِ

  خرقَةٌ من الثَوبِ
  فرصة من القُطْنِ

لْداجل نةٌ ملْعف  
  رمة من احلَبلِ

فيالس نلْقَة مف  
  قصدةٌ من الرمح



اكوالس نة ممصق  
  حثْوةٌ من الترابِ

  ذَرو من القَولِ
  نبذ من املَالِ

  هزِيع من اللَّيلِ
  لُمظَةٌ من الطَّعامِ

  صبابة من الشرابِ
  .مسكَةٌ من املَعيشة

  ])القطع من األشياء[يناسبه (لفصل الرابع عشر ا
  )عنِ ابنِ السكيت عن أيب عمروٍ(

  سبِيخةٌ من قُطْنٍ
وفن صة ميتمع  

  فَليلَة من شعرٍ
  جحشة من وبرٍ
  .سليلَة من غَزل

  )ةيقَارِبه يف اإلضمامات والقطَعِ املَجموع(الفصل اخلامس عشر 
  ضغثٌ من حشيش

  طُن من قَصب
  باقَة من بقْل

  حزمة من حطَب
  كَارةٌ من ثيابٍ



  .إِضبارة من كُتبٍ
  )يماثلُ ما تقَدم يف الرقَاعِ(الفصل السادس عشر 

  النفَاجةُ رقْعة للْقَميصِ تحت الكُم وهي تلْك املُربعةُ
  طَاقَةُ رقْعةٌ فيها رقْم املَتاعِالبِ

 ي الرلُ ذقَـو هنمو ، اوِيةأو الر ةادميِ املَزلَى أدع ةورالع تحت زرخة تيردتسة مقْعةُ رالكُلْي  ـةمـن  (م
  ):البسيط

  رِية سربما بالُ عينِك منها املَاُء ينسكب كَأَنه من كُلى مفْ
  )يف تفْصيلِ اخلرقِ(الفصل السابع عشر 

  القماطُ واملعوز واخلرقَةُ الّيت تلَف على الصبِي إِذا قُمطَ
يائسنِ الكالجِ ، عوالع انهاالد دعن ا الرأسبِه لَفقَةُ الّيت يراخل ادما لض  

  يجعلُ فيه ضرع الشاة الشمالُ اخلرقَةُ الّيت
  الربذَةُ اخلرقَةً تطْلَى بِها اجلَربى ، عنِ ابنِ األعرايب

  اجلُعالَةُ اخلرقَةْ تنزلُ بِها القدر، عنِ األصمعي
أبيه نرو عمع نع ، هقَلَم با الكاتبِه حسمقَةُ يرةُ اخليعقالو  

  اخلرقَةُ تجعلُها املَرأةُ دونَ اخلمارِ، عن أيب الوليد الكَالبِي الغفَارة
  الصقَاع اخلرقَةُ تقي بِها املَراَةُ خمارها من الدهنِ ، عن أيب عبد

هلَدرِ ولَى غَيع ترإِذَا ظْئ اقَةالن فا أنبِه دشقَةُ يرةُ اخلاممالغثنِ اللَّيا، ع  
ضا احلَائبِه ظَّفنتقَةُ ترأَةُ اخلبعامل  

ةاحيالن دنا عهدةُ يف يحائِسكُها النمقَةُ الّيت ترئْالةُ اخلامل  
احديها القف دشقَةُ الّيت ترةُ اخلاببالر  



ا املَاُء مبِه فشقَةُ ينرفَّةُ اخلشراهل   ةُ يف إناٍء فيه مـاء ثُـمازا اخلبهسمغقَةُ ترضاً اخلضِ ، وهي أياحلَو ن
غْفانجوه الربه و حضنت  

  املطْردةُ والطَّرِيدةُ اخلرقَةُ الّيت تبلُّ وميسح ا التنور، عن أيب عمروٍ
  ا ملمحاةُ اخلرقَةُ املَعروفَةُ

فْرالرطَاطفَلِ الفُساطً يف أَسخقَةُ تراخل ف  
  الفدام اخلرقَةُ تشد علَى فَم اِإلبرِيقِ

  السندارةُ اخلرقَةً تكُونُ تحت العمامة وِقَايةً لَها من الدهنِ والوسخِ ، عن أيب سعيد الضرِيرِ
يقَالً للخرقَة الّيت يرقَع بِها : يد الفَاصد، عن ثَعلَبِ عن عمروٍ، عن أبِيه ، قَالَالرفَادةُ اخلرقَةُ توضع علَى 

امقُد نم يصيفَةٌ: القَمك  
لْفخ نبِها م قَعريفَة: و اَلّيت يح.  

  )ن أشياَء مختلفَةينضاف إىل ما تقَدمه يف سياقَة البقَايا م(الفصل الثامن عشر 
)ةمنِ األئع(  

ديأيب ز نام ، عالطَّع نم ةدلَى املَائقَى عبا يةُ ماماحلُت  
يهف ريا ال خمها ملَيقَى عبةُ ما يامالقَش  

  الكُدادةُ والكُدامةُ ما يبقَى يفَ أَسفَلِ القدرِ
  ):من الكامل( اإلناء من اُألدمِ ، عن أيب زيد، و أنشد الثُّرتم ما يبقَى يف

  ال حتْسبن طعانَ قَيس بالقَنا وضرابهم بالبِيضِ حسو الثُّرتمِ
  القُرامةُ بقيةُ اخلُبزِ يف التنورِ

  الريم عظْم يبقَى بعدما يقْسم لَحم اجلَزورِ
الثُمفي اجلَورابِ فام والشةُ الطَّعيقيلَةُ ب  

ديأيب عب نمِ ، عاللَّح نةُ ميقالُ البزرالع  



يعمنِ األصع ،قَةةُ املَرقَيةُ بةُ والقُرارقْبالع  
  الركْحةُ بقية الثَّرِيد يف اجلَفْنة، عن أيب عبيدةَ

  العجِنيِ يف الدسيعة ، عن ثَعلَبِ عنِ ابنِ األعرايبالولْثُ بقيةُ 
ديأيب ز نرِه ، عسكرِ واعِ التمةَُ أقْميقافَةُ باحلُس  

هطَافق م بعدقَى يف الكَرباَ يةُ ماصـنِ   : ا خلُصل عيـمـنِ شنِ ابع ، اكنه را وآخنهه ريغالص يدقينالع 
  الطائفي

دين أيب زلةُ، عخالن طَتطَبِ إذا لُقالر نم ةاسبقَى يف الكبا يةُ مانشةُ والغانشالع  
  املَطيطَةُ والصلْصلَةُ بقيةُ املَاَء يف أسفَلِ احلَوضِ

رِهاِء وغَيةُ املَاِء يف اإلنيقةُ ببابالص  
  الرجرِجةُوكَذَلك الشفَافَةُ و

بيدأيب ع نعِ ، عرنِ يف الضةُ اللَّبيقفَافَةُ بالع  
  ا لبِسيلُ بقيةُ النبِيذ يف القنينة ، عن ثَعلَبِ عن سلَمةَ عنِ الفَراء

رايبنِ األعنِ اباِء علِ يف الوِعسةُ العقيب اجلَلْس  
  لية الّيت تعسلُ فيها النحلُ ، عنِ الفَراِءالكُوارةُ بقية ما يف اخلَ

  العترةُ بقيةُ املسك يف الفَأْرة، عنه أيضاً
هقَطْع دعرِ بجالش نقَى مبا يم وراجلُذْم  
هدصح دععِ برالز نقَى مبا يةُ ماجلُذَام  

  الغبر بقيةُ احلَيضِ
  لَةُ بقيةُ جري الفَرسِالعال

رايبنِ األعنِ اباسِ ، ععةُ النلُ بقيجاهلَو  
  احلُشاشةُ والرمق والذَماَء بقيةُ حياة النفْسِ



  االًس بقيةُ الرماد بني األثايف ، عنِ الفَراِء
ةوماخلُص نةُ مقيذَى البالش  

  بقي من ماله خنشوش أي بقية: ويف نوادرِ اللِّحياين
)رِهغَي نعو (هتقيٍء بيكُلِّ ش رؤس  

  .والفَضلَةُ البقيةُ من كُلِّ شيٍء
  )يف تفْصيلِ الشق يف أشياَء مختلفَة(الفصل التاسع عشر 

  اخلَق يف اَألرضِ
  اهلَزم يف الصخرِ
يف الز عداجِالصج  

  الشق يف الثّوبِ
ديبأيب ع نع ،وديف الع حالقَاد  

  ا لنملَةُ يف حافرِ الفَرسِ
  الصري يف البابِ

يثويف احلَد) :رمابٍ فَقَد دريِ بمن ص ظَرن نم(رِ إذْنيلَ بِغخأي د ،  
  الضريح يف وسط القَبرِ

يف جانِبِه دواللَّح.  
  )يف تقِْسيمِ الشق(الفصل العشرون 

أْسفَلَغَ الر  
طْنالب جعب  
بطَّ الثَّوع  
حطَّ اجلُرب  



باجلَي قش  
عرالد كش  
ترالس كته  

  بزلَ الدنَّ
  فَلَق الفُستقَةَ

  نقَف احلَنظَلَةَ
قرالع دفَص  

ةابالد راعغَ أَشزب  
حذَب كسةَ املفَأْر  

عضرئال يل قَّهيل إِذا شانَ الفَصسل ذَحب  
  ضرح اَألرض إِذَا شقَّها التخاذ الضرِيحِ

ةالحا للفقَّهإذا ش ضاَألر فَلَح  
  أَفْرى األوداج إِذا شقَّها وأخرج ما فيها من الدم

ككَذَل ى اجللْدوأفْر  
رحها  بأذُن اقَةَ إذا شقـا  (النهرطُنٍ وكَانَ آخةَ أبسمت خجتت إذَا أناقَةُ الّيت كَانحريةُ وهي النالب هنمو

عىرال ماٍء وم نا ومل حتْْأل عرِهحنا وكُوبِهر نوا معنا وامتهوا أُذُنرحذَكَراً ب.(  
  )سبه يف تقِْسيمِ الشقينا(الفصل الواحد والعشرون 

  تشقَّقت اَألرض
  تقَلْفَعت الناقَةُ والطِّينةُ

  تفَلَّقَت البِطِّيخةُ
  تفَقَّأَت البيضةُ



دالي تلَّعتز  
  .تكَلَّعت الرجلُ

  )يف شق األعضاِء(الفصل الثاين والعشرون 
  ة العلْيا، فَهو أَعلَمإِذَا كَانَ الرجلُ مشقُوق الشفَ

أفْلَح وفْلى ، فَهالس فَةالش قُوقشفإذا كَانَ م  
مرأش وا ، فَهمقُوقَهشفإذا كَانَ م  

مرأَخ وفَه ، فاألن قُوقشفإذا كَانَ م  
برأخ وفَه ، االُذُن قُوقشفإذا كَانَ م  

  .فَهو أَشتر فإذا كَانَ مشقُوق اجلَفْنِ ،
  )يف تقِْسيمِ الثَّقبِ(الفصل الثالث والعشرون 

  نقَب احلائطَ
رالد ثَقَب  

والبِطِّيخ بوالت قَور  
  ثَلَم اِإلناَء

  .خرم الكتاب إِذَا ثقَبةُ السحاُء
  )يف تفْصيلِ الثَّقْبِ(الفصل الرابع والعشرون 

ةُ اُألذُنبرخ  
  الفَأْسِ خرتةُ

ةراإلب مس  
رالد ثَقْب  

طواحلَائ قْفةُ السكُو  



)مهضعلُوقِ: قَالَ بلِ املَخعف نيها مةُ فبقِ ، واخلُرلِ اخلَالعن فم يف األذُن اخمالص  
  ).التاِء يف احلَديداخلُربةُ بِالباِء يف اجللْد واخلُرتةُ ب: (قَالَ أَبو سعيد السريايف

  )يف تقِْسيمِ الكَسرِ وتفْصيلِ ما لَم يدخلْ يف التقِْسيمِ(الفصل اخلامس والعشرون 
أْسالر جش  

فاَألن مشه  
نالس مته  

  وقَص العنق
رالظَّه مقَص  

  قَضقَض اَألعضاَء
ظْمالع طَمح  

 ظْمالع اضه)ررِإِذا كَساجلَب دعب ه(  
كنالر ده  

  دك احلَائطَ واجلَبلَ
راحلَج متر  

احلَطَب فقَص  
نصالغ رصه  

بالقَص مضه  
ةاحلَي اْسر خدش  

  نقَف اهلَامةَ عنِ الدماغِ
زاخلُب داَثْرو دثَر  

ضيالب فَقَص  



الثَّرِيد مشه  
صغَ البلَفَد  

رسالبو البِطِّيخ خفض  
  )باخلاء واحلاء معاً(رضخ ورضح النوى 

اهلَبِيد دبه  
اخلَتم فَض  
احلَب ضر  
ياحلُل مفَص  

العطْر كهس  
  السهك كَسرك إياه ثُم تسحقُه: قَالَ اللّيثُ

ديو زوهو: أب كهثْلُ السم كهنِ ا لزيرجبني ح اجلَش  
  اهلَت كَسرك الشيَء حتى يكُونَ رفَاتاً: ابن األعرابِي

  اهلَض كَسر دونَ اهلَت وفَوق الرض: اللَّيثُ
لَةيف مه واهلَض ،لَةجها يف عإال أن كةُ كَذَلضهواهلَض  

  نيوالقَصم كَسر الشي حتى يبِ: قَالَ
ةوننيرِ بغَي نم هركَس موالفَص  

  ا لثَلْغُ فَضخك الشيَء الرطْب بالشي اليابِسِ: األزهرِي عن مشرٍ
  الدمغُ الشج حتى يبلُغَ الشج الدماغَ: غريه

  الدغْم كَسر اَألنف إِىل باطنِه هشماً
  ).ومنه اشتق اهلَيصم الّذَي هومن أسماِء األسد ألنه يهصم فَريسته(م الكَسر اهلَص: أَبو عبيدةَ

  )يف ترتيبِ الشجاج(الفصل السادس والعشرون 



)ةمنِ األئع(  
  إِذا قَشرت الشجةُ جِلْدةَ البشرة فهي القَاشرةً

ت ولَم ماللَح تعضةُفإذا بعاضالب فَهى مِسل الد  
  فإذا بضعت اللَّحم وأَشالَت الدم ، فَهِي الداميةُ

  فإذا عملَت يف اللَّعمِ الذي يلي العظْم ، فَهِي املًتالَحمةُ
اقحمالس فَهِي ، يققر ظْمِ جِلْدينها وبني العب يقفإذا ب  

 ظْملع تحضةُفإذا أوحاملوض فَهِي ،  
  فإذا كَسرت العظْم ، فَهِي اهلَاشمةُ

  فإذا تنقَّلَت منها العظَام ، فَهِي املُنقِّلَةُ
  فإذا بلَغت اُم الرأْسِ حىت يبقَى بييها وبني الدماغِ جِلْد رقيق ، فَهِي الدامغةُ

  .فَهى اجلَائفَةُفإذا وصلَت إىل جوف الدماغِ ، 
  )يف ترتيبِ الدق(الفصل السابع والعشرون 

واجلَش شاجلَر ز ثُمحوالن قالد  
ضالر ثُم  

قحالس ثُم  
كعالد ثُم  
  .ثُم اجلَرد

  يأخذُ مأخذَهايف اللباس وما يتصل به والسالحِ وما ينضاف اليه ، وسائرِ اآلالَت واألدوات وما 
  )يف تقِْسيمِ النسجِ(الفصل األول 

بالثَو جسن  
  رملَ احلَصري



اخلُوص فس  
رعالش فَرض  
  فَتلَ احلَبلَ

ريلَ السدج  
لْداجل دسم  

 الكَالَم اكح)ةارعتلَى االسع.(  
  )يف تقِْسيمِ اخلياطَة(الفصل الثاين 

  وبخاطَ الثَّ
اخلُف زرخ  

  خصف النعلَ
  كَتب القربةَ
عرالد درس  

  .حاص عين البازِي
  )يف تقِْسيم اخلُيوط وتفْصيلها(الفصل الثالث 

ةرلإلب احصالن  
  السلْك للخرزِ

  السمطُ للجواهرِ
  الرتيمةُ لالستذْكَارِ

  رِ البِناِءاملطْمر لتقدي
  السياق لرِجلِ الطَّائرِ اجلَارِحِ
اقَةوالن اةعِ الشرضل اررالص.  



  )يف ترتيبِ اِإلبرِ(الفَصلُ الرابعِ 
  )عن ثَعلَبٍ عنِ ابنِ األعرايب(

  هي اِإلبرةُ
  فإذا زادت علَيها، فَهِي املنصحةُ

  شغيزةُفإذا غَلُظَت ، فَهِي ال
  .فإذَا زادت ، فهى املسلَّةُ

  )يناسب ما تقَدمه(الفصل اخلامس 
  العصابةُ للرأْسِ
  الوِشاح للصدرِ
  النطَاق للخصرِ

ةرالس تحا تمل اراإلز  
ىالذِّم طسول ارنالز.  

  )أشياُء مختلفَةٌ يقَارِبه فيما تشد بِه(الفصل السادس 
  السحاُء للكتابِ
رِيطَةاطُ للخبالر  

ةبرلْقالوِكَاُء ل  
ةابالد فَلَةجحل يارالز  

ةمزلحل مزحامل  
  العكَام للْعكْمِ
  احلزام للسرجِ

  الوضين للهودجِ



  البِطَانُ للقَتب
  .السفيف للرحلِ

  )يف تفْصيلِ الثِّيابِ الرقيقَة(ل السابع الفص
 فش بثَو)اَءهرا وم هنم فشتسقيقاً يإ ذا كَانَ ر(  

 بس ة(ثُمنم قروٍ)إذا كَانَ أرمأيب ع نع ،  
 يانرِسي والعبني املُكْت هإذا كَانَ البِس سابِرِي س(ثُم ضريلَ عق هنموابِري(  

  .ثُم لَهلَه ونهنه إذا كَانَ نِهايةً يف رِقَّة النسجِ ، عن أيب عبيد عنِ األمحرِ
  )يف تفْصيلِ الثَيابِ املَصنوعة(الفصل الثامن 

)ةمنِ األئع(  
  إذا كَانَ الثَّوب منسوجاً علَى نِيرينِ اثْنينِ ، فَهو منير

  انَ يرى يف وشيِه ترابِيع صغار تشبِه عيونَ الوحشِ ، فَهو معينفإذا كَ
  فإذا كَانَ مخطَّطاً، فَهو معضد ومشطَّب

  فإذا كَانت فيه طَرائق ، فَهو مسير
  فإذا كَانت فيه نقُوش وخطُوطٌ بِيض ، فَهو مفَوف

طُوطُهخ تمِ فإذا كَانهسم وام ، فَههكالس  
  فإذا كَانت تشبِه العمد، فَهو معمد

  فإذا كَانت تشبِه املَعارِج ، فَهو معرج
  فإذا كَانت فيه نقُوش وصور كاألهلَّة، فَهو مهلَّل

  عن أيب عمروٍفَإذا كَانَ موشى بأشكَالِ الكعابِ ، فَهو مكَعب ، 
فَلَّسم وع كالفُلُوس ، فَهلُم يهف تفإذا كَان  

  فإذا كَانت فيه صور الطَيرِ، فَهو مطَير



وما أحسن قَولَ أيب احلَسنِ السالمي يف وصف معركَة عضد (فإذا كَانت فيه صور اخلَيلِ فهو مخيل 
لَةومن الكامل( الد:(  

  واجلَو ثَوب بالنسورِ مطَير واألرض فَرش باجلياد مخيلُ
  )يف الثِّيابِ املَصبوغَة الّيت تعرِفُها العرب(الفصل التاسعِ 

قرالش قَالُ لَهي رموغاً بِطنيٍ أحبصإذا كَانَ م قشرب مثَو  
د إذا كَانَ مسجثوب م ادسبوغاً باجلانُ(صفَرعوهو الز(  

 انمهروغاً بالببصإذا كَانَ م مرهثَوب مب)فُرصوهو الع(  
  )وهو أخو الزعفَران وال يكون إال باليمنِ(ثَوب مورس إذا كَان مصبوغاً بالورسِ 

  )و القَمروه(ثوب مزبرق إذا كَانَ مصبوغاً بلون الزبرِقان 
 ِسمالش نوغاً بلوبصى إذا كَانَ مرمه باةَ وهـي  (ثَوم املُهرائمالع سلْبب ترالع نةُ مادالس توكَان

فْرالص .راعمن الطويل: (قَالَ الش:(  
  رأيتك هريت العمامةَ بعدما عمرت زماناَ حاسراً مل تعممِ

اً مـن  فزعم األزهرِي أنَّ تلْك العمائم املُهراةَ كَانت تحملُ إىل بالد العربِِ من هراةَ فاشتقَّوا لَها وصف
الفضةُ : ماسمها، وأحسبه اخترع هذا االشتقَاق تعصباً لبلَده هراة، كَما زعم حمزةُ األصبهاين أنَّ السا

وإنما تقَولَ هذا التعرِيب وأمثالَه تكْثرياً لسواد املُعربات من لُغـات الفُـرسِ   ) وهو معرب عن سيم(
 مباً لَهصعتام. وأنَ الس بِ اللُّغةةَ: ويف كُتامها أنّ السضعالذَهب ، ويف ب وقرع :بِيكَةُ الذَّهبِس.  

  )يف تفْصيلِ ضروبٍ من الثِّيابِ(الفصل العاشر 
  السحلُ من القُطْنِ

  احلَرِير من اإلبرِيسمِ
انالكَت نما غَلُظَ م اخلَنِيف  

هنم قما ر بروالش  



نُ ما غَلُظَ من اخلَزدالر  
  والسكْب ما رق منه

دواللُّب نةُ ماللُّباد  
 وفالص نانِقَةُ ممرالَى. الزعت هبر انِقَة لَما قَالَ لَهمرز هلَيع تى كَانوسإِنَّ م يثـلْ  {: ويف احلَدخوأد

  .} يدك يف جيبِك تخرج بيضاَء من غَيرِ سوٍء
  )ما يف أشعارِ العربِيف اَنواع من الثِّيابِ يكْثُر ذكْره(الفصل احلادي عشر 

  الغاللَةُ ثَوب رقيق يلبس تحت ثَوب صفيقٍ
هزِلنلُ يف مجالر لُهذتبب يذَلَةُ ثَوبا مل  

 ريِهغلُ وِقَايةً لعجي بثَو عيدامل) ب يف غُالَم لَهرضِ الععيي لمزارين أبو بكر اخلُودشيلمن الطو(أن:(  
عيدم رلحل دبإنَّ الع رالش ي بِهقجهِي وأتو امقُد مهاقَد  

  السدوس والساج الطَّيلَسان
  املَنامة والقَرطَف والقَطيفَةُ ما يتدثَر بِه من ثيابِ النوم

دي اجلَسلما ي ارعالش  
  الدثَار ما يلي الشعار

نُ اخلَزدالر  
احلَرِير قرالس  

  الوقْم والعقْم والعقْلُ ضروب من الوشي
رِيهواحد ، قالَ األز جسن وما هنِ إنفْقَيبِل تالَءة لَيسطَةُ مياَء وال تكونُ : الرضيطَةً إال بيكُونُ الرال ت

  .احلُلَّةُ إِالّ ثَوبين
  )يف ثيابِ النساِء( عشر الفصل الثاىنِ

)ةمنِ األئع(  



 عرذَكَّر(الدةً) ماصساِء خللن  
  )فأما درع احلَديد فَمؤنثَةٌ(

  ا لعلْقَةُ للصبيان الصغارِ خاصةً
قَارِبتص مقُم ذَرولُ والشوجوامل اردقَلُ والصوالقَر قَروالقَر بم  اإلتـدعو رِ واللَّطَافَةصيف الق ةيفةُ الكَي

الت دنعو ةاخلَلْو قَاتا يفَ أُولَيهنَ عرصا اقْتمبرو ، هِنوعرد تحاُء تسا النهسلْبام يبذَّلِ اَألكْم) بسواَح
  )اَنَ بعضها الَّذي يسمى بالفَارِسية شامالَ

الر دينشا وهتجِيزاَةُ عاملَر بِه عظِّمي تالَّذ بةُ الثَّوظْمةُ والعمن الطويل(فَاع:(  
  عراض القَطَا ال يتخذْنَ الرفَايِعا

هرروٍ، و قالَ غَيمأيب ع نع ، نِ لَهيال كُم يصلُ قَمعاخلَي :توي هقَّيش داطُ أحخي ثَوب وهراآلخ كر.  
  )يف ترتيب اخلمار(الفصل الثالث عشر 

)ةمنِ األئع(  
الفَراِء عـنِ  البخنق خرقَةٌ تلبسها املَرأةُ فَتغطِّي بِها رأسها ما قَبلَ منها وما دبر غَير وسط رأْسها، عنِ 

ةبرييالد  
  اخلمارِثُم الغفَارةُ فَوقَها ودونَ 

  ثُم اخلمار أكْبر منها
  ثُم النصيف وهو كالنصف من الرداِء

  ثُم املقْنعةُ
ةعقْنامل نم راِء وأكْبدالر نم رغأص ووه رجعامل ثُم  

  .ثُم الرداُء
  )يف األكِْسية(الفصل الرابع عشر 

اء مسك رِيجىاِإلضزعرامل نم ووقيلَ ه اخلَز ن  



  ):من الطويل(اخلَميصةُ كساء أسود مربع لَه علَمان ، عن أيب عبيد، و أنشد لألعشى 
  إذا جردت يوماً حسبت خميصةً علَيها وجريالَ النضريِ الدالمصا

ها وشرعش أراد هأَن معوز ةيصباخلَم ههي(بعمنِ األصوع :وفأو ص زن خة ملَمعالَءة مم(  
رِهاِء وغَيبللخ لُحصطَّط يخيظ ملساء غك دجرا لب  

يفَةونَ القَطد لُ بِهمتشاء يسلَةُ كمشامل  
به رزتؤي وفأو ص زخ نساء مطُ كرامل  

 فاملُطْريتكنِ السنِ ابع ، انلَمع هفَيساء يف طَرك  
 اللِّقَاع)بالقاف (بالفاِء ال غَري هأَنيف ، وحصت هأن رِيهم األزعزو ، نِ اللّيثيظَ ، عاٌء غَلسك  

  السبجةُ والسبِيجة كساٌء أسود، عنِ الفَراِء
  ):من الرجز(ليظ يصلُح للشتاء والصيف ، وينشد لبعضِ األعرابِ البت كساء من صوف غَ

  من يك ذَا بت فهذا بتى مصيف مقَيظٌ مشتى
  )يف الفُرشَِ(الفصل اخلامس عشر 

  )عن ثَعلَبٍ ، عنِ ابنِ األعرايب(
  فُالَنٌ حلْس بيته إذا كَانَ ال يخرج منه: ويقالُ.  احللْس: تقُولُ العرب لبِساط املَجلسِ

  احلُسبانات: املَنابِذُ ، وملَساوِرِه: وملخاده
رِهولُ: وحلُصالفُح.  

  ])الفُرش[يف مثْله (الفصل السادس عشر 
  هي الطَّنافس الّتي لَها خمل رقيق: جِ ، قَالَ الفَراُءالزربيةُ البِساطُ املُلَونُ ، واجلَمع الزرابِي ، عنِ الزجا

جا  : قَالَ املؤروههـبشِ شوالفُر طسانَ يف البأوا األلْوا رةٌ، فَلَمرضخ يهوف رمواح فَرما اص تبالن ايبرز
تبالن ايبربز  

الثِّي نم قَرِيبالع كشِوكَذَلابِ والفُر  



  الزوج النمطُ ، ويقالُ الديباج والقرام الستر: قَالَ أبو عبيدةَ
 يققالر رتلَّةُ السوالك . ووه لَبِيدل تيب طْرش الثالثة هذبِه طَقن من الكامل(وقد:(  

  وقرامها من كلِّ محفُوف يظلّ عصيه زوج عليه كلَّةٌ
  )يف تفْصيلِ أمساِء الوسائد وتقِْسيمها(الفصل السابع عشر 

)ةمنِ األئع(  
  املصدغَةُ واملخدةُ للرأْسِ

  تطْرح للّزائرِ وغَيرِه: املنبذَةُ الّيت تنبذُ ، أي
 فصارِقِ وهي الّيتٍ تمةُ النداحقَةُ ورمآنُوقَ(النالقُر بِه طَقن د(  

  املسند الوِسادةُ الّيت يستند إلَيها
  املسورةُ الّيت يتكأ علَيها
  احلُسبانةُ ما صغر ميها
  .الوِسادةُ جتْمعها كُلَّها

  )يف السرِيرِ(الفصل الثامن عشر 
)ةمنِ األئع(  

 وفَه ، كلإِذَا كَانَ للمشرع  
شعن وفَه ، تفإذا كَانَ للمي  

كأرائ عأَرِيكَة ، واجلم ولَةٌ ، فَهجوسِ ، وعليه حرفإذا كَانَ للع  
  .فإذا كَانَ للثِّيابِ، فَهو نضد

  )يف احلَلي(الفصل التاسع عشر 
ثَةُ لُألذُنعطُ والروالقُر فنالش  

ارووالس والقُلْب قْفمِ الوصعللم  



  اخلَاتم لألصبعِ
دضلعل لُجمالد  
داعةً للساجلَبِري  

  القالَدة واملخنقَةُ للْعنقِ
  املُرسلَةُ للصدرِ

  اخلَلْخالُ واخلَدمةُ للرجلِ
  .الفَتخ ألصابِعِ الرجلِ ، تلبسها نِساُء العربِ

  )لِ أسماِء السيوف وصفَاتهايف تفْصي(الفصل العشرون 
)ةمنِ األئع(  

  إذا كَانَ السيف عرِيضاً، فَهو صفيحةٌ
  فإذا كَانَ لَطيفاً، فَهو قَضيب

  )وهو أيضاً الّذي بدئ طَبعه ومل يحكَم عملُه(فإذا كَانَ صقيالً، فَهو خشيب 
ويقاً، فَهقو فَإذا كَانَ رهم  

  )ومنه سمي ذو الفَقار(فإذا كَانَ فيه خزوز مطْمئنة عن متنِه ، فَهو مفَقَّر 
ذَامو ه ، بب ، وحسام ، وقَاضضاز، وعذَم ، وجرخل ، ومضخل ، ومقْصم وفإذا كَانَ قَطَّاعاً ، فَه  

مصم وظَام ، فَهيف الع رمفإذا كَانَ يم  
قطَبم ولَ ، فَهاملَفَاص يبفإذا كَانَ يص  

  فإذا كَانَ ماضياً يف الضرِيبة، فَهو رسوب
  فإذا كَانَ صارِماً ال ينثَين ، فَهو صمصامة

أْثُورم وأثْر، فَه تنِهفَإذا كَان يف م  
  ضمفإذا طَالَ عليه الدهر فتكسر حده ، فَهو قَ



وقَد . والعرب تزعم أنّ ذلك من عملِ اجلن (فإذا كَانت شفْرته حديداً ذَكَراً ومتنه أنِيثاً ، فَهو مذَكَر، 
  ):من اخلفيف: (أحسن ابن الرومي يف اجلَمعِ بين التذكريِ والتأْنِيث حيثُ قَالَ

تمصعا استم ريخ زأنِيثُ املَه هدذَكَر ح بضع بِه الكَف  
  فإذا كَانَ نافذاً ماضياً، فَهو إصليت

 رمن أحالب دشينريق ، وإِب وفَه ، رِيقب من الطويل(فَإذا كَانَ لَه:(  
  تقَلَّدت إبرِيقاً وعلَّقْت جعبةً لتهلك حيا ذا زهاٍء وجاملِ

  فإذا كَانَ قَد سوي وطُبعِ بِاهلند، فَهو مهند وهندي وهندواينٌّ
 ارِفوالً باملَشمعفإذا كَانَ م)يفالر نو مندبِ ترضِ العأر نى موهي قر(يفرشم وفَه ،  

  فَإذا كَانَ يف وسط السوط، فَهو مغولٌ
  يشتملُ عليه الرجلُ فَيغطَيه بِثَوبِه ، فَهو مشملفَإذا كَانَ قَصرياً 

  فَإذا كَانَ كَليالً ال يمضي ، فَهو كَهام وددانٌ
  فإذا امتهِن يف قَطْعِ الشجرِ، فَهو معضد
  .فإذا امتهِن يف قَطْعِ العظَامِ ، فَهو معضاد

  )رتيبِ العصا وتدرِجيِها إىل احلَربة والرمحِيف ت(الفصل الواحد والعشرون 
  )وهو ما يأْخذُه اإلنسانُ بِيده تعلُالً بِه(أولُ مراتبِ العصا املخصرةُ 

  فَإذا طَالَت قَليالً واستظْهر بِها الراعي واألعرجِ والشيخ ، فهي العصا
  ملَرِيض والضعيف ، فَهِي املنسأَةُفإذا استظْهر ا ا

نجحامل قَّافَة، فهيا عهفي طَرف فإذا كَانت  
  فإذا طَالَت ، فهي اهلراوةُ

  )ويقَالُ إنها من حديد(فإذا غَلُظَت ، فَهِي القَحزنةُ واملرزبةُ 
  ي العنزةُفإذا زادت علَى اهلراوة وفيها زج ، فَهِ



  فإذا كَانَ فيها سنان صغري، فَهِي العكَّازةُ
  فإذا طَالَت شيئاً وفيها سنانٌ دقيق ، فَهِي نيزك ومطْرد

  فإذا زاد طُولُها وفيها سنان عرِيض، فَهِي أَلَةٌ وحربة
اجتحال ت ككَذَل تتبةً نوِيتسم تة فإذا كَاندعص فَهِي ، يفثْقإىل ت  

حمةُ والردعاةُ والصالقَن انُ ، فَهِينيها الطُّولُ والسف عمتفإذا اج.  
  )يف أوصاف الرماح(الفصل الثاين والعشرون 

  )عنِ األصمعي وأيب عبيدةَ وغَيرِهما(
أَظْم وفَه ،رمأس حمىإِذا كَانَ الر  

اصرع وابِ ، فَهرطاالض يددفإذا كَانَ ش  
  فإذا كَانَ واسع اجلُرحِ ، فَهو منجل

  فإذا كَانَ مضطَرِباً ، فَهو عاسلٌ
  فإذا كَانَ سنانه نافذاً قَاطعاً ، فَهو لَهذَم

قدص وستوِياً ، فَهلْباً مفَإِذا كَانَ ص  
  أرضٍ يقالُ لَها اخلَطُّ ، فَهو خطِّيفإذا نِسب إىل 

  فإذا نِسب إىل امرأة يقالُ هلا ردينةُ كَانت تعملُ الرماح ، فَهو رديين
  فإذا نِسب إىل ذي يزن ، فَهو يزينّ

  الوشيج واملُرانُ: فإذا أُرِيد نبات الرماحِ ، قيلَ
مة: روٍقَالَ أبو عيجشها وتداحو ، احمالر الوشيج.  

