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 بسم الّله الّرمحن الّرحيم

َرأِض َوُهَو له األمساء احُلسىن والّصفات الُعال ) ُيَسب  ، إاله األّولني واآلِخرين، احلمد لّله رّب العاملني ُح َلُه َما ِف السََّماَواِت َواألأ
ِكيُم (  . 6الأَعزِيُز احلَأ

وعلى آله األطهار وصحبه ، والّصالة والّسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبي نا حمّمد بن عبد الّله خري خلق الّله أمجعني
 . الّنهار وانبلج فجر بضياء، وعلى الّتابعني هلم بإحسان ما جّن ليل  ، األبرار

حّّت ؛ فومتون احلديث املشرَّ ، تاب املقّدسفليس خيفى ما لّلغة العربّية من الّنفوذ والّسلطان على نصوص الك، وبعدُ 
 . وُمَقرَّرات أحكام الّشريعة، ُعّد تَ َعلُّمها ِمن فُروض الّديانةلذلك و ؛ له ِف فقه الّشريعة من ِقطأِمريأضحى الَعي يُّ هبا ما 
واّلذي رصدت فيه ما أمكن من ، الكتاب الثاين من )فصل املقال فيما اليقال( –أخي القاريء الكرمي  –وبني يديك 

: )ت -رمحه الّله تعاىل  –األغالط واألخطاء والّتنبيهات الّلغوية املتناثرة ِف كتاب اإلمام أيب العّباس أمحد بن حمّمد بن علّي الفّيومي 
  . 5(ِف غريب الّشرح الكبري نري واملوسوم ب) املصباح امل، ه (771

                                  
 . 53 - 55: شراحل -6 
ولو أيّن استقبلت من أمري ما استدبرت ملا . م5114 -ه  6353مُجعت ماّدة هذا املؤلَّف من الطّبعة الّصادرة عن دار احلديث بالقاهرة سنة  -5 

لك أن تتبنّي شيئا من و . بل طال الّسقط إىل فقرات !، احلروف والكلمات واجلمل: ِلما اشتملت عليه من كثرة الّسقط ِف؛ بنيت عليها عملي هذا
 : وهذه مواضعها، –من غري تتبُّع  –ذلك من خالل الّنماذج اّليت وقفُت عليها 

 . أ ى ى 51ص (6
 . ِف موضعني 51سطر  5ب ل ي عمود  35ص (5
 . 61سطر  5ب و أ عمود  32ص (4
 . 61سطر  5ز و ج عمود  627ص (3
 . 1سطر  5ع ن ن عمود  527ص (2
 . 51سطر  6غ ل م عمود  511ص (1
 . ن نغ   576ص (7
 . 68سطر  6ف ر ج عمود  577ص (8
 . 46سطر 5ق د م عمود  514ص (1

 . 6سطر  6ك س ج عمود  467ص  (61
 . م ر ح 447ص  (66
 . 51سطر  5ن ط ر عمود  415ص  (65
 . 62سطر  6نعظ عمود  413ص  (64
 . 51سطر  5ن ف ي عمود  417ص  (63
 . 3سطر  5ناكها عمود  472ص  (62
 . 7سطر  5و ر د عمود  481ص  (61
 . 7طر س 5و ر د عمود  481ص  (67

 



  

 

، ِلُشهرته اّليت أطبقت املشرقني؛ وتأليف ما تفّرق من فصوله ومسائله، ُمعَتَمدي ِف َزبأر مباحثه وإّّنا كان هذا الكتاب
  .فال يكاد امسه يَعُزب عن عواّم الّناس بَ لأَه طلبة العلم وأعالمه، وِصيته اّلذي ذاع ِف اخلاِفَقنيأ 

َُنبَِّه عليها ِف ُصلأب الكتاب ِف الغالب ب جمموع قد بلغو ، هذا
. 845ال( أو )ال تقل( )ال يق: هذه األغالط واألخطاء امل

، فكان هذا الّنذير إيقاظا للَوسنان؛ ومرسوم الكتاب، ولعّل أكثرها ممّا يَُظنُّ بعموم الّناطقني بالّضاد ُتوظيفها ِف منطوق الّلسان
كرى للعارف مبراشد القول  ٍ  . ومساقط األلفاظ ،وِذ

، قد أزّتين إليه مَحّية مسلم جاحمة؛ على أنّه ليس يل ِف هذا املؤلَّف سوى االنتقاء واالختيار وشيء من الّتعليق والّتخريج
، حي املقدَّسوالنَّهج األرشد اّلذي نزل به الو ، وغرية  عريّب عارمة على الّلغة العربّية من أن تَ ُلوَكها األلُسُن على غري السََّنن األقوم

طان، ودرج عليه العرب اخلُلَّص من ُولأد معد  بن عدنان  . ويَ عأُرَب بن َقحأ
 : خطّة سري العمل ِف هذا اجملموع -أيّها الّلبيب  –وإليك 

 . ترمجة لإلمام أيب العّباس أمحد بن حمّمد بن علّي الفّيومي -6
ي ىء  311)ص -845هي بكتاب الياء رقم وتنت، أ ب ط( 7)ص -6تبدأ من كتاب األلف رقم : ماّدة الكتاب -5

 . س(
 . ترقيم مباحث الكتاب ترقيما تسلسليًّا مع اإلحالة إىل الّصفحة واملادة الّلغويّة -4
 . ورقم اآلية، ختريج اآليات القرآنّية الكرمية بذكر اسم الّسورة -3
 . غةكتب اللّ و ، رها من كتب السّنة املطّهرةختريج األحاديث واآلثار بعزوها إىل مصاد -2
 . ختريج األشعار بنسبتها إىل أصحاهبا من خالل الّدواوين الّشعريّة أو مصادر الّلغة العربّية -1
 . (دت ِف أصل الكتاب )املصباح املنرياحملافظة على ترتيب مباحث الكتاب كما ور  -7
 . م5114 -  ه6353اعتمدُت ِف كتاب " املصباح املنري " على الطّبعة الّصادرة عن دار احلديث بالقاهرة سنة  -8
ِف أكثر من موضع قمت بتصحيح وضبط بعض ما أشكل علّي من األلفاظ والّّتاكيب من خالل مقابلتها بنحو تسع  -1

 . طبعات خمتلفة للمصباح املنري
 : يوه، يع إىل مبتغاه من هذا الكتابوضع فهارس فن  يَّة من شأهنا أن ُتسه َل على القاريء الكرمي الوصول الّسر  -61

 لفوائد واألغالط واألخطاء   الفهرس العام ل -د  . فهرس األحاديث الّنبويّة واآلثار -ب  . فهرس اآليات القرآنّية -أ         

                                                                                                                       
 . 45سطر  5و ز ر عمود  411ص  (68
 . 64سطر  5و ض و عمود  413ص  (61

 : اخلامتة
 . 311ص  (51
 . 361ص (56
 . َوأَمَّا الأَمَصاِدُر ِمنأ أَف أَعلَ : َفصأل   51سطر  366ص  (55
 . /إذا كان الفعل الثالثّي على فَ َعل يَفِعل54سطر  362ص  (54
 . . . /الّنسبة قد يكون معناها7ِف موضعني سطر   361ص  (53

 



  

 

 . راألشعافهرس  -سوائر الَكِلم   زفهرس  -و  . فهرس احلدود الّنحويّة والقواعد الّلغويّة - ه  . املنبَّه عليها         
 . فهرس احملتويات -ي . فهرس املصادر واملراجع -ط .الّلغويّة  الفهرس العام للمواد -ح        

، )إيقاظ الَوسنان من زاّلت الّلسان( وعند حترير هذه املقّدمة وقفت على إحاالت كثرية ِف هوامش هذا املؤلَّف إىل كتايَبَّ 
ما يد الص لة لَ طالفّيومي رمحه الّله تعاىل( من وَ وكالم املصن ف )، ولوال ما بني تلك اهلوامش، األّول والثاين بلغت حنو أربعني موضعا

 . ةأشرت إليها البتّ 
ِقلّ ، وبعدُ 

ُ
 : –أخي القاريء  -أعرضه بني يديك ، فهذا جهد امل

 6َجلَّ َمنأ ال َعيأَب فيِه وَعالَ فَ *      ِإنأ ََتدأ َعيأًبا َفُسدَّ اخلََلالَ و 
 . اي َلكان ذلك ِف حق ها شيئا يسري ربّية اّليت لو فديتها بنفسي ونفائسمثّ خدمة لغيت الع، مل أبغ به غري وجه الّله تعاىل

 . الّلُهمَّ آمني، ه يوم العرض عليهوأن ينفعين ب، وأن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي، والّلَه أسأل أن يتقّبل مين  هذا العمل
 . والّتابعني هلم بإحسان، وصحبه، لى آلهوع، نبي نا حمّمد، وصلَّى الّلُه وسّلم وبارك على معل ِم الّناس اخلري

 
 . م5162من جويلية  67ه  = 6341ّوال من ش 16ومراجعته صبيحة عيد الفطر يوم اجلمعة ، فُرِغ من تَبييضه

 وكتبه حمّمد تربكان أبو عبد الّله
 واحلمد لّله رب  العاملني

 
 
 
 
 

  

                                  
 . ( له475رقم  521أليب حمّمد القاسم بن علّي احلريرّي ِف شرح ملحة اإلعراب )ص -6 

 



  

 

ُقأرِ ترمجة الفّيو 
 عّباسأيب ال ءيمي أمحد بن حمّمد بن علّي امل

 م(6418ه  = 771: ت - 6؟ ...)
  5هو أمحد بن حمّمد بن علّي شهاب الّدين أبو العّباس اخلطيب الفقيه الّلغوّي الفيُّومي: امسه ونسبته

ُ
الّشافعّي  ءيرِ قأ امل

 . ح الكبري( ِف الّلغةصاحب )املصباح املنري ِف غريب الّشر ، من أعالم القرن الثامن اهلجري، 4املصرّي مثّ احلموّي الّشهري بابن ظهري
 . الّشيخ الّضابط األديب الكامل املقريء

حمّمد بن يوسف حيث تلّقى علومه األوىل واشتغل وبرع ِف العربّية وكان له اّتصال بأيب حّيان  3نشأ بفيُّوم مصر: نشأته
ودرس القراءات ، ةكثري من املعارف العربيّ لع على  كما اطّ ،  ةغة العربيّ ومي علوم اللّ فعنه أخذ الفيُّ ، ه (732: )ت الّنحوي الغرناطي

                                  
)و ال نعلم الّسنة اّليت ُولد فيها : [653 - 654ص 642قال عبد السّتار فراج ِف مقال  له بعنوان " املصباح املنري " ]جمّلة العريب العدد  -6 

ذلك أّن نسخته األوىل من ؛ ه [111هجريّة بعشرة أعوام على األقّل ]أي سنة 711ه ولد قبل سنة وخُييَُّل إلينا أنّ ، الفّيومي صاحب هذا الكتاب
على صاحبها أفضل  752ِف العشر األَخر من شّوال من شهور سنة ، " مبدينة محاة احملروسة: وهو كما يقول، املصباح عليها تارخيها اّلذي أجنزها فيه
 . ومكتوبة خبطّه الّنسخي اجلميل(، جودة ِف دار الكتب بالقاهرةالّصالة والّسالم" وهذه املخطوطة مو 

أّما مولده فقد رّجح بعُض الباحثني أنّه حني انتهى ): ط/دار املعارف )ط/الثانية صفحة و(: عبد العظيم الّشّناوي ِف تقدميه لِ . ويؤيّده ما قال د
ألنّه ذكر ِف كتاب املصباح ؛ عاما 32ين أُرج ُح أّن عمره حينذاك ال يقّل عن ولكنّ ، عاما 42ه  كان عمره ال يقّل عن 743من كتاب املصباح سنة 

يِن حمَُ  511مادة " غزل " ]ص يِن حُمَمَّد ابأن حُمَمَِّد ابِن حُمأِيي الد  ر  َوَسبأِعِماَئة  جَمأَد الد  مَّد بأِن َأيب طَاِهر  ُشرأَوان دار احلديث[ أنّه قابل ِف بغداد َسَنَة َعشأ
َبة  : َوَقاَل له، اه بِن َأيب الأَفَضاِئِل فخر أور بِن ُعبَ يأِد اللَِّه بِن ِست  الن َساِء بِنأِت َأيب َحاِمد  الأَغزَايل  شَ  َا ُهَو خُمَفَّف  ِنسأ نَا َوِإّنَّ ِم َجد  طََأ النَّاُس ِف تَ ثأِقيِل اسأ " َأخأ

 . (املقابلة ِف بغداد وهو دون العشرينفبعيد  أن تتّم هذه . إىَل َغزَاَلَة "من قرى طوس"
يار املصريّة -5  األنساب/حرف  568/ 66قال ِف الّضوء الاّلمع ). الَفيُّومّي بفتح الفاء وتشديد الياءين نسبة إىل الَفيُّوم املعروفة من أعمال الد 
راً باآلجّر والكلس(، ُه يوسُف عليه الّسالم بالوحي)"الفّيومي" بفتح مثّ تشديد نسبة إىل الَفيُّوم املعروف اّلذي احتفَر هنرَ : الفاء( وِف ، وعمل له ِسكأ

 . مبصر()ولد ونشأ بالفّيوم : (461/  62واملوسوعة الكويتّية )، (553/ 6األعالم )
هذه الّنسبة إىل . خرها امليمبفتح الفاء وضّم الياء املشّددة آخر احلروف " بعدمها الواو " وِف آ: الَفيُّومي): (351/ 3وِف األنساب للّسمعاين )

ر  . فَ يُّوم وهو موضع وراء مصر من أرضها وهي مدينة يوسف الّنيّب " عليه الّسالم " وهو اّلذي احتفر هنرها بالوحي يقال لنهرها الالهون وله ِسكأ
ر الن يل وهو مبيّن بآجّر كبار وكلس وفيه  س ك ر([ عظيم يأخذ من عرض 562وأساس البالغة )ص، سكر( 31/ 5السَّدُّ كما ِف القاموس ): ]الس كأ

ر حّّت تصل إىل الَفيُّوم ر يرتفع فيه املاء ويّتّدد أكثر من مائة ذراع وعرضه حنو من سبعني ذراعا. َتول الّسفن من الّنيل إىل فوق الس كأ وبىن ، وهذا الس كأ
وقُتل هبا مروان احلمار وهو . رية شربا على حدة وغرس فيها الّنخل وأنواع الفواكهِف الفيوم مبا ِف مائة قرية وأجرى إليها خليجا من الّنيل وجعل لكّل ق

 . (. . . أبو عبد امللك مروان بن حمّمد بن مروان ابن احلكم األُموي
هذه الّنسبة إىل  -بفتح الفاء وتشديد الياء حتتها نقطتان وِف آخرها ميم بعد الواو : ) الَفيُّومي: (324/ 5وِف الّلباب ِف هتذيب األنساب )

راً باآلجّر والكلس، وهو موضع بأرض مصر مشهور، الَفيُّوم وهبا ، وهو معروف، وهو اّلذي احتفر هنرها يوسف الّنيب عليه الّسالم بالوحي وعمل له ِسكأ
 . قُتل مروان بن حمّمد بن مروان بن احلكم األموي املعروف باحلمار آخر بين أمّية(

خمتصر فتح  وِف، بالفتح وضم الياء املشّددة إىل الفيُّوم مدينة مبصر(: )الَفيُّومي: باب الفاء والياء( 516ير األنساب )صوِف لّب الّلباب ِف حتر 
 . للَفيُّوم موضع قريب من هيت بلدة بالعراق على الفرات وهو غري الَفيُّوم املشهورة بلدة مبصر غربية(: )الَفيُّومي: حرف الفاء( 31رب األرباب )ص

 . (844وفيات سنة  412/ 1وشذرات الذهب )، (651/ 61الّضوء الاّلمع ) -4 
خضر اجلواد ِف . ود، (63املعجمات العامة واخلاصة )ص: /مقالشوقي ضيف ِف جمّلة جممع الّلغة العربّية بالقاهرة. د: وقد نسبه كلٌّ من -3 

لسان : وزاد نسبته ِف. ولست أدري َمن سبقهما إىل ذلك !. ال إىل فّيوم مصر، م للمصباح املنري إىل فّيوم العراق6187تقدميه لطبعة مكتبة لبنان 

 



  

 

وملّا أنشأ صاحب محاة امللك ، مثّ ارحتل عن الّديار املصريّة إىل محاة فاستوطنها، كما كان خطيباً بارعاً ،  افعيوتبّحر ِف الفقه الشّ 
َشة ِف شعبان سنة م( جا6446 - 6574ه  = 745 - 175امللقَّب بأيب الفداء )األيّويب املؤيّد إمساعيل عماد الّدين  مع الدَّهأ

 . فاضاًل عارفاً بالفقه والّلغة شافعّي املذهب إماما -رمحه الّله  -وقد كان ، ه  ندب الفيُّومي إىل اخلطابة فيه757
الّشهري بابن خطيب الّدهشة حبماة سنة مخسني القاضي لد له ابنه حممود بن أمحد أبو الثناء اهلمذاين الفّيومي وُ : ولده

 . م(6346 -ه  843وتوِف هبا سنة أربع وثالثني ومثان مئة )، م(6431 -ه  721ة )وسبع مئ
 : مؤّلفاته

 . املصباح املنري ِف غريب الّشرح الكبري  .6
 . 6ديوان خطب .5
 . 5شرح عروض ابن احلاجب .4
 . 4اجُلمان ِف تراجم األعياننثر  .3

                                                                                                                       
رقم  838ُنسب إليها ولُده الّشهري بابن خطيب الّدهشة ِف البدر الطّالع )ص، نعم. وال أعلم أحدا نسبه إليها غريه !، ( إىل مهدان551/ 4احملّدثني )

 5وهديّة العارفني )، (615/ 7واألعالم )، (711/ 4ومعجم املؤلّفني )، (412/ 1) وشذرات الّذهب، (651/ 61والّضوء الاّلمع )، (241
 . باب الاّلم( 613/

فقد قال عن ، والظّاهر أنّه التبس عليه األمر ِف إضافة هذه الّنسبة )اهلمداين( اّليت ُشهر هبا ولده ابن خطيب الّدهشة إىل والده خطيب الّدهشة
» ام شهاب الّدين أمحد بن حمّمد بن علّي اهلمداين الَفيُّومي مث احلموي املشهور بابن خطيب الّدهشة ]كذا[ ِف كتابه )وذكر الّشيخ اإلم: الفّيومي

 . «(املصباح املنري ِف غريب الشرح الكبري 
الّدين صاحب محاه ملّا أنشأ )أّن الّسلطان امللك املؤيّد عماد : (6371/ 5قال ِف مقّدمته كما ِف معجم املطبوعات )، اخلطب(أو )ديوان  -6 

)خ : (553/ 6وِف األعالم )، فطرقت باب املوىل الكرمي اخل(؛ ومل أكن يومئذ مستعّدا هلا، َنَدَبين إىل خطابته 757اجلامع بظاهر محاه ِف شعبان سنة 
 . (838البدر الطالع )ص، باب األلف( 664/ 6هديّة العارفني ). (757سنة بتأليفه بدأ 

منه ): والقواِف( أنّ علما العروض : الفصل الّسادس 158الّدليل إىل املتون العلمّية )ص وذكر ِف، باب األلف( 6/664هديّة العارفني ) -5 
ودي حممود حمّمد العام. د: م بتحقيق وتعليق5164وقد صدر عن دار الكتب العلمّية ببريوت سنة ، عروض( 61نسخة ِف اخلزانة الّتيموريّة برقم 

 . صفحة 575ضمن 
)وقد : (1قال ِف معجم املصطلحات اإلسالمّية ِف املصباح املنري )ص، (732بلغ ِف آخرها سنة ، )"خ" أجزاء منه: (553/ 6ِف األعالم ) -4 

وقد ترجم فيه ، طاوأشار إىل وجود نسخة منه ِف طن، وهو خمطوط، اجُلمان ِف تراجم األعياننثر  -3: نسب بروكلمان للفّيومي كتابني آخرين
 . وقد رتّبه على حسب الّسنني(، ه 732للمشاهري من العلماء واألدباء حّّت وصل فيه إىل سنة 

فهرس ثان ومل يطبع منه شيء إىل  484/ 2يوجد منه بعض األجزاء اخلطية حمفوظة ِف دار الكتب الوطنية بالقاهرة ورقمها : وِف موقع باحثون
 . ه (732اليوم وقد بلغ ِف آخرها سنة 

 : الُفلأك املشحون، بابُ ، وهذه بيانات للمخطوط نقال عن موقع " دونكم إرثكم / جمّلة مركز ودود للمخطوطات
مصدر  - 117: عدد األوراق -املصن ف الفيومي علّي بن حمّمد بن علّي املقرئ الفّيومي  -نثر اجلمان ِف تراجم األعيان : عنوان املخطوط

ِف آخره تقييدات ، مالحظات نسخة مكتبة تشسّتبييت - 5412: طات واملكتبات اإلسالمّية بوزارة األوقاف الكويتّيةإدارة املخطو : املخطوط
 . باإلنكليزية

 : وذكر ِف موقع خزانة الّّتاث نسخه ِف العامل وهي

 



  

 

  ....6خمتصر معامل الّتنزيل للبغوّي حسني بن مسعود .2
 . م6418 -ه  771 4حبماة سنة سبعني وسبعمائة ونَ ي ف   5توِف َ : وفاته

 :  عن املصباح املنري
شرح فيه الفّيومي الكلمات الفقهّية الغريبة الواردة ِف كتاب الّشرح ، 3حسن اإليراد، كثري الفائدة،  هو معجم لغوي نافع

 =ه  154أو  155: القاسم القزويين الرّافعي )تأيب  الكبري ِف الفقه الّشافعّي لإلمام عبد الكرمي بن حمّمد بن عبد الكرمي
و)كتاب ، وأضاف عليها زيادات حّّت صار عمله كتاباً مستقاًل بنفسه، واملسّمى ب) فتح العزيز شرح كتاب الوجيز(، م(6551

  . م(6666 -ه  212: )ت الوجيز ِف فقه الّشافعي( هو لإلمام أيب حامد الغزايل
املقّدمة أنّه مجع كتاباً ِف غريب شرح الوجيز لإلمام الرّافعي أوسع فيه من تصاريف الكلمة وأضاف إليه وقد ذكر املؤل ف ِف 

املشتبهات واملتماثالت ومن إعراب الّشواهد وبيان معانيها وغري ذلك ممّا تدعو إليه حاجة األلفاظ زيادات من لغة غريه ومن 
 . األديب املاهر

حبسب أفعال وإىل ، ومفتوح األّول، ومضموم األّول، إىل مكسور األّول: الّلفظ أمساء منوَّعة وقسم كّل حرف منه باعتبار
على الّنهج املعروف والّسبيل املألوف فرتّبه ترتيباً فن ياً مث أعاد قراءته ليسهل تناوله ويقصر تطاوله  اختصر هذا العمل املطوَّلمث ، أوزاهنا

 . املصباح املنري ِف غريب الّشرح الكبري: لفاظ مشهورة البناء ومسّاهوقّيد ما حيتاج إىل تقييد بأ
أصله من حنو سبعني مصن ًَّفا ما بني مطوَّل   2صرّح الفّيومي ِف خامتة كتابه أنّه مجع: مصادر كتاب " املصباح املنري "

 : من ذلكوخمتَصر ف
 . هتذيب األزهري -6
  .كتاب أيب زكريّا الّتربيزي على خمتصر املزين -5
 . اجململ البن فارس -4
 . كتاب متخريَّ األلفاظ للّتربيزي أيب زكريّا -3

                                                                                                                       
 . (6731) 584/ 2: مكتبة دار الكتب املصريّة بالقاهرة رقم احلفظ -أ

 . ] نسخة ودود [ 3664/ 2: رلندا رقم احلفظإي مكتبة شسّتبييت بدبلن -ب
 . خمتصر معامل الّتنزيل( -2: )وقد نسب بروكلمان للفّيومي كتابني آخرين: (1معجم املصطلحات اإلسالمّية ِف املصباح املنري )ص -6 
 711حدود ِف من الّدرر الكامنة بأنّه توِف  )وعّلق " حمّمد بن الّسابق احلموّي " على إحدى الّنسخ املخطوطة: (553/ 6األعالم ) قال ِف -5 

)ال أعلم وقت : (611/ 3وقال ابن قاضي شهبة ِف طبقاته ). (6اهلامش 463/ 6سامل الكرنكوي ِف ). وأثبته مصّحح الّدرر الكامنة د، م[6428]
 . وفاته(
 . (771كأنّه عاش إىل بعد سنة )و: (787رقم  463/ 6قال ابن حجر ِف الّدرر الكامنة )، (6371/ 5معجم املطبوعات ) -4
. ه 6465وتوّلت طباعته سنة ، ( أّن نظارة املعارف العمومّية مبصر قّررته على طاّلب املدارس1أفاد ِف معجم املصطلحات اإلسالمّية )ص -3 
 . وغزارة فوائده، وجودة َسبأكه، بالّنظر إىل صغر حجمه؛ هو حريٌّ بذلك: قلت
قلنا إّن املصباح املنري مّت : )الكتاب ومراجعه: [653ص 642ِف مقال  له بعنوان " املصباح املنري " ]جمّلة العريب العدد  فراج قال عبد السّتار -2 

حّّت صار على الوجه اّلذي يطالعنا منه ، ولكّنه أعاد مراجعته والّتعليق عليه، م " كما هو مكتوب على خمطوطة بدار الكتب6452ه  " 752مجعه ِف 
 . " وكان الفراغ من تعليقه على يد مؤل فه ِف العشر األواخر من شعبان املبارك سنة أربع وثالثني وسبعمئة هجرية ": وِف ذلك يقول. ناآل

 



  

 

 . إصالح املنطق البن الس ك يت -2
 . كتاب األلفاظ البن الس ك يت -1
 . كتاب املذكَّر واملؤنَّث البن الس ك يت -7
 . كتاب الّتوسعة البن الس ك يت -8
 . كتاب املقصور واملمدود أليب بكر األنباري -1

 . واملؤنَّث أليب بكر األنباري كتاب املذكَّر -61
 . كتاب املصادر أليب زيد سعيد بن أوس األنصاري -66
 . كتاب النَّوادر أليب زيد سعيد بن أوس األنصاري -65
 . أدب الكاتب البن قتيبة -64
 . ديوان األدب للفارايب -63
 . الص حاح للجوهري -62
 . الفصيح لثعلب -61
 . كتاب املقصور واملمدود أليب إسحاق الزّجاج -67
 . عال البن القوطّيةكتاب األف -68
 . كتاب األفعال للسََّرُقسأطي -61
 . أفعال ابن القطّاع -51
 . البالغة للّزخمشريأساس  -56
غِرب للُمَطر زي -55

ُ
 . امل

َعرَّبات البن اجلواليقي -54
ُ
 . امل

 . البن اجلواليقي كتاب ما يلحن فيه العاّمة -53
ر الّسعادة وسفري اإلفادة لعَلم الّدين الّسخاوي -52  . ِسفأ

 : كثريا منه ملا أطلبه حنو  6لك  فمنه ما راجعتُ ومن كتب سوى ذ
 . غريب احلديث البن قتيبة -51
 . الّنهاية البن األثري -57
 . كتاب البارع أليب علّي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي -58
 . غريب الّلغة أليب عبيد القاسم بن ساّلم -51
 . كتاب خمتصر العني أليب بكر حمّمد الزّبيدي -41
 . سن علّي بن احلسن بن احلسني اهلّنائيكتاب اجملرَّد أليب احل -46
 . كتاب الوحوش أليب حامت الّسجستاين -45

                                  
 . الفّيومي -6 

 



  

 

 . كتاب الّنخلة أليب حامت الّسجستاين -44
 : ومنه ما التقطت منه قليال من املسائل ك

 . اجلمهرة -43
 . احملكم -42
 . معامل الّتنزيل للخطّايب -41
 . كتاب أليب عبيدة معمر بن املثىّن رواه عن يونس بن حبيب -47
 . ني أليب عبيد أمحد بن حمّمد بن حمّمد اهلََرويالغريب -48
 . بعض أجزاء من مصن ََّفات احلسن بن حمّمد الّصغاين من العباب وغريه -41
 . الّروض األُُنف للسَُّهيلي -31

 : وغري ذلك ممّا تراه ِف مواضعه من كتب
 . الّتفسري -36
 . والّنحو -35
 . دواوين الّشعراء -34

األلفاظ غري أنّه وضع ، دئًا من حرف األلف ِف احلروف اهلجائّية إىل حرف الياءوفًقا حلروفها األصول مبتألفاظه ورّتب 
 . فوضع )بَ رأَقَع( الرُّباعية مع )بَ َرَق( الثالثّية، الرُّباعّية واخلماسّية مع األلفاظ الثالثّية

لفتح برهان الّدين احلنفي فصار ترتيبه كّتتيب كتاب )املغرب ِف ترتيب املعرب( لناصر بن عبد الّسّيد ابن علّي أيب ا
َطر زِّي املتوىف سنة 

ُ
 . ه 161اخلوارزمي امل

 . كتابا إضافة إىل مبحث املقّدمة واخلامتة  51 وقسم مباحثه إىل
 . وُعين بالّضبط فيه وذكرِه أبواَب الفعل عناية كبرية

 . خرياألباعتبار احلرف األّول من الكلمة ال احلرف على حروف املعجم ورّتب كلماته 
 . باألحاديث الّنبويّةوأكثر من االستشهاد 

 . وُعين بإبراز املعاين الفقهّية إىل جانب املعاين اللُّغويّة
( من باب فَ َعل: باإلشارة إىل أبواب األفعال فيقول مثالوالتزم ، وتوّسع ِف املشتّقات وأكثر من ذكر مجوع األمساء ، )َدفَّ

 . ملسائل اللُّغويّة والّصرفّية والّنحويّةالّتفصيل ِف اومن ، والص فات
 . وقّيد ما حيتاج إىل تقييد بألفاظ مشهورة

 . الثاينالطُّنأُب بضّمة وسكون : ة بالعبارة طردا ملِظّنة الّتصحيف كأنأ يقولوضبط املادّ 
 . من اليائيّ  وحاول ختليص الواويّ 

قّة وصرفّية شاملة ِف، وذّيل املؤل ف معجمه خبامتة حنويّة  . وسعة فكر، ونضج، ُتشري إىل عمق، منتهى الد 

 



  

 

ِف خامتة املصباح  6ه ( كما صرّح به743فرغ من تأليفه ِف العشر األخري من شعبان سنة أربع وثالثني وسبعمائة )
  . دار احلديث( 355)ص

ِف  الّشهري بابن خطيب الّدهشة ه ( 843: القاضي )ت وقد نقل غالَبه ولُده حممود بن أمحد أبو الثناء اهلمذاين الفّيومي
 . هتذيب املطالع لّتغيب املطالع ِف غريب احلديثكتاب 

حّّت يعلم املتَفق ُه من مفردات الّلغة ما به ؛ وعلى هذا السَّّنن سار األئّمة ِف بيان وشرح غريب لغة الفقه كلٌّ على مذهبه
، يشني املتفق هَ فإّن اجلهل بدالالت هذه األلفاظ ؛ لفقهاء أنظار الطّلبةوإىل هذا وّجه ا، يستعني على فهم الكتاب اّلذي يطالع فيه

 . ويَعيبه
 : ومن الكتب املصن ََّفة ِف شرح لغة الفقه

اختصر به  ، ه (161: املغرب ِف ترتيب املعرب للمطر زي ناصر بن عبد السي د أيب الفتح برهان الّدين اخلُوارزمي )ت .6
  .كتابه )املعرب( ِف الّلغة

وكتاب الّتنبيه ِف فروع الّشافعّية هو لإلمام الش ريازي ، ه (171: حترير ألفاظ التّنبيه لإلمام حيىي بن شرف الّنووي )ت .5
 . إبراهيم بن علّي أيب إسحاق الّشافعي

ملقنع( ِف شرح به كتاب )ا. ه (711: املطلع على أبواب املقنع ِف الفقه احلنبلّي حملمد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي )ت .4
 . الفقه احلنبلي لعبد اهلل بن قدامة موفَّق الّدين احلنبلي

وكتاب الّتنبيه ِف ، ه (777: تصحيح الّتنبيه لعبد الّرحيم بن حسن املصري عماد الّدين اإلسنوي  الفقيه الّشافعي )ت .3
 . فروع الّشافعّية هو لإلمام الش ريازي إبراهيم بن علّي أيب إسحاق الّشافعي

شرح به املؤّلف كتاب )خمتصر اخلرقي( ، ه (111: )ترُّ النَِّقّي لشرح ألفاظ اخلرقّي  ليوسف بن عبد اهلادي احلنبلي الدُّ  .2
 . ِف الفقه احلنبلي

 . ه (118: )ت اإلقناع لطالب االنتفاع للحّجاوي موسى بن أمحد الّدمشقي املقدسي .1
 : طبعات الكتابمن 

 : بوالق .1
 م6816 =ه  6578 حجريّة.  
  هبامشها تقييدات خبّط الّشيخ نصر اهلوريينو ، م6812حنو  ه  =6586ضمن جزأين ِف جمّلد سنة . 
  ه 6411 -ه  6514 -ه  6581 -ه  6585حجريّة.  

ِف وشريكه الّشيخ أمحد احلليب البايب ذي الوفا ، حمّمد أفندي مصطفى: ضمن جزأين ِف جمّلد لصاحبها: البهّية املصريّة .2
 . ه 6415ة سنصفر القاهرة 

 . ه  6461 - ه 6412سنة اجلمالّية القاهرة ِف جمّلد باخلرييّة ِف جمّلد مط/ .3
 . بريوت -دار إحياء الكتب العربّية  .4
 : األمرييّة بالقاهرة .5

                                  
 . (6761/ 5كشف الظنون )  -6 

 



  

 

 6461 =  م6811ه . 
  م6113ه  = 6456ط/األوىل . 
  م6111ط/الثانية . 
  م6165ط/الثالثة . 
 /م6155اخلامسة ط . 
 /م6152ط . 
 م6158عة ط/الّساب . 

دار املعارف  – م6151 -ه  6435وزارة املعارف حنو  – م6811ه  = حنو 6465نظارة املعارف العمومّية مبصر  .6
عادل مرشد : حتقيق – م6177 -ه  6417/ُكتبت املقّدمة سنة تاريخ ال، ط/الثانية، عبد العظيم الّشناوي. د: بالقاهرة بتحقيق

 .  حسنعبد اهلل عبيد 
 . م6114لّشيخ محزة فتح الّله بالقاهرة طبع بتصحيح ا .7
 . تاريخدون  -ه  6411 -ه  6455ط/األوىل ، مصطفى الّسّقا مبطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر: طبع بتصحيح .8
 . ه 6455ط/األوىل ، صرمبالّتقدُّم العلمّية مط/ .9

 . توزيع دار الباز مبّكة .11
 . بريوت -دار إحياء الّّتاث  .11
  :القاهرةب احلديثدار  .12

  م5111 ه  =6356ط/األوىل . 
 6353  م5114 =ه . 

 . لبنان -بريوت ، الفكردار  .13
 . دون تاريخ، بريوت -دار القلم  .14
 : بريوت –دار الكتب العلمّية  .15

 6418 =  م6178ه . 
  م6113ه  = 6363ط/األوىل . 

 . م6821طبعة حجريّة طهران  .16
 . ه 6588كانبور )كونبور( باهلند  .17
  .املطبعة العثمانّية .18
 . م6151املطبعة املنرييّة بالقاهرة  .19
 : بريوت –صيدا ب العصريّةاملكتبة  .21

 م6111 ه  =6367ط/األوىل ، حمّمديوسف الّشيخ : اعتىن به . 
  م6117 = ه 6368ط/الثانية . 

 



  

 

 . دون تاريخاألوىل ط/ –  ه6418بريوت  -املكتبة العلمّية  .21
 : بريوت –مكتبة لبنان  .22

 6187م . 
 6111م . 

 . دون تاريخ، بريوت -د مبؤّسسة الّرسالة ط/ِف جملّ  .23
 . م6111حنو  ه  =6452ربيع األّول ، صرمب امليمنّية .24
 . م6871/ط .25
 . ه  مبصر6517ط/ .26
 . ه 6462القاهرة /ط .27
 . املطبعة الوهبّية .28

 : مصادر ترمجته
لي ) .1  . د(الفيُّومي أمحد بن حممّ  553/ 6األعالم للز رِكأ
 . (452، 621 - 622/ 6اكتفاء القنوع ) .2
 . (241رقم  838ص) البدر الطّالع .3
 . (713رقم  481/ 6بغية الوّعاة ) .4
 . ذكر َمن امسه أمحد( 787رقم   463/ 6الّدرر الكامنة ) .5
 . والقواِف(علما العروض : الفصل الّسادس 158صالّدليل إىل املتون العلمّية ) .6
 . (661رقم  443 - 444/ 6روضات اجلنات ) .7
 . (الفيُّومي 568/ 66)و (ذكر َمن امسه حممود 233رقم  646 - 651/ 61)الّضوء الاّلمع  .8
 . (786رقم  635 - 636/ 3طبقات الّشافعّية البن قاضي شهبة ) .9

يويّة .11  . (علم الّلغة 688 – 687/ 3) 6فهرست اخلد 
 . (6761/ 5كشف الظنون ) .11
 . قي ضيف/املعجمات العامة واخلاّصةشو . حبث د (18 - 11األعداد ) -جملة جممع الّلغة العربّية بالقاهرة  .12
 . (فرائد فوائد/األمر الّسادس 384ص) املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .13
 . م(6171فرباير  642العدد  652 - 654جمّلة العريب )ص. عبد السّتار فراج: نري مقال بقلماملصباح امل .14
 . (6371/ 5معجم املطبوعات ) .15
 . (5137م رق 586/ 6معجم املؤل فني ) .16
 . (461/ 62املوسوعة الفقهّية الكويتّية ) .17

                                  
ط/األوىل املطبعة العثمانّية مبصر سنة ، حمّمد الببالويمجع وترتيب أمحد امليهي و ، فهرست الكتب العربّية احملفوظة بالكتبخانة اخلّدويّة املصريّة -6 

 . ه 6417

 



  

 

 . باب األلف( 664/ 6هديّة العارفني ) .18
ِم اللَِّه الرَّمحأَِن الرَِّحيمِ   ِبسأ

َمة المؤلِّف  : ُمَقدِّ
َمُة أَبُو الأَعبَّ  َماُم الأَعالَّ  . الأُمقأرِيء َرمِحَُه اللَُّه آِمنيَ  ِن َعِليٍّ الأَفيُّوِميُّ اِس َأمحأَُد بأُن حُمَمَِّد بقَاَل الشَّيأُخ اإلأِ

ُد لِلَِّه َرب  الأَعاَلِمنيَ  مأ ِبِه أَ ، احلَأ َرِف الأُمرأَسِلنَي َوَخامتَِ النَِّبي نَي َوَعَلى آلِِه َوَصحأ  . مجأَِعنيَ َوَصاَلتُُه َوَساَلُمُه َعَلى َسي ِدنَا حُمَمَّد  َأشأ
َماِم الرَّاِفِعي  فَِإين  ُكنأُت مَجَعأُت ِكتَ ، َوبَ عأدُ  ُت إلَيأِه ، ابًا ِف َغرِيِب َشرأِح الأَوِجيِز ِلإلأِ َوَأوأَسعأُت ِفيِه ِمنأ َتَصارِيِف الأَكِلَمِة َوَأَضفأ

َتِبَهاِت َوالأُمَتَماِثاَلِت َوِمنأ إعأرَاِب الشَّ  َلأَفاِظ الأُمشأ ِِه َوِمنأ األأ ُعو إلَيأِه َحاَجُة ، َمَعانِيَهاَواِهِد َوبَ َياِن زِيَاَدات  ِمنأ لَُغِة َغريأ َوَغريأِ َذِلَك ممَّا َتدأ
َِديِب الأَماِهرِ  َاء  ُمنَ وََّعة  ، األأ ِظ إىَل َأمسأ ُت ُكلَّ َحرأف  ِمنأُه بِاعأِتَباِر اللَّفأ َوَّلِ : وَقَسمأ ُتوِح األأ َوَِّل َوَمفأ َوَِّل َوَمضأُموِم األأ ُسوِر األأ َوِإىَل ، إىَل َمكأ

َل الأَوِفَّ ، َسِب َأوأزَاهِنَاأَفَ َعال  حِبَ  َصأ جَياِز الأَفرأَع الأَعِليَّ ، َفَحاَز ِمنأ الضَّبأِط األأ َر أَنَُّه اف أتَ َرَقتأ بِالأَمادَِّة الأَواِحَدِة أَب أَوابُهُ ، َوَحلَّ ِمنأ اإلأِ فَ َوَعَرتأ ، َغي أ
َ َيَديأ الشَّاِدي رِحَ  امتدحتوَ ، َعَلى السَّاِلِك ِشَعابُهُ  َفَجرَّ إىَل َمَلل  يَ نأَطِوي َعَلى َخَلل  ، َفَكاَن َجِديرًا بَِأنأ تَ نأَبِهَر ُدوَن َغايَِتِه ركابه، ابُهُ بَ نيأ

ِج الأَمعأُروفِ  ِتَصاَرُه َعَلى الن َّهأ َببأُت اخأ ُهَل تَ َناُولُُه ِبَضم  مُ ، َوالسَِّبيِل الأَمأأُلوفِ ، فََأحأ ُت َما ، ُه بَِنظأِم ُمنأَتِثرِهِ َتطَاُولُ  َويَ قأُصرَ ، 6هِ رِ شَ نأ لَِيسأ َوقَ يَّدأ
ِييد   ُهوَرِة الأِبَناِء فَ ُقلأتُ  هحُيأَتاُج إىَل تَ قأ َال  َوحَنأِو َذِلكَ : بِأَلأَفاظ  َمشأ َف أَعاِل ِمثأُل َضَرَب ، ِمثأُل فَ لأس  َوفُ ُلوس  َوقُ فأل  َوأَق أَفال  َومَحأل  َوَأمحأ َوِف األأ

ِرُب َأوأ ِمنأ بَاِب ق َ  ِثيِل َوِإالَّ َفاَل ، َتَل َوِشبأِه َذِلكَ َيضأ َدُر َمَع ِمثَال  َدَخَل ِف التَّمأ ُُصوَل ُمقَ ، َلِكنأ إنأ ذُِكَر الأَمصأ ًما الأَفاَء مُثَّ ُمعأَتربًا ِفيِه األأ د 
 َ ُ أَِلًفا َوُعِرَف انأِقاَلبُ َها َعنأ َواو  َأوأ يَاء  ف َ ، الأَعنيأ ل َجَعلأتُ َها َمَكاَن الأَواِو أِلَنَّ الأَعَرَب َوِإنأ ُجِهَل وملَأ متَُ ، ُهَو ظَاِهر  َلِكنأ إَذا َوقَ َعتأ الأَعنيأ

َها وملَأ  َقِلَبِة َعنأ الأَواِو فَ َفَتَحت أ ُهوَلَة بِالأُمن أ َِلَف الأَمجأ َقتأ األأ َفةِ لأ متُِ َأحلَأ َاَمِة َواآلأ تُ َها حَنأَو اخلأ ًنا َوانأَكَسَر َما َوِإنأ َوقَ َعتأ اهلأَ ، َها َفَكاَنتأ ُأخأ َزُة َعي أ مأ
َلَها َجَعلأتُ َها َمَكاَن الأَياِء ألهّنا تُ  َها حَنأُو ، إليها حَنأُو الأِبرِي َوالذ يبِ  لُ هَّ سَ قَ ب أ َلَها َجَعلأتُ َها َمَكاَن الأَواِو أِلَن ََّها ُتَسهَُّل إلَي أ َوِإنأ انأَضمَّ َما قَ ب أ

َِلفِ وََكَذا إذا ان أَفَتَح َما ، الأُبوسِ  َلَها أِلَن ََّها ُتَسهَُّل إىَل األأ َزُة اَل ُصوَرَة هَلَا ، قَ ب أ َمأ ُهوَلُة َكَواو  َكالأَفأِس َوالرَّأأِس َعَلى أَن َُّهمأ قَاُلوا اهلأ َِلُف الأَمجأ َواألأ
َتُب مبَا ُتَسهَُّل إلَيأهِ  َا ُتكأ ِ ، َوِإّنَّ تَ عأَمُل ِف َلفأَظنيأ ِتغأَناًء مبَا َسَبَق  َوِإَذا َكاَن الأِبَناُء ُيسأ ِييد  اسأ تُُه َأوَّاًل مُثَّ ذََكرأتُُه بَ عأَد َذِلَك ِمنأ َغريأِ تَ قأ ثَ َر قَ يَّدأ أَوأ َأكأ

ِء : حَنأوُ  ِر  -أَِنَف ِمنأ الشَّيأ تُهُ ، َوأَِنَف إَذا تَ نَ زََّه َعنأهُ ، إَذا َغِضبَ  -بِالأَكسأ تَ َلَف الأِبَناُء قَ يَّدأ رأُت ِمنأ تِلأَك الز يَاَداِت َعَلى َما َواق أَتصَ ، َوِإنأ اخأ
ََهمُّ  تَ غأىَن َعنأهُ ، ُهَو األأ ُُصوِل الثَّاَلثَِة فَِإنأ َواَفَق ثَالِثُ َها اَلَم ُثاَلِثيٍّ ذََكرأتُُه ِف ت َ ، َواَل َيَكاُد ُيسأ َاُء الزَّاِئَدُة َعَلى األأ َمسأ رأمَجَِتِه حَنأُو الأبُ رأُقِع َوأَمَّا األأ

َوََّل َوالثَّاينَ َوأَذأُكُر ا فَ ُيذأَكرُ  َا أَلأَتزُِم ِف الت َّرأتِيِب األأ ِر الأَباِب ِمثأُل إصأطَبأل  ِف بَ َرَق َوِإنأ ملَأ يُ َواِفقأ اَلَم ُثاَلِثيٍّ فَِإّنَّ  . لأَكِلَمَة ِف َصدأ
َر َما َوَقَع ِف الشَّرأِح َواِضًحا َوُمفَ  َا ذََكرأتُُه تَ نأِبيًها َعَلى زِيَاَدِة قَ يأد  وحَنأوِهِ َواعأَلم َأين  ملَأ أَلأَتزِمأ ِذكأ َباح الأُمِنري : َومَسَّيأُتهُ ، سَّرًا َوُرمبَّ الأِمصأ

 . ِف َغرِيِب الشَّرأِح الأَكِبريِ 
ُر َمأأُمول        َفَع ِبِه إنَُّه َخي أ َأُل َأنأ يَ ن أ  . َواَللََّه تَ َعاىَل َأسأ
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 كتاب األلف
 حّتَّ  طَ وأ السَّ  عَ فَ رَ : مأ هِ ن كالمِ ومِ ، طُ بأ وهي اإلِ  طُ بأ هو اإلِ : فيقالُ  نَّثُ ؤَ وي ُ  رُ كَّ ذَ ويُ ، اجلناحِ  ما حتتَ  طُ بأ اإلِ : أ ب ط( 7)ص -6

ال  ، مَحأل   مثلُ  آباط   واجلمعُ ، هُ طُ إبأ  تأ قَ رَ ب َ   . 6"أيت ِف " أبل ما يَ لِ  ثابت   وهو غريُ ، لغة   الباءِ  أّن كسرَ  املتأخ رينَ  بعضُ  مُ زعُ ويَ . وَأمحأ
َدِر َوالزََّماِن َوالأَمكَ : أ ت م( 8)ص -5 ُم الأَمصأ َكاِن يَأأمِتُ َويَأأمُتُ أُُتوًما َوِمنأ بَاِب َتِعَب لَُغة  أَقَاَم َواسأ

َ
َعل  َأمِتَ بِامل اِن َمأأمَت  َعَلى َمفأ

ِ َوِمنأُه ِقيَل لِلن َساِء جَيأَتِمعأَن ِف َخريأ  َأوأ  ِبَفتأحِ  ِم الأَمَحل  قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ الأِميِم َوالأَعنيأ ِمَيًة لِلأَحال  بِاسأ َوالأَعامَُّة خَتُصُُّه : 5َشرٍّ َمأأمَت  جَمَازًا َتسأ
َوُد ِف َمَناَحِتهِ : بِالأُمِصيَبِة فَ تَ ُقولُ  َجأ  . 4ُكنَّا ِف َمأأمتَِ ُفاَلن  َواألأ

ِمرِي قَاَل : أ ت ن( 8)ص -4 ُن أَثى ِمنأ احلَأ َومَجأُع الأِقلَِّة آُتن  ِمثأُل َعَناق  َوَأعأُنق  َومَجأُع ، 3َواَل يُ َقاُل أَتَانَةً : س ك يتِ ابأُن الاألَتَاُن األأ
 ِ  . الأَكث أَرِة أُُتن  ِبَضمَّتَ نيأ

َزأَهرِيُّ ُتوُن ِوزَاَواألَ : أ ت ن( 8)ص -3 صَّاَصةِ : ُن َرُسول  قَاَل األأ ، ُب أَتَاِتنَي بَِتاَءيأِن نَ قأاًل َعنأ الأَفرَّاءِ َومَجََعتأُه الأَعرَ  ُهَو لِلأَحمَّاِم َواجلَأ
وأَهرِيُّ ُهَو ُمثَ قَّل   ِل الصَِّحيِح َأنَّ الأَعَرَب مَجََعتأُه َعَلى أَتَ ، َوالأَعامَُّة خُتَف ُفهُ : قَالَ ، َوقَاَل اجلَأ  . اِتنيَ َويُ َقاُل ُهَو ُمَولَّد  َوَهَذا الأَقوأُل َضِعيف  بِالن َّقأ

رًا ِمنأ بَاِب قَ َتَل َوِمنأ بَاِب َضَرَب لَُغُة َبيِن َكعأب  : أ ج ر( 1)ص -2  ، َوآَجَرُه بِالأَمد  لَُغة  ثَالَِثة  إَذا أَثَابَهُ ، َأَجَرُه اللَُّه َأجأ
اَر َوالأَعبأَد بِاللَُّغاِت الثَّاَلثِ  رأتُ َوَأجَ  اَر َعَلى أَف أَعلأت: 2قَاَل الزَّخَمأَشرِيُّ ، الدَّ َويُ َقاُل ، ُمَؤاِجر  فَ ُهَو َخطَأ  : ر  َواَل يُ َقالُ ُمؤأجِ  َفأَنَا َوآَجرأت الدَّ

تُُه ُمَعاَقَدةً  َا يَ تَ َعدَّى، آَجرأته ُمَؤاَجَرًة ِمثأُل َعاَملأته ُمَعاَمَلًة َوَعاَقدأ  َوأِلَنَّ َما َكاَن ِمنأ فَاِعل  ِف َمعأىَن الأُمَعاَمَلِة َكالأُمَشارََكِة َوالأُمزَاَرَعِة إّنَّ
ُعول  َواِحد   َِجرِي ِمنأ َذِلكَ ، ِلَمفأ اَر َوالأَعبأَد ِمنأ أَف أَعَل اَل ِمنأ فَاَعلَ ، َوُمَؤاَجَرُة األأ اَر َعَلى فَاَعَل ، َفآَجرأت الدَّ ُهمأ َمنأ يَ ُقوُل آَجرأت الدَّ َوِمن أ

                                  
ِظِه إ: ل(أ ب  7)ص - 6 ِع الَِّذي اَل َواِحَد َلُه ِمنأ َلفأ مأ َم اجلَأ ُم مَجأع  اَل َواِحَد هَلَا َوِهَي ُمَؤن ََّثة  أِلَنَّ اسأ ِبُل اسأ َذا َكاَن ِلَما اَل يَ عأِقُل يَ لأَزُمُه التَّأأنِيُث )اإلأِ

َلة  َوُغنَ يأَمة  َومسُِعَ  َاُء إَذا ُصغ َر حَنأُو أُبَ ي أ ُخُلُه اهلأ مِ  َوَتدأ َكاِن الأَباِء قَ وأُل َأيب النَّجأ ِفيِف َوِمنأ التَّأأنِيِث َوِإسأ َكاُن الأَباِء لِلتَّخأ  : إسأ
َوأطَانِ  ِبُل إىَل األأ َتاِن   ***   َوَحنَّتأ اإلأِ ُلُح لِلأُبسأ ِبُل اَل َتصأ  َواإلأِ

ُع آبَال  َوأَبِيل  َوزَاُن َعِبيد  َوِإَذا ثُ ين َ َأوأ مجُِعَ  مأ ِبُل ]بكسر الباء[ َواجلَأ ُموِع حَنأُو أَب أَقار  َوَأغأَنام  َواإلأِ بَِناء  نَاِدر   َفالأُمرَاُد َقِطيَعاِن َأوأ َقِطيَعات  وََكَذِلَك َأمسأَاُء اجلُأ
َاِء إالَّ َحرأَفاِن إِبل   َمسأ ِ ِمنأ األأ ِر الأَفاِء َوالأَعنيأ َمُة َقاَل ِسيبَ َويأِه ملَأ جيَِئأ َعَلى ِفِعل  ِبَكسأ َرأَة  بِِلز  َوِهَي الضَّخأ َوِحرب  َوُهَو الأَقَلُح َوِمنأ الص َفاِت إالَّ َحرأف  َوِهَي امأ

ُلَها َعنأ ِسيبَ َويأِه( َر َذِلَك ملَأ يَ ثأُبتأ نَ قأ َِئمَِّة َيذأُكُر أَلأَفاظًا َغي أ  . َوبَ عأُض األأ
إّّنا املأمَت الن ساء ، وليس كذلك، كّنا ِف مأمتَ  : ويقولون، ب الّناس إىل أنّه املصيبة)َومن ذلك " املأمَتُ " يذه: (56 - 51ِف أدب الكاتب )ص - 5

اجلَبالن : يقال، وإّّنا قيل هلا َمَناحة من الن ََّوائح لَِتقابُلهنَّ عند البكاء؛ كّنا ِف َمَناحة: والّصواب أن يقولوا، واجلمع مآمِتُ ، جيتمعن ِف اخلري والّشر
 : وقال الّشاعر، وكذلك الشََّجرُ ، َقابالإذا ت َ ، يتَناوحان

 َعِشيََّة َقاَم الّناِئَحاُت َوَشق قُت   ***   ُجُيوب  بِأَيأِدي َمأأمتَ  وُخدودُ 
     : وقال آخر، بأيدي نساء: أي

 َرَمتأُه أَنَاة  ِمنأ َربِيَعِة َعاِمر    ***   َنؤوُم الضَُّحا ِف َمأأمتَ  َأي  مأمتَِ 
 . اء أي  نساءيريد ِف نس 

 . (6رقم  8 - 7إيقاظ الَوسنان )ص: بيانه ِف - 4
 . (65رقم  52 - 54إيقاظ الَوسنان )ص -3 
وليس آَجَر ، وهو ُمؤأِجر  وال تقل ُمؤاِجر  فإنّه خطأ  وقبيح  ، وآجَرين فالن داره فاستأجرهُتا): (5ع 4نّص كالم الّزخمشري ِف أساس البالغة )ص -2 

 . عاَمَلُه وعاَقَدُه(: وكما يقال، كقولك شاَهَرُه وعاَوَمهُ ،  آَجَر األجرَي ُمؤاَجَرةً : وإّّنا اّلذي هو فاَعَل قولك، أَف أَعلَ هذا فاَعَل ولكن 

 



  

 

َزأَهرِيُّ . فَ يَ ُقوُل آَجرأتُُه ُمَؤاَجَرةً  َفشُ . َو ُمؤأَجر  َعَلى آَجرأتُُه فَ هُ َواق أَتَصَر األأ َخأ ِديِر : َوقَاَل األأ َوِمنأ الأَعَرِب َمنأ يَ ُقوُل آَجرأتُُه فَ ُهَو ُمؤأَجر  ِف تَ قأ
ِديِر فَاَعلأُتهُ  َعل  َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل فَ ُهَو ُمَؤاَجر  ِف تَ قأ  . أَف أَعلأت فَ ُهَو ُمفأ

ِيَم َوالصَّاَد اَل ؛ اِحَدُة إجَّاَصة  َوُهَو ُمَعرَّب  َمعأُروف  الأوَ  6اإلأِجَّاُص ُمَشدَّد  ، إجاص: ء ج ص( 61 - 1)ص -1 أِلَنَّ اجلأ
 . جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  

ِديِد إِ : أ ج ن( 61)ص -7 ُع َأَجاِجنيُ َواإلأِجَّانَُة بِالتَّشأ مأ  اُء ِمنأ حَ َواإلأِجنأَانَُة لَُغة  مَتأَتِنُع الأُفصَ ، نَاء  يُ غأَسُل ِفيِه الث  َياُب َواجلَأ
ِتعأَماهِلَا  . اسأ
َلَكهُ : أ خ ذ( 61)ص -8 ُر ِمنأُه آِخذأ ، َوآَخَذُه بِالأَمد  ُمَؤاَخَذًة َكَذِلكَ ، َوَأَخَذُه ِبَذنأِبِه َعاقَ َبُه َعَليأهِ ، َوَأَخَذُه اللَُّه تَ َعاىَل َأهأ َمأ َواألأ

 مبَد  
َزةِ  َمأ َعةِ ، َواَخَذُه ُمَواَخَذةً : الُ َوتُ بأَدُل َواًوا ِف لَُغِة الأَيمِن فَ يُ قَ ، اهلأ ُر ، بِالأَواِو َعَلى َهِذِه اللَُّغةِ  5} اَل يُ َواِخذُُكمأ اللَُّه {: َوقَ َرأَ بَ عأُض السَّب أ َمأ َواألأ

 . ِمنأُه َواِخذأ 
َها الرَّاِكبُ : أ خ ر( 61)ص -1 َتِنُد إلَي أ َشَبُة الَّيِت َيسأ ِل َوالسَّرأِج بِالأَمد  اخلَأ ََواِخُر َوَهِذِه أَفأَصُح اللَُّغاتِ  آِخَرُة الرَّحأ ُع األأ مأ  ، َواجلَأ

ُهمأ َمنأ يَ ُعدُّ َهِذهِ  َاَء َوِمن أ ُهمأ َمنأ يُ ثَ ق ُل اخلأ َزِة َوِمن أ َمأ َزةِ ، حلَأًنا َويُ َقاُل ُمؤأِخَرة  ِبَضم  الأِميِم َوُسُكوِن اهلأ َمأ ِ َساِكُن اهلأ َما يَِلي ، َوُمؤأِخُر الأَعنيأ
َنأفَ ، الصُّدأغَ  ِدُمَها بِالسُُّكوِن َطَرفُ َها الَِّذي يَِلي األأ َزأَهرِيُّ ، َوُمقأ ِفيِف اَل َغي أرُ : قَاَل األأ ِدُمَها بِالتَّخأ ِ َوُمقأ : َوقَاَل أَبُو ُعبَ يأَدةَ ، ُمؤأِخُر الأَعنيأ

ِفيُف فَأَف أَهَم َجَواَز التَّثأِقيِل َعلَ  َوُد ِفيِه التَّخأ َجأ ِ األأ ء  بِالتَّثأِقيِل َوالأَفتأحِ ، ى ِقلَّة  ُمؤأِخُر الأَعنيأ ِمهِ ، َوُمَؤخَُّر ُكل  َشيأ َوَضَربأت ُمَؤخََّر ، ِخاَلُف ُمَقدَّ
َِخُر ِوزَاُن َفرَِح مبَعأىَن الأ  ...رَأأِسهِ  َعِد يُ َقالُ َواألأ َِخَر َأيأ : َمطأُروِد الأُمب أ ًماَمنأ َغاَب َعنَّا َوبَ ُعَد  أَب أَعَد اللَُّه تَ َعاىَل األأ : 4َوِف َحِديِث َماِعز  ، ُحكأ

َسُه َكأَنَُّه َمطأُرود  َوَمدُّ مَهأَزتِِه َخطَأ   َِخَر َزََن يَ عأيِن نَ فأ  . إنَّ األأ
ِديِد َعام يٌّ : َوقَ وأهُلُمأ : أ خ ر( 61)ص -61 َوَِّل بِالتَّشأ َوأَسِط َأوأ األأ َِخرِي َأوأ األأ ِخر َعَلى فَاِعل  َأوأ األأ ِر اآلأ أِلَنَّ الأُمرَاَد  ؛ِف الأَعشأ

َرد  َبلأ مبِثأِلَها ِر اللََّيايل َوِهَي مَجأُع ُمَؤنَّث  َفاَل ُتوَصُف مبُفأ  . بِالأَعشأ
َلُب َواًوا َعَلى الأَبَدِل فَ يُ َقاُل َواَخيأت َكَما ِقيَل ِف : أ خ و( 66)ص -66 َزة  مَمأُدوَدة  َوَقدأ تُ قأ ِ هِبَمأ َ الشَّيأئَ نيأ  ت  آَسيأ َوآَخيأت بَ نيأ

مَ   . ِف َأَخَذ أَن ََّها لَُغُة الأَيَمنِ  3َواَسيأت َحَكاُه ابأُن الس ك يِت َوتَ َقدَّ
ُر بِالأِبَناِء لِلأَفاِعِل َخطَأ  َوالصََّواُب : قَاَل ابأُن بَ ر يٍّ ، َوأَذََّن الأُمَؤذ ُن بِالصَّاَلِة َأعأَلَم هِبَا: أ ذ ن( 65)ص -65 َوقَ وأهُلُمأ أَذََّن الأَعصأ

م  ِمنأُه َوالأَفَعاُل بِالأَفتأِح يَأأيت أُ  ََذاُن اسأ ُعوِل َمَع َحرأِف الص َلِة َواألأ ِر بِالأِبَناِء لِلأَمفأ ِديِد ِمثأُل َودََّع َوَداًعا َوَسلََّم  ذ َن بِالأَعصأ ًا ِمنأ فَ عََّل بِالتَّشأ امسأ
 . ازًاَساَلًما وََكلََّم َكاَلًما َوَزوََّج َزَواًجا َوَجهََّز َجهَ 

                                  
اص: وال يقال له -6   . (63رقم  57-51إيقاظ الوسنان )ص. اإلجنأ
 . 81املائدة/ – 552البقرة/ -5 
رقم  358/ 1ومسند البزّار )، (64435رقم  454/ 7ومصّنف عبد الرزّاق )، (6148رقم  654 - 655/ 3املوطّأ برواياته الثمانية ) -4 

 . (61111، 61127رقم  417، 486/ 8والّسنن الكربى للبيهقي )، (7111رقم  627/ 63( و )3141
، (482، 468/  5املستعذب ) الّنظم، أخر( 45/ 6واملغرب ِف ترتيب املعرب )، أ خ ر( 56وذكره ِف مشارق األنوار على صحاح اآلثار )ص

 . (622/  4وزهر األكم )، (317/ 6وفصل املقال ِف شرح كتاب األمثال )، أخر( 36 - 31/ 6واجملموع املغيث )
 . أ خ ذ( 8رقم  61)ص: انظر -3 

 



  

 

َزة  َساِكَنة  : أ ز ب( 63 - 64)ص -64 َوَِّل َمآزِيبُ ، َوالأِميزَاُب بِالأَياِء لَُغة  ، الأِمئ أزَاُب هِبَمأ َا ، َمَيازِيبُ  َومَجأُع الثَّاين ، َومَجأُع األأ َوُرمبَّ
َزِة َوبَ عأَدَها زَاي  : َويُ َقالُ ، َولَّد  َوِقيَل مُ ، بِالأَواِو ُمَعرَّب  : َوِقيلَ ، َمَوازِيُب ِمنأ َوَزَب الأَماُء إَذا َسالَ : ِقيلَ  َمأ َمَلة  َمَكاَن اهلأ َوَمنَ َعُه ، ِمرأزَاب  ِبرَاء  ُمهأ

َعأرَايب  ، َوأَبُو َحامتِ  ، َوالأَفرَّاءُ ، ابأُن الس ك يتِ  ِذيِب َعنأ ابأِن األأ ِدمِي ا، يُ َقاُل لِلأِمئ أزَاِب ِمرأزَاب  : َوِف الت َّهأ َمَلِة َوتَأأِخريَِهاَوِمزأرَاب  بِتَ قأ ، لرَّاِء الأُمهأ
 . َونَ َقَلُه اللَّيأُث َومَجَاَعة  

ءِ : أستاذ( 63ص) -63 َتاُذ َكِلَمة  َأعأَجِميَّة  َوَمعأَناَها الأَماِهُر بِالشَّيأ ُسأ َا ِقيَل َأعأَجِميَّة  أِلَنَّ الس نيَ ، األأ اَل الأُمعأَجَمَة اَل  َوِإّنَّ َوالذَّ
 . َومَهأَزتُُه َمضأُموَمة  ، ِلَمة  َعَربِيَّة  جَيأَتِمَعاِن ِف كَ 

ٍُ : (أ س ا 62)ص -62 َوُة َوتََأسَّيأت ِبِه َوائ أَتَسيأت اق أَتَديأت َوَأِسَي َأًسىاإلأِ َها الأُقدأ َزِة َوَضم  َمأ ِر اهلأ َوُة ِبَكسأ ِمنأ بَاِب َتِعَب  سأ
َ الأَقوأمِ ، َحزَِن فَ ُهَو َأِسيٌّ ِمثأُل َحزِين   َزِة َواًوا ِف لَُغِة الأَيَمِن فَ يُ َقاُل َأصأَلحأت َوآَسيأته بِنَ فأِسي بِالأَمد   َوَأَسوأُت بَ نيأ َمأ َسوَّيأته َوجَيُوُز إبأَداُل اهلأ

 . َواَسيأته
َكافِ : أ ش ف ى( 62)ص -61 َفى آَلُة اإلأِسأ َرىَوِهَي ِعنأَد ب َ ، اإلأِشأ َي َعنأ َوُحكِ ، 6َوِعنأَد بَ عأِضِهمأ ، عأِضِهمأ ِفعأَلى ِمثأُل ِذكأ

َِليِل  َفى، إف أَعل  اخلأ شأ َبع  ِف لَُغة   5َولَيأَس ِف َكاَلِمِهمأ إف أَعل  إالَّ اإلأِ ِل ، 4َعَدُن إب أنَيَ : َوإب أنَيُ ِف قَ وأهلِِمأ ، َوِإصأ َوَِّل أِلَجأ َويُ نَ وَُّن َعَلى الثَّاين ُدوَن األأ
ََشاِف  ُع األأ مأ  . أَِلِف التَّأأنِيِث َواجلَأ

َزأَهرِيُّ َفَمنأ مَهََزهُ : (أ ف خ 61)ص -67 َمُز ذََكَر َذِلَك األأ َوُب َواَل يُ هأ َسُن َوَأصأ َمُز َوُهَو َأحأ ِديِر : قَالَ  الأَيأأُفوُخ يُ هأ ُهَو ِف تَ قأ
ته إَذا َضَربأت يَأأُفوَخهُ  ُعوُل َوِمنأُه يُ َقاُل أََفخأ ِديرِ ، يَ فأ َز َقاَل ِف تَ قأ َمأ تهفَاُعول  َوي ُ  َوَمنأ تَ َرَك اهلأ َوالأَياُفوُخ َوَسُط الرَّأأِس َواَل يُ َقاُل ، َقاُل يَ َفخأ

َتدَّ بَ عأَد الأواَِلَدةِ  ُلَب َوَيشأ  . يَاُفوخ  َحّتَّ َيصأ
َبُة إلَيأهِ : أ ف ق( 61)ص -68 ُع آفَاق  َوالن سأ مأ َرأِض َوِمنأ السََّماِء َواجلَأ ِ النَّاِحَيُة ِمنأ األأ ُُفُق ِبَضمَّتَ نيأ َا أُفُِقيٌّ رَ  األأ دًّا إىَل الأَواِحِد َوُرمبَّ

ِ خَتأِفيًفا َعَلى َغريأِ ِقَياس  َحَكامُهَا ابأُن الس ك يتِ  فَاِق َواَل يُ نأَسُب إىَل  ِقيَل أََفِقيٌّ ِبَفتأَحتَ نيأ رُُه َوَلفأظُُه َرُجل  أُفُِقيٌّ َوأََفِقيٌّ َمنأُسوب  إىَل اآلأ َوَغي أ
ِظِها َفاَل يُ قَ  فَاِق َعَلى َلفأ َامتَةِ اآلأ  . إنأ َشاَء اللَُّه تَ َعاىَل  3اُل آفَاِقيٌّ ِلَما َسَيأأيت ِف اخلأ

رُهُ : أ ل ف( 67)ص -61 َن أَبارِي  َوَغي أ م  ِلَعقأد  ِمنأ الأَعَدِد َومَجأُعُه أُُلوف  َوآاَلف  قَاَل ابأُن األأ َلأُف اسأ َلأُف ُمذَكَّر  اَل جَيُوُز : َواألأ َواألأ
َلأُف َومَخأَسُة آاَلف   تَأأنِيثُُه فَ يُ َقالُ  لِيُل : َوقَاَل الأَفرَّاُء َوالزَّجَّاجُ ، ُهَو األأ َلأِف َوالدَّ قَ وأهُلُمأ َهِذِه أَلأُف ِدرأَهم  التَّأأنِيُث ِلَمعأىَن الدَّرَاِهِم اَل ِلَمعأىَن األأ

َلأِف قَ وأله تَ َعاىَل َعَلى َتذأ  َسِة آاَلف  {: ِكرِي األأ َاُء إّنََّ  2} خِبَمأ َر ِمنأ الأَعَددِ َواهلأ  . ا تَ لأَحُق الأُمذَكَّ

                                  
، وُحكي عن اخلليل افعل، وهي عند بعضهم ِفعلى مثل ِذكرى، )اإلشفى آلُة اإلسكاف: كتبخانه جامعه عثمانيه(  63ِف نسخة خمطوطة )ص -6 

 . (. . . قال ليس الكالم افعل إالّ اإلشفى وإصبع ِف لغة
 . (11/ 686كتاب ليس البن خالويه )ص  -5 
فقد جاء كتاب ِف احلازمي األماكن أو ما ؛ ولعّله الّصواب. وِف ط/الّتقّدم العلمّية بالفتح، كذا ُضبط ِف أكثر طبعات املصباح بكسر اهلمزة  -4 

ُتوح: (2رقم  41ظه وافّتق مسّماه من األمكنة )صاتّفق لف َزة وبَ عأَدَها باء  َساِكَنة حَتأتَ َها نُقطة  مُثَّ ياء حَتأتَ َها نُ قأطََتان َمفأ َمأ ة  )أّما األّول ]أَب أنَيَ[ ِبَفتأِح اهلأ
وبه . يُ نأَسُب إليها مَجَاَعة من األئّمة ورّواة احلديث(، شهورة)َعَدن أَب أنَي من مدن الأَيَمن امل: (213رقم  111وقال ِف )ص، وآخرُه نُ وأن فهو عدن أبأني(

 . أَب أنَيُ( للوزير املغريب 71اإليناس بعلم األنساب )ص: ُضبط ِف
َبُة/ط: َفصأل   -اخلامتة  361- 368)ص -3   . دار احلديث(: الن سأ
 . 652آل عمران/ -2 

 



  

 

مُ ،  ...:( أ ل ه 68)ص -51 َِلُف َوالالَّ ء  َبلأ ُهَو َعَلم  َلزَِمتأُه األأ َتقٍّ ِمنأ َشيأ ُر ُمشأ َتقٌّ : َوقَاَل ِسيبَ َويأهِ ، َوأَمَّا اللَُّه َفِقيَل َغي أ ُمشأ
مُ  َِلُف َوالالَّ ُلُه إاَله  َفَدَخَلتأ َعَليأِه األأ ُم األأُ  َوَأصأ ِكَنتأ الالَّ ِم َوَسَقَطتأ فَ َبِقَي أَِلاَله فَُأسأ َزِة إىَل الالَّ َمأ َلُه مُثَّ نُِقَلتأ َحرََكُة اهلأ وىَل فَ َبِقَي اإلأِ

َلهُ  ِر َما قَ ب أ َِلَف َواَل بُدَّ ِمنأ إث أَباهِتَا َوبَ عأُض الأَعامَِّة : قَاَل أَبُو َحامتِ  ، َوأُدأِغَمتأ َوُفخ َم تَ عأِظيًما َوَلِكنَُّه يُ َرقَُّق َمَع َكسأ ِذُف األأ يَ ُقوُل اَل َواَللَِّه فَ َيحأ
ُم اللَِّه تَ َعاىَل جيَِلُّ َأنأ يُ نأَطَق ِبِه إالَّ َعَلى َأمجأَِل ، ِمنأ إث أَباهِتَا ِف اللَّفأظِ  َوَهَذا َكَما َكَتُبوا الرَّمحأََن ِبَغريأِ أَِلف  َواَل بُدَّ ، ِف اللَّفأظِ  . الأُوُجوهِ َواسأ

رًا َوَقدأ َوَضَع بَ عأُض النَّاِس بَ يأًتا َحَذَف ِفيهِ : قَالَ  َِلَف َفاَل ُجزَِي َخي أ فَ ، َوُهَو َخطَأ  ، األأ ذأ  . َواَل يَ عأِرُف أَِئمَُّة الل َساِن َهَذا احلَأ
َلأَيُة أَلأَيُة الشَّاةِ : أ ل ى( 68)ص -56 َزةُ اَل : قَاَل ابأُن الس ك يِت َومَجَاَعة  ، َواألأ َمأ َسُر اهلأ ُع أَلََيات  ِمثأُل ، َواَل يُ َقاُل لِيَّة  ،  ُتكأ مأ َواجلَأ

َدة  َوَسَجَدات   َاِء َعَلى َغريأِ ِقَياس  ، َسجأ ِف اهلأ  . َوبِِإث أَباهِتَا ِف لَُغة  َعَلى الأِقَياسِ ، َوالتَّثأِنَيُة أَلأَياِن حِبَذأ
ُر مبَعأىَن احلأَ : أ م ر( 61-68)ص -55 َمأ ُر ِفرأَعوأَن ِبَرِشيد  {: مَجأُعُه أُُمور  َوَعَليأهِ اِل األأ ُر مبَعأىَن الطََّلِب مَجأُعُه . 6} َوَما أَمأ َمأ َواألأ

نَ ُهَما ِر َأَواِمُر َهَكَذا يَ َتَكلَُّم ِبِه النَّاسُ ، َأَواِمُر فَ رأقًا بَ ي أ َمأ َِئمَِّة َمنأ ُيَصح ُحُه َويَ ُقوُل ِف ، َومَجأُع األأ َر َمأأُمور  ِبِه مُثَّ ُحو َل َوِمنأ األأ َمأ تَأأِويِلِه إنَّ األأ
ُلُه َمعأُروف  َوِعيَشة  رَاِضَية   ُعوُل إىَل فَاِعل  َكَما ِقيَل أَمأر  َعاِرف  َوَأصأ َع فَاِعل  َعَلى فَ َواِعَل فََأَواِمُر ، الأَمفأ ُل َمرأِضيَّة  إىَل َغريأِ َذِلَك مُثَّ مجُِ َصأ َواألأ

َزُة َعَلى َغريأِ ِقَياس  َوقُ لأت مُ ، ور  مَجأُع َمأأمُ  َمأ ُه َحرأُف َعطأف  ُحِذَفتأ اهلأ ، رأُه ِبَكَذا َوَنِظريُُه ُكلأ َوُخذأ َوِإَذا أََمرأَت ِمنأ َهَذا الأِفعأِل وملَأ يَ تَ َقدَّمأ
َزِة َعَلى الأِقَياِس فَ يُ قَ  َمأ ُهوُر َردُّ اهلأ َمُه َحرأُف َعطأف  فَالأَمشأ ِفيُف ُمطأَلًقا َوأأُمرأ ِبَكَذا َواَل يُ عأَرُف ِف ُكلأ َوُخذأ : الُ َوِإنأ تَ َقدَّ َوِف أََمرأته ، إالَّ التَّخأ

َها َزِة َوالثَّانَِيُة َمدُّ َمأ ُر اهلأ ِتعأَماِل َقصأ ُهوُر ِف ااِلسأ  . َومُهَا لَُغَتاِن َجي َدتَانِ : قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  . لَُغَتاِن الأَمشأ
َعُد ُحُصولُُه قَاَل ُزَهي أر  ، َملأُته أََماًل ِمنأ بَاِب طََلَب تَ َرق َّبأُتهُ أَ : أ م ل( 61)ص -54 َتب أ ََمُل ِفيَما ُيسأ تَ عأَمُل األأ ثَ ُر َما ُيسأ  : 5َوَأكأ

نُ َو َمَودَّتُ َها *  * أَرأُجو َوآُمُل َأنأ َتدأ
َهاَوَمنأ َعَزَم َعَلى السََّفِر إىَل بَ َلد  بَِعيد  يَ ُقوُل أََملأُت الأُوصُ  فَِإنَّ الطََّمَع اَل َيُكوُن إالَّ ِفيَما ، وَل َواَل يَ ُقوُل َطِمعأت إالَّ إَذا قَ ُرَب ِمن أ

ََمِل َوالطََّمعِ ، قَ ُرَب ُحُصولُهُ  َ األأ تَ عأَمُل مبَعأىَن اخلأَ ، َوالرََّجاُء بَ نيأ َوأُف فَِإنَّ الرَّاِجَي َقدأ خَيَاُف َأنأ اَل حَيأُصَل َمأأُمولُُه َوهِلََذا ُيسأ وأِف فَِإَذا َقِوَي اخلأ
تُ عأِمَل مبَعأىَن الطََّمِع فَأَنَا آِمل  َوُهوَ  ََمِل َوَعَليأِه بَ يأُت ُزَهريأ  َوِإالَّ اُسأ ِتعأَماَل األأ تُ عأِمَل اسأ ُعول  َوأَمَّلأُته تَأأِمياًل ُمَباَلَغًة  اُسأ َمأأُمول  َعَلى فَاِعل  َوَمفأ

ثَ رُ  ِثريًا َوُهَو َأكأ ِتعأَماِل الأُمَخفَّفِ  َوَتكأ ريأِ أََمل  . ِمنأ اسأ َوأِف إجَياس  ، َويُ َقاُل ِلَما ِف الأَقلأِب ممَّا يَ َناُل ِمنأ اخلَأ َوِلَما اَل َيُكوُن ِلَصاِحِبِه ، َوِمنأ اخلأ
َواس  ، َواَل َعَليأِه َخَطر   َر ِفيِه َوسأ  . َوِمنأ الشَّر  َوَما اَل َخي أ

َل أُمَّات  ، مُّ الأَواِلَدةُ َواألأُ : أ م م( 51-61)ص -53 َصأ َاِء َوَأنَّ األأ ُلَها أُمََّهة  َوهِلََذا َُتأَمُع َعَلى أُمََّهات  َوُأِجيَب ِبزِيَاَدِة اهلأ ، َوِقيَل َأصأ
ذأفِ : قَاَل ابأُن ِجين   َهُل ِمنأ َدعأَوى احلَأ ُه َما َأوأَرَدُه ِف ، 4َغريأِ النَّاِس أُمَّات  لِلأَفرأقِ َوِف ، وََكثُ َر ِف النَّاِس أُمََّهات  ، َدعأَوى الز يَاَدِة َأسأ َوالأَوجأ

رَِها َزِة وََكسأ َمأ َرى َواَل ، الأَبارِِع َأنَّ ِفيَها أَرأَبَع لَُغات  أُمٌّ ِبَضم  اهلأ ُخأ َدامُهَا َأصأاًل ِلْلأ ُمَّاُت لَُغَتاِن لَيأَستأ إحأ ُمََّهاُت َواألأ  َحاَجَة َوأُمَّة  َوأُمََّهة  فَاألأ
 . إىَل َدعأَوى َحذأف  َواَل زِيَاَدة  

َجازِ : أ م ن( 56-51)ص -52 ِر ِف لَُغِة احلِأ َباع  ِبَدلِيِل أَنَُّه اَل يُوَجُد ِف ، َوبِالأَمد  ِف لَُغِة َبيِن َعاِمر  ، َوأَِمنَي بِالأَقصأ َوالأَمدُّ إشأ
َتِجبأ ا: َوَمعأَناهُ ، الأَعَربِيَِّة َكِلَمة  َعَلى فَاِعيل   َاِء اللَِّه ، َمعأَناُه َكَذِلَك َيُكونُ : َوقَاَل أَبُو َحامتِ  ، للَُّهمَّ اسأ م  ِمنأ َأمسأ َسِن الأَبصأرِي  أَنَُّه اسأ َوَعنأ احلَأ

                                  
 . 17هود/ -6 
 . (51صنعة احلسن بن احلسني العسكري )ص، ا منِك تَ نأويُل *   لكعب بن زهري كما ِف ديوانه* وما ِإخاُل لدين  : عجزه، صدر بيت -5 
 . (7رقم 68 - 61إيقاظ الَوسنان )ص -4 

 



  

 

ِديَد َخطَأ  ، تَ َعاىَل  ُُصوِل الأُمعأَتَمَدِة َأنَّ التَّشأ ِل ، 6َوالأَموأُجوُد ِف َمَشاِهرِي األأ ِديُد لَُغة  : الأِعلأمِ َوقَاَل بَ عأُض َأهأ َوُهَو َوهم  َقِدمي  َوَذِلَك َأنَّ ، التَّشأ
ِع َوُهَو َمرأُدود  ِبَقوأِل ابأ ، َوآِمنَي ِمثَاُل َعاِصنَي لَُغة  : أَبَا الأَعبَّاِس َأمحأََد بأَن حَيأىَي قَالَ  مأ ِع أِلَنَُّه قَابَ َلُه بِاجلَأ مأ ِن ِجين  فَ تَ َوهََّم َأنَّ الأُمرَاَد ِصيَغُة اجلَأ

ِِه َأنَّ الأُمرَاَد مُ  رُ َوَغريأ ِظ اَل َغي أ عِ : قَاَل ابأُن ِجين  ، َواَزنَُة اللَّفأ مأ ِثيِل ِف الأَفِصيحِ . َولَيأَس الأُمرَاُد َحِقيَقَة اجلَأ ِديُد : َويُ َؤي ُدُه قَ وأُل َصاِحِب التَّمأ َوالتَّشأ
َتِقيم  َعَلى، َخطَأ   ُر ُمسأ ِديَر )َواَل الضَّال نَي( قَاِصِديَن إلَيأك مُثَّ الأَمعأىَن َغي أ ِديِد أِلَنَّ الت َّقأ هُ . التَّشأ َلُه فَاف أَهمأ  . َوَهَذا اَل يَ رأتَِبُط مبَا قَ ب أ

ُن أَثى: أنس( 56)ص -51 ُم ِجنأس  يَ َقُع َعَلى الذََّكِر َواألأ نأَساُن ِمنأ النَّاِس اسأ عِ  5َواإلأِ مأ  . َوالأَواِحِد َواجلَأ
ُت ِفيِه َواب أَتَدأأتُ  :أ ن ف( 56)ص -57 َء َأَخذأ ُت الشَّيأ َتأأنَ فأ ُتهُ ه َوأأت َ َواسأ  . 3َكَذِلكَ   4نَ فأ
َاِلصُ : أ ن ك( 56)ص -58 ُنُك ِوزَاُن أَف أُلس  ُهَو الرََّصاُص اخلأ َودُ : َويُ َقالُ ، اآلأ َسأ ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ ، الرََّصاُص األأ ُنُك : َوِمن أ اآلأ

ِ َولَيأَس ِف الأَعرَ : قَالَ . فَاُعل   ُجرُ ، يب  فَاُعل  ِبَضم  الأَعنيأ ُنُك َواآلأ  . َوآُمُل وََكابُُل فََأعأَجِميَّات  ، ِفيَمنأ َخفَّفَ  َوأَمَّا اآلأ
َهابُ : ب(  أ ه 54 - 55)ص -51 َبغَ : اإلأِ ِلأُد قَ بأَل َأنأ يُدأ ِلأُد َوَهَذا اإلأِطأاَلُق حَمأُمول  َعلَ ، اجلأ َهاُب اجلأ ى َما َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل اإلأِ

َلُه َعَليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ  ثَ ُر َفِإنَّ قَ وأ َكأ َا إَهاب  ُدِبَغ {: قَ يََّدُه األأ ِ َعَلى الأِقَياِس ِمثأُل ِكَتاب  وَُكُتب   2} أميُّ ُع أُُهب  ِبَضمَّتَ نيأ مأ َيُدلُّ َعَليأِه َواجلَأ
ِ َعَلى َغريأِ ِقَياس   ِ إالَّ إَهاب  َوَأَهب  َوِعَماد  َوَعَمد  َوُرمبََّ : قَاَل بَ عأُضُهمأ ، َوِبَفتأَحتَ نيأ ا َولَيأَس ِف َكاَلِم الأَعَرِب ِفَعال  جُيأَمُع َعَلى فَ َعل  ِبَفتأَحتَ نيأ

نأَسانِ  َهاُب جِلِلأِد اإلأِ ُتِعرَي اإلأِ  . اُسأ
 . عىن استحقّ استأهل مب: 1ويقال: أ ه  ل( 54)ص -41
َوزُّ : ز(و  أ 54ص) -46 ِم الأَواِحَدُة إَوزَّة  َوِف لَُغة  يُ َقاُل َوزٌّ َمعأُروف  َعلَ : اإلأِ ِديِد الالَّ ِ َوَتشأ ِر الأَفاِء َوفَ تأِح الأَعنيأ ى ِفَعلٍّ ِبَكسأ

ِع إَوزُّوَن َوُهَو َشا مأ ِ َوُحِكَي ِف اجلَأ  . ذٌّ الأَواِحَدُة َوزَّة  ِمثأُل مَتأر  َومَتأَرة  َوهِلََذا يُذأَكُر ِف الأَبابَ نيأ
َفةُ : ف(و  أ 54)ص -45 ُع آَفات  : اآلأ مأ ِسُد َما ُيِصيُبُه َوِهَي الأَعاَهُة َواجلَأ ُعوِل َأَصابَ تأُه ، َعَرض  يُ فأ ُء بِالأِبَناِء لِلأَمفأ َوِإيَف الشَّيأ

َفةُ  تُ عأِمَل َعَلى الن َّقأ ، اآلأ ُعول  َلِكنَُّه اُسأ ُل َمأأُووف  َعَلى َمفأ َصأ ء  َمُئوف  ِوزَاُن َرُسول  َواألأ ُعول  َوَشيأ ِص َحّتَّ قَاُلوا اَل يُوَجُد ِمنأ َذَواِت الأَواِو َمفأ
ُووف   ُهوُر َعنأ الأَعَربِ ، َعَلى الن َّقأِص َوالتََّماِم َمًعا إالَّ َحرأفَاِن ثَ وأب  َمُصون  َوَمصأُوون  َوِمسأك  َمُدوف  َوَمدأ َِئمَِّة ، َوَهَذا ُهَو الأَمشأ َوِمنأ األأ

َبلأ ِمنأهُ َمنأ َطَرَد َذِلَك ِف  يِع الأَباِب وملَأ يُ قأ  . مجَِ
ُلُه ِعنأ : ل(و  أ 54)ص -44 َت أَباِع َوَأصأ ِل بَ يأِتِه َوَعَلى األأ ِص َوُهمأ َذُوو قَ رَابَِتِه َوَقدأ أُطأِلَق َعَلى َأهأ ُل الشَّخأ ُل َأهأ َد بَ عأض  َأوَّل )َواآلأ

َلَها فَ ُقِلَبتأ أَ  َذَهَب الأِكَساِئيُّ إىَل َمنأِع إَضاَفِة آِل إىَل : ِسيُّ ِف ِكَتاِب ااِلقأِتَضابِ الأَبطَلأُيو  قال، ِلًفا ِمثأُل قَالَ حَتَرََّكتأ الأَواُو َوان أَفَتَح َما قَ ب أ

                                  
 . (62رقم  58 - 57إيقاظ الَوسنان )ص -6 
 . (اإِلنأَساُن اَل اإِلنأَسانَةُ : مبحث 36إيقاظ الَوسنان )رقم : الكتاب الثاين من. فال تقل إنسانة -5 
 . )وائتنفته(: (61واملكتبة العصريّة )ص، (62والّتقدُّم العلمّية )ص، (61ُرِسم ِف ط/البهّية )ص -4 
 . (67رقم  41 - 51إيقاظ الَوسنان )ص: بيانه ِف، والغلط الذائع، فذلك من اخلطأ الّشائع؛ املواصلة واالستمرار: وال جيوز استعماله مبعىن -3 
 . (58رقم 42غاية املرام ِف ختريج أحاديث احلالل واحلرام )ص، (5766رقم  251/ 6صحيح اجلامع ) ،صحيح: قال األلباين -2 

والّنظم ، أهب( 31/ 5وتاج العروس )، أهب( 567/ 6ولسان العرب )، أهب( 84/ 6والّنهاية )، (11/ 6الزّاهر ِف غريب ألفاظ الّشافعي )
 . (67/ 6املستعذب )

 . استأهل مبعىن استحّق(: )وال يقال: أهل/كتبخانه جامعه عثمانّيه( 56املنري )ص  ِف نسخة خمطوطة للمصباح -1 

 



  

 

ُلُه َوُهَو أَوَُّل َمنأ قَاَل َذِلَك َوتَِبَعُه النَّحَّاُس َوالزُّبَ يأِديُّ َولَيأ  َمِر َفاَل يُ َقاُل آلُُه َبلأ َأهأ ، يُ َؤي ُدهُ  ح  إذأ اَل ِقَياَس يَ عأُضُدُه َواَل مَسَاعَ َس ِبَصِحيالأُمضأ
ِغرِي فَ يُ َقاُل أَُهيأل  : قَاَل بَ عأُضُهمأ  َاِء ِف التَّصأ َتَدلَّ َعَليأِه ِبَعوأِد اهلأ بأَداُل َواسأ ل  َلِكنأ َدَخَلُه اإلأِ ِل َأهأ  . َأصأُل اآلأ
َتَتُح الأَعَدِد وَ : ل(و  أ 53 - 54)ص -43 َوَُّل ُمفأ ُهَو الَِّذي َلُه ثَان  َوَيُكوُن مبَعأىَن الأَواِحِد َوِمنأُه ِف ِصَفاِت اللَِّه تَ َعاىَل ُهَو َواألأ

ِتعأَماُل الأُمَصن ِفنَي ِف قَ وأهلِِمأ َوَلُه ُشُروط   َوَُّل َأيأ ُهَو الأَواِحُد الَِّذي اَل ثَاينَ َلُه َوَعَليأِه اسأ َوَُّل َكَذا اَل يُ رَاُد بِ : األأ ِه السَّاِبُق الَِّذي يَ تَ َرتَُّب األأ
ء  بَ عأ  ُم بِ ، َدُه َبلأ الأُمرَاُد الأَواِحدُ َعَليأِه َشيأ كأ ََمُة ُحرٌّ حَمأُمول  َعَلى الأَواِحِد أَيأًضا َحّتَّ يَ تَ َعلََّق احلُأ الأَوَلِد الَِّذي َوقَ وأُل الأَقاِئِل َأوَُّل َوَلد  تَِلُدُه األأ

ُوىَل مبَعأىَن الأَواِحَدةِ  تَِلُدُه َسَواء  َوَلَدتأ  َوََّل مبَعأىَن الأَواِحِد فَالأُمَؤن ََّثُة ِهَي األأ َرُه أَمأ اَل إَذا تَ َقرََّر َأنَّ األأ َتَة : أَيأًضا َوِمنأُه قَ وأله تَ َعاىَل  َغي أ } إالَّ الأَموأ
ُوىَل { ن أ ، 6األأ َتِة الَّيِت َذاُقوَها ِف الدُّ َرىَيا َولَ َأيأ ِسَوى الأَموأ خر ، يأَس بَ عأَدَها ُأخأ َرى  أَنَُّه َيُكوُن مبَعأىَن الأَواِحِد َوَأنَّ  5ةَوَقدأ تَ َقدََّم ِف اآلأ ُخأ األأ

لُُه َعَليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم ِف ُوُلوِغ الأَكلأبِ  ًعايُ غأَسُل سَ  }: مبَعأىَن الأَواِحَدِة فَ َقوأ رَاُهنَّ : ايَة  َوِف رِوَ ، أُواَلُهن: ِف رَِوايَة  ، ب أ : َوِف رَِوايَة  ، ُأخأ
َداُهنَّ  ِقيَقِة َوخَتأ  4{إحأ تَ غأِن هِبَا الأُكلُّ أَلأَفاظ  ُمتَ رَاِدَفة  َعَلى َمعأىًن َواِحد  َواَل َحاَجَة إىَل التَّأأِويِل َوتَ َنبَّهأ هِلَِذِه الدَّ رجِِيَها َعَلى َكاَلِم الأَعَرِب َواسأ

بَ ُلَها الذَّوأقُ ِوياَلِت فَِإن ََّها إَذا ُعِرَضتأ َعَلى َكاَلِم الأعَ َعمَّا ِقيَل ِمنأ التَّأأ   . َرِب اَل يَ قأ
ََواِئُل أَيأًضا أِلَنَُّه ِصَفُة اللََّيايل : ل(و  أ 53)ص -42 َُوُل َواألأ ُر األأ َُوِل َوالأَعشأ ُولََياِت َواألأ ُوىَل َعَلى األأ نَّث   َوِهَي مَجأُع ُمؤَ َوَُتأَمُع األأ

ر  {: قَ وأله تَ َعاىَل  َوِمنأهُ  ِر َولََيال  َعشأ ِديِد الأَواِو َخطَأ   3} َوالأَفجأ َزِة َوَتشأ َمأ َوَُّل ِبَفتأِح اهلأ ُر األأ  . َوقَ وأُل الأَعامَِّة الأَعشأ
رِفأُه ِلَوزأِن الأِفعأِل َوالص َفةِ : ل(و  أ 53)ص -41 ملَأ ََتأَعلأُه ِصَفًة َصَرفأت َوَجاَز َعاُم  َوِإنأ ، َوتَ ُقوُل َعام  أَوَُّل إنأ َجَعلأته ِصَفًة ملَأ َتصأ

وأَهرِيُّ َعنأ ابأِن ال َضاَفِة َونَ َقَل اجلَأ َوَِّل بِالت َّعأرِيِف َواإلأِ َعَهااألأ  . َعاَم َأوََّل َعَلى الت َّرأِكيبِ : َواَل يُ َقالُ ، س ك يِت َمن أ
ئأبِ ، الذ ئأبِ ُهَو َوَلُد  2ُمَجرَّدِ َوابأُن آَوى قَاَل ِف الأ : ى(و  أ 52)ص -47 م  َوَقَع َعَليأِه َكَما ِقيَل : َواَل يُ َقاُل لِلذ  آَوى َبلأ َهَذا اسأ

ئأِب َبلأ ِصنأ  ُهوُر َأنَّ ابأَن آَوى لَيأَس ِمنأ ِجنأِس الذ  َاِرِث َولِلضَُّبِع أُمُّ َعاِمر  َوالأَمشأ ََسِد أَبُو احلأ مأ ِلْلأ ِع اب أَنا آَوى ف  ُمَتَمي  ز  َوِف التَّثأِنَيِة َواجلَأ
ُر ُمنأَصِرف  لِلأَعَلِميَِّة َوَوزأِن الأِفعألِ   . َوبَ َناُت آَوى َوُهَو َغي أ

َضاَفُة اَلزَِمة  هَلَا]َأّي[ : أ ى ى( 51)ص -48 ُعوُل إنأ ُأِضيَفتأ إلَيأِه َوَظرأُف َزَمان  إنأ ُأِضيَفتأ إلَيأِه ، َلفأظًا َأوأ َمعأىًن  َواإلأِ َوِهَي َمفأ
َهاِم بَِلفأظ  َواِحد  لِلأُمذَكَِّر َوالأمُ َوَظرأُف َمكَ  ِتفأ ِتعأَماهُلَا ِف الشَّرأِط َوااِلسأ َفأَصُح اسأ م  ان إنأ ُأِضيَفتأ إلَيأِه َواألأ مُ ]َؤنَِّث أِلَن ََّها اسأ اَل  1[َوااِلسأ

َ الأُمذَكَِّر َوالأُمَؤنَِّث حَنأُو َأيُّ  رَأَة  قَا تَ لأَحُقُه َهاُء التَّأأنِيِث الأَفارَِقُة بَ نيأ آيَاِت اللَِّه تُ نأِكُروَن  7} فََأيَّ : َمتأ َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل َرُجل  َجاَء َوَأيُّ امأ
ُرو بأُن ُكلأُثوم  ، 6} بَِأي  أَرأض  مَتُوُت {: َوقَاَل تَ َعاىَل ، 8{ َرو بأَن ِهنأد   *    : 5َوقَاَل َعمأ   *   4بَِأي  َمِشيَئة  َعمأ

                                  
 . 21الّدخان/ -6 
، (51ونسخة مكتبة املصطفى )ص، (36واألمرييّة )ص، الّشناوي( 41ودار املعارف )ص، (64ومكتبة لبنان )ص، (56ِف ط/البهّية )ص -5 

 . )اآلخر( بدل )اآلخرة(: (51ة )صواملكتبة العصريّ ، (67/ 6والّتقّدم العلمّية )
 . (11رقم  651 - 651/ 6ِف صحيح سنن أيب داود ) خترجيه -4 
 . 5 – 6الفجر/ -3 
َُناِئي   -2  ِ اهلأ َسنيأ َسِن بأِن احلُأ َسِن َعِلي  بأِن احلَأ  . أِلَيب احلَأ
والّتقّدم العلمّية ، (44ومكتبة املصطفى )ص، (63ومكتبة لبنان )ص، (53والبهّية )ص، (43سقط مستدرك من ط/دار املعارف )ص -1 
 . (54واملكتبة العصريّة )ص، (37واألمرييّة )ص، (61)ص
 . آيَاِت اللَِّه تُ نأِكُروَن( والّصواب بالفتح )َفَأيَّ ، آيَاِت اللَِّه تُ نأِكُروَن( بالضّم ِف طبعتنا )دار احلديث(! كذا )َفَأيُّ   -7 
 . 86غافر/ -8    

 



  

 

َرأَة  ُق ِف التَّذأِكرِي َوالتَّأأنِيِث حَنأُو أَ َوَقدأ ُتطَابِ                    : 2َوقَاَل الشَّاِعرُ ، 3} بِأَيَِّة أَرأض  مَتُوُت {: َوِف الشَّاذ  . يُّ َرُجل  َوأَيَُّة امأ
 *   1أَيَُّة َجارَاِتك تِلأَك الأُموِصَيةُ *   

تِ  َسُن اسأ َحأ َفأَصُح َوََتُوُز الأُمطَابَ َقُة حَنأ َوِإَذا َكاَنتأ َموأُصوَلًة فَاألأ  ُو َمَررأت بِأَي ِهمأ َقامَ عأَماهُلَا بَِلفأظ  َواِحد  َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل ُهَو األأ
 . َوبِأَيَِّتِهنَّ قَاَمتأ 

 كتاب الباء
ََسدَ : الأَبب أرُ : ب ب ر( 57)ص -41 ُع ، َحيَ َوان  يُ َعاِدي األأ مأ َزأَهرِيُّ ، وس  بُ ُبور  ِمثأُل فَ لأس  َوفُ لُ َواجلَأ َسُبُه َدِخياًل : قَاَل األأ َوَأحأ

 . َولَيأَس ِمنأ َكاَلِم الأَعَربِ 
َاِلِص الشَِّديِد احلأُ : ب ح ر( 58)ص -31 ِم اخلأ َرِة بَاِحر  َوحَبأرَاينٌّ َويُ َقاُل لِلدَّ َراينُّ َمنأُسوب  إىَل حَبأِر الرَِّحِم َوُهَو ، مأ ُم الأَبحأ َوِقيَل الدَّ

ُقَها وَ  رِ ُعمأ َبِة إىَل الأَبحأ  . ُهَو ممَّا ُغي  َر ِف النََّسِب أِلَنَُّه َلوأ ِقيَل حَبأرِيٌّ اَللأَتَبَس بِالن سأ
ِبلِ : الأُبخأتُ : ب خ ت( 58)ص -36    : 7قَاَل الشَّاِعرُ ، نَ وأع  ِمنأ اإلأِ

ََلنأِج   * ِت ِف ِقَصاِع اخلأ  *   َلََبُ الأُبخأ
ِذيبِ ، ُروم  َوُروِميٍّ مُثَّ جُيأَمُع َعَلى الأَبَخايت  َوخُيَفَُّف َويُ ثَ قَّلُ : الأَواِحُد خُبأيِتٌّ ِمثألُ  ظُّ ، ب  َوُهَو َأعأَجِميٌّ ُمعأرَّ : َوِف الت َّهأ ُت احلَأ  َوالأَبخأ

ِت َعَربِيًَّة الَّ ، َوزأنًا َوَمعأىًن َوُهَو َعَجِميٌّ  ُل الأَبَخايت  َوِمنأ ُهَنا تَ َوقََّف بَ عأُضُهمأ ِف َكوأِن الأَبخأ  . يِت ِهَي َأصأ
ُرونًا بِالن َّفأيِ  بُدَّ ال : ب د د( 58)ص -35 ِتعأَمالُُه إالَّ َمقأ  . ِمنأ َكَذا َأيأ اَل حمَِيَد َعنأُه َواَل يُ عأَرُف اسأ
َوقَاَل . َقُع الأَبَدنَُة َعَلى الشَّاةِ َواَل ت َ : قَالَ ، زأَهرِيُّ َأوأ بَِعري  ذََكر  َوالأَبَدنَُة قَاُلوا ِهَي نَاَقة  َأوأ بَ َقَرة  َوزَاَد األأَ : ب د ن( 51)ص -34
َِئمَّةِ  ِبُل َخاصًَّة َوَيدُ : بَ عأُض األأ لُُه تَ َعاىَل الأَبَدنَُة ِهَي اإلأِ َقتأ  8} فَِإَذا َوَجَبتأ َجُنوبُ َها {: لُّ َعَليأِه قَ وأ َا ُأحلِأ مُس َيتأ ِبَذِلَك ِلِعَظِم َبَدهِنَا َوِإّنَّ

                                                                                                                       
 . 43لقمان/ -6 
 . (21رقم  78ديوانه )ص -5 
 *   َنكوُن ِلَقيِلُكمأ فيها َقِطيَنا   *  : عجزه، صدر بيت -4 
 . وأيبّ ، وابن أيب عبلة، ( ملوسى األسواري43لقمان/ 13/ 2معجم القراءات القرآنّية ) -3 
 . الّتأسيس( 466والقواِف للتّنوخي )ص، (615/ 6من غري نسبة ِف العمدة ِف حماسن الّشعر وآدابه ) -2 
ِقًيا حَببأِلَيهأ   *                 : وبعده ِف العمدة، صدر بيت -1   *   قائلًة ال َتسأ

 لو كنُت َحبأاًل لسقيتها بيهأ   ***   أو قاصراً َوَصلأَتُه بثَ وأبَيهأ 
وِصَيه   ***   قائَِلةً           : ورواية التّنوخي ِف القواِف

ُ
ِقنَيأ حِبَبأِلَيهأ  أُمَّه َجارَاِتك تِلك امل  ال َيسأ

بَِيهأ   َلوأ ُكنأُت َحبأاًل َلَوَصلأتُ َها بَِيهأ   ***   َأوأ َقاِصراً َوَصلأُتُه بِثَ وأ
 : لكنه فيه برواية، (8رقم  686ديوانه )ص، عجز بيت لُعبيد الّله بن قيس الّرقّيات -7 

تِ  ِقي   ***   َلََبَ الُبخأ  ِف ِعساِس اخلََلنأجِ  يَ لأِبُس اجليَش باجلُيوِش وَيسأ
 . 41احلّج/ -8 

 



  

 

لُُه عَ الأبَ َقَرُة  ِبِل بِالسُّنَِّة َوُهَو قَ وأ َعة  {: َليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ بِاإلأِ َعة  َوالأبَ َقَرُة َعنأ َسب أ نَ ُهَما بِالأَعطأِف  6} َُتأزُِئ الأَبَدنَُة َعنأ َسب أ ِديُث بَ ي أ فَ َفرََّق احلَأ
ِع ُتطأَلُق َعَلى الأبَ َقَرةِ  ُر الأَمعأطُوِف َعَليأهِ َلَما َساَغ َعطأُفَها أِلَنَّ الأَمعأطُو  إذأ َلوأ َكاَنتأ الأَبَدنَُة ِف الأَوضأ دِ ، َف َغي أ يِث َما َيُدلُّ َعَليأِه قَاَل َوِف احلَأ

َعة  ِمنَّا ِف َبَدنَة  ف َ  َرِة َسب أ ج  َوالأُعمأ َنا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم ِف احلَأ تَ رَكأ َّتُِك ِف  َقاَل َرُجل  اشأ َّتُِك ِف الأبَ َقَرِة َما َنشأ جِلَاِبر  أََنشأ
ُزوِر فَ َقالَ  نِ  اجلَأ ُل الل َساِن َوَلُفِهَمتأ ، َما ِهَي إالَّ ِمنأ الأُبدأ ِن َلَما َجِهَلَها َأهأ ِم إذأ َلوأ َكاَنتأ الأبَ َقَرُة ِمنأ ِجنأِس الأُبدأ كأ ِعنأَد َوالأَمعأىَن ِف احلُأ

 . يأًضااإلأِطأاَلِق أَ 
دَ : ب د ا( 41)ص -33 ٍُ ته َوأَبأَدأأت لَُغة  َوالأِب ِز الأُكل  َواب أَتَدأأت ِبِه َقدَّمأ ًءا هِبَمأ ِء أَبأَدأُ َبدأ َء َوبِالشَّيأ ِر َوَبَدأأت الشَّيأ اَءُة بِالأَكسأ

م  ِمنأُه أَيأًضا َوالأِبَدايَُة بِالأَياِء َمَكانَ  َوَِّل لَُغة  اسأ ِز َعام يٌّ َنصَّ َعَليأِه ابأُن بَ ر يٍّ َومَجَاَعة   َوالأَمد  َوَضمُّ األأ َمأ  . اهلأ
ُم الأَقاِفَلَة لِلأِحرَاَسِة ِقيَل ُمَعرَّبَة  َوِقيَل ُمَولََّدة  َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ : ب ذ ر( 41)ص -32 َماَعُة تَ تَ َقدَّ َرَقُة اجلَأ اِل َوبَ عأُضُهمأ َوالأَبذأ  بِالذَّ

اِل َوبَ عأُضُهمأ هبِِ  يًعابِالدَّ  . َما مجَِ
َ الأَكِبِد َوالأِمَعى : الأربأَسامُ : برسام( 46)ص -31 َداء  َمعأُروف  َوِف بَ عأِض ُكُتِب الط ب  أَنَُّه َوَرم  َحارٌّ يَ عأِرُض لِلأِحَجاِب الَِّذي بَ نيأ

َماغِ  ُعوِل قَاَل ابأُن الس ك يتِ َوبُ رأِسَم ا، الأربأَساُم ُمَعرَّب  : قَاَل ابأُن ُدَريأد  ، مُثَّ يَ تَِّصُل بِالد  يُ َقاُل ِبرأَسام  َوبِلأَسام  َوُهَو ُمبَ رأَسم  : لرَُّجُل بِالأِبَناِء لِلأَمفأ
َزِة َوالرَّاِء َوالس نيِ ، َوُمبَ لأَسم   َمأ ُر اهلأ ب أَريأَسُم ُمَعرَّب  َوِفيِه لَُغات  َكسأ ِم  َوابأُن الس ك يِت مَيأنَ ُعَها َويَ ُقوُل لَيأسَ ، َواإلأِ ِر الالَّ ِف الأَكاَلِم إفأِعيِلل  ِبَكسأ

ل  : َبلأ بِالأَفتأِح ِمثألُ  ٍَ ِليِلج  َوِإطأرِيِف َزِة َوفَ تأُح الرَّاِء َوالس نيِ ، َوالثَّانَِيُة فَ تأُح الثَّاَلثَةِ ، إهأ َمأ ُر اهلأ  . َوالثَّالَِثُة َكسأ
َوةُ : الأربأِطيلُ : رطيل(ب 46)ص -37 ِر الأَباِء الر شأ َبَاِطيلَ : َوِف الأَمَثلِ  ،ِبَكسأ َكأَنَُّه َمأأُخوذ  ِمنأ الأربأِطيِل الَِّذي ،  الأبَ رَاِطيُل تَ نأُصُر األأ
َتتَ رَ ؛ ُهَو الأِمعأَولُ  رَُج ِبِه َما اسأ َتخأ ِد فَ عأِليل  بِالأَفتأحِ ، أِلَنَُّه ُيسأ  . َوفَ تأُح الأَباِء َعام يٌّ لَِفقأ

ََجاِنبِ َوتَ بَ رََّجتأ الأمَ : ب ر ج( 46)ص -38  . 5رأأَُة َأظأَهَرتأ زِيَنتَ َها َوحَمَاِسنَ َها ِلْلأ
ُء يَ ب أرَُح ِمنأ بَاِب َتِعَب بَ رَاًحا زَاَل ِمنأ َمَكانِهِ : بَرِحَ : ب ر ح( 46)ص -31 َلِة الأَماِضَيِة الأَبارَِحةُ ، الشَّيأ َوالأَعَرُب ، َوِمنأُه ِقيَل لِلَّي أ

َلَة َكَذا ِلُقرأهِبَا ِمنأ َوقأِت الأَكاَلمِ فَ َعلأَنا اللَّ : تَ ُقوُل قَ بأَل الزََّوالِ   . َوتَ ُقوُل بَ عأَد الزََّواِل فَ َعلأَنا الأَبارَِحةَ ، ي أ
َجِعيَُّة ِمنأ الصََّحابِيَّاتِ : ب ر ع( 45)ص -21 َشأ ِ بِنأُت َواِشق  األأ ُر  4َوبَ رأوَُع َعَلى فَ عأَول  ِبَفتأِح الأَفاِء َوُسُكوِن الأَعنيأ قَاُلوا وََكسأ

ِر إالَّ ِخرأوَع  نَبَباِء َخطَأ  أِلَنَُّه اَل يُوَجُد ِفعأوَ الأ  ِر ل  بِالأَكسأ ثُوَن بِالأَكسأ َور  َوِذرأَود  َوقَاَل بَ عأُضُهمأ َرَواُه الأُمَحد  ُم َواد  َوِعت أ َود  اسأ ت  َمعأُروف  َوِعت أ
َعأاَلُم اَل ، لر َوايَةِ َواَل َسِبيَل إىَل َدفأِع ا َاُء األأ َمسأ ِر َوات ََّفُقوا َعَلى فَ تأِح الأَواوِ ؛  جَمَاَل لِلأِقَياِس ِفيَهاَواألأ  . فَالصََّواُب َجَواُز الأَفتأِح َوالأَكسأ

ُهمأ ِمنأ يُ نأِكرُهُ  بُ رأُقعُ : ب ر ق ع( 44 – 45)ص -26 َهَها َوفَ تأُح الثَّاِلِث خَتأِفيف  َوِمن أ تُ ُر ِبِه َوجأ  . الأَمرأأَِة َما َتسأ
ُتُه أَنَا بَ َركَ  :ب ر ك( 44 - 45)ص -25 رُُه َوأَب أرَكأ َوقَاَل بَ عأُضُهمأ ُهَو لَُغة  ، الأَبِعرُي بُ ُروًكا ِمنأ بَاِب قَ َعَد َوَقَع َعَلى بَ رأِكِه َوُهَو َصدأ

ثَ ُر َأََنأُتُه فَ بَ َركَ  َكأ  . َواألأ
ُع بُ َره  َوبُ ُرَهات  ِمثأُل ُغرأَفة  َوُغرُفَات  ِف ُوُجوِهَهاِمنأ الزََّماِن ِبَضم  الأَباِء َوفَ تأِحَها َأيأ ُمدَّة  وَ  بُ رأَهة  : ب ر ه ( 44)ص -24 مأ  اجلَأ

                                  
: وذكره ِف، (6116رقم  522، 525/ 3وانظر خترجيه ِف إرواء الغليل )، نووي( 424 – 421رقم  17 - 11/ 1/ 2صحيح مسلم ) -6 

 431والفروق الّلغويّة )ص، (651/ 6والّتوقيف على مهّمات الّتعاريف )، وممّا جاء ِف احلّج والعمرة/األضحية( 51احلّد  311/ 5حماضرات األدباء )
 . (813رقم 
 . (41رقم  14 – 16مبحث )بني الّسفور والّتربُّح( ِف إيقاظ الوسنان )ص -5 
 . (538/ 3واالستيعاب )، (673رقم  533/ 3ترمجتها ِف اإلصابة ) -4 

 



  

 

ِ فَ قَ : ب ر ه ( 44ص) -23 َزأَهرِيُّ الأَقوأَلنيأ ِليَّة  َوَحَكى األأ جَُّة َوِإيَضاُحَها ِقيَل النُّوُن زَاِئَدة  َوِقيَل َأصأ اَل ِف بَاِب َوالأبُ رأَهاُن احلُأ
عأَرايب  َوقَاَل ِف بَاِب الرُّبَاِعي  ة  َوقَ وأهُلُمأ بَ رأَهَن ُفاَلن  ُمَولَّد  َوالصََّواُب َأنأ يُ َقاَل أَب أَرَه إَذا َجاَء بِالأبُ رأَهاِن َكَما قَاَل ابأُن األأَ الثُّاَلِثي  النُّوُن زَاِئدَ 

ِليَّةً  وأَهرِيُّ َعَلى َكوأهِنَا َأصأ ِتِه َواق أَتَصَر اجلَأ َعأرَايب  فَ َقالَ  بَ رأَهَن إَذا أََتى حِبُجَّ جَُّة ِمنأ : َواق أَتَصَر الزَّخَمأَشرِيُّ َعَلى َما ُحِكَي َعنأ ابأِن األأ الأبُ رأَهاُن احلُأ
َضاَءتِِه قَالَ  ُتقَّ السُّلأطَاُن ِمنأ السَِّليِط إِلِ َوارِي َكَما اُشأ َرَهِة َوِهَي الأبَ يأَضاُء ِمنأ اجلَأ  . َهاِن َوبَ رأَهَن ُمَولََّدة  َوأَب أَرَه َجاَء بِالأبُ رأ : الأبَ َرهأ

رِ : ِبزأرُ ال: ب ز ر( 43)ص -22 ِل َوحَنأوِِه بِالأَكسأ ِر : قَاَل ابأُن الس ك يتِ ، َوالأَفتأُح لَُغة  ، ِبزأُر الأبَ قأ َواَل تَ ُقولُُه الأُفَصَحاُء إالَّ بِالأَكسأ
ُع بُ ُزور  ، فَ ُهَو أَفأَصحُ  مأ ر  قَ وأهلُُ : َوَقاَل ابأُن ُدَريأد  ، َواجلَأ َِليِل ُكلُّ َحبٍّ يُ بأَذُر فَ ُهَو بَ زأر  َوَبذأ َم َعنأ اخلأ ر  َوَقدأ تَ َقدَّ َا ُهَو َبذأ  مأ ِبزأُر الأبَ قأِل َخطَأ  إّنَّ

ِبيِه بِِبزأِر الأبَ قأ َوقَ وأهُلُمأ ، َعاَرُض ِبَقوأِل ابأِن ُدَريأد  َفاَل ي ُ   . ِل أِلَنَُّه يَ نأُبُت َكالأبَ قألِ لِبَ يأِض الدُّوِد ِبزأُر الأَقز  جَمَاز  َعَلى التَّشأ
َزِة َوالأَفتأُح لَُغة  َشاذَّة  خِلُُروِجَها َعنأ الأِقَياِس أِلَنَّ بَِناَء أَف أعَ : ب ز ر( 43)ص -21 َمأ ِر اهلأ ب أزَاُر َمعأُروف  ِبَكسأ ِع َوجمَِيَئُه َواإلأِ ال  لِلأَجمأ

َرِد َعَلى ِخاَلِف الأِقَياِس َوُهَو ُمَعرَّب   ُع أَبَازِيرُ  لِلأُمفأ مأ  . َواجلَأ
اَل يُ َقاُل َبَسَق بِالس نِي إالَّ ِف زِيَاَدِة : َوَمنَ َعُه بَ عأُضُهمأ َوقَالَ  َوَبَسَق ُبَساقًا مبَعأىَن َبَصَق َوُهَو إبأَدال  ِمنأهُ : ب س ق( 42)ص -27

َِهاالطُّ  َلِة َوَغريأ َِليلِ ، وِل َكالنَّخأ  . َوَعزَاُه إىَل اخلأ
ثَ َر ِمنأ الشَّر  وَ : ب ش ر( 42)ص -28 ريأِ َأكأ َرى فُ عأَلى ِمنأ َذِلكَ وَ ، َيُكوُن الأَبِشرُي ِف اخلَأ ِر الأَباِء . الأُبشأ َشاَرُة أَيأًضا ِبَكسأ ٍُ َوالأِب

ريأِ  َتصَّتأ بِاخلَأ ُع الأَبَشُر ِمثألُ  ...َوالضَّمُّ لَُغة  َوِإَذا أُطأِلَقتأ اخأ مأ ِلأِد َواجلَأ نأَساِن َواِحُدُه : َوالأَبَشَرُة ظَاِهُر اجلأ َقَصَبة  َوَقَصب  مُثَّ أُطأِلَق َعَلى اإلأِ
 . 6} فَقاُلوا أَنُ ؤأِمُن لَِبَشَريأِن ِمثأِلَنا {: َومَجأُعُه َلِكنَّ الأَعَرَب ثَ ن َّوأُه وملَأ جَيأَمُعوُه َوِف الت َّنأزِيلِ 

َرةُ : ب ص ر( 42)ص -21 َجاَرُة الر خأ : الأَبصأ رَِها َوهِبَا مُس َيتأ الأبَ لأَدُة ِوزَاُن مَتأَرة  احلِأ َاُء َمَع فَ تأِح الأَباِء وََكسأ َوُة َوَقدأ حُتأَذُف اهلأ
ِ َوِهيَ  َهنيأ َبِة َبصأرِي  بِالأَوجأ ِف َويُ َقاُل ِف الن سأ ذأ اَلِميَّة  بُِنَيتأ ِف الأَمعأُروَفُة َوأَنأَكَر الزَّجَّاُج فَ تأَح الأَباِء َمَع احلَأ  ِخاَلَفِة ُعَمَر َرِضَي اللَُّه  حُمأَدثَة  إسأ
ِمهِ  ِه ُدوَن ُحكأ َرِة بَ عأَد َوقأِف السََّواِد َوهِلََذا َدَخَلتأ ِف َحد  جأ َرَة ِمنأ اهلِأ  . َعنأُه َسَنَة مَثَاينَ َعشأ

ِتعأَمالُُه ِمنأ ا: ب ض ع( 41)ص -11 َتُح َواسأ ِر َوبَ عأُض الأَعَرِب يَ فأ َعِة َوَعنأ ثَ عأَلب  ِمنأ َوِبضأع  ِف الأَعَدِد بِالأَكسأ لثَّاَلثَِة إىَل الت سأ
ت َ  َوة  َوُيسأ ُع ِنسأ ُع رَِجال  َوِبضأ َتِوي ِفيِه الأُمذَكَُّر َوالأُمَؤنَُّث فَ يُ َقاُل ِبضأ َعِة َيسأ َرأبَ َعِة إىَل الت سأ َعَة َعَشَر َلِكنأ األأ عأَمُل أَيأًضا ِمنأ َثاَلثََة َعَشَر إىَل ِتسأ

َا رِيَن تَ ثأُبُت اهلأ تَ عأَمُل ِفيَما زَاَد َعَلى الأِعشأ ِر َوحُتأَذُف َمَع الأُمَؤنَِّث َكالن َّي ِف َواَل ُيسأ َوَأَجاَزُه بَ عأُض الأَمَشاِيِخ فَ يَ ُقوُل ُء ِف ِبضأع  َمَع الأُمذَكَّ
َرأًَة َوَهَكَذا قَاَلُه أَبُو َزيأد   ُروَن امأ ُروَن َرُجاًل َوِبضأع  َوِعشأ َعة  َوِعشأ ُر  ِبضأ َهَمة  َغي أ َعُة ِف الأَعَدِد ِقطأَعة  ُمب أ ِع َوالأِبضأ َوقَاُلوا َعَلى َهَذا َمعأىَن الأِبضأ

 . حَمأُدوَدة  
َجاِز َجعأُل الطَّاِء َمَكاَن الأَباِء قَاَل ا: ب ط خ( 41)ص -16 ِل احلِأ ِر الأَباِء فَاِكَهة  َمعأُروَفة  َوِف لَُغة  أِلَهأ بأُن الأِبط يُخ ِبَكسأ

َوَّلِ ال ُسوُر األأ ِد فَ ع يل  بِالأَفتأحِ : س ك يِت ِف بَاِب َما ُهَو َمكأ َوََّل َوُهَو َغَلط  لَِفقأ َتُح األأ  . َوتَ ُقوُل ُهَو الأِبط يُخ َوالط ب يُخ َوالأَعامَُّة تَ فأ
ُ الأَبطَاَلةِ : ب ط ل( 41)ص -15 َِجرُي ِمنأ الأَعَمِل فَ ُهَو َبطَّال  بَ ني  َوَحَكى بَ عأُض َشارِِحي الأُمَعلََّقاِت الأِبطَاَلَة ، بِالأَفتأحِ  َوَبَطَل األأ

َا ِقيَل بُطَاَلة  بِالضَّم  مَحأاًل َعَلى نَِقيِضَها َوِهَي الأُعَماَلةُ  ِر َوقَاَل ُهَو أَفأَصُح َوُرمبَّ  . بِالأَكسأ
نأَساِن يَ َقُع َعَلى الذََّكِر َوا الأَبِعريُ : ب ع ر( 47)ص -14 َمُل مبَنأزَِلِة ، ن أَثى يُ َقاُل َحَلبأت بَِعرِييألأُ ِمثأُل اإلأِ الرَُّجِل خَيأَتصُّ َواجلَأ

رِ  ُن أَثىَوالنَّاَقُة مبَنأزَِلِة الأ ، بِالذ كأ َرُة ِمثألُ ، َمرأأَِة خَتأَتصُّ بِاألأ ُر َوالأَبكأ َارِيَِة َهَكَذا َحَكاهُ ، الأَفَّت َوالأَفَتاةِ : َوالأَبكأ مَجَاَعة  ِمن أُهمأ ابأُن  َوالأَقُلوُص َكاجلأ
َزأَهرِيُّ  َزأَهرِيُّ َوابأُن ِجين  مُثَّ قَاَل األأ ِل الأِعلأِم بِاللَُّغةِ : الس ك يِت َواألأ َوَوَقَع ِف َكاَلِم الشَّاِفِعي  ، َهَذا َكاَلُم الأَعَرِب َوَلِكنأ اَل يَ عأرِفُُه إالَّ َخَواصُّ َأهأ
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ُهُه َأنَّ : ِصيَّةِ َرِضَي اللَُّه َعنأُه ِف الأوَ  َمِل َوَوجأ الأَوِصيََّة َمبأِنيَّة  َعَلى َلوأ قَاَل َأعأطُوُه بَِعريًا ملَأ َيُكنأ هَلُمأ َأنأ يُ عأطُوُه نَاَقًة َفَحَمَل الأَبِعرَي َعَلى اجلَأ
ََواصُّ   . ُعرأِف النَّاِس اَل َعَلى حُمأَتَماَلِت اللَُّغِة الَّيِت اَل يَ عأرِفُ َها إالَّ اخلأ

َزأَهرِيُّ : ب ع ض( 48)ص -13 تَ َنَع : قَاَل األأ َمِعيَّ فَِإنَُّه امأ َصأ ِم َعَلى بَ عأض  وَُكلٍّ إالَّ األأ َِلِف َوالالَّ ِويُّوَن إدأَخاَل األأ َوَأَجاَز النَّحأ
َمِعي  رَأَيأُت ِف َكاَلِم ابأِن الأُمَقفَِّع : َوقَاَل أَبُو َحامتِ  ، ِمنأ َذِلكَ  َصأ ُذ الأبَ عأِض َخي أر  ِمنأ تَ رأِك الأُكل  فَأَنأَكرَ قُ لأُت ِلْلأ ُه َأَشدَّ الأِعلأُم َكِثري  َوَلِكنأ َأخأ

نأَكاِر َوقَالَ  َضاَفِة َوِمنأ ُهَنا قَالَ : اإلأِ ُم أِلَن َُّهَما ِف نِيَِّة اإلأِ َِلُف َوالالَّ ُخُلُهَما األأ بَ عأض  وَُكلٌّ : الأَفارِِسيُّ بُو َعِليٍّ  أَ ُكلٌّ َوبَ عأض  َمعأرِفَ َتاِن َفاَل َتدأ
َضاَفةِ  َاَل فَ َقاُلواَوَقدأ َنَصَبتأ الأَعرَ ، َمعأرِفَ َتاِن أِلَن َُّهَما ِف نِيَِّة اإلأِ ُهَما احلأ  . َمَررأت ِبُكلٍّ قَاِئًما: ُب َعن أ

ُعُل ِمنأ بَاِب قَ َتَل بُ ُعوَلًة إَذا  الأبَ عألُ : ب ع ل( 41)ص -12 َوَقدأ يُ َقاُل ِفيَها ، َوالأَمرأأَُة بَ عأل  أَيأًضا، تَ َزوَّجَ الزَّوأُج يُ َقاُل بَ َعَل يَ ب أ
َاِء َكَما يُ َقاُل َزوأَجة  حَتأِقيًقا لِلتَّأأنِيثِ   . بَ عأَلة  بِاهلأ

ُء بِالضَّم  بَ َغاَضًة فَ ُهَو بَِغيض   بَ ُغضَ : ب غ ض( 41)ص -11 ُم الأب ُ ، الشَّيأ ُتُه إب أَغاًضا فَ ُهَو ُمب أَغض  َوااِلسأ : قَاُلوا، غأضُ َوأَب أَغضأ
ُتُه ِبَغريأِ أَِلف    . َواَل يُ َقاُل بَ َغضأ

بًا ُمؤَكًَّدا اَل حَيأُسُن تَ رأُكهُ : ب غ ى( 31 – 41)ص -17 ُجور  ، َويَ نأَبِغي َأنأ َيُكوَن َكَذا َمعأَناه يُ نأَدُب َندأ ِتعأَماُل َماِضيه َمهأ ، َواسأ
َف أَعاِل الَّيِت اَل  تَ عأَمُل ان أَفَعَل ِف ، تَ َتَصرَُّف َفاَل يُ َقاُل ان أبَ َغى َوَقدأ َعدُّوا يَ نأَبِغي ِمنأ األأ َوِقيَل ِف تَ وأِجيِهِه إنَّ ان أبَ َغى ُمطَاوُِع بَ َغى َواَل ُيسأ

تُُه فَان أَقَصَد اَل يُ َقاُل بَ َغيأُتُه فَان أبَ َغى  َكَسرأتُُه فَانأَكَسَر وََكَما اَل يُ َقاُل طََلبأُتُه فَانأطََلبَ : الأُمطَاَوَعِة إالَّ إَذا َكاَن ِفيِه ِعاَلج  َوانأِفَعال  ِمثألُ  َوَقَصدأ
َعُه ِمنأ الأَعَربِ . أِلَنَُّه اَل ِعاَلَج ِفيِه َوَأَجاَزُه بَ عأُضُهمأ   . َوُحِكَي َعنأ الأِكَساِئّي أَنَُّه مسَِ

ِر َوالأَمد  َفَجَرتأ فَ : ب غ ى( 31)ص -18 ُع بَ َغايَا َوُهَو َوصأف  خُمأَتصٌّ بِالأَمرأأَِة َوبَ َغتأ الأَمرأأَُة تَ بأِغي ِبَغاًء بِالأَكسأ مأ ِهَي بَِغيٌّ َواجلَأ
َزأَهرِيُّ  َصألِ ، َواَل يُ َقاُل لِلرَُّجِل بَ غأي  قَاَلُه األأ َنُة َوِإنأ َكاَنتأ َعِفيَفًة لِثُُبوِت الأُفُجوِر هَلَا ِف األأ وأَهرِيُّ ، َوالأَبِغيُّ الأَقي أ ِبِه الشَّتأُم  َواَل يُ رَادُ : قَاَل اجلَأ

م  ُجِعَل َكاللََّقبِ  ََمُة تُ َباِغي َأيأ تُ َزاين ، أِلَنَُّه اسأ  . َواألأ
َرسُ  َبِكمَ : ب ك م( 36)ص -11 َرُس الَِّذي ُخِلَق َواَل ُنطأَق َلهُ ، يَ بأَكُم ِمنأ بَاِب َتِعَب فَ ُهَو أَبأَكُم َأيأ َأخأ َخأ َبأَكُم ، َوِقيَل األأ َواألأ

م  الَِّذي َلُه نُطأق  وَ  ُع ُبكأ مأ َواَب َواجلَأ  . اَل يَ عأِقُل اجلَأ
ِر َوالأَمد  : ب ك ى( 36)ص -71 ُر َمَع ُخُروِج الدُُّموعِ ، َبَكى يَ بأِكي ُبًكى َوُبَكاًء بِالأَقصأ َوالأَمدُّ َعَلى إرَاَدِة ، َوِقيَل الأَقصأ

ِ فَ َقالَ  6َوَقدأ مَجََع الشَّاِعرُ ، الصَّوأتِ   : اللَُّغتَ نيأ
 يِن الأُبَكاُء َواَل الأَعوِيلُ  َوُحقَّ هَلَا ُبَكاَها   ***   َوَما يُ غأ َبَكتأ َعيأيِن 

تَ َلَم َوأَدأرَ : ب ل غ( 35)ص -76 ُُلمَ بَ َلَغ الصَّيبُّ بُ ُلوًغا ِمنأ بَاب قَ َعَد احأ ُل بَ َلَغ احلأ َصأ بَ َلَغ َباَلًغا : َوَقاَل ابأُن الأُقطَّاعِ ، َك َواألأ
َارِيَُة  َن أَبارِي   قَالَ ، بَاِلغ  أَيأًضا ِبَغريأِ َهاء  فَ ُهَو بَاِلغ  َواجلأ ِر الأَموأُصوِف َوبَِتأأنِيِثِه َعنأ تَأأنِيِث ِصَفِتِه َكَما : ابأُن األأ تَ غأنَ وأا ِبذِكأ قَاُلوا َجارِيَة  بَاِلغ  فَاسأ
َرأَة  َحاِئض   َزأَهرِيُّ ، يُ َقاُل امأ ِثيُل ، ة  بَاِلغ  َومسَِعأُت الأَعَرَب تَ ُقولُهُ وََكاَن الشَّاِفِعيُّ يَ ُقوُل َجارِيَ : قَاَل األأ َرأَة  َعاِشق  َوَهَذا الت َّعأِليُل َوالتَّمأ َوقَاُلوا امأ

ِهُم أَنَُّه َلوأ ملَأ يُذَكَُّر الأَموأُصوُف َوَجَب التَّأأنِيُث َدف أًعا لِلَّبأِس حَنأَو َمَررأُت بَِبالَِغة   ِر ا، يُ فأ َا أُن َث َمَع ِذكأ َصألُ َوُرمبَّ قَاَل ابأُن ، لأَموأُصوِف أِلَنَُّه األأ
َارِيَُة بَاِلَغة  : الأُقوِطيَّةِ   . بَ َلَغ َباَلًغا فَ ُهَو بَاِلغ  َواجلأ

َوابِ ]َوقُ لأَت ، َما قَاَم َزيأد  : َوبَ َلى َحرأُف إجَياب  فَِإَذا ِقيلَ : ب ل ى( 35)ص -75 ، إث أَباُت الأِقَيامِ ]َفَمعأَناُه ، بَ َلى: 6[ِف اجلَأ
ث أَباتُ  5[َفَمعأَناهُ ؛ بَ َلى: َوقُ لأتَ ، ؟أَلَيأَس َكاَن َكَذا : َوِإَذا ِقيلَ  رِيُر َواإلأِ َوِإمَّا ِف ، ِل الأَكاَلِم َكَما تَ َقدَّمَ َواَل َتُكوُن إالَّ بَ عأَد نَ فأي  إمَّا ِف َأوَّ ، الت َّقأ
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لِِه تَ َعاىَل  أَث أَنائِهِ  نأَساُن َأنأ  }: َكَقوأ ِديرُ ، 4{َلنأ جَنأَمَع ِعظَاَمُه بَ َلى َأحَيأَسُب اإلأِ َهام  َوَقدأ اَل ، بَ َلى جَنأَمُعَها: َوالت َّقأ ِتفأ ِي اسأ َوَقدأ َيُكوُن َمَع الن َّفأ
ث أَباتُ  ِي َويُوِجُب نَِقيَضُه َوُهَو اإلأِ َم الن َّفأ َم فَ ُهَو أََبًدا يَ رأَفُع ُحكأ َّتُِث ، َواَل أُبَايل ِبهِ   أُبَالِيهاَل : َوقَ وأهُلُمأ ، َيُكوُن َكَما تَ َقدَّ َتمُّ ِبِه َواَل َأكأ َأيأ اَل َأهأ

ِفيِف َكَما َحَذُفوا الأيَ  َدِر فَ َقاُلواَلُه وملَأ أُبَاِل وملَأ أَُبِل لِلتَّخأ ُل بَالَِية  ِمثألُ ، اَل أُبَالِيه بَاَلةً : اَء ِمنأ الأَمصأ َصأ َواَل : قَاُلوا، َعافَاُه ُمَعافَاًة َوَعاِفَيةً : َواألأ
دِ  حأ تَ عأَمُل إالَّ َمَع اجلَأ  . ُتسأ

َنَاِسي  : ا ب ن و( 34)ص -74 ُر األأ ُ الأبُ نُ وَِّة َوُيطأَلُق ااِلبأُن َعَلى ابأِن ااِلبأِن َوِإنأ َسُفَل جَمَازًا َوأَمَّا َغي أ  ممَّا اَل يَ عأِقُل َوُهَو ابأن  بَ ني 
بَ َههُ حَنأَو ابأِن خَمَاض  َوابأِن لَُبون  فَ يُ َقاُل ِف  ِع بَ َناُت خَمَاض  َوبَ َناُت لَُبون  َوَما َأشأ مأ َن أَبارِي  ،  اجلَأ َواعأَلمأ َأنَّ مَجأَع َغريأِ النَّاِس مبَنأزَِلِة : قَاَل ابأُن األأ

َا ِقيَل ، رأس  بَ َناُت ِعرأس  َوِف ابأِن نَ عأش  بَ َناُت نَ عأش  َوِف ابأِن عِ ، مَجأِع الأَمرأأَِة ِمنأ النَّاِس تَ ُقوُل ِفيِه َمنأزِل  َوَمنأزاَِلت  َوُمَصلًّى َوُمَصلََّيات   َوُرمبَّ
َفِش أَنَُّه يُ َقاُل بَ َناُت ِعرأس  َوبَ ُنو ِعرأس  َوبَ َناُت نَ عأش  َوبَ ُنو نَ عأش  فَ قَ ، ِف َضُروَرِة الش عأِر بَ ُنو نَ عأش   َخأ وأُل الأُفَقَهاِء َوِفيِه لَُغة  حَمأِكيَّة  َعنأ األأ

نَاِث فَِإنَُّه َلوأ قِ ب َ  َ الذُُّكوِر َواإلأِ ِييِز بَ نيأ نَاُث َأوأ الذُُّكورُ ُنو اللَُّبوِن خُمَرَّج  إمَّا َعَلى َهِذِه اللَُّغِة َوِإمَّا لِلتَّمأ  . يَل بَ َناُت لَُبون  ملَأ يُ عأَلُم َهلأ الأُمرَاُد اإلأِ
ِلِه َدَخَل هِبَا وَ : ا ب ن و( 34)ص -73 َرُه مبَا حَيأَتاُج َوبَ ىَن َعَلى َأهأ ُلُه َأنَّ الرَُّجَل َكاَن إَذا تَ َزوََّج بَ ىَن لِلأِعرأِس ِخَباًء َجِديًدا َوَعمَّ َأصأ

رميًا مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ  َماعِ إلَيأِه َأوأ بَ ىَن َلُه َتكأ َوَّ : َوقَاَل ابأُن ُدَريأد  ،  ُكيِنَ ِبِه َعنأ اجلِأ َها َوبَ ىَن هِبَا َواألأ ُظ ، َهَكَذا نَ َقَلُه مَجَاَعة  ، ُل أَفأَصحُ بَ ىَن َعَلي أ َوَلفأ
ِذيبِ  ِلِه َولَيأَس ِمنأ َكاَلِم الأَعَربِ : الت َّهأ ِلِه إَذا زُفَّتأ إلَيأهِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ ، َوالأَعامَُّة تَ ُقوُل بَ ىَن بَِأهأ  . بَ ىَن َعَلى َأهأ

ُل َوالأَمزِيَُّة وَ : ن(و  ب 32)ص -72 َدُر بَانَُه يَ ُبونُُه بَ وأنًا إَذا َفَضَلهُ َوالأبَ وأُن الأَفضأ َ َدَرَجتَ يأِهَما، ُهَو َمصأ نَ ُهَما بَ وأن  َأيأ بَ نيأ َأوأ ، َوبَ ي أ
َ اعأِتَبارمِِهَا ِف الشََّرفِ  َماين  َوأَمَّا ِف التََّباُعِد اجلأُ ، بَ نيأ نَ ُهَما بَ نيأ  بِالأَياءِ : فَ تَ ُقولُ  سأ  . بَ ي أ

ِسهِ ]وَ ، 3جُ الأَمد  الن َكاُح َوالتَّزويُة بِ َوالأَباءَ : أ(و  ب 32)ص -71 َماِع نَ فأ َويُ َقاَل أَيأًضا الأَباَهُة ِوزَاُن ، 2[َقدأ ُتطأَلُق الأَباَءُة َعَلى اجلِأ
َاءِ الأَعاَهِة َوالأ  َِلِف َمَع اهلأ ِحيًفا َوابأُن قُ تَ يأَبَة جَيأَعلُ ، َباُه بِاألأ َِخريََة َتصأ َزأَهرِيُّ َعنأ ابأِن األأَ َولَيأَس َكذَ ، َهِذِه األأ َوبَ عأُضُهمأ ، ن أَبارِي  ِلَك َبلأ َحَكاَها األأ

ِر أَ : يَ ُقولُ  َاِء َوالأَقصأ َزِة يُ َقاُل ُفاَلن  َحرِيص  َعَلى الأَباَءِة َوالأَباِء َوالأَباِه بِاهلأ َمأ َاُء ُمبأَدَلة  ِمنأ اهلأ َن أ ، يأ َعَلى الن َكاحِ اهلأ َبارِي  الأَباُه قَاَل يَ عأيِن ابأَن األأ
َعأرَايب  أَيأًضا ُع مُثَّ َحَكاَها َعنأ ابأِن األأ مأ ِبُل مُثَّ ُجِعَل ِعَبارًَة َعنأ الأَمنأزِِل ، الأَواِحَدُة َوالأَباُء اجلَأ َويُ َقاُل إنَّ الأَباَءَة ُهَو الأَموأِضُع الَِّذي تَ ُبوُء إلَيأِه اإلأِ

َماِع إ َتِكنُّ كَ مُثَّ ُكيِنَ ِبِه َعنأ اجلِأ ِلِه َأيأ َيسأ  . َما يَ َتبَ وَّأُ ِمنأ َدارِهمَّا أِلَنَُّه اَل َيُكوُن إالَّ ِف الأَباَءِة َغالًِبا أَوأ أِلَنَّ الرَُّجَل يَ َتبَ وَّأُ ِمنأ َأهأ
ُخُل َعَلى الأِعَوِض َوَيُكوُن َحاصِ  َوالأَباءُ : أ(و  ب 31 - 32)ص -77 َاِصُل ِف َحرأف  ِمنأ ُحُروِف الأَمَعاين َوَتدأ ُروًكا فَاحلأ اًل َوَمت أ

} َوَشَروأُه بَِثَمن  خَبأس  ، ل  َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل َجاِنِب الأبَ يأِع َوَما ِف َمعأَناُه حَنأُو ِبعأُت الث َّوأَب ِبِدرأَهم  َوأَبأَدلأُت الث َّوأَب ِبِدرأَهم  فَالد رأَهُم َحاصِ 
                                                                                                                       

َرك من ط/الّتقّدم العلمّية )سق -6  ، يوسف الّشيخ حمّمد(: ت 47واملكتبة العصريّة )ص، شّناوي( 15ودار املعارف )ص، (44/ 6ط ُمسَتدأ
 . (11ومكتبة املصطفى )ص، كتبخانه جامعه عثمانيه(  41ونسخة خمطوطة )ص، (53ومكتبة لبنان )ص، (81واألمرييّة )ص، (36/ 6البهّية )و 

رَ  -5  ونسخة خمطوطة ، (53ومكتبة لبنان )ص، (81واألمرييّة )ص، (36/ 6والبهّية )، شّناوي( 15ك من ط/دار املعارف )صسقط ُمسَتدأ
 . (47واملكتبة العصريّة )ص. (44/ 6والّتقّدم العلمّية )، (11ومكتبة املصطفى )ص، كتبخانه جامعه عثمانيه(  41)ص
 . 14القيامة/ -4 
والّتقّدم ، (15واألمرييّة )ص، (34/ 6والبهّية )، الّشناوي( 11ودار املعارف )ص، (12بة املصطفى )صومكت، (51ِف ط/مكتبة لبنان )ص -3 

 . )الت ََّزوُّج( بدل )الّتزويج(: (41واملكتبة العصريّة )ص، (42/ 6العلمّية )
، (42/ 6والّتقّدم العلمّية )، (33/ 6والبهّية )، (12ونسخة مكتبة املصطفى )ص، الّشناوي( 11سقط مستدرك من ط/دار املعارف )ص -2 

)وحكى ِف اجملّرد فيها أربع لغات البائة باملّد مع : لكن بزيادة، كتبخانه جامعه عثمانيه(  35وكذا ِف نسخة خمطوطة )ص، (41واملكتبة العصريّة )ص
 . اهلاء وحذفها(

 



  

 

تَ َريأُت الث َّوأَب ِبِدرأَهم  َوات ََّهبأُتُه ِمنأ ، ل  فَالثََّمُن َحاصِ ، َأيأ بَاُعوهُ ، 6{ ُروُك َفِفي َجاِنِب الش رَاِء َوَما ِف َمعأَناُه حَنأُو اشأ ، ُه ِبِدرأَهم  َوأَمَّا الأَمت أ
ن أَيا بِ : َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ، فَالد رأَهُم َمت أُروك   ََياَة الدُّ تَ َروأا احلأ ِخَرِة {} أُولَِئَك الَِّذيَن اشأ ُروَكة  ، 5اآلأ ِخَرُة َمت أ ، َوُتَسمَّى الأَباُء ُهَنا بَاَء الأُمَقابَ َلةِ ، فَاآلأ

لأَصاِق َحقِ ، َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلوَن بَاَء الثََّمنِ  ُت ِبَرأأِسيَوَتُكوُن ِلإلأِ ِتَعانَةِ ، ازًا حَنأَو َمَررأُت ِبَزيأد  َوجمََ ، يَقًة حَنأُو َمَسحأ ، َوالظَّرأِفيَّةِ ، َبِبيَّةِ َوالسَّ ، َوِلاِلسأ
َم َمعأىَن التَّ ، َوالتَّبأِعيضِ   . َوَتُكوُن زَاِئَدةً ، بأِعيضِ َوتَ َقدَّ

َغأَلِب مبَِ ، اِدرًا مبَعأىَن نَاَم لَيأاًل َوتَأأيت نَ ، يًتا َوَمَباتًا فَ ُهَو بَاِئت  يَِبيُت بَ يأُتوَتًة َوَمبِ  بَاتَ : ب ي ت( 31)ص -78 ََعم  األأ عأىَن َوِف األأ
َتصَّ الأِفعأُل ِف ،  َل َذِلَك الأِفعأَل بِاللَّيألِ فَ عَ  َعُل َكَذا فَ ، َظلَّ بِالن ََّهارِ  َكَما اخأ وُن إالَّ َمَع َسَهِر َواَل َيكُ ، َمعأَناُه فَ َعَلُه بِاللَّيألِ فَِإَذا قُ لأَت بَاَت يَ فأ

مأ ُسجًَّدا َوِقَياًما {} َواَلَِّذيَن يَِبيُتو : َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ، اللَّيألِ  َزأَهرِيُّ . 4َن ِلَرهبِ  قَاَل الأَفرَّاُء بَاَت الرَُّجُل إَذا َسَهَر اللَّيأَل ُكلَُّه ِف : َوقَاَل األأ
طَأَ َمنأ قَاَل بَاَت : َوقَاَل اللَّيأثُ ، طَاَعة  َأوأ َمعأِصَية   َها، َت يَ رأَعى النُُّجومَ بَا: َأاَل تَ َرى أَنَّك تَ ُقولُ ، مبَعأىَن نَاَم فَ َقدأ َأخأ ، َوَمعأَناُه يَ نأظُُر إلَي أ

ِطّي َوابأُن الأَقطَّاعِ َوقَاَل ابأُن الأُقوِطيَِّة أَيأًضا َوتَِبَعُه السَّ ، وََكيأَف يَ َناُم ِمنأ يُ رَاِقُب النُُّجومَ  َعُل َكَذا إَذا فَ َعَلُه لَيأاًل : َرُقسأ  َواَل يُ َقاُل مبَعأىَن بَاَت يَ فأ
لُُه عَ ، َكاَن ِف لَيأل  َأوأ نَ َهار  َسَواء   ، وأِضِع َكَذا َأيأ َصاَر ِبهِ بَاَت مبَِ : يُ َقالُ ، َوَقدأ تَأأيت مبَعأىَن َصارَ ، نَامَ  } فَِإنَُّه : َليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ َوَعَليأِه قَ وأ
رِي أَيأَن بَاَتتأ َيُدُه {اَل  َلًة َأيأ َصاَر ِعنأ : َوَعَلى َهَذا الأَمعأىَن قَ وأُل الأُفَقَهاءِ  ،َوالأَمعأىَن َصاَرتأ َوَوَصَلتأ ، 3َيدأ َرأَتِِه لَي أ َسَواء  ، َدَهابَاَت ِعنأَد امأ

 . َحَصَل َمَعُه نَ وأم  أَمأ اَل 
َداِد ِمثألُ َوالأ : ب ي ع( 31)ص -71 َضأ يأِن أَنَُّه بَاِئع  َوَلِكنأ إَذا أُطأِلَق َويُطأَلُق َعَلى ُكل  َواِحد  ِمنأ الأُمتَ َعاِقدَ ، الش رَاءِ : بَ يأُع ِمنأ األأ

ِن بَاِذُل الس لأَعةِ   . الأَباِئُع فَالأُمَتَباَدُر إىَل الذ هأ
 . َوبَاَنتأ الأَمرأأَُة بِالطَّاَلِق َفِهَي بَاِئن  ِبَغريأِ َهاء  : ب ي ن( 37)ص -81
َداِد يُطأَلُق َعلَ : ب ي ن( 37)ص -86 َضأ ُ بِالأَفتأِح ِمنأ األأ ِل َوَعَلى الأُفرأَقةِ َوالأبَ نيأ ِ لِلأَعَداَوِة َوالأبَ غأَضاءِ ، ى الأَوصأ  . َوِمنأُه َذاُت الأبَ نيأ

  

                                  
 . 51يوسف/ -6 
 . 81البقرة/ -5 
 . 13الفرقان/ -4 
 . نووي( 681، 167 – 678/ 5صحيح مسلم ) -3 

 



  

 

 كتاب الّتاء
َب أزَارُ ، تَ بَ َلُه تَ بأاًل ِمنأ بَاِب َضَرَب َقَطَعهُ : ت ب ل( 38)ص -85 َسُر ُهَو األأ  ،َويُ َقاُل إنَُّه ُمَعرَّب  ، 6َوالتَّاَبُل ِبَفتأِح الأَباِء َوَقدأ ُتكأ

َوالِيِقيُّ  َ التَّاِبِل َواألأَ َوَعَوامُّ النَّاِس ت َ : قَاَل ابأُن اجلَأ ُرُق بَ نيأ نَ ُهَماَوالأ ، 5ب أزَارِ فأ ُرُق بَ ي أ ته بِالتَّاَبِل : يُ َقالُ ، َعَرُب اَل تَ فأ َلحأ َر إَذا َأصأ تَ وأبَ لأت الأِقدأ
ُع الت ََّواِبلُ  مأ  . َواجلَأ

ُع ََتأر  ِمثألُ  ََتََر ََتأرًا ِمنأ بَابِ : ت ج ر( 38)ص -84 مأ ُم الت َجاَرُة َوُهَو تَاِجر  َواجلَأ َوَُتَّار  ، َصاِحب  َوَصحأب  : قَ َتَل َواَتَََّر َوااِلسأ
ِفيفِ  رَِها َمَع التَّخأ  . َواَل َيَكاُد يُوَجُد تَاء  بَ عأَدَها ِجيم  إالَّ نَ َتَج َوََتَرَ ، ِبَضم  التَّاِء َمَع التَّثأِقيِل َوِبَكسأ

ِيِم فَاِكَهة  َمعأرُ : ر ج( ت 31)ص -83 ِديِد اجلأ َزِة َوَتشأ َمأ ُت أرُجُّ ِبَضم  اهلأ قَاَل ، َوِف لَُغة  َضِعيَفة  تُ رُنأج  ، وَفة  الأَواِحَدُة أُت أُرجَّة  األأ
َزأَهرِيُّ  ِويُّونَ : األأ ُوىَل ِهَي الَّيِت َتَكلََّم هِبَا الأُفَصَحاُء َوارأَتَضاَها النَّحأ  . َواألأ

ُع تَِرَسة  ِمثَاُل ِعَنَبة  َوتُ ُروس  َوتِرَاس  ِمثألُ : ر س( ت 31)ص -82 مأ َا ِقيَل أَت أرَاس  : الت ُّرأُس َمعأُروف  َواجلَأ قَاَل ، فُ ُلوس  َوِسَهام  َوُرمبَّ
 . َواَل يُ َقاُل أَتأرَِسة  ِوزَاُن أَرأِغَفة  : ابأُن الس ك يتِ 
ِ  الت َّرأقُ َوُة َوزأنُ َها فَ عأُلَوة  : ترقوة( 31)ص -81 َانِبَ نيأ ِر َوالأَعاِتِق ِمنأ اجلأ َ ثُ غأَرِة النَّحأ ِم َوِهَي الأَعظأُم الَِّذي بَ نيأ ِبَفتأِح الأَفاِء َوَضم  الالَّ

ُع الت َّرَاِقي مأ نأَساِن َخاصَّةً : قَاَل بَ عأُضُهمأ ، َواجلَأ َيَ َوانَاِت إالَّ ِلإلأِ ء  ِمنأ احلأ  . َواَل َتُكوُن الت َّرأقُ َوُة ِلَشيأ
وأَهرِيُّ : ت س ع( 21)ص -87 تُ عأِمَل َمَع : َوقَاَل الصََّغاينّ ، َأظُنُُّه ُمَولًَّدا: َوأَمَّا تَاُسوَعاُء فَ َقاَل اجلَأ ُمَولَّد  فَ يَ نأَبِغي َأنأ يُ َقاَل إَذا اُسأ

َدُه َفُمَسلَّ  تُ عأِمَل َوحأ ِل ااِلزأِدَواِج َوِإنأ اُسأ ُموع  َعاُشورَاَء فَ ُهَو ِقَياُس الأَعَريب  أِلَجأ َر َمسأ  . م  إنأ َكاَن َغي أ
َداَد فَ َعاَلُه الأَوَسخُ : َتِفَث تَ َفثًا فَ ُهَو َتِفث  ِمثألُ : ت ف ث( 21)ص -88 ِتحأ ، َتِعَب تَ َعًبا فَ ُهَو َتِعب  إَذا تَ َرَك ااِلد َهاَن َوااِلسأ
ِتَباَحُة َما، 4} مُثَّ لأيَ قأُضوا تَ َفثَ ُهمأ {: وقَ وأله تَ َعاىَل  رَاِم بَ عأَد التََّحلُّلِ  ِقيَل ُهَو اسأ وملَأ جيَِئأ ِفيِه ِشعأر  : قَاَل أَبُو ُعبَ يأَدةَ ، ُحر َم َعَليأِهمأ بِاإلأِحأ

 . حُيأَتجُّ ِبهِ 
ُع  ،َهانِ َتِفَلتأ الأَمرأأَُة تَ َفاًل َفِهَي َتِفَلة  ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا أَن أََتَ رحُِيَها لِتَ رأِك الط يِب َوااِلد  : ت ف ل( 21)ص -81 مأ َواجلَأ

َفال  ُمَباَلَغةً ، َتِفاَلت   َدادِ ، وََكثُ َر ِفيَها ِمت أ َضأ اًل ِمنأ بَايَبأ َضَرَب َوقَ َتَل ِمنأ الأبُ زَاقِ ، َوَتِفَلتأ إَذا َتطَيََّبتأ ِمنأ األأ بَ َزَق مُثَّ تَ َفَل : يُ َقالُ ، َوتَ َفَل تَ فأ
 . مُثَّ نَ َفَث مُثَّ نَ َفخَ 

ُع ِتاَلع  ِمثألُ ِمنأ َأعأَلى الأوَ  6َرى الأَماءِ الت َّلأَعُة جَمأ : ت ل ع( 26)ص -11 مأ َوالت َّلأَعُة أَيأًضا َما ان أَهَبَط ِمنأ ، َكلأَبة  وَِكاَلب  : اِدي َواجلَأ
َدادِ  َضأ َرأِض َفِهَي ِمنأ األأ  . األأ

                                  
وبكسرها ِف نسخة مكتبة ، (11واألمرييّة )ص، الّشناوي( 75ودار العارف )ص، (57ضبط بفتح اهلمزة وكسرها ِف ط/مكتبة لبنان )ص -6 

َزِة َوالأَفتأُح لَُغة  َشاذَّة  خلُِ : ب ز ر( 43قال املؤل ف ِف )ص. (71املصطفى )ص َمأ ِر اهلأ ب أزَاُر َمعأُروف  ِبَكسأ ِع ؛ ُروِجَها َعنأ الأِقَياسِ )َواإلأِ أِلَنَّ بَِناَء أَف أَعال  لِلأَجمأ
َرِد َعَلى ِخاَلِف الأِقَياِس وهو معرَّب(  . َوجمَِيَئُه لِلأُمفأ

وبالفتح ِف مكتبة لبنان ، (71وبالكسر ِف نسخة مكتبة املصطفى )ص، بفتح اهلمزة وكسرها الّشناوي( 75ِف ط/دار العارف )ص -5 
 . (11يّة )صواألمري ، (58)ص
 . 51احلج/ -4 

 



  

 

َرِة التُّوُت ُهَو الأَفاِكهَ ، التُّوُت الأِفرأَصادُ : ت(و  ت 25 - 26)ص -16 ِل الأَبصأ تُُه الأِفرأَصاُد َوَهَذا ُهَو ُة َوَشَجرَ َوَعنأ َأهأ
َا ِقيَل توث بِثَاء  ُمثَ لََّثة  َأِخريًا، الأَمعأُروفُ  َزأَهرِيُّ ، َوُرمبَّ َوَمَنَع ِمنأ الثَّاِء الأُمثَ لََّثِة ابأُن الس ك يِت ، َوالأَعَرُب تَ ُقولُُه بَِتاَءيأنِ ، َكأَنَُّه فَارِِسيُّ : َقاَل األأ

 . َومَجَاَعة  
َهرِ : ى(و  ت 25)ص -15 َشأ ِم اللَِّه تَ َعاىَل ِف األأ  . تَاللَّهِ : فَ يُ َقالُ ، التَّاُء ِمنأ ُحُروِف الأُمعأَجِم َتُكوُن لِلأَقَسِم َوخَتأَتصُّ بِاسأ

 
 كتاب الثاء

ََناِن َأيأ ثَابِ . َوَرُجل  ثَ بأت  َساِكُن الأَباِء ُمَتثَب ت  ِف أُُمورِهِ : ث ب ت( 24) -14 ِ  ...ُت الأَقلأبِ َوثَ بأُت اجلأ ُم ثَ َبت  ِبَفتأَحتَ نيأ ، َوااِلسأ
ِة ثَ َبت   ُع أَث أَبات  ِمثألُ ، َوِمنأُه ِقيَل لِلأُحجَّ مأ اًل َضاِبطًا َواجلَأ ِ أَيأًضا إَذا َكاَن َعدأ َباب  : َوَرُجل  ثَ َبت  ِبَفتأَحتَ نيأ  . َسَبب  َوَأسأ

ُل ُكل  : ث ج ر( 24)ص -13 ء  يُ عأَصُر َوُهَو ُمَعرَّب   َوالثَِّجرُي ِمثَاُل َرِغيف  ثُ فأ َمِعيُّ ، َشيأ َصأ رِ : َوقَاَل األأ ، الثَِّجرُي ُعَصاَرُة التَّمأ
 . َوُهَو َخطَأ  ، َوالأَعامَُّة تَ ُقولُُه بِالأُمثَ نَّاةِ 

َرأضِ : ث ر و( 23 - 24)ص -12 َصى َنَدى األأ َيُكنأ َنِديًّا فَ ُهَو  ِإنأ ملَأ َوالث ََّرى أَيأًضا الت ُّرَاُب النَِّديُّ فَ  ...َوالث ََّرى ِوزَاُن احلَأ
 . َواَل يُ َقاُل ِحيَنِئذ  ثَ ًرى، تُ رَاب  

رًا َوخِبَ : ث ن ى( 27 - 21)ص -11 ُم الث ََّناُء بِالأَفتأِح َوالأَمد  يُ َقاُل أَث أنَ يأُت َعَليأِه َخي أ َِلِف َوااِلسأ ريأ  َوأَث أنَ يأُت َعَلى َزيأد  بِاألأ
ُتهُ ؛ َشرٍّ َوأَث أنَ يأُت َعَليأِه َشرًّا َوبِ  َِليِل ، أِلَنَُّه مبَعأىَن َوَصفأ َكِم وََكَذِلَك َصاِحُب الأَبارِِع َوَعزَاُه إىَل اخلأ ُهمأ َصاِحُب الأُمحأ َهَكَذا َنصَّ َعَليأِه مَجَاَعة  ِمن أ

ز  َوالأ  ُقولِِه َغمأ ُر الَِّذي لَيأَس ِف َمن أ َب أ ُهمأ حُمَمَُّد بأُن الأُقوِطيَِّة َوُهَو احلأ ز  وََكَأنَّ الشَّاِعرَ َوِمن أ ُقوِدِه َلمأ ُر الَِّذي لَيأَس ِف َمن أ لِهِ  5َبحأ  : َعَناُه ِبَقوأ
ُقوَها   ***   فَِإنَّ   الأَقوأَل َما قَاَلتأ َحَذامِ  إَذا قَاَلتأ َحَذاِم َفَصد 

رِيِر َواحلأُ  ت أَقاِن َوالتَّحأ رِيُر ُذو اإلأِ َوتَِبَعُه َعَلى َذِلَك ِمنأ ، جَُّة ِلَمنأ بَ عأَدُه َوالأبُ رأَهاُن الَِّذي يُوَقُف ِعنأَدهُ َوَقدأ ِقيَل ِفيِه ُهَو الأَعامِلُ الن حأ
ِطيُّ  تَ َهَر بِالضَّبأِط َوِصحَِّة الأَمَقاَلِة َوُهَو السََّرُقسأ ُفوا ، َعَليأِه خِبَريأ   أَث أنَ يأتُ : َواق أَتَصَر مَجَاَعة  َعَلى قَ وأهلِِمأ ، َوابأُن الأَقطَّاعِ  ُعِرَف بِالأَعَداَلِة َواشأ  وملَأ يَ ن أ

َرهُ  تَ َرأَ بَ عأُضُهمأ فَ َقالَ ، َغي أ َسنِ اَل يُ : َوِمنأ َهَذا اجأ تَ عأَمُل إالَّ ِف احلَأ ِيِه َعمَّا َعَداُه ، سأ ِر اَل َيُدلُّ َعَلى نَ فأ ِء بِالذ كأ  َوِفيِه َنَظر  أِلَنَّ خَتأِصيَص الشَّيأ
تَ عأَمُل إالَّ ِف اخلأَ  َوالز يَاَدُة ِمنأ الث  َقةِ  ُبوَلة  َوَلوأ َكاَن الث ََّناُء اَل ُيسأ لُهُ ، ى َزيأد  َكاِفًيا ِف الأَمدأحِ أَث أنَ يأُت َعلَ : ريأِ َكاَن قَ وأُل الأَقاِئلِ َمقأ َوَلُه : وََكاَن قَ وأ

َسنُ الث َّ  ِ َكَما قَالَ  َفَكانَ ، َوالتَّأأِسيُس َأوأىَل ، اَل يُِفيُد إالَّ التَّأأِكيدَ ، َناُء احلَأ تَ عأَمُل ِف الن َّوأَعنيأ َسِن فَِإنَُّه ُيسأ ّتَاز  َعنأ َغريأِ احلَأ َسُن احأ لِِه احلَأ : ِف قَ وأ
ُر ِف َيَديأَك َوالشَّرُّ لَيأَس إلَيأَك" َي أ ِ ، 4" َواخلأ َها َخي أ : 6َوِف الصَِّحيَحنيأ مُثَّ . َوَجَبتأ : َوالسَّاَلمُ ِه الصَّاَلُة رًا فَ َقاَل َعَليأ } َمرُّوا ِِبَِناَزة  فَأَث أنَ وأا َعَلي أ

                                                                                                                       
ونسخة مكتبة ، (41وهو على الّصواب ِف ط/مكتبة لبنان )ص، وقد غرّيته لوضوحه، كما هو مثبت أعاله،  املاء: والّصواب، املال: ِف األصل -6 

 6والّتقّدم العلمّية )، (33واملكتبة العصريّة )ص، (612واألمرييّة )ص، (31/ 6والبهّية )، الّشناوي( 71ودار العارف )ص، (73املصطفى )ص
/31) . 

 . (6رقم  53/ 615ديوانه )ص، البيت لزهري بن َجناب الكليبّ  -5 
بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث  و، (5211رقم  71/ 5ومصّنف عبد الرزّاق )، (5672رقم  236/ 4مسند أيب داود الطّيالسي ) -4 

والّسنن الكربى ، (5151رقم  451/  7ومسند البزّار )، ظالل اجلّنة( 781رقم  417والسّنة البن أيب عاصم )ص، (6651رقم  6117/ 6)
 5واإلميان البن منده )، (318رقم  6141/ 5والّدعاء للّطرباين )، (163رقم  454ومعجم ابن األعرايب )ص، (66541رقم  624/ 61للّنسائي )

 



  

 

َها َشرًّا َرى فَأَث أنَ وأا َعَلي أ لِهِ . َوَجَبتأ : فَ َقاَل َعَليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ ؛ َمرُّوا بُِأخأ رًا فَ َوَجَبتأ : فَ َقالَ ؛ َوَجَبتأ : َوُسِئَل َعنأ قَ وأ َهَذا أَث أنَ يأُتمأ َعَليأِه َخي أ
َنَّةُ  ِديثَ ، رًّا فَ َوَجَبتأ َلُه النَّاُر {َذا أَث أنَ يأُتمأ َعَليأِه شَ َوهَ ، َلُه اجلأ ِل . احلَأ َرى ِمنأ الأَعدأ ُخأ َدامهَُا َعنأ األأ ِ تَ رَاَختأ إحأ َوَقدأ نُِقَل الن َّوأَعاِن ِف َواِقَعتَ نيأ

ِل الضَّاِبِط َعنأ الأَعَرِب الأُفَصَحاِء َعنأ أَفأَصِح الأَعرَ  تَ ُفوَن بِالن َّقأِل َعنأ ؛ بِ الضَّاِبِط َعنأ الأَعدأ ِل اللَُّغِة فَِإن َُّهمأ َقدأ َيكأ ِل َأهأ َثَق ِمنأ نَ قأ َفَكاَن َأوأ
ر  وَ  لِهِ الُ َغريأِ َذِلَك فَِإَذا ُعِرَف حَ َواِحد  َواَل يُ عأَرُف َحالُُه فَِإنَُّه َقدأ يَ عأِرُض َلُه َما خُيأرُِجُه َعنأ َحي ِز ااِلعأِتَداِل ِمنأ َدَهش  َوُسكأ . ُه ملَأ حُيأَتجَّ ِبَقوأ

ِي وََكأَنَُّه قَالَ  تَ عأَمُل ِف الشَّر  إىَل الن َّفأ َمعأ َفاَل يُ َقالُ : َويَ رأِجُع قَ وأُل َمنأ َزَعَم أَنَُّه اَل ُيسأ ث أَباُت َأوأىَل ، ملَأ ُيسأ ]من  5َولِلَِّه َدرُّ َمنأ قَالَ ، َواإلأِ
 : الوافر[

قَّ ُسلأطَان  مُ وَ   َما خلِِاَلِفِه أََبًدا َسِبيلُ وَ ***       طَاعُ ِإنَّ احلَأ
ِديِث ِلاِلزأِدَواجِ : َوقَاَل بَ عأُض الأُمَتَأخ رِينَ  تُ عأِمَل ِف الشَّر  ِف احلَأ َا اُسأ ِل الأِعلأِم هِبَِذِه اللَّفأظَةِ ، إّنَّ  . َوَهَذا َكاَلُم ِمنأ اَل يَ عأِرُف اصأِطاَلَح َأهأ

ُم فَاِعل  ِمنأ ثَابَ َوُهَو ف َ ، نأَساِن إَذا تَ َزوََّج ثَ ي ب  إلأِ َوِقيَل لِ : (ب و  ث 27)ص -17 ثَ ُر أِلَن ََّها ، يأِعل  اسأ َوِإطأاَلقُُه َعَلى الأَمرأأَِة َأكأ
لِ  َوَّلِ تَ رأِجُع إىَل َأهأ ه  َغريأِ األأ ُن أَثى َكَما يُ َقاُل َأمي   وَ ، َها ِبَوجأ َتِوي ِف الث َّي ِب الذََّكُر َواألأ ُن أَثىَوَيسأ ر  لِلذََّكِر َواألأ ي ُبوَن بِالأَواِو َومَجأُع الأُمذَكَِّر ث َ ، ِبكأ

ُموع  : َوالأُمَولَُّدوَن يَ ُقوُلونَ ، مَجأُع الأُمَؤنَِّث ثَ ي َبات  وَ ، َوالنُّونِ  ُر َمسأ َمأ  ...ل  َفيأِعل  اَل جُيأَمُع َعَلى فُ عَّ َوأَيأًضا ف َ ، ثُ يَّب  َوُهَو َغي أ ِز َوتَ ثَاَءَب بِاهلأ
َتُح ِعنأَدَها َفَمُه َوتَ ثَاَوَب بِالأ  َص فَ يَ فأ َرة  تَ عأَّتِي الشَّخأ  . َواِو َعام يٌّ تَ ثَاُؤبًا ِوزَاُن تَ َقاَتَل تَ َقاُتاًل ِقيَل ِهَي فَ ت أ

َِثريِ قَاَل ابأُن ا، َوثَ وأر  َجَبل  مبَكََّة َويُ عأَرُف بِثَ وأِر َأطأَحَل َوَأطأَحُل ِوزَاُن َجعأَفر  : ر(و  ث 27)ص -18 ِديثِ : ألأ ِظ احلَأ : 4َوَوَقَع ِف َلفأ
َ َعريأ  إىَل ثَ وأر  {} َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم َحرََّم  َا ُهَو مبَكَّةَ ، َما بَ نيأ َ ، َولَيأَس بِالأَمِديَنِة َجَبل  ُيَسمَّى ثَ وأرًا َوِإّنَّ ِديَث َما بَ نيأ َوَلَعلَّ احلَأ

 . ُأُحد  فَالأَتَبَس َعَلى الرَّاِوي َعريأ  إىَل 
 

 كتاب الجيم
ُلوب  ِمنأُه لَُغة  مَتِيِميَّة  َوأَنأَكَرُه ابأُن السَّرَّاِج : َجَبَذُه َجبأًذا ِمنأ بَاِب َضَرَب ِمثألُ : ج ب ذ( 28)ص -11 بًا ِقيَل َمقأ َجَذبَُه َجذأ

َخرِ : َوقَالَ  ِسهِ   أِلَنَّ ؛ لَيأَس َأَحُدمُهَا َمأأُخوًذا ِمنأ اآلأ  . ُكلَّ َواِحد  ُمَتَصر ف  ِف نَ فأ
رًا َوَغَلَبًة فَ ُهَو جُمأبَ ر  َهِذِه لَُغُة َعامَِّة الأَعَربِ : ج ب ر( 28)ص -611 َِلِف مَحَلأُتُه َعَليأِه قَ هأ بَ رأتُُه َعَلى َكَذا بِاألأ َوِف لَُغة  لَِبيِن ، َوَأجأ

َجاِز يَ َتَكلَّ  ِل احلِأ َزأَهرِيُّ َوَلفأظُهُ مَتِيم  وََكِثري  ِمنأ َأهأ رًا ِمنأ بَاِب قَ َتَل َوُجُبورًا َحَكاُه األأ ُظ ابأِن الأَقطَّاعِ ، َوِهَي لَُغة  َمعأُروَفة  : ُم هِبَا َجبَ رأتُُه َجب أ : َوَلفأ
َزأَهرِيُّ ، َوَجبَ رأُتَك لَُغُة َبيِن مَتِيم   بَ رأتُُه لَُغَتاِن َجي َدتَانِ َفَجبَ رأتُُه َوأَ : َوَحَكاَها مَجَاَعة  أَيأًضا مُثَّ قَاَل األأ َوقَاَل ابأُن ُدَريأد  ِف بَاِب َما ات ََّفَق َعَليأِه ، جأ

بَ رأتُهُ : أَبُو َزيأد  َوأَبُو ُعبَ يأَدَة ممَّا َتَكلََّمتأ ِبِه الأَعَرُب ِمنأ فَ َعلأُت َوأَف أَعلأتُ  ِء َوَأجأ طَّايبُّ ، َجبَ رأُت الرَُّجَل َعَلى الشَّيأ َبَّاُر الَِّذي َجبَ َر : َوقَاَل اخلَأ اجلأ
بَ َرُه مبَعأىًن  ِيِه يُ َقاُل َجبَ َرُه السُّلأطَاُن َوَأجأ رِِه َونَ هأ } َوَما أَنأَت َعَليأِهمأ : َفاِسرِي ِعنأَد قَ وأله تَ َعاىَل َورَأَيأُت ِف بَ عأِض الت َّ ، َخلأَقُه َعَلى َما أَرَاَد ِمنأ أَمأ

                                                                                                                       
 116والقضاء والقدر للبيهقي )ص، (578/  6وحلية األولياء )، (4335رقم  341/ 5واملستدرك على الّصحيحني )، (151/ 641رقم  875/

 . سعد( 563/ 4ولسان العرب )، سعد( 11/ 5هتذيب الّلغة ): وذكره ِف. (451رقم 
 . نووي( 61 – 68/ 7/ 3فتح(،مسلم ) 5134 – 5135رقم  271/ 2و  6417رقم  212/ 4صحيح البخاري ) -6 
 . مل أقف عليه -5 
 . نووي( 6471رقم  634/  1/ 2ومسلم )، فتح( 1722رقم  245/ 64بخاري )صحيح ال -4 

 



  

 

ِتَها مبَِ  َأنَّ الثُّاَلِثيَّ ، 6بَّار  {ِِبَ  َهَد ِلِصحَّ َتشأ رُُه َواسأ ِم  ا َمعأَناُه أَنَُّه اَل يُ بأىنلَُغة  َحَكاَها الأَفرَّاُء َوَغي أ فَ عَّال  إالَّ ِمنأ ِفعأل  ُثاَلِثيٍّ حَنأَو الأَفتَّاِح َوالأَعالَّ
َِلِف إالَّ َدرَّاك   َل َجبَّار  َعلَ ، وملَأ جيَِئأ َمنأ أَف أَعَل بِاألأ ه  قَاَل الأَفرَّاءُ فَِإنأ محُِ ِر : ى َهَذا الأَمعأىَن فَ ُهَو َوجأ َمأ َوَقدأ مسَِعأُت الأَعَرَب تَ ُقوُل َجبَ رأتُُه َعَلى األأ

بَ رأتُُه َوِإَذا ثَ َبَت َذِلَك َفاَل يُ َعوَُّل َعَلى قَ وأِل َمنأ َضعََّفَها  . َوَأجأ
ُ الأَمأأُكوُل ِفيِه َثاَلُث لَُغات  : ج ب ن( 21)ص -616 َبأ َرَواَها أَبُو ُعبَ يأَدَة َعنأ يُوُنَس بأِن َحِبيب  مَسَاًعا َعنأ الأَعَرِب  َواجلُأ

َوُدَها ُسُكوُن الأَباءِ  ت أَباعِ ، 5َأجأ ُهمأ ِمنأ جَيأَعُل التَّثأِقيَل ِمنأ َضُروَرِة الش عأ ، 3َوالثَّالَِثُة َوِهَي أَقَ لَُّها التَّثأِقيلُ ، 4َوالثَّانَِيُة َضمَُّها ِلإلأِ  . رِ َوِمن أ
َهِة َوِشَ : ج ب ن( 21)ص -615 َب أ َهِة ِمنأ حُمَاَذاِة الن ََّزَعِة إىَل الصُّدأِغ َومُهَا َجِبيَناِن َعنأ ميَِنِي اجلأ َب أ َِبنُي نَاِحَيُة اجلأ اهِلَا قَاَلُه َواجلأ

ُرمُهَا َزأَهرِيُّ َوابأُن فَاِرس  َوَغي أ ِ فَ َتُكوُن ؛ األأ َ َجِبينَ نيأ َهُة بَ نيأ َب أ ِ ِمثألُ ُه ُجَُب  ِبَضمَّ َومَجأعُ ، اجلأ ِبَنة  ِمثألُ ، بَرِيد  َوبُ ُرد  : تَ نيأ ِلَحة  : َوَأجأ  . َأسأ
َبَّانَُة ُمثَ قَُّل الأَباِء َوثُ ُبوُت ا: ج ب ن( 21)ص  -614 ِفَهاَواجلأ ثَ ُر ِمنأ َحذأ َاِء َأكأ رَاءِ هِ ، هلأ َا، َي الأُمَصلَّى ِف الصَّحأ أُطأِلَقتأ  َوُرمبَّ
بَ َرةِ  بَ َرةِ ؛ َعَلى الأَمقأ  . أِلَنَّ الأُمَصلَّى َغالًِبا َتُكوُن ِف الأَمقأ

ُص يَ ُعمُّ الأُكلَّ : ج ث ث( 21)ص -613 نأَساِن إَذا َكاَن قَاِعًدا َأوأ نَاِئًما فَِإنأ َكاَن ُمنأَتِصًبا فَ ُهَو طََلل  َوالشَّخأ ُثَُّة ِلإلأِ  . اجلأ
ًدا َوُجُحو : ج ح د( 21)ص -612 َاِحِد ِبهِ ، ًدا أَنأَكَرهُ َجَحَدُه َحقَُّه َوحِبَق ِه َجحأ  . َواَل َيُكوُن إالَّ َعَلى ِعلأم  ِمنأ اجلأ
ِتَهاُد َوُهَو َمصأَدر  يُ َقاُل ِمنأُه َجدَّ جيَِدُّ : ج د د( 11)ص -611 ِر ااِلجأ َمأ دُّ ِف األأ دُّ ، ِمنأ بَايَبأ َضَرَب َوقَ َتلَ  َواجلَأ ُم اجلِأ َوااِلسأ

رِ  ا ُفاَلن  : َوِمنأُه يُ َقالُ ، بِالأَكسأ ا بِالأَفتأحِ َواَل يُ َقاُل حُمأِسن  جَ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ ، َأيأ هِنَايًَة َوُمَباَلَغةً ، حُمأِسن  ِجدًّ  . دًّ
َتدَّتأ ُخُصوَمُتهُ َجِدَل الرَُّجُل َجَداًل فَ ُهَو َجِدل  ِمنأ بَاِب َتعِ : ج د ل( 11)ص -617  إَذا  َوَجاَدَل جُمَاَدَلًة َوِجَدااًل ، َب إَذا اشأ

َغُل َعنأ ظُُهورِ  ق  َوُوُضوِح الصََّوابِ  َخاَصَم مبَا َيشأ َِدلَِّة ِلظُُهوِر أَرأَجِحَها، احلَأ تُ عأِمَل َعَلى ِلَساِن مَحََلِة الشَّرأِع ِف ُمَقابَ َلِة األأ ُلُه مُثَّ اُسأ ، َهَذا َأصأ
ق  َوُهَو حَمأُمود  إنأ كَ   . ُموم  َوِإالَّ َفَمذأ ، اَن لِلأُوُقوِف َعَلى احلَأ

ذأ : ج ذ م( 16)ص -618 ءِ اجلِأ ُل الشَّيأ ِر َأصأ ُم بِالأَفتأِح الأَقطأُع وَ ، ُم بِالأَكسأ ذأ ُجِذَم : َوِمنأُه يُ َقالُ ، ُهَو َمصأَدر  ِمنأ بَاِب َضَربَ َواجلَأ
نأَساُن بِالأِبَناِء لِلأَمفأ  َذامُ اإلأِ َم َوُيسأ أِلَنَُّه ؛ ُعوِل إَذا َأَصابَُه اجلُأ َطُع اللَّحأ َذُم ِوزَاُن َواَل يُ َقاُل ِفيِه ِمنأ َهَذا الأمَ : قَاُلوا، َوُهَو جَمأُذوم  ، ِقطُهُ يَ قأ عأىَن َأجأ

 . َأمحأَر
ُع ُجُرب  ِمثألُ ، َوأَرأض  َجرأبَاُء َمقأُحوطَة  : ج ر ب( 16)ص -611 مأ رَاُب َمعأُروف  َواجلَأ رِبَة  أَيأًضاِكَتاب  وَُكتُ : َواجلِأ َع َأجأ ، ب  َومسُِ

رُهُ ، َجَراب  بِالأَفتأحِ : الُ َواَل يُ قَ   . قَاَلُه ابأُن الس ك يِت َوَغي أ
َصأِل مبَِ : قَاَل الأَفرَّاءُ ، اَل َجَرمَ : َوقَ وأهُلُمأ : ج ر م( 15)ص -661 مُثَّ َكثُ َرتأ َفُحو َلتأ إىَل َمعأىَن ، عأىَن اَل بُدَّ َواَل حَمَاَلةَ ِهَي ِف األأ

مِ  ؛الأَقَسِم َوَصاَرتأ مبَعأىَن َحقًّا  . اَل َجَرَم أَلَف أَعَلنَّ : حَنأوَ ، َوهِلََذا جُيَاُب بِالالَّ
رِ : ج ر ى( 14)ص -666 رأُو بِالأَكسأ ُر أَفأَصحُ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ ، َوالأَفتأُح َوالضَّمُّ لَُغة  ، َوَلُد الأَكلأِب َوالس َباعِ  َواجلِأ ، َوالأَكسأ
رأ : َوقَاَل ِف الأَبارِعِ  ء   ُو الصَِّغريُ اجلِأ رأَوُة أَيأًضا الصَِّغريَُة ِمنأ الأِقثَّاِء ُشب  َهتأ ِبِصَغاِر َأوأاَلِد الأِكاَلِب لِِليِنَها َونُ ُعوَمِتَها ، ِمنأ ُكل  َشيأ ُع َواجلِأ مأ َواجلَأ

ر  ِمثأُل : ِجرَاء  ِمثألُ   . 6أَف أُلس  ِكَتاب  َوَأجأ
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ِبِل َخاصًَّة يَ قَ : ج ز ر( 14)ص -665 ُزوُر ِمنأ اإلأِ ُع ُجُزر  ِمثألُ ُع َعَلى الذََّكِر َواألأُ َواجلَأ مأ َرُسول  َوُرُسل  َوجُيأَمُع أَيأًضا : ن أَثى َواجلَأ
َن أَبارِي  ، ُجُزرَات  مُثَّ َعَلى َجزَائِرَ َعَلى  ُزوُر قَاَلُه ابأُن األأ ُزوِر أُن أَثى يُ َقاُل َرَعتأ اجلَأ ُظ اجلَأ زُ : َوزَاَد الصََّغاينّ ، َوَلفأ ، وُر النَّاَقُة الَّيِت تُ نأَحرُ َوِقيَل اجلَأ

َرَها ِمنأ بَاِب قَ َتَل حنََ  ُزوَر َوَغي أ رِ َواحلأِ ، َوالأَفاِعُل َجزَّار  ، رأتُ َهاَوَجَزرأُت اجلَأ زَاَرُة بِالأَكسأ زَ ، رأَفُة اجلِأ زأِر ِمثأُل َوالأَمجأ َا َدَخَلتأُه ، َجعأَفر  ُر َموأِضُع اجلَأ َوُرمبَّ
َاُء َفِقيَل جَمأزَ   . رَة  اهلأ
زأُع بِالأ : ج ز ع( 14)ص -664 َعَطُف الأَواِديَواجلِأ ِر ُمن أ تُ نأِبُت  َوِقيَل اَل ُيَسمَّى ِجزأًعا َحّتَّ َيُكوَن َلُه َسَعة  ، َوِقيَل َجانُِبهُ ، َكسأ
َرهُ  زَاع  ِمثأُل ، الشََّجَر َوَغي أ ُع َأجأ مأ َال  َواجلَأ  . مِحأل  َوَأمحأ
ُزَاُف بَ يأُع ال: ج ز ف( 13)ص -663 م  ِمنأ َجاَزفَ اجلأ ُلُه َواَل َوزأنُُه َوُهَو اسأ ِء اَل يُ عأَلُم َكي أ ُزَاُف ، جُمَاَزَفًة ِمنأ بَاِب قَاَتلَ  شَّيأ َواجلأ

ُل الأَكلِ ؛ بِالضَّم  َخارِج  َعنأ الأِقَياِس َوُهَو فَارِِسيٌّ تَ عأرِيُب ُكزَاف   َجَزَف ِف الأَكيأِل : اَل ابأُن الأَقطَّاعِ قَ ، َمِة َدِخيل  ِف الأَعَربِيَّةِ َوِمنأ ُهَنا ِقيَل َأصأ
ثَ َر ِمنأهُ  زَافُ ، َجزأفًا َأكأ ُذ : َويُ َؤي دُه قَ وأُل ابأِن فَاِرس  ، ُة َدِخيَلة  ِف الأَعَربِيَّةِ َوالأَكِلمَ ، َوُهَو الأُمَساَهَلةُ ، َوالأُمَجاَزَفُة ِف الأبَ يأعِ  َوِمنأُه اجلِأ َخأ زأُف األأ اجلَأ

ُج الصََّواِب ُمَقاَم ، ِلَمة  فَارِِسيَّة  َكث أَرة  كَ بِ   . الأَكيأِل َوالأَوزأنِ َويُ َقاُل ِلَمنأ يُ رأِسُل َكاَلَمُه إرأَسااًل ِمنأ َغريأِ قَانُون  َجاَزَف ِف َكاَلِمِه فَأُِقيَم نَ هأ
تَ عأَمَلُه الأ : جوزق( 13)ص -662 َزأَهرِيُّ عَ َوُهَو مُ ، ُفَقَهاُء ِف ِكَماِم الأُقطأنِ جوزق فَ وأَعل  اسأ ِيَم َوالأَقاَف اَل ؛ رَّب  قَاَلُه األأ أِلَنَّ اجلأ

 . جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  
ُر جَيأزِي َجزَاًء ِمثألُ : ج ز ى( 13)ص -661 َمأ  يَ وأًما اَل ]َوات َُّقوا } : َوِف الت َّنأزِيلِ ، قأِضي َقَضاًء َوزأنًا َوَمعأىًن َقَضى ي َ : َجَزى األأ

س  َعنأ نَ فأس  َشيأًئا {ََتأزِي نَ فأ 
رًا، 5 َعاِء َجزَاُه اللَُّه َخي أ َلِ ، َضاه َلُه َوأَثَابَُه َعَليأهِ َأيأ قَ ، َوِف الدُّ َزأَ بِاألأ تَ عأَمُل َأجأ ِز مبَعأىَن َوَقدأ ُيسأ َمأ ِف َواهلأ

َفُش مبَعأىًن َواِحد  فَ َقاَل الثُّاَلِثيُّ ِمنأ ، َجَزى َخأ َجازِ َغريأِ َونَ َقَلُهَما األأ ُموُز لَُغُة مَتِيم  ، مَهأز  لَُغُة احلِأ َوَجاَزي أُتُه ِبَذنأِبِه َعاقَ بأُتُه َعَليأِه ، َوالرُّبَاِعيُّ الأَمهأ
يأَن َقَضيأُتهُ  لُُه صّلى اهلل عليه وسّلم أِلَيب بُ رأَدَة بأِن نَِيار  َلمَّا أََمَرُه َأنأ ُيَضح َي ِِبَذَ ، َوَجَزيأُت الدَّ } ََتأزِي َعنأَك َوَلنأ : َعة  ِمنأ الأَمعأزِ َوِمنأُه قَ وأ
َمِعيُّ ، 4َك {ََتأزَِي َعنأ َأَحد  بَ عأدَ  َصأ َزَأتِ ، َأيأ َوَلنأ تَ قأِضيَ : قَاَل األأ ِز مبَعأىَن َقَضتأ لُ  َوَأجأ َمأ َزأَ ، َغة  َحَكاَها ابأُن الأَقطَّاعِ الشَّاُة بِاهلأ َوأَمَّا َأجأ

َِلِف  ِز فَِبمَ بِاألأ َمأ َزأَهرِيُّ ، عأىَن َأغأىَن َواهلأ ُه أِلََحد  ِمنأ أَِئمَِّة اللَُّغِة َوَلِكنأ إنأ مهُِ : قَاَل األأ َزى ِمنأ َغريأِ مَهأز  وملَأ َأِجدأ َزأَ َز َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلوَن ِفيِه َأجأ َأجأ
ِهيَل مَهأَزِة الطََّرِف ِف أِلَنَُّه إنأ أَرَاَد امأ ؛ َوِفيِه َنَظر  ، َهَذا َلفأظُهُ ، فَ ُهَو مبَعأىَن َكَفى ِهيِل فَ َقدأ تَ َوقََّف ِف َغريأِ َموأِضِع الت ََّوقُِّف فَِإنَّ َتسأ ِتَناَع التَّسأ

َر َوأَرأَجيأُتُه َوأَنأَسأأ  َمأ َزِة السَّاِكَنِة ِقَياِسيٌّ فَ يُ َقاُل أَرأَجأأُت األأ َمأ ِهيَل اهلأ طََأ الزَّرأُع إَذا ُت َوأَنأَسيأُت وَ الأِفعأِل الأَمزِيِد َوَتسأ طَيأُت َوَأشأ طَأأُت َوَأخأ َأخأ
زَأأُت الس ك نَي إَذا َجَعلأ  َطى َوتَ َوضَّأأُت َوتَ َوضَّيأُت َوَأجأ رََج َشطأَأُه َوُهَو َأوأاَلُدُه َوَأشأ َزي أُتهُ َأخأ َلى فَالأُفَقَهاُء َجَرى عَ ، َوُهَو َكِثري  ، ُت َلُه ِنَصابًا َوَأجأ

ِفيفُ أَلأِسَنِتِهمأ التَّ  ِ ، خأ َفُش لَُغتَ نيأ َخأ َزأَ َموأِقَع َجَزى فَ َقدأ نَ َقَلُهَما األأ ِتَناَع ِمنأ ُوُقوِع َأجأ َكيأَف َوَقدأ َنصَّ النَُّحاُة َعَلى َأنَّ . َوِإنأ أَرَاَد ااِلمأ
ِ إَذا تَ َقاَرَب َمعأَنامُهَا َجاَز َوضأعُ  َخرِ  الأِفعأَلنيأ َنع  َلوأ ملَأ يُو َوِف هَ ، َأَحِدمِهَا َموأِضَع اآلأ  . َجدأ نَ قأل  َذا َمقأ

َسُد مَجأ : ج س د( 13)ص -667 َساد  اجلَأ َرأِض َجَسد  َواَل يُ َقاُل ِلَشيأ ، ُعُه َأجأ َسُد : َوقَاَل ِف الأَبارِعِ ، ء  ِمنأ َخلأِق األأ اَل يُ َقاُل اجلَأ
نأسَ  ِم إَذا ، نُّ اُن َوالأَماَلِئَكُة َواجلأِ إالَّ لِلأَحيَ َواِن الأَعاِقِل َوُهَو اإلأِ ِِه َجَسد  إالَّ لِلزَّعأَفرَاِن َولِلدَّ وقَ وأله ، يَِبَس أَيأًضا َجَسد  َوَجاِسد  َواَل يُ َقاُل ِلَغريأ

                                                                                                                       
( ِف طبعتنا دار احلديث  -6  ، (642ة )صواألمرييّ ، الّشناوي( 18ودار املعارف )ص، (14/ 6والبهّية )، (48ومكتبة لبنان )ص، كذا )أَف أُلس 

 . جري( 21/ 6بينما وردت )فَ لأس( ِف ط/الّتقّدم العلمّية ). (12ونسخة مكتبة املصطفى )ص، (22واملكتبة العصريّة )ص
 . 654، 38البقرة/ -5 
 . (6623رقم  418 - 411/ 3خترجيه ِف إرواء الغليل )، مّتفق عليه -4 

 



  

 

اًل َجَسًدا {: تَ َعاىَل  رََج هَلُمأ ِعجأ بِ ، 6} فََأخأ مِ َأيأ َذا ُجثَّة  َعَلى التَّشأ سأ ِر ، يِه بِالأَعاِقِل َوبِاجلِأ َساُد بِالأَكسأ بأِغ الزَّعأَفرَاُن َوحَنأُوُه ِمنأ الص  َواجلِأ
َفرِ  َصأ َمحأَِر َواألأ َرمأُت َصبَ غأُتُه بِ ، األأ ُت الث َّوأَب ِمنأ بَاِب َأكأ َسدأ ُفرِ َوَأجأ َسادِ ثَ وأ : َوقَاَل ابأُن فَاِرس  ، الزَّعأَفرَاِن َأوأ الأُعصأ َوَقدأ ، ب  جُمأَسد  ُصِبَغ بِاجلِأ

َسُر الأِميمُ   . ُتكأ
َرأَة  َجُسور  أَيأًضا، ُهَو َجُسور  َوَجَسَر َعَلى َعُدو ِه ُجُسورًا ِمنأ بَاِب قَ َعَد َوَجَساَرًة أَيأًضا ف َ : (ج س ر 13)ص -668 َوَقدأ ، َوامأ

ِدَمة  َعَلى سُ ، ِقيَل َجُسوَرة   َعاِر َوَقطأِعَهاَونَاَقة  َجُسوَرة  ُمقأ َوأ  . َواَل يُوَصُف الذََّكُر ِبَذِلكَ ، ُلوِك األأ
ِيَم َوالصَّاَد اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  : ص ص( ج 12)ص -661 ِيِم َمعأُروف  َوُهَو ُمَعرَّب  أِلَنَّ اجلأ ِر اجلأ صُّ ِبَكسأ َوهِلََذا  ؛ اجلِأ

ص  َوَجصَّصأُت ، اإلأِجَّاُص ُمَعرَّب  : ِقيلَ  اَر َعِملأتُ َها بِاجلِأ ُر قَاَل أَبُو َحا: َقاَل ِف الأَبارِعِ ، الدَّ صُّ بِالأَفتأِح َوالصََّواُب الأَكسأ متِ  َوالأَعامَُّة تَ ُقوُل اجلَأ
 . َوقَاَل ابأُن الس ك يِت حَنأَوهُ ، الأَعَربِ  َوُهَو َكاَلمُ 

َيال  ِمنأ : ج ع ر( 12)ص -651 َعِة أَمأ َ َمكََّة َوالطَّاِئِف َوِهَي َعَلى َسب أ عأرَانَُة َموأِضع  بَ نيأ ِفيفِ َمكََّة َوِهَي بِا َواجلِأ َتَصَر َواق أ ، لتَّخأ
َصأمَ ، َعَليأِه ِف الأَبارِعِ  َكمِ َوُهَو َمضأ ، ِعي  َونَ َقَلُه مَجَاَعة  َعنأ األأ عأَرانََة : َوَعنأ ابأِن الأَمِدييِن  ، ُبوط  َكَذِلَك ِف الأُمحأ الأِعرَاِقيُّوَن يُ ثَ ق ُلوَن اجلِأ

َديأِبَيةَ  ُموع  ِمنأ الأَعَربِ ، نَ ُهَماَجازِيُّوَن خُيَف ُفو َواحلأِ ، َواحلُأ َظ لَيأَس ِفيِه َتصأرِيح  بَِأنَّ التَّثأِقيَل َمسأ ثُوَن َعَلى َأنَّ َهَذا اللَّفأ  َولَيأَس فََأَخَذ ِبِه الأُمَحد 
َكِم  ُُصوِل الأُمعأَتَمَدِة َعنأ أَِئمَِّة اللَُّغِة إالَّ َما َحَكاُه ِف الأُمحأ ر  ِف األأ َديأِبَيةِ لِلتَّثأِقيِل ِذكأ ِليًدا َلُه ِف احلُأ عأرَانَُة ِبُسُكوِن : َوِف الأُعَبابِ . تَ قأ َواجلِأ

 ِ ثُو : َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ ، الأَعنيأ ِديِدَهاالأُمَحد  طَّايبُّ ، َن خُيأِطُئوَن ِف َتشأ  . وََكَذِلَك قَاَل اخلَأ
َفَلى َعَلى فَ َعَلى ِبَفتأِح الأُكل  مِ : ج ف ل( 11)ص -656 ُعَو النَّاَس إىَل َطَعاِمَك َدعأَوًة َعامًَّة ِمنأ َغريأِ َواجلَأ نأ َذِلَك َوِهَي َأنأ َتدأ

ِتَصاص    : قَاَل َطَرَفةُ ، اخأ
َفَلى  5حَنأُن ِف املشاة ُعو اجلَأ ِدَب ِفيَنا يَ نأَتِقرأ اَل    ***  َندأ  تَ َرى اآلأ

َفَلى اَل الن ََّقَرىَدَعا فُ : يُ َقالُ  َاصَُّة بِبَ عأِض النَّاسِ  َرى الدَّعأَوةُ َوالن َّقَ ، اَلن  اجلَأ ِكاَلِت الأَوِسيطِ ؛ اخلأ ِليُّ ِف ُمشأ : َوِمنأ ُهَنا قَاَل الأِعجأ
 . َوالتََّطفُُّل َحرَام  إَذا َكاَنتأ الدَّعأَوُة نَ َقَرى اَل إَذا َكاَنتأ َجَفَلى

ُُلوَس ُهوَ : ج ل س( 17)ص -655 ُر الأُقُعوِد فَِإنَّ اجلأ ُُلوُس َغي أ َوالأُقُعوُد ُهَو ااِلنأِتَقاُل ِمنأ ُعلأو  ، ِتَقاُل ِمنأ ُسفأل  إىَل ُعلأو  ااِلنأ  َواجلأ
َوَِّل يُ َقاُل ِلَمنأ ُهَو نَاِئم  َأوأ َساِجد  ؛ ُسفأل  إىَل  ِلسأ : فَ َعَلى األأ ، قَ َعدَ  َوَقدأ َيُكوُن َجَلَس مبَعأىَن ، اُق أُعدأ : َوَعَلى الثَّاين يُ َقاُل ِلَمنأ ُهَو قَاِئم  ، اجأ

َ ُشَعِبَها َأيأ َحَصَل َومَتَكََّن إذأ اَل ُيَسمَّى َهَذا قُ ُعوًدا فَِإنَّ الرَُّجَل ِحيَنِئذ  : َوِمنأهُ ، َوَقدأ يُ َفارِقُهُ ، َجَلَس ُمتَ َرب  ًعا َوقَ َعَد ُمتَ َرب  ًعا: يُ َقالُ  َجَلَس بَ نيأ
َرأَبعِ  ِ َوقَاَل الأَفارَايبُّ : الُ َويُ قَ ، َيُكوُن ُمعأَتِمًدا َعَلى َأعأَضائِِه األأ َانِبَ نيأ َجَلَس ُمتَِّكًئا َواَل يُ َقاُل قَ َعَد ُمتَِّكًئا مبَعأىَن ااِلعأِتَماِد َعَلى َأَحِد اجلأ

صُ : َومَجَاَعة   تَ عأَماَلِن مبَعأىَن الأَكوأِن َواحلُأ ُُلوُس نَِقيُض الأِقَياِم فَ ُهَو َأَعمُّ ِمنأ الأُقُعوِد َوَقدأ ُيسأ َجَلَس : َوِمنأُه يُ َقالَ ، فَ َيُكونَاِن مبَعأىًن َواِحد   ولِ اجلأ
َ ُشَعِبَها َأيأ َحَصَل َومَتَكَّنَ   . ُمتَ َرب  ًعا َوقَ َعَد ُمتَ َرب  ًعا َوَجَلَس بَ نيأ

ِيِم الأبُ نأ : ج ل ه ( 18)ص -654 اَلِهُق ِبَضم  اجلأ ِيَم ؛ ة  َوُهَو فَارِِسيٌّ الأَواِحَدُة ُجاَلِهقَ ، ُدُق الأَمعأُموُل ِمنأ الط نيِ َواجلُأ أِلَنَّ اجلأ
ُس إلَيأِه لِلتَّ ، َعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  َوالأَقاَف اَل جَيأَتمِ  ِصيِص فَ يُ َقالُ َوُيَضاُف الأَقوأ ُس اجلأُ : خأ ُس النُّشَّابَةِ قَ وأ  . اَلِهِق َكَما يُ َقاُل قَ وأ

                                  
 . 88طه/ -6 
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تَ عأَصى َحّتَّ َغَلَبُه فَ ُهَو مَجُوح  بِالأَفتأِح مَجََح الأَفَرُس ِبرَاِكِبِه جَيأَمُح بِ : ج م ح( 18)ص -653 ِر َومُجُوًحا اسأ ِ مِجَاًحا بِالأَكسأ َفتأَحتَ نيأ
َتوِ  ُن أَثىَوَجاِمح  َيسأ ء  ، َومَجََح إَذا َعارَ ، ي ِفيِه الذََّكُر َواألأ َفِلَت فَ يَ رأَكَب رَأأَسُه َفاَل يَ ثأِنَيُه َشيأ َا ِقيَل ، َوُهَو َأنأ يَ ن أ مَجََح إَذا َكاَن ِفيِه َنَشاط  َوُرمبَّ

َماحُ ، َوُسرأَعة   ُموم   َواجلِأ ِ َمذأ َوََّلنيأ ُقواًل ، ِمنأ األأ ِتعأَماِل َوِإنأ َكاَن َمن أ ُجوُر ااِلسأ  . َوِمنأ الثَّاِلِث حَمأُمود  َلِكنَّ الثَّاِلَث َمهأ
ِ فَ ُهَما : ن أَبارِي  قَاَل ابأُن األأَ ، َدى ِمنأ الشُُّهوِر ُمَؤن ََّثة  َومُجَا: ج م د( 18)ص -652 َاُء الشُُّهوِر ُكلَُّها ُمذَكََّرة  إالَّ مُجَاَديَ نيأ َوَأمسأ

