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مَ ـــار الـــــــَماح في أْخبَ ــــالس    احـــــرِّ
 ٍر السُّيوطيالر حمن ِبن أبي َبكْ دبْ عَ لَجََلل الدِّين 

 
 لم، َجاِمعة ُمؤتةو ُسويْ أبُ  رق: الّدكُتور َأْنوَ ـــتحقي

 ة الَيرموكعَ الدكتور َماِجد الَجَعافرة، َجامِ 

 

 ُمَقدِّمة الّتْحِقيق:
فاظــاك علــو وجــودا، ودفاعــاك عــن بيــراكح حِ مــاك كاهــتم العربــيُّ بســَلحا اهتما

عرضا ومالا وشرفا وكرامتا، َورْدعاك للط امعين والُغزاة، وهو ُعد تا في الحياة، 
يادة، وفــــي الشــــعر العربــــي ت ــــوير َ دوا   ز ة والكرامــــة والسِّــــ وســــبيلا الــــو الِعــــ

كبـ عـزاز وا  ، وتحـُُّّ ارالَحْرب الُهُجومية والدِّفاعيـة ينطـوع علـو حـّب وتقـدير وا 
مــن خَللــا روح التضــحية والفــدان التــي تنطــوع عليهــا نفــُّ العربــي   والســَلح 
عند العربي رمز تنطوع تحتا كثير من المعاني، فَرْفُعُا فوق الرأُّ من أسمو 
عة والَمَال ــــة، وتســــليما يعنــــي الخضــــو   ــــ آيــــا  ااحتــــرام، وتحطيمــــا يعنــــي الضِّ

سوى رمح ُمدّبب وسيف  قيل، وفرُّ  يئاك ش ْسَكَنة، وما كان العربي يتمن ووالمَ 
قد حفل الشعر العربي في مختلف ع ورا بأو اف   و (1)جردان، ودر  سابغةك 

تها خا ة بمعداتهم الحربية، ومنها  الرمح  وعنو  ا بتف يل أشكالها وألوانها وُقو 
ن اعها   (5)وأســمائها ممــا ُيَؤلِّــف معجمــاك خا ــاك بالسِّــَلح ولــدونتها و ــفائها وُ ــ

                                                           

  169ص 1891نورع القيسي: الفروسية في الشعر الجاهلي، عالم الكتب، بيرو  ( 1) 
  انظر ملحق )ألفاظ الرماح( (5) 



 - 516-  

 وهو معجم نادر قد ا نجدا عند اُ مم اُ خرى 
أهمّية السَِّلح في حياتهم العمليـة وفنـونهم الشـعرية  وقد لحظ المؤلفون العرب

والنثرية، ولحظوا تكرار م طلحا  خا ة بأسلحتهم فجمعوا منا وق  مبكِّر أسمان 
َلح  حفاظـاك علـو السَِّلح وأو افا، أو ما يمكن أْن نسمِّيا  الم طلحا  الفني ة للسِّـ

مفردا  اللُّغة من الضيا ، واعترافاك بقيمة السَلح في حياة العرب الُفرسان، ف ـنفوا 
ُكتبـاك خا ــة بالخيــل، والســَلح، وأســمان السـيوف والرمــاح والنبــال، والــدُّرو ، والسِّــهام 

 ا خرى  والنِّ ال، وسائر ا سلحة
أخبـارهم، وَأل فـوا كتبـاك وكان للرمح أهميـة خا ـة: أشـادوا بـا فـي أشـعارهم و 

 في أهميتا، وأنواعا وأسمائا و فاتا، وطرق استعمالا  وأهّم مؤلفاتهم فيا:
 هـ(:522م السجستاني، سهل بن محمد )  أبو حات -1

مــاح، اكــر  يوف والرِّ ا ابــن النــديمح أبــو الفــرن محمــد بــن أبــي كتــاب السُّــ
 اا، طهــرانگتجــدد، دانشــ -اســحاق فــي كتــاب الفهرســ ، حققــا: رضــا

  61)د  ( ص
 هـ(:681ا حدبح نجم الدين حسن الرم اح )   -5

ل الــرمح علــو ا َر والَفــَرُّ، منــا نســخة خطيــة فــي 1) ( كتــاب َعَمــ
  033/5مكتبة الفاتيكان، رقم 

( الفروســـــية والمنا ـــــب الحربيـــــة، حققـــــا: عيـــــد ضـــــيف العبـــــادع، 5)
 م 1891منشورا  وزارة اإلعَلم، العراق 

بـا، منـا  رتيـب اللعـب بـالرمح ومـا يتعلـق( كتاب الغـزو والجهـاد وت0)
 ( 666 :1نسخة خطية في رامپور )

: )اللعــب ( بعنــوان681رقــم ) ريــالوـومنــا نســخة خطيــة فــي ااوسكــ
 بالرمح في معرفة الفروسية(

امي -0 اح الُحَســ اللــا الــاهبي عبد، محمــد بــن ا ميــر ا ــين بــن ابــن الرم ــ
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 هـ(:693الطرابلسي ) 

ا حــداو والفروســية برســم الجهــاد، منــا بنــود الــرمح مــن بنــود كتــاب: 
  1118نسخة خطية في مكتبة جامعة ليدن بهولندة، رقم 

ال بح  هـ(: فلق918، عز الدين محمد بن أبي بكر )  ةـابن جماع -1
  2223في َأحكام الرُّمح، فهرس  مخطوطـا  برلين، رقم 

كتــاب:  ي: نا ــر الــدين محمــد )نحــو القــرن التاســ  هجريــة(ـالطرابلســ -2
لم الفروسية ولعب الرمح، منا نسخة خطية في مكتبة أيا وفيا في ع

 1118  ونســخة خطيــة فــي ليــدن رقــم 5956-5952باســتنبول رقــم 
وعنوانا: كتاب مبارك يشتمل علو بنود الرماح وغير الك من الفوائد 

 والميادين 

مجهول: علم الفروسية: الن ش اب والرُّمح وغير الك، منا نسخة خطية  -6
  1189ستنبول رقم إيا وفيا، بفي مكتبة أ

 مجهول: الفروسية في اللعب والرمح: -6

 ،0161ســــتنبول رقــــم امنــــا نســــخة خطيــــة فــــي مكتبــــة طوبقبوســــراع، 
A6111  

ولعلــا كتــاب ا حــدب ســالف الــاكر بعنــوان  اللعــب بــالرمح فــي معرفــة 
 الفروسية  

ــــرن العاشــــر هجــــرع -9 ــــوا  مجهــــول مــــن الق ــــي الفروســــية وأن : الكمــــال ف
 ا  السيوف والرماح السَلح، و ف

  0210ستنبول رقم إمنا نسخة خطية في مكتبة الفاتح ب

ماح: منا نسخة خطية في مكتبـة طوبقبوسـراع مجهول -8 : مراح نقل الرِّ
 هـ 831، تاريخا 0161عربي  6111ستنبول رقم إب

 مجهول: الفَلح في علم السَلح والجهاد والرماح  -13
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ـــــة فـــــي معهـــــد آســـــيا لَلستشـــــراق، لي ـــــا نســـــخة خطي ـــــم من ننغـــــراد، رق
 ، وهو من مؤلفا  القرن العاشر 9262/1

 قديمة في الرِّماح وأوصافها فصول من كتب
 هـ(055ابن أبي عون، ابراهيم بن محمد )   -1

الرمــاح ومــا قيــل فيهــا مــن شــعر، ضــمن كتــاب: التشــبيها ح تحقيــق: 
-109م، ص1823 المعين خان، مطبعة جامعة كمبردن،عبدمحمد 
128  

 هـ(002حمد بن يحيو )  ال ولي، أبو بكر م -5

كتاب تفضيل السِّنان: )سنان الرمح: حديدتا( وهـو ضـائ ، اكـرا ابـن 
  169النديم في الفهرس  ص

وانظـر مقدمــة شــرح ديـوان أبــي تمــام لل ـولي، تحقيــق د  خلــف رشــيد 
  138، ص1866نعمان، بغداد 

ـــي بـــن محمـــد بـــن المطهـــر العـــدوع -0 ـــو الحســـن عل )   الشمشـــاطي، أب
 :هـ(093هـ أو 066

الســــيُّوف والرمــــاح وجميــــ  الســــَلح، ضــــمن كتابــــا ا نــــوار ومحاســــن 
، 1866ا شعار، تحقيق:  الح مهدع العـزاوع، دار الحريـة، بغـداد 

  11-11ص

هــــــ( وأبـــــو عثمـــــان ســـــعيد )  093الخالـــــدي ان، أبـــــو بكـــــر محمـــــد )   -1
هـــ(: الرمــاح ومــا قيــل فيهــا مــن شــعر، ضــمن كتابهمــا: ا شــباا 061

والترجمة  سيد محمد يوسف، مطبعة لجنة التأليفوالنظائر، تحقيق: ال
 5، ون153، 89ص 1م، ن1862م و1829والنشـــــــــــــــــر، القـــــــــــــــــاهرة 

  165، 19ص

 هـ(:136الملك بن محمد )  عبدالنيسابورع، أبو سعد  الخركوشي -2
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يِّاكتاب أسـمان درو  ورماحـا، ضـمن    رسـول اللـا )ص( وسـيوفا وِقِسـ
ي بــرلين رقــم كتــاب: مخت ــر شــرف الم ــطفو، منــا نســخة خطيــة فــ

  531، ورقة 8261

 :هـ(158ل الثعالبي النيسابورع )  ـالثعالبي: أبو من ور، اسماعي -6

أســمان الرمــاح و ــفاتها، ضــمن كتابــا: فقــا اللغــة وســر العربيــة، دار 
  009، وص521الكتب العملية، بيرو  )د  ( ص

هــــ(: 129ابـــن ســـيدا، أبـــو الحســـن علـــي بـــن اســـماعيل ا ندلســـي )   -6
ونعوتها ومواضعها واكـر مـا يشـبهها، ضـمن  وطوائفها أسمان الرماح

  02-59بيرو  )د  ( ن ص ،كتاب المخ ص، المكتب التجارع

 هـ(:160ابن رشيق القيرواني )   -9

  قداالعمدة في محاسن الشعر وآدابا ونأو اف الرماح ضمن كتابا  
، 5م، ن1861الحميـــــــد، القـــــــاهرة عبدحققـــــــا: محمـــــــد محيـــــــي الـــــــدين 

  500-503ص

 اتا الم رع )    (ابن نب -8

و ــف الرمــاح والخيــل، ضــمن كتــاب مطلـــ  الفوائــد ومجمـــ  الفوائــد، 
  522-525م، ص1865تحقيق: عمر موسو باشا، دمشق 

 هـ(:626ابن أبي الحديد )   -13

الســيوف والقســي والرمــاح والــدرو ، ضــمن كتابــا: شــرح نهــ  البَلغــة، 
  056، ص1هـ، ن1583طبعة القاهرة 

هـــ(: مــا قيــل فــي الــرمح مــن الحــديو 600)  النـويرع، شــهاب الــدين  -11
وا ســمان والنعــو  وا و ــاف، ضــمن كتابــا نهايــة ا رب فــي فنــون 

  555-511ص 6م ن1805ا دب، دار الكتب الم رية 

 هـ(:951القلقشندع، أحمد بن علي )   -15
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الــــرمح وحامــــل الــــرمح، ضــــمن كتابــــا:  ــــبح ا عشــــو فــــي  ــــناعة 
  255، 238 ،168ص 0ن 1863طبعة القاهرة  اإلنشا،

هـ(: و ف الرماح، ضمن كتابا  ثمـرا  906)   ابن حجة الحموع -10
ابراهيم، مطبعة السن ة المحمدية، الفضل تحقيق: محمد أبو  ،ا وراق 
  139-132م، ص1861القاهرة 

 هـ(:1311الَمق رع، أحمد بن محمد )   -11

الحــرب التــي ت ــن  با نــدلُّ، ضــمن كتابــا: نفــح الطيــب مــن   آا
الحميـــد، عبدتحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين  لُّ الرطيـــب،غ ـــن ا نـــد

  536و 199ص 1م ن1818القاهرة 

 دراسات حديثة
 هـ(:1019أحمد بن م طفو الدمشقي اللبابيدع )   -1

سـتنبول  لطـائف اللغـة  المطبعـة العـامرة، اأسمان الرمح، ضمن كتابا 
  66هـ، ص1011

 هـ(:1066ا مير شكيب أرسَلن )   -5

    الخ لدى أهل ا ندلُّ،  والرماح والدرو  آا  الحرب من التراُّ
ا ندلسـية، القـاهرة ضمن كتابا: الحلل السندسية فـي ا خبـار وااثـار 

  500ص 1م ن1806

    ضمن  حـكوثل: ا دوا  المعدنية: الخواة، السيف، الرم آرنس  -0
كتابا: الفن اإلسَلمي، ترجمُا عـن ا لمانيـة: د: أحمـد موسـو، دار 

  193-168، وص135-131م، ص1866 ادر، بيرو  

ــــدرو ، ضــــمن بحــــو:  -1 ــــراهيم الســــامرائي: الســــيوف والرمــــاح وال د  اب
، 9م مجلـد 1866السَلح في العربية، مجلة التراو الشعبي، بغـداد 

م، 1869، ومجلــــــة الــــــدارة، الريــــــاَ، ديســــــمبر، 63-20، ص0 
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  151-88، ص1،  1مجلد

يمــــة عنــــد الجبار محمــــود: الــــرمح، ضــــمن بحثــــا: اَ ســــلحة القدعبــــد -2
، 6-6[   1891]بغــــــــداد  15العــــــــرب، مجلــــــــة التــــــــراو الشــــــــعبي، 

  56-10ص

 50]بغـداد  11مجلـة ألـف بـان،  : نعـو  الرمـاح،ماجد أحمد العـزع -6
  08، ص669 م[  1891أيلول 

 هاني محيي الدين ا حمد: -6

َوالي: الــرمح ســَلح عريــق عنــد العــرب، مجلــة  ْمر الَعــ تــراو عــن السُّــ
  12-11، ص611  م[ 1895ان ]بغداد، حزير  12ألف بان، 

القادر حافظ: الرمح، ضمن بحثا: السيف أشهر أسلحة العرب، عبد -9
، 698 م[  1891كــــــــانون أول  8]بغــــــــداد  11مجلــــــــة ألــــــــف بــــــــان 

  02-01ص

 كتب السالح عامة

 :الكتب القديمة -أ
 هـ(:531الن ضر بن ُشميل )   -1

  ()طبعة طهران 29كتاب السَلح، اكرا ابن النديم في الفهرس  ص

 هـ(:516الملك بن قريب )  عبد: ا  معي -5

  61السَلح، اكرا ابن النديم في الفهرس ، ص كتاب
 هـ(:556أبو دلف العجلي، القاسم بن عيسو البغدادع )   -0

وابن خلكان في  103، اكرا ابن الّنديم في الفهرس  صكتاب السَلح
  61ص 1وفيا  ا عيان، تحقيق: احسان عباُّ ن

 هـ(:552وع )  شمر بن حمدويا الهر  -1

كتاب السَلح، اكرا ابن منظور في اللسان، مادة )علم( والزبيـدع فـي 
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  تان العروُّ، مادة )علم(

 هـ(:511ابن السكي ، يعقوب بن اسحق )   -2

السَلح ضمن كتاب: كنز الحفاظ فـي كتـاب تهـايب ا لفـاظ، تحقيـق: 
-625ص ،م1982ا ب لويُّ شيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيرو  

621  

 هـ(:526بن أبي ُزرعة، أبو علي محمد )  ا -6

كتاب السَلح، اكرا البيروني في كتابا الجماهر فـي معرفـة الجـواهر، 
  ص

هــ( 528محمد بن الحسن بن دينار الكوفي، )كـان حيـاك سـنة  ا حول، -6
كتـــاب الســـَلح، وهــــو كتـــاب ضــــائ ، اكـــرا ابـــن النــــديم فـــي الفهرســــ  

  96ص

 هـ(:566ابن قتيبة الدينورع )   -9

فة السَلح، ضمن كتابا أدب الكاتب، تحقيق: محمد محيي الدين معر 
  129-126ص ،1829الحميد، القاهرة عبد

 هـ(:051، محمد بن الحسن ا زدع )  ابن دريد -8

، ويـــاقو  فـــي 66النـــديم فـــي الفهرســـ  صكتـــاب الســـَلح، اكـــرا ابـــن 
  198ص 6معجم ا دبان ن

 محمد بن أحمد بن خالد )من القرن الساب  الهجرع(: -13

سـتنبول نسخة خطيـة فـي مكتبـة قـرا م ـطفو بإ خزائن السَلح، منا
  11رقم 
 :دراسا  وكتب حديثة -ب

 هـ(:1066اللا مخلص )  عبد -1

  569ص 1أدوا  الحرب عند العرب، اكرا الزركلي في ا عَلم، ن

محمـــود بـــن الشـــريف: أســـلحتنا العربيـــة قـــديماك وحـــديثاك، الـــدار القوميـــة  -5
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 م 1862للطباعة والنشر، القاهرة 

مهدع حمودع ا ن ـارع: السـَلح فـي التـراو العربـي، جريـدة العـدل،  -0
 م 1869سنة  19العراق، العدد 

بغـداد  9ابراهيم السامرائي: السَلح في العربية، مجلة التراو الشـعبي  -1
  63-20، ص0م  1866

 :محمد حسن آل ياسين -2

كتب السَلح ضـمن بحثـا: مـا وضـ  فـي اللغـة عنـد العـرب الـو نهايـة 
  560ص 0[  1893]بغداد  8 رن الثالو، مجلة الموردالق

 كوركيُّ عواد: -6

التـــــراو العســـــكرع عنـــــد العـــــرب، مطبعـــــة المجتمـــــ  العلمـــــي  م ـــــادر
 م 1895العراقي، بغداد 
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 تعريف بالمؤلف:
نال السُّيوطي شهرة واسعة َتْجعلـا ا يحتـان الـو تعريـف، غيـر أّن أكثـر 

تعريـف ف الـنّص الُمَحق ـق، ورأوا أن  هـاا المحققين َدَرجوا علو الت عريـف بُمَؤلِّـ ال
ـو ا يكـون هـاا الكتـاب شـاااك عـن  يّ جزن أساُّ في التحقيق العلم السليم، وحّت

م تعريفاك موجزاك بمؤلفا ا ُ    ول الُمت بعة رأينا أْن نقدِّ

 ااكر في ،(1)لقد ترك السيوطي ترجمة ااتية لا في كتابا حسن المحاضرة
خا ونشأتا وحياتا وشيوخا وأسمان ُمَ ن فاتا، وَبَحَو الدكتور َنَسبا ومولدا وتاري

ْفٍر كبيــر مســيرة الســيوطي العلميــة ومباحثــا اللغويــة ْكعة فــي ِســ   (5)م ــطفو الش ــ
دِّثين واللُّغـــويين والُفَقهـــان  والســـيوطي يوضـــ  فـــي م ـــاف كبـــار الُمَفسِّـــرين والُمَحـــ

تعريفــــا  بســــيرتا الااتيــــة وا  ــــوليين وا دبــــان، وفــــي مقــــدما  كتبــــا المنشــــورة 
 العلمي  ونتاجا

 اسمه ونسبه ومولده:
الرحمن بن الكمال بن أبي بكر بن محمد بـن سـابق الـدين عبدهو الحافظ 

بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمود بن سيف الـدين خضـر بـن نجـم الـدين ا
أبي ال َلح بن أيوب بن نا ر الدين محمد بن الُهمـام الخضـيرع ا سـيوطي، 

 قب بجَلل الدين وكنيتا أبو الفضل ويل

هــ( ونشـأ يتيمـاك، حيـو 918ُوِلد في القـاهرة سـنة تسـ  وأربعـين وثمانمائـة )

                                                           

 556ص 1  وانظــــر ترجمتــــا أيضــــاك فــــي الكواكــــب الســــائرة ن001-002ص 1حســــن المحاضــــرة ن( 1)
  62ص 1، والضون الَلم  ن21ص 9وشارا  الاهب ن

 ،طي: مســيرتا العلميـة ومباحثـا اللغويـة، م ـطفو البـابي الحلبــيم ـطفو الشـكعة: جـَلل الـدين السـيو ( 5)
 م 1891القاهرة 
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  (1)ســنوا مـا  أبـوا سـنة خمـُّ وخمسـين وثمانمائــة، وكـان لـا مـن العمـر سـ  
وطلـب العلـم فـي سـّن مبكـرة، َفـَأَتم  حفـظ القـرآن وحفـظ َألفيـة ابـن مالـك وا  ــول 

ــــو ، َوَتَعل ــــم الفــــرائَ والفقــــا والنحــــو والتفســــير ومنهــــان الفقــــا وا لُعمــــدة قبــــل البل
الَمَحلِّي وَعَلـم الـدين الَبْلقينـي، وا  ول والعربية، واكر من شيوخا جَلل الدين 
ُمنِّي، ومحيــي الــدين الكــاِفَيِجي، و  القادر العبــادع، وقــد جمــ  عبــدوتقــي الــدين الشُّــ

اها  المنجم فـي المعجـم أسمان العلمان الاين أخا عنهم في رسالة س ورسـالة  (5)م 
  (0)أخرى سّماها  حاطب ليل وجارف سيل 

َدا علــو نحــو  واكــر فــي حســن المحاضــرة أن ــا تتلمــا فــي علــم الحــديو َوْحــ
ل ـف للتـأليف وعمـرا أربعـون سـنة، وقـد جمـ  مـا أَ    وانقط (1)مائة وخمسين شيخاك 

