


 

 
 

 ُمَثلََّثِة ُقْطُرٍب النَّْحويِّ َشْرُح
 بادييللفريوزا

 

 أمحد سعيد قشاش           

 األستاذ املشارك بكلية اللغة العربية     

 املدينة املنورة ـ  باجلامعة اإلسالمية                                                                                             

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسـال  للـخ  ـل  لنـي ا ينـا      

 حممد  امت الن يني، وللى آلي وصح ي أمجعـني، وسـلت لسـليما    

 .إىل يو  الدين كثلا 

 :وبعد

مــن الاــوالر اللغويــة الــ  لررتيــا العربيــة تــالرة املثلثــال، ولــخ اســت ينــ  للــى  

كال الـثال    التـتو والكسـر    الكلمال ال  لتعاقب للى أوهلا أو وسطيا احلر

 .والضت ( م  ا تالف املعنى، أو م  التاقي

وقد أمج  العلماء للى أن أول كتاب وض  يف املثلثال اللغوية لو مثلث أبـخ للـخ   

ولــو كتــاب قــد رالر، بــالررت مــن صــغر    .،حممــد بــن املســتنل، امللنــب بنطــرب  

رتنــاولو   ،قــدر حجمــي وقلــة ما لــي، حاــوة واــيرة بــني النــاء، ولــرف العلمــاء    

بالشــرأ أو الــنات أو الننــد أو اكســتدراك، ولــاولوا ذلــو إىل حماكالــي واــرأ    

وبــررت  .، رخلَّــب بــحلو حركــة ل ليتيــة ررــدل الــدرء اللغــو  وأ رلــي   مناومالــي

ــن         ــا م ــا الدارســون، وا ل  ــح حني ــو امليلتــال ا يعــو بي ــر لل ــكن أكث لــحا، ر

  .الدراسة والتحنيق والنشر



 210 )28(العدد  -وث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بح

ــاء مطــ  ــة       ويف أ ن ــاء العربي ــال اســتوقتد اــرأ ألحــد للم ــو امليلت ــ عت لل الع  ل

الك ار، لو جمد الدين حممد بن يعنوب التلولابا  ، روجدلي ارًحا اتيًسـا ،  

لطيب احلجت، أمال  للى طالبي، وجعل لـي اـوالد مـن النـرآن وأاـعار العـرب،       

ــي    ــى طرينــة  علــب يف مثلث  وبعــد ل مــل وجــدل اتســخ منشــرحة لتحنيــق لــحا      .لل

لـن ألميـة املـو     الكتاب واشر ، ريـو لمـل لغـو  ميـت، لعـاا  نـة   ـ ، رضـال         

املشــروأ، مثلــثر قطــرب، وك ســيما أن ط عتــي األ ــلة واملتداولــة، ولــخ بتحنيــق    

الــدكتور رضــا السويســخ، قــد ملفــ  بتصــحيتال و ريتــال اــنيعة يــدركيا        

 .املتصتو هلح  الط عة من أول وللة

 :حا الكتاب للى قسمنيوقد ولل  لملخ يف إ راج ل

 :قست الدراسة، وريي  ال ة م احث :النست األول

  .التعريب باملصنب :امل حث األول

ويف لــحا امل حــث  ــد   با تصــار لــن اســت امليلــب واســ ي، ووك لــي، واشــ لي،  

 .ورحاللي، وايو ي، ولالمحلي، وألت ميلتالي املط ولة

  .امل حث الثااخ: التعريب بالكتاب

لحا امل حث لن لنوان الكتاب، ولو يق اس تي إىل امليلب، وكحلو  و د   يف

 د   لن لمن ل ليب الكتاب، ووضح  منيج امليلب ريـي، كمـا  ـد   لـن     

 .اوالد  ومصا ر 

 .اسخ الكتاب، ومنيج التحنيق :امل حث الثالث

ويف لــحا  ــد   لــن اســخ الكتــاب، وأليــ  بوصــب متصــل لــثال  اســخ  طيــة  

 .الكتاب، وألن   ذلو ب يان منيجخ يف  نينيأ رج  لنيا لحا 

 .النص احملنق :النست الثااخ

 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل للى ا ينا حممد، وللى آلي وصح ي أمجعني



 211 النحوي قطرب ةشرح مثلث

 القسم األوَّل

 ةـــــــدراســال

 

 

 .(1  التعريب باملصنب :امل حث األول

 :امسي واس ي

بـن  الو جمد الدين حممد بـن يعنـوب بـن حممـد بـن إبـراليت       

ن أمحد بـن حممـو  بـن إ ريـ  بـن رضـل اهلل ابـن الشـيخ أبـخ          لمر بن أبخ بكر ب

أبــو  :وكنيتــي .إسـحار إبــراليت بــن للــخ التلولابــا   الشغـلال  اللغــو  الشــارعخ  

 . وكان يانيخ اس ي إىل أبخ بكر الصديق، رضخ اهلل لني .طالر

  :وك لي

  رـارء  لـ يف بلـدة مـن بـال    729 يف مجا ى اآل رة سنة :وقيل ،ولد يف ربي  اآل ر

  .كت150جنوب مدينة الال، ول عد لنيا بنحو ( 2 لدلى   كارلين (

 :اش لي ورحاللي 

بدأ التلولابا   حيالـي العلميـة يف كـارلين مسـنس رأسـي، رحتـ  رييـا النـرآن         

   ك أاـا    :الكريت، ولو ابـن سـ   سـنني، وكـان سـري  احلتـ ، ركـان ينـول        

أبيـي إىل اـلال، ر  ـح اللغـة واأل ب       ـت ااتنـل مـ     .(3  حتى أحت  مائ  سـطر (( 

ورحل يف  .واحلديث لن أبيي وبعت للمائيا، ومير يف للو  اللغة حتى رار أقرااي

طلب العلت إىل العرار رد ل واسـس وبغـدا ،  ـت ار ـل إىل  مشـق وبيـ  املنـدء        

ومصـر واحلجـال والــيمن، و  ـل بـال  الــرو  واهلنـد، وللنَّـى العلــت لـن كـثل مــن         

، وأكثـر قدومـي إلييـا كـان مـن      وقد  مكة املكرمة مـرارا   .األقطار للماء للو

                                              
الغـرر املثلثـة     للمصنب لرمجة وارية، لندلا الدكتور سليمان بن إبـراليت العايـد يف مندمـة  نينـي كتـاب       (1 

ويناـر يف لرمجتـي أيًضـا:     .راكتتيـ  لنـا بةمجـة مـوجهة لـي      ( 103 _21 ، للتلولابـا       ((والدرر امل ثثـة 

ط نـــال املتســـرين للــــداو     ، و10/79الضــــوء الالمـــ   ، و2/280ال ـــدر الطـــال    ، و1/294لـــاريخ اليييـــخ   

، 1/39، وإضاءة الرامـوء  7/126، واحرال الحلب 1/273، وبغية الولاة 4/63ط نال الشارعية ،و1/312

 .1/13ولاج العروء 

 ... وبي ولدل ((.بلد بتارء :   وكارلين :672قال يف الناموء   كرل (   (2 

 .1/13لاج العروء  (3 
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َلبيد يف اليمن ، ومكث بيا مـرة وـو سـ  سـنوال، وكـان نـب اكاتسـاب إىل        

وجعــل  ار  الــ  أاشــ لا للــى  .مكــة، ويكتــب لــن اتســي امللتجــل إىل حــر  اهلل

ب اليمن، الصتا مدرسة ينو  بتموينيا و ر  اتناليا امللو األارف الرسولخ صاح

  الغرراملثلثة والدرر امل ثثـة   :ويف مكة ألب كتابي .وقرر بيا طل ة و ال ة مدرسني

املثلث املتتق املعنـى، كمـا ذكـر   ضـحوة ايـار       :( وكان التراغ من قسمي األول

لليجرة الن وية، وكان ذلو يف  771الثال اء، ساب  لشر من مجا ى األوىل، سنة 

املعامـــــة، واملنـــــا ، منـــــا  إبـــــراليت لليـــــي  املســـــجد احلـــــرا  لـــــا  الكع ـــــة 

ــورة ،     (1 الســال (( ــة املن و ــرج منيــا إىل الطــائب، ولــي رييــا بســتان،  ــت لار املدين

وأاش  رييا مدرسة كتلو ال  يف مكة، وااةى مـهرلتني باالرلـا، أوقتيمـا    

الــيمن، ويف الطريــق وصــلي اعــخ    ــت لــا  إىل مكــة، قاصــدا   .للــى للــو املدرســة 

بــني مكــة واملدينــة  األاــرف، رــ لر  لــن الســتر، وبنــخ متــننال  صــديني امللــو 

 ت لوجي إىل اليمن لن طريق السَّراة، وأقا  وو لسـعة   .لـ 806والطائب إىل سنة 

ُِلريـب    ُلللـب وا ،  ارلـني مـن  ارال العلـت يف ليامـة للـران،  ـت سـار        (2 أاـير يف ا

 .ليي التدري  يف مدارء ريياورلو  إ .، وبتعه مدةمنيما إىل َلبيد، وأقا  بي رال ا 

وكاا  صلتي مبلـوك لصـر  قويـة، رنـد وك  امللـو األاـرف الرسـولخ،  ـت ولـد           

بيــحا املنصــب  الناصــر رئاســة قضــاء الــيمن لشــرين ســنة متواليــة، وتــل حمتتاــا   

بررت كثرة أسـتار ، ولـهوج امللـو األاـرف ابنتـي، وبـالر يف إكرامـي، وكـحلو         

ينتصـر إكرامـي للـى السـلطان وابنـي بـل أكرمـي         وا .رعل ابني الناصر من بعد 

وتـل منيًمـا    .، وحاخ بتندير العلمـاء والنضـاة وطـالب العلـت    وأح ي الناء مجيعا 

يف اليمن بنية لمر  يتننل مـن بلـد إىل آ ـر حتـى وارـا  األجـل ، رمحـي اهلل، ليلـة         

                                              
 .540   :وينار .354 الغرر املثلثة والدرر امل ثثة (1 

احللـب واحلليـب ( باحلـاء امليملـة،         :وريـي  .لن ر  الصا     خمطوط ( ، انال 46 الغرر املثلثة والدرر امل ثثة (2 

ُِلريـب اليـو  موقعـان أ ريـان، ي عـدان وـو وسـة كيلـو مــةال،           .والصـواب مـا أ  ـ     .ضـ س  بـال  ُلللـب وا وا

 .مشال ررب قرْلَوة يف ليامة للران
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 وكااـ  ورالـي يف مدينـة َلبيـد،     .لــ  817الثال اء، العشرين مـن اـير اـوال سـنة     

وكاا  ورالي لن لمر يناله التسـعني   .وبيا  رن مبنية الشيخ إمساليل اجليلخ

 .وا يهل إىل حني مولي متمتًعا بسمعي وبصر ، متوقد الـحلن حاضـر العنـل    .لاًما

 .وكان يرجو ورالي مبكة رما قلدغر لي ، رمحي اهلل رمحة واسعة

 :ايو ي

لـو  اللغـة واأل ب واحلـديث    أ ح التلولابا   لن لد  ك ل مـن للمـاء لصـر  ل   

، أ ــح لــنيت، مــن  والتتســل، وقــد أحصــى مةمجــو  مــا يهيــد للــى أربعــني لاملــا   

 :أايرلت

 .لـ ( 740 _أبو  يعنوب بن حممد التلولابا     ل  -1

 761 _أبو إسـحار إبـراليت بـن حممـد بـن يـوا  الدمشـنخ   ل         -2

 لـ(.

 ل ــد اهلل بــن يوســب بــن أمحــد، املعــروف بــابن لشــا  النحــو ،   -3

 .لـ ( 761 _صاحب مغد الل يب، وأوضو املسالو   ل 

 ليــل بــن أي ــو بــن ل ــد اهلل الصــتد ، صــاحب كتــاب الــوايف     -4

 .لـ ( 764 _بالوريال   ل 

الناضخ ل د العهيه بن حممد بن إبراليت بن مجالة الكنااخ    -5

 .لـ ( 767 _ل 

 ، وايخن للخ اليارعخ، اليمد، اهيل مكةل د اهلل بن أسعد ب -6

 .لـ ( 768 _  ل احلر  

ل د اهلل بن ل د الرمحن بن لنيل، صاحب الشرأ املشيور للى  -7

  .لـ ( 769 _ألتية ابن مالو   ل 

 .لـ ( 786 _الشيخ حممد بن يوسب بن للخ الكرمااخ   ل  -8

 :لالميح 

بــا   مكااــة للميــة مرموقــة، رتســابق إليــي طــالب العلــت مــن األقطــار  ابلــر التلو
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ــروا     اإلســالمية الــ  رحــل إلييــ   ا، أو أقــا  رييــا، وكــان مــنيت للمــاء مشــالل أ 

 : الثنارة العربية واإلسالمية، من أايرلت

 _احلار  أمحد بـن للـخ بـن حجـر ، صـاحب رـتو ال ـار    ل          -1

 .لـ( 852

لنــخ الــدين أمحــد بــن للــخ بــن ل ــد النــا ر املنريــه ، صــاحب     -2

لــ   845 _كتاب  اُطس املنريهية ( قرأ لليي الناموء، وأجـال    ل  

.) 

ل د الرحيت بن احلسن اإلسنو  الشارعخ، صـاحب الط نـال       -3

 .لـ ( 772 _ل 

 .لـ ( 886 _ل د اهلل الناار  اليمد، اهيل مكة   ل   -4

لنخ الدين حممد بـن أمحـد احلسـد التاسـخ املكـخ، صـاحب         -5

 .لـ ( 833 _كتاب العند الثمني   ل 

 حممــد بــن ل ــداهلل بــن تيــلة النراــخ املكــخ، قاضــخ مكــة     -6

 .لـ ( 817 _و طي يا  ل 

  :ميلتالي

ذكر املةمجون للتلولآبـا   مـا يهيـد للـى سـتني مصـنت ا يف التتسـل واحلـديث         

والتــاريخ والةاجــت واجلغراريــة، إك أن أكثرلــا كــان يف اللغــة واأل ب، وط ــ        

 منيا:

 .بصائر ذو  التمييه يف لطائب الكتاب العهيه -1

 .ال لغة يف لراجت أئمة اللغة -2

 .املواني يف التع ل بالسني والشني  ل  -3

 . تة األبيي ريمن اسب لغل ابيي -4

 .لنوير املن اء يف لتسل ابن ل اء -5

 .ستر السعا ة يف احلديث الن و  -6
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 .الصالل وال شر يف الصالة للى  ل ال شر -7

 .الغرر املثلثة والدرر امل ثثة -8

الناموء احمليس، ولو من أاير ميلتالي، بل من أاير مـا أللـب    -9

 .العربية يف

 .املغامن املطابة يف معاا طابة -10

 .امل حث الثااخ: التعريب بالكتاب

أمج  العلماء، كما أسلت  يف التنديت، أن أول كتاب وضـ  يف املثلثـال اللغويـة    

. ولـو كتـاب قـد رالر،    (1 لو مثلث أبخ للـخ حممـد بـن املسـتنل، امللنـب بنلْطـراب      

رة بـني النـاء، ولـرف العلمـاء     بالررت مـن صـغر حجمـي وقلـة ما لـي، حاـوة واـي       

قدر  وألميتي رتناولو  بالشرأ أو الـنات أو الننـد أو اكسـتدراك ، ولـاولوا ذلـو      

. وكان ممن اـرحي جمـد الـدين التلولابـا  ،     (2 إىل حماكالي وارأ مناومالي

                                              
سي ويي ملـا رأى مـن    اللغو  ال صر ، وقطرب لنب أطلني لليي  لو أبو للخ حممد بن املستنل بن أمحد النحو (1 

 .، ك لتـة والنطـرب  وي ـة لـدب لـيال      مـا أاـ  إك قطـرب ليـل ((        :لأل ـح لنـي، رنـال لـي     بكور  إليـي سـحرا   

وأ ــح كــحلو لــن ســي ويي،   .كــان معتهلــخ املــحلب، أ ــح لــن أبــخ إســحار الناــا  إمــا  املعتهلــة يف لصــر   

أ رك لصـر الروايـة ، رشـاري األلـراب وأ ـح لـنيت، كـان مـن حتـات           .ويوا  بن ح يب، واأل تش األوسـس 

وأاـير مـن روى    . نـة، روى لنـي اجلرلـة    كان لاملا  :للغة، كثل النوا ر والغريب. وذكر  التلولابا  ، رنالا

كتــاب األلمنــة، و لــق   :لــي ميلتــال كــثلة يف اللغــة، منيــا  .ابــن الســكي ، وابــن ح يــب، واجلــاح   :لنــي

 .ملثلـث يف اللغــة، وبـي ااــتير  اإلاسـان، والتـرر، واألصــوال، واملصـنب الغريــب يف اللغـة، والنـوا ر، وكتــاب ا     

 .  لـ 206لويف سنة 

ــاريخ بغــدا  1/78يناــر: التيرســ   ، 99، وط نــال اللغــويني والنحــويني  109، ومرالــب النحــويني 3/298، ول

ــاب  ــرواة  170واأللن ، والــوايف 2/365، وكشــب الننــاب  109، 4/312، ووريــال األليــان  3/219، وإا ــا  ال

 .2/405، واملهلر 1/242، وبغية الولاة 214أئمة النحو واللغة  ، وال لغة يف لراجت5/19بالوريال 

الدكتور سليمان بـن إبـراليت العايـد     :مما ألب حول مثلث قطرب، من بينيت ( أحصى لد  من ال احثني كثلا 2 

يف  راستي كتاب الغرر املثلثة والدرر امل ثثة، للتلولابـا  ، والـدكتور صـالأ ميـد  الترطوسـخ يف  راسـتي       

تــاب املثلــث كبــن الســيد ال طليوســخ، والــدكتور للــخ حســني ال ــواب يف  راســتي كتــاب الــدرر امل ثثــة،     لك

 .ر رنى ذلو لن إلا ة ذكرلا لنا .للتلولابا  ، وأمحد الشرقاو  إق ال يف كتابي معجت املعاجت
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وكــان اــرًحا لطيت ــا وجيــًها، جعــل لــي اــوالد مــن النــرآن وأاــعار العــرب. ولعــل  

ثلثــال اللغويــة، ولــو الغــرر املثلثــة والــدرر امل ثثــة، أرنــا  لــن كتابــي الكــ ل يف امل

ــت       التوســ  يف لــحا الشــرأ، رــ مال  مــوجًها، ليســيل للــى الشعــداة مــن طــالب العل

ة هلـــحا الكتـــاب للـــى اســـ تي    وقـــد أمجعـــ  النســـخ املخطوطـــ    .حتاـــي وريمـــي 

بــا    ون  ــالف، وبــني يــد   ــال  اســخ للكتــاب جــاء للــى صــتحاليا     للتلولا

 اســت الكتــاب منســوًبا إىل التلولابــا   صــراحة، أحــدلما اســخة جامعــة   األوىل

  كتـاب اـرأ مثلثــة قطـرب النحــو       :اإلمـا ، وقـد كلتــب للـى الصــتحة األوىل   

ما  العالمَّة اا رة الهَّمن، لسان اأِل ب، لاْرجاَماِن العرب، جمد الدين يعنوب بن لإل

.. .، رمحـة واسعــة ، ورتـر لـي   إبراليت التلولباذ ، صاحب الناموء، رمحي اهلل

)). 