 : 6َمَضتأ مُجَاَدى مبَا ِفيَها قَاَل الشَّاِعرُ : تَ ُقولُ ، ُمَؤن َّثََتانِ 
 زَاَن َجَنايَبأ َعَطن  ُمعأِصفُ إَذا مُجَاَدى َمنَ َعتأ َقطأَرَها   ***   

ِر َكَما قَاُلوا َهِذِه أَلأُف ِدرأَهم  َعَلى َمعأىَن َهِذهِ  فَِإنأ َجاءَ : مُثَّ قَالَ  ، الدَّرَاِهمُ  َتذأِكرُي مُجَاَدى ِف ِشعأر  فَ ُهَو َذَهاب  إىَل َمعأىَن الشَّهأ
ِم فَِإنأ ذُك َرتأ ِف ِشعأر  فَإِ : َوقَاَل الزَّجَّاجُ  َا يُ قأَصدُ مُجَاَدى ُمَؤن ََّثة  َوالتَّأأنِيُث ِلاِلسأ رُ  ّنَّ ُروَفة  لِلتَّأأنِيِث َوالأَعَلِميَّةِ ، هِبَا الشَّهأ ُر َمصأ ، َوِهَي َغي أ

ِظَها مُجَاَديَات   ُع َعَلى َلفأ مأ ِخَرُة ِصَفة  هَلَاَواألأُ ، َواجلَأ خِ ، وىَل َواآلأ َرةِ فَاآلأ َرىوَ : قَاُلوا، َرُة مبَعأىَن الأُمَتَأخ  ُخأ ُخأ ؛ اَل يُ َقاُل مُجَاَدى األأ َرى مبَعأىَن أِلَنَّ األأ
َمَة َوالأُمتَ  ُصُل اللَّبأسُ الأَواِحَدِة فَ َتتَ َناَوُل الأُمتَ َقد  َرَة فَ َيحأ َرةِ ، َأخ  َتصَّ بِالأُمَتَأخ  ِخَرُة لَِتخأ  . َفِقيَل اآلأ

َاُموُس نَ وأع  ِمنأ الأبَ َقِر َكأَ ، مَجََس الأَوَدُك مُجُوًسا ِمنأ بَاِب قَ َعَد مَجَدَ : ج م س( 11)ص -651 َتقٌّ ِمنأ َذِلكَ َواجلأ أِلَنَُّه ؛ نَُّه ُمشأ
يَاَسةِ  رأِث َوالزَّرأِع َوالد  ِتعأَمالِِه ِف احلَأ ِذيبِ ، لَيأَس ِفيِه ِلنُي الأبَ َقِر ِف اسأ َاُموُس َدِخيل  : َوِف الت َّهأ ُع َجَواِميسُ ، اجلأ مأ يِه الأُفرأُس   َواجلَأ ُتَسم 

ِميش  . َكاوأ
يًعا َأيأ جُمأَتِمِعنَي َوَجاُءوا َأمجأَُعوَن َورَأَي أتُ ُهمأ َأمجأَِعنَي َوَمَررأُت هِبِمأ َأمجأَِعنَي َوَجاُءوا َوَجاَء الأ : ج م ع( 71 - 11)ص -657 َقوأُم مجَِ

يَعهُ َوقَ َبضأُت ، َضمُّ َحَكاُه ابأُن الس ك يتِ بَِأمجأَِعِهمأ ِبَفتأِح الأِميِم َوَقدأ تُ  ًمافأّتَاقُُه ِحسًّا َأوأ ِه ُكلَّ َما َيِصحُّ افَ تُ ؤَك ُد بِ ، الأَماَل َأمجأََعُه َومجَِ ، ُحكأ
ء  ِمنأ أَلأَفاِظ الت َّوأِكيدِ ، ُه الأُمؤَكََّد ِف إعأرَاِبهِ َوتُ تأِبعُ  ِديِر َعاِمل  آَخرَ  َواَل جَيُوُز َقطأُع َشيأ رأِف َواَل جَيُوُز ِف أَلأَفاِظ الت َّوأِكيِد َأنأ تُ نأَسَق حِبَ ، َعَلى تَ قأ
ُنهُ جَ : ِف َفاَل يُ َقالُ الأَعطأ  ُسُه َوَعي أ ُر زَائِ ؛ اَء َزيأد  نَ فأ ُهوَمَها َغي أ ُهوِم الأُمؤَكَّدِ أِلَنَّ َمفأ َا َيُكوُن ِعنأَد الأُمَغايَ َرِة خِبِاَلِف ، د  َعَلى َمفأ َوالأَعطأُف إّنَّ

َوأَصاِف َحيأُث جَيُوُز َجاءَ  رُهُ فَِإنَّ َمفأ ، زَيأد  الأَكاِتُب َوالأَكِرميُ  األأ َصلُّوا } فَ : َوِف َحِديث  . ُهوَم الص َفِة زَاِئد  َعَلى َذاِت الأَموأُصوِف َفَكأَن ََّها َغي أ
َالِ فَ َغِلَط َمنأ قَا، 5قُ ُعوًدا َأمجأَِعنَي { َها َمعأرَِفًة وَ ، اُل اَل َتُكوُن إالَّ َنِكَرةً أِلَنَّ أَلأَفاَظ الت َّوأِكيِد َمَعاِرُف َواحلأَ ؛ َل إنَُّه ُنِصَب َعَلى احلأ َما َجاَء ِمن أ

ُموع   ِديث، َوُهَو ُمَؤوَّل  بِالنَِّكَرةِ  َفَمسأ ُه ِف احلَأ َا ُهَو َتصأِحيف  ِمنأ الأُمَحد  ، َفَصلُّوا قُ ُعوًدا َأمجأَُعونَ  َوالأَوجأ َوَّلِ َوِإّنَّ ِر األأ َومَتَسََّك ، ِثنَي ِف الصَّدأ
 . الأُمَتَأخ ُروَن بِالن َّقألِ 

ُُنبُ . َوَرُجل  ُجُنب  بَِعيد  : ب( ج ن 71)ص -658 اُر اجلأ َواَل َتَكاُد ، َل َجاُرَك ِمنأ قَ وأم  آَخرِينَ َوِقي، ِقيَل َرِفيُقَك ِف السََّفرِ  َواجلَأ
َنيبٌّ  َزأَهرِيُّ ِف روح. الأَعَرُب تَ ُقوُل َأجأ َنُب : َوقَاَل ِف بَاِبهِ ، قَاَلُه األأ َنيبٌّ ِمث أُلهُ ، َقَرابَةِ بَِعيد  ِمنأَك ِف الأ َرُجل  َأجأ قَ وأهُلُمأ َرُجل  : َوقَاَل الأَفارَايبُّ ، َوَأجأ

                                  
 7ولبعض األنصار ِف تاج العروس ). عصف( 6313/ 3والّصحاح )، (85يب قيس صيفي بن األسلت ِف ديوانه )صُنِسَب البيت أل -6 

 . مجد( 641/ 4والّلسان )، مجد( 181/ 61وهتذيب الّلغة )، مجد( 261/
 656والعباب الزّاخر )ص، ( ؟نه )صوهو ِف ديوا، عصف( 538/ 1ولعّله أِلَُحيأَحة بن اجُلالح كما أفاده ابن منظور عن ابن بّري ِف الّلسان )

 53وتاج العروس )، غضف( -غرف  518، 511/ 1والّلسان )، غضف( 15/ 8وهتذيب الّلغة )، غضف( 372ص -عصف  331ص -حوف 
 . (233وشرح القصائد الّسبع الّطوال )ص، غضف( 561/ 

 311، 641/ 5وسنن ابن ماجه )، (116قم ر  582/ 6سنن أيب داود )، نووي( 642، 644، 645، 646/ 3/  5صحيح مسلم ) -5 
 . (513شرح قطر الّندى )ص، بتع( 716والقاموس احمليط )ص، مجع( 611/ 6واملغرب ِف ترتيب املعرب ). (6548، 831رقم 

 



  

 

َنيبٌّ  وأَهرِيُّ ، َوُجُنب  َوَجاِنب  مبَعأىًن  َأجأ َنبُ : َوزَاَد اجلَأ ََجاِنبُ ، َوَأجأ ُع األأ مأ تُُه َعنأهُ . َواجلَأ ، َوَجَنبأُت الرَُّجَل الشَّرَّ ُجُنوبًا ِمنأ بَاِب قَ َعَد أَب أَعدأ
 . َوَجنَّبأُتُه بِالتَّثأِقيِل ُمَباَلَغة  

ِنزُُه ِمنأ بَاِب َضَرَب َستَ رأتُُه وَ : ج ن ز( 76 – 71)ص -651 َء َأجأ َِناَزةِ َجنَ زأُت الشَّيأ ِتَقاُق اجلأ رِ ، ِمنأُه اشأ ، َوِهَي بِالأَفتأِح َوالأَكسأ
ُر أَفأَصحُ  َعأرَايب  ، َوالأَكسأ َمِعيُّ َوابأُن األأ َصأ ُسُه َوبِالأَفتأِح السَّرِ  َوقَاَل األأ ِر الأَمي ُت نَ فأ َس َهَذا ، يرُ بِالأَكسأ َوَرَوى أَبُو ُعَمَر الزَّاِهُد َعنأ ثَ عأَلب  َعكأ

ِر السَّرِيرُ : فَ َقالَ  ُسهُ ، بِالأَكسأ  . َوبِالأَفتأِح الأَمي ُت نَ فأ
َِليِل َهَذا جيَُ : ج ن س( 76)ص -641 ِذيِب أَيأًضاَوَنصَّ عَ ، اِكُلهُ اِنُس َهَذا َأيأ ُيشَ َوُحِكَي َعنأ اخلأ : َوَعنأ بَ عأِضِهمأ ، َليأِه ِف الت َّهأ

ِ َويَ ُقولُ ، نأ َلُه مَتأِييز  َواَل َعقأل  ُفاَلن  اَل جُيَاِنُس النَّاَس إَذا ملَأ َيكُ  ِتعأَماَلنيأ َمِعيُّ يُ نأِكُر َهَذيأِن ااِلسأ َصأ  . َعَريبٍّ َولَيأَس بِ ، ُهَو َكاَلُم الأُمَولَِّدينَ : َواألأ
َعأ : ر(و  ج 75)ص -646 َاُر الَّ : رَايب  َوَحَكى ثَ عأَلب  َعنأ ابأِن األأ َاُر الشَّرِيُك ِف الأَعَقارِ ، ِذي جُيَاِوُرَك بَ يأَت بَ يأتَ اجلأ  ...َواجلأ
َاَرُة الضَّرَّةُ  ِظ الضَّرَّةِ ِقيَل هَلَا َجاَرة  اسأ ، َواجلأ رَاًها لَِلفأ َ وََكاَن ابأُن َعبَّاس  ، ِتكأ َزأَهرِ ، َجاَرتَ يأِه َأيأ َزوأَجتَ يأهِ  يَ َناُم بَ نيأ َاُر ِف : يُّ قَاَل األأ َوَلمَّا َكاَن اجلأ

لِِه عَ  َاُر َأَحقُّ ِبَصَقِبِه {: َليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ اللَُّغِة حُمأَتِماًل ِلَمَعان  خُمأَتِلَفة  َوَجَب طََلُب َدلِيل  ِلَقوأ َاُر فَِإنَُّه َيدُ ، 6} اجلأ لُّ َعَلى َأنَّ الأُمرَاَد اجلأ
َاُر الَِّذي ملَأ يُ َقاِسمأ فَ َلمأ جيُِزأ َأنأ جُيأَعَل الأُمَقاسِ   . ُم ِمثأَل الشَّرِيكِ الأُماَلِصُق فَ بَ ي ََّنُه َحِديث  آَخُر َأنَّ الأُمرَاَد اجلأ

َِلِف فَ ُهَو حمَُ : ح ب ب( 73)ص -645 َء بِاألأ َببأُت الشَّيأ بَ َأحأ َتحأ َسانِ ، بأُتُه ِمث أُلهُ بٌّ َواسأ ِتحأ َباُب مبَعأىَن ااِلسأ ِتحأ ، َوَيُكوُن ااِلسأ
تَ عأَملِ ، ُه َأِحبُُّه ِمنأ بَاِب َضَربَ َوَحَببأتُ  ُر ُمسأ ُه بَ بأتُ َوِفيِه لَُغة  هِلَُذيأل  َحا، َوَحِببأُتُه َأَحبُُّه ِمنأ بَاِب َتِعَب لَُغة  ، َوالأِقَياُس َأُحبُُّه بِالضَّم  َلِكنَُّه َغي أ

م  ِمنأُه فَ ُهَو حَمأُبوب  ، َحَبابًا ِمنأ بَاِب قَاَتلَ  بُّ اسأ رِ  َواحلُأ ُن أَثى ، َوَحِبيب  َوِحبٌّ بِالأَكسأ ، َومَجأُع الأُمذَكَِّر َأِحبَّاء  ، َحِبيَبة  َومَجأُعَها َحَباِئبُ َواألأ
ُتكأ  ِ وََكاَن الأِقَياُس َأنأ جُيأَمَع مَجأَع ُشَرفَاَء َوَلِكنأ اُسأ ِتَماِع الأِمث أَلنيأ َر : قَاُلوا، رَِه اِلجأ ُكلُّ َما َكاَن َعَلى َفِعيل  ِمنأ الص َفاِت فَِإنأ َكاَن َغي أ

 . َحِبيب  َوطَِبيب  َوَخِليل  : َوِإنأ َكاَن ُمَضاَعًفا فَ َبابُُه أََفِعاَلُء ِمثألُ ، َشرِيف  َوُشَرفَاءَ : ُمَضاَعف  فَ َبابُُه فُ َعاَلُء ِمثألُ 
َتُب ِبِه َوِإلَيأِه : ح ب ر( 73)ص -644 ِر الأِمَداُد الَِّذي ُيكأ ُر بِالأَكسأ ِب أ ربأِ : َفِقيلَ ، ُنِسَب َكعأب  احلأ ُر ِلَكث أَرِة ِكَتابَِتِه بِاحلِأ ِب أ ، َكعأب  احلأ

َزأَهرِيُّ َعنأ الأَفرَّاءِ  ُر الأَعاملُِ ، َحَكاُه األأ ِب أ َبار  ِمثألُ ، َواحلأ ُع َأحأ مأ َال  مِحأل  وَ : َواجلَأ ُر بِالأَفتأِح ، َأمحأ َب أ ، فُ ُلوس  فَ لأس  وَ : ِمثألُ ، لَُغة  ِفيِه َومَجأُعُه ُحُبور  َواحلأ
رَ ، َتَصَر ثَ عأَلب  َعَلى الأَفتأحِ َواق أ   . َوبَ عأُضُهمأ أَنأَكَر الأَكسأ

َوقُرَِئ ، َط حَيأِبُط ِمنأ بَاِب َضَرَب لَُغة  َوَحبَ ، َحِبَط الأَعَمُل َحَبطًا ِمنأ بَاِب َتِعَب َوُحُبوطًا َفَسَد َوَهَدرَ : ح ب ط( 72)ص -643
 . 5ِف الشََّواذ  هِبَا 

                                  
 رقم 471/ 2خترجيه ِف إرواء الغليل )، فتح الباري( 743، 755، 181، 478: األرقام 322، 332، 311، 36/ 5صحيح البخاري ) -6 

ومقاييس ، صقب( 614/ 6والّصحاح )، (553/  5وديوان األدب )، جار( 671/ 66صقب( و ) 484/ 8وذكره ِف هتذيب الّلغة ). (6248
، ص ق ب( 26/ 5ج و ر( و ) 613ومشارق األنوار على صحاح اآلثار )ص، ل ق ب(  365وأساس البالغة )ص، صقب( 511/ 4الّلغة )

، جور( 623/ 3صقب( و ) 252/ 6ولسان العرب )، َصَقَب( 36/ 4والّنهاية )، باب الّصاد مع القاف( 211/ 6وغريب احلديث البن اجلوزي )
 442/ 4وجممع حبار األنوار )، جور( 381/ 61لقب( و ) 551/ 3صقب( و ) 611/ 4وتاج العروس )، صقب( 612/ 6والقاموس احمليط )

، اجمللس الثاين عشر( 424/ 6اجلليس الّصاحل ) و، َصِقب( 4787/ 1أَرَّف( و ) 541/ 6وشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )، صقب(
 . (311وشرح القصائد الّسبع الّطوال )ص، (514/ 6وصبح األعشى )، (4484رقم  618/ 5وجممع األمثال )

  357/ 6وعمدة القاري )، (54/ 5ر )وفتح القدي، (12املائدة/ 71/ 1وتفسري القرطيب )، (12املائدة/ 331/ 4تفسري البحر احمليط ) -5 
 . (47كتاب اإلميان/باب 

 



  

 

َبأُل ِمنأ الرَّمأ : ح ب ل( 72)ص -642 َتَمَع َوارأتَ َفعَ َواحلأ َتدَّ َواجأ ِم فَ ُهَو َحبأُل َعَرَفَة  ...ِل َما طَاَل َوامأ َبأُل إَذا أُطأِلَق َمَع الالَّ َواحلأ
 : 6قَاَل الشَّاِعرُ 

َبألِ يُ َباِدُر أُ ِمنأ ِذي الأَمَجاِز َعِشيًَّة   ***    فَ رَاَح هِبَا  وأىَل السَّاِبَقاِت إىَل احلأ
ِم َفِهَي ِحَباُل َعَرَفَة أَيأًضا َِباُل إَذا أُطأِلَقتأ َمَع الالَّ  : 5قَاَل الشَّاِعرُ ، َواحلأ

َِبالَ  ُهمأ َسَببَ  وأَف تَ لأَقىَوِإمَّا َذا الأَمَجاِز َوِإمأ    ***    َما ِف ِمىًن سَ  إمَّا احلأ  اِمن أ
َِبالِ  ِيِم َتصأِحيف  ، َوَوَقَع ِف حَتأِديِد َعَرَفَة ِهَي َما َجاَوَز َواِدَي ُعَرنََة إىَل احلأ  . َوبِاجلأ

َلى َلِد َفِهيَ الأَمرأأَُة وَُكلُّ هَبِيَمة  تَِلُد َحَباًل ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا مَحََلتأ بِالأوَ  َوَحِبَلتِ : ح ب ل( 72)ص -641 َوَشاة  ُحب أَلى ، ُحب أ
ِظَها َوَحَباىَل  َلَيات  َعَلى َلفأ ُع ُحب أ مأ َلى َواجلَأ ِميِع َوَلُد الأَوَلِد الَِّذي ِف ، َوِسن َّوأَرة  ُحب أ َبَ َلِة ِبَفتأِح اجلَأ َِهاَوَحَبُل احلأ وََكاَنتأ ،  َبطأِن النَّاَقِة َوَغريأ

َاِهِليَُّة تَِبيُع َأوأاَلَد َما َواِملِ ِف بُ  اجلأ َبَ َلةِ  فَ نَ َهى الشَّرأعُ ؛ طُوِن احلَأ َحَبُل : َوقَاَل أَبُو ُعبَ يأد  ، َوالأَماَلِقيحِ ، َوَعنأ بَ يأِع الأَمَضاِمنيِ ، َعنأ بَ يأِع َحَبِل احلأ
َاِء أِلَن ََّها َبَ َلُة بِاهلأ َِننِي الَِّذي ِف َبطأِن النَّاَقِة َوهِلََذا ِقيَل احلأ َبَ َلِة َوَلُد اجلأ َبُل احلأَ : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ ، َوَلُدَها َحَبل  ِبَغريأِ َهاء  أُن أَثى فَِإَذا َوَلَدتأ ف َ  احلأ

َدِميَّاتِ  َدِميَّاِت ِمنأ الأبَ َهاِئِم َوالشََّجِر فَ يُ َقاُل ِفيِه مَحأل  بِالأِميمِ ، خُمأَتصُّ بِاآلأ ُر اآلأ  . َوأَمَّا َغي أ
ًوا إَذا َدرََج َعَلى َبطأِنهِ َحَبا الصَِّغرُي حَيأُبو حَ : ح ب ا( 72)ص -647 ًيا ِمنأ بَاِب َرَمى لَُغة  قَِليَلة   ...ب أ  . َوَحََب الصَِّغرُي حَيأيب َحب أ
َرُه َحتًّا ِمنأ بَاِب قَ َتَل أَزَاَلُه َوِف َحِديث  : (71 – 72)ص -648 قَاَل ، } ُحت يِه مُثَّ اُق أُرِصيِه {: 4َحتَّ الرَُّجُل الأَوَرَق َوَغي أ

َزأَهرِ  َظأَفاِر َدلأًكا َشِديًدا َوُيَصبَّ َعَليأِه الأَماُء َحّتَّ ، تُّ َأنأ حُيَكَّ ِبَطَرِف َحَجر  َأوأ ُعود  احلَ : يُّ األأ ََصاِبِع َواألأ َلَك بَِأطأَراِف األأ َوالأَقرأُص َأنأ يُدأ
ُنُه َوأَثَ رُهُ   . تَ ُزوَل َعي أ

اََلكُ : ح ت ف( 71)ص -641 َتأُف اهلأ وأَهرِيُّ  قَاَل ابأُن فَاِرس  ، احلأ ىَن ِمنأُه ِفعأل  : َوتَِبَعُه اجلَأ يُ َقاُل َماَت َحتأَف أَنأِفِه إَذا ، َواَل يُ ب أ
َزأَهرِيُّ ، َواَل َغَرق  َواَل َحَرق  : َوزَاَد الصََّغاينّ ، ِمنأ َغريأِ َضرأب  َواَل قَ تأل  َماَت  : ُقوِطيَِّة فَ َقالَ َوَحَكاُه ابأُن الأ ،  َأمسأَعأ لِلأَحتأِف ِفعأاًل ملَأ : َوقَاَل األأ

ًفا َأيأ مِ  ُبول  ، نأ بَاِب َضَرَب إَذا أََماَتهُ َحتَ َفُه اللَُّه حَيأِتُفُه َحت أ ِل َمقأ ُل الأَعدأ َقِضَي َرَمُقهُ َوَمعأَناُه َأنأ مَيُوَت َعَلى ِفرَاِشِه فَ َيتَ نَ فَّ ، َونَ قأ ؛ َس َحّتَّ يَ ن أ
َنأفُ  َاِهِليَّةِ َوَهِذِه الأَكِلَمُة َتَكلَّ ، َوَيطأُفو َماَت َحتأَف أَنأِفهِ سََّمِك مَيُوُت ِف الأَماِء َوِمنأُه يُ َقاُل لِل، َوهِلََذا ُخصَّ األأ ُل اجلأ قَاَل ، َم هِبَا َأهأ

   : 3السََّموأَأل
 . يُل[كاَن قَتِ   ّنا حيثُ ُطلَّ مِ  وال]َوَما َماَت ِمنَّا َسي د  َحتأَف أَنأِفِه   *   

َنأ : ح ت م( 71)ص -631 رَّةُ َتُم ف َ َواحلأ َضُر َوالأُمرَاُد اجلَأ َخأ ََزُف األأ َعل  اخلأ َوَد َحنأَتم  ، ن أ َخأ ، َويُ َقاُل ِلُكل  َأسأ َضُر ِعنأَد الأَعَرِب َواألأ
َودُ   . َأسأ

رًا ِمنأ بَاِب قَ َتَل َمنَ َعُه التََّصرَُّف فَ ُهَو حَمأُجور  َعَليأهِ : ح ج ج( 71)ص -636 ُء حَيأِذُفوَن الص َلَة خَتأِفيًفا َوالأُفَقَها، َحَجَر َعَليأِه َحجأ
ِتعأَمالِ ِلَكث أَرِة   . َوُهَو َساِئغ  ، حَمأُجور  : َويَ ُقوُلونَ ، ااِلسأ

                                  
 . (54رقم  612ديوانه )ص، البيت أليب ذؤيب اهلذيلّ  -6 
 . القسم األّول/الّصحيح من شعره( 33حسني َعطأوان )ص: شعره مجع وحتقيق: البيت لعمرو بن أمحر الباهلي ِف -5 
وأورده ِف الزّاهر ِف غريب ألفاظ . (488رقم  515/ 5وصحيح أيب داود )، (612رقم  688 - 687/ 6خترجيه ِف إرواء الغليل )، صحيح -4 

 . ح ت ت( 74وأساس البالغة )ص، باب ما يُفسد املاء( 658/ 6الّشافعي )
 . إّن الكرام قليل(: مقطوعة 16ديوانا عروة بن الورد والّسموأل )ص -3 

 



  

 

َجُر َمعأ : ح ج ر( 77)ص -635 ُس : قَاَل بَ عأُضُهمأ ، ُروف  َوِبِه مُس َي الرَُّجلُ َواحلَأ ًا إالَّ َأوأ ِ امسأ ابُن لَيأَس ِف الأَعَرِب َحَجر  ِبَفتأَحتَ نيأ
ر  ِوزَاُن قُ فأل  ، 6ر  َحجَ   . َوأَمَّا َغي أرُُه َفُحجأ

َجُل طَي أر  َمعأُروف  : ح ج ل( 77)ص -634 َلى، َلة  ِوزَاُن َقَصب  َوَقَصَبة  الأَواِحَدُة َحجَ ، َواحلَأ ، َومجَُِعتأ الأَواِحَدُة أَيأًضا َعَلى ِحجأ
َلى  ِر الأَفاِء إالَّ ِحجأ  . َوِظرأَب َواَل يُوَجُد مَجأع  َعَلى ِفعأَلى ِبَكسأ

َة ُدوَن َمرأَحَلة  مُثَّ أُطأِلَق َعَلى الأَموأِضعِ : ح د ب( 77)ص -633 َة َعَلى َطرِيِق ُجدَّ َديأِبَيُة بِئ أر  ِبُقرأِب َمكَّ قَاَل ِف  ...َواحلُأ
َكمِ  ِفيفُ ِفي: الأُمحأ ِهِ وملَأ ، َها التَّثأِقيُل َوالتَّخأ َجازِ وَ ،  أََر التَّثأِقيَل ِلَغريأ ُل احلِأ َنا َلَك } إنَّا ف َ : قَاَل الطُّرأطُوِشيُّ ِف قَ وأله تَ َعاىَل ، خُيَف ُفونَ  َأهأ َتحأ

َديأِبَيةِ ، 5فَ تأًحا ُمِبيًنا { ِفيفِ : قَالَ ، ُهَو ُصلأُح احلُأ رُهُ : َوقَاَل َأمحأَُد بأُن حَيأىَي ، َوِهَي بِالتَّخأ ُقوُل َعنأ الشَّ ، اَل جَيُوُز ِفيَها َغي أ ، اِفِعي  َوَهَذا ُهَو الأَمن أ
ِفيُف َأعأَرُف ِعنأَد : َوقَاَل السَُّهيأِليُّ  ِل الأَعَربِيَّةِ التَّخأ ِل : اَل أَبُو َجعأَفر  النَّحَّاسُ َوقَ : قَالَ ، َأهأ َسأَلأُت ُكلَّ ِمنأ َلِقيُت ممَّنأ أَِثُق ِبِعلأِمِه ِمنأ َأهأ

َديأِبَيةِ  ِفيَف َعنأ ، َليَّ ِف أَن ََّها خُمَفََّفة  فَ َلمأ خَيأَتِلُفوا عَ ؛ الأَعَربِيَِّة َعنأ احلُأ رِيُّ التَّخأ َمِعي  أَيأًضا َونَ َقَل الأَبكأ َصأ يَل ملَأ َوَأَشاَر بَ عأُضُهمأ إىَل َأنَّ التَّثأقِ ، األأ
َمعأ ِمنأ َفِصيح   َكنأَدرِ ، ُيسأ ُهُه َأنَّ التَّثأِقيَل اَل َيُكوُن إالَّ ِف الأَمنأُسوِب حَنأُو اإلأِسأ َكنأَدرِ يَّة فَِإن ََّها مَ َوَوجأ َديأِبَيُة فَ ، نأُسوبَة  إىَل اإلأِسأ اَل َوأَمَّا احلُأ
َبةُ  بَاًة بِأَلِ ، ِه َفَموأُقوف  َعَلى السََّماعِ َوَمَع ِقلَّتِ ، َويَاُء النََّسِب ِف َغريأِ َمنأُسوب  قَِليل  ، يُ عأَقُل ِفيَها الن سأ ُلَها َحدأ ِف َوالأِقَياُس َأنأ َيُكوَن َأصأ

َرأبَ َعِة فَ َلمَّا ُصغ َرتأ ان أَقَلَبتأ األأَ  َاِق بِبَ َناِت األأ ِغريِ : َهُد ِلِصحَِّة َهَذا قَ وأهُلُمأ َوَيشأ ، َوِقيَل ُحَديأِبَيةُ ، ِلُف يَاءً اإلأِحلأ وملَأ يَرِدأ هَلَا ُمَكب َّر  ، لُيَ يأِلَية  بِالتَّصأ
َِئمَُّة لَيأاَلًة أِلَنَّ ا َرُه األأ ُلُه لِ ، َصغََّر فَ رأُع الأُمَكربَِّ لأمُ فَ َقدَّ َر َأصأ ِلِه فَ ُقد  رَِي َعَلى َسَنِن الأَبابِ َومَيأَتِنُع ُوُجوُد فَ رأع  ِبُدوِن َأصأ َع ، َيجأ َوِمث أُلُه ممَّا مسُِ

يَ  ِغرِي ِغلأَمة  َوِصب أ ِِه قَاُلوا ِف َتصأ ُروا أَ فَ قَ ، ة  أَُغيأِلَمة  َوُأَصيأِبَية  ُمَصغَّرًا ُدوَن ُمَكربَّ ِبَيةً دَّ َلُه َأغأِلَمًة َوَأصأ ُه َفاَل وملَأ يَ نأِطُقوا ِبِه ِلَما ذََكرأُت فَا، صأ ف أَهمأ
َاء  ُمَصغََّرة  وملَأ  َوَقدأ َتَكلََّمتِ ، حمَِيَد َعنأهُ  َِهاالأَعَرُب بَِأمسأ ًاَونَ َقَل الزَّجَّاِجيُّ َعنأ ابأِن قُ تَ يأَبَة أَن َّ ،  يَ َتَكلَُّموا مبَُكربَّ  . َها أَرأبَ ُعوَن امسأ

َداث  ، َويُ َقاُل لِلأَفَّت َحِديُث الس ن  : ح د ث( 78)ص -632 ِ َومَجأُعُه َأحأ  . فَِإنأ َحَذفأَت الس نَّ قُ لأَت َحَدث  ِبَفتأَحتَ نيأ
ُموز  ِمثأُل : ح د ا( 71)ص -631 َدأَُة َمهأ ُع حِبَذأف  اهلأَ  4ِعَنَبة  َواحلِأ مأ آُن أَيأًضا ِمثأُل اِء َوحِ طَائِر  َخِبيث  َواجلَأ  . ِغزأاَلن  دأ
ُرأِديُّ ِبَضم  احلَاِء َوُسُكوِن الرَّاِء ُحزأَمة  ِمنأ َقَصب  تُ لأَقى َعَلى َخَشِب السَّقأِف ِكلأَمة  نَ َبِطيَّة  وَ : ح ر د( 81)ص -637 ُع َواحلأ مأ اجلَأ

رَاِديُّ  َباُن الأَكرأمِ َقَصَبات  ُتَضمُّ َملأِويًَّة ِبطَاَقاِت الأَكرأِم يُ رأَسُل َعَلي أهَ  َوِهيَ : قَالَ ، ِث أَنَُّه يُ َقاُل َهرأِديَّة  َوَعنأ اللَّيأ ، احلَأ َتِضي َأنأ ، ا ُقضأ َوَهَذا يَ قأ
ُرأِديَُّة َعَربِيَّةً َتكُ   . رأِديَّة  اَل يُ َقاُل ه: َوقَالَ ، دأ َمنَ َعَها ابأُن الس ك يتِ َوقَ ، وَن اهلأ

، َواَل جَيُوُز ِفيِه إالَّ َهَذا الأِبَناءُ : قَاَل ابأُن فَاِرس  ، َصاَر ُحرًّا، اِب َتِعَب َحرَارًا بِالأَفتأحِ َوَحرَّ حَيَرُّ ِمنأ بَ : ح ر ر( 81)ص -638
ِعيِف فَ يُ َقالُ  َتهُ : َويَ تَ َعدَّى بِالتَّضأ ُن أَثى ُحرَّة  َومَجأُعَها َحرَائُِر َعَلى َغريأِ ِقَياس  ، َحرَّرأتُُه حَتأرِيرًا إَذا َأعأتَ قأ قَاَل ، َوِمث أُلُه َشَجَرة  ُمرَّة  َوَشَجر  َمرَائِرُ  َواألأ

َا مجَُِعتأ ُحرَّة  َعَلى َحرَائَِر أِلَن ََّها مبَعأىَن َكرميَة  ، ُغرأَفة  َوُغَرف  : فُ َعل  ِمثألُ أِلَنَّ بَاَب فُ عأَلة  َأنأ جُيأَمَع َعَلى ؛  َنِظرَي هَلَُماَواَل : السَُّهيأِليُّ  َوِإّنَّ
ِعِهَماَوَعِقيلَ  ِعَها، ة  َفُجِمَعتأ َكَجمأ  . َومجَُِعتأ ُمرَّة  َعَلى َمرَائَِر أِلَن ََّها مبَعأىَن َخِبيَثُة الطَّعأِم َفُجِمَعتأ َكَجمأ

َارَّةُ : ح ر ر( 86)ص -631 ُروُر ِوزَاُن َرُسول  الر يُح احلأ بَُة َأنَّ : بَ يأَدةَ َوقَاَل أَبُو عُ ، َتُكوُن لَيأاًل َونَ َهارًا: قَاَل الأَفرَّاءُ ، َواحلَأ بَ َرنَا ُرؤأ َأخأ
ُروَر بِالن ََّهاِر َوالسَُّموَم بِاللَّيألِ  رِو بأُن الأَعاَلءِ ، احلَأ ُروُر َوالسَُّموُم بِاللَّيأِل َوالن ََّهارِ : َوقَاَل أَبُو َعمأ ُروُر ُمَؤن ََّثة  ، احلَأ  . َواحلَأ

                                  
 . باب أوس( 21 – 22/ 6واالستيعاب )، (276رقم  648/ 6( وينظر )433رقم  17/ 6اإلصابة ): ترمجته ِف -6 
 . 16الفتح/ -5 
 . نشر األلوكة( 26رقم  41 – 41إيقاظ الوسنان )ص: بيانه ِف الكتاب الثاين من، وال تقل احَلَدأَة بفتح احلاء املهملة -4 

 



  

 

تَ عأَمُل َلُه َواِحد  َوَحَرُس السُّلأطَاِن َأعأَوانُُه ُجعِ  ): ح ر س( 86)ص -621 ُصوَصِة َواَل ُيسأ َاَلِة الأَمخأ ِع هِلَِذِه احلأ مأ َل َعَلًما َعَلى اجلَأ
َرُس ُهَنا مَجأَع َحاِرس  َلِقيَل َحارِِسيٌّ  ِع َفِقيَل َحَرِسيٌّ َوَلوأ ُجِعَل احلَأ مأ ِظِه َوهِلََذا ُنِسَب إىَل اجلَأ إالَّ إَذا َذَهَب ِبِه  قَاُلوا َواَل يُ َقاُل َحارِِسيٌّ ِمنأ َلفأ

ِنأِس ( رَاَسِة ُدوَن اجلأ  . إىَل َمعأىَن احلِأ
ُعولِ : ح ر م( 85)ص -626 ِم الأَمفأ َصأِل  6َوبِاسأ ًحا لِلص َفِة ِف األأ َم َلمأ َِلَف َوالالَّ َوَُّل ِمنأ السََّنِة َوأَدأَخُلوا َعَليأِه األأ ُر األأ مُس َي الشَّهأ

بَ رَاِن َوحَنأِومِهَاالنَّجأ : ثألُ َوَجَعُلوُه َعَلًما هِبَِما مِ  ِِه ِمنأ الشُُّهوِر ِعنأَد قَ وأم  ، ِم َوالدَّ َوِعنأَد قَ وأم  جَيُوُز َعَلى َصَفر  ، َواَل جَيُوُز ُدُخوهُلَُما َعَلى َغريأ
 . َومَجأُع الأُمَحرَِّم حُمَرََّمات  ، َوَشوَّال  

رََكةِ َن َحَزنًا ِمنأ بَاِب َتِعَب َوااِل َحزِ : ح ز ن( 84)ص -625 ُزأُن بِالضَّم  فَ ُهَو َحزِين  َويَ تَ َعدَّى ِف لَُغِة قُ َريأش  بِاحلَأ ُم احلأ يُ َقاُل ، سأ
َزأَهرِيُّ  ُر حَيأزُُنيِن ِمنأ بَاِب قَ َتَل قَاَلُه ثَ عأَلب  َواألأ َمأ ِم الأفَ ، َحَزَنيِن األأ َزأَهرِيُّ بِاسأ َِلِف َوَمثََّل األأ ُعوِل ِف َوِف لَُغِة مَتِيم  ]ِب[األأ ِ  اِعِل َوالأَمفأ اللَُّغتَ نيأ

ِتعأَماَل الأمَ ، َعَلى بَاهِبَِما تَ عأَمُل الأُمَضارُِع ِمنأ الثُّاَلِثي  فَ يُ َقاُل ، اَل يُ َقاُل َحَزنَهُ : اِضي ِمنأ الثُّاَلِثي  فَ َقالَ َوَمَنَع أَبُو َزيأد  اسأ َا ُيسأ  حَيأزُنُهُ َوِإّنَّ
ِطيّ قَاَل السََّرقُ : ح س ا( 82)ص -624 ًواَحَسا الطَّ : سأ اَء حَيأُسوُه َحسأ

َ
ثَاهلِِمأ ، َشِربَ : َواَل يُ َقاُل ِفيهِ ، ائُِر امل ِو : َوِمنأ أَمأ يَ وأم  َكَحسأ

َزأَهرِيُّ ، ُيَشبَُّه ِِبَرأِع الطَّريأِ الأَماَء ِف ُسرأَعِة انأِقَضائِِه ِلِقلَِّتهِ ، الطَّريأِ  ِو الطَّريأِ إَذا نَاَم نَ وأًما قَِلياًل نَ وأ : َوالأَعَرُب تَ ُقولُ : َوقَاَل األأ  . ُمُه َكَحسأ
ِشيُش الأَياِبُس ِمنأ النَّ : ح ش ش( 82)ص -623 ِ ، َباِت َفِعيل  مبَعأىَن فَاِعل  َواحلَأ ِشيُش الأَياِبُس ِمنأ احلأَ : قَاَل ِف خُمأَتَصِر الأَعنيأ

 . َواَل يُ َقاُل لِلرَّطأِب َحِشيش  : قَاُلوا، الأَكإَلِ ِشيُش الأَياِبُس ِمنأ احلأَ : َوقَاَل الأَفارَايبُّ ، الأُعشأبِ 
ِصرُي الأَبارِيَُّة َومَجأُعَها: ح ص ر( 81)ص -622 َاِء َعام يٌّ ، بَرِيد  َوبُ ُرد  : ُحُصر  ِمثألُ  َواحلَأ  . َوتَأأنِيثُ َها بِاهلأ
ًنا ِمنأ بَاِب قَ َتَل َوِحَضانًا بِ : ح ض ن( 87)ص -621 ِر أَ َحَضَن الطَّائُِر بَ يأَضُه َحضأ َماَمُة ؛ يأًضا َضمَُّه حَتأَت َجَناِحهِ الأَكسأ فَاحلَأ

َصألِ َوحُ ، ِضن  أِلَنَُّه َوصأف  خُمأَتصٌّ َحا ُعوِل ال، ِكَي َحاِضَنة  َعَلى األأ َزِة فَ يُ َقالُ َويُ َعدَّى إىَل الأَمفأ َمأ َضنأُت الطَّائِرَ : ثَّاين بِاهلأ الأبَ يأَض إَذا  َأحأ
رَأَة  َحاِضَنة   ل  َوَرجُ ، َجَثَم َعَليأهِ  تَ َرك  ؛ َحاِضن  َوامأ  . أِلَنَُّه َوصأف  ُمشأ

رًا ِمنأ بَاِب َضَربَ  َوَحَفَرت: ح ف ر( 88)ص -627 َناُن َحفأ َسأ َوِف لَُغة  لَِبيِن َأَسد  َحِفَرتأ َحَفرًا ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا ، األأ
ِ َحَكى اللَُّغت َ ، ُأُصوهُلَا ِبُساَلق  ُيِصيبُ َهاَفَسَدتأ  َزأَهرِيُّ َومَجَاَعة   نيأ ُظ ثَ عأَلب  َومَجَاَعة  ، األأ ر  َوَحَفر   َوَلفأ َنانِِه َحفأ َلِكنَّ ابأَن الس ك يِت َجَعَل ، بَِأسأ

 . َوَهَذا حَمأُمول  َعَلى أَنَُّه َما بَ َلَغُه لَُغُة َبيِن َأَسد  ، َفتأَح ِمنأ حلَأِن الأَعامَّةِ الأ 
َعاءِ : ح ل ق( 16)ص -628 ثُوَن ، َأيأ َأَصابَُه اللَُّه ِبَوَجع  ِف َحلأِقِه َوَعقأر  ِف َجَسِدهِ ، َحلأًقا َلُه َوَعقأرًا: َوِف الدُّ َوالأُمَحد 

ِطيّ ، بِأَِلِف التَّأأنِيثِ  5" َحلأَقى َعقأَرى" : يَ ُقوُلونَ  َم فَاِعل  َفَجَعَلهَ ؛ الأَمرأأَُة قَ وأَمَها آَذت أُهمأ َفِهَي َعقأَرى َعَقَرت: َوَقاَل السََّرُقسأ مبَنأزَِلِة  ا اسأ
َرى َعاءِ ؛ َغضأََب َوَسكأ ِ ، َوَعَلى َهَذا فَالت َّنأوِين ِلِصيَغِة الدُّ ُم فَاِعل  فَ ُهَما مبَعأنَ يَ نيأ ُر ُمرَاد  َوأَِلُف التَّأأنِيِث أِلَن ََّها اسأ  . َوُهَو َغي أ

ُلَُّة بِالضَّم  اَل َتُكوُن إالَّ : ح ل ل( 15)ص -621 ِ  َواحلأ ُع ُحَلل  ِمثألُ ،  ِمنأ ِجنأس  َواِحد  ثَ وأبَ نيأ مأ  . ُغرأَفة  َوُغَرف  : َواجلَأ
َماُر الذََّكرُ : ح م ر( 14)ص -611 َاِء نَاِدر  ، َواحلِأ ُن أَثى أَتَان  َومِحَاَرة  بِاهلأ َرة  ، 4َواألأ ِ َوَأمحِأ ُع محَِري  َومُحُر  ِبَضمَّتَ نيأ مأ  . َواجلَأ

                                  
َحرَّم (: يعين -6

ُ
 . شهر الّله ) امل

 52وتاج العروس )، (562/ 6وذكره ِف كتاب اجليم ). وغريه، (6775، 6776قم ر  351/ 3مقطع من حديث أخرجه البخاري ) -5 
 . عقر( 14/ 3ومقاييس الّلغة )، حلق( 11/ 61ولسان العرب )، (31/ 4وكتاب العني )، حلق( 28/ 3وهتذيب الّلغة )، حلق( 618، 613/

 . (65رقم  52 – 54إيقاظ الوسنان )ص: ينظر له مبحث )األتان( من الكتاب األّول -4 

 



  

 

َلِة َكَذا: َيتَ َعدَّى بِالأَباِء فَ يُ َقالُ ف َ ؛ َوجُيأَعُل مَحََلتأ مبَعأىَن َعِلَقتأ ، َوَلَدَهاَومَحََلِت الأَمرأأَُة : ح م ل( 13)ص -616 . مَحََلتأ ِبِه ِف لَي أ
َاءِ َوُرمبََّ ، أِلَن ََّها ِصَفة  خُمأَتصَّة  ؛ َفِهَي َحاِمل  ِبَغريأِ َهاء   َأيأ َحِبَلتأ ، َوِف َموأِضِع َكَذا َ أَرَاُدوا الأُمطَابَ قَ : ِقيلَ  ،ا ِقيَل َحاِمَلة  بِاهلأ نَ َها َوبَ نيأ َة بَ ي أ

ِل إمَّا أِلَن ََّها َكاَنتأ كَ : َوِقيلَ ، مَحََلتأ  مأ ِقيِقيُّ ِقيلَ  فَِإَذا أُرِيدَ ، َأوأ َسَتُكونُ ، َذِلكَ َأرَاُدوا جَمَاَز احلَأ  . َحاِمل  ِبَغريأِ َهاء  : الأَوصأُف احلَأ
ِديدَ : ح م ي( 12)ص -615 َتدَّ َحرَُّها بِالنَّارِ ُة حَتأَمى ِمنأ بَاِب َتِعَب َفِهَي َحاِمَية  إذَ َومحََِيتأ احلَأ َزِة فَ يُ َقالُ َوي ُ ، ا اشأ َمأ : َعدَّى بِاهلأ

َيأتُ هَ   . مَحَيأتَها ِبَغريأِ أَِلف  : َواَل يُ َقالُ ، ا َفِهَي حُمأَماة  َأمحأ
ِف : ج(و  ح 11)ص -614 َاَجُة مَجأُعَها َحاج  حِبَذأ َاِء َوَحاجَ احلأ َتاجَ َوَحاَج ، ات  َوَحَواِئجُ اهلأ َوَج ِوزَاُن ، الرَُّجُل حَيُوُج إَذا احأ َوَأحأ

َرَم  َاَجِة فَ ُهَو حُمأوِج  َأكأ ِع حَمَاِويُج ِمثأُل َوالنَّاُس يَ ُقوُلوَن ، أِلَنَُّه ِصَفُة َعاِقل  ؛ َوِقَياُس مَجأِعِه بِالأَواِو َوالنُّونِ ، ِمنأ احلأ مأ ، َمَفالِيسَ وَ  6َمَقاِطريَ ِف اجلَأ
ُموع  ، َوبَ عأُضُهمأ يُ نأِكرُهُ  َر َمسأ َوَجُه اللَُّه إىَل َكَذا، َويَ ُقوُل َغي أ يًا فَ يُ َقاُل َأحأ تَ عأَمُل الرُّبَاِعيُّ أَيأًضا ُمتَ َعد   . َوُيسأ

َتدَّ بَ َياُض : ر(و  ح 11)ص -613 ُ َحَورًا ِمنأ بَاِب َتِعَب اشأ ِوَداُد : َويُ َقالُ ، َواِدَهابَ َياِضَها َوَسَواُد سَ َوَحِوَرتأ الأَعنيأ َوُر اسأ احلَأ
َلةِ  ِبيهِ : قَاُلوا، ُكل َها َكُعُيوِن الظ َباءِ   الأُمقأ َا ِقيَل َذِلَك ِف الن َساِء َعَلى التَّشأ نأَساِن َحَور  َوِإّنَّ ِ . َولَيأَس ِف اإلأِ َواَل يُ َقاُل لِلأَمرأأَِة : َوِف خُمأَتَصِر الأَعنيأ

تُ َهاَوَحوَّرأُت الث   ، لِلأبَ يأَضاِء َمَع َحَورَِها َحوأرَاُء إالَّ  َحَوارِيُّوَن أِلَن َُّهمأ َكانُوا حُيَو ُروَن : اِب ِعيَسى َعَليأِه السَّاَلمُ َوِقيَل أِلَصأحَ ، َياَب حَتأوِيرًا بَ يَّضأ
َوارِيُّ النَّاِصرُ وَ ، الث  َياَب َأيأ يُ بَ ي ُضونَ َها ُر ، ِقيَل احلَأ  . َذِلكَ َوِقيَل َغي أ

ِء افأِتَعال  وَ : ح ا ط( 17)ص -612 َتاَط لِلشَّيأ َثِق الأُوُجوهِ وَ ، 5َوُهَو طََلُب األحظو، احأ ُذ بَِأوأ َخأ ِتيَ ، األأ اَط َوبَ عأُضُهمأ جَيأَعُل ااِلحأ
ََيطُ ، ِمنأ الأَياءِ  ُم احلأ َماُر َعا، َوااِلسأ َوطَ : َوِمنأُه قَ وأهُلُمأ ، مَجََعَهانَ َتُه َحوأطًا ِمنأ بَاِب قَاَل إَذا َضمََّها وَ َوَحاَط احلِأ َحأ َوالأَمعأىَن اف أَعلأ َما ، اف أَعِل األأ

َكامِ ُهَو  َحأ ِتَياطِ  َولَيأسَ ، ياَلتِ َوأَب أَعُد َعنأ َشَواِئِب التَّأأوِ ، َأمجأَُع أِلُُصوِل األأ ِضيِل اَل يُ ب أىَن ِمنأ مُخَاِسيٍّ ؛ َمأأُخوًذا ِمنأ ااِلحأ  . أِلَنَّ أَف أَعَل الت َّفأ
َاُل ِصَفُة : ل(و  ح 17)ص -611 ِء يُذَكَُّر َويُ َؤنَُّث فَ يُ َقالُ َواحلأ َاِء فَ يُ َقالُ  َوَقدأ ، َوَحال  َحَسَنة  ، َحال  َحَسن  : الشَّيأ : يُ َؤنَُّث بِاهلأ

 . َحاَلة  
َاِئِض ، َعَلى َحاَضتأ  ًضا بَِناًء َلهُ َوَجاَء َحاِئَضة  أَيأ ، َحاِئض  أِلَنَُّه َوصأف  َخاصٌّ َوالأَمرأأَُة : ح ي ض( 18ص) -617 َومَجأُع احلأ

َاِئَضِة َحاِئَضات  ، رَاِكع  َورُكَّع  : يَّض  ِمثألُ حُ  لُهُ ، قَاِئَمة  َوقَاِئَمات  : ِمثألُ  َومَجأُع احلأ َبُل اللَُّه صَ  }: َوقَ وأ لَيأَس ، 4{اَلَة َحاِئض  إالَّ خِبَِمار  اَل يَ قأ
َها ِحيَنِئذ  أِلَنَّ الصَّاَل ؛ َلبُِّس بِالصَّاَلةِ اَلَة الت َّ الأُمرَاُد َمنأ ِهَي َحاِئض  حَ  َهُم َأنَّ ؛ لأَمرأأََة الأَبالَِغَة أَيأًضاَولَيأَس الأُمرَاُد ا، َة َحرَام  َعَلي أ فَِإنَُّه يُ فأ

ُشوَفَة الرَّأأسِ الصَِّغريََة َتِصحُّ صَ  ِظ ، اَلتُ َها َمكأ َر بَاِلَغة    َوالأَمعأىَن ِجنأُس َمنأ حتَِيُض بَاِلَغةً َولَيأَس َكَذِلَك َبلأ الأُمرَاُد جَمَاُز اللَّفأ ، َكاَنتأ َأوأ َغي أ
َبُل اللَُّه َصاَلَة أُن أَثىاَل ي َ : َفَكأَنَُّه قَالَ  ََمُة َعنأ َهَذا الأُعُموِم ِبَدلِيل  ِمنأ َخارِج  ، قأ  . َوَخَرَجتأ األأ
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نُي الزََّماُن َقلَّ أَ : ح ي ن( 11 – 18)ص -618 َيان   وأ َكثُ رَ َواحلِأ ُع َأحأ مأ نُي ِحيَنانِ : قَاَل الأَفرَّاءُ ، َواجلَأ ِحني  اَل يُوَقُف َعَلى ، احلِأ
هِ  ُهر  ، 6} تُ ؤأيت أُُكَلَها ُكلَّ ِحني  بِِإذأِن َرب  َها {: نُي الَِّذي ِف قَ وأله تَ َعاىَل َواحلأِ ، َحد  َماِء َوَغِلَط َكِثري  ِمنأ الأُعلَ : قَاَل أَبُو َحامتِ  ، ِستَُّة َأشأ

ُت َحيأُث : فَ يُ َقالُ ، ِحنَي بِالنُّوِن َظرأُف َزَمان  وَ ، ِء الأُمثَ لََّثِة َظرأُف َمَكانَحيأُث بِالثَّا: َوالصََّواُب َأنأ يُ َقالَ ، َجَعُلوا ِحنَي مبَعأىَن َحيأثُ فَ  ُقمأ
َت ِفيهِ َأيأ ِف ا، ُقمأتَ  ُت ِحنَي : مَّا ِحنَي بِالنُّوِن فَ يُ َقالُ َوأَ ، إىَل َأي  َموأِضع  ِشئأتَ  َأيأ ، َواذأَهبأ َحيأُث ِشئأتَ ، لأَموأِضِع الَِّذي ُقمأ ُقمأ
َتصَّ ِبِه ، اجُّ بِالثَّاِء الأُمثَ لََّثةِ َحيأُث َخرََج احلأَ : َواَل يُ َقالُ ، َأيأ ِف َذِلَك الأَوقأتِ ، ُقمأتَ  َحيأُث َوَضاِبطُُه َأنَّ ُكلَّ َموأِضع  َحُسَن ِفيِه أَيأَن َوَأيُّ اخأ
َتصَّ ِبِه ِحنَي بِالنُّونِ ، بِالثَّاءِ  ُهُه اخأ  . وَُكلُّ َموأِضع  َحُسَن ِفيِه إَذا َوَلمَّا َويَ وأم  َوَوقأت  َوِشب أ

َتُه َحيًّا ف َ : ح ي ي( 11)ص -611 يَ يأَتُه بَِياَءيأِن إَذا تَ رَكأ َتحأ تُ لأهُ َواسأ َعاُء اُه حتَِيًَّة أَ َوَحيَّ  ...لَيأَس ِفيِه إالَّ َهِذِه اللَُّغةُ ، َلمأ تَ قأ ُلُه الدُّ صأ
ََياةِ  ت ُ ، الأُملأكُ : َوِقيلَ ، يَّاُت لِلَِّه َأيأ الأبَ َقاءُ َوِمنأُه التَّحِ ، بِاحلأ َعاءِ مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ اُسأ تَ عأَمَلُه الشَّ ، عأِمَل ِف ُمطأَلِق الدُّ ، رأُع ِف ُدَعاء  خَمأُصوص  مُثَّ اسأ

َها: قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ ، الصَّاَلِة َوحَنأِوَها ُدَعاء   يَّ َعَلىَوحَ . َوُهَو َساَلم  َعَليأكَ  َأيأ ، َوَحيَّ إىَل الأَغَداءِ ، َحيَّ َعَلى الأَغَداءِ : َويُ َقالُ ، َمعأَناُه َهُلمَّ إلَي أ
َتقَّ ِمنأُه ِفعأل  : قَاُلوا، أَقأِبلأ   . وملَأ ُيشأ

َيَ َواُن ُكلُّ ِذي ُروح  نَ : ح ي ي( 11)ص -671 َر نَاِطق  اَواحلأ عُ ، ِطًقا َكاَن َأوأ َغي أ مأ َتِوي ِفيِه الأَواِحُد َواجلَأ ََياِة َيسأ  ؛َمأأُخوذ  ِمنأ احلأ
َصألِ أِلَ  َيَ َواُن {: وقَ وأله تَ َعاىَل ، نَُّه َمصأَدر  ِف األأ ِخَرَة هلََِي احلأ اَر اآلأ ََياةُ : لَ ِقي، 5} َوِإنَّ الدَّ َيَ َواُن هُ ، وأت  الَّيِت اَل يَ عأُقبُ َها مَ  ِهَي احلأ َنا َوِقيَل احلأ

ََياةِ   . َكَما ِقيَل لِلأَموأِت الأَكِثرِي َمَوتَان  ،  ُمَباَلَغة  ِف احلأ
 

 
 كتاب الخاء

ُُبِث : خ ب ث( 611)ص -676 ََباِئثِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمنأ اخلأ َكاُن ، ِبَضم  الأَباءِ  4َواخلأ ِف َوَسَيأأيت ، 3َجائِز  َعَلى لَُغِة مَتِيم  َواإلأِسأ
َامتَةِ  رَ ، 2اخلأ ِر َوالأَمَعاِصي، اِن الشََّياِطنِي َوِإنَاِثِهمأ ِقيَل ِمنأ ذُكأ  . َوِقيَل ِمنأ الأُكفأ

وأَهرِيُّ : خ ت ن( 616)ص -675 َخِ : قَاَل اجلَأ َِب َواألأ ِ ِعنأَد الأَعَرِب ُكلُّ َمنأ َكاَن ِمنأ ِقَبِل الأَمرأأَِة َكاألأ ََتُ ِبَفتأَحتَ نيأ ُع َواجلأَ ، َواخلَأ مأ
َتان   َزأَهرِيُّ ، َد الأَعامَِّة َزوأُج اب أَنِتهِ َوَخََتُ الرَُّجِل ِعنأ ، َأخأ ََتُ أَبُو الأَمرأأَةِ : َوَقاَل األأ َتَ َنُة أُمَُّهاوَ ، خلَأ َتاُن ِمنأ ِقَبِل الأَمرأأَةِ ، اخلأ َخأ َاُء ِمنأ ِقَبِل َواألأَ ، فَاألأ محأ
َهاُر يَ ُعمُُّهَما، الرَُّجلِ  َصأ ِ الأُمَخاتَ َنُة الأ : َويُ َقالُ ، َواألأ  . يُ َقاُل َخاتَ نأتُ ُهمأ إَذا َصاَهرأتَ ُهمأ ، ُمَصاَهَرُة ِمنأ الطََّرفَ نيأ

ُر ُهوَ : خ د ر( 616)ص -674 دأ ُع ُخُدور   اخلِأ مأ ُر َواجلَأ َرأَة  َوِإالَّ َفاَل ، الس ت أ ُر َعَلى الأبَ يأِت إنأ َكاَن ِفيِه امأ دأ َدَرتِ ، َويُطأَلُق اخلِأ  َوَأخأ
رَ  دأ َارِيَُة َلزَِمتأ اخلِأ لُ ، اجلأ َدَرَها َأهأ ُُروِج ، َها يَ تَ َعدَّى َواَل يَ تَ َعدَّىَوَأخأ ِتَهاِن َواخلأ ُروَها بِالتَّثأِقيِل أَيأًضا مبَعأىَن َستَ ُروَها َوَصانُوَها َعنأ ااِلمأ َوَخدَّ

 . ِلَقَضاِء َحَواِئِجَها

                                  
 . 52إبراهيم/ -6 
 . 13العنكبوت/ -5 
 . (26رقم  16- 11ص 6خترجيه ِف إرواء الغليل )ج. رواه الّشيخان -4 
 . (3قم ر  64 - 61إيقاظ الَوسنان )ص: الكتاب األّول من -3 
 . اخلامتة/دار احلديث( 363)ص -2 

 



  

 

َمًة : خ د م( 615)ص -673 َاِء ِف الأُمَؤنَِّث قَِليل  ، ُغاَلًما َكاَن َأوأ َجارِيَةً  فَ ُهَو َخاِدم  َخَدَمُه خَيأُدُمُه ِخدأ َاِدَمُة بِاهلأ ُع ، َواخلأ مأ َواجلَأ
ام    . اَوالأَمعأىَن َسَتِصرُي َكَذِلَك َكَما يُ َقاُل َحاِئَضة  َغدً ، ًدا لَيأَس ِبَوصأف  َحِقيِقيٍّ ُفاَلنَُة َخاِدَمة  غَ : َوقَ وأهُلُمأ ، َخَدم  َوُخدَّ

َوُد الأَكاَلِم : َوقَاَل ثَ عأَلب  ، َوُهَو الأُكُسوُف أَيأًضا، ُر َذَهَب َضوأُءُه َأوأ نَ َقصَ َوَخَسَف الأَقمَ : خ س ف( 613)ص -672 َأجأ
ِس فَ ُهَو الأُكسُ َوقَاَل أَبُو َحامتِ  ِف الأَفرأِق إَذا َذَهَب بَ عأُض نُ ، وََكَسَفتأ الشَّمأسُ ، الأَقَمرُ َخَسَف  يُعُه فَ ُهَو ، وفُ وِر الشَّمأ َوِإَذا َذَهَب مجَِ
 . اخلأُُسوفُ 

ِ مَمأُدوَدة  ِهَي الأَعظأ : خ ش ش( 613)ص -671 ُُذنِ َواخلأُشَّاُء َعَلى فُ عأاَلُء ِبَضم  الأَفاِء َوُسُكوِن الأَعنيأ ، ُم النَّاِتُئ َخلأَف األأ
َصأُل ُخَشَشاُء بِالأ  ِفيفِ َواألأ ِكَن لِلتَّخأ ِ ُخشَّاُء َوقُ َوبَاءُ لَيأَس ِف الأَكاَلِم فُ عأاَلُء بِالسُُّكوِن إالَّ : ُن الس ك يتِ قَاَل ابأ ، َفتأِح فَُأسأ ُل َواألأَ ، َحرأفَ نيأ صأ

 ِ َرأَة  نُ َفَساَء َونَ ، ِفيِهَما فَ تأُح الأَعنيأ  . مُحَّى تَأأُخُذ ِبَعَرق   َوِهيَ ، اَقة  ُعَشرَاَء َوالرَُّحَضاءِ َوَسائُِر الأَباِب َعَلى فُ َعاَلَء بِالأَفتأِح حَنأُو امأ
ُطَّافُ : 6قَاَل الأَفارَايبُّ ، طَائِر  ِمنأ َطريأِ اللَّيألِ  َواخلأُشَّاُف ِوزَاُن تُ فَّاح  : خ ش ف( 613)ص -677 َوقَاَل ِف بَاِب ، اخلأُشَّاُف اخلأ

ُفَّ : الش نيِ  ِدمِي الش نِي أَفأَصحُ  ،ُهَو َمقأُلوب  : قَاَل الصََّغاينّ ، اُش الَِّذي َيِطرُي بِاللَّيألِ اخلأ  . َواخلأُشَّاُف بِتَ قأ
َلة  َوأَ : خ ش ن( 612)ص -678 َشَن َواَل َيَكاُدوَن يَ ُقوُلوَن ِف احلأَ : قَاَل ابأُن فَاِرس  ، رأض  َخِشَنة  ِخاَلُف َسهأ َجِر إالَّ َأخأ

َِلفِ   . بِاألأ
ًبا: خ ض ب( 611 – 612)ص -671 َرَها َخضأ َضابِ  ِمنأ بَابِ  َخَضبأُت الأَيَد َوَغي أ ِنَّاءُ ، َضَرَب بِاخلِأ ابأُن  قَالَ ، َوحَنأُوهُ  َوُهَو احلأ

َضابِ ، شَّعأَر قَاُلوا َخَضَب ِخَضابًافَِإَذا ملَأ َيذأُكُروا الشَّيأَب َوال: الأَقطَّاعِ  َتَضبأُت بِاخلِأ ِذيبِ وَ ، َواخأ َخة  ِمنأ الت َّهأ ب  َخاضِ يُ َقاُل لِلرَُّجِل : ِف ُنسأ
َتَضَب بِا ِنَّاءِ إَذا اخأ ِنَّاِء ، حلأ َتَضبَ : َواَل يُ َقالُ ، ِقيَل َصَبَغ َشعأَرهُ فَِإنأ َكاَن ِبَغريأِ احلأ  . اخأ

ثَ رُ ، ُضوُع َقرِيب  ِمنأ اخلأُُشوعِ َواخلأُ : خ ض ع( 611)ص -681 تَ عأَمُل ِف الصَّوأتِ  إالَّ َأنَّ اخلأُُشوَع َأكأ َواخلأُُضوُع ِف ، َما ُيسأ
َعأَناقِ   . األأ

َارِيََة ِخَفاضً  َوَخَفَضتِ : خ ف ض( 618)ص -686 َاِفَضُة اجلأ َهااخلأ َارِيَُة خَمأُفوَضة  ؛ ا َختَ َنت أ َفأُض إالَّ َعَلى ، فَاجلأ َواَل يُطأَلُق اخلأ
َارِيَِة ُدوَن الأُغاَلمِ   . اجلأ

ُء خَيأَفى َخَفاًء بِالأَفتأِح وَ : خ ف ي( 618)ص -685 َتتَ َر َأوأ َظَهرَ َخِفَي الشَّيأ َدادِ  فَ ُهوَ ؛ الأَمد  اسأ َضأ َوبَ عأُضُهمأ جَيأَعُل ، ِمنأ األأ
َتتَ رَ : الص َلِة فَارِقًا فَ يَ ُقولُ  َحرأفَ  رََكِة فَ يُ َقالُ َويَ ت َ ، َوَخِفيٌّ أَيأًضا، فَ ُهَو َخاف  ، َوَخِفَي َلُه إَذا َظَهرَ ، َخِفَي َعَليأِه إَذا اسأ َخَفيأُتُه : َعدَّى بِاحلَأ

ِفيِه ِمنأ بَاِب َرَمى إَذا َست َ  َيًة ِبَضم  ا. رأَتُه َوَأظأَهرأَتهُ َأخأ رَِهاَوفَ َعلأُتُه ُخفأ َاِء وََكسأ َزِة أَيأًضا فَ يُ َقالُ َويَ تَ َعدَّى ، خلأ َمأ َفيأُتهُ : بِاهلأ ُل َوبَ عأُضُهمأ جَيأعَ ، َأخأ
َفى مِ َواسأ ، َوبَ عأُضُهمأ يَ عأِكسُ ، َوالثُّاَلِثيَّ ِلإلأِظأَهارِ ، الرُّبَاِعيَّ لِلأِكتأَمانِ  َتتَ رَ َتخأ ُتهُ ، نأ النَّاِس اسأ َرجأ َتخأ َء اسأ تَ َفيأُت الشَّيأ بَّاِش َوِمنأُه ِقيَل لِنَ ، َواخأ
َتِفي َفانَ أِلَ ؛ الأُقُبوِر الأُمخأ َكأ رُِج األأ َتخأ وأَهرِيُّ قَاَل ابأُن قُ تَ يأ ، نَُّه َيسأ تَ َفى مبَعأىَن تَ َواَرىَواَل يُ قَ : َبَة َوتَِبَعُه اجلَأ َفى: َبلأ يُ َقالُ ، اُل اخأ َتخأ وََكَذِلَك ، اسأ

َفيأُت ِمنأكَ  قَالَ  َتخأ تَ َفيأتُ : َواَل تَ ُقلأ ، َواَريأتَأيأ ت َ ، ثَ عأَلب  اسأ َزأَهرِيُّ  َوِفيهِ ، اخأ َفيأُتُه بِاألأَ : قَالَ ، لَُغة  َحَكاَها األأ مُثَّ ، ِلِف إَذا َستَ رأَتُه َفَخِفيَ َأخأ
تَ َفى مبَعأىَن َخِفَي َفهِ : قَالَ  تَ َفى الرَّجُ : أَيأًضا َوقَاَل الأَفارَايبُّ ، َواَل بِالأُمنأَكَرةِ ، لَُغة  لَيأَستأ بِالأَعالَِيةِ  يَ َوأَمَّا اخأ تَ َفَرَهااخأ َر إَذا احأ تَ َفى ، ُل الأِبئ أ َواخأ

َتتَ رَ   . اسأ
تَ : خ ل ف( 611)ص -684 ُتُه َجَعلأُتُه َخِليَفةً َواسأ َلفأ ُعول  وَ ، يَفة  َيُكوُن مبَعأىَن فَاِعل  َفَخلِ ، خأ َِليَفُة مبَعأىَن ، مبَعأىَن َمفأ َوأَمَّااخلأ

َعأَظِم فَ يَ  َلهُ ؛ ُجوُز َأنأ َيُكوَن فَاِعاًل السُّلأطَاِن األأ ُعواًل وَ ، َأيأ َجاَء بَ عأَدهُ ، أِلَنَُّه َخَلَف َمنأ قَ ب أ َه تَ َعاىَل َجَعَلُه أِلَنَّ اللَّ ؛ جَيُوُز َأنأ َيُكوَن َمفأ
                                  

 . (442/ 6ِف ديوان األدب ) -6 

 



  

 

ِهِ َأوأ أِلَنَّ ، َخِليَفةً  َرأضِ : َكَما قَاَل تَ َعاىَل ،  ُه َجاَء ِبِه بَ عأَد َغريأ َواَل يُ َقاُل َخِليَفُة اللَِّه : قَاَل بَ عأُضُهمأ ، 6{ } ُهَو الَِّذي َجَعَلُكمأ َخاَلِئَف ِف األأ
َضاَفةِ  َع ، يَفًة َكَما َجَعَلُه ُسلأطَانًاأِلَنَّ اللََّه تَ َعاىَل َجَعَلُه َخلِ ؛ َياسُ َوُهَو الأقِ ، َوِقيَل جَيُوزُ . ِلُوُروِد النَّص  ِبَذِلكَ ؛ آِلَدَم َوَداُودإالَّ ، 5بِاإلأِ َوَقدأ مسُِ

َضاَفُة َتُكوُن بَِأدأََن ُماَلَبَسة  ، َوَخيأُل اللَّهِ ، َوِحزأُب اللَّهِ ، َوُجُنوُد اللَّهِ ، اُن اللَّهِ ُسلأطَ  َتِضي َعَدَم ااِل . َواإلأِ رَاِد َمَع ُوُجوِد ط  َوَعَدُم السََّماِع اَل يَ قأ
َاِء ، الأِقَياسِ  َضاَفُة َكَسائِِر َأمسأ ُخُلُه َما يُ َعاِقبُ َها َوُهَو اإلأِ ُم لِلت َّعأرِيِف فَ َيدأ ُخُلُه الالَّ َناسِ َوأِلَنَُّه َنِكَرة  َتدأ َجأ  . األأ

اَلُف ِوزَاُن ِكَتاب  َشَجُر الصَّ : خ ل ف( 661)ص -683 َصاِف الأَواِحَدُة ِخاَل َواخلِأ مِ َونَ ، َفة  فأ َوزَاَد ، صُّوا َعَلى خَتأِفيِف الالَّ
ينَ َورِيُّ قَ ، ِديُدَها ِمنأ حلَأِن الأَعَوامّ َوَتشأ : الصََّغاينّ  ًيا؛ َعُموا أَنَُّه مُس َي ِخاَلفًازَ : اَل الد  ِلهِ  أِلَنَّ الأَماَء أََتى ِبِه َسب أ َوحُيأَكى َأنَّ ، فَ َنَبَت خُمَاِلًفا أِلَصأ

اَلفِ ُلوِك َمرَّ حِبَ بَ عأَض الأمُ  اَلِف لِنُ ُفوِر الن َّفأِس َعنأ : فَ َقاَل ِلَوزِيرِهِ ؛ اِئط  فَ َرَأى َشَجَر اخلِأ َما َهَذا الشََّجُر َفَكرَِه الأَوزِيُر َأنأ يَ ُقوَل َشَجُر اخلِأ
ِظهِ  هِ ؛ َلفأ ِم ِضد   . َواَل َيَكاُد يُوَجُد ِف الأَباِديَةِ ، لَِنَباَهِتهِ َظَمُه الأَمِلُك فََأعأ ؛ َشَجُر الأِوفَاقِ : فَ َقالَ ، َفَسمَّاُه بِاسأ

                                  
 . 41فاطر/ -6 

مجاع خالف أهل العلم ِف هذا على ثالثة : )خليفة اهلل: (522 - 525قال الّشيخ بكر بن عبد الّله أبو زيد ِف معجم املناهي الّلفظّية )ص -5    
: وبقوله تعاىل، )) أُولئك خلفاء اهلل ِف أرضه ((: واحتجُّوا حبديث الُكَميأل عن عليّ . الن خليفة اهلل ِف أرضهف: فيجوز أن يقال، اجلواز: األّول: أقوال

َرأِض َخِليَفًة { )) إّن اهلل ممك ن لكم ِف األرض ومستخلفكم فيها : -صّلى اهلل عليه وسّلم  -وبقول الّنيّب . وحنوها ِف القرآن، } ِإين  َجاِعل  ِف األأ
من )) الّسلسلة  82لكّنه ضعيف كما ِف رقم/، )) خليفة اهلل املهدي ((: وحبديث املهدي وفيه، فاتّقوا الّدنيا واتّقوا الن ساء ((، ناظر كيف تعلمونف

 : -رضي اهلل عنه  -واحتُجوا بقول الرّاعي خياطب أبا بكر . الّضعيفة ((
 أصيالً خليفة الّرمحن إنّا معشر   ***   حنفاء نسجد بكرة و 

 عرب نرى هلل ِف أموالنا   ***   حّق الزّكاة منزَّاًل تَنزيالً 
فُمحال أن خيلفه غريه بل هو سبحانه ، واهلل تعاىل شاهد غري غائب، ألّن اخلليفة إّّنا يكون عّمن يغيب وخيلفه غريه؛ منع هذا اإلطالق: الثاين

ولكيّن ، لسُت خبليفة اهلل: قال، يا خليفة اهلل: ملّا قيل له -رضي اهلل عنه  -قول أيب بكر واحتجُّوا ب. وتعاىل اّلذي خيلف عبده املؤمن فيكون خليفته
 . وحسيب ذلك، -صّلى اهلل عليه وسّلم  -خليفة رسول اهلل 

وإن أُريد . فة املانعة فيهافالّصواب قول الطّائ، أنّه خليفة عنه: إّن أُريد باإلضافة إىل اهلل: قلت: وهو ما قّرره ابن القيم بعد ذلك فقال: والثالث
وهبذا خيرَّج اجلواب ، خليفة اهلل اّلذي جعله اهلل خلفاً عن غريه: وحقيقتها. أّن اهلل استخلفه عن غريه ممّن كان قبله فهذا ال ميتنع فيه اإلضافة: باإلضافة

 . واهلل أعلم. إخل. . أُولئك خلفاء اهلل ِف أرضه: عن قول أمري املؤمنني
 372 – 318/ 5] 47 - 41/ 5مجعها ِف موضع واحد من زاد املعاد ، فصول جامعة ِف ألفاظ يكره التلفُّظ هبا -رمحه اهلل تعاىل -م والبن الق ي

وُأحيل ، وقد رأيت أن أسوق هذه الفصول بتمامها ِف املوضع، )) خليفة اهلل ((: منها لفظ، [ ذكر فيها حنواً من ثالثني لفظاً 64مؤّسسة الّرسالة ط/
. . . )فصل(: . . . أن تقال -صّلى اهلل عليه وسّلم  -)األلفاظ اّليت كره : ونصُّه -رمحه اهلل تعاىل  -حّّت يكون أمجع لكالمه ؛ يه لبقّية األلفاظعل

سبحانه وتعاىل خليفة الغائب  واهلل، فإّن اخلليفة والّنائب إّّنا يكون عن غائب، نائب اهلل ِف أرضه: أو، خليفة اهلل: وممّا ُيكره منها أن يقول للّسلطان
 . ووكيل عبده املؤمن(، ِف أهله

فيض  – 48الفواكه اجلنويّة ص – 612مفتاح دار الّسعادة ص: وهذه بعض املصادر واملراجع اّليت ذكرها الّشيخ بكر أبو زيد لبحث هذه املوضوع
نقض أصول احلكم  – 85/ 7شرح ابن عاّلن على األذكار  – 31سرية عمر بن عبد العزيز ص – 67االستعاذة البن مفلح ص – 311/ 5القدير 

وفيه  612 – 613/ 1وفيات األعيان  – 557/ 5زاد املعاد  – 647/ 6منهاج السّنة  – 615فتاوى الّنووّي  – 557حملّمد اخلضر حسني ص
 35/ 42جمموع الفتاوى  –و أربعني لفظا فلينظر ففيه مبحث مهمٌّ ِف حن 631 – 643الفتاوى احلديثّية ص –قّصة الّلهيب مع عمر رضي الّله عنه 

 . 527/ 6حلية البشر للبيطار  – 651/ 6الّسلسلة الّضعيفة  – 61/ 6مسند أمحد  – 316/ 5، 32 –

 



  

 

َياَء َخلأًقاَخلَ : خ ل ق( 661)ص -682 َشأ َاِلقُ َوُهَو ، َق اللَُّه األأ قُ ، اخلأ الَّ َزأَهرِيُّ ، َواخلَأ َِلِف : قَاَل األأ َواَل ََتُوُز َهِذِه الص َفُة بِاألأ
ِم ِلَغريأِ اللَِّه تَ َعاىَل   . َوالالَّ

ُر َمعأُروَفة  يُذَكَُّر َوتُ َؤنَّثُ : (خ م ر 666)ص -681 مأ رُ  6َواخلَأ مأ ُر َوِهَي اخلَأ مأ ُر أُن أَثى َوأَنأَكَر . فَ يُ َقاُل ُهَو اخلَأ مأ َمِعيُّ اخلَأ َصأ َوقَاَل األأ
ِر َكَما يُ قَ  مأ َرُة َعَلى أَن ََّها ِقطأَعة  ِمنأ اخلَأ مأ َاِء فَ يُ َقاُل اخلَأ ء  التَّذأِكرَي َوجَيُوُز ُدُخوُل اهلأ اُل ُكنَّا ِف حلَأَمة  َونَِبيَذة  َوَعَسَلة  َأيأ ِف ِقطأَعة  ِمنأ ُكّل َشيأ

َها (  . ِمن أ
ِ َوَيُكوُن ِمنأ َخزٍّ َأو ُصوف  : خ م ص( 666)ص -687 َوُد ُمعأَلُم الطََّرفَ نيأ ِميَصُة ِكَساء  َأسأ فَِإنأ ملَأ َيُكنأ ُمعأَلًما فَ َليأَس ، اخلَأ

 . خِبَِميَصة  
َرَم فَ ُهَو خُمأوِ : ل(و  خ 665)ص -688 َوَل الرَُّجُل ِوزَاُن َأكأ َصألِ َوَأخأ ِر َعَلى األأ َرُه جَ ، ل  بِالأَكسأ َعَلُه َذا َوبِالأَفتأِح َعَلى َمعأىَن َأنَّ َغي أ

َوال  َكِثريَة   َوالِ َوَرُجل  ُمِعمُّ خُمأِول  َأيأ َكرِ ، َأخأ َخأ َعأَماِم َواألأ َمِعيُّ الأ َوَمَنَع األأَ ، مُي األأ َر ِفيِهَماصأ َع ، حُ َكاَلُم الأَعَرِب الأَفتأ : َوقَالَ ، َكسأ َا مجُِ َوُرمبَّ
َاُل َعَلى ُخُئوَلة    . 5اخلأ

ِي أ : خ ي ر( 664)ص -681 ِتَبارِ َواخلأ م  ِمنأ ااِلخأ يَِة ِمنأ ااِلفأِتَداءِ : ِمثألُ  4َرُة اسأ َِيارِ ، الأِفدأ ِيَ َرُة ِبَفتأِح الأَياِء مبَعأىَن اخلأ َياُر َواخلأِ ، َواخلأ
ِتَيارُ  يَةِ : َقالُ َوِمنأُه ي ُ ، ُهَو ااِلخأ ءَ ِهَي ا: َويُ َقالُ ، َلُه ِخَياُر الرُّؤأ م  ِمنأ خَتَي َّرأُت الشَّيأ م  ِمنأ ِمثأُل ، سأ ا لَُغَتاِن مبَعأىًن مهَُ : َوِقيلَ ، َتطَي َّرَ الط يَ َرِة اسأ

َمِعي  َوي ُ ، َواِحد   َصأ ِي َ : َؤي ُدُه قَ وأُل األأ َتار  َرُة بِ اخلأ َكاُن لَيأَس مبُخأ ِيَ َرُة { }: َوِف الت َّنأزِيلِ . الأَفتأِح َواإلأِسأ ِخرأُت : َوقَاَل ِف الأَبارِعِ ، 3َما َكاَن هَلُمأ اخلأ
ِ فَ وَّضأُت إلَيأِه ااِلخأ ، إَذا َفضَّلأُتُه َعَليأهِ ، َرًة َوِخيَ َرةً الرَُّجَل َعَلى َصاِحِبِه َأِخريُُه ِمنأ بَاِب بَاَع ِخيَ رًا ِوزَاُن ِعَنب  َوِخي أ  َ الشَّيأئَ نيأ ِتَياَر َوَخي َّرأتُُه بَ نيأ

َتاَر َأَحَدمُهَا ِيَ َرةَ ، َوخَتَي ََّرهُ  فَاخأ َتَخرأُت اللََّه طََلبأُت ِمنأُه اخلأ  . َواسأ
ِضيِل فَ يُ َقالُ  َويَأأيت : خ ي ر( 664)ص -611 ُضُلهُ ، َهَذا َخي أر  ِمنأ َهَذا: َخي أر  لِلت َّفأ َم فَاِعل   ،َأيأ يَ فأ اَل يُ رَاُد ِبِه  َوَيُكوُن اسأ

ِضيلُ  َِلِف ِف لَُغِة َبيِن . َأيأ َجاِمَعة  ِلَذِلكَ ، َأيأ ِهَي َذاُت َخريأ  َوَفضأل  ، لصَّاَلُة َخي أر  ِمنأ الن َّوأمِ ا: حَنأوُ ، الت َّفأ يَ ُر ِمنأ َهَذا بِاألأ َعاِمر   َوَهَذا َأخأ
ُهَماَوَسائُِر ، َكَذِلَك َأَشرُّ ِمنأهُ  َِلَف ِمن أ ِقُط األأ  . الأَعَرِب ُتسأ

َيأُف َساِكُن الأَياِء َما ارأتَ َفَع ِمنأ الأَواِدي: خ ي ف( 663)ص -616 َيأِف مبِىًن ، قَِلياًل َعنأ َمِسيِل الأَماءِ  َواخلأ ِجُد اخلأ  ؛ َوِمنأُه َمسأ
ََبلِ أِلَنَّ  ِجُد َخيأ ، ُه ُبيِنَ ِف َخيأِف اجلأ َصأُل َمسأ ذأفِ ِف ِمىًن َواألأ ِ ، َفُخف َف بِاحلَأ َ َجبَ َلنيأ  . َواَل َيُكون َخيأف  إالَّ بَ نيأ

                                  
ونسخة مكتبة املصطفى ، (11واملكتبة العصريّة )ص، الّشناوي( 686وِف ط/دار املعارف )ص. (538واألمرييّة )ص، كذا )يذّكر وتؤنَّث(  -6 
)وتذكَّر : كتبخانه جامعه عثمانيه(  11ونسخة خمطوطة )ص، (11/ 6والّتقّدم العلمّية )، (666/ 6البهّية ): وِف. )تُذكَّر وتُؤنَّث(: (673)ص

 . وتؤنَّث(
كتبخانه   611ة )صوِف نسخة خمطوط، خؤولة: (15/ 6والّتقّدم العلمّية )، (662/ 6وِف ط/البهّية )، )ُخُئوَلة ( كذا رمست ِف أكثر الطبعات  -5 

 . خؤلة: جامعه عثمانيه(
ولعّل الّصواب بالياء )االختيار( كما ِف ط/ الّتقّدم العلمّية . (525واألمرييّة )ص، (76ومكتبة لبنان )ص، كذا )االختبار( بالباء ِف طبعتنا  -4 

كتبخانه جامعه   616ونسخة خمطوطة )ص، ري(خ 682ودار املعارف )ص، خري( 662/ 6والبهّية )، (18واملكتبة العصريّة )ص، خري( 15/ 6)
 . (678ونسخة مكتبة املصطفى )ص، عثمانيه(

 . 18القصص/ -3 

 



  

 

َيأَمُة بَ يأت  تَ بأِنيِه الأ : خ ي م( 663)ص -615 َعأرَايب  ، َعَرُب ِمنأ ِعيَداِن الشََّجرِ اخلأ َيأَمُة ِعنأَد الأَعَرِب ِمنأ : قَاَل ابأُن األأ اَل َتُكوُن اخلأ
َقُف بِالثُّ ثَِياب  َبلأ ِمنأ َأرأبَ َعِة َأعأوَ  ُع َخيأَمات  َوخِ ، َمامِ اد  مثَّ ُيسأ مأ َاِء لَُغة  َواخلأَ ، َيم  ِوزَاُن بَ يأَضات  َوِقَصع  َواجلَأ ِف اهلأ ُع ِخَيام  ِمثأُل ، يأُم حِبَذأ مأ َواجلَأ

ِم َوِسَهام    . َسهأ
َرأض َدابَّة  وَُكلُّ : (د ب ب 662)ص -614 ِغريُهَ ، َحيَ َوان  ِف األأ َع ُدَوابَّة  ِبَقلأِب الأَيا، َعَلى الأِقَياسِ  ا ُدَوي أبَّة  َوَتصأ ِء أَلًِفا َعَلى َومسُِ

َر ِمنأ الدََّواب  َوَخاَلَف ِفيِه بَ عأُضُهمأ فََأخأ ، َغريأِ ِقَياس   : اقَاُلو ، 6} َواَللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابَّة  ِمنأ َماء  {: َعاىَل َوُهَو قَ وأله ت َ ، َوُردَّ بِالسََّماعِ ، رََج الطَّي أ
َر مُمَي ز  َأيأ َخَلَق اللَُّه ُكلَّ َحيَ َوان  مُمَي    ابَِّة ِعنأ ، زًا َكاَن َأوأ َغي أ ابَُّة عَ ، َد اإلأِطأاَلِق فَ ُعرأف  طَارِيء  َوأَمَّا خَتأِصيُص الأَفَرِس َوالأبَ غأِل بِالدَّ َلى َوُتطأَلُق الدَّ

ُن أَثى ُع الدََّوابُّ ، الذََّكِر َواألأ مأ  . َواجلَأ
بِيًحا طَأأطََأ َرأأَسُه َحّتَّ : د ب ح( 266)ص -613 رِهِ  َدبََّح الرَُّجُل ِف رُُكوِعِه َتدأ ِفَض ِمنأ َظهأ قَاَل ، 5َوهنَُِي َعنأهُ ، َيُكوَن َأخأ

وأَهرِيُّ  َاء مجَِ : اجلَأ َاِء َواخلأ َزأَهرِيُّ أَيأًضا، يًعايُ َقاُل َدبََّح َوَدبََّخ بِاحلأ َاِء إَذا خَ  خَ َدبََّح َوَدبَّ : َوقَاَل األأ َاِء َواخلأ َوقَاَل : قَالَ ، َفَض رَأأَسُه َوَنَكَسهُ بِاحلأ
اُل الأُمعأَجَمُة ِف َهَذا َاِء الأُمعأَجَمِة ِفيِهَما َوالذَّ َمِعيُّ َدبََّخ َوَدنََّخ بِالنُّوِن َوالأَباِء َوبِاخلأ َصأ  . الأَباِب َتصأِحيف   األأ

َلة: د ج ل( 661)ص -612 م  لِلن َّهأ  4َدجأ ُخُلَها أَِلف  َواَلم  ، لِلأَعَلِميَِّة َوالتَّأأنِيثِ  َواَل تَ نأَصِرفُ ، الَِّذي مَيُرُّ بِبَ غأَدادَ  رِ اسأ  ؛ َواَل َيدأ
َعأاَلُم مَمأُنوَعة  ِمنأ آَلِة الت َّعأرِيفِ   . أِلَن ََّها َعَلم  َواألأ

ًوا َبَسَطَها: د ح ا( 661)ص -611 ُحوَها َدحأ َرأَض َيدأ ًيا لَُغة  وَ ، َدَحا اللَُّه األأ َحاَها َدحأ َصى َعنأ ، َدَحاَها َيدأ َوَدَحا الأَمَطُر احلَأ
َرأِض َدفَ َعهُ  ِه األأ َيأَئةُ . َوجأ ِر اهلأ َيُة بِالأَفتأِح الأَمرَُّة َوبِالأَكسأ َيُة الأَكلأيبُّ ، َوالدَّحأ ِقيَل بِالأَفتأِح ، ُمَسمًّى ِمنأ َذِلكَ ، وََكاَن ِمنأ َأمجأَِل النَّاسِ  َوِدحأ

رِ وَ  رُ ، ِقيَل بِالأَفتأحِ و ، الأَكسأ َمِعي  ، َواَل جَيُوُز الأَكسأ َصأ  . َونُِقَل َعنأ األأ
ُع َدَواِخنُ  3الدَُّخاُن َخِفيف  : د خ ن( 661)ص -617 مأ  . َواَل َنِظرَي هَلَُما، َوِمث أُلُه ُعثَان  َوَعَواِثنُ ، َواجلَأ

                                  
 . 32الّنور/ -6 
َرَة َعنأ َأِب َسِعيد  أُرَاُه َرفَ َعُه َشكَّ أَبُو ُمَعاِويََة َقالَ . . . ): (5224رقم  655/ 5ِف الّسنن الكربى للبيهقي ) -5 َتاُح  »      : َعنأ َأِب َنضأ ِمفأ

ِبريُ ، الصَّاَلِة الطُُّهورُ  ِليمُ ، َوحَتأرميَُها التَّكأ ِليَمة  ، َوحَتأِليُلَها التَّسأ ِ َتسأ َعتَ نيأ َِها َفرِيَضًة َأوأ َغريأِ َفرِيَضة  ، َوِف ُكل  رَكأ َرأُ ِفيَها ِبَفاحِتَِة الأِكَتاِب َوَغريأ َوِإَذا ، َواَل َصاَلَة اَل يُ قأ
َماِر َولأُيِقمأ ُصلأَبهُ  رََكَع َأَحدُُكمأ  َعِة َأعأُظم  ، َوِإَذا َسَجَد فَ لأَيُمدَّ ُصلأَبهُ ، َفاَل يذبحأ َتذبِيَح احلِأ ُجُد َعَلى َسب أ َبتَ يأِه َوُصُدوِر : َفِإنَّ اإِلنأَساَن َيسأ َهِتِه وََكفَّيأِه َورُكأ َجب أ

ىَن وَ ، َقَدَميأهِ  َلُه الأُيمأ َرى(َوِإَذا َجَلَس فَ لأيُ نأِصبأ رِجأ َلُه الأُيسأ ِفضأ رِجأ )هكذا ِف : على مجلة )َفاَل يذبحأ َتذبِيَح احلمار( 4وعّلق حمّققه ِف اهلامش . لأُيخأ
من هامش . 55ومن أعجم فقد صّحف ، وهو أن ال يطأطيء رأسه أخفض من ظهره، فال يدبح بالّدال املهملة: وِف جممع البحار، األصول

 . املطبوعة(
َرةَ . . . ): (5221رقم  74/ 5بة )وِف مصّنف ابن أيب شي َلِة[»: َقالَ ، َعنأ َكعأب  ، َعنأ َأيب َنضأ َهَك ]ِإىَل الأِقب أ َوَضعأ َيَديأَك ، ِإَذا رََكعأَت َفانأِصبأ َوجأ

َبتَ يأكَ  َمارُ ، َعَلى رُكأ َرةَ . . . ): (5111 رقم 83/ 5وِف )، «(َواَل ُتَدب حأ َكَما ُتَدبَّح احلِأ َلةِ »: َقالَ ، َعنأ َكعأب  ، َعنأ َأيب َنضأ َهَك لِلأِقب أ ، ِإَذا رََكعأَت َفانأِصبأ َوجأ
َبتَ يأكَ  َمارُ ، َوَضعأ َيَديأَك َعَلى رُكأ  . «(َواَل ُتَدبَُّح َكَما يَُدب ُح احلِأ

ا ُضبطت بالفتح والكسر بينم، (527واألمرييّة )ص، (85ومكتبة لبنان )ص، كذا ُضبطت بفتح الّدال املهملة ِف طبعتنا دار احلديث -6      
 . (686ونسخة مكتبة املصطفى )ص، (616واملكتبة العصريّة )ص، الّشناوي( 681ِف ط/دار املعارف )ص

ياينُّ : دجل( 375/ 58قال ِف تاج العروس ) َلُة بالكسر هو املشهوُر والَفتح حكاه الل حأ هنر  ببغداد مُس َي به ألنّه غطَّى األرَض مبائه حني ، )وِدجأ
 . دجل( 541/ 66ولسان العرب )، (441/ 7وحكاه أيضا عن الّلحياين ِف احملكم واحمليط األعظم )، َض(فا

 . فإنّه من حلن العوامّ ؛ وال تَ ُقلأُه بتشديد اخلاء -3 

 



  

 

م  ِمنأ َدَعوأُت النَّاَس إَذا طَلَ ِف الطَّ  6َوالدَّعأَوُة بِالأَفتأحِ : د ع ا( 661 - 668)ص -618 : يُ َقالُ ، بأتَ ُهمأ لَِيأأُكُلوا ِعنأَدكَ َعاِم اسأ
َعاتِِه َوُدَعائِِه مبَعأىًن حَنأُن ِف َدعأَوِة ُفاَلن  َومَ  َثِر الأَعَرِب إالَّ َعِديَّ الر بَاِب فَِإن َُّهمأ يَ عأِكُسونَ : قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  ، دأ َوجَيأَعُلوَن الأَفتأَح  َوَهَذا َكاَلُم َأكأ

َر ِف   . الطََّعامِ ِف النََّسِب َوالأَكسأ
ِر الأَواِو َوفَ تأِحَهاَومَجأُع الدَّعأَوى الدََّعاوَ : د ع ا( 661)ص -611 آثَ َرتأ الأَفتأُح أَوأىَل أِلَنَّ الأَعَرَب : قَاَل بَ عأُضُهمأ ، ى ِبَكسأ

ِفيَف فَ َفَتَحتأ  َردُ التَّأأنِيِث الَّيِت  َوَحاَفَظتأ َعَلى أَِلفِ ، التَّخأ َها الأُمفأ ِعُر َكاَلُم َأيب الأ ،  ُبيِنَ َعَلي أ د  َوِبِه ُيشأ َوَما َكاَن : َوَلفأظُهُ ، َعبَّاِس َأمحأََد بأِن َوالَّ
ُعُه الأَغاِلُب ا ِر َفَجمأ ثَ ُر فَ َعاىَل بِالأَفتأحِ َعَلى فُ عأَلى بِالضَّم  َأوأ الأَفتأِح َأوأ الأَكسأ َكأ ِسرُ َوقَ ، ألأ َم ِف َكِثري  ِمنأهُ دأ َيكأ ُر : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ ، وَن الالَّ الأَكسأ

ِع اَل َيُكوُن إالَّ ؛ ُهوُم ِمنأ َكاَلِم ِسيبَ َويأهِ َأوأىَل َوُهَو الأَمفأ  مأ ُسورًاأِلَنَُّه ثَ َبَت َأنَّ َما بَ عأَد أَِلِف اجلَأ ُموع  اَل يُ َقاُس عَ َوَما فُِتَح ِمنأُه فَ ،  َمكأ ؛ َليأهِ َمسأ
لَ : قَاَل ابأُن ِجين  ، نَُّه َخارِج  َعنأ الأِقَياسِ أِلَ  مِ قَاُلوا ُحب أ ُل َحَبال  بِالأ ، ى َوَحَباىَل ِبَفتأِح الالَّ َصأ ِر ِمثألُ َواألأ َوقَاَل ابأُن ، َدعأَوى َوَدَعاو  : َكسأ

ُل يَ َتاِئُم فَ قُ ، قَاُلوا يَ َتاَمى: الس ك يتِ  َصأ ِفيفِ  ِلَب مُثَّ فُِتحَ َواألأ ِر الأَفاِء لَيأَس هَلَا أَف أَعُل ِمثألُ : َوقَاَل ابأُن السَّرَّاجِ ، لِلتَّخأ : َوِإنأ َكاَنتأ ِفعأَلى ِبَكسأ
ذُ ، ِذف أَرى إَذا ُكِسَرتأ ُحِذَفتأ الز يَاَدُة الَّيِت لِلتَّأأنِيِث مُثَّ بُِنَيتأ َعَلى فَ َعال   ، َذَفاُر َوَذفَاَرى: أَيأًضا فَ يُ َقالُ  وَفِة أَِلف  َوتُ بأَدُل ِمنأ الأَياِء الأَمحأ

يَّةِ ِفعأَلى َسَواء  ِف َهَذا الأَباِب َأيأ اِلشأ : َوفَ عأَلى بِالأَفتأِح ِمثألُ  َوَعَلى َهَذا فَالأَفتأُح ؛ وََكوأِن ُكل  َواِحَدة  لَيأَس هَلَا أَف أَعلُ ، ّتَاِكِهَما ِف ااِلمسِأ
ُر ِف الدََّعاَوى َسَواء  َوالأ  قَاَل يَ عأىَن ِسيبَ َويأِه قَ وأهُلُمأ َذفَار  َيُدلَُّك َعَلى أَن َُّهمأ : مُثَّ قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ ، َوى َوالأَفَتاَوى َوالأَفَتاِويَوِمث أُلُه الأَفت أ ، َكسأ

َصأ  مَجَُعوا َهَذا الأَباَب َعَلى فَ َعال  إذأ َجاءَ  ِفيفِ  اَء أَِلًفا َأيأ مُثَّ قَ َلُبوا الأيَ ، لِ َعَلى األأ َِلَف َأَخفُّ ِمنأ الأَياءِ أِلَنَّ ؛ لِلتَّخأ ِد َوِلَعَدِم اللَّبأِس ِلَفقأ ، األأ
مِ  َزأَهرِيُّ ، فَ َعاِللأ ِبَفتأِح الالَّ ِر َدعأَوى َوَدَعاَوىقَاَل الأَيزِيِديُّ يُ َقاُل يل ِف َهذَ : َوقَاَل األأ َمأ ُبوطَة  ِف بَ عأضِ ، ِلبُ َأيأ َمطَا، ا األأ النَُّسِخ  َوِهَي َمضأ

رَِها َمًعاِبفَ  ُُصوِل َخال  َعنأ التَّأأ ، َوَهَذا َمن أُقول  ، 5} َلوأ أُعأِطَي النَّاُس ِبَدَعاِويِهمأ {: َوِف َحِديث  ، تأِح الأَواِو وََكسأ ِويِل َوُهَو َجار  َعَلى األأ
 . ِه ابأُن ِجين  َكَما تَ َقدَّمَ َوَقدأ قَاَس َعَليأ ؛ فَ َيِجُب الأَمِصرُي إلَيأهِ ؛ بَِعيد  َعنأ التَّصأِحيفِ 

فَ : د ف يء( 651)ص -511 ُموز  ِمنأ بَاِب َتِعبَ َدِفَء الأبَ يأُت َيدأ ِم الأَفاِعِل َدِفء  ِوزَاُن َكِرمي  َبلأ : قَاُلوا، أُ َمهأ َواَل يُ َقاُل ِف اسأ
 . ِوزَاُن َتِعبَ 

ابَّةُ الَّيِت ُتِديُرَها ا الدُّواَلُب الأَمنأَجُنونُ : دوالب( 656)ص -516 َها َعَريبٌّ : َوِقيلَ ، فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  ، لدَّ اِل َوَضم  َوالأَفتأُح ، ِبَفتأح  الدَّ
 . َوهِلََذا اق أَتَصَر َعَليأِه مَجَاَعة  ؛ أَفأَصحُ 

ّتَِ : د ل س( 656)ص -515 لِيًسا َكَتَم َعيأَب الس لأَعِة ِمنأ الأُمشأ َفاهُ َدلََّس الأَباِئُع َتدأ طَّايبُّ َومَجَاَعة  َلُه اقَا، ي َوَأخأ : َويُ َقاُل أَيأًضا، خلَأ
ِتعأَمالِ ، َلَس َدلأًسا ِمنأ بَاِب َضَربَ دَ  َهُر ِف ااِلسأ ِديُد َأشأ  . َوالتَّشأ

الَِيُة َدلأو  َوحَنأُوَهاوَ : د ل و( 656)ص -514 لأِو مُثَّ يُ ؤأخَ ، الدَّ َنُع َكَهيأَئِة الصَِّليِب َوُيَشدُّ ِبَرأأِس الدَّ ُذ َحبأل  يُ رأَبُط َطَرفُُه َوَخَشب  ُيصأ
َقى هِبَاِبَذِلَك َوَطَرفُُه ِِبِذأع  قَاِئم  َعَلى رَ  ُعوَلة  َفِهَي فَاِعَلة  مبَِ ؛ أأِس الأِبئأِر َوُيسأ َوايل ، عأىَن َمفأ ُع الدَّ مأ وأَهرِيُّ فَ َفسََّرَها ، َواجلَأ َوَشذَّ الأَفارَايبُّ َوتَِبَعُه اجلَأ

 . بِالأَمنأَجُنونِ 

                                  
 : 62قال عبد العزيز املغريّب ِف املورث ملشكل املثلَّث رقم  -6 

َعا   ***   وِدعأَوُة العَ  رِء الدَّ
َ
َعاوَدعوُة امل  بأد الد 

 وُدعأَوُة ما ُصِنَعا   ***   ِلْلكِل َوقأَت الطََّلبِ 
 . بلفظ )َلوأ يُ عأَطى النَّاُس بَدعواُهم(، فتح( 3225رقم  71/ 1صحيح البخاري ) -5 

 



  

 

ث أُلُه َومِ ، َدممَُتأ َتُدمُّ : فَ يُ َقالُ ، َوِمنأ بَاِب قَ ُرَب لَُغة  ، ِمنأ بَايَبأ َضَرَب َوَتِعبَ  َدمَّ الرَُّجُل َيِدمُّ : د م م( 655 – 656)ص -513
ُمُه وََكأَنَُّه َمأأُخوذ  َدَماَمًة بِا، َواَل َيَكاُد يُوَجُد هَلَا رَاِبع  ِف الأُمَضاَعفِ ، َشُرَرتأ َتُشرُّ ِمنأ الشَّر  وَ ، لَبَُبتأ تَ ُلبُّ  لأَفتأِح قَ ُبَح َمنأَظرُُه َوَصُغَر ِجسأ

َلُة ال َلُة َأوأ النَّمأ ِر َوِهَي الأَقمأ مَِّة بِالأَكسأ ُع دِ ، صَِّغريَُة فَ ُهَو َدِميم  ِمنأ الد  مأ ُع َدَماِئمُ َوالأَمرأأَُة ، َكِرمي  وَِكرَام  : َمام  ِمثألُ َواجلَأ مأ اُل وَ ، َدِميَمة  َواجلَأ الذَّ
 . الأُمعأَجَمُة ُهَنا َتصأِحيف  

ِ َوَدنََأ بِاهلأَ : د ن ا( 655)ص -512 نَأُ ِبَفتأَحتَ نيأ ِز َيدأ نُ ُؤ ِمثألُ ، مأ ُرُب َدنَاءَ : َوَدنُ َؤ َيدأ ُكلُُّه ،  ًة فَ ُهَو َدينء  َعَلى َفِعيل  قَ ُرَب يَ قأ
ُموز   نُو َدنَاَوًة فَ ُهَو َدينُّ َدنَا يَ : فَ يُ َقالُ ، ة  خُيَفَُّف ِمنأ َغريأِ مَهأز  َوِف لُغَ ، َمهأ ِطيّ ، دأ ُرُق ، ا إَذا َلُؤَم ِفعأُلُه َوَخُبثَ َدنَ : قَاَل السََّرُقسأ ُهمأ ِمنأ يَ فأ َوِمن أ

نَ ُهَما ِِبَعألِ  ُموِز لِلَِّئيمِ  بَ ي أ  . َوالأُمَخفَِّف لِلأَخِسيسِ ، الأَمهأ
ََبدِ الدَّ : د ه  ر( 654 - 655)ص -511 ُر يُطأَلُق َعَلى األأ َزأَهرِيُّ ، َو الزََّماُن َقلَّ َأوأ َكثُ رَ َوِقيَل هُ  ،هأ ُر ِعنأَد الأعَ : قَاَل األأ َرِب َوالدَّهأ

ن أَيا ُكل  ، َوأََقلَّ ِمنأ َذِلكَ ، لأَفصأِل ِمنأ ُفُصوِل السََّنةِ َوَعَلى ا، يُطأَلُق َعَلى الزََّمانِ  ِة الدُّ َواِحد  ِمنأ الأَعَرِب  َومسَِعأُت َغي أرَ : قَالَ ، َهاَويَ َقُع َعَلى ُمدَّ
رًاأَقَ : يَ ُقولُ  َنا َعَلى َماِء َكَذا َدهأ ِفينَ ، مأ رًاَوَهَذا الأَمرأَعى َيكأ رًا َوحَيأِملَُنا َدهأ ُر أَرأبَ َعُة أَزأِمَنة  َلِكنأ اَل يُ َقاُل : قَالَ ، ا َدهأ  ؛َواَل أَرأبَ َعُة ُفُصول  ، الدَّهأ

ُموعُ فَ ؛ يِل جَمَاز  َوات َساع  الأَقلِ  أِلَنَّ إطأاَلَقُه َعَلى الزََّمنِ  ِر َواَل يُ ؤأِمُن بِالأبَ عأِث . اَل خُيَاَلُف ِبِه الأَمسأ َويُ نأَسُب الرَُّجُل الَِّذي يَ ُقوُل ِبِقَدِم الدَّهأ
رِيٌّ   . رِيٌّ بِالضَّم  َعَلى َغريأِ ِقَياس  ُدهأ : ِر فَ يُ َقالُ َوأَمَّا الرَُّجُل الأُمِسنُّ إَذا ُنِسَب إىَل الدَّهأ ، بِالأَفتأِح َعَلى الأِقَياسِ  َدهأ

ُلُه َحَياًء َأوأ َخوأفًا َدِهَش َدَهًشا فَ ُهَو َدِهش  ِمنأ بَاِب َتِعَب َذَهبَ : د ه  ش( 654)ص -517 َزةِ ، َعقأ َمأ : فَ يُ َقالُ ، َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ
رُهُ  رََكِة فَ يُ َقالُ َعدَّ َوِف لَُغة  يَ ت َ ، ِذِه ِهَي اللَُّغُة الأُفصأَحىَوهَ ، أَدأَهَشُه َغي أ ًشا ِمنأ : ى بِاحلَأ ُهوش   َدَهَشُه َخطأب  َدهأ ُهمأ ، بَاِب نَ َفَع فَ ُهَو َمدأ َوِمن أ

 . َمنأ َمَنَع الثُّاَلِثيَّ 
َا: د ه  ن( 654)ص -518 ُهُن ِبَضم  الأِميِم َواهلأ نُ َوالأُمدأ الضَّم  َوِقَياُسُه بِ َوُهَو ِمنأ الن ََّواِدِر الَّيِت َجاَءتأ ، ِء َما جُيأَعُل ِفيِه الدُّهأ

رُ   الأَكسأ
ِنأطََة َيُدوُسَها َدوأًسا َوِديَاًسا ِمثألُ : س(و  د 654)ص -511 يَاِس ِمنأ َكاَلِم ، الد رَاسِ : َداَس الرَُّجُل احلأ ُهمأ َمنأ يُ نأِكُر َكوأَن الد  َوِمن أ

َها ِبَقَدِمهِ وََكأَنَُّه َمأأُخوذ  ِمنأ ، ُهمأ َمنأ يَ ُقوُل ُهَو جَمَاز  َوِمن أ ، الأَعَربِ  َد َوطأَأُه َعَلي أ ًسا إَذا َشدَّ َرأَض َدوأ َوُس الَِّذي يَُداُس ِبِه َوا ...َداَس األأ لأِمدأ
ِر الأِميمِ  ُر الأِميمِ ، أِلَنَُّه آَلة  ؛ الطََّعاُم ِبَكسأ نأَساُن فَِإنأ َصحَّ مَسَاُعُه َفِقَياُسُه َكسأ ُر أَيأًضا ، أِلَنَُّه آَلة  ؛ َوأَمَّا الأَمَداُس الَِّذي يَ نأَتِعُلُه اإلأِ َوِإالَّ فَالأَكسأ
ِدَسة  ، لأَغالَِبِة ِمنأ الأَعَربِيَّةِ مَحَاًل َعَلى النَّظَائِِر ا ِلَحة  : ِمثألُ ، َوجُيأَمُع َعَلى أَمأ  . ِساَلح  َوَأسأ

فًا بَ لَُّه مبَاِء َأوأ َغريأِ : ف(و  د 653 – 654)ص -561 َء َيُدوفُُه َدوأ ُووف  َعَلىَداَف َزيأد  الشَّيأ الن َّقأِص  ِه فَ ُهَو َمُدوف  َوَمدأ
َواَل َنِظرَي هَلَُما إالَّ َما ُحِكَي ، اِو ثَ وأب  َمُصون  َوَمصأُوون  َوِمث أُلُه ممَّا َجاَء َعَلى الن َّقأِص َوالتََّماِم ِمنأ بَ َناِت الأوَ ، َأيأ خَمأُلوط  مَمأُزوج  ، َوالتََّمامِ 

يِع الأَبابِ َرَد َعنأ الأُمبَ ر ِد أَنَُّه طَ  َِئمَّةِ وملَأ يَ قأ ، الأِقَياَس ِف مجَِ  . َوَيِديُفُه َدي أًفا ِمنأ بَاِب بَاَع لَُغة  ، بَ لأُه َأَحد  ِمنأ األأ
َ الشَّأ: م(و  د 653)ص -566 َ َمِديَنِة النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم َوبَ نيأ َنأَدِل ِحصأن  بَ نيأ ، أَق أَرُب إىَل الشَّأأمِ  َوُهوَ ، مِ َوُدوَمُة اجلأ

 َ ُل بَ نيأ َ الأِعرَاقِ  َوُهَو الأَفصأ َتُحونَ ، َوَدالُُه َمضأُموَمة  ، الشَّأأِم َوبَ نيأ ثُوَن يَ فأ َا : َويُ َؤي ُدُه قَ وأُل بَ عأِضِهمأ ، الأَفتأُح َخطَأ  : قَاَل ابأُن ُدَريأد  ، َوالأُمَحد  إّنَّ
ِم ُدوَمى بأِن إمسأَ   . وَمةُ َوِقيَل د، ُبوط  بِالضَّم  َلِكنأ ُغي  رَ َوُهَو َمضأ ، َوَسَكنَ َها أِلَنَُّه نَ َزهَلَا؛ َعَليأِهَما السَّاَلمُ  6لَ اِعيمُس َيتأ بِاسأ

                                  
: . . . )الدُّومي: (211/  5وِف األنساب )، كان ينزهلا(،  )مُس َيتأ بُدوَمان بن إمساعيل عليه الّسالم: ُدومة( 212/ 5ِف معجم ما استعجم ) -6 

دومان : وقال الّزجاجي، مُس يت بدوم بن إمساعيل بن إبراهيم. . . )ُدوَمُة اجلنَدل: (387/ 5وِف معجم البلدان )، مُس يت بدوم ابن إمساعيل بن إبراهيم(
 . ُء بن إمساعيل(دوما: وقال ابن الكليبّ ، ولعَله مغري منه، كان إلمساعيل ولد امسه ُدما: وقيل، بن إمساعيل

 



  

 

تَ عأَمُل إالَّ اَلزِ : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ ، يُن َدي أًنا ِمنأ الأُمَدايَ َنةِ َداَن الرَُّجُل َيدِ : د ي ن( 652 – 653)ص -565 نأ يَأأُخُذ ًما ِفيمَ اَل ُيسأ
َرَض فَ ُهَو َداِئن  َداَن الرَُّجُل : أَيأًضاَوقَاَل ابأُن الس ك يِت ، الدَّيأنَ  تَ قأ َزأَهرِيُّ أَيأًضاوَ ، وََكَذِلَك قَاَل ثَ عأَلب  ، إَذا اسأ َوَعَلى َهَذا َفاَل ، نَ َقَلُه األأ

يُون  : يُ َقاُل ِمنأهُ  ُعولِ ؛ َمِدين  َواَل َمدأ َم الأَمفأ أََدن أُتُه : َذا أََردأَت الت ََّعد ي قُ لأتَ فَإِ ، اَلزِم   َوَهَذا الأِفعألُ ، ا َيُكوُن ِمنأ ِفعأل  ُمتَ َعدٍّ إّنََّ  أِلَنَّ اسأ
َنأَصارِيُّ قَالَ ، َوَدايَ نأُتهُ  ت َ : َوَقاَل مَجَاَعة  . َوثَ عأَلب  ، َوابأُن قُ تَ يأَبةَ ، َوابأُن الس ك يتِ ، ُه أَبُو َزيأد  األأ يًاعأَمُل اَل ُيسأ َتُه : فَ يُ َقالُ ، زًِما َوُمتَ َعد  ِدن أُتُه إَذا أَق أَرضأ

يُون   فَ ُهوَ  ُم الأَفاِعِل َداِئن  ، َمِدين  َوَمدأ اِئُن َمنأ يَأأ ؛ َواسأ يأَن َعَلى اللُُّزومِ فَ َيُكوُن الدَّ قَاَل ابأُن الأَقطَّاِع وَ ، نأ يُ عأِطيِه َعَلى الت ََّعد يَومَ ، ُخُذ الدَّ
ُتهُ ِدن أتُ : أَيأًضا تَ َقَرضأُت ِمنأهُ ، ُه أَق أَرضأ ِهِ َأيأ إَذا تَ َعاَملأُتمأ ، 6} إَذا َتَدايَ نأُتمأ ِبَديأن  {: وقَ وأله تَ َعاىَل ، َوِدن أُتُه اسأ فَ ثََبَت ؛ ِبَديأن  ِمنأ َسَلم  َوَغريأ

َم َأنَّ  يَِة َومبَا تَ َقدَّ يأَن لَُغًة ُهَو الأَقرأضُ بِاآلأ ِبيهِ  فَالصََّداُق َوالأَغصأُب َوحَنأُوُه لَيأَس ِبَديأن  لَُغًة َبلأ َشرأًعا َعَلى ،َومَثَُن الأَمِبيعِ ، الدَّ لِثُُبوتِِه ؛ التَّشأ
ِتقأرَارِِه ِف الذ مَّةِ   . َواسأ

ُم َمِديَنة  : د ي ن( 652)ص -564 َيُن اسأ َعل  ، َوَمدأ ِد َفِعيل  ِف ، َوَوزأنُُه َمفأ َا ِقيَل الأِميُم زَاِئَدة  ِلَفقأ  .  َكاَلِمِهمأ َوِإّنَّ
 

 كتاب الذال
َمَلُة ِف َهَذا الأَباِب َتصأِحيف  ، َذرَِبتأ َمِعَدتُُه َذَربًا َفِهَي َذرِبَة  ِمنأ بَاِب َتِعَب َفَسَدتأ : ذ ر ب( 651)ص -563 اُل الأُمهأ  . َوالدَّ
لِ : ذ ر ر( 651)ص -562 ُُه ُجنأُدُب بأُن ُجَناَدةَ ، مُّ َذرٍّ نأُه أَبُو َذرٍّ َوأُ َومِ ، َوِبِه ُكين َ ، َوالذَّرُّ ِصَغاُر النَّمأ ، َوأَبُو َذرٍّ الأِغَفارِيُّ امسأ
لُ ، َوالأَواِحَدُة َذرَّة   َها َضمُّ َوِفيَها َثاَلُث لَُغات  أَفأَصحُ ، لذُّر يَُّة َواِحًدا َومَجأًعاَوَتُكوُن ا، ِمنأ الذَّر  َوُهمأ الص َغارُ َوالذُّر يَُّة فُ عأِليَُّة ، َوالذَّرُّ النَّسأ

َعةُ ، الذَّالِ  ُرَها َويُ رأَوى عَ ، َوهِبَا قَ َرأَ السَّب أ اِل َمَع خَتأفِ ، 5نأ َزيأِد بأِن ثَاِبت  َوالثَّانَِيُة َكسأ ا قَ َرأَ أَبَاُن بأُن َوهبَِ ، يِف الرَّاِء ِوزَاُن َكرميَة  َوالثَّالَِثُة فَ تأُح الذَّ
بَاِء أَيأًضا جمََ ، دأ َُتأَمُع َعَلى الذَّرَارِي  قَ وَ ، َوَُتأَمُع َعَلى ُذر يَّات  ، 4ُعثأَمانَ  رَأَ اللَُّه َوبَ عأُضُهمأ جَيأَعُل الذُّر يََّة ِمنأ ذَ ، ازًاَوَقدأ أُطأِلَقتأ الذُّر يَُّة َعَلى اآلأ

َلأقَ  ِفيفِ ، تَ َعاىَل اخلأ  . َوتُرَِك مَهأُزَها لِلتَّخأ
ُء َذفَ رًا : ذ ف ر( 657)ص -561 َتدَّتأ طَي َبًة َكاَنتأ  ، َذِفر  ِمنأ بَاِب َتِعبَ  فَ ُهوَ َذِفَر الشَّيأ َرأَة  َذِفَرة  َظَهَرتأ رَاِئَحتُ َها َواشأ َوامأ

َدُر إالَّ لِلأَمرَِّة الأَواِحَدِة إذَ : قَاُلوا، ِك َأوأ َكرِيَهًة َكالصَُّنانِ َكالأِمسأ  َوقَاَلتأ َأعأرَابِيَّة  ، َذف أَرة   :فَ يُ َقالُ ، ا َدَخَلَها َهاُء التَّأأنِيثِ َواَل ُيَسكَُّن الأَمصأ
ُجو َشيأًخا بَ َر َذفَ رُُه َوأَق أَبَل خَبَرُُه   * : 3تَ هأ  *   أَدأ

َرى بِ : ذ ك ر( 657)ص -567 ِر الذَّالِ ذََكرأتُُه بِِلَساين َوِبَقلأيب ذِكأ ر  بِالضَّم  ، التَّأأنِيِث وََكسأ ُم ذُكأ ُر َنصَّ َعَليأِه ، َوااِلسأ َوالأَكسأ
ُهمأ أَبُ  مَجَاَعة   َر ِف الأَقلأبِ َوأَنأَكَر الأفَ ، و ُعبَ يأَدَة َوابأُن قُ تَ يأَبةَ ِمن أ َعلأيِن َعَلى ذُكأ : َوقَالَ ، رَّاُء الأَكسأ َوهِلََذا اق أَتَصَر مَجَاَعة  ؛ ر  ِمنأَك بِالضَّم  اَل َغي أرُ اجأ
 . َعَليأهِ 

ُن أَثى: ذ ك ر( 657)ص -568 عُ ، َوالذََّكُر ِخاَلُف األأ مأ رَان  ذُُكور  َوذُ  َواجلَأ فَِإنَّ  ؛ مَجأُعُه بِالأَواِو َوالنُّونِ  َواَل جَيُوزُ ، ُكوَرة  َوِذَكاَرة  َوذُكأ
َِلِف َوالتَّاءِ َذِلَك خُمأَتصُّ بِالأَعَلِم الأَعاِقِل َوالأَوصأِف الَِّذي جُيأَمُع ُمؤَ  ُموع  اَل يُ َقاُس عَ ، ن َّثُُه بِاألأ  . َليأهِ َوَما َشذَّ ِمنأ َذِلَك َفَمسأ

                                  
 . 685البقرة/ -6 
 4( و )644األنعام  451/  5( و )1الّنساء  666/ 5( و )43آل عمران  55/ 5( و )511البقرة  517/ 6معجم القراءات القرآنّية ) -5 

 . (4اإلسراء  411/ 4( و )84يونس  88/
 . (4اإلسراء  411/ 4( و )644 األنعام 451/  5( و )43آل عمران  55/ 5معجم القراءات القرآنّية ) -4 
 . ذ ر ف( 114/ 6مجهرة الّلغة )والمرأة من العرب ِف وصف شيخ ِف ، ذ ف ر( 634ألعرابّية ِف أساس البالغة )ص -3 

 



  

 

ُنُوثَةِ َوال: ذ ك ر( 657)ص -561 ِم ِف اصأِطاَلِح النَُّحاِة َمعأَناُه اَل يَ لأَحُق الأِفعأَل َوَما أَ ، ذُُّكوَرُة ِخاَلُف األأ بَ َهُه َوَتذأِكرُي ااِلسأ شأ
َتمَ  فَِإنِ ، نأد  قَاِعَدة  َوهِ ، قَاَم َزيأد  َوقَ َعَدتأ ِهنأد  : فَ يُ َقالُ ، َوالتَّأأنِيُث خِبِاَلِفهِ . َعاَلَمُة التَّأأنِيثِ  َسَبَق الأُمذَكَُّر  فَِإنأ ، َع الأُمذَكَُّر َوالأُمَؤنَّثُ اجأ

، د  َوِهنأد  قَاَم َزيأ : َوَشب َُّهوُه ِبَقوأهلِِمأ ، ِعنأِدي ِستُّ ِنَساء  َورَِجال  وَ ، نأِدي ِستَُّة رَِجال  َوِنَساء  عِ : فَ تَ ُقولُ ، َق الأُمَؤنَُّث أُن  َثتأ َوِإنأ َسبَ ، ذَكَّرأتَ 
ُظ َعَليأهِ ، َوقَاَمتأ ِهنأد  َوَزيأد    . فَ َقدأ اُعأُتربَ السَّاِبُق فَ ُبيِنَ اللَّفأ

َِننِي ذََكاُة أُم هِ : ذ ك ي( 658)ص -551 لُُه ذََكاُة اجلأ َِننِي ِهَي ذََكاُة أُم هِ الأَمعأىَن ذََكاُة ، 6َوقَ وأ   إجَيازًاَفَحَذَف الأُمبأَتَدأَ الثَّاينَ ؛ اجلأ
ِم الأَمعأىَن  رَبِ َوُهَو َعَلى ق َ ، ِلَفهأ َِننِي ذََكاة  َلهُ ، لأِب الأُمبأَتَدِإ َواخلَأ ِديُر ذََكاُة أُم  اجلأ َم ُحو َل الضَِّمرُي ظَاِهرًا، َوالت َّقأ ، ِلُوُقوِعِه َأوََّل الأَكاَلمِ  فَ َلمَّا ُقد 

ِتَصارًاَوُحو َل  ُرُب مِ وَ ، الظَّاِهُر َضِمريًا اخأ َبَ َر ُمن َ : نأ َذِلَك قَ وأهُلُمأ يَ قأ اَل قَ ، اَل أَنَُّه ُهوَ ، زَّل  َمنأزَِلَة الأُمبأَتَدإِ أَبُو يُوُسَف أَبُو َحِنيَفَة ِف َأنَّ اخلأ
طَّايبُّ  ِ َوالر  : اخلَأ َقِلَب تَأأِوي، َوايَُة ِبَرفأِع الذََّكاتَ نيأ َتِحيَل الأَمعأىَن عَ َوَقدأ َحرََّفُه بَ عأُضُهمأ فَ َنَصَب الذََّكاَة لِيَ ن أ ظأرِ ُلُه فَ َيسأ بَاَحِة إىَل احلَأ َوقَاَل ، نأ اإلأِ

لِهِ : الأُمَطر زِيُّ   . أُم ِه َوِشبأِهِه َخطَأ   ذََكاةَ : َوالنَّصأُب ِف قَ وأ
نُوُب ِوزَانُ : ذ ن ب( 658)ص -556 لأُو الأَعِظيَمةُ  َوالذَّ َوُتذَكَُّر ، 5 َتُكوَن مَمأُلوَءًة َماءً ّتَّ َواَل ُتَسمَّى َذنُوبًا حَ : قَاُلوا، َرُسول  الدَّ

نُوُب َوِهَي الذَّنُوبُ هُ : فَ يُ َقالُ ، َوتُ َؤنَّثُ   . َومَجأُعُه ِذنَاب  ِمثأُل ِكَتاب  ، ي أرُ ُمذَكَّر  اَل غَ : َوقَاَل الزَّجَّاجُ ، َو الذَّ
ِِه مَجأُعُه أَذأنَاب  : ذ ن ب( 658)ص -555 َباب  : ِمثألُ َوَذَنُب الأَفَرِس َوالطَّائِِر َوَغريأ ُزَاَمى لَُغة  ِف ، َسَبب  َوَأسأ نَاَب ِوزَاُن اخلأ َوالذُّ

ثَ ُر ِمنأ الذََّنبِ ، ُهَو ِف الطَّائِِر أَفأَصُح ِمنأ الذََّنبِ : َويُ َقالُ ، الذََّنبِ  ُلُه َأكأ  . َوُذنَابَُة الأَواِدي الأَموأِضُع الَِّذي يَ نأَتِهي إلَيأِه َسي أ
رَاءُ : َويُ َؤنَُّث فَ يُ َقالُ ، ُب َمعأُروف  الذَّهَ : ذ ه  ب( 658)ص -554 مأ َجازِ  َويُ َقاُل إنَّ ، ِهَي الذََّهُب احلَأ َوهِبَا نَ َزَل ، التَّأأنِيَث لَُغُة احلِأ

َاِء فَ يُ َقالُ  َوَقدأ ، الأُقرأآنُ  َزأَهرِيُّ ، َذَهَبة  : يُ َؤنَُّث بِاهلأ ُع أَذأ ، نأ جُيأَعَل مَجأًعا ِلَذَهَبة  ُه إالَّ أَ الذََّهُب ُمذَكَّر  َواَل جَيُوُز تَأأنِيثُ : َوقَاَل األأ مأ : َهاب  ِمثألُ َواجلَأ
َباب   َبان  ِمثألُ ، َسَبب  َوَأسأ  . ُرغأَفان  : َوُذهأ
ُنُه َفِقيَل يَاء  أَيأًضا أِلَ ، َوَذا اَلُمُه يَاء  حَمأُذوَفة  : ي(و  ذ 641 – 651)ص -553 َماَلةُ َوأَمَّا َعي أ َع ِفيِه اإلأِ َوُهَو ، َواو  : ِقيلَ وَ ، نَُّه مسُِ

َق أَيسُ  ثَ ُر ِمنأ بَاِب َحِييَ أِلَنَّ بَاَب طَ ؛ األأ ِل َذَوى  ، َوى َأكأ َصأ َِلِف َوَيُكوُن مبَعأىَن َصاِحب  فَ يُ عأَرُب بِ ، ِوزَاُن َسَبب   َوَوزأنُُه ِف األأ الأَواِو َواألأ
تَ عأَمُل إ، َوالأَياءِ  ِم ِجنأس  َواَل ُيسأ ، َذَواتَا َمال  َوَذَواُت َمال  ُذو ِعلأم  َوُذو َمال  َوَذَوا ِعلأم  َوَذُوو ِعلأم  َوَذاُت َمال  وَ : فَ يُ َقالُ ، الَّ ُمَضافًا إىَل اسأ

ِفيَِّة حَنأُو َذاِت مَجَال  َوذَ  ن  ُكِتَبتأ بِالتَّاءِ فَِإنأ َدلَّتأ َعَلى الأَوصأ م  ؛ اِت ُحسأ ُم اَل تَ لأَحُقُه اهلأَ ، أِلَن ََّها اسأ َ َوااِلسأ ،  الأُمذَكَِّر َوالأُمَؤنَّثِ اُء الأَفارَِقُة بَ نيأ
َاِء أِلَنَّ ِفيَها َمعأىَن الص   تَ قَّاتِ َوَجاَز بِاهلأ َبَه الأُمشأ َتِقالًّ فَ ي ُ ، حَنأُو قَاِئَمة  ، َفِة فََأشأ ًا ُمسأ َسامِ َوَقدأ َُتأَعُل امسأ َجأ َذاُت : فَ يُ َقالُ ، َعب َُّر هِبَا َعنأ األأ

ِء مبَعأ  ِه اللَّهِ قَ وأهلِِمأ ِف جَ : ِف َذاِت اللَِّه فَ ُهَو ِمثألُ : َوأَمَّا قَ وأهُلُمأ ، ىَن َحِقيَقِتِه َوَماِهيَِّتهِ الشَّيأ ِلَك ِف َوأَنأَكَر بَ عأُضُهمأ َأنأ َيُكوَن ذَ ، نأِب اللَِّه َوِلَوجأ
ِل َذِلَك قَاَل ، الأَكاَلِم الأَقِدميِ  ل  قَ وأُل الأُمتَ : َحاةِ ابأُن بَ رأَهان  ِمنأ النُّ َوأِلَجأ َاَءُه اَل ؛ َكل ِمنَي َذاُت اللَِّه َجهأ َفاَل ، تَ لأَحُقَها تَاُء التَّأأنِيثِ  أِلَنَّ َأمسأ

َمة  : يُ َقالُ  اتِيَُّة َخطَأ  أَيأًضاَوقَ وأهُلُمأ الص َفا: قَالَ ، نأ َكاَن َأعأَلَم الأَعاِلِمنيَ َوإِ ، َعالَّ َبَة إ؛ ُت الذَّ َبةَ فَِإنَّ الن سأ َم  ىَل َذات  َذَوِويٌّ أِلَنَّ الن سأ تَ ُردُّ ااِلسأ
ِلهِ  تُ عأِمَلتأ ، اِحَبِة َوالأَوصأِف ُمَسلَّم  َوَما قَاَلُه ابأُن بَ رأَهان  ِفيَما إَذا َكاَنتأ مبَعأىَن الصَّ ، إىَل َأصأ َوالأَكاَلُم ِفيَما إَذا ُقِطَعتأ َعنأ َهَذا الأَمعأىَن َواسأ
ِِه مبَِ  يَِّة حَنأ ِف َغريأ ِس الصُُّدورِ َوالأَمعأ ، ُو َعِليم  ِبَذاِت الصُُّدورِ عأىَن ااِلمسِأ ِتعأَماهُلَا مبَعأىَن نَ فأِس ، بِبَ َواِطِنَها َوَخِفيَّاهِتَا َأيأ ، ىَن َعِليم  بِنَ فأ َوَقدأ َصاَر اسأ

                                  
ث والفائق ِف غريب احلدي، (18/ 7واحملكم واحمليط األعظم )، شعر( 111/ 5الّصحاح ): وأورده ِف. (5241رقم  675/ 8إرواء الغليل ) -6 

جممع حبار ، ذكو( 12/ 48وتاج العروس )، ذكا( 588/ 63ولسان العرب )، ذكي( 411/ 6واملغرب )، ذكا( 613/ 5والّنهاية )، (661/ 5)
 . القسم الثاين/اجلزء الثامن( 418وجمالس ثعلب )ص، اجلنني( 138/ 5وشس العلوم )، ذكا( 533/ 5األنوار )

 . (64زاّلت الل سان )صإيقاظ الَوسنان من : الكتاب األّول -5 

 



  

 

ُهورًا َحّتَّ قَاَل النَّاُس َذات  ُمَتَمي  َزة   ِء ُعرأفًا َمشأ ِظَها، ات  حُمأَدثَة  َوذَ ، الشَّيأ َها َعَلى َلفأ عأىَن َعيأب  َذايتٌّ مبَِ : ِمنأ َغريأ تَ غأِيري  فَ َقاُلوا َوَنَسُبوا إلَي أ
َِئمَّةِ َوَحَكى الأُمَطر  ، ِجِبل يٍّ َوِخلأِقيٍّ  ء  َذات   ُكلُّ : زِيُّ َعنأ بَ عأِض األأ ء  ، َشيأ مِ َوحَ ، وَُكلُّ َذات  َشيأ َجَعَل اللَُّه َما : َلةِ َكى َعنأ َصاِحِب التَّكأ
نَ َنا ِف َذاتِهِ  َلِه فَ ُيوِجعُ    *  : 6َوقَ وأُل َأيب مَتَّام  ، بَ ي أ ِرُب ِف َذاِت اإلأِ َلهُ    *   َوَيضأ َلأَفاِظ قَ وأ  : 5َوَحَكى ابأُن فَاِرس  ِف ُمَتَخريَِّ األأ

 َن بَ عأُض الأَقوأِم ِف َمالِِه َكلأًباإَذا َكا***     فَِنعأَم ابأُن َعم  الأَقوأِم ِف َذاِت َمالِِه 
رُهُ  وِد َوالأَكَرِم إَذا خبََِل َغي أ ء  َأيأ َأوََّل ُكل  شَ ، ِقيُتُه َأوََّل َذاِت َيَديأنِ لَ : َوقَاَل أَبُو َزيأد  ، َأيأ فَِنعأَم ِفعأُلُه ِف نَ فأِس َمالِِه ِمنأ اجلُأ َذاِت  َوأَمَّا َأوَّلُ ، يأ

ء    َأيأ َأوَّلُ ، محأَُد اللَّهَ يأِن فَِإين  أَ َيدَ   : 4َوقَاَل النَّاِبَغةُ ، ُكل  َشيأ
َر الأَعَواِقبِ ***     َلِه َوِدينُ ُهمأ جَمَلَّتُ ُهمأ َذاُت اإلِ   َقِومي  َفَما يَ رأُجوَن َغي أ

ِيِم الصَِّحيَفةُ الأمَ  َلهِ  َأيأ ِكَتابُ ُهمأ ، َجلَُّة بِاجلأ ِء ، 3} َعِليم  ِبَذاِت الصُُّدوِر {: جَُّة ِف قَ وأله تَ َعاىَل احلأُ  َوَقالَ ، ُعُبوِديَُّة نَ فأِس اإلأِ َذاُت الشَّيأ
ُسهُ  ىَن هِبَا َعنأ الأُقُلوبِ  َوالصُُّدورُ ، نَ فأ َدةِ َوقَاَل ، ُيكأ ُنُه َهُؤاَلِء َوصأف  َلهُ : أَيأًضا ِف ُسورَِة السَّجأ ِء َوَذاتُُه َوَعي أ َدوِ ، َونَ فأُس الشَّيأ يُّ َوقَاَل الأَمهأ

َيَ َوانِ الن َّفأُس ِف اللَُّغِة عَ : ِف الت َّفأِسريِ  ُس احلأ ِء وَ ، َلى َمَعان  نَ فأ ِء الَِّذي خُيأبَ ُر َعنأُه َفَجَعَل نَ فأَس الشَّيأ ِ َوَذاُت الشَّيأ ِء ُمتَ رَاِدفَ نيأ ، َذاَت الشَّيأ
نَ َها ِمنأ الأَعَربِيَّةِ   أَنأَكرَ  َوِإَذا نُِقَل َهَذا فَالأَكِلَمُة َعَربِيَّة  َواَل الأِتَفاَت إىَل ِمنأ   . َوُهَو أَفأَصُح الأَكاَلِم الأَعَريبّ ، فَِإن ََّها ِف الأُقرأآنِ ؛ َكوأ

ُم إ: ذي( 653)ص -552 ُخُلَها َها الت َّنأِبيهِ ، ِذي فَ َعَلتأ : يُ َقالُ ، َشاَرة  ِلُمَؤن ََّثة  َحاِضَرة  ِذي اسأ ، َهِذي فَ َعَلتأ : الُ فَ يُ قَ ، َوَيدأ
 . َواَل يُ َقاُل ذيك فَ َعَلتأ ، َويُ َقاُل تِيَك فَ َعَلتأ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . أَيأًضاَوَهِذِه 

 
 
 
 

  

                                  
 . * يقوُل فيسمُع مثّ ميضي فيسرُع   *   : صدره، وهو عجز بيت، (611ديوانه )ص -6 
 . باب الُبخل( 611/ 6ُمَتَخريَّ األلفاظ البن فارس ) -5 
)حَمَلَّتُ ُهمأ( باحلاء : يهماوف، رواية األصمعي من نسخة األعلم(: القسم األّول 53رقم  37( و )ص62ديوانه )ص، هو الّنابغة الذبياين -4 

 . بدل )جَمَلَّتُ ُهمأ( باملعجمة، باملهملة
 . 623، 661منها ِف سورة آل عمران/، تكّرر هذا املقطع ِف القرآن الكرمي اثين عشر مّرة -3 

 



  

 

 كتاب الّراء
ِم َوُمَضافًا: ر ب ب( 646)ص  -551 َِلِف َوالالَّ ِء ، الرَّبُّ يُطأَلُق َعَلى اللَِّه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ُمَعرَّفًا بِاألأ َويُطأَلُق َعَلى َماِلِك الشَّيأ

لُُه ، وَربُّ الأَمالِ ، َربُّ الدَّيأنِ : الَِّذي اَل يَ عأِقُل ُمَضافًا إلَيأِه فَ يُ َقالُ  ِبلِ م صّلى الّله عليه وسلّ َوِمنأُه قَ وأ ، ٍَ 6َحّتَّ يَ لأَقاَها َرب َُّها {} : ِف َضالَِّة اإلأِ
 َوَقدأ 

تُ عأِمَل مبَعأىَن السَّي ِد ُمَضافًا إىَل الأعَ  ََمُة َرب َّتَ َها: صّلى الّله عليه وسّلمقوله َوِمنأُه ، ااِقِل أَيأضً اُسأ َوِف الت َّنأزِيِل ، َرب ََّها: َوِف رَِوايَة  ، 5{ } َحّتَّ تَِلَد األأ
ِقي َربَُّه مَخأرًا {} أَمَّا َأَحدُكُ : نأ يُوُسَف َعَليأِه السَّاَلمُ ِحَكايًَة عَ  ِتعأمَ : قَاُلوا، 4َما فَ َيسأ ِم لِلأ َواَل جَيُوُز اسأ َِلِف َوالالَّ ُلوِق الُُه بِاألأ  َمخأ

َم لِلأُعُمومِ ؛ مبَعأىَن الأَماِلكِ  ُلوَق اَل مَيأ ، أِلَنَّ الالَّ ُلوقَاتِ َوالأَمخأ يَع الأَمخأ َضاَفِة إَذا َكاَن مبَعأىَن السَّي دِ ، ِلُك مجَِ ِم ِعَوًضا َعنأ اإلأِ َا َجاَء بِالالَّ ، َوُرمبَّ
َاِرثُ قَاَل   : 3احلأ

 فَ ُهَو الرَّبُّ َوالشَِّهيُد َعَلى يَ وأ   ***   ِم احلَِيارَيأِن َوالأَباَلُء َباَلءُ 
ََمُة َرب ََّها { : قَ وألُُه صّلى الّله عليه وسّلموَ ، َهَذا َريب  : َوَأنأ يَ ُقوَل الأَعبأدُ ، َهَذا َربُّ الأَعبأدِ : عأُضُهمأ مَيأَنُع َأنأ يُ َقالَ َوب َ  } َحّتَّ تَِلَد األأ
 . ُحجَّة  َعَليأهِ 

ىَن لِلأُفَقرَاِء ُمَولَّد  َوالر بَاُط الَِّذي : ر ب ط( 645)ص -557 ِ َورِبَاطَات  ، يُ ب أ  . َوجُيأَمُع ِف الأِقَياِس رُُبط  ِبَضمَّتَ نيأ
اَل يُ َقاُل ِفيِهَما : قَاُلوا، ث أَنانِ وِر افَ َربِيُع الشُّهُ ، بِيُع ُشُهور  َوَربِيُع َزَمان  َوالرَّبِيُع ِعنأَد الأَعَرِب َربِيَعاِن رَ : ر ب ع( 645)ص -558

َوَّلِ  ُر َربِيع  األأ ِخِر وَ ، إالَّ َشهأ َوَِّل َواآلأ ر  َوتَ نأِويِن َربِيع  َوَجعأِل األأ َخِر ِبزِيَاَدِة َشهأ ُر رَبِيع  اآلأ عأرَابِ َوَشهأ َضاَفةُ ، َصًفا تَاِبًعا ِف اإلأِ ، َوجَيُوُز ِفيِه اإلأِ
ِسِه ِعنأَد بَ عأضِ َوُهَو ِمنأ بَاِب  ِء إىَل نَ فأ ِ إَضاَفِة الشَّيأ ِتاَلِف اللَّفأَظنيأ ِصيدِ ، ِهمأ اِلخأ ِخَرةِ ، حَنأُو َحبَّ احلَأ ِجِد ، َوَحقُّ الأَيِقنيِ ، َوَلَداُر اآلأ َوَمسأ

َاِمعِ  ر  قَ بأَل َربِيع  أِلَنَّ لَ : قَاَل بَ عأُضُهمأ ، اجلأ َظ َشهأ َا الأتَ َزَمتأ الأَعَرُب َلفأ تَ رَ إّنَّ َظ َربِيع  ُمشأ ِر َوالأَفصألِ فأ َ الشَّهأ ر  ِف فَالأتَ َزمُ ، ك  بَ نيأ َظ َشهأ وا َلفأ
رِ  ِل لِلأَفصألِ َوَحذَ ، الشَّهأ َزأَهرِيُّ أَيأًضا، ُفوُه ِف الأَفصأ َريأ رَ : َوقَاَل األأ ر  إالَّ َشهأ ِظ َشهأ  . بِيع  َوَرَمَضانَ َوالأَعَرُب َتذأُكُر الشُُّهوَر ُكلََّها جُمَرََّدًة ِمنأ َلفأ

ُعول  ُدَوي أبَّة  حَنأُو الأَفأأَرِة َلِكنأ َذنَ بُ : ر ب ع( 644 – 645)ص -551 َهاَوالأيَ رأبُوُع يَ فأ اَلُه َأطأَوُل مِ ، ُه َوأُُذنَاُه َأطأَوُل ِمن أ نأ َورِجأ
ُس الزَّرَاَفةِ  ُع يَ َرابِيعُ ، َيَديأِه َعكأ مأ ِيمِ َجرأبُوع  بِ : َوالأَعامَُّة تَ ُقولُ ، َواجلَأ ُن أَثىَويُطأَلُق عَ ، اجلأ  . َومُيأَنُع الصَّرأَف إَذا ُجِعَل َعَلًما، َلى الذََّكِر َواألأ

ُل َوالز يَاَدةُ ال: ر ب ا( 644)ص -541 َهرِ َوهُ ، ر بَا الأَفضأ َشأ َصألِ َويُ ثَ ىنَّ رِبَ وَ ، َو َمقأُصور  َعَلى األأ : َوَقدأ يُ َقالُ ، اِن بِالأَواِو َعَلى األأ
ِفيفِ رِبَ َياِن عَ  ِظِه فَ يُ َقالُ َويُ نأَسُب إ، َلى التَّخأ رُهُ رَِبِويُّ قَ : لَيأِه َعَلى َلفأ َبِة َخطَأ  : َوزَاَد الأُمَطر زِيُّ فَ َقالَ ، اَلُه أَبُو ُعبَ يأد  َوَغي أ  . الأَفتأُح ِف الن سأ
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ُتُه إغأاَلقًا َوثِيًقاأَرأََتأُت الأَباَب إرأتَاًجا : ر ت ج( 644)ص -546 ِدرأ َعَلى أُرأِتَج َعَلى الأَقارِِئ إَذا ملَأ : ِمنأُه ِقيلَ وَ ، َأغأَلقأ  يَ قأ
َها،  الأِقرَاَءةِ  ُعوِل خُمَفَّف  َوُهَو مَ ، َكأَنَُّه ُمِنَع ِمن أ زَ : َوَقدأ ِقيلَ ، بأيِنٌّ لِلأَمفأ ِيمِ اُرأُتجَّ هِبَمأ َا ِقيلَ ، َوبَ عأُضُهمأ مَيأنَ ُعَها، ِة َوصأل  َوتَ ثأِقيِل اجلأ رأتُِتَج ِوزَاُن ا: َوُرمبَّ

ُعوِل أَيأًضااُق أُتِتَل بِالأبِ  تَ غأَلَق َعَليأهِ : َويُ َقالُ ، َناِء لِلأَمفأ  . َرِتَج ِف َمنأِطِقِه َرََتًا ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا اسأ
َزِة ِمثَال  : ر ج ح( 643)ص -545 َمأ ُرأُجوَحُة أُف أُعوَلة  ِبَضم  اهلأ َيانُ  َواألأ ُهَو َأنأ يُوَضَع َوَسُط َخَشَبة  َعَلى وَ ، يَ لأَعُب َعَليأِه الص ب أ

َهاَويَ قأعُ ، َتلٍّ  ُع أَرَاِجيحُ ، َد ُغاَلَماِن َعَلى َطَرفَ ي أ مأ  . َوَمنَ َعَها ِف الأَبارِعِ ، ِبَفتأِح الأِميِم لَُغة  ِفيَهاَوالأَمرأُجوَحُة ، َواجلَأ
نأَساِن الَّيِت مَيأِشي هِبَا ِمنأ : ر ج ل( 642)ص -544 ُل اإلأِ َواَل مَجأَع هَلَا ، َومَجأُعَها أَرأُجل  ، ن أَثىَوِهَي أُ ، ِل الأَفِخِذ إىَل الأَقَدمِ َأصأ رِجأ

ُر َذِلكَ  َنَاِسي  َوالرَّجُ ، َغي أ َلة  ، مَجأُعُه رَِجال  ، ُل الذََّكُر ِمنأ األأ َع قَِلياًل َعَلى َرجأ فَ عأَلة  ِبَفتأِح  اَل يُوَجُد مَجأع  َعَلى: ِوزَاِن مَتأَرة  َحّتَّ قَاُلواَوَقدأ مجُِ
َلة   َأة  مَجأع َكمأء  الأَفاِء إالَّ َرجأ َأة  لِلأَواِحَدِة ِمثأُل : َوِقيلَ ، وََكمأ َناسِ َكمأ َجأ َاِء األأ َلة  ِف الأِقلَِّة : قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ ، َنِظريِِه ِمنأ َأمسأ َع َرُجل  َعَلى َرجأ مجُِ

ِتغأَناًء َعنأ أَرأَجال    . اسأ
تَ عأَمَل النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم َرُجاًل َعَلى الصََّدقَاِت : (ر ج ل 642)ص -543 ُُه َعبأُد اللَِّه َواسأ ، 6بأُن اللُّتأِبيَّةِ يُ َقاُل امسأ

َبةً  ِم َوُسُكوِن التَّاِء ِنسأ  . وملَأ َيِصحَّ ، فَ تأُح التَّاِء لَُغة  : َوِقيلَ ، إىَل لُتأب  َبطأن  ِمنأ أَزأد ُعَمانَ  ِبَضم  الالَّ
ًبا ِمنأ بَاِب قَ ُرَب فَ ُهَو َرِحيب  وَ : ر ح ب( 642)ص -542 ِحَب َوِف لَُغة  رَ ، َرحأب  ِمثَاُل َقرِيب  َوفَ لأس  َرُحَب الأَمَكاُن ُرحأ

َِلِف ِمث أُلهُ ، َرَحًبا ِمنأ بَاِب َتِعبَ  رأِف فَ يُ َقالَ َوي َ ، َوأَرأَحَب بِاألأ ِسِه َفِقيلَ مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ ، الأَمَكانُ َرُحَب ِبَك : تَ َعدَّى بِاحلَأ َرُحَبتأَك :  تَ َعدَّى بِنَ فأ
ارُ  ُل نَ َزلأَت َمَكانً ، َمرأَحًبا ِبكَ : َوِمنأ ُهَنا ِقيلَ ؛ ِمثأُل َشُرَف وََكُرمَ ، ُعَل بِالضَّم  إالَّ اَلزًِمافَِإنَُّه اَل يُوَجُد ف َ ؛ َوَهَذا َشاذٌّ ِف الأِقَياسِ ، الدَّ َصأ ا َواألأ
 . َواِسًعا

ُع أَرأح  ، اَوالض رأُس أَيأضً ، الرََّحى َمقأُصور  الطَّاُحونُ : ر ح ي( 641)ص -541 مأ َباب  : َحاء  ِمثألُ َوأَرأ ، َواجلَأ ا َوُرمبََّ ، َسَبب  َوَأسأ
عَ ، ُهَو َخطَأ  : َوقَالَ ، َوَمنَ َعُه أَبُو َحامتِ  ، مجَُِعتأ َعَلى أَرأِحَية   َا مجُِ َن أَبارِي  ، يٍّ َعَلى فُ ُعول  تأ َعَلى ُرحِ َوُرمبَّ ِتَياُر َأنأ ََتأَمَع : َوقَاَل ابأُن األأ َوااِلخأ

ِغريَُها ن أَثى الرََّحى أُ : َوقَاَل الزَّجَّاُج أَيأًضا، فَ َعَل َعَلى أَفأِعَلة  َشاذٌّ  أِلَنَّ مَجأعَ ؛ َوالنََّدى َعَلى أَنأَداء  ، َوالأَقَفا َعَلى أَق أَفاء  ، َعَلى أَرأَحاء  ى الرَّحَ  َوَتصأ
ُع أَرأَحاء  ، ُرَحيَّة   مأ ُدوِد اَل الأَمقأُصورِ  أِلَنَّ أَفأِعَلة  مَجأعُ ؛ َواَل جَيُوُز أَرأِحَية  ، َواجلَأ ء  جُيأَمُع َعَلى أَفأِعَلة  ، الأَممأ  . َولَيأَس ِف الأَمقأُصوِر َشيأ

ُو بِ : ر خ و( 647)ص -547 لُ الر خأ ُ السَّهأ ِر اللَّني  و  : لُ يُ َقا، الأَكسأ و  بِالضَّم  : ِكاَلبِيُّونَ َوقَاَل ال، َحَجر  رِخأ قَاَل ، َوالأَفتأُح لَُغة  ، ُرخأ
َزأَهرِ  ُر َكاَلُم الأَعَربِ : يُّ األأ  . َوالأَفتأُح ُمَولَّد  ، الأَكسأ

َن أَبارِي  قَ ، َواَل جَيُوُز تَأأنِيثُهُ ، َما يُ تَ َردَّى ِبِه ُمذَكَّر   َوالر َداُء بِالأَمد  : ر د أ( 647)ص -548  . اَلُه ابأُن األأ
رِ : ر ز ب( 647)ص -541 رأَزبَُّة ِبَكسأ َزِة َمَع التَّثأِقيلِ  اإلأِ َمأ ُع أَرَاِزبُ وَ ، اهلأ مأ ِفيفِ ، اجلَأ ُسوَرة  َمَع التَّخأ ، َوِف لَُغة  ِمرأَزبَة  مبِيم  َمكأ

ُع مَ ، َخطَأ  َوُهَو : قَاَل ابأُن الس ك يتِ ، َوالأَعامَُّة تُ ثَ ق ُل َمَع الأِميمِ  مأ ِفيِف أَيأًضاَواجلَأ ِر لَُغة  ِف الأِميزَابِ ، رَاِزُب بِالتَّخأ  . َوالأِمرأزَاُب بِالأَكسأ
 إنأ ُقِصَد َحِقيَقُة الأَوصأفِ : َوقَاَل الأَفرَّاُء َومَجَاَعة  ، ُمرأِضع  َوُمرأِضَعة  أَيأًضا َوأَرأَضعأُتُه أُمُُّه فَارأَتَضَع َفِهيَ : ر ض ع( 641)ص -531

رأ  رأَضاِع ِفيَما كَ ، َضاِع َفُمرأِضع  ِبَغريأِ َهاء  بِاإلأِ َاءِ َوِإنأ ُقِصَد جَمَاُز الأَوصأِف مبَعأىَن أَن ََّها حَمَلُّ اإلأِ } : َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ، اَن َأوأ َسَيُكوُن فَِباهلأ
َهُل ُكلُّ ُمرأِضَعة  َعمَّا أَرأَضَعتأ { نَ َها[ َتذأ  . 5]يَ وأَم تَ َروأ
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ِفيُف : َوِفيِه لَُغات  ، الَِّذي حَتأَت َشعأِر الأَعنأزِ الأِمرأِعزَّى الزََّغُب : ر ع ز( 631)ص -536 رَِها َوالأَمدُّ َمَع فَ تأِح الأِميمِ التَّخأ ، وََكسأ
ُر َوالتَّثأِقيُل  رُ َوالأَقصأ ِر الأِميِم اَل َغي أ سُ ، َمَع َكسأ ُ َمكأ َواِل ُكل َهاَوالأَعنيأ َحأ ِ َمَع التَّثأِقيلِ بِ  َوِمرأِعزٌّ ، ِكَي َمرأَعز  ِوزَاُن َجعأَفر  َوحُ ، وَرة  ِف األأ َرتَ نيأ ، َكسأ

ِ لِ  َرتَ نيأ ِفيُف َمَع الأَكسأ ِعل  ِف الأَكاَلمِ َواَل جَيُوُز التَّخأ ِد ِمفأ ُر الأِميِم إت أَباع  َولَيأَس بَِأصأل  نأَِت  ر  َومِ َوأَمَّا ِمنأخِ ، َفقأ  .  َفَكسأ
َما: ر ف ق( 635)ص -535 ُم الرُّف أَقةِ فَِإَذا تَ َفرَّ ، َعُة تُ رَاِفُقُهمأ ِف َسَفرِكَ َوالرُّف أَقُة اجلَأ لَُغِة َبيِن َوِهَي ِبَضم  الرَّاِء ِف ، ق أُتمأ زَاَل اسأ

ُع رَِفاق  ِمثأُل ، مَتِيم   مأ رَِها ِف لَُغِة ِقيس  ، وِبرَام  بُ رأَمة  َواجلَأ ُع رَِفق  ِمثأُل ، َوِبَكسأ مأ َرة  َوِسَدر  َواجلَأ َِليلُ ، الرَِّفيُق الَِّذي يُ َراِفُقكَ وَ ، ِسدأ َواَل : قَاَل اخلأ
ُم الرَِّفيِق بِالت ََّفرُّقِ  َهُب اسأ  . َيذأ

، وأِضُع ااِلرأتَِقاءِ َوجَيُوُز ِفيَها فَ تأُح الأِميِم َعَلى أَنَُّه مَ ، َوالأِمرأقَاُة ِمث أُلهُ ، لأُمرأتَ َقى َموأِضُع الرُِّقي  َوالأَمرأَقى َوا: ر ق ي( 633)ص -534
َلةِ  ِم اآلأ ِبيًها بِاسأ ُر َتشأ َقاةِ   َوجَيُوُز الأَكسأ رَ َوأَ ، َكالأِمطأَهَرِة َوالأِمسأ  . لَيأَس ِف َكاَلِم الأَعَربِ : َوقَالَ ، نأَكَر أَبُو ُعبَ يأد  الأَكسأ

ًضا ِمنأ : ر ك ض( 633)ص -533 ِلهِ  رََكَض الرَُّجُل رَكأ ُعول  فَ يُ َقالُ َويَ ت َ ، بَاِب قَ َتَل َضَرَب ِبَرجأ َرَس إَذا رََكضأُت الأفَ : َعدَّى إىَل َمفأ
ِنَد الأِفعأُل إىَل الأَفَرسِ مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ أُ ، َضَرب أَتُه لِيَ عأُدوَ  تُ عأِمَل اَلزًِما َفِقيلَ وَ ، سأ يًا: قَاَل أَبُو َزيأد  ، رََكَض الأَفَرسُ : اسأ تَ عأَمُل اَلزًِما َوُمتَ َعد  ، ُيسأ

ُتهُ : لُ فَ يُ َقا ُهمأ ِمنأ ، رََكَض الأَفَرُس َورََكضأ ِتعأَماَلُه اَلزًِما َوِمن أ لِ ، َمَنَع اسأ ِل الأَعدأ َه لِلأَمنأِع بَ عأَد نَ قأ  . َواَل َوجأ
ُت َعَليأهِ رََكنأُت إ: ر ك ن( 633)ص -532 َداَها ِمنأ بَاِب َتِعبَ َوِفيِه لُغَ ، ىَل َزيأد  اعأَتَمدأ } َواَل : اىَل َوَعَليأِه قَ وأله تَ عَ ، ات  إحأ

َزأَهرِيُّ ، َكَن رُُكونًا ِمنأ بَاِب قَ َعدَ َوَر ، 6تَ رأَكُنوا إىَل الَِّذيَن ظََلُموا { ِ َوالثَّالَِثُة ، َولَيأَستأ بِالأَفِصيَحةِ : قَاَل األأ َولَيأَستأ ، رََكَن يَ رأَكُن ِبَفتأَحتَ نيأ
َصألِ  ِ  َبلأ ِمنأ ، بِاألأ مِ أِلَ ؛ بَاِب َتَداُخِل اللَُّغتَ نيأ ِ َأوأ الالَّ ِ َيُكوُن َحلأِقيَّ الأَعنيأ َعُل ِبَفتأَحتَ نيأ  . نَّ بَاَب فَ َعَل يَ فأ

رِ : ر م ض( 632)ص -531 م  لِلشَّهأ َعُه َواَفَق ا: ِقيلَ ، َوَرَمَضاُن اسأ ُرّ مُس َي ِبَذِلَك أِلَنَّ َوضأ ُة احلأ ُعُه َومَجأ ، لرََّمَض َوُهَو ِشدَّ
َع َرَماِضنَي ِمثأُل يُوُنَس أَ  َوَعنأ ، َرَمَضانَات  َوأَرأِمَضاءُ  َرُه َأنأ يُ َقاَل َجاَء َرَمَضاُن َوِشب أهُ : قَاَل بَ عأُض الأُعَلَماءِ . 5شَعاننيَ نَُّه مسَِ ُه إَذا أُرِيَد ِبِه ُيكأ

رُ  ُر رَ ، َعُه َقرِيَنة  َتُدلُّ َعَليأهِ َولَيأَس مَ ، الشَّهأ َا يُ َقاُل َجاَء َشهأ َتَدلَّ ، َمَضانَ َوِإّنَّ م  : حِبَِديثِ  َواسأ َاِء } اَل تَ ُقوُلوا َرَمَضاُن فَِإنَّ َرَمَضاَن اسأ ِمنأ َأمسأ
ُر َرَمَضاَن {َولَ ، اللَِّه تَ َعاىَل  ِديُث َضعََّفُه الأب َ ، 4ِكنأ ُقوُلوا َشهأ َهِقيّ َوَهَذا احلَأ َقلأ َعنأ َأَحد  ِمنأ الأُعَلَماِء َأنَّ ؛ َوَضعأُفُه ظَاِهر  ، ي أ  أِلَنَُّه ملَأ يُ ن أ
َاِء اللَِّه تَ َعاىَل َرَمَضاَن  أِلَنَُّه ملَأ ؛ ِقنيَ َوالظَّاِهُر َجَوازُُه ِمنأ َغريأِ َكرَاَهة  َكَما َذَهَب إلَيأِه الأُبَخارِيُّ َومَجَاَعة  ِمنأ الأُمَحق  ، َفاَل يُ عأَمُل ِبهِ ، ِمنأ َأمسأ

ء   ََحاِدي، َيِصحَّ ِف الَكرَاَهة َشيأ َواِز ُمطأَلًقاِث الصَِّحيَحِة َما َيُدلُّ َعَلى اَوَقدأ ثَ َبَت ِف األأ لِهِ ،  جلَأ } إَذا َجاَء َرَمَضاُن فُِتَحتأ أَب أَواُب : َكَقوأ
َنَِّة َوُغل َقتأ أَب أَواُب النَّاِر َوُصف َدتأ الشََّياِطنُي { ِتعأمَ  َدلِيل  ، َوِف قَ وألِِه} إَذا َجاَء َرَمَضاُن {: َوقَاَل الأَقاِضي ِعَياض  ، 3اجلأ الِِه َعَلى َجَواِز اسأ

ر   ِظ َشهأ  . ِخاَلفًا ِلَمنأ َكرَِهُه ِمنأ الأُعَلَماءِ ، ِمنأ َغريأِ َلفأ
َِلِف إَذا نَِفَد زَادُ : ر م ل( 631)ص -537 ُع ، أَرأَمُل َعَلى َغريأِ ِقَياس   َوَجاءَ ، ُه َواف أتَ َقَر فَ ُهَو ُمرأِمل  َوأَرأَمَل الرَُّجُل بِاألأ مأ َواجلَأ

َرَ  َهاالأَمرأأَُة َفِهَي أَرأَمَلة  لِلَّيِت اَل َزوأج هَلَا اِلفأِتَقارَِها إىَل مَ  َوأَرأَمَلتِ ، اِملُ األأ َزأَهرِيُّ ، نأ يُ نأِفُق َعَلي أ ة  إالَّ إَذا َكاَنتأ اَل يُ َقاُل هَلَا أَرأَملَ : قَاَل األأ

                                  
 . 664هود/ -6 
 6والتَّقدُّم العلمّية )، (16)شعابني( كما ِف ط/مكتبة لبنان )ص: والّصواب. )ثَ َعاِبنَي(!: (548/ 6وِف ط/املكتبة العلمّية )، كذا )شَعاننَي(!  -5 

 . (652كتبة العصريّة )صوامل، (551ومكتبة املصطفى )ص، (452واألمرييّة )ص، الشّناوي( 541ودار املعارف )ص، (638/ 6والبهّية )، (668/
، (6667رقم  232 - 233/ 5ومن قبل أورده ابن اجلوزي املوضوعات )، )باطل(: (1718رقم  114 - 111/ 63قال ِف الّضعيفة ) -4 

 . (521رقم  661والّشوكاين ِف الفوائد اجملموعة )ص، كتاب الّصيام(  17/ 5والّسيوطي ِف الآليلء املصنوعة )
 . (6417رقم  515/ 4وهو خمرَّج ِف الّصحيحة )، نووي( 687/ 7/ 3صحيح مسلم ) -3 

 



  

 

ُع أَرَاِملُ َواجلأَ ، وِسَرًة فَ َليأَستأ بَِأرأَمَلة  فَِإنأ َكاَنتأ مُ ، َفِقريَةً  َن أَبارِي  ، ُل إَذا ملَأ َيُكنأ َلُه َزوأج  َحّتَّ ِقيَل َرُجل  أَرأمَ ، مأ َوُهَو قَِليل  أِلَنَُّه : قَاَل ابأُن األأ
َهُب زَ  َرأَتِهِ اَل َيذأ ِد امأ  . أِلَن ََّها ملَأ َتُكنأ قَ ي َمًة َعَليأهِ ؛ اُدُه ِبَفقأ

َبألِ  م  َوالرُّمَُّة بِالضَّ : ر م م( 631)ص -538 ُت الشَّ ، َوِبِه ُكين َ ُذو الرُّمَّةِ ، الأِقطأَعُة ِمنأ احلأ يَعهُ َوَأَخذأ َء ِبُرمَِّتِه َأيأ مجَِ ُلُه َأنَّ ، يأ َوَأصأ
ء  وَ ، َثِل ِف ُكّل َما اَل يَ ن أُقصُ مُثَّ َصاَر َكالأمَ ، ادأفَ عأُه ِبُرمَِّتهِ : َوِف ُعُنِقِه َحبأل  َفِقيلَ  َرُجاًل بَاَع بَِعريًا  . اَل يُ ؤأَخُذ ِمنأُه َشيأ
ًيا: ر م ي( 631)ص -531 ِس َرمأ َها مبَعأىًن ، َرَميأُت َعنأ الأَقوأ ، إَذا أَلأَقيأتَ َها ِمنأ َيِدكَ َواَل يُ َقاُل َرَميأُت هِبَا إالَّ : قَاُلوا، َوَرَميأُت َعَلي أ

ُهمأ َمنأ جَيأَعلُ  َهاَوِمن أ  . اَء َموأِضَع َعنأ َأوأ َعَلىَوجَيأَعُل الأبَ ، ُه مبَعأىَن َرَميأُت َعَلي أ
ًنا حَ : ر ه  ن( 637)ص -521 يأِن َرهأ ُتُه ِبِه فَ ُهَو َمرأُهون  َوَرَهنأُتُه الأَمَتاَع بِالدَّ يأِن َفُحِذَف لِلأِعلأِم ِبهِ ، َبسأ ُل َمرأُهون  بِالدَّ َصأ ، َواألأ
يأ  َِلِف لَُغة  قَِليَلة  َوأَرأَهنأُتُه بِالدَّ ثَ رُ َوَمنَ َعَها األأَ ، ِن بِاألأ ُه الأَكاَلِم أََرَهنأُت َزيأًدا الث َّوأَب إَذا َدفَ عأَتُه إلَ : َوقَاُلوا، كأ َوَرَهنأُت ، يأِه لِيَ رأَهَنُه ِعنأَد َأَحد  َوجأ

ًنا َوَرَهنأُتُه عِ  َتُه ِمنأُه قُ لأتَ ، نأَدُه إَذا َوَضعأَتُه ِعنأَدهُ الرَُّجَل َكَذا َرهأ ُن َعَلى الأَمرأُهونِ  ،ارأتَ َهنأُت ِمنأهُ : فَِإنأ َأَخذأ  . مُثَّ أُطأِلَق الرَّهأ
نَ ُهَما ِف ، َومبَعأىَن الرُُّجوعِ ، ُه َيُكوُن مبَعأىَن الأُغُدو  َوتَ َروََّح ِمث ألُ ، رَاَح يَ ُروُح َرَواًحا: ح(و  ر 638 – 637)ص -526 َوَقدأ طَاَبَق بَ ي أ

ر  {: قَ وأله تَ َعاىَل  ر  َوَرَواُحَها َشهأ وُن إالَّ ِف آِخِر َوَقدأ يَ تَ َوهَُّم بَ عأُض النَّاِس َأنَّ الرََّواَح اَل َيكُ ، َأيأ َذَهابُ َها َوُرُجوُعَها ،6} ُغُدوَُّها َشهأ
تَ عأَماَلِن ِف الأَمِسرِي َأيَّ َوقأت  ، الن ََّهارِ  رُهُ قَ ، َهار  َكاَن ِمنأ لَيأل  َأوأ ن َ   َولَيأَس َكَذِلَك َبلأ الرََّواُح َوالأُغُدوُّ ِعنأَد الأَعَرِب ُيسأ َزأَهرِيُّ َوَغي أ َوَعَليأِه ، اَلُه األأ
لُُه  ُمَعِة ِف َأوَِّل الن ََّهاِر فَ َلُه َكَذا {مَ } : صّلى الّله عليه وسّلمقَ وأ َزأَهرِيُّ ، َأيأ َمنأ َذَهبَ ، 5نأ رَاَح إىَل اجلُأ ِبُل : مُثَّ قَاَل األأ َوأَمَّا رَاَحتأ اإلأِ

ِلَهاُن إالَّ بِالأَعِشي  إَذا أَرَاَفِهَي رَاِئَحة  َفاَل َيُكو  ِلَهاَورَاحَ ، بِالأَغَداِة إىَل الرَّعأيِ  َسَرَحتأ : يُ َقالُ ، َحَها رَاِعيَها َعَلى أَهأ َأيأ ، تأ بِالأَعِشي  َعَلى َأهأ
 . نأ الزََّواِل إىَل اللَّيألِ َوُهَو مِ ، الرََّواُح َرَواُح الأَعِشي  : َوقَاَل ابأُن فَاِرس  ، َعتأ ِمنأ الأَمرأَعى إلَيأِهمأ َرجَ 

ِميِم هِبََذا الأَمعأىَن َوفَ تأُح الأ ، َوالأَمأأَوى ِمث أُلهُ ، َوالأُمَناخُ ، ي الأَماِشَيُة بِاللَّيألِ َوالأُمرَاُح ِبَضم  الأِميِم َحيأُث تَأأوِ : ح(و  ر 638)ص -525
ُم الأَمَكاِن َوالزََّماِن َوالأ ؛ َخطَأ   ُم َمَكان َواسأ َعل  ِبَضم  الأِميِم َعَلى ِصيَغةِ أِلَنَُّه اسأ َِلِف ُمفأ َدُر ِمنأ أَف أَعَل بِاألأ ُعولِ  اسم َمصأ َوأَمَّا الأَمرَاُح ، الأَمفأ

ُم الأَموأضِ  ُم الأَمَكاِن ِمنأ الثُّاَلِثي  بِالأَفتأحِ ، ِع ِمنأ رَاَحتأ ِبَغريأِ أَِلف  بِالأَفتأِح فَاسأ  . َواسأ
َرأضِ  َواُء الأُمَسخَّرُ َوالر يُح اهلأَ : ح(و  ر 638)ص -524 َ السََّماِء َواألأ ُلَها الأَواُو ِبَدلِيِل َتصأِغري ، بَ نيأ َلِكنأ قُِلَبتأ ، َها َعَلى ُرَوحيأَة  َوَأصأ

َلَهايَ  ُع أَرأَواح  َورِيَاح  ، اًء اِلنأِكَساِر َما قَ ب أ مأ ِظ الأوَ أَرأيَاح  بِا: َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ ، َواجلَأ َسأَلأُتُه َعنأ وَ : قَالَ ، َوَغلَّطَُه أَبُو َحامتِ  ، اِحدِ لأَياِء َعَلى َلفأ
ِظ الأَواِحدِ َأاَل تَ رَاُهمأ قَاُلوا رِيَاح  بِا: َذِلَك فَ َقالَ  َا قَاُلوا : قَالَ ، لأَياِء َعَلى َلفأ َرةِ فَ ُقلأت َلُه إّنَّ ُر َموأُجوَدة  ِف أَرأيَاح  ، رِيَاح  بِالأَياِء لِلأَكسأ  ؛ َوِهَي َغي أ

 . َسلََّم َذِلكَ فَ 
َدة  ِمثأُل جَنَّار   َوبَائُِعَها َرآَّس  ، َومَجأُعُه أَرأُؤس  َوُرُءوس   َوُهَو ُمذَكَّر  ، الرَّأأُس ُعضأو  َمعأُروف  : ر أ س( 631)ص -523 َزة  ُمَشدَّ هِبَمأ

َثِر لَُغاهِتِمأ ، َوأَمَّا َروَّاس  َفُمَولَّد  ، َوَعطَّار   ُموز  ِف َأكأ َز لُُزوًما َوالرَّأأُس َمهأ َمأ  . إالَّ َبيِن مَتِيم  فَِإن َُّهمأ يَ ت أرُُكوَن اهلأ

                                  
 . 65سبأ/ -6 
َعنأ َأيب ُهَري أَرَة َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم  ): نووي( 821رقم  641 - 642/ 1وِف صحيح مسلم ). مل أقف عليه هبذا الّلفظ ! -5 
ََنابَةِ َمِن اغأَتَسَل يَ وأَم اجلأُ » : َقالَ  َل اجلأ َا قَ رََّب َبَدنَةً ، مُثَّ رَاحَ ، ُمَعِة ُغسأ َا قَ رََّب بَ َقَرةً ، َفَكَأّنَّ َا ، َوَمنأ رَاَح ِف السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأّنَّ َوَمنأ رَاَح ِف السَّاَعِة الثَّالَِثِة َفَكَأّنَّ

َا قَ رََّب َدَجاَجةً َوَمنأ رَاَح ِف السَّاَعِة الرَّ ، قَ رََّب َكبأًشا أَق أَرنَ  َا قَ رََّب بَ يأَضةً ، اِبَعِة َفَكَأّنَّ َاِمَسِة َفَكَأّنَّ َماُم َحَضَرِت الأَماَلِئَكُة ، َوَمنأ رَاَح ِف السَّاَعِة اخلأ َفِإَذا َخرََج اإلأِ
َر  َتِمُعوَن الذ كأ  . «(َيسأ

 



  

 

َيأشِ : ي(و  ر 621)ص -522 ُز َلِكنَّ الأَعرَ : يُ َقالُ ، َوالرَّايَُة َعَلُم اجلأ َمأ ُلَها اهلأ ُهمأ ، َب آثَ َرتأ تَ رأَكُه خَتأِفيًفاَأصأ ِمنأ يُ نأِكُر َهَذا  َوِمن أ
َمعأ اهلأَ : َويَ ُقولُ ، الأَقوألَ  زُ ملَأ ُيسأ ُع رَايَات  ، مأ مأ  . َواجلَأ

ِر الأِميِم َمعأُروَفة   َوالأِمرأآةُ : ي(و  ر 621)ص -521 َعَلة  حَتَرََّكتأ الأَياُء َوان أَفَتَح َما قَ بألَها قُِلبَ ، ِبَكسأ ُلَها ِمرأأَيَة  َعَلى ِمفأ تأ أَلأًفا َوَأصأ
مأ ، َجَوار   ِمثألُ ، َومَجأُعَها َمرَاء  ، أِلَن ََّها آَلة  ؛ وَُكِسَرتأ الأِميمُ  ُسورًاَوَغَواش  أِلَنَّ َما بَ عأَد أَِلِف اجلَأ ، َومجَُِعتأ أَيأًضا َعَلى َمرَايَا، ِع اَل َيُكوُن إالَّ َمكأ
َزأَهرِيُّ   . َوُهَو َخطَأ  : قَاَل األأ

َبُة إلَيأِه رَازِيٌّ ِبزِيَ ، لأَفتأِح ِمنأ ِعرَاِق الأَعَجمِ َوالرَّيُّ بِا: ي(و  ر 621)ص -527  . اَدِة زَاي  َعَلى َغريأِ ِقَياس  َوالن سأ
ُم َوَغي أرُُه رَ : ر ي ق( 626 – 621)ص -528 َزِة فَ يُ َقالُ َويَ ت َ ، ي أًقا ِمنأ بَاِب بَاَع انأَصبَّ َورَاَق الأَماُء َوالدَّ َمأ أَرَاَقُه : َعدَّى بِاهلأ

َزُة َهاًء فَ يُ َقالُ َوتُ بأدَ  ...َصاِحُبهُ  َمأ َاءِ َوَدَعا ِبَذنُ  ...َهرَاَقهُ : ُل اهلأ رَِق َساِكُن اهلأ ِذيبِ . وب  فَُأهأ رِقَ : َوِف الت َّهأ تأ فَ ُهَو َخطَأ  ِف َمنأ قَاَل أُهأ
ُهمأ ِمنأ جَيأ ، الأِقَياسِ  َاَء َكأَن ََّها َأصأل  َوِمن أ ِديثِ . َهَرق أُتُه َهرأقًا ِمنأ بَاِب نَ َفعَ : َويَ ُقولُ ، َعُل اهلأ رَ  6َوِف احلَأ َرأًَة َكاَنتأ تُ هأ َماَء َأنَّ امأ بِالأِبَناِء اُق الد 

ُعولِ  َماُء ُنِصَب َعَلى التََّميُّزِ ، لِلأَمفأ  . َوالد 
َعل  َوبَِناؤُ : ر ي م( 626)ص -521 م  َأعأَجِميُّ َوَوزأنُُه َمفأ ِد فَ عأَيل  ِف ، ُه قَِليل  َوِميُمُه زَاِئَدة  َمرأمَيُ اسأ ِليًَّة َلَفقأ َواَل جَيُوُز َأنأ َتُكوَن َأصأ

َبأنِ  ر وَونَ َقَلُه ا، َربِيَّةِ َيِة الأعَ األأ َعُل ِمنأ رَاَم يَِرميُ َمرأميَُ : قَالَ ، لصََّغاينُّ َعنأ َأيب َعمأ َتِضي َأنأ َيُكوَن َعَربِيًّا،  َمفأ  . َوَهَذا يَ قأ
 

 كتاب الّزاي
ِض ِمنأ َلََبِ الأب َ : ز ب د( 625 )ص -511 رَُج بِالأَمخأ َتخأ ِبل َفاَل ُيَسمَّى َما ، َنمِ َقِر َوالأغَ َوالزُّبأُد ِوزَاُن قُ فأل  َما ُيسأ َوأَمَّا َلََبُ اإلأِ

رَُج مِ  َتخأ  . َوالزُّبأَدُة َأَخصُّ ِمنأ الزُّبأدِ ، ُجَباب  : نأُه زُبأًدا َبلأ يُ َقاُل َلهُ ُيسأ
ِلَها َفِهيَ  َزبَ َنتِ : ز ب ن( 625)ص -516 ، ول  مبَعأىَن فَاِعل  َزبُون  بِالأَفتأِح فَ عُ  النَّاَقُة َحالِبَ َها َزب أًنا ِمنأ بَاِب َضَرَب َدفَ َعتأُه ِبرِجأ

َبأطَاَل َعنأ ؛ ب  َزبُون  بِالأَفتأِح أَيأًضاَوَحرأ ، ِمثأُل َضُروب  مبَعأىَن َضاِرب   َفُع األأ قأَداِم َخوأَف الأَموأتَ  أِلَن ََّها َتدأ َء َزب أًنا إَذا َدفَ عأُتهُ ، اإلأِ ، َوَزبَ نأُت الشَّيأ
َفُع ، ًضافَأَنَا َزبُون  أَيأ  َّتِي َزبُون  أِلَنَُّه َيدأ ِذ الأَمِبيعِ َوِقيَل لِلأُمشأ َرُه َعنأ َأخأ ِل الأَباِديَةِ َوِهَي َكِلَمة  ُمَولََّدة  لَيأَستأ مِ ، َغي أ  ؛َوِمنأُه الزَّبَانَِيةُ ، نأ َكاَلِم َأهأ

َها َل النَّاِر إلَي أ فَ ُعوَن َأهأ  . أِلَن َُّهمأ َيدأ
ِديَدةُ  الزُّجُّ : ز ج ج( 625)ص -515 َفِل الرُّمأحِ  بِالضَّم  احلَأ َع أَ ، ِمثأُل ُرمأح  َورَِماح  ، َومَجأُعُه زَِجاج  ، الَّيِت ِف َأسأ يأًضا زَِجَجة  َومجُِ

 . َواَل يُ َقاُل أَزِجَّة  : قَاَل ابأُن الس ك يتِ ، ِمثَاُل ِعَنَبة  
ًفا ِمنأ بَاِب نَ َفعَ َزَحَف الأقَ : ز ح ف( 624)ص -514 َدرِ ، ُزُحوفًاوَ ، وأُم َزحأ ِمَيًة بِالأَمصأ َيأِش الأَكِثرِي َزحأف  َتسأ ، َويُطأَلُق َعَلى اجلأ

ُع ُزُحوف  ِمثأُل فَ لأس  َوفُ ُلوس   مأ  . َواَل يُ َقاُل لِلأَواِحِد َزحأف  : قَاَل ابأُن الأُقوِطيَّةِ ، َواجلَأ
تُِنبأَت بِالأ : ز ر ع( 624)ص -513 ِمَيًة بِ َوالزَّرأُع َما اسأ ِر َتسأ َدرِ َبذأ ُت الزَّرأعَ : الُ َوِمنأُه يُ قَ ، الأَمصأ قَاَل ، َأيأ النََّباتَ ، َحَصدأ

ُع ُزُروع  ، ًعا إالَّ َوُهَو َغضٌّ َطرِيٌّ َواَل ُيَسمَّى َزرأ : بَ عأُضُهمأ  مأ  . َواجلَأ
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ُهمأ مِ ، هِنَا َعَربِيَّةً َشكَّ ِف َكوأ وَ ، قَاَل ابأُن ُدَريأد  بِالضَّم  وَ ، الزَّرَاَفُة ِبَفتأِح الزَّايِ : ز ر ف( 624)ص -512 ، نأ أَنأَكَر الضَّمَّ َوِمن أ
َماَعةِ ِهَي : َوقَالَ  ِم اجلَأ َيَ َوانِ أِلَن ََّها ِف ُصورَ ؛ ُمَسمَّاة  بِاسأ َماَعُة ِبَفتأِح الزَّايِ  َوالزَّرَاَفةُ ، ِة مَجَاَعة  ِمنأ احلأ َها أَيأًضا، اجلَأ قَاَلُه أَبُو ُعبَ يأد  ِف ، َوَضم 

َماَعِة ِمنأ النَّاسبَاِب َأمسأَ   . اِء اجلَأ
ُتُه َعنأ َموأِضعِ : ز ع ج( 624)ص -511 ِظ الأَواِقعِ َواَل يَأأيت الأمُ : قَاُلوا، ِه إزأَعاًجا أَزَلأُتُه َعنأهُ أَزأَعجأ : َفاَل يُ َقالُ ، طَاوُِع ِمنأ َلفأ

َِليلُ ، فَان أَزَعجَ  ُتُه فَان أزَ : فَ َقالَ ، الأَفارَايبُّ َواعأَتَمَدُه ، َلوأ ِقيَل َكاَن َصَوابًا: َوقَاَل اخلأ ُهوُر ، َعجَ أَزأَعجأ ُتُه َفَشَخصَ َوالأَمشأ  . ِف ُمطَاِوِعِه أَزأَعجأ
ُف اهلأَ : ز ك ا ء( 623)ص -517 َِلِف َواًواَوِإَذا َنَسبأَت إىَل الزََّكاِة َوَجَب َحذأ ُل ِف َكَما يُ َقا،  زََكِويٌّ : فَ يُ َقالُ ، اِء َوقَ لأُب األأ

َبةِ  َبَة تر ؛ َحَصِويٌّ : إىَل َحَصاة   الن سأ ُُصولِ أِلَنَّ الن سأ  . 6َوالصََّواُب زََكِويَّة  ، زََكاتِيَّة  َعام يٌّ : َوقَ وأهُلُمأ ، دُّ إىَل األأ
ُموَمًة َوالذَّالُ : ز م ر ذ( 622)ص -518 َمَلُة َوا: ةَ قَاَل ابأُن قُ تَ يأبَ ، ُمعأَجَمة  ُهَو الزَّبَ رأَجدُ  الزُُّمرُُّذ ُمثَ قَُّل الرَّاِء َمضأ اُل الأُمهأ لدَّ

َمِعي  ، َتصأِحيف   َصأ  . الأَواِحَدُة ُزُمرَُّذة  ، الصََّواُب ِبَذال  ُمعأَجَمة   َوَحَكى ِف الأَبارِِع َعنأ األأ
رًا ِمنأ : ز م ر( 622)ص -511 َواَل : قَاُلوا، ر  َوَرُجل َزمَّا، د  لَُغة  َحَكاَها أَبُو َزيأ  َويَ زأُمُر بِالضَّم  ، بَاِب َضَرَب َوَزِمريًا أَيأًضاَزَمَر َزمأ

َرأَة  زَاِمَرة  ، 5يُ َقاُل زَاِمرا  . َزمَّارَة  : َواَل يُ َقالُ ، َوامأ
ِ َما يَ تَ َعلَُّق بَِأظأاَلِف الشَّاِء ِمنأ َخلأِفهَ : ز م ع( 622)ص -571 ، َقَصب  َوَقَصَبة  ِمثأُل ، الأَواِحَدُة َزَمَعة  ، اَوالزََّمُع ِبَفتأَحتَ نيأ

ثُوَن يَ ُقوُلونَ َوالأُمحَ ، َوِمنأُه َعبأُد بأَن َزَمَعةَ ، َواِحَدِة مُس يَ َوبِالأ  َعُة بِالسُُّكونِ : د   . وملَأ َأظأَفرأ ِبِه ِف ُكُتِب اللَُّغةِ ، َزمأ
وَ ، فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  : َقاَل بَ عأُضُهمأ ، الز نأِديُق ِمثأُل ِقنأِديل  : ز ن د ق( 621)ص -576 َرُجل  َزنأَدِقيٌّ َوزِنأِديق  : الِيِقي  َوقَاَل ابأُن اجلَأ

لِ إَذا َكاَن َشِديَد الأ  ُُمورِ : يًّا َعنأ الز نأِديِق فَ َقالَ َسأَلأُت َأعأرَابِ : َوَعنأ بَ عأِضِهمأ ، َوُهَو حَمأِكيٌّ َعنأ ثَ عأَلب  ، ُبخأ ُهوُر ، ُهَو النَّظَّاُر ِف األأ َوالأَمشأ
رِ َويَ ُقوُل ِبَدوَ ، ِذي اَل يَ َتَمسَُّك ِبَشرِيَعة  نأِديَق ُهَو الَّ َعَلى أَلأِسَنِة النَّاِس َأنَّ الز   َأيأ طَاِعن  ، ُملأِحد  : َعب  ُر َعنأ َهَذا ِبَقوأهلِِمأ َوالأَعَرُب ت ُ ، اِم الدَّهأ

َدأيَانِ  َصألِ َولَيأَس َذِلَك ِمنأ كَ ، يق  َوَزنَاِدَقة  َوَزنَاِديقُ زِنأدِ : َوقَاَل ِف الأَبارِعِ ، ِف األأ ِذيبِ . اَلِم الأَعَرِب ِف األأ نَُّه اَل َوَزنأَدَقُة الز نأِديِق أَ : َوِف الت َّهأ
ِخَرةِ  َاِلقِ ، يُ ؤأِمُن بِاآلأ َدانِيَِّة اخلأ  . َواَل ِبَوحأ
ُر النََّباِت نَ وأرُ : زه ر ( 621)ص -575 َرة  ِمثأُل مَتأر  َومَتأَرة  َوَزهأ َتُح ا، ُه الأَواِحَدُة َزهأ َاءُ َوَقدأ تُ فأ رًا َحّتَّ يَ تَ َفتَّحَ َواَل ُيسَ : قَاُلوا، هلأ ، مَّى َزهأ

َفرَّ َوقَ بأَل الت ََّفتُِّح ُهَو بُ رأُعوم  : َوقَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ  َرهُ َوأَزأهَ ، َحّتَّ َيصأ رََج َزهأ ِ لُغَ ، َر النَّبأُت َأخأ ن أَيا ِمثأُل ، ة  َوَزَهَر يَ زأَهُر ِبَفتأَحتَ نيأ َرُة الدُّ ُر مَتأ َوَزهأ َرة  اَل َغي أ
 . َمَتاُعَها َوزِيَنتُ َها
ُر أَلأف  ، ُهمأ ُزَهاُء أَلأف  : يُ َقالُ ، ِف الأَعَدِد ِوزَاُن ُغرَاب   َوُزَهاء  : ز ه  ا( 627)ص -574 ُرَها، َوُزَهاُء ِماَئة  ، َأيأ َقدأ قَاَل ، َأيأ َقدأ

َا ُزَهاُؤُهمأ ِلَمنأ َجَهَر   *   : 4الشَّاِعرُ  ُرُهمأ أَ ، َكمأ ُزَهاُؤُهمأ : الُ َويُ قَ   *   َكَأّنَّ وأَهرِيُّ ، يأ َكمأ َقدأ َزأَهرِيُّ َواجلَأ د  َومَجَاَعة   قَاَلُه األأ َوقَاَل ، َوابأُن َوالَّ
رِ  ُهمأ ُزَهاءُ : الأَفارَايبُّ أَيأًضا  . ُهمأ ُزَهاء  َعَلى ِماَئة  لَيأَس ِبَعَريبٍّ : فَ َقوأُل النَّاسِ ، ِماَئة  بِالضَّم  َوالأَكسأ
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ُل َيُكوُن َلُه َنِظري  : (6جو  ز 627)ص -573 َلأَوانِ   الزَّوأُج الشَّكأ َناِف َواألأ َصأ َأوأ َيُكوُن َلُه نَِقيض  َكالرَّطأِب َوالأَياِبِس َوالذََّكِر ، َكاألأ
ُن أَثى َواللَّيأِل َوال ُلأِو َوالأُمر  َواألأ ِ ِضدُّ الأَفرأدِ ُكلُّ اَوالزَّوأُج  : قَاَل ابأُن ُدَريأد  ، ن ََّهاِر َواحلأ وأَهرِيُّ فَ َقالَ َوتَِبعَ ، ث أنَ نيأ ِ الأُمتَ زَاِوجَ : ُه اجلَأ ِ َويُ َقاُل ِلاِلث أنَ نيأ نيأ

ِ تَ ُقوُل ِعنأِدي زَ ، َزوأَجاِن َوَزوأج  أَيأًضا ِ  نُ الزَّوأُج َيُكو : َوقَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ ، َوَزوأَجاِن تُرِيُد أَرأبَ َعةً ، وأُج نَِعال  تُرِيُد اث أنَ نيأ  وقَ وأله، َواِحًدا َوَيُكوُن اث أنَ نيأ
ِ } : تَ َعاىَل  ِ اث أنَ نيأ َزأَهرِيُّ ، يأَدَة َوابأُن فَاِرس  َكَذِلكَ َوقَاَل أَبُو ُعب َ . ُهَو ُهَنا َواِحد   5{ِمنأ ُكلٍّ َزوأَجنيأ ِويُّوَن أَ : َوقَاَل األأ نأ َيُكوَن َوأَنأَكَر النَّحأ

 ِ َن أَبارِي  ، َوَهَذا ُهَو الصََّوابُ ، نأَدُهمأ الأَفرأدُ الزَّوأُج عِ وَ ، الزَّوأُج اث أنَ نيأ َوالأَعامَُّة خُتأِطُئ فَ َتُظنُّ َأنَّ الزَّوأَج اث أَناِن َولَيأَس َذِلَك ِمنأ : َوقَاَل ابأُن األأ
َهِب الأَعَرِب إذأ َكانُوا اَل يَ َتَكلَُّموَن بِالزَّوأِج ُمَوحًَّدا ِف مِ  َا يَ ُقوُلوَن َزوأَجاِن ِمنأ محََ ، مَحَام   ثأِل قَ وأهلِِمأ َزوأجُ َمذأ َواَل ، ام  َوَزوأَجاِن ِمنأ ِخَفاف  َوِإّنَّ

ُن أَثى فَ رأَدة   َتاينّ أَيأًضاوَ . يَ ُقوُلوَن لِلأَواِحِد ِمنأ الطَّريأِ َزوأج  َبلأ لِلذََّكِر فَ رأد  َوِلْلأ ِ َزوأج  اَل ِمنأ : قَاَل الس ِجسأ ِِه اَل يُ َقاُل ِلاِلث أنَ نيأ الطَّريأِ َواَل ِمنأ َغريأ
هَّالِ فَِإنَّ َذِلَك ِمنأ كَ  ِ َزوأَجانِ َولَ ، اَلِم اجلُأ َتَدلَّ بَ عأُضهُ ، ِكنَّ ُكلَّ اث أنَ نيأ لِِه تَ َعاىَل َواسأ ُن أَثى  }: مأ هِلََذا ِبَقوأ ِ الذََّكَر َواألأ َوأَمَّا ، 4{َخَلَق الزَّوأَجنيأ

ِمَيتُ ُهمأ الأَواِحَد بِالزَّوأجِ  ُروط  بَِأنأ َيُكوَن َمَعُه آَخُر ِمنأ ِجنأِسهِ  َتسأ  . َفَمشأ
ُكنأ أَنأَت  }: َوهِبَا َجاَء الأُقرأآُن حَنأوُ َهِذِه ِهَي اللَُّغُة الأَعالَِيُة ، رأأَِة َوِهَي َزوأُجُه أَيأًضاَوالرَُّجُل َزوأُج الأمَ : ج(و  ز 627)ص -572 اُسأ

َنََّة  ُع ِفيهِ ، 3{َوَزوأُجَك اجلأ مأ ُل جَنأد  يَ ُقوُلوَن ِف . قَاَلُه أَبُو َحامتِ  ، أَزأَواج  َما َواجلَأ َاءِ َوَأهأ َرِم يَ َتَكلَُّموَن هِبَا، الأَمرأأَِة َزوأَجة  بِاهلأ ُل احلَأ َوَعَكَس ، َوَأهأ
َجاِز يَ ُقوُلوَن لِلأ : فَ َقالَ  ابأُن الس ك يتِ  ُل احلِأ َاءِ  َوَسائِرُ ، َمرأأَِة َزوأج  ِبَغريأِ َهاء  َوَأهأ َتِصُروَن ِف ، َومَجأُعَها َزوأَجات  ، الأَعَرِب َزوأَجة  بِاهلأ َوالأُفَقَهاُء يَ قأ

َها ِلإلأِيَضاِح َوَخوأفِ  ِتعأَماِل َعَلي أ ُن أَثى ااِلسأ  . ملَأ يُ عأَلمأ أَذََكر  ُهَو أُمُّ أُن أَثى؛ َترَِكة  ِفيَها َزوأج  َوابأن   إذأ َلوأ ِقيلَ ، لَبأِس الذََّكِر بِاألأ
َرأًَة يَ تَ َعدَّى بِن َ  َوَزوَّجأتُ : ج(و  ز 627)ص -571 ِ ُفاَلنًا امأ ِسِه إىَل اث أنَ نيأ َرأًَة فَ َنَكَحَهاأِلَنَُّه مبَعأىَن أَنأ ؛ فَ تَ َزوََّجَها، فأ ُتُه امأ قَاَل ، َكحأ

َفشُ  َخأ ُتهُ : األأ َرأَة  فَ تَ َزوََّج هِبَا َوجَيُوُز زِيَاَدُة الأَباِء فَ يُ َقاُل َزوَّجأ يِه بِالأَباءِ ، بِامأ  . َوَقدأ نَ َقُلوا َأنَّ أَزأد َشُنوَءَة تُ َعد 
نَ ُهَما َحقُّ الزَّوأِجيَّةِ َوب َ : ج(و  ز 627)ص -577 ًا ِمنأ َزوََّج ِمثأُل أَيأًضا بِالأَفتأِح جُيأ  2[َوالزََّواجُ ]. ي أ ، َسلَّم َساَلًما وََكلََّم َكاَلًماَعُل امسأ

ُر َذَهابًا إىَل أَنَّ  ِ ُه ِمنأ بَاِب الأُمَفاِعَلِة أِلَنَُّه اَل َوجَيُوُز الأَكسأ َه َلُه إالَّ َعَلى قَ وأِل ِمنأ : َوقَ وأُل الأُفَقَهاءِ ،  َيُكوُن إالَّ ِمنأ اث أنَ نيأ َها اَل َوجأ ُتُه ِمن أ َزوَّجأ
ُتُه هِبَايَ َرى زِيَاَدتَ َها ِف الأَواِجِب َأوأ جَيأعَ  َصأَل َزوَّجأ َهِب َمنأ يَ َرى َذِلكَ َمَقاَم َحرأف  عَ مُثَّ أُِقيَم َحرأف  ، ُل األأ َخة  ِمنأ وَ ، َلى َمذأ ِف ُنسأ

ِذيبِ  ُت الأَمرأأََة الرَُّجلَ : الت َّهأ تُ َها ِمنأهُ ، َزوَّجأ  . َواَل يُ َقاُل َزوَّجأ
َمامَ : غ(و  ز 628)ص -578 َرة  الزَّاُغ ُغرَاب  حَنأُو احلَأ َوُد ِبَرأأِسِه ُغب أ َغاينّ َوَجَعَلُه الصَّ ، َواَل يَأأُكُل ِجيَفةً  ،َوِقيَل إىَل الأبَ َياضِ ، ِة َأسأ

ُع زِيَغان  : َوقَالَ ، ِمنأ بَ َناِت الأَياءِ  مأ َزأَهرِيُّ ، اجلَأ  . اَل أَدأرِي َأَعَريبٌّ أَمأ ُمَعرَّب  : َوقَاَل األأ
ُء يَزِيُد َزيأ : (ز ي د 628)ص -571 ت َ  َوزِدأتُُه أَنَا، ًدا َوزِيَاَدًة فَ ُهَو زَاِئد  زَاَد الشَّيأ يًاُيسأ َك فَ َعَل َذلِ : َويُ َقالُ ، عأَمُل اَلزًِما َوُمتَ َعد 

َدرِ  ُم فَاِعل  ِمنأ زَاَدتأ فَِإن َّ ؛ َواَل يُ َقاُل زَاِئَدة  ، زِيَاَدًة َعَلى الأَمصأ  . َولَيأَستأ ِبَوصأف  ِف الأِفعألِ ، َها اسأ
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َعُل َكَذا َواَل أَزَاُل أَف أَعلُ : ز ي ل( 628)ص -581 ءِ ، ُم ِبِه إالَّ حِبَرأِف الن َّفأيُه اَل يُ َتَكلَّ َوَما زَاَل يَ فأ ، َوالأُمرَاُد ِبِه ُماَلَزَمُة الشَّيأ
اِئَمُة ِمثأُل َما بَرَِح َوزأنًا َوَمعأىًن  َاُل الدَّ ِلِه فَ َقالَ َوَقدأ َتَكلََّم ِبِه بَ عأُض الأ ، َواحلأ َعُل َكَذا: َعَرِب َعَلى َأصأ  . َما زِيَل َزيأد  يَ فأ

 
 

 لسِّينكتاب ا
وأَهرِيُّ قَاَل الأَفارَا، سُّبأَحُة َخَرزَات  َمنأظُوَمة  َوال: س ب ح( 621)ص -586 َتِضي  َوُهَو ، بأَحُة الَّيِت ُيَسبَُّح هِبَاَوالسُّ : يبُّ َوتَِبَعُه اجلَأ يَ قأ
نَ َها َعَربِيَّةً  َزأَهرِيُّ ، َكوأ ُم فَاِعل  مِ ، ُغرأَفة  َوُغَرف  َدة  َومَجأُعَها ُسَبح  ِمثأُل َكِلَمة  ُمَولَّ : َوقَاَل األأ َبُع الَّيِت ، نأ َذِلَك جَمَازًاَوالأُمَسب َحُة اسأ َوِهَي اإلأِصأ

َطى ب أَهاِم َوالأُوسأ َ اإلأِ  . بَ نيأ
َوَِّل َأيأ ُمن َ : س ب ح( 621)ص -585 الأَكاَلِم فُ عُّول  َولَيأَس ِف : قَالُوا، زَّه  َعنأ ُكل  ُسوء  َوَعيأب  َوُهَو ُسبُّوح  ُقدُّوس  ِبَضم  األأ

ِ إالَّ  ِديِد الأَعنيأ  َوفَ تأُح الأَفاِء ِف الثَّاَلثَةِ ، َوِهَي ِمنأ السُُّمومِ ، ُمنَ قَّطَة  ِبَسَواد  َتِطريُ  َوِهَي ُدَوي أبَّة  مَحأرَاءُ ، ُسبُّوح  َوُقدُّوس  َوُذرُّوح   ِبَضم  الأَفاِء َوَتشأ
 . َلِكن َُّهَما بِالضَّم  اَل َغي أرَ ، وأِخ يَ تَ َفلَُّق َعنأ نَ َواهُ َوفُ لُّوق  َوُهَو َضرأب  ِمنأ اخلأَ ، َوُهَو الزَّيأفُ ، ُستُّوق   وََكَذِلكَ ، لَُغة  َعَلى ِقَياِس الأَبابِ 

ًيا ِمنأ بَاِب َرَمىَسبَ يأُت الأعَ : س ب ي( 616)ص -584 ُم الس َباُء ِوزَاُن ِكَتاب  َوااِل ، ُدوَّ َسب أ ُر لَُغة  ، سأ بَ يأُتُه ِمث أُلهُ َوأَ . َوالأَقصأ ، سأ
ِبيَّ ، الأُغاَلُم َسيبٌّ َوَمسأيبٌّ فَ  َارِيَُة َسِبيَّة  َوَمسأ َدرِ َوقَ وأ . َومَجأُعَها َسَبايَا ِمثأُل َعِطيَّة  َوَعطَايَا، ة  َواجلأ َمِعيُّ ، م  َسيبأ  َوصأف  بِالأَمصأ َصأ اَل يُ َقاُل : قَاَل األأ

ِز إَذا َجَلبأتَ َها ِمنأ أَرأض  إىَل أَرأض  َفِهَي َسِبيَئة  َويُ َقاُل ِف ، لِلأَقوأِم إالَّ َكَذِلكَ  َمأ ِر َخاصًَّة َسَبأأتُ َها بِاهلأ مأ  .  اخلَأ
َها الث  َيابُ َرُسول  بَ لأَدة  بِالأَيمَ َوَسُحول  ِمثأُل : س ح ل( 615)ص -583 ِظَها فَ يُ َقالُ َويُ نأَسُب إلَ ، ِن جُيأَلُب ِمن أ َها َعَلى َلفأ : ي أ
َبًة إىَل : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ ، لِيَّة  أَث أَواب  َسُحو  عِ ُسُحولِيَّة  بِالضَّم  ِنسأ مأ َبَة إىَل اجلأَ ؛ َوُهَو َغَلط  ، اجلَأ ِع إَذا ملَأ َيُكنأ َعَلًماأِلَنَّ الن سأ وََكاَن َلُه ، مأ

ِظِه تُ َردُّ إىَل الأَواِحِد بِااِلت  َفاقِ   . َواِحد  ِمنأ َلفأ
مَ السُّ : س ح م( 614 – 615)ص -582 َوَسُحَم بِالضَّم  لَُغة  إَذا ، َوَسِحَم َسَحًما ِمنأ بَاِب َتِعبَ ، ُة ِوزَاُن ُغرأَفة  السََّوادُ حأ

