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 اخلالصة:
ا  احتلَِّت الخيُل مكانًة عظيمًة عند العرب في العصر الجاهلي في حروبهم وغزواتهم كما عند شعوب الحضارات القديمة؛ عرفانًا منهم لفضله
قًا  وحسن وقعها في حياتهم، ولقد تضمََّن هذ البحث مجموعًة من أبيات معلقة امرئ القيس، فهو من أبرز شعراء المعلقات افتتانًا بالخيل وعش

افها لها بال منازع وقد بّيَن ذلك الكازروني من خالل شرحه لمعلقته،   لها، حيث يجد نفسه وصورته فيها، فهو فارس وشاعر، لذلك كان وصَّ
تجد في شعره صفات الخيل العربية الجميلة كلها، فهو يصفها ويصورها غاية التصوير وفي أبهى صورها، فهي سريعة في الكرِّ والفرِّ    حيث

يصور   والمراوغة حتَّى لتراها من شّدة سرعتها كأّنها ترجع بخطواتها إلى الوراء، وهو في كل هذا يصور قوتها ورشاقتها ونشاطها، فهو في شعره
الجياد من الخيل، فهي قصيرة الَشعر مشدودة اللحم، متوسطة حجم الذنب، طويلة، عظيمة، متناسقة األعضاء، ضامرة البطن، غائرة العينين،  
محجلة، فشاعرنا يؤكد على عتق فرسه وكرم أصلها ونجابتها وما تحمله من صفات البطولة والقوة، وهي من أقدم السالالت وأفضلها، فهي 

خره  رمز العّزة والكرامة عند اإلنسان العربي آنذاك؛ لما تحمله من صفات تفوق جميع الحيوانات المرافقة لإلنسان، فهي رفيقة دربه، ومصدر ف
 كلمات مفتاحية: الخيل, أوصافها, الشعر, الكازروني. لها أن تأخذ بنصيب عظيم من اهتمامه. ومدركة ثأره، .. فُحقَّ وعزه، 

 
Conclusion 

Horses occupied a great place among the Arabs in the pre-Islamic era, in their wars and invasions, as among 

the peoples of ancient civilizations. In recognition of their virtue and good impact on their lives, and this 

research included a group of hanging verses of Imru’ al-Qais, as he is one of the most prominent poets of the 

hangings, fascinated by horses and in love with them, as he finds himself and his image in them, as he is a 

knight and a poet, so he described it to her undisputedly. During his explanation of his commentary, where 

you find in his poetry the characteristics of all the beautiful Arabian horses, he describes and depicts them in 

the most beautiful way, as they are quick in hitting, fleeing and dodging until you see them from the intensity 

of their speed as if they are taking their steps backwards, and in all of this he depicts their strength, grace and 

activity. In his poetry, horses are depicted, as they are short-haired, tight-fleshed, medium-sized tail, long, 

large, symmetrical in organs, with a small belly, sunken eyes, radiating... Our poet emphasizes the 

emancipation of his horse, the generosity of its origin, its virility, and the qualities it bears of heroism and 

strength. It is one of the oldest and best strains, as it is a symbol of pride and dignity for the Arab man at the 

time. Because of the qualities it bears that surpass all the animals accompanying man, as they are his 

companion on his path, the source of his pride and glory, and aware of his revenge.. so she has the right to 

take a great share of his attention. Keywords: Horses, descriptions, poetry, Kazroni. 
 املقدمة:

ى على أبنائه وعياله، بل حتَّى حّبًا شديدًا، ما جعله يقّدمها حتَّ   الخيلَ   ، فقد أحبَّ العربي  الجاهليِّ كان للخيِل أهميٌة بالغٌة في العصر  
لها، ولّما   اريخ اهتمامًا بالخيل كاهتمام العرب بها، وال فارسًا آثَر فرسه كإيثار العربيِّ على نفسه، فال نكاد نجد عند أمة من األمم على مرِّ التَّ 

عر، وظهرت له صوٌر عديدة تبّين تلك المكانة، لجاهلي ديوان العرب والحافظ لتاريخها ومجدها، انعكست أهمية الخيل في ذلك الشِّ عر اكان الشِّ 
وتظهر تلك الحظوة، ومن أبرز ما يظهر اهتمام العرب بالخيل هو اهتمامهم بأنسابها، فقد حرصوا الحرص كله على معرفة أنساب خيولهم، ما 

جاعة والقوة ودفع األذى وحماية هجين ورداءة العرق، فالخيل عند العرب مركز الفخر والشَّ شيئًا ثمينًا ومتفردًا، بعيدًا عن التَّ من الخيل    جعلَ 
حاضرة بجميع صورها عند امرئ القيس وبقوة في معلقته،   وهي،  للعربي  الديار واألعراض وجلب الخير، فكانت الحصن الحصين، والدرع المتين

لخيل سّيدة الحضور في مواقف السلم والحرب في العصر الجاهلي وجميع العصور، وقد ازدان بها أغلب شعر المعلقات لمكانتها  لذلك تبقى ا
، وكان للكازروني منهٌج متمّيز في شرحه، وقد أفصح عنه بقوله:)لّما كانت )القصائد السبع( التي نظمها الفصحاء من في نفوس العرب قديماً 
ًة غاية اإليجاز، معجزة غاية اإلعجاز، آبيٌة عن الفهم، نائية عن الدرك، محتاجة إلى الشرح والبسط؛ تصدّيُت بعد أن  عرب العرباء، موجز 

ًا استخرُت هللا تعالى، أن أشرحها شرحًا يكشُف القناع عن غوامضها وأوبدها، ويرفُع الغطاء عن مداحضها وشواردها، وافيًا بالمقصود، كافي
ـ] الفوائد في شرح القصائد[ مبنّيًا على ثالث قواعد: مباٍد، ومقاصد، وإعرابات، مشيرًا إلى األول بالباء، وإلى الثاني بالقاف، بالمطلوب، وسّميته ب

يقول امرؤ  وإلى الثالث بالعين، وما توفيقي إاّل باهلل عليه توكلُت وإليه ُأنيب(.قطعة الخيل من النص المحقق )األصل(  في شرح الكازروني  
 في الخيل وأوصافها في معلقته:القيس 
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 (     1) ِبُمْنَجرٍد َقيِد األواِبِد َهْيكلِ   َوَقْد َأْغَتِدي والطَّير في ُوكَناِتَها 

 .(3)الطيور: على  جمع الطيرثم يُ   ،صــــــــــــــحال جمع الطـائر على األ  ،الجمع  اســــــــــــــمُ  :والطير  .(2)غتـدى اغتـداء واحـدٌ أ و  ،يغـدو غـدّواً   ،غـدىب/   
  ،امتّد وطال  :أي ،وانجرد بنا الســـيرُ   .(4)بقلب الواو همزة  :وأكنة ،وكنة  ،واحدتها ،مواقع الطير  :وســـكونها ،بضـــم الواو وبضـــم الكاف :ناتكُ والوُ 
 :ودا ومنهبد الوحشـــي  يأبد ويابد ُأبأوقد    ،الوحوش  :وابدواأل  ،(6)وقد قّيدت الدابةظ/[،  18]/ واحد القيود  :والقيد.  (5)القليل الشـــعر  :المنجرد :وقيل

 .(8)الهياكل :والجمع ،الفرس العظيم الجرم :والهيكل .(7)وخال عن السكان ،ذا توحشإ :تأّبد الموضع
ُيقّيد   ،قليل الشــعر  ،على مواقعها التي باتت عليها مع فرٍس ماٍض في الســير  مســتقرةً  بعدُ  والطيرُ   ،ســيُر في وقت الغداة للصــيدأوقد   :قولي /ق 