  (2)امن كتب في رسالة كتبها بخط

علـــوم القـــرآن والتفســـير: تفســـير الجَللـــين، واإلتقـــان،  وأشـــهر مؤلفاتـــا فـــي
والدُّرُّ المنثور، وفي الحديو النبوع وعلوما: كتاب الجام  ال غير، وفي الفقا: 

: كتـاب الُمْزهـر فـي اللغـة، اللغـةا شباا والنظائر فـي فقـا اإلمـام الشـافعي، وفـي 
كتـاب حسـن ا : التـاريخ والتـراجم والطبقـوفي النحـو: كتـاب همـ  الهوامـ ، وفـي 

 المحاضرة في أخبار م ر والقاهرة، وتاريخ الخلفان 

العقيــان وطبقــا  المفســرين وبغيــة وفــي التــراجم والطبقــا  والــرحَل : نظــم 
ومباحثـــا: ديـــوان شـــعرا ومقاماتـــا والمســـتطرف مـــن  االوعـــاة  وفـــي ا دب وتاريخـــ

ـــــــــــم المنطـــــــــــق والحيـــــــــــاةأخبـــــــــــار الجـــــــــــوارع ـــــــــــا كتـــــــــــب فـــــــــــي الت ـــــــــــوف وعل   ، ول

                                                           

  82نظم العقبان في أعيان ا عيان للسيوطي ص( 1)
 مجموعة جاري   25مخطوطة في مكتبة جامعة برنستون، أمريكا، رقم ( 5)
  13لقط المرجان في أحكام الجان للسيوطي ص( 0)
  513ص 1حسن المحاضرة ن( 1)
 أ، مجموعة اندبيرن 16فهرس  أسمان الكتب التي أل فها السيوطي، مخطوطة في جامعة ييل رقم ( 2)
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وهو في هاا العلوم عالم موسوعي، يخالا الباحو متخ  ـاك فـي كـّل  الجنسية 
فـــرو  المعرفـــة، تتـــرواح مؤلفاتـــا مـــا بـــين الرســـائل المـــوجزة الق ـــيرة، والمجلـــدا  

يــــاُّ فــــي )بــــدائ  الزهــــور( أن  كتــــب امة الكبيــــرة، وقــــد اكــــر تلميــــاا ابــــن الضــــخ
  (1)السيوطي بلغ  ستمائة كتاب

 وفاته:
فـاك علـو التـأليف، فقـد اعتكـف فـي منزلـا مت ـوفاك كان  حياة السـيوطي َوقْ 

نــون حتــو وافتــا منقطعــاك ليؤلــف حشــداك هــائَلك مــن المؤلفــا  فــي شــتو العلــوم والف
 م 1232هـ/811ا ولو سنة  ىجماد 18المنية في 

 وصف المخطوطتين اللتين عثرنا عليهما:
 رجعنا في تحقيق هاا الرسالة الو مخطوطتين فريدتين:

 6066، رقـــم جمـــو  فـــي دار الكتـــب الظاهريـــة بدمشـــقا ولـــو ضـــمن م  (1)
لة من نسخة بخط تلميا المؤلف محمد بـن علـي )مجمو  السيوطي( منقو 

الـــداودع، وعلـــو المجمـــو  تملُّـــك لعثمـــان العقيلـــي العمـــرع، وجـــان  فـــي 
ســـم، فـــي كـــل  ـــفحة ثَلثـــة  13 1142احـــدى عشـــر ورقـــة، مســـطرتها 

غير أن  الناسخ لم  ل عشر سطراك، وكتب  بخط نسخي جميل غير مشكو 
ـــد  يكـــن دقيقـــاك فـــي نقلـــا، اْا ســـقط منـــا حـــديو شـــريف، وســـطر مـــن الفوائ
اللغوية، وكلما  مفردة، زد علو الك ما وق  فيا من ت حيف وتحريف، 

 واتخانا هاا النسخة أ َلك ورمزنا لها برمز )ش( 

)حـديو( )خ و ـية( لـم  1216، رقـم والثانية في دار الكتب الم رية  (5)
وجـان  فـي  و غَلفها اسم الناسخ وا تاريخ النسـخ وا تمّلكـا  ياكر عل

ثماني ورقا  )س  عشرة  فحة( في ال فحة الواحدة نحو خمسة عشر 
                                                           

  811بدائ  الزهور، حوادو سنة  (1)
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ســم، وكتبــ  بخــط نســخي نفــيُّ غيــر مشــكول  9 11ســطراك مســطرتها 
وهــي نســخة مشــابهة لنســخة دار الكتــب الظاهريــة مــن حيــو الت ــحيفا  

  مــا َأَخل ــ  بــا نســخة الظاهريــة، ولــيُّ فيهــا ، غيــر أن هــا َأَتم ــ والتحريفــا 
ســقط أو بيــاَ أو حــاف  واتخــانا هــاا النســخة فرعــاك ورمزنــا لهــا برمـــز 

 )ق( 

 هذا الكتاب: منهجه:
يجاز ما ورد في الرماح في هاا الكتاب أْن ينقل الينا بإ استطا  السيوطي

 في أبواب أربعة:
 ا حاديو النبوية التي َاَكَر  الرماح  (1)

 الرماح ونعوتها )فوائد لغوية(  أسمان (5)

ُمَفاَخَرة الرُّمح والس يف: وهي قطعة نثرية جيدة اكرها الكتبي، وابن حجر  (0)
اللا بـن الظـاهر عبدوال فدع وحاجي خليفة، لمؤلفها علي بن محمد بن 

هـ(  وليُّ بين أيـدينا نـص هـاا المفـاخرة سـوى مـا جـان 616الس ْعدع ) 
 الرماح( في رسالة )الس ماح في أخبار 

ما قيل في الرُّمح من ا شعار: وهي مختارا  من أشعار لمتأخرين ليُّ  (1)
 لهم دواوين اائعة 

وفي هاا ا بواب ا ربعة استطا  السيوطي أن يخرن عن مناه  العلمـان 
السابقين لا الاين عنوا في مثل هاا الموض  باكر المادة المعجمية فحسب، فقد 

يو النبوية التي اكر  الرماح  والباب الثاني أح و في الباب ا ول كل ا حاد
نقــل فيـــا عــن أبـــي عبيـــد القاســم بـــن ســـَلم ف ــَلك فـــي أســـمان الرمــاح مـــن كتابـــا 
الغريب الم نف، وهاا الكتاب لم ينشر بعد  وقد وجـدنا مـادة ُأخـرى لـم تـرد فـي 

 لحقنا بها هاا الرسالة الم نف فجمعناها وأالغريب 
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ظيمة احتوائا علو النّص الكامـل لرسـالة أما الباب الثالو فهو وثيقة ع
مح والســـيف( وهـــاا المفـــاخرة  ْعدع فـــي )المفـــاخرة بـــين الـــرُّ علـــي بـــن محمـــد الس ـــ

 ضاع  فما ضا  من كتب التراو 
أما الباب الراب  فقد أورد مختاراٍ  من شعر الُمْحَدثين في  فة الرماح، 

 ن المتقدِّمين ن وا مويين والعباسييـل عامداك الشعران الجاهلييـوأغف
ويمكــن القــول ان  الســيوطي اســتطا  فــي هــاا الكتــاب المــوجز أْن يضــ  
مـاح  وهـي الحـديو الشـريف، والمعـاجم،  يديا علو الم ادر ا ساسـية فـي  الرِّ
ـــر الفنـــي، والشـــعر  واســـتطا  أْن يجمـــ  مـــادة جديـــدة وا ســـيما فـــي بـــاب  والنث

ية فلم يستط  أْن يضيف شيئاك الحديو الشريف والنثر الفني أّما المادة المعجم
َعار َغث ـة،  ْشـ الو أبي عبيد، ومختاراتا الشعرية لم تكن موف قة احتوائهـا علـو َأ

 وإلهمالها الشعر العربي في مرحلة ا  الة التراثية 

 تحقيق الكتاب:
 سلكنا في تحقيق هاا الكتاب الخطوا  التالية:

ــا بتخــري  ا حاديــو الشــريفة: والتعريــف برجــ  (1) مــن   بـّـ للتثال الســند قمن
لـــو م ـــادر الســـيوطي التـــي اكرهـــا  ـــدق الروايـــة وتسلســـلها ورجعنـــا ا

ن ف ابـــن أبـــي عبـــدكااســـتيعاب ابـــن  يـــة  بـــي نعـــيم، والُمَ ـــ البر والِحْل
َبة   َشْي

ـــو لســـان العـــرب،   (5) ـــالَعْود ال ـــاظ الرمـــاح المـــاكورة ووثقناهـــا ب ضـــبطنا ألف
 ل فألحقناها في نهاية الرسالة ووجدنا ألفاظاك ُأخرى َأَخل  بها هاا الف 

وجدنا مشكَل  كبيرة في الرسالة النثرية )مفاخرة بين السيف والرمح(،    (0)
، ولـم نجـد المفـاخرة فـي كتـب ُأخـرى، لـالك فكَل المخ ّحف  طـوطتين ُمَ ـ

حاولنا قرانة نّ ها قرانة قويمة وت ويب ماجان فيها مـن سـهو وخطـأ، 
فنا بالرموز التي ُيومون اليها   الُمَؤلِّف وَعر 
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الــو م ــادرها، وشــرحنا ا لفــاظ  هــاعّرفنــا بأ ــحاب ا شــعار، َوَرَدْدنا  (1)
 ة منها، وأثبتنا ااختَلف في رواية الشعر ضالغام

 وبعد:

فهــــاا كتــــاب لطيــــف فــــي موضــــو  طريــــف، حاولنــــا جهــــدنا ضــــبط الــــنّص 
م وَخَطـــأ، لنقدمـــا الـــو وتقويمـــا و  ْهو وَوْهـــ اْ مـــن َســـ ـــ ت ـــحيح مـــا وقـــ  فيـــا الُنس 

باحثين في أقـرب  ـورة أرادهـا الُمَؤلِّـف، وقـد بـالنا فـي اخراجـا جهـداك ا يعلمـا ال
مـاح، وفهرسـاك اّا َمْن كاَبَد مشـق ة التحقيـق العلمـي، وألحقنـا بـا ُمْعَجمـاك   لفـاظ الرِّ

اّ  ْبَنا فمـــن اللـــا التوفيـــق، وا  ْعر  فـــإن َأَ ـــ ، با حاديـــو الشـــريفة، وا عـــَلم، والشِّـــ
 هدين فحسبنا ن يب المجت

 رموز النسخ المخطوطة:

 مخطوطة دار الكتب الم رية بالقاهرة )ق(   (1)

 مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق )ش(   (5)
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 السماح في أخبار الرِّماح
 نـاظ والُمْجَتهديـة الُحف  ـلخاتم

 جالل الدين أبي الفضل
 الرحمن بن العالمةعبد

 نـال الديـكم
 الس يوطي

 شافعيال
 رحمه
 الله

 آمين
 
 
 
 
 
 
 

غَلف مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ُد للــا، وســ اِدا الــاين ـالَحْمــ َطَفو، هــاا جـُـ َلم  علــو ِعَبــ مــاح، ـاْ ــ ْزن  مــن الرِّ
ــــار  فيــــا َب ْخ ُا بـــــ الس َماح فــــي َأ ُت ْي م  َحاح، َســــ ان  وِ ــــ ــــار  ِحَســــ َب ْخ َلح، وَأ ــــُد ِمــــ َواِئ َف
 َماح  الرِّ 

 
 ))الَفْ ل اَ ول((

  ِاْكُر اَ َحاديو وااثار الَواِرَدِة في الك 

َحد ثنا  ،(5)مـم بن القاسـ: َحد ثنا هاش(1)الُمَ ن فة في ـأبي َشْيبَ قال ابن 

                                                           

َبة، ( 1) ْي هو أبو بكر عبداللا بن محمد بن ابراهيم بـن عثمـان الَعْبسـي الُكـوفي المعـروف بـابن أبـي َشـ
بداللـــا بـــن المبـــارك، ووكيـــ  بـــن الجـــراح م، وعـــاش فـــي بغـــداد، روى عـــن ع662هــــ/128ولـــد ســـنة 

د و عنــا البخــارع ومســلم وأبــو داود وابــن ماجــ ثاك اا  اوغيرهمــا، وَحــ د  َحــ وغيــرهم، وكــان فــي عمــرا ُم
ُد 918هـــ/502شــهرة واســعة، وتــوفي ســنة  د(  ُطبــ  منــا كتــاب الــر  َن ن ف )المْســ م، لــا كتــاب الُمَ ــ

  الطريفـة فـي التحـدو عـن ردود ابـن أبـي هــ، والنكـ1000علو أبي حنيفة من الم نف  دلهـي، 
َبة علــو أبــي حنيفــة، لمحمــد زاهــد الكــوثرع، القــاهرة  ْي ن ف ُطبــ  المجلــدان 1062َشــ هـــ، ومــن الُمَ ــ

في خمسة عشر جزناك، وطبعتـا الـدار السـلفية  عهـ، ثم حققا مختار الندو 1051في ملبتان  5، 1
، وابـن النـديم: الفهرسـ  599ص 6  جــم، انظر ترجمتا عند: ابن سـعد: الطبقـا1890في الهند 

، وفــــؤاد ســــزكين: تــــاريخ التــــراو العربــــي، 61-66ص 13، والبغــــدادع: تــــاريخ بغــــداد جـــــ558ص
  532ص 1جـ 1، م 1890ترجمة: محمود فهمي حجازع، طبعة جامعة اإلمام 

ر البغــــدادع، روى عــــن عبــــدالرحمن بــــن َثوْ ( 5)  بــــانهاشــــم بــــن القاســــم بــــن مقســــم الل يثــــي، أبــــو الن ْضــــ
هــ(: 925حجـر العسـقَلني، أحمـد بـن علـي )  ابـن هـ  انظـر 536وا شجعي والّلْيو، ما  سنة 

 11هــــ، ن1052آبـــاد، الـــدكن، الهنـــد  ركتـــاب تهـــايب التهـــايب، مطبعـــة المعـــارف النظاميـــة حيـــد
  19ص
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، (0)لُجَرشيّ ا ، عن أبي ُمِنيب(5)َحس ان بن َعِطي ة ، َحد ثنا(1)الرحمن بن ثاب عبد
بن عمر، رضي اللا عنهما، قال: قال َرُسول اللا  اللاعبدَحد ثني عن 

اللا :  ان  (1)
َغاَر علو َمْن َخالَف َأْمِرع، وَمْن  ل َة وال   َجَعَل ِرْزقي َتْحَ  ِظلِّ ُرْمحي، وَجَعل الاِّ

  َتَشب َا ِبَقْوٍم َفْهَو ِمْنُهم 
ثنا عيسو بن ُيونُّ عن ا ْوَزاعيابن أبي َشْيَبة:  (2)وقال ، عن سعيد َحد 

 :بن جبلة عن َطاُوُّ، قال َرُسول اللا 
ي  ْمِشـــ ـــا َي ّل  ان  الل َ  ِظـــ ْحـــ ل ِرْزقـــي َت اَعة وَجَعـــ ـــ ـــَدع الس  َن َي ْي ـــ ْيِف َب ـــ بالس 

ب   َشـــ ْن َت َفِني، وَمـــ اَل ْن َخـــ َغاَر علـــو َمـــ َل الَمَال ـــَة وال  ـــ ي، وَجَعـــ ـــَو ا ُرْمِحـــ ُه ـــْوٍم َف َق ِب
ُهْم   ْن  َم

                                                           

َل ِرْزقي تحـ  ظـل رمحـي  َو َـ ( 1) ْوَبان، قال ابن حجر: لا حديو  ُجِع ا لَ عبدالرحمن بن ثاب  بن َث
أبو داود من طريق عبدالرحمن بن ثاب  بن ثوبان عن حسـان بـن عطيـة عـن أبـي منيـب الجرشـي 

  121ص 6هـ  انظر: تهايب التهايب ن062عن ابن عمر، توفي عبدالرحمن سنة 
ق: هشام بن عطية، والت ويب: حسان بن عطية المحاربي، روى عن أبي ُمنيب الُجَرشي، وابن ( 5)

لولي وغيرهم، توفي سنة بي َكْبشَ أالمنكدر، و    521ص 5هـ، انظر تهايب التهايب ن152ة الس 
هو أبو منيب الجرشي، عبيد اللا بن عبداللا بن عبداللـا العتكـي المـروزع، انظـر: الـدوابي، أبـو ( 0)

هــ(: كتـاب الكنـو وا سـمان، دار الكتـب العلميـة، بيـرو  013بشر، محمد بن أحمد بن حمـاد ) 
  121ص 6هايب التهايب ن، وت103ص 5)د  ( ن

هـ(:  حيح البخـارع، مطبـة المجلــُّ 526البخـارع، أبو عبداللا محمد بن اسماعيل الجعفـي ) ( 1)
  135، الجـزن الخامـُّ، ص1861ا علو للشـؤون اإلسَلمية، م ر، 

ي، وجعـل الاِّ ولفظا: عن ابن ُعمر عن النبي   ِحـ ل ُرْم ِل ِرْزقـي تحـ  ِظـ ِعـ غار ل ـة وال  ـ ، قال: ُج
ْمِرع  وهو أيضاك عند النويرع، شـهاب الـدين أحمـد بـن عبـدالوهاب )  هــ(: 605علو َمْن َخاَلَف َأ

  511ص 6، جـ1805نهاية ا َرب، دار الكتب الم رية، 
  055ص 1والتان الجام  لأل ول في أحاديو الرسول، جـ 
 هاا القول الو نهاية الحديو: سقط من نسخة )ق( ( 2)
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َنا َوِكي وقال ابن أبي َشْيَبة: َحد   َيان ،(1)َث ثنا ُسْف ، (0)عن أبي اسحق (5)َحد 
ْعَبة  :(2)عن علـّي رضـي اللـا عنـا، قـال، (1)عن أبي الخليل كـان الُمِغيـرة بـن ُشـ

ِبّي   َحَمَل َمَعُا ُرْمحاك  ااا َغَزا م  الَن
ْيم، سمع  َأَنُّ  ثنا ُمْ َعب بن ُسَل َثنا وكي ، َحد  وقال ابن أبي َشْيَبة، َحد 

َبا ُموسو َأَراَد أن َيْسَتعْ با ، فقال َأَبوف (6)ِمل الَبَران بن مالكن مالك، يقول: ان  َأ
لا الَبَران بن مالك: َأْعِطني َسْيِفي وُتْرِسي وُرْمِحي وَقْوِسي وَاْرِني الو الِجَهاد 

 في سبيل اللا 

                                                           

َؤاســي، ولــد بالكوفــة ســنة هــو أبــو ســفيا( 1) ، كــان أحــد 616هـــ، 158ن وكيــ  بــن الجــراح بــن ملــيح الر 
ِة ورعـا، وألـف ا ئمة ا َ  د  ِشـ ْعَلم في الحديو، أراد الرشيد أْن يولي وكيعاك قضان الكوفة، فامتن  ِل

ن ف  الـاع اقتـب915ُّهــ/ 186ُكتباك كثيرة فـي علـوم الحـديو، وتـوفي سـنة   م، وأشـهر كتبـا  الُمَ ـ
، انظـــر 001ص 1، وابــن حجــر فــي اإل ــابة جـــ039ص 1منــا أحمــد بــن حنبــل فــي مســندا، جـــ

، والبغــدادع: تــاريخ 556، وابــن النــديم: الفهرســ  ص081ص 6ترجمتــا: ابــن ســعد: الطبقــا  جـــ
  168ص 1، وفؤاد سزكين: تاريخ التراو العربي جـ215-182ص 10بغداد جـ

م، ونشــأ 652هـــ/ 136، ولــد بالكوفــة ســنة يمــد الهَللــلعلــا ســفيان بــن عيينــة بــن ميمــون، أبــو مح( 5)
 م 911هـ/ 186في مكة، وتوفي بها سنة 

م وكـــان أحـــد المحـــدثين 656هــــ/ 139أبـــو اســـحق، ابـــراهيم بـــن ســـعد الزهـــرع المـــدني، ولـــد ســـنة ( 0)
المشــهورين فــي المدينــة المنــورة، ســم  أبــاا والزهــرع وغيرهمــا، ثــم تــولو قضــان بغــداد وتــوفي ســنة 

 م 689هـ/ 195
، 96-91ص 6، البغـــدادع: تــــاريخ بغـــداد جـــــ055ص 6انظـــر ترجمتــــا: ابـــن ســــعد: الطبقـــا  جـــــ 

  19-16ص 1والاهبي: ميزان ااعتدال جـ
  162ص 1وا سمان جـ وأبو الخليل، اسما عبدالسَلم، روى عنا زيد بن حباب، انظر: الكن( 1)
ثنا محمـد   وفيا ز 5938، ورقما 008ص 5، جـاالحديو في سنن ابن ماج( 2) بـن ايادة، وسندا: َحد 

ســحق عــن أبــي الخليــل عــن علــي بــن أبــي انبأنــا وكيــ  عــن ســفيان بــن أبــي اســماعيل بــن ســمرة، َأ
، حمـل معـا رمحـاك، فـإاا َرَجـ  َطـَرح ُرْمحـا  اا غزا م  النبـياطالب قال: كان المغيرة بن شعبة 