َحمُ  َودَّ فَ ُهَو َأسأ َماُء ِمثأُل َأمحأََر َومَحأرَاءَ  اسأ ُن أَثى َسحأ َماَء عُ 6َوِمنأُه َشرِيُك ابأنُ ، ُمَؤنَِّث مُس َيتأ الأَمرأأَةُ َوبِالأ ، َواألأ ِرَف بِأُم ِه َوُهَو ابأُن َعَبَدَة َسحأ
ِ َوا  . وَن ُيَسك ُنونَ ثد  لأَباِء الأُمَوحََّدِة َوالأُمحَ ِبَفتأِح الأَعنيأ
ًفا ِوزَاُن قَ ُرَب قُ رأبًا َسُخَف الث َّوأبُ : س خ ف( 614)ص -581 َوِمنأُه ، فَ ُهَو َسِخيف   َوَسَخاَفًة بِالأَفتأِح َرقَّ ِلِقلَِّة َغزألِهِ ، ُسخأ

ِلِه ُسخأف  ، َرُجل  َسِخيف  : ِقيلَ  َِليلُ ، َأيأ نَ قأص  ، َوِف َعقأ ُف ِف الأَعقأِل َخاصَّةً ا: َوقَاَل اخلأ ء  ، لسُّخأ  . َوالسََّخاَفُة َعامَّة  ِف ُكل  َشيأ
َرَها: س د د( 614)ص -587 ِر َما َتُسدُّ ِبِه الأَقاُروَرَة َوَغي أ رِ َوِسَداُد الث َّغأِر بِ . َوالس َداُد بِالأَكسأ ت َ ، 5ِمنأ َذِلكَ  الأَكسأ َلُفوا ِف َواخأ

َلَّةَ َوِسَداد  ِمنأ َعَوز  ِلَما يُ رأَمُق ِبِه الأعَ ، ِسَداد  ِمنأ َعيأش   وأَهرِيُّ فَ َقاَل ابأُن الس ك يِت َوالأَفارَا، يأُش َوُتَسدُّ ِبِه اخلأ رِ : يبُّ َوتَِبَعُه اجلَأ ، بِالأَفتأِح َوالأَكسأ
َكأ  ُهمأ ابأُن قُ تَ يأَبةَ ثَ ُروَن َعَلى الأكَ َواق أَتَصَر األأ ِر ِمن أ َزأَهرِيُّ ، َوثَ عأَلب  ، سأ تَ َعار  ِمنأ ِسَدادِ ؛ َواألأ : َوزَاَد مَجَاَعة  فَ َقاُلوا، الأَقاُروَرِة َفاَل يُ َغي َّرُ  أِلَنَُّه ُمسأ

ِر بأِن ُشَيأل  ِسَداد  ِمنأ َعَوز  إَذا ملَأ ، الأَفتأُح حلَأن   َصأَمِعي  ، تَامًّا َواَل جَيُوُز فَ تأُحهُ  َيُكنأ َوَعنأ النَّضأ ِسَداد  ِمنأ َعَوَز َونَ َقَل ِف الأَبارِِع َعنأ األأ
                                  

واألمرييّة )ص     ، الّشناوي(  518ني َعَلمني( كما ِف ط/الثانية لدار املعارف )صوالًصواب حبذفها )ألهّنا واقعة ب، بألف الوصل!، كذا  -6 
 . (636واملكتبة العصريّة )ص، (644/ 6(،والّتقّدم العلمّية )527ومكتبة املصطفى )ص، (615ومكتبة لبنان )ص، (412
 : (6رقم  31املقطوعة  531قال العرجي )ديوانه ص -5

 َضاُعوا   ***   لِيوم  َكرِيهة  وِسَداِد ثَ غأرِ َأَضاُعوين وأيَّ فًّت أَ 

 



  

 

رِ  رِ ، َواَل يُ َقاُل بِالأَفتأحِ ، بِالأَكسأ َمأ ُر ُكلُُّه َفِفي َهَذا َما َيُسدُّ بَ عأَض األأ َمأ . اُب ِمنأ الأَقوأِل َوالأِفعألِ وَ َوالسََّداُد بِالأَفتأِح الصَّ . َوَمعأَناُه إنأ َأعأَوَز األأ
َِلِف َجاَء بِالسََّدادِ   . َوَأَسدَّ الرَُّجُل بِاألأ

اًل ِمنأ بَاِب قَ َتَل أَرأَخيأُتُه َوأَرأَسلأُتُه ِمنأ َغريأِ َضم  َجانِبَ يأهِ : س د ل( 613)ص -588 تَ ُهَما فَ ُهَو ، َسَدلأُت الث َّوأَب َسدأ فَِإنأ َضَممأ
َِلفِ : قَاُلوا، فِ َقرِيب  ِمنأ الت ََّلفُّ  َدلأُتُه بِاألأ  . َواَل يُ َقاُل ِفيِه َأسأ
رُبَُة ِبَضم  الرَّاِء َشعأُر الصَّ : س ر ب( 612)ص -581 ِر يَأأُخُذ إىَل الأَعانَةِ َوالأَمسأ َربَُة ، َوالأَفتأُح لَُغة  َحَكاَها ِف الأُمَجرَّدِ ، دأ َوالأَمسأ

ُر جَمأَرى الأ  َهامُس َيتأ ِبَذِلَك ، َوخَمأَرُجهُ َغاِئِط بِالأَفتأِح اَل َغي أ َارِِج ِمن أ م  لِلأَموأِضعِ ؛ اِلنأِسرَاِب اخلأ  . َفِهَي اسأ
عِ أِلَ ؛ َعَرِب َيُظنُّ أَن ََّها مَجأع  َوبَ عأُض الأ ، السَّرَاِويُل أُن أَثى: ل(و  س ر 611)ص -511 مأ بَ عأُضُهمأ يُذَك ُر وَ ، ن ََّها َعَلى ِوزَاِن اجلَأ

َ ِصيَغيَتأ ، َوُهَو السَّرَاِويلُ ، رَاِويلُ السَّ ِهَي : فَ يَ ُقولُ  ، َوُهَو الس رأَوالُ ، ِهَي السَّرَاِويلُ : فَ يُ َقالُ ،  التَّذأِكرِي َوالتَّأأنِيثِ َوفَ رََّق ِف الأُمَجرَِّد بَ نيأ
ُهوُر أَ  مأ ِديرًا َوِقيَل َعَربِيَّة  ، نَّ السَّرَاِويَل َأعأَجِميَّة  َواجلُأ ُع َسرَاِوياَلت  ، مَجأُع ِسرأَواَلة  تَ قأ مأ  . َواجلَأ

ُع َسرَاة  ، َوالسَّرِيُّ الرَّئِيسُ : س ر ي( 611)ص -516 مأ ل  َعَلى أِلَنَُّه اَل جُيأَمُع َفِعي؛  َيَكاُد يُوَجُد َلُه َنِظري  َوُهَو مَجأع  َعزِيز  اَل ، َواجلَأ
 . َومَجأُع السَّرَاِة َسَرَوات  . فَ َعَلة  

َنأفِ  السَُّعوُط ِمثَالُ : س ع ط( 617)ص -515 ُعُط ِبَضم  الأِميِم الأِوَعاُء جُيأَعُل ِفيِه ،  ...َرُسول  َدَواء  ُيَصبُّ ِف األأ َوالأُمسأ
رُ  َوُهَو ِمنأ الن ََّواِدِر الَّيِت َجاَءتأ بِالضَّم  ، السَُّعوطُ  ُم ؛ َوِقَياُسَها الأَكسأ َا ُضمَّتأ املِيُم لِيُ َواِفَق األأَ ، آَلة  أِلَنَُّه اسأ َوَلوأ  ، َة الأَغالَِبَة ِمثأُل فُ عأَلل  بأِنيَ َوِإّنَّ
ُقود   ُكِسَرتأ  َعلُ  إذأ ، أَدَّى إىَل بَِناِء َمفأ َوَِّل َوَضم  الثَّاِلثِ ، لَيأَس ِف الأَكاَلِم َمفأ ِر األأ  . َواَل ِفعأُلل  ِبَكسأ

َغَبُة الأَمَجاَعةُ . َبانُ َوَسغأ  َسِغَب َسَغًبا ِمنأ بَاِب َتِعَب َوُسُغوبًا َجاَع فَ ُهَو َساِغب  : س غ ب( 618)ص -514 اَل : َوِقيلَ ، َوالأَمسأ
وَع َمَع الت ََّعبِ  َيُكوُن السََّغبُ  َا مُس َي الأَعَطُش َسَغًبا، إالَّ اجلُأ  . َوُرمبَّ
رًا ِمنأ بَاِب َضَرَب فَ ُهَو سَ : س ف ر( 618)ص -513 ر  ، اِفر  َسَفَر الرَُّجُل َسفأ ُع َسفأ مأ ِحب  َوَصا، رَكأب  ِمثأُل رَاِكب  وَ ، َواجلَأ

َصألِ ، َوَصحأب   ِ ، َوُهَو َمصأَدر  ِف األأ ُم السََّفُر ِبَفتأَحتَ نيأ ُجور   ...َوااِلسأ ِم الأَفاِعِل ِمنأُه َمهأ ِتعأَماُل الأِفعأِل َواسأ  . َلِكنأ اسأ
َهَهاالأَمرأأَ  َوَسَفَرتِ : س ف ر( 618)ص -512  . َهاء   َفِهَي َساِفر  ِبَغريأِ ؛ 6ُة ُسُفورًا َكَشَفتأ َوجأ
ُل ِخاَلُف الأُعلو: س ف ل( 861)ص -511 ُر لَُغة   5َوالسُّفأ َعأَلىوَ . ُن قُ تَ يأَبَة مَيأَنُع الضَّمَّ َوابأ ، بِالضَّم  َوالأَكسأ َفُل ِخاَلُف األأ َسأ  . األأ
َاءِ السَِّفيَنُة َمعأُروَفة  َواجلأَ : س ف ن( 611)ص -517 ِف اهلأ ُع َسِفني  حِبَذأ ِ  َوجُيأَمعُ ، َوَسَفاِئنُ ، مأ ، السَِّفنُي َعَلى ُسُفن  ِبَضمَّتَ نيأ

َاءُ ؛ سَِّفيَنِة َعَلى َسِفني  َشاذٌّ َومَجأُع ال َ َواِحِدِه اهلأ َنُه َوبَ نيأ َع الَِّذي بَ ي أ مأ ُلوقَاُت ِمثأُل مَتأَرة  َومَتأر   أِلَنَّ اجلَأ َوأَمَّا ِف ، َوََنأَلة  َوََنأل  ، بَابُُه الأَمخأ
ُنوَعاِت ِمثأِل سَ  ُموع  ِف أَلأَفاظ  قَِليَلة  الأَمصأ  . ِفيَنة  َوَسِفني  َفَمسأ

ُقُط قَ بأَل مَتَاِمهِ َوالس قأُط الأَوَلُد ذََكرًا َكاَن َأوأ أُ : س ق ط( 611)ص -518 َلأقِ ، ن أَثى َيسأ َتِبنُي اخلأ َسَقَط الأَوَلُد : يُ َقالَ ، َوُهَو ُمسأ
رِ ِمنأ َبطأِن أُم ِه ُسقُ  َقَطتِ . َوَقعَ : َواَل يُ َقالُ ، َغة  َوالتَّثأِليُث لُ ، وطًا فَ ُهَو ِسقأط  بِالأَكسأ َامِ  َوَأسأ َِلِف أَلأَقتأ ِسقأطًااحلأ : قَاَل بَ َعُضُهمأ ، ُل بِاألأ

ُعوِل َفاَل َيَكاُدونَ  َر الأَمفأ َقَطتأ ِسقأطًا َوأََماَتتأ الأَعَرُب ِذكأ ِقَط الأَوَلُد بِالأِبَناءِ : َواَل يُ َقالُ ، يَ ُقوُلوَن َأسأ ُعولِ  ُأسأ  . لِلأَمفأ

                                  
 . (41رقم  14 – 16إيقاظ الَوسنان )ص: من مباحث الكتاب األّول من، بني السُُّفور والتَّبَ رُّج -6 
: ِف اهلامش وَكتَب مصح حو هذه الطّبعات!. )العلوم(!: (471واألمرييّة )ص، (611ومكتبة لبنان )ص، ُضبطت ِف كلٍّ من ط/دار احلديث -5 

، (631واملكتبة العصريّة )ص، (518ومكتبة املصطفى )ص، (648/ 6والّتقّدم العلمّية )، (674/ 6وهو الّصواب املوافق ط/البهّية ). " لعّلها العلّو "
 . ( على خالف ِف بعضها من حيث شّد الواو أو إمهاله581/ 6واملكتبة العلمّية )، الشّناوي( 571ودار املعارف )ص

 



  

 

ًيا فَأَنَا َساق  َسَقيأُت : ق ي( س 611)ص -511 ُعول  ، الزَّرأَع َسقأ ِقيٌّ َعَلى َمفأ َِلِف لَُغة  وَ  ...َوُهَو َمسأ َقيأُتُه بِاألأ اللَُّه  َوَسَقانَا. َأسأ
َقانَا ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ ، الأَغيأَث َوَأسأ َقيأتُ ، َسَقيأُتُه إَذا َكاَن بَِيِدكَ : َوِمن أ ًياَوَأسأ َِلِف إَذا َجَعلأُت َلُه ِسقأ  . ُه بِاألأ
بَ : س ك ب( 611)ص -411 ِر الس نيِ ، اُج َطَعام  َمعأُروف  ُمَعرَّب  َوالس كأ ِد فَ عأاَلل  ِف َغريأِ ، َوُهَو ِبَكسأ َواَل جَيُوَز الأَفتأُح ِلَفقأ

 . الأُمَضاَعفِ 
َلُه َوي ُ : س ك ر( 671)ص -416 َكرَُه الشَّرَاُب أَزَاَل َعقأ َكَر َكِثريُُه فَ َقِليُلُه َحرَام   ): رأَوىَوَأسأ َونُِقَل َعنأ بَ عأِضِهمأ أَنَُّه ، 6(َما َأسأ

لِهِ َأَعاَد الضَِّمرِي َعَلى " َكِثريُُه " فَ يَ  ِ ِمنأ النَِّبيِذ َمَثاًل وملَأ : ب أَقى الأَمعأىَن َعَلى قَ وأ َكرأ هِبَِما وََكاَن فَ َقِليُل الأَكِثرِي َحرَام  َحّتَّ َلوأ َشِرَب َقَدَحنيأ َيسأ
ِ فَالثَّاِلُث َكِثري  فَ َقِليُل الثَّاِلِث َوُهَو الأَكِثريُ ؛ َكُر بِالثَّاِلثِ َيسأ  َوََّلنيأ َبار  عَ ،  َحرَام  ُدوَن األأ نأ َوَهَذا َكاَلم  ُمنأَحِرف  َعنأ الل َساِن الأَعَريب  أِلَنَُّه إخأ

َبَ ُر فَ َيِصرُي ، ُنوع  بِات  َفاِق النَُّحاةِ َوُهَو مَمأ ، الص َلِة ُدوَن الأَموأُصولِ  َلِة َعَلى الأُمبأَتَدِإ لِيُ رأَبَط ِبِه اخلأ مأ َوَقدأ ات ََّفُقوا َعَلى إَعاَدِة الضَِّمرِي ِمنأ اجلُأ
ِكُر َكِثريُُه فَ َقِليُل َذِلَك الَّ  ِكُر َكِثريُُه َحرَام  الأَمعأىَن الَِّذي ُيسأ ِديث فَ َقالَ َوَقدأ َصرََّح ، ِذي ُيسأ َكَر الأَفَرُق  ): ِبِه ِف احلَأ ِكر  َحرَام  َوَما َأسأ ُكلُّ ُمسأ

ِديرُ ، بأَتَدِإ ِمنأ َمعأىَن الشَّرأطِ َوأِلَنَّ الأَفاَء َجَواب  ِلَما ِف الأمُ ؛ 5(ِمنأُه َفِملأُء الأَكف  ِمنأُه َحرَام   ِكُر َكِثريُ : َوالت َّقأ ء  ُيسأ َما َيُكنأ ِمنأ َشيأ ُه فَ َقِليُل َمهأ
ءِ  فَ َقِليُل َذِلكَ  َوَلوأ أُِعيَد الضَِّمرُي َعَلى الأُغاَلِم ، ِلَك الَِّذي يَ ُقوُم ُغاَلُمهُ َوالأَمعأىَن فَِلذَ ، ُقوُم ُغاَلُمُه فَ َلُه ِدرأَهم  الَِّذي ي َ : َوَنِظريُهُ ، َحرَام   الشَّيأ

ِديُر الَِّذي يَ ُقوُم غُ  َبارًا َعنأ الص َلِة ُدوَن الأَموأُصوِل فَ َيب أ ؛ اَلُمُه فَِللأُغاَلِم ِدرأَهم  بَِقَي الت َّقأ  َوِفيِه َفَساد  ، فَ َتَأمَّلأهُ ؛ َقى الأُمبأَتَدأُ ِباَل رَاِبط  فَ َيُكوُن إخأ
ُهوُمُه فَ قَ ؛ ِمنأ ِجَهِة الأَمعأىَن أَيأًضا َقى َمفأ ِكرُ ؛ ُر َحرَام  ِليُل الأَقِليِل َغي أ أِلَنَُّه إَذا أُرِيَد فَ َقِليُل الأَكِثرِي َحرَام  يَ ب أ ِمنأ  فَ يُ َؤد ي إىَل إبَاَحِة َما اَل ُيسأ

رِ  مأ َاعِ ، اخلَأ  . َوُهَو خُمَاِلف  ِلإلأِمجأ
َرَّازُ : س ك ف( 671)ص -415 َكاُف اخلأ ُع َأَساِكَفة  ، اإلأِسأ مأ  . َويُ َقاُل ُهَو ِعنأَد الأَعَرِب ُكلُّ َصاِنع  ، َواجلَأ
بُوحِ َي ِبَذِلَك أِلَنَُّه ُيَسك ُن َحرََكَة الأمَ الس ك نُي َمعأُروف  مُس  : س ك ن( 671)ص -414 َن أَبارِي  فِ ، ذأ يِه التَّذأِكرَي َوَحَكى ابأُن األأ

َتاينّ ، َوالتَّأأنِيثَ  َرمُهَا ممَّنأ أَدأَر : َوقَاَل الس ِجسأ َمِعيَّ َوَغي أ َصأ َنأَصارِيَّ َواألأ َنا فَ َقاُلوا ُهَو ُمذَكَّ َسأَلأُت أَبَا َزيأد  األأ َا أُن َث . َوأَنأَكُروا التَّأأنِيثَ ، ر  كأ َوُرمبَّ
َرةِ ِف الش   َاِء : َوهِلََذا قَاَل الزَّجَّاجُ   *   ِبِسك ني  ُمَوث ََّقِة الن َصاِب   *   : 4َوأَنأَشَد الأَفرَّاءُ ، عأِر َعَلى َمعأىَن الشَّفأ َا أُن َث بِاهلأ الس ك نُي ُمذَكَّر  َوُرمبَّ

ِليَّة  فَ َوزأ َلِكنَُّه شَ  ُر خُمأَتار  َونُونُُه َأصأ ِكنيِ اذٌّ َغي أ ِلني   النُّوُن زَاِئَدة  فَ ُهَو ِفعأِلنُي ِمثألُ : ِقيلَ وَ ، نُُه ِفع يل  ِمنأ التَّسأ  . فَ َيُكوُن ِمنأ الأُمَضاَعفِ ؛ ِغسأ

                                  
 . صحيح: (5472رقم  35/ 8إرواء الغليل ) -6 
 . صحيح: (5471رقم  37 – 33/ 8إرواء الغليل ) -5 
 5والّلسان )، (337/  1و  611/ 5واحملكم )، (61/ 67املخّصص ): *   فاحنأَى للسََّناِم َغداَة قُ رٍّ   *  بال نسبة ِف : وصدره، عجز بيت -4 

دار  82املطبعة العلمّية( و )ص 57واملذّكر واملؤّنث للفرّاء )ص، (818لّيات البن األنباري )صوشرح املفضّ ، سكن( 566/ 64عيث( و ) 671/
 . عيث( 417/ 2وتاج العروس )، الّّتاث(

 . (661ولبعض بين ثعلب ِف أدب الُكّتاب للّصويل )ص
، (671/ 1وتفسري القرطيب )، (46يوسف/سورة  331وإعراب القرآن للنّحاس )ص، سكن( 514/  42تاج العروس ): ومن إنشاد الفرّاء ِف

، (582/  41وذخرية العقَب )، (563/ 3/  5ودليل الفاحلني )، (651وجمالس العلماء للزّجاجي )ص، (367/ 6واملذَكر واملؤَنث البن األنباري )
 . (61اجمللس  377/ 6واجلليس الّصاحل )

 
 . (312/ 5ومن إنشاد الكسائّي ِف صبح األعشى )

 . فاحنى للّسنام() )فَ َعيََّث ِف السََّناِم( بدل: ِف بعضهاوالّرواية 

 



  

 

ِفيِف الأَمَهابَ : س ك ن( 676 – 671)ص -413 ِديَد الأَكافِ ، الأَوقَارُ ُة َوالرَّزَانَُة وَ َوالسَِّكيَنُة بِالتَّخأ ، َوَحَكى ِف الن ََّواِدِر َتشأ
رأُف َشاذًّا: قَالَ  ِ إالَّ َهَذا احلَأ  . َواَل يُ عأَرُف ِف َكاَلِم الأَعَرِب فَ ع يلة ُمثَ قَُّل الأَعنيأ

َء َلهُ الأمِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ : س ك ن( 676)ص -412 ِكنُي الَِّذي اَل َشيأ وََكَذِلَك ، ي َلُه بُ لأَغة  ِمنأ الأَعيأشِ ذِ َوالأَفِقرُي الَّ ، سأ
َسَن َحااًل ِمنأ الأمِ ، قَاَل يُوُنسُ  ِكنيِ َوَجَعَل الأَفِقرَي َأحأ ِكني  : فَ َقالَ . ؟ َوَسأَلأُت َأعأرَابِيًّا أََفِقري  أَنأتَ : قَالَ ، سأ َوقَاَل . اَل َواَللَِّه َبلأ ِمسأ
َمِعيُّ  َصأ ِكنُي : األأ َسُن حَ الأِمسأ هُ ، ااًل ِمنأ الأَفِقريِ َأحأ َساِوي وََكاَنتأ تُ ، 6{أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنتأ ِلَمَساِكنَي  }: أِلَنَّ اللَّه تَ َعاىَل قَالَ ؛ َوُهَو الأَوجأ

َاِهُل َأغأِنيَ  }: َوقَاَل ِف َحق  الأُفَقرَاءِ ، مُجأَلةً  َرأِض حَيأَسبُ ُهمأ اجلأ َتِطيُعوَن َضرأبًا ِف األأ َعأرَايب  ، 5{ اَء ِمنأ الت ََّعفُّفِ اَل َيسأ ِكنُي : َوقَاَل ابأُن األأ الأِمسأ
َء َلُه َفَجَعَلُهَما َسَواءً ، ُهَو الأَفِقريُ   . 4َوُهَو الَِّذي اَل َشيأ

لِيُل الأ : س ك ن( 676)ص -411 ِكنُي أَيأًضا الذَّ ُهوُر َوِإنأ َكاَن َغِنيًّاَوالأِمسأ َكَنُة ُضرَِبتأ عَ  }: قَاَل تَ َعاىَل ، َمقأ لَُّة َوالأَمسأ َليأِهمأ الذ 
ِكيَنة  ، 3{ َاُء حَنأَو ، َوالأَمرأأَُة ِمسأ َعال  ِف الأُمَؤنَِّث اَل تَ لأَحُقُه اهلأ ِعيل  َوِمفأ َاِء أِلَنَّ بَِناَء ِمفأ ُف اهلأ َسال  َوالأِقَياُس َحذأ َرأَة  ِمعأِطري  َوِمكأ َلِكن ََّها ، امأ

َاءُ محَُِلتأ َعَلى َفِقريَة  َفَدخَ   . َلتأ اهلأ
يِه النَّاُس الل  : س ل ج( 676)ص -417 َزأَهرِيُّ قَاَل ابأ ، فأتَ َوالسَّلأَجُم ِوزَاُن َجعأَفر  َمعأُروف  َوُهَو الَِّذي ُتَسم  : ُن الس ك يِت َواألأ

 . َواَل يُ َقاُل بِالش نِي الأُمعأَجَمةِ 
ُت الشَّاَة َسلأخً : س ل خ( 676)ص -418 ُت ِجلأَدهُ َواَل يُ َقاُل ِف : قَاُلوا، َتَل َوَضَربَ ا ِمنأ بَايَبأ ق َ َسَلخأ َا ،  الأَبِعرِي َسَلخأ َوِإّنَّ

 . َوَأجنأَيأُتهُ ، وأتُهُ َوجنََ ، َكَشطأُتهُ : يُ َقالُ 
ِر َمَرض  َمعأُروف   َوالس لُّ : س ل ل( 675)ص -411 َرَضُه ِبَذِلَك َفُسلَّ ، بِالأَكسأ َِلِف أَمأ ُعولِ ُهَو بِ َوَأَسلَُّه اللَُّه بِاألأ ، الأِبَناِء لِلأَمفأ

ُلول  ِمنأ الن ََّواِدرِ   . َوُهَو َمسأ
ِفيِف إالَّ َعبأُد اللَِّه بأُن َساَلم  : قَاَل السَُّهيأِليُّ : س ل م( 675)ص -461 ُم َرُجل  اَل يُوَجُد بِالتَّخأ ، ]رضي الّله عنه[َوَساَلم  اسأ

ِلِمنَي َفاَل يُوجَ  ِِه ِمنأ الأُمسأ ُم َغريأ  . ُد إالَّ بِالتَّثأِقيلِ َوأَمَّا اسأ
ُر ا: س م ت( 674)ص -466 ِميُت ِذكأ ءِ َوالتَّسأ ِميُت الأَعاِطسِ ، للَِّه تَ َعاىَل َعَلى الشَّيأ َعاُء َلهُ  َوَتسأ ، َوالش نُي الأُمعأَجَمُة ِمث أُلهُ ، الدُّ

ِذيبِ  َمَلُة ِهَي : َوقَاَل ثَ عأَلب  ، الأُمعأَجَمُة َأعأَلى َوأَفأَشىالش نُي : بُو ُعبَ يأد  َوقَاَل أَ ، نِي َوالش نِي إَذا َدَعا َلهُ مَسََّتُه بِالس  : َوقَاَل ِف الت َّهأ الأُمهأ
ِت َوُهَو الأَقصأدُ  ًذا ِمنأ السَّمأ ُل َأخأ َصأ ِتَقاَمةُ  األأ ُي َوااِلسأ َدأ ِتِه َمأأُخوذ  ِمنأ وَُكلُّ َداع  خِبَريأ  فَ ُهَو ُمَسم ت  َأيأ َداع  بِالأَعوأِد َوالأبَ َقاِء إىَل مَسأ ، َواهلأ

 . َذِلكَ 
عأُتُه َومسَِعأُت َلُه مَسأ : س م ع( 673)ص -465 َتَمعأتُ مسَِ رأِف مبَعأىًن ُكلَُّها يَ تَ َعدَّى بِن َ ،  ًعا َوَتَسمَّعأُت َواسأ ِسِه َوبِاحلَأ َتَمَع ِلَما  وَ ، فأ اسأ

َغاءِ أِلَنَُّه اَل ؛ َكاَن ِبَقصأد   َع َيكُ ،  َيُكوُن إالَّ بِاإلأِصأ م  ِمنأُه َفَأنَا مسَِيع  َوَساِمع  . وُن ِبَقصأد  َوِبُدونِهِ َومسَِ  . َوالسََّماُع اسأ

                                                                                                                       
*   بِسك ني  ُمَوث ََّقة الن صاِب   *   هذا البيت ال تعرفه      : قال أَبو حامت البيت اّلذي فيه: )قال ابن بر ي: سكن( 566/ 64قال ِف الّلسان )

 . َأصحابنا (
 . 71الكهف/ -6 
 . 574البقرة/ -5 
 . نشر األلوكة( 71رقم  655إيقاظ الَوسنان )ص: لفقري واملسكني " من مباحث الكتاب الثاين من" بني ا -4 
 . 665آل عمران/ -3 

 



  

 

رَانَ َوَقدأ مَسَّوأا مِسأ : الصََّغاينّ  قَالَ : س م ع( 673)ص -464 َتُح الس نيُ ، َعاَن ِمثأَل ِعمأ  . َوِمنأُه َدي أُر مَسأَعانَ ، َوالأَعامَُّة تَ فأ
َع اللَُّه ِلَمنأ محَِ ، َك َعِلَمهُ َع اللَُّه قَ وألَ َومسَِ : س م ع( 673)ص -463 َاِمدِ َومسَِ َن أَبارِي  ، َدُه قَِبَل مَحأَد احلأ َأَجاَب اللَُّه : َوقَاَل ابأُن األأ
دَ  َوَِّل قَ وأهُلُمأ ، هُ مَحأَد َمنأ محَِ َع الأَقاِضي الأبَ ي  َنَة َأيأ قَِبَلَها: َوِمنأ األأ  . مسَِ
ُد الأِميمُ : قَاَل ثَ عأَلب  ، عأُروف  ائِر  مَ َوالسَُّماََن طَ : س م ن( 673)ص -462 ُع مُسَانَ َيات  ، َواَل ُتَشدَّ مأ  . َواجلَأ
ُع َسَنَجات  ِمثأُل َسنأَجُة الأِميزَاِن ُمَعرَّب  َواجلأَ : س ن ج( 672)ص -461 َدة  َوسَ مأ َعة  َوِسَنج  أَيأًضا ِمثأُل ، َجَدات  َسجأ َقصأ

َزأَهرِيُّ ، َوِقَصع   َصنأَجُة الأِميزَان : َعُه ابأُن قُ تَ يأَبَة فَ َقااَل َوَعَكَس ابأُن الس ك يِت َوتَبِ ، َواَل تُ َقاُل بِالصَّادِ ، ِهَي بِالس نيِ  اَل الأَفرَّاءُ قَ : قَاَل األأ
ِذيِب َسنأَجة  َوَصنأَجة  َوالس نُي َأعأرَ ، َواَل يُ َقاُل بِالس نيِ ، ادِ بِالصَّ  َخة  ِمنأ الت َّهأ َوأَمَّا َكوأُن الس نَي أَفأَصَح َفِْلَنَّ ، َما لَُغَتانِ ُب َوأَفأَصُح فَ هُ َوِف ُنسأ

ِيَم اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة    . الصَّاَد َواجلأ
ُن أَثى ِسن َّوأَرة  الس ن َّوأُر اهلأِ : س ن ر( 672)ص -467 َن أَبارِي  ، رُّ َواألأ ثَ ُر َأنأ يُ َقاَل ِهرٌّ َومُهَا قَِليل  ِف َكاَلِم الأَعَرِب َوا: قَاَل ابأُن األأ َكأ ألأ

ُع َسَناِنريُ 6]َو[ مأ  . َضي أَون  َواجلَأ
َنان  ِمثأُل الس نُّ ِمنأ الأَفِم ُمَؤن َّثَ : س ن ن( 672)ص -468 َال  ة  َومَجأُعُه َأسأ ِر َوبِالضَّم  َوالأَعامَُّة تَ ُقوُل إِ ، مِحأل  َوَأمحأ َنان  بِالأَكسأ سأ

 . َوُهَو َخطَأ  
َهَل َوأَ : س ه  ل( 671)ص -461 َواُء الأَبطأَن َأطأَلَقهُ سأ ُعوُل َعَلى ِقَياِسِهَماَوالأَفاِعُل وَ ، الدَّ َعَلى قَ وأِل النَّاِس َواَل يُ َعوَُّل ، الأَمفأ

ُهول    . إالَّ َأنأ يُوَجَد َنصٌّ يُوَثُق ِبهِ َمسأ
ًوا َغَفلَ َسَها َعنأ ا: س ه  ا( 671)ص -451 ُهو َسهأ ِء َيسأ َ ، لشَّيأ ، السَّاِهي َوالنَّاِسي بَِأنَّ النَّاِسَي إَذا ذَكَّرأَتُه َتذَكَّرَ َوفَ رَُّقوا بَ نيأ

 . َوالسَّاِهَي خِبِاَلِفهِ 
ِبُه الرَّيَاِحنَي َعرِيُض الأَوَرِق َولَيأَس َلُه رَائِ : س(و  س 677)ص -456 َوالأَعامَُّة َتُضمُّ ، َحة  فَاِئَحة  َكالرَّيَاِحنيِ َوالسَّوأَسُن نَ َبات  ُيشأ

َوَّ  مِ أِلَنَّ بَاَب فَ وأَعل  ُملأَحق  بَِباِب فَ عألَ ؛ َوالأَكاَلُم ِفيَها ِمثأُل َجوأَهر  وََكوأثَر   ،لَ األأ ِم َفاَل ، ل ِبَفتأِح الأَفاِء َوالالَّ َوأَمَّا فُ عأَلُل ِبَضم  الأَفاِء َوفَ تأِح الالَّ
َصألِ يُوَجُد إالَّ خُمَفًَّفا حَنأُو  َاقُ َواألأَ ، ُجنأَدب  َمَع َجَواِز األأ حلأ َتِنُع اإلأِ ُل ُهَنا مُمأَتِنع  فَ َيمأ  . صأ

َحاقَ ، َؤنَّثُ َوالسُّوُق يُذَكَُّر َوي ُ : ق(و  س 678)ص -455 ، َوُهَو أَفأَصُح َوَأَصحُّ ، السُّوُق الَّيِت يُ َباُع ِفيَها ُمَؤن ََّثة  : َوقَاَل أَبُو ِإسأ
ِغريَُها ُسَوي أَقة   َمعأ نَاِفق  ِبَغريأِ َهاء  وملَأ ، ِقيَل ُسوق  نَاِفَقة  أِلَنَُّه ؛ َوالتَّذأِكرُي َخطَأ  ، َوَتصأ ِظَها َوقَ وأهُلُمأ . ُيسأ َها ُسوِقيُّ َعَلى َلفأ َبُة إلَي أ َرُجل  : َوالن سأ

َواِق َكَما َتظُنُُّه الأَعامَُّة َبلأ السُّوَقُة ِعنأ  َسأ ِل األأ  : 5قَاَل الشَّاِعرُ ، ُف الأَمِلكِ َد الأَعَرِب ِخاَل ُسوَقة  لَيأَس الأُمرَاُد أَنَُّه ِمنأ َأهأ

                                  
، (633/ 6وبزيادهتا ِف ط/التَّقدُّم العلمّية ). (411واألمرييّة )ص، (666ومكتبة لبنان )ص، هي حبذف الواو ِف طبعتنا )دار احلديث( -6 

 . (516/ 6واملكتبة العلمّية )، (625واملكتبة العصريّة )ص، (581ومكتبة املصطفى )ص، (516املعارف )ص ودار، (681/ 6والبهّية )
 3 -نصف  6343/  3والّصحاح )، (112البيت لِلأُحرأَقة بنت الن ُّعأَمان بن املنذر ِف درّة الغّواص " مع شرحها وحواشيها وتكملتها " )ص -5 

واجلليس ، (671واحملاسن واألضداد )ص ، (471واجلىن الّداين )ص، سوق( 671/ 61  -نصف  444/ 1ولسان العرب )، سوق( 6311/
 4ونفح الطّيب )، (644واحلور العني )ص، (341رقم  511/ 1والّتذكرة احلمدونّية )، (54اجمللس  223( و )ص61اجمللس  331/ 6الّصاحل )

وسفط امللح وزوح الّّتح ، مساويء صفة الّدنيا/ مطبعة الّسعادة( 32/ 5ساويء )واحملاسن وامل، (218رقم  71 – 21/ 7وخزانة األدب )، (52/
شواهد  851رقم  324 – 325/ 6والّدرر الّلوامع على مهع اهلوامع )، باب األدب( 338رقم  6514/ 5وشرح احلماسة للمرزوقي )، (61)ص

 . (21رقم  678/ 4ربيزي )وشرح احلماسة للتّ ، املفعول به(

 



  

 

َنا َنُسوسُ  رُنَا   ***   إَذا حَنأُن ِفيِهمأ ُسوَقة  نَ تَ َنصَّفُ  6فَ بَ ي أ ُر أَمأ َمأ  النَّاَس َواألأ
ِبُل تَ َتاب َ : ق(و  س 678)ص -454 َزأَهرِيُّ َومَجَاَعة  ، َعتأ َوَتَساَوَقِت اإلأِ طأَبَتانِ  َتَساَوَقتأ : َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلونَ ، قَاَلُه األأ َويُرِيُدوَن ، اخلِأ

َرى، الأُمَقاَرنََة َوالأَمِعيَّةَ  ُخأ َدامُهَا األأ ِبقأ إحأ ُه ِف ُكُتِب اللَُّغِة هِبََذا الأَمعأىَن ، َوُهَو َما إَذا َوقَ َعَتا َمًعا وملَأ َتسأ  . وملَأ َأِجدأ
َرَاكِ : ك(و  س 678)ص -453 َواُك ِمث ألُ  ...الس َواُك ُعوُد األأ ِويًكا، هُ َوالأِمسأ َتاَك ملَأ َيذأُكرأ ، َوَسوََّك فَاُه َتسأ َوِإَذا ِقيَل َتَسوََّك َأوأ اسأ

 . الأَفمَ 
ُر ِمنأ َسَأَل اِ : ل(و  س 678)ص -452 َمأ َزِة َوصأل  َواألأ َألأ هِبَمأ َصألُ  فَِإنأ َكاَن َمَعُه َواو  َجازَ ، سأ ُز أِلَنَُّه األأ َمأ ُف ، اهلأ ذأ َوَجاَز احلَأ

فِ  أَُلوا َوَسُلوايِف حَنأ لِلتَّخأ ُر ِمنأ َهِذِه َسلأ ، َساَل َيَساُل ِمنأ بَاِب َخافَ  َوِفيِه لَُغة  ، ُو َواسأ َمأ ُموِع َساَل َوَسُلوا َعَلى ، َواألأ َوِف الأُمثَ ىنَّ َوالأَمجأ
 . َومُهَا يَ َتَساَواَلنِ ، َغريأ ِقَياس  َوِسلأُتُه أَنَا

ِسَهاَساَمِت الأَماِشَيُة : م(و  س 671 – 678)ص -451 َزِة فَ يُ َقالُ ، َسوأًما ِمنأ بَاِب قَاَل َرَعتأ بِنَ فأ َمأ َأَساَمَها : َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ
ًيا َمنأِسيًّا: قَاَل ابأُن َخاَلَويأهِ ، رَاِعيَها ُعول  ِمنأ الرُّبَاِعي  َبلأ ُجِعَل َنسأ ُم َمفأ تَ عأَملأ اسأ ُع َسَواِئمُ َأَساَمَها َفِهَي َساِئَمة  : َويُ َقالُ ، وملَأ ُيسأ مأ  . َواجلَأ

رًا َأوأ ِقيَمةً َساَواُه ُمَساَواًة َماثَ َلُه وَ : م(و  س 671)ص -457 ، تُ َعاِدُل ِقيَمُتُه ِدرأمَهًا َهَذا ُيَساِوي ِدرأمَهًا َأيأ : َوِمنأُه قَ وأهُلُمأ ، َعاَدَلُه َقدأ
َواُه ِمنأ بَاِب َتِعبَ َوِف لَُغة  قَِليَلة  َسِوَي ِدرأمهًَ  َواهُ  يُ َقاُل ُيَساِويِه َواَل يُ َقالُ : نَ َعَها أَبُو َزيأد  فَ َقالَ َومَ ، ا َيسأ َزأَهرِيُّ ، َيسأ َوقَ وأهُلُمأ اَل : َقاَل األأ

َوى لَيأَس َعَربِيًّا َصِحيًحا  . َيسأ
َضاَفةِ َوُهَو َرُجُل َسوأء  بِا: ي(و  س 671)ص -458 َوَّلَ . َوَعَمُل َسوأء  ، لأَفتأِح َواإلأِ الرَُّجُل السَّوأُء َوالأَعَمُل : قُ لأتَ  فَِإنأ َعرَّفأَت األأ

 . السَّوأُء َعَلى الن َّعأتِ 
ِديِد فَ ُهَو ُمَسيَّب  : س ي ب( 671)ص -451 ُعوِل مُس يَ  َوَسيَّبأُتُه بِالتَّشأ ِم الأَمفأ َوَهَذا ُهَو ، بِ َوِمنأُه َسِعيُد بأُن الأُمَسيَّ ، َوبِاسأ

َهُر ِفيهِ  َشأ ُم َفاِعل  قَاَلُه الأَقاضِ َوِقيَل َسِعيُد بُن الأُمسَ ، األأ َتُحوَن وَ : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ ، ي ِعَياض  َوابأُن الأَمِدييِن  ي ِب اسأ ُل الأِعرَاِق يَ فأ ُل َأهأ َأهأ
ِسُرونَ   . َسيََّب اللَُّه َمنأ َسيََّب َأيب : َوحَيأُكوَن َعنأُه أَنَُّه َكاَن يَ ُقولُ ، الأَمِديَنِة َيكأ

َزِة ِمنأ بَاِب َشِرَب بَِقَي فَ ُهوَ َوَسِئَر : س ي ر( 681)ص -441 َمأ ُء ُسؤأرًا بِاهلأ َزأَهرِيُّ ، َسائِر   الشَّيأ ُل اللَُّغِة َأنَّ ، قَاَلُه األأ َوات ََّفَق َأهأ
ِء بَاِقي يَعُهمأ َكَما َزَعَم َمنأ َقُصَر ِف اللَُّغِة بَاُعُه َوَجعأُلُه قَاَل الصََّغاينّ َسائُِر النَّاِس بَاِقيِهمأ َولَيأَس َمعأَناُه مجَِ ، ِه قَِلياًل َكاَن َأوأ َكِثريًاَسائَِر الشَّيأ

ِميعِ  ِ  4ِمنأ اجلن5مبَعأىَن اجلَأ ِتاَلِف الأَمادَّتَ نيأ تَ قًّا ِمنأ ُسوِر الأبَ َلِد اِلخأ  . الأَعَواّم َواَل جَيُوُز َأنأ َيُكوَن ُمشأ
ءُ : س ي ل( 681)ص -446 َخبَ ُر َسائَِلة  َمرأُفوَعة  أِلَنَُّه ، اَل نَ فأَس هَلَا َسائَِلة  : َوقَ وأهُلُمأ ، اِئل  ِخاَلُف مَجََد فَ ُهَو سَ  َوَساَل الشَّيأ

َصألِ  َجاِز جيُِيُزوَن َحذأ ، ُمبأَتَدإ  ِف األأ ُل احلِأ ِنأِس إنأ َكاَن َمعأُلوًما فََأهأ ِي اجلأ اَل بَأأَس : َفُه َوِإث أَباَتُه فَ يَ ُقوُلونَ َوَحاِصُل َما ِقيَل ِف َخرَبِ اَل لِنَ فأ

                                                                                                                       
، (71/ 7وخزانة األدب )، (15اجمللس  326/ 5وأمايل ابن الّشجرّي )، (531أختها هند بنت الّنعمان ِف شرح شواهد املغين )صوُنسب إىل 

 . ولعّل حرقة يكون لقبا هلند أو أختا هلا(. )ونسب ابن الّشجرّي " ِف أماليه " هذين البيتني إىل هند بنت الّنعمان بن املنذر: وعنه قال البغدادي
 . )نسوق( بدل )نسوس(: مع شرحها وحواشيها وتكملتها( 112 " درّة الغّواص )صِف -6 
 . (1رقم  51 – 61إيقاظ الَوسنان )ص: الكتاب األّول من -5 
جرى ِف وعليه ، " حلَأِن " كما يقتضيه الّسياق: والّصواب. (317واألمرييّة )ص، (663وبالضَّبأِط نفِسِه ُرِسَم ِف ط/مكتبة لبنان )ص، كذا !  -4 

، (621واملكتبة العصريّة )ص، (587ومكتبة املصطفى )ص، الشّناوي( 511ودار املعارف )ص، (682/ 6والبهّية )، (638/ 6ط/التَّقدُّم العلمّية )
 . (511/ 6واملكتبة العلمّية )

 



  

 

ثَ رُ ، َواَل بَأأسَ ، َعَليأكَ  ث أَباُت َأكأ فَ َوبَ ُنو ، َواإلأِ ذأ ث أَباُت أِلَنَّ الأُمبأَتَدأَ اَل بُدَّ َلُه ِمنأ َخرَب  . مَتِيم  يَ لأَتزُِموَن احلَأ ، َوِإنأ ملَأ َيُكنأ َعَليأِه َدلِيل  َوَجَب اإلأِ
ُي الأَعامُّ  َبَ َر أِلَنَّ الأفَ ؛ َخاصٍّ اَل َيُدلُّ َعَلى َخرَب  َوالن َّفأ َ َأنأ َيُكوَن َسائَِلة  ِهَي اخلأ َها ِصَفة  َواَل جَيُوُز النَّصأُب َعَلى أَن َّ ، اِئَدَة اَل تَِتمُّ إالَّ هِبَافَ تَ َعنيَّ
فُ هَ ؛ تَاِبَعة  لِنَ فأس   ُر اَلزَِمة  َلُه جَيُوُز َحذأ َلةِ ا َويَ ب أَقى الأَكاَلُم بَ عأ أِلَنَّ الص َفَة ُمن أَفكَّة  َعنأ الأَموأُصوِف َغي أ مأ اَل : فَِإَذا قُ لأتَ ، َدَها ُمِفيًدا ِف اجلُأ

اِر َوَحَذفأَت َظرِيًفا ارِ  َرُجَل َظرِيًفا ِف الدَّ َها َوأَفَاَد فَاِئَدةً ، بَِقَي اَل َرُجَل ِف الدَّ  اَل : لأَت َسائَِلة  ِصَفًة َوقُ لأتَ َوِإَذا َجعَ ، حَيأُسُن السُُّكوُت َعَلي أ
ُي َعَلى ُوجُ  ِق نَِقيِضِه َقطأًعا َوهُ ، وِد نَ فأس  َوبَِقَي الأَمعأىَن نَ فأَس هَلَا َتَسلََّط الن َّفأ َو ُكلُّ َوِإنأ َكاَن َميأَتة  لَيأَس هَلَا نَ فأس  َوُهَو َمعأُلوُم الأَفَساِد ِلِصدأ

تَ َقاَم ا. َميأَتة  هَلَا نَ فأس   ِديرُ لأَمعأىَن َوِإَذا ُجِعَلتأ َخبَ رًا اسأ َا ُيَسلَُّط ،  َوبَِقَي الت َّقأ َي إّنَّ َوِإنأ َكاَن َميأَتة  اَل َيِسيُل َدُمَها َوُهَو الأَمطأُلوُب أِلَنَّ الن َّفأ
ُف الأَعامِ ، وأِضِع َنصأب  ِصَفة  لِلن َّفأسِ َوهَلَا ِف مَ ، ِن نَ فأس  اَل َعَلى ُوُجوِدَهاَعَلى َسَياَل   . ِل َوِإب أَقاُء َعَمِلِه إالَّ َشاذًّاَوَقدأ قَاُلوا اَل جَيُوُز َحذأ

دِ : قَاُلوا ...ُح الس نِي َمَع التَّثأِقيلِ َواَل ِسيََّما ُمَشدَّد  َوجَيُوُز خَتأِفيُفُه َوفَ تأ : س ي( 681)ص -445 حأ تَ عأَمُل إالَّ َمَع اجلَأ ، َواَل ُيسأ
ِويُّ  َواَل جَيُوُز َأنأ تَ ُقوَل َجاَءين الأَقوأُم ِسيََّما َزيأد  َحّتَّ تَأأيتَ ِباَل : َوَلفأظُهُ ، ِف َشرأِح الأُمَعلََّقاتِ  َوَنصَّ َعَليأِه أَبُو َجعأَفر  َأمحأَُد بأُن حُمَمَّد  النَّحأ

ِتث أَناءِ  َتث أىَن بِ : َوقَاَل ابأُن يَِعيَش أَيأًضا. أِلَنَُّه َكااِلسأ د  َواَل ُيسأ ، َوُهَو َمنأُصوب  بِالن َّفأيِ : قَالَ ، َذِلكَ ِمثأُل َوِف الأَبارِِع . ِسيََّما إالَّ َوَمَعَها َجحأ
ُرُؤ  ِظ الَِّذي َجاَء ِبِه امأ طَأَ َونَ َقَل السََّخاِويُّ َعنأ ثَ عأَلب  َمنأ قَاَلُه ِبَغريأِ اللَّفأ َبا . يَ عأيِن ِبَغريأِ اَل ، الأَقيأِس فَ َقدأ َأخأ ُه َذِلَك َأنأ اَل َوِسيََّما تَ رَكَّ َوَوجأ

ِضيلِ ، لأَكِلَمِة الأَواِحَدةِ ارَا َكاَوصَ  رَِج َعنأ ُمَساَواتِِه إىَل الت َّفأ َلَها فَ َيُكوُن َكالأُمخأ  َواَل : ابأُن فَاِرس  قَاَل  ...َوُتَساُق لِتَ رأِجيِح َما بَ عأَدَها َعَلى َما قَ ب أ
َتث أىَن هبَِ : اِجبِ َوقَاَل ابأُن احلأَ . ن َُّهمأ يُرِيُدوَن تَ عأِظيَمهُ َكأَ ،  ِسيََّما َأيأ َواَل ِمثأَل َما َوِفيِه : َوَقاَل السََّخاِويُّ أَيأًضا. ا إالَّ َما يُ رَاُد تَ عأِظيُمهُ َواَل ُيسأ

ِهِ  ُف الأَعاِمِل َوإِ : َوَقدأ قَاُلوا ...إيَذان  بَِأنَّ َلُه َفِضيَلًة لَيأَستأ ِلَغريأ ، الأَقوأُم اَل ِسيََّما َزيأد   َأَجابَ : َويُ َقالُ ، ب أَقاُء َعَمِلِه إالَّ َشاذًّااَل جَيُوُز َحذأ
َسُن إَجابَةً َوالأَمعأ  َا َحَصَل ِمنأ الت َّرأِكيِب َفَصاَرتأ اَل َمَع ِسيََّما مبَنأزِلَ ؛ ىَن فَِإنَُّه َأحأ ِضيُل إّنَّ ارِ : ِتَها ِف قَ وأِلكَ فَالت َّفأ َفِهَي ؛ اَل َرُجَل ِف الدَّ

ُرُب ِمنأُه قَ وأُل ابأنِ ، َي ُمرَاَدة  َلِكنَُّه قَِليل  َوهِ ، لِلأِعلأِم هِبَا ا ُحِذَفتأ َوُرمبََّ ، الأُمِفيَدُة لِلن َّفأيِ  َتثأيِن ِبِسيََّما: السَّرَّاِج َوابأِن بَابأَشاذأ  َويَ قأ  . َوبَ عأُضُهمأ َيسأ
 

 كتاب الشِّين
ِبُه الزَّاجَ َوال: ش ب ب( 685)ص  -444 ء  ُيشأ َها الزَّاُج : ارَايبُّ فَ َوقَاَل الأ ، َوِقيَل نَ وأع  ِمنأهُ ، شَّبُّ َشيأ الشَّبُّ ِحَجاَرة  ِمن أ

َباُههُ  َزأَهرِيُّ . َوَأشأ َرأِض : َوقَاَل األأ َواِهِر الَّيِت أَن أَبتَ َها اللَُّه تَ َعاىَل ِف األأ ِبُه الزَّاجَ الشَّبُّ ِمنأ اجلَأ َبُغ ِبِه ُيشأ بُّ بِالأَباِء قَاَل َوالسََّماُع الشَّ ، يُدأ
َفُه بَ عأُضُهمأ َفَجعَ وَ ، الأُمَوحََّدةِ  َا َهَذا َشَجر  ُمرُّ الطَّعأِم َواَل أَ ، َلُه بِالثَّاِء الأُمثَ لََّثةِ َصحَّ َبُغ ِبِه أَمأ اَل َوِإّنَّ َبُغ : َوَقاَل الأُمَطر زِيُّ . دأرِي أَيُدأ قَ وأهُلُمأ يُدأ

َبُغ ِبِه َلِكن َُّهمأ َصحَُّفوُه ِمنأ الشَّ أِلَنَُّه ِصَباغ  َوالص  ؛ َباِء الأُمَوحََّدِة َتصأِحيف  بِالشَّب  بِالأ  َوُهَو َشَجر  ِمثأُل الت ُّفَّاِح ، ث  بِالثَّاِء الأُمثَ لََّثةِ َباُغ اَل يُدأ
َبُغ ِبهِ الص َغاِر َوَوَرقُُه كَ  اَلِف يُدأ ِل الثَّاِء الأُمثَ لََّثةِ  َوقَاَل الأَفارَايبُّ أَيأًضا ِف . َورِِق اخلِأ َبغأ ِبهِ َضرأب  ِمنأ شَ الشَّثُّ : َفصأ َِباِل يُدأ َفَحَصَل ؛ َجِر اجلأ

َبُغ ِبُكل  َواِحد  ِمن أ  ِل ِبهِ ِمنأ جَمأُموِع َذِلَك أَنَُّه يُدأ ث أَباُت ُمَقدَّم  َعَلى الن َّفأيِ ، ُهَما لِثُُبوِت الن َّقأ  . َواإلأِ
نَ ُهَما َأيأ بَ ُعدَ : ش ت ت( 684)ص -443  . 6َوَشتَّاَن َما بَ ي أ

                                  
وصرَُّحوا ، وهو ثابت  ِف الَفِصيح وغريه، زيد  وعمر ووَشتَّاَن ما ، َشّتاَن )َما مُهَا(: )و( يُقالُ : شتت( 271 – 272/ 3قال ِف تاج العروس )  -6 

والّشاهُد عليه قوُل : قالوا. وعمر و َعطف  عليه، وزيد  فاعُل َشّتانَ ، وِف ما زيد  وعمر و )ما( زائدة  ؛ "ومها" فاعُلُه ِف املِثَال اأَلوَّل، بَأنَّ "ما" زائدة
 ها   ***   وَيوُم َحيَّاَن َأِخي جاِبرِ َشّتاَن َما يَ وأِمي على ُكورِ           : اأَلعأَشى

نَ ُهما(: )و( يُ َقال. قاله شيُخَنا، وَأكثُر ُشرّاح الفصيح، أَنشده ابُن قتيبَة ِف أَدب الكاتب  أَثبَته ثعلب  ِف . بَ ُعَد ما بَ يأنهما: َأي، َشّتاَن )َما بَ ي أ
َنهما: قال اأَلصمعيّ : ففي الصَّحاح؛ وأَنكره اأَلصمعيُّ ، وغريه، الفصيح ، شتَّاَن ما مُها: يُ َقال: وقال ابُن قُ تَ يأَبَة ِف أَدب الكاتب. ال يُ َقال َشتَّان ما بَ ي أ

 



  

 

ُم الشَِّتيَمةُ ، تأًما ِمنأ بَاَب َضَربَ َشَتَمُه شَ : ش ت م( 684)ص -442 جَيُوُز َأنأ ، فَِإنأ ُشِتَم فَ لأيَ ُقلأ إين  َصاِئم  : َوقَ وأهُلُمأ ، َوااِلسأ
َوأىَل فَ يَ ُقوَل َذِلَك بِِلَسانِهِ ، َعَلى الأَكاَلِم الل َساين   حُيأَملَ  َساين  َلى الأَكاَلِم اَوجَيُوُز مَحأُلُه عَ ، َوُهَو األأ َوالأَمعأىَن اَل جيُِيُبُه بِِلَسانِِه َبلأ ِبَقلأِبِه ، لن َّفأ

ِه اللَِّه  }: َوِمث أُلُه قَ وأله تَ َعاىَل ، َمنأ يَ ُقوُل َكَذِلكَ َوجَيأَعُل َحاَله حال  َا نُطأِعُمُكمأ ِلَوجأ يَةَ { إّنَّ  َوُهمأ ملَأ يَ ُقوُلوا َذِلَك بِِلَساهِنِمأ َبلأ َكانَ ، 6اآلأ
ُهَما ، جَيأَعُلُه ِمنأ الأُمَفاَعَلةِ  َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل فَِإنأ ُشومِتَ . مأ َحاَل َمنأ يَ ُقولُهُ َحاهلُُ  َعُل ُكلُّ َواِحد  ِمن أ ِ يَ فأ َوبَابُ َها الأَغاِلُب َأنأ َتُكوَن ِمنأ اث أنَ نيأ

َعُلُه َصاِحُبُه ِبِه مِ  َوَقدأ َتُكوُن . اَل جَيُوُز مَحأُل الصَّاِئِم َعَلى َهَذا الأَباِب فَِإنَُّه َمنأِهيٌّ َعنأ الس َبابِ وَ ، ثأُل َضاَرب أُتُه َوَحاَرب أُتهُ ِبَصاِحِبِه َما يَ فأ
ِِه حَنأُو َعاقَ بأُت الل صَّ َفِهَي حَمأُموَلة  َعَلى الأِفعأ  َ َغريأ َنُه َوبَ نيأ َذِلَك َأنَّ الأُمَفاَعَلَة إنأ َكاَنتأ َوَقدأ ُعِلَم بِ ، ِل الثُّاَلِثي  الأُمَفاَعَلُة ِمنأ َواِحد  َلِكنأ بَ ي أ

ِ َكاَنتأ ِمنأ ُكل  َواِحد  ِمنأ اث أن َ  ن َ ، نيأ تَ عأمَ ، ُهَما َكاَنتأ ِمنأ َأَحِدمِهَاَوِإنأ َكاَنتأ بَ ي أ َوهَلَا ِفعأل  ُثاَلِثيٌّ ِمنأ ، ُل الأُمَفاَعَلُة ِمنأ َواِحد  َواَل َتَكاُد ُتسأ
َماُر مبَعأىَن َصَدَمهُ  َصاَدَمهُ  حَنأوُ ، ِظَها إالَّ نَاِدرًاَلفأ  ِديُث الصَِّحيحُ َوَيُدلُّ عَ ، َوَشامَتَُه مبَعأىَن َشَتَمهُ ، َوزَامَحَُه مبَعأىَن َزمَحَهُ ، احلِأ َوِإنأ } : َلى َهَذا احلَأ

ُرؤ   َوأىَل ُشِتَم ِبغَ َوَلِكنأ ا، فَ َيُجوُز ُشِتَم َوُشومِتَ ؛ 5قَاتَ َلُه َأوأ َشامَتَُه {امأ  . أِلَنَُّه ِمنأ الأَباِب الأَغاِلبِ ؛ ريأِ َواو  ألأ
ِر َوالضَّم  َورَِجال  شِ : (ش ج ع 683)ص -441 َعان  بِالأَكسأ  . َوقَاَل ابأُن ُدَريأد  الضَّمُّ َخطَأ  ، جأ
نأَساِن تَ رَاُه ِمنأ بُ عأد  : ش خ ص( 683)ص -447 ُص َسَواُد اإلأِ تُ عأِمَل ِف َذاتِهِ  َوالشَّخأ ًصا : طَّايبُّ قَاَل اخلأَ ، مُثَّ اُسأ َواَل ُيَسمَّى َشخأ

م  ُمَؤلَّف  َلُه ُشُخوص  َوارأتَِفاع    . إالَّ ِجسأ
خً : ش د خ( 682)ص -448 ُت رَأأَسُه َشدأ َتهُ ، ا ِمنأ بَاِب نَ َفَع َكَسرأتُهُ َشَدخأ َوَف إَذا َكَسرأَتُه فَ َقدأ َشَدخأ ، وَُكلُّ َعظأم  َأجأ

ُت الأَقِضيَب َكَسرأتُُه فَانأشَ   . َدخَ َوَشَدخأ
ِهِ َشذَّ َيِشذُّ َوَيُشذُّ شُ : ش ذ ذ( 682)ص -441 َوالشَّاذُّ ِف اصأِطاَلِح النَُّحاِة َثاَلثَُة . نَ َفَر فَ ُهَو َشاذٍّ  َوَشذَّ ، ُذوًذا ان أَفَرَد َعنأ َغريأ

ِتعأَماِل فَ َهَذا َقِويٌّ ِف نَ فأسِ : أَقأَسام   اَلل ِبهِ ِه يَ َأَحُدَها َما َشذَّ ِف الأِقَياِس ُدوَن ااِلسأ ِتدأ ِتعأَماِل ُدوَن . ِصحُّ ااِلسأ َوالثَّاين َما َشذَّ ِف ااِلسأ
َللِ َوجَيُوُز لِلشَّاِعِر ا، ُصوِل أِلَنَُّه َكالأَمرأُفوضِ الأِقَياِس فَ َهَذا اَل حُيأَتجُّ ِبِه ِف مَتأِهيِد األأُ  َجأ َذا اَل َوالثَّاِلُث َما َشذَّ ِفيِهَما فَ هَ . لرُُّجوُع إلَيأِه َكاألأ

                                                                                                                       
َمِعيُّ ، وِف لسان العرب، َشّتاَن ما بيَنهما: وال يُقالُ  حامتِِ بأِن  فأَنشدتُُه قوَل َربِيَعَة الرَّق ي  مَيَدح يزيَد بنَ : قال أَبو حامتِ  . َشّتاَن ما بيَنهما: وَأَب اأَلصأ
َهلَّبِ 

ُ
 : ويهجو يزيَد بأَن ُسَليأم، امل

َ الَيزِيَديأِن ِف النََّدى   ***   يَزِيِد ُسَليأم  واأَلَغر  ابأِن حامِتِ   َلَشّتاَن ما بَ نيأ
رَاِهمِ   فَ َهمُّ الَفَّت اأَلزأِدي  ِإتأالُف مالِِه   ***   وَهمُّ الَفَّت الَقيأِسي  مَجأُع الدَّ

رُه، ِإّّنا هو ُمَولَّد، ليس حُبجَّة: وقال ِف التَّهذيب. س بفصيح يُلتفُت ِإليهلي: فقال تَباعَد الَِّذي : معناه، واحُلجَُّة اجلَي َدة قوُل اأَلعأَشى املتقّدم ذكأ
َمِعي  . بيَنهما ، أَلّن ذلك قد جاَء ِف َأشعار الُفصأحاِء من العرب؛ ء  ليس بشيأ ، ال أَقوُل َشّتاَن ما بيَنهما: قال ابُن بَ ر ّي ِف حواشي الصَّحاح وقَ وأل اأَلصأ

َود الدَُّؤيلّ   : من ذلك قوُل َأيب اأَلسأ
 فِإنأ َأعأُف يوماً عن ُذنُوب  وتَ عأَتِدي   ***   فِإنَّ الَعَصا كاَنتأ ِلَغريأَِك تُ قأرَعُ 

َتِقيمُ  َنَك ِإنَّيِن   ***   على ُكل  حال  َأسأ  وَتظأَلعُ  وَشّتاَن ما بَ يأيِن وبَ ي أ
 : ومثُلُه قوُل الَبِعيث: قال

َ ابأِن خاِلد    ***   أَُميََّة ِف الر زأِق اّلِذي يَ تَ َقسَّمُ   .   وَشتَّاَن ما بَ يأيِن وبَ نيأ
 . 11اإلنسان/ -6 
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َليأهِ يُ َعوَّ  ِد َأصأ ُظ ، الضَّاِبطِ  َوتَ ُقوُل النَُّحاُة َشذَّ ِمنأ الأَقاِعَدِة َكَذا َأوأ ِمنَ ، َو الأَمَنا ِف الأَمَنازِلِ حَنأ ، ُل َعَليأِه ِلَفقأ َويُرِيُدوَن ُخُروَجُه ممَّا يُ عأِطيِه َلفأ
ِتِه ِقَياًسا وَ  ِديِد ِمنأ ُعُموِمِه َمَع ِصحَّ ِتعأَمااًل التَّحأ  . اسأ

ُع الأَقِليُل ِمنأ النَّاسِ الش رأِذَمُة اجلأَ : ش ر ذ م( 682)ص -431 َضاَفِة إ، مأ ِع الأَكِثرِي إَذا َكاَن قَِلياًل بِاإلأِ مأ تَ عأَمُل ِف اجلَأ ىَل َوَقدأ ُيسأ
ُهمأ  ثَ ُر ِمن أ وََكانُوا ِستَِّماَئِة أَلأف  َفُجِعُلوا قَِليِلنَي ، اَع ُموَسى َعَليأِه السَّاَلمُ يَ عأيِن أَت أبَ ، 6{ إنَّ َهُؤاَلِء َلِشرأِذَمة  قَِليُلونَ  }: َوِف الت َّنأزِيلِ ، َمنأ ُهَو َأكأ

َبِة إىَل أَت أَباِع ِفرأَعوأنَ   . بِالن سأ
ِطيّ : ش ر ب( 682)ص -436 َاءِ وَ ، َحَساهُ : َوَلِكنأ يُ َقالُ ، ِف الطَّائِِر َشِرَب الأَماءَ  َواَل يُ َقالُ : قَاَل السََّرُقسأ  . 5تَ َقدََّم ِف احلأ
قَاَل : َوقَاَل أَبُو ُعبَ يأَدةَ ، َواَل َيَكاُد يُ ثَ ىنَّ : قَاَل أَبُو َحامتِ  ، الَِّذي َيِسيُل َعَلى الأَفمِ  َوالشَّاِرُب الشَّعأرُ : ش ر ب( 682)ص -435

ِ الأِكاَلبِيُّوَن َشارِبَ  ُع َشَواِربُ ، اِن بِاعأِتَباِر الطََّرفَ نيأ مأ  . َواجلَأ
َرهأ َوالشَّ : ش ر ج( 681)ص -434 ِسمِ َوُهَو ، ي أرَُج ُمَعرَّب  ِمنأ َشي أ ُن الس مأ َب أَيِض َولِلأَعِصرِي قَ بأَل َأنأ ، ُدهأ ِن األأ َا ِقيَل لِلدُّهأ َوُرمبَّ

رَ  ِبيًها ِبِه ِلَصَفائِهِ يَ تَ َغي ََّر َشي أ َقل  َوَعيأَطل   َوُهَو ِبَفتأِح الش نِي ِمثَالُ ، ج  َتشأ ، ُو َجعأَفر  َوَهَذا الأَباُب بِات  َفاق  ُملأَحق  بَِباِب فَ عأَلل  حَنأ  ،َزي أَنَب َوَصي أ
ُر الش نيِ  ِثَلُتُه حَمأُصوَرة  َوَمَع ِقلَّ ، َوُهَو قَِليل  ، ُه َيِصرُي ِمنأ بَاِب ِدرأَهم  أِلَنَّ ؛ َواَل جَيُوُز َكسأ َها، ِتِه َفَأمأ  . َولَيأَس َهَذا ِمن أ

رَار  ، َأيأ ُذو َشرٍّ  َوَرُجل  َشرٌّ : ش ر ر( 681)ص -433 َِلِف َعَلى أَف أَعلَ ، َوَهَذا َشرٌّ ِمنأ َذاكَ ، َوقَ وأم  َأشأ ُل َأَشرُّ بِاألأ َصأ ، 4َواألأ
ِتعأَماُل ا ِل لَُغة  لَِبيِن َعاِمر  َواسأ َصأ ََشرُّ : 3َوقُرَِئ ِف الشَّاذ  ، ألأ َمنأ الأَكذَّاُب األأ

 . َعَلى َهِذِه اللَُّغةِ  2
َرَعُة ِبَفتأِح الأِميمِ  :شر ع( 681)ص -432 َزأَهرِيُّ ، َوالرَّاِء َشرِيَعُة الأَماءِ  َوالأَمشأ َرَعًة َحّتَّ َيُكوَن : قَاَل األأ َواَل ُتَسم يَها الأَعَرُب َمشأ

ا اَل انأقِ  َن أَهارِ الأَماُء ِعدًّ تَ َقى ِمنأُه ِبرِ ، َوَيُكوَن ظَاِهرًا َمِعيًنا، طَاَع َلُه َكَماِء األأ  . َشاء  َواَل ُيسأ
َرِفٌّ ِقيَل َمنأُسوب  إىَل َمَشاِرِف الشَّأ: ش ر ف( 687)ص -431 نُو ِمنأ الر يفِ ، مِ َوَسيأف  َمشأ ، َوِهَي أَرأض  ِمنأ قُ َرى الأَعَرِب َتدأ

َبة  إىَل َموأِضع  ِمنأ الأَيَمنِ   . َوِقيَل َهَذا َخطَأ  َبلأ ِهَي ِنسأ
رُِق ِمث أُلهُ ، شَّمأسِ ُشُروِق ال َوالشَّرأُق ِجَهةُ : ش ر ق( 687)ص -437 َثِر ، َوالأَمشأ َكأ ِر الرَّاِء ِف األأ َوُهَو ، َوبِالأَفتأحِ َوُهَو ِبَكسأ

 ، الأِقَياسُ 
ِتعأَمالِ لَ  ٍَ ، ِكنَُّه قَِليُل ااِلسأ ِر َبِة َمشأ ِر الرَّاِء َوفَ تأِحَهاَوِف الن سأ  . ِقيُّ ِبَكسأ

رَُكهُ : ش ر ك( 687)ص -438 ِر َأشأ َمأ ُتُه ِف األأ ِر الثَّاين إَذا  َشرَكأ َوَِّل وََكسأ ِمنأ بَاِب َتِعَب َشرًِكا َوَشرَِكًة ِوزَاُن َكِلم  وََكِلَمة  ِبَفتأِح األأ
َوَِّل َوُسُكوِن الثَّاين  ...ِصرأُت َلُه َشرِيًكا ِر األأ َدُر ِبَكسأ ِتعأَماُل الأُمَخفَِّف َأغأَلُب فَ يُ َقالُ ، مُثَّ ُخف َف الأَمصأ ِشرأَكة  َكَما يُ َقاُل ِكلأم  ِشرأك  وَ : َواسأ

                                  
 . 23الّشعراء/ -6 
ِطيّ : وفيه، ح س ا( 82ص 625 انظر ما سبق )رقم -5  ًوا َواَل يُ َقاُل ِفيهِ : ) َقاَل السََّرُقسأ اَء حَيأُسوُه َحسأ

َ
ثَاهلِِمأ ، َشِربَ : َحَسا الطَّائُِر امل يَ وأم   : َوِمنأ أَمأ

ِو الطَّريأِ ُيَشبَُّه ِِبَرأِع  َزأَهرِيُّ َوَقاَل ا، الطَّريأِ الأَماَء ِف ُسرأَعِة انأِقَضائِِه ِلِقلَِّتهِ َكَحسأ ًما قَِلياًل (: ألأ ِو الطَّريأِ إَذا نَاَم نَ وأ ُمُه َكَحسأ  . َوالأَعَرُب تَ ُقوُل نَ وأ
 . (11رقم  612 – 14إيقاظ الَوسنان )ص: الكتاب الثاين من -4 
، (641/ 67سري القرطيب )وتف، (326/ 1والّتبيان للّطوسي )، (671/ 8البحر احمليط ): وأحال إىل، (47/ 7معجم القراءات القرآنّية ) -3 

 . (511/ 5واحملتسب )، (611/ 1واجملمع للّطربسي )، (41/ 3والكّشاف )
 . 51القمر/ -2   

 



  

 

ِفيفِ  جَُّة ِف الت َّفأسِ ، وَِكلأَمة  َعَلى التَّخأ َاِعيُل بأُن ِهَبِة اللَِّه الأَموأِصِليُّ َعَلى أَلأَفاِظ الأُمَهذَّبِ ، ريِ نَ َقَلُه احلُأ َكِم ، َوِإمسأ َوَنصَّ َعَليأِه َصاِحُب الأُمحأ
 . َوابأُن الأَقطَّاعِ 

تُُه بَِثَمن  َأوأ َأعأطَيأُتُه بَِثَمن  فَ ُهَو ِمنأ : ش ر ي( 688 - 687)ص -431 رِيِه إَذا َأَخذأ َدادِ  َشَريأُت الأَمَتاَع َأشأ َضأ َوَشَريأُت ، األأ
َارِيََة ِشًرى َفِهَي َشرِيَّة   ُعوَلة  اجلأ رِيٌّ َوَعبأد  َشرِيٌّ وَ ، َفِعيَلة  مبَعأىَن َمفأ رِيَّة  َوَمشأ ُع ُشرَاة  ِمثألُ َوالأَفاِعُل شَ ، جَيُوُز َمشأ مأ َوُتَسمَّى ، قَاض  َوُقَضاة   ار  َواجلَأ

َنَِّة أِلَن َُّهمأ  ََوارُِج ُشرَاًة أِلَن َُّهمأ َزَعُموا أَن َُّهمأ َشَروأا أَن أُفَسُهمأ بِاجلأ وأرِ  اخلأ َداِد أِلَنَّ ، فَاَرُقوا أَِئمََّة اجلَأ َضأ َا َساَغ َأنأ َيُكوَن الش َرى ِمنأ األأ َوِإّنَّ
ِ َمِبيع  ِمنأ َجانِ الأ  ِ تَ َبايَ َعا الثََّمَن َوالأُمثأَمَن َفُكلٌّ ِمنأ الأِعَوَضنيأ رِيٌّ ِمنأ َجاِنب  ، ب  ُمَتَباِيَعنيأ  . َوَمشأ

اُر بَ ُعَدتأ  َوَشَطَرتِ : ش ط ر( 688)ص -421 طُرُ : َوِمنأُه يُ َقالُ ، َوَمنأزِل  َشِطري  بَِعيد  ، الدَّ ِلِه َيشأ ِمنأ بَاِب  َشَطَر ُفاَلن  َعَلى َأهأ
م  ِمنأهُ  6َوُهَو َشاِطر  ، َوَأعأَياُهمأ ُلؤأًما َوُخبأثًاقَ َتَل إَذا تَ َرَك ُمَوافَ َقتَ ُهمأ   . َوالشَّطَاَرُة اسأ

َتارُ َوِقيَل ، طأَرنأُج ُمَعرَّب  بِالأَفتأحِ َوالش  : ش ط ر( 688)ص -426 ِر َوُهَو الأُمخأ َوالِيِقي  ِف ِكتَ ، بِالأَكسأ َما تَ لأَحُن  ابِ قَاَل ابأُن اجلَأ
َسُر َوالأَعا: ِفيِه الأَعامَّةُ  َتُحُه َأوأ َتُضمُّهُ َوممَّا ُيكأ ِر الش نيِ َوُهَو ، مَُّة تَ فأ َوأزَاِن الأَعَربِيَِّة ِمثألُ : قَاُلوا، الش طأَرنأُج ِبَكسأ َا ُكِسَر لَِيُكوَن َنِظرَي األأ  َوِإّنَّ

َبأِنَيِة  ل  إذأ لَيأَس ِف األأ  . الأَعَربِيَِّة فَ عأَللٌّ بِالأَفتأِح َحّتَّ حُيأَمَل َعَليأهِ ِجرأَدحأ
عِ وَ ، ض ُل الأَعَجَم َعَلى الأَعَربِ َوالشُُّعوبِيَُّة بِالضَّم  ِفرأَقة  تُ فَ : ش ع ب( 681)ص -425 مأ َا ُنِسَب إىَل اجلَأ أِلَنَُّه َصاَر َعَلًما  ؛ ِإّنَّ

َنأَصارِ   . َكاألأ
َزأهَ قَاَل ا: ش غ ل( 611)ص -424 َتِغل  َأيأ بِالأِبَناِء لِلأَفاِعلِ : رِيُّ ألأ رِِه فَ ُهَو ُمشأ تَ َغَل بَِأمأ  َواَل َيَكاُدوَن : َوقَاَل ابأُن فَاِرس  ، َواشأ

تَ َغلَ ي َ  تُ : َوِمنأ ُهَنا قَاَل بَ عأُضُهمأ ؛ َوُهَو َجائِز  يَ عأيِن بِالأِبَناِء لِلأَفاِعلِ ، ُقوُلوَن اشأ عُ اُشأ َواَل جَيُوُز بَِناُؤُه لِلأَفاِعِل أِلَنَّ ااِلفأِتَعاَل ، ولِ ِغَل بِالأِبَناِء لِلأَمفأ
رُ  َر ُمطَاوِع  َفاَل بُدَّ َأنأ َيُكوَن ِفيِه َمعأىَن الت ََّعد ي حَنأوُ ، إنأ َكاَن ُمطَاِوًعا فَ ُهَو اَلزِم  اَل َغي أ َتَسبأُت الأَمالَ  َوِإنأ َكاَن َغي أ َتَحلأتُ ، اكأ ، َواكأ

َتَضبأتُ  تَ َغلأُت لَيأَس مبُطَاوِع  ، َكَحلأُت َعيأيِن َوَخَضبأُت َيِدي  َأيأ ، َواخأ َصأِل ُمطَاوِع  . يأَس ِفيِه َمعأىَن الت ََّعد يَولَ ، َواشأ َوُأِجيَب بِأَنَُّه ِف األأ
ِتعأ  تَ َغَل مِ ، َمالُُه ِف َفِصيِح الأَكاَلمِ ِلِفعأل  ُهِجَر اسأ َِلِف فَاشأ َغلأُتُه بِاألأ ُل َأشأ َصأ تَ َرقَ  ثألُ َواألأ َرق أُتُه َفاحأ َتَملَ ، َأحأ َملأُتُه فَاكأ  الت ََّعد ي َوِفيِه َمعأىَن ، َوَأكأ

َارُّ َوالأَمجأ : فَِإنََّك تَ ُقولُ  تَ َغلأُت ِبَكَذا َفاجلأ ُعولِ اشأ تَ َغل  ، ُروُر ِف َمعأىَن الأَمفأ َتِغل  َوُمشأ ِتعأَماِل ُمشأ َزأَهرِيُّ َعَلى اسأ  . َوَقدأ َنصَّ األأ
ِن الَّ : ش ف ر( 161)ص -423 فأ ِ َحرأُف اجلَأ ُر الأَعنيأ بُ ُشفأ ُدأ ِ : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ ، ِذي يَ نأُبُت َعَليأِه اهلأ َفاَر الأَعنيأ  َوالأَعامَُّة ََتأَعُل َأشأ

ِ الَّيِت ، 5الشَّعأَر َوُهَو َغَلط   َفاُر ُحُروُف الأَعنيأ َشأ َا األأ َها الشَّعأرُ َوِإّنَّ بُ وَ ،  يَ نأُبُت َعَلي أ ُدأ ُع َأشأ ، الشَّعأُر اهلأ مأ ُر ُكل  ، َفار  ِمثأُل قُ فأل  َوأَق أَفال  َواجلَأ َوُشفأ
ء  َحرأفُهُ  َفار  ، َشيأ ُع َأشأ مأ  . َواجلَأ

ًعا َوَشَفاَعًة طَا: ش ف ع( 616)ص -422 ِر َشفأ َمأ ُم الأَفاِعِل َشِفيع  ، لَبأُت ِبَوِسيَلة  َأوأ ِذَمام  َوَشَفعأُت ِف األأ ُع َواجلأَ ، َواسأ مأ
 ُشَفَعاُء 

ِظهِ َويُ نأَسُب إلَ ، َوِبِه مُس يَ ، َوَشاِفع  أَيأًضا، ِمثأُل َكِرمي  وَُكَرَماءَ  َعوِ ، يأِه َشاِفِعيٌّ َعَلى َلفأ  َوخُمَاَلَفِة الأِقَياسِ ، يٌّ َخطَأ  لَِعَدِم السََّماعِ َوقَ وأُل الأَعامَِّة َشفأ
) . 

                                  
 . (51رقم  16 – 11إيقاظ الَوسنان )ص: عنه ينظر الكتاب األّول من -6 
 . (74رقم  631 – 647إيقاظ الَوسنان )ص: بيانه ِف الكتاب األّول من -5 

 



  

 

نأَسانِ : َويُ َقاُل ِف الأَفرأقِ ، نأَسانِ  ِمنأ اإلأِ َواَل َتُكوُن الشََّفُة إالَّ : ش ف و( 616)ص -421 َفُر ِمنأ ِذي ، الشََّفُة ِمنأ اإلأِ َوالأِمشأ
َاِفرِ َواجلأَ ، اخلأُف   َفَلُة ِمنأ ِذي احلأ طأمُ ، الأِمَقمَُّة ِمنأ ِذي الظ لأفِ وَ ، حأ ُرأطُوُم ِمنأ الس َباعِ  َواخلَأ رَِها َوالس نُي  َوالأِمنأَسُر ِبَفتأِح الأِميمِ ، َواخلأ وََكسأ

ُتوَحة  ِفيِهَما ََناِح الصَّاِئدِ  َمفأ َقاُر ِمنأ َغريأِ الصَّاِئدِ َوالأمِ ، ِمنأ ِذي اجلأ ِنأزِيرِ ، ن أ  . َوالأِفنأِطيَسُة ِمنأ اخلأ
َيلَ اَوالشَّق ر : ش ق ر( 615)ص -427 َخأ َداَها فَ تأُح الش نِي وَ ، ُق طَائِر  ُيَسمَّى األأ ُر الأَقاِف َمَع التَّثأِقيلِ َوِفيِه لَُغات  إحأ ، َكسأ

ُر الش نِي َمَع التَّثأِقيلِ  ُر َوُسُكوُن الأَقافِ ، الأَعامَّةِ  5احلنَوأَنأَكَرَها ابأُن قُ تَ يأَبَة َوَجَعَلَها ِمنأ  6َوالثَّانَِيُة َكسأ َماَمِة ، 4َوالثَّالَِثُة الأَكسأ َوُهَو ُدوَن احلَأ
َوُد الأمِ  َضُر اللَّوأِن َأسأ َقاِر َوبَِأطأرَاِف َجَناَحيأِه َسَواد  َوِبظَاِهرمِِهَا مُحأَرة  َأخأ  . ن أ

َوهِلََذا َيُكوُن ؛ طَّاَعِة َوتَ رأِك الأَمعأِصَيةِ َشَكرأُت لِلَِّه اعأتَ َرفأُت بِِنعأَمِتِه َوفَ َعلأُت َما جيَُِب ِمنأ ِفعأِل ال: ش ك ر( 615)ص -428
ُر بِالأَقوأِل َوالأَعَملِ ال ِم فَ يُ َقالُ دَّى ِف اَويَ تَ عَ ، شُّكأ َثِر بِالالَّ َكأ رَانًا: ألأ رًا َوُشكأ ِسِه فَ يُ َقالُ ، َشَكرأُت َلُه ُشكأ َا تَ َعدَّى بِنَ فأ َوأَنأَكَرُه ، َشَكرأتُهُ : َوُرمبَّ

َمِعيُّ ِف السََّعةِ  َصأ ُكُرَك َواَل " : قَ وأُل النَّاِس ِف الأُقُنوتِ وَ ، بَابُُه الش عأرُ : َوقَالَ ، األأ ُفُركَ َنشأ ُقوَلِة َعنأ ُعَمرَ  "  َنكأ ، 3ملَأ يَ ثأُبتأ ِف الر َوايَِة الأَمن أ
ًها َوُهَو ااِلزأِدَواجُ   . َعَلى َأنَّ َلُه َوجأ

َليأُت الأَكلأَب وَ : ش ل و( 614)ص -421 اَلًء َدَعوأتُهُ َوَأشأ َرُه إشأ َليأُتُه َعَلى الصَّيأِد ِمثألُ ، َغي أ  قَاَلُه ابأُن ، ىًن َأغأَري أُتُه َوزأنًا َوَمعأ  َوَأشأ
َعأرَايب  َومَجَاَعة    : 2قَالَ ، األأ

َ بَ يأتَ يأِه نُ ؤأَكلُ  نَا بَ نيأ َنا َفِكدأ َلى ِكاَلبَُه   ***   َعَلي أ ر و فََأشأ َنا أَبَا َعمأ  أَتَ ي أ
َليأُتُه بِا تُهُ َوَلِكنأ ، لصَّيأِد مبَعأىَن َأغأَري أُتهُ َوَمَنَع ابأُن الس ك يِت َأنأ يُ َقاَل َأشأ  . يُ َقاُل آَسدأ

تَ عأَصى َعَلى رَاِكِبِه فَ ُهَو : ش م س( 613)ص -411 ِر اسأ ُمُس أَيأًضا ُشُوًسا َوِشَاًسا بِالأَكسأ ِمُس َوَيشأ ، َشُوس  َوَشََس الأَفَرُس َيشأ
َض الشَُّموِس نَاِجزًا بَِناِجِز   *   : 6قَالَ ، ُشُس  ِمثأُل َرُسول  َوُرُسل   َوَخيأل   َوِمنأُه ِقيَل ، فَ َرس  َشُوص  بِالصَّادِ  َواَل يُ َقالُ : اُلواقَ   *   رَكأ

ُُلِق َشُوس  أَيأًضا  . لِلرَُّجِل الصَّعأِب اخلأ

                                  
  .الش ق راقُ  -6 
وهو الّصواب املوافق ملا . )لعّلها حلن(: وِف كلتيهما عّلق املصح ح قائال. (!342واألمرييّة )ص، (656وط/مكتبة لبنان )ص، كذا ُرمِست هنا  -5 

ريّة واملكتبة العص، الشّناوي( 461ودار املعارف )ص، (417ومكتبة املصطفى )ص، (628/ 6والتَّقدُّم العلمّية )، (617/ 6ِف ط/البهّية )
 . (611)ص
 . الش قأراقُ  -4 
وأخرج سحنون عن ، )رواه البخارّي والبيهقّي موقوفاً على عمر بألفاظ خمتلفة: (582/ 5جاء ِف منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري ) -3 

وت هذا كان قرآناً مثّ ُنِسخ كما أفاده ِف " وأخرج الّطحاوّي عن ابن عّباس أّن لفظ القن، عبد الّرمحن بن سويد الكاهلي أّن علّياً قنت ِف الفجر به
لق ن )، كتاب الّطهارة(   521/ 3أو  658/ 5وانظر له فتح العزيز بشرح الوجيز للرّافعّي )، مسالك الّداللة "(

ُ
 476 - 471/ 3والبدر املنري البن امل

َثر الثَّاِمن(  . األأ
 51/ 6وِف أنيس الفقهاء ). ومل أره فيه هبذا الّلفظ، حال إىل مصّنف ابن أيب شيبةوأ، (56111 رقم  78/ 8وورد هذا املقطع ِف كنز العّمال )

 . القنوت( بغري إسناد !
ومعجم ، شال( 5412/  1والّصحاح )، شال( 334/ 63والّلسان )، (21املقطوعة  81شعر زياد األعجم )ص: البيت لزياد األعجم ِف -2 

 . شلو( 411/  48وتاج العروس )، اإلشالء( 612اظ الّتنبيه )صوحترير ألف، شلو( 561 – 511/ 4املقاييس )

 



  

 

َبُح ِبهِ الشَّ : ش م ع( 613)ص -416 َتصأ ُع الَِّذي ُيسأ َكنأتَ َها، ِبَفتأِح الأِميمِ : ب  قَاَل ثَ عألَ ، مأ : َوقَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوِإنأ ِشئأَت َأسأ
َتُح الأِميمُ : َوقَاَل ابأُن َفاِرس  . َوبَ عأُض الأَعَرِب خُيَف ُف ثَانَِيهُ ، ِبَفتأِح الأِميمِ شََّمُع ال ثَ رُ َفَأف أهَ ؛ َوَقدأ يُ فأ َكاَن َأكأ   َوَعنأ الأَفرَّاِء الأَفتأحُ . َم َأنَّ اإلأِسأ

ُنونَ َها، َكاَلُم الأَعَربِ   . َوالأُمَولَُّدوَن ُيَسك 
ِديِد ُمَباَلَغة  َوَشهَّرأ ، َشَهرأُت َزيأًدا ِبَكَذاوَ : ش ه  ر( 611)ص -415 َِلِف مبَعأىَن ، تُُه بِالتَّشأ َهرأتُُه بِاألأ ُر َمن أُقول   َوأَمَّا َأشأ ، َشهَّرأتُُه فَ َغي أ

َ النَّاِس أَب أَرزأتُ  تَ َهرَ ، هُ َوَشَهرأتُُه بَ نيأ َرًة أَفأَشيأُتُه فَاشأ رًا َوُشهأ ِديَث َشهأ  . َوَشَهرأُت احلَأ
َوالأَعَرُب ُتَسم ي الأَعَسَل ، ََبُ بِالأَماِء فَ ُهَو َمُشوب  َشابَُه َشوأبًا ِمنأ بَاِب قَاَل َخَلطَُه ِمثأُل ُشو َب اللَّ : (بو  ش 611)ص -414

َشأ  ء  خُمأَتِلط  ِبهِ َوَمعأَناُه لَيأ ، َمأأُخوًذا ِمنأ َهَذا َيُكونَ  جَيُوُز َأنأ ، لَيأَس ِفيِه َشائَِبُة ِملأك  : َوقَ وأهُلُمأ ، رِبَةِ َشوأبًا أِلَنَُّه ِعنأَدُهمأ ِمزَاج  ِلْلأ ، َس ِفيِه َشيأ
َهة   لَيأَس َلهُ : َكَما ِقيلَ ،  َقلَّ َوِإنأ  ُعوَلة  ، ِفيِه ُعلأَقة  َواَل ُشب أ تَ عأَمَلُه الأُفَقَهاءُ َهكَ ، ِمثأُل ِعيَشة  رَاِضَية  َوَأنأ َتُكوَن فَاِعَلًة مبَعأىَن َمفأ  َأِجدأ وملَأ ، َذا اسأ

وأَهرِيُّ ، ِفيِه َنصًّا َقأَذارُ ، ائَِبُة َواِحَدُة الشََّواِئبِ الشَّ : نَ َعمأ َقاَل اجلَأ َدأنَاُس َواألأ  . َوِهَي األأ
وِيًشا َخَلطأُتُه عَ : ش(و  ش 617)ص -413 َر َتشأ َمأ ُت َعَليأِه األأ وأهَ قَاَلُه الأَفارَا، َليأِه فَ َتَشوَّشَ َشوَّشأ  َوقَاَل بَ عأُض : رِيُّ يبُّ َوتَِبَعُه اجلَأ

َن أَبارِي  . َوالأَفِصيُح َهوَّشأتُ ، اِق ِهَي َكِلَمة  ُمَولََّدة  ذَّ احلُ  َا يُ َقاُل َهوَّشأتُ قَاَل أَِئمَُّة اللُّ : َوقَاَل ابأُن األأ رُهُ ، َغِة إّنَّ َزأَهرِيُّ َوَغي أ  . َوتَِبَعُه األأ
َفأَصحِ يَ تَ َعدَّ ، َرفَ عأُتهُ  اًل ِمنأ بَاِب قَالَ ُشلأُت ِبِه َشوأ : ل(و  ش 617)ص -412 رأِف َعَلى األأ َِلفِ . ى بِاحلَأ َويَ تَ َعدَّى ، َوَأَشلأُتُه بِاألأ

ِسِه لَُغة   تَ عأَمُل الثُّاَلِثيُّ ، بِنَ فأ  ؛ َفِهَي َشاِئل  ِبَغريأِ َهاء   تأهُ َوَشاَلتأ النَّاَقُة ِبَذنَِبَها َشوأاًل ِعنأَد الل َقاِح َرفَ عَ ، ُشلأُتُه َفَشالَ : ُمطَاِوًعا أَيأًضا فَ يُ َقالُ  َوُيسأ
ُع ُشوَّل  ِمثأُل رَاِكع  َورُكَّع  ، َوصأف  خُمأَتصَّ أِلَنَُّه  مأ  . َواجلَأ

ُر ِعيِد الأِفطأرِ وَ : ل(و  ش 617)ص -411 مُ ، ُعُه َشوَّااَلت  َوَشَواِويلُ َومَجأ ، َشوَّال  َشهأ َِلُف َوالالَّ ُخُلُه األأ  : قَاَل ابأُن فَاِرس  ، َوَقدأ َتدأ
ِبلُ   . َوَزَعَم نَاس  َأنَّ الشَّوَّاَل مُس َي ِبَذِلَك أِلَنَُّه َواَفَق َوق أًتا َتُشوُل ِفيِه اإلأِ

ِويِه َشيًّا فَانأَشوَ : ي(و  ش 617)ص -417 َم َأشأ ِويٌّ َوهُ ، ى ِمثأُل َكَسرأتُُه فَانأَكَسرَ َشَويأُت اللَّحأ ُعول  ، َو َمشأ ُلُه َمفأ َوي أُتُه . َوَأصأ  َوَأشأ
تَ َوي أُتُه َعَلى اف أتَ َعلأُت ِمثأُل َشَوي أُتهُ ، ِلِف لَُغة  بِاألأَ  تَ َوى َعَلى اف أتَ َعلَ َواَل يُ َقاُل ِف الأُمطَا: قَاُلوا، َواشأ  . فَِإنَّ ااِلفأِتَعاَل ِفعأُل الأَفاِعلِ ؛ وِِع فَاشأ

َيُب َعلَ  َشاَب َيِشيُب َشيأًبا َوَشيأَبًة فَالرَُّجلُ : ش ي ب( 618 – 617)ص -418 رِ ، ى َغريأِ ِقَياس  َأشأ ُع ِشيب  بِالأَكسأ مأ ، َواجلَأ
َتقٌّ ِمنأ َذِلكَ وَ  َرأَة  َشيأَباءُ وَ ، َوِبِه مُس يَ ، َشيأَباُن ُمشأ  . َوِإنأ ِقيَل َشاَب رَأأُسَها، اَل يُ َقاُل امأ

َر َيَشاُؤُه َشيأ : ش ي ا( 618)ص -411 َمأ زِ شِ َوالأمَ ، ًئا ِمنأ بَاِب نَاَل أَرَاَدهُ َشاَء َزيأُد األأ َمأ م  ِمنأُه بِاهلأ ُر َساِئغ  ، يَئُة اسأ دأَغاُم َغي أ َواإلأِ
ُر َمن أُقول   ِليَّ َعَلى الزَّاِئِد َلِكنَُّه َغي أ َصأ  . إالَّ َعَلى ِقَياِس َمنأ حَيأِمُل األأ

 
 

                                                                                                                       
االكتفاء مبا تضّمنه من مغازي : وروي ِف. جنز( 364/ 2ولسان العرب )، جنز( 153/ 61عجز بيت ورد من غري نسبة ِف هتذيب الّلغة ِف ) -6 

َجرأَي   : ( من غري نسبة كذلك311/ 6رب األمم وتعاقب اهلمم )وَتا، (671/ 3وتاريخ الّرسل وامللوك )، (434/ 3رسول اهلل والثالثة اخللفاء )
 الشَّموِس ناِجًزا بِناِجزأ   ***   حُمأَتِفاًل ِف َجرأِيِه ُمشارِزأ   

ُس ناِجزاً بناِجِز( لعبد اهلل بن عامر الُقَرش ّي ِف الُعباب الزّاخر )ص  61لعروس )وتاج ا، حرف الّسني/شس( 557كما ُنسب صدرُه )جرى الشَُّموأ
وتاج العروس ، جنز( 363/ 2والّلسان )، ن ج ز( 411/ 7احملكم ): ومن غري نسبة ِف. (423رقم  644وأمساء خيل العرب )ص، شس( 672/
 . والرَّجز من أمثال العرب. وفيها )جزا( بدل )جري(، جنز( 432/ 62)

 



  

 

 
 كتاب الّصاد

َواُء الأُمرُّ بِ : ص ب ر( 611)ص -471 َهرِ َوالصَّربُ الدَّ َشأ ِر الأَباِء ِف األأ ِفيِف لَُغة  قَِليَلة   ُسُكونُ َهاوَ ، َكسأ ُهمأ َمنأ قَاَل ملَأ ، لِلتَّخأ  َوِمن أ
ِفيِف َكَما ِف َنظَائِرِِه ِبُسُكوِن الأَباِء مَ ، َمعأ خَتأِفيُفُه ِف السََّعةِ ُيسأ  َع فَ تأِح الصَّاِد َوَحَكى ابأُن السَّي ِد ِف ِكَتاِب ُمثَ لَِّث اللَُّغِة َجَواَز التَّخأ

رِهَ   . فَ َيُكوُن ِفيِه َثاَلُث لَُغات  ؛ اوََكسأ
ُر لَُغات  وَ : قَاَل بَ عأُضُهمأ : ص ب ع( 611)ص -476 َبِع َعشأ َزِة َمَع تَ ثأِليِث الأَباءِ تَ ثأِليُث اهلأَ ، ِف اإلأِصأ ُبوع  ِوزَاُن ، مأ  َوالأَعاِشَرُة ُأصأ

ُفور   رُ ، ُعصأ ُهوُر ِمنأ لَُغاهِتَا َكسأ َزِة َوفَ تأُح ا َوالأَمشأ َمأ  . يِت ارأَتَضاَها الأُفَصَحاءُ َوِهَي الَّ ، لأَباءِ اهلأ
بَ : ص ب غ( 611)ص -475 لِ َوالص بأُغ أَيأًضا َما ُيصأ َكأ ُز ِف األأ ُب أ ل  َوحَنأوِهَوخَيأَتصُّ ِبُكل  إَدا، ُغ ِبِه اخلأ  َوِف . م  َماِئع  َكاخلَأ

ِكِلنَي  }: الت َّنأزِيلِ  ِهِ وَ : قَاَل الأَفارَايبُّ ، 6{َوِصبأغ  ِلآلأ ل  َوَغريأ ل  : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ ، اصأطََبَغ بِاخلَأ َوُهَو ِفعأل  اَل يَ تَ َعدَّى إىَل ، َواصأطََبَغ ِمنأ اخلَأ
ُعول  َصرِيح  َفاَل يُ َقالُ  َز خِبَلٍّ : َمفأ ُب أ رأُف فَ ُهَو لِبَ َياِن الن َّوأِع الَّذِ ، اصأطََبَغ اخلأ دِ : َقالُ ي ُيصأطََبُغ ِبِه َكَما ي ُ َوأَمَّا احلَأ مثِأ َتَحلأُت بِاإلأِ دِ ، اكأ مثِأ  . َوِمنأ اإلأِ

رَاُء : ص ح ر( 511)ص -474 َاِء ؛ ِر الرَّاِء ُمثَ قَُّل الأَياءِ َومَجأُعَها َصَحارِّي ِبَكسأ ، الأبَ ر يَّةُ الصَّحأ َ احلأ ِع بَ نيأ مأ ِخُل أَِلَف اجلَأ  أِلَنََّك ُتدأ
سِ  ِسُر َكَما َتكأ عِ  ُر َما بَ عأدَ َوالرَّاِء َوَتكأ مأ َلَها؛ حَنأُو َمَساِجَد َوَدرَاِهمَ ، أَِلِف اجلَأ َرِة الَّيِت قَ ب أ ُوىَل الَّيِت بَ عأَد الرَّاِء يَاًء لِلأَكسأ َِلُف األأ َقِلُب األأ ، فَ تَ ن أ

َقِلُب أَِلُف التَّأأنِيِث يَاًء أَ  َلَهاَوتَ ن أ َرِة َما قَ ب أ َتِمُع يَاَءاِن فَ ُتدأ ، يأًضا ِلَكسأ دَ فَ َيجأ َرىَغُم إحأ ُخأ ِر الرَّاِء ، امُهَا ِف األأ ِفيُف َمَع َكسأ َوجَيُوُز التَّخأ
ُر ُهوَ ، َوالأَعزَايل َوالأَعزَاىَل ، ثأُل الأَعَذارِي َوالأَعَذاَرىَصَحار  َوَصَحاَرى مِ : فَ يُ َقالُ ، َوفَ تأِحَها َصأُل ِف الأَباِب ُكل هِ  َوالأَكسأ حَنأُو الأَمَغازِي ، األأ

َوارِي َوالأَغَواِشي، َوالأَمرَاِمي ُموع  َفاَل ، َواجلَأ ِد يُ َقاُل َوزأُن َصَحاَرى فَ َعالَ  َوأَمَّا الأَفتأُح َفَمسأ ِم ِلَفقأ َا ُهَو ، َهَذا الأِبَناِء ِف الأَكاَلمِ لأ ِبَفتأِح الالَّ َوِإّنَّ
قُ  رِ َمن أ رَا، ول  َعنأ فَ َعاِللأ بِالأَكسأ َزةِ َءة  هِبَاء  بَ عأَد اَواَل يُ َقاُل َصحأ َمأ ِم َعاَلَمَتا تَأأنِيث  ؛ هلأ  . أِلَنَُّه اَل جُيأَمُع َعَلى ااِلسأ

َها ِقيَل ، د  َأوأ ِقرأطَاس  ُكِتَب ِفيهِ َوالصَِّحيَفُة ِقطأَعة  ِمنأ ِجلأ : ص ح ف( 511)ص -473 َرُجل  َصَحِفيٌّ َوِإَذا ُنِسَب إلَي أ
 ِ َها دُ َوَمعأَناُه يَأأُخُذ الأعِ ، 5ِبَفتأَحتَ نيأ َبَه ذَ ، ِبَِيَلَة َحَنِفيٌّ َوَِبَِليٌّ َكَما يُ نأَسُب إىَل َحِنيَفَة وَ ،  وَن الأَمَشاِيخِ لأَم ِمن أ ُع ُصُحف  وَ ، ِلكَ َوَما َأشأ مأ اجلَأ
 ِ  . وََكرَاِئمَ  4َوَصَحاِئُف ِمثأُل َكِرمي  ، ِبَضمَّتَ نيأ

َِلِف أَيأًضا َفِهيَ : ص ح ا( 516)ص -472 ِحَية   َوَأصأَحِت السََّماُء بِاألأ ِم ، انأَكَشَف َغيأُمَها ُمصأ ِتعأَماَل اسأ َوأَنأَكَر الأِكَساِئيُّ اسأ
ِحَية  اَل يُ قَ : ِعِل ِمنأ الرُّبَاِعي  فَ َقالَ لأَفاا َا، اُل َأصأَحتأ َفِهَي ُمصأ و   َوِإّنَّ َنا ، َأصأَحى الأيَ وأُم فَ ُهَو ُمصأح  وَ ، يُ َقاُل َأصأَحتأ َفِهَي َصحأ َحي أ َوَأصأ

و  ِصرأنَا ِف  َتاينّ  .َصحأ َو اَل : قَاَل الس ِجسأ ُو تَ َفرُُّق ا، َولَيأَس َكَذِلكَ ، َيُكوُن إالَّ َذَهاَب الأَغيأمِ َوالأَعامَُّة َتُظنُّ َأنَّ الصَّحأ َا الصَّحأ لأَغيأِم َمَع َوِإّنَّ
 . َذَهاِب الأبَ رأدِ 

قأُت َعَلى الأُفَقرَاءِ وَ : ص د ق( 515)ص -471 ُم الصََّدَقةُ ، َتَصدَّ ُع َصَدقَات   ،َوااِلسأ مأ قأُت ِبَكَذا َأعأطَيأُتُه َصَدَقًة . َواجلَأ َوَتَصدَّ
ُهمأ َمنأ خُيَف ُف بِالأَبَدلِ ، ُمَتَصد ق  َوالأَفاِعُل  دأَغاِم فَ يَ ُقولُ  َوِمن أ َر َموأِضِعِه قَ وأهلُُ : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ . د ق  ُمصَّ : َواإلأِ  مأ ُهوَ َوممَّا َتَضُعُه الأَعامَُّة َغي أ

                                  
 . 51املؤمنون/ -6 
 . (35رقم  64 – 61إيقاظ الَوسنان )ص: نالكتاب الثاين مبيانه ِف ، وال تقل ُصُحفيّ  -5 
)لفظ كرمي حمّرف عن كرمية بالّتاء فهي اّليت َتمع : (321قال مصح ُح ط/األمرييّة )ص، كذا )كرمي( ِف مجيع ما وقفت عليه من الطّبعات  -4 

ويدلُّ . (!6اهلامش 443ودار املعارف )ص، (657ومكتبة لبنان )ص، والّتعليق نفسه ِف ط/دار احلديث. على كرائم وتوازن صحيفة اه  مصّححه(
 . كتبخانة جامعة عثمانية(  671على صواب على الّتصحيح ورودها بلفظ )مثل كرمية وكرامي( ِف نسخة خمطوطة للمصباح املنري )ص

 



  

 

ُق الأُمعأِطي، يَ َتَصدَُّق إَذا َسَألَ  َا الأُمَتَصد  َنا}: َوِف الت َّنأزِيلِ . َوَذِلَك َغَلط  إّنَّ ِفيِف الصَّاِد فَ ُهَو الَِّذي  5قُ َوأَمَّا الأُمَصدَّ ، 6{َوَتَصدَّقأ َعَلي أ بَِتخأ
 . يَأأُخُذ َصَدقَاِت الن ََّعمِ 

ِيَم اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  ؛ اَلطَُها ُمَعرَّب  وَرُة َوَأخأ الصَّاُروُج النُّ : ص ر ج( 515)ص -477  . أِلَنَّ الصَّاَد َواجلأ
 َوَهِذِه الأَكِلَمُة ِمنأ الن ََّواِدِر الَّيِت ُوِصَف هِبَا الأُمذَكَُّر َوالأُمَؤنَُّث ِمثأُل ، الأَفتأِح الَِّذي ملَأ حَيُجَّ َوالصَُّرورَُة بِ : ص ر ر( 514)ص -478

َبةِ َويُ َقاُل أَيأضً ، وَلة  َوفَ ُروَقة  َملُ  َوَُّل[ ِبَذِلَك ِلَصر ِه َعَلى نَ َفَقِتِه أِلَنَُّه  َوَصاُروَرة  ، ا َصُرورِيٌّ َعَلى الن سأ ]َوَرُجل  َصُروَرة  ملَأ يَأأِت الن َساَء[ مُس َي ]األأ
ج  ]َومُس َي الثَّاين ِبَذِلَك ِلصَ  َها ِف احلَأ َساِكِه َلُه[ملَأ خُيأرِجأ رِِه َوِإمأ  . ( 4ر ِه َعَلى َماِء َظهأ

ر  خَيأرُُج ِمنأ الأُفرَاِت َومَيُرُّ مبَِديَنة  ِمنأ َسَواِد الأِعرَاِق ُتَسمَّى الن يَل ِمنأ أَرأ : ص ر ي( 513)ص -471 ُر الصَّرَاِة نَ هأ ، ِض بَاِبلَ َونَ هأ
َر الصَّرَاِة َحّتَّ جُيَاِوَز الن   ِر الأَمِلِك ِبُقرأِب َصرأَصرَ َواَل ُيَسمَّى نَ هأ َلَة حَتأَت َمَصب  نَ هأ  . يَل مُثَّ َيُصبَّ ِف ِدجأ

َرَجِة َيصأ : ص ع د( 513)ص -481 ُت السَّطأحَ . َعُد ِمنأ بَاِب َتِعَب ُصُعوًداَوَصِعَد ِف السُّلَِّم َوالدَّ ُت . َوِإلَيأهِ ، َوَصِعدأ َوَصعَّدأ
ََبلِ ِف  ََبِل ِمنأ ، َلوأتُهُ بِالتَّثأِقيِل إَذا عَ  اجلأ ُت ِف اجلأ ِعيًدا إَذا احنأََدرأُت ِمنأهُ . بَاِب َتِعَب لَُغة  قَِليَلة   َوَصِعدأ ُت ِف الأَواِدي َتصأ  . َوَصعَّدأ

ُء بِالضَّم  ِصَغرً : ص غ ر( 513)ص -486  مَجأُعَها ِصَغار   َوالصَِّغريَُة ِصَفة  . َومَجأُعُه ِصَغار  ، ا ِوزَاُن ِعَنب  فَ ُهَو َصِغري  َصُغَر الشَّيأ
ُعوَلة  فَلِ : قَاَل ابأُن يَِعيشَ ، َمُع َعَلى َصَغائِرَ َواَل َُتأ ، أَيأًضا ِثَلة /إَذا َكاَنتأ َفِعيَلة  ِلُمَؤنَّث  وملَأ َتُكنأ مبَعأىَن َمفأ ِعَها َثاَلثَُة أَمأ رِ َجمأ ، ِفَعال  بِالأَكسأ

َوَّ ، َوفُ َعاَلءُ ، َوفَ َعاِئلُ  تَ غأ ، يَفة  َوَصَحاِئفَ َوالثَّاين ِمثأُل َصحِ ، ِبيَحة  َوِصَباح  ُل ِمثأُل صَ فَاألأ يَنة  َومِسَان  ، ُنوَن ِبِفَعال  َعنأ فَ َعاِئلَ َوَقدأ َيسأ ، قَاُلوا مسَِ
، َوالثَّاِلُث َفِقريَة  َوفُ َقرَاءُ ، ا َجاَء َذِلَك ِف الذُّنُوبِ َوِإّنََّ ، َواَل َكَبائُِر ِف الس ن  ، َواَل َصَغائِرُ ، وملَأ يَ ُقوُلوا مَسَاِئنُ ، وََكِبريَة  وَِكَبارُ ، َوَصِغريَة  َوِصَغار  

ُع ِف َهَذا الأَباِب إ، َوَسِفيَهة  َوُسَفَهاءُ  مأ َمعأ َهَذا اجلَأ ِ وملَأ ُيسأ رأفَ نيأ تَ غأُنوَن َعنأ فَ َعائِ : قَاَل ابأُن السَّرَّاِج أَيأًضاوَ . الَّ ِف َهَذيأِن احلَأ َل َوَقدأ َيسأ
َِها ثَ رُ ، َفاِت َعَلى ِفَعال  َوفَ َعاِئلُ َوَُتأَمُع َفِعيَلة  ِف الص  : َوقَاَل ابأُن بَابأَشاذأ . َوِصَباح   َوَصِبيَحة  ، قَاُلوا َصِغريَة  َوِصَغار  ، ِبَغريأ ، َومَجأُع ِفَعال  َأكأ

 . َوُهَو ِخاَلُف الأَمن أُقولِ ، َعَلى َكَبائِرَ وََكِبريَة  ، ِف الص َفِة َعَلى َصَغائِرَ  ِح مَجأُع َصِغريَة  َوَوَقَع ِف الشَّرأ ، َوَظرِيَفة  َوِظرَاف  ، قَاُلوا َصِغريَة  َوِصَغار  
َعاينٌّ : ص ف ع( 512)ص -485 َعُل ِبِه َذِلكَ َوَرُجل  َصفأ َرهتَِ ،  ِلَمنأ يُ فأ َرَة ِبَقوأِل َمنأ َجَعَل َهِذِه الأَكِلَمَة ُمَولََّدًة َمَع ُشهأ ا َواَل ِعب أ

َِئمَّةِ   . ِف ُكُتَب األأ
ِمهِ َصِلَع الرَّأأُس َصَلًعا ِمنأ بَاِب َتِعَب احنأَ : ص ل ع( 517)ص -484 مِ  َوَموأِضُعهُ ، َسَر الشَّعأُر َعنأ ُمَقدَّ ، الصََّلَعُة ِبَفتأِح الالَّ

ُهمأ  َكاُن لَُغة  : َمنأ يَ ُقولُ َوِمن أ ذَّاقُ ، اإلأِسأ َلعُ  فَالرَُّجلُ ، َوَلِكنأ أَبَاَها احلُأ ُن أَثى َصلأَعاءُ ، َأصأ َلُع َوَصِليع  ، َواألأ َواَل : َل ابأُن ِسيَناقَا. َورَأأس  َأصأ
زَِجِة الن َساءِ ، َساِء ِلَكث أَرِة ُرطُوبَِتِهنَّ حَيأُدُث الصََّلُع لِلن   زَِجِتِهمأ ِمنأ أَمأ َياِن ِلُقرأِب أَمأ  . َواَل لِلأُخصأ

لِِه تَ َعاىَل َوالصَّاَلُة ِقيَل أَ : ص ل ي( 518)ص َعاُء ِلَقوأ ُلَها ِف اللَُّغِة الدُّ ُذوا ِمنأ  }: َأيأ اُدأُع هَلُمأ ، 3{َوَصل  َعَليأِهمأ  }: صأ َواختَِّ
ُهورَُة اِل ، َأيأ ُدَعاءً ، 6{َمَقاِم إب أرَاِهيَم ُمَصلًّى  َف أَعاُل الأَمشأ ِتَماهِلَا َعَلى الدَُّعاءِ مُثَّ مُس َي هِبَا َهِذِه األأ َوَهلأ َسِبيُلُه الن َّقأُل َحّتَّ َتُكوَن الصَّاَلُة . شأ

                                  
 . 88يوسف/ -6 
َدة  -5  َصدَّق( بفتح الّدال املشدَّ

ُ
 ، كذا )امل

ُ
َدة )امل ونسخة مكتبة ، (441َصد ق( ِف ط/دار املعارف )صوُضبط على الّصواب بكسر الّدال املشدَّ

 . (442/ 6واملكتبة العلمّية )، (672واملكتبة العصريّة )ص، (453املصطفى )ص
، الّشناوي( 448دار املعارف )ص: وثابتة ِف ط، (316واألمرييّة )ص، (651وط/مكتبة لبنان )ص، ما بني املعقوفني ساقط  من طبعتنا -4 

 . (448/ 6واملكتبة العلمّية )، (671واملكتبة العصريّة )ص، (451ومكتبة املصطفى )ص، (511/ 6والبهّية )، (617/ 6ة )والتَّقدُّم العلميّ 
 . 614الّتوبة/ -3 

 



  

 

َف أَعالِ  َحِقيَقًة َشرأِعيَّةً  َعاءِ جمََ ، ِف َهِذِه األأ َكامِ أِلَنَّ الن َّقأُل ِف اللَُّغا؛ ازًا لَُغِويًّا ِف الدُّ َحأ ِخ ِف األأ ِتعأَماُل اللَّفأِظ ِف : َأوأ يُ َقالُ ، ِت َكالنَّسأ اسأ
ُقوِل إلَ  ُقوِل َعنأُه َحِقيَقة  َمرأُجوَحة  ، يأِه جَمَاز  رَاِجح  الأَمن أ ُُصولِ ، َوِف الأَمن أ ِل األأ َ َأهأ َ  الصَّاَلُة ِف اللَُّغةِ : َوِقيلَ ، ِفيِه ِخاَلف  بَ نيأ تَ رََكة  بَ نيأ ُمشأ

َعاءِ  َوَعَلى َهَذا َفاَل َيُكوُن ؛ كأ َعَليأِهمأ َأوأ ارأمَحأُهمأ َأيأ بَارِ ، 5{ى آِل َأيب َأوأىَف اللَُّهمَّ َصل  َعلَ  }: َوِمنأهُ ، َوالأبَ رََكةِ ، َوالرَّمحأَةِ ، يمِ َوالت َّعأظِ ، الدُّ
لُهُ  ِ بَ ، 4{ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيب   }: قَ وأ َ َمعأنَ يَ نيأ تَ رًَكا بَ نيأ َرد  ِف َمعأىًن َواِحد  ُمشأ َوالصَّاَلُة . َلَوات  اَلُة َُتأَمُع َعَلى صَ َوالصَّ ، َوُهَو الت َّعأِظيمُ ، لأ ُمفأ

ُع َصَلَوات  ، َوُهَو َكِنيَستُ ُهمأ ، يأت  ُيَصل ي ِفيِه الأيَ ُهودُ أَيأًضا ب َ  مأ وَد بِالنَّاِر إَذا لَّيأُت الأعُ يُ َقاُل إنَّ الصَّاَلَة ِمنأ صَ وَ : قَاَل ابأُن فَاِرس  ، أَيأًضا 3َواجلَأ
 . وعِ أِلَنَّ الأُمَصل َي يَِلنُي بِاخلأُشُ ؛ لَي َّنأَتهُ 

َِباِل : ص م ر( 518)ص -483 بَ ، الأُمَسمَّى ِبِعرَاِق الأَعَجمِ َصيأَمَرُة ُكوَرة  ِمنأ ُكَوِر اجلأ ِظَهاَوالن سأ َبة  ، ُة َصيأَمرِيٌّ َعَلى َلفأ  َوِهَي ِنسأ
َحابَِنا َعَلة  ، لِبَ عأِض َأصأ ِ  َوِهَي ِمثَاُل فَ ي أ رِيُّ قَ ، ِبَفتأِح الأَفاِء َوالأَعنيأ َوَصيأَمَرُة أَيأًضا . َوَضمُّ الأِميِم َخطَأ  : َوزَاَد الأُمَطر زِيُّ فَ َقالَ ، َومَجَاَعة  اَلُه الأَبكأ

 . بَ َلد  َصِغري  ِمنأ تِلأَك الأِباَلدِ 
ُُذُن َصَمًما ِمنأ : ص م م( 518)ص -482 رُهُ َهَكَذا َفسَّ ، بَاِب َتِعَب َبَطَل مَسأُعَها َصمَّتأ األأ َزأَهرِيُّ َوَغي أ َنُد الأِفعأُل إىَل َويُ ، َرُه األأ  سأ

ِص أَيأًضا فَ يُ َقالُ  ُع ُصمٌّ ِمثألُ ، َصمَّ َيَصمُّ َصَمًما: الشَّخأ مأ ُن أَثى َصمَّاُء َواجلَأ َزِة فَ يُ َقالُ َويَ ت َ ، َأمحأََر َومَحأرَاَء َومُحأر   َفالذََّكُر َأَصمُّ َواألأ َمأ : َعدَّى بِاهلأ
تُ عأِمَل ا، َأَصمَُّه اللَّهُ  َا اُسأ تَ عأَمُل الثُّاَلثِ ، بَاِعيُّ اَلزًِما َعَلى ِقلَّة  لرُّ َوُرمبَّ يًا َفاَل يُ َقالُ َواَل ُيسأ ُُذنَ َصمَّ اللَّ : يُّ ُمتَ َعد  ُعوِل َفاَل َواَل يُ ب أ ، ُه األأ ىَن لِلأَمفأ

ُُذنُ : يُ َقالُ  ََصمَّ َويُ . ُصمَّتأ األأ ُر َرَجب  األأ َمُع ِفيهِ أِلَنَُّه َكاَن اَل ؛ َسمَّى َشهأ َتِغيث  ، َحرََكُة ِقَتال   ُيسأ  . َواَل ِنَداُء ُمسأ
ِ : ص ن ع( 511)ص -481 َرأَة  َصَناع  ِوزَاُن َكاَلم  ِخاَلُف . َأيأ َحاِذق  َرِفيق  ، أَيأًضا َوَصَنُع الأَيَديأنِ ، َوَرُجل  َصَنع  ِبَفتأَحتَ نيأ  َوامأ

َرأقَاءِ  َمعأ ِفيَها َصنَ َعُة الأَيَديأِن َبلأ َصنَ ، اخلأ  . اع  وملَأ ُيسأ
رِيُج َمعأُروف  : ص ه  ر( 561)ص -487  . َوُهَو ُمَعرَّب  ، ِر الصَّاِد َوفَ تأُحَها َضِعيف  َوُهَو ِبَكسأ ، َوالص هأ
ُة النَّازَِلةُ َوالأمُ : ب(و  ص 561)ص -488 ُهوُر َمَصاِئبُ َومَجأ ، ِصيَبُة الش دَّ ُل َمَصاِوبُ : قَاُلوا، ُعَها الأَمشأ َصأ َمِعيُّ ، َواألأ َصأ : َوقَاَل األأ

ِظَها َِلِف َوالتَّاِء َفِقيلَ  َقدأ مجَُِعتأ َعَلى َلفأ َمأَصارِ : قَالَ ، ُمِصيَبات  : بِاألأ ِل األأ  . َوأََرى َأنَّ مَجأَعَها َعَلى َمَصاِئَب ِمنأ َكاَلِم َأهأ
َجاِز يُ َؤن  ُثوَن ا: َقاَل الأَفرَّاءُ ، الصَّاُع يُذَكَُّر َويُ َؤنَّثُ وَ : ع(و  ص 566)ص -481 ُل احلِأ ، لصَّاَع َوجَيأَمُعونَ َها ِف الأِقلَِّة َعَلى َأصأوُع  َأهأ

ُل جَنأد  يُذَك ُرونَ ، ِف الأَكث أَرِة َعَلى ِصيَعان  وَ  َواع   َوبَ ُنو َأَسد  َوَأهأ َا، َوجَيأَمُعوَن َعَلى َأصأ  التَّذأِكريُ : َوقَاَل الزَّجَّاجُ . أَن َّثَ َها بَ عأُض َبيِن َأَسد   َوُرمبَّ
َوَهَذا الَِّذي نَ َقَلُه ، ار  َوآُدر  بِالأَقلأبِ دَ : َكَما ِقيلَ ،  أَيأًضا َعَلى آُصع  بِالأَقلأبِ َونَ َقَل الأُمَطر زِيُّ َعنأ الأَفارِِسي  أَنَُّه جُيأَمُع ، الأُعَلَماءِ  أَفأَصُح ِعنأدَ 

َن أَبارِي  . َحامتِ  ِمنأ َخطَِإ الأَعَوامّ  َجَعَلُه أَبُو ُموع  ِمنأ الأَعَرِب َلِكنَُّه ِقَياُس َولَ : َوقَاَل ابأُن األأ َر َمسأ يأَس ِعنأِدي خِبَطَأ  ِف الأِقَياِس أِلَنَُّه َوِإنأ َكاَن َغي أ
ِ إىَل َموأِضِع الأَفاِء فَ يَ ُقوُلوَن أَبأآر  َوآبَار  ، مأ َما نُِقَل َعن أهُ  َزَة ِمنأ َموأِضِع الأَعنيأ َمأ ُقُلوَن اهلأ  . َوُهَو أَن َُّهمأ يَ ن أ

 . َكِلَمة  ُمَولََّدة  ،  ُصوِفٌّ ِمنأ قَ وأم  ُصوِفيَّة  َوُهَو ، َوَتَصوََّف الرَُّجلُ : ف(و  ص 566)ص -411

                                                                                                                       
 . 652البقرة/ -6 
 7/ 3ومسلم )، فتح( 1421رقم  311، 1445رقم  356/ 65فتح( و ) 3611رقم  568، 6317رقم  646/ 3أخرجه البخارّي ) -5 

 . نووّي( 683/
 . 21األحزاب/ -4 
ُم اللَِّه  ) َوَلوأاَل َدفأُع اللَِّه النَّاَس بَ عأَضُهمأ بِبَ عأض  هَلُد َمتأ َصَواِمُع َوبَِيع  َوَصَلَوات  َوَمَساِجُد يُذأَكُر ِفيهَ : 31احلّج/ شاهده قوله تعاىل ِف سورة -3  ا اسأ

 . َكِثريًا (

 



  

 

َواُن ِبَضم  : ن(و  ص 566)ص -416 ٍِ رَِها الصُّ ِر لَُغة  َوالص َياُن بِ ، الصَّاِد وََكسأ ءُ َوهُ ، الأَياِء َمَع الأَكسأ . َو َما ُيَصاُن ِفيِه الشَّيأ
 َوُصنأُتُه 
ِ َوَوزأنُ ، َعَلى الن َّقأصِ  6ِف ُصَوانِِه َصوأنًا َوِصَيانًا َوِصَيانًَة فَ ُهَو َمُصون  َحِفظأُتُه  ُعول  ، َعَلى التََّمامِ  َوَمصأُوون  ، ُه َمُفول  النَّاِقُص الأَعنيأ  . َوَوزأنُُه َمفأ

َيَدُة ِبَكسأ : ص ي د( 565)ص -415 َيُد حِبَ ، ِر الأِميِم َوُسُكوِن الصَّادِ َوالأِمصأ ِف اَوالأِمصأ َاِء أَيأًضا آَلُة الصَّيأدِ ذأ ُع ، هلأ مأ َواجلَأ
 َمَصاِيُد 

 . 5ِبَغريأِ مَهأز  
ِر ِصَغاُر السََّمِك الأَواِحَدة ِصريَة  : ص ي ر( 565)ص -414  َوِف : قَاَل ابأُن َفاِرس  ، الص رُي أَيأًضا َشقُّ الأَبابِ وَ . َوالص رُي بِالأَكسأ

ِديثِ  ُنُه َهَدر   َمنأ َنَظَر ِف ِصريِ  }: احلَأ ِديثِ : قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  ، 4{بَاب  فَ َعي أ رأِف إالَّ ِف َهَذا احلَأ َمعأ هِبََذا احلَأ  . 3ملَأ ُيسأ
 

 كتاب الّضاد
ِلُب التَّاَء طَاًء َويُظأِهُرَها ِعنأ ، َواضأَطَجَع َواضََّجعَ : ض ج ع( 564)ص  -413 ُل اف أتَ َعَل َلِكنأ ِمنأ الأَعَرِب َمنأ يَ قأ َصأ َد َواألأ

 ، الضَّادِ 
ِغُمَها ِف الضَّاِد تَ غأِليًبا لِلأَحرأ  ِلُب التَّاَء َضاًدا َويُدأ ُهمأ َمنأ يَ قأ ِلي  َوُهَو الضَّادُ َوِمن أ َصأ َدة  : َواَل يُ َقالُ ، ِف األأ أِلَنَّ الضَّاَد اَل ؛ اطََّجَع ِبطَاء  ُمَشدَّ

َغُم ِف الطَّاِء فَ  َهاُتدأ رأُف اَل  ،ِإنَّ الضَّاَد أَق أَوى ِمن أ َعَف ِمنأهُ َواحلَأ َغُم ِف َأضأ  . َوَما َوَرَد َشاذٌّ اَل يُ َقاَس َعَليأهِ ،  يُدأ
َعأَناقَ ، َوَضَربأُت ُعنُ َقهُ : ض ر ب( 563)ص -412 ثِ ، َوَضرَّبأُت األأ ِديُد لِلتَّكأ  الأَواِحِد إالَّ لَيأَس ِف : قَاَل أَبُو َزيأد  . ريِ َوالتَّشأ

ِفيفُ  َهانِ اجلأَ  َوأَمَّا، التَّخأ ُع َفِفيِه الأَوجأ  . َوَهَذا قَ وأُل الأَعَربِ : قَالَ ، مأ
مُ  الض رأُس ُمذَكَّر  : ض ر س( 562)ص -411  فَالتَّذأِكرُي َوالتَّأأنِيُث بِاعأِتَباِر ، َل ِفيِه ِسنٌّ فَ ُهَو ُمَؤنَّث  فَِإنأ ِقي، َما َداَم َلُه َهَذا ااِلسأ

 ِ َمسأَ ، َلفأَظنيأ َن أَبارِي  . نِيثُ َها مَسَاِعيٌّ اِء َوتَأأ َوَتذأِكرُي األأ َن أَياُب وَ : قَاَل ابأُن األأ بَ َرنَا أَبُو الأَعبَّاِس َعنأ َسَلَمَة َعنأ الأَفرَّاِء أَنَُّه قَاَل األأ َضأرَاُس ُكلَُّها َأخأ األأ
رَان   َا يُ عأىَن ِبِه الس نُّ رَأَي أَتُه ِف ِشعأر  ُمَؤن َّثًا فَ  َفِإنأ ، ذَكَّر  اَل جَيُوُز تَأأنِيثُهُ الض رأُس ِبَعيأِنِه مُ : زَّجَّاجُ َوقَاَل ال. ذُكأ الض رأُس ُمذَكَّر  : َوقَاَل أَبُو َحامتِ  . ِإّنَّ
َا أَ  َمِعيُّ التَّأأنِيثَ ، ن َُّثوُه َعَلى َمعأىَن الس ن  َوُرمبَّ َصأ  . َوأَنأَكَر األأ

 فَالأَمضأُموُم ، ِخاَلُف الأُقوَِّة َوالص حَّةِ َوِبَضم َها ِف لَُغِة قُ َريأش  ، يم  ِح الضَّاِد ِف لَُغِة متَِ َوالضَّعأُف ِبَفتأ : ض ع ف( 561)ص -417
َدرُ  َدُر ضَ ، َضُعَف ِمثَاُل قَ ُرَب قُ رأبًا َمصأ ُتوُح َمصأ ُهمأ َمنأ جَيأ ، َعَف َضعأًفا ِمنأ بَاِب قَ َتلَ َوالأَمفأ ُتوَح ِف الرَّأأيِ َوِمن أ  َوالأَمضأُموَم ِف ، َعُل الأَمفأ

َسِد (  . اجلَأ

                                  
 . ُمصان: وال تقل -6 
 . ائد باهلمزمص: وال تقل -5 
 63 -صري  541/ 65وهتذيب الّلغة )، صري( 351/ 5وكتاب العني )، صري( 677/ 8احمليط ِف الّلغة ): ُروي احلديث بألفاظ متقاربة ِف -4 

 438/ 6وغريب احلديث البن اجلوزي )، صري( 11/ 4والّنهاية )، صري( 451/ 4ومعجم املقاييس )، صري( 378/ 3ولسان العرب )، دمر( 655/
 . صري( 237/ 6وجممل الّلغة البن فارس )، صري( 348/  4ومعجم البلدان )، صري( 411/ 8واحملكم واحمليط األعظم )، باب الّدال مع امليم(

 . صري( 378/ 3لسان العرب ) -3 

 



  

 

ِ الذََّكرُ الض  : ض ف د ع( 561)ص -418 َرتَ نيأ ُن أَثى، فأدُِع ِبَكسأ ِدَعُة األأ َتُح الدَّالَ وَ ، َوالض فأ ُهمأ َمنأ يَ فأ َِليُل ، ِمن أ َوأَنأَكَرُه اخلأ
 َومَجَاَعة  
ُر الدَّالِ الأَكاَلُم ِفي: َوقَاُلوا ُع الضََّفادِعُ . َها َكسأ مأ َا قَ ، َواجلَأ َرَاِنِب َعَلى الأَبَدلِ ،  وا الضََّفاِدي َعَلى الأَبَدلِ الُ َوُرمبَّ َرَاينّ ِف األأ  . َكَما قَاُلوا األأ

َتِد إلَيأهِ  َوَضاَلَلًة َزلَّ َعنأهُ ، لُّ ِمنأ بَاِب َضَرَب َضاَلاًل َوَضلَّ َعنأُه َيضِ ، َضلَّ الرَُّجُل الطَّرِيقَ : ض ل ل( 567)ص -411 ، فَ َلمأ يَ هأ
َا َأِضلُّ َعَلى نَ فأِسي } : الأُقرأآُن ِف قَ وأله تَ َعاىَل  َوهِبَا َجاءَ ، َوِهَي الأُفصأَحى، ِذِه لَُغُة جَنأد  هَ ، فَ ُهَو َضالٌّ  َوِف لَُغة  ، 6{ُقلأ إنأ َضَللأُت فَِإّنَّ

لِ  َصأ ، الأَعالَِيِة ِمنأ بَاِب َتِعبَ  أِلَهأ ُن أَثىيَ َواِن الضَّاِئِع َضالَّة  بِاَوِمنأُه ِقيَل لِلأحَ ، ُل ِف الضَّاَلِل الأِغيَبةُ َواألأ َاِء لِلذََّكِر َواألأ ُع الضَّوَ ، هلأ مأ الُّ ِمثأُل َواجلَأ
َيَ َواِن َضاِئع   َويُ َقالُ ، َدابَّة  َوَدَوابَّ   . َولَُقطَة  ، ِلَغريأِ احلأ

َِلفِ . َوَضلَّ الأَبِعرُي َغاَب َوَخِفَي َموأِضُعهُ : ض ل ل( 567)ص -311 َللأُتُه بِاألأ تُهُ  َوَأضأ َزأَهرِيُّ . فَ َقدأ َء : قَاَل األأ َللأَت الشَّيأ َوَأضأ
ابَِّة وَ  َِلِف إَذا َضاَع ِمنأَك فَ َلمأ تَ عأِرفأ َموأِضَعُه َكالدَّ بَ َهُهَمابِاألأ ِء الثَّاِبتِ ، النَّاَقِة َوَما َأشأ طَأأَت َموأِضَع الشَّيأ اِر قُ لأَت َضَللأُتهُ   فَِإنأ َأخأ ، َكالدَّ

َِلفِ : َواَل تَ ُقلأ ، َوَضِللأُتهُ  َللأُتُه بِاألأ َعأرَايب  . َأضأ َِلِف إَذا َعَجزأَت : َوقَاَل ابأُن األأ ِدرأ َعَليأهِ َأَضلَّيِن َكَذا بِاألأ َضلَّيِن : َوقَاَل ِف الأَبارِعِ ، َعنأُه فَ َلمأ تَ قأ
نأَساِن َيِضلُّيِن إَذا  طَأأَت َمَكانَهُ َوِإَذا طََلبأَت حَ ، زأَت َعنأهُ َذَهَب َعنأَك َوَعجَ ُفاَلن  وََكَذا ِف َغريأِ اإلأِ َتِد إلَيأِه فَ ُهَو مبَنأزَِلِة ، يَ َوانًا فََأخأ وملَأ تَ هأ

َِلِف َأَضعأُتهُ َأضأ : َوقَاَل الأَفارَايبُّ . َضَللأُتهُ : فَ تَ ُقولُ الث ََّواِبِت  َلُه مَحأُلُه عَ ، َللأُتُه بِاألأ َضاَعةِ َلى الأِفقأدَ فَ َقوأُل الأَغزَايل  َأَضلَّ َرحأ . اِن َأظأَهُر ِمنأ اإلأِ
لُهُ  ِبقِ : َوقَ وأ ُظ َصِحيح  َوالضَّال  إنأ َكاَن الأُمرَاُد ا، اَل جَيُوُز بَ يأُع اآلأ نأَساَن َفاللَّفأ َرُه فَ يَ نأَبِغي َأنأ يُ َقالَ َوِإنأ َكاَن الأُمرَاُد غَ ، إلأِ َاءِ َوالضَّالَِّة بِ : ي أ ؛ اهلأ

نأَسانُ  نَّ الضَّالَّ فَإِ  َيَ َواُن الضَّاِئعُ ، ُهَو اإلأِ  . َوالضَّالَُّة احلأ
ُتهُ َوِبِه َضَمانًا فَأَنَا ، َضِمنأُت الأَمالَ : ض م ن( 567)ص -316 ِعيِف فَ يُ َقالُ َويَ ت َ ، َضاِمن  َوَضِمني  الأتَ َزمأ َضمَّنأُتُه : َعدَّى بِالتَّضأ

 الأَماَل 
ُتُه إيَّ  ِتَقاقِ َوُهَو غَ ، َماُن َمأأُخوذ  ِمنأ الضَّم  الضَّ : ءِ قَاَل بَ عأُض الأُفَقَها. اهُ أَلأَزمأ ِليَّة   أِلَنَّ ؛ َلط  ِمنأ ِجَهِة ااِلشأ َوالضَّمُّ لَيأَس ِفيِه ، نُوَن الضََّماِن َأصأ

 . فَ ُهَما َمادَّتَاِن خُمأَتِلَفَتانِ  ؛ نُون  
َتِطيل  : ض ا د( 568)ص -315 َراسَ الل سَ  َوخَمأَرُجُه ِمنأ َطَرفِ ، الضَّاُد َحرأف  ُمسأ َضأ َاِنِب ، اِن إىَل َما يَِلي األأ َوخَمأَرُجُه ِمنأ اجلأ

َيأ  َنِ األأ َميأ ثَ ُر ِمنأ األأ رُِجَها ِمنأ َطَرِف ، َسِر َأكأ ِ الث ََّنايَاَوالأَعامَُّة ََتأَعُلَها ظَاًء فَ ُتخأ : الَ قَ . َوِهَي لَُغة  َحَكاَها الأَفرَّاُء َعنأ الأُمَفضَّلِ ، الل َساِن َوبَ نيأ
رأُب َبيِن مَتِيم  ِمنأ الأَعَرِب َمنأ يُ بأِدُل الضَّاَد ظَاًء فَ يَ ُقوُل  ر  ، ِكُس فَ ُيبأِدُل الظَّاَء َضاًداَوِمنأ الأَعَرِب َمنأ يَ عأ ، َعظَّتأ احلَأ ِر َضهأ ، فَ يَ ُقوُل ِف الظَّهأ

ِتعأَمالُُه ِف الأَكاَلمِ ، َذا َوِإنأ نُِقَل ِف اللَُّغةِ َوهَ  ُر َمن أُقول  ، لأِقرَاَءَة ُسنَّة  ُمتَّبَ َعة  أِلَنَّ ا؛ ِه ِف ِكَتاِب اللَِّه تَ َعاىَل َفاَل جَيُوُز الأَعَمُل بِ  َوَجاَز اسأ َوَهَذا َغي أ
 ِفيَها

ًقا ِمنأ بَاِب َسارَ َضاَق الشَّ : ض ي ق( 561)ص -314 ُء َضي أ رِ ، يأ ُم الض يُق بِالأَكسأ . ي ق  ضَ  َوُهَو ِخاَلُف اتََّسَع فَ ُهوَ ، َوااِلسأ
 َوَضاَق 

رُُه َحرَِج فَ ُهَو َضي ق  أَيأضً  َهَب الزََّماِن ِقيَل َضاِئق  ، ا إَذا أُرِيَد ِبِه الثُُّبوتُ َصدأ ُرَك  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . فَِإَذا ُذِهَب ِبِه َمذأ  . 5{َوَضاِئق  ِبِه َصدأ
  

                                  
 . 21سبأ/ -6 
 . 65هود/ -5 

 



  

 

 
 كتاب الطّاء

عُ الطَّبِ : ط ب خ( 551)ص  -313 َم طَبأًخا ِمنأ بَاِب ق َ ، ول  يُخ َفِعيل  مبَعأىَن َمفأ ُت اللَّحأ َتُه مبََرق  َوطََبخأ قَاَلُه ، َتَل إَذا أَنأَضجأ
َزأَهرِيُّ  مِ  َوَيُكونُ . اَل ُيَسمَّى طَِبيًخا إالَّ إَذا َكاَن مبََرق  : َوِمنأ ُهَنا قَاَل بَ عأُضُهمأ ، األأ َزة  َجي َدُة ا: يُ َقالُ ، الطَّبأُخ ِف َغريأِ اللَّحأ َوآُجرَّة  ، لطَّبأخِ ُخب أ

 . َجي َدُة الطَّبأخِ 
يعِ : ط ب ق( 551)ص -312 ِء ُمطأِبًقا َلُه ِمنأ مجَِ َداِر الشَّيأ ُء َعَلى ِمقأ ُل الطََّبِق الشَّيأ : َوِمنأُه يُ َقالُ ، َجَوانِِبِه َكالأِغطَاِء َلهُ  َوَأصأ

َتَمُعوا َعَليأِه مُ  َِلِف إَذا اجأ ِر بِاألأ َمأ َر ُمَتَخاَلِفنيَ تَ َواِفقِ َأطأبَ ُقوا َعَلى األأ ِر َعَلى الأَبابِ ، نَي َغي أ مَّى َفِهَي ُمطأِبَقة  بِالأَكسأ َوَأطأَبَق ، َوَأطأبَ َقتأ َعَليأِه احلُأ
مَّى ، ُنوُن فَ ُهَو ُمطأِبق  أَيأًضاَعَليأِه اجلأُ  َتح الأَباَء َعَلى َمعأىَن َأطأَبَق اللَّه َعَليأِه احلُأ ، َأمَحَُّه اللَُّه َوَأَجنَّهُ : أََداَمُهَما َكَما يُ َقالُ َأيأ ، ُنونَ َواجلأُ َوالأَعامَُّة تَ فأ

ُل ُمطأَبق  َعَليأِه ؛ َأيأ َأَصابَُه هِبَِما َصأ هُ ، َفُحِذَفتأ الص َلُة خَتأِفيًفاَوَعَلى َهَذا فَاألأ يًا َلِكنأ ملَأ َأِجدأ تُ عأِمَل اَلزًِما َوُمتَ َعد   . ( َوَيُكوُن الأِفعأُل ممَّا اُسأ
ِة ُحزأن  َأوأ ُسُرور  ، َوَطُروب  ُمَباَلَغة  ، َطِرَب َطَربًا فَ ُهَو َطِرب  ِمنأ بَاِب َتِعبَ : ط ر ب( 556)ص -311  ، َوِهَي ِخفَّة  ُتِصيُبُه ِلِشدَّ

 . َوالأَعامَُّة خَتُصُُّه بِالسُُّرورِ 
ُم الطََّردُ َوااِل ، َدُه َطرأًدا ِمنأ بَاِب قَ َتلَ َطرَ : ط ر د( 556)ص -317 ِ  سأ : َواَل يُ َقالُ ، لأُمطَاوِِع َطَردأتُُه َفَذَهبَ َويُ َقاُل ِف ا، ِبَفتأَحتَ نيأ

 . إالَّ ِف لَُغة  َرِديَئة  ، َواَل انأَطَردَ ، اطََّردَ 
ِ مَ : ط ر س( 555)ص -318 رِ َوَطَرُسوُس فَ َعُلوُل ِبَفتأِح الأَفاِء َوالأَعنيأ  نأ نَاِحَيِة ِباَلِد الرُّوِم َكاَنتأ ثَ غأرًا مِ ،  ِديَنة  َعَلى َساِحِل الأَبحأ

قأِليِم ، َقرِيًبا ِمنأ َطَرِف الشَّامِ  َحابَِناَويُ نأسَ ، الأُمَسمَّى ِف َوقأِتَنا ِسيسَ َوِهَي بِاإلأِ َها بَ عأُض َأصأ َمِعيُّ طُرأ : َبارِعِ َوِف الأ . ُب إلَي أ َصأ ُسوس  قَاَل األأ
ُفور   تَ َنَع ِمنأ فَ تأِح الطَّا، ِوزَاُن ُعصأ ُهورِ ، ِء َوالرَّاءِ َوامأ مأ ِتَياُر اجلُأ َوَُّل اخأ  . َواألأ
: َوِقيلَ ، لَيأَس ِبَعَريبٍّ حَمأض  : َوِقيلَ ، أََقلُّ ِمنأهُ : َوِقيلَ ، َوُهَو الصََّممُ ، ِرَش َطَرًشا ِمنأ بَاِب َتِعبَ طَ : ط ر ش( 555)ص -311

َرأَة  َطرأَشاءُ  َوَرُجل  . ُمَولَّد   ُع طُ ، َأطأَرُش َوامأ مأ َزأَهرِيُّ . َومُحأر   رأش  ِمثأُل َأمحأََر َومَحأرَاءَ َواجلَأ قَاَل َواَل أَدأرِي أََعَريبٌّ أَمأ ، َرُجل  أُطأُروش  : َوقَاَل األأ
 . َدِخيل  

ُم طُ : ط ر ق( 555)ص -361   .َوُهَو طَارِق  ، َما أََتى لَيأاًل فَ َقدأ َطَرقَ وَُكلُّ ، ُروقًا ِمنأ بَاِب قَ َعَد طََلعَ َوَطَرَق النَّجأ
رِ  }: َوِبِه َجاَء الأُقرأآُن ِف قَ وأله تَ َعاىَل ، ُر ِف لَُغِة جَنأد  َوالطَّرِيُق يُذَكَّ : ط ر ق( 555)ص -366  فَاضأِربأ هَلُمأ َطرِيًقا ِف الأَبحأ

َجازِ وَ ، 6{يَ َبًسا  ِ ، يُ َؤنَُّث ِف لَُغِة احلِأ ُع طُُرق  ِبَضمَّتَ نيأ مأ َع الطَّرِيُق َعَلى لَُغِة التَّذأِكرِي َأطأرَِقة  ، َومَجأُع الطُُّرِق طُرُقَات  ، َواجلَأ  . َوَقدأ مجُِ
َسِن َما ِفيهِ َوَأطأَريأُت ُفاَلنًا : ط ر و( 555)ص -365 ُتُه بَِأحأ دَّ بَاَلغأُت ِف : َوِقيلَ ، َمَدحأ ِحِه َوَجاَوزأُت احلَأ ِطّي .  َمدأ  َوقَاَل السََّرُقسأ

ِز َوالأَياءِ  َمأ ُتهُ  َأطأَرأأتُهُ : ِف بَاِب اهلأ  . َوَأطأَري أُتُه أَث أنَ يأُت َعَليأهِ ، َمَدحأ
ِ تَاء  لِ : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ : الطَّسأتُ : ط س ت( 555)ص -364 ُلَها َطسٌّ فَأُبأِدَل ِمنأ َأَحِد الأُمَضعََّفنيأ ِ َأصأ ِتَماِع الأِمث أَلنيأ ؛ ِثَقِل اجأ

 أِلَنَُّه 
ِع  مأ م  َوِسهَ يُ َقاُل ِف اجلَأ ِغرِي ُطَسيأَسة  ، ام  ِطَساس  ِمثأُل َسهأ َصألِ  َومجَُِعتأ أَيأًضا َعَلى. َوِف التَّصأ َوَعَلى ُطُسوت  ، ُطُسوس  بِاعأِتَباِر األأ

َن أَبارِي  . بِاعأِتَباِر اللَّفأظِ  َطسأت  َكَما : َوطَّييء  تَ ُقولُ ، ن ََّثة  َوِهَي ُمؤَ ، َطسٌّ ِبَغريأِ َهاء  : َوَقَد يُ َقالُ ، قَاَل الأَفرَّاُء َكاَلُم الأَعَرِب َطسَّة  : قَاَل ابأُن األأ

                                  
 . 77طه/ -6 

 



  

 

: َوقَاَل الزَّجَّاجُ . َوِهَي الطَّسَُّة َوالطَّسأتُ ، ُهَو الطَّسَُّة َوالطَّسأتُ : َونُِقَل َعنأ بَ عأِضِهمأ التَّذأِكرُي َوالتَّأأنِيُث فَ يُ َقالُ ، ِلصأت  : قَاُلوا ِف ِلصٍّ 
ثَ ُر َكاَلِم الأَعَربِ  َتاينّ . ِظَهامَجأُعَها َطسَّات  َعَلى َلفأ وَ ، التَّأأنِيُث َأكأ َزأَهرِيُّ ، ِهَي َأعأَجِميَّة  ُمَعرَّبَة  : َوقَاَل الس ِجسأ ِف  ِهَي َدِخيَلة  : َوهِلََذا َقاَل األأ

 . أِلَنَّ التَّاَء َوالطَّاَء اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  ؛ َكاَلِم الأَعَربِ 
ُتُه َأطأَعُمُه ِمنأ بَاِب َتِعَب َطعأًما ِبَفتأِح الطَّاءِ َطعِ : ط ع م( 555)ص -363 َوَذوأِق ، َويَ َقُع َعَلى ُكل  َما ُيَساُغ َحّتَّ الأَماءِ ، مأ

ءِ  ُه فَِإنَُّه ِمين   }: َوِف الت َّنأزِيلِ . الشَّيأ َزمَ ، 6{َوَمنأ ملَأ َيطأَعمأ َبُع ِمنأُه  5{إن ََّها َطَعاُم طُعأم   }: َوقَاَل َعَليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم ِف َزمأ بِالضَّم  َأيأ َيشأ
نأَسانُ   . اإلأِ

َرت َ : ط ف س( 554)ص -362 ِ ِف اللَُّغِة الأَعالَِيةُ الط نأِفَسُة ِبَكسأ َها مَجَا، نيأ ُهمأ ابأُن الس ك يتِ َواق أَتَصَر َعَلي أ  َوِف لَُغة  ، َعة  ِمن أ
 ِ ِل َعَلى، ل  َرِقيق  َي ِبَساط  َلُه مَخأ َوهِ ، ِبَفتأَحتَ نيأ ُع طََناِفسُ ، َكِتَفيأ الأَبِعريِ   َوِقيَل ُهَو َما جُيأَعُل حَتأَت الرَّحأ مأ  . َواجلَأ

َوا: ط ف ل( 554)ص -361 نأَساِن َوالدَّ ُل الأَوَلُد الصَِّغرُي ِمنأ اإلأِ َن أَبارِي  . ب  الط فأ ُل بَِلفأظ  َواِحد  : قَاَل ابأُن األأ َوَيُكوُن الط فأ
 ذَكَِّر لِلأمُ 

عِ ، َوالأُمَؤنَّثِ  مأ ِل الَِّذيَن ملَأ َيظأَهُروا َعَلى َعوأرَاِت الن َساِء  }: قَاَل تَ َعاىَل ، َواجلَأ عِ َواجلأَ ، لأُمطَابَ َقُة ِف التَّثأِنَيةِ َوجَيُوُز ا، 4{َأوأ الط فأ ، َوالتَّأأنِيثِ ، مأ
َلة  : فَ يُ َقالُ  ، عأَد َذِلَك ِطفأل  َبلأ َصيبٌّ مُثَّ اَل يُ َقاُل َلُه ب َ ، ُم لِلأَوَلِد َحّتَّ مُيَي  زَ َويَ ب أَقى َهَذا ااِلسأ : بَ عأُضُهمأ  قَالَ  ...َوِطفأاَلت  ، َوَأطأَفال  ، ِطفأ
ِذيبِ . َوبَاِلغ  ، َوُمرَاِهق  ، َويَاِفع  ، َوَحَزوَّر    . يُ َقاُل َلُه ِطفأل  إىَل َأنأ حَيأَتِلمَ : َوِف الت َّهأ

َعى : ط ف ل( 553 – 554)ص -367 ُخُل الأَولِيَمَة ِمنأ َغريأِ َأنأ يُدأ َهاَوالطَُّفيأِليُّ ُهَو الَِّذي َيدأ قَاَل ابأُن الس ك يِت . إلَي أ
َزأَهرِيُّ  َبة  إىَل طَُفيأل  ِمنأ َوَلِد َعبأِد اللَِّه بِن غَ : َواألأ ِل الأُكوَفةِ ُهَو ِنسأ ُخُل َولِيَمَة الأُعرأ ، َطَفاَن ِمنأ َأهأ َهاِس مِ وََكاَن َيدأ َعى إلَي أ  ؛ نأ َغريأِ َأنأ يُدأ

َعُل َذِلكَ  ِل الأِعرَاقِ : َويُ َقالُ ، فَ ُنِسَب إلَيأِه ُكلُّ َمنأ يَ فأ ُخُل ِمنأ َغريأِ ، التََّطفُُّل ِمنأ َكاَلِم َأهأ َعى ِف الطََّعاِم وََكاَلُم الأَعَرِب ِلَمنأ َيدأ  َأنأ يُدأ
  .َوِف الشَّرَاِب الأَواِغلُ ، الأَواِرشُ 

ُع طُُلوس  َوا، َو الط رأُس َوزأنًا َوَمعأىًن الط لأُس هُ : ط ل س( 553)ص -368 مأ َلَسانُ َواجلَأ  ُهَو : قَاَل الأَفارَايبُّ . فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  ، لطَّي أ
َعاَلن   ِ  فَ ي أ ِ ، ِبَفتأِح الأَفاِء َوالأَعنيأ ُر الأَعنيأ َزأَهرِيُّ .  لَُغة  َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل َكسأ َها ِمثأُل اخلأَ : قَاَل األأ ِ َبلأ ِبَضم  ِر الأَعنيأ ُزرَانِ وملَأ َأمسأَعأ فَ يأِعاَلِن ِبَكسأ ، ي أ

َمِعي   َصأ َر ا: َوَعنأ األأ مِ ملَأ َأمسأَعأ َكسأ ُع طََياِلَسة  . لالَّ مأ َلَساُن ِمنأ لَِباِس الأَعَجمِ . َواجلَأ  . َوالطَّي أ
 قَاَل . َفِهَي طَاِلق  ِبَغريأِ َهاء  ، َوِف لَُغة  ِمنأ بَاِب قَ ُربَ ، نأ بَاِب قَ َتلَ َوطََلَقتأ ِهَي َتطأُلُق مِ : ط ل ق( 552 – 553)ص -361

َزأَهرِيُّ  َعأَشى: قَالَ ، وَُكلُُّهمأ يَ ُقوُل طَاِلق  ِبَغريأِ َهاء  : األأ  : 3َوأَمَّا قَ وأُل األأ
 اِس َغاد  َوطَارَِقهأ وُر النَّ َكَذاِك أُمُ ***      بِييِن فَِإنَِّك طَاِلَقهأ  أَيَا َجاَرتَا
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 يا جاريت بييِن فِإّنِك طاِلَقهأ   ***   كذاِك أُموُر الّناِس غاد  وطارَِقهأ 
 611ورسائل الثعاليب )ص، (617/ 3ومطالب أويل الّنهى ِف شرح غاية املنتهى )، (211/ 4شرح الّزرقاين على موطّأ اإلمام مالك ): وانظر له

 . (2اهلامش  11/ 6غريب القرآن ِف شعر العرب )و ، (16/ 63واملبسوط للّسرخسي )، باب خيتم به الكتاب ِف ذكر اهلل تعاىل/عن مكتبة املصطفى(

 



  

 

ت َ ، أَرَاَد طَاِلَقًة َغًدا: يأثُ فَ َقاَل اللَّ  َا اجأ رَأَة  طَاِلق  : َوقَاَل ابأُن َفاِرس  أَيأًضا. َمَل الن َّعأَت َعَلى الأِفعألِ طََلَقتأ َفحَ : َرأَ َعَليأِه أِلَنَُّه يُ َقالُ َوِإّنَّ  امأ
ُر َواِقَعة  ؛ الأَفرأقِ َح بِ َفَصرَّ ، َوطَاِلَقة  َغًدا، طَلََّقَها َزوأُجَها َن أَبارِي  . أِلَنَّ الص َفَة َغي أ ُن أَثى ُدوَن الذَّ : َوقَاَل ابأُن األأ َفرًِدا ِبِه األأ َكِر إَذا َكاَن الن َّعأُت ُمن أ

َاءُ  ُخلأُه اهلأ تِ ؛ َوَحاِئض  ، َوطَاِمث  ، حَنأُو طَاِلق  ، ملَأ َتدأ ُن أ أِلَنَُّه اَل حَيأَتاُج إىَل فَارِق  اِلخأ وأَهرِيُّ . َثى ِبهِ َصاِص األأ ، َوطَاِلَقة  ، يُ َقاُل طَاِلق  : َوقَاَل اجلَأ
َعأَشى ِ َأَحُدمُهَاَوُأِجيَب عَ . َوأَنأَشَد بَ يأَت األأ مَ : نأُه ِِبََوابَ نيأ ُه ابأُن َعَلى أَنَُّه ُمَعاَرض  مبَا َرَوا، اَء ِلَضُروَرِة التَّصأرِيعِ َأنَّ اهلأَ : َوالثَّاين ، َما تَ َقدَّ

َمِعي  األأَ  َصأ  فَِإنَِّك طَاِلق    .........             : نأ ِشق  الأَيَماَمِة الأبَ يأتَ أَنأَشَدين َأعأرَايبٌّ مِ : قَالَ ، ن أَبارِي  َعنأ األأ
رِ  ُة ِبهِ ؛ يع  ِمنأ َغريأ َتصأ جَّ ُقُط احلُأ رِيُّونَ . فَ َتسأ َا ُحِذَفتأ الأَعاَلمَ : قَاَل الأَبصأ َرأَة  َذاُت َطاَلق  َوالأ ، أِلَنَُّه أُرِيَد النََّسبُ  ةُ إّنَّ ، َوَذاُت َحيأض  ، َمعأىَن امأ

نَاُث َكَما يُ ، نَّ َهِذِه نُ ُعوت  ُمذَكََّرة  َوحُيأَكى َعنأ ِسيبَ َويأِه أَ . ملَأ جُيأُروُه َعَلى الأِفعألِ وَ ، َموأُصوَفة  ِبَذِلَك َحِقيَقةً  َأيأ ِهيَ  وَصُف ُوِصَف هِبِنَّ اإلأِ
َمة  َوَنسَّابَة  ، ُر بِالص َفِة الأُمَؤن ََّثةِ الأُمذَكَّ  َدَهانَ عأَجة  طَاِلق  ِبَغريأِ َهاء  إَذا َكانَ : َوقَاَل الأَفارَايبُّ . َوُهَو مَسَاِعيٌّ ، حَنأُو َعالَّ ًة تَ رأَعى َوحأ ، تأ خُمَالَّ

اَللِ  ل  َوااِلحنِأ   ...فَالت َّرأِكيُب َيُدلُّ َعَلى احلَأ
َم َطالًّ : ط ل ل( 552ص) -351 َدَرهُ َوَطلَّ السُّلأطَاُن الدَّ تَ عأَمُل اَلزًِما : الأِكَساِئيُّ َوأَبُو ُعبَ يأد   َوقَالَ .  ِمنأ بَاِب قَ َتَل َأهأ َوُيسأ

 ، أَيأًضا
ُم ِمنأ بَاِب قَ َتلَ َطلَّ ا: فَ يُ َقالُ  يًااَل اَل َوقَ ، َوأَنأَكَرُه أَبُو َزيأد  ، َوِمنأ بَاِب َتِعَب لَُغة  ، لدَّ تَ عأَمُل إالَّ ُمتَ َعد  ، ُه السُّلأطَاُن إَذا أَبأطََلهُ فَ يُ َقاُل طَلَّ ، ُيسأ

َِلِف أَيأًضا َفُطلَّ ُهوَ َوَأطَلَُّه بِ  ُعولِ ، األأ ِ لِلأَمفأ  . َوأُِطلَّ َمبأِني َّنيأ
َرأَتَ : ط م ث( 552ص) -356 ثًا ِمنأ بَايَبأ َضَربَ َطَمَث الرَُّجُل امأ ُث ِنَكاًحا ، َواف أتَ َرَعَها، اف أَتضََّهاَوقَ َتَل ، ُه َطمأ َواَل َيُكوُن الطَّمأ

ِميَ  لُُه تَ َعاىَل ، ةِ إالَّ بِالتَّدأ يَِة َعنأ ابأِن َعبَّاس  َوِف تَ فأِسريِ . بِالن َكاحِ  نَّ َأيأ ملَأ يَُدم هِ  6{ملَأ َيطأِمث أُهنَّ  }: َوَعَليأِه قَ وأ نأِسيََّة إنأسِ :  اآلأ ، يٌّ ملَأ َيطأِمثأ اإلأِ
ِن  يََّة ِجين ٌّ  ثًا ِمنأ بَاِب َضَرَب إَذا َحاَضتأ . َواَل اجلأ  . َفِهَي طَاِمث  ِبَغريأِ َهاء  ، ُد َعَليأِه َأوََّل َما حتَِيضُ َوبَ عأُضُهمأ يَزِي، َوَطَمَثتأ الأَمرأأَُة َطمأ
َء َطَمًعا َوَطَماَعًة َوَطمَ : ط م ع( 551)ص -355 َزِة فَ يُ َقالُ ، َوطَاِمع  ، ف  فَ ُهَو َطِمع  اِعَيًة خُمَفَّ َطِمَع ِف الشَّيأ َمأ : َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ

تَ عأ ، َأطأَمعأُتهُ  ثَ ُر َما ُيسأ ُرُب ُحُصولُهُ َوَأكأ ََملِ ، َمُل ِفيَما يَ قأ تَ عأَمُل مبَعأىَن األأ  . َوَقدأ ُيسأ
ِ : ط ن ب( 551)ص -354 َيأَمةُ بأُل احلأَ ، َوُسُكوُن الثَّاين لَُغة  ، الطُُّنُب ِبَضمَّتَ نيأ ُع َأطأَناب  ِمثأُل ُعُنق  ، َوحَنأُوَها، ُتَشدُّ ِبِه اخلأ مأ َواجلَأ

، َوَأطأَناب  ، َوطُُنب  ، َوأَعأَناق  ، قَاُلوا ُعُنق  : َوقَاَل ِف َموأِضع  . َذِلكَ  َواَل جُيأَمُع َعَلى َغريأِ : اِج ِف َموأِضع  ِمنأ ِكَتاِبهِ قَاَل ابأُن السَّرَّ . َوَأعأَناق  
عِ  فََأف أَهمَ ؛ نأ مَجََع الطُُّنبَ ِفيمَ  مأ َرِد ، ِخاَلفًا ِف َجَواِز اجلَأ تَ عأَمُل بَِلفأظ  َواِحد  لِلأُمفأ عِ َوأَنَُّه ُيسأ مأ لُهُ ، َواجلَأ  : 5َوَعَليأِه قَ وأ

 ُروَمِة ِمنأ َأطأَناهِبَا طُُنبُ ُدوَن األأَ ِفيِه َعنَّ َلُه   ***    4نأِكرَاًساإَذا أَرَاَد اِ 
ِ  َفَجَمعَ  َ اللَُّغتَ نيأ تَ عأَمَلُه جَمأُموًعا، بَ نيأ عِ ، فَاسأ مأ َرًدا بِِنيَِّة اجلَأ  . َوُمفأ

َرأَ : ط ه  ر( 551)ص -353 َدأنَاسِ َوامأ َيأِض ِمنأ بَاِب قَ َتلَ ، يأِض ِبَغريأِ َهاء  َوطَاِهر  ِمنأ احلأَ ، ة  طَاِهَرة  ِمنأ األأ ، َوَقدأ َطَهَرتأ ِمنأ احلأ
 . ِمنأ بَاِب قَ ُربَ َوِف لَُغة  قَِليَلة  
 َوَطُهور  ِقيَل . ِهر  َصاِلح  لِلتََّطهُِّر ِبهِ َوطَا، َوَماء  طَاِهر  ِخاَلُف جنَِس  . َهاَرُة مبَعأىَن التََّطهُّرِ َوَتُكوُن الطَّ : ط ه  ر( 551)ص -352

                                  
 . 73، 21الّرمحن/ -6 
وشرح ، كمربج(  85رقم  56دار الكتب العلمّية( و )ص 85رقم  67ما بال عينك/دار املعرفة( و )ص 61)ص ديوانه، البيت لذي الرُّمَّة -5 

 . (77رقم  35اخلطيب الّتربيزي )ص
ربيج، ودار الكتب العلمّية، وِف ديوانه ط/دار املعرفة، ( اِنأِكناًسا35ِف ديوانه بشرح اخلطيب الّتربيزي ) -4   . اِنأِكراًسا: وَكمأ

 



  

 

ثَ ُر أَنَُّه ِلَوصأف  زَاِئد  َواألأَ ، َوِإنَُّه مبَعأىَن طَاِهر  ، ُمَباَلَغة   ِهِ قَاَل ثَ عأَلب  الطَُّهوُر ُهَو الطَّاِهُر ِف ن َ : ابأُن فَاِرس   قَالَ . كأ ُر لَِغريأ ِسِه الأُمَطه   َوقَالَ . فأ
َزأَهرِيُّ أَيأًضا َعُل ِبهِ َها فَ ُعول  ِلَما ي ُ َوفَ ُعول  ِف َكاَلِم الأَعَرِب ِلَمَعان  ِمن أ : قَالَ ، ِة ُهَو الطَّاِهُر الأُمَطه رُ الطَُّهوُر ِف اللُّغَ : األأ طَُّهوِر ِلَما ِمثأُل ال، فأ

َطُر َعَليأهِ َوالأ ، َوُضوُء ِلَما يُ تَ َوضَّأُ ِبهِ َوالأ ، يَ َتَطهَُّر ِبهِ  ءُ ، لأَغُسوُل ِلَما يُ غأَتَسُل ِبهِ َوا، َفطُوُر ِلَما يُ فأ لُُه َعَليأِه الصَّاَلُة . َويُ غأَسُل ِبِه الشَّيأ َوقَ وأ
َِثريِ ، يأ ُهَو الطَّاِهُر الأُمَطه رَ أَ ، 6{ُه وُر َماؤ ُهَو الطَّهُ  }    : َوالسَّاَلمُ  َوقَاَل . ُمَطه رًا فَ َليأَس ِبَطُهور   َوَما ملَأ َيُكنأ : قَالَ . قَاَلُه ابأُن األأ

لِهِ : الأُعَلَماءِ  قَاَل بَ عأضُ . وُر الأَبِليُغ ِف الطََّهاَرةالطَّهُ : الزَّخَمأَشرِيُّ  َهُم ِمنأ قَ وأ ِسِه أَنَُّه طَاِهر  ِف ، 5{ن أَزلأَنا ِمنأ السََّماِء َماًء َطُهورًا َوأَ  }: َويُ فأ  نَ فأ
ِهِ  َهُم ِمنأُه أَنَُّه طَاِهر  أِلَنَُّه ذُ ؛ ُمَطه ر  ِلَغريأ َلُه َماًء يُ فأ ِتَنانِ أِلَنَّ قَ وأ اِهرًا ِف فَ َيُكوُن طَ َواَل َيُكوُن َذِلَك إالَّ مبَا يُ نأتَ َفُع ِبِه ، ِكَر ِف َمعأِرِض ااِلمأ

ِسهِ  َهُم ِمنأُه ِصفَ . نَ فأ لُُه َطُهورًا يُ فأ لِهِ : فَِإنأ ِقيلَ . َوِهَي الطَُّهورِيَّةُ ، ة  زَاِئَدة  َعَلى الطََّهارَةِ َوقَ وأ *   : 4فَ َقدأ َوَرَد َطُهور  مبَعأىَن طَاِهر  َكَما ِف قَ وأ
َواُب َأنَّ ُوُروَدُه َكَذلِ *    رِيُقُهنَّ َطُهور   قَاَمِة  َأوأ َواِقع  َموأِقعَ ، يأِت ُمَباَلَغة  ِف الأَوصأفِ الأب َ  َوُهَو ِف ، ُمطَّرِد  َبلأ ُهَو مَسَاِعيٌّ  َك َغي أرُ فَاجلَأ طَاِهر  إِلِ

 . َك مُمأَتِنع  َوَذلِ ؛ كَ َوحَنأُو َذلِ ، َوَخَشب  َطُهور  ، طأَلًقا َلِقيَل ثَ وأب  َطُهور  َوَلوأ َكاَن َطُهور  مبَعأىَن طَاِهر  مُ ، الأَوزأنِ 

َسبُ َها رُ ، لَُغة  َشاِميَّة  : قَاَل ابأُن ُدَريأد  . ُة طُوبَة  الأَواِحدَ ، ُجرُّ الطُّوُب اآل: ب(و  ط 557)ص -351 َزأَهرِيُّ . وِميَّةً َوَأحأ : َوقَاَل األأ
ُجرُّ الطُّوُب  ُجرَّةُ ، اآلأ َتِضي أَن ََّها َعَربِيَّةُ ، َوالطُّوبَُة اآلأ  . َوُهَو يَ قأ

ر  َواَل َتُكو : قَاُلوا ...َأيأ ان أَقاَد َلهُ ، َأطَاَعُه إطَاَعةً : ع(و  ط 557)ص -357 َواَب اَل َيُكوُن إالَّ ،  ُن الطَّاَعُة إالَّ َعنأ أَمأ  َكَما َأنَّ اجلَأ
 . َوِإَذا َوافَ َقُه فَ َقدأ طَاَوَعهُ ، رِِه فَ َقدأ َأطَاَعُه إطَاَعةً إَذا َمَضى أِلَمأ : َوقَاَل ابأُن فَاِرس  . َأطَاعَ أََمَرُه فَ : يُ َقالُ . َعنأ قَ وأل  

 َوجَيُوُز ، اِهِر ِف َطرِيِق الت َّنأِعيمِ َويُ عأَرُف ِف َوقأِتَنا بِالزَّ ، َمكََّة َعَلى حَنأِو فَ رأَسخ   َوُذو طًُوى َواد  ِبُقرأبِ : ي(و  ط 558)ص -358
ُعهُ  رَِهاَوَضمُّ ا. َصرأفُُه َوَمن أ َهُر ِمنأ َكسأ ًا لِلأَواِديَفَمنأ نَ وَّ ، لطَّاِء َأشأ ًا لِ ، َن َجَعَلُه امسأ َعِة َمَع الأَعَلِميَّةِ َوَمنأ َمنَ َعُه َجَعَلُه امسأ َأوأ َمنَ َعُه لِلأَعَلِميَِّة ، لأبُ قأ

ِل َعنأ طَاو   ِديِر الأَعدأ  . َمَع تَ قأ
 َوقَاَل أَبُو . الطَّريأِ طُُيور  َوَأطأَيار   مَجأعُ وَ ، َورَاِكب  َورَكأب  ، ِمثأُل َصاِحب  َوَصحأب  ، َومَجأُع الطَّائِِر طَي أر  : ط ي ر( 558)ص -351

عِ َويَ َقُع الطَّي أ : ُقطأُرب  ُعبَ يأَدَة وَ  مأ َن أَبارِي  . ُر َعَلى الأَواِحِد َواجلَأ ُر مَجَاَعة  : َوقَاَل ابأُن األأ ثَ ُر ِمنأ التَّذأِكريِ َوتَأأنِيث ُ ، الطَّي أ لِلأَواِحِد َواَل يُ َقاُل . َها َأكأ
ُن أَثى طَائَِرة  ، طَائِر   طَي أر  َبلأ   . َوقَ لََّما يُ َقاُل ِلْلأ

  

                                  
 . (381رقم  813/ 5/ 6ّصحيحة )ال -6 
 . 38الفرقان/ -5 
فاِل ِهيف  ُخصوُرها   ***   ِعذاِب الثَّنايَا رِيُقهنَّ َطُهورُ              : رواية البيت -4   ِإىل ُرجَِّح )ُرُجِح( اأَلكأ

 ثَّنايا رِيُقُهنَّ َطهورُ إىل ُرُجِح األكفاِل غيد  من الص با   ***   ِعذاِب ال                        : وِف رواية
، سورة الفرقان( 618/  3وفتح القدير )، (41/ 61)وروح املعاين ، (66الباب  631/ 6ُنِسَب جلرير ِف احملّب واحملبوب واملشموم و املشروب )

 23/ 4م واحمليط األعظم )واحملك، رجح( 332/ 5ولسان العرب )، رجح( 483/ 1ومن غري نسبة ِف تاج العروس ). (611/ 6والّذخرية للقراِف )
: قال، وأنشدنا أيضا ]ابن األنباري[): وصّدرها بقوله، ( ضمن مقطوعة من أحد عشر بيتا683 - 684/ 6كما أورده ِف أمايل القايل ). رجح(

 . يات ِف شعر مجيل(وليست هذه األب: قال أبو عليّ ، أنشدنا إبراهيم بن سهيل جلميل بن معمر العذريّ : قال، أنشدنا أبو احلسن بن الرباء

 



  

 

 كتاب الظّاء
: قَاَل ابأُن الأُقوِطيَّةِ . ضَّم  َظرَاَفًة فَ ُهَو َظرِيف  َوَظُرَف بِال. لأبَ رَاَعُة َوذََكاُء الأَقلأبِ الظَّرأُف ِوزَاُن فَ لأس  ا: ظ ر ف( 551)ص  -341

َارِيَةُ  نِ الأُمرَاُد الأَوصأُف بِا: َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ . َوصأف  هَلَُما اَل لِلشُُّيوخِ  َوُهوَ . َظُرَف الأُغاَلُم َواجلأ سأ ََدبِ ، حلُأ الأُمرَاُد : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ . َواألأ
 . فَ يَ ُعمُّ الشََّباَب َوالشُُّيوخَ ؛ الأَكيأسُ 

نأَساِن ُمذَكَّر  ال: ظ ف ر( 541 – 551)ص -346 ِ َغات  أَفأ َوِفيِه لُ ، ظُُّفُر ِلإلأِ َعُة ِف قَ وأله تَ َعاىَل ، َصُحَها ِبَضمَّتَ نيأ : َوهِبَا قَ َرأَ السَّب أ
َنا ُكلَّ ِذي ظُُفر   } ِفيفِ َوالثَّانِ . 6{ َحرَّمأ َكاُن لِلتَّخأ َسُن الأَبصأرِيُّ َوقَ رَ ، َيُة اإلأِسأ ُع َأظأَفار  ، 5أَ هِبَا احلَأ مأ َع َعَلى أَ ، َواجلَأ َا مجُِ ِن ِمثأُل رُكأ ، ظأُفر  َوُرمبَّ

ِر الظَّاِء ِوزَاُن مِحأل  بِ  َوالثَّالَِثةُ . َوأَرأُكن   ت أَباعِ َوالرَّاِبَعُة بِ . 4َكسأ ِ ِلإلأِ َرتَ نيأ َاِمَسُة أُظأُفور  . 3َوقُرَِئ هِبَِما ِف الشَّاذ  ، َكسأ ُع َأظَاِفريُ ، َواخلأ مأ ِمثأُل ، َواجلَأ
ُبوع  َوَأَسابِيعَ   : 2قَالَ ، ُأسأ

َمِتِه ا َ لُقأ ُوىَل إَذا احنأََدَرتأ َما بَ نيأ َرى تَِليَها قَ يأُد أُظأُفورِ ***     ألأ َ ُأخأ  َوبَ نيأ
لُُه   . َوجُيأَمُع َعَلى َأظأُفر  َفَطَغا الأَقَلُم ِبزِيَاَدِة َواو  : وََكأَنَُّه أَرَادَ ، َعَلى أُظأُفور  َسبأُق قَ َلم   َوجُيأَمُع الظُُّفرُ : 1ِف الصََّحاحِ َوقَ وأ

َهُب النَّاُس إىَل َأنَّ الظ لَّ : الظ لُّ َقاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ : ظ ل ل( 541)ص -345 َء مبَعأىًن َواِحد   َيذأ  َبلأ الظ لُّ ، 7َولَيأَس َكَذِلكَ ، َوالأَفيأ
َوًة َوَعِشيَّةً  ُء اَل ، َيُكوُن ُغدأ َا مُس  ، ء  ِلَما قَ بأَل الزََّواِل ِفَأ  َفاَل يُ َقالُ ؛ َيُكوُن إالَّ بَ عأَد الزََّوالِ َوالأَفيأ أِلَنَُّه ِظلٌّ فَاَء ِمنأ ؛ َي بَ عأَد الزََّواِل فَ يأًئاَوِإّنَّ

رِقِ َجاِنِب الأمَ  ُء الرُُّجوعُ ، غأِرِب إىَل َجاِنِب الأَمشأ ُء ، ِمنأ الطُُّلوِع إىَل الزََّوالِ الظ لُّ : َوقَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوالأَفيأ ِمنأ الزََّواِل إىَل َوالأَفيأ
َِها بِ : ثَ عأَلب  َوقَاَل . وبِ الأُغرُ  ُء بِالأَعِشي  ، الأَغَداةِ الظ لُّ لِلشََّجَرِة َوَغريأ بَُة بأُن الأَعجَّاجِ وَ . َوالأَفيأ ُس فَ زَاَلتأ : قَاَل ُرؤأ ُكلُّ َما َكاَنتأ َعَليأِه الشَّمأ

ُس فَ ُهَو ظِ ، َعنأُه فَ ُهَو ِظلٌّ َوِفَأء   ُس تَ نأَسُخ الظ لَّ َوِمنأ ُهَنا قِ ؛ ذلٌّ َوَما ملَأ َيُكنأ َعَليأِه الشَّمأ ُء يَ نأَسُخ الشَّمأسَ ، يَل الشَّمأ  . َوالأَفيأ
َعُل َكَذا َيظَ : ظ ل ل( 541)ص -344 َِليلُ . إَذا فَ َعَلُه نَ َهارًا، لُّ ِمنأ بَاِب َتِعَب ظُُلواًل َوَظلَّ يَ فأ اَل تَ ُقوُل الأَعَرُب َظلَّ : قَاَل اخلأ

 إالَّ 
 . الن ََّهارِ ِلَعَمل  َيُكوُن بِ 

رَانَ يأِهمأ : ظ ه  ر( 546)ص -343 َ َظهأ َسرُ : َل ابأُن فَاِرس  قَا. ِبَفتأِح النُّونِ َوُهَو نَازِل  بَ نيأ َِلُف َوالنُّوُن : َوقَاَل مَجَاَعة  . َواَل ُتكأ  األأ

                                  
 . 631األنعام/ -6 
 . واألعرج، أيبّ : وزاد، (631األنعام/ 446/ 5معجم القراءات القرآنّية ) -5 
 . وقعنب، وأيب الّسمال، ( عن احلسن البصري631األنعام/ 446/ 5معجم القراءات القرآنّية ) -4 
 . مال( عن أيب السّ 631األنعام/ 446/ 5معجم القراءات القرآنّية ) -3 
واالعتماد ِف ، (478/  4( و )478 – 477/ 5البيت من إنشاد َغيأثة أّم اهلَيأَثم من بين ُّنري بن َعامر بن َصعأَصَعة كما ِف مجهرة الّلغة ) -2     

. (477/ 6ملستطرف )وا، (537/  5ومثرات األوراق )، (62/ 8و  518/ 7وُنسب حلميد األرقط ِف العقد الفريد ). (42نظائر الظّاء والّضاد )ص
اجلزء : جمّلة اجملمع العلمي العراقي 551ومن غري نسبة ِف الَفرأق للّسجستاين )ص. (148رقم  517 - 511/ 1وألعرايّب ِف البصائر والذخائر )

والّتلويح ِف شرح ، ألطعمة(احلّد العاشر ِف ا 141/  6/ 6وحماضرات األدباء )، بَاب الظّفر( 54)ص والَفرأق البن أيب ثابت، (47اجملّلد، األّول
 . (6ع  581وأساس البالغة )ص، (638وحلن العوام )ص ، (616الفصيح )ص

 . )الظُفُر مجعه َأظأَفار  وأظأُفور  وَأظَاِفرُي(: ظفر( 751/ 5نّص كالمه ِف الّصحاح ) -1 
 . (12رقم  15 – 87إيقاظ الَوسنان )ص: له ينظر الكتاب الثاين من -7 

 



  

 

َريأِهمأ . زَاِئَدتَاِن لِلتَّأأِكيدِ  َ َأظأُهرِِهمأ ، َوبَ نيأ َظهأ نَ ُهمأ ُكلَُّها مبَعأىَن ب َ   َوبَ نيأ ِتظأَهاِر . ي أ نَ ُهمأ َعَلى َسِبيِل ااِلسأ َوفَاِئَدُة إدأَخالِِه ِف الأَكاَلِم َأنَّ إقَاَمَتُه بَ ي أ
ِتَناِد إلَيأِهمأ هبِِ  اَمهُ وََكَأنَّ الأَمعأىَن أَ ، مأ َوااِلسأ ُهمأ ُقدَّ رًا ِمن أ رًا َورَاَءهُ ، نَّ َظهأ ُنوف  ِمنأ َجانِبَ يأهِ َفَكأَنَّ ، َوَظهأ ُلهُ . ُه َمكأ تُ عأِمَل ، َهَذا َأصأ مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ اُسأ

َ الأقَ  قَاَمِة بَ نيأ نَ ُهمأ ، وأمِ ِف اإلأِ ُنوف  بَ ي أ َر َمكأ  . َوِإنأ َكاَن َغي أ
ِر ِغىًن  }: ظ ه  ر( 546)ص -342 ِح َوَلِكنأ ُأِضيَف ِلإلأِيَضا ، الأُمرَاُد نَ فأُس الأِغىَن ، 6{َوأَفأَضُل الصََّدَقِة َما َكاَن َعنأ َظهأ

ُر الأَغيأبِ : َكَما ِقيلَ ،  َوالأبَ َيانِ  ُر الأَقلأبِ ، َظهأ ُس الأَقلأبِ ، ُس الأَغيأبِ َوالأُمرَاد نَ فأ ، َوَظهأ قَاَلُه . َوِهَي نَ فأُس الصََّبا، َوِمث أُلُه َنِسيُم الصََّبا. َونَ فأ
َفشُ  َخأ وأهَ َوَحَكاُه ، األأ َء إىَل نَ فأ َوالأَعَرُب تُ ، رِيُّ َعنأ الأَفرَّاِء أَيأًضااجلَأ ِ ِضيُف الشَّيأ ِتاَلِف اللَّفأَظنيأ َوِمنأ : ُضُهمأ َقاَل بَ عأ . طََلًبا لِلتَّأأِكيدِ ؛ ِسِه اِلخأ

ِخَرِة  }، 5{ حلََقُّ الأَيِقنيِ  }: َهَذا الأَبابِ  تَ ، ُمَراُد َعنأ ِغىًن يَ عأَتِمُدهُ َوِقيَل الأ . 4{َوَلَداُر اآلأ ُضُل َعنأ : َوِقيلَ . ظأِهُر ِبِه َعَلى الن ََّواِئبِ َوَيسأ َما يَ فأ
 . الأِعَيالِ 

ِتظأَهاُر بِ : قَاَل الأَغزَايلُّ : ظ ه  ر( 546)ص -341 َتَحبُّ ااِلسأ َلة  ثَانَِية  َوُيسأ َرأَ بِالطَّاِء جَيُوَز َأنأ ي ُ : قَاَل الرَّاِفِعيُّ . َوثَالَِثة  ، َغسأ  قأ
ِتطأَهاُر طََلُب الطََّهاَرةِ فَااِل ، َوالظَّاءِ  ِتَياطُ َوااِل . سأ ِتظأَهاُر ااِلحأ ِتَعانَة  بِالأغَ ؛ الظَّاِء الأُمعأَجَمِة َصِحيح   َوَما قَاَلُه الرَّاِفِعيُّ ِف . سأ ِل َعَلى أِلَنَُّه اسأ سأ

هُ ، يَِقنِي الطََّهاَرةِ  َمَلِة ملَأ َأِجدأ  . 3َوَما قَاَلُه ِف الطَّاِء الأُمهأ
 

 كتاب العين
ُر  َوالأَعبأُد ِخاَل : ع ب د( 545)ص  -347 ُ الأَعبأِديَّةِ ، ُف احلأ تُ عأِمَل َلُه مُجُوع  . َوالأُعُبوِديَّةِ ، َوالأُعُبوَدةِ ، َوُهَو َعبأد  بَ ني  ، َكِثريَة    َواسأ

َها َأعأُبد   َهُر ِمن أ َشأ ُتهُ  ...َوِعَباد  ، َوَعِبيد  ، َواألأ ُت َزيأًدا ُفاَلنًا َملَّكأ َتقَّ ِمنأ الأَعبأِد ِفعأل  وَ ، إيَّاُه لَِيُكوَن َلُه َعبأًدا َوَأعأَبدأ  . ملَأ ُيشأ
، َوحلَأم  َعِبيط  . يَحًة ِمنأ َغريأِ ِعلَّة  هِبَاَعَبطأُت الشَّاَة َعبأطًا ِمنأ بَاِب َضَرَب َذحَبأتُ َها َصحِ : ع ب ط( 543 – 544)ص -348

ِذيبِ قَاَل ِف الت َّ . رِيٌّ َخاِلص  اَل َخلأَط ِفيهِ َوَدم  َعِبيط  طَ . َأيأ َصِحيح  َطرِيُّ  ِم َما َكاَن َسِليًما: هأ رَ  الأَعِبيُط ِمنأ اللَّحأ فَاِت إالَّ الأَكسأ . ِمنأ اآلأ
بأُح ِمنأ آَفة    َواَل يُ َقاُل َلُه َعِبيط  إَذا رِ ، اَل يُ َقاُل لِلشَّاِة َعِبيطَة  وَ ، َكاَن الذَّ  . َوُمعأَتِبطًَة إَذا ُذحِبَتأ ِمنأ آَفة  َغريأِ الأَكسأ

ِبهِ ِبَق ِبِه الط يُب َعبَ ًقا ِمنأ بَاِب َتعِ عَ : ع ب ق( 544)ص -341 َواَل َيُكوُن : قَاُلوا. فَ ُهَو َعِبق  ؛ َأوأ َبَدنِهِ ، َب َظَهَرتأ رحُِيُه بِثَ وأ
 . الأَعَبُق إالَّ الرَّاِئَحَة الطَّي َبَة الذَِّكيَّةَ 

ِر َعَتاَدُه بِالأَفتأحِ َوَأَخَذ لِ : ع ت د( 544)ص -331 َمأ ُه ِمنأ الس اَلحِ َما أَعَ  َوُهوَ ، ْلأ رأبِ ، َوالدََّواب  ، دَّ ، َومَجأُعُه َأعأُتد  . َوآَلِة احلَأ
لأَباِء بِا {َأعأُبَدُه  }: َويُ رأَوى، { نَّ َخاِلًدا َجَعَل َرِقيَقُه َوَأعأُتَدُه ُحُبًسا ِف َسِبيِل اللَّهِ إ }: َوِف َحِديث  . َوأَزأِمَنة  ، َوأَزأُمن  ، َزَمان  ِمثَاُل ، َوَأعأِتَدة  

َوَُّل َأظأَهُر لِلأَحِديِث ، الأُمَوحََّدةِ  َتَبَس أَدأرَاَعُه َوَأعأَتاَدُه ِف َسِبيِل اللَّهِ  }: الصَِّحيحِ َواألأ َوِلُوُجوِد ، 2{ أَمَّا َخاِلد  فَِإنَُّكمأ َتظأِلُموَن َخاِلًدا َوَقدأ احأ
َ الأَمعأطُوفِ الأ   . َوِإنأ ُجِعَل الأَعِبيُد فَ ُهمأ الرَِّقيُق فَ َلمأ يَ بأَق ِفيِه فَاِئَدة  إالَّ التَّأأِكيدُ . هِ َوالأَمعأطُوِف َعَليأ ، ُمَغايَ َرِة بَ نيأ

                                  
ِر ِغىًن : فتح الباري( بلفظ 2421رقم  157/ 61و  6351رقم 31/ 3صحيح البخاري )احلديث ِف  -6  ُر الصََّدَقِة َما َكاَن َعنأ َظهأ َوابأَدأأ ، ) َخي أ

 . مبَنأ تَ ُعوُل ( عن َأيب ُهَري أَرَة َرِضَي اللَُّه َعنأهُ 
 . 26احلاّقة/-5 
 . 4الّنحل/، 611يوسف/ -4 
 . )والّصحيح الّصواب املشهور املعروف املختار أنّه باملعجمة ِف املوضعني(: طهر(681 – 688/ 4اء والّلغات )قال الّنووي ِف هتذيب األمس -3 
 . باب ِف تعجيل الزّكاة( 56/ 6342رقم  457 - 451/ 2صحيح أيب داود " األّم " )، (828رقم  425 – 431/ 4اإلرواء )، صحيح -2 

 



  

 

ًقا ِمنأ : ع ت ق( 544)ص -336 ََواِئلِ وَ ، َوَعَتاقًا، بَاِب َضَربَ  َعَتَق الأَعبأُد َعت أ م  ِمنأُه فَ ُهَو َوالأِعتأُق بِالأَكسأ . َعَتاَقًة ِبَفتأِح األأ ِر اسأ
َزِة فَ يُ َقالُ َويَ ت َ ، َعاِتق   َمأ ُتُه فَ ُهَو : َعدَّى بِاهلأ ِسهِ ، ُمعأَتق  َعَلى ِقَياِس الأَبابِ َأعأتَ قأ ُتهُ : َفاَل يُ َقال، َواَل يَ تَ َعدَّى بِنَ فأ اَل : َوهِلََذا قَاَل ِف الأَبارِعِ ؛ َعتَ قأ

ُعولِ َوُهَو ُثاَل ، يُ َقاُل ُعِتَق الأَعبأدُ  َِلِف َمبأِنيًّا لِلأَفا َواَل ، ِثيٌّ َمبأيِنٌّ لِلأَمفأ َواَل جَيُوُز َعبأد  . َوالرُّبَاِعيُّ ُمتَ َعدٍّ ، ِعِل َبلأ الثُّاَلِثيُّ اَلزِم  َأعأَتَق ُهَو بِاألأ
ُموع  اَل يُ َقاُس َعَليأهِ ؛ َمعأُتوق   ُعول  ِمنأ أَفَ َعلأُت َشاذٌّ َمسأ عُ ، أِلَنَّ جمَِيَء َمفأ  . ول  َوُهَو َعِتيق  َفِعيل  مبَعأىَن َمفأ

زًا ِمنأ بَاِب َضَربَ : ع ج ز( 542 – 543)ص -335 ِء َعجأ َوَعِجَز َعَجزًا ِمنأ بَاِب َتِعَب ، َضُعَف َعنأهُ  ...َعَجَز َعنأ الشَّيأ
ُر َمعأُروَفة  ِعنأَدُهمأ  َوَهِذِه اللَُّغةُ ، ذََكَرَها أَبُو َزيأد  ، يأاَلنَ لَُغة  لِبَ عأِض قَ يأِس عَ  َعأرَايب  أَنَُّه اَل يُ َقالُ َوَقدأ َرَوى ابأُن فَ . َغي أ : اِرس  ِبَسَنِدِه إىَل ابأِن األأ

ِر إالَّ إَذا َعُظَمتأ َعِجيَزتُهُ  نأَساُن بِالأَكسأ ِ َوالأَعُجُز ِمنأ الرَُّجِل َوالأمَ  ...َعِجَز اإلأِ َ الأَورَِكنيأ ا َوِفيهَ . َوبَ ُنو مَتِيم  يُذَك ُرونَ ، َوِهَي ُمَؤن ََّثة  ، رأأَِة َما بَ نيأ
ِ َوَضمَُّها، أَرأَبُع لَُغات   ِيِم َوُسُكونُ َهاَوَمَع ُكل  َواِحدَ ، فَ تأُح الأَعنيأ َفأَصُح ِوزَاُن َرُجل  ، ة  َضمُّ اجلأ ُع َأعأَجاز  . َواألأ مأ َوالأَعِجيَزُة لِلأَمرأأَِة  ...َواجلَأ

نأَساُن َعَجزًا مِ  ...َخاصَّةً  َاءِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . ُجوُز الأَمرأأَُة الأُمِسنَّةُ َوالأعَ . زُهُ نأ بَاِب َتِعَب َعُظَم َعجُ َوَعِجَز اإلأِ َوقَاَل ابأُن . َواَل يُ َؤنَُّث بِاهلأ
َن أَبارِي   ِقيِق التَّأأنِيثِ َويُ َقاُل أَيأًضا َعُجوزَة  بِاهلأَ : األأ َاءِ  َب تَ ُقولُ مسَِعأُت الأَعرَ : ِوَي َعنأ يُوُنَس أَنَُّه قَالَ َورُ . اِء لَِتحأ ُع َعَجائِزُ ، َعُجوَزة  بِاهلأ مأ ، َواجلَأ

 ِ  . َوُعُجز  ِبَضمَّتَ نيأ
َمُة ِف الل سَ : ع ج م( 542)ص -334 َنة  الأُعجأ ِ ُلكأ َمةً . َوَعَدُم َفَصاَحة  ، اِن ِبَضم  الأَعنيأ  َوالأَمرأأَةُ ، فَ ُهَو َأعأَجمُ  َوَعُجَم بِالضَّم  ُعجأ

َماءُ  َبِة لِلت َّوأِكيدِ ِلِف َوُهَو َأعأَجِميٌّ بِاألأَ . َعجأ ُر َفِصيح  ، َعَلى الن سأ َعأَجِم َأعأَجُمونَ وَ . َوِإنأ َكاَن َعَربِيًّا، َأيأ َغي أ َعأَجِمي  ، مَجأُع األأ َومَجأُع األأ
ِظهِ  َِلِف ملَأ يَا َأعأَجِميُّ : َوَعَلى َهَذا فَ َلوأ قَاَل ِلَعَريبٍّ ؛ أَيأًضا َأعأَجِميُّوَن َعَلى َلفأ فًابِاألأ َمةِ أِلَ ؛ َيُكنأ َقذأ ِهَي َموأُجوَدة  ِف وَ ، نَُّه َنَسَبُه إىَل الأُعجأ

َر َفِصيح  : وََكأَنَُّه قَالَ ، الأَعَربِ  َماءُ َوهَبِيَمة  عَ . يَا َغي أ َماءُ  َوَصاَلةُ . أِلَن ََّها اَل تُ فأِصحُ ؛ جأ َمُع ِفيَها ِقرَاَءة  ؛ الن ََّهاِر َعجأ تَ عأ . أِلَنَُّه اَل ُيسأ َجَم َواسأ
َهمَ  َتب أ َنا ِمثأُل اسأ َمَتُه مبَا مُيَي  زُُه . الأَكاَلُم َعَلي أ َِلِف أََزلأُت ُعجأ رأَف بِاألأ ُت احلَأ ل  َوَأعأَجمأ ِِه بِنَ قأط  َوَشكأ َزُة لِلسَّلأبِ ، َعنأ َغريأ َمأ ُتُه . فَاهلأ َوَأعأَجمأ

ِ ِخاَلُف الأعَ َوالأَعَجُم بِ  ...ِخاَلُف َأعأَرب أُتهُ  ُم ِوزَاُن قُ فأل  لُ . َربِ َفتأَحتَ نيأ يٍّ ، َغة  ِفيِه الأَواِحُد َعَجِميٌّ َوالأُعجأ فَالأَياُء ، َوُروم  َوُروِميٍّ ، ِمثأُل َزنأج  َوزجنِأ
َدةِ   . َأيأ َمنأُسوب  إلَيأِهمأ ، ُهَو َعَجِميٌّ : َعَريب  َويُ نأَسُب إىَل الأَعَجِم بِالأَياِء فَ يُ َقاُل لِلأ . لِلأَوحأ

ًنا ِمنأ بَاَب َضَرَب أَيأًضاَوَعَجَن الرَُّجُل َعَلى الأَعَصا عَ : ع ج ن( 541 – 542)ص -333 َها، جأ : َوِمنأُه ِقيلَ ، إَذا اتََّكَأ َعَلي أ
َرأِض ، لأُمِسن  الأَكِبرِي إَذا قَامَ لِ  إَذا قَاَم ِف َصاَلتِِه ى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم َصلَّ َكاَن النَّيبُّ   }: َوِف َحِديث  . ِمنأ الأِكرَبِ َعاِجن  َواعأَتَمَد بَِيَديأِه َعَلى األأ

َرأِض َكَما َيَضُع الأَعاِجُن  ِذيبِ . 6{َوَضَع َيَديأِه َعَلى األأ ِ َومَجأُع : قَاَل ِف الت َّهأ فَِإَذا قَاَم َعَجَن ، َوُهَو الَِّذي َأَسنَّ ، الأَعاِجِن ُعُجن  ِبَضمَّتَ نيأ
وأَهرِ َوقَاَل . بَِيَديأهِ  َرأِض ِمنأ ِكرَب  َعَجَن إَذا قَاَم ُمعأَتمِ : يُّ اجلَأ َوالأُمرَاُد : قَاَل بَ عأُض الأُعَلَماءِ . َعَلى َهَذا َكأَنَُّه يَ عأِجنُ  َوزَاَد ابأُن فَاِرس  ، ًدا َعَلى األأ

ِع الأَيدِ  ِبيُه ِف َوضأ ََصاِبعِ ، َهاَوااِلعأِتَماِد َعَلي أ ، التَّشأ ِظ َمِظنَّة  لِلأَغاِلِط َفِمنأ َغاِلط  ي َ : ُن الصَّاَلحِ قَاَل ابأ . اَل ِف َضم  األأ غأَلُط ِف َوِف َهَذا اللَّفأ
ِظ فَ يَ ُقولُ  ِظِه فَ يَ ُقولُ َوِمنأ َغاِلط  يَ غأَلُط ِف َمعأ ، الأَعاِجُز بِالزَّايِ : اللَّفأ ُبأزِ َلكِ ، الأَعاِجُن بِالنُّونِ : َناُه ُدوَن َلفأ ِبُض ف َ ، نَُّه َعاِجُن َعِجنِي اخلأ يَ قأ
َعلُ ، َأَصاِبَع َكفَّيأهِ  َها َويَ تَِّكيءُ ، َعاِجُن الأَعِجنيِ  َوَيُضمََّها َكَما يَ فأ َرأضِ ، َعَلي أ  . َواَل َيَضُع رَاَحتَ يأِه َعَلى األأ

ُع َأعأدَ ، ِخاَلُف الصَِّديِق الأُمَوايل  َوالأَعُدوُّ : ع د ا( 547)ص -332 مأ ِر َوالأَقصأ ، اء  َواجلَأ َواَل َنِظرَي َلُه ِف : قَاُلوا. رِ َوِعًدى بِالأَكسأ
َاءِ أِلَنَّ بَاَب ِفَعل  ِوزَاُن ؛ الن ُُّعوتِ  َمسأ ِ لَُغة  ،  الص َفاِت إالَّ قَ وأم  ِعًدىوملَأ يَأأِت ِمنأُه ِف ، ِعَنب  خُمأَتصٌّ بِاألأ ، َوِمث أُلُه ِسًوى َوُسًوى. َوَضمُّ الأَعنيأ

                                  
ن صّححه األلباين ِف صف -6  األرقام  414، 451 – 458، 48/ 5الّضعيفة ]: وأحال إىل، (5اهلامش  622ة الّصالة )صحديث الَعجأ
 . ه [6367دار الرّاية  517 – 611ومتام املّنة ]ص، مكتبة املعارف[ 118، 151، 215

 



  

 

َاُء وَ . ًوىَوطًُوى َوطِ  ََعاِدي، ُعَداة  : فَ يُ َقالُ ، َمَع الضَّم  تَ ثأُبُت اهلأ َعأَداُء َعَلى األأ ِ وَ . َوجُيأَمُع األأ يَ َقُع الأَعُدوُّ بَِلفأظ  َواِحد  : 6قَاَل ِف خُمأَتَصِر الأَعنيأ
ُموعِ  َعَلى الأَواِحِد الأُمذَكَّرِ  لَِياُؤهُ ، َوَعُدوَّاُت اللَّهِ ، وُلوَن ُهنَّ َولِيَّاُت اللَّهِ ل  يَ قُ مسَِعأت بَ عأَض َبيِن ُعَقيأ : قَاَل أَبُو َزيأد  . َوالأُمَؤنَِّث َوالأَمجأ ، َوَأوأ

َزأَهرِيُّ  قَالَ . َوَأعأَداُؤهُ  تَ َوى ِفيِه الأُمذَكَّ : َوقَاَل ِف الأَبارِعِ  ...إَذا أُرِيَد الص َفُة ِقيَل َعُدوَّة  : األأ َفاَل ؛ نَّثُ ُر َوالأُمؤَ إَذا َكاَن فَ ُعول  مبَعأىَن فَاِعل  اسأ
َاِء ِسَوى َعدُ   . فَ يُ َقاُل ِفيِه َعُدوَّة  ، وٍّ يُ َؤنَُّث بِاهلأ

َِلِف إَذا َكاَن َفِصيًحاَوَأعأَرَب : ع ر ب( 548)ص -331 ءَ . ِإنأ ملَأ َيُكنأ ِمنأ الأَعَربوَ ، بِاألأ ، َوَأعأَربأُت َعنأهُ ، َوَأعأَربأُت الشَّيأ
يَضاحُكلَُّها مبَِ ،  َعنأهُ رَّبأُت َوعَ ، َوَعرَّب أُتُه بِالتَّثأِقيلِ  َوُد ِمنأ َعرَّب أُتهُ َأعأَربأُت عَ : َوقَاَل الأَفرَّاءُ . عأىَن التَّبأِينِي َواإلأِ مي ُ تُ عأِرُب َعنأ َواألأَ . َوَأعأَرب أُتهُ ، نأُه َأجأ

ِسَها ُموزِ . َأيأ تُِبنيُ ، نَ فأ ُموِز اَل َغي أرُ : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ . َوِمنأ الأُمثَ قَّلِ ، يُ رأَوى ِمنأ الأَمهأ  . ِمنأ الأَمهأ
ِيِه َعَرًجا ِمنأ بَاِب َتِعَب إذَ َعرَِج : (ع ر ج 541)ص -337 ُن أَثى َعرأَجاءُ ، فَ ُهَو َأعأرَجُ ؛ ا َكاَن ِمنأ ِعلَّة  اَلزَِمة  ِف َمشأ فَِإنأ  . َواألأ

ء  َأَصابَُه َحّتَّ َغَمَز ِف ، ِمنأ ِعلَّة  َغريأِ اَلزَِمة  َكاَن  ِيهِ  مَ َبلأ ِمنأ َشيأ  . َعرََج يَ عأرُُج ِمنأ بَاِب قَ َتَل فَ ُهَو َعارِج  : ِقيلَ ، شأ
ُن أثَ : ع ر س( 541)ص -338 َتِوي ِفيِه الذََّكُر َواألأ ِ ، ى َما َداَما ِف إعأرَاِسِهَماالأَعُروُس َوصأف  َيسأ ، َومَجأُع الرَُّجِل ُعُرس  ِبَضمَّتَ نيأ