  )يف ترتيبِ النبلِ(الفصل الثالث والعشرون 
)ثنِ اللَّيع(  

  أَولُ ما يقْطَع العود ويقتضب يسمى قطْعاً



  )وذَلك قَبلَ أنْ يقَوم(ثُم يبرى فَيسمى برٍ يا 
  ه أنْ يراش وينصلَ ، فَهو القدحفَإذا قُوم وآنَ لَ

  .فإذا رِيش وركِّب نصاُه صار سهماً ونبالً
  ])ترتيب النبل[يف مثْله (الفصل الرابع والعشرون 

)يعمنِ األصع(  
يضلَ نمح قبلَ أنْ يعدكُونُ القا يلُ مأَو  

  فإذا نحت ، فَهو خشيب ومخشوب
  إذا لُين ، فَهو مخلَّقف

فَرِيض وفَه ، فُوقُه فإذا فُرِض  
رِيشم وفَه فإذا رِيش  

  .فإذا لَم يرش يقَالُ لَه أَقَذُّ
  )يف تفْصيلِ سهام مختلفَة األوصاف(الفصل اخلامس والعشرون 

)ةمنِ األئع(  
ى بِهمري يالذ هماةُ السمرامل فاهلَد  
 غلَى بِهي يم الذهالس يخرامل)ووه  

آذان بعأر طَوِيل لَه مهس(  
  ا ملُسير من السهام الذي فيه خطُوط

  اللَجِيف الذي نصلُه عرِيض
  األهزع آخر السهام

  )إحدى حظَيات لقْمانَ(احلَظْوةُ السهم الصغري قَدر ذراع ، ومنه املَثَلِ 
يمظالع مهالس بهالر  



الذي ال رِيش لَه مهالس ابجنامل  
فُوقُه ركَسي انالذ همالس قاألفْو  

 لَه هم ال رِيشس احـ (اجلُم حت لُهقْتال يو ييهعفَي رالطَّائ ي بِهمرني يط هنصلِ مع النضوويف م  ى يأخـذَه
يهامر(  

  النكْس من السهام الذي ينكَّس فَيجعل أعالَه أسفَلَه
مإنْ قُوو جوعتالُ يزج فَالَ يولَى عع هودع تبني يلطُ الذاخل.  

  )يف شجرِ القِسي(الفصل السادس والعشرون 
) ، رِيذنِ املُنع ، رِيهنِ األزعدرنِ املُبع(  

الفتسبِ اخلَى حع ملْؤتو مكْرتها وأمساؤ فلتخها تة ولكنداحة ورجيانُ شرالشطُ وحووالش عبالن 
  اَماكنِها

عبالن ولِ ، فَهاجلَب ا يف قُلَّةهنا كَانَ مفَم  
ولِ ، فَهفْح اجلَبي سا كَانَ فمانُ ويرالش  

  .وما كَانَ في احلَضيضِ ، فَهو الشوحطُ
  )يف تفْصيلِ أمساِء القسي وأوصافها(الفصل السابع والعشرون 

  )عن أيب عمروٍ واألصمعي وغَيرِهما(
  الشرِيج والفلْق القَوس الّيت تشق من العود فلْقَتينِ

القَو يبقُوقٍالقَضشرِ منٍ غَين غُصم لَتمالّيت ع س  
  ا لفَرع الّيت عملَت من طَرف القَضيبِ

  الفَجاُء والفَجواُء واملُنفَجةُ والفَارِج والفُرج القَوس الّيت تبِني وترها عن كَبِدها
  )وهي الّيت ال ترِنُّ(الكَتوم الّيت ال شق فيها 

االعهودع رمفاح دها العكَةُ الَّيت طَالَ بِهات  



ِسيالق نيفَةُ مء اخلَفاجلَش  
  املُرتهِشةُ الّيت إذا رمي عنها اهتزت فَضرب وترها أبهرها

  الرهيش الّيت يصيب وترها طَائفَها
  مالطَروح أبعد القسي موقع سه

  املَروح الّيت يمرح لَها القَوم إِذا قَلَبوها إعجاباً بِها
  العتلَةُ القَوس الفَارِسيةُ

ودةُ العيرتداملُس سلَةُ القَوداملُح  
ضريها عةُ الَّيت ففَحاملُص.  

  )يف ترتيبِ أَجزاِء القَوسِ(الفصل الثامن والعشرون 
)ةمنِ األئع(  

الَقَةالع فَيا بني طَرها وهي مسِ كَبِديف القَو  
كي ذَلةَُ تلالكُلْي ثُم  

  ثُم اَألبهر يليها
فالطَّائ ثُم  

  ثُم السيةُ وهي ما عطف من طَرفَيها
رتالو يهي فالذ ضالفَر ووه الكُظْر ثُم  

  .بِض الراميفَأَما العجس، فَهو مقْ
  )يف تفْصيلِ نصالِ السهامِ(الفصل التاسع والعشرون 

سيولَ القفُص تمقَدا اليت تهوليف فُص هطَانُ أنْ أذكُريإال الش انِيهسا أنمو.  
  إذا كَانَ نصلُ السهمِ عرِيضاً، فَهو املعبلَةُ

  ، فَهو املشقَص فإذا كَانَ طَوِيالً وليس بالعريضِ



طْعالق ورياً ، فَهفإذا كَان قَص  
  فإذا كَانَ مدوراً مدملَكاً وال عرض لَه ، فَهو السروةُ والسريةُ

يشهوالر بهالر ويقاً ، فَهقفإذا كَانَ ر.  
  )يف اهلَدف(الفصل الثالثون 

  )عنِ ابنِ شميلٍ(
م فالِاهلَدصلنضِ لاَألر نم عفرفي وا ب  

  والقرطَاس ما وضع فيه ليرمى
طْعةُ جِلْدقال أوبرغ هبش هيف بنصا يم ضروالغ.  

  )يف تفْصيلِ أسماِء الدروعِ ونعوتها(الفصل الواحد والثالثون 
  ) زيدعنِ األصمعي ، وأيب عبيدةَ، وأيب(

  إِذَا كَانت واسعةً ، فهي زغْفَةٌ ، ونثْلَةٌ ، و فَضفَاضة
  فإذا كَانت تامةً ، فَهِي المة

  فإذا كَانت لَينةً، فَهِي خدباُء ودالص
  فَإِذا كَانت بيضاَء، فَهِي ماذية

حاُء، وقَض ةً، فَهِيلْبةً صكَمحم تاُءفَإذا كَاندص  
  فَإِذا كَانت طَوِيلَةَ الذَّيلِ ، فَهِي ذائل

  فإذا كَانت مثْقُوبةً، فَهِي مسرودةٌ
  فإذا كَانت منسوجةً، فَهِي موضونةً، وجدالُء، ومجدولَةٌ

  .فإذا كَانت قَصريةً، فَهِي شليلٌ
  )حةيف سائرِ األسل(الفصل الثاين والثالثون 

سرالت صروالغ باجلَو  



قرالد لَبوالي فاجلَح  
امالت الَحكَّةُ السالش  

  السنور السالح مع الدروعِ
  البز السالح بِالَ درع

  .وكَذَلك البِزةُ
  )يف خشبات الصناعِ وغَيرِهم(الفصل الثالث والثالثون 

  )ئمةعنِ األ(
  املسطَح للخبازِ

  الوضم للقَصابِ
  اجلَبأةُ للحذَّاِء

كَافلإلس ومزالفُر  
افدللن دائالر  
  احلَف للنساجِ
اددلحقَةُ لطْرامل  

  املدوس للصيقَلِ
  )وهي بالفَارِسية ناهو(النهايةُ للحمالِ 

  صارِ ، وهي الّيت يدق عليها الثِّيابامليقَعةُ للْقَ
  والوبِيلُ الّيت يدق بِها

 أثللحر مقْوامل)هداثُ بِيا احلَرِسكُهمةُ الّيت يباخلَش يوه(  
 قَشنوي ميا األدقَلُ بِهصةُ الّيت يبطُّ اخلَشحلِّ(املفَةُ واملُجاكا األسلُهمعتيسونَود(  

دى اليحا ربِه اردةُ يبةُ اخلَشرسالقَع  



ابا الثَيبِه اجسطُّ النخةُ الّيت يبطُّ اخلَشخامل  
  املدحاةُ اخلَشبةُ الّيت يدحى بِها الصبِي فَيمر علَى وجه األرضِ

رلُ يف ععجبِكَةُ تتةُ املُشباخلَش بجشقِاملالةَ اجلُوو  
فَعرالُ ، أي تما األحبِه عبرةُ الّيت تبةُ اخلَشعبرامل  

  املشحطُ اخلَشبةُ توضع عند القَضيبِ من قُضبان الكَرم يقيه من األرضِ
هأم عضرئَالّ ييلِ للَى فَمِ الفَصع عوضةُ الّيت تباخلَش جارالش  

  التوديةُ اخلَشبةُ الّيت تشد علَى خلْف الناقَة لئَال يرضعها الفَصيلُ
ابا البهلَيع وردةُ يبانُ اخلَشرجالن  

ولَيها القَعع بصنةُ الّيت يباخلَش امجالر  
  الطَّبطَابةُ اخلَشبةُ الّيت تنزى بِها الكُرةُ

  قُلَةُ اخلَشبةُ الّيت يلْعب بِها الصبيانُال
رِهغَي اٍء أواسِ بِنألس صاَّبا املَكَانُ فَيبِه طَدوةُ ييطَدامل  

ةضفخضِ املُنإِلَى األر ةعفتضِ املُراَألر ابرا تبِه رجة يرِيضةٌ عبشخ زوزالو  
  عترِضةُ علَى عنقَي الثَّورينِ املَقْرونينِ للْحراثَةالنري اخلَشبةُ املُ

  .أسمعت الزنبِيلَ: املسمعان اخلَشبتان تدخالَن يف عروتي الزنبِيلِ إذا أخرِج بِه التراب من البِئْرِ، يقال
  )عملَةيف القَصبات املُست(الفصل الرابع والثالثون 

  البزباز قَصبةٌ على فَمِ الكريِ ينفَخ بِها النار، وربما كَانت من حديد، عن أيب عمروٍ
ديبأيب ع نجِ ، عسلنةَ الثَوبِ لملَيها لُحع اجسلُ النعجةُ يبةُ القَصيعشالو  

  املَغازِلِ وسائرِ العيدان فتنحت علَيها، عنِ األصمعي الطَّرِيدةُ القَصبةُ توضع علَى
 ةاوةُ اِإلدبقَص وربناص(الصصر نم تما كَانبرو يددن حم تا كَانمبور(  



مـن  (لَه اليراع املُثَقَّب كَما قيلَ  بلْ هو القَصب ، فإذا أُرِيد بِه املزمار قيلَ: ويقَالُ(اليراع قَصبةٌ الزمرِ 
  ):الطويل

  حنِني كَترجاع اليراعِ املُثَقَّبِ
بِيرع رب غَيرعاي فمواَما الن.  

  )يف اهلَنة تجعلُ يف أنف البعريِ(الفصل اخلامس والثالثون 
اششخ بِ ، فَهِيشخ نم تإذا كَان  

  صفْرِ، فَهِي برةٌ وإذا كَانت من
  فإذا كَانت من شعرٍ، فَهِي خزامةٌ

  .فإذا كَانت من بقية حبل ، فَهِي عرانَ
  )يف تفْصيلِ أسماِء احلبالِ وأوصافها(الفصل السادس والثالثون 

  الشطَن احلَبلُ يستقَى بِه وتشد بِه اخلَيلُ
احلَب قهةُالوابانُ والدساِإلن ذُ بِهؤخفي وطَةى بأنشمرلُ ي  

بِه حجرتلُ يةُ احلَبجوحاُألر  
  الرشاُء حبلُ البِئْرِ وغَيرِها

  الدرك حبل يوثَّق يف طَرف احلَبلِ ليكُونَ هو الذي يلي املَاَء فَالَ يعفَن الرشاُء
 صقْباقِاملبالس دنلُ عاخلَي عليه فصلُ تاحلَب سقْووامل  

انريعالب يهنُ فقرلُ ينُ احلَبالقَر  
ديأيب ز نلِ ، عخإىل الن بِه دعصلُ ياحلَب الكَر  
هلفَت ةدش نم قُومي كَادي ريغلُ الصقَاطُ احلَبا مل  

  يجعلُ يف طَرفه حلْقَة ويقَلَّد البعري ثُم يثْنى علَى مخطمهاخلطَام احلَبلُ 
  العناج احلَبلُ األسفَلُ يف الدلْوِ



ردينحو بِه دعصلُ ياحلَب ببالس  
  .الطُّنب حبلُ اخلباء

  )يف احلبالِ املُختلفَة األجناسِ(الفصل السابع والثالثون 
)ةمنِ األئع(  

  اجلَرِير من أَدم
  الشرِيطُ من خوص

لُودن جيلُ ماجلَد  
انكَت نةُ مساملَر  
يفل نم داملَس  

يعمنِ األصرٍ عأيب نص نرِ، عجاِء الشحن لنُ مرالع.  
  )لفَةيف احلبالِ تشد بِها أشياُء مخت(الفصل الثامن والثالثون 

  العقَالُ احلَبلُ تشد بِه ركْبةُ البعريِ
  الوِثَاق احلَبلُ توثَق بِه الدابةُ وغَيرها

 قْوِهإىل ح ةابريِ والدعغُ البسر بِه دشالذي ي ارجـالَى  (اهلعت ـهيف قَول رِينكَلِّفي املُفَستم بعض معزو :
  )شدوهن باهلجارِ: أي} هن يف املَضاجِعِواهجرو{

  القياد تقَاد بِه الدابةً
  الطِّولُ احلَبلُ تشد بِه الدابةُ وميِسك صاحبه بِطَرفه ويرسلُ الدابةَ يف املَرعى

  الربق احلَبلُ تربق بِه البهمةُ
  تشد بِه قَوائم الشاة عند الذَّبحِ القماطُ احلَبلُ

يرصدالت هبذتجال يريِ كَيعطْنِ البلُ إىل بحالر بِه دشلُ تاحلَب احلَقَب  
   وطَنِهاالرفَاق احلَبلُ يشد بِه عضد الناقَة لئالَّ تسرِع وذَلك إذا خيف علَيها أنْ تنزِع إىل



هطسازِلُ البئْرِ يف ون بِه دلُ يشاحلَب ارعاجل  
  اخلناق احلَبلُ يخنق بِه اإلنسانُ

هرغَيو رياألس بِه فكتلُ ياحلَب افتالك  
كُونُ عي فَياقرإىل الع دشي لْو ثُمفَلِ الديف أَس دشلُ ياحلَب اجنالع  ذَاماَألو ـتقَطَعا وللوذَم فإذا انناً لَهو

اجنا العكَهسأم  
  .الكَرب احلَبلُ الذي يشد علَى عراقي الدلْوَِ

  )يناسبه يف الشد(الفصل التاسع والثالثون 
)ةمنِ األئع(  

  ربطَ الدابةَ
بِيطَ الصقَم  
رياألس فَدص  

 مزماًرا رِزهدإذا ش ابالثِّي  
  صر الناقَةَ إذا شد ضرعها

  أَجمع بِها إذا شد جميع أَخالفها
هلْفخ نم هيدي دفُالناً إذا ش فكَت  

  كسائيجحمظَ الغالم إذا شد يديه علَى ركْبتيه ثُم ضربه ، عن أيب عبيد عنِ ال
  خلَّ الكساَء إذا شده بِخالل

  عصب الكَبش إذا شد خصييه حتى يسقُطَا من غَيرِ أنْ ينزعهما
  .عصب الرجلُ إذا شد وسطَه من اجلُوعِ

  )يف تفْصيلِ أمساِء القُيود(الفصل األربعون 
 ،جِلْد من دطَلَقإذا كَانَ القَي وفَه  



  فإذا كَانَ من خشبٍ فَهو مقْطَرةٌ وفَلَق
مهأَدنِكْل و وفَه ،يددن حفإنْ كَانَ م  

  .فإنْ كَانَ من حبل أو قنبٍ ، فَهو رِبق وصفَد
  )يف تقِْسيمِ أوعية املائعات(الفصل الواحد واألربعون 

  السقَاُء والقربةُ للْماِء
  الزق والزكْرةُ للْخمرِ واخلَلِّ

  الوطْب واملحقَن للَبنِ
  العكَّةُ والنحي للسمنِ

تيلزل أَبسوامل يتاحلَم  
يثلِ ، ويف احلَدسلعل يعدالب) :رهوآخ لْوح لُهلِ أَوسيعِ العدةَ كَبامهإِنَّ ت :( ريغتا أي ال يا، كَمهواؤه

ريغتلَ ال يسأنَّ الع.  
  )يف ترتيبِ أوعية املَاِء الّيت يسافَر بِها(الفصل الثاين واألربعون 

  أصغرها رِكْوة
  ثُم مطْهرة
  )إذا كَانت من أَدمي واحد(ثُم إداوة 

  )نِ يضم أحدهما إىل اآلخرِإذا كَانتا من أَدميي(ثُم شعيب ومزادة 
  )إذا كَانت أَكْبر منها(ثُم سطيحة 

  ).إذا كَانت تحملُ علَى أإلبِلِ(ثُم راوِية 
  )يف ترتيبِ األقْداحِ(الفصل الثالث واألربعون 

)ةمنِ األئع(  
يلُغُ الربي ال يالَّذ ووه ،رما الغلُهاَو  



داحلَ الوجوِي الرري بالقَع ثُم  
  ثُم القَدح يروِي األثْنينِ والثَّالَثَةَ

  ثُم العس يعب فيه العدةُ
العس نر مأكْب ووه ،فْدالر ثُم  

فْدالر نم رأَكْب ووه ، نحالص ثُم  
الص نم روهو أكْب نبالت نِثُمح  

  املعلَق: وذَكر حمزة األصبهاين يف كتابِ املُوازنة بعد الصحنِ
  ثُم العلْبةُ
  قَالَ وهي تقَد من جنبِ البعريِ: ثُم اجلَنبةُ

  ثُم احلَوأَبةُ ، وهي أكْبرها
  ).األبيات وهذه الفُروق حكَاها األصمعي في كتابِ: قَالَ(

  )يف أجناسِ األقْداحِ وما يناسيها من أَواين الشربِ(الفصل الرابع واألربعون 
  القَدح من زجاج
  العس من خشبٍ

  ا لعلْبةُ من أدم
هبش فْرٍ أوص نةُ مارجِه الطِّر  

فزن خم كَنرا مل  
  .، عن بعضِ املُفَسرِين الصواع من فضة أو ذَهبٍ

  )يف ترتيبِ القصاعِ(الفصل اخلامس واألربعون 
)ةمنِ األئع(  

ةجكُركالس يةُ ، وهخلُها الفَيأو  



  ثُع الصحيفَةُ تشبِع الرجلَ
  ثُم املئْكَلَةُ تشبِع الرجلَينِ والثَّالثَةَ

شفَةُ تحالص ةَثُمسةَ واخلَمعباألر بع  
ةرشةَ إىل الععببِع السشةُ تعالقَص ثُم  

  ثُم اجلَفْنةُ ، وهي أكْبرها
  )وزعم بعضهم أنَّ الدسيعةَ أكْبرها(

بِ كُلُّها مرالع اعصقو ، فزخ نا مهةٌ ألنلَّدوا مهةُ فإنارضا الغبٍفأمشخ ن.  
  )يف الزِنبِيلَ(

)كِّيتنِ السي وابعمنِ األصع(  
  إِذَا كَانَ منسوجاً من اخلُوصِ قَبلَ أَنْ يسوى منه زِنبِيل ، فَهو سفيفَة

ا ذُكلَم رضي اللّه عنه ديثُ عمرح هنة، ومقَفْع وى، فَهرع لْ لَهعجومل ت يوفإذا س   ه ـدنع اجلـراد ر
  )لَيت عندنا منه قَفْعةً أو قَفْعتينِ: (فقالَ

  فإذا جعلَت لَه عروتان ، فَهو محصن ومكْتل
فْصح وفَه ،لُودج نفإذا كَانَ كَبرياً م.  

)ةيعرِ اَألويف سائ(  
  القمطْر وِعاُء الكُتبِ

  يابِالعيبةُ وِعاُء الثِّ
  املزود وِعاُء زاد املُسافرِ

  اخلُرج وِعاُء آالت املُسافرِ
  الكنف وِعاُء أدوات الصانِعِ

  الصفْن وِعاُء زاد الراعي وما يحتاج إليه ، عن أيب عمروٍ



  ا حلفْش وِعاُء املَغازِلِ
  )هي قُفَّةٌ يكُونُ فيها طيب املَرأَة: قالَ اللَّيثُ(القَشوةً وِعاُء آالت النفْساِء 

  العتيدةُ وعاُء الطِّيبِ
  الوِجاُء وِعاء يعملُ من جِران البعريِ تجعلُ فيه املَرأةُ غسلَتها، عنِ الفَراِء

  اجلُونةُ للْعطَّارِ
  .الصوانُ للْبزازِ

  )يف اجلُوالقِ(
  والَق الكَبِري غرارةاجلُ

كْمع ريغوالص  
رجخ جرو املُش  
  .و املُطَولُ كُرز

) همقَدا تبِم يقلاجلوالق[ي([  
  عرقُوةُ الدلْوِ

  شظَاظُ اجلُوالقِ
  عروةُ الكُوزِ

طوالَقَةُ السع.  
  يف األطعمة واألشربة وما يناسبها

  )لدعوات وغَيرِهايف تقِْسيمِ أطْعمة ا(
  طَعام الضيف القرى
  طَعام الدعوة املَأْدبةُ
  طَعام الزائرِ التحفَةُ



ديرنِ دنِ ابةُ، عيدخنالك الشاِإلم امطَع  
  طعام العرس الوليمة
ساخلُر ةطعام الوِالد  

  وعند حلْقِ شعرِ املولود العقيقةُ
اِءطَعنِ الفَرةُ، عيرذالع انتاخل ام  

ابِيرنِ األعنِ ابةُ ، عيمضم الواملَأْت امطَع  
  طَعام القَادم من سفَرٍ النقيعةُ

  طَعام البِناء الوكريةُ
  طَعام املُتعلِّلِ قبلَ الغذَاِء السلْفَةُ واللُّهنةً

  بلَ إدراك الغداِء العجالَةطَعام املُستعجِلِ قَ
  .طَعام الكَرامة القُفي والزلَّةُ

  )يف تفْصيلِ أطْعمة العربِ(
 يلَةلَى الفَعا، علْ كُلُّهبِ ، برالع ةمـرِ  . جلُّ أَطْعمنِ والتمنِ والسيقِ واللَّبقالد نم ةيفةُ الكَيقَارِبتم يوه

يلَةكوالب بِيكَةوالر ، ةريحوالص ، واللَّوِيقَة ، ةينخكالس  
دهر وغَـالِء  السخينةُ تتخذُ من الدقيقِ دونَ العصيدة يف الرقَة وفَوق احلَساِء وإِنما يأكُلُونها في شدة ال

  كَانت قُريش تعير بِها السعرِ وعجف املَالِ ، وهي الّيت
وهي أغْلَظُ من السخينة يبقي بِها صـاحب  (احلَرِيقةُ أنْ يذَر الدقيق علَى ماء أو لَبنٍ حليبِ فيحسى 

رهاَلد هضإذا ع هاليلَى عالِ عيالع(  
 ذَري لَى ثُمغي نةُ اللَّبريحالصيققالد هلَيع  

فضى بالرمحي ن ثُملَب هلَيع لَبحي يققةُ ديرذالع  
  )وهي الشحم املُذَاب(العكيسةُ لَبن تصب علَيه اإلهالَةُ 



  الفَرِيقَةُ حلْبة تضم إىل اللَبنِ والتمرِ وتقَدم إىل املَرِيض والنفَساِء
الرقلعطَ فَيلتخى يحت يققالد هلَيع ذَري لَى ثُمغي يباحلَل نةُ اللَّبيدغ  

  اآلصيةُ دقيق يعجن بِلَبنٍ وتمرٍ
  )كارتهى الرجلُ إذا اتخذَ ذَل: ويقَالُ(ا لرهيةُ بر يطْحن بين حجرينِ ويصب علَيه لَبن 

  الوليقَةُ طَعام يتخذُ من دقيقٍ وسمنٍ ولَبنٍ
  )وال آكُلُ إالَ ما لُوق لي: (اللَّوِيقةُ ما لُين من طَعام ، ويف حديث عبادةَ
نإالَ أَنَّ اَللَّوِيقَةَ اَلْي هنم نضاً املُلَيواَأللُوقَةُ أَي  

ذَابةٌ تمحةُ شاخلَزِير  بِه كلْبقيق فَيد عليه حطْري اء ثُمليها مع بيصاِء ثَالثٌ(وباالَط دنع يوه : زاخلُب
  )والسكَّر والسمن وشتانَ ما بينهما

ةينخالس ي رِقَّةف تسلَياٍء ومقيقٍ ود نو مسةُ حيغغالر  
ي امبِيكَةُ طَعا املَثَلُالرنهنٍ ، وممرٍ وسموت رب نذُ مخت) :كوا لهبثَانُ فارغَر(  

و إِنما سميت تلْبِينةً تشبيها باللَّبنِ لبياضـها  (التلْبِينةُ حساء يتخذُ من دقيقٍ أو نخالَة وجيعلُ فيه عسلٌ 
، وكَانَ إذا اشتكَى أحدهم يف منزِله مل تنزلِ البرمةُ حتى يأيتَ )عليكم بالتلْبِينة: (ويف احلَديث. ورِقَتها

نا ممهَألن هفَيطَر ذَانلَ هعما جوإن ، وتمأو ي هلَّتع نبِلَّ محىت ي اهنعمو ، هفَيطَر دلَى أحـر  عى أمهت
  ).تهالعليلِ يف علَّ

  )فيما يختص باخلَلْط من الطَّعامِ والشرابِ(
ديقَالَ أبو ز ، وِينِ األمع ، طلَطُ باَألقخي نميلَةُ السكاٍء أو : البلُّ بِميب وِيقِ ثُملَطُ بِالسخي قيقهي الد

 تينٍ أو بِزمالبِي. بِسطُ: و قَالَ الكاألق وه هجِنعأنْ ت رِيدت كباملَاِء كَأن كُلُهبونُ تاملَطْح  
كِّيتالس نقَالَ ابباملَاِء: و الَّنبي رموالت وِيقا السمه  

هرقَالَ غَيرِ: ومنِ والتمطُ بالسبِيثَةُ اَألقالع  
رقَالَ آخو :مط بالتلتخي طْبط الراَألق يابِسِهرِ الي  



  احلَيس اَألقطُ بالسمنِ والتمرِ
  املَجِيع التمر باللَّبنِ ، وهو حلْواُء رسولِ اللّه صلى اهللا عليه وسلم

يعمنِ األصى، عوبالن ريعأيضاً الش يوه ، يتنِ والزموالس طباَألق وِيقةُ السِسيسالب  
اخلَر ابنبِيبِالصلُ بالزد  

ابِيه نروٍ عمع نطَبِ ، عبالر دبالز رِيكالب  
  اخلَبِيطُ اللَّبن الرائب باللَّبنِ احلَليبِ

  )وهو أيضاً الطِّني املُختلطُ بالتبنِ أو بالقَت(اخلَليطُ السمن بالشحمِ 
  املَاعزِ النخيسةُ لَبن الضأْن بِلَبنِ

  .املُرِضةُ اللَّبن احلُلْو يخلَطُ باللَّبن احلامض
)يف اخلَلط هباسني(  

  الشوب واملَذْق خلْطُ اللَّبنِ باملَاِء
، ككَذَل قَالُ(والقَطْبي كذَل نةً، أي: ومبقَاط ماَء القَوضٍ: جعبِب مهضعب نيطلتخيعاً ممج(  

  الغلْثُ خلْطُ البر بالشعريِ
مام بالسلْطُ الطَّعخ بالقَش  

وهو أيضاً خلْطُ املاء احلَار بالبارِد ليعتدلَ ، وكَثرياً ما يجرِي علَى (اإلبسار خلْطُ البسرِ بالتمرِ ونبذُهما 
ةيبالفَارِس ةامالع ةألِْسن(  

  يش خلْطُ الصوف بالشعرِاملَ
أبِيه نروٍ عمع نلِ ، عباهلَز دلْطُ اجلخ ناملُج  

 نبِلَو نلْطُ لَولِ(املُقاناةُ خزرِ بالغعرِ أو الشببالو وفلْطُ الصضاً خأي يو ه.(  
  )يقَارِبه من جِهة ويباعده من أُخرى(

قرطَة اَألبلتخاب مرة وتارجقَة حروالب  



طَانلتخي نيطاٌء وم اللَّثَق  
  العرةُ البعر املُختلطُ بالترابِ

 دورِ األسعطُ بالشلخيت ضياألب رعضاً الشأي ووه فَرأص اتبن طُ بِهلتخي رضنبات أَخ يساخلَل) كوكَذَل
  ).شميطُ يف النبات والشعرِال

)ةيدصالِ العويلِ أحفْصيف ت(  
  إذا كَانت العصيدةُ ناعمةً فَهِي الوطيئَة

  فإن ثَخنت فَهِي النفيثَةُ
  فإذا زادت قَليالً فَهِي اللَّفيتةُ

  .فإذا تعقَّدت وتعلَّكَت فَهِي العصيدةُ
)وِييف تمِ املَشالِ اللَّحويلِ أحفْص(  

صرعم وفَه ،ةصريف الع يإذا ألْق  
ضرعم ورِ، فَهعلى اجلَم يفإذا أَلْق  
  فإذا غُيب يف اجلَمرِ، فَهو املَملًولُ

  فإذا شوِي على احلجارة املُحماة، فَهو حنِيذ
 ، هجضلْ نكَامتفإذا مل يبهضم وفَه  

  فإذا رد إىل التنورِ كَي يتم نضجه ، فَهو مشيط
وسسحم وفَه ،لَةجرِ بالعلَى اجلَمع وِيفإذا ش  

 اشرشر وفَه ،قْطُرورِ ينالت نم جرإ(فإذا خ همام قَدطَع فصقُولُ يف وي يمزاراخلُو تعمس   ـضعب ليـه
ابِهحاج: أصرجفَالُوذَج راش ، ورشاٍء راَءين بِشوج.(  

)كدمِ بالواللَّح ةالَجعيف م(  
  زيد إذا شويت حلماً فَكُلَّما وكَفَت إهالَته استوكَفْته علَى خبزٍ ثُم أَعدته فَهو االجتمالُ ، عن أيب



  ت مثْلَ ذَلك بالشحمة، فَهو االستيداف ، عنِ الفَراِءفإذا فَعلْ
رايبنِ األعنِ ابةُ، عغسغالس وماً، فَهسد الثَرِيد تعسفإذا أو  

  فإذا دلَكْت اخلُبز بالسمنِ ، فَهو التروِيلُ ، عنِ األصمعي
تجرخواست ظَامالع تخي فإذا طَبائسنِ الكع ، البطاالص وا ، فَهكَهدو.  

)املُخ افصيف أو(  
يروالر ارالر وى ، فَهسحأنْ ي نناً مكميقاً مقظْمِ ريف الع إذا كَانَ املُخ  

قالالد وفَه ،ةداحو قَّةبِد جرفإذا خ  
وفَه ، قَّاتإال بد جرخفإذا مل ي يدالقَص  

  .فإذا مل يخرج إال باخلاللِ ، فَهو املُكَاكَةُ
  )يف الطُّعومِ سوى األصولِ وهي احلَالوة واملَرارةُ واحلُموضة واملُلُوحةُ(

عشب وه ، فَههبيلَجِ وما اشلمِ اإلهكَطَع فوفة وحاررمة واهء كَريمِ الشإذا كَانَ يف طَع  
صفع وفْصِِ، فَهمِ العةٌ كَطَعاهوكَر ضقَبةٌ واعشب يهف تفإذا كَان  

  فَإذا مل تكُن لَه حالوةٌ محضة وال حموضة خالصة وال مرارة صادقَةٌ، فَهو تفة
  هو حامزفَإذا كَانت فيه حرافَةٌ وحرارة وحراوة كَطَعمِ الفُلْفًلِ ، فَ

يخلمو ِسيخم وم ، فَهطَع لَه كُنفَإذا مل ي.  
)ضةامياَء حيلِ أشفْصيف ت(  

ضاحلَام جِنيالع خالت  
ضاحلَام ناللَّب فالطَّخ  

هنةً موضمح دأش قْرالص  
ضاحلَام ابرطَةُ الشاخلَم  
، ضفَّاحِ احلَامي اجلُلُفْت التومنِ الررِ ابعيلٌ يف شخد جز: (وهومن الر:(  



على جلُفْت ضا عمكَأن  
  )يف ترتيبِ احلَامضِ( 

  خلٌّ حامض
  ثُم ثَقيف
  ثُم حاذق
  .ثُم باسل

  )يف اتباعات الطُّعومِ( 
  حلْو حامت

رقمم رم  
  حامض باسل
صلَف صفع  

  بشع مشع
اديف حرح  
لْح أُجاجم  

قاخذْب نع  
  حميم آنٌ
  .فَاتر مرت

 )هافصيلِ أوفْصتنِ والِ اللَّبيبِ حوتريف ت(  
  أولُ اللَّبنِ اللِّبأ

حاملُفْص يهلي يالذ ثُم  
  ثُم الصرِيف



رِيحالص وفَه هتغْور كتفإذا س  
 وفَه ثُرفإذا خبائالر  

القَارِص وانَ فَهذَى اللَسفإذا ح  
احلَازِر وفَه ، هتوضمح تدتفإذا اش  

رذَفمم وةً فَهياحاملَاُء نةً وناحي ناللَّب اروص قَطَعفإذا ان  
  فإذا خثُر جِداً وتكَبد فَهو عثَلط وعكَلطٌ وعجلطٌ

عب بلفإذا حرِيبالض وى فَهتش انألْب نض معلَى بع هض  
يضاملَخ ودةُ فَهبالز هنم ترِجخواست ضخفإذا م  

  فإذا صب احلَليب علَى احلَامضِ ، فَهو الرثيئَةُ واملُرِضة
ريغالو وفَه ، اةماملُح ةارجباحل نخفإذا س.  