،  ْاُكرن  الك لرسـول اللـا َل لا، فقال لا عليُّ ْحَم َ  لـم  حتو ُي ْلـ َع ْل، فإن ـَك اْن َف َعـ ْف ، فقـال:  ا َت ْ  َضال ةك   ْرَف  َت
ر الَخْزرجـي ) ( 6) َران بـن مالـك بـن الَنْضـ َتـَل مائـة مـن المشـركين مبـارزة، وهـو 53الَب    هــ(، قيـل انـا َق

سول َسَم علو اللا  َبر ا، وكان البران علو ميمنة  :الاع قال فيا الر  ْق شعرع يوم أبي موسو ا  اْن َأ
ْشِهد علو بابها الشرقّي، وقبرا بها، وهو أخو أنُّ بن مالك  انظر ترجمتا وأخبارا  ْسَتر، اسُت فتح ُت

هـ(: كتاب حلية ا وليان، دار الفكر، بيرو  103عند أبي نعيم، أحمد بن عبداللا ا  فهاني )  
َوة، حققا محمود هـ(: كتاب  فوة ال   286، وابن الجوزع، جمال الدين ) 023ص 1)د  ( جـ ْف

  651ص 1م، جـ1892فاخورع، دار المعرفة، بيرو  
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يم د (1)وقال َأبو َنِعـ د ثنا َأَحَمـ َحـ
د ثنا (5) ارعاللـا بـن  ـالح العبد، َحـ عـن  (0)ُبَخـ

َلمة بـن عِلـيّ (1)بقي ةمحمد بن نا ح عن   (6)، عـن عثمـان بـن عطـان(2)، عـن َمْسـ
عــن أبيــا، عــن أبــي ُهريــرة، قــال رســول اللــا 

نْ : (6) ِبْيِل ا َمــ ْعَتَقــَل ُرْمحــاك فــي َســ
 ِمن الاُُّنوب َيْوَم الِقَياَمة  -َوَجل   َعز   –اللا، َعَقَلُا اللا 

                                                           

ـــــا ا َ ( 1) ـــــن عبدالل ـــــة ا َ 103 ـــــفهاني ) هـــــو أبـــــو نعـــــيم، أحمـــــد ب ـــــا  هــــــ( وكتابـــــا حلي وليـــــان وطبق
  فيان، وهو مطبو  في دار الفكر، بيرو  )د ن( ا َ 

بـن ابـن دينـار، أو محمـد  ش: أبو أحمد  وأحمد: هو أحمد بن حنبل، أما أبـو أحمـد، لعلـا  ـبيح( 5)
 1الكنـــــو وا ســـــمان جــــــ ،عبداللـــــا بـــــن الزبيـــــر  نهمـــــا المشـــــهوران بهـــــاا الكنيـــــة، انظـــــر: الـــــدوابي

  115ص
 2هـــ(  انظــر ترجمتــا فــي تهــايب التهــايب، جـــ511هــو عبداللــا بــن  ــالح بــن مســلم العجلــي ) ( 0)

  561ص
ي ة بن الوليد بن  ائد بن كعب بن جرير الكَلعي( 1) ِق ، أبـو محمـد، روى عنـا خلـق كثيـر، ولـد هو َب

قَلني، أحمــــد بــــن علــــي ســــهـــــ  انظــــر ترجمتــــا عنــــد ابــــن حجــــر الع186هـــــ ومــــا  ســــنة 112ســــنة 
 1هــ جــ1052هـ(: تهايب التهايب، مطبعة المعارف النظاميـة، حيـدر آبـاد الـدكن، الهنـد 925) 
  160ص

ني، أبـــو ســـعيد الدمشـــقي، روى عنـــا ( 2) َشـــ ش، وعبيـــد اللـــا بـــن مســـلمة بـــن علـــي بـــن خلـــف الُخ َمـــ ا ْع
هـــ  ابــن حجــر: تهــايب التهــايب، 183عمــر، وبقيــة بــن الوليــد وخلــق كثيــر، وتــوفي بم ــر ســنة 

  116ص 13جـ
هـــــ، متــــروك 122هـــــ، وتــــوفي ســــنة 99عثمــــان بــــن عطــــان بــــن أبــــي مســــلم الخراســــاني، ولــــد ســــنة ( 6)

ْحَت ُّ با  ابن حجر: تهايب التهايب، جـ   109ص 6الحديو، ا ُي
حــديو اكــرا الســيوطي فــي كتــاب: جــام  ا حاديــو للجــام  ال ــغير، جمعــا وحققــا: عبــاُّ ال( 6)

  139ص 63أحمد  قر، وأحمد عبدالجواد، مطبعة محمد هاشم الكتبي بدمشق )د  ( 
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بــَ ـاوقــ نـــةل ابــن أبــي َشْي َث م بــن ـ، عــن حكيــ(1)شـ، حــدثنا ا ْعمـــ ا وكيـــ، َحد 
: َيِجيُن ُفَقران الُمَهاِجرين َيْوَم (1)قال (0)عن ُعبيد بن عمير عن ُمَجاهد (5)ُجَبْير

ُبون الِقَيامة، َتْقُطرُ  ْم َحت ـو ُتَحاَسـ ُت ْن ُهْم َكَما َأ َقاُل َل ، (2)ِرَماُحُهْم وُسُيوُفُهْم دَماك، فُي
ُبوَنا عليــا، َفَيُقوُلـونَ  ْيئاك ُتَحاِســ ُد اا  : َهــْل َأْعَطْيُتُموَنــا َشـ ْوَجــ ْنَظــُر فـي الــك فــَل ُي ُي  َف

ْبَل الَخْلِق بَخْمِسِماِئِة عام َيْدُخُلون الَجن َة َق ْيَها، َف ْكَواُرهم التي هاَجُروا َعَل   (6)َأ

                                                           

ْقــرىن الــراوع ســليمان بــن مهــران، انظــر ترجمتــا ومروياتــا عــن أبــي نعــيم فــي ا َ ( 1) عمــش، اإلمــام الُم
 وما بعدها  16ص 2وليان، جـحلية ا َ 

ـفــــي الحليــــة: حكــــيم بــــن حــــزام، وفــــي الحاشــــية: ا ( 5)  0 ــــَلن المخطوطــــان )حكــــيم بــــن جبيــــر( جــــ
  565ص

 ، وما بعدها 566ص 0عبيد بن عمير الكناني الليثي، انظر ترجمتا في الحلية جـ( 0)
د بـن اسـحق وليـان وسـندا: حـدثنا ابـراهيم بـن عبداللـا ثنـا محمـالحديو اكرا أبو نعـيم فـي حليـة ا َ ( 1)

قفــي ثنــا قتيبــة بــن ســعيد ثنــا جريــر ثنــا ا عمــش ثنــا حكــيم بــن حــزام ثنــا مجاهــد، ثنــا عبيــد بــن  الّث
  565ص 0وليان جـلخ  انظر: حلية ا َ ا عمير قال:            

 في الحلية: انتظروا تحاسبوا ( 2)
ُهم، ( 6) َد ْوَفـو َوْعـ ْن َأ قُّ َمـ َحـ َلم، قـال: فيـدخلون افي الحلية: فيقول اللا تعـالو: أنـا َأ َسـ َة ِب ُخلـوا الَجن ـ ْد

  قبل الناُّ بخمسمائة عام
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د ثنا َعف ـاناوقال  َلَمة، (1)بن أبي َشْيَبة، َحـ اد بـن َسـ ن اسـحق بـن ، عـ(5)َحم ـ
 (1)هوزان  يوم حنين  ، عن أنُّ بن مالك، قال: جان (0)اللا بن أبي َطْلَحةعبد

َيان والنِّسان والَغَنم واإِلِبـل، فَ  ْب ُفوفاك يكثـرون علـو رسـول اللـا اَجَعُلوهـَ بال ِّ  -ُ ـ
ــْوا َول ــو الُمْسلمــ - ــلو اللــا عليــا وســلم َق ا الَت َلم ــ ، (2)ا قــال اللــا تعــالوـون، كمـــَف

اَد اللا: أنا  م:ـوسلرسول اللا  لو اللا عليا  فقال اللا ورسوُلُا، ثم  عبدُ يا ِعَب
ْم  دُ بْ عَ قال: يا َمْعَشر الُمهاجرين أنا  اللا ورسوُلُا، قال: َفَهَزَم اللا الُمْشِركين وَل

ْم َنْطَعْن ِبُرْمح   َنْضِرْب ِبَسْيٍف وَل

                                                           

ف ار، أبـــو عثمــان الب ــرع، روى عــن كثيــرين، منهـــم حمــاد ( 1) هــو عفـــان بــن مســلم بــن عبداللــا ال  ــ
هـــ، ومـــا  ســـنة 101بــن ســلمة، وروى عنــا البخــارع، وَوث قــا علمــان الجـــرح والتعــديل، ولـــد ســنة ا

 وما بعدها  503ص 6حجر: تهايـب التهايـب نهـ  انظـر: ابن 533
َمة بن دينار الب رع، من الرواة المشـهورين، تـوفي نحـو  (5) اد بن َسَل  6هــ، انظـر الحليـة ن166َحم 

  11ص 0، وتهايب التهايب ن52ص
هــ( كـان ثقـة كثيـر 01ن ـارع، المـدني ) هو اسحق بن عبداللا بن أبي طلحة، زيد بن سـهل ا َ ( 0)

  513ص 1جمتا في تهايب التهديب نالحديو  تر 
، وأحمـد عطيـة اللـا: يـوم 61-65م( ص1863)بيـرو   5انظر وقعة حنيـن في تـاريخ اليعقـوبي ( 1)

  وفنســنك: مفتــاح كنــوز الســنة، ترجمــة فــؤاد عبــدالباقي، 160ص 5ســَلمي نحنــين، القــاموُّ اإل
ــــدرك   انظـــر هـــاا الخبـــر فـــي كتـــاب الحـــاكم النيسابـــ162-161م، ص1801القـــاهرة  ـورع: المست

  91-90ص 5علو ال حيحيـن، دار الكتاب العربي، بيـرو ، ن
ْغِن َعنْ ( 2) ْم َت َل ْم َف ُك َرُت ْث ْم َك ُك َت َب َج ْع ٍن اْا َأ ْي ْوَم ُحَن يَرِة، وَي ِث َواِطَن َك ْد نَ َرُكْم اللا في َم َق ْم قال تعالو: )َل ُك

ْ  ثُ  ما َرُحَب َُ ِب ْم ا ْر ُك ْي َل ْ  َع ئاك، وَضاَق ِرين َشْي ِب ْد ْم ُم ُت ِا  م  َول ْي ُا علو َرسـوِل َزَل اللا َسكينَت ّم أْن ُث
ِرْين(  ســورة  اِف َزاُن الَكــ ــَك َجــ ِل ــُروا، وَا َف َن َك َب ال ــاْي ا  ا، وَعــ َرْوَهــ ْم َت ــ ــوداك َل َزَل ُجُن ْنــ ْؤِمنيين، وَأ وعلــو الُمــ

  56-52التوبة، آية 
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ان م  يــ  الس ــ ِب بــو الر  َثنا (1)وقــال: َأ د  عــن أبــي راشــد  (5)اللــا بــن بشــردعب: َحــ
َلك رَ  - ـلو اللـا عليـا وسـلم –، عن علـّي قـال: َرَأى رسـوُل اللـا (0)الُحْبرانيّ   ُجـ

َهِاِا وَأْشباِهَها(1)بيدا َقْوُّ، فقال ْيُكْم ِب َنا، ان ُهما  (2):  َعَل ُكْم وِرماُح الَق َؤيُِّد اللا َل ُي
 ِبِهَما في ا ْرَ  

                                                           

ان، ب ـرع ( 1) م  بـن اانظـر الـدوابي، أبـو بشـر محمــد بـن أحمـد  هو أبـو الربيـ  أشـعو بـن سـعيد الس ـ
  161هـ(، الكنو وا سمان، دار الكتب العلمية، بيرو  )د   ( ص013حماد ) 

هَ ( 5) ان الرقِّي، مولو بني يربو ، قاضي الرقـة، روى عـن ا عمـش والزهـرع  عبداللا بن بشر بن الت ْي
  163ص 2انظر تهايب التهايب ن

لّ أبو راشد الُحْبراني( 0) ِق  1، انظر الدوابي: الكنـو وا سـمان ن، قيل اسما أخضر، وقيل النعمان، ُم
  166ص

( علــو هــاا النحــو: حــدثنا محمــد بــن 5913ورقمــا ) 808ص 5، ناالحــديو فــي ســنن ابــن ماجــ( 1)
اســماعيل بــن ســمرة، أنبأنــا عبيــد اللــا بــن موســو عــن أشــعو بــن ســعيد عــن عبداللــا بــن بشــر عــن 

قــوُّ  عربي ــة، فــرأى  - ــلو اللــا عليــا وســلم –كانــ  بيــد رســول اللــا  أبــي راشــد عــن علــي، قــال:
ا، فإنهــا يزيــد  َنـ باهها ورمــاح الَق ْشــ هــا  وعلــيكم بهـاا وَأ ِق ْل رجـَلك بيــدا قــوُّ فارسـية، فقــال:  مــا هـاا  َأ

َمكِّن لكم في البَلد    اللا بكم بهما في الدِّين، وُي
هـــــ(: كتــــاب 621أبــــي بكــــر الزرعــــي )  وهــــو عنــــد ابــــن القــــيم الجوزيــــة، أبــــو عبداللــــا محمــــد بــــن

  106وص 56وص 50الفروسية  مكتبة عاطف، القاهرة، )د  (، ص
 ش: وأشباهها ( 2)
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د   َبة: َحـ ْي د بـن الُحَبــابوقـال ابــن أبـي َشــ َلَمة (1)ثنا َزْيــ اد بـن َســ َدثنا َحم ــ ، َحـ
 لو اللا  –ول اللا ـن، قال: قال رسـعن الحس (5)عن علي بن زيد بن جدعان

َناَوُل الس حَـ -عليا وسلم َت ْيا، وَي َت َب َُ الِبحاَر الو ُرْك اُل َيُخو ِبُق اَب، ـ: الد ج  ْسـ وَي
ْمَُّ الــو َمْغِرِبهــا ــاِ الش ــ ِت َه َر فــي  ، وفــي َجْب وِّ ــْد ُ ــ ُرُن منــا الَحي ــاُ ، وَق ْخــ قَــْرن  َي

ْمحَ السَِّلُح ُكلُّا، حَجَسِدِا  ْيَف والرُّ   (0)والد َرقَ  ت و َاَكَر الس 

ثنا    ـوقال َأْحمَ  كان في بيتهـا  عن عائشة رضي اللا عنها أنا (1)د، َحد 
ِعيـــَْن بهــاا، فقـــ يــَل لهـــا: مــا َتْ َن ِق ح  َمْوضـــو  ، َف ــُل بــا الــُرْمــ تُـ ْق ، فــإن  (2)َوَز َ ال  َن

ْخَبَرنا أن  ابراهيم  - لو اللا عليا وسلم –الن بي   ِقـَي  -عليـا السـَلم –َأ ْل ا ُأ لّمـ
ْن فـي ا  ُكـ ْم َي َِ داب ـة  ااّ في الن ار، َل َر الـَوَز ، فإن هـا  ْر ُا الن ـار َغْيـ ْطَفـأ  َعْنـ َأ

ُفُخ عليا، فَأَمَر  لو اللا  ْن َهاكاَنْ  َت ِل ْت َق  (6) عليا وسلم ِب

                                                           

َبة وعلـي ( 1) ْي بـن ازيد بن الحباب بـن الريـان الكـوفي الخراسـاني، سـكن الكوفـة، روى عنـا ابنـا أبـي َشـ
 ما بعدها و  135ص 0هـ، انظـر: تهايب التهايب ن530المديني وغيرهم، توفي سنة 

هــو علــي بــن زيــد بــن عبداللــا بــن أبــي مليكــة زهيــر بــن عبداللــا بــن جــدعان التيمــي، أبــو الحســن ( 5)
ادان، تـــوفي ســـنة  هــــ أو 158الب ـــرع، أ ـــلا مـــن مكـــة، روى عنـــا أنـــُّ والحســـن الب ـــرع والحّمـــ

  051ص 6هـ  انظر تهايب التهايب ن101
ة، الواحــدة َدرَ ( 0) ْرب  مــن التَِّرَســ َرَق: َضــ ــة وهــي تُــْرُّ  مــن الــد  َف ْع ــة: الَج َرَق ا مــن الُجل ــود، والد  ت َخــ ــة، ُت َق

ْدراق وِدَراق  اللسان، مادة )درق(  ْ  َدَرق وَأ  ُجُلود، ليُّ فيها َخَشب وا َعَقب، والَجْم
  ل بياَ مقدار سطر واحد، وكالك في نسخة )ش(  في ا َ ( 1)
ــْرص  قــال ( 2) مُّ ُب بــة، وقيــل: هــي ُأ َوْي َرص، والجمــ  َوَز  وَأ اابــن ســيدالــَوَز : ُد ْبــ ة: ســامب َأ      ْوزا  الَوَزَغــ

ْزغــان  وفــي الحــديو ان ــا َأ ر بقتــل ا ْوزا   وفــي حــديو عائشــة وِوْزغــان وا   -رضــي اللــا عنهــا –َمــ
فُ  ْن ِدُِّ كانــ  ا ْوزا  َت ــ ْق ا احتــرق بيــ  الَم هــا أســتأمر  النبــي )خـُـ لّمــ ( ا  وفــي حــديو أم شــريك أّن

َمَرها بالك  اللسان مادة )وز (في قتل الِوْزغ   ان فَأ
(  وســندا: حــدثنا أبــو بكــر بــن أبــي 0501ورقمــا ) 1366ص 5، ناالحــديو فــي ســنن ابــن ماجــ( 6)

َبة، حــدثنا يـــونُّ بــن حـــازم عــن نـــاف  عــن ســائبة مـــواة الفاكــا بـــن المغيــرة: أن هـــا دخلــ  علـــو  ْي َشــ
اك موضـوعاك، فقالـ : يـا أ َحـ َنعين بهـاا  قالـعائشـة، َفـَرَأ  فـي بيتهـا ُرْم ْ ـ ـُل   م المـؤمنين، مـا َت ُت ْق َن

ي فــي النــار لــم  ِقــ ْل ا ُأ بــا هــاا ا ْوزا   فــإن  نبــي اللــا  ــلو اللــا عليــا وســلم، أخبرنــا أن  ابــراهيم لّمــ
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وقال الخطيب في رواية مالك، أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أنبأنا َدْعَل  
َبأنا، (1)بن أحمدا ْن بـن يوسـف بـن زيـاد، أنبأنـا الزبيـر بـن بكـار، حـدثنا  ونر ــ ـ ه َأ

ثنا مالـك بـن  (5)محمـد بـن الحسـن، وهـو المخزومـي د  اَلـة، َحـ َرف بـابن َزَب ْعـ ]و[ ُي
ِتَحْ   (0)بن عروة أنُّ عن هشام عن أبيا عن عائشة، أن ها قال :  ُكلُّ الِبَلد ُف

ِتَحِ  الَمديَنُة بالُقْرآن   ُت ْمح، واْف ْيِف أو الر   بالس 

ْخَبـرنا أبو  اللا بن الحسين الَمَحاِملي، قال: عبداللا أحمـد بن عبدوقال: َأ
اسماعيل الَمَحاملي  بن (1)اللا الحسينعبدَوَجْدُ  في كتاب َجدِّع القاضي أبي 

بير بن َبك ار، َحد ثني محمد بن الحسن الَمْخزومي، ومحمد  ثنا الزُّ ِبَخطِّ َيِدِا، َحد 

                                                                                                                                              

ُفُخ عليــا  فــأمر رســول اللــا تكــن فــي ا َر داب ــة  ااّ  ــَوَزَ ، فإنهــا كانــ  تَــْن ــَأ  النــار غيــر ال َف ْط  َأ
ِا  لو اللا عليا وسل ِل ْت َق  م َب

ـــ ، أبــو محمـــد السجســتاني البغـــدادع، ولـــد ســنة ( 1) َل ْع َلــ  بـــن أحمــد بـــن َد ْع م، ســـم  961هــــ/ 563َد
الحــديو بخراســان والــرع وبغــداد والب ــرة والكوفــة ومكـــة، وجــاور بمكــة وســكن بغــداد، وكــان ثقـــة 

  085-096ص 9م  انظر البغدادع: تاريخ بغداد ن865هـ/ 021ثبتاك، توفي في بغداد سنة 
الــة، جــدا أبــو الحســن، مخزومــي مــدني، روى عــن مـــالك وسليمـــان بـــن ( 5) محمـــد بــن الحســن بــن َزَب

الي، واللـا مـا هـو  َبـ بَلل وغيرهما، قال معاوية بن  الح، قال لي ابن معين محمد بـن الحسـن الز 
ينـُة بـا ِد َحـ  الَم َت د و عـن مالـك عـن هشـام عـن أبيـا عـن عائشـة مرفوعـاك:  ُف َقة، َحـ ِث ِتحـ  ِب ْرآن وُف لُق

ـا العلمان وات َهموا بالَوْض   تهايب التهايب، ن   116ص 8البَلد بالسيف   َضع َف
نـاك، َوِرعـاك، حافظـاك، ولـد سـنة ( 0) ِق ْت هــ 61هشام بن عروة بن الزبير بن العـوام ا سـدع، مـن الثقـا ، ُم

