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 واجملاز احلقيقة بني اللون

 األشقر عبدالباقي عرفان  

  :ماهية اللون 

ذهب بعض الحكماء القدماء إلى أن اللون حقيقة  قاممة  بسهاة اال إأن أنن بعةض 
ن كةةان حقيقةة  إأ أسةةن أ يقةةوغ بسهاةةن بةةئ ب يةةر ال وذهبةة  فمةة   هةةءأء رأأ أن اللةةون واا

 .ئأخرأ إلى أن اللون أ حقيق  لن أصاًل بئ هو متخي  
أن  للةةةون واةةةودًا قاممةةةًا بسهاةةةنال فةةةاللون كال ةةةوء قةةةامغ فةةةي "يةةةرأ  (1)فةةةابن ال يةةة غ

وممةا ي  ةر بةن   ةورًا بيسةةًا أن "ال(2) "تسقةي  المسةا ر"واةاء فةي  "الااةغ الةذه هةو فيةن
األلوان ل ا حقيق  ما ي  ر في وان اإلساان من حمرة الخاةئ وصةهرة الواةئال وهةو 

المشةةرع عليةةن علةةى كيهيتةةن... ولةةغ يت يةةر و ةة  اةةاكن علةةى وتيةةرة واحةةدةال وال ةةوء 
 ". البصر من وا ن وأ ت ير ال وء المشرع على وا ن...

. ويةذكر "ن األلوان والطعةوغ والةروام  أااةاغإ" :(3) وكان الس اغ المعتزلي يقوئ
ويعةةةةةرن   ."َعةةةةةَرض –الهالاةةةةةه   –اللةةةةةون فةةةةةي اصةةةةةطال  المتكلمةةةةةين " أن (4)الزبيةةةةةده

 أ يقوغ بسهان بئ ب ير . لن إأ بالاوهرال أه: ما أ  با  العرض: بأسن ما
ةةا أبةةو ال ةةذيئ العةةال   المعتزلةةي َعةةَرض ما ةةوئ الكيهيةة ال كةةالطعوغ "فيةةرا   (5)أمن

 ."واألرايي  والحياة والمو 
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قةةةائ ابةةةن اةةةيسا وك يةةةر مةةةن الحكمةةةاء: إسمةةةا يحةةةد  اللةةةون فةةةي "  :(1)ويةةةذكر الت ةةةاسوه
سن في ال لم ال بئ الااغ في  غير مواود الااغ بالهعئ عسد حصوئ ال وء فينال واا

  ."ماتعد ألن يحصئ فين اللون المعين عسد ال وءال لم  

والمشة ور بةين الام ةور أن ال ةوء شةرط لرءيتةن أ لواةود  " :ويعقِّب الت اسوه
في سهاةنال فة ن رءيتةن زامةدة علةى ذاتةنال المتةيقن عةدغ رءيتةن فةي ال لمة ال وأمةا عدمةن 

 . " في سهان فال...
أ حقيقةةة  لشةةةةيء مةةةةن " :(2)لت ةةةةاسوهن عةةةن بعةةةةض القةةةةدماء مةةةن الحكمةةةةاءويسقةةةئ ا

سمةا يتخيةئ البيةةاض مةن مخالطةة  ال ةواء الم ةةيء  األلةوان أصةاًل بةةئ كل ةا متخي لةة ال واا
لألاااغ الشهاف  المتص نرة ادًاال كما في زبد البحر والة ل  والزاةا  المةدقوع ساعمةًاال 

 . "ء وال وء في عمع الااغوالا واد يتخي ئ ب د ذلكال وهو عدغ غور ال وا
أن اللةةون لةةيَّ إأ  عبةةارة عةةن غيةةاب أو " :(3)ويةةرأ يعقةةوب بةةن ااةةحع الكسةةده

ح ةةةور سةةةور الشةةةمَّال أو مو ةةة  ال ةةةئال ويعةةةزه لةةةون الاةةةماء األزرع لمةةةز   ةةةالغ 
لةذلك أ يواةد  َّ؛خار وغيةر ذلةكال الم ةيم  بسةور الشةمالاماء م  ذر ا  ال بار والب
 ."ا  إدراكاتسا لتهاعئ ال لم  بالسوراللون بحد ذاتنال بئ هو ستي

 (4)اللون في العلم الحديث: 

 على للااغ ال اهر اللون ويتوق  الموا ال طوئ على تعتمد ال ومي  خاص "
 لوسةةةن يبةةةدو المواةةةا  كةةةئن  يعكةةةَّ الةةةذه فالااةةةغ يعكاةةةنال الةةةذه ال ةةةوء مواةةة  طةةةوئ

  ."أاود يبدو  موا  أين  يعكَّ أ والذه أبيضال
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 اإل ارة فتسقئ العينال شبكين  على ال وء أشع  تاقط ماعسد يست  إحااَّ" وهو
 . "البصرهن  العصب طريع عن المخال خاليا إلى
  (1)اللغة في اللون : 

 التةي واأللهةا  غيةر  وبةين بيسةن فصةئ ما شيء كئن  ولون والحمرةال كالاواد هيم 
 : اللون على تدئ

ةوال ال(2)ي الشِّ   بهةت  واللةيط قبة الوالس   هةواللز  وا. والس شة  والس اةرال ال(3)ْوصوالُبة رغالا 
 : (4)ذءيب أبي قوئ ومسن وكارهاال الالغ

 /  ااسقالبُ  حانَ  مَّالشن  يطُ ل   رن اصه إذا/
  األلوان تقسيم : 

   ربين إلى ترا  وك رت ا تعددها على األلوان
ليةة  ألةةوان -  يمكةةن أ لةةون كةةئن  وهةةي(: سواصةة  خةةوالص أصةةلي ال أاااةةي ال) أون
 . رأك  أو لوسين بخلط إحدا ن

 إحدا ةةن يمكةةن لةةون كةةئن  وهةةي: (سواصةة  خةةوالص غيةةر فرعينةة ال)  اسويةة  ألةةوان -
 .أك ر أو لوسين بخلط

 والثانوية ةاألولي األلوان تحديد في الخالف : 

 وكةذا "واألاةود األبةيض همةا ا سان"(5)أراطو عسد األولين  فاأللوان قديغال خال 
 ماتقالن لوسان واألاود بيضاأل أن" يرأ الذه (1)ال ي غ ابن وعسد ال(1)ايسا ابن عسد
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 .15/ 1 ال ذليين ديوان -4
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 مةةن ياةةير شةةيء ال(األبةةيض اللةةون) بال ةةوء امتةةز  فةة ذا كل ةةاال األلةةوان مس مةةا تتةةأل 
 مةن ك يةراً  شيماً  بال وء الممتز  كان ف ذا األحمرال اللون سشأ( األاود اللون) ال لم 
 اللون ف ن ال وءال من شيء ال لم  يخالط لغ إذا أمنا البسهاايال اللون سشأ ال لم ال
  .(...ي  ر األاود

 أو والالم  واألحمر واألاود األبيض: هي أولي  ألوان بأربع  (1)أفالطون وقائ
 .الساص 

 األبةةةةيض: هةةةةي أي ةةةةاً  أوليةةةة  ألةةةةوان بأربعةةةة  وديمرقةةةةريطَّ (2)أسبةةةةادقليَّ وقةةةةائ
 .واألخ ر واألحمر واألاود

 وحمةرة واواداً  بيا اً : خما  األلوان خلع وائ عز اللن إن" :(3)السمرهن  ويقوئ
ال والشةةقرة والصةةحم  والزرقةة  والانةةمرة ال بةةرة فةةأين: قامةةئ قةةائ فةة ن.. وخ ةةرة وصةةهرة

 إلةةةى ُيةةةردن  وكةةةئن ال خةةةوالص سواصةةة  لياةةة  األلةةةوان هةةةذ : قيةةةئ األلةةةوان  مةةةن وأشةةةكال ن
ةةحم ال الخ ةةرة إلةةى والزرقةة  الانةةواد إلةةى والاةةمرةال البيةةاض إلةةى: فةةال برةال سوعةةن  والص 
هرة إلى  ." ...لُحمرةا إلى والشنقرةال الص 

ال خما  في ا األصئ: باأللوان المعترفين من قوغ وقائ... " :(4)الت اسوهن  ويقوئ
 البةةةواقي ويحصةةةئ باةةةيط  ألةةةوان ف ةةةذ ال والخ ةةةرة والصةةةهرة والحمةةةرة والبيةةةاض الانةةةواد

ةا": يقةوئ  ةغ " ...بالتركيب  لةغ فممةاال أك ةر أو أقةئ أو خماة  الباةيط  األلةوان أن وأمن
 ." ...دليئ علين يقغ

 فقد تقسي  من ادن  وبماال العلغ بتطور كذلك اآلراء تعدد  الحدي  العصر وفي
 األلوان  غال (1)واألزرع واألخ ر واألصهر األحمر: أربع "(5)األولي  األلوان كاس 
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 تكون باأتحاد وهي الواألزرع واألخ ر األحمر وهي الطي  أو لل وء األاااي 
 .(1) "والبسهااي واألخ ر األحمر يه:  ال   األولي  األلوان"و "األلوان كئ
  وتعددها األلوان خلق من الغاية أو الحكمة: 

 وماةةةاأً ال لألبصةةةار سزهةةة  األلةةةوان خلةةةع وتعةةةالى اةةةبحاسن اللةةةن أن":(2)اةةةزه ابةةةن يةةةرأ
 اإلعاةةةاب وقةةةوه ب اءهةةةا وازداد حاةةةس ا ت ةةةاع  األلةةةوان ااتمعةةة  فةةة ذاال لالعتبةةةار

حةةدأال التمييةةز ئواةةام مةةن واةةيل  األلةةوان أن: وفاتةةن " ...ب ةةا  ياةةتدئ التةةي الةةدأمئ واا
 خةصن  التةي (3)الحاي اإلدراك واامئ إحدأ أخرأ بعبارة هي أوال الحاأ  على ب ا
 .المخلوقا  من غير  دون المميز العاقئ اإلساان ب ا اللن

  تبةةةين ل ةةةا تابعةةة  بألهةةةا  غيرهةةةا دون األصدددلية األلدددوان العددد   خّصددد  ولقدددد 
 سواصة  إلى عمد  والعرب" :(4)السمره ويقوئ. كمدت ا أو إشراق ا أو اللوسي  درات ا
 ابةةةن وقةةةائ ال"...قةةةاس  وأحمةةةرال حالةةةك وأاةةةودال يهةةةع أبةةةيض: فقالةةة  الفأكةةةدت ا األلةةةوان
ةةةةا... ":(5)اةةةةزه ال المزيةةةة  األلةةةةوان مةةةةن غيرهةةةةا علةةةةى ل ةةةةا األصةةةةلي  األلةةةةوان كاسةةةة  ولمن
ةة : فقةةالواال س ةةاتمكن  وقصةةد ال ااةةتحكام ا أراد  إذاال ل ةةا تابعةة  بألهةةا  العةةرب ت اخصن
 ."..الهرعي  األلوان في ذلك يهعلوا ولغ... قاس  وأحمرال حالك وأاودال ااط  أبيض

 ال صةي  ا ودأأ ال العربية  الل ة  فةي األلةوان علةى الدال  األلها  يتتب  ومن
 العربية  الحيةاة بل تةن الةذه الشةأن ويةدركال دأأت ةا عوتسةون  وغساهةا ك رت ةا مةن يعاب
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ال الحيةاة هةذ  تاةتوعب أن ااةتطاع  التي الل   وغسىال وعوالتس ال سى من اإلاالمي 
 .التعبير على قدرت ا ومدأ

 ودأأت ةةا األلةةوان ألهةةا  فةةي يبحةة  مةةن توااةةن عةةدة صةةعوبا  هسةةاك أسةةن إأ 
 : مس ا سذكر (1)عمر مختار أحمد. د عدندها  العربي الل   في

 إلةةةى الباحةةة  راةةة  إذا إأن  تاريخيةةةًاال المهحوصةةة  المةةةادة ترتيةةةب إمكاسيةةة  عةةةدغ -
 .ذلك لن يتيار أن وهي ا  مءرخ ال علمي  مادة

 . األلها  مدلوأ  تحديد في المعااغ دق  عدغ -

 علةةى المعةةااغ تسبنةةن أن دون عصةةرال إلةةى عصةةر مةةن اللهةة  مةةدلوئ اخةةتال  -
 . آخر موصو  إلى موصو  من كذلك واختالفن ذلكال

 اةم  غريبةًاال بةدوي قةد تةداخالً  تتةداخئ معاامسةا فةي األلوان ألها  اعئ ما وهذا
طةةةالع واألخ ةةةرال األبةةةيضال بمعسةةةى األزرع بااةةةتخداغ  علةةةى واألخ ةةةر األصةةةهر واا
طالع األاودال  ...ذلك وغير األبيضال على األحمر واا

 مسةةنال ااسبةةاً  سهاةةر أو التةةداخئال هةةذا أاةةباب بعةةض ستبةةين أن ساةةتطي  قةةد لكسسةةا
ةةةئ أن دون وااةةةتخدامًاال أصةةةالً   حملت ةةةا  ةةةيف التةةةداخئال هةةةذا ماةةةءولي  معاامسةةةا سحمن
 : األاباب هذ  من. تلك بدأأت ا العرب عن وروت ا