  .جسامعظيم األ ،اهايّ إالوحوش لسرعة لحاقه 
 ،غتديأ من فاعل    حالٌ   :والجملة (،لطير)وضميره لــــــــــــــ  ،خبره  :وفي وكناتها ،مبتدأٌ   :والطير  ،للحال  :والواو  ،للمتكلم الواحد  مضارعٌ  :غتديع/ أ  

ــاً أمن فاعله   وهو حالٌ  ،(9)(مع)  :والباء في بمنجرد بمعنى ــفةٌ  :ومنجرد  يضـ ــفتان لـــــــــــــــــ :وهيكل ،وقيد  ،فرٌس  :أي  ،لمحذوف  صـ وقيد   (منجرد)صـ
 .لى المفعولإضافة المصدر إوابد من باب األ

       كُجلموِد َصخٍر حطَُّه السيُل ِمْن َعلِ   ِمَكرٍ  ِمَفرٍ  ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمًعا 

مفعل  :ومفرّ  .(10)منه متضــــّمن للمبالغة فعلٌ مِ  كر  والمِ  ،الرجوع  :والكرور  ،والكر    ،عطفه :أي  ،هِ كّر فرســــه على عدوّ   :يقال ،العطفُ   :الكر  ب/  
والصــــــــــــــخر   .(12)والجالمـيد ،الجالمـد :ويجمع على  ،الحجر العظيم الصـــــــــــــــلب  :والجلمـد  ،والجلمود  .(11)هرب  :أي ،فرارا  ،يفرّ   ،للمـبالغـة من فرّ 

ضافة في كجلمود واإل  .الصخور  :على  (14)[الصخر] ويجمع  ،اء وفتحهاخبسكون ال (13)الحجر الواحدة صخرة  :وفتحها ،اء المعجمةخبسكون ال
 :وفيه ســبع لغات ،من فوق   :أي  ،من علِ   :قوله .(15)حّطه يحّطه فانحطّ  :يقال ،فللى ســُ إلٍو  لقاء الشــيء من عُ إ  :والحط    .من  :بمعنى  ،صــخر

ــم الالم ــاكنة  ومن علي    ،ومن علُو بفتح الواو وضـــمها وكســـرها  ،ومن َعِل بكســـرها  ،من َعُل بضـ  ،ومن معالٍ  (،قاضٍ ـــــــــــــــــ)ك  ،ومن عالٍ  ،بياء سـ
   .(16)لفال باألمن عُ  :يقال ،ولغٍة ثامنة (،معادٍ ـ)ك

يعني معـًا    :قوـله  ،رإدـبارـيد أذا  إومـدبر    ،قـباـلهإرـيد  أذا إومقـبل    و/[19ر]/الفرا مـنه    رـيدأذا إومفّر    الكر،  رـيد مـنهأذا إهـذا الفرس مكر    :يقولق/ 
لقاه السـيل من  أثم شـّبهه في سـرعة سـيره وصـالبة خلقه بحجٍر عظيم   ،فيها تضـاّدا  نّ أل  ؛في فعله ال  تهِ وّ دبار في قُ قبال واإلواإل  ،والفرار  الكرّ   نّ أ

 .لى سفلإمكان عال 
  :لى صخر إالراجع   (حّطه)والمتصل بـــــــــــــــ  ،على الحال  ونصب معاً   ،لذلك الفرس المحذوف صفاتٌ  :وكجلمود ،ومدبر  ،ومقبل ،ومفر ،مكر ع/

 (.صخر)لـ صفةٌ  :والجملة ،متعلق به :فاعله ومن عل :والسيل ،مفعوله
ْفواءُ  َزل تِ  َكَما  ُكَميٍت َيِزلُّ الل ْبُد عن حاِل َمْتِنه لِ  الص     (    17) باْلُمَتَنزِ 

ــتوي فيه المذكر والمؤنث :من الفرس :ميتُ الكُ ب/   ــيبويه :قال،(18)يســـــ ــألت الخليل  :(19)ســـــ ــّغرنّ )إ  :فقال، عن الكميت (20)ســـــ ه بين نّ أل  ؛ما صـــــ
  :لـبد والَّ   .زللـته أـناأو   ،زليالً   ،يزل ،وزّل الشــــــــــــــيء  ،ه منهمـا قرـيبٌ نّـ أ  :رادوا ـبالتصــــــــــــــغيرأـف  (21)(ه لم يخلص ـله واحـد منهمـاكـأنّـ   ،الســــــــــــــواد والحمرة

  ،والتنزل   .(25)الحجر الصـــــلب  :والصـــــفا  ،والصـــــفوان  ،والصـــــفواء ،(24)الظهر  :والمتن ،(23)ظهر الفرس من  مقعد الفارس  :والحال  ،(22)الصـــــوف
 .واحد :والنزول

ملس الصـــلب  كما يزّل الحجر األ ،وهما يحمدان من الفرس  ،وكثرة لحمه  ،نمالس ظهرهال  ؛يزّل صـــوفه عن ظهره  هذا الفرس كميتٌ  :يقولق/  
 .نسان النازل عليهو اإلأ ،بالمطر النازل عليه

صفة لمفعول  :(26)بمعنى مثل (كما)في  ،والكاف  ،كميت صفةُ   :والجملة  ،متعلق به  :وعن ،فاعل يزل  :واللبد ،لذلك الفرس  صفةٌ   :كميتع/     
 .كما ذكرنا ،لموصوف محذوف وهو صفةٌ  ،للتعدية :في بالمتنزل ،والباء ،فاعل زّلت :والصفواء ،مصدرية :وما ،مطلق محذوف

  (    27) ِمْرَجلِ  َغليُ  حمُيهُ  فيه جاَش  إذا  كأن  اهتزاَمهُ  على الذَّْبِل َجيَّاش  

  ،ذا غلت إ :وجيشــــانا ،تجيش جيشــــاً   ،اســــم فاعل للمبالغة من جاشــــت القدر  :والجّياش .(28)والفعل ذبل يُذبل  ،من واٍد واحد  :الّذبل والذبولب/  
ــر :واالهتزام.  (29)مواجهأذا هاجت إ  :البحر  ظ/[19]/وجاش ــفر  :والمرجل  .(31)حرارة الغيظ وغيره  حمي:وال ،(30)التكســـ   ،و حديد أ  ،القدر من صـــ

 .(32)المراجل :والجمع ؛و غيرهاأ ،و نحاسأ
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 .ثم شّبه تكّسر صوته في صدره بغليان القدر ،بطنه ضمرو  ،تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول خلقهق/  
ــفةٌ  :اٌش جيّ ع/   ــبهة بالفعل :وكأن ،من فاعل جياش  حالٌ   :وعلى الذبل  (،كميت)لــــــــــــــــــ  صــ فعل   :وجاش  ،ذا ظرفهإو  ،اســــمه :واهتزامه ،من المشــ

 .لى الكميتإوالضمائر راجعة  ،خبره :وغلي ،ليهاإذا إضافة إفي محل الجّر ب :والجملة ،متعلق به :وفيه ،فاعله :وحميه ،ماض
اِبَحاُت على الَوَنى   (    33) اْلُمَركَّلِ  بالَكديدِ  الُغَبارَ  َأَثْرن   ِمَسحٍ  إذا ما السَّ

وِمسٍح بكسر الميم للمبالغة    ،(34)انصّب يتعّدى وال يتعّدى :أي ،حوحاً سُ   ، وسّحا  ّح الماء يسح  وسَ   ،صّبه :أي  ،سّحاً  ّحهُ سُ يَ   ،الماء ّح زيدٌ سَ ب/  
ــابح  .ولمن األ ــابح في الماء  ،الخيل الذي يمّد يديه في عدوه  :والســــــ ــّبه بالســــــ  ة:ثار واإل .(36) من الفتورفترُ   :أي ،وونىً   ،وونى يني ونياً . (35)شــــــ
  .(39)والضرب بها ،الدفع بالرجل :وهو ،للتكثير من الركل :والمركل .(38)المطمئنةرض الصلبة األ :والكديد .(37)التهيج