 وما بعدها  18ص 11هـ  انظر تهايب التهايب، ن116وما  سنة 
اِملي، ولـــد ســـنة هـــو أبـــ( 1) َحـــ بِّي الَم و عبداللـــا، الحســـين بـــن اســـماعيل بـــن محمـــد بـــن اســـماعيل الض ـــ

م، سم  الحديو في بغداد، وكان عالماك بالفقا، ولو القضـان سـتين عامـاك فـي الكوفـة 918هـ/502
م  انظر ترجمتا عنـد: ابـن النـديم: الفهرسـ ، 811هـ/003هـ، وتوفي سنة 053وفارُّ حتو سنة 

 1، وســــــــزكين: تــــــــاريخ التــــــــراو العربــــــــي ن50-18ص 9ادع: تــــــــاريخ بغــــــــداد ن، البغــــــــد500ص
   ق: عبداللا الحبر بن اسماعيل 026ص
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د (1)الحميـدعبدبن يحيو بن ا ْيـ نـُّ عـن أ، عـن مالـك بـن (5)[ بـن غسـان]بـن ُعَب
ْيِف  (0)هشـــام بـــن عـــروة ْ  بالس ـــ َحـــ ِت لُّ الـــِبَلِد ُف عـــن أبيـــا، عـــن عائشـــة قالـــ : ُكـــ

 ْمح، وُفِتَح  الَمدينُة بالُقْرآن والرُّ 

ْير عبــدوفــي ااســتيعاب ابــن  ْيد بــن الُحَضــ َســ قــال:  (1)الَبّر فــي ترجمــة  ُأ
اَن عـــامُر  ْرَبـــدَجــ ل وَأ ْيــ  - ـــلو اللــا عليـــا وســـلم –الـــو رســول اللـــا  (2)بـــن الطَُّف

ْن َيْجَعَل َلُهما َنِ يباك ِمْن َتْمِر الَمدينة، فَأَبو رسول اللا  لو اللا  – َيْسأانا َأ
ْرداك، وِرجـــااك  -عليـــا وســـلم ْيَلك ُجـــ َك َخـــ ْيـــ ل:  ْمألن هـــا َعَل ْيـــ  فقـــال عـــامر بـــن الطَُّف

ِنـي عـامر بـن الطُّفيـل، - لو اللا عليا وسلم –  فقـال النبيُّ ُمْرداك  : ال لُهــم  اْكِف
ُهما، ويقــول: ا ْقــَرُ  ُرُؤوَســ َل َي ْمح، وَجَعــ ْير الــرُّ َا ُأســيد بــن الُخَضــ َخــ يُّهــا فَأ ْخُرجــا َأ

  (6)الِهْجِرَسان

                                                           

هــو محمــد بــن يحيــو بــن علــي بــن عبدالحميــد بــن عبيــد بــن غســان بــن يســار الكنــاني، أبــو غســان ( 1)
ايب المــدني، ُو ــف بأنــا ثقــة، لــا علــم ونباهــة فــي الحــديو وا دب والتفســير  انظــر: تهــايب التهــ

  216ص 8ن
 ق: عبدالحميد أبو غسان ( 5)
 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ا سدع، سبق  اإلشارة اليا ( 0)
ْير بـــن عتيـــك بـــن رافـــ  بـــن امـــرىن القـــيُّ بـــن زيـــد بـــن عبـــد ا شـــل بـــن جشـــم بـــن ( 1) د بـــن ُحَضـــ ْي َســـ ــو ُأ َن ْك أبــا عيســو وأبــا الحــارو بــن الخــزرن بــن عمــرو بــن مالــك بــن ا وُّ ا ن ــارع ا شــهلي  ُي

ــِة مــن  َل َم عتيــك وأبــا الحضــير، وأبــا الح ــين وأبــا يحيــو  وكــان أســيد بــن حضــير أحــد العقــَلن، الَك
أهــل الــر أع، وآخــو رســول اللــا  ــلو اللــا عليــا وســلم بينــا وبــين زيــد بــن حارثــة، وكــان أســيد ابــن 

ْوتاك بـالقرآن، وحديثـا فـي اسـتما  المَلئكـة قرانتـا حـي ن نفـر  فرســا، حضـير مـن أحسـن النـاُّ َ ـ
 حديو  حيح 

 في ااستيعاب: زيد ( 2)
 ق: بياَ رسم  )سان( وقبلها بياَ ( 6)

* الخبـــر فــي ااســتيعاب: واكــر اســماعيل بــن اســحاق قــال: حــدثنا ن ــر بــن علــي قـــال: حــدثنا   
ا  معي، قال حدثنا أبو عطارد، ومـا  قبـل ابـن عـون، قـال: جـان عـامر بـن الطفيـل، وزيـد الـو 

ـَل لهمـــا ن ــيباك مــن تمــر المدينــة، رســول اللــا  َعــ ْج ْن َي َأاا َأ َســ ْجِرســـان، فقـــال  ــلو اللــا عليــا وســلم وآلــا وســلم، َف يُّهـــا الِه َل يقـــر  ُرُؤوســهما، ويقــــول: اْخُرجــــا َأ َعــ َج ْمح، َف ْير الـــرُّ د بــن ُحَضـــ ْي َســـ ائـــب  قــالفأخــا ُأ َت ْير الَك ْير، قــال ُحَضــ د بــن ُحَضــ ْي َســ نعــم، قــال: كــان أبــوك  عــامر مــن أنــ   قــال: أنــا ُأ
خيــــراك منــــك  قــــال: بــــل أنــــا خيــــر منــــك ومــــن أبــــي، مــــا  أبــــي وهــــو كــــافر  فقلــــ  لأل ــــمعي: مــــا 

  81ص 1الِهْجِرُّ  قال: الث ْعَلب  انظر ااستيعاب ن



 

 - 511-  

 )الفصل الثاني(
 "فوائد لغوية"

َمـــــــاحي: ِمـــــــْ ـــــــَمعِ ، قـــــــال ا َ (1)بـــــــي ُعَبْيـــــــدوفـــــــي الغريـــــــب الُمَ ـــــــن ف  َ   ن الرِّ

                                                           

م الَهَروع، أخـا عـن ا  ـمعي وأبـي عبيـدة وأبـي زيـد وعـن ابـن ا عرابـي ( 1) أبو عبيد القاسم بن َسَل 
، وابــن 566هـــ  انظــر ترجمتــا فــي بغيــة الوعــاة للســيوطي، ص550كــة ســنة والكســائي، تــوفي بم

  019-012ص 9حجر: تهايب التهايب ن
وأشهر كتبا غريب الحـديو وغريـب الم ـنف، ويقـال انـا قضـو فـي تـأليف الكتـاب الثـاني أربعـين  

ســـنة، وهـــو يشـــتمل علـــو ألـــف بـــاب، ومـــائتين وألـــف شـــاهد، وهـــو أول معجـــم عربـــي مرتـــب علـــو 
ا  مثــل كتــاب المخ ـص ابــن ســيدا  انظـر و ــفا ومخطوطاتــا فـي بروكلمــان: تــاريخ الموضـوع

، وقـــام الـــدكتور رمضـــان عبـــدالتواب بتحقيقـــا ولـــم ينشـــر بعـــد، 126-126ص 5ا دب العربـــي ن
والــــنص المــــاكور جــــان فــــي كتــــاب الســــَلح  بــــي عبيــــد القاســــم بــــن ســــَلم، حققــــا الــــدكتور حــــاتم 

م، وهو الباب الثاني مـن الكتـاب واسـما بـاب 1892يرو  الضامن، ونشرتا مؤسسة الرسالة في ب
و     وينقـــل عـــن أبـــي عبيـــدة وأبـــي  َمـــ مـــاح اَ ْظ ن ة، وأّولـــا، قـــال ا  ـــمعي: مـــن الرِّ الرمـــاح وا ِســـ
مُّ مـن الرمـاح، قـال: هـي التـي  َداِعُّ: الُ ـ عمرو واَ  معي واليزيدع الـو قولـا: وقـال غيـرا: الُمـ

ْدَعُُّ بها   ُي
 وما بعدها  18هـ( كتاب السَلح: ص551هـ أو 550د القاسم بن سَلم ) انظر: أبو عبي 
وكتــاب الســَلح أحــد أبــواب  الغريــب الم ــنف  الضــخم  قــال ابــن منظــور: الــوادق الحديــد، وحكــاا  

ن ما هو َسْيف  واِدق    أبو عبيد في باب الرمح وهو َغَلط، وا 
 اللسان، مادة )ودق(  
َلح هــو ف ـل مــن كتابـا الكبيـر المرســوم بــ الغريب الم ــنف  وقـال حـاتم الضــامن: ان كتـاب السـ 

  15الاع ما زال مخطوطاك، والاع مكو في تأليفا أربعين سنة  انظـر مقدمـة كتـاب السـَلح، ص
وقــد حقــق الــدكتور رمضــان عبــدالتواب أن  كتــاب  مــا خالفــ  العامــة فيــا لغــا  القبائــل  هــو ف ــل 

العامـــة والتطـــور اللغـــوع لرمضـــان عبـــدالتواب، آخـــر مـــن كتـــاب الغريـــب الم ـــنف، انظـــر: لحـــن 
  153ص

هـــ( فــي كتابــا 158وهــاا الفوائــد اللغويــة اكرهــا الثعــالبي، أبــو من ــور اســماعيل النيســابورع )  
  009و 521فقا اللغة وسر العربية، دار الكتب العلمية، بيرو  )د  ( ص
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  (1): وهــــو الش ــــديد ااضـــــِطراب(0)والَعــــر اُص  (5)ْســــَمُر، والَعــــر ا ُ وهــــو ا َ  (1)وْظَمــــا َ 
ـــان ـــِعيف، وكـــاا الــــر ا(2)والَخم  : (9)  الُجـــرح  أبوعبيــــدةـالواســـ: (6)  والِمْنَجـــل(6)شُّ : الض 

: واِحَدُتها (15) ـوالَوِشي (11)أبو َعْمرو  (13)لـرب  وكاا الَعاسِ ـ: الُمْضطَ (8)ْمُح الَعاِترالرُّ 
: ما َدَخَل فيا (11)أْعَلا  والّجب ة :(10)ْ َمعي: الَقاِرَية من السَِّنانواِحَدُتها َوِشْيَجة  ا َ 

                                                           

َمر  اَ  ـمعي: مـن الرمـاح ا ْظمـو غيـر( 1) ْسـ و: َأ ْظَمـ يـان  ُرْمح  َأ اة  َظْم َنـ َمر  وَق وز، وهـو ا ْسـ ُمـ ْه َم
ة الظ َمو )منقوص(  اللسان، مادة )ظما(  يَِّن  َب

 ش: العران ( 5)
ان  قـــال الجـــوهرع:   َن ر السِّـــ م  َســـ ن: ُم َعـــر  ح  ُم وكتـــاب الســـَلح: الَعـــر ا  )بالتـــان(، وفـــي اللســـان: ُرْمـــ

ْسَما ا بالِعَران، وهو الِم اُن َر ِسَن ن: ااا ُسمِّ  ر  اللسان، مادة )عرن( ُمَعر 
َمَر ( 0) لب أْســـ ْن ُكـــ يف، قـــال الشـــاعر:  ِمـــ َطَرَب، وكـــالك الس ـــ ـــز  اْضـــ ـــز ة ااا ُه َه ِن الَم ـــْد ر اص: َل ح  َعـــ ُرْمـــ

ُا  اللسان، مادة )عرص(  ق: العراَ )وهو ت حيف(  ُت َهز   َعر اٍص َم
ْعَرُص ( 1) ْعَرُ  وَعِرَص َي    في كتاب السَلح زيادة:  وقد َعِرَ  َي
انة  اللسان مادة )خمـن(  وفـي كتـاب ( 2) اة َخم  َن ان، وَق عيف، يقال ُرْمح  َخم  ان من الرماح: الض  الَخم 

ة   اَن  السَلح زيادة:  وقناة َخم 
ــْهم َأرِ ( 6) ــْهم الــر اِئش: او الــريش، ِرْشــُ  الس  : َخــو ار َضــِعيف، ُشــبِّا بــالّريِش لِخف ِتــا، والس  ْيُشــُا، رمــح َراٍش وراِئــش 

 وفَلن ا َيِرْيُش وا َيْبِرع: أع ا َيُضرُّ وا َيْنَف  
نان  ( 6) ل، وِســـ يِّنـــة الن ْجـــ َلن: واســـعة َب ْجـــ ة  َن ـــ َن ْع ق ا، وَط َ  َشـــ ْوَســـ ُا وَأ ـــ َن َع َلك: َط ْجـــ لُـــا َن ُج ْن مح َي ـــُا بـــالرُّ َل َج َن

َجل، واس  الُجْرح  اللسان، مادة )نجل(   ِمْن
َعم ر بن المثن و ( 9)  ( 11ومراتب النحويين ص 210هـ )المعارف ابن قتيبة 515 هو ُم
ْمح ( 8) ـْر ، والـرُّ َت لُّ َخطِّـيإ ااا ُهـز  َع ، وقال  ُكـ د  واْضَطَرب واْهَتز  َراناك:اْشَت ُر َعْتراك وَعَت ِت ْع مح َي َر الرُّ َعَت

اِتر: المضطرب، مثل الَعاِسل، وقد َعَتر وَعَسل وَعَرَ  وَعَرص  اللسان، م  ادة )عتر( الَع
َر وَعَسَل   وانظر اللسان، مادة )عسل( و عتر  ( 13)  في كتاب السَلح زيادة:  وقد َعَت
  66ص 6هـ، انظر معجم ا دبان ن532اسحق بن مرار الشيباني، لغوع كوفي   ( 11)
َجة، وقيـل: هـو مـ( 15) ْي اح، واحـدتها َوِشـ َمـ َماح، ومنا ُسمِّي عامـة الرِّ َنـا أ ل الَوِشي : َشَجر الرِّ ن الَق

ُا  ُب  أْ َل
ا  اللسـان، مـادة )قـرا(  ( 10) دُّ ُة السِّنان: أعـَلا وَحـ اِرَي ْشَبا، وقيل: َق مح والس ْيف وما َأ اِرَية: َحدُّ الرُّ الَق

 ق: م حفة الو الفارئة 
مح، والث عْ ( 11) نان، الـاع دخـل فيـا الـرُّ ، والُجب ة مـن السِّـ َلـب: الُجب ة: من أسمان الِدْر ، وجمعها ُجَبب 

مح: ما دخل من السنان فيا  اللسان مادة )جبب(  مح في السِّنان، وُجب ُة الرُّ  ما دخل من الرُّ
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ــنان، ــب الــرُّْمُح مــن السِّ ــلُ (1)والث ْعَل ــنان  والَعاِم ــة السِّ : (5): مــا َدَخــَل مــن الــرُّمح فــي ُجب 
ـــك ـــَفل مـــن ال ـــ (0)   والَجْلـــز َأْس ل:ـ  والِمْنَجـــ(2)َامـ، وكـــاا ال لْهـــ(1) ـان: القاِطــــمـــن السِّن

                                                           

 ش: سقطـ  الجملة: )ما دخل فيا الرمح من السنان والثعلب( انظر: اللسان، مادة  ثعلب  ( 1)
ل،( 5) نان، ويجمــ  علــو َعَواِمــ ُرُا دون السِّــ ْد تُــُا: َ ــ َل مح وَعاِم ل الــرُّ مح: مــا يلــي  َعاِمــ ل الــرُّ وقيــل َعاِمــ

َلــب  اللســـان،  نان وهــو دون الث ْع ــ ل الــرمح: مــا يلــي السِّ ْجمــ  علــو عوامــل، وقيــل َعاِمــ نان، وُي ــ السِّ
 مادة )عمل( 

ْلَوى علو كل موضـ  مـن ( 0) ْشُدود في َطَرف الس ْوط، والَجَلِئز: َعَقبا  ُت الجلز والِجَلز: الَعَقب الَم
َل ها ِجـــ ـــْوُّ، واحـــدُت ديرة فـــي الَق َت ْســـ قـــة الُم َل نان: الَح ـــز السِّـــ ْل نان: أْغَلظـــا، وَج ْلـــز السِّـــ َلزة، وَج ز وِجـــ

نان َجْلز   ُزُا: أعَلا، وقيل  ْغَلظ السِّ ْل  أسفلا، وقيل: َج
 اللسان، مادة )جلز(  

ل الَجلـْ ( 1) ْعَظمـا، وَأْ ـ ْوط وهـو ُم ْلـز الس ـ َا مـن َج ِخـ نان انمـا ُأ ُز مـن السِّـ ز الط ـيُّ السَلح زيادة  والَجْل
 وال ليُّ  

ـف قاطـــــ   اللســـــان ( 2) ْيــــ نان أو َس لُّ شــــين مــــن ِســــ َام: ُكــــ نان، والل ْهــــ َام : حــــادب، وكــــالك السِّــــ ْهــــ ســــيف َل
 )لهام(  ق: م حفة الو  اللهزم  بالزاع 
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ْرح  الي زيــــدعّ  ـُ  فيــــا الــــزُّن  (1)الواســـــ  الُجــــ ْلــــ ْمح، َجَع ُ  الــــرُّ ُ   (5): َأْزَجْجــــ ْجــــ وَزج 
محـر جُ ال ُتُا بالرُّمح  وَسن ْنُ  الرُّ ْن نان: (0)َل: َطَع ْسَنْنُ  السِّ نـان  وَأ ْبُ  فيا السِّ : َرك 

ــــفٍ  ِل ـــــُا بغيــــر َأ ُل ْث تُــــُا، ِم ْد ــــبُ (1)َحد  ْدق(2)، غيــــُرُا: الث ِل َثل م  وال  ــــ مح الُمــــ : الــــرُّ
(6) :

َبة[ ِرْي : (8): الَحِديد، والَمَداِعُّ(9)  والَوَداق(6)الُمْستَـوع  ]والواِدُق: الماضي الض 
                                                           

اليزيــدع، محمـــد بــن العبـــاُّ، أبــو عبداللـــا، اســـُتدعي الــو تعلـــيم ولــد المقتـــدر باللــا فلـــزمهم مـــدة، ( 1)
هـ ولا من الكتب: مخت ر نحو، كتاب الخيل، كتاب مناقـب بنـي العبـاُّ، كتـاب 013نة توفي س

  26-26أخبار اليزيديين، انظر ترجمتا في الفهرس ، ص
يتَــا، ( 5) ُب َعاِل َرك ــ نان ُي مح، والسِّــ َفل الــرُّ ُب فــي أْســ َرك ــ يــدة التــي ُت ِد ْهم، وهــو الَح مح والس ــ : ُزنُّ الــرُّ الــزُّنُّ

ْركـَـ  ة   والــزُّنُّ ُت َجــ ان وِزَج ة وِزَجــ ُن بــا  والجمــ  أْزجــان وأِزج ــ َعــ ْط نان ُي مح فــي ا ْرَ، والسِّــ ُز بــا الــرُّ
ُن  مــا الط ْعــ ُن بــا، اّن ــ َع ْط ، والــزُّنُّ لــيُّ ُي َزنب ـُا فهــو ُمــ َب فيــا الــزَُّن  وأْزَجْجتُـ ــ اا: َرك  ــ مح وَزج  َزن  الــرُّ وَأ

نان  اللسان، مادة )زج (   بالس 
م( 0) ناُن الـــرُّ ُ  الـــرمح: ِســ ْن َن ْســـ نان، وَأ َب فيـــا السِّـــ ن ن الـــرمح: َرك ـــ التها ومَلســـتها، وَســـ َق ح: حديدتـــا لَ ـــ

ـُا علـــو  تُـ ْد َد ْح نون: ااا َأ ْســـ ن اك فهــو َم نُُّا َســ ُســـ نان َأ ــ ُ  السِّ ْن َن ، وَســ نب َســـ ناناك، وهــو رمــح ُم جعلــُ  لــا ِســـ
ـُا  تُـ ْن َع مح: ااا َط ُ  فَلنــاك بــالرُّ ْن َن ّن )بغيــر ألــف(، وَســ َســ نان، الِم ُا بالسِّــ ــ َن َع ن اك: َط نُُّا َســ ُســ ن ا َي بــا، وَســ

ها اليا  اللسان، مادة )سنن(  ْسنيناك: ِوج   وَسن ن اليا الرمح َت
دتا  ( 1) ُ  السِّنان: َحد  ْن ْسَن ُا  وفي السَلح:  َأ ُت ُا وَسن ْن ُت  أع أْسَن
لِّ ( 2) َث َت : ُم ِلب  ِلب، يقال رمح َث ُو، وال واب َث  م  قال أبو العيال الهالي:في ا  ل الثِّْل

ُب  )م(  وُمط ِرد  من الَخطِّيِّ  ِل  ا عاٍر وا َث
  53اللسان، مادة )ثلب( وكالك السَلح ص 
 وأما الثُّْلو: فهو سهم من ثَلثة  اللسان، مادة )ثلو(  
ْدق: ( 6) نمـــا ال  ـــ ٍو، وا  َت ْســـ ْدق: ُم ْلب مـــن الرمـــاح وغيرهـــا، ورمـــح َ ـــ ْدق )بـــالفتح(: ال ُّـــ ـــ الجـــام  ال  

 لألو اف الَمْحمودة، والرمح يو ف بالطول واللين وال َلبة  اللسان، مادة ) دق( 
في )ق( و)ش(  الوادق: الحديد  وفي النص سقط َبـيِّن، وال ـواب:  والـواِدُق: الماضـي الضـريبة، والـَوَداق: ( 6)