 الس ةارال أوقا  كئ في العين رءي  في هيمت ا على تبقى أ فاأللوان ال وءال شدة -
التيهاشين  يقوئ. علي ا الااقط ال وء شدة بت ير وتت ير

 امةر فلةون الامرال فأمنا":(2)
 األوقةةا  بةةاختال  لامةةرالا لةةون يختلةة  وقةةد: قةةالوا قريةةبال أو واحةةد الحطةةب اميةة 

 الليةةةةئ وفةةةةي أشةةةةكئال الهةةةةيء وفةةةةي أك ةةةةبال الشةةةةمَّ فةةةةي ف ةةةةو في ةةةةاال إلي ةةةةا المس ةةةةور
 اللةةون حقيقةة  البصةةر يةةدرك أأ يحتمةةئ وكةةذلك" (3) "المسةةا ر تسقةةي " وفةةي. "..أحمةةر
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 بحاةب صةورتن وتختلة  ال ةوءال مة  بةئ ماةردًاال يدركةن أ ألسن علينال هي ما على
 ."علين المشرق  األ واء اختال 

ذا.. "  ذا الشةمَّ  ةوء فةي الواحةد المتلةون فيةرأال اللةون اختلة  ال وء اختل  واا
 فيةن حصةئ إذا  ةغال آخةر لةون ذا السةار  ةوء وفةيال آخةر لون ذا القمر  وء وفيال لون

 .(1) "بحابن اللون ت ير ال ع  أو القوة إلى ت ير  غ  وء
 (2) "المسةةا ر تسقةةي " فةةي اةةاءال األاةةباب هةذ  مةةن اةةبباً  الس ةةر زاويةة  تكةةون وقةد -

 ."البصر من الحيواسا  تلك أو اع باختال  األلوان وتختل "

 واستقلة ال األلهةا  بعةض دألة  فةي تواةع  العةرب أن: ذلك أاباب من يكون وقد -
 األلهةا  مةن ك ير م ئ الماازي  أو المعسوين  الدأل  إلىال اللوسي  الحاي  الدأل  من ب ا

 الشةدنة علةى تةدئ اللوسية  دأأت ةا إلةى إ ةاف  لانةمرةوا والزرقة  والحمةرة فالانوادال األخرأ
ةسك  اأمةةتالء معسةى في ةا والخ ةرةال أاةمر والعةاغال أزرع والاةسانال أحمةر فةالمو . وال ن
ال أخ ةةةر والبحةةةرال خ ةةةراء الاةةةماء كاسةةة  لةةةذلك ؛واأتاةةةاع والخصةةةب والس ةةةرة والةةةره

 كمةةا اللوسيةة  لةة الدأ داممةةاً  تعسةةي أ والسبةة  الشةةار فةةي الخ ةةرة حتةةىال خ ةةراء والكتيبةة 
نَ  لَُكم َجعَلَ  الَِّذي...  :(3)تعةالى قولن في َنهُ  أَنتُم فَإِذَا نَارا   ضَْخَررِ الَ  الشََّجرِ  م ِ ُُونَ  م ِ  تُوقِد

 اخ ةةرار مةةن فيةةن ممةةا أك ةةر والسةةداوة الطةةراوة علةةى الدألةة  مةةن فيةةن في ةةا فاألخ ةةر 
 .اللون

 القةدماء فةالعربال اةباباأل هةذ  مةن واحةداً  الدألة  تحديةد فةي الخطةأ يكةون وقد -
 ."األلها  دون المعاسي في يخطمون":(4)الزبيدهن  يقوئ كما

 هذا أاباب أحد شتى بألوان عدة موا   في الواحد الشيء رءي  كاس  وربما -
 وذلك؛ (5) "أبيض ويكونال أخ ر ويكونال أاار ويكون أزرع"الماء يكون فقد التداخئ
  .لن لون أ حقيقتن في فالماءال وادم من في ا ما ببعض تأ ر  أو موا عن بتلون

                                                           

 .141 / 1السهَّ ارور -1

 .141/  الاابع -2

 .14/ اآلي  يَّ اورة -3

 .كبر / التا  -4

 .الاواد تماز  يايرة حمرة أو زرق ال في حمرة أو الُكدرةال:  والا ارة .زرع/ التا  -5
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ال عةةةدأً  مقةةةدنراً  عمقةةةن ويكةةةون لةةةون لةةةن فيكةةةون يةةةرعن  المةةةاء" :(1)الاةةةاح  يقةةةوئ -
   ."أاود رأيتن عمقن وأفرطال غور  َبُعد ف ن لون لن فيكون

 ذلك فدئن  يقابلن وما وأر ن إسامن اختال  قدر على مس ر  ويختل .." :ويقوئ
سماال لون بذه ليَّ أسن على  ولعئال بن ويحيط يقابلن ما لون التخييئ في رينيعت واا
 المااورة قرب م  اإلساان في نال أموراً  العين في تصس  أن تقابل  إذا األمور هذ 

 ويذكر. "الخالص الرامع الماء ل ذا هي إسما المختله  األلوان هذ  أن واألتباَّ
 وأخ رال عمقن ئن ق إذاال أبيض الاسَّ ذلك تاد  غال واحداً  اسااً  الماء فتاد" :أي اً 
 . "غور  بعد إذا وأاود واطاً  كان إذا

 ف ةو البياض خال  ما كئ" (2):فارَّ ابن ذكر  ما التداخئ هذا أاباب ومن -
 ."أخ ر األاود فيامى الصها  هذ  تداخل  فلذلكال الاواد حيز في

 حول ةةةةا المواةةةةودا  مةةةةن األلددددوان ألفددددا  مددددن كثيدددد ا   العدددد   اسددددتمد  ولقددددد -
 :وغيرها وطير وحاارة ومعادن سبا  منال في ا عاشوا التي  البيم في والمشاهدا 

 صةةةةةهر خطةةةةةوط فيةةةةةن وصةةةةةارال اصةةةةةهر   إذا الحس ةةةةةئ وهةةةةةو الُخطبةةةةةان مةةةةةن فاألخطةةةةةب
 أحمةةةر  مةةةر أو أحمةةةر زهةةةر لةةةن شةةةار أو حمةةةر أغصةةةان وهةةةوال العةةةسغ مةةةن (3)والمعةةةسغ
 مةةن واألرمةةدال الهحةةغ مةةن والهةةاحغال الملةة  مةةن واألملةة ال الزبيةةب مةةن ين والزبيبةة. اللةةون
 وهةةةوال العهةةةر مةةةن واألعهةةةرال الةةةذنهب مةةةن والمةةةذهنبال ال بةةةار مةةةن واألغبةةةرال (4)الر مةةةاد
 والدنام ال الحديد من والحديدهن ال الطحائ من واألطحئال ال راب من وال رابين ال التراب
والرمةةةاسين ال الدناةةغ مةةن

 لةةةون مةةن (1)والخمةةةره  ال (1)الةة ل  مةةن والُ الاةةةيال الرمةةان مةةن (5)
والدنباةةين ال الخمةةر

ال أحمةةر أرمسةةين  صةةب  وهةةوال القرمةةز مةةن (9)والق رمةةزهن ال بَّالةةد مةةن (1)
                                                           

 .هـ522/ سنة توفي بحر بن عمرو: هو والجاحظ .بعد وما 5/94 الحيوان -1

 .195 /1 الل   مقاييَّ -2

 .عسغ /اللاان -3

  كلةن ذلةك أو( وبيةاض اةواد فين ما) الخصي  ومسنال األص ب ومسن األبيض ومسن األاود مسن الرماد -4
 .5/11 الحيوان اس ر الواواهر  ترعالمح حاأ  اختال  قدر على

 .رماسين  أحمر: التا  في - 5

 .البياض شديد..  الاي سصئ: القاموَّ في - 1

 .خمر /التا   - 1

 .دبَّ /التا  - 1

 .قرمز /التا  - 9
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والوراةين 
 مةةن وهةةو الهوطةة  مةةن (3)والهةةوطي الهاةةتعال مةةن (2)والهاةةتقيال الةةورَّ مةةن (1)
ةةةساب الزرقةةة ال صةةةافي غيةةةر أزرع كةةةان مةةةا األلةةةوان ةةةسابال مةةةن يوالصن  صةةةبا  وهةةةو الصن
ةةحر الةةدنخان مةةن والةةدنخن والزبيةةبال الخةةردئ مةةن متخةةذ ةةحرة والصن  لصةةحراءالا مةةن والص 

 المواةةةةودا  بعةةةةض فااةةةةتمد  العكةةةةَّال كةةةةان وربمةةةةا. األرسةةةةب لةةةةون مةةةةن يوالمرسبةةةةاس
 التةي بالطحلة  شةبين لون وهي .الَبْرَغ   من مشتع (4)فالبرغو : ألواس ا من أاماءها

 . قليئ باواد والبياض ال برة بين هي
  ةةة فالب للوسةةةن الصةةةه  وأصةةةلن األاةةةماءال غلبةةة  عليةةةن غلةةةب طةةةامر (5)واألب ةةة 

 . حمرة إلى أو خ رة إلى ي رب بياض:   والُب 
 : األلوان على الدالة األلفا  صيغ تعدد  -

 ااء ما ومس ا المزيدةال أو الماردة األفعائ صي  من صي   على ااء ما مس ا
 يرافقةن معلةوغ هةو كمةا الصةي  وتعةدد المشةتقا ال أو المصادر صي  من صي   على
 . الدأل  في تعدد

 : (1)المارد ال ال ي صي  من صي   على ورد فما -

رال ئال وش بال َكد   أأ بشةرط العةين م ةموغ يأتي وقد( َيْهعئ َفع ئ) وَحم ر وصد 
غال: أي اً  بالكار ويأتي وَاُمرال َأُدغال: سحو ياء أمن كونت   وَام رال َأد 

 : (1)ال ال ي على المزيد ومن  -

ال افعةةئ   ال :سحةةو اللةةون قةةوة علةةى ليةةدئ واَفعةةائن ال ابةةيض   وازراعنال الواحمةةةارن  واحمةةر 
 . واخ ارن 

                                                           

 .أصهر سب : والورَّ. ورَّ /التا   - 1

 .العرب دبال في يسب  أ معرو  شار  مر وهو المعرب  فاراي : والهاتع .االط/ التا  - 2

 .الاِّسد من ُيالب غلي  قصير. إزار أو  وب والهوط  فوطال/ التا  -9 

 .141/ يال اس الاهر الالمخصص - 4

 .ب   /العرب لاان  - 5

 . 1/11 الشافي  وشر  31/ الصر  فن في العر  شذا -1

ال في ل   واحمأرن  31/ الصر  فن في العر  شذا -1  وشةأب ال  أبة د وشةابن ال دابنة  فةي يقةوئ كمةن احمةارن
 .1/121 القرآن ألحكاغ والاام / احمأرن  بالعبيط العوالي ما إذا/ :ُك ينر قوئ الل   هذ  وعلى
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. "حمر عن باحمارن  اات سوا": ايبوين يقوئ الماردال عن بالمزيد اات سوا وربما
 العيب أو للون كوسن فاألغلب افعئن  أما" :(1)فقائ الصي تين دأل  بين الر ي وميز

 في األوئ يكون وقد العارضال الحاين  والعيب اللون في وافعائن  الالزغال الحاين 
 من يت ير فلغ لوسن لزغ: احمراراً  احمرن " (2)التا  وفي "الالزغ في وال اسي العارض

 . "ي ب  أ حاد اً  َعَر اً  كاس  إذا: احميراراً  واحمار   حائال إلى حائ
ال اصهرن  ااتعمائ في: (3)فقائ الحريره أمنا  من ويقولون": واحمارن  واصهارن  واحمرن

 المحققين وعسد الخائال من خد  واحمرن  المرضال من لوسن اصهرن  قد: أي اً  السوع هذا
 و ب  وااتقر تمكن الذه الخالصال اللون في وس امرهما واحمرن  اصهرن  :ُيقائ إسما أسن

 اصهارن : فين فيقائ يحوئال ومعسى يزوئال لابب عرض اللون كان إذا فأما. وااتمرن 
 فاعئ": الحدي  في ااء هذا وعلى العارضال والمتلون ال اب  اللون بين ليهرع واحمارن 

 . "أخرأ ويصهارن  مرًةال حمارن ي
الخهةةااين  الشةة اب وعلنةةع

 معةةرو  غيةةر هةةذا: بةةره ابةةن قةةائ" :الحريةةرهن  قةةوئ علةةى (4)
 أنن  يةةرون أصةةحابنال واميةة  واةةيبوين الخليةةئ أن تةةرأ أأ البصةةريينال مةةن أحةةد عسةةد
هعائ من مقصور م هعالً  أن كما ادنهاغن  من وادنهغن  احمارن  من مقصور احمرن   كمقوئ م 
قةةو  مةةن ال احمةةرن  وكةةذا بمعسةةىال عسةةدهغ وهمةةا ائالم   اةةونأ وقةةد بيس مةةاال فةةرع أ واحمةةار 

 . "افعئن  من أبل  افعائن : وقيئ عصهورال ابن بيس ما
 . فشيماً  شيماً  احمرن  كأسنن التدر ال معسى افعائن  معسى في وقيئ
 اخ و ةةةةر سحةةةةو (1)افعوعةةةئ: ويقةةةةئن  بةةةينضال سحةةةةو (5)فعنةةةةئ أي ةةةاً  المزيةةةةد ومةةةن

