
  ابن كذا 
  كنية حال الشخص

  
فالعرب قد يسّمون . اسم رجل) فالن(، قد ال يكون فيها )ابن فالن(كثري من أسامء األعالم التاريخية التي تبدو بصيغة 

فـالعرب القـدماء قـد . اسم رجل، ولكن أرادوا صـفة أو حـاالً أو عمـالً) كذا(، وهم ال يريدون بكلمة )ابن كذا(إنساناً 
) ابـن كـذا(أو ) ابـن فـالن(فهم عندما سـموه . إىل صفته وحاله وفعله وعمله، وليس إىل برش أنجبهينسبون اإلنسان 

ابن ذلك الفعل الذي يفعلـه، (أو ) ابن تلك الصفة التي فيه، ابن ذلك الحال الذي هو عليه(كأنهم قالوا أن اسمه هو 
  ).ابن ذلك العمل الذي يعمله

  
  مقدمة

، ١]ابـن كـذاو علم شيئا أو أطاق شـيئا أو تـشهَّر بـه أو نُـِسَب إليـه هـو قالوا لكل من أُضيف إىل يشء أ [
 ابـن كـذافـالن : العرب يقولون [،٢]ابن كذاورمبا قالوا ... العرب تقول لكل من قام بيشء وتكفل به هو [

بـابن وتكني العـرب [، ٤] مبعنى أنه مالزم لهابن كذايقال فالن [، ٣]وأبو كذا إذا كان من أهله، ومالزماً له
...  ويقاُل لكـلِّ مـا يَْحـَصل ِمـن ِجَهِتـه َيشء [، ٦]انه ابنهالعرب تقول لكل من لزم شيأ [. ٥] عن مالزمهكذا

 وابن الرسى ملن يداوم سلوكها ابن الفالةاالبن يفيد االختصاص ومداومة الصحبة ولهذا يقال [، ٧]هو ابُْنه
 ، ابن مـاءل، وهو الطريق، كام قيل لطائر يالزم املاء  مبالزمته السبيابن السبيل: وسمي [، ٨]ملن يكرث منه

ويقال لكل ما يحصل من جهة يشء أو تربيته أو تفقده أو [، ٩]ابن الليايل واأليام: وملن مرت عليه دهور 
 كــام يُْكَنــى بــاألب يف بعــض األشــياء ملعنــبــاالبنوقــد يُْكَنــى [، ١٠]ابنــهكــرثة خدمتــه أو قيامــه بــأمره 

١١
ى 

  . ]الصاحب
  

  ا

                                                 
   ابن كذاوعىل هذا املذهب قالوا لكل من أضيف إىل يشء أو علم شيئا أو أطاق شيئا أو تشهَّر به أو نُِسَب إليه هو ُ:  ابن سيده-املخصص  1

فمعناه أنا وأنت ) . يا عيل أنا وأنت أبَوا هذه اآلمة : ( لّم لعيل 
ك من قولهم ما يدلك عىل صـحة 

حسني ابـن شيخ أبو ال

 ن همه مرصوفا اليهام وابن يومه إذا مل يتفكر يف غده انتهى

ياِمـه بـأَْمرِه ويقاُل لكلِّ ما يَْحَصل ِمن ِجَهِته َيشء أَو ِمن ترِبيِته أَو تَثِْقيِفه أَو كرَْثة خْدَمِته له وقِ : قاَل الراغب : تاج العروس ./ ل للمسافر ، وابن الليل ، وابن العلم 

  .ابن الليايل واأليام : الزم املاء ابن ماء ، وملن مرت عليه دهور 

ّقول النّبي صّىل هللا عليه وسإن كان صح : قال أبو القاسم عيل بن حمزة الكويف :  ابن سيده-املخصص  2
 وسأوسعورمبا قالوا ابن كذا هو أبو كذا وكذا ورمبا قالوا أم كذا ألن العرب تقول لكل من قام بيشء وتكفل بهالقامئان بأمر هذه األمة 

 اء هللا تعاىلقولنا إن ش
   وأبو كذا إذا كان من أهله، ومالزماً لهابن كذافالن : العرب يقولون:  أبو العالء املعري -معجز أحمد  3
  مبعنى أنه مالزم له كام يقال أخو حروبابن كذاوعىل هذا الوجه ال يحتاج إىل تقدير ذي فإنه يقال فالن : البغدادي–خزانة األدب  4
 ني العرب بابن كذا عن مالزمه فتقول ابن الحرب للشجاع وابن الليل وابن الطريق اللص وابن السبيل املالزم لألسفاروتك : املعجم الوسيط 5
قال ال:  القزويني-التدوين يف أخبار قزوين /  حتى قالوا لطري املاء ابن املاءانه ابنهالعرب تقول لكل من لزم شيأ :  الواحدي–رشح ديوان املتنبي  6

 أي عامل متقن وبجـدة األمـر ابن بجدتها كقولهم هو ابن كذافارس يف تفسري االبن هو اليشء يتولد عن اليشء كابن اإلنسان وغريه وعىل ذلك تسمى العرب أشياء كثرية 
ابنه نحو فالن ابن حرب وابن دمته له وقيامه بأمره هو قال الراغب ويقال لكل ما يحصل من جهته شئ أو من تربيته أو تثقيفه أو كرثة خ: تاج العروس/ دخلته وباطنه

إذا كاالسبل للمسافر وكذلك ابن الليل وابن العلم ويقال فالن ابن بطنه وابن فرجه 
فالن ابن الحـرب ، وابـن : هو ابنه ، نحو : أو بتفقده أو كرثة خدمته له أو قيامه بأمره ويقال لكّل ما يحصل من جهة يشء أو من تربيته ، :  مفردات القرآن ـ للراغب 7

ُالسبي ََّ ْ
بيِل للُمساِفِر ، وكَذلَِك ابُن اللَّيِْل وابُن العلِْم    هو ابْنُه نَْحو فالُن ابُن َحرْب وابُن السَّ

 ملـن يكـرث لـرسىوابن ا ملن يداوم سلوكها ابن الفالة ولهذا يقال االبن يفيد االختصاص ومداومة الصحبةأن : الفرق بني االبن والولد: معجم الفروق اللغوية للعسكري  8
 منه،

ابن السبيل مبالزمته السبيل ، وهو الطريق ، كام قيل لطائر ي: وسمي : تفسري البحر املحيط البن حيّان 9
يته أو تفقده أو كرثة خدمته أو قيامه بأمره ابنه نحو ابن السبيل للمسافر وابن ويقال لكل ما يحصل من جهة يشء أو ترب:   املناوي– التوقيف عىل مهامت التعاريف 10

  الحرب للمجاهد وفالن ابن بطنه وابن فرجه إذا كان همه مرصوفا إليهام وابن يومه إذا مل يتفكر يف غد
 عنى الصاحبوقد يُْكنَى باالبن كام يُْكنَى باألب يف بعض األشياء مل:  السيوطي– املزهر يف علوم اللغة 11

 ١



ابـن (، ١٦)ابن إحـَداها(، ١٥)ابن األالل(، ١٤)ابْن أرضها(، ١٣)ابن أرض(، ١٢)، ابن األرض، بنو األرض أرضبنا(
٢١)ابـن أمـس(، ٢٠) أنْـِسك، ابـن انـسهابن، ابن االنس(، ١٩)ابن األحد(، ١٨)ستهااابن (، ١٧) الدواهيإحدى

٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦
 ،

، بنـو األمـل، بنـو بنـو أمـل(، )ربعـةأابـن (، )ب(، )بنـو اآلحـاد(، )ملـسأ ابن (، )ابن أمسه(

  ب
، ٣٦)بنـو بجـدة(، ٣٥)ابـُن بَْجـَدتِها(، ٣٤)ابن بجدتـه(، ٣٣)ابن البليدة(، ٣٢)ابن بلدتها( ،٣١)بَيّان، ابن يبّ ابن (
، ابـن ابـن بُهـالن(، ٤٠)بَْهـالنابـن  (،٣٩)ابن بئتها(، ٣٨)ابْن بُْعثُِطها بعثط، ابن بعثطه، ابن(، ٣٧)بنو بجدته(

                                                

 أُمّ نـو
وهم املسلمون وأهل الكتـاب  (، أبناء إبراهيم٣٠)أبناء اآلخرة(، ٢٩)ابن اإلمامة(،  ٢٨)بنو اآلداب(، ٢٧)اآلمال

  )من كل عرق

 
 كام يقال ابـن ابن األرض وبنو األرض للمسافرين والغرباء واألضياف والفقراء 

وهـو : القـاموس املحـيط /  إذا كان غريباابن أرضفالن :   بن الجوزي-النواظر نزهة األعني /  أي غريباً ابن أرض

الإلل ابـن اويف الجمهرة يقال هـو الـضالل :  السيوطي–املزهر / أي أنه ضاّل 

 -املخـصص / الكريم االباء واالمهـات: وابن إحداها:  أبو هالل العسكري -مثال 

  ها أي الداهية احدى الدواهي

  .األحد ابن األحد: هو كقولك:  قال أبو سعيد.صلمعة ابن قلمعة: يقولون للمفلس
: ابـن الـّسكيت: ده ابـن سـي-املخـصص /  أَي صاحبكابَن أنِْسككيف وجدَت 

  أى أنيسه وصفية: ُهَو ابُْن اُنِْسِه :  الزمخرشي– أمثال العرب 

نِّ كهل الحلم والرأي والِحجا : لثعالبي  يعمُّ ** فتى السِّ
   ينتقُض 

 . ، وال تكونوا من أبناء الدنيا أبناء اآلخرة، فكونوا من آلخرة بنون 
. ، مثـل ملـن ال يُْعـرَفبن يبٍّ َهيُّ :  يف قولهم

ويقـال : ابـن الـّسكيت: غريه:  ابن سيده-املخصص / ملوايل والعبيدِ وأنذاُل ا 

ألدب الذي هو   وأبـو ابن بجدتهفرد عنهم مبزية 
   وفارس نجدته وحامل رايته وجواد مضامرهابن بجدتهعلم 

وابْـن بَْجـَدتِها، وابْـن هو ابْن مدينَتها، وابْن بَلْـَدتها، : يقال للَفِطن: وقال األحول: يده

ـن رسرسوهـا، وابـن 

 . وخصَّ أبو ُعبَيْد به املالالّيشء القليل: وأصل البهلِ ، بن بهالنالكنَّ قاتِلَُه بَْهُل : قال الّشاعربَْه  بَْهُل بن للمحتَقرويقال 

ويقال: املرّصع البن األثري/ ابُن سبيل: أي غريب، كام قالوا: ابُن أرض:  السيوطي–املزهر  12
وأتانا :  الزمخرشي -اساس البالغة/ السبيل وأبناء السبيل

   وبنو األرض ..بَنو الّرتاب، : ويقال للناس:  ابن سيده-املخصص / ويقال فالٌن ابُن أرٍض، أي غريب: معجم مقاييس اللغة/ َغريٌب : ابُن أرٍْض 
 يُراد به أنه الزَم األرض ذُالٍّ : ن أرٍض ما هو إالّ ابْ : ويقال للذليل :  املخصص ـ البن سيده 13
  .البْن أرضهاإنه : وقال الكاليب:  ابن سيده-املخصص  14
الَل : ويقال:  قال:  ابن دريد– جمهرة اللغة15 الّل .. ، بن األاللهو الضَّ ، بن قَْهلٍَل وثَْهلَلٍ والضَّ

أصبحَت تـنهُض يف ضـاللَك : مثلِِه للذي ال يعرف هو وال أبوه وأنشد أبو عمرو أليب نَُخيْلةابن َضاللٍ  أي بُن األَالَلِ تقول العرب إنه الّضالل :  ابن سيده-املخصص / والتَّالل
،وقال غريهابُن األَاللِ  إن الّضالَل ...ساِدراً   بكـرس ابن االالل:  األثرياملرّصع البن/ ابن فَْهلٍَل وثَْهلَلٍ  والّضالل بُن التّالَل والّضالل بن األَاللل يقولون لِلَغِويِّ هو الّضال:  فأَقِرصِ

   ويرضب مثال للقوي الجاهل  بن االاللالهمزة وفتحها يقال ملن يذم وال يعرف هو الضالل 
جمهرة األ/  عاملاً به إذا كان قويَّاً عىل األمرالبن إحَداهاإنه : ويقال:  السيوطي–املزهر  16

 :املرصـع البـن األثـري / ابن احداها يقال بكرس الهمزة وفتحها أي االوحد يف شأنه وعمله: املرصع البن األثري/ إذا كان قوياً عىل األمر عاملاً به: إنه البْن إحداها: ابن سيده
ويقولون ال يقوم بهذا االمر اال ابن احداها أي كريم االباء واالمهات عامل بفص االمر وجاء فالن بابن احداها وبنت احدا

  ويقال هو ابن احدى الدواهي يرضب مثال للضابط ألمر القائم به :  املرصع البن األثري17
َر بهويقال له إذا شُ :  السيوطي–املزهر  18 رتَهُ :  ابن سيده-املخصص / يابن ْسِتها: يّم وُصغِّ ويقال للرجـل : املخصص ـ البن سيده/ ، ابْن اْسِتها: ويقال للرجل إذا ُشِتم وَصغَّ

رتَُه    ُحْقَرىيا ابْن اْسِتها ، ويا ابْن َخْجَعبخ ، ويا ابْن : يقال للمسبوب : وقال بعض الّرواة ... ابْن اْسِتها ، : إذا ُشِتم وَصغَّ
 و: الثعالبي– مثار القلوب يف املضاف واملنسوب 19
: ويقال:  السيوطي–املزهر / الصفي: وابن االنس:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  20

املستقىص يف/ أي كيف وجدت صاحبك: ابْن أُنِْسك وإنِْسككيف وجدَت 
   هو الولد الصغريابن أمس:  املرّصع البن األثري21
 ابُن أمِسهِ ّىل يوُمُه ال عىل ما تج ... ابُن يوِمهلَعمرَُك ما اإلنساُن إال :  مقامات الحريري 22
  هو ابن امة يطلقونه يف معرض الذم وابن أملس:  املرصع البن األثري23
 . إذا كانوا ألٍب واحدبنو اآلحادوهم :  ابن سيده-املخصص  24
َك مل تُنْتَظَْر قَِفيَّتُه ملّا تَوارى ورَمـى النّـاُس بـالَكلِِم  :بنو َعلَّة ، قال عديُّ بن زيد: بَنو أُّم، وللمختلفني : ويقال للقوم املتفقني عىل األمر : املخصص ـ البن سيده 25 إنَّ ابَن أُمِّ

  .ومل يكن أخاه وإمنا أراد موافقته له وَميله إليهيخاطب النّعامن بن املنذر ، 
   اذا كان رابع اربعة ابن أربعةابن اربعة يقال النه :  املرصع البن األثري26
ْهرُ **  ، بنُو أَملٍ يَك بها يرْمي إل: ديوان أيب نواس  27 /  بنو األملإال مكارُم يحويها** ُمنَزُِّه النّفِس سمٌح ما لَُه أَمٌل : ديوان عبد الجبار بن حمديس / عتَبوا ، فأْعتَبَهم بَك الدَّ

ان أيب منصور اديو / فأكرثوا نحوُه بالسعي والحجِج **  مرسَِعًة ، بَنُو اآلمالِ َجّدْت إلَيِه : ديوان صفي الدين الحيل 
بني اآلمالِ لكنَّ أمَر ** مل تَنِتقْض عْرَوٌة منه وال َسبٌَب :  ديوان أيب متام /  بالنائِل الَغْمرِ بني اآلمالِ 

باِب غرّتكْم، قدمياً، زخارُف مثُل ! بني اآلداب:  ديوان أيب العالء املعري 28 / حـاله بالـصغري وبـالكبري**  أفـدي بنـي اآلدابونجل من : ديوان ابن نباتة املرصي /  زمزمِة الذُّ
  وفارَسُهْم يف َحلْبَِة النَّظِْم والنَّرْثِ ...  طُرٍّا أَديبَُهْم بنو اآلدابلِيَبِْك :  العامد األصبهاين-خريدة القرص وجريدة العرص 

 فالنُّجح والتوفيق مكتنفاه**  سريُه ابن اإلمامةن كان نحو م:  ديوان عيل بن محمد التهامي 29
أبعـد :  الزمخـرشي–تفـسري الكـشاف /  وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدهاأبناء اآلخرةأيها الناس كونوا من : الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي  30

/  وأبنـاء الـدنيا؟أبنـاء اآلخـرةأفبعد هذا التفاوت الظاهر يسوى بني : قال : البحر املحيط ـ أبو حيان األندليس/  وأبناء الدنيا ةأبناء اآلخر هذا التفاوت الظاهر يسّوى بني 
ولللدنيا بنون ، : ويف بعض اآلثار : تفسري السمعاين 

أهملت يف الوجوه إال:  ابن دريد–جمهرة اللغة/  ، كُلّه الَخِسيس من الناسوابن يَبّ ...  ، وابن بَيّان: زهريتهذيب اللغة ـ األ  31
 ...بن يَبّ لئام من بني َهَي : وأنشد. اسامن ملن مل يُعرف ومل يُعرف أبوه: بن بَيّانَهيّان : وقالوا

  بن يَبٍّ  وَهيُّ بُن بيَّانَهيّاُن : للرجل الذي ال يُعرف
  العامل باليشء..، وابن بلدتها: ..  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  / وابْن بَلَْدتها : ..يقال للَفِطن: ابن سيده -املخصص  32
  هو العارف باملكان وقيل هو الصائد نفسه العارف بالصيدابن البليدة: ألثرياملرّصع البن ا 33
/  وأبا عذرته وممن سلمت إليـه مقاليـد هـذا الفـنابن بجدتهوكان الشيخ عالء الدين بن مقاتل إذا ذكر الزجل كان :   إبن حجة الحموي-خزانة األدب وغاية األرب  34

ا ا:  الذهبي–سري أعالم النبالء  اِظ ابُْن بَْجَدتِهِ ألَدُب فََكاَن َوأَمَّ ا:  الثعالبي–يتيمة الدهر / ، َوأَبَا نَْجَدتِِه، َوُهَو ِختَاُم الُحفَّ ويت
هو يف كل : القلقشندي  -صبح األعىش / عذرته وأخو جملته

 ابن س-املخصص /  إذا كان عاملاً باألمرابُن بَْجَدتِهاويقال هو :  السيوطي–املزهر  35
  اجعة إىل األرض، يعنون العامل بها، الهاء ر ابن بجدتها : الثعالبي– يف املضاف واملنسوب مثار القلوب/ ِبْجَدتها، وبُْجَدتها

  ]بنو بجدةاألدالء / وبنو بجدة األدالء: املرصع البن األثري [36
 بنو بَْجدتهوإن ذُكِر الرشف فأنتم :  الحرصي القريواين-زهر األداب ومثر األلباب  37
ْوابوابْـن بُْعثُِطهـا، ...هـو : يقال للَفِطن:  ابن سيده-خصص امل/  بضم الباء والثاءابن بعثطه يقال للعارف باليشء هو ابن بعثط: املرصع البن األثري 38 ُ ْ ُ ْ

  أي العامل بها ويُْعثُط كّل يشء وسطه) هو ابُن بُْعثطها : ( ويقال :  السيوطي–املزهر يف علوم اللغة / .سوبانها مبعنى واحد
   ابن بجدتها والبئة الحال هو العامل باألمر مثل قولهمابن بئتها:  املرّصع البن األثري39
الَن:  ابن سيده-املخصص  40

 ٢



ابـن (، ٤٧)بنـو البعـد(، ٤٦)ابـن بهثـة(، ٤٥)ابـن بؤبـؤ(، ٤٤)ابن بيض (،٤٣)ابن بطنه(، ٤٢)ابن باط(، ٤١)بهلل
٥١ابن بردع(، ٥٠)ابن بيت النار(، ٤٩)، بنو البأسابن بأس(، ٤٨)، أَبناء البُحورالبحار   )رة الحام

  

(  

                                             

  
  
  ت

بنـو (، ٥٧)بنـو الـرتاب( ، ٥٦)ابن كُّل تُربَـة(، ٥٥)تِْقن ابن (،٥٤)ابن التّاريخ(، ٥٣)ابن تامورها(، ٥٢)ابن التالل(
٦١)ابن تُرْنا(، ٦٠) األرسَّةأبناء تيجان(، ٥٩)ابن تجارب(، ٥٨)التقوى

  
   ث

، ٦٦)بـن ثهلـل(، ٦٥)بنـو ثيـل(، ٦٤)ةابن ثلّـ(، ٦٣)ابن ثراها(، ٦٢)ثَأْطاء، ابْن ثَأْطان، ابن  دأْثاء، ابنابن ثَأْداء(
٦٧بنو الثغر(

    
ويقـال للرجـل : لـسان العـرب / أي أنه مبهـل مـرتوك ..ابن بهلليقال للذي ال يعرف نسبه : رياملرّصع البن األث/  بضم الباء الذي ال يُعرفابن بُهالن:  املرّصع البن األثري41

الُل الذي ال يُعرف هو وال أَبوه  لـلابـن بهابن فهلل معنـاه معنـى : املرصع البن األثري/ بُن بُْهلَُل  َصلمعة بن قلمعة وهو َهيُّ بُن يَبٍّ وَهيَّاُن بُن بَيّاٍن وطاِمُر بُن طاِمر والضَّ
  والفاء فيه بدل من الباء

 : ابـُن بـاطغاط : تاج العروس / وللمخلّط يف حديثه إذا أرادوا تكذيبه يرضب لألمر الذي اختلط فال يهتدى فيه بن باط يقول العرب غاط ابن باط:  املرّصع البن األثري42
  أنَّ باط كقاٍض ِمن بَطَا يَبْطُو إذا اتََّسعَ 