وجـاء بنحـو لـح  الصـيغة منســوًبا إليـي يف اسـخ   ار الكتـب املصـرية واملكت ــة         

األللريــة. وأمــا امليلــب اتســي رلــت يــحكر لــح  التســمية، وا يــنص للــى لنــوان     

   لح  ا ـحة أمليتيـا للـى     :صريو للكتاب، بل اكتتى بنولي يف مندمة الكتاب

 . .. ((.مثلثة قطرب

وأاار الدكتور سليمان العايد إىل اـرأ التلولابـا   مثلَّـث قطـرب، وذكـر لـي       

. وذكر  بنحو (1  ارأ مثلثال قطرب( :اسخة رابعة رل ما لند ، ذكرلا بعنوان

ــواب     ــخ ال  ــا   الــدكتور لل ، (3 ، وحممــد املصــر  (2 لــحا، منســوًبا إىل التلولاب

  .(4 وآ رون رللما 

تـاب مـا يشـل إىل لمـن ل ليتـي ، كمـا أاـي ا يشـر إىل         وك جند يف  نايا لحا الك

اـــخء مـــن مصـــنتالي األ ـــرى، وكـــحلو ا يـــحكر لـــحا الشـــرأ يف اـــخء مـــن    

                                              
 .429، 194، 125، 96الغرر املثلثة والدرر امل ثثة   مندمة احملنق (  (1 

 .12مل ثثة   مندمة احملنق ( ( الدرر ا2 

 .27ال لغة يف لراجت أئمة النحو واللغة   مندمة احملنق (  (3 

 .1/28ينار املغامن املطابة يف معاا طابة   مندمة جلنة التحنيق (  (4 
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مصنتالي ال  وقت  للييا، األمر الح  ك استطي  معي أن اعـرف أو وـد  الـهمن    

 .الح  ألب ريي لحا الكتاب

لـن سـطر واصـب     وقد استيل امليلب كتابي لحا مبندمة مـوجهة جـًدا، ك لهيـد    

.. ريح  ا ـحة  .   :قطرب، حيث قال ةالسطر، أاار رييا إىل منيجـي يف اـرأ مثلثـ

أمليتيا للى مثلثة قطرب، وجعل  هلـا اـوالد مـن العربيـة لتسـيل للـى طال يـا إذ        

 .يطلب ((

ريــو، كمــا يايــر مــن لــح  املندمــة ، اــرأ خمتصــر، ال ــ  ريــي بعــت أســاليب      

ــد النــدماء، ولــو إمــ    ــ ليب لن ــى الطــالب،    الت ــة م ااــرة لل الء مصــنتاليت العلمي

بحكر  وقد سار ريي للى طرينة قطرب يف مثلثي، ر دأ أوك  .وكسيما املختصرال

األلتات املثلثة بالتتو والكسر والضت، مجلة أول ال اب،  ـت أل عيـا للـى الةليـب     

اــرأ كــل لتــ  للــى حــدة اــرًحا واضــًحا مناًمــا مــوجًها  يــحكر معنــى اللتــ     

، ولكحا إىل آ ر الكتاب. وقد رلب الكلمـال املشـروحة للـى حـروف     واالد 

املعجــت ر ــدأ بــاهلمهة  ــت اجلــيت، وااــر يف ذلــو الةليــب إىل احلــرف األول مــن         

الكلمة، وا يلته  احلرف الثااخ والثالث من أصول الكلمة، رنجد  يند  ارأ 

للـى الراـا،   اجلوار للى اجلنة، واحلما  للى احلرة، وحلت للى حجر، والرقار 

وكـحا يف الســيا  والســنس والســ  ، وقــد  التعـل َلَمــَر للــى العــرف، والكــال    

ولــخ تــالرة مت عــة لنــد بعــت العلمــاء مــن اــراأ اللغــة وأصــحاب     .للــى الكــال

الح  أور  ألتات مثلثـي مـ  اـرأ مـوجه لكـل       و الب بيحا قطربا  .املعاجت اللغوية

لرليـب، رنجـد  ي ـدأ  ـرف     لت ، بـال مـنيج يـحكر، وإكـا كـان يسـر لا  ون       

  .الغني  ت السني ،  ت الكاف، ولكحا يف سائر املوا ، حتى ااتيى  رف السني

وقد بلر لد  الكلمال املثلثـة يف لـحا الشـرأ  الً ـا و ال ـني كلمـة، مجيعيـا مـن         

املثلث املختلب املعنى، منيا أرب  كلمـال سـنط  مـن مثلثـال قطـرب املط ولـة،       

وســنس مــن الشــرأ كلمتــان ور ل يف  .والراــا، واللنــى اجلمــا ، واجلنــة، :ولــخ

و   يد  اسخة خمطوطـة مـن مثلثـال قطـرب      .السورة، والل ان :املط ولة، لما
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  .بلر لد  كلماليا لسًعا ولشرين كلمة، وسنس منيا أيًضا، السورة والل ان

ويالحــ  أن مجيـــ  املثلثـــال الـــ  ذكرلـــا قطــرب لـــخ أمســـاء  تلـــب معااييـــا   

كـة حرريـا األول، مــا لـدا كلمـة واحــدة، وقـ  التغـيل يف حركــة       بـا تالف حر 

 . رل  حرريا الثااخ، لخ التعل َلَمر، وك جند يف النائمة رعال 

وقـــد أوىل الشـــارأ الضـــ س لنايـــة رائنـــة، رضـــ س مجيـــ  األلتـــات املثلثـــة، ولـــو  

يض س، لا ة، بالنص للى حركة التتو والكسر والضت، ورمبا ض س الكلمة 

ُرْلِنـةر، بالــدَّال   :  والـَوَ نا  :احلــرف، كنولـي يف مــا ة الصعـل   ب يـان اـو    َاْنــصيف يف ا

 ـت يـحكر، بعـد أن يـنص للـى الضـ س، معنـى         .امللْيَمِلة، ويانال بالحَّال امللْعَجَمـة (( 

لت  اجِلدغ،  للت ، وقد يحكر لي أكثر من معنى، كما يف ارحي، مثال  واحدا 

واللََّحـا،  ـت يعن ـي بشـالد مـن الشـعر، ورمبـا أكـد          واحِلِلت، واحللْجر، والَغْمـر،  

وقــد ألــه  اتســي بالشــالد  .بشــالد مــن النــرآن الكــريت، أو بشــالد اــعر  آ ــر 

الشعر  يف مجي  األلتات املشروحي، ر لغـ  اـوالد  الشـعرية للـى للـو األلتـات       

 نـان  مائة و ال ة أبيال، منيا واحد وستون بيًتا اس يا إىل قائلييا، وال اقخ، ولو ا

  .بال اس ة وأربعون بيًتا، أور لا رتال 

وأما اوالد  من النرآن الكريت رلت له  للى إحدى لشرة آيـة، منيـا آيـة واحـدة     

 .استشيد بيا للى لتـ  لـار  ور  يف بيـ  اـعر  ذكـر  يف مـا ة احلَّـرَّة بـالتتو        

وكـان إذا مجـ  بـني     .ولحا بال او لد  قليل إذا قي  بعـد  اـوالد  مـن الشـعر    

وقـــد  .شـــالدين قـــد  اـــالد  مـــن النـــرآن الكـــريت للـــى الشـــالد مـــن الشـــعر  ال

اوصرل مجي  اوالد  سواء من النـرآن الكـريت أو الشـعر يف اكستشـيا  للـى      

وا يستشـــيد بشـــخء مـــن احلـــديث الشـــريب، أو أمثـــال العـــرب   .معـــااخ األلتـــات

 . وأقواهلت

ــات الغري ــة الــ         لرضــ  لــي يف  ورمبــا اســتطر  إىل اــرأ أو لتســل بعــت األلت

ــرَّة،     ــا ة احِلـ ــة لـــحلو يف اـــرحي مـ ــد أمثلـ اـــوالد  مـــن النـــرآن أو الشـــعر ، وجنـ

.. .والدعلوة، والرعقار، والرَّاا، والسَّـنس، والسغـ  ، والنرْسـس ، والنرمَّـة، والل َحـى     
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 .ورللا كثل

وأاـــار إىل كـــال  العامــــة يف ارحــــي لتـــ  السعـــيا ، بالضَّــــت، وذلـــو يف قولـــي:   

كــحلو، للَعــاَب الشَّــْم  ((.  للَعــابا الشَّــْمِ ، والعامَّـة لاَســمغيي  :َيا ا، بالضَّــت  والسعـ 

 .ولخ املرة الوحيدة ال  يعر  رييا ملس لة لغوية رل  كلة األلتات

وكااــ  أكثــر اــوالد  الشــعرية للشــعراء الــحين نــتج بشــعرلت مــن اجلــالليني  

املولــدين أو احملــد ني، الــحين واملخضــرمني واإلســالميني، إك أاــي استشــيد بشــعر 

أمج  كثل مـن للمـاء العربيـة للـى منـ  اكستشـيا  بشـعرلت، راستشـيد بشـعر          

 . .. ورللت.بشَّار، والع اء بن األحنب، وامليمَّل، و لب األمحر، وأبخ العتالية

وا يصرأ يف لـحا الشـرأ بشـخء مـن مصـا ر  الـ  التمـد للييـا، أو انـل منيـا،           

ــث      بطرينــة م ااــرة أو   ــي اســتتا  مــن اــرأ مثل ــررت مــن أا رــل م ااــرة، للــى ال

من اوالد ، ولعل رر تي يف اإلجيال، كما أملو إىل ذلو  قطرب، واحتوى كثلا 

يف املندمة، وراء إرتال ذكر  لحلو املصدر ورـل  مـن املصـا ر الـ  لـول للييـا       

 .يف لحا الكتاب

 :اسخ الكتاب، ومنيج التحنيق :امل حث الثالث

 :خ الكتاباس :أوك

 :ليسر لخ احلصول للى  ال  اسخ  طية هلحا الكتاب

ر ما النسخة األوىل رمصورة لن أصليا احملتوت يف املكت ة األللريـة  ـ  رقـت     

ولخ اسخة لامة، لن  يف و  لوحال، ضمن جممو ، ي دأ  .(1 43072 - 559

امليلــ  /أ ( ل ــدأ الصــتحة األوىل يف ذيــل مناومــة ل ــد الولــاب   7/ب إىل  3مــن  

لــ ( واـرحيا املناـو  أيًضـا، حملمـد بـن للـخ         685 _ال ينسخ مثلَّث قطـرب   ل  

ــق   ل    ــابن لريـ ــيور بـ ــارعخ، املشـ ــتحة    977 _الشـ ــطرلا يف الصـ ــد  أسـ ـــ ( ولـ لـ

وكت ـ    .الواحدة  ال ة ولشرون سطًرا ، يف السطر الواحـد وـو لشـر كلمـال    

                                              
 .4/30 ريارء املكت ة األللرية :( ينار1 
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ولـخ   .ص باملـدا  األمحـر  خبس اسخخ مجيل، واأللتات املثلثة ميهل لن سـائر الـن  

وذكــر يف آ رلــا لــاريخ النســخ، ولــو ســنة   .لامًّــا لكــا   لــو مــن الضــ س  لــوا  

وإىل جـوار لـاريخ النسـخ للـى اليسـار ل ـارة        .لـ ، وا يـحكر اسـت الناسـخ    1287

لتيد أايا مننولة ومنابلة للى أصل ق لـيا، ولـخ قولـي:    بلـر منابلـة للـى األصـل        

وب ســـتل  .مـــد ((. وكت ـــ  الع ـــارة خبـــس الناســـخ اتســـي املننـــول منـــي ، وهلل احل

 :الصتحة كتب الناسخ مايلخ

ــد لعمــرو    إكــا كــان ضــربا لي

 

ــًرا واامـــا      ــاة اثـ ــال  النحـ  يف كـ

ــريفو    ــد لمــ ــا ليــ ــال يــ  إن  او  قــ

 

 أ ـــح الـــواو مـــن حـــرويف تلمـــا      

راجتيــــــد يف  ــــــال  حنــــــخ  

ــي  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا   حتمـــا      ــربني للـــى التَّمـ  واضـ

رمصـــورة لـــن أصـــليا احملتـــوت يف قســـت املخطوطـــال يف وأمـــا النســـخة الثاايـــة،  

ااـةلي   (1 ( 6522عو  اإلسـالمية،  ـ  رقـت      مكت ة جامعة اإلما  حممد بن سـ 

ولـخ اسـخة لامـة أيًضـا، لنـ  يف       .99اجلامعة من ل د العهيه اُليـل،  ـ  رقـت    

ولـــخ كالنســـخة  ./ أ (8 / ب إىل2ســـ  لوحـــال، ضـــمن جممـــو ، ي ـــدأ مـــن     

ــل مناومــة ل ــد الولــاب امليلــ ، واــرحيا       الســابنة ل ــدأ  الصــتحة األوىل يف ذي

املناو  أيًضا، كبن لريق، ولد  أسـطرلا يف الصـتحة الواحـدة وسـة ولشـرون      

وكت ـ  خبـس اسـخخ مجيـل،      .سطًرا ، ويف السطر الواحـد وـو لشـر كلمـال    

 إىل النــرن الثالــث لشــر اهلجــر . واأللتــات املثلثــة ميــهل لــن ســائر    يعــو  لنــديرا 

الــنص بــاللون األمحــر، مــ  ضــ س بعضــيا، ورمبــا ضــ س بعــت ألتــات الشــوالد     

وا ياحكر بآ رلا است الناسخ وك لـاريخ النسـخ، وجـاء للـى لوامشـيا       .الشعرية

 .ما يدل للى أن الناسخ قابليا للى اسخة أ رى خمتلتة

وأما النسـخة الثالثـة رمصـورة لـن أصـليا احملتـوت يف  ار الكتـب املصـرية  ـ           

جمامي  ( ولن  يف إحدى لشـرة لوحـة، ولـخ أيًضـا للـخ مناومـة ل ـد         754   رقت

                                              
 .409ريرس  خمطوطال النحو والصرف واللغة  :( ينار1 
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وكلتب العنـوان واسـت امليلـب     .الولاب امليل ، وارحيا املناو  أيًضا، كبن لريق

    :و ـ  اسـت امليلـب كلتـب الع ـارة التاليـة       .يف لح  النسخة يف صـتحة مسـتنلة  

لر لـد  أسـطر لـح  النسـخة     وب .وصلى اهلل للى حممد وللى آلي وصح ي وسلت ((

يف الصتحة الواحدة ، ويف السطر الواحد وـو لسـ  إىل إحـدى      ال ة لشر سطرا 

 .و طيــا اســخخ يعــو  إىل النــرن الثــااخ أو الثالــث لشــر اهلجــر      .لشــرة كلمــة 

واأللتـات املثلثـة ميـهل لـن سـائر الــنص، بلـون مغـاير، وأتنـي اللـون األمحـر، مــ            

ا ياـحكر بآ رلـا اسـت الناسـخ وك لـاريخ النسـخ،       و .ض طيا بالشكل إك ما ادر

وجــاء للــى لوامشــيا اســتدراك لــ عت الســنس، وإاــارال لــدل للــى أن الناســخ     

وقد الةى لح  النسخة طمـ  وبيـا  يف بعـت     .قابليا للى اسخة أ رى خمتلتة

 .صتحاليا

(  ـ  رقــت   Bagd allnvebbief  وللكتاب، أيًضا، اسخة رابعة يف مكت ـة   

ــن     1916   ــو  مـ ــمن جممـ ــليمان   ./ب (14/ب إىل 7( ضـ ــدكتور سـ ــا الـ ذكرلـ

 .وا يتيسر لخ الوقوف للى لح  النسخة .(1 العايد

ــا   اســخة        ــة للتلولآب ــراجت أئمــة النحــو واللغ ــاب ال لغــة يف ل وذكــر حمنــق كت

إك أايا  :قال . امسة للكتاب كاا  يف املدرسة املنصورية مبحلة التراررة  لب

 .(2  و رل موجو ة الي

 :منيج التحنيق : اايا

 :سرل يف  نيق لحا الكتاب ورق اُطوال التالية

ــي،       -1 ــنص و نين ــ  ســ ق وصــتيا يف اســخ ال التمــدل النســخ ال

وجعلتيا مجيًعا يف منهلة واحدة، أاتخب منيا الصـواب  إذ ا يايـر   

وقد لـ ني   .أقابل لليي لخ ما مييه اسخة لن أ رى، ر  تارلا أصال 

                                              
 .194ثلثة والدرر امل ثثة الغرر امل (1 

 .27ال لغة يف لراجت أئمة النحو واللغة   مندمة احملنق (  (2 
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ن اسخ  جامعة اإلما  و ار الكتب املصرية مننولتان لن باملناراة أ

أصــل واحـــد، وذلـــو كلتاقيمـــا يف اــص العنـــوان و ي اجتـــي، واســـت   

ــا يف    .امليلــب، و ا ــة الكتــاب  ولكــا  النســخ الــثال  لتتــق مجيًع

مواض  التصحيب والتحريب، إك مواض  يسلة ااتـر ل بيـا اسـخة    

ــح  النســـ    ــهل هلـ ــد رمـ ــرية، وقـ ــب املصـ ـــرف     (  ار الكتـ خة باحلـ

ورمـهل للنسخــة األللريــة باحلــرف   ل ( ، ورمــهل لنسخــة جامعـــة     

ــا  باحلـــرف     (  ــابَ  .اإلم ــ  إىل كت ــة   :املصــنب ْخورجع ــرر املثلث الغ

يف  نيـق   والدرر امل ثثة، والناموء احمليس، ر ردل منيمـا كـثلا   

 .النص وض طي

رأيتـي صـواًبا أو   أارل إىل الترور بني النسخ، وأ    يف املو ما  -2

 .لو أقرب إىل الصواب، وأارل إىل ذلو يف احلااية

ــل    -3 ا ألـــد ل يف الـــنص إك لنـــد الضـــرورة النصـــوى، وذلـــو مثـ

لصحيو أ طاء يف اآليال النرآاية، أو أ طـاء يف الشـوالد الشـعرية    

ينكسر بيا ولن ال ي ، أو أ طاء يف أمسـاء األلـال ، أو وـو ذلـو     

للى التصـحيو مبـا ور  يف املصـا ر،    مما لو سيو واضو، واستعن  

 .وا ي  للى ذلو يف احلااية

ــال       -4 ــة، إك اآليـ ــة احلديثـ ــد اإلمالئيـ ــق النوالـ ــنص ورـ ــخ  الـ اسـ

  .النرآاية رند اسختيا كما لخ من رست املصحب م اارة

ضــ ط  األلتــات املثلثــة بالشــكل الــح  يريــد  امليلــب، التــتو         -5

ألتــات رالكســر رالضــت، وكــحلو كــل مــا نتــاج إىل ضــ س مــن  

 . الكتاب

قابل  األلتات املثلثة مبا ور  يف املعاجت وكتب املثلثال، وبعـت   -6

ــا، إن واجــد،       ــة األ ــرى ، وأاــرل إىل اُــالف بيني املصــا ر اللغوي

 .وأحل  إىل للو املصا ر يف احلااية
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لهول اآليال النراايـة، وذلـو بـحكر اسـت السـورة ورقـت اآليـة،         -7

 .قوسني مهلرينوميهليا لن سائر النص، بوضعيا بني 

ــعر      -8 ــديوان، أو الشـ ــ  إىل الـ ــعرية، ر حلـ ــوالد الشـ ــ  الشـ  رجـ