  .والتوكيد للمبال  
                                                           

 . 1/112 الشافي  شر  -1

 .حمر/ التا  -2

 .هـ215/  سنة توفي علي بن القاسم: هو والحريري  . 154/ال واص درة شر  -3

 . هة1419/ اس  توفي المحمد بن أحمد: هو الخهااي والش اب. 154/ال واص درة شر  -4

 .بيض/ التا   -5

 .23/األلوان ألها  -1
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 كةةةالُحمرةال الُهعلةةة : األلةةةوان مصةةةادر فةةةي األغلةةةب" (1)المصةةةادر صةةةي  ومةةةن -
ةةةهرةال ةةة َفَعةةةئ علةةةى مس ةةةا اةةةاء وقةةةد والص  ةةةا والَعةةةيَّال دأكالص   ال ةةةغ فأصةةةل ا العياةةة ُ  أمن

 والُحمورةال والُكْدورة كالص  وب  ُفعول  على: أي اً  المصادر ااء  وقد للياءال ُكار 
 تشةةةةةبي اً  والانةةةةواد البيةةةةاض :قةةةةالوا: اةةةةيبوين كةةةةروذ والا ةةةةوادال كالبيةةةةاض َفَعةةةةائ وعلةةةةى

 . م ل ما لوسان ألس ما والمااء بالصبا 

ال مصةةةدر احميةةةرار: سحةةةو افعةةةائن  مصةةةدر افعةةةيالئ وعلةةةى  افعةةةالئ وعلةةةى احمةةةرن
 . "احمرن  مصدر احمرار: سحو افعئن  مصدر

 الصةةةه  طةةةروء علةةةى للدألةةة  الهاعةةةئ ااةةةغ صةةةي  : (2)المشةةةتقا  صةةةي  ومةةةن -
 محمةةةرن : ال ال ةةةي غيةةةر ومةةةن وحالةةةك وسةةةاع ال وابةةةصال: سحةةةو  معالاةةة دون وحةةةدو  ا
 . مس ما المهعوئ ااغ وكذا واصهرن  احمرن  من ومصهرن 

ةةةةه   بةةةةا  علةةةةى للدألةةةة  وفعةةةةوئ فعيةةةةئ: مسةةةةن الهاعةةةةئ ااةةةةغ ومبال ةةةة   وشةةةةدة الصن
ر: سحو وَفع ئ. وخ ير وب يغ وَحلوبال َخ ورال سحو بالموصو  لصوق ا  . َخ  

   با  على للدأل  ُفعئ وامع ا فعالء مءس ن أفعئ وزن على المشبن الصه  وتأتي
 . عيسن أعتالئ (3)ب يض فالام  بي اء في إأ ُحمرال حمراءال أحمرال: م ئ الصه 

 ابن وأااز ُحمران: سحو ُفعالن على( فعالء/ أفعئ) المشب   الصه  تام  وقد
 . وحمراوا  أحمرون: كياان

 اللةةةونال فةةةي المبال ةةة  علةةةى تةةةدئ الساةةةب ال يةةةاء بزيةةةادة المساةةةوب اأاةةةغ وصةةةي  
 . أحمرهن : سحو فين مبال   سهان إلى الشيء ساب  اعلوا وكأس غ

                                                           

 .حمر/ والتا  ال41/ العر  وشذاال 1/11 الشافي  شر   -1

-114- 1/151 الشةةةافي  شةةةر  ال1194/ ماةةةلغ صةةةحي  -14/ العةةةر  شةةةذا – 22/ األلةةةوان ألهةةةا  -2
 .111-111 – 2/4 و 111

 ."133/ 2 التمييزه ذو  بصامر" لياءا ليص  بالكارة أبدلو  بال غ ُبْيض أصلن -3
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 قةوئ وعلين الفيصوغون الكوف  أهئ إأن  األلوان من يأتي فال للته يئ أفعئ أما
 ./ال لغ من عيسي في أاود ألس : /(1)المتسبي

 ائق. " ...الورع من أبيض وماء .. ش ر مايرة حو ي" الشري  والحدي 
: والعاها  األلوان من التعاب مسعن في الحريره ذكر  ما على تعليقن في (2)الخهااي

 أصوئ ألس ما والاواد البياض من التعاب الكوفيون فأااز فين اختلهوا مما هذا"
 ماء .. " متواتر أسن الحدي  أهئ فين قائ الذه .الحوض حدي  في ورد كما األلوان
 : علين وأسشدوا قليل  ل   أن حنشرو  بعض وفي "..الورع من أبيض

 أكل ةةةةةةةةغ واشةةةةةةةةتدن  شةةةةةةةةدنوا الراةةةةةةةةائ إذا
 

 طبنةةةةةةةةةةةةةا  اةةةةةةةةةةةةةربائ أبي ةةةةةةةةةةةةة غ فأسةةةةةةةةةةةةة 
 

 : وقولن
 اله ةةةةةةةةةةةةةةةهاض درع ةةةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةةةي ااريةةةةةةةةةةةةةةة 

 
 بيةةةةةةةةةةاض بسةةةةةةةةةةي أخةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن أبةةةةةةةةةةيض

 

 فةي أاةتوام ما مسةن التعاةب صةي تي بسةاء اةاز الته ةيئ أفعةئ مس ةا اةاء فلما
 . األحكاغ أك ر

 مةةةذهب هةةةذا امتسةةةاع: الم سةةةي شةةةواهد شةةةر  فةةةي قةةةائ": أي ةةةاً  الخهةةةااي وذكةةةر
 األلةةوان مةةن الته ةةيئ ااةةغ بسةةاء اةةواز إلةةى هشةةاغ وابةةن الكاةةامي وذهةةب البصةةريينال

 ."مطلقاً 
" ُكمية : "م ةئ فيةن تةاغ غيةر اللةون أن بن فالمراد لونال ذه من (3)ُص نر وما -

 . مس ما لواحد تخلص ولغ والُحمرةال الانواد بين لون وهو

                                                           

 فين فخطأ ..... في أاود: قولن فأما 41/ ص" المتسبي شعر من المشكئ شر " في ايدة ابن قائ -1
( من) تعلع حدن  على بأاود متعلق ( من) وأ للمها ل  هسا( أفعئ) ليا  غلطال مس غ وهذا..... قوغ

سما عمرو من أف ئ زيد: قولك من بأف ئ  في ال نلغ من معدود أه. أاود ألس  :كقولك هو واا
 .عيسي

 .114-114/ال واص درة شر  -2

  .كم / واللاان 144/ومحاان المسطع عيوب -3
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 وأاةةماء وأفعةةائ مصةةادر مس ةةا يءخةةذ (1)للتصدد يف قابلددة ألددوان أسددما  وهنددا  -
 علةى يةدئ مشةتع أو فعةئ مس ةا يءخذ أ لن قابل  غير وأاماء مهعولين وأاماء فاعئ
 : األوئ ال رب فمن اللون سهَّ

غ: يقائ: األدم    .أدماء وهي آدغ ف و وَأُدغ َأد 
  .حمراء وهي أحمر ف و الشيء احمرن : يقائ: والحمرة

 . والعوهع والاريائال ألراوانالا: ال اسي ال رب ومن
 : األولية األلوان صفا   -

 : (2)ف و سقياً  صافياً  اللون كان إذا
 وصةةةم  ومصةةةم  (3)وب ةةةيغ  ةةةدالوق واريةةةائال وعاتةةةك وفةةةاق ال وسصةةةي ال ساصةةة 

 .صها: اللون وَارغ( 4)وااذ  وصمو ال وصتغ
ذا  اللةةةةون شةةةبن  وُيقةةةةائ أْسةةةورال (5)ف ةةةةو زاهيةةةاً  برناقةةةةاً  مشةةةرنقاً  خالصةةةةاً  اللةةةون كةةةان واا

  .وتوهن  وه ن  وأاهر وبصن  وتألع ور ن  وأئن  وتألأل وتوقند  وَلص
ذا ال(1)َبةةضن  ف ةةو شةةيء بةةأدسى ويتةةأ رال ويصةةهو اللةةون يةةرع وحةةين  قبيحةةاً  كةةان واا

 اللةةون فةةي ال قةةئ بمعسةةى (1)ال ةةامع أمةةا الوالم ملةة  بالمعامةة  وُمةةَدع ر ُمةةَدغ ر: (1)ف ةةو
 .فعامي  

                                                           

 . بعد وما 211/ وتاريخ ا العربي  في درااا  -1

 . 31/ والملم  ارغال ارئال عتكال فق ال سص ال/ اللاان -2

 . 195/ال واص درة شر  /األاود باللون بع  غ خصن - 3

 . ي اير  آخر لون لوسن يخالط أ الذه األلوان من الااذ : التا  وفي اادة: معرنب - 4

 . 112-111/ال اسي الاهر والمخصص َلص  شببال – اللاان - 5

 .ب ض /اللاان - 1

 .دغرال دعر /اللاان - 1

 المعاةغ" الاةواد إلةى المامةئ: األلةوان مةن ال ةامع: المصةره العربية  الل   مام  وأااز الغمع /التا  - 1
  /اللاةان" ووخمة  ريحةن ف قلة  عليةن األسةداء ك ةرة مةن فاةد: السبة  غمةع: معسا  في واألصئ" الوايط
 ."غمع
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 :وتغي ه اللون تحول -

ة َ  والتُق ة َ  وشةحب والتمةأ اللةون سكهةأا (1):يقائ ة  وااةتُق   والُتم  ة  وُسط   وااةتُسط   واسُتط 
   .اللون ت ينر: بال غ أو بالهت  (2)والا  اغ. وت ي ر ذهب بمعسى

 لوسةةةنال وامتقةةة ". ت يةةةرن  للمهعةةةوئ بالبسةةةاء واسُتشةةة  اللةةةون اسُتاةةة : (3)الماةةةاز ومةةةن
 . باإلساان خاص يبدو كما وهذا (4)"فزع أو حزن من لوسن ت ير: وابتق  واستق ال

 . غبرة علين كأسما المت ينر: األلوان من (5)والكابي
ن  . (1)َكَمد: فقد أ ر  يبقو  صهاء  فذهب اللون ت ير واا
ذا  حةةةةائ وم لةةةةن (1)كةةةةذلك واأس ةةةةبا  وُمةةةةدمنىال ُمكتمةةةةب ف ةةةةو الاةةةةواد إلةةةةى ت يةةةةر واا

 . (1)اللون
 واحةد موصةو  فةي متخالهة  واجتماعهدا األلدوان تعددد علدى تدل ألفا  وهنا  -

 : مس ا

 والَبةةةَر  األشةةةقر فةةةي يكةةةون مةةةا وأك ةةةر اللةةةون فةةةي واةةةود بةةةيض  سقةةةط: (9)الةةةسنم 
 : (14)والُبرش 

 . (11)األرب  وكذلك غبراء أو اوداء وأخرأ حمراء سقط  مختل  لون
                                                           

 .لق ال شحبال لمأال كهأ /اللاان - 1

 .ا غ /التا  - 2

  .سش / التا  - 3

   .مق / التا  - 4

 .كبا: التا  - 5

 .كمد/ اللاان -1

 . ب  دميال كأبال/ اللاان -1

 .ئحو / اللاان -1

 .سم / اللاان -9

 .بر / اللاان -14

 .رب / اللاان -11
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  .بيض سقط يشبن اواد: (1)والرنقط 
 .لون أهن  اللون في السكت : (2)والس مرة
 تكةةون لةةون أه مةةن البقعةة  أو لةةونال أه فةةي خاصةة  الاةةواد مةةن البقعةة  :(3)والل معةة 

 . الملمن : لألبرص يقائ ولذلك آخرال لون في
  .بياض في اواد وقيئ كانال لون أهن  في البياض   ور: (4)والَبَلع

 كاسةة  فةة ذا (1)األحلةةَّ: األلةةوان ومختلةة . (5)التخةةالي : المختلهةة  األلةةوان وتةةدعى
 . (1)الت اويئ:  يف وحمراء صهراء األلوان

 . شتى بألوان تسقي : (1)والبرقش 
 . بألوان أو بلوسين الشيء تلوين: (9)والسق 
 مةةن خليطةةاً  لوسةةن كةةان ومةةا ومقاسةةاةال ووشةةي إشةةراب: (14)آخةةر بلةةون اللةةون وخلةةط

 مةةن اخةةتلط مةةا هةةو المشةةي : وقيةةئ الوأشةةكئ وشةةميطال ومشةةي ال مشةةي ال": (11)ف ةةو لةةوسين
 فيةةن مةةا أو مخةةتلطال وبيةةاض حمةةرة فيةةن مةةا: األشةةياء اةةامر مةةن واألشةةكئ وبيةةاضال حمةةرة
 . "والكدرة الحمرة إلى ي رب بياض

 . والبياض الانواد غير مختلطان لوسان الشرياان: (12)األعرابي ابن وقائ
 .(13)دغمرة. عام  والتخليط

                                                           

 .بيض سقط يشبن اواد رقطال/ اللاان  -1

  .القليئ األ ر أو السقط : والسكت  سمرال/ التا  -2

  .لم / واللاان التا  -3

   .19/الخيئ كتاب -4

 .خل / اللاان -5

 .حلَّ/ التا  -1

 .هوئ/ اللاان -1

 .رق : اللاان -1

 .سق : التا  -9

 . قسو/ والتا  الوشي :شرب/ اللاان -14

 .شمط شكئال مش ال/ والتا  اللاان -11

 .شيء كئ من مختلهان لوسان الشرياان: أي اً  وقيئ شر / التا  -12

 .دغمر/ اللاان -13
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 : األصلية األلوان -