 وابن فرجـه إذا كـان همـه ابن بطنهوفالن :  املناوي–التوقيف عىل مهامت التعاريف /  هو الذي اكرث همه ما يدخل بطنه من الشهواتنهابن بط:  املرّصع البن األثري43
  إذا كان هّمه مرصوفا إليهام:  وابن فرجه ابن بطنهوفالن : مفردات القرآن ـ للراغب / مرصوفا إليهام

 -جمهـرة األمثـال /  بالكرس اذا كان معروفا مشهوراالبن بيضويقال انه : املرصع البن األثري/  ابن بيضيف الواضح النسبيقال للرجل الرش:  أنساب األرشاف للبالذري 44
  سد ابن بيض الطريق : ؛ رجل بعينه أيضاً، وهو الذي يقال فيهوابن بيض. ..  االمر، املنكشفهاملنجيل: وابن بيضوابن جال، وابن أجىل، : أبو هالل العسكري 

  هذا األمر إذا كان عاملا به خبرياابن بؤبؤ يقال فالن ابن بؤبؤ: ملرّصع البن األثري ا45
  هو الرجل العامل بالحرب واألمور وقيل هو ابن البغيابن بهثة:  املرّصع البن األثري46
ومن جيد شعر اىب نواس يف الزهد يا بنـى الـنقص والغـري وبنـى : يب الحديد ابن أ –رشح نهج البالغة )/  يف الطّباِع عىل القرِب يف الّصَورْ وبني البْعدِ : (  ديوان أيب نواس 47

   يف الطباع عىل القرب يف الصوروبنى البعدالضعف والخور 
 وأَبنـاُء البُحـورِ بُحـوٌر ** ُملـوٌك َمناجيـُب الُفحـوِل َخـضارٌِم :  ديوان عروة بن أذينة / بالبحار يبتغىو ابن البحار** فابن امللوك بامللوك يقتدى :  ديوان مهيار الديلمي 48

 الَخضارمِ 
ْمُر الذي  : بني البأسيا : ديوان عبد الجبار بن حمديس / بِه يف كُلِّ ملحمٍة يُصوُل  ** ابِْن بأٍْس متى صاَل الِحامُم عَىل :  ديوان ابن الخياط 49 جاَء يف كاهِل َعزْم ** َمِن الذِّ

  أيّد ؟
 بن بنت الناريا : العقد الفريد / ما لحاذيه رساويل...  موقدها يا بن بيت النار:  األصبهاين-األغاين / ما لحاذيه رساويل...  موقدها ابن بيت الناريا :  التذكرة الحمدونية 50

 ما لحاذيه رساويل... موقدها 
 هم اال بالثقاف احذر خدائع قريش وال تعاملابن بردعة الحامرواستخلف حصني بن منري الكندي فقال له يا :  تاريخ ابن عساكر 51
  بُن التّالَلوالّضالل :   ابن سيده-املخصص / إذا كان ال يُعرف هو وال أبوهبن التاللويقال هو الضالل :  املرّصع البن األثري52
   هو الرجل العامل باألمورابن تامورها:  املرّصع البن األثري53
قولـه أنـا ابـن ..   أنـا وهللا العـريب املحـض أنا ابن التاريخاألعرايب العدوى قال :  البكري –اب التنبيه كت/  وكنت عام الهجرة ابن التّاريخقال أنا :  ابن سيده-املخصص  54

  التاريخ يعني أنه ولد سنة الهجرة
 ابُن تِْقنٍ : العرب تقول لكل حاذقٍ : قال ابن األَْعرايِب :  ابن سيده-املخصص  55
 .ابَن كُّل تُربَةٍ اىل أن ِرصُْت . ري الَهوىومَسا. تَرامْت يب َمرامي النّوى: مقامات الحريري  56
  ، وهو الطنّيبَنو الّرتاب: ويقال للناس:  ابن سيده-املخصص  57
ربُ **  وأُْعِولُُكْم بَني التَّْقوىأَبْكيُكُم يا :   ديوان ديك الجن 58 اُب والصَّ ْربَ وهو الصَّ  وأَْرشَُب الصَّ
 رمقتُه عنُي امللِك وهو جننيُ  ** ابِن تََجارٍب َساَس الُجيُوَش ِسياَسَة :  ديوان أيب متام 59
 يف الفخِر بنَي مزارٍب وأكارسِ **  قوبلوا أبناَء تيجاِن األرسَّةِ :  ديوان مهيار الديلمي 60
 .اللّئيم: وابن تُرْنا:  معجم مقاييس اللغة البن فارس 61
وكذلك قد يقال ثَأْطاء، ..  أي إنه رِْخٌو كالَحأْمَة، وابْن ثَأْطاء:  ابن سيده-املخصص / ه يوصف به الُحمقهو ابن ثَأْداء ودأْثاء وثَأْطاء، كلّ : يقال:  ابن دريد– جمهرة اللغة 62
  . وثَأَطان، وهو مأخوذ من الثّأْطَة وهي الرَّدَغة، وهي الَوَحلبابْن ثَأْطانوكذلك ما هو .. 
 وابـن وابـن ثَراهـاابن بَْجدتها، وابن بُْعثُطها، وابن ُرسُْسـورها، : ويُقال للرَُّجل العامل هو : اللغة ـ األزهريتهذيب /  هو الرجل العامل باألمرابن ثراها:  املرّصع البن األثري63

  .َمِدينتها، وابن زَْوَملتها، أي العالِم بها
 والثلّة القطعة ابن ثلّة فصار لكل عامل بأمر، ويقال للراعي أيضاً ، وأصله الدليل العامل بالطرق، ثم اتسع فيهابن ثلتهابن ثلّة يقال للعامل باليشء هو :  املرّصع البن األثري64

 الراعي ابن ثلّة: املرصع/ من الغنم
ٍر  خـّوابنو ثيـلِ ... وما حافظْت يوَم الزُّبري مجاشٌع :  ابن املبارك -منتهى الطلب من أشعار العرب /  هو سب وذم والثيل وعاء قضيب البعريبنو ثيل:  املرّصع البن األثري65

  يداَوي بجرملِ 
الُل : يقال:  أبو إبراهيم الفارايب - ديوان األدب 66 الُل بُن ثَْهلََل هو الضَّ الُل :  الزمخـرشي -املستقىص يف أمثال العـرب / من أَسامء الباطلِ : ، كالُهامبن فَْهلل، والضَّ بْـُن الـضِّ

الل بُن فَْهلَل، والضالل : تهذيب اللغة ـ األزهري/  أمره السادر ىفيرضب للكذوبويروى ثهلل وقد تضم الثاء مع الالم  : ثَْهلَلِ  ال ينرصفان يُـَرضبان مـثالً . بُن ثَهلَل هو الضَّ
  .للَكُذوب وللذي ال يَْهتَِدي ألمرِه 

بنـي / ذكوٌر بأبكار املنايا تعرُّس ** لذين نفوسهم  ابني الثغرونحن / إذا عبََسْت حرٌب لهم تَتَبَّسمُ **  الذين ثُُغُورُُهْم بنو الثغرونحن : ديوان عبد الجبار بن حمديس  [67
  ]إذ مل أصُل بالعرِب منكم عىل الُعجمِ **  لستم يف الوغى من بني أمي الثغرِ 

 ٣



  

بنو ( ،٧٣)بنو الجن(، )ابن جرعب (،)أَجياد  ابن)أم جرذان(، ٦٩)بنو الجىل(، ٦٨)، ابن َجالابن أجىل(

ابـن (، )ابـن أحـالم النيـام(، )ابن الحارض(، ) ُحرَّةابن(، )أْحذارابن (، ) الحروبأبْناء(، )الحرب

  
  ج 

٧١٧٢ ٧٠ ،)
  ٧٩)أبناء الجنة(، ٧٨)بنو الجهل(، ٧٧)بنو جد النقال(، ٧٦)بنو األجالد(، ٧٥)بنو الجود(، ٧٤)ِجنيّة

  ح
أبنـاء (، ٨٥)بنو الحـروب(، ٨٤)بنو الحرب(، ٨٣)بنو حرب(، ٨٢)ابن الحرب(، ٨١)ربابن ح(، ٨٠)وللحرب أبناء(

٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١

                                                 
 وابـن أجـىل: عرفـوين، قـالمتى أضع العاممـة ت... أنا ابن جال وطالع الثّنايا :ويقال هو ابن جال، أي املنكشف املشهور األمر، وأنشد األصمعيّ :  أبو عيل القايل -األمايل  68

الرّجـل : وابـن َجـال:  الـسيوطي–املزهـر /  إال يف بيـت العجـاجبابن أجـىلومل أسمع :  وافق اإلسفارا، قالابن أجىلبه ... القوا به الحجاج واإلصحارا :مثله، وأنشد للعجاج
بح  ابـن -املخـصص /  ُولد نهـاراً وابن َجال كتاب ليس البن خالويه فالن ابن َخفا ُولِد ليالً، ويف:  السيوطي–املزهر / املنكشُف األمر البارزُه الذي ليس به َخفاء، وأصله الصُّ

 ابـن جـال هـو : الثعـالبي–مثـار القلـوب/ وللرجل الذي يكون حاله منكشفاً ابن جال: تفسري الرازي/ ابْن َجالومنه قيل للرجل البارز األمر الذي ليس به َخفاء هو : سيده
أي أنـا : ابن جال؛ قال الخـارزنجي: أنا املشهور، وينون أيضاً فيقال:  متى أضع العاممة تعرفوين، ومعناه...أنا ابن جال وطالع الثنايا :قال الشاعر.نكشفالذي أمره منجٍل م

 أبـو هـالل -جمهـرة األمثـال  /َضـَح وكَـَشَف قال الحجاج أَنَا ابن َجـالَ قـال سـيبويه أي أَنَـا الـذي أَوْ :  غريب الحديث البن الجوزي / رصيناملعروف، افتح عينيك حتى تب
أنا ابن جال وطـالع الثنايـا، يعنـي ثنايـا :قال الشاعر: ن جال وابن أجىل رجل بعينه

 . مل تَِرصفهبأم ِجرذانوإذا سميت رجالً : اللسان/ . مل ترصفهبأم جرذان وإذا سميت رجالً : األزهري-ب اللغة 
يف أعِطيَْت جيـد الظّبـي الـذي 

  عند السؤال ملن ال يدرى من هو

 ِمَن الزََّمِن املُربَدِّ أياُمُه الُعبُس **  الَِّذي ابتَسَمْت بِه  

لـسنا أصـحاب : ويجوز أن يكون املعنـى. ة فيه وال ميارسة

 بنو جد النقال يعني به املناقلة يف الكالم، يريد أنهم خطباءوقوله . العز

وأخرج لنا مـاء بـاردا وسـألني عـن .. طعنا عن املوكب هو وأنا ويونس بن بغا، 

  ابن حرب نحو فالن هو ابنهل من جهته شئ أو من تربيته أو تثقيفه أو كرثة خدمته له وقيامه بأمره 

  ابن الحربويقال للشجاع : بن األثري

غىوقالوا :  ابن سيده-املخصص / دٍق فأنجبوا   بنو الحـرب والهيجـاء و
 الَعـَواِن ، بَنـي الَحـرِب أَلَـْستُْم : ديـوان الطرمـاح / ....

 -: فأقبلـت مـذحج، فقـال» .أيها الناس، أخلـصوا إىل مـذحجا

   موطن بخسف

ابـن أحـذار يقـال للرجـل : املرّصع البـن األثـري/ إذا كان َحِذراً : الَبُن أَْحذارٍ وقال إنه :  ابن سيده
كتـاب جمهـرة / وَحذاِر، مبعنى اْحـَذرْ . ، أي البُن حزٍْم وَحذرٍ البُن أَْحذارٍ إنَّه : لهم

  هو الرجل الكريم األنف الذي ينزه نفسه عن املذمات ابن حرة:  
ابن حارض يقال للساقط الخامـل هـو : املرصع البن األثري/ جل، إذا جاء بولد ال خري فيه

   هو ولد الزناء كأنه أمه حلمت به يف النومابن أحالم النيام

اب: وقال بعضهم. املنجيل االمر، املنكشفه: وابن جال، وابن أجىل، وابن بيض: العسكري 
  . الجبال؛ ومعناه أنا املشهور

   عىل الركببنو الجىلإذا تجاىث ** صل يف قضيته فأي عدل وف:  ديوان ابن الرومي 69
ُتهذي 70 ُْ ِّْ
َمْوِضع بالحرم، أي ك: ، وأجيادابِن أَجيادِ ِجيُد  فقلُت أىنَّ لها ...أيّاَم أبدْت لنا َعيْناً وسالَِفًة :ومن ذلك قول الّشاعر:  ابن سيده-املخصص  71

 بالحرم
 بن طامر ويرضب ايضا مثالبن جرعب يقال ملن ال يعرف هو ورقة ابن جرعب:  املرّصع البن األثري72
   جرأتهم وركوبهم األهوال هم الذين يشبهون الجن يفبنو الجن:  املرّصع البن األثري73
  )قواطَع كلُّهم ذكٌر َصِنيُع ...  ولَدْت سيوفاً بنو ِجنِّيَّةٍ :  ( ويقال حاتم طيىء :  األصفهاين– األغاين 74
ْبنُو الُجوِدوأنتُم :  ديوان ابن الخياط 75 َ
: واألجـالد. ...   وسـهولهابنـو حزونهـاتشقق بيض األرض عنا، فـنحن : واملعنى...   منها والرمال، بني األجالد... تفرى بيضها عنا فكنا :  املرزوقي–سة  رشح ديوان الحام76

 جمع الجلد، وهو الصلب من األرض
كنا بنو املناقالت الشديدة الهياج، والوقعات الصعبة املراس، التي كرث ذرؤها، ول... ، بنو جد النقالولكنا ... فلسنا من بني جداء بكٍر :  املرزوقي–رشح ديوان الحامسة  77

، الذي ال مساهلبنو النقال البليغ املتناهى: بنو جد النقال يريدوقوله . وتركر القتال حاالً بعد حاٍل من أهليها
املعنـى لـسنا : وقد اضطرب بعض املفرسين يف هذا البيت، فأين مبا يحجبه السمع، وال يعيـه القلـب، فقـال. كأنه جعل النقال يف الوالد.  عوانٍ حرٍب بكٍر، ولكنا بنو حرٍب 

بعقٍم مل يكرث أوالدنا، بل فينا الكرثة و
...  أَبْنَـايِئ لَِهـَذا رَفََعـتُْهْم بَنُو الَْجْهلِ :  السفاريني -غذاء األلباب / فأبناؤها أبناء رضيت واألخرى...  أبنايئ وكل فضيلة بنو الجهل:  اليويس -ثال و الحكم زهر األكم يف األم 78

يِت اْألُْخَرى ا َذُوو اْألَلْبَاِب ِمْن َرضَّ  َوأَمَّ
كنت مع املعتز يف الصيد، فانق:  عباس  إحسان-شذرات من كتب مفقودة يف التاريخ   79

 أبناء الجنةفتيان من : املعتز ويونس فقلت
   بأنَّا بنو الَحرِْب أبناءٌ وللحرب ... وقد علمْت قيُس بُن عيالن كلُّها :  األصفهاين– األغاين 80
 الراغب ويقال لكل ما يحصقال: تاج العروس 81
/ لمجاهـد لوابن الحـرب:   املناوي– التوقيف عىل مهامت التعاريف /، هو الشجاع الذي تعود الحرب وألفهاابن الحرب : الثعالبي– مثار القلوب يف املضاف واملنسوب 82

املرّصع ال
 بنو حرٍب لسنا أصحاب حرٍب بكٍر، ولكنا :  املرزوقي–رشح ديوان الحامسة /من ِخندٍف لَحصاِن الِحْجِر ِمْذكارِ **  قُراِسيٌَة بنو حرِب ِصيُد الُقروم : ديوان عروة بن أذينة  83

  . عوانٍ 
 والكافوَن بنو الحرِب **  إذا قرعتنا الحادثاُت سام لنا : ديوان عروة بن أذينة /  ال نَْعيا بِورٍْد وال َصَدرْ بنو الحرِب ** َعلَِمْت ُعلْيَا َهواِزَن أنّنَا َوقَْد :  ديوان عامر بن الطفيل 84

الـوو آباؤهم آباء ُ ص**  مل تقعد بهم امهاتهم بنو الحرب: ديوان عيل بن أيب طالب / ثقَل املغارِم 
ْالصابرون فيها أيضاً، املطيلـون مراسـها: وبنو الحرب:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال / وهذا يف أشعارهم كثري

   يف يوم الوغى بنو الحرب:  ديوان أسامة بن منقذ /ورُها ومْن غريِكُْم فتيانُها وصق** زََعْمتُُم 
 / وهم املالزمون لها العارفون بها املقدمون عىل شدائدها وأهوالها بنو الحرب وبنو الحروب:  املرّصع البن األثري85
يا .. ! .» !أنا األشرت، إّىل، إىلّ «: فقال: أبو عيل أحمد بن محمد بن مسكويه - تجارب األمم وتعاقب الهمم 86
، وأصحاب الغـارات و فتيـان الـصباح، و فرسـان الطـراد، وحتـوف أنتم أبناء الحربعضضتم بصّم الجندل، ما أرضيتم ربكم، و ال نصحتم له يف عدوكم، و كيف ذلك و «

وال تطّل دماؤهم، ومل تعرفوا يفاألقران، ومذحج الطعان الذين مل يكونوا يسبقون بثأرهم، 
 قـرأت مـن فـصل مـن رسـالٍة : الثعـالبي–مثـار القلـوب يف املـضاف واملنـسوب /  املراجحُ أبْناُء الحروِب فأرشَع راياٌت وتحت ظاللها من القْوم :  ديوان عنرتة بن شداد 87

  .اسها مرًة بعد مرة الذين ذاقوا كؤوسها حلوًة ومرًة، والتحفوا لبأبناء الحروب: للصاحب
-املخصص / إذا كان ِحذراً : البن أْحذارٍ إنه : ويقال:..  السيوطي–املزهر  88

وقو. املُحاَذرَةُ : والِحذارُ . التخويُف : والتَْحذيرٌ : صحاح الجوهري/ ابن أحذارالشديد الحذر 
   الحذر وهو رجل بعينه أيضاوابن أحذار:   أيب الهالل العسكري-األمثال 

ّ املرّصع البن األثري89
ّأحرض الر: ؛ يقالالساقط: وابن الحارض:  أبو هالل العسكري -مهرة األمثال ج 90

 بن حارضحارض 
:  املرّصع البن األثري91

 ٤



ابـن (، ٩٥)بنـو حبـق(، ٩٤)بنـو الحجـى والـسؤدد(، ٩٣)، ابن حاجـات، بنـو الحاجـاتابن حاجته(، ٩٢)حاج
، ٩٩)بنو الحملـة والكـرّ (، ٩٨)الحشية واللحافبنو (، ٩٧) الَحزمبنو(، ٩٦) بنو الحسب، بنو األحسابالحسب،

١٠٠١٠١٠   . لفقره من معنى الجهد والشدة٢)ابن َحْوب(، ١)بنو الحب(، )ابن الحالل(، )ابن الحرامبن حرام، ا(
  

  )ن خذاماب(، )بنو خري ورش(، )ابن الخمر( ،)ابن خضم(، )ابن خالوة(، )بن َخفا
  

أبنــاء (، ١١٧)ابــن الــدّمون(، ١١٦)ابــن دمــن األرض(، ١١٥)ابــن درك(، ١١٤)، بنــو دالــقابــن دالــق(، )درزة

   خ
١٠٣١٠٤١٠٥١٠٦١٠٧١٠٨ ا(

   د
جى(، ١١٠)، أبناء الدنيابنو الّدنيا(، ١٠٩)بنو الّدهر( ، بنـو درزة، أبنـاء ابن درزة(، ١١٢) َدْعنيبنو (،١١١)ابْن الدُّ

١١٣

                                                 
وهـو مـن  أي قد فعلت وأال ترى أن قـد فعلـت بن حاج قال ابو عمرو بن العالء تقول العرب أفعلت كذا وكذا فيقول املجيب فعل حاج ابن حاج:  األثري املرصع البن92

   عىل فاعل الحاجة
/  إذا سنحا ابن حاجاتكام تجيل ** ى به قنصا فام يجيل الذي تكن: ديوان ابن الرومي / به للقلب إن قرحاوطبي**  التي كتمت ابن حاجتهقال :  ديوان بشار بن برد 93

/ ، ومدحه الشعراءبنو الحاجات يف الدولة السلجوقية، ومل يزل مقدماً فيها، قصده 
واملنهل العذب بني **  راغبة بنو الحاجاتتأوي إليهم : ديوان عبد الغفار األخرس / َهتُونُ 

أتـاين :  العامد األصـبهاين -ريدة القرص وجريدة العرص 

 مثلكم يف لقاِء رصِف املنونِ **  إال بنو الحبيا بني الحرب ما 
الـبالء ويقـال َهـؤُالِء 

، بن خالوةأنا من هذا األمر فالج : ويقال:  السيوطي–املزهر /  بالفتح أي َخالٌء بَِريٌء بُن َخالََوةَ وأنا منه فالِج : القاموس/ ابن خالوةيشء 
 ابـن خـالوة:  الثعالبي–مثار القلوب/ هو رجل وله حديث: ، وقال الوهبيبُن َخالَوةَ ِج 

مـألت : ؛ أي

 وأبناء معـروٍف أملَّ ...