ــو ، وإك رمــن        ــوان أو اــعر جمم ــي  ي ــو  للشــالر، إن كــان ل اجملم

واســـ   أكثـــر  .كتـــب اللغـــة واأل ب املعتمـــدة مـــن رـــل استنصـــاء 

األبيال ال  ا ينس يا املصنب، وصـحح  اسـ ة مـا اسـب إىل رـل      

 .بعت األبيال ال  لنسب لغل االرقائلي، وأارل إىل اُالف يف 

رــكن ا أســتط  اســ ة ال يــ  أاــرل إىل املاــان الــ  ور  رييــا رــل    

ــا   ــد لـــي  رجيـ ــية   منســـوب، وإذا ا أجـ أاـــرل إىل ذلـــو يف احلااـ

 .بنولخ: ا ألتد إليي

ميهل األلتـات املثلثـة أول ال ـاب، وذلـو بتسـويدلا، ووضـعيا يف        -9

 .منتصب السطر

الوار ة يف الشـرأ، وللنـ  للـى     رسرل األلتات الغري ة -11

 .بعت املسائل اللغوية والصررية، وأحل  إىل املصا ر ذال العالقة

لرَّر ، با تصار، ب كثر األلال  الـحين ور  ذكـرلت    -11

وذيل  لرمجة كـل للـت بعـد  مـن مصـا ر لرمجتـي، وإذا        .يف الشرأ

 .لكرر ورو  العلت اكتتي  بالةمجة لي لند ورو   أول مرة

 مــاكن وال لــدان الــوار ة يف الشــرأ، معتمــدا لررــ  باأل -12

 .للى معاجت األمكنة وال لدان الندمية واملعاصرة

ــن الصــتحال       -13 ــاب كــاذج مصــورة م ــ ول الكت ــ  ب أحلن

 .األوىل واأل لة من النسخ املخطوطة للكتاب
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 كاذج مصورة من اسخ الكتاب

 الورقة األوىل من اسخة املكت ة األللرية
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  لة من اسخة املكت ة األللريةالورقة األ
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 ِكَتاُب

 َشْرِح ُمَثلََّثِة ُقْطُرٍب النَّْحويِّ
 

 لإلمام العالمة نادرة الزَّمان، لسان اأَلدب، ُتْرُجَماِن العرب

 (2 الفريوزابادّي (1 جمد الدِّين ] حممَّد بن [ يعقوب ] بن حممَّد [ بن إبراهيم

 صاحب القاموس

 (3 رمحة واسعة  رمحه اهلل تعاىل

 

 بـرْسِت اهللر الرَّمِحِن الرَّحريِت

 َوبير َاْسَتعرنيا

 

احلمدا هللر املناـَهَّ ر لن اأِلْحدا ، اجلالرِل مرن للَغةر الَعَربر َمْثَنى و ااِلَ ، َوَصلَّى اهللل 

 َلِلى َا ـريغير َوآلرير َوَصْح ـرير َوَسلََّت، َوَبْعدا: 

ْيتايا َلِلى ماَثلََّثةر قلْطراٍب، َوَجَعْل ا هلا َاوالرَد مرن الَعَربيَّةر  لرَتْسياَل َلِلى ِرَيحر ر َاْ َحٌة ِأْمِل

 ِطالر ـريا إْذ َيْطللبا، َولرَخ َلحر ر: 

                                              
( واملث ـ  مـن مصـا ر     جمـد الـدين يعنـوب بـن إبـراليت التلولبـا        كتب امسـي واسـ ي لكـحا      : ل،  ، يف   (1 

 لرمجتي .

 امليملـة . وكاللمـا صـحيو مسـتعمل . واأللـب        التلولبا   ( بالدال:   التلولباذ  ( بالحال . ويف ل: يف  ،   (2 

 من مصا ر لرمجتي . بعد الها  ساقطة من مجي  النسخ، وأ  تيا

  ورتـر لــي مغتـرة جامعـة واملســلمني . وصـلى اهلل للـى ســيداا      :   ورتـر لـي مغتـرة جامعــة . آمـني ( ويف       : يف   (3 

 حممد وللى آلي وصح ي وسلت (( .
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 (1  اأِلمَّةل واإِلمَّةل واأللمَّةل

 . قال الشَّالرر:   اأِلمَّةل، بالِتْتو:  الشَّجَّة

ــَح ــة  بــــالِتْيِر ماوضرــ  ة     ِرِ مَّــــيا أمَّــ

 

 (2 ِروَلـاَء َلْغــَررا رييـا إْصــ  ا اآلسرــخ   ***

ُرْصبا . قاَل الشَّالرر:    واإِلمَّةل، بالِكْسر:  النغْعَمةل وا

 واإِلمَّــ ِأ َواملللـور  اِلتِـ  اتَّ َبعَد ال

 

 (3 النل ــــورا لانــــاِك   تاياــــَرْلاَوـــــةر   ***

 : (4 الكلَمي  واأللمَّةل، بالضَّت:  اجِلَماَلةل مرن النَّاء . قال 

 ماذا َلنلولوَن إن ِقاَل النَّ ا ِلكلْت       

 

 (5 يا ألمَِّة السعوءر ِأْ نيتاْت َللَى َوِلدر  ***

  

•   •   • 

 (6 اجِلدع واجلردع واجللدع

 اجِلدع، بالِتْتو:  أبو اأِلبر، والحغْكر، والَ ْخ  .قال الشَّالرر يف أبر األبر: 

 ليف ِلَيـــامريتا َســــا ٌة        َبَياليـــلا ِأْبِطــــا 

 

ــدع   *** ــى اجِلـ ــانلاْت وَبَنـ ــتا آبـ ــى ِلياـ  (7 َبَنـ

 
                                              
، والغرر املثلثـة  1/53وإكمال اإللال  بتثليث الكال  ، 1/327واملثلث كبن السيد ، 45مثلثال قطرب : ( ينار1 

   أمت ( . 1391، والناموء 12/23، واللسان 366

 الط يب .: . واآلسخ 1/327، واملثلث، كبن السيد 45( ا ألثر للى قائلي، ولو بال اس ة يف مثلثال قطرب 2 

 . 12/23اللسان   أمت ( : وينار . 89  يوااي ( ال ي  لعد  بن ليد الع ا  ، ولو يف3 

التشـي  لـ د لااـت . لـويف سـنة      لو الكميـ  بـن ليـد بـن  نـي  بـن جمالـد األسـد ، اـالر جميـد، ااـتير ب            (4 

 لـ .  126

 . 5/388، وسل ألال  الن الء 347، ومعجت الشعراء، للمرلبااخ 2/485الشعر والشعراء : ينار

يو  قتـل احلسـني بـن    بي  يش يي من قصيدة هلا لينب بن  للخ بن أبخ طالب وينسب إىل ( ال ي  لي  يف  يوااي . 5 

 :  لنول حيث ،للخ

 ماذا رعلتت وأاتت آ ر األمت  ***  ماذا لنولون إن قال الن  لكت

                  . 198، 8، 6/233، وال داية والنياية 3/441، والكامل، كبن األ ل 69/178لاريخ  مشق : ينار

، والغــرر 1/101، وإكمــال اإللــال  بتثليــث الكــال  1/395، واملثلــث كبــن الســيد 48مثلثــال قطــرب : ( يناــر6 

    جد  ( . 346، والناموء 3/107، واللسان 384املثلثة 

 :  ، ورواية الشطر األول ريي67( ال ي  للحطيفة، ولو يف  يوااي 7 

 .....................  *** مطاليتا يف الدعَجىمغاويرا أبطاليف                               

=
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 وِقاَل يف الَ ْخ ر:  

ــٌة ــنطر  لرمَّـ ــالنع  واَلـ ــدٌّ وَ  ـجاـ  َوَجـ

 

 (1 يتايِت ِريَو َحضرَحضرآلربيف لرْل ***

 الرر:واجلردع، بالِكْسر:  احِلقع، واجلردع يف األْمِر، ولو اكاكرَماشا . ِقاَل الشَّ 

 َلهاِلـــْ  وَجـــدَّ األْمـــرا راحَتَج ـــْ 

 

ــْهلِ   *** ـــدغ  واهِلــ ــنَي اجلرــ ــ ا  َبــ  (2 ِرَ نريــ

 : (4 :  ال ـرْفرا الِندرمَيةل . قاَل لاللا بنا أبخ ساْلَمى(3 واجللدع، بالضَّت 

 َجٍلا يف ماَعرَِّء مرْرًعِأ اررخَّ ساْت

 

 (5 َيَتَثلَِّت ِلْت ِكَحوِ  اجللدغا َواايًي ***

  •   •   • 

 (6 ااجِلَما ا واجلرَما ا واجللَما 

ُِيل، إذا ا لاْرِكب . قاَل الشَّالرر:   اجِلَما ا، بالِتْتو:  َجَما ا ا

 ك لاَ طِّْل َلِن الكلمي ر راكلوبا

 

 (7 إكَّا آرةل الكلمي ر اجِلَما ا ***

 واجلرَما ا، بالِكْسر:  َجْم ا َجمٍَّة . قال الشَّالر:   

ــرلر بــــرَدل  َلجريـــب  ــا َ ِطـ  إذا مـ

 

 (8 أما احل يبا َسجرني اجلرَماَما  ***

 ولوِكْثرةل امِلاءر واْجترَمالايا . قاَل الشَّالرر: 

=
                                               

 ولي روايال أ رى ذكرلا حمنق الديوان، لي  منيا رواية الشارأ .

 . 2/289( ال ي  ألبخ  ا ، ولو يف  يوااي 1 

 .1/116( ال ي  بال اس ة يف الهالر 2 

 .   ( بالضت، ساقطة من3 

االر جاللخ، من اعراء املعلنال، وابنا  كعب وجبل اـالران  لو للل بن أبخ سلمى ربيعة بن رباأ املهاخ،  (4 

 ق ل اهلجرة .  13. مال سنة 

 . 10/288، واألرااخ 1/76، والشعر والشعراء 64، 51ينار: ط نال رحول الشعراء 

 . 18( ال ي  يف  يوااي 5 

، 12/106، واللسـان  391لثة ، والغرر املث1/122، وإكمال اإللال  بتثليث الكال  1/420( املثلث كبن السيد 6 

   مجت ( . 1408والناموء 

 ( ا ألتد إليي .7 

 ( ا ألتد إليي .8 
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 اماـــياجرَم ااملـــاَء لارق ـــ  َنِلّمـــا َوَرْ َو

 

ــخَّ احِل *** ــيغتِ َوَضــعَن لرصر ــِر امللَتَخ  (1 اضر

 .(2 واجللَما ا، بالضعت:   وَن مرلءر الشَّخء 

•   •   • 

 (3  اجِلَوار واجلرَوارا واجللوارا

ڄ  ژ  : :  َجْمــ ا َجاِرَيــٍة، َولرــَخ السعــتلنا، أيًضــا . ِقــاَل اهللل َلَعــاىل (4  اجِلــَواِر، بــالِتْتو

 وِقاَل الشَّالرر:    (5  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             

ـــرنرْسَوٍة َ ترــــراٍل  َوِرنريَنــــا بــ

 

 (6 حرَســـانا وَجــَواٍر ماْطِيَمـــاليف  ***  

 : (7 واجلروارا، بالِكْسر:  مرَن امللَجاَوَرةر . ِقاَل ابنا اأِلْحَنبر  

 إذْ ك َلَرى َاْكال َيكلونا ِكَشْكلريا

 

 (8 حاْســـًنا وجيمعاَنـــا لاَنـــاِك جرـــوارا ***

 
                                              
   رلما ور ن ... (( . ويف ل،  : وملا ور اـا ... واملث ـ  مـن    : برواية، 22( ال ي  لهلل بن أبخ سلمى، ولو يف  يوااي 1 

 الديوان .

وبالضــت ... مــا للــى رأء امِلك ــوك رــور طتارــي،      :    391املثلثــة  . قــال امليلــب يف الغــرر    ( أ  امــتأل إك قلــيال  2 

مكيال يس  صاًلا واصت ا . وقـال ابـن مالـو:    واجللَمـا      : : وامِلك وك1231ويف الناموء   مكو (  ويثّلث((.

 .123ما لال رأء اإلااء املمتلل . وقد يتتو ويكسر((. إكمال اإللال  : بالضت

، والغــرر 1/126، وإكمــال اإللــال  بتثليــث الكــال  1/422، واملثلــث كبــن الســيد 50مثلثــال قطــرب : ( يناــر3 

 . 393املثلثة 

وأ ح ابن السيد للى قطرب ذكـر   و حف الياء للتختيب، كما يف اآلية التالية .، ( األصل   اجلوار  ( بالياء4 

: املثلــث   مندمــة لــتالل . يناــراجلــوار ، ولــخ مــن املعتــل املننــو  مــ  اجلرــوار واجللــوار، وليســا مثلــيا يف اك   

 . 1/298( امليلب

ــة   (5  لتســل : . واجلــوار  اعــ  أقــيت منــا  املنعــول، والتنــدير الســتن اجلــوار  . ويناــر     24ســورة الــرمحن، اآلي

 . 17/164، والنرط  27/133الطي  

اســخة  طيــة مــن  . وإىل ل ــد اهلل بــن قــي  الرقيــال يف 50( منســوب إىل اــالر امســي قــي  يف مثلثــال قطــرب  6 

ال ارلــال اجلمــال . : /ب ( ولــي  يف  يوااــي، وا ألتــد إليــي يف مصــا ر أ ــرى . واملطيمــال 7مثلثــال قطــرب   

 . 12/372اللسان   طيت ( : ينار

لو أبو التضل الع اء بن األحنب بن األسو  احلنتخ، االر ل اسخ، أكثر اـعر  يف الغـهل. وأصـلي مـن بـد       (7 

 لـ .  192د . اش  ب غدا ، وبيا لويف سنة حنيتة باليمامة يف جن

 .  3/20، ووريال األليان 12/127، ولاريخ بغدا  8/352األرااخ : ينار

 :  برواية . 106ال ي  يف  يوااي  (8 

     ...............  ***  يكون كشكلنا إذا ك أرى اكال           



 230 )28(العدد  -وث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بح

حئ    جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  یژ :  لاللـوع الصَّـولر . ِقـاَل اهللر َلَعـاىل:     (1 واجللَوارا، بالضَّت

 . وقاَل حسَّانا بنا  ابٍ ، َرضرَخ اهللل َلْنيا:  (2 ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  

ــنيٍ   ــا بـــرَ َنالر ِق ــَ ْحَنا َمالًا  َص

 

ــَواَرا  *** ــْت جاـ ــمرْعَ  ِلياـ ــوا َسـ  (3 إذا ِطَعناـ

             •   •   • 

 (4  اجِلنَّةل واجلرنَّةل واجللنَّةل

 :  (5 شَّالرر اجِلنَّةل، بالِتْتو:  ال اْستانا . ِقاَل ال

 يا َاْت ا ِلَتْرجرعرنَّـْي (6 باهللر

 (7  نَي اجِلنَّْةَرلراكر َلْكا لخ ِأَرَم

 واجلرنَّةل، بالِكْسر:  اجلرنع . قاَل الشَّالرر:  

ــْثللياتْ  ــٌة مــا مر  آلا امللَيلَّــبر جرنَّ

 

 (8 يف النَّاِء ِكاَن َوِك َلَرا ا اأِلْليانا ***

 السغالأا، وما ياَتَوقَّى بـرير . ِقاَل الشَّالرر:   واجللنَّةل، بالضَّت:  

                                              
: . قلـ  426/ 1وجيـول  تيـب اهلمـهة (( املثلـث     ، الشـديد  الصـياأ :    اجليار، بالضت واهلمه: قال ابن السيد  (1 

اللسـان   جـ ر (   : إذا ررـ  صـولي . ويناـر   ، جغـر جيغـر جاغـارا   : وألل السراة اليو  ينل ون اهلمهة ريًنا، رينولـون 

4/112 . 

   وإذا مسكت ... ( سيو .: . ويف ل،   53سورة النحل، اآلية  (2 

واــرأ مناومــة مثلــث قطــرب، إلبــراليت اللخمــخ  ، 50يف مثلثــال قطــرب  ( لــي  يف  يوااــي . ولــو منســوب إليــي 3 

 /ب ( .12  

، 2/683، وإسـتار التصـيو   297، والتصـيو  63املثلـث، للهجـاج   : ( ا لر  لح  املا ة يف مثلثال قطـرب . ويناـر  4 

 . 392، والغرر املثلثة 1/124، وإكمال اإللال  بتثليث الكال  1/417واملثلث كبن السيد 

 ((. الراجه: للى اليسار:    اسخة:    الراجه . خ (( أ  يف اسخة . وللى لامش  : رور كلمة الشالر: يف   (5 

 وباهلل . وبي ينكسر ال ي  .: ( يف ل،  6 

ِأقَسـم ا يـا َاتـ ا    : . وروايـة الشـطر األول ريـي   153( الرجه لع د اهلل بـن رواحـة، رضـخ اهلل لنـي، ولـو يف  يوااـي       7 

. ويليي الشطر الثااخ بعد اطرين من أرجولة قاهلا يستنهل اتسي ويشجعيا يف رهوة ميلة، حيث ينول،  ِلَتنِهلرنَّي

 :  رضخ اهلل لني

 ِلتاكَرلرنَّْي  ك  ِأو  ة ــــطائرَع  ***  ِلَتنِهلرنَّْي  َات ا  يا   اــِأقَسم

 اجِلنَّْة  لنَيَلكَر  ِأراكر ا لخـم  ***  الَراَّْة ِإن ِأجِلَب الناءا َوَاّدوا   

 ا ألتد إليي . (8 
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       •   •   • 

 (2  احِلَما ا واحلرَما ا واحللَما ا

 واحِلـَرَ :   َيصربا ِطَل َمكَِّة (3 احِلَما ا، بالِتْتو:  الطَّائرا امِلْعراوفا . ِقاَل لا َّ يف 

 ي َمنا الطَّلا رريـير َوالـَوْحشا َحتَّـى   

 

 (4 َينالـــَر  اهلرـــرع  يف  واجاـــو ر  احِلَمـــاِ  ***

 : (5 واحلرَما ا، بالِكْسر:  امِلولا . ِقاَل َلنَتَرةل الَعْ سرخع   

 َوساْنَنا إىل َليٍد حرَماًمـا ر ْلَوِلـ ْ  

 

ــْنعر    *** ــافر َم ــٍد ب ْكَن ــى َلي ــاءيف َلِل  (6 ِجارَس

ُِنَساءا    : (7 واحللَما ا، بالضَّت:  استا َرجاٍل . ِقال ر ا

 ِقَتْلَنا احللَصنَي بَن احللَماِ  بـرجاْرمرير   

 

 (8 وِكاَن ما ًلا يف احللراوبر الطََّوائِل ***

 •   •   • 

                                              
 ا ألتد إليي . (1 

، والغــرر 1/164، وإكمــال اإللــال  بتثليــث الكــال  1/469، واملثلــث كبــن الســيد 51مثلثــال قطــرب : ( يناــر2 

 . 407املثلثة 

  ( لو لّ   احلمل  حسان بن أسعد، مـن ألـاتت ل ابعـة الـيمن يف اجلالليـة. سـار جبـيش لاـيت حتـى وصـل بـال           3 

إاي أول من رعل ذلو . قتلي اتر من قومـي،   :. ويف طريق لو لي مر مبكة، وكسا الكع ة، وقيل الصني ارقا 

 .   يف النرن الراب  ق ل امليال 

 .  1/374، ومنائو الكر  3/176 ، وال دء والتاريخ305التيجان : ينار

 . 121، 51ب ( ال ي  ضمن أبيال  ال ة منسوبة لتا َّ  احلمل  يف مثلثال قطر4 

لو لنةة بن ادا  بن لمرو بن معاوية الع سخ، مـن اـعراء اجلالليـة وررسـاايا، ولـو أحـد اـعراء املعلنـال،          (5 

 ق ل اهلجرة .   22كان ذا مروءة وايمة ولهة ات  . قتلي األسد الرليص ريلة، سنة 

 . 49، 42ناب الشعراء ، واملحاكرة يف أل1/171، والشعر والشعراء 1/152ط نال رحول الشعراء : ينار

مـن  : إىل لمرو بن معد  كرب الهعبيد ، ولي  يف  يوااي. ومنعج 52( لي  يف  يوااي . وله  يف مثلثال قطرب 6 

 أو ية جند . 