  (1)البياض  -1

  .اميع ال قابئ وهو أصل اال وهو األلوانال أشر  وهو الاوادال  د البياض
 : البياض على الدالة األلفا  ومن -

رقةة ال والحاللةة ال واأُلدمةة ال وال ااسةة ال ال اةةانال ال والز   والك سنةة ال والد اةةعال والحةةوارهن
 البي ةاء للمةرأة فيقولون حمرةال البياض تاعئ والعرب والحمرةال والو  ال واأكتسانال

 . لبيا  ا اءالحمير  – عس ا اللن ر ي – عامش  الايدة دعي  وقد حمراء: اللون
 وقيةةةئ ال(2)والُحْمةةةر للخمةةةر أوصةةةهسا هةةةو: األخطةةةئ عةةةن اةةةمئ وقةةةد اريةةةر وقةةةائ
 األاةةةود إلةةةى بع ةةة ": الحةةةدي  ومسةةةن ألةةةواس غال علةةةى البيةةةاض ل لبةةة  ُحمةةةر: لألعةةةااغ
سمةا اللةون بياض من أبيض رائ العرب تقوئ وأ "الحمراء علين غلبسا"و "واألحمر  واا
 أحمةةر: الواةقةة اللةونال بيةةاض أرادوا فة ن وبالالعيةة مةن السنقةةي الطةاهر: عسةةدهغ األبةيض
 السةةاَّ ألةةوان فةةي األبةةيض ااةةتعملوا غفةة س  س ةةرال القةةوئ هةةذا فةةي: األ يةةر ابةةن ويقةةوئ
 . وغيرهغ

 أبو وذكر بالسااء خاص هذا قول غ كان وربنما أحمرال الُحان: العرب وتقوئ
 إأن  سهيَّال ُيسائ أ أه: أحمر الُحان: أم ال ا في تقوئ العرب: التوحيدهن  حيان
 . األسهَّ بشع

 . يكره ا أشياء على صبر الُحان أراد من أه: أحمر الُحان: البكرهن  وقائ
 الحاةساء المةرأة تاةمي والعةرب اللةونال بةن المراد أن وهو آخر تأويئ الم ئ وفي

 ...  حمراء

                                                           

 غةةررال اةةونال حمةةرال عصةةغال و ةة ال كسةةزال داةةعال حةةورال زرعال حاةةئال أدغال هاةةنال البةةيض/ اللاةةان -1
-1/413الآللة  واةمط ال1/192والةذخامر والبصامر 34/ والملم حمرال اونال/ والتا  ق دال خلصال
 . أخرأ لوسي  دأل  ولألدم  1/251 األدب وخزاس . 414

 .  البيض السااء يريد - 2
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 . الحاساء الاميل  المرأة الحمراء :وغير  األصمعي وقائ
ه  وهذ : ايبوين وقائ  :.... كاأاغ فصار  لزم  ل ا ااتعمال غ  رك لمنا الصن
 البةارع للراةئ العةرب تقةوئ وكةذلك.. مكاةائ حمةراء فقةائ. تمةنن : ألعرابةين  وقيئ

 الواةن فةي الةدغ و  ةور اللةون مةن ال البة  الصه  هذ  وأصئ... وقناد أحمر: الُحان
 ... فين شك أ

 ومةن. برصباأل تطينراً  األبيض: األحمر: العالء بن عمر أبي عن شمر وذكر
 . والق د والخالص (2)واألغر (1)الاون. أي اً  البياض على الدال  األلها 
ن -  : (3)ف و شديداً  سقياً  خالصاً  البياض كان واا

 أبةةةةيض: (4)أي ةةةةاً  وُيقةةةةائ والم قةةةة  والل  بةةةة ال والهقةةةة ال والَوْمةةةةذةال والُ ربةةةة ال الُمرهةةةة 
ال ةةةع ويقةةةع ُذْرآسةةةين ةةةر  الودُ  وساصةةة ال وفقيةةة ال وفقةةةاعُيال ول يةةةا ال ول    وساصةةة ال وَصةةةَرَ ال م 

ال  . وساع  وسع ال وهبرزهن
 َووب ةةةةاص وابةةةةص وأبةةةةيض وُزهةةةةرةال دباةةةةع: (5)الحاةةةةن السيةةةةر للبيةةةةاض ويقةةةةائ -
 .ومشرعال وأزهرال وُدأمص وُدلمص

ن  .وأف  ال أعهر :ف و (1)شديد غير البياض كان واا
                                                           

 .واألحمر واألاود األبيض ف و األ دادال من الاون -1

 .214/العاليلي المرا / الشري  والايد الاميئال الحان الماازال في األغرن  -2

 حمةرة وأ صةهرة يخالطةن أ اةم  بيةاض: الم قة  وقيةئ. م ةع حابال فق ال ومذال غربال مر ال/ اللاان -3
ال كلةةةون  مشةةةوب بيةةةاض: ال ربةةة : 249/المراةةة  فةةةي العاليلةةةين  وقةةةائ. سيةةةراً  لةةةيَّ بيةةةاض: وقيةةةئ الاةةةصن
 . ال روب شهع لون كان مما فين والملح  البياضال وشدة السصوع  سن من وأخطأ بحمرةال

 ام ةرة فةي واةاء ال21/األلةوان وألهةا  11-12/والملم . صر  ومر ال سص ال فق ال يقعال ذرأال/ اللاان -4
 .هبرزهن  العرب عسد وايغ اميئ كئ: الل  

 فةي اإلشةراع: هةرةالزن : زهةر /التةا  وفي. 21/و 12/والملم  وبصال زهرال داعال زهرال داعال/ اللاان -5
 . بالحمرة المشوب: األزهر: وقيئ كانال لون أه

 . حمرة تخالطن البياض أو البياض: الُزهرة: 11 /ال اسي الاهر صصالمخ  في ايدة ابن وقائ
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ن -  الوالق ةب والق ةدال والَ ةبَّ والُ باة ال الُقمةرة: ف ةو (2)كةدرة فةي بيا اً  كان واا
 .والق بلَّ

ن - يَّ: ف و (3)خهي   لم  في صهاء البياض أشرب واا يا  الع   .والع 

ن -  .(4)األبق : ف و آخر لون البياض خالط واا

 .وغريض غضن  أبيض: (5)الطراوة م  والبياض -

 .بضن  أبيض: (1)الرِّق  م  والبياض -

رسةةوع ُغرُسةوع ف ةةو شةاباً  كةةان فةة نال أحةورهن : (1)األبةةيض والراةئ - ال وَغةةَرْوع وغ 
ن  .بي ان وامعنال و ا  ف و حاسن أبيض كان واا

ال وحةةةورورة وغةةةراءال ورقراقةةة ال عابيةةةبرَ  وامع ةةةا بوبةةة عْ رُ : (1)البي ةةةاء والمةةةرأة -
 .ره هْ رَ وبَ 

 والطةوئ البيةاض إلةى امعة  فة ذاال وزهراء مْكُدوب  :(9)البياض السقي  والمرأة -
 .(11)القرطاَّ: ف ي فقط الطوئ أوال وَخْرَعب  وب رعُ خُ : (14)ف ي واللين

                                                                                                                                

 اللحةغ لةون: فقةائ األف ة  عةن أعرابيةاً  اةأل : عمةرو أبةو وقائ. ف   /والتا . ف  ال عهر /اللاان -1
 األرض واةةن كلةةون بيةةاض فةةي غبةةرة. والعهةةرة الحمةةرة إلةةى ي ةةرب األبةةيض: األعهةةر وقيةةئ. المطبةةو 

 ."244 /المرا " اس ر

 البيةاض أو كةدرة فيةن بيةاض أو الخ ةرة إلةى لون الُقمرة: قمر /التا  وفي. ق دال َعبَّال قمر /للاانا -2
 .الصافي

 .بحمرة ُمشرب بياض: وقيئال عيَّ /اللاان -3

 .بق  /اللاان -4

 .19/الملم  -5

 .غرض /والتا  24 /الملم  -1

 .و  ال بيض/ والتا  21-21 /الملم  -1

 .حور /التا و  34ال 33ال 32ال 34 /الملم  -1

 .الاابع سهان -9

 الاابع سهان. -14

 .قرطَّ /التا  -11
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 ما: القرطاَّ أن إأ  ال وق رطاَّال ووا  ال أ حى: (1)األبيض للهرَّ قائوي -
 إلى يميئ أبيض) أزرع واأل حىال أكحئ وكان وسص ال الانواد من بيا ن خلص
 .ُمَ رب: األبيض الهرَّ( الملم ) وفيال أبيض للهرَّ يقائ وأ(ال الاواد

 . ءوعياا أدماء ولألس ى وأعيَّال وآدغال ح ارال: (2)األبيض للامئ ويقائ -

 . م ص (3)وال سغ اإلبئ من البياض ولخالص -

 . الااااين : (4)الكريغ الهحيئ الصو  األبيض والكب  -

  .أزهر: (5)األبيض واألاد الوحشي وال ور -

  .عدماء:  (1)ال ان من الرأَّ وبي اء -

  .ريغ: (1)األبيض وال بي -

ال:(1)البي اء والحي  -  . ناألي: تميغ وبسو األيغال. الحااز أهئ ويامين ُحر 

ال: (9)ماء فين األبيض والانحاب -  . َمْخر وبسا  وصبيرال أغرن

 . وسق  بخر (14)الصي  في يامن األبيض وللاحاب
                                                           

 .14/الخيئ كتاب -1

 .  42 ال41 ال44/الملم  -2

 .م ص/ التا  -3

 .ااَّ/ التا  -4

 .  121/ المرا  -5

 .عدغ بيضال/ اللاان -1

 .41/ الملم  -1

 .  41/ الملم  -1

 .بيض/ واللاان 41/ الملم  -9

 .سق / التا  -14
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 . وحشناء أعبئ: (1)األبيض والابئ -

 .عبالء: (2)البي اء والصخرة -

 سبةةةا  أ والياباةةة  البي ةةةاء ولةةةألرض وطةةةنءال وتيةةةرةال: (3)البي ةةةاء واألرض -
 . فروة: في ا

 حصةةةى. المةةةروة: اللاةةةان وفةةةي. مةةةروة والواحةةةدة مةةةرو: (4)األبةةةيض والحصةةةى -
 أبةةيض حاةةر وهةةو القمةةر ُبصةةاق : البةةيض الحاةةارة ومةةن. السةةار تةةوره برناقةة  بي ةةاء
 .  الرخاغ من أرخى السن اء أن إأن  والسن اء والرخاغال. يتألأل صا   

 . الكمأة أردأ وهو وفق ع  َفْق : (5)البي اء والكمأة -

  .هن وماذ َ رب: (1)األبيض والعائ -

 .ص باء: حمرة بيا  ا يخالط التيو : (1)البي اء والخمرة -

بريع -   .أزهر: (1)األبيض الخمر واا

 . و يرة: (9)البي اء والوردة -

  : س ص .(14)البياض الشديده وال وب والالد -

                                                           

 .  1/115 الايغ وكتاب 52/الملم  -1

 .  53/ الملم  -2

و طسًاال/ والتا  بيض/ اللاان -3  .فر 

 .بيض/ واللاان 53/ الملم  -4

 .55/ الملم  -5

 .51/ الملم  -1

   .51/ الملم  -1

 .121/ المرا  -1

   .59/ الملم  -9

  .سص / التا  -14
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 . اوادها وصهاء بيا  ا سقاء وكذا َبَر : (1)اعت ا م  العين بياض ولك رة

 شةةدة فةةي الزبيةةدهن  وزاد (2)َحةةَور: اةةوادها واداةة اشةةتداد مةة  العةةين بيةةاض وأشةةتداد
 حتةةى حةةوراء المةرأة تاةةمى أ :األزهةره وقةةائ حةةوراءال األدمةاء تكةةون فةال الااةةد بيةاض
 . الااد لون بياض عيسي ا حور م  يكون

 . مره : (3)العين حماليع وبياض

 فةي اللطة  يكةون مةا وأك ر الشه ال باطن ابي اض: وقيئ لط ال: (4)الشه  وبياض
 . وحمرة الشه  في تقشنر: اللط  وقيئ ودانالالا  

  .(1)َشَسب: بيا  ا وشدة َغربال: (5)األاسان وبياض

 .ال نحك: (1)األبيض وال  ر

  .ُحونارهن : (1)األبيض والدقيع

 :(9)واألبي ان

ال المةةاء أو والحسطةة ال المةةاء أو واللةةبنال والمةةاء"  أو اليومةةانال أو الشةة رانال أو والهةة ن
 أو الوريةةدال عرقةةا أو البعيةةرال حالةةب فةةي عرقةةان أو والساةةبال اةةنوالو  والشةةبابال الشةةحغ
  الماتسذر: الااهلي  يةف يامى انةك بمك  دهماةأح ابالن أو البطنال في عرقان

                                                           