ْم 

قـد بنـو الـدنيا: بن األثري  هـم النـاس 
س 

كان العزيز املذكور رئيسا كبري القدر، ويل املناصب العلية:  ابن خلكان -وفيات األعيان 
يٌْث َسَحاُب الُْجوِد ِمنُْه غَ **  ينجْح سعيكْم بني الحاجاِت سريوا : ديوان أيب متام 

ليحـبَس  **  إيَن رائدٌ بني الحاجاِت اليكم : ديوان مهيار الديلمي / عىل ملك كانت عليك املحابس**  كان مجازهم بنو الحاجاتإذا ما : ديوان ابن الرومي / الناس مورود
خ/ قد أعملوا العيس بحزن يف الربى...  نحو بابه بني الحاجاتترى :  التلمساين–نفح الطيب / جاٍر أو ليربَك واخدُ 

  يقولون يل أيَن املوفَُّق قاعدُ ...  من كّل وجهٍة بنو الحاجاِت 
  والسؤددبني الحجىالفائقني ** لصامئني القامئني القانتني ا:   ديوان السيد الحمريي 94
  نَاٍء َعِن الَخرْيِ فَائِلِ بَنُو َحِبقٍ ** أال قْد يرجوَن الهواَن فإنَّهْم :  ديوان األحوص 95
 الوضـاح بنـي الحـسب: وقـال املعـري: ن عاشـور ابـ–التحرير والتنوير /  األمحاِض لسن بنحسات وال أغامِض ابن الحسببالل يا : قال رؤبة :  تهذيب اللغة ـ األزهري96

  َدرَْجَن ، فلْم يُوَجْد لَِمْكرَُمة َعْقُب **  لوالَ فََعالهْم بنو األحساِب أوالَك : ديوان أيب متام / واملفخر الجم، أي العظيم
  التّلَفحبّذا:  أّن العيَش فائَدٌة، حتى استَبانوا، فقالوابَنو الَحزمِ رأى :  ديوان أيب العالء املعري 97
   )بني الحشية واللحافأريد ** تركت بني املعاطف والزوايا : (  ديوان بديع الزمان الهمذاين 98
 .الذين يتثاقفون عىل دوابهم كالغزاة يكدون:  والكّر، العشرييونبنو الحملة... ومنا العشرييون :  الثعالبي–يتيمة الدهر  99

 فرتة ثم سأل أأحرض أحد فقيل له فتى قبض عليه سكران فاقد الوعي ليلة أمس قال إيل به فأيت به وملا وقعت عينـاه وانقضت:  الطويس–سياسة نامه أو سري امللوك  100
فـإن كنـى :  النـووي–املجمـوع رشح املهـذب /  مفسد رشير لص قـاطع طريـق عربيـدابن حرامعليه قال أهذا هو قالوا أجل قال كنت أبحث عنه منذ مدة طويلة انه 

  ابن الحالل فال قذف فيها، غري أن الفقهاء قد اختلفوا حول اعتبار التعريض قذفا، والتعريض هو أن يقول أحد لغريه مثال يا ابن الحرامرها كيا فاجر وكيا بألفاظ سبق ذك
ّْ: ديوان عبد الجبار بن حمديس  101
ُ إمِنا يريُد هذا النوَع ابن األَعرايب الُحوُب الَغـمُّ والَهـمُّ وال يَْعِني يف كلِّ ذلك رُجالً بَعيِْنه رجٌل َمْجهوٌد ُمْحتاٌج ابُن َحْوِب مرَّة وقال : لسان العرب  [102 َ

ةابِن َحْوٍب عياُل  دَّ ة رجٌل مجهود محتاج ألَن الوابن َحْوٍب /  قال والَحْوُب الَجْهُد والشِّ دَّ  هو رجل فقري مضيق عليه قال ابن حوب: املرصع البن األثري] / َحْوَب الَجْهُد والشِّ
مجمع األمثال /  والحوب الجهد والشدةابن حوب جنّبته أقاربه يعني ناقة سامها صّفاحة وهي الصخرة ويقال هؤالء عيال ابن حوبوصّفاحة مثل الفنيق منحتها عيال 

ة:   يرضب ملن أصبََح يف جهد وَمَشَقًة والجوُب ابِن ُحوٍب ؤالَِء ِعياُل ه:  أبو الفضل النيسابوري -  رجـل مجهـود وابـن حـوب:  ابن سيده– املحكم واملحيط األعظم /الشدَّ
  محتاج ألن الحوب الجهد والشدة 

   هو الذي ولد ليال وهو ضد ابن جال بالجيم خفاابن: املرصع البن األثري/  ُولِد ليالًابن َخفاويف كتاب ليس البن خالويه فالن :  السيوطي–املزهر  103
ُبريء من :  املرصع البن األثري104

ُأنا من هذا األمر فال: ابن الّسكيت:  ابن سيده-املخصص / أي أنا ُمتََخّيل بريء منه
/ ئ مـن الـيشءالـرب : وابـن خـالوة:  أبو هـالل العـسكري -جمهرة األمثال / ؛ أي أنا منه ذو فلج وتخلابن خالوةأنا من هذا األمر فالج : هو الربيء، يقال: يف كالم العرب
  .أَنا منه بَريٌء ُمتََخلٍّ : ، أَيبُن َخالوةأنا منه فالُْج : ويُقاُل :  الفارايب -ديوان األدب 

خضمت اإلبل العـشب: كثري؛ وقال: هذا عشب خضم؛ أي: وقال. ما اشتهيت من كرم وخري: ؛ أيأنا ابن خضم: وقال أبو زياد:  أبو عمرو الشيباين -الجيم  105
 .وقد أخضم القوم. هها منهأفوا

 إىل وقِت املِنيَِة من ِفطامِ **  ما يل عن ِغذاها ابُن الخمرأنا :  ديوان أيب نواس 106
ي أرسُّ مبقبٍل : وقال مسافع:  أبو هالل العسكري - كتاب الصناعتني 107 ُكليهام بنُو خريٍ ورشٍّ من العيش أو آىس عىل إثِر مدبِر، أوالَك ... أيعَد بنى أُمِّ

 بني الخري كليهام إيذان منه بأنهم كانوا مستصلحني لكل ما يعن ويحدث من الرساء والرضاء، فكانوا بنو خري ورشوقوله أوالك :  املرزوقي–رشح ديوان الحامسة / ومنَكرِ 
 .ون مواليهم بربهم وتفقدهم، ويشقون معاديهم بحدهم وسطوتهموكانوا يسعد.  الستدفاع الباليا ببأسهموبني الرشالستدرار املنافع من مالهم وجاههم، 

 .هذا كالمه. وخذام من أسامء الخمر. للخاّمر ابن خذام: ويقال :  عبد القادر بن عمر البغدادي- خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 108
ْهِر ِمْن ُعْرسٍ وِمْن يُُرسٍ :  ديوان أيب متام 109  يف َغفلٍَة، ولَيسْت َجهالتُهبَني الّدهرِ رأيُت : ديوان أيب العالء املعري /  من رأٍس ومن ذنِب بني الدهرِ و يف ** كَْم ُذقُْت يف الدَّ

ْهرِ فإنَّهُم ... إذا ُحدُث القبائِل ساجلوُهْم :  الجرّاوي -الحامسة املغربية / باألََمم   .هروبنو الدّ .. : ويقال للناس:  ابن سيده-املخصص /  التِّالدِ بنو الدَّ
واملرّصع ال/ بنوهاهم : فقال! أما ترى حب الناس للدنيا: ، هم الناس؛ وقيل لعيل بن أيب طالببنو الدنيا : الثعالبي– مثار القلوب110

تلبـي/ [أبنـاء الـدنيا فكونوا من أبناء الدين وال تكونوا مـن  أبناءوللدنياأال إن للدين أبناء :  الغزايل–إحياء علوم الدين / يخص باملرتفني منهم أصحاب األموال والنعمة
وأبناء ان من الناس ناسا إذا لقوا القراء رضبوا معهم بسهم وإذا لقوا الجبابرة / أبناء الدنياوهؤالء أكرث زمانهم ينقيض يف التفكه بالحديث أو زيارة :  ابن الجوزي–إبليس 

   وطالبيهاوأبناء الدنياوكذلك يف سائر الناس بعدهم من التجار والسوقة، : اإلبانة الكربى البن بطة ]/ن قراء الرحمن بارك هللا فيكم أخذوا معهم بسهم فكونوا مالدنيا
جى: وقد سّمى أُميّة بن أيب عائذ الُهَذيل الصائد:  ابن سيده-املخصص  111 طئاً كالطّحاْل والـّدجى جمـع ُدْجيَـة،  ال ابْن الّدجىفأَْسلََكها من َصدًى حاِفظاً به : فقال. ابْن الدُّ

   هو الصائد والدجى جمع دجية وهي قرتة الصائد التي يسترت فيها من الوحشابن الدجى: املرصع البن األثري/ وهي قُْرتُة الصائد
ة من يد الوايل وأراد َرضبه: غريه:  ابن سيده-املخصص  112 ا... نو َدْعني وأوالُد َخلِّنيبَ ولوال : وهذا كام قال بعضهم وقد خلََّصتْه العامَّ لطان يف كَِتفي ّحدَّ   ألْوَجبُْت للسُّ

 ٥



ابن دفتي (، ١٢٢)ابن دالل(، ١٢١)بنو اإلدبار (،١٢٠)، أبناء الدينبنو الدين(، ١١٩)ابن كل دعامة( ،١١٨)الدهاليز
  ١٢٣)املصحف

  
  ذ

  ١٢٧)بنو أْذلَغ(. ١٢٦)ابن الذوائب(، ١٢٥)ابن ذاهب( ، ١٢٤)ُذّل ابن  (

  

  

                                                                                                                                           

  
  ر

، ١٣٢) أبناء الرذائل(، ١٣١)ابن ذي الرِْجل(، ١٣٠)بنو رقاب املزاود(، ١٢٩)بنو الرحيل( ،١٢٨)بنو رحائل، بنو رحال(
١٣٧)ابن ركاب(، ١٣٦)، بنو الرجاءبنو الرجا(، ١٣٥)بنو الرعناء(، ١٣٤)ابن الرعان(، ١٣٣)ابن كل رذيلة(

  
   ز

١٤٢)بنو زمن(، ١٤١)بنو الزمان (،١٤٠) الزّناابن(، ١٣٩)ابن زوملتها(، ١٣٨)ابن املزّور(

 
 : وأوالد َدْرزَة ، بنـو َدْرزَةولألرذال : املخصص ـ البن سيده/  أسلموك وطارواأوالد درزة: السفلة الساقط؛ قال الشاعر: وابن درزة:  أبو هالل العسكري-جمهرة األمثال  113

هم خياطون من أهل : ربد
 ... ر، يابا حسنٍي واألمور إىل مدى  علقتك كان لوردهم إصدا...يابا حسنٍي لو رشاة عصابٍة : ب بن جدرة الهاليل
املرصـع / هم خياطون من أهل الكوفة خرجوا معه، ثـم انهزمـوا أرسع يشء.. ، أبناء درزةالسقاط 

  أوالد درزةوذكر املربد يقال لألنذال :   أبو هالل العسكري -كتاب جمهرة األمثال / والد درزةأ هم ويقال لألنذال هم 

 يف املعضالت وابن زين األبطحِ  ... وابن كل دعامة، ابن الكهول : ...عرليه السالم يقول الشا
 والـدنيا معـاً بنو الـدين... يطالعنا يف كل يوم بغرة :  ابن األبار -رياء 

ب الواحد أن يتحابّوا وال 
فكونـوا مـن  . وللـدنيا أبنـاء ، نـاءللدين أبأال إن :  الغزايل –قرص األمل البن أيب الدنيا وإحياء علوم الدين / د

 هرِ 

لـبس *  مـن خزاعـة والـذي ابـن الـذوائبفقال يـا 
ابـن يـا : ومنه قول أمين بن خزيم، يف برش بـن مـروان:  قدامة بن جعفر -عر 

 والرحال جمع رحل وهو رسج البعريرتحال 

َمـْن : وِمَن املجاِز قَـْولُُهم :  تاج العروس /  املَزَاِوِد ُحْمٌر الَحْمراء ، ورِقَاُب :  لهم 
وا به لطُ  أَو لِـضخاَمتها ، .. وِل رِقَاِبِهم  للَعَجِم، ُسمُّ

   ذو الرجلابن ذي الرجلاالعرج : املرصع البن األثري/  هو األعرجي الرِجل

أنـا صـاحب  جمع الرعن وهو الشاخص من الجبـل يقـول والرعان.. ، أنا ابن الرعان:  الواحدي–رشح ديوان املتنبي / ابن الرعانأنا :  أبو العالء املعري 

امِء ِقرى لها : ديوان أيب متام / إليِه ، وتحظى بالغنى والغنائمِ   وبنـو الرجـاء** فاألرُض َمْعروُف السَّ

  ركضا 

  ُل ذلَك للرَُّجِل العالِِم باألْمرِ 

ِعيّ  : ن َدْرزَةَ واب:تاج العروس  /قوم خيّاطون ؛ قال املأوالد درزة:  أبناء درزة، كناية عن السفل والسقاط، ويقال لهم: الثعالبي–مثار القلوب/ الدَّ
وقال بعض الرشاة وهو حبي. الكوفة خرجوا مع زيد بن عيل

ويقال لألراذل و:  الزمخرشي–ربيع األبرار /  أسلموك وطارواأبناء درزة
 هم السفلة والذين ال خري فيابناء درزة: البن األثري

  ملوكاً بفضل تجاراتهم ... بني دالقٍ رأيت رجال :  ابن عبد ربه-العقد الفريد /  هو الخسيس الذي ال يكرتث بهابن دالق:  املرّصع البن األثري114
 لرجل الساقط الخامل هو اابن درك:  املرّصع البن األثري115
  هو سب وذم من الدمن البعرابن دمن األرض:  املرّصع البن األثري116
  هو ولد الزناءابن الدّمون:  املرّصع البن األثري117
 ويـا بـن عجـل ال ... وأبناء السكك ليزبن الدهايا : ، كناية عن األراذل األنذال أبناء الزواين، قال ابن بسامأبناء الدهاليز : الثعالبي– مثار القلوب يف املضاف واملنسوب 118

  هم أوالد الزناء ألن أمهاتهم يوطني خلسة يف الدهاليزأبناء الدهاليز: املرّصع البن األثري/  وابن البغايا والفراش املشرتك...يحي زوجي يرك، يا بن الزنا وحدك ال رشيك لك 
ويف عّيل ع:  البالذري– أنساب األرشاف 119
الحلة الس/ يا فام يف الورى لهم من نظريِ **  والدن بني الدينمن أناٍس سادوا :  ديوان البوصريي 120

وكام أن من حق بني األ:  أبو حامد الغزايل-ميزان العمل /  والدنياأبناء الدينوحرض جنازته أماثل : كري الحنبيلالع -شذرات الذهب / يأملونها
 الواحبني الدينيتباغضوا، فكذلك حق بني املعلم، بل حق 

  .أبناء الدنيا ، وال تكونوا من أبناء الدين
تحكََّم فيهم صاحُب الدهِر بالق**  أدبارُهم وقَْد بنو اإلدبارِ ووىلَّ :  ديوان أيب منصور الثعالبي 121
  راَيَت عذراَء بنَت ِخْدرْ **  إذا تَثَنَّى وابِن َداللٍ  : ديوان كشاجم/ والدجاج السمني طعم ثقيل ** ابن داللالتضعه فإنك :  ديوان ابن الرومي 122
  هذا ابن دفتي املصحف: أبو الفرج األصبهاين- األغاين 123
   للخامل الذي ال يُعرفبن ذل يقال هو ذل ابن ذل: املرّصع البن األثري/  بن ُذلٍّ ُذلُّ : غريه:  ابن سيده-املخصص  124
 ابن ذاهبو ال باقيا يف الناس إال ** ال واحداً من عشريٍة و ال كنُت إ :  ديوان مهيار الديلمي 125
وائِب يا :  ديوان الرسي الرفاء 126 ْهُر ما احتلاَم**  ُدْم يف ُمنتَهى َرشٍَف ابَن الذَّ : تاريخ ابن عساكر / شابَْت َذوائِبُهو الدَّ

نقد الش/ وكأمنا كانوا عىل ميعاد * لوفود من الورى املكارم وارتدى بنجاد حلت بساحتك ا
 . رصارت اليه خالفة الجبا...  من أمية والذي ابن الذوائبيا :  ابن طيفور -بالغات النساء / والفرع من مرض العفرنا األقعس...  والذرى واألرؤس الذوائب

 . وهم قْوٌم من بَني عاِمٍر يُوَصفوَن بالِنكاحِ بَني أْذلَغَ الذَّكَُر كأَنه نِْسبٌَة إىل :واألَْذلَُغ واألَْذلَِغيُّ واملِْذلَُغ كِمنَْربٍ ..جاَمَعها:وَذلََغها كمنَعَ : القاموس127
 هم املالزمون لألسفار وكرثة البنو رحال وبنو رحائل:  املرّصع البن األثري128
 حقاً بأنَّك كََعبَُة املُّداحِ **  لِعلِمِهم بَنو الرّحيلِ حّجْت إليَك :  ديوان صفي الدين الحيل 129
َواملََواِيل يُقال. ...  ِوَعاٌء يُْجَعُل فيه الزاُد : واملِزَْوُد :  املحيط يف اللغة للصاحب ابن عباد 130

ُب الَعَجَم ِبرِقَاِب املَزَاِوِد، ألَنَُّهْم ُحْمرٌ  لََقٌب: ورِقاُب املَزاِوِد : تاج العروس/ أَنْتُْم يَا رِقَاَب املَزَاِوِد ؟ أَْي يَا َعَجُم ، والَعرَُب تُلَقِّ
  هم أبناء العجم واملوايلبنو رقاب املزاود: املرّصع البن األثري/ كأَنها َمألَى

ْابن ذ:  املرّصع البن األثري131
  ابناء الرذائلالجهال : املرصع البن األثري/  هم الجهالابناء الرذائل:  املرّصع البن األثري132
  فلسوف تدري من أصيب املقتل ... يا ابن كل رذيلةقل ما بدا لك :  املرادي– سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش 133
- معجز أحمد 134

 . لكرثة سلويك طرقهاالجبال
 ) إنْسانُ بني الّرْعناءِ فام بها ِمْن ** أرٌْض تَبَنّى بها كِْرسى َدَساكِرَُه ، ) ( أوطانُ لبَني األحرارِ لِكنّها ** لَيَسْت لُِذْهٍل ، وال شيبانِها َوطَناً ، : ( ديوان أيب نواس 135
ً ** بنو الرجامدى الدهِر ال زالْت تحّج :  في الدين الحيل  ديوان ص136

 لهْم بنو العباِس 
وابُن ركاٍبراجٌل ** ماسعى للبيِت مييش حارساً :  ديوان مهيار الديلمي 137

 هو األعوج الصدر موضع الزور قال الخليل هو الذي اذا سلّه املذّمر من بطن أمه اعوّج صدره فيغمزه ليقيمه فيبقى بـه أثـر مـن ابن املزّور: ع البن االثري  املرص138
  ابن املزوراالعوج الصدر : املرصع البن األثري/ غمزة فيعلم أنه مزّور

هـو ابْـُن : َويُقـاُل : تاج العروس/ عالٌِم بها: وهو ابُن زْوَملَِتَها :القاموس املحيط /  أيضاً ابن زوملةألمر العارف به ويقال له  هو العامل باابن زوملتها:  املرّصع البن األثري139
َ: أي عالٌِم ِبها ، قاَل ابُن األَْعرايِبِّ : زَْوَملَِتَها  يُقا

 ٦



  
  س

بيل(، ١٤٤)بنو اإلسالم(، ١٤٣)ابن اإلسالم(  بـنا (،١٤٦)، أبناء سـفر َسَفربنوابن سفر،  . (١٤٥)، ابن سبيلابن السَّ
ابـن (، ١٥٠)ابـن سفـسريه(، ١٤٩)ابْن سـوبانهاابن سوبانه، (  ،١٤٨)ُرسوهاابْن ُرسْ ابن رسسوره ،  (،١٤٧)الّسبَْهلَل

ى، أبناء ىالُرس  جابن (،١٥١)الرسُّ ، ١٥٥) الـسخيّ ابن(، ١٥٤)ابن السخاء (،١٥٣)َسْهوانبنو (، ١٥٢)، ابن الرسوج َرسْ
اِبياء(، ١٥٧)الِبطاح ُمْسلَْنِطح ابن (،١٥٦)ابن املساعاة(  ابـن(، ١٦٠)ابـن سـبع(، ١٥٩)أبناء الـسكك(، ١٥٨)بَنو السَّ

َدى ، بنـو ابـن الـسيوف(، ١٦٤)ابـن الـسيادة والرياسـة والعـىل(، ١٦٣)ابن السيادة(، ١٦٢)ابن سعيه(، ١٦١)السَّ
وء(، ١٦٥)السيوف ابـن (، ١٦٩)بنـو ساسـان(، ١٦٨)، بنـو الـسعالتبنو السعالة(، ١٦٧)أبناء السوء(، ١٦٦)ابن السَّ

  ١٧٠)ساعته

                                                                                                                                            
يراد به املالزم له وهللا أعلم وهللا تبارك وتعاىل أعَدُل من أن يطالِب العبـد بـذنِب غـريه  " ابِن الزّناال يدخُل الجنََّة ولَُد : "  الحديثوهذا معنى:  ابن سيده-املخصص  140

ويا بـن عجـل ال يحـي  الثعالبي–اف واملنسوب 

 