 الحديد   وفي السَلح: )والَواِدُق: الحديد( 
  وأنشــد بيــ  أبــي قــيُّ  َ ــْدٍق ُحَســاٍم َواِدٍق َحــدُُّا   قــال ابــن سيـــدا: وحكــاا أبــو عبيــد فــي َوَدَق الس ْيـــُف: َحــد  ( 9)

نمــا هــو ســيف َواِدق   اللســان، مــادة )ودق(  وانظــر كتــاب الســَلح  بــي عبيــد  )بــاب الرمــاح( وهــو غلــط وا 
 وفيا بي  أبي قيُّ بن ا سل   53ص

ماح: الغليــظ الشـديد، وهـ( 8) ْدَعـُّ من الرِّ َداِعُّ: الِم ْدَعُّ والَمـ ُن، والِمـ ْطَعـ ـُُّ بـا أع ُي َعـ ْد ـو الـرمح ُي
ــــا   اللســــان، مــــادة  َن َع ُا َدْعســــاك: َط ُســــ َع ْد ا بــــالرمح َي َســــ َع مــــاح، حكــــاا أبــــو عبيــــد، َد مُّ مــــن الرِّ ال ُّــــ

 )دعُّ( 
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ماح   الُ مُّ من الرِّ

ْرص طّ (1)والُخــــــ قــــــال لهــــــا الَخــــــ : منســــــوب  الــــــو أَر ُي نان، والَخطِّــــــيُّ   (5): السِّــــــ
ْيِنيُّ  َد ماح (0)والرُّ َباُ  عندها الرِّ َنة، ُت ْي  : َمْنسوب الو امرأٍة ُيقال ]لها[ ُرَد

َبا ـُ : َن ر انأبـو َعْمرو: َ ـْدق: ُ ْلب  والَوِشْي مـاح  والُمـ   الرِّ
ـُا، (1) ُل ْث : ِم

ْمَهِري ةُ  ْمَهر[(2)والس ـ مح   (6)، وفـي القــاموُّ(6) : منسـوبة ] الــو َسـ : الــرُّ ْمَهرعُّ الس ـ
لب، وال ماح(9)َنةَمْنسوب الو َسْمَهر َزْون ُرَديْ ال ُّ ْيَن للرِّ قِِّف ، أو الو (8)، وكانا ُمَث

                                                           

نان، وقيــل: هــو ( 1) نان الــرمح، وقيــل هــو مــا عــَل الُجب ــة مــن الس ــ ْرُص، بســكون الــران وضــمها: ِســ الُخــ
ْرص: ن ـــف الســـنان الــر  ان أ ـــلها القضــبان، والِخـــ ِريص أيضــاك: الســـنان والِخْرَ ـــ مح نفســـا  والَخـــ

ْرص )بضـــم الخـــان وفتحهـــا  ن ة أيضـــاك، وأ ـــل الُخـــ ِســـ اِرص: اَ  َخـــ ا علـــو الـــو موضـــ  الُجب ـــة، والَم
 وكسرها(: الجريد من النخل  اللسان، مادة )خرص( 

  069ص 5و : معجم ا دبان نوياق 230انظر البكرع: معجم ما استعجم ص( 5)
م و ( 0) َســـ ْمَهرّع، وُت ، زعمـــوا أنـــا منســـوب الـــو امـــرأِة الس ـــ نـــيُّ ْي َد مح الرُّ ي ـــُة والـــرُّ ِن ْي َد اة الرُّ ـــ َن الجـــوهرع: الَق

ا بَخّط َهَجر، ومن كَلم بعضهم: َخطِّي ة  ُرْدن  اللسان، مادة )ردن(  َن مان الَق َقوِّ َنة، وكانا ُي ْي  ُرَد
ــلبة الل ْدَنــة، واحــدتها ُمر انـة، وقــال أبــو عبيــد: الُمــر ان: َنَبـا  الرمــاح، وُســمِّي الَقَنــا الُمــر ان الُمـر انُ ( 1) : الرِّمــاح ال ُّ

 ِلِلْيِنِا  اللسان، مادة )مرن( 
ــْمهرية( 2) ــِليب العــود، يقـــال: َوَتــر  َسْمَهـــرعب كالَسْمَهـــرّع مــن الرمــاح، والس  : الــرمح ال   ــْلبة الس ْمَهـــرعُّ : الَقَنـــاة ال ُّ

  منسـوبة الو َسْمَهـر رجل  كان يبيـ  الرِّماح بالَخـّط، وامرأتا ُرَدْيَنة  اللسان، مادة )سمهر(
 سقط  من ا  ل في )ق( و)ش( ( 6)
 انظر القاموُّ المحيط، مادة )سمهر( ( 6)
تــرد هنــا، وهــي قولــا:  هــاا الزيــادة لــم تَــِرد فــي كتــاب أبــي عبيــد )الســَلح( وجــان بعــدها زيــادة لــم( 9)

ّي     وأول  ِســ ياط     وأول مــن عمــل الِق ل السِّــ َمــ واليزنيــة منســوبة الــو اع يــزن      وأول مــن َع
 من عمل الرِّحال ِعَلف     وأول من َعَمل الحديد    

م بهـــا الشـــين ثَق ــــَف الـــرُّمح: َوَضَعــــا فـــي الثَِّقــــاف َفَعد لــــا، والثِّقــــاف: حــــديدة تكـــون مـــ  الَقــــّواُّ وا( 8) ـــاح ُيَقــــوِّ لر م 
ُحوبتها الِمْعــَوّن، وقيــل: هــي َخَشبـــة قوي ـــة قـــدر ارا  فــي طرفهــا َخـــْرق َيت ســ   للقــوُّ، وتــدخل فيــا علــو ُشــ

َلو حــة   هوبة علــو النــار ُم ولــة أو َمْضــ ُل ْم ُهونــة َم ْد ّي وا بالرمــاح اّا َم ِســ ل الــك بالِق َعــ ُف و ى، واُي َســ ُت َف
 ( اللسان، مادة )ثقف
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ة، نـــمــ: الرِّ (1)لـواَ سـَـ  َقْرَيــة بالَحَبَشــ ـــُا (5)اةُ ـاح  والَق ـْرص مثُل مـــح، وكــاا الُخــ  : الرُّ
ـَول ـِرص، والِمْغـــ ــــة (0)والُمْخـــ ـح الط ويـــل، وكـــاا الَغاَب ْمـــ ـــف الرُّ ِت : (2)  والن ْيـــَزك(1)لَك

مح الق ير   الرُّ

َتــلُّ  لُ (6)والِم مـــاح، والِمْزَجــ ب مــن الرِّ َتِ ــ ْن ْمح ال ــغير، (6): الَقــوعُّ الُم : الــرُّ
ن  ان وقيل: السِّ

ْرُص  مــــبالكســـ والِخـــ ن  ـف  وُرْمـــ ـح الل طيــــر: الرُّ اُنُا، (9)ح  ُمَعـــر  َن م ر  ِســـ : َمَســـ
اِرنُ  والَمــــ
مــــَا  : مــــا(8) ـــــ: الرم(13)ر اصـاح  والَعــــ ـَن مــــن الرِّ َُ  ح الل ــــْدُن ـ ْي  والن ِحــــ

 

                                                           

َلك تشـــبيهاك بطولـــا واســـتوائا، ( 1) َســـ ا َأ َنـــ م ي الَق ن مـــا ُســـ باناك مســـتوية، وا  ْضـــ ُرُن ُق ْخـــ َبـــا   َي ل: َن َســـ أ ـــل اَ 
مـــاح  ل: الرِّ نان، وقيـــل: ا َســـ ّكين أو ِســـ د مـــن ســـيف أو ِســـ دِّ ِرق  مـــن الحديـــد وُحـــ وا ســـل: كـــل مـــا ُأ

ا أَسل لما ُركِّب فيها من أطراف ا  َن  ِسن ة  اللسان، مادة )أسل( والن بل، وقيل للَق
، وقيــل كــل ع ــاك مســتوية فهــي قنــاة، وقيــل: كــل ع ــا  (5) ِنــيب نــاك وُق َنــوا  وَق مح، والجمــ  َق : الــرُّ اُة َنــ الَق

ة   مستوية أو معوجة فهي قناة، وقيل: القناة من الرماح: ما كان أْجَوف كالَقَ َب
ْغوَ ( 0) ، وقيـل في )ق( و)ش( )الغرل( وهو تحريف، وال ـواب  الِم ل  وهو ن ـل طويـل قليـل العـَر

، وقيل: سوط  ٍَ ُجل تح  ثيابا، وقيل: هي حديدة دقيقة لها َحدب ما ْشَتِمل با الر  هو شبا السيف، َي
 في جوفا سيف دقيق يشدا الفاتك علو وسطا ليغتال با الناُّ  اللسان، مادة )غول( 

ــة مــن الرمــاح: مــا طــال منهــا، وقيــل المضــطربة، وق( 1) اَب يــل الرمــاح ااا اجتمعــ   اللســان، مــادة الَغ
 )غيب( 

 ق: م حفة الو: اليزك ( 2)
  ، َعـر ب  ر مـن الـرمح، فارسـيب ُم ْقَ ـ ْزراق وقيـل: هـو َأ والن ْيَزك: الرمح ال غير، وقيـل: هـو نحـو الِمـ

، والُعكاز لا ُزنب وا ِسنان لا  اللسان، مادة )نزك(   والنيزك لا سنان وُزنب
 )متل(  اللسان، مادة( 6)
 اللسان، مادة )زجل( ( 6)
 الُمَعر ن: الاع ُسمِّر ِسنانا بالِعران وهو الِمْسمار  اللسان، مادة )عرن( ( 9)
 انظر اللسان، مادة )مرن( ( 8)
ْدن الَمَهز ة، ااا ُهز  اْضَطرب، وكالك سيف َعر اص  اللسان، مادة )عرص( ( 13)  رمح َعر اص: َل
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 َُ    الرمح الُمْنَتِ ُب (1)والَمْنُحو

 
 "الفصل الثالث"

 والس ْيف" َن الرُّْمحِ يْ "ُمَفاَخَرٌة بَ 
ْنَشَأ ال ينَكاِتُب َعََل َأ د بن القاضي  عليُّ بن الَقاِضي ن الدِّ ين ُمَحم  َفْتح الدِّ

ْين،  ــــــــــــدِّ ــــــــــــي ال ِي ــــــــــــن عبدُمْح ــــــــــــا ب ــــــــــــدالل ثْــــــــــــ ُ (5)الظ اِهرعب َع َك  ، قــــــــــــال: َب ــــــــــــ ْي  اَل
ن َك الَكِميُّ الاع ا ُيَجاِرْيكَ  ِتْي وفي ِاْهِني َأ َجاُ  الـاع  (0)ِرَساَل َأْظَهـَر ِنـدب، والشُّـ

ِتَلم ـــــــ َن ااْئ ُد  (2)لـــــــو َشـــــــك   (1)ُحْســـــــ ُ  الجـــــــار، واَ َســـــــ ـــــــ ْي ِن َطـــــــُل الَم د ، والَب ـــــــ  الضِّ
ار ُل ِوَجـــــــــــــــ ـــــــــــــــاع لَـــــــــــــــَك اَ َســـــــــــــــ ر  (6)ال ـــــــــــــــاع َكـــــــــــــــ ُل ال اِســـــــــــــــ ر (6)، والَب  لُخْمـــــــــــــــ

                                                           

ص والن ُشوص وهو تحريف، ولعل ال واب: الِمْشَقص وهـو السـهم العـريَ في )ق( و)ش( الن شي( 1)
د د   َحــ َرق ــق الُم ل الُم نان والن ْ ــ ْيُص والَمْنحــوص  السِّــ الن ــل، وهــو مــن الن ــال: الطويــل أو الن ِحــ

 اللسان، مادة )شقص( و)نحَ( 
ع الس ـْعدع، مـن كبـار البلغـان، كـان هو علي بن محمد بن عبداللا بن عبـدالظاهر بـن نشـوان الُجـَاامي الم ـر ( 5)

جــواداك وبيتــا مجمــ  ا دبــان، مدحــا شــعران ع ــرا كالّشــهاب محمــود وابــن نباتــة الم ــرع، وكتــب فــي الــدواوين 
هــ وتـرك نظمـاك حسـناك ونثـراك جمـيَلك، لـا رسـالة مراتـ  الغـزان فـي 616هـ وتوفي سـنة 666المن ورية، ولد سنة 

ســيف والــرمح، ولــا شــعر حســن، انظــر ترجمتــا فــي: ابــن حجــر العســقَلني، و ــف الغلمــان، والمفــاخرة بــين ال
 0هـــ( كتــاب الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، دار الجيــل، بيــرو  )د  ( ن925أحمــد بــن علــي )  

هـــ( فــوا  الوفيــا ، تحقيــق احســان عبــاُّ، دار  ــادر، 661  والكتبــي محمــد بــن شــاكر )  113-138ص
  وحــــاجي خليفــــة: كشــــف الظنــــون 160-161ص 5فدع: الــــوافي بالوفيــــا  ن  والّ ــــ091ص 5بيــــرو ، ن

  515ص 6  وكحالة: معجم المؤلفين ن1629ص
 ق: يحار بك ( 0)
 ش: اابتَلن ( 1)
 ق: يوشك ( 2)
 الوجار: ُجْحر الضب  واَ سد ( 6)
 ق: كم ( 6)
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ود  الُغُمـــ
ِدكَ  (1) ـــ َتْجِرْي ُرِب  ِب ـــَك َمْعِرفَـــة  فـــي الَحـــ ار  وَل َِ اْنِحَســـ ـــْي وا الِب ْن ُوُجـــ َعـــ
ُم ما  (0)والش َجاَعِة ]و[  (5)وَ ْماِتها َدْيَك ِعْل ْمِرَها الت ْفِضْيل، وَل ليك في َأ آاِتها  وا 

ْمح والس ْيف، ولم  ُجْمَلتها من َتْفِ يل، وها هي احتو  علو الُمَفاَضلة بين الرُّ ِل
 َتْدِر بعد الك َكْيف 

تَ  ْيَف قد َشَرَ  َي ِا، وا َيِقُف في َمْعرِ فإن  الس  ِا، َقو ى ِبَحدِّ دِّ ِا عنـد َحـ ْفِسـ َفـِة َن
َتَكس رُ  ْمُح َي ْفِسِا  (1)والرُّ ْثِن في َوْ ف َن اِنِا، ولم َي ِبِا، وَيْسَتِطْيُل بِلَساِن ِسَن ْي َناِب بَأ

ِوّع، وُتْنِ َف بين  َتْحُكَم بينهما بالَحّق الس  َفْضَل ِعَناِنِا، وقد َأْطَرْقُتُهَما ِحَماَك ِل
عيف والّقِوّع   الض 

ا  ْفَحِتيأم  َنا الاع ِلَ ـ ْيُف فإن ُا يقوُل: َأ دِّع الَعـَرار (2)الس  ، (6)الَعـَرر، ولَحـ
ِلــي علــو اَ عــدان النــار، ولــي ِلــي فــي ســبيل اللــا الَجن ــة، وفــي أْظََل ِظََل وتحــ  

ح  ْ  ُ  َفَســـ ْعـــ ا َطَل َمـــ ـــة، وَطاَل ار َخاِطَف اِئر ا اَ ْبَ ـــ ـــُروق التـــي هـــي للَبَ ـــ  (6)الُب
ر ُحُب الن ْ ـ ر ُسـ ِر اللـا مـن َبَ ــ ، (9)َواِكَفـة، ولـي الُجُفـون التــي مالهـا غيـر َنْ ـ

ضـ  وَكْم أَ  ا َتَعو  ْغَفْ  َفَمر  بها َطْيف  من الظ َفَر، وَكْم َبَكْ  علـو اَ ْجَفـان لّمـ
َحَقـْ  َرْأســاك  ْل ْم َأ اَيــا سـودا، وَكــ َن َبــ  اَ مـاني والَم ْم َجَل وَدا، وَكـ َهـا اَ ْعَنـاق ُغُمــ  َعْن

 

 
                                                           

 ق: الغود ( 1)
 مة: أداة الحرب، والدِّر ، اللسان ) م( ق: امانتها، وهو ت حيف، وال واب: َ ْماتها، وال أْل ( 5)
 سقط  )الواو( من )ق( و)ش( ( 0)
 ق: يتكثر ( 1)
 ق: ل حفتي ( 2)
َود  اللسان، مادة )عرر( ( 6)  الَعَرر: الَجَرب، والَعَرار: الَق
 ق: فسنح  ( 6)
 ق: ن ر ( 9)
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ُا اللَِّمم  (5)في َخِ ْيب (1)َدم، وَكْم َرَع ْ ِبقَ  ُت ْب  َن

ْلُ  الن ِجيــ َ  َســ ا َأ ّمــ َُ َل َي ُر اَ ْبــ اَن الن ْ ــ ْم َجــ ــي  (0)وَكــ ِن ْجَت ْم َأ ر، وَكــ اَ ْحَمــ
ْرقِ  ْن َخــ يــد َمــ ِي ْأ َر الَت َمــ َث
َهــا (1) ْوُت َل ْن آيــِة َظَفــر َت ْم ِمــ ر، وَكــ ا  (2)َحِديــدع اَ ْخَضــ َلم ــ

ل ْي ، وات قــَـ  َلْي َ ـــ َأْ ـــ ِرع َف ْكـــ ُب ِف ـــابي(6)َد ِطْيـــ َت ِفي هـــو ِك ثُـــور (6)، َفَوْ ـــ ْن ، (9)الَم
ْوَهُر وهــو  ا الَجــ َنــ ــاَخَرِتي، وَأ َف ُمُح الــو ُم َطــاَوُل الــرُّ َت ْأُثور  فهــل َي لي هــو الَمــ وَفْضــ

 َُ ْن كـان َااَك (8)الَعَر َهام، وما َعنِّي ِعَوَ  وا  َُ عنا بالسِّ ا ْعَت ، وهو الاع ُي
نَ  ي ةَأِسن ة فَأ َقل ُد كالَمِن َت ْم َفـاِرٍُّ  ، كم(13)ا ُأ َة الَحَطب، وَكـ اَل ُا َيد  فَكاَنْ  َحم  ْت َحَمَل
اِ ِبَحْمََل  (11)َكِسَباُ  ْن ِجْنِسـ ُا َلـْيَُّ ِمـ دُّ ُعـُا (15)ِتِا فما َأْغَنو با ما َكَسب، وَحـ ْف ، وَن

َفا ــــ َِ ال ِّ ــــْي اح، مــــن ِب َمــــ ْمُر الرِّ َن ُســــ ْيــــ ِا، وَأ ِســــ ْف ِن َن ْأ َن ُاو لــــيُّ مــــن َشــــ ْيــــ ح، وَأ
َراِئب (10)الث َعاِلب ود الض ـ َ  اا  (11)مـن الـاع يحمـي بـا ُأُسـ ْنـ َطويـل  بـَل  ، وهـل َأ

ْتَك النَِّباُل ِبَزاِئدِ  (12)ِمل  اَبَرَكة، وعَ   َحَرَكة  (16)َكْم َعَزَل

                                                           

 ق: رعب  ( 1)
 الخ يب: الزر  الُمْخِ ب ( 5)
ُم ُّ الن ِجي : اللسان، مادة )نج ( الن ِجي : دم الَجْوف، ( 0)  يقال: َطَعنا طعنة َت
 ق: خوف ( 1)
 ق: تلوها ( 2)
ل، أع متقدماك فائزاك ( 6) ِل السباق، ااا كان تالياك لأَلو   من الُمَ لِّي من َخْي
 ق: كااتي ( 6)
 ش: المشهور، وا  ل في )ق( المنشور، وفوقها ت حيح ( 9)
 ما قام بنفسا، ويقابلا الَعَرَح وهو ما يقوم بغيرا  الجوهر في علم الفلسفة:( 8)
ي ة ( 13) ِن ل ب كالَم َق َت  ق: اتقلد كالمنة، ش: اتقلد كالمنية  ولعل ال واب: َأ
 ش: كسب ( 11)
 ق: جنبا ( 15)
َنان ( 10) ْعَلب، والث ْعَلب: ما دخل من الرمح في السِّ  الث َعالب: جم  َث
ريبة وا( 11) َرائب: جم  الض  ِريب وهو الَمضروف بالسيف الض  ريبة والض   لض 
َنان دون الث ْعَلب ( 12) ُا: َ ْدرا دون السِّنان، وقيل: هو ما يلي السِّ ُت َل مح وعاِم  َعاِمل الرُّ
 ( ق: بداية )وهو ت حيف( 16)
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راك  ِجـــــ َت ِا ُمْع ِمـــــ َبـــــل فـــــي َعَل ْق راك، وَأ ِخـــــ َت ْف ِا ُم اِن َن ان ِســـــ َســـــ ِل ْمُح ِب َطـــــَق الـــــرُّ َن   ،(1)َف
َد ْ  َحــــــ ْل ـــــُ  َحتــــــو َأ َنــــــا الــــــاع ِطْل ــــــْوُ  َحت ــــــو (5)وقـــــال: َأ ُهب، وَعَل ن تي الشُّــــــ ِســـــ  َأ