 .ولط  حورال/ والتا  بيض /اللاان -1

 .حور/ والتا  بيض/ اللاان -2

 .حور/ والتا  بيض/ اللاان -3

 .ولط  حورال/ والتا  بيض/ اللاان -4

 .والتا  بيض/  اللاان -5

 .والتا  بيض/ اللاان -1

 .حور/ والتا  بيض/ اللاان -1

 .حور/ والتا  بيض/ اللاان -1

/ 1     والةذخامر والبصةامر بةيضال/ واللاةان بةيضال/ البالغ  وأااَّ 24-23/ الم ساة األلها  معاغ -9
 .ويءكئ زبيخت البقئ من سوع:   هوالال  192



 66 

 األبي ةان  مةا: الخليةئ ابةن األ : التوحيده حيان أبو وقائ العر ال ابئ وال اسي
 . "والس عغ الانرور: قائ

 الشحغ :ويقائ وا نال ودماء   ر : في ما قائيُ  األبي ان: (1)الاكي  ابن وذكر
 . (2)والماء الخبز أو واللبن

 : (3)البيض وأياغ -

 أيةةاغ وأصةةلن عشةةرال والخةةامَّ عشةةرال والرابةة  عشةةرال ال الةة  هةةي شةة ر كةةئ مةةن
 .المقمرة البيض الليالي
 : (4)المااز ومن -

 . البياض: الحان مالءة

 . الس ار بياض في ااهرسي: فالن باي سي

 . المباي   ومسن البياض في فاقن: فالساً  فالن بايض

 . للرائ وكذلك البيضال ولد : وأبا   المرأة أبي  

 . شخصك شخصي أه: بيا ك اواده يزايئ أ

 . وفرنغن مأل : اإلساء بينض

 . حاس : بي اء كلم 

 . مشرو : أبي كالغ
                                                           

 .  114/الحرو  -1

 .  133/ 2التمييز ذوه بصامر -2

 .  34/ 2الاابع سهانال  -3

 ال291/للحراةةةاسي والتعريهةةةا  مةةةألال راةةةئال بةةةيضال/ العةةةروَّ وتةةةا  بةةةيضال /واللاةةةان البالغةةة  أاةةةاَّ -4
 133/ 2 لتمييةةةةزا ذوه وبصةةةةامر 451/ 2 األم ةةةةائ ومامةةةة  41/ 1 المتسبةةةةي شةةةةعر مةةةةن المشةةةةكئ وشةةةةر 

 . 412/والمرا 
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 . مرته : أبيض صو 

 . بالمعرو  ءواأبتدا المنن ت أ التي واليد ال الحان : البي اء اليد

 الداهيةة : أي ةةاً  والبي ةةاء. بي ةةاء أغ: للقةةدر ويقةةائ والق ةةدرال الشةةمَّ: البي ةةاء
 . الصامد وحبال 

 . الشامن والانواد الكل ال من اللون سقي: فالس  أو الوان أبيض وفالن

 ماتةة  فمةةن القلةةبال واةةن ويبةةيض البةةاطنال يسةةور ألسةةن الاةةوعال: األبةةيض المةةو 
 . فطستن حيي  بطستن

 . المارة حاشي  في وكوكب واله  ال الاي ال :األبيض

 مصوس  كوس ا وفي باللون ب ا تشبي اً  بالبي   المرأة عن وكسى المرأة: البي  
 . الاسا  تح 

 . ب ا أحاط وما وال هر والقلب الكبد وبياض

 : حزن بن بشام  قوئ في الزبيدهن  قائ: المهارع وبيض

 مراالسةةةةةةةةةةا ت لةةةةةةةةةةي مهارقسةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةيض
 

 أيةةةةةةةةةةةديسا آ ةةةةةةةةةةار بأموالسةةةةةةةةةةةا سأاةةةةةةةةةةو
 

 وواةد  كتةابال البية  هةذا لتهاةير ُأفةرد وقةد قةوئ ممتةا: مهارقسةا بةيض قولةن في
 . بب داد الواو  هذ  فين يبين الذه الكتاب هذا

   كبيراً  َبَرداً  أمطر : الاماء وبا  

 الحةد بل ة  إذا إأ السةار تبةيض وأ السةار كبيةاض غدا أه: اشتدن : الَحر   وباض
  .الحرارة من األقصى

 . سداوتن وس ب  يبَّ: ُبُيو اً  العود وباض
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ذا الاةةةوادال قةةةئن  البيةةةاضال ك ةةةر إذا: الباديةةة  أهةةةئ قةةةوئ أي ةةةاً  الماةةةاز ومةةةن  ك ةةةر واا
 . والتمر اللبن يريدون: البياض قئن  الانوادال

ا :(1)تعالى وقولن    ةور عن كساي  الل هِ  َرَحَمةِ  فَِفي ُوُجوُهُهمَ  اَبيَرَّتَ  الَِّذينَ  َوأَمَّ
 .الارور ب ا 

ُ   ُوُجوه   تََبيَض   يََومَ  :(2)وقولن  . بالبياض الارور تص  فالعرب ُوُجوه   َوتََسَو

 العةينال اواد وُمحع عمي ...اَلُحَزنِ  ِمنَ  َعَينَاهُ  اَبيَرَّتَ  :(3)شأسن ائن  قولن وفي
 . كدر بياض إلى وُقلب

 يبةدومةا  ...الََبديَضُ  اَلضَْخدَي ُ  لَُكدمُ  نَ يَتَبَديَّ  َحتَّد  َواَشدَربُواَ  َوُكلُواَ  :(4)اةبحاسن وقولن
 . األفع في المعترض الهار من

َُ َ  َواَردددُممَ  :(5)وتعةةةالى تبةةةارك وقولةةةن  عةةةن بالبيةةةاض كسةةةى ... َجنَاِحددد َ  إِلَددد  يَددد
 . البرص

 وفةارَّ والاةوداء البي ةاء ل ةغ وكاسة ": قةائ حميةر وذكةر: (1) بيةان حدي  وفي
 ألن األرضال مةن والعامر الخراب: والاوداء بالبي اء أراد. "الصهراء والازي  الحمراءال
 فيةنال عمةارة أ مةا: األرض بيةاض: اللاةان فةي وذكةر أبةيض يكون األرض من الموا 
 . توطأ لغ التي أو ب اال سبا  أ ملااء: بي اء وأرض

                                                           

 .  141/ اآلي  عمران آئ -1

 .  141/ اآلي  عمران آئ -2

 .  14/ اآلي  يوا  -3

 .  111/ اآلي  البقرة -4

 .32/اآلي  القصص واورة/ 12 اآلي  السحئ في وكذا. 22/ اآلي  طن -5

 .  232/ 1 لل روه ال ريبين -1
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 يريد. ".. واألبيض األحمرين الكسز  وأعطي .... " (1)مالغ صحي  وفي
 اللن صلى اللن راوئ وان بين   صدق  أوئ إن.. " اً أي  وفين. اله  : باألبيض

 . وارت غ أب ات غ يريد ".. طي صدق  الصحاب  وواو  والغ علين
 يريد. "واألحمر األبيض ي  ر حتى الااع  تقوغ أ": (2)الشري  الحدي  وفي
 أبو وذكر القتئ: وباألحمر لوسنال ي ينر مرض قبلن يكن ولغ. فاأة يأتي ما باألبيض
 وبا ةةوهغ ل ةةغال شةةيء كةةئن  وأخةةذوا بي ةةت غ أصةةابوا إذا: الحةةي بي ةةوا قةةد" (3)عمةةرو

  "وابتا وهغ
 . وااتأصلوهغ ااتباحوهغ أه

 /بوا ةةةن ال مةةةاغ ياتاةةةقى وأبةةةيض: /طالةةةب أبةةةي قةةةوئ فةةةي: (4)الب ةةةداده وقةةةائ
  .الكريغ: بمعسى هسا األبيض
 : الا واد -2
 : (5)الانواد على الدنال  األلها  من -

ةةةة ال والَحَتمةةةة ال الةةةةدنأغالو  الد همةةة ال  والا ةةةةحاغ والا ةةةةحغال والخ ةةةةرةال والد اةةةم ال والُحمن
 وطلةةةةةةَّال وصةةةةةةد ال" .وُحُلكةةةةةةغ والط ةةةةةةبَّال والةةةةةةد بَّال والةةةةةةد ع ال والةةةةةةَب َّال والا ةةةةةةحم ال
وزيزاين  وطلياانال

(1)" . 
 : (1)قيئ شديدًاال خالصاً  الانواد كان ف ذا

                                                           

 . الباقي عبد فءاد تحقيع 2215/ص -1

 .بيض/ التا  -2

 .95/ 1 الايغ بكتا -3

 . 251/ 1 األدب خزاس  -4

/ والتةةا  صةةد ال حلكةةغال دعةة ال ب ةةَّال حاةةبال اةةحغال خ ةةرال داةةغال حمةةغال حةةتغال دلةةغال دهةةغال/  اللاةةان -5
 . يماسي  ل  : والب َّ اتأتيال ُأخر دأأ  والخ رة وللدام  طلَّال طبَّال دبَّال

 .12/ 2الايغ كتاب -1

 وكتاب 14-12- 14/والملم  قحغال غربال/ والتا  غي بال بالغر  حلكال علاغال عتغال قحغال/ اللاان -1
 . 115/لألصمعي اإلساان وخلع 111/ 1 الايغ



 70 

 وماةحسككال وعلاةوغال وُعلاةغال والحةاسيال وحاسةكال وحالةكال وقةاتنال وقاحغال فاحغ
ال وُاةةحكوكال ومحلولةةكال ومحلسكةةكال وحلكةةوكال  وغي ةةبال وغربيةةبال الوغرابةةين  وُغةةدافين
 . ويحموغ وُمدل غال وُمدهاغال
الد اواين  ف و اواداً  أقئن  أسن إأن  صافياً  كان ف ن

(1) . 
ن ن ال(2)العتم  ف و شديد غير كان واا  للراةئ ويقةائ (3)الكل ة  ف ةو واةخاً  كةان واا
 :كان ف ن وأاحغال وأصدأ وأكه ال وأاه  وأحغنال ودغمانال وأدغغ اونال :(4)األاود
 . ُدمحاين : ف و غل  م  شديداً  اميساً  أاود 

 شدة العين في والد ع . دعااء: والمرأة الأدع : (5)الش عر اواد الشديد وللشاب
 . اوادها

 . ومعلسكك ومعلسكَّال ومعرسكَّال عرسكَّال: (1)المتراكب األاود وللشعر
 . اللون اواد: (1)باللعَّ يراد وقد ولمىال لعَّال: (1)الشه  واواد

 حةةةدي  ومسةةةن بةةةالُحمرةال مشةةةرب  اةةةواد أدسةةةى لوس ةةةا فةةةي كةةةان إذا: لعاةةةاء وااريةةة 
 . اوداً  أه: ُلعااً  فتي  رأأ أسن الزبير

                                                           

 . حالك: وُداااي ُدْاد  أاود: دا / القاموَّ وفي غ ب/ اللاان -1

 .  عتغ/ اللاان -2

 .  144/ ال اسي الاهر المخصص -3

 ومرخمةاً  وُأايدال ُأَاْيودال: أاود ُمص  رو  واودان ُاود: واوداء أاود وام  دمَّال/ والتا  14/الملم  -4
 (.4/134 ال روهن  القااغ ألبي الحدي  غريب: س را) ُأايدهن : ُمص ر  إلى والساب  ُاويد: ُمص نراً 

 .  11/ الملم  -5

 عركَّ/ التا   -1

 .لعَّ/ التا  -1

 .الاابع سهان -1
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 أقةئ واألحةغن  األدهغال من اواداً  أقئ وهو واون وأدلغال أدهغال: (1)األاود والهرَّ
 صةها فة ن األك ةبال ف ةو نصةافي غيةر الانةواد شةديد رغي كان ف ن الاونال من اواداً 
ال: ف و لوسن  . ين غي ب: ف و اواد  اشتدن  ف ذا الدناواين

  .اون: (2)األاود والامئ -

  .أب : (3)األاود وال أن -

 . أمل : (4)األاود والكب  -

 . اوسين : (5)الاواد علين ي لب والقطا -

 . خدارين : (1)الاوداء والعقاب -

 . حس  :(1)الاوداء والحين  -

ال وَاونال أاحغ: (1)األاود والانحاب -  . وأحغن  واوسين

 . وَحْبَّ َ ربال: (9)األاود والابئ -

 . ولوب  وأب ال حرنةال: (14)األاود والحصى -

 . ملتا : (11)الاواد الشديدة والعين -

                                                           

 .  11-59-51 /الخيئ وكتاب 12/ الملم  -1

 .  12 /الملم  -2

 .  14بع/ الاا -3

 . الاابع سهان -4

 .بعد وما 15/الملم  -5

 .الاابع سهان -1

 .الاابع سهان -1

 . 1/151 الايغ وكتاب 12 ال11 ال11 ال11 ال11 ال15/ الملم  -1

 لاابع سهان.ا -9

 لاابع سهان.ا -14

 . لح / التا  -11
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 . اكرها بدء وهو سشوت اال: وليلى ليلىال أغ: (1)الاوداء والخمر -

 . أااود وامعن ودةأا مءس ن األاود: (2)الحيا  من  والع يغ -

 (3)واألاودان -

: الشةةري  الحةةدي  ومسةةن والعقةةربال الحيةة  أو وال لمةةاءال الحةةرنة أو والمةةاءال التمةةر
ال المةةاء أو. "الصةةالة فةةي األاةةودين اقتلةةوا"  اةةأل : التوحيةةدهن  حيةةان أبةةو وذكةةر والهةة ن