  )صيلِ أسماِء اخلَمرِ وصفَاتهايف تفْ( 
فَاتص اهوا سم ع وأكثراماسم ج راخلَم  

ما القَوهلُ بِرِحيمشولُ الّيت تما لش  
  املَشمولَةُ الّيت أُبرِزت للشمالِ ، عن أيب الفتحِ املراغي

ع ، شا غيهف سر الّيت لَيةُ اخلَمفْوص يقحالريدبأيب ع ن  
  ا خلَندرِيس القَدميةُ منها، عنِ الفَراِء

 ، نِ الِسكّيتنِ ابا، عديدةُ منها الشيها(احلُمتدها وشرتوس ييقَالُ بلْ هو(  
  )عقر شارِبهاويقَالُ بلِ الّيت ت(العقَار اليت عاقَرت آلدنَّ زماناً أي الزمته ، عنِ األصمعي ، 

وأنكَر سائر األئمـة هـذَا   (ترعشه ، عنِ األصمعي ، : القَرقَف الّيت تقَرقف شارِبها إذا أدمنها ، أي
قَاقتاالش(  



ارِب قَطَّب لَها فَكأنهـا  ويقَالُ بلْ هي الّيت إذا اخذَها الش(اخلُرطُوم أولُ ما يخرج من الدنِّ إذا بزِلَ 
هطُومربِخ ذَترايب) أَخنِ األعنِ ابع ،  

بلْ هي الّيت يجِد : ويقَالُ(، ) بلْ هي الّيت يستطيب الشارِب رِحيها: ويقَالُ(الراح الّيت يرتاح شارِبها هلا 
  ):من الكامل: (ذه املعاين يف قوله وأحسنوقد مجع ابن الرومي ه(شارِبها روحاً، 

  واهللا ما أدرِي ألية علَّة يدعونها يف الراحِ باسمِ الراح
  ألرِحيها أم روحها تحت احلَشا أم الرتياحِ ندميها املرتاحِ

ح تكَنى سا حتكَانِهيف م تميالّيت أد يةُ هاماملُديعمنِ األصع ، قَتتعا وهكَتر  
  تذْهبِ بشهوة طَعامه ، عنِ الكسائي: القَهوةُ الّيت تقْهِي صاحبها، اي

  السالَف الّيت تحلَب عصريها من غَريِ عصرٍ باليد وال دوس بالرجلِ ، عنِ الصاحبِ
  خ حتى ذَهب ثُلُثَاه ، وبعض العربِ يجعلُه خمراً كَما يدلُّ عليه شعر عبيدالطِّالَُء الذي قَد طُب

يعمنِ األصع ،اُء إىل الكُلْفَةراحلَم تيالكُم  
  الصهباُء الّيت من العنبِ األبيضِ ، عنِ املراغي عنِ األصمعي

وتطْرح طُفاحته ويطَيب وخيَمر، عن أيب حنِيفَةَ . يطْبخ العصري بعض الطبخ  الباذق معرب ، و هو أن
ريونيالد.  

  ])اخلمر[يف تقسيم أجناسها (
  الصهباُء من العنبِ

  السكَر من التمرِ
  القنديد من القَند
  النبِيذ من الزبِيبِ

نم علِ البِتسالع  
ةالذُّر نم رزكَةُ واملكُرالس  



ارالن هسمرِ وال تسالب نم يحالفَض.  
  )يف ترتيبِ السكْرِ( 

  إذا شرِب اإلنسانُ ، فَهو نشوانُ
  فَإذا دب فيه الشراب ، فَهو ثُملٌ

وفَه ، احلَد وجِبالذي ي لَغِ احلَدانُ فَإذا بكْرس  
  فإذا زاد وامتَأل، فَهو سكَرانُ طَافح

يعمنِ األصع ، خلْتم وفَه ، الَكمتالَ يو كاسمتفإذا كَان ال ي  
وم تبا يانُ مكْروس انُ باتكْرفهو س ، هسانل قطَلنال يو رِهأم نئاً ميلُ شقعفإذا كَانَ ال ي  ، بِـتا ي

يائسنِ الكا عمالَهك.  
  )وما يتلُو األمطار من ذكْرِ املياه وأماكنِها(يف اآلثار العلوية 

)ياحيلَ الرفْصيف ت(  
  إذا وقَعت الريح بني الرحيينِ ، فَهِي النكْباُء
بِيراجل ا، فَهِيبوبِ والصبني اجلَن تقَعاُءفإذا و  

  فإذا هبت من جِهات مختلفَة، فَهِي املُتناوِحةُ
  فإذا كَانت لَينةً، فَهِي الريدانةُ

ِسيمالن ح ، فَهِيوور يفعفَس ضبِن اَءتفإذا ج  
  فإذا كَانَ لَها حنِني كَحنِنيِ اإلبِلِ ، فَهِي احلَنونُ

 ةدبش ِأَتدةُفإذا ابتجافالن فَهِي ،  
وجهيوالس فاصالع ةً، فَهِييددش تفإذا كَان  

  فإذا كَانت شديدةً وهلا زفْزفَة ، وهي الصوت ؛ فهي الزفْزافَةُ
وماهلَج فَهِي ، اميقلَع اخلى تحت تدفإذا اشت  



ديداً ورِيكاً شحانَ تاألغْص كَترفإذا حاعزعع والززعانُ والززععالز فَهِي ،ارجاالش تقَلَع  
  فإذا جاَءت باحلَصباِء ، فَهِي احلَاصبةُ

وجرالد لِ ، فَهِيمنِ يف الرسالَ كَالرى هلا ذَيرحىت ت تجرفإذا د  
وجؤالن ورِ، فَهِيةَ املُريددش تفَإذا كَان  

  نت سرِيعةً ، فَهِي املُجفلُ واجلافلَةُفإذا كَا
 ارصاإلع فَهِي ،ودمالسماِء كالع وحضِ ناألر نم تبضاً(فإذا هة اَيعبوا زيقَالُ لَهو(  

  فإذا هبت بالغبرة، فَهِي اهلَبوةُ
  فإذا حملت املُور وجرت الذَيلَ ، فَهِي اهلَوجاُء

  إذا كَانت بارِدةً ، فَهِي احلَرجف والصرصر والعرِيةُف
  فإذا كَانَ مع بردها ندى، فَهِي البليلُ

ومموالس وراحلَر ةً ، فَهِيارح تفإذا كَان  
فاهلَي نِ ، فَهِيملِ اليبمن ق تةً وأَتارح تفإذا كَان  

ارِدب تفإذا كَانفهي اخلَرِيق ، بالثَّو رِقخيدةً تدةً ش  
  فإذا ضعفَت وجرت فُويق اَألرضِ فَهِي املُسفِْسفَةُ
 يمقالع طَراً، فَهِيلْ ممحراً ومل تجش حلْقآنُ(فإذا مل تا القُربِه طَقن وقد.(  

  ])الرياح[فيما يذكر منها بلفظ اجلمع ( 
  واشك املُختلفَةُ أو الشديدةُالرياح احلَ

فيةُ يف الصالُ احلارمالش ارِحوالب  
  األعاصري الّيت تهِيج بالغبارِ
ارجاالش حلْقالّيت ت حاقاللَّو  

  املُعصرات الّيت تأيت باَألمطَارِ



ثيابِ والغحالّيت تأيت بالس اتراملُبش  
  .الّيت تسفي الترابالسوافي 

  )يف تفْصيلِ أوصاف السحابِ وأسمائها( 
  أولُ ما ينشأُ السحاب ، فَهو النشُء

حابالس واِء، فَهيف اهلَو بحسفإذا ان  
اممالغ وماء، فَهله الس تريغفإذا ت  
ضِ السرأ يف عشنماً يفإذا كَانَ غَيقْرالع وفَه ،يدعب نم هدعر عمست ولكن هرصبماِء فال ت  

ارِضالع وماَء، فَهفإذا أَطَلَّ أظلَّ الس  
اصرالع وق ، فَهربو دعفإذا كَانَ ذَا ر  

مض ، فهي النعها من بعضانِياً بدتاراً مغطَعاً صةُ قابحالس تةُفإذا كَانر  
عالقَز قةً ، فَهِيفَرتم تفإذا كَان  

  فإذا كَانت قطَعاً متراكمةً ، فهي الكرىف
 روهكَنقَلَع و الِ ، فَهِيباجل طَعا قهت كَأنةٌ(فإذا كَانهورا كَنهتداحو(  

 الطَّخارير قَّةً رِقاقاَ ، فهيدتسطعاً مفإذا كانت ق)احووررا طُخهتد(  
  فإذا كَانت حولَها قطَع من السحابِ ، فَهِي مكَلَلَةٌ

  فإذا كَانت سوداَء، فَهِي طَخياُء ومتطَخطخةٌ
  فإذا رأيتها وحِسبتها ماطرةً، فَهِي مخيلَة

  فَهِرفإذا غَلُظَ السحاب وركب بعضه بعضاً، فَهو املُكْ
اصشالن وِسطْ ، فَهبنومل ي فَعفإذا ارت  

دضٍ ، فهو القَرعب قفَو هبعض داِء وتلبميف أقْطَارِ الس قَطَعفإذا أن  
  فإذا ارتفَع وحملَ املَاَء وكَثُف وأطْبق ، فَهو العماُء والعمايةُ والطَّخاُء والطَّخاف والطَّهاُء



ماَء، فهو احلَبِيالس قطَبلَ أن يلِ قَباجلَب اضرتاع ضرتفإذا اع  
  فإذا عن ، فهو العنانُ

نجالد وفَه ، ضفإذا أظلَ األر  
يومماملُح وفَه ، اكَبروت دوفإذا اس  

بابالر ابِ ، فهوحونَ السد حابس لَّقعفإذا ت  
  سحاب فوق السحابِ ، فَهو الغفَارةُفإذا كانَ 

بدو اهلَيفَه ،يفَةبِ القَطدثْلَ هضِ ماألر نا منلَّى وددفإذا ت  
و القَنِيفريٍ، فَهاٍء كَثفإذا كَانَ ذَا م  
بِرينُ والصاملُز وفَه ،ضيفإذا كَانَ أب  
اهلَزِمي ووت ، فَهص هدعرفإذا كَانَ ل  

شاألج وفَه ، هدعر توص دفإذا اشت  
رادالص واء، فَهم يهف سارِداً ولَيفإذا كَانَ ب  

رِجبالز وفَه ، يحالر هرفسيفاَ تففإذا كَانَ خ  
بيالص وفَه ، يددش توفإذا كَانَ ذَا ص  

اماجلَه وفَه ، ماَءه اقرقَالُ( فإذا هوي :يهاَء في ال مالذ ولْ هب.(  
 )يفعيبِ املَطَرِ الضتريف ت(  

  أَخف املَطَرِ وأَضعفُه الطَّلُّ
هنى مذَاذُ أقوالر ثُم  
  ثُم البغش والدثُّ

  .ومثْلُه الرك والرهمةُ
  )يف ترتيبِ األمطَارِ( 



شلُ املَطَرِ رأو طَشو  
  ثُم طَلّ ورذَاذ

  )وهو قَطْر بين قَطْرينِ(ثُم نضح ونضخ 
  ثُم هطْل وتهتان
  .ثُم وابِلٌ وجود

  )يف ترتيبِ صوت الرعد علَى القياسِ والتقْرِيب( 
برقُولُ العاُء: تمالس تدعر  

  مت ودوتأرز: فإذا زاد صوتها قيلَ
  قَصفَت وقَعقَعت: فإذا زاد واشتد قيلَ
  .جلْجلَت وهدهدت: فإذا بلَغَ النهايةَ قيلَ

  )يف ترتيبِ البرقِ( 
 مسبتي هكَأَن قرالب قرإذا ب)هاضين بمِ ميالغ ادوس رِيكا يرِ مبِقَد كيلَ) وذلق :الالًانككَلَّ ان  

  )أوشم النبت إذا أبصرت أولَه: ومنه قيلَ(أَوشمت السماُء : فإذا بدا من السماِء برق يِسري قيلَ
  خفي يخفَى ، عن أيب عمروٍ، وخفَا يخفُو، عنِ الكسائي: فإذا برق برقاً ضعيفاً قيلَ

  لَمح وأومض: لَمع لَمعاً خفيفاً قيلَفإذا 
  انعق انعقَاقاً: فإذا تشقَق قيلَ

  تبوج: فإذا مَأل السماَء وتكَشف واضطَرب قيلَ
  ارتعج: فإذا كَثُر وتتابع قيلَ

يلَ لَهلَ قدع ثُم عواَطْم علَّب: فإذا لَمخ.  
  )السحابِ واملَطَرِ يف فعلِ( 

  حفَشت وحشكَت: إذا أتت السماُء باملَطَرِ الشديد قيلَ



  هطَلَت وهتنت: فإذا استمر مطَرها قيلَ
  همعت وهضبت: فإذا صبت املَاَء قيلَ

  انهلَّت واستهلَّت: فإذا ارتفَع صوت وقْعها قيلَ
  انسكَب وانبعق: سالَ املَطَر بِكَثْرة قيلَفإذا 

  اثْعنجر واثْعنجح: فإذا سالَ يركَب بعضه بعضاً قيلَ
  أَثْجم وأغْبطَ وأَدجن: فإذا دام أياماً ال يقلع قيلَ

  .أَنجم وأفْصم وأفْصى ، عنِ األصمعي: فإذا أقْلَع قيلَ
 )نةيف أمطَارِ األزم(  

اخلَرِيف هماِء فاستالِ الشيف إقْب و املَطَردبلُ ما يأو  
يمسالو يهلي ثُم  

بِيعالر ثُم  
فيالص ثُم  
يماحلَم ثُم  

  املَطَر اَألولُ هو الوسمي: عنِ أبنِ قُتيبةَ
يلالو يهلي يالذ ثُم  

  م الربِيعثُ
فيالص ثُم  
يماحلَم ثُم.  

 )هافصاِء املَطَرِ وأوميلِ أسفْصيف ت(  
  إِذَا أحيا اَألرض بعد موتها، فَهو احلَياُء

  فإذا جاَء عقيب املَحلِ او عند احلَاجة إليه ، فَهو الغيثُ



  دميةُفإذا دام مع سكون ، فَهو ال
  والضرب فَوق ذَلك قَليالً

قَهاهلَطْلُ فَوو  
  فإذا زاد فَهو اهلَتالنُ والتهتانُ

  فإذا كَانَ القَطْر صغاراً كَاَنه شذْر، فهو القطْقطُ
  فإذا كَانت مطْرةً ضعيفَةً، فَهِي الرهمةُ

  ي الغبيةُ واحلَشكَةُ واحلَفْشةُفإذا كَانت لَيست بالكَثرية، فَهِ
  فإذا كَانت ضعيفةً يِسريةً، فَهِي الذِّهاب واهلَميمةُ

قدالو واً ، فَهرمتسم فإذا كَانَ املَطَر  
  فإذا كَانَ ضخم القَطْرِ شديد الوقْعِ ، فَهو الوابِلُ

عاقالب وباملاِء، فَه قعبفإذا ت  
داجلَو ووِي كُلَّ شيٍء، فَهرفإذا كَانَ ي  

  فإذا كَانَ عاما فَهو اجلَدا
نيفهو الع ، عقْلاماً ال يأي امفإذا د  

نثَعو املُرالً، فَهائالً سسرتسفإذا كَانَ م  
قدالغ والقَطْرِ، فَه ريفإذا كَانَ كَث  

ورياً ، فَهفإذا كَانَ كَث اببوالع زالع  
  فإذا كانَ شديد الوقْعِ كَثري الصوبِ ، فَهو السحيفَةُ

  فإذا جرف ما مر بِه ، فَهو السحيتةُ
  فإذا قَشر وجه األرضِ ، فهو الساحيةُ

  )تحرص وجه األرضِ ألنها(فإذا أثَّرت يف األرضِ من شدة وقْعها، فَهِي احلَرِيصةُ 



  فإذا أصابت القطْعةَ من األرضِ وأخطَأت األخرى ، فَهِي النفْضةُ
  )والعهاد نحو منها(فإذا جاَءت املَطْرةُ لما يأيت بعدها، فَهِي الرصدةُ 

يلالو واملَطَرِ، فَه عدب فإذا أتى املَطَر  
عجفإذا ر عجالر وفَه ،ركَرتو  

  فإذا تتابع ، فَهو اليعلُولُ
آبِيبالش فَهِي ، اتفَعد اَء املَطَرفإذا ج.  

 )نِهاكأم نم الَنِهيوجِ املَاِء وسرقِْسيمِ خيف ت(  
حابِ سحالس نم  

عبوعِ نبنالي نم  
سجبرِ اناحلَج نم  

  نهرِ فَاضمن ال
كَفو قْفالس نم  

برس ةبرالق نم  
حشاَء راإلن نم  

كَبسنِ انيالع نم  
طَفريِ ناملَذَاك نم  

حِ ثَعاجلُر نم.  
  )يف تفْصيلِ كَمية املياه وكَيفيتها( 
زنال يو عقَطنماً الَ يائإِذا كَانَ املَاُء ددع ونٍ أو بِئرٍ، فَهييف ع ح  

كُر وفه ،راآلخ هانبج طَرِبضانِب مل يج هنم كفإذا كَان إذا حر  
  )وقَد نطَق بِه القُرآنُ(فإذا كَانَ كَثرياً عذْباً، فَهو غَدق 



رغَم ورِقاً، فَهغفَإذا كَانَ م  
  هو غَورفإذا كَانَ تحت اَألرض ، فَ
  فإذا كَانَ جارِياً، فَهو غَيلٌ

حيس وفَه ، وننجنأو م ةوروالبٍ أو ناعأو د ةيدال نم رِ آلةيي بِغقسرِ األرضِ يلَى ظَهفإذا كَانَ ع  
  )ير املاِء السنِمخ: (فإذا كَانَ ظاهراَ جارِياً على وجه األرضِ ، فَهو معني وسنِمِ ، ويف احلديث

  فإذا كَانَ جارِياً بين الشجرِ فَهو غَلَلٌ
بثَغوفَه ،ةقْرأو ن ةفْرقَعاً يف حنتسفإذا كَان م  

  فإذا أَنبِطَ من قَعرِ البِئْرِ، فَهو نبط
  فإذا غَادر السيلُ منه قطْعةً، فَهو غَدير

فإذا كَانَ إىل الكَعاحضحوق ، فهو ضالس افصنِ أو إىل أنيب  
  فإذا كَانَ قَرِيب القَعرِ، فَهو ضحل

  فإذا كَانَ قَليالً، فَهو ضهل
  فإذا كَانَ أقَلَّ من ذلك ، فهو وشل وثُمد

قَراح وشيٌء، فَه طُهالخصاً ال يالفإذا كَانَ خ  
  حتى كَاد يدفن ، فَهو سدم فإذا وقَعت فيه اَألقْمشةُ

  فإذا خاضته الدواب فَكَدرته ، فَهو طَرق
جِسس وراً ، فَهيغتفإذا كَانَ م  

  فإذا كَانَ منتناً غَري أنه شروب ، فَهو آجِن
نآس وفَه ، نِهتمن ن دأح هبرشفإذا كَانَ ال ي  

  )بتشديد السني وختفيفها وقد نطق به القرآن(بارداً منتناً، فَهو غَساق فإذا كَانَ 
  فإذا كَانَ حاراً، فَهو سخن



  فإذا كَانَ شديد احلَرارة، فَهو حميم
  فإذا كَانَ مسخناً ، فَهو موغَر

  فإذا كَان بين احلار والبارِد ، فَهو فَاتر
  نَ بارداً ، فَهو قارفإذا كَا

  ثُم خصر
  ثُم شنانٌ

  فإذا كَانَ جامداً ، فَهو قَارِس
  فإذا كَانَ سائالً ، فَهو سرِب
غَرِيض واً ، فهفإذا كَانَ طَرِي  
  فإذا كَانَ ملْحاً ، فَهو زعاق

  فإذا اشتدت ملُوحته ، فَهو حراق
ا ، فَهراعفإذا كَانَ مقُع و  

  فإذا اجتمعت فيه املُلُوحةُ واملَرارةُ، فَهو أُجاج
رِيبعلى ما فيه ، فهو ش ، اسالن هشربي وقد ةذُوبالع نيء مش يهفإذا كَانَ ف  
هبرشوقد ت ةوررالض دنإال ع اسالن هبشري وليس ةذُوبيف الع هونفإذا كَانَ د وبرش وفَه ، مائهالب  

اتفُر وذْباً ، فَهفإذا كَانَ ع  
قَاخن وفَه ، هتذُوبع تادفإذا ز  

  فإذا كان زاكياً في املَاشية ، فَهو نمري
  فإذا كَانَ سهالً سائغاً متسلْسالً يف احلَلْقِ من طيبِه ، فَهو سلْسل وسلْسالٌ

  كَانَ يمس الغلَّةَ فَيشفيها، فَهو مسوسفإذا 
  فإذا جمع الصفَاَء والعذُوبةَ والبرد، فَهو زاللٌ



  فإذا كَثُر علَيه الناس حتى نزحوه بِشفَاههم ، فَهو مشفُوه
  ثُم مثُمود

  ثُم مضفُوف
  ثُم مكُولٌ

وممجم ثُم  
م يباينثُمروٍ الشمأيب ع نذَا عو ه ، قُوضن.  

  )يف تفْصيلِ مجامعِ املَاِء ومستنقَعاتها( 
يساحل وابِ ، فَهراملاِء يف الت قَعنتسإذا كَانَ م  

  فإذا كَانَ يف الطِّنيِ ، فَهو الوقيعةُ
جراحلَش ولِ ، فَهمفإذا كَانَ يف الر  

  كَانَ يف احلَجرِ، فهو القَلْت والوقْب فإذا
بفإذا كَانَ يف احلصى ، فهو الثَّغ  
  فإذا كَانَ يف اجلَبلِ ، فَهو الردهةُ

  .فإذا كَانَ بين جبلَينِ ، فَهو املَفْصلُ
  )يف ترتيبِ األنهارِ( 

ارِ الفَلَجهاألن رغأَص  
م رلُ أَكْبواجلَد قليالًثُم هن  

رِيالس ثُم  
فَراجلَع ثُم  
بِيعالر ثُم  
عالطِّب ثُم  



يجاخلَل ثُم.  
  )يف تفْصيلِ أسماِء اآلبارِ وأوصافها( 

  القَليب البِئْر العاديةُ ال يعلم لَها صاحب والَ حافر
طْوالبِئر اليت مل ت اجلُب  

  ئْر الّيت فيها ماٌء قلَّ أوكَثُرالركيةُ البِ
  الظَّنونُ البِئْر الّيت ال يدرى أفيها ماء أم ال

  العيلَم البِئْر الكَثريةُ املَاِء
مزالقَلَي كوكَذَل  

  الرس البِئْر الكَبِريةُ
  الضهولُ البِئْر الّيت بخرج ماؤها قليالً قليالً

  ليلَةُ املاِءاملَكُولُ القَ
  اجلُد اجلَيدةُ املَوضعِ من الكَإل

ةكَرنِ على البيدا باليدها منقَى متسالّيت ي وحاملَت  
دا باليهنقَى متسالّيت ي وعزالن  
ةارجةُ باحلفُوراملَح اخلَِسيف  

  باخلَشبِ املَعروشةُ الّيت بعضها باحلجارة وبعضها
ةخبةُ يف السفُورةُ املَحمجاجلُم  

  .املُغواةُ املَحفُورةُ للسباعِ
  )يف ذكْرِ األحوالِ عند حفْرِ اآلبارِ( 

  أكْدى: إذا حفَر الرجلُ البِئْر فَبلَغَ الكُديةَ قيلَ
  جبلَ: قيلَ: فإذا انتهى إىل جبل



لَغَ الريلَفإذا بلَ قم :بهأس  
  أسبخ: فإذا انتهى إىل سبخة قيلَ

  .أثْلَج: فإذا بلَغَ الطِّني قيلَ
  )يف احلياضِ( 

  املقْراةُ يجمع فيه املَاُء
هنم برشتاًء لميأل مو لَةخالن تحفَر تحي ضةُ احلَوبرالش  

م بقْري ضاحلَو حضلْوِالنالد نم يهاغُ فكُونَ اإلفْرى يتالبِئْرِ ح ن  
ريغالص ضاحلَو وزماجلُر  

ض الكَبِريةُ احلَواجلَابِي  
هتعنيف ص قتأنالذي مل ي ضاحلَو ثُورعالد.  

 )هيلفْصلِ وتييبِ الستريف ت(  
  إذا أتى السيلُ ، فَهو أُيتٌّ

  )بالراِء(جاَء يمأل الوادي ، فَهو راعب فإذا 
  )بالزايِ(فإذا جاَء يتدافَع ، فَهو زاعب 

  جاَءنا السيلُ درءاً: فإذا جاَء من مكَان الَ يعلَم بِه قيلَ
بلعجوم بلَعزم وريِ، فَهشِ الكَثاَء بالقَمفإذا ج  

ى بالزميلَفإذا روالقَذَرِ ق دثُو: بغغَثَا ي  
  جفَأ يجفأُ: فإذا رمى باجلُفَاِء قيلَ

  .فإذا كَانَ كَثري املاِء ذَاهباً بكلِّ شيٍء، فهو جحاف وجراف
  )وما يتصل بِها وينضاف إليها(يف األرضني والرمال واجلبال واألماكن 



 )ني وصضماِء األريلِ أسفْصيف ت    ولَةـهوالس ةـالَبوالص لـظوالغ دعاِء والبوتاعِ واالسسا يف االتهفَات
  )واحلُزونة واالرتفَاعِ واالنخفَاضِ وغَيرِها مع ترتيبِ أكْثَرِها

احروالب ازراُء والبر، فهي الفَضمر أو خجا شلَلْهختولَم ي ضاألر تعسإذا ات  
  ثُم الصحراُء

  ثُم العراُء
  ثُم الرهاُء واجلَهراُء

دواجلَد تاخلَب اعِ ، فَهِيساالت عةً موِيتسم تفإذا كَان  
حدروالص حصحالص ثُم  

قَروالقَر القَاع ثُم  
ففْصالقَرِق والص ثُم  

  ساعِ بعيدةَ اَألكْناف واألطْراف ، فَهو السهب واخلَرقفإذا كَانت مع االستواِء واالت
واملَلَق لَقموالس بسبالس ثُم  

همالفَالةُ واملَه يها، فَهِياَء فال م دعاِء والبوتساعِ واالساالت عم تفإذا كَان  
  ثُم التنوفَة والفَيفَاُء

  الصرماُءثُم النفْنف و
  فإذا كَانت مع هذه الصفَات ال يهتدى فيها للطَّرِيقِ ، فَهِي اليهماُء والغطْشاُء

  فإذا كَانت تضلُّ سالكَها، فَهِي املُضلَّةُ واملُتيهة
  فإذا ملْ تكُن هلا أَعالم و معاملُ ، فَهِي املَجهلُ واهلَوجلُ

  ن ا أثر، فَهِي الغفْلُفإذا مل يكُ
يالْق اَء ، فَهِيقَفْر تفإذا كَان  

  )واملَفَازةُ كناية عنها(فإذا كَانت تبِيد سالكَها، فَهِي البيداُء 



نء ميفيها ش كُنفإذا ملْ ي  
يعواملَل تاملَر فَهِي ، تبالن  

ء، فَهِييا شيهف كُني فإذا لَم لْقَعوالب وترباةُ والسرواملَر  
وباجلَب ةً، فَهِيلْبيظَةً صغَل ضاَألر تفإذا كَان  

اجلَلَد ثُم  
اززالع ثُم  

  ثُم الصيداُء
دجاجلَد ثُم  

قرقَةُ واَألبرالب ل ، فَهِيمرو ةارجح يظَةً ذَاتغَل تفإذا كَان  
ةُفإذا كَانبصاةُ واملُحصى ، فهي املَحصح ذَات ت  

  فإذا كَانت كَثريةَ احلَصباِء، فَهِي اَألمعز واملَعزاُء
  فإذا اشتملَت عليها كُلِّها حجارة سود، فَهِي احلَرةُ والالَّبةُ

  يزفإذا كَانت ذَات حجارة كَأنها السكاكني ، فَهِي احلَزِ
  فإذا كَانت اَألرض مطْمئنةً، فَهِي اجلَوف والغائطُ

ملُ واهلَضاهلَج ثُم  
 شزوالن دجالن ةً، فَهِيعفترم تها(فإذا كَاننيِ وفتحنيِ الشكبتس(  

دموالص ناملَت لَظَ ، فَهِيةَ والغالبوالص فَاعتاالر تعمفإذا ج  
ثُم فَدوالفَد ددوالقَر القُف  

فَاعالي ساع ، فَهِيات عا مهفَاعتفإذا كَانَ ار  
وأطْولُ وأعـرض  (فإذا كَانَ طُولُها يف السماِء مثْلَ البيت وعرض ظَهرِها نحو عشرِ أذْرع ، فَهو التلُّ 

  )منها الربوةُ والرابِيةُ



ةُ ثُماألكْم  
  )وهي الّيت ال يعلوها املَاُء(ثُم الزبيةُ 

كاؤجه نأن ظُنةُ، وهي املكانُ الذي توجالن ثُم  
  ثُم الصمانُ وهي األرض الغليظَةُ دونَ اجلَبلِ

  ي اخلَيففإذا ارتفَعت عن موضعِ السيلِ واحنَدرت عن غلَظ اجلبلِ ، فَهِ
  فإذا كَانت األرض لَينةً سهلَةً من غيرِ رمل ، فَهِي الرقاق والبرثُ

  ثُم املَيثَاُء والدمثَةُ
  فإذا كَانت طَيبةَ التربة كَرِميةَ املَنبِت بعيدةً عنِ اَألحساِء والنزوزِ فهي العذَاةُ

  للنبت واخليرِ، فهي األرِيضةُ فإذا كَانت مخيلةً
احوروالق القَراح ا، فَهِيطُ بِهلتخَء ييال شيها وف رجةً ال شرظَاه تفإذا كَان  

  فإذا كَانت مهيأةً للزراعة، فهي احلَقْلُ واملَشارةُ والدبرةُ
  اجلُرز ، وقد نطَق بِه القُرانفإذا مل يصبها املَطَر، فَهِي الفلُّ و

  فإذا كَانت غَير ممطُورة وهي بني أرضينِ ممطُورتينِ فَهِي اخلَطيطَةُ
  فإذا كَانت ذَات ندى ووخامة، فَهِي الغمقَةُ

  فإذا كَانت ذَات سباخ ، فَهِي السبخة
اٍء فَهِيبو ذَات تثَالِ  فإذا كَانبِئةُ ، على مَبِيئَة والوالو)يلَة(و ) فَعلةفَع(  

  فإذا كاَنت كَثريةَ الشجرِ، فهي الشجِرةُ والشجراُء
  فإذا كَانت ذَات حيات ، فهي املُحواة

  .فإذا كَانت ذَات سباع أو ذئابٍ ، فَهِي املَسبعةُ واملَذْأبةُ
  )ما ارتفَع من األرضِ إىل أنْ يبلُغَ اجلُبيلَ ثُم ترتيبه إىل أنْ يبلُغَ اجلَبلَ العظيم الطّوِيلَ يف ترتيبِ( 

  أصغر ما ارتفَع من األرضِ النبكَةُ



  ثُم الرابِيةُ أعلَى منها
  ثُم األكَمةُ
  ثُم الزبيةُ

  ثُم النجوةُ
 ثُميعالر  

القُف ثُم  
  )وهي اجلَبلُ املُنبِسطُ علَى األرضِ(ثُم اهلَضبةُ 
  )وهو اجلَبلُ الصغري(ثُم القَرنُ 
 كالد يلُ(ثُملُ الذَّلوهو اجلَب(  

 لَعالض بالطَوِيلِ(ثُم لُ ليسيوهو اجلُب(  
 يقالن الطَوِيلُ(ثُم وهو(  

  ودثُم الطَّ
خاموالش خاذالب ثُم  

قاهالش ثُم  
رخماملُش ثُم  

بشواَألخ داَألقْو ثُم  
مهاَألي ثُم  

 بالقَه الطُّولِ(ثُم عم يمظالع ووه(  
اماخلُش ثُم.  