ــّبًا بعد صـــب :يقولق/   رض الصـــلبة التي  يديها في عدوها الغبار في األأثارت جياد الخيل التي تمد  أذا  إ ،يصـــب  هذا الفرس جريه وعدوه صـ
 .في حال فتورها في السير ،خرى أقدام مّرة بعد باأل  ئت  وطِ 
ــع/   لكان   ،عني مســّحاأ  :أي  ،و النصــب على المدحأ  ،هو مســح :أي ،لمبتدأ محذوف ه خبرٌ نّ أولو رفع على    (،لفرس)مســٍح بالجر صــفة لــــــــــــــ

 .وصافوكذلك القول فيما مّر من األ ،صوابا
لِ  الَعنيفِ  بأْثواب وُيْلوي   ُيِزل  الُغالَم اْلِخفَّ على َصَهواِتهِ    (     40) اْلُمَثقَّ

الفرس  :والصــــــــــــــهوة  ،(43)الخفيف  :والخفّ .  (42)معروفٌ   :والغالم  ،(41)يزلق  :أي  ،يزل  ب/    ظهر  من  الفـــــــارس    :والجمع   و/[20،]/مقعـــــــد 
 .(46)ضد الرقيق :والعنيف .(45)ذهب به ،لوى بهأو  ،رمى به :أي ،لوى بالشيءأو  .(44)الصهوات

ــية   هظهر مقعده، ويرمي بثياب الرجل العنيف، يعني أّنه يزلق عن   عن  الغالم الخفيف  هذا الفرس يزلق  :يقولق/     ،من لم يكن جّيد الفروســــــــ
ــيةأويرمي ب  ،بها  عالماً  ــّدة عدوه  ؛ثواب الحاذق في الفروســ ــهوةٌ الّ إال يكون للفرس    :فإن قلت  ،لشــ ــهوته :ن يقولأفحقه    ،واحدةٌ   صــ قد    :قلت ،صــ

 .للبسا ُمزيلٌ لى ضمير الواحد إضافتها إو  (47) رجل عظيم المناكب  :كقولهم ،احدا عند االتساعجرون الجمع والتوحيد مجرى و يُ 
  ،له  صفةٌ   :والجملة (،لفرس)وضميرها لـــــــــــــــ (،يزل)بـــــــــــــــ  متعلقٌ   :وعن صهواته  ،الغالم  ،صفةُ   :والخف ،مفعوله  :والغالم  ،للفرس فاعل يزلّ ع/     

 .معطوفة على يزل :والجملة ،لعنيفا :صفةُ  :والمثقل ،به متعلقٌ  :ثوابأوب ،ضمير له :وفاعل يلوى 
يهِ  تتاُبعُ   َدريٍر َكُخْذروِف الوليِد أَمرَّهُ  لِ  ِبَخْيطٍ  َكفَّ    (    48) ُمَوصَّ

جعــل    :وهو  ،درارمن اإل  ،ردِّ و المُــ أ  ،ارِّ الــدّ   :بمعنى  ،ولاأل  من  ومــا في البيــت  ،يتعــدى وال يتعــّدى  :فــدرٍّ   ،من دّرِت النــاقــة اللبن  :الــدريرب/   
 .(50)الخذاريف  :والجمع  ،خفيٌ  صــوتٌ  :أي  ،فيســمع له دوي   ،بخيٍط في يديه  شــيء يدّوره الصــبي    :بالذال المعجمة  ،ذروفخوال .(49)اً الشــيء دارّ 

  .(52)الفتلحكام إ :مرارواإل .(51)الوالئد :والجمع ،وقد يستعار لألمة ،الصبية :والوليدة ،الولدان :والجمع ،الصبي :والوليد
  ،وتتابعت كّفاه في فتله  ،حكم فتل خيطهأذا  إ  ،ســـــراع خذروف الصـــــبيإوُيســـــرع فيهما    ،يديمهما :أي  ،والعدو ،يقول هذا الفرس يدّر الجري ق/  
 .صلانقطع ثم وُ  دارته بخيطٍ إو 
حال    :والجملة ،مفعوله  :لى الخذروفإوالمتصل به الراجع   ،مّرهأفاعل    :وتتابع  (،درير)صفة لـــــ :ذروفخوك  (،لفرس)خرى لـــــأ صفةٌ   :دريرع/  

 ظ/[.20]/ صفة خيط :وموصل (،لوليد)لـ ،يهوضمير كفَّ  ،منه
  (    53) َتْتُفلِ  َوَتْقِريبُ  ِسْرَحانٍ  َوإْرخاءُ   َلُه َأْيَطال َظْبٍي وساقا َنعاَمةٍ 

ــكون الطاء  :طلواإل ،يطلُ األب/   ــر الهمزة وسـ  ،معروف  :والظبي. (54)ياطلأ :يطلوجمع األ  ،آطال :طلوجمع اإل  ،الخاصـــرة  :وكســـرها  ،بكسـ
  :والجمع   ،من الطير يذّكر ويؤنث :عامةوالنَّ   .(56)ســوقٌ أو  ،وســيقانٌ   ،وقُ الســ    :والجمع  ،ســاق القدم  :والســاق. (55)ظباء وظبي على فعول  :والجمع

وضـع   :والتقريب ،(59)الذئب  :والسـرحان .(58)نوع من عدو الذئب :رخاءواإل .وحمامة (،حمامــــــــــــــــ)ك ،اسـم جنس  :والنعام ،(57)والنعائم  ،النعامات
  .(61)ولد الثعلب :والتتفل .(60)الرجلين موضع اليدين في العدو

وتقريب  ،وعدو كعدو الذئب  ،وســاقان كســاقي النعامة في االنتصــاب والطول ،لهذا الفرس خاصــرتان كخاصــرتي ظبي في الضــمر :يقولق/  
  .كتقريب ولد الثعلب

  .يطالأمعطوفة على  :وتقريب ،رخاءإو  ،وساقا ،صفة لذلك الفرس :والجملة ،خبره :وله ،مبتدأ :يطال ظبيع/ أ 
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   (    62)بأعَزلِ  ليس األرضِ  ُفَويق بضافٍ   اسَتْدَبْرَتُه َسد  َفْرَجهُ َضليٍع إذا 

  ،لمة الثَّ   وسددتُ   .(64)آخره  :أي  ،لى دبر الشيءإالنظر   :ستدبارواال  .(63)لعاءالّض   :والجمع ،بيننالمنتفخ الج  ،ضالعالعظيم األ  :الضليعب/     
ــّداً أ ،ونحوها ــّدها ســ ــلحتها و أ  :ســ ــاء بين اليدين والرجلين  :والفرج  .(65)وثقتهاأصــ ــفا .(66)الفروج  :والجمع  ،الفضــ ــفو ،وضــ فّواً  ،يضــ ــُ ــب   :أي  ،ضــ ســ

 .(69)ينقّ حد الشّ ألى إالذي يميل عظم ذنبه  :عزلواأل  .(68)للتقريب ،تصغير فوق   :وُفويق .(67)وتمَّ 
الذي    ،الفضاء الذي بين رجليه بذنبه الساب  التامِّ  يته قد سدَّ أليه من خلفه ر إذا نظرت إو   ،منتفخ الجبين  ،ضالعهذا الفرس عظيم األ :يقولق/   