ِء أَيأًضا َلزَِمهُ َوَعرِ . اِئسُ َعرَ  َومَجأُع الأَمرأأَةِ . ِمثأُل َرُسول  َوُرُسل   رَ . الأَعُروُس ِمنأ َهَذيأنِ : َويُ َقالُ . َس بِالشَّيأ َِلِف َدَخَل هِبَاَوَأعأَرَس بِامأ . أَتِِه بِاألأ
َرأَتِِه بِالتَّثأ ، َوَأعأَرَس َعِمَل ُعرأًسا َا يُ َقاُل َعرََّس إَذا نَ َزَل الأمُ ، طَأ  ُهَو خَ : فَ َقاُلوا؛ ِقيِل َعَلى َمعأىَن الدُُّخولِ َوأَمَّا َعرََّس بِامأ َّتِيَح َوِإّنَّ َساِفُر لَِيسأ

عأرَاُس ؛ َكاَن ِمنأ لَيأل  َأوأ نَ َهار    َأيَّ َوقأت  نأزِِل تَ عأرِيًسا إَذا نَ َزُلوا َوقَاُلوا َعرََّس الأَقوأُم ِف الأمَ : قَاَل أَبُو َزيأد  . مُثَّ يَ رأحتَِلُ ، نَ زأَلةً  الرَُّجِل  ُدُخولُ فَاإلأِ
َرأَتِهِ  َّتِيحَ َوالت َّعأرِيُس نُ زُ ، بِامأ َرأَتُهُ َوِعرأُس ال. وُل الأُمَساِفِر لَِيسأ ِر امأ ُع َأعأرَاس  ، رَُّجِل بِالأَكسأ مأ َال  ، َواجلَأ َوَقدأ يُ َقاُل لِلرَُّجِل ِعرأس  ، ِمثأُل مِحأل  َوَأمحأ
 . أَيأًضا

َء َعرأضً : ع ر ض( 531)ص -331 َِلفِ ا ِمنأ بَاِب َضَرَب فَ َوَعَرضأُت الشَّيأ َرزأتُُه َفَظَهَر ُهَو َأيأ َأظأَهرأتُُه َوأَب أ ، َأعأَرَض ُهَو بِاألأ
ُس الأُمتَ َعاَرفِ ، الَّيِت تَ َعدَّى ُثاَلثِي َُّها َوالأُمطَاوُِع ِمنأ الن ََّواِدرِ ، َوبَ َرزَ   . َوَقُصَر رُبَاِعي َُّها َعكأ

ِض َعرأًضاَبِعرَي عَ َوَعَرضأُت الأ : ع ر ض( 531)ص -321 وأ َض َعَلى الأَبِعريِ ، ِمنأ الأَمقأُلوبِ َوَهَذا ، َلى احلَأ وأ ُل َعَرضأُت احلَأ َصأ ، َواألأ
َر الأَمي تَ : َوَهَذا َكَما يُ َقالُ   . َوُهَو َكِثري  ِف َكاَلِمِهمأ ، َخلأُت الأَقَلنأُسَوَة رَأأِسيَوأَدأ ، أَدأَخلأُت الأَقب أ

ِميُع ِمنأ . ُعرأَضًة بِالأَوِقيَعِة ِفيهِ  َما ِصرأُت َلهُ : َوِقيلَ . َأيأ َما تَ َعرَّضأتُ ، ُه ِبُسوء  َوَما َعَرضأُت لَ : ع ر ض( 531)ص -326 َواجلَأ
ٍَ . عأَرُض ِمنأ بَاِب َتِعَب لَُغة  َوَعِرضأُت َلُه بِالسُّوِء أَ . َضَربَ بَاِب  ِر اَل تَ عأِر َمأ ِر الرَّاءِ َوِف األأ  تَ عأَّتِضأ َلُه اَل  َأيأ ، َوفَ تأِحَها، ضأ َلُه ِبَكسأ

نَ َعُه  ُلَغ ُمَراَدهُ بِاعأّتَِ فَ َتمأ . اِنع  مَيأَنُع ِمنأ الأُمِضي  َأيأ مَ ، َوحَنأوِهِ ، الطَّرِيِق َعاِرض  ِمنأ َجَبل   ِسرأُت فَ َعَرَض يل ِف : أِلَنَُّه يُ َقالُ ؛ اِضَك َأنأ يَ ب أ
لِيلِ  أِلَن ََّها مَتأَنُع ِمنأ التََّمسُّكِ ؛ َقَهاءِ نأُه اعأّتَاَضاُت الأفُ َومِ ، َواعأتَ َرَض يل مبَعأَناهُ  َرىَوتَ َعاُرِض الأبَ ي  َناِت أِلَنَّ ُكلَّ . بِالدَّ ُخأ ، َواِحَدة  تَ عأَّتُِض األأ

 . َواَل يُ َقاُل َعرَّضأُت َلُه بِالتَّثأِقيِل مبَعأىَن اعأتَ َرضأتُ : قَاُلوا. َومَتأَنُع نُ ُفوَذَها
َاِنبُ ، ُض ِوزَاُن قُ فأل  النَّاِحَيةُ رأ َوالأعُ : ع ر ض( 536)ص -325 َاِئطِ وَ . َواجلأ َأيأ َجانًِبا ِمنأُه َأيَّ َجاِنب   ، اضأِربأ ِبِه ُعرأَض احلأ

 . َكانَ 
يأهِ َوالأَعاِرَضاِن لِ : ع ر ض( 536)ص -324 َحَتا َخدَّ نأَساِن َصفأ ِ ِفيِه َحذأف  َخفِ : فَ َقوأُل النَّاسِ ؛ إلأِ َصألُ ، يُف الأَعاِرَضنيأ  َواألأ

 َخِفيُف 
 ِ  . َشعأِر الأَعاِرَضنيأ

                                  
 . أليب بكر الزُّبَ يأديّ  -6 

 



  

 

جَّةِ َويَ وأُم : ع ر ف( 536)ص -323 مُ َعَلم  اَل يَ ، َعَرَفَة تَاِسُع ِذي احلِأ َِلُف َوالالَّ ُخُلَها األأ  َوِهَي مَمأُنوَعة  ِمنأ الصَّرأِف لِلتَّأأنِيِث ، دأ
 . َوالأَعَلِميَّةِ 

َمعأ : فَاِرس  ابن قَاَل . َو َعرأقَانُ فَ هُ ؛ َعرَِق َعَرقًا ِمنأ بَاِب َتِعبَ : ع ر ق( 536)ص -322  . لِلأَعَرِق مَجأع   6وملَأ ُيسأ
َوَعَلى ؛ ُل الَِّذي اَل يُطَاُق َدف أُعهُ السَّيأ : َوِقيلَ . َوُهَو السَّدُّ ، ِمثأُل َكِلم  وََكِلَمة  ، مَجأُع َعرَِمة  : ِقيلَ ، َوالأَعرِمُ : ع ر م( 535)ص -321

لُُه تَ َعاىَل  ِ  5{َسلأَنا َعَليأِهمأ َسيأَل الأَعرِِم فََأرأ  }: َهَذا فَ َقوأ ِتاَلِف اللَّفأَظنيأ ِسِه اِلخأ ء إىَل نَ فأ  . ِمنأ بَاِب إَضاَفِة الشَّيأ
ًا، ُوِصَف بِالأَمصأَدرِ ، َرس  ُعرأي  اَل َسرأَج َعَليأهِ َوف َ : ع ر ا( 535)ص -327 َع َفِقيلَ ، مُثَّ ُجِعَل امسأ  ِمثأُل قُ فأل  ، َخيأل  َأعأرَاء  : َومجُِ

 . َرُجل  ُعرأي  : لُ َكَما اَل يُ َقا،  َواَل يُ َقاُل فَ َرس  ُعرأيَانُ : قَاُلوا. َوأَق أَفال  
ل  ، َوُعُزوبَة  . ِوزَاُن ُغرأَفة  ، ُزُب ِمنأ بَاِب قَ َتَل ُعزأبَةً َوَعَزَب الرَُّجُل يَ عأ : ع ز ب( 535)ص -328  فَ ُهَو َعَزب  ، إَذا ملَأ َيُكنأ َلُه َأهأ

 ِ  : ]الّرجز[4َكَذِلَك قَاَل الشَّاِعرُ ،  يأًضاَرأَة  َعَزب  أَ َوامأ . ِبَفتأَحتَ نيأ
ََزبّ  َماِرِس الشَّيأِخ األأ  يَا َمنأ َيُدلُّ َعَزبًا َعَلى َعَزبأ   ***   َعَلى اب أَنِة احلُأ

ِلي  َومَجأُع الرَُّجِل ُعزَّاب  بِاعأ  َصأ قَاَل . َواَل يُ َقاُل َرُجل  َأعأَزبُ : قَاَل أَبُو َحامتِ  . ار  ِمثأُل َكاِفر  وَُكفَّ ، َوُهَو َعاِزب  ، ِتَباِر بَِنائِِه األأ
َزأَهرِيُّ  َزأَهرِي  َأنأ يُ َقالُ َوِقَياُس قَ وأ ، هُ َوَأَجازَُه َغي أرُ : األأ َرأَة  َعزأبَاُء ِمثأُل َأمحأََر َومَحأرَاءَ : ِل األأ  . امأ

َرأَض َعزأقً : ع ز ق( 534)ص -321 تُ َها ِبَفأأس  ، َكَرب أتُ َهاا ِمنأ بَاِب َضَرَب  َعَزقأُت األأ  َواَل يُ َقاُل : قَاَل أَبُو زَيأد  . َوحَنأوَها، َأيأ َشَققأ
َرأضِ  َعَزقأُت إالَّ  ِر الأِميمِ ، ِف األأ َلُة الأِمعأَزَقَة ِبَكسأ  . َوُتَسمَّى تِلأَك اآلأ

ِِه َعزأاًل ِمنأ : ع ز ل( 534)ص -311 َء َعنأ َغريأ َكالأوَِكيِل إَذا ،  َعَزلأُت النَّاِئبَ : َوِمنأهُ ، يأُتُه َعنأهُ حَنَّ ، بَاِب َضَربَ َعَزلأُت الشَّيأ
َتُه َعمَّا َكاَن َلُه ِمنأ احلأُ  َرجأ مِ َأخأ ان أَعَزَل َعنأ : نَ َعمأ قَاُلوا، َوانأِفَعال  ، أِلَنَُّه لَيأَس ِفيِه ِعاَلج  ؛ فَان أَعَزلَ : َواَل يُ َقالُ ، فَ َعَزلَ : َويُ َقاُل ِف الأُمطَاوِعِ . كأ

ُهمأ َجانًِباا  . لنَّاِس إَذا تَ َنحَّى َعن أ
ُب الأَكَْلُ الرَّطأُب ِف : ع ش ب( 533)ص -316 ُبهُ . الرَّبِيعِ ل أوّ الأُعشأ . َوَعِشَب الأَموأِضُع يَ عأَشُب ِمنأ بَاِب َتِعَب نَ َبَت ُعشأ

َِلِف َكَذِلكَ  َوَأعأَشبَ  ِ  فَ ُهَو َعاِشب  ؛ بِاألأ َرأضُ َوَعشِ . َعَلى َتَداُخِل اللَُّغتَ نيأ ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ . َوُمعأِشَبة  ، َفِهَي َعِشيَبة  ؛ َوَأعأَشَبتأ ، َبِت األأ : َوِمن أ
 . َأعأَشَبتأ : اَل يَ ُقولُ وَ . َوَعِشيَبة  ، أَرأض  َعِشَبة  

ُر اجلأُ : ع ش ر( 533)ص -315 زَاء  الأُعشأ َرِة َأجأ ُع َأعأَشار  ، زأُء ِمنأ َعشأ مأ ، َوالأِمعأَشارُ ، ُهَو الأَعِشرُي أَيأًضاوَ . ِمثأُل قُ فأل  َوأَق أَفال  ، َواجلَأ
ء  ِمنأ الأُكُسوِر  يُ َقالُ َواَل  َعال  ِف َشيأ  . َوِمعأَشار  ، إالَّ ِف ِمرأبَاع  ِمفأ

                                  
 . ع ()َولَيأَس لِلأَعَرِق مَجأ : باب عرق( 6161/ 4قال احلريّب ِف غريب احلديث ) -6 
 . 61سبأ/ -5 
 . (11وأشعار الّنساء للمرزباين )ص، (543لعمرة بنت احلمارس الّتغلبّية ِف الّتشبيهات البن أيب عون )ص ُنسب البيت -4 

، ع ز ب( 21/ 5واملغرب )، عزب( 211/ 6ولسان العرب )، ح م ر س( 216/ 62ع ز ب( و ) 416/ 4تاج العروس ): ومن غري نسبة ِف
وديوان املفّضلّيات ، ع ز ب( 411وأساس البالغة )ص ، العني والزاي والباء( 446/ 6واحملكم واحمليط األعظم )، الّنوع الّتاسع( 611/ 6واملزهر )

 : كتاب الّنساء( لكن برواية  54/ 3واملخصَّص )، (713بشرح األنبارّي )ص
َتيِن ما الَح منأ   طَيأِب الرَُّطبأ يا َمنأ َيُدلَّ َعَزباً على َعَزب   ***   فَيجأ

 



  

 

َاِء َعَدد  لِلأُمذَكَّرِ َوالأَعَشَرُة : ع ش ر( 532)ص -314 ُر ِبَغريأِ . َوَعَشَرُة أَيَّام  ، َعَشَرُة رَِجال  : يُ َقالُ . بِاهلأ . َهاء  َعَدد  لِلأُمَؤنَّثِ  َوالأَعشأ
َوة  : يُ َقالُ  ُر ِنسأ ُر لََيا، َعشأ رِ  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . لَوَعشأ ر  . َوالأَفجأ َر َعَلى َمعأ ، 6{َولََيال  َعشأ ُر الأَعشأ َيَّامِ َوالأَعامَُّة ُتذَك  : فَ يَ ُقوُلونَ ؛ ىَن أَنَُّه مَجأُع األأ

ُر  َوَّلُ الأَعشأ ُر األأَ ، األأ ُموعِ فَ ؛ َوُهَو َخطَأ  . ِخريُ َوالأَعشأ َظ الأَعَريبَّ تَ نَ ، ِإنَُّه تَ غأِيرُي الأَمسأ نُ َوأِلَنَّ اللَّفأ َلأُسُن اللُّكأ ؛ تأ ِبِه أَف أَواُه النََّبطِ َوَتاَلَعبَ ، اقَ َلتأُه األأ
ُلوُه َفاَل يُ َتَمسَُّك مبَا َخاَلَف َما ضَ ، َفَحرَُّفوا بَ عأَضهُ  َِئمَّ َوَبدَّ  . 5َوالسُّنَُّة الصَِّحيَحةُ ، َطَق ِبِه الأِكَتاُب الأَعزِيزُ َونَ ، ُة الث  َقاتُ َبطَُه األأ
م  َموأُضوع  ِلَعَدد  ُمعَ : ع ش ر( 532)ص -313 ُروَن اسأ تَ عأَمُل ِف الأُمذَكَِّر ، نيَّ  َوالأِعشأ  َويُ عأَرُب بِالأَواِو ، َوالأُمَؤنَِّث بَِلفأظ  َواِحد  َوُيسأ

ِبيًها بُِنوِن ا؛ إَضافَ تُ َها ِلَماِلِكَها وزُ َوجيَُ . َوالأَياءِ  ُقُط النُّوُن َتشأ عِ فَ َتسأ مأ ُرو : فَ يُ َقالُ ؛ جلَأ ُروكَ ، َزيأد  ِعشأ َكاُه الأِكَساِئيُّ َعنأ بَ عأِض َهَكَذا حَ . َوِعشأ
ثَ ُر إَضاَفَة الأُعُقودِ َوَمَنَع . الأَعَربِ  َكأ ِييزِ َوَأَجاَز بَ عأُضُهمأ إَضاَفَة الأَعَدِد إىَل ، األأ  .  َغريأِ التَّمأ

ُهر  أََتى عَ ، َفِهَي ُعَشرَاءُ ؛ َوَعشََّرِت النَّاَقُة بِالتَّثأِقيلِ : ع ش ر( 532)ص -312 ُع ِعشَ . َلى مَحأِلَها َعَشَرُة َأشأ مأ َوِمث أُلُه ، ار  َواجلَأ
 . َواَل ثَاِلَث هَلَُما، َونَِفاس  ، نُ َفَساءُ 

ر  ، َجِر ِمنأ ُحطَاِم الأِعيَدانِ ُه َعَلى الشَّ ُعشُّ الطَّائِِر َما جَيأَمعُ : ع ش ش( 532)ص -311  فَِإنأ َكاَن ِف َجَبل  َأوأ ِعَمارَة  فَ ُهَو وَكأ
ن   َرأِض فَ ُهَو أُفأُحوص  ، َووَكأ  . َوِإنأ َكاَن ِف األأ

ُلوَن بِالذُُّكورِ الأَعَصَبُة الأَقرَابَُة الذُُّكوُر ا: ع ص ب( 532)ص -317 َوُهَو مَجأُع ، ا قَاَلُه أَِئمَُّة اللَُّغةِ مَ َهَذا َمعأىَن ، لَِّذيَن يُدأ
تَ عأَمَل الأُفَقَهاُء الأَعَصَبَة ِف الأَواِحِد إَذا ملَأ ، ِمثأُل َكَفَرة  مَجأُع َكاِفر  ، َعاِصب   رُهُ َوَقدأ اسأ َماَعةِ ؛ َيُكنأ َغي أ يِع  أِلَنَُّه قَاَم َمَقاَم اجلَأ رَاِز مجَِ ِف إحأ

ُن أَثى َعَصبَ َوالشَّرأُع َجعَ ، الأَمالِ  عأَتاقِ َل األأ أََلِة اإلأِ أََلة  ِمنأ الأَمَوارِيثِ َوِف ، ًة ِف َمسأ َتَضاُه ِف َموأرِِد النَّص  فَ ُقلأَنا مبُِ ؛  َمسأ ِِه اَل ، قأ َوقُ لأَنا ِف َغريأ
بً . َواَل َشرأًعا، اَل لَُغةً ، َصَبةً َتُكوُن الأَمرأأَُة عَ  تَ ؛ َأوأ مِحَايَة  ، َضَرَب َأَحاطُوا ِبِه ِلِقَتال  ا ِمنأ بَاِب َوَعَصَب الأَقوأُم بِالرَُّجِل َعصأ صَّ فَِلَهَذا اخأ

لُُه ، الذُُّكوُر هِبََذا ااِلسأمِ  ، وأىَل َفذََكر  ِصَفة  أِلَ ، 3{َفِْلَوأىَل َعَصَبة  َرُجل   }: َوِف رَِوايَة  ، 4}َفِْلَوأىَل َعَصَبة  ذََكر   }: صّلى الّله عليه وسّلمَوَعَليأِه قَ وأ
ِ  }: َكَما ِف قَ وأله تَ َعاىَل ،  ِكيدِ َوِفيِه َمعأىَن الت َّوأ  ِ اث أنَ نيأ ُر َذِلكَ ، 2{إهَلنيأ  . َوِقيَل ِفيِه َغي أ
َبُغ َغزألُهُ َوالأَعصأُب ِمثأُل فَ لأس  بُ رأد  يُ : ع ص ب( 531)ص -318 َا يُ ثَ ىنَّ ، َواَل جُيأَمعُ ، َواَل يُ ثَ ىنَّ ، مُثَّ يُ نأَسجُ ، صأ  َوجُيأَمُع َما  ،َوِإّنَّ

ِصيصِ ، َوبُ ُروُد َعصأب  ، بُ رأَدا َعصأب  : فَ يُ َقالُ ، ُيَضاُف إلَيأهِ  َضاَفُة لِلتَّخأ ًفا، َواإلأِ ًبا: فَ يُ َقالُ ؛ َوجَيُوُز َأنأ جُيأَعَل َوصأ َوقَاَل . َشَريأُت ثَ وأبًا َعصأ
 . الأَعصأُب ِصبأغ  اَل يَ نأُبُت إالَّ بِالأَيَمنِ : السَُّهيأِليُّ 

َمةَ : ع ض ض( 537)ص -311 َها َعضًّ ، َوهِبَا، َعِضضأُت اللُّقأ َنانِ َوَعَلي أ َسأ تُ َها بِاألأ َثرِ َوُهَو مِ . ا أَمأَسكأ َكأ ، نأ بَاِب َتِعَب ِف األأ
 َلِكنأ 

                                  
 . 5-6الفجر/ -6 
عذبة املنهل ، صافية املورد، ودنس الّتهجني حّّت تظّل للّشادين نقّية الّنبع، حلفظ حياض العربّية من ُلوثة الُعجمة؛ كذا فليكِن الّتأصيل  -5 

  . واملشرب
 677 – 671/ 4والّتلخيص احلبري )، (671الّنساء/ 6اهلامش 211/ 6ختريج أحاديث الكشاف ): لبيان عدم ثبوت هذه الّرواية ينظر هلا -4 

ِقيق البن اجَلوأزِّي ). (1745رقم  311/ 64وفتح الباري )، (6413 رقم ، احلديث الثامن( 514/ 7والبدر املنري )، (6175رقم  538/ 5والتَّحأ
 . (316/ 4وشرح مشكل الوسيط )

 . ( !باب صدقة املواشي، كتاب الزّكاة  581/ 2شرح الّتنبيه البن الر فعة )مل أقف عليه هبذا الّلفظ إالّ ِف كفاية الّنبيه ِف  -3 
 . 26الّنحل/ -2 

 



  

 

َدُر َساِكن    . َوِف أَف أَعاِل ابأِن الأَقطَّاِع ِمنأ بَاِب قَ َتلَ . َوِمنأ بَاِب نَ َفَع لَُغة  قَِليَلة  . الأَمصأ
ِبِل الأُمَناخُ : ع ط ن( 538)ص -371 ُع َأعأطَان  .  َيُكوُن إالَّ َحوأَل الأَماءِ َواَل ، َوالأَمب أَركُ ، الأَعَطُن ِلإلأِ مأ ِمثأُل َسَبب  ، َواجلَأ

َباب   َوقَاَل ابأُن . َوابأُن قُ تَ يأَبةَ ، قَاَلُه ابأُن الس ك يتِ . ءِ ًضا َمرأِبُضَها َحوأَل الأَماَوَعَطُن الأَغَنِم َوَمعأِطنُ َها أَيأ  ...َوالأَمعأِطُن ِوزَاُن جَمأِلس  ِمث أُلهُ . َوَأسأ
ِل اللَُّغِة اَل َتُكوُن َأعأطَاُن : فَاِرس   ِبِل إالَّ َحوأَل الأَماءِ قَاَل بَ عأُض َأهأ ي  َأوأ عِ ، ةِ فََأمَّا َمَبارُِكَها ِف الأبَ ر يَّ ، اإلأِ َوقَاَل . َفِهَي الأَمأأَوى؛ نأَد احلَأ

َزأ  ِبِل َموأِضُعَها الَِّذي تَ تَ َنحَّى إلَيأِه إَذا َشرَِبتأ الشَّرأ : َهرِيُّ أَيأًضااألأ ُرُك ِفيهِ َعَطُن اإلأِ ُوىَل فَ َتب أ ُض هَلَا ثَانًِيا فَ تَ ُعوُد ِمنأ ، بََة األأ وأ َعطَِنَها  مُثَّ مُيأَْلُ احلَأ
ِض فَ تَ عُ  وأ َرُب الشَّرأبََة الثَّانَِيةَ َأيأ تَ ، لُّ إىَل احلَأ ِبُل َعَلى الأَماءِ ، شأ َماُن َفاَل َعَطَن فَِإَذا بَ ُرَد الزَّ ، إالَّ ِف مَحَارَِّة الأَقيأظِ  َوُهَو الأَعَلُل اَل تَ عأِطُن اإلأِ

ِبلِ   . َوالأُمرَاُد بِالأَمَعاِطِن ِف َكاَلِم الأُفَقَهاِء الأَمَبارِكُ . ِلإلأِ
َرد  عَ  ِقيَل ُهوَ ، َوَمَعاِفرُ : (ع ف ر 538)ص -376 ِليَّةً ؛ َوَباَلِذرَ ، ِمثأُل َحَضاِجرَ ، َلى َغريأِ ِقَياس  ُمفأ : َوِقيلَ . فَ َتُكوُن الأِميُم َأصأ

ِم مُثَّ مُس  ، ثَ وأب  َمَعاِفرِيٌّ : فَ يُ َقالُ ؛ ِظهِ َويُ نأَسُب إلَيأِه َعَلى َلفأ . فَ َتُكوُن الأِميُم زَاِئَدةً ؛ َي ِبِه َمَعاِفُر بأُن ُمرٍّ مُس  ، ِمعأَفر  ُهَو مَجأُع  َيتأ الأَقِبيَلُة بِاسأ
َبِ  َياِء الأَيَمنِ  َوِهيَ ، األأ  . َواَل يُ َقاُل ُمَعاِفر  ِبَضم  الأِميمِ : قَاُلوا. َحيٌّ ِمنأ َأحأ

َبُغ ِبهِ ، الأَعفأُص َمعأُروف  : ع ف ص(  531)ص -375 ِل الأبَ ، َويُدأ وأ ، قَاَلُه ابأُن فَاِرس  ، اِديَةِ َولَيأَس ِمنأ َكاَلِم َأهأ   ...َهرِيُّ َواجلَأ
َزأَهرِيُّ . َوالأِعَفاُص ِوزَاُن ِكَتاب   َوهِلََذا ؛ َأوأ َغريأِ َذِلكَ ، َأوأ ِخرأَقة  ، ِفيِه الن ََّفَقُة ِمنأ َجلأد   قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  الأِعَفاُص الأِوَعاُء الَِّذي َتُكونُ : قَاَل األأ

ِلأُد الَِّذي يُ لأَبُسُه  َخُل ِف َفِم الأَقاُروَرةِ َولَيأَس َهَذا بِالص َماِم الَِّذي : قَالَ . أِلَنَُّه َكالأِوَعاِء هَلَا؛ الأِعَفاصَ  رَأأُس الأَقاُروَرةِ ُيَسمَّى اجلأ فَ َيُكوُن ، يُدأ
َزأَهرِيُّ . لأِعَفاُص ِصَماُم الأَقاُروَرةِ ا: َوقَاَل اللَّيأثُ . ِسَداًدا هَلَا َوَعَفصأُت الأَقاُروَرَة َعفأًصا ِمنأ بَاِب َضَرَب . َوالأَقوأُل َما قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  : قَاَل األأ

تُ َها بِاألأَ . لأت الأِعَفاَص َعَلى رَأأِسَهاَجعَ  ِ : َوِقيلَ ، ِلِف َجَعلأَت هَلَا ِعَفاًصاَوَأعأَفصأ  . مُهَا لَُغَتاِن ِف ُكلٍّ ِمنأ الأَمعأنَ يَ نيأ
ٍِ : ع ق ب( 521 - 531)ص -374 ِر الأَقافِ ِبِه بِ َوقَ وأهُلُمأ َجاَء ِف َعقأ ِفيِف أَيأًضاَوِبسُ ، َكسأ ُل الأَكِلَمِة َجاَء . ُكوهِنَا لِلتَّخأ َأصأ

ر وَزيأد   ر و َقَدًما وَ . َيطَأُ َعِقَب َعمأ تُ عأِمَل سأ مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ اُ ، َجاَء َعِقَبهُ : مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ ِقيلَ ، َضَع َزيأد  َقَدَمُه َمَكانَ َهاَوالأَمعأىَن ُكلََّما َرَفَع َعمأ
 ِ َجاَء ِف َعِقِب : يُ َقالُ . ُجزأء  ِمنأ الأَمذأُكوِر َمَعهُ إدأرَاُك : َوالأَمعأىَن الثَّاين  ...َأَحُدمُهَا الأُمَتابَ َعُة َوالأُمَوااَلةُ . َوِفيِهَما َمعأىَن الظَّرأِفيَّةِ . مبَعأنَ يَ نيأ

ء  ِمنأ الأَمَرضِ ، َقاُل إَذا بَرَِئ الأَمرِيضُ َوي ُ . َوَقدأ بَِقَي ِمنأُه بَِقيَّة   إَذا َجاءَ َرَمَضاَن  َوأَمَّا َعِقيب  ِمثَاُل َكِرمي  . ُهَو ِف َعِقِب الأَمَرضِ : َوبَِقَي َشيأ
ُم فَاِعل  ِمنأ قَ وأهلِِمأ  َزأَهرِيُّ أَيأًضاَوقَ . هُ َوَعقََّبُه تَ عأِقيًبا فَ ُهَو ُمَعاِقب  َوُمَعق ب  َوَعِقيب  إَذا َجاَء بَ عأدَ ، َعاقَ َبُه ُمَعاقَ َبةً : فَاسأ َواللَّيأُل َوالن ََّهاُر : اَل األأ

ُهَما َعِقيُب َصاِحبهِ يَ تَ َعاقَ َباِن ُكلُّ َوا ُلوُه فَ ُهَو َعِقيب  َلهُ  َأيأ ، لسَّاَلُم يَ عأُقُب التََّشهُّدَ َوا. ِحد  ِمن أ ُلوُه . يَ ت أ ُة تَ عأُقُب الطَّاَلَق َأيأ تَ ت أ َوالأِعدَّ
َه َلُه ، َعُل َذِلَك َعِقيَب الصَّاَلةِ يَ فأ : فَ َقوأُل الأُفَقَهاءِ  ؛ ُه أَيأًضاَي َعِقيب  لَ َوتَ تأبَ ُعُه َفهِ  ِديِر حَمأُذوف  َوحَنأَوُه بِالأَياِء اَل َوجأ َوالأَمعأىَن ِف ، إالَّ َعَلى تَ قأ

رَاُء َيِصحُّ الش  : َوقَ وأهُلُمأ أَيأًضا. َصاَر َعِقيَب الصَّاَلةِ الأَكاَلِم َحّتَّ  مُثَّ ُحِذَف ِمنأ ، فَ َيُكوُن َعِقيب  ِصَفَة َوقأت  ؛ َوقأت  َعِقيَب َوقأِت الصَّاَلةِ 
ًقا تَ عأَقَب ِعت أ رًا إالَّ ، إَذا اسأ ِذيبِ ملَأ َأِجدأ هِلََذا ِذكأ تَ عأ :  َما ُحِكَي ِف الت َّهأ رًااسأ ًرا بَ عأ َوَمعأَناُه وَ ، َقَب ُفاَلن  ِمنأ َكَذا َخي أ ، َدهُ َجَد ِبَذِلَك َخي أ

ُه َأنأ يُ َقالَ ؛ َهَذا إالَّ بَِتأأِويل  بَِعيد  وََكاَلُم الأُفَقَهاِء اَل يُطَاِبُق   . إَذا َعقََّبُه الأِعتأُق َأيأ َتاَلهُ : فَالأَوجأ
رًا َضَرَب قَ َواِئمَ َوَعَقَر الأَبِعرَي بِالسَّيأِف . رًا ِمنأ بَاِب َضَرَب َجَرَحهُ َعَقَرُه َعقأ : ع ق ر( 521)ص -373 ُر ، ُه ِبهِ َعقأ اَل يُطأَلُق الأَعقأ

َا ِقيلَ ، َغريأِ الأَقَواِئمِ ِف   . َعَقَرُه إَذا حَنََرُه فَ ُهَو َعِقري  : َوُرمبَّ

 



  

 

َرُب ُتطألَ  6]َو[ ): ع ق ر ب( 526 - 521)ص -372 ُن أَثىالأَعقأ رُبَان  : َد تَأأِكيُد التَّذأِكرِي ِقيلَ فَِإَذا أُرِي، ُق َعَلى الذََّكِر َواألأ ُعقأ
ِ َوالرَّاءِ بِ  ُن أَثى، َقاُل إالَّ َعقأَرب  لِلذََّكرِ اَل ي ُ : َوِقيلَ . َضم  الأَعنيأ َزأَهرِيُّ . َواألأ َرُب : َوقَاَل األأ ُن أَثىالأَعقأ َها التَّأأنِيثُ َوالأ ، يُ َقاُل لِلذََّكِر َواألأ . َغاِلُب َعَلي أ

رُبَانُ : لِلذََّكرِ َويُ َقاُل  َا ِقيَل عَ ، ُعقأ َربَ َوُرمبَّ ُن أَثىقأ َاِء ِلْلأ  : 5قَاَل الشَّاِعرُ . ة  بِاهلأ
رُبَانُ ***     َكَأنَّ َمرأَعى أُم ُكمأ إذأ َغَدتأ  َربَة  َيُكوُمَها ُعقأ  َعقأ

َاص  َفَجَمَع  ِم الذََّكِر اخلأ َاءِ ، بَ نيأ اسأ  . َوأَنََّث الأُمَؤن ََّثَة بِاهلأ
يًعا ِف َوَسِط ، اِب َضَربَ ِعرَي َعقأاًل ِمنأ بَ َعَقلأُت الأبَ : ع ق ل( 526)ص -371  َوُهَو َأنأ تُ ثأيِنَ َوِظيَفُه َمَع ِذرَاِعِه فَ َتُشدَّمُهَا مجَِ

رَاِع حِبَبأل   َصأمَ : قال. َوَعَقلأُت الأَقِتيل َعقأاًل أَيأًضا أَدَّيأُت ِديَ َتهُ . ِمثأُل ِكَتاب  وَُكُتب  ، ُعُقل   َومَجأُعهُ ، َوَذِلَك ُهَو الأِعَقالُ ، الذ  مُس َيتأ : ِعيُّ األأ
يَُة عَ  َدرِ الد  ِمَيًة بِالأَمصأ ِبَل َكاَنتأ تُ عأقَ ؛ قأاًل َتسأ يَِة إِباًل َكاَنتأ َأوأ ، ُل ِبِفَناِء َويل  الأَقِتيلِ أِلَنَّ اإلأِ ُل َعَلى الد  ِتعأَماُل َحّتَّ أُطأِلَق الأَعقأ مُثَّ َكثُ َر ااِلسأ

ًدا َ َعَقلأُتهُ َوَهَذا ُهَو الأَفرأُق ب َ . َوِجَنايَة  ، ُه َما َلزَِمُه ِمنأ ِديَة  َعنأ َوَعَقلأُت َعنأُه َغرِمأُت . نَ قأ نَ ُهَما أَيأًضا َعَقلأُت َلُه . َوَعَقلأُت َعنأهُ ، نيأ َوِمنأ الأَفرأِق بَ ي أ
يَةِ إذَ ، َدَم ُفاَلن   َت الأَقَوَد لِلد  َمِعي  . ا تَ رَكأ َصأ ُت الأَقاِضَي أَبَا يُ : َوَعنأ األأ َ َعَقلأُتهُ َكلَّمأ َرِة الرَِّشيِد ِف َذِلَك فَ َلمأ يُ َفر قأ بَ نيأ َوَعَقلأُت ، وُسَف حِبَضأ

ُتهُ   . َعنأُه َحّتَّ فَ هَّمأ
َء َعقأاًل ِمنأ بَا: ع ق ل( 525 - 526)ص -377 ، عأَقُل ِمنأ بَاِب َتِعَب لَُغة  َوَعِقَل ي َ . ِب َضَرَب أَيأًضا َتَدب َّرأتُهُ َوَعَقلأُت الشَّيأ

 مُثَّ 
ُل الَّذِ  َجاأُطأِلَق الأَعقأ ُل َغرِيَزة  يَ تَ َهيَّأُ هِبَا اإلأِ : ا قَاَل بَ عأُض النَّاسِ َوهِلَذَ ؛ َواللُّب  ، ي ُهَو َمصأَدر  َعَلى احلِأ طَابِ الأَعقأ ِم اخلِأ فَالرَُّجُل ، نأَساُن إىَل فَ هأ

ُع ُعقَّال  ، َعاِقل   مأ َرأَة  َعاِقل  . ُعَقاَلءُ : ا ِقيلَ َوُرمبََّ . وَُكفَّار  ، ِمثأُل َكاِفر  ، َواجلَأ ُع َعَواِقلُ . بَاِلَغة  وَ ، ة  َكَما يُ َقاُل ِفيَها بَاِلغ  َوَعاِقلَ ، َوامأ مأ ، َواجلَأ
 . َوَعاِقاَلت  

ُم َرُجل  ِمنأ الصََّحابَةِ  ُعكَّاَشةُ : ع ك ش( 525)ص -378 ََسِديُّ َوهُ ، 4اسأ َوَقدأ : نأ ثَ عأَلب  َوعَ . َوُهَو بِالتَّثأِقيلِ ، َو ابأُن حِمأَصن  األأ
ِذيبِ . خُيَفَّفُ  فِ ، الُعكَّاَشُة بِالتَّثأِقيلِ : َوِف الت َّهأ  . َوهِبَا مُس َي الرَُّجلُ ، يِف الأَعنأَكُبوتُ َوبِالتَّخأ

ُم ِمنأ ُكفَّاِر الأَعَجمِ َوالأِعلأُج الرَُّجُل ال: ع ل ج( 524 - 525)ص -371 َعَلى الأَكاِفِر َوبَ عأُض الأَعَرِب يُطأِلُق الأِعلأَج ، ضَّخأ
ُع ُعُلوج  . ُمطأَلًقا مأ تَ عأَلَج الرَّ : قَاَل أَبُو َزيأد  . ال  َوَأمحأَ ، َومُحُول  ، ِمثأُل مِحأل  ، َوَأعأاَلج  ، َواجلَأ وَُكلُّ ِذي حِلأَية  ، ُجُل إَذا َخَرَجتأ حِلأَيُتهُ يُ َقاُل اسأ
َرِد ِعلأج  . ِعلأج   َمأ  . َواَل يُ َقاُل ِلْلأ

                                  
وثابتة ِف ط/ مكتبة لبنان . (568واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 356ودار املعارف )ص، " الواو " ساقطة من طبعتنا )دار احلديث( -6 
واملكتبة ، (315ومكتبة املصطفى )ص، (271واألمرييّة )ص، (43/ 5والبايب احلليّب )، (34/ 5ة )والبهيّ ، (42/ 5والتَّقُدم العلمّية )، (611)ص

 . (356/ 5العلمّية )
 4وتاج العروس )، كوم(  241/ 65عقرب( و ) 153/ 6والّلسان )، عقرب( 687/ 6الّصحاح ): ُنسب البيت إِلياس بن اأَلَرّت الطّائي ِف -5 

 6373/ 5شرح الّتربيزي( و ) 53/ 3وشرح ديوان احلماسة )، األبيات ِف العقارب( 171/ 5واملعاين الكبري )، (كوم  482/ 44عقرب( و ) 353/
 . هارون( 521/ 3واحليوان )، شرح املرزوقي(

 . هبامش اإلصابة( 621 – 622/ 4واالستيعاب )، (388 – 387/ 5اإلصابة ): ترمجته ِف -4 

 



  

 

ِبُل ِمنأ الشََّجِر َعلأًقا مِ  َعَلَقتِ : ع ل ق( 524)ص -381 َها بِأَف أَواِهَهاَوُعُلوًقا ، نأ بَاِب قَ َتلَ اإلأِ َوَعِلَقتأ ِف الأَواِدي . َأَكَلتأ ِمن أ
لُُه . بَاِب َتِعَب َسَرَحتأ ِمنأ  َنَِّة  }: صّلى الّله عليه وسّلمَوقَ وأ َوَّلِ : لَ ِقي، 6{أَرأَواُح الشَُّهَداِء تَ عأُلُق ِمنأ َوَرِق اجلأ هُ ، يُ رأَوى ِمنأ األأ ، َوُهَو الأَوجأ
ثَ رُ . ِمنأ الثَّاين : َوِقيلَ . تَ عأَلُق ِف َوَرقِ : َلِقيلَ ؛ وأ َكاَن ِمنأ الثَّاين إذأ لَ  َكأ  . قَاَل الأُقرأُطيبُّ َوُهَو األأ

ِر مِحَالَُتهُ : ع ل ق( 524)ص -386 ُع ُعَلق  ، تَ َتبَ لَُّغ ِبِه الأَماِشَيةُ ا َوالأُعلأَقُة مَ  ...َوِعاَلَقُة السَّيأِف بِالأَكسأ مأ   ، ِمثأُل ُغرأَفة  ، َواجلَأ
َسهُ ، ن  اَل يَأأُكُل إالَّ ُعلأَقةً َوُفاَل . َوُغَرف   . َباِئعُ َأيأ َشيأًئا يَ تَ َعلَُّق ِبِه الأ ، أَب أَقى ُعلأَقًة فَ ُهَو بَاِطل  ُكلُّ بَ يأع  : َوِمنأُه قَ وأهُلُمأ ؛ َأيأ َما مُيأِسُك نَ فأ

ُر الَِّذي يُ َتَمسَُّك ِبهِ َوُهَو الأ ، َوِمنأُه َعاَلَقُة اخلأُُصوَمةِ . َوالأَعاَلَقُة بِالأَفتأِح ِمث أُلَها ب  ، َقدأ  . َوَعاَلَقُة احلُأ
نأَساُن بِ : ع ل ل( 524)ص -385 ُعوِل َمِرضَ ُعلَّ اإلأِ ُهمأ َمنأ يَ بأِنيهِ . الأِبَناِء لِلأَمفأ فَ َيُكوُن ؛ َربَ لِلأَفاِعِل ِمنأ بَاِب ضَ  َوِمن أ
ُع ِعَلل  ، الأِعلَُّة الأَمَرُض الشَّاِغلُ وَ . بَاِب قَ َتَل فَ ُهَو َعِليل  الأُمتَ َعد ي ِمنأ  مأ َرة  ، َواجلَأ ِمنأ : ِقيلَ . لَُّه اللَُّه فَ ُهَو َمعأُلول  َوَأعَ . َوِسَدر  ، ِمثأُل ِسدأ

ِ فَِإنَّ ؛ َكَذِلكَ َولَيأَس  ،  َجاَءتأ َعَلى َغريأِ ِقَياس  الن ََّواِدِر الَّيِت  ُل َأَعلَُّه اللَُّه فَ ُعلَّ َواألأَ ، ُه ِمنأ َتَداُخِل اللَُّغتَ نيأ ؛ َأوأ ِمنأ َعلَّهُ ، فَ ُهَو َمعأُلول  ؛ صأ
ِتعأَمالِ ، َجاَء ُمَعلٌّ َعَلى الأِقَياسِ وَ . لأِقَياسِ فَ َيُكوُن َعَلى ا  . َلِكنَُّه قَِليُل ااِلسأ
ت   َوُهمأ بَ ُنو: ع ل ل( 523 - 524)ص -384 ِمثأُل َجنَّات  ، الأَواِحَدُة َعلَّة  ، َوأُمََّهاتُ ُهمأ َشّتَّ ، إَذا َكاَن أَبُوُهمأ َواِحًدا َعالَّ

َرى َصاَر َكأَنَُّه شَ ؛ ُهَو الشُّرأُب بَ عأَد الشُّرأبِ وَ ، َمأأُخوذ  ِمنأ الأَعَللِ : ِقيلَ . َوَجنَّة   ََب َلمَّا تَ َزوََّج َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ َرىِرَب َمرًَّة أِلَنَّ األأ قَاَل . بَ عأَد ُأخأ
 : ]البسيط[ 5الشَّاِعرُ 

ت   4َأِف الأَواَلِئِم َأوأاَلًدا ِلَواِحَدة    ***   َوِف الأِعَباَدةِ   َأوأاَلًدا ِلَعالَّ
َبَ َويأنِ َوَأوأاَلُد األأَ  تِ َوَأوأاَلُد ، عأَياِن َأوأاَلُد األأ ُس الأَعالَّ َياِف َعكأ َخأ  : عأُت َذِلَك فَ ُقلأتُ َوَقدأ مجََ ، األأ

َعأَياِن   ***   فَ ُهمأ الَِّذيَن َيُضمُُّهمأ أَبَ َوانِ   َوَمَّت أََردأَت مَتَي َُّز األأ
َياُف أُمٍّ لَيأَس جَيأَمُعُهمأ َأب   َّتَِقانِ َوِبَعكأ ***     َأخأ ُت يَ فأ  . ِسِه الأَعالَّ

ِر اَوالأَعِليُم ِمثأ : ع ل م( 523)ص -383 مِ ُل الأَعاملِِ ِبَكسأ َوَِّل ُعَلَماءُ . َو الَِّذي اتََّصَف بِالأِعلأمِ َوهُ ، لالَّ  َومَجأُع الثَّاين َعَلى ، َومَجأُع األأ

                                  
أَرأَواُح الشَُّهَداِء ِف َحَواِصِل َطريأ  ُخضأر  تَ عأُلُق ِمنأ » : ( كما يلي362/ 4ومرقاة املفاتيح )، شهد( 535 /4رواية احلديث ِف لسان العرب ) -6 

َنَِّة   َحَواِصِل أَرأَواُح الشَُّهَداِء ِف » : )َويُ رأَوى: (412/ 61وِف شرح السّنة للبغوّي ). ِمنأ ورق( )من مثار( بدل ): (514/ 61وِف الّلسان )، «َوَرِق اجلأ
َنَِّة   . ُتِصيُب ِمنأ َوَرِقَها(: َأيأ ، «َطريأ  ُخضأر  تَ عأَلُق ِف اجلأ

واجلمل ِف الّنحو للخليل بن ، حديث عمران بن حطّان( 621/ 5وكامل املربّد )، علل( 371/ 66البيت من غري نسبة ِف لسان العرب ) -5 
. (314 رقم 711/ 5وشرح الكافية الّشافية )، (38/ 5وشرح الرضّي على الكافية )، (512/ 4واملقتضب )، (433/ 6والكتاب )، (88أمحد )ص

 . )ع " العبادة "(: 6قال حمّققه ِف اهلامش 
شرح الّزرقاين على : كما ِف،  ولعّل الّصواب العيادة بالياء بدل الباء. وطبعات املصباح املنري، ِف مجيع ما وقفت عليه من نسخ، كذا العبادة !  -4 

/ 5وشرح الرَّضّي على الكافية )، (512/  4واملقتضب )، هارون( 433/ 6والكتاب )، (88واجلمل ِف الّنحو للخليل )ص، (428/ 4) طّأاملو 
واملقّدمة اجلزولّية ، (621/ 5وِف كامل املربّد )، )املآمت(: (371/ 66وُرويت ِف الّلسان ). (314رقم  711/ 5وشرح الكافية الّشافية )، (38
 : (476/ 37ورواية البيت ِف تاريخ دمشق ). )احملافل(: (571)ص

ياًفا لواحدة    ***   وِف الوالئم أوالدا ِلعاّلت  أِف الّشدائد َأخأ
 : (458/ 6وروايته ِف زهر األكم ِف األمثال واحلكم )

  ؟أِف الوالئم أوالد  ِلواحدة    ***   وِف املفاخر أوالد  ِلَعاّلتِ 

 



  

 

ِظِه بِالأَواِو َوالنُّونِ   . َلفأ
ُر عُ : ع ل ن( 523)ص -382 َمأ فَ ُهَو ، َتِعَب لَُغة   َلًنا ِمنأ بَابِ َوَعِلَن عَ . َوان أَتَشَر فَ ُهَو َعاِلن  ، ُلونًا ِمنأ بَاِب قَ َعَد َظَهرَ َعَلَن األأ

ُم الأَعاَلنَِيُة خُمَفَّف  . َوَعِلني  ، َعِلن    . َوااِلسأ
َوان  َوُعلأَواُن : ع ل ا( 522)ص -381 ِ . الأِكَتاِب لَُغة  ِف ُعن أ َوان  بِالنُّونِ ، َأُظنُّ الأُعلأَواَن َغَلطًا: َوِف ِكَتاِب الأَعنيأ َا ُهَو ُعن أ  . َوِإّنَّ
، 6َواب أَنا َأخ  ، مُهَا اب أَنا َعمٍّ : َويُ َقالُ . َوالأَعمَُّة مَجأُعَها َعمَّات  . َوالأُعُموَمُة َمصأَدر  ِمنأهُ . مَجأُعُه َأعأَمام   َوالأَعمُّ : ع م م( 521)ص -387

 . َواَل اب أَنا َخال  ، َواَل اب أَنا ُأخأت  ، ا اب أَنا َعمَّة  مهَُ : َواَل يُ َقالُ . َخاَلة  َواب أَنا 
يًعاَواَل يَ َقُع الأَعَمى إالَّ  ...ى فَ َقَد َبَصَرهُ َعِمَي َعمً : ع م ي( 521)ص -388 ِ مجَِ نَ نيأ تَ َعاُر الأَعَمى لِلأَقلأِب ِكَنايًَة ،  َعَلى الأَعي أ  َوُيسأ
 . َوَأعأَمى الأَقلأبِ ، فَ ُهَو َعم  ، ِتَداءِ َوالأَعاَلَقُة َعَدُم ااِلهأ . َعنأ الضَّاَلَلةِ 

َبَُّة ِمنأهُ . ب  الأِعَنُب مَجأُعُه َأعأَنا: ع ن ب( 521)ص -381  فَِإَذا يَِبَس فَ ُهوَ ، ُه ِعَنب  إالَّ َوُهَو َطرِيٌّ َواَل يُ َقاُل لَ . َوالأِعَنَبُة احلأ
 . الزَّبِيبُ 

َوِعنأَد طُُلوِع ، حَنأُو ِعنأَد الصُّبأحِ ، ن  إَذا ُأِضيَف إىَل الزََّمانِ َوَيُكوُن َظرأَف َزَما، ِعنأَد َظرأُف َمَكان: ع ن د( 521)ص -311
ُر الأعَ  ...مأسِ الشَّ  ِ ُهَو اللَُّغُة الأُفصأَحىوََكسأ ُل الأَفَصاَحةِ َوَتكَ ، نيأ  . َوالضَّمُّ ، َوُحِكَي الأَفتأحُ . لََّم هِبَا َأهأ

َفِلَها، الرُّمأحِ الأَعنَ َزُة َعًصا أََقَصُر ِمنأ : ع ن ز( 527)ص -316 ُع َعنَ ز  . َوهَلَا زُجٌّ ِمنأ َأسأ مأ  َوَقَصب  ، َقَصَبة   ِمثألُ ، َوَعنَ زَات  ، َواجلَأ
َها َحوأل  . َوَقَصَبات   ُن أَثى ِمنأ الأَمعأِز إَذا أََتى َعَلي أ ُز األأ  . َوالأَعن أ

ُم الأِعَناُس . َستأ ُعُنوًسا ِمنأ بَاِب قَ َعدَ َوِف لَُغة  َعنَ ، أَُة تَ عأِنُس ِمنأ بَاِب َضَربَ َعَنَستأ الأَمرأ : ع ن س(527)ص -315  َوااِلسأ
ِر إَذا طَ  ثُ َها ِف َمنأزِ بِالأَكسأ ِلَها بَ عأَد إدأرَاِكَهااَل ُمكأ َبأَكارِ وملَأ تَ تَ َزوَّجأ َحّتَّ َخرَ ، ِل َأهأ . َزوََّجتأ َمرًَّة َفاَل يُ َقاُل َعَنَستأ فَِإنأ ت َ ، َجتأ ِمنأ ِعَداِد األأ

َمِعيُّ َوأَنأكَ . َوتَأأِكيد  ، َستأ بِالتَّثأِقيِل ُمَباَلَغة  َوُعن  ، َوَعنََّستأ . َو َعاِنس  تَ َزوَّجأ فَ هُ وملَأ ي َ ، َوَعَنَس الرَُّجُل إَذا َأَسنَّ . َوِهَي َعاِنس  ِبَغريأِ َهاء   َصأ َر األأ
َا ي ُ : َوقَالَ ، الثُّاَلِثيَّ  يًاإّنَّ ُلَها: فَ يُ َقالُ ، َقاُل رُبَاِعيًّا ُمتَ َعد  ُلَها أَمأَسكُ : َوقَاَل اللَّيأثُ . َعنََّسَها َأهأ َوُسِئَل بَ عأُض . َعنأ الت َّزأِويجِ  وَهاَعنََّسَها َأهأ

ر  التَّاِبِعنَي َعنأ الرَُّجِل يَ تَ َزوَُّج الأ  َرَة هَلَا ، َمرأأََة َعَلى أَن ََّها ِبكأ ِهبُ َها الت َّعأِنيسُ إنَّ الأعُ : فَ َقالَ . ؟فَِإَذا ِهَي اَل ُعذأ َرَة يُذأ َيأَضةُ ، ذأ  . َواحلأ
َتِهي الن َساءَ ، َعَلى إت أَياِن الن َساءِ  رُ َرُجل  ِعن ني  اَل يَ قأدِ  ]: ع ن ن( 527)ص -314 َتِهي الر َجالَ . َأوأ اَل َيشأ َرأَة  ِعن يَنة  اَل َتشأ  . َوامأ

ِبُههُ  َوِف َكاَلمِ ، ِبِه ُعنَّة  : يَ ُقوُلونَ َوالأُفَقَهاُء  وأَهرِي  َما ُيشأ ِهِ ، اجلَأ ُه ِلَغريأ رَ : َوَلفأظُهُ ، وملَأ َأِجدأ ُعوِل إَذا ُعن َن َعنأ امأ َم َحكَ أَتِِه تَ عأِنيًنا بِالأِبَناِء لِلأَمفأ
رِ ، َعَليأِه الأَقاِضي ِبَذِلكَ  َها بِالس حأ ُم ِمنأُه الأُعنَّةُ . َأوأ ُمِنَع َعن أ فَِإنَُّه  ؛ َهاءُ يَ ُقوُل الأُفقَ َكَما ،   يُ َقاُل ِعن ني  ِبِه ُعنَّة  َوَصرََّح بَ عأُضُهمأ بِأَنَُّه اَل . َوااِلسأ

ُهوُر ِف َهَذا : قَالَ . َكاَلم  َساِقط   رُهُ ، الأَمعأىَن َكَما قَاَل ثَ عأَلب  َوالأَمشأ ُ الت َّعأِننيِ  َرُجل  : َوَغي أ ُ الأَعَنانَِة : َوقَاَل ِف الأَبارِعِ . َوالأِعِنيَنةِ ، ِعن ني  بَ ني  بَ ني 
َزأَهرِيُّ . بِالأَفتأحِ  الل َجاِم ِمنأ َومُس َي ِعَناُن . عأَّتُِض إَذا أَرَاَد إياَلَجهُ َأيأ ي َ ، َوِشَال  ، الأَمرأأَِة َعنأ ميَِني   ذََكَرُه يَِعنُّ ِلُقُبلِ  أِلَنَّ ؛ َومُس َي ِعن يًنا: قَاَل األأ
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ِبلِ ِمنأ َخَشب  ت ُ َوالأُعنَُّة بِالضَّم  َحِظريَة  . َأيأ يَ عأَّتُِض الأَفَم َفاَل يَِلُجهُ ، أِلَنَُّه يَِعنُّ  ؛ َذِلكَ  َيألِ ، عأَمُل ِلإلأِ َتُه ِف الأُكُتبِ َهَذا . َواخلأ ؛ َما َوَجدأ
َوَّلِ : فَ َقوأُل الأُفَقَهاءِ  َرى خُمَرَّج َعَلى الأَمعأىَن الثَّاين ُدوَن األأ رَأَة  ُدوَن ُأخأ َرأَةً َلوأ ملَأ  َأيأ ، َلوأ ُعنَّ َعنأ امأ َتِه امأ َرَها، َيشأ تَ َهى َغي أ   ...6[ألنّه  َواشأ
َِلِف َجَعلأُت َلُه ِعَنانًاَوَأعأنَ نأُتُه بِا. ُن الأَفَرِس مَجأُعُه َأِعنَّة  َوِعَنا: ع ن ن( 527)ص -313 ُتُه . ألأ  َوَعنَ نأُتُه َأُعنُُّه ِمنأ بَاِب قَ َتَل َحَبسأ

ُتُه ِف الأُعنَّةِ َوَعنَ نأ ، َنانِهِ ِبعِ  ِظريَةُ  َوِهيَ ، ُتُه َحَبسأ ء  إَذا َوَشرَِكُة الأِعَناِن َكأَن ََّها َمأأُخوَذة  ِمنأ عَ : ابأُن الس ك يتِ قَاَل . فَ ُهَو َمعأُنون  ؛ احلَأ نَّ هَلَُما َشيأ
تَ رََكا ِف ، َعَرضَ  ُهَما بَِباِقي َمالِهَوان أَفَرَد ُكلٌّ ، َمعأُلوم  شيء  فَِإن َُّهَما اشأ مَيأِلُك هِبَا  أِلَنَّهُ ؛ ُخوَذة  ِمنأ ِعَناِن الأَفَرسِ َمأأ : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ . ِمن أ

نَ ُهَما َشرَِكُة الأِعَناِن إ: َوقَاَل الزَّخَمأَشرِيُّ . انِهِ َكَما مَيأِلُك التََّصرَُّف ِف الأَفَرِس ِبِعنَ ،  اِل الأَغريأِ التََّصرَُّف ِف مَ  تَ رََكا َعَلى السََّواءِ بَ ي أ أِلَنَّ ؛ َذا اشأ
َتوِ   . الأَواِحَدُة َعَنانَة  ، َوَمعأىًن ، َناُن ِمثأُل السََّحاِب َوزأنًاَوالأعَ . َوِهَي الأُمَعاَرَضةُ ، ةِ الأُمَعانَّ َأوأ مبَعأىَن ، يَانِ الأِعَناَن طَاقَاِن ُمسأ

َوا: ع ن و( 528)ص -312 ِ َوُعن أ َسرُ ، ُن الأِكَتاِب ِبَضم  الأَعنيأ َوانًاَوَعن أوَ . َوَقدأ ُتكأ ُل َوتَ ُقو : قَاَل أَبُو َحامتِ  . ن أُتُه َجَعلأُت َلُه ُعن أ
ِر النُّونِ َما مَ : نَ َعمأ قَاَل بَ عأُض الأَعَربِ ، َواَل َتَكاُد َتَكلَُّم ِبهِ ، َعَرُب اَل تَ عأِرُف الأَمعأىَن َوالأ ، َمعأىًن فَ َعلأتَ  الأَعامَُّة أِلَي   ِديِد ، عأيِنُّ َهَذا ِبَكسأ َوَتشأ

ُهوًما، َوَمضأُمونًا، َوُمَشابَ َهِتِه َداَلَلةً ، اثَ َلِتهِ َأيأ ِف ممَُ ، عأَناُه َسَواء  َوِف مَ ، َهَذا ِف َمعأَناِة َذاكَ : َوقَاَل أَبُو َزيأد  . الأَياءِ  : َوقَاَل الأَفارَايبُّ أَيأًضا. َوَمفأ
ءِ  َواهُ ، َوَمعأَناهُ ، َوَمعأَناتُُه َواِحد  ، َوَمعأىَن الشَّيأ َتَضاهُ ، َوَفحأ ُمونُُه ُكلُُّه ُهَو َما َيُدلُّ َعلَ ، َوُمقأ ِذيِب َعنأ . يأِه اللَّفأظُ َوَمضأ ، الأَمعأىَن : ثَ عأَلب   َوِف الت َّهأ

تَ عأَمَل النَّاُس قَ وأهَلُمأ َوَقدأ ، َوالتَّأأِويُل َواِحد  ، َوالت َّفأِسريُ  ُمونُهُ  َوِشبأِههِ ، َوَهَذا َمعأىَن َكاَلِمهِ : اسأ َوُهَو ُمطَاِبق  ِلَقوأِل ، َوَداَللَُتهُ ، َويُرِيُدوَن َهَذا َمضأ
ُل اللَُّغةِ ، َوَأمجأََع النَُّحاةُ . َوالأَفارَايب  ، يب َزيأد  أَ  َوِف ، َذا ِف الأَمعأىَن َواِحد  َوَهَذا َوهَ ، َهَذا مبَعأىَن َهَذا: َوِهَي قَ وأهُلُمأ ، َعَلى ِعَبارَة  َتَداَوُلوَها َوَأهأ

 . َأوأ ُمَشاهِبُهُ ، َأيأ مُمَاِثل  َلهُ ، َوَهَذا ِف َمعأىَن َهَذا، الأَمعأىَن َسَواء  
تُ : ع ه  د( 528)ص -311 َء تَ َردَّدأُت إلَيأهِ  َوتَ َعهَّدأ ُتهُ ، الشَّيأ َلحأ ِد ِبهِ . َوَأصأ تُُه َحِفظأُتهُ . َوَحِقيَقُتُه ََتأِديُد الأَعهأ قَاَل ابأُن . َوتَ َعهَّدأ

تُهُ : فَاِرس   ِ أِلَنَّ الت ََّفاُعَل اَل َيُكوُن إالَّ مِ ؛ َواَل يُ َقاُل تَ َعاَهدأ تُهُ : َوقَاَل الأَفارَايبُّ . نأ اث أنَ نيأ تُُه أَفأَصُح ِمنأ تَ َعاَهدأ  . تَ َعهَّدأ
َساِد خِ : ج(و  ع 521)ص -317 َجأ ِ ِف األأ ِر  ...َوُهَو َمصأَدر  ِمنأ بَاِب َتِعبَ ، اَلُف ااِلعأِتَدالِ الأَعَوُج ِبَفتأَحتَ نيأ َوالأِعَوُج ِبَكسأ

 ِ يِن ِعَوج  ِف : يُ َقالُ ، ِف الأَمَعاين الأَعنيأ ِر ِعَوج  ،  الد  َمأ قَاَل أَبُو َزيأد  ِف . َأيأ ملَأ جَيأَعلأ ِفيهِ ، 5{وملَأ جَيأَعلأ َلُه ِعَوًجا  }: َوِف الت َّنأزِيلِ ، َوِف األأ
ُتوح  وَُكلُّ َما رَأَي أتَ : الأَفرأقِ  ُسور  ، ُه ِبَعيأِنَك فَ ُهَو َمفأ رِ بَ عأُض الأَعَرِب تَ ُقوُل ِف وَ : قَالَ . َوَما ملَأ تَ َرُه فَ ُهَو َمكأ ُء .  الطَّرِيِق ِعَوج  بِالأَكسأ َواعأَوجَّ الشَّيأ

ِ فَ هُ ؛  ِمنأ َذاتِهِ اعأوَِجاًجا إَذا احنأَىَن  تُ . َو ُمعأَوجٌّ َساِكُن الأَعنيأ ُتُه فَ ُهَو ُمَكلَّم  ِمثأ ، ُه تَ عأِوجًيا فَ ُهَو ُمَعوَّج  َوَعوَّجأ َعًصا : يتِ قَاَل ابأُن الس ك  . ُل َكلَّمأ
ِيمِ ُمعأَوجَّة  َساكِ  ِ ُمثَ قَُّل اجلأ ِ : َواَل تَ ُقلأ ، ُن الأَعنيأ تُ َها: وُز َأنأ يُ َقالَ َوالأِقَياُس اَل يَأأَب َهَذا إذأ جيَُ ، ثأِقيِل الأَواوِ َوت َ ، ُمَعوََّجة  ِبَفتأِح الأَعنيأ ؛ َعوَّجأ

َمِعي  ؤَ َوي ُ . َومَيأَنُع الن َّعأتَ ، َفَكيأَف جيُِيُز الأِفعألَ  َصأ ء  ُمرَكَّب  ِفيِه الأَعاجُ َأوأ لِ ، ِديِد الأَواِو إالَّ لِلأُعودِ ُمَعوَّج  بَِتشأ  اَل يُ َقالُ : ي ُدُه قَ وأُل األأ َوقَاَل . َشيأ
َزأَهرِيُّ  ُت الشَّ : األأ َء تَ عأِوجًيا إَذا َحنَ يأَتهُ َوَأَجاُزوا َعوَّجأ اعأَوجَّ : فَ يُ َقالُ ، مَّا الَِّذي احنأَىَن ِبَذاتِهِ فَأَ . َعوََّج ُهوَ َوت َ . َو ُمَعوَّج  ُمثَ قَُّل الأَواوِ فَ هُ ، يأ

ِيمِ اعأوَِجاًجا فَ هُ   . َو ُمعأَوجٌّ ُمثَ قَُّل اجلأ

                                  
وهو ثابت ِف كلٍّ من ، ( سقط  بنحو مثانية أسطر215واألمرييّة )ص، ومكتبة لبنان(، حدث ِف هذا املوضع من طبعتنا )دار احلديث( -6 

واملكتبة العصريّة ، (364ومكتبة املصطفى )ص، (41/ 5والبايب احلليب )، (344ودار املعارف )ص، (21/ 5والبهّية )، (36/ 5ّية )ط/التَّقدُّم العلم
 . عنن( 344/ 5واملكتبة العلمّية )، (553)ص
 . 16الكهف/ -5 

 



  

 

ُر النَّاِب َعاًجاَواَل : قَاَل اللَّيأثُ . َوالأَعاُج أَن أَياُب الأِفيلِ : ج(و  ع 521ص) -318 َفاِة ا. ُيَسمَّى َغي أ ُر السَُّلحأ رِيَّةِ َوالأَعاُج َظهأ ، لأَبحأ
َفاةِ أِلَنَّ أَن أَيابَ َها مَ ؛ َلةِ َواَل جَيُوُز مَحأُلُه َعَلى أَن أَياِب الأِفي َ ، 6َوَعَليأِه حُيأَمُل أَنَُّه َكاَن ِلَفاِطَمَة ِسَوار  ِمنأ َعاج   ِديُث ُحجَّة  ، يأَتة  خِبِاَلِف السَُّلحأ َواحلَأ

 . ِلَمنأ يَ ُقوُل بِالطََّهارَةِ 
. َوَغريأِ َذِلكَ ، َوَشقٍّ ، َوُعَوار  ِمنأ َخرأق  ، َوبِالث َّوأِب َعَوار  . َوالضَّمُّ لَُغة  ، َواُر ِوزَاُن َكاَلم  الأَعيأبُ َوالأعَ : ر(و  ع 521)ص -311
ِ َعَوار   ِتَعةِ اَل َيُكوُن الأ : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ . َوُعَوار  أَيأًضا، َوبِالأَعنيأ َمأ ِ الرَُّجِل ُعَوار  بِالضَّم  ، َذاُت َعَوار  فَالس لأَعُة ، َفتأُح إالَّ ِف األأ  . َوِف َعنيأ

ِ ، َوالأَعارِيَُّة ِمنأ َذِلكَ . َواعأتَ َوُروُه َتَداَوُلوهُ ، ءَ َوتَ َعاَوُروا الشَّيأ : ر(و  ع 511 – 521)ص -211 ُل فَ َعِليَُّة ِبَفتأِح الأَعنيأ َصأ  ...َواألأ
وأَهرِيُّ ِمث أَلهُ . ا َعار  َعَلى طَالِِبَهامُس َيتأ َعارِيًَّة أِلَن َّهَ : َوقَاَل اللَّيأثُ  َمأأُخوَذة  ِمنأ َعاَر الأَفَرُس إَذا َذَهَب ِمنأ : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ ، َوقَاَل اجلَأ

وهَنا بِالأَواِو إَذا وَّرُ عَ ت َ وي َ ، ُهمأ يَ تَ َعاَوُروَن الأَعَوارِيَّ  :أِلَنَّ الأَعَرَب تَ ُقولُ ؛ أِلَنَّ الأَعارِيََّة ِمنأ الأَواوِ ؛ َومُهَا َغَلط  . خِلُُروِجَها ِمنأ َيِد َصاِحبَها ؛ َصاِحِبهِ 
َزأَهرِيُّ ِمنأ الأَياِء فَالصَّ  5َوَعاَر الأَفَرسُ ، َوالأَعارُ . َواَللَُّه َأعأَلمُ . بَ عأُضُهمأ بَ عأًضا َأَعارَ  ُع َواجلأَ ، ُف الأَعارِيَُّة ِف الش عأرِ َوَقدأ خُتَفَّ . ِحيُح َما قَاَل األأ مأ

ِفيفِ  ِديدِ ، الأَعَوارِيُّ بِالتَّخأ َصألِ  َوبِالتَّشأ  . َعَلى األأ
وألُ : م(و  ع 511)ص -216 َبُة إلَ ، َوالأَعاُم احلَأ ِظهِ َوالن سأ  َوالأَعامُ . فَ ُهَو يَاِبس  ، يٌّ إَذا أََتى َعَليأِه َحوأل  نَ بأت  َعام  : فَ يُ َقالُ ، يأِه َعَلى َلفأ

ِديِر فَ َعل  ِبَفتأَحت َ ِف  ِ تَ قأ َع َعَلى َأعأَوام  وَ ؛ نيأ َباب  ، ِمثأُل َسَبب  ، هِلََذا مجُِ َوالِيِقي  . َوَأسأ ُرُق َعَوامُّ النَّاسِ : قَاَل ابأُن اجلَأ َ الأَعامِ  َواَل تَ فأ ، َوالسََّنةِ ، بَ نيأ
ربأُت ِبِه َعنأ ، َوُهَو َغَلط  ، َعام  : ت  َكاَن إىَل ِمثأِلهِ قأ َأي  وَ ، افَ َر ِف َوقأت  ِمنأ السََّنةِ فَ يَ ُقوُلوَن ِلَمنأ سَ ؛ َوجَيأَعُلونَ ُهَما مبَعأىًن  َوالصََّواُب َما ُأخأ

َتُه إىَل ِمثأِلهِ السََّنُة ِمنأ َأي  : بِن حَيأىَي أَنَُّه قَالَ َأمحأََد  ًفا، َيُكوُن إالَّ ِشَتاءً َوالأَعاُم اَل ، يَ وأم  َعَددأ ِذيِب أَيأًضا. َوَصي أ َحوأل  يَأأيت  امُ الأعَ : َوِف الت َّهأ
َوة   َفة  ، َعَلى َشت أ فَ ُهَو ؛ دأَت ِمنأ يَ وأم  إىَل ِمثأِلهِ َوِإَذا َعدَ . اَولَيأَس ُكلُّ َسَنة  َعامً ، َفُكلُّ َعام  َسَنة  ، الأَعاُم َأَخصُّ ِمنأ السََّنةِ َوَعَلى َهَذا فَ ؛ َوَصي أ

ًفاَوالأ . الش َتاءِ َوِنصأُف ، َيُكوُن ِفيِه ِنصأُف الصَّيأفِ  َوَقدأ ، َسَنة   ِ ، َعاُم اَل َيُكوُن إالَّ َصي أ  . 4َوِشَتاًء ُمتَ َوالِيَ نيأ
َتَحنأتُ َها ِلَمعأرَِفِة َأوأزَاهِنَا: ع ي ر( 516)ص -215 نَاِنرَي تَ عأِيريًا امأ َيالَ . َوَعي َّرأُت الدَّ  َوِعَيارًا ، َوالأِميزَاَن ُمَعايَ َرةً ، َوَعايَ رأُت الأِمكأ

َتَحنأُتُه بِ  ِتهِ َغريأِ امأ ِء َما ُجِعَل ِنظَاًما َلهُ َوِعَياُر الشَّ . ِه ِلَمعأرَِفِة ِصحَّ َزأَهرِيُّ . يأ َيالَ ال: قَاَل األأ َعي َّرأُت : الُ َواَل يُ قَ ، َوالأِميزَانَ ، صََّواُب َعايَ رأُت الأِمكأ
َتَحنأتُ ُهَما ِلَمعأرَِفِة ت: َوقَاَل ابأُن الس ك يتِ . َهَكَذا يَ ُقولُُه أَِئمَُّة اللَُّغة، إالَّ ِمنأ الأَعارِ  ِ امأ َياَلنيأ َ الأِمكأ َعي َّرأُت : َواَل تَ ُقلأ ، َساِويِهَماَعايَ رأُت بَ نيأ

 ِ َا يُ َقالُ ، الأِميزَانَ نيأ  . َعي َّرأتُُه ِبَذنأِبهِ : َوِإّنَّ

                                  
واملعجم الكبري للّطرباين ، (17رقم 36/ 6)والّسنن الكربى للبيهقي ، إسناده ضعيف: قال حمّققوه، (55414رقم  31/ 47مسند أمحد ) -6 

 3564رقم  431وقال األلباين )ص، إسناده ضعيف: قال حمّققاه، (3564رقم  573 – 574/ 1وسنن أيب داود )، (6324رقم  614/ 5)
 . (1411رقم  151وأورده ِف ضعيف اجلامع )ص، ضعيف اإلسناد منكر: مكتبة املعارف(

)وعاَر الفرُس والكلُب يَعرُي ِعيارا : عري( 155/ 3وِف الّلسان )، وهاهنا(، إذا ذهب هاُهنا: )عار الفرُس يَعريُ  :(541/ 3ِف ديوان األدب ) -5 
 . وتباعد عن صاحبه(، وعاَر الفرُس إذا ذهب على وجهه. . . ذهَب كأنّه ُمنَفِلت  من صاحبه يّتّدد

أنّه ملّا كان  أال ترى. والّسنة مجع شهور. أّن العام مجع أيّام: رق بني العام والّسنة)الف: (781رقم  415جاء ِف الفروق الّلغويّة للعسكري )ص -4 
؛ والّسنة ال تفيد ذلك، العام يفيد كونه وقتا لشيء: وجيوز أن يقال. مل يقل سنة الزَّنج؛ شهور الزَّنج: وملّا مل يقل. عام الزَّنج: قيل؛ أيّام الزَّنج: يقال

إذ ليس وقتا ؛ وعام مخسني، عام مائة: وال يقال، وسنة مخسني، سنة مائة: ويقال ِف الّتاريخ. " سنة الفيل ": وال يقال، " " عام الفيل: وهلذا يقال
كما أّن ،  وإن اقتضى كّل واحد منهما ما ال يقتضيه اآلخر ممّا ذكرناه، والّسنة هي العام، ومع هذا فإّن العام هو الّسنة، لشيء ممّا ذكر من هذا العدد

 . واجلمع إحاطة باألجزاء (، وإن كان الكّل إحاطة باألبعاض، واجلمع هو الكلّ ، لكّل هو اجلمعا

 



  

 

َسُب اإلأِ ، َوالأَمِعيشُ : ع ي ش( 516)ص -214 ُع الأَمَعاِيشُ وَ . نأَساِن الَِّذي يَِعيُش ِبهِ َوالأَمِعيَشُة َمكأ مأ َهَذا َعَلى قَ وأِل . اجلَأ
ُهوِر  مأ َمزُ ؛ َوَوزأُن َمَعاِيَش َمَفاِعلُ . فَالأِميُم زَاِئَدة  ؛ إنَُّه ِمنأ َعاشَ اجلُأ َعةُ ، َفاَل يُ هأ ِليَّة   شَ عَ ُهَو ِمنأ مَ : َوِقيلَ . 6َوِبِه قَ َرأَ السَّب أ َوَوزأُن . فَالأِميُم َأصأ

َمزُ ؛ َوَوزأُن َمَعاِئَش فَ َعاِئلُ . َوَفِعيَلة  ، ل  َوَمِعيَشة  َفِعي، َمِعيش   َعأرَجُ ، أَ أَبُو َجعأَفر  الأَمَدينُّ َوِبِه قَ رَ . فَ تُ هأ  . 5َواألأ
ُم َرُجل  َوَعيأ : ع ي ل( 516)ص -213 لَيأَس ِف َكاَلِم الأَعَرِب َعيأاَلَن : َقاَل بَ عأُضُهمأ . َوِمنأُه قَ يأُس َعيأاَلنَ ، اَلَن بِالأَفتأِح اسأ

َمَلِة إالَّ َهَذابِ  ِ الأُمهأ  . الأَعنيأ
ُ : ع ي ن( 515 – 516)ص -212 نَاِنريِ  َوالأَعنيأ قَاَل ِف .  الأَمضأُروِب َعنيأ  أَيأًضاَوَقدأ يُ َقاُل ِلَغريأِ ، َما ُضِرَب ِمنأ الدَّ

ِذيبِ  ُ : الت َّهأ تَ َريأُت بِالدَّيأنِ : يُ َقالُ ،  الن َّقأدُ َوالأَعنيأ ِ ، اشأ ُ لِغَ وَ . َأوأ بِالأَعنيأ ُروِب َعَلى ُعُيون  َُتأَمُع الأَعنيأ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوَأعأنُي  ، ريأِ الأَمضأ
َا قَاَلتأ الأ  ُروِب إالَّ َعَلى َأعأَيان  . َوُهَو قَِليل  ، َعَرُب ِف مَجأِعَها َأعأَيان  َوُرمبَّ ، مِهَُك بَِأعأَياهِنَاِهَي َدرَا: يُ َقالُ ، َواَل َُتأَمُع إَذا َكاَنتأ مبَعأىَن الأَمضأ

َوُتَك   . بَِأعأَياهِنِمأ َوُهمأ إخأ
 . 4َوِعَيانًا، نأُتُه ُمَعايَ َنةً َوَعاي َ : ع ي ن( 515)ص -211

 
 

 كتاب الغين
تَ عأَملُ . ُبورًا ِمنأ بَاِب قَ َعَد بَِقيَ َغبَ َر غُ : غ ب ر( 514)ص -217 َدادِ ؛ ِفيَما َمَضى أَيأًضا َوَقدأ ُيسأ َضأ قَاَل وَ . 3فَ َيُكوُن ِمنأ األأ

َمَلِة لِلأَماِضيَوِف لُ ، َغبَ َر ُغُبورًا َمَكثَ : الزُّبَ يأِديُّ  ِء ِوزَاُن ُسكَِّر بَِقيَُّتهُ . َوبِالأُمعأَجَمِة لِلأَباِقي، َغة  بِالأُمهأ  . َوُغب َُّر الشَّيأ
وَ : غ  د ا( 513)ص -218 َن أَبارِي  . َوِهَي ُمَؤن ََّثة  ، ةُ َوالأَغَداُة الضَّحأ َمعأ َتذأِكريَُها :قَاَل ابأُن األأ َوَلوأ مَحََلَها َحاِمل  َعَلى . وملَأ ُيسأ

ُع َغَدَوات  . ذأِكريُ َمعأىَن َأوَِّل الن ََّهاِر َجاَز َلُه التَّ  مأ َوابُ ؛ َعشَّ َأوأ ت َ ، تَ َغدَّ : َوِإَذا ِقيلَ ، بِالأَمد  َطَعاُم الأَغَداةِ  َوالأَغَداءُ . َواجلَأ ، َما يب ِمنأ تَ َغدٍّ : فَاجلَأ
ُس الطََّعامِ  أِلَنَّ ؛ َواَل َعَشاء  ، َواَل يُ َقاُل َما يب َغَداء  : قَاَل ثَ عأَلبُ . اَل تَ َعشٍّ وَ  َوابُ ؛ ُكلأ : َوِإَذا ِقيلَ . الأَغَداَء نَ فأ ل  بِالأَفتأحِ : فَاجلَأ  . َما يب َأكأ

َلةُ الأَغِذيُّ َعَلى َفِعيل  ال: غ ذ ا( 513)ص -211 َملُ الأغَ : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ . سَّخأ ُع ِغَذاء  . ِذيُّ احلَأ مأ قَاَل . وَِكرَام  ، ِمثأُل َكِرمي  ، َواجلَأ
ِبلِ َوَعَلى َهَذا فَ يَ ؛ َوحَنأِوَها، الأَماِل ِصَغارُُه َكالس َخالِ  يُّ ذِ غَ : فَاِرس  ابأُن  ، الأَمالِ  َويُ َقاُل َغِذيُّ : قَالَ . َوالأَغَنمِ ، َوالأبَ َقرِ ، ُكوُن الأَغِذيُّ ِمنأ اإلأِ
َعأرَايب  . َذِويُّ الأَمالِ َوغَ  ُم الَِّذي يُ غأَذىالأَغذَ : َوقَاَل ابأُن األأ بَ َرين َأعأرَايبٌّ ِمنأ بَ لأُهَجيأ : قَالَ . ِويُّ الأبَ هأ َملُ َوَأخأ دأ ، م  َأنَّ الأَغَذِويَّ احلَأ ُي اَل َأوأ اجلَأ

َِها ء  آأَ ، يُ غأَذى بَِلََبِ أُم ِه َبلأ بَِلََبِ َغريأ ُر الأَغِذي  َوَعَلى َهَذا فَ ؛ َخرَ وأ ِبَشيأ َزأَهرِي  وَ ، الأَغَذِويُّ َغي أ َوَقدأ يَ تَ َوهَُّم الأُمتَ َوه ُم : قَالَ . َعَليأِه َكاَلُم األأ
َلةُ ، الأَغَذِويَّ ِمنأ الأَغِذي   َأنَّ   . ُمَولَِّدينَ وََكاَلُم الأَعَرِب الأَمعأُروُف ِعنأَدُهمأ أَوأىَل ِمنأ َمَقايِيِس الأ ، َوُهَو السَّخأ

ُء ِف الأَماِء َغَرقًا : غ ر ق( 512)ص -261  َوَحَكى ِف الأَبارِِع َعنأ . َوَجاَء َغارِق  أَيأًضا، فَ ُهَو َغرِق  ِمنأ بَاِب َتِعبَ َغرَِق الشَّيأ

                                  
ُكُروَن  : 61إشارة إىل قوله تعاىل ِف األعراف/ -6  َرأِض َوَجَعلأَنا َلُكمأ ِفيَها َمَعاِيَش قَِلياًل َما َتشأ  : 51وقوله ِف احلجر/، َوَلَقدأ َمكَّنَّاُكمأ ِف األأ

ُتمأ َلُه ِبرَازِِقنَي َوجَ   . َعلأَنا َلُكمأ ِفيَها َمَعاِيَش َوَمنأ َلسأ
 . (51احلجر/ 525/ 4( و )61األعراف/ 432/ 5معجم القراءات القرآنّية ) -5 
 . َعيانا بفتح العني خطأ: وقول العاّمة -4 
 . الحتماله الوجهني؛ هل هو بالعني املهملة )َعرَب( أم باملعجمة )َغرَب( )الِعرَب ِف َخرَب َمن َعرَب(: وفيه االختالف ِف اسم كتاب اإلمام الذهيبّ  -3 

 



  

 

َِليلِ  ِ ِف َوَجوََّز ِف الأَباِر . َهَذا َكاَلُم الأَعَربِ . ِمثأُل َكِرمي  ، رِيق  فَ ُهَو غَ ؛ فَِإنأ َماَت َغَرقًا، ِف الأَماِء ِمنأ َغريأِ َموأت  الأَغرُِق الرَّاِسُب : اخلأ َهنيأ ِع الأَوجأ
َِليِل ، الأِقَياسِ  َ الأَغرِقِ َوَعَلى َما نُِقَل َعنأ اخلأ ن أَقاِذ َغرِيق  : فَ َقوأُل الأُفَقَهاءِ . َوالأَغرِيقِ ، ِمنأ الأَفرأِق بَ نيأ رَاُج ِمنأ ا، إِلِ خأ فَ ُهَو ؛ اءِ لأمَ إنأ أُرِيَد اإلأِ
اََلكِ ، َوِإنأ أُرِيَد َخاَلُصهُ ، ظَاِهر   َلى، ِمثأُل قَِتيل  ، َومَجأُع الأَغرِيِق َغرأَقى. َت اَل يُ َتَصوَُّر َساَلَمُتهُ أِلَنَّ الأَمي  ؛ فَ ُهَو حُمَال  ؛ َوَساَلَمُتُه ِمنأ اهلأ . َوقَ ت أ

َزةِ  َمأ ِعيفِ ، َويُ َعدَّى بِاهلأ  . َوَغرَّق أُتهُ ، غأَرق أُتهُ أَ : فَ يُ َقالُ ؛ َوالتَّضأ
مَ ، اَلة  قَ رأيَة  ِمنأ قُ َرى طُوسَ َوَغزَ : غ ز ل( 511)ص -266 َها يُ نأَسُب اإلأِ بَ َرين ِبَذِلَك الشَّيأُخ جَمأُد . اُم أَبُو َحاِمد  الأَغزَايلُّ َوِإلَي أ  َأخأ

يِن حُمَمَِّد بأِن َأيب  يِن حُمَمَُّد بأُن حُمَمَِّد بأِن حُمأِيي الد  بأِن ِست  الن َساِء بِنأِت َأيب اِن ُعبَ يأِد اللَِّه ِن َأيب الأَفَضاِئِل فخراور ب طَاِهر  ُشرأَواَن َشاه بأ الد 
ر  َوَسبأِعِماَئة   َحاِمد  الأَغزَايل  بِبَ غأَدادَ  طََأ النَّا. َسَنَة َعشأ نَاَوقَاَل يل َأخأ ِم َجد  َا ُهَو خمَُ ، ُس ِف تَ ثأِقيِل اسأ َبة  إىَل َغزَاَلَة الأَقرأيَِة ، فَّف  َوِإّنَّ ِنسأ

 . 6الأَمذأُكورَةِ 
ُع َغَزَوات  . َوالأَغزأَوُة الأَمرَّةُ  ...َغَزوأُت الأَعُدوَّ َغزأًوا: غ ز ا( 511)ص -265 مأ َوة  ، َواجلَأ . َوالأَمغأزَاُة َكَذِلكَ . َهَوات  َوشَ ، ِمثأُل َشهأ

ُع الأَمَغازِي مأ َزةِ َويَ تَ َعدَّى بِاهلأَ . َواجلَأ َا َيُكوُن َغزأُو الأَعُدو  ِف ِباَلِدهِ ؛ ي أُتُه إَذا بَ َعثأُتُه يَ غأُزوَأغأزَ : فَ يُ َقالُ ، مأ  . َوِإّنَّ
 . َوَغِضبأُت ِبِه إَذا َكاَن َمي ًتا. ُت ِلُفاَلن  إَذا َكاَن َحيًّاَوَغِضبأ : غ ض ب( 517)ص -264
رََكةِ . َمالُهُ  نأ بَاِب َتِعَب َكثُ رَ َغِضَر الرَُّجُل بِالأَماِل َغَضرًا مِ : غ ض ر( 517)ص -263 َغَضَرُه اللَُّه : فَ يُ َقالُ ؛ َويَ تَ َعدَّى بِاحلَأ

رًا  َكمِ . ِمنأ بَاِب قَ َتلَ َغضأ َملِ . َأيأ ُمَباَرك  ، َرَجل  َمغأُضور  : قَاَل ِف الأُمحأ ابَِّة َغِضَرُة النَّا: َوِف الأُمجأ لُُه . ةً ِصَيِة إَذا َكاَنتأ ُمَبارَكَ يُ َقاُل لِلدَّ َوقَ وأ
َراِد الأَغَضاَرىَويُ َقاُل لِنَ وأ : ِف الشَّرأحِ  َوجَيُوُز َأنأ َتُكوَن الأَواِحَدُة . نأ ملَأ َأظأَفرأ بِنَ قأل  ِفيهِ َلكِ ، رَاَد الأُمَباَرَك ِمنأ َهَذاَوُيَسمَّى اجلأَ ، ع  ِمنأ اجلَأ

رَاءَ  رَاءَ ، َغضأ  . َوَصَحاَرى، ِمثأُل َصحأ
رُهُ قَا. إَذا ّنأُت نَ وأَمًة َخِفيَفةً ، َفيأُت إغأَفاًء فَأَنَا ُمغأف  غأ أَ : غ ف ا( 518)ص -262 . َواَل يُ َقاُل َغَفوأتُ : َل ابأُن الس ك يِت َوَغي أ

 َوقَاَل 
َزأَهرِيُّ   . َوقَ لََّما يُ َقاَل َغَفوأتُ ، َكاَلُم الأَعَرِب َأغأَفيأتُ : األأ

َساِب َغَلًتا: غ ل ت( 518)ص -261 َسابِ : َوِقيلَ . َوَمعأىًن ، اُهَو ِمثأُل َغِلَط َغَلطًا َوزأنً : ِقيلَ . َغِلَت ِف احلِأ ، َغِلَت ِف احلِأ
 َوَغِلَط 

َسابِ الأَعَرُب َفجَ  َهَكَذا فَ رََّقتِ : َوزَاَد بَ عأُضُهمأ فَ َقالَ ، ِف َكاَلِمهِ  ِذيِب ِمث ألُ . َوالطَّاَء ِف الأَمنأِطقِ ، َعَلتأ التَّاَء ِف احلِأ  . هُ َوِف الت َّهأ
َه الصََّوابِ : غ ل ط( 518)ص -267 طََأ َوجأ  . 5َغِلَط ِف َمنأِطِقِه َغَلطًا َأخأ

                                  
يأِن ابن الصَّاَلحِ : ) قَ َرأأت خِبَط  الن ََّواِوي َرمِحَُه اهللُ : (434/ 61): قال الذهيّب ِف سري أعالم الّنبالء -6  مِلَ مُس َي : َوَقدأ ُسِئلَ : َقاَل الشَّيأُخ َتِقّي الد 

َثيِن ِمنأ أَِثُق ِبهِ : فَ َقالَ ، ِلكَ الَغزايل ِبذَ  اكِسي اأَلِديأب، َحدَّ
َ
رم امل ثَ َنا أَبُو الث ََّناء حَمأُموأد الَفَرِضيّ ، َعنأ َأيب احلأ يأس: َقالَ ، َحدَّ اَلم ابأن مخَِ ثَ َنا تَاُج اإِلسأ َقاَل ، َحدَّ

ُلوأَن يل : يل الَغزّايل  ُت الغَ ، الَغزَّايل : النَّاس يَ ُقوأ َا أَنَا الَغَزايلُّ َمنأُسوأب ِإىَل قَ رأيَة  يُ َقاَل هَلَا، زَّايل َوَلسأ  . َأوأ َكَما َقاَل (، َغزَاَلةُ : َوِإّنَّ
أّن الغلط هو وضع الّشيء ِف غري : )الفرق بني اخلطأ والغلط: (72رقم  17جاء ِف الفروق الّلغويّة أليب هالل العسكري ما نصُّه )ص -5 

فُأجيب بأهّنا ؛ أّن سائال لو سأل عن دليل حديث األعراض: مثال ذلك، واخلطأ ال يكون صوابا على وجه، صوابا ِف نفسه وجيوز أن يكون، موضعه
ومنها ما ال ، منها ما يبقى، ولو أجيب بأهّنا على ضربني، ألّن األعراض ال يصّح ذلك فيها؛ كان ذلك خطأ؛  ومل يوجد قبلها، ال ختلو من املتعاقبات

ولو كان خطأ لكان األعراض ، ألّن األعراض هذه صفتها إالّ أّنك قد وضعت هذا الوصف هلا ِف غري موضعه؛ ومل يكن خطأ، لك غلطاكان ذ؛  يبقى
: وقال بعضهم. بل هو وضع الّشيء ِف غري موضعه، وليس الغلط ما يكون الّصواب خالفه، ألّن اخلطأ ما كان الّصواب خالفه؛ مل تكن هذه حاهلا

َهى عن فعله، َهى عن ترتيب الّشيء وإحكامهالغلط أن ُيسأ   . ولكن لغريه (، أو أن يُوِقعه من غري قصد له، واخلطأ أن ُيسأ

 



  

 

 ، َفَها ِمنأ َكاَلِم الأَعامَّةِ َغلَّ : َوقَاَل ابأُن ُدَريأد  . بَاِب َضَرَب أَيأًضا َضَمَخَها َوَغَلَف حِلأَيَتُه بِالأَغالَِيِة ِمنأ : غ  ل ف( 518)ص -268
ِديدِ َواُب َغلََّلَها بِالَوالصَّ  َها تَ غأِلَيًة أَيأًضا، تَّشأ  . َوَغالَّ

ُتُه بِالأَغَلقِ َوَأغأَلقأُت الأَباَب بِاألأَ : غ ل ق( 511)ص -261 ثَ قأ ِديِد ُمَباَلَغة  َوَغلَّقأ . ِلِف َأوأ ِثري  ، ُتُه بِالتَّشأ . َوان أَغَلَق ِضدُّ ان أَفَتحَ . َوَتكأ
ُتُه َغلأًقا ِمنأ بَاِب َضَرَب لَُغة  قَِليلَ  اِر َمغأُلوق  و   * : ]من البسيط[ 6قَاَل الشَّاِعرُ . بأُن ُدَريأد  َعنأ َأيب َزيأد  ة  َحَكاَها اَوَغَلقأ   اَل أَُقوُل لَِباِب الدَّ

* . 
َِلِف خَ . َوَغلَّ ُغُلواًل ِمنأ بَاِب قَ َعدَ : غ ل ل( 511)ص -251 ِهِ ، اَن ِف الأَمغأَنمِ َوَأَغلَّ بِاألأ َمعأ : يتِ َوقَاَل ابأُن الس ك  . َوَغريأ ملَأ َنسأ

َصألِ ، غأَنِم إالَّ َغلَّ ُثاَلثِيًّاِف الأمَ  ُعولُُه فَ َلمأ يُ نأَطقأ ِبهِ ، َوُهَو ُمتَ َعدٍّ ِف األأ  . َلِكنأ أُِميَت َمفأ
رِ َومَجأُع . الأُغاَلُم ااِلبأُن الصَِّغريُ : غ ل م( 511)ص -256  َويُطأَلُق الأُغاَلُم َعَلى الرَُّجِل . ان  َومَجأُع الأَكث أَرِة ِغلأمَ ، الأِقلَِّة ِغلأَمة  بِالأَكسأ

ِم َما َكاَن َعَليأهِ جمََ  ِم َما يَ ُئولُ ، اُل لِلصَِّغرِي َشيأخ  جَمَازًاَكَما يُ قَ ،  ازًا بِاسأ َاِء لِلأَجارِيَةِ َوَجاَء ِف الش عأِر ُغاَل . إلَيأهِ  5بِاسأ  : 4قَالَ ، َمة  بِاهلأ
َزأَهرِيُّ   *    لأُغاَلمُ يُ َهاُن هَلَا الأُغاَلَمُة َوا  *  ِل ، ِحنَي يُوَلُد ذََكرًا ُغاَلم   َومسَِعأُت الأَعَرَب تَ ُقوُل لِلأَموأُلودِ : قَاَل األأ َومسَِعأتُ ُهمأ يَ ُقوُلوَن لِلأَكهأ

َوةِ َوالأغُلأَمُة ِوزَا. َوُهَو فَاش  ِف َكاَلِمِهمأ ، م  ُغاَل  ُة الشَّهأ َواغأتَ َلَم الأَبِعرُي . َتدَّ َشبَ ُقهُ ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا اشأ  3م  يِ فَ ُهَو َغل َوَغِلَم َغَلًما. ُن ُغرأَفة  ِشدَّ
َوِة الض رَاِب [ ِة َشهأ َمِعيُّ . 2] إَذا َهاَج ِمنأ ِشدَّ َصأ نأَساِن إالَّ اغأتَ َلمَ اَل يُ َقاُل ِف َغريأِ : قَاَل األأ نأَساِن اغأتَ َلمَ ،  اإلأِ  . َوَقدأ يُ َقاُل ِف اإلأِ

ُر َغلأًيا ِمنأ بَاِب َضَربَ َوَغَلِت الأقِ : غ ل ا( 511)ص -255 َهاِب : رَّاءُ قَاَل الأفَ . َوَغَلَيانًا أَيأًضا، دأ  إَذا َكاَن الأِفعأُل ِف َمعأىَن الذَّ
َدرِِه الأَفَعاَلنَ   : 1]أبو األسود الدُّؤيّل[ قَالَ . بَ تَ غأَلى ِمنأ بَاِب َتعِ َوِف لَُغة  َغِلَيتأ . َوالأَمِجيِء ُمضأَطرِبًا َفاَل تَ َهاَبنَّ ِف َمصأ

اِر َمغأُلوقُ  ِر الأَقوأِم َقدأ َغِلَيتأ   ***   َواَل أَُقوُل لَِباِب الدَّ  َواَل أَُقوُل ِلِقدأ
                                  

 *   وال أقول لقدر القوم قد غليت   *     : صدر البيت -6 
يان فيما جاء على الَفَعالن )ص َعة الصَّدأ ، نعم. ِف شعره(ومل أجده ، األسود الدُّؤيلّ )وأنشد ابُن الس ك يت أليب : (73 - 74قال الّصاغاين ِف نَ قأ

 62و  516/ 61وابن منظور ِف الّلسان )، (1251/ 55والزّبيدّي ِف تاج العروس )، (525/ 6الّسيوطي ِف املزهر ): وقد نسبها إليه كلٌّ من
 . (57املقطوعة  424ديوانه )ص وهو ِف، (6511/  3واجلوهرّي ِف الّصحاح )، (643/

واملكتبة العصريّة ، (675ومكتبة لبنان )ص، (161واألمرييّة )ص، (325ودار املعارف )ص، ا ُرمِست )يَ ُئوُل( ِف طبعتنا )دار احلديث(كذ  -5   
 . ( يؤل26/ 5والّتقّدم العلمّية )، (14/ 5والبهّية )، (31/ 5بينما ُرمست ِف ط/البايب احلليب ). (325/ 5واملكتبة العلمّية )، (543)ص
َلهُ ، وِمرأَكَضة  َصرحِِييٌّ : َصَواُب ِإنشاده: (261/ 5*  وُمرأِكضة  َصرحِِييٍّ أَبُوها  *   َقاَل ابأُن بَ ر يٍّ )الّلسان  : هصدر  -4          : أَلّن قَ ب أ

 ُمضاَعَفة  هَلَا َحَلق  تُؤامُ   . . . َأعاَن َعَلى ِمرَاِس احَلرأِب َزغأف  
ُس بأِن َغلأفاء اهلُجَ   –الباب األّول  2وَنبة عقد األجياد )ص، (428/ 68وتاج العروس )، (331/ 65و  261/ 5الّلسان ): يأِمّي ِفوالبيت أَلوأ

، ركض( 48/ 61غلم( و ) 636/ 8وهتذيب الّلغة )، أّول من مّسى اجلمعة مجعة( 33/ 6ومن غري نسبة ِف األوائل للعسكري ). الفصل الثاين(
 . (11/ 61واملخّصص )، صرح( 485/ 6والّصحاح )

، (31/ 5والبايب احلليب )، (14/ 5والبهّية )، (26/ 5والتَّقدُّم العلمّية )، (675والّصواب )َغِلم( كما ِف ط/مكتبة لبنان )ص، كذا )َغليم(!  -3 
 . (325/ 5مّية )واملكتبة العل، (543واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 325ودار املعارف )، (161واألمرييّة )ص، (345ومكتبة املصطفى )ص

وقد اسُتدرك من ط/ التَّقدُّم العلمّية . (161واألمرييّة )ص، (675ومكتبة لبنان )ص، (511ما بني املعقوفني سقط من ط/دار احلديث )ص -2 
 5العلمّية ) واملكتبة، الشّناوي( 325ودار املعارف )ص، (345ومكتبة املصطفى )ص، (31/ 5والبايب احلليب )، (14/ 5والبهّية )، (26/ 5)
 . (543واملكتبة العصريّة )ص، (325/

 . (6غ ل ق اهلامش 511ص 261رقم ): سبق خترجيه ِف -1 

 



  

 

ُوىَل ِهَي  لِهِ ، الأُفصأَحىَواألأ َزةِ َويَ تَ َعدَّى بِ . 6{يَ غأِلي ِف الأُبطُوِن  }: َوهِبَا َجاَء الأِكَتاُب الأَعزِيُز ِف قَ وأ َمأ َوحَنأَوُه ، َأغأَليأُت الزَّيأتَ : فَ يُ َقالُ ؛ اهلأ
 . فَ ُهَو ُمغأًلى، إغأاَلءً 

لُهُ . َغنَّ يَ َغنُّ ِمنأ بَاِب َتِعبَ وَ : غ  ن ن( 576)ص -254 ، 5{لَيأَس ِمنَّا َمنأ ملَأ يَ تَ َغنَّ بِالأُقرأآِن  }: ]صّلى الّله عليه وسّلم[ َوقَ وأ

 قَاَل 
َزأَهرِيُّ  َنَة َمعأَناُه لَيأ قَاَل ُسفأ : األأ تَ غأنِ َياُن بأُن ُعيَ ي أ هَ . َس ِمنَّا َمنأ ملَأ َيسأ َو فَاش  ِف َكاَلِم َوهُ : بَ يأد  عُ قَاَل أَبُو . بأ ِبِه إىَل َمعأىَن الصَّوأتِ وملَأ َيذأ

تَ غأنَ يأ  4[تَ َغانًِيا]َوتَ َغانَ يأُت ، تَ َغن َّيأُت تَ َغن  ًيا: يَ ُقوُلونَ ، الأَعَربِ  لُهُ . تُ مبَعأىَن اسأ ء  َكأَ  }: ]صّلى الّله عليه وسّلم[: َوقَ وأ نِِه لَِنيبٍّ ذَ َما أَِذَن اللَُّه ِلَشيأ
َزأَهرِيُّ . 3{يَ تَ َغىنَّ بِالأُقرأآِن  بَ َرين َعبأُد الأَمِلِك الأبَ َغِوّي َعنأ الرَّبِيِع َعنأ الشَّاِفِعي  َأنَّ مَ : قَاَل األأ َوحَتأِقيُق َذِلَك . َوتَ رأِقيُقَها، عأَناُه حَتأزِيُن الأِقرَاَءةِ َأخأ

َخرِ  ِديِث اآلأ َواِتُكمأ  }: ِف احلَأ ِديُث األأَ ؛ أَبُو ُعبَ يأد   َوَهَكَذا َفسََّرهُ . 2{َزي  ُنوا الأُقرأآَن بَِأصأ اين ِمنأ الأِغَناِء َوالثَّ ، وَُّل ِمنأ الأِغىَن َمقأُصورًاَفاحلَأ
هُ  ؛مَمأُدوًدا  . هُ َهَذا َلفأظُ . فَاف أَهمأ

َرأضِ َوهُ ، رَُّجُل َغوأرًا أََتى الأَغوأرَ َوَغاَر ال: ر(و  غ 576)ص -253 َِلِف ِمث أُلهُ . َو الأُمنأَخِفُض ِمنأ األأ َمِعيُّ ، َوَأَغاَر بِاألأ َصأ  َوأَنأَكَر األأ
 . َوَخصَُّه بِالثُّاَلِثي  ، الرُّبَاِعيَّ 

رَا: قَاَل أَبُو ُعبَ يأَدةَ : ط(و  غ 575)ص -252 مُثَّ ، نأُبَت َجَناَحاهُ فَ ُهَو َدًب قَ بأَل َأنأ ي َ ؛ فَِإَذا حَتَرَّكَ ، َما َيُكوُن ِسرأَوة  ُد َأوَُّل اجلَأ
 . َواَل يُ ؤأِذي، ُعوِض إالَّ أَنَُّه اَل يَ َعضُّ الأَغوأَغاُء ِشبأُه الأب َ : َوقَاَل الأَفارَايبُّ . َوِبِه مُس ي الأَغوأَغاُء ِمنأ النَّاسِ : قَالَ . َغوأَغاءَ  َيُكونُ 

َرأَتِهِ َوغَ : غ ي ر( 575)ص -251 رًاَوالأَمرأأَُة َعَلى َزوأِجَها ي َ ، اَر الرَُّجُل َعَلى امأ َرًة بِالأَفتأحِ ، َغاُر ِمنأ بَاِب َتِعَب َغي أ . َوَغارًا، َوَغي أ
رِ ، َواَل يُ َقاُل ِغيَ رًا: ابأُن الس ك يتِ قَاَل   . َوَغي أَرى، يأًضاَوالأَمرأأَُة َغُيور  أَ  .َوَغي أرَانُ ، فَالرَُّجل َغُيور  ؛ َوِغريًَة بِالأَكسأ

ًفا لِلنَِّكَرةِ َوَغي أ : غ ي ر( 574 – 575)ص -257 َغريأِ الأَمغأُضوِب } : تَ َعاىَل  وقَ وأله. َجاَءين َرُجل  َغي أُركَ : تَ ُقولُ . ُر َيُكوُن َوصأ
بَ َهتأ الأمَ ؛ ا ُوِصَف هِبَا الأَمعأرَِفةُ إّنََّ ، 1{َعَليأِهمأ  َوِمنأ ُهَنا ؛ َوُوِصَف هِبَا الأَمعأرَِفةُ . فَ ُعوِمَلتأ ُمَعاَمَلتَ َها؛ الأَمعأرَِفةِ عأرَِفَة بِِإَضافَِتَها إىَل أِلَن ََّها َأشأ

تَ َرأَ بَ عأُضُهمأ َفَأدأَخلَ  مَ  اجأ َِلَف َوالالَّ َها األأ ُخَلَها َما يُ َعاقِ ؛ ِإَضافَِتَها إىَل الأَمعأرَِفةِ أِلَن ََّها َلمَّا َشابَ َهتأ الأَمعأرَِفَة بِ . َعَلي أ َضاَفةَ َجاَز َأنأ َيدأ ، ُب اإلأِ
مُ  َِلُف َوالالَّ اَللَ  َوَلكَ . َوُهَو األأ ِتدأ َضافَ : َوتَ ُقولُ ، َأنأ مَتأَنَع ااِلسأ ِصيصِ ، ُة ُهَنا لَيأَستأ لِلت َّعأرِيفِ اإلأِ َِلُف وَ ، َبلأ لِلتَّخأ ُم اَل تُِفيُد َواألأ الالَّ

ِصيصِ تُ َعاِقُب إَفاَل ؛ خَتأِصيًصا ِصيصِ ؛ َوَحسأبِ ، ِمثأُل ِسًوى، َضاَفَة التَّخأ مُ ، فَِإنَُّه ُيَضاُف لِلتَّخأ َِلُف َوالالَّ ُخُلُه األأ  . َواَل َتدأ

                                  
 . 32الّدخان/ -6 
 . فتح( 7257رقم  371/ 62صحيح البخاري ) -5 
، (25/ 5م العلمّية )والتَّقدُّ ، (674ومّت استدراكها من ط/مكتبة لبنان )ص، (576ما بني املعقوفتني سقط من ط/دار احلديث )ص -4 

، (542واملكتبة العصريّة )ص، (154واألمرييّة)ص، (342ومكتبة املصطفى)ص، (322ودار املعارف )ص، (21/ 5والبايب احلليب)، (12/ 5)والبهّية
 . (322واملكتبة العلمّية )ص

 . نووي( 71 – 78/ 1/ 4ومسلم )، فتح( 7385رقم  361/ 62صحيح البخاري ) -3 
 . (6451رقم  518/ 2صحيح أيب داود " األّم " )، (776رقم  316/ 5حيحة )الصّ  -2 
 . 17الفاحتة/ -1 

 



  

 

ََنقِ ، لأَغَضُب الأُمِحيُط بِالأَكِبدِ الأَغيأُظ ا: غ ي ظ( 574)ص -258  ...6{ُقلأ ُموُتوا ِبَغيأِظُكمأ  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . َوُهَو َأَشدُّ احلأ
ُروه  إىَل الأُمغأَتاظِ َواَل َيُكوُن الأَغيأُظ إالَّ ِبُوصُ . َواغأَتاَظ ُفاَلن  ِمنأ َكَذا نأَسانِ َوَقدأ يُ َقاُم الأَغيأُظ ُمَقاَم ا، وِل َمكأ : فَ يُ َقالُ ؛ لأَغَضِب ِف َحق  اإلأِ

ء   ء  : َكَما يُ َقالُ ،  اغأَتاَظ ِمنأ اَل َشيأ  . ُسهُ وََكَذا َعكأ ، َغِضَب ِمنأ اَل َشيأ
 كتاب الفاء

َء فَ تأًشا : ف ت ش( 573)ص -251 ُت الشَّيأ ُتهُ فَ َتشأ ُت َعنأُه َسأَلأتُ . ِمنأ بَاِب َضَرَب َتَصفَّحأ تَ قأَصيأُت ِف ، َوفَ َتشأ َواسأ
ِتعأَمالِ . الطََّلبِ  ِديِد ُهَو الأَفاِشي ِف ااِلسأ ُت الث َّوأَب بِالتَّشأ  . َوفَ تَّشأ

َ ، ُتَضمُّ َوبِالأَياِء ف َ ، َواِو ِبَفتأِح الأَفاءِ ى بِالأ َوالأَفت أوَ : ف ت ي( 573)ص -241 م  ِمنأ أَف أَّت الأَعامِلُ إَذا بَ نيَّ مَ َوِهَي اسأ كأ .  احلُأ
تَ يأُتهُ  تَ فأ  َواسأ

يِتَ  ُلُه ِمنأ الأَفيِت  : َويُ َقالُ . َسأَلأُتُه َأنأ يُ فأ ُع الأَفَتاِوي بِ . َوُهَو الشَّابُّ الأَقِويُّ ، َأصأ مأ ِر الأ َواجلَأ َصألِ َكسأ ِفيفِ ، َواِو َعَلى األأ . َوِقيَل جَيُوُز الأَفتأُح لِلتَّخأ
َية  َومَجأ ، َوالأَفَّت الأَعبأدُ  َيان  ، ُعُه ِف الأِقلَِّة ِفت أ ََمُة فَ َتاة  . َوِف الأَكث أَرِة ِفت أ ُل ِفيِه َأنأ يُ قَ . َومَجأُعَها فَ تَ َيات  ، َواألأ َصأ َدِث فَ ًّت َواألأ  مُثَّ ، اَل لِلشَّاب  احلَأ

ُتِعرَي لِلأَعبأدِ  ِم َما َكاَن َعَليأهِ ، اُسأ ِمَية  بِاسأ  . َوِإنأ َكاَن َشيأًخا جَمَازًا َتسأ
ُل ِوزَ : ف ج ل( 572)ص -246 َلة  َمعأُروَفة  الأُفجأ ِتَقاَقُه : قَالَ . يأد  لَيأَس ِبَعَريبٍّ َصِحيح  َوَعنأ ابأِن ُدرَ . اُن قُ فأل  بَ قأ َسُب اشأ َوَأحأ

 ِمنأ 
تَ رأَخى،  ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا َغُلظَ َجاًل َفِجَل فَ   . َواسأ

َوالِيِقيّ . اُن يَ نأزِلُُه الأُمَساِفُرونَ الأُفنأُدق فُ ن أُعل اخلأَ : ف د ق( 571)ص -245  قَاَل مسَِعأُت : َوَعنأ الأَفرَّاءِ . لَُغة  َشاِميَّة  : قَاَل ابأُن اجلَأ
ُع الأَفَناِدقُ . رِيُد الأُفنأُدقَ الأُفنأُتُق يُ َأعأرَابِيًّا ِمنأ ُقَضاَعَة يَ ُقوُل  مأ  . َواجلَأ

َِلِف إذَ  َوأََفذَّتِ : قَاَل أَبُو َزيأد  . َومَجأُعُه ُفُذوذ  ، الأَفذُّ الأَواِحدُ : ذ ذ(ف  571)ص -244  َفِهَي ؛ ا َوَلَدتأ َواِحًدا ِف َبطأن  الشَّاُة بِاألأ
 . اَل تُ نأِتُج إالَّ َواِحًدا، ِفذٌّ َعَلى ُكل  َحال  َها مُ أِلَن َّ ؛  يُ َقاُل لِلنَّاَقِة أََفذَّتأ َواَل ، ُمِفذٌّ 

َواَل جُيأَمُع إالَّ ، إَذا َعُذبَ ، وَتًة ِوزَاُن َسُهَل ُسُهوَلةً فَ ُرَت الأَماُء فُ رُ : يُ َقالُ . َوالأُفرَاُت الأَماُء الأَعذأبُ : ف ر ت( 571)ص -243
 . ِمثأُل ِغرأبَان  ، َعَلى ِفرأتَان  نَاِدرًا 

نأ  :ف ر ج( 577)ص -242 بُرِ َوال، َساِن ُيطأَلُق َعَلى الأُقُبلِ ]َوالأَفرأُج ِمنأ اإلأِ َفرِج  أِلَ ؛ دُّ َفِتح  ، نَّ ُكلَّ َواِحد  ُمن أ ثَ ُر . َأيأ ُمن أ َوَأكأ
ِتعأَمالِِه   اسأ

 . 5ِف الأُعرأِف ِف الأُقُبِل[
نأَسانِ   الأَفرأُخ ِمنأ ُكل  بَاِئض  : ف ر خ( 577)ص -241 ُع أَف أرُخ  وَ . َكالأَوَلِد ِمنأ اإلأِ مأ َوَقدأ . َوِفرأَخان  ، َوفُ ُروخ  ، َوِفرَاخ  ، َوأَف أرَاخ  ، اجلَأ

َع ِمنأ ِنَساِء الأَعَربِ  َوِمنأُه ، 5" َونَ َقَفتأ فُ ُروخ  ، " َما ُوِلَد َموأُلود  : َوِمنأ َكاَلِم َكاِهَنِة َسَبأَ . " َمايل َولِلشُُّيوِخ النَّاِهِضنَي َكالأُفُروخِ " : 6مسُِ

                                  
 . 661آل عمران/ -6 
/ 5وهي ثابتة ِف ط/التَّقدُّم العلمّية ). (147واألمرييّة )ص، (677ومكتبة لبنان )ص، ما بني املعقوفني سقط من طبعتنا )دار احلديث( -5 
، (536واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 311ودار املعارف )ص، (332ومكتبة املصطفى )ص، (22/ 5والبايب احلليب ) ،(76/ 5)والبهّية ، (27

 . (312/ 5واملكتبة العلمّية )

 



  

 

ِتاَلِف ِفيَها 4" ُفُروخِ أُمُّ ال" : مأ قَ وأهلُُ  أََلة  ِمنأ َمَساِئِل الأَعوأِل ِلَكث أَرِة ااِلخأ َمعأ فُ ُرو : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ ، ِلَمسأ َوِهَي أُمُّ ، خ  إالَّ ِف َهِذِه اللَّفأظَةِ ملَأ ُيسأ
 . الأُفُروخِ 

ِغرُي الذََّكِر . َوِهَي الأَفَرسُ ، ُهَو الأَفَرسُ : فَ يُ َقالُ ، ن أَثىَواألأُ ، لأَفَرُس يَ َقُع َعَلى الذََّكرِ َوا: ف ر س( 578 - 577)ص -247 َوَتصأ
ُن أ ، فُ َريأس   ِظَهاَومجَُِعتأ ا. َثى فُ َريأَسة  َعَلى الأِقَياسِ َواألأ ِظَها، َخيأل  : َفِقيلَ ، لأَفَرُس َعَلى َغريأِ َلفأ َاِء لِلذُّ : َفِقيلَ ، َوَعَلى َلفأ ، ُكورِ َثاَلثَُة أَف أرَاس  بِاهلأ

ِفَها ِلإلأِنَاثِ َوَثاَلُث أَ  َن أَبارِي  قَاَل ا. َوالأَعَريب  ، َويَ َقُع َعَلى الت ُّرأِكي  . ف أرَاس  حِبَذأ َا بَ ن َ : بأُن األأ ُن أَثى َعَلى الذََّكرِ َوُرمبَّ . َرَسة  ف َ : فَ َقاُلوا ِفيَها، وأا األأ
 . َوَحَكاُه يُوُنُس مَسَاًعا َعنأ الأَعَربِ 

َاِفرِ َوالأَفارِ : (ف ر س 578)ص -248 َمرَّ بَِنا : يُ َقالُ . قَاَلُه ابأُن الس ك يتِ . َأوأ مِحَارًا، َأوأ بَ غأاًل ، فَ َرًسا َكانَ ، ُس الرَّاِكُب َعَلى احلأ
ذِ . َوفَاِرس  َعَلى مِحَار  ، بَ غأل   فَاِرس  َعَلى ُ الأُفُروِسيَّةِ فَاِرس  َعَلى الدَّ : يبِ َوِف الت َّهأ  : 3اَل الشَّاِعرُ قَ . ابَِّة بَ ني 

ُرؤ  لِلأَخيأِل ِعنأِدي َمزِيَّة   ِن أَوأ َعَلى فَاِرِس ال***     َوِإين  امأ  بَ غألِ فَاِرِس الربأَذوأ
َماِر فَاِرس  ، اَل أَُقوُل ِلَصاِحِب الأبَ غألِ : د  َوقَاَل أَبُو َزيأ  أِلَنَّ  ؛ َوُهَو َشاذٌّ ، َوفَ َواِرسُ ، فُ رأَسان   َومَجأُع الأَفاِرسِ . َومَحَّار  ، ِكنأ أَُقوُل بَ غَّال  َولَ ، َواحلِأ

َا ُهَو مَجأُع فَاِعَلة   فَ َواِعلَ  َكاَن   َأوأ . َوَحَواِئضَ ، ِمثأُل َحاِئض  ، ُع فَاِعل  ِصَفًة ِلُمَؤنَّث  َأوأ مَجأ . َوَصاِحَبة  َوَصَواِحبَ ، ِمثأُل َضارِبَة  َوَضَواِربَ ، إّنَّ
اِكُس َونَ وَ ، ِفيِه فَ َواِعُل إالَّ فَ َواِرسُ ملَأ يَأأِت : فَ َقاُلوا، ذَكَُّر َمنأ يَ عأِقلُ َوأَمَّا مُ . َوَحاِئط  َوَحَواِئطَ ، مَجَل  بَازِل  َوبَ َوازِلَ  حَنأوُ ، مَجأَع َما اَل يَ عأِقلُ 

َوَعنأ . َونَ َواِجعُ ، نَاِجَعة   َوقَ وأم  . ُهَو الأَقاِعُد الأُمَتَخل فُ وَ ، ة  َوَخاِلفَ ، َواِلُف مَجأُع َخاِلف  َوخَ ، َوَسَواِبقُ ، َونَ َواِكصُ ، َوَهَواِلكُ . مَجأُع نَاِكِس الرَّأأسِ 
 . َوجُيأَمُع الصَّاِحُب َعَلى َصَواِحبَ : ابأِن الأَقطَّانِ 

َ الشَّ : ف ر ق( 571)ص -241 ِء فَ رأقًا ِمنأ بَاِب قَ َتلَ فَ َرقأُت بَ نيأ ق  . َفَصلأُت أَب أَعاَضهُ ، يأ َ احلَأ الأَباِطِل َفَصلأُت وَ ، َوفَ َرقأُت بَ نيأ
َعُة ِف قَ وأله تَ َعاىَل ، ِه ِهَي اللَُّغُة الأَعالَِيةُ َهذِ . أَيأًضا َ الأَقوأِم الأَفاِسِقنَي  }: َوهِبَا قَ َرأَ السَّب أ نَ َنا َوبَ نيأ َرأَ َوق َ . َوِف لَُغة  ِمنأ بَاِب َضَربَ . 2{فَاف أُرقأ بَ ي أ

َعأرَايب   َوقَاَل ابأنُ . 1هِبَا بَ عأُض التَّاِبِعنيَ  َ : األأ ِ فَاف أتَ َرقَافَ َرقأُت بَ نيأ َ الأَعبأَديأِن فَ تَ َفرَّقَاَوفَ رَّقأُت ب َ . خُمَفَّف  ،  الأَكاَلَمنيأ َفُجِعَل الأُمَخفَُّف . ُمثَ قَّل  ، نيأ
َعأَيانِ ، ين ِف الأَمَعا رُُه أَن َُّهَما مبَعأىًن  َواَلَِّذي َحَكاهُ . َوالأُمثَ قَُّل ِف األأ إَذا َعَقَد الأُمَتَباِيَعاِن َفاف أتَ َرقَا َعنأ : قَاَل الشَّاِفِعيُّ . التَّثأِقيُل ُمَباَلَغة  وَ ، َغي أ
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تُ عأِملَ . َأوأ َشرأط  ، َحِدمِهَا َردٌّ إالَّ ِبَعيأب  ملَأ َيُكنأ أِلَ  ؛ تَ رَاض   َبأَدانِ  فَاسأ ِديثِ . َوُهَو خُمَفَّف  ، ااِلفأّتَاُق ِف األأ َِياِر َما ملَأ الأبَ ي    }: َوِف احلَأ َعاِن بِاخلأ
َبأَدانِ حُيأمَ . 6{يَ تَ َفرَّقَا  ُل َما . ُل َعَلى تَ َفرُِّق األأ َصأ ِع الت ََّفرُّقِ ؛ ملَأ تَ تَ َفرَّقأ أَبأَدانُ ُهَماَواألأ ِقيَقُة ِف َوضأ  . أِلَنَُّه احلَأ

َناءُ ، َوَجارِيَة  فَ رأَهاءُ : ف ر ه ( 581)ص -231 َزأَهرِيُّ . َومُحأر  ، ِمثأُل مَحأرَاءَ ، َوَجَوار  فُ رأه  . َأيأ َحسأ تَ عأِمُلوَن : قَاَل األأ وملَأ أََرُهمأ َيسأ
رَائِرِ َهِذِه  َماُء هِبََذا اللَّ ، اللَّفأظََة ِف احلَأ ِظ َكَما ُخصَّ الأبَ رَاِذينُ َوجَيُوُز َأنأ َيُكوَن َقدأ ُخصَّ اإلأِ ُُجُن بِالأَفارِ ، َوالأِبَغالُ ، فأ رَاَهِة ُدوَن َوالأفَ ، هِ َواهلأ

َيألِ  َنة  ، َرُجل  فَارِه  : َوقَاَل الزَّخَمأَشرِيُّ . َأنأ َيُكوَن َذِلَك لِلأَفرأقِ  َوجَيُوزُ . َبلأ َجَواد  ، فَارِه  : َفاَل يُ َقاُل ِف الأَعَريب  ؛ ِعرَاِب اخلأ فَارِه  ِبَغريأِ َهاء   َوقَ ي أ
 . َومَجَل  فَارِه  ، أَيأًضا

ِفيفِ ، قأل  َمعأُروف  ِبَضم  التَّاءِ ُتُق ن ُ الأُفسأ : ف س ت ق( 581)ص -236 ِم . َوُهَو ُمَعرَّب  ، َوالأَفتأُح لِلتَّخأ َوالت َّعأرِيُب مَحأُل ااِلسأ
َعأَجِمي  َعَلى َنظَائِرِِه مِ  َوأزَاِن الأَعَربِيَّةِ األأ ُتِق الأُعنأُصلُ َونَ . نأ األأ فُ ، َوبُ رأُقع  ، َوالأُعنأُصرُ . ظَائُِر الأُفسأ َمضأُموم   َوُجنأُدب  إىَل َغريأِ َذِلَك ممَّا ُهوَ ، ذ  َوقُ ن أ

ِفيفِ وَ . الثَّاِلِث َأَصاَلةً  هَ . جَيُوُز فَ تأُحُه لِلتَّخأ ُتُق َعَلى الأَغاِلِب َجاَز ِفيِه الأَوجأ َل الأُفسأ َ الضَّمُّ ، انِ فَِإنأ محُِ َوتَ ُقوُل الأَعامَُّة : عِ َوِف الأَباِر . َوِإالَّ تَ َعنيَّ
تَ ، ق  فُ نأدَ  َمِعيُّ . َوالصََّواُب الضَّمُّ . ق  بِالأَفتأحِ َوُفسأ َصأ ُتِقيٌّ بِالضَّم  . نَ َقَلُه األأ  . َوثَ وأب  ُفسأ

ِر الأَفاءِ : ف س ك ل( 581)ص -235 ِكُل ِبَكسأ َلأَبةِ َوالأَكاِف الأَفَرُس جيَِيُء ، الِفسأ َيأِل ِف احلأ ِطيّ . آِخَر اخلأ : قَاَل السََّرُقسأ
َكَل  ِكل  ؛ الأَفَرُس إَذا أََتى ُسَكيأًتاوَ ، لُ الرَّجُ َفسأ كُ : َوزَاَد الأَفارَايبُّ . ُكول  َوُفسأ ، فَ ُهَو ِفسأ تَ َنَع مَجَاَعة  ِمنأ . َوالأَكافِ ، ل  ِبَضم  الأَفاءِ ُفسأ َوامأ

 . إث أَباتِهِ 
ُح النَّ : ف ص ح( 586)ص -234 َم بَ عأَد الص َيامِ يَأأُكُلوَن فِ  َوُهَو الَِّذي. َوَمعأىًن ، َصاَرى ِمثأُل الأِفطأِر َوزأنًاِفصأ  قَاَل ابأُن . يِه اللَّحأ

َوَّلِ  ُسوُر األأ ُح النَّ : ممَّا فَ َتَحتأُه الأَعامَّةُ  الس ك يِت ِف بَاِب َما ُهَو َمكأ مَ َوُهَو ِفصأ ُع ُفُصوح  . َوأَفأَطُروا، َصاَرى إَذا َأَكُلوا اللَّحأ مأ ِمثأُل مِحأل  ، َواجلَأ
 . َومُحُول  

َامتِِ مَ : ف ص ص( 585)ص -233 ِهِ َفصُّ اخلأ َوابأُن ، قَاَل الأَفارَايبُّ . َوفُ ُلوس  ، ِمثأُل فَ لأس  ، َومَجأُعُه ُفُصوص  ، ا يُ رَكَُّب ِفيِه ِمنأ َغريأ
ُر الأَفاِء َرِديء  : الس ك يتِ   . وََكسأ

َوَعَدُم . َواَل ِديَنارًا، اَل مَيأِلُك ِدرأمَهًا: اهُ َمعأنَ ، َوِشبأِههِ ، 5ِدرأمَهًا َفضأاًل َعنأ ِديَنار  اَل مَيأِلُك : َوقَ وأهُلُمأ : ف ض ل( 584)ص -232
َدرِ وَ . َفَكيأَف مَيأِلُك ِديَنارًا؛ اَل مَيأِلُك ِدرأمَهًا: وََكأَنَُّه قَالَ . يَناِر َأوأىَل بِااِلنأِتَفاءِ ِملأِكِه لِلد   ِديرُ ، انأِتَصابُُه َعَلى الأَمصأ ِدرأَهم   فَ َقَد ِملأكَ : َوالت َّقأ

ًدا  ِد ِملأِك ِديَنار  يَ فأضُ فَ قأ يِن الش ريَازِيُّ . ُل َعنأ فَ قأ َتاحِ  قَاَل ُقطأُب الد  تَ عأَمُل ِف َموأِضع  : ِف َشرأِح الأِمفأ َعُد ِفيِه  اعأَلمأ َأنَّ َفضأاًل ُيسأ َتب أ ُيسأ
َدأَنَ  ِتَحاَلُة َما فَ وأَقهُ  َويُ رَادُ ، األأ َ َكاَل  َوهِلََذا يَ َقعُ ؛ ِبِه اسأ ِ ُمتَ َغاِيرِي الأَمعأىَن بَ نيأ ِتعأَمالِِه َأنأ جيَِيَء بَ عأَد نَ فأ . َمنيأ ثَ ُر اسأ َوقَاَل َشيأُخَنا أَبُو . ي  َوَأكأ

َنأَدُلِسيُّ  َر ، َحيَّاَن األأ ُروَسةِ نَزِيُل ِمصأ َقوأَل َوَبَسَط الأ . َكاَلِم الأَعَربِ ا الت َّرأِكيِب ِمنأ  وملَأ َأظأَفرأ بَِنصٍّ َعَلى َأنَّ ِمثأَل َهذَ : أَب أَقاُه اللَُّه تَ َعاىَل ، الأَمحأ
أََلةِ   . َوُهَو َقرِيب  ممَّا تَ َقدَّمَ ، ِف َهِذِه الأَمسأ

َقُر ِمنأ : يُ َقالَ ، ِقرُي َفِعيل  مبَعأىَن فَاِعل  الأفَ : ف ق ر( 583)ص -231 وملَأ : قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ . بَاِب َتِعَب إَذا َقلَّ َمالُهُ َفِقَر يَ فأ
تَ غأنَ وأا َعنأُه بِاف أتَ َقرَ ، َأيأ بِالضَّم  ، فَ ُقرَ يَ ُقوُلوا   . اسأ

                                  
 671/ 2صحيح مسلم )، فتح الباري( 5663رقم  15و  5661رقم  22و  5611رقم  32و   5171رقم  46/ 2صحيح البخاري ) -6 
 . نووي( 6245رقم 
اًل( يُنظر -5  واألشباه والّنظائر ، (16 – 22" الفوائد العجيبة ِف إعراب الكلمات الغريبة البن عابدين احلنفي )ص: عن إعراب هذه الكلمة )َفضأ

 . (585 – 571/  4/  5للّسيوطي )

 



  

 

ِع الأُمذَكَّرِ ،  َومَجأُعَها فُ َقرَاءُ ، َفِقريَة  : ِف الأُمَؤنَّثِ قَاُلوا : ف ق ر( 583)ص -237 َواَل ثَاِلَث ، َوُسَفَهاءُ ، َوِمث أُلُه َسِفيَهة  . َكَجمأ
 . هَلَُما

ََرَزةُ ُة الَوفَ َقارَ : ف ق ر( 583)ص -238 ِر بِالأَفتأِح اخلأ َاءِ َواجلأَ . ظَّهأ ِف اهلأ ُع فَ َقار  حِبَذأ قَاَل ابأُن . َوَسَحاب  ، ِمثأُل َسَحابَة  ، مأ
رِ َواَل : الس ك يتِ  َرُة لَُغة  ِف الأَفَقاَرةِ َوالأفِ .  يُ َقاُل ِفَقاَرة  بِالأَكسأ َرة  ، َوِفقأرَات  ، َومَجأُعَها ِفَقر  ، قأ رَات  ، َوِسَدر   ،ِمثأل ِسدأ  . َوِسدأ

ءِ : ف ق ه ( 583)ص -231 ُم الشَّيأ ُه فَ هأ ء  ف َ : قَاَل ابأُن فَاِرس  . الأِفقأ ُه َعَلى ِلَساِن مَحََلِة الشَّرأعِ . ُهَو ِفقأه  وَُكلُّ ِعلأم  ِلَشيأ : َوالأِفقأ
ُه َلُه َسِجيَّةً : َوِقيلَ . ِمث أُلهُ  َوفَ ُقَه بِالضَّم  . ا ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا َعِلمَ َوَفِقَه فَ َقهً . َخاصٌّ ِعلأم    . بِالضَّم  إَذا َصاَر الأِفقأ

ُت الأَعظأَم َفكًّا ِمنأ بَاِب ق َ : ف ك ك( 582)ص -221 ِصِلهِ َوَفَككأ ِسهِ . َتَل َأَزلأُتُه ِمنأ َمفأ َتأمَ . َوان أَفكَّ بِنَ فأ ُت اخلأ ، َوَفَككأ
َن  ُت الرَّهأ ُتهُ َوَفَككأ ُم الأَفَكاكُ . َخلَّصأ ُر لُ ، بِالأَفتأحِ  َوااِلسأ َمِعيُّ ، َغة  َحَكاَها ابأُن الس ك يتِ َوالأَكسأ َصأ  . َوالأَفرَّاءُ ، َوَمنَ َعَها األأ

ِلهِ ، َفاِكَهُة َما يُ تَ َفكَُّه ِبهِ الأ : ف ك ه ( 582)ص -226 ، َوالزَّبِيبِ ، َوالأِبط يخِ ، َأوأ يَاِبًسا َكالت نيِ ، َرطأًبا َكانَ ، َأيأ يُ تَ نَ عَُّم بَِأكأ
ُل اللَُّغةِ . 6{فَاِكَهة  َوََنأل  َوُرمَّان  ِفيِهَما  }: وقَ وأله تَ َعاىَل . لرُّمَّانِ َوا، الرَُّطبِ وَ  رِ إ: قَاَل َأهأ َا َخصَّ َذِلَك بِالذ كأ َياَء أِلَنَّ الأَعَرَب تَ ؛ ّنَّ َشأ ذأُكُر األأ

ِمَيةِ مُثَّ خَتُصُّ ، جُمأَمَلةً  َها َشيأًئا بِالتَّسأ نَا ِمنأ النَِّبي نَي ِميثَاقَ ُهمأ َوِمنأَك َوِمنأ نُوح   }: َوِمنأُه قَ وأله تَ َعاىَل ؛ ا َعَلى َفضأل  ِفيهِ تَ نأِبيهً ؛ ِمن أ َوِإذأ َأَخذأ
ِيَل وَ  }: وََكَذِلكَ ، 5{َوِإب أرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى ابأِن َمرأمَيَ  رَاَج حُمَمَّد  . 4{ِميَكاَل َمنأ َكاَن َعُدوًّا لِلَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجربأ ، َفَكَما َأنَّ إخأ

ِيلَ . ي نيَ َوِعيَسى ِمنأ النَّبِ ، َوُموَسى، َوِإب أرَاِهيمَ ، َونُوح   رَاَج ِجربأ لِ ،  ِمنأ الأَماَلِئَكِة مُمأَتِنع   َوِميَكالَ ، َوِإخأ رَاُج النَّخأ ِن ِمنأ َوالرُّمَّا، َكَذِلَك إخأ
َزأَهرِيُّ قَاَل . الأَفاِكَهِة مُمأَتِنع   لُ  وملَأ َأعأَلمأ َأَحًدا: األأ ِلِه ، ةِ َوالرُّمَّاُن لَيأَسا ِمنأ الأَفاِكهَ ، ِمنأ الأَعَرِب قَاَل النَّخأ َوَمنأ قَاَل َذِلَك ِمنأ الأُفَقَهاِء فَِلَجهأ

َاص  بَ عأَد الأَعا. َوبَِتأأِويِل الأُقرأآنِ ، بُِلَغِة الأَعَربِ  ُر اخلأ َاص  ،  يلِ ضِ م  لِلت َّفأ وََكَما جَيُوُز ِذكأ ُر اخلأ ِضيلِ  َكَذِلَك جَيُوُز ِذكأ : قَاَل تَ َعاىَل . قَ بأَل الأَعام  لِلت َّفأ
ًعا ِمنأ الأَمثَاين َوا } َناَك َسب أ  . 3{لأُقرأآَن الأَعِظيَم َوَلَقدأ آتَ ي أ

َب أزَارِ  الأُفلأُفُل ِبَضم  : ف ل ل( 581)ص -225 رُ َواَل : قَاُلوا. الأَفاَءيأِن ِمنأ األأ  .  جَيُوُز ِفيِه الأَكسأ
َنَاِسي  ،  َوُفاَلنَُة ِبَغريأِ أَِلف  َواَلم  ، ُفاَلن  : فالن( 581)ص -224  رَِكبأُت الأُفاَلَن : فَ يُ َقالُ ؛ َما ِكَنايَة  َعنأ الأبَ َهاِئمِ َوهبِِ . 2ِكَنايَة  َعنأ األأ

 . َوَحَلبأُت الأُفاَلنَةَ 
ِد فَاِعيل  ِمنأ الأَكاَلِم . َوالنََّشا، لأَوى يُ عأَمُل ِمنأ الأَقنأدِ الأَفانِيُذ نَ وأع  ِمنأ احلأَ : ف ن ذ( 581)ص -223  َوِهَي َكِلَمة  َأعأَجِميَّة  ِلَفقأ

                                  
 . 18الّرمحن/ -6 
 . 17األحزاب/ -5 
 . 18البقرة/ -4 
 . 87احلجر/ -3 
َدِمي نيَ : ُفالن  وُفالنَةُ  ): فلن( 453/ 64قال ِف الّلسان ) -2  َدِمي نيَ : والُفالُن والُفالنَةُ . ِكَنايَة  َعنأ َأمساء اآلأ رَِكبأُت : تَ ُقوُل الأَعَربُ . ِكَنايَة  َعنأ َغريأِ اآلأ

َحدَُّث َعنأهُ : ابأُن السَّرَّاج. بأُت الُفالنةوَحلَ ، الُفالنَ 
ُ
م  مُس َي ِبِه امل ، ِكَنايَة  َعِن الذََّكِر واألُنثى ِمَن النَّاسِ : وفالن  وفالنةُ . . . َخاصٌّ َغاِلب  ، ُفالن  ِكَنايَة  َعِن اسأ

مِ ، َويُ َقاُل ِف َغريأِ النَّاِس الُفالنُ : َقالَ  ألنَّه ال َنِكَرَة ؛ هذا فالن  آَخرُ : يقالُ ، والاّلم، ِإذا مّسي به ِإنسان مل حيسن فيه األَلف: الّليث. والُفالنَُة باألَلف َوالالَّ
فإنَّ الياَء اليت تَ لأحُقه ألنَّ كلَّ اسم  يُ نأَسُب إليه ؛ فالن  الُفالينُّ : فإذا َنَسبأَت قلأتَ ، وهذه الُفالنَةُ ، هذا الُفالنُ : ولكنَّ الَعَرَب إذا مَسَّوأا به اإِلِبَل قالوا، له

وِإذا َكنَ يأَت عن ، تقول لقيت فالناً ِإذا َكنَ يأت عن اآلدميني قلته بغري أَلف والم: ابن السكيت. ِم َيِصرُي َمعأرفًة ِف كل  شيء  ، وباأللِف والال، ُتَصي  رُه َنِكَرةً 
 . البهائم قلته باألَلف والاّلم(

 . (66رقم  54ن زاّلت الّلسان )صوفيه حُبَيأث ضمن إيقاظ الَوسنان م

 



  

 

ُل اللَُّغةِ ؛ الأَعَريب    . َوهِلََذا ملَأ َيذأُكرأَها َأهأ
ُك يَ ُفوُح فَ وأًحا: ح(و  ف 587)ص -222 َواَل يُ َقاُل فَاَح إالَّ ِف : َقاُلوا. تأ رحُِيهُ إَذا ان أَتَشرَ ، ًحا أَيأًضاَويَِفيُح فَ يأ ، فَاَح الأِمسأ

َِبيَثةِ ، الطَّي َبِة َخاصَّةً الر يِح   . َهبَّتأ رحُِيَها: َبلأ يُ َقالُ ، َوالأُمنأِتَنِة فَاحَ ، َواَل يُ َقاُل ِف اخلأ
َمزُ : ر(و  ف 587)ص -221 َمزُ ، َوالأَفأأرَُة تُ هأ ُع فَأأر  . ن أَثىَواألأُ ، َلى الذََّكرِ َوتَ َقُع عَ ، َواَل تُ هأ مأ َوفَِئَر الأَمَكاُن . َومَتأر  ، ِمثأُل مَتأَرة  ، َواجلَأ

ُموز  ِمنأ بَاِب تَ  َأُر فَ ُهَو فَِئر  َمهأ َعل  َكَذِلكَ َوَمَكان  مَ . 6ِعَب إَذا َكثُ َر ِفيِه الأَفأأرةيَ فأ َأر  َعَلى َمفأ ُموَزة  وَ . فأ ِك َمهأ ، اهَ فُ َوجَيُوُز خَتأِفي، فَأأَرُة الأِمسأ
ُموزِ َوقَاَل الأَفا. َنصَّ َعَليأِه ابأُن َفاِرس   وأَهرِيُّ . َوفَأأَرُة الأِمسأكِ ، َوِهَي الأَفأأَرةُ : رَايبُّ ِف بَاِب الأَمهأ ُموز  ِمنأ فَاَر يَ ُفورُ َغي أ : َوقَاَل اجلَأ َوَُّل . ُر َمهأ َواألأ

 . أَث أَبتُ 
ِديُث َشاعَ : ض(و  ف 587)ص -227 تَ َفاَض احلَأ َتِفيض   فَ ُهوَ ؛ َواسأ ُم فَاِعل  . ُمسأ رأفِ ، اسأ تَ َفاَض : فَ يُ َقالُ ، َويَ تَ َعدَّى بِاحلَأ اسأ

 النَّاُس 
ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ . َوِبهِ ، ِفيهِ  ِسهِ : َوِمن أ تَ َفاَض النَّاسُ : فَ يَ ُقولُ . يَ تَ َعدَّى بِنَ فأ ِديَث إَذا َأَخُذوا ِفيهِ  اسأ تَ َفا؛ احلَأ ذَّا. ض  فَ ُهَو ُمسأ ُظ . قُ َوأَنأَكَرُه احلُأ َوَلفأ

َزأَهرِي   َمِعيُّ ، قَاَل الأَفرَّاءُ : األأ َصأ ِل اللُّ  َوابأُن الس ك يتِ ، َواألأ ِسهِ َوَعامَُّة َأهأ تَ َفاض  ، َغِة اَل يَ تَ َعدَّى بِنَ فأ حلَأن  ِمنأ   َوُهَو ِعنأَدُهمأ ، َفاَل يُ َقاُل ُمسأ
َضرِ  ِتعأَمالُُه اَلزِ وََكاَلُم الأَعَرِب ، َكاَلِم احلَأ َتِفيض  ؛ ًمااسأ  . فَ يُ َقاُل ُمسأ

تَ َفاضَ : ف ي ض( 581)ص -228 ِديُث َشاَع ِف النَّاسِ  َواسأ ُم فَاِعل  ف َ ؛ َوان أَتَشرَ ، احلَأ َتِفيض  اسأ ، َوأَفَاَض النَّاُس ِفيهِ . ُهَو ُمسأ
ِديثَ : َوِمن أُهمأ ِمنأ يَ ُقولُ . َأَخُذواَأيأ  تَ َفاَض النَّاُس احلَأ ذَّاقُ َوأَنأَكرَ . اسأ َزأَهرِي  . ُه احلُأ ُظ األأ َمِعيُّ ، قَاَل الأَفرَّاءُ : َوَلفأ َصأ ، َوابأُن الس ك يتِ ، َواألأ

ِل اللَُّغةِ  تَ َفاض  : َوَعامَُّة َأهأ َضرِ  َوُهَو ِعنأَدُهمأ . اَل يُ َقاُل َحِديث  ُمسأ ُم فَاِعل  ، حلَأن  ِمنأ َكاَلِم احلَأ َتِفيض  اسأ  . وََكاَلُم الأَعَرِب ُمسأ
ُسُه فَ يأًضا َخَرَجتأ َوفَ : (ف ي ض 581)ص -221 ِر الن َّفأسِ ، اَضتأ نَ فأ َفأَصُح فَاَظ الرَُّجُل بِالظَّاِء الأُمعأَجَمِة ِمنأ َغريأِ ِذكأ . َواألأ

َرهُ َوِمن أ ، يأظًا ِمنأ بَاِب بَاَع أَيأًضايَِفيُظ ف َ   . ُهمأ َمنأ ملَأ جيُِزأ َغي أ
مأ . الأِفيُل َمعأُروف  : ف ي ل( 581)ص -211 . َواَل يُ َقاُل أَفأِيَلة  : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوِفيَ َلة  ِمثَاُل ِعَنَبة  ، َوفُ ُيول  ، َيال  ُع أَف أ َواجلَأ
 . َوَصاِحُبُه فَ يَّال  

  

                                  
واألمرييّة ، (384ودار املعارف )ص، (314ومكتبة املصطفى )ص، (683ومكتبة لبنان )ص، ِف طبعتنا )دار احلديث(، كذا )الفأرة(  -6 
واملكتبة العلمّية ، (11/ 5 احلليب)والبايب، (85/ 5والبهّية )، (11/ 5وُرمِست )الفأر( ِف ط/الّتقدُّم العلمّية ). (521واملكتبة العصريّة )ص، (114)ص

(5 /385) . 

 



  

 

 
 كتاب القاف

رَ الأِقبأ : ق ب ط( 511)ص -216 ِر َنَصاَرى ِمصأ تَّان  َرِقيق  ثَ وأب  ِمنأ كَ  6بأِطيُّ َوالأقُ . بأِطيٌّ َعَلى الأِقَياسِ الأَواِحُد قِ ، ُط بِالأَكسأ
 يُ عأَمُل 

َبة  إىَل  َر ِنسأ َنهُ ؛ الأِقبأِط َعَلى َغريأِ ِقَياس   مبِصأ نأَسانِ ، فَ رأقًا بَ ي أ َ اإلأِ ُع قَ َباِطيُّ . َوُجبَّة  قُ بأِطيَّة  . َوثَِياب  قُ بأِطيَّة  أَيأًضا. َوبَ نيأ مأ َِليلُ . َواجلَأ إَذا : َوقَاَل اخلأ
ًا  َصألِ َوِقبأِطيَّ ، ِقبأِطيٌّ : قُ لأتَ  اَلزًِماَجَعلأَت َذِلَك امسأ ِر َعَلى األأ ُبَّةَ ، َوأَنأَت تُرِيُد الث َّوأبَ ، ة  بِالأَكسأ َرأَة  ِقبأ . َواجلأ رُ َوامأ ِر اَل َغي أ نَُّه اَل أِلَ ؛ ِطيَّة  بِالأَكسأ

ًا هَلَا َا َيُكونُ ، َيُكوُن امسأ َبةً  َوِإّنَّ  . ِنسأ
ُر قُ ُبواًل مِ ، امُ َوقَ َبَل الأعَ : ق ب ل( 516 – 511)ص -215 َِلِف . ِخاَلُف َدبَ رَ ، نأ بَاِب قَ َعَد فَ ُهَو قَاِبل  َوالشَّهأ َوأَق أَبَل بِاألأ

  ؛ أَيأًضا
ِبل   م  ِمنأهُ َوالأقُ . فَ ُهَو ُمقأ ِ اسأ َبالِهِ ، َعلأ َذِلَك ِلُقُبِل الأيَ وأمِ اف أ : يُ َقالُ ، ُبُل ِبَضمَّتَ نيأ ِتقأ َوِف ، َوأَق أَبَل َمًعا، قَ َبلَ َعاين يُ َقاُل ِف الأمَ : قَاُلوا. َأيأ اِلسأ

َِلِف اَل َغي أرُ  َخاِص أَق أَبَل بِاألأ َشأ  . األأ
ِديثِ . َوالأَباِء َموأِضع  ِمنأ الأُفرأِع ِبُقرأِب الأَمِديَنةِ ، لأَقَبِليَُّة ِبَفتأِح الأَقافِ َوا: ق ب ل( 516)ص -214  أَقأَطَع َرُسوُل اللَِّه  }: َوِف احلَأ

َضاَفةِ : قَاَل الأُمَطر زِيُّ . 5{َبِليَِّة َمَعاِدَن الأقَ  ِر الأَقافِ ٍّ  َوِف ِكَتاِب الصََّغاين . َهَكَذا َصحَّ بِاإلأِ ُتوب  ِبَكسأ   .4َوُسُكوِن الأَباءِ ، َمكأ
تَ عأَمَلُه الأَغزَايلُّ َهكَ . ُهَو السَّابَاطُ  َوالأَقابُولُ : ق ب ل( 516)ص -213  . 3ملَأ َأظأَفرأ بِنَ قأل  ِفيهِ وَ ، َوتَِبَعُه الرَّاِفِعيُّ ، َذا اسأ

                                  
َسُر " َصرِيُح هِذه الِعبارة َأنَّ ، على َغريأِ ِقَياس  ، بالضَّم  ، ) " وِإليهم تُ نأَسُب الث  َياُب الُقبأِطيَّة: ق ب ط( 2/ 51قال ِف تاج العروس ) -6  وقد ُيكأ

ر ثَ ُر من الَكسأ َبةِ ، وقد ُيَضمُّ ، ثَِياب  بِيض  رِقاق  من َكّتاِن تُ تََّخذ مِبصأرَ : والِقبأِطيَّةُ : حِ والَِّذي ِف الّصحا ، الضَّمَّ فيِه َأكأ : كما قاَلوا،  ألَن َُّهمأ يُ َغي  ُرون ِف الن سأ
رِيٌّ  ِليٌّ ودهأ ر  ، ُسهأ ل  وَدهأ  : مث أَنأَشَد لُزَهريأ  ، بَفتأِحهما، َأي ِإىل َسهأ

بأِطيَُّة الَوَدكُ  لََيأأتِيَ نََّك ِمين  َمنأِطق  َقذَع    ٍُ  ***   بَاق  كما َدنََّس الِق
ثَ رُ  َر َأكأ َم َغي َُّروا اللَّفظَ : وقاَل اللَّيأثُ . فَتَأمَّلأ ، والضَّّم قليل  ، وهو الِقَياس، فهَذا َيُدلُّ على َأنَّ الَكسأ فاإِلنأساُن ِقبأِطيٌّ ، ملّا أُلأزَِمِت الث  َياُب هذا االسأ

رِ   . بأِطيٌّ بالضَّم  (والث َّوأُب ق ُ ، بالَكسأ
وأساس البالغة ، جلس( 374/ 6ومقاييس الّلغة )، (612وجممل الّلغة )ص، (2رقم  513/ 6غريب احلديث البن قتيبة ): احلديث ِف -5 
 3 –غور  414/ 4 –َعِدن  615/  4 –جلس  581/ 6والّنهاية )، (567/ 5و  611/ 6وغريب احلديث البن اجلوزي )، جلس( 15)ص

والعباب الزّاخر ، عدن( 571/  64قبل( و ) 231/  66جلس( و ) 35/ 1غور( و ) 43/ 2ولسان العرب )، قبل( 627/ 5واملغرب )، (61/
 . (841رقم  464 – 466/ 4وينظر خترجيه ِف إرواء الغليل ). جلس( 72)ص
معاِدَن الَقَبِليَّة  -رضي اهلل عنه  -أعطى بالل بن احلارث أنَّه : -صّلى اهلل عليه وسّلم  -)وِف حديث الّنيّب : جلس( 72العباب الزّاخر )ص -4 

وضبطها حمّقق غريب احلديث ، جلس( 553/ 6والفائق )، (72والباء ضبطه حمّققا الُعباب )ص، بفتح القاف، كذا. أي جَنأِديَّها(. َجلأِسيَّها وَغوأرِيَّها
 . وإسكان الباء، ( بكسر القاف567/  5البن اجلوزي )

)وممّا يليق هبذا املنتهى تصّرف الّناس ِف ]هواء[ : (61861رقم  211/ 61ِف هناية املطلب ِف دراية املذهب أليب املعايل اجلوييّن )جاء  -3 
)" القابول " سقيفة بني دارين أو حائطني حتتها ممرٌّ نافذ "ج" : (4ع 765ِف املعجم الوسيط )صو ، وذلك بإخراج القوابيل من األمالك(، الّشارع

 . وابيل (ق

 



  

 

ًفاَوالأَمرأأَُة قَتِ . فَ ُهَو قَِتيل  ؛ ُتُه قَ تأاًل أَزأَهقأُت ُروَحهُ قَ تَ لأ : ق ت ل( 516)ص -212 فَِإَذا ُحِذَف الأَموأُصوُف ، يل  أَيأًضا إَذا َكاَن َوصأ
ًا َاءُ ، ُجِعَل امسأ ُع ِفيِهَما قَ ت أَلىوَ . رَأَيأت قَِتيَلَة َبيِن ُفاَلن  حَنأُو ، َوَدَخَلتأ اهلأ مأ  . اجلَأ

ُم فَاِعل  َوِقَتااًل فَ ُهَو ُمقَ ، َوقَاتَ َلُه ُمَقاتَ َلةً : ق ت ل( 515 – 516)ص -211 ِر اسأ ُع ُمَقاتُِلونَ . اِتل  بِالأَكسأ مأ . َوُمَقاتَِلة  ، َواجلَأ
ُعول   ُم َمفأ ِر ِمنأ َذِلكَ ، بِالأَفتأحِ وَن ِف الأِقَتاِل َوالأُمَقاتَ َلُة الَِّذيَن يَأأُخذُ . َوبِالأَفتأِح اسأ َوَعَليأِه فَ ُهَو ؛ َواِقع  ِمنأ ُكل  َواِحد   أِلَنَّ الأِفعألَ ؛ َوالأَكسأ

ُعول  ِف َحاَلة  َواِحَدة  وَ ، فَاِعل   ِ َوِعَبارَُة ِسيبَ َويأِه ِف َهذَ . َمفأ َعُل ُكلُّ ، ا الأَباِب بَاُب الأَفاِعَلنيأ ِ اللََّذيأِن يَ فأ ُعوَلنيأ َعُلُه  َواِحد  ِبَصاِحِبهِ  َوالأَمفأ َما يَ فأ
ِ الأُمَكاَتبُ َوِمث أُلُه ِف َجوَ . َصاِحُبُه ِبهِ  َهنيأ ُلُحوَن لِلأِقَتالِ َوأَمَّا الَّ . َوُهَو َكِثري  ، َوالأُمَهاَدنُ ، اِز الأَوجأ ِر اَل ، ِذيَن َيصأ َرُعوا ِف الأِقَتاِل فَِبالأَكسأ وملَأ َيشأ

ُعوِلنيَ ، ملَأ يَ َقعأ َعَليأِهمأ لأِفعأَل أِلَنَّ ا ؛َغي أرُ   . الأَفتأحُ  فَ َلمأ جَيُزِ ؛ فَ َلمأ َيُكونُوا َمفأ
َبُة الأَمرأأَُة الأَبِغيُّ الأ : ق ح ب( 515)ص -217 ُع ِقَحاب  . َقحأ مأ َقَحَب الرَُّجُل يَ قأُحُب إَذا : يُ َقالُ . وَِكاَلب  ، ِمثأُل َكلأَبة  ، َواجلَأ

َبُة وَ . ُلؤأِمهِ  َسَعَل ِمنأ  تَ قَّة  ِمنأهُ الأَقحأ َبُة الأَفاِجَرةُ : َوقَاَل ِف الأَبارِِع أَيأًضا، قَاَلُه ابأُن الأُقوِطيَّةِ . ُمشأ َبة  ِمنأ السَُّعاِل ، َوالأَقحأ َا ِقيَل هَلَا َقحأ أَرَاُدوا َوِإّنَّ
َنحُ  ُعُل تَ رأُمُز ِبَذِلكَ ، أَن ََّها تَ تَ َنحأ سَ . َأوأ َتسأ وأفِ ُب الأ َوَعنأ ابأِن ُدَريأد  َأحأ َسبُ : قَالَ . ُقَحاَب َفَساَد اجلَأ َبَة ِمنأ َذِلكَ  َوَأحأ َوقَاَل . َأنَّ الأَقحأ

وأَهرِيُّ  َبُة ُمَولََّدة  : اجلَأ َوَُّل ُهَو الثََّبتُ . الأَقحأ  . أِلَنَُّه إث أَبات  ؛ َواألأ
رًا ِمنأ بَايَبأ َضَربَ َقَدرأُت الشَّيأ : ق د ر( 514)ص -218 ِديرًا مبَعأىًن دَّرأ َوقَ . َوقَ َتلَ ، َء َقدأ ِ َوااِل . تُُه تَ قأ ُم الأَقَدُر ِبَفتأَحتَ نيأ لُهُ . سأ    : َوقَ وأ

ِر فَ ، 6{فَاقأُدُروا َلُه  } ُروا َعَدَد الشَّهأ ُروا َمَنازِ  5]و[: َوِقيلَ . َكم ُلوا َشعأَباَن َثاَلِثنيَ َأيأ َقد  ِدرُهُ َوَقَدَر اللَُّه الر  . َوجَمأرَاُه ِفيَها، َل الأَقَمرِ َقد  ، زأَق يَ قأ
ُدرُُه َضي ََّقهُ  َعةُ . َويَ قأ ِدُر َلهُ  }: َوقَ َرأَ السَّب أ ِر فَ ُهَو أَفأَصحُ ، 4{ يَ بأُسُط الر زأِق ِلَمنأ َيَشاُء ِمنأ ِعَباِدِه َويَ قأ الر َوايَُة ِف : َوهِلََذا قَاَل بَ عأُضُهمأ ؛ بِالأَكسأ

لِهِ  رِ  {ُروا َلُه فَاقأد }: قَ وأ  . بِالأَكسأ
ِ َساكِ : ق د م( 514)ص -211 ِدُم الأَعنيأ َنأفَ َوُمقأ َزأَهرِيُّ . َواَل جَيُوُز التَّثأِقيلُ ، ُن الأَقاِف َما يَِلي األأ رُهُ ، قَاَلُه األأ َدَمُة . َوَغي أ َوُمقأ

ِل   الرَّحأ
ِفيِف َعَلى ِصيغَ  ُعوِل َأوَّلُهُ أَيأًضا بِالتَّخأ ِم الأَمفأ َمةُ ، َوالأَقاِدَمةُ . ِة اسأ ُف اهلأَ . َوالأَفتأِح ِمث أُلهُ ، بِالتَّثأِقيلِ  َوالأُمَقدَّ قَاَل . اِء ِمنأ الثَّاَلثَِة لَُغات  َوَحذأ

َزأَهرِيُّ  لِ َوالأعَ : األأ  . َفَحَصَل قَ وأاَلِن ِف قَاِدَمة  ؛ قَاِدَمُتهُ : َواَل تَ ُقولُ . َوَواِسطَُتهُ ، َرُب تَ ُقوُل آِخَرُة الرَّحأ
اَل جَيُوُز إطأاَلقُ َها َعَلى اللَِّه : قَاَل الطََّرُسوِسيُّ ، 3[الأَقِدميُ ]: ِف ِصَفاِت الأَبارِيوأهُلُمأ َوق َ : ق د م( 513 – 514)ص -271

ء  َحِقري  أِلَن ََّها ُجِعَلتأ ؛ تَ َعاىَل  َوَهَذا . ِظيمِ يأَف َيُكوُن ِصَفًة لِلأعَ َوَما َيُكوُن ِصَفًة لِلأَحِقرِي كَ . 2{َكالأُعرأُجوِن الأَقِدمِي  }: َفِقيلَ ؛ ِصَفًة ِلَشيأ

                                  
 . نووي( 616 – 681/ 3مسلم )، فتح( 6111رقم  163و ص 6111رقم  111/ 3البخاري ) -6 
، (76/ 5الّتقّدم العلمّية ): والّنسخ اّليت ُقوبل هبا هذا املؤلَّف، وقد خلت منها مجيع الطّبعات، كذا بإقحام الواو بني )قيل( و )قّدروا(!  -5 

 315ودار املعارف )ص، (18/ 5والبايب احلليب )، (88/ 5والبهّية )، (173واألمرييّة )ص، (687بنان )صومكتبة ل، (375ومكتبة املصطفى )ص
 . (315/ 5واملكتبة العلمّية )، (523واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي(

 . 41سبأ/ - 15العنكبوت/ -4 
واالتَّقدُّم ، (11/ 5والبايب احلليب )، (81/ 5والبهّية )، (868وثابتة ِف ط/مكتبة لبنان )ص. ما بني املعقوفني سقط من ط/دار احلديث -3 

(واملكتبة 522واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 314ودار املعارف )ص، (171واألمرييّة )ص، (374ومكتبة املصطفى )ص، (75/ 5العلمّية )
 . (315/ 5العلمّية )

 . 41يس/ -2 

 



  

 

ىَن  ؛ َمرأُدود   سأ َاِء احلُأ َمسأ َهِقيَّ َرَواَها ِف األأ َوقَاَل . لأَموأُجوُد الَِّذي ملَأ يَ َزلأ ا: ِف َمعأىَن الأَقِدميِ  َوقَالَ . لَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلَّمَ َعنأ النَّيب  صَ  6أِلَنَّ الأبَ ي أ
َاِء َوالص فَ  َمسأ َها الأَقِدميُ : 5تِ اأَيأًضا ِف ِكَتاِب األأ َِليِميُّ ِف َمعأىَن الأَقِدميِ ، قَالَ ، َوِمن أ ، ي لَيأَس ِلُوُجوِدِه ابأِتَداء  إنَُّه الأَموأُجوُد الَّذِ : َوقَاَل احلأ

ُل الأقَ . لأَموأُجوُد الَِّذي ملَأ يَ َزلأ َوا اِبُق الأَموأُجوَداِت  فَ يُ َقاُل لِلَِّه تَ َعاىَل َقِدمي  مبَعأىَن أَنَُّه سَ ، نَّ الأَقِدمَي ُهَو الأَقاِدمُ أِلَ ؛ ِدمِي ِف الل َساِن السَّاِبقُ َوَأصأ
ُهمأ الأَقاِضيَوقَاَل مَجَاَعة  ِمنأ الأمُ . ُكل َها ُم اللَِّه تَ َعاىَل : َتَكل ِمنَي ِمن أ َتقَّ اسأ َهِقّي اَد الأبَ ي أ َوزَ . َأوأ َعيأب  ، ممَّا اَل يُ َؤد ي إىَل نَ قأص  جَيُوُز َأنأ ُيشأ

ِتَقاِق الأِكَتابُ إَذا َدلَّ َعَلى ااِل : َعَلى َذِلكَ  َاعُ ، َأوأ السُّنَّةُ ، شأ ًذا ِمنأ قَ وأله تَ َعاىَل ي الأَقاضِ : َأنأ يُ َقاَل لِلَِّه تَ َعاىَل  فَ َيُجوزُ ؛ َأوأ اإلأِمجأ  }: َأخأ
ق   ِديثِ . 4{يَ قأِضي بِاحلَأ ََزيلُّ : يُ َقالُ وَ . 3{الطَِّبيُب ُهَو اللَُّه  }: َوِف احلَأ ََبِديُّ ، ُهَو األأ ِقيِفيَّة  َعَلى : قَ وأهُلُمأ  َوحُيأَملُ . َواألأ َاُء اللَِّه تَ َعاىَل تَ وأ َأمسأ

ُُصوِل الثَّاَلثَةِ  َهِقيَّ قَالَ ؛ هِ يًّا ِلَعَدِم مَسَاِع ِفعألِ َواَل ُيَسمَّى َسخِ ، وََكرميًا، َه تَ َعاىَل ُيَسمَّى َجَواًدافَِإنَّ اللَّ ، َواِحد  ِمنأ األأ َمنأ َصَدَق : فَِإنَّ الأبَ ي أ
َع اُ ؛ َعَليأِه أَنَُّه قَاَم َصَدَق َعَليأِه أَنَُّه َقاِئم   ُم الأَفاِعلِ فَ ُفِهَم ِمنأ َهَذا َأنَّ الأِفعأَل إَذا مسُِ ُتقَّ ِمنأُه اسأ َوالأُمرَاُد إَذا َكاَن الأِفعأُل ِصَفًة َحِقيِقيًَّة . شأ

َتقُّ ِمنأهُ خِبِاَلِف الأَمجَ   . حَنأُو َمَكرَ ، ازِي  فَِإنَُّه اَل ُيشأ
ِفيفِ َوالأَقُدوُم آ: ق د م( 513)ص -276 َزأَهرِيُّ . 2دَّدُ َواَل ُيشَ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َلُة النَّجَّاِر بِالتَّخأ  : ]من الّطويل[ َوأَنأَشَد األأ

 * 1فَ ُقلأُت َأِعريَاين الأَقُدوَم َلَعلَّيِن * 
عُ َواجلأَ  َن أَبارِي  أَيأًضا. َوُرُسل  ، ِمثأُل َرُسول  ، ُقُدم   مأ َا الأقَ ، ُة خُتأِطُئ ِفيَها فَ ُتثَ ق لُ َوالأَعامَّ ، يِت يُ نأَحُت هِبَا خُمَفََّفة  الأَقُدوُم الَّ : َوقَاَل ابأُن األأ دُّوُم َوِإّنَّ

ِديِد َموأِضع   ِديُد لَُغة  ، َقُدوُم الأِمنأَحاُت َخِفيَفة  الأ : ُمَطر زِيُّ َوتَِبَعُه الأ ، َوقَاَل الزَّخَمأَشرِيُّ . بِالتَّشأ ثَ ُر النَّاِس َعَلى : مأ قَاَل بَ عأُضهُ . َوالتَّشأ َأنَّ َوَأكأ
تَتَ  َلةُ عليه الّسالم  ِبِه إب أرَاِهيُم الأَقدُّوَم الَِّذي اخأ ِفيفُ  .َأوأ جَمأِلُسُه حِبََلبِ ، ُهَو بَ لأَدة  بِالشَّأأمِ : َوِقيلَ . ُهَو اآلأ  . َوالتَّثأِقيلُ ، َوِفيِه التَّخأ

ُء فَ ُهَو َقِذر   َوُهَو َمصأَدرُ ، الأَقَذُر الأَوَسخُ : ق ذ ر( 513)ص -275 َوَقِذرأتُُه ِمنأ . ِعَب إَذا ملَأ َيُكنأ َنِظيًفاِمنأ بَاِب تَ ، َقِذَر الشَّيأ
َذرأتُهُ . َتِعَب أَيأًضابَاِب  تَ قأ ُتُه لِ َوتَ قَ ، َواسأ تُُه َكَذِلكَ . َوَسِخهِ ذَّرأتُُه َكرِهأ َِلِف َوَجدأ قَاَل ِف الأَبارِِع ِف قَ وأله . َوَقدأ يُطأَلُق َعَلى النََّجسِ . َوأَقأَذرأتُُه بِاألأ
َزأَهرِي  النَّ . ِط َعنأ الأَقَذرِ َكىنَّ بِالأَغائِ : 7{َأوأ َجاَء َأَحد  ِمنأُكمأ ِمَن الأَغاِئِط  }: تَ َعاىَل  َم قَ وأُل األأ نأَسانِ َجُس الأَقَذُر اخلأَ َوتَ َقدَّ . ارُِج ِمنأ َبَدِن اإلأِ

                                  
 . مكتبة الّسوادي( 47/ 6) -6 
 . كتبة الّسوادي(م 47/ 6) -5 
 . 51غافر/ -4 
 . (. . . )اهللُ الطَّبيبُ : بلفظ، (6247رقم  26/ 3الّصحيحة )، مكتبة الّسوادي( 561/ 6األمساء والّصفات للبيهقي ) -3 
 . نشر األلوكة( 22رقم  27 – 25إيقاظ الوسنان )ص: له ينظر الكتاب الثاين من -2 
 بيَض ماِجِد   * *   أخطُّ هبا قربًا أل  : تتّمته -1 

وختليص الّشواهد ، (51وشرح األلفّية البن الّناظم )ص، (644، 41/ 6وشرح الّتسهيل )، (664/ 6شرح ابن عقيل ): البيت بال نسبة ِف
 6) وتوضيح املقاصد واملسالك، (21رقم  21/ 6وشرح األشويّن )، (671رقم  553/ 6(،ومهع اهلوامع )547/ 6ونتائج الّتحصيل )، (612)ص

، (4اهلامش 647/ 6شرح الّتسهيل ): ونسبه حمّقق كّل من. )وأنشد الفرّاء(: قدم( 37/ 1وهتذيب الّلغة )، (376/ 65وِف الّلسان ). (486/
رِك بن حصأن األسديّ 517/ 6وحاشية الصّبان على شرح األشوين )، باب إّن وأخواهتا( 231/ 5والّلمحة شرح امللحة ) الّدرر قال ِف  وعنه. ( ِلُمدأ

قال العيين ِف املقاصد الّنحويّة ): (4اهلامش 486/ 6وقال حمّقق توضيح املقاصد واملسالك )، )ومل أعثر على قائله(: (671رقم  661/ 6الّلوامع )
ن عبد احلميد وقال حمّمد حمي الّدي. وحبثت فلم أعثر على قائله،وهو من الّطويل( -مل أقف على اسم قائله  - 421ص6)شرح الشواهد الكربى( ج

 . )هذا البيت من الّشواهد اّليت ال يُعرف قائُلها(: (61/ 664/  6ِف منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل )
 . 11املائدة/ – 34الّنساء/ -7 

 



  

 

َتَدلُّ َلُه مبَا ُرِويَ  ِيُل َأنَّ هِبَِما َقَذرًا : َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم َلمَّا َخَلَع نَ عأَليأِه َقالَ »  6َوَقدأ ُيسأ بَ َرين ِجربأ َدَم » : 5َوِف رَِوايَة  . «َأخأ
ََلَمةِ َوالأَقَذُر ُهَنا ُهَو َدُم ، « 4َحَلَمة    . َوُهَو جنَِس  ، احلأ

ُء ِمنَّا قُ رأبًا: ق ر ب( 512)ص -274  ، َوالأُقرأبَُة ِف الأَمنأزَِلةِ ، الأُقرأُب ِف الأَمَكانِ : َويُ َقالُ . َوقُ رأَب ، َوقُ رأبَةً ، قَ رَابَةً وَ ، قَ ُرَب الشَّيأ
رِو بأُن الأَعاَلءِ  ...َوالأَقرَابَُة ِف الرَِّحمِ َوالأُقرأَب  َتِوي ِفيِه الأمُ ؛ َأَحُدمُهَا َقرِيُب قُ رأب   لِلأَقرِيِب ِف اللَُّغِة َمعأنَ َيانِ : قَاَل أَبُو َعمأ . َوالأُمَؤنَّثِ ، ذَكَّرُ فَ َيسأ

 تَ إنَّ َرمحأَ  }: َوِمنأهُ . َقرِيب  ِهنأد  َموأِضُعَها : َفَكأَنَُّه ِقيلَ ، ةِ َوالأَمَسافَ ، نَُّه ِمنأ قُ رأِب الأَمَكانِ أِلَ ؛ َوِهنأد  َقرِيب  ِمنأكَ ، َزيأد  َقرِيب  ِمنأكَ : يُ َقالُ 
ِسِننَي  اللَّهِ  َِليلُ . َومُهَا َقرِيَبَتانِ ، ِهنأد  َقرِيَبة  : فَ يُ َقالُ ، قُ فَ ُيطَابِ ؛ َقرِيُب قَ َرابَة  : َوالثَّاين . 3{َقرِيب  ِمنأ الأُمحأ َتِوي ُد َوالأَبِعي، الأَقرِيبُ : َوقَاَل اخلأ َيسأ

عُ َوا، َوالأُمَؤنَّثُ ، ِفيِهَما الأُمذَكَّرُ  مأ َن أَبارِي  . جلَأ ِنأَداُت َقرِيب  ، ِهنأد  َقرِيب  : تَ ُقولُ . َقرِيب  ُمذَكَُّر ُمَوحَّد  : َوقَاَل ابأُن األأ : أِلَنَّ الأَمعأىَن ؛ َواهلأ
ِنأَداُت َمَكان  َقرِيب   إنَّ  }: َوقَاَل ِف قَ وأله تَ َعاىَل . َوبَ ُعَدتأ ، َك تَ بأِنيِهَما َعَلى قَ رَُبتأ أِلَنَّ ؛ َوبَِعيَدة  ، َقرِيَبة  : نأ يُ َقالُ َوجَيُوُز أَ . وََكَذِلَك بَِعيد  ، اهلأ

ِسِننَي  َل اللَّهِ اَل جَيُوُز مَحأُل التَّذأِكرِي َعلَ : 2{َرمحأََة اللَِّه َقرِيب  ِمنأ الأُمحأ ِظ َعنأ ظَاِهرِهِ  َصرأفُ أِلَنَُّه ؛ ى َمعأىَن َأنَّ َفضأ َظ ُوِضَع ، اللَّفأ َبلأ أِلَنَّ اللَّفأ
َخأ . َوالت َّوأِحيدِ ، ُوِضَع لِلتَّذأِكريِ   . َأنَّ َنَظَر اللَّهِ  الأَمعأىَن : َفُش َعَلى التَّأأِويِل فَ َقالَ َومَحََلُه األأ
ُر َجي د  : ق ر ب( 512)ص -273 ِر أَيأًضا َغي أ َوقَاَل . َواَل يُ َقاُل ُمَقاَرب  بِالأَفتأحِ : س ك يتِ قَاَل ابأُن ال، َوثَ وأب  ُمَقاِرب  بِالأَكسأ

ِر َأيأ َوَسط  : الأَفارَايبُّ  ء  ُمَقاِرب  بِالأَكسأ  . َشيأ
ُر بأُن ِكَنانَةَ  قُ َريأش  : ق ر ش( 511)ص -272 ُه فَ َليأَس ِبُقَرِشيٍّ  َوَمنأ ملَأ ، ُهَو النَّضأ ُر بأُن َماِلك  ق ُ : َوِقيلَ . يَِلدأ َوَمنأ ، َريأش  ُهَو ِفهأ

 ملَأ 
ُه فَ َليأَس ِمنأ قُ َريأش   رُهُ ، نَ َقَلُه السَُّهيأِليُّ . يَِلدأ عُ . َوَغي أ مأ ُل الأَقرأِش اجلَأ ش  َدابَّة  قُ َريأ : َوِقيلَ . 1َوتَ َقرَُّشوا إَذا ََتَمَُّعوا َوِبَذِلَك مُس َيتأ قُ َريأش  ، َوَأصأ

رَ  ُكُن الأَبحأ  : 6لشَّاِعرُ قَاَل ا. َي الرَُّجلُ َوِبِه مُس  ، َتسأ

                                  
رقم  884/  6ومصّنف عبد الرزّاق )، (3514رقم  466/ 3واملعجم األوسط للّطرباين )، (3181رقم  214/ 5الّسنن الكربى للبيهقي ) -6 

 - 445/ 6والثمر املستطاب )، (583رقم  462 -  463/ 6واإلرواء )، (127رقم  553 - 551/ 4وهو خمرّج ِف صحيح أيب داود )، (6261
447) . 
 8وِف سبل اهلدى والّرشاد ). (648 – 647/ 3وضّعفه ابُن امللق ن  ِف البدر املنري )، (6387رقم  523 - 524/ 5سنن الّدارقطين ) -5 

وفيه أيضا فرات بن ، مّتوك: قال الّدارقطين، وفيه صاحل بن بيان 411/ 6أخرجه الدارقطين ): 3قال حمّققه ِف اهلامش، )وسنده ضعيف(: (671/
 . ليس بشيء(: وقال ابن معني. منكر: قال البخاريّ ، الّسائب

 . )وهي بالّتحريك الُقراد الكبري(: (331/ 5ِف مرقاة املفاتيح ) -4 
 . 21عراف/األ -3 
 . 21األعراف/ -2 
ِتَسابُ ، الت َجارَةُ : َوالتّ َقّرشُ ، ) َوِإّّنَا مُسَّيتأ قُ َريأش  قُ َريأًشا ِمنأ الت ََّقرُّشِ : (13 – 14/ 6/ 6قال ابن هشام ِف الّسرية ) -1  بَُة بأُن . َوااِلكأ َقاَل ُرؤأ

                   : [41 – 47رقم  78الأَعّجاِج )من اخلفيف( ]ديوانه )ضمن جمموع أشعار العرب( ص
ِل ِمنأ َتَساُقِط الُقُروشِ  شأ  َقدأ َكاَن يُ غأِنيِهمأ َعنأ الشُُّغوِش   ***   َواخلَأ

م  َوحَمأض  لَيأَس بِالأَمغأُشوشِ   َشحأ
َحاقَ . . .   . الت ََّقرُُّش (: َويُ َقاُل لِلّتَجّمعِ ، َفرُِّقَهاَويُ َقاُل إّّنَا مُسَّيتأ قُ َريأش  قُ َريأًشا لَِتَجمُِّعَها ِمنأ بَ عأِد ت َ : َقاَل ابأُن إسأ

 



  

 

ُكُن الأَبحأ   ***   َر هِبَا مُس َيتأ قُ َريأش  قُ َريأًشا  َوقُ َريأش  ِهَي الَّيِت َتسأ
ِف الأَياءِ َويُ نأَسُب  َا ُنِسَب إلَيأِه ِف ، قُ َرِشيٌّ : فَ يُ َقالُ ، إىَل قُ َريأش  حِبَذأ  . قُ َريأِشيٌّ : فَ يُ َقالُ ، الش عأِر ِمنأ َغريأِ تَ غأِيري  َوُرمبَّ

َء قَ رأًضا ِمنأ بَاِب َضَربَ : ق ر ض( 511)ص -271 ِ  قَ َرضأُت الشَّيأ َراَضنيأ ِر الأِميمِ َوالأِمقأرَاُض أَ . َقَطعأُتُه بِالأِمقأ ، يأًضا ِبَكسأ
ُع  مأ  َواجلَأ
نَ ُهَماَواَل ي ُ . َمَقارِيضُ  َا؛ َكَما تَ ُقوُل الأَعامَّةُ ،  ِمقأَراض  : َقاُل إَذا مَجَعأت بَ ي أ ِتَماِعِهَمايُ َقاُل ِعنأ  َوِإّنَّ ِ : َد اجأ ُتُه بِالأِمقأرَاَضنيأ : َوِف الأَواِحدِ ، قَ َرضأ

َراضِ  ُتُه بِالأِمقأ  . قَ َرضأ
َء قَ رأًضا ِمنأ بَاِب َضَرَب َقَطعأُتهُ : ق ر ض( 511)ص -277 ُرُض أَلأَبتَّةَ : قَاَل ابأُن ُدَريأد   ...قَ َرضأُت الشَّيأ . َولَيأَس ِف الأَكاَلِم يَ قأ

َا الأَكاَلُم يَ قأِرُض ِمثأُل َيضأِربُ ،  بِالضَّم  يَ عأيِن   . َوِإّنَّ
َتُب ِفيهِ وَ : ق ر ط س( 511)ص -278 ُر ، الأِقرأطَاُس َما ُيكأ َهُر ِمنأ َضم َهاوََكسأ  . َوالأَقرأَطُس ِوزَاُن َجعأَفر  لَُغة  ِفيهِ . الأَقاِف َأشأ
ُفرِ : ق ر ط م( 517 – 511)ص -271 ِ َوُهَو ِبكَ ، َوالأِقرأِطُم َحبُّ الأُعصأ ِ أَفأَصُح ِمنأ َضمَّتَ نيأ َرتَ نيأ ِذيبِ . سأ  َوأَمَّا: َوِف الت َّهأ

َرَة َلُه فَ ُهَو ُمَغي َّر  َعنأ  ِههِ  الأَقرأطََباُن الَِّذي تَ ُقولُُه الأَعامَُّة لِلَِّذي اَل َغي أ َمِعيُّ . َوجأ َصأ ، اءُ َوالتَّ . الأِقَياَدةُ َوُهَو ، ُلُه َكلأَتَبان  ِمنأ الأَكَلبِ َأصأ : قَاَل األأ
َلى فَ َغي ََّرتأ مُثَّ َجاَءتأ َعامَّ ، قَ لأطََبان  : وىَل فَ َقاَلتأ األُ . َوَغي ََّرت أَها الأَعامَّةُ ، َي الأَقِدميَُة َعنأ الأَعَربِ َوَهِذِه اللَّفأظَُة هِ : قَالَ . َوالنُّوُن زَاِئَدتَانِ  ة  ُسفأ

 . قَ رأطََبان  : َوقَاَلتأ وىَل َعَلى األُ 
ِر ُروِميٌّ َوالأ : ق ر م( 517)ص -281 ُجر   5ِقرأِميُد بِالأَكسأ ص  َوَعَلى َما يُطأ ، ُيطأَلُق َعَلى اآلأ ، َوالزَّعأَفرَانِ ، َلى ِبِه لِلز يَنِة َكاجلِأ

ُجر   َوبَِناء  ُمَقرأَمد  َمبأيِنٌّ . َأيأ َمطأِليٌّ ِبهِ ، َوالزَّعأَفرَانِ ، َوثَ وأب  ُمَقرأَمد  بِالط يبِ . َوَغريأِ َذِلكَ ، َوالط يبِ  َجاَرةِ : ِقيلَ . بِاآلأ  . َأوأ احلِأ

                                                                                                                       
وِف حديث ابن عباس ِف ذكر . مُسّوا ِبُقَريأش  مشتّق من الّدابة اّليت ذكرناها اليت خَتاُفها مجيُع الدوابّ : )قيل: قرش( 442/ 1وِف لسان العرب )

 : قال الّشاعر. هي دابة  تسكن البحر تأأكل دوابّه: قُ َريأش  قال
ُكُن الَبحأ   ***   روق ُ   هبا مُسَّيتأ قُ َريأش  قُ َريأشا، َريأش  هي اّليت َتسأ

. وبه مُسّي ُقَصيٌّ جُمَم عاً ، مُس يت بذلك لتَ َقرُِّشها َأي َتمُِّعها ِإىل مّكة من حواليها بعد تفرُِّقها ِف البالد حني غلب عليها ُقصَّيُّ بن ِكالب: وقيل
مُس يت بذلك : وقيل. وخرجت عري قريش، قِدَمت عرُي قُ َريش: َلد بن غالب بن فهر كان صاحب عريهم فكانوا يقولونمُس يت بقريِش بن خَمأ : وقيل

رِها ن  فال: من قوهلم، وزرأع، ومل يكونوا َأصحاَب َضرأع، مُس يت بذلك أَلهّنم كانوا َأهَل َتارة: وقيل. وَضرأهِبا ِف البالد تَ بأَتغي الر زق، وتكسُّبها، لَتجأ
 . َأي جَيأَمُعه(، يَ تَ َقرَُّش املالَ 

رَيِّي كما ِف معجم الّشعراء )ص -6  رج بن َعمرو احلمأ َشمأ
ُ
وربيع األبرار ، (513/  6وخزانة األدب )، )وقد ُروي لغريه(: قال املرزباين، (311هو امل

وُنسب للفضل بن العّباس . ق ر ش(  453/ 67و)وتاج العروس )، (618 – 617/ 5واملغرب )، (55الّنوع  518واملزهر )ص، (418/ 2)
 : لكن برواية، الكالم ِف عيوب القواِف( 684ونقد الّشعر )ص، (618 – 617والعمدة )ص، (745/ 5الّلهيّب ِف مجهرة الّلغة )

 . حنن كّنا سّكاهَنا من قُريش    ***   وبنا مُس يت قريش قُريشا
 . (55 - 56وانظر له املوّشح للمرزباين )ص

وِف ِشَفاِء . وكذا ِف َشرأح احَلَماَسة: قلت ]الزّبيدّي[. هو ُروِميٌّ تكلَّمت به الَعرُب قدمياً : )قال ابُن ُدريد: ق ر م د( 45/ 1ِف تاج العروس ) -5 
 . الَغِليل َأّن َأصَله بالرُّومّية َكرَاِميد (

 



  

 

ج  : ق ر ن( 517)ص -286 َ احلَأ َرِة ِمنأ بَاِب قَ َتلَ ، قَ َرَن بَ نيأ رَامِ . َوالأُعمأ حأ نَ ُهَما ِف اإلأِ ُم . َوِف لَُغة  ِمنأ بَاِب َضَرَب مَجََع بَ ي أ َوااِلسأ
رِ  َبألُ ، َع َلُه بَِعريَيأِن ِف ِقرَان  لِلسَّاِئِل إَذا مجََ  َكأَنَُّه َمأأُخوذ  ِمنأ قَ َرَن الشَّخأصُ ،  الأِقرَاُن بِالأَكسأ ِ لَُغةوَ . َوُهَو احلأ قَاَل . ِفيهِ  الأَقَرُن ِبَفتأَحتَ نيأ

َرَن ِفيِه بَِعريَانِ : الث ََّعاِليبُّ  رِِمنيَ . اَل يُ َقاُل لِلأَحبأِل قَ َرن  َحّتَّ يُ قأ ِفيفِ َوقَ َرنأُت الأُمجأ ِديدِ ،  ِف الأَقَرِن بِالتَّخأ  . َوالتَّشأ
ِيُل ِمنأ النَّاسِ  َوالأَقرأنُ : ق ر ن( 518 - 517)ص -285  يالَّذِ : َوقَاَل الزَّجَّاجُ . َوِقيَل َسب أُعونَ ، انُوَن َسَنةً ِقيَل مثََ . أَيأًضا اجلأ

ُل ُكل  ، ِعنأِدي ِل الأِعلأمِ ِمنأ َأوأ طَبَ َقة  ، ُمدَّة  َكاَن ِفيَها َنيبٌّ  َواَللَُّه َأعأَلُم َأنَّ الأَقرأَن َأهأ لِيُل َعَليأِه : قَالَ . َأوأ َكثُ َرتأ ، َسَواء  قَ لَّتأ السُُّنونَ ، َأهأ َوالدَّ
لُُه  قَ وأ

ُر الأُقُروِن قَ رأين  }: 6 َحابَهُ ، {َخي أ ِذيَن يَأأُخُذوَن َأيأ الَّ ، {مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمأ  }، يَ عأيِن التَّاِبِعنيَ ، {مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمأ  }، يَ عأيِن َأصأ
 . َعنأ التَّاِبِعنيَ 

ِل جَنأد  : قرن( 518)ص -284 ِرف  َعَلى َعَرفَات  َوُهَو ، َوقَ رأن  بِالسُُّكوِن أَيأًضا ِميَقاُت َأهأ ، َويُ َقاُل َلُه قَ رأُن الأَمَنازِلِ . َجَبل  ُمشأ
وأَهرِيُّ . َوقَ رأُن الث ََّعاِلبِ  يُ َقاُل هَلُمأ ، الأَفتأِح قَِبيَلة  بِالأَيَمنِ قَ َرن  بِ : َوقَاُلوا، َوَغلَّطُوُه ِفيهِ . أَُويأس  الأَقَرينُّ ِإلَيأِه يُ نأَسُب وَ ، ُهَو ِبَفتأِح الرَّاءِ : َوقَاَل اجلَأ

َها، بَ ُنو قَ َرن    : 5قَاَل ُعَمُر بأُن َأيب َربِيَعةَ . اُب ِف الأِميَقاِت السُُّكونُ َوالصَّوَ . َوأَُويأس  ِمن أ
َألِ  َلَقا َأملَأ َتسأ   الرَّبأَع َأنأ يَ نأِطَقا   ***   ِبَقرأِن الأَمَنازِِل َقدأ َأخأ

َرَة َلهُ َوَرُجل  قَ رأنَاُن ِوزَ : ق ر ن( 518)ص -283 رَاَن اَل َغي أ َزأَهرِيُّ . اُن َسكأ َاِضَرةِ وَ ، َهَذا قَ وأُل اللَّيأثِ : قَاَل األأ ، ُهَو ِمنأ َكاَلِم احلأ
 َواَل 

ُل الأَباِديَ   . ةِ يَ عأرِفُُه َأهأ
َوجُيأَمُع َعَلى . َوالضَّمُّ . َوأَف أُلس  ، َوفُ ُلوس  ، ُل فَ لأس  َوأَق أُرؤ  ِمثأ . َومَجأُعُه قُ ُروء  . رأُء ِفيِه لَُغَتاِن الأَفتأحُ َوالأقُ : ق ر ي( 518)ص -282

رِ : قَاَل أَِئمَُّة اللَُّغةِ . َوأَق أَفال  ، ِمثأُل قُ فأل  ، أَق أرَاء   رِ : مُثَّ قَالَ ، اَوَحَكاُه ابأُن فَاِرس  أَيأضً ، يأضِ َواحلأَ ، َوُيطأَلُق َعَلى الطُّهأ َوَذِلَك ؛ َويُ َقاُل إنَُّه لِلطُّهأ
َتَمَع ِف َبَدهِنَاَأنَّ الأَمرأأََة الطَّاِهَر َكَأنَّ  َم اجأ َتَسكَ ، الدَّ َفِهَي ، ا َطُهَرتأ َوأَق أَرَأتأ إذَ ، أَق أَرَأتأ إَذا َحاَضتأ : َويُ َقالُ . إنَُّه لِلأَحيأضِ : َويُ َقالُ . َوامأ

َمِعيُّ ، قُ ُروء   َوأَمَّا َثاَلثَةُ . ُمقأرِئ   َصأ َوَثاَلثَُة ، ِمثأُل َثاَلثَُة أَف أُلس  ، أِلَنَُّه مَجأُع ِقلَّة  ؛ الأِقَياُس َثاَلثَُة أَق أَراء  وَ ، َضاَفُة َعَلى َغريأِ ِقَياس  َهِذِه اإلأِ : فَ َقاَل األأ
َلة   ِويُّونَ . َواَل َثاَلثَُة رَِجال  ، فُ ُلوس   َثاَلثَةُ : َواَل يُ َقالُ . َرجأ ِديرُ ، ُهَو َعَلى التَّأأِويلِ : َوقَاَل النَّحأ َعَدَد ُيَضاُف إىَل أِلَنَّ الأ ؛ َثاَلثَة  ِمنأ قُ ُروء  : َوالت َّقأ
ِ : قَالَ . ي َُّز الأَقِليُل بِالأَكِثريِ َفاَل ميَُ ؛ الأُمَمي َُّز ُهَو الأُمَمي  زُ وَ ، َثاَلثَة  إىَل َعَشَرة  قَِليل  َوُهَو ِمنأ ، مُمَي زِهِ  َعنيأ مأ َوحَيأَتِمُل ِعنأِدي أَنَُّه َقدأ ُوِضَع َأَحُد اجلَأ

َخرِ  ِم الأَمعأىَن  َموأِضَع اآلأ َأنأ َيُكوَن مَجأَع َكث أَرة  ِمنأ َغريأِ  َوَذَهَب بَ عأُضُهمأ إىَل َأنَّ مُمَي  َز الثَّاَلثَِة إىَل الأَعَشَرِة جَيُوزُ . َهَذا َما نُِقَل َعنأهُ ، ات َساًعا ِلَفهأ
ُلب  : َهَذا الأَقاِئِل َأنأ يُ َقالَ  َواَل جيَُِب ِعنأدَ ، َوِستَُّة َعِبيد  ، ِكاَلب    مَخأَسةُ : فَ يُ َقالُ  ؛ تَأأِويل    . َواَل ِستَُّة َأعأُبد  ، مَخأَسُة َأكأ

طًا ِمنأ بَاِب َضَربَ قَ : ق س ط( 511)ص -281 َدادِ ؛ َوَعَدَل أَيأًضا، َجارَ َوُقُسوطًا . َسَط َقسأ َضأ َقاَلُه ابأُن . فَ ُهَو ِمنأ األأ
َِلِف َعَدلَ َوأَقأَسَط . الأَقطَّاعِ  رِ . بِاألأ ُط بِالأَكسأ ُم الأِقسأ  . َوااِلسأ

                                  
( و )خري هذه األّمة القرن( و )خريكم قرين(    و )إّن خريكم قرين(  القرن ) خري الّناس قرين( و )خري أّميت قرين( و )خري أّميت: صحيح بلفظ -6 

، فتح( 1351، 1358رقم  55 – 56/ 64فتح( و ) 4126، 4121رقم  438/ 7فتح( و ) 5125رقم  287/ 2كما ِف صحيح البخاري )
 . نووي( 81 – 83/ 61/ 8وصحيح مسلم )

 . (6رقم  525املقطوعة  548ديوانه )ص -5 

 



  

 

رًا ِمنأ بَاِب قَ َتَل َهِذِه ِهَي اللَُّغُة الأَعالَِيةُ ، رأُت الصَّاَلةَ َقصَ : ق ص ر( 411)ص -287 َها َقصأ  قَالَ .  َجاَء هِبَا الأُقرأآنُ الَّيِت  َوِمن أ
ُعوِل َفِهَي َمقأُصوَرة  . 6{فَ َليأَس َعَليأُكمأ ُجَناح  َأنأ تَ قأُصُروا ِمنأ الصَّاَلِة  }: تَ َعاىَل  أََقُصَرتأ  }: َوِف َحِديث  . َوُقِصَرتأ الصَّاَلُة بِالأِبَناِء لِلأَمفأ

َزةِ َوِف . 5{الصَّاَلُة  َمأ ِعيفِ ، لَُغة  يَ تَ َعدَّى بِاهلأ  . َوَقصَّرأتُ َها، أَقأَصرأتُ َها: فَ يُ َقالُ ، َوالتَّضأ
وُ . َصَف الرَّعأُد َقِصيًفا َصوَّتَ َوقَ : ق ص ف( 416)ص -288 ِسُبُه َعَربِيًّا: قَاَل ابأُن ُدَريأد  . َواللَِّعبُ ، َوالأَقصأُف اللَّهأ  . اَل َأحأ
ُء انأَكَسرَ . لطَّائُِر َهَوى ِف طَيَ رَانِهِ َوان أَقضَّ ا: ق ض ض( 416)ص -281 َداُر إَذا َسَقطَ ، َوان أَقضَّ الشَّيأ ، َوِمنأُه ان أَقضَّ اجلِأ

ُقطأ ، ان أَقضَّ إَذا َتَصدَّعَ : يَ ُقولُ َوبَ عأُضُهمأ   . َوتَ َهوَّرَ ، ان أَهارَ : فَِإَذا َسَقَط ِقيلَ ، وملَأ َيسأ
جَّ : ق ض ي( 415 – 416)ص -211 يأَن أَدَّي أُتهُ ، َوَقَضيأُت احلَأ َأيأ ، 4{فَِإَذا َقَضيأُتمأ َمَناِسَكُكمأ  }: تَ َعاىَل  قَالَ . َوالدَّ

تَ عأَمَل الأُعَلَماُء الأَقَضاَء ِف . َأيأ أَدَّي أُتُموَها، 3{فَِإَذا َقَضيأُتمأ الصَّاَلَة } : َكَما ِف قَ وأله تَ َعاىَل ،  َداءِ فَالأَقَضاُء ُهَنا مبَعأىَن األأَ  ؛أَدَّي أُتُموَها َواسأ
َعُل َخارِجَ الأِعَباَدِة الَّ  ُدوِد َشرأًعا يِت تُ فأ ََداَء إَذا فُِعَلتأ ِف الأوَ ، َوقأِتَها الأَمحأ ُدودِ َواألأ ِع اللَُّغِوي  َوُهَو خمَُ ، قأت الأَمحأ َلِكنَُّه اصأِطاَلح  ، اِلف  لِلأَوضأ

 ِ َ الأَوق أتَ نيأ ِييِز بَ نيأ  . لِلتَّمأ
َمِعيُّ . الأَعَجبَ اَل أَقأِضي ِمنأُه : َوقَ وأهُلُمأ : ق ض ي( 415)ص -216 َصأ تَ عأَمُل إالَّ َمنأِفيًّا: قَاَل األأ  . اَل ُيسأ
َمِعي  . ىَواَل يَ تَ َعدَّ ، َوَقَطرأتُُه يَ تَ َعدَّى. َوَقَطرَانًا، َماُء َقطأرًا ِمنأ بَاِب قَ َتلَ َقَطَر الأ : ق ط ر( 415)ص -215 َصأ ، َهَذا قَ وأُل األأ

 َوقَاَل أَبُو 
َِلفِ ، ِسهِ اَل يَ تَ َعدَّى بِنَ فأ : َزيأد    . أََقَطرأتُهُ : فَ يُ َقالُ ، َبلأ بِاألأ

َعَلة  ، الأَماِء لِلأُعُبوِر َعَليأهِ  َوالأَقنأَطَرُة َما يُ ب أىَن َعَلى: ق ط ر( 415)ص -214 ُر َأَعمُّ . َوِهَي فَ ن أ سأ َر ، أِلَنَُّه َيُكوُن بَِناءً ؛ َواجلِأ َوَغي أ
 . بَِناء  

ر  ، الأَقافِ َوُذو الأَقعأَدِة ِبَفتأِح : ق ع د( 414)ص -213 ُر لَُغة  َشهأ ُع َذَواُت الأَقعأَدةِ . َوالأَكسأ مأ َوالتَّثأِنَيُة . َوَذَواُت الأَقَعَداتِ ، َواجلَأ
ِ ، الأَقعأَدةِ َذَواتَا  ِ . َوَذَواتَا الأَقعأَدتَ نيأ ِ ؛ َوُهَو َعزِيز  ، َومَجَُعومُهَا، فَ ثَ ن َّوأا ااِلمسأَنيأ َكِلَمة  َعاَلَمَتا   َواَل تَ تَ َواىَل َعَلى، ِلَمة  َواِحَدة  مبَنأزَِلِة كَ أِلَنَّ الأَكِلَمتَ نيأ
 . َواَل مَجأع  ، تَ ثأِنَية  

ِل الأ ال: قاقم( 413)ص -212 بَ َرين بَ عأُض َهَكذَ . َويَأأُكُل الأَفأأَرةَ ، َفأأَرِة إالَّ أَنَُّه َأطأَولُ َقاُقم َحيَ َوان  بِِباَلِد الت ُّرأِك َعَلى َشكأ ا َأخأ
ُر َعَريبٍّ َوالأ . الت ُّرأكِ   . 2ِلَما تَ َقدََّم ِف آُنكِ ؛ ِبَناُء َغي أ

َاءِ َواجلأَ . ة  ِحصأن  مُمأَتِنع  ِف َجَبل  َقَلَعُة ِمثأُل َقَصبَ َوال: ق ل ع( 412)ص -211 ِف اهلأ ُع قَ َلع  حِبَذأ  ِمثأُل َقَصَبة  ، َوِقاَلع  أَيأًضا، مأ
 : 6قَاَل الشَّاِعرُ . َورِقَاب  ، َوَرقَ َبة  ، َوَقَصب  

                                  
 . 616الّنساء/ -6 
 11/ 2/ 4ومسلم )، أخبار اآلحاد/فتح( 7521رقم  625/ 62كتاب الّسهو/فتح( و )  6551، 6558رقم  341، 358/ 4البخاري ) -5 

 . نووي( 74 –
 . 511البقرة/ -4 
 . 614الّنساء/ -3 
ُنُك ِوزَاُن أَف أُلس  ُهَو الرَّصَ : أ ن ك( قول املصن ف 56نعم جاء ِف )ص -2  َاِلصُ ) اآلأ َودُ ، اُص اخلأ َسأ ُنُك . َويُ َقاُل الرََّصاُص األأ ُهمأ َمنأ يَ ُقوُل اآلأ َوِمن أ
ِ : َقالَ . َفاُعل   ُنكُ ، َولَيأَس ِف الأَعَريب  َفاُعل  ِبَضم  الأَعنيأ ُجر ِفيَمنأ َخفَّفَ ، َوأَمَّا اآلأ  . وََكابُُل َفَأعأَجِميَّات  (، َوآُملُ ، َواآلأ

 



  

 

َر طَاقَِتِه   ***   َوحَنأُن حَنأِمُل َما اَل حَيأِمُل الأَقَلعُ اَل    حَيأِمُل الأَعبأُد ِفيَنا َغي أ
عِ ، َوُأُسود  ، ِمثأُل َأَسد  ، َوالأُقُلوُع مَجأُع الأَقَلعِ  مأ رِيكِ : َوابأُن ُدَريأد  ، قَاَل ابأُن الس ك يتِ . فَ ُهَو مَجأُع اجلَأ َكانُ َواَل ، الأَقَلَعُة بِالتَّحأ َوقَاَل .  جَيُوُز اإلأِسأ

َزأَهرِيُّ  َقِلُع مِ : األأ َرُة الأَعِظيَمُة تَ ن أ ُع قَ لأع  . نأ ُعرأِض َجَبل  اَل تُ رأتَ َقىالأَقَلَعِة بِالأَفتأِح الصَّخأ مأ ُن الَِّذي يُ ب أىَن ، َوهِبَا مُس َيتأ الأَقلأَعةُ ، َواجلَأ صأ َوِهَي احلِأ
ِتَناِعهَ عَ  َِباِل اِلمأ  . َوالصََّغاينُّ َأنَّ السُُّكوَن لَُغة  ، َونَ َقَل الأُمَطر زِيُّ . اَلى اجلأ

َي  : ق ل ع( 412)ص -217 ُم َمعأِدن  يُ نأَسُب إلَيأِه الرََّصاُص اجلأ ِ اسأ َوقَاَل ِف . َرَصاص  قَ َلِعيٌّ : فَ يُ َقالُ ، دُ َوالأَقَلُع ِبَفتأَحتَ نيأ
َهَرةِ  مأ رِيكِ َرَصاص  قَ َلِعيٌّ بِ : اجلَأ مُ ، َشِديُد الأبَ َياضِ  التَّحأ َا ُسك َنتأ الالَّ ِفيفِ  َوُرمبَّ َبِة لِلتَّخأ َوبَ عأُضُهمأ جَيأَعُلُه ، َعَليأِه الأَفارَايبُّ َواق أَتَصَر . ِف الن سأ