  )يف أبعاضِ اجلَبلِ مع تفْصيلها( 
 يضلِ احلَضلُ اجلَبلِوهو ال(أوأَصلِ اجلَب دنضِ عاَألر نم ارقَر(  



 فْحالس ثُم)لُهوهو ذَي(  
 دنالس ثُم)هليف أص فَعتاملُر ووه(  
 يحالك ثُم)هضروهو ع(  

بِه ا أطَافم وهو ، ناحلُض ثُم  
  ثُم الريد ، وهو ناحيته املُشرِفَةُ علَى اهلَواِء

هظَمومع ةُ، وهي غلَظُهرعرالع ثُم  
 داحلَي ة(ثُماحنوهو ج(  
 نعالر ثُم)فُهوهو أَن(  

  ).وهي رأْسه(ثُم الشعفَةُ 
 )هفَاتصابِ وراِء التميلِ أسفْصيف ت(  

  الصعيد تراب وجه األرضِ
ابراُء التقْعغَاُء والدوة البذَرِير هي كَأَنالذ يققالر وخالر  

  الثَرى التراب الندي ، وهو كلُّ ترابِ ال يصري طيناً الَزِباً إذا بلَ
يحالر بِه ورمي تالذ ابرالت املُور  

  سِ وجلُودهم وثيابِهِم يلْتزِق لُزوقاً، عنِ ابنِ شميلاهلَباُء التراب الذَي تطَيره الريح فَتراه علَى وجوه النا
يائسنِ الكع ، فَعتوار اهلَابِي الذيَ دق  

  السافياُء التراب الذي يذْهب يف اَألرضِ مع الريحِ
  النبيثَةُ التراب الذي يخرج من البِئْرِ عند حفْرِها

الرهعمجيو رِهحج نم وعبرالي هرِجخي يالذ ابراُء التمطَاُء والداه  
  اجلُرثُومةُ التراب الذي تجمعه النملُ عند قَريتها

فِّي اآلثَارعي يالذ ابرفَاء التالع  



فَرالع ككَذَلو  
  بالرملِالرغَام التراب املُختلطُ 

اتبالن بِه دمسي يالذ ابرالت ادمالس  
  ).بالفَتحِ(فإذا كَانَ مع السرقنيِ فَهو الدمالُ 
 )هافصارِ وأوباِء الغميلِ أسفْصيف ت(  

  لِالنقْع والعكُوب الغبار الذي يثُور من حوافرِ اخلَيلِ وأخفَاف اإلبِ
ِيحالر هريثي تالذ اربةُ الغاججالع  

  الرهج والقَسطَلُ غُبار احلَربِ
كَةراملَع ةُ غُبارعضاخلَي  

  العثْير غبار اَألقْدامِ
هنم قَطَّعا تم املَنِني.  

 )هافصاِء الطِّنيِ وأوميلِ أسفْصيف ت(  
  فَهو الصلْصالُإذا كَانَ حرا يابِساً، 

ارالفَخ ووخاً، فَهطْبفَإذا كَانَ م  
الالَّزِب وقاً، فَهكاً الصلفإذا كَانَ ع  
  )وقَد نطَق بِهذه األسماِء األربعة القُرانُ(فإذا غَيره املَاُء وأَفْسده ، فَهو احلَمأُ 

، يضرب لألمرِ الفاسـد  ) ثَأْطَة مدت بِماٍء: (والثُّرمطَةُ والطَّثْرةُ ، ويف املَثَلِ فإذا كَانَ رطْباً، فَهو الثَّأْطَةُ
  يزداد فساداً

  فإذا كَانَ رقيقاً ، فَهو الرداغُ
  فإذا كَانَ ترتطم فيه الدواب ، فَهو الوحلُ

  وأَشد منه الردغَةُ والرزغَةُ



دأَشطَةُ  ورا الومهنا (ميهف قَعي ةدكُلِّ شثَالً لم تارص ا ثُمهنلُّصِ مخلَى التع رقْدفَالَ ت منفيها الغ تقع
  )اإلنسانُ

  فإذا كَانَ حرا طَيباً علكاً وفيه خضرة، فهي الغضراُء
ونِ ، فَهبطاً بالتلتخفإذا كَانَ م اعيالس  

  .فإذا جعلَ بني اللَّبِنِ ، فَهو املالَطُ
  )يف تفْصيلِ أسماِء الطُّرقِ وأوصافها( 
 حالواض الطَّرِيق دجوالن ادصرما القرآن(أمل وقد نطق (واللَّقَم ، جهةُ ، واملَنراطُ ، واجلَادالص كوكَذَل  

  رِيقِ ومعظَمهواملَحجةُ وسطُ الطَّ
  الالحب الطَّرِيق املُوطَّأ
عاسالو الطَّرِيق عياملَه  

ارِداملَو يهف رِدي يالذ الطَّرِيق مهالو  
ظَماَألع الطرِيق ارِعالش  

  النقْب والشعب الطَّرِيق يف اجلَبلِ
  اخلَلُّ الطَرِيق يف الرملِ

  )عائد املَرِيضِ على مخارِف اجلَنة حتى يرجِع: (رِيق يف األشجارِ ، ومنه احلديثاملَخرف الطَّ
هو الواضح كَطَرِيقِ النملِ واحلَية وحمرِ الوحشِ : النيسب الطَّرِيق املُستقيم ، عن أيب عمرٍ، وقَالَ اللَّيثُ

  ):من الرجز(، وأنشد 
  ترى الناس إليه نيسبا من صادرٍ ووارد أيدي سبا غَيثاً

  )يف تفْصلِ أسماِء حفَرٍ مختلفَة األمكنة واملَقَاديرِ( 
  إذا كَانت احلُفْرةُ يف األرضِ ، فَهِي هوةٌ

  فإذا كَانت يف الصخرِ فهي نقْرة



  ، عن ثَعلَبِ عنِ ابنِ األعرايب)بالثَّاِء والباِء(، فَهِي ثبجارة  فإذا حفَرها ماُء املزرابِ
َثنِ اللَّياةُ ، عدرامل زِ، فَهِيانُ فيها باجلَويبي الصرمي تفإذا كَان  

  فإذا كَانت للنارِ، فَهِي إرةٌ
  قُترةفإذا كَانت لكًمون الصائد فيها، فهِي ناموس ، و
وصمقَر فيها ، فهِي ابِيرفاِء األعدتالس تفإذا كَان  

  فإذا كَانت يف الثَّرِيد ، فَهِي أُنقُوعة
  فإذا كَانت يف ظَهرِ النواة، فَهِي نقري

  فإذا كَانت يف نحرِ اِإلنسان ، فَهِيُ ثغرةٌ
 ، هامهفَلِ إبيف أس تفإذا كَانقَلْت فَهِي  

ثنِ اللَّية، عثْرِمخ ليا، فَهِيالع فَةالش طسيف و فاَألن تحت تفإذا كَان  
فإذا كَانت عند شدقِ الغالمِ املَليحِ ، وأكْثَر ما يحفرها الضحك ، فَهِي الغينةُ، عن ثَعلبِ عـنِ ابـن   

  األعرايب
: قَنِه ، فهي النونةُ ، ويف حديث عثُمانَ رضي اهللا عنه أَنه نظَر إىل صبِي مليح فَقَـالَ فإذا كَانت يف ذَ

)هتوا نونمسأي)د ، :نيالع هيبصئَال تا لوهدوس.  
  )يف تفْصيلَ الرمالَ( 

  العداب ما استرق من الرملِ
دتلُ ما اساحلَبهنم ق  

هنم ردحما ان باللَّب  
هنم جوا اعم قْفاحل  

هنم اردتا اسم صعالد  
هنم قَّدعا تم دقالع  



هنم اكَبرتو اكمرقَلُ ما تقَنالع  
هنلُ مصتيو عقَطنلَ يعا جقْطُ مالس  

أَنَّ ما اطْمم ورهيالتهن  
هنوغَلُظَ م قَطَعا انيقَةُ مقالش  

ُهنالَ مهوان بدودا احقا موالن يبالكَث  
هنئاً ميش بِتنا ال يم راقالع  
هنم هرجش ا كَثُرلَةُ ممداهل  

هنلَ والنَ مها سم سعاألو  
بالذ سولَي هنا النَ مم غَامالردالي نِسيلُ مي ي  

هنم لينِهل دالي نِسيلُ مأي ي الَكمتا ال يم اماهلَي  
هنضِ مباألر دبا الْتم اككْدالد  

يهر فيلَى السع ريعالب رقْدى ال يتح هنم قَّدعا تم انِكالع.  
  1)يف ترتيبِ كَمية الرمالِ( 

قَلُالرقَنالع قَالُ لَهي ريلُ الكَثم  
  فإذا نقَص، فَهو كَثيب

  فإذا نقَص عنه ، فَهو عوكَل
  فإذا نقَص عنه ، فَهو سقْط

  فإذا نقَص عنه ، فَهو عداب
  فإذا نقَص عنه ، فَهو لَبب
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  2)من باب الرمال(
تجلَةُ ممالر تكَلَةُفإذا كَانوالع عةً ، فَهِىم  

يبالكَث فَهِي ، طَالَتو طَتسبفإذا ان  
باللَّب ويق ، فَهقشيء ر هنم يقبياحِ وعٍ بالرضوعٍ إىل مضمن مو يبقَلَ الكَثتفإذا ان  

ابدالع وفَه ، هنم قَصفإذا ن.  
)خاسِ ملنل ةنكيلِ أمفْصيف تفَةلت(  

  احلواُء مكَانُ احلَي احلاللِ
  احللَّةُ واملَحلَةُ مكَانُ احلُلُولِ

افَةكَانُ املَخم رالثَّغ  
  املوسم مكَانً سوقِ احلَجِيجِ
  املَدرس مكَانُ درسِ الكُتبِ

  املَحفل مكَانُ اجتماعِ الرجالِ
اعِ النمكَانُ اجتم ماِءاملَأْتس  

  النادي والندوةُ مكَانُ اجتماع الناسِ للحديث والسمرِ
  بلْ مكَانُ حشد ا لناسِ لُألمورِ العظَام: املَصطَبةُ مكَانُ اجتماعِ الغرباِء ، ويقَالُُ
وتياسِ يف البارِ النقْرتمكَانُ اس سلاملَج  

  يت املُسافرِيناخلَانُ مكَانُ مبِ
  احلًانوت مكَانُ الشراء والبيعِ

  احلَانةُ مكَانُ التسوقِ يف اخلَمرِ
ارِيننازِلِ اخلَمي مبِ فركَانُ الشم املَاخور  
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ضرعت أي ابوالد يهف رواملَكَانُ الذي تش اروشامل  
  املَلَصةُ مكَانُ اللُّصوصِ

  عسكَر مكَان العسكَرِاملُ
  املَعركَةً مكَانُ القتال

يددل الشكَانُ القتةُ مماملَلْح  
قَادكَانُ الرم قَداملَر  

دائكَانُ الصم وسامالن  
بانديكَانُ الدم قَباملَر  
  القُوس مكَانُ الراهبِ

  املَربع مكَانً احلَي يف الربِيعِ
ادياجل ابالثِّي يهف جسني تاملَكَانُ الذ ازالطِّر.  

  )يف تفْصيلِ أمكنة ضروبٍ من احلَيوان( 
  وطَن الناسِ
  مراح اإلبِلِ

ابولُ الدطَباص  
  زرب الغنمِ

داالس رِينع  
  وِجار الذَئْبِ والضبعِ
  مكْو األرنبِ والثّعلَبِ

  كناس الوحشِ
ةامعالن يحأد  



  أَفْحوص القَطَا
  عش الطَّيرِ
  قَريةُ النملِ

  نافقَاُء اليربوعِ
  كُور الزنابِريِ
  خليةُ النحل

ةواحلَي بالض رحج.  
  )يف تقِْسيمِ أماكنِ الطُّيورِ( 

جلَى شر عكَانُ الطَّيإذا كَانَ مكْرو ورِ فَه  
كْنو وارٍ، فَهل أو جدبفإذا كَانَ يف ج  

شع وفَه ، نفإذا كَانَ يف ك  
وصأفْح وضِ ، فَهاألر هجلَى وفإذا كَانَ ع  

  واألدحي للنعام خاصةً ومحضن احلَمامة الذي تحضن فيه علَى بيضها
  .الذي يقَع عليه البازِي امليقَعةُ املَكَانُ

  )يناسب ما تقدمه يف تفْصيلِ بيوت العربِ( 
وفص ناء مبخ  

  بِجاد من وبرٍ
  فُسطَاط من شعرٍ

فسمن كُر قادرس  
ةابِسي من جلُود عقَش  

  طراف من أَدم



  حظرية من شذَبٍ
  خيمة من شجرٍ

رٍأقنجن حة م  
  قُبة من لَبِنٍ

  .سترة من مدرٍ
 )ةنِييلِ األبفْصيف ت(  

  إذا كَانَ البِناُء مسطَّحاً، فَهو أطُم وأَجم
  ، فَهو محرد)كُوخ وخربشت: وهو الذي يقَالُ لَه(فإذا كَانَ مسنماً 

 وعاً، فَهفترياً مالفإذا كَانَ عحرص  
  فإذا كَانَ مربعاً، فَهو كَعبة

  فإذا كَانَ مطَوالً، فَهو مشيد
 يدوالً بِشمعفإذا كَانَ م)الطب أو جِص نطُ ماحلَائ بِه تيٍء طُليو هو كُلُّ ش (يدشم وفَه  

وا طَريق ، فَهمهتحنِ تطَيائيفَةً بني حقاطُ فإذا كَانَ سابالس.  
 )داتيف املتعب(  

نيملسلمل جِداملَس  
ودهةُ لليالكَنِيس  
  البِيعةُ للنصارى

انبهةُ للرعموالص  
  .بيت النارِ للمجوسِ

  يف احلجارة



)لَى تع باحالص ركَسو ةنازابِ املُوتهاين يف كبا األصأمساَءه عمج ـلَ   قَدـلَ أوائعتراً، وجفَيا دهيفأل
وقَد أخرجت منها ومن . الكَلمات علَى توايل حروف اهلجاِء إِال ما لَم يوجد منها يف أَوائل األسماِء 

هماس زاللّه ع بإذْن قَهيلَ حفْصالت تفّيواب وتلكل هتلَحصتا اسا مرهغَي.(  
 )فَةلتخال موال وأحملُ يف أعمعتستا واهرجرِي مجأو ت وآالَت اتذ أد وخالّيت تت ةارجيف احل(  

اكَلَها شمو كسامل بِه قحيسو ههبوما اش زاجلَو بِه ركْسي قَد راحلَج رهالف  
ي رِيضالع رةُ احلَجاليالصعليه الطِّيب قحس  

 اسطَنوالقُس اكاملَد كةٌ(وكَذَلوميا رهوأظُن(  
رِيهنِ األزب ، عةُ الذَّهارجح بِه قدي رةُ احلَجنحسامل  

  النشفَةُ احلَجر الذي تدلَك بِه األقْدام يف احلَمام
تل فَعري يالذ رةُ احلَجبِيعالرةوالقُو ةدالش ةرِبج  

ددحي أي ،يداحلًد هلَيع نسي يالذ راحلَج ناملس  
  وكَذَلك الصلَّبِي ، عن أيب عمروٍ

  امللْطَاس احلَجر الذي يدق بِه يف املهراسِ
لَمعيف البِئْرِ لي ى بِهمري يالذ راحلَج اسدررِها املغَو ارقْدم لَمعي الَ، أو اٌء أما ميهأف  

 دشابِ ، وأنرأيب ت نا، عهونيع حيفْتاَءها وم بطِّيى يف البِئرِ لُيمري يالذ راحلَج اسجرمن الرجز(امل:(  
  وِيإذا رأوا كَرِيهةً يرمونَ يب رميك باملرجاسِ يف قَعرِ الطَّ

يا رسولَ اهللا : إِنّ عدي بن حاتم قَالَ: (الظُّرر احلَجر املُحدد الذي يقُوم مقَام السكنيِ ، ومنه احلديث
  )امرِ الدم مبا شئْت: إِنا ال نجِد ما نذَكِّي بِه إِالَّ الظِّرار وشقَةَ العصا، فقال

ي رةُ احلَجراجلَمكاسارِ املَنيف جِم ى بِهمري أو ر بِهمجتس  
  املَقْلَةُ احلَجر يتقَاسم بِه املَاُء

قالد رجح اضضرامل  



  النبلَةُ حجر االستنجاِء
  البلْطَةُ احلَجر الذي تبلَّطُ بِه الدار أي تفْرش ، واجلمع البالَطُ

  احلَجر يجعلُ حولَ احلَوضِ لئَالَّ يِسيلَ ماؤه احلمارةُ
رايبنِ األعنِ ابلَبِ عثَع نانَ املاِء، عيع طُغرِ لتمنهالن ةهعلى فُو عوضة تارجح سباحل  

  حمالرضفَةُ احلَجر يحمى فَيسخن بِه القدر أو ما يكَبب علَيه اللَّ
زولهنل عرلّى ليكونَ أَسيدلِ واحلَب فيف طَر دشر يجح امجالر  

أسالر بِه خدشر يجةُ حيماألم  
  السلْوانةُ حجر كَانوا يقُولُونَ إِنَّ من سقي ماَءه سال

 كَهرحيوعِ لإىل املَلْس فَعدي رجةُ حانلْمبِالساحنِ الصع ، هدبِي  
  املدماك الصخرةُ يقُوم علَيها الساقي

 ثَانَألواُء لمالد هلَيع بصتو بصنكَانَ ي رجح بصآنُ(النالقُر بِه طَقن وقَد(  
ثنِ اللَياعِ ، عقْرتاالس رجح وسباخلَلَن  

  ذي يسحق بِه الشيُء، عن أيب عمرٍوالقَهقَر احلَجر ال
رجاألن ووه كَبواملَر قروالز ثَقَّلُ بِهي يالذ رلُ احلَججاهلَو  

ا البِئْرى بِهطْوةُ تارجةُ احلياحلَام  
  الصاحبِ القُداس حجر يجعلُ يف وسط احلَوضِ للمقْدارِ الذي يروِي اإلبِلَ ، عنِ

  األثْفيةُ حجارةُ القدرِ
  .اآلرام حجارة تنصب أعالماً واحدها إرمي وإرم ، عن أيب عمرٍ و

 )ةيفالكَي فَةلتخم ةارجيلِ حفْصيف ت(  
  اليرمع حجارةٌ بِيض تلْمع يف الشمسِ

هثْلكَم لْمعوالي  



  حجارة سود تراها الصقَةَ باَألرضِ متدانِيةً ومتفَرقَةً، عنِ ابنِ شميل احلَمةُ
  )واحدها بِرطيل(البراطيلً احلجارةُ الطِّوال 

  البصرةُ حجارةٌ رِخوةٌ
  ا ملَرو حجارةٌ بِيض فيها نار

قَالُ لَهي ضيأب رجح واملَه :رِبالقَم اقص  
  املَهاةُ حجر البِلَّورِ

  املَرمر حجر الرخام
لَكمر املًداحلَج لُوكمالد  
يردتر املُساحلَج قلمالد  

  الراعوفَةُ حجر يتقَدم منَ طَي البِئْرِ
   تثْبتالرضراض حجارةٌ تترضرض علَى وجه األرضِ أي ال

املُلْس اضرالع ارجاحل فَّاحالص  
  )واحدتها رضمةٌ(الرضام صخور عظَام أمثَالُ اجلُزرِ 

  ا لرجام والسالَم دوا
رِيضالع راحلَج حلْدالص  

  الصيخود الصخرةُ الشديدةُ
  الصفْواُءوكَذَلك الصفَاةُ والصفْوانُ و

فالطَّر يددلِ حاَألص رٍ ثابِتجكُلُّ ح والظَّرِب  
  العقَاب صخرة ناشزة يف قَعرِ البئرِ

  الكُديةُ احلَجر تستره األرض ويربِزه احلَفْر، عنِ الصاحبِ
  صخرة على الغارِ كالبابِ) باجليم(اللَّجِيفَةً 



ارجح ورِقَّةاللِّخاف ضريها عةٌ ف  
ثَالُ األكُفةٌ أَمارجح ريهالي  

  أتانُ الضحلِ صخرةٌ قَد غَمر املاُء بعضها وظَهر بعضها
  الصلْعةُ الصخرةُ املَلْساُء الرباقَةُ

امالبِر هنذُ مختت ضير أبجانُ حديالص.  
  )مقَاديرِ احلجارة علَى القياسِ والتقْرِيبِيف ترتيبِ ( 

  إذا كَانت صغريةً، فَهِي حصاة
اتقوا املَالَعن ، وأعـدوا  : (فإذا كَانت مثْلَ اجلَوزة وصلُحت لالستنجاِء بِها، فهِي نبلَة ، ويف احلديث

  يعنِي عند إتيان الغائط) . النبلَ
  فإذا كَانت أعظَم من اجلَوزة، فَهِي قُنزعة

ويقَالُ إنَّ املرداةَ حجر الضب (فإذا كَانت أعظَم منها وصلحت للقَذْف ، فَهِي قذَاف ورجمة ومرداة 
رِهةً جلُحالمع هبصني يالذ(  

ي فَهِي ، لَء الكَفم تفإذا كَانريه  
  فإذا كَانت أعظَم منها، فَهِي فهر

  ثُم جندل
دلْمج ثُم  
  ثُم صخرةٌ
  ).وهي الّيت تنقَلع من عرضِ جبل ، وا سميت القَلْعةُ الّيت هي احلصن(ثُم قَلْعة 

  يف النبت والزرع والنخل
  )تدائه إىل انتهائهيف ترتيبِ النبات من لدن اب( 

ارِضب فهو ، تبو الندبلُ ما يأو  



ميمج قَليالً ، فهو كرحفإذا ت  
ميمفهو ع ،ضفإذا األر  

  اجثَألَّ: فإذا اهتز وامكَن أن يقْبض عليه قيلَ
جائفهو ه ، يبِسو فَرفإذا اص  

  فهو غَميم فإذا كانَ الرطْب تحت اليبِيسِ ،
  فإذا كانَ بعضها هائجاً وبعضه أخضر، فهو شميط

وحطَام يمشفهو ه ، وحتطَّم مشهفإذا ت  
يعمنِ األصنً ، عدنم ، فهو الددالق نم دوفإذا اس  

أيب ع نع ،رشالن كفذَل رضواخ املَطَر هابأص ثُم بِسروٍفإذا يم.  
) هثْلترتيب النبات[يف م([  

  أَوشم وطَر، وكذلك الشارِب: إذا طَلَع أولُ النبت قيلَ
يلَ ظَفَرقَليالً ق ادفإذا ز  
  استحلَس: فإذا غَطَّى األرض قيلَ

  فإذا صار بعضه أَطْولَ من بعضِ قيلَ تناتلَ
سِ قبأَ لليهييلَفإذا ت :آقْطَار  

  تصوح: فإذا يبس وانشق قيلَ
  .هاجت األرض هياجاً: فإذا تم يبسه قيلَ

  )يف ترتيبِ أحوالِ الزرعِ( 
ذْرِ، فهو احلَبيف الب امما د عرالز  

  فإذا انشق احلَب عن الورقَة، فهو الفَرخ والشطُْء
ر احلَقْلُفإذا طَلَع فهو ، هأَس  



  كَوثَ تكْويثاً: فإذا صار أربع ورقات أو خمساً قيلَ
  استأسد: فإذا طَالَ وغَلُظَ قيلَ

  قَصب: فإذا ظَهرت قَصبته قيلَ
  سنبلَ: فإذا ظهرت السنبلَةُ قيلَ

ذلك مثَلُهم يف التوراة ومثَلُهم يف اِإلنجِيلِ {. اللِّه عز وجلَّ  ثُم اكتهلَ ، وأحسن من هذَا الترتيبِ قَولُ
هوقلَى سى عوتلَظَ فاسغتفاس هرفاز طْأهش جرع أخركز { .اججـى  : قَالَ الزتح بارالك ارغالص رآز

أشـطأَ  : قالَ ابن األعرابِي. اخ الطِّوالَ فاستوى طُولُها فساوى الفر: قالَ غريه. استوى بعضها بِبِعض 
  .أَعانه: الزرع إذا فَرخ وأخرج شطْأَه أي فراخه ، فازره أي

  )يف ترتيب البِطّيخِ( 
  اولُ ما يخرج البِطّيخ يكُونُ قَعسراً

  ثُم خضفاً أكْبر من ذَلك
  قُحاً ثُم يكُون

هعمجي جواحلَد  
  .ثُم يكُونُ بِطَيخاً

  )يف قصرِ النخلِ وطُولها( 
  إذا كانت النخلَة قَصريةً، فهي الفَِسيلَةُ والوديةُ

دالقَاع قهي ،دنالُها اليةً تريقَص تفإذا كان  
  فهي جبارةفإذا صار لَها جِذْع يتناولُ منه املتناولُ ، 

  فإذا ارتفَعت عن ذَلك ، فهي الرقْلَةُ والعيدانةُ
  فإذا زادت ، فهي باسقَة

وقحس فهي ، جرادان يف الطُّولِ مع تاهنفإذا ت.  



  ])النخل[يف تفْصيلِ سائرِ نعوتها ( 
ةٌ ومكارِع لَى املَاِء، فهيلَةُ عخالن تةٌإذا كانعكْر  

  فإذا حملَت يف صغرِها، فهي مهتجِنةٌ
كُورلِ ، فهي بخلِ النيف أو درِكت تفإذا كان  
  فإذا كانت تحملُ سنةً وسنةً ال، فهي سنهاُء

  فإذا كانَ بسرها ينتثر وهو أخضر، فهي خضريةٌ
 دها واجنَرفَلأس نم قَّتفإذا دوربنها، فهي صبكَر  

  فإذا مالَت فَبنِي تحتها دكَّان تعتمد عليه ، فهي رجبِية
  .فإذا كانت منفَرِشةً عن أخواتها، فهي عوانة

 )لَةخلِ النميبِ حترلٌ يف تمجم(  
تأطْلَع  

تلَحأب ثُم  
ترسأب ثُم  
تهأز ثُم  

  م أمعتثُ
تطَبأر ثُم  
ترمأت ثُم.  

  فيما جيري جمرى املوازنة ، بني العربية والفارسية
  )يف سياقة أسماَء فَارِسيتها منِسيةٌ وعربِيتها محكيةٌ مستعملَةٌ( 

الكَف  
اقالس  



اشالفَر  
اززالب  

  الوزانُ
  الكَيالُ
احاملس  

  بياعال
  الدالَلُ

افرالص  
  البقَّالُ

  )باجليمِ واحلاِء(اجلَمالُ 
ابالقَص  
  الفَصاد
  اخلَراطُ
طاريالب  
ضائالر  
ازالطَّر  
  اخلَياطُ
ازالقَز  
رياألم  

  اخلَليفَةُ
زِيرالو  



احلَاجِب  
  القَاضي

رِيدالب باحص  
  صاحب اخلَبرِ

  الوكيلُ
  سقَّاُءال

  الساقي
ابرالش  
  الدخلُ
  اخلَرج
  احلَاللُ
اماحلَر  
  البركَةُ
  البِركَةُ
  العدةُ

  احلَوض
ابوالص  

  الغلَطُ
  اخلَطَأُ
داحلَس  

  الوسوسةُ



ادالكَس  
  العارِية
حصالن  

  الفَضيحةُ
  الصورةُ
  الطَّبِيعةُ
  العادةُ

دالن  
ورخالب  

ةُالغيال  
اخلَلُوق  

  اللَّخلَخةُ
  احلناُء
  اجلُبةُ
  اجلُثّةُ

  املقْنعةُ
  الدراعة
اراإلز  

  املُضربةُ
  اللِّحاف
  املخدةُ



  الفَاختةُ
رِيالقُم  
اللَّقْلَق  
  اخلَطُّ
القَلَم  
اددامل  
رباحل  

ابتالك  
وقدنالص  

  احلُقَّةُ
  الربعةُ
ةُاملُقدم  

  السفَطُ
جاخلُر  
  السفْرةُ
واللَه  

ارمالق  
  اجلَفَاُء
  الوفَاُء

يسالكُر  
القَفَص  



بشجامل  
  الدواةُ
فَعرامل  
  القنينةُ
  الفَتيلَةُ

تانالكَلْب  
  القُفْلُ
  احلَلْقَةُ
  املنقَلَةً

  املجمرة
اقرزامل  
  احلَربةُ

وسبالد  
نيقجاملَن  

  لعرادةُا
كابالر  

لَمالع  
  الطَبلُ
  اللِّواُء

  الغاشيةُ
  النصلُ



القَطْر  
  اجلَلُّ

قُعرالب  
  الشكالُ
  اجلَنِيبةُ
  الغذَاُء
  احلَلْواُء

فالقَطَائ  
  القَليةُ

  اهلَرِيسةُ
هيدصالع  
  املُزورةُ

يتا لفَت  
  النقْلُ
طْعالن  
ازالطَر  
  الرداُء

  لَكالفَ
رِقاملَش  
رِباملَغ  
عالطَّال  



  الشمالُ
وباجلَن  

  الصبا
وربالد  
لَهاألب  

قماألح  
  النبِيلُ

يفاللَّط  
الظَّريف  

اجلَالد  
افيالس  
قاشالع  
اجلَالّب.  

  )يناسبه يف أسماٍء عربية يتعذّر وجود فَارِسية اكْثَرها( 
كاةُالز  

احلَج  
ملاملُس  
نماملُؤ  
رالكَاف  
قاملُناف  

قالفَاس  



  احلنثُ
  اخلَبِيثُ
  القُرآنُ
  اِإلقَامةُ
مميالت  
  املُتعةُ

الطَّالق  
الظِّهار  
  اإليالًء
  القبلَةُ

  املحراب
  املَنارةُ
تباجل  

الطّاغُوت  
ليسإب  

نيجالس  
نيلسالغ  
رِيعالض  
قُّومالز  

نِيمسالت  
  السلْسبِيلُ



وتومار وتهار  
وجومأج يأجوج  

  .منكَر ونكري
 )داحو لَى لَفْظسِ عبِ والفُرري العتيف لُغ ةمماٍء قَائكْرِ أسيف ذ(  

ورنالت  
رياخلَم  
  الزمانُ
ينالد  
زالكَن  

ارينالد  
  .الدرهم

  )ة أَمساٍء تفَردت بِها الفرس دونَ العربِ فاضطرت العرب إىل تعرِييها أو تركها كَما هييف سياقَ( 
  )فمنها من األوانِي(

الكُوز  
  اإلبرِيق
تالطَّش  
  اخلوانُ
قالطَّب  

  القَصعةُ
  0السكُرجةُ 

  )ومن املَالَبِسِ( 



ورمالس  
ابجنالس  

  قَاقُمال
كالفَن  
لَقالد  
اخلَز  

  الديباج
جتاخالت  
جاختالر  
ندسالس.  

  )ومن اجلَواهرِ( 
 اقُوتالي.  
جوزرالفَي  

ادالبِج  
لُّورالب.  

  )ومن ألْوان اخلُبزِ( 
  السميذُ
كمرالد  
قداجلَر  

جازماجلَر  
كالكَع.  



  )يخومن ألْوان الطَبِ( 
اجكْبالس  
اجبوالد  
باجارالن  

  شواُء املَزِيرباجِ
اجبِيذَباإلس  
اجاجِريالد  
جاهالطَّب  
ذَباجاجلَر  
  الروذق

اهلُالَم  
يزاخلَام  

اجلُوذَاب  
دراوأوِ الزم دراومزالب.  

  )ومن احلَالَوى( 
الفَالُوذَج  

جزِينا جلَو  
  ينجاللَّوزِ

جفْرِينالن  
جازِينالر.  

  )ومن االنبِجات وهي األشرِبةُ( 



  اجلُالَّب
بِنيجكنالس  

اجلَلْجبني  
  .املَيبةُ

  )ومن األفاوِية( 
  الد ارصيين

  الفُلْفُلُ
  الكَروياُء

  القرفَةُ
  الزنجبِيلُ

  .اخلُولنجانُ
 )نا ينيِ وماحيالر نيهاوماس(  

جِسرالن  
جفْسنا لب  
رِينسالن  
ريِياخل  

نوسالس  
وشجنزاملَر  

نيمالياس  
اجلُلَّنار.  