َت جدَّ :  ديوان أيب متام / فقمت فيهم مقام الوالد الحدب**  يتمهم بنو اإلسالمشكا إليك :  الدين األصبهاين  واملُـْرشِكنَي وَداَر **  يف صـعٍد بني اإلسالمِ  أ

 أهـُل بَنـو َسـَفرٍ ... رََحلْنا من الطّْود الياَمين كأنَّنا :  ابن سيده-املخصص / ق 
مـا ... قالت جـامل وكلهـن جميلـة :  ياقوت–معجم األدباء / ، أو عابروَن عىل ِجرسِ بنو سَفرٍ نا 

  وأبناء سفربيل 

  ابن رسسورهل للعامل باليشء هو ابن سفسريه مثل 

لووجد :   ابن حبيب الحلبي-./ ابِن الرسىيف عنِي . سُن مْن ناِر الِق ديـوان عـيل بـن /  عىل نارهم هـدىأبناء 
م

ح ديوان  /  ها َمْعنوُج كأنَّ فاها قَتٌَب َمفروجٌ 

ـنْيَ : "يُقـاُل يف املثـلِ :   الفارايب  إنَّ الُْمَوصَّ
  األمور ويف املثب إن املوّصني بنو سهوان

  ما َشكِّ سجيتَُك الغراء من غريِ ...  فإنه يابَن السخي وأم: العصامي - يف أنباء األوائل والتوايل 

يش ابـن مـسلنطح األبـاطح هـو القـر املرصع البن االثري ./  عليَك الُحِنيُّ والَولَجُ تُطْرْق ... ومل  الِبطاِح  مسلَنِْطحِ 

 .َْهنَُهوا الُجهَّال ؟ فُرسِّ بكرْثَِة الَعَدِد 

َدى والنّدى واملْعلُوماِت يا : بن هانئ األندليس   والِحلِم والعلِم واآلداِب والِحَكم**  َمعاً ابَن السَّ
 

 كابراً لسيادة

مِّ    ِف واألنوِف الشُّ

ََ ُ
ال يَْدُخْل الَجنََّة : " يف قوله ] عليه السالم[حديث النبي وعىل هذا يُتأول :   ميك بن أيب طالب-الهداية اىل بلوغ النهاية / " وال تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى : " وهو سبحانه يقول

مثار القلوب يف املض/ ابن السبيل ، وابن ماء ، وابن األيام:  ملالزمته له، كام قيل ابن زنا، معناه الالزم للزنا، جعل " َولَُد زِنا 
  رشيك لك وحدك ال بن الزنازوجي يرك، يا 

** وتـرى نوافـَل مـا أتيـت فرائـضاً : ديـوان ابـن الرومـي / وللناس بنو الزمـانويقال للرجل الذي أتت عليه السنون ابن األيام وللشجعان بنو الحرب : تفسري الرازي  141
لبني الزمانوالفرض عند  لِلنا بذاَك الثّقِل نُّحاطا، فقد ظَ بَني زََمنيحملُت ثِقَل اللّيايل يف : ديوان أيب العالء املعري /  تنفُّ

 ، إالّ وعندَي من أخبارهْم طَرَُف بَنو زََمنٍ ما كاَن يف هذه الّدنيا :  ديوان أيب العالء املعري 142
/ ابـن اإلسـالمعن نسبه فقـال أنـا ملا سألوا سلامن : تفسري الرازي /  إذا افتخروا بقيٍس أو متيمِ أيب اإلِسالُم ال أَب يل سواه: وقال نهار بن تَْوِسعة :  ابن سيده-املخصص  143

  بن اإلسالم فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال صدق سلامن وأنا عمر ابن اإلسالمأنا سلامن : النكت والعيون ـ املاوردي
ْبقي ديوان عامد144

َرا ِباملناِسمِ **  إِنَّ َوراءَكُْم بَني اإلْسالمِ فَِإيهاً : ديوان األبيوردي / الرشِْك يف َصبَِب  بني سعى لثأره ** اقر السالم عىل املنصور أفضل من : ديوان ابن شهيد / َوقائَِع يُلِْحْقَن الذُّ
بقلـوِب أُسـٍد يف **  فيه وأَْدلَُجـوا بنُو اإلسالمِ أَْرسى : ديوان أيب متام / بل الناس طرا قوله ال تفنند** نعمة صاعد بنو اإلسالم ليشكر : ن ابن الرومي ديوا/  فانترصوااإلسالم

  صدوِر رجالِ 
: ابْـن الـّسبيل: وقـال الـَوْهِبيّ .  الـّضيفابْـن الـّسبيل..ِطع بـه، املُنق: ابْن الّسبيل:  ابن سيده-املخصص / الغريب: وابن السبيل:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  145

أيـن : وقيـل ألعـرايب. ابن السبيل؛ وقد نطـق بـه القـرآن: ، إذا أريد املجتاز قيلابن السبيل : الثعالبي–مثار القلوب يف املضاف واملنسوب / الغريب الذي أتاك به الطّريق
  . شاسعٍ، أو أسريٍ جائعٍ، أو كبريٍ كانعٍ ابن سبيلراضعٍ، أو يف بطن أم طفٍل : تحب أن يكون طعامك؟ قال

أَُشيِْعُث ِمن َوجاها يستفي ... ابن َسْفرٍ عىل أكوارها كلُّ :  العامد األصبهاين -خريدة القرص  146
ْوهّوَن ما نَلَقى، من البؤِس، أنّ: ان أيب العالء املعري ديو ./ الّرشيِف لنا أهُل 

 من كالمه عىل أنهم كلهـم مـسافرون وأنهـم يف : ابن قيم الجوزية -طريق الهجرتني / وهم الذين نريد غري متارى...  ومل نشعر بهم بنو سفرٍ تأمرون بهوالء السفار، قالوا 
هذه الدار عىل جناح سفر ليسوا هم مقيمني وال مستوطنني وأنهم عابرو س

 .إذا كان ال يعرف أبوه: بُن الّسبَْهلَلِ هو الّضالل :  ابن سيده-املخصص  147
/ .رستـه: العـامل بالـيشء؛ وبعـثط الـوادي: ، وابن سوبانهاوابن رسسورها وابن بجدتها، وابن بعثطها، وابن مدينتها، وابن بلدتها،:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  148

يقا: املرّصع البن األثري
  ل اذا كان حسن القيام عليه ويقال للرجل سوبان ماابن سوبانه يقال للرجل العارف الخبري به هو ابن سوبانه: املرصع البن األثري 149
وقيل هو الحاذق بالعمل ويطلق عىل الذي يـصلح شـأن الناقـة ويطلـق عـىل ..  مثل ابن رسسوره ابن سفسريه يقال للعامل باليشء هو ابن سفسري:  املرّصع البن األثري150

  الخادم واألجري أيضاً 
 ملن يكـرث وابن الرسىبن يفيد االختصاص ومداومة الصحبة ولهذا يقال ابن الفالة ملن يداوم سلوكها أن اال : الفرق بني االبن والولد : معجم الفروق اللغوية للعسكري 151

رى: مقامات الحريري / منه رسىنسيم الصبا فأقْبََل فتًى أح ا ََ ُ
ىمناكُب ** ومالت ركاب القوم بالنوم فالتقت : لتهامي حمد ا   وخدودهاأبناء الرسُّ

جيقال للُمعاوِد للرُّكوب : ابن األَْعرايِب  : ابن سيده-املخصص  152 جٍ أنا :  وأنشد ابُن َرسْ رش وِهَي الّدلوُج تَقطَُع أرْضاً رأُسابُن َرسْ
  ابن الرسوجأنا : تنبي ومعجز أحمدامل

نْيَ : ويف املثل: ابن سيده-املخصص  153 يتَهبنو َسْهوانَ إنَّ املَُوصَّ  أبو إبراهيم-ديوان األدب / ، أي إن اإلِنسان قد ينىس وإن وصَّ
 هم الذين يُحرجون إىل أن يوّصوا بنبنو سهوا: املرّصع البن األثري"/ بَنو َسْهوانَ 

 ابن السخاءأنا ابن اللقاء، أنا :  أبو العالء املعري -معجز أحمد  154
ا السخا سمط النجوم العوايل 155 َُِّّ
  هو ولد الزناء واملساعاة الفجور مع األمة ابن املساعاة:  املرصع البن االثري 156

 : ْابُنأنت : ومنه قول ابِن الرّقَيّات:  ابن سيده-املخصص  157 َُ
 الذي يولد ببطن مكة

اِبياُء عىل الَعَدِد الكثريِ ؛ ومنه قْوُل الشاِعِر :  تاج العروس 158 اِبياءأَلَْم تََرأنَّ : ويقُع السَّ  ،  إذا قاَرُعوا نبَِني السَّ
  وأبناء السكك يا بن الدهاليز : الثعالبي– مثار القلوب159
 فلام شبُت أفنيت الرجاال ** ابن سبعوقاسيت الحروب أنا :  ديوان عيل بن أيب طالب 160
 ديوان ا161
ن كاَن أسعى كان باملجد أجدرافم ** ابَن سعيهِ ومل أجِد اإلنساَن إالّ :  ديوان ابن هانئ األندليس 162
ابن ايا ** شكراً لعلياك التي أورثتها :  ديوان ابن نباتة املرصي /  معرقاابن السيادةوكذا يكون ** عرقت جباه السائدين حياله :  ديوان ابن نباتة املرصي 163

  عن كابر
 وعظيم آباٍء ، عظيم جدودِ ** ىل يا ابن السيادة والرياسة والع:  ديوان عبد الجبار بن حمديس 164
**  والضيو بنو السيوِف :  ديوان مهيار الديلمي / إال سام بك قائم وغرار**  وهل فخرت بنسبة ابن السيوفيا :  ديوان ابن القيرساين 165

 ٧



  
  ش 

ى (،١٧٣)ابن ِشّف (، ١٧٢)ابن ِشْعرة (،١٧١)الّرشَطبنو ( بنـو (، ١٧٦)يشء ال ابـن(، ١٧٥) َشـْحمبنت(، ١٧٤)ابن ُشحَّ
ابــن رش (، ١٨١)ابــن الــرشب(، ١٨٠)بنــو الــشهر الحــرام(، ١٧٩)بنــو الــشحناء(، ١٧٨)بنــو الــرشك(، ١٧٧)األشــجار
  ١٨٥)بنو الشهر الحرام(، ١٨٤)أبناء شوق(، ١٨٣)ابن شهاب الحرب(، ١٨٢)معايص

  

  
  ص 

أبناء (، ١٩٠)ابةبنو الصب(، ١٨٩)بنو ُمصدانها( ،١٨٨)ابن صبح (،١٨٧)ُصُحف، بنو الصحفنو ب (،١٨٦)ابن صفوك(
ليب، بنو الصليبأبناء(، ١٩٤)ابن صدق(، ١٩٣)ابن الصوارم والقنا(، ١٩٢)بنو الصويف(، ١٩١)الصبابة ١٩٥) الصَّ

  
  ض

بنـو  (،٢٠٠)ابن الرضاب(،  ١٩٩)ابن الضالل(، ١٩٨)ُضّل  بنا(، ١٩٧)بنو األصفر(، ١٩٦)، بنو َضْوطََري َضْوطَرىابن(
  ٢٠٣)بنو الترضيب والتدريب(، ٢٠٢)بنو الضغائن(، ٢٠١)الضعف

                                                                                                                                            

التحريـر / حتى بلغ ابنك ابن السوء ففـرق بيننـا وبينـك: تاريخ الطربي/  ففرق بيننا وبينكابن السوءك من بني عبد املطلب حتى نشأ ابنك 

أبناء إن أبا الغوث جاء من قبله الخذالن يف هذه الرواية، فويل لآلباء من : وأنا أقول:  ابن رشيق القريواين -العمدة يف محاسن الشعر وآدابه / ور

عالةركَّب عندهم  :  ابن دريد–االشتقاق /  من بني عمرو بن يربوعبنو السِّ
يـا : ملخـصص ـ البـن سـيده ا/ الناس ، واألكياس ، وهي لغة لهم: اَر النَّاِت غرَي أعّفاٍء وال أكياِت أراد 

  ..  ويومه وليلته وشهره وعامه ابن ساعتهقال لإلنسان وغريه هو 

  ابن شعرةويقال للشاعر الرديء الشعر .. رة شعر الفرج 
ع العتاب يرضب للواهي حبل الوداد يقول هو صاحب نقصان يف املرؤة واملودة  وإن أظهر لك الوداد وامليـل 

ْكِ : وان ابن الخياط    وال يعرِفُوَن مَع الَجْوِر قْصدا** َن الَفساَد  ال يُنِْكُرو بَنُو الرشِّ

 

  معايصابن رشليكون ابنها ** ب تزين 

  ولست من الكرام بني عبيد 
  ي كيف تراين يعني أنه اشتهر مبصافاته فصار نسبا له يعرف به 

  بالَحقِّ قد َورَُدوابَنو ُصُحٍف  إذا ... 
لـه جـودُه ** وإن طُرقـوا بـابن ليـٍل أذمَّ : ديوان مهيار الديلمي / التقط وريّب 

 و الخيُل تخلِط أرجال بسبيِب  ** وابن الصوارم والقناو ابن القرى  ( ٧)َب وليس بابن نجيِب 

أْخـزَى : معنى أخزيته أهلكته ، وأنـشد : وقال املفضل : فتح القدير للشوكاين / تُْغمْد صوارِمه إالّ وُهم رِمم **  فلم لصليِب 

  غنة

وءِ أَلَْهُف ِمَن :  أبو الفضل النيسابوري - مجمع األمثال 166 فدعا الزبري فتواقفا :  البالذري–أنساب األرشاف /  يُطيع أبويه يف حياته فإذا ماتا تلهََّف عليهام ،  ألنه الَابِْن السَّ
قد كنا نعد: .. فقال له عيل

  كفى بالغنى والنأي عنه مداويا...  بالنأي والغنى ابن السوءداو " : ديوان الحامسة"وكذلك قول أحد الطائيني يف : بن عاشور ا–والتنوير 
 عـىل اء الـسوءأبنـيا ابن عباس إن افتخارك علينا مبا ال نقر لك به إفك وزور، وتبجحك مبا ال نشهد لك به هبـاء منثـور، واتكـال : قال معاوية: أخبار الدولة العباسية  167

سيادة اآلباء ضعف وغر
 .، ودع املثل القديمالسوء

عالة:  الجاحظ– الحيوان 168 نِّتاج املشرتك وهذا الخلِْق املفمن هذا ال.. أن رجالً منهم تزوج السِّ
عالةِ يا قاتََل هللا : وقال بعُض الرُّّجاز  َعَمرو بن يربوٍع رش . . . بَِني السِّ

  بَني الّسْعالِت قَبََّح ُهللا 
ؤَّال :  تاج العروس 169   .هؤالِء بَنُو َساساَن : يقال للسُّ
وي:  ابن سيده-املخصص  170
 .أعواُن الّرشَط: بنو الّرشَِط : وقال الباهيل:  ابن سيده-املخصص  171
 هو سب والشعابن ِشْعرة:  املرصع البن األثري172
 فدابن ِشّف ويف املثل هو .. ابن ِشّف : املرّصع البن األثري 173

 تابه وال تسكن إليهفدع ع
ى: غريه:  ابن سيده-املخصص  174 ى وأنَت ...أبوَك األبايِنُّ الذي يف ُمجاِشعٍ :الّشحيح، قال األشهب بن رَُميْلَة للبَعيث: وابن ُشحَّ   تَْستَِدرُّ لِتَْحلِباابُن َشحَّ
 .السمينة: وبنت َشْحم:  السيوطي–املزهر  175
  ابُن ال يشءَ : ويقال للمحتََقر به:  ابن سيده-املخصص  176
 له خٌد كمرآِة الغريبه**  يبدو بني األشجارِ وأبيَض من :  ديوان لسان الدين الخطيب 177
دي/ لواء نرص لك معقود**  يف بني الرشكوذل ألواء :  ديوان عامد الدين األصبهاين 178
 لبُقيا ، فإن أغَروا يَب الّرشّ أغَريُت **  ما جمجموا بها ، بني الشحناءِ أصايف :  ديوان ابن املعتز 179
 فَلَْسَت ِمنُْهْم، ولسَت مَن الكراِم بني العبيدِ بَنْو الّشْهِر الَحرَامِ :  ديوان االعىش 180
 من الذل بالعجز الرصيح تصفق**  قبلك خمرة ابن الرشبوما رشب :  ديوان ابن شهيد 181
باتت الليل يف املحاري:  ديوان ابن الرومي 182
 وال فخر إن الفخر فرع من العجب**  قومي ذوو العال ابن شهاب الحربأنا :   ديوان ابن الرومي 183
 نأت بهم عن البلد الرحيب ** أبناء شوق وبني ضلوعها:  ديوان ابن الرومي 184
 بنـو الـشهر الحـرام: قـال األعـىش يهجـوه:  أبو عبيـدة -الديباج /  فلست منهمبنو الشهر الحرام: فقال) بني كلب(هجا رجال من :  رجال املعلقات العرش للغالييني 185

...فلست منهم 
 يعنابن صفوكقال يف املثل كيف ترى  يابن صفوك :املرّصع البن األثري 186
ُحِف : غريه:  ابن سيده-املخصص  187 بَيْنا أُنازُِعُهْم ثَْويب وأَْجَحُدُهْم:الّشهوُد، وقال َوبْرَة الّسارق: بنو الصُّ
 هو الخفي النسب وقيل الطفل املنبوذ ليال إذا اصبح ريئ وابن صبح: البن األثرياملرّصع  188

ْ وابن صبحٍ     أملّ
  املتمنّعاِت بني مْصدانِها** َحبَْونَا ُدوَن َسْوَءتِها وكُنَّا :  ديوان الطرماح 189
 لكنهم ال يقبلون نصيحا...  يف الهوى بني الصبابةولقد نصحت :  ابن أيب حجلة -صبابة  ديوان ال190
  أما يف الهوى يا رب من حكم عدل**  عنوة أبناء الصبابةويقتلن :  ديوان مجنون ليىل 191
 طائفا بالبيت معتكفا**  زرتكم يا بني الصويف:  ديوان ابن القيرساين 192
تجُد النجي** د ابن املاجدين ورمبا املاج:  ديوان مهيار الديلمي 193
 أبوه عىل مسعى أٍب ملْ يضيعِ **  كام سعى ابن صدقٍ جديٌر بأْن يسعى :  ديوان محمد بن بشري الخارجي 194
ليَب :  ديوان الرسي الرفاء 195 َُّناَء اوأبرمى الصَّ َ ُ َ َ

ان الكفـار مـن طنـة، ولـسيوفهم يف قالنـس فكم لـرضباتهم يف آذ:  ابن عربشاه -عجائب املقدور يف أخبار تيمور / والالِبسني َمالِبس الرْهبَانِ ...  ُعنَيْزة بني الَصلِيباإلله 
 من بني الصليبالقوانس من رنة ولنون قسيهم يف خياشهم 

 ٨



  
   ط

 بنــات(، ٢٠٨)ابــن الطعــان(، ٢٠٧)بنــو الطريــق(، ٢٠٦)بنــات الطريــق(، ٢٠٥)ابــن الطريــق(، ٢٠٤)طــاِمر بــنا( 
٢١١بنو امل(، ٢١٠) الطَّيْلََسانابن (،٢٠٩)طارق   )طالب

                                                                                                                                           

  
   ظ

  ٢١٣)بنو الظرف(، ٢١٢)ابن الظالم(
  

   ع
ابـن  ، بنو العلوم، ابن العلـوم، العلمأبناء(، ٢١٧) ِعْجزةابن (،٢١٦)ابن عميل(،  ٢١٥)َعَملبنو (، ٢١٤)ابن عمل(

 ٢٢٣)ابن العركية، ابن العروك(، ٢٢٢)ابن عذرها(، ٢٢١)ابن عجل(، ٢٢٠)َعالَّتبنو (، ٢١٩)بنو األعيان (،٢١٨)العلم
 

ويُقـال : تاج العروس /  هالَّ الكميَّ املقنعابنى ضوطري** تعدوَن عقْر النيب أفضَل سعيكْم : ديوان جرير / َسبٌّ : وابْن َضْوطَرى: وقال األحول:  ابن سيده-املخصص  196
  بنو َضْوطَري: ذا كانوا ال يُْغنُون َغنَاء للقْوم إ 

وا ِبَذلَِك : َدهْ  ِسي   َوَال أدري لَِم ُسمُّ
أو ال 

ُحُه أََضلُّ ...أتاين من عِطيََّة َذرُْء قَْوٍل :  يعرف وال أبوه قال حارثة بن بَْدر   بن الّضاللِ  يرَشِّ

رٍ ما هو إالّ طاِمر : ويقال للمحتَقر به:  ابن سيده-املخصص / الَخسيس من الناس: وابن طاِمر: ب اللغة ـ األزهري ، ابـن طـامر : الثعـالبي– مثار القلوب /بُن

وباطنه ...   ويف الغبوق، له وجهان ظاهره ابن عم 
أجيـدي ... أقول وال شامتة يف الحريـق : ي، وقد وقع الحريق يف داره، وأنشدت للفرياناين يف الربسخريق

  أيضا اللصوابن الطريق: البن األثري
 .املساكني: 

أدب / )والـّسامء والطّـارِق : ( ، وذلـك مـن قولـه عـز وجـل  النّجماملُيضء كإضاءة
،  تريد أنا )مَنِْيش َعَىل النَّاَمرِق ... نَْحُن بَنَاُت بَنَاِت طَارِْق : ( ال فقد طَرقََك ومنه قول ِهنٍْد بنت ُعتْبَة 