 .لطافته فسبوغ ذنبه من دالئلِ  ،حد الشقينألى إمائل  وهو غيرُ  ،رضقرب من األ
ــ :وبضـــافٍ   ،ليهإ  راجعٌ  :فرجهو   ،وســـدَّ  ،وضـــمير اســـتدبرته  (،لفرس)لـــــــــــــــــ ،صـــفتان  :والجملة الشـــرطية  ،ضـــليعع/   على حذف    (ســـدَّ )متعلق بـــــــــــــــ

 .صفتان لذلك المحذوف :عزلأوليس ب ،وفويق ،كاملٍ  بذنبٍ  :أي ،وفالموص
  (    71)حنظلِ  َصاليةَ  أو  عروسٍ  َمداكَ   (70)اْنَتَحى( إذا  منهُ  و/[21اْلَمْتَنْيِن]/ )على كأن  

والذي يســحق  ،الحجر الذي ُيســحق به الطيب وغيره  :والمداك  .(73)عتماد والقصــداال :نتحاءواال  .(72)ر وشــمالهفقاما عن يمين ال :المتنانب/  
ملس الذي  الحجر األ  :والصـــالية .(75)نعت يســـتوي فيه الرجل والمرأة   :العروُس   .(74)ســـحق  :أي ،وكادوك داك يد :قول منهت  ،يضـــاً أعليه مداك 

 ،وســِرى  ،ســرى يســرو :قول منهت  ،الســروات  :والجمع  ،على الظهرأ  :والســراة   .(77)(كأّن ســراته لدى البيت قائما)  :ويروى  ،(76)يســحق عليه شــيء
 .(78)رتفع في المجد والشرفأ :أي ،يسرو ،وسرو  ،يسري 

و بالحجر الذي يكســــــر عليه  أ ،و عليه الطيبأ  ،بالحجر الذي يســــــحق العروس به انمالس ظهر ذلك الفرس واكتنازه باللحم شــــــبيهٌ : يقولق/  
  .ستخراج حّبه منهال ،الحنظل

صــفة    :وقع ،متعلقان بمحذوف  :ذاإو  ،ومنه  ،خبره :وعلى المتنين  ،عطف على مداك  :وصــالية  ،اســمه :ومداك ،من المشــبهة بالفعل  :كأنّ ع/  
 ل.على الحا ونصب قائماً  ،صفته :والجملة ،لى الفرسإ راجعٌ  :وانتحى ،وضمير منه ،المتنين

لِ  بَشيٍب  ِحنَّاءٍ  ُعَصاَرةُ   كأن  ِدماَء الهاِدياِت بَنْحرِهِ   (79)ُمَرجَّ

ــله دمٌو بالتحريكأ  :الدمب/   ــيبويه)  :وقال  ،(80)ىيدم  يدم  :ما قالوانّ إو   ،صــــ ــله دم) أ  (:ســــ  ،دماء  :ه يجمع علىنّ أل  ؛على فعل بالتســــــكين يٌ صــــ
ــا لما جمع على ذلك ،ودُمىّ  ــله فعل بالتحريك)أ :(82)(المبرد)وقال   ،(81)(ولو كان مثل عصــــــ جمعه مخالفا لنظائره والذاهب منه  وإن جاء ،صــــــ
 .(85)موضع القالدة من الصدر :والنحر .(84)هادي القوم يتقدمهم نّ أل ؛وسّمي المتقدم هادياً  ،وائلالمتقدمات واأل :والهاديات ،(83)(الياء

 .واحدٌ  :والمشيب ،والشيب ،(86)ما خرج منه عند عصره :وعصارة الشيء
ح ســرّ المُ   :لوالمرجَّ   ،تســريح الشــعر  :رجيلوالتّ  .(89)الرجل في حّد الشــيب  دخولُ  :والمشــيب ،(88)بياض الشــعر :الشــيب  :(87)(صــمعياأل)وقال   

 .(90)بالمشط
ه الدم الجامد على نحره شبّ   ،مسرحٌ   ب به شيبٌ ّض خُ   وائل الصيد والوحش على نحر هذا الفرس عصارة حّناءٍ أدماء   ظ/[21]/ كأنّ  :يقولق/    

  .قامة القافيةتى بالمرجل إلأشيب و ر األشعمن دماء الصيد بما جف من عصارة الحّناء على 
وضــميره  ،وقع حاال عن دماء ،وهو متعلق بمحذوف ،للظرفية :والباء في بنحره  ،خبره :اســمه وعصــارة :ودماء ،من المشــّبهة بالفعل  :كأنّ ع/  
 .صفة الشيب :ومرجل (،حناء)للظرفية صفة لـ :والباء في بشيب ،صفته :والجملة (،لفرس)لـ

 (91)ُمَذيَّلِ  ُمالءٍ  في َدوارٍ  َعذاَرى   َفَعنَّ لنا ِسْرب  كأن  ِنعاَجه

 : والنعاج  .(93)سراباأل  :والجمع  ،و خيلأ  ،و بقرأ  ،و مهاأ  ،و القطاأ  ،و النساءأ  ،القطيع من الظباء  :والسرب  .(92)عرض وظهر  :أي  ،نَّ عَ ب/    
 ، ناث بقر الوحشإ  :في البيت  (النعاج)والمراد بـ  ،(94) نعجاتٌ   : والجمع التصحيح  ،نعجة  : الواحد  ،والشاء الجبليّ ،  وبقر الوحش  ،نناث الضعُ اسم إل

  ؛ الجاهلية ينصبونه فيطوفون حولههل  أ كان    حجرٌ   :والدوار  .(95)العذارى   :والجمع  ،البكر التي لم تجامع بها  :والعذراء  .القطيع منه  (:السربـ)وب
 .(98) الذي ُأطيل ذيله :والمذيل .(97)وهو ثوٌب خيط من نوعين ،ةءجمع مال :والمالء .(96)عنها ذا بعدواإتشّبهًا بالطائفين حول الكعبة 

ــاءٌ إكأّن   ،من بقر الوحش فظهر لنا قطيعٌ  :يقولق/     ــوبٍ  حول حجرٍ  يطفنَ   ،عذارى   ناث ذلك القطيع نســــ   طويلةٍ   حوله في مالءٍ  طافُ يُ   منصــــ
 .وشّبه ُحسن مشيتها بحسن تبختر العذارى في مشيهنَّ  ،المذيل ءوكثرة شعرها بالمال ،ذنابهاأشّبه طول  ،ذيولها
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ــ  ،اســمه :ونعاجه ،من المشــبهة بالفعل :وكأنّ   ،فاعله :وســرب  ،به  متعلقٌ  :ولنا ي،غتدأ عطف على    :فعنَّ ع/     :وعذارى   (،لســرب)وضــميره لــــــــــــــ
 (.مالء)صفة لـ :ومذيل (،عذارى )صفة لـ ،في محل الرفع :وفي مالء ،صفته :والجملة  ،خبره

ِل َبْيَنهُ   ( 100) ُمْخَولِ  (99)  العشيرة في ُمَعم ٍ  ِبِجيدِ   فأْدَبْرَن كاْلِجْزِع اْلُمَفصَّ

ل بين خرزه بالذهب   :لفصـّ والمُ   .(102)اليمانيّ   و/[22]/رزخال  :والجزع .(101)قبالضـّد اإل  :دباراإلب/    ،العنق  :والجيد.  (103)و غيرهأالذي فصـّ
وهـــذان من   ،خوالـــهأعمـــامـــه و أ ذا كرم  إ  :خولأعّم و أ وقـــد    ،(106)خوالالكريم األ  :والمخول  .(105)عمـــامالكريم األ  :والمعمّ   .(104)جيـــاداأل  :والجمع
 .(107)القبيلة :والعشيرة ،فعل فهو مفَعلٌ أفِعٌل وهما فعل فهو مُ أ  القياسنّ أل ؛الشواذ