  )ومن الطِّيبِ( 



كسامل  
ربنالع  

الكَافُور  
  الصندلُ
  .القَرنفُلُ

 )الر إىل اللُّغة ةماألئ ضعب هبا نسمم ت بِهراضا حيمفةيوم(  
  الفردوس البستانُ
  القسطاس امليزانُ
  السجنجلُ املرآةُ

  البِطَاقَةُ رقْعة فيها رقْم املَتاعِ
  القَرسطُونُ القَبانُ

وفرعم البطُراألس  
  القُسنطاس صالبةُ الطَيبِ

  القَسطَرِي والقَسطار الْجِهبِذُ
اربطَلُ الغالقَس  

  برس أَجود النحاسِالقُ
ةيأوق ألْف ا عشراثْن طَارنالق  

دالقَائ البِطْرِيق  
 راألج يداميد(القَرمها قردواح يقالُ بلْ هي الطَّوابيقو(  

  الترياق دواُء السموم
  القَنطَرةُ معروفَة



يوتالش تيطونُ البالقَي  
  والرساطونُ واالسفنطُ أشرِبة علَى صفات اخلَيديقُونُ

 وفانرعم انضرم جلَنوالقُو قْرِسألةً فأجاب بالصواب ، فقـال  (النسحاً ميرش المالس عليه وسأل علي
  .بالرومية" أصبت: "، أي)قالون: (له

  اتيف فنون خمتلفة الترتيب يف ، األمساء واألفعال والصف
  )يف سياقَة أسماِء النارِ( 

  الصالُء
كَنالس  
  الضرمةُ
قاحلَر  
  احلَمدةُ
  احلَدمةُ
يماجلَح  
ريعالس  

وملَ سمي املَلك وحـى ؟  : فقلت. هو املَلك : ما الوحى؟ فقال: وسألت ابن األعرايب: الوحى ، قال
  .املَلك مثْلُ النارِ يضر وينفَع الوحى النار فكأنَّ: فقالَ

  )يف تفْصيلِ أحوالِ النارِ ومعالَجتها وترتيبها( 
  كبا يكْبو: إذا مل يخرِجِ الزند النار عند القَدحِ قيلَ

ومل خيْرِج توفإذا ص :دلصي لَديلَ صق  
  ورى يرِي :فإذا أَخرج النار قيلَ

  شيعتها وأثْقَبتها: فإذا ألْقَى علَيها ما يحفَظُها ويذْكيها قيلَ



  حضأتها وأرشتها: فإذا عولجت لتلْتهِب قيلَ
  سخوتها: فإذا جعلَ لَها مذَهب تحت القدرِ قيلَ

  هاأججت: فإذا زيد يف إيقَادها وإشعالها قيلَ
  فإذا اشتد تأججها، فهي جاحمة

  فإذا سكَن لَهبها ومل يطْفَأ حرها، فهي خامدة
  فإذا طَفئت البتةَ ، فهي هامدةٌ
  .فإذا صارت رمادا ، فهي هابِية

  )يف الدواهي( 
)ائةعمبعلَى أر زِيدا ما يهائمأس نةُ مزمح عمج ى   قَدـدـن إحي مواهماِء الدأس كاثرأنَ ت و ذَكَر ،

 األلْفَاظ نم واحداً مبئني معىن تمسةً وبِ أنَّ أَمائجالع ني ، ومواهالد .  ـنها كلُّها ماقَتيس وليست
  ).شروط هذا الكتابِ ، وقَد رتبت منها ما انتهت إليه معرِفَتي

  )منها ما جاَء علَى فَاعلَةفَ(
  نزلَت بِهِم نازِلَةٌ ، و نائبة ، وحادثَةٌ: يقال

  ثُم آبِدة ، وداهيةٌ ، و باقعةٌ
  ثُم بائقَة ، وحاطمةٌ ، و فَاقرة
  ثُم غاشية ، وواقعة ، وقارِعة
  .ثُم حاقَّة ، وطَامة ، وصاخة

  )علَى التصغريِومنها ما جاَء (
  الر بيق واألريق: جاَء

  .ثُم الدويهية ، واجلُويحيةُ
)ونفاً بالنرداَء ما جا مهنوم(  



  باألمرين واألقْورِين ثُم الدرخمني واحلَبوكَرِين: جاَء
  ردبِيسِ ، والقَمطَرِيرِ ،جاَء بالعنقَفري، واخلَنفَقيقِ ، ثُم بالد: ومنها
  وقَعوا يف ورطَة: ومنها

  ثُم رقَم
طَةوون كَةود ثُم  

  وقَعوا يف سلَى جمل: ومنها
  ويف أذُني عناقٍ

  ثُم يف قَرني حمارٍ
  ثُم يف إست كلْبٍ
  ثُم يف صماِء الغبرِ

  ثُم يف إحدى بنات طَبقٍ
األثَايف ثُم ثَةيف ثَال  

  .ثُم يف وادي تضلِّلَ ، ووادي تهلِّك
  )يف دنو أوقَات األشياِء املنتظَرة وحينونتها( 

  تضيفَت الشمس إذا دنا غُروبها
  أقْربت احلُبلى إذا دنا وِالدها

  الكسائي اهتجنت الناقَةُ إذا دنا نِتاجها ، عنِ
ديأيب ز نا ، عاكُهرا إدنإذا د ردالق تعرض  

  طَرقَت القَطاةُ إذا دنا خروج بيضتهِا
  أزِفَت اآلزِفةُ إذا دنا وقْتها

ا هالكُهنإذا د يطَ بِفُالناح  



قْطَفحانَ أن ي بنالع أقْطَف  
صحانَ أنْ يح عرالز دأحصد  
كبرانَ أنْ يح راملُه كَبأر  

ديبأيب ع نفَقَأَ، عتلُ حانَ أنْ يمنَ الدأقْر.  
 )دعبالب فصقِْسيمِ الويف ت(  

حيقكانٌ سم  
يقمع فَج  
يدعب عجر  
  داد نازِحة

  شأْو مغرب
  نوى شطونٌ
  سفَر شاسع
  .بلَد طَروح

  )لِ أسماِء األجرِيف تفْصي( 
هةببِش ئتطإذا و أةعِ املرضةُ برأُج قْرالع  
 انه ام ، ويف احلديثرةُ احلَجأُج كْمة(الشبأبو طَي همقَالَ ملا حج) :وهكُمأش(  

  احلُلْوانُ أجرةُ الكَاهنِ
  البسلةُ أَجرةُ الراقي
  اجلُعلُ اجرةُ الفَيجِ

لِاخلَرامرةُ العأج ج  
  )وهو دخيلٌ(اجلَذْر أجرةُ املُغني 



  ا لربكَةُ أجرةُ الطَحان ، عنِ ابنِ األعرايب
  .الداشن أجرةُ الدستاوان ، عنِ النضرِ بنِ شميل

  )يف اهلَدايا والعطَايا( 
  احلُذَيا هديةُ املُبشرِ

ةُ هاضرفَرٍالعس نم ما القاديهدهة ييد  
  املُصانعةُ هديةُ العامل

كةُ املَليدةُ هاواِإلت  
كْمش اًء، فهيزج تداًء فإنْ كانتة ابيطالع كْدالش.  

  )يف تفْصيلِ العطَايا الراجِعة إىل معطيها( 
  لناقةَ أوِ الشاةَ ليحتلبها مدةً، ثُم يردهااملنحةُ أنْ تعطي الرجلَ ا

كلَيها عدري رٍ ثُمضفرٍ أو حا يف سهكَبريةً لابد هيطعأن ت اِإلفْقَار  
  اِإلخبالُ واِإلكْفَاُء أنْ تعطي الرجلَ الناقَةَ وجتعلَ له وبرها ولَبنها

  .أنْ تعطي الرجلَ نخلةً فَيكونَ له التمر دونَ األصلَ العرِيةُ
  )يف العمومِ واخلُصوصِ( 

اصنِ خيجوالز نيا بفيم كرو الف ، امع ضغالب  
اصلَى خبللح محوالو ، ي عامهشالت  

  خاص ا لنظَر إىل األشياَء عام ، و الشيم للبرقِ
اصخلِ خبه إىل الن دعصي يل الذبللح و الكَر ، ل عاماحلَب  

اصوسِ خرالُء للعتواالج ياِء عامَألشا جلَالُء ل  
اصبِ خةُ للثوصاروالق ، امياِء علُ لألشسالغ  

  الصراخ عام ، و الواعيةُ على امليت خاصة



، عام زجالع خاص رأةةُ للمجِيزوالع  
أسِ خاصالر غاضوإن ، عام ريكحالت  
اصباللَّيلِ خ رموالس ، احلديثُ عام  

اصالً خى لَيروالس امع ريالس  
  النوم يف األوقات عام ، والقَيلُولَةُ نِصف النهارِ خاصة

   اخلَيرِ خاصالطَّلَب عام ، والتوخي يف
اصخ لْعبيدل و اإلباق ، عام باهلَر  

ل خاصخللن صواخلَر ، عام التللغ راحلَز  
  اخلدمةُ عامة ، والسدانةُ للكَعبة خاصة
اصاِء خوللش ارالقُتةٌ ، وامةُ عحائالر  

 يحو األد ، رِ عامللطَّي كْرالواصام خعللن  
اصالنُ للذِّئْب خسو الع ، عام انويللح ودالع  

اصعِ خبللض عواخلَم ، عام َسانى اإلنوا سمل الظَّلْع.  
  )يف تقِْسيمِ اخلُروجِ( 

ارِهد نسانُ ماإلن جرخ  
كْمنِهن مم جاعالش زرب  
ن بني القَولَّ فُالن مسمان  

  تفَصى من أمرِ كَذَا
ةيمالر نم مهالس قرم  

  فسقَت الرطَبةُ من قشرِها
هدمغ نم يفالس لَقد  



رِيح هنم تفاح  
ةفْعد ةً بعدفْعد جرلُ إذا خوالب عزأَو  

هرهز جرإذا خ تبالن رنو  
إذا خ امالطَع إىل الفَمِقَلَس فاجلَو نم جر  

  صبأَ فالنٌ إذا خرج من دينٍ إىل دبنٍ
  .تملَّصت السمكَةُ من يد الصائد إذا خرجت منها

  ])اخلروج[فيما يختص من ذَلك باألعضاِء ( 
  اجلُحوظُ خروج املُقْلَة وظُهورها من احلَجاجِ

روجخ لْعالد فَةالش نم اللِّسان  
  االندحاق خروج البطْنِ

  .البجر خروج السرة
  )يناسبه ويقَارِبه يف تقِْسيمِ اخلُروجِ والظُّهورِ( 

اةنُ الشقَر مجن  
  فَطَر ناب البعريِ

يبةُ الصثَنِي أتبص  
اجلَارِية ثَدي دهن  

البد طَلَعر  
  نبع املَاُء

راعغَ الشبن  
تبالن مشأَو  

ثْقالب ثَرب  



غَبالز ممح.  
  )يف استخراجِ الشيِء من الشيِء( 

  نبثَ البِئْر إذا استخرج تراا
  استنبطَ البِئْر إذا استخرج ماَءها

  امرى الناقَةَ إذا استخرج لَبنه
  ذَبح فَأْرةَ املسك إذا استخرج ما فيها

  نقَش الشوك من الرجلِ إذا استخرجه منها
  نشلَ اللَحم من القدرِ إذا استخرجه منها

هخم جرختإذا اس ظْمالع خمتخ  
هتصارع جرختونَ إذا استيالز رصع  

رضحاست هرضح جرختإذا اس سالفَر  
  سطَاَ على الناقَة إذا أَدخلَ يده يف رحمها فاستخرج ولَدها

، عـنِ  )وذَلك إذا ضربها فَحلٌ لَئيم وهـي كَرِميـة  (مسطَ الناقَةَ إذا استخرج ماَء الفَحلِ من رمحها 
  .األصمعي وأيب عبيدةَ

 )يهنم هذِء وأخيالش نِء مياعِ الشزتيف ان هقَارِب(  
ريعمطَ البكَش  

  سلَخ الشاةَ
وفطَ اخلَرمس  
رعالش فحس  

الثَّلج حكس  
هترشذَ بإذا أخ مياألد رشب  



  )إذا أخذَه منه(جلَف الطِّني عن رأسِ الدنِّ 
ا الطَني عحضِسنِ األر  
 ظْمالع قراللَّحمِ(ع نم ليهذَ ما عإذا أخ(  
 ردالق نها(أطَّفَحال ما عها ومدبز ها، وهيتإذا أخذَ طُفَاح.(  

  )يف أَوصاف تختلف معانِيها باختالَف املَوصوف بِها( 
ةريبكليل عنِ الض ف كَهام أييس  

ام عسان كَهلعنِ البالَغَة يي  
ةنِ الغاييء عطب امس كَهفَر  

ةَ لهالحي ال ماسِ الذالن نم املَسيخ  
فيه لْحي ال مالطَّعام الذ ومن  

له مما الَ طع هالفَواك نوم  
وداسِ السالن نم ماألد  

لِ البِيضاإلب نوم  
رالظِّباِء احلم نوم  

لُودالص قعري ال يلِ الذاخلَي نم  
  ومن القُدورِ اليت يبطئ غَلَيانها

  ومن الزنود الذي الَ يورى
  األعزلُ من الرجالِ الذي يخرج إىل القتال بِال سالح

فيه طَري ال محابِ الذالس نوم  
هبعزِلُ ذَني يلِ الذاخلَي نوم.  

 )مساٍءيف تقْصترِ اسغَي نم احدم وينِ باسضاداملُت ةي(  



رِميالغ  
  املَولَى
جوالز  
عيالب  

اموقُد لْفن خكُونُ ماُء يرالو  
 حبضاً الصلُ وهو أياللَّي رِميالص)بِهاحص نع رِمصنهما ينألنَّ كالّ م(  

ألنّ اليسري قد يكونُ عظيماً عند ما هو أيسر منه والعظيم قَـد يكـون   (عظيم اجلَلَلُ اليسري واجلَلَلً ال
همن أعظم ما هو دنرياً عغص(  

يضضاً األبوهو أي دونُ األساجلَو  
نوفُرِغَ م ملهع مكي أحضاً الذقَلْ وهو أيصي ي لُمالذ يوفالس نم يباخلَش قْلهص.  

  )يف تعديد ساعات النهارِ واللَّيل علَى أربع وعشرِين لَفْظَةً( 
  الشروق: ساعات النهارِ

البكور ثُم  
  ثُم الغدوةُ

  ثُم الضحى
  ثُم اهلاجِرةُ
  ثُم الظَهِريةُ
احوالر ثُم  
رصالع ثُم  
رالقَص ثُم  
األص يلُثُم  



يشالع ثُم  
روبالغ ثُم.  

  الشفَق: ساعات اللَّيلِ
قسالغ ثُم  
  ثُم العتمةُ

  ثُم السدفَة
  ثُم الفَحمةُ

  ثُم الزلَّةُ
  ثُم الزلْفةُ
  ثُم البهرةُ

رحالس ثُم  
رالفَج ثُم  
حبالص ثُم  

 باحالص ثُم)اقي أسقَةوبفتانِيها معي مالت كْرِيرِ األلْفاظجِيُء بِتت قَاتماِء األو.(  
  )يف تقِْسيمِ اجلَمعِ( 

  جمع املالَ
اجى اخلَربج  
  كَتب الكَتيبةَ
القُماش شقَم  

فحاملًص فحأَص  
  قَرى املَاَء يف احلَوض



  صرى اللَّبن يف الضرعِ
رعالش قَصأْسِ ععلى الر  

عوذَ عليا رضي اللُّه عنه حني ركب وصـفَن  (: صفَن الثِّياب يف سرجِه إذا جمعها، ويف احلَديث أنه 
جِهريف س هابيث.  

  ])اجلَمع[يناسبه ( 
وكَتب الكَتائـب إذا  ) ع حرفاً إىل حرفومنه كَتب الكتاب ألنه يجم(الكَتب جمعك بين الشيئَنيِ 

  جمعها
هزرقَاَء إذا خالس بوكَت  
  وكَتب الناقَةَ إذا صرها

لْقةها حبفْريش نيب عملَةَ إذا جغالب وكَتب.  
  )يف تقِْسيمِ املَنعِ( 

  حرم فالناً منعه العطاَء
نإذا م فْسالن اظَلَفواهها هع  

ناللَّب هعنإذا م بِيالص فطَم  
  حأل اإلبِلَ إذا منعها املَاَء

ديأيب ز نها الكََأل، ععنا إذا مفَهطَر.  
 )سيف احلَب(  

 ناللَّب قَنح.  
  قَصر اجلارِيةَ
اللِّص سبح  
  رجن الشاةَ



  كَنز املَالَ
  .صرب البولَ

  )السقُوط يف( 
  ذَرا ناب البعريِ

مجى النوه  
ارداجل انقَض  
قْفالس رخ  
الفَص طَاح.  

 )لَةيف املُقَات(  
وفيعةُ بالساصاملُم  
  املداعسةُ بالرماحِ

جوهلْقَاَء الوةُ تباملُضار  
  املُطاردةُ أن يحملَ كلٌّ منهما علَى اآلخر

شاملُجاحفِْسهن نما عهنم احدكلُّ و فَعدةُ أنْ ي  
  املُكافَحةُ املُقاتلةُ بالوجوه وليس دونها ترس وال غريه

ةسارةُ باملُمرةُ املُجاهحاملكاو  
  .يه وينتهز الفُرصةَ لمطَاردتهاالستطْراد انْ ينهزِم القرنً من قرنِه كأنه يتحيز إىل فئَة ثُم يكُر عل

  )يف مخالَفَة األلفَاظ للْمعاين( 
فالن يتحنثُ أي يفْعلُ فعالً يخرج به من احلنث ، ويف احلَديث أنه صلى اهللا عليه وسلم : العرب تقولُ

  للَيالي أي يتعبدكانَ قَبل أن يوحى إليه يأيت حراَء فيتحنثُ فيه ا
ةاسجن النم هرِجخالً يعلَ فإذا فَع سجنتفالن ي  



  وكَذَلك يتحرج وحيوب إذا فَعلَ فعالً يخرجه من احلَرجِ واحلُوبِ
  }يل فَتهجد بِه نافلَةً لكومن اللَّ{: وفُالن يتهجد إذا كانَ يخرج من اهلُجود ، من قَوله تعاىل

  امرأة قَذُور فإذا كانت تتجنب األقْذَار: ويقالُ
ضإذا ملْ تر ضية رابود.  

 )عانيف اللَّم(  
  ألالُء الشمسِ والقَمرِ

  لَمعانُ السراب والصبحِ
اقُوتوالي رالد يصصب  

بنوالع كسامل بِيصرِو  
فيالس رِيقب  

  تألّق البرقِ
نرِ واللَّوالثَّغ فيفر  

رايبنِ األعنِ ابها ، عيصصارِ وهالن أجِيج.  
  )يف تقِْسيمِ االرتفَاعِ( 

  طَما املَاُء
ارهالن عتم  

حبوالص الطِّيب طَعس  
ميالغ صشن  
الطَّائر لّقح  
راخالص قَعن  
رصالب حطَم.  



 )ودعقِْسيمِ الصيف ت(  
طْحالس دعص  
  رقي الدرجةَ

  عال يف األرضِ
  توقَّلَ يف اجلَبلِ
  اقْتحم العقَبةَ
  فَرع االَكَمةَ
  تسنم الرابِيةَ
ارداجل لَّقست.  

  )يف تقِْسيمِ التمامِ والكَمالِ( 
  عشرة كَاملة

  عمةٌ سابِغةنِ
  حولٌ مجرم

رِهي وغَيعمنِ األصع ، شهر كَرِيت  
متص ألْف  

افو همرد  
ديأيب ز نع ،ريف حادغر  

مملْق عخ  
  .شاب عبعب إذا كان تام الشبابِ ، عن أيب عمروٍ

 )ةاديالز قِْسيميف ت(  
  أَقْمر اهلالَلُ



ما املَالُن  
  مد املَاء

تبا النبر  
عركَا الزز  

 امالطَّع اعولُ(أرزالن وهو عيالر من.(  
)اللغة قْهف لِ الذى هومِ األوسالق رهى آختا اننإىلَ ه) (ةبِيرارِ العرالثَّانِىِ يف أس مسالق يهيلو(  

  يف جماري كالم العرب وسننها، واالستشهاد بالقرآن على أكثرهاسر العربية : القسم الثاين
  فصل يف تقدمي املؤخر وتأخري املقدم -1
يا مرمي اقـنيت لربـك واسـجدي    : "العرب تبتدئ بذكر الشيء واملقدم غريه، كما قال عز وجلَّ -

يهب ملن : "وجلَّوكما قال عز " فمنكم كافر ومنكم مؤمن: "وكما قال تعاىل" واركعي مع الراكعني
وكمـا قـال   " وهو الذي خلق الليل والنهار: "وكما قال تعاىل" يشاء إناثا، ويهب ملن يشاء الذكور
  :حسان بن ثابت يف ذكر بين هاشم

  علي ومنهم أمحد املُتخير* بهاليل منهم جعفر وابن أمه 
لتان العبديوكما قال الص:  

  صديقنا والنيبعلى دين * فَملَّتنا أننا مسلمون 
  فصل يناسبه يف التقدمي والتاخري -2
أكرمين زيد وأكرمته، كما قال تعاىل حكاية عن ذي : أكرمين وأكرمته زيد وتقديره: العرب تقول -

احلمـد هللا  : "آتوين قطراً أفرغ عليه، وكما قال حلَّ جالله: تقديره" آتوين أفرِغ عليه قطرا: "القرنني
وتقديره أنزل على عبده الكتاب قيمـا، ومل  " بده الكتاب ومل جيعل له عوجاً قيماًالذي أنزل على ع

  :جيعل له عوجا، وكما قال امرؤ القيس
 كفاين ومل أطلب قليلٌ من املال* ولو أن ما أسعى ألدىن معيشة  



  .كفاين قليل من املال، ومل أطلبه: وتقديره
  :وكما قال طَرفة

  كذئب الغضى نبهته املُتورد* نباً وكرى إذا نادى املضاف جم
  .كذئب الغضى املتورد نبهته: وتقديره

  :وكما قال ذو الرمة
  أواخر املَيسِ إنقاض الفَراريجِ* كأن أصوات من إيغاهلن بنا 

  .كأن أصوات أواخر امليس من إيغاهلن بنا إنقاض الفراريج: وتقديره
  :تنيبوكما قال أبو الطَّيب امل

  سقاها احلجا سقي الرياضِ السحائبِ* محلت إليه من لساين حديقةً 
  .سقي السحائب الرياض: وتقديره

  فصل يف إضافة االسم إىل الفعل -3
رب : "هذا عام يغاثُ الناس وهذا يوم يدخل األمـري، ويف القـرآن  : هي من سنن العرب، تقول -

بعومِ يين إىل يرذكره". ثونفأَنظ قون: "وقال عزنطال ي ومويف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليـه  ". هذا ي
  ).إنَّ املريض لَيخرج من مرضه كَيمِ ولَدته أمه: (وسلم

  فصل يف الكناية عما مل جير ذكره من قبل -4
كُلُّ من : "ا قال عزض ذكرهالعرب تقدم عليها توسعا واقتدارا واختصارا، ثقة بفهم املُخاطَب، كم -

حىت توارت باحلجاب: "أي من على األرض وكما قال" عليها فان "   يعين الشمس، وكما قـال عـز
يعين الروح، فكىن عن األرض والشمس والروح، من غري أن أجـري  " كلّا إذا بلَغت التراقي: "وجل

  .ذكرها
  :وقال حامت الطائي

  إذا حشرجت يوماً وضاق ا الصدر* عن الفَىت أماوي ما يغين الثَّراُء 



  :إذا حشرجت النفس، وقال دعبِل: يعين
  فَلَتصلُحن من بعده لمخارِقِ* إن كان إبراهيم مضطَلعاً ا 

  :وقال عبد اهللا بن املعتز. اخلالفة، ومل يسمها فيما قبل: يعين
  اخنَرطَ العقيق وسلسلها كما* وندمان دعوت فَهب نحوي 

  .وسلسل اخلمر، ومل جير ذكرها: يعين
  فصل يف االختصاص بعد العموم -5
جاء القـوم  : العرب تفعل ذلك، فتذكر الشيء على العموم، مث ختص منه األفضل فاألفضل، فتقول -

فيهمـا  : "وقال تعـاىل ". حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى: "ويف القرآن. والرئيس والقاضي
وإمنا أفرد اهللا الصالة الوسطى من الصالة وهي داخلة يف مجلتها، وأفرد التمـر  ". فاكهةٌ ونخلٌ ورمان

والرمان من مجلة الفاكهة، ومها منها لالختصاص والتفضيل، كما أفرد جربيل وميكائيل من املالئكة 
  ".من كان عدواً ِهللا ومالئكته ورسله وجربيلَ وميكالَ: "فقال

  فصل يف ضد ذلك -6
، فخص السبع، مث أتى بالقرآن العـام  "ولَقَد آتيناك سبعاً من املَثاين والقرآنَ العظيم: "قال اهللا تعاىل -

  .بعد ذكره إياه
  فصل يف املكان واملراد به من فيه -7
: ها، وكما قال جلَّ جالله، أي أهل"واسأَل القَريةَ اليت كنا فيها: "العرب تفعل ذلك، قال اهللا تعاىل -
  :أي أهل مدين، وكما قال حميد بن ثَور" وإىل مدين أخاهم شعيباً"

  ويلهو ا من العبِ احلَي سامر* قَصائد تستحلي الرواةُ نشيدها 
 كَفِّه امإ عليها الشيخ ضعي *كم واملقابرا أحياؤ جزىوت  

  .أي أهل املقابر
  .شرِبت كأساً: وكذلك قول اخلاصة. أي أكلت ما فيها. أكلت قدراً طيبة: عرب تقولوال



  فصل يف فيما ظاهره أمر وباطنه زجر -8
، "افعلوا ما شـئتم : "ويف القرآن. إذا مل تستحِ فافعل ما شئت: هو من سنن العرب، تقول العرب -

  ".ومن شاء فَليكفُر: "وقال جلّ وعال
  احلمل على اللفظ واملعىن للمجاورة فصل يف -9
واخلرب نعت احلُجر ال نعت الضب ولكـن  . هذا حجر ضب خرِبٍ: العرب تفعل ذلك، فتقول -

  :اجلوار عمل عليه، كما قال امرؤ القيس
 هبلرانني ولِ* كأن ثبرياً يف عمزأناسٍ يف بِجاد م كبري  

  :اد، وحقه الرفع ولكن خفضه للجوار، وكما قال آخرنعت الشيخ ال نعت البِج: فاملُزمل
  متقلِّدا سيفا ورحما* يا ليت شيخك قد غَدا 

: ال يقال" فأَجمعوا أمركُم وشركاَءكُم: "ويف القرآن. والرمح ال يتقَلَّد، وإمنا قال ذلك اورته السيف
ت أمري وإمنا قال ذلك للمجاورة، وقال النيب جمعت شركائي، وأمجع: أجمعت الشركاء وإمنا يقال

وأصلها موزورات من الوزر ولكن أجراهـا  ) ارجِعن مأزورات غري مأجورات: (صلى اهللا عايه وسلم
الغدايا إذا أفـردت عـن   : بالغدايا والعشايا، وال يقال: جمرى املَأجورات للمجاورة بينهما، وكقوله

جاء الربد واألكسية، واألكسية ال جتيء ولكن للجوار حق يف : قولالعشايا ألا الغدوات، والعامة ت
  .الكالم

  فصل يناسبه ويقاربه -10
العرب تسمي الشيء باسم غريه، إذا كان جماورا له أو كان منه بسبب، كتسميتهم املطر بالسماء  -

إين أراين : "وكما قال جلَّ امسه، أي املطر "يرسلِ السماَء عليكُم مدرارا: "ألنه منها ينزل، ويف القرآن
عفيف اإلزار، أي عفيف الفرج، يف أمثال له : أي عنبا، وال خفاء مبناسبتها، وكما يقال" أعصر خمرا

  .كثرية



أي يـوم  " يف يومٍ عاصف: "ومن سنن العرب وصف الشيء مبا يقع فيه أو يكون منه كما قال تعاىل
  .ام فيه وليل ساهر، أي يسهر فيهليل نائم، أي ن: عاصف الريح، وكما تقول

  فصل يف إجراء ما ال يعقل وال يفهم من احليوان مجرى بين آدم -11
يا أيها النملُ ادخلـوا  : "أكلوين الرباغيث، وكما قال عز وجلّ: ذلك من سنن العرب، كما تقول -

هنودلَيمان وجس كُمنمطحال ي كُمنساكمن ماء، : "وتعاىل، وكما قال سبحانه "م ةكلَّ داب لَقواهللا خ
إنه : ، ويقال"فَمنهم من يمشي على بطنِه، ومنهم من يمشي على رِجلني ومنهم من يمشي على أربع

  .قال ذلك تغليبا ملن ميشي على رجلني وهم بنو آدم
  .معاومن سنن العرب تغليب ما يعقل كما يغلَّب املذكّر على املؤنث إذا اجت

  فصل يف الرجوع من املخاطبة إىل الكناية، ومن الكناية إىل املخاطبة -12
  :العرب تفعل ذلك كما قال النابغة -

 دنفالس ة بالعلياذيم يا دار *داألم فوطال عليها سال تأقْو  
الفُلك وجرين م بِريحٍ  حىت إذا كنتم يف: "أقْوت، وكما قال اهللا عز وجلّ: يا دار مية، مث قال: فقال
ةبم، وكما قال: كنتم يف الفلك، مث قال: ، فقال"طَي" : حيمِ، مالكمحنِ الرالر العاملني بِهللا ر احلَمد

عنيستن وإياك دعبن إياك نومِ الدفرجع من الكناية إىل املخاطبة، كما رجع يف اآلية املُتقدمة مـن  "ي ،
  .املخاطبة

  فصل يف اجلمع بني شيئني اثنني مث ذكر أحدمها يف الكناية دون اآلخر واملراد به كالمهما معا -13
: قـال اهللا عـز وجـلّ   . رأيت عمراً وزيداً وسلّمت عليه، أي عليهما: من سنن العرب أن تقول -
وال ينفقوما يف سبيل : الكالم، وتقدير "والذين يكْنِزونَ الذَّهب والفضةَ وال ينفقونها يف سبيل اهللا"

: وقال جلّ جالله. انفضوا إليهما: ، وتقديره"وإذا رأَوا تجارةً أو هلواً انفَضوا إليها: "اهللا، وقال تعاىل
"رضوهأن ي قأن يرضومها: ، واملراد"واهللا ورسوله أح.  

  فصل يف مجع شيئني من اثنني -14



: ن تجريهما جمرى اجلمع، كما تقول عند ذكر العمرين واحلَسننيمن سنن العرب إذا ذكَرت اثنني أ -
قلباكما، : ، ومل يقل"إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قُلوبكُما: "كَرم اهللا وجوههما، وكما قال عز ذكره

  .، ومل يقل يديهما"والسارق والسارِقَةُ فاقْطَعوا أيديهما: "وكما قال عز وجلّ
  ل يف مجع الفعل عند تقدمه على اإلسمفص -15

  :جاؤوين بنو فالن، وأكلوين الرباغيث، وقال الشاعر: رمبا تفعل العرب ذلك، ألنه األصل فتقول -
  فَأعرضن عني باخلدود النواضرِ* رأَين الغواين الشيب الح بِعارِضي 

  :وقال آخر
  السحائب ألقَحنها غُر* نتج الربيع محاسناً 

  ".مثّ عموا وصموا كَثري منهم: "، وقال جلّ ذكره"وأسروا النجوى الّذين ظَلَموا: "ويف القرآن
  فصل يف إقامة الواحد مقام اجلمع -16

فإن طبن لكُم عن شيٍء منه : "ويف القرآن. قَررنا به عيناً، أي أعيننا: هي من سنن العرب إذ تقول -
وكم من ملَك يف السموات : "أي أطفاال، وقال تعاىل" مثَّ يخرِجكُم طفْال: "وقال جلّ ذكره ،"نفْساً

فَإنهم عدو يل : "وكم من مالئكة يف السموات، وقال عز من قائل: ، وتقديره"ال تغين شفاعتهم شيئاً
ال نفَرق : "وقال جلّ جالله.  أضيايفأعدائي وال: ، ومل يقل"هؤالء ضيفي: "وقال". إال رب العالَمني

يا أيها الـنيب إذا  : "ال نفَرق بينهم، وقال: ، والتفريق ال يكون إال بني اثنني، والتقدير"بني أحد منهم
  ".واملَالئكَةُ بعد ذلك ظَهِري: "وقال". وإنْ كُنتم جنباً فاطَّهروا: "وقال". طَلَّقْتم النساء

انظروا من أمري، وألنّ السـادة  : هذا الباب سنة العرب أن يقولوا للرجل العظيم وامللك الكبري ومن
حنن فعلنا وإنا أمرنا، فعلى قضيهذا اإلبتداء خياطبون يف اجلواب، كما قال تعاىل عمن : وامللوك يقولون
  ".رب ارجِعون: "حضره املوت

  فصل يف اجلمع يراد به الواحد -17



، وإمنا "ما كان للمشرِكني أنْ يعمروا مساجِد اِهللا: "من سنن العرب اإلتيان بذلك، كما قال تعاىل -
  .، وكان القاتل واحدا"وإذ قَتلْتم نفْساً فادارأْتم فيها: "أراد املسجد احلرام، وقال عز وجلّ

  فصل يف أمر الواحد بلفظ أمر اثنني -18
ألْقيا يف جهنم كـلَّ كَفـارٍ   : "كذا، واملخاطب واحد، كما قال اهللا عز وجلّافعال : تقول العرب -

  :وكما قال األعشى. وهو خطاب ملالك خازن النار" عنيد
  وال تعبد الشيطانَ واَهللا فاعبدا* وصلِّ علَى حنيِ العشيات والضحى 

  ".ألقيا يف جهنم: "وكذلك يف قوله عزوجلّ. خلفيفة ألفاإنه أراد واهللا فاعبدنّ، فقلب النون ا: ويقال
  فصل يف الفعل يأيت بلفظ املاضي وهو مستقبل وبلفظ املستقبل وهو ماض -19

، أي مل يصدق ومل "فَالَ صد ق والَ صلَّى: "وقال جل ذكره. أي يأيت": أتى أمر اِهللا: "قال اهللا تعاىل -
أي لم قَتلتم؟ " فَلم تقتلون أنبياَء اِهللا من قَبلُ: "يف ذكر املاضي بلفظ املستقبل وقال عز من قائل. يصلّ 

وقد تأيت كان بلفظ املاضي ومعىن املسـتقبل،  . ، أي ما تلت"واتبعوا ما تتلوا الشياطني: "وقال تعاىل
  :كما قال الشاعر

  كان بعدي يف القَصائد مصنعالمن * فَأدركْت من كانَ قَبلي ولَم أدع     
أي كان ويكون وهو كائن اآلن جـلّ  " وكان اُهللا غَفوراً رحيماً: "ويف القرآن. أي ملن يكون بعدي

  .ثناؤه
  فصل يف املفعول يأيت بلفظ الفاعل -20

أمرِ ال عاصم اليوم من : "ويف القرآن. ومكان عامر أي معمور. سر كاتم، أي مكتوم: تقول العرب -
، أي "عيشـة راضـية  : "وقـال . ، أي مدفوق"خلق من ماٍء دافقٍ: "وقال تعاىل. أي ال معصوم" اهللا

  :وقال جرير. أي مأمونا" حرما آمناً: "وقال اهللا سبحانه. مرضية
 لُّ كالمهمت نة مليقِ* إنَّ البالوام ديثح نم فانقَع فُؤادك  

  أيت بلفظ املفعولفصل يف الفاعل ي -21



  .أي ساتراً" حجابا مستورا: "أي آتيا، وكما قال جلَّ جالله" إنه كان وعده مأتيا: "كما قال تعاىل -
  فصل يف إجراء اإلثنني مجرى اجلمع -22

لَحنت : رجالن جاؤوين، فقال عبد امللك: قال الشعيب، يف كالم له يف جملس عبد امللك بن مروان -
وجلّ: ، قاليا شعيب ن، مع قول اهللا عزم: "يا أمري املؤمنني، مل ألْحوا يف رمصتصمان اخهذان خ ."