 . والحمغ الهحغ قائ األاودان  ما: الخليئ ابن
 : (4)والا وادان -

 واةةواد البصةةرة واةةواد اآلخةةرال أحةةدهما يعةةر  أ الليةةئال فةةي نيلتقيةةا الشخصةةان
 . القلب وحبن  العين وحدق  العينال وحدقتا ب ماال المحيط  القرأ أو الكوف ال
 : (5)والانواد -

 :األعشى قائ غير ال أو إساان أو متاع من شخص كئ

 كغقةةةةةةةةةبل كةةةةةةةةان وقةةةةةةةةةد عسنةةةةةةةةا تسةةةةةةةةاهيتغ
 

   قتيل ةةةةةةةةةا يوا ةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةغ صةةةةةةةةةرعى أاةةةةةةةةةاود
 

 : لقتلىا شخوص يريد
 : (1)المااز ومن -

 . وأبيض أاود كئن  وكذا الساَّ امي  أه: وأاود أحمر كئن  أتاسي -
                                                           

 . ليئ/ التا  -1

 .  114 /المرا  -2

 . 192/ 1 والذخامر والبصامر. 39-31/ الم ساة األلها  معاغ -3

 .234/235/الم ساة األلها  معاغ -4

 . 134/ 4الحدي  غريب -5

 والحيةوان ال291/والتعريهةا  دمةي/ والتةا  232/ 1 وال ةربيين اودال/ البالغ  وأااَّ ال114/ المرا  -1
 .451/ 2 األم ائ ومام  145/ ال واص درة وشر  ال241/ 3
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 . بالشرور مليء: السنهَّ وأاود -

 . المالمين اماع : األع غ والانواد -

 . كلم  أي  أه: بي اء وأ اوداء علي ردن  فما وكلمتن -

 باة غ والعةد رمةى إذا الراةئ وكةان الُمةَدمنىال المبةارك: األاةود با من ورمى -
 . بن تبركاً  كساستن في اعلن دغال وعلين بنال العدو رما   غ فأصابال

 األرض بالبي ةةاء أراد "..والانةةوداء البي ةةاء ل ةغ كاسةة "  بيةةان حةةدي  وفةي -
 . واخ رن  ااودن  وسب  ال راَّ في ا غرَّ ف ذا الموا ال

 . الَخلع أذأ احتمائ: األاود والمو  -

 . العداوة يريدون: األكباد واود -

داء واليد -  .الَمنن : الاون

دددرَ  َوإَِذا :تعةةةالى قولةةةن معسةةةى وهةةةذا ال(1)بالانةةةواد الحةةةزن تصةةة  والعةةةرب -  بُش ِ

ُُُهمَ  ُ ا   َوَجُههُ  َظلَّ  بِالُنثَ  أََح ُمَسَو
(2). 

 (: و ةم  الح  ) الحم ة -3
 : واألحمر الحمرة على تدئ التي األلها  نمو .. المتواط  األلوان من
ريةةةةائال"  والاةةةةةونال والعسةةةةدغال واإل ةةةةةري ال واليةةةةاس ال كةةةة الوالسن  وقةةةةةاتغال وفرصةةةةادال ا 

 ". (3)والكاذهن  والَكر كال
 : خالص ا الحمرة للشديد ويقائ

                                                           

 .  41/ 1 المتسبي شعر من المشكئ شر  -1

.51اورة السحئال آي /  -   2 
. الاريةائ وقيةئ ال94/والملمة  كةركال كةذاال/ والتةا  اةون يسة ال سكة ال قتغال فرصدال ارئال حمرال/ اللاان -3

 . الحمرة خالص
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ال قةةاس ال أحمةةر"  وقةةاتغال وقةةر ال وأقشةةر وعاتةةكال وسةةاك ال وأاةةل ال وُح ةةيال وقةةان 
ال وبةةةةةاحرال ال وبحراسةةةةةين ال وبةةةةةاحرهن  وأراةةةةةةوانال وحةةةةةاسطال وقةةةةةرناصال وَغ ةةةةةبال وذريحةةةةةين
 دون والم ةرن  األراةوانال دون الب رمةان أنن  إأن . وُمةَورد وم ةرن ال ومهدغال وب رمانال
ال وفةةةةةةاق ال وصةةةةةةمعرال الُم ةةةةةةر ال دون والمةةةةةةورد المهةةةةةةدغال  "(1)وورد وساصةةةةةة ال وفقةةةةةةاعين
  .الشديدة الحمرة: (3)والكذكذة والكله  اداً  القاس  األحمر (2)والهرفير
 . والم رة الم ر: (4)ف ي خالص  الحمرة تكن لغ ف ذا
 صةةافي  حمةةرة اإلساةةان فةةي والش ةةقرة أشةةقرال: ( 5)اللةةون مةةراألح للراةةئ ويقةةائ -

 . عيب العرب عسد والش قرة البياضال إلى مامل  بشرة تعلو

 . وفقاعين  فقاع: (1)الحمرة الشديد وللرائ -

 مع ةةا يحمةةرن  صةةافي ال حمةةرة: الخيةةئ فةةي والشنةةقرة أشةةقرال: (1)األحمةةر والهةةرَّ -
 شةةاب   فةة ن شةةقرتنال خلصةة  هللةةذ اةةل د أشةةقر: عبيةةدة أبةةو وقةةائ والةةذسبال الُعةةر 
ذا الخلةوقيال ف ةو المةذاب الزعهةران لون صهرت ا في شقرتن  وصةه  شةقرتن اشةتد  واا
 إلةةى مالةة  فةة ن األدبةةَّال ف ةةو اةةواد عالهةةا حتةةى حمرتةةن اشةةتد  فةة ن الُمةةدمنىال ف ةةو

 .األف   ف و البياض

 . دهم : (1)الحمراء والسعا  -

                                                           

 حةسطال/ والتةا  11/والملمة  فقة ال صةمعرال ب ةرغال بحرال قتغال عتكال سك ال ال ال ح ضال قسأال/ اللاان -1
 صةةهراء وزهرت ةا صةهراء عشةةب : القةراص الحمةراءال ل ةةا يقةائ الحسطة  ألن قةةاس : حةاسط وأحمةر قةرص
 . الورَّ: القراص وقيئ

 .  142/ 1 المسا ر تسقي  -2

 .كذذ/ والتا   كم / اللاان -3

 .م ر/ اللاان -4

 .51/ الخيئ وكتاب 94/الملم  -5

 .فق / التا   -1

 .  51-51 الخيئ كتاب -1

 .94/ الملم  -1
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  .َغ ب : (1)الحمراء والصخرة -

 . ه ب  :(2)األحمر والابئ -

 .م رَ َخشْ : الحصى (3)الحمراء واألرض -

 .بءاَ : (4)األحمر والكغء -

 .واريائ كمي : (5)الحمراء والخمرة -

 . مات : (1)والخئ السبيذ من الحمرة وشديدة -

 . شهع: (1)اآلخرة العشاء إلى ال روب من األفع وحمرة -

 . ُشكل : (1)العين بياض في والحمرة -

 . ُش ل : (9)العين اواد في والحمرة -

 . حوام : (14)الحمراء والوردة -

 : (11)واألحمران -

                                                           

  .95و 11/  الملم  - 1

 .95و 11الاابع/  - 2

 الاابع سهان. -3

 الاابع سهان. -4

 الاابع سهان. -5

 .مت / التا  -1

 .شهع/ التا  -1

 .شكئ/ التا  -1

 .شكئ/ التا  -9

 . حاغ/ التا  -14

 .  29-21/ الم ساة األلها  معاغ -11
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 الخبز أو الحمراء والبرود الخمر أو ال(قد )ر والُمَحب الخمر أو واللحغ الخمر
 . الراوي  وحماد األحمر خل  أو والزعهران الورَّ أو والزعهرانال الذهب أو والماءال
 . والخمر واللحغ والزعهران الذهب: (1)واألحامر -

 . الحمرة عالمت غ نالذي: والمحمنرة -

 . الطوعين اسَّ من األزهرهن  وقائ الساَّال يعتره داء: والحمرة -

 .(2)المااز ومن -

  .وال وئ الوطأة الشديد الشاع األمر صه : األحمر
 .تدرَّ لغ طري  أه اديدة كاس  إذا: حمراء وطأة

 . السهَّ ومخاله  الهتكال البال : األحمر والمو 
 .اشتد: البأَّ واحمرن 
 . الحرب في معن اال  أ: أحمر ورائ
 .الادب اسي في ُمحمرن  الاماء آفاع ألن الادب شديدة: حمراء واس 

 . علي غ والحمرة البياض ل لب  والموالي العاغ: والحمراء
 . القي  وشدة ال  يرةال شدة: والحمراء
 . َحَمار والام  حرن  شدنة: وَحَمارتن القي  وحمنارة
م رن    .وشدتن مع من: ال ي  وح 
م رن  وغي   . األرض وان يقشر شديد: ح 

                                                           

 .  249/ 3 الحيوان -1

 واةةمط 51/ 1 والةةذخامر والبصةةامر 29/ التعريهةةا  حمةةر/ التةةا  حمةةرال/ البالغةة  أاةةاَّ 11/المراةة  -2
 . 414 /3 الحدي  وغريب 145 /ال واص درة وشر  414-413/ 1 يالآلل
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 وقةائ األسهةَّ بشةع إأ السهيَّ يسائ أ أه" أحمر الحان: "أم ال ا في العرب وتقوئ
 الم ةةئ وفةي يكره ةاال أشةةياء علةى صةبر الحاةن أراد مةةن أه" أحمةر الحاةن: "البكةره
 البيةةاض مةة  اللةةون حمةةرة فةةي الحاةةن أن أو اللةةونال بةةن المةةراد أن: وهةةو آخةةر تأويةةئ
 المةةةرأة: الحمةةةراء: وغيةةةر  األصةةةمعي وقةةةائ.. حمةةةراء الحاةةةساء المةةةرأة تاةةةمي بوالعةةةر 

 فصةار  لزمة  ل ةاال ااتعمال غ ك ر لما الصه  هذ : ايبوين وقائ الحاساءال الاميل 
 .. كاأاغ

 ال البةة  الصةةه  هةةذ  وأصةةئ.. وقنةةاد أحمةةر": الحاةةن البةةارع للراةةئ العةةرب وتقةةوئ
 . "نفي شك أ الوان في الدغ و  ور اللون من
 : الخض ة -4

(1)الخ رة أصئ
 أخ ةرال الحديةد دبعة اعلوا  غ والبقوئال الريحان لون هو إسما" 

 . "والليئ الكحئ بذلك امنوا حتى خ راءال والاماء
 :الشنما  قائ

 فسازعةةةةةة  زرود مةةةةةن رواحةةةةةاً  ورحةةةةةن
 

 أخ ةةةةرا الليةةةةئ مةةةةن البابةةةةاً  زبالةةةة 
 

ر ليئ   من الصب   است ا حتى: "الرااز وقائ  ".َخ  
 أخ ةرال األاةود تاةمي فةالعرب الاةوادال بمعسى العرب عسد (2)الخ رة ترد وقد
 العةراعال اةواد ومسةن أاودال رمي خ رتن  اشتدن  ما إذا الشيء ألن ؛أاود واألخ ر

: فقةائ" مةدهامتان: "واةئ عةز اللةن قةوئ فانةروا المهاةرين بعةض أن هذا على والدليئ
 . الرِّه شدنة من الاواد إلى ت ربان خ روان

 أي ةةةاً  ومس ةةةا... األحمةةةر األ ةةةداد حةةةرو  يشةةةبن وممةةةا" :األسبةةةارهن  بةةةنا وذكةةةر
 األ ةةدادال حةةرو  مةةن لةةيَّ األخ ةةر: يقةةوئ الل ةةويين بعةةض كةةان وقةةد.. األخ ةةر

                                                           

 .  241/ 3 الحيوان - 1

 341/ األسبةاره أبةن واأل ةداد ال44/اعهةر بةن لمحمةد والحلةي 14/ والمراة  اةود خ رال/  اللاان -2
 .اود/المسير والمصبا  341-341-
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ن  أو السةةاَّال ألةةوان فةةي شةةدت ا أو الانةةمرةال وبمعسةةى" ..الاةةواد معسةةى إلةةى بةةن ذهةةب واا
 . الحيوان ألوان في الدنهم  تخالط ا التي ال برة بمعسى

. الحدقة  خ ةرة والزرق  والزرع اوادهاال في خ رة: العين فزرق  الزرق ال ىوبمعس
 مةةن وبةةأك ر مو ةة  مةةن أك ةةر فةةي الكةةريغ القةةرآن فةةي والخ ةةرة األخ ةةر لهةة  ورد وقةةد

 اةةةةورة وفةةةةي ضُْخَرددددر   َرَفددددَر   ..  :(1)الةةةةرحمن اةةةةورة فةةةةي تعةةةةالى قولةةةةن فهةةةةي دألةةةة ال
ُُس   ثِيَابُ  َعاِليَُهمَ : (2)اإلساان  ضُْخَررا   ثِيَابا   َلبَُسونَ يَ :(3)الك   اورة وفي ..ضُْخَرر   ُسن