ل بينه بغيره من الجواهرأف :يقولق/   ه بقر الوحش بالخرز  شـــبّ   ،خوالهأو  ،عمامهأ م رُ كَ   في عنق صـــبيٍّ   دبرت النعاج كالخرز اليمانّي الذي فصـــّ
  نّ أل  ؛جيد معم ومخول :ما قال فينّ إ ؛بيضأوســائرها  ،كارعها وخدودهاأ بقر الوحش يســود    نّ إكما   ،بيضأوســائره  ،ه يســّود طرفاهنّ أل ؛اليماني

 .عظم من جواهر قالدة غيرهأ جواهر قالدة مثل هذا الصبي 
ــ  ،ظرفه  :وبينه  ،الجزع  صــفةُ   :والمفصــل  ،من فاعله حالٌ   :وكالجزع  ،و فصــيحةأ ،للتفريع  :دبرن أالفاء في فع/   والباء في    (،لجزع)وضــميره لــــــــــــــ

 .صبي :أي ،لموصوف محذوف صفاتٌ  :ومخول ،وفي العشيرة ،ومعمّ  (،لجزع)لـ ثانيةٌ  وهو صفةٌ  ،للظرفية :بجيد
 (109) ُتَزيَّلِ  لم  َصر ةٍ  في َجواِحُرها  َوُدوَنهُ  بالهاِدياتِ  (108) )فأْلَحَقنا(

ــاً ألحقه به غيره أو   ،دركهأ :أي ،بالفتح  ولحق به لحاقاً   ،لحقهب/   ــاً ألحقه  أو  ،يضــــ  .(111)والمتقدماتوائل األ  :والهاديات .(110)بمعنى لحقه  ،يضــــ
 .(112)بمعنى عند :ودون 

  .(115)التفرق  :والتزيل واالنزيال ،قيالتفر  :والزيل والتزييل .(114)الصيحة :والصّرة ،الجماعة :لصّرةاو  .(113)المتخلفات :والجواحر
ه  نّ أيريد  .و في صــــــــيحةٍ أ  ،فهي دونه في جماعة لم تتفرق   ،وجاوز متخلفاته بقوة عدوه  ،ومتقدماته  الوحش وائلألحقنا هذا الفرس بأف :يقولق/  

 .وائلها قبل تفرق جماعتهاأيدرك 
ــ  :وفاعله  .و فصــــــــيحةأ ،عيللتفر  :لحقنافأالفاء في  ع/        ،للحال   :والواو ،متعلق به :وبالهاديات ،مفعوله :والمتصــــــــل به  (،لفرس)ضــــــــمير لــــــــــــــــــــ

ــ ،وضــــــــــــــمير دوـنه ،لحقـناأمن ـفاعـل  حـالٌ   :والجمـلة  ،خبره :ودوـنه  ،مبـتدأو أ  ه،ظرـف  ه:ودوـن ،ا ـفاعـل فـعل محـذوفمّـ إ :وجواحرهـا   (،لفرس)لــــــــــــــــــــــــــ
:  التائين بحذف إحدى  ولم تزيل   ،ومن ضمير دونه على الثاني  ،ولعلى األ  ظ/[22]/  من جواحرها  حالٌ  :وفي صّرة (،لهاديات)لـــــــــــــ  :وجواحرها
 .صفة صرة

 (116)فُيغَسلِ  بماءٍ  َيْنَضح َوَلمْ  ِدَراًكا  َفعادى ِعداًء َبيَن َثْوٍر وَنْعَجةٍ 
  خوالنضــــ  .(119)المتابعة  :والدراك  .(118)ثوارواأل  ،والثيرة والثورة والثير ،على الثيران يجمع من البقر  :والثور .(117)المواالة :والمعاداة   العداءُ ب/  

   .(120)الرش :بالخاء المعجمة والمهملة
ــّدةأ  :أي  ،ن يعرق عرقا مفرطاأفوالى ذلك الفرس بين ثور ونعجة من بقر الوحش في نوبة واحدة قبل  ق/   ــاة شـــــ ه  نّ أواعلم   ،دركهما دون مقاســـــ

  .ه سببهنّ أل ؛لى الفرسإنسب فعل الفارس 
 ،وضـمير ينضـح  ،للحال  :لواوظرف عادى وا :وبين ،صـفته :ودراكا ،مفعول مطلق  :وعداء (،لفرس)وفاعله لـــــــــــــــ ،للتفريع :الفاء في فعادىع/   

 (.لفرس)لـ :ويغسل
لِ  َقديرٍ  أوْ  ِشواءٍ  َصفيفَ   فظل  ُطهاُة اللَّحِم من َبيِن ُمْنِضجٍ   (121) ُمَعجَّ

يشـــــتمل على طبخ اللحم   :واالنضـــــاج  .(122)وقاض ،كالقضـــــاة ،جمع طاهٍ   :والطهاة  ،نضـــــجأ  :أي  ،اً يّ طه ىوطِهي يطه  ،يطهو طهّواً  ،طهاب/  
 :الشــواء والقطعة منه  :واالســم ،(124)وشــويت اللحم شــّياً   ،بمعنى المصــفوف  ،ليشــوى   ؛ما صــّف من اللحم على الحجر  :والصــفيف .(123)وشــّيه
 .(126)اللحم المطبوخ في القدر :والقدير .(125)شواءة

 .لحم في القدرنضجون الّ يُ  وصنفٌ  ،مصفوفا على الحجارة في النارواًء ينضجون شِ  صنفٌ  :وهم صنفان ،لحمالمنضجون الّ  ظلَّ  :يقولق/  
 :كقولهم (127)رللتفصـيل والتفسـي (:من بين)ومن في   ،اسـمه :وطهاة  ،فعال الناقصـةوهو من األ  ،ذا صـادواإ :أي  ،فصـيحة  :الفاء في فظلع/  
 .قدير صفةُ  :ومعجل بكسر الجيم ،عطف عليه :وقدير ،مفعول منضج :وصفيف ،خبره :وهو (،هم من بين عالم وزاهد)
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لِ (128)  فيه الَعينُ  َتَرقَّ  َمتى ما  َوُرْحنا يكاُد الطَّْرُف يقُصُر دوَنهُ   (129) َتسفَّ

ــباح  :الرواحب/   ــمس  ،نقيض الصـ ــم للوقت من زوال الشـ ــدر قولك  و/[23]/  وقد  ،لى الليلإوهو اسـ وهو نقيض   ،راح يروح رواحا  :يكون مصـ
صــــــــــــــــل  ه في األنّــ أل  ؛يجمع  وال  ،العين  :والطرف  .قــارب ولم يفعــل  :أي  ،ّودًا ومكــادةكــاد يفعــل كــذا كَ   :ويقــال  (130)،غــدّواً يغــدو    غــدا    :قولــك

ــفل  .(134)الصــــعود  :والرقي بمعنى  ،واالرتقاء  ،والترقي .(133)عند  :ودون بمعنى ،(132)عجز :أي  قصــــورًا، وقصــــر يقصــــر .(131)مصــــدرٌ    :والتســ
 .(135)لى السفلإالميل 

   .سافلهألى إشتهت النظر ا ،عالي خلقهأ لى إالعيون  ما نظرت  ى ومت ،وتكاد عيوننا تعجز عن ضبط ُحسن ذلك الفرس ،مسيناأثم  :يقولق/   
 ،خبره  :ويقصــــر  ،فاعله  :والطرف ،فعال المقاربةمن األ  :اســــمه ويكاد :والمتصــــل به  ،فعال الناقصــــةوهو من األ ،عطف على ظل :حناورُ ع/  