 . َغَلطًا
ِم أَيأًضا ِلَقرأيَة  ُدوَن حُ : ق ل ع( 412ص) -218 ِم : قَاُلوا. اِد الأِعرَاقِ لأَواَن ِمنأ َسوَ َوُهَو َمرأُج الأَقَلَعِة ِبَفتأِح الالَّ َوُسُكوُن الالَّ

 . َخطَأ  
َتُب ِبِه فَ َعل  َوالأَقلَ : ق ل م( 411)ص -211 ُعول   ُم الَِّذي ُيكأ ُفورِ َوا، َوالن ََّفضِ ، َفرِ َكاحلأَ ،  مبَعأىَن َمفأ ََبِط مبَعأىَن الأَمحأ ، خلأ

 َوالأَمن أُفوِض 
ُبوطِ  َلُه ُهَو َقَصَبة  ، َلًما إالَّ بَ عأَد الأبَ رأيِ ق َ  اَل ُيَسمَّى: َوهِلََذا قَاُلوا؛ َوالأَمخأ  . َوقَ ب أ

ِر الأقَ : ق م ط ر( 417)ص -111 . َوُسُكوِن الطَّاءِ ، َواَل ُتَشدَّدُ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . ِفيَفةً َوفَ تأِح الأِميِم خَ ، افِ الأِقَمطأُر ِبَكسأ
َر ِفيَما َحَوتأ الأِقَمطأرُ : َقالَ . َويُ َؤنَّثُ ، َويُذَكَّرُ . ِفيِه الأُكُتبُ ُهَو َما ُيَصاُن  َاِء َفِقيلَ َوُرمبََّ   *  5*   اَل َخي أ ُع ، ِقَمطأَرة  : ا أُن َث بِاهلأ مأ َواجلَأ

 . َقَماِطرُ 
َتحُ . ات  َمعأُروف  ِبَضم  الأَقافِ الأُقنَِّبيُط نَ بَ : ق ن ب ط( 417)ص -116 َِئمَّةِ . َوالأَعامَُّة تَ فأ  . نَ َبِطيًّا َوَأظُنُّهُ : قَاَل بَ عأُض األأ
ِ قُ ُنوًعا َسَألَ : ق ن ع( 418 – 417)ص -115 َنُع ِبَفتأَحتَ نيأ  فَالأَقاِنُع . 4{َوَأطأِعُموا الأَقاِنَع َوالأُمعأتَ رَّ  }: َوِف الت َّنأزِيلِ ، قَ َنَع يَ قأ

َألُ ، َوالأُمعأتَ رُّ الَِّذي يُِطيفُ ، السَّاِئلُ  َزةِ . َوقَ ُنوع  ، َوُهَو قَِنع  . َوقَ َناَعًة َرِضيتُ ، َتِعبَ ِبِه قَ نَ ًعا ِمنأ بَاِب  َوقَِنعأتُ . َواَل َيسأ َمأ ، َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ
 . أَق أنَ َعيِن : فَ يُ َقالُ 

ِوميًا: م(و  ق 141)ص -114 ُتُه تَ قأ لأُتهُ ف َ ؛ 3َوقَ وَّمأ ُل َمكََّة وَ . َعلأُت َلُه ِقيَمًة َمعأُلوَمةً َوقَ وَّمأُت الأَمَتاَع جَ . فَ تَ َعدَّلَ ؛ تَ َقوََّم مبَعأىَن َعدَّ  َأهأ

                                                                                                                       
 . غريد الّشيخ(: تعليق 321/ 6شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ) من غري نسبة ِف -6 

رُ : منها، خمتلف ِف روايته، صدر بيت -5   لَيأَس بِعلأم  َما َحَوى الِقَمطأُر   ***   َما الِعلأُم ِإالَّ َما َوَعاُه الصَّدأ
، (31/ 6/ 6حملّمد بن بشري ِف حماضرات األدباء )و  .(472رقم  514/ 6للخليل بن أمحد الفراهيدي ِف جامع بيان العلم وفضله ) وقد ُنسب

والفوائد واألخبار البن محكان ، (613والّتمثيل واحملاضرة )ص، (634/ 2ِف املخّصص )ومن غري نسبة . (328 - 327/ 37وتاريخ دمشق )
أدب اإلمالء و ، (6711رقم  526/ 5اوي )اجلامع ألخالق الرّ و ، (485رقم  487/  6احملّدث الفاصل بني الرّاوي والواعي )و ، (53رقم  648)ص

قوت و ، قمطر( 374/ 64وتاج العروس )، قمطر( 667 - 2/661لسان العرب )و ، قمطر( 717/ 5صحاح اجلوهري )و ، (637/ 6واالستمالء )
وشرح املفّصل ، (43واحلّث على حفظ العلم وذكر كبار احلّفاظ )ص، (17واحلّث على طلب العلم واالجتهاد ِف مجعه )ص، (526/ 6القلوب )

 . (438/ 5واملثل الّسائر )، (85وحتسني القبيح وتقبيح احلسن )ص، (48/  2البن يعيش )
 . 41احلّج/ -4 
ييًما: وال تقل -3  ُتُه تَ قأ منه نقل  لبحث  ماتع   6وِف اهلامش، نشر األلوكة( 13رقم  81الكتاب الثاين من إيقاظ الَوسنان )ص: بيانُه ِف. قَ وَّمأ
ييم( نشر بتاريخ ل فيصل املنصور بعنوان )للفاض ِومُي الت َّقأ  . ِف ملتقى أهل الّلغة ضمن حلقة الّنحو والّصرف 5165/ 8/ 54=  6344/ 61/ 11تَ قأ

 



  

 

ُتهُ : يَ ُقوُلونَ  ُتُه مبَعأىَن قَ وَّمأ تَ َقمأ  . اسأ
رِ : ق ي د( 461)ص -113  . َوِقيُد ُرمأح  بِالأَكسأ

 
 كتاب الكاف

بَ ُر مبَعأىَن َكِبري  َوَيكُ : ك ب ر( 466)ص  -112 بَ رُ : تَ ُقولُ . وُن َأكأ َكأ َغرُ ، األأ َصأ : بَ عأِضِهمأ  َوِمنأُه ِعنأدَ . َوالصَِّغريُ ، َأيأ الأَكِبريُ ، َواألأ
بَ ُر ِمنأ ُكل  َكِبري  : َوِعنأَد بَ عأِضِهمأ . َأيأ الأَكِبريُ ، اللَُّه َأَكبَ رُ  ِ  ...اللَُّه َأكأ ه  َواِحد   َوالأَكبَ ُر ِبَفتأَحتَ نيأ ، ِمثأُل َجَبل  ، َومَجأُعُه ِكَبار  ، الطَّبأُل َلُه َوجأ

َمَلة  ِوزَاُن َسَبب  َربِيَِّة َأَصف  بِ َوُهَو بِالأعَ ، َوُهَو فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  . َوِجَبال   َبار  ، َصاد  ُمهأ َباب  ، ِمثأُل َسَبب  ، َوَقدأ جُيأَمُع َعَلى َأكأ َوهِلََذا قَاَل ؛ َوَأسأ
ِبريِ ؛ ِبرُي ِف التََّحرُِّم َعَلى الَباءِ اَل جَيُوُز َأنأ مُيَدَّ التَّكأ : الأُفَقَهاءُ  َكابرِ لَِئالَّ خَيأرَُج َعنأ َموأُضوِع التَّكأ ِظ األأ  . الَّيِت ِهَي مَجأُع الطَّبألِ  6 إىَل َلفأ

ُء بِالضَّم  َيكأ : ك ث ر( 465)ص -111 ُر قَِليل  ، ثُ ُر َكث أَرًة ِبَفتأِح الأَكافِ َكثُ َر الشَّيأ  . ُهَو َخطَأ  : َويُ َقالُ . َوالأَكسأ
ِيَم اَل جَيأَتمِ وَ ، أِلَنَّ الأَكافَ ؛ َلفأظَة  َأعأَجِميَّة   5نأُدوجُ الأكُ : ك د ج( 464)ص -117 ل  : إالَّ قَ وأهَلُمأ ، َعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  اجلأ َرجأ

َها، َجَكر   َِليَّةِ . َوَما َتَصرََّف ِمن أ زَانَِة الصَِّغريَةِ وَ ، َويُطأَلُق َعَلى اخلأ َا ُضمَّتأ الأَكافُ . َعَلى اخلِأ َبأِنَيِة الأَعَربِيَّةِ ؛ َوِإّنَّ  . أِلَنَُّه ِقَياُس األأ
ءِ َكَذا ِكنَ : ك ذ ا( 463ص) -118 َداِر الشَّيأ تِهِ ، ايَة  َعنأ ِمقأ ُل َذا ...َوِعدَّ َصأ ِبيِه بَ عأَد َزَواِل َمعأىَن ، َواألأ مُثَّ أُدأِخَل َعَليأِه َكاُف التَّشأ

ِبيهِ ، اإِلَشاَرةِ  ُخُلهُ ؛ َوُهَو َمعأرَِفة  . ِكَنايًَة َعمَّا يُ رَاُد ِبهِ   َوُجِعلَ . َوالتَّشأ مُ  َفاَل َتدأ َِلُف َوالالَّ  . األأ
َلة  َمعأُروَفة  : ك ر ف س( 463)ص -111 ُتوب  ، الَكَرفأُس بَ قأ ُتوب  ِف الأَبارِِع ، ِف ُنَسخ  ِمن الص َحاِح ِوزَاُن َجعأَفر   َوُهَو َمكأ  َوَمكأ

ِذيِب ِبَفتأ  َزأَهرِيُّ . ِح الرَّاِء َوُسُكوِن الأَفاءِ َوالت َّهأ َسُبُه َدِخي: قَاَل األأ  . اًل َوَأحأ
َ : ك ر ت( 462)ص -161 رِيُت ِبَفتأِح التَّاِء بَ لأَدة  َمعأُروَفة  بِالأِعرَاِق بَ نيأ َاِنِب الأَغرأيب  ، بَ غأَدادَ َتكأ َلَة ِمنأ اجلأ  . َوالأَموأِصِل َعَلى ِدجأ

ُبو  ِذيبِ َهَكَذا ُهَو َمضأ تَ عأَجمَ  َوَنصَّ َعَلى الأَفتأِح أَبُو َعبأِد اللَّهِ ، ط  بِالأَفتأِح ِف الت َّهأ رِيُّ ِف ِكَتاِب ُمعأَجِم َما اسأ َويُ َؤي ُدُه . َوالأُمَطر زِيُّ ، الأَبكأ
ُوىَل ؛ " َك َر تَ " أَن َُّهمأ َأوأَرُدوُه ِف الثُّاَلِثي  ِف  ِد ف َ َفاَل جَيُوُز مَحأُل التَّاِء األأ ََصاَلِة ِلَفقأ ُم ِبزِيَاَدهِتَاإالَّ ا فَ َلمأ يَ بأقَ ، عأِليِل بِالأَفتأحِ  َعَلى األأ كأ ؛ حلُأ

ِعيل   ُر َعام يٌّ ، فَ ُهَو تَ فأ  . َوالأَكسأ
َواَل ، َتَكلَُّموا ِبهِ : َوقَاَل ابأُن ُدَريأد  . ُهَو الأَقاُرورَةُ : ِقيلَ . َوِغرأبَان  ، ِمثأُل ُغرَاب  ، مَجأُعُه ِكرأزَان  َوالأُكرَاُز : ك ر ز( 462)ص -166

 . أَمأ َعَجِميٌّ ، َأَعَريبٌّ أَدأرِي 
رُ : ك ر ه( 461)ص -165 َمأ وََكرَاِهَيًة . َوَمعأىًن ، قَِبيح  َوزأنًا فَ ُهوَ ؛ ِمثأُل قَ ُبَح قَ َباَحةً . نأَظُر َكرَاَهًة فَ ُهَو َكرِيه  َوالأمَ ، َكرَُه األأ

ِفيفِ   . أَيأًضا 4بِالتَّخأ

                                  
َبار( كما ِف ط/مكتبة لبنان )ص. وهو خطأ  طباعي، كذا )اأَلَكابر( !  -6  / 5احلليب )والبايب ، (87/ 5والّتقدُّم العلمّية )، (511والّصواب )اأَلكأ
، (571واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 253ودار املعارف )ص، (768واألمرييّة )ص، (214ومكتبة املصطفى )ص، (618/ 5والبهّية )، (84

 . (254/ 5واملكتبة العلمّية )
نأُدوُج(: كندج(  671/ 1ِف تاج العروس ) -5  ٍُ َزِن(: بِالأَفتأح، ))الَك َخأ

َباح ]صَوِف )الأمِ . )ِشبأُه امل وُضمَّت الكاُف ألَنّه قياُس األَبنية : [(464صأ
راِن والط يقاِن ُمولَّدة (. َوِهي اخِلزانة الصَّغريُة )ُمَعرَُّب َكنأُدو(. العربّية أَلنَّ الكاَف واجليَم اَل جيتمعاِن ِف َكلمة  عربّية  ِإالَّ قَ وأهلم رجل  ، )وَكنأَدَجُة الَباين ِف اجُلدأ
 . ا ِف )املِصباح((َكذَ ،  َجِكر
 . ألنّه من أغالط العاّمة؛ وال تقله بالّتثقيل -4 

 



  

 

َرةُ : ك ر ي( 461)ص -164 ُجأ َصأِل ِمنأ . الِكرَاُء بِالأَمد  األأ َفاِعُل ُمَكار  َعَلى َوالأ ، اَري أُتُه ِمنأ بَاِب قَاَتلَ كَ   َوُهَو َمصأَدر  ِف األأ
ُع ُمَكاُرونَ . الن َّقأصِ  مأ ِديِد َخطَأ  . َوقَاِضنيَ ، ِمثأُل قَاُضونَ . َوُمَكارِينَ ، َواجلَأ  . َوُمَكارِيُّوَن بِالتَّشأ

مثأَ : ك س ب( 461)ص -163 َتَسَبُه حَتَمََّلهُ ، وََكَسَب اإلأِ ُعول  ثَان   ِسهِ َويَ تَ َعدَّى بِنَ فأ . َواكأ ، َكَسبأُت َزيأًدا َمااًل : فَ يُ َقالُ ؛ إىَل َمفأ
رًاوَُكلُُّهمأ ي َ : َلب  قَاَل ثَ عأ . َأيأ أَنَ لأُتهُ ، َوِعلأًما َِلفِ : عأرَايب  فَِإنَُّه يَ ُقولُ إالَّ ابأَن األأَ ، ُقوُل َكَسَبَك ُفاَلن  َخي أ َسَبَك بِاألأ  . َأكأ

َزأَهرِيُّ  قَالَ . لأَكوأَسجُ ا: ك س ج( 467)ص -162 َل ]َلُه[: األأ ُلُه َكوأَسق  ، ُمَعرَّب  : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ . ِف الأَعَربِيَّةِ  6اَل َأصأ . َوَأصأ
وأَهرِيُّ . َهَذا ظَاِهر  ِف َعَربِيَِّتهِ وَ . َب ملَأ يَ نأُبتأ َلُه حِلأَية  ا ِمنأ بَاِب َتعِ جً سَ كَ   َكِسجَ : الأُقوِطيَّةِ َوقَاَل ابأُن  ََثطُّ  :قَاَل اجلَأ  . الأَكوأَسُج األأ

َرى َمِلُك الُفرأسِ وَ : ك س ر( 467)ص -161 رِو بأُن الأَعاَلءِ  قَالَ . ِكسأ ِر الأَكاِف اَل َغي أرُ : أَبُو َعمأ َوقَاَل ابأُن السَّرَّاِج َكَما . ِبَكسأ
 َرَواُه 

َتاَرُه ثَ عأَلب  ، َعنأُه الأَفارِِسيُّ  ُر أَفأَصحُ : َومَجَاَعة  ، َواخأ بَ َوا. الأَكسأ رِيٌّ لن سأ ُسوِر ِكسأ رَ ، ُة إىَل الأَمكأ َِلفِ وَِكسأ ِف األأ َبُة . َوِبَقلأِبَها َواًوا، ِويٌّ حِبَذأ َوالن سأ
رُ إىَل الأمَ  ُتوِح بِالأَقلأِب اَل َغي أ ُع َأَكاِسَرة  . فأ مأ  . َواجلَأ

ُس ِمنأ بَاِب َضَرَب ُكُسوفًاالشَّ  َكَسَفتِ : ك س ف( 467)ص -167 َزأَهرِيُّ ، قَاَلُه ابأُن فَاِرس  . رُ وََكَذِلَك الأَقمَ ، مأ َوقَاَل . َواألأ
 ابأُن 

ُه تَ َغي َّرأنَ . َوالشَّمأسُ ، يَِّة أَيأًضا َكَسَف الأَقَمرُ الأُقوطِ  ًفا ِمنأ بَاِب َضَرَب أَيأًضاوََكَسَفَها اللَُّه كَ . َوالأَوجأ َدُر . َواَل يَ تَ َعدَّى، يَ تَ َعدَّى. سأ َوالأَمصأ
رُهُ ، َحِديث  َرَواُه أَبُو ُعبَ يأد   َوَعَليأهِ ، ِمثأُل َكَسرأتُُه فَانأَكَسرَ ، عأُضُهمأ جَيأَعُلُه ُمطَاِوًعافَ ب َ ، انأَكَسَفتأ الشَّمأسُ َونُِقَل . فَارِق   انأَكَسَفتأ  }: َوَغي أ

ِد َرُسوِل اللَِّه  ُس َعَلى َعهأ ت ُ : َويَ ُقولُ ، ُه َغَلطًاَوبَ عأُضُهمأ جَيأَعلُ . 5َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم {الشَّمأ الأُكُسوُف : ِقيلَ وَ . َها َفَكَسَفتأ ِهَي اَل َغي أرُ َكَسفأ
يأَت الأِفعأَل َنَصبأَت َعنأُه . َواخلأُُسوُف َذَهاُب الأُكل  ، َذَهاُب الأبَ عأضِ  ِم الأَفاِعلِ َوِإَذا َعدَّ ُعوَل بِاسأ  َوقَاَل أَبُو ...َكَما تَ نأِصُبُه بِالأِفعألِ ،  الأَمفأ

ُس ُكُسوفًا اسأ  َكَسَفتِ : َزيأد   ء   وََكَسَفتِ ، َودَّتأ بِالن ََّهارِ الشَّمأ َها َشيأ ُس النُُّجوَم َغَلَب َضوأُءَها َعَلى النُُّجوِم فَ َلمأ يَ بأُد ِمن أ  . الشَّمأ
ت َ : ك ع ب( 468)ص -168 نأَساِن اخأ َمِعيُّ وَ ، رِو بأُن الأَعاَلءِ أَبُو َعمأ  فَ َقالَ ، َلَف ِفيِه أَِئمَُّة اللَُّغةِ الأَكعأُب ِمنأ اإلأِ َصأ : َومَجَاَعة  ، األأ

َرهِتَا، َدم  َكعأَباِن َعنأ مَيأَنِتَهافَ َيُكوُن ِلُكل  قَ ؛ َوالأَقَدمِ ، َدِم ِعنأَد ُملأتَ َقى السَّاقِ الأَعظأُم النَّاِشُز ِف َجاِنِب الأقَ  ُهوَ  َزأَهرِيُّ . َوَيسأ َوَقدأ َصرََّح هِبََذا األأ
رُهُ  َعأرَايب  وَ . َوَغي أ َ : َومَجَاَعة  ، قَاَل ابأُن األأ ِصُل بَ نيأ ُع ُكُعوب  . َوالأَقَدمِ ، السَّاقِ  الأَكعأُب ُهَو الأَمفأ مأ ُعب  ، َواجلَأ َزأَهرِيُّ . وَِكَعاب  ، َوَأكأ : قَاَل األأ

َرهِتَا، َقَدِم َعنأ مَيأَنِة الأَقَدمِ الأَكعأَباِن النَّاتَِئاِن ِف ُمنأتَ َهى السَّاِق َمَع الأ  ِر الأَقَدمِ  َوَذَهَبتأ الش يَعُة إىَل َأنَّ . َوَيسأ َوأَنأَكَرُه أَِئمَُّة . الأَكعأَب ِف َظهأ
َمِعي   َصأ ِهِ ، اللَُّغِة َكاألأ ُر َعَريبٍّ  ...َوَغريأ ِ َغي أ ُلُغ الأَكعأبَ نيأ َود  الأَمَداُس اَل يَ ب أ َعُب ِوزَاُن ِمقأ  . َوالأِمكأ

رًا َستَ رأتُهُ وََكفَ : ك ف ر( 468)ص -161 وأَهرِيُّ ، َقاَل الأَفارَايبُّ . رأتُُه َكفأ َخة  ُمعأَتَمَدة  ِمنأ ، َربَ ِمنأ بَاِب ضَ : َوتَِبَعُه اجلَأ  َوِف ُنسأ

                                  
، (265ومكتبة املصطفى )ص، (16/ 5والّتقّدم العلمّية )، (88/ 5والبايب احلليب )، (663/ 5وهو ثابت ِف ط/البهّية )، سقط طباعي -6 

 . (244/ 5واملكتبة العلمّية )، (572واملكتبة العصريّة )ص، اوي(الشنّ  244ودار املعارف )ص، (746واألمرييّة )ص، (514ومكتبة لبنان )ص
وذكره ِف . نووي( 568، 563، 565، 561، 518، 511، 513/ 1/ 4ومسلم )، فتح( 6115رقم  521/ 4أخرجه البخاري ) -5 

 . كسف(  247والعباب الزّاخر )، كسف(  518/ 1والّلسان )، أزز( 686/ 64كسف( و )  72/ 61هتذيب الّلغة )

 



  

 

ِذيبِ  ُفُر َمضأُبوط  بِالضَّم   الت َّهأ تَ عَ ، َكَفَر الن  عأَمةَ : أِلَن َُّهمأ قَاُلوا؛ َوُهَو الأِقَياسُ ، َيكأ َء إَذا َغطَّاهُ   ار  ِمنأ َأيأ َغطَّاَها ُمسأ َوُهَو َأصأُل ، َكَفَر الشَّيأ
ِح َكاِفر  . الأَبابِ  رَ ؛ َويُ َقاُل لِلأَفالَّ ُفُر الأَبذأ تُ رُهُ ، أِلَنَُّه َيكأ َلة  َكَفَر النُُّجوَم َغَماُمَها*     : 6قَاَل لَِبيد  . َأيأ َيسأ  *   ِف لَي أ

 . َوالصََّواُب ِمنأ بَاِب قَ َتلَ ، ا َغطَّيأُتُه ِمنأ بَاِب َضَربَ ُه إذَ َكَفرأتُ : َوقَاَل الأَفارَايبُّ . َستَ رَ  َأيأ 
نأَسانِ : ك ف ف( 468)ص -151 ِِه أُن أَثى، الأَكفُّ ِمنأ اإلأِ َن أَبارِي  . َوَغريأ ، ر  َوَزَعَم َمنأ اَل يُوَثُق ِبِه َأنَّ الأَكفَّ ُمذَكَّ : قَاَل ابأُن األأ

 َواَل 
 . َكفٌّ خُمَضَّب  فَ َعَلى َمعأىَن َساِعد  خُمَضَّب  : َوأَمَّا قَ وأهُلُمأ . وَثُق ِبِعلأِمهِ ريََها َمنأ يُ يَ عأِرُف َتذأكِ 

رِ وَ : ك ف ف( 468)ص -156 َمِعيُّ ، الأِكفَُّة لَِغريأِ الأِميزَانِ َوأَمَّا . َوالضَّمُّ لَُغة  ، ِكفَُّة الأِميزَاِن بِالأَكسأ َصأ َتِدير  : فَ َقاَل األأ ُكلُّ ُمسأ
 فَ ُهَو 

رِ بِالأ  َها، ةِ حَنأُو ِكفَُّة الل ثَ ، َكسأ َتِطيل  فَ ُهَو بِالضَّم   وَُكلُّ . َوِهَي ِحَبالَُتهُ ، وَِكفَُّة الصَّاِئدِ . َوُهَو َما احنأََدَر ِمن أ ، َوِهَي َحاِشَيُتهُ ، حَنأُو ُكفَِّة الث َّوأبِ ، ُمسأ
 . وَُكفَُّة الرَّمألِ 

تَ عأَمُل إالَّ َكَذِلكَ : ِقيلَ . ةً َوَجاَء النَّاُس َكافَّ : ك ف ف( 461 – 468)ص -155 ًبا اَلزًِما اَل ُيسأ َاِل َنصأ  ، 5َمنأُصوب  َعَلى احلأ
يًعا، 4{َوَما أَرأَسلأَناَك إالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس  }: َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل  ن ََّها ِف َبتأ أِلَ ُنصِ : َوقَاَل الأَفرَّاُء ِف ِكَتاِب َمَعاين الأُقرأآنِ . َأيأ إالَّ لِلنَّاِس مجَِ
َدرِ  َهِب الأَمصأ َِلفَ َوِلَذِلَك ملَأ ُتدأ ؛ َمذأ مَ ، ِخلأ الأَعَرُب ِفيَها األأ َدرِ أِلَن ََّها آِخر  ِلكَ ؛ َوالالَّ َهِب قَ وأِلكَ ، اَلم  َمَع َمعأىَن الأَمصأ قَاُموا : َوِهَي ِف َمذأ

يًعا، َمًعا ِخُلوَن األأَ ؛ َوقَاُموا مجَِ َم َعَلى َمًعاوَ ، ِلفَ َفاَل يُدأ يًعا إَذا َكاَنتأ مبَعأَناَها أَيأًضا، الالَّ َزأَهرِيُّ أَيأًضا. َومجَِ َكافًَّة َمنأُصوب  َعَلى : َوقَاَل األأ
َاِل َوُهَو َمصأَدر   رِِكنَي َعامَّةً قَاتُِلو : اَل جُيأَمُع َكَما َلوأ قُ لأتَ وَ ، َواَل يُ ثَ ىنَّ . َوالأَعاِقَبةِ ، َعَلى فَاِعَلة  َكالأَعاِفَيةِ  احلأ ، وأ َخاصًَّة اَل يُ ثَ ىنَّ َذِلكَ أَ ، ا الأُمشأ

 . َواَل جُيأَمعُ 
اًل ِمنأ بَاِب قَ َتلَ فأِس  َوبِالن َّ ، َكَفلأُت بِالأَمالِ : ك ف ل( 461)ص -154 ُم الأَكَفاَلةُ . وَُكُفواًل أَيأًضا، َكفأ َوَحَكى أَبُو َزيأد  ، َوااِلسأ

ُعول  ثَان   َويَ تَ َعدَّى إىَل . َوَعنأُه إَذا حَتَمَّلأُت ِبهِ ، وََكَفلأُت ِبهِ ، ى ابأُن الأَقطَّاِع َكَفلأُتهُ َوَحكَ . َوقَ ُربَ ، ِعبَ تَ  مَسَاًعا ِمنأ الأَعَرِب ِمنأ بَايَبأ  َمفأ
ِعيفِ  َزةِ ، بِالتَّضأ َمأ رأَف ِفيِهَما َواهلأ ِذُف احلَأ ٍَ وَ . فَ َتحأ َن أبَ . قَّلِ َقدأ يَ ثأُبُت َمَع املُأ ُتُه نَ فأِسي، ُت بِالأَماِل الأتَ َزمأُت ِبهِ َتَكفَّلأ : ارِي  قَاَل ابأُن األأ . َوأَلأَزمأ

َمعِ . حَتَمَّلأُت ِبهِ : َوقَاَل أَبُو َزيأد   نَ ُهَما؛ َعنأُه بِالأَماِل ِلَغرميِهِ  وََكَفلأتُ ، َكَفلأُت ِبِه َكَفاَلةً : َوقَاَل ِف الأَمجأ ِغرَي َوالصَّ ، وََكَفلأُت الرَُّجلَ . فَ َفرََّق بَ ي أ
ُت ِبهِ ، َتَل َكَفاَلًة أَيأًضا ُعلأُتهُ ِمنأ بَاِب ق َ  ُعول  ثَان  َويَ تَ َعدَّى بِال. َوُقمأ ِعيِف إىَل َمفأ َوالأَفاِعُل ِمنأ َكَفاَلِة . َكفَّلأُت َزيأًدا الصَِّغريَ : فَ يُ َقالُ ؛ تَّضأ

نَ ُهَما. َوَضاِمن  ، ِمثأُل َضِمني  ، ًضاوََكاِفل  أَيأ : عأرَايب  َوقَاَل ابأُن األأَ . َوالأَمرأأَةِ ، ِبِه لِلرَُّجلِ  الأَماِل َكِفيل   الأَكِفيُل : فَ َقالَ ؛ َوفَ رََّق اللَّيأُث بَ ي أ
 . َويُ نأِفُق َعَليأهِ ، ُهَو الَِّذي يَ ُعوُل إنأَسانًا َوالأَكاِفلُ ، الضَّاِمنُ 

                                  
، وَمن روى متواترًا نصبه على احلال، متواتر  على معىن يعلو مطر  متواتر  : ويُروى: *   يعلو طريقَة متِنها متواتر    *   قال الّطوسي  : صدره -6 

يار/دار املعرفة( و عفت ال 666وديوانه )ص، (36رقم  38املقطوعة  411شرح ديوان لبيد للّطوسي )ص: والبيت ِف. واملعىن يعلو الواِكُف متواتًرا د 
 . دار صادر( 26املقطوعة  685)ص 
 . دار اإلمام مالك( 61 – 63ينظر له إيقاظ الَوسنان )ص -5 
 . 58سبأ/ -4 

 



  

 

ِتغأرَ ،  وَُكلٌّ : ك ل ل( 451)ص -153 تَ عأَمُل مبَعأىَن ااِلسأ لِِه تَ َعاىَل ،  الأَمَقامِ  اِق حِبََسبِ َكِلَمة  ُتسأ ء  َعِليم   }: َكَقوأ َواَللَُّه ِبُكل  َشيأ
لُهُ ، 6{ ُئول  َعنأ َرِعيَِّتِه  }:  َوقَ وأ لِهِ . 5{وَُكلُّ رَاع  َمسأ تَ عأَمُل مبَعأىَن الأَكِثرِي َكَقوأ ِر َرب  َها  }: َوَقدأ ُيسأ ء  بَِأمأ ريًا أِلَن ََّها َأيأ َكثِ ، 4{ُتَدم ُر ُكلَّ َشيأ
ِِهمأ  َوَدمََّرتأ ، ا َدمََّرت أُهمأ إّنََّ  تَ عأَمُل إالَّ مُ . َمَساِكنَ ُهمأ ُدوَن َغريأ ِديرًا، َضافًا َلفأظًاَواَل ُيسأ َفشُ . أَوأ تَ قأ َخأ ، 3{ُكلٌّ جَيأرِي   }قَ وأله تَ َعاىَل : قَاَل األأ

ِديِر الأَمعأرَِفةِ َوَعَلى َهَذا فَ هُ ؛ َأيأ ُكلُُّهمأ ُمنأطَِلق  ، َكَما تَ ُقوُل ُكلٌّ ُمنأطَِلق  ،  الأَمعأىَن ُكلُُّه جَيأرِي َمَررأُت ِبُكلٍّ قَاِئًما : َوقَاَلتأ الأَعَربُ . َو ِف تَ قأ
َالِ  ِديُر ِبُكل  َأَحد  ، بَِنصأِب احلأ َِلفُ َوهلَِ ؛ َوالت َّقأ ُخُلَها األأ َمِعي  وَ ، َذا اَل َيدأ َصأ ُم ِعنأَد األأ  . َقدََّم ِف بَ عأض  َوَقدأ ت َ . الالَّ
ِتغأرَاِق حِبََسِب الأَمَقامِ ،  وَُكلٌّ : (ك ل ل 451)ص -152 تَ عأَمُل مبَعأىَن ااِلسأ فَ َيُجوُز َأنأ ؛ َوَمعأَناُه مَجأع  ، َوَلفأظُُه َواِحد   ...َكِلَمة  ُتسأ

ِظ تَاَرةً يَ ُعوَد الضَّ  َرى، ِمرُي َعَلى اللَّفأ  . َوَحَضُروا، لُّ الأَقوأِم َحَضرَ كُ : فَ يُ َقالُ ، َوَعَلى الأَمعأىَن ُأخأ
َلُه ِف إعأرَاِبهِ فَ َيتأبَ ؛ لِلتَّأأِكيدِ ]ُكلٌّ[  َوَيُكون: ك ل ل( 451)ص -151 ِم فَ َيِليِه الَعاِملُ  َوَقدأ يُ َقامُ ، ُع َما قَ ب أ  حَنأُو َمَررأُت ، ُمَقاَم ااِلسأ

َبُل التَّجأ َواَل يُ ؤَكَُّد ِبِه إالَّ مَ . ِبُكل  الأَقوأمِ  ًما، زَِئَة ِحسًّاا يَ قأ تَ َريأُت الأَعبأَد ُكلَّهُ ، حَنأُو قَ َبضأُت الأَماَل ُكلَّهُ ، َأوأ ُحكأ ُت الأيَ وأَم  . َواشأ ُكلَُّه َوأَمَّا ُصمأ
مأَساكِ أِلَنَّ الصَّوأَم لَُغًة ِعَبا؛ َفاَل مَيأَتِنُع لَُغةً  زَِئةَ فَا، َرة  َعنأ ُمطأَلِق اإلأِ َبُل التَّجأ ُت الأ ؛ ُأِجيَز َذِلَك ُعرأفًاوَ . لأيَ وأُم يَ قأ ، يَ وأمَ أِلَنَّ الأُمَتَكل َم إَذا قَاَل ُصمأ

َم بِالت َّوأِكيدِ  َع اللَُّغِويَّ فَ يَ رأَفُع َذِلَك الأَوهأ  . فَ َقدأ يَ تَ َوهَُّم السَّاِمُع أَنَُّه يُرِيُد الأَوضأ
ِ : ك ل ا( 456)ص -157 ُموز  ِبَفتأَحتَ نيأ َْلُ َمهأ يأُن َيكأ زِ  فَ ُهَو َكايلء  ، ُلوًءا تََأخَّرَ كُ   وََكَْلَ الدَّ َمأ  فَ َيِصرُي ِمثأَل ؛ هُ َوجَيُوُز خَتأِفيفُ . بِاهلأ

َمِعيُّ . الأَقاِضي َصأ  . َواَل جَيُوُز مَهأزُهُ ، ُهَو ِمثأُل الأَقاِضي: َوقَاَل األأ
ُب َرطأًبا َكانَ َوالأَكَْلُ مَ : ك ل ا( 456)ص -158 ُموز  الأُعشأ رُهُ ، ُه ابأُن فَاِرس  قَالَ . َأوأ يَاِبًسا، هأ اَلء  . َوَغي أ ُع َأكأ مأ  ِمثأُل َسَبب  ، َواجلَأ

َباب    . َوَأسأ
رِ : ك  ل ا( 456)ص -151 َرد  َوالأقَ ، َوأَمَّا ِكاَل بِالأَكسأ م  َلفأظُُه ُمفأ ِر فَاسأ قَاَم  : فَ يُ َقالُ ، لأَزُم إَضافَ ُتُه إىَل ُمثَ ىنًّ َوي َ . َوَمعأَناُه ُمثَ ىنًّ ، صأ

ِ ِكاَل  َفأَصحُ . َورَأَيأُت ِكَليأِهَما، الرَُّجَلنيأ ف أرَادُ  َوِإَذا َعاَد َعَليأِه َضِمري  فَاألأ ِ آَتتأ ُأُكَلَها   }: قَاَل تَ َعاىَل ، حَنأُو ِكاَلمُهَا قَامَ ، اإلأِ َنَّتَ نيأ ، 2{ِكلأَتا اجلأ

ُهَما آَتتأ ُأُكَلَهاَوالأَمعأىَن ُكلُّ َواحِ   . قَاَما: يُ َقالُ جَيُوُز التَّثأِنَيُة ف َ وَ . َدة  ِمن أ
َشاِء َمعأُروَفة   ُكلأَيةُ َوال: ك ل ا( 456)ص -141 َحأ ِل الأَيَمنِ َوالأُكلأَوُة بِالأ ، ِمنأ األأ َوَّلِ ، َواِو لَُغة  أِلَهأ َواَل : قَاُلوا. َومُهَا ِبَضم  األأ

َسرُ  َزأَهرِيُّ . ُيكأ نأَسانِ : َوقَاَل األأ  . َوِلُكل  َحيَ َوان  ، الأُكلأَيَتاِن ِلإلأِ
َثرِ : ك م ث ر( 456)ص -146 َكأ ث أَرى ِبَفتأِح الأِميِم ُمثَ قََّلة  ِف األأ ِفيفُ : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ . الأُكمَّ الأَواِحَدُة  ، اَل جَيُوُز إالَّ التَّخأ

ث أرَاة   ُم ِجنأس  يُ نَ وَُّن َكَما ت ُ . ُكمَّ َناسِ َوُهَو اسأ َجأ َاُء األأ  . نَ وَُّن َأمسأ

                                  
 . 66الّتغابن/ – 61احلجرات/ – 13، 42الّنور/ - 671الّنساء/ - 585البقرة/ -6 
رقم  651وفوائد متّام )ص، (586/ 8وحلية األولياء )، باب الفاء( 6512رقم  543احلديث هبذا الّلفظ مرويٌّ ِف معجم ابن املقريء )ص -5 
وأخرجه البخارّي . (1541رقم  434/ 64( و )2345رقم  23/ 65( و )5211رقم  665/ 1( و )715رقم  611/ 4وتاريخ بغداد )، (575

 65/ 1ومسلم )، فتح( 2511رقم  472/ 61فتح( و ) 5726رقم  41/ 1فتح( و ) 5228، 5223، 5311رقم  311، 382، 426/ 2)
ُئول  َعنأ َرِعيَِّتهِ ، )ُكلُُّكمأ رَاع  : نووّي( بلفظ 564/  . أو بلفظ آخر يقاربه، (. . . وَُكلُُّكمأ َمسأ

 . 52األحقاف/ -4 
 . 12الّزمر/ – 64فاطر/ – 51لقمان/ – 15الّرعد/ -3 
 . 44الكهف/ -2 

 



  

 

زً َكنَ زأُت الأمَ : ك ن ز( 455)ص -145 رَ . َوادََّخرأتُهُ ، ا ِمنأ بَاِب َضَرَب مَجَعأُتهُ اَل َكن أ زًا أَيأًضا وََكنَ زأُت التَّمأ َوَهَذا . ِف ِوَعائِِه َكن أ
َمعأ إالَّ بِالأَفتأحِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َنازِ َزَمُن الأكَ  َزأَهرِيُّ ، ملَأ ُيسأ َر َكَنازًا: َوَحَكى األأ رِ ، ا بِالأَفتأحِ وَِكَنازً ، َكنَ زأُت التَّمأ  . َوالأَكسأ

 : 6قَاَل الشَّاِعرُ ، َوالأُكنأُه الأَوقأتُ . َوالأُكنأُه الأَغايَةُ : ك ن ه ( 455)ص -144
ِوي لَيأَس ِفيَها ِنَصاهُلَا [      ***ِإنَّ َكاَلَم الأَمرأِء ِف َغريأِ ُكنأِهِه   ف  ] َلَكالّنبأِل تَ هأ

َتقُّ . َغريأِ َوقأِتهِ  أي  . ِمنأُه ِفعأل   َواَل ُيشأ
ُل َمنأ َجاَوَز الثَّاَلِثنيَ الأكَ : ك ه  ل( 454 – 455)ص -143 َرأبَِعنيَ : َوِقيلَ . َوَوَخطَُه الشَّيأبُ ، هأ ُع ُكُهول   ...َمنأ بَ َلَغ األأ مأ ، َواجلَأ
َلة   ُن أَثى َكهأ اَلت  ِبُسُكوِن اهلأَ . َواألأ ُع َكهأ مأ َمِعي  َواجلَأ َصأ ًحا لِلص َفةِ ؛ َزيأد   َوَأيب ، اِء ِف قَ وأِل األأ ِحَها ِف قَ وأِل َوِبَفتأ . َوَصعأَبات  ، ِمثأُل َصعأَبة  ، َلمأ

يَّةِ تَ غأِليًبا ؛ َأيب َحامتِ   َدة  ، جِلَاِنِب ااِلمسِأ َرَدًة إالَّ َأنأ يَ قُ : َقاَل ِف الأَبارِعِ . َوَسَجَدات  ، ِمثأُل َسجأ َلة  ُمفأ َلة  َوقَ لََّما يَ ُقوُلوَن لِلأَمرأأَِة َكهأ َلة  َكهأ  . وُلوا َشهأ
َزة  َساِكَنة  : س(و  ك 454)ص -142  َواَل ُتَسمَّى َكأأًسا إالَّ َوِفيَها . ِمنأ الشَّرَابِ  5وءَقَدُح مَمألُ َوجَيُوُز خَتأِفيُفَها ال، َوالَكأأُس هِبَمأ

ُع ُكُئوس  ، َوِهَي ُمَؤن ََّثة  . الشَّرَابُ  مأ ُؤس  ، َواجلَأ  . ِمثأُل ِسَهام  ، وَِكَئاس  ، َوفُ ُلوس  ، ُلس  َوأَف أ ، ِمثأُل فَ لأس  ، َوَأكأ
َعلُ : ك ي د( 453)ص -141  . َكَذا َيَكاُد ِمنأ بَاِب َتِعَب َقاَرَب الأِفعألَ   4وََكاَد يَ فأ
َعأرَايب  . َوالأِفطأَنةُ ، َكيأُس ِوزَاُن فَ لأس  الظَّرأفُ الأ : ك ي س( 453)ص -147 ، فَّف  ِمنأ َكي س  َويُ َقاُل إنَُّه خمَُ . الأَعقألُ : َوقَاَل ابأُن األأ

َوَُّل َأَصحُّ . َوَهنيأ  ، َهني   ِمثأُل  ُم فَاِعل  َوأَمَّ ، بَاعَ أِلَنَُّه َمصأَدر  ِمنأ َكاَس َكيأًسا ِمنأ بَاِب ؛ َواألأ يَ . ا الأُمثَ قَُّل فَاسأ ُع َأكأ مأ ، ِمثأُل َجي د  ، اس  َواجلَأ
َياد   َياس  َوا. لأِكيُس َما خُيَاُط ِمنأ ِخَرق  َوا. َوَأجأ ُع َأكأ مأ َال  ، ِمثأُل مِحأل  ، جلَأ رَُج ِمنأ أَِدمي  َوأَ . َوَأمحأ َفاَل يُ َقاُل َلُه ِكيس  َبلأ ؛ َوِخَرق  ، مَّا َما ُيشأ
 . َخرِيطَة  

 : ك ي ا( 453)ص -148
َ
 . 3َوُهَو َدِخيل  ، صأَطَكىالَكَيا ِبَفتأِح الأَكاِف ُهَو امل

  

                                  
ُزوِميّ  هو ُهَبرية بن أيب َوهأب -6  والّروض ، ( 414/  6ونشوة الطّرب ِف تاريخ جاهلّية العرب )، (625كما ِف االشتقاق البن دريد )ص  الأَمخأ

شأن غزوة  831/ 5وكتاب املغازي للواقدي )، (551/ 5وعيون األثر )، (356/ 3 – 4/ 5والّسرية الّنبويّة البن هشام )، (684/ 3األُُنف )
 . ء(ترمجة أّم هاين 381/ 3واالستيعاب )، الفتح(
ومكتبة ، (518ومكتبة لبنان )ص، (737واألمرييّة )ص، (656/ 5والبهّية )، (14/ 5والبايب احلليب )، كذا )مملوء( ِف طبعتنا )دار احلديث(  -5 

 . (233/  5واملكتبة العلمّية )، (581واملكتبة العصريّة )ص، (17/ 5والّتقدُّم العلمّية )، (254املصطفى )ص
 . )لعّلها مملوًءا(: واملكتبة العلمّية، ودار احلديث، ومكتبة لبنان، واألمرييّة، ط/دار املعارف: وكتب مصّحح كّل من

 – 11/  6اخلصائص ) قال ابن ِجين  ِف. (21 – 23بيانه ِف إيقاظ الوسنان )ص. كاد أن يفعل: فال تقل؛ هذه هي الّلغة الفصحى -4 
. . وَجَريت ِف نظريه على الواجب ِف أمثاله من ذلك، ِف القياس حتاَميأَت ما حتامت العرب من ذلك )فإن كان الّشيء شاّذا ِف الّسماع مّطردا: (611

 . وال َمأأبِيًّا ِف القياس(، وإن مل يكن قبيحا، هو قليل شاّذ ِف االستعمال؛ كاد زيد أن يقوم: ومن ذلك استعمالك " أنأ " بعد كاد حنو. 
ُصأُطَكى و : ويُ َقال َلهُ ، وميالِعلأك الرُّ : ِكَيا أو الَكَيا  -3 

َصأَطَكىامل
واحلرف ، وامليُم فيه َأصلية  . فليَس بعريّب حَمأض؛ َوُهَو َدِخيل  ِف َكاَلِم الأَعَربِ ، امل

 61( و )35/ 61وهتذيب الّلغة )، مصطك( 631/ 3و )صطك(  413/ 5وكتاب العني )، صطك( 322/ 61لسان العرب ): وانظر له. رباعيٌّ 
 . (4ع 818واملعجم الوسيط )ص، الكاف والّصاد( 611/ 7واحملكم واحمليط األعظم )، مصطك( 355، كيا  368/

 



  

 

 كتاب الّّلم
ُع أَلأَباب  . قألُ َواللُّبُّ الأعَ : ل ب ب( 452)ص  -141 مأ َوِف لَُغة  ِمنأ ، بُّ ِمنأ بَاِب َتِعبَ َولَِببأُت أَلَ . َوأَق أَفال  ، فأل  ِمثأُل ق ُ ، َواجلَأ

 بَاِب 
ُع أَلِبَّاءُ َواجلأَ . َوالأَفاِعُل لَِبيب  . ِصرأُت َذا ُلبٍّ ، لََبابًَة بِالأَفتأحِ ، َضاَعِف َعَلى َهِذِه اللَُّغةِ َواَل َنِظرَي َلُه ِف الأمُ ، قَ ُربَ   . َوَأِشحَّاءَ ، ِمثأُل َشِحيح  ، مأ

َرُة ِف : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ . َمنأَحرُ اللَّبَُّة الأ : قَاَل الأَفارَايبُّ . ُة الأَبِعرِي َموأِضُع حَنأرِهِ َولَبَّ : ل ب ب( 452)ص -131  َمنأ قَاَل إن ََّها الن ُّقأ
َلأِق فَ َقدأ َغِلطَ  ُع لَبَّات  . احلأ مأ  . َوَحبَّات  ، ِمثأُل َحبَّة  ، َواجلَأ

َوقَاَلتأ الأَعَرُب : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . ج  َكَذِلكَ َوَلَبَّ بِاحلَ . َوَلَبَّ الرَُّجُل تَ لأِبَيًة إَذا قَاَل لَب َّيأكَ  ): ل ب ب( 452)ص -136
 لَبَّأأُت 

زِ  َمأ ج  بِاهلأ َز َبلأ الأَياءَ ، بِاحلَأ َمأ ُلُه اهلأ َا َخَرَجتأ هِبِمأ َفَصاَحتُ ُهمأ َحّتَّ : َل الأَفرَّاءُ َوقَا. َولَيأَس َأصأ ُموز  َوُرمبَّ ج  لَبَّأأُت : فَ َقاُلوا؛ مَهَُزوا َما لَيأَس مبَهأ ، بِاحلَأ
ِِه َفَصاَحةً َوحَنأَو َذِلَك َكَما يَ ت أرُُكوَن اهلأَ ، َوَرثَأأُت الأَمي تَ  َز إىَل َغريأ  . َوَباَلَغةً ، مأ
َدِمي  اللَََّبُ : ل ب ن( 451 – 452)ص -135 ِ ِمنأ اآلأ َيَ َوانَاتِ ، ِبَفتأَحتَ نيأ َباب  ، ِمثأُل َسَبب  ، َبان  مَجأُعُه أَلأ . َواحلأ  َوالل َبانُ . َوَأسأ

ِر َكالرََّضاعِ  َربُ فَِإنَّ ا؛ َواَل يُ َقاُل بَِلََبِ أُم هِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . ُهَو َأُخوُه بِِلَباِن أُم هِ : يُ َقالُ . بِالأَكسأ  . للَََّبَ ُهَو الَِّذي ُيشأ
ُُسودِ َواللَّبُ َؤُة ِبَضم  الأبَ : لبأ( 451)ص -134 ُن أَثى ِمنأ األأ َاُء ِفي، اِء األأ أِلَنَُّه لَيأَس هَلَا ؛ َونَ عأَجة  ، َكَما ِف نَاَقة  ،  َها لَِتأأِكيِد التَّأأنِيثِ َواهلأ

َاُء فَارِ  ِظَها َحّتَّ َتُكوَن اهلأ زِ وَ . َقةً ُمذَكَّر  ِمنأ َلفأ َمأ  . لَُغَتاِن ِفيَها 5َوَمَع إبأَدالِِه َواًوا، 6ُسُكوُن الأَباِء َمَع اهلأ
َنانِ الل َثُة َخِفيف  حلَأ : ل ث ي( 451)ص -133 َسأ ُل لَِثي  . ُم األأ َصأ مُ ِمثَ ، َواألأ َاءُ ، اُل ِعَنب  َفُحِذَفتأ الالَّ َها اهلأ . َوُعو َض َعن أ

ُع لِثَات  َعَلى َلفأظِ  مأ َردِ  َواجلَأ  . الأُمفأ
َواق أَتَصَر . بِالأَفتأِح اَل َغي أرُ : َوقَاَل الأِكَساِئيُّ . َوالضَّمُّ لَُغة  ، الأَفتأِح َما يُ نأَسُج َعرأًضاَوحلَأَمُة الث َّوأِب بِ : ل ح م( 457)ص -132

 َعَليأِه 
 . ثَ عأَلب  

ِ الأِفطأَنةُ اللَّ : ل ح ن( 457)ص -131 َزةِ ، َوالأَفاِعُل حلَِن  . بَاِب َتِعبَ ُهَو َمصأَدر  ِمنأ وَ ، َحُن ِبَفتأَحتَ نيأ َمأ : فَ يُ َقالُ ؛ َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ
مِ . َأيأ أََفطَنأُتُه فَ َفِطنَ ، َعين  فَ َلَحنَ َأحَلَنأُتُه  ُن ِمنأ َزيأد  . َوُهَو ُسرأَعُة الأَفهأ ًما ِمنأهُ ، َوُهَو َأحلَأ َبُق فَ هأ َع اِب نَ فَ َوحلَََن ِف َكاَلِمِه حلَأًنا ِمنأ بَ . َأيأ َأسأ

طََأ ِف الأَعَربِيَّةِ  َاءِ حلَََن ِف َكاَل : اَل أَبُو َزيأد  قَ . َأخأ َرَم ِفيِه َحضأرَ . َوحلُُونًا، ِمِه حلَأًنا ِبُسُكوِن احلأ عأرَابَ َوَحضأ طََأ اإلأِ َه ، َمًة إَذا َأخأ َوَخاَلَف َوجأ
ِن ُفاَلن  حلَأًنا. الصََّوابِ  ُت بُِلَغِتهِ أَيأًضا َتَكلَّ  َوحَلَنأُت بَِلحأ ِِه ِمنأ الأَقوأمِ  َوَخِفيَ ، َلُه قَ وأاًل َفِهَمُه َعين   قُ لأتُ ، َوحَلَنأُت َلُه حلَأًنا. مأ . َعَلى َغريأ

ُتُه ِمنأ حلَأِن َكاَلِمهِ َوفَ  َواهُ ، ِهمأ َزأَهرِيُّ . َوَمَعارِيِضِه مبَعأىًن ، َوَفحأ َوانِ : قَاَل األأ َطُن الأُمَخاَطُب   َوُهوَ ، حلَأُن الأَقوأِل َكالأُعن أ َكالأَعاَلَمِة ُتِشرُي هِبَا فَ يَ فأ
 . ِلَغَرِضكَ 

ت َ ، َظرأفَا َمَكان مبَعأىَن ِعنأدَ َوَلَدى ، َلُدنأ : ل د ن( 458)ص -137 َاِضرِ إالَّ أَن َُّهَما اَل ُيسأ ، َلُدنأُه َمال  : يُ َقالُ ؛ عأَماَلِن إالَّ ِف احلأ
تَ عأَمُل َلَدى ِف الزََّمانِ َوَقدأ يُ . َأيأ ِمنأ ِعنأِدنَا، َوَجاَءُه ِمنأ َلُدنَّا َرُسول  . ِلكَ َوَلَديأِه َمال  َكذَ ، َحاِضرًاإَذا َكاَن  َوِإَذا ُأِضيَفتأ إىَل ُمضأَمر  . سأ

َاِرِث بأِن َكعأ  َِلِف ِف لَُغِة َبيِن احلأ َ الظَّاِهرِ ملَأ تُ قأَلبأ األأ ِويًَة بَ نيأ ِلبُ َها يَاءً َوَعامَّ . َوَلَداكَ ، َداهُ لَ : فَ يُ َقالُ ؛ َوالأُمضأَمرِ ، ب  َتسأ : فَ تَ ُقولُ ؛ ُة الأَعَرِب تَ قأ
                                  

 . اللَّبأَأة: أي -6 
َوة: أي -5   . اللَّب أ

 



  

 

َ الظَّاِهرِ َكأَن َّهُ  ؛َوَلَديأهِ ، َلَديأكَ  َمرِ ، مأ فَ رَُّقوا بَ نيأ ِسهِ بَِأنَّ الأُمضأ ؛ َوالأُمضأ َتِقلُّ بِنَ فأ ِبِه  َلُب لَِيتَِّصلفَ تُ قأ ؛ َتاُج إىَل َما يَ تَِّصُل ِبهِ َبلأ حَيأ ، َمَر اَل َيسأ
م  َجاِمد  . الضَِّمريُ  ِتَقاقِ َوااِل ، اَل َحظَّ َلُه ِف التَّصأرِيفِ َوَلَدى اسأ رأفَ ؛ شأ َبَه احلَأ َِلِف َوأَمَّا ثُ ُبو . َوَعَليأكَ ، َوَعَليأهِ ، َوِإلَيأكَ ، حَنأَو إلَيأهِ ، فََأشأ ُت األأ

ًا، َوَعَصاُه ِفعأاًل ، ِف حَنأِو َرَماهُ  ِ َعَلى َحرأف  ؛ َفاَل يُ َعلُّ َمَعهُ ؛ لَّ َمرًَّة قَ بأَل الضَِّمريِ عِ َفِْلَنَُّه أُ ؛ َوامسأ  . أِلَنَّ الأَعَرَب اَل ََتأَمُع إعأاَلَلنيأ
ُو يُذَكَّرُ : ل س ن( 458)ص -138 َل قَا. أَنََّث مَجََعُه َعَلى أَلأُسن  َوِمنأ ، كََّر مَجََعُه َعَلى أَلأِسَنة  َفَمنأ ذَ . َويُ َؤنَّثُ ، الل َساُن الأُعضأ

 أَبُو 
ثَ رُ : َحامتِ    . 6َوُهَو ِف الأُقرأآِن ُكل ِه ُمذَكَّرُ ، َوالتَّذأِكرُي َأكأ

مِ َلِعَب يَ لأ : ل ع ب( 451)ص -131 ِ ، َعُب َلِعًبا ِبَفتأِح الالَّ ِر الأَعنيأ مِ  َوجَيُوزُ . وََكسأ ِر الالَّ ِ ، خَتأِفيُفُه ِبَكسأ  قَاَل ابأُن . َوُسُكوِن الأَعنيأ
ِم َمَع السُُّكونِ  وملَأ : قُ تَ يأَبةَ  ِفيِف فَ تأُح الالَّ َمعأ ِف التَّخأ  . ُيسأ

اَلِميَّة  ِف لَُغة  َفَصيأَحة  ا ه : َوقَاَل ابأُن ُدَريأد  . َواَلَعَن الرَُّجُل َزوأَجَتُه َقَذفَ َها بِالأُفُجورِ : ل ع ن( 451)ص -121  . َكِلَمة  إسأ
ُء يَ لأُغو َلغأًوا ِمنأ : ل غ ا( 441)ص -126 اَلُط الأَكاَلمِ ، َوَلَغا الرَُّجُل َتَكلََّم بِاللَّغأوِ . بَاِب قَاَل َبَطلَ  َلَغا الشَّيأ  ...َوُهَو َأخأ

 َواللََّغى 
َِليلِ  ...ِمثأُل اللَّغأوِ ، َمقأُصور   ء  لَيأَس ِمنأ َشأأِنكَ : َوِمنأ الأَفرأِق اللَِّطيِف قَ وأُل اخلأ ء  تَ ُغرُّ ِبهِ َوالأَكِذُب َكاَلم  ِلشَ ، اللََّغُط َكاَلم  ِلَشيأ ، يأ

ء   ء  ُمنأَتِظم  ، َوالأُمَحاُل َكاَلم  ِلَغريأِ َشيأ َتِقيُم َكاَلم  ِلَشيأ ء  ملَأ تُرِدأهُ ، َوالأُمسأ  . َواللَّغأُو َكاَلم  ِلَشيأ
ِر نَ َبات  َمعأُروف   َوالل فأتُ : ل ف ت( 441)ص -125 وأَهرِيُّ وَ ، الأَفارَايبُّ قَاَلُه . َويُ َقاُل َلُه َسلأَجم  ، بِالأَكسأ َزأَهرِيُّ . اجلَأ  ملَأ : َوقَاَل األأ

 . َواَل أَدأرِي َأَعَريبٌّ أَمأ اَل ، َأمسأَعأُه ِمنأ ثَِقة  
َاءِ . َواللَُّقاطَُة بِالضَّم  َما الأتَ َقطأَت ِمنأ َمال  َضاِئع  : ل ق ط( 446)ص -124 ِف اهلأ  .طَُة ِوزَاُن ُرطََبة  َكَذِلكَ َواللُّقَ ، َواللَُّقاُط حِبَذأ

 قَاَل 
َزأَهرِيُّ  ِء الَِّذي َتَُِدُه ُملأًقى : األأ ُم الشَّيأ ِل اللُّ : قَالَ . فَ َتأأُخُذهُ اللَُّقطَُة ِبَفتأِح الأَقاِف اسأ يِع َأهأ ِوي نيَ ، َغةِ َوَهَذا قَ وأُل مجَِ اِق النَّحأ َوقَاَل . َوُحذَّ

ِهِ ، ِهَي بِالسُُّكونِ : اللَّيأثُ  ُهمأ َمنأ يَ ُعدُّ السُُّكونَ . َومَجَاَعة  َعَلى الأَفتأحِ ، َوالأَفارَايبُّ ، ق أَتَصَر ابأُن فَاِرس  َوا. وملَأ َأمسأَعأُه ِلَغريأ ؛ ِمنأ حلَِِن الأَعَوامّ  َوِمن أ
َل لَُقاطَة  فَ ثَ ُقَلتأ َعَليأِهمأ ِلَكث أَرِة  َصأ ُه َذِلَك َأنَّ األأ ِتَماًما ؛ ريأِ َذِلكَ َوغَ ، َوالأَغارَاتِ ، َما يَ لأَتِقُطوَن ِف الن َّهأبِ َوَوجأ فَ تَ َلعََّبتأ هِبَا أَلأِسَنتُ ُهمأ اهأ

فِ  َاَء َمرَّةً بِالتَّخأ َرى، ُلوا لَُقاط  َوقَا، يِف َفَحَذُفوا اهلأ َِلَف ُأخأ َتَمعَ . َوقَاُلوا لَُقطَة  ، َواألأ ِكَن اجأ ُقود  ِف َوُهَو مَ ، َعَلى الأَكِلَمِة إعأاَلاَلنِ  فَ َلوأ ُأسأ فأ
ِسري  َواِحد  أِلَن َُّهمأ َفسَُّروا الثَّاَل ؛ َفاَء ِبِه ِعنأَد التََّأمُّلِ فَِإنَُّه اَل خَ ؛ َوَهَذا َوِإنأ ملَأ َيذأُكُروهُ . اَلمِ َفِصيِح الأكَ  ُد ِف ُنَسخ  ِمنأ َويُوجَ . ثََة بِتَ فأ
َاِء َعَلى فُ َعَلة  : اإلأِصأاَلحِ  َمسأ َهاَوَعدَّ اللُّ . َوفُ عأَلة  ، َوممَّا أََتى ِمنأ األأ ُف ، ُمول  َعَلى َغَلِط الأُكتَّابِ َوَهَذا حَمأ . َقطََة ِمن أ َكَما فُ عأَلة  َوالصََّواُب َحذأ

َكانُُه بِااِلت  َفاقِ أِلَنَّ ِمنأ الأَباِب َما اَل جيَُ ؛ لنَُّسِخ الأُمعأَتَمَدةِ ُهَو َموأُجود  ِف بَ عأِض ا َكانُُه َعَلى َضعأ َوِمنأُه َما ، وُز إسأ َعَلى َأنَّ . ف  جَيُوُز إسأ
 . َوالسُُّكونَ ، َبارِِع نَ َقَل ِفيَها الأَفتأحَ َصاِحَب الأ 
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 كتاب الميم

 
هَ : م ت ي( 443)ص -123 ِتفأ َعلُ ، اًما َعنأ َزَمان  فُِعَل ِفيهِ َمَّت َظرأف  َيُكوُن اسأ ِكنِ . َأوأ يُ فأ تَ عأَمُل ِف الأُممأ َمَّت : فَ يُ َقالُ ، َوُيسأ

 . َمَّت طََلَعتأ الشَّمأسُ : َفاَل يُ َقالُ ؛ اَل ِف الأُمَحقَّقِ ، انُهُ َأيأ َمَّت َزمَ ، الأِقَتالُ 
ًحا ِمنأ بَاِب نَ َفَع أَث أنَ يأُت َعَليأِه مبَا ِفي: م د ح( 441)ص -122 ُتُه َمدأ ِميَلةِ َمَدحأ َأوأ ، ًة َكاَنتأ ِخلأِقيَّ ، ِه ِمنأ الص َفاِت اجلَأ

ِتَيارِيَّةً  دِ لأَمدأُح أَ َوهِلََذا َكاَن ا؛ اخأ مأ ِيزِيُّ قَ . َعمَّ ِمنأ احلَأ ِطيُب التَّربأ ََدحَ : اَل اخلَأ َرأُض إَذا اتََّسَعتأ الأَمدأُح ِمنأ قَ وأهلِِمأ اّنأ َفَكَأنَّ َمعأىَن ، تأ األأ
َرهُ  ُتُه َوسَّعأُت ُشكأ ًها ِمث أُلهُ . َمَدحأ ُتُه َمدأ َاِء لِلأَغاِئبِ َوَعنأ اخلأَ . َوَمَدهأ َاِء ، ِليِل بِاحلأ ِطيّ . لِلأَحاِضرِ َوبِاهلأ ه ِف : َوقَاَل السََّرُقسأ َويُ َقاُل إنَّ الأَمدأ

َالِ  َيأَئِة اَل َغي أرُ ، ِصَفِة احلأ  . َواهلأ
ِز َعَلى: م د ن( 441)ص -121 َمأ ، لأِميمِ َوِبَغريأِ مَهأز  َعَلى الأَقوأِل ِبزِيَاَدِة ا. َوَوزأنُ َها فَ َعاِئلُ ، الأَقوأِل بَِأَصاَلِة الأِميمِ  َوَمَداِئُن بِاهلأ

رََكةِ أِلَنَّ لِ ؛ َمَفاِعلُ َوَوزأنُ َها  ِتاَلِف َمَعاِيشُ َوَنِظريُ ، فَ تُ َردُّ إلَيأهِ ، لأَياِء َأصأاًل ِف احلَأ  . 6َوتَ َقدَّمَ . َها ِف ااِلخأ
ِ الأَغايَةُ َوالأ : م د ي( 447)ص -127 َواَل يُ َقاُل َمدُّ : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ . هُ ايَ تَ َوغَ ، َأيأ ُمنأتَ َهاهُ ، َوبَ َلَغ َمَدى الأَبَصرِ . َمَدى ِبَفتأَحتَ نيأ

وأَهرِيُّ ، َحَكاُه الزَّخَمأَشرِيُّ ، َمدُّ الأَبَصِر بِالتَّثأِقيلِ : َوَقدأ يُ َقالُ . َوِف الأَبارِِع ِمث أُلهُ . الأَبَصِر بِالتَّثأِقيلِ   . َوتَِبَعُه الصََّغاينّ ، َواجلَأ
. َواَل َيَكاُد يُوَجُد ِف الأَكاَلِم الأَقِدميِ ، َوُهَو ُمَعرَّب  ، َنانُ عأَفر  َما يُ َعاََلُ ِبِه الصُّ الأَمرأَتُك ِوزَاُن جَ : م ر ت ك( 447)ص -128

ِسُر الأِميمَ  َعل  ؛ ُهَو َغَلط  : َوِقيلَ . َوبَ عأُضُهمأ َيكأ َوُب ِمنأ َمفأ ُلُه َعَلى فَ عأَلل  َأصأ رِ الأَمرأَتُك : َويُ َقالُ . أِلَنَُّه لَيأَس آَلًة َفَحمأ  . أَيأًضا نَ وأع  ِمنأ التَّمأ
َزأَهرِيُّ . َوالأَمرأَجانُ : م ر ج( 447)ص -121  ُهَو ُعُروق  مُحأر  َتطأُلُع ِمنأ : َوقَاَل الطُّرأطُوِشيُّ . ُهَو ِصَغاُر اللُّؤأُلؤِ : َومَجَاَعة  ، قَاَل األأ

ِر َكَأَصاِبِع الأَكف   نَاهُ : قَالَ . الأَبحأ َرأِض َكِثريًا مبََغاِربِ  َوَهَكَذا َشاَهدأ لأَفتأِح إالَّ ِف أِلَنَُّه لَيأَس ِف الأَكاَلِم فَ عأاَلل  بِا؛ َل زَاِئَدة  َوأَمَّا النُّوُن َفِقي، األأ
َلأَخالِ ، الأُمَضاَعفِ  َزأَهرِيُّ . حَنأُو اخلأ  . اَل أَدأرِي أَُثاَلِثيٌّ أَمأ رُبَاِعيٌّ : َوقَاَل األأ

 . َوِقيَل َأَشدُّ ِمنأ الأَفرَحِ . َوَمعأىًن ، نًاَوزأ  5ِمثأُل َفرَِح ]فَ ُهَو َفرِح [، َو َمرِح  َمرَِح َمَرًحا فَ هُ : م ر ح( 447)ص -111
ِههِ : م ر د( 447)ص -116 َردُ : َوِقيلَ . َمرَِد الأُغاَلُم َمَرًدا ِمنأ بَاِب َتِعَب إَذا أَبأطََأ نَ َباُت َوجأ  َوَمَرَد . إَذا ملَأ تَ نأُبتأ حِلأَيُتُه فَ ُهَو أَمأ

 . ُرُد ِمنأ بَاِب قَ َتَل إَذا َعَتا فَ ُهَو َمارِد  مَيأ 
َتانُ : 4م ر س( 447)ص -115 َتانَات  . َوَمعأَناُه بَ يأُت الأَمرأَضى، فَاَعلأَتان  ُمَعرَّب  : ِقيلَ . َوالأَماَرسأ ُع َماَرسأ مأ َمعأ : َوِقيلَ . َواجلَأ ملَأ ُيسأ

 . 3ِف الأَكاَلِم الأَقِدميِ 

                                  
 . ع ي ش( 516ص 215)رقم : انظر ما سبق -6 
واجلملة ثابتة ِف ط/مكتبة . ( سقط لكلمة )َفرِح (238وِف نسخة مكتبة املصطفى )ص، ن طبعتنا )دار احلديث(ما بني املعقوفني ساقط  م -5 

، الشّناوي( 218 - 217ودار املعارف )ص ، (647والبهّية )ص، (612/ 5والبايب احلليب )، (611/ 5والتَّقدُّم العلمّية )، (567لبنان )ص
 . (217/ 5واملكتبة العلمّية )، (514ة )صواملكتبة العصريّ ، (771واألمرييّة )ص

 . مور( 437يأيت )ص -4 
تاُن : م رس ت ن( 617/ 41ِف تاج العروس ) -3  ارِسأ

َ
ِر الرَّاِء  -)امل : وقاَل ابُن الس ك يت. َكَما ُهَو خبط  اإِلَمام النَّووّي رمِحَه اللَُّه تَ َعاىَل   -بكسأ

َرأَضى: -الصَّواُب فَ تأحها 
(، بَ يأُت امل  . ُمَعرَّب 

 



  

 

ُلأ ، اُن َكِرمي  رَأأُس الأَمِعَدةِ الأَمرِيُء ِوزَ : م ر أ( 448)ص -114 زُِق بِاحلأ َوُهَو . َوالشَّرَابُ ، ُقوِم جَيأرِي ِفيِه الطََّعامُ َوالأَكِرِش الالَّ
ُموز   ِ ، َمهأ َمزُ . َوبُ ُرد  ، ِمثأُل بَرِيد  ، َومَجأُعُه ُمُرؤ  ِبَضمَّتَ نيأ ُزوِر يُ هأ َمزُ َواَل ، َوَمرِيُء اجلَأ ِمزُهُ : ثَ عأَلب   َوقَالَ . قَاَلُه الأَفارَايبُّ . يُ هأ ُر الأَفرَّاِء اَل يَ هأ . َوَغي أ

َدة  اُه يَ ب أَقى َوَمعأنَ  َزأَهرِيُّ ِف بَاِب الأ ، بَِياء  ُمَشدَّ ِ َوَهَكَذا َأوأَرَدُه األأ  . َعنيأ
َتاح  َمعأُروَفة   َوالأِمرأآةُ : م ر أ( 448)ص -113 ُع َمرَاء  . ِوزَاُن ِمفأ مأ  . َواش  َوغَ ، ِوزَاُن َجَوار   6َواجلَأ
قُّ الأَقوأُل إذَ  5َوتَ َقدَّمَ . َوِمرَاًء َجاَدلأُتهُ ، اَري أُتُه أَُمارِيِه مُمَارَاةً َومَ : م ر أ( 441)ص -112 َداِل احلَأ : َويُ َقالُ . َأوأ الأَباِطلُ ، ا أُرِيَد بِاجلِأ

لِِه تَ زأيِيًفا لِلأَقوألِ  َماَري أُتُه أَيأًضا إَذا َطَعنأَت ِف  ِغريًا لِلأ ، قَ وأ َداِل فَِإنَُّه َيُكوُن ابأِتَداءً ، ُن الأِمرَاُء إالَّ اعأّتَاًضاَواَل َيُكو . َقاِئلِ َوَتصأ ، خِبِاَلِف اجلِأ
 . َواعأّتَاًضا

 َواَل يُ ب أىَن : قَاُلوا. هِ مَيأَتاُز هِبَا َعنأ َغريأِ  َأيأ َفِضيَلة  ، َوِلُفاَلن  َمزِيَّة  . َوالأَفِضيَلةُ ، امُ َوِهَي التَّمَ ، الأَمزِيَُّة َفِعيَلة  : م ز ي( 441)ص -111
 . ِمنأُه ِفعأل  

ُك ِطيب  َمعأُروف  : م س ك( 431)ص -117 ُمومَ َوالأ . َوُهَو ُمَعرَّب  ، َوالأِمسأ يِه الأَمشأ ؛ َوُهَو ِعنأَدُهمأ أَفأَضُل الط يبِ ، َعَرُب ُتَسم 
 َوهِلََذا 
ُك ُمذَكَّر  : قَاَل الأَفرَّاءُ . ا ِف إب أَقاِء أَثَِر الصَّوأمِ تَ رأِغيبً  4« رِيِح الأِمسأكِ  خَلُُلوُف َفِم الصَّاِئِم ِعنأَد اللَِّه َأطأَيُب ِمنأ  »َوَرَد  رُهُ ، الأِمسأ : َوقَاَل َغي أ

 : 3َوأَنأَشَد أَبُو ُعبَ يأَدَة َعَلى التَّأأنِيِث قَ وأَل الشَّاِعرِ . َوِهَي الأِمسأكُ ، ُهَو الأِمسأكُ : فَ يُ َقالُ ، يُذَكَُّر َويُ َؤنَّثُ 
ُر ِطيِب  ُك َوالأَعنأبَ ُر َخي أ  ُأِخَذتَا بِالثََّمِن الرَِّغيبِ ***     َوالأِمسأ

َتاينّ  َك َجَعَلُه مَجأًعاَمنأ أَنَّ : َوقَاَل الس ِجسأ ِمثأُل ، َوَواِحَدتُُه َمَسَكة  : قَالَ . َوالأَعَسلِ ، نأزَِلِة تَأأنِيِث الذََّهبِ فَ َيُكوُن تَأأنِيثُُه مبَِ ؛ َث الأِمسأ
ُلُه مِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َهَبة  َوذَ ، َهب  ذَ  ِ َوَأصأ َرتَ نيأ بَةُ . ِسك  ِبَكسأ  : 2قَاَل ُرؤأ

َسكأ  َف نَ فأِسي ِمنأ ُذبَابَاِت احلَأ  ِسكأ ِر هِبَا َأطأَيَب ِمنأ رِيِح املِ َأحأ  ***    إنأ ُتشأ

                                  
هتذيب و ، (611رقم  212درّة الغّواص " وشروحها وحواشيها وتكملتها " )ص: انظر له. َمرايا: وخطّأ بعض األئّمة َمن يقول ِف مجع املِرأآة -6 

رقم  518/  7والبصائر والذخائر )، حرف امليم( 24وخري الكالم )ص، (6277رقم  373/ 3وتصحيح الّتصحيف )، مري( 583/ 62الّلغة )
وضياء الّسالك ، (771/ 3والّنحو الواِف )، اإلبدال( 846/  4وشرح األشوين على األلفّية )، (661وإجياز الّتعريف ِف علم الّتصريف )ص، (131

 . (211 – 212ورّده ِف شرح درّة الغواص )ص. (4اهلامش 414/ 3)
 . ج د ل( 11ص 617 )رقم: انظره ِف -5 
/ 1الّلسان )و، نووّي( 612 - 614رقم  46/ 8/ 3ومسلم )، فتح( 6113رقم  165/ 3و  6813رقم  213/ 3صحيح البخاري ) -4 
، (17/ 5والّنهاية )، (518/ 6احلديث البن اجلوزي )وغريب ، خلف( 565/ 5ومعجم املقاييس ِف الّلغة )، (511/ 54وتاج العروس )، (14

 . ف ل(خ  547/ 5ومجهرة الّلغة )، (487/ 6والفائق )
 5ومن غري نسبة ِف الزّاهر ِف معاين كلمات الّناس )، (526/ 6واملذّكر واملؤّنث البن األنباري )، (52/ 67البيت ألعرايّب ِف املخّصص ) -3 

 . (41وشرح القصائد الّسبع الّطوال اجلاهلّيات )ص، (411/
 : (27رقم  668رواية الّديوان )ص -2 

ِف نَفسي ِمن َحزازا ِز هبا َأطأَيَب من ريِح املَِسكأ َأنأ َتشأ  ِت احَلَسكأ   ***   َأجأ

 



  

 

َعأرَايب   َن أَبارِي  َوقَاَل ابأ . َوَهَكَذا َرَواُه ثَ عأَلب  َعنأ ابأِن األأ ُلُه السُُّكونُ قَاَل الس  : ُن األأ َتاينّ َأصأ قَاَمِة ، ِجسأ ُر ِف الأبَ يأِت اضأِطرَار  إِلِ َوالأَكسأ
َمِعيُّ يُ نأشِ . الأَوزأنِ  َصأ َكة  ، ُد الأبَ يأَت ِبَفتأِح الس نيِ وََكاَن األأ َتاينّ . َوِقَرب  ، َوِقرأبَة  ، َوِخَرق  ، ِمثأُل ِخرأَقة  ، َويَ ُقوُل ُهَو مَجأُع ِمسأ َويُ َؤي ُد قَ وأَل الس ِجسأ

ِ إالَّ إِبل  أَنَُّه اَل يُوَجُد فِ  َرتَ نيأ قَاَمِة الأَوزأنِ َوَما ذُِكَر َمَعُه فَ َتُكوُن الأ ، ِعل  ِبَكسأ َرُة إِلِ  : 6َكَما قَالَ ،  َكسأ
َوانُ َنا بَ ُنو ِعِجل*     *   َعلََّمَنا إخأ

َصأ  َرُة َحرََكَة الأَكاِف نُِقَلتأ إىَل ، ت  َفاق  ُل ُهَنا السُُّكوُن بِاَواألأ ِل الأَوقأفِ  َأوأ َتُكوُن الأَكسأ  . َوَذِلَك َساِئغ  . الس نِي أِلَجأ
َِلِف أَيأًضا لُغَ ، َفِهَي َماِطَرة  ِف الرَّمحأَةِ ؛ طُُر َمَطرًا ِمنأ بَاِب طََلبَ َمَطَرِت السََّماُء مَتأ : م ط ر( 436)ص -118 . ة  َوأَمأَطَرتأ بِاألأ
َزأَهرِيُّ  ُر ِف الأَعَذابِ . َوأَمأَطَرتأ ، َمَطَرتأ السََّماءُ : َوأَن أَبَت َكَما يُ َقالُ ، يُ َقاُل نَ َبَت الأبَ قألُ : قَاَل األأ َِلِف اَل َغي أ مُس َي الأَقطأُر مُثَّ ، 5َوأَمأَطَرتأ بِاألأ

َدرِ  َباب  ، ِمثأُل َسَبب  ، َومَجأُعُه أَمأطَار  . بِالأَمصأ َِلفِ وَ . َوَأسأ َطَر اللَُّه السََّماَء بِاألأ  . أَمأ
َعاءِ الأ : م غ ص( 435)ص -111 َمأ وأَهرِيُّ . ُكونِ َوُهَو بِالسُّ ، َوالأِتَواء  ، َمغأُص َوَجع  ِف األأ َزأَهرِيُّ . َوالأَفتأُح َعام يٌّ : قَاَل اجلَأ َوقَاَل األأ

ِ الأُمعأَجَمِة َساِكَنةً ، َمغأصُ َوُهَو الأ ، َما قَاَلُه ابأُن الس ك يتِ  الصََّوابُ : أَيأًضا رِيِكَها. َوالأَمغأُس بِالأَغنيأ  . َواَل يُ َقاُل بَِتحأ
ُة َعَلى الأَبَدلِ : َوِقيلَ . اللَُّه تَ َعاىَل َمكَُّة َشرَّفَ َها : م ك ك( 434)ص -171 َلهُ ، بِالأَباِء الأبَ يأتُ : َوِقيلَ . ِفيَها َبكَّ . َوبِالأِميِم َما َحوأ

َيال  . َمكَّةَ َبطأُن  بِالأَباءِ : َوِقيلَ  َاِن ، َوُهَو َثاَلُث ِكيَلَجات  ، َوُهَو ُمذَكَّر  ، َوالأَمكُّوُك ِمكأ َعُة أمثأ ُع َمَكاِكيكُ . َمًناَوالأِكيَلَجُة َمًنا َوَسب أ مأ َا ، َواجلَأ َوُرمبَّ
َن أَبارِي   َوَمنَ َعهُ ، يَل َمَكاِكيٌّ َعَلى الأَبَدلِ قِ  . َوُهَو طَائِر  ، الأُمكَّاءِ اُل ِف مَجأِع الأَمكُّوِك َمَكاِكيٌّ َبلأ الأَمَكاِكيُّ مَجأُع اَل يُ قَ : َوقَالَ ، ابأُن األأ

 : 4قَالَ 
 . ُب الصَّوأَت ِمنأ ِورأَشاهِنَا   ...ُمكَّاُؤَها َغرِد  جيُِي  

ث َ : َقاَل الصََّغاينّ . َويُ َؤنَّثُ ، الأِملأُح يُذَكَّرُ : م ل ح( 434)ص -176 َوقَاَل ابأُن . الزَّخَمأَشرِيُّ َعَليأهِ  3َواق أَتَصَر ، رُ َوالتَّأأنِيُث َأكأ
َن أَبارِي  ِف بَابِ   . الأِملأُح ُمَؤن ََّثة  : َما يُ َؤنَُّث َواَل يُذَكَّرُ  األأ

َوَمُلَح  ...َغة  َرِديَئة  َواَل يُ َقاُل َماِلح  إالَّ ِف لُ . َوُهَو الأُمَقدَّدُ ، َوَمِليح  ، َومَمأُلوح  ، َومَسَك  ِملأح  : م ل ح( 433 – 434)ص -175
ِل الأَعالَِيةِ هَ ، الأَماُء ُمُلوَحةً  َها َمِلَح ِبَفتأِح الأِميمِ َوالأَفاِعُل مِ ، ِذِه لَُغُة َأهأ ِر ال، ن أ مِ وََكسأ ُل  َهَذا ُهوَ . فَ ُهَو َخِشن  ؛ ِمثأُل َخُشَن ُخُشونَةً ، الَّ َصأ األأ

                                  
ل   *     : ُشرَب النَّبيذ واعتقااًل بالرَِّجل   * وِف بعض املصادر*     : تتّمة البيت -6   *   الشَّغأَزيبَّ واعأتقاال بالر جأ

/  66جلد(       و ) 653/ 4و ) شغزب( 212/ 6)  الّلسانو ، (511/ 66واملخّصص )، جلد( 328/ 5الّصحاح ): من غري نسبة ِف
 652/ 4واجلليس الّصاحل )، (511واجلمل ِف الّنحو )ص، عقل( 53/ 41جلد( و ) 217/ 7شغزب( و ) 626/ 4وتاج العروس )، عجل( 341
 12عزّة حسن( و )ص: حتقيق 82القواِف لْلخفش األوسط )صو ، (442/ 5واخلصائص )، (688/ 5وشرح ديوان املتنيّب للعكربي )، (13اجمللس

 . (324رقم  743/  5اإلنصاف ِف مسائل اخلالف )و ، (41والّنوادر أليب زيد )ص، دار األمانة(
 . (5رقم  61 – 8إيقاظ الَوسنان )ص: ينظر له الكتاب األّول من -5 
املصون ِف األدب : ري نسبة ِفومن غ. ( خلليفة بن خلف األقطع661ونور القبس )ص، (5/85األنوار وحماسن األشعار ): نسبه ِف -4 
 . (616ونور القبس )ص، (555)ص
 5وهي على الّصواب حبذفها ِف ط/البايب احلليب )، بإقحام الواو قبل كلمة )الّزخمشرّي(، ِف طبعتنا دار احلديث )َواق أَتَصَر والزَّخَمأَشرِيُّ( كذا ! -3 

، (278/ 5واملكتبة العلمّية )، (663/  5والّتقّدم العلمّية )، (278عارف )صودار امل، (556ومكتبة لبنان )ص، (634/ 5والبهّية )، (661/
 . (518واملكتبة العصريّة )ص، (221ومكتبة املصطفى )ص، (713واألمرييّة )ص

 



  

 

ِم الأَفاِعلِ  ِتعأَمالُُه ُخف فَ َلِكنأ َلمَّ ، 5{ ح  ُأَجاج  َوَهَذا َملِ  }: 6ف  ُن ُمَصرَّ ِه قَ َرأَ طَلأَحُة بأ َوبِ ، ِف اسأ ِتعأَماِل َعَليأهِ َواق أُتصِ ، ا َكثُ َر اسأ ؛ َر ِف ااِلسأ
مِ ، ِر الأِميمِ َفِقيَل ِملأح  ِبَكسأ  َجاِز يَ ُقوُلونَ . َوُسُكوِن الالَّ ُل احلِأ اَلًحا: َوَأهأ َلَح الأَماُء إمأ  َجاَءتأ َعَلى َغريأِ ُل َماِلح  ِمنأ الن ََّواِدِر الَّيِت َوالأَفاعِ . أَمأ

َامتَِة إنأ َشاَء اللَُّه تَ َعاىَل . َوَأغأَضى اللَّيأُل فَ ُهَو َغاض، َقَل الأَموأِضُع فَ ُهَو بَاِقل  حَنأَو أَب أ ، ِقَياس    : 4َوأَنأَشَد ابأُن فَاِرس  . َوَسَيأأيت ِف اخلأ
 *   َونَاِقع   َوَماُء قَ وأم  َماِلح  *   

َعأرَايب          : 3َوأَنأَشَد بَ عأُضُهمأ ِلُعَمَر بأِن َأيب َربِيَعةَ . َونَ َقَلُه أَيأًضا َعنأ ابأِن األأ
ُر َماِلح   ِر َوالأَبحأ بَا   ***  َوَلوأ تَ َفَلتأ ِف الأَبحأ ِر ِمنأ رِيِقَها َعذأ َبَح َماُء الأَبحأ  أَلَصأ

َزأهَ          ِتاَلَف النَّاِس َونَ َقَل األأ ِذيِب قُ لأتُ َوِف نُ . َوِملأح  أَيأًضا، يُ َقاُل َماء  َماِلح  : مُثَّ قَالَ ، ِف َجَواِز َماِلح  رِيُّ اخأ َخة  ِمنأ الت َّهأ َوَماِلح  : سأ
َواَل يُ َقاُل َماِلح  ، َماء  ِملأح  : َوقَاَل ابأُن السَّي ِد ِف ُمثَ لَِّث اللَُّغةِ . َوِملأح  مبَعأىًن ، اء  َماِلح  مَ : َوقَاَل ِف الأُمَجرَّدِ . َوِإنأ َكاَنتأ قَِليَلةً ، لَُغة  اَل تُ نأَكرُ 

ِل اللَُّغةِ  ِف قَ وألِ  َثِر َأهأ ِمنَي ِفيهِ َوعِ ، َأكأ َتِد بَ عأُض الأُمَتَأخ رِيَن إىَل فَ َلمأ يَ هأ ؛ نَُه ملَأ جيَِئأ َعَلى ِفعأِلهِ َويَ عأُنوَن ِبِقلَِّتِه َكوأ . َوَماِلح  قَِليل  : َباَرُة الأُمتَ َقد 
َرةِ َومَحَلُ ، َمغأزَاُهمأ  َوَقدأ نُِقَل أَن ََّها لَُغة  ِحَجازِيَّة  ، َكيأفَ . َلى َجَريَانِِه َعَلى ِفعأِلهِ َولَيأَس َكَذِلَك َبلأ ِهَي حَمأُموَلة  عَ . َوالثُُّبوتِ ، وا الأِقلََّة َعَلى الشُّهأ

ُل اللَُّغِة بِ  َجاِز َكانُوا خَيأَتارُ َوَصرََّح َأهأ َل احلِأ َلأَفاِظ َأعأَذبَ َها ف َ ، وَن ِمنأ اللَُّغاِت أَفأَصَحَهاَأنَّ َأهأ تَ عأِمُلونَهُ َوِمنأ األأ َوهِلََذا نَ َزَل الأُقرأآُن بُِلَغِتِهمأ ؛ َيسأ
ُهمأ أَفأَصُح الأَعَربِ وَكَ  . َوَقدأ َقاُلوا ِف الأِفعأِل َمَلَح الأَماُء ُمُلوًحا ِمنأ بَاِب قَ َعدَ . لأَقوأُل ِبَعَدِم َفَصاَحِتهِ ا َوَما ثَ َبَت أَنَُّه ِمنأ لَُغِتِهمأ اَل جَيُوزُ . اَن ِمن أ
 . فَ َعَلى َهَذا ُهَو َجار  َعَلى الأِقَياسِ ؛ اُس َهَذا َماِلح  َوِقيَ 

ِلُكَها ِمنأ بَابِ : (م ل ك 433)ص -174 َرأًَة أَمأ ُت امأ ت ُ  َوَمَلكأ َرأَة  َعَلى لَُغِة َمنأ قَالَ ، َهاَضَرَب أَيأًضا تَ َزوَّجأ ُت بِامأ  َوَقدأ يُ َقاُل َمَلكأ
َرأَة   ُت بِامأ ِعيفِ . تَ َزوَّجأ ُعول  آَخرَ َوا، َويَ تَ َعدَّى بِالتَّضأ َزِة إىَل َمفأ َمأ َرأَةً : فَ يُ َقالُ ، هلأ ُتُه امأ َرأَةً ، َملَّكأ ُتُه امأ َلكأ لُُه ؛ َوأَمأ       : وسّلمصّلى الّله َعَليأِه َوَعَليأِه قَ وأ

ُتَكَها مبَا َمَعَك ِمنأ الأُقرأآِن  » ُتَكَها، 2«َملَّكأ م  مبَعأىَن . َوتَ زأِوجِيهِ ، َأيأ ِف ِنَكاِحهِ ، ِكهِ وَُكنَّا ِف إمأالَ . َأيأ َزوَّجأ ِر الأِميِم اسأ َوالأِماَلُك ِبَكسأ
مأاَلكِ   . اإلأِ

َللأُت الِكَتاَب َعَلى ا: م ل ل( 432 - 433)ص -173 اَلاًل أَلأَقيأُتُه َعَليأهِ لَوأَمأ اَلءً ، َكاِتِب إمأ َليأُتُه َعَليأِه إمأ ُوىَل لَُغُة . َوأَمأ َواألأ
قُّ  }: ِكَتاُب الأَعزِيُز هِبَِماَوَجاَء ال. َوقَ يأس  ، ثَّانَِيُة لَُغُة َبيِن مَتِيم  َوال. َأَسد  َوَبيِن ، احِلَجازِ  ِلِل الَِّذي َعَليأِه احلَأ َرًة فَ } ، 1{َولأُيمأ ِهَي مُتأَلى َعَليأِه ُبكأ

َليأ . 7{َوَأِصيال  ِر َأخَّرأتُ َوأَمأ َمأ ًا } : َوِف الت َّنأزِيلِ . ُت َلُه ِف األأ َا ُّنأِلي هَلُمأ لِيَ زأَداُدوا ِإمثأ َليأُت لِلأَبِعرِي ِف الأَقيأِد أَرأَخيأُت َلُه َوَوسَّعأتُ . 8{ِإّنَّ  . َوأَمأ

                                  
 . (782/  5واملكتبة العلمّية )، (278وبكسرها مع الّتشديد ِف ط/دار املعارف )ص، ُضبط ِف ط/دار احلديث بفتح الرّاء املشّددة -6 
 . 65فاطر/ – 24الفرقان/   -5 
ن قَ وًّا واحَلمام واقع   *  : وصدره، عجز بيت -4   *   صبَّحأ

، (647/  1ومن غري نسبة ِف املخّصص )، (111/ 5وأليب زياد الكاليب ِف لسان العرب )، (553/ 5وهو ألعرايّب فصيح ِف االقتضاب )
( بدل )قوم( !وِف مجيع هذه املصاد. (437/ 2ومعجم املقاييس )  . ر )قَ وٍّ

 . من الّشعر املنسوب إليه( 37املقطوعة  71ديوانه )ص -3 
وصحيح مسلم ، الّنكاح/ فتح( 2651 - 2187رقم  557، 614/ 61فضائل القرآن/فتح( و ) 2141رقم  11/ 61صحيح البخاري ) -2 

 . نووي( 563/ 1/ 3)
 . 585البقرة/ -1 
 . 2الفرقان/ -7 
 . 867آل عمران/ -8 

 



  

 

ءِ َومَتَنََّع عَ : م ن ع( 432)ص -172 ت َ ، نأ الشَّيأ ِمِه تَ َقوَّى هِبِمأ َوامأ ِدُر ، ِف َمنَ َعة  ِبَفتأِح النُّونِ  َوُهوَ . َنَع ِبَقوأ  َأيأ ِف ِعز  قَ وأِمِه َفاَل يَ قأ
َنَ َفةِ َوهِ : قَاَل الزَّخَمأَشرِيُّ . َعَليأِه َمنأ يُرِيُدهُ  َماةُ َوا، ُهمأ الأَعِشريَةُ وَ ، َأوأ مَجأُع َماِنع  ، َوالأَعَظَمةِ ، َي َمصأَدر  ِمثأُل األأ َمقأُصوَرًة  َوجَيُوُز َأنأ َتُكونَ . حلُأ

ِهِ  َوَقدأ ُتَسكَّنُ . ِمنأ الأَمَناَعةِ    ...ِخاَلفًا ِلَمنأ َأَجازَُه ُمطأَلًقا، ِف الش عأِر اَل ِف َغريأ
َ
  َناَعُة بِالأَفتأِح ِمثألُ َوامل

َ
 . نَ َعةِ امل

َدادِ ، َوالضَّعأُف أَيأًضا: قَاَل ابأُن الأَقطَّاعِ . م  الأُقوَّةُ لأُمنَُّة بِالضَّ َوا: م ن ن( 432)ص -171 َضأ  . ِمنأ األأ
َرَجاُن ِعيد  : م ه  ر( 431)ص -177 َر ِوزَاُن مِحأل، لِلأُفرأسِ َوالأِمهأ  َلِكنأ تَ رَكََّبتأ الأَكِلَمَتاِن َحّتَّ َصاَرتَا . َوَجانُ ، َوِهَي َكِلَمَتاِن ِمهأ

َرَجا. الرُّوحِ َوَمعأَناَها حَمَبَُّة . ةِ َكالأَكِلَمِة الأَواِحدَ  َاِل الأَكبأ ، ُن يُ َواِفُق َأوََّل الش َتاءِ َوِف بَ عأِض الت ََّوارِيِخ َكاَن الأِمهأ َم ِعنأَد إمهأ ِس َحّتَّ بَِقَي مُثَّ تَ َقدَّ
َرِيفِ  َرَماهُ َوُهَو الأيَ وأُم السَّ . ِف اخلأ ِس َأوََّل الأِميزَانِ  َوَذِلَك ِعنأدَ ، اِدَس َعَشَر ِمنأ َمهأ  . نُ ُزوِل الشَّمأ

ًنا ِمنأ بَايَبأ قَ َتلَ َمهَ : م ه  ن( 437 – 431)ص -178 َرهُ ، َن َمهأ ُن أَثى َماِهَنة  . َوالأَفاِعُل َماِهن  . َونَ َفَع َخَدَم َغي أ ُع . َواألأ مأ َواجلَأ
ُتهُ . وَُكفَّار  ، ِمثأُل َكاِفر  ، ُمهَّان   َدمأ َتخأ َهنأُتُه اسأ نِ َوالأ . تَ َهنأُتُه اب أَتَذلأُتهُ َوامأ . َوأَمأ َنُة َأَخصُّ ِمنأ الأَمهأ َنُة : َوِقيلَ . َوالضَّرأبِ ، ِمثأُل الضَّرأبَةِ ، َمهأ الأِمهأ

ِر لَُغة   َمِعيُّ ، بِالأَكسأ َصأ ِلهِ . الأَكاَلُم الأَفتأحُ : َوقَالَ ، َوأَنأَكَرَها األأ َنِة َأهأ َمِتِهمأ ، َوُهَو ِف َمهأ َنِتهِ َوخَ . َأيأ ِف ِخدأ َأيأ ِف ثَِياِب ، رََج ِف ثَِياِب َمهأ
َمِتِه الَّ  َغالِهِ يِت ِخدأ  . َوَتَصرُّفَاتِهِ ، يَ لأَبُسَها ِف َأشأ

نأ : ت(و  م 437)ص -171 ِر أَُموُت لَُغة  ثَالَِثة  َوِمتُّ بِالأ . اُت ِمنأ بَاِب َخاَف لَُغة  َوَماَت ميَ . َساُن مَيُوُت َموأتًاَماَت اإلأِ ، َكسأ
 َوِهَي 

ِ  ِمنأ  َت َتُكودُ َوزَاَد ا. نأ الأُمعأَتل  ِدمأَت َتُدومُ َوِمث أُلُه مِ . بَاِب َتَداُخِل اللَُّغتَ نيأ َت ََتُودُ ، بأُن الأَقطَّاِع ِكدأ فَ ُهَو ؛ َوََتَادُ ، َوَجاَء ِفيِهَما َتَكادُ . َوِجدأ
ِفيفِ ، بِالتَّثأِقيلِ َمي ت   ِفيِف لِلتَّخأ  : 6فَ َقالَ ، ا الشَّاِعرُ َوَقدأ مَجََعُهمَ . َوالتَّخأ

تَ رَاَح مبَيأت    َياءِ    *** لَيأَس َمنأ َماَت فَاسأ َحأ َا الأَميأُت َمي ُت األأ  إّنَّ
يُّ َفمَ  رُ َوأَمَّا احلَأ َزِة فَ يُ َقالُ . نَ َأيأ َسَيُموُتو ، 5{ ِإنََّك َمي ت  َوِإن َُّهمأ َمي ُتونَ  }: َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ، ي ت  بِالتَّثأِقيِل اَل َغي أ َمأ  : َويُ َعدَّى بِاهلأ

َتُة َأَخصُّ ِمنأ الأَموأتِ . أََماَتُه اللَّهُ  نأَسانُ : َويُ َقاُل ِف الأَفرأقِ . َوالأَموأ ابَّةُ  َونَ َفَقتِ ، َماَت اإلأِ ُلُح ِف ُكل  ِذي ُروح  َوَما. َوتَ َنبََّل الأَبِعريُ ، الدَّ . َت َيصأ
ِر لِلأَحالِ َوا ...عأرَايب  َكَذِلكَ َوتَ َنبََّل ِعنأَد ابأِن األأَ  َيأَئةِ ، لأِميَتُة بِالأَكسأ َيَ َواِن َما َماَت َحتأَف أَ . َوَماَت ِميَتًة َحَسَنةً . َواهلأ . نأِفهِ َوالأَميأَتُة ِمنأ احلأ

ُع َميأَتات   مأ ِديدِ َوَأصأ ، َواجلَأ دِ : ِقيلَ . ُلَها َمي َتة  بِالتَّشأ َنَاِسي  يُد ِف َوالأُتزَِم التَّشأ َصألُ ؛  َمي َتِة األأ َنَاِسي  َوالأُتزَِم التَّخأ ، أِلَنَُّه األأ فَ رأقًا ؛ ِفيُف ِف َغريأِ األأ
نَ ُهَما َدِميَّاِت فَ  ؛ بَ ي أ ثَ ُر ِمنأ اآلأ ِتعأَماَل َهِذِه َأكأ ِفيفِ َوأِلَنَّ اسأ ، ي ُتوَن خُمأَتصٌّ ِبذُُكوِر الأُعَقاَلءِ مَ َوالأ ، الأَموأَتى مَجأُع َمنأ يَ عأِقلُ وَ . َكاَنتأ َأوأىَل بِالتَّخأ
نَاِثِهمأ َوالأَمي َتا ِديِد إِلِ ِظ ُمفأرَ ، ُت بِالتَّشأ ِفيِف لِلأَحيَ َوانَاِت ُكلُّ مَجأع  َعَلى َلفأ َواُت مَجأُع َميأت  . ِدهِ َوبِالتَّخأ َمأ قَاَل . َوأَب أَيات  ، ِمثأُل بَ يأت  ، َواألأ

                                  
 6وكتاب األلفاظ البن الّسك يت )، موت( 616/ 2وعنه تاج العروس )، موت( 16/ 5البيت لعدّي بن الّرعالء الغّساين كما ِف الّلسان ) -6 

زهر و ، (284/ 1واخلزانة )، (8/  6ومسط الآّليلء )، (462/ 6والّصناعتني )، (26املقطوعة  625/ 6واألصمعّيات )، (712/ 6والبارع )، (457/
 3وبصائر ذوي الّتمييز )، موت( 674/ 6والّتنبيه واإليضاح )، (525ومعجم الّشعراء )ص، (571وهتذيب األلفاظ )ص، (621/ 6األكم )

ومضاهاة أمثال كليلة ودمنة ، (486 – 481/  5شرح ما يقع فيه الّتصحيف والّتحريف )، (631 – 638/ 6وجماز القرآن أليب عبيدة )، (247/
 . (632رقم  املقطوعة  612واحلماسة الّشجريّة )ص، (631 رقم 63/ 6)

 . (6644رقم  351ومحاسة البحّتي )ص، (6331/ 3ولصاحل بن عبد القدوس ِف معجم األدباء )
 . 41الّزمر/ -5 

 



  

 

وَ  }: تَ َعاىَل  َياًء َوأَمأ ُروَعة  َأوأ قُِتَل عَ ، رأِع َما َماَت َحتأَف أَنأِفهِ َوالأُمرَاُد بِالأَميأَتِة ِف ُعرأِف الشَّ . 6{ اتًاَأحأ َأوأ ، الأَفاِعلِ إمَّا ِف ، َلى َهيأَئة  َغريأِ َمشأ
ُعولِ  رَامِ ، َفَما ُذِبَح لِلصََّنمِ . ِف الأَمفأ ُلأُقوُم َميأَتة  عأ ِمنأُه َأوأ ملَأ يُ قأطَ ، َأوأ ِف َحاِل اإلأِحأ لَّ وََكَذا َذبأُح َما اَل ، احلأ َتث أىَن ِمنأ .  يُ ؤأَكُل اَل يُِفيُد احلِأ َوُيسأ

 . َذِلَك لِلأِحل  َما ِفيِه َنصٌّ 
تَ : ر(و  م 437)ص -181 ِر الرَّاِء ُمَعرَّب   5انُ َوالأَمارِسأ ُلُه َكِلَمَتانِ ، ِبَكسأ َتانَات   مَجأُعهُ وَ ، َوَمعأَناُه بَ يأُت الأَمرأَضى، َوَأصأ  قَالَ . َمارِسأ

َمعأ ِف َكاَلِم الأَعَرِب الأَقِدميِ : بَ عأُضُهمأ   . وملَأ ُيسأ
وأَهرِيُّ . 4الأَماُش َحبٌّ َمعأُروف  : ش(و  م 438)ص -186 َوالِيِقيّ ، قَاَل اجلَأ  . َأوأ ُمَولَّد  ، َوُهَو ُمَعرَّب  : َوتَِبَعُه ابأُن اجلَأ
َواق  . رَّب  ُمعَ ، ُق اخلأُفُّ الأُمو  : ق(و  م 438)ص -185 ُع أَمأ مأ َزة  َساِكَنة   َوُمؤأقُ . َوأَق أَفال  ، ِمثأُل قُ فأل  ، َواجلَأ ِ هِبَمأ َوجَيُوُز ، الأَعنيأ

ِفيُف مُ  َِلِف الأُمَقدَّمُ َوالأ ، الأُمؤأُق الأُمَؤخَّرُ : َوِقيلَ . َوالأَماُق لَُغة  ِفيهِ . َؤخَُّرَهاالتَّخأ َزأَهرِيُّ . َماُق بِاألأ ُل اللَُّغِة َأنَّ الأُموقَ مجأََع أَ : َوقَاَل األأ ، َأهأ
ِ فَ عأِلي: قَاَل ابأُن الأَقطَّاعِ . َوالأَمأأِقي لَُغة  ِفيهِ . 3َوُهَو َما يَِلي الصَّدأغَ . لَُغَتاِن مبَعأىَن الأُمَؤخَّرِ  َوالأَماقَ  اَعة  ِمنأ َوَقدأ َغِلَط ِفيِه مجََ ، َمأأِقي الأَعنيأ

ِعل  ُهَو : الأُعَلَماِء فَ َقالَ  َاقِ . َمفأ وأَهرِيُّ . َولَيأَس َكَذِلَك َبلأ الأَياُء ِف آِخرِِه ِلإلأِحلأ ِليَّة  ؛ ِعل  َولَيأَس ُهَو مبَفأ : َوقَاَل اجلَأ َا زِيَدتأ ، أِلَنَّ الأِميَم َأصأ َوِإّنَّ
َاقِ الأ  ِم نَاِدرًا اَل . َياُء ِف آِخرِِه ِلإلأِحلأ ِر الالَّ ِعل   أُ َوَلمَّا َكاَن فَ عأِلي ِبَكسأ َق مبَفأ َت هَلَا ُأحلِأ َع عَ ؛ خأ  . َلى َمآق  َوهِلََذا مجُِ

 لَِتَحرُِّك َجَوانِِبهِ ؛ َوالأَميأَداُن ِمنأ َذِلكَ . نًا ِبَفتأِح الأَياِء حَتَرَّكَ َوَمَيَدا، ماد َميأًدا ِمنأ بَاِب بَاعَ : م ي د( 431 – 438)ص -184
ُع َمَياِدينُ . ِعنأَد الس َباقِ  مأ تَ قَّة  ِمنأ َذِلكَ  2َوالأَماِئَدةُ . َوَماَدُه َميأًدا َأعأطَاهُ . َوَشَياِطنيَ ، ثأُل َشيأطَان  مِ ، َواجلَأ ُعوَلة  َوِهَي فَاِعَلة  مبَعأ ، ُمشأ ؛ ىَن َمفأ

تَ قَّة  مِ : َوِقيلَ . َأيأ َأعأطَاُهمأ إيَّاَها، الأَماِلَك َماَدَها لِلنَّاسِ  أِلَنَّ  ُم فَاِعل  َعَلى الأَبابِ ؛ كَ نأ َماَد مَيِيُد إَذا حَتَرَّ ُمشأ  . َفِهَي اسأ
َزةِ . طًا ِمنأ بَاِب بَاَع تَ َباَعدَ َماَط َميأ : م ي ط( 431)ص -183 َمأ رأفِ ، َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ رُُه إَماطَةً : فَ يُ َقالُ ، َواحلَأ " : َوِمنأهُ . أََماطَُه َغي أ

ََذى َعنأ الطَّرِيقِ  ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ . َوَذَهبأُت ِبهِ ، َوأَذأَهبأُتهُ ، َوَماَط ِبِه ِمثأُل َذَهَب ِبهِ . ن ََّها إب أَعاد  أِلَ ؛ َوِهَي الت َّنأِحَيةُ . " إَماطَُة األأ ، الثُّاَلِثيُّ : َوِمن أ
ِ َوالرُّبَاِعيُّ  تَ عأَماَلِن اَلزَِمنيأ ِ ، ُيسأ يَ نيأ َمِعيُّ . َوُمتَ َعد  َصأ  . الأَكاَلُم َما تَ َقدَّمَ : َوقَالَ ، َوأَنأَكَرُه األأ

َدارُ : م ي ل( 431)ص -182 ِر ِعنأَد الأَعَرِب ِمقأ َرأضِ  َوالأِميُل بِالأَكسأ َزأَهرِيُّ . َمَدى الأَبَصِر ِمنأ األأ  َوالأَعامَُّة تَ ُقوُل ِلَما  ...قَاَلُه األأ
َتَحُل ِبِه ِميل   َا ُهَو ُملأُمول  ؛ َوُهَو َخطَأ  . ُيكأ َحُل ِبِه الأَبَصرُ الأِميُل الأُملأُموُل الَّ : َوقَاَل اللَّيأثُ . َوِإّنَّ  . ِذي ُيكأ

ُلَها ِمئأي  ِوزَاُن مِحأ  6الأِماَئةُ : (ائةمِ  431)ص -181 َاءُ ، ل  َفُحِذَفتأ اَلم الأَكِلَمةِ َأصأ َها اهلأ رِي نَي . َوُعو َض َعن أ  َوالأِقَياُس ِعنأَد الأَبصأ

                                  
 . 51املرسالت/ -6 
َتانُ : م ر س( 447)ص: سبق ِف -5  َتانَات  . اُه بَ يأُت الأَمرأَضىَوَمعأنَ ، َفاَعلأَتان  ُمَعرَّب  : ِقيلَ . )َوالأَماَرسأ ُع َماَرسأ مأ َمعأ ِف الأَكاَلِم : َوِقيلَ . َواجلَأ ملَأ ُيسأ

تاُن : م رس ت ن( 617/ 41ِف تاج العروس ): منه 4اهلامشوِف . الأَقِدمِي( ارِسأ
َ
ِر الرَّاِء  -)امل وقاَل . َكَما ُهَو خبط  اإِلَمام النَّووّي رمِحَه اللَُّه تَ َعاىَل   -بكسأ

َرأَضى: -الصَّواُب فَ تأحها : ابُن الس ك يت
(، بَ يأُت امل  . ُمَعرَّب 

َجاُج " َحبٌّ " كالَعَدس ِإالّ أَنّه َأشدُّ استدارًة ِمنأهُ : جمج( 515/ 1ِف تاج العروس ) -4 
ُ
َجُّ " وامل

هذه احلَبَّة الَّيِت يُ َقال هَلَا " : َقاَل اأَلزهريّ . )" وامل
اُش "

َ
ماَء غرَي َأهّنا أَلطُف : َوَقاَل أَبو حنيَفة. وخاَلفه اجَلوالِيقيّ ، وَصرََّح اجلوهرّي بتعريبه، ّميه اخلُلََّر ]والز نَّ[والعرُب ُتسَ ، امل َجَُّة مَحأَضة  ُتشِبُه الطَّحأ

امل
: [147رقم  287الكالم األعجمّي ص بل قال عن املّج ]ِف املعرَّب من، )مل خُيالف اجلواليقيُّ اجلوهريَّ : 5قال حمّققه ِف اهلامش . وَأصغُر(

(، )أعجميٌّ معّرب  . وهو بالفارسّية ماشأ
واألمرييّة ، (281ودار املعارف )ص، (282/ 5والّصواب بضّمها كما ِف ط/املكتبة العلمّية ). ولعّله خطأ طباعي، كذا بفتح الّصاد!  -3 

 . (553ومكتبة لبنان )ص، (812)
 . (41رقم  81 – 78إيقاظ الوسنان )ص: بيانه ِف الكتاب األّول من. عليها طعام وال يقال هلا مائدة حّّت يكون -2 

 



  

 

رًا ِلَما نَ َقصَ ؛ َثاَلُث ِمِئنيَ  َن أَبارِي   قَاَل ابأنُ . َوِمَئات  أَيأًضا. َوِسِننيَ ، ِمثأُل ِعزِينَ ، لَِيُكوَن َجب أ َحابِنَ : األأ . ا َثاَلمُثِاَئة  بِالت َّوأِحيدِ َوالأِقَياُس ِعنأَد َأصأ
َوِمَئات  فَ ُهَو ِعنأَد ، ِئنيَ َوأَمَّا مِ : قَالَ . ِه نَ َزَل بِأَفأَصِح اللَُّغاتِ وَِكَتاُب اللَّ . بِالت َّوأِحيدِ  5{ َثالَث ِماَئة  ِسِننيَ  }: ]تعاىل[ َوِف ِكَتاِب اللَّهِ 
َحابَِنا َشاذٌّ   . َأصأ

 

 كتاب الّنون
ُم النََّباتُ . ِب قَ َتلَ نَ َبَت نَ بأًتا ِمنأ بَا: ن ب ت( 421)ص -187 َِلِف ِف الت َّعأِديَةِ  َوأَن أَبَتُه اللَّهُ . َوااِلسأ ، َوأَن أَبَت ِف اللُُّزوِم لَُغة  ، بِاألأ

َمِعيُّ َوأَنأ  َصأ يًااَل َيُكوُن ا: الَ َوقَ ، َكَرَها األأ  . َونَ َبات  ،  ِقيَل ِلَما يَ نأُبُت نَ بأت  مُثَّ ، أَن أَبَتُه اللَّهُ : فَ يُ َقالُ ؛ لرُّبَاِعيُّ إالَّ ُمتَ َعد 
تُ عأِمَل ِف أَ ، يَ نأزُِلوَن َسَواَد الأِعرَاقِ  النََّبُط ِجيل  ِمنأ النَّاِس َكانُوا: ن ب ط( 421)ص -188 اَلِط النَّاسِ مُثَّ اُسأ . َوَعَوام ِهمأ  ،خأ
ُع أَن أَباط   مأ َباب  َوأَ ، ِمثأُل َسَبب  ، َواجلَأ َتحُ ، مُّ َوالنُّوُن ُتضَ . نَ َباِطيٌّ ِبزِيَاَدِة أَِلف   الأَواِحدُ . سأ َوَمنَ َعُه ابأُن ، َوَرُجل  نَ َبِطيٌّ : َقاَل اللَّيأثُ . َوتُ فأ

َعأرَايب    . األأ
ِظَهاَواَل ، َوِهَي ُمَؤن ََّثة  ، بِيَّةُ بأُل الس َهاُم الأَعرَ النَّ : ن ب ل( 421)ص -181 م  بَ ،  َواِحَد هَلَا ِمنأ َلفأ َرَدُة ؛ لأ الأَواِحُد َسهأ َفِهَي ُمفأ

َلُة َحجَ  ...جَمأُموَعُة الأَمعأىَن ، اللَّفأظِ  ِتنأَجاِء ِمنأ َمَدر  َوالنُّب أ ِهِ ، ُر ااِلسأ ُع نُ َبل  . َوَغريأ مأ . مُس َيتأ ِبَذِلَك ِلِصَغرَِها: لَ ِقي. َوُغَرف  ، ِمثأُل ُغرأَفة  ، َواجلَأ
َعأرَايب   َمةُ : َوَهَذا ُمَواِفق  ِلَقوأِل ابأِن األأ َلُة اللُّقأ ِديثِ . َوالأَمَدَرُة الصَِّغريَةُ ، الصَِّغريَةُ  النُّب أ َدثُوَن . 4" ات َُّقوا الأَماَلِعَن َوَأِعدُّوا النَُّبَل ": َوِف احلَأ َوالأُمحأ

ِ  يَ ُقوُلوَن النََّبلُ  َجاَرةِ ، َوالنََّبُل ِعظَاُم الأَمَدرِ : قَاَل الأَفارَايبُّ . ِبَفتأَحتَ نيأ َزأَهرِيُّ . ُع نَِبيل  النََّبُل مَجأ : َويُ َقالُ . َواحلِأ ِديِث : قَاَل األأ أَمَّا الَِّذي ِف احلَأ
َلة  ، فَِبَضم  النُّونِ  ِ فَ َقدأ جَ . مَجأُع نُ ب أ ِسيمِ اَء َوأَمَّا النََّبُل ِبَفتأَحتَ نيأ  . َوِمث أُلُه أََدم  مَجأُع أَِدمي  ، مبَعأىَن النَِّبيِل اجلَأ

َع الأبَ َهاِئِم ِمنأ الأ : ن ت ج( 426)ص -111 َمُل َوضأ م  َيشأ ِر اسأ َِها، َغَنمِ الن َتاُج بِالأَكسأ نأَساُن نَاَقًة َأوأ َشاًة . َوَغريأ َوِإَذا َويلَ اإلأِ
نأَساُن َكالأَقابَِلةِ ؛ َها نَ تأًجا ِمنأ بَاِب َضَربَ جَ نَ تَ : َحّتَّ َتَضَع ِقيلَ َماِخًضا  ِلُح ِمنأ َشأأنِهِ ، ى الأَوَلدَ أِلَنَُّه يَ تَ َلقَّ ؛ فَاإلأِ َوالأَبِهيَمُة ، فَ ُهَو نَاِتج  ؛ َوُيصأ
َصأُل ِف الأِفعأِل َأنأ يَ تَ َعدَّ . َوالأَوَلُد نَِتيَجة  ، َمنأُتوَجة   ِ َواألأ ُعوَلنيأ لُهُ ، أِلَنَُّه مبَعأىَن َولََّدَها َوَلًدا؛ نَ َتَجَها َوَلًدا: لُ فَ يُ َقا؛ ى إىَل َمفأ  : 3َوَعَليأِه قَ وأ

                                                                                                                       
واألمرييّة ، (552ومكتبة لبنان )ص، (621/ 5والبهّية )، (661/ 5والبايب احلليّب )، ِف طبعتنا )دار احلديث(، كذا ُرمست )ِمائة( باأللف!  -6 
واملكتبة ، (414واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 288ودار املعارف )ص، (271ى )صومكتبة املصطف، (651/ 5والّتقّدم العلمّية )، (811)ص

 . (288/ 5العلمّية )
اَئة  ")ص: إيقاظ الَوسنان ضمن مبحث: وقد ُخِلص ِف الكتاب الثاين من ٍَ ( إىل وجوب َتّردها من هذه 18رقم  662 - 664" ِمَئة  اَل ِم

 . األَِلف
 . 52الكهف/ -5 
وهتذيب الّلغة ، (337/ 3والزّاهر )، (31رقم  561/ 6وغريب احلديث البن ساّلم )، (57الباب  457أورده ِف فقه الّلغة )ص، ضعيف -4 

 136/ 66والّلسان )، نبل( 583/  5واملغرب )، لعن( 468/ 4والفائق )، (824وجممل الّلغة )ص، نبل( 6853/ 2والّصحاح )، (428/ 62)
باب  63رقم  443 – 444/  5البدر املنري ): وهو خمرّج ِف. لعن( 651/ 41نبل( و ) 335/ 41ج العروس )وتا ، لعن( 481/  64نبل( و )

 . القسم األّول( 271 – 218/ 1والّصحيحة )، (641رقم  616 - 611/ 6والّتلخيص احلبري )، االستنجاء(
، ويُ َقر ُعُه على ما كان منه من ثلأبهِ ، َصعأتَ َرة البَ وأالين خُياطب رجاًل من عشريتهتتّمة البيت *   َخبيَث الر يِح ِمنأ مَخأر  وَماِء   *   وهو أليب  -3 

وِهِ   41/ 3وشرح ديوان احلماسة للّتربيزي )، (158رقم  6381/ 5وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي )، (144رقم  614/ 5ديوان احلماسة ). وَهجأ
 . نتج( 582/ 5رب )واملغ، ن ت ج( 332وأساس البالغة )ص، عامل الكتب(

 



  

 

ًبا *     *  ُهمأ نَ َتُجوَك حَتأَت اللَّيأِل َسقأ
َذُف الأَفاِعلُ َويُ ب أىَن الأِفعأُل لِلأ  ُعوِل فَ ُيحأ ُعولُ ، َمفأ َوَُّل ُمَقاَمهُ  َويُ َقاُم الأَمفأ  الأَغَنُم أَرأبَِعنيَ  َونُِتَجتأ ، اَقُة َوَلًدا إَذا َوَضَعتأهُ النَّ نُِتَجتأ : َويُ َقالُ ، األأ

َلةً                           : 6َوَعَليأِه قَ وأُل ُزَهريأ  . َسخأ
َأَم ُكلُُّهمأ  5فَ تُ نأَتجأ *              *   َلُكمأ ِغلأَماَن َأشأ

ُعوِل الثَّاين اقأِتَصارً  ُف الأَمفأ ُعو . َكَما يُ َقاُل أُعأِطَي زَيأد    نُِتَجتأ الشَّاةُ : فَ يُ َقالُ ، ِم الأَمعأىَن ا ِلَفهأ َوجَيُوُز َحذأ ِل الثَّاين ُمَقاَم َوجَيُوُز إقَاَمُة الأَمفأ
َوَّلِ ، الأَفاِعلِ  ُعوِل األأ ُف الأَمفأ ِم الأَمعأىَن  َوَحذأ َلةُ ، نُِتَج الأَوَلدُ : فَ يُ َقالُ ، ِلَفهأ َوَقدأ . أُعأِطَي ِدرأَهم  : َكَما يُ َقالُ ،  َأيأ ُوِلَدتأ ، َونُِتَجتأ السَّخأ

ِطيّ . َأوأ مَحََلتأ ، َمعأىَن َوَلَدتأ  نَ َتَجتأ النَّاَقُة َوَلًدا بِالأِبَناِء لِلأَفاِعِل َعَلى: يُ َقالُ  َاِمَل َوَضَعتأ ِعنأَدهُ نَ َتَج الرَّجُ : قَاَل السََّرُقسأ َونَ َتَجتأ ، ُل احلأ
َتَباَن مَحأُلَها َفِهَي نَ ُتوج  ، َوأَن أَتَجتأ الأَفَرسُ . قَِليَلة  لَُغة  ، ِهَي أَيأًضا مَحََلتأ  َِلِف اسأ َاِفِر بِاألأ  . َوُذو احلأ

ُء بِالضَّم  نُ ُتونَةً  نَ َُتَ : ن ت ن( 426)ص -116 ًنا ِمنأ بَاِب َضَربَ . ِمثأُل َقرِيب  ، فَ ُهَو نَِتني   َونَ َتانَةً ، الشَّيأ َوَنَِتَ يَ نأََتُ . َونَ ََتَ نَ ت أ
َسُر الأِميُم . َوأَن أََتَ إن أَتانًا فَ ُهَو ُمنأَِت  . َنَِت  ِمنأ بَاِب َتِعبَ َو فَ هُ  ت أَباعِ َوَقدأ ُتكأ  . إت أَباًعا لِلأِميِم قَِليل   4َوَضمُّ التَّاءِ . نأَِت  مِ : فَ يُ َقالُ ، ِلإلأِ

تَ نأَشقَ ، ءُ َونَ ثَ َر الأُمتَ َوض ي: ن ث ر( 426)ص -115 تَ نأثَ َر مبَعأىَن اسأ ِتنأَشاَق إيَصاَل الأَماءِ وَ . َواسأ َعُل ااِلسأ ُهمأ َمنأ يُ َفر ُق فَ َيجأ ، ِمن أ
رَاَج مَ  ِتنأثَاَر إخأ َنأِف ِمنأ خُمَاط  َوااِلسأ ِهِ ، ا ِف األأ ِديثِ . َوَغريأ ُظ احلَأ تَ نأِشُق َثاَلثًا ِف ُكل  َمرَّ : 3َوَيُدلُّ َعَليأِه َلفأ ة  " َكاَن َصلَّى اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم َيسأ

تَ نأِثرُ  تَ نأَشقأَت فَانأِثرأ ": 2َوِف َحِديث  . " َيسأ َزِة َوصأل   " إَذا اسأ َسُر الثَّا، هِبَمأ َومَحََل أَبُو ُعبَ يأد  . َوأَن أثَ َر الأُمتَ َوض يُء إن أثَارًا لَُغة  . َوُتَضمُّ ، ءُ َوُتكأ
ِديَث َعَلى َهِذِه اللَُّغةِ   . احلَأ

َصى إظأَهاُر الأَقِبيحِ َوالنَّثَا ِوزَا. ِمنأ بَاِب قَ َتَل َأظأَهرأتُهُ  نَ ثَ وأتُُه نَ ث أًوا: ن ث أ( 426)ص -114 َسنِ ، ُن احلَأ  . 1َواحلَأ

                                  
َطِم   *   وهو ِف ديوانه )ص  : تتّمته -6   . املعلَّقة/دار بريوت( 85*   كَأمحأَِر عاد  مثّ تُ رأِضعأ فتَ فأ
، (275ومكتبة املصطفى )ص، (551ومكتبة لبنان )ص، (865واألمرييّة )ص، كذا )فَ تُ نأَتج( بالبناء للمفعول ِف طبعتنا )دار احلديث( -5 

 . (215ودار املعارف )ص، (216/ 5واملكتبة العلمّية )، (412عصريّة )صواملكتبة ال
 . )فَ تُ نأِتج( بالبناء للفاعل: دار الكتب العلمّية( 617و)ص، دار املعرفة( 18و)ص، ط/دار بريوت( 85واّلذي ِف ديوان زهري )ص 
 . ُمنأَُت : أي -4 
وهتذيب ، نشق( 424/ 61نثر( و ) 615/ 2والّلسان )، (66الباب  -لق كتاب بدء اخل  531/ 62عمدة القاري ): احلديث بال سند ِف -3 

وأنيس ، (587/ 5واملغرب )، نثر( 62/ 2والّنهاية )، نثر( 311/ 4والفائق )، نثر( 73/ 62وهتذيب الّلغة )، نثر( 621/ 3األمساء والّلغات )
 . نشق( 356/ 51نثر( و ) 673/ 63وتاج العروس )، (1/ 6الفقهاء )

وتاريخ ابن أيب ، (6587رقم  31/ 5ومن حديث سلمة بن قيس ِف االستذكار )، (553/ 68حلديث رواه ابن عبد الرّب ِف الّتمهيد )ا -2 
والّلسان ، نثر( 587/  5واملغرب )، نثر( 855/ 5والّصحاح )، (666/ 6وهو ِف الزّاهر ِف غريب ألفاظ الّشافعّي ). (4176رقم  51/  4خيثمة )

 . (1/ 6وأنيس الفقهاء )، نثر( 615/ 2)
على ما قال أبو أمحد احلسن ابن عبد اهلل بن ، )الفرق بني الثّناء والنَّثا: (16رقم  14)ص: قال أبو هالل العسكري ِف معجم الفروق الّلغويّة -1 

، وحنن مسعناه ِف اخلري. ثا مقصور ال يكون إالّ ِف الشرّ والنَّ . وأثىن عليه بشرّ ، أثىن عليه خبري: يقال. والّشر، أّن الثناء يكون ِف اخلري: سعيد رمحه اهلل
جاءين نَ ثًا : ويقولون، َنثَّ احلديَث نَ ثًّا إذا نشره: وهو مثل النَّّث ]يقال[، أو ذّمه، بسط القول ِف مدح الّرجل: والّصحيح عندنا أّن الّنثا هو. والشرّ 

وهذا . والشرّ ، والنَّثا يكون ِف اخلري. ورمّبا اسُتعِمل ِف الشرّ ، لثناء باملّد ال يكون إالّ ِف اخلريا: وقال أبو بكر. وإستفاضته، يريدون انتشاره. خرب  ساءين
(؛ والنَّثا تكريره، والثناء عندنا هو بسط القول مدًحا أو ذمًّا، خالف ما حكاه أبو أمحد  . فالفرق بينهما بني 

 



  

 

ُع جُنََباءُ . ضَّم  جَنَابًَة فَ ُهَو جنَِيب  جَنَُب بِال: ب(ن ج  425)ص -113 مأ  . َوَمعأىًن ، مأ ُكَرَماُء َوزأنًاَوهُ ، ِمثأُل َكُرَم فَ ُهَو َكِرمي  ، َواجلَأ
ُن أثَ  ُع جَنَاِئبُ . ى جنَِيَبة  َواألأ مأ ُتهُ َوان أَتَجبأُتُه . َأيأ ِخَياُرُهمأ ، ة الأَقوأِم ِوزَاُن ُرطََبة  بَ َوُهَو جنَُ . َواجلَأ َلصأ َتخأ  . 6َوَأجنأََب إجنأَابًا ُوِلَد َلُه َوَلد  جنَِيب  . اسأ

َء جَنًَسا فَ ُهَو جنَِس  جنََِس : ن ج س( 425)ص -112 َر َنِظيف  ذَ إ، ِمنأ بَاِب َتِعبَ ، الشَّيأ  َوجَنََس يَ نأُجُس ِمنأ . ا َكاَن َقِذرًا َغي أ
َأنَّ الأَقَذَر َقدأ َيُكوُن جَنَاَسًة فَ ُهَو ُمَواِفق   5َوتَ َقدَّمَ . َوَمَشاِهرُي الأُكُتِب َساِكَتة  َعنأ َذِلكَ . َوجَنَُس ِخاَلُف َطُهرَ : قَاَل بَ عأُضُهمأ . قَ َتَل لَُغة  بَاِب 

مُ . هِلََذا ُم فَاِعل  َوثَ وأب  جنَِ . النََّجاَسةُ  َوااِلسأ ِر اسأ َدرِ َوبِ ، س  بِالأَكسأ ءُ  َوتَ َنجَّسَ . َوقَ وأم  َأجنأَاس  . الأَفتأِح َوصأف  بِالأَمصأ ُتهُ ، الشَّيأ . َوجَنَّسأ
رِ ، َوالدَّمِ ، ِجنأُسُه الصَّاَلَة َكالأبَ وألِ َوُهَو َما مَيأَنُع ، رأِف الشَّرأِع َقَذر  خَمأُصوص  َوالنََّجاَسُة ِف عُ  مأ  . َواخلَأ

ََبشَ : ن ج ش( 425)ص -111 َثرِ َوالنََّجاِشيُّ َمِلُك احلأ َكأ ُُه َأصأَحَمةُ ، ِة خُمَفَّف  ِعنأَد األأ  . َوامسأ
ُم ِمنأ النََّباِت َما اَل َساَق َلهُ : ن ج م( 424)ص -117  }: نأزِيلِ َوِف الت َّ . َويَ ُقوُم ِبهِ ، َساق  يَ عأُظمُ  َوالشََّجُر َما َلهُ . َوالنَّجأ

ُم   َوالنَّجأ
ُجَداِن  رُُه جُنُوًما ِمنأ بَاِب قَ َعَد طََلعَ ، َوجَنََم النََّباتُ . 4{َوالشََّجُر َيسأ  . َوَغي أ

َنأفِ الأَمنأِخُر مِ : ن خ ر( 424)ص -118 ِجد  َخرأُق األأ ُلُه َموأِضُع النَِّخريِ . ثَاُل َمسأ َر َنََ : يُ َقالُ . نأفِ َوُهَو الصَّوأُت ِمنأ األأَ ، َوَأصأ
ََياِشيمِ ، ِمنأ بَاِب قَ َتلَ يَ نأُخُر  رِ . إَذا َمدَّ الن ََّفَس ِف اخلأ ت أَباِع لَُغة   َوالأِمنأِخُر ِبَكسأ َوالأُمنأُخوُر . َواَل ثَاِلَث هَلَُما: قَاُلوا. نأَِت  َوِمث أُلُه مِ ، الأِميِم ِلإلأِ

ُفور  لَُغُة طّيء ُع َمَناِخرُ . ِمثأُل ُعصأ مأ  . ِخريُ َوَمَنا، َواجلَأ
رُ َوالأِقَياُس ، ِر الَّيِت َوَرَدتأ بِالضَّم  َوُهَو ِمنأ الن ََّوادِ . م  الأِميِم َما يُ نأَخُل ِبهِ َوالأُمنأُخُل ِبضَ : ن خ ل( 423)ص -111 أِلَنَُّه ؛ الأَكسأ

ُم   اسأ
َزِقَِّة لِ  ...آَلة   ُر َعَريب  ِف َهَذا . َوالأُمَقل ش، ى الأُمَصو لَوُيَسمَّ . نأ النَّاسِ طََلِب َما َسَقَط مِ َوالنَّخَّاُل الَِّذي يَ نأُخُل الت ُّرَاَب ِف األأ وَُكلُُّه َغي أ

 . الأَمعأىَن 
ِر الأِمثألُ : ن د د( 423)ص -711 ُع أَنأَداد  ِمثأُل مِحأل  َواجلأَ . َواَل َيُكوُن الن دُّ إالَّ خُمَاِلًفا. َوالنَِّديُد ِمث أُلهُ . َوالن دُّ بِالأَكسأ َال  َوأَ ، مأ  . محأ
َن أَبارِي  . الأِمنأِديُل ُمذَكَّر  : ن د ل( 422)ص -716 ِغريِ َواَل جَيُوُز التَّأأنِيُث ِلَعَدِم الأَعاَلَمِة ِف ا. َومَجَاَعة  ، قَاَلُه ابأُن األأ عِ ، لتَّصأ مأ ؛ َواجلَأ

مِ فَِإنَّ َذِلَك ُكلَُّه يَ ؛ اَل يُ َقاُل ِمنأِديل  َحَسَنة  فَ ؛ َواَل يُوَصُف بِالأُمَؤنَّثِ . َواَل َمنأِدياَلت  ، نَُّه اَل يُ َقاُل ُمنَ يأِديَلة  فَإِ  فَِإَذا . ُدلُّ َعَلى تَأأنِيِث ااِلسأ
َصألُ  َ التَّذأِكرُي الَِّذي ُهَو األأ ِم تَ َعنيَّ ُت ِبهِ َوت َ ، َومَتَنأَدلأُت بِالأِمنأِديلِ . فُِقَدتأ َعاَلَمُة التَّأأنِيِث َمَع َكوأهِنَا طَارَِئًة َعَلى ااِلسأ لأُت مَتَسَّحأ ُف . َندَّ َوَحذأ

ثَ رُ  اًل مِ . اِئيُّ مَتَنأَدلأُت بِالأِميمِ َوأَنأَكَر الأِكسَ . الأِميِم َأكأ َء َندأ َتقُّ ِمنأ َنَدلأُت الشَّيأ َتهُ ، نأ بَاِب قَ َتَل إَذا َجَذب أَتهُ َويُ َقاُل ُهَو ُمشأ َرجأ ، َأوأ َأخأ
 . َونَ َقلأَتهُ 

َتَمُعوا اوً دأ وأُم نَ َنَدا الأقَ : ن د ا( 422)ص -715 ثُ ُهمأ ، َوُهَو جَمأِلُس الأَقوأمِ ، َوِمنأُه النَّاِدي. ِمنأ بَاِب قَ َتَل اجأ َوالنَِّديُّ . َوُمَتَحدَّ
َاءُ فَِإَذا تَ َفرَُّقوا زَاَل َعنأ ، َوالأَقوأُم جُمأَتِمُعوَن ِفيهِ َواَل يُ َقاُل ِفيِه َذِلَك إالَّ . َوالأُمنأَتَدى ِمث أُلهُ ، ُمثَ قَّل   َمسأ  . ُه َهِذِه األأ

َوُهَو أَوَُّل السََّنِة َلِكنَُّه ِعنأَد الأُفرأِس ِعنأَد ، َوُهَو ُمَعرَّب  . َوالن َّوأُروُز لَُغة  . وُز فَ ي أُعول  ِبَفتأِح الأَفاءِ الن َّي أرُ و : ن ر ز( 422)ص -714
 نُ ُزوِل 

                                  
 . وخيارهم، رام القومفال يقال للولد جَنيب  إالّ إذا كان من كِ ؛ وعليه -6 
 . ق ذ ر( 513ص 275)رقم : ِف -5 
 . 1الّرمحن/ -4 

 



  

 

َملِ  الشَّمأسِ  ِد فَ وأُعول  ِف َكاَلِم الأَعَربِ َوا. ِقبأِط َأوََّل ُتوت  َوِعنأَد ال. َأوََّل احلَأ َهُر ِمنأ الأَواِو ِلَفقأ  . لأَياُء َأشأ
رِ الن  رأ : ن ر س( 421 – 422)ص -713 ُع نِرأِسَيان  . ِسَيانَُة نَ وأع  ِمنأ التَّمأ مأ ِر الأَفاِء : ِف الأَبارِعِ َقاَل . َواجلَأ َوِهَي ِفعأِلَيانَة  ِبَكسأ

َِئمَّةِ بِات  َفاِق  َتُح النُّونَ َوا: قَالَ . األأ َعاَلنَة  ؛ َوجَيأَعُل ُأُصوهَلَا َرَسا، مأ جَيأَعُل النُّوَن زَاِئَدةً َوبَ عأُضهُ . َوُهَو َخطَأ  ، لأَعامَُّة تَ فأ قَاَل أَبُو . فَ َيُكوُن نِفأ
َداُء اللَّوأِن َدِقيقَ : َحامتِ   ذأِع َسوأ ُوِص َكِثريَةُ الن  رأِسَيانَُة ََنأَلة  َعِظيَمُة اجلِأ رَاُء َعِظيَمة  ، الشَّوأكِ  ُة اخلأ َرتُ َها َصفأ ِمنأ الزُّبأِد َوِف الأَمَثِل َأطأَيُب . َوُبسأ

ََوى فَ ُهَو الزُّبأُد َمَع الن  رأِسَيانِ . بِالن  رأِسَيانِ  قُّ اهلأ َتطَابُ  ُيضأَربُ . َوِإَذا َواَفَق احلَأ ِر ُيسأ َمأ تَ عأَذبُ ، َمَثاًل ِلْلأ  . َوُيسأ
َهِتهِ نَ َزًعا ِمنأ بَاِب َتِعَب احنأََسَر الشَّ  َونَزِعَ : ن ز ع( 421)ص -712 َواَل يُ َقاُل . َوالأَمرأأَُة َزعأرَاءُ ، فَالرَُّجُل أَن أزَعُ ، عأُر َعنأ َجاِنيَبأ َجب أ

ِظهِ   . نَ زأَعاُء ِمنأ َلفأ
 َأيأ ، ِثرُي الن ََّزِل ِوزَاُن َسَبب  َوَطَعام  كَ . َو نَزِل  فَ هُ ؛ َوَّنَاُؤهُ ، نأ بَاِب َتِعَب َكثُ َر َري أُعهُ َونَزَِل الطََّعاُم نَ َزاًل مِ : ن ز ل( 421)ص -711

ُهمأ َمنأ مَيأنَ ُعَها. مأ َمنأ يَ ُقوُل َكِثرُي الن ُّزأل ِوزَاُن قُ فأل  َوِمن أهُ . الأبَ رََكةِ   . َوِمن أ
ِل َما َتَضُعُه الأَعامَُّة ِف . الن ُّزأَهةُ : ن ز ه ( 427 - 421)ص -717 َنا نَ تَ نَ زَُّه إَذا :  َغريأِ َموأِضِعهِ قَاَل ابأُن الس ك يِت ِف َفصأ َخَرجأ

َا الت َّنَ زُّ ، َخَرُجوا إىَل الأَبَساِتنيِ  َرأيَافِ ، ُه التََّباُعُد َعنأ الأِمَياهِ َوِإّنَّ َقأَذارِ  َوِمنأُه ُفاَلن  . َواألأ َها، يَ تَ نَ زَُّه َعنأ األأ َسُه َعن أ تَ نَ زَُّهوا : َويُ َقالُ . َأيأ يُ َباِعُد نَ فأ
ِل الأِعلأِم ِف قَ وأِل النَّاِس َخَرُجوا يَ تَ نَ زَُّهوَن إىَل الأَبسَ : َوقَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ . َأيأ تَ َباَعُدوا، َرِمُكمأ حِبُ  َوُهَو ِعنأِدي ، اِتنِي أَنَُّه َغَلط  َذَهَب بَ عأُض َأهأ

مُثَّ َكثُ َر ، َوالأبُ ُيوتِ ، اَد الأبُ عأَد َعنأ الأَمَنازِلِ فَِإَذا أَرَاَد َأَحد  َأنأ يَأأتِيَ َها فَ َقدأ أَرَ ، َج الأبَ َلدِ ا َتُكوُن َخاِر أِلَنَّ الأَبَساِتنَي ِف ُكل  بَ َلد  إّنََّ ؛ لَيأَس ِبَغَلط  
تُ عأمِ  َِنانِ ، َلتأ الن ُّزأَهُة ِف اخلأَُضرِ َهَذا َحّتَّ اُسأ  . َهَذا َلفأظُهُ . َواجلأ

طُورِيَُّة ِبَضم  النُّ : ن س ط ر( 427)ص -718 بَ النُّسأ ِكيمِ وِن ِفرأَقة  ِمنأ النََّصاَرى ِنسأ طُوِرَس احلَأ  يُ َقاُل َكاَن ِف َزَمِن . ًة إىَل ُنسأ
َكاًما ملَأ تَ ، الأَمأأُمونِ  يِل ِبَرأأِيِه َأحأ جنِأ َلهُ َواب أَتدََع ِمنأ اإلأِ لُهُ . ُكنأ قَ ب أ ُُصولُ َقانِ َواألأَ . اِحد  ُذو أَقَانِيَم َثاَلثَة  إنَّ اللََّه وَ : َوِمنأُه قَ وأ . يُم ِعنأَدُهمأ ِهَي األأ

ُلُه نَ . َوَوَقَع ِفيهِ ، يثِ فَ َفرَّ ِمنأ التَّثألِ  طُوِرُس ِبَفتأِح النُّونِ َوَأصأ َم مبُِ ، سأ ُقوا ااِلسأ َبِة َأحلَأ َِئمََّة ِعنأَد الن سأ َكاَن : َويُ َقالُ . َوازِنِِه ِمنأ الأَعَربِيَّةِ َلِكنَّ األأ
طُوِرُس قَ بأَل اإلأِ  اَلمِ ُنسأ  . َوَهَذا أَث أَبُت نَ قأاًل . سأ

تُُه إلَيأهِ َنَسبأُتُه إىَل أَبِيِه َنَسًبا ِمنأ : ن س ب( 427)ص -711 َبُة . َوان أَتَسَب إلَيأِه اعأتَ َزى. بَاِب طََلَب َعَزوأ ُم الن سأ َوااِلسأ
رِ  ،  بِالأَياِء فَ يُ َقاُل َمك يٌّ فَ َتأأيت ؛ َوَغريأِ َذِلكَ ، َوِصَناَعة  ، َوبَ َلد  ، َوقَِبيل  ، َحيٍّ وَ ، َوأُمٍّ ، َومُيَي  ُز ِمنأ َأب  ، َويُ نأَسُب إىَل َما يُ َوض حُ  ...بِالأَكسأ
َبَه َذِلكَ ، َوتُ رأِكيٌّ ، َوَعَلِويٌّ  َامتَةِ . َوَما َأشأ ِصي 6َوَسَيأأيت ِف اخلأ َبِة َلفأظ  عَ  فَِإنأ َكانَ . ُلُه إنأ َشاَء اللَُّه تَ َعاىَل تَ فأ ِدمُي ، امٌّ ِف الن سأ ُه تَ قأ َوَخاصٌّ فَالأَوجأ

َاص   َاِشِيُّ فَ يُ قَ ، الأَعام  َعَلى اخلأ َا؛ اُل الأُقَرِشيُّ اهلأ َم اخلأ َقى َلُه ِف الأَكاَلِم فَاِئَدة  إالَّ الت َّوأِكيدُ ؛ صَّ أَلَفَاَد َمعأىَن الأَعام  أِلَنَُّه َلوأ َقدَّ َوِف . َفاَل يَ ب أ
ِدمِيِه َيُكوُن لِ  ِدميُ . ُهَو َأوأىَل ِمنأ التَّأأِكيدِ وَ ، لتَّأأِسيسِ تَ قأ َنأَسُب تَ قأ َِب ؛ َقاُل الأُقَرِشيُّ الأَمك يُّ فَ ي ُ ،  الأَقِبيَلِة َعَلى الأبَ َلدِ َواألأ َبَة إىَل األأ أِلَنَّ الن سأ

َبُة إىَل الأبَ َلدِ َواَل َكذَ ، َذاتِيَّة   ِصَفة   َا َكانَ : َوِقيلَ . ىَل َفَكاَن الذَّايتُّ َأوأ ؛ ِلَك الن سأ نأ َلمَّا َسَكَنتأ َوَلكِ ، تأ تَ نأَتِسُب إىَل الأَقَباِئلِ أِلَنَّ الأَعَرَب إّنَّ
َرأيَافَ  تَ َعاَرتأ ِمنأ الأَعَجمِ َوالأُمدُ ، األأ َصألُ َواألأَ . َفَكاَن ُعرأفًا طَارِئًا؛ إىَل الأبُ لأَدانِ  َوالنََّبِط ااِلنأِتَسابَ ، َن اسأ  . َفَكاَن َأوأىَل ؛ ِعنأَدُهمأ  وَُّل ُهَو األأ

ُموم  : ن س ر( 428)ص -761 رِيُن َمشأ ِر الأَفاءِ َوهُ . َمعأُروف  فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب   َوالن سأ ِليَّة  . َو ِفعأِليل  ِبَكسأ َأوأ ِفعأِلني  ، فَالنُّوُن َأصأ
ِلني  ، زَاِئَدة  فَالنُّوُن  َزأَهرِيُّ . ِمثأُل ِغسأ  . َريبٌّ ُهَو أَمأ اَل َواَل أَدأرِي َأعَ : قَاَل األأ

ِر : ن س و( 428)ص -766 َوُة ِبَكسأ َهاالن سأ رِ . النُّوِن أَفأَصُح ِمنأ َضم  َاِن جلَِ ، َوالن َساُء بِالأَكسأ َنَاِسي  امسأ . َماَعِة إنَاِث األأ
عِ  مأ ِظ اجلَأ َرأَة  ِمنأ َغريأِ َلفأ َيانًا. الأَواِحَدُة امأ َء أَنأَساُه ِنسأ ِ  َوَنِسيُت الشَّيأ َ َمعأنَ يَ نيأ تَ َرك  بَ نيأ ِء َعَلى ُذُهول   َأَحُدمُهَا، ُمشأ َلة  ، تَ رأُك الشَّيأ ؛ َوَغفأ
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ِر َلهُ َوَذِلَك ِخاَلُف  َنُكمأ  }: َوَعَليأهِ ، اين الت َّرأُك َعَلى تَ َعمُّد  َوالثَّ ، الذ كأ َل بَ ي أ َويَ تَ َعدَّى . الَ َواإلأِمهأَ ، َأيأ اَل تَ قأِصُدوا الت َّرأكَ ، 6{َوال تَ نأَسُوا الأَفضأ
َزةِ  َمأ َلأتُ َها ُذُهواًل َوَنِسيُت . َوالتَّضأِعيفِ ، بِاهلأ َعًة َأمهأ َلةِ . رَكأ رَاُن َكِثرُي الأَغفأ َياُن ِوزَاُن َسكأ  . َوَرُجل  َنسأ

ًقاَنِشقأُت ِمنأُه رَاِئَحًة أَنأَشُق مِ : ن ش ق( 411)ص -765 تَ نأَشقأتُ . ِمثأُل فَ لأس  ، نأ بَاِب َتِعَب َنشأ تُ َها َواسأ . الر يَح َشَمأ
تَ نأَشقأُت  َنأفِ ، الأَماءَ َواسأ ِتَماِم جَمَازا، َوُهَو َجعأُلُه ِف األأ َنأِف َفَكَأنَّ الأَماَء جَمأُعول  ِلاِلشأ بُُه بِالن ََّفِس لِيَ نأزَِل َما ِف األأ : َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلونَ . َوَجذأ

تَ نأَشقأُت بِالأَماِء ِبزِيَاَدِة الأَبا  . ءِ اسأ
ِنأطَةِ َوالنَّشَ : ن ش و( 411)ص -764 َتج َفُحِذَف بَ عأُض ، فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  ، ا َما يُ عأَمُل ِمنأ احلأ ُلُه َنَشاسأ الأَكِلَمِة فَ َبِقَي َوَأصأ

مِِهَ ، َوِف الص َحاحِ ، ذََكَرُه ِف الأَبارِعِ . َمقأُصورًا ُر ُمَولَّد  ، ُدوًداُب مَمأ َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل َتَكلََّمتأ ِبِه الأَعرَ . اَوَغريأ َوقَاَل ِف َذيأِل الأَفِصيِح ، َوالأَقصأ
َر لِلأَمد  ِف َمَشاِهرِي الأُكُتبِ ، َوالنََّشاُء مَمأُدود  : لِثَ عأَلب    . 5َواَل ذِكأ

ءِ الن  : ن ص ف( 416)ص -763 ُر النُّوِن أَفأَصُح ِمنأ َضم َها، صأُف َأَحُد ُجزأَأيأ الشَّيأ  . ِصيُف ِمثأُل َكِرمي  لَُغة  ِفيهِ َوالنَّ . وََكسأ
َوأُِقيَم الأُمَضاُف إلَيأِه ، َلِكنأ ُحِذَف الأُمَضافُ ، ُه الأَمعأىَن َوِنصأُف ِمثأِلهِ َوِنصأفُ ، ِدرأَهم  : قَ وأهُلُمأ وَ : ن ص ف( 416)ص -762
ِم  َزأَهرِيُّ ِبِعبَ . الأَمعأىَن ُمَقاَمُه ِلَفهأ َا َجاَز َأنأ يُ َقالَ . َوِنصأُف آَخرَ : فَ َقالَ ، َمعأىَن اَرة  تُ َؤد ي َهَذا الأ َوَعب ََّر األأ ُفهُ : َوِإّنَّ َظ الثَّاين َقدأ ؛ َوِنصأ أِلَنَّ َلفأ

َوَّلِ   َيظأَهرُ  ِظ األأ َوَّلِ َفَكىنَّ َعنأ ؛ ِدرأَهم  َوِنصأُف ِدرأَهم  : فَ يُ َقالُ ، َكَلفأ َقُص  َوَما }: َوِمث أُلُه قَ وأله تَ َعاىَل . ُه ِمثأَل ِكَنايَِة األأ يُ َعمَُّر ِمنأ ُمَعمَّر  َوال يُ ن أ
ِ ، 4{ ِمنأ ُعُمرِهِ  ِديُر ِف َأَحِد التَّأأِويَلنيأ َقُص ِمنأ ُعُمِر آَخَر َغريأِ األأَ ، ا يَُطوَُّل ِمنأ ُعُمِر َواِحد  مَ : َوالت َّقأ َوَهَذا قَ وأُل َسِعيِد بأِن . وَّلِ َواَل يُ ن أ

يَِة َعوأ َوالتَّأأِويُل الثَّاين ِف . ُجبَ ريأ   َوَّلِ اآلأ ِص بِتَ َوايل اللَّيألِ  َأيأ َواَل يُ ن أَقُص ِمنأ ُعُمِر َذِلكَ ، ُد الأِكَنايَِة إىَل األأ َلُه : َويُ َقالُ . َوالن ََّهارِ ، الشَّخأ
ِديِر ُمَضا، ِنصأُف َورُبُُع طَلأَقة  َوِهَي طَاِلق  ، ِنصأُف َورُبُُع ِدرأَهم   َوَُّل ِف الت َّقأ ، ِمِهمأ َوُهَو َكِثري  ِف َكاَل ،  الأُمَضاِف إلَيأِه الظَّاِهرِ فًا إىَل جُيأَعُل األأ

َل َمنأ قَاهَلَا، ُه َيدَ َقَطَع اللَّ : حَنأوُ  َ ِذرَاَعيأ . 3َورِجأ ََسدِ ، َوبَ نيأ َهِة األأ َ ِذرَاَعيأ األأَ . 2َوَجب أ ََسدِ ، َسدِ َأيأ بَ نيأ َهِة األأ  . ِف ضيف 6َوتَ َقدَّمَ . َوَجب أ
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َتج "، يُ عأَمُل ِبِه الَفاَلوج مثّ َكوأنُه ُمَعرَّباً ُهَو ، َمَنا: َكَما َقاُلوا للَمنازِلِ ،  " ُحِذَف َشطأرُه " خَتأفيفاً : َقاَل اجَلوأهرِيّ . فارِِسيٌّ " ُمَعرَّب  "، ويقاُل َلُه " النَّشاسأ
َتِضيه ِسياُق األِئّمة ِف ُكتُِبهم كم، َصرََّح اجَلوأهرِي َوِبه، الَِّذي يَ قأ ُحأ

َخصَّص أَيأضاً ، وابُن ِسيَده ِف امل
ُ
َعرَّب، َوِف امل

ُ
ُمَعرَُّب : إالَّ أَنَّه قالَ ، وابُن اجَلوالِيقي ِف امل

َتهأ  َخصَّص، َنشاسأ
ُ
ُة الرَّاِئَحِة طَي َبةً : وقاَل أَبُو زيأد  . مُس ي بذلَك خِلُموم راِئَحتهِ : َوِف امل  : َفمن الطّيِب قوُل الّشاعرِ ، كانتأ َأو َخِبيَثةً   النََّشا ِحدَّ

 بآيِة َما إنَّ الّنقا طَي ُب النَّشا   ***   ِإذا َما اعأَّتاُه آِخَر الّليأل طارِقُهُ 
وَيُدلَُّك على َأنَّ النَّشا : قالَ ، وليَس َكَما ذََكَره اجَلوأهرِيّ ، يبٌّ فَ َهَذا يدلُّ على َأنَّ النَّشا َعرَ : قاَل ابُن بر ي. مُس ي بذلَك لَنتأِنِه ِف حاِل َعَمِله، َومن النََّتأ النَّشا

َتجِ  َرةُ : األُرأُجوان: َكَما َزَعم أَبو عبيد  ِف باِب " ُضروِب األلأواِن " ِمن كتاِب " الَغرِيِب املصنَّف "،  ليَس ُهَو النَّشاسأ َتج: ويقالُ ، احُلمأ ، األُرأُجوان النَّشاسأ
رةِ : واألُرأُجوانُ : فقالَ ، َكَره اجَلوأهرِّي ِف فصأِل " رجا "وَكذلَك ذَ  ر َشِديُد احُلمأ َتج: قاَل أَبُو ُعبيد  . ِصبأغ  َأمحأ َرماُن ُدونَه، َوُهَو الَِّذي يقاُل َلُه النَّشاسأ . والبَ هأ

ُر النَّشا(: قاَل ابُن بر ي َتج َغي أ  . فثََبَت هِبََذا أنَّ النَّشاسأ
 . 66فاطر/ -4 
َل َمنأ َقاهَلَا( ينظر جمّلة ملتقى أهل الّلغة )العدد األّول ص -3  املقال مستّل من موقع ملتقى . (61 – 1عن هذا الّّتكيب الّلغوّي )َقَطَع اللَُّه َيَد َورِجأ

 . ضمن حلقة الّنحو والّصرف، أهل الّلغة العربّية
وشرح ، (551 - 558/ 3واملقتَضب )، (681/ 6الكتاب ): ُنسب للفرزدق ِف. ) يا َمن َرأى عاِرًضا ُأَسرُّ بِه (: وصدره، عجز بيت   -2 
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ًوا ِمنأ بَاِب قَ َتلَ َوَنَصوأُت ُفاَل . َومَجأُعَها الن ََّواِصي. الشَّعأرِ  َصاصُ النَّاِصَيُة قُ : ي( ن ص 416)ص -761 قَ َبضأُت َعَلى  نًا َنصأ
ِل اللَُّغةِ . نَاِصَيِتهِ  َتِنَفاِن النَّاِصَيةَ الن ََّزَعَتاِن مُهَا الأبَ َياَضاِن اللَّذَ : َوقَ وأُل َأهأ َانِبَ . الرَّأأسِ  َوالأَقَفا ُمَؤخَّرُ . اِن َيكأ ِ َواجلأ َ الن َّزأَعتَ نيأ . َوالأَقَفا، اِن َما بَ نيأ

م  خَيُصُُّه َكالصَّرِيِح ِف َأنَّ ا. َوَسُط َما َأَحاَط ِبِه َذِلكَ َوالأ  ِمَيتُ ُهمأ ُكلَّ َموأِضع  بِاسأ ُم الرَّأأسِ َوَتسأ ِديُر ؛ لنَّاِصَيَة ُمَقدَّ َتِقيُم َعَلى َهَذا تَ قأ َفَكيأَف َيسأ
اَللِ  وََكيأَف َيِصحُّ ، النَّاِصَيِة ِبرُبُِع الرَّأأسِ  ِتدأ اَللِ ، إث أَباتُُه بِااِلسأ ِتدأ َا تَ ثأُبُت بِالسََّماِع اَل بِااِلسأ ِليَُّة إّنَّ ُُموُر الن َّقأ ، َجزَّ نَاِصَيَتهُ : َوِمنأ َكاَلِمِهمأ . َواألأ

ِديثُ . الطُّرَُّة ِهَي النَّاِصَيةُ : واأِلَن َُّهمأ قَالُ ؛ رُ م  أَنَُّه اَل يَ تَ َقدَّ َوَمعأُلو . َوَأَخَذ بَِناِصَيِتهِ  َواَل ، فَ ُهَو َدالٌّ َعَلى َهيأَئة  ؛ " َوَمَسَح بَِناِصَيِتهِ  ": 5َوأَمَّا احلَأ
ُي َما ِسَواَهايَ لأزَ  َها نَ فأ  . َوِإنأ قُ لأَنا الأَباُء لِلتَّبأِعيِض ارأتَ َفَع الن  َزاعُ . ُم ِمن أ

ُت الث َّوأ نَ : ن ض خ( 415)ص -767 ًخا ِمنأ بَايَبأ َضَربَ َضخأ ثَ َر ِمنأ ا، َب َنضأ ِح فَ ُهَو أَب أَلُغ ِمنأهُ َونَ َفَع إَذا بَ َللأَتُه َأكأ . لنَّضأ
َمِعيُّ . َأيأ فَ وَّاَرُة َغزِيَرة  ، َوَعنيأ  َنضَّاَخة  . َأيأ َكِثري  َغزِير  ، َنضَّاخ  َوَغيأث   َصأ ِم فَاِعل  ، عأل  فِ اَل يُ َتَصرَُّف ِفيِه بِ : َوقَاَل األأ َوقَاَل أَبُو . َواَل بِاسأ

َعلُ : ُعبَ يأد    . َمنأُسوب  إىَل َأَحد   4َأَصاَبيِن َنضأخ  ِمنأ َكَذا وملَأ َيُكنأ ِفيِه فَ َعَل َواَل يَ فأ
الطَّاُء وَ ، ُدَريأد  ُهَو بِالأُمعأَجَمةِ  َوقَاَل ابأنُ . َوالظَّاِء ِعنأَد قَ وأم  ، طَّاءِ يُ َقاُل بِال. النَّاطُوُر َحاِفُظ الأَكرأمِ : ن ط ر( 415)ص -768

َمَلُة   الأُمهأ
ِل السََّوادِ ، النََّبطِ  َكاَلمُ  َمَلِة ِمنأ َكاَلِم َأهأ َزأَهرِيُّ َعنأ اللَّيأِث َأنَّ النَّاِطَر بِالطَّاِء الأُمهأ َوالنَّاطُوُر ،  الأَبارِِع أَيأًضا النَّاِطرُ َوِف . وََكَذِلَك َحَكى األأ
َمَلِة َحاِفُظ الزَّرأعِ بِالطَّ  ِل السََّوادِ  اِء الأُمهأ َعأرَايب  النَّطأَرُة بِالطَّاِء ]. َريبٍّ حَمأض  َولَيأَس ِبعَ ، ِمنأ َكاَلِم َأهأ ِ  3[الَوَعنأ ابأِن األأ نَ نيأ ُظ الأَعي أ َمَلِة ِحفأ ، ُمهأ

َمَلة  َحِفَظ اَنَطَر َنطأرًا ِبطَ : َوقَاَل ابأُن الأَقطَّاعِ . َوِمنأُه النَّاطُورُ  َزأَهرِيُّ . لأَكرأمَ اء  ُمهأ ؛ ِديَاِر ُجَذاَم َعرَازِيلَ َورَأَيأُت بِالأبَ يأَضاِء ِمنأ : َوقَاَل األأ
َها بَ عأَض الأَعَربِ َفَسأَلأُت عَ  َعأرَايب  َوَهَذا ُمَواِفق  ِلَما حُ . ِهَي َمظَالُّ الن ََّواِطريِ : فَ َقالَ ، ن أ  . مَسَاع  ِمنأ الأَعَربِ  َوُهوَ . ِكَي َعنأ ابأِن األأ

، الأِقرأبَُة تَ نأُطفُ  َنَطَفتِ : َوقَاَل أَبُو َزيأد  . َنَطَف الأَماُء يَ نأُطُف ِمنأ بَاِب قَ َتَل َسالَ : ن ط ف( 414 - 415)ص -761
 َوتَ نأِطُف 

ي   َنَطَفانًا إَذا َقَطَرتأ ِمنأ  . َوِبرَام  ، َوبُ َرم  ، ِمثأُل بُ رأَمة  ، َوِنطَاف  ، مَجأُعَها نَُطف  وَ . َوالأَمرأأَةِ ، َوالنُّطأَفُة َماُء الرَُّجلِ . َأوأ ُسخأف  ، أَوأ َسرأب  ، َوهأ
ِظَها، َواَل ِفعأَل لِلنُّطأَفةِ . َأوأ َكثُ رَ ، يأًضا الأَماُء الصَّاِف َقلَّ َوالنُّطأَفُة أَ  تَ عأَمُل هَلَا ِفعأل  ِمنأ َلفأ َلأوَ . َأيأ اَل ُيسأ ى ُيَسمَّى َوالنَّاِطُف نَ وأع  ِمنأ احلأ
رَاِبهِ  أِلَنَّهُ ؛ مُس َي ِبَذِلكَ ، الأُقب َّيأَطى ِتضأ  . َأيأ يَ قأطُرُ ، يَ نأُطُف قَ بأَل اسأ

ءَ : ن ظ ر( 414)ص -751  َأيأ َما، 2{ َصيأَحًة َواِحَدةً  َما يَ نأظُُروَن ِإالّ  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . َوان أَتَظرأتُُه مبَعأىًن ، َوَنَظرأُت الشَّيأ
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 . ض ي ف( 6ع 561)ص -6 
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ِسهِ  يَ تَ َعدَّى: َوقَاَل بَ عأُضُهمأ  .يَ نأَتِظُرونَ  فِ : فَ َقوأهُلُمأ . " ِف َويَ تَ َعدَّى إىَل الأَمَعاين ب" ، إىَل الأُمبأَصرَاِت بِنَ فأ  َنَظرأُت ِف الأِكَتاِب ُهَو َعَلى َحذأ
ِديرُ ، َمعأُمول   ُتوَب ِف الأِكَتابِ َنَظرأ : َوالت َّقأ تَ عأِمُلَها الأَعَجُم مبَعأىَن الت َّنَ زُّهِ َوالنَّظَارَُة بِالأَفتأِح كَ  ...ُت الأَمكأ  . َوالأَبَساِتنيِ ، ِف الر يَاضِ  ِلَمة  َيسأ

َعُس ِمنأ بَاِب قَ َتلَ ن َ : ن ع س( 413 – 414)ص -756 ُم الن َُّعاُس فَ ُهَو نَاِعس  َوااِل . َعَس يَ ن أ ُع نُ عَّس  . سأ مأ ، ِمثأُل رَاِكع  ، َواجلَأ
ُع نَ َواِعسُ ، َوالأَمرأأَُة نَاِعَسة  . َورُكَّع   مأ َا ِقيَل نَ عأَسانُ ، َواجلَأ َنانَ ؛ َونَ عأَسى، 6َوُرمبَّ ىَن ، مَحَُلوُه َعَلى َوسأ اَج َوُهَو َأنأ حَيأتَ ، َوَأوَُّل الن َّوأِم الن َُّعاسُ . َوَوسأ

نأَساُن إىَل الن َّوأمِ  ِ َوُهَو خمَُ ، نِيقُ مُثَّ الت َّرأ ، َوُهَو ثَِقُل الن َُّعاسِ ، مُثَّ الأَوَسنُ ، اإلأِ نأَساُن  َوُهَو َأنأ َيُكونَ ، َوالأَغمأضُ ، مُثَّ الأَكَرى، اَلطَُة الن َُّعاِس لِلأَعنيأ اإلأِ
 َ َمُع َكاَلَم الأَقوأمِ َوأَ ، َوُهَو الن َّوأمُ ، مُثَّ الأَعفأقُ ، َوالأيَ قأظَانِ ، النَّاِئمِ بَ نيأ ُُجوعُ ، نأَت َتسأ ُُجودُ ، مُثَّ اهلأ َل َوُرِوَي َأنَّ أَ . 5واهلأ َنَِّة اَل يَ َناُمونَ هأ أِلَنَّ ؛ اجلأ

َغرُ الن َّوأَم َموأت   ُء عَ . 4{ اللَُّه يَ تَ َوىفَّ األَن أُفَس ِحنَي َموأهِتَا َوالَّيِت ملَأ مَتُتأ ِف َمَناِمَها }: قَاَل اللَُّه تَ َعاىَل . َأصأ . َلى َنِظريِهِ وََكِثريًا َما حُيأَمُل الشَّيأ
َسُن : الأَفرَّاءُ قَاَل  َزأَهرِيُّ . ا َيُكوُن َذِلَك ِف الش عأرِ مَ َوَأحأ  . َحِقيَقُة الن َُّعاِس الأَوَسُن ِمنأ َغريأِ نَ وأم  : قَاَل األأ

َوَمي ت  . فَِإنأ ملَأ َيُكنأ فَ ُهَو َسرِير  ، ًشا إالَّ َوَعَليأِه الأَمي تُ َواَل ُيَسمَّى نَ عأ . الن َّعأُش َسرِيُر الأَمي تِ : ن ع ش( 413)ص -755
ُعو   ش  َمن أ

 . حَمأُمول  َعَلى الن َّعأشِ 
ِظهِ  َوُهَو مَجأع  . الن ََّعُم الأَماُل الرَّاِعي: ن ع م( 413)ص -754 ثَ ُر َما يَ َقُع َعَلى، اَل َواِحَد َلُه ِمنأ َلفأ ِبلِ  َوَأكأ : َقاَل أَبُو ُعبَ يأد  . اإلأِ

َماُل فَ َقطأ الن ََّعُم  ِبُل َخاصَّةً َوِقي. َوأَن أَعام  أَيأًضا. َومُحأاَلن  ، مَحَل  ِمثأُل ، ن  َومَجأُعُه نُ عأَما. َويُذَكَّرُ ، َويُ َؤنَّثُ . اجلِأ َن أَعاُم َذَواُت ، َل الن ََّعُم اإلأِ َواألأ
ِبلُ ، َوالظ لأفِ ، اخلأُف   َن أ . َوالأَغَنمُ ، َوالأبَ َقرُ ، َوِهَي اإلأِ ِبُل َفِهَي ن َ  فَِإَذا ان أَفَرَدتأ ، َعاُم َعَلى َهِذِه الثَّاَلثَةِ َوِقيَل ُتطأَلُق األأ َوِإنأ ان أَفَرَدتأ ، َعم  اإلأِ
 . َوالأَغَنُم ملَأ ُتَسمَّ نَ َعًما، الأبَ َقرُ 

َوابِ : ن ع م( 413)ص -753 ِديقُ ، نَ َعمأ : َوقَ وأهُلُمأ ِف اجلَأ َوالأَوعأُد . حَنأُو َهلأ قَاَم َزيأد  ؟، إنأ َوقَ َعتأ بَ عأَد الأَماِضي، َمعأَناَها التَّصأ
َبلِ َوقَ َعتأ بَ عأ إنأ  تَ قأ ِديق  َوتَ ، نَ َعمأ ِعَدة  : قَاَل ِسيبَ َويأهِ . حَنأُو َهلأ تَ ُقوُم ؟، َد الأُمسأ َهامِ يُرِيُد أَن َّ : قَاَل ابأُن بَابأَشاذأ . صأ ِتفأ ، َها ِعَدة  ِف ااِلسأ

ِديق   َبارِ َوَتصأ َريأِن ِفيَها ِف ُكلٍّ ، ِلإلأِخأ َمأ ِتَماَع األأ ؛ َأوأ نَ فأي  ، َما ُهَو َعَليأِه ِمنأ إجَياب   َوِهَي تُ بأِقي الأَكاَلَم َعَلى: يِليُّ قَاَل الن  . حالَواَل يُرِيُد اجأ
َم ِمنأ  ِديِق َما تَ َقدَّ : قُ لأَت ِف َجَواِبهِ وَ . وملَأ َيُكنأ َقدأ َجاءَ ، َما َجاَء َزيأد  : فَِإَذا قَاَل الأَقاِئلُ . ِطَلهُ َوتُ بأ ، َغريأِ َأنأ تَ رأَفَع الن َّفأيَ  أِلَن ََّها ُوِضَعتأ لَِتصأ

ِيهِ َفَصدَّ . َما َجاءَ ، نَ َعمأ : يرُ َكاَن الت َّقأدِ ؛  نَ َعمأ  َوابِ َوِإنأ َكاَن قَ . َكَما تُ بأِطُلُه بَ َلى،  وملَأ تُ بأِطلأ الن َّفأيَ ، قأَت الأَكاَلَم َعَلى نَ فأ : دأ َجاَء قُ لأَت ِف اجلَأ
َي َعَلى َحالِهِ تُ بأِقي ، فَ نَ َعمأ . َجاءَ َوالأَمعأىَن َقدأ ، بَ َلى ُت ِبَرب ُكمأ قَاُلوا بَ َلى  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . َواَل تُ بأِطُلهُ ، الن َّفأ َكاَن  ،  نَ َعمأ : َوَلوأ قَاُلوا. 3{أََلسأ
رًا َت ِبَرب  َنا، نَ َعمأ : إذأ َمعأَناهُ ؛ ُكفأ  . اِب بَ عأَد الن َّفأيِ فَِإن ََّها ِلإلأِجيَ ؛ خِبِاَلِف بَ َلى، ن ََّها اَل تُزِيُل الن َّفأيَ أِلَ ؛ َلسأ

َوُيَسمَّى . َصاَح خِبَريأ  : َوزَاَد بَ عأُضُهمأ ، َرَب نَِغيًقا َصاَح ِغيقأ ِغيقأ نَ َغَق الأُغرَاُب يَ نأِغُق ِمنأ بَاِب ضَ : ن غ ق( 412)ص -752
ُم الن َُّغاقُ . السَّاِنحَ  َمَلِة . َوااِلسأ ِ فَ َعلَ ؛ لَُغة  َحَكاَها ابأُن َكيأَسانَ َونَ َعَق بِالأُمهأ ِ ، ى َهَذا يُ َقاُل ِف الأُغَراِب بِالأَعنيأ َمِعيُّ . َوالأَغنيأ َصأ َوأَنأَكَر األأ
َمَلةَ  َمَلةِ َونَ َغَق الأُغرَاُب بِا، نَ َعَق الرَّاِعي: فَ َعَلى َهَذا يُ َقالُ ؛ الأَكاَلُم بِالأُمعأَجَمةِ : َوقَالَ ، الأُمهأ َمَلِة َمَع الأُمهأ  . لأُمعأَجَمةِ َوبِالأُمعأَجَمِة َمَع ا، لأُمهأ

                                  
 . دار اإلمام مالك( 44رقم  75 – 71إيقاظ الَوسنان )ص: بيانه ِف -6 
ُُجوُع(: (543ومكتبة لبنان )ص، (612والبهّية )ص، (657/ 5والبايب احلليب )، (164/ 5ِف ط/املكتبة العلمية ) -5  ُُجوُد َواهلأ  . )مُثَّ اهلأ
 . 35الّزمر/ -4 
 . 675األعراف/ -3 

 



  

 

ن أَفحَّ : ن ف ح( 411 – 412)ص -751 َزةَواإلأِ َمأ ِر اهلأ ثَ ُر ِمنأ خَتأِفيِفَهاَوتَ ثأِقيِل احلأَ ، َوفَ تأِح الأَفاءِ ، ُة ِبَكسأ قَاَل ابأُن . اِء َأكأ
َزةِ : فَ َقاَل َأَحُدمُهَا؛ ةِ ن أَفحَ َوَحَضَرين َأعأرَابِيَّاِن َفِصيَحاِن ِمنأ َبيِن ِكاَلب  َفَسأَلأتُ ُهَما َعنأ اإلأِ : الس ك يتِ  َمأ َوقَاَل . اَل أَُقوُل إالَّ إن أَفَحًة يَ عأيِن بِاهلأ

َخرُ  ُسورَة  اَل أَُقوُل إالَّ ِمن أَفحَ : اآلأ َأاَل ، ًة يَ عأيِن مبِيم  َمكأ ، َهَذاتأ مَجَاَعة  َعَلى قَ وأِل فَات ََّفقَ ؛  مَجَاَعًة ِمنأ َبيِن ِكاَلب  مُثَّ اف أتَ َرقَا َعَلى َأنأ َيسأ
ُع أَنَاِفحُ وَ . فَ ُهَما لَُغَتانِ ؛ َومَجَاَعة  َعَلى قَ وأِل َهَذا مأ وأَهرِيُّ . َوَمَناِفحُ ، اجلَأ ن أَفَحُة ِهَي الأَكِرشُ : قَاَل اجلَأ ِذيبِ . َواإلأِ ن أ : َوِف الت َّهأ َفَحُة اَل َتُكوُن اإلأِ

رَُج ِمنأ َبطأ ، إالَّ ِلُكل  ِذي َكِرش   َتخأ ء  ُيسأ َفُر يُ عأَصُر ِف ُصوَفة  ُمبأتَ لَّة  ِف اللَََّبِ فَ يَ غأ َوُهَو َشيأ ِ ِنِه َأصأ َبأ إن أَفَحًة إالَّ َوُهَو  َواَل ُيَسمَّى، ُلُظ َكاجلُأ
َرشَ ، َرِضيع   َتكأ ِي قَ بأَل اإلأِ : فَ َقالَ ؛ بأُن الصَّاَلِح َما يُ َواِفُقهُ َونَ َقَل ا. يأ َصاَرتأ إن أَفَحُتُه َكرًِشاأَ ، فَِإَذا َرَعى ِقيَل اسأ دأ ن أَفَحُة َما يُ ؤأَخُذ ِمنأ اجلَأ

َر اللَََّبِ  َرُه ِقيلَ . َأنأ َيطأَعَم َغي أ ن أَفَحِة َأنأ اَل ُتطأعَ : َوقَاَل بَ عأُض الأُفَقَهاءِ . جَمأبَ َنة  : فَِإنأ َطِعَم َغي أ تَ َرُط ِف َطَهاَرِة اإلأِ َر اللَََّبِ ُيشأ َلُة َغي أ ، َم السَّخأ
ُل . ة  َوِإالَّ َفِهَي جنَِسَ  َرِة ِبَذِلَك يَ ُقوُلونَ َوَأهأ ِب أ َلةُ : اخلأ َتَحاَلتأ إىَل الأبَ عأرِ ، إَذا َرَعتأ السَّخأ  . َوِإنأ َكاَن قَ بأَل الأِفطَاِم اسأ
ِ مَجَاَعُة الر َجا: ن ف ر( 411)ص -757 َعة  . ِل ِمنأ َثاَلثَة  إىَل َعَشَرة  َوالن ََّفُر ِبَفتأَحتَ نيأ اُل نَ َفر  ِفيَما زَاَد َواَل يُ قَ . َوِقيَل إىَل َسب أ

 . َعَلى الأَعَشَرةِ 
ُعوِل َفِهَي نُ َفَساءُ  َونُِفَستأ الأَمرأأَُة بِالأِبَناءِ : ن ف س( 411)ص -758 رِ . لِلأَمفأ ُع نَِفاس  بِالأَكسأ مأ . َوِعَشار  ، َوِمث أُلُه ُعَشرَاءُ . َواجلَأ

َفُس مِ : الأَعَرِب يَ ُقولُ َوبَ عأُض  ِر أَيأ . َوالأَوَلُد َمن أُفوس  . ِمثأُل َحاِئض  ، َفِهَي نَاِفس   نأ بَاِب َتِعبَ نَِفَستأ تَ ن أ م  ِمنأ َوالن  َفاُس بِالأَكسأ ًضا اسأ
َمِعي  نُِفَستأ بِا. َفُس ِمنأ بَاِب َتِعَب َحاَضتأ َونَِفَستأ تَ ن أ . َذِلكَ  َصأ ُعوِل أَيأًضاَونُِقَل َعنأ األأ هُ ، لأِبَناِء لِلأَمفأ ُكُتِب ِف ور  ِف الأ َولَيأَس مبَشأ

َيأضِ  َيأِض نُفِ . احلأ ُعولِ َواَل يُ َقاُل ِف احلأ َس َلُه َسائَِلةً : َوِمنأُه قَ وأهُلُمأ ؛ َو الدَّمُ َوهُ ، ُهَو ِمنأ الن َّفأسِ وَ . َستأ بِالأِبَناِء لِلأَمفأ َأيأ اَل َدَم َلُه ، اَل نَ فأ
ًسا. جَيأرِي ُم نَ فأ َلِة احلأَ الَّيِت أِلَنَّ الن َّفأَس ؛ َومُس َي الدَّ م  جِلُمأ  . َوالن َُّفَساُء ِمنأ َهَذا؛ يَ َواِن ِقَواُمَها بِالدَّمِ ِهَي اسأ

َودُ : ِقيلَ . الن َّفأطُ : ن ف ط( 417 - 411)ص -751 َودُ ، الأَفتأُح َأجأ ُر َأجأ ِتَياُر ابأِن الس ك يتِ َوهُ . َوِقيَل الأَكسأ قَاَل ِف . َو اخأ
َوَِّل ممَّ  ُسوُر األأ صُّ ، َوُهَو الن  فأطُ : ا فَ َتَحتأُه الأَعامَّةُ بَاِب َما ُهَو َمكأ َتُح َذِلكَ ، َواجلِأ  . َوَقدأ يُ فأ

ُي : فائدة): ن ف ي( 418 – 417)ص -741 ء  َموأُصوف  ِبِصَفة  إَذا َوَرَد الن َّفأ َا يَ تَ ؛ َعَلى َشيأ ، َسلَُّط َعَلى تِلأَك الص َفةِ فَِإّنَّ
ُهوُمُه وُ . عأَناُه اَل ِقَياَم ِمنأ َرُجل  َفمَ ؛ اِئم  اَل َرُجَل قَ : حَنأوُ ، ِقَهاُدوَن ُمتَ َعلَّ  َعَلى الذَّاِت  َواَل يَ َتَسلَُّط الن َّفأيُ : قَاُلوا. ُجوُد َذِلَك الرَُّجلِ َوَمفأ
َفى ؛الأَموأُصوَفةِ  َواِت اَل تُ ن أ ء   }: اىَل َوِمنأ َهَذا الأَباِب قَ وأله تَ عَ . ا تُ ن أَفى ُمتَ َعل َقاتُ َهاَوِإّنََّ ، أِلَنَّ الذَّ ُعوَن ِمنأ ُدونِِه ِمنأ َشيأ  ِإنَّ اللََّه يَ عأَلُم َما َيدأ

َا ُهَو . 6{ َنامُ َوهُ ، ُهمأ َدَعوأا َشيأًئا حَمأُسوًساأِلَن َّ ؛ ِصَفة  حَمأُذوَفة  فَالأَمنأِفيُّ إّنَّ َصأ ِديرُ ، َو األأ َفُعُهمأ : َوالت َّقأ ء  يَ ن أ َتِحقُّ الأِعَباَدةَ ، ِمنأ َشيأ َوحَنأِو ، َأوأ َيسأ
ِي َعَلى الأَموأُصوِف ِلَعدَ . َذِلكَ  لِِه ،  ات َساًعاوَ ، ِم ااِلنأِتَفاِع ِبِه جَمَازًاَلِكنأ َلمَّا ان أتَ َفتأ الص َفُة الَّيِت ِهَي الثََّمَرُة الأَمقأُصوَدُة َساَغ ُوُقوُع الن َّفأ َكَقوأ
 َأوأ اَل َماَل حَيأُصلُ ، َأيأ اَل َماَل َكاف  ، 6[يل ]اَل َماَل : َوِمنأُه قَ وأُل النَّاسِ . َحَياًة طَي َبةً  4َيااَل حَيأ  َأيأ ، 5{ حَيأىَي  } ال مَيُوُت ِفيَها َوال: تَ َعاىَل 
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ُههُ ، َأيأ َحَسَنةً ، َة يل وََكَذِلَك اَل َزوأجَ ، َوحَنأُو َذِلكَ ، ِبِه الأِغىَن  ثَ ُر ِف َكاَلِمِهمأ َوَهِذِه الطَّرِيَقُة هِ . َوِشب أ َكأ َرى َمعأُروَفة   َوهَلُمأ ، َي األأ ، َطرِيَقة  ُأخأ
ُي الأَموأُصوِف  ُرُؤ الأَقيأسِ . َفاَل ِقَياَم ِمنأهُ ؛ َمعأَناُه اَل َرُجَل َموأُجود  ، قَاِئم   اَل َرُجلَ : فَ َقوأهُلُمأ ، ُف بِانأِتَفائِهِ فَ يَ نأَتِفي َذِلَك الأَوصأ َوِهَي نَ فأ  : قَاَل امأ

تَ َعَلى اَلِحب  *     5َدى مبََنارِِه   *اَل يُ هأ
َتَدى ِبهِ ، الطَّرِيِق َمَنارًا َموأُجوًدا َولَيأَس الأُمرَاُد َأنَّ هِلَِذهِ . َفاَل ِهَدايََة ِبهِ ؛ َأيأ اَل َمَنارَ   : 4َوقَاَل الشَّاِعرُ . َولَيأَس يُ هأ

َواهُلَا  َرأَنَب َأهأ زُِع األأ  رأ َواَل تَ َرى الضَّبَّ هِبَا يَ نأَجحِ    ***  اَل يُ فأ
زُِعَها َهوأل  ؛ َأيأ اَل أَرأَنبَ  َحارَ  َفاَل ؛ َواَل َضبٌّ ، َفاَل يُ فأ َفُعُهمأ َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ  }: َوُخر َج َعَلى َهِذِه الطَّرِيَقِة قَ وأله تَ َعاىَل . اجنِأ ، 3{ َفَما تَ ن أ

يَةَ ؛ َأيأ اَل َعَمدَ ، 2{ نَ َهاِبَغريأِ َعَمد  تَ َروأ  }: وََكَذا. َفاَل َشَفاَعَة ِمنأهُ ؛ َشاِفعَ  َأيأ اَل  َافًا }: وََكَذا. َفاَل ُرؤأ أَُلوَن النَّاَس ِإحلأ َأيأ اَل ، 1{ ال َيسأ
َافَ ؛ ُسَؤالَ  ِي َأوََّل الأكَ . َفاَل إحلأ َم َحرأُف الن َّفأ ِي الأُعُمومِ َوِإَذا تَ َقدَّ قَاَم بَ عأُضُهمأ ملَأ َيُكنأ  فَ َلوأ َكاَن َقدأ . َما قَاَم الأَقوأمُ : حَنأوُ ، اَلِم َكاَن لِنَ فأ
َي الأُعُموِم ؛ َكِذبًا َي اخلأُُصوصِ أِلَنَّ نَ فأ َتِضي نَ فأ عِ ؛ اَل يَ قأ مأ َي َوارِد  َعَلى َهيأَئِة اجلَأ ِي َوِإَذا . اَل َعَلى ُكل  فَ رأد  فَ رأد   َوأِلَنَّ الن َّفأ تََأخََّر َحرأُف الن َّفأ
ُي َعامًّا؛  ُكلُّ الأَقوأِم ملَأ يَ ُقوُموا: رأُفوع  بِااِلبأِتَداِء حَنأوُ َوُهَو مَ ، َأوأ َما ِف َمعأَناهُ ، ُه ُكلٌّ وََكاَن َأوَّلُ ، َأوَِّل الأَكاَلمِ َعنأ  نَُّه َخبَ ر  َعنأ أِلَ ؛ َكاَن الن َّفأ

َوأَمَّا قَ وألُُه صّلى الّله عليه . ا َصحَّ َجعأُلُه َخبَ رًا َعنأهُ َوِإالَّ َلمَ ، َتَدإِ لأُمبأ َوُهَو مَجأع  فَ َيِجُب َأنأ يَ ثأُبَت ِلُكل  فَ رأد  فَ رأد  ِمنأُه َما يَ ثأُبُت لِ ، الأُمبأَتَدإِ 
ِميَع بَِناًء َعَلى ظَن هِ ؛ 7« ُكلُّ َذِلَك ملَأ َيُكنأ  »: وسّلم َا نَ َفى اجلَأ َها َشيأًئاَوأَنَّ ، َأنَّ الصَّاَلَة ملَأ تُ قأَصرأ  فَِإّنَّ لَّ َواِحد  ِمنأ فَ نَ َفى كُ ؛ ُه ملَأ يَ نأَس ِمن أ

َريأنِ  َمأ ُي َعا، َوَلمَّا خَتَلََّف الظَّنُّ . بَِناًء َعَلى َذِلَك الظَّن   األأ فَ تَ َردََّد ؛ َقدأ َكاَن بَ عأُض َذِلَك يَا َرُسوَل اللَّهِ : قَاَل َلُه ُذو الأَيَديأنِ ؛ مًّاوملَأ َيُكِن الن َّفأ
ِي َحّتَّ ؛ َوَلوأ ملَأ حَيأُصلأ َلُه َظنٌّ . نَ َعمأ : فَ َقاُلوا. ؟قَاَل ُذو الأَيَديأنِ َأَحقًّا َما : َوقَالَ ، عليه وسّلم ِف قَ وألِهِ صّلى الّله  َم َحرأَف الن َّفأ  اَل َلَقدَّ
 . ملَأ َيُكنأ ُكلُّ َذِلكَ : َوقَالَ ، َيُكوَن َعامًّا

ُع نُ َقَباءُ . َأيأ َعرِيف  ، فَ ُهَو نَِقيب  ؛ رِ ِب قَ َتَل نَِقابًَة بِالأَكسأ َونَ َقَب َعَلى الأَقوأِم ِمنأ بَا: ن ق ب( 418)ص -746 مأ  . َواجلَأ
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رًا َأَصابَهُ َونَ َقَر السَّهأ : ن ق ر( 418)ص -745 ََدَف نَ قأ ُع نَ َواِقرُ . فَ ُهَو نَاِقر  ؛ ُم اهلأ مأ  : 6قَالَ . َواجلَأ
 َأعأَداءَُكمأ فَ َناهَلُمأ ُذبَايب    ***َرَميأُت بِالن ََّواِقِر الصُّيَّاِب   

ََدفَ ، يَأيأ َحد    . َواَل يُ َقاُل َلُه نَاِقر  َحّتَّ ُيِصيَب اهلأ
َصانًا، َقَص نَ قأًصا ِمنأ بَاِب قَ َتلَ ن َ : ن ق ص( 411)ص -744 ء  بَ عأَد مَتَاِمهِ  َوان أتَ َقَص َذَهبَ . َونُ قأ ُتُه يَ تَ َعدَّى. ِمنأُه َشيأ ، َونَ َقصأ

 َواَل 
لِهِ َوهِبَا جَ ، َهِذِه اللَُّغُة الأَفِصيَحةُ . يَ تَ َعدَّى ُقُصَها ِمنأ َأطأرَاِفَها } : اَء الأُقرأآُن ِف قَ وأ َر َمن أُقوص   }: وَ ، 5{نَ ن أ يَفة  يَ تَ َعدَّى َوِف لَُغة  َضعِ . 4{َغي أ
َزةِ  َمأ ِ َويَ تَ َعدَّى أَيأضً . ملَأ يَأأِت ِف َكاَلم  َفِصيح  وَ . َوالتَّضأِعيفِ ، بِاهلأ ُعوَلنيأ ِسِه إىَل َمفأ ُتُه ِمث أُلهُ ، َقصأُت َزيأًدا َحقَّهُ ن َ : فَ يُ َقالُ ، ا بِنَ فأ  . َوان أتَ َقصأ

ًعا مِ : ن ق ع( 411)ص -743 َقِعِه نَ قأ ثُهُ َونَ َقَع الأَماُء ِف َمن أ َوِمنأُه ِقيَل ِلَموأِضع  ، َونَِقيع  ، فَ ُهَو نَاِقع  ؛ نأ بَاِب نَ َفَع طَاَل ُمكأ
 ِبُقرأِب 

ِر َواِدي الأَعِقيقِ َوهُ . نَِقيع  : لَّى اهللُ َعَليأِه َوَسلَّمَ صَ  َمِديَنِة النَّيب   ِبِل الصََّدَقةِ َومَحَاُه ُعَمُر ، َو ِف َصدأ : قَاَل ِف الأُعَبابِ . رضي الّله عنه إِلِ
رِ  ِلِمنيَ مَحَى ُعَمُر َغَرَز النَّ  ": 3َوِف َحِديث  . يَن فَ رأَسًخا ِمنأ الأَمِديَنةِ َوالنَِّقيُع َموأِضع  ِف ِباَلِد ُمَزي أَنَة َعَلى ِعشأ َوِف . " ِقيِع خِلَيأِل الأُمسأ

ِذيِب ِف تَ رأِكيِب غَ  ِ الأُمعأَجَمةِ الت َّهأ َمَلةِ ، َرز  بِالأَغنيأ ُتوب  بِالأَباءِ َغَرُز : قَالَ ، َوالزَّايِ ، َوالرَّاِء الأُمهأ ُه قَاَل ِف فَِإنَّ ؛ َوَلَعلَُّه ِمنأ الأَكاِتبِ ، الأَبِقيِع َمكأ
ُتوب  بِالنُّونِ . ى ُعَمُر النَِّقيعَ محََ : تَ رأِكيِب محَِيَ  ُتوب  َهَكَذا خِبَط هِ َوَعَلي أهَ ، َوُهَو َمكأ َوَعنأ ُعَمَر أَنَُّه رََأى ِف َروأِث فَ َرس  َشِعريًا ِف : قَالَ ، ا َمكأ

َعَلنَّ َلُه ِف َغَرِز النَِّقيِع َنِصيًبا َحّتَّ اَل " : 2فَ َقالَ ؛ َعاِم جَمَاَعة   ُت أَلَجأ : َوِف الأُعَبابِ . وملَأ َيذأُكرأُه ِف بَاِبهِ ، "  ُيَشارَِك النَّاَس ِف أَق أَواهِتِمأ إنأ ِعشأ
ِضَماتِ ، مَحَى ُعَمُر َغَرَز النَِّقيِع بِالنُّوِن َوُهَو بِالأَباِء َتصأِحيف   ِضَماتِ َوبَ عأُضُهمأ جَيأَعلُ . َوُهَو نَِقيُع اخلَأ َر نَِقيِع اخلَأ . بِالنُّونِ  وَِكاَلمُهَا، ُه َغي أ

رِيُّ . ف  َقِدمي  وََكَذِلَك قَاَل مَجَاَعة  الأَباُء َتصأِحي ِلِمنَي بِالنُّونِ َوِف َحِديِث ُعَمَر أَنَُّه مَحَى النَِّقيَع خلُِ : َوَقاَل الأَبكأ  َوَقدأ َصحََّفهُ ، ُيوِل الأُمسأ
ثُونَ  َا الأبَ ، الأَبِقيُع بِالأَباءِ : فَ َقاُلوا؛ الأُمَحد  ِ نَ وأع  ِمنأ الثَّ َوالأَغَرُز . بِالأَباِء َموأِضُع الأُقُبورِ  ِقيعُ َوِإّنَّ ِضَمات قَ رأيَة  ُهَناكَ . 1َمامِ ِبَفتأَحتَ نيأ  . َواخلَأ

تَ : ن ك ت( 471)ص -742 ِء َكالن ُّقأطَةِ النُّكأ ُع ُنَكت  . ُة ِف الشَّيأ مأ   بِالضَّم   َوُنَكات  . َوِبرَام  ، َوبُ َرم  ، ُل بُ رأَمة  ِمثأ ، َوِنَكات  ، َواجلَأ
 . َعام يٌّ 

َجازِ ، َعدَ َنَكلأُت َعنأ الأَعُدو  ُنُكواًل ِمنأ بَاِب ق َ : ن ك ل( 476)ص -741 ، َكاًل ِمنأ بَاِب َتِعَب لَُغة  َوَنِكَل نَ . َوَهِذِه لَُغُة احلِأ
 َوَمنَ َعَها 

                                  
 . ن ق ر( 371من غري نسبة ِف أساس البالغة )ص -6 
 . 33األنبياء/ - 36الّرعد/ -5 
 . 611هود/ -4 
رقم  18وإصالح غلط احملّدثني )ص، (6453/ 2ا استعجم )معجم م: وموقوفا عن عمر رضي الّله عنه ِف، لفظ احلديث يُروى مرفوعا -3 
 487/ 2والّلسان )، (454/  5واملغرب )، نقع( 618/ 2 -غرز  428/ 4الّنهاية )و، (516/ 4و  168/  6) وغريب احلديث للخطّايب، (654
 . نقع( 344، غرز 624/  5وغريب احلديث البن اجلوزي )، نقع( 571/ 55وتاج العروس )، نقع( 414/ 8 -غرز 
 487/ 2والّلسان )، غرز( 428/ 4الّنهاية )و، غرز( 14/ 4والفائق )، (168/ 6وغريب احلديث للخطّايب )، غرز( 31/ 8هتذيب الّلغة ) -2 
 . غرز( 522/ 62وتاج العروس )، غرز(
وُضبط )بضّم الثاء( على الّصواب ِف . (218واألمرييّة )ص، (548ومكتبة لبنان )ص، كذا ُضبط )بفتح الثّاء( ِف طبعتنا دار احلديث  -1 

  . (451واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 154ودار املعارف )ص، (113ومكتبة املصطفى )ص، (155/ 5ط/املكتبة العلمّية )

 



  

 

َمِعيُّ  َصأ ُ ، األأ َبأ َنَع َشيأًئا فَ َهابَهُ َنَكَل إذَ : قَاَل أَبُو َزيأد  . َوالتََّأخُّرُ ، َوُهَو اجلُأ  . ا أَرَاَد َأنأ َيصأ
َزِة َما َيُدلُّ َعَلى صِ : ّنوذج( 476ص) -747 َمأ ُوَذُج ِبَضم  اهلأ ّنأ ءِ األأ اِل ، َّنُوَذج  ِبَفتأِح النُّونِ : َوِف لَُغة  . َوُهَو ُمَعرَّب  ، َفِة الشَّيأ َوالذَّ

ُتوَحًة ُمطأَلًقا ِء الَِّذي يُ عأَمُل عَ : قَاَل الصََّغاينّ . ُمعأَجَمًة َمفأ أِلَنَُّه اَل ؛ الصََّواُب النَُّموَذجُ : َوقَالَ . َوُهَو تَ عأرِيُب َّنُوَذهأ ، َليأهِ النَُّموذَُج ِمثَاُل الشَّيأ
 . تَ غأِيرَي ِفيِه ِبزِيَاَدة  

َُلةُ األأَ : ن م ل( 476)ص -748 َدةُ  ّنأ ََصاِبِع الأُعقأ ََصاِبعِ  نَاِملُ َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل األأَ . ِمنأ األأ َزأَهرِي  ؛ ُرُءوُس األأ َُلُة األأَ : َوَعَليأِه قَ وأُل األأ  ّنأ
رُ الأمَ  ِصُل الَِّذي ِفيِه الظُّفأ َزةِ ، فأ َمأ َهاَوفَ تأُح ، َوِهَي ِبَفتأِح اهلأ ثَ ُر ِمنأ َضم  َأخ رِيَن َوبَ عأُض الأُمتَ . َوابأُن قُ تَ يأَبَة جَيأَعُل الضَّمَّ ِمنأ حلَأِن الأَعَوامّ . الأِميِم َأكأ

عَ  َزِة َمَع تَ ثأِليِث الأِميِم فَ َيِصرُي ِتسأ َمأ  . لَُغات   ِمنأ النَُّحاِة َحَكى تَ ثأِليَث اهلأ
ِر إىَل ُغُروِب الشَّمأسِ َوالن ََّهاُر ِف اللَُّغِة ِمنأ طُُلوِع ا: ن ه  ر( 475)ص -741 َا : 6َوِف َحِديث  . َوُهَو ُمرَاِدف  لِلأيَ وأمِ ، لأَفجأ " إّنَّ

َ اللَّيألِ وَ . " َوَسَواُد اللَّيألِ ، َهارِ بَ َياُض الن َّ  ُهوَ  َفاِر إىَل . َوالن ََّهارِ ، اَل َواِسطََة بَ نيأ سأ َا تَ َوسََّعتأ الأَعَرُب َفَأطأَلَقتأ الن ََّهاَر ِمنأ َوقأِت اإلأِ َوُرمبَّ
ِس إىَل ُغُروهِبَاَوُهَو ِف ُعرأِف النَّاِس ِمنأ طُ . الأُغُروبِ  َأوأ ، ُصمأ نَ َهارًا: حَنأوُ ، انأَصَرَف إىَل الأيَ وأمِ َوِإَذا أُطأِلَق الن ََّهاُر ِف الأُفُروِع  ،ُلوِع الشَّمأ

ِقيَقةِ . اعأَملأ نَ َهارًا ََحِد َمَثاًل فَ َهلأ حُيأَمُل َعَلى احلَأ َتأأَجَرُه َعَلى َأنأ يَ عأَمَل َلُه نَ َهاَر يَ وأِم األأ لُُه ِمنأ َحّتَّ َيُكوَن َأوَّ   اللَُّغِويَّةِ َلِكنأ قَاُلوا إَذا اسأ
رِ  َضاَفِة ِبهِ ؛ وَّلُُه ِمنأ طُُلوِع الشَّمأسِ حُيأَمُل َعَلى الأُعرأِف َحّتَّ َيُكوَن أَ َأوأ ، طُُلوِع الأَفجأ َعاِر اإلأِ شأ َء اَل ُيَضاُف إىَل ُمرَاِدِفهِ ؛ إِلِ نُِقَل . أِلَنَّ الشَّيأ
َهانِ  . ُيَساِفُر نَ َهاَر يَ وأِم َكَذا َأوأ اَل ، َكَما َلوأ َحَلَف اَل يَأأُكلُ ،  يَها الن ََّهاُر إىَل الأيَ وأمِ ُدُه ِف ُكل  ُصوَرة  ُيَضاُف فِ َوِقَياُس َهَذا اط رَا، ِفيِه َوجأ

ِسِه  ؛ وَُّل ُهَو الرَّاِجُح َدلِياًل َواألأَ  َء َقدأ ُيَضاُف إىَل نَ فأ ِ أِلَنَّ الشَّيأ ِتاَلِف اللَّفأَظنيأ  َحقُّ الأَيِقنيِ  }: وَ ، 5{ َوَلَداُر اآلِخَرةِ  }: حَنأوُ ، ِعنأَد اخأ
َبَه َذِلكَ ، 4{ ِ ، َواَل جُيأَمعُ ، َواَل يُ ثَ ىنَّ . َوَما َأشأ َع َعَلى نُ ُهر  ِبَضمَّتَ نيأ َا مجُِ  . َوُرمبَّ

ُم الن ُّوَ َوااِل . ي ِت نَ وأًحا ِمنأ بَاِب قَالَ نَاَحتأ الأَمرأأَُة َعَلى الأمَ : ح(و  ن 474)ص -731 َا ِقيَل الن  َياُح ، اُح ِوزَاُن ُغرَاب  سأ َوُرمبَّ
ِر َفِهَي نَاِئَحة   م  ِمنأهُ . بِالأَكسأ ِر اسأ فَِإنأ َجَعلأَتُه ، َأيأ ُسوَرَة نُوح  ، َوقَ َرأأُت نُوًحا ...ِبَفتأِح الأِميِم َموأِضُع الن َّوأحِ  3َوالأَمَناَحةُ . َوالن  َياَحُة بِالأَكسأ

ًا لِلسُّورَِة ملَأ  رِفأهُ  امسأ  . َتصأ

                                  
 . فصل اهلاء( 446والّتوقيف على مهّمات الّتعاريف )ص، (5772، 5774رقم  684/ 5مستخرج أيب عوانة ) -6 
 . 41الّنحل/ – 161يوسف/ -5 
 . 12الواقعة/ -4 
َناَحُة( مبحث أنقله حبروفه من كتايب األّول -3 

َ
ط/دار اإلمام مالك  8 – 7إيقاظ الَوسنان من زاّلت الّلسان )ص: يتعّلق هبذه الّلفظة )امل

أأمتَُ : باجلزائر(
َ
. كّنا ِف َمناَحِة فالن  : والّصوابُ ، كّنا ِف َمأأمتَِ فالن  : يقولون. املصيبةُ : وعند العاّمة، املأمُت عند العرب الن ساُء جيتمعن ِف اخلري والّشر  : )امل

قال : -رمحهم الّله تعاىل  –وبني يديك جرد  لبعض َتقريراهتم  ، وأئّمة العربّية، وغريُه من أعالم الّلغة، (5ع 3هذا ما قّرره الرّازي ِف خمتار الّصحاح )ص
وليس  . كّنا ِف َمأأمتَ  : ويقولون، يذهب الّناُس إىل أنّه املصيبة، وِمن ذلك ]ما يضعه الّناس ِف غري موضعه[ املأمتَُ " : 51ابن قُتيبة ِف أدب الكاتب ص

أأمُت الّنساُء جيتمعن ِف اخلري والشرّ ؛ كذلك
َ
لَِتقابُِلهّن عند ؛ وإّّنا قيل هلا َمناَحة  من الّنوائح؛ كّنا ِف َمناحة: والّصواُب أن يقولوا. واجلمع َمآمِت ، إّّنا امل

ناَحة: " قال احلريري: 31وجاء ِف خري الكالم ِف الت ََّقص ي عن أغالط العوام ص. الُبكاِء "
َ
وهي عند العرب ، يَتوّهم أكثر اخلاّصة أّن املأمَت جَمأَمُع امل