ِني َبا ُغْ ـ يُم ال  ـ ِسـ َل َن ْم َمي ـ ُحب، َكـ ُد َعَلـي  ِلـَوانك مـن السُّـ ِقـ ْع ماُن َت  (0)َكاَد  الس ـ
ْم شــَـ  ي د، وَكـــ َشـــ ْيَن َت ِد ـــ دْيَن، وللُمَوحِّ ِحـــ ُن الُمْل ْم َوهـــَي بـــي ُرْكـــ ـــٍر وَمي ـــد، وَكـــ ْمُُّ َظَف

َعــ ْ  َعاَعها َطَل ْم دمــان َأْطــرُ  َشــ َعاَعَها، وَكــ ن تي ُشــ ِســ ــْ  َأ َر (1)وكاَن َمــ ْث ا َأ َمــ ، َطاَل
ِســـ  َدْ  َأ ـــاَ الِجهَـــاد، وَغـــ ُؤوَُّ فـــي رَي ـــر  ِني ال ْن ُغْ ـــ ْيَغْ  ِمـــ ن مـــا ِ ـــ ن ِتي  وَكَأ

َؤاِد  ُسُروٍر، َفَما َيْخُطْرَن اا   ْعَطـا (2)في ُف َأ بِّْهُ  ِب ا ِلـْي  (6)فِ وكم ُشـ َمـ ان ِب الِحَسـ
اِتي المَ  َنــ ّل َق ِرَب بُطــوِل ِظــ ْن َمَيــل، وُضــ ــلِمــ يــاح (6)َث ِب للرِّ ، وَزاَحمــُ  فــي الَمَواِكــ

ِنـي  مـا َطَلـَ   ْعَلو الَمَماِلِك ما َعَلي  ُب بالَمَناِكب  وَحْسِبي الش َرُف اَ ْسَمو َأن  َأ
ُا الَماِردُ ِسَناِني في الظ ْلَما، اا   َما   َخاَل  من ُنُجوِم الس 

امي ــْدر  ُيَســ ِرع، أو َق ْخــ ر  يطــاول َف ْخــ ْيِف َف ــْل للس ــ َه ــَف  (9)َف ــْدِرع، ولــو َوَق َق
ــو اَن اا الُحَل ن ــا َكــ ــَم َأ ِل َع ا َل دِّ ْيُف عنــد َحــ ا الط ويــُل او الُعــََل  (8)الس ــ ــ ا اوطَ ، وأَن َمــ َل

                                                           

 الُمْعَتِجر: من ااْعِتجار وهو لفُّ العمامة دون الت َلحِّي  1))
لْ ( 5) َل عنا وَماَل ق: انحد  ، والت ويب  َأ َحَد الس هم عن الَهَدف: َعَد ْل  َحَدْ    من َأ
ا ُغْضِني  ( 0) َب  ق: الَ بر غضو، ولعل ال واب  ال  
 ق: شماعها )وهو ت حيف( وسقط من )ق( جملة: وكم شمُّ ظفر     )الو قولا( أطر  ( 1)
 هاا القول َتْضمين  من شعر المتنبي، وهو قولا:( 2)

ـُ  اَ سِ  ـومٍ وقـد ُ ْغ ُم ـْن ُه ـَؤادِ   ن ـَة ِم ْخُطـْرَن اّا فــي ُف ـا َي َم ـ  َف
َحاِد   ْم ُسَداُّ  في ُأ َحاد  َأ  وهو من ق يدتا التي مطلعها:  ُأ

 5والبرقــــــوقي ن 589  وال ــــــقلي ص506والواحــــــدع ص 020ص 1انظــــــر شــــــروح: العكبــــــرع ن
  66وعزام ص 61ص

 ق: أعطاف )بسقوط البان قبلها( ( 6)
ــــــل( 6) ثَـ مح  الميـــــــداني نفـــــــي الَم ّل الـــــــرُّ َوُل مـــــــن ِظـــــــ ـــــــ ْط ، 1815  وجمهـــــــرة ا مثــــــــال 106ص 1:  َأ

  20، كتاب أفعل ص558ص 1والمستق ي ن
 ق: يساوع ( 9)
 الَحْلُي والِحْلَية من السِّيف: ِزْيَنَتا، والجم  ُحِلّي  والُحَلو من َحََلة الس ْيف وهو ِزينتا أيضاك ( 8)
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اَد َكَهامــاك  َعــ َدَ  َهامــاك َف لــَ (1)َ ــ َدا، وَأ ر عــن الِعــ َدا، ، وَق  ــ ــُف ال  ــ ِا َكَل ْفحِت م  بَ ــ
ـــاُ  َااَب دُّا، وَأ ـــل  ّحـــ ُب، (5)وُف لُـــواك  الرُّْعـــ ـــا (0)ُف ْيـــب، وأَن َع ـــي  ِب ُن ِف ـــ ـــْل َيْطَع َه ُدُا، َف  ِغْمـــ
َقــةك  ْي ُن َحِق ْطَعــ َناني،  الــاع َأ ان ِســ َســ َك ِل َك َعْنــ ْمِســ بــَل َرْيــب، ومــن هاهنــا آَن أْن َأ

َنا وَتْرِجَ  الو َمْن َيْحُكَم بِرْفَعة شَ  ْأِنك وَشْأِني، وَنْسَعو الو َبابا، وَنُبو  ُمَحاَوَرَت
ْوَرَدُهما الَمْمُلوُك ِحَماك َرَك اللا َوَأَراك (1)بِرَحاِبِا، وقد َأ ْيَنُهَما بما َب    ، َفاْحُكم َب

 "الفصل الرابع"

ا قيَل في الرُّمح من ا ْشَعار:  وِمم 
 يط[: ]البس(2)قال ُدَبْيُّ الَمدائني الشاعر 

ْمِر ُمْنَعَطــــــــــــــــف  1) مــــــــــــــــاِح السُّــــــــــــــــ ــــــــــــــــُدوِد الرِّ  ( وفــــــــــــــــي ُق

  
ــــــــــــــــــــــــُدودِ  َرْيجي ا ِ  (6)وفــــــــــــــــــــــــي ُق  َتْوريــــــــــــــــــــــــدُ  (6)السُّــــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــ ِ 5) َغن  َنــــــــــــــا َطَربــــــــــــــاك  (9)( َت َُ فــــــــــــــاْهَتر  الَق ــــــــــــــْي  الِب

  
ـــــــــــــــــزاِزَك ااْ  ِت ـــــــــــــــــَل اْه ْث ودُ  (8)ِم ـــــــــــــــــَك الُجـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــْدعو ِب  َي

   

                                                           

ِليل ( 1) َهام: الس ْيف الَك  اللسان )كهم(  الَك
فة الو: ااا با ( 5)  ش: محر 
: َكْسر  في َحّد الس ْيف وجمعا: ( 0) ارُب   الَفلُّ فل َلــ  َمَضــ ّل، وَت َفــ ا، فهــو َأ دُّ ل م َحــ ــَث َت

ُا  َكس ر ، وِغْمد الس يف ِجَراُب  الس يف: َت
 ِحَماك: َمْحَرمك وَساَحُتك ( 1)
َبـْيُّ بـن سـيف الدولـة  ـدقة بـن ( 2) ا ُد من ـور ا سـدع، أبـو ا عـز نـور الدولـة  ـاحب الِحل ـة، لعّل

هـــ، وتـــوفي ســـنة 160وأميــر باديـــة العــراق، كـــان شـــجاعاك عارفــاك بـــا دب، يقـــول الشــعر، ولـــد ســـنة 
  006ص 5هـ  انظر أعَلم الزركلي ن258

 ق: حدود ( 6)
ــْين  معــروف( 6) َرْي : َق َرْيجّي، وُســ َرْيجي ا : ضــرب مــن الســيوف واحــدها ُســ َرْيجي ة السُّــ ــ ، والســيوف السُّ

 منسوبة اليا  اللسان، مادة )سرن( 
 ش: فغن  ( 9)
 ق: ان ( 8)
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  ّد ــدِّين علــي بــن عمــر بــن قــزل الَمَشــ ْيف ال زاك فــي (1)وقــال َســ ِغــ ، الشــاعر، ُمْل
ْمح  : ]الخفيف[(5)الرُّ

راك ( 1)  أعُّ َشـــــــــــــــــــــــــــيٍن َيكـــــــــــــــــــــــــــوُن مـــــــــــــــــــــــــــااك وُاْخـــــــــــــــــــــــــــ

  
َد الِّلقـــــــــــــــــــــــــانِ  ْنـــــــــــــــــــــــــ ناك ِع ـــــــــــــــــــــــــْر  (0)َراَق ُحْســـــــــــــــــــــــــ َب  وَمْخ

   
فاك ( 5) نِّ َوْ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــدِّ أْزَرُق الِســــــــــــــــــــــ َمُر الَق ْســــــــــــــــــــــ  َأ

  
ْر  ك  أْحَمـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــُا بِـــــــــــــــــــــــــــَل َشـــــــــــــــــــــــــــ ُب ْل ن مـــــــــــــــــــــــــــا َق  ِا

   
  ـــــــاليبدعوقـــــــال ا ميـــــــر أبـــــــو زكريـــــــا يحيـــــــو بـــــــن َت ْن ُف (1)الواحـــــــد الِه  ، َيِ ـــــــ

                                                           

هــو علــّي بــن عمــر بــن قــزل بــن جلــدك التُّركمــاني اليــاروقي ا ميــر ســيف الــدين المشــد،  ــاحب ( 1)
الديوان المشـهور، ولـد بم ـر سـنة اثنتـين وسـتمائة، وتـوفي بدمشـق سـنة سـ  وخمسـين وسـتمائة، 

 يون ودفن بقاس
اشــتغل فــي  ــباا، وقــال الشــعر الرائــق، وتــولو شــد الــدواوين بدمشــق للنا ــر يوســف بــن العزيــز 
ســـتاا دار  مـــدة، وكـــان طريفـــاك طيِّـــب العشـــرة، تـــام المـــرونة، وهـــو ابـــن أخـــي فخـــر الـــدين عثمـــان، ُأ
الَمِلك الكاِمل، ونسيب جمال الدين ابن يغمـور، روى عنـا الـدُّمياطي والفخـر بـن عسـاكر، وكانـ  

 وفاتا يوم تاسو  
حسـان عبـاُّ، دار  ـادر، اهــ( فـوا  الوفيـا ، تحقيـق د  661انظر: الكتبي، محمد بـن شـاكر )

  21ص 0بيرو ، ن
وانظــر: الســيوطي، جــَلل الــدين عبــدالرحمن، حســن المحاضــرة فــي تــاريخ م ــر والقــاهرة، عيســو 

  266ص 1البابي الحلبي وشركاا، ن
  21ص 0الشعر في فوا  الوفيا  ن( 5)
 ق: اللقا ( 0)
 ق: الهنتامي ( 1)

  كتــب لــا أبــو الحجــان ةفريقيــاوهــو أبــو زكريــا يحيــو بــن أبــي محمــد عبدالواحــد بــن َحْفــص عمــر  ــاحب 
 يوسف البّياسي كتاباك سماا  اإلعَلم بالحروب الواقعة في َ ْدِر اإلسَلم  

ق ـائد فوق ـَ  عليهـا بمــا رآا، ويبـدو أن لـا ب ـراك فــي نقـد الشـعر، اا يـروى أن طائفــة مـن الشـعران رفعـ  لــا 
     وكان منهم شـاعر يعـرف بـابن المحظي ـة، وكـان فـي ق ـيدتا خطـأ  فوق ـ : ُيعطـي ان ق ـيدتا كـاا وكـاا

 فاستحسن البلغان هاا منا 
    وياكر  فريقية وتونُّاوورد في ترجمة  احب فوا  الوفيا  لا أنا ا مير أبو زكريا  احب 

 هـــــــــــ  616هـــــــــــ، وتــــــــــوفي فــــــــــي ســــــــــنة 652ي رجــــــــــب ســــــــــنة القلقشــــــــــندع أنــــــــــا دخــــــــــل تــــــــــونُّ فــــــــــ
  (،691-639انظــــر فــــي ترجمتــــا: ابــــن خلكــــان، أبــــو العبــــاُّ شــــمُّ الــــدين أحمــــد بــــن محمــــد، )

، والقلقشـندع، أبـو العبـاُّ 581ص 1  والكتيبي، فوا  الوفيـا ، ن509ص 6وفيا  ا عيان، ن
تــأليف والترجمــة م(،  ــبح ا عشــو، المؤسســة الم ــرية العامــة لل1139-هـــ951أحمــد بــن علــي )

ا عـــَلم، دار العلـــم للمَليـــين بيـــرو ،  ،  والزركلـــي، خيـــر الـــدين156ص 2والطباعـــة والنشـــر، ن
  86ص 9، ن1891الطبعة السادسة، 
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 [الطويل]: (1)الرُّمح

رإ ( 1) َمَر ِغــــــــــــــــــــ اُ َشــــــــــــــــــــ  وأْســــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــُ  رْأَســــــــــــــــــــ  ي َب الن ْق

  

َد الَقشــــــــــــــــــــــــــــــيِب َمشــــــــــــــــــــــــــــــيبُ  َأَا  ْعــــــــــــــــــــــــــــــ ن مــــــــــــــــــــــــــــــا َب  ِا

   

ـــــــــــــــــــــِا كَ ( 5) َدْدُ  ِب ـــــــــــــــــــــاُ فِّـــــــــــــــــــــ َمـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــيهْم كأن   ي ال

  

ليـــــــــــــــــــــــبُ  يِّ َق ِمـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــِب الَك ْل ْن َق  ِرشـــــــــــــــــــــــان  وِمـــــــــــــــــــــــ

   

  ر اة، َنْ ـــــ ر الُقَضـــــ ْخـــــ اقة الكاتـــــبوقـــــال َف ْمح (5)اللـــــا بـــــن َبَ ـــــ  : (0)فـــــي الـــــرُّ
 [الطويل]

 

                                                           

مح  ّن الكتبــي 582ص 1الشــعر فــي فــوا  الوفيــا  ن( 1) ، ويبــدو أنــا مجتــزأ مــن ق ــيدة لــا فــي الــرُّ
 يب  ثم يورد ا بيا  اانفة يقول: وقال ي ف الرمح من ق يدة، وهو معنوك غر 

ـــة اللـــا بـــن أبـــي محمـــد بـــن عبـــدالباقي الغفـــارع، أبـــو الفـــتح ( 5) َب ر اللـــا بـــن ِه ْ ـــ فخـــر القضـــاة: هـــو َن
فــــي  َن ــــو الفــــتح الَح ــــو الغفــــارع، أب المعــــروف بــــابن َب ــــاقة، ويضــــيف  ــــاحب فــــوا  الوفيــــا  عل

قُــوص ســنة ت ل مــن الشــعران، ولــد ِب ســ  وســبعين وخمســمائة، النا ــرع الكاتــب  وهــو كاتــب ُمَترسِّــ
يار الم ـــرية فكـــان ِخ ي ـــاك بـــالُمَعظ م  وقــرأ ا دب بم ـــر والشـــام، ووِلـــَي كتابـــة اإلنشـــان فــي الـــدِّ
َلك، وأطـولهم  عيسو، ثم بابنا الن ا ر داود، وتوفي بدمشق  كان أكتب أهـل زمانـا، وأجـودهم ترسُّـ

مســــين وســــتمائة  ويــــاكر باعــــاك فــــي ا دب، لــــا  ديــــوان شــــعر  ورســــائل  وتــــوفي بدمشــــق ســــنة  خ
 السيوطي أن مولدا بقوص سنة سب  وسبعين وخمسمائة، ووفاتا سنة س  وأربعين وستمائة 

 1  والكتبـــي فـــي فـــوا  الوفيـــا ، ن266ص 1انظـــر ترجمتـــا: الســـيوطي، حســـن المحاضـــرة، ن
الاهب في أخبـار مـن اهـب، (، شارا  1398، وابن العماد، أبو الفَلح عبدالحّي ) 196ص

  وابـــن كثيـــر، أبـــو 525ص 2نلبنـــان  –لتجـــارع للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ ، بيـــرو  المكتـــب ا
ـ(، البدايــة والنهايــة، بتحقيــق د  أحمــد أبــو ملحــم ود  نجيــب عطــوع، 661الفــدان الحــافظ )  هــ

لبنـان الطبعــة  -وا سـتاا فـؤاد السـيد، وا ســتاا مهـدع نا ـر الـدين، دار الكتــب العلميـة بيـرو 
  01ص 9، والزركلي، ا عَلم ن186ص 1، ن1896الثالثة 

 ولا ق يدة رائية أيضاك في السيف تسير علو هاا النحو: ( 0)
ـــــــــــــــــــــاُح الَجِبـــــــــــــــــــــْيِن َ ـــــــــــــــــــــِحْبُتاُ  َُ َوض   وَأْبـــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــَد ْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــَرتي وَتَقاَع ـــــــــــــــــــــــــــــــَاَلْتني ُأْس  ااا َخ
ـــــــــــــــــُا قـــــــــــــــــاِط    ـــــــــــــــــي ِشـــــــــــــــــد تي ِمْن  يواِ ـــــــــــــــــُلني ف
 َشــــــــــــــَدْدُ  َيــــــــــــــدع ِمْنــــــــــــــُا علــــــــــــــو قَــــــــــــــاِئٍم ِبمـــــــــــــــا

ــــــــــ ْك ـــــــــــو الش  ـــــــــــور  عل ـــــــــــد اُ َ ُب ـــــــــــُ  َخ ـــــــــــْو ُدْس  ـَوى َل
 ااا نابني     الخ

 

 فأْحَســــــــــــــــــــَن َحتّــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــوُم ِبُشــــــــــــــــــــْكِراِ 
ـــــــــــــــاني ِبَنْ ـــــــــــــــِراِ   َأِخـــــــــــــــَّلَع َعـــــــــــــــْن َنْ ـــــــــــــــرع َحَب
ــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي َرَخــــــــــــــــــائي ِبَهْجــــــــــــــــــِراِ   ُيَخفِّــــــــــــــــــُف َعنِّ
ـــــــــــــــــــــــــو ا عـــــــــــــــــــــــــاِدع ِبَ ـــــــــــــــــــــــــْدِراِ   ُأَكلُِّفـــــــــــــــــــــــــُا َيْلَق
ــــــــــــــــــــِراِ  ــــــــــــــــــــُ  ِبَ ْبـ ــــــــــــــــــــٍة فيـــــــــــــــــــــا َوِثْقـ  علـــــــــــــــــــــو ِرق ـ

 
   199ص 1فوا  الوفيا  نانظر: 
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ـــــــــــــــــــاُ 1) َق ـــــــــــــــــــا َخْل َل الل ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــْد َكم  اِحب  َق ـــــــــــــــــــْي َ ـــــــــــــــــــ  ( َوِل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــْاَكرُ  ُي اُب َف ــــــــــــــــــــــــــــــ َع ــــــــــــــــــــــــــــــص  ُي ْق ــــــــــــــــــــــــــــــِا َن ــــــــــــــــــــــــــــــْيَُّ ِب  َوَل

   
قيـــــــــــــــــــــــــــــــــل  اْن ُأطيـــــــــــــــــــــــــــــــــَل ِعناُنـــــــــــــــــــــــــــــــــاُ 5) ي  َث  ( َعِ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
رُ  ــــــــــــــــــــــــــــ ْيَن ُيَق   لِّ ِحــــــــــــــــــــــــــــ  ُمِطْيــــــــــــــــــــــــــــ   َخفيــــــــــــــــــــــــــــُف الَكــــــــــــــــــــــــــــ

   
ْوَم ال0) ـــــــــــــــــــــــــ ُقني َي ـــــــــــــــــــــــــزاِل ( ُيســـــــــــــــــــــــــاِب َداانِّ ـــــــــــــــــــــــــو الِعـــــــــــــــــــــــــ  ل

  
ْراُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــإْن لَــــــــــــــــــــــــــــــــْم ُأَؤخِّ رُ  (1)ف ـــــــــــــــــــــــــــــــأخ  تَـ  َفمــــــــــــــــــــــــــــــــا َي

   
رُّ مــــــــــــــــــــا َداَم ناِئمــــــــــــــــــــاك  (5)( ويــــــــــــــــــــْؤَمنُ 1) ُا الَشــــــــــــــــــــ ْنــــــــــــــــــــ (0)ِم

 

  
ــــــــــــــــــــــــــامَ  ْن ااا مــــــــــــــــــــــــــا َق ِكــــــــــــــــــــــــــ َارُ  (1)وَل ْحــــــــــــــــــــــــــ  ُيخشــــــــــــــــــــــــــو وُي

   
ـــــــــــــــــــاُ 2) ْت َل َق ْوِ  َمْهمـــــــــــــــــــا اْعَت ـــــــــــــــــــِا فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــر  نـــــــــــــــــــاُل ِب  ( َأ

  
َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رُ  َت تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُا َي ْق  َمرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ااا أْطَل

   
َلك 6) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــِا ُمَتَن ِّ َعــــــــــــــــــــــــــــــــــد ى علــــــــــــــــــــــــــــــــــو أْعداِئ  ( َت

  
َارُ  ْعـــــــــــــــــــــــــــــ ُي ـــــــــــــــــــــــــــــااراك َف ِت َدى اْع ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــيِهْم ومـــــــــــــــــــــــــــــا أْب  ال

   
ي ــــــــــــــــــاك 6) ُا ُأمِّ ْنــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرى ِم َتمــــــــــــــــــيا (2)( َت ْن طِّ َي  لــــــــــــــــــو الَخــــــــــــــــــ