 أو زَاَدا

 بني َعملٍ ن أحرم تضييَف 

 ابَن َعِمـيليا سعُد يا : سدي 

 -نفـح الطيـب / أبنـاء العلـمويقـال لطـالبي العلـم : معجم الفروق اللغوية للعسكري / ، ونحو ذلك كذلكأبْناء العلمويقال أيضاً لطالبي العلم 
تـاج /  أبـو البقـاابن العلومقايض القضاة  

 هـو كنايـة ابـن عجـل:  األثرياملرّصع البن/  كناية عن اللقيط وعجل عجل قول الفاجرة تحت الفاجر تحثه عىل رسعة الفراغابن عجلوقولهم :  الثعالبي–ب
ابـن :  ال يجي زوجـي يـرك، يقـال للقـيطابن عجلويا ... يا ابن الدهاليز وأبناء السكك : ن بسام

ًَ
الرُّوُم، : َوبَنُو األَْصَفرِ : لسان العرب  / هم الروم سموا بذلك للصفرة التي تعلو ألوانهم يف الغالب وقيل ألن أباهم األول أصفر فنسبوا إليهبنو الصفر:  املرّصع البن األثري197

َُملُوُك الرُّوِم؛ قَاَل ابُْن: َوِقيَل 
ِهامبـُن ُضـلٍّ وهو ُضلُّ : القاموس/ إذا كان ال يُعرف وال يُعرَف أبوه:  وقُلٌّ بن قُلٍّ بُن ُضلٍّ فالٌن ُضلٌّ :  ابن سيده-املخصص  198 الِل، : ، بكـرسِهام وَضـمِّ ُمنَْهِمـٌك يف الـضَّ

  .يُْعرَُف أبوه، أو ال َخرْيَ فيه
لُّ : أبو عمرو: غريه:  ابن سيده-ص املخص 199 إذا كان ال: بن الّضاللهو الضُّ
  ابن الرضابأنا :  رشح ديوان املتنبي ومعجز أحمد200
 ) والْخَوْر وبني الّضْعِف **  ، يا بني النّْقِص والِعْربْ : (  ديوان أيب نواس 201
 كِن بنَْيِ السامِك والَعيُّوقِ **  عن سا بني الضغائنِ فإليكْم :  ديوان أيب متام202
 .و فتققوم ليس لهم عمل إال جمع الخرق معهم فهم أبداً يف رتق أ : بنو الترضيب والتدريب والتّفتيق واألطر، بنو التّرضيب والتدريِب :  الثعالبي– يتيمة الدهر 203
ُ طاِم تهذي204

بـُن طاِمُر : يُْدري ِمْن أَين ُهوويُقاُل للرَُّجل الَّذي ال . الُْربغوثُ : والْطّاِمرُ : الفارايب  -ديوان األدب / للبَعيِد املَْجهوِل هو وأبوهُ : بُن طاِمرٍ وطاِمُر : القاموس/ يقال ملن ال يعرف
  .طاِمرٍ 

بيل ابُن الطريق: قال ابن سيده: اللسان 205  وإذا : الثعـالبي–مثار القلوب يف املضاف واملنسوب / ولد الزنا : وابن الطريق:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال / ابُن السَّ
رشيك يف الصبوح... عدو راح يف ثوب الصديق : ، كام قال دعبل يف أيب سعٍد املخزوميابن الطريق: أريد ابن الزانية قيل

أبناء الطكذاك يكون ... ابن زانيٍة عتيق، يرسك ظاهراً ويسوء رساً 
املرّصع / مبسألٍة وتدنيٍق وضيق... ، فام أحرقت إال ما حواه ابن الطريقحرق دار 

بنات الطريق:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  206
  أىنَّ يَُقاُد الَجْحفُل الَجرَّارُ **  لعامٍل بني الطريقِ ا الطريَق فدعو :  ديوان أيب متام 207
  ابن الطعانأنا :  رشح ديوان املتنبي ومعجز أحمد208
 يقـول أمـري: منيش عىل النامرْق فقـال أصـبت يـا أصـمعي، فقـال ... نحُن بناِت طارْق :  أبو العباس أحمد بن يوسف التيفايش-رسور النفس مبدارك الحواس الخمس  209

:  ابن سيده-املخصص / أصبت يا أمري املؤمنني، فأمر له بعرشة آالف درهم: ، قالنحن يف األرض مثل ذلك الكوكب الذي يف السامءالطارق الكوكب، تقول : املؤمنني، فقال
بَنَات األمر الواِضح  مَنيش عىل الناّمرِِق أنها أرادت بناُت طارِقنحُن :وقد قيل يف قولها 

َألنه يطلع ليال وكلُّ َمْن أتاك لي) طاَرِقًا(وسمى :  إبن قتيبة -الكاتب 
  )َوَما أَْدَراَك ماَ الطّارِق النَّْجُم الثاَِّقب : (  يف رشفه وعلّوه قال هللا عز و جل  نَْجمٌ أبانا

تْمِ :  القاموس210   . إنََّك أْعَجميٌّ : ، أييا ابَن الطَّيْلََسان: ويُقاُل يف الشَّ
جاَل  إالّ بَنو املَطالِب ** يا ماجداً ما دعتُه يف ندًى وردًى :  ديوان صفي الدين الحيل 211
  ال يخاُف التِّيهاوابن الظالم** يتيه من يأتّم يف الصبح بها :  ديوان مهيار الديلمي 212
رهابنو الظرفوكان ** ومنزلًة للتصايب خلْت :  ديوان عبد الجبار بن حمديس 213   ُعامَّ
  ابن عمل هو صاحب العمل الحاذق به الجاد فيه: املرّصع البن األثري/جاد فيهصاحب العمل ال: وابن عمل:  القزويني- السيوطي والتدوين يف أخبار قزوين –املزهر  214
اجاً من قبَل اليمن:  ابن سيده-املخصص  215 ُ:  ومن ذلك قول عمر بن الخطّاب ريض هللا عنهبنو َعَملٍ : ويقال للذين يجيئون ُحجَّ َلقد هممُت أ ِّ ََ

دها وذلك أن قوما من مشاة أهل ال اجاً فمّروا بأيب ِخراٍش الُهَذّيل فقال هذه شاٌة وهذه ِقْدٌر وبذلك الّشْعب ماٌء قـالوا فـام وفَّيْتَنـا ِقرانـا فأخـذ القربـة فتَقلـَّ يمن أَتَوا ُحجَّ
 حجون مشاة من أهل اليمن هم الذين يبنو عمل: املرّصع البن األثري/ وانطلق يسقيهم فنَهَشتْه حيٌَّة فامت فأُْخِربَ بذلك عمر فقال ما حكيناه

ّْوقال ابن األَْعرايِب يف قول األَ: املخصص ـ البن سيده / ابن عميل يقال للرجل إذا كان يعمل مثل عملك هذا ابن عميل: املرّصع البن األثري 216
  . يا َسْعُد،  أَراَد من يَْعَمُل َعَميل أَو ِمثَْل َعَميلبَن َعَميليا َسْعُد :  تاج العروس /هو صاحب العمل الجادُّ فيه: ابن الّسكيت . يا َسْعُد أي يا من يعمل عميل

يخة، ويُقالوابُن ِعْجزةوابُن ِهرْمة، : العني 217 يخ والشَّ  .آِخُر َولَِد الرَُّجل: وابُن ِعْجزَةٍ وابُن َهرَْمٍة : املحيط يف اللغة ./ ُولَِد لِهرْمة:  آخر ولد الشَّ
:  السيوطي–زهر امل 218

**نضارة أما الزمان فقد كساه : ديوان ابن نباتة املرصي / ويحلهم دار املنى بأمان...  مرامهم بنو العلومحتى ينال : التلمساين 
   وابُن العلْمِ : العروس 

 . إذا كانوا ألٍب واحدبنو اآلحاد إذا كانوا آلباء متفرّقني وهم بنو األعيانوقال بعض الّرواة يقال هم :  ابن سيده-املخصص  219
 ...، وإمنا سميت َعلَّة ألنها تَُعلُّ بعد صاحبتها وهو من الَعلَلٍت بنو َعالَّ هم : ليسوا من أمٍّ واحدة: ويقال للقوم:  ابن سيده-املخصص  220
 مثار القلو221

قال اب:  الزمخرشي–ع األبرار ربي/ عن ولد الزناء كأن أمه تستعجل الزاين
  عّجل عّجل

 ٩



بنــو (، ٢٢٨)ابــن العــال(، ٢٢٧)بنــو العــىل والنــدى(، ٢٢٦)ابــن العــىل(، ٢٢٥)ابــن املعارضــة(، ٢٢٤)ابــن عــود(، 
أبناء عرص، (، ٢٣٣)بنو اإلعدام(، ٢٣٢) العوايل والظُّبا واألقْالمابن(، ٢٣١)أبناء العىل(، ٢٣٠)بنو العىل(، ٢٢٩)العلياء

، ابن عـزّ (، ٢٣٨)بنو عصل الحروب(، ٢٣٧)بنو األعداء(، ٢٣٦)بنو العداوة(، ٢٣٥)بنو كل عطّاف(، ٢٣٤)بنو العرص
، ٢٤٣)بنـو املعـاطف(، ٢٤٢) عجاجـةٍ ابـن(، ٢٤١) الزيتابن عرص(، ٢٤٠) عزم الليلابن(، ٢٣٩)ابن العز، بنو العزّ 

٢٤٥بنو العافي(، ٢٤٤)أبناء معروف(   )ة

  

                                                       

  
  
  
   غ 

٢٥٠)بنو غّب حّمى(، ٢٤٩) الغرامأبناء(، ٢٤٨)بُنو الَغّم واألذى(، ٢٤٧)بنو الغمرات(، ٢٤٦)، بنو غرباءَغْرباء ابن(

  
  ف 

                                                                                     
 .املبدع لليشء: وابن عذرها:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  
  الزانية أيضاابن العروك هو ابن . ابن العركية هو ابن الزانية: املرصع البن األثري 223

222

ّ
  هو الرجل القصري الذميم الذليل ابن عود: املرّصع البن األثري 224
   هو ولد الزناء واملعارضة املسافحةابن املعارضة :املرصع البن االثري  225
متوحـداً ال يقبـل **  أحيـا مقـام عالئهـم العىلابن يا : ديوان ابن نباتة املرصي / والدك السيد شاهنشه ** ابن العىلأورثك السؤدد يا :  ديوان عامد الدين األصبهاين 226

  الترشيكا
 ) عنِْدي لُكْم طُرَُف األشعاِر واملُلَُح **  ماِيل َصَفْت وَضَفْت بنَي الُعىل والنَّدى: (  ديوان ابن الخياط 227
   وآلهاوابُن العاليف قومه ** أمكنني من الندى أخو الندى :  ديوان مهيار الديلمي 228
فالقـدر يرفـع واألوامـر **  يف حـاالتهم بني العليـاءأنحى  :ديوان ابن نباتة املرصي / فأتعبتهم مذ كنَت قّط وكانوا **  شأوَك يف العىل بنو العلياءيروٌم :  ديوان الهبل 229

بنـي ومـدح ** مـديحك فـرٌض الزٌم يل دينـه : ي ديوان ابن نباتة املـرص / ملء الزمان ويف أمن ٍ ويف جذل**  يف نعمٍ  بني العلياءقيتم يا : ديوان ابن نباتة املرصي / تجزم
   سواك تطّوعالعلياء

 فأنت أخوها دونهم وشقيقها ** بنو العىلإذا انتسبت للمكرمات :  ديوان الهبل 230
   حكمواأبناء العىلوإن تحاكم ** إذا تفاخر أمالك الورى فخروا :  ديوان الهبل 231
   والظُّبا واألقْالمْ ابَن العوايليا ** ِعزَّ اإلسالْم يا َعُضَد الديِن مُ :  ديوان سبط ابن التعاويذي 232
إىل اسم عىل االعدام فيه ...  يعزون قبله بنو االعداموكان : رسائل الثعالبي /  شاكينابَني اإلعدامِ وأحسُب الناَس، لو أعطَوا زكاتَهُم، لاََم رأيُت :  ديوان أيب العالء املعري 233

 دليل
ِبيبِة باملداِم ففاحا **  فَتُّقوا من بَينهم أبناُء عرصٍ : س  ديوان عبد الجبار بن حمدي234 إن كانت طواالً شخوُصكم، فإنّكُم ! بني العرص: ديوان أيب العالء املعري / ِمْسَك الشَّ

 يف املَكرُماِت حيادر
  إذا الخيُل و لَِّت بني كلِّ عطّاٍف ** أنا ابُن بني نفِر بِن قيِس بِن جحدٍر  ( ٧)  حلَِّت أنا ابُن بني بطحائَِها حيثُ ** أَُذبُِّب َعْن أَْحَساِب قَْحطَاَن ، إِنَّني :  ديوان الطرماح 235
 آسارَها يتعد تحَت سياطي**  إذ َرأَْت بني الَعداَوةِ خَضَعْت رِقاُب :  ديوان الرسي الرفاء 236
َم ما بَنَْوا بَنَى األعداءُ فإذا :  ديوان الحداد القييس 237  يستطيع يهدم مابنىوالدهر ال **  َهدَّ
  الحروِب الكواهمِ بنو عصلِ ونحن ** فكانوا خىل حرٍب لنا التهمتهم :  ديوان عروة بن أذينة 238
ل بـاب مل تلـج اآلمـا**  مـن يَْعـرٍُب ابن العـزّ لوالك يا : ديوان عبد الجبار بن حمديس / بسبقه أو ابن عزٍّ مدخرْ **  حاٍرض ابن عزٍّ فكلكم إما :  ديوان مهيار الديلمي 239

   بنينابنو العزِّ عزَّ ** َوإَذا َما َهَدَم اْل : ديوان أيب فراس الحمداين / النجاح
 عىل تباريح الكالِل والسأمْ **  إن صحبتني ابُن عزم الليلأنَت :  ديوان مهيار الديلمي 240
 إذا أثنيت أعلُم كيف أُثني**  أين ابُن عِرص الزيِت وما علَم :  ديوان مهيار الديلمي 241
 مغيِّمٍة من دجنها الدُم يهطُل  ** ابُن عجاجةٍ غالُمكُم يف الحجفل : ديوان مهيار الديلمي  242
 )أريد بني الحشية واللحاف **  والزوايا بني املعاطفتركت : (  ديوان بديع الزمان الهمذاين 243
  أملَّ ومنَكرِ معروٍف وأبناُء ... ، أوالَك بنُو خريٍ ورشٍّ كليهام :  أبو هالل العسكري - كتاب الصناعتني 244
 وأسأل ريبِّ لك العافية... ، أعوذ بفضلك من أن أُساء بنو العافيةويدخل دوين ... أأُحجب دونك رشَّ الحجاب :  الجاحظ–الرسائل  245
اللُّصوص، وال أعرف هذا القول عن غريه، : بَنو َغْرباء: دوقال املرب . اسم لألرض َعلَم، كام أن الَخرضاء اسم للسامء: ابْن األرض، والغرباء: وابْن َغْرباء:  ابن سيده-املخصص  246

ِد إن بَني َغْرباءَ رأيُت : ، وقد قيل يف قول طرفةبَنو َمْدراء: ، وألهل األمصاربَنو َغْرباء: وقد قيل إنه يقال ألهل الِبيدِ  بنـي َغـْرباء  ال يُنِْكرونَني وال أهُل هـذاَك الطّـراِف املَُمـدَّ
وبَنو آدم وبنو  وبنو اإلِنسان، وهو الطنّي، بَنو الّرتاب: اف األغنياء، وقد قيل فيه إنه أراد أنه مشهور ال يُنكره أهل البدو وال أهل األمصار، ويقال للناس، وأهل الطّر الفقراء

بنـو  : الثعـالبي–مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ./ بيَدي َسْمراء عىل َسْفراء أنا ابْن َغْرباء: ، وُسئل بعض العرب عن نََسِبه فقالاألرض وبنو َغْرباء وبنو الّدهر وبنو الّدنيا
بل هم الفقراء الالصقون بالغرباء من سوء الحال، عىل غري غطاء وال وطاء، قال طرفة : وقيل.  هم اللصوص والصعاليك املهتدون يف مجاهل األرض، والعاملون بطرقهاغرباء،

  .اللِّّص أيضاً  : وابن َغْرباء: هذيب اللغة ـ األزهريت./  ال ينكروننيبني غرباءرأيت :بن العبد
  والَحرِْب الَعوانِ بنو الَغَمراِت ** يَُخّوفُني أبو لَيْىل ، ودوين :   ديوان األخطل 247
 )وأعواُن َدهري إن تظلّمُت من دهِري **  ، بنُو الَغّم واألذىبنو الَعّم ال بل ُهم :  ديوان ابن املعتز 248
مُ **  َوهذِه أبناُء الغرامِ ها نحُن : الدمشقي  ديوان الواواء 249  أَْجَساُمنا ِبرُُسوِمها نََرتَسَّ
  مْن سهوٍم ومن فرتِ بنو غّب حّمى** مكلنَّي مضبوحي الوجوِه كأنَّنا :  ديوان ذو الرمة 250

 ١٠



، بنو  الَفالةابن(، ٢٥٤)بنو املَفاِوزابن مفازة، (، ٢٥٣) فَرَتْناابن(، ٢٥٢)بنو فضالت املوت(، ٢٥١)بن فهلل وتهللا(
ابـن فـرق (، ٢٥٩)ابـن الفيـايف(، ٢٥٨)ابـن فرجـه(، ابن فر(، ٢٥٦)أبناء الفضائل(، ٢٥٥)، ابناء الفالةالفالة

  ق 

، بنـو ابـن القـوايف(، ٢٧١)بنـو القملـة(، ٢٧٠)ةبنـو القميلـ(، 

٢٥٧)ية

  ٢٦٣)ابن فسوة(، ٢٦٢)بنو الفرسان(،  ٢٦١)ابن فقع(، ٢٦٠)الجامجم
  

 ،٢٦٦)الَقامِطـرابـن (، ٢٦٥)، ابن قلمعـةابن قَلَْعمة(، ٢٦٤)، ابُن قَّواٍل، ابن أقَْوالابن قول(، )وثَْهلَل قَْهلَلابن (
٢٦٩)قُّل ابن  (،٢٦٨)ابن قفرة( ، ٢٦٧)ابن القسطل(

                                                 
 معنـاه معنـى ابـن بهلـل ابـن فهلـل: املرصع البن األثري/  أي أنه ضالللابن فهلل وتهوالضالل :  السيوطي–املزهر  /ابن فَْهلٍَل وثَْهلَلٍ والّضالل :  ابن سيده-املخصص  251

  والفاء فيه بدل من الباء
 ، أي وجدونا بني املوتوبنو فََضالت املوت :  ابن دريد– جمهرة اللغة252
 –الكامل يف اللغة و األدب ./ هو ابن الفاجرة:  مثله؛ وقيلرتنىوابن ف:  أبو هالل العسكري-جمهرة األمثال / وابُن فَرَتْنا: ... ويقال للرجل إذا لِيم:  السيوطي–املزهر  253

يـة، وَذوو َذُوو الهدا: بنـو املَفـاِوز: وقـال بعـض الـّرواة: ن سيده
 أْن َجفَّ عنها مَثيلُها، أراد أّن ابنَها العـامل بهـا ابنُها َحامها ... َمفازةوكائِْن قَطَْعنا ُدونَُكْم من : وذلك معنى قول الّشاعر: ل

./ املـداومون لـسلوكها: وبنو الفـالة:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال / ل
  أة عىل األسفار كأنهم ملالزمتهم إياها أبناؤها

... وملـا رأيـت الـدهر أحمـق جـاهالً :  الوطـواط -رر الخصائص الواضحة 

 الفم

 وقد اختلف يف سبب تلقيبه بذلك فذكر وابن فسوة لقب لزمه يف نفسه و مل يكن أبوه يلقب بفسوة إمنا لقب هو بهذاسوة، 

و عمر عمـرا طـويال و إمنـا ... )  ال 

 .طيق البليغ املحجاجابن اقوال هو الرجل املن: املرّصع البن األثري/ وابن أقوال املحجاج 

: أي ليس معه قليل وال كثري وأنشد أبو ُعبَيْد: بَن قَلَْمعةتركتُه َصلَْمَعة : ابن الّسكيت: هغري :  ابن سيده-صص 
ال يُْعـرَُف يقال للرجل الذي :  غري أنه قال صلْمْعُت الّيشء قلعتُه من أصله، وقال األحولعة

مع الهوامـع يف 

ن 

، وامللبد املحرم الـذي لبـد شـعره بـالخطمى 

  .ابن فرتنى، وأوالد فرتنى: وتقول ملن تسبه: املربد
 اب-املخصص  / مستقرٍب أمَم الطريق األبعدِ  ** ابن مفازةٍ عدلت جويتُه عىل :  ديوان مهيار الديلمي 254

َمفاِوٌز تَرْمي بينها بالنَّصْب قا: الّسرْي فيها، وأنشد
  .امتنع أن يْسلَُكها لِقلَّة مائها

الّدلي: وابْن الَفالةَذوو الّداللة واملعرفة بها، : بَنو الَفالة: ل غريهوقا:  ابن سيده-املخصص  255
 هم ذوو الهداية والجرابناء الفالة: املرّصع البن األثري

غ/ ابناء الفضائلالحكامء : املرصع البن األثري/  هم الحكامءابناء الفضائل: األثرياملرّصع البن  256
   بالعرسأبناء الفضائلويقصد ... يصيب وال يدري ويخطي وال يدري، ينيل ويعطي األحمق الغمر سؤله 