أأمَتُ كّل جمتمع ِف ُحزن  أو َفرح  : وِف القاموس، الّنساء جيتمعن ِف اخلري والشرّ 
َ
. املصيبة: وعند العاّمة: وِف الّصحاح. أو بالشَّوابّ ، اصٌّ بالّنساءأو خ، امل

غرب ِف ترتيب املعرب ). (. . 
ُ
آمِت : واجلمع، " املأمت عند العرب الّنساء جيتمعن ِف فرح أو حزن: (52/ 6وِف امل

َ
، والن ياَحة، املصيبة: وعند العاّمة، امل

وأُنشد أليب عطاء الس ندي ِف احلزن ]الش عر والّشعراء ، ِف َمناَحة بين فالن: وإّّنا الّصوابُ ؛ هذا غلط  : األنباريقال ابُن . كّنا ِف َمأأمتَِ بين فالن  : يقال
5 /124] : 

 



  

 

َمَل إنَاَخةً : خ(و  ن 474)ص -736 : َوَقدأ يُ َقالُ ، َوتَ نَ وَّخَ . فَ بَ َركَ : َبلأ يُ َقالُ ، َواَل يُ َقاُل ِف الأُمطَاوِِع فَ َناخَ : قَاُلوا. أَنَاَخ الرَُّجُل اجلَأ
تَ َناخَ   . فَاسأ

نَاَخةِ : خ(و  ن 474)ص -735  . 6َوالأُمَناُخ ِبَضم  الأِميِم َموأِضُع اإلأِ
َها الس رَاُج بِالأَفتأِح : ر(و  ن 473)ص -734 ِتَناَرةِ َوالأَمَناَرُة الَّيِت يُوَضُع َعَلي أ َعَلة  ِمنأ ااِلسأ رُ . َمفأ . أِلَن ََّها آَلة  ؛ َوالأِقَياُس الأَكسأ

َها أَيأًضاَوالأَمَناَرُة الَّ  ُع َمَناِوُر بِالأَواوِ وَ . يِت يُ َؤذَُّن َعَلي أ مأ َمزُ ، اجلَأ ِليَّ أِلَن َّ ؛ َواَل تُ هأ َمُز الأَياُء ِف َمَعاِيشَ َكَما اَل ،  ة  َها َأصأ َوبَ عأُضُهمأ . أِلََصالَِتَها؛ تُ هأ
ِمُز فَ يَ ُقولُ  بِ : يَ هأ ِلي  بِالزَّاِئدِ َمَنائُِر َتشأ َصأ ُل َمَصاِوبُ ، َكَما ِقيَل َمَصاِئبُ ،  يًها ِلْلأ َصأ  . َواألأ

ِم يُ َعاََلُ َوالنَُّئوُر ِوزَاُن َرُسول  ُدَخاُن ا: ر(و  ن 473)ص -733 ُم َحّتَّ خَيأَضرَّ لشَّحأ يِه النَّاُس ال. ِبِه الأَوشأ ُر . ن يَلجَ َوُتَسم  َوالن يَلُج َغي أ
ََلتأ النُّونَ  أِلَنَّ ؛ َعَريبٍّ   . َوِقَياُس الأَعَريب  فَ تأُح النُّونِ . مُثَّ ِجيم  ، َوبَ عأَدَها اَلم  ، الأَعَرَب َأمهأ

م  : س(و  ن 473)ص -732 ِع َكا النَّاُس اسأ طِ ، لأَقوأمِ ُوِضَع لِلأَجمأ ِظهِ  َوَواِحُدهُ . َوالرَّهأ َتقٌّ ِمنأ نَاَس يَ ُنوُس ، إنأَسان  ِمنأ َغريأِ َلفأ ُمشأ
ن  ، َوحَتَرَّكَ ، َتَدىلَّ إَذا  نأسِ ، فَ ُيطأَلُق َعَلى اجلِأ ِوُس ِف ُصُدوِر النَّاِس  }: قَاَل تَ َعاىَل . َواإلأِ ن   َفسَّ مُثَّ ، 5{الَِّذي يُ َوسأ نأسِ ، َر النَّاَس بِاجلِأ  ؛ َواإلأِ

                                                                                                                       
 َعِشيََّة قاَم الّناِئحاُت وُشق َقتأ   *   ُجيوب  بأيدي َمأأمتَ  وُخدودُ 

 : والبِن ُمقبل  ِف الَفرَح
 ها   *   مل تَ بأَأِس الَعيأَش أَبأكارًا وال ُعوناوَمأأمتَ  كالدُّمى ُحور  َمداِمعُ 

َعل  ِمن اأَلمتأِ : 145 - 146/ 6وِف الّتوقيف على ُمِهّمات الّتعاريف  أأمَتُ َمفأ
َ
اجتماُع الّنساء ِف فرح  أو ُحزن  على اقّتاِن َحَدث  بزمان  قبَل ، " امل

 . َزماِنك "
أأمَتُ مكاُن اجتماِع الّنساء ". . . يل أمكنة للّناس خمتلفة[" ]فصل ِف تفص: 611وِف فقه الّلغة للثّعاليب ص

َ
 . امل

م بامرأة : قال، 244/  6وعلى االستعمال الّصحيح ورد ِف كامل املربّد . كذا بإطالق  من غري َتقييد " وُحد ثُت عن سعد بن مصعب بن الزّبري اهتُّ
 . (. . . ِف ليلة َمناَحة أو ُعرس

أأمَت " ِف احلُزن إالّ غلبة االستعمالفلي، وبعَد هذا البيان
َ
ال تقوى على تغيري َسنن ، وتلك حّجة  قاصرة  ، س مع اّلذين َخصُّوا استعمال لفظ " امل

" وأنا أُوثِر : إىل القول 56وخُلص العدناين ِف معجم األخطاء الّشائعة ص، ! 3ولعّل هذا اّلذي يُفس ُر سكوت املعجم الوسيط ص؛ العرب ِف الكالم
وأّما َعصرِيُّه نسيم نصر فقد قال ِف أخطاء . " والّصواُب أن ُيطلَق على الّنساء جيتمعن ِف اخلري والّشر " !: بعد قوله، قال هذا. ستعماَله ِف احلزن "ا

 . (. . . فالن   كّنا ِف َمأأمتَ  على: أقرب إىل الّصواب من القول، كّنا ِف َمناحة  على فالن  : ولكن يبقى القول. . . ": 621ألفناها ص
 : ولك أن تراجع

 . (3-4/ 65لسان العرب ) -4. (588/ 3، 56/ 6الّنهاية ِف غريب احلديث واألثر ) -5. (671/ 8تاج العروس ) -6
نصوص ِف  -7. (6216رقم  321تصحيح الّتصحيف وحترير والّتحريف )ص -1. (75/ 3القاموس احمليط ) -2 . (5أساس البالغة )ص -3

 . (541-557/ 5( و )411/ 6العربّية )فقه الّلغة 
ناخ(، وهو أيضا بضّم امليم، وُمناخ البالد حالة جّوها -6 

َ
وانظر له الكتاب األّول من . فأحسبه من الغلط الّشائع ِف هذا العصر؛ وأّما بفتحها )امل

 . (48رقم  86 – 81)إيقاظ الَوسنان ص
 . 2الّناس/  -5 

 



  

 

ِنَِّة َوالنَّاِس  }: فَ َقالَ  نُّ . 6{ِمَن اجلأ ن   }: قَاَل تَ َعاىَل . نَاًسا َكَما مُسُّوا رَِجااًل  َومُس َي اجلِأ َوأَنَُّه َكاَن رَِجال  ِمَن اإِلنأِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجال  ِمَن اجلِأ
ن  : وََكاَنتأ الأَعَرُب تَ ُقولُ . 5{ نأسِ ، َصغَُّر النَّاُس َعَلى نُ َويأس  َويُ . رَأَيأُت نَاًسا ِمنأ اجلِأ ِتعأَمالُُه ِف اإلأِ  . َلِكنأ َغَلَب اسأ

ِذيبِ . َوالتَّثأِقيُل أَفأَصحُ ، الز يَاَدةُ  4الن َّيأفُ : ف(و  ن 473)ص -731 بُو َوقَاَل أَ . ِف ِعنأَد الأُفَصَحاِء حلَأن  َوخَتأِفيُف الن َّي  : َوِف الت َّهأ
اِق الأَبصأرِي نيَ الَِّذي َحصَّلأَناُه ِمنأ أَقَ : الأَعبَّاسِ  ع  َوالأبِ ، ي َف ِمنأ َواِحد  إىَل َثاَلث  َوالأُكوِفي نَي َأنَّ الن َّ ، اِويِل ُحذَّ َع ِمنأ أَرأَبع  إىَل ِتسأ اُل َواَل يُ قَ . ضأ

 : 3قَالَ ، اِهُم َعَلى الأِماَئِة زَاَدتأ َوأَنَاَفتأ الدَّرَ . َونَ ي ف  ، َوأَلأف  . َونَ ي ف  ، اَئة  َومِ . َونَ ي ف  ، حَنأُو َعَشَرة  ، نَ ي ف  إالَّ بَ عأَد َعقأد  
  . َعَلى ُكل  رَابَِية  نَ ي فُ    ِبرَابَِية  رَأأُسَها   *** َوَردأت

ِبلِ : ق(و  ن 473)ص -737 ُن أَثى ِمنأ اإلأِ ُع أَي أُنق  . ى نَاَقًة َحّتَّ َُتأذِعَ َسمَّ َواَل تُ : َقاَل أَبُو ُعبَ يأَدةَ . النَّاَقُة األأ مأ  . َونَِياق  ، ق  َونُو ، َواجلَأ
َمُل َتَشبََّه بِالنَّاَقةِ  َوَق اجلَأ تَ ن أ  . َواسأ

َطُعُه عَ : م(و  ن 473)ص -738 ُجُم َعَلى الأَقلأِب فَ تَ قأ َية  ثَِقيَلة  تَ هأ َياءِ َوالن َّوأُم َغشأ َشأ أِلَنَّ الن َّوأَم ؛ َو آَفة  َوهِلََذا ِقيَل هُ ؛ نأ الأَمعأرَِفِة بِاألأ
َنُة َفِفي الرَّأأسِ َوأَ . َوالأَعقألِ ، الن َّوأُم ُمزِيل  لِلأُقوَّةِ : َوِقيلَ . َأُخو الأَموأتِ  ِ ، مَّا الس  َوِقيَل الس َنُة رِيُح . ِقيَل الس َنُة ِهَي الن َُّعاسُ وَ . َوالن َُّعاُس ِف الأَعنيأ

هِ  نأَساُن فَ يَ َنامُ ؛  تَ نأَبِعُث إىَل الأَقلأبِ مُثَّ ، الن َّوأِم تَ بأُدو ِف الأَوجأ َعُس اإلأِ  . فَ يَ ن أ
َناِن ُمذَكَّر  : ن ي ب( 472)ص -731 َسأ مُ  النَّاُب ِمنأ األأ ُع أَن أَياب  . َما َداَم َلُه َهَذا ااِلسأ مأ . الَِّذي يَِلي الرَّبَاِعَياتِ  َوُهوَ ، َواجلَأ
 . َوقَ رأن  َمًعا، ان  نَاب  َحيَ وَ  َواَل جَيأَتِمُع ِف : قَاَل ابأُن ِسيَنا
ُموز  وِ : ن ي ء( 472)ص -721 ُء َمهأ ء  شَ ،  زَاُن مِحأل  الين   . حلَأم  ينء  : فَ يُ َقالُ ؛ وملَأ يَ نأَضجأ ، َأوأ َشيٍّ ، أأنُُه َأنأ يُ َعاَلََ ِبطَبأخ  ُكلُّ َشيأ

بأَدالُ  َغاُم َعام يٌّ ، َواإلأِ دأ  . َواإلأِ
  

                                  
 . 1الّناس/  -6 
 . 1اجلن/  -5 
، (164ومكتبة املصطفى )ص، (817واألمرييّة )ص، (536ومكتبة لبنان )ص، )الن َّيأُف( بإسكان الياء ِف طبعتنا )دار احلديث( كذا ُضبطت  -4 

 . (146/ 5بينما ُضبطت بتشديد الياء املكسورة ِف ط/ املكتبة العلمّية ). (453واملكتبة العصريّة )ص، الشّناوي( 146ودار املعارف )ص
 : لكن الّرواية فيهما، (11وهو ِف ديوانه )ص، نيف( 435/ 1ب لعدّي بن الر قاِع ِف لسان العرب )ُنس -3 

 ُوِلَدتأ تُرابيأِه رأأُسها   ***   على كل  رابّية  نَ ي فُ 
 . نوف( 161والعباب الزّاخر )ص. نيف( 831وجممل الّلغة )ص، نيف( 472/ 2ِف معجم مقاييس الّلغة ) ومن غري نسبة

 



  

 

 كتاب الهاء
. ُط ُهُبوطًا ِمنأ بَاِب قَ َعدَ بُ َوِف لَُغة  قَِليَلة  يَ هأ ، بأطًا ِمنأ بَاِب َضَرَب نَ َزلَ َوَغي أرُُه هَ ، َط الأَماءُ َهبَ : ه  ب ط( 471)ص  -726

 . َواَل يَ تَ َعدَّى، أَن أَزلأُتُه يَ تَ َعدَّىَوَهَبطأُتُه 
ُع ُهُجود  ، اَم بِاللَّيأِل فَ ُهَو َهاِجد  َهَجَد ُهُجوًدا ِمنأ بَاِب قَ َعَد نَ : ه  ج د( 471)ص -725 مأ ، َوقَاِعد  ، َورُُقود  ، ِمثأُل رَاِقد  ، َواجلَأ

َدادِ َوَهَجَد أَيأًضا َصلَّى بِاللَّ . ِمثأُل رُكَّع  ، ُهجَّد  أَيأًضاوَ . َوُوُقوف  ، َوَواِقف  ، َوقُ ُعود   َضأ  . َوَصلَّى َكَذِلكَ ، َوتَ َهجََّد نَامَ . يأِل فَ ُهَو ِمنأ األأ
َِجريُ : ه  ج ر( 471)ص -724 َاِجَرةِ . ِنصأُف الن ََّهاِر ِف الأَقيأِظ َخاصَّةً  َواهلأ ِجريًا َساَر ِف اهلأ  . َوَهجََّر تَ هأ
ِ ُهُجوًعا نَاَم بِاللَّيألِ : ه  ج ع( 477)ص -723 َجُع ِبَفتأَحتَ نيأ ُُجوُع إالَّ َعَلى نَ وأِم : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َهَجَع يَ هأ  َواَل ُيطأَلُق اهلأ

َجُعوَن   }: اىَل قَاَل تَ عَ . اللَّيألِ  َعة  . 6{َكانُوا قَِليال ِمَن اللَّيأِل َما يَ هأ  . َأيأ بَ عأَد نَ وأَمة  ِمنأ اللَّيألِ ، َوَجاَء بَ عأَد َهجأ
ُر حُمأَصَنة  َوأُ ، ِجنُي الَِّذي أَبُوُه َعَريبٌّ َواهلأَ : ه  ج ن( 477)ص -722 ِصنَ . مُُّه أََمة  َغي أ  قَاَلُه . ني  تأ فَ َليأَس الأَوَلُد هِبَجِ َفِإَذا ُأحأ

َزأَهرِيُّ  َنُة ِف الأَكاَلِم الأَعيأبُ َواهلأُ  ...َوِمنأ ُهَنا يُ َقاُل لِلَِّئيِم َهِجني  ؛ األأ نَة  مِ . َوالأُقبأحُ ، جأ َيأِل الَِّذي َوَلَدتأُه ِبرأَذوأ َِجنُي ِمنأ اخلأ نأ ِحَصان  َواهلأ
َصأُل ِف  ...َعَريبٍّ  َنِة بَ َياُض الرُّومِ َواألأ ُجأ  . َوالصََّقالَِبةِ ،  اهلأ

ُجوُه هَ : ه  ج ا( 471)ص -721 ًوا َوَقَع ِفيِه بِالش عأرِ َهَجاُه يَ هأ َجاءُ َوااِل . َوَعابَهُ ، َوَسبَّهُ ، جأ ُم اهلِأ َوَهَجوأُت . ِمثأُل ِكَتاب  ، سأ
 الأُقرأآَن 

ُتهُ  ًوا أَيأًضا تَ َعلَّمأ ِعيفِ  َويَ تَ َعدَّى إىَل . َهجأ َرأُ الأُقرأآَن ؟: َوِقيَل أِلَعأرَايبٍّ . جَّيأُت الصَّيبَّ الأُقرأآنَ هَ : فَ يُ َقالُ ، ثَان  بِالتَّضأ َواَللَِّه َما : فَ َقالَ . أَتَ قأ
 . َوتَ َهجَّيأُتُه أَيأًضا َكَذِلكَ . َهَجوأُت ِمنأُه َحرأفًا

َفارَِها: ه  د ب( 477)ص -727 ِ َما نَ َبَت ِمنأ الشَّعأَر َعَلى َأشأ ُب الأَعنيأ ُع . 5ُهدأ مأ َوَرُجل  . َوأَق أَفال  ، ِمثأُل قُ فأل  ، َداب  َأهأ َواجلَأ
َدابِ  َهأ َدُب َطِويُل األأ  . َأهأ

اَلءُ : ه  د ب( 477)ص -728 ٍَ بَاُء ِفنأِع ٍَ ِنأِد اُل فَ تُ قأَصرُ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َواهلأ َتُح الدَّ َسُر فَ ُتَمدُّ ، تُ فأ َواق أَتَصَر ابأُن قُ تَ يأَبَة . َوُتكأ
 َعَلى 

 . َقصأرِ َوالأ ، الأَفتأحِ 
ُعولِ ، ُهرِعَ : ه  ر ع( 478)ص -721 رَِع بِالأِبَناِء ِفيِهَما لِلأَمفأ رَاعِ  4َوأُهأ  . إَذا أُعأِجَل َعَلى اإلأِسأ
َِشيُم ِمنأ النَّ : ه  ش م( 471)ص -711  . َواَل يُ َقاُل َلُه َهِشيم  َوُهَو َرطأب  ، َباِت الأَياِبُس الأُمَتَكس رُ َواهلأ
اَلاًل َخرََج صَ َأَهلَّ الأمَ : ه  ل ل( 481)ص -716 ُتِهلَّ بِالأِبنَ . ارًِخا بِالأِبَناِء لِلأَفاِعلِ وأُلوُد إهأ ُعوِل ِعنأَد قَ وأم  َواسأ َولِلأَفاِعِل ، اِء لِلأَمفأ

رَامِ . ِعنأَد قَ وأم  َكَذِلكَ  َتُه بِالت َّلأِبَيِة ِعنأَد اإلأِحأ رُِم َرَفَع َصوأ اَلاًل  وَُكلُّ َمنأ َرَفَع َصوأَتهُ . َوَأَهلَّ الأُمحأ اَلاًل بِالأِبَناِء ِفيِهَما . فَ َقدأ َأَهلَّ إهأ ِتهأ تَ َهلَّ اسأ َواسأ
اَل . لِلأَفاِعلِ  ُعولِ َوَأَهلَّ اهلِأ ُهمأ َمنأ مَيأنَ ُعهُ . أَيأًضاَولِلأَفاِعِل ، ُل بِالأِبَناِء لِلأَمفأ ُتهِ . َوِمن أ ُعولِ َواسأ ُهمأ ِمنأ جيُِيُز بِ ، لَّ بِالأِبَناِء لِلأَمفأ . َناَءُه لِلأَفاِعلِ َوِمن أ

 . َوَهلَّ ِمنأ بَاِب َضَرَب لَُغة  أَيأًضا إَذا َظَهرَ 

                                  
 . 67الّذاريات/ -6 
  . (74رقم  641 – 643إيقاظ الَوسنان )ص: الكتاب الثاين من: واألشفار ِف، بيان غلط الّتسوية بني األهداب -5 
 . (54رقم  31 – 38إيقاظ الوسنان )ص: بيانه ِف الكتاب األّول من. وال َأهرََع بالبناء فيهما للفاِعل، َهرَعَ : وال تقل -4 

 



  

 

ءِ َهُلمَّ َكِلَمة  مبَِ : ه  ل م( 481)ص -715 َعاِء إىَل الشَّيأ َِليلُ . اُل تَ َعالَ َكَما يُ قَ ،  عأىَن الدُّ ُلُه ملَّ ِمنأ الضَّم  : َقاَل اخلأ عِ ، َأصأ مأ ، َواجلَأ
َناوََكَأنَّ الأُمَناِدَي ، َثهُ َوِمنأُه ملَّ اللَُّه َشعَ  َسَك إلَي أ ِتعأ ، َوَها لِلت َّنأِبيهِ ، أَرَاَد ملَّ نَ فأ َِلُف خَتأِفيًفا ِلَكث أَرِة ااِلسأ ًا َواِحًدا، َمالِ َوُحِذَفتأ األأ . َوُجِعاَل امسأ

ُلَها َهلأ أُمَّ : َوِقيلَ  َزِة إىَل الالَّ فَ ُنِقَلتأ َحَر ؛ َأيأ ُقِصدَ ، َأصأ َمأ َعاءِ   مُثَّ ُجِعاَل ، َوَسَقَطتأ ، مِ َكُة اهلأ َجاِز يُ َناُدوَن هِبَا. َكِلَمًة َواِحَدًة لِلدُّ ُل احلِأ  َوَأهأ
َردِ ، َوالأُمَؤنَّثِ ، بَِلفأظ  َواِحد  لِلأُمذَكَّرِ  عِ َواجلأَ ، َوالأُمفأ َنا  }: َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ؛ مأ َواهِنِمأ َهُلمَّ ِإلَي أ جَنأد  تَ لأَحُقَها َوِف لَُغِة . 6{َوالأَقائِِلنَي إِلخأ

نَ ، َوَهُلمُّوا، َوَهُلمَّا، َهُلم ي: فَ يُ َقالُ  ؛ َوُتطَاَبقُ ، الضََّمائِرُ  ، َوُقوَما، َكَما يُ لأِحُقونَ َها ُقمأ ،  ائِرَ أِلَن َُّهمأ جَيأَعُلونَ َها ِفعأاًل فَ يُ لأِحُقونَ َها الضَّمَ ؛ َوَهلأُممأ
نَ  ِتعأَماهُلَا بَِلفأظ  َواِحد  لِ : بُو َزيأد  َوقَاَل أَ . َوُقوُموا َوُقمأ َاُق الضَّمَ ، َوَعَليأِه ِقيَس بَ عأدُ ؛ لأَجِميِع ِمنأ لَُغِة ُعَقيأل  اسأ ؛ ائِِر ِمنأ لَُغِة َبيِن مَتِيم  َوِإحلأ

ثَ ُر الأَعَربِ  تَ عأَمُل اَلزَِمةً َوتُ . َوَعَليأِه َأكأ َنا، سأ يَةً وَ . َأيأ أَقأِبلأ ، حَنأُو َهُلمَّ إلَي أ ِضُروُهمأ ، 5{َهُلمَّ ُشَهَداءَُكمأ  }: حَنأوُ ، ُمتَ َعد   . َأيأ َأحأ
ِم ِجنأس  ُن َخِفيُف النُّوِن كِ اهلَ : ه ن( 486)ص -714 ُن أَثى َهَنة  . َنايَة  َعنأ ُكل  اسأ  ؛ َفِفي لَُغة  ِهَي َهاء  ، َواَلُمَها حَمأُذوَفة  ، َواألأ

َهة  فَ ُيَصغَُّر عَ  َهةً : الُ َوِمنأُه يُ قَ ؛ َلى ُهنَ ي أ ُز َخطَأ  ،  الأُمَؤنَِّث َعَلى ُهنَ يَّةِ فَ ُيَصغَُّر ِف ؛ َوِف لَُغة  ِهَي َواو  . ِطيَفةً َأيأ َساَعًة لَ ، َمَكَث ُهنَ ي أ َمأ إذأ ؛ َواهلأ
َه َلهُ  َا مجُِ ، َومَجأُعَها َهنَ َوات  . اَل َوجأ ِظَهاَوُرمبَّ ُذوُف نُون   ...َوِبِه مُس يَ ، ُهيَنُّ  ذَكَّرِ َوِف الأمُ . ِمثأُل ِعَدات  ، َعتأ َهَنات  َعَلى َلفأ ، َوِقيَل الأَمحأ

َصأُل َهنٌّ بِالتَّثأِقيلِ وَ  نَ ُؤين  ...فَ ُيَصغَُّر َعَلى ُهنَ نيأ  ، األأ ُموز  ِمنأ بَايَبأ نَ َفعَ َوَهنََّأين الأَوَلُد يَ هأ َعاءِ َوت َ . َوَضَربَ ،  َمهأ ِنئأَك : ُقوُل الأَعَرُب ِف الدُّ لِيَ هأ
فُ َها َعام يٌّ . َوبِِإبأَداهِلَا يَاءً ، َزة  َساِكَنة  َلُد هِبَمأ الأوَ  نُ ُؤ ِبَضم  الأُمَضارِِع ِف ا ...َوِبِه مُس يَ ، فَ ُهَو َهاِنئ  ؛ َسرَّين : َوَمعأَناهُ ، َوَحذأ قَاَل . لأُكل  لَُغة  َويَ هأ

ُموزً : بَ عأُضُهمأ  ُعُل بِالضَّم  َمهأ ُر َهَذا الأِفعألِ َولَيأَس ِف الأَكاَلِم يَ فأ  . ا ممَّا َماِضيِه بِالأَفتأِح َغي أ
ُء َهوأاًل ِمنأ بَاِب قَاَل أَف أَزَعيِن : ل(و  ه  485)ص -713 ُعولِ ، َمُهول  : َواَل يُ َقالُ . فَ ُهَو َهاِئل  ؛ َهاَليِن الشَّيأ َوَموأِضع  . إالَّ ِف الأَمفأ

ِنَها َفِهَي ُهوَلة  . وف  ُذو َهوأل  َأيأ خمَُ ، َوُمَهال  أَيأًضا، َمِهيل  ِبَفتأِح الأِميمِ   . َوَهاَلتأ الأَمرأأَُة حِبُسأ
ُل َهاُووُن َعَلى فَاُعول  َواألأَ ، ِقيَل ِبَفتأِح الأَواوِ . َواهلَاَوُن الَِّذي يَُدقُّ ِفيهِ : ن(و  ه  485)ص -712  ، أِلَنَُّه جُيأَمُع َعَلى َهَواِوينَ ؛ صأ

ِتَماَع َواَويأنِ   َلِكن َُّهمأ  َقِل َمَع ثِ فَ ُفِقَد النَِّظرُي ؛ ُمُه َواو  َواَل ،  الأَكاَلِم فَاُعل  بِالضَّم  َولَيأَس ِف . فَ َبِقَي َهاُوَن بِالضَّم  ، انَِيةَ َفَحَذُفوا الثَّ ؛ َكرُِهوا اجأ
ِفيفِ ؛ الضَّمَِّة َعَلى الأَواوِ  ُونِ َريبٌّ َكأَنَُّه مِ عَ : َوقَاَل ابأُن فَاِرس  . فَ ُفِتَحتأ طََلًبا لِلتَّخأ َوَأوأَرَدُه الأَفارَايبُّ ِف بَاِب فَاُعول  َعَلى . ب  َوِقيَل ُمَعرَّ . نأ اهلأ

َصألِ   . األأ
َها لِيَ : ي(و  ه  485)ص -711 ِء بَِيِدِه َمدَّ َوى إىَل الشَّيأ َهَوى إلَيأِه ِبَغريأِ : فَِإنأ َكاَن َعنأ بُ عأد  ِقيلَ ، أأُخَذُه إَذا َكاَن َعنأ قُ رأب  َوَأهأ

 . أَِلف  
َاُء الَّيِت لِلتَّأأنِيثِ وَ : ي(و  ه  485ص) -717 َقى َهاًء ِف الأَوقأفِ َوطَلأحَ ، حَنأُو مَتأَرة  ، اهلأ َلُب ِف الأَوقأِف تَاءً َوِف لَُغِة مِحأرَي  . َة تَ ب أ ،  تُ قأ

ِديثِ . َوطَلأَحتأ ، مَتأَرتأ : فَ يُ َقالُ  َزة  َساِكَنة  َعلَ : 4َوِف احلَأ  َوالأُمَولَُّدوَن يُ نَ و نُونَ . َوَمقأُصور  ، مَمأُدود  ، ى إرَاَدِة الأَوقأفِ " إالَّ َهاءأ َوَهاءأ " هِبَمأ
 . ِبَغريأِ مَهأز  

                                  
 . 68األحزاب/ -6 
 . 621األنعام/ -5 
 66/ 1ومسلم )، فتح( 5673، 5671، 5643رقم  668، 661، 81/ 2صحيح البخاري )، وغريمها، مقطع من حديث رواه الّشيخان -4 

وغريب احلديث للخطّايب ، (21رقم  32/  6وإصالح غلط احملّدثني )، (641رقم  81درّة الغّواص )ص: وذكره ِف. نووي( 6281/ 71رقم  65/
 385/ 62 -ه وأ  688/ 6ولسان العرب )، حرف اهلاء( 547/  2والّنهاية )، كتاب اهلاء(  387/ 5وغريب احلديث البن اجلوزي )، (536/ 4)

 . ها( 245/ 31 -ه  و أ  268/ 6وتاج العروس )، ه ا(

 



  

 

َيمأ : ه  ي م( 484)ص -718 َكأَن ََّها  : قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  . َوَما الَِّذي أَنأَت ِفيِه ؟، َوَمعأَناَها َما أَمأُركَ ، َكِلَمة  يَ ُقوهُلَا الشَّخأصُ   َوَمهأ
َعل  . انَِية  ميََ َكِلَمة   ِد فَ عأَيل  ؛ الأَقوأُل بَِأَصاَلِة الأِميمِ  َواَل جَيُوزُ ، َوَوزأنُ َها َمفأ  . ِلَفقأ

 
 كتاب الواو

رِ ال: ت د(و  483)ص  -711 َجازِ  َوِتُد ِبَكسأ تَاد  . َوِهَي الأُفصأَحى، التَّاِء ِف لَُغِة احلِأ ُل جَنأد  . َوفَ تأُح التَّاِء لَُغة  . َومَجأُعُه َأوأ  َوَأهأ
ِغُموَن بَ عأَد ؛ ُيَسك ُنوَن التَّاءَ   . فَ َيب أَقى َودُّ ؛ الأَقلأبِ فَ ُيدأ
َزةِ . َوَوثِيًبا فَ ُهَو َوثَّاب  ، َوُوثُوبًا. ث أًبا ِمنأ بَاِب َوَعَد قَ َفزَ َوَثَب وَ : ث ب(و  482 – 483)ص -771 َمأ فَ يُ َقاُل ؛ َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ

ثَ بأُتهُ  تَ عأ . تُُه ِمنأ الأُوثُوبِ ىَن َساَورأ َوَواثَ بأُتُه مبَعأ ، َأوأ  . َوالأُمَساَرَعةِ ، ِمُلُه مبَعأىَن الأُمَباَدَرةِ َوالأَعامَُّة َتسأ
ُتُه َجَعلأُتُه َوثِي. فَ ُهَو َوثِيق  ثَاِبت  حُمأَكم  َوثَ َبَت ، ُء بِالضَّم  َوثَاَقًة َقِويَ َوثَُق الشَّيأ : ث ق(و  482)ص -776 ثَ قأ َوَوثِقأُت ِبِه . ًقاَوَأوأ

رمِِهَا ثَِقةً  أَِثقُ  نَاِث فَ يُ َقالُ ، َوَقدأ جُيأَمُع ِف الذُُّكورِ ، أِلَنَُّه َمصأَدر  ؛ َوُهنَّ ثَِقة  ، َوُهمأ ، َوِهيَ ، َوُهوَ . َوُوثُوقًا ائ أَتَمنأُتهُ ، ِبَكسأ َكَما ،  6ثَِقات  : َواإلأِ
 . ِقيَل ِعَدات  

َدا: ج د(و  482)ص -775 تُُه َأِجُدُه ِوجأ رِ َوَجدأ  َواَل َنِظرَي َلُه ِف بَاِب ، ُدُه بِالضَّم  َوِف لَُغة  لَِبيِن َعاِمر  جيَُ . ُوُجوًداوَ ، نًا بِالأَكسأ
ُه ُسُقوِط الأَواِو َعَلى َهِذِه اللَُّغِة ُوُقوُعَها ِف األأَ ؛ الأِمثَالِ  ُتوَحة  َوَوجأ َ يَاء  َمفأ ِل بَ نيأ َرة  ، صأ ِيُم بَ عأَد ُسُقوِط ا، وََكسأ اِو ِمنأ َغريأِ لأوَ مُثَّ ُضمَّتأ اجلأ
ُت الضَّالََّة َأِجُدَهاوَ . ِلَعَدِم ااِلعأِتَداِد بِالأَعاِرضِ ؛ إَعاَدهِتَا َدانًا أَيأًضا، َوَجدأ ُت . ِوجأ ًدا بِالضَّم  َوَوَجدأ ُر لَُغة  ، ِف الأَماِل ُوجأ َوِجَدًة ، َوالأَكسأ

ِء قَاِدر  َعَليأهِ َوأَنَا َواجِ . أَيأًضا ًدا بِالأَفتأحِ . ُت َعَليأِه َموأِجَدًة َغِضبأتُ َوَوَجدأ . وأُجود  َمقأُدور  َعَليأهَوُهَو مَ ، د  لِلشَّيأ ُزأِن َوجأ ُت ِبِه ِف احلأ . َوَوَجدأ
َء ِمنأ الأَعَدِم فَ ُوِجدَ َوأَوأَجَد اللَُّه ال. َوالأُوُجوُد ِخاَلُف الأَعَدمِ   . فَ ُهَو جَمأُنون  ؛ للَُّه َفُجنَّ ُه اِمثأُل َأَجنَّ ، َو َموأُجود  ِمنأ الن ََّواِدرِ فَ هُ ؛ شَّيأ

ِء : ( ج هو  481)ص -774 ُلُه ُوَجاه  . ِوزَاُن ُغرَاب  َما يُ َواِجُههُ َوَُتَاُه الشَّيأ ِتعأَماُل ، ِلَبتأ الأَواُو تَاًء َجَوازًاَلِكنأ قُ ، َوَأصأ َوجَيُوُز اسأ
َصألِ  ِبِلنَي َلهُ ، ُوَجاَههُ وَ ، َههُ َوقَ َعُدوا َُتَا. َلِكنَُّه قَِليل  ، ُوَجاه  : فَ يُ َقالُ ، األأ تَ قأ  . َأيأ ُمسأ

ُلُه َوَحد  : ح د(و  487 – 481)ص -773 ُن أَثى، َويَ َقُع َعَلى الذََّكرِ . فَأُبأِدَلتأ الأَواُو مَهأَزةً ، َوَأَحد  َأصأ يَا  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . َواألأ
َُتَّ َكَأَحد  ِمَن الن َساءِ  ء   مبَعأىَن  َوَيُكونُ . 5{ ِنَساَء النَّيب  َلسأ ُعود  ، َشيأ َأيأ ، 3{ ِمنأ أَزأَواِجُكمأ  َوِإنأ فَاَتُكمأ َأَحد   }: 4َوَعَليأِه ِقرَاَءُة ابأِن َمسأ

ء   ِ مَسَاًعاَوَيُكوُن َأَحد  ُمرَاِدفًا ِلوَ . َشيأ ََحدُ ، ُهَو الأَواِحدُ : فَ يُ َقالُ ، ِم الأَبارِي تَ َعاىَل َأَحُدمُهَا َوصأُف اسأ ، اِحد  ِف َموأِضَعنيأ ؛ َوُهَو األأ
ََحِديَّةِ  ِتَصاِصِه بِاألأ رُهُ فَ ، اِلخأ رَُكُه ِفيَها َغي أ عَ ؛ اَل َيشأ ُر اللَِّه تَ َعاىَل َوهِلََذا اَل يُ ن أ . َوحَنأُو َذِلكَ ، ِدرأَهم  َأَحد  َواَل ، َفاَل يُ َقاُل َرُجل  َأَحد  ، ُت ِبِه َغي أ

َاُء الأَعَدِد لِ َوالأَموأِضُع الثَّاين أَ  ِتعأَمالِ وََكث أَرِة ااِل ، لأَغَلَبةِ مسأ ُرونَ ، سأ ُرونَ ، فَ يُ َقاُل َأَحد  َوِعشأ نَ ُهَما ِف . َوَواِحد  َوِعشأ َوِف َغريأِ َهَذيأِن يَ َقُع الأَفرأُق بَ ي أ
َحَ  ِتعأَماِل بَِأنَّ األأ ِي َما يُذأَكُر َمَعهُ ااِلسأ دِ َفاَل يُ ؛ َد لِنَ فأ حأ تَ عأَمُل إالَّ ِف اجلَأ حَنأُو َما قَاَم ، َأوأ ُمَضافًا، َما قَاَم َأَحد  حَنأُو ، ا ِفيِه ِمنأ الأُعُمومِ ِلمَ ؛ سأ

 . َأَحُد الثَّاَلثَةِ 

                                  
 . دار اإلمام مالك( 57رقم  27)ص بيانه ِف إيقاظ الوسنان؛ ورمسها باهلاء )الّتاء املربوطة( غلط، بالّتاء املفتوحة الّطويلة -6 
 . 45األحزاب/ -5 
 . 626/ 4ومعاين القرآن للفرّاء ، 13/ 3وكّشاف الّزخمشري ، 368/ 4اإلعراب للنّحاس : وأحال إىل، (646/ 7معجم القراءات القرآنّية ) -4 
ء  : وحد( 121/ 5ِف ط/املكتبة العلمّية ). 66املمتحنة/ -3  خمالفا بذلك ، )شيء ( بدل )أحد(، كذا !. ِمنأ أَزأَواِجُكمأ {( )} َوِإنأ َفاَتُكمأ َشيأ

 . وما بني يدّي من الطّبعات الّتسع للمصباح املنري، قراءة ابن مسعود نفسه

 



  

 

َِلفِ َوأَمَّا تَأأنِيُث َأَحد  : ح د(و  487)ص -772 َِها َلِكنأ اَل يُ َقالُ ، َفاَل َيُكوُن إالَّ بِاألأ َدى إالَّ َمَع َغريأ َرةَ : حَنأوُ ، إحأ َدى َعشأ  ، إحأ
ُرونَ َوِإحأ  ََحِد مَجأع  َولَيأَس : قَاَل ثَ عأَلب  . َدى َوِعشأ َتَمُل َأنأ َيُكوَن مَجأَع الأَوا، ِلْلأ َحاُد فَ ُيحأ َهاد  ، ِمثأُل َشاِهد  ، ِحدِ َوأَمَّا اآلأ َوِإَذا : قَاُلوا. َوَأشأ

َتصَّ بِالأَعاِقلِ نُفِ  َم أَ . َوَأطأَلُقوا ِفيِه الأَقوألَ ، َي َأَحد  اخأ ء  نَّ األأَ َوَقدأ تَ َقدَّ ، فَ َيُكوُن َكَذِلكَ ؛ وأُضوع  لِلأُعُمومِ َوُهَو مَ ، َحَد َيُكوُن مبَعأىَن َشيأ
تَ عأَمُل ِلَغريأِ  اِر ِمنأ َأَحد  حَنأ ، الأَعاِقِل أَيأًضافَ ُيسأ ء  َعاِقاًل َكانَ ، ُو َما بِالدَّ َر َعاِقل  ، َأيأ ِمنأ َشيأ َتث أىَن فَ يُ َقالُ ، َأوأ َغي أ ؛ َوحَنأَوهُ ،  مِحَارًاإالَّ : مُثَّ ُيسأ

ِتث أَناُء ُمتَِّصاًل  ء  َكَما تَ َقدَّمَ أِلَنَُّه مبَِ ؛ َأَحد  َعَلى َغريأِ الأَعاِقلِ  َوَصرََّح بَ عأُضُهمأ بِِإطأاَلقِ . فَ َيُكوُن ااِلسأ َاءِ الأَواِحِد َواِحدَ  َوَتأأنِيثُ . عأىَن َشيأ  . ة  بِاهلأ
ابِ ، لِ الأَوَدُج ِبَفتأِح الدَّا: د ج(و  488)ص -771 َطُعُه الذَّ دَِع الَِّذي يَ قأ َخأ ُر لَُغة  ِعرأُق األأ َويُ َقاُل . َفاَل يَ ب أَقى َمَعُه َحَياة  ؛ حُ َوالأَكسأ

 ِف 
َسِد ِعرأق  َواِحد  حَ  م  ، يأُثَما ُقِطَع َماَت َصاِحُبهُ اجلَأ ِر الن  َياطُ . ًضاَوالأَورِيُد أَيأ ، فَ ُهَو ِف الأُعُنِق الأَوَدجُ ، َوَلُه ِف ُكل  ُعضأو  اسأ َوُهَو ، َوِف الظَّهأ

َتبأِطُن الصُّلأبِ  َوُهوَ ، ب أَهرُ َواألأَ . ِعرأق  مُمأَتدٌّ ِفيهِ  َِبأَُل ِف . ِف الأَفِخذِ  6َوالنََّسا. َوالأَوِتنُي ِف الأَبطأنِ . َوالأَقلأُب ُمتَِّصل  ِبهِ ، ِعرأق  ُمسأ لِ َواألأ . الر جأ
َحُل ِف  َكأ اَلَف َلِكنَُّه خَ ، َوذََكَر َمعأىَن َما تَ َقدَّمَ ، َكِبري  َيُدوُر ِف الأَبَدنَ   يُد ِعرأق  الأَور : ِف الأُمَجرَِّد أَيأًضاَوقَاَل . َوالصَّاِفُن ِف السَّاقِ  .الأَيدِ َواألأ

َتِنفَ : مُثَّ قَالَ ، ِف بَ عأِضهِ  ِر َوالأَوَدَجاِن ِعرأقَاِن َغِليظَاِن َيكأ َداج  . َوَيَسارًا، مَيِيًنااِن ثُ غأَرَة النَّحأ ُع َأوأ مأ َباب  ، ِمثأُل َسَبب  ، َواجلَأ  . َوَأسأ
َببأُتهُ ، َتِعَب َودًّا ِبَفتأِح الأَواوِ َوِددأتُُه َأَودُُّه ِمنأ بَاِب : (د دو  488)ص -777 َها َأحأ ُم الأَمَودَّةُ . َوَضم  وَوِددأُت َلوأ َكاَن َكَذا . َوااِلسأ

ِ َوِف لَُغة  َودَ . َداَدًة بِالأَفتأِح مَتَن َّيأُتهُ َووَ ، أَيأًضا ُودًّاَأَودُّ  ملَأ : َوقَاَل الزَّجَّاجُ . َغَلط  ِعنأَد الأَبصأرِي نيَ  َوُهوَ ، ا الأِكَساِئيُّ َحَكاهَ ، دأُت َأَودُّ ِبَفتأَحتَ نيأ
َعُه ممَّنأ اَل يُوَثُق ِبَفصَ ، الأِكَساِئيُّ إالَّ َما مسَِعَ  يَ ُقلأ   . اَحِتهِ َوَلِكنَُّه مسَِ

ُتهُ َوَدعأتُ : د ع(و  488)ص -778 ُل الأُمَضارِِع الأَكسأ . ُه أََدُعُه َودأًعا تَ رَكأ ِتَح ِلَمَكاِن َحرأِف مُثَّ فُ ، َوِمنأ مَثَّ ُحِذَفتأ الأَواوُ ؛ رُ َوَأصأ
َلأقِ  َدَرهُ ، َيدَعُ  َعَرَب أََماَتتأ َماِضيَ النَُّحاُة َأنَّ الأ  َوَزَعَمتِ : قَاَل بَ عأُض الأُمتَ َقد ِمنيَ . احلأ َم الأَفاِعلِ ، َوَمصأ ، َوُعرأَوةُ ، َوَقدأ قَ َرأَ جُمَاِهد  . َواسأ

َلةَ  َوابأنُ ، َوُمَقاِتل   ِويُّ ، َأيب َعب أ ِفيفِ  5{َعَك َربَُّك َما َودَ  }: َويَزِيُد النَّحأ ِديثِ . 4بِالتَّخأ ُمَعاتِ  »: 3َوِف احلَأ ، « لَيَ نأَتِهنَيَّ قَ وأم  َعنأ َودأِعِهمأ اجلُأ
َماِضي ِف َوَقدأ َجاَء الأ . َفَكيأَف َيُكوُن إَماَتةً ؛ ِق الأُقرَّاءِ َونُِقَلتأ ِمنأ َطرِي، ِلَمُة َعنأ أَفأَصِح الأَعَربِ فَ َقدأ ُرِوَيتأ َهِذِه الأكَ . َأيأ َعنأ تَ رأِكِهمأ 
َعارِ  َشأ َماَتةِ َواَل جيَُ ، ِتعأَمالِ وأُل ِبِقلَِّة ااِلسأ َوَما َهِذِه َسِبيُلُه فَ َيُجوُز الأقَ . بَ عأِض األأ  . 2وُز الأَقوأُل بِاإلأِ

                                  
 . (42رقم  77 – 72إيقاظ الوسنان )ص: بيانه ِف الكتاب األّول من؛ ِعرق النَّسا: وال تقل -6   

 . 14الّضحى/ -5 
 . (681 – 671/ 8القرآنّية )معجم القراءات  -4 
 4و   5645رقم  247/  5ومسند أمحد )، (6471رقم  553وسنن الّنسائي )ص، (812/ 31رقم  483صحيح مسلم اجلمعة )ص -3 

 – 661/  61ومسند أيب يعلى )، (6166رقم  181وسنن الدارمي )ص، شاكر( 2211رقم  664/ 2و  4111، 5511رقم  433، 21/
وتاريخ . إسناده صحيح على شرط مسلم: قال حمّققه. (5782رقم  52/ 7وصحيح ابن حّبان ). رجاله ثقات: ل حمّققهقا. (2735رقم  666

 . (5117رقم  6641/  5/ 1وهو خمرَّج ِف الّصحيحة ). (4118رقم  12/ 62دمشق )
، ِف القياس حتاَميأَت ما حتامت العرب من ذلك )فإن كان الّشئ شاّذا ِف الّسماع مطّردا: (611 - 11/ 6قال ابن ِجين  ِف اخلصائص ) -2 

َوَزن : حنو، وال غرو ]عليك[ أن تستعمل نظريمها، ألهّنم مل يقولومها؛ وَودَع، َوَذر: من ذلك امتناعك من. وَجَريت ِف نظريه على الواجب ِف أمثاله
َود. وَوَعد لو مل تسمعهما  : فأّما قول أيب األسأ

 غاله ِف احُلّب حّّت وَدَعه  . . . اّلِذي  لَيأَت ِشعأرِي عن خِليلي ما

 



  

 

رِ وَ ، عأُتُه ُمَواَدَعًة َصاحلَأُتهُ َوَوادَ : د ع(و  488)ص -771 ُم الأِوَداُع بِالأَكسأ ُم الأَوَداُع بِالأَفتأحِ وَ ، َودَّعأُتُه تَ وأِديًعاوَ . ااِلسأ ِمثأُل ، ااِلسأ
 َسلََّم 

 . َد َسَفرِهِ َوُهَو َأنأ ُتَشي  َعُه ِعنأ ، َساَلًما
ُعوَلة  الأَوِديَعُة : د ع(و  488)ص -781 َدعأُت زَيأًدا َمااًل َدفَ عأُتُه إلَيأِه لَِيُكوَن ِعنأَدُه َوِديعَ . َفِعيَلة  مبَعأىَن َمفأ  . َومَجأُعَها َوَداِئعُ . ةً َوَأوأ

َعةِ  ِتَقاقُ َها ِمنأ الدَّ تُُه ِمنأُه َوِديَعةً أَ ، َوِهَي الرَّاَحةُ ، َواشأ َدادِ فَ َيكُ ؛ وأ َأَخذأ َضأ َهرُ  َلِكن، وُن الأِفعأُل ِمنأ األأ فأِع َأشأ  . الأِفعأُل ِف الدَّ
ُهورَة  ِمنأ : د ن(و  488)ص -786 َزِة بَ لأَدة  َمشأ َمأ َها يُ نأَسُب بَ عأضُ ، قُ َرى خُبَاَرى أُوَدنَُة ِبَضم  اهلأ َحابَِنا َوِإلَي أ : قَاَل بَ عأُضُهمأ . َأصأ

َزِة َعام يٌّ  َمأ  . َوفَ تأُح اهلأ
ُء إَذا َسالَ : د ي(و  481)ص -785 ِتَقاقُ ؛ َوَوَدى الشَّيأ َ ِجَبال  َوُهَو  ، الأَواِدي َوِمنأُه اشأ َفرَج  بَ نيأ َفًذا ، ُكلُّ ُمن أ َأوأ آَكام  َيُكوُن َمن أ

ِديَة  . يألِ لِلسَّ  ُع َأوأ مأ  . 6َواجلَأ
َزأَهرِيُّ . َويُ ثَ قَّلُ ، خُيَفَّفُ ، وألِ الأب َ َوالأَودأُي َماء  أَب أَيُض َثِخني  خَيأرُُج بَ عأَد : د ي(و  481)ص -784 َُمِويُّ الأَوِديُّ : قَاَل األأ  ، قَاَل األأ

رُُه خُيَف فُ . َشدََّدات  َوالأَميِنُّ مُ ، َوالأَمِذيُّ  َخرَاِن خُمَفََّفانِ ، د  الأَميِنُّ ُمَشدَّ : َوقَاَل أَبُو ُعبَ يأَدةَ . َوَغي أ َهرُ . َواآلأ ، الرَُّجُل َيِديَوَدى : يُ َقالُ . َوَهَذا َأشأ
َِلِف لَُغة    . َوَمَنَع ابأُن قُ تَ يأَبَة الرُّبَاِعيَّ . قَِليَلة  إَذا َخرََج َودأيُهُ  َوَأوأَدى بِاألأ

ُر ُمود  َوأَمَّ ، َوَأوأَدى إَذا َهَلَك فَ ُهَو ُمود  : د ي(و  481)ص -783 لُُه بَِعري  َغي أ ُر َمِعيب  ، ا قَ وأ هً ؛ َأيأ َغي أ  إالَّ َأنَّ ، اَفاَل َأعأِرُف َلُه َوجأ
َمأرَاضَ  اََل ، األأ  . َونُِفَيتأ ، ِك أُِقيَمتأ ُمَقاَمُه جَمَازًاَوالأُعُيوَب َلمَّا َكاَنتأ َمِظنََّة اهلأ

ُتهُ َوِذرأتُُه أََذرُُه َوذأرً : ذ ر(و  481)ص -782 َدَرهُ ، َوأََماَتتأ الأَعَرُب َماِضَيهُ : قَاُلوا. ا تَ رَكأ َا ، تَ َركَ : ِقيلَ  فَِإَذا أُرِيَد الأَماِضي، َوَمصأ َوُرمبَّ
ت ُ  ُم فَاِعل  ، عأِمَل الأَماِضي َعَلى ِقلَّة  اُسأ تَ عأَمُل ِمنأُه اسأ  . َواَل ُيسأ

َطلُ . َوالأَوَرُق الأَكاَغدُ : ر ق(و  411)ص -781 َخأ  : 5قَاَل األأ
ِدَها   َا ِهَي ِمنأ تَ َقاُدِم َعهأ  َوَرق  ُنِشرأَن ِمنأ الأِكَتاِب بَ َوايل    *** َفَكَأّنَّ

َزأَهرِيُّ أَيأًضا م  ، 4الأَوَرُق الأَكاَغُد ملَأ يُوَجدأ ِف الأَكاَلِم الأَقِدميِ : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ . َوالأُمصأَحفِ ، الأَوَرُق َوَرُق الشََّجرِ : َوقَاَل األأ َبلأ الأَوَرُق اسأ
 جِلُُلود  

                                                                                                                       
وعليه أُنشد ؛ فمسُموع  ُمتَّبعَ ؛ فاّتدع –إذا سكن  -َودَع الّشيُء َيدع : فأّما قوهلم. } ما َوَدَعك َربَُّك وَماَ قَلَى {: وكذلك قراءة بعضهم. فشاذّ 

 : بيت الَفَرزأَدق
دِع  ٍَ  ملال إالّ ُمسأَحت  أو جُمَّلفُ من ا  . . . وَعضُّ زمان  يابَن َمرأواَن مل ِي

والعائد منها إليه حمذوف للعلم ، واجلملة بعد " زمان " ِف موضع جَّر لكوهنا صفة له، أي مل يّتدع ومل يثبت، فمعىن " مل َيدِع بكسر الّدال "
وهذا أمر ظاهر ليس فيه ، ه و " جملف " عطف عليهفريتفع " مسحت " بفعل؛ مل يدع فيه أو ألجله من املال إال ُمسأَحت  أو جُمَلَّف: وتقديره، مبوضعه

 . واّتدع فيه البدن(، خري اجملالس ما سافر فيه البصر: وحُيكى عن معاوية أنّه قال. من االعتذار واالعتالل ما ِف الّرواية األخرى
 . (77رقم  623 - 625إيقاظ الَوسنان )ص: بيانه ِف الكتاب الثاين من؛ وال تقل الِوديان -6 
 . (522ديوانه )ص -5 
ِ : ك غ د( 468قال الفّيومي ِف مصباحه املنري )ص -4  َمَلةِ ، )الَكاَغُد َمعأُروف  ِبَفتأِح الأَغنيأ اِل الأُمهأ اِل الأُمعأَجَمةِ ، َوبِالدَّ َا ِقيَل بِالذَّ (، َوُرمبَّ . َوُهَو ُمَعرَّب 

، الِقرأطَاُس " فارسيٌّ " ُمَعرَّب ": ُهَو ": َوَقاَل الّصاغاينّ ، َفتأح الأَغنيأ َأمهله اجلوهريّ بِ ، )" الَكاَغُد ": كغد(  661/ 1وقال الزّبيدي ِف تاج العروس )

 



  

 

َتُب ِفيَها تَ َعاَرة  ِمنأ َوَرِق الشََّجرَ ، رِقَاق  ُيكأ  . ةِ َوِهَي ُمسأ
اًما، ة  ُمَؤن ََّثة  َتُكوُن َخلأًفاَوَورَاُء َكِلمَ : ر ي(و  411)ص -787 َيَّامِ ، َوَتُكوُن ُقدَّ ثَ ُر َما َيُكوُن َذِلَك ِف الأَمَواِقيِت ِمنأ األأ ، َوَأكأ

نأَسانِ أِلَنَّ الأَوقأَت يَأأ ؛ َواللََّيايل  اَمهُ  رََكهُ َوِإنأ أَدأ ، فَ َيُكوُن َورَاَءهُ ؛ يت بَ عأَد ُمِضي  اإلأِ نأَساُن َكاَن ُقدَّ اَمَك بَ رأد  ، َورَاَءَك بَ رأد  َشِديد  : َويُ َقالُ . اإلأِ َوُقدَّ
نأَساِن َعَلى تَ قأ ؛ َشِديد   ء  يَأأيت فَ ُهَو ِمنأ َورَاِء اإلأِ نأَسانِ أِلَنَُّه َشيأ نأَساِن َعَلى تَ قأ ، ِديِر حلُُوِقِه بِاإلأِ َ َيَديأ اإلأِ نأَساِن ِبهِ ِديِر حلُُ َوُهَو بَ نيأ ؛ وِق اإلأِ

َهانِ  ََماِكِن َساِئغ  َعَلى َهَذا التَّأأِويلِ . فَِلَذِلَك َجاَز الأَوجأ ِتعأَماهُلَا ِف األأ َوِمنأُه ، َأيأ أََماَمُهمأ ، 6{وََكاَن َورَاَءُهمأ َمِلك   }: َوِف الت َّنأزِيلِ . َواسأ
َبِتهِ َكُع حِبَيأُث حُتَاِذي جَ َويَ رأ : قَ وأُل الأُفَقَهاِء ِف الأُمَصل ي قَاِعًدا َهُتُه َما َورَاَء رُكأ اَمَها، ب أ َبَة تَأأيت َذِلَك الأَمَكاَن َفَكاَنتأ َكأَن ََّها ؛ َأيأ ُقدَّ أِلَنَّ الرُّكأ

َ َيَديأهِ ، 5{َوِمنأ َورَائِِه َعَذاب  َغِليظ  } : تعاىلوقال . َورَاَءهُ  ء  ُهَو َوَخلأفَ ، نأ اَل يُ َقاُل ِلَرُجل  َواِقف  َلكِ ، أِلَنَّ الأَعَذاَب يَ لأَحُقهُ ؛ َأيأ بَ نيأ ُه َشيأ
َ َيَديأكَ  ُر طَاِلب  َلهُ ؛ بَ نيأ ِديَث تَ وأرِيًَة َستَ رأتُهُ َوَورَّيأُت ا ...أِلَنَُّه َغي أ َرهُ َوَأظأهَ ، حلَأ وًذا ِمنأ َورَاِء اَل َأرَاُه إالَّ َمأأخُ : َوقَاَل أَبُو ُعبَ يأد  . رأُت َغي أ

نأسَ  يَ تَ َناَولُُه َذِلَك  َوتُرِيَد ِبِه َمعأىًن آَخرَ ، َق َلفأظًا ظَاِهرًا ِف َمعأىًن فَالت َّوأرِيَُة َأنأ ُتطألِ ؛ َورَاَءُه َحيأُث اَل َيظأَهرُ  فَِإَذا َقاَل َورَّي أُتُه َفَكأَنَُّه َجَعَلهُ ، انِ اإلأِ
 . َلِكنَُّه ِخاَلُف ظَاِهرِهِ ، اللَّفأظُ 

َا قُِلَبتأ الأَياُء أَِلًفا ، ِمنأ الت َّوأرِيَةِ : َوِقيلَ . َوِضَياء  ، فَِإن ََّها نُور  ؛ أأُخوَذة  ِمنأ َوَرى الزَّنأدُ رَاُة ِقيَل مَ َوالت َّوأ : ر ي(و  411)ص -788 َوِإّنَّ
ُر َعَربِيَّة  ؛ َوِفيِه َنَظر  ، لَُغِة طييءَعَلى   . أِلَن ََّها َغي أ

مثأُ : ز ر(و  411)ص -781 مثأَ ِمنأ بَا 4[يَزِرُ ]َوِمنأُه يُ َقاُل َوَزَر ، لث  قألُ َوالأِوزأُر ا، الأِوزأُر اإلأِ  }  : َوِف الت َّنأزِيلِ . ِب َوَعَد إَذا مَحََل اإلأِ
َرى مثأِ َأيأ اَل حَتأِمُل عَ ، 3{ َوال َتزُِر َوازَِرة  ِوزأَر ُأخأ َها مِحأَلَها ِمنأ اإلأِ ُع َأوأزَار  . ن أ مأ َال  ، ل  ِمثأُل مِحأ ، َواجلَأ ُعوِل ِمنأ : َقالُ َوي ُ . َوَأمحأ ُوزَِر بِالأِبَناِء لِلأَمفأ

َر َمأأُجورَات  " : َوأَمَّا قَ وألُهُ . فَ ُهَو َموأُزور   ؛ مثأِ اإلأِ  َا مَهََز ِلاِلزأِدَواجِ فَ ؛ 2"َمأأُزورَات  َغي أ ِلهِ  فَ َلوأ أَف أَرَد َرَجَع ِبهِ ، ِإّنَّ  . َوُهَو الأَواوُ ، إىَل َأصأ

                                                                                                                       
َوقد ، ُهَو لَغة ِف " الكاَغد ": َوَقاَل الّصاغاينّ ، " الَكاَغُذ " َأمهله اجلوَهرِيّ : كغذ ): كغذ(  315/ 1وقال ِف )، وسيأأيت الكالُم َعَليأِه ِإن شاَء اهلل تَ َعاىَل(

ا كلََّها غرُي عربّية  (، َسبَقتأ لَُغاتُه  . وَأهنَّ
 . 71الكهف/ -6 
 . 67إبراهيم/ -5 
والّتقّدم ، (525ومكتبة لبنان )ص ، (614/ 5والبهّية )، (631/ 5والبايب احلليب )، (127/ 5سقط مستدرك من ط/املكتبة العلمّية ) -4 

واملكتبة ، (448واملكتبة العصريّة )ص، (112واألمرييّة )ص، الشّناوي( 127ار املعارف )صود، (136ومكتبة املصطفى )ص، (622/ 5العلمّية )
 . (127/ 5العلمّية )

 . 613األنعام/ -3 
/  5ومسند البزّار )، (1511، 1518رقم  327 - 321/  4ومصّنف عبد الرزّاق )، (6278رقم  214/ 6سنن ابن ماجه ): احلديث ِف -2 
وقال عنه . (7516رقم  641 - 651/ 3والّسنن الكربى للبيهقي )، (3583، 3121رقم  518، 611/ 7أيب يعلى ) ومسند، (124رقم  531

 . ضعيف: (5735رقم  515/ 1األلباين ِف الّضعيفة )
كلمات الّناس   ِف معاين  والزّاهر، (41ودرّة الغّواص )ص، القسم الثاين( 566وفقه الّلغة )ص، (111سّر صناعة اإلعراب )ص: وقد أورده ِف

والّنهاية ، (681/ 5والفائق )، (81/ 64واملخّصص )، (57/ 8واحملكم )، أمر( 286/ 5والّصحاح )، وزر( 534/ 64وهتذيب الّلغة )، (15)ص
، الوزر( 625/ 5والقاموس احمليط )، وزر( 584/ 2 -أمر  51/ 3 -رشد  671/ 4والّلسان )، وزر( 426/ 5واملغرب )، وزر( 671/ 2)

، (183/ 5ومغين الّلبيب )، (311وألفاظ ابن السّكيت )ص، غدو( 631/ 41 -وزر  421/  63وتاج العروس )، (712، 42/ 6كّلّيات )وال
 . (61/ 61 - 623/ 2وشرح املفّصل ) ، (76وليس ِف كالم العرب )ص، (367/ 5وشرح الّتسهيل )، (426/ 2ومهع اهلوامع )

 



  

 

َل ؛ ِتَقاُق الأَوزِيِر ِمنأ َذِلكَ َواشأ . ِبِسهِ اَل  س اَلُح ِوزأرًا لِِثَقِلِه َعَلىَوُيَسمَّى ال: ز ر(و  416)ص -711 أِلَنَُّه حَيأِمُل َعنأ الأَمِلِك ثِقأ
ِبريِ  ُع ُوَزرَاءُ ، َوزِير   َوَزَر لِلسُّلأطَاِن يَزُِر ِمنأ بَاِب َوَعَد فَ ُهوَ : يُ َقالَ ، التَّدأ مأ رِ . َواجلَأ قَاَل ابأُن . َوُحِكَي الأَفتأحُ ، ا ِواَليَة  أِلَن َّهَ ؛ َوالأِوزَاَرُة بِالأَكسأ

رِ : الس ك يتِ   . َوالأَكاَلُم بِالأَكسأ
َوأزَاُع ِبِصيَغِة : ز ع(و  416)ص -716 ِع َبطأن  ِمنأ مَهأَدانَ َواألأ مأ ِظهِ َوي ُ ، اجلَأ َردِ أِلَنَُّه َصاَر َعَلًما مبَِ ؛ نأَسُب إلَيأِه َعَلى َلفأ ، نأزَِلِة الأُمفأ

ُهورُ  َماُم الأَمشأ َوأزَاِعيُّ اإلأِ ر و َعبأُد الرَّمحأَِن األأ  . َوِمنأُه أَبُو َعمأ
 . 6آزَاهُ : يلَ َفقِ ؛ ا أُبأِدَلتأ الأَواُو مَهأَزةً َوُرمبََّ ، َأيأ َحاَذاهُ ، َوازَاُه ُمَوازَاةً : ز ي(و  416)ص -715
َوأَسطُ : س ط(و  416)ص -714 -714 َطى، َوالأيَ وأُم األأ َلُة الأُوسأ ََواِسطِ  َوجُيأَمعُ ، َواللَّي أ َوأَسُط َعَلى األأ َفأَضلِ ، األأ ، ِمثأُل األأ

َفَاِضلِ  َطى َعَلى الأُوَسطِ َوجُيأ . َواألأ ُر الأُوَسطُ : ِإَذا أُرِيَد اللََّيايل ِقيلَ وَ . َوالأُفَضلُ ، ِمثأُل الأُفضأَلى، َمُع الأُوسأ َيَّ وَ ، الأَعشأ الأَعَشَرُة : اُم ِقيلَ ِإنأ أُرِيَد األأ
ََواِسطُ ا َوأَسُط َعام يٌّ : َوقَ وأهُلُمأ . ألأ ُر األأ َرَة مبَا َفَشا َعَلى أَلأِسَنِة الأَعَواّم خُمَاِلًفا ِلمَ ، الأَعشأ فَ َقدأ قَاَل أَبُو ُسَليأَماَن ، ا نَ َقَلُه أَِئمَُّة اللَُّغةِ َواَل ِعب أ

طَّايبُّ  ِديِث تَ َناقَ َلتأُه أَيأِدي الأَعجَ إنَّ َلفأ : َومَجَاَعة  ، اخلَأ نُ َظ احلَأ ُن َحّتَّ َحرَّ ، ِم َحّتَّ َفَشا ِفيِه اللَّحأ َلأُسُن اللُّكأ ُفوا بَ عأَضُه َعنأ َوتَ َلعََّبتأ ِبِه األأ
ِثنَي ملَأ ؛ بِأَلأَفاِظِه الأُمَخاِلَفةِ  َوَما َهِذِه َسِبيُلُه َفاَل حُيأَتجُّ ، َمَواِضِعهِ  ِديَث ِلَضبأِط أَلأَفاِظِه َحّتَّ حُيأ أِلَنَّ الأُمَحد  ُقُلوا احلَأ ؛ َتجَّ هِبَا َبلأ ِلَمَعانِيهِ  يَ ن أ

ِديِث بِالأَمعأىَن  َوهِلََذا َأَجاُزوا َل احلَأ ِديِث ؛ نَ قأ ِتاَلفًا َكِثريًاَوهِلََذا َقدأ خَتأَتِلُف أَلأَفاُظ احلَأ َر مَجأع  . الأَواِحِد اخأ َوأ ، َوأِلَنَّ الأَعشأ َرد  َواألأ َواَل خُيأبَ ُر ، َسَط ُمفأ
َرد  َعنأ اجلأَ  ِع مبُفأ ََواِسطِ َعَلى أَنَُّه حُيأَتَمُل َغَلُط الأَكاِتِب ِبُسقُ . مأ َِلِف ِمنأ األأ َاِء ِمنأ الأَعَشَرةِ ، وِط األأ  . َواهلأ

تَ َنُف ِمنأ َجَوانِِبهِ َما َوَقدأ يُ رَاُد ِبِه ، َسِط َما َتَساَوتأ َأطأرَافُهُ َوَحِقيَقُة الأوَ : س ط(و  415)ص -713  َكَما ،  َغريأِ َتَساو  َوَلوأ ِمنأ ، ُيكأ
َطىإنَّ َصاَلَة الظُّ : ِقيلَ  ِر ِهَي الأُوسأ تَ ؛ َضَربأُت َوَسَط رَأأِسِه بِالأَفتأحِ : َويُ َقالُ . هأ م  ِلَما َيكأ رُهُ أِلَنَُّه اسأ َوَيِصحُّ ُدُخوُل . ِنُفُه ِمنأ ِجَهاتِِه َغي أ

ُعواًل ، فَ َيُكوُن فَاِعاًل ؛ هِ الأَعَواِمِل َعَليأ  ارِ ، َوَضَربأُت َوَسَط رَأأِسهِ ، اتََّسَع َوَسطُهُ : فَ يُ َقالُ ، َوُمبأَتَدأً ، َوَمفأ ُت ِف َوَسِط الدَّ َوَوَسطُُه َخي أر  ، َوَجَلسأ
َ ُكوِن فَ ُهَو مبَعأىَن َوأَمَّا َوسأط  بِالسُّ . َوالسُُّكوُن ِفيِه لَُغة  : قَاُلوا. ِمنأ َطَرِفهِ  َط الأَقوأمِ حَنأ ،  بَ نيأ ُت َوسأ نَ ُهمأ ، ُو َجَلسأ َوَسطأُت : َويُ َقالُ . َأيأ بَ ي أ

طًا ِمنأ بَاِب َوَعدَ ، الأَقوأمَ  َ َذِلكَ  َوالأَمَكاَن َأِسُط َوسأ ُهوُر بِالأِعرَاقِ َوِبِه مُس َي الأب َ ، َواِسط   َوالأَفاِعلُ ، إَذا تَ َوسَّطأُت بَ نيأ َوسََّط أِلَنَُّه ت َ ؛ َلُد الأَمشأ
قأِليمَ   . اإلأِ

نَاُء الأَمَتاَع يَ : س ع(و  415)ص -712 لِهِ . َسُعُه َسَعًة ِبَفتأِح الس نيِ َوِسَع اإلأِ َعُة ِف قَ وأ  وملَأ يُ ؤأَت َسَعًة ِمَن الأَمالِ  }: َوقَ َرأَ ِبِه السَّب أ
ُرَها لَُغة  . 5{ رُ صأُل ِف األأَ : ِقيلَ . َوقَ َرأَ ِبِه بَ عأُض التَّاِبِعنيَ ، وََكسأ ُتوَحة  ؛  الأُمَضارِِع الأَكسأ َ يَاء  َمفأ َرة  ، َوهِلََذا ُحِذَفتأ الأَواُو ِلُوُقوِعَها بَ نيأ مُثَّ ، وََكسأ

فِ  ذأ َلأقِ ؛ فُِتَحتأ بَ عأَد احلَأ . َأيأ حَيأِبُسهُ ، يأشَ َويَ زَُع اجلأَ ، َويَ َلعُ ، َوَيَضعُ ، َوَيطَأُ ، غُ َويَ لَ ، َوَيدَعُ ، َويَ َقعُ ، َهبُ َوِمث أُلُه ي َ ، ِلَمَكاِن َحرأِف احلأ
ُف ِف َيَسعُ  ذأ ُسور  ، َواحلَأ ِر مُ ؛ َشاذٌّ  َوَيطَأُ ممَّا َماِضيِه َمكأ َعُل بِالأَفتأحِ أِلَن َُّهمأ قَاُلوا َفِعَل بِالأَكسأ َامتَِة إنأ ، َضارُِعُه يَ فأ َتث أنَ وأا أَف أَعااًل تَأأيت ِف اخلأ َواسأ

َهايأَستأ َهذِ لَ  َشاَء اللَُّه تَ َعاىَل   . ِه ِمن أ
رِ ال: س م(و  415)ص -711 َجازِ  َومِسَُة ِبَكسأ َزأَهرِيُّ السُُّكونَ َوأَنأ . َوِهَي أَفأَصُح ِمنأ السُُّكونِ ، الس نِي ِف لَُغِة احلِأ َوقَاَل  ، َكَر األأ

 . َويُ َقاُل ُهَو الأِعظأِلمُ ، ِر نَ بأت  خُيأَتَضُب ِبَوَرِقهِ َكاَلُم الأَعَرِب بِالأَكسأ 

                                  
وانظر له إيقاظ الَوسنان ، باب ما يُهمز من األفعال واألمساء والعواّم تُبِدل اهلمزة فيه أو ُتسِقطُها( 583)ص ومنعه ابُن قتيبة ِف أدب الكاتب -6 
 . (68رقم  46 – 41)ص
 . 537البقرة/ -5 

 



  

 

ءِ َوالأمَ ، ا ِمنأ أَف أَعاِل الأُمَقاَربَةِ يُوِشُك َأنأ َيُكوَن َكذَ : ك(ش و  414)ص -717 نُ وُّ ِمنأ الشَّيأ يَشاُك : ارَايبُّ قَاَل الأفَ . عأىَن الدُّ اإلأِ
رَاعُ  ِذيِب من. اإلأِسأ َاءِ بَ  6َوِف الت َّهأ ًما َأوأَشَك " : يأِه َوَسلََّم يَ ُقوُلونَ لَّى اهللُ َعلَ صَ  اَن َأصأَحاُب َرُسوِل اللَّهِ كَ  َوقَاَل قَ َتاَدةُ : اِب احلأ إنَّ لََنا يَ وأ

َعمَ  َّتِيَح ِفيِه َونَ ن أ ِتعأَماُل الأمُ : َلِكنأ قَاَل النَُّحاةُ . 5" َأنأ َنسأ ثَ ُر ِمنأ الأَماِضياسأ ِتعأَماُل ا، َضارِِع َأكأ َها قَِليل  َواسأ ِم الأَفاِعِل ِمن أ َوقَاَل . سأ
تَ عأمَ : بَ عأُضُهمأ  ًكا: َماِضًيا ُثاَلثِيًّا فَ َقاُلوا ُلواَوَقدأ اسأ  . َوُشَك ِمثأُل قَ ُرَب ُوشأ

ًفا ِمنأ بَا: ص ف(و  414)ص -718 ُتُه َوصأ َم : ُهَو َمأأُخوذ  ِمنأ قَ وأهلِِمأ  َويُ َقالُ . ِب َوَعَد نَ َعتُُّه مبَا ِفيهِ َوَصفأ سأ َوَصَف الث َّوأُب اجلِأ
َ َهيأَئَتهُ ، َأظأَهرَ إَذا  َا ِهيَ  َويُ َقالُ . َوبَ نيَّ َاِل الأُمنأَتِقَلةِ  الص َفُة إّنَّ ِمثأُل الأِعَدِة ، َوالص َفُة ِمنأ الأَوصأفِ . َأوأ ُخُلقً ، لن َّعأُت مبَا َكاَن ِف َخلأق  َوا، بِاحلأ

ُع ِصَفات  . ِمنأ الأَوعأدِ  مأ  . َواجلَأ
ُموز  َوَضاَءًة ِوزَاُن َضُخَم َضَخامَ : ض و(و  413)ص -711 ُه َمهأ نُ . ة  فَ ُهَو َوِضيء  َوُضَؤ الأَوجأ سأ َجةُ ، َوُهَو احلُأ َوالأَوُضوُء . َوالأبَ هأ

م  يَ ُقوُم َمَقاَم الأَمصأ : َوقَالَ ، أَبُو ُعبَ يأد  الضَّمَّ َوأَنأَكَر . َوبِالضَّم  الأِفعألُ ، أُ ِبهِ بِالأَفتأِح الأَماُء يُ تَ َوضَّ  ُتوُح اسأ ًاالأَمفأ ، َدر َكالأَقُبوِل َيُكوُن امسأ
َمِعيُّ . رًاَوَمصأدَ  َصأ رِو بأِن الأَعاَلءِ قُ لأُت : َوقَاَل األأ قُ لأُت َفَما : قَالَ . الأَماُء الَِّذي يُ تَ َوضَّأُ ِبهِ : فَ َقالَ ؛ يَ عأيِن بِالأَفتأحِ . َما الأَوُضوُء ؟: أِلَيب َعمأ

ُهُه َأنَّ الأُفُعوَل . قَاَل اَل َأعأرِفُهُ . يَ عأيِن بِالضَّم  . الأُوُضوُء ؟ َتقٌّ ِمنأ الأِفعأ َوَوجأ  . 4]والُوُقود[ ِل الثُّاَلِثي  َكالأَوُقودِ ُمشأ
َاَجةُ : ط ر(و  413)ص -811 ُع َأوأطَار  . الأَوَطُر احلأ مأ بَ ، ِمثأُل َسَبب  ، َواجلَأ  . َواَل يُ ب أىَن ِمنأُه ِفعأل  . اب  َوَأسأ
ريأِ َوَعَدُه َوعأ : ع د(و  412)ص -816 تَ عأَمُل ِف اخلَأ ِسهِ َوي ُ ، َوالشَّر  ، ًدا ُيسأ َي أرَ : فَ يُ َقالُ ؛ َوبِالأَباءِ ، َعدَّى بِنَ فأ ريأِ ، َوَعَدُه اخلأ ، َوبِاخلَأ

ريأِ َوقَ . َوبِالشَّر  ، َوَشرًّا َظ اخلَأ َقطُوا َلفأ ريأِ ، َوالشَّر  ، دأ َأسأ َدُر فَ ؛ َوَعَدُه َوِعيًدا:  الشَّر  َوِف . َوِعَدةً ، َوَعَدُه َوعأًدا: َوقَاُلوا ِف اخلَأ . ارِق  فَالأَمصأ
َعَدُه إيَعاًدا رًا. َوَأوأ َعَدُه َخي أ َِلِف أَيأًضا، َوقَاُلوا أَوأ َِلِف ِف الشَّر  َخاصَّةً . َوَشرًّا بِاألأ  . َوأَدأَخُلوا الأَباَء َمَع األأ
ُلأُف ِف الأَوعأِد ِعنأَد الأَعَرِب َكِذب  : ع د(و  412)ص -815  : 3قَاَل الشَّاِعرُ . َوِف الأَوِعيِد َكَرم  ، َواخلأ

تُُه  تُُه َأوأ َوَعدأ َعدأ ِلُف إيَعاِدي َوُمنأِجُز َموأِعِدي   ***  َوِإين  َوِإنأ َأوأ  َلُمخأ
لِ     ُل الأِبدَِع َمَذاِهَب جلَِهأ ر و ب دأ نُِقَل َأنَّ َوقَ ، ِهمأ بِاللَُّغِة الأَعَربِيَّةِ َوخِلََفاِء الأَفرأِق ِف َمَواِضَع ِمنأ َكاَلِم الأَعَرِب ان أَتَحَل َأهأ قَاَل ِن الأَعاَلِء أَبَا َعمأ

رِو بأِن ُعبَ يأد   مَ ، ِلَعمأ الأَوعأَد  نَّ أُتِيَت أَبَا ُعثأَماَن أ: ةِ َوُهَو طَاِغَيُة الأُمعأَتزَِلِة َلمَّا ان أَتَحَل الأَقوأَل ِبُوُجوِب الأَوِعيِد ِقَياًسا َعَلى الأَعَجِميَِّة ِمنأ الأُعجأ
ُر الأَوِعيدِ  َوالأَوِعيُد َحاِصل  َعنأ . فَ َناَسَب َأنأ اَل يَ تَ َغي ََّر َما َحَصَل َعنأهُ ؛ َوُهَو اَل يَ تَ َغي َّرُ ، الأَوعأَد َحاِصل  َعنأ َكَرم   ُن الأَفرأُق بَِأنَّ َومُيأكِ . َغي أ

ُكنُ ، َغَضب  ِف الشَّاِهدِ  الأَوعأُد َحقُّ : َق بَ عأُضُهمأ أَيأًضا فَ َقالَ َوفَ رَّ . َعنأهُ  وَن َكَذِلَك َما َحَصلَ فَ َناَسَب َأنأ َيكُ ؛ َويَ ُزولُ ، َوالأَغَضُب َقدأ َيسأ
 . َوِإنأ َواَخَذ فَِبالذَّنأبِ ، فَ َقدأ َأوأىَل الأَكَرمَ ؛ فَِإنأ َعَفا، َوِعيُد َحقُّ اللَِّه تَ َعاىَل َوالأ ، لأَوفَاِء ِمنأ اللَِّه تَ َعاىَل َوَمنأ أَوأىَل بِا. تَ َعاىَل َعَلى اللَِّه الأِعَباِد 

                                  
ة املصطفى ومكتب، (166واألمرييّة )ص، (626/ 5والبايب احلليب )، (116/ 5ط/املكتبة العلمّية ): الّصواب )ِف( بدل )ِمن( كما ِف -6 
 . (431واملكتبة العصريّة )ص، (524ومكتبة لبنان )ص، (116ودار املعارف )ص، (611/ 5والبهّية )، (627/ 5والتقّدم العلمّية )، (132)ص
 . فتح( 248/ 5ولسان العرب )، فتح( 337/  3وهتذيب الّلغة )، (58الّسجدة/ 133/ 68تفسري الّطربي ) -5 
 5وهي مثبتة ِف ط/البايب احلليب ). (523ومكتبة املصطفى )ص، (163واألمرييّة )ص، ِف طبعتنا )دار احلديث(كذا بإسقاط )والُوقود(  -4 

واملكتبة العصريّة ، الشّناوي( 114ودار املعارف )ص، (137ومكتبة املصطفى )ص، (628/ 5والّتقدُّم العلمّية )، (617/ 5والبهّية )، (625/
 . (117/ 5واملكتبة العلمّية )، (435)ص
 : والّرواية فيه كما يلي، (28ديوانه )ص، البيت لعامر بن الطَُّفيل العامري -3 

ُز َموأِعِدي ِلُف إيَعاِدي َوُأجنِأ تُُه   ***   أَلُخأ تُُه َأوأ َوَعدأ َعدأ  َوِإين  ِإنأ َأوأ

 



  

 

ُتوَحة  ِلُوقُ ؛ َوِشبأِههِ ، ا ُحِذَفتأ الأَواُو ِمنأ يَِعدُ َوِإّنََّ : ع د(و  412)ص -814 َ يَاء  َمفأ َرة  ، وِعَها بَ نيأ َوُحِذَفتأ َمَع بَاِقي ُحُروِف . وََكسأ
ّتَاِك ِف ال، اَرَعِة َطرأًدا لِلأَبابِ الأُمضَ  اَلَلِة َعَلى الأُمَضاَرَعةِ َأوأ ِلاِلشأ رَاَج الأِعلَّةِ َذا احلأَ َوُيَسمَّى هَ . دَّ ِتدأ ُف اسأ َوحَنأُوُه ، َوَيَضعُ ، َوأَمَّا يَ َهبُ . ذأ

رُ  ُلُه الأَكسأ ُف ِلوُ ، فََأصأ ذأ َصألِ َواحلَأ فِ مُثَّ فُِتَح بَ عأ ، ُجوِد الأِعلَِّة ِف األأ ذأ َلأقِ ؛ َد احلَأ ِف مَحأاًل  َوأَمَّا َيَذُر فَ ُفِتَحتأ بَ عأدَ . ِلَمَكاِن َحرأِف احلأ ذأ  احلَأ
َء َعَلى َنِظريِهِ َوالأَعَرُب َكِثريًا َما حَتأ ، َعَلى َيدَعُ  ُف ِف َيَسعُ . َقدأ حَتأِمُلُه َعَلى نَِقيِضهِ وَ ، ِمُل الشَّيأ ذأ ُسور  ، َواحلَأ ؛ َشاذٌّ  َوَيطَأُ ممَّا َماِضيِه َمكأ

ِر مُ  َعُل بِالأَفتأحِ أِلَن َُّهمأ قَاُلوا َفِعَل بِالأَكسأ َامتَةِ َواسأ ، َضارُِعُه يَ فأ  . الَيأَستأ َهِذِه ِمن أهَ  َتث أنَ وأا أَف أَعااًل تَأأيت ِف اخلأ
ُع ِعَدات  . ُة َتُكوُن مبَعأىَن الأَوعأدِ َوالأِعدَ : ع د(و  412)ص -813 مأ َوالأَموأِعُد . أِلَنَُّه َمصأَدر  ؛ ُلوا اَل جُيأَمعُ َوأَمَّا الأَوعأُد فَ َقا. َواجلَأ

 َيُكوُن 
َدرًا  . َدُة ِمثأُل الأَموأِعدِ َوالأَموأعِ . َوَموأِضًعا، َوالأِميَعاُد َيُكوُن َوق أًتا. َوَموأِضًعا، َوَوق أًتا، َمصأ

ُبُه َوفأقُ : ف ق(و  411)ص -812 َداُر ِكَفايَِتِهمأ ، ِعَيالِهِ  6وََكسأ  . َأيأ ِمقأ
تَ وأفَ يأُتُه مبَعأىًن ، هُ َوتَ َوف َّيأتُ : (ف يو  417)ص -811  . َوالأَوفَاُة الأَموأتُ . 5َوتَ َوفَّاُه اللَُّه أََماَتهُ . َواسأ
ِلأمُ : ق ر(و  417)ص -817 َدُر َوقُ َر بِالضَّم  وَ . َوالرَّزَانَةُ ، َوالأَوقَاُر احلأ  َويُ َقاُل أَيأًضا َوقَ َر يَِقُر ِمنأ بَابِ . ِمثأُل مَجَُل مَجَااًل ، ُهَو َمصأ

 . َوالأَوقَاُر الأَعَظَمُة أَيأًضا. َوَشُكور  ، ِمثأُل َصُبور  ، ُعول  مبَعأىَن فَاِعل  يأًضا ف َ َوالأَمرأأَُة َوُقور  أَ . ِمثأُل َرُسول  ، فَ ُهَو َوُقور  ؛ َوَعدَ 
 . َواَل يُ َقاُل َسَقَط الأَمَطرُ : قَاُلوا. الأَمَطُر يَ َقُع َوق أًعا نَ َزلَ َوَقَع : ق ع(و  417)ص -818
ِء َوق أًفا َمنَ عأُتُه َعنأهُ َوَوقَ فأُت الرَُّجَل َعنأ الشَّ : ق ف(و  418)ص -811 ارَ . يأ قَ فأُت الدَّ ابَّ ، َوَأوأ َِلِف لَُغُة مَتِيم  َوالدَّ  َوأَنأَكَرَها ، َة بِاألأ

َمِعيُّ  َصأ َِلِف أَق ألَ . الأَكاَلُم َوقَ فأُت ِبَغريأِ أَِلف  : َوقَالَ ، األأ قَ فأُت َعنأ الأَكاَلِم بِاألأ قَ فأتُ وَ . عأُت َعنأهُ َوَأوأ ُت عَ ، َكلََّميِن ُفاَلن  َفَأوأ نأ َأيأ أَمأَسكأ
جَِّة ِعيًّا َِلفِ  َما مُيأَسُك بِالأَيِد يُ َقالُ : َوَحَكى بَ عأُضُهمأ . احلُأ ُتُه بِاألأ قَ فأ ُتُه ِبَغريأِ أَِلف  َوَما اَل مُيأَسُك بِالأَيِد يُ قَ ، ِفيِه َأوأ َوالأَفِصيُح َوقَ فأُت . اُل َوقَ فأ

قَ َفَك َهُهَناَما أَ : يِع الأَباِب إالَّ ِف قَ وأِلكَ ِبَغريأِ أَِلف  ِف مجَِ  : نأ َسأَلأَت َعنأ َشخأص  قُ لأتَ فَإِ . أأن  مَحََلَك َعَلى الأُوُقوفِ َأيُّ شَ ، َوأَنأَت تُرِيدُ ، وأ
 . َمنأ َوقَ َفَك ِبَغريأِ أَِلف  

ِر َوزأ ال: ك ن(و  411)ص -861 ُن لِلطَّائِِر ِمثأُل الأوَكأ ِجد  ِمث أُلهُ َوالأَموأ . َوَمعأىًن ، نًاوَكأ َمِعيُّ . ِكُن ِوزَاُن َمسأ َصأ ُن بِالنُّوِن : َوَقاَل األأ  الأوَكأ
ُر بِ ، َمأأَواُه ِف َغريأِ ُعشٍّ  ُع وُُكَنات  ِبَضم  الأَواوِ َواجلأَ . الرَّاِء َمأأَواُه ِف الأُعش  َوالأوَكأ ِفيفِ . َوالأَكافِ ، مأ َتُح لِلتَّخأ  . َوَقدأ تُ فأ

َلِ : ك ي(و  411)ص -866  . َووََكيأُتُه ِمنأ بَاِب َوَعَد لَُغة  قَِليَلة  . َددأُت َفَمُه بِالأوَِكاءِ ِف شَ َوأَوأَكيأُت الس َقاَء بِاألأ
َهاَوتَ وَكََّأ عَ : ك ي(و  411)ص -865 ًنا. َلى َعَصاُه اعأَتَمَد َعَلي أ َها يَ تَِّكُئوَن  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . َواتََّكَأ َجَلَس ُمَتَمك  ، 4{َوُسُررًا َعَلي أ

َن َعَليأهِ ، 3{َوَأعأَتَدتأ هَلُنَّ ُمتََّكأ ً  }: َوقَالَ . جَيأِلُسونَ َأيأ  َِثريِ . َأيأ جَمأِلًسا جَيأِلسأ َوالأَعامَُّة اَل تَ عأِرُف ااِلت َكاَء إالَّ الأَميأَل ِف الأُقُعوِد : قَاَل ابأُن األأ
ِ ُمعأتَ  تَ عأمَ . ِمًدا َعَلى َأَحِد الش قَّنيأ يًعاَوُهَو ُيسأ ِ مجَِ َرهُ : يُ َقالُ  ،ُل ِف الأَمعأنَ يَ نيأ َنَد َظهأ ء  ُمعأَتِمًدا َعَليأهِ َأوأ َجنأَبُه إ، اتََّكَأ إَذا َأسأ وَُكلُّ َمنأ . ىَل َشيأ

                                  
 . ألنّه من أخطاء العاّمة؛ ِوفق بكسر الواو: وال تقل -6 
 : وهل يقال عن املي ت -5 

ُ
تَ َوىفَّ بالفتح، تَ َوِف  بالكسرامل

ُ
تَ َوِف  بالكسر فهو الّله عّزوجّل اّلذي، األخري و الّصواب. ؟أم امل

ُ
َن أُفَس   : أّما امل } يَ تَ َوىفَّ األأ

رَ  ُخأ َها الأَموأَت َويُ رأِسُل األأ ِسُك الَّيِت َقَضى َعَلي أ إيقاظ الَوسنان : وله يُنظر الكتاب الثاين من. ى ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى {ِحنَي َموأهِتَا َوالَّيِت ملَأ مَتُتأ ِف َمَناِمَها فَ ُيمأ
 . (32رقم  53 – 55)ص
 . 43الّزخرف/ -4 
 . 46يوسف/ -3 

 



  

 

ء  فَ َقدأ اتََّكَأ َعَليأهِ  ِطّي أَيأًضا. اعأَتَمَد َعَلى َشيأ ، َضَرب أُتُه َحّتَّ أَتأَكأأتُهُ وَ . َليأهِ َأيأ َما جَيأِلُس عَ ، َعَليأهِ  أأتُُه َأعأطَيأُتُه َما يَ تَِّكيءُ أَتأكَ : َوقَاَل السََّرُقسأ
ُم التَُّكَأةُ . التَّاُء ُمبأَدَلة  ِمنأ َواو  وَ ، َأيأ َسَقَط َعَلى َجانِِبهِ   . ِمثَاُل ُرطََبة  ، َوااِلسأ

بَ لأتُ َهاوَ : ل د(و  411)ص -864 تُ َها َأحأ تَ وأَلدأ َِلِف مبَعأىَن ا. اسأ تُ َها بِاألأ َلدأ تُ هَ َوأَمَّا َأوأ تَ وأَلدأ ُر ثَ َبت  سأ  . َوَصرََّح بَ عأُضُهمأ مبَنأِعهِ . ا فَ َغي أ
ِدِه ِمنأ الأواَِلَدةِ لِقُ ؛ َويُ َقاُل لِلصَِّغرِي َموأُلود  : ل د(و  411)ص -863 َها؛ اَل يُ َقاُل َذِلَك لِلأَكِبريِ وَ . رأِب َعهأ ِدِه َعن أ َوَهَذا  . لِبُ عأِد َعهأ

ُهَما ُدوَن الَِّذي بَ ُعَد َعنأ الطَّرَاَوةِ َوُرَطب  َجيِنٌّ لِل، ِليب  َلََب  حَ : َكَما يُ َقالُ   . طَّرِي  ِمن أ
ِ وَ : ل ي(و  311)ص -862 َرتَ نيأ ثَ ُرمُهَا َولَِيُه يَِليِه ِبَكسأ ُ ِمثأُل فَ لأس  الأُقرأُب َوِف الأِفعأِل لَُغَتاِن َأكأ َوِهَي الثَّانَِيُة ِمنأ بَاِب َوَعَد الأَويلأ

ِتعأَمالِ   . قَِليَلُة ااِلسأ
مِ ، َبًة َأعأطَيأُتُه ِباَل ِعَوض  َوَهبأُت ِلَزيأد  َمااًل َأَهُبُه َلُه هِ : ب( ه و  311)ص -861 َوَِّل بِالالَّ  }     : َوِف الت َّنأزِيلِ . يَ تَ َعدَّى إىَل األأ

ًبا ِبَفتأحِ . 6{يَ َهُب ِلَمنأ َيَشاُء ِإنَاثًا َويَ َهُب ِلَمنأ َيَشاُء الذُُّكوَر  َاءِ  َوَوهأ رمِِهَا، ًباَوَموأهِ  .َوُسُكوهِنَا، اهلأ ، قَاَل ابأُن الأُقوِطيَّةِ . َوَموأِهَبًة ِبَكسأ
ِطيُّ  ِسهِ َواَل يَ تَ عَ : َومَجَاَعة  ، َوالأُمَطر زِيُّ ، َوالسََّرُقسأ َوَِّل بِنَ فأ ه   َوَقدأ جُيأَعلُ . َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلونَهُ . َوَهبأُتَك َمااًل : َفاَل يُ َقالُ ؛ دَّى إىَل األأ َوُهَو ، َلُه َوجأ

ِ فَ َيتَ َعدَّ  5َأنأ ُيَضمََّن َوَهَب َمعأىَن َجَعلَ  ُعوَلنيأ ِسِه إىَل َمفأ َمعأ ِف َكاَلم  ، َأيأ َجَعَليِن ، اللَُّه ِفَداكَ  4َوَهَبيِن : َوِمنأ َكاَلِمِهمأ . ى بِنَ فأ َلِكنأ ملَأ ُيسأ
 . َفِصيح  

ًا ِمنأ بَاِب وَ : ه  م(و  316)ص -867 ِء َومهأ ِهِ  َعَد َسَبَق الأَقلأبُ َومَهأُت إىَل الشَّيأ ًا َوَقَع ِف . إلَيأِه َمَع إرَاَدِة َغريأ  َوَومَهأُت َومهأ
ُع َأوأَهام  . َخَلِدي مأ ء  َموأُهوم  . َواجلَأ َساِب يَ وأَهُم َومَهًاَوَوِهَم . َأيأ ظَنَ نأتُ ، َوتَ َومهَّأتُ . َوَشيأ . ِمثأُل َغِلَط يَ غأَلُط َغَلطًا َوزأنًا َوَمعأىًن ، ِف احلِأ

َزةِ  َمأ ِعيفِ ، َويَ تَ َعدَّى بِاهلأ ُموُز اَلزًِماَوَقدأ ُيسأ . َوالتَّضأ َساِب ِماَئةً َوأَ . تَ عأَمُل الأَمهأ َقَط َوزأنًامِ ، وأَهَم ِمنأ احلِأ  َوأَوأَهَم ِمنأ َصاَلتِهِ . َوَمعأىًن ، ثأُل َأسأ
َعةً   . تركها رَكأ

 
 باب ال

م  ن َ فَإِ . لِلن َّفأيِ  َوَتُكونُ ، باب ال: (315)ص -868 َواِت اَل تُ ن أَفى؛ َفتأ ُمتَ َعلََّقُه اَل َذاَتهُ َذا َدَخَلتأ َعَلى اسأ فَ َقوأُلَك اَل ، أِلَنَّ الذَّ
ارِ  ارِ َأيأ ، َرُجَل ِف الدَّ َزأمِ . اَل ُوُجوَد َرُجل  ِف الدَّ يَع األأ َبِل َعمَّتأ مجَِ تَ قأ حَنأُو َواَللَِّه اَل ، َوحَنأوِهِ ، د  َنِة إالَّ إَذا ُخصَّ ِبَقيأ َوِإَذا َدَخَلتأ َعَلى الأُمسأ

ُت قَ َلَبتأ ، ِإَذا َدَخَلتأ َعَلى الأَماِضيوَ . أَُقومُ  َبالِ  حَنأُو َواَللَِّه اَل ُقمأ ِتقأ َوِإَذا أُرِيَد الأَماِضي . َواَللَِّه اَل أَُقومُ : َوَصاَر الأَمعأىَن ، َمعأَناُه إىَل ااِلسأ
ِلُب ملَأ َمعأىَن َوهَ . َواَللَِّه َما ُقمأتُ : ِقيلَ  َبِل إىَل الأَماِضي َذا َكَما تَ قأ تَ قأ  . َوالأَمعأىَن َما ُقمأتُ ، حَنأُو ملَأ أَُقمأ ، الأُمسأ

ِفيَّةِ ، مبَعأىَن َغريأ  ] ال [ َوِإَذا َكاَنتأ : (315)ص -861 رِيرَِها َوِفيَها َمعأىَن الأَوصأ َواَل ، ل  َطِويحَنأُو َمَررأُت ِبَرُجل  اَل ، َفاَل بُدَّ ِمنأ َتكأ
 . َقِصري  

                                  
 . 31الّشورى/ -6 
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رِ  َوَتُكوُن ] ال [: (314 – 315)ص -851 َمأ َعاءِ ، َعاِطَفًة بَ عأَد األأ جَيابِ ، َوالدُّ رًاحَنأ ، َواإلأِ رِمأ َزيأًدا اَل َعمأ َواَللَُّهمَّ اغأِفرأ ، ُو َأكأ
ر و ر و، ِلَزيأد  اَل َعمأ َعاءِ لَِئالَّ يَ لأ ؛ َدَهاظُُهوُر ِفعأل  َماض  بَ عأ  َواَل جَيُوزُ . َوقَاَم َزيأد  اَل َعمأ ر و: َفاَل يُ َقالُ ؛ َتِبَس بِالدُّ  . قَاَم َزيأد  اَل قَاَم َعمأ
َوَّلِ أِلَن ََّها تَ نأِفي َعنأ ا؛ تَ َقُع ]ال[ بَ عأَد َكاَلم  َمنأِفيٍّ َواَل : َوقَاَل ابأُن الدَّهَّانِ : (314)ص -856 فَِإَذا َكاَن ، لثَّاين َما َوَجَب ِلْلأ

َوَُّل َمنأفِ   . ؟يًّا َفَماَذا تَ نأِفياألأ
ِتث أَناءِ  وََكَذِلَك اَل جَيُوُز ُوُقوُعَها أَيأًضا: (314)ص -855 رًا، قَاَم الأَقوأُم إالَّ َزيأًدا: َفاَل يُ َقالُ ، بَ عأَد ُحُروِف ااِلسأ َوِشبأُه ، َواَل َعمأ

رَاجِ  ؛ َذِلكَ  َوَّلُ  َوَذِلَك أِلَن ََّها ِلإلأِخأ َوَُّل ُهَنا مَ َوا، ممَّا َدَخَل ِفيِه األأ ُع َحرأفَاِن مبَعأىًن َواَل جَيأَتمِ ، َواَل لِلأَعطأفِ ، َوأِلَنَّ الأَواَو لِلأَعطأفِ ؛ نأِفيٌّ ألأ
يِع الأَعَربِيَِّة يُ نأَسُق َعَليأِه : قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ . َواِحد   ِتث أَناءِ َوالن َّفأُي ِف مجَِ ُم دَ . ِباَل إالَّ ِف ااِلسأ اَل جَيُوُز ُوُقوُعَها : مأ َخَل ِف ُعُموِم قَ وأهلِِ َوَهَذا الأِقسأ

 بَ عأَد َكاَلم  َمنأِفيٍّ 
َعلأ َذِلَك فَاف أَعلأ َهَذا، إمَّا اَل فَاف أَعلأ َهَذا: حَنأَو قَ وأهلِِمأ ، َتُكوُن ]ال[ ِعَوًضا َعنأ الأِفعألِ وَ : (314)ص -854 ِديُر إنأ ملَأ تَ فأ . فَالت َّقأ

َصأُل ِف َهَذا َأنَّ  َياءُ الرَُّجَل يَ لأَزُمُه أَ َواألأ َتِنُع ِمن أهَ ، شأ َنُع ِمنأُه بِبَ عأِضَهاَويُطَاَلُب هِبَا فَ َيمأ َعلأ َأيأ إنأ ملَأ تَ فأ ، إمَّا اَل فَاف أَعلأ َهَذا: َويُ َقاُل َلهُ ، ا فَ يُ قأ
ِميَع فَاف أَعلأ َهَذا ِتعأَمالِ مُثَّ ُحِذَف الأفِ ، اجلَأ َوهِلََذا مُتَاُل اَل ُهَنا لِِنَيابَِتَها َعنأ الأِفعأَل  ؛ لأِفعألِ َما َعَلى إنأ ِعَوًضا َعنأ ا َوزِيَدتأ ، عأُل ِلَكث أَرِة ااِلسأ

هُ : َوِمث أُلُه قَ وأهُلُمأ . َويَا ِف الن َداءِ ، أُِميَلتأ بَ َلىَكَما  رِمأ َوِقيَل الصََّواُب . َعنأ الأِفعألِ  لِِنَيابَِتَها بِِإَماَلِة اَل ، َوَمنأ اَل َفاَل تَ عأَبأأ ِبهِ ، َمنأ َأطَاَعَك فَأكأ
َماَلةِ  َزأَهرِيُّ ؛ َعَدُم اإلأِ ُُروَف اَل مُتَاُل قَاَلُه األأ  . أِلَنَّ احلأ

 
 كتاب الياء

ِر الأَيَماَمةِ : ي ب ر( 313)ص -853 ِس ِمنأ ِحجأ َرُك َأطأرَافُُه َعنأ ميَِنِي َمطأَلِع الشَّمأ ِيُن َأرأض  ِفيَها َرمأل  اَل ُتدأ ِه مُس َي قَ رأيَة  َوبِ ، يَ ربأ
َحأ  َلمُ َوقَاُلوا ِفيَها أَبأرِيُن َعَلى الأَبَدِل َكَما ، َساِء ِمنأ ِديَاِر بَ يَن َسعأِد بأِن مَتِيم  ِبُقرأِب األأ َلُم َوأََلمأ َفَمنأ . عأَربُوَها إعأرَاَب َنِصيِبنيَ َوأَ . قَاُلوا يَ َلمأ
رِينَ ، ِمثأُل َزيأِدينَ ، َل الأَكِلَمةِ َوَأَصاَلِة الأَياِء َأوَّ ، ِبزِيَاَدتِهِ  قَالَ ؛ َوالأَياَء َحرأَف إعأرَاب  ، َجَعَل الأَواوَ  َوَجَعَل النُّوَن َحرأَف ، َوَمنأ الأتَ َزَم الأَياءَ . َوَعمأ

َِئمَِّة َوهِلََذا َجَعَل ؛ َوالأَعَلِميَّةِ ، نَ َعَها الصَّرأَف لِلتَّأأنِيثِ إعأرَاب  مَ  ِعيل   ،ُأُصوهَلَا يرنبَ عأُض األأ ُهَو وَ ، َويَ عأِقيد  ، َوِمث أُلُه يَ قأِطني. َوقَاَل َوزأنُ َها يَ فأ
لَ ، َويَ عأِضيد  ، َعَسل  يُ عأَقُد بِالنَّارِ  رَاءُ ، ة  ُمرَّة  هَلَا َلََب  َلزِج  َوُهَو بَ قأ َرتُ َها َصفأ يُ َؤد ي أِلَنَُّه ؛ َوَأَصاَلِة الأَياءِ ، الأَقوأُل ِبزِيَاَدِة النُّونِ  أِلَنَُّه اَل جَيُوزُ ؛ َوَزهأ

ُقود   ِ ، ُل الأَياُء َأوََّل الأَكِلَمةِ وََكَذِلَك اَل َُتأعَ . بِالأَفتأحِ  6َوُهَو فَ َعِلني  ، إىَل بَِناء  َمفأ ِليَّتَ نيأ ِد فَ عأِليل  ؛ َوالنُّوُن َأصأ ِديُر بَِناء   فَ َوَجبَ ؛ بِالأَفتأحِ  5ِلَفقأ تَ قأ
 . َوَأَصاَلُة النُّونِ ، َوُهَو زِيَاَدُة الأَياءِ ، َلُه َنِظري  

َم يَ يأَتُم ِمنأ بَايَبأ َتعِ : ي ت م( 313)ص -852 ٍُ ِقَبِل َلِكنأ الأيُتأُم ِف النَّاِس ِمنأ ، َوفَ تأِحَها، قَ ُرَب يُ تأًما ِبَضم  الأَياءِ وَ ، بَ َيِت
َبِ  ُع أَي أَتام  ، َصِغري  يَِتيم  : فَ يُ َقالُ  ؛ األأ مأ ُم  . َومَجأُعَها يَ َتاَمى. يَمة  َوَصِغريَة  يَتِ . َويَ َتاَمى، َواجلَأ َوأَي أَتَمتأ الأَمرأأَُة إيَتاًما . َوِف َغريأِ النَّاِس ِمنأ ِقَبِل األأ

 . َوِإنأ َماَتتأ أُمُُّه فَ َقطأ فَ ُهَو َعِجيٌّ . بَ َواِن فَالصَِّغرُي َلِطيم  فَِإنأ َماَت األأَ .  َصاَر َأوأاَلُدَها يَ َتاَمىَفِهَي ُمومِت  
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ةِ َويَ رَاَعة  خِلُُلو ِه َعنأ ، َويُ َقاُل لِلأَجَباِن يَ رَاع  . 6َواِحَدُة يَ رَاَعة  اليَ رَاُع ِوزَاُن َكاَلم  الَقَصُب ال: ع( ي ر 313)ص -851 ، الش دَّ
 . َواِحَدُة يَ رَاَعة  ال، بِاللَّيأِل َكأَنَُّه نَار   يَ رَاُع أَيأًضا ُذبَاب  َيِطريُ َوال. َوالأَبأأسِ 

َرى ِمث أُلهُ . َيَساُر أَيأًضا الُعضأوُ َوال: ي س ر( 312)ص -857 ُتوَحَتانِ َوال، َوالَيِمنيُ : تَ يأَبةَ قَاَل ابأُن ق ُ . َوالُيسأ َوالأَعامَُّة ، َيَساُر َمفأ
ِسُرمُهَا َن أَبارِي  ِف ِكتَ . َتكأ ُدودِ وقَاَل ابأُن األأ َارَِحُة ُمَؤن ََّثة  الأيَ : اِب الأَمقأُصوِر َوالأَممأ َودُ  َوفَ تأحُ ، َساُر اجلأ َر َرِديء  فَا؛ الأَياِء َأجأ . ق أَتَضى َأنَّ الأَكسأ

ُت الأَيِمنيِ : ابأُن فَاِرس  أَيأًضاَوقَاَل  َسرُ ، الأَيَساُر ُأخأ َوُد الأَفتأحُ ، َوَقدأ ُتكأ َجأ  . َواألأ
َرأضِ : ي ف ع( 312)ص -858 ِ يُ ُفوًعا . َوأَي أَفَع الأُغاَلُم َشبَّ . الأيَ َفاُع ِمثأُل َساَلم  َما ارأتَ َفَع ِمنأ األأ َفُع ِبَفتأَحتَ نيأ فَ ُهَو َويَ َفَع يَ ي أ

ُم الأَفاِعِل مِ . يَاِفع   تَ عأَملأ اسأ  . نأ الرُّبَاِعي  وملَأ ُيسأ
َاِصُل َعنأ َنَظر  الأَيِقنُي ا: ي ق ن( 312)ص -851 اَلل  ، لأِعلأُم احلأ ِتدأ  . َوهِلََذا اَل ُيَسمَّى ِعلأُم اللَِّه يَِقيًنا؛ َواسأ
َزأَهرِيُّ . َوَذاَت الش َمالِ ، َويَاَسَر َأَخَذ َذاَت الَيِمنيِ ، َويَاَمَن ُفاَلن  : ي م ن( 311 - 312)ص -841 رُهُ ، ذََكَرُه األأ ُر . َوَغي أ َمأ َواألأ

َحاِبَك ِوزَاُن قَاِتلأ  ِمنأُه يَاِمنأ  َوتَ َياَمَن ، تَ َياَسَر مبَعأىَن يَاَسرَ : َوقَاَل الأَفارَايبُّ . مأ َواَل يُ َقاُل تَ َياَمنأ هبِِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َأيأ ُخذأ هِبِمأ مَيأَنةً ، بَِأصأ
َتِدالًّ . مبَعأىَن يَاَمنَ  َن أَبارِي   َوبَ عأُضُهمأ يَ ُردُّ َهَذيأِن ُمسأ َكَذِلَك َعنأ َولَيأَس  ، أَنَُّه َأَخَذ َعنأ مَيِيِنهِ  الأَعامَُّة تَ غأَلُط ِف َمعأىَن تَ َياَمَن فَ َتُظنُّ : ِبَقوأِل ابأِن األأ

َا تَ َياَمَن ِعنأَدُهمأ ، َعَربِ الأ   . َوأَمَّا يَاَمَن َفَمعأَناُه َأَخَذ َعنأ مَيِيِنهِ ، إَذا َأَخَذ نَاِحَيَة الأَيَمنِ َوِإّنَّ
ِس ِعنأَد طُُلوِعَهاأِلَنَُّه َعنأ ميَِ ؛ يم  َمعأُروف  مُس َي ِبَذِلكَ َوالأَيَمُن إقألِ : ي م ن( 311)ص -846 ميَِنِي َوِقيَل أِلَنَُّه َعنأ . نِي الشَّمأ

َبُة إلَ . الأَكعأَبةِ  َِلِف َعَلى َغريأِ ِقَياس  َومَيَان  بِ ، يأِه مَييَِنٌّ َعَلى الأِقَياسِ َوالن سأ َهَبانِ َوَعَلى هَ ؛ األأ َهُر خَتأِفيُفَهاَأَحُدمُهَا : َذا َفِفي الأَياِء َمذأ َشأ ، َوُهَو األأ
َِلَف َدَخَلتأ قَ بأَل الأَياِء لِتَ . التَّثأِقيلَ َوبَ عأُضُهمأ يُ نأِكُر . نَ َواق أَتَصَر َعَليأِه َكِثريُو  ُهُه َأنَّ األأ َئالَّ جُيأَمَع َفاَل يُ ثَ قَُّل لِ ، ُكوَن ِعَوًضا َعنأ التَّثأِقيلِ َوَوجأ

َبةِ ِلَف زِيَدتأ ب َ أِلَنَّ األأَ ؛ َوالثَّاين التَّثأِقيلُ . َوالأُمَعوَِّض َعنأهُ ، بَ نيأ الأِعَوضِ  َبِة تَ نأِبيًها َعَلى َجَواِز ؛ عأَد الن سأ فَ َيب أَقى التَّثأِقيُل الدَّالُّ َعَلى الن سأ
ِفَها  . َحذأ

 . 5} أَفَ َلمأ يَ يأَأِس الَِّذيَن آَمُنوا {: َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ، ِلَم ِف لَُغِة النََّخعِ َويَأأيت يَِئَس مبَعأىَن عَ : ء س(ي ى 311)ص -845
 
 

                                  
، ي ر ع( 264جاء ِف أساس البالغة )صملا ؛ وال إخاله صوابا ِف مثل هذا املوضع، يراع حبذف اهلاء: وبعُضهم يقول، قلموُيكىن هبا عن ال -6 

        : يرع( عن بعضهم ِف صفة القلم 358/ 55تاج العروس )و 
زُِم اجلُنأ  ) تَ هأ  . َدا (فال تَ غأَّتِرأ أنأ َقدأ َدَعوأُه يَراَعًة   ***   فإنَّ َصرِيراً منأه َيسأ

َتب َمنأ : (27/ 5وممّا ُيستأنس به ما جاء ِف جنعة الرّائد وشرعة الوارد ). الَقَلِم(: أي، )وَكَتَب الكاِتُب باليَ رَاَعةِ : وزاد صاحب الّتاج )َوِإنَُّه أَلكأ
َرى ِمرأَقماً(، قَ َبَض َعَلى يَ رَاَعة  : ( من الكامل181رقم  411/ 3والبن الّزقاق البلنسّي )نفح الطّيب ، َوَأَخّط َمنأ َأجأ

 هلل ليلتُنا اّليت استخذى هبا   ***   فَلُق الّصباِح لُسدفِة اإلظالمِ 
 طرأتأ عليَّ مع النُّجوِم بأجنم    ***   من فتية بيِض الُوجوِه كرامِ 

 إن ُحوربوا فزعوا إىل بيض الظَُّب    ***   أو ُخوطبوا فزعوا إىل األقالمِ 
 إليهُم   ***   والبأَس بني يراعة  وُحسامِ  فّتى البالغَة إنأ نظرتَ 

 . 46الّرعد/ -5 

 



  

 

 (355 – 317)ص 6ةاخلامت
ِخِر ِمثأَل قَ َرأَ إَذا َكاَن الأِفعأُل الثُّاَلِثيُّ َعَلى فَ َعَل بِالأَفتأِح مَ : (317)ص - ُموَز اآلأ حَتأِقيِق َوَبَدأَ فَ َعامَُّة الأَعَرِب َعَلى ، َوَنَشأَ ، هأ

َزةِ  َمأ َزةَ مسَِعأُت أَبَا َزيأد  يَ ُقوُل َوِمنأ الأعَ : قَالَ  5ِسيبَ َويأهِ  َوَحَكى. َوَبَدأأتُ ، َنَشأأتُ وَ ، قَ َرأأتُ : فَ تَ ُقولُ ، اهلأ َمأ ، فَ يَ ُقوُل قَ َريأتُ ، َرِب َمنأ خُيَف ُف اهلأ
نَاءَ ، َوَبَديأتُ ، َوَنَشيأتُ  َبَه َذِلكَ ، عَ لأَمَتا َوَخبَ يأُت ا، َوَمَليأُت اإلأِ َبا ، أَق أَرا: قَالَ . ؟ َكيأَف تَ ُقوُل ِف الأُمَضارِعِ : قَاَل قُ لأُت َلهُ . َوَما َأشأ َوَأخأ
َِلفِ  َف َجَرى عَ . ُس أَقأرِي ِمثأُل َرَمى يَ رأِميقُ لأُت الأِقَيا: قَالَ . بِاألأ ذأ ِمثأُل ، َلى الأِقَياسِ َوَجَوابُُه َمَع الت َّعأِويِل َعَلى السََّماِع أَن َُّهمأ إنأ الأتَ َزُموا احلَأ
ِض أَقأرِيهِ قَ َريأُت ا وأ َزةِ َقوأا الأَفتأَحَة ِف الأُمَضارِِع تَ نأِبيهً َوِإالَّ أَب أ ، لأَماَء ِف احلَأ َمأ رََكُة الَّيِت تُ نأَتَظُر َمَعَها . ا َعَلى انأِتظَاِر اهلأ فَ َلوأ ِقيَل أَقأرِي زَاَلتأ احلَأ

َزةُ  َمأ َها؛ اهلأ َمأُ . فَِلَهَذا َحاَفظُوا َعَلي أ ُقطُ . فَ يُ َقاُل َوَميأُت أَِمي، َوخُتَفَُّف َوَمأأُت َأوأ ، 4صَّابُونَ َوِمنأُه ال؛ ثأَل ُسُقوِطَها ِف َوَجى جيَِيالأَواُو مِ  َوَتسأ
َعِة بَِناًء َعَلى َصبَ . ِمثأُل الأَقاُضونَ  تَ غأىَن فَ ُهَو تَان  َوتَ نَ ، قَامَ بِالأبَ َلِد إَذا أَ  3تَ َنا: َويُ َقالُ . ا خُمَفًَّفاَوقَ َرأَ ِبِه بَ عأُض السَّب أ ُع تُ َناة  . ا إَذا اسأ مأ ِمثأُل ، َواجلَأ

 : 2قَاَل الشَّاِعرُ . َوُقَضاة  ، ض  قَا

                                  
واجتهدت ِف احملافظة على نص ها  . والّضوابط املتعّلقة بعلم الّصرف، والقواعد، ملا فيها من الفوائد؛ نقلت خامتة كتاب املصباح املنري حبروفها -6 

 . نري فيما أشكل من الكالمكما تركه املصن ف من خالل املقابلة ببعض طبعات املصباح امل
لقي أبو زيد : قال أبو العّباس: قال، وحّدثنا أبو عليّ  ): وهذا نصُّ كالمه، (731 - 741/ 5عنه ابن جيّن ىف سّر ّصناعة اإلعراب ) - 5    

: فقال سيبويه. " أَق أَرأُ "    : فقال. ؟فأَعلكيف يقول منه ي َ : فقال له سيبويه، مسعت من العرب من يقول " قَ َريأُت " و" تَ َوضَّيأُت ": فقال له، سيبويه
ولو كان على القياس لوجَب أن خترج الكلمة إىل ذوات ، وال قياس يُوجبه، يريد سيبويه بذلك أّن هذا اإلبدال ال قّوة له. " أَقأرِي ": ينبغي أن يقول، ال

وحنو من هذا . البدل ملّا وجب ِف "جاء " وحنوه جرى لذلك جمرى " قاض  " فاعرفه أال ترى أنّ ؛ " َرَميأُت أَرأمي ": " أَقأري " كما تقول: فيقول، الياء
 : قوُل ابن َهرأمة

َدى عن َفرائسها   والّناُس ليس هباد  َشرُّهم أََبدا  . . . إّن الس باع لَتَ هأ
" يَ عأُصُر " فالياء بدل من  -اسم رجل  -ِف " َأعأُصَر "  وقالوا. ومجيع هذا ال يقاس إالّ أنأ يضطّر شاعر، فأبدل اهلمزة ياء ضرورة، ليس هبادئ: يريد

 : إّّنا مّسي َأعأُصَر بقوله: قال أبو عليّ ، اهلمزة
 . كرُّ الّليايل واختالُف اأَلعأُصِر (   . . . أَبُ يَنَّ إّن أَباِك َشيََّب رأَسُه 

 . باب اهلمز( 414 – 515/ 6واملقتضب )، هذا باب اهلمز( 221 – 236/ 4الكتاب ): وانظر له
 . وشيبة، وأيب جعفر، ( عن نافع11املائدة/ 541/ 5معجم القراءات القرآنّية ) -4 
راً " أَقاَم " كتَ َنخَ : ويقال، َقَطن: ) " تَ َنَأ " باملكان " كجَعَل تُ ُنوءاً " كُقعود: تنأ( 616 - 611/ 6ِف تاج العروس ) -3  فهو ، تَ َنَأ الّضيأُف َشهأ

قيُم ببلِده واملالزِم ": " واالسم " منه الت ناءُة " كالكتابَِة و " قال ثعلب. كذا ِف الّتهذيب ،تاينء  وتاِنخ  
ُ
قان " : وبه مس ي " التَّاينُء " اّلذي هو امل الد هأ

هو من تُ نَّاِء تلك : يقال، " ج َكُسكَّان "   ألنَّه قد ثبت ِف أَماليه ونواِدره     ، وَخليق أن َيِصحَّ ، وهذا من أَقبح الَغَلط إنأ صحَّ عنه: قال ابن ِسيده
مها ِسنَّاِن وتِنَّاِن وما : ويقال. َقَطعوا تَ ُنوَءًة ذاَت َأهوال  : ويقال، أقرَّ عليه الزماً ال يُفارِقه: تَ َنَأ على كذا: وممَّا يستدرك عليه. . . َأي أصُله منها، الُكورَةِ 

قيمني ِف الِبالد اّلذين ال يَنِفرون مع الُغزاة . ليَس للتَّانَِئِة شيء  : وِف حديث ابن سريينَ . وهو جماز، ساسكذا ِف األ،  مها تِنَّاِن ولكن تِن ينانِ 
ُ
يريد أنَّ امل

 . ليس هلم ِف الَفيِء َنصيب  (
ما نشره عّباس توفيق من شعره ِف جملة ومل أره في. )أبُو َُنيلة(: : ( بقوله3اهلامش 183/ 5عّلق عليه حمّقق ط/املكتبة العلمّية للمصباح املنري ) -2 

َلة: ت ن أ( 31ِف أساس البالغة )ص – بداللة بعض األفاضل -مثّ وقفت . م(6178 -ه  6418سنة  4عدد  7املورد )مج   : )قال أبو َُنَي أ
راَء شيخاً وانِياَ   . . . إذا َلِقيَت ابَن ُقَشريأ  هانِيا   لقيَت من بَ هأ

 . ضيفاً وال تلأقاه إالّ تانَِيا (  . . . مانيا شيخا َيَظلُّ احِلَجَج الث

 



  

 

َجَج الثََّمانَِيا  ًفا َواَل تَ رَاُه إالَّ تَانَِيا   ***  َشيأخ  َيَظلُّ احلِأ  َضي أ
ِفيِف فَ ُهَو خَمأيبٌّ  ُعوِل َعَلى التَّخأ ِم الأَمفأ ِليٌّ ، َوقَاُلوا ِف اسأ  . َوِقسأ َعَلى َهَذا. َوَمكأ

ِعيِف عَ ، ِثيُّ جُمَرًَّداَكاَن الثُّاَل   َوِإنأ  - ِ َوُهَو ِمنأ َذَواِت التَّضأ ُر َواِقع  . َوُهَو الأُمتَ َعد ي، فَ ُهَو َواِقع  ؛ َلى فَ َعلأُت ِبَفتأِح الأَعنيأ َوُهَو ، َوَغي أ
زِمُ  رُ  فَِإنأ َكاَن اَلزًِما َفِقَياُس الأُمَضارِعِ . الالَّ ُء يَ ُؤلُّ َوَألَّ الشَّ ، يَ ُهبُّ َهبَّ ِمنأ نَ وأِمِه  َوَشذَّ ِمنأُه بِالضَّم   .َوَقلَّ يَِقلُّ ، َخفَّ خيَِفُّ : حَنأوُ ، الأَكسأ يأ

َتُه َضارِ ، إَذا بَ َرقَ  ُم َيُطلُّ ، ًعاَوَألَّ يَ ُؤلُّ أَلِياًل َرَفَع َصوأ َصألِ  َوَجاَءتأ أَيأًضا أَف أَعال  . إَذا َبَطلَ  َوَطلَّ الدَّ ِر َعَلى األأ ، وًذاَوبِالضَّم  ُشذُ ، بِالأَكسأ
ُء يَ ، حيَِرَّ َوحَيُرُّ إَذا َعَتقَ  َوَحرَّ الأَعبأدُ ، َوَيُشبُّ َرَفَع َيَديأِه َمًعاَوَشبَّ الأَفَرُس َيِشبُّ ، ِف أَمأرِِه جيَِدُّ َوجَيُدُّ  َوِهَي َجدَّ  ِشذُّ َوَيُشذُّ إَذا َوَشذَّ الشَّيأ

ءُ ، إَذا َصوَّتَ َوخَيُرُّ َخرِيرًا َوَخرَّ الأَماُء خيَِرُّ ، ان أَفَردَ   َوَدرَّ اللَََّبُ ، َيُدمُّ إَذا قَ ُبَح َمنأَظرُهُ َوَدمَّ الرَُّجُل َيِدمُّ وَ ، يَِنسُّ َويَ ُنسُّ إَذا يَِبسَ  َوَنسَّ الشَّيأ
اُر َتشِ ، َوَشحَّ َيِشحُّ َوَيُشحُّ ، َوالأَمَطُر َيِدرُّ َوَيُدرُّ  َف أَعى َتِفحُّ َوتَ ُفحُّ َصوََّتتأ َوَفحَّتأ ، طُّ َوَتُشطُّ بَ ُعَدتأ َوَشطَّتأ الدَّ  . األأ

يًا ِم الأُمتَ َعد ي ، َوِإنأ َكاَن ُمتَ َعد  هُ ، حَنأُو يَ ُردُّهُ ، َفِقَياُس الأُمَضارِِع الضَّمُّ َأوأ ِف ُحكأ َوَذرَّتأ ، رأقَ اخلَ َوَيُسدُّ ، َوَيُذبُّ َعنأ قَ وأِمهِ ، َومَيُدُّ
ُس تَ  َرَهامبَعأىَن  أِلَنَّهُ ؛ ُذرُّ الشَّمأ ُر إَذا زَاَد مَيُدُّ  َوَمدَّ ، َوَهبَّتأ الر يُح تَ ُهبُّ ، أَنَاَرتأ َغي أ َوَشذَّ . ى َمَكانًا ُمرأَتِفًعا َعنأهُ أِلَنَّ َمعأَناُه ارأتَ َفَع فَ َغطَّ ؛ الن َّهأ
ِر َحبَُّه حيَِبُّهُ  ِمنأ َذِلكَ  َوَشذَّ أَف أَعال  . َعَلى َهِذِه اللَُّغةِ  5{ ِببأُكُم اللَّهُ ُعوين حَيأ اللََّه فَاتَّبِ  بُّونَ ُقلأ ِإنأ ُكنأُتمأ حتَِ  }: 6َوقَ َرأَ بَ عأُضُهمأ . بِالأَكسأ

ُه َوَيشُ  ُه َيِشدُّ ِ َشدَّ َهنيأ ُه بِالش نِي الأُمعأَجَمةِ بِالأَوجأ مِ  َوَشطَّ ، رُُّه إَذا َكرَِههُ رُُّه َويَ هُ َوَهرَُّه َيهِ ، دُّ يَ ُعلُُّه َوَعلَُّه يَِعلُُّه وَ ، ارَ ِه َيِشطُّ َوَيُشطُّ إَذا جَ ِف ُحكأ
ُهمأ َمنأ حَيأِكي اللُّغَ . إَذا َسَقاُه ثَانًِيا ِ ِف الالَّ َوِمن أ َتِصُر َعَلى بَِنائِِه لِلأَمفأ ، ِم أَيأًضاز تَ نيأ ُهمأ َمنأ يَ قأ ِديَث يَِنمُُّه َويَ ُنمُّهُ َوََنَّ ا. ُعولِ َوِمن أ َوبَ تَُّه يَِبتُُّه ، حلَأ

َلَحهُ َوَرمَُّه يَ ، جُُّه َوَيُشجُّهُ َوَشجَُّه َيشِ ، لأُمثَ نَّاِة إَذا َقَطَعهُ َويَ بُتُُّه بِا لأَعَذاُب َوَحلَّ َعَليأِه ا، َلى َزوأِجَها حتَِدُّ َوحَتُدُّ الأَمرأأَُة عَ  َوَحدَّتِ ، رِمُُّه َويَ ُرمُُّه َأصأ
 . حيَِلُّ َوحَيُلُّ 

َت َهَذا الأَباَب إىَل َضِمري   - َندأ دأَغامِ   َمرأُفوع  َفِفيِه َثاَلُث لَُغات  َوِإَذا َأسأ ثَ ُرَها َفكُّ اإلأِ ، َوَشَددأَت أَنأتَ ، حَنأُو َشَددأُت أَنَا، َأكأ
ِ خَتأ . وََكَذِلَك ظَِللأُت قَاِئًما ُف الأَعنيأ َوَّلِ َوالثَّانَِيُة َحذأ َوَهِذِه لَُغُة َبيِن ، 4{ ُهونَ ظَلأُتمأ تَ َفكَّ [فَ ] }: وَ ، ظَلأت قَاِئًما: حَنأوُ ، ِفيًفا َمَع فَ تأِح األأ

َوَِّل حَتأرِيًكا َلُه حِبَرََكِة الأعَ ، َعاِمر   ِر األأ َجاِز ِبَكسأ ِ َوِف احلِأ ِتعأَمااًل ، لأت قَاِئًماظِ : حَنأوُ ، نيأ  َوالثَّالَِثُة َوِهَي أَقَ لَُّها اسأ
دأَغاِم َكَما َلوأ : (318)ص ِنَد إىَل ظَاِهر  إب أَقاُء اإلأِ  . َوحَنأُوهُ ، 3َشدَّتُ : يُ َقالُ ف َ ؛ ُأسأ

َداَهاَوِإَذا أََمرأَت الأَواِحَد ِمنأ َهَذا الأَباِب َفِفيِه لُغَ  - َجازِ : ات  إحأ دأَغامِ َوهِ ، لَُغُة احلِأ َصأُل َفكُّ اإلأِ ِتاَلُب مَهأَزِة ، َي األأ ، الأَوصألِ َواجأ
ُننأ َوارأُددأ  دأَغامِ بَاقِ وَ . 2{ َواغأُضضأ ِمنأ َصوأِتكَ  }: حَنأُو اُمأ تَ َلُفوا ِف حَتأرِيِك ، ي الأَعَرِب َعَلى اإلأِ ِل جَنأد  َواخأ ِخِر فَ ُلَغُة َأهأ َوِهَي اللَُّغُة ، اآلأ

ِفي: الثَّانَِيةُ  ِبيًها بِأَيأنَ الأَفتأُح لِلتَّخأ ِسُرونَ ؛ َساِكن  بَ عأَدهُ  هُ لَُغُة َبيِن َأَسد  الأَفتأُح أَيأًضا إالَّ إَذا َلِقيَ : َوالثَّالَِثةُ . وََكيأفَ ، ِف َتشأ  د  حَنأُو رُ ، فَ َيكأ
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َوابَ  ُر ُمطأَلًقالُ : َوالرَّاِبَعةُ . اجلَأ َصألُ ؛ َغُة َكعأب  الأَكسأ ِ  أِلَنَُّه األأ َسرُ ،  ِف الأِتَقاِء السَّاِكنَ نيأ َاِمَسةُ . مَ الأَقوأ  حَنأُو اضأِربِ ، آِخُر السَّاملِِ  َكَما ُيكأ : َواخلأ
َوَِّل أَ حَتأرِيُكُه حِبََر  رُ  َوِخف  إالَّ َمعَ ، حَنأُو ُردُّ ، يََّة َحرََكة  َكاَنتأ َكِة األأ َوِإَذا أََمرأَت . حَنأُو ُردََّها، ِث فَالأَفتأحُ أَوأ َمَع َهاء  الأُمَؤنَّ ، َساِكن  بَ عأَدُه َفالأَكسأ

َجازِ ِمنأ بَاِب َملَّ مَيَلُّ تَ َعي ََّنتأ لَُغُة  َللأهُ : فَ يُ َقالُ ؛ احلِأ دأَغاُم َعَلى لُ . امأ ِر بِالأَماِضيَفاَل يُ َقاُل َملَُّه اِل ؛ َغِة جَنأد  قَاُلوا َواَل جَيُوُز اإلأِ َمأ . لأِتَباِس األأ
رِ َومحُِ  َمأ ُي َعَلى األأ َا َجاَز َذِلكَ : قَاَل بَ عأُضُهمأ . َل الن َّهأ ُر َعَلى ُصوَرِة الأَماِضيَوِإنأ َكاَن األأَ . َوُرمبَّ َاأِلَنَّ األأَ ؛ مأ ِل السَّاِكنِ  ِلَف إّنَّ ، َُتأتَ َلُب أِلَجأ
َتَطع  ِمنأهُ ، َء حُمَرََّكة  ِف الأُمَضارِعِ فَِإنَّ الأَفا؛ َساِكنَ َواَل  ُر ُمقأ َمأ َِلفِ  فَ َلمأ ؛ َواألأ ُهوِر أَ . َيُكنأ َحاَجة  إىَل األأ ُه الأَقوأِل الأَمشأ ظأَهاَر ُهَو َوَوجأ نَّ اإلأِ

َصألُ  دأَغا، األأ ُل اَل يُ عأَتدُّ بِالأَعاِرضِ ، ُم َعاِرض  َواإلأِ َصأ َصألِ ؛ َواألأ ثَ ُر َوِإَذا أََمرأَت ِمنأ َمزِيد  َعَلى الثَّاَل . َفِعنأَد اللَّبأِس يُ رأَجُع إىَل األأ َكأ ثَِة فَاألأ
دأَغامُ  ِ َوالأَفتأ ، اإلأِ دأَغامِ ، ُح اِللأِتَقاِء السَّاِكنَ نيأ َكا، َوجَيُوُز َفكُّ اإلأِ ِديثَ ، نُ َواإلأِسأ ِديثَ ، حَنأُو َأِسرَّ احلَأ رِرأ احلَأ َمأرِ ، َوَأسأ ُي َكاألأ  . َوالن َّهأ

زِمُ : َفصأل   - َزةِ  الثُّاَلِثيُّ الالَّ َمأ ِعيفِ أَوأ ا، َقدأ يَ تَ َعدَّى بِاهلأ رّ ، لتَّضأ ، ُدُخوُل الثَّاَلثَِة َعَليأهِ  َوَقدأ جَيُوزُ ، حِبََسِب السََّماعِ  َأوأ َحرأِف اجلَأ
ِسهِ َوجيَُ ، تَ عأَمُل اَلزًِماَوِمنأُه َما ُيسأ . َونَ زَّلأُتهُ ، َوأَن أَزلأُتهُ ، َونَ َزلأُت ِبهِ ، ُو نَ َزلَ حَنأ  ُتهُ  َونَ َقصَ ، َوِجئأُتهُ  حَنأُو َجاَء َزيأد  ، وُز َأنأ يَ تَ َعدَّى بِنَ فأ ، الأَماُء َونَ َقصأ

ُتهُ  َوَوَقفَ  ُء َوِعَباَرُة الأمُ . َوزَاَد َوزِدأتُهُ ، َوَوقَ فأ ِمنَي ِفيِه بَاُب فَ َعَل الشَّيأ ت َ . يَن يَ تَ َعدَّى َواَل يَ تَ َعدَّىَوِعَبارَُة الأُمَتَأخ رِ ، َوفَ َعلأُتهُ تَ َقد  عأَمُل اَلزًِما َوُيسأ
يًا م  تَ َعدَّى ُثاَلثِيُّهُ َوَقدأ َجا، َوُمتَ َعد  ُس الأُمتَ َعاَرفِ َوَقُصَر رُبَاعِ ، َء ِقسأ فَ حَنأُو أَ ، يُُّه َعكأ ، الأَغيأُم َوَقَشَعتأُه الر يحُ َوأَقأَشَع ، َل الطَّائُِر َوَجَفلأُتهُ جأ

تُ َهاظََأرأتُ َها ظَأأرًا َوَأظأَأَرتأ النَّاَقُة إَذا َعَطَفتأ َعَلى بَ و َها وَ ، َدرَّ لَبَ نُ َها َوَمَري أتُ َها َوأَمأَرتأ النَّاَقةُ ، َأيأ َسَقَط َوَنَسلأُتهُ ، الطَّائِرِ  َوأَنأَسَل رِيشُ  ، َعَطفأ
ُء إَذا  ُتُه َأظأَهرأتُهُ َوَأعأَرَض الشَّيأ َنهُ  َوأَن أَقَع الأَعَطُش َسَكنَ ، َظَهر َوَعَرضأ ُتهُ ، َونَ َقَعُه الأَماُء َسكَّ ُر َوُخضأ َجَم َزيأد  َعنأ األأَ ، َوَأَخاَض الن َّهأ ِر َوَأحأ مأ
ُتهُ  ِهِه ، َوَقَف َعنأُه َوَحَجمأ َرَم النَّ ، ُتهُ وََكَببأ َوَأَكبَّ َعَلى َوجأ ُتهُ َوَأصأ ُل َوالزَّرأُع َوَصَرمأ َوأَث أَلُثوا إَذا َصاُروا ، ُتهُ َوَأخمأََض اللَََّبُ َوخَمَضأ ، َأيأ َقَطعأُتهُ ، خأ

مُ . رَّ ِبِه َوَبشَّرأتُهُ َوأَبأَشَر الرَُّجُل مبَوأُلود  سُ ، وََكَذِلَك إىَل الأَعَشَرةِ ، ثَ َلثأتُ ُهمأ ِصرأُت ثَالِثَ ُهمأ بِأَن أُفِسِهمأ َثاَلثًَة وَ  َوالرُّبَاِعي  ، الأَفاِعِل ِمنأ الثُّاَلِثي   َواسأ
 ِ م  َفاِعل  ِمنأ الرُّبَاِعي  َورِيش  َمنأُسول  ِمنأ الثُّاَلِثي  َوُمنأِسل  ا، َعَلى ِقَياِس الأَبابَ نيأ َقِلع  ، سأ ِ َوأَف أَهَم َكاَلُم بَ عأِضِهمأ َأنَّ َذِلَك َعَلى مَ ، َأيأ ُمن أ  عأنَ يَ نيأ

رُ ، فَ َقوأهُلُمأ أَنأَسَل الر يشُ  ُتهُ مِ ، َكَذِلَك َفاَل َيُكونُ   َوحَنأُوُه َمعأَناُه َحاَن َلُه َأنأ َيُكونَ ، َوَأَخاَض الن َّهأ َمَواِضَع  َوَقدأ َنصُّوا ِف . ثأَل قَاَم َزيأد  َوأََقمأ
رأفِ  ِعيفِ َوِمثَاُل الت َّعأِديَِة بِالتَّضأ . َعَلى َمعأىَن َذِلكَ  َزِة َواحلَأ َمأ َن َومَسَّنأُتهُ ، َمَشى َوَمَشيأُت ِبهِ : َواهلأ تُهُ ، َومسَِ َوَحِقيَقُة الت َّعأِديَِة أَنََّك . َوقَ َعَد َوأَق أَعدأ

ُعوَل الَِّذي َكاَن فَاِعاًل قَاِباًل أَلَنأ يَ فأ  َعلُ ، َعلَ ُتَصي  ُر الأَمفأ َعلُ  َوَقدأ ، َوَقدأ يَ فأ َنأَصارِيُّ قَا. َل فَالأِفعأُل َلهُ فَِإنأ فَ عَ . اَل يَ فأ  َرَعتِ : َل أَبُو َزيأد  األأ
تُ َها اَل ، ِبُل اَل ِفعأَل َلَك ِف َهَذااإلأِ  َدثَُه ملَأ َيُكنأ لِ . ِفعأَل هَلَا ِف َهَذاَوَأطأَعمأ ِنَد إىَل فَاِعِلِه الَِّذي َأحأ ُه َذِلَك َأنَّ الأِفعأَل إَذا ُأسأ َغريأِ فَاِعِلِه َوَوجأ

يًا فَ ُهَو َحَدثُ ، اَل ِفعأَل َلَك ِف َهَذا: وَّلِ فَِلَهَذا قَاَل ِف الأِمثَاِل األأَ ؛ ِفيِه إجَياد   ُعولِ  َوِإَذا َكاَن الأِفعأُل ُمتَ َعد  قَاَل ِف  فَِلَهَذا؛ الأَفاِعِل ُدوَن الأَمفأ
َهاعأَل وَ أِلَنَّ الأفِ ؛ اَل ِفعأَل هَلَا ِف َهَذا: الأِمثَاِل الثَّاين  ُعوَلة  ؛ اِقع  هِبَا اَل ِمن أ َوِإَذا قُ لأَت َضَربأُت َزيأًدا : عأىَن قَ وأِل ابأِن السَّرَّاجِ َوَهَذا مَ . أِلَن ََّها َمفأ

َا، ُل َلَك ُدوَن َزيأد  فَالأِفعأ  َللأَت الضَّرأبَ  َوِإّنَّ َدُر ِبهِ ، َأحأ ُت ِبَزيأد  إَذا جَ . َوُهَو الأَمصأ ، نأ الأَبابِ فَ َليأَس مِ ؛ لأَت الأَباَء لِلأُمَصاَحَبةِ عَ َوأَمَّا حَنأُو َخَرجأ
 . اَوالأِفعأُل َلُكمَ 
َع ِفيِه الضَّمُّ َأوأ الأ : َفصأل   - ِ فَالأُمَضارُِع إنأ مسُِ ُعدُ الثُّاَلِثيُّ إنأ َكاَن َعَلى فَ َعَل ِبَفتأِح الأَعنيأ ُر َفَذاَك حَنأُو يَ قأ ُتلُ ، َكسأ ، َويَ رأِجعُ ، َويَ قأ

ِ َوَقدأ فَ َتُحوا َكِثريًا . بُ َوَيضأرِ  َعى، مِ َأوأ الالَّ ، ممَّا ُهَو َحلأِقيُّ الأَعنيأ  َوفَ َتُحوا ممَّا ُهَو َحلأِقيُّ . َومَيأَنعُ ، حَنأُو َيسأ
َمعأ ِف الأُمَضارِِع بَِناء  َوِإنأ ملَأ يُ ، ِف بَاِبهِ  َوَما ذُِكَر َمَعهُ . يَأأَب  الأَفاءِ : (311)ص إالَّ  نأ ِشئأَت َكَسرأتَ َوإِ ، َت َضَممأتَ فَِإنأ ِشئأ ؛ سأ
 ِ َلأِقيَّ الأَعنيأ فِ ، احلأ ِم فَالأَفتأُح لِلتَّخأ َغأَلبِ ، يفِ َأوأ الالَّ َاقًا بِاألأ ِر فَالأُمَضارُِع بِالأَفتأحِ َوِإنأ َكاَن َعَلى َفِعَل بِالأكَ . َوِإحلأ َربُ ، حَنأُو يَ عأَلمُ ، سأ ، َوَيشأ

 



  

 

ِر ُشُذوًذا، تأ بِالأَفتأِح َعَلى الأِقَياسِ ال  َفَجاءَ َوَشذَّ ِمنأ َذِلَك أَف أعَ  َوَشذَّ أَيأًضا أَف أَعال  . َويَ نأِعمُ ، 6[َويَ يأِئسُ ]، َويَ يأِبس، َوِهَي حَيأِسبُ ، َوبِالأَكسأ
هَ  ِف َفَجاَءتأ بِالأَوجأ ذأ ِ الأَفتأُح َعَلى الأِقَياسِ ُمعأتَ لَّة  َسِلَمتأ ِمنأ احلَأ ُر ِف لُ ، نيأ َتَْلَ يَوِهَي ، ُعَقيأل  َغِة َوالأَكسأ رُُه إَذا امأ َلُه ، َغيأظًا وِغُر َصدأ َوَولَِه يوأ

رِ بِالأكَ  َوَشذَّ ِمنأ الأُمعأَتل  أَيأًضا أَف أَعال  ُحِذَفتأ فَاَءاتُ َها َفَجاَءتأ . وِهلُ َوَوِهَل يَ وأَهُل َوي، وِجلُ َوَوِجَل يوأَجُل َوي، وِلغُ َلُغ َويَ وأ َوَوِلَغ ي َ ، ولِهُ َويَ  ، سأ
رُُه يَِفقُ ، َوِهَي َوِمَق ميَِقُ  رَِي الزَّنأُد يَرِي ِف َووَ ، ثُ َوَوِرَث يَرِ ، َوَورَِم يَرِمُ ، َوَورَِع يَرِعُ ، َوَوِثَق يَِثقُ ، َأيأ َضُعَف ِف لَُغة  ، َوَوِهَن َيِهنُ ، َوَوِفَق أَمأ

تَ نَ زَ َوَورِ ، َوِعَم يَِعُم مبَعأىَن نَِعمَ وَ ، َوَويلَ يَِلي، لَُغة    . َي الأُمخُّ يَرِي إَذا اكأ
ِ فَ ُهَو اَلزِم  َوِإنأ َكاَن َعَلى فَ ُعَل بِ  ُموًماَواَل َيُكو ، َضم  الأَعنيأ ثَ ُر َما َيُكوُن ِف ، ُن ُمَضارُِعُه إالَّ َمضأ ُرفُ ، الأَغرَائِزِ  َوَأكأ ، ِمثأُل َشُرَف َيشأ

ُفهُ  ُل َسِفَه رَأأُي َزيأد  وَ ، َوِقيَل َسِفَه َزيأد  رَأأيَهُ . ي ُكِسرَ َن َمعأىَن الت ََّعد  فَِإنأ ُضم  . َوَسُفَه َيسأ َصأ ِنَد الأِفعأُل إىَل الشَّ ، األأ ِص َنَصَب َلِكنأ َلمَّا ُأسأ خأ
َرك، َذرأًعا َوِمث أُلُه ِضقأُت ِبهِ . َما َكاَن فَاِعاًل  َت أَمأ َصأُل َضاَق ِبِه َذرأُعهُ . َوَرِشدأ ِييزِ َونَ . َوَرِشَد أَمأرُهُ ، َواألأ ُبُه ِقيَل َعَلى التَّمأ رَِفة  ِف أِلَنَُّه َمعأ ؛ صأ

ُعولِ َوِقيَل عَ . َمعأىَن النَِّكَرةِ  ِبيِه بِالأَمفأ َاِفضِ . َلى التَّشأ َت . َوِقيَل َعَلى نَ زأِع اخلأ ُل َرِشدأ َصأ ِييزَ أِلَنَّ ؛ ِف أََمَركَ َواألأ رِي نَي اَل  التَّمأ َيُكوُن ِعنأَد الأَبصأ
ارُ َوَشذَّ ِمنأ فَ ُعَل بِالضَّم  ُمتَ َعد  . َنِكَرًة حَمأَضةً إالَّ   . ِفيَمنأ َضمَّ الثَّاَلثَةَ ِل َوَسُخَو بِالأَما، لأُت بِالأَمالِ وََكفُ ، 5يًا َرُحَبتأَك الدَّ

ِديدِ إَذا َكاَن الأَماضِ : َفصأل   - ِعيلُ ِم َفَمصأدَ فَِإنأ َكاَن َصِحيَح الالَّ ، ي َعَلى فَ عََّل بِالتَّشأ ِليًما، رُُه الت َّفأ ِليًما، حَنأُو َكلََّم َتكأ . َوَسلََّم َتسأ
ِعَلةُ َوِإنأ َكاَن ُمعأَتلَّ الالَّ  َدرُُه الت َّفأ ِمَيةً ، ِم َفَمصأ  ،َوَوصَّى َوَصاةً ، َوزَكَّى زََكاةً ، َوأَمَّا َصلَّى َصاَلةً . َوَخلَّى خَتأِلَيةً ، َوذَكَّى َتذأِكَيةً ، حَنأُو مَسَّى َتسأ

َبَه َذِلكَ  َاء  َوقَ عَ ؛ َوَما َأشأ ِقَع الأَمَصاِدرِ فَِإن ََّها َأمسأ تُ غأىِن ، تأ َموأ َهاَواسأ ِل قَ وأله تَ َعاىَل َوَيشأ .  هِبَا َعن أ َصأ َتِطيُعوَن تَ وأِصَيةً  َفال }: َهُد ِلْلأ  . 4{ َيسأ
َدِر بِ  اعأَلمأ َأنَّ الأِفعأَل َلمَّا َكاَن َيُدلُّ : َفصأل - ِظهِ َعَلى الأَمصأ ُتقَّ ِمنأُه ؛ َوَعَلى الأَمَكاِن مبََحل هِ ، َوَعَلى الزََّماِن ِبِصيَغِتهِ ، َلفأ هِلَِذِه اُشأ

َاء   َقأَساِم َأمسأ ُدُر إالَّ ، أِلَنَُّه َحَدث  ؛ َعَلى الأَفاِعِل مبَعأَناهُ  َوَلمَّا َكاَن َيُدلُّ . األأ َدُث اَل َيصأ ُتقَّ ِمنأهُ ؛ َعنأ فَاِعل   َواحلَأ ُم فَاِعل   اُشأ دَّ ِلُكل  َواَل بُ . اسأ
                                  

واألمرييّة ، (514ومكتبة لبنان )ص، (565/ 5والبهّية )، (614/ 5والبايب احلليب )، (611/ 5سقط مستدرك من ط/الّتقّدم العلمّية ) -6 
 . (423واملكتبة العصريّة )ص، (188/ 5واملكتبة العلمّية )، الشّناوي( 188ودار املعارف )ص، (111ومكتبة املصطفى )ص، (131)ص
مل يأت فَ ُعلأت     " بالضّم : ]الّصحيح[)فَ ُعل املتعّدي : (255 – 256لكن قال ِف املزهر )ص. (4ع 444أجازه ِف املعجم الوسيط )ص -5 

" أَرُحَبُكُم الّدخوُل ِف : قال نصر بن سّيار: قال اخلليل: وِف الّصحاح. ذكره الفارايب: وهي قوهلم َرُحبتك الّدار، " متعّدياً إالّ كلمة واحدة رواها اخلليل
قال ، وأّما املعتّل فقد اختلفوا فيه، حيح فَ ُعل " بضّم العني " متعّديّاً غريهومل جييء ِف الصّ ، وهي شاّذة: قال. ؟أي َأَوسَعكم. " ؟طاعِة الكرماين

 . أصل قُ لأُتُه قَ ُولأُتُه(: الكسائي
م " أي ابن الِكرأمايّن " َكَكُرَم " أي " َوِسَعكُ ، )" و " حُيكى عن نصر بن َسّيار " َرُحَبُكُم الدُُّخوُل ِف طَاَعِتِه ": رحب( 311/ 5وِف تاج العروس )

يًة " عند الّنحوّيني " إالّ أّن أبا علّي " الفارسّي " َحكى عن ُهَذيأل  " القبيلة املعهودة . فعّدى فَ ُعلَ  " تعِديتَ َها " أي وهو " شاذٌّ ألّن فَ ُعَل ليست متعد 
 : إذا كانت قابلًة للتَّعد ي مبعناها كقوله

ُ ِفيَها ِكالَبَا  وملَأ تَ بأُصِر الَعنيأ
يًا إالّ كلمة  واحدة  رواها اخلليل وهي قوهلم: الّصرفوقال أئّمة  ومحََلُه السَّعد ِف شرح العز ي على ، َرُحَبتأَك الّدارُ : مل يأت فَ ُعَل بضّم العني متعد 

َفُه أي : نقَل اجلالُل الّسيوطي عن الفارسيّ : وقال شيخنا، أي َرُحَبتأ بُكُم الّدارُ ، احلذف واإليصال مل جيئ ِف : وِف الّصحاح، َوسََّعهُ َرُحَب اهللُ َجوأ
يا غري هذا ، ال جيوز ذلك ألنّه ]ال[ يَ َتعدَّى: وقال سيبويه، أصل قُ لأُتُه قَ ُولأُتهُ : قال الكسائيّ . وأّما املعتّل فقد اختلفوا فيه، الّصحيح فَ ُعَل بضّم العني متعد 

قال . وفَ ُعَل ال يكوُن جُماِوزًا أبدا: هذه كلمة شاّذة  على فَ ُعَل جُماِوز  : قال الّليث: وعن األزهريّ ، طويل  : أال ترى أّنك تقول، طُلأُتهُ : وليس كذلك
 . وَنصأر  ليس حُبجَّة (، وَرُحَبتأَك ال جيوُز عند الّنحوّيني: األزهريّ 

 . رحب( -3التَّعد ي واللُّزوم/النَّقد ِف جانب الفعل  552الّنقد الّلغوّي ِف هتذيب الّلغة لْلزهري )ص: وانظر له
 . 21يس/ -4 

 



  

 

ِبُهُه إمَّا ظَ ، ِفعأل  ِمنأ فَاِعل   َمرًا، اِهرًاَأوأ َما ُيشأ ُر جُمَرَّد  فَِإنأ َكاَن جُمَرًَّدا َفِقَياُس الأَفاِعِل َأنأ َيُكوَن ُمَوازَِن ، مُثَّ الثُّاَلِثيُّ جُمَرَّد  . َوِإمَّا ُمضأ فَاِعل  َوَغي أ
ِ وََكَذِلَك إنأ َكا. َوَشاِرب  ، حَنأُو َضاِرب  ، يًاإنأ َكاَن ُمتَ َعد   ُتوَح الأَعنيأ ِ َوِإنأ َكا. حَنأُو قَاِعد  ، َن اَلزًِما َمفأ ُموَم الأَعنيأ سُ ، َن اَلزًِما َمضأ وَر أَوأ َمكأ

تُِلَف ِفيهِ  ِ فَاخأ َاِجِب الأَقوأَل مبَِجيِئِه َعَلى فَاِعل  أَيأ ، الأَعنيأ ُم الأَفاِعِل ِمنأ الثُّاَلِثي  : ابأُن َماِلك  فَ َقالَ  َوتَِبَعهُ ، ًضاَفَأطأَلَق ابأُن احلأ َويَأأيت اسأ
َتِمرًّا إالَّ : قَالَ ، َوقَاَل أَبُو َعِليٍّ الأَفارِِسيُّ حَنأَو َذِلكَ . ُمَجرَِّد ُمَوازَِن فَاِعل  الأ  ُم الأَفاِعِل ِمنأ الثُّاَلِثي  جمَِيًئا َواِحًدا ُمسأ ٍِ َويَأأيت اسأ َضم  َل بِ  ِمنأ َفُع

 ِ رَِها، الأَعنيأ ُسوِر َعَلى فَاِعل  َوَقدأ َجاَء . وََكسأ ُفور  . َوَجارِح  ، َونَاِدم  ، َوفَارِح  ، حَنأُو َحاِذر  ، ِمنأ الأَمكأ ة  جمَِيَئُه ِمنأ َومَجَاعَ ، َوقَ يََّد ابأُن ُعصأ
ُسوِر َعَلى فَاِعل  ِبَشرأِط َأنأ َيكُ ، الأَمضأُمومِ  ُفور  . َهَب الزََّمانِ وَن َقدأ ُذِهَب ِبِه َمذأ َوالأَمكأ َويَأأيت ِمنأ فَ ُعَل بِالضَّم  َعَلى : مُثَّ قَاَل ابأُن ُعصأ

ُسورِ ، َفِعيل    فَِإنأ ، َفُة َعَلى َمعأىًن ثَاِبت  الص  َوَتُدلُّ : َوقَاَل الزَّخَمأَشرِيُّ . حَنأُو َسِقيم  ، َوَقدأ يَأأيت َعَلى َفِعيل  . حَنأُو َحِذر  ، َعَلى َفِعل   َوِمنأ الأَمكأ
ُدوَث قُ لأتَ  َت احلُأ َن : َقَصدأ ُركَ  }: َوِمنأُه قَ وأله تَ َعاىَل . َوَطِويل  ، ِرمي  َوطَاِئل  ِف كَ ، وََكارِم  ، وأ َغًداأَ َحاِسن  اآلأ قَاَل ، 6{ َوَضاِئق  ِبِه َصدأ

َا َعَدُلوا هِبَِذِه الص َفاِت عَ : السََّخاِويُّ   َفِإَذا أَرَاُدوا َمعأىَن الأِفعأِل أَتَ وأا، ِصُفوا بِالأَمعأىَن الثَّاِبتِ أِلَن َُّهمأ أَرَاُدوا َأنأ يَ ؛ َريَاِن َعَلى الأِفعألِ نأ اجلأَ إّنَّ
نَ . اَيطُوُل َغدً : َكَما يُ َقالُ ،  طَاِئل  َغًدا: فَ َقاُلوا؛ بِالص َفِة َجارِيًَة َعَليأهِ  نَ حَيأ : َكَما يُ َقالُ ،  َوَحاِسن  اآلأ لُهُ . ُسُن اآلأ  ِإنََّك َمي ت   }: وََكَذِلَك قَ وأ

؛ َأوأ َسَتُسودُ ، ِإَذا أُرِيَد أَنََّك َسَتُموتُ فَ . إنََّك َسي د  : َكَما يُ َقالُ ،  َوِإنأ ُكنأَت َحيًّا، َأيأ إنََّك ِمنأ الأَموأَتى، أُرِيَد الص َفُة الثَّابَِتةُ  أِلَنَّهُ ؛ 5{
تَ َقرَّ َلُه َوثَ َبتَ  ُفاَلن  : َويُ َقالُ . د  َوَسائِ ، َماِئت  : ِقيلَ  َباُن َوَغاِضب  . َوَماِرض  َغًدا، َوَمرِيض  ِفيَما ثَ َبَت َلهُ ، َجَواد  ِفيَما اسأ ، وََكَذِلَك َغضأ

 ، َوقَِبيح  َوقَاِبح  
ِمنَي الأَقوأَل مبَِجيِئهِ . َكارِم  : وََكِرمي  فَِإَذا َجوَّزأَت َأنأ َيُكوَن ِمنأُه َكَرم  قُ لأتَ ، َوَطِمع  َوطَاِمع  : (361)ص ِمنأ  َوَأطأَلَق َكِثري  ِمنأ الأُمتَ َقد 

ُسوِر َعَلى فَاِعل  ، الأَمضأُمومِ  ِِه حِبََسِب السََّماعِ ، َوالأَمكأ ُظ ُمشأ ؛ َوَغريأ ِم الأَفاِعلِ فَ َيُكوَن اللَّفأ َ اسأ َ الص َفةِ ، تَ رًَكا بَ نيأ ُهمأ َمنأ يَ ُقوُل . َوبَ نيأ َوِمن أ
تَ َرك  اُب َحَسن  َوَصعأب  َوَشِديد  بَ  َوَوَقَع ِف الشَّرأِح . َوبَِعيد  ، َوَقرِيب  ، حَنأُو َشرِيف  ، الضَّم  َعَلى َفِعيل  َكِثريًافَ َيأأيت فَ ُعَل بِ ؛ ِصَفة  َوَما ِسَواُه ُمشأ

، َوَجاَء َخِشن  . َرِخيص  : َفَحقُُّه َأنأ تَ ُقولَ  ؛ َوأَمَّا َعَلى الأَقوأِل الثَّاين . َو ظَاِهر  فَ هُ ؛ ُكل  ُثاَلِثيٍّ أَمَّا َعَلى الأَقوأِل بِاط رَاِد فَاِعل  ِمنأ  . رَاِخص  
ن  ، َحرَام  وَ ، َوَجَبان  ، َوُشَجاع   م  ، َوُسخأ لُ . ِمثَاُل َخِشن  ، الأَماُء فَ ُهَو َمِلح   4حَوَملَ ، َوَضخأ ، َوآَدمُ ، رُ َوُهَو َأمسأَ . مُثَّ ُخف َف َفِقيَل ِملأح  ، هُ َهَذا َأصأ

َرقُ ، َوَأمحأَقُ  َحمُ ، َوَأعأَجفُ ، َوَأعأَجمُ ، 3[َوأَرأَعنُ ]، َوَأخأ َمتُ ، َأيأ َشِديُد السََّوادِ ، َوَأسأ َهبُ ، َوَأكأ َهبُ ، َوَأصأَهبُ ، َوَأشأ ُهمأ َمنأ مَيأَنُع . َوَأكأ َوِمن أ
َرىَما َوَرَد ِمنأ َذِلَك فَ ُهَو ِف : َويَ ُقولُ ، لأَبتَّةَ ُعَل بِالضَّم  َعَلى فَاِعل  اجمَِيَئُه ِمنأ ف َ  ِل ِمنأ لَُغة  ُأخأ َصأ ِ  فَ َيُكونُ ؛  األأ ا َوُرمبََّ ، َعَلى َتَداُخِل اللَُّغتَ نيأ

ُم الأَفاِعِل ِمن أ ، ُهِجَرتأ تِلأَك اللَُّغةُ  تُ عأِمَل اسأ َرىَواسأ ُخأ ابَُّة َفِهَي فَارِه ، َوفَ رُهَ ، َفِهَي طَاِهر  حَنأُو َطُهَرتأ الأَمرأأَُة ، َها َعَلى اللَُّغِة األأ َواللَُّغُة الدَّ
َرى َطَهَرتأ بِالأَفتأحِ  ُخأ بَ َههُ . يأًضاَوفَ َرَه بِالأَفتأِح أَ ، األأ ُم الأَفاِعِل عَ . وََكَذِلَك َما َأشأ ِ َويَأأيت اسأ َوُضَحَكة  ، حَنأُو ُحَطَمة  ، َلى فُ َعَلة  ِبَفتأِح الأَعنيأ

َعُل َذِلَك بِ لِلَّ  ِهِ ِذي يَ فأ ُعوِل ِبُسُكوهِنَاوَ ، َغريأ ُم الأَمفأ رَه  ، اسأ َعُر َحرأب  ، َوُهَو ِمدأ َفِهَي ؛ َزتأ الأَمرأأَُة إَذا َأَسنَّتأ َوَعجَ ، َوَخِبري  ، َوَحِكيم  ، َوِمسأ
، ُهَو ِسقأط  ُمثَ لَُّث الس نيِ ف َ ؛ طأِن أُم هِ َوَسَقَط الأَوَلُد ِمنأ بَ  ،فَ ُهَو َعوأد  ؛ َعاَد الأَبِعرُي َعوأًدا َهرِمَ وَ ، َفِهَي َعقأَرى؛ َوَعَقَرتأ قَ وأَمَها آَذت أُهمأ ، َعُجوز  

                                  
 . 65هود/ -6 
 . 41الّزمر/ -5 
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ُء إَذا َمَضى فَ ُهَو َسَلف  َوَسَلَف الشَّ ، 6َونَاظُور  ، َوَجاَء طَاُعون  . َوَصَقَلُه فَ ُهَو َصِقيل  ، َك َعَلى النَّاِس فَ ُهَو َمِلك  َوَملَ  ، ل  إَذا تَ َزوَّجَ َوبَ عأ ، يأ
ِر عَ  .َوُهَو ُحلأو   رِ َويَأأيت ِمنأ َفِعَل بِالأَكسأ َق فَ ُهَو محَِق  ، حَنأُو َتِعَب فَ ُهَو َتِعب  ، َوَعَلى َفِعيل  َكِثريًا، َلى َفِعل  بِالأَكسأ ، َوَفرَِح فَ ُهَو َفرِح  ، َومحَِ

َفشُ ، َوَأعأَمشُ ، َمىَوَأعأ ، َوَأعأرَجُ ، َوَجاَء أَيأًضا َأوأَجلُ . َوَغيِنَ فَ ُهَو َغيِنٌّ ، َوَمِرَض فَ ُهَو َمرِيض ُر َذِلَك ِمنأ وَ ، رُ َوَأمحأَ ، َوأَب أَيضُ ، َوَأخأ َغي أ
َلأَوانِ  تَ عأَمل  َوِإنأ َكاَن بَ عأُض ا. األأ َر ُمسأ َف أَعاِل َغي أ رَانُ ، َوُعرأيَانُ ، َوَجاَء أَيأًضا َخرَاب  . ألأ ، َي الأَوَلُد فَ ُهَو َضاِويٌّ َوَضوِ ، َوَجُزوع  ، َوُهَو ُمرٌّ ، َوَسكأ

َيُب َوفَاَح الأوَ وَ  ِر َوالضَّم  َوَقدأ يَأأيت ِمنأ فَ َعَل بِالأَفتأِح َعَلى أَف أَعَل حَنأُو َشاَب فَ ُهَو َأشأ قُّ فَ ُهَو  اِدي إَذا اتََّسَع فَ ُهَو أَف أَيُح َوبَ َلجَ يَِقظ  بِالأَكسأ احلَأ
 َوِإنأ َكاَن الأِفعألُ . حَنأُو َأمحأََر َومَحأرَاءَ ، ءَ ُل َعَلى أَف أَعَل لِلأُمذَكَِّر فَ ُهَو لِلأُمَؤنَِّث َعَلى فَ عأاَل َوَحيأُث َكاَن الأَفاعِ . 5بُ َب الرَُّجُل فَ ُهَو َأعأرَ أَب أَلُج َوَعرَ 

َر ُثاَلِثيٍّ جُمَرَّد   رَاًما، فَ َيُكوُن َعَلى أَف أَعلَ  َغي أ َرَم إكأ ِهِ ، َوَأعأَلَم إعأاَلًما، حَنأُو َأكأ ِم الثَّاين فَ َيأأيت َعَلى افَِإنأ َكاَن . َوَعَلى َغريأ َهاج   لأِقسأ َعَلى ِمن أ
رِج  حَنأ ، َوِقَياس  ُمطَّرِد  ، َواِحد   رََج فَ ُهَو ُمَدحأ َضاح  ، بَ عأِضَها فَ عأاَلل  بِالأَفتأحِ َومسَُِع ِف ، ُو َدحأ رِ ، حَنأُو َضحأ َوانأطََلَق فَ ُهَو . حَنأُو مِهأاَلج  ، َوبِالأَكسأ

رَ وَ ، ُمنأطَِلق   َتخأ رِج  اسأ َتخأ ِعل  ِبَضم  الأِميمِ َوِإنأ َكاَن َعَلى أَف أَعَل فَ َبابُُه َأنأ يَأأيتَ . َج فَ ُهَو ُمسأ ِر َما ق َ ، َعَلى ُمفأ ِخرِ وََكسأ ُعولُ . بأَل اآلأ ِبَضم   َوالأَمفأ
ِخرِ ، الأِميمِ  ُتُه فَأَنَا خُمأرِج   حَنأوُ ، َوفَ تأِح َما قَ بأَل اآلأ َرجأ ُتُه فَ  .َوُهَو خُمأرَج  ، َأخأ َوُهَو ُمَشار  ، َشرأُت إلَيأِه فَأَنَا ُمِشري  َوأَ . َوُهَو ُمعأَتق  ، أَنَا ُمعأِتق  َوَأعأتَ قأ

ِ . إلَيأهِ  َاِء الأَفاِعَلنيأ َصألِ ، َعَلى ِصيَغِة فَاِعل   أَلأَفاظ  فَ بَ عأُضَها َجاَء َوَشذَّ ِمنأ َأمسأ حَنأُو َأوأَرَس الشََّجُر إَذا ، َوُهَو َعَدُم الز يَاَدةِ ، إمَّا اعأِتَبارًا بِاألأ
َضرَّ َوَرقُُه فَ هُ  َلَح الأَماُء فَ ُهَو َماِلح  ، حمأََل الأبَ َلُد فَ ُهَو َماِحل  َوأَ . َوَجاَء ُموِرس  قَِلياًل . َو َواِرس  اخأ ُمغأض  َعَلى وَ ، َأغأَضى اللَّيأُل فَ ُهَو َغاض  وَ ، َوأَمأ

ِل أَيأًضا َصأ َصألِ َواَل يُ َقا: قَاَل ابأُن الأَقطَّاعِ . إَذا َكاَنتأ إبُِلُهمأ قَ َواِرَب فَ ُهمأ قَارِبُونَ َوأَق أَرَب الأَقوأُم ، األأ رِبُوَن َعَلى األأ يِء لَُغة  َوِإمَّا ِلَمجِ ، ُل ُمقأ
َرى ِف ِفعأِلهِ  ُم الأ ، َوِهَي فَ َعلَ ، ُأخأ ِتعأَماُل اسأ ِتعأَماِل فَ َيُكوُن اسأ ِ  َفاِعِل َمَعَها ِمنأ َوِإنأ َكاَنتأ قَِليَلَة ااِلسأ  حَنأُو أَي أَفعَ ، بَاِب َتَداُخِل اللَُّغتَ نيأ

ِم فَاِعل  . فَِإنَُّه ِمنأ َعَشبَ ؛ َب الأَمَكاُن فَ ُهَو َعاِشب  َوَأعأشَ ، فَِإنَُّه ِمنأ يَ َفعَ ؛ الأُغاَلُم فَ ُهَو يَاِفع    َوَأَشاَر بَ عأُضُهمأ إىَل َأنَّ َذِلَك لَيأَس بِاسأ
ءِ ، ذأُكوِر َمَعهُ لِلأِفعأِل الأمَ  َبة  إَضاِفيَّة  مبَعأىَن ُذو الشَّيأ َأيأ ، َوَأعأَشَب فَ ُهَو َعاِشب  ، َأيأ ُذو حَمأل  ، فَ ُهَو َماِحل   َأحمأََل الأبَ َلدُ : فَ َقوأهُلُمأ . َبلأ ُهَو ِنسأ
ُعولِ َوبَ عأُضَها َجاَء عَ . َوُذو مَتأر  ، َأيأ ُذو َلََب  ، ر  َوتَامِ ، َرُجل  اَلِبن  : َكَما يُ َقالُ ،  ُذو ُعشأب   ِم الأَمفأ عُ ؛ َلى ِصيَغِة اسأ ، ولِيَّةِ أِلَنَّ ِفيِه َمعأىَن الأَمفأ

َصألِ ، إَذا تَ َزوَّجَ ، َصَن الرَُّجُل فَ ُهَو حُمأَصن  حَنأُو َأحأ  ُر َعَلى األأ َع أُلأِفَج َمبأ ، ج  لأفأ َوأَلأَفَج مبَعأىَن أَف أَلَس فَ ُهَو مُ . َوَجاَء الأَكسأ  ِنيًّا َومسُِ
ُعولِ : (366)ص هَ . َوَعَلى َهَذا َفاَل ُشُذوذَ ؛ لِلأَمفأ ثَ َر َكاَلَمُه فَ ُهَو ُمسأ َهَب إَذا َأكأ َهَب إَذا  . أِلَنَُّه َكالأَعيأِب ِفيهِ ؛ ب  َوَأسأ َوأَمَّا َأسأ

َصألِ َكاَن َفِصيًحا فَا ُم الأَفاِعِل َعَلى األأ َوَل ِإَذا َكثُ َرتأ َأعأ ، َوَأَعمَّ . سأ َوالُُه فَ ُهَو ُمَعمٌّ ، َماُمهُ َوَأخأ ِوَل ، أُِعمَّ : َوَقاَل أَبُو َزيأد  . َوخُمأَول  ، َوَأخأ َوُأخأ
ُعولِ بِالأ  َصَن الرَّ . َلى َهَذا لَيأَسا ِمنأ الأَبابِ فَ عَ . ِبَناِء ِفيِهَما لِلأَمفأ َصَنتأُه إَذا َأَعفَّتأهُ ، ُجُل َزوأَجَتُه إَذا َأَعفََّهاَوَأحأ مُ . َوَأحأ ُعوِل ، الأَفاِعلِ  َواسأ َوالأَمفأ

ِل أَيأ  َصأ ٍِ . ًضاَعَلى األأ َلُة إَذا َكثُ َر مَحأُلَها َفِهَي ُموَق قَ َرتأ النَّخأ رِ ، َرة  بِالأَفتأحِ َوَأوأ تَ . َوالأَكسأ َواَل ، َباَن مَحأُلَها َفِهَي نَ ُتوج  َوأَن أَتَجتأ الأَفَرُس إَذا اسأ
َصألِ ُمنأِتج  َعَلى ا: يُ َقالُ  َزأَهرِيُّ  قَاَلهُ . ألأ َنَب فَ ُهَو ُجُنب  . األأ َوَأمسأََعُه ، الأَمرأأَُة َفِهَي أَرأَمَلة   َوأَرأَمَلتأ ، َق َمَعُه زَاد  فَ ُهَو أَرأَملُ َوأَرأَمَل إَذا ملَأ يَ بأ ، َوَأجأ

ُعوِلنَي أَلأَفاظ  َوَشذَّ ِمنأ َأمسأَ . فَ ُهَو مسَِيع   ُلول  َوَأَسلَُّه ف َ ، َوأَزأَكَمُه فَ ُهَو َمزأُكوم  ، َوَأمَحَُّه فَ ُهَو حَمأُموم  ، جَمأُنون   نَُّه اللَُّه فَ ُهوَ حَنأُو َأجَ ، اِء الأَمفأ ، ُهَو َمسأ
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ُه َذِلَك أَن َُّهمأ يَ ُقوُلوَن ِف َهَذا ُكل ِه َقدأ فُعِ : قَاَل ابأُن فَاِرس  . َوحَنأُو َذِلكَ  ُعول  َعَلى فُعِ  مُثَّ ، َل ِبَغريأِ أَِلف  َوجأ َه َلهُ ، لَ ُبيِنَ َمفأ َوقَاَل . َوِإالَّ َفاَل َوجأ
زُ ، َوحَمأُزون  ، َوَمزأُكوم  ، جَمأُنون  : أَيأًضاأَبُو َزيأد   ُرور  ِمنأ الأقُ ، وز  َوَمكأ ِطّي أَب أَرزأتُُه إَذا . َوُجنَّ ، َقدأ زُِكمَ : يَ ُقوُلونَ  أِلَن َُّهمأ ؛ ر  َوَمقأ َوَحَكى السََّرُقسأ

ُروز  َأظأ  َا َجاءَ . اللَّه فَ ُعلَّ فَ ُهَو َعِليل   َوَأَعلَّهُ . اُل بَ َرزأتُُه ِبَغريأِ أَِلف  َواَل يُ قَ : قَالَ . َهرأتُُه فَ ُهَو َمب أ ُقوم  قَِلياًل ، َمعأُلول   َوُرمبَّ ُرُب ِمنأ َهَذا . َوَمسأ َويَ قأ
َعَفُه اللَُّه فَ ُهَو َضِعيف  الأَباِب أَ  ثَ َر الرَّ ، ضأ . َوأَب أَرَصُه فَ ُهَو أَب أَرصُ ، َوَأعأَماُه فَ ُهَو َأعأًمى، غأَناُه اللَُّه فَ ُهَو َغيِنٌّ َوأَ  ،ُجُل َكاَلَمُه فَ ُهَو َكِثري  َوَأكأ
ِديرُ  َعَفُه : َوالت َّقأ  . َوَأَساَم الرَّاِعي الأَماِشَيَة َفِهَي َساِئَمة  ، اللَُّه َفَضُعَف فَ ُهَو َضِعيف  َأضأ

ىَن ِمنأ أُفأِعَل َعَلى ِصيَغِة ا: صأل  فَ  - َدرِ لأ َويُ ب أ َعل  لِلأَمصأ ُعوِل ُمفأ َوَموأِضُع ، َأيأ إعأاَلُمهُ ، َهَذا ُمعأَلُمهُ : يُ َقالُ . َوالأَمَكانِ ، َوالزََّمانِ ، َمفأ
رَاُجهُ ، َوَهَذا خُمأَرُجهُ . َوَزَمانُهُ ، إعأاَلِمهِ  رَاِجهِ ، َأيأ إخأ اَللِهِ َومَ ، اَللُهُ َأيأ إهأ ، َوَهَذا ُمَهلُّهُ . َوَزَمانُهُ ، َوَموأِضُع إخأ ِلَك يُ ب أىَن وََكذَ . َوَزَمانُهُ ، وأِضُع إهأ

َُماِسي   ُعوِل لِلأَمصأَدرِ َوالسَُّداِسي  َعَلى ِصيَغِة ، ِمنأ اخلأ ِم الأَمفأ َرُجهُ ، حَنأُو َهَذا ُمنأطََلُقهُ ، َوالأَمَكانِ ، َوالزََّمانِ ، اسأ َتخأ َوَشذَّ ِمنأ َذِلَك . َوُمسأ
َمعأ ِفيِه الضَّمُّ  َمد  الأَمأأَوى ِمنأ آَويأُت بِالأ  َبحُ ، ملَأ ُيسأ َباحِ َوالأ ، َوالأَمصأ َسى ِلَموأِضِع اإلأِصأ َساءِ ، َممأ مأ دَعُ . َوِلَوقأِتهِ ، َواإلأِ َدعأُتُه إَذا  ِمنأ  َوالأَمخأ َأخأ

َفيأَتهُ  َصألِ َفِفي َهِذِه الثَّاَل . َأخأ ِ ، قَ بأَل زِيَاَدتِهِ  لِ َوالأَفتأُح بَِناًء َعَلى الأِفعأ ، ثَِة الضَّمُّ َعَلى األأ َهنيأ َزأأُت َعنأَك جَمأَزأَ ُفاَلن  بِالأَوجأ  . َوَأجأ
َزةِ َوأَمَّا الأَمَصاِدُر ِمنأ أَف أَعَل فَ َتأأيت َعلَ : َفصأل   - َمأ ِر اهلأ َ الأَمصأَدرِ ؛ ى إف أَعال  ِبَكسأ عِ ، فَ رأقًا بَ نيأ مأ رَاًما، َواجلَأ َرَم إكأ  َوَأعأَلمَ ، حَنأُو َأكأ

َاءَ َوِإَذا أََردأَت الأَواِحَدَة ِمنأ َهِذِه ا. اإعأاَلمً  رَاَجةً ، إدأَخاَلةً : َوقُ لأتَ ، لأَمَصاِدِر أَدأَخلأَت اهلأ رَاَمةً ، َوِإخأ َُماِسي  . َوِإكأ ، وََكَذِلَك ِف اخلأ
َاُء عِ َوأَمَّا الأُمعأَتلُّ ا. َوَضرأبَة  ، ثُّاَلِثي  قَ عأَدة  َكَما يُ َقاُل ِف ال،  َوالسَُّداِسي   ِ فَاهلأ ُذوفِ لأَعنيأ إَذا َكاَن الأِفعأُل : قَاَل ابأُن الأُقوِطيَّةِ . َوض  ِمنأ الأَمخأ

َاءِ ُمعأَتلَّ الأ  َدرُُه بِاهلأ ِ َفَمصأ قَاَمةِ ، َعنيأ َضاَعِة َجَعُلوهَ ، حَنأُو اإلأِ َهاَواإلأِ َرِب َوِمنأ الأعَ . ِمنأ َضاعَ َوالأَياُء ، َوُهَو الأَواُو ِمنأ قَامَ ، ا ِعَوًضا ممَّا َسَقَط ِمن أ
َاءَ  َف ا. وَُكلٌّ َحَسن  . 6{ َوِإقَاِم الصَّالةِ  }: َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ، َمنأ حَيأِذُف اهلأ َضاَفةِ َوِمنأ الأُعَلَماِء َمنأ اَل جيُِيُز َحذأ َاِء إالَّ َمَع اإلأِ ، هلأ

َاُء ِمنأ  َا ُحِذَفتأ اهلأ َاُء ِف الأُمذَكَّرِ َتتأ َكَما ثَ بَ ،  ِدَواجِ ِلاِلزأ  { َوِإقَاِم الصَّاَلةِ  }: َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقوُل إّنَّ . ِلُكل  َساِقطَة  اَلِقطَة   حَنأوُ ، ِلاِلزأِدَواجِ ؛ اهلأ
َصأُل اَلِقط   َصألِ وَ ؛ فَ َلوأ أُفأرِدَ . َواألأ اوِع  ُهَو َمصأَدر  ِلُمطَ : ِقيلَ . 5{ رأِض نَ َباتًاَواللَُّه أَن أَبَتُكمأ ِمَن األَ  }: وقَ وأله تَ َعاىَل . َجَب الرُُّجوُع إىَل األأ

ِديرُ ، حَمأُذوف   َدِر الرُّبَاِعي  ُوِضَع : َوِقيلَ . فَ َنَبتُّمأ نَ َباتًا: َوالت َّقأ م  : َوِقيلَ . َكَما يُ َقاَل قَاَم انأِتَصابًا،  ِلُقرأِب الأَمعأىَن  ؛ َموأِضَع َمصأ ُهَو اسأ
َدرِ  َزأَهرِي  فَِإنَّ  َوَهَذا ُمَواِفق  . لِلأَمصأ مُ : قَالَ  4[هُ ]ِلَقوأِل األأ َدِر فَ َعال   ُكلُّ َمصأَدر  َيُكوُن أِلَف أَعَل فَاسأ َوَأَصاَب ، احَنأُو أَفَاَق فَ َواقً ، الأَمصأ

َدرِ أُِقي؛ َجَوابًاَوَأَجاَب ، َصَوابًا ُم ُمَقاَم الأَمصأ َاء  لِلأَمَصاِدِر أَيأًضافَ  ؛ ِلكَ َوحَنأُو ذَ ، َوالطَّاَقةُ ، َوأَمَّا الطَّاَعةُ . َم ااِلسأ َر فَِإنأ أََردأَت الأَمصأدَ . َأمسأ
َِلفِ   . َوحَنأَو َذِلكَ ، قُ لأَت إطَاَعًة بِاألأ

َأوأ : ابأُن الأُقوِطيَّةِ قَاَل . َبلأ أَبأِنَيُتُه َموأُقوَفة  َعَلى السََّماعِ ، رِِه ِقَياس  يَ نأَتِهي إلَيأهِ الثُّاَلِثيُّ الأُمَجرَُّد لَيأَس ِلَمصأدَ : َفصأل   -
َسانِ  ِتحأ يًا فَالأَفعأُل بِالأَفتأحِ َوُحِكَي َعنأ الأَفرَّاِء ُكلُّ َما َكاَن ِمنأ الثُّاَلِثي  ُمتَ عَ . ااِلسأ َدرِِه ، د   َوالأُفُعوُل َجائِزَاِن ِف َمصأ

َتانِ : (365)ص َمعأ َلُه َمصأَدر  قَاَل الأَفرَّاُء : َوقَاَل الأَفارَايبُّ ، أِلَن َُّهَما ُأخأ ِر إَذا ملَأ ُيسأ ُعُل بِالضَّم  َأوأ الأَكسأ بَاُب فَ َعَل بِالأَفتأِح يَ فأ
َدرَُه  َعلأ َمصأ َجا، َعَلى الأَفعأِل أَوأ الأُفُعولِ فَاجأ ِل احلِأ ِل جَنأد  الأَفعأُل أِلَهأ زِمِ َوالأُفُعوُل ، ُكوُن الأَفعأُل لِلأُمتَ َعد يَويَ ، ِز َوالأُفُعوُل أِلَهأ َوَقدأ ، ِلالَّ
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َّتَِكانِ  رًا َوُعُبو ، َيشأ َر َعب أ ًتا َوُسُكوتًا، رًاحَنأُو َعبَ رأُت الن َّهأ َدُر َعَلى بَِناِء ااِلسأ . َوَسَكَت َسكأ َا َجاَء الأَمصأ رَِهاَوُرمبَّ حَنأُو ، ِم ِبَضم  الأَفاِء وََكسأ
لِ   . َوالأِعلأمِ ، الأُغسأ

ُم ا: َفصأل   -  َع ااِلسأ ُتوَحة  لثُّاَلِثيُّ َعَلى أَف أ إَذا مجُِ َزتُُه َمفأ َنان  ، َعال  فَ َهمأ ر  َوأَن أَهار  ، حَنأُو ِسنٍّ َوَأسأ  َوُرَطب  ، َوقُ فأل  َوأَق أَفال  ، َونَ هأ
َباد  ، َوِعَنب  َوَأعأَناب  ، َوأَرأطَاب    . َوحَنأُو َذِلكَ ، وََكِبد  َوَأكأ

َعلُ إَذا ُجِعَل الأمَ : َفصأل   - َت الأِميمَ َمَكانًا فَ تَ  6فأ م  لِلأ ؛ حأ َطُع اسأ َطُع ِفيهِ فَالأَمقأ  َوالأَمَقصُّ لِلأَموأِضِع الَِّذي يُ َقصُّ ، َموأِضِع الَِّذي يُ قأ
َتُح لِلأ ، ِفيهِ  َتُح ِفيهِ َوالأَمفأ َطُع ِبهِ ؛ َتُه أََداًة َكَسرأَت الأِميمَ َوِإنأ َجَعلأ . َموأِضِع الَِّذي يُ فأ َطُع َما يُ قأ وََكَذِلَك ُكلُّ ، ِمَقصُّ َما يُ َقصُّ ِبهِ َوالأ ، فَالأِمقأ

ِم آلَ  َوَّلِ اسأ ُسوُر األأ ةِ حَنأُو الأِمخَ ، ة  فَ ُهَو َمكأ َلمِ ، َوالأِملأَحَفةِ ، دَّ َنَسةِ ، َوالأِميثَ َرةِ ، َوالأِمرأَوَحةِ ، َوالأِمقأ َودِ ، َوالأِمكأ ُرف  َوَشذَّ ِمنأ َذلِ . َوالأِمقأ َك َأحأ
ُعطِ  حَنأوُ ، َجاَءتأ بِالضَّم   ُهنِ ، َوالأُمُدق  ، َوالأُمشأطِ ، َوالأُمنأُخلِ ، الأُمسأ ُحَلةِ ، َوالأُمدأ ُرَضةِ ، َوالأُمكأ َوالأُمغأُزِل ِف ، َوالأُماَلَءةِ ، نأُصلِ َوالأمُ ، َوالأُمحأ

َقلُ ، الأَمَناَرةُ  َوَشذَّ بِالأَفتأحِ . لَُغة   َاج  ِف لَُغة  َوحَمأَمُل ، لِلأُخف  ، َوالأَمن أ  . احلأ
َلة    اَلة  بِالضَّم  َوفُ عَ ، ال  َء فُ عَ َوَجا: َفصأل   - ، َوالنَُّخاَعةِ ، َوالنَُّحاَتةِ ، َتاتِ حَنأُو الأفُ ، َوِفيَما يُ رأَفُض َويُ لأَقى، َكِثريًا ِفيَما ُهَو َفضأ

م  لِ ، َوالأُقَوارَةِ ، َوالنَُّخاَلةِ ، َوالأُبَصاقِ ، َوالنَُّخاَمةِ  ءِ ، الت َّقأوِيرِ  َما َوَقَع ِعنأدَ َوُهَو اسأ َُمارِ ، َوُهَو َما يَ ب أَقى ِمنأهُ ، َوُخثَاَرُة الشَّيأ َوُهَو بَِقيَُّة ، َواخلأ
رِ  طَامِ ، َوالرُّفَاتِ ، السُّكأ رِ ، الرَُّذالِ وَ ، َواحلُأ َوُهَو َما نُِفَي بَ عأَد ، ن َُّفايَةِ َوال، َوالزُّبَاَلةِ ، َوالأُقَماَمةِ ، َوالسَُّباطَةِ ، َوالأُكَناَسةِ ، َوالأُكَساَحةِ ، َوُقاَلَمَة الظُّفأ

ِتيااِل  َتارُ ، َوأَمَّا الن َُّقاَوةُ . ارِ خأ َا ُبيِنَ َعَلى الضَّم  فَ ، َوُهَو الأُمخأ هِ ؛ ِمنأ الأَبابِ َوِإنأ ملَأ َيُكنأ ، ِإّنَّ َء َعَلى  أِلَن َُّهمأ َقدأ حَيأِمُلونَ ؛ مَحأاًل َعَلى ِضد  الشَّيأ
هِ  َسُن َما َيُكوُن َذِلَك ِف الش عأرِ ، ُه َعَلى َنِظريِهِ ا حَيأِمُلونَ َكمَ ،  ِضد  َواِت َكالصُّرَاخِ  َوفُ َعال  بِالضَّم  . َوَأحأ َصأ َو َوهُ ، َشذَّ بِالأَفتأِح الأَغَواثُ وَ . ِف األأ

م  ِمنأ َأَغاثَ  ِر الأِغَناءُ . اسأ  . َوَشذَّ بِالأَكسأ
َماِن مَجأُع ِقلَّة  اجلأَ : َفصأل   - ُع ِقسأ ُع الأِقلَِّة ِقيَل مَخأَسُة أَبأِنَية  . َومَجأُع َكث أَرة  ، مأ َها ِف َفَجمأ  : 5قَ وأهلِِمأ مجَُِعتأ أَرأبَ َعة  ِمن أ

َدأََن ِمنأ الأَعَددِ    ... َلة  َوبِأَف أَعال  َوأَفأعِ  لبِأَف أعُ   َوِفعأَلة  يُ عأَرُف األأ
َاِمُس  َهُب ِسيبَ َويأهِ : َويُ َقالُ . هُ َوُمَؤن َّثُ ، مَجأُع السَّاَلَمِة ُمذَكَّرُهُ َواخلأ َوَعَليأِه ، َوَذَهَب إلَيأِه ابأُن السَّرَّاِج َكَما َستَ عأرِفُُه ِمنأ بَ عأدُ . إنَُّه َمذأ

 : 4]بن ثابت رضي الّله عنه[ قَ وأُل َحسَّانَ 
َفَناُت الأُغرُّ يَ لأَمعأَن ِف الضَُّحى  َيافُ َنا يَ قأطُرأَن ِمنأ جَنأ    ...لََنا اجلَأ  َدة  َدًماَوَأسأ

: قَاُلوا. مَجأَعيأ السَّاَلَمِة َكث أَرة   َوَذَهَب مَجَاَعة  إىَل َأنَّ . َوُسُيوَفكَ ، قَ لَّلأَت ِجَفاَنكَ : َع الأبَ يأَت قَاَل حلَِسَّانَ َوحُيأَكى َأنَّ النَّاِبَغَة َلمَّا مسَِ 
ُل َعنأ النَّاِبَغةِ وملَأ يَ ثأبُ  ِديِر الص  . تأ الن َّقأ َخِر لِلضَُّرورَةِ َوَعَلى تَ قأ ِ َموأِضَع اآلأ َعنيأ مأ ِليلَ ، حَِّة فَالشَّاِعُر َوَضَع َأَحَد اجلَأ َل َوِقي. وملَأ يُرِدأ ِبِه الت َّقأ

َ الأَقِليلِ  تَ َرك  بَ نيأ َن أَبارِي  . َأَصحُّ ِمنأ َحيأُث السََّماعُ  َوَهَذا. َوالأَكِثريِ ، ُمشأ م  ُمَؤنَّث  : قَاَل ابأُن األأ َِلِف وَ  ُكلُّ اسأ ، التَّاِء فَ ُهَو مَجأُع ِقلَّة  جُيأَمُع بِاألأ
ِنأَداتِ  َا َكاَن لِلأَكِثريِ . َوالزَّي أَنَباتِ ، حَنأُو اهلأ َّتِ : َوقَاَل ابأُن َخُروف  . َوأَنأَشَد بَ يأَت َحسَّانَ . َوُرمبَّ ِ الأَقِليلِ مَجأَعا السَّاَلَمِة ُمشأ . َوالأَكِثريِ ، َكاِن بَ نيأ
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رِيقِ ا، 6{ َواذأُكُروا اللََّه ِف أَيَّام  َمعأُدوَدات   }: َهَذا الأَقوأَل قَ وأله تَ َعاىَل  َويُ َؤي دُ  ُكِتَب َعَليأُكُم الص َياُم   }: َوقَالَ . َوِهَي قَِليل  ، لأُمرَاُد أَيَّاُم التَّشأ
ِنأسِ . َوَهِذِه َكِثريَة  . 5{ َمعأُدوَدات  أَيَّاًما  * َلَعلَُّكمأ تَ ت َُّقونَ  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنأ قَ بأِلُكمأ  ُم اجلأ َ َواِحِدهِ ، َوِقيَل اسأ َومَجأِعِه ، َوُهَو َما بَ نيأ

عِ . اءُ اهلأَ  مأ ُم اجلَأ ِقُط ِفعألَ . َرهأط  ِمنأ مُجُوِع الأِقلَّةِ وَ ، حَنأُو قَ وأم  ، وََكَذِلَك اسأ َقاسُ أِلَن ََّها ؛ ًة ِمنأ مُجُوِع الأِقلَّةِ َوبَ عأُضُهمأ ُيسأ إالَّ ِف  َواَل ُتوَجدُ ، اَل تَ ن أ
َية  ، حَنأُو ِغلأَمة  ، أَلأَفاظ  قَِليَلة   َية  َوِفت أ ُم ُثاَلثِيًّاَوَهَذا ُكلُُّه . َوِصب أ ِ ، إَذا َكاَن ااِلسأ َعنيأ مأ  فََأمَّا إَذا . َوَلُه ِصيَغُة اجلَأ

َباب  ، يأَس َلُه إالَّ مَجأع  َواِحد  َأوأ ُثاَلثِيًّا َولَ ، َدنَاِنريَ وَ ، حَنأُو َدرَاِهمَ ، الثَّاَلثَةِ َكاَن زَاِئًدا َعَلى : (364)ص عُ ؛ وَُكُتب  ، حَنأُو َأسأ ُه َفَجمأ
َ الأَقِليلِ  تَ َرك  بَ نيأ تُ عأِمَلتأ ِف اجلأَ ؛ َوالأَكِثريِ ، ُمشأ ِتعأَمااًل َواِحًداأِلَنَّ ِصيَغَتُه َقدأ اُسأ ِ اسأ َعنيأ َخرِ ة  ِف أَ َواَل َنصَّ أَنَُّه َحِقيقَ ، مأ ، َحِدمِهَا جَمَاز  ِف اآلأ

َه لِتَ رأِجيِح َأَحِد اجلأَ  ِ ِمنأ َغريأِ ُمَرج ح  َواَل َوجأ ّتَاكِ فَ َوَجَب الأَقوأُل بِا؛ انِبَ نيأ َظ إ؛ اِلشأ ، حَنأُو َدرَاِهمَ ، َواِحد  َذا أُطأِلَق ِفيَما َلُه مَجأع  َوأِلَنَّ اللَّفأ
ِقيقَ . َوالأَكث أَرةِ ، ُسَن السَُّؤاُل َعنأ الأِقلَّةِ َوالأَكِثرِي َحّتَّ حَيأ ، ِف مَحأِلِه َعَلى الأَقِليلِ  نُ َوأَث أَواب  تَ َوقََّف الذ هأ  َوَلوأ َكاَن . ةِ َوَهَذا ِمنأ َعاَلَماِت احلَأ

ُن إىَل ا َخِر لََتَباَدَر الذ هأ ِقيَقِة ِعنأَد اإلأِ َحِقيَقًة ِف َأَحِدمِهَا جَمَازًا ِف اآلأ ِثيِل فَ َقاُلوا َوَقدأ َنصُّوا َعَلى َذِلَك َعَلى. طأاَلقِ حلَأ جُيأَمُع وَ : َسِبيِل التَّمأ
ل  َُتأَمُع َعَلى أَرأُجل   حَنأوُ ، ِفعأل  َعَلى أَف أُعل   قَ َتب  : اُلواقَ ، يُء أَف أَعال  ِف الأَكث أَرةِ َوَقدأ جيَِ : َوقَاَل ابأُن السَّرَّاجِ . َوالأَكِثريِ ، لِلأَقِليلِ َوَيُكوُن ، رِجأ

تَ عأَمُل ِف الأَكث أَرِة كَ : َوالأُمرَادُ . َوَرَسن  َوأَرأَسان  ، َوأَق أَتاب   تُ عأِمَل ِف الأِقلَّةِ َوَقدأ ُيسأ فَ َهُهَنا ؛ حَنأُو أَف أُلس  َوفُ ُلوس  ، ُه مَجأَعانِ َوأَمَّا إَذا َكاَن لَ . َما اُسأ
ِ حَيأُسُن َأنأ يُ َقاَل ُوِضَع َأَحُد  َعنيأ مأ َخرِ  اجلَأ  إذأ لَيأَس َلُه مَجأَعاِن ُوِضعَ ؛ ُسُن َأنأ يُ َقاَل ِفيِه َذِلكَ َوأَمَّا َماَلُه مَجأع  َواِحد  َفاَل حَيأ ، َموأِضَع اآلأ

َخرِ  َأَحَد َعَشَر إىَل َما َومَجأُع الأَكث أَرِة ِمنأ ، ثَة  إىَل َعَشَرة  ِمنأ َثاَل  مُثَّ مَجأُع الأِقلَّةِ ، َرة  َأوأ َكث أ ، يِه إنَُّه ُهَنا مَجأُع ِقلَّة  َبلأ يُ َقاُل فِ ، َأَحُدمُهَا َموأِضَع اآلأ
ََقل  ِمنأ : قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ . فَ وأَقهُ  ُموِع َما ُبيِنَ ِلْلأ َها َما ُبيِنَ لِلأَكث أَرةِ وَ ، ُهَو الأَعَشَرُة َفَما ُدونَ َهاوَ ، الأَعَددِ ِمنأ أَبأِنَيِة اجلُأ َز َوُهَو َما َجاوَ ، ِمن أ

َها َما ، الأَعَشَرةَ  تَ عأَمُل ِف َغريأِ بَاِبهِ َفِمن أ َتَصُر ِفيِه َعَلى بِ ، ُيسأ َها َما يُ قأ تَ غأىَن ِفيِه بِالأَكِثرِي َعنأ ، َوالأَكِثريِ  َناِء الأَقِليِل ِف الأَقِليلِ َوِمن أ َها َما ُيسأ َوِمن أ
َقَ . الأَقِليلِ  تَ غأىَن ِفيِه بِِبَناِء األأ َثِر جنَُِدُه َكِثريًافَاَلَِّذي ُيسأ َكأ ِتغأَنا، ل  َعنأ األأ : قَالَ . َوَثاَلثَِة قُ ُروء  ، ِة ُشُسوع  حَنأُو َثاَلثَ ، ُء بِالأَكِثرِي َعنأ الأَقِليلِ َوااِلسأ

ِ إَذا َجاَوَز الأَعَشَرةَ َوُسُكوِن الأ ، َوفَ عأل  ِبَفتأِح الأَفاءِ  ر  َوُنُسور  حَنأُو ، فَِإنَُّه جيَِيُء َعَلى فُ ُعول  ؛ َعنيأ َصكٌّ : قَاُلوا. َوالأُمَضاَعُف ِمث أُلهُ ، َنسأ
حَنأُو ، ا َوَقَع مَتأِييزًا لِلأَعَددِ َوِف َكاَلِم بَ عأِضِهمأ َما َيُدلُّ َعَلى َأنَّ مَجأَع الأَكث أَرِة إذَ . ُديلٌّ َوثُِديٌّ : قَاُلوا. ِلكَ َوبَ َناُت الأَواِو َوالأَياِء َكذَ . َوُصُكوك  

ِع َأَحِد ، َثاَلثَِة قُ ُروء  َعَلى بَاِبهِ وَ ، فُ ُلوس  مَخأَسِة  َخرِ َوأَنَُّه لَيأَس ِمنأ َوضأ ِ َموأِضَع اآلأ َعنيأ مأ ِديرُ ، اجلَأ ِنأسِ  َبلأ الت َّقأ َوَثاَلثَة  ِمنأ ، مَخأَسة  ِمنأ َهَذا اجلأ
ِنأسَ ؛ َوحَنأُو َذِلكَ ، قُ ُروء   ِقيَقةِ  أِلَنَّ اجلأ َنافُهُ وَ ، اَل جُيأَمُع ِف احلَأ َا َُتأَمُع َأصأ ُع َيُكوُن . ِإّنَّ مأ َعأَياِن َكالزَّيأِدينَ َواجلَأ َناسِ ، ِف األأ َجأ َاِء األأ إَذا  َوِف َأمسأ

تَ َلَفتأ أَن أَواُعَها َرأطَابِ ،  اخأ َعأَنابِ ، َكاألأ َلأَبانِ ، َواألأ َتِلَفةِ وَ . للُُّحومِ َوا، َواألأ  . الظُُّنونِ وَ ، َكالأُعُلومِ ،  ِف الأَمَعاين الأُمخأ
َِلفِ ، ِبَضم  الأَفاءِ  فُ ْعَلة  إَذا مجَُِعتأ : َفصأل   - ِ بِاألأ ُ ، َوالتَّاءِ ، َوُسُكوِن الأَعنيأ ِع أَيأًضافَِإنأ َكاَنتأ ِصَفًة فَالأَعنيأ مأ حَنأُو ، َساِكَنة  ِف اجلَأ

ِفيفَ ؛ َقلِ يَهة  بِالأِفعأِل ِف الث   أِلَنَّ الص َفَة َشبِ ؛ َوُمرَّات  ، ُحلأَوات   ِلَها الضَِّمرَي فَ يُ َناِسُب التَّخأ ًا. لَِتَحمُّ ت أَباعِ ف َ ؛ َوِإنأ َكاَنتأ امسأ ُ ِلإلأِ ، ُتَضمُّ الأَعنيأ
َردِ َوتَ ب أَقى َسا  ِظ الأُمفأ ِ ِف حَنأِو ُغَرفَات  َوأَمَّا . َوُحُجرَات  ، حَنأُو ُغرُفَات  ، ِكَنًة َعَلى َلفأ َوُحَجر  َعَلى ، ِقيَل مَجأُع ُغَرف  فَ ؛ رَات  َوُحجَ ، فَ تأُح الأَعنيأ

عِ ؛ َهاَلفأظِ  مأ َردُ . فَ َيُكوُن مَجأَع اجلَأ َع الأُمفأ ، َلى فُ ُعاَلت  ِبَضم  الأَفاءِ َوجُيأَمُع فُ عأَلة  بِالضَّم  عَ . َليأِه قَ وأُل ابأِن السَّرَّاجِ َوعَ . َوالأَفتأُح خَتأِفيف  ، َوِقيَل مجُِ
 ِ َبة  ، َوالأَعنيأ َ َوِمنأ الأَعَرِب . َوُغرأَفة  َوُغرُفَات  ، ُكَبات  َوُر  حَنأُو رُكأ َتُح الأَعنيأ : قَالَ . َورَُكب  ، ُغَرف   َومَجأُع الأَكث أَرةِ . َوُغَرفَات  ، فَ يَ ُقوُل رَُكَبات  ؛ َمنأ يَ فأ