 . 5/212، ومعجت ال لدان 2/1271معجت ما استعجت : ينار

ء الشـوالر، أ ركـ  اإلسـال ،    أاـير النسـا   لخ لاَماضـر بنـ  لمـرو بـن احلـار  بـن الشـريد . مـن بـد سـليت .           (7 

 لـ . 24ر سلم  وحسن إسالميا . كان أكثر اعرلا يف أ وييا صخر ومعاوية . لوري  سنة 

 .   1/360، وألال  النساء 4/279، واإلصابة 15/76، واألرااخ 1426 – 3/1421ينار: الكامل يف اللغة واأل ب 

 :  رواية، ب52( لي  يف  يواايا . واسب إلييا يف مثلثال قطرب 8 

 ومجَعياتا َحتَّى النغَساَء احلوامرال  ***  قتلنا لامَل بَن احللَماِ  وَرْلِطيا

 َوِلـــيَ  بــــرجانٍَّة ِقـــو  هلـــت   

 

ــْ قيف ِقـــــــــدريتا   *** ــَراِر َســـــــ  (1 يف الترـــــــ
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 (1  احِلرَّةل واحلررَّةل واحللرَّةل

ــالِتْتو:  األْر ا الــ  يكــونا ري   ــنا     احِلــرَّةل، ب ــي ا ب ــاَل ِق ــو يف . ِق يــا َحًصــى بـــريتيف وسا

ُلطريت  : (2 ا

 َلَرى احِلرَِّة السَّوَ اَء َيْحَمرع ِلواايا

 

ــدر    *** ــٍ  وِرْدِرـ ــلع ِريـ ــا كلـ ــرع مرْنَيـ  (3 َوَيْغَ ـ

. قاَل (4 والرغي ا:  ما ِرللِ  مرَن األرِ  . والِتْدِردا:  ما اْسَتَوى مرْنيا، واجِلْم ا ِرَدارردا  

 (5   ژې  ې  ې   ې  ى  ژ  َلَعاىل: اهلل

 :  الَعِطشا الشَّدريدا . ِقاَل الكلَمي ا بنا َليٍد: (6 واحلررَّةل، بالِكْسر

 َشبا احلررَّال  بيا لاْك وال احاورا

 

ــدَّ *** ــةل والــــــ ــِل األلاءا مرــــــ  (7 َواِ ن ِرلريــــــ

 واأللَوا ا:  اردَّةل الَعِطِش . 

 :  (9 رمية مرَن النغَساءر . ِقاَل أْوءا بنا َحَجٍر:  الِك(8 واحللرَّةل، بالضَّتغ

                                              
، والغــرر 1/143، وإكمــال اإللــال  بتثليــث الكــال  1/458، واملثلــث كبــن الســيد 37مثلثــال قطــرب : ( يناــر1 

 . 400املثلثة 

مجتـي . ولـو أبـو يهيـد قـي  بـن اُطـيت بـن لـد           باحلاء امليملة . والتصويب من مصـا ر لر ، احلطيت: يف ل،   (2 

 األوسخ، االر جميد، أ رك اإلسال  وا يسلت . قتل ق ل اهلجرة بسنتني لنريً ا .

 . 321، ومعجت الشعراء 507، ومجيرة ااعار العرب 1/228ط نال رحول الشعراء : ينار

 :  . برواية 126(  يوااي 3 

 يٍ  َوِردِردرَوياسِيلا مرنيا كللع ِر  ***  ياااِة الَسو اَء َيحَمرع ِلوَبَلرى الالَّ

  . 2/448، والتاج   رد  ( 3/330وك االد ريي للى لح  الرواية . وال ي  برواية الشارأ يف اللسان   رد  ( 

النيايــة : . ويناــر 1/274رريــب احلــديث  (( هواــةاملكــان املرلتــ  وريــي صــالبة وحا :دِرــْدالِت ( قــال اُطــابخ:   4 

 . 3/330، واللسان   رد  ( 3/240

، والنـرط   19/93، ولتسـل الطـي    92، 5/91معااخ النـرآن، للنحـاء   : . وينار 128سورة الشعراء، اآلية  (5 

13/122 . 

 .  بالكسر، ساقطة من   (6 

 . 37وله  إليي يف مثلثال قطرب ، لي  يف  يوااي (7 

 ساقطة من   .، بالضت (8 

َحَجر بن مالو التميمخ، من ك ار اعراء  يت يف اجلالليـة، ولـو لوج أ  للـل بـن أبـخ       لو أبو اريو أوء بن (9 

 سلمى . لويف يف السنة الثااية ق ل اهلجرة . 

=
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 رال  ل َمَننَّ  الدَّْلَر ِليَل  ابِن حارٍَّة

 

 (1 ِتِلْمَ  َوكلْن مرنـيا لاـدريَ  َلِلـى َوَجـلْ     ***

          •   •   • 

 (2  احِلِلتا واحلرْلتا واحللْلتا

وَاَغِليا . قال الَولريدا ابنا لاْنَ ة  (5 وَلَثن  ايا (4   ا ا:  َلَحل تا اأِل ريِت:  ِرَسا(3  احِلِلتا، بالِتْتو
 6)  : 

ــِو اإِلَمــ ياَمنغ ــلع َرْكــ ي  ٍباَرِة كل

 

ــاِل ِأ ريــتا    *** ــَت اأِل ريــتا ِر ــْد َحلر  (7 َوِق

 
=

                                               

 . 81، واملواو 11/70، واألرااخ 1/97ط نال رحول الشعراء : ينار

 :  برواية، 37. ولو بال اس ة يف مثلثال قطرب  ( لي  يف  يوااي1 

 ما لش  مني للى وجد وكن أبدا   *** لدلر كيد ابن حرةرال ل منن ا  

 : (  404وقريب مني قول لمرو بن برار   الصنالتني 

 رما ليل مالو  كريت بنائت  ***رال ل منن الدلر حرًّا تلمتي 

 . 424معجت الشعراء، للمرلبااخ : وينار

، وإكمال اإللـال  بتثليـث الكـال     1/473، واملثلث كبن السيد 283، ورصيو  علب 34مثلثال قطرب : ( ينار2 

 . 406، والغرر املثلثة 1/160

َحلرـت األ يـت َيْحِلـتا َحِلًمـا، ريـو      :    وأمـا قولـي  : ( السيار ينتضخ سكون الال ، والنياء مينعي. قال ابن  رسـتويي 3 

ل، بتتحتني ((. مصدر صحيو جار للى النياء  ألن ما كان للى ِرعرل َيْتَعل، رحني أن يكون مصدر  للى ِرَع

 . 1/521إستار التصيو : . وينار 220 لصحيو التصيو

 رسا لي، ولو  ريب .: ( يف ل، 4 

وإكـا  ، إذا لثنـب  طـ   ،    َحلرـت األ يـت  : ( أاكر ابن  رستويي لحا التتسل الح  قال بي معات ألل اللغـة، رنـال  5 

ال، رـكذا  ابـر لثنـب مواضـ      ة يف الشـتاء مـن اهلـه   أاـي وقـ  ريـي احِلِلـت، ولـو  و  يتولـد يف جلـد الشـا        : معنى َحلرت

ت، ولو ا ين  ريي احِلِلت ا يتثنـب مـن اـخء آ ـر، وملـا قيـل: قـد َحلرـت  ألاـي مشـتق مـن احِلِلـت ... وإذا َحلرـت              احِلِل

 . 220األ يت ا يادبر  ألاي ك يانتت  بي (( لصحيو التصيو 

و  النراـخ، مـن اـعراء قـريش ورتياايـا . أسـلت لـا  التـتو .         لو أبو ولب الوليد بـن لن ـة بـن أبـخ معـيس األمـ       (6 

  لـ. 61التهل التتنة بني للخ ومعاوية، ولكني ر ى لثمان وحر  معاوية للى األ ح بث ر  . لويف بالرقة سنة 

 . 3/443، وليحيب األمساء واللغال 6/24، والط نال الكيى 5/122، واألرااخ 138اسب قريش : ينار

. ويف ال ي   لس و ريب بني اطرين من بيتني متـواليني، مـن قصـيدة للشـالر نـت معاويـة للـى         56(  يوااي 7 

 :  قتال للخ، رضخ اهلل لنيما، حيث ينول

 َت اأِل يتاـرِكدابرَغٍة َوِقد َحل  ***  َوِإاَِّو َوالكرتابا ِإىل َللرخ 

 يا َرسيتااناِ  العرراَر برب ر  ***ياَمّنيِو اإِلماَرِة كللع َركٍب     

=
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 : (1 واحلرْلتا، بالِكْسر: الَعْنلا واكْحترمالا . قاَل َجِرير

ــوا   ــِت راْسَتَجااا ــى األَراقر ــ ا َلِل  َحللْم

 

 (2 ِرـــــاِل َبِرَحـــــْ  قلـــــداورالاتا َلتلـــــورا  ***

 :  (3 واحللْلتا، بالضَّت:  ما يرا  النَّائتا يف َاومرير . ِقاَل امليمَّل 

 َحِلْم ا بــركلْت يف َاـوَم  ِرَغضرـْ تاتا   

 

 (4 رال ذاَب لخ إن كلن ا يف النَّوِ  ِأْحللتا ***

 

 

         •   •   • 

 (5  ْجرااحِلْجرا واحلرْجرا واحلل

 :(7  . ِقاَل أبو الَعَتالرَية(6 َذيِل الِنمريِص، ولو َحْجرا اإلْاَساِن دَّ اِنمااحِلْجرا، بالِتْتو: 

ــونا َيْحكلرا َاجْـَو ا     (9 الدَّْم َ حَتَّى امَْتال َحْجر  (8 رمَا لِْل ا ِأذِر  *** ذكرلاـور وامِلْجنا

 

 =
                                               

ــاريخ الطــي   140يناــر: اســب قــريش   ــ حة   4/592، ول ــال  ، 34، ومحاســة ال ، واللســان 2/132ومجيــرة األمث

 .ب لألمر قد رسد، ولي  بعد  إصالأ. والشطر الثااخ من ال ي  األول من األمثال السائرة، يضر 12/147حلت(  

عراء اإلسـال  . وقـ  بينـي وبـني التـرل ر لجـاء       ( لو أبو حهرة جرير بن لطية بـن ححيتـة اُطتـى، مـن رحـول اـ      1 

 لـ . 111، رقيق الشعر . لويف سنة مر، وكان م  ذلو لتيتا 

 .  1/321، ووريال األليان 1/374، واألرااخ 2/290الشعر والشعراء : ينار  

ــر يف الهالــر    2  ــي . ولــو منســوب إىل جري ــي  يف  يواا ــال قطــرب  1/187( ل ــة. ويف لــحا األ ــل   34، ومثلث : برواي

  . صدورلت لتور

لو امليمل بن أميل بن أسيد احملاربخ، االر كويف من خمضرمخ الدولتني األموية والع اسـية. لـويف يف حـدو      (3 

 . لـ 190سنة 

 . 8/333، واُهااة 2/538، وروال الوريال 13/177، ولاريخ بغدا  22/245األرااخ : ينار

، ولــاريخ  4/29، واجللــي  الصــا   22/250، واألرــااخ  1/187ر ، والهالــ34( ال يــ  لــي يف مثلثــال قطــرب    4 

 . 8/337، و هااة األ ب 30/417 مشق 

، والغــرر 1/136وإكمــال اإللــال  بتثليــث الكــال  ، 1/437واملثلــث كبــن الســيد ، 34مثلثــال قطــرب : ( يناــر5 

 . 397املثلثة 

 احب الغرر املثلثة، ذكر أايا مثلثة .ولو ص، بتتو احلاء وكسرلا يف املصا ر السابنة، لدا الشارأ (6 

وأكثـر اـعر  يف الهلـد    ، لو أبو إسحار إمساليل بن الناسـت بـن سـويد بـن كيسـان، اـالر ل اسـخ مكثـر         (7 

 . لـ 211والول  . لويف ب غدا  سنة 

 .  10/195، وسل ألال  الن الء 4/1، واألرااخ 2/675الشعر والشعراء : ينار

 من  ، ومصا ر التخريج . أجر ، واملث  : يف ل،  (8 

ــال قطــرب      (9  ــي يف مثلث ــي . ولــه  إلي ــي  يف  يواا ــن الســيد    : ، بروايــة35ل ــث كب ــحكر (( . واملثل    واملشــجون ي

=
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أ  لح   (1 ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ اهلل َلَعاىل:  واحلرْجرا، بالِكْسر: الَعْنلا. قاَل

 :  (2 َلْنٍل . ِقاَل األْ ِطلا 

 ألْكد  إىل  آِل  اهللجرـيِت  ِرَسـالة   

 

 (3 لرَمن ِكاَن ذا للب  وَمن ِكاَن ذا حرْجِر ***

 

 

 

ِ  بنا . ِقاَل اْمران الِني (4 بالضَّت:  اْستا َرجاٍل، واْستا ألبخ اْمِرئ الِنيِ ، واحللْجرا

 : (5 حاْجٍر 

ــرٌّ َلصرــ  ــَولر ــوَب الرغيدا قللل  اِلَج

 

ــَ  مرْن *** ــَوِأرِل ــنا َلْمــ َي ــرا اب  (6 رٍو حاجا

          •   •   • 

ُلْررا ُرْررا وا ُِْررا وا  (7  ا

ُِْشَرِ   ُِْررا، بالِتْتو:  الصَّْحراءا الواسرعة ال عيدة األطراف . قال لاْدَبةل بنا ا  : (8 ا

=
                                               

    واحملهون يحكر (( ولما أورق للسيار .: برواية، 1/438

 . 5سورة التجر، اآلية  (1 

مـن بـد لغلـب. ااـتير يف ليـد بـد أميـة بالشـا ،          ريا  بن رو  بن الصل  بن طارقة بن لمـرو،  أبو مالولو  (2 

اشـ   .  . ولو أحـد الثال ـة املتتـق للـى أايـت أاـعر ألـل لصـرلت: جريـر والتـرل ر واأل طـل           يت وأكثر من مدح

 لـ .  90لويف سنة  . للى املسيحيةومال 

 . 1/459 ب و هااة األ، 8/280، واألرااخ 1/393، والشعر والشعراء 2/298ط نال رحول الشعراء : ينار

   رمن كان ذا رأ  سديد وذا حرْجِر(( وألكـد: أ  كـن   : . برواية 35( لي  يف  يوااي . ولو يف مثلثال قطرب 3 

 . 10/393رسولخ إليي . اللسان   ألو ( 

لو حاْجر بـن احلـار  بـن حاجـر آكـل املـرار، ملَّكـي أبـو  احلـار  للـى بـد أسـد بـن  هميـة ورطتـان، رجـار                  (4 

مجــ  حجــار حلــائس : وبالضــت   : 398، 397قــال الشــارأ يف الغــرر املثلثــة  . 370_ 369و  . احملــي للــييت رنتلــ

اإلصـابة  : . ينار احلجرة، وأبو امرئ الني ، وجد  األللى، وصحابخ (( ويف الصحابة ممن امسي حاجر كثل

 . 357 _ 354/ 1واكستيعاب   بيامش اإلصابة ( ، 314 _ 1/313

، لـد  ابـن   كـثلا   وقال يف ذلـو اـعرا   ، بن حاجر بن احلار  الكند ،   ر ألبيي من بد أسد لو امرن الني  (5 

ط نـال رحـول الشـعراء    : ق ـل اهلجـرة . يناـر    80مال سنة ، سال  أول الط نة األوىل من رحول اعراء اجلاللية

 . 9/77، واألرااخ 1/50، والشعر والشعراء 81، 1/52

 لخ ابنة سالمة بن ل د، وكان يتش ب بيا .رٌّ: : لر. قال اارحي155 يوااي  (6 

، والغــرر 1/183وإكمــال اإللــال  بتثليــث الكــال  ، 1/483واملثلــث كبــن الســيد ، 38مثلثــال قطــرب : يناــر (7 

 .   415املثلثة 

  اُشل ( ولو  ريب. واملث   من مصا ر لرمجتي . ولو أبـو لمـل لدبـة بـن اُشـر  بـن كلـْرل بـن         : يف ل،   (8 

=
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 (2 إذا الََّسِنْ   آَراماَيـا  وَاَعاماَيا  *** بـرَيا (1 َيَخافا الرَّْكبا أن َينطرنلوا وَ ْرٍر 

 

 

ُرْررا، بالِكْسر:  الشَّابا الاَِّريبا السَّْموا .  قاَل الشَّالرر:   وا

 َو رْرٍر مرَن الترْتَياِن َااَ ْم ا ماولرًنا     

 

 (4 امِلْسَرى اجِلوَلاءا للرَّاكربر (3 َوِقدْ كح ر ***

 

 

 

ُلْررا، بالضَّت:  اجِلْيلا واحللْمقا . قاَل الشَّالرر:   وا

ُلررا *** َوَما طرالباِو أمًرا ِلْسَ  ماْدِرِكيا    (5 إكَّ السَِّتا ا وإكَّ اجِلْيلا وا

 

 

   •   •   • 

 (6  الدَّْلَوةل والدغْلَوةل والدعْلَوةل

 اءا يف احِلْربر َوِرِل ر . ِقاَل َلنَتَرةل الَعْ سرخع: الدَّْلَوةل، بالِتْتو:  النغد

=
                                               

ْحــش، مــن بــد لــامر بــن  عل ــة، مــن قضــالة، اــالر رصــيو متنــد ، كــان اــالًرا راويــة، مــن ألــل با يــة      َج

 لـ .  50احلجال، بني املدينة ول وك . قلتل قصاًصا سنة 

ــر ــالني : يناـ ــا املغتـ ــااخ 397، 390، واحملـــي 262 _ 2/256أمسـ ــعراء ، 274 _254/ 21، واألرـ ــعر والشـ والشـ

 .  340 _ 9/334   ، و هااة األ ب لل غدا2/581

   والصواب من   .،   يطوروا ( ولو  ريب، ك يستنيت بي ال ي : يف ل،   (1 

، منسوب لطررة بن الع د، ولي  يف  يوااي . ووو  الشطر األول 39( لي  يف  يوااي . وال ي  يف مثلثال قطرب 2 

 : (  26من قول لمرو بن ا ء    يوااي 

 مرِ ِقِطع ا برِتتالءر الحرراَلنِي لرْر  ***  رٍر َيخافا الَركبا ِأن َينطرنوا بريرَوَ                        

 : (  94واألول أيًضا من قول كعب بن للل    يوااي 

 َيَعّضوَن مرن ِألوالرير براأِلاامرِل  ***  وا بريرَوَ رٍر َيخافا الراكبا ِأن يادلرجا       

   كج  ( لصحيب .: يف   (3 

، معــهو إىل طررــة بــن الع ــد، ولــي  يف  يوااــي . وا ألثــر لليــي يف مصــدر آ ــر .  39 يــ  يف مثلثــال قطــرب ال (4 

 :  /أ ( برواية4وألاشد اطر  الثااخ يف اسخة من مثلثال قطرب   

 وقد كح  اجلولاء ارق ا لغارب  *** . .............   