  ،به   متعلقٌ  :وفيه ،فاعل ترق   :والعين ،زائدة :وما  ،سماء الشرطّيةمن األ  :ومتى  (،لفرس)وضميره لـــــ ،ظرف يقصر  :ودونه  ،خبر رحنا  :والجملة
 (.لعين)وفاعله ضمير لـ ،جزاؤه :حدى التائينإحذف بوتسفل  ،شرطه :والجملة (،لفرس)وضميره لـ

 (136)ُمْرَسلِ  َغيرَ  قائًما بَعيني وباتَ   َعَلْيِه َسْرُجُه َولجاُمهُ َفباَت 

 .(137)ذا فعله بالنهارإ ،يفعل كذا ظلَّ  :كما يقال ،ذا فعله ليالً إ :بات يفعل كذاب/  
 .(139)معّربٌ  فارسي   :واللجام .(138)معروف :والسرج

  .الى الرعي بات ذلك الفرس ُملجما مسرجا بين يدّي غير مرسلٍ  :يقولق/  
  ،ولجامه   ،وضــمير ســرجه ،على رحنا معطوفةٌ   :والجملة  ،خبره  :وعليه  ،عليه  عطفٌ  :ولجامه  ،اســمه  :وســرجه  ،فعال الناقصــةمن األ :باتع/  

 .ملتبسا بعيني: أي ،من فاعل بات حالٌ  :وبعيني ،خبر بعد خبرو أ (،قائما)ا صفة لـمّ إ ه،وغير  ،خبره :وقائما (،لفرس)لـ :واسم بات الثاني
 اخلامتة: 

 احتلت الخيل مكانة عظيمة في حياة الفارس العربي وأصبحت أداته التي يدفع بها عن نفسه غوائل األخطار ويدرك بها األوطار. -1
م كـاـنت الخـيل ثروة ال تعـدلهـا ثروة؛ لمكـانتهـا ـبل كـان العرب ال يحتفون وال يهنئون إال بغالم يوـلد وشــــــــــــــاعر ينب ، أو فرس تنتج، فهي أحـد أه  -2

 مباهج الفرح والسرور عند العرب آنذاك.
د رسـم لنا امرؤ القيس صـور الخيل  صـورة الخيل حاضـرة في معلقة امرئ القيس وقد بّين الكازروني تلك الصـور من خالل شـرحه للمعلقة، وق  -3

 وقوتها في الكّر والفر ومن شّدة سرعتها أّن الرجل الخفيف ال يثبت عليها.
 نجد تجسيم ذلك الفرس حيث يشّبه قوة وصالبة قوائمه بساق النعامة، فهو ضامر البطن يشبه خاصرتي الظبي.  -4
و يعدو مثل الذئب، وغيرها من الصـور التي انفرد امرؤ القيس بذكرها كما يعطينا امرؤ القيس صـورة عدو ذلك الفرس وطريقة ذلك العدو فه    -5

 بّينها الكازروني في شرحه.  
 

 الهوامش: 
 

 
 .245ديوانه:  (1) 
 .146، وشرح الزوزني: 15/118ينظر: لسان العرب: مادة: )غدو(:  (2)
 .2/727ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )طير(:  (3)
 .146، وشرح الزوزني: 13/453ينظر: لسان العرب: مادة: )وكن( (4)
 .146، وشرح الزوزني: 2/105ينظر: المخصص: )ركوب الخيل( (5)
 .2/529الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )قيد(  (6)
 .146، وشرح الزوزني: 2/439وصحاح العربية: مادة: )أبد(:  ينظر: الصحاح تاج اللغة (7)
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 .11/700ينظر: لسان العرب: مادة: )هكل(:  (8)
( سورة ذكر النحويون أّن )الباء( لها ثالثة عشر معنى، ومنها أن تأتي للمصاحبة بمعنى: )مع(: كقوله تعالى: )َقد  َجاَءُكُم الرَُّسوُل ِبال   (9) َحقِّ

 .40، أي مع الحق : ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: 170النساء آية: 
 .147لزوزني: ، وشرح ا5/135ينظر: لسان العرب: مادة: )كرر(  (10)
 .2/780ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )فرر(:  (11)
 .147، وشرح الزوزني: 3/129ينظر: لسان العرب: مادة: )جامد(:  (12)
 .148، وشرح الزوزني: 4/445ينظر: لسان العرب: مادة: )صخر(:  (13)
 طمس كلمة :الصخر. (14)
 .148، وشرح الزوزني: 7/273ينظر: لسان العرب: مادة: )حطط(:  (15)
 .148، وشرح الزوزني: 1/166، وشرح النحاس: 83، وشرح ابن األنباري: 15/84ينظر: لسان العرب: مادة: )عال(:  (16)
 .249ديوانه:  (17)
 .2/89، والمخصص: )ألوان الخيل( 1/263ينظر:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )كمت(،  (18)
عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب ســـــــــــــيبويه، ؛ كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، وذكره الجاحظ يومًا فقال: لم يكتب أبو بشـــــــــــــر   (19)

ــ(، ينظر: وفيات األعيان: 180الناس في النحو كتابًا مثله، وجميع كتب الناس عليه عيال، ، توفي في شـــيراز ســـنة ) ، وإنباه 463/  3هـــــــــــــــ
  .229/ 2، بغية الوعاة، السيوطي: 346/ 7، وسير أعالم النبالء، الذهبي: 365_ 364/ 2الرواة، القفطي: 

ُدوس؛ وهو حي  من األزد. ولم ُيســــــــــــــمَّ   (20) . وكـان يونس يقول: الُفر هودّي مـثل ُفر   هو أبو عـبد الرحمن بن أحمـد بن عمرو بن تميم الَفراهـيدي 
ــول هللا   ــتنبط أحٌد،   أحٌد بأحمَد بعد رســ ــتنبط من الَعُروض ومن ِعَلل النحو ما لم يســ ــاعًرا، واســ قبل والد الخليل. وكان الخليل ذكيًّا فطًنا شــ

ــ(، ينظر: طبقات النحويين واللغويين:  170وما لم يسبقه إلى مثله سابق، وتوفي ) ،  376/  1، وينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 47هــــــــــــ
 .244/ 2ووفيات األعيان: 