ن ُُس   م ِ  . المعرو  األخ ر اللون اميع ا وفي ا  ..ُسن
ةا ددنَ  لَُكددم َجعَددلَ  الَّددِذي:(4)يةةَّ اةةورة فةةي شةأسن اةةئن  قولةةن فةةي أمن ددَجرِ  م ِ  ضَْخَرددرِ الَ  الشَّ

 وكةذا اللةونال علةى الدألة  مةن فيةن ممةا أك ةر والطةراوة السةداوة معةاسي من فهين ... نَارا  
: (1)الحة  اةورة فةي تعةالى قولةن وفةي ...ضَْخِررا   ِمَنهُ  فَأضََْخَرَجنَا... :(5)اةبحاسن قولن في
 ُة   الََرضُ  فَتَُصبِح  . والشار العشب وسمو الخصب إلى فتشير ...ُمضَْخَررَّ

 : والحستغ الُخطب : (1)الخ رة على تدئ التي األلها  ومن -

 وحةةةاس ال وباقةةةئ سا ةةةرال أخ ةةةر: قيةةةئ ال(1)دةشةةةدي خالصةةة  الخ ةةةرة  كاسةةة فةةة ن
 . وُمدهاغ وزاهرال

                                                           

 .  11/ اآلي  - 1

 .  21/ اآلي  - 2

 .  31/ اآلي  -  3

 .14/ اآلي  - 4

ر: خ ر/  التا  وفي 99/ اآلي  األسعاغ - 5 ر غض   كئن ال ال ضال: الَخ    . الكريم  اآلي  وذكر َخ  

 .  13/ اآلي  -1

 غبةةرة: وقيةةئ صةةهرة فةةي حمةةرة ُمشةةرب لةةون: أي ةةاً  الخطبةة  معسةةى فةةي وذكةةر حسةةتغال خطةةبال/ اللاةةان -1
 .اواد يخالطن األخ ر: األخطب: وقيئ خ رةال ترهق ا

 يبةال  وقةد الخ ةرةال الشةديد األخ ةر: السا ةر: س ةر/ التةا  وفةي 142-141/والملمة  حسةأ/ اانالل -1
 أخ ةةر: عبيةةدة أبةةو وقةةائ سا ةةرال وأصةةهر سا ةةرال وأحمةةر سا ةةرال أخ ةةر: فيقةةائ لةةون كةةئ فةةي بةةن

 . صهامن في بريع لن: األزهرهن  وزاد ساعغ: سا ر
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  (1)الله  تصريها  ومن -

ال  ويخ ةورال ويخ ةير وخ ةيرال وَخ ورال أخ رال ف و واخ و رال اخ رن
 .(2)وخ راسين 

 ابةةةن يقةةةوئ األلةةةوان مةةةن غيرهةةةا دون ب ةةةا تخةةةتص ميةةةزة للخ ةةةرة كةةةان وربمةةةا -
 أن: األوئ األمةةر: مةةرينأل الخ ةةرة لةةون وأشةةرف ا كلن ةةا األلةةوان وأف ةةئ"..  (3)حةةزه
 بتقريبةةةن المخصوصةةةين استةةةن أهةةةئ العزيةةةز كتابةةةن فةةةي وصةةة  وتعةةةالى اةةةبحاسن اللةةةن

 س اااس  ٍ  ثهَيااا    َعاااالهَي  ْ  :وصةةه غ فةةي تعةةالى فقةةةائ الخ ةةرال ال يةةاب بلبةةاَّ ومزيتةةن

 ناأللةةوا فةةي كةةان فلةةو   َوِإْسااَبْبَ ٍ  س ااس  ٍ  مِّاا  خ ْضاا ًا ثهَيابااًا ْلَبس ااوَنَيو  ..خ ْضااٌ 
 الخ ةرة لةون فةي مةا: ال ةاسي األمةر. بةذلك اةبحاسن اللن لوصه غ الخ رة من أف ئ

 إن: الطةب أهةئ يقولةن فيمةا ذلةك واةبب البصةر حاا  في والزيادة الس رال تقوي  من
ن عسية  غيةر ماتلذاً  رفيقاً  امعاً  الباصر الرو  يام  األخ ر اللون  اللةون كةان واا

 فةةي اةةاء وقةةد.. وااةةتكرا  بعسةة  يامعةةن لكسةةن أي ةةًاال الباصةةر الةةرو  يامةة  األاةةود
 قررسةا مةا ويصةح  ذكرسةا مةا يءيةد مةا: والغ علين اللن صلى اللن راوئ عن الحدي 

 إلةى الس ةر" :واةلغ عليةن اللةن صلى قائ حي  الس ر بتقوي  الخ رة اختصاص من
 ". البصر في يزيد الخ رة

 فةة ذا وماتحلاةة  ُمحلاةة ال:  (4)الخ ةةرة الماتمعةة  الخ ةةراء لةةألرض ويقةةائ -
 .ُسهأ: ف ي وهاهسا هاهسا الخ رة تهرق 

 . ملتا : (5)الخ رة الشديدة واألرض -

                                                           

 .خ ر/ التا  -1

 . 491/ 2 التكمل  األخ رال وهو الاإلبئ ألوان من -2

 وهةةو" البصةةر فةةي يزيةةدان والخ ةةرة الحاةةساء المةةرأة إلةةى الس ةةر" ورد والحةةدي . 54-49/الخيةةئ كتةةاب -3
 . 915" الص ير الاام " مو وع حدي 

 .142/ الملم  -4

 .ل ن / التا  -5
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 .  رفرا : (1)الخ رة الشديد والسب  -

: الربيةة  أيةةاغ الةةورد أو السبةة  مةةن  ةةرب كةةئن  في ةةا التةةي المخ ةةرة واألرض -
 . (2)طاوَّ

 : (3)واألخ ران -

 وهةةو تبةةوك ربقةة مو ةة  أو البعيةةدال والسبةةا  القريةةبال السبةةا  أو والليةةئال البحةةر
  .والشار العشب أو الربي ال في السبا  ك ير واد

 ( 4)خا رواأل -

 والخمر واللحغ الذهب

 : (5)المااز ومن -

 . الشباب بماء والريان والطراوةال السعوم  ذو األخ ر
 . السعم : والخ رة
 . البحر: والخ ارة والخ ير واألخ ر
 خ ةراء أبيةد " الهةت  حةدي  ومسةن ومع م غ القوغ واواد الاماءال: والخ راء

 اخ ةةةر ال حتةةةى طةةةويالً  زماسةةةاً  ب ةةةا ااةةةتقى والةةةدلو واةةةوادهغال دهمةةةاءهغ أه "..قةةةري 
 يأكةةةةةئ"- عسةةةةةن اللةةةةن ر ةةةةةي- علةةةةي اإلمةةةةةاغ حةةةةدي  ومسةةةةةن الوالسعةةةةيغ والاةةةةةع  والخيةةةةر
 . وساعم ا غ ن ا يعسي "..خ رت ا

                                                           

 .ور / التا  -1

 .طوَّ/ التا  -2

 .32/ الم ساة األلها  معاغ -3

 .491/ 2 التكمل  -4

 /األسبةةةاره أبةةةن واأل ةةةداد 291 /والتعريهةةةا  خ ةةةر والتةةةا  خ ةةةر/ البالغةةة  اَّوأاةةة 14 /المراةةة  -5
 . 491 /2 ل موالتك 241 /3 والحيوان 312
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ذا. الخيةر ك يةر: أخ ةر وفالن  وأخ ةر األ ةداد مةن ف ةو أي ةاً  لميمةاً  كةان واا
 .الليئ :احينالاس

 . والبصئ الكرا  يأكئ ممن القرأ أهئ من: السوااذ وأخ ر

  .َصهعان أو اوداءال ابن: القها وأخ ر

  .الاوء مسب  في الحاساء المرأة: الدمن وخ راء

 . والهتك البط  هامئ أه: األخ رين ويحرع

 . المراب  خ ر وم لن خصبال ذوو: المساكب وخ ر

 : تماغ أبي قوئ وفي

 داةةةا فمةةا حمةةراً  المةةو  بايةة  تةةردأ
 

 خ ةةر اةةسدَّ مةةن وهةةي إأن  الليةةئ ل ةةا
 

 . الاس  في وبا  ش يداً  ق ى: أه
 . في ا الاال  ك رة أه الحديدال لخ رة: خ راء وكتيب 
 . وسعيم غ خصب غ أو تهرعواال مسن الذه أصل غ: خ راءهغ اللن وأباد

 . اديد: أخ ر واألمر
 .حامك: البطن واخ ر

 .اوادها د  اشت: ال لم  واخ ر 
 .عذار  سب  حين: أخ ر وشاب

 .بلوغ ا قبئ افترع ا: الااري  واخت ر
 .تاقطن حتى حمالً  تتغن  تكاد أ التي: السااء من والخ يرة
 . بالقساع  عيشن أخ رارال الخرع من المرقن  لبَّ: األخ ر والمو 
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 بةورك مةن: ومعسةا ..." فليلزمةن شةيء فةي لةن َخ ةر من" الشري  الحدي  وفي
 .فليلزمن مسن وُرزع تاارة أو حرف  أو صساع  في نل

 .صالح ا بدون  قبئ ال مار بي : المخا رة (1)فارَّ ابن وذكر
: المةزاد خ ةر: ويقةائ الالقةدغ من فاخ رن  ماء في ا بقي  التي: المزاد خ ر

 .الكرو 
 إذا الةةذه األخ ةةر كالسبةةا  هةةدراً  دمةةن ذهةةب أهال طةةئن  إذا: خ  ةةراً  دمةةن ذهةةب

  .وذبئ وَبَطئ ذلك بعد بن يسته  لغ قط 
 .اسقط  :(2)الشيء اخ رن 

 .المكافأة: (3)الخ راء اليد
 :(4)(المَ ئ) المااز ومن
راً  لك هو راً  َخ    .مريماً  هسيماً  أه: َم  

 ًا.ورعي لك اقياً  م ئ: وَسْ راً  لك َخْ راً 
 .اريعاً  يأكل ا رطب  بحشيش  لن لا : بخ  َرة   لهالن لا 
 كةةئ تشةةت ي: وقةةول غ شةةيء كةةئ تشةةت يال خ ةةراء الةةسهَّ :(5)العامةة  أم ةةائ ومةن

 .لخ راء مهارة امل  شيء

ف ة -5  :الصُّ

هرة ُتطلع وقدال الُحمرة دون لون"  .(1)"الا واد ب ا ويراد الص 
                                                           

 .191-195 /2 الل   مقاييَّ -1

 .491/ 2 التكمل  -2

 .451/ 2 األم ائ مام  -3

 .491/ 2 التكمل  -4

 .154/ 1 للمحبين  األ ر خالص  -5

 .صهر /اللاان -1
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 ومن. الا واد شديدة اوداء :لََّونَُها فَاقِـع   َصَفَراء :تعالى قولن في (1)الحان قائ
هرة على الدال  األلها   : الص 
 .(2)شيء كئن  من األصهر وهوال لزريابا

هرة شديد كان إذاال وساص ال وفقاعين  وفاق ال وارَّ أصهر: (3)ويقائ  .خالص ا الص 
 .(5)مسقو : الوان المصهرن  للرائ ويقائال و عاط :(4)األصهر للورد ويقائ -

 .والزنبيب الورَّ أوال والزنعهران الورَّ أوال والزعهران الذهب: (1)واألصهران -

 :(1)المااز ومن -

 .أبي غ في هرةصل   الروغ: األصهر بسو -

: َصةَهراً  َيْصةَهر البطن َصه ر قد: ويقائ. هلك: إساء  وَصه رال وطابن وَصه ر  -
ذاال خال إذا  . ووا   ذلك من واشتكى بالماء ااتاقى واا

 الف عية األلوان : 

 إلةى لةون كةئ ساةب  أخةتال ال الهرعية  األلةوان علةى الدال  األلها  وك ر  تعدد 
ال للةةةون المءلهةةة  األخةةةرأ األلةةةوان أوال اآلخةةةر ناللةةةو   فةةةي وأختالف ةةةا تاةةةاوي اال أو الهرعةةةين

 . أحياساً  غير  أو الحيوان في عس ا اإلساان

                                                           

 .131/ 2 لتمييزا ذوه بصامر -1

 .زرب/ اللاان -2

 .شديدها الحمرة وارَّ امئ: الصاغاسي عن ورَّ /التا  وفي الفق ال ورَّ /اللاان -3

 .وعط/ التا  -4

 .سق  /التا  -5

 .43/ الم ساة األلها  معاغ -1

 .323/ األسباره أبن واأل دادال صهر/ البالغ  أااَّ -1
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 والا ةمرة الُ بةرة بةين مةا تةراو  والّسدواد البيداض تمداج  من تتأل  التي فاأللوان 
 . والا عرة

 إلةى أميةئ أو والاةونادال البياض بين مسزل  (2)والا مرة البياضال إلى أقرب (1)فال برة
 : (3)هي األلوان هذ و  الالا مرة من اواداً  أك ر والا عرة الانوادال
 والخصةي ال واألخص  والسوب ال وال  م  والش ب   والملح  والُورق  والتوقي  الشي "
 . " والا مرة والا حرةال والا حر
 (5)واألصةحر (4)األبمة و  والطن مة  الطخمة  فتكةون الا ةمرة فةي الاةواد يك ر وقد -