ان . وا ألثــر لليــي يف مصــدر آ ــر. واــطر  األول ، معــهو إىل اــالر امســي ســليم39ال يــ  يف مثلثــال قطــرب  (5 

 : (151يتتق م  الشطر األول يف قول األلشخ    يوااي 

 اَوِقَع ِإن كاَن َلنِو رلرابا اجِليِل ِقْد  ***  ا ِلسَ  مادِرِكياَوما طرالباِو َايًف    

، والغرر املثلثـة  1/217الكال   وإكمال اإللال  بتثليث، 2/13واملثلث كبن السيد ، 35مثلثال قطرب : ينار (6 

429 ،430  . 
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ُِيـلا َلـر ر  خ َ لْـ اَاَ َل   َوة  َوا

 

ــ خ ِأْ مراْسبـــرا ِأ ر  ِأِرَمــ ***  (1 ااخِكَن

 :(3 . ِقاَل لاَ يدا اهللر بنا احللرغ (2 والدغْلَوةل، بالِكْسر: اك غلاءا إىل ِرِل َاَسٍب 

 بالرِلـــْي َلـــْهلاتا لرـــخ أاَّـــِو مرـــن

 

ــيْ  *** ــوٌة َ امرِلـــ ــِر   رْلـــ ــِو ِلَعْمـــ  (4 للـــ

 : (6 . ِقاَل َ ِلبا األمحِر (5 والدعْلَوةل، بالضَّت:  الدعلاءا إىل الطَّعراِ  والشَّرابر 

 َو اْلَوةر أْقَواٍ  َ لرْت ا بـرَجْمعرِيْت

 

ــرا  *** ــَدةل  لاْنَحـ ــٍل واهللَنيـ ـــرَخيٍل وَرْجـ  (7 بـ

 .  (8 ةل مرَن اإِلْبِل اهللَنيَدةل:  املائ 

                                               •   •   • 

 (9  الرَِّقارا والرغِقارا والرعِقارا

 :(10 الرَِّقارا، بالِتْتو:  الرغَمالا امللتَّصرِلةل َبْعضاَيا بـرَ ْعٍت . ِقاَل ِل ـريدا بنا َربيَعِة

                                              
 . 177. ولو أيًضا، يف  يوان لمرو بن معد  كرب  294(  يوااي 1 

   لـحا أكثـر كـال  العـرب إك لـد  الربـاب رـكايت ينصـ ون الـدال يف النسـب،           : قال أبو ل يد لن أبخ ل يدة (2 

. والكســر لغــة يف   6/2336اأ    لــو( الصــح: . ويناــر  2/666(( الغريــب املصــنب   ويكســروايا يف الطعــا  

 . 3/124الدلوة إىل الطعا  لن الكسائخ يف التيحيب 

ولـو حمـارب وقائـد اـجا ،     ، ولد واش  يف الكورـة،  سعد العشلةاالر من بد  ل يد اهلل بن احِلر اجِلعتخ. (3 

 لـ .  68 . لويف سنة ااةك يف حرب النا سية، وااصر معاوية، ركان يكرمي،  ت حارب بد أمية

 . 4/192، واأللال  8/210وال داية والنياية ، 4/78الكامل يف التاريخ ، و37/421لاريخ  مشق : ينار

 .  2/13، واملثلث كبن السيد 36ال ي  لي  يف  يوااي، ولو بال اس ة يف مثلثال قطرب  (4 

وأمـا الـدعْلوة، بضـت الـدال:        : يدابـن السغـ  : ( رووا الضت يف الدلوة إىل الطعا  لن قطرب وحد ، ورلطو  . قـال 5 

وك أحت  ذلو لن رل  . والح  حكا  اللغويـون َ لـوة بـالتتو (( املثلـث     ، رهلت قطرب أايا الدَّلوة إىل الطعا 

ــة  1/217إكمــال اإللــال  بتثليــث الكــال    : . ويناــر 2/14 ــة    لــو (  429، والغــرر املثلث ، 6/414، والتكمل

 .  10/127، والتاج    لو ( 9/241ورتو ال ار   ،216و رير ألتات التن يي 

لو أبو حمرل  لب بن حيان بن حمرل، واألمحر لنب لي، أحد رواة الغريب واللغة والشـعر وانـا   والعلمـاء بـي،      (6 

 لـ . 180ج ال العرب وما قيل رييا من الشعر . لويف سنة  :وأحد الشعراء اجمليدين . لي كتاب

 . 3/1254، ومعجت األ باء 1/383، وإا ا  الرواة 161اللغويني ط نال النحويني و: ينار

   . وا ألتد إليي يف مصدر آ ر . 36ال ي  بال اس ة يف مثلثال قطرب  (7 

 . 2/557( الصحاأ   لند ( 8 

 .   439، والغرر املثلثة 1/258، وإكمال اإللال  بتثليث الكال  2/59، واملثلث كبن السيد 40( ينار: مثلثال قطرب 9 

( لــو أبــو لنيــل ل يــد بــن ربيعــة بــن مالــو ابــن ماللــب األســنة العــامر ، اــالر خمضــر ، ولــو أحــد اــعراء        10 

 لـ .  41، ولويف سنة املعلنال، أ رك الن ، صلى اهلل لليي وسلت، ر سلت وحسن إسالمي، لمر طويال 

 .3/307، واإلصابة 3/306، واكستيعاب 1/194، والشعر والشعراء 1/135ط نال رحول الشعراء : ينار
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ــ  ــٍب تللَمَوَرِقــــ ــيا    اٍر لاَصــــ  اااــــ

 

 (1 َجـــْليـــِق احِلَ شرـــيغنَي الهع ِكَحِه ***

ابنا  (3َ  :  ما َاَضَب لْنيا املاءا مرْن ااطلوطر األو ريةر واألاياِر . ِقال(2 والرغِقارا، بالِكْسر 

 : (4 احللَ اب 

 إىل َحَدبر الرغِقـاِر َاِنْلـ ا أْللرـخ   

 

ــا  *** ــَرْل َلَمااــ ــا َلماــ  (5 لرَنْعماَرَلــــا َوَمــ

ُلْ ها امللَرقَّقا بـرَعينرير . ِقاَل َجِرير:  والرعِقارا،   بالضَّت:  ا

 َمعريشـــــِة آِل َليــــــدٍ ِكلِّتلـــــد  يا

 

ــنابر   *** ــاِر وبالصغـ ــخ بالرعِقـ ــن لرـ  (6 َوَمـ

ُِْرَ َل والهَّبـريبا، ومني سامغَخ الِتَرءا َصَنابيًّا  (: 7 والصَّناب   . (8 ا

•   •   • 

 (1  الرََّاا والرغَاا والرعَاا

                                              
اجلمالـة  : اجلمالة مـن النـاء والطـل . والهعَجـل    :   كحريق ( ولو لصحيب . واحلهيق: ل، . ويف   121 يوااي  (1 

 .11/302،   لحل ( 10/47اللسان   حهر (  . من الناء أيضا 

 ساقس من ل . بالكسر . (2 

 وقال .: ل (3 

د ، من بد اصر بـن قعـني، مـن أسـد بـن  هميـة، اـالر ِرـِهل، تريـب،          لو أبو أسامة وال ة بن احل اب األس (4 

 لـ . 170، ولو أستاذ أبخ اواء الشالر . لويف سنة مياجاةوبشَّار كان بيني وبني أبخ العتالية 

 . 27/247 الوايف بالوريال، و13/436 لاريخ اإلسال ، و13/518لاريخ بغدا  : ينار

 . 2/300، واملثلث، كبن السيد 41، 40 ال ي  بال اس ة يف مثلثال قطرب (5 

 :  برواية 839والننائت ، 2/812ال ي  يف  يوااي  (6 

 نابرَوَمن لخ برالَصالئرِق َوالصغر  ***  لاِكلِّتلد َمعيَشِة آِل َليٍد

. وياــروى يف مصــا ر  10/206وك اــالد ريــي للــى لــح  الروايــة . والصــالئق: اُ ــه الرقيــق . اللســان   صــلق (      

 : كثلة

 ومن لخ بامللَرقَِّق والصَّناب  ***لاِكلِّتلد َمعيَشِة آِل َليٍد  

، والعنــد التريــد 8/54، واألرــااخ 1/203، والكامــل يف اللغــة واأل ب 1/392ط نــال رحــول الشــعراء : يناــر

1/16 . 

 الضناب . ولو لصحيب .:  ، ل،  : يف (7 

صرـ اغ ياتخـح   : :    الصغناب1/164. ويف الصحاأ   صنب (  136بنحو لحا رسر  الشارأ يف الناموء   صنب (  (8 

ــنابخ   ــنرلي اــعرٌة بيضــاء، يانســب إىل     : مــن اُــر ل والهبيــب ... والصغ لــو الكميــ ، أو األاــنر، إذا  ــالس اا

  . 152أمساء  يل العرب وأاسابيا : الصغناب (( . وينار
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 . قال َلنَتَرةل الَعْ سرخع :  (2 الرََّاا، بالِتْتو:  َوِلدا الاَّْ َيةر حرنَي َيِن ا مرن َبْطِن ألمغير 

 اَيـةٍ يدر َجَدجربـر ا الَتِتَتْ َوِكِ اََّم

 

ــهكِن حاـــر  ِأر ـــ    *** ــَن الغرـ ــٍك مرـ  (3 ِتـََراـ

 العاليا َبَيا يف .  احللرع لاينا:  الِكِريتا . واأِلْر ـَتا:  الح  يف َاِتترير 

 والرغَاا، بالِكْسر:  احِلْ لا الطَِّويلا . قال لالل بن أبخ ساْلَمى: 

 ماٍء ك ِرااَء ِليابـر َحّتى اسَتغاَ ْ 

 

 (4 ارالرــير ال اــَركلمرــَن اأِلبــاطرِو يف َح ***

 .(6 . والاَو ِطائريف أيًضا (5 وال اَركل:  َاْ  يف 

 ، ولو َما ياْعِطى يف احللْكِت . ِقاَل الشَّالرر:(7 ْاَوٍةوالرعَاا، بالضَّت: َجْم ا را

 الرعْاـــَوِة يف حاْكمرـــيرَي  اـــحا ك 

 

ُِاسرــــــِر *** ــَرِة ا  (8 وك ياَ ــــــالخ َ ْســــ

 •   •   • 

=
                                               

ملد . ولح  املا ة ا لـر  يف مثلثـال قطـرب . وذكرلـا الهجـاج يف      األول من الرَّا  باهلمه، والثااخ من الرغااء با (1 

، واملنصـور واملمـدو ،   90، 53، وحـروف املمـدو  واملنصـور    82، 9 املننو  واملمدو  للتراء: . وينار 67مثلثي 

 . 440، 272، 221ألبخ للخ النالخ 

الا  إذا قو  ومشى م  أمـي  : َا ، حمركة   الرَّ: 52ا أقب لليي بيحا املعنى، والح  يف الناموء   را  (  (2 

 .  1/53، والصحاأ   را  ( 5/199الن ال، ألبخ حنيتة : ... واجرة لسمو رور النامة (( . وينار

.  305   رك كا التتت  (( وبرواية امليلب يف اـرأ النصـائد العشـر، للتييـه      : . برواية 214( ال ي  يف  يوااي 3 

 : وك ايا التتت  (( وال ي  من معلنتي املشيورة ال  مطلعيا   : 355بن األا ار  ويف ارأ النصائد الس   ك

 َلَررَ  الداَر َبعَد َلَولعِت ِأ  َلْل ***َلل راَ َر الشاَعراءا مرن ماَتَر َِّ  

ــي 4  ــديوان  : ويف ل،   . 134(  يواا ــ  مــن ال ــو  إىل قطــاة يف والضــمل يف   اســتغ ،   اســتغا  ( واملث  ــ   ا   ( يع بي

 .سابق

يطلنـون لتـ    ال ــرْرك ( بكسـر األول وسـكون      ، اليـو  ، ا أقب لليي بيحا املعنـى . وكـثل مـن ألـل السَّـراة      (5 

  ا ال لطر  .، الثااخ، للى ال عيثران

قـال  طل بيتيف صرغار، ولو الح  ياسـمى الشغـيق (( . وال اـَركل مجـ  باَرِكـة.      :    وال اَركل: ( قال  علب اارأ الديوان6 

   وال اَرِكة من طل املاء ... وال اَرك، أيًضا: الضتا  ، وقد رسََّر بي بعضيت قـول للـل ... يف حارالـي    : ابن سيد 

 . 1/175حياة احليوان : . وينار 7/26ال اَركل (( احملكت   برك ( 

.  291لو قــال يف الغــرر املثلثــة  مثلثــة ... مجــ  راًاــا وِرًاــا (( . وكــح :    الرعْاــَوة: 1662ويف النــاموء   راــو (  (7 

 . 1/251، وإكمال اإللال  بتثليث الكال  2/29املثلث، كبن السيد : وينار

 . َوك يا الخ ِرَ َن اُاسرِر: . برواية191ال ي  لأللشى، ولو يف  يوااي  (8 
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 (1 السَّال ا والسغال ا والسعال ا 

 السَّال ا، بالِتْتو:  التَّحريَّةل بنَي النَّاِء. قال امللَيمَّل:  

 (2 لَغاٍ  َلِلى حريِطااركلْت ِرماَسلِِّت *** َنعاوا مد السَّالَ   ركاَّدركن َلْم

 

 

 : (3 والسغال ا، بالِكْسر:  احلرَجاَرةل الرَّقريِنة. قاَل ابنا َلْرَمة 

ــَد ا   ــَق َمولرـــ ــا َلْلـــ ــقا امللَحيَّـــ  ِطْلـــ

 

ــا  *** ــالِ  يْنَرنالــ ــخ السغــ ــَل َوْحــ  (4 مرْثــ

 :  (6 ورا تالرِر الِكبغ والِنَدِ . ِقاَل النَّابَغةل اجِلْعد ع: لارا(5 والسعال ا، بالضَّت 

 ىالسعــــالَمأراَ  اهللل ارْنَيــــور يف 

 

 (7 لاَعوغلرينـــــاَلِلـــــى َمـــــن بـــــاحِلنني  ***

 •   •   • 

 (8  السََّيا ا والسغَيا ا والسعَيا ا

                                              
 ت ( .  سل 297، 291/ 12، واللسان 47، وايل األرب يف مثلثال العرب 32مثلثال قطرب : ( ينار1 

 . 1/55، ومصار  العشار 32( ال ي  يف مثلثال قطرب 2 

لو أبو إسحار إبراليت بن للخ بن سلمة بن لامر بن َلْرَمة الكنااخ النراخ، من خمضرمخ الدولتني األمويـة   (3 

 لـ . 150والع اسية، من ألل املدينة، كان آ ر الشعراء الحين نتج بشعرلت . لويف سنة 

 . 1/424، و هااة ال غدا   4/367، واألرااخ 2/639شعراء الشعراء وال: ينار

 . 629خمتار الصحاأ   وحى ( : الكتابة . ينار: والوحخ وا ألثر لليي يف مصدر آ ر .، لي  يف  يوااي (4 

( أ ـح ابـن السـيد للـى قطـرب ذكـر السعـالمى، ولـخ منصـورة، مـ  السَّـال  والسغـال ، ولمـا رـل منصــورين .               5 

   وك جيــول ريــي رــل النصــر، كمــا ينــ  يف كــال  : . وقــال الهَّبيــد  1/298ثلــث   مندمــة امليلــب ( امل: يناـر 

   . 8/342مبا يف مثلث قطرب (( التاج   سلت (  بعت املولدين ارةارا 

لو أبو ليلى قي  بن ل د اهلل أو ل د اهلل بن قي  بن كعب بن ربيعة اجلعـد  . جـاللخ أ رك اإلسـال  ر سـلت      (6 

ا  رعـاش بعـد  طــويال       ك يتضـت اهلل رــاك (( : حسـن إسـالمي .  لـا لــي الـن  صـلى اهلل لليــي وسـلت بنولـي       و

 لـ .   65يسنس لي سن إىل أن مال . لويف سنة 

 - 5/1، واألرــااخ 1/208، والشــعر والشــعراء 64، واملعمــرين 128، 1/123ط نــال رحــول الشــعراء  : يناــر

 .  3/508، واإلصابة 33

. وال يـ  يف  يـوان جمنـون    15/340. والنغْنخا وامللخع مبعنى . اللسـان   انـخ (    أراَر اهلل ماخَّور : . برواية 250اي  يوا (7 

 :  ، برواية220ليلى 

 إىل َمن باحِلنني لشوَّقرينـا  ***  أراَ  اهلل َمْحِلور يف السعالَمى

 . 189سن األاعار واألاوار وحما 3/142، وارأ  يوان احلماسة 45التاضل : وينار

، والغـرر  2/319، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/428، واملثلـث، كبـن السـيد    37مثلثال قطرب : ( ينار8 

 . 12/309، واللسان   سيت ( 454املثلثة 
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 بنا َربـريَعِة:  السََّيا ا، بالِتْتو:  اردَّةل احلررغ َوَوَلجرير . قاَل ِل ـريدا

 ا َوَلَييََّجْ ِتالسََّ َوائَرلا ى َوَرَم

 

 (1 يامايابر َسومايا َوسَـ ـريوا امِلصايِر ***

 : (2 والسغَيا ا، بالِكْسِر:  النَّْ لا والنعشَّابا . ِقاَل َلْمرو الَ ْكر ع  

ــيا   ــى بـــرَسْيٍت َلِنيتا ــْو أاَّــد ألْرَم  َوِل

 

ـــرى َمــــَوِلكرـــنَّد ألرْ  ***  (3 اِ َغِل سرــــَيبــ

، والَعامَّةل لاَسمغيي،ِكحلرِو، للَعاَب الشَّْمِ  . ِقاَل (4 والسعَيا ا، بالضَّت:  للَعابا الشَّْمِ  

 الشَّالرر: 

ـــا ـــاَ  ب ْرَجائيــــ   ــــــالا السعيــــ

 

ــَ ائَخ *** ــا   (5 َسـ ــَدى اا ررينـ ــٍن ِلـ  (6 قلْطـ

 •   •   • 

 (7  السَّْنسل والسغْنسل والسعْنسل

 . ِقاَل الشَّالرر:   (1  ْنسل، بالِتْتو:  الثَّْلجالسَّ

                                              
 ورمى  وابَرلا ...  : . برواية 214 يوااي  (1 

،  ـرج يف صـح ة امـرئ النـي      ي منل، لمر طويال ( لو لمرو بن ِقمريفة بن قي  بن  عل ة، االر جاللخ جميد، ولكن2 

، والشـعر  160، 1/159ق ـل اهلجـرة . يناـر: ط نـال رحـول الشـعراء        85إىل بال  الرو ، ومال يف الطريـق، وـو سـنة    

 .   4/411، و هااة األ ب، لل غدا   31، من امسي لمرو من الشعراء 112، واملعمرين 1/292والشعراء 

  :  . برواية 39( ال ي  يف  يوااي 3 

 .... ***  لَِّنيتاياا كِرِلو ِأاَّيا َا ليف ِإًذ        

 : ، برواية1/293وال ي  لي يف الشعر والشعراء 

 .... ***رلو أاد ألرمى بن ل رأيتيا        

 . ولـي  يف  3/56، 2/77، وإىل للل يف العند التريـد  85ويعهى بيح  الرواية إىل ل يد يف مجيرة أاعار العرب   

  يوااييما .