 .3/430شرح المفصل البن يعيش: )تصغير األسماء المركبة(:  (21)
 .2/533الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )لبد(  (22)
 .148شرح الزوزني:  (23)
 .1/410جمهرة اللغة: أبكر بن دريد األزدي: مادة: )متن(:   (24)
 .1/621، وفتح المغلقات: 149الزوزني: ، وشرح 14/464ينظر: لسان العرب، مادة: )صفا(:  (25)
 .624، 252، ومغني اللبيب: 79ينظر: الجنى الداني:  (26)
 .251ديوانه:  (27)
 .149، وشرح الزوزني: 11/255ينظر: لسان العرب: مادة: )ذبل(  (28)
 .150، وشرح الزوزني: 6/277ينظر: لسان العرب: مادة: )جيش(:  (29)
 .150، وشرح الزوزني: 12/610هزم(: ينظر: لسان العرب: مادة: ) (30)
 .150، وشرح الزوزني: 6/2320ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )حمى(:  (31)
 .150، وشرح الزوزني: 11/274ينظر: لسان العرب: مادة: )رجل(:  (32)
 .254ديوانه:  (33)
 .150، وشرح الزوزني: 1/373ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )سحح(:  (34)
 .151، وشرح الزوزني: 3/152ينظر: العين: )سبح(  (35)
 .151، وشرح الزوزني: 8/402ينظر: العين:  )ونى(:  (36)
 .4/109ينظر: لسان العرب: مادة: )ثور(:  (37)
 .151، وشرح الزوزني: 1/114ينظر: جمهرة اللغة: مادة: )كدد(  (38)
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 .151، وشرح الزوزني: 4/1712وصحاح العربية: مادة: )ركل(: ينظر: الصحاح تاج اللغة  (39)
 .256ديوانه:  (40)
 .4/1717ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )زلل(  (41)
 .5/1997ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )غلم(  (42)
 .152، وشرح الزوزني: 4/1353ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )خفف(  (43)
 .152، وشرح الزوزني: 3/314مقاييس اللغة: مادة: )صهو(:  (44)
 .152، وشرح الزوزني: 15/263لسان العرب: مادة: )لوى(:  (45)
 .2/640، وفتح المغلقات: 152، وشرح الزوزني: 2/157ينظر: العين:  (46)
 .4/157اثنان او واحد(، ينظر: المخصص: )باب ما جاء مجموعا وانما هو  (47)
 .258ديوانه:  (48)
 .153، وشرح الزوزني: 2/255ينظر: مقاييس اللغة: مادة: )در(  (49)
 .4/1348ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )خذرف(  (50)
 .154، وشرح الزوزني: 2/554الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )ولد(:  (51)
 .154، وشرح الزوزني: 5/170لسان العرب، مادة: )مرر( ينظر:   (52)
 .260ديوانه:  (53)
 .154، وشرح الزوزني: 4/1623ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )أطل(:  (54)
 .2/140، وحياة الحيوان الكبرى: )ظبي( 6/2417ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )ظبي(  (55)
 . 4/1498الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )سوق(:  (56)
 .2/483ينظر: حياة الحيوان الكبرى: )النعام( (57)
 .155، وشرح الزوزني: 6/2354ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )رخا(  (58)
 .2/26،  وحياة الحيوان الكبرى: )األمثال( 3/139ينظر: العين  (59)
 .155، وشرح الزوزني: 1/198حاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )قرب(: ينظر: الص (60)
 .1/235، وحياة الحيوان الكبرى: 4/1644الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )تفل(:  (61)
 .262ديوانه:  (62)
 .155، وشرح الزوزني: 8/226ينظر: لسان العرب: مادة: )ضلع(:  (63)
 .156، وشرح الزوزني: 1/101ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )دبر(  (64)
 .3/207ينظر: لسان العرب: مادة: )سدد(:  (65)
 .156، وشرح الزوزني: 2/342ينظر: لسان العرب: مادة: )فرج(:  (66)
 .156، وشرح الزوزني: 6/2409ح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )ضفا(: ينظر: الصحا (67)
 .192ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي: )باب المصغر(:  (68)
 .156، وشرح الزوزني: 5/1763ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )عزل(  (69)
 .263: )سراته لدى البيت قائمًا( الديوان جاء في رواية (70)
 .263ديوانه:  (71)
 .157، وشرح الزوزني: 6/2200ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )متن(:  (72)
 .157، وشرح الزوزني: 6/2503ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )نحا(:  (73)
 .157، وشرح الزوزني: 10/430ينظر: لسان العرب: مادة: )دوك(:  (74)
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الَعروس نعت يســــــتوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في إعراســــــهما يقال: رجل َعروس في رجال ُعُرس، وامرأة َعروس في نســــــاء عرائس  (75)

، جالل ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن بن أبي بكر3/947ينظر: الصـــــــــــحاح تاج اللغة وصـــــــــــحاح العربية: مادة: )عرس(  
 .2/193الدين السيوطي: )ذكر ما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث(: 

 .157، وشرح الزوزني: 14/468ينظر: لسان العرب: مادة: )صال(:  (76)
 .113، وشرح التبريزي:  1/176، وشرح النحاس: 90وردت هذه الرواية عند ابن األنباري في شرحه:  (77)
 .157، وشرح الزوزني: 14/377مادة: )سرا(: ينظر: لسان العرب:  (78)
 .266ديوانه:  (79)
 .6/2340الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )دما(:  (80)
 .3451، 3/358ينظر: الكتاب:  (81)
أئمـــة األدب محمـــد بن يزيـــد بن عبـــد األكبر الثعـــالبي األزدي، أبو العبـــاس، المعروف بـــالمبرد: إمـــام العربيـــة ببغـــداد في زمنـــه، وأحـــد    (82)

. واألخبار. ولد بالبصرة. وله عدد من التصانيف، منها: الكامل في اللغة واالدب، والمقتضب، والمذكر والمؤنث، و )إعراب القرآن( و غيرها
 /7، واألعالم:  313/  4، ووفيات االعيان: 241/  3، وإنباه الرواة:  101هـــــــــــــــــــ(. ينظر: طبقات النحويين واللغويين:  286توفي في بغداد )

144. 
 .3/345ينظر: المفصل البن يعيش: )رد المحذوف عند الجمع(:  (83)
 .158، وشرح الزوزني: 15/357ينظر: لسان العرب: مادة: )هدى(:  (84)
 .2/824الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )نحر(:  (85)
 ؟4/342ينظر: مقاييس اللغة: مادة: )عصر(  (86)
عبد الملك بن قريب بن علي بن أصــمع الباهلي، أبو ســعيد األصــمعي: أحد أئمة العلم باللغة والشــعر والبلدان. نســبته إلى جده أصــمع.  (87)

ق ومولده ووفاته في البصـرة. كان كثير التطواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها وله تصـانيف كثيرة، منها اإلبل، واألضـداد، وخل
، واألعالم:  170/  3؛ ووفيات االعيان:  197/  2؛ وإنباه الرواة:  167هـ(. ينظر: طبقات النحويين واللغويين:  216وغيرها. توفي )اإلنسان،  

4 /162 
 .1/159الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )شيب(:  (88)
 .1/159الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )شيب(  (89)
 .158، وشرح الزوزني: 11/26مادة: )رجل(:  ينظر: تهذيب اللغة: (90)
 .267ديوانه:  (91)
 .158، وشرح الزوزني: 13/290ينظر: لسان العرب: مادة: )عنن(:  (92)
 .159، وشرح الزوزني: 1/463ينظر: لسان العرب: مادة: ) سرب (:  (93)
 .159، وشرح الزوزني: 2/380ينظر: لسان العرب: مادة: )نعج(:  (94)
 .2/738الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )عذر(:  (95)
 .159، وشرح الزوزني: 93، وشرح ابن األنباري: 4/297ينظر: لسان العرب، مادة: )دور(: (96)
 .1/160ينظر: لسان العرب: مادة: )مأل(:  (97)
 .159، وشرح الزوزني: 4/1702تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )ذيل(: ينظر: الصحاح  (98)
، وشـرح 94، وفي شـرح ابن األنباري:  269وردت في المتن: )العشـّية( وهو خطأ، والصـواب ما أثبتناه كما جاء  في الديوان: )العشـيرة(   (99)