   هو ولد الزناء ن فريةاب :املرّصع البن األثري 257
تاج / إذا كان هّمه مرصوفا إليهام: وابن فرجه وفالن ابن بطنه : مفردات القرآن ـ للراغب /  يقال للذي همه يف قضاء شهوته من النكاحابن فرجه: املرّصع البن األثري 258

 ابن فرجهشهواين ال: املرصع/  إذا كاَن َهّمه َمْرصُوفاً إليهامابُن فَرِْجهويقاُل فالٌن : العروس 
 ابن الفيايفأنا :  أبو العالء املعري -معجز أحمد  259
 وابن فرق الجامجمأمي زبيبة لست أنكر اسمها وأنا :  رشح املعلقات التسع للشيباين260
 ابن قلمعة يقال للذي ال يعرف هـو صـلمعة بـن :املرصع البن األثري/  الفدفدابن فقعكم غمرة قد خاضها مل يثنه عنها طرادك يا :  املستدرك عىل الصحيحني للحاكم 261

أَنَّ َعاتَِكَة قَالَْت يف ابِن ُجرُْموٍز : َعْن َعبِْد ّهللاِ بِن عاصم بِن املُنِْذِر : غريب الحديث للحريب / والفقع الكأمة البيضاء الرخوة شبهه انه ال اصل له وال فرع .. بن فقعقلمعة 
برَْيَ  النهايـة يف غريـب /  الَقرَْدِد َهَو َرضٌْب ِمَن الَكأْمَِة أَرَْدُءُه َوُهَو أَبْيَض ابَن فَْقعِ يا : وقوله ...  الَقرَْدِد ابَْن فَْقعِ َعنَْها ِطرَاُدَك يَا ... َغْمرٍَة قَْد َخاَضَها لَْم يَنَْهُه كَْم : ... َوقَِتلِِه الزُّ

 -االتباع واملزاوجة / أرض ُمرتفعة إىل َجنْب وْهَدة: َرضٌْب من أرَْدإ الَكأْمة والَقرَْدُد : الَفْقع ]  الَقرَْدِد ابَن فَْقعِ  يا: قالت البن ُجرُموٍز [ ويف حديث عاتكة :  ابن األثري–األثر 
  لَِهنََّك ال أبالََك تَزَْدِريني ... بِن فَْقعٍ أَصلَْمَعُة بُن قَلَْمَعَة : وأَنَْشَد األَْحَمرَ : ابن فارس

 بني الفرسانيفرس األسد من **  وعىل موقف األساقف ظبي : ديوان ابن القيرساين 262
سبب تلقيبه بابن ف:  األصفهاين– األغاين 263

ق بخطه  أن عتيبة بن مرداس كان فاحشا كثري الرش قد أدرك الجاهلية فأقبل ابن عم له مـن الحـج إسحاق املوصيل عن أيب عمرو الشيباين نسخت ذلك من كتاب إسحا
 فوثب مغضبا فركب راحلته وقال بئس لعمر هللا مـا حييـت بـه ابـن عمـك قـدم يا بن فسوة فقال لهم عتيبة كيف كنت بنو فسوةوكان من أهل بيت منهم يقال لهم 
ه عتيبة مستحييا وقال له ال تغضب يا بن عم فإمنا مازحتك فأىب أن ينزل فقال له انزل وأنا اشرتي منك هذا االسم فاتسمى به وظـن عليك من سفر و نزل دارك فقام إلي

لنبز و أخذت أن ذلك ال يرضه قال ال أفعل أو تشرتيه مني مبحرض من العشرية قال نعم فجمعهم وأعطاه بردا وجمال وكبشني وقال لهم عتيبة اشهدوا أين قد قبلت هذا ا
إال نَْعتَه اإلِبابُن فسوة أَودى (  فزالت عن ابن عمه يومئذ وغلبت عليه وهجي بذلك فقال فيه بعض الشعراء  ابن فسوةالثمن و أين 

 ... ) إال نَْعتَه األبال ابُن فسوةأودى ( قال  
فَـصيٌح ، َجيِّـُد : وهو ابُن أَقَْواٍل، وابُن قَـّواٍل : تاج العروس/ إذا كان ذا كالٍم َولساٍن جيّد:  َوابن أَقواٍل البن قَولإنّه : عرب تقول ال: قال الفرّاء :  تهذيب اللغة ـ األزهري264

 وابـن البـُن قَـْولٍ العرب تقول للرجل إِذا كان ذا لساٍن طَلِق إِنـه : لسان العرب ./  ، وابُن أَقَْوالٍ البُْن قَْولٍ إنّه : تَُقوُل للرجِل ، إذا كان ذا لساٍن طَلٍْق : الكالِم، ويف التهذيب 
 لـسان /إذا كـان َجيّـَد القـول كلامنيـاً : وابُن أقَْوال، :  السيوطي–املزهر /إذا كاَن ذا كالم ولساٍن جيِّدٍ :  وأقَْواٍل البُْن قَْولٍ وإنه : املحيط يف اللغة للصاحب ابن عباد / أَقْوالٍ 

املقتـدر عـىل : وابـن أقـوال:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال ./  إذا كان جيِّد القولالَبن أقوالوإنه :  ابن سيده- املخصص / قْواٍل الرُجل الكثري الكالموابن أَ : العرب 
:  القزويني-التدوين يف أخبار قزوين ./ الكالم

 أي ليس معه قليـل وال بن قَلَْمعةلقيُت فالنًا َصلَمَعة : ويقال:  السيوطي–املزهر /  بن فقع بن قلمعة يقال للذي ال يعرف هو صلمعة ابن قلمعة:  املرصع البن األثري265
املخ/  إِذا أخذ كلَّ يشء عنده،ابن قَلَْعمةكثري، وتركه َصلَْمعة 

َبن قلم لَِهنََّك ال أبا لَك تزدريني ومل يفرسِّ صلمعة بَن قلَْمعَة بِن فَْقعٍ أَصلَْمعة  َ
ه./ األحد ابن األحد: هو كقولك:  قال أبو سعيد.ابن قلمعةصلمعة :  ويقولون للمفلس: الثعالبي–مثار القلوب يف املضاف واملنسوب / بن قلمعةصلمعة 

بْـَن أَصـلَْمَعة  ( - ٧١٦:  ول الذي ال يعرف  قـال الـشاعر  ألنه كناية عن املجهبن قلمعةوزعم ابن عصفور أنه ال يجوز ترخيم صلمعة : السيوطي  -رشح جمع الجوامع 
  )لهنّك ال أبَا لَك تَزَْدريِني **  بن فَْقع قَلَْمَعة

يب إسـحاق ومنه قولهم يف بعض النّحويني ابُن النّحو قال عيل بن حمزة هو َمْسلََمُة بن عبد هللا بن سعد الِفْهِريُّ وهو ابن أخت عبـد هللا بـن أ :  ابن سيده-املخصص  266
 ابن الَقامِطرِ الَحَرضمي النّحوي، وعىل هذا قال اليزيدي أنا 

  والقسطل الغبار ... هو الغريب واملسافرابن القسطل: املرّصع البن األثري 267
   بقعودابن قفرةظ حداء ** ح بل حدته إليه حادية ال: ديوان ابن الرومي /  هو الذي يسري يف املفازة ال ماء بها وال نباتابن قفرة: املرّصع البن األثري 268
ابن قل يقال للخامل الذي ال يعرف م: املرصع البن األثري/ ابن قلضل ابن ضل، وقل :  ابن ضل، تقول العرب ملن ال يدرى من هو ومن أبوه: الثعالبي– مثار القلوب269

  .إذا كان ال يُعرف وال يُعرَف أبوه: بن قُلٍّ وقُلٌّ :  ابن سيده- املخصص /ابن قلهو 
 هم هوازن واسد عريوا بها الن اهل اليمن كانوا اذا حلقوا رؤوسهم مبنى وضع كل رجل مـنهم عـىل راسـه قبـضة مـن دقيـق بنو القميلة: ١٨٠املرصع البن االثري ص  270

 ابـن قتيبـة -املعـاين الكبـري / يقفيسقط الدقيق مع الشعر ويجعلون الدقيق صدقة فكان ناس من هوازن واسد ياخذون ذلك الدقيق ويرمون الشعر وينتفعـون بالـدق
 إين من هوازن ضارع، أنجدت سكنت نجداًالقملسوى ... ذا قرة جاءت يقول أصب بها : ويروي يف حفر األقيرص: الدينوري

 ١١



ابنـة اقُْعـدي (، ٢٧٦)ابـن أقـامر العـال(، ٢٧٥)بنـو القـرون(، ٢٧٤)بنـو القليـل(، ٢٧٣)ْوَرصَة قَـابـن(، ٢٧٢)القوايف
  ٢٨٠)أبناء القتال(، ٢٧٩)ابن القرى(، ٢٧٨)بنو القرفَة والرتِبذ(، ٢٧٧)وقُومي

                                                                                                                                           

  
  
  ك

،  ٢٨٥)بنو الكثري(،  ٢٨٤)ابن كديّها وكدآئها(، ٢٨٣)بنو الكريهةابن كريهة، (، ٢٨٢)بنو الكتيبة(، ٢٨١)ابن أكياس (
، بنو أبناء الكفر(، ٢٨٩)بنو األكداس(، ٢٨٨)أبناء هذه الكأس(، ٢٨٧)، بنو املكارمأبناء املكارم(، ٢٨٦)بنو الكفاح(

  ٢٩٠)الكفر
   ل

، ٢٩٤)ابـن الليـل(، ٢٩٣)ابـن الليـل(، ٢٩٢)اللَّيلة ابن(، ٢٩١)، أبناء الليل، بنو الليلابن الليلابن ليلة،  لَيل، ابن(
ـة ابـن (، ٢٩٩)بنو اللوم(، ٢٩٨)بنو اللؤم(، ٢٩٧)ابن اللؤم(، ٢٩٦)لؤمابن ( ،٢٩٥)ابن ليال( ، ٣٠٠)ابـن امللمـة، ُملِمَّ

 
حلقوا رؤوسـهم مبنـى 

ُعرّيَْت َهَوازُن وأسٌد :  ن وأسٍد بأكل الُقرَّة وقال ابُن الكلبيِّ 
عُر مع ؤوسهم مبِنًى وضع كل رجل منه عىل رأِسِه قُبْضًة من دقيق فإذا  حلقوا رؤوسهم سقط ذلك الشَّ

أمل تر َجرماً ) (  قيس وأسد يأخذون ذلك الشعر بدقيقه فريُمون بالشعر وينتفعون بالدقيق 
 )سوى القمل إين من َهواِزَن ضارُع **  بها 

وقـال : قـال.ابن قَْوَرصة هنا املَنْبُوذوقالوا : َمتَى َرأى يب عن الُعىل قَْرصا؟ قال: * رصَةٍ 
  .وهذا البيت شاهد عليه: 

 وذوو املدائِن والحصونِ  

ب اليامين **  والجْن قرفَة والرتِبذِ   )د بيد سرت والشِّ

 وأبناء القتالِ ا 

 هم املالزمـون للحـرب املعروفـون بهـا والكريهـة بنو الكريهة: املرصع البن االثري/ 

  أحمدُ بنْي املَكارِمِ وقلُت لها ... والمئٍة يف الجوِد نَْهنَْهُت َغربها :  الصفهاين– األغاين/ وما الناس إال سيد ومسود**  كلهم ناء املكارم

خربنا عن الكفر عىل ما بنى كام أخربتنا عن اإلميان قال نعم يا أبا اليقظا  عىل أربعة دعائم عـىل الجفـاء بنى الكفرن ملؤ

  ابُن الليل مل يكن ذا نجدٍة 
 -املخـصص /  فالن، يعني الليلة التي ُولِـد فيهـاابُن اللَّيلةِ نِْعَم : ويقال:  السيوطي– املزهر /ريدون الليلة التي ولد فيها

 ومنه ما قدمتـه يف بـاب القمـر حـني لته وشهره وعامه
بن ستٍّ ما أنت ابن سبع ما أنت ابـن مثـاٍن مـا أنـت ابـن تـسع مـا أنـت ابـن 

  .وابن الليل أيضا ولد الزنا :ع البن األثري

بَاُب  إذا ما امـرؤ القـيس :  األصفهاين–األغاين / ُب من ابِن لؤٍم َدينء، لَيَس يُؤلُِمُه السِّ

، وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا بنو القمليةيم وهوازن وهام  إذا دخله الغبار بعد العرق والقرة تعري بها متيقملواوالصمغ وكانوا يفعلون ذلك لئال 
  سقط الشعر مع دقيق كانوا يجعلونه يف رؤوسهم فكان ناس من الرضكاء وفيهم ناس من قيس وأسد يأخذون ذلك الشعر بدقيقة فريمون بالشعر وينتفعون بالدقيق

هل آذاك َهَواّم رأِسك تعيري َهواز:  عليه وسلم لكعب بن ُعْجرة وقد قال النبيُّ صىل هللاّ :  الجاحظ–الحيوان  271
 وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا ربنو القملةبأكل الُقرَِّة وهام 

كاء وفيهم ناٌس من ذلك الدقيق ويجعلون الدقيق صدقًة فكان ناٌس من الرضُّ
َءت يقوُل أصْبإذا قرٌَّة جا) ( مع الشعر يف قصِّ امللبِِّد شاِرُع ** أنَْجدْت وأبوكم 

   من ُمَعىلَّ القداحبنو القوايف** وال تَلَْقى الفوَز إذ سوهموا : ديوان عبد الجبار بن حمديس / ابن القوايفأنا :  رشح ديوان املتنبي ومعجز أحمد272
َ َوَسائِِل األَْعلَم : ِبيوذكر بعضهم أَن شاهده قول أيَب يَْعىل املَْهلَّ : قال:  اللسان273 ابَن قَْو

، وجد يف قَوَرصة أَو يف غريها، قالابن قَْوَرصة: يسمون املنبوذأَهل البرصة : ابن حمزة
  من الكثريِ بني الكثريِ بنُو القليلِ ن القلِيُل أي:   ديوان أيب نواس 274
 **بنو القرونِ أيَن القروُن :  ديوان أيب العتاهية 275
 أن يراع البدر من فقد السها ** ابن أقامر العالوغريب يا :  ديوان ابن شهيد 276
بَة : ل العرب ويف نوادر ابن األعرايب تقو :   السيوطي– املزهر يف علوم اللغة 277 به َرضْ   يعني َرضَْب أَمٍة لقعودها وقيامها يف خدمة أهلها ومواليهاابنة اقُْعدي وقُوميَرضَ
ِ:  (  ديوان ابن الرومي 278 ُّيابني ال
 رم والقنا  وابن الصواوابن القرى) ( وليس بابن نجيِب :  ديوان مهيار الديلمي 279
ُوفوَق ظهورِهنَّ بنو املنايا، إذ القَْو:  الرشيف املرتىض-دواوين الشعر  280
 البن أكياسوإنه : غريه:  ابن سيده-املخصص  281
  هم املالزمون لها املعروفون بها والكتيبة الجيشبنو الكتيبة:  املرصع البن االثري 282
َحلَيُف الَوغى، أَو ناِسٌك ُمتََحنِّثُ  ** ابُن كَريَهةٍ يَنِْميِهُم كَثريوَن لَو :  ديوان األبيوردي283

 األمر املكروه وبه سميت الحرب
  بنآئهايعنون انه من صميم مكة وأ ... هام ثنيتان مبكة ابن كديّها وكدآئها:  املرصع البن األثري284
 بني الكثريِ ِل من الكثريِ ** أين القلِيُل بنُو القيل :   ديوان أيب نواس 285
  )بني الكفاحِ بناِت السبِق تحَت ** يَِخّف بها إىل الَغَمرَاِت طَْوٌد : (  ديوان أيب فراس الحمداين 286
َأبفتى ساد :  ديوان الهبل 287 ْ ُُ َ
 ِدُل عن ُرشِبها إىل َمرشوِب **  ال نْع أبناُء هذه الكأِس نحُن :   ديوان الرسي الرفاء 288
 بني األكداسزهراء ترغب عن ** إن الكتابة أصبحت عربية :  ديوان ابن الرومي 289
/ ، كذا جلت يوم الحرب يف كـل كـافربني الكفروقاتل عباد الصليب :  الواقدي–فتوح الشام /  عن ارتضاعهاأبناء الكفروفطمت سيوفك  :  القلقشندي-ألعىش  صبح ا290

منني أ:  السيوطي–جامع األحاديث  فقال يا أمري ا
 عىل أركان أربع ال قوام للكفر إال باركانـه الرغبـة يف الـدنيا وهـي رأس كـل حطيئـة وبني الكفر : أبو شجاع شريويه -الفردوس مبأثور الخطاب / والعمى والغفلة والشك

 والرهبة والشهوة والغضب
 ابن الليل وبنـو الليـل: املرّصع البن األثري/  صاحب الرسيابن ليلة:   القزويني-التدوين يف أخبار قزوين /  ِرسّ قوياً عليه إذا كان صاحَب وابُن لَيل:  السيوطي–املزهر  291

قال للمسافرين  الصابرون عىل شدته وأهواله ويوبنو الليل :املرّصع البن األثري/  أي صاحب رسي وقوة وجسارةابن الليلهم الذين يسريون الليل وال يهولهم ويقال فالن 
ويقـال لكـل مـن ... ، وابَْن اللَّيْـلِ إذا كان صاحب ُرسًى قَويّاً عليها، ومنه قول أم تأبط رشاً وابْناه : البْن لَيْلإنه : ابن الّسكيت:  ابن سيده-املخصص /  ابناء الليلوالطرّاق 

ركب الليل وإن
 فالن يابن الليلةعم يقال ن: املرّصع البن األثري  292

ابن ساعته ويومه ولييعني الليلة التّي ُولَِد فيها، ويقال لإلنسان وغريه هو :  فُالنٌ ابُن الليلةِ ويقال نِْعَم : ابن سيده
ابن ثالث ما أنت ابن أربع ما أنت ابن خمس ما أنت ا ما أنت ابن ليلتنيقيل له ما أنت 

 أَبْطَـش وابْـن أربعـني أَنْظَـُر نـاِظرين وابْـن ثالثـني أْسـعى سـاِعني وابْن عرشين ضارُب قُلنِي  ِسننيابْن َعْرش : تقول العرب: وقال األصمعي:  ابن سيده-املخصص / ..عرش،
ين وابْن خمسنيباِطشني   وابْن مائةيل من الِجّن  ال إنٌْس وال ِجنِّني، ِفعِّ وابْن تسعني أَْدلَُف دالِفني وابْن مثانني أَْحلَُم جالّسني وابْن سبعني أْحَكُم ناِطقني وابْن ستني ليُث ِعِفرِّ

  أَْسلَُح سالِحني
املرّص 293
  . أيضا اللصوابن الليل :املرّصع البن األثري/ ابن الليل:  والعرب تقول لصاحب الغارات: الثعالبي–مثار القلوب  294
  دة كام قالوا له ابن أيام  هو الطفل الحديث العهد بالوال ابن ليالاملرصع البن األثري  295
تََعرّْضَت : ديوان جرير / أَبَْت َعيَْدانَُها اال انِْكَساَرا ** ابِْن لُؤمٍ َوأَنَّ بَِني اْمرِىء الَْقيِْس : ديوان ذو الرمة / إذا كان لئيامً : ابن لؤمٍ ويقال فالٌن : غريه:  ابن سيده-املخصص  296

ٍ: البحرتي/  يا دعيَّ البالتعبَن لؤمٍ األؤَم ** يل من دون بَْرزََة َوابِنها ،  با َوَهْل يَشفي السِّ

 ١٢



بنـو (، ٣٠٤)، ابـن ملقـى أرحـل الركبـانابن ملقى الركبـان(، ٣٠٣)بنو اللبان(، ٣٠٢)القطابن (، ٣٠١)أبن اللقاء(
بنـو (، ٣١٠)بنـو اللطـف(، ٣٠٩)بنـو اللهـو(، ٣٠٨)بنـو الـألواء(، ٣٠٧) ملحمـةأبنـاء(، ٣٠٦) ألمةابن(، ٣٠٥)اللذات
  ٣١١)اللعن

   
  م

ابـن ، ابـن مـالج(، ٣١٥)ابن مغـل(، ٣١٤)، ابن مّصان، ابن مّصانةابن مّصة(، ٣١٣) َمْدراءبنو (،٣١٢) َمدينةابن(
، ٣٢٠)مـاِقطابـن (، ٣١٩)بنـو املنايـا(، ٣١٨)ابن كلِّ منيـة (،٣١٧)ابن مالّص(، ٣١٦)ابن ملجانة، ابن ملجة، ملجان

                                                                                                                                            
مْت ابُن لؤمٍ  إىل بطـل ذي جـراٍة ...  ما عـدا بـك حـارساً ابن لؤمٍ ألوم : السلويليقول عبد هللا بن هامم :  البالذري–أنساب األرشاف / بكأس النداَمى َخبَّثتْها ِسبَالُها...  تَطَعَّ
  وشكيم

يـا رؤب والحيـُة ** إين أنـا ابـن جـال إن كنـت تعرفنـي : (  الجاحظ–الحيوان / خلُت، اللؤم والخور 

  ) إال مع الرسل ابن اللؤموما الحكم يا ... ن أهل قرية 

 لسان بعض التنوخيني وقد سأله ذلك، قضاعة تعلم أين الفتى الذي ادخرت لرصوف الزمـان، يقـول وقال يف صباه عىل:  الواحدي–ح ديوان املتنبي 