. واـص   1452، والنـاموء  سـيت(   454كحا اـص لليـي يف الغـرر املثلثـة     ، ولو السََّيا  بتتو السني، كَسَحاب (4 

للى التتو، أيًضـا، األللـر  حيـث ينـول:    قلـ : لعـاب الشـم : لـو الـح  ينـال لـي: ماخـاط الشـيطان، ولـو               

اُيس لرا  يف اهلواء، إذا ااتد احلر وركد اهلـواء ((   وينال لي: ريق الشم ، ولو ا ي، بتتو السني، السََّيا 

 . 2/319. ولو بالضت والتتو يف إكمال اإللال  بتثليث الكال   2/410التيحيب   لعب ( 

 سنااج . ولو لصحيب .: يف  ، ل،   (5 

ملثلث لل طليوسـخ  ، منسوب إىل للل، ولي  يف  يوااي . وله  يف ا38اا رييا . وال ي  يف مثلثال قطرب : ( يف ل6 

 إىل كعب بن للل، ولي  يف  يوااي أيًضا . 2/428

   . 44مثلثال قطرب : ( ينار7 
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 ووا ٍ ِكَجوفر الَعلِ ِكلَّْت ا صاْحَ   

 

 (2 َلَرى السَّْنِس يف أْرَجائير كالِكرَاسربر ***

 .(3 والِكَراسربا: َجْم ا كلْرساٍب، ولخ َضرائبا النلْطن  

 ر: والسغْنسل، بالِكْسر:  ضرياءا النَّار . ِقاَل الشَّال

 وسرْنسٍ كَعنيِ الدغيور ااَلل ا صاْحَ   

 

 (4 أبالــا وليَّ اــا ملوضرــعريا َوْكــرا ***

 :  الَوِلدا لرَغِل  اٍ  . ِقاَل الشَّالرر: (5 والسعْنسل، بالضَّت 

ُِ يَثةر إذ ِطَحا    ِرَش َّْي ا رأَء ابِن ا

 

 (6 بـرساْنٍس َلَر َّى بنَي أيد  الِنَوابــرلِ  ***

 •   •   • 

=
                                               

 . 320، 7/316اللسان   سنس ( : ( املشيور ريي   السَّنريس ( بالياء . ينار1 

  :  ، برواية126( ال ي  هلدبة بن اُشر  يف  يوااي 2 

 اسربرِس يف ِألالمرير كالِكَرْنَلرى السَّ  ***  َوواٍ  ِكَجوفر الَعِل ِقتٍر ِقِطعتايا

 .  1/548اللسان   ضرب ( : مج  ضري ة، ولخ النطعة من النطن أو الصوف لاضرب باملطرر . ينار (3 

 :  ، برواية3/1426( ال ي  لح  الرمة يف  يوااي 4 

 عريا َوكراِأبالا َوَليَّ اا لرَموقر *** َوسرنٍس ِكَعنِي الديور لاَورلا صاحر        

، 297، والغـرر املثلثـة   2/403، واملثلـث، كبـن السـيد    85مثلثـة يف إصـالأ املنطـق    : سنس الولـد، وسـنس النـار    (5 

     سنس ( . 866، والناموء 3/1132والصحاأ 

 . وا ألثر لليي يف مصدر آ ر . 45( ال ي  منسوب إىل االر امسي احلميد  يف مثلثال قطرب 6 
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 (1  السَّْ  ا والسغْ  ا والسعْ  ا

ھ  ھ  ھ  ے  ژ السَّْ  ا، بالِتْتو:  يو  السَّْ  ر بعينرير . ِقاَل اهللل َلَعاىل: 

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

 (2  ژې  ې  ې  ې              ى    ۉۅ  ۉ   ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 :  (3 وِقاَل َبشَّار

 سَّـْ  ر  َ اءيف  ماَحنغـقا  َبَدا ِلِو َيوَ  ال

 

 (4 وَ اءا اهِلَوى يف السَّْ  ر أْرَرى وأْلِلقا ***

 . ِقاَل َلنَتَرةل الَعْ سرخع: (5 والسغْ  ا، بالِكْسر:  النغَعالا الَيَماايَّةل املدباوِرةل بالِنَرتر 

 َحٍةَسـرْ  يف   اَبـيا  رَي ِكِ نَّ  ل ـَبِط

 

ـــرَتوِأِ  ر ْ السغــ اَلى ارَعــَحياْحــ ***  (6  ِلــيَ  ب

 ، أ  ا ياوِلدا َمَعيا رلا  رَيجريلا ااقرًصا.ِليَ  بـرَتوِأِ قولي:   

ُرْطمرخَّ  . ِقاَل َحسَّان:  (7 والسعْ  ا، بالضَّت:  َاْ  يف ياْش ـريا ا

 وأْرٍ   َيَحـارا  بيـا  امللْدلرجاــــونَ  

 

 (9 السعْ  ا رييـا ِكـراْكِن الِكثريـبر   (8 َلَرى ***  

 
                                              
، والغـرر  2/289، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/415، واملثلـث، كبـن السـيد    36طرب مثلثال ق: ( ينار1 

 . 445املثلثة 

 . 163سورة األلراف، اآلية  (2 

اشـ  يف ال صـرة وقـد  بغـدا ، وأ رك     ، أاـعر املولـدين   اـالر ضـرير، ولـو    َبّشاِر بِن بار  العانيلخ، أبو معاذلو  (3 

ــة والع اســية  : . يناــر لـــ 167، ســنة ا بالســياط، و رــن بال صــرة ليــت بالهادقــة رمــال ضــربً  ا ،الــدولتني األموي

 .1/279، ووريال األليان 7/112ولاريخ بغدا  ، 2/643، والشعر والشعراء 3/135األرااخ 

 ، برواية: ...آذ حمنق . وا ألثر لليي يف مصدر آ ر .36( ال ي  لي  يف  يوااي . ولو بال اس ة يف مثلثال قطرب 4 

 النر ، ولو لصحيب .: يف ل،   (5 

 . 212 يوااي  (6 

   والسَّـْ  :ا   يشـ ي   : . قـال ابـن  ريـد    2/39، واللسان   سـ   (  2/466املنتخب : روالا كرا  بالتتو . ينار (7 

ا ـ  ماعـرب   : السغْ  ، بالكسـر : 6/26ويف الن ال ألبخ حنيتة الدينور   . 1/254اُطمخ، للموا (( اجلميرة 

لـي  لـو السَّـنعول، ولكنـي مـن رصـيلتي   التصـيلة اُيميـة (         : وللت الرواة أاي السَّنعول . قلـ  : . قالمن ار ث 

 ويش يي إىل حد ك ل . ولو الح  يسميي ألل السراة كارة الشغيو . 

 لرى، لرى . ولو سيو .: يف ل،  (8 

ــال قطــرب     (9  ــوان حســان، وااســب إليــي يف مثلث ــن الســيد  واملثلــث، ك، 37لــي  يف  ي . ولــن قطــرب يف   2/415ب

=
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        •   •   • 

 (1  الشَّْربا والشغْربا والشعْربا

 الشَّْربا، بالِتْتو:  الِنو ا جيَتمرعاوَن َلِلى الشَّرابر . ِقاَل َحسَّانا بنا  ابٍ :

 (2  رَيـــاَب النَّـــَداَمى بيـــَنياْت كالَغَنـــائِت  *** وِلْسنا بـرَشْرٍب أل َّ َلْمٍرو إذا ااَتَشوا

ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ژ  ر:  النَّصريبا مرن املاءر . قاَل اهلل لَعاىَلوالشغْربا، بالِكْس 

 : (5 الطَّائخع  (4 . َوِقاَل أبو لاَبيٍد  (3  ژەئ  وئ  وئ    ۇئ  

ــ ِأ ع    ــَع اٍ  َس ــَ   ى َس ــْر لرَينِط  بخار

 

ــ *** ــْ نَي ِكحرـ ــاِربر  َحـ ــوَللرلشَّـ  (6 اءااجِلـ

 (8 ينرير للَماءر َولرَغِل ر مرَن امِلْشراوَبالر . قاَل ابنا ماِترغِغ:  الشعْربا بـرعر(7 والشعْربا، بالضغت 

 : (9 احلرْمَيِر ع 

=
                                               

   س   ( .   1/548، والتاج 2/39اللسان 

، والغـرر  2/330، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/441، واملثلـث، كبـن السـيد    38مثلثال قطرب : ( ينار1 

 . 456املثلثة 

، ومعجـت  14 كئـل اإللجـال   ، و18/123لي  يف  يوااي، ولو لعمارة بن الوليد بن املغلة املخهومخ يف األرـااخ   (2 

 .246الشعراء، للمرلبااخ 

 .155اآلية ، ( سورة الشعراء3 

 أبو ليد، والتصويب من مصا ر لرمجتي .: ( يف ل،  4 

كـان  ، ( لو حرملة بن املنحر بـن معـد  كـرب بـن حنالـة الطـائخ، مـن املخضـرمني، أ رك اإلسـال  وا يسـلت          5 

 لـ.   62، وكاا  ورالي سنة أكثر من وصب األسد، ولمر طويال  باجلمال وكمال اُلنة ال شرية، موصورا 

 . 3/1167، ومعجت األ باء، لياقول 86، واملعمرين 1/219الشعر والشعراء : ينار

 ... للصابو اجلولاء .: . برواية 579(  يوااي 6 

 .128، والناموء   ارب ( 456( ويثلث يف الغرر امل ثثة 7 

 لصحيب، صوابي من مصا ر لرمجتي . ابن متر ، ولو: يف ل،   (8 

، وأصـلي مـن ل الـة   ، اليمنيـة  مـن ق يلـة نصـب   ، واملترغ لنب لي، يهيد بن ليا  بن ربيعة احلمل ( لو أبو لثمان 9 

ااتير بشعر  السا ر من لّ ا  ول يد اهلل بـن ليـا     العربية والتارسية، جييدولد يف ال صرة، واش  بيا، كان 

 لـ . 69لويف سنة  املدأ والغهل.بن أبيي. ولي اعر يف ا

 . 6/342، ووريال األليان 65/178، ولاريخ  مشق 18/254، واألرااخ 1/276الشعر والشعراء : ينار
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ُِْمـِر ِلـيَ  َلِلـخَّ َلـاًرا        (1 َوااْربا ا

 

 (2 إذا  ا  َيْشكلد  رريَيـا  َرررينرـخ   ***

    •   •   • 

 (3  الشَّْكلا والشغْكلا والشعْكلا

 َ يا واملرْثلا . ِقاَل اْمران الِنيِ :  الشَّْكلا، بالِتْتو:  الشَّ

ــر وَل َحــــخغ احللماـــــ     ِلجااربر الَعـــــْهبـــ

 

 (4 خلرا َاـــْكَيللَاـــْكياَواررـــقا ِإذ ك  ***

 والدَِّكلا وامِلاِلَحةل . قاَل الشَّالررا:   (5 والشغْكلا، بالِكْسر:  الغانجا 

 َلَياَ يَن واْسَتْجَمْعَن َحوَل َلِهيَهٍة  

 

ــ *** ــْكلا ِطَ  ــدَّلع واحللْســنا والشغ  (6 ااخ إلييــا ال

 . ِقاَل لا يدا اهللر بنا احللرغ:  (7 والشعْكلا، بالضَّت:  مج  ارِكاٍل 

 (8 َوااْكٍل ك ْاِطاِن اجِلهاوِر َوَلْلتايا 

 

ــَرا ِ    *** ــو ر كر ــيِت الواجا ــٍة ب ــى ررْتَي  (9 َلِل

          •   •   • 

 (10  رَّةلالصَّرَّةل والصغرَّةل والصع

                                              
 لار .: ( ل،  1 

. وبـال اسـ ة    1/380، ولـاريخ الطـي    1/38( ال ي  لي  يف  يوااي، ولو لح  َجَدن احلمـل  يف السـلة الن ويـة    2 

 . 38يف مثلثال قطرب 

، والغـرر  2/344، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/444واملثلـث، كبـن السـيد    ، 39مثلثال قطرب : ( ينار3 

 .458املثلثة 

معــهو كمــرئ النــي  بــن لــاب    3/304إذ ك يالئــت . وال يــ  بروايــة الشــارأ يف األرــااخ  : ، بروايــة236(  يوااــي 4 

ن مـن يرويـي كمـرئ النـي  بـن حاجـر يغلـس (( . قـال اـارأ             إ: الكند  . وريـي لـن أبـخ لمـرو الشـي ااخ قـال      

 موض  .: واحللماول: اإلبل ال  للييا األمحال واهلوا ج، واحللماول: اإلبل الرالية . وجااب العهل: الديوان

 ولو لصحيب .، التتو: يف ل،   (5 

وا ألثـر لليـي يف   ، يف  يوااـي  حـول لنيـهة، ولـي    : ، معهو لعمر بن ربيعـة، بروايـة  39( ال ي  يف مثلثال قطرب 6 

  لااخ إلييا .: مصدر آ ر . وط ااخ إلييا

مج  الشغكال ملـا ياشـكل بـي الدابـة   أ  احل ـل لشـد بـي قـوائت الدابـة (          : وبالضت :   458قال يف الغرر املثلثة  (7 

 ومج  األاكل من مجي  احليوان، ولو ما  الس سوا   محرة (( . 

 جهلتيا .: يف ل (8 

للـى رتيـة بـيت كـرا  الضـرائب . وا ألثـر       : ، بروايـة 40لي  يف  يوااي، وال ي  بال لـهو يف مثلثـال قطـرب     (9 

 لليي يف مصدر آ ر .

، والغـرر  2/344، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/229، واملثلث، كبن السيد 42مثلثال قطرب : ( ينار10 

=
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يئ  جب  حب  خب   ژ الصَّرَّةل، بالِتْتو:  اجِلَماَلةل مرَن النَّاِء . ِقاَل اهللل َلَعاىل: 

ُِنَساءا:  (1  ژمب  ىب  يب  جت  حت  أ  يف َجَمالٍة مرَن النَّاِء. وِقاِل ر ا

 َل َّاطل ِأو رَيـٍة َوَلـا   َصـرَّةٍ     

 

ــَنةل َلْلَمـــ ا ***  (2 َ ْشـــناء ررـــيِينَّ األسرـ

 : (3 صغرَّةل، بالِكْسر:  اللَّيِلةل الَ اِرَ ةل . ِقاَل الشَّمَّاخ وال 

ــةٍ     ــاَء َ اجرَيـ ــرٍَّة ِطْخَيـ ــٍة صرـ  يف ِليِلـ

 

 (4 ك لاْ صررا الَعنيا رييا ِكبَّ ماْلَتمرِ  ***

ُرْرِقةل ال  ياَصرع رييا الشَّخءا . ِقاَل َل بَِّس َارًّا    (: 5 والصعرَّةل، بالضَّت:  ا

 (7 صعرََّلنا (6 َي ِلبا الدغْرَلتا امِلْضراوباك 

 

 

 (8 ِلكرْن َيماـرع َلِليَيـا َوْلـَو مانِطلرـقا     ***

      •   •   • 

 (9  الصَّلع، والصغلع، والصعلع

 : (10 الصَّلع، بالِتْتو:  َصولا احِلدريدر َبْعضرير َلِلى َبْعٍت . ِقاَل  اَماَمةل 

=
                                               

 .458املثلثة 

 . 29سورة الحاريال، اآلية  (1 

، ولـي   2/230واملثلـث كبـن السـيد    ، 42لي  يف  يوان اُنساء، ولو للشمر ل بن اريو يف مثلثـال قطـرب    (2 

 يف  يوااي، وا ألثر لليي يف مصدر آ ر .

ــحبيااخ، اــالر          : ل،  : ( يف3  ــالاخ ال ــن ســنان امل ــة ب ــن حرمل ــرار ب ــن ضر الســماأ، ولــو لصــحيب . ولــو الشــماخ ب

 لـ . 22وايد النا سية، لويف يف رهوة موقان سنة خمضر ، أ رك اجلاللية واإلسال ، 

 .   2/151، واإلصابة 9/158، واألرااخ 1/232الشعر والشعراء : ينار 

، 2/230، وإىل املتلم  يف املثلـث كبـن السـيد    43لي  يف  يوااي، وله  إىل الشماخ أيًضا، يف مثلثال قطرب  (4 

 . 15/5( ولي  يف  يوااي، ولو بال اس ة يف اللسان   طخا 

( لو أبو للـل  ابـ  بـن جـابر بـن سـتيان التيمـخ، اـالر جـاللخ رحـل، مـن رتـاك العـرب ولـدائييت، مـن ألـل                 5 

، 1/229الشـعر والشـعراء   : ق ـل اهلجـرة . يناـر    80وـو سـنة    ولـو  ـال الشـنترى األل   . مـال منتـوك      ، ليامة

 . 21/127، واألرااخ 2/215وأمساء املغتالني 

 . ولخ رواية يف ال ي  . الصياأ: يف   (6 

 صرلنا ( أ  يف اسخة أ رى .: صرلي . ويف لامشيا األمين   خ: يف   (7 

. وقائلـي جاويَّـة بـن     286. ولو حلـامت الطـائخ يف ملحـق  يوااـي      43لي  يف  يوااي . واسب إليي يف مثلثال قطرب  (8 

. واسـب إىل   1/207عالـد التنصـيص   ، وم2/813، واحلماسـة ال صـرية   2/360النضر يف احلماسـة ألبـخ  ـا     

 .28اب املحاكرة يف ألناب الشعراء ولو لح  اُرر بن اريو يف كت، 42مالو بن أمساء التهار  يف التاضل 

 .2/367، وإكمال اإللال  بتثليث الكال  2/227، واملثلث، كبن السيد 54مثلثال قطرب : ( ينار9 

   .لي للى لرمجة  ا لتضو لخ اخصية لحا الشالر، وا ألثر (10 
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 َل َصـدَّْل وأْلَرَضـ ْ  إذا مستايا التَّْن ـري

 

 

ُِيـِل َصـلٌّ    ***  (1 لرَجاماَيـا ِكمرْثِل ااماوِء ا

. ِقاَل ِلَيا ا  (2 والصغلع، بالِكْسر:  َحيٌَّة َصْتراءا لكلونا يف الرَّْمِل ك َلنِت ا مرْنَيا راْقَيٌة  

 : (3 اأِلْلَجت 

 ىالرعقِـ  َليا ِق ْـ يمالرولا سَـ صرلٌّ َيما  

 

ــ *** ــدوغ الرليف ـَوخمـ  (4  ارلِوـَتَصــــرب   رلرَعـ

 والصعلع، بالضَّت:  ما َلَغيََّر مرن ِطَعاٍ  أو َاَراٍب . قاَل الشَّالر:   

 (6 بـرصال   إن َاِرْبَ  بـرير   وك لاَعلِِّليا  بخ َارٌّ مرَن الَوَ ِن  (5 ك َلْسنريَّنَّخ

ُرْلِنةر، بالدَّال امللْيَمِل  ة، ويانال بالحَّال امللْعَجَمة .والَوَ نا:  َاْنصيف يف ا

•   •   • 

 

 

 (7  الطَّاِل، والطِّاِل، والط ِلى

 . ِقاَل الشَّالرر:   (1 : َوِلدا الاَّْ َيةر (8 الطَّاِل، بالِتْتو 

                                              
 . 2/227، ولني يف املثلث، كبن السيد 55. وبال اس ة يف مثلثال قطرب  194( ال ي  جملنون ليلى يف  يوااي 1 

 . 1/624حياة احليوان : ( ينار2 

مـن اـعراء الدولـة األمويـة وأحـد       ليا  بن سليمان أو سليت األلجت، أبو أمامة الع ـد ، مـوىل بـد ل ـد النـي .     ( 3 