ِظ جَ ؛ َوُغرأفَات  ، ُخطأَوات  : ُيَسك ُن فَ يَ ُقولُ َعَرِب َمنأ َوِمنأ الأ ، َوَجاَء ُخًطى. َوُخطَُوات  ، ِمثأُل ُخطأَوة  ، َوبَ َناُت الأَواِو َكَذِلكَ  رأيًا َعَلى َلفأ
َردِ  َرأَ . َوُسنَّة  َوُسَنن  ، ة  َوُغَرف  حَنأُو ُغرأفَ ، َوِإنأ مَجَعأَت ِبَغريأِ أَِلف  َوتَاء  فَ َبابُ َها فُ َعل  . الأُمفأ َوَشَجَرة  ، َوِنَساء  َحرَائِرُ ، ة  ُحرَّة  َوَشذَّ ِمنأ َذِلَك امأ
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ُع َعَلى فَ َعاِئلَ فَ ؛ َوَشَجر  َمرَائِرُ ، رَّة  مُ  مأ ُه َذِلَك َأنَّ . َواَل َنِظرَي هَلَُما: قَاَل السَُّهيأِليُّ . َجاَء اجلَأ ُرََّة ِهَي الأَكرميَةُ  َوَوجأ َوالأَعِقيَلُة ِعنأَدُهمأ ، احلأ
ِع َعَلى ُمرَاِدِفَهاَفُحِمَلتأ ِف  مأ ِع َعَلى ُمرَاِدِفَها أَيأًضاعأىَن َخِبيَثة  َفُحِمَلتأ ِف اجلأَ َوالأُمرَُّة ِعنأَدُهمأ مبَِ .  اجلَأ ، يأًضا جمَِيئُ َها َعَلى ِفَعال  َوَشذَّ أَ . مأ

 . َورُف أَقة  َورِفَاق  ، َوقُ لَّة  َوِقاَلل  ، َوِظاَلل  حَنأُو ظُلَّة  
َمات  حَنأُو ، ُتَسكَُّن ِف الص َفِة أَيأًضابِالأَفتأِح ف َ  َوَأمَّا فَ ْعَلة   مِ . َوَصعأَبات  ، َضخأ َتُح ِف ااِلسأ َهَذا إَذا  . َورََكَعات  ، حَنأُو َسَجَدات  ، َوتُ فأ

نُ َها بِالأَواِو َوالأَياءِ اعأتَ لَّتأ  فَِإنِ ، َكاَنتأ َساِلَمةً  َهرِ ؛ َوبَ يأَضات  ، حَنأُو َعوأرَات  ، َعي أ َشأ  َوِبِه قَ َرأَ ، فَالسُُّكوُن َعَلى األأ
َتُح َعَلى َوبَ ُنو ُهَذيأل  . َلُه َسَبب  ِلَقلأِبِه أَِلًفاَوانأِفَتاَح َما قَ ب أ ، َوأِلَنَّ حَتأرِيَكهُ ؛ رََكِة َعَلى َحرأِف الأِعلَّةِ لِِثَقِل احلأَ ؛ ةُ السَّب أعَ : (363)ص تَ فأ

َع َعاِرض  ؛ َواَل يُ َعلُّ ، ِقَياِس الأَبابِ  مأ ُل اَل يُ عأَتدُّ بِالأَعاِرضِ ، أِلَنَّ اجلَأ َصأ فَالأَفتأُح أَيأًضا َعَلى ِقَياِس ؛ َكالشََّهَواتِ ،  َوِإنأ اعأَتلَّ اَلُمَها. َواألأ
. 5{ هَلُد َمتأ َصَواِمُع َوبَِيع  َوَصَلَوات   }: َوقَالَ ، 6{ َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواتِ  }: ]الّله تعاىل[ قَالَ . َوِبِه َجاَء الأُقرأآنُ ، الأَبابِ 

ِفيفِ َعَرِب يُ َوبَ عأُض الأ  َ لِلتَّخأ رِ وَكَ . َسك ُن الأَعنيأ َية  َوِظَباء  ، َوِبَغال   َوبَ غأَلة  ، حَنأُو َكلأَبة  وَِكاَلب  ، ثُ َر ِفيَها ِفَعال  بِالأَكسأ َوة  . َوظَب أ َوَجاَء َضحأ
َوة  َوُجًذى، َونَ وأبَة  َونُ َوب  ، َوقَ رأيَة  َوقُ ًرى، َوُضًحى َلة  َوُدَول  ، َوَجذأ َعة  َوِقَصع  ، َوَدوأ َرة  وَ ، َوَقصأ ِظ َوأَمَّا الأُمضَ . 4َدر  بُ َوَبدأ اَعُف فَ َعَلى َلفأ
َصألِ ؛  َوَضرَائِرُ  َوَشذَّ ِمنأ َذِلَك َضرَّة  . َوَعمَّة  َوَعمَّات  ، حَنأُو َمرَّة  َوَمرَّات  ، َواِحِدهِ  مَّا ِفعأَلة  َوأَ . َوَجاَء َجنَّة  َوِجَنان  . مَجأُع َضرِيَرة   َكأَن ََّها ِف األأ

ِر فَ َبابُ َها ِفَعل  ِف الأ  تُ عأِمَل ِفَعل  ِف الأَقِليِل ِلِقلَّ . اَلت  بِالتَّاِء ِف الأَقِليلِ َوِفعأ ، َوِجًزى، حَنأُو ِسَدر  ، َكِثريِ بِالأَكسأ . ِة التَّاِء ِف َهَذا الأَبابِ َوَقدأ اُسأ
َِلفِ  َع بِاألأ ُ َوالتَّاِء فُِتَحتأ الأعَ  َوِإَذا مجُِ ت أَباعِ َوِف ، نيأ َسُر ِلإلأِ ِفيفِ َوِف لَُغة  ُتَسكَُّن ،  لَُغة  ُتكأ رَات  ، لِلتَّخأ َرة  َوِسدأ َوة  َوُجًذى. حَنأُو ِسدأ ، َوَجاَء ِجذأ

رَات  بِالسُُّكونِ : إالَّ َعَلى لَُغِة َمنأ قَالَ  ءِ َمع الأُمعأَتلُّ بِالتَّاوملَأ جُيأ . 3َنة  َوِتني  َوتِي أ ، َورِب أَقة  َورَِبق  ، َونِعأَمة  َونَِعم  ، ِحلأَية  َوِحًلىوَ  وُل فَ يَ قُ ؛ ِسدأ
ِظ الأَواِحدِ  ِجزأيَات  بِالسُُّكونِ  َوات  ، َوِقيَمات  ، َورِيَبات  ، َوحِلأَيات  ، َعَلى َلفأ  . َورِشأ

م  ُثاَلِثيٍّ : َفصأل   - ِ فَ بَ نُ ، َعَلى فُ عأل  ِبَضم  الأَفاءِ  ُكلُّ اسأ َوَّلِ و َأَسد  َيُضمُّوَن َوُسُكوِن الأَعنيأ َ إت أَباًعا ِلْلأ . َوُيُسر  ، حَنأُو ُعُسر  ، الأَعنيأ
ِ فَ بَ ُنو  ل  وَ ، َوطُنأب  ، حَنأُو ُعنأق  ، مَتِيم  ُيَسك ُنوَن خَتأِفيًفاَوِإنأ َكاَن ِبَضمَّتَ نيأ ىَل أِلَنَّ السُُّكوَن يُ َؤد ي إ؛ َوُذُلل  ، إالَّ ِف حَنأِو ُسُرر  ، وَُكتأب  ، ُرسأ

دأَغاِم  عِ اإلأِ مأ َتلُّ َداَلَلُة اجلَأ ِ فَ يَ ُقولُ َوبَ عأُض َبيِن مَتِيم  خُيَف ُف ِبَفتأِح الأعَ . فَ َتخأ ِة َذِلَك ِف . َوُذَلل  ، ُسَرر  : نيأ َِئمَّ  الص َفاِت أَيأًضا َوَطَرَد بَ عأُض األأ
َصأُل ُجدُ ، ثَِياب  ُجَدد  : فَ يَ ُقولُ  ِ مَجأعُ َواألأ ثَ ُرونَ . َجِديد   د  ِبَضمَّتَ نيأ َكأ ا َكاَن أَث أَقَل ِمنأ أِلَنَّ ااِلنأِتَقاَل ِمنأ َحرََكة  إىَل َحرََكة  ُرمبََّ ؛ َوَمنَ َعُه األأ
َصألِ  ُء إَذا، َوأِلَنَّ الص َفَة قَِليَلة  ؛ األأ ِتعأَمالُُه ثَ قُ ، َقلَّ َقلَّ التََّصرُُّف ِفيهِ  َوالشَّيأ ِفيفُ  َل فَ يُ َناِسُبهُ َوِإَذا َكثُ َر اسأ  . التَّخأ

ُعوِل مبَعأىَن : َفصأل   - ُم الأَمفأ تَ َرى،  الأَمصأَدرِ جيَِيُء اسأ َرِم مبَعأىَن الش رَاءِ َوا، َوالأَمن أُقولِ ، َوالأَمعأُقولِ ، حَنأُو الأُمشأ ، َوالن َّقألِ ، قألِ َوالأعَ ، لأُمكأ
رَامِ  رِهِ أَ ، ُسورِهِ نأ َمعأُسورِِه إىَل َميأ أَنأِظرأُه مِ : َويُ َقالُ . َواإلأِكأ رِِه إىَل ُيسأ  َويَأأيت : أَب أَقاُه اللَُّه تَ َعاىَل  []األندلسيّ  انَ أَبُو َحيَّ قَاَل َشيأُخَنا . يأ ِمنأ ُعسأ

                                  
 . 21مرمي/ -6 
 . 31احلّج/ -5 
رَة وِبَدر( بكسر الباء: الشّناوي( 117ودار املعارف )ص، (128واألمرييّة )ص، (517ِف ط/مكتبة لبنان )ص -4   وهو غلط، )وَبدأ
َنة  -3  والّتقّدم ، (517ومكتبة لبنان )ص، (567/ 5والبهّية )، (617/ 5والبايب احلليب )، وِتني( بالّتاء ِف طبعتنا )دار احلديث( كذا ُرمست )تِي أ

واملكتبة ، (428واملكتبة العصريّة )ص، (177ومكتبة املصطفى )ص، الشّناوي( 118ودار املعارف )ص، (121واألمرييّة )ص، (674/ 5العلمّية )
 . (111/ 5العلمّية )

(: (333/ 5وِف األصول ِف الّنحو ) ( ِف نسخة خمطوطة للمصباح املنري )ص. )واملعتّل العني حنو تِينة  وتني  وتِينات  َنة وِتَبأ  412بينما ُرمست )تِب أ
(، وِغرأد)وِغرأَدة  : غرد( 267/  5ويؤيّده قوله ِف الّصحاح )، وقعت ملكّيتها للمدعو علّي حسن/نسخة خمطوطة ِف مكتبة املصطفى( َنة  وِتَبأ  . مثل تِب أ

 



  

 

َدرِ  ُم الأَمصأ ُعولِهِ َوالأَمَكاُن ِمنأ الأِفعأِل الأَمزِ ، َوالزََّمانُ ، اسأ ِم َمفأ َرم  ، يِد أَيأًضا َكاسأ َدرًا َيِصحُّ َأنأ َيُكونَ  َفُمكأ  }: َوَظرأَف َزَمان  َوَمَكان  ، َمصأ
ُعول  بَِأنأ َكاَن اَلزًِما : قَالَ . َوُهَو ُمطَّرِد  . لَّ مَتأزِيق  َأيأ كُ ، 6{ َوَمزَّق أَناُهمأ ُكلَّ مُمَزَّق   ُم َمفأ ُم َوبُ ، ُجِعَل َكأَنَُّه ُمتَ َعدٍّ فَِإنأ ملَأ َيُكنأ َلُه اسأ يِنَ ِمنأُه اسأ

ُعولِ  َدنًاُو اغأدَ حَنأ ، الأَمفأ َدَن الأَبِعرُي ُمغأَدوأ َعَل ِمنأُه ِبفَ : َوقَاَل ابأُن بَابأَشاذأ . َأيأ اغأِديَدانًا، وأ َدرُُه فَابأِن الأِمفأ َكَل َعَليأَك َمصأ تأِح الأِميِم ُكلُّ ِفعأل  َأشأ
ُم ، َضم َها ِف الرُّبَاِعي  وَ ، ِف الثُّاَلِثي   َدرِِه ُحكأ َوَما زَاَد َعَلى َذِلَك َفُحكأ ُعولِهِ َمصأ ِم َمفأ َا . ُم اسأ ِظهِ َوِإّنَّ ِديرِِه اَل ِف َلفأ ُم ِف تَ قأ كأ . خَيأَتِلُف احلُأ
رِجأ  }: ازأِدَجار  َأيأ ، 5{ َوَلَقدأ َجاَءُهمأ ِمَن األَن أَباِء َما ِفيِه ُمزأَدَجر   } : َوِف الت َّنأزِيلِ  ق  َوَأخأ َخَل ِصدأ ق  َوُقلأ َرب  أَدأِخلأيِن ُمدأ  يِن خُمأرََج ِصدأ

ق  َأيأ إدأخَ ، 4{ ق  ، اَل ِصدأ رَاَج ِصدأ ُتونُ بِأَي   }: َوقَالَ . َوِإخأ َنةُ ، 3{ ُكُم الأَمفأ    الأَقَواِف  َأملَأ تَ عأَلمأ ُمَسرَِّحيَ *     : 2َوقَاَل الشَّاِعرُ . َأيأ الأِفت أ
رحِِييَأيأ    * ُتمُ  َهلأ  َوُذب أَيانَ *     : 1َوقَاَل ُزَهي أر  ، َتسأ ِتعأَمالِ وَ . قأَسام  َأيأ ُكلَّ إِ    *   قأَسمِ ُكلَّ مُ   أَقأَسمأ بَ عأُضُهمأ َونَ َقَل . َذِلَك َكِثرُي ااِلسأ

ُعول  َعنأ ِسيبَ َويأِه أَنَُّه َمَنَع جمَِيَء  َدِر ُمَوازَِن َمفأ ِديُر َمعأُسورِهِ . َأوََّل َما َوَرَد ِمنأ َذِلكَ َوأَنَُّه تَ ، الأَمصأ  يأُسورِِه ِعنأَدُه ِمنأ َوقأت  يُ عأِسُر ِفيهِ َومَ ، فَ تَ قأ
ُهوُر ِف الأُكُتبِ . إىَل َوقأت  يُوِسُر ِفيهِ  َوَُّل ُهَو الأَمشأ ُعو : الأَمَصاِدرِ  قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  ِف بَابِ . َواألأ ، ل  َحَلفأُت حَمأُلوفًا َمصأَدر  َوَعَلى ِمثَاِل َمفأ

 ُه َوَمالَ 
ُلودُ ، الأَميأُسورُ وَ ، َوِمث أُلُه الأَمعأُسورُ ، قأل  َمعأُقول  َأيأ عَ : (362)ص ُم الأَفاِعلِ . َهَذا َلفأظُهُ . َوالأَمجأ َدِر  َوَقدأ يَأأيت اسأ مبَعأىَن الأَمصأ

 . َأيأ ِقَياًما، حَنأُو ُقمأ قَاِئًما، مَسَاًعا
ِر الأَفاِء وَ : َفصأل   - ِ جيَِيُء ِفع يل  ِبَكسأ ، ا َكاَن َعَلى ِمثَاِل ِفع يل  َومَ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . لِلأُمَباَلَغِة ِف الص َفةِ  ة  َوِهَي ُمَشدَّدَ ، الأَعنيأ

َوَّلِ َوِفعألِ  ُسوُر األأ َتث أىَن بَ عأُضُهمأ ُدر يء  فَِإنَُّه وَ و . وملَأ يَأأِت ِفيِه الأَفتأحُ . يل  فَ ُهَو َمكأ رِ اسأ رَِئ هِبَِما َوقُ ، أَيأًضا 8َوبِالضَّم  ، َعَلى الأَبابِ  7َرَد بِالأَكسأ
َعةِ  دِ َفِمثَاُل ِفع ي. ِف السَّب أ قِ ، َوِسك يت  ِلَكِثرِي السُُّكوتِ ، ل  زِه يد  ِلَكِثرِي الزُّهأ يُق ِلَكِثرِي الص دأ رِ َومِخ ري  ِلمَ ، َوالص د  مأ ِثُر ُشرأَب اخلَأ . نأ ُيكأ

رِي، َأيأ َسرِيَعة  ، ل  ِليَونَاَقة  ِشأ ، َوِمثَاُل ِفعأِليل  ِحلأِتيت    . جَوِصهأ
َرد  الأُفُعوُل ِبَضم  الأَفاِء ِمنأ أَبأِنَيِة الأَمَصاِدِر اَل يَ : َفصأل   - م  ُمفأ رَُكَها ِفيَها اسأ َدر  َعَلى فَ عُ ، شأ ، ول  بِالأَفتأِح إالَّ َما َشذَّ َواَل يُوَجُد َمصأ

َِوي  ِمنأ قَ وأهلِِ  َجُر : مأ حَنأُو اهلأ َوبِالأَفتأِح َما يَ تَ َوضَّأُ ، لأُوُضوُء فَِبالضَّم  َمصأَدر  َوأَمَّا ا. حَنأُو قَِبلأُتُه قَ ُبواًل ، وعِ َوالأَوزُ ، َوالأَوُلوعِ ، َوالأَقُبولِ ، َهِويًّاَهَوى احلَأ

                                  
 . 61سبأ/ -6 
 . 3القمر/ -5 
 . 81اإلسراء/ -4 
 . 1القلم/ -3 
 : والّرواية فيهما، (15وديوانه بشرح الّصاوي )ص، (54رقم  126البيت جلرير ِف ديوانه بشرح ابن حبيب )ص -2 
ت  َرِحَي القواِف   ***   فال ِعيًّا هبنَّ وال اجأ   الباً أمل خُتأرَب مبَسأ

 . (441، 544/ 6وهو من أبيات الكتاب )
   : وصدره، علّي حسن فاعور(: شرح 617محدو طّماس( و )ص: املعّلقة/شرح 17ديوانه )ص -1 

 *   أال أبِلِغ األحالَف عين  رساَلًة   *
و)ِدر ي( من غري . وعاصم اليزيدي، الِكسائيو ، أيب عمرو فيه )ِدر يء( باهلمز عن، (42الّنور/ 523 - 524/ 3معجم القراءات القرآنّية ) -7 

 . والّزهريّ ، وعتبة بن محّاد، مهز عن نافع
 . واألعمش، وشعبة، واملطوعي، وعاصم، وفيه )ُدر يء( باهلمز عن محزة، (42الّنور/ 524/ 3معجم القراءات القرآنّية ) -8 

 



  

 

َطُر َعلَ ، َدر  َوالأُفطُوُر بِالضَّم  َمصأ ، الأَفتأِح َما يُ َتَسحَُّر ِبهِ َوبِ ، السُُّحوُر بِالضَّم  َمصأَدر  وَ ، ِبهِ  بَ َههُ ، يأهِ َوبِالأَفتأِح َما يُ فأ َوَحَكى . وََكَذِلَك َما َأشأ
َفُش َهَذا أَيأًضا ِف َمَعاين الأُقرأآنِ  َخأ  . َوَزَعُموا أَن َُّهَما لَُغَتاِن مبَعأىًن َواِحد  : مُثَّ قَالَ ، األأ

َدُر ِمنأ ِفعأل  جيَِ : َفصأل   - َعال  ت َ ُثاَلِثيٍّ َعَلى  يُء الأَمصأ َتال، ُو التَّضأرَابِ حَنأ ، ِبَفتأِح التَّاءِ  6فأ ِر إالَّ وملَأ جيَِ : قَاُلوا. َوالت َّقأ ئأ بِالأَكسأ
َيان   م  : َوِقيلَ . لت َّنأَضاُل ِمنأ الأُمَناَضَلةِ َوا، َوتِلأَقاء  ، تِب أ َدُر تَ نأَضال  َعَلى الأَبابِ َوالأمَ ، ُهَو اسأ َدُر ِمنأ . صأ . َعَل ُمَفاَعَلًة ُمطَّرًِدافَاَوجيَِيُء الأَمصأ

ُم فَ َيأأيت َعَلى ِفَعال  َوأَمَّا ااِل  ِر َكِثريًا سأ َف أَعالِ . َونَاَزَل نِزَااًل ، َل ِقَتااًل حَنأُو قَاتَ ، بِالأَكسأ يِع األأ َواَل  ، ًماَفاَل يُ َقاُل َساَلَمُه ِساَل ، َواَل َيطَّرُِد ِف مجَِ
 َكاَلَمُه ِكاَلًما

َعُل ِمنأُه بِالأَفتأِح َمصأ إَذا كَ : َفصأل   -  ِرُب َوُهَو َسامِل  فَالأَمفأ ِعُل ِوزَاُن َضَرَب َيضأ ِر اَن الأِفعأُل الثُّاَلِثيُّ َعَلى فَ َعَل يَ فأ ِفيِف َوبِالأَكسأ َدر  لِلتَّخأ
ُم َزَمان  َوَمَكان  حَنأُو َصَرَف َمصأ  رِفُُه َأيأ ، رِفًا بِالأَفتأِح َأيأ َصرأفًااسأ ُر إمَّا لِلأَفرأِق َوِإمَّا أِلَنَّ ، ُن َصرأِفِه َوَمَكاُن َصرأِفهِ َزَما َوَهَذا َمصأ َوالأَكسأ

مُ  رَِي َعَليأِه ااِلسأ ُسور  فَُأجأ رِفًا }: َوِف الت َّنأزِيلِ ، الأُمَضارَِع َمكأ َها َمصأ الأَمرأِجُع َوَشذَّ ِمنأ َذِلَك ، َموأِضًعا يَ نأَصرُِفوَن إلَيأهِ َأيأ ، 5{ وملَأ جيَُِدوا َعن أ
ِر كَ  َدُر بِالأَكسأ مِ َفَجاَء الأَمصأ ُة َوالأَمعأِتبَ ، َوالأَمعأرَِفةُ ، َوالأَمغأِفَرةُ ، َوالأَمعأِذَرةُ ، َأيأ ُرُجوُعُكمأ ، 4{ ِإىَل اللَِّه َمرأِجُعُكمأ  }: قَاَل اللَُّه تَ َعاىَل . ااِلسأ

ٍِ تأِح َوبِالأكَ َوَجاَء بِالأفَ . ِفيَمنأ َكَسَر الأُمَضارِعَ  ِر أَيأًضا الأَمعأَج ٍِ َوالأمَ ، زسأ ُم ا. زةعأَج ِم الزََّماِن َوالأَمَكاِن ااِلسأ َتقُّ ِلَزَماِن الأِفعأِل َوالأُمرَاُد بِاسأ لأُمشأ
َصأُل ، َوَمَكانِهِ  ِظ الأِفعألِ وََكاَن األأ ِظ ا، َأنأ يُ ؤأَتى بَِلفأ ِكن َُّهمأ لَ ، ِفيِه َكَذا الَِّذي َكانَ ] وأ الأَمَكاُن أَ ، َهَذا الزََّمانُ : فَ يُ َقالَ ؛ َوالأَمَكانِ لزََّمان َوَلفأ

تَ قُّوا مِ ، َعَدُلوا َعنأ َذِلكَ  ًا لِلزََّمانِ َواشأ ِتَصارًا، إجَيازًا 3[ َوالأَمَكانِ ، نأ الأِفعأِل امسأ ِعيِف فَالأَمصأ . َواخأ َدُر بِالأَفتأِح َوِإنأ َكاَن ِمنأ َذَواِت التَّضأ
رِ  لَّ الأَفاِء بِالأَواِو َوِإنأ َكاَن ُمعأتَ . َأيأ الأِفرَارُ ، 2{ أَيأَن الأَمَفرُّ  }: َعُة ِف قَ وأله تَ َعاىَل َوبِالأَفتأِح قَ َرأَ السَّب أ . َوِمَفرًّا، فَ رَّ َمَفرًّا حَنأوُ ، َمًعا َوالأَكسأ
عِ  َدرِ فَالأمفأ ِر لِلأَمصأ يًاأَوأ مُ ، َوالزََّماِن اَلزًِما َكانَ ، َوالأَمَكانِ ، ُل بِالأَكسأ ، َوَوَصَلُه َموأِصاًل . َهَذا َموأِعُدهُ وَ ، َأيأ َوعأًدا، َوَعَد َموأِعًدا حَنأوُ ، تَ َعد 

ِ بِا. َأيأ ِميَعادُُكمأ ، 1{ َقاَل َموأِعدُُكمأ يَ وأُم الز يَنةِ  }: َوِف الت َّنأزِيلِ . َوَهَذا َموأِصُلهُ  َدُر مَ َوِإنأ َكاَن ُمعأَتلَّ الأَعنيأ ُتوح  لأَياِء فَالأَمصأ ُم وَ ، فأ ااِلسأ
ُسور  َكالصَِّحيحِ  ثَ رُ . َوَهَذا مَمِيُلهُ ، مَمَااًل  حَنأُو َمالَ ، َمكأ َكأ َخرِ َوَقدأ يُوَضُع ُكلُّ َواِحد  َموأِضَع . 7َهَذا ُهَو األأ ، ِعيشِ حَنأُو الأَمَعاِش َوالأمَ ، اآلأ

مِ َوَلوأ فُِتحَ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوالأَمَساِر َوالأَمِسريِ  يًعا ِف ااِلسأ َدرِ ، ا مجَِ ، لَِقوأِل الأَعَرِب الأَمَعاشُ  جَلَازَ ؛ َأوأ ُكِسرَا َمًعا ِفيِهَما، َوالأَمصأ
َدرَ  مَ ، َوالأَمِعيُش يُرِيُدوَن ِبُكل  َواِحد  الأَمصأ  : 8قَاَل الشَّاِعرُ . َوالأَمِعيبُ ، وََكَذِلَك الأَمَعابُ . َوااِلسأ

                                  
َعاُل ُمطّرّد من ك: عسف( 533قال الفيُّومي ِف )ص -6   . ّل فعل ثالثّي()والت َّفأ
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 . (411واملكتبة العصريّة )ص، (711/ 5مّية )واملكتبة العل، (711ودار املعارف )ص، (115واألمرييّة )ص، (171املصطفى )ص
 . 61القيامة/ -2 
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ثَ ُر(: (711/ 5ِف ط/املكتبة العلمّية ) -7  َكأ  . )وَهَذا ُهَو األأ
والّصحاح ، (6365رقم  511/ 6وجممع األمثال )، (662وتصحيح الّتصحيف )ص، (551/ 6البيت من غري نسبة ِف إصالح املنطق ) -8 

 . عيب( 338/ 4وتاج العروس )، عيب( 143/ 6والّلسان )، عيب( 611/ 6)
 : لكّن الّرواية ِف هذه املصادر

 َوَما ِفيِه ِلَعيَّاب  َمَعابُ   . . . أَنَا الرَُّجُل الَِّذي َقدأ ِعبأُتُموُه 

 



  

 

 ا ِفيُكمأ ِلَعيَّاب  َمَعاب  َومَ    ...دأ ِعبأُتُموين أَنَا الرَُّجُل الَِّذي قَ 
 : 6َوقَالَ : (614)ص

 ٍُ َماَعَة  5َمَنَع الر َحاَلَة َأنأ مَتِيَل مَمَااًل    ... َكاَلَِّذي  أَزأَماَن قَ وأِمي َواجلَأ
لُ . َأيأ َأنأ مَتِيَل َميأاًل  َر ِفيِهَما ، َلَماِء َمنأ جيُِيُز الأَفتأحَ َوِمنأ الأعُ : الأُقوِطيَِّة أَيأًضااَل ابأُن َوقَ . َوالسَّرأُج أَيأًضا، َوالر َحاَلُة الرَّحأ َوالأَكسأ

َاءً ، ُكنَّ  َمَصاِدرَ  َعُل بِالأَفتأِح لِلأَمصأ . َوالأَمَباِت َوالأَمِبيتِ ، ِميلِ َوالأمَ َماِل حَنأُو الأمَ ، أَوأ َأمسأ ِم بِالأَياِء فَالأَمفأ ِم ، َدرِ َوِإنأ َكاَن ُمعأَتلَّ الالَّ َوااِلسأ
رِ . َوَهَذا َمرأَماهُ ، َرَمى َمرأًمىحَنأُو ، أَيأًضا ِمَيةُ ، الأَمعأِصَيةُ  َوَشذَّ بِالأَكسأ َاءِ  وملَأ يَأأتِ : َقاَل ابأُن السَّرَّاجِ . َوالأَمحأ ِعل  إالَّ َمَع اهلأ ى َوأَمَّا َمأأوِ ، َمفأ

ِبِل فَِبالأكَ  رِ اإلأِ ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ . بِالأَفتأِح َعَلى الأِقَياسِ  ِبلِ َوالأَمأأَوى ِلَغريأِ اإلأِ ، سأ ِبِل بِالأَفتأِح أَيأًضاَمأأوَ : َوِمن أ ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ . ى اإلأِ َوَشذَّ َمأأِقي : َوِمن أ
رِ  ِ بِالأَكسأ َعل  َهَذا ممَّا َغِلَط ِفيِه مَجَاَعة  ِمنأ الأُعَلَماِء َحيأُث قَالُ : قَاَل ابأُن الأَقطَّاعِ . الأَعنيأ َا َوزأنُُه فَ عأِلي، وا َوزأنُُه َمفأ َاقِ ؛ َوِإّنَّ َعل   فَالأَياُء ِلإلأِحلأ مبَفأ
ِبيهِ  َع َعَلى َمآق  ؛ َعَلى التَّشأ ُتوح  َصِحيًحا َكانَ ، َوالأُمَضارُِع َمضأُموم  ، َوِإنأ َكاَن َعَلى فَ َعَل بِالأَفتأحِ . َواَل َنِظرَي َلهُ . َوهِلََذا مجُِ َرُه  َأوأ ، َأوأ َمفأ َغي أ

َعُل بِالأَفتأِح ُمطأَلًقافَالأ  َلًعا حَنأوُ ، َمفأ َلُعهُ َوَهَذا مَ . َأيأ قَ لأًعا، قَ َلَع َمقأ َعًداوَ . َوَزَمانُهُ ، َأيأ َموأِضُع قَ لأِعهِ ، قأ َعُدهُ . َأيأ قُ ُعوًدا، قَ َعَد َمقأ . َوَهَذا َمقأ
ُه جَيأرِي أِلَنَّ : قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ . َهَذا َمرَاُمهُ وَ ، اَم َمرَاًماَورَ . َوَهَذا َمَقاُمهُ ، اَم َمَقاًماَوقَ . َذا َمَقالُهُ َوهَ ، َوقَاَل َمَقااًل . َوَهَذا َمغأزَاهُ ، زَا َمغأًزىَوغَ 

ُسورِ وََكاَن الأَمصأ ، َعَلى الأُمَضارِعِ  َتُح َمَع الأَمكأ َتُح َمَع الأمَ ؛ َدُر يُ فأ ُتوحِ فَ يُ فأ عُ ملَأ وَ . َوالأَمضأُموِم َأوأىَل ، فأ فَ ُفِتَح طََلًبا  ل  بِالضَّم   يَ ُقوُلوا ُمفأ
ِفيفِ  رََكاتِ  أِلَنَّ ؛ لِلتَّخأ ِفيفِ ، َوَجاَء الأَموأِضُع بِالأَفتأحِ . الأَفتأَح َأَخفُّ احلَأ ِر لِلتَّخأ َع الأَفرَّاُء َموأَضع  بِالأَفتأِح ِمنأ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوالأَكسأ َومسَِ

َء َموأِضًعاَوَضعأ : قَ وأِلكَ  ُرف  َفَجاَءتأ بِالأَفتأحِ  َوَشذَّ ِمنأ َذِلكَ . ُت الشَّيأ رِ ، َأحأ ِجدِ ، َوالأَكسأ َشرِ ، َوالأَمنأَبتِ ، َوالأَمرأِفقِ ، حَنأُو الأَمسأ ، َوالأَمحأ
رِقِ ، َوالأَمنأَسكِ  َقطِ ، َوالأَمطأَلعِ ، َوالأَمغأِربِ ، َوالأَمشأ َكنِ ، َوالأَمسأ َزأَهرِيُّ . َوجَمأَمِع النَّاسِ ، ةِ لأَمِظنَّ َوا، َوالأَمسأ َوآثَ َرتأ الأَعَرُب الأَفتأَح ِف : قَاَل األأ

َر َعاَل ، ِفيًفاَهَذا الأَباِب خَتأ  رُفًا َجَعُلوا الأَكسأ مِ إالَّ َأحأ َدرِ وَ ، َمَة ااِلسأ َمسأَاَء َموأِضَع الأَمَصاِدرِ . الأَفتأَح َعاَلَمَة الأَمصأ اَل َوقَ . َوالأَعَرُب َتَضُع األأ
ُر َعَلى َغريأِ : الأَفارَايبُّ  ُموع   الأَكسأ َاُء َعَلى ؛ ِقَياس  َمسأ َمسأ ِ فَ بُِنَيتأ َهِذِه األأ ِل َعَلى لَُغتَ نيأ َصأ ِ أِلَن ََّها َكاَنتأ ِف األأ  َوبَِقيَ ، مُثَّ أُِميَتتأ لَُغة  ، اللَُّغتَ نيأ

َها َكَهيأَئِتهِ  َماًل فَ  َوالأَعَرُب َقدأ مُتِيتُ . َما ُبيِنَ َعَلي أ َء َحّتَّ َيُكوَن ُمهأ َاء  بِالأكَ . اَل جَيُوُز َأنأ يُ نأَطَق ِبهِ الشَّيأ ِر ممَّا ِقَياُسُه َوَجاَءتأ أَيأًضا َأمسأ سأ
زِ ، الأَفتأحُ  ِر أَيأضً ، الأَمعأِدنُ َوأَمَّا . َمنأِفِذ ِلَموأِضِع الن ُُّفوذِ َوالأ ، لأَمرأِسِن ِلَموأِضِع الرََّسنِ َوا، َوالأَمرأِكزِ ، نِ حَنأُو الأَمخأ رُِق الرَّأأِس فَِبالأَكسأ ا َعَلى َوَمفأ

 ِ رَ ، أِلَنَّ ِف ُمَضارِِع ُكل  َواِحد  الضَّمَّ ؛ َتَداُخِل اللَُّغتَ نيأ َدرِ . َوالأَكسأ َعُل لِلأَمصأ ِر َسامِلَ الأَفاِء فَالأَمفأ ِم ، َوِإنأ َكاَن َعَلى َفِعَل بِالأَكسأ َوااِلسأ
: َوِف الت َّنأزِيلِ . َوَهَذا َمنأَدُمهُ ، َوَنِدَم َمنأَدًما، َوَهَذا َمَنالُهُ ، َونَاَل َمَنااًل ، َوَهَذا خَمَافُهُ ، َوَخاَف خَمَافًا، َوَهَذا َمطأَمُعهُ ، ُو َطِمَع َمطأَمًعاحَنأ ، بِالأَفتأحِ 

ربُ مبَعأىَن الأِكبَ رَ َذِلَك  َوَشذَّ ِمنأ . 3{ َسَواًء حَمأَياُهمأ  }: َوقَالَ ، 4{ َوِمنأ آيَاتِِه َمَناُمُكمأ  } ِمدُ ، الأَمكأ ِد َفُكِسرَا َوالأَمحأ مأ  . مبَعأىَن احلَأ
ِبلِ فَإِ ، ُمعأَتلَّ الأَفاِء بِالأَواوِ  َوِإنأ َكانَ  تَ قأ َعلُ فَالأمَويَ َقُع ، بُ حَنأُو يَ هَ ، نأ َسَقَطتأ ِف الأُمسأ ُسور  ُمطأَلًقا فأ نأ ثَ َبَتتأ ِف َوإِ ، َمكأ

ت َ  َبلِ الأُمسأ َدرَ ؛ ُقوُل َجَرى جَمأَرى الصَِّحيحِ َويَ وأَجُع فَ بَ عأُضُهمأ ي َ ، حَنأُو يَ وأَجلُ ، قأ َتُح الأَمصأ ِسُر الأَمَكانَ ، فَ يَ فأ ِسُر َوبَ عأُضهُ . َوالزََّمانَ ، َوَيكأ مأ َيكأ
 . ِحُلهُ َوَهَذا َموأ ، َوَوِحَل َموأِحاًل ، َوَهَذا َموأِجُلهُ ، ِجَل َموأِجاًل وَ : ُمطأَلًقا فَ يَ ُقولُ 
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َدرِ َوِإنأ َكاَن فَ ُعَل بِالضَّم  فَالأمَ  َعُل بِالأَفتأِح لِلأَمصأ ِم أَيأًضا، فأ َرفًا، َوااِلسأ ُفور  . َرفُهُ َوَهَذا َمشأ ، تَ ُقوُل َشُرَف َمشأ : قَاَل ابأُن ُعصأ
َقاُس الأمَ  مَ َويَ ن أ َعُل اسأ ُسور  يَوَمَكان  ِمنأ ُكل  ُثاَلِثيٍّ َصحِ ، َوَزَمان  ، َمصأَدر   فأ ُر َمكأ ُتوحَ ، َفَشِمَل الأَمضأُمومَ ؛ ح  ُمَضارُِعُه َغي أ  . َوالأَمفأ
َعأَضاُء َثاَلثَُة أَقأَسام  : َفْصل   - َريأنِ . َواَل يُذَكَّرُ ، اين يُ َؤنَّثُ َوالثَّ . َواَل يُ َؤنَّثُ ، وَُّل يُذَكَّرُ األأَ : 6األأ َمأ  . َوالثَّاِلُث َجَواُز األأ

َهرُ ، الرُّوحُ : َما يُذَكَّرُ : اْلِقْسُم اأْلَوَّلُ  هُ . َوالتَّذأِكرُي َأشأ َلأقُ ، َوالرَّأأسُ ، َوالأَوجأ َاِجبُ ، َوالأَفمُ ، َوُقَصاُصهُ ، َوالشَّعأرُ ، َواحلأ ، َوالصُّدأغُ ، َواحلأ
رُ  َماغُ ، َوالأَيافُوخُ ، َوالصَّدأ دُّ ، َوالد   ى بَ عأُضُهمأ تَأأنِيَث الأُفَؤاِد َوَحكَ . َوالأُفَؤادُ ، َمنأِخرُ َوالأ ، نأفُ َواألأَ ، َواخلَأ

َن أَبارِي  ، ِهَي الأُفَؤادُ : فَ يَ ُقولُ : (614)ص يُ . َواَل َأعأَلُم َأَحًدا ِمنأ ُشُيوِخ اللَُّغِة َحَكى تَأأنِيَث الأُفَؤادِ : قَاَل ابأُن األأ ، نُ َوالذَّقأ ، َواللَّحأ
صأرُ ، لُ َوالط َحا، َوالأَقلأبُ ، َوالأَبطأنُ  َشىوَ ، َواخلَأ رُ ، احلَأ رُ َوالظُّ ، َوالزَّنأدُ ، َوالأَمرأِفقُ ، َوالظَّهأ يُ ، فأ م  لِلأَفرأِج ِمنأ الذَّ ، َوالأُعصأُعصُ ، َوالثَّدأ َكِر وَُكلُّ اسأ

رُ ، ن أَثى َكالرََّكبِ َواألأُ  ب أَهامَ َوُهَو َطَرُف الزَّ  َوالأُكوعُ ، َوالنَّحأ ِنأِصرَ َوُهَو َوالأُكرأُسوُع ، نأِد الَِّذي يَِلي اإلأِ ِ ، َطَرفُُه الَِّذي يَِلي اخلأ ُر الأَعنيأ َوُهَو َوُشفأ
ُن ، َوُأُصوُل َمَناِبِت الشَّعأرِ ، اَحرأفُ هَ  فأ ِ َواجلَأ َفِلَها َوَأعأاَلَها َوُهَو ِغطَاُء الأَعنيأ ُب ، ِمنأ َأسأ ُدأ رِ َوُهَو الشَّ َواهلأ َجاُج َوُهَو َواحلأِ ، عأُر النَّاِبُت ِف الشُّفأ
ِ الأ  الأَعظأمُ  ِرُف َعَلى َغاِر الأَعنيأ ِ َوا، ُمشأ َاَمةَ َوالنَُّخاُع َوُهَو اخلأَ ، لأَماُق َوُهَو َطَرُف الأَعنيأ َقاُد ِف فَ َقاِر الصُّلأِب َحّتَّ ، يأُط يَأأُخُذ ِمنأ اهلأ  مُثَّ يَ ن أ

ِب الذََّنبِ  ُلَغ إىَل َعجأ َوُهَو الأُماَلِصُق َوالأَعاِرُض ، َوُهَو الأُماَلِصُق لِلنَّابِ  َوالضَّاِحكُ ، َوالنَّاِجذُ ، َوالض رأسُ ، َوالنَّابُ ، َوالأَمِصريُ ، يَ ب أ
َا أُن  ، َوالل َسانُ ، لِلضَّاِحكِ   َوقَالَ . رًانأ الأَعَرِب إالَّ ُمذَكَّ ملَأ َأمسأَِع الل َساَن مِ : َوقَاَل الأَفرَّاءُ . َوالأَقِصيَدِة ِمنأ الش عأرِ ، َث َعَلى َمعأىَن الر َساَلةِ َوُرمبَّ

رِو بأُن الأَعاَلءِ  نأَسانِ ، لل َساُن يُذَكَُّر َويُ َؤنَّثُ ا: أَبُو َعمأ  . َوالسَّاِعُد ِمنأ اإلأِ
ُ : َما يُ َؤنَّثُ : اْلِقْسُم الثَّاِني - ُ بِاإلأِ *     : 5َوأَمَّا قَ وأُل الشَّاِعرِ ، الأَعنيأ َارِي  َوالأَعنيأ ِد احلأ ُحول   مثِأ  *   َمكأ

ُحواًل فَِإّنََّ  َكَذِلَك َما ُهَو فَ ؛ َوِهَي إَذا َكاَنتأ تَاِبَعًة لِلأَموأُصوِف اَل يَ لأَحُقَها َعاَلَمُة التَّأأنِيثِ . وََكِحيل  َفِعيل  ، أِلَنَُّه مبَعأىَن َكِحيل  ؛ ا ذَكََّر َمكأ
َ اَل : َوِقيلَ . مبَعأَناَها ُكنأ ِفيِه َعَلى َتذأِكرِي الأُمَؤنَِّث إَذا ملَأ يَ  َوالأَعَرُب ََتأَّتِيءُ ، فِ َلى َمعأىَن الطَّرأ َمَلَها عَ َفحَ ؛ َعاَلَمَة لِلتَّأأنِيِث ِفيَها أِلَنَّ الأَعنيأ

َن أَبارِي  ، ك يتِ َحَكاُه ابأُن الس  . اَم َمَقاَمُه َلفأظ  ُمذَكَّر  َوقَ ، َعاَلَمُة تَأأنِيث    خُمَضَّب  َكفٌّ : َوقَ وأهُلُمأ . َذِلكَ زأَهرِيُّ َقرِيًبا ِمنأ َوَحَكى األأَ . َوابأُن األأ
َن أ ، َعَلى َمعأىَن َساِعد خُمَضَّب ُُذُن . بَاُب َذِلَك الش عأرُ : َبارِي  َلِكنأ قَاَل ابأُن األأ حَنأُو َذِلَك ُمَؤنَّث  وَ ، َوالسََّماءُ ، وََكِبُد الأَقوأسِ ، َوالأَكِبدُ َوِمنأُه األأ

َبعُ . أَيأًضا لُ َوا، َوالأَيدُ ، َوالأَفِخذُ ، َوالسَّاقُ ، ِلُمَؤخَِّر الأَقَدمِ  الأَعِقبُ وَ ، َواإلأِصأ . رَي َمنأ اَل يُوَثُق ِبِعلأِمهِ َونَ َقَل التَّذأكِ . َوالأَكفُّ ، َوالأَقَدمُ ، لر جأ
ِديثِ ، َوالض َلعُ  ل  َيذأُكُر فَ ي َ : اءُ قَاَل الأَفرَّ . َوالذ رَاعُ ، " ُخِلَقتأ الأَمرأأَُة ِمنأ ِضَلع  َعوأَجاءَ  ": 4َوِف احلَأ ، َوالس نُّ . ُهَو الذ رَاعُ : ُقولُ َوبَ عأُض ُعكأ

َُلةُ ، َوالأَورِكُ ، َكربَتأ ِسين  : الس نُّ ِمنأ الأِكرَبِ يُ َقالُ وََكَذِلَك  ّنأ  . َوالأَكِرشُ ، َوالش َمالُ ، َوالأَيِمنيُ ، َواألأ
َجاِز ُمذَكَّر  الأ : َما يُذَكَُّر َويُ َؤنَّثُ : اْلَقَسم الثَّاِلثُ  - ِِهمأ ُعُنُق ُمَؤن ََّثة  ِف احلِأ َمِعيُّ التَّأأنِيثَ ، ِف َغريأ َصأ َوقَاَل أَبُو . وملَأ يَ عأِرفأ األأ

َاِديأِلَنَُّه يُ َقاُل لِلأ ؛ التَّذأِكرُي َأغأَلبُ : َحامتِ   ، َوالأَقَفا. َوابأُن الس ك يتِ ، ُعبَ يأَدةَ َوأَبُو ، محأَرُ َواألأَ ، َوالأَعاِتُق َحَكى التَّأأنِيَث َوالتَّذأِكرَي الأَفرَّاءُ ، ُعُنِق اهلأ
َمِعيُّ . َوالتَّذأِكرُي َأغأَلبُ  َصأ ثَ رُ ، َوالأِمَعى. اَل َأعأِرُف إالَّ التَّأأنِيثَ : َوقَاَل األأ عِ  َوالتَّأأنِيثُ ، َوالتَّذأِكرُي َأكأ مأ اِحًدا َوِإنأ َكاَن وَ ، ِلَداَللَِتِه َعَلى اجلَأ

                                  
 . َوالتَّأأنِيث، ِمنأ َحيأُث التَّذأِكري -6 
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ُهوُر رَِوايَةً . بِالتَّذأِكريِ  6" الأُمؤأِمُن يَأأُكُل ِف ِمًعى َواِحد  " : َوِمنأ التَّذأِكريِ . َر َكأَنَُّه مَجأع  َفَصا َوأِلَنَُّه ُمَواِفق  ِلَما بَ عأَدُه ِمنأ ؛ َوَهَذا ُهَو الأَمشأ
لِهِ  َعاء  َوالأَكاِفُر يَأأ  ": قَ وأ َعِة أَمأ ب أَهاُم َوالتَّأأنِيُث لَُغُة . َواِحَدة  بِالتَّأأنِيثِ  5ِويهِ َوبَ عأُضُهمأ يَ رأ . " بِالتَّذأِكريِ  ُكُل ِف َسب أ ُهورِ َواإلأِ مأ ثَ رُ ، اجلُأ َكأ . َوُهَو األأ

بأُط فَ يُ َقاُل  بأطُ َواإلأِ بأطُ ، ُهَو اإلأِ نأسَ . َوِهَي الأَعُضدُ ، ُهَو الأَعُضدُ َوالأَعُضُد فَ يُ َقاُل . َوِهَي اإلأِ َوأَمَّا الن َّفأُس فَِإنأ أُرِيَد هِبَا الرُّوُح . انِ الأَعُجُز ِمنأ اإلأِ
رُ  ُسهَوِإنأ أُرِ ، 4{ َخَلَقُكمأ ِمنأ نَ فأس  َواِحَدة   }: تَ َعاىَل قَاَل ، َفُمَؤن ََّثة  اَل َغي أ نأَساُن نَ فأ ن أُفس  َعَلى َمعأىَن َومَجأُعُه أَ ، َفُمذَكَّر   يَد هِبَا اإلأِ

َخاص   ِ َوِطَبا . َوَثاَلثَُة أَن أُفس  ، ُفس  أَن أ  َثاَلثُ : تَ ُقولُ ، َأشأ َهنيأ نأَساِن بِالأَوجأ ث َ ، ُع اإلأِ َوَرِحُم الأَمرأأَِة ُمذَكَّر  َعَلى . ُر فَ يُ َقاُل ِطَباع  َكرميَة  َوالتَّأأنِيُث َأكأ
َكأ  م  لِلأُعضأوِ ؛ َثرِ األأ َزأَهرِيُّ . أِلَنَُّه اسأ ؛ َوَرِحُم الأَقرَابَِة أُن أَثى. ُهمأ ِمنأ حَيأِكي التَّأأنِيثَ َوِمن أ . َوِوَعاُؤُه ِف الأَبطأنِ ، دِ لَ َوالرَِّحُم بَ يأُت َمنأِبِت الأوَ : قَاَل األأ

 . َوَقدأ يُذَكَُّر َعَلى َمعأىَن النََّسبِ ، َوِهَي الأَقرَابَةُ ، نَُّه مبَعأىَن الأُقرأَب أِلَ 
َرأَة  َواِحَدة  . اِلث  إىَل َعاِشر  َوثَ ، َوثَان  ، تَ ُقوُل َرُجل  َواِحد  : [اْلَعَددَ ]َفْصل   - ِم . َوثَالَِثة  إىَل َعاِشَرة  ، َية  َوثَانِ ، َوامأ فَ َتأأيت بِاسأ

َم فَاِعل  فَ . َوالتَّأأنِيثِ ، اِس التَّذأِكريِ الأَفاِعِل َعَلى ِقيَ  َاءِ ، َوَقدأ َمي َّزأَت الأَعَددَ ، ِإنأ ملَأ َيُكنأ اسأ  َمَع  َأوأ َوَصفأَت ِبِه أَتَ يأَت بِاهلأ
َوة  َوَثاَل . َورَِجال  َثاَلثَة  ، ل  َثاَلثَُة رَِجا: فَ تَ ُقولُ ، َع الأُمَؤنَِّث َعَلى الأَعكأسِ َوَحَذف أتَ َها مَ ، الأُمذَكَّرِ : (614)ص َوة  َثاَلث  إىَل ، ُث ِنسأ َوِنسأ

ُظ ُمَؤن َّثًا، ا َكاَن الأَمعأُدوُد ُمذَكَّرًاَوِإذَ . الأَعَشَرةِ  ِس َجاَز التَّذأِكريُ بِ  َأوأ ، َواللَّفأ فَِإنأ َجاَوزأَت . َوَثاَلِث أَن أُفس  ، ِة أَن أُفس  حَنأُو َثاَلثَ ، َوالتَّأأنِيثُ ، الأَعكأ
َثاَلثََة َعَشَر : فَ تَ ُقولُ ، َوتَأأنِيِثهِ ، لأُمَمي زِ َوتَأأنِيثُُه َكَتذأِكرِي ا، َوَتذأِكرُي الن َّي فِ . َوثَ َبَتتأ ِف الأُمَؤنَّثِ ، رِ الأَعَشَرَة َسَقَطتأ التَّاُء ِمنأ الأَعَشَرِة ِف الأُمذَكَّ 

َرةَ ، َرُجاًل  َعَة َعَشرَ  َوَثاَلَث َعشأ رَأًَة إىَل ِتسأ ِ ِف . امأ َاُء ِمنأ الأُمرَكَّبَ نيأ ثُ ُهَما َمًعا ِف َوتُ َؤن   ، َواث أيَنأ َعَشرَ ، الأُمذَكَِّر ِف َأَحَد َعَشرَ  َوحُتأَذُف اهلأ
َرأَةً حَنأ ، الأُمَؤنَّثِ  َرَة امأ َدى َعشأ َرَة َجارِيَةً ، ُو إحأ ِ ِف الأُمذَكَّرِ . َواث أَنيَتأ َعشأ ِم فَاِعل  ذَكَّرأَت ااِلمسأَنيأ َما ِف َوأَن َّثأتَ هُ ، فَِإنأ بَ نَ يأَت الن َّي َف َعَلى اسأ

َاِدَي َعَشرَ ، الأُمَؤنَِّث أَيأًضا َاِديََة عَ ، َوالثَّاين َعَشرَ ، حَنأُو احلأ َرةَ َواحلأ َرَة إىَل تَاِسَع َعَشرَ َوالثَّانِيَ ، شأ  . َلِكنأ ُتَسكَُّن الش نُي ِف الأُمَؤنَّثِ ، َة َعشأ
َحاَق الزَّجَّاجُ قَ : َفْصل   ِبلِ َأوأ مُ ، اء  َكاَن َواِحُدُه ُمذَكَّرًاُكلُّ مَجأع  ِلَغريأِ النَّاِس َسوَ ): اَل أَبُو ِإسأ َرأجُ ، َؤن َّثًا َكاإلأِ فَِإنَُّه ؛ الأِبَغالِ وَ ، 3لِ َواألأ

ِسرِي لِلنَّاسِ وَُكلُّ َما مجُِ ، ُمَؤنَّث   َيَ َواِن النَّاِطقِ وَ ، َع َعَلى التَّكأ . َوالأَماَلِئَكةِ ، الأُقَضاةِ وَ ، َوالأُمُلوكِ ، ِمثأُل الر َجالِ ، َوتَأأنِيثُهُ ، جَيُوُز َتذأِكريُهُ ؛ َسائِِر احلأ
َنهُ . حَنأُو الزَّيأُدوَن قَاُموا، ريُ زأ إالَّ التَّذأكِ فَِإنأ مَجَعأَتُه بِالأَواِو ملَأ جيَُ  َاءُ ، وَُكلُّ مَجأع  َيُكوُن بَ ي أ َ َواِحِدِه اهلأ ، فَِإنَُّه يُذَكَّرُ ؛ َوبَ َقَرة  ، حَنأُو بَ َقر  ، َوبَ نيأ

َتذأِكرُي  أَمَّا. َهَذا َلفأظُهُ . (َوُدنَ يأِنريَات  ، ُدَريأِهَمات  وَ ، َومَتَرَات  ، ات  َوَجرَادَ ، حَنأُو مَحَّاَمات  ، فَ ُهَو ُمَؤنَّث  ؛ رِِه تَاء  وَُكلُّ مَجأع  ِف آخِ . َويُ َؤنَّثُ 
َظ الأ ؛ الزَّيأُدوَن قَاُموا عِ َفِْلَنَّ َلفأ مأ ُر  أِلَنَّ َلفأظَ ؛ َحيأُث جَيُوُز التَّأأنِيثُ ، دُ حَنأُو قَاَمتأ الزُّيُو ، خِبِاَلِف الأُمَكسَّرِ ، َواِحِد َموأُجود  ِف اجلَأ الأَواِحِد َغي أ

عِ َموأ  مأ ُّتِيءَ ؛ ُجود  ِف اجلَأ ِع بِالتَّأأ  فَاجأ مأ َماَعةِ َعَلى اجلَأ َماَعةِ  بِالتَّأأنِيثِ  بأَشاذأ قَاَمتأ الزَّيأُدونَ َوَأَجاَز ابأُن بَا. نِيِث بِاعأِتَباِر اجلَأ ، بِاعأِتَباِر اجلَأ
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رَائِيلَ  }: ُلُه قَ وأله تَ َعاىَل َوِمث أ : قَالَ . ا َعَلى قَاَمتأ الزُّيُودُ َوِقَياسً  ِع السَّ ، 6{ ِإال الَِّذي آَمَنتأ ِبِه بَ ُنو ِإسأ مأ َوُهَو َضِعيف  ، املِِ فَأَنََّث َمَع اجلَأ
ف أرَادِ ؛ ُه َعَلى قَاَمتأ بَ ُنو ُفاَلن  َوأَمَّا ِقَياسُ . مَسَاًعا تَ عأَمُل ِف اإلأِ مأ  فَالأَواِحُد الأُمسأ ُر َموأُجود  ِف اجلَأ ِسريِ ؛ عِ َغي أ َبَه مَجأَع التَّكأ َحّتَّ نُِقَل َعنأ ، فََأشأ

ُرأَجاين  َأنَّ  ِسري   اجلأ َع بِالأَواِو َوالنُّونِ َوِإّنََّ . الأَبِننَي مَجأُع َتكأ ََرِضنيَ َجب أ ؛ ا مجُِ  . َوِفيِه َنَظر  ، ِننيَ َوالس  ، رًا ِلَما نَ َقَص َكاألأ
ِ بِالأَواوِ  إَذا َكاَن الأِفعأُل الثُّاَلِثيُّ : َفْصل   ُعول  َجاَء بِالن َّقأصِ َولَ ، ُمعأَتلَّ الأَعنيأ ُعول  وَ ، ُه َمفأ ُف َواِو َمفأ ُ الأِفعألِ  ُهَو َحذأ َقى َعنيأ ، فَ َيب أ

َهافَ تُ ، َوِهَي َواو  َمضأُموَمة   َتث أَقُل الضَّمَُّة َعَلي أ َلهَ ؛ سأ َقُل إىَل َما قَ ب أ  وملَأ جيَِئأ ِمنأُه بِالتََّماِم َمعَ . َوخَمُون  ِفيهِ ، َمُقول   حَنأوُ ، فَ َيب أَقى ِوزَاُن فَ ُعول  ، افَ تُ ن أ
 ِ َء بِالأمَ  الن َّقأِص ِسَوى َحرأفَ نيأ ُووف  ُدفأُت الشَّيأ ِ بِالأيَ . ُتُه فَ ُهَو َمُصون  َوَمصأُوون  َوُصنأ ، اِء فَ ُهَو َمُدوف  َوَمدأ اِء فَالن َّقأُص َوِإنأ َكاَن ُمعأَتلَّ الأَعنيأ

َذُف الضَّمَُّة فَ تَ ، د  ِفيِه ُمطَّرِ  َلَها يَاء  َمضأُموَمة  فَ ُتحأ ُعول  فَ َيب أَقى قَ ب أ ُف َواِو َمفأ ُكُن الأَياءُ َوُهَو َحذأ َلَها ِلُمَجاَنسَ ، سأ َسُر َما قَ ب أ ِتَها فَ َتب أَقى مُثَّ ُيكأ
ُيول  ، خلِِفَِّة الأَياءِ يِن مَتِيم  َوَجاَء التََّماُم ِفيِه أَيأًضا َكِثريًا ِف لَُغِة بَ ، ِوزَاُن َفِعيل   ُيوع  ، حَنأُو َمِكيل  َوَمكأ َوَمِصيد  ، َوخمَِيط  َوخَمأُيوط  ، َوَمِبيع  َوَمب أ

ُيود   اًل َعَلى نُ قأَصاِن الأِفعألِ أَمَّا الن ُّقأَصاُن َفحَ . َوَمصأ َصألُ ؛ َوأَمَّا التََّمامُ . َوِبعأتُ ، قُ لأتُ : نَُّه يُ َقالُ أِلَ ؛ مأ  . َفِْلَنَُّه األأ
َبُة َقدأ َيُكونَ : َفْصل   - ء   الن سأ َعة  َلهُ ، َمعأَناَها أَن ََّها ُذو َشيأ َوتَاِمر  ، َونَاِشب  ، َونَاِبل  ، حَنأُو َدارِع  ، ل  فَ َتِجيُء َعَلى فَاعِ ؛ َولَيأَس ِبَصن أ

رِ ، َوالنُّشَّابِ ، بألِ َوالنَّ ، ِلَصاِحِب الد رأعِ  ،  يُ َقاُل ِلَصاِحِب الشَِّعريِ َواَل : قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ . َأيأ َذاُت ِرًضا، 5{ ِعيَشة  رَاِضَية   }: َوِمنأهُ . َوالتَّمأ
َبُة َعَلى َشرَاِئِط النََّسبِ ؛ اَل َفكَّاه  وَ ، رَّار  َواَل ب َ ، َوالأَفاِكَهِة َشعَّار  ، َوالأبُ ر   ِميِع الن سأ َعة  َبلأ الأِقَياُس ِف اجلَأ َوِف الأَبارِِع قَاَل  .أِلَنَّ َذِلَك لَيأَس ِبَصن أ

َِليلُ  ِر الأَباِء ِحرأَفُة الأبَ زَّاِر َفَجاَء بِ : اخلأ مَّالِ الأِبزَاَرُة ِبَكسأ مَّالِ ، ِه َعَلى فَ عَّال  َكاجلَأ لِ َوالدَّ ، َواحلَأ َوُهَو ، ِس لَِباِئِع الرُُّءوسِ آّ َوالرَّ ، َوالسَّقَّاءِ ، الَّ
ُهورُ  َرد  َصِحيحِ   فَِإنأ . َوَقدأ َتُكوُن إىَل مَجأع  ، د  رَ َوَقدأ َتُكوُن إىَل ُمفأ . الأَمشأ َبًة إىَل َماِلك  فَ َبابُُه َأنأ اَل يُ َغي ََّر َكالأمَ ؛ َكاَنتأ إىَل ُمفأ ، اِلِكي  ِنسأ

َبًة إىَل َزيأد  وَ  َبًة إىَل َشاِفع  َوالشَّ ، َزيأِديٍّ ِنسأ ذِ  وََكَذِلَك إَذا َنَسبأَت إىَل َما ِفيِه يَاءُ . اِفِعي  ِنسأ ُوىَل النََّسِب فَ َتحأ َبِة األأ مُثَّ تُ لأِحُق ، ُف يَاَء الن سأ
َبَة الثَّانَِيَة فَ تَ ُقولُ الن    َرُجل  : سأ

َبِة إىَل حُمَمَِّد بأ : (614)ص َعِويٌّ َخطَأ   َوقَ وألُ . ِن إدأرِيَس الشَّاِفِعيّ َشاِفِعيٌّ ِف الن سأ َواَل ِقَياَس ، ُدهُ إذأ اَل مَسَاع يُ َؤي  ؛ الأَعامَِّة َشفأ
ِبلِ وَ . يُ َعض ُدهُ  َبِة إىَل اإلأِ بَ َهُه إِ ، رِ َوالنَّمِ ، َوالأَمِلكِ ، ِف الن سأ ِتيَحاًشا لِتَ َوايل ِبَفتأِح الأوَ  4]وَّنَري[، َوَمَلِكيٌّ ، يٌّ بَلِ َوَما َأشأ َحرََكات  َمَع  َسِط اسأ

ِم َهاُء التَّأأنِيِث حُ . الأَياءِ  َواُل الزََّكاتِيَّةُ : فَ َقوأُل الأَعامَّةِ . َوالأِقَياسِ ، َلَفِة السََّماعِ ِلُمَخا؛ َوِإث أَباتُ َها َخطَأ  ، تأ ِذفَ َوِإنأ َكاَن ِف ااِلسأ َمأ َِليَفِتيَُّة ، األأ َواخلأ
فُ َها. 3بِِإث أَباِت التَّاِء َخطَأ   ِإنأ َكاَنتأ اَلَم فَ ، َب إىَل َما آِخرُُه أَِلف  َوِإَذا ُنسِ . الزََّكِويَّةُ : فَ يُ َقالُ ، َواًواَوقَ لأُب َحرأِف الأِعلَِّة ، َوالصََّواُب َحذأ

ِر َعَلى الأِقَياسِ  َوزَِنِويٌّ ، رَِبِويٌّ : فَ تَ ُقولُ ، َواًوا ِمنأ َغريأِ تَ غأِيري  َوَمعأًلى قُِلَبتأ ، َوالز نَا، حَنأُو الر بَا، الأَكِلَمةِ  َوَِّل َغَلط  ، بِالأَكسأ يُّ وِ َوالرَّحَ ، َوفَ تأُح األأ
ِظهِ  َِلُف لِلتَّأأنِيثِ َوِإنأ  . بِالأَفتأِح َعَلى َلفأ َرًة ِبهِ ، َكاَنتأ األأ َلى، َأوأ ُمَقدَّ َأَحُدَها : َمَذاِهبَ  2[َثاَلثَةُ ]َوُموَسى َفِفيَها ، َوِعيَسى، َوُدن أَيا، حَنأُو ُحب أ
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ُف  َِلِف ِمنأ ُحب أَلىَحذأ َِلِف . َوِعيَسى، األأ ِلي  َوالثَّاين قَ لأُب األأ َصأ ِبيًها هَلَا بِاألأ َلِويٌّ ، َوِعيَسِويٌّ ، ُدن أَيِويٌّ : فَ يُ َقالُ ، َواًوا َتشأ : َوالثَّاِلثُ . َوُحب أ
َِلفِ  ثَ ُر زِيَاَدُة َواو  بَ عأَد األأ َكأ َوحَنأوِِه جَيُوُز ،  الأَقاِضيَوِف . التَّأأنِيثِ  حُمَاَفظًَة َعَلى أَِلفِ ؛ َوَحبأاَلِويٌّ ، َوِعيَساِويٌّ ، ُدن أَياِويٌّ  6]فيقال[ َوُهَو األأ

ُف الأَيا ُم مَمأُدوًداوَ . َوقَاَضِويٌّ ، قَاِضيٌّ : فَ يُ َقالُ ، َوقَ لأبُ َها َواًوا، ءِ َحذأ َزُة لِلتَّأأنِيِث قُلِ  فَِإنأ َكاَنتأ ، ِإنأ َكاَن ااِلسأ َمأ ، حَنأُو مَحأرَاِويٍّ ، َبتأ َواًوااهلأ
َعاءَ  لأَباِويٍّ إالَّ َوعِ  رَ َوب َ ، ِف َصن أ َلُب  اءَ هأ َعاينٌّ : َويُ َقالُ . نُونًافَ تُ قأ رَاينٌّ ، َصن أ ِليَّةً ، ِإنأ ملَأ َتُكنأ لِلتَّأأنِيثِ وَ . َوبَ هأ َكأ ؛ فَِإنأ َكاَنتأ َأصأ ، ثَ ُر ثُ ُبوتُ َهافَاألأ

َهانِ َوِإنأ كَ . 5حَنأُو قُ رَّاينٍّ  َقِلَبًة فَ َوجأ َبَة َعاِرَضة   أِلَنَّ ؛ َوُهَو الأِقَياسُ ، ثُ ُبوتُ َها: اَنتأ ُمن أ ُل اَل يُ عأَتدُّ بِالأَعاِرضِ َواألأَ ، الن سأ يًها َعَلى َوقَ لأبُ َها تَ نأبِ ، صأ
ِلَها زِ : فَ يُ َقالُ ، َأصأ َمأ ُم رُبَاِعيًّ وَ . َورَِداِويٌّ ، َوُصَداِويٌّ ، وَِكَساِويٌّ ، َومَسَاِويٌّ ، َوُصَداِئيٌّ ، وَِكَساِئيٌّ ، مَسَاِئيٌّ بِاهلأ ، تَ غأِلبَ  حَنأوُ ، اِإنأ َكاَن ااِلسأ

رِقِ  َرةِ غأرِ َوالأمَ ، َوالأَمشأ َبَة َعاِرَضة   ؛ ِب َجاَز إب أَقاُء الأَكسأ ِتمَ ، أِلَنَّ الن سأ ِتيَحاًشا اِلجأ ِ َمَع الأَياءِ َوَجاَء الأَفتأُح اسأ َرتَ نيأ ُم َوِإنأ كَ . اِع َكسأ اَن ااِلسأ
َلة  بِ َأوأ ف ُ ، ِبَفتأِح الأَفاءِ  4َعَلى َفِعيَلة   ِغريِ َعي أ ِظ التَّصأ ِظِه أَيأًضاأَ ، َلفأ ُ َكَحَنِفيٍّ وَ ، ُحِذَفتأ الأَياءُ وملَأ َيُكنأ ُمَضاَعًفا ، وأ فُ َعيأل  بَِلفأ ، فُِتَحتأ الأَعنيأ

َبِة إىَل َحِنيَفةَ  َوَمَدينٍّ  َنةَ ، َوُجَهيِنٌّ . َوَمِديَنة  ، ِف الن سأ َبِة إىَل ُجَهي أ َبِة إىَل ُمَزي أَنةَ َوُمَزينٌّ . َنةَ َوُعَري أ ، َوُعَرينٌّ ِف الن سأ َبِة إىَل  َوأَُمِويٌّ ، ِف الن سأ ِف الن سأ
َزةِ ، أَُميَّةَ  َمأ ُموع  َعَلى َغريأِ ِقَياس   َوفَ تأُح اهلأ َبِة إىَل قُ َريأش   َوقُ َرِشيٍّ ، َمسأ َا ِقيَل ِف الش عأ . ِف الن سأ َصألِ َوُرمبَّ َذا إنأ َكاَن وَكَ . ِر قُ َريأِشيٌّ َعَلى األأ

ُ ، تأِح الأَفاِء ُحِذَفتأ الأَياءُ َفِعيل  ِبفَ  َبِة إىَل َعِليٍّ فَ يُ َقا، َوفُِتَحتأ الأَعنيأ وَن إالَّ َأنأ َيكُ ، َوثَ َقِفيٍّ ، َوَعَدِويٌّ ، َعَلِويٌّ : َوثَِقيف  ، َوَعِديٍّ ، ُل ِف الن سأ
َبِة إىَل َجِديد  َجِديِديٌّ ِف الن  : فَ يُ َقالُ ، ُمَضاَعًفا َفاَل تَ غأِيريَ  َبُة إىَل مَجأع  َوِإنأ كَ . سأ ِظهِ  فَِإنأ َكاَن ُمَسمًّى ِبِه ُنِسَب إلَيأِه َعَلى، اَنتأ الن سأ ، َلفأ

َارِيٍّ ، َبايبٍّ َوضِ ، حَنأُو ِكاَليبٍّ  َرِد فَ َلمأ يُ َغي َّرأ  أِلَنَُّه نَازِل  َمنأزَِلةَ ؛ َوأَنأَصارِيٍّ ، َوأّنأ ِظِه ، َيُكنأ ُمَسمًّى ِبهِ  ِإنأ ملَأ وَ . الأُمفأ فَِإنأ َكاَن َلُه َواِحد  ِمنأ َلفأ
ِع الأُمَسمَّى ِبهِ فَ رأًقا ب َ ؛ َنَسبأَت إىَل َذِلَك الأَواِحدِ  مأ َ اجلَأ ِجِديٌّ ِف : َوقُ لأتَ ، َوَغريأِ الأُمَسمَّى ِبهِ ، نيأ َبِة إىَل الأَمَساِجدِ َمسأ  َوفَ رأِضيٌّ ِف ،  الن سأ

َبِة إىَل  َبِة إىَل ، الأَفرَاِئضِ الن سأ َا ُردَّ إىَل الأَواِحدِ : َوِقيلَ . َوَصِحيَفة  ، َوُهَو َفرِيَضة  ، هِ أِلَنََّك تَ ُردُُّه إىَل َواِحدِ ؛ الصُُّحفِ  َوَصَحِفيُّ ِف الن سأ ؛ إّنَّ
ِنأسِ أِلَنَّ الأَغرَ  اَلَلُة َعَلى اجلأ عِ فََأغأ ؛ َليأهِ َوِف الأَواِحِد َداَلَلة  عَ ، َض الدَّ مأ عِ َوِإنأ ملَأ َيُكنأ َلُه َواِحد  ِمنأ لَ . ىَن َعنأ اجلَأ مأ ِظِه َنَسبأَت إىَل اجلَأ أِلَنَُّه ؛ فأ

َبِة إىَل نَ َفر  َوأُنَاس  نَاِسيٌّ ِف الن  َوأُ ، نَ َفرِيٌّ : فَ يُ َقالُ ، إلَيأهِ لَيأَس َلُه َواِحد  يُ َردُّ  مُ . سأ  َواِحَد هَلَا ِمنأ وِع الَّيِت اَل وََكَذِلَك َلوأ مَجَعأَت َشيأًئا ِمنأ اجلُأ
ِظَها َتُه إىَل َما َكاَن ، َلفأ َن أَباطِ نَ َبِطيٌّ ِف : َوقُ لأتَ ، َعَليأهِ حَنأُو نَ َبط  َُتأَمُع َعَلى أَن أَباط  إَذا َنَسبأَت إلَيأِه َرَددأ َبِة إىَل األأ ِويٌّ ،  الن سأ َبِة َوِنسأ ِف الن سأ

ِ إىَل الثَّاين َويُ نأَسُب ِف . إىَل الن َساءِ  َوَُّل ِبهِ  الأُمَتَضاِيَفنيأ َوَّلِ ، َأوأ ِخيَف لَبأس  ،  إنأ تَ َعرََّف األأ َوزُبَ ريأِيٌّ ِف َعبأِد ، َمَناِفٌّ : فَ يُ َقالُ ، َوِإالَّ فَِإىَل األأ

                                  
وخلت منها كلٌّ من ط/دار املعارف ، (676/ 5والكلمة ثابتة ِف ط/البايب احلليب )، كذا ُرمِست ِف طبعتنا )دار احلديث( بني معقوفني  -6 
، (176واألمرييّة )ص، (571ومكتبة لبنان )ص، (183ومكتبة املصطفى )ص، (555/ 5والبهّية )، (677/ 5والّتقدُّم العلمّية )، (711)ص

 . (415واملكتبة العصريّة )ص، (712/ 5واملكتبة العلمّية )
( كذا: (571وِف ط/مكتبة لبنان )ص ، )قرائى(: (677/ 5والّتقّدم العلمّية )، (555/ 5والبهّية )، (676/ 5ِف ط/البايب احلليب ) -5  . )قُ رَّا ى 

 . )قرّائي(: (183ونسخة مكتبة املصطفى )ص. )قراوى(: (471وِف نسخة خمطوطة ملكتبة املصطفى )ص
يك خالصة ِف الّنسب إليها إن كانت كّلها معتلَّة الاّلم وإل -فيه خمالفة ملا عرف -وفعيل وفعيل . )ما ذكره من حكم الّنسب إىل فعيلة وفُعيله -4 

أّما إن كانت الاّلم  -علويّ ، َغَنويّ ، قصويّ ، أُمويّ : وقلب الثانية واواً فتقول ِف الّنسب إىل أمّية وُقصّي وَغنّية وعليّ ، فيجب حذف إحدى الياءين
أّما الّنسب إىل جليلة وطويلة فهو . ففي الّنسب إىل حنيفة حنفي. ة الاّلموصحّ ، فُتحذف ياء َفعيلة بشرطني عدم الّتضعيف. صحيحة ففيه تفصيل

، وُهَريأرة قُ َليليّ ، وِف الّنسب إىل قُ َليلة -فتقول جهين ومزين عند الّنسب إىل جهينة وُمزينة : وياء فعيلة حتذف بشرط عدم الّتضعيف -جليلي وطويلي 
واملربّد يرى أّنك  -سيبويه واجلمهور يرون بقاء الياء فيقولون ِف الّنسب إىل شريف شريفي وإىل ُسهيل ُسهيلي أّما الّنسب إىل َفِعيل وفُ َعيل ف. وُهَريرِيّ 

راجع . وأّما فعيل بضّم الفاء فيجيز احلذف واإلبقاء، والّسرياِف يرى وجوب إبقاء الياء ِف َفعيل بفتح الفاء. خمرّي بني حذف الياء وإبقائها فيهما
 . - 5اهلامش 712/ 5عن حمّقق ط/املكتبة العلمّية  – لّتصريف ففيه زيادة إيضاح وتفصيل وتعليلالّتعريف بفّن ا

 



  

 

َرَموأتَ ، َوَعبأِد الدَّار، َعبأِد َشأس  وَ ، َعبأِد الأَقيأسِ  َويُ َقاُل ِف . َوَعبأِديٌّ ِف َعبأِد َزيأد  ، َعبأِد اللَِّه بأِن الزُّبَ ريأِ َوِف ، َمَناف   ، 6ِسيٌّ نَ َعب أقَ : َوَحضأ
َرِميٌّ ، َوَعبأَدرِيٌّ ، َوَعبأَشِميٌّ  ِ . َوَحضأ َوَّلِ  َوِف الأُمتَ رَاِكبَ نيأ َفأَصُح إىَل األأ ِصيُل ذَ . َوَجاَز إلَيأِهَما. بَ عأِليٌّ ِف بَ عأَلَبكَّ : فَ يُ َقالُ ، األأ ع  ِلَك ُمتَّسِ َوتَ فأ

ََهمَّ ممَّا حَيأَتاُج إلَيأِه الأُفَقَهاءُ ، يُ عأَرُف ِمنأ أَب أَواِبهِ  َا ذََكرأُت األأ  . َوِإّنَّ
، ُهَو الثَّاين وَ ، مُثَّ الأُمَصل ي، َوالأُمبَ ر ُز أَيأًضا. َوُهَو السَّاِبقُ ، َأوَّهُلَا الأُمَجل ي: َأْسَماِء اْلَخْيِل ِفي السَِّباقِ في : َفْصل  : (624)ص

َاِمسُ ، مُثَّ الأُمرأتَاحُ ، َوُهَو الرَّاِبعُ ، مُثَّ التَّايل ، َوُهَو الثَّاِلثُ ، مُثَّ الأُمَسل ي ِظيُّ ، َوُهَو السَّاِدسُ ، مُثَّ الأَعاِطفُ ، َوُهَو اخلأ مُثَّ ، َوُهَو السَّاِبعُ ، مُثَّ احلَأ
َا قِ . َوُهَو الأَعاِشرُ ، مُثَّ السَُّكيأتُ ، َوُهَو التَّاِسعُ ، يمُ مُثَّ اللَّطِ ، َوُهَو الثَّاِمنُ ، الأُمَؤمَّلُ  ُر َذِلكَ َوُرمبَّ : ِف ِكَفايَِة الأُمَتَحف ظِ  قَالَ . يَل ِف بَ عأِضَها َغي أ

ُفوُظ َعنأ الأَعَرِب السَّابِ  َاِء فَأَ َوأَمَّا بَاِقي األأَ : قَالَ . َوالسَُّكيأتُ ، َوالأُمَصل ي، قُ َوالأَمحأ ِذيِب َعنأ . رَاَها حُمأَدثَةً مسأ َأيب ُعبَ يأد  َمعأىَن  َونَ َقَل ِف الت َّهأ
َخة  ِمنأُه اَل أَدأرِي َأَصِحيحَ ، َذِلكَ  َاُء أَمأ اَل َوِف ُنسأ َمسأ َاَءَها َوَقدأ رَأَيأُت لِبَ عأضِ : مُثَّ قَالَ ، ة  َهِذِه األأ ي  ن أَبارِ َوَرَوى َعنأ ابأِن األأَ . الأِعرَاِقي نَي َأمسأ

ُُروفَ  ِظيُّ ، َوالأَعاِطفُ ، َوالتَّايل ، َوالأُمَجل ي، َوالأُمَسل ي، َوالأُمَصل ي، َوِهَي السَّاِبقُ ، َوَصحََّحَها، َهِذِه احلأ ، َواللَِّطيمُ ، َوالأُمَؤمَّلُ ، َواحلَأ
 : َوَقدأ مَجَعأُت َذِلَك ِف قَ وأيل . َوالسَُّكيأتُ 

 تَالًِيا ُمرأتَاُحَها َوالأَعاِطفُ    ... 5ى َوالأُمَسلَّىى َوالأُمَصلَّ لَّ َوَغَدا الأُمحَ 
ََواِخِر َعاِكف  َوُسَكيأتُ هَ    ... َوَحِظي َُّها َوُمَؤمَّل  َوَلِطيُمَها  ا ُهَو ِف األأ

ِنَد الأفِ : َفْصل   - . قَاَم ِهنأد  : فَ يُ َقالُ ، َحَكى بَ عأُضُهمأ َجَواَزَهاوَ . َوَجَبتأ الأَعاَلَمةُ ؛ حَنأُو قَاَمتأ ِهنأد  ، عأُل إىَل ُمَؤنَّث  َحِقيِقيٍّ إَذا ُأسأ
ُف لَ : قَاَل الأُمبَ ر دُ  ذأ َنِد إىَل الأُمذَكَّرِ : َوقَالَ . اَعة  َوتَِبَعُه مجََ ، 4يأَس ِمنأ َكاَلِم الأَعَربِ َواحلَأ اَل ِلَفرأِق ، َوالأُمَؤنَّثِ ، أِلَنَّ التَّاَء ِلَفرأِق الأِفعأِل الأُمسأ

َبلِ َوأِلَنَّ الأَماِضَي ؛ َوالأُمَؤنَّثِ ، الأُمذَكَّرِ  تَ قأ الأَياَء َعاَلَمُة أِلَنَّ ؛ ِهنأد   اَل جَيُوُز قَامَ ، يَ ُقوُم ِهنأد  بِالتَّذأِكريِ  َفَكَما اَل جَيُوزُ ، َمبأيِنٌّ َعَلى الأُمسأ
َدامُهَا َموأ ؛ التَّاَء َعاَلَمُة الأُمَؤنَّثِ وَ ، الأُمذَكَّرِ  ُخُل إحأ َرى ِضعَ َفاَل َتدأ ُخأ َن أَبارِي  . األأ َبِل فَ َقاُلوا َوَلمَّا الأتَ َزُموا التَّاءَ : قَاَل ابأُن األأ تَ قأ ،  تَ ُقومُ : ِف الأُمسأ

َ الأَماِضي؛ َوالأُفُروقُ ، َئالَّ خَتأَتِلَف الأَعاَلَماتُ لِ ؛ قَامَ : َماِضيَكرُِهوا َأنأ يَ ُقوُلوا ِف الأ  بَ ، فَ َوف َُّقوا بَ نيأ تَ قأ رَِي الأ ؛ لِ َوالأُمسأ َعاَلَماُت َعَلى َسَنن  لَِتجأ
َ الأ . َواِحد   ِم فَاِصل  ، ِفعألِ َهَذا إَذا ملَأ يَ فأِصلأ بَ نيأ ذأفُ ، َوااِلسأ َرأَة  : فَ يُ َقالُ ، فَِإنأ َفَصَل َسُهَل احلَأ ِنَد إىَل ظَاِهر  . َحَضَر الأَقاِضَي امأ َوِإَذا ُأسأ

َوة   }: الشَّمأسُ َوطََلَعِت ، الشَّمأسُ  حَنأُو طََلعَ ، الأَعاَلَمةُ  يِقيٍّ ملَأ َتَِبأ ُمَؤنَّث  َغريأِ َحقِ  َوَتذأِكرُي : قَاُلوا. 2{ قَاَلِت اأَلعأرَابُ  }، 3{ َوقَاَل ِنسأ
َسنُ  َدِمي  َأحأ َدِمي   ِفعأِل َغريأِ اآلأ ِنَد إىَل ا. ِمنأُه ِف اآلأ ُس طََلَعتأ ال: حَنأوُ ، لضَِّمرِي َوَجَبتأ الأَعاَلَمةُ َوِإنأ ُأسأ يَث لِلأُمَسمَّى اَل أِلَنَّ التَّأأنِ ؛ شَّمأ

مِ  ِم اَل لِلأُمَسمَّى، ِلاِلسأ ِنَد إىَل الظَّاِهِر التَّأأنِيُث ِلاِلسأ  . َوِفيَما ُأسأ
                                  

َقِسي كما ِف ط/البايب احلليب ): الّصواب -6  ، (678/ 5والّتقّدم العلمّية )، (182ومكتبة املصطفى )ص، (554/ 5والبهّية )، (675/ 5َعب أ
: (571وِف ط/ مكتبة لبنان )ص. (712/ 5واملكتبة العلمّية )، (414املكتبة العصريّة )صو ، (175واألمرييّة )ص، (718ودار املعارف )ص

َقِسّى( مع مالحظة وجود نقطة على حرف الّسني ! َقَنِسيٌّ( بإقحام حرف الّنون بني . )َعب أ ولعّل ذلك ما دعا ناشري ط/دار احلديث إىل رمسها )َعب أ
 . !؟القاف والّسني

َجل ي َوالأُمَصل ي َوالأُمَسل ي( : (718/ 5واملكتبة العلمّية )، (576ومكتبة لبنان )ص، (174واألمرييّة )ص، (718ِف ط/دار املعارف )ص -5 
ُ
)امل

ومكتبة املصطفى ، (554/ 5والبهّية )، (675/ 5والبايب احلليب )، (678/ 5وِف ط/الّتقّدم العلمّية ). بكسر الاّلمات املشّددة وبعدها ياء
 . وهو الّصواب، )اجمللى( باملعجمة: (414تبة العصريّة )صواملك، (182)ص
 . " قال فالنة "(: )وقال بعض العرب: (48/ 5ِف كتاب سيبويه ) -4 
 . 41يوسف/ -3 
 . 63احلجرات/ -2 

 



  

 

ر و: قَ وأهُلُمأ : ]َأفْ َعل الت َّْفِضيِل[ َفْصل   -  : َأَحُدمهَُا: َلُه َمعأنَ َيانِ ، َوحَنأُوهُ ، ةِ لأُقَضاَوأَقأَضى ا، َوُهَو أَفأَضُل الأَقوأمِ ، َزيأد  َأعأَلى ِمنأ َعمأ
َوَِّل َعَلى الثَّاين َأنأ يُ رَاَد ِبِه تَ فأضِ  ِضيلِ ، يُل األأ ر وَزيأد  : فَِإَذا ِقيلَ . َوُهَو الأُمَسمَّى أَف أَعَل الت َّفأ تَ رََكا ِف فَالأَمعأىَن أَن َُّهَما َقدأ ، أَف أَقُه ِمنأ َعمأ اشأ

هِ  ِل الأِفقأ َوَّ ، َأصأ ُه األأ ِه الثَّاين َوَلِكنأ ِفقأ َعُف ِمنأ َهَذا: َويُ َقالُ . ِل زَاَد َعَلى ِفقأ ِل الضَّعأفِ إَذا ، َهَذا َأضأ تَ رََكا ِف َأصأ َوَقدأ يُ َعب  ُر الأُعَلَماُء َعنأ . اشأ
َرى فَ يَ ُقوُلونَ َهَذا ِبعِ  ِسِه َصِحيح  َواَل يُرِيُدو ، ُه أََقلُّ َضعأًفااُدُهمأ أَنَّ َوُمرَ . َهَذا َأَصحُّ ِمنأ َهَذا: َباَرة  ُأخأ َعُف  َوَعَلى. َن أَنَُّه ِف نَ فأ ِس َأضأ الأَعكأ
ميَانِ  َاُل وَ ، أِلَنَُّه َيُكوُن َذمًّا؛ اُد ظَاِهَر اللَّفأظِ َولَيأَس الأُمرَ ، َوأَدأََن َمرَاتِِبهِ ، اُد أَنَُّه أَُقلُّ َدَرَجاتِهِ َوالأُمرَ ، اإلأِ َواِجُب اَل َيُكوُن َوالأ ، اِجَبة  َوَهِذِه احلأ

ُموًما ِِه ِف الأُقوَّةِ  َوَلِكنَُّه َلمَّا َكانَ ، َمذأ َبِة إىَل َذِلكَ َكاَن َضعِ ؛  ُدوَن َغريأ ِسِه قَ ، يًفا بِالن سأ َأنأ َيُكوَن مبَعأىَن : َوالأَمعأىَن الثَّاين . ِويًّاَوِإنأ َكاَن ِف نَ فأ
َفرِدُ  ِم الأَفاِعِل فَ يَ ن أ ِتعأَماُل أَف أَعَل َعارِيً َوجَيُو : قَاَل ابأُن الدَّهَّانِ . ِفيهِ  ِبَذِلَك الأَوصأِف ِمنأ َغريأِ ُمَشارِك   اسأ مِ  ا َعنأ ُز اسأ َضاَفةِ ، الالَّ ، َوِمنأ ، َواإلأِ

ِضيلِ جُمَرَّ  ِم الأَفاِعلِ ، ًدا َعنأ َمعأىَن الت َّفأ ِهِ ، ر دِ َياًسا ِعنأَد الأُمب َ قِ ، َأوأ الص َفِة الأُمَشب ََّهةِ ، ُمَؤوَّاًل بِاسأ  : ]الّرجز[ 6قَالَ . مَسَاًعا ِعنأَد َغريأ
ُتمأ يَا آَل َزيأد  نَ َفرًا  َغرً    ***  قُ ب حأ ََم قَ وأم  َأصأ بَ َراَأألأ  ا َوَأكأ

َعرُ  5يبُ ُنصَ : َوِمنأُه قَ وأهُلُمأ . َكِبريًاوَ ، َأيأ َصِغريًا ََبَشةِ  َأشأ : اَعة  قَ وأله تَ َعاىَل َوِمنأُه ِعنأَد مجََ .  َشاِعَر ِفيِهمأ َغي أرُهُ ذأ اَل َأيأ َشاِعُرُهمأ إ، احلأ
َوُن َعَليأهِ  } ُلوقَاُت ُكلَُّها مُمأِكَنات  الأمَ  إذِ ، َأيأ َهني   ، 4{ َوُهَو َأهأ ِكَناُت ُكلَُّها ُمَتَماِثاَلت  ِمنأ َحيأُث ِهَي مُمأِكَنة  ، خأ ِميِع لِتَ َعلُِّق ؛ َوالأُممأ اجلَأ

مِ ؛ َرة  َواِحَدة  ِبُقدأ  َتِوَي اجلَأ َكانِ فَ َوَجَب َأنأ َيسأ مأ َبِة اإلأِ  َوالأَقوأُل بِتَ رأِجيِح . يُع ِف ِنسأ
ء  ، َها ِباَل ُمَرج ِح مُمأَتِنع  بَ عأضِ : (621)ص ثَ َر ُسُهوَلًة ِمنأ َشيأ ء  َأكأ َسنُ . َفاَل َيُكوُن َشيأ َحأ َسنُ ، فأَضلُ َواألأَ ، َوَزيأد  األأ . َوالأَفاِضلُ  ،َأيأ احلَأ

َغرُ : َويُ َقاُل أِلََخَويأِن َمَثاًل  َصأ بَ رُ ، َزيأد  األأ َكأ ر و األأ َوتِهِ . َوالأَكِبريُ ، َأيأ الصَِّغريُ ، َوَعمأ َسُن إخأ ؛ َأيأ َحَسنُ ُهمأ ، َوَعَلى َهَذا الأَمعأىَن يُوُسُف َأحأ
َضاَفُة لِل ِ . دِ َشاِعُر الأبَ لَ  ِمثألُ ، َوالأبَ َيانِ ، ت َّوأِضيحِ فَاإلأِ ََجَلنيأ ِ إَذا َكانَا بَِعيَديأ ، َوأَمَّا أَب أَعُد األأ ََجَلنيأ َوَّلِ ؛ نِ َوأَقأَصى األأ ِم األأ  . َفِمنأ الأِقسأ

َخُر بَِعيًدا فَ ُهَو ِمثألُ َوا، ِإنأ َكاَن َأَحُدمُهَا َقرِيًباوَ  بَ رُ َزيأد  األأَ  آلأ َغرُ ، كأ َصأ ر و األأ َعَل َويُ رَاُد بَِأف أ : سَّرَّاِج أَيأًضالَوقَاَل ابأُن ا. َوِشبأِههِ ، َوَعمأ
، َوِهنأد  ُفضأاَلُكمأ ، َوأَفَاِضُلُكمأ ، َوالزَّيأُدوَن أَفأَضُلوُكمأ ، َوالزَّيأَداِن أَفأَضاَلُكمأ ، َزيأد  أَفأَضُلُكمأ : فَ تَ ُقولُ ، َويُ َؤنَّثُ ، َوجُيأَمعُ ، َمعأىَن فَاِعل  فَ يُثَ ىنَّ 

َلَياُكمأ  ِنأَداِن ُفضأ ِنأ وَ ، َواهلأ َلَياُتُكمأ اهلأ َعأَلىحمَُ : َوِمنأُه قَ وأهُلُمأ ، ُفُضُلُكمأ وَ ، َداُت ُفضأ َفِل األأ َسأ َوأَن أُتُم  }: َوقَاَل تَ َعاىَل . َأيأ السَّاِفِل الأَعايلَ ، اَذاُة األأ
 . َأيأ الأَعاُلونَ ، 3{ اأَلعأَلوأنَ 

ِضيِل إىَل الأُمَفضَِّل عَ  تَ َرُط َأنأ َيُكوَن الأُمَفضَّ َوجَيُوُز إَضاَفُة أَف أَعِل الت َّفأ ، َزيأد  أَفأَضُل الأَقوأمِ : فَ تَ ُقولُ ، ُل بَ عأَض الأُمَفضَِّل َعَليأهِ َليأِه فَ ُيشأ
َجاَرةِ َوالأ  ََزفِ  َواَل جَيُوزُ . َياُقوُت أَفأَضُل احلِأ َوتِهِ  الُ َوَعَلى َهَذا َفاَل يُ قَ : َقاُلوا. أِلَنَُّه لَيأَس ِمنأهُ ؛ الأَياُقوُت أَفأَضُل اخلأ َسُن إخأ أِلَنَّ ِفيِه ؛ يُوُسُف َأحأ

 ِ َدامُهَا إ، إَضافَ تَ نيأ َوتِهِ إحأ َسَن إىَل إخأ َوتِِه إىَل َضِمرِي يُوُسفَ  َوالثَّانَِيُة إَضاَفةُ ، َضاَفُة َأحأ وَن بَ عأَض َما ُيَضاف َوَشرأُط أَف أَعَل َهَذا َأنأ َيكُ . إخأ
ِء  ؛ا ُهَو بَ عأُضُه إىَل َضِمريِهِ إلَيأِه مَيأَنُع ِمنأ إَضاَفة  مَ وََكوأنُُه بَ عأَض َما ُيَضاُف ، إلَيأهِ  ِسهِ إىل ِلَما ِفيِه ِمنأ إَضاَفِة الشَّيأ أَفأَضُل  َزيأد  : َويُ َقالُ . نَ فأ

َضاَفةِ  ِييزِ  َوأَفأَضُل َعبأًدا، َعبأد  بِاإلأِ َضاَفِة أَنَُّه . بِالنَّصأِب َعَلى التَّمأ ِِه ِمنأ الأَعِبيدِ َوالأَمعأىَن َعَلى اإلأِ َوَعَلى ، ُمتَِّصف  بِالأُعُبوِديَِّة ُمَفضَّل  َعَلى َغريأ

                                  
 8غدادي ِف )قال الب، (156الّشاهد  571، 531/ 8واخلزانة )، (55/ 5وكامل املربّد )، (537/ 4البيت من غري نسبة ِف املقتضب ) -6 

 . )َوالأبَ يأت مل أَقف َلُه على خرب(: (585/
رقم  5722 - 5725/  1ومعجم األدباء )، (11رقم  365 – 361والّشعر والّشعراء )ص، (411 – 465/ 6ترمجته ِف األغاين ) -5 

6681) . 
 . 57الّروم/ -4 
 . 42حمّمد/ - 641آل عمران/ -3 

 



  

 

ِضيُل ِلَعبأِدهِ ، ِة َبلأ الأُمتَِّصُف َعبأُدهُ النَّصأِب لَيأَس ُهَو ُمتَِّصًفا بِالأُعُبوِديَّ  ِِه ِمنأ الأَعِبيدِ  َوالت َّفأ : أَنَُّه ِقيلَ كَ ،  نأُصوُب مبَنأزَِلِة الأَفاِعلِ فَالأمَ ، َعَلى َغريأ
َرُم أَبًا: َوِمث أُلُه قَ وأهُلُمأ ، َرُه ِمنأ الأَعِبيدَزيأد  َفَضَل َعبأُدُه َغي أ  ثَ ُر قَ وأًما، َزيأد  َأكأ ِضيُل بِاعأِتَباِر ُمتَ َعلَِّقهِ ، َوَأكأ ، نأُه بِاعأِتَباِر ُمتَ َعلَِّقهِ َكَما خُيأبَ ُر عَ ،  فَالت َّفأ

َهِقيُّ َمعأىًن ثَالِثًا . قَاِئم   َزيأد  أَبُوهُ : حَنأُو قَ وأهلِِمأ  َرُم النَّاسِ ، َعَرُب َزيأد  أَفأَضُل النَّاسِ تَ ُقوُل الأ : فَ َقالَ َوَحَكى الأبَ ي أ ، َأيأ ِمنأ أَفأَضِل النَّاسِ ، َوَأكأ
َرِم النَّاسِ   . َوِمنأ َأكأ

ِضيِل َمصأُحوبًا مبِنأ فَ هُ  َرد  ُمذَكَّ َوِإَذا َكاَن أَف أَعُل الت َّفأ َتِقر  ِف إفَاَدِة ِف َمعأ ؛ ر  ُمطأَلًقاَو ُمفأ اِر الأَموأُصوِل َومَتَاِمِه إىَل ِمنأ َكافأِتقَ ، َناهُ أِلَنَُّه ُمفأ
بَ ُههُ َوالأَموأُصوُل بَِلفأظ  َواِحد  ُمطأ ، إىَل ِصَلِتهِ   . َلًقا َفَكَذِلَك َما َأشأ

ِم  َِلِف َوالالَّ َفأَضلُ : تَ ُقولُ ، طَابَ َقةِ َفاَل بُدَّ ِمنأ الأمُ َوِإَذا َكاَن بِاألأ َفأَضاَلنِ َومهَُ ، َوِهنأد  الأُفضأَلى، َزيأد  األأ َلَيانِ ، ا األأ َوُهمأ ، َوالأُفضأ
َفأَضُلونَ  َلَياتُ ، األأ تَ عأَمُل ا؛ حَنأُو أَفأَضُل الأَقوأمِ ، َكاَن ُمَضافًا إىَل َمعأرَِفة    َوِإنأ . لُ َوالأُفضَ ، َوُهنَّ الأُفضأ ، ِتعأَماَل الأَمصأُحوِب مبِنأ سأ َجاَز َأنأ ُيسأ

ِتعأَماَل الأ  تَ عأَمَل اسأ مِ َوَجاَز َأنأ ُيسأ نأ َوِإنأ ملَأ َتكُ ، اَنتأ َموأُجوَدًة ِف اللَّفأظِ فَ ُهَو َكَما َلوأ كَ ؛ َكاَنتأ ِمنأ َمنأِويًَّة َمَعهُ إنأ  : َوِقيلَ . ُمَعرَِّف بِالالَّ
 . َمنأِويًَّة فَالأُمطَابَ َقةُ 
ِضيِل ُمَصحًَّحاَوجُيأَمُع أَ  َفأَضُلونَ ، ف أَعُل الت َّفأ َفَاِعلِ َوجيَِيُء أَ . حَنأُو األأ َفَاِضلِ  حَنأوُ ، يأًضا َعَلى األأ ِضيِل ملَأ فَِإنأ َكاَن أَف أَعُل ِلَغريأِ الت َّفأ . األأ
ِ مجُِ َوفَ عأاَلُء إَذا َكانَا ، أَف أَعلُ : قَاَل الأَفارَايبُّ . جُيأَمعأ ُمَصحًَّحا َع َعَلى  َوِإَذا َكاَن أَف أَعلُ . َومُحأر  ، َومَحأرَاءَ ، حَنأُو َأمحأَرَ ، َعا َعَلى فُ عأل  نَ عأتَ نيأ ًا مجُِ امسأ

َبأَطحِ ، أَفَاِعلَ  َبَاِطحِ ، حَنأُو األأ َب أَرقِ ، َواألأ َبَارِقِ ، َواألأ ِضيِل مبَعأىًن هُ ف َ ؛ َوَزيأد  أَفأَضُل الأَقوأمِ ، َزيأد  أَفأَضُل ِمنأ الأَقوأمِ  َوِإَذا ِقيلَ . َواألأ ، َما ِف الت َّفأ
ه   َّتِقَاِن ِمنأ َوجأ ُل َوهِلََذا اَل يُ َقا؛ ُف بَ عأُض الأُمَفضَِّل َعَليأهِ َوالأُمَضا، ِصل  ِمنأ الأُمَفضَِّل َعَليأهِ َوُهَو َأنَّ الأَمصأُحوَب مبِنأ ُمن أفَ ، آَخرَ َلِكن َُّهَما يَ فأ

َجاَرةِ  َها أِلَنَّهُ ؛ َزيأد  أَفأَضُل احلِأ َجاَرةِ زَ : َويُ َقالُ . لَيأَس ِمن أ َهاأِلَنَُّه ُمن أَفصِ ؛ يأد  أَفأَضُل ِمنأ احلِأ ُر أَفأَضُل ِمنأ َوا، مَتأَرة  َخي أر  ِمنأ َجرَاَدة  وَ ، ل  َعن أ َي أ خلأ
 . بُ رُّ أَفأَضُل ِمنأ الشَِّعريِ َوالأ ، الشَّر  

ر و: دُ الأُمبَ رَّ  قَالَ . اُء الأَغايَةِ َوأَمَّا ِمنأ َفَمعأَناَها ابأِتدَ  ُلُه ِف الز يَاَدِة ِمنأ َعمأ ر و َفَمعأَناُه أَنَُّه اب أَتَدأَ َفضأ َوقَاَل . إَذا قُ لأَت َزيأد  أَفأَضُل ِمنأ َعمأ
ُلُه مُ  ر وبَ عأُضُهمأ َمعأَناُه يَزِيُد َفضأ . ِل َعَليأهِ َوَمعأُمولِِه َعَلى الأُمَفضَّ ، الش عأِر تَ قأِدمُي ِمنأ ُز ِف َوجَيُو : َو َمعأىَن قَ وأِل الأُمبَ ر دِ َوهُ ، تَ َرق  ًيا ِمنأ ِعنأِد َعمأ

 : ]من الّطويل[6قَاَل الشَّاِعرُ 
اًل َوَزوََّدتأ  اًل َوَسهأ ِل َأوأ َما َزوََّدتأ ِمنأُه َأطأَيبُ    ***   فَ َقاَلتأ لََنا َأهأ  َجىَن النَّحأ

َخرُ   : 5َوقَاَل اآلأ
َر َأنَّ  َء ِمن أُهنَّ َأطأَيبُ َسرِيع  َوَأنأ    ***  ُقطُوفَ َها  َواَل َعيأَب ِفيَها َغي أ  اَل َشيأ

ُت ِف َكِثري  ِمنأُه َمَسالِ ، لَُّق بِأَلأَفاِظ الأُفَقَهاءِ َوَقدأ اق أَتَصرأُت ِف َهَذا الأَفرأِع أَيأًضا َعَلى َما يَ تَ عَ : (622)ص َك الت َّعأِليِم َوَسَلكأ
 . لَِيُكوَن ِلُكلٍّ َحظٌّ َحّتَّ ِف ِكَتابَِتهِ ؛ َلى الأُمتَ َوس طِ ت َّقأرِيِب عَ َوال، لِلأُمبأَتِدئِ 

                                  
رقم  71/ 4وشرح الّشواهد للعيين )، (11/ 5وشرح املفّصل )، (6213رقم  447 - 441/ 5لّلوامع )والّدرر ا، (511/ 8خزانة األدب ) -6 
 . !ومل تطله يدي ، ه (6423طبعة الّصاوي  45وأحال بعضهم إىل ديوان الفرزدق )ص. (612وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي )ص، (813
ربيج( و )ص  63رقم  316)ص دار املعرفة( و 517البيت لذي الّرّمة ِف ديوانه )ص -5  ، بشرح الّتربيزي/ دار الكتاب العريب( 63رقم  241َكمأ

 : لكن الّرواية فيها كما يلي
َر أنَّ َسريَعها  َسلُ   . . . وال َعيأَب ِفيها َغي أ  َقطُوف  وَأنأ ال َشيَء منهنَّ َأكأ

 



  

 

ِتَيا ِتَصاِر الأُمَطوَّلِ َوَهَذا َما َوَقَع َعَليأِه ااِلخأ َ ُمَطوَّل  َوخُمأَتَصر  . ُر ِمنأ اخأ َلُه ِمنأ حَنأِو َسبأِعنَي ُمَصن ًَّفا َما بَ نيأ َفِمنأ ، وَُكنأُت مَجَعأُت َأصأ
 : َذِلكَ 

َزأَهرِي  الت َّ  -1 ِذيُب ِلْلأ ِيزِي  : َوَحيأُث أَُقولُ . هأ ِطيِب َأيب زََكرِيَّا التَّربأ َها َخطُّ اخلَأ َخة  َعَلي أ ِذيِب َفِهَي ُنسأ َخة  ِمنأ الت َّهأ  . َوِف ُنسأ
 . وَِكَتابُُه َعَلى خُمأَتَصِر الأُمَزينّ  -2
َمِل اِلبأِن فَاِرس   -3  . َوالأُمجأ
 . لأَفاِظ َلهُ ُمَتَخريَِّ األأَ  وَِكَتابُ  -4
 . الأَمنأِطِق اِلبأِن الس ك يتِ َوِإصأاَلُح  -5
َلأَفاظِ  -6  . وَِكَتاُب األأ
 . اُب الأُمذَكَِّر َوالأُمَؤنَّثِ وَِكتَ  -7
 . وَِكَتاُب الت َّوأِسَعِة َلهُ  -8
ُدوِد أِلَ  -9 َن أَبارِي  وَِكَتاُب الأَمقأُصوِر َوالأَممأ ِر بأِن األأ  . يب َبكأ

 . َوالأُمَؤنَِّث َلهُ  لأُمذَكَّرِ وَِكَتاُب ا -11
َنأَصارِي  وَِكَتاُب الأَمَصاِدِر أِلَيب َزيأد  َسعِ  -11 س  األأ  . يِد بأِن َأوأ
 . وَِكَتاُب الن ََّواِدِر َلهُ  -12
 . قُ تَ يأَبةَ َوأََدُب الأَكاِتِب اِلبأِن  -13
ََدِب  -14  . لِلأَفارَايب  َوِديَواُن األأ
 . َوالص َحاُح لِلأَجوأَهرِي   -15
 . عأَلب  َوالأَفِصيُح لِث َ  -16
ُدودِ  -17 َحاَق الزَّجَّاجِ  وَِكَتاُب الأَمقأُصوِر َوالأَممأ  . أِلَيب ِإسأ
 . ف أَعاِل اِلبأِن الأُقوِطيَّةِ وَِكَتاُب األأَ  -18
ِطي   وَِكَتابُ  -19 َف أَعاِل لِلسََّرُقسأ  . األأ
 . الأَقطَّاعِ  َوأَف أَعاُل ابأنِ  -21
 . الأَباَلَغِة لِلزَّخَمأَشرِي   َوَأَساسُ  -21
 . ُب لِلأُمَطر زِي  َوالأُمغأرِ  -22
َوالِيِقي  َوالأُمَعرَّ  -23  . بَاِت اِلبأِن اجلَأ
 . يَ لأَحُن ِفيِه الأَعامَُّة َلهُ وَِكَتاُب َما  -24
ُر السََّعاَدِة  -25 فَاَدِة َوِسفأ يِن السََّخاِوي  َوَسِفرُي اإلأِ  . لَِعَلِم الد 

 : ُه ِلَما َأطألُُبُه حَنأوُ َوِمنأ ُكُتب  ِسَوى َذِلَك َفِمنأُه َما رَاَجعأُت َكِثريًا ِمنأ 
ِديِث اِلبأِن قُ تَ يأَبةَ  َغرِيبِ  -26  . احلَأ
َِثريِ وَ  -27  . الن  َهايَِة اِلبأِن األأ

 



  

 

َاِعيَل بأِن الأَقاِسِم الأبَ غأَداِدي  الأَمعأُروِف بِالأ  -28  . َقايل وَِكَتاِب الأَبارِِع أِلَيب َعِليٍّ إمسأ
م  بَ يأد  الأقَ َوَغرِيِب اللَُّغِة أِلَيب عُ  -29  . اِسِم بأِن َسالَّ
ر  حُمَمَّد  الزُّبَ يأِدي   -31 ِ أِلَيب َبكأ  . وَِكَتاِب خُمأَتَصِر الأَعنيأ
َسنِ  -31 َسِن َعِلي  بأِن احلَأ َُناِئي   وَِكَتاِب الأُمَجرَِّد أِلَيب احلَأ ِ اهلأ َسنيأ  . بأِن احلُأ
َتاينّ وَِكَتاِب الأُوُحوِش أِلَ  -32  . يب َحامتِ  الس ِجسأ
َلِة َلهُ  وَِكَتابِ  -33  . النَّخأ

 : َوِمنأُه َما الأتَ َقطأُت ِمنأُه قَِلياًل ِمنأ الأَمَساِئِل كَ 
َهَرةِ  -34 مأ  . اجلَأ
َكمِ  -35  . َوالأُمحأ
 .  الت َّنأزِيِل لِلأَخطَّايب  َوَمَعاملِِ  -36
 . نأ يُوُنس بأِن َحِبيب  وَِكَتاب  أِلَيب ُعبَ يأَدَة َمعأَمِر بأِن الأُمثَ ىنَّ َرَواُه عَ  -37
ِ أِلَيب ُعبَ يأد  َأمحأََد بأِن حُمَمَّ َوالأغَ  -38 ََرِوي  رِيبَ نيأ  . ِد بأِن حُمَمَّد  اهلأ
َسِن بأِن حُمَمَّد  الصََّغا -39 زَاء  ِمنأ ُمَصن ََّفاِت احلَأ ِهِ َوبَ عأِض َأجأ  . ينّ ِمنأ الأُعَباِب َوَغريأ
ُُنِف لِلسَُّهيأِلي  َوالرَّ  -41 ِض األأ  . وأ

 ، ِف َمَواِضِعهِ  َوَغريأِ َذِلَك ممَّا تَ رَاهُ 
ِسريِ  -41  . َوِمنأ ُكُتِب الت َّفأ
وِ  -42  . َوالنَّحأ
َعارِ  -43 َشأ  . َوَدَواِويِن األأ

ُهورِيَن الأَمأأُخوِذ بِأَق أَواهلِِمأ  َِئمَِّة الأَمشأ َعأرَايب  ، َوآرَائِِهمأ ، الأَموأُقوِف ِعنأَد ُنُصوِصِهمأ َعنأ األأ مِِهَ ، ِمثأِل ابأِن األأ َومَسَّيأُتُه . اَوابأِن ِجين  َوَغريأ
م   َغالًِبا ِف َمَواِضِعهِ   . َحيأُث يُ ب أىَن َعَليأِه ُحكأ

تَ غأِفُر اللََّه الأَعظِ  ُر َعَلى أَنَُّه َقدأ ِقيلَ َأوأ َزلَّ ِبِه الأ ، يَم ممَّا َطَغى ِبِه الأَقَلمُ َوَنسأ نأَساِن فَِإنَُّه : ِفكأ اَل لَيأَس ِمنأ الدََّخِل َأنأ َيطأَغى قَ َلُم اإلأِ
َلُم ِمنأُه َأحَ  . َبلأ الأَفاِضُل َمنأ يُ َعدُّ َغَلطُهُ ، لَيأَس الأَفاِضُل َمنأ اَل يَ غأَلطُ : ِثرِي ِف الأَمَثِل السَّائِرِ َقاَل ابأُن األأَ . َواَل ِسيََّما َمنأ َأطأَنبَ ، د  َيَكاُد َيسأ

َن الأَعاِقَبِة ِف الدُّ  َأُل اللََّه ُحسأ ِخرَ ، ن أَياَوَنسأ َفَع ِبِه طَالَِبهُ ، ةِ َواآلأ ُلهُ ، َوالنَّاِظَر ِفيهِ ، َوَأنأ يَ ن أ َطأَهارِ ، مبَُحمَّد  ، َوَأنأ يُ َعاِمَلَنا مبَا ُهَو َأهأ ، َوآلِِه األأ
َب أرَارِ  َحاِبِه األأ  . َوَأصأ

ََواِخِر ِمنأ َشعوََكاَن الأَفرَاُغ ِمنأ تَ عأِليِقِه َعَلى َيِد ُمَؤل ِفِه ِف  ِر األأ رِيَّةً بَ الأَعشأ ه  = 743] اَن الأُمَباَرِك َسَنَة أَرأَبع  َوَثاَلِثنَي َوَسبأِعِماَئة  ِهجأ
 . م[6464

 
 
 
 

 



  

 

 الفهارس العاّمة
 فهرس اآليات القرآنّية -أ

 
 فحةصّ ال املوضع الّسورة/الّرقم اآلية

ِكيمُ  -6 َرأِض َوُهَو الأَعزِيُز احلَأ   املقّدمة 53 - 55شر/احل ُيَسب ُح َلُه َما ِف السََّماَواِت َواألأ
  (أ خ ذ 61ص) 81املائدة/ – 552البقرة/ اَل يُ َواِخذُُكمأ اللَُّه  -5
َسِة آاَلف   -4   أ ل ف( 67)ص  652آل عمران/ خِبَمأ
ُر ِفرأَعوأَن ِبَرِشيد   -3   أ م ر( 61-68)ص 17هود/ َوَما أَمأ
  (أ م ن 56 - 51ص) 17الفاحتة/ َواَل الضَّال نيَ  -2
ُوىَل إالَّ الأَموأتَ  -1   (لو  أ 53 - 54ص) 21الّدخان/ َة األأ
ر   -7 ِر َولََيال  َعشأ   (لو  أ 53ص) 5 - 6الفجر/ َوالأَفجأ
  (أ ى ى 51ص) 86غافر/ آيَاِت اللَِّه تُ نأِكُرونَ  فََأيَّ  -8
  (أ ى ى 51ص) 43لقمان/ بَِأي  أَرأض  مَتُوتُ  -1

  (أ ى ى 51ص) 43لقمان/ بِأَيَِّة أَرأض  مَتُوتُ  -61
  (ب د ن 51ص) 41احلّج/ َجَبتأ َجُنوبُ َهافَِإَذا وَ  -66
  (ب ش ر 42ص) 37املؤمنون/ فَقاُلوا أَنُ ؤأِمُن لَِبَشَريأِن ِمثأِلَنا -65
  (أو  ب 31 - 32ص) 51يوسف/ َوَشَروأُه بَِثَمن  خَبأس   -64
ِخَرةِ  -63 ن أَيا بِاآلأ ََياَة الدُّ تَ َروأا احلأ   (أو  ب 31 - 32ص) 81البقرة/ أُولَِئَك الَِّذيَن اشأ
مأ ُسجًَّدا َوِقَياًما -62   (ب ي ت 31ص) 13الفرقان/ َواَلَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِ 
  (ت ف ث 21ص) 51احلّج/ مُثَّ لأيَ قأُضوا تَ َفثَ ُهمأ  -61
  (ج ب ر 28ص) 32ق/ َوَما أَنأَت َعَليأِهمأ ِِبَبَّار   -67
  (ج ز ى 13ص) 654 ،38البقرة/ َوات َُّقوا يَ وأًما اَل ََتأزِي نَ فأس  َعنأ نَ فأس  َشيأًئا -68
اًل َجَسًدا -61 رََج هَلُمأ ِعجأ   (ج س د 13ص) 88طه/ فََأخأ
َنا َلَك فَ تأًحا ُمِبيًنا -51   (ح د ب 77ص) 16الفتح/ إنَّا فَ َتحأ
  (ح ي ن 11 – 18ص) 52إبراهيم/ تُ ؤأيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحني  بِِإذأِن َرب  َها -56
َيَ وَ  -55 ِخَرَة هلََِي احلأ اَر اآلأ   (ح ي ي 11ص) 13العنكبوت/ انُ َوِإنَّ الدَّ
َرأضِ  -54   (خ ل ف 611ص) 41فاطر/ ُهَو الَِّذي َجَعَلُكمأ َخاَلِئَف ِف األأ

َرأِض َخِليَفةً  -53 خ ل ف/  611ص) 41البقرة/ ِإين  َجاِعل  ِف األأ
  (اهلامش

ِيَ َرُة  -52   (خ ي ر 664ص) 18القصص/ َما َكاَن هَلُمأ اخلأ

 



  

 

  (د ب ب 662ص) 32الّنور/ ة  ِمنأ َماء  َواَللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابَّ  -51
  (ند ي  652–653ص) 685البقرة/ إَذا َتَدايَ نأُتمأ ِبَديأن   -57
  ي(و  ذ 641 – 651)ص 623، 661آل عمران/ َعِليم  ِبَذاِت الصُُّدورِ  -58
ِقي َربَُّه مَخأرًا  -51   (ر ب ب 646ص) 36يوسف/ أَمَّا َأَحدُُكَما فَ َيسأ
نَ َها[ تَ ] -41 َهُل ُكلُّ ُمرأِضَعة  َعمَّا أَرأَضَعتأ يَ وأَم تَ َروأ   (ر ض ع 641ص) 15احلّج/ ذأ
  (ر ك ن 633ص) 664هود/ َواَل تَ رأَكُنوا إىَل الَِّذيَن ظََلُموا  -46
ر   -45 ر  َوَرَواُحَها َشهأ   (حو  ر 638 – 637ص) 65سبأ/ ُغُدوَُّها َشهأ
44-  ِ ِ اث أنَ نيأ   (جو  ز 627ص) 57املؤمنون/ - 31هود/ ِمنأ ُكلٍّ َزوأَجنيأ
ُن أَثى -43 ِ الذََّكَر َواألأ   (جو  ز 627ص) 32الّنجم/ َخَلَق الزَّوأَجنيأ
َنََّة  -42 ُكنأ أَنأَت َوَزوأُجَك اجلأ   (جو  ز 627ص) 61األعراف/ - 42البقرة/ اُسأ
  (س ك ن 676ص) 71الكهف/ أَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنتأ ِلَمَساِكنيَ  -41
َتِطيُعوَن َضرأبًا ِف األأَ  -47 َاِهُل َأغأِنَياَء اَل َيسأ رأِض حَيأَسبُ ُهمأ اجلأ

 ِمنأ الت ََّعفُِّف 
  (س ك ن 676ص) 574البقرة/

َكَنةُ  -48 لَُّة َوالأَمسأ   (س ك ن 676ص) 665آل عمران/ ُضرَِبتأ َعَليأِهمأ الذ 
ِه اللَِّه  -41 َا نُطأِعُمُكمأ ِلَوجأ   (ش ت م 684ص) 11اإلنسان/ إّنَّ
  (ش ر ذ م 682ص) 23الشعراء/ ِليُلوَن إنَّ َهُؤاَلِء َلِشرأِذَمة  قَ  -31
ََشرُّ  -36   (ش ر ر 681ص) 51القمر/ َمنأ الأَكذَّاُب األأ
ِكِلنَي  -35   (ص ب غ 611ص) 51املؤمنون/ َوِصبأغ  ِلآلأ
َنا  -34   (ص د ق 515ص) 88يوسف/ َوَتَصدَّقأ َعَلي أ
  (اخلامتة 317ص) 46آل عمران/ ُه ُقلأ ِإنأ ُكنأُتمأ حتَِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوين حَيأِببأُكُم اللَّ  -33
  (اخلامتة 317ص) 12الواقعة/ َفظَلأُتمأ تَ َفكَُّهوَن  -32
  (اخلامتة 318ص) 61لقمان/ َواغأُضضأ ِمنأ َصوأِتَك  -31
َتِطيُعوَن تَ وأِصَيًة  -37   (اخلامتة 311ص) 21يس/ َفال َيسأ
ُرَك  -38   (اخلامتة 311ص) 65هود/ َوَضاِئق  ِبِه َصدأ
  (اخلامتة 311ص) 41الّزمر/ ت  ِإنََّك َمي   -31

 68الّتوبة/ – 677البقرة/ َوِإقَاِم الصَّالةِ  -21
  (اخلامتة 366)ص 47 –الّنور  – 74األنبياء/ –

  (اخلامتة 366ص) 67نوح/ َواللَُّه أَن أَبَتُكمأ ِمَن اأَلرأِض نَ َباتًا -26
  (اخلامتة 365ص) 514البقرة/ َواذأُكُروا اللََّه ِف أَيَّام  َمعأُدوَدات     -25
  (اخلامتة 365ص) 683 – 684البقرة/ُكِتَب َعَليأُكُم الص َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنأ قَ بأِلُكمأ  -24

 



  

 

 أَيَّاًما َمعأُدوَدات  . َلَعلَُّكمأ تَ ت َُّقونَ 
  (اخلامتة 363ص) 21مرمي/ َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت  -23
  (اخلامتة 363ص) 31احلّج/ َوَصَلَوات   َصَواِمُع َوبَِيع   -22
  اخلامتة( 363)ص 61سبأ/ َوَمزَّق أَناُهمأ ُكلَّ مُمَزَّق   -21
  (اخلامتة 363ص) 13القمر/ َوَلَقدأ َجاَءُهمأ ِمَن األَن أَباِء َما ِفيِه ُمزأَدَجر   -27
ق   -28 يِن خُمأرََج ِصدأ رِجأ ق  َوَأخأ َخَل ِصدأ   (اخلامتة 363ص) 81ء/اإلسرا َوُقلأ َرب  أَدأِخلأيِن ُمدأ
ُتونُ  -21   (اخلامتة 363ص) 11القلم/ بِأَي ُكُم الأَمفأ
  (ص ل ي 518ص) 614الّتوبة/ َوَصل  َعَليأِهمأ  -11
ُذوا ِمنأ َمَقاِم إب أرَاِهيَم ُمَصلًّى -16   (ص ل ي 518ص) 652البقرة/ َواختَِّ
ُرَك  -15   (ض ي ق 561ص) 65هود/ َوَضاِئق  ِبِه َصدأ
ِر يَ َبًسا  فَاضأِربأ هَلُمأ  -14   (ط ر ق 555ص) 77طه/ َطرِيًقا ِف الأَبحأ
ُه فَِإنَُّه ِمين   -13   (ط ع م 555ص) 531البقرة/ َوَمنأ ملَأ َيطأَعمأ
ِل الَِّذيَن ملَأ َيظأَهُروا َعَلى َعوأرَاِت الن َساِء  -12   (ط ف ل 554ص) 46الّنور/ َأوأ الط فأ
  (ط م ث 552ص) 27، 21الّرمحن/ ملَأ َيطأِمث أُهنَّ  -11
  (ط ه  ر 551ص) 38الفرقان/ َوأَن أَزلأَنا ِمنأ السََّماِء َماًء َطُهورًا  -17

َنا ُكلَّ ِذي ظُُفر   -18 ظ ف  541 – 551ص) 631األنعام/ َحرَّمأ
  (ر

  (ظ ه  ر 546ص) 26احلاقة/ حلََقُّ الأَيِقنِي    -11

ِخَرةِ  -71  - 611يوسف/ َوَلَداُر اآلأ
  (ظ ه  ر 546ص) 14الّنحل/

  (ع ر م 535ص) 61سبأ/ لأَنا َعَليأِهمأ َسيأَل الأَعرِِم فََأرأسَ  -76
رِ  -75 ر  . َوالأَفجأ   (ع ش ر 532ص) 5-6الفجر/ َولََيال  َعشأ
74-  ِ ِ اث أنَ نيأ   (ع ص ب 532ص) 26الّنحل/ إهَلنيأ
  (جو  ع 521ص) 16الكهف/ وملَأ جَيأَعلأ َلُه ِعَوًجا  -73
َرأِض َوَجعَ  -72 لأَنا َلُكمأ ِفيَها َمَعاِيَش قَِلياًل َوَلَقدأ َمكَّنَّاُكمأ ِف األأ

ُكُرونَ   َما َتشأ
  (ع ي ش 516ص) 61األعراف/

ُتمأ َلُه ِبرَازِِقنيَ  -71   (ع ي ش 516ص) 51احلجر/ َوَجَعلأَنا َلُكمأ ِفيَها َمَعاِيَش َوَمنأ َلسأ
  (غ ل ا 511ص) 32الّدخان/ يَ غأِلي ِف الأُبُطوِن  -77

غ ي  574 – 575ص) 17الفاحتة/ َغريأِ الأَمغأُضوِب َعَليأِهمأ  -78
  (ر

  (غ ي ظ 574ص) 661آل عمران/ ُقلأ ُموُتوا ِبَغيأِظُكمأ  -71

 



  

 

َ الأَقوأِم الأَفاِسِقنَي  -81 نَ َنا َوبَ نيأ   (ف ر ق 571ص) 52املائدة/ فَاف أُرقأ بَ ي أ
ِيَل َوِميَكاَل  -86   (ف ك ه  582ص) 18البقرة/ َمنأ َكاَن َعُدوًّا لِلَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجربأ
نَا ِمنأ النَِّبي نَي ِميثَاقَ ُهمأ َوِمنأَك َوِمنأ نُوح  َوِإب أرَاِهيَم  -85 َوِإذأ َأَخذأ

 َوُموَسى َوِعيَسى ابأِن َمرأمَيَ 
  (ف ك ه  582ص) 17األحزاب/

   (ف ك ه 582)ص 18محن/الرّ  ِفيِهَما فَاِكَهة  َوََنأل  َوُرمَّان    -84
َناَك َسب أ  -83   (ف ك ه  582ص) 87احلجر/ ًعا ِمنأ الأَمثَاين َوالأُقرأآَن الأَعِظيَم َوَلَقدأ آتَ ي أ
ِدُر َلُه  -82   (ق د ر 514)ص 41سبأ/ - 15العنكبوت/ يَ بأُسُط الر زأِق ِلَمنأ َيَشاُء ِمنأ ِعَباِدِه َويَ قأ

ق د  513 – 514ص) 41يس/ َكالأُعرأُجوِن الأَقِدمِي  -81
  (م

ق   -87 ق د  513 – 514ص) 51غافر/ يَ قأِضي بِاحلَأ
  (م

 – 34الّنساء/ َأوأ َجاَء َأَحد  ِمنأُكمأ ِمَن الأَغاِئِط  -88
  (ق ذ ر 513ص) 11املائدة/

ِسِننَي  -81   (ق ر ب 512ص) 21األعراف/ إنَّ َرمحأََت اللَِّه َقرِيب  ِمنأ الأُمحأ
  (ق ص ر 411ص) 616الّنساء/ فَ َليأَس َعَليأُكمأ ُجَناح  َأنأ تَ قأُصُروا ِمنأ الصَّاَلةِ  -11

 511البقرة/ فَِإَذا َقَضيأُتمأ َمَناِسَكُكمأ  -16
ق  415 – 416ص)

  (ض ي

ق  415 – 416ص) 614الّنساء/ فَِإَذا َقَضيأُتمأ الصَّاَلةَ  -15
  (ض ي

 41احلّج/ َوَأطأِعُموا الأَقاِنَع َوالأُمعأتَ رَّ  -14
ق  418 – 417ص)

  (ن ع

 55بأ/س َوَما أَرأَسلأَناَك إالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس  -13
ك  461 – 468ص)

  (ف ف

ء  َعِليم   -12  َواَللَُّه ِبُكل  َشيأ
 - 585البقرة/

، 42الّنور/ - 671الّنساء/
 – 61احلجرات/ – 13

 66الّتغابن/

  (ك ل ل 451ص)

ِر َرب  َها -11 ء  بَِأمأ   (ك ل ل 451ص) 52األحقاف/ ُتَدم ُر ُكلَّ َشيأ

 51لقمان/ – 15الّرعد/ ُكلٌّ جَيأرِي  -17
  (ك ل ل 451ص) 12الّزمر/ – 64فاطر/ –

ِ آَتتأ ُأُكَلَها  -18 َنَّتَ نيأ   (ل ا ك 456)ص 44الكهف/ ِكلأَتا اجلأ

 – 24الفرقان/  َوَهَذا َمِلح  ُأَجاج   -11
 65فاطر/

م  433 – 434ص)
  (ل ح

قُّ  -611 ِلِل الَِّذي َعَليأِه احلَأ  م ل  432 - 433ص) 585البقرة/ َولأُيمأ

 



  

 

 (ل

َرًة َوَأِصيالَفِهَي مُتأَلى َعَليأِه بُ  -616 م ل  432 - 433)ص . 12الفرقان/ كأ
  (ل

ًا -615 َا ُّنأِلي هَلُمأ لِيَ زأَداُدوا ِإمثأ م ل  432 - 433ص) 678آل عمران/ ِإّنَّ
  (ل

  (تو  م 437ص) 41الّزمر/ ِإنََّك َمي ت  َوِإن َُّهمأ َمي ُتوَن  -614
َواتًا -613 َياًء َوأَمأ   (تو  م 437ص) 51املرسالت/ َأحأ
  (ِمائة 431ص) 52الكهف/ ة  ِسِننيَ َثالَث ِمائَ  -612
ُجَداِن  -611 ُم َوالشََّجُر َيسأ   (ن ج م 424ص) 11الّرمحن/ َوالنَّجأ
َنُكمأ  -617 َل بَ ي أ   (ن س و 428ص) 547البقرة/ َوال تَ نأَسُوا الأَفضأ
  (ن ص ف 416ص) 66فاطر/ َوَما يُ َعمَُّر ِمنأ ُمَعمَّر  َوال يُ ن أَقُص ِمنأ ُعُمرِِه  -618
  (ن ظ ر 414ص) 31يس/ وَن ِإالّ َصيأَحًة َواِحَدًة َما يَ نأظُرُ  -611

ن ع  413 – 414ص) 35الّزمر/ اللَُّه يَ تَ َوىفَّ األَن أُفَس ِحنَي َموأهِتَا َوالَّيِت ملَأ مَتُتأ ِف َمَناِمَها  -661
  (س

ُت ِبَرب ُكمأ َقاُلوا بَ َلى  -666   (ن ع م 413ص) 675األعراف/ أََلسأ

ء   ِإنَّ اللََّه يَ عأَلُم َما -665 ُعوَن ِمنأ ُدونِِه ِمنأ َشيأ ن ف  418 – 417ص) 35العنكبوت/ َيدأ
  (ي

 – 73طه/ ال مَيُوُت ِفيَها َوال حَيأىَي  -664
 64األعلى/

ن  418 – 417ص)
  (ف ي

َفُعُهمأ َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ  -663 ن  418 – 417ص) 38املّدثر/ َفَما تَ ن أ
  (ف ي

نَ َها  -662  – 15الّرعد/ ِبَغريأِ َعَمد  تَ َروأ
 61لقمان/

ن  418 – 417ص)
  (ف ي

َافًا  -661 أَُلوَن النَّاَس ِإحلأ ن ف  418 – 417ص) 574البقرة/ ال َيسأ
  (ي

َر َمن أُقوص   -667   (ن ق ص 411ص) 611هود/ َغي أ
ُقُصَها ِمنأ َأطأرَاِفَها -668   (ن ق ص 411)ص 33األنبياء/ - 36الّرعد/ نَ ن أ

 – 611يوسف/ َوَلَداُر اآلِخَرِة  -661
  (ن ه  ر 475ص) 41الّنحل/

  (ن ه  ر 475ص) 12الواقعة/ َحقُّ الأَيِقنيِ  -651
ِوُس ِف ُصُدوِر النَّاسِ  -656   (سو  ن 473ص) 12الّناس/ الَِّذي يُ َوسأ
ِنَِّة َوالنَّاسِ  -655   (سو  ن 473ص) 11الّناس/ ِمَن اجلأ
ن   -654   (سو  ن 473ص) 11اجلّن/ َوأَنَُّه َكاَن رَِجال  ِمَن اإِلنأِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجال  ِمَن اجلِأ
َجُعوَن  -653   (ه  ج ع 477ص) 67الّذاريات/ َكانُوا قَِليال ِمَن اللَّيأِل َما يَ هأ

 



  

 

َنا  -652 َواهِنِمأ َهُلمَّ ِإلَي أ   (ه  ل م 481ص) 68األحزاب/ َوالأَقائِِلنَي إِلخأ
  (ه  ل م 481ص) 621األنعام/ َهُلمَّ ُشَهَداءَُكمأ  -651
َُتَّ َكَأَحد   -657   (ح دو  487 – 481ص) 45األحزاب/ ِمَن الن َساِء  يَا ِنَساَء النَّيب  َلسأ

 487 – 481ص) 66املمتحنة/ َوِإنأ فَاَتُكمأ َأَحد  ِمنأ أَزأَواِجُكمأ  -658
  (ح دو 

ء  ِمنأ أَزأَواِجُكمأ  -651  66املمتحنة/ َوِإنأ فَاَتُكمأ َشيأ
 487 – 481ص)

  (ح دو 

  (د عو  488ص) 14الّضحى/ َما َوَدَعَك َربَُّك  -641

د و  488ص) 14الّضحى/ َربَُّك وَماَ قَلىَ ما َوَدَعك  -646
  (ع/اهلامش

  (ر يو  411ص) 71الكهف/ وََكاَن َورَاَءُهمأ َمِلك   -645
  (ر يو  411ص) 67إبراهيم/ َوِمنأ َورَائِِه َعَذاب  َغِليظ   -644
َرى  -643   (ز رو  411ص) 613األنعام/ َوال َتزُِر َوازَِرة  ِوزأَر ُأخأ
  (س عو  415ص) 537البقرة/ ِل وملَأ يُ ؤأَت َسَعًة ِمَن الأَما -642
َن أُفَس ِحنَي َموأهِتَا َوالَّيِت ملَأ مَتُتأ ِف ] -641 الّلُه[ يَ تَ َوىفَّ األأ

َرى  ُخأ َها الأَموأَت َويُ رأِسُل األأ ِسُك الَّيِت َقَضى َعَلي أ َمَناِمَها فَ ُيمأ
 ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى

 35الّزمر/
ف و  417ص)

  (ي/اهلامش

َها ي َ  -647   (ك يو  411ص) 43الّزخرف/ تَِّكُئوَن َوُسُررًا َعَلي أ
  (ك يو  411ص) 46يوسف/ َوَأعأَتَدتأ هَلُنَّ ُمتََّكأ ً  -648
  (ه  بو  311ص) 31الّشورى/ يَ َهُب ِلَمنأ َيَشاُء ِإنَاثًا َويَ َهُب ِلَمنأ َيَشاُء الذُُّكوَر  -641
  (ي ىء س 311ص) 46الّرعد/ أَفَ َلمأ يَ يأَأِس الَِّذيَن آَمُنوا  -631
رِفًا وملَأ جيَِ  -636 َها َمصأ   اخلامتة( 362)ص 24الكهف/ ُدوا َعن أ

 612، 38/: املائدة ِإىَل اللَِّه َمرأِجُعُكمأ  -635
 556هود/ –

  اخلامتة( 362)ص

  اخلامتة( 362)ص 61القيامة/ أَيأَن الأَمَفرُّ  -634
  اخلامتة( 362)ص 21طه/ قَاَل َموأِعدُُكمأ يَ وأُم الز يَنةِ  -633
  (اخلامتة 361ص) 54وم/الرّ  َسَواًء حَمأَياُهمأ  -632
  (اخلامتة 361ص) 56اجلاثية/ َوِمنأ آيَاتِِه َمَناُمُكمأ  -631

 َخَلَقُكمأ ِمنأ نَ فأس  َواِحَدة   -637
 – 16الّنساء/

 – 681األعراف/
 11الّزمر/

 367 - 361)ص
  اخلامتة(

 



  

 

رَائِيَل  -638  368ص) 11يونس/ ِإال الَِّذي آَمَنتأ ِبِه بَ ُنو ِإسأ
  (اخلامتة/العدد

 – 56احلاّقة/ رَاِضَية   ِعيَشة   -631
 17القارعة/

 361 - 368ص)
  (اخلامتة

َوة    -621   (اخلامتة 351ص) 41يوسف/ َوقَاَل ِنسأ
  (اخلامتة 351ص) 63احلجرات/ قَاَلِت اأَلعأرَابُ  -626
َوُن َعَليأِه  -625   (اخلامتة 351ص) 57الّروم/ َوُهَو َأهأ

 - 641آل عمران/ َوأَن أُتُم اأَلعأَلوأَن  -624
  (اخلامتة 356ص) 42حمّمد/

 
  

 



  

 

 
 فهرس األحاديث واآلثار -ب

 
 فحةص املوضع األثر –احلديث 

َِخَر َزَنَ : حديث َماِعز   -1   أ خ ر( 61)ص إنَّ األأ
َا إَهاب  ُدِبَغ  -2   أ ه  ب( 54 – 55)ص أميُّ
ًعا -3 رَاُهنَّ : َوِف رَِوايَة  ، أُواَلُهن: ِف رَِوايَة  ، يُ غأَسُل َسب أ َداُهنَّ : ة  َوِف رَِوايَ ، ُأخأ   ل(و  أ 53 – 54)ص إحأ
َعة   -4 َعة  َوالأبَ َقَرُة َعنأ َسب أ   ب د ن( 51)ص َُتأزُِئ الأَبَدنَُة َعنأ َسب أ
َنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  -5 تَ رَكأ َعة  ِمنَّا ِف َبَدنَة  فَ َقاَل َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم اشأ َرِة َسب أ ج  َوالأُعمأ ِف احلَأ

نِ َرُجل  جِلَا ُزوِر فَ َقاَل َما ِهَي إالَّ ِمنأ الأُبدأ َّتُِك ِف اجلَأ َّتُِك ِف الأبَ َقَرِة َما َنشأ  ِبر  أََنشأ
  د ن( ب 51)ص

رِي أَيأَن بَاَتتأ َيُدهُ  -6   ب ي ت( 31)ص فَِإنَُّه اَل َيدأ
رًا فَ َقاَل َعَليأِه الصَّاَلُة َوال -7 َها َخي أ َرى َفأَث أنَ وأا . َوَجَبتأ : سَّاَلمُ َمرُّوا ِِبَِنازَة  َفأَث أنَ وأا َعَلي أ مُثَّ َمرُّوا بُِأخأ

َها َشرًّا لِهِ . َوَجَبتأ : فَ َقاَل َعَليأِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ ؛ َعَلي أ َهَذا أَث أنَ يأُتمأ : فَ َقالَ ؛ َوَجَبتأ : َوُسِئَل َعنأ قَ وأ
َنَّةُ  رًا فَ َوَجَبتأ َلُه اجلأ  َليأِه َشرًّا فَ َوَجَبتأ َلُه النَّارُ َوَهَذا أَث أنَ يأُتمأ عَ ، َعَليأِه َخي أ

  ث ن ى( 27 - 21)ص

ُر ِف َيَديأَك َوالشَّرُّ لَيأَس إلَيأكَ  -8 َي أ   ث ن ى( 27 - 21)ص َواخلأ
َسنُ  -9   ث ن ى( 27 - 21)ص َوَلُه الث ََّناُء احلَأ

َ َعريأ  إىَل ثَ وأر   -11   ر(و  ث 27)ص َحرََّم َما بَ نيأ
َ َعريأ  إىَل ] -11   ر(و  ث 27)ص  ُأُحد  َحرََّم[ َما بَ نيأ

   ج ز ى( 13)ص ََتأزِي َعنأَك َوَلنأ ََتأزَِي َعنأ َأَحد  بَ عأَد  -12
  ج م ع( 71 - 11)ص َفَصلُّوا قُ ُعوًدا َأمجأَِعنيَ  -13

 
َاُر َأَحقُّ ِبَصَقِبِه   -14   ر(و  ج 75)ص اجلأ
  ح ت ت( 71 – 72)ص ُحت يِه مُثَّ اُق أُرِصيهِ  -15
  (ح ل ق 16)ص َحلأَقى َعقأَرى  -16
رًا -17   ح ل ق( 16)ص َحلأًقا َلُه َوَعقأ
َبُل اللَُّه َصاَلَة َحاِئض  إالَّ خِبَِمار   -18   ح ي ض( 18)ص اَل يَ قأ
ََباِئثِ  -19 ُُبِث َواخلأ   خ ب ث( 611)ص َوَأُعوُذ ِبَك ِمنأ اخلأ
خ ل ف/  611)ص أُولئك خلفاء اهلل ِف أرضه -21

 اهلامش(
 

خ ل ف/  611)صفاتّقوا ، فيها فناظر كيف تعلمون إّن اهلل ممك ن لكم ِف األرض ومستخلفكم -21
 اهلامش(

 

 



  

 

 الّدنيا واتّقوا الن ساء
خ ل ف/  611)ص خليفة اهلل املهدي -22

 اهلامش(
 

خ ل ف/  611)ص وحسيب ذلك ، ولكيّن خليفة رسول اهلل، لسُت خبليفة اهلل: قال. يا خليفة اهلل! -23
 اهلامش(

 

َتاُح الصَّاَلِة الطُُّهورُ  -24 ِبريُ َوحَتأ ، ِمفأ ِليمُ ، رميَُها التَّكأ د ب ح/  662)ص َوحَتأِليُلَها التَّسأ
 اهلامش(

 

َلِة[ -25 َهَك ]ِإىَل الأِقب أ َبتَ يأكَ ، ِإَذا رََكعأَت فَانأِصبأ َوجأ َواَل ُتَدب حأ  ، َوَضعأ َيَديأَك َعَلى رُكأ
َمارُ   . َكَما ُتَدبَّح احلِأ

د ب ح/  662)ص
 اهلامش(

 

  د ع ا( 661)ص ِبَدَعاِويِهمأ َلوأ أُعأِطَي النَّاُس  -26
َِننِي ذََكاُة أُم هِ  -27   ذ ك ي( 658)ص ذََكاُة اجلأ
  ر ب ب( 646)ص َحّتَّ يَ لأَقاَها َرب َُّها  -28
ََمُة َرب َّتَ َها -29   ر ب ب( 646)ص َحّتَّ تَِلَد األأ
ر ب ب/  646)ص أنأ تَِلَد اأَلَمُة َرب ََّتها -31

 اهلامش(
 

ََمُة َرب َّ  -31   ر ب ب( 646)ص َهاَحّتَّ تَِلَد األأ
ُر  -32 َاِء اللَِّه تَ َعاىَل َوَلِكنأ ُقوُلوا َشهأ م  ِمنأ َأمسأ اَل تَ ُقوُلوا َرَمَضاُن فَِإنَّ َرَمَضاَن اسأ

 َرَمَضاَن 
  ر م ض( 632)ص

َنَِّة َوُغل َقتأ أَب أَواُب النَّاِر َوُصف َدتأ الشََّياِطنيُ  -33   ر م ض( 632)ص إَذا َجاَء َرَمَضاُن فُِتَحتأ أَب أَواُب اجلأ
ُمَعِة ِف َأوَِّل الن ََّهاِر فَ َلُه َكَذا  -34  ر 638 – 637)ص َمنأ رَاَح إىَل اجلُأ

 ح(و 
 

ََنابَةِ  -35 َل اجلأ ُمَعِة ُغسأ َا قَ رََّب َبَدنَةً ، مُثَّ رَاحَ ، َمِن اغأَتَسَل يَ وأَم اجلُأ َوَمنأ رَاَح ِف ، َفَكَأّنَّ
َا ق َ    ...َوَمنأ رَاَح ِف السَّاَعِة الثَّالَِثةِ ، رََّب بَ َقَرةً السَّاَعِة الثَّانَِيِة َفَكَأّنَّ

 ر 638 – 637)ص
 ح/اهلامش(و 

 

َماَء  -36 رَاُق الد  َرأًَة َكاَنتأ تُ هأ ر  626 – 621)ص َأنَّ امأ
 ي ق(

 

َكَر َكِثريُُه فَ َقِليُلُه َحرَام   -37   س ك ر( 671)ص َما َأسأ
َكَر الأفَ  -38 ِكر  َحرَام  َوَما َأسأ   س ك ر( 671)ص َرُق ِمنأُه َفِملأُء الأَكف  ِمنأُه َحرَام  ُكلُّ ُمسأ
ُرؤ  قَاتَ َلُه َأوأ َشامَتَُه  -39   ش ت م( 684)ص َوِإنأ امأ
ُفُرَك  -41 ُكُرَك َواَل َنكأ   ش ك ر( 615)ص َنشأ
اهلامش/  317)ص ليَس للتَّانَِئِة شيء  )حمّمد بن سريين( -41

 اخلامتة(
 

 



  

 

  ص ل ي( 518)ص  َأوأىفَ اللَُّهمَّ َصل  َعَلى آِل َأيب  -42
  ص ل ي( 518)ص ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيب   -43
ُنُه َهَدر   -44   ص ي ر( 565)ص َمنأ َنَظَر ِف ِصرِي بَاب  فَ َعي أ
َا َأِضلُّ َعَلى نَ فأِسي  -45   ض ل ل( 567)ص ُقلأ إنأ َضَللأُت فَِإّنَّ
  ط ع م( 555)ص إن ََّها َطَعاُم طُعأم   -46
  ط ه  ر( 551)ص ؤُه ُهَو الطَُّهوُر َما -47
ِر ِغىًن  -48   ظ ه  ر( 546)ص َوأَفأَضُل الصََّدَقِة َما َكاَن َعنأ َظهأ
  ع ت د( 544)ص إنَّ َخاِلًدا َجَعَل َرِقيَقُه َوَأعأُتَدُه ُحُبًسا ِف َسِبيِل اللَِّه  -49
َتَبَس أَدأرَاَعُه وَ  -51   ع ت د( 544)ص َأعأَتاَدُه ِف َسِبيِل اللَِّه أَمَّا َخاِلد  فَِإنَُّكمأ َتظأِلُموَن َخاِلًدا َوَقدأ احأ
َرأِض   -51 َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم إَذا قَاَم ِف َصاَلتِِه َوَضَع َيَديأِه َعَلى األأ

 َكَما َيَضُع الأَعاِجُن 
ع  541 – 542)ص

 ج ن(
 

  ع ص ب( 532)ص َفِْلَوأىَل َعَصَبة  ذََكر   -52
  ع ص ب( 532)ص َعَصَبة  َرُجل   َفِْلَوأىَل  -53
َنَِّة  -54   ع ل ق( 524)ص أَرأَواُح الشَُّهَداِء تَ عأُلُق ِمنأ َوَرِق اجلأ
  ج(و  ع 521)ص َكاَن ِلَفاِطَمَة ِسَوار  ِمنأ َعاج -55
ِسَها -56 َمي ُ تُ عأِرُب َعنأ نَ فأ   ع ر ب( 548)ص . َواألأ
  غ  ن ن( 576ص) لَيأَس ِمنَّا َمنأ ملَأ يَ تَ َغنَّ بِالأُقرأآِن  -57
ء  َكَأَذنِِه لَِنيبٍّ يَ تَ َغىنَّ بِالأُقرأآنِ  -58   غ  ن ن( 576)ص َما أَِذَن اللَُّه ِلَشيأ
َواِتُكمأ  -59   غ  ن ن( 576)ص َزي  ُنوا الأُقرأآَن بَِأصأ
  ف ر خ( 577)ص َونَ َقَفتأ فُ ُروخ   ) من كالم َكاِهَنِة َسَبَأ ( ، َما ُوِلَد َموأُلود   -61
َِياِر َما ملَأ يَ تَ َفرَّقَا  الأبَ ي  َعانِ  -61   ف ر ق( 571)ص بِاخلأ
  ق ب ل( 516)ص أَقأَطَع َرُسوُل اللَِّه َمَعاِدَن الأَقَبِليَِّة  -62
ق ب ل/  516)ص معاِدَن الَقَبِليَّة َجلأِسيَّها وَغوأرِيَّها -رضي اهلل عنه  -أعطى بالل بن احلارث  -63

 اهلامش(
 

  ق د ر( 514)ص فَاقأُدُروا َلُه  -64
ق د  513 – 514)ص الطَِّبيُب ُهَو اللَُّه  -65

 م(
 

ِيُل َأنَّ هِبَِما َقَذرًا : َلمَّا َخَلَع نَ عأَليأِه قَالَ َصلَّى اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم َأنَّ النَّيبَّ  -66 بَ َرين ِجربأ   ق ذ ر( 513)ص َأخأ
ِيُل َأنَّ هِبَِما َدَم َحَلَمة  : َليأِه قَالَ َلمَّا َخَلَع نَ عأ َصلَّى اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم َأنَّ النَّيبَّ  -67 بَ َرين ِجربأ ق ذ ر/  513)ص َأخأ

 اهلامش(
 

 ق ر ش/  511)ص -عبد الّله بن عباس  - ]قريش[ هي دابة  تسكن البحر تأأكل دوابّه -68

 



  

 

 اهلامش(
ُر الأُقُروِن قَ رأين مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمأ مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمأ  -69 ق  518 – 517ص) َخي أ

 ر ن(
 

خري هذه األّمة القرن  - خري أّميت القرن -خري أّميت قرين  -خري الّناس قرين  -71
 إّن خريكم قرين -خريكم قرين  -

ق ر  518 – 517)ص
 ن/اهلامش(

 

  ق ص ر( 411)ص أََقُصَرتأ الصَّاَلُة  -71
ِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  -72 ُس َعَلى َعهأ   ك س ف( 467)ص َعَليأِه َوَسلَّمَ  انأَكَسَفتأ الشَّمأ
ُئول  َعنأ َرِعيَِّتِه  -73   ك ل ل( 451)ص وَُكلُّ رَاع  َمسأ
ُئول  َعنأ َرِعيَِّتهِ  -74 ك ل  451)ص ُكلُُّكمأ رَاع  وَُكلُُّكمأ َمسأ

 ل/اهلامش(
 

ِك  -75   م س ك( 431)ص خَلُُلوُف َفِم الصَّاِئِم ِعنأَد اللَِّه َأطأَيُب ِمنأ رِيِح الأِمسأ
ُتَكَها مبَا َمَعَك ِمنأ الأُقرأآنِ  -76   م ل ك( 433)ص َملَّكأ
  ن ب ل( 421)ص ات َُّقوا الأَماَلِعَن َوَأِعدُّوا النَُّبَل  -77
تَ نأَشقأَت فَانأِثرأ  -78   ن ث ر( 426)ص إَذا اسأ
تَ نأِثرُ َصلَّى اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم َكاَن  -79 تَ نأِشُق َثاَلثًا ِف ُكل  َمرَّة  َيسأ   ن ث ر( 426ص) َيسأ
  ن ص ي( 416)ص َوَمَسَح بَِناِصَيِتِه  -81
َنَِّة اَل يَ َناُمونَ  -81 َل اجلأ ن  413 – 414)ص َأهأ

 ع س(
 

ن  418 – 417)ص ُكلُّ َذِلَك ملَأ َيُكنأ  -82
 ف ي(

 

ن  418 – 417)ص نَ َعمأ : فَ َقاُلوا. َأَحقًّا َما قَاَل ُذو الأَيَديأِن؟ -83
 ف ي(

 

ِلِمنَي مَحَى ُعَمُر َغَرَز النَّقِ  -84   ن ق ع( 411)ص يِع خِلَيأِل الأُمسأ
َعَلنَّ َلُه ِف َغَرِز النَِّقيِع َنِصيًبا َحّتَّ اَل ُيَشارَِك النَّاَس  -85 ُت أَلَجأ   ن ق ع( 411)ص ِف أَق أَواهِتِمأ إنأ ِعشأ
ِلِمنَي  -86   ن ق ع( 411)ص مَحَى النَِّقيَع خِلُُيوِل الأُمسأ
َا ُهَو بَ َياُض الن َّهَ  -87   ن ه  ر( 475)ص َوَسَواُد اللَّيأِل ، ارِ إّنَّ
  ي(و  ه  485)ص إالَّ َهاءأ َوَهاءأ  -88
ُمَعاِت  -89   د ع(و  488)ص لَيَ نأَتِهنَيَّ قَ وأم  َعنأ َودأِعِهمأ اجلُأ
َر َمأأُجورَات   -91   ز ر(و  411)ص َمأأُزورَات  َغي أ

َعَم  -91 َّتِيَح ِفيِه َونَ ن أ   ش ك(و  414)ص إنَّ لََنا يَ وأًما َأوأَشَك َأنأ َنسأ
  367 - 361)ص ُخِلَقتأ الأَمرأأَُة ِمنأ ِضَلع  َعوأَجاَء  -92

 



  

 

 اخلامتة(
 367 - 361)ص الأُمؤأِمُن يَأأُكُل ِف ِمًعى َواِحد   -93

 اخلامتة(
 

 
 
 

 (على األغّلط واألخطاء فوائد وتنبيهات)الفهرس العام  -ج
 

 . و غرُي ثابت  وه، املتأخ ريَن أّن كسَر الباِء لغة  ويَزُعُم بعُض  ...اإِلبأُط ما حتَت اجلناحِ : أ ب ط( 7ص) -6
أأمتَ : أ ت م( 8ص) -5

َ
َوُد ِف َمَناَحِتهِ : َوالأَعامَُّة خَتُصُُّه بِالأُمِصيَبِة فَ تَ ُقولُ : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ . امل َجأ  . ُكنَّا ِف َمأأمتَِ ُفاَلن  َواألأ

ِمريِ األَتَ : أ ت ن( 8ص) -4 ُن أَثى ِمنأ احلَأ  . َواَل يُ َقاُل أَتَانَةً : َقاَل ابأُن الس ك يتِ . اُن األأ
َزأَهرِيُّ . َواألَُتوُن ِوزَاُن َرُسول  : أ ت ن( 8ص) -3 وأَهرِيُّ ُهَو ُمثَ قَّل  ، مَجََعتأُه الأَعَرُب أَتَاِتنَي بَِتاَءيأِن نَ قأاًل َعنأ الأَفرَّاءِ : قَاَل األأ ، َوقَاَل اجلَأ

ِل الصَِّحيِح َأنَّ الأَعَرَب مَجََعتأُه َعَلى أَتَاِتنيَ ، هُ َوالأَعامَُّة خُتَف فُ : قَالَ   . َويُ َقاُل ُهَو ُمَولَّد  َوَهَذا الأَقوأُل َضِعيف  بِالن َّقأ
اَر فَأَنَا ُمؤأِجر  وَ : قَاَل الزَّخَمأَشرِيُّ : أ ج ر( 1ص) -2  . ُمَؤاِجر  فَ ُهَو َخطَأ  : َواَل يُ َقالُ . آَجرأت الدَّ
ِيَم َوالصَّاَد اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  ؛ ُمَعرَّب  . جَّاُص ُمَشدَّد  اإلِ : ص( ء ج 61 – 1ص) -1  . أِلَنَّ اجلأ
ِديدِ َوا: أ ج ن( 61ص) -7 ِتعأَماهِلَا، إلأِجَّانَُة بِالتَّشأ  . َواإلأِجنأَانَُة لَُغة  مَتأَتِنُع الأُفَصَحاُء ِمنأ اسأ
ُر مِ ، َؤاَخَذًة َكَذِلكَ َوآَخَذُه بِالأَمد  مُ : أ خ ذ( 61ص) -8 َمأ َزةِ َواألأ َمأ َواَخَذُه : فَ يُ َقالُ ؛ َدُل َواًوا ِف لَُغِة الأَيمنِ َوتُ بأ ، نأُه آِخذأ مبَد  اهلأ

 . ُمَواَخَذةً 
ِل َوالسَّرأِج بِالأَمد  آِخَرُة الرَّ : أ خ ر( 61ص) -1 ِ َساِكُن اهلأَ  َوُمؤأِخرُ . َوَهِذِه أَفأَصُح اللَُّغاتِ ، حأ َزةِ الأَعنيأ ِدُمَها بِالسُُّكونِ ، مأ قَاَل . َوُمقأ

َزأَهرِيُّ  ِفيِف اَل َغي أرُ : األأ ِدُمَها بِالتَّخأ ِ َوُمقأ  . ُمؤأِخُر الأَعنيأ
ِديِد َعام يٌّ : َوقَ وأهُلُمأ : أ خ ر( 61ص) -61 َوَِّل بِالتَّشأ َوأَسِط َأوأ األأ َِخرِي َأوأ األأ ِخر َعَلى فَاِعل  َأوأ األأ ِر اآلأ ِر ؛ ِف الأَعشأ أِلَنَّ الأُمرَاَد بِالأَعشأ

َرد  َبلأ مبِثأِلَها  . اللََّيايل َوِهَي مَجأُع ُمَؤنَّث  َفاَل ُتوَصُف مبُفأ
َلُب َواًوا َعَلى الأَبَدِل فَ يُ َقاُل َواَخيأت كَ : أ خ و( 66ص) -66 َزة  مَمأُدوَدة  َوَقدأ تُ قأ ِ هِبَمأ َ الشَّيأئَ نيأ  . َسيأت َواَسيأتَما ِقيَل ِف آَوآَخيأت بَ نيأ
ُر : قَاَل ابأُن بَ ر يٍّ ، َوأَذََّن الأُمَؤذ ُن بِالصَّاَلِة َأعأَلَم هِبَا: أ ذ ن( 65ص) -65 َوالصََّواُب أُذ َن ، بِالأِبَناِء لِلأَفاِعِل َخطَأ  َوقَ وأهُلُمأ أَذََّن الأَعصأ

ُعوِل َمَع َحرأِف الص َلةِ  ِر بِالأِبَناِء لِلأَمفأ  . بِالأَعصأ
آزِيبُ : أ ز ب( 63 – 64ص) -64

َ
  بني امل

َ
َيازِيُب َوامل

َ
 . َوازِيبُ وامل

ءِ : أستاذ( 63ص) -63 َتاُذ َكِلَمة  َأعأَجِميَّة  َوَمعأَناَها الأَماِهُر بِالشَّيأ ُسأ اَل الأُمعأَجَمَة اَل جَيأَتِمَعاِن ، األأ َا ِقيَل َأعأَجِميَّة  أِلَنَّ الس نَي َوالذَّ َوِإّنَّ
 . ة  يَّ ِف َكِلَمة  َعَربِ 

َزِة َواًوا ِف لَُغِة الأَيَمِن فَ يُ َقاُل َواَسيأته: أ س ا( 62ص) -62 َمأ ِسي بِالأَمد  َسوَّيأته َوجَيُوُز إبأَداُل اهلأ  . َوآَسيأته بِنَ فأ

 



  

 

َمزُ : أ ف خ( 61ص) -61 َوُب َواَل يُ هأ َسُن َوَأصأ َمُز َوُهَو َأحأ َتدَّ َواَل . َوالأَياُفوُخ َوَسُط الرَّأأسِ . الأَيأأُفوُخ يُ هأ ُلَب َوَيشأ  يُ َقاُل يَاُفوخ  َحّتَّ َيصأ
 . بَ عأَد الأواَِلَدةِ 

ِ : أ ف ق( 61ص) -67 ُُفُق ِبَضمَّتَ نيأ ُع آفَاق   ...األأ مأ ِ خَتأِفيًفا َعَلى ، َواجلَأ َا ِقيَل أََفِقيٌّ ِبَفتأَحتَ نيأ َبُة إلَيأِه أُفُِقيٌّ َردًّا إىَل الأَواِحِد َوُرمبَّ َوالن سأ
فَاقِ َغريأِ ِقَيا رُُه َوَلفأظُُه َرُجل  أُفُِقيٌّ َوأََفِقيٌّ َمنأُسوب  إىَل اآلأ ِظِها، س  َحَكامُهَا ابأُن الس ك يِت َوَغي أ َفاِق َعَلى َلفأ ؛ َواَل يُ نأَسُب إىَل اآلأ

َامتَِة ]ص َبُة[ إنأ َشاَء ا: َفصأل   361- 368َفاَل يُ َقاُل آفَاِقيٌّ ِلَما َسَيأأيت ِف اخلأ  . للَُّه تَ َعاىَل الن سأ
رُهُ : أ ل ف( 67ص) -68 َن أَبارِي  َوَغي أ م  ِلَعقأد  ِمنأ الأَعَدِد َومَجأُعُه أُُلوف  َوآاَلف  قَاَل ابأُن األأ َلأُف اسأ َلأُف ُمذَكَّر  اَل جَيُوُز تَأأنِيثُُه : َواألأ َواألأ

َلأُف َومَخأَسُة آاَلف    . فَ يُ َقاُل ُهَو األأ
َِلَف َواَل بُدَّ : و َحامتِ  قَاَل أَبُ : أ ل ه ( 68ص) -61 ِذُف األأ  . ِمنأ إث أَباهِتَا ِف اللَّفأظِ َوبَ عأُض الأَعامَِّة يَ ُقوُل اَل َواَللَِّه فَ َيحأ
َلأَيُة أَلأَيُة الشَّاةِ : أ ل ى( 68ص) -51 َزةُ : قَاَل ابأُن الس ك يِت َومَجَاَعة  ، َواألأ َمأ َسُر اهلأ  . َواَل يُ َقاُل لِيَّة  ، اَل ُتكأ
َاِل مَجأُعُه أُُمور  َوَعَليأهِ : أ م ر( 61-68ص) -56 ُر مبَعأىَن احلأ َمأ ُر ِفرأَعوأَن ِبَرِشيد  {: األأ ُر مبَعأىَن الطََّلِب مَجأُعُه َأَواِمُر فَ رأقًا . } َوَما أَمأ َمأ َواألأ

نَ ُهَما  . بَ ي أ
ََمل: أ م ل( 61ص) -55  . َوالرََّجاء والطََّمع بني األأ
 . َوِف َغريأِ النَّاِس أُمَّات  لِلأَفرأقِ ، َر ِف النَّاِس أُمََّهات  وََكث ُ : أ م م( 51-61)ص -54
 . وآم ني خطأ. بِالأَمد  وآمني ، أَِمنَي بِالأَقصأرِ : أ م ن( 56-51)ص -53
نأَساُن يَ َقعُ : أنس( 56)ص -52 عِ  اإلأِ مأ ُن أَثى َوالأَواِحِد َواجلَأ  [إنسانة باهلاء: ال تقل]و ؛ َعَلى الذََّكِر َواألأ
ُت ِفيِه َواب أَتَدأأ : أ ن ف( 56ص) -51 َء َأَخذأ ُت الشَّيأ َتأأنَ فأ ُتُه  َكَذِلَك ]وال يستعمل مبعىنَواسأ  . املواصلة واالستمرار[: تُه َوأأتَ نَ فأ
 . استأهل مبعىن استحقّ : ويقال: أ ه  ل( 54ص) -57
َوزُّ الأَواِحَدُة إَوزَّة  : ز(و  أ 54)ص -58 ِع إَوزُّوَن َوُهَو َشاذٌّ . َدُة َوزَّة  َوِف لَُغة  يُ َقاُل َوزٌّ الأَواحِ ، اإلأِ مأ  . َوُحِكَي ِف اجلَأ
لُ : ل(و  أ 54)ص -51 َمرِ َذَهَب الأِكَساِئيُّ إىَل َمنأِع إ: َواآلأ ُلهُ فَ ؛ َضاَفِة آِل إىَل الأُمضأ َولَيأَس ِبَصِحيح  إذأ اَل ِقَياَس . اَل يُ َقاُل آلُُه َبلأ َأهأ

  .يَ عأُضُدُه َواَل مَسَاَع يُ َؤي ُدهُ 
ِديِد الأَواِو َخطَأ  : ل(و  أ 53ص) -41 َزِة َوَتشأ َمأ َوَُّل ِبَفتأِح اهلأ ُر األأ  . َوقَ وأُل الأَعامَِّة الأَعشأ
َوَِّل بِالت َّعأرِيفِ : هل يقال: ل(و  أ 53ص) -46 َضاَفةِ ، َعاُم األأ  . ؟ َواإلأِ
م  َوَقَع َعَليأهِ  لأ آَوى بَ : َواَل يُ َقاُل لِلذ ئأبِ ، َوَلُد الذ ئأبِ : ابأُن آَوى: ى(و  أ 52)ص -45 ُهوُر َأنَّ ابأَن آَوى لَيأَس ِمنأ . َهَذا اسأ َوالأَمشأ

 . َبلأ ِصنأف  ُمَتَمي  ز  ، ِجنأِس الذ ئأبِ 
 . مبحث ِف " َأّي ": أ ى ى( 51ص) -44
ََسدَ : رُ الأَبب أ : ب ب ر( 57ص) -43 َزأَهرِيُّ . َحيَ َوان  يُ َعاِدي األأ َسُبُه َدِخياًل َولَيأسَ : قَاَل األأ  . ِمنأ َكاَلِم الأَعَربِ  َوَأحأ
رَاينُّ َمنأُسوب  إىَل حَبأِر الرَِّحمِ : ب ح ر( 58ص) -42 ُم الأَبحأ ُقَها َوُهَو ممَّا ُغي  َر ِف النََّسبِ ، الدَّ أِلَنَُّه َلوأ ِقيَل حَبأرِيٌّ اَللأَتَبَس ؛ َوُهَو ُعمأ

رِ  َبِة إىَل الأَبحأ  . بِالن سأ
 . َبخأتبني الأُبخأت َوالأ : ب خ ت( 58ص) -41
ِتعأَمالُ : ب د د( 58ص) -47 ُرونًا بِالن َّفأيال بُدَّ ِمنأ َكَذا َأيأ اَل حمَِيَد َعنأُه َواَل يُ عأَرُف اسأ  . ُه إالَّ َمقأ

 



  

 

 . الأَبَدنَةُ بني الّشاة والبقرة و وَ : ب د ن( 51ص) -48
َوَِّل لَُغة  ا ...:ب د ا( 41ص) -41 ِر َوالأَمد  َوَضمُّ األأ َداَءُة بِالأَكسأ ٍُ ِز َعام يٌّ َنصَّ َعلَ َوالأِب َمأ م  ِمنأُه أَيأًضا َوالأِبَدايَُة بِالأَياِء َمَكاَن اهلأ يأِه سأ

 . ابأُن بَ ر يٍّ َومَجَاَعة
ُم الأَقاِفَلَة : ب ذ ر( 41ص) -31 َماَعُة تَ تَ َقدَّ َرَقُة اجلَأ  . َوِقيَل ُمَولََّدة  ، ُمَعرَّبَة  : ِقيلَ . لِلأِحرَاَسةِ َوالأَبذأ
ب أَريأَسُم ُمَعرَّب  . يُ َقاُل ِبرأَسام  َوبِلأَسام  : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . ربأَسامُ الأ : برسام( 46)ص -36 َزِة َوالرَّاِء َوالس نيِ ، َواإلأِ َمأ ُر اهلأ ، َوِفيِه لَُغات  َكسأ

ِم َبلأ بِ : َويَ ُقولُ ، َوابأُن الس ك يِت مَيأنَ ُعَها ِر الالَّ  . الأَفتأحِ لَيأَس ِف الأَكاَلِم إفأِعيِلل  ِبَكسأ
َوةُ الأربأِطيُل بِ : برطيل( 46ص) -35 ِر الأَباِء الر شأ ِد فَ عأِليل  بِالأَفتأحِ ؛ َوفَ تأُح الأَباِء َعام يٌّ . َكسأ  . ِلَفقأ
ََجاِنِب ]وأّما سفرت وجَهها أو عن وجِهها فه: ب ر ج( 46ص) -34 ي ساِفر  إذا  َوتَ بَ رََّجتأ الأَمرأأَُة َأظأَهَرتأ زِيَنتَ َها َوحَمَاِسنَ َها ِلْلأ

 . [وجلِت الن قاَب أو الِقناَع عنه، كشفته
َلِة الأَماِضَيِة الأَبارَِحةُ : ب ر ح( 46ص) -33 َلَة َكَذا ِلُقرأهِبَا ِمنأ َوقأِت الأَكاَلمِ : َوالأَعَرُب تَ ُقوُل قَ بأَل الزََّوالِ ، َوِمنأُه ِقيَل لِلَّي أ ، فَ َعلأَنا اللَّي أ

 . لأَنا الأَبارَِحةلزََّواِل فَ عَ َوتَ ُقوُل بَ عأَد ا
َجِعيَُّة ِمنأ الصََّحابِيَّاتِ : ب ر ع( 45ص) -32 َشأ ِ بِنأُت َواِشق  األأ ُر الأَباِء : اُلواقَ . َوبَ رأوَُع َعَلى فَ عأَول  ِبَفتأِح الأَفاِء َوُسُكوِن الأَعنيأ وََكسأ

رِ : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ . َخطَأ   ثُوَن بِالأَكسأ َعأاَلُم اَل جَمَاَل لِلأِقَياِس ِفيَها، َل إىَل َدفأِع الر َوايَةِ َواَل َسِبي، َرَواُه الأُمَحد  َاُء األأ َمسأ  ؛ َواألأ
رِ    . َوات ََّفُقوا َعَلى فَ تأِح الأَواوِ ، فَالصََّواُب َجَواُز الأَفتأِح َوالأَكسأ

َههَ : ب ر ق ع( 44 – 45ص) -31 تُ ُر ِبِه َوجأ ُهمأ ِمنأ يُ نأِكرُه، ِلِث خَتأِفيف  ا َوفَ تأُح الثَّابُ رأُقُع الأَمرأأَِة َما َتسأ  . َوِمن أ
ُتُه أَنَا. بَ َرَك الأَبِعرُي بروكا: (ب ر ك 44 - 45ص) -37 ثَ ُر َأََنأُتُه فَ بَ َركَ وَ ، ُهَو لَُغة  : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ . َوأَب أرَكأ َكأ  . األأ
َهةً . ة  َباِء َوفَ تأِحَها َأيأ ُمدَّ بُ رأَهة  ِمنأ الزََّماِن ِبَضم  الأ : ب ر ه ( 44ص) -38  . [َأيأ َساَعًة َلِطيَفةً ، ]ومكث عنده ُهنَ ي أ
ِليَّة  أم  زَاِئَدة   فيه النُّونُ هل . الأبُ رأَهانُ : ب ر ه ( 44ص) -31  . ؟ َأصأ
رِ الِبزأُر : ب ز ر( 43)ص -44 ِر فَ هُ َواَل تَ ُقولُُه الأُفَصَحاُء إالَّ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوالأَفتأُح لَُغة  ، بِالأَكسأ َوقَاَل ابأُن . َو أَفأَصحُ  بِالأَكسأ

ر  قَ وأهُلُمأ ِبزأُر الأب َ : ُدَريأد   َا ُهَو َبذأ َِليِل رّده وَ . قأِل َخطَأ  إّنَّ ر   بأّن ُكلّ اخلأ  . َحبٍّ يُ بأَذُر فَ ُهَو بَ زأر  َوَبذأ
َزِة َوالأَفتأُح لَُغة  َشاذَّة  خِلُُرو : ب ز ر( 43ص) -45 َمأ ِر اهلأ ب أزَاُر َمعأُروف  ِبَكسأ  . ِجَها َعنأ الأِقَياسِ َواإلأِ
اَل يُ َقاُل َبَسَق بِالس نِي إالَّ ِف زِيَاَدِة الطُّوِل  : َوقَالَ ، َوَمنَ َعُه بَ عأُضُهمأ . َوُهَو إبأَدال  ِمنأهُ ، َبَسَق ُبَساقًا مبَعأىَن َبَصقَ : ب س ق( 42)ص -46

َلةِ  َِها، َكالنَّخأ  . َوَغريأ
ثَ َر ِف اخلأَ َيُكوُن الأَبِشرُي : ب ش ر( 42)ص -47 ريأِ َوِإَذا أُطأِلَقتأ ]البش. الشَّر   منه ِفريأِ َأكأ َتصَّتأ بِاخلَأ ِلأِد . ارة[ اخأ َوالأَبَشَرُة ظَاِهُر اجلأ

ُع الأَبَشرُ  مأ نأَساِن َواِحُدُه َومَجأُعُه َلِكنَّ الأَعَرَب ثَ ن َّوأُه وملَأ جَيأَمُعوهُ ، َواجلَأ  . مُثَّ أُطأِلَق َعَلى اإلأِ
َرةُ : ب ص ر( 42ص) -48 رَِها َوهِبَا مُس َيتأ الأبَ لأ : الأَبصأ َاُء َمَع فَ تأِح الأَباِء وََكسأ َوُة َوَقدأ حُتأَذُف اهلأ َجاَرُة الر خأ َدُة الأَمعأُروَفُة َوأَنأَكَر ِوزَاُن مَتأَرة  احلِأ

فِ  ذأ  . الزَّجَّاُج فَ تأَح الأَباِء َمَع احلَأ
 . عند العرب " ِبضأع  حّد " : ب ض ع( 41)ص -49
َوَّلَ . َوالط ب يخُ ، تَ ُقوُل ُهَو الأِبط يخُ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . الأِبط يخُ : ب ط خ( 41)ص -51 َتُح األأ ِد فَ ع يل  ؛ َوُهَو َغَلط  ، َوالأَعامَُّة تَ فأ ِلَفقأ

 . بِالأَفتأحِ 

 



  

 

 . طَاَلةبُ وال والأِبطَاَلةالأَبطَاَلِة  َبني: ب ط ل( 41ص) -51
نأَساِن يَ َقُع َعَلى الذَّكَ الأَبِعرُي مِ : ب ع ر( 47ص) -52 ُن أَثىثأُل اإلأِ َمُل مبَنأزَِلِة ا، ِر َواألأ رِ َواجلَأ َوالنَّاَقُة مبَنأزَِلِة الأَمرأأَِة خَتأَتصُّ ، لرَُّجِل خَيأَتصُّ بِالذ كأ

ُن أَثى َرُة ِمثألُ ، بِاألأ ُر َوالأَبكأ َارِيَ ، الأَفَّت َوالأَفَتاةِ : َوالأَبكأ  . ةِ َوالأَقُلوُص َكاجلأ
مُ : قَاَل ]األصمعّي[: ب ع ض( 48)ص -53 َِلُف َوالالَّ ُخُلُهَما األأ َضاَفةِ ؛ ُكلٌّ َوبَ عأض  َمعأرِفَ َتاِن َفاَل َتدأ  . أِلَن َُّهَما ِف نِيَِّة اإلأِ
َاءِ . َوالأَمرأأَُة بَ عأل  أَيأًضا، الأبَ عأُل الزَّوأجُ : ب ع ل( 41ص) -54  . َزوأَجة  حَتأِقيًقا لِلتَّأأنِيثِ : َما يُ َقالُ كَ ،  َوَقدأ يُ َقاُل ِفيَها بَ عأَلة  بِاهلأ
ُم الأبُ غأضُ ، َوأَب أَغضأُت الّشيَء إب أَغاًضا فَ ُهَو ُمب أَغض  : ب غ ض( 41ص) -55 ُتُه ِبَغريأِ أَِلف  : قَاُلوا. َوااِلسأ  . َواَل يُ َقاُل بَ َغضأ
ُجور  َواسأ ، بًا ُمؤَكًَّدا اَل حَيأُسُن تَ رأُكهُ َويَ نأَبِغي َأنأ َيُكوَن َكَذا َمعأَناه يُ نأَدُب َندأ : ب غ ى( 31 – 41ص) -56 َوَأَجازَُه ، ِتعأَماُل َماِضيه َمهأ

 . بَ عأُضُهمأ 
ُع بَ َغايَا َوُهَو َوصأف  خُمأَتصٌّ : ب غ ى( 31)ص -57 مأ ِر َوالأَمد  َفَجَرتأ َفِهَي بَِغيٌّ َواجلَأ يُ َقاُل   بِالأَمرأأَِة َواَل بَ َغتأ الأَمرأأَُة تَ بأِغي ِبَغاًء بِالأَكسأ

 . ِل بَ غأي  لِلرَّجُ 
َرسُ األَ  األَبأَكمُ : ب ك م( 36ص) -58 َرُس الَِّذي ُخِلَق َواَل نُطأَق َلهُ ، خأ َخأ َبأَكُم الَِّذي َلُه نُطأق  َواَل يَ عأقِ ، َوِقيَل األأ َوابَ َواألأ  . ُل اجلَأ
ِر َوالأَمد  : ب ك ى( 36ص) -59 ُر َمَع ُخُروِج الدُُّموعِ َوِقيَل ، َبَكى يَ بأِكي ُبًكى َوُبَكاًء بِالأَقصأ  . َوالأَمدُّ َعَلى إرَاَدِة الصَّوأتِ ، الأَقصأ
تَ َلمَ بَ َلَغ الصَّ : ب ل غ( 35ص) -61 َارِيَُة بَ ، بَ َلَغ َباَلًغا فَ ُهَو بَاِلغ  : قَاَل ابأُن الأُقطَّاعِ . َوأَدأَركَ ، يبُّ احأ تَ غأنَ وأا ؛ اِلغ  أَيأًضا ِبَغريأِ َهاء  َواجلأ فَاسأ

ِر ا َرأَة  َحاِئض  : َكَما يُ َقالُ ،  لأَموأُصوِف َوبَِتأأنِيِثِه َعنأ تَأأنِيِث ِصَفِتهِ ِبذِكأ  . امأ
 . " بَ َلىمبحث ِف " : (ب ل ى 35ص) -61
ُ الأبُ نُ وَّةِ : ا ب ن و( 34)ص -62 َنَ . ااِلبأِن َوِإنأ َسُفَل جَمَازًاَوُيطأَلُق ااِلبأُن َعَلى ابأِن ، ُهَو ابأن  بَ ني  ُر األأ اِسي  ممَّا اَل يَ عأِقُل حَنأَو ابأِن َوأَمَّا َغي أ

ِع بَ َناُت خَمَاض  وَ  مأ  . بَ َناُت لَُبون  خَمَاض  َوابأِن لَُبون  فَ يُ َقاُل ِف اجلَأ
ِلهِ " : أصل قومل: ا ب ن و( 34)ص -63  . " بَ ىَن َعَلى َأهأ
 . ن والبَ نيأ الأبَ وأ بني : ن(و  ب 32)ص -64
ِحيًفا ! َوابأُن قُ تَ يأَبَة جَيأَعلُ . هُ َوالأَباالأَباَهُة و الأَباَءُة : أ(و  ب 32)ص -65 َِخريََة َتصأ  . َهِذِه األأ
ُروًكاَعَلى الأِعَوِض ف الأَباءدُخوُل ا: أ(و  ب 31 - 32)ص -66  . َيُكوُن َحاِصاًل َوَمت أ
 . يات "بَ ِف معىن " ال: ب ي ت( 31ص) -67
َداِد ِمثألُ : ب ي ع( 31)ص -68 َضأ  . َعَلى ُكل  َواِحد  ِمنأ الأُمتَ َعاِقَديأِن أَنَُّه بَاِئع  َويُطأَلُق ، الش رَاءِ : الأبَ يأُع ِمنأ األأ
 . بَاَنتأ الأَمرأأَُة بِالطَّاَلِق َفِهَي بَاِئن  ِبَغريأِ َهاء  : ب ي ن( 37)ص -69
ِل َوَعَلى الأُفرأَقةِ : ب ي ن( 37)ص -71 َداِد يُطأَلُق َعَلى الأَوصأ َضأ ُ بِالأَفتأِح ِمنأ األأ  . الأبَ نيأ
َب أزَارُ : اَبلُ التَّ : ت ب ل( 38)ص -71 َوالِيِقيُّ . ُمَعرَّب   قيل، األأ َب أَزارِ : قَاَل ابأُن اجلَأ َ التَّاِبِل َواألأ ُرُق بَ نيأ ُرُق َوالأ ، َوَعَوامُّ النَّاِس تَ فأ َعَرُب اَل تَ فأ

نَ ُهَما  . بَ ي أ
 . َواَل َيَكاُد يُوَجُد تَاء  بَ عأَدَها ِجيم  إالَّ نَ َتَج َوََتَرَ : ت ج ر( 38ص) -72
ُت أرُجُّ الأَواِحَدُة أُت أُرجَّة  : ت ر ج( 31ص) -73  . َوِف لَُغة  َضِعيَفة  تُ رُنأج  ، األأ
ُع تَِرَسة  : ت ر س( 31ص) -74 مأ َا ِقيَل أَت أرَاس  ، َوتُ ُروس  َوتِرَاس  الت ُّرأُس َواجلَأ  . َواَل يُ َقاُل أَتأرَِسة  ِوزَاُن أَرأِغَفة  : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوُرمبَّ

 



  

 

نأَساِن َخاصَّةً : قَاَل بَ عأُضُهمأ . الت َّرأقُ َوةُ : ترقوة( 31)ص -75 َيَ َوانَاِت إالَّ ِلإلأِ ء  ِمنأ احلأ  . َواَل َتُكوُن الت َّرأقُ َوُة ِلَشيأ
تُ عأِمَل َمَع َعاُشورَاَء ، ُمَولًَّدا: قيل. تَاُسوَعاءُ : ت س ع( 21)ص -76  . ِلاِلزأِدَواجِ فَ يَ نأَبِغي َأنأ يُ َقاَل إَذا اُسأ
 . وملَأ جيَِئأ ِفيِه ِشعأر  حُيأَتجُّ ِبهِ : قَاَل أَبُو ُعبَ يأَدةَ . َتِفَث تَ َفثًا فَ ُهَو َتِفث   :(ت ف ث 21ص) -77
ُع َتِفاَلت  ، رأأَُة تَ َفاًل َفِهَي َتِفَلة  َتِفَلتأ الأمَ : ت ف ل( 21ص) -78 مأ َدادِ . َواجلَأ َضأ  . َوَتِفَلتأ إَذا َتطَيََّبتأ ِمنأ األأ
َداد؛ رأضِ َما ان أَهَبَط ِمنأ األأَ  الت َّلأَعةُ وَ ، َرى الأَماِء  ِمنأ َأعأَلى الأَواِديالت َّلأَعُة جَمأ : ت ل ع( 26ص) -79 َضأ  . َفِهَي ِمنأ األأ
 . اخلالف ِف " التُّوت " وضبطه: ت(و  ت 25 - 26ص) -81
ِم اللَِّه تَ َعا، الأُمعأَجِم َتُكوُن لِلأَقَسمِ  التَّاُء ِمنأ ُحُروفِ : ى(و  ت 25ص) -81 َهرِ َوخَتأَتصُّ بِاسأ َشأ  . تَاللَّهِ : فَ يُ َقالُ ، ىَل ِف األأ
ََناِن َأيأ ثَاِبُت الأَقلأبِ . َرُجل  ثَ بأت  ُمَتثَب ت  ِف أُُمورِهِ : ث ب ت( 24)ص -82 ِ ، َوثَ بأُت اجلأ ُم ثَ َبت  ِبَفتأَحتَ نيأ  . َوااِلسأ
َمِعيُّ . ُمَعرَّب  ِجرُي الثّ : ث ج ر( 24)ص -83 َصأ  . َوُهَو َخطَأ  ، بِالأُمثَ نَّاةِ  َوالأَعامَُّة تَ ُقولُهُ : قَاَل األأ
َرأضِ الث ََّرى : ث ر و( 23 - 24)ص -84  . َواَل يُ َقاُل ِحيَنِئذ  ثَ ًرى، فَِإنأ ملَأ َيُكنأ َنِديًّا فَ ُهَو تُ رَاب  . َوالث ََّرى الت ُّرَاُب النَِّديُّ . َنَدى األأ
رًا َوخِبَريأ  يُ َقاُل أَث أنَ يأ : ث ن ى( 27 - 21ص) -85 ُتهُ ؛ أَث أنَ يأُت َعَليأِه َشرًّا َوِبَشرٍّ وَ ، ُت َعَليأِه َخي أ َهَكَذا َنصَّ َعَليأِه . أِلَنَُّه مبَعأىَن َوَصفأ

 . مَجَاَعة  
نأَساِن إَذا تَ َزوََّج ثَ ي ب  : ب (و  ث 27ص) -86 ثَ رُ َوِإطأاَل ، ِقيَل ِلإلأِ َتِوي ِف ال. قُُه َعَلى الأَمرأأَِة َأكأ ُن أَثىَوَيسأ مَجأُع الأُمذَكَِّر وَ . ث َّي ِب الذََّكُر َواألأ

ُموع  : َوالأُمَولَُّدوَن يَ ُقوُلونَ ، َومَجأُع الأُمَؤنَِّث ثَ ي َبات  ، ثَ ي ُبوَن بِالأَواِو َوالنُّونِ  ُر َمسأ ِز تَ ثَاُؤبًا. ثُ يَّب  َوُهَو َغي أ َمأ َوتَ ثَاَوَب ، َوتَ ثَاَءَب بِاهلأ
 . بِالأَواِو َعام يٌّ 

َا ُهَو مبَكَّةَ ، ِديَنِة َجَبل  ُيَسمَّى ثَ وأرًاَولَيأَس بِالأمَ . َويُ عأَرُف بِثَ وأِر َأطأَحلَ ، ةَ ثَ وأر  َجَبل  مبَكَّ : ر(و  ث 27)ص -87  . َوِإّنَّ
لُ . ِمثأُل َجَذبَهُ َجَبَذُه : ج ب ذ( 28ص) -88  . َرُه ابأُن السَّرَّاجَوأَنأكَ ، وب  ِمنأُه لَُغة  مَتِيِميَّة  ِقيَل َمقأ
بَ رأتُهُ : ج ب ر( 28ص) -89  . َجبَ رأتُهُ و  ،بني َأجأ
ُ ِفيه: ج ب ن( 21ص) -91 َبأ َوُدَها ُسُكوُن الأَباءِ  اجلُأ ت أَباعِ ، َثاَلُث لَُغات  َأجأ ُهمأ . َوالثَّالَِثُة َوِهَي أَقَ لَُّها التَّثأِقيلُ ، َوالثَّانَِيُة َضمَُّها ِلإلأِ َوِمن أ

 . ِمنأ جَيأَعُل التَّثأِقيَل ِمنأ َضُروَرِة الش عأرِ 
َهِة َوِشَاهِلَا: ِبنيُ اجلأَ : ج ب ن( 21)ص -91 َب أ ِ ؛ مُهَا َجِبيَناِن َعنأ ميَِنِي اجلأ َ َجِبينَ نيأ َهُة بَ نيأ َب أ  . فَ َتُكوُن اجلأ
رَاءِ : ج ب ن( 21)ص -92 َبَّانَُة الأُمَصلَّى ِف الصَّحأ بَ َرةِ ، اجلأ َا أُطأِلَقتأ َعَلى الأَمقأ  . بَ َرةِ أِلَنَّ الأُمَصلَّى َغالًِبا َتُكوُن ِف الأَمقأ ؛ َوُرمبَّ
نأَساِن إَذا َكاَن قَاِعًدا َأوأ نَاِئًما فَِإنأ َكاَن ُمنأَتِصًبا فَ ُهَو طََلل  : ج ث ث( 21ص) -93 ُثَُّة ِلإلأِ ُص يَ ُعمُّ الأُكلَّ ، اجلأ  . َوالشَّخأ
َاِحِد ِبهِ ، اجُلُحود: ج ح د( 21ص) -94  . اَل َيُكوُن إالَّ َعَلى ِعلأم  ِمنأ اجلأ
اُفاَل : يُ َقالُ : ج د د( 11)ص -95 ا بِالأَفتأحِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . ن  حُمأِسن  ِجدًّ  . َواَل يُ َقاُل حُمأِسن  َجدًّ
َجاَدَلة بني أصل الَوضأع وتوظيف: ج د ل( 11)ص -96

ُ
 . مَحََلِة الشَّرأعِ  اجِلَدال وامل

م: ج ذ م( 16ص) -97 ذأ م، بني اجلِأ ذأ نأ : يُ َقالُ . َواجلَأ نأ َهَذا الأَمعأىَن َواَل يُ َقاُل ِفيِه مِ : قَاُلوا. َذاُم فُهَو جَمأُذوم  َساُن إَذا َأَصابَُه اجلأُ ُجِذَم اإلأِ
َذم  . َأجأ

رَابُ : ج ر ب( 16)ص -98 رُهُ ، َجَراب  بِالأَفتأحِ : َواَل يُ َقالُ . اجلِأ  . قَاَلُه ابأُن الس ك يِت َوَغي أ

 



  

 

َصأِل مبَعأىَن : قَاَل الأَفرَّاءُ . اَل َجَرمَ : ج ر م( 15)ص -99 َوَصاَرتأ مبَعأىَن ، و َلتأ إىَل َمعأىَن الأَقَسمِ مُثَّ َكثُ َرتأ َفحُ ،  اَل بُدَّ َواَل حَمَاَلةَ ِهَي ِف األأ
 . َحقًّا

ِر َوَلُد الأَكلأِب َوالس َباعِ : ج ر ى( 14ص) -111 رأُو بِالأَكسأ ُر أَفأَصحُ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوالأَفتأُح َوالضَّمُّ لَُغة، اجلِأ  . َوالأَكسأ
ُزورُ ِف معىن " : ج ز ر( 14)ص -111  . " اجلَأ
َعَطُف الأَواِدي: ج ز ع( 14)ص -112 ِر ُمن أ زأُع بِالأَكسأ َوِقيَل اَل ُيَسمَّى ِجزأًعا َحّتَّ َيُكوَن َلُه َسَعة  تُ نأِبُت الشََّجَر ، َوِقيَل َجانُِبهُ ، اجلِأ

َرهُ   . َوَغي أ
ُزَاُف : ج ز ف( 13ص) -113 ُل الأَكِلَمِة َدِخيل  ِف  َوِمنأ ُهَنا ِقيلَ ؛ فارسّي معرَّباجلأ  .  الأَعَربِيَّةِ َأصأ
َزأَهرِيُّ . جوزق ُمَعرَّب  : جوزق( 13)ص -114 ِيَم َوالأَقاَف اَل جَيأتَ ؛ قَاَلُه األأ   . ِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّةأِلَنَّ اجلأ
ِز َأجأ : ج ز ى( 13ص) -115 َمأ َِلِف َواهلأ َزأَهرِ . مبَعأىَن َأغأىَن َزأَ بِاألأ َزى ِمنأ : يُّ قَاَل األأ ُه  َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلوَن ِفيِه َأجأ َحد  أِلَ َغريأِ مَهأز  وملَأ َأِجدأ

َزأَ فَ ُهَو مبَعأىَن َكَفى، ِمنأ أَِئمَِّة اللَُّغةِ   . َوِفيِه َنَظر  ، َهَذا َلفأظُهُ ، َوَلِكنأ إنأ مهَُِز َأجأ
َساد  : ج س د( 13ص) -116 َسُد مَجأُعُه َأجأ َرأِض َجَسد   َواَل يُ َقالُ ، اجلَأ ء  ِمنأ َخلأِق األأ  . ِلَشيأ
َرأَ ، َجُسور   رجل  : ج س ر( 13)ص -117   . َواَل يُوَصُف الذََّكُر ِبَذِلكَ . َوِقيل َجُسوَرة  ، ة  َجُسور  أَيأًضاَوامأ
صُّ بِ : ج ص ص( 12ص) -118 ِيِم ُمَعرَّب  اجلِأ ِر اجلأ ِيَم َوالصَّاَد اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكلِ ؛ َكسأ . ُمَعرَّب   اإلأِجَّاصُ : َوهِلََذا ِقيلَ ؛ ة  َعَربِيَّة  مَ أِلَنَّ اجلأ

ُر َوُهَو َكاَلُم الأَعَربِ : قَاَل أَبُو َحامتِ   صُّ بِالأَفتأِح َوالصََّواُب الأَكسأ  . َوالأَعامَُّة تَ ُقوُل اجلَأ
ِفيفِ : ج ع ر( 12)ص -119 ثُوَن خُيأ : قَاَل الشَّاِفِعيُّ . اجِلعأرَانَُة بِالتَّخأ ِديِدَهاالأُمَحد   . ِطُئوَن ِف َتشأ
َفَلى : ج ف ل( 11)ص -111  . الن ََّقَرىوَ بني اجلَأ
ُُلوُس والأُقُعودِ : ج ل س( 17)ص -111  . بني اجلأ
اَلِهقُ : ج ل ه ( 18)ص -112 ِيَم َوالأَقاَف اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  ؛ فَارِِسيٌّ . الأَواِحَدُة ُجاَلِهَقة  ، اجلُأ  . أِلَنَّ اجلأ
ُقواًل . " هلا ثالث دالالت مَجَحَ " : ج م ح( 18ص) -113 ِتعأَماِل َوِإنأ َكاَن َمن أ ُجوُر ااِلسأ  . َلِكنَّ الثَّاِلَث َمهأ
َاُء الشُُّهورِ : د(ج م  18ص) -114  . بني الّتذَكري والّتأنيث َأمسأ
َاُموُس نَ وأع  ِمنأ الأبَ َقرِ : ج م س( 11)ص -115  . َدِخيل  : وقيل، عريبّ  اجلأ
يع ": ج م ع( 71 - 11)ص -116 ِديث َفَصلُّوا . لُّوا قُ ُعوًدا َأمجأَِعنَي "" َفصَ : وِف حديث. " َأمجأَع "و الّتوكيد ب " مجَِ ُه ِف احلَأ َوالأَوجأ

َوَّلِ ، قُ ُعوًدا َأمجأَُعونَ  ِر األأ ِثنَي ِف الصَّدأ َا ُهَو َتصأِحيف  ِمنأ الأُمَحد   . َك الأُمَتَأخ ُروَن بِالن َّقألَومَتَسَّ ، َوِإّنَّ
ُُنبُ ، َرُجل  ُجُنب  : ج ن ب( 71)ص -117 َاُر اجلأ َنيبٌّ : َواَل َتَكاُد الأَعَرُب تَ ُقولُ . َواجلأ  . َأجأ
ٍَ : ج ن ز( 76 – 71)ص -118 رِ ، نَاَزةِ اَلِأ ُر أَفأَصحُ ، َوِهَي بِالأَفتأِح َوالأَكسأ ِر الأَمي ُت . َوالأَكسأ َعأرَايب  بِالأَكسأ َمِعيُّ َوابأُن األأ َصأ َوقَاَل األأ

ُسُه َوبِالأَفتأِح السَّرِ ن َ   . وبعضم عكس. يرُ فأ
َِليل: ج ن س( 76)ص -119 . نأ َلُه مَتأِييز  َواَل َعقأل  ُفاَلن  اَل جُيَاِنُس النَّاَس إَذا ملَأ َيكُ : َوَعنأ بَ عأِضِهمأ . اِنُس َهَذا َأيأ ُيَشاِكُلهُ َهَذا جيَُ : اخلأ

َمِعيُّ يُ نأكِ  َصأ ِ َواألأ ِتعأَماَلنيأ  . َولَيأَس ِبَعَريبٍّ ، ُهَو َكاَلُم الأُمَولَِّدينَ : َويَ ُقولُ ، ُر َهَذيأِن ااِلسأ
َاَرُة الضَّرَّةُ : ر(و  ج 75ص) -121 رَاًها لِ ، اجلأ ِتكأ ِظ الضَّرَّةِ ِقيَل هَلَا َجاَرة  اسأ  . َلفأ
 . َحابَ بأُتُه َحَبابًاو ، ُه َأَحبُّهُ َوَحِببأتُ ، ُه َأِحبُّهُ َحَببأتُ بني : ح ب ب( 73)ص -121

 



  

 

ُر الأَعاملُِ احلأِ : ر(ح ب  73)ص -122 ُر بِا، ب أ َب أ رَ ، َواق أَتَصَر ثَ عأَلب  َعَلى الأَفتأحِ . لأَفتأِح لَُغة  ِفيهِ َواحلأ  . َوبَ عأُضُهمأ أَنأَكَر الأَكسأ
 . بني َحِبَط َوَحَبطَ : ح ب ط( 72ص) -123
َبألُ : ح ب ل( 72)ص -124 َِبالُ َوا، َحبأُل َعَرَفةَ  احلأ َِبالِ َوَوقَ . ِحَباُل َعَرَفَة أَيأًضا حلأ ، َع ِف حَتأِديِد َعَرَفَة ِهَي َما َجاَوَز َواِدَي ُعَرنََة إىَل احلأ

ِيِم َتصأِحيف    . َوبِاجلأ
ل: ح ب ل( 72)ص -125  . بني احلَبأل واحَلمأ
ًواحَيأُبو حَ  َحَبا: ح ب ا( 72)ص -126 ًيا َوَحََب ، ب أ  . لَُغة  قَِليَلة   حَيأيب َحب أ
 . صلأَقرأ َوابني احَلت  : ح ت ت( 71 – 72ص) -127
اََلكُ احلأَ : ح ت ف( 71ص) -128 ىَن ِمنأُه ِفعأل  ، تأُف اهلأ  . َواَل يُ ب أ
َنأَتمُ : ح ت م( 71)ص -129 َوَد َحنأَتم  : احلأ َودُ ، يُ َقاُل ِلُكل  َأسأ َضُر ِعنأَد الأَعَرِب َأسأ َخأ  . َواألأ
رًا فَ ُهَو حَمأُجور  َعَليأهِ َحَجَر عَ : ح ج ج( 71ص) -131 ِتعأَمالِ َوالأُفَقَهاُء حَيأذِ . َليأِه َحجأ ، حَمأُجور  : َويَ ُقوُلونَ ، ُفوَن الص َلَة خَتأِفيًفا ِلَكث أَرِة ااِلسأ

 . َوُهَو َساِئغ  
ُس ابُن َحَجر  : ح ج ر( 77)ص -131 ًا إالَّ َأوأ ِ امسأ ر  ِوزَاُن قُ فأل  ، لَيأَس ِف الأَعَرِب َحَجر  ِبَفتأَحتَ نيأ رُُه َفُحجأ  . َوأَمَّا َغي أ
َجلُ : ح ج ل( 77)ص -132 َلىَومجَُِعتأ الأ ، َجَلة  لأَواِحَدُة حَ ا، احلَأ ِر الأَفاِء إالَّ . َواِحَدُة أَيأًضا َعَلى ِحجأ َواَل يُوَجُد مَجأع  َعَلى ِفعأَلى ِبَكسأ

َلى َوِظرأَب    .ِحجأ
َديأِبَيةُ : ح د ب( 77)ص -133  . بني الّتخفيف والّتثقيل احلُأ
ِ َحَذفأَت الس نَّ قُ لأَت َحَدث  ِبفَ  فَِإنأ ، يُ َقاُل لِلأَفَّت َحِديُث الس ن  : ح د ث( 78)ص -134  . تأَحتَ نيأ
ُموز  ]وال تقل احَلَدأَة بفتح احلاء املهملة: ح د ا( 71)ص -135 َدأَُة َمهأ  . [احلِأ
ُرأ : ح ر د( 81)ص -136  . ِديَّة  اَل يُ َقاُل هرأ : َوقَالَ ، َوَقدأ َمنَ َعَها ابأُن الس ك يتِ . َويُ َقاُل هرأِديَّة  . يَّة  ِكلأَمة  نَ َبطِ   ِديُّ احلأ
ُن أَثى ُحرَّة  َومَجأُعَها . َواَل جَيُوُز ِفيِه إالَّ َهَذا الأِبَناءُ : قَاَل ابأُن فَاِرس  . َصاَر ُحرًّا، رَارًا بِالأَفتأحِ حَ  َحرَّ حَيَرُّ : ح ر ر( 81)ص -137 َواألأ

 . ِظرَي هَلَُماَواَل نَ : قَاَل السَُّهيأِليُّ . َرة  ُمرَّة  َوَشَجر  َمرَائِرُ َشجَ  َحرَائُِرَ ِمثألُ 
ُرورُ بني : ح ر ر( 86)ص -138  . َوالسَُّمومُ  احلَأ
 . بني احَلَرس واحلارس: ح ر س( 86)ص -139
 . دخول األلف والاّلم على شهور السّنة القمريّة: ح ر م( 85ص) -141
 . بني الّتعّدي باحلركة واأللفَحزَِن : ح ز ن( 84ص) -141
ِطيّ : ح س ا( 82ص) -142 اءَ  ا الطَّائِرُ َحسَ : قَاَل السََّرُقسأ

َ
 . َشِربَ : َواَل يُ َقاُل ِفيهِ ، امل

ِشيُش الأَيابِ : ح ش ش( 82)ص -143  . َواَل يُ َقاُل لِلرَّطأِب َحِشيش  . والأَكإَلِ ، ُس ِمنأ النََّباتِ احلَأ
ًنا َوِحَضانًاَحَضَن الطَّائُِر ب َ : ح ض ن( 87ص) -144 َماَمُة َحاِضن  ؛ يأَضُه َحضأ َلى َي َحاِضَنة  عَ َوُحكِ ، أِلَنَُّه َوصأف  خُمأَتصٌّ ؛ فَاحلَأ

َصألِ  َرأَة  َحاِضَنة  . األأ تَ َرك  ؛ َوَرُجل  َحاِضن  َوامأ  . أِلَنَُّه َوصأف  ُمشأ
َسأ : ح ف ر( 88)ص -145 رًاَحَفَرت األأ ، َلِكنَّ ابأَن الس ك يِت َجَعَل الأَفتأَح ِمنأ حلَأِن الأَعامَّةِ . ِفَرتأ َحَفرًاَوِف لَُغة  لَِبيِن َأَسد  حَ ، َناُن َحفأ