أنا ابن الرضاب أنا ابن الطعان، العرب تقول لكل من لزم شيأ انه ابنه حتى قالوا لطري املاء ابن ...  أنا ابن السخاء أنا أبن اللقاءن ألين منهم، 
يقول أنـا صـاحب الجبـال .. ا ابن الرسوج أنا ابن الرعان، أن...  ال أفارقها، أنا ابن الفيايف أنا ابن القوايف 

ذلك فالـساقط عبـُد املـاقط واملـاقط عبـُد 

 يقال ذلك ملن يُشتم ويُصّغر شأنه وهو كناية عن الزناء كأن الركبان تلتقي رحالها عند أمـه ابن ملقى ارحل الركبان ويقال ايضا الركبان
  .ويا بن ملقى أرحل الركبان 

من سـؤل نفـسك ** فابتذلوا ت 
...  معتربا بني اللذاتقف يف ديار :   ابن القيم الجوزية -بدائع الفوائد / هم بتيقظ إن املقام قليل

  دامي الحضنِ َل أو ذو غابة
  : حيي الدين بن عريب 

 جرعنا الدهر حاالً بعد حال...  فيها بنو الالواء 

قلوبُهُم تَغيل ...  التَّْجِر 

ى :  ابن الجوزى -السامعني ض    إذ عنوا لهم بالتهددبنو اللعنوثوب ألبناء النبي فلو ت
ابن أمـة : ابن مدينة:  ابن األَْعرايِب 

الفـائق / و الذي يثتّقى أو يُخاف كام يُخاف املغل وهو فساد يف العني وقيل وجع يف البطن من أكل الـرتاب

املحـيط يف / وابن ملجة وابن ملجانـة ابن ملجانالفم يرضع فيمص اللنب من الرضع لبخله ويقال له  اللئيم من امللج يتناول الثدي بأدىن 

، َعَجـرَِّد بَِنـى ِمـالِص يا رُبَّ َشيٍْخ من : ُب بُن الياَمِن الياَميِنُّ 
ب ابـن املحيط يف اللغة للصاح./ َشتم : ويا ابَن مالٍَّص كَكتَّاٍن : القاموس املحيط / لُؤِمهن 

مثـل مـا :  أبو العـالء املعـري -رسالة الصاهل والشاجح / و لؤم لديه ما درى كرم الخلق؟...  بالكرب والخنا أبن اللؤمأتكرب يا :  اليويس - زهر األكم يف األمثال و الحكم 297
ِابَن اللؤمِ األَراجيِز يا أَبا " : اللعني املنقري " قال  ُ تُوِعُدين ويف األَراجِز،  َ َُّ َ ُ

امء يف الَجبَِل  فاعرتضه خليد عينني من أهـل :  ابن سالم الجمحي -ات فحول الشعراء طبق)/ ويف األراجيز َجلُْب اللؤِم والَكَسِل **  تُوعدين يا ابَن اللؤمِ أبا األراِجيِز ) ( الصَّ
وأي نبي كان م( هجر فقال  

 لـسان الـدين ابـن -اإلحاطة يف أخبار غرناطـة / لضَجرُ يا بَن األتاِن فال يعَجْل بَك ا...  الَفعال لكْم بنو اللؤمِ وما الرواُة  : ابن املبارك - منتهى الطلب من أشعار العرب 298
  بعد مينٍي قد أكدت وعهود...  من بني اللؤمقد غدرتم به : الخطيب

لـك الـسخي  طرق املكارم، حتـى يعربهـا املالالمئونتنحوا أيها : يقول..  حتى يعرب امللك الجعد، بني اللوم... فتنحوا عن عيلِّ وطرقه :  أبو العالء املعري-معجز أحمد  299
 .األيب الضيم من غري مشقة

التـدوين يف / ؛ وهـو الـذي يقـوم بهـاوابن امللمـة:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال / ابن ُملّمة: ويقال للذي تَنْزُِل به امللّمة فيكشفها: مقاييس اللغة البن فارس  300
: املرصـع البـن األثـري/  هو الجلد الصبور عىل امللاّمت وهي الـشدائدابن ملّمة:  املرصع البن األثري/ الذي تنزل به امللامت فيكشفها وابن ملمة:  القزويني-أخبار قزوين 
ـةٍ يقولـون ال تبعـد مـن :   األصفهاين–األغاين / كالسيف جاِب الصِرب شخِت اآللِ  ** ابن ملمةٍ عطفْت مالمتها عىل :  ديوان أيب متام / ابن ملمةالجلد الصبور   ... ابـن ُملِمَّ

  وٍر عليها النفَس ِذي ِمرَّة َجلْدِ صب
ابـن أنا صاحب هـذه األشـياء، فأنـا : يقول... املحاربة : واللقاء. إذا كان من أهله، ومالزماً له وأبو كذا ابن كذافالن : العرب يقولون:  أبو العالء املعري -معجز أحمد  301

رش/  يف الحروباللقاء
عىل أن كل كريم مياين، يقول رشيف دليل عىل أن كـل ... قبيلتي تعلم أين فتاها الذي يحتاجون إليه فيدخرونه لدفع ما ينزل بهم من الحوادث، ومجدي يدل بني خندف 

اليمكريم ميني أي من قبائل 
املاء واللقاء مالقاة األقران يف الحرب يقول أنا صاحب هذه األشياء

 .لكرثة سلويك طرقها
 تَتساّب بابن الَقطفالن ساقط ابن ماقط : وتقول العرب ) ابن بَْجَدتها (هو : كام يقال :   السيوطي– املزهر يف علوم اللغة 302

 الالَّقط والالقط عبٌْد معتق
  هم الذين رضعوا من لنب واحدبنو اللبان: املرصع البن االثري 303
ابن ملقى :  املرصع البن االثري 304

يا بن ذات الراية،: وكذلك إذا قال له:  األزهري–ة تهذيب اللغ/ ولذلك كانت العرب تتساّب بها
بنو اللذاغدا عليها : ديوان ابن الرومي / ٠)عنْها فأفَْسُد ما كانُوا إذا َصلُحوا **  إْن نَزَُعوا بَِني اللَّذاِت ال تَْعِذَرنَّ : (  ديوان ابن الخياط 305

 واهتف فيبني اللذاتنبه :  ياقوت–معجم البلدان /  الرساويلما صان
  وانظر إليها وال تسال عن الخرب

ترسب ** ابُن ألمةٍ ولو أنه العادي عليك :  ديوان مهيار الديلمي 306
يف يف :  ديوان ابن عبد ربه األندليس 307 ديوان م/ ما منهُم فوَق ظهِر األرض َديَّاُر  ** أبناِء َملحمةٍ كم ألحَم السَّ

ودِ **  ، أبناُء ملحمِة الَوغىَرصَْعى ، وهم   أيَن األسوُد مَن العيوِن السُّ
 ابـن -املؤتلف واملختلف / وشد آساس ملك كن أجرافا**  كلهم بني الألواءراخى خناق : ديوان ابن الرومي / عيشة وشدة املرضضيق امل) الألواء : (  املعجم الوسيط 308

ولكنا: القيرساين 
ومِ بنو اللهوِ لو أنُّه سيَم الشرتاُه :  الرسي الرفاء-املحب واملحبوب و املشموم و املرشوب   309   ولو كاَن غاَيل السَّ
سال عن األهل وعم . . . وما له عن ودكم من فصال، ومذ أناخ الركب يف أرضكم  . . . ألطافكمأرضعتموه در : الكشكول ـ الشيخ بهاء الدين محمد بن حسني العاميل 310

ُ سادُةبنو اللطف أبناء الهوى:  الباخرزي - وعرصة أهل العرص دمية القرص/ عىل الورى ما برحت يف اتصال . . . وألطافكم بنو اللطفوخال، أنتم 
 وأعينُهم تَجري

ر بستان الواعظني وريا311
َوقال...، ابْن َمدينة: يقال البْن األمة:  ابن سيده-املخصص / ابن أَمة: ، وقيل معناه أي عامل بهاابُن َمدينةويقال :  السيوطي–املزهر  312 ْْ

   ويقال لولد الزناء ابن مدينة: املرصع البن االثري / رجل من أهل القرى وأهل األمصار وأعلم من غريهم: ابْن مدينة: أي ُملَِكت، وقال: ِدينَتقد 
أَْهـُل الَحـَرض ألّن ُسـكناهم غالبـاً يف : بَنـو َمـْدَراء : من املَجاز :تاج العروس / وبنو َمْدراَء أَهل الَحَرض :لسان العرب / بَنو َمْدراء: وألهل األمصار:  ابن سيده-املخصص  313

  .البيوت املَبِْنيَّة باملََدر 
 وابن مّصانة ابن مّصان أخذ الثدي ومص اللنب منه بخالً وشحاً ويقال ايضا  هو اللئيم من املص وهوابن مّصة: املرصع البن االثري  314
 بفتح امليم والغني املعجمة هابن مغل: املرصع البن االثري 315

 وقـد مغلـت عينـه إذا فـسدت أنت ابن مغل أي تتقى كام يتقى القذى أن يقع يف العنياملغل القذى يف العني ويف مثل : يب زيد وعن أ :  الزمخرشي–يف غريب الحديث 
 .وفالن صاحب مغالة إذا كان ذا وشاية ومغل به عند السلطان وأمغل واملغلة من الغل 

ابن مالج: املرصع البن االثري 316
   ، وهو َشتٌْم كاملَّصانِ ابَْن َمالّجٍ ويا : اللغة للصاحب ابن عباد 

ِبيقال حَ : الشوارد للصاغاين /  كأنه من اإلمالص وهو إسقاط الجننياللئيم هو ابن مالّص:  املرصع البن االثري 317
ئْب ِذي الُحصاِص،  ٌَ تحَت الَقَمر الَوبّاِص، أَي يَرَْضع باللَّيِْل من الناقَِة ميَرَْضعُ كالذِّ ْ

  .َشتٌم : ويا ابَْن َمالَص : عباد 

 ١٣



اء نأب(، ٣٢٥)ابن موت(، ٣٢٤)بنو ماء الزمان(، ٣٢٣)ابنة ماء السامء(، ٣٢٢)بنو ماء السامء(، ٣٢١)ابن ماء السامء(
، بنو املجد، بنو األمجاد، أبناء ابن املجد(، ٣٢٩)بنو موهىص(، ٣٢٨)ابنا موقد النار(، ٣٢٧)بنو املوت(، ٣٢٦)موت
٣٣١٣٣٢٣٣٣٣، ٣٣٠)مجد ابن مـزامري (، ٤)ابن مقلتها(، ٣)ابن مال(، )، ابن مهدهابن مهد(، ) ُملْكأَبناء، بنو املُلك(
  ٣٣٥)ود

  

، ٣٥٠)بنـو األنـذال(، ٣٤٩)النـدى، بنـو (، ٣٤٨) نََقرىبنات (،٣٤٧)بنو نوم( ، ٣٤٦)ابن نخسة(، ٣٤٥)كريه

دا

   ن
بنـو (، ٣٣٩)وَمْزَرعـة وحيطـان نَْخـل أبنـاء(،  ٣٣٨)بنـو الّنقـاض(، ٣٣٧)بنـو نَْكـرا، بنـو نُْكـر(، ٣٣٦)ابن النحـو(

ابـن نـافخ (، ٣٤٤)ابـن نابـل(، ٣٤٣)بنـو نعمتـك( ،٣٤٢)أويل النعمـة( وهـو مثـل ٣٤١)بنو الّنعمـة(، ٣٤٠)نظََرى
ابن الندى

                                                                                                                                            

 وا وأبناء القتالِ 

اَمِء لُقِّب ِبِه لَِصَفا َفاِء، ِألَنَّ َماء السَّ ِة َوالصَّ  ئِِه َوَسَخائِهِ َ
لعرَب ألَنهم 

   كثريزمان

  يَُشيُعُهم َصرب يَُشيُعُه نَْرص **  إىل الوَغى أَبناء َمْوٍت يَُشيُعُه : ديوان أيب متام / تحَت املَنَايٍّ ، كُلَّ يوِم لَِقاءِ 

/ الَ َعـاَر بـالَْمْوت إَِذا ُحـمَّ األََجـْل ...  إَِذا الَْمْوُت نَزَْل بَنُو املَْوِت نَْحُن :  ابن األثري–ثل السائر 

ام قوم 

   ُحْمر الُخَىص والحناِجرِ بَِني َموَهَىص لَحى هللا قوماً يُنِكحون بناتِِهم، 
، منتسباً، لكنُّه ابُن ابَن املجدِ وما أمريَُك، يا : الء املعري ديوان أيب الع/  والحسبد

/ َولَْدَن بُُحوراً للبُُحوِر الَخـَضارِمِ **  قَيٌس َوالَعَواتُِك منُهُم بَنُو املَجدِ : ن جرير 
فكـانوا لعبـِد هللا يف **  يف كّل َمْعـَرشٍ ، بَني األْمَجادِ رأيْنَا : ديوان البحرتي //  التَالدِ بَنُو املجدفإنهم . . . ساَجلُوهم 

اٌق علينا سبائبهْ بنُو الْملْكِ ** بعثنا لهم موت الفجاءة إننا : رد    رَهْ َعَىل الُعالَ والفتَخاِر مفتَخَ **  ُعالَُهم ِبِهْم أبناء ملْكٍ : ديوان كشاجم /  خفَّ
و سوَد يف خيط التمـيم  ** ابن مهدهِ ك وهو 

ن حمزة هو َمْسلََمُة بن عبد هللا بن سعد الفِ ابُن النّمنه قولهم يف بعض النّحويني  ْهِريُّ وهو ابن أخت عبـد هللا بـن أيب إسـحاق  قال عيل 

 . سيوفهم َخَشٌب فيها َمساحيها... أبناُء نَْخٍل وحيطاٍن وَمْزَرعةٍ :قول ابن حربة يف هجاء بني حنيفة
 –املزهـر / ىل رجاٍل ينْظرون إّيل وال متر يب عىل نساء يعبننـيوال متر يب عىل بنات نََقرى، أي مر يب ع

 بفتح النـون والقـرص هـم الرجـال بنو نظرى: 

ق، وكانت املواكب متر 

باملـسك يـشهد بـذلك 

 ماً شبا أنيابها ملْ يفللِ 

   ٍ وسواد جلدي ثوبها ورداهاوابن كلِّ منيةوأنا املنَّية : ديوان عنرتة 318
ُ، إذ القَبنو املناياوفوَق ظهورِهنَّ :  الرشيف املرتىض-دواوين الشعر العريب عىل مر العصور  319 ْ
  . تَتَسابُّ بها ابن ماِقِط ابن الِقٍط  ساِقٌط فُالنٌ : وتقول الَعرَُب : تاج العروس 320
اَمءِ َوَمْن قَاَل لِرَُجٍل : (  فتح القدير321 اَمح)  فَلَيَْس ِبَقاِذٍف يَا ابَْن َماِء السَّ َِألَنَُّه يُرَاُد ِبِه التَّْشِبيُه ِيف الُْجوِد َوالسَّ َ
امءِ فأنتْم :  ديوان ذو الرمة 322 امِء جسامِ **  وأنتُم بنو ماِء السَّ كم هاَجُر يا : لسان العرب / إىل حسٍب عنَد السَّ  يريد ابني ماِء السامءويف حديث أيَب هريرة أُمُّ

ُكْم يا ويف حدي: لسان العرب / كانوا يَتَّبعون قَطَْر السامء فينزلون حيث كان امء ث هاَجَر تلَْك أُمُّ قال يريد الَعرَب ألَنَُّهْم يَِعيُشوَن مباٍء املَطَِر ويَتْبَُعون َمساِقَط بَني ماِء السَّ
 املَطَرِ 

  .ابنة ماء السامء:وحني اجتهدوا يف تسمية امرأة بالجامل والحسن والصفاء والبياض قالوا:  البلدان البن الفقيه 323
بني ماء الوذلَّ **  زمانُهم بني ماء السامءأذّل : بن حمديس  ديوان عبد الجبار 324
 وهو رضب من لعب الصبيان يجعلون احدهم تحت الرمل ويهال عىل طرفه ويرفقونه فوقه بقـدر مـا يـسرت الثـوب بن موتابن موت يقال حي :  املرصع البن األثري325

 ثوبا يحول بينه وبني الرمل ثم يدفن يف الرمل وقيل يلبس الصبي بن موتوهو تحته ثم ينادونه يا حي 
ْ**  يطرحوَن نفوسهم أبناُء موٍت :  ديوان البحرتي 326 َُُْ ٌ ْ
التـذكرة )/ ال عـار بـاملوت إذا حـم األجـل...  إذا املـوت نـزل بنو املـوتنحن (يجري هذا املجرى قول األعرج من أبيات الحامسة ومام :   القلقشندي - صبح األعىش 327

امل/  إذا املوت نزلبنو املوتنحن بنو ضبة أصحاب الجمل، نحن : الحمدونية 
اَن بأطْرَاِف األََسْل ...  إَذا الَْمْوُت نَزَْل بَنُو الَْمْوِت نَحُن :   أبو متام-ديوان الحامسة  / بنـي املـوتوبنو فََضالت املـوت، أي وجـدونا :   ابن دريد–جمهرة اللغة/ نَنَْعى ابَْن َعفَّ

   خّفاق علينا َسبائبُهْ بنو املوت... موَت الُفجاءِة إنّنا بعثنا لهم :  األصفهاين–األغاين 
ابنـي  عىل الطريق ويضيفان من مر بهام فمضيا ومر مبكانهام قوم فلم يروهام فقـالوا ال حـساس مـن ابنا موقد النار هام رجالن كانا يوقدان النار:  املرصع البن األثري328

 زعموا أن رجلني كانا يوقدان بالطرق نارا فإذا مر بهام قوم أضافاهم فمر بهابني موقد الناروقال ال حساس من :  ابن سيده–املحكم واملحيط األعظم / موقد النار
 ابني موقد الناروقد ذهبا فقال رجل ال حساس من 

. ُهُم الَعبيـد  : بنو َمْوَهَىص : وقال ابن بُزرج : ذيب اللغة ـ األزهريته/ الَعبيدُ :  كَخْوَزَىل وبنُو َمْوَهَىص : القاموس املحيط /  هم العبيدبنو موهىص:  املرصع البن األثري 329
َْ: وأنشد 

ابن املجكام عذرناك يا ** فاعذر عىل حسن ما ابتعت الخيار به :  ديوان ابن الرومي 330
 ديوا// راغموابن املجدالرأس ** وتحولت فينا الذناىب : ديوان ابن شهيد / تُراٍب، عنه، ُمنَفِطر

إذا حَدُث القبائِل :  القريواين -اب ومثر األلباب زهر األد
  ُه أثراً بعَد أثرْ **  نقلو أبناُء مجدٍ  :ديوان مهيار الديلمي // داَب من بعِد اطراحرَفََع اآل **  هذا زمٌن بني األمجاديا : ديوان عبد الجبار بن حمديس / الجوِد أعبَدا

َ ديوان بشار بن ب331 ُُ َ َ ُْ ُْ
و َيف برشوط املل: ديوان مهيار الديلمي / ابن مهدِ لسدِة ثغرٍة وهو ** رآه أبوه وابن الليث شبل :  ديوان مهيار الديلمي 332

  املعقدِ 
 ملاٍل وال يلقايَن الدهَر مادحا**  مؤمال ابَن مالٍ أعزُّ فال ألقى :  ديوان مهيار الديلمي 333
 ابن هاللها أم ابن مقلتهاأنت ** يف مقلة األجفان أنت فقل لنا :  ديوان ابن نباتة املرصي 334
 ابن مزامري داودوهذا :  أبو الفرج األصبهاين-األغاين  335
بحوو:  ابن سيده-املخصص  336

 الَحَرضمي النّحوي
حافا...وبَنو نُْكٍر قُعوٌد :، وأنشدبنو نَْكرا وبنو نُْكر: ويقال للمجتمعني عىل الّرشاب:  ابن سيده-املخصص  337   يَتَعاطَْوَن الصِّ
  صائَِفٍة ِبقاٍع قَرْقَرِ ُض أنقا ... كأنَّهم بني النّقاضولقد تركت : وقال جرير:  ابن سيده-املخصص  338
َومنه :  ابن سيده-املخصص  339 ْ َ
َّبنات نظََرى مّر يب عىل : وقالت امرأة لزوجها:  السيوطي–املزهر  340

املرصع البن األثري/ ،...أي ُمّر يب عىل الرّجال الذي ينظرون إّيل ... ، بَني نَظَرىُمرَّ يب عىل : ومنه قول امرأة لبَْعلِها: السيوطي
   اىل النساءينظرونالذين 

كان أبو عيل البصري واقفاً بباب الجوس:  ابن املعتز-طبقات الشعراء / فيها الذين ال يعرفون التَّقلَُّب إالّ بنو النّعمةوقالوا :  ابن سيده-خصص امل 341
وال يذكر له أحد من العرب املذكورين، وال من أبناء املهـاجرين هذا فالن الرتيك وهذا فالن الخزري، وهذا فالن الفرغاين وهذا فالن الديلمي، : فيسأل عن أصحابها فيقال

وال رائحة أخم من الكافور إذا فتق :  البغدادي–خزانة األدب ولب لباب لسان العرب /  اصربوا لهم كام صربوا لكمبني النعمةيا : واألنصار، فيقول
  . والعطارون قاطبةبنو النعمة