الشــعر العربــخ خبراســان، كااـ  يف لســااي لجمــة رلنــب بـاأللجت، ولــد واشــ  يف أصــتيان وااتنــل إىل     رحـول 

، والشـعر  2/693ط نـال رحـول الشـعراء    : لــ . يناـر   100سـنة   ومال رييـا  ،وطال لمر ،  راسان، رسكنيا

    . 3/1329، ومعجت األ باء 15/380، واألرااخ 1/343والشعراء 

 . 60 يوااي  (4 

 ك لسند .: ل يف (5 

. وا ألثـر لليـي يف مصـدر آ ـر     2/227، ومثلـث ابـن السـيد    55ال ي  منسوب كبن اهلنـد  يف مثلثـال قطـرب     (6 

 لعللـي   رللما . واطر  الثااخ يعةيي  لل، وكحا لو يف املصدرين السابنني . ويستنيت ولاي بكسناط اهلاء من

. ) 

، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/93، واملثلث، كبن السـيد  41رب مثلثال قط: والط ال . وينار: ( يف ل،  7 

 . 442، 222، 89، واملنصور واملمدو  ألبخ للخ النالخ 469والدرر املثلثة ، 2/395

، واملنصـور واملمـدو ، ألبـخ للـخ     34املننـو  واملمـدو ، للتـراء    : بالنصر واملـد . يناـر  ، ياكتب الطَِّلى والطَّاِل (8 

 . 89النالخ 
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 َوَما ِتْ َيٌة أْ ماءا َلْحناـو َلِلـى ِطـالِ   

 

 

 (2 ب ْحَسَن منيا َيـوَ  َجـدَّْل لرَتْصـِرَما     ***

 :  الشََّرابا الَغلري ل، مرْثلا الرعبغ وِرِل ر . ِقاَل الشَّالررا:(3 لِكْسروالطِّاِل، با 

ــخ بـــــرَشْرَبٍة ــاِلٍء (4 للِّاِلاــ ــن طرــ  مرــ

 

 

 (5 ارْعَمـــَ  النغـــيتا يف َاـــَ ا الهَّْمَيِريـــِر ***

اَل َلنَتَرةل ، مرْثلا كلل ى وكلْلَيةر. ِق(7 ، َواحردلايا طلْلَيٌة(6  والط ِلى، بالضَّت:  اأِلْلَنارا 

 الَعْ سرخع:  

 ِلنريتاَيـا األلاـوفر   اَبٍة ااـتغ َوَصَح

 

 

ــيال  *** ــْد ِل ــ َوِق ــَرَم  (8 اَلطلاِلبـــرى اَل الِك

          •   •   • 

 (9 َلَمَر وَلمرَر وَلماَر 

 الشَّالرر:  :  إذا ِكثاَر ساكَّااايا . ِقاَل(10 َلَمَرلر امِلَناِللا، بالِتْتِو مرَن امِليِت، لرَماَرة  

=
                                               

 (( . ولد الا ية سالة يولد، والصغل من كل اخء:    والطَّاِل، بالتتو: 1686( يف الناموء   طلو ( 1 

ــال قطــرب    2  ــولير املغربــخ، يف    41( ال يــ  منســوب إىل اــالر امســي قــي  يف مثلث . واــطر  األول ضــمن بيــ  لل

 : . حيث ينول 6/2545، وبغية الطلب 8/162الكامل، كبن األ ل 

 لرى اإلاَ  َوحًشا ولخ ل ا ا بالَوْحِش  ***   يٌة  أ ماءا   نو للى ِطالوما  ت

 . 2/395إكمال اإللال  بتثليث الكال  : منصور من الطِّاِلء باملد . ينار (3 

 اربة، والتصويب من مصا ر التخريج .: يف ل،   (4 

، منسـوب إىل  42واـطر  األول يف مثلثـال قطـرب    .  اعمـااخ برَشـرَبةٍ  : برواية 88 ( ال ي  يف  يوان لمرو بن األلتت5 

ُِِلق، وكل ليغن من ليش أو  ـوب . النـاموء     : . والنغيت 513أسيت التغل  . وللتغل  يف رسالة الغتران  الِترو ا

 . 1504ايت ( 

   :  لــن ابــن الســكي   14/20   ... أو أصــوهلا (( . ويف التيــحيب   طلــى (   : 1686لا  يف النــاموء   طلــى (   (6 

، واملنصـور واملمـدو  ألبـخ للـخ     205 لق اإلاسـان، لثابـ    : الط لى: مج  الطللية، ولخ صتحة العنق (( . وينار

 . 222النالخ 

   6/2414والصـحاأ  ، 14/20، والتيحيب 1/49واملنتخب ، 34املننو  واملمدو ، للتراء : ( وطلالة أيًضا . ينار7 

 طلى ( .

 . ت األاوف بعثتيتبرواية ... ا 305(  يوااي 8 

، ، والغـرر امل ثثـة  41من مثلثال قطـرب   _ولو ما ينتضيي السيار  _الَعْمَر والعرْمرا والعاْمرا . واملث  : يف  ، ل،   (9 

، وإسـتار  2/450، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/300كبن السيد ، املثلث: . وينار 484، 306للشارأ 

 . 1/419التصيو 

َلَمـاَرة  امِلَنـاِللا . والع ـارة، بيـحا الةكيـب، ركيكـة، ولعلـي مـن         ، َلَمَرْل، بالتتو مـن املـيت  : ل،  ( الع ارة يف 10 

  ط  النساخ .
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 ِأْمَسْ  َمَناِللا بالسعالَِّن ِقْد َلَمَرْل

 

 

 (1 َبْعَد الكرـاِلبر َوِلـْت َلْتـَهْ  أِقاصرـييا      ***

 وَلمرْرَل، بـرْكْسِر امِليِت:  من طلوِل العاْمِر . قاَل الشَّالرر:   

 ِأَلراو ا لرْرَسِو َبْعـَد َمـا َلمرـَرلْ   

 

 

 (2 اهِلــــــِرِ َومرــــــَن الَعَنـــــــاءر ِرَياَضــــــةل    ***

 َوَلماَرْل، بـرَضتغ امِليِت:  مرْن لرَماَرةر اأِلْرِ  . قاَل الشَّالررا ابنا احللَ ابر:   

ــ ا أْللرــخ    ــاِر َاِنْل ــَدبر الرغِق  إىل َح

 

 

 (3 لرَنْعماَرلـــــا َوَمـــــا َلماـــــَرْل َلَماَاــــــا    ***

                         •   •   • 

 (4  الَعْرفا والعرْرفا والعاْرفا

 . قاَل الشَّالرر:  (5 الَعْرفا، بالِتْتِو:  ما َبَدا ِلِو مرن َرائَحٍة ِطيغَ ٍة

ــارْ   أْبَصــَرْل َلــيد لرَشــاًء َضــوَء َا

 

 

ــاْر     *** ــْرفا لرنــدر   َوِر ــَناَلا َل ــن َس  (6 مر

 والعرْرفا، بالِكْسر:  الصَّْ را . قاَل الشَّالرر:  

 الرِقيَّـــخ الرعِن ِقـــيٍ  ِأ رـــْبـــك قلـــْل

 

 

ــا ِأْح *** ــَن العرــ م ــْرَس  (7 الريَ َف يف امللصر

 

                                              
بعــد كليــب . ويف : ، بروايــة2/749. ولــو مليلــيل يف معجــت مــا اســتعجت 41( ال يــ  بــال اســ ة يف مثلثــال قطــرب 1 

 : 302 يوااي 

 يياَه  ِأقاصرا َوِلت َلْتَل كخ كلِليً   ***  َرَس ِقد َ بالسعالَِّن َمناِللا  َحْ ِأْض

، 1/41احليـوان  : بعـدما لرمـ  ... يف  : . ويـروى  41( ال ي  من األمثال السائرة، ولو بال اس ة يف مثلثال قطرب 2 

   ولـحا الشـعر لسـحيت    : . قـال  2/295ووريال األليان ، 2/349، واملستنصى 2/36، ومجيرة األمثال 3/102

 بعدما كيل ...: برواية 3/313احلسحاء (( . ولي  يف  يوااي . وال ي  يف جمم  األمثال ل د بد 

ــب الناســخ بيامشــي األميــن      16ســ ق إاشــا   يف     (3  ــ  كت ــي يف   : . وإىل جــوار لــحا ال ي ــد  اكستشــيا  ب    لن

 يف لمر بالضت (( ألـ .، الرقار، بالكسر، وصو بي اكستشيا  لنا، أيًضا

والغـرر  ، 2/422، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/255، واملثلـث، كبـن السـيد    47لثال قطرب مث: ( ينار4 

 .476املثلثة 

 ــص الَعــْرف  47... الــريو طي ــة كااــ  أو منتنــة (( . ويف مثلثــال قطــرب  :    الَعــْرف: 476( قــال يف الغرراملثلثــة 5 

 . 9/240اللسان   لرف ( : بريو العو  . وينار

   . 93عد  بن ليد يف  يوااي ( ال ي  ل6 

 .  50( ال ي  ألبخ  ل ل اجلمحخ، ولو يف  يوااي 7 
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ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ والعاْرفا، بالضغت:  امِلْعراوفا . قاَل اهلل َلَعاىل: 

 (: 2 . وقاَل احللِطيَفةل الَعْ سرخع (1  ژچ  

ُِـَل ك َيعْـ    اِلَيـيا َد  َجَوَمن َيتَعِل ا

 

 

 (3 اِءلنَّـ فا َبنَي اهللر َواك َيحَلبا العاْر ***

             •   •   • 

 

 (4  الَغْمرا والغرْمرا والغاْمرا

الَغْمرا، بالِتْتو:  املاءا الِكثرلا، َوياْسَتْعَملا َذلرِو يف الرَّجاِل الِكِريِت الِكثرِل الَعِطاءر 

 قاَل الشَّالرر:  

 ِأ رْضنرخ امِلِكاَن الَغْمَر إن ِكاَن ِررَّاخ

 

 

 (5 ِأو َللَّـــ ر الِنـــَدَماِن َســَنا  الَّـــبٍ  ***

 والغرْمرا، بالِكْسر:  احلرْندا يف الصَّْدر . ِقاَل الشَّالرر:  

 (6 َوَجاَء كرَتـابيف مرـْن ِأمرـٍل َل ــَيََّن ْ    

 

 

 (7 ِلَنـــا يف َاَواحريـــير السَّـــخريَمةل والغرْمـــرا  ***

 َتنرْكيا التََّجاِربا . ِقاَل الشَّالرر: والغاْمرا، بالضَّت:  الرَّجالا الِنلريلا احلريِلةل الح  ا َلْح 

ــًدا   ــا وااتراــاًرا بـــرِيْت ِر ــاة  َوحرْلًم  أا

 

 

 ( 9 الغاْمِر (8 ِرَما ِأَاا بـرالَواارخ َوِك الضََّرِ  ***

                                              
  . 199سورة األلراف، اآلية  (1 

لو أبو مليكة جرول بن أوء بن مالـو الع سـخ، اـالر خمضـر  أ رك اجلالليـة واإلسـال ، أكثـر اـعر  يف          (2 

ولنــب باحلطيفــة لنصــر  ، ن أبــخ ســلمىويــة لشــعر للــل بــاكــان ر، رلــت يكــد أحــد يســلت مــن لســااي، اهلجــاء

 لـ .  45و مامتي . لويف سنة 

   . 2/157، واألرااخ 1/104، وط نال رحول الشعراء 1/238الشعر والشعراء : ينار

   . 51(  يوااي 3 

، والغـرر  2/469، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/320، واملثلـث، كبـن السـيد    31مثلثال قطرب : ( ينار4 

 .490املثلثة 

  .5/125، وال صائر والح ائر 13/108األرااخ : . وينار 116( ال ي  لكلثو  بن لمرو العتابخ يف  يوااي 5 

  ج ن  . والتصويب من مصدر التخريج .: ( يف ل،  6 

 . وا ألثر لليي يف مصدر آ ر سوا  . 32( ال ي  منسوب للنمل  يف مثلثال قطرب 7 

 . 8/222سان   ضر  ( الل: اجل ان . ينار: الضر  (8 

، 1/144، وجمـال   علـب   22/26األرـااخ  : ال ي  للحار  بن وللة اجلرمخ، أو ألبيي، ويـروى لغللمـا . يناـر    (9 

=
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            •   •   • 

 

 (1  الِنْسسل والنرْسسل والنلْسسل

 ژٺ   ٺ  ٺ      ٺ    ڀژ الِنْسسل، بالِتْتو:  اجِلورا . قاَل اهلل َلَعاىل:  
 وقال النَّابـرَغةل اجِلْعدر ع: . (2 

 ـَد َرساـوِل اللَّــ ا الـواِكةل َبعـْـ يَنــاَر ررسَـ 

 

 

َُِنـــير بالِنْســـــــ ***  (3 وِرا والتلجاـــسر وا

گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ژ والنرْسسل، بالِكْسر: الَعْدلا. ِقاَل اهللل َلَعاىل:  

 وقاَل الشَّالر: . (4  ژڳ  

ـــة َبَنيَنـــ َُِوْرَاِق  قل َّـ ــا ــٍرو  َبـ  ـا  لرَعْمـ

 

 

 (5 ألقريَمْ  بـرنرْسٍس ِراْسَتَجاَر بــرَيا الَعَمـا   ***

 والَعَما لاَنا:  الَغيتا الرَّقريقا . 

 والنلْسسل، بالضَّت . لاو يف ياَتَ خَّرا بـرير . ِقاَل الشَّالر: 

 ِأوِقَدْلَيا بالنلْسـسر َوامِلنـَدِل الـرَّطْ   

 

 

 (6 َتــاٌة  َيضريــقا  َلْنَيـا  اإلَلارا   ـبر ِر ***

              •   •   • 

 (7  الِنمَّةل والنرمَّةل والنلمَّةل

=
                                               

.  3/110، وال صـائر والـح ائر   206، 1/205، واحلماسـة ال صـرية   167، والوحشـيال  104ومحاسة ال حة  

   . 3/1327رة ورر  احلجب املستو، 1/356ولو بال اس ة يف الكامل 

، والغـرر  2/511، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/375، واملثلـث، كبـن السـيد    46مثلثال قطرب : ( ينار1 

 .503املثلثة 

 . 15( سورة اجلن، اآلية 2 

   . 2/375، ومثلث ابن السيد 46لي  يف  يوااي . واسب إليي يف مثلثال قطرب  (3 

 . 9( سورة الرمحن، اآلية 4 

 . وا ألثر لليي يف مصدر آ ر . 46 ي  بال اس ة يف مثلثال قطرب ( ال5 

 : . برواية ك االد رييا، ولخ قولي23( ال ي  لع يد اهلل بن قي  الرقيال يف  يوااي 6 

 اَر َلنيا اإِللارابر ِرتاٌة ِقد َضـ *** ـيا براملرسور َوالَعنَ ِر الَرطِأوِقَدْل

، والغـرر  2/532، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/379ث، كبـن السـيد   ، واملثلـ 47مثلثال قطرب : ( ينار7 

=
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 . ِقاَل الشَّالر:   (1 الِنمَّةل، بالِتْتو:  َما ِأَ َح ا اأِلَسدا بـرتريير 

 (2 ما ِكاَن َجْمعاياتا يف َلْرِ  َسوَرلرَنا

 

 

ــيا   *** ــا َيْنَتمع ــةر َم  (3 اأِلَســدا إك ِكِنمَّ

 : (4 والنرمَّةل، بالِكْسِر:  ِأْلِلى السََّناِ  . قاَل ماَيْلِيل  

ـــرَناحرَيٍة ساــَييليف  َوَلاَرَضــيا ب

 

 

 (5 َلللـــوأا ِكنرمَّـــةر اجِلَمـــِل الِتـــدريِر ***

 .(6 ياِريدا الِتا رَر، ولو الِتْحلا الح  ِقْد َلَجَه َلِن الضغَرابر 

 كلنرَ  باملرْكَنَسةر . قال الشَّالرر: والنلمَّةل، بالضَّت:  ما 

 ِقاللوا ِأَلْيجارا مرْسكريًنا ِرنلْل ا ِلياْت

 

 (7 ِأْضَحـى  ِكنلمَّةر  َ اٍر  بـنَي  ِأْاـَداءر   ***

              •   •   • 

 

=
                                               

 . 508املثلثة 

ريـخ النلمَّـة . بالضـت،    : ( كحا أيًضا، يف مثلثال قطرب . وأما يف الغرر املثلثة للشـارأ، وسـائر املصـا ر السـابنة    1 

 وأما الِنمَّة، بالتتو، ريخ املرة من ِقتغ ال ي  .

 يب .سرلنا .  ر: ( يف ل2 

 :  ، برواية2/198، يف األا ا  والناائر، للخالديني  اٍ للحار  بن لاال ي   (3 

 ا لَوى راْقَتمَّي األَسداإكَّ ذباًب  ***  ناِ  َسوَرلرْرتا يف َلعياْماَن َجا ِكَم

 . 2/380، ومثلث ابن السيد 47ولو بال اس ة يف مثلثال قطرب 

ر  من بكر بن لغلب، أ و كليب الح  ااتعل  مبنتلي احلـرب بـني بكـر    ( لو أبو ليلى لدّ  بن ربيعة بن احلا4 

ولغلب، ولرر   رب ال سوء . ولنب بامليلـيل ألاـي، ريمـا قيـل، أول مـن للـيل الشـعر، أ  رقنـي، ولـو  ـال           

 ق ل اهلجرة .   100امرئ الني ، وجد لمرو بن كلثو  . لويف وو سنة 

 . 248، ومعجت الشعراء 1/215شعراء ، والشعر وال2/317ألناب الشعراء : ينار  

 . برواية:   274(  يوااي 5 

 يلوأا كنمَّة اجل ِل الِتدير  ***  لألأل واستنل هلا سييليف

 . 1/81احلماسة ال صرية : وينار  

 . 585الناموء   ردر ( : ينار (6 

ن مغـراء يف اللسـان   قمـت (    . ولـو ألوء بـ   2/380، واملثلث، كبن السـيد  47( ال ي  بال اس ة يف مثلثال قطرب 7 

 :  . ولو يف للو املصا ر برواية 12/493

 أضحى كنلمة  ار بني أاداء   قالوا رما حال مسكني رنل  هلت       
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 (1 الِكاِل ا والكراِل ا والكلاِل ا

 . ِقاَل امللَيمَّل:   الِكاِل ا، بالِتْتو:  ِكاِل ا النَّاٍء َبْعضرِيْت لرَ ْعٍت

ــَناَّتا  *** ِرمانغخ َلِليَنا بالِكاِلِ  ركاََّما ــاقلوليف و ارٌّ ماـ ــور َيـ  (2 ِكاِلماـ

 والكراِل ا، بالِكْسِر:  اجلرَراَحالا . قاَل ِأباو َبْكٍر:  

ــ ــدَِّك َمــ ــِأجرــ ــا لرَعينرــ  ا اِو ك َلَنــ

 

 (3  اا كرـــالِ يَيـــا رروَاَيـــ ِكـــِ نَّ جاتل ***

 :  اأِلْر ا ال  َلكلونا رريَيا حرَجاَرٌة . قاَل الشَّالرر: (4 بالضغتوالكلاِل ا،  

ــَر احِلدريـــدر    *** َوِأْرٍ  َسْ َسٍب ك َاْ َ  رريَيا ــا لاَبـ ــ نَّ كلاِلَمَيـ  (5 كـ

 •   •   • 

 