  .هللا درك يا فقيه العراقني، قد شفيت وكفيت: فقال عبد امللك
  فصل يف إقامة اإلسم واملصدر مقام الفاعل واملفعول -23

أي مسـاملون،  : ي، وبنو فالن لنـا سـلْم  أي مرض: أي عادل، ورِضاً: رجل عدل: تقول العرب -
ولكن البِر بِر من آمن بـاهللا،  : ، وتقديره"ولكن البِر من آمن باِهللا: "ويف القرآن. أي حماربون: وحرب

  .فأضمر ذكر الرب وحذفه
  فصل يف تذكري املؤنث وتأنيث املذكَّر يف اجلمع -24

  ".قالت األعراب آمنا: "، وقال"سوةٌ يف املدينةوقال نِ: "هو من سنن العرب، قال تعاىل -
  فصل يف محل اللفظ على املعىن يف تذكري املؤنث وتأنيث املذكر -25

ثالثةُ أنفـس، والـنفس   : من سنن العرب ترك حكم ظاهر اللفظ، ومحله على معناه، كما يقولون -
  :اعرقال الش. مؤنثة، وإمنا محلوه على معىن اإلنسان أو معىن الشخص

  مثلُ النجومِ تألألت يف احلندسِ* ما عندنا إال ثالثة أنفسِ 
  :وقال عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة

  ثالثُ شخوصٍ كاعبان ومعصر* فكان مجني دون ما كنت أتقي 
  :وقال األعشى. فحمل ذلك على أن نساء

 يندفاملُن مقومٍ وكانوا هقَ* ل مهبرهاشفادنلَ تب  
  :فأنث الشراب ملا كان اخلمر املعين، وهي مؤنثة، كما ذكر الكف وهي مؤنثة يف قوله

  يضم إىل كَشحيه كفَّاً مخضبا* أرى رجال منهم أسيفاً كأنما     



  :وكما قال اآلخر. فحمل الكالم على العضو وهو مذكر
  لْبين أسد ما هذه الصوتسائ* يا أيها الراكب املُزجي مطِّيته 

  :وقال آخر. أي ما هذه اجلَلَبة
  مليئان لو شاَءا لقد قَضياين* من الناسِ إنسانان دينِي عليهما 
 دمروٍ فَواحع ا أمأم سالين* خليلَيا عنِ الثاين فال توأم  

، "ا لمن كَذَّب بِالسـاعة سـعرياً  وأعتدن: "ويف القرآن. فحمل املعىن على اإلنسان أو على السخص
فأحيينا به : "، فحمله على النار فأنثه، وقال عز إمسه"إذا رأُم من مكان بعيد: "والسعري مذكر، مثَّ قال

وهي  فذكر السماء" السماء منفَطر بِه: "وقال جلّ ثناؤه. ومل يقل ميتة ألنه محله على املكان" بلْدةً ميتاً
  .مؤنثة ألنه محل الكالم على السقف وكل ما عالك وأظلك فهو مساء، واهللا أعلم

  فصل يف حفظ التوازن -26
، "وتظُنونَ باِهللا الظُّنونا: "العرب تزيد وحتذف حفظا للتوازن وإيثاراً له، أما الزيادة فكما قال تعاىل -

  ".فأَضلُّونا السبيال: "وكما قال
يوم "و " يوم التناد: "، وقال"الكبري املُتعالِ: "وقال" والليل إذا يسرِ: "ا قال جلَّ إمسهوأما احلذف فكم

  :وكما قال لبيد". التالقِ
  وبإذن اِهللا ريب وعجلْ* إنَّ تقوى ربنا خري نفَلْ 

  :أي وعجلي، وكما قال األعشى
 هجهو فأ* ومن شانئ كاس له بتنْإذا ما انتسكَرن  

  .أي أنكرين
  فصل يف خماطبة اثنني مث النص على أحدمها دون اآلخر -27

فال يخرِجنكُما من : "وفيه". فمن ربكُما يا موسى: "ما فعلتما يا فالن، ويف القرآن: العرب تقول -
  .ء، خاطب آدم وحواء، مث نص يف إمتام اخلطاب على آدم وأغفل حوا"اجلَنة فَتشقى



  فصل يف إضافة الشيء إىل صفته -28
صالة األوىل، ومسجد اجلامع، وكتاب الكامل، ومحـاد عجـرد،   : هي من سنن العرب، إذ تقول -

قُلْ إنْ كانـت  : "، وكما قال عز ذكره يف مكان آخر"ولَدار اآلخرة خري: "ويوم اجلمعة، ويف القرآن
  ".إنَّ هذا لَهو حق اليقنيِ: "، وقال تعاىل" خالصةًلكم الدار اآلخرةُ عند اِهللا

  .خامت فضة، وثوب حرير، وخبز شعري: فأما إضافة الشيء إىل جنسه فكقوهلم
  فصل يف املدح يراد به الذَّم، فيجري جمرى التهكم واهلَزل -29

ذُق : "ويف القرآن. ا قمري: يا عاقل، وللمرأة تستقبحها: العرب تفعل ذلك، فتقول للرجل تستجهله -
الكَرمي العزيز أنت كذكره". إن وقال عز" :شيدالر احلَليم ألنت كإن."  

  اكتفاء مبا يدل عليه الكالم وثقة بفهم املخاطَب) لو(فصل يف إلغاء خرب  -30
  :ذلك من سنن العرب كقول الشاعر -

 سولُهيٌء أتانا رش لَو كدجو * واكفَعاسدم جِد لَكولكن مل ن  
لو أنَّ يل بِكُم قُوةً أو آوي إىل : "ويف القرآن حكاية لوط، قال. لو أتانا رسول سواك لدفعناه: واملعىن

ديدكنٍ شي: ويف ضمنه". رنأذاكُم ع أكُف لكنت.  
". كُلِّم بِه املوتى، بل ِهللا األمر جميعـاً  ولو أنَّ قُرآنا سيرت بِه اجلبالُ أو قُطِّعت بِه األرض أو: "ومثله

  .لكان هذا القرآن: واخلرب عنه مضمر كأنه قال
  فصل فيما يذكَّر ويؤنث -31

وإنْ يروا سبيلَ الرشـد ال يتخـذوه   : "من ذلك السبيل، قال اهللا تعاىل: وقد نطق القرآن باللغتني -
ومن ذلك الطاغوت، قال تعاىل يف ". لي أدعوا إىل اِهللا على بصريةهذه سبي: "وقال جلّ ذكره" سبيالً

والذين اجتنبوا : "ويف تأنيثها". يريدون أن يتحاكَموا إىل الطَّاغوت وقَد أمروا أن يكْفروا بِه: "تذكريه
  ".الطَّاغوت أن يعبدوها

  فصل فيما يقع على الواحد واجلمع -32



والفُلك الـيت تجـري يف   : "فلما مجعه قال" يف الفُلك املَشحون: "تعاىل من ذلك الفُلك، قال اهللا -
ومـن  ". وإن كنتم جنبا فاطَّهروا: "رجل جنب ورِجال جنب، ويف القرآن: ومن ذلك قوهلم". البحرِ

دوٍ لَكُـم وهـو   وإن كانَ من قومٍ ع: "وقال" فإُم عدو يل إال رب العاملني: "قال تعاىل. ذلك العدو
نؤموجلّ: ومن ذلك الضيف". م قال اهللا عز" :حونفْضي فَال تفيهؤالء ض."  
  فصل يف مجع اجلمع -33

أعراب وأعاريب، وأَعطية وأَعطيات، وأَسقية وأسقيات، وطُرق وطُرقات، ومجـال  : العرب تقول -
مي بِشررٍ كَالقَصرِ كَأنه جِماالت صفْر ويـلٌ  إا تر" "ومجاالت، وأَسوِرة وأساور، قال اهللا عز وجلّ

  ".يحلَّونَ فيها من أساوِر من ذَهبٍ: "وقال عزوجلّ" يومئذ للمكَذِّبني
  .وليس كل مجع جيمع كما ال جيمع كل مصدر

  فصل يف اخلطاب الشامل للذكران واإلناث وما يفْرِق بينهم -34
فعم ـذا  " وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة: "وقال". ا الذين آمنوا اتقوا اهللايا أيه: "قال اهللا عزوجلّ -

  .اخلطاب الرجال والنساء وغلَّب الرجال، وتغليبهم من سنن العرب
امرؤ وامرأان وقوم، وامرأةٌ وامرأتان ونِسوة، ال يقال للنساء قـوم،  : وكان ثعلب يقول العرب تقول

الرجال قوامونَ على : "النساء قوماً ألم يقومون يف األمور، كما قال عز ذكرهوإمنا مسي الرجال دون 
قائم وقوم، كما يقال زائر وزور، وصائم وصوم، ومما يدل على أنَّ القوم رجـال دون  : يقال" النساِء

نوا خرياً منهم وال نِساٌء يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قَوم من قَومٍ عسى أن يكو: "النساء قول اهللا تعاىل
نهنرياً مخ كُنى أن يسن نِساٍء عوقول زهري". م:  

  أقوم آلُ حصنٍ أم نِساُء* وما أدري وسوف إخالُ أدري 
  فصل يف اإلخبار عن اجلملتني بلفظ اإلثنني -35

  :العرب تفعله، كما قال األسود بن يعفُر -
  يف كلِّ يوم ترقُبان سوادي* ما إنَّ املنايا واحلُتوف كليهِ



  :وقال آخر
  وتغلب قَد تباينتا انقطاعا* أمل يحزِنك أن حبالَ قَيس 

أَولَم ير الذين كَفَروا أنَّ السموات واألرض كانتا رتقـاً  : "وقد جاء مثله يف القرآن قال اهللا عز وجلَّ
  .؟"فَفَتقْنامها

  لة من أجل عدم كمال صفتهفصل يف نفي الشيء مج -36
فنفـى  ". مثَّ ال ميوت فيها وال يحيا: "العرب تفعل ذلك، كما قال اهللا عز وجلَّ يف صفة أهل النار -

عنه املوت ألنه ليس مبوت صريح، ونفى عنه احلياة ألا ليست حبياة طيبة وال نافعة، وهذا كـثري يف  
  :قال أبو النجم. كالم العرب

  كلَّ جهيضٍ لينِ األكارِعِ* ار واألجارِعِ يلقني باخلَب
  ليس بِمحفُوظ وال بِضائعِ

ومن ذلك قـول  . يعين أنه ليس مبحفوظ ألنه ألقي يف صحراء وال بضائع ألنه موجود يف ذلك املكان
أي ماهم بسكارى من شرب ولكن سكارى " وترى الناس سكارى وما هم بِسكارى: "اهللا عز وجلّ

  .فزع ووله من
  فصل يقاربه ويشتمل على نفي يف ضمنه إثبات -37

  :ليس حبلو وال حامض، يريدون أنه مجع ذا وذا، كما قال الشاعر: تقول العرب -
  مثْلُ النعامة ال طَري وال جملُ* أبو فَضالة ال رسم وال طَللُ 

  :وقال آخر
   أنت مرفال أنت حلو وال* مسيخ مليخ كلَحمِ احلُوارِ 

فالن كاخلنثى، : (ويف أمثال العامة. يعين أنَّ الزيتونة شرقية وغربية" ال شرقِّية وال غَربية: "ويف القرآن
  .أي جيمع صفات الذَّكران واإلناث معا): ال ذكر وال أنثى

  فصل يف الالزم باأللف جييء من لفظه متعد بغري ألف -38



أَقْشـع الغـيم،   : للشيء نفسه ويكون الفاعل به ذلك بال ألف، كقوهلم ألف التعدية، ورمبا تكون -
وأكـب  . وأنسل ريش الطائر، ونسلته أنـا . ذهب ماؤها ونزفناها حنن: وقشعته الريح، وأنزفت البئر
: وقال عـز امسـه  . ؟"أفمن ميشي مكباً على وجهِه أهدى: "ويف القرآن. فالن على وجهه وكببته أنا

  ".فَكُبت وجوههم يف النار"
  فصل جممل يف احلذف واالختصار -39

بِم؟ ولم؟ ومـم؟ وعـالم؟   : إذا استفْهمت ا فتقول) ما(أن حتذف األلف من : من سنن العرب -
أي ": يمعم يتساءلون؟ عنِ النبإ العظ: "؟ وكما قال عز وجلّ"فيم أنت من ذكراها: "وفيم؟ قال تعاىل

، أي السر "يعلم السر وأخفى: "ومن احلذف لالختصار قول اهللا تعاىل. عن ما؟ فأدغم النون يف امليم
ومن احلـذف  . ، أي أمرة واحدة، أو مرة واحدة"وما أمرنا إال واحدةٌ: "وأخفى منه، فحذف وقوله

  ".ومل تك شيئا: "ب اهللا عز وجلّويف كتا. مل أك ومل أكُن: وقوهلم. ومل أُبالِ. مل أُبلْ: قوله
حـىت تـوارت   : "، وقولـه "كال إذا بلَغت التراقـي : "ومن ذلك ما تقدم ذكره من قوله جل جالله

ومن ذلك . فحذف النفس والشمس واألرض إجيازا واقتصارا" كلُّ من عليها فان: "، وقوله"باحلجاب
يوسف : "ويف القرآن. اذهب، أي يا زيد ويا عمرو وعمرو. زيد تعال: حذف حرف النداء، كقوهلم

ومن ذلك حذف أواخر األمساء املفردة املعرفة يف النـداء دون غـريه،   . أي يا يوسف" أعرِضعن هذا
الترخيم : يا حارِ يا مالُِ ويا صاحِ، أي يا حارث ويا مالك ويا صاحيب، ويقال هلذا احلذف: كقوهلم

  :وقال امرؤ القيس". نادوا يا مالُو: "ويف بعض القراآت الشاذَّة
  أفاطم مهالً بعض هذا التدللِ

  :وقال عمرو بن العاص
  به منك دنيا فانظُرنْ كيف تصنع* معاوي ال أعطيك ديين وملْ أنلْ 

 :للعلم به، واالستغناء عن ذكـره، وقـوهلم  ) أحلف(باِهللا، أي أحلف باِهللا فحذَفوا : ومن ذلك قوهلم
  .باسم اهللا، أي أبتدئ باسم اهللا



 ذكره يف حفظ التوازن، كقوله عز مومن ذلك حذف األلف منه لكثرة االستعمال، ومن ذلك ما تقد
  ".يوم التالقِ"و" الكبري املُتعالِ"و" والليلِ إذا يسرِ: "ذكره

  .حممد بن جعفر، وزيد بن عمرو: ومن ذلك حذف التنوين من قولك
ومـن  . ال غالمى لك، وال يدى لزيد، وقميص ال كمى لـه : نون التثنية عند النفي كقولك وحذف

ومن احلذف . هؤالء ساكنوا مسكة، ومسلمو القوم: ذلك حذف نون اجلمع عند اإلضافة، يف قولك
ولنعلِّمـه  : يرهوتقد" وكذلك مكنا ليوسف يف األرضِ ولنعلِّمه من تأويلِ األحاديث: "قوله عز ذكره

  .صلّيت الظُهر، أي صالة الظهر، وكذلك سلئر الصلوات األربع: ومن احلذف قوهلم. فَعلْنا ذلك
  فصل جممل يف اإلضمار يناسب ما تقدم من احلذف -40

وحـذفها  ) أنَّ(من سنن العرب اإلضمار، إيثارا للتخفيف وثقة بفهم املُخاطب، فمن ذلك إضمار  -
  :أي أن يريكم الربق، وقال طَرفة": ومن آياته يريكُم البرق خوفاً وطَمعاً: "ال تعاىلمن مكاا، كما ق

  وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي* أال أيهذا الزجري أحضر الوغى     
 الـوغى : أوال مثَّ أظهرها ثانيا يف بيت واحد، وتقديره) أنَّ(فأضمر رويف . أال أيهذا الزاجري أن أحض

  :ذلك يقول بعض أدباء الشعراء
     لْتلحوِ حىت مفَكَّرت يف الننْ* تدوالب فْسي لَهن تبعوأَت  
  وكنت بباطنه ذا فطَن* فَكنت بِظاهرِه عاملاً     
  ُء يف النحوِ يا ليته ملْ يكُن* خال أنَّ باباً عليه العفا     
  على النصبِ؟ قيلَ بإضمارِ أنْ* هكذا  إذا قُلت لم قيلَ يل    

  .أي إال من له" وما منا إال لَه مقام معلوم: "كقوله عز وجلَّ) من(ومن ذلك إضمار 
  .أي من قومه" واختار موسى قَومه سبعني رجال لميقاتنا: "كما قال تعاىل) من(ومن ذلك إضمار 
  .أي إىل سريا األوىل" سنعيدها سريا األوىل: "جالله كما قال جلَّ) إىل(ومن ذلك إضمار 



، "فقلنا اضرِبوه ببعضها كذلك يحيي اهللا املـوتى : "ومن ذلك إضمار الفعل، كما قال اهللا عز وجلَّ
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضـرِب  : "ومثله. فضرِب فيحيي، كذلك يحيي اهللا املوتى: وتقديره
صاكةَ عيناً بِعرشاثنتا ع نهت مرفانفَج رت: وتقديره" احلَجرفمن كان مريضاً : "ومثله. فضرب فانفَج

كسأو ن قةدصيامٍ أو ص نةٌ مديفَف هرأس نم أذى ة: وتقديره" أو بِهففدي ،لَقفَح.  
؟ يف ضـمنه  "وههم أَكَفَـرتم وأما الذين اسودت وج: "كما قال سبحانه) القول(ومن ذلك إضمار 

: ال بد هلا يف اخلرب من فاء، فلما أضمر القول أضمر الفـاء، ومثلـه  ) أما(، ألن )أكفرمت: قيقال هلم(
"كُمموكَةُ هذا ياملالئ ملَقَّاهتوقال الشنفرى. هذا يومكم: أي يقولون". وت:  

     مرحفين مفال تدفنوين إنَّ د *رِ عليكُمعام خامري أم ولكن  
  فصل جممل يف الزوائد والصالت اليت هي من سنن العرب -41

  :وقال الشاعر الراعي. أخذت بزمام الناقة: الباء الزائدة كما تقول: منها -
  سود املَحاجِرِ ال يقرأْنَ بالسورِ    

  :كما قال عنترة. أي ال يقرأن السور
    بِماء الد ترِبشتحبنيِ فأَصضرح  

: وقال عز ذكـره ". ال تأخذْ بِلحييت وال بِرأسي: "أي ماء الدحرضني، ويف القرآن حكاية عن هارون
ويعلَمـونَ  : "أمل يعلم أن اهللا يرى، كما قال جلَّ ثناؤه: فالباء زائدة، والتقدير" ألَم يعلَم بأنَّ اَهللا يرى"

  ".بنيأنَّ اهللا هو احلَق املُ
  :ربت امرأة، وقال الشاعر: مث ورب، وال تقول العرب: ومنها التاء الزائدة يف

  وربتما شفَيت غَليلَ صدري    
  :ثُمت كانت كذا، كما قال عبدةُ بن الطَّيب: وتقةل

     ةموسم ردقُمنا إىل ج تناديلُ* ثُمأليدينا م نأَعرافُه  



أي ال حني والتـاء زائـدة   " والت حني مناص: "آلت حني كذا، ويف القرآن: وتقول. م قمناأي ثُ
  :وكقول احلجاج. أي أقسم": ال أُقِْسم بِيومِ القيامة: "كقوله عز وجلَّ) ال(زيادة : ومنها: وصلة
    رعى وما شرورٍ سيف بئرِ الح  

الزوائد كتتمة الكالم، واملعىن إنقاؤها، كما قـال عـز   من حروف . ال: قال أبو عبيدة. أي بئر حور
  :أي والضالني وكما قال زهري": غريِ املَغضوبِ علَيهِم وال الضالِّني: "ذكره

 هتمغتالُ هال ي ثُ املَجدروم *أَموال س زال عج ةعنِ الرياس  
  :أي عجز وسأم وقال اآلخر

  والطَّيبان أبو بكرٍ وال عمر* ينهم ما كان يرضى رسولُ اهللا د
  :وقال أبو النجم

  فما ألوم اليوم أنْ ال تسخرا    
  .أي ما منعك أن تسجد" ما منعك أنْ ال تسجد: "ويف القرآن. أي أن تسخرا
فبمـا  : "ة من اهللا، وكقولهأي فربمح" فَبِما رمحة من اِهللا لنت لَهم"كقوله عز وجلَّ ) ما(ومنها زيادة 

مميثاقَه هِمقْضوجلَّ" ن هِم ميثاقهم، وكقوله عزقْضأي فبِن" :موكقـول  . أي قليلٌ هـم " وقَليلٌ ما ه
  :الشاعر

  ألمرٍ ما تصرفَت النجوم* ألمرٍ ما تصرفَت اللَّيايل     
  .أي ألمر تصرفت

ربما يود الذين كَفَـروا  : "ويف القرآن. ربما أَعلَم فأَذَر: السلف يف رب كقول بعض) ما(وقد زادت 
منيلسومنها زيادة " لو كانوا م)نها: "كما يف قوله تعاىل) ملَمعإال ي قَةرو نقُطُ مسواملعـىن " وما ت :

أي وكم ملك، وكما قال جلَّ " مواتوكَم من ملَك يف الس: "وما تسقط ورقةٌ، وكما قال عز ذكره
  ".وكم من قرية أَهلَكْناها: "امسه

  ".قُلْ للمؤمنني يغضوا من أَبصارِهم: "وكما قال عز وجلَّ



وكمـا قـال   . أي ربهِم يرهبون" الَّذين هم لربهِم يرهبونَ: "ومنها زيادة الالم، كما قال عز وجلَّ
  .أي إن كنتم الرؤيا تعربون" إنْ كُنتم للرؤيا تعبرون: "ؤهتقدست أمسا

وكما . أي مبا يعملون": وما علمي مبا كانوا يعملون: "كما قال تقدست أمساؤه) كان(زيادة : ومنها
  :قال الشاعر

  وجِريان لنا كانوا كرام    
  .باهللا، ولكنه اما أشبه القسم زيد فيه اإلسم: د، واملرا"باسمِ اِهللا مجراها: "كقوله) اإلسم(ومنها زيادة 
، )مثـل (ومنها زيـادة  . أي ويبقى ربك" ويبقى وجه ربك: "، كقوله عز وجلَّ)الوجه(ومنها زيادة 
  :أي عليه، وقال الشاعر": وشهِد شاهد من بين إِسرائيلَ على مثْله: "كقوله تعاىل

  مثلي ال يقْبلُ من مثْلكا* عذلكا  يا عاذيل دعين من    
  :أي أنا ال أقبل منك، وقال آخر

  تقْبلُ من مثْلك املَعاذير* دعين من العذْرِ يف الصبوحِ فَما 
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منها ألف الوصل، وألف القطع، وألف األمر، وألف االستفهام، وألف التعجب، وألـف التثنيـة،    -
أدخـل واخـرج،   : لف اجلمع، وألف التعدية، وألف الم املعرفة، وألف املخرب عن نفسه، يف قولهوأ

  .أي حانَ أنْ يركَب: أي حان أن يحصد، وأَركَب املُهر: أَحصد الزرع: وألف احلينونة، كما يقال
فإم ال : "ويف القرآن. ته كذاباأي وجد: أي وجدته جبانا، وأكذَبته: أجبنته: وألف الوجدان، كقوله

ككَذِّبونومنها ألف اإلتيان، كقوله. أي ال جيدونك كذاباً": ي :نأحس :حأي أتى بفعل حسن، وأَقْب :
. فإا نون التوكيد حولت ألفـا " لَنسفَعاً بالناصية: "ومنها ألف التحويل، كقوله. أي أتى بفعل قبيح

  :شاعرومنها ألف القافية، كقول ال
  قَضيت نحيب ومل أقضِ الذي وجبا* يا ربع لو كنت دمعا فيك منسكباً     



ومنها ألف التوجع والتأسف، وهي تقارب ألف . وابن اللَّيل: ومنها ألف الندبة، كقول أم تأبطَ شرأً
  !وا حزناه! وا كَرباه! وا قَلباه: الندبة حنو
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وامسـحوا  : "باء التبعيض، كما قال عز وجلَّ: منها باء زائدة، وقد تقدم ذكرها، ويقال لبعضها -

ومنها باء اإللصـاق،  . باِهللا، وبالبيت احلرامِ، وحبياتك: ومنها القَسم، كقوهلم. أي بعضها" بِرؤوسكُم
بت بِالقَلَم، وضربت بالسـيف،  كَت: ومنها باء االعتمال، كقولك. مسحت يدي باألرضِ: كقولك

  .وزعم قوم أنَّ
وقـد  : "دخل فالن بثياب سفره، وركب فالن بسالحه، ويف القرآن: ومنها باء املُصاحبة، كما تقول

  ".دخلوا بِالكُفرِ وهم قَد خضرضجوا بِه واُهللا أعلَم بِما كانوا يكتمون
: وكمـا قـال  . أي من أجل شركائهم" ا بِشركائهِم كافرينوكانو: "ومنها باء السبب، كقوله تعاىل

ومنها الباء الداخلة على نفس املخرب والظاهر أا لغريه، . أي من أجله" والذين هم بربهم ال يشرِكون"
ليس رأيت بِفالن رجال جلْداً، ولَقيت بِزيد كَرمياً، توهم أنك لقيت بزيد كرمياً آخر غري زيد، و: حنو

  :كذلك وإمنا أردت نفسه، كما قال الشاعر
  رأيت بِه جمرةً مشعلة* إذا ما تأملته مقْبِال 

  ".فاسأل بِه خبريا: "ويف القرآن
أي عـن عـذاب   " سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ واقع: "كما قال عز وجلَّ) من وعن(ومنها الباء الواقعة موقع 

  .أي منها" شرب ا عباد اهللاعينا ي: "واقع، وكما قال
  :، كما قال األعشى)يف(ومنها الباء اليت يف موضع 

  ما بكاُء الكَبريِ باألطاللِ
  :أي يف األطالل، وقال اآلخر

  بِه مقَلٌ رنقَت للهجوعِ* ولَيلٍ كأنَّ جنوم السماء 



  :كما قال الشاعر) على(ومنها الباء اليت يف موضع 
  لقَد ذَلَّ من بالت عليه الثَّعالب* الثُّعلُبانُ بِرأسه  أَرب يبولُ

  :هذا بذاك، أي عوض وبدل منه، كما قال الشاعر: ومنها باء البدل، كما تقول. أي على رأسه
  هذا بذاك فَما عليك ملَام* إنْ تجفُين فَلَطالَما وصلتين 

أنت باملُجرب، أي : الباء مبعىن حيثُ، كقوهلم ومنها. ذهبت ورجعت به: ومنها باء التعدية، كقولك
  .أي حيث يفوزون" فال تحسبنهم بِمفازة من العذابِ: "ويف كتاب اهللا عز وجلَّ. حيث التجريب
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  .تنضب وتتفُلُ: منها ما يزاد يف اإلسم، كما زيد يف -

  .تفَعل، وتفاعل وافْتعلَ، واستفْعلَ :ومنها ما يزاد يف الفعل، حنو
وال " وتاِهللا ألكيـدنَّ أصـنامكُم  : "ويف القرآن. تاهللا ألفعلن كذا، أي باهللا: ومنها تاء القَسم، تقول

  .تستعمل هذه التاء إال مع اسم اهللا عز وجلّأل
  .ومنها التاء اليت تزاد يف رب وثُم وال، وتقدم ذكرها

  .اء التأنيث، حنو تفْعلُ وفَعلْت، وتاء النفس، حنو فَعلت، وتاء املخاطبة حنو فَعلْتومنها ت
  :ومنها تاء تكون بدال عن سني يف بعض اللغات، كما أنشد ابن السكيت

     عالتيا قاتلَ اهللا بين الس *اترار النعمرو بن مسعود ش  
  .يعين شرار الناس
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لسني تزاد يف استفعل، ويقال لليت يف استهدى واستوهب واستعظَم واستسقى، سـني السـؤال،   ا -

  .سني سوف: سأفعل، ويقال هلا: وتختصر من سوف أفعل فيقال
استنوق اجلَملُ، واستنسر البِغاثُ، يضربان مثال للقـوي يضـعف   : ومنها سني الصريورة كما يقال

  .أي صار متقدما ومتأخرا: وتقارب هذه السني سني استقدم واستأخر. لضعيف يقوىول
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مررت بزيد فعمرو، أي مررت بزيد وعلى عقبه بعمرو، وكما قال امرؤ : منها فاء التعقيب كقوهلم -

  بِِسقط اللوى بني الدخول فَحوملِ:            القيس
إن تأتين فحسن مجيل، وإن مل تأتين فالعذر مقبول، ومنه : وابا للشرط كما يقالومنها الفاء تكون ج

الفاء اليت جتيء بعد النفـي  : ، وقال صاحب كتاب اإليضاح"والذين كفروا فَتعساً لَهم: "قوله تعاىل
عطيك، ومنه ما تأتيين فأُ: واألمر والنهي واالستفهام والعرض والتمين ينتصب ا الفعل، فمثال النفي

: ومثال آخر، كقولك". وما من حسابِك عليهِم من شيء فَتطْردهم فَتكونَ من الظَّالمني: "قوله تعاىل
وال تطْغوا فيه فَيحـلَّ  : "ويف القرآن. ال تنقَطع عنا فَنجفوك: ائتين فأعرِف بك، ومثال النهي كقولك

أال تنزِلُ عندنا فَتصيب : أما تأتينا فتحدثَنا، ومثال العرض: الستفهام كقولك، ومثال ا"عليكُم غَضيب
  .ليتلي ماال فَأُعطيك: خرياً، ومثال التمني
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وتدخل . لك ولَك: تقع الكاف يف خماطبة املذكّر مفتوحة، ويف خماطبة املؤنث مكسورة، حنو قولك-

قـد تكـون   : قال األخفش. زيد كاألسد وهند كالقمر: ه فتخفضه، حنو قولكيف أول اإلسم للتشبي
  .ذاك: ذا وللشيء البعيد منك: للشيء القريب منك: الكاف دالَّة على القرب والبعد، كما تقول
ما رأيت : وتكون للتعجب كما يقال". ليس كَمثْله شيٌء: "وقد تكون الكاف زائدة كقوله عز وجلَّ

  .جِلْد مخبأَةكاليوم وال 
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  .وإنما هو ذلك: الالم تقع زائدة يف قولك -
ألنـتم أشـد رهبـةً يف    : "ومنها الم التأكيد، وإنما يقال هلذه الالم الم اإلبتداء حنو قوله عز وجلّ

  ".صدورِهم من اِهللا
  :يف خرب اإلبتداء، كما قال القائلإنَّ زيداً لقائم، و: ومنها يف خرب إنَّ حنو قولك



    هبرهش جوزاحلُلَيسِ لَع أُم  
ومنـها الم املُلـك   ). فبالكسر(يا للناس، فإذا أردت التعجب : كقولك) بالفتح(ومنها الم االستغاثة 

  .هذه الدار لزيد: كقولك
: وكقوله عز وجـلّ . عن الكسائي. لهأي من أج" إمنا نطْعمكُم لوجه اِهللا: "والم املُلك كقوله تعاىل

  .أي عند دلوكها" أَقمِ الصالةَ لدلوك الشمسِ إىل غَسقِ اللَّيلِ"
  ).صوموا لرؤيته وأفْطروا لرؤيته: (، كقوله صلى اهللا عليه وسلم)بعد(ومنها الم 

واألمر : "مثلها قوله تعاىلاحلمد هللا، فهذه الم خمتصة يف احلقيقة باهللا و: ومنها الم التخصيص كقولك
  ".يومئذ هللا

  :لثَالث خلَونَ من شهرِ كذا، أو لأربع بقني من كذا قال النابغة: ومنها الم الوقت كقوهلم
  لِستة أعوام وذا العام سابع* توهمت آيات هلا فعرفتها     

يا قوم تعالوا إىل العجب، وقد جتتمـع  : هيا للعجب، معنا: هللا دره، ويقال: ومنها الم التعجب كقوله
  :اليت للنداء واليت للتعجب، كما قال الشاعر

  أال يا لَقَومي لطَيف اخليالِ
مثَّ ليقضوا تفَثَهم وليوفـوا  : "ليفعل كذا وليطلق كذا، ويف القرآن العزيز: ومنها الم األمر، كما تقول

مهذورن."  
ومـا   : "وجلَّ ومنها الم اجلزاء كقوله عز م من ذَنبِـكقَداُهللا ما ت لَك رفغيبينا لفَتحاً م نا لَكحا فَتإن

رتأخ."  
وهـم مل  " فالتقَطَه آلُ فرعونَ ليكونَ لَهم عدواً وحزنـا : "ومنها الم العاقبة، كما قال اهللا عز وجلَّ
  :ابق الرببريوقال س. يلتقطوه لذلك، ولكن صارت العاقبة إليه

  كما لخراب الدهرِ تبىن املساكن* وللموت تغزو الوالدات سخالَها     
  فصل يف امليمات -49



  .امليم تزاد يف مفعل ومفعل ومفاعلة وغريها -
  .وتزاد يف أواخر األمساء للمبالغة، كما زيدت يف زرقم وستهم وشدقم

: زعم غالم ثعلب أن البظـر ) تبظرم(ويف . ن للتبظْرم خفةوقرأت يف رساله الصاحب بن عباد، ولك
مشتق من ذلك وأحسبه حسب امليم تزاد يف التصاريف، كما زيـدت يف  ) تبظرم: (اخلامت، وأن قوهلم

  .زرقم وستهم
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  .النون تزاد أوىل وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة -
  .يف نعثَل: فاألوىل

  .ناقة عنسل: يف قوهلم: لثانيةوا
  .يف قَلَنسوة: والثالثة
  .يف رعشن: والرابعة

  .يف صلَتان: واخلامسة
  .يف زعفران: والسادسة

نخرج، ويف آخر الفعل للجمع املذكر واملؤنث، حنـو خيرجـون   : وتكون يف أول الفعل للجمع حنو
  .رجالنوخيرجن، وعالمة للرفع يف حنو، خيرجان، ويف قولك ال

  .وتقع يف اجلمع حنو مسلمون، وتكون يف فعل املطاوعة، حنو كسرته فانكسر، وقلبته فانقلب
  .وتكون للمؤنث حنو تفعلني. اضربن واضربن: وتكون للتأكيد خمففة ومثقَّلة يف قولك
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  .اهلاء تزاد يف زائدة ومدركة وخارجة وطاخبة -

  ".هلَك عني سلطانيه. ما أغىن عني ماليه: "اهللا تعاىل وهاء االستراحة، كما قال
هه وقه وععي، حنو شقي، ووعى يشي، ووقى يوهاء الوقف، على األمر من وشى ي.  