  
رك  ْغــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــْزوِ  ىوُم َغ ــــــــــــــــــــــــرُ  (6)ِب وِم وهــــــــــــــــــــــــو ُمَزن  ــــــــــــــــــــــــرُّ (6)ال

 

   
َوفُ 9) ْن  ـــــــــــــــــــاِمٍ  وهـــــــــــــــــــو أْجـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــُ  َلـــــــــــــــــــُا ِمـــــــــــــــــــ  ( َعِجْب

  
َتطيلِ  ْن ُمْســـــــــــــــــــــــــــ رُ  وِمـــــــــــــــــــــــــــ َدو  كِل وهـــــــــــــــــــــــــــو ُمـــــــــــــــــــــــــــ  الّشـــــــــــــــــــــــــــ

   
 

                                                           

 في ا  ل )أوخرا( والت ويب من فوا  الوفيا   (1)
 ق و ش: )يومن( بتسهيل الهمزة ( 5)
  ق و ش: قائماك ( 0)
 ش: نام ( 1)
 ق: اجبا )وفيا خطأ عروضي( ( 2)
 ق: ومعدى يغزو ( 6)
 ق: مرر ( 6)
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ـــــــــــــ( 8) (1)نِّ َلـــــــــــــْيَُّ ِبُمـــــــــــــْنَحنٍ َوِمـــــــــــــْن َطـــــــــــــاِعٍن فـــــــــــــي السِّ
 

  

اْ  ٍن ُمـــــــــــــــ ْن أْرَعـــــــــــــــ وِمـــــــــــــــ
َوق رُ  (5)  عـــــــــــــــاَش وهـــــــــــــــو ُمـــــــــــــــ

   

ـــــــــــــــــــْر ااا مـــــــــــــــــــا ِشـــــــــــــــــــْئ َ 13)  اْفشـــــــــــــــــــاَن ِســـــــــــــــــــرِّاِ  (0)( َفَفكِّ

  

َمرُ  ــــــــــــــــُا وهـــــــــــــــــو ُمْضـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــْد أْظَهْرتُـ  فهـــــــــــــــــا أن

   

 ْلَعُب ِبُرْمح: ]الكامل[، (1)وقال ُمِجير الدِّين بن تميم  َيِ ُف َمْن َي
ـــــــــواِد وَكفُّـــــــــاُ  ـــــــــْوَق الَج ـــــــــدا َف ـــــــــا َب  لم 

 ِبأْســــــــــــَمَر َيْرَتمــــــــــــي ِبِشــــــــــــهابِ  (2)َيْلهــــــــــــو  

   
ــــــــوع فــــــــي َكفِّــــــــاِ  ــــــــُ  َلْيثــــــــاك َيْلَت  َعاَيْن

 ُعقـــــــــابِ  (6)ثُْعبـــــــــاُن َرْمـــــــــٍل َفـــــــــْوَق َمـــــــــْتنِ   

   
 هاا آخرا وللا الَحْمُد والِمن ة 

 
                                                           

 ق و ش: بمخبر ( 1)
 ش: قد ( 5)
 فوا  الوفيا : ما رم  ( 0)
ير الدين بن تميم: هو محمد بن يعقوب بن علي، أحد شعران الشـام، عـاش فـي دمشـق وانتقـل مج( 1)

دُّ مــن فحــول  َعــ الــو حمــاة وخــدم  ــاحبها الملــك المن ــور جنــدياك، كــان فاضــَلك شــجاعاك عــاقَلك، وُي
 هـ 691ولو، توفي سنة شعران الشام في ع ر الدولة المملوكية ا 

هــ( فـي كتــاب: ثمـرا  ا وراق فــي 906ر علـي بـن محمــد ) وأورد لـا ابـن حجــة الحمـوع، أبـو بكــ
ــــي و ــــف الرمــــاح والســــيوف  انظــــر: ثمــــرا  ا وراق بشــــرح د  مفيــــد  المحاضــــرا  مقطــــوعتين ف

  566و 561، ص1890قميحة، دار الكتب العلمية، بيرو  
 واكرا  احب فوا  الوفيا ، ولم يترجم لا، وأورد لا شعراك في تفضيل الورد:

ــــــــــــــــــَل  ــــــــــــــــــْن َفض  ــــــــــــــــــاعَم ــــــــــــــــــْرَجُّ وهــــــــــــــــــو ال  الن 
 أمـــــــــــــــــــــا تَــــــــــــــــــــــَرى الـــــــــــــــــــــَوْرَد غــــــــــــــــــــــدا جاِلَســــــــــــــــــــــاك 

 
 

 َيْرضـــــــــــــــــــــــو ِبُحْكــــــــــــــــــــــــِم الــــــــــــــــــــــــَوْرِد اْا ُيْغــــــــــــــــــــــــَرُُّ 
 اْا قــــــــــــــــــــــــــاَم فــــــــــــــــــــــــــي ِخْدَمتِــــــــــــــــــــــــــِا الن ــــــــــــــــــــــــــْرِجُُّ 

 
  119ص 5انظر فوا  الوفيا  ن

 ق و ش: تلهو ( 2)
 ق: رمل ( 6)
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 س((َهارِ ))الُمْلَحق والفَ 

 

َماح  (1)  ملحق بألفاظ الرِّ
 فهرُّ ا عَلم  (5)

 فهرُّ الَحِديو وا َثر  (0)

 فهرُّ الكتب الماكورة في متن الكتاب  (1)

 ْشَعار فهرُّ ا َ  (2)

 مراج  الت حقيق  (6)

 فهرُّ الكتاب  (6)
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 ( ملحق بألفاظ الرماح1)

 

 ويشتمل علو المواد اللُّغوية التي َاَكَرها السُّيوطي )المشـار الـو جانبهـا 
 وما استدركناا عليا من ُكُتب المعاجم   بنجمة(

ــّي: منســوب  الــو ملــك حميــر اع َيــَزن، والهمــزة  ْيَزنــّي وآَزِن ــي  وَأ َزِن ح  َأ )أزن( ُرْمــ
 مقلوبة عن اليان 

ماح علو الت ْشبيا بالن با ح اعتدالا وطولا واسـتوائا وِدق ـة  )أسل(* ا َسل: الرِّ
ُأِدق  من الحديد وُحدِّد فيق  الك علو ا ِسن ة  َسل: ماَأْطرافا  قال الث عالبي: ا َ 

وا بها الرماح لِدق ة َأْطرافها   ونحوها، وَخ ُّ
َ  ل ة: َأْ َغر من الَحْرَبة، وجمعها اَا )ألل( ا َ   ل، وفي سنانها َعْر

ُتُا  ْد مح: ااا َسد   )بوأ( َبو ْأُ  الرُّ
مح اْتِمْئراراك فهو ُمْتمَ   ِئّر: ااا كان غليظاك مستقيماك )تمر( اْتَمار  الرُّ

مح الُمثق ف: الُمَسو ى بالثَِّقاف، وهي آلة ُتَعد ُل بها الرماح   )ثقف( الرُّ
نان   )ثعلب( الث ْعَلب: ما دخل من الرُّمح في السِّ

: ُمتثلم   )ثلب(* رمح َثِلب 
مح   )جبب(* الُجب ة: ما َدَخل فيا الرُّ
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مح: َقَ د  ا با دون غيرا )جحل( َجَحَلا بالرُّ
 )جحدل( َجْحَدَلا بالرمح: ق دا با 

 )جدل( َجد لا بالرمح: طعنا با فقتلا 
 )جرجم( َجْرَجَما بالرُّمح: َ َرعا 

ُتُا با  ْن  )جزر( َأْجَزْرُتُا الرمح: ااا َطَع
ْمَح: َقَ َد با عدو ا   )جعب( َجَعب الرُّ
ْمَح: َقَ َد با عدو ا   )جعفل( َجَعب الرُّ

ْمَح: ق دا با )جعفل(  ُا الرُّ َل َف  َجْع
َنان: الحلقـة المسـتديرة فـي )جلز(* الَجْلز والِجََل  نان الغلـيظ، وَجْلـز السِّـ ز: السِّـ
 أسفلا، وقيل: أعَلا 

 )جمم( ا َجّم: الرجل الاع ليَُّ معا ُرْمح 
 )جهر( اْسَجَهر   الرماح: ُأشرع  

را بالرمح: َجد لا با   )جور( َجو 
: غليظ، والَحَوادر من كعوب الرمـاح: الغَلظ المستديرة )حدر( رمح َحادِ   ر 

نان: َحد دتا  ْبُ  السِّ  )حرب( َحر 
 )حفز( َحَفَزا بالرمح: طعنا با 

ُتُا  نان: حد  ة السِّ  )حمم( ُحم 
: واس  الجراحة، وَضْرَبة  َخْدَبان: ُمت سعة طويلة   )خدب( رمح ِخَدبب

نان، وقيل: هو )خرص(* الُخْرص: ِسنان الرمح، و  قيل: ما عَل الُحّبَة من السِّ
 الرمح نفسا 

ان، وقيــل:  )بــالفتح والضــم(: رمــح ق ــير ُيت خــا مــن  صر  ــ    خ  ـالوجمعــا ِخْرَ ــ
َنا لما كثر استعمالهم لا  نان ثم  يروا للَق  خشب، وقيل: هو السِّ

 ق  وَخاِرق: نافا، وفي المثل:  َأْمَضو من َخاِزق  زْ )خزق( سنان خَ 
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ن، )خطـــر ـــران الـــرمح: ارتفاعـــا وانخفاضـــا للط ْعـــ مح: اهتـــز، وَخَط ـــرُّ ـــر ال ( َخَط
 ْخِطر َخَطراناك يَ والرمح الَخط ار: او ااهتزاز، وقد َخَطر 
 )خطل( الَخِطل: الرمح الشديد ااضطراب 

 )خطا(* الَخطِّيُّ من الرماح: منسوب الو الَخّط من َهَجر، والجم  َخطِّي ة 
ُتُا ب ْل  الرمح: ااا طعنتا با، واْخَتللتا با: انتظم  فؤادا با )خلل( َخَل

 )خمُّ( رمح  َمْخُموُّ: الاع طولا خمسة أار  
ان من الرماح: الضعيف   )خمن(* الَخم 

 )خور( الَخو ار: الرمح الخفيف 
َقم َثْعَلب الرُّمح  نان: ُجب تا وهي ما الَت  )خوى( َخَواية السِّ

 دفعتا با َدْفعاك، وطَعنتا با طعناك  )دسر( َدس رتا بالرمح َدْسراك:
)دعُّ( الِمْدَعُّ والَمَداِعُّ من الرماح: الغليظ الشديد الاع ا ينثني، وقيل: 

 الُ مُّ من الرماح 
)دعص( َدَعَ ا بالرمح: طعنا، الَمَداِعص: الرماح، ورجل َمْدَعص بالرمـاح: 

 َطع ان بها 
بْ  ي  بالك لُي ْيِطهاح يعني قشرها )ابل( الرمـاح الا وابل: ُسمِّ  سـها ول وق ِل

بتا أع َحد دتا، وسنان ُمَار ب: ُمَحّدد  : َحاد ، يقال: َار   )ارب( سنان َاِرب 
َناة: َ ْدرها   )ار ( ِاَرا  الَق

 )الق( َاْلق السنان: َحدُّا، وسنان َأْاَلق: حاد ، وسنان َاْلق: َحادب 
ــو : مــا كــان طولــا أربعــة َأاْ  ر ، وقيــل: الــاع لــيُّ بطويــل وا )ربــ ( رمــح  َمْرُب

 ق ير 
ــة كانــ  ت ــن  الرمــاح  َن ْي ــّي: منســوب الــو امــرأة اســمها ُرَد ِن ْي َد )ردن( الــرمح الرُّ

 بَهَجر 
) ا با َرَزَخا بالرمح َيْرَزَخا َزْرخ )رْز  ا: َزج 
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نان ُكل ا فيا   )ر  ( َرَ َعا بالرُّمح: طعنا طعناك شديداك حتو َغي ب السِّ
 ع اش: شديد ااضطراب )رعش( رمح رَ 

َواعف: المهتز ة  ماح الر   )رعف( الرِّ
  اك شديد ناك )رعل( َأْرَعَلا بالرمح: طعنا طع

اح، والـر اِمح: الط ـاعن  اح وِرَمـ ْرَمـ ْمح: آلـة الحـرب معـروف، وجمعـا َأ )رمح( الـرُّ
 بالرمح، وحاملاح لالك قيل للث ور الوحشي رامح لمكان قْرنيا 

يش لِخف تا  )ريش(* رمح َراش    وَراِئش: َخو ار ضعيف، ُشبِّا بالرِّ
: الحديدة التي ُترك ب في أسفل الـرمح، َأْزَجْجـ  الـرمح: جعلـ  لـا  )زج ( الزُّنُّ

ج  الرجل، طعنتا بالرمح، والِمَزّن: الرمح ال غير  اك، وَزج   ُزج 
ل: رمــح ق ــير، والز اجــل: الحلقــة فــي ُزّن الــرمح، وَزجَ  َلــا بــالرمح )زجــل( الِمْزَجــ

 َزْجَلك: رماا با 
ا با   )زحر( َزَحرا بالرمح َزْحراك: َزج 

 )زرن( زرجا بالرمح َيْزرجا زْرجاك: طعنا با 
 )زرق( الِمْزراق: رمح ق ير، وقد َزَرَقا بالِمْزَراق َزْرقاك: طعنا أو رماا با 
رمــاح )زعــب( الــرمح الز اِعبــّي: الــاع ااا ُهــز  اضــطرب مــن أولــا الــو آخــرا  وال

، وقيل: بلد   الز اِعبي ة: منسوبة الو َزاعب وهو رجل 
مح: تحو الثُُّلو وهو من السهم ما دون الريش   )زفر( َزاِفرة الرُّ

اك ا َطْعناك  ا با َزج   )زلخ( َزَلَخا بالرمح: َزج 
 ْزميـل: حديدة كالهَلل ُتْجَعل في طرف رمح لَ ْيد بقر الوحش )زمل( اإلِ 

َبل  : الرمح )سبل( الس 
َضا، ورمح ُمَسد د: قويم   )سدد( َسد د ُرْمَحا: ِخَلف َعر 

 )سدك( رجل َسِدك بالرمح: َطع ان با 
تا   )سرر( َسر ا بالرمح: طعنا في ُسر 
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 )سفل( َساِفلة الرمح: َنْ ُفُا الاع يلي الزُّن 
َفا: الن َزق و   الخّفة )سفا( َتَسف ه  الّرماح في الحرب: اضطرب ، وأ ل الس 

  )سلب( رمح َسِلب: طويل
ُلوف: الرمح الطويل   )سلف( الس 

َقا بالرمح: طعنا با فوق  علو ظهرا   )سلق( َسَل
 )سمح( رمح ُمَسم ح: ُثقِّف حتو ان 

 )سمر(* ا ْسَمـر: الرمح الاع يضرب لونا الو السُّمرة  وقيل: هو الدقيق 
ليب الُعود، ْمَهِر: الرمح ال   رجل كان يبي   ،منسوب الو َسْمَهر )سمهر(* الس 

ْيَنة   الرماح بالَخطِّ، وامرأتا ُرَد
ّي  ْنَدَرة، وُيت خا منها أيضـاك الِقِسـ ْنَدرّع: السهم الُمت َخا من شجرة الس  )سندر( الس 

 والن ْبل والرماح 
ْنُ  الرمح: َجَعْل ُ )سنن(* ِسَنان الرمح: حديدتا ِلَ َقالتها وَمََل  ْسَن لا  ستها، وَأ

 ِسَناناك، وهو َمْسُنون ُمَحد د 
 )شجر( َتَشاجر القوم بالرماح: تطاعنوا، رماح شواجر: مختلفة 

ـُا، وهـي  ُت َرْعُ : الـرمح: َمَدْد ْشـ )شر ( رمح ُشَراِعّي )بالكسر والضـم(: طويـل، َأ
 ُشر ا  وَشَوار  

 )شطط( شَطاط )بكسر الشين وفتحها(: القناة المعتدلة 
 الرمح الطويل، وقيل: السهم العريَ الن ْ ل  )شقص( الِمْشَقص:

 )شكك( َشك ا بالرمح َشّكاك: انتظما با 
ْهَبة   )شهب( سنان َأْشهب: ااا ُجلي  ار لونا الشُّ

َباِحي ة: ا ِسن ة الِعراَ، منسوبة  نان العريَ، وال ُّ  ) بح( الُمْ َباح: السِّ
 ) در( َ ْدر القناة: َأعَلها: والجم : ُ ُدور 

ْلب الُمْسَتوع الجام  لألو اف المحمودة  ماح: ال ُّ ْدق من الرِّ  ) دق( ال  
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َرَدُا: أنفـاا،  َردا وَأْ ـ ) رد( َ َرَد الرمُح والسهُم َيْ ُرُد َ ْرداك: نفا َحدُّا، وَ ـ
د: ُمْخِطون )علو ا ضداد(   وَأْ َرَد السهُم، أخطأ، وقيل: رمح ُمَ ر 

ْعَدة: قنــاة تشـبا ا م، والجمــ  ) ـعد( ال  ـ َقـو  لــرمح تنبـ  مسـتوية ا تحتــان أْن ُت
 ِ َعاد 

 ) لب( سنان ُ ل ِبيب َمْسُنون وُمَ ل ب: مسنون أيضاك 
ْلبة مســتوية الُكعــوب  ْمَعان: ُ ــ ْلب مســتٍو، وقنــاة َ ــ َم : ُ ــ ) ــم ( رمــح َأْ ــ

 مكتنزة 
ان، ورمح َأَ ّم  َمم:اكتناز القناة، يقال: قناة َ م   ) مم(* ال  

ّب: اعوجان في الرمح )شبب  ( الضُّ
نان   )ضبن( ِضْبُن الرمح: اْبُطُا وفيا َعاِليُتُا وهو ن فا ا ْعَلو الاع يلي السِّ

 )ضغن( قناة َضِغَنة: عوجان 
ِل : الرمح الُمَعو ن ورمح َضِلي : مائل   )ضل ( َضِل  الرمح َضَلعاك: اْعَون   والض 

 النار لَيْسَتوع  )ضهب( َتْضِهيُب الرمِح: َعْرُضُا علو
ُنون، وقيـل:  ر: َمْسـ ـَوْ  فـي الث َقـاف، وسـنان ُمْطَحـ َرة: ااا الَت )طحر( قناة ُمْطَحـ

ل   ُمَطو 
: طويل   )طرح( رمح ِمْطَرح 

: الِمْطـَرد اُن با ُحُمر الوحش، وقال ابـن سـيد)طرد( الِمْطَرُد: رمح ق ير ُتْطعَ 
اد: الرمح الق ير، والُمْطِرد من )بالكسر( رمح ق ير ُيْطَرُد با الوحش، والط ر  

مح: ما بين الُجب ة والعالية   الرُّ
 )طرر( سنان َمْطُرور: َمْسُنون 

 )طنب( الط َنب: اعوجان في الرمح 
يِّنَ )ظما(* رمح َأْظَمو:   الظ َمو  ةَأْسَمر، وقناة َظْمَيا، َب

 ية الرُّمح لِ ُب في َعا)ظنب( الظُّْنُبوب: ِمُسَمار يكون في ُجب ة السِّنان حيو ُيَرك  
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، والـــرمح  ــز  ـــاك: اشـــِتد  واضـــطرب واْهتَـ تـــِر َعتْـــراك وعتران ْع ـــرمح َي ــر ال )عتـــر(* َعتَـ
 الَعاِتر: المضطرب مثل الَعاِسل 

 )عتل( الُعُتّل: الرمح الغليظ 
 )عجف( سنان َأْعَجف: رقيق 

 )عاب( َعَاَبة الرمح: الِخْرقة التي في رأسها، والجم  َعَاب  
 َعَاار السنان: َشْفرتاا، وسنان َعَاار: َحاد   )عار(

 )عر ( الرمح الَعر ا : الشديد ااضطراب، وقد َعِرَ  وَعِرَص 
 )عرد( رمح َعْرد : شديد ُ ْلب 

 )عرص(* رمح َعر اص: َلْدن الَمَهز ة 
نان بالِعَران وهو الِمْسَمار  ن: ُمَسم ر السِّ  )عرن( رمح ُمَعر 

ح َيْعِسل َعْسَلك وُعُسواك وَعَسَلناك: اشتد اهتزازا واضطرب، )عسل(* َعَسل الرم
 ورمح َعس ال وَعُسول وَعاِسل مضطرب َلْدن 

َبة  َناة َعَشْوَزَنة: ُ ْل  )عشز( َق
 )عضب( الَعَضب في الرمح: الَكْسر 

ْلَزما اي اا  َ  الرمح الثَِّقاف: َأ َع  )عضَ( َأ
 وساقا  )عقل( اْعَتَقل رمحا: جعلا بين ِرَكابا
 )عكز( الُعك ازة: ع ا في أسفلها ُزنب 

َبان البعير  باك: حزم مقبضا بِعْل َثلِّم، وَعل ب الرمح َعْل َت  )علب( رمح ُمَعل ب: ُم
)عَل( َعاِلية الرمح: ما دخل في السـنان الـو ُثُلثـا، وجمعهـا َعـَواٍل، وعـوالي الرمـاح: 