 (6  الِكاِل والكراِل والكلِلى

 ل: : ما ياْرَلى مرن َاَ الر اأِلْرِ  . ِقاَل لالر(7 الِكاِل، بالِتْتو 

ــأٍل *** ِأْصِلداوا ايا َبيَنيات  اتَّ ِرِنضَّوا َمَن ــَو ٍَّت ٍلبــــــرَتوماْس ِإىل ِكـــ  (8  ماَتـــ

 

                                              
، والغـرر  2/551، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/121، واملثلـث، كبـن السـيد    33مثلثال قطرب : ( ينار1 

 . 513املثلثة 

ولتسـل الـرال ،    1/317، ولا  املسـل  1/160. ولـو بـال اسـ ة يف الهالـر     33مثلثـال قطـرب   ( ال ي  للميمـل يف  2 

 للينا بالسال  .: ، برواية7/41

، ومسـس النجـو    44، ومجيرة أاعار العـرب  33( ال ي  ألبخ بكر الصديق، رضخ اهلل لني، يف مثلثال قطرب 3 

 . 2/70ة األ ب  هاا، و2/64. ولو بال اس ة يف للر األكت 2/317العوالخ 

   وأما الكال  راألر  ( . : يف   (4 

 . 2/121، ولي  يف  يوااي . وبال اس ة يف مثلث ابن السيد 33ال ي  ل شر بن أبخ حال  يف مثلثال قطرب  (5 

والكلــال . وقــد لــاب ابــن الســيد للــى قطــرب إ  ــال لــح  املــا ة يف املثلــث، رنــال يف مندمــة كتابــي   : ( يف ل،  6 

   ومثل لحا ك يعد من املثلث الح  إيا  التمد وإليي قصد  ألن املتتوأ منيا منصـور ميمـول، واملضـمو     : املثلث

، واملثلـث، كبـن السـيد    49مثلثـال قطـرب   : . ويناـر  1/297منصور رل ميمـول، واملكسـور ممـدو  (( املثلـث     

 . 512، والغرر املثلثة 2/122

 . 512، والغرر املثلثة 271واملمدو ، ألبخ للخ النالخ  املنصور: خمتب من الكأل باهلمه . ينار (7 

  ت أصدروا .: . برواية 31 يوااي   (8 
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ والكراِل، بالِكْسر:  احلرْت ل . ِقاَل اهلل َلَعاىل:  

 َوِقاَل امللَيمَّل: .  (1   ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ   ۀ

 (2 وإن كلن ر ِقـْد ِأْلَمْعـ ر َلْجـِر  َوبــرْغَض      *** ْعَمـٍةِركلواخ بـرَخيـٍر يف  كرالٍء  َوار

 والكلِلى، بالضَّت:  َجْم ا كلْلَيٍة . قال َلنَتَرةل الَعْ سرخع :  

ــرَّةٍ  ــٍد ذر  مرـ ــلغ ِأْرَوَ  َماجرـ ــن كلـ  مرـ

 

 (3 َمِرٍء إذا حلِرِنْ   اًصـى بــركلاِللا    ***

 •   •   • 

 

 (4  ىاللََّحا واللَِّحى والل َح

 . قاَل النَّاَبغرةل اجِلْعدر ع:(5 اللََّحا، بالِتْتو:  امللاِلَحاةل وامِلْحول واللََّجاَجةل 

 َوِقْتَنــا َيــا ااَمــلا َلِلــى اْســترواٍء

 

ــاءا  *** ــةل واللََّحــ  (6 ِرَمــــا َلــــحر  اللََّجاَجــ

 :  َجْم ا لرْحَيٍة . ِقاَل َجِرير: (7 واللَِّحى، بالِكْسر  

 ِلتْ َلْنصار َلنِ اجِلْيلِ ِراْلَتِرْف ركنْ ِأاَ    

 

 

ــوَاِربر  *** ــَر َّى يف اللَِّحــى والشَّ ـــرَحْرٍب َل  (8 ب

 
                                              
      أمن يكليكت ( سيو .: . ويف   42سورة األا ياء، اآلية  (1 

   . 41  كأل ( ولو يف  يوااي  1/111، والتاج 1/146( لي  يف  يوااي . وال ي  معهو إىل مجيل يف لسان العرب 2 

 ذ  صولة .: برواية . 305(  يوااي 3 

ــر : ( يف ل،  4  ــا . ويناـ ــا واللحـ ــا واللحـ ــرب : اللحـ ــال قطـ ــال اإللـــال  بتثليـــث الكـــال   44مثلثـ ، 2/562، وإكمـ

 .  6/2480والصحاأ   حلى ( 

، وارأ املنصـور واملمـدو ، كبـن  ريـد     297/ 3( ولو اللِّحاء، أيًضا، مكسور األول ممدو ، يف العني   حلى ( 5 

 . 95، واملنصور واملمدو ، كبن وك  2/19، والهالر 38

 . ، ولي  يف  يوااي، وا ألثر لليي يف مصدر آ ر44منسوب إىل النابغة اجلعد  يف مثلثال قطرب  (6 

، 9( والل َحى، بالضـت والنصـر، لغـة اـائعة اكسـتعمال إىل اليـو ، والكسـر أرصـو . يناـر: املنصـور واملمـدو ، للتـراء             7 

   حلى(. 5/239، والتيحيب 297/ 3، والعني 231، ولثنيب اللسان 2/681، وإستار التصيو 163أ املنطق وإصال

 : ، برواية1/34لي  يف  يوااي . ولو ُالد بن معمر السدوسخ يف أ  ار الواردين من الرجال  (8 

  رب  امتيا اللحى والةالب  ***  ركن كن  ك لعطخ للى احلنث رالةف

 :  ، برواية2/353اجلدلخ يف األصابة ن ربيعة بن مر ب وُالد

 بني الليا والشوارب ى رب اج  ***  ركن كن  ك لغضخ للى احلنث رالةف
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، َولاَو الَعْاتا الح  َلن ا ا َللريي اللِّْحَيةل. قاَل َلنَتَرةل (1 والل َحى، بالضَّت:  َجْم ا ِلْحٍخ

 الَعْ سرخع: 

ــياورلَنا  ــا سا ــا ِرلَِّنْتَي  َيجاــرعوَن َلاًم

 

ــَل َلـــْنيانَّ الل َحـــى وامِلَســـائروا    ***  (2 َلَهاَيـ

ُِدغ، واحرَدلاَيا َمْسَيَحٌة    .(3 وامِلَسائروا:  لرِاا ا ا

•   •   • 

 

 (4  اللَّمَّةل واللِّمَّةل والل مَّةل

ٍل  اللَّمَّةل، بالِتْتو: الطَّائبا َيكلونا باإلاَساِن مرن ِرَهٍ  أو جاناوٍن . ِقاِلْ  أل ع َاوِر

 : (5 السََّعدريَّةل

 أللريحا ا مرن ِطاِرِقالر اللَّمَّي    

 (6 َوِأن لاصريَب َلمَّيا َوِرمَّي   

 واللِّمَّةل بالِكْسر: الشَّْعرا َيكلونا َلِلى الرَّْأِء . قاَل َجمريليف:  

                                              
الل َحى لغـة يف مجـ  لرْحيـة، ولـحا لـو املشـيور، كمـا لنـد  يف التنـرة السـابنة . وأمـا مجـ  اللَّْحـخ ريـو الل حرـخع                 (1 

، وإسـتار  192 لق اإلاسان، لثاب  : وكسر احلاء، ولشديد الياء منيما . ينارواللِّحرخع، بضت الال  وكسرلا 

 . 15/243، واللسان   حلى ( 2/680التصيو 

 :  ، برواية303(  يوااي 2 

 ى َوامِلسائرواَحمرنيانَّ اللِّ َلَهيََّل  ***  سيورلنا ياِنْتياَجرغرَن لاما  ِرلَّ

   مسو ( . 309، والناموء 2/596اللسان : ائب مند  الرأء . وينارذو: املسائو: 303وقال اارأ الديوان  (3 

، والغـرر  568/ 2، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/138، واملثلث، كبـن السـيد   52مثلثال قطرب : ( ينار4 

 . 517املثلثة 

 ( ا ألثر هلا للى لرمجة .5 

 :  . وياروى 52رمي ولمي . والرجه أل  اورل يف مثلثال قطرب : ( يف  ،  6 

 أليح  من حا  ال اللمة

 ومن مريد لمي ورمـي

، واـطر  األول مـن رـل اسـ ة يف لتسـل      12/550وله  بيح  الرواية إىل لنيل بن أبخ طالب يف اللسان   ملـت (    

    ملت (. 9/63، ولاج العروء 5/2032، والصحاأ 10/317النرط  
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 الغاــــــَدااِأ ـَوِإذ لرمَّــــــ  ِكَجنــــــ

 

 (1 فر لاَضـــمَّخا باملرْســـور والَعنَ ـــرِ   ***

 مَّةل، بالضَّت:  اجِلَماَلةل مرَن النَّاِء . ِقاَل َلنَتَرةل الَعْ سرخع:   والل  

 َبيَنا ِأطلوفا احِلخَّ يف حاِلـِل الـدعَجى  

 

 (2 إذ للمَّـــٌة مرـــْن آِل َيْشـــكلَر بـــالَعَرى ***

   •   •   • 

 

 (3  اللَِّنى واللِِّنا والل ِنا

 ْسِر الَ ي ر مرن َر ر ءر امِلَتاِ  . ِقاَل الشَّالرر: اللَِّنى، بالِتْتو:  َما ألْلنرَخ َ ْلَب كر

ــوَ   ِلنريتاــيا      ــاِلِن  َيـ  ِكــ نَّ  ِأَ ــا  الَعْجـ

 

 (4 ِلن ى  َْلَب كرْسِر الَ ي ر ياْضَربا بـالترْيرِ  ***

 : (6 . ِقاَل َلْمراو بنا ِكْلثاو   (5 واللِِّنا، بالِكْسر:  اللِِّناء يف احِلْربر  

ــ ــْل  ىَمَت ــوٍ    ِإىل  َاننل ــَرَح ِق  ااَا

 

 (8 ينـا ِطحر(7 ااءر ِليَـ نِـ وا يف اللِّوااَيكل *** 

 
                                              
 :  . برواية101(  يوااي 1 

 براملرسور َوالَعنَ ِر لاطلى بر  ***  ناِأ الغاراَوِإذ لرمَّ  ِكَج

 . 1/446، والهلرة 3/90األمالخ، ألبخ للخ : . وينار 1/149وال ي  برواية الشارأ يف ال صائر والح ائر 

، 2/139، منسـوب إىل السـليو بـن السـلكة لـن قطـرب       139( لي  يف  يوااي . وال ي  يف املثلـث، كبـن السـيد    2 

 . 52. ولو بال اس ة يف مثلثال قطرب ولي  يف  يوااي 

: . ويناـر  67اللنا، واللنا، واللنا . وا لر  لح  املـا ة يف مثلثـال قطـرب. وذكرلـا الهجـاج يف مثلثـي       : ( يف ل،  3 

 . 516، والغرر املثلثة 567/ 2إكمال اإللال  بتثليث الكال  

 ( ا ألثر لليي .4 

   إذا كلسـر أولـي ماـد، ويضـت أولـي ريانصـر (( . املنصـور        : قـال التـراء   ولو خمتب من اللِّنـاء، مصـدر لنيتـي .    (5 

ــخ  : . ويناــر 33واملمــدو   ــخ لل ــة، للشــارأ   219 املنصــور واملمــدو ، ألب ــى يف  : 516. ويف الغرراملثلث ــى والل ِن اللِِّن

 والكسر أاير .: 567/ 2لغتان . قال ابن مالو يف إكمال اإللال  بتثليث الكال  ، احلرب

لو لمرو بن كلثـو  بـن مالـو بـن لتـاب الـتغل ، اـالر جـاللخ رحـل رالـو، أمـي ليلـى بنـ  امليلـيل، وأاـير                ( 6 

، ولـويف وـو   ، لمـر طـويال   لـن قومـي ومتتخـرا     اعر  معلنتي النواية، ال  أاشدلا لند لمـرو بـن لنـد مـدارعا     

 ق ل اهلجرة .   40سنة 

 . 11/52، واألرااخ 1/157 ، والشعر والشعراء1/151ط نال رحول الشعراء : ينار

 لنا . : ( يف ل7 

 . 334، وارأ النصائد العشر 391 ارأ النصائد الس  : . وينار 72(  يوااي 8 
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 :  (2 . قاَل ابنا الهََّبْعَرى (1 والل ِنا، بالضَّت:  الِتاللوَذج 

 وإاغا ِلَنْحنا اأِلْكَرماـوَن مرـَن الـَوَرى   

 

 (3 إَذا َاـــَهَل اأِلْضـــَيافا ااْنـــِريياتا الل ِنـــا ***

              •   •   • 

 

 (4 امِلْسول واملرْسول وامللْسول

 امِلْسول بالتتو:  اجلرْلدا، ِقاَل الشَّالرر: 

 ك نَّ َمْسكرخ َوِقْد َمرَّ السغَيا ا بـرير

 

 (5 ِإَلـــابا َاـــيَيِت يف الَ يـــداءر َمْل اـــو ا ***

 الشَّالرر:واملرْسول، بالِكْسر:  املرْسول بـرَعينرير، َولاَو الطِّيبا املعراوفا . قاَل  

ــا   ــِو والِكــارلوَر رريَي  كــ نَّ املرْس

 

ـــريِل َلِلـــى اللََّســـاِن ***  (6 َوِطْعـــَت الهَّجِن ـ

وامللْسول، بالضَّت: َما ِأْمَسِو الَ َدَن َوِقوَّا ا، ياِنالا:  بـرير ماْسِكٌة، ِأ  قلوٌَّة . ِقاَل  

 الشَّالرر:

ــْهنٍ  ــاءر ماـ  َوللـــوِك ماْســـِكٌة مرـــن َمـ

 

ــدْ لاَعلِّلل ***  ــا  َوِقــ ـــاءا   (7 َنــ ُِِتــ ــِرَأ  ا  (8 َبــ

             •   •   • 

                                              
لـو  :    ولنـول : او  من احللوى، ولو ألجمخ معرب . قال ابـن السـكي   : ( ا أقب لليي بيحا املعنى . والِتاللوَذج1 

لــو : قـال األصـمعخع     : 21. ويف أمـالخ الهجـاجخ    308ج (( إصـالأ املنطــق  التـاللوذ والتـاللوَذر، وك لنـل التـاللوذَ    

ــدة (( .       ــَوا ، واللََّمــصا . ر مــا التــاللوَذج ريــو ألجمــخ، والتــاللوَذر مولَّ ــَه ، واللَّ ــِرْطراط، وامللَهْل التــاللوذ، والسغ

 . 228الغليل ، واتاء 49، واملد ل إىل لنويت اللسان 84، ولثنيب اللسان 247املعرب : وينار

لو ل د اهلل بن الهبعرى بن قي  بن لد  بن سعد السيمخ النراخ، االر قريش يف اجلالليـة، كـان ييجـو    ( 2 

، صــلى اهلل لليــي وســلت ،  ــت أســلت بعــد ذلــو رن ــل الــن    ،املســلمني ونــر  للــييت كتــار قــريش يف اــعر   

 لـ .   15لويف سنة  . ني يو  التتوإسالمي وأمَّ

 . 132، ومعجت الشعراء 179/ 15، واألرااخ 1/233ل الشعراء ط نال رحو: ينار

 ( لي  يف  يوااي، وا ألثر لليي يف مصدر آ ر .3 

، والغـرر  633/ 2، و إكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/149، واملثلث، كبن السيد 50مثلثال قطرب : ( ينار4 

 . 523املثلثة 

 ( ا ألثر لليي .5 

 . ، وا ألثر لليي يف مصدر آ ر51ثلثال قطرب ( ال ي  بال اس ة يف م6 

  لند ( .: يف   اسخة: يف لامش   للى اليسار (7 

 . ، وا ألثر لليي يف مصدر آ ر51( ال ي  بال اس ة يف مثلثال قطرب 8 
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 (1   امِلاِل واملراِل وامللاِل

 :  الصَّْحَراءا الَواسرَعةل . قاَل الشَّالرر:(2 امِلاِل، بالِتْتو

 َساَرْل َبناو احلرْصِن إْذ َااِلْ  َاَعاَمتاياْت

 

 

 (3 َسـا ِرِلْت َيـرا عوا ِلياـْت  اوَن امِلـاِل َرأْ    ***

 :  َجْم ا الشَّخءر امِلآلِن . ِقاَل الشَّالرر: (4 واملراِل، بالِكْسِر 

 ِرَســــــــِنيَنالاتا امِلنريَّــــــــِة صرــــــــْرر ا  

 

 (5 ِككلياوٍء مرـَن السعـاِلفر مرـالءا    *** 

 : امِلاِلحربا مرَن الِكتَّاِن َوررِل ر . ِقاَل الشَّالرر: (6 وامللاِل، بالضَّت 

 َوِقـــْدكريَّـــالر الغاـــَويِر  َرَحتَّـــى َوَرْ َن 

 

 

 (7 َتعرلااِن َيشْـ تَّـ الِكمرَن ءا امللاِلِكاَ   ***

 (8 واحِلْمدا هللر َربغ الَعاِلمرنَي  

                                              
، والغـرر  669/ 2، وإكمـال اإللـال  بتثليـث الكـال      2/171، واملثلث، كبـن السـيد   43مثلثال قطرب : ( ينار1 

 . 526لثة املث

ما الس  من األر  واستوى، منصور رـل ميمـول . ويكتـب بـاأللب واليـاء، واأللـب       :    املال: ( قال ابن األا ار 2 

 . 118املنصور واملمدو ، ألبخ للخ النالخ : . وينار 465أجو  (( . ارأ النصائد الس   

 ألثر لليي يف مصدر آ ر . وا، ، ولي  يف  يوااي43( ال ي  لألرو  األو   يف مثلثال قطرب 3 

 ( منصور من املرالء باملد . 4 

السعــالف مــن كــل اــخء  : وقيــل اُمــر، أو لــو أول مــا ياعصــر مــن العنــب ورــل  .   : ( ا ألثــر لليــي . والسعــالف 5 

 . 9/160 الصي. اللسان   سلب ( 

، وحروف املنصـور واملمـدو    89تراء املنصور واملمدو ، لل: ينار منصور من امللالء، مج  ماالءة، ولخ امللحتة. (6 

 .90، وايل األرب 478، واملنصور واملمدو ، ألبخ للخ النالخ 86

ــي   7  ــ  للنطــامخ يف  يواا ــة27( ال ي ــالر ال: . برواي ــَركريَّ ــة . ويناــر اــرحي يف  َويِرعاا ــالعني امليمل ــرة أاــعار   : ، ب مجي

   .651العرب

السال  للى  ل  لني حممد وآلي وصـح ي أمجعـني . مت املثلـث مـن     والصالة و   : جاء بعد لح  الع ارة يف  ،   (8 

األمساء  مد اهلل لعاىل وَمنَّي وحسن لورينـي . رلـي احلمـد كـثلا  ائمـا . وصـلى اهلل للـى  ـامت أا يائـي وم لـر           

بلــر :   أا ائـي ســيداا حممــد وللـى آلــي وصــح ي وســلت لسـليما كــثلا((. وإىل جوارلــا يف لـامش   للــى الــيمني    

 نابلة للى األصل(( .م

ســنة   .كــثلا     وصــلى اهلل للــى ســيداا حممــد الــن  األمــخ وللــى آلــي وصــح ي وســلت لســليما  : وجـاء بعــدلا يف ل  

 وهلل احلمد (( .،    بلر منابلة للى األصل املننول مني: لـ (( وإىل جوارلا يف اهلامش األيسر 1287
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