  ".فَبِهداهم اقتده: "وهاء الوقف، على األمر من اهتدى واقتدى كما قال اهللا عز وجلَّ
  .ةوهاء التأنيث، حنو قاعدة وصائم

وهاء اجلمع، حنو ذُكورة وحجارة وفُهودة وصقورة وعمومة وخثوله وصبيه وغلمة وبـررة وفجـرة   
  .وكَتبه وفَسقَه وكفَرة ووالة ورعاة وقضاة وجبابرة وأكاسرة وقياصرة وجحاجِحة وتبابِعة

امة، ونسـبة وداهيـة   رجل علَّ: ومنها هاء املبالغة، وهي اهلاء الداخلة على صفات املذكَّر حنو قولك
وال جيوز أن تدخل هذه اهلاء يف صفة من صفات اهللا عز وجلَّ حبال وإن كان املراد ا املبالغة . وباقعة

  .يف الصفة
ومنها اهلاء الداخلة على صفات الفاعل لكثرة ذلك الفعل منه، ويقال هلا هاء الكثرة، حنو قوهلم نكْحةَ 

نكَةَ ولُمحةَ ويف كتاب اهللاوطُلْقَةَ وضرخةَ وس" :ةزلُم ةزمكُلِّ هة" ويلٌ لغتابة مبيأي لكل ع.  
  .رجل ضحكة ولُعنة وسخرة وهتكَة: ومنها اهلاء يف صفة املفعول به، لكثرة ذلك الفعل عليه، كقوهلم

  .فالن حسن الركْبة واملشية والعمة: ومنها هاء احلال يف قوهلم
وفَعلت فَعلَتك الـيت  : "ويف كتاب اهللا عز وجلّ. دخلت دخلة وخرجت خرجة: كقولك وهاء املرة

لتفَع."  
  فصل الواوات -52

ال تكون الواو زائدة يف األول وقد تزاد يف الثانية حنو كوثر وثالثة حنو جرول ورابعة حنـو قَرنـوة    -
  .وخامسة حنو قَمحدوة

  .رأيت زيدا وعمرا: عطف كقولكومن الواوات واو النسق وهو ال
  .أخوك واملسلمون: وواو العالمة للرفع، كقولك

  :ال تأكل السمك وتشرب اللنب، وقول الشاعر: والواو اليت يف قولك
ثْلَهلُقٍ وتأيتَ مخ نع هنال ت  



ا واو القَسم يف قولـه  ومنه" وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلَمون: "ويف القرآن العزيز
  ".والشمسِ وضحاها" "والسماِء ذات البروجِ" "والنجم إذا هوى: "تعاىل

تولَّوا وأعيـنهم  : "جاءين فالن وهو يبكي، أي يف حال بكائه، ويف القرآن: ومنها واو احلال كقولك
  ".تفيض من الدمع حزناً أنْ ال يجِدوا ما ينفقونَ

  :ها واو رب كقول رؤبةَومن
قرتاألعماقِ خاوي املُخ موقات  

  .أي ورب قائم األعماق
أي مع اخلشبة،ولو ترِكَت وفصيلها لرضعها، أي . استوى املاء واخلشبة: ومنها الواو بعىن مع، كقولك

    .       مع فصيلها
  "إال وهلا كتاب معلُوم: "ومنها واو الصلة، كقوله تعاىل

جئت : يريد إذ طائفة، كما تقول" وطائفَةٌ قد أَهمتهم أنفُسهم: "منها الواو مبعىن إذ، كقوله عز وجلَّو
  .إذ زيد راكب: وزيد راكب، تريد

سيقولون : "ويف القرآن. واحد إثنان ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة ومثانية: ومنها واو الثمانية، كقولك
هم كَلبهثالثة رابع همكَلـب مهنبعةٌ وثاممجاً بالغيبِ ويقولون سم رهم كَلبهسمسةٌ سادم ويقولون خ "

وملـا  . بال واو، ألنَّ أبواا سبعة" حتى إذا جاؤوها فُتحت أبوابها: "وكما قال تعاىل يف ذكر جهنم
فأحلق ا الواو، ألنَّ أبواا مثانية " تهاحىت إذا جاؤوها وفُتحت أبوابها وقال هلم خزن: "ذكر اجلنة قال

  .وواو الثمانية مستعملة يف كالم العرب
  فصل جممل يف وقوع بعض حروف املعىن مواقع بعض -53

أم : وقال سيبويه. أي بل يقولون شاعر" أم يقولونَ شاعر: "تقع موقع بل، كما قال عز وجلّ): أم(-
  .واهللا أعلم" أم تريدون أن تسألوا رسولكم" :تأيت مبعىن االستفهام، كقوله تعاىل



ومبعىن . أي آمثا وكفورا" وال تطع منهم آثماً أو كَفورا: "تأيت مبعىن واو العطف كما قال تعاىل): أو(
ومبعىن إىل، كما قال . أي بل يزيدون" وأرسلناه إىل مائةألف أو يزيدون: "بل كما قال تبارك وتعاىل

  :امرؤ القيس
  تحاوِلُ ملكاً أو تموت فَتعذرا* قلت له ال تبك عينك إنما ف    

  :ومبعىن حىت كما قال الراجز
  ضرباً وطَعناً أو منوت األعجلُ

  .أي حىت ميوت
لعلـها إذا  : واملعـىن " وما يشعركُم أنها إذا جاَءت ال يؤمنون: "مبعىن لعلَّ، كما قال عز وجلَّ): أنَّ(
  .واهللا أعلم.اءتج
)لني: "مبعىن لقد، كما قال تعاىل): اخلفيفة -إنلغاف كُمتبادا عن عأي ولقد كنا"إنْ كن ،.  
وال تأكلوا أموالَهم : "أي مع اهللا، وكما قال" من أنصاري إىل اهللا؟: "مبعىن مع، كما قال تعاىل): إىل(

أي مع " فاغِسلوا وجوهكُم وأيديكُم إىل املرافقِ: "كره، أي مع أموالكم، وكما قال عز ذ"إىل أموالكُم
  .املرافق

واملعىن " طه ما أنزلْنا عليك القرآنَ لتشقى إال تذْكرةً لمن يخشى: "مبعىن بل، كما قال عز وجلَّ) إال(
م إال الذين آمنوا وعملوا فَبشرهم بِعذابٍ ألي: "وكما قال عز وجلَّ. بل تذكرة ملن خيشى، واهللا أعلم
  .بل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات: معناه" الصالحات فَلَهم أجر غري ممنون

معناه لكن من " لَست علَيكُم بِمسيطر غال من تولَّى وكَفَر: "مبعىن لكن، كما قال اهللا عز ذكره): إال(
  :توىل وكفر، وقيل يف معىن قول الشاعر

وب ا أنيس ليس ةلد *وإال العيس رعافإال الي  
  .أي ولكن اليعافر، على مذهب من ينكر االستثناء من غري اجلنس



: إذا فَزِعوا، وقال عز وجلَّ: ومعناه" ولو ترى إذ فُزِعوا فال فوت: "مبعىن إذا كما قال عز وجلَّ): إذ(
 يا عيسى، ألن إذا وإذ مبعىن واحد يف بعض املواضع، كما وإذا قال اهللا: واملعىن" وإذ قال اهللا يا عيسى"

  :قال الراجز
  جنات عدن يف العاليلِّ العلى* مثَّ جزاه اهللا عين إذا جزى     

ولو ترى إذ وقفوا على النارِ فقالوا يا ليتنـا  : "فأما قوله عز وجلّ. واملعىن إذا جزى، ألنه مل يقع بعد
درستقبل، وإذ للماضي، وإمنا قال كذلك ألن الشيء كائن وإن مل يكن بعد، وهو عند اهللا م: فترى" ن

  .قد كان ألن علمه به سابق وقضاؤه نافذ فهو ال حمالة كائن
أي كيف حييي وكما قال سبحانه " أنى يحيي هذه اُهللا بعد موا: "مبعىن كيف كما قال تعاىل): أىنَّ(

  .أي كيف يكون" ولد وملْ يمسسين بشر أىن يكون يل: "عن حكاية مرمي
: وقال بعض أهل العربية. أي مىت" وما يشعرونَ أيانَ يبعثون: "مبعىن مىت، كقول اهللا سبحانه): أيان(

  .أي شيء: أيش، وأصله: أصلها أي أوان، فحذفت اهلمزة وجعلت الكلمتان كلمة واحدة، كقوهلم
معنـاه إنَّ  " والقرآن ذي الذكر بلِ الذين كفروا يف عزة وشقاق~ ص: "ىلمبعىن إنَّ كقوله تعا): بل(

  .الذين كفروا يف عزة وشقاق ألن القسم البد له من جواب
عتلٍ : "فالن كرمي وهو بعد هذا أديب، أي مع هذا ويتأول قول اهللا عز وجلَّ: مبعىن مع، يقال): بعد(

  .ع ذلك، واهللا أعلمأي م" بعد ذلك زنيم
أي واهللا شهيد " فإلينا مرجِعهم مثَّ اُهللا شهيد على ما يفْعلون: "مبعىن واو العطف، كما قال تعاىل): مث(

  .على ما يفعلون
  :مبعىن بعد، كما قال امرؤ القيس): عن(

  نؤوم الضحى مل تنطق عن تفَضلِ
  .أي بعد تفضل



)نن مـن قريـة    : "ا لغتان باهلمزة والتشديد وبالتخفيف، قال جلَّ وعالمبعىن كم، فيه): كَأيوكَـأي
هلسرها وبرِ رعن أم ـتتا ورسله" عأي وكم من قرية عتت عن أمر ر.  

 ليظْهِره على الدينِ: "تقوم وقام إن اخلفيفة كما قال عز وجلَّ) لو: (مبعىن إن اخلفيفة، قال الفراء): لو(
ولوال أا مبعىن إنْ القتضت جوابا، ألن لو ال بد هلا من جواب ظـاهر أو  " كُلِّه ولو كَرِه املُشرِكون

ولو نزلْنا عليك كتاباً يف قرطاسٍ فَلَمسوه بأيديهِم لَقال الذين كَفَروا : "مضمون مضمر، كقوله تعاىل
بنيم رحإن هذا إال س."  

لو مـا  : "أي فهلَّا، وقوله تعاىل" فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا: "ا، كقوله عز وجلَّمبعىن هلَّ): لوال(
  .أي هل تأتينا؟ وما زيادة وصلة" تأتينا باملالئكة إن كُنت من الصادقني

ل ب: "جئت وملا جييء زيد وكما قال عز ذكره: مبعىن مل ال تدخل إال على املستقبل، كما تقول): ملا(
  .أي مل يقضِ" كلَّا ملَّا يقضِ ما أمره: "أي مل يذوقوا، وكما قال عز ذكره" ملّا يذوقوا عذابِ

  .قصدتك ملَّا ورد فالن: فأما ملَّا اليت للزمان، فتكون للماضي حنو
  .أي مل يصدق ومل يصلِّ" فال صدقَوال صلَّى: "مبعىن مل كقوله عز امسه): ال(

  :وينشد
  وأي عبد لك ال ألَما* تغفرِ اللهم تغفر جما إن 

  .أي وأي عبد لك مل يلم بالذنب
وألْفَيا : "وكقوله عز وجلَّ. أي من عندي" قد بلَغت من لَدني عذْرا: "مبعىن عند، كقوله تعاىل): لَدن(

  .أي عند الباب" سيدها لَدى البابِ
)ضربت زيدا ليس عمرا، أي ال عمرا، وكما قال لبيد: ، تقول العربمبعىن ال): ليس:  

  إنما ؟؟زي الفىت ليس اجلَملْ    
  .أي ال اجلمل

  .يريد كي تدوا" وأنهاراً وسبالً لَعلَّكُم تهتدون: "مبعىن كي، كما قال تعاىل): لعل(



: أي ومن خلَق، وكـذلك قولـه تعـاىل   " واألنثى وما خلَق الذَّكَر: "مبعىن من، كقوله تعاىل): ما(
أي ومن سواها، وأهل مكة يقولون إذا مسعـوا  : ونفْسٍ و ما سواها: "إىل قوله" والسماء وما بناها"

  .سبحان ما سبحت له الرعد، أي من سبحت له الرعد: صوت الرعد
. ألنَّ اجلذع للمصلوب مبنزلة القرب للمقبور" وعِ النخلِوُألصلِّبنكُم يف جذُ: "مبعىن على قال تعاىل): يف(

  :وينشد
 لَةخيف جِذْعِ ن بديلَّبوا العص معا* هشيبانُ إال بِأجد تطَسفال ع  

)نكَذَّبوا بِآياتنا: "مبعىن على، قال تعاىل): م القَومِ الذين نم ناهرصأي على القوم" ون.  
  ".سالم هي حىت مطْلَعِ الفَجرِ: "كما قال تعاىلمبعىن إىل، ): حىت(

  فصل يف األثنني ينسب الفعل إليهما وهو ألحدمها -54
وكان " فَلَما بلَغا مجمع بينِهِما نِسيا حوتهما: "وقد تقدم يف بعض الفصول ما يقاربه، قال اهللا تعاىل -

مـرج  : "وقال تعـاىل ". ما أنسانيه إال الشيطانُفإين نسيت احلوت و: "النسيان من أحدمها ألنه قال
قيانلْترينِ يحأي كالمها جيتمعان، وأحدمها عذب واآلخر ملح" الب" :خزرأي حـاجز، مث  " وبينهما ب

  .وإمنا خيرج من امللح ال من العذب" يخرج منهما اللؤلؤ واملرجانُ: "قال
  ن يشبهه وينوب منابهفصل يف إقامة اإلنسان مقام م -55

. زيد عمرو، أي كأنه هو، أو يقوم مقامه ويسـد مسـده  : من سنن العرب أن تفعل ذلك، فتقول -
وأزواجه : "وتقول أبو يوسف أبو حنيفة، أي يف الفقه، والبحتري أبو متام، أي يف الشعر، ويف القرآن

مههاتوال" أم نمثلهن يف التحرمي، وليس املراد أ أخرىأي هن إال : "دات، إذ جاء يف آية مههاتإنْ أم
  .، فنفى أن تكون األم غري الوالدة"اللالئي ولَدنهم

  فصل يف إضافة الفعل إىل ما ليس بفاعل على احلقيقة -56
  :من سنن العرب أن تعرب عن اجلماد بفعل اإلنسان، كما قال الراجز -

  امتلَأ احلَوض وقال قَطْين    



  :ك قول، وكما قال الشماخوليس هنا
  أطاع له من رامتنيِ حديق* كأين كسوت الرحلَ أحقَب سهوقا 

 فجعل احلديق مطيعا هلذا العري ملا متكن من رعيه، واحلديق ال طاعة له وال معصية، ويف كتاب اهللا عز
لجدار، ولكنه من توسع العـرب يف اـاز   ، وال إرادة ل"فَوجدا فيها جِداراً يريد أنْ ينقَض: "وجلَّ

ما رأيت أحداً أشد بذَخا بالكفر من أيب فراس، وال أكثر إظهارا له منه وال : واالستعارة، قال الصويلّ
هل تعـرف  : أدوم تعبثا بالقرآن قال يوما وحنن يف دار الوزير أيب العباس أمحد بن احلسني ننتظر جميئه

  :إن العرب تعرب عن اجلمادات بقول وال قول هلا، كما قال الشاعر: فقلتللعرب إرادة لغري مميز؟ 
  امتأل احلوض وقال قَطْين    

: مل أرد هذا، وإمنا أريد يف اللغة إرادة لغري مميز، وإمنا عرض بقوله عـز وجـلّ  : وليس مثَّ قول، قال
"هفأقام قَضفوجدا فيها جِدارا يريد أن ين " دين اهللا عزوجلَّ بأن تذكرت قول الراعيفأي:  

  فَلْق الفُؤوسِ إذا أردنَ نصوال* يف مهمه فُلقَت به هاماتها 
  .فكأين ألقمته احلجر، وسر بذلك من كان صحيح النية، وسود اهللا وجه أيب فراس

عنـد   كنت والكسـائي : قال أبو حممد اليزيدي. والعرب تسمي التهيؤ للفعل واالحتياج إليه إرادة
العباس بن احلسن العلَوي فجاء غالم له وقال يا موالي، كنت عند فالن فإذا هو يريـد أن ميـوت،   

يريد أن ميوت، وهل يريد اإلنسان أن ميـوت؟ فقـال   : فضحكنا، فقال مم ضحكتما؟ قلنا من قوله
. فَتنبهنا. إمنا هذا مكان يكاد، و"فوجدا فيها جِداراً يريد أن ينقَض فأقامه: "قد قال اهللا تعاىل: العباس

  .واهللا أعلم
  فصل يف ااز -57

  :قال اجلاحظ -



أكلـه  : للعرب إقدام على الكالم، ثقة بفهم املخاطب من أصحام عنهم، كمـا جـوزوا قولـه   
ال اهللا األسود،وإنما يذهبون إىل النهشِ واللذع والعض، وأكل املال، وإنما يذهبون إىل اإلفناء، كما ق

  ".إنَّ الذين يأكلونَ أموال اليتامى ظُلْماً إنما يأكُلونَ يف بطونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعرياً: "عز وجلَّ
ولعلَّهم شربوا بتلك األموال األنبذة، ولبسوا احللل، وركبوا اهلماليج، ومل ينفقوا منها درمها يف سبيل 

  .اهللا، إمنا أُكلَ
  .لَته النار، وإنما أُبطلت عينهأكَ: وجوزوا

ذُق، وكيف : ذُقت، ملا ليس يطعم، وهو قول الرجل إذا بالغ يف عقوبة عبده: وجوزوا أيضاً أن يقولوا
فأذاقها : "وقال عز من قائل" ذُق إنك أنت العزيز الكَرمي: "قال اهللا عز وجلّ. ذقته؟ أي وجدت طعمه

طَعمـت،  : مث قالوا". فَذَاقوا وبالَ أمرِهم: "وقال تعاىل" واخلَوف بِما كانوا يصنعون اُهللا لباس اجلُوعِ
لغري الطعام، كما قال املَرجي:  

 واكُمالنساء س تمرح دا* فإن شئترقاخاً وال بم نمل أطْع ئتوإن ش  
وملـا  . ومن مل يذق طعمه: يريد" طْعمه فإنه منيفمن شرِب منه فَليس مني ومن ملْ ي: "قال اهللا تعاىل

  :أطْعموين ماء، قال الشاعر: قال خالد بن عبد اهللا يف هزمية له
  واستطْعم املاء ملا جد يف اهلَربِ* بلَّ السراويلَ من خوف ومن دهشٍ 

فَمن شرِب منـه  : أليس اهللا تعاىل يقولما أيسر ما تعلَّق فيه يا ابن أخي، : فبلغ ذلك احلجاج، فقال
  ".فليس مني ومن مل يطعمه فإنه مني

يريد فما دوا، " إنَّ اهللا ال يستحيي أنْ يضرِب مثَال ما بعوضةً فما فوقَها: "يف قوله تعاىل: قال اجلاحظ
هو شر : مكان قوهلم) قفو(وفوق ذلك، تضع قولك : فالن أسفل الناس، فتقول: وهو كقول القائل

  .فما فوقها يف الصغر، واهللا أعلم: وقال الفَراء. من ذلك
فَمن شهِد مـنكُم الشـهر   : "من اآليات اليت رمبا يغلَط يف جمازها النحويون قول اهللا تعاىل: قال املُربد



همصيفليصـمه،   فمن كان منكم شا: وجماز اآلية. والشهر ال يغيب عن أحد" فَل هد بلدة يف الشـهر
  .للظرف، ال نصب املفعول) الشهر(فمن كان شاهدا يف شهر رمضان فليصمه، ونصب : والتقدير

  فصل يف إقامة وصف الشيء مقام امسه -58
يعين السفينة، فوضع صـفتها موضـع   " وحملْناه على ذات ألواحٍ ودسرٍ: "كما قال اهللا عز وجلَّ -

  .تسميتها
  .يعين اخليل" إذ عرِض عليه بالعشي الصفنات اجلياد: "تعاىلوقال 

  :وقال بعض املتقدمني
 هبحلةُ عن أبيها صيقُت ع* سألَتوقَرا؟: يف الراَألش اَألغَر بكهل ر  

األشقر ل، واألغرم فأقامه مقام امسه: يعين هل قُتوصف الد.  
  :وقال بعض احملدثني

ى شلَّ حتالوزير فا قرب تدامِ* مباً إىل اإلعرهم مل أجِد  
  خابِطٌ يف عبابِ أخضر طامي* فكأني وقد تقاصر باعي 

  .البحر: يعين
مثْلُ األمـري  : ألحملَنك على األدهم، يعين القيد، فتجاهل عليه، وقال: وقال احلجاج إلبن القَبعثَرى

  .واألشهبحيمل على األدهم 
  فصل يف إضافة الشيء إىل اهللا جل وعال -59

بيت اهللا وظلُّ اهللا وناقَةُ : فتقول. العرب تضيف بعض األشياء إىل اهللا عز ذكره وإن كانت كلها له -
  .اهللا

: كل شيء أضافه اهللا إىل نفسه فقد عظَّم شأنه، وفخم أمره، وقد فعل ذلك بالنار، فقال: قال اجلاحظ
  ". املوقَدةُنار اِهللا"



أكَلَك كَلْب اهللا، ففي هذا اخلرب فائدتان، : ويروى أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعتيبة بن أيب هلب
إحدامها أنه ثَبت بذلك أن األسد كلب، والثانية أن اهللا تعاىل ال يضاف إليه إال العظيم من األشياء يف 

دعه يف لَعنـة  : اهللا، وخليل اهللا، وزوار اهللا، وأما الشر فكقوهلم أرض: اخلري والشر، أما اخلري فكقوهلم
  .اهللا وسخطه وأليم عذابه وإىل نارِ اهللا وحر سقَرِه

  فصل يف تسمية العرب أبناءها بالشنيع من األمساء -60
ا أشبهها، وكان هي من سنن العرب، إذ تسمى أبناءها بِحجر، وكلب، ونمر، وذئب، وأسد، وم -

بعضهم إذا ولد ألحدهم ولد مساه مبا يراه ويسمعه، مما يتفاءل به، فإن رأى حجرا أو مسعه، تأول فيه 
الشدة والصالبة، والصرب والبقاء، وإن رأى كلبا تأول فيه احلراسة واأللفة وبعد الصـوت، وإن رأى  

  .كاسة، وإن رأى ذئباً تأول فيه املهابة والقُدرةَ واحلشمةَنمرا تأول فيه املَنعة والقِّيه والش
ومست : لم سمت العرب أبناءها بكلب وأوس وأسد وما شاكلها: وقال بعض الشعوبية إلبن الكليب

  .ألا سمت أبناءها ألعدائها، ومست عبيدها ألنفسها: عبيدها بيسر وسعد ويمن؟ فقال وأحسن
  :بأبنية األفعال، فنقولمث نبتدئ 

  فصل يف أبنية األفعال -61
  :يف األكثر األغلب -
  ".يذَبحونَ أبناَءكُم: "وقوله". وغَلَّقَت األبواب: "يكون مبعىن التكثري، كقوله عز وجلَّ) فعل( -1

ويكون مضادا له حنو أفرط إذا . يكون مبعىن أفعل، حنو خبر وأخبر، وكَرم وأكْرم، ونزلَ وأنزلَ: وفعل
  :قال الشاعر. جاوز احلد، وفَرط إذا قصر

 فريطوالت يف اإلفْراط ريال خ *ليطخندي من التما عالهك  
  .ويكون فَعلَ بنية ال ملعىن، حنو كلَّم. إياك واإلفراط اململ والتفريط املُخلّ: وقلت يف كتاب املبهج

  .إذا نسبه إىل اجلهل: إذا نسبه إىل الظُّلم، وجهله: حنو ظلمه ويكون مبعىن نسب،



يكون مبعىن فَعل، حنو أَسقَى وسقَى، وأمحضه الود ومحضه، وقد يتضادان حنـو نشـطَ   ) أفْعل( -2
  .العقْدة، إذا شدها، وأنشطَها إذا حلَّها

ويكون مبعىن فَعلَ كقولـه  . ، وبارزه وخاصمه وحاربه وقاتلَهيكون بني اثنني حنو ضاربه) فاعلَ( -3
  .أي قَتلَهم، وسافر الرجل ويكون مبعىن فعل حنو ضاعف الشيء وضعفَه" قاتلَهم اُهللا: "تعاىل

واحـد حنـو    ويكون من. يكون بني اثنني وبني اجلماعة حنو تجادال وتناظَرا وتحاكَما) تفاعلَ( -4
راَءى لهت.  

ويكون مبعىن أظهر حنو تغافَلَ وتجاهلَ وتمارض وتساكَر إذا أظهر غفلةً وجهال ومرضـاً وسـكْراً،   
  .وليس بغافل وال جاهل وال مريض وال سكران

  :يكون مبعىن فَعلَ حنو تخلَّصه إذا خلَّصه كما قال الشاعر) تفَعلَ( -5
  وكنت زماناً يف ضمان إسارِه*  من غَفْلَة الغي منعماً تخلَّصين
  :وكما قال عمرو بن كلثوم

  مىت كنا المك مقْتوينا* تهددنا وأَوعدنا رويداً 
لَّمحوت لَّدجوت عجشكَلّف حنو تويكون مبعىن الت .عوت فَقَّهوت بويكون ألخذ الشيء حنو تأدلَّم.  

  :ويكون تفَعلَ مبعىن افتعلَ حنو تعلم مبعىن اعلَم كما قال القطامي
  وأنَّ هلذه الغممِ انقشاعا* تعلَّم أنَّ بعد الشر خرياً 

  .أي اعلم
ن استفعلَ مبعىن يكون مبعىن التكلُّف حنو استعظَم أي تعظَّم، واستكْبر أي تكَبر، ويكو) استفْعلَ( -6

بهوتقى واسسواست مطْعاالستدعاء والطلب حنو است .أي أقَر قَرتلَ حنو اسويكون مبعىن فَع.  
  .ويكون مبعىن صار حنو استنوق اجلَملُ، واستنسر البغاثُ، وقد تقدم يف باب السينات

ويكـون  . وى، واقْتىن أي قَىن، واكْتسب أي كَسبيكون مبعىن فَعلَ حنو اشتوى أي ش) افْتعلَ( -7
نـتوافْت قَرحلدوث صفة حنو افْت.  



فهو فعلُ املطاوعة حنو كَسرته فانكسر، وجبرته فاجنَبر، وقلبته فانقلب، وقد تقدم له ) انفَعلَ(وأما  -8
  .ذكر يف باب النونات

  األكثر وقد ختتلف فصل يف أبنية دالة على معان يف األغلب -62
  .دلَّ على احلركة واإلضطراب كالنزوان والغليان والضربان واهلَيجان) فَعالن(ما كان على  -

دلَّ على صفات تقع من أحوال كالعطْشان والغرثـان والشـبعان والريـان    ) فَعالنَ(وما كان على 
  .والغضبان

ان حنو أبيض وأمحر وأسود وأصفر وأخضـر وكـذلك   دلَّ على صفات باأللو) أفعلَ(وما كان على 
  .العيوب تكون على أفعل حنو أزرق وأحول وأعور وأقْرع وأقْطَع وأعرج وأخنف

واألصوات أكثرها علـى  . كالصداع والزكام والسعال واخلُناق والكُباد) فُعال(وتكون األدواء على 
باح والرباح والضراخ والنغاء والثُّغاء واخلُوارهذا كالص.  

كالضجيج واهلَرير والصهيل والنهيق والضغيب والزئري والنعيق والنعيب ) فَعيل(وفصل آخر منها على 
  .واخلَرير والصرير

  .كالصرصرة والقَرقَرة والغرغَرة والقَعقَعة واخلَشخشة) فَعلَة(وحكايات األصوات على 
  .كالسخينة والعصيدة واللَّفيتة واحلَريرة والنقيعةُ والوليمة والعقيقَة) فَعيلَة(لعرب على وأطعمة ا

  .كاللَّعوق والسموط والوجور واللَّدود والذَّرور والقَطور والنطول) فَعول(وأكثر األدوية على 
راب ومضياف ومكثار ومهـذَار  حنو مطعان ومطعام ومض) مفْعال(وأكثر العادات يف االستكثار على 

  .وامرأةٌ معطار ومذكار ومئناث ومتئام
  فصل يف التشبيه بغري أداة التشبيه -63

وهذه طريقة أنيقة غَلَب عليها احملدثون املتقدمني فأحسنوا وظَرفوا ولَطُفوا وأرى أبا نواس السـابق   -
  :إليها يف قوله

     نم رلْقي الدكي فَتبجِسٍ ترابِ* ننبِع ردالو ملْطوت  



فشبه الدمع بالدر والعني بالنرجس واخلد بالورد واألنامل بالعناب من غري أن يذكر الـدمع والعـني   
كأنّ وكاف التشبيه، وحِسـبته  : واخلد واألنامل ومن غري أن استعان بأداة من أدوات التشبيه، وهي

  .جواد وال املطركذا، وفالن حسن وال القمر، و
  :وقد زاد أبو الفرج الوأواُء على أيب نواس فخمس ما ربعه بقوله

 قَتجِسٍ وسرلُؤلُأً من ن توأمطَر *دابِ بالربنعلى الع تضداً وعرو  
  :قول أيب الطَّيب املتنيب: ومن هذا الباب. والزيادة يف تشبيه الثَّغر بالربد

  وفاحت عنبراً ورنت غَزاال* مالَت خوطَ بان بدت قَمراً و
  :وقول أيب القاسم الزاهي

  ومسن غُصوناً والتفَتن جآذرا* سفَرنَ بدوراً وانتقَبن أهلَّةً 
  :وقول أيب احلسن اجلوهري اجلُرجاين يف الشراب

  اً ونور عصفُراوأشرق مصباح* إذا فُض عنه اخلَتم فاح بنفْسجاً 
  :وقول مؤلف الكتاب

  والح شقائقاً ومشى قَضيبا* رنا ظَبياً وغَنى عندليبا 
  :وقوله أيضاً

     عبأر نتاخلَوارِجِ* وفيك لنا ف يوفلُّ علينا سست  
  ومشي القباجِ وزي التدارِجِ* لحاظُ الظِّباِء وطَوق احلَمام 

  :ب قول ابن سكَّرةومن هذا البا
  والريق خمر والثَّغر من برد* اخلَد ورد والصدغ عاليةٌ 

  :وقول القاضي عبد العزيز يف املدح
  وعزمك صمصام وربعك غيلُ* لحاظُك أقْدار وكَفُّك مزنةٌ 

  فصل يف إقامة العم مقام األب واخلالة مكان األم -64



أم كُنتم شهداَء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيـه مـا   : "اىل حكاية عن بين يعقوبقال اهللا تع -
ماعيلَ وإسحاقوإس راهيمإب وإله آبائك إهلَك دبعدي؟ قالوا نعدونَ من ببعوإمساعيل عم يعقـوب  "ت ،

  .فجعله أبا
باه وخالته، وكانت أمه قد ماتت فجعل اخلالة يعين أ" ورفَع أبويه على العرشِ: "وقال يف قصة يوسف

  .أماً
  فصل يف تقارب اللفظني واختالف املعنيني -65

  .إذا تباعد عن احلَرج: إذا وقع يف احلَرج، وتحرج: حرِج فالن -
أَثَّموت موكذلك أث.  

دجهو :دجهإذا نام، وت :هِرإذا س.  
حـىت إذا فُـزع عـن    : "وفُزع عنه إذا نحي عنه الفَزع، ويف كتاب اهللاإذا أتاه الفَزع، : وفَزِع فالن

عنها" قُلوبِهِم عالفَز ذلك: ويقال. أي أُخرِج شبه ضدنة عن األقذار، واللفظ يتصوذُور، أي مامرأةٌ ن.  
  فصل يف وقوع فعل واحد على عدة معان -66

وقَضى مبعىن آمر، كقوله ". فلما قَضينا عليه املَوت: "قوله تعاىلقَضى مبعىن حتم، ك: من ذلك قوهلم -
فاقضما أنت : "أي أمر ويكون قضى مبعىن صنع، كقوله تعاىل" وقّضى ربك ألَّا تعبدوا إال إياه : "تعاىل
مبعـىن   وقضى. ويكون قضى مبعىن حكَم، كما يقال للحاكم قاض. أي فاصنع ما أنت صانع" قاضٍ

قضـى، إذا  : ويقال للميت. أي أعلمناهم" وقَضينا إىل بين إسرائيلَ يف الكتابِ: "أعلم، كقوله تعاىل
  .فَرِغَ من احلياة

  ".إلّا حاجة يف نفسِ يعقوب قضاها: "وقضاء احلاجة، معروف ومنه قوله تعاىل
وصلِّ عليهِم : "وقوله عز وجلّ. ة املعروفةأي الصال" فَصلِّ لربك وانحر: "ومن هذا الباب قوله تعاىل

ملَه كَنس كالتهلم" إنَّ ص نـوا  : "وقوله. أي ادعآم ها الّذينيب يا أيلُّونَ على النصي هكَتالئإنَّ اَهللا وم
ني الثَّناء والدعاء، فالصالة من الرمحة، ومن املالئكة االستغفار، ومن املؤمن" صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً



كنـائس  : والصـالة . أي دينك" أصالتك تأمرك: "الدين، من قوله تعاىل يف قصة شعيب: والصالة
  ".لَهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد: "اليهود، ويف القرآن

رب كلمـة  فصل يف كلمة واحدة من األلفاظ ختتلف معانيها باختالف مصدرها وليس للع -67
  مثلها

وجـداً، ويف  : وجوداً، ويف املـال : وجد كَلمةً مبهمةً، فإذا صرفَت قيل يف ضد العدم: هي قوهلم -
  .وجداً: وِجداناً، ويف احلزن: موجِدة، ويف الضالَة: الغضبِ

  فصل يف وقوع اسم واحد على أشياء خمتلفة -68
  .العني: اء ويقال لكل واحد منهماعني الشمس وعني امل: من ذلك -

  .النقد من الدراهم: والعني
  .الدنانري: والعنب
  .السحابة من قبل القبلة: والعني
  .مطر أيام ال يقلع: والعني
  .الديدبان، واجلاسوس، والرقيب، وكلهم قريب من قريب: والعني

  .ألخرىعني، إذا رجحت إحدى كفتيه على ا: ويقال يف امليزان
  .عني الركية: والعني

  .نفسه: وعني الشيء
  .خياره: وعني الشيء

  .الباصرة: والعني
  .مصدر عانه عينا: والعني

  .أخو األم، ونوع من الربود، واالختيال، والغيم، وواحد اخليالن: ومن ذلك اخلال
  .ومن ذلك احلميم، يقع على املاء احلار، والقرآن ناطق به



  :املاء البارد، وأنشد: واحلميم: قال أبو عمرو
  أكاد أغَص باملاء احلميم* فساغَ يلَ الشراب وكُنت قَبالً 

  .دعينا يف احلامة ال يف العامة: اخلاص، يقال: احلميم
  .العرق: واحلميم
  .جاء املُصدق فأخذ حميمها، أي خيارها: اخليار من اإلبل، ويقال: واحلميم

  .وىل،هو السيد، واملُعتق، واملُعتق، وابن العم، والصهر، واجلار، واحلليفومن ذلك امل
  ".أو عدلُ ذلك صياما: "ومن ذلك العدل، هو الفدية من قوله تعاىل

  .وضد اجلَور: القيمة، والرجل الصاحل، واحلق: والعدل
فتور : فتور األعضاِء، ويف العني:  البدنهو الفتور عن احلق، ويف: ومن ذلك املرض، املرض يف القلب

  .النظَرِ
  فصل يف اإلبدال -69

مدح، ومده، وجد، وجـذَّ،  : من سنن العرب إبدال احلروف وإقامة بعضها مكان بعض، يف قوهلم -
،بحاهللا الص وفاظَ، وفَلَق ،أي مات وفاض ،قَعوس ،يكالد قَعوص ،مزوخ ،مروخ قَهوفَر.  