ِبنَي َوَذْريِن َوالْ  {342  سورة املزمل) ١١(}  َوَمهِّلُْهْم قَلِيًال أُوِيل النَّْعَمةِ ُمَكذِّ
 .بنو انعامهواالنام . ،  فاملحاسن من آثار ايامه...، بنو نعمتكوهذا االنام ... نوايص املكارم يف قبضتك :  رسائل الثعالبي 343
 بن نابل هو الحاذق يقال نابل ابن نابل:  املرصع البن االثري 344
قرو**  ، يا ابَن نافِخ كرِيِهِ لََعلَّك تَرُْجو ، : ديوان جرير /  هو سب وذم كأنه جعله حداداابن نافخ كريه:رصع البن االثري  امل345

 ١٤



ابـن (، ٣٥٥)بنو الـنقصابن نقص،  (،٣٥٤)بنو النجدة (،٣٥٣)أبو نجدته( ويقال ٣٥٢)ابن نجدته(، ٣٥١)ابن ناط(
، ٣٦١)، أبنـاء النفـاقبنو النفاق(، ٣٦٠)بنو النشء(، ٣٥٩) الُنفايَةابن(، ٣٥٨)ابن النذور(، ٣٥٧)بنو النار(، ٣٥٦)النار

٣٦٣. (٣٦٢)بنو النجوم(   )ابن النعامة

                                                                                                                                           

  
  
  هـ 

 ، بنو الهيجـاء، بنـو الهيجـا،ابن هيجاء(، ٣٦٦)ابن هموم( ،٣٦٥) الَهمّ ، بنو َهمّ  ابن (،٣٦٤)َهيَّانابن  ابن هي،(
، ٣٧١)بنات الهديل(، ٣٧٠)، بنو الهوىأبناء الهوى(، ٣٦٩)ابن هّمة(، ٣٦٨)، بنو الهدىابن الهدى(، ٣٦٧)بنو هيجا

  ٣٧٣)ابن هاللها(، ٣٧٢)ابن هرمة(

 
حب 

حاشـية الـشهاب الخفـاجى عـىل )/ مـا للنـدى عنـك مـذهب
َدى والنّدى واملْعلُوماِت َمعاً  والِحلـِم ** لسَّ

 ا ما بالُد النّاس جردها القحطُ 

 وعاط فاعل من عطاء يعطوه اذا بن ناطس معه أداته هو عاط 
 .يفاً يف غاط بن باط، أو العكس

ء يُْسَقْوَن ُمرها    ويسقونها تحت اللوا واملطارد**  الَجامَّ
وبنـي البْعـِد يف ) ( وبني الـّضْعِف والْخـَوْر **  والِعْربْ ، بني النّْقِص يا : ( يب نواس 

  والخور

 ألن امرأ القيس بن حجر مر بهم فأنشدوه فقال إين ألعجب كيف ال متتلئ علـيكم نـاراً بنو النارقال أبو اليقظان إمنا قيل لهم .  شعراءبن النارالقعقاع 

 ُس الكلِب ُمرشفُُه والِعلُق كاتبهُ ** ُس الرشيُف وَجع 
 لكل عىل حوض املنون موارد ** بىلبني النشء والإال من 

، وأبنـاء النفـاقمهالً مهال يا روايا اإلرجـاف، :  اآليب–نرث الدر / مل أفارق اهله

 تحري الناقة البلية صاحب كل هممن الحر إذا تحري 

أثْنَـى ** ال تَـبَخلَّن َعـىل قَـْوٍم إَذا قُِتلُـوا :  ديوان أيب فراس الحمـداين 

... يزجى بنات األعوجية شزباً :  ياقوت–معجم األدباء ./  والوغىوالهيجاء 

آآل كتـاب هللا ال  ** بنو الهـدىرويدكم يا قوم إنا : ديوان لسان الدين الخطيب !/ ها ِفيَك الَقِريُض وقَائِلُْه 

  ُس ؟

 الصاغاين واملحيط يف اللغة للصا–اب الزاخر العب/  أي ابن زنيةابن نخسةوهو : أساس البالغة للزمخرشي/ هو كناية عن ولد الزناء ابن نخسة:  املرصع البن االثري 346
  .ابُن نَْخَسةٍ : ويقال البن زَنْيٍَة : تهذيب اللغة ـ األزهري/ زِنْيَةٍ :  بالكرس ابُن نِْخَسةٍ وهو : القاموس املحيط / ابُن نُْخَسة: ويقال البِن زِنْيَة: ابن عباد

  هم الناسبنو نوم:  املرصع البن االثري 347
رْن عن اليشء ويِعبْنَهبناُت نََقرى: ويقاُل للنساء: لسيوطي ا–املزهر  348   أي يَِعنْبَ : النّساء، ألنهن يَنُْقرْنَ : وبَنَات نََقرى:  ابن سيده-املخصص / ؛ ألنهن ينقِّ
حليـف النـدى ...  وأخو الندى وابن الندىفأنت الندى : (  األبشيهي - املستطرف يف كل فن مستظرف 349

يا ابَن ا: ديوان ابن هانئ األندليس / ابن الندىعفا هللا عنك أال حرمة تجود بفضلك يا : وقال ابن الجهم للمتوكل : البيضاوى 
َّإذ ** وبنو الندى الوغى بنو الحرب يف يوم: ديوان أسامة بن منقذ / والعلِم واآلداِب والِحَكم

  قدري وقد عرفته أهُل الخافقنيبني األَنَذالِ َجهلْتُم يا : ديوان عنرتة بن شداد /  إيّن عنك سالبنو األنذالولو أَْخلَْفُت َوعدي فيك قالْت :  ديوان عنرتة بن شداد 350
وضع تخليط الرجل وموضع التكذيب له وملن يدعي علام لي يقال يف مابن ناط: املرصع البن األثري  [351

وعاط بن ناط يبدو تصح]. تناوله وناط من ناط ينوط اذا علّق ويقال فيه اعواط وانواط
 وهو الدليل يقال دليل نجد أي هاد كانه ولد ونشأ باالرض النجد أي املرشفة قال انا ابـن نجـدتها علـام ابن بجدته بالباء  عذا يقال يفابن نجدته:   املرصع البن األثري352

  ويقال للرجل الضابط لالمور انه كطالّع أنجدبالنونومعرفة فاسال تجدين بسعد اعلم الناس هكذا يروى 
ا األَدُب فَكَ :  الذهبي–سري أعالم النبالء  353 اِظ، نُِدَب لِِديَْواِن اإلِنَشاِء فَاْستعَفىَوأَبَا نَْجَدتِهِ اَن ابُْن بَْجَدتِِه، َوأَمَّ  .، َوُهَو ِختَاُم الُحفَّ
َّبَنُو النَّْجَدةِ :   ديوان بشار بن برد 354
ديوان أ/ هـأّن البنات له بالبنينا ** ى أبو  متنَّ ابِن نقٍص وكلُّ :  ديوان مهيار الديلمي 355

وبني الضعف... يا بني النقص والغري : البديع البن املعتز )/ ِع عىل القرِب يف الّصَوْر ** الطّبا 
ارعنَي لها وقٌد وتسعريُ **  نحوكُم ابُن النَّارِ والنَّاُر أرضمها :  ديوان مهيار الديلمي 356  بالدَّ
 ابـن -املؤتلـف واملختلـف / بنـو النـارفقيل لهـم .  عليكم من جودة شعركميحرتقإين ألعجب من بيتكم هذا كيف ال : فقال امرؤ القيس:  الزمخرشي - ربيع األبرار 357

ة ويقال ابن عمرو بن ثعلبة أحد بني عدي بن جشم بن حبيب بن كعب بن يـشكر بـن بكـر بـن وائـل وكـان كعـب وأخـواه  بن عبادبن النارومنهم ثوب : القيرساين 
 وبن النارالضبان 

 .بنو النارفقيل لهم . جودة شعركم
  يجاهدابن النذورليايل كان ** أمل تك من هذا املصاب مبنظر :   ديوان ابن الرومي 358
 والتيوابُن النُفايَةِ :  ديوان ابن عنني 359
وما ابنك :  ديوان ابن الرومي 360
بنـي ... يف َمضغ أعراضهم من خبزهم ِعـَوض :   األصفهاين–األغاين /  وآباء املالعنيبنو النفاق... يف مضغ أعراضهم من خبزهم عوض :  ابن ظافر األزدي- بدائع البدائه 361

إن العراق ... زتم نزله  قد أنجبنى النفاق:  اليونيني–ذيل مرآة الزمان / النفاق وأبناء املالعني
 وأنسال األحزاب

 ال تخذلوها ي النجومبنيا :  ابن عبد الرب-اإلستيعاب يف معرفة األصحاب / قمر السامء أبو النجوم متيم... ، وجدنا بنو النجومنحن النجوم :  ابن األبار -  الحلة السرياء 362
يف قتيية مثل النجـوم :  ابن األبار-الحلة السرياء /  إن ظلم النجوم داء عضال...  ال تظلموها بني النجوميا :  ابن قتيبة الدينوري-املعارف /  إن خذل النجوم ذو عقال... 

  هالالبني النجومويخالني ... طوالع 
 ابن النعامةالساقي :  املرصع363
الذليل املجهـول؛ وكـذلك : ابن يب:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال / ، وابن يَبّ، كُلّه الَخِسيس من الناسوابن َهيّ ، وابن بَيّان، وابن َهيَّان: ة ـ األزهريتهذيب اللغ 364

   هو الخسيس من الناسابن هيّان: املرصع البن االثري/ ابن هي وابن هيانابن بيان، وكذلك 
ُربُ عليه: بنو الَهمِّ إذا كان ال يقدر عىل دفع الهمِّ عن نفسه، وقيل : ابُن َهمٍّ فالُن : وقال األحول:  ابن سيده-املخصص  365 بنـوا : أبو هالل العـسكري -جمهرة األمثال / الصُّ

: رشح املعلقـات الـسبع للـزوزين / بنو الهم  هو الذي ال يقدر ان يدفع الهم عن نفسه وقيل هو الذي يصرب ويقال فيهابن هم: املرصع البن األثري/ الصابرون عليه: الهم
َّأتلعب بها يف أشد ما يكون :  بَلِيٌَّة َعْميَاُء، يقولابِن َهمٍّ أَتَلَّهى ِبَها الَْهَواِجَر إِْذ كُّل : : ... معلقة الحارث بن حلزة، يقول

  .ا لفح الهواجر إذا تحري غريي يف أمره، يريد أنه ال يعوقه الحّر عن مرامهأركبها وأقتحم به: يقول. العمياء
 ُمْستَْسلٍِم لَجَوى الِفرَاِق َسِقيمِ  ** ابِن ُهُمومِ يا ربُْع لَْو َربَُعوا عىل :  ديوان أيب متام 366
ْ/ صاهل ويصفنُ ابُن هيجاءٍ فيها ** و إِذ العراُص تبيُت يسحُب ألمًة : ديوان ابن هانئ األندليس  367

 إَذا ال تَـبَْخلَّن َعـىل قَـْومٍ : ديوان أيب فراس الحمـداين / أثنى عليك بنو الهيجاء دونهم... ال تبخلن عىل قوم إذا قتلوا :  الثعالبي–يتيمة الدهر /  ، ُدونَهمُ بَنُو الَهيَْجاءِ َعلَيَك 
 باملـد بنـو الهيجـا:  املرصع البن األثـري /  دونهمبنو الهيجاءأثنى عليك ... ال تبخلن عىل قوم إذا قتلوا :  الثعالبي–يتيمة الدهر /  ، ُدونَهمُ بَنُو الَهيَْجاءِ أثْنَى َعلَيَك ** قُِتلُوا 

 الحرببنولوا وقا:  ابن سيده-املخصص / والقرص فرسان الحرب والهيجا اسم من اسامء الحرب
   ُشاّمً َمَخاِميَص الَيَْعُكوَن ِباألُُزرِ **  وإِْخَوتَُها بَنُو َهيَْجامَيْيش إِلَيَْها : ديوان ابن مقبل /  دروعهم الصرببنو الهيجاعليها 

لَ**  أَيُّ فَرَْحٍة بَن الُهَدىواإماَم الُهَدى :  ديوان أيب متام 368 تَعجَّ
  )فنسيُت منها الروَح والتَّهوميا ** بَِني الُهَدىَمرَّْت ِبَقلْبي ِذكَْرياُت : ديوان ديك الجن /  تنسوا الفضال 

مُيَارُِس يف كَسِب الُعىل ما أُماِر ** ابُن همةٍ أيدرُك ما أدركُت إالَّ :   ديوان أيب فراس الحمداين 369

 ١٥



 ١٦

  

، )بنـو األوجـال(، )
  ٣٨٣)ابن وقتي، ابن وقتك(، )ابن موّدة(، )ابن وجهني(، )بن الوفاء، بنو الوفاء

  

، بنو بنو األيام(، )م والليايل واألزمنة
  ٠)بنو يرس، أبناء أيسار(، ٩)ابن اليأس(، ٨)ومهابن ي(، )وم

  حامد العولقي

                                                                                                                                           

  و 
٣٧٨٣٧٩أبنـاء الوشـاة(، ٣٧٧)أبناء الـوغى (،٣٧٦)بنو الوغى(، ٣٧٥)بنو وقبان(، ٣٧٤)ابن واحد(

٣٨٠٣٨١٣٨٢ ا(

   ي
٣٨٦ ابن األيا،، ابن األيام والليايلاأليامابن (، ٣٨٥)ابن أيام(، ٣٨٤)ابن يوأَم(

٣٨٧٣٨٣٨٣٩ الي
  
  

 
. . .  سكرى صحاًة بنو الهوىبذاك :  ابن حجة -طيب املذاق من مثرات األوراق / من َشَقا: ذاَق ما يَلَْقون فيه  ** أبناء الهوىليت من يغبط :  ديوان أسامة بن منقذ 370

دمية القرص وعرصة / وربعت منها يف رسوم ربوع ... بنو الهوىقد عجت فيها حيث عاج :  العامد األصبهاين -خريدة القرص وجريدة العرص / كأحداق املها مرىض صحاحا
 قلوبُهُم تَغيل وأعينُهم تَجري...  سادُة التَّْجِر  أبناُء الهوىبنو اللطف:  الباخرزي -أهل العرص 

 يف التغريد ونتساقى خمرة البيان فتميل سكراً بنات الهديلبات عندي ليلة نتجاذب أطراف األناشيد ونحايك ونحن بنو الهوى :  بهاء الدين اإلربيل - الفخرية  التذكرة371
 ومنيد وننرث معادن املعاين ونجني قطاف اآلداب دانية املجاين

يخ و وابُن ِهرْمة:  العني372 يخة، ويُقال، وابُن ِعْجزة آخر ولد الشَّ  .آِخُر َولَِد الرَُّجل:  وابُن ِعْجزَةٍ وابُن َهرَْمةٍ : املحيط يف اللغة / ُولَِد لِهرْمة: الشَّ
 ابن هاللهاأنت ابن مقلتها أم ** يف مقلة األجفان أنت فقل لنا :  ديوان ابن نباتة املرصي 373
ابـن : املرصع البن األثري./ ؛ وهو ضد ضل ابن ضل؛ وأكرث هذا الباب أمثالابن واحدهو واحد : قالاملعروف االب؛ ي: وابن واحد:  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  374

  بن واحد هو الرجل املعروف املشهور يقال فالن واحد
ضبور الوعث ...  أين بنو وقبانت وقد علم: قال جرير:  الزمخرشي–أساس البالغة /  هو سب وذم وهو فعالن من الوقب األحمق اللئيمبنو وقبان:  املرصع البن االثري 375

  شددُت عىل أنوفهِم العصابا**  َغاّمً ، بَنُو َوقْبَانَ إذا القَى :  ديوان جرير / معتزم الخبار
مـام أطـالوا ىف  ... بنو الـوغى حيث الجياد أملهن : املقري التلمساين -الطيب نفح /  وهذا يف أشعارهم كثريوالوغى الحرب والهيجاء بنووقالوا :  ابن سيده-املخصص  376

  )كَذاَك ، َسليٌب ِبالرَّماِح َوَسالُِب  ** بني الوغىأألملْ يعلِم الذالُن أنَّ : ( ديوان أيب فراس الحمداين / املغر وأوغلوا
  خفافا إىل الضيم الذي يدفعونهُ **  ذبََّل القنا أبناُء الوغىإذا هز :  ديوان مهيار الديلمي 377
/ لهـا طلبـاِت الحـقِّ مـن كـلِّ مطلـِب ...  وتبتغي أبناَء الوشاةِ تبادُر :  ابن املبارك–منتهى الطلب من أشعار العرب /  هم اهل النميمةناء الوشاةاب:   املرصع البن األثري378

  لها طلبات الحق من كل مطلِب **  وتبتَغي أبناَء الَوشاةِ تُبادُر :  ديوان ليىل األخيلية 
  موتاً أحمرابني األوجالِ و كفى ** آلمال غيثاً أخرضاً فكسايَن ا:  ديوان ابن سهل األندليس 379
يـوم أغـزو امللـوُك مـن آِل **  ورهطي بني الوفاءإخويت من : ديوان مهيار الديلمي / َن ملْ أنِو نكثاً أو أطِو غمرا**  الَّذي تعلمو ابُن الوفاءِ أنا :   ديوان مهيار الديلمي 380

  كرسى
 من الصديِق وألوُم الغيبا**  أملُّ حارضا  وجهنيابنُ و ال :  ديوان مهيار الديلمي 381
 ، وتََوّق لِسنَهابن َموّدةٍ فَصرباً، إْن َسمعَت لساَن ُسوٍء، من :  ديوان أيب العالء املعري 382
، واملايض حديُث كًرى، وال حالَوَة ابن وقتكأنت : املعري ديوان أيب العالء / ، ما تقّىض نسيتُُه، وما هَو آٍت ال أُِحسُّ له طَعامابَن َوقتيَغَدْوُت :  ديوان أيب العالء املعري 383

  للباقي الذي غَربا
: للَعبْـِد وحىك حمزة ، عن يعقوَب ، أنَّه يُقـاُل : قال ابن بري : تاج العروس /  هو اسم للعبدابن يوأم: املرصع البن األثري/ .ابن يوأَم: ويقال للعبد:  السيوطي–املزهر  384

  ) ابن يَْوأَماوإنَّ الذي كَلَّْفتَني أن أرُدَُّه  مع ابن ِعباٍد أو بأرِْض   ( : ، وأنشد ابُن يوأمٍ 
  ابن أيامابن ليال هو الطفل الحديث العهد بالوالدة كام قالوا له :  املرصع البن األثري/ هو الطفل الحديث الوالدة:  املرّصع البن األثري385
ويقال للذي يتلـبس كـل يـوم مبـا : املرصع البن األثري/ ابن األيام وما يجري يف بابه، يقال للرجل الجلد املجرب  األيامابنقولهم :  أبو هالل العسكري -جمهرة األمثال  386

لـذي طعـن يف  والليـايل اوابـن األيـام: املرصع البن األثـري/ ابن األيامويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : تفسري الرازي  / ابن األياميليق به والذي قد حنكته التجارب 
) : تفـسري الطـربي(جـامع البيـان ./  والليـايل ابن األيامهو : ويقال للرجل الذي أتت عليه الدهور :   ميك بن أيب طالب-الهداية اىل بلوغ النهاية / السن وأىت عليه الدهر

  " والليايل واألزمنةابن األيام"وللرجل الذي أتت عليه الدهور
بنـو  : الثعـالبي–مثار القلوب يف املضاف واملنـسوب /  ونرجع وهي القاتالت الثواكل  نظلم نفوسنابنو األيامونحن :  ابن الجوزى - السامعني بستان الواعظني ورياض 387

./  الـسلامبنو أيامـكليه  ألقت إ...ما كان رضك لو أبقيت ذا أدٍب :قال املطراين من قصيدٍة رىث بها أبا القاسم اإلسكايف، وخاطب الدهر فيها بقوله. ، هم أهل العرصاأليام
...  ال بل أمس كان أبوهم بنو اليوم: قال جابر بن زيد:  العبيدي -التذكرة السعدية / بنو االياماهل الزمان : املرصع البن األثري/  اهل الزمانوبنو االيام: املرصع البن األثري

  تناذرنا أعداؤنا ثم أحجموا... م  الحدي فقبلكبني اليوم، فمهالً ..بنا أمتنعوا من أْن يضاموا ويهضموا، 
 إذا مل يَتََفكَّر يف َغِدِه وابُن يَْوِمه: تاج العروس /  هو الذي ال يتفكر يف غدهابن يومه: املرصع البن االثري ./ إذا مل يتفّكر يف غده : وابن يومه:  مفردات القرآن ـ للراغب 388
وإمنا نكص عىل عقبيه من خانه فهمه، وخذله عقلـه، وضـيع مـا اسـتودعته األيـام، . لعقل؛ ونور يبرص به ما أمامهالفهم خزانة ا: وقالوا: لباب اآلداب ألسامة بن منقذ / 

  عىل ما تجّىل يوُمُه ال ابُن أمِسهِ  ... ابُن يوِمهلَعمرَُك ما اإلنساُن إال : مقامات الحريري ./ ، أو نتيج ساعتهابن يومهفكأنه 
 بعد ما قربتني يا ابن الخضري**  مام ارتجى ابن اليأسا لست ي : ديوان ابن نباتة املرصي 389
أولو فضول وأنفاٍل وأخطار، إن يسألوا الخري يعطوه ... خّرب ثناء بنى عمٍرو فإنّهم : ومدح بعض بنى عمرو إخوته فقال :  ابن عبد الرب - بهجة املجالس وأنس املجالس 390

  أبناٌء إيسارسّواس مكرمة  ... بنو يرسٍ لينون أيساٌر فالجهد يخرج منهم طيب أخبار، هينون ... وإن جهدوا 