 . َوَهَذا حَمأُمول  َعَلى أَنَُّه َما بَ َلَغُه لَُغُة َبيِن َأَسد  

 



  

 

رًا" : َعاءِ حول د: ح ل ق( 16)ص -146  . " َحلأًقا َلُه َوَعقأ
ِ ِمنأ ِجنأس  َواِحد  : ح ل ل( 15)ص -147 ُلَُّة بِالضَّم  اَل َتُكوُن إالَّ ثَ وأبَ نيأ  . احلأ
َماُر الذََّكرُ : ح م ر( 14)ص -148 ُن أَثى، احلِأ َاِء نَاِدر  ، أَتَان   َواألأ  . َومِحَاَرة  بِاهلأ
 . وحامل وحاملة، بني مَحََلت وحبلت: ح م ل( 13ص) -149
َيأُت احلديدة: ح م ي( 12)ص -151  . مَحَيأتَها ِبَغريأِ أَِلف  : َواَل يُ َقالُ ، َفِهَي حُمأَماة   َأمحأ
َاِء َوَحاَجات  َوحَ : ج(و  ح 11ص) -151 ِف اهلأ َاَجُة مَجأُعَها َحاج  حِبَذأ مأ . َواِئجُ احلأ ، َوبَ عأُضُهمأ يُ نأِكرُهُ . ِع حَمَاِويجُ َوالنَّاُس يَ ُقوُلوَن ِف اجلَأ

ُموع   َر َمسأ  . َويَ ُقوُل َغي أ
َوُر ِف ُعُيوِن الظ َباِء و: ر(و  ح 11)ص -152 نأَساِن َحَور  إالّ  َولَيأسَ  ...احلَأ ِبيهِ ِف اإلأِ  . َعَلى التَّشأ
ِتَياط بني احلوط: ح ا ط( 17ص) -153   .وااِلحأ
 . يُ َؤنَّثُ يُذَكَُّر وَ  " احلَاُل ": ل(و  ح 17)ص -154
 . َوَجاَء َحاِئَضة  ، َحاِئض   الأَمرأأَةُ : ح ي ض( 18)ص -155
 . َحيأثُ و  بني ِحنيَ : ح ي ن( 11 – 18)ص -156
تُ لأهُ : ح ي ي( 11)ص -157 َتُه َحيًّا فَ َلمأ تَ قأ يَ يأَتُه بَِياَءيأِن إَذا تَ رَكأ َتحأ  . َغةُ لَيأَس ِفيِه إالَّ َهِذِه اللُّ ، اسأ
َيَ َوانو  بني احلياة: ح ي ي( 11)ص -158  . احلأ
ََباِئثِ " : خ ب ث( 611)ص -159 ُُبِث َواخلأ َكاُن َجائِز  َعَلى لَُغِة مَتِيم  ، ِبَضم  الأَباءِ  " َأُعوُذ ِبَك ِمنأ اخلأ  . َواإلأِسأ
َهاراألأَ وفرق ما بني ، ََت اخلأَ ِف ماهّية : خ ت ن( 616ص) -161 َصأ َاء َواألأ َمحأ َتان َواألأ  . خأ
َرأَ : خ د ر( 616)ص -161 ُر َعَلى الأبَ يأِت إنأ َكاَن ِفيِه امأ دأ  . ة  َوِإالَّ َفاَل يُطأَلُق اخلِأ
َاِدَمُة بِا، فَ ُهَو َخاِدم  ُغاَلًما َكاَن َأوأ َجارِيَةً َخَدَمُه : (خ د م 615ص) -162 َاِء ِف الأُمَؤنَِّث قَِليل  َواخلأ  . هلأ
 . َقَمرُ الأ . واخلسوف بني الأُكُسوف: خ س ف( 613)ص -163
ُُذنِ الأَعظأ : اخلأُشَّاءُ : خ ش ش( 613)ص -164 ِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . ُم النَّاِتُئ َخلأَف األأ لَيأَس ِف الأَكاَلِم فُ عأاَلُء بِالسُُّكوِن إالَّ َحرأفَ نيأ

 . ُخشَّاُء َوقُ َوبَاءُ 
ُفَّاش: خ ش ف( 613)ص -165  . بني اخلأُشَّاف اخلأ
َِلفِ : قَاَل ابأُن فَاِرس  . أَرأض  َخِشَنة  : خ ش ن( 612)ص -166 َشَن بِاألأ َجِر إالَّ َأخأ  . َواَل َيَكاُدوَن يَ ُقوُلوَن ِف احلَأ
 . َصَبغَ و  بني َخَضبَ : خ ض ب( 611 – 612ص) -167
 . اخلأُُشوعِ و  بني اخلأُُضوع: خ ض ع( 611)ص -168
َارِيَِة ُدوَن الأُغاَل : خ ف ض( 618)ص -169 َفأُض إالَّ َعَلى اجلأ   .مِ َواَل يُطأَلُق اخلأ
َتتَ َر َأوأ َظَهرَ : خ ف ي( 618ص) -171 ُء اسأ َدادِ  َخِفَي الشَّيأ َضأ  . يفُرقَوبَ عأُضُهمأ . ِمنأ األأ
 . ؟ َخِليَفُة اللَّهِ : هل يُ َقال: خ ل ف( 611ص) -171
اَلفُ : خ ل ف( 661)ص -172 مِ  َوَنصُّوا َعَلى خَتأِفيفِ . فأَصافِ َشَجُر الصَّ  اخلِأ دِ : َوزَاَد الصََّغاينّ . الالَّ  . يُدَها ِمنأ حلَأِن الأَعَوامّ َوَتشأ
َزأَهرِيُّ : خ ل ق( 661ص) -173 ِم ِلَغريأِ اللَِّه تَ َعاىَل  ]اخلالق[ َواَل ََتُوُز َهِذِه الص َفةُ : قَاَل األأ َِلِف َوالالَّ   .بِاألأ

 



  

 

رُ : خ م ر( 666)ص -174 مأ ُر أُن أَثىَقاَل ا. يُذَكَُّر َوتُ َؤنَّثُ  اخلَأ مأ َمِعيُّ اخلَأ َصأ  . التَّذأِكريَ  َوأَنأَكرَ ، ألأ
َوُد : خ م ص( 666ص) -175 ِميَصُة ِكَساء  َأسأ ِ اخلَأ  . فَِإنأ ملَأ َيُكنأ ُمعأَلًما فَ َليأَس خِبَِميَصة  ، ِمنأ َخزٍّ َأو ُصوف   ُمعأَلُم الطََّرفَ نيأ
َر ِفيِهَماَوَمَنَع . ُجل  ُمِعمُّ خُمأِول  َورَ . أو خُمأَول ؟فَ ُهَو خُمأِول   َوَل الرَُّجلُ َأخأ : ل(و  خ 665)ص -176 َمِعيُّ الأَكسأ َصأ الأَعَرِب  َكاَلمُ : َوقَالَ ، األأ

 . الأَفتأحُ 
َرة واخلِيَ َرة: خ ي ر( 664)ص -177 ِي أ َمِعي  و . بني اخلأ َصأ ِيَ َرُة بِالأفَ : قَ وأُل األأ َتار  ، تأحِ اخلأ َكاُن لَيأَس مبُخأ  . َواإلأِسأ
يَ ُر ِمنأ َهَذا ِف لَُغِة َبيِن  َهَذا: خ ي ر( 664)ص -178 ُهَما. َكَذِلَك َأَشرُّ ِمنأهُ ،  َعاِمر   َأخأ َِلَف ِمن أ ِقُط األأ   .َوَسائُِر الأَعَرِب ُتسأ
َيأفُ : خ ي ف( 663)ص -179 ِ . َما ارأتَ َفَع ِمنأ الأَواِدي قَِلياًل َعنأ َمِسيِل الأَماءِ  اخلأ َ َجبَ َلنيأ   .َواَل َيُكون َخيأف  إالَّ بَ نيأ
َيأَمةُ : خ ي م( 663ص) -181  . عند العرب اخلأ
 . الطَارِيء بني أصل الَوضع َوالُعرأف َدابَّة  ال: د ب ب( 662ص) -181
  .وبالذَّال الأُمعأَجَمة َتصأِحيف. نَّخَ َدبََّخ َودَ و  بني َدبَّحَ : د ب ح( 662ص) -182
م  لِلن َّ : د ج ل( 661ص) -183 َلة اسأ رِ َدجأ ُخُلَها ، اَل تَ نأَصِرُف لِلأَعَلِميَِّة َوالتَّأأنِيثِ ، هأ  . م  أَِلف  َواَل َواَل َيدأ
ٍَ : د ح ا( 661)ص -184 َيُة ِد رِ . الأَكلأيبُّ صحايبحأ رُ ، َفتأحِ وِقيَل بِالأ . ِقيَل بِالأَفتأِح َوالأَكسأ َمِعي  ، َواَل جَيُوُز الأَكسأ َصأ   .نُِقَل َعنأ األأ
 . الدَُّخاُن َخِفيف  ]وال تَ ُقلأُه بتشديد اخلاء[: د خ ن( 661ص) -185
َثِر الأَعَرِب إالَّ َعِديَّ الر بَابِ ، الطََّعامِ َفتأِح ِف الدَّعأَوُة بِالأ : د ع ا( 661 - 668)ص -186  . فَِإن َُّهمأ يَ عأِكُسونَ  َوَهَذا َكاَلُم َأكأ
َعاوَ : د ع ا( 661)ص -187 ِر الأَواِو َوفَ تأِحَهامَجأُع الدَّعأَوى الدَّ  . الأَفتأُح أَوأىَل و ، ى ِبَكسأ
ِم الأَفاِعِل َدِفء  ِوزَاُن َكِرمي  َبلأ ِوزَاُن َتِعبَ  :َقاُلوا. فَأُ َدِفَء الأبَ يأُت َيدأ : د ف يء( 651ص) -188  . َواَل يُ َقاُل ِف اسأ
اِل وَ : َوِقيلَ . فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  ، الدُّواَلبُ : والب(د 656ص) -189 َهاَعَريبٌّ ِبَفتأح  الدَّ   .َوهِلََذا اق أَتَصَر َعَليأِه مَجَاَعة  ؛ َوالأَفتأُح أَفأَصحُ ، َضم 
لِيًساَدلََّس الأَباِئُع تَ  :د ل س( 656ص) -191 ِتعأَمالِ ، َدَلَس َدلأًسا: َويُ َقاُل أَيأًضا. دأ َهُر ِف ااِلسأ ِديُد َأشأ   .َوالتَّشأ
الَِية: د ل و( 656)ص -191  . ِف تفسري الدَّ
َواَل َيَكاُد يُوَجُد هَلَا رَاِبع  ِف . ُشرُّ َوَشُرَرتأ تَ ، َوِمث أُلُه لَبَُبتأ تَ ُلبُّ ، َتُدمُّ  َوَدممَُت، مُّ َدمَّ الرَُّجُل َيدِ : د م م( 655 – 656ص) -192

اُل الأُمعأَجَمُة ُهَنا َتصأِحيف  . يَمة  َدمِ  َوهي، ًة فَ ُهَو َدِميم  َدَمامَ ، الأُمَضاَعفِ    .َوالذَّ
نَأُ  َدنَأَ : د ن ا( 655)ص -193 نُ ؤُ  - َيدأ نُوَدنَا  - َدنُ َؤ َيدأ  . َيدأ
ر: د ه  ر( 654 - 655ص) -194  . ِف ماهية الدَّهأ
 . وَدَهَش وأَدهشَ  َدِهشَ بني : د ه  ش( 654ص) -195
رُ : د ه  ن( 654)ص -196 ُهُن ِمنأ الن ََّواِدِر الَّيِت َجاَءتأ بِالضَّم  َوِقَياُسُه الأَكسأ  . الأُمدأ
َوس  –يَاس د  ال –الدَّوأس : س(و  د 654)ص -197  . الأَمَداس –الأِمدأ
َء َيُدوفُهُ : ف(و  د 653 – 654ص) -198 ُووف  وَ  فَ ُهَو َمُدوف   َداَف الشَّيأ خالفا ، َواَل َنِظرَي هَلَُما. ُوون  َوِمث أُلُه ثَ وأب  َمُصون  َوَمصأ ، َمدأ

يِع الأَبابِ  للأُمبَ ر ِد اّلذي َِئمَّةِ ، َطَرَد الأِقَياَس ِف مجَِ بَ لأُه َأَحد  ِمنأ األأ  . وملَأ يَ قأ
َنأَدِل حِ : م(و  د 653)ص -199 َتُحونَ َوالأ ، َوَدالُُه َمضأُموَمة  ، صأن  ُدوَمُة اجلأ ثُوَن يَ فأ  . الأَفتأُح َخطَأ  : قَاَل ابأُن ُدَريأد  . ُمَحد 
 . " بني الّلزوم والّتعّدي َدانَ " : د ي ن( 652 – 653ص) -211

 



  

 

َيُن اسأ : د ي ن( 652)ص -211 ِد َفِعيل  ِف َكاَلِمِهمأ ، ُم َمِديَنة  َمدأ َا ِقيَل الأِميُم زَاِئَدة  ِلَفقأ   .َوِإّنَّ
َمَلُة ِف َهَذا الأَباِب َتصأِحيف  ، َفَسَدتأ  ِعَدتُُه َذَربًاَذرَِبتأ مَ : (ذ ر ب 651ص) -212 اُل الأُمهأ  . َوالدَّ
 . َوِفيَها َثاَلُث لَُغات  أَفأَصُحَها َضمُّ الذَّالِ ، َواِحًدا َومَجأًعا َتُكونُ ، الّنمل َغارُ َوُهمأ ص، الذُّر يَُّة ِمنأ الذَّر  : ذ ر ر( 651)ص -213
ُء َذفَ رًاَذِفَر الشَّ : ذ ف ر( 657ص) -214 َدُر إالَّ لِلأَمرَِّة الأَواِحَدِة إَذا َدَخَلَها َهاُء : قَاُلوا. ة  َذِفرَ  َوهي، فَ ُهَو َذِفر   يأ َواَل ُيَسكَُّن الأَمصأ

 . َذف أَرة  : فَ يُ َقالُ ، التَّأأنِيثِ 
َرى ذََكرأتُهُ : ذ ك ر( 657ص) -215 ر  بِالضَّم  ، بِِلَساين َوِبَقلأيب ذِكأ ُم ذُكأ ُر َنصَّ َعَليأِه مَجَا، َوااِلسأ َر ِف َوأَنأَكَر الأفَ ، َعة  َوالأَكسأ رَّاُء الأَكسأ

ر  ِمنأَك بِالضَّم  اَل َغي أرُ وَ . الأَقلأبِ  َعلأيِن َعَلى ذُكأ  . اجأ
رَان  ، الذََّكرُ : ذ ك ر( 657)ص -216 ُع ذُُكور  َوذُُكوَرة  َوِذَكاَرة  َوذُكأ مأ  . ِو َوالنُّونِ َواَل جَيُوُز مَجأُعُه بِالأَوا، َواجلَأ
ِم ِف اصأِطاَلِح النَُّحاةِ  معىن َتذأِكري: ذ ك ر( 657)ص -217 َتمَ  وحكم. ااِلسأ  . ُمَؤنَّثَوالأ  اع الأُمذَكَّراجأ
َِننِي ذََكاُة أُم ِه "" ذََكاحول معىن: ذ ك ي( 658)ص -218 ِ ِبَرفأِع  ُة اجلأ َقِلَب تَأأِويُلُه َحرََّفُه بَ عأُضُهمأ فَ َنَصَب الذََّكاَة لِي َ وَ ، الذََّكاتَ نيأ ن أ

َتِحيَل الأَمعأىَن   . فَ َيسأ
 . ُمذَكَّر  اَل َغي أرُ : َقاَل الزَّجَّاجُ . ذَكَُّر َوتُ َؤنَّثُ تُ . َذنُوبًا َحّتَّ َتُكوَن مَمأُلوَءًة َماءً ]الذَّنوُب[ َواَل ُتَسمَّى : ذ ن ب( 658)ص -219
ِِه مَجأ : ذ ن ب( 658)ص -211 نَاَب وَ ، ُعُه أَذأنَاب  َذَنُب الأَفَرِس َوالطَّائِِر َوَغريأ ُهَو ِف الطَّائِِر أَفأَصُح ِمنأ : َويُ َقالُ . لَُغة  ِف الذََّنبِ  الذُّ

ثَ ُر ِمنأ الذََّنبِ . الذََّنبِ  ُلُه َأكأ   .َوُذنَابَُة الأَواِدي الأَموأِضُع الَِّذي يَ نأَتِهي إلَيأِه َسي أ
 . ث" الذََّهُب " بني الّتذكري والتَّأأنِي: ذ ه  ب( 658)ص -211
 . " من حيث الّتصريف واإلعراب ا" ذ: ي(و  ذ 641 – 651)ص -212
اتِيَُّة َخطَ . بني اإلجازة واإلنكار " ِف َذاِت اللَّهِ " : قَ وأهُلُمأ : ي(و  ذ 641 – 651)ص -213  . أ  َوقَ وأهُلُمأ الص َفاُت الذَّ
ُم إَشاَرة  ِلُمَؤن ََّثة  َحاِضَرة  " ِذي " : ذي( 653ص) -214   .َواَل يُ َقاُل ذيك فَ َعَلتأ ، َويُ َقاُل تِيَك فَ َعَلتأ : يتِ قَاَل ابأُن الس ك  . اسأ
 . هقُ طأالَ وا لفظ " الرَّّب ": ر ب ب( 646ص) -215
ىَن لِلأُفَقرَاِء ُمَولَّ : ر ب ط( 645)ص -216  . د  الر بَاُط الَِّذي يُ ب أ
 . الرَّبِيُع ِعنأَد الأَعَربِ : ر ب ع( 645)ص -217
ِيمِ : َوالأَعامَُّة تَ ُقولُ . ُو الأَفأأَرةِ ة  حَنأ الأيَ رأبُوُع ُدَوي أبَّ : ر ب ع( 644 – 645)ص -218  . َجرأبُوع  بِاجلأ
ِظِه فَ يُ َقالُ َويُ نأَسُب إلَيأِه َعلَ ، لر بَاا: ر ب ا( 644ص) -219 َبِة َخطَأ  وَ . رَِبِويُّ : ى َلفأ   .الأَفتأُح ِف الن سأ
َا ِقيلَ . َوبَ عأُضُهمأ مَيأنَ ُعَها. ُتجَّ اُرأ : َوِقيلَ . خُمَفَّف  ، َباَب إرأتَاًجاأَرأََتأُت الأ : ر ت ج( 644ص) -221  . ارأتُِتجَ : َوُرمبَّ
ُرأُجوحَ : ر ج ح( 643)ص -221 ُع أَرَاِجيحُ ، ةُ األأ مأ  . َوالأَمرأُجوَحُة ِبَفتأِح الأِميِم لَُغة  . َواجلَأ
نأَسانِ : ر ج ل( 642ص) -222 ُل اإلأِ ُر َذِلكَ ، مَجأُعَها أَرأُجل  ، أُن أَثى رِجأ َع قَِلياًل ، مَجأُعُه رَِجال  َوالرَُّجُل  .اَل مَجأَع هَلَا َغي أ َعَلى  َوَقدأ مجُِ

َلة    . َرجأ
ِم وَ : ر ج ل( 642)ص -223   .وملَأ َيِصحَّ ، فَ تأُح التَّاِء لَُغة  : َوِقيلَ . ُسُكوِن التَّاءِ َعبأُد اللَِّه بأُن اللُّتأِبيَِّة ِبَضم  الالَّ
 . أَرأَحبَ  - َرِحبَ  –َرُحَب : ر ح ب( 642)ص -224
 . حول مجوع " الرََّحى ": ر ح ي( 641)ص -225

 



  

 

ُو : ر خ و( 647ص) -226 رِ الر خأ و  بِالضَّم  : َوقَاَل الِكاَلبِيُّونَ . بِالأَكسأ َزأَهرِيُّ . َوالأَفتأُح لَُغة  ، ُرخأ ُر َكاَلُم الأَعَربِ : قَاَل األأ َوالأَفتأُح ، الأَكسأ
 . ُمَولَّد  

 . هُ َواَل جَيُوُز تَأأنِيثُ ، ى ِبِه ُمذَكَّر  الر َداُء بِالأَمد  َما يُ تَ َردَّ : ر د أ( 647)ص -227
َزِة َمَع ال: ر ز ب( 647ص) -228 َمأ ِر اهلأ رأَزبَُّة ِبَكسأ ِفيفِ ، تَّثأِقيلِ اإلأِ ُسوَرة  َمَع التَّخأ ، لأِميمِ َوالأَعامَُّة تُ ثَ ق ُل َمَع ا. َوِف لَُغة  ِمرأَزبَة  مبِيم  َمكأ

  .َخطَأ  َوُهَو 
 : ر ض ع( 641)ص -229

ُ
ُرأِضَعةوَ  رأِضعبني امل

 . امل
 . لَُغات  ضبطها  " ِف  الأِمرأِعزَّى" : ر ع ز( 631ص) -231
َماَعُة تُ رَاِفُقُهمأ ِف َسَفرِكَ : ر ف ق( 635)ص -231 ُم الرُّف أَقةِ ، الرُّف أَقُة اجلَأ  . فَِإَذا تَ َفرَّق أُتمأ زَاَل اسأ
 . الأِمرأقَاة –لأُمرأتَ َقى ا –الأَمرأَقى : ر ق ي( 633)ص -232
ِنَد الأِفعأُل إىَل الأَفَرسِ ، رََكضأُت الأَفَرَس إَذا َضَرب أَتُه لِيَ عأُدوَ وَ ، ًضارََكَض الرَُّجُل رَكأ : (ر ك ض 633ص) -233  . مُثَّ َكثُ َر َحّتَّ ُأسأ
 . رََكَن يَ رأَكنُ و  رََكَن يرُكنُ و  رَِكَن يرَكنُ : بني: ر ك ن( 633)ص -234
 . جاء " َرَمَضان " ؟: هل يقال: ر م ض( 632)ص -235
 . ِف معىن " اأَلرأَمَلة ": (ر م ل 631)ص -236
َبألِ  الرُّمَّةُ : ر م م( 631)ص -237 َء ِبُرمَّ . َوِبِه ُكين َ ُذو الرُّمَّةِ ، الأِقطأَعُة ِمنأ احلأ ُت الشَّيأ يَعهُ َوَأَخذأ  . ِتِه َأيأ مجَِ
ِس و : ر م ي( 631ص) -238 َهابني َرَميأُت َعنأ الأَقوأ  . َرَميأُت هِبَاو  َرَميأُت َعَلي أ
يأِن فَ ُهَو َمرأُهون  َرَهنأُتُه الأَمَتاَع بِا: ر ه  ن( 637)ص -239 َصأُل َمرأُهون  بِالدَّ . لدَّ َِلِف لَُغة  . يأِن َفُحِذَف لِلأِعلأِم ِبهِ َواألأ يأِن بِاألأ َوأَرأَهنأُتُه بِالدَّ

ثَ رُ ، قَِليَلة   َكأ  . َوَمنَ َعَها األأ
وُن َوَقدأ يَ تَ َوهَُّم بَ عأُض النَّاِس َأنَّ الرََّواَح اَل َيكُ . َومبَعأىَن الرُُّجوعِ ، ىَن الأُغُدو  َيُكوُن مبَعأ  َوتَ َروَّحَ ، رَاَح يَ ُروحُ : ح(و  ر 638 – 637ص) -241

تَ عأَماَلِن ِف الأَمِسرِي َأيَّ َوقأت  َكاَن ِمنأ لَيأ . إالَّ ِف آِخِر الن ََّهارِ   . ل  َأوأ نَ َهار  َولَيأَس َكَذِلَك َبلأ الرََّواُح َوالأُغُدوُّ ِعنأَد الأَعَرِب ُيسأ
 . َوفَ تأُح الأِميِم هِبََذا الأَمعأىَن َخطَأ  ، أأِوي الأَماِشَيُة بِاللَّيألِ الأُمرَاُح ِبَضم  الأِميِم َحيأُث تَ : ح(و  ر 638)ص -241
ُلَها الأَواُو ِبَدلِيِل َتصأِغريَها َعَلى ُرَوحيأَة  الر يُح : (حو  ر 638ص) -242 َلَهااًء اِلنأكِ َلِكنأ قُِلَبتأ يَ ، َأصأ ُع أَرأَواح  َورِيَاح  . َساِر َما قَ ب أ مأ ، َواجلَأ

ِظ الأَواِحدِ : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ   . َوَغلَّطَُه أَبُو َحامتِ  ، أَرأيَاح  بِالأَياِء َعَلى َلفأ
َزة  ُمَشدَّ . مَجأُعُه أَرأُؤس  َوُرُءوس  ، رَّأأُس ُمذَكَّر  ال: ر أ س( 631ص) -243  . َوأَمَّا َروَّاس  َفُمَولَّد  . َدة  َوبَائُِعَها َرآَّس  هِبَمأ
زُ : يُ َقالُ ، الرَّايَةُ : ي(و  ر 621ص) -244 َمأ ُلَها اهلأ ُهمأ . َلِكنَّ الأَعَرَب آثَ َرتأ تَ رأَكُه خَتأِفيًفا، َأصأ ملَأ : َويَ ُقولُ ، ِمنأ يُ نأِكُر َهَذا الأَقوألَ  َوِمن أ

زُ  َمأ َمعأ اهلأ  . ُيسأ
ِر الأِميمِ الأِمرأآ: ي(و  ر 621)ص -245 َزأَهرِيُّ . أَيأًضا َعَلى َمرَايَاوَ ، رَاء  مَجأُعَها مَ ، ُة ِبَكسأ   .َوُهَو َخطَأ  : قَاَل األأ
َبُة إلَيأِه رَازِيٌّ ِبزِيَاَدِة زَاي  َعَلى َغريأِ ِقَياس  ، الرَّيُّ بِالأَفتأِح ِمنأ ِعرَاِق الأَعَجمِ : ي(و  ر 621)ص -246   . َوالن سأ
رِقَق وأَراَق و رَابني : ر ي ق( 626 – 621)ص -247  . َهراَق وأُهأ
م  َأعأَجِميُّ : ر ي م( 626ص) -248  . أم عريّب ؟ َمرأمَيُ اسأ
 . َوالزُّبأَدة واجلَُباب بني الزُّبأد: ز ب د( 625)ص  -249

 



  

 

َّتِيوا بُون البائعزَّ ال: ن( ز ب 625ص) -251 ِل الأَباِديَةِ . لأُمشأ  . ةُ َوِمنأُه الزَّبَانِيَ ، َكِلَمة  ُمَولََّدة  لَيأَستأ ِمنأ َكاَلِم َأهأ
َع أَ . مَجأُعُه زَِجاج  الزُّجُّ : ج ج(ز  625ص) -251   .َواَل يُ َقاُل َأزِجَّة  : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . يأًضا زَِجَجة  َومجُِ
ِمَيًة بِالأَمصأ : ز ح ف( 624ص) -252 َيأِش الأَكِثرِي َزحأف  َتسأ   .ِد َزحأف  َواَل يُ َقاُل لِلأَواحِ : قَاَل ابأُن الأُقوِطيَّةِ . َدرِ يُطأَلُق َعَلى اجلأ
 . َزرأًعا إالَّ َوُهَو َغضٌّ َطرِيٌّ  ]الّنباُت[ َواَل ُيَسمَّى: قَاَل بَ عأُضُهمأ : ز ر ع( 624)ص -253
ُهمأ ِمنأ أَنأَكَر الضَّمَّ ، َوَشكَّ ِف َكوأهِنَا َعَربِيَّةً ، َوقَاَل ابأُن ُدَريأد  بِالضَّم  ، الزَّرَاَفُة ِبَفتأِح الزَّايِ : ز ر ف( 624ص) -254  . َوِمن أ
ُتُه إزأَعاًجا: ز ع ج( 624)ص -255 ِظ الأَواِقعِ : قَاُلوا. أَزأَعجأ  . فَان أَزَعجَ : َفاَل يُ َقالُ ، َواَل يَأأيت الأُمطَاوُِع ِمنأ َلفأ
َِلفِ : ز ك ا ء( 623)ص -256 َاِء َوقَ لأُب األأ ُف اهلأ ، زََكاتِيَّة  َعام يٌّ : هُلُمأ َوقَ وأ . زََكِويٌّ : فَ يُ َقالُ ، َواًوا ِإَذا َنَسبأَت إىَل الزََّكاِة َوَجَب َحذأ

 . َوالصََّواُب زََكِويَّة  
ُموَمًة َوالذَّ : ز م ر ذ( 622ص) -257 َمَلُة : قَاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ . اُل ُمعأَجَمة  الزُُّمرُُّذ ُمثَ قَُّل الرَّاِء َمضأ اُل الأُمهأ  . َتصأِحيف  َوالدَّ
َرأَة  زَاِمَرة  . زَاِمراَواَل يُ َقاُل : قَاُلوا. َرُجل َزمَّار  : ز م ر( 622)ص -258   .َزمَّاَرة  : َواَل يُ َقالُ ، َوامأ
ثُوَن يَ ُقوُلونَ . َعبأُد بأَن َزَمَعةَ : ز م ع( 622)ص -259 َعُة بِالسُُّكونِ : َوالأُمَحد    .وملَأ َأظأَفرأ ِبِه ِف ُكُتِب اللَُّغةِ ، َزمأ
 . ؟رَّب  فَارِِسيٌّ ُمعَ : قَاَل بَ عأُضُهمأ . الز نأِديقُ : ز ن د ق( 621ص) -261
ُر : زه ر ( 621)ص -261 َاءُ . النََّباِت نَ وأرُهُ َزهأ َتُح اهلأ رًا َحّتَّ يَ تَ َفتَّحَ َواَل ُيَسمَّ : قَاُلوا. َوَقدأ تُ فأ َفرَّ : َقاَل ابأُن قُ تَ يأَبةَ . ى َزهأ َوقَ بأَل ، َحّتَّ َيصأ

ن أَيا ِمثأُل مَتأَرة  اَل . الت ََّفتُِّح ُهَو بُ رأُعوم   َرُة الدُّ  . رُ  َغي أ َوَزهأ
رِ : قَاَل الأَفارَايبُّ . َوُزَهاُء ِماَئة  ، َهاُء أَلأف  ُهمأ زُ : ز ه  ا( 627)ص -262 ُهمأ ُزَهاء  َعَلى ِماَئة  : فَ َقوأُل النَّاسِ . ُهمأ ُزَهاُء ِماَئة  بِالضَّم  َوالأَكسأ

  .لَيأَس ِبَعَريبٍّ 
تَ . " الفرد أم اثنني ؟ الزَّوأجُ " : ج(و  ز 627ص) -263 ِ َزوأج  : اينّ قَاَل الس ِجسأ ِهِ ، اَل ِمنأ الطَّريأِ ، اَل يُ َقاُل ِلاِلث أنَ نيأ فَِإنَّ َذِلَك ؛ َواَل ِمنأ َغريأ

هَّالِ  ِ َزوأَجانِ ، ِمنأ َكاَلِم اجلُأ  . َوَلِكنَّ ُكلَّ اث أنَ نيأ
 . الأَمرأأَِة َزوأُج الّرجل أم زوجته ؟: ج(و  ز 627)ص -264
َرأًَة ف َ : ج(و  ز 627)ص -265 ُت ُفاَلنًا امأ يِه بِالأَباِء فتقول، تَ َزوََّجَهاَزوَّجأ ُتهُ : وأَزأد َشُنوَءَة تُ َعد  َرأَة  فَ تَ َزوََّج هِبَا َزوَّجأ  . بِامأ
َه َلهُ : قَ وأُل الأُفَقَهاءِ : ج(و  ز 627ص) -266 َها اَل َوجأ ُتُه ِمن أ ِذيبِ  ...َزوَّجأ َخة  ِمنأ الت َّهأ ُت الأَمرأأََة الرَُّجلَ : َوِف ُنسأ تُ َها َواَل يُ َقا، َزوَّجأ ُل َزوَّجأ

 . ِمنأهُ 
ُع زِيَغان  ، َغاينّ ِمنأ بَ َناِت الأَياءِ َجَعَلُه الصَّ الزَّاُغ : غ(و  ز 628ص) -267 مأ َزأَهرِيُّ . اجلَأ   .اَل أَدأرِي َأَعَريبٌّ أَمأ ُمَعرَّب  : قَاَل األأ
ت َ  " زَاَد ": ز ي د( 628ص) -268 يًاُيسأ َدرِ ، ِلَك زِيَاَدةً فَ َعَل ذَ : َويُ َقالُ . عأَمُل اَلزًِما َوُمتَ َعد   . اَل يُ َقاُل زَاِئَدة  وَ . َعَلى الأَمصأ
َعُل َكَذا َواَل أَزَاُل أَف أَعُلُه اَل يُ َتَكلَُّم ِبِه إالَّ حِبَرأِف الن َّفأي: ز ي ل( 628)ص -269  . َما زَاَل يَ فأ
 . ؟ ُمَولََّدة   َربِيَّة  أمعَ كلمة . هِبَاالَّيِت ُيَسبَُّح  السُّبأَحةُ : س ب ح( 621)ص -271
َوَّلِ ُسبُّوح  ُقدُّو : س ب ح( 621)ص -271 ِ إالَّ ُسبُّوح  َولَيأَس ِف الأَكاَلِم فُ عُّول  ِبَضم  الأَفاِء َوَتشأ : قَاُلوا. س  ِبَضم  األأ ، ِديِد الأَعنيأ

 . َوفُ لُّوق  ، َوُستُّوق  ، َوُذرُّوح  ، َوُقدُّوس  
ًياسَ : س ب ي( 616ص) -272 َارِيَُة َسِبيَّة  وَ ، َسيبٌّ َوَمسأيبٌّ  فَالأُغاَلمُ ، بَ يأُت الأَعُدوَّ َسب أ ِبيَّة  َواجلأ َدرِ . َمسأ قَاَل . َوقَ وأم  َسيبأ  َوصأف  بِالأَمصأ

َمِعيُّ  َصأ  . لأَقوأِم إالَّ َكَذِلكَ اَل يُ َقاُل لِ : األأ

 



  

 

ِظَهاَوي ُ ، َمنِ َسُحول  بِالأيَ : س ح ل( 615)ص -273 َها َعَلى َلفأ ُسُحولِيَّة  بِالضَّم  : َوبَ عأُضُهمأ يَ ُقولُ . َسُحولِيَّة  أَث أَواب  : يُ َقالُ ف َ ، نأَسُب إلَي أ
عِ  مأ َبًة إىَل اجلَأ  . َوُهَو َغَلط  ، ِنسأ

َماءَ : م(س ح  614 – 615ص) -274 ِ َوالأَباِء الأُمَوحََّدةِ َوُهَو ابأُن َعَبَدَة ِبَفتأِح الأعَ ، َوَشرِيُك بأُن َسحأ ثوَن ُيَسك ُنونَ ، نيأ   .َوالأُمَحد 
َِليلُ : ف( س خ 614)ص -275 ُف ِف الأَعقأِل َخاصَّةً : قَاَل اخلأ ء  ، السُّخأ   .َوالسََّخاَفُة َعامَّة  ِف ُكل  َشيأ
 . بني الس َداد والس داد: س د د( 614)ص -276
اًل : س د ل( 613ص) -277 َِلفِ : َقاُلوا. َسَدلأُت الث َّوأَب َسدأ َدلأُتُه بِاألأ   .َواَل يُ َقاُل ِفيِه َأسأ
رُ الأمَ : س ر ب( 612)ص -278 ُر جَمأَرى الأَغاِئِط َوخَمأَرُجهُ . ُمَجرَّدِ َوالأَفتأُح لَُغة  َحَكاَها ِف الأ ، بَُة ِبَضم  الرَّاءِ سأ َربَُة بِالأَفتأِح اَل َغي أ  . َوالأَمسأ
 . ؟ مَجأع   أم السَّرَاِويُل أُن أَثى: ل(و  س ر 611ص) -279
ٍُ : س ر ي( 611ص) -286 -281 ُع َسرَاة  ، السَّرِيُّ مأ  . مَجأع  َعزِيز  اَل َيَكاُد يُوَجُد َلُه َنِظري   َوُهوَ ، َواجلَأ
ُعُط ِبَضم  الأِميِم ِوَعاء  : س ع ط( 617)ص -281 رُ َوُهَو ِمنأ الن ََّواِدِر الَّيِت َجاَءتأ بِالضَّم  َوِقَياُسَها ا، جُيأَعُل ِفيِه السَُّعوطُ  الأُمسأ  . لأَكسأ
َغَبُة الأَمَجاَعةُ وَ . اعَ َسِغَب َسَغًبا َوُسُغوبًا جَ : س غ ب( 618ص) -282 وَع َمَع الت ََّعبِ : ِقيلَ . الأَمسأ   .اَل َيُكوُن السََّغُب إالَّ اجلُأ
رًا فَ ُهَو َساِفر   َسَفرَ : س ف ر( 618)ص -283 ر  َواجلأَ ، َسفأ ُع َسفأ ُم السََّفرُ َوا، مأ ُجور  . اِلسأ ِم الأَفاِعِل ِمنأُه َمهأ ِتعأَماُل الأِفعأِل َواسأ   .َلِكنأ اسأ
َهَها: س ف ر( 618)ص -284   .َفِهَي َساِفر  ِبَغريأِ َهاء  ؛ َسَفَرِت الأَمرأأَُة ُسُفورًا َكَشَفتأ َوجأ
ُل ِخاَلُف الأُعلوّ : س ف ل( 618)ص -285 ُر لَُغة   السُّفأ  . َوابأُن قُ تَ يأَبَة مَيأَنُع الضَّمَّ . بِالضَّم  َوالأَكسأ
ُع َسِفني  َواجلأَ  السَِّفيَنةُ : س ف ن( 611ص) -286  . َومَجأُع السَِّفيَنِة َعَلى َسِفني  َشاذٌّ ، ِفنُي َعَلى ُسُفن  َوجُيأَمُع السَّ ، َوَسَفاِئنُ ، مأ
رِ : س ق ط( 611ص -287 َامِ : وهل يقال. َوالتَّثأِليُث لَُغة  ، الس قأُط بِالأَكسأ َقَطِت احلأ  . ُل ِسقأطًا ؟َأسأ
َِلفِ ، عَ َسَقيأُت الزَّرأ بني : س ق ي( 611ص) -288 َقيأُتُه بِاألأ  . ؟ َوَأسأ
َباُج ُمَعرَّب  : س ك ب( 611)ص -289 ِر الس نيِ ، الس كأ ِد فَ عأاَلل  ِف َغريأِ الأُمَضاَعفِ ، ُهَو ِبَكسأ   .َواَل جَيُوَز الأَفتأُح ِلَفقأ
َكَر َكِثريُُه فَ َقِليُلُه َحرَام  (: حول حديث: س ك ر( 671)ص -291  . ؟الضَِّمرِي َعَلى " َكِثريُُه " وإعادة ، ) َما َأسأ
َكافُ : س ك ف( 671ص) -291 ُع َأَساِكَفة  ، اإلأِسأ مأ   .َويُ َقاُل ُهَو ِعنأَد الأَعَرِب ُكلُّ َصاِنع  . َواجلَأ
 . الس ك نُي بني التَّذأِكري َوالتَّأأنِيث: س ك ن( 671ص) -292
ِفي: س ك ن( 676 – 671)ص -293 ِديَد الأَكافِ َوَحَكى ِف . فِ السَِّكيَنُة بِالتَّخأ َرُف ِف َكاَلِم الأَعَرِب َواَل يُ عأ : قَالَ . الن ََّواِدِر َتشأ

رأُف َشاذًّا ِ إالَّ َهَذا احلَأ   .فَ ع يلة ُمثَ قَُّل الأَعنيأ
ِكنيِ بني الَفِقري و : س ك ن( 676ص) -294  . الأِمسأ
ِكيَنة  : س ك ن( 676)ص -295 ٍ  . َوالأَمرأأَُة ِمسأ َاِء ُف اهلأ َا؛ َوالأِقَياُس َحذأ   .ءُ َلِكن ََّها محَُِلتأ َعَلى َفِقريَة  َفَدَخَلتأ اهلأ
َزأَهرِيُّ . السَّلأَجمُ : س ل ج( 676)ص -296   .َواَل يُ َقاُل بِالش نِي الأُمعأَجَمةِ : قَاَل ابأُن الس ك يِت َواألأ
ُت ِجلأَدهُ : قَاُلوا: ل خ(س  676ص) -297 َا يُ َقالُ ، َواَل يُ َقاُل ِف الأَبِعرِي َسَلخأ   .َوَأجنأَيأُتهُ ، َوجَنَوأتُهُ ، َكَشطأُتهُ : َوِإّنَّ
َرَضهُ  َأَسلَُّه اللَّهُ : ل ل( س 675ص) -298 ُعولِ . َفُسلَّ ؛ بالس لّ  أَمأ ُلول  ِمنأ الن ََّواِدرِ ، ُهَو بِالأِبَناِء لِلأَمفأ   .َوُهَو َمسأ
 . ليس ِف املسلمني بالّتخفيف غريه، َعبأُد اللَِّه بأُن َساَلم  ]رضي الّله عنه[: س ل م( 675)ص -299
ِميت والّتشميت: س م ت( 674ص) -311  . بني التَّسأ

 



  

 

َتَمعَ : ع(س م  673ص) -311 َع َيُكوُن ِبَقصأد  َوِبُدونِهِ ؛ ِلَما َكاَن ِبَقصأد   َواسأ  . َومسَِ
رَانَ : قَاَل الصََّغاينّ : س م ع( 673ص) -312 َتُح الس نيُ ، َوَقدأ مَسَّوأا مِسأَعاَن ِمثأَل ِعمأ  . َوِمنأُه َدي أُر مَسأَعانَ ، َوالأَعامَُّة تَ فأ
يًا بنفسه عَ مسَِ من معاين " : س م ع( 673)ص -313  . وباحلرف، " متعد 
ُد الأِميمُ : قَاَل ثَ عأَلب  . السَُّماََن طَائِر  : س م ن( 673)ص -314 ُع مُسَانَ َيات  ، َواَل ُتَشدَّ مأ   .َواجلَأ
 . ؟ بِالصَّادِ  أَوَصنأَجتهُ ، لس نيِ بِا انِ َسنأَجُة الأِميزَ : س ن ج( 672ص) -315
ِّر َوا رالس ن َّوأ بني : س ن ر( 672ص) -316  . لضَّي أَونواهلأ
َنان  مَجأُعهُ ، الس نُّ ُمَؤن ََّثة  : س ن ن( 672ص) -317 َنان  . ا َأسأ رِ  َوالأَعامَُّة تَ ُقوُل ِإسأ  . َوبِالضَّم  َوُهَو َخطَأ  ، بِالأَكسأ
َواُء الأَبطأَن َأطأَلَقهُ و : س ه  ل( 671ص) -318 َهَل الدَّ ُعوُل َعَلى ِقَياِسِهَما، َأسأ ُهول  إالَّ َواَل ي ُ ، َوالأَفاِعُل َوالأَمفأ َعوَُّل َعَلى قَ وأِل النَّاِس َمسأ

  .َأنأ يُوَجَد َنصٌّ يُوَثُق ِبهِ 
َ السَّاِهي َوالنَّاِسي: س ه  ا( 671)ص -319  . بَ نيأ
ِبُه الرَّيَاِحنيَ السَّوأَسُن ن َ : س(و  س 677)ص -311 َوَّلَ . َبات  ُيشأ  . َكوأثَر  َوالأَكاَلُم ِفيَها ِمثأُل َجوأَهر  وَ ، َوالأَعامَُّة َتُضمُّ األأ
 . بني الّتذكري والّتأنيثالسُّوُق : ق(و  س 678)ص -311
ِبلُ : ق(و  س 678)ص -312 طأَبَتانِ : َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلونَ . تَ َتابَ َعتأ  َتَساَوَقِت اإلأِ  . ؟ َويُرِيُدوَن الأُمَقاَرنََة َوالأَمِعيَّةَ ، َتَساَوَقتأ اخلِأ
ِويًكا: ك(و  س 678ص) -313 َتاَك ملَأ َيذأُكرأ الأَفمَ َوِإَذا قِ . َسوََّك فَاُه َتسأ  . يَل َتَسوََّك َأوأ اسأ
َمأر: ل(و  س 678)ص -314  . ؟ِإنأ َكاَن َمَعُه َواو  "  َسَألَ " ِمنأ  ِف األأ
ُعول  ِمنأ الرُّ : قَاَل ابأُن َخاَلَويأهِ . َأَساَمَها رَاِعيَهاوَ ، َيةُ َساَمِت الأَماشِ : م(و  س 671 – 678ص) -315 ُم َمفأ تَ عأَملأ اسأ بَاِعي  َبلأ وملَأ ُيسأ

ًيا َمنأِسيًّا  . ُجِعَل َنسأ
َواهُ َوِف لَُغة  قَِليَلة  ، َهَذا ُيَساِوي ِدرأمَهًا: م(و  س 671ص) -316  . َوَمنَ َعَها أَبُو َزيأد  ، َسِوَي ِدرأمَهًا َيسأ
َوَّلَ فَِإنأ عَ . َوَعَمُل َسوأء  ، وأء  ُهَو َرُجُل سَ : ي(و  س 671)ص -317   .َوالأَعَمُل السَّوأُء َعَلى الن َّعأتِ ، السَّوأءُ  الرَُّجلُ : قُ لأتَ ؛ رَّفأَت األأ
 . " الأُمَسيَّبِ  ِف ضبط " َسِعيد بأن: س ي ب( 671)ص -318
يَعُهمأ  ِس " بَاِقيِهمأ أمَسائُِر النَّا" : س ي ر( 681)ص -319  . ؟ مجَِ
 . " بني اإلثبات واحلذف ِجنأسِ الّنافية للاَل " ِف َخرَبِ : س ي ل( 681)ص -321
دِ  "  ِسيََّمااَل " : س ي( 681)ص -321 حأ تَ عأَمُل إالَّ َمَع اجلَأ  . اَل ُيسأ
َفُه بَ عأُضُهمأ َفَجَعَلُه بِالثَّاِء الأُمثَ لََّثةِ ، بِالأَباِء الأُمَوحََّدةِ  الشَّبُّ : ش ب ب( 685ص) -322  . َوَصحَّ
 . َشّتاَن ما بيَنهماوال يُقاُل : قيل. وشتَّاَن ما مُها: ش ت ت( 684ص) -323
َوأىَل ، الل َساين  جَيُوُز َأنأ حُيأَمَل َعَلى الأَكاَلِم . ُشِتَم فَ لأيَ ُقلأ إين  َصاِئم  فَِإنأ : مأ َوقَ وأهلُُ : ش ت م( 684)ص -324 فَ يَ ُقوَل َذِلَك ؛ َوُهَو األأ

َساين  . بِِلَسانِهِ   . َوجَيُوُز مَحأُلُه َعَلى الأَكاَلِم الن َّفأ
رِ : ش ج ع( 683)ص -325 َعان  بِالأَكسأ جأ ٍُ   .الضَّمُّ َخطَأ  : قَاَل ابأُن ُدَريأد  . م  َوالضَّ ، رَِجال  ِش
نأَسانِ : ش خ ص( 683)ص -326 ُص اإلأِ طَّايبُّ . شخأ م  ُمَؤلَّف  َلُه ُشُخوص  َوارأتَِفاع  : َقاَل اخلَأ ًصا إالَّ ِجسأ   .َواَل ُيَسمَّى َشخأ
َوَف إذَ : ش د خ( 682ص) -327 َتهُ ُكلُّ َعظأم  َأجأ   .الأَقِضيَب َكَسرأتُُه فَانأَشَدخَ  َوَشَدخأتُ ، ا َكَسرأَتُه فَ َقدأ َشَدخأ

 



  

 

 . ِف معىن " الش رأِذَمة ": ش ر ذ م( 682ص) -334 -328
 . َحَساهُ : َوَلِكنأ يُ َقالُ ، َواَل يُ َقاُل ِف الطَّائِِر َشِرَب الأَماءَ : ش ر ب( 682ص) -335 -329
 . ِف تثنية " الشَّاِرب " ؟: ش ر ب( 682)ص -331
 . ُمَعرَّب  لش نِي ِبَفتأِح االشَّي أرَُج : ش ر ج( 681)ص -331
ُل أَ ، َهَذا َشرٌّ ِمنأ َذاكَ : ش ر ر( 681)ص -332 َصأ ِل لَُغة  لَِبيِن َعاِمر  ، َشرُّ َواألأ َصأ ِتعأَماُل األأ  . َواسأ
َرعَ : شر ع( 681)ص -333  . ُة عند العربالأَمشأ
َرِفٌّ : ش ر ف( 687)ص -334   .؟ الأَيَمنِ َموأِضع  ِمنأ إىل  الشَّأِم أم َمنأُسوب  إىَل َمَشاِرفِ  َسيأف  َمشأ
رِ الشَّ : ش ر ق( 687)ص -335 َثرِ  قُ رأُق َوالأَمشأ َكأ ِر الرَّاِء ِف األأ ِتعأَمالِ ، َوبِالأَفتأحِ  ِبَكسأ ِر . َلِكنَُّه قَِليُل ااِلسأ ِقيُّ ِبَكسأ ٍَ ِر َبِة َمشأ َوِف الن سأ

 . الرَّاِء َوفَ تأِحَها
رَُكُه شَ : ش ر ك( 687ص) -336 ِر َأشأ َمأ ُتُه ِف األأ  . َوَشرَِكًة وِشرأكا َوِشرأَكةً  رًِكاَشرَكأ
َدادِ َشَريأُت الأَمَتاَع َأشأ : ش ر ي( 688 - 687ص) -337 َضأ ِ . رِيِه ِمنأ األأ َداِد أِلَنَّ الأُمَتَباِيَعنيأ َضأ َا َساَغ َأنأ َيُكوَن الش َرى ِمنأ األأ َوِإّنَّ

ِ َمِبيع   رِيٌّ ِمنأ َجاِنب  ، ِمنأ َجاِنب  تَ َبايَ َعا الثََّمَن َوالأُمثأَمَن َفُكلٌّ ِمنأ الأِعَوَضنيأ   .َوَمشأ
طُُر  – َشَطرَ ِف معىن : ش ط ر( 688ص) -338   .الشَّطَاَرة-َشاِطر   –َيشأ
ِر الش نيِ : ش ط ر( 688)ص -339  . والعاّمة تفتحها، الش طأَرنأُج ِبَكسأ
عِ . بِيَُّة بِالضَّم  الشُُّعو : ش ع ب( 681)ص -341 مأ َا ُنِسَب إىَل اجلَأ َنأَصارِ  أِلَنَّهُ ؛ َوِإّنَّ  . َصاَر َعَلًما َكاألأ
تَ َغلَ َواَل يَ : قَاَل ابأُن فَاِرس  : ل(ش غ  611ص) -341  . يَ عأيِن بِالأِبَناِء لِلأَفاِعلِ ، َوُهَو َجائِز  ، َكاُدوَن يَ ُقوُلوَن اشأ
َفار واألهداب: ش ف ر( 611)ص -342  . بني اأَلشأ
َعِويٌّ َخطَأ  ِلعَ : َوقَ وأُل الأَعامَّةِ : ش ف ع( 616ص) -343  . شافعّي[: ]والّصواب َوخُمَاَلَفِة الأِقَياسِ ، َدِم السََّماعِ َشفأ
نأَسانِ  ما يقال ِف الفرق بني الشََّفة: ش ف و( 616)ص -344  . وغريه من احليوان ِمنأ اإلأِ
 . اقالشَّق ر ِف ضبط : ش ق ر( 615)ص -345
ُر : ش ك ر( 615)ص -346 َثرِ الشُّكأ َكأ مِ  يَ تَ َعدَّى ِف األأ َمِعيُّ األأَ  َوأَنأَكرَ . بِالالَّ  . بَابُُه الش عأرُ : َوقَالَ ، ِف السََّعةِ  أن يتعّدى بنفسه صأ
َليأتُ : هل يقال: ش ل و( 614)ص -347  . مبعىن َأغأَري أُتُه ؟َعَلى الصَّيأِد  الكلبَ  َأشأ
ُمُس ُشُوًسا َوِشَاًساَشََس : ش م س( 613)ص -348 ِمُس َوَيشأ  . َقاُل فَ َرس  َشُوص  بِالصَّادِ َواَل ي ُ : قَاُلوا. فَ ُهَو َشُوس   الأَفَرُس َيشأ
عُ : ش م ع( 613ص) -349  . بني فتح امليم وإسكاهنا ؟ الشَّمأ
َهرأتُُه مبَعأىَن َشهَّرأتُهُ َوأَمَّ ، ُمَباَلَغة   َوَشهَّرأتُهُ ، َذاَشَهرأُت َزيأًدا ِبكَ : ش ه  ر( 611)ص -351 ُر َمن أُقول  ؛ ا َأشأ  . فَ َغي أ
 . ؟ ائَِبُة ِملأك  لَيأَس ِفيِه شَ : هل يقال: ب(و  ش 611ص) -351
َمأرَ : ش(و  ش 617ص) -352 ُت َعَليأِه األأ وِيًشا َشوَّشأ اِق ِهَي َكِلَمة  ُمَولََّدة  . َتشأ  . َوالأَفِصيُح َهوَّشأتُ ، قَاَل بَ عأُض احُلذَّ
 . ِف الفعل شال يشول: ل(و  ش 617ص) -353
َِلُف َوالالَّ . َشوَّال  شهر عيد الفطر: ل(و  ش 617ص) -360 -354 ُخُلُه األأ  . مُ َقدأ َتدأ
ِويِه َشيًّا فَانأَشَوى: ي(و  ش 617ص) -355 َم َأشأ تَ َوى: قَالُوا. َشَويأُت اللَّحأ  . َواَل يُ َقاُل ِف الأُمطَاوِِع فَاشأ

 



  

 

َيب يقال: ش ي ب( 618 – 617ص) -356 رأَة  َشيأَباءَواَل ، للّرجل َأشأ  . َوِإنأ ِقيَل َشاَب رَأأُسَها، يقال ِامأ
ِشيَئة: ش ي ا( 618)ص -357

َ
زِ بِا بني امل َمأ دأَغام ؟ هلأ َِشيَّة باإلأِ

 . وامل
َهرِ  الصَّربُ : ص ب ر( 611)ص -358 َشأ ِر الأَباِء ِف األأ ِفيِف لَُغة  قَِليَلة   َوُسُكونُ َها، ِبَكسأ  . لِلتَّخأ
ُر لَُغات  : قَاَل بَ عأُضُهمأ : ص ب ع( 611ص) -359 َبِع َعشأ  . َوِف اإلأِصأ
َز خِبَلٍّ : وهل يقال. ِف معىن " الص بأغ ": ص ب غ( 611)ص -361 ُب أ  . ؟ اصأطََبَغ اخلأ
رَاُء : (ص ح ر 511ص) -361 ِر الرَّاِء ُمثَ قَُّل الأَياءِ الصَّحأ  . مَجأُعَها َصَحارِّي ِبَكسأ
َها ِقيلَ : ص ح ف( 511)ص -362  . []وال تقل ُصُحِفيّ  َرُجل  َصَحِفيٌّ  الصَِّحيَفُة ِإَذا ُنِسَب إلَي أ
ٍَ الأَفاِعِل مِ  هل ُيستعأَمل اسأم: ص ح ا( 516)ص -363 وبيان غلط العاّمة . َأصأَحِت الّسماُء َفِهَي ُمصأِحية ؟: يُ َقالُ ف، نأ الرُّبَاِعي 

و "  . ِف معىن " الصَّحأ
 . لأُمَصدَّقابني الأُمَتَصد ق و : ص د ق( 515)ص -364
ِيَم اَل جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِ ؛ ُمَعرَّب   اُروجُ الصَّ : ص ر ج( 515ص) -365   .يَّة  أِلَنَّ الصَّاَد َواجلأ
 . َكِلَمُة ِمنأ الن ََّواِدِر الَّيِت ُوِصَف هِبَا الأُمذَكَُّر َوالأُمَؤنَّثُ ،  لَِّذي ملَأ حَيُجَّ ا الصَُّروَرةُ : ص ر ر( 514)ص -366
ُر الصَّرَاةِ مّت ُيسمَّى " : ص ر ي( 513)ص -367  . " ؟ نَ هأ
ََبِل ِمنأ بَاِب َتِعَب لَُغة  قَِلي: ص ع د( 513)ص -368 ُت ِف اجلأ  . َلة  َوَصِعدأ
 . َواَل َُتأَمُع َعَلى َصَغائِرَ ، ِصَفة  مَجأُعَها ِصَغار  َوالصَِّغريَُة : ص غ ر( 513)ص -369
َعاينٌّ : ص ف ع( 512)ص -371  .  هل هي َكِلَمَة ُمَولََّدة  ؟َصفأ
ِطيّ : اخلامتة( 366)ص -371 ُروز  : السََّرُقسأ  . َواَل يُ َقاُل بَ َرزأتُُه ِبَغريأِ أَِلف  . أَب أَرزأتُُه فَ ُهَو َمب أ
مِ  َوَموأِضُعهُ ، الرَّأأُس َصَلًعا َصِلعَ : ص ل ع( 517ص) -372 ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ . الصََّلَعُة ِبَفتأِح الالَّ َكاُن لَُغة  : َوِمن أ ذَّاقُ ، اإلأِسأ  . َوَلِكنأ أَبَاَها احلُأ
 . الصَّاَلُة بني الّلغة واالصطالح: ص ل ي( 518)ص -373
َبُة صَ ، َصيأَمَرةُ : ص م ر( 518)ص -374 ِظَهاَوالن سأ  . َوَضمُّ الأِميِم َخطَأ  : قَاَل الأُمَطر زِيُّ . يأَمرِيٌّ َعَلى َلفأ
يًا هل: ص م م( 518)ص -375 تَ عأَمُل الثُّاَلِثيُّ ُمتَ َعد  ُُذَن؟: ِف َقولك ُيسأ ُعولِ وَ . َصمَّ اللَُّه األأ ُصمَّتأ : يُ َقالُ ف َ ؛ هل يُ ب أىَن منه لِلأَمفأ

ُُذنُ   . ؟األأ
رِ : ص ه  ر( 561)ص -376 ِر الصَّادِ الص هأ   .َوُهَو ُمَعرَّب  ، َوفَ تأُحَها َضِعيف  ، يُج ِبَكسأ
ِصيَبات ؟: ب(و  ص 561)ص -377

ُ
َصاِوب وامل

َ
َصاِئب وامل

َ
 . ِف مجع " الأُمِصيَبة " على امل

 . بني الّتذكري والّتأنيث الصَّاعُ : ع(و  ص 566)ص -378
  .َكِلَمة  ُمَولََّدة  ،  ِفيَّة  َوُهَو ُصوِفٌّ ِمنأ قَ وأم  ُصو ، َتَصوََّف الرَُّجلُ : ف(و  ص 566)ص -379
  .َمصأُوون  َعَلى التََّمامِ وَ ، ُمصان[: َعَلى الن َّقأِص ]وال تقلُه ِف ُصَوانِِه فَ ُهَو َمُصون  َحِفظأتُ  ُصنأُت الشيءَ : ن(و  ص 566ص) -381
َيَدُة : ص ي د( 565)ص -381 َاءِ َوالأمِ الأِمصأ ِف اهلأ َيُد حِبَذأ ُع َمصَ َواجلأَ ، آَلُة الصَّيأدِ  صأ   .وال تقل مصائد باهلمز. اِيُد ِبَغريأِ مَهأز  مأ
ِر َشقُّ الأَبابِ : ص ي ر( 565)ص -382 (: وقوله. الص رُي بِالأَكسأ ُنُه َهَدر  َمعأ هِبََذا : قَاَل أَبُو ُعبَ يأد  . )َمنأ َنَظَر ِف ِصرِي بَاب  فَ َعي أ ملَأ ُيسأ

ِديثِ  رأِف إالَّ ِف َهَذا احلَأ   .احلَأ

 



  

 

َدة  : َواَل يُ َقالُ ، عَ َجَع َواضَّجَ اضأطَ : ض ج ع( 564)ص -383  . اطََّجَع ِبطَاء  ُمَشدَّ
َعأنَ ، َضَربأُت ُعنُ َقهُ : ب(ض ر  563ص) -384 ِفيفُ : قَاَل أَبُو َزيأد  . اقَ َوَضرَّبأُت األأ ُع َفِفيِه ، لَيأَس ِف الأَواِحِد إالَّ التَّخأ مأ َوأَمَّا اجلَأ

َهانِ   . الأَوجأ
َاءِ : وقوهلم. ّتذكري والّتأنيثبني الالض رأُس : ض ر س( 562ص) -385 َمسأ  . َوتَأأنِيثُ َها مَسَاِعيٌّ ، َتذأِكرُي األأ
ُتوَح ِف الرَّأأيِ . ِف لَُغِة قُ َريأش   الضُّعفوَ ، ِف لَُغِة مَتِيم   الضَّعأفُ : ض ع ف( 561)ص -386 ُهمأ َمنأ جَيأَعُل الأَمفأ َوالأَمضأُموَم ِف ، وِمن أ

َسدِ   . اجلَأ
ِدَعُة بكسر الّدال، فأدِعُ الض  : ض ف د ع( 561ص) -387 َتُحهاوَ ، َوالض فأ ُهمأ َمنأ يَ فأ َِليُل َومَجَاَعة  . ِمن أ   .َوأَنأَكَرُه اخلأ
ِل الأَعالَِيةِ ومن باب َتِعب ِف لَُغة . َوِهَي الأُفصأَحى، لَُغُة جَنأد   الفعل " َضلَّ " من بَاِب َضَربَ : ض ل ل( 567ص) -388  فيقال؛ َأهأ

ُن أَثىِع َضالَّة  بِالِلأَحيَ َواِن الضَّائِ  َاِء لِلذََّكِر َواألأ َيَ َواِن َضاِئع  ، هلأ   .َولَُقطَة  ، َويُ َقاُل ِلَغريأِ احلأ
َللأُتهُ ، َوَضِللأُتهُ ، ُتهُ َضَللأ و  -َضلَّ َوَأَضلَّ : بني: ض ل ل( 567)ص -389  . َوَأضأ
 . وذ  ِمنأ الضَّم  َمأأخُ  إّن الضََّمانَ : بيان غلط بَ عأض الأُفَقَهاِء ِف قوهلم: ض م ن( 567)ص -391
 . ظَاءً الضَّاَد  ِف جعل الأَعامَّة: ض ا د( 568ص) -391
 . بني َضي ق وَضاِئق: ض ي ق( 561)ص -392
ُت اللَّ : ط ب خ( 551)ص -393 َتُه مبََرق  طََبخأ َم طَبأًخا إَذا أَنأَضجأ  . اَل ُيَسمَّى طَِبيًخا إالَّ إَذا َكاَن مبََرق  : َوِمنأ ُهَنا قَاَل بَ عأُضُهمأ ؛ حأ
 . وُمطأَبق بالفتح، ُمطأِبق  بالكسرو  َبقَ َأطأ : والكالم على، " الطََّبقِ " َأصأُل ِف : ط ب ق( 551)ص -394
ِة ُحزأن  َأوأ ُسُرور  اإلنسان ِخفَّة  ُتِصيُبُه  الَطَربُ  : ط ر ب( 556)ص -395   . َوالأَعامَُّة خَتُصُُّه بِالسُُّرورِ . ِلِشدَّ
  .إالَّ ِف لَُغة  َرِديَئة  َواَل انأَطَرَد ، اطََّردَ : َقالُ َواَل ي ُ ، ِف الأُمطَاوِِع َطَردأتُُه َفَذَهبَ  َويُ َقالُ . ًداَطَرَدُه َطرأ : ط ر د( 556ص) -396
 . هي َطَرُسوُس أم طُرأُسوس  : ط ر س( 555)ص -397
  .ض  أم ُمَولَّد  ؟حَمأ  الطََّرش هل هو َعَريبٌّ : ط ر ش( 555)ص -398
ُم طََلعَ : ط ر ق( 555)ص -399   .اًل فَ َقدأ َطَرقَ ُكلُّ َما أََتى لَيأ وَ . َطَرَق النَّجأ
َجازِ ، يُق يُذَكَُّر ِف لَُغِة جَنأد  الطَّرِ : ط ر ق( 555)ص -411  . َويُ َؤنَُّث ِف لَُغِة احلِأ
 . ه وَأطأَرأأتُهُ َأطأَري أتُ بني : ط ر و( 555)ص -411
 . َدِخيَلة  ِف َكاَلِم الأَعَربِ  مأ ِهَي َأعأَجِميَّة  ُمَعرَّبَة  والطَّسُّ والطَّسَّة هل  الطَّسأتُ : ط س ت( 555ص) -412
ُتُه َأطأَعُمُه َطعأًماَطعِ : ط ع م( 555ص) -413  . َويَ َقُع َعَلى ُكل  َما ُيَساُغ َحّتَّ الأَماءِ ، مأ
َفَسة ؟ الط نأِفَسةُ : ط ف س( 554ص) -414  . أم الطَّن أ
ِذيبِ . بَاِلغ  مثّ مثّ ُمرَاِهق   يَاِفع  مثّ َصيبٌّ مثّ َحَزوَّر  مثّ ِطفأل  هو : ط ف ل( 554ص) -415   .يُ َقاُل َلُه ِطفأل  إىَل َأنأ حَيأَتِلمَ : الت َّهأ
  .والأَواِرش والأَواِغل وفرق ما بني التََّطفُّل، الطَُّفيأِليُّ ِف معىن : ط ف ل( 553 – 554)ص -416
 . بني الطَّيَلسان والطَّيأِلسان والطَّي أُلسان: ط ل س( 553)ص -417
 . اِلَقةطَّ والبني الطَّاِلق : ط ل ق( 552 – 553)ص -418
َم : ط ل ل( 552)ص -419 يًاَطلَّ السُّلأطَاُن الدَّ ت، متعد   . اَلزًِما اَلهعأمَ وأنكر بعضهم اسأ

 



  

 

َث ال يكونوَ ، " َطَمثَ ِف معىن " : ط م ث( 552ص) -411 ِمَيةِ  أّن الطَّمأ  . ِنَكاًحا إالَّ بِالتَّدأ
ُع َأطأَنا. والطُّنأب لَُغة  الطُُّنُب : ط ن ب( 551)ص -411 مأ  . َواَل جُيأَمُع َعَلى َغريأِ َذِلكَ : قَاَل ابأُن السَّرَّاجِ . ب  َواجلَأ
 . وطُهَرتأ  َوَقدأ َطَهَرتأ . ر  َوطَاهِ ، هي طَاِهَرة  : ط ه  ر( 551)ص -412
 . واملاء الّطهور، اِهرطَّ بني املاء ال: ط ه  ر( 551)ص -413
  .َعَربِيَّة: وقيل، لَُغة  َشاِميَّة   الطُّوبُ : ب(و  ط 557ص) -414
َواَب اَل َيُكوُن إالَّ َعنأ قَ وأل  ،  َواَل َتُكوُن الطَّاَعُة إالَّ َعنأ أَمأر  : ع(و  ط 557)ص -415  . َكَما َأنَّ اجلَأ
ُعهُ ، ُذو طًُوى: ي(و  ط 558)ص -416 رَِها. جَيُوُز َصرأفُُه َوَمن أ َهُر ِمنأ َكسأ  . َوَضمُّ الطَّاِء َأشأ
ُن أَثى طَائَِرة  ، َواَل يُ َقاُل لِلأَواِحِد طَي أر  َبلأ طَائِر  : ط ي ر( 558)ص -417   .َوقَ لََّما يُ َقاُل ِلْلأ
َارِيََة والشُُّيوخَ ، فرأ ظَّ ِف معىن ال: ظ ر ف( 551)ص -418  . أم خاّص بالّشيوخ، وهل يعّم الأُغاَلَم َواجلأ
ِ َوِفيِه لَُغات  أَفأَصحُ ، ُمذَكَّر   الظُُّفرُ : ظ ف ر( 541 – 551ص) -419   .َوتصحيح ما وقع ِف الّصَحاحِ . َها ِبَضمَّتَ نيأ
ء: ظ ل ل( 541ص) -421  . بني الظ ّل َوالأَفيأ
  .إالَّ ِلَعَمل  َيُكوُن بِالن ََّهارِ  (َظلَّ )اَل تَ ُقوُل الأَعَرُب و : ل( ظ ل 541ص) -421
رَانَ يأِهمأ ِبَفتأِح النُّونِ : ظ ه  ر( 546)ص -422 َ َظهأ َسرُ : َقاَل ابأُن فَاِرس  . ُهَو نَازِل  بَ نيأ  . َواَل ُتكأ
ِ َوالأَعرَ : ظ ه  ر( 546ص) -423 ِتاَلِف اللَّفأَظنيأ ِسِه اِلخأ َء إىَل نَ فأ  . طََلًبا لِلتَّأأِكيدِ ؛ ُب ُتِضيُف الشَّيأ
ِتظأَهار: ظ ه  ر( 546ص) -424 ِتطأهار ِف بني ااِلسأ  . الطََّهاَرةِ  وااِلسأ
َتقَّ ِمنأ الأَعبأِد ِفعأل  : ع ب د( 545)ص -425   .وملَأ ُيشأ
مِ  ِف " الَعِبيط: ع ب ط( 543 – 544)ص -426  . " ؟ ِمنأ اللَّحأ
  .َواَل َيُكوُن الأَعَبُق إالَّ الرَّاِئَحَة الطَّي َبَة الذَِّكيَّةَ : (ع ب ق 544ص) -427
ًقاِف " : ع ت ق( 544ص) -428 ِسهِ وَ . " َعَتَق الأَعبأُد َعت أ ُتهُ : يُ َقالَفال ، اَل يَ تَ َعدَّى بِنَ فأ  . َعتَ قأ
َاءِ ، ِسنَّةُ َوالأَعُجوُز الأَمرأأَُة الأمُ . رأأَِة َخاصَّةً َوالأَعِجيَزُة لِلأمَ . ِجزَ َوعَ بني َعَجَز : ع ج ز( 542 – 543ص) -429  . َواَل يُ َؤنَُّث بِاهلأ
َمة: ع ج م( 542ص) -438 -431  . مبحث ِف الأُعجأ
ن الصَّاَلحِ  كالم ابأن: ع ج ن( 541 – 542ص) -431  . ِف تصحيح الغلط حول حديث الَعجأ
 . الأَعُدوُّ : ع د ا( 547ص) -432
َِلِف أجود من َعرَّب عأَرَب عنهَوأَ : ع ر ب( 548ص) -433  . بِاألأ
  .بني َعرَِج وَعرَجَ : ع ر ج( 541ص) -434
 . الأَعُروسُ  –الّتعريس  –عرَّس  –أعرس : ع ر س( 541ص) -435
  .مبَعأىَن اعأتَ َرضأتُ  ُل َعرَّضأُت َلهُ َواَل يُ َقا. َعَرضأُت َوَعِرضأُت َلُه َواعأتَ َرَض يل : ع ر ض( 531ص) -436
َاِئطِ َواضأِربأ ِبِه : ع ر ض( 536)ص -437  . [وال تقله بالفتح ]َعرأض، ُعرأَض احلأ
ِ : ع ر ض( 536ص) -438 ِ ، هو َخِفيُف الأَعاِرَضنيأ ُل َخِفيُف َشعأِر الأَعاِرَضنيأ َصأ   .َواألأ
 . يَ وأُم َعَرَفةَ : ع ر ف( 536ص) -439

 



  

 

َمعأ لِلأَعَرِق مَجأع  : ع ر ق( 536ص) -441   .وملَأ ُيسأ
ِ سيُل الأَعرُِم ِمنأ بَاِب إَضا: ع ر م( 535)ص -441 ِتاَلِف اللَّفأَظنيأ ِسِه اِلخأ ء إىَل نَ فأ   .َفِة الشَّيأ
  .َرُجل  ُعرأي  : َكَما اَل يُ َقالُ ،  َواَل يُ َقاُل فَ َرس  ُعرأيَانُ ، َرس  ُعرأي  ف َ : ع ر ا( 535)ص -442
ِ ، رجل  َعَزب  : ع ز ب( 535)ص -443 َرأَة  َعَزب  أَيأًضا. َواَل يُ َقاُل َرُجل  َأعأَزُب ِبَفتأَحتَ نيأ  . َوامأ
َرأضَ : ع ز ق( 534ص) -444 َرأضِ : قَاَل أَبُو َزيأد  . َعَزقأُت األأ  . َواَل يُ َقاُل َعَزقأُت إالَّ ِف األأ
ِِه فَ َعَزلَ : ع ز ل( 534ص) -445 َء َعنأ َغريأ  . فَان أَعَزلَ : َواَل يُ َقالُ ، َعَزلأُت الشَّيأ
َرأُض فهي : هل يقال: ع ش ب( 533ص) -446  . ؟ ُمعأِشَبة  َأعأَشَبتأ األأ
ء  ِمنأ الأُكُسوِر إالَّ ِف ِمرأبَاع  : ر( ع ش 533ص) -447 َعال  ِف َشيأ   .َوِمعأَشار  ، َواَل يُ َقاُل ِمفأ
َوَّ : وقول العاّمة: ع ش ر( 532)ص -448 ُر األأ َِخريُ ، لُ الأَعشأ ُر األأ  . َخطَأ  . َوالأَعشأ
  ." ِييزِ الأَعَدِد إىَل َغريأِ التَّمأ  َو" إَضاَفة، الأُعُقوِد " إَضاَفةَ ِف " : ع ش ر( 532)ص -449
 . [َواَل ثَاِلَث هَلَُما ]هبذا الوزن. وامرأة  نُ َفَساءُ ، ناقة  ُعَشرَاءُ : ع ش ر( 532ص) -451
ن واألُفأُحوص: ع ش ش( 532ص) -451 ر َوالوَكأ   .بني الُعّش َوالكأ
  .الأَعَصَبةُ : ع ص ب( 532ص) -452
 . ِف تثنية ومجع " الأَعصأب ": ع ص ب( 531)ص -453
َثرِ َعِضضأُت اللُّقأ : ع ض ض( 537ص) -454 َكأ  . َوِمنأ بَاِب نَ َفَع لَُغة  قَِليَلة  ، َمَة ِمنأ بَاِب َتِعَب ِف األأ
 . اَل َيُكوُن إالَّ َحوأَل الأَماءِ ِبِل الأَعَطُن ِلإلأِ : ع ط ن( 538ص) -455
َياءِ َمَعاِفُر : ع ف ر( 538ص) -456   .َواَل يُ َقاُل ُمَعاِفر  ِبَضم  الأِميمِ . الأَيَمنِ  َحيٌّ ِمنأ َأحأ
  .الأَعفأُص والأِعَفاصُ : ع ف ص(  531ص) -457
تَ عأَقبَ َعقأ : ع ق ب( 521 - 531ص) -458   .ب وَعِقب وَعِقيَب واسأ
رًا َعَقَر الأَبِعرَي بِالسَّيأفِ : ع ق ر( 521)ص -459 ُر ِف َغريأِ الأ و ، َعقأ  . َقَواِئمِ اَل يُطأَلُق الأَعقأ
رُبَان  : ع ق ر ب( 526 - 521ص) -461 َربَة  والُعقأ َرُب والَعقأ   .الأَعقأ
 . َعاِقَلة   –َعاِقل   –الَعقأل  -الأِعَقاُل  -َعِقَل  -َعَقَل : ع ق ل( 525 - 526ص) -461
ََسِديُّ بِالتَّثأِقيلِ ُعكَّاَشُة بُن حِمأصَ : ع ك ش( 525ص) -462  . َوَقدأ خُيَفَّفُ ، ن  األأ
َردِ . وَُكلُّ ِذي حِلأَية  ِعلأج  . الأِعلأجُ : ع ل ج( 524 - 525)ص -463 َمأ   .ِعلأج   َواَل يُ َقاُل ِلْلأ
  .تَ عأَلقُ  –َعِلَقتأ  -َعَلَقِت : ع ل ق( 524ص) -464
رِ : ع ل ق( 524ص) -465 ب  ، ِعاَلَقُة السَّيأِف بِالأَكسأ  . بالضمّ  َوُعلأَقُة الطّعام، بالفتح َوَعاَلَقُة احلُأ
نأَسانُ : ع ل ل( 524)ص -466  . َوَأَعلَُّه اللَُّه فَ ُهَو َمعأُلول  ، ُعلَّ اإلأِ
ت  ب َ : ع ل ل( 523 - 524ص) -467 َعأَياِن  -ُنو َعالَّ َيافِ  -َأوأاَلُد األأ َخأ   .َأوأاَلُد األأ
 . والعاِلمون مجع الأَعاملِِ ، الُعَلَماُء مجع الأَعِليمُ : ع ل م( 523ص) -468
ُم الأَعاَلنَِيُة خُمَفَّف  . َوَعِلنَ ، بني َعَلَن األمرُ : ل ن(ع  523ص) -469   .َوااِلسأ

 



  

 

َوانه الأِكَتاِب لَُغة   ُعلأَوانُ : ع ل ا( 522)ص -471   .الأُعلأَوان َغَلط: قيلوَ . ِف ُعن أ
  .َواَل اب أَنا َخال  ، َواَل اب أَنا ُأخأت  ، اب أَنا َعمَّة  : َواَل يُ َقالُ . َنا َخاَلة  َواب أ ، َواب أَنا َأخ  ، مُهَا اب أَنا َعمٍّ : ع م م( 521)ص -471
ِ : ع م ي( 521ص) -472  . " َعَمى القلب "و " ِف " َعَمى الأَعنيأ
  .فَِإَذا يَِبَس فَ ُهَو الزَّبِيبُ ، اَل يُ َقاُل َلُه ِعَنب  إالَّ َوُهَو َطرِيٌّ وَ : ع ن ب( 521ص) -473
ِ ُهَو اللَُّغُة الأُفصأَحى، أيضا َظرأَف َزَمان  وَ ، َظرأُف َمَكان " ِعنأدَ " : ع ن د( 521ص) -474 ُر الأَعنيأ  . وََكسأ
 . بني الأَعنأِز والأَعنَ َزة: ع ن ز( 527ص) -475
 . الرَُّجلُ  والعاِنس، َمرأأَةُ الأ العاِنس : ع ن س(527)ص -476
َرأَة  ِعن يَنة  ، َرُجل  ِعن ني  : ع ن ن( 527ص) -477   .َوامأ
 . وَعنان السَّحاب، ِعَناُن الَفَرسِ : ع ن ن( 527)ص -478
ِ : ع ن و( 528)ص -479 َواُن الأِكَتاِب ِبَضم  الأَعنيأ َسرُ ، ُعن أ  . َوَقدأ ُتكأ
ُت الشَّ : ع ه  د( 528)ص -481 َء َوتَ َعهَّ تَ َعهَّدأ تُهُ يأ تُهُ : َقالُ َواَل ي ُ ، دأ تُهُ : لَ َوقي. تَ َعاَهدأ تُُه أَفأَصُح ِمنأ تَ َعاَهدأ   .تَ َعهَّدأ
َسادِ ِف األأَ  الأَعَوجُ : ج(و  ع 521ص) -481  . ِف الأَمَعاين  َوالأِعَوجُ ، جأ
ُر النَّاِب َعاًجا. الأَعاُج أَن أَياُب الأِفيلِ : ج(و  ع 521)ص -482  . َواَل ُيَسمَّى َغي أ
  . بني الأَعَواُر والُعوار: ر(و  ع 521ص) -483
ِديدِ الأَعارِيَُّة بِال: ر(و  ع 511 – 521ص) -484  . ِف الش عأرِ  َوَقدأ خُتَفَّفُ . تَّشأ
َ الأَعامِ : م(و  ع 511ص) -485   .َوالسََّنةِ ، بَ نيأ
َيالَ : ع ي ر( 516ص) -486  . َعي َّرأُت إالَّ ِمنأ الأَعارِ : َواَل يُ َقالُ ، َوالأِميزَانَ ، َعايَ رأُت الأِمكأ
َمزُ اَل ي ُ ؛ اجلمع الأَمَعاِيشُ َوالأَمِعيَشُة و ، الأَمِعيشُ : ع ي ش( 516)ص -487   .هأ
ُم َرجُ  َعيأاَلنَ : ع ي ل( 516)ص -488 َمَلِة إالَّ َهَذا: قيلَ . َوِمنأُه قَ يأُس َعيأاَلنَ ، ل  اسأ ِ الأُمهأ   .لَيأَس ِف َكاَلِم الأَعَرِب َعيأاَلَن بِالأَعنيأ
ُ ال: ع ي ن( 515 – 516ص) -489  . ن َّقأدُ الأَعنيأ
  .َوِعَيانًا ال َعيانًا، َعايَ نأُتُه ُمَعايَ َنةً : ع ي ن( 515)ص -491
َدادِ . وَغرَب َمَضى، َغبَ َر بَِقيَ : غ ب ر( 514ص) -491 َضأ  . ِمنأ األأ
 . ؟ َواَل َعَشاء  ، َما يب َغَداء   أم َواَل تَ َعشٍّ  َما يب ِمنأ تَ َغدٍّ : غ  د ا( 513ص) -492
َملُ و . َلةُ الأَغِذيُّ السَّخأ : غ ذ ا( 513)ص -493  . أيضا احلَأ
َ الأَغرِقِ : غ ر ق( 512ص) -494  . َوالأَغرِيقِ ، بَ نيأ
 . ال الأَغزَّايل   الَغزَايل  : غ ز ل( 511ص) -495
َا َيُكوُن َغزأُو الأَعُدو  ِف ِباَلِدهِ . الَغزأوُ : غ ز ا( 511ص) -496   .َوِإّنَّ
  .ِبِه إَذا َكاَن َمي ًتا َوَغِضبأتُ . َغِضبأُت ِلُفاَلن  إَذا َكاَن َحيًّا: غ ض ب( 517)ص -497
 . َغضأرَاءَ  –الأَغَضاَرى  –َمغأُضور   –َغِضَر : غ ض ر( 517ص) -498
 . َغَفوأتُ : َواَل يُ َقالُ . ُت إغأَفاًء فَأَنَا ُمغأف  َأغأَفيأ : غ ف ا( 518ص) -499

 



  

 

 . َغِلطَ و  بني َغِلتَ : غ ل ت( 518ص) -511
ِديدِ َوالصََّواُب َغلََّلَها بِالتَّ ، َفَها ِمنأ َكاَلِم الأَعامَّةِ َوَغلَّ . َغَلَف حِلأَيَتُه بِالأَغالَِيةِ : غ  ل ف( 518)ص -511 َها، شأ   .َوَغالَّ
 . [واألفصح ُمغأَلق، وقغلُ ]يقال منها باب مَ . لَُغة  قَِليَلة  َحَكاَها ابأُن ُدرَيأد  َعنأ َأيب َزيأد   َغَلقأُت البابَ : غ ل ق( 511)ص -512
 . َغلَّ ُغُلواًل : غ ل ل( 511)ص -513
 . اغتلم -غالمة  – ِغلأَمان   –ِغلأَمة   –الأُغاَلُم : غ ل م( 511ص) -514
ُر َغلأًيا َغَلتِ : غ ل ا( 511)ص -515  . ال َغِلَيتأ تَ غأَلى، َوَغَلَيانًا، الأِقدأ
تَ غأنَ يأتُ  –تَ َغانًِيا  -تَ َغانَ يأُت  -تَ َغن  ًيا  –تَ َغن َّيأُت  -يَ َغنُّ  -َغنَّ : غ  ن ن( 576ص) -516  . اسأ
َِلفِ . َر الرَُّجُل َغوأرًاَغا: ر(و  غ 576)ص -517 َمِعيُّ َأَغاَر بِاألأ َصأ  . َوأَنأَكَر األأ
 . عن الأَغوأَغاء: ط(و  غ 575)ص -518
َرًة َوَغارًايَ غَ  َغارَ : غ ي ر( 575)ص -519 رًا َوَغي أ  . َوِغريَةً ، ُل ِغيَ رًاَواَل يُ َقا. اُر َغي أ
ُر " باأللف والاّلم: غ ي ر( 574 – 575ص) -511   .حتلية " َغي أ
ُروه  إىَل الأُمغأَتاظِ  الأَغيأُظ اَل َيُكونُ : ظ(غ ي  574)ص -511  . إالَّ ِبُوُصوِل َمكأ
ءَ فَ تَ بني : ف ت ش( 573ص) -512 ُت الشَّيأ تُ ، شأ  . هَوفَ تَّشأ
  .الَفَتاة   –الأَفَّت  -الَفَتاَوى  –الَفَتاِوي  -الُفتيا  –الأَفت أَوى : ف ت ي( 573ص) -513
لُ  –َفَجاًل  -َفِجَل : ف ج ل( 572ص) -514   .الأُفجأ
  .الأُفنأُتقُ  –الأُفنأُدق : ف د ق( 571ص) -515
  .ُمِفذٌّ  –أََفذَِّت  -ُفُذوذ   –ذُّ  الأفَ : ف ذ ذ( 571ص) -516
  .ِفرأتَان –فُ ُروَتة  -فَ ُرَت  -الأُفرَاُت : ف ر ت( 571ص) -517
  .الأُقُبلُ  –الأَفرأُج : ف ر ج( 577)ص -518
  .أُمُّ الُفُروخِ  -ِفرأَخان   –ُروخ  ف ُ  –ِفرَاخ   –أَف أرَاخ   –أَف أرُخ   –رأُخ الأفَ : ف ر خ( 577ص) -519
  .فَ َرَسة   – أَف أرَاس   –فُ َريأَسة   –َريأس  ف ُ  –الأَفَرُس : ف ر س( 578 - 577ص) -521
  .فَ َواِرسُ  –فُ رأَسان   – الأُفُروِسيَّة –الأَفاِرُس : س(ف ر  578ص) -521
  .ااِلفأّتَاقُ  –تَ َفرَّقَا  -فَ رأقًا  -فَ َرقأُت : ف ر ق( 571ص) -522
  .فَارِه   – الأَفرَاَهة -ه  فُ رأ  - فَ رأَهاءُ : ر ه ( ف 581ص) -523
ُتُق : ف س ت ق( 581ص) -524 َتق   -فُ نأَدق   -الأُفسأ ُتِقيٌّ  –ُفسأ   .ُفسأ
ِكُل : ف س ك ل( 581ص) -525 َكَل  -الِفسأ ِكل   –َفسأ ُكول   –ِفسأ   .ُفسأ
ُح النََّصاَرى: ف ص ح( 586)ص -526 ُع ُفُصوح ، ِفصأ مأ   .َواجلَأ
َامِتِ  َفصُّ : ف ص ص( 585)ص -527   .مَجأُعُه ُفُصوص  ، اخلأ
 . "اَل مَيأِلُك ِدرأمَهًا َفضأاًل َعنأ ِديَنار  عن تركيب " : ف ض ل( 584ص) -528
َقُر  -فَ ُقَر  -َفِقَر  -َفِقريَة   –الأَفِقرُي : ف ق ر( 583ص) -529   .فُ َقرَاءُ  –اف أتَ َقَر  -يَ فأ

 



  

 

رِ فَ َقارَ : ف ق ر( 583ص) -531 رِ ِفَقارَ : َواَل يُ َقالُ ، ُة الظَّهأ   .ة  بِالأَكسأ
ُه : ف ق ه ( 583ص) -531   .فَ َقًها –َفِقَه  -الأِفقأ
ُت : ف ك ك( 582ص) -532   . الأَفَكاُك بِالأَفتأِح ليس غريو  -ان أَفكَّ  -َفَككأ
  .الأَفاِكَهةُ : ف ك ه ( 582ص) -533
رُ ، لأُفلأُفُل ِبَضم  الأَفاَءيأنِ ا: ف ل ل( 581ص) -534   .َواَل جَيُوُز ِفيِه الأَكسأ
  .ِكَنايَة  َعنأ الأبَ َهاِئمِ باأللف والاّلم  َوالُفاَلنَُة ، الُفاَلن   :فالن( 581ص) -535
ِد فَاِعيل  ِمنأ الأَكاَلِم الأَعَريب  : ف ن ذ( 581ص) -536  . الأَفانِيُذ َكِلَمة  َأعأَجِميَّة  ِلَفقأ
  .َواَل يُ َقاُل فَاَح إالَّ ِف الر يِح الطَّي َبِة َخاصَّةً : ح(و  ف 587)ص -537
َأر   –فَِئَر  -فَأأر   –الأَفأأَرُة : ر(و  ف 587ص) -538   .َمفأ
تَ َفاَض : (ف ي ض 581)صو (ضو  ف 587ص) -539 َتِفيض   –اسأ تَ َفاض   –ُمسأ   .ُمسأ
ُسُه خرجت فَاَضتأ : ف ي ض( 581)ص -541 َفأَصُح فَاَظ ال، نَ فأ ِر الن َّفأسِ  رَُّجلُ َواألأ  . ِمنأ َغريأِ ِذكأ
  .فَ يَّال   –أَفأِيَلة  –ِفيَ َلة   -فُ ُيول   –أَف أَيال   –الأِفيُل : ف ي ل( 581ص) -541
  .ِقبأِطيَّة   –قَ َباِطيُّ  -الأُقبأِطيُّ  -ِقبأِطيٌّ  -الأِقبأُط : ق ب ط( 511ص) -542
ِبل   –أَق أَبَل  -قَاِبل   -قُ ُبواًل  -قَ َبَل : ق ب ل( 516 – 511ص) -543   . الأُقُبلُ  –ُمقأ
 . ُقرأِب الأَمِديَنةِ الأَقَبِليَُّة َموأِضع  ِمنأ الأُفرأِع بِ : ق ب ل( 516)ص -544
 . الأَقابُولُ : ق ب ل/اهلامش( 516ص) -545
  .َوالأَمرأأَُة قَِتيل  أَيأًضا، قَ تَ لأُتُه فَ ُهَو قَِتيل  : ق ت ل( 516)ص -546
  .الأُمَقاتَ َلةُ  –ُمَقاتُِلوَن  –ُمَقاِتل   - ِقَتال   -ُمَقاتَِلة   –ُمَقاتَ َلًة  –قَاَتَل : ق ت ل( 515 – 516ص) -547
َبةُ : ق ح ب( 515ص) -548  . الأُقَحاب –يَ قأُحُب  - َقَحبَ  -ِقَحاب   – ]مولَّدة[ الأَقحأ
رًا  -َقَدرأُت : ق د ر( 514ص) -549 ِديًرا  -َقدَّرأتُُه  -َقدأ ُروا  -تَ قأ   .يَ قأِدرُ  –َقَدَر  -َقد 
ِ : ق د م( 514ص) -551 ِدُم الأَعنيأ ِل  -ُمقأ َدَمُة الرَّحأ َمُة  -الأَقاِدَمُة  -ُمقأ ِل  آِخَرةُ  -الأُمَقدَّ   .قَاِدَمة   –قَاِدَمُتُه  -الرَّحأ
  .ِف ِصَفاِت الأَبارِي عّزوجلّ  " الأَقِدميُ حول " : ق د م( 513 – 514ص) -551
 . َواَل ُيَشدَّدُ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . آَلُة النَّجَّارِ الأَقُدوُم : ق د م( 513ص) -552
َذرأتُُه اسأ  -َقِذرأتُُه  -َقِذر    -َقِذرَ  -الَقَذُر : ق ذ ر( 513ص) -553   .أَقأَذرأتُهُ  –تَ َقذَّرأتُُه  -تَ قأ
  .ُمَقاَرب   –ُمَقاِرب   -َقرِيَبة   – الَقرِيب -الأُقرأُب  -لُقرأَب ا – الُقرأبَة -الَقرَابَة  -ا قُ رأبً  -قَ ُرَب : ق ر ب( 512ص) -554
 . تَ َقرَُّشوا – الأَقرأش -قُ َريأِشيٌّ   -ِشيٍّ قُ رَ  –قُ َريأش  : ق ر ش( 511ص) -555
 . يَ قأُرضُ  يَ قأِرُض ال – َمَقارِيضُ  – املِقأرَاَضانِ  –الأِمقأرَاُض  - الَقرأض -قَ َرضأُت : ق ر ض( 511ص) -556
  .الَقرأَطسُ  –الِقرأطَاُس : ق ر ط س( 511ص) -557
  .قَ لأطََبان   –الأَقرأطََباُن  –الِقرأِطُم : ق ر ط م( 517 – 511ص) -558
  .ُمَقرأَمد   –الأِقرأِميُد : ق ر م( 517ص) -559

 



  

 

َرَن ي ُ  -قَ َرَن : ق ر ن( 518 – 517ص) -561   .  الأَقرأنُ  –الأَقَرن  –الأِقرَاُن  -قأ
  .قَ َرن –أَُويأس  الأَقَرينُّ  -قَ رأُن الث ََّعاِلِب  -قَ رأُن الأَمَنازِِل : قرن( 518ص) -561
َرَة َلهُ لّلذي ال . َرُجل  قَ رأنَان  : هل يقال: ق ر ن( 518)ص -562  . ؟ َغي أ
  .ُمقأرِئ   –أَق أَرَأتأ  -أَق أرَاء  – أَق أُرؤ –ُروء  ق ُ  –الُقرأُء : (ق ر ي 518ص) -563
طا  -َقَسَط : ق س ط( 511)ص -564   .الأِقسأطُ  –أَقأَسَط  -ُقُسوط  -َقسأ
  .َقصَّرأتُ َها –أَقأَصرأتُ َها  –َمقأُصوَرة   –ُقِصَرتأ  -َقصأرًا  –َقَصرأُت : ق ص ر( 411ص) -565
وُ ال = الأَقصأفُ  – َقِصيًفا –َقَصَف : ق ص ف( 416ص) -566  . واللَِّعب ؟ لَّهأ
َداُر "ان أقَ حول " : ق ض ض( 416ص) -567  . ضَّ اجلِأ
 . واألداء، بني القضاء: ق ض ي( 415 – 416)ص -568
تَ عأَمُل إالَّ َمنأِفيًّا: قيل. الأَعَجبَ  اَل أَقأِضي ِمنأهُ : قَ وأهُلُمأ : ق ض ي( 415)ص -569   .اَل ُيسأ
  .أََقَطرأُت املاءَ  – َقَطرأُت املاءَ  – َقَطَر الأَماءُ : حول: ق ط ر( 415ص) -571
  .الأَقنأَطَرةُ : ق ط ر( 415ص) -571
ِ  - َذَواتَا الأَقعأَدة -َذَواُت الأَقَعَدات  -َذَواُت الأَقعأَدة  -ُذو الأَقعأَدة : ق ع د( 414)ص -572  . َذَواتَا الأَقعأَدتَ نيأ
ُر َعَريبٍّ . الَقاُقم َحيَ َوان  بِِباَلِد الت ُّرأكِ : قاقم( 413ص) -573  . بَِناؤه َغي أ
ُنُك : قاقم/اهلامش( 413ص) -574 ُجر  -اآلأ   .َكابُلُ   –آُمُل  –اآلأ
  .قَ َلِعيٌّ  –قَ لأع   -الأُقُلوُع  –ِقاَلع   –الَقَلع   –الَقَلَعُة : ق ل ع( 412ص) -575
ِم َخطَأ  : قَاُلوا. ُج الأَقَلَعِة قَ رأيَة  َمرأ : ق ل ع( 412ص) -576   .ُسُكوُن الالَّ
َلُه ُهَو َقَصَبة  ، قَ َلًما إالَّ بَ عأَد الأبَ رأيِ  اَل ُيَسمَّىالأَقَلُم : ق ل م( 411)ص -577   .َوقَ ب أ
  . َقَماِطرُ  –ِقَمطأَرة   -الأِقَمطأُر : ق م ط ر( 417)ص -578
َتحُ . ِبَضم  الأَقافِ  الأُقنَِّبيُط نَ َبات  : ق ن ب ط( 417ص) -579  . َوالأَعامَُّة تَ فأ
 . يَ َوقَِنَع إذا َرضِ ، بني قَ َنَع إذا َسَألَ : ق ن ع( 418 – 417ص) -581
ِوميًا: م(و  ق 411ص) -581 ُتُه تَ قأ   .قَ وَّمأ
رِ : ق ي د( 461ص) -582   .ِقيُد ُرمأح  بِالأَكسأ
بَ ُر : ك ب ر( 466ص) -583 بَ ُر  -َأكأ َكأ َبار –ِكَبار    -الأَكبَ ُر  -َكِبري   –األأ  . َأكأ
ثُ ُر َكث أَرًة ِبَفتأِح الأَكافِ : ك ث ر( 465ص) -584 ُء َيكأ ُر قَِليل  ، َكثُ َر الشَّيأ   .ُهَو َخطَأ  : يُ َقالُ وَ . َوالأَكسأ
  .ُكنأُدوُج َلفأظَة  َأعأَجِميَّة  ال: ك د ج( 464)ص -585
مُ . " َكَذا" : ك ذ ا( 463ص) -586 َِلُف َوالالَّ ُخُلُه األأ   .اَل َتدأ
  .َدِخيل: قيلَ . الَكَرفأسُ : ك ر ف س( 463)ص -587
رِيُت ِبَفتأِح التَّاءِ : ك ر ت( 462ص) -588 ُر َعام يٌّ ، َتكأ   .َوالأَكسأ
رى َأَعَريبٌّ هو أَمأ َعَجِميٌّ ، الأُكرَازُ : ر ز(ك  462)ص -589   .؟ اَل يُدأ

 



  

 

ِفيفِ  َكرَاِهَية: ك ر ه( 461)ص -591   .بِالتَّخأ
ُع ُمَكاُرونَ . الِكرَاءُ : ك ر ي( 461ص) -591 مأ ِديِد َخطَأ  . َوُمَكارِينَ ، الأَفاِعُل ُمَكار  َواجلَأ   .َوُمَكارِيُّوَن بِالتَّشأ
ًرا َكَسَبَك ُفاَلن  : ك س ب( 461)ص -592 َِلفِ أم  َخي أ َسَبَك بِاألأ   .َأكأ
َزأَهرِيُّ . الأَكوأَسجُ : ك س ج( 467)ص -593 َل َلُه ِف الأَعَربِيَّةِ : قَاَل األأ  . ُمَعرَّب  : َوقَاَل بَ عأُضُهمأ . اَل َأصأ
ِر الأَكاِف اَل َغي أرُ : ك س ر( 467)ص -594 َرى َمِلُك الُفرأِس ِبَكسأ  . ِكسأ
 . بني الكسوف واخلسوف: ك س ف( 467ص) -595
نأَسانِ  حول الأَكعأب: ك ع ب( 468ص) -596 َعُب قيلالأ و . ِمنأ اإلأِ ُر َعَريبٍّ : ِمكأ   .َغي أ
رًا   –َكَفرأتُُه : ك ف ر( 468ص) -597 ٍَ  -َكفأ فُر   .َكاِفر    –َيكأ
نأَسانِ : ك ف ف( 468ص) -598 ِِه أُن أَثى، الأَكفُّ ِمنأ اإلأِ   . َوَغريأ
َمِعيُّ . ِكفَّةُ : ك ف ف( 468)ص -599 َصأ رِ  ُكلُّ : قَاَل األأ َتِدير  فَ ُهَو بِالأَكسأ َتِطيل  فَ ُهَو بِالضَّم  . ُمسأ  . وَُكلُّ ُمسأ
تَ عأَمُل إالَّ َكَذِلكَ : َكافَّةً : ك ف ف( 461 – 468ص) -611 ًبا اَلزًِما اَل ُيسأ َاِل َنصأ  . َمنأُصوب  َعَلى احلأ
  .الَكِفيل –الَكَفاَلة  -الُكُفول  -الَكفأل  -َكَفلأُت : ك ف ل( 461ص) -611
تَ عأَمُل إالَّ مُ "  " ُكلٌّ : ك ل ل( 451ص) -612 ِديرًااَل ُيسأ َمِعي  و ، َضافًا َلفأظًا َأوأ تَ قأ َصأ ُم ِعنأَد األأ َِلُف َوالالَّ ُخُلَها األأ  . اَل تدأ
يأُن يَ : ك ل ا( 456ص) -613 ُموز  َكَْلَ الدَّ َْلُ َمهأ زِ ، ُكُلوًءا تََأخَّرَ   كأ َمأ   .زُهُ اَل جَيُوُز مَهأ : وقيل. فَ ُهَو َكايلء  بِاهلأ
ُب َرطأًبا َكانَ ال: ك ل ا( 456)ص -614 ُموز  الأُعشأ  . َأوأ يَاِبًسا، َكَْلُ َمهأ
  .ِكاَلمُهَا  –ِكَليأِهَما   –ِكاَل : ك  ل ا( 456ص) -615
  .الأُكلأَيَتانِ  –الأُكلأَوُة  –الُكلأَيُة : ك ل ا( 456ص) -616
  .الُكمَّث أَرى: ك م ث ر( 456ص) -617
زًا   -َكنَ َز : ز(ك ن  455ص) -618   .الِكَناز – لَكَنازا –َكن أ
  .الُكنأهُ : ك ن ه ( 455ص) -619
ل: ك ه  ل( 454 – 455ص) -611 َلة    –ُكُهول    – َكهأ اَلت    – )؟( َكهأ  . َكهأ
  .الّشراب  َكأأًسا إالَّ َوِفيَها  الكأسُ  اَل ُتَسمَّىو : س(و  ك 454)ص -611
َعُل َكَذا: ك ي د( 453ص) -612   .ال كاد أن يفعل، وََكاَد يَ فأ
َياس  -َكاَس   -َكي س   –ُس الَكيأ : ك ي س( 453ص) -613   .ِكيس    –َأكأ
َصأَطَكى الَكَيا ِبَفتأِح الأَكافِ : ك ي ا( 453ص) -614

  .َدِخيل  ، امل
 . أَلِبَّاءُ  –لََبابًَة  -أََلبُّ  -لَِببأُت  –األَلأَباب  –اللُّبُّ : ل ب ب( 452ص -615
َلأِق فَ َقدأ َغِلطَ : قُ تَ يأَبة[ ابأنُ ]. لَبَُّة الأَبِعرِي َموأِضُع حَنأرِهِ : ل ب ب( 452ص) -616 َرُة ِف احلأ   .َمنأ قَاَل إن ََّها الن ُّقأ
  .لَبَّأأتُ  –لَب َّيأَك  – تَ لأِبَية –َلَبَّ : ل ب ب( 452)ص -617
 . َواَل يُ َقاُل بَِلََبِ أُم هِ : ابأُن الس ك يتِ . هو أخوه بِلبان أُّمه: ن( ل ب 451 – 452ص) -618
َاُء ِفيَها لَِتأأِكيِد التَّأأنِيثِ ، َباءِ اللَّبُ َؤُة ِبَضم  الأ : لبأ( 451ص) -619  . َواهلأ

 



  

 

  .لِثَات   –لَِثي   –الل َثُة : ل ث ي( 451ص) -621
 . بِالأَفتأِح اَل َغي أرُ : الأِكَساِئيُّ . َوالضَّمُّ لَُغة  ، ث َّوأبِ حلَأَمُة ال: ل ح م( 457ص) -621
ن واللََّحن: ل ح ن( 457ص) -622   .بني اللَّحأ
  .َلَدى –َلُدنأ : ل د ن( 458ص) -623
 . الل َساُن بني الّتذكري والّتأنيث: ل س ن( 458ص) -624
ِم َمَع السُُّكونِ : ابأُن قُ تَ يأَبة. يَ لأَعُب َلِعًبا وِلعأًباَلِعَب : ل ع ب( 451ص) -625 ِفيِف فَ تأُح الالَّ َمعأ ِف التَّخأ   .وملَأ ُيسأ
اَلِميَّة  ِف لَُغة  َفصَ : ابأُن ُدَريأد. اَلَعنَ : ل ع ن( 451)ص -626   .يأَحة  َكِلَمة  إسأ
َتقِ بني اللََّغط َوالأَكِذب َوالأُمَحال : ل غ ا( 441ص) -627  . غوَواللَّ يم َوالأُمسأ
َزأَهرِيُّ . الل فأتُ : ل ف ت( 441ص) -628   .؟ َواَل أَدأرِي أََعَريبٌّ أَمأ اَل ، ملَأ َأمسأَعأُه ِمنأ ثَِقة  : األأ
  .اط  لُقَ  –اللَُّقطَُة  –اللَُّقاُط  -اللَُّقاطَُة : ل ق ط( 446ص) -629
  .َمَّت : م ت ي( 443ص) -631
  .َمَده –مَحد  –َمَدَح : م د ح( 441ص) -631
  .َمَعاِيش –مداين  -َمَداِئن : م د ن( 441)ص -632
  .َواَل يُ َقاُل َمدُّ الأَبَصِر بِالتَّثأِقيلِ : ابأُن قُ تَ يأَبةَ . رِ َمَدى الأَبصَ : م د ي( 447ص) -633
  .اُد يُوَجُد ِف الأَكاَلِم الأَقِدميِ َواَل َيكَ ، ُمَعرَّب  الأَمرأَتُك : ر ت ك( م 447ص) -634
  .الأَمرأَجانُ : م ر ج( 447ص) -635
  . َفرحو َمرَِح بني : م ر ح( 447ص) -636
  .بني َمرَِد وَمَردَ : م ر د( 447ص) -637
َتاُن ُمَعرَّب  : م ر س( 447)ص -638 َمعأ ِف الأَكاَلِم الأَقِدميِ : قيل. الأَماَرسأ   .ملَأ ُيسأ
زُ : م ر أ( 448)ص -639 َمزُ َوَمرِيُء اجلَأ َمزُ ، وِر يُ هأ   .َواَل يُ هأ
ُع َمرَاء  : م ر أ( 448ص) -641 مأ   .وال يقال مرايا: قيل. الأِمرأآُة َواجلَأ
َداِل فَِإنَُّه َيُكوُن ابأِتَداءً ، َواَل َيُكوُن الأِمرَاُء إالَّ اعأّتَاًضا: م ر أ( 441)ص -641   .َواعأّتَاًضا، خِبِاَلِف اجلِأ
َزِيَّة(َواَل ي ُ : قَاُلوا: م ز ي( 441)ص -642

  .ِفعأل   ب أىَن ِمن )امل
ُك : م س ك( 431ص) -643 َكة  -َمَسَكة   -املِسأ   .ِمِسك   –ِمسأ
َِلفِ لسََّماُء َمَطَرِت ابني : م ط ر( 436ص) -644  . َوأَمأَطَرتأ بِاألأ
وأَهرِيُّ . بِالسُُّكونِ  الأَمغأصُ : م غ ص( 435)ص -645  . َوالأَفتأُح َعام يٌّ : قَاَل اجلَأ
كُّوُك  -َبكَّة  – َمكَّة: م ك ك( 434ص) -646

َ
ّكاء – َمَكاِكيٌّ  –َمَكاِكيك  –امل

ُ
 . امل

 . الّتأنيثوَ الأِملأُح بني الّتذكري : م ل ح( 434)ص -647
ِل اللُّغَ ، َوَمِليح  ، َومَمأُلوح  ، مَسَك  ِملأح  : م ل ح( 433 – 434ص) -648 َثِر َأهأ  . ةِ َواَل يُ َقاُل َماِلح  ِف قَ وأِل َأكأ
ُت امأ : م ل ك( 433ص) -649 َرأَة   -َرأًَة َمَلكأ ُت بِامأ َرأًَة  -َمَلكأ ُتُه امأ َرأًَة  -َملَّكأ ُتُه امأ َلكأ اَلِكِه   -أَمأ مأاَلكِ  –الأِماَلُك  -ُكنَّا ِف إمأ   .اإلأِ

 



  

 

اَلاًل : م ل ل( 432 - 433ص) -651 َللأُت الِكَتاَب إمأ اَلًء  -أَمأ َليأُتُه َعَليأِه إمأ َمأ  -أَمأ َليأُت َلُه ِف األأ  . الأَقيأدِ َليأُت لِلأَبِعرِي ِف أَمأ  -ِر أَمأ
تَ َنَع  -مَتَنََّع : م ن ع( 432ص) -651   .الأَمَناَعةِ  –َماِنع  -َمنَ َعة  -امأ
َدادِ ، َوالضَّعأفُ الأُقوَُّة : الأُمنَّةُ : م ن ن( 432ص) -652 َضأ   .ِمنأ األأ
َرَجاُن  : م ه  ر( 431)ص -653 رَ الأِمهأ  . َوَجانُ ، َكِلَمَتاِن ِمهأ
نِ : م ه  ن( 437 – 431ص) -654 َنُة َأَخصُّ ِمنأ الأَمهأ ِر لَُغة  : َوِقيلَ . الأَمهأ َنُة بِالأَكسأ َمعِ ، الأِمهأ َصأ  . يُّ َوأَنأَكَرَها األأ
َتُة  -ُموُت أَ  -ِمتُّ  -ميَاُت  -مَيُوت  -َماَت : ت(و  م 437ص) -655   .َميأَتة   –َمي َتة   -الأَميأَتُة  -الأِميَتُة  - الأَموأت -الأَموأ
َتانُ لأمَ ا: ر(و  م 437ص) -656 َمعأ ِف َكاَلِم الأَعَرِب الأَقِدميِ : قَاَل بَ عأُضُهمأ . ارِسأ   .ملَأ ُيسأ
 : /اهلامش(شو  م 438ص) -657

َ
َجاُج  -اُش امل

ُ
َجَُّة  –امل

َجُّ  –امل
  .أعجميٌّ ُمَعرَّب  َأوأ ُمَولَّد  : امل

َواق   –الأُموُق : ق(و  م 438ص) -658     .َمآق   –الأَمأأِقي  -الأَماُق  -ُمؤأُق  -أَمأ
  .الأَماِئَدة –َمَياِدين  –الأَميأَدان  –َميأًدا  -مَيِيد  -ماد : م ي د( 431 – 438ص) -659
  .إَماطَة –أََماطَه  -َميأطًا  – َماطَ : م ي ط( 431ص) -661
َتَحُل ِبِه ِميل  : الأِميلُ : م ي ل( 431)ص -661 َا ُهَو ُملأُمول  ؛ َوُهَو َخطَأ  . َوالأَعامَُّة تَ ُقوُل ِلَما ُيكأ   .َوِإّنَّ
  .َثاَلمُثِاَئة -ِمَئات  -َثاَلث ِمِئني  -ِمئأي   -الأِماَئة : ِمائة( 431ص) -662
َمِعيُّ ، أَن أَبَت ِف اللُُّزوِم لَُغة  : ن ب ت( 421)ص -663 َصأ يًا: َوقَالَ ، َوأَنأَكَرَها األأ   .اَل َيُكوُن الرُّبَاِعيُّ إالَّ ُمتَ َعد 
  .نَ َبِطيّ  - نَ َباِطيّ  -أَن أَباط  - النََّبط: ن ب ط( 421ص) -664
َلُة  -النََّبُل  -النَّبأُل : ن ب ل( 421ص) -665 َلة   –نُ َبل   –النُّب أ   .النَِّبيلِ  –نُ ب أ
 . نَ ُتوج   –أَن أَتَجتأ  –نَ َتَج  -نَ َتَجتأ  -نُِتَج  -نُِتَجتأ  -نَِتيَجة   -َمنأُتوَجة   -نَاِتج   -نَ تأًجا  -الن َتاج : ن ت ج( 426ص) -666
ًنا  -نَِتني   –نَ َتانًَة  -نُ ُتونًَة  –نَ َُتَ  -نَ ََتَ  -َنَِتَ : ن ت ن( 426ص) -667   .ُمنأَِت   –إن أَتانًا  -أَن أََتَ  -َنَِت   -يَ نأََتُ  -نَ ت أ
تَ نأثَ َر  -أَن أثَ َر  -ثَ َر ن َ : ن ث ر( 426ص) -668 ِتنأَشاَق ابني  – إن أثَارًا –اسأ ِتنأثَارَ اِلسأ  . َوااِلسأ
َسنِ ، َوالنَّثَا إظأَهاُر الأَقِبيحِ . رأتُهُ نَ ثَ وأتُُه نَ ث أًوا َأظأهَ : ن ث أ( 426ص) -669   .َواحلَأ
  .بني الثّناء والنَّثا: ن ث أ/اهلامش( 426ص) -671
 . [وخيارهم، ]وال يقال للولد جَنيب  إالّ إذا كان من ِكرام القوم. جَنَُب جَنَابًَة فَ ُهَو جنَِيب  : ن ج ب( 425ص) -671
  .جَنَّسَ  –تَ َنجََّس  -يَ نأُجُس  -َأجنأَاس   –جنَِس   -جَنَاَسًة  –ا جَنَسً  -جَنَُس  -جنََِس  -جَنََس : ن ج س( 425ص) -672
َثرِ : ن ج ش( 425ص) -673 َكأ   .النََّجاِشيُّ خُمَفَّف  ِعنأَد األأ
م َوالشََّجر: ن ج م( 424ص) -674  . بني النَّجأ
  .َمَناِخريُ  –َمَناِخُر  - الأُمنأُخورُ  -النَِّخرِي  -ُر الأِمنأخِ  -الأَمنأِخُر  -يَ نأُخُر  -ََنََر : ن خ ر( 424)ص -675
رُ  َوالأِقَياسُ ، نأ الن ََّواِدرِ مِ بِالضَّم  الأُمنأُخُل : ن خ ل( 423ص) -676   .الأَكسأ
  .َواَل َيُكوُن الن دُّ إالَّ خُمَاِلًفا، الن دُّ َوالنَِّديدُ : ن د د( 423ص) -677
لأُت  – مَتَنأَدلأتُ  -َمنأِدياَلت  –ُمنَ يأِديَلة  -الأِمنأِديل : ن د ل( 422ص) -678 اًل  –َنَدلأُت  –تَ َندَّ   .َندأ
 . ُمنأَتَدىالأ  –النَِّديُّ  -النَّاِدي -َنَدا : ن د ا( 422ص) -679

 



  

 

ُروُز والن َّوأُروزُ : ن ر ز( 422ص) -681 ِد فَ وأُعول  ِف َكاَلِم الأَعَربِ ، ُمَعرَّب  : الن َّي أ َهُر ِمنأ الأَواِو ِلَفقأ   .َوالأَياُء َأشأ
  .بِالن  رأِسَيانِ  –نِرأِسَيان  -ِسَيانَة الن  رأ : ن ر س( 421 – 422ص) -681
ِظهِ . َوالأَمرأأَُة َزعأرَاءُ ، فَالرَُّجُل أَن أزَعُ ، نَزَِع نَ َزًعا: ز ع(ن  421ص) -682   .َواَل يُ َقاُل نَ زأَعاُء ِمنأ َلفأ
ُهمأ َمنأ يَ ُقوُل َكِثرُي الن ُّزأل، وطعام  كثرُي الن ََّزل: ن ز ل( 421)ص -683 ُهمأ َمنأ . َوِمن أ   .مَيأنَ ُعَهاَوِمن أ
ِل الأِعلأِم ِف قَ وأِل النَّاِس َخَرُجوا يَ تَ نَ زَُّهوَن إىَل الأَبَساِتنِي أَنَُّه َغَلط  : ابأُن قُ تَ يأَبةَ : ن ز ه ( 427 - 421)ص -684 َوُهَو ، َذَهَب بَ عأُض َأهأ

 . ِعنأِدي لَيأَس ِبَغَلط  
طُورِيَّة : ن س ط ر( 427)ص -685 طُوِرس  –النُّسأ طُوِرس –ُنسأ طُوِرس  – َنسأ   .ُنسأ
َبُة  -ان أَتَسَب إلَيأِه  -َنَسبأُتُه إىَل أَبِيِه : ن س ب( 427ص) -686   .ااِلنأِتَسابَ  –الن سأ
رِ : ن س ر( 428ص) -687 َزأَهرِيُّ . يُن فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  الن سأ   .َواَل أَدأرِي َأَعَريبٌّ ُهَو أَمأ اَل : األأ
َوة : ن س و( 428ص) -688 َيان  –أَنأَساُه  -َنِسي  -نَاِسّي األأَ  –الن َساء  -الن سأ َيانُ  –ِنسأ   .َنسأ
تُ َها: ن ش ق( 411ص) -689 تَ نأَشقأُت الر يَح َشَمأ تَ نأَشقأُت الأَماءَ ، اسأ تَ نأَشقأُت بِالأَماِء ِبزِيَاَدِة الأَباءِ : َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلونَ . َواسأ   .اسأ
ُر ُمَولَّد  ، ُهمأ يَ ُقوُل َتَكلََّمتأ ِبِه الأَعَرُب مَمأُدوًداَوبَ عأضُ . النََّشا فَارِِسيٌّ ُمَعرَّب  : ن ش و( 411ص) -691  . َوالأَقصأ
َها. الن صأفُ : ن ص ف( 416)ص -691 ُر النُّوِن أَفأَصُح ِمنأ َضم    .وََكسأ
ُفُه أم: ن ص ف( 416ص) -692   .؟ ِدرأَهم  َوِنصأُف ِدرأَهم   ِدرأَهم  َوِنصأ
  .ِف تقدير النَّاِصَيةُ : ن ص ي( 416ص) -693
ُت َنضأًخا: ن ض خ( 415ص) -694 َمِعيُّ . َنَضخأ َصأ ِم فَاِعل  ، اَل يُ َتَصرَُّف ِفيِه ِبِفعأل  : قَاَل األأ  . َواَل بِاسأ
 . أم الّناظور ؟ رالنَّاطُو : ن ط ر( 415ص) -695
 . ِف معىن النُّطأَفة: ن ط ف( 414 - 415ص) -696
ءَ : ن ظ ر( 414ص) -697   .النَّظَاَرة -ان أَتَظرأُت الّشيَء  – َنَظرأُت الشَّيأ
َعُس  -نَ َعَس : ن ع س( 413 – 414ص) -698 َأوَُّل . نَ عأَسى –نَ عأَساُن  –نَ َواِعُس  –نَاِعَسة   –نُ عَّس   –نَاِعس   –الن َُّعاُس  -يَ ن أ

ُُجوعُ ، مُثَّ الأَعفأقُ ، َوالأَغمأضُ ، مُثَّ الأَكَرى، مُثَّ الت َّرأنِيقُ ، مُثَّ الأَوَسنُ ، الن َّوأِم الن َُّعاسُ    .ُجودُ واهلأُ ، مُثَّ اهلأ
 . ِف معىن الن َّعأش: ن ع ش( 413ص) -699
َن أَعام: ن ع م( 413ص) -711   .بني الن ََّعم َواألأ
َوابِ ق َ : ن ع م( 413ص) -711 ِديُق إنأ َوقَ َعتأ بَ عأَد الأَماِضي؛ نَ َعمأ : وأهُلُمأ ِف اجلَأ َبلِ . َمعأَناَها التَّصأ تَ قأ   .َوالأَوعأُد إنأ َوقَ َعتأ بَ عأَد الأُمسأ
َمَلة َونَ َعقَ ، بِالأُمعأَجَمةِ  نَ َغقَ  بني: ن غ ق( 412ص) -712  . الأُمهأ
ن أَفحَّة : ن ف ح( 411 – 412ص) -713 ن أَفَحة  –اإلأِ َفَحة مِ  –اإلأِ  . َمَناِفح –أَنَاِفُح  –ن أ
  .ِفيَما زَاَد َعَلى الأَعَشَرةِ  " نَ َفر  " اَل يُ َقاُل : ن ف ر( 411)ص -714
  .َمن أُفوس –نَاِفس  -تَ ن أَفس  -تأ نَِفسَ  -نَِفاس  -نُ َفَساء  -نُِفَستأ : ن ف س( 411ص) -715
  .بالكسر ؟ فأطبالفتح أم الن   الن َّفأط : ن ف ط( 417 - 411ص) -716
ء  َموأُصوف  ِبِصَفة  : ن ف ي( 418 – 417ص) -717 ُي إذا ورد َعَلى َشيأ   .مبحث ِف الن َّفأ

 



  

 

رِ نَِقابًَة بِالأكَ  َلى الأَقوأمِ نَ َقَب عَ : ن ق ب( 418)ص -718 ُع نُ َقَباءُ َواجلأَ . فَ ُهَو نَِقيب  ؛ سأ   .مأ
ََدفَ نَ قَ : ن ق ر( 418ص) -719 ُم اهلأ ََدفَ . فَ ُهَو نَاِقر  ؛ َر السَّهأ   .َواَل يُ َقاُل َلُه نَاِقر  َحّتَّ ُيِصيَب اهلأ
 . نَ َقَص بني الّتعدية والّلزوم: ن ق ص( 411)ص -711
ِضَماتِ  -النَِّقيِع  َغَرزَ  -َغَرُز الأَبِقيِع  -النَِّقيُع  -نَِقيع   -نَاِقع   –نَ َقَع : ن ق ع( 411ص) -711  . نَِقيُع اخلَأ
َتةُ : ن ك ت( 471)ص -712 ُع ُنَكت  ، النُّكأ مأ   .َوُنَكات  بِالضَّم  َعام يٌّ . َوِنَكات  ، اجلَأ
َجازِ : ن ك ل( 476ص) -713 َمِعيُّ . َنَكلأُت ُنُكواًل لَُغُة احلِأ َصأ   .َوَنِكَل َنَكاًل لَُغة  َمنَ َعَها األأ
ُوَذجُ : ّنوذج( 476ص) -714 ّنأ   .والنَُّموَذج  ُمَعرَّب   األأ
َُلةُ : ن م ل( 476ص) -715 َّنأ   .َوابأُن قُ تَ يأَبَة جَيأَعُل الضَّمَّ ِمنأ حلَأِن الأَعَوامّ . األأ
 . مبحث ِف حّد " الن ََّهار ": ه  ر( ن 475ص) -716
أأمَتُ  -نُوح  – الن َّوأح -الأَمَناَحُة  –الن  َياَحة  -نَاِئَحة  –الن  َياُح  -الن َُّواح  –نَاَح : ح(و  ن 474ص) -717

َ
 –اأَلمتِأ  -َمآمِت  –امل

 . الن ياَحة
َملَ أَنَ : خ(و  ن 474ص) -718   .َبلأ فَ بَ َركَ ، َواَل يُ َقاُل ِف الأُمطَاوِِع فَ َناخَ : قيل. اَخ الرَُّجُل اجلَأ
ناخ(، ضمّ الالأُمَناُخ ب: خ(و  ن 474ص) -719

َ
  .عّله من الغلط الّشائع ِف هذا العصرف؛ وأّما بالفتح )امل

  .ِف مجع " الأَمَناَرة " َمَناِور أم َمَنائِر ؟: ر(و  ن 473ص) -721
  .الن يَلج –النَُّئور : ر(و  ن 473ص) -721
نأس –نُ َويأس  -يَ ُنوُس  -نَاَس  -إنأَسان  –النَّاس : س(و  ن 473ص) -722   .اإلأِ
  .َوالتَّثأِقيُل أَفأَصحُ ، الن َّيأُف الز يَاَدةُ : ف(و  ن 473ص) -723
 . َواَل ُتَسمَّى نَاَقًة َحّتَّ َُتأذِعَ : بُو ُعبَ يأَدةَ أَ . النَّاَقةُ : ق(و  ن 473)ص -724
  .والس نة والنُّعاس بني الن َّوأم: م(و  ن 473)ص -725
  .َوقَ رأن  َمًعا، َواَل جَيأَتِمُع ِف َحيَ َوان  نَاب  : ابأُن ِسيَنا. النَّابُ : ن ي ب( 472)ص -726
ُموز  : ن ي ء( 472ص) -727 ُء َمهأ بأَدالُ ، الين  دأ ، َواإلأِ   .َغاُم َعام يٌّ َواإلأِ
ِبُط َهبأطًا: ه  ب ط( 471ص) -728   .َوِف لَُغة  قَِليَلة  هَبَط يهُبُط ُهُبوطًا، َهَبَط يهأ
َدادِ ؛ َصلَّى بِاللَّيألِ  َوَهَجدَ ، نَاَم بِاللَّيألِ َهَجَد : ه  ج د( 471ص) -729 َضأ   .َوَصلَّى، َوتَ َهجََّد نَامَ . فَ ُهَو ِمنأ األأ
َِجريُ : ه  ج ر( 471ص) -731   .ِنصأُف الن ََّهاِر ِف الأَقيأِظ َخاصَّةً  اهلأ
ُُجوُع إالَّ َعَلى نَ وأِم اللَّيألِ : ابأُن الس ك يتِ . نَاَم بِاللَّيألِ : َهَجعَ : ه  ج ع( 477ص) -731   .َواَل يُطأَلُق اهلأ
َِجني: ه  ج ن( 477ص) -732  . ِف معىن اهلأ
ُجو  –َهَجا : ه  ج ا( 471ص) -733 ًوا  -يَ هأ َجاء  –َهجأ   .تَ َهجَّيأُت القرآن –َهجَّيأُت الصَّيبَّ الأُقرأآَن  -وأُت الأُقرأآَن َهجَ  -اهلِأ
ِ : ه  د ب( 477ص) -734 ب الأَعنيأ  . ِف ُهدأ
بَاء: ه  د ب( 477ص) -735 ٍَ ِنأِد  . ضبط اهلأ
ُعوِل ليس غري، ُهرِعَ : ه  ر ع( 478ص) -736 رَِع بِالأِبَناِء ِفيِهَما لِلأَمفأ   .َوأُهأ

 



  

 

َِشيُم ِمنأ : ه  ش م( 471)ص -737   .َواَل يُ َقاُل َلُه َهِشيم  َوُهَو َرطأب  ، النََّباِت الأَياِبُس الأُمَتَكس رُ اهلأ
ُتِهلَّ  -َأَهلَّ الأَموأُلوُد : ه  ل ل( 481ص) -738 تَ َهلَّ  -اسأ رُِم  -اسأ   .َهلَّ  –َأَهلَّ الأُمحأ
  .وأصلها وتصاريفها" َهُلمَّ "  ِف معىن: ه  ل م( 481ص) -739
َهة  - َهَنة   -ُن اهلَ : ه ن( 486ص) -741 نَ ُؤين  - َهنََّأين  -ُهنَ نيأ   -َهَنات  -َهنَ َوات  -ُهنَ يَّة  -ُهنَ ي أ ِنئأَك  -يَ هأ  -َهاينء  -لِيَ هأ

نُ ؤُ    .يَ هأ
ُعولِ ، َمُهول  : َواَل يُ َقالُ ، َهاَليِن َهوأاًل فَ ُهَو َهاِئل  : ل(و  ه  485ص) -741  . إالَّ ِف الأَمفأ
  .َهاُونَ  –اِويَن َهوَ  –َهاُووُن  –اهلَاَوُن : ن(و  ه  485ص) -742
َوى إىَل الشَّيأ بني : ي(و  ه  485ص) -743   .وَهَوى إلَيأهِ ، ءِ َأهأ
َاُء الَّيِت لِلتَّأأنِيِث تَ ب أَقى َهاًء ِف الأَوقأفِ : ي(و  ه  485ص) -744 َلُب تَاءً . اهلأ  . َوِف لَُغِة مِحأرَي  تُ قأ
زَ : حديث: ي(و  ه  485) -745  . َوالأُمَولَُّدوَن يُ نَ و نُوَن ِبَغريأِ مَهأز   ،ة  َساِكَنة  " إالَّ َهاءأ َوَهاءأ " هِبَمأ
َيمأ : ه  ي م( 484)ص -746 َعل  . َكأَن ََّها َكِلَمة  مَيَانَِية  : أَبُو ُعبَ يأد  . َمهأ ِد فَ عأَيل  ؛ َواَل جَيُوُز الأَقوأُل بَِأَصاَلِة الأِميمِ ، َوَوزأنُ َها َمفأ   .ِلَفقأ
 . ِتد والَوَتد والودّ الوَ بني : ت د(و  483ص) -747
ثَ بأُتهُ : ث ب(و  482 – 483ص) -748 تَ عأِمُلُه مبَعأىَن الأُمَباَدَرةِ . َوَواثَ بأُتُه مبَعأىَن َساَورأتُُه ِمنأ الأُوثُوبِ ، َأوأ   .َوالأُمَساَرَعةِ ، َوالأَعامَُّة َتسأ
  .( غلطثقاهورمسها باهلاء )، مجع ثقة ثَِقات  : ث ق(و  482ص) -749
َدان : ج د(و  482ص) -751 د الوُ  –الُوُجود  -الوِجأ َوأِجَدة -اجِلَدة  –جأ

 . امل
ِء : ج ه (و  481ص) -751   .ُوَجاه الّشيء  -َُتَاُه الشَّيأ
ََحد  -َأَحد  : ح د(و  487 – 481ص) -752 َدى  -الأَواِحُد  -َوَحد   -األأ َحاُد  –إحأ   .َواِحَدة   –اآلأ
دَِع عِ  -الَوِدج  -الأَوَدُج : د ج(و  488)ص -753 َخأ َب أَهُر  -الن  َياُط  -الأَورِيُد  -رأُق األأ َِبأَُل  -النََّسا  -الأَوِتنُي  -األأ َحُل  -األأ َكأ  -األأ

  .الصَّاِفنُ 
 . وَوِددأتُ  َوَددأتُ بني : د(د و  488ص) -754
َدَرهُ ، َيدَعُ  َزَعَمِت النَُّحاُة َأنَّ الأَعَرَب أََماَتتأ َماِضيَ : د ع(و  488ص) -755 َم ، َوَمصأ  . هفَاِعلِ َواسأ
  .الأَوَداعُ  –التَ وأِديع  –َودَّع  -الأِوَداُع  -َعة ُمَوادَ  -َوادََع : د ع(و  488ص) -756
 . الدََّعة –َوَداِئُع  –َأوأدََع  -الأَوِديَعُة : د ع(و  488ص) -757
َزةِ : د ن(و  488ص) -758 َمأ َزِة َعام يٌّ : قَاَل بَ عأُضُهمأ . أُوَدنَُة ِبَضم  اهلأ َمأ   .َوفَ تأُح اهلأ
ِديَة   –لأَواِدي ا –َوَدى : د ي(و  481ص) -759  . ن[]ال ِودأياَأوأ
  .بني الأَودأي والأَوِدّي والأَمِذّي والأَميِنّ : د ي(و  481)ص -761
ُر ُمود  ؟: د ي(و  481ص) -761  . بَِعري  َغي أ
ُتهُ : ذ ر(و  481)ص -762 َدَرهُ ، َوأََماَتتأ الأَعَرُب َماِضَيهُ : قَاُلوا. ِذرأتُُه أََذرُُه َوذأرًا تَ رَكأ  . واسم فاعله َوَمصأ
  .الأَوَرُق الأَكاَغُد ملَأ يُوَجدأ ِف الأَكاَلِم الأَقِدميِ : مأ وقول بَ عأضه. ق والأَكاَغدبني الأَورَ : ق(ر و  411ص) -763
اًما، َكِلَمة  ُمَؤن ََّثة  َتُكوُن َخلأًفا" وراء "  : ر ي(و  411ص) -764   .َوَتُكوُن ُقدَّ

 



  

 

 . " اشتقاق كلمة " الت َّوأرَاةِف  : ر ي(و  411ص) -765
  .َموأُزور   –ُوزَِر  –َأوأزَار   –زُِر يَ  –َوَزَر  -الأِوزأر : ز ر(و  411ص) -766
رِ الأِوزَارَُة بِا: ز ر(و  416ص) -767 رِ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ . َوُحِكَي الأَفتأحُ ، لأَكسأ   .َوالأَكاَلُم بِالأَكسأ
َوأزَاعُ : ز ع(و  416)ص -768 ِظهِ . األأ رَ ؛ يُ نأَسُب إلَيأِه َعَلى َلفأ َوأزَاِعيُّ ، دِ أِلَنَُّه َصاَر َعَلًما مبَنأزَِلِة الأُمفأ   . َوِمنأُه اإلمام األأ
َا أُبأِدَلتأ الأَواُو مَهأَزةً ، َوازَاُه ُمَوازَاةً : ز ي(و  416ص) -769  . ومنعه ابُن قتيبة، آزَاهُ : َفِقيلَ ؛ َوُرمبَّ
َوأَسُط : س ط(و  416ص) -771 َلُة الأ  -الأيَ وأُم األأ َطى اللَّي أ َوأَسُط ) -ُوسأ ُر األأ  . (َعام يٌّ الأَعشأ
  .بني الَوسأط والأَوَسطِ : س ط(و  415ص) -771
نَاُء الأَمَتاَع َسَعًة ِبَفتأِح الس نيِ : س ع(و  415ص) -772 ُرَها لَُغة  ، َوِسَع اإلأِ   .وََكسأ
َزأَهرِيُّ السُُّكونَ . الَومِسَُة أفصح من الَومسأَة: س م(و  415ص) -773 رِ : َوقَالَ ، َوأَنأَكَر األأ   .َكاَلُم الأَعَرِب بِالأَكسأ
ِتعأَماُل الأُمَضارِِع : وهلمق: ش ك(و  414ص) -774 ثَ ُر ِمنأ الأَماِضيمن )َأوأَشَك( اسأ َها قَِليل  ، َأكأ ِم الأَفاِعِل ِمن أ ِتعأَماُل اسأ   َواسأ
  .تعأ فة والن َّ بني الص  : ص ف(و  414)ص -775
  .بني الأَوُضوُء والُوُضوء: ض و(و  413ص) -776
ُع َأوأطَار  ، الأَوَطرُ : ط ر(و  413)ص -777 مأ   .ِمنأُه ِفعأل  َواَل يُ ب أىَن . اجلَأ
َعَدهُ . َوَعَدُه َوِعيًداو ، َوَعَدُه َوعأًدا َوِعَدةً بني : ع د(و  412ص) -778  . والقول ِف َأوأ
  .بني الأَوعأِد والَوِعيدِ : ع د(و  412ص) -779
  .َوَيطَأُ ، وَيَسعُ ، وَيدَعُ ، وَيَذرُ ، وَيَضعُ ، ويَ َهبُ ، يَِعدُ : عّلة احلذف ِف: ع د(و  412ص) -781
  .الأَموأِعَدةُ  –الأِميَعاُد  -الأَموأِعُد  -الأَوعأُد  - الأِعَدةُ : ع د(و  412ص) -781
ُبُه َوفأق: ف ق(و  411)ص -782  . و[فق بكسر الواوِ : ]وال تقل. ِعَيالِهِ  َكسأ
تَ وأفَ يأُتُه  -تَ َوف َّيأُتُه : ف ي/اهلامش(و  417ص) -783 تَ َوىفَّ  –اسأ

ُ
تَ َوِف  وامل

ُ
  .بني امل

  . الأَوقَارُ  –َوُقور   –َوقَ َر  –َوقُ َر : ق ر(و  417ص) -784
  .َواَل يُ َقاُل َسَقطَ ، َوَقَع الأَمَطرُ : ق ع(و  417ص) -785
ِء : ق ف(و  418ص) -786 ارَ  -َوقَ فأُت الرَُّجَل َعنأ الشَّيأ قَ فأُت الدَّ ابََّة ، َأوأ قَ فأُت َعنأ الأَكاَلِم  -َوالدَّ قَ فأُت   -َأوأ َما  -َكلََّميِن ُفاَلن  فََأوأ

قَ َفَك َهُهَنا    .َمنأ َوقَ َفكَ  -َأوأ
َمِعيُّ : ك ن(و  411)ص -787 َصأ ُن ]للطَّائِِر[ بِالنُّوِن َمأأَواُه ِف َغريأِ ُعشٍّ : األأ ُر بِالرَّاِء َمأأَواُه ِف الأُعش  ، الأوَكأ   .َوالأوَكأ
  .َووََكيأُتُه لَُغة  قَِليَلة  ، َأوأَكيأُت الس َقاءَ : ك ي(و  411)ص -788
َِثريِ : ك ي(و  411)ص -789 ِ َوالأَعامَُّة اَل : ابأُن األأ  .  تَ عأِرُف ااِلت َكاَء إالَّ الأَميأَل ِف الأُقُعوِد ُمعأَتِمًدا َعَلى َأَحِد الش قَّنيأ
بَ لأتُ َها: ل د(و  411ص) -791 تُ َها َأحأ تَ وأَلدأ ُر ثَ َبت  ، اسأ تُ َها فَ َغي أ تَ وأَلدأ َِلِف مبَعأىَن اسأ تُ َها بِاألأ َلدأ   .َوأَمَّا َأوأ
ِدِه ِمنأ الأواَِلَدةِ ؛ ُلود  يُ َقاُل لِلصَِّغرِي َموأ : ل د(و  411ص) -791 َها؛ َواَل يُ َقاُل َذِلَك لِلأَكِبريِ . لُِقرأِب َعهأ ِدِه َعن أ  . لِبُ عأِد َعهأ
ثَ ُرمُهَا َولَِيُه يَِليهِ َويل ِف الأِفعأِل : ل ي(و  311ص) -792 ِتعأَمالِ ، الثَّانَِيُة ِمنأ بَاِب َوَعدَ وَ ، لَُغَتاِن َأكأ   .َوِهَي قَِليَلُة ااِلسأ
ِسهِ . َوَهبأُت ِلَزيأد  َمااًل : ه  ب(و  311ص) -793 َوَِّل بِنَ فأ   .َوالأُفَقَهاُء يَ ُقوُلونَهُ . َوَهبأُتَك َمااًل : َفاَل يُ َقالُ ، َواَل يَ تَ َعدَّى إىَل األأ

 



  

 

ءِ : ه  م(و  316ص) -794 ًا  - َومَهأُت إىَل الشَّيأ َساِب  -تَ َومهَّأُت  -َومَهأُت َومهأ أَوأَهَم ِمنأ  -َساِب ِماَئًة َأوأَهَم ِمنأ احلأِ  -َوِهَم ِف احلِأ
َعةً    .َصاَلتِِه رَكأ

 . " مباحث ِف باب " ال: (315ص) -795
  ." ال " مبَعأىَن َغريأ : (315ص) -796
  ." ال " الَعاِطَفة: (314 – 315ص) -797
  ." ال " بَ عأَد َكاَلم  َمنأِفيٍّ ؟: (314ص) -798
ِتث أَناءِ : (314ص) -799   ." ال " بعد ُحُروِف ااِلسأ
  .َوض َعنأ الأِفعألِ " ال " عِ : (314ص) -811
ِين: ي ب ر( 313ص) -811  . " مبحث ِف " يَ ربأ
ِهم، النَّاسِ الأُيتأُم ِف بني : ي ت م( 313ص) -812  . َوِف َغريأ
  .بني اليتيم واللَِّطيم والَعِجيّ : ي ت م( 313)ص -813
 . بني اليَ رَاع والرياعة )القلم(: ي ر ع( 313)ص -814
ُتوَحَتانِ ، َوالَيِمنيُ : ابأُن قُ تَ يأَبة: ي س ر( 312)ص -815 ِسُرمُهَا، َوالَيَساُر َمفأ  . َوالأَعامَُّة َتكأ
ُم الأَفاِعِل ِمنأ الرُّبَاِعي  . وأَي أَفعَ ، الُغالم فَ ُهَو يَاِفع   َويَ َفعَ : ي ف ع( 312ص) -816 تَ عأَملأ اسأ   .وملَأ ُيسأ
َاِصُل َعنأ َنَظر  : ي ق ن( 312ص) -817 اَلل  ، الأَيِقنُي الأِعلأُم احلأ ِتدأ   .ا اَل ُيَسمَّى ِعلأُم اللَِّه يَِقيًناَوهِلَذَ ؛ َواسأ
 . بني يَاَمَن وتياَمنَ : ي م ن( 311 - 312ص) -818
َبة: ي م ن( 311)ص -819  . إىل الَيَمن مبحث ِف الن سأ
 . (ا)أَفَ َلمأ يَ يأَأِس الَِّذيَن آَمُنو : َوَعَليأِه قَ وأله تَ َعاىَل ، يَِئَس مبَعأىَن َعِلَم ِف لَُغِة النََّخعِ : ي ىء س( 311)ص -811
ملا وقع لثعلب ِف  ابن ِسيدةتصحيح  - الت ناءةُ  – تاِنخ   –تاينء   - تَ َنَأ الّضيأفُ   - تَ َنَأ باملكان: (/اهلامشاخلامتة 317ص) -811

 . معىن الّتاينء
 . َفصأل  ِف " الأَعَدد ": اخلامتة( 368 – 367ص) -812
ِ بِالأَواوِ إَذا َكاَن الأِفعأُل الثُّاَلِثيُّ ُمعأَتلَّ الأ : اخلامتة( 368ص) -813 ُعول  َجاَء بِالن َّقأصِ ، َعنيأ  . َوَلُه َمفأ
َبة: اخلامتة( 361 - 368ص) -814  . " مبحث ِف " الن سأ
َبِة إىَل حُمَمَِّد بأِن إدأرِيَس الشَّاِفِعيّ : اخلامتة( 361ص) -815 َعِويٌّ َخطَأ  . َشاِفِعيٌّ ِف الن سأ   .َوقَ وأُل الأَعامَِّة َشفأ
َواُل الزََّكاتِيَّةُ : َعامَّةِ قَ وأُل الأ : اخلامتة( 361ص) -816 َمأ َلِ ، األأ   .الزََّكِويَّةُ َوالصََّواُب . يَفِتيَُّة َخطَأ  َواخلأ
َيأِل ِف الس َباقِ : اخلامتة( 351ص) -817 َاِء اخلأ   .َفصأل  ِف َأمسأ
ِنَد الأِفعأُل إىَل ُمَؤنَّث  َحِقيِقيٍّ َوَجَبتأ الأَعاَلَمةُ : اخلامتة( 351ص) -818   .ى بَ عأُضُهمأ َجَواَزَهاَوَحكَ . إَذا ُأسأ
ِضيلِ : اخلامتة( 356 - 351ص) -819   .فصل ِف أَف أَعل الت َّفأ

  
 

 



  

 

 فهرس األشعار -د
 

 الّصفحة املوضع الّشاعر البيت
أ ت م  8)ص ؟ َعِشيََّة قَاَم الّناِئَحاُت َوَشق قُت   ***   ُجُيوب  بِأَيأِدي َمأأمتَ  وُخدودُ  -6

  ( 5هامش

أ ت م  8)ص ؟ ِمنأ َربِيَعِة َعاِمر    ***   َنؤوُم الضَُّحا ِف َمأأمتَ  َأي  مأمتَِ  َرَمتأُه أَنَاة   -5
  (5هامش

نُ َو َمَودَّتُ َها   *   ]   -4   أ م ل( 61)ص زهري بن أيب ُسلمى وما ِإخاُل لدينا منِك تَ نأويُل[أَرأُجو َوآُمُل َأنأ َتدأ
َرو بأَن ِهنأد     -3 ُرو بأُن ُكلأُثوم   *   ]َنكوُن ِلَقيِلُكمأ فيها َقِطيَنا[      بَِأي  َمِشيَئة  َعمأ   أ ى ى( 51)ص َعمأ
ِقًيا حَببأِلَيهأ[   أَيَُّة َجارَاِتك تِلأَك الأُموِصَيُة   *   ] -2   أ ى ى( 51)ص ؟ قائلًة ال َتسأ
ِت ِف ِقَصاعِ  -1 ِقي[   *   َلََبُ الأُبخأ ََلنأِج    ]يَ لأِبُس اجليَش باجلُيوِش وَيسأ عبد الّله بن قيس  اخلأ

 الّرقّيات
  ب خ ت( 58)ص

  ب ك ى( 36)ص كعب بن مالك َبَكتأ َعيأيِن َوُحقَّ هَلَا ُبَكاَها   *   َوَما يُ غأيِن الأُبَكاُء َواَل الأَعِويلُ  -7
ُقوَها   *   فَِإنَّ الأَقوأَل َما قَاَلتأ َحَذامِ  -8   ث ن ى( 27 - 21)ص ري بن جناب الكليبزه إَذا قَاَلتأ َحَذاِم َفَصد 
قَّ ُسلأطَان  ُمطَاُع    *   َوَما خلِِاَلِفِه أََبًدا َسِبيلُ  -1   ث ن ى( 27 - 21)ص ؟ َوِإنَّ احلَأ

ِدَب ِفيَنا يَ نأَتِقرأ  -61 َفَلى   *   اَل تَ َرى اآلأ ُعو اجلَأ   ج ف ل( 11)ص طرفة بن العبد حَنأُن ِف املشاة  َندأ
أبو قيس صيفّي بن  ا مُجَاَدى َمنَ َعتأ َقطأَرَها   *   زَاَن َجَنايَبأ َعَطن  ُمعأِصفُ إذَ  -66

 األسلت أو  
 ُأَحيأَحة بن اجُلالح

 ج م د( 18)ص
 

َبألِ  -65   ل( ح ب 72)ص أبو ذؤيب اهلديل فَ رَاَح هِبَا ِمنأ ِذي الأَمَجاِز َعِشيًَّة  *  يُ َباِدُر أُوأىَل السَّاِبَقاِت إىَل احلأ
َِباَل َوإِ  -64 ُهمأ َسَبَبا  *  مَّا َذا الأَمَجاِز َوِإمأ إمَّا احلأ   ح ب ل( 72)ص َعمرو بن أمحر الباهلي َما ِف ِمىًن َسوأَف تَ لأَقى ِمن أ
  ف( ح ت 71)ص السََّموأَأل   َوَما َماَت ِمنَّا َسي د  َحتأَف أَنأِفِه   *   ]وال ُطلَّ ِمّنا حيُث كاَن قَِتيُل[ -63
 خليفة الّرمحن إنّا معشر   *   حنفاء نسجد بكرة وأصيالً  -62

 عرب نرى هلل ِف أموالنا   *   حّق الزّكاة منزَّاًل تَنزيالً        
خ ل ف/  611)ص الرّاعي

  اهلامش(

  ذ ف ر( 657)ص امرأة من العرب *   أَدأبَ َر َذفَ رُُه َوأَق أَبَل خَبَرُُه   *   -61
َلِه فَ ُيوِجعُ ]يقوُل في -67 ِرُب ِف َذاِت اإلأِ  سمُع مثّ ميضي فيسرُع[   *   َوَيضأ

 
 ذ 641 – 651)ص أَبو مَتَّام    

  ي(و 

 ذ 641 – 651)ص ؟ فَِنعأَم ابأُن َعم  الأَقوأِم ِف َذاِت َمالِِه  *  إَذا َكاَن بَ عأُض الأَقوأِم ِف َمالِِه َكلأًبا -68
  ي(و 

َر الأَعَواِقبِ ُت اإِلَلِه َوِدينُ ُهمأ   َذا جَمَلَّتُ ُهمأ  -61   ذ 641 – 651)ص النَّاِبَغُة الّذبياين *   َقِومي  َفَما يَ رأُجوَن َغي أ
  ي(و 

 



  

 

احلَاِرُث بن ِحّلزة  *   ِم احلَِياَريأِن َوالأَباَلُء َباَلءُ بُّ َوالشَِّهيُد َعَلى يَ وأ   فَ ُهَو الرَّ  -51
 اليشكريّ 

  ر ب ب( 646)ص

[   كَ     -56 َا ُزَهاُؤُهمأ ِلَمنأ َجَهَر   *   ]لَيأل  ورِزُّ َوغأرِِه إَذا َوَغرأ   ز ه  ا( 627)ص العّجاج َأّنَّ
س د د/  614)ص العرجي َأَضاُعوين وأيَّ فًّت َأَضاُعوا   *   لِيوم  َكرِيهة  وِسَداِد ثَ غأرِ  -55

  اهلامش(

[   *   بِ  -54   س ك ن( 671)ص أَنأَشَده الأَفرَّاءُ  ِسك ني  ُمَوث ََّقِة الن َصابِ ]فاحنأَى للسََّناِم َغداَة قُ رٍّ
رُنَا   *   إَذا حَنأُن ِفيِهمأ ُسوَقة  نَ تَ َنصَّفُ  -53 ُر أَمأ َمأ َنا َنُسوُس  النَّاَس َواألأ  فَ بَ ي أ

 
هند أو احلرقة بنت 

 الّنعمان بن املنذر
 ق(و  س 678)ص

 

ش ت  684)ص اأَلعأَشى          ا   *   وَيوُم َحيَّاَن َأِخي جاِبرِ َشّتاَن َما يَ وأِمي على ُكورِه -52
 ت/اهلامش(

 

َ الَيزِيَديأِن ِف النََّدى   *   يَزِيِد ُسَليأم  واأَلَغر  ابأِن حامِتِ  -51  َلَشّتاَن ما بَ نيأ
 ُع الدَّرَاِهمِ فَ َهمُّ الَفَّت اأَلزأِدي  ِإتأالُف مالِِه   *   وَهمُّ الَفَّت الَقيأِسي  مَجأ 

 َربِيَعَة الرَّق ي  
 

ش ت  684)ص
 ت/اهلامش(

 

 فِإنأ َأعأُف يوماً عن ُذنُوب  وتَ عأَتِدي   *   فِإنَّ الَعَصا كاَنتأ ِلَغريأَِك تُ قأرَعُ  -57
َتِقيُم وَتظأَلعُ  َنَك ِإنَّيِن   *   على ُكل  حال  َأسأ  وَشّتاَن ما بَ يأيِن وبَ ي أ

َود الدُّ  ش ت  684)ص َؤيلّ َأيب اأَلسأ
  ت/اهلامش(

َ ابأِن خاِلد    *   أَُميََّة ِف الر زأِق اّلِذي يَ تَ َقسَُّم   -58 ش ت  684)ص الَبِعيث وَشتَّاَن ما بَ يأيِن وبَ نيأ
 ت/اهلامش(

 

َ بَ يأتَ يأِه نُ ؤأَكلُ  -51 نَا بَ نيأ َنا َفِكدأ َلى ِكاَلبَُه   *   َعَلي أ ر و فََأشأ َنا أَبَا َعمأ   ش ل و( 614)ص زياد األعجم أَتَ ي أ
41-    ] َض الشَُّموِس نَاِجزًا بَِناِجِز   *   ]حُمأَتِفاًل ِف َجرأِيِه ُمشارِزأ  رَكأ

 
عبد الّله بن عامر 

 القرشي
 ش م س( 613)ص

 

َدى عن َفرائسها   *   والّناُس ليس هباد  َشرُّهم أََبدا -46   اخلامتة 317ص ابن َهرأمة إّن الس باع لَتَ هأ
  اخلامتة 317ص َأعأُصرَ  أَبُ يَنَّ إّن أَباِك َشيََّب رأَسُه   *   كرُّ الّليايل واختالُف اأَلعأُصرِ  -45
ًفا َواَل تَ رَاُه إالَّ تَانَِيا -44 َجَج الثََّمانَِيا   *   َضي أ   اخلامتة 317ص أبو َنيلة َشيأخ  َيَظلُّ احلِأ
ُ ِفيهَ   -43   اخلامتة 311ص ؟ ا ِكالَبَا   **   وملَأ تَ بأُصِر الَعنيأ
َدأََن ِمنأ الأَعَددِ  -42   اخلامتة( 365)ص ؟ بِأَف أُعل َوبِأَف أَعال  َوأَفأِعَلة    *   َوِفعأَلة  يُ عأَرُف األأ
َفَناُت الأغُ  -41 َيافُ َنا يَ قأطُرأَن ِمنأ جَنأَدة  َدًما رُّ يَ لأَمعأَن ِف الضَُّحىلََنا اجلَأ   (اخلامتة 365)ص ]بن ثابت َحسَّانَ  * َوَأسأ
ُتُم ُكلَّ ُمقأَسِم   *  -47   اخلامتة( 363)ص زَُهي أر  بن أيب ُسلمى *   َوُذب أَياَن َهلأ أَقأَسمأ
ط ل  552 – 553)ص األعشى أَيَا َجاَرتَا بِييِن فَِإنَِّك طَاِلَقهأ   *   َكَذاِك أُُموُر النَّاِس َغاد  َوطَارَِقهأ  -48

  ق(

ط  552 – 553)ص األعشى ريت بييِن فِإّنِك طاِلَقهأ   *   كذاِك أُموُر الّناِس غاد  وطارَِقهأ يا جا -41
  ل ق/اهلامش(

َُروَمِة ِمنأ َأطأَناهِبَا طُُنبُ  -31   ط ن ب( 551)ص ذو الّرّمة إَذا أَرَاَد اِنأِكرَاًسا  ِفيِه َعنَّ َلُه   *   ُدوَن األأ

 



  

 

فالِ  -36   ط ه  ر( 551)ص جرير أو مجيل بن معمر ِهيف  ُخصوُرها   *   ِعذاِب الثَّنايَا[ رِيُقُهنَّ َطُهور   ]ِإىل ُرُجِح اأَلكأ
َرى تَِليَها قَ يأُد أُظأُفورِ  -35 َ ُأخأ ُوىَل إَذا احنأََدَرتأ   *   َوبَ نيأ َمِتِه األأ َ لُقأ محيد األرقط أو أعرايّب  َما بَ نيأ

 َغيأثة أّم اهلَيأَثم أو
ظ  541 – 551)ص

  ف ر(

ََزبّ  -34 َماِرِس الشَّيأِخ األأ   ع ز ب( 535)ص عمرة بنت احلمارس يَا َمنأ َيُدلُّ َعَزبًا َعَلى َعَزبأ   *   َعَلى اب أَنِة احلُأ
َتيِن ما الَح منأ طَيأِب الرَُّطبأ  -33 ع ز  535)ص عمرة بنت احلمارس يا َمنأ َيُدلَّ َعَزباً على َعَزب   *   فَيجأ

  ب(

رُبَانُ   -32 َربَة  َيُكوُمَها ُعقأ  َكَأنَّ َمرأَعى أُم ُكمأ إذأ َغَدتأ   *   َعقأ
 

إياس بن األرّت 
 الطّائيّ 

ع  526 - 521)ص
  ق ر ب(

ت  ِئِم َأوأاَلًدا ِلَواِحَدة    َأِف الأَواَل  -31  *   َوِف الأِعَباَدِة  َأوأاَلًدا لَِعالَّ
 

ع  523 - 524)ص ؟
  ل ل(

َعأَياِن   *   فَ ُهمأ الَِّذيَن َيُضمُُّهمأ أَبَ َوانِ  َوَمَّت  -37  أََردأَت مَتَي َُّز األأ
َّتِقَاِن       ُت يَ فأ ِسِه الأَعالَّ َياُف أُمٍّ لَيأَس جَيأَمُعُهمأ َأب    *   َوِبَعكأ  َأخأ

 523 - 524)ص الفّيومي
 ع ل ل(

 

اِر َمغأُلوق    اَل أَُقوُل لِبَ و  ]وال أقول لقدر القوم قد غليت[   *   -38 غ ل ق  511)ص أبو األسود الّدؤيلّ  اِب الدَّ
  غ ل ا( –

ُس بأِن َغلأفاء  ]وُمرأِكضة  َصرحِِييٌّ أَبُوها[   *   يُ َهاُن هَلَا الأُغاَلَمُة َوالأُغاَلمُ  -31 َأوأ
 اهلَُجيأِميّ 

  غ ل م( 511)ص

يَّا بنت علقمة ِلرَ  َمايل َولِلشُُّيوِخ النَّاِهِضنَي َكالأُفُروخِ  -21
 الطّائي

  ف ر خ( 577)ص

ُرؤ  لِلأَخيأِل ِعنأِدي َمزِيَّة    -26 َعمرو بن معاوية  َعَلى فَاِرِس الربأَذوأِن َأوأ فَاِرِس البَ غألِ *  َوِإين  امأ
 العقيلي

ف ر  578)ص
  س(

بأطِ  -25 ٍُ ق ب ط/  511)ص زهري بن أيب ُسلمى يَُّة الَوَدكُ لََيأأتِيَ نََّك ِمين  َمنأِطق  َقذَع    *   بَاق  كما َدنََّس الِق
  اهلامش

رِك بن حصأن  أخطُّ هبا قربًا ألبيَض ماِجِد[]   فَ ُقلأُت َأِعريَاين الأَقُدوَم َلَعلَّيِن   * -24 ُمدأ
 األسديّ 

  ق د م( 513)ص

ِل ِمنأ َتَساُقِط ا -23 شأ  لُقُروشِ َقدأ َكاَن يُ غأِنيِهمأ َعنأ الشُُّغوِش   *   َواخلَأ
م  َوحَمأض  لَيأَس بِالأَمغأُشوشِ   َشحأ

بَُة بأُن الأَعّجاجِ  ق ر ش/  511)ص ُرؤأ
  اهلامش(

ُكُن الأَبحأ   *   َر هِبَا مُس يَ  -22 تأ قُ َريأش  قُ َريأًشاَوقُ َريأش  ِهَي الَّيِت َتسأ رج بن َعمرو   َشمأ
ُ
امل

رَيِيّ   احلمأ
  ق ر ش( 511)ص

رج بن َعمرو  قُريش    *   وبنا مُس يت قريش قُريشاحنن كّنا سّكاهَنا من  -21 َشمأ
ُ
امل

رَيِيّ   احلمأ
ق ر ش/  511)ص

  اهلامش(

َلَقا -27 َأِل الرَّبأَع َأنأ يَ نأِطَقا   *   ِبَقرأِن الأَمَنازِِل َقدأ َأخأ   قرن( 518)ص ُعَمُر بأُن َأيب َربِيَعةَ   َأملَأ َتسأ
َر طَاقَِتِه   *   َوحَنأُن حَنأِمُل َما اَل حَيأِمُل الأَقَلعُ  اَل حَيأِمُل الأَعبأُد ِفيَنا -28   ق ل ع( 412)ص ؟ َغي أ

 



  

 

َر ِفيَما َحَوتأ الأِقَمطأرُ  -21 ُر[   اَل َخي أ  *   ]َما الِعلأُم ِإالَّ َما َوَعاُه الصَّدأ
 

اخلليل أو حمّمد بن 
 بشري

 ق م ط ر( 417)ص
 

رُ لَيأَس بِعلأم  َما َحَوى الِقَمطأ  -11 اخلليل أو حمّمد بن  ُر   *   َما الِعلأُم ِإالَّ َما َوَعاُه الصَّدأ
 بشري

ق م ط ر/  417)ص 
  اهلامش(

َلة  َكَفَر النُُّجوَم َغَماُمَها -16 [   *   ِف لَي أ   ك ف ر( 468)ص لبيد بن ربيعة ]يعلو طريقَة متِنها متواتر 
ِوي لَيأَس ِفيَها ِنَصاهُلَا[     *ِه  َمرأِء ِف َغريأِ ُكنأهِ فِإنَّ َكاَلَم الأ  -15 ُهَبرية بن أيب َوهأب  ]َلَكالّنبأِل تَ هأ

ُزوِميّ   الأَمخأ
  ك ن ه ( 455)ص

ُر ِطيِب   *   ُأِخَذتَا بِالثََّمِن الرَِّغيبِ  -14 ُك َوالأَعنأبَ ُر َخي أ   م س ك( 431)ص أعرايبّ  َوالأِمسأ
َف نَ فأِسي ِمنأ ُذبَابَاتِ  -13 ِر هِبَا َأطأَيَب ِمنأ رِيِح املِِسكأ  إنأ ُتشأ َسكأ * َأحأ   م س ك( 431)ص رؤبة بن العّجاج احلَأ
ِز هبا َأطأَيَب من ريِح املَِسكأ  -12 ِف نَفسي ِمن َحزازاِت احَلَسكأ * َأجأ   م س ك( 431)ص رؤبة بن العّجاج َأنأ َتشأ
َوانُ َنا بَ ُنو ِعِجل   * -11   م س ك( 431)ص-61 ؟ بيذ واعتقااًل بالرَِّجل[    ُشرَب النَّ ]   َعلََّمَنا إخأ
ل[  -17 َوانُ َنا بَ ُنو ِعِجل   *   ]الشَّغأَزيبَّ واعأتقاال بالر جأ   م س ك( 431)ص-61 ؟ َعلََّمَنا إخأ
  م ك ك( 434)ص خليفة بن خلف األقطع  ُمكَّاُؤَها َغرِد  جيُِي    *   ُب الصَّوأَت ِمنأ ِورأَشاهِنَا -18
ن قَ وًّا واحَلمام واقع -11   ]َوَماُء قَ وأم  َماِلح  َونَاِقع [   *   صبَّحأ

 
أعرايّب أو أبو زياد 

 الكاليب
م ل  433 – 434)ص

  ح(

بَا -71 ِر ِمنأ رِيِقَها َعذأ َبَح َماُء الأَبحأ ُر َماِلح   *  أَلَصأ ِر َوالأَبحأ م  433 – 434)ص ةَ ُعَمَر بأِن َأيب َربِيعَ  َوَلوأ تَ َفَلتأ ِف الأَبحأ
  ل ح(

تَ رَاَح مبَيأت    لَيأَس َمنأ  -76 َياءِ َماَت فَاسأ َحأ َا الأَميأُت َمي ُت األأ عدّي بن الّرعالء  *   إّنَّ
 الغّساين

  ت(و  م 437)ص

ًبا    -75   ن ت ج( 426)ص ة البَ وأالينأبو َصعأتَ رَ  *   ]َخبيَث الر يِح ِمنأ مَخأر  وَماِء[   ُهمأ نَ َتُجوَك حَتأَت اللَّيأِل َسقأ
َطِم[    -74 َأَم ُكلُُّهمأ   *   ]كَأمحأَِر عاد  مثّ تُ رأِضعأ فتَ فأ   ن ت ج( 426)ص زَُهريأ بن أيب ُسلمى فَ تُ نأَتجأ  َلُكمأ ِغلأَماَن َأشأ
ن ش و/  411)ص ؟ بآيِة َما إنَّ الّنقا طَي ُب النَّشا   *   ِإذا َما اعأَّتاُه آِخَر الّليأل طارِقُهُ  -73

  اهلامش(

َ ِذرَاَعيأ  -72 ََسِد[، يا َمن رَأى عاِرًضا ُأَسرُّ بِه   *   ]َوبَ نيأ َهِة األأ   ن ص ف( 416)ص للفرزدق َوَجب أ
َتَدى مبََنارِِه  *   -71 ُرُؤ الأَقيأسِ   إَذا َساَفُه الَعوأُد النَُّباِطيُّ َجرأَجرا[   ]َعَلى اَلِحب  اَل يُ هأ ن ف  418 – 417)ص امأ

  ي(

َواهُلَا   *   َواَل تَ َرى الضَّبَّ هِبَا يَ نأَجِحرأ  -77 َرأَنَب َأهأ زُِع األأ عمرو بن أمحر الباهلي  اَل يُ فأ
 أو امرؤ القيس

ن ف  418 – 417)ص
  ي(

  ن ق ر( 418)ص ؟ َرَميأُت بِالن ََّواِقِر الصُّيَّاِب   *   َأعأَداءَُكمأ فَ َناهَلُمأ ُذبَايب  -78
  ح(و  ن 474)ص ابِن ُمقبل          وَمأأمتَ  كالدُّمى ُحور  َمداِمُعها   *   مل تَ بأَأِس الَعيأَش أَبأكارًا وال ُعونا -71
أنشده أبو عطاء  َعِشيََّة قاَم الّناِئحاُت وُشق َقتأ   *   ُجيوب  بأيدي َمأأمتَ  وُخدودُ  -81

 الس ندي
  ح(و  ن 474)ص

  ف(و  ن 473)ص عدّي بن الر قاعِ  ة  رَأأُسَها   *   َعَلى ُكل  رَابَِية  نَ ي ُف   َوَردأت ِبرَابِيَ  -86

 



  

 

ف/ و  ن 473)ص عدّي بن الر قاعِ  ُوِلَدتأ تُرابيأِه رأأُسها   *   على كل  رابّية  نَ ي فُ  -85
  اهلامش(

َود هلَيأَت ِشعأرِي عن خِليلي ما اّلِذي   *   غاله ِف احُلّب حّّت وَدعَ  -84   د ع/اهلامش(و  488)ص الّدؤيلّ   أبو األسأ
دِع   *   من املال إالّ ُمسأَحت  أو  -83 ٍَ وَعضُّ زمان  يابَن َمرأواَن مل ِي

 جُمَّلفُ 
 د ع/اهلامش(و  488)ص الَفَرزأَدق

 

ِدَها   *   َوَرق  ُنِشرأَن ِمنأ الأِكَتاِب بَ َوايل  -82 َا ِهَي ِمنأ تَ َقاُدِم َعهأ َطلُ  َفَكَأّنَّ َخأ   ر ق(و  411)ص األأ
ِلُف إيَعاِدي َوُمنأِجُز َموأِعِدي -81 تُُه   *   َلُمخأ تُُه َأوأ َوَعدأ َعدأ   ع د(و  412)ص عامر بن الطَُّفيل العامري َوِإين  َوِإنأ َأوأ
زُِم اجلُنأَدا -87 تَ هأ   ي ر ع( 313)ص ؟ فال تَ غأَّتِرأ أنأ َقدأ َدَعوأُه يَراَعًة   *   فإنَّ َصرِيراً منأه َيسأ
 هلل ليلتُنا اّليت استخذى هبا   *   فَلُق الّصباِح لُسدفِة اإلظالمِ  -88

 طرأتأ عليَّ مع النُّجوِم بأجنم    *   من فتية بيِض الُوجوِه كرامِ       
 إن ُحوربوا فزعوا إىل بيض الظَُّب    *   أو ُخوطبوا فزعوا إىل األقالمِ    

 نظرَت إليهُم   *   والبأَس بني يراعة  وُحسامِ  فّتى البالغَة إنأ       

 ي ر ع/ 313)ص ابن الّزقاق البلنسيّ 
 اهلامش(

 

  اخلامتة( 362)ص ؟ أَنَا الرَُّجُل الَِّذي َقدأ ِعبأُتُموين   *   َوَما ِفيُكمأ ِلَعيَّاب  َمَعاب   -81
  اخلامتة/ اهلامش( 362)ص ؟ ِه ِلَعيَّاب  َمَعابُ َوَما ِفي   الَِّذي َقدأ ِعبأُتُموُه   * أَنَا الرَُّجلُ  -11
ٍُ َكاَلَِّذي   *   َمَنَع الر َحاَلَة َأنأ مَتِيَل مَمَااًل  -16 َماَعَة   اخلامتة( 361)ص الرّاعي الّنمرييّ  أَزأَماَن قَ وأِمي َواجلَأ
ِد احلأَ  -15 مثِأ ُ بِاإلأِ َوى ِمن الر بأِعي  حاجُبُه  *  َوالأَعنيأ ُحول  إذ هَي أحأ   ارِي  َمكأ

 
 367 - 361)ص فيل الغنوّي    الطّ 

  اخلامتة(

 َوَغَدا الأُمَحلَّى َوالأُمَصلَّى َوالأُمَسلَّى   *   تَالًِيا ُمرأتَاُحَها َوالأَعاِطفُ  -14
ََواِخِر َعاِكف            َوَحِظي َُّها َوُمَؤمَّل  َوَلِطيُمَها   *   َوُسَكيأتُ َها ُهَو ِف األأ

 اخلامتة( 351)ص ؟
 

بَ رَا -13 َغرًا َوَأكأ ََم قَ وأم  َأصأ ُتمأ يَا آَل َزيأد  نَ َفًرا   *   َأألأ   اخلامتة( 351)ص ؟ قُ ب حأ
ِل َأوأ َما َزوََّدتأ ِمنأُه َأطأَيبُ  -12 اًل َوَزوََّدتأ * َجىَن النَّحأ اًل َوَسهأ   اخلامتة( 356)ص الفرزدق ؟ فَ َقاَلتأ لََنا َأهأ
َء ِمن أُهنَّ َأطأَيبُ َواَل  -11 َر َأنَّ ُقطُوفَ َها   *   َسرِيع  َوَأنأ اَل َشيأ   اخلامتة( 356)ص ذو الّرّمة  َعيأَب ِفيَها َغي أ
َسلُ  -17 َر أنَّ َسريَعها   *   َقطُوف  وَأنأ ال َشيَء منهنَّ َأكأ   اخلامتة/اهلامش( 356)ص ذو الّرّمة وال َعيأَب ِفيها َغي أ

 
  

 



  

 

 حدود الّنحويّة والقواعد الّلغويّةفهرس ال -ه 
 

ُخُلُه اهلأَ : (6أ ب ط اهلامش 7)ص - 6 ِظِه إَذا َكاَن ِلَما اَل يَ عأِقُل يَ لأَزُمُه التَّأأنِيُث َوَتدأ ِع الَِّذي اَل َواِحَد َلُه ِمنأ َلفأ مأ َم اجلَأ اُء إَذا ُصغ َر اسأ
َلة  َوُغنَ يأَمة    حَنأُو أُبَ ي أ

ُعول  َواِحد  َما كَ : أ ج ر( 1)ص -5 َا يَ تَ َعدَّى ِلَمفأ َِجرِي ِمنأ َذِلكَ ، اَن ِمنأ فَاِعل  ِف َمعأىَن الأُمَعاَمَلِة َكالأُمَشارََكِة َوالأُمزَاَرَعِة إّنَّ  . َوُمَؤاَجَرُة األأ
ِديِد ِمثأُل َودَّعَ : أ ذ ن( 65)ص -4  َوَداًعا َوَسلََّم َساَلًما وََكلََّم َكاَلًما َوَزوََّج َزَواًجا َوَجهََّز َجَهازًا َوالأَفَعاُل بِالأَفتأِح يَأأيت امسأًا ِمنأ فَ عََّل بِالتَّشأ
َبع  ِف لَُغة  : أ ش ف ى( 62)ص -3 َفى  َوِإصأ شأ  . َعَدُن إب أنَيَ : َوإب أنَيُ ِف قَ وأهلِِمأ ، َولَيأَس ِف َكاَلِمِهمأ إف أَعل  إالَّ اإلأِ
ُُفُق ِبَضمَّ : أ ف ق( 61)ص -2 ِ األأ ُع آفَاق   ...تَ نيأ مأ َبُة إلَيأِه أُفُِقيٌّ َردًّا إىَل الأَواِحدِ ، َواجلَأ  . َوالن سأ
ُنكُ : أ ن ك( 56)ص -1 ُهمأ َمنأ يَ ُقولُ : اآلأ ُنُك فَاُعل  : َوِمن أ ِ : قَالَ . اآلأ ُجُر ِفيَمنأ ، َولَيأَس ِف الأَعَريب  فَاُعل  ِبَضم  الأَعنيأ ُنُك َواآلأ َوأَمَّا اآلأ
 . َوآُمُل وََكابُُل فََأعأَجِميَّات  ، فَّفَ خَ 
ِ إالَّ إَهاب  َوَأَهب  َوِعَماد  َوَعَمد  : قَاَل بَ عأُضُهمأ . أ ه  ب( 54 - 55)ص -7  . َولَيأَس ِف َكاَلِم الأَعَرِب ِفَعال  جُيأَمُع َعَلى فَ َعل  ِبَفتأَحتَ نيأ
َفةُ : ف(و  أ 54)ص -8 ُع آفَات   ...اآلأ مأ َفةُ َوإِ ، َواجلَأ ُعوِل َأَصابَ تأُه اآلأ ُء بِالأِبَناِء لِلأَمفأ ء  َمُئوف  ِوزَاُن َرُسول  ، يَف الشَّيأ َصأُل ، َوَشيأ َواألأ

ُعول   تُ عأِمَل َعَلى الن َّقأِص َحّتَّ قَاُلوا، َمأأُووف  َعَلى َمفأ ُعول  َعَلى الن َّقأِص َوالتَّ : َلِكنَُّه اُسأ َماِم َمًعا إالَّ َحرأفَاِن اَل يُوَجُد ِمنأ َذَواِت الأَواِو َمفأ
ُووف   ُهوُر َعنأ الأَعَربِ ، ثَ وأب  َمُصون  َوَمصأُوون  َوِمسأك  َمُدوف  َوَمدأ َبلأ ، َوَهَذا ُهَو الأَمشأ يِع الأَباِب وملَأ يُ قأ َِئمَِّة َمنأ َطَرَد َذِلَك ِف مجَِ َوِمنأ األأ

 . ِمنأهُ 
َور  َوِذرأَود  اَل يُوَجُد ِفعأَول  بِالأ : ب ر ع( 45)ص -1 ُم َواد  َوِعت أ َود  اسأ ِر إالَّ ِخرأوَع  نَبت  َمعأُروف  َوِعت أ  . َكسأ

َزةِ : ب ز ر( 43)ص -61 َمأ ِر اهلأ ب أزَاُر ِبَكسأ عِ ؛ َوالأَفتأُح لَُغة  َشاذَّة  خِلُُروِجَها َعنأ الأِقَياسِ . َواإلأِ َرِد َعَلى َوجمَِيَئُه لِلأُمفأ ، أِلَنَّ بَِناَء أَف أَعال  لِلأَجمأ
 . ِخاَلِف الأِقَياسِ 

َن أَبارِي   -66 َوِف . َوُمَصلًّى َوُمَصلََّيات  ، َمنأزِل  َوَمنأزاَِلت  : تَ ُقوُل ِفيهِ ، َواعأَلمأ َأنَّ مَجأَع َغريأِ النَّاِس مبَنأزَِلِة مَجأِع الأَمرأأَِة ِمنأ النَّاسِ : قَاَل ابأُن األأ
 . ِف ابأِن نَ عأش  بَ َناُت نَ عأش  وَ ، ابأِن ِعرأس  بَ َناُت ِعرأس  

َزِة السَّاِكَنِة ِقَياِسيٌّ  -65 َمأ ِهيَل اهلأ ِهيَل مَهأَزِة الطََّرِف ِف الأِفعأِل الأَمزِيِد َوَتسأ  . َتسأ
َخرِ  -64 ُع َأَحِدمِهَا َموأِضَع اآلأ  . الِفعأاَلِن إَذا تَ َقاَرَب َمعأَنامُهَا َجاَز َوضأ
َاُل اَل َتُكوُن إالَّ َنِكَرةً : ج م ع( 71 - 11)ص -63 ُموع  َوُهَو ُمَؤوَّل  بِالنَِّكَرةِ ، أَلأَفاَظ الت َّوأِكيِد َمَعاِرُف َواحلأ َها َمعأرَِفًة َفَمسأ  . َوَما َجاَء ِمن أ
َوأَصاِف َحيأُث جَيُو : ج م ع( 71 - 11)ص -62 َا َيُكوُن ِعنأَد الأُمَغايَ َرِة خِبِاَلِف األأ فَِإنَّ ، ُز َجاَء زَيأد  الأَكاِتُب َوالأَكِرميُ َوالأَعطأُف إّنَّ

رُهُ  ُهوَم الص َفِة زَاِئد  َعَلى َذاِت الأَموأُصوِف َفَكأَن ََّها َغي أ  . َمفأ
َر ُمَضاَعف  فَ َبابُُه فُ َعاَلُء ِمثألُ : ح ب ب( 73)ص -61 َوِإنأ َكاَن . َوُشَرفَاءَ َشرِيف  : ُكلُّ َما َكاَن َعَلى َفِعيل  ِمنأ الص َفاِت فَِإنأ َكاَن َغي أ

 . َحِبيب  َوطَِبيب  َوَخِليل  : ُمَضاَعًفا فَ َبابُُه أََفِعاَلُء ِمثألُ 
َا مجَُِعتأ ُحرَّة  َعَلى َحرَائَِر أِلَن ََّها مبَعأىَن َكرميَ ، ُغرأَفة  َوُغَرف  : بَاَب فُ عأَلة  َأنأ جُيأَمَع َعَلى فُ َعل  ِمثألُ : ح ر ر( 81)ص -67 ة  َوَعِقيَلة  َوِإّنَّ

ِعِهَما ِعَها، َفُجِمَعتأ َكَجمأ  . َومجَُِعتأ ُمرَّة  َعَلى َمرَائَِر أِلَن ََّها مبَعأىَن َخِبيَثُة الطَّعأِم َفُجِمَعتأ َكَجمأ
ِ ُخشَّاءُ : قَاَل ابأُن الس ك يتِ : خ ش ش( 613)ص -68 ُل ِفيِهَما فَ تأُح . َوقُ َوبَاءُ  لَيأَس ِف الأَكاَلِم فُ عأاَلُء بِالسُُّكوِن إالَّ َحرأفَ نيأ َصأ َواألأ

 



  

 

 ِ َرأَة  نُ َفَساَء َونَاَقة  ُعَشرَاَء َوالرَُّحَضاءِ ، الأَعنيأ  . َوِهَي مُحَّى تَأأُخُذ ِبَعَرق  ، َوَسائُِر الأَباِب َعَلى فُ َعاَلَء بِالأَفتأِح حَنأُو امأ
َا َيُكونُ : د ي ن( 652 – 653)ص -61 ُعوِل إّنَّ َم الأَمفأ  . ِمنأ ِفعأل  ُمتَ َعدٍّ  اسأ
َدُر إالَّ لِلأَمرَِّة الأَواِحَدِة إَذا َدَخَلَها َهاُء التَّأأنِيثِ : ذ ف ر( 657)ص -51  . َواَل ُيَسكَُّن الأَمصأ
ِلهِ : ي(و  ذ 641 – 651)ص -56 َم إىَل َأصأ َبَة تَ ُردُّ ااِلسأ  . الن سأ
َأة  مَجأع َكمأء  اَل يُوَجُد مَجأع  َعَلى فَ عأ : ر ج ل( 642)ص -55 َلة  وََكمأ  . َلة  ِبَفتأِح الأَفاِء إالَّ َرجأ
 . اَل يُوَجُد فَ ُعَل بِالضَّم  إالَّ اَلزًِما: ر ح ب( 642)ص -54
 . مَجأَع فَ َعَل َعَلى أَفأِعَلة  َشاذٌّ : ر ح ي( 641)ص -53
ُدوِد اَل الأَمقأُصورِ : ر ح ي( 641)ص -52 ء  جُيأَمُع َعَلى أَفأِعَلة   ،أَفأِعَلة  مَجأُع الأَممأ  . َولَيأَس ِف الأَمقأُصوِر َشيأ
ِ َمَع التَّثأِقيلِ : ر ع ز( 631)ص -51 َرتَ نيأ ِعل  ِف الأَكاَلمِ ، َوِمرأِعزٌّ ِبَكسأ ِد ِمفأ ِ ِلَفقأ َرتَ نيأ ِفيُف َمَع الأَكسأ  . َواَل جَيُوُز التَّخأ
َعُل ِبَفتأ : ر ك ن( 633)ص -57 مِ بَاَب فَ َعَل يَ فأ ِ أَوأ الالَّ ِ َيُكوُن َحلأِقيَّ الأَعنيأ  . َحتَ نيأ
عُ : ح(و  ر 638)ص -58 َعل  ِبَضم  الأِميِم َعَلى ِصيَغِة اسم الأَمفأ َِلِف ُمفأ َدُر ِمنأ أَف أَعَل بِاألأ ُم الأَمَكاِن َوالزََّماِن َوالأَمصأ  . ولِ َواسأ
َبأِنَيِة الأَعَربِيَّةِ َواَل جَيُوُز َأنأ َتُكوَن ]ميم مر : ر ي م( 626)ص -51 ِد فَ عأَيل  ِف األأ ِليًَّة َلَفقأ  . مي[ َأصأ
ُُصولِ : ز ك ا ء( 623)ص -41 َبَة تردُّ إىَل األأ  . الن سأ
ِ إالَّ ُسبُّوح  َوُقدُّوس  َوُذرُّوح  : س ب ح( 621)ص -46 ِديِد الأَعنيأ  . َوفُ لُّوق  ، تُّوق  سُ ، َولَيأَس ِف الأَكاَلِم فُ عُّول  ِبَضم  الأَفاِء َوَتشأ
ِع إَذا ملَأ َيُكنأ َعَلًما: س ح ل( 615)ص -45 مأ َبَة إىَل اجلَأ ِظِه تُ َردُّ إىَل الأَواِحِد بِااِلت  َفاقِ ، الن سأ  . وََكاَن َلُه َواِحد  ِمنأ َلفأ
 . اَل جُيأَمُع َفِعيل  َعَلى فَ َعَلة  : س ر ي( 611)ص -44
َعلُ  لَيأَس ِف : س ع ط( 617)ص -43 َوَِّل َوَضم  الثَّاِلثِ ، الأَكاَلِم َمفأ ِر األأ  . َواَل ِفعأُلل  ِبَكسأ
ُلوقَاُت ِمثأُل مَتأَرة  َومَتأر  : س ف ن( 611)ص -42 َاُء بَابُُه الأَمخأ َ َواِحِدِه اهلأ َنُه َوبَ نيأ َع الَِّذي بَ ي أ مأ ُنوَعاِت . َوََنأَلة  َوََنأل  ، اجلَأ َوأَمَّا ِف الأَمصأ

ُموع  ِف أَلأَفاظ  قَِليَلة  ِمثأ   . ِل َسِفيَنة  َوَسِفني  َفَمسأ
َباُج ُمَعرَّب  : س ك ب( 611)ص -41 ِر الس نيِ ، َوالس كأ ِد فَ عأاَلل  ِف َغريأِ الأُمَضاَعفِ ، َوُهَو ِبَكسأ  . َواَل جَيُوَز الأَفتأُح ِلَفقأ
رأُف َشاذًّا ]يعينَواَل يُ عأَرُف ِف َكاَلِم الأ : س ك ن( 676 – 671)ص -47 ِ إالَّ َهَذا احلَأ ِديَد : َعَرِب فَ ع يلة ُمثَ قَُّل الأَعنيأ يَنُة بَتشأ السَّك 

 . الأَكاِف[
َاءُ : س ك ن( 676)ص -48 َعال  ِف الأُمَؤنَِّث اَل تَ لأَحُقُه اهلأ ِعيل  َوِمفأ  . بَِناَء ِمفأ
ِيَم اَل جَيأَتِمَعا: س ن ج( 672)ص -41  . ِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  الصَّاَد َواجلأ
مِ : س(و  س 677)ص -31 ِم َفاَل يُوَجُد إالَّ خُمَفًَّفا، بَاَب فَ وأَعل  ُملأَحق  بَِباِب فَ عأَلل ِبَفتأِح الأَفاِء َوالالَّ  . َوأَمَّا فُ عأَلُل ِبَضم  الأَفاِء َوفَ تأِح الالَّ
تَ عأَمُل الأُمفَ : ش ت م( 684)ص -36 ِظَها إالَّ نَاِدرًاَواَل َتَكاُد ُتسأ َمارُ ، اَعَلُة ِمنأ َواِحد  َوهَلَا ِفعأل  ُثاَلِثيٌّ ِمنأ َلفأ مبَعأىَن ، حَنأُو َصاَدَمُه احلِأ

 . َوَشامَتَُه مبَعأىَن َشَتَمهُ ، َوزَامَحَُه مبَعأىَن َزمَحَهُ ، َصَدَمهُ 
ِسِه : ُة أَقأَسام  َوالشَّاذُّ ِف اصأِطاَلِح النَُّحاِة َثاَلثَ : ش ذ ذ( 682)ص -35 ِتعأَماِل فَ َهَذا َقِويٌّ ِف نَ فأ َأَحُدَها َما َشذَّ ِف الأِقَياِس ُدوَن ااِلسأ

اَلل ِبهِ  ِتدأ ُُصوِل أِلَنَُّه َكالأ . َيِصحُّ ااِلسأ ِتعأَماِل ُدوَن الأِقَياِس فَ َهَذا اَل حُيأَتجُّ ِبِه ِف مَتأِهيِد األأ َوجَيُوُز لِلشَّاِعِر ، َمرأُفوضِ َوالثَّاين َما َشذَّ ِف ااِلسأ
َللِ  َجأ َليأهِ . الرُُّجوُع إلَيأِه َكاألأ ِد َأصأ َوتَ ُقوُل النَُّحاُة َشذَّ ِمنأ الأَقاِعَدِة  . حَنأَو الأَمَنا ِف الأَمَنازِلِ ، َوالثَّاِلُث َما َشذَّ ِفيِهَما فَ َهَذا اَل يُ َعوَُّل َعَليأِه ِلَفقأ

 



  

 

ِتعأَمااًل ، َكَذا َأوأ ِمَن الضَّاِبطِ  ِتِه ِقَياًسا َواسأ ِديِد ِمنأ ُعُموِمِه َمَع ِصحَّ ُظ التَّحأ  . َويُرِيُدوَن ُخُروَجُه ممَّا يُ عأِطيِه َلفأ
َبأِنَيِة الأَعَربِيَِّة فَ عأَللٌّ بِالأَفتأحِ : ش ط ر( 688)ص -34  . لَيأَس ِف األأ
ِثَلة  إَذا َكاَنتأ فَ : قَاَل ابأُن يَِعيشَ : ص غ ر( 513)ص -33 ِعَها َثاَلثَُة أَمأ ُعوَلة  فَِلَجمأ رِ : ِعيَلة  ِلُمَؤنَّث  وملَأ َتُكنأ مبَعأىَن َمفأ ، ِفَعال  بِالأَكسأ

 . َوفُ َعاَلءُ ، َوفَ َعاِئلُ 
َدثَُه ملَأ َيُكنأ ِلَغريأِ فَاِعِلِه ِفيهِ : اخلامتة( 318)ص -32 ِنَد إىَل فَاِعِلِه الَِّذي َأحأ  . إجَياد   الأِفعأَل إَذا ُأسأ
ِظهِ : َفصأل: اخلامتة( 311)ص -31 َدِر بَِلفأ  . َوَعَلى الأَمَكاِن مبََحل هِ ، َوَعَلى الزََّماِن ِبِصيَغِتهِ ، الأِفعأَل َيُدلُّ َعَلى الأَمصأ
َتِمرًّا إالَّ مِ : اخلامتة( 311)ص -37 ُم الأَفاِعِل ِمنأ الثُّاَلِثي  جمَِيًئا َواِحًدا ُمسأ ِ يَأأيت اسأ َل ِبَضم  الأَعنيأ ٍِ رَِها، نأ َفُع  . وََكسأ
ُدوَث قُ لأتَ ، َتُدلُّ الص َفُة َعَلى َمعأىًن ثَاِبت  : اخلامتة( 311)ص -38 َت احلُأ َن َأوأ َغًدا: َفِإنأ َقَصدأ  ، َوطَاِئل  ِف َكِرمي  ، وََكارِم  ، َحاِسن  اآلأ
َزةِ الأَمَصاِدُر ِمنأ أَف أَعَل تَأأيت : اخلامتة 366)ص -31 َمأ ِر اهلأ َدرِ ؛  َعَلى إف أَعال  ِبَكسأ َ الأَمصأ عِ  فَ رأقًا بَ نيأ مأ  . َواجلَأ
َدِر فَ َعال  : ِقيلَ : اخلامتة( 366)ص -21 ُم الأَمصأ أُِقيَم ؛ َوَأَجاَب َجَوابًا، َوَأَصاَب َصَوابًا، حَنأُو أَفَاَق فَ َواقًا، َمصأَدر  َيُكوُن أِلَف أَعَل فَاسأ

ُم ُمَقاَم ا َدرِ ااِلسأ َاء  لِلأَمَصاِدِر أَيأًضا؛ َوحَنأُو َذِلكَ ، َوالطَّاَقةُ ، َوأَمَّا الطَّاَعةُ . لأَمصأ َِلفِ . فََأمسأ َدَر قُ لأَت إطَاَعًة بِاألأ فَِإنأ أََردأَت ، فَِإنأ أََردأَت الأَمصأ
َِلفِ  َدَر قُ لأَت إطَاَعًة بِاألأ  . الأَمصأ

َدرِِه ِقَياس  يَ نأَتِهي إلَيأهِ الثُّاَلِثيُّ الأُمجَ : اخلامتة( 366)ص -26 َأوأ : قَاَل ابأُن الأُقوِطيَّةِ . َبلأ أَبأِنَيُتُه َموأُقوَفة  َعَلى السََّماعِ ، رَُّد لَيأَس ِلَمصأ
َسانِ  ِتحأ  . ااِلسأ

َمعأ َلُه : اخلامتة( 365)ص -25 ِر إَذا ملَأ ُيسأ ُعُل بِالضَّم  َأوأ الأَكسأ َدَرُه َعَلى الأَفعأِل َأوأ الأُفُعولِ بَاُب فَ َعَل بِالأَفتأِح يَ فأ َعلأ َمصأ ، َمصأَدر  فَاجأ
ِل جَنأد   َجاِز َوالأُفُعوُل أِلَهأ ِل احلِأ زِمِ ، َوَيُكوُن الأَفعأُل لِلأُمتَ َعد ي، الأَفعأُل أِلَهأ َّتَِكانِ ، َوالأُفُعوُل ِلالَّ  . َوَقدأ َيشأ

ُم الثُّاَل : اخلامتة( 365)ص -24 َع ااِلسأ ُتوَحة  إَذا مجُِ َزتُُه َمفأ  . ِثيُّ َعَلى أَف أَعال  فَ َهمأ
َت الأِميمَ : اخلامتة( 365)ص -23 َعُل  َمَكانًا فَ َتحأ َطُع ِفيهِ ؛ إَذا ُجِعَل الأَمفأ م  لِلأَموأِضِع الَِّذي يُ قأ َطُع اسأ كالأَمَقصُّ لِلأَموأِضِع الَِّذي ،  فَالأَمقأ

َوَّلِ . َفالأِمَقصُّ َما يُ َقصُّ ِبهِ ؛ َسرأَت الأِميمَ َوِإنأ َجَعلأَتُه أََداًة كَ . يُ َقصُّ ِفيهِ  ُسوُر األأ ِم آَلة  فَ ُهَو َمكأ ، َوالأِمرأَوَحةِ ، حَنأُوالأِمَخدَّةِ ، وََكَذِلَك ُكلُّ اسأ
َودِ   . َوالأِمقأ

َلة  ، َوَجاَء فُ َعال  : اخلامتة( 365)ص -22 َوفُ َعال  بِالضَّم  . َوالنَُّحاَتةِ ، حَنأُو الأُفَتاتِ ، يَما يُ رأَفُض َويُ لأَقىَوفِ ، َوفُ َعاَلة  بِالضَّم  َكِثريًا ِفيَما ُهَو َفضأ
َواِت َكالصُّرَاخِ  َصأ م  ِمنأ َأَغاثَ ، َوَشذَّ بِالأَفتأِح الأَغَواثُ . ِف األأ ِر الأِغَناءُ . َوُهَو اسأ  . َوَشذَّ بِالأَكسأ

َماِن مَجأُع ِقلَّ : اخلامتة( 365)ص -21 ُع ِقسأ مأ َاِمُس مَجأُع السَّاَلَمِة . َومَجأُع َكث أَرة  ، ة  اجلَأ َها َواخلأ ُع الأِقلَِّة ِقيَل مَخأَسُة أَبأِنَية  مجَُِعتأ أَرأبَ َعة  ِمن أ َفَجمأ
ٍَ ُمَؤن َّثُهُ   . ُمذَكَّرُُه

َِلفِ ، إَذا مجَُِعتأ فُ عأَلة  ِبَضم  الأَفاءِ : اخلامتة( 363 - 364)ص -27 ِ بِاألأ ُ َساِكَنة  ِف ، َوالتَّاءِ ، َوُسُكوِن الأَعنيأ فَِإنأ َكاَنتأ ِصَفًة فَالأَعنيأ
عِ  مأ ِفيفَ ؛ أِلَنَّ الص َفَة َشِبيَهة  بِالأِفعأِل ِف الث  َقلِ ؛ َوُمرَّات  ، حَنأُو ُحلأَوات  ، اجلَأ ِلَها الضَِّمرَي فَ يُ َناِسُب التَّخأ ًا. لَِتَحمُّ فَ ُتَضمُّ  ؛ َوِإنأ َكاَنتأ امسأ

ُ لِ  ت أَباعِ الأَعنيأ َردِ ، إلأِ ِظ الأُمفأ َمات  ، َوأَمَّا فَ عأَلة  بِالأَفتأِح فَ ُتَسكَُّن ِف الص َفِة أَيأًضا. َوتَ ب أَقى َساِكَنًة َعَلى َلفأ َتُح ِف . َوَصعأَبات  ، حَنأُو َضخأ َوتُ فأ
مِ  نُ َها بِالأَواِو َوالأَياءِ فَِإِن اعأتَ لَّ ، َهَذا إَذا َكاَنتأ َساِلَمةً . َورََكَعات  ، حَنأُو َسَجَدات  ، ااِلسأ فَالسُُّكوُن َعَلى ؛ َوبَ يأَضات  ، حَنأُو َعوأرَات  ، تأ َعي أ

َهرِ  َشأ ِظ َواِحِدهِ . األأ ِر فَ َبابُ َها ِفَعل  ِف الأَكثِ . َوَعمَّة  َوَعمَّات  ، حَنأُو َمرَّة  َوَمرَّات  ، َوأَمَّا الأُمَضاَعُف فَ َعَلى َلفأ ، حَنأُو ِسَدر  ، ريِ َوأَمَّا ِفعأَلة  بِالأَكسأ
 . َوِفعأاَلت  بِالتَّاِء ِف الأَقِليلِ ، َوِجًزى

 



  

 

م  ُثاَلِثيٍّ َعَلى فُ عأل  ِبَضم  الأَفاءِ : امتة(ااخل 363)ص -28 َوَّلِ ، ُكلُّ اسأ َ إت أَباًعا ِلْلأ ِ فَ بَ ُنو َأَسد  َيُضمُّوَن الأَعنيأ . حَنأُو ُعُسر  ، َوُسُكوِن الأَعنيأ
ِ فَ بَ ُنو مَتِيم  ُيَسك ُنوَن خَتأِفيًفاَوِإنأ َكاَن ِبضَ  َِئمَِّة َذِلَك ِف الص َفاِت . َوبَ عأُض َبيِن مَتِيم  خُيَف ُف ِبَفتأِح الأَعنيأ . حَنأُو ُعنأق  ، مَّتَ نيأ َوَطَرَد بَ عأُض األأ

 . أَيأًضا
َدرِ : اخلامتة( 363)ص -21 ُعوِل مبَعأىَن الأَمصأ ُم الأَمفأ تَ َرى حَنأوُ ، جيَِيُء اسأ َرِم مبَعأىَن الش رَاءِ ، َوالأَمن أُقولِ ، َوالأَمعأُقولِ ، الأُمشأ ، َوالأَعقألِ ، َوالأُمكأ

َرامِ ، َوالن َّقألِ   . َواإلأِكأ
ِ : اخلامتة( 362)ص -11 ِر الأَفاِء َوالأَعنيأ َدة  لِلأُمَباَلَغِة ِف الص َفةِ ، جيَِيُء ِفع يل  ِبَكسأ  . َوِهَي ُمَشدَّ
َرد  : اخلامتة( 362)ص -16 م  ُمفأ رَُكَها ِفيَها اسأ َواَل يُوَجُد َمصأَدر  َعَلى فَ ُعول  بِالأَفتأِح إالَّ َما ، الأُفُعوُل ِبَضم  الأَفاِء ِمنأ أَبأِنَيِة الأَمَصاِدِر اَل َيشأ
 . َشذَّ 
َعال   ِبَفتأِح : (362)ص -15 َدُر ِمنأ ِفعأل  ُثاَلِثيٍّ َعَلى تَ فأ َتال، حَنأُو التَّضأرَابِ ، التَّاءِ جيَِيُء الأَمصأ َيان  : قَاُلوا. َوالت َّقأ ِر إالَّ تِب أ ، وملَأ جيَِئأ بِالأَكسأ

 . َوالت َّنأَضاُل ِمنأ الأُمَناَضَلةِ ، َوتِلأَقاء  
َكامِ : ص ل ي( 518)ص -14 َحأ ِخ ِف األأ  . الن َّقأُل ِف اللَُّغاِت َكالنَّسأ
َاِء َوتَأأنِيثُ َها مَسَاِعيٌّ َوَتذأِكرُي األأَ : ض ر س( 562)ص -13  . مسأ
ُموع  اَل يُ َقاُس َعَليأهِ : ع ت ق( 544)ص -12 ُعول  ِمنأ أَفَ َعلأُت َشاذٌّ َمسأ  . جمَِيَء َمفأ
تَ َوى ِفيِه الأُمذَكَُّر َوالأُمَؤنَّثُ : ِف الأَبارِعِ : ع د ا( 547)ص -11 َاِء ِسَوى َعُدوٍّ َفاَل ي ُ ؛ إَذا َكاَن فَ ُعول  مبَعأىَن فَاِعل  اسأ فَ يُ َقاُل ِفيِه ، َؤنَُّث بِاهلأ

 . َعُدوَّة  
ء  ِمنأ الأُكُسوِر إالَّ ِف ِمرأبَاع  : ع ش ر( 533)ص -17 َعال  ِف َشيأ  . َوِمعأَشار  ، َواَل يُ َقاُل ِمفأ
نُ : ع ش ر( 532)ص -18 َلأُسُن اللُّكأ َظ الأَعَريبَّ تَ َناقَ َلتأُه األأ ُلوُه َفاَل يُ َتَمسَُّك ، َفَحرَُّفوا بَ عأَضهُ ؛ َوَتاَلَعَبتأ ِبِه أَف أَواُه النََّبطِ ، َوأِلَنَّ اللَّفأ َوَبدَّ

ُة الث  َقاتُ  َِئمَّ  . َوالسُّنَُّة الصَِّحيَحةُ ، َوَنَطَق ِبِه الأِكَتاُب الأَعزِيزُ ، مبَا َخاَلَف َما َضَبطَُه األأ
ِ الت ََّفاُعَل اَل َيُكوُن إ: ع ه  د( 528)ص -11  . الَّ ِمنأ اث أنَ نيأ
 . َكاَلُم الأَعَرِب الأَمعأُروُف ِعنأَدُهمأ أَوأىَل ِمنأ َمَقايِيِس الأُمَولَِّدينَ : غ ذ ا( 513)ص -71
 . َواَل مَجأع  ، اَل تَ تَ َواىَل َعَلى َكِلَمة  َعاَلَمَتا تَ ثأِنَية  : ق ع د( 414)ص -76
ِيَم اَل ، الأَكافَ : ك د ج( 464)ص -75   .جَيأَتِمَعاِن ِف َكِلَمة  َعَربِيَّة  َواجلأ
ِر الأِميمِ : ن خ ر( 424)ص -74  . َواَل ثَاِلَث هَلَُما: قَاُلوا. َوِمث أُلُه ِمنأَِت  ، َوالأِمنأِخُر ِبَكسأ
ُروُز والن َّوأُروزُ : ن ر ز( 422)ص -73 ِد فَ وأُعول  ، ُمَعرَّب  : الن َّي أ َهُر ِمنأ الأَواِو ِلَفقأ  . ِف َكاَلِم الأَعَربِ  َوالأَياُء َأشأ
 . وأحسن ما يكون ذلك ِف الّشعر: قال الفرّاء. وكثريا ما حُيمل الّشيء على نظريه: ن ع س( 413 – 414)ص-72
ِ : ن ه  ر( 475)ص -71 ِتاَلِف اللَّفأَظنيأ ِسِه ِعنأَد اخأ َء َقدأ ُيَضاُف إىَل نَ فأ  . الشَّيأ
ُر عَ : الن يَلجُ : ر(و  ن 473)ص -77 ََلتأ النُّونَ ؛ َريبٍّ َغي أ  . َوِقَياُس الأَعَريب  فَ تأُح النُّونِ . مُثَّ ِجيم  ، َوبَ عأَدَها اَلم  ، أِلَنَّ الأَعَرَب َأمهأ
نُ ُؤ[: ه ن( 486)ص -78 ُر َهَذا الأِفعأِل ]يَ هأ ُموزًا ممَّا َماِضيِه بِالأَفتأِح َغي أ ُعُل بِالضَّم  َمهأ   .