  .صراط وسراط، ومسيطر ومصيطر، ومكَّة وبكَّة: ويف قوهلم
  فصل يف القلب -70

  .من سنن العرب القلب يف الكلمة ويف القصة -
  .جذَب وجبذَ، وضب وبض، وبكَلَ ولبك، وطَمس وطَسم: أما يف الكلمة فكقوهلم

  :وأما القصة فكقول الفرزدق
  الزناُء فريضةَ الرجمكما كانَ 

  :وكما قال. أي كما كان الرجم فريضة الزنا
  وتشقى الرماح بالضياطرة احلمر



  .أي وتشقى الضياطرةُ احلُمر بالرماح
  .أدخلْت اخلاتم يف إصبعي، وإنما هو إدخال األصبع يف اخلامت: وكما يقال
  .وإنما العصبة أولُوا القوة تنوء باملفاتيح" حه لَتنوُء بِالعصبة أُويل القُّوةما إنَّ مفات: "ويف القرآن

  فصل يف تسمية املتضادين باسم واحد -71
  :هي من سنن العرب املشهورة، كقوهلم -

      .           لألبيض واألسود: اجلَونُ
  .لألطهار واحلَيض: والقُروء
  .للَّيل والصبح: والصرمي
  :قال أبو ذؤيب. للشك واليقني: واخلَيلولة

  وإِخالُ أني الحق مستتبع* فَبقيت بعدهم بِعيشٍ ناصبٍ 
  .أي وأتيقَّن

دوالن :دثلُ والضداداً: "ويف القرآن. امللونَ ِهللا أنعجعلى املعنيني" وت.  
  .الذَّكر واألنثى: والزوج
ائل والذي ال يسألا: والقانِعلس.  
  .العطْشان والريان: والناهل

  فصل يف اإلتباع -72
هو من سنن العرب وذلك أن تتبع الكلمة الكلمة على وزا وروِيها إشـباعاً وتوكيـداً اتسـاعاً     -

وقد شاركت . جائع نائع، وساغب الغب، وعطشان نطْشان، وصب ضب، وخراب يباب: كقوهلم
  .لعرب العجم يف هذا البابا

  فصل يف إشتقاق نعت الشيء من امسه عند املبالغة فيه -73



يوم أيوم، ولَيل ألْيل، وروض أَريض، وأسد أسيد، وصلب صليب، : ذلك من سنن العرب كقوهلم -
وِيكَنني، وداٌء د نريز، وكرز حلٌّ ظَليلٌ، وحدوق،وظديق صوص.  

  ج الشيء احملمود بلفظ يوهم ضد ذلكفصل يف إخرا -74
  :فالن كرمي غري أنه شريف، ولئيم غري أنه خسيس، وكما قال النابغة الذُّبياين: كما يقال -

     ميوفَهأنَّ س غَري فيهِم بيراعِ الكَتائبِ* وال عفُلولٌ من ق بِهِن  
ة اجلَعديابِغوكما قال الن:  

    لَت أخكَم فىت هأن غَري بقي من املال باقيا* القُهفما ي وادج  
  .فالن ال عيب فيه غري أن ال عيب فيه يرد عني الكمال عن معاليه: وقال بعض البلغاء

  فصل يف الشيء يأيت بلفظ املفعول مرة وبلفظ الفاعل مرة واملعىن واحد -75
مكاتب، وشأو مغرب ومغرب، ومكـان عـامو   مدجج ومدجج، وعبد مكاتب و: تقول العرب -

  ،دـعد فالنٌ وسعبه، وس يتنبالشيء وع نِيتوع ،تسفاملرأة ون تسفأهول، ونلٌ ومعمور، وآهوم
  .وزهي علينا وزها

  فصل يف التكرير واإلعادة -76
  :هي من سنن العرب يف إظهار العناية باألمر كما قال الشاعر

  مهالً بين عمنا مهالً موالينا    
  :وكما قال اآلخر

 كانت لَكُم تمنِع كَم *وكَم كَم كَم  
  ".أوىل لَك فاَوىل: "ومنه قوله تعاىل. للعناية بتكثري العدد) كم(فكرر لفظ 

ويـلٌ  : "، وقوله عز وجلّ"نفَبِاي آالِء ربكُما تكَذِّبا: "وهلذا جاء يف كتاب اهللا التكرير كقوله تعاىل
  ".يومئذ للمكَذِّبني

  فصل يف إجراء غري بين آدم جمراهم يف اإلخبار عنه -77



من سنن العرب أن جتري املوات وما ال يعقل يف بعض الكالم جمرى بين آدم، فتقول يف مجيع أرض  -
  :ا إىل أكثر منه كما قال اجلَعديلَقيت منهم األمرين، وربما يتعدى هذ: أرضون، وتقول

  وأما بنو نعشٍ دنوا فَتصوبوا* تمززا والديك يدعو صباحه     
ال الشمس ينبغي لَها أنْ تدرِك القَمر وال الليلُ سابِق النهارِ وكلٌّ يف فَلَـك  : "وكما قال اهللا عز وجلَّ

وقال ". إين رأيت أحد عشر كوكَباً والشمس والقَمر رأيتهم يل ساجِدين: "وقال عز امسه" يسبحون
: وقـال " يا أيها النملُ ادخلوا مساكنكُم ال يحطمنكُم سليمانُ وجنوده وهم ال يشعرون: "عز وجلَّ

  :عبدة بن الطَّبيب وأكرب من قول اجلعدي قول" لَقَد علمت ما هؤالِء ينطقون"
 هترأُس ضععو بدي يكالد فرعازيلُ* إذا أشم مقَو مباحِ وهإىل الص  

  .فجعل للديك أسرة ومسهم قوم
  فصل يف خصائص من كالم العرب -78

والتهافُت للعرب كالم تخص به معاين يف اخلري والشر ويف الليل والنهار وغريمها فمن تلك التتابع  -
رال يكونان إال يف الش.  

  .هاج،لما يؤدي إىل اخلري: وال يقال. وهاج الفحل، والشر، واحلرب، والفتنة
  .وظَلَّ يفعل كذا، إذا فعله ارا، وبات يفعل كذا، إذا فعله ليال

  .سري النهار ال تعريج فيه: والتأويب
ئادعريس فيه: واإلسالليل ال ت سري.  

  .جعلوا أحاديثَ إال يف الشر: أي مثَّلنا م، وال يقال" فَجعلْناهم أحاديثَ: "من ذلك قوله تعاىلو
  .ال يكون إال مدحا للميت: التأبني: ومن ذلك
  .ال تكون إال للزنا باإلماء، دون احلرائر: واملساعاة

  .ويقال نفَشت الغنم لَيالً، وهملَت اراً
ضفقالوخاجلاريةُ، وال ي الم: تالغ ضفخ.  



  .ولَقَمه بِبعرة إذا رماه ا، وال يقال ذلك لغريها
  فصل يناسبه يف الريح واملطر -79

ويف عاد إذ أرسـلْنا  : "قال عزوجلَّ. مل يأت لفظ الريح يف القرآن إال يف الشر، والرياح إال يف اخلري -
 يحالر ميمعليهِمكَالر هلَتعإال ج ليهع يٍء أتتش نم ذَرما ت قيموقال سبحانه" الع" :  لَـيهِملْنا عسا أرإن

وهـو  : "وقال جلَّ جاللُه" رحياً صرصراً يف يومِ نحسٍ مستمر تنزِع الناس كَانهم أعجاز نخلٍ منقَعرٍ
ب ياحلُ الرسرالذي يهتمحي ردي راً بنيوقال" ش" : نم ذيقَكُميول راتشبم ياحلَ الرسرأنْ ي هآيات نوم

الريـاح  : وعن عبد اهللا بن عمر". رحمته ولتجري الفُلْك بِأمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
فاملُبشرات واملُرسالت والذَّرِيات والناشرات، وأمـا  : فأما اليت للرمحة. مثان، فأربع رمحة وأربع عذاب

فالصرصر والعقيم ومها يف الرب، والعاصف والقاصف ومها يف البحر، ومل يـأت لفـظُ   : اليت للعذاب
وقال " طَراً فساَء مطَر املُنذَرينوأمطَرنا علَيهِم م: "اإلمطارِ يف القرآن إال للعذاب، كما قال عز من قائل

هذا عارِض ممطرنا بل هو : "وقال تعاىل". ولقد أتوا على القَرية اليت أُمطرت مطَر السوِء: "عز وجلَّ
  ".ما استعجلْتم بِه ريح فيها عذاب أليم

  فصل يف اقتصارهم على بعض الشيء وهم يريدون كله -80
  :قَعدعلى ظَهرِ راحلَته، وقول الشاعر: ن العرب يف قوهلمذلك من سن -

    هِمدورِ نِعالعلى ص ئنيالواط  
  :وقول لبيد

  أو يرتبِطْ بعض النفوسِ حمامها
: هذه للتبعيض، واملـراد ) من(و" قُلْ للمؤمنني يغضوا من أبصارِهم: "كلَّ النفوس، ويف القرآن: أراد
ضغذكره. وا أبصارهم كلَّهاي ذو اجلَاللِ واِإلكْرامِ: "وقال عز كبر هجقى وبوقال الشاعر". وي:  

 تعواضريِ تبالز ربا أتى خام *عبالُ اخلُشواجل املَدينة ورس  
  .يعين أسوار املدينة



  فصل يف االثنني يعبر عنهما مرة وبأحدمها مرة -81
وكلُّ اثنني ال يكاد . رأيت بِعيين ورأيت بِعيني، والدار يف يدي ويف يدي: تقول العرب: لفراءقال ا -

  :قال الفرزدق. أحدمها ينفرد فهو على هذا املثال كاليدين والرجلني
 تنضو به لَتخولو ب *ياررِ اخللقَدل لَيلَكان ع  

  :وقال اآلخر. بعد قوله يداي) ضنت(فقال 
  أو سنبالً كُحلَت به فالَّت* وكأنَّ يف العيننيِ حب قَرنفُل 

  :وقال آخر. وقد ذكر القَرنفُلَ والسنبلَ. وقال به) يف العيننيِ(فقال كُحلَت به بعد قوله 
  بِصحراَء فَلْجٍ ظَلَّتا تكفان* إذا ذَكَرت عيين الزمانَ الذي مضى 

  :وقال بعض احملدثني
  بِمجدك والفَضلِ الشهري كَحيلُ* فَدتك بِعينيها املعايل فإنها 

وقعت عينه عليه أي عيناه، وفالن حسن احلاجب، أي احلاجبني، وأخذ بيده أي بيديه، وقام : ويقال
  .على رجله أي رجليه

  فصل يف اجلمع الذي ال واحد له من لفظه -82
ُء، والنعم، والغنم، واخلَيل، واإلبل، والعالَم، والرهطُ، والنفَر، واملَعشر، واجلُنـد، واجلَـيش،   النسا -

واحلَواس ،طنِ، واملَسامالب راقوالثُّلَّةُ، والعوذُ، واملساوي، واحملاسن، وم.  
  فصل يف االثنني اللذين ال وحد هلما من لفظهما -83

اثنان واثنتان، واملذروان، واملَلَوان، وجاء يضرِب أصـدريه، ولبيـك، وسـعديك،    كال وكلتا، و -
  .حنان: إن واحد حنانيك: وقد قيل. وحنانيك، وحوالَيك

  فصل يف أفعل ال يراد به التفضيل -83
  :جرى له طائر أشأم وقال الفرزدق -

  بيتاً دعائمه أعز وأطْولُ    



  .واهللا أعلم". وهو أهونُ علَيه: "القرآن ويف
  للعرب فعل ال يقوله غريهم: فصل -85

  :قال اهلُذيلُّ. عاد فالنٌ شيخاً، وهو مل يكن قطُّ شيخاً، وعاد املاء آجنا، وهو مل يكن كذلك: تقول -
  أعادتين أَسيفاً عبد عبد* أطَعت العرس يف الشهوات حىت     

يخرِجونهم من النرِ إىل : "يكن قبل أسيفاً حىت يعود إىل تلك احلال، ويف كتاب اهللا عز وجلَّوهو مل 
رِ: "وهم مل يكونوا يف نور من قبل، ومثله قوله تعاىل" الظُّلماتمذَلِ العإىل أر دروهم مل " ومنكم من ي

  .يبلُغوا أرذلَ العمر فيردوا إليه
  فصل يف النحت -86

رجلٌ عبشمي : العرب تنحت من كلمتني وثالث كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار كقوهلم -
  :منسوب إىل عبد مشس، وأنشد اخلليل

  ألَم تحزنك حيعلَةُ املُنادي* أقولُ لَها ودمع العنيِ جارٍ 
وأمـا  . متداولة من هذا اجلنس حي على الصالة، وقد تقدم فصل شاف يف حكاية أقوال: من قوهلم

  .قوهلم صهصلق، فهو من صهلَ وصلَق، والصلْدم، من الصلْد والصدم
  فصل يف اإلشباع والتأكيد -87

فَصيام ثَالثَة أيـامٍ يف احلـج   : "ومنه قوله تعاىل. عشرة وعشرة فتلك عشرون كاملة: العرب تقول -
تعجإذا ر ةعبلهوسةٌ كامرشع لْكت ومنه قوله تعاىل". م" :هيناحبِج ريطرٍ يوإمنا ذكر اجلناحني ". وال طائ

كلَّما سمع هيعةً طـار  : (ألنَّ العرب قد تسمي اإلسراع طَيرانا، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، فذكر األلسنة ألنَّ النـاس  "ِسنتهِم ما لَيس يف قُلوبِهِميقولونَ بِألْ: "وكذلك قال اهللا عز وجلّ). إِلَيها

ويقولونَ يف أنفُِسهِم لوال يعـذِّبنا  : "قال يف نفسه، وقلت يف نفسي، ويف كتاب اهللا عز وجلّ: يقولون
  .فاعلم أنَّ  ذلك القول باللسان دةن كالم النفس" اهللا بِما نقولُ

  ليس له لكن أضيف إليه التصاله به فصل يف إضافة الشيء إىل من -88



قـال  . سرج الفرس، وزِمام البعري، وتمر الشجر، وغَـنم الراعـي  : هو من سنن العرب، كقوهلم -
  :الشاعر

    األجري هصدوا قَالئحكما ي  
  فصل يف الفرق بني ضدين حبرف أو حركة -89

إذا : إذا أجار، وخفَر: وأخفَر. من الدواء: وتداوى من الداء،: دوِي: ذلك من سنن العرب كقوهلم -
إذا نزع : إذا ألقى فيها القذى، وقذاها: واقْذى عينه. إذا عدل: إذا جار، وأقسطَ: وقَسط. نقض العهد
  .عنها القذى

، وكـذلك  إذا كان يلْعـن : إذا كان كثري اللَّعن، ولُعنة: رجلٌ لُعنةٌ: وما كان فرقه حبركة، كما يقال
  .ضحكة وضحكة

  فصل يف زيادة املعىن حسنا بزيادة لفظ -90
زيد كاللَّيث : فإذا قال. زيد لَيثٌ، إنما شبهته بليث يف شجاعته: هي من سنن العرب، كما تقول -

  :الغضبان، فقد زاد املعىن حسناً، وكسا الكالم رونقاً، كما قال الشاعر
دنا شددش دا واللَّيثُ غَضبانُ* ةَ اللَّيثع  

  :وكما قال امرؤ القيس
  ترائبها مصقولَةٌ كالسجنجلِ

  :وذكر ذو الرمة أخرى، فزاد يف املعىن حيثُ قال. فلم يزد على تشبيهها باملرآة
حجأس ريبةالغ رآةكم هجوو  

ن مساويها، فهي حتتاج إىل أن تكون مرآتها أصـفى  ألنَّ الغريبة ال يكون هلا من يعلمها محاسنها م
  :ومن هذا املعىن قول األعشى. وأنقى لتريها ما حتتاج إىل رؤيته من حماسن وجهِها ومساويه

  كَجابِية الشيخ العراقي تفْهق* تروح على آلِ املُحلِّق جفْنةٌ     



وقيدها بذكر العراقي ألنَّ العراقي إذا كان بالرب ومل يعرِف مواضع فَشبه اجلَفْنةَ باجلابية، وهو احلوض، 
وقـال  . املاء، ومواقع الغيث، فهو على مجع املاء الكثري أحرص من البدوي العارف باملناقع واألحساء

ابن الرومي:  
م هنيكي وعبورِ يةُ املَهـــــــــــــــجعمها ددامٍ كأنم نهاُءمر  

فَشبهها بدمعة املهجور يف الرقَّة، وزاد يف الرفَّة بأن وصف عينه باملَره، وهو طول العهـد بالكحـل،   
  .ليكون الدمع مع رِقَّته أصفى وأسلم مما يشوبه، وهذا من لطائف الشعراء

  فصل يف اجلمع الذي ليس بينه وبني واحده إال اهلاء -91
تمر وتمرةٌ، وسحاب وسحابة، وصخر وصخرةٌ، وروض : ر ويؤنث، وهو كقوهلمهذا اجلمع يذكَّ -

وقال " والنخلَ باسقات لَها طَلْع نضيد: "ويف القرآن العزيز. وروضةٌ، وشجر وشجرةٌ، ونخلٌ ونخلَةٌ
" ني السماء واألرضِ آليات لقَومٍ يعقلـون والسحابِ املُسخرِ ب: "وقال" إنَّ البقَر تشابه علَينا: "تعاىل
فرده إىل أصل " سقْناه لبلَد ميت: "فأنث، مث قال" حىت إذا أقَلَّت سحابا: "وقال يف مكان آخر. فذكَّر

  .التذكري
  فصل يف التصغري -92

  :تصغري الشيء على وجوه: من سنن العرب -
  .رجيل ودويرة :تصغريه حتقريه، كقوهلم: فمنها
أنـا جـذَيلُها   : عيير وحده، وجحيش وحده، وكقول األنصـاري : تصغري تكبري، كقوهلم: ومنها

بجقُها املُرذَيوع ،كَّكوكقول لبيد. املُح:  
 مهنيلُ بخدت فولُ* وكلُّ أناسٍ سها األنامنم فَرصت ههِييود  

  .مل يبق من بيت املال إال دنينريات، ومن بين فالن إال بييت:  تنقيص، كما يقالتصغري: ومنها
  :تصغري تقريب، كقول امرؤ القيس: ومنها
  بِضاف فُويق األرضِ لَيس بِأعزلِ    



  .أنا راحلٌ بعيد العيد، وجاءين فالن قُبيلَ الظُّهر: وكقولك
يا بني ويا أُخي ويا أُخية ويا بنية، وكقول النيب صلى اهللا عليه : كقوهلم تصغري إكرامٍ ورحمة،: ومنها

  .يا حمرياء: وسلم لعائشة
واهللا إن : دريهِمات ودنينِرات وأُغَيلمةَ، وكقول عيسى بـن عمـرو  : تصغري اجلمع، كقولك: ومنها

  .كانت إال أُثَياباً يف أُسيفاط
  ستعارةفصل يف اال -93

هي أن تستعري للشيء ما يليق به، ويضعوا الكلمة مستعارة له من موضـع  . ذلك من سنن العرب -
رأس األمرِ، رأس املال، وجه النار، عني املاِء، : كقوهلم يف استعارة األعضاء ملا ليس من احليوان. آخر

 ارِ، رِيقسانُ النالباب، ل اجلبل، أنف مس، أنفالش حاجِب   الطَّريـقِ، كَبِـد ناحهرِ، جالد دي ،ناملُز
ةرجالش ماِء، ساقالس.  

انشقَّت عصاهم، شالَت نعامتهم، مروا بني سنع األرض وبصرِها، فَسا بيـنهم  : وكقوهلم يف التفرق
  .الظِّربان

ر عن ناجِذَيه، حمي الوطيس، دارت كَشفَت احلَرب عن ساقها، أبدى الش: وكقوهلم يف اشتداد األمر
رحى احلَرب.  

افتر الصبح عن نواجِذَه، ضرب بِعموده، سلَّ سيف الصبحِ من غمد : وكقوهلم يف ذكر اآلثار العلوية
قنديلُ الثُريا، ذّر قـرن   الظَّالم، نعر الصبح يف قفا الليل، باح الصبح بِسره، وهي نطاق اجلوزاء، احنَطَّ

ارتفع النهار، ترحلت الشمس، رمت الشمس بِجمرات الظَّهرية، بقَلَ وجه النهار، خفَقَت / الشمس
رايات الظَّالم، نورت حدائق اجلو، شاب رأس الليل، لَبِست الشمس جِلباا، قام خطيـب الرعـد،   

 فَقخ  طَّـرعبيع، تالر نفَّسمام، تريان الغش قَطَعقد األنداد، انى عهماء، والس قْدرق، احنَلَّ عقَلب الب
النسيم، تبرجت األرض، قَوِي سلطان احلر، آنَ أن يجيش مرجلُه، ويثور قَسـطُلُه، انحسـر قنـاع    



 ،اخلَريف يوشت جيف، جاشالص  أقـدم ،الربد قاربت عمان، دبل الزدمس امليزان، وعلَّت الشح
  .الشتاء بِكَلْكَله، شابت مفارِق اجلبالِ، يوم عبوس قَمطَرير، كشر عن نابِ الزمهرير

املوت، النـار   األدب غذاُء الروح، الشباب باكورةُ احلَياة، الشيب عنوان: وكقوهلم يف حماسن الكالم
فاكهة الشتاء، العيال سوس املال، النبيذُ كيمياء الفَرح، الوحدة قَرب احلي، الصرب مفْتاح الفَرج، الدين 
  مان، الولَـدالز بيع شبابعيم، الرالن نسيم كرالش ،تنةالف ندز اإلرجاف ،الشر ام جسرمداء الكرم، الن

مس قَطيفَةُ املساكني، الطِّيب لسانُ املُروءةرحيانةُ الروحِ، الش.  
  فصل -94

واخفض لَهما جنـاح  " "لتنذر أُم القُرى ومن حولَها" "وإنه يف أم الكتاب: "من استعارات القرآن -
ةمحالر فَّس" "الذُّلِّ مننبحِ إذا تا" "والص باسفَأذاقَها اُهللا لـربِ  " "جلوعِ واخلَوفقَدوا ناراً للحكُلَّما أو

واشتعلَ " وامرأته محالَةَ احلَطَبِ" "فَما بكَت علَيهم السماُء واألرض" أحاطَ بِهم سرادقُها" "أطْفَأها اهللا
ولَما سكَت عـن  " "م ربك سوطَ عذابفَصب علَيهِ" "وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار" "الرأس شيبا

بضموسى الغ."  
  :ومن االستعارات يف األشعار العربية قول امرئ القيس

 لْبِهطَّى بِصمملَّا ت له جازاً وناَء بِكَلْكَلِ* فقلْتأع فدوأر  
  :وقول زهري

لُهبا ورواحالص ى أفراسرعو  
  :وقول لبيد

 تحبهاإذْ أصمالِ زِمامالش دبِي  
  .فأما أشعار املُحدثني يف االستعارات فأكثر من أن تحصى

  فصل يف التجنيس -95



وأسلَمت معسلَيمانَ لله رب : "هو أن جيانس اللفظ يف الكالم واملعىن خمتلف، كقول اهللا عز وجلَّ -
وكقوله" العالَمني" :ففا على يوسوكقوله" يا أس :"هلوىل دينِ  : "وكقوله تعاىل" فأدلـدل كهجومفأَق

  ".وجىن اجلَنتنيِ دان: "وكقوله تعاىل" فَروح ورحيانٌ وجنةُ نعيم: "وكقوله عز وجلّ" القَيم
نيِ ال يكونُ وجيهـاً  إنَّ ذا الوجه. آمن من آمن بِاِهللا. الظُّلم ظُلُمات يوم القيامة: وكما جاَء يف اخلَبر

  .عند اهللا
  :ومل أجد التجنيس يف شعر اجلاهلية إال قَليالً، كقول الشنفرى

  بِرحيابة رحيت عشاًء وطُلَّت* وبِتنا كأَنَّ النبت حجر فَوقَنا 
  :وقول امرئ القيس

 هضأر دعمن ب احالطَّم حم* لقد طَم هين من دائلْبِسيساللَبا ت  
  :وقوله

  وقد يدرِك املَجد املؤثَّلَ أمثايل* ولكنما أسعى لمجد مؤثَّلٍ 
  :ويف شعر اإلسالميني املتقدمني كقول ذي الرمة

هتونم تعيج رى والعاجكأنَّ الب  
  :وكقول رجل من بين عبس

  يعرِف األنفاوأنَّ أنفَكُم ال * وذلكم أنَّ ذُلَّ اجلارِ حالَفَكم 
  .فأما يف شعر املُحدثني فأكثر من أن يحصى

  فصل يف الطِّباق -96
: وكما قال عـز وجـلَّ  " فَليضحكوا قَليالً وليبكوا كَثرياً: "هو اجلمع بني ضدين، كما قال تعاىل -
وكما قال عـز  " أيقاظاً وهم رقودوتحسبهم : "وكما قال عز وجلَّ" تحسبهم جميعاً وقُلوبهم شتى"

  ".ولَكُم يف القصاصِ حياةٌ: "من قائل



الناس ) (حفَّت اجلَنةُ بِاملكارِه والنار بِالشهوات: (ومما جاء يف اخلرب عن سيد البشر صلى اهللا عليه وسلم
) غض البخيلَ يف حياته والسخي بعـد موتـه  إنَّ اَهللا يب) (كفى بالسالمة داًء) (نِيام فإذا ماتوا انتبهوا

احذَروا من ال يرجى خيـره وال  ) (جبِلَت القُلوب على حب من أحسن إلَيها وبغضِ من أساَء إلَيها(
هرش نميؤ.(  

  :ومما جاء يف الشعر قول األعشى
 كُمطونالًء ببيتونَ يف املَشىت مصاوجاراتكم غَ* تمائخ نبِتثى ير  

  :وقول عبد بين احلسحاس
  أو أسود اخلَلقِ إين أبيض اخلُلُقِ* إن كنت عبداً فَنفسي حرةٌ كَرماً 

  :وقول الفرزدق
 هبابِ كأنيف الش ضهني يبوالش *هارن يهبِجانِب صيحليلٌ ي  

  :وكقول البحتري
رِ ياجلَو حةٌ كان قُبطها وأمخضيها* سرلِ يدالع نسح حبهراً فأصد  

  فصل يف الكناية عما يستقبح ذكره مبا يستحسن لفظه -97
  .هي من سنن العرب -

فكىن عن " أو جاَء أحد منكُم من الغائط: "وقال تعاىل. أي فُروجهم" وقالوا لجلودهم: "ويف القرآن
فكىن عن اجلماع، واهللا " فَلَما تغشاها: "وقال عز وجلّ" ثَكُم أنى شئتمفأتوا حر: "وقال تعاىل. احلدث

  .كرمي يكين
وقال . فكىن عن احلُرم) رِفْقاً بالقَوارير: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لقائد اإلبل اليت عليها نِساؤه

  .يف الشوارع فَتلْعنواأي ال تحدثوا ) اتقوا املَالعن: (عليه الصالة والسالم
وذكر ابن العميد محتشما حلَف . بِه حاجةٌ ال يقْضيها غَريه، كناية عن احلدث: ومن كنايات البلَغاء

  .آىل مييناً ذكر فيها حرائره: بالطَّالق فقال



من قراءة هـذه  هو من قراء سورة يوسف، يعين أنَّ السؤال يستكثرون : وذكر ابن مكرم سائالً فقال
هو غراب، يعـين أنـه   : السورة يف األسواق واامع واجلوامع، وكىن ابن عائشة عمن به األبنة بقوله

  .يواري سوَءةَ أخيه
وكان قابوس بن وشـمكري إذا  . بثاين احلبيب: وعن الرقيب. بتربية القاضي: وكنى غريه عن اللقيط
ثر أهـل اجلنـة   :أ: (جلنة، يعين قول النيب صلى اهللا عليه وسلمهو من أهل ا: وصف رجالً بالبلَه قال

  ).البله
  .انتقَلَ إىل جِوارِ ربه، استأثَر اُهللا بِه: ومن كنايام عن موت الرؤساء واألجِلَة وامللوك

  فصل يف اإللتفات -98
  :تفت إليه كما قال أبو الشغبهو أن تذكر الشيء وتتم معىن الكالم به، مث تعود لذكْره، كأنك تل -

 قْتبا"فارغرٍ " شبمن ك تسوقد قُو *ربالثُّكلُ والك اخلَلَّتان تلَبئْس  
  .لبئست اخللَّتان: فذكر مصيبته بابنه مع تقوسه من الكرب، مث التفت إىل معىن كالمه فقال

  :وكما قال جرير
  بِعود بشامة سقي البشام* أتذْكُر يوم تصقُلُ عارِضيها 

، فنهى عن "ال تفْتروا على اِهللا كَذباً فَيسحتكُم بِعذابٍ وقَد خاب منِ افْترى: "وكما قال اهللا عز وجلَّ
  ".وقد خاب منِ افْترى: "اإلفتراء، مث وعد عليه فقال

  فصل يف احلشو -99
: ة والزيادة وتجريه يف نظام الكلمة، وهو على ثالثة أضـرب العرب تقيم حشو الكالم مقام الصل -

  :ضرب منها رديء مذموم، كقول الشاعر
  صداع الرأسِ والوصب* ذَكَرت أخي فَعاودين 

وكقـول  . فَذَكَر الرأس، وهو حشو مستغىن عنه ألن الصداع مختص بالرأس، فال معىن لذكره معه
  :اآلخر



دودةٌ صداني ياروالد يبا* كُمقي شفْررأسي ومدى لأه  
  :وكقول اآلخر. مفرقي، مع ذكر الرأس حشو بغيض: فقوله

  نصيب وال حظٌّ تمنى زوالَها* إذا لَم يكُن للمرِء يف دولة امرئٍ 
  .والنصيب واحلظ مبعىن واحد

  :وأما الضرب األوسط فكقول امرئ القيس
  بِأنَّ امرأ القيسِ بن متْلك بيقَرا* ا واحلوادثُ جمة أال هل أتاه

  :وكقول النابغة. واحلوادثُ جمة، حشو مستغىن عنه، ولكن ال بأس به يف موضعه: فقوله
 نيبِه مري عليري وما عملَع *طْالً على األقارِعب طَقَتلَقَد ن  

تم الكالم بدونه ولكنه حممود ملا فيه من تفخيم اللفظ وتأكيـد  وما عمري علي بِهينٍ، حشو ي: فقوله
  .املراد

  :وأما الضرب الثالث، فهو احلشو احلسن اللطيف كقول عوف بن محلم
  قد أحوجت سمعي إىل ترجمانْ* إنَّ الثَّمانني وبلِّغتها 

. سن يف مكانه وأوقع يف املعىن املقصـود وبلِّغتها، حشو مستغىن عنه يف نظم الكالم، ولكنه ح: فقوله
ومـن هـذا   . حشو اللوزينج، ألن حشو اللوزينج خري من خبزته: وكان بن عباد يسمي هذا احلشو

  :الضرب قول طَرفَة
  صوب الربيعِ ودميةٌ تهمي* فَسقى ديارك غَري مفِْسدها 

  :ومن ذلك قول عدي .غري مفسدها، حشو ولكن ما حلسنه اية: فقوله
 هكُنوال ت األسري ما أقولُ* فَلَو كنت دعم تملإذن ع  

  :ومن ذلك قول البحتري. والتكُنه، حشو ال خيفى حسنه وبراعته: فقوله
  جادت يداك لو أنه لَم يضررِ* إنَّ السحاب أخاك جاد بِمثلِ ما 

  :ومن ذلك قول ابن املُعتز. سنه غايةأخاك، حشو ولكن ما لح: فقوله



  وخليلي من دون هذي األنامِ* إنْ حييي ال زال حييا صديقي 
  :ال زال حييا، حشو يرىب على حشو اللوزينج، ومن ذلك قول أيب الطِّيب املتنيب: فقوله

  يرى كلَّ ما فيها وحاشاه فانِيا* ويحتقر الدنيا احتقار مجربٍ 
  :ومن ذلك قول ابن عباد. وحاشاه، حشو جيمع احلُسن والطِّيب: فقوله

 هقُلْ أليب القاسم إن جِئْت *هيتنه يتطيت ما أُعنه  
  أنت بِرغْمِ البدرِ أوتيته* كلُّ جمالٍ فائق رائقٍ 

األصبهاينّ رمحه اهللا ومن ذلك قول أيب حممد اخلازن . برغم البدرِ، حشو يقطر منه ماء الظَّرف: فقوله
  :للصاحب

    طَروب ناهعم ةً للعفوِ إنَّ الكرمي وأنتبطَر فَإيه  
إذا مسع قـول  : وكان ابن عباد يقول. وأنت معناه، حشو يعجِز الوصف عن حسنه وحالوته: فقوله

لواو أحسن مـن واوات  هذه ا) ال وأيد اهللا أمري املؤمنني: (حيىي بن أكثم للمأمون وقد سأله عن شيء
  .األصداغ يف خدود املُرد املالح

  اية الكتاب
  متَّ كتابا فقه اللغة وسر العربية أليب منصور الثَّعاليب