 أِسن ُتَها 
ا دون السنان، ويجم  علو َعَوامل، وقيل: )عمل( َعامل الرمح وعاملتا: َ ْدر 

 عامل الرمح: ما يلي السنان، وهو دون الث ْعَلب 
 )عنز( الَعَنَزة: َقْدر ن ف الرمح وفيها ُزنب كُزّن الرمح 
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 )عير( الَعْير: الن اتون في وسط السنان 
 )غرر( الِغَرار: َحدُّ الرمح والسهم والسيف 

ٍَ يشتمل با الرجل تح  ثيابا )غول(* الِمْغَول: َنْ ل دقيق   لا حدب ما
ـَرى كــأطراف  ُة مــن الرمــاح: مــا طــال منهــا، وكــان لهــا أطــراف تُـ ــ )غيــب( الَغاَب

طربة مــن الرمـــاح فــي الــريح، وقيــل: هــي الرمــاح ااا ا َ  َجمــة وقيــل: هــي الُمْضــ
 َجمة، وجمعهـا َغاَبا   وَغاب  اجتمعـ  علو التشبيـا بالَغابـة التي هي ا َ 

) نان العريَ  )فْر  الَفْرَخة: السِّ
 )قدُّ( َقَدَسا بالرمح َقْدساك: طعنا طعناك خفيفاك 

َقاعدوا: َتَطاعنوا بالرماح   )قد ( َت
ا بـالرمح: َطَعنـا، والَقـْرش:  )قرش( َتَقارش  الرماح: تـداخل  فـي الحـرب، َقَرَشـ

 الط ْعن 
نان: َحدُّ )قرن( الُقْرَنة: َحّد الرمح والسيف، وقُ  ْقَرنْرَنة السِّ   الرمح: َأْشَرعتا، ا، َأ

 وا ْقَرن: َمْن يرف  رأُّ ُرْمحا 
مح ممـا يلـي الـزُّّن، وَقاِريـة  َفل الـرُّ ْسـ )قرا(* الَقاِرَية: َحّد الرمح والسـيف وقيـل: َأ

نان: أعَلا وَحدُّا   السِّ
مـــاح: َتَكس ـــر ، وانق ـــد  َد  الرِّ ـــ يد: مكســـور، َوَتَق   َدا وَقِ ـــ )ق ـــد( رمـــح ِقْ ـــ

 انكسر ن فين، وكل قطعة ِقْ َدة  الرمح 
َقَ َفْ    )ق ف( َقِ َف  القناة َقَ فاك: انكسر  ولم َتِبن، فإن بان  قيل: اْن

 )قطر( َقط را بالرمح: طعنا فألقاا علو ُقْطريا، أع جانبيا 
 )قطر( َقط را بالرمح: طعنا فألقاا علو ُقْطريا، أع جانبيا 

 لجم  َأْقُط  وَأْقَطا  )قط ( الِقْط : الن  ل الق ير، وا
ب، وهــو رجــل كــان يعملهــا فــي  بي ة: رمــاح منســوبة الــو َقْعَضــ )قعضـب( الَقْعَضــ

 الجاهلية 
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َتَل  الرمح: أخاا ليحمل با   )قل ( اْق
 ْقَلم الرمح: َكْعُبُا )قلم( مِ 

بة، وقيــل: كــل ع ــا أو رمــح  ــا مــن الرمــاح: مــا كــان أجــوف كالَقَ ــ َن )قنــا( الَق
َناة، وجمعها: َقنكا وَقَنوا  وُقنِّ  مستٍو أو غير مستوٍ  َنان   يفهو َق  وِق

 )قوم( رمح َقِويم وَقَوام: ُمْسَتٍو 
 )كرب( الَكِرْيُب: الَكْعب من القناة 

نبـوب مـا بـين  َنـا، وقيـل: هـو ُأ )كعب( الَكْعب: ُعْقـدة مـا بـين ا نبـوبين، مـن الَق
مستوع الُكُعوب ليُّ  كل عقيدتين، وجمعا ُكُعوب وِكَعاب، ورمح بَكْعٍب واحٍد:

 لا َكْعب  أغلظ من آخر 
  القناة: ُعُقودها ااا كان  غَلظاك )كعبر( َكَعابر 

ُر: المطعون بالرمح   )كور( الُمَكو 
 )لدن( الل دن: الرمح الليِّن، والجم  ُلُدون 

 )لزز( َلز ُا بالرمح: َطَعَنُا 
ْلب   )لما( ا ْلَمو من الرماح: الشديد السُّمرة ال ُّ

 )لهام( الل ْهَام: الرمح القاط  
َهَزا بالرمح: َطَعَنا في  درا   )لهز( َل

ّم اللِّوانح الرمح   )لوا( ُأ
 )ليط( اللِّْيَطة: ِقْشَرة القناة، وجمعها ِلَيط  

 )مأر( اْتَمَأر  الرمح: اْشَتد  وَ ُلب 
: الرمح الشديد الغليظ القوع   )متل( الِمَتلُّ

 )مدر( الَمَدِري ة: رماح  ُتَرك ُب فيها الُقُرون الُمَحد دة مكان ا ِسن ة 
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َماح ال لبة الَلدنة، وأ ـل  لب الل يِّن، والُمر ان: الرِّ )مرن(* الَماِرن: الرمح ال ُّ
ُنُاح وهو وسطا،  ْت الُمر ان: نبا  ُتْ َن  منا الرماح، وقيل: الُمر ان من الرمح: َم

َتُا وقد َمَرَن   َيْمُرُن، وما أحسن َمَراَنة الرمح وُمُروَن
َدُا: انتزعا من مركزا واجتابا  )معد( َمَعد الرمح َمْعداك  َت  واْم

مح: انتزعا   )معط( اْمَتَعَط الرُّ
 )مغُّ( َمَغَسُا بالرمح َمْغساك: طعنا 

 )نبرُّ( الن َباِريُّ: ا ِسن ة واحدها َنْبراُّ 
 الن ْ ل المرقق الُمَحد د  )نحَ( الن َحيَ والَمْنُحوَ:

: واسـ   ل  ق ا، وسـناِن ِمْنَجـ َلك: َطَعنـا وأوسـ  َشـ ـُا َنْجـ ِجُل ْن ُا بالرمح َي َجَل )نجل(* َن
 الُجْرح 

: شــــديدة الط  )نــــ ــــَواِدُّ  ُة: دُّ( رمــــاح َن اَدَســــ َن نــــا، والُم ُا بــــالرمح: َطَع َدَســــ ن، َن ْعــــ
 الُمَطاعنة 

( )نزك(* الن ْيَزك: الرمح ال غير )فارسي مُ   َعر ب 
بـــ  عليـــا الن  ـــل،  ُتُا: َرك  ْل ـــ َلا، وَن   ْلُ  الـــرمح: ااا نزعـــ  َنْ ـــ ْنَ ـــ )ن ـــل( َأ

َنان   والن ْ ُل هو السِّ
: الَخَلق من الرماح   )نضا( َنِضيُّ الرمح: ما فوق الِمْقَبَ من  درا: الن ِضيُّ

َكَتُا: ااا أوقعا علو رأسا  َن  )نك ( طعنا بالرمح َف
 لقوم برماحهـم: َأْشَرعوها، َتَهر عـ  الرماح: أقبل  َشَوار  )هر ( َأْهَر  ا

ــــَز : اضـــطرب، والَهــــَز : ااضــــطراب، ورمــــح ُهــــَز  :  َت َهــــز   الــــرمح واْه )هـــز ( َت
 ُمْضَطِرب  

: ُمَداركة الط ْعن بالرماح   )هكك( الَهكُّ
ُفُا  ْن  )وخَ( َوَخَضا بالرمح: ااا طعنا َطْعناك ا َي

ريبة )ودق( الرمح الَوا  ِدق: الماضي الض 
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ُا نبــا  الرمــاح، وقيــل: هــو )وشــ (* الوَ  ُل يحة ، وأْ ــ ي : الرمــاح، واحدتــا وِشــ ِشــ
ُا  ُب َنا َأْ َل  من الَق

ي ــُة: الرمــاح منســوبة الــو اع َيــَزن، وهــو مــن ملــوك حميــر، ويــروى:  َزِن )يــزن( اَل
َزِني ة   َأ

مْ  ُتُا با دون غيرا )يمم( َيم  مح: َقَ ْد  ُتُا الرُّ
 ( فهرس األعالم2)

 509ابراهيم )عليا السَلم( ص
 ابراهيم الزهرع= أبو اسحق

 506، 501أحمد بن حنبل ص
 508اللا الَمَحاملي صعبدأحمد بن 
 508أربد ص

 500أبو اسحق )ابراهيم بن سعد الزهرع( ص
 502اللا بن أبي طلحة صعبداسحق بن 

 508أسيد بن الحضير ص
 515، 513ا  معي ص
 502ا عمش ص

 502، 500بن مالك ص أنُّ
 505ا وزاعي ص

 500البران بن مالك ص
 525ابن ب اقة، فخر القضاة ن ر اللا ص

 501بقية )بن الوليد( ص
 505حسان بن عطية ص
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 506الحسن )بن أبي طالب( ص
 509الحسن بن أبي بكر ص

 508الحسين بن اسماعيل الَمَحاملي ص
 502حكيم بن جبير ص
 506، 502حّماد بن َسَلمة ص

 509خطيب صال
 500السَلم( صعبدأبو الخليل )

 523ُدَبْيُّ المدائني ص
 506الد جال ص

 509َدْعَل  بن أحمد ص
 506أبو الربي  السمان ص

َنة )امرأة( ص ْي  511ُرَد
 509ابن َزَبالة = محمد بن الحسن المخزومي ص

 508، 509الزبير بن بكار ص
 506زيد بن الحباب ص
 505سعيد بن جبلة ص

 500يينة( سفيان )بن عُ 
 511َسْمَهر )زون ردينة( ص

َبة )   506، 502، 500، 505، 501اللا بن محمد( صعبدابن أبي َشْي
 505طاُوُّ ص
 508، 509، 506عائشة ص

 513عامر بن طفيل ص
 508البر صعبدابن 
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 505الرحمن بن ثاب  صعبد
 506اللا بن بشر صعبد
 501اللا بن  الح البخارع صعبد
 505اللا بن عمر صعبد
 502بيد بن عمير صع

 515أبو عبيدة معمر بن المثنو ص
 501عثمان بن عطان ص
 502عّفان بن مسلم ص

 500علي بن أبي طالب ص
 506علي بن زيد بن جدعان ص

 516الظاهر صعبداللا بن عبدعلي بن محمد بن 
 515أبو عمرو )الشيباني( ص

 505عيسو بن يونُّ ص
 521ابن قزل، علي بن عمر المشد ص

 508، 509ُّ صمالك بن أن
  513، 508، 509، 506، 501، 500محمد ) لو اللا عليا وسلم( ص
 508، 509محمد بن الحسن المخزومي ص

 501محمد بن نا ح ص
 508الحميد صعبدمحمد بن يحيو بن 

 502مجاهد ص
 521مجير الدين بن تميم ص

 501مسلمة بُن علّي ص
 500م عب بن سليم ص
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 500المغيرة بن شعبة ص
 505جرشي صأبو منيب ال

 500أبو موسو )ا شعرع( ص
 501اللا( صعبدأبو نعيم )أحمد بن 

 509هارون بن يوسف بن زياد ص
 501هاشم بن القاسم ص

 501أبو هريرة ص
 508، 509هشام بن عروة ص

 521الواحد صعبدالهنتائي، ا مير أبو زكريا، يحيو بن 
  502، 500وكي  ص
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 ( فهرس الحديث واألَثر3)

 505    الخ ص لا َجَعَل ِرْزقي َتْحَ  ِظلِّ ُرْمِحيحديو: ان  ال (1)
ْيَن َيَدع  الس اعة (5)  505    الخ ص حديو: ان  اللا َيْمِشي َب
َل معــا ُرْمحــاك  (0) َزا مــ  النبــّي َحَمــ ْعبة ااا َغــ      حــديو: كــان الُمِغيــرة بــن ُشــ

  500ص

  500    الخ ص قال البران بن مالك: اْعِطني َسْيفي وترسي وُرمحي (1)

  501    الخ ص و: من اْعَتَقل رمحاك في سبيل اللاحدي (2)

ــــــُر ِرمــــــاُحُهم (6) ُط ْق امــــــة َت َي ــــــاجرين يــــــوَم الِق َه ــــــران الُم َق يُن ُف ِجــــــ      حــــــديو: َي
  502ص

َنا  (6) اَد اللا، َأ   506    الخ ص اللا ورسولاعبدحديو: يا ِعَب

  506    الخ ص حديو: َرَأى النبيُّ َرُجَلك بيدا قوُّ (9)

(8)  َُ ال يخو ْياِ  حديو: الد ج  َت َب   506    الخ ص الِبَحار الو ُرْك

ْيتها رْمح  َمْوُضو    (13) ن ا كان في َب   506    الخ ص عن عائشة َأ

ْمـح (11) ْيِف أو الرُّ ِتَحـْ  بالس    508، 509    الخ ص حديو: كلُّ البَلِد ُف

  513    الخ ص حديو: الل هم اْكِفني عامر بن الطفيل (15)

 

 متن الكتاب( فهرس الُكُتب المذكورة في 4)

 501كتاب الُمَ ن ف ابن أبي شيبة ص (1)

 508البر صعبدكتاب ااستيعاب ابن  (5)

 513كتاب الَغِريب الُمَ ن ف  بي ُعَبْيد ص (0)

  516الظاهر صعبدكتاب ُمَفاَخَرة بين الرُّمح والس ْيف ابن  (1)
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 ( فهرس األشعار5)

 الصفحة البحر القائل القافية المطلع

 525 الكامل يالهنتان مشيب وَأْسَمرَ 
 525 الكامل الهنتاني قليب َمَدْد ُ 
     
ا َبَدا  521 الكامل ابن تميم ِبِشهابِ  لم 
 521 الكامل ابن تميم ُعقابِ  عاَيْن ُ 
     

 523 البسيط ُدَبْيُّ المدائني توريد وفي ُقدودِ 
 523 البسيط ُدَبْيُّ المدائني الُجود َتَغن  
     

 521 الخفيف زلابن ق ومخبر َأع شين
 521 الخفيف ابن قزل َأحَمر َأْسَمرُ 
     

 520 الطويل ابن ب اقة فياَكرُ  وِلْي  احب  
رُ  َعِ يب   520 الطويل ابن ب اقة ُيَق  
رُ  ُيسابُقني  520 الطويل ابن ب اقة يتَأخ 
 520 الطويل ابن ب اقة ويحارُ  نُ ويْؤمَ 

 520 الطويل ابن ب اقة يتعا رُ  أناُل با

 520 الطويل ابن ب اقة فُيْعَارُ  تعد ى

 520 الطويل ابن ب اقة ُمَزن رُ  ترى منا

رُ  عجب ُ   521 الطويل ابن ب اقة مدو 
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 521 الطويل ابن ب اقة موق رُ  ومن َطاِعنٍ 
 521 الطويل ابن ب اقة ُمْضَمرُ  مفكِّر

 

 ( مراجع التحقيق5)

هـ(: حلية ا وليـان، دار 103اللا ) عبدا  فهاني، أبو نعيم، أحمد بن 
 الفكر، بيرو  )د  ( 

هــ(:  ـحيح 526سماعيل الجعفـي ) االلا، محمـد بن عبدالبخـارع، أبو 
م ــــــر  ،ســـــَلميةمطبعــــــة المجلـــــُّ ا علـــــو للشـــــؤون اإل البخــــــارع،
 م 1861

هـ(: تاريخ بغداد، دار 160البغدادع، الخطيب أبو بكر أحمد بن علي ) 
 )د  ( الكتاب العربي، بيرو  

هـــ(: فقــا اللغــة وســر 158الملك بــن محمــد ) عبــدالثعــالبي، أبــو من ــور 
 بيرو  )د  (  ،العربية، دار الكتب العلمية

هـــ(:  ــفوة ال ــفوة، حققــا: 286الرحمن بــن علــي ) عبــدابــن الجــوزع، 
 محمود فاخورع، دار المعرفة، بيرو  )د  ( 

 هـ(:925ابن حجر العسقَلني، أحمد بن علي ) 
 تهــــايب، مطبعــــة المعــــارف النظاميــــة، حيــــدر آبــــاد تهــــايب ال

 هـ 1052الدكن، الهند 
  هـ 1003لسان الميزان، حيدر آباد، الهند 

   الــدر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، دار الجيــل، بيــرو
 )د  ( 
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هــــ(: وفيـــا  ا عيـــان 691ابـــن خلكـــان، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ابـــراهيم ) 
بـــاُّ، دار  ـــادر، بيـــرو  وأنبـــان أبنـــان الزمـــان، حققـــا: احســـان ع

 )د  ( 
ــــدوابي، أبــــو بشــــر، محمــــد بــــن أحمــــد بــــن حمــــاد )  هـــــ(: الكنــــو 013ال

 وا سمان، دار الكتب العلمية، بيرو  )د  ( 
 هـ(:619اللا، محمد بن أحمد بن عثمان ) عبدالاهبي، أبو 

ميــزان ااعتــدال فــي نقــد الرجــال، حققــا: علــي البجــاوع، دار   (1)
 المعرفة، بيرو  )د  ( 

ســــــير أعــــــَلم النــــــبَلن، حققــــــا: شــــــعيب ا رنــــــاؤوط، مؤسســــــة   (5)
 م 1895الرسالة، بيرو  

  1891الزركلي، خير الدين: ا عَلم، دار العلم للمَليين، بيرو  
 هـ(:811الرحمن بن أبي بكر ) عبدالسيوطي: 

  حســـن المحاضـــرة فـــي تـــاريخ م ـــر والقـــاهرة  حققـــا: محمـــد أبـــو
حلبــي، وشــركاا، القــاهرة الفضــل ابــراهيم، مطبعــة عيســو البــابي ال

 )د  ( 
  ،جـــام  ا حاديـــو للجـــام  ال ـــغير، حققـــا: عبـــاُّ أحمـــد  ـــقر

 الجواد، مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق )د  ( عبدوأحمد 
ْيبة، أبــــــو بكـــــر  بــــــراهيم العبســــــي اللــــــا بـــــن محمــــــد بـــــن اعبدابـــــن أبــــــي َشـــــ

 هـ(:662) 
  هـ 1051الم ن ف، المجلد ا ول والثاني، ملتان 

تــار أحمــد النـدوع بخمســة عشــر جـزناك، طبعــة الــدار الســلفية، وبتحقيـق مخ
 م 1890الهند 
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هــــ(: الـــوافي بالوفيـــا ، دار  ــــادر، 661ال ـــفدع، خليـــل بـــن أيبــــك ) 
 م 1860بيرو  

ــــدابــــن  ــــن عب ــــو عمــــر يوســــف ب ــــة عبدالّبر، أب ــــي معرف ــــا: ااســــتيعاب ف الل
ـــاهرة  ـــة نهضـــة م ـــر، الق ـــي البجـــاوع، مكتب ا  ـــحاب، حققـــا: عل

 )د  ( 
هـــــ(: كتــــاب السِّــــَلح، حققــــا: حــــاتم 550و عبيــــد القاســــم بــــن ســــَلم ) أبــــ

 م 1892الضامن، مؤسسة الرسالة، بيرو  
هــ(: شــارا  الــاهب 1396الحي ) عبــدابـن العمــاد الحنبلــي، أبـو الفــَلح 

فـــي أخبـــار مـــن اهـــب، المكتـــب التجـــارع للطباعـــة والنشـــر، بيـــرو  
 )د  ( 
 فؤاد سزكين:

محمــود فهمــي حجــازع، مطبعــة  تــاريخ التــراو العربــي، ترجمــة:
 م 1890جامعة اإلمام، الرياَ 

هـ(: سنن ابن ماجا، حققا: محمد فؤاد 562القزويني، محمد بن يزيد ) 
 حيان التراو العربي )د  ( الباقي، دار اعبد

هـــ(:  ــبح ا عشــو فــي 951 القلقشــندع، أبــو العبــاُّ أحمــد بــن علــي )
أليف والترجمـــــة نشـــــا، المؤسســـــة الم ـــــرية العامـــــة للتـــــ ـــــناعة اإل

 والطباعة )د  ( 
هـــ(: 621اللــا محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي ) عبدابــن قــيم الجوزيــة، أبــو 

 الفروسية، مكتبة عاطف، القاهرة )د  ( 
ـــا ، حققـــا: ا661)  الكتبـــي، محمـــد بـــن شـــاكر حســـان هــــ(: فـــوا  الوفي
 بيرو  )د  (  ،عباُّ، دار  ادر
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هـــ(: البدايــة والنهايــة، 661شــقي ) ســماعيل بــن عمــر الدماابــن كثيــر، أبــو الفــدان، 
 م 1896حققا: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، بيرو  

 من ور علي نا ف:
 التان الجام  لأل ول في أحاديو الرسول 

 القاهرة )د  (  ،دار احيان الكتب العلمية، عيسو البابي الحلبي
 ، حققــا: هـــ(: الفهرســ092ابــن النــديم، محمــد بــن اســحق بــن يعقــوب ) 

 تجدد، طهران )د  (  -رضا
هـ(: نهاية ا رب في 605الوهاب ) عبدالنويرع، شهاب الدين أحمد بن 

  1805فنون ا دب، طبعة دار الكتب الم رية، القاهرة 
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 ( فهرس كتاب الس َماح في أْخَبار الرَِّماح6)
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