 .115، وشرح التبريزي: 160، وشرح الزوزني: 180النحاس: 
 .269ديوانه:  (100)
 .2/653ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )دبر(:  (101)
 .160، وشرح الزوزني: 1/222ينظر: تهذيب اللغة: مادة:)جزع(  (102)
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 .160، وشرح الزوزني: 11/521ينظر: لسان العرب: مادة: )فصل(  (103)
 . 11/112تهذيب اللغة، مادة: )جيد(:  (104)
 .1/94ينظر: العين: )عمم(  (105)
 .160، وشرح الزوزني: 4/304ينظر: العين: )خول(:  (106)
 .2/747ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )عشر(  (107)
 .270وردت في الديوان: )فألحقه(  (108)
 .270ديوانه:  (109)
 .1/433وصحاح العربية: مادة: )نضخ(: الصحاح تاج اللغة  (110)
 . 158، وشرح الزوزني: 15/357ينظر: لسان العرب، مادة: )هدى(:  (111)
 .14/127تهذيب اللغة، مادة: )دون(:  (112)
 .161، وشرح الزوزني: 3/76ينظر: العين: )جحر(:  (113)
 .161ني: ، وشرح الزوز 2/710ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )صرر(  (114)
 .161، وشرح الزوزني: 11/317ينظر: لسان العرب : مادة: )زيل(  (115)
 .272ديوانه:  (116)
 .161، وشرح الزوزني: 6/2421ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )عدا(:  (117)
 .161، وشرح الزوزني: 4/111ينظر: لسان العرب: مادة: )ثور(: (118)
 .4/1582اللغة وصحاح العربية: مادة: )درك( ينظر: الصحاح تاج  (119)
 .1/433ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )نضخ(  (120)
 .273ديوانه:  (121)
 .162، وشرح الزوزني: 15/16ينظر: لسان العرب: مادة: )طها(:  (122)
 .162، وشرح الزوزني: 2/378ينظر: لسان العرب: مادة: )نضج(:  (123)
 .162، وشرح الزوزني: 9/195العرب: مادة: )صفف(: ينظر: لسان  (124)
 .6/2396الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )شوى(:  (125)
 .162، وشرح الزوزني: 5/80ينظر: لسان العرب: مادة: )قدر(:  (126)
 .312ينظر: الجنى الداني:  (127)
 .274في الديوان: )تسّهِل( وردت  (128)
 .274ديوانه:  (129)
 .283، والقاموس المحيط: )روح(: 1/368ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: ) روح(:  (130)
 .4/1393ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )طرف(  (131)
 .5/3646ينظر: لسان العرب: مادة: )قصر(:  (132)
 أشرنا إلى معناه سابقًا. (133)
 .9/224ينظر: تهذيب اللغة: مادة: )رقي(  (134)
 .5/1730ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: مادة: )سفل(  (135)
 .276ديوانه:  (136)
 .1/245الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: )بيت(:  (137)
 .10/307السرج: رحالة الدابة: تهذيب اللغة: مادة: )سرج(:  (138)
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ــفقتي الُعنق. والجميع منهما الل جم، والعدُد: ألجمٌة، و (139) ين إلى صــــــ ــمات اإلبل، في الخدَّ ــرٌب من ســــــ اللجام  اللجام لجام الدابَّة. واللِّجاُم: ضــــــ

ــفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل:  6/138معّرب لكام أو لغام، وقيل هو عربي: ينظر: العين:  ــّية 264، وشــــــــــ ، واأللفاظ الفارســــــــــ
 . 141عربة: السّيد أّدي شير: الم

 املصادر واملراجع
أيار / مايو    -  15هـ(، دار العلم للماليين، ط،  1396األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:   -1

 م.  2002
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر 646)ت:    إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي -2

 م. 1982 -هـ   1406، 1بيروت، ط/ –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -العربي 
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم:  911بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:   -3

 لبنان / صيدا.  -العصرية  المكتبة
 – هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب: دار إحياء التراث العربي  370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت:   -4

 م.  2001، 1بيروت ط: 
،  1بيروت، ط/ –م للماليين هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي،/ دار العل321جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت:  -5

 . 1276/ 3م: ج1987
هـ(، تحقيق: 749الجنى الداني في حروف المعاني: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي المصري المالكي )ت:   -6

 م.   1992 -هـ  1413، 1لبنان، ط/ –األستاذ محمد نديم فاضل: دار الكتب العلمية، بيروت -د فخر الدين قباوة  
هـ(،  دار الكتب العلمية، 808حياة الحيوان الكبرى: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي )ت:   -7

 هـ.  1424، 2بيروت، ط، 
والتاريخ، دولة االمارات   ديوان امِرئ القيس: شرح أبي سعيد السكري، تحقيق، د أنور ابو سويلم، د محمد الشوابكة، اصدار مركز زايد للتراث -8

 م.2000ه_  1،1421العربية، ط،
هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين 748سير أعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاي ماز الذهبي )ت:   -9

 م. 1985هـ /   1405، 3بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: مؤسسة الرسالة، ط/
التسع -10 القصائد  النحاس، )ت:    شرح  العراقية، 338المشهورات: ابي جعفر احمد بن محمد  ه (: تحقيق: احمد خطاب، وزارة االعالم 

 م. 1973ه،  1393الحرية، ط، بغداد، 
، دار  6هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، ط328شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري )ت:   -11

 المعارف، القاهرة
هـ(، تحقيق: بالل الخليلي، أحمد عبد الحميد، دار  486شرح القصائد السبع، القاضي اإلمام أبو عبد هللا الحسين بن أحمد الزوزني )ت:  -12

 م. 2019هـ، 1441،  2الغواص، القاهرة، ط
الشيب -13 موسى،  بن  محمد  بن  الحسن  بن  محمد  بن  علي  بن  يحيى  زكريا  أبو  العشر،  القصائد  التبريزي،  شرح  بالخطيب  المعروف  اني 

 ه(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح واوالده، القاهرة.502_ 421)
شرح المفصل للزمخشري: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصلي، المعروف   -14

 م.  2001 -هـ   1422، 1هـ(، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط،643:  بابن يعيش وبابن الصانع )ت
من الهجرة: محمد   1093شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب المتوفي عام   -15

هـ(،حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة: محمد نور الحسن، محمد 686بن الحسن الرضي اإلستراباذي، نجم الدين )ت:  
 م. 1975 - هـ  1395بيروت،  -الزفزاف، محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية

حه ووّثق ه(، قّدم له وصحّ 1069شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي )ت:   -16
 م. 1998-هـ 1418،  1لبنان، ط/ -نصوصه وشرح غريبه: الدكتور محمد كشاش، دار الكتب العلمية، بيروت
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هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار  393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:   -17
 م. 1987 - هـ 1407، 4بيروت، ط –العلم للماليين 

(: محمد بن الحسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر )ت: 50طبقات النحويين واللغويين )سلسلة ذخائر العرب   -18
 ، : دار المعارف.  2هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/379

ه(، تحقيق ودراسة د. جابر بن بشير  982أحمد الفاكهي: )ت: فتح المغلقات ألبيات السبع المعلقات: العالمة زين الدين عبد القادر بن  -19
 م. 2010-ه 1431، 1المحّمدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنّورة، ط/

  هـ( ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، 817القاموس المحيط : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت:   -20
 م.  2005 -هـ   1426، 2لبنان، ط،  -بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

، دار العرب للبستاني، القاهرة، وملتقى أهل األثر، 2كتاب األلفاظ الفارسية المعّربة: السّيد اّدي شير، رئيس أساقفة سعرد الكلداني، ط/ -21
 م. 1908بيروت، 

هـ(، حقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 170العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت:  كتاب   -22
 السامرائي،  دار ومكتبة الهالل. 

، مكتبة هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون 180الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت:   -23
 م.   1988  -هـ  1408، 3الخانجي، القاهرة، ط ،  

 لسان العرب: ابن منظور، تحقيق : عبد هللا علي الكبير + محمد أحمد حسب هللا + هاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف القاهرة، -24
بيروت،   –حياء التراث العربي  هـ(، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إ458المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:   -25

 م. 1996هـ 1417، 1ط، 
هـ(، تحقيق: فؤاد علي منصور: دار الكتب  911المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:   -26

 م. 1998هـ 1418، 1بيروت، ط/ –العلمية 
هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 395ازي، أبو الحسين )ت:  معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الر  -27

 م. 1979  -هـ 1399
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت:  -28

 م، 1994 ،1بيروت، ط،   –هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 681
 

 