 والكلاةةة  – األدمةةة  فةةةوع لةةةون وهةةةو – والا ةةةعرة والانةةةعر والدناةةةم  (1)واألدمةةة  والصةةةحرة
بةةدةال والطلاةة ال  ال(1)والخطبةة  ال(1)والُعهةةرة وال  ةةرة وال ب ةة ال والةةدنخنال والرنمكةة ال والكةةدرةال والرن
  ْقَشةةةوالر    الوالةةر ق ال(13)والحديةةةدهن  ال(12)وال باةة  ال(11)والطحلةةة  ال(14)وال بشةة  ال(9)والاةةاءة

                                                           

 (.241 /المرا ) الشديدة: ال بر واألحدا  الم م ال الخاسع: غبراأل الاوع أصاب غ: المااز وفي ال بارال لون -1

 /المراةة " واللةةبن الخبةةز أو والةةري ال المةةاء أو والحسطةة ال المةةاء: واألاةةمران الاةةدب شةةديد: أاةةمر عةةاغ: الماةةاز فةةي -2
 ."31/ الم ساة األلها  معاغ"و" أامر

 رمةكال ربةدال كةدرال اةعرال صةحرال  الملة اةحرال خصة ال مقةطال حاةبال شة بال مل ال ورعال وق ال وشيال/ اللاان -3
-245-193-115-93-92/ والمراةة  .غةةبَّ طحةةئال غ ةةرال اةةوأال خطةةبال عهةةرال غبةة ال رمةةدال رقةة ال دخةةنال
 إلةى  ةرب  حتةى اشةتد  زرقة  أو حمةرة إلةى بيةاض: الملحة  تكةون وقد .11-13 11/12/الخيئ وكتاب 214

 أورعال ف ةو اللةون بةذلك كةان شيء وكئ الرمادال بلون شبين لون: والورق " الادب عن كساي : أش ب وعاغ بياضال
 .115/دريد أبن اأاشتقاع" أللواس ا ورقاء الخ ر الحماغ وامي  الرمك ال دون اإلبئ وفي

 . صهرة إلى  ارب لون: األلوان وفي الساَّال ألوان في صهرة مشرباً  أامر: األبل  يكون وقد -4

 .خهيه  حمرة في غبرة: والصحرة الصحر تكون وقد -5

شراب الساَّال في امرة: م واألد -1 شراب اإلبئال في بالانواد واا  . ال باء في بالبياض واا

 .حمرة في غبرة: العهرة تكون وقد -1

 .خ رة ترهق ا غبرة تكون قد -1

 .  وحمرة غبرة في اواداً  تكون قد -9

 .حمرة في خ رة في غبرة تكون وقد -14

 .  اواد  اشتد أزرع أو. ئالطحا لون على أو الحس ئ كلون صهرة في خ رة تكون وقد -11

 .  الاواد الشديد: الحمير من واألغبَّ ساص ال أصهر أو والصهرةال الانواد بين لوساً  تكون وقد -12

 ". دخن/ التا " كالدنخس  الحديد كلون اواد في كدرة -13
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مةةةةةدةال  اللةةةةةونال الخالاةةةةةي  وهةةةةةي: المكزوبةةةةة  الاةةةةةواره ومسةةةةةن (2)والكةةةةةزب ال(1)والزرقةةةةة  والرن
 . كدرة غبرة: هيو : ال تم  م ئ لون (3)وال ذم 

 كةئ ساةب  بةاختال  (4)والحمد ة البياض تمةاز  من تتكون التي األلوان ومن -
 : تااوي ا أو اآلخر إلى لون

ةةةة ب ال والش ةةةةكل ال الشنةةةةكئ ةةةةحم ال الَخةةةةَر الو  والصن  والب  ةةةة ال والب ةةةة  والبرشةةةة ال والصن
 . واألخر  والمااشونال والعيا ال والعيَّال والس وعالال والشنرب 

ال واألاةةةةود الاةةةةونال :(5)والحمدددد ة الّسددددواد تمدددداج  ومددددن  والا ةةةةهع ال اليحمةةةةومين
دأةال ة والد كسة ال والدنكنال والحوةال والحليَّال واألحلَّ والق ب ال والحاب ال والص   بح والص 

ب الوال ال والدنبا ال والُكمت ال والُكله ال ص   . والدنها  والزبيبين
 ف ة الحم ة تماج  ومن  : (6)والصُّ

ال أحمر ال ووردال ورداسين ال والك ب ال وصسابين  . والُمذهب والسارساين
 ف ة البياض تماج  ومن   .والمقاساة السرااي :(1)والصُّ

                                                           

: المخصةص وفةي كةان حية  البيةاض أو الخ رة إلى لون أو والبياض الاواد من مركب لون الزرق  -1
 . الحدق  خ رة هو الزرق و  الزرع

 . واألاود األبيض بين كان ما: الكزب وفين الكزب/ التا  -2

 .  145/ 1 التكمل  -3

 11/ الخيةةئ وكتةةاب عةةيَّال سةةوعال حاةةبال ب ةة ال بةةر ال  داةةغ صةةحغال خةةر ال صةة بال شةةكئال/ اللاةةان -4
 اةواد مةن مءلهةاً  لوسةاً  الصةحم  تكةون وقةد بحمةرةال مشةرباً  اةواداً : الص ب  تكون وقد ال244/ والمرا 
ةةواد بةةين لوسةةاً  أو  صةةهرة إلةةى اةةواد فةةي خ ةةرة أو بيةةاض فةةي صةةهرة أو صةةهرة مشةةرب  وال بةةرةال. الان
: األخةةر : خةةر / التةةا  وفةةي(. كةةون مةةا ) معةةرب: والمااشةةون. خ ةةرة إلةةى بيةةاض والب  ةة  والب ةة 
 . ال الب هو والاواد بياض في األاود

 دبَّال كل ال كمنال صب ال دكنال حواال َّالحل ق دال اوأال ق بال حابال صدأال  الها اونال/ اللاان -5
: والق ب . محمارنة ماوادنة كدرة: الصدأة تكون وقد 49/ الخيئ وكتاب 111 -93/والمرا  دهَّ
 الخ رةال إلى ي رب اواد: والحوة. كدر أبيض أو حمرةال في غبرة أو الخ رةال إلى ي رب اواد

 والحمرة الاواد بين لون أو صهرة يف الانواد :الكل : كل / التا  يوف لنال لون أ الذه: واألكل 
. حمرة وكمت  صهرةال كمت : كمتتان: األعرابي ابن عسد والكمت . الوان تعلو كدرة حمرة أو

 خالص غير بياض: الصبح  أن :الا يلين  وازغ. خ رة إلى قليئ اواد إلى حمرة: والدنها 
 ال"مسكرة دوا    أ" دبَّ   بأمور وااء. السبا  أ  ر : األرض أدبا : المااز ومن" صب / التا "
  ."دبَّ/ التا "

 ال بةةرةال إلةةى لوسةةاً : الك بةة  تكةةون وقةةد. 59 و 49/ الخيةةئ وكتةةاب ك ةةبال صةةسبال وردال ردنال/ اللاةةان -1
 كةئن  مةن حاةس  صةهرة إلى ي رب أحمر لون: والورد. الذهب لون تشبن صهرتن كاس  ما: والمذهب

 ". ورد/ التا " شيء
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 واألمق  الزساارين ال :(2)والبياض الخض ة تماج  ومن. 

 الكرا ين : (3)قليل سواد مع الخض ة  ج تما ومن . 

 السيليل : (4)قليلة حم ة مع كثي  سواد مع الخض ة تماج  ومن . 

 األراواسي  :(5)الكثي ة والحم ة الكثي  والّسواد الخض ة  ج تما ومن . 

 

                                                                                                                                

 . 432/ األلها  واواهر. سرااين  يف  الصهرة إلى الداب  بياض  رب إذا: وفين قرطَّ/ التا  -1
 لةةون : الزسااريةة  142/ 1 المسةةا ر تسقةةي  وفةةي. 433/ األلهةةا  واةةواهر. 1411/ الهسةةون اصةةطالحا  كشةةا  -2

 .الحديد صدأ

 .1411/ الهسون اصطالحا  كشا  -3

 .الاابع -4

 .  الاابع -5
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 وم اجع مصاد 

  .مصر المعار  دار الع مان سااتي. د الايسا ابن عسد الحاين  اإلدراك -

  .المصري  الكتب دار المحمود الرحيغ عبد :تحقيع الالزمخشره لبالغ الا أااَّ -

 .بيرو  الالايئ دار مصورة الهارون الاالغ عبد :تحقيع الدريد ابن اأشتقاعال -

 اإلساةةةةةةاسي ال للعلةةةةةةوغ العربيةةةةةة  المالةةةةةة  العمةةةةةةر مختةةةةةةار أحمةةةةةةد. د األلةةةةةةوانال ألهةةةةةةا  -
 . الكوي  ال1/ع/1/غ

 التةةةةةةرا   الإبراهيغ اله ئ أبو محمد :تحقيع الاألسباره القااغ بن محمد األ دادال -
 .الكوي  الالعربي

 .صادر دار الالقا ي وداد. د :تحقيع الالتوحيده حيان أبو والذخامرال البصامر -

 .صادر دار مصورة الالزبيده العروَّال تا  -

 . للماليين العلغ دارال قزو  عمر. د العربال عسد العلوغ تاريخ -

 عةةةالغال عميةةةرة الةةةرحمن عبةةةد .د :تحقيةةةع الاةةةاسير اال محمةةةد بةةةن علةةةي التعريهةةةا ال -
 .بيرو  الالكتب

 عبةةةةةدالعليغ :تحقيةةةةةع يالالصةةةةةاغاس محمةةةةةد بةةةةةن الحاةةةةةن الوالصةةةةةل  والةةةةةدين التكملةةةةة  -
  .القاهرة الكتبال دار الطحاوه

 مصةطهى :تحقيةع الهةارهال الةدين كمائ والبصامرال األبصار لذوه المسا ر تسقي  -
 . للكتاب العام  المصري  ال يم ال حاازه

 العبدالحميةةةةد الةةةةدين محيةةةةي محمةةةةد :تحقيةةةةع الاعهةةةةر بةةةةن قدامةةةة  األلهةةةةا ال اةةةةواهر -
 . بيرو  الالعلمي  الكتب دار مصورة
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 مصةر/ الخةاساي مكتبة  العبدالتواب رم ان .د :تحقيع الالاكي  ابن الحرو ال -
 .الرياض/ الرفاعي ودار

 البةةةةابي مصةةةةطهى ال دار سشةةةةر:هةةةةارون عبدالاةةةةالغ :تحقيةةةةع الالاةةةةاح  الحيةةةةوانال -
 .2/ط الحلبيال
 .صادر دار مصورة الالب داده القادر عبد الاألدب خزاس  -
  .مصورة طبع ال المحبي محمد الاأل ر خالص  -
 :تحقيةع المس ةور ابةن :ت ةذيب الالتيهاشةي الالخمَّ الحواَّ بمدارك السهَّ ارور -

 . بيرو  الوالسشر للدرااا  العربي  العام  المءاا  العباَّ إحاان
الالميمسةةةة عبةةةةدالعزيز :تحقيةةةةع الالبكةةةةره عبيةةةةد أبةةةةو الآللةةةةيال اةةةةمط -  دار مصةةةةورة ين

 .بيرو  الالحدي 
 البةةةةابي مصةةةطهىدار سشةةةر:  الالوهمةةةةالح أحمةةةد الالصةةةر  فةةةةن فةةةي العةةةر  شةةةذا -

 .11/ط الالحلبي
 مصورة  يالفرغل الحهي دعب :تحقيع الالخهااي الش اب ال واصال درة شر  -

 .بيرو  الالايئ دار
 عبدالحميةد الةدين محيةي محمةد :تحقيةع الاأاةتراباذه الدين ر ي الشافي ال شر  -

 . بيرو  الالعلمي  الكتب دار مصورة الوزميلين
 الوزميلةةن الاةةقا مصةةطهى :تحقيةةع الاةةيدة ابةةن الالمتسبةةي شةةعر مةةن المشةةكئ شةةر  -

  .مصر لكتاب العام  ال يم  
 إحيةةاء دار مصةةورة العبةةدالباقي فةةءاد :تحقيةةع الالحاةةا  بةةن ماةةلغ الماةةلغ صةةحي  -

 . بيرو  الالعربي الترا 
  .بمصر الاعادة مطبع  الالهيروزآباده المحيطال القاموَّ -
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 .القاهرة الالعربي  الل   مام  مطبوعا  الالشيباسي عمرو أبو الايغال كتاب -
 الالخطةابي العربةي محمةد :تحقيةعال الكلبةي اةزه محمةد بةن عبداللن الخيئال كتاب -

 .اإلاالمي ال رب دار
 الالعاةةةغ رفيةةةع. د :إشةةةرا  الهالت ةةةاسو  علةةةي محمةةةد الهسةةةونال اصةةةطالحا  كشةةةا  -

 .لبسان دار 
 .صادر دار المس ور ابن العربال لاان -
 .بيرو  الالعربي الترا  إحياء دار مصورة الايدة ابن المخصصال -
 . بيرو  الللماليين العلغ دار الاألمين يحيى شري  الالم ساة األلها  معاغ -
 مامة  مطبوعةا ال الاةطئ واي ة . د ال تحقيةع:السمرهن  علي بن الحاين الملم ال -

  . بدمشع العربي  الل  
  .مصرال 2ط الالميارة العربي  المواوع  -
 .مصرال 2ط الالعلمي  ال قاف  مواوع  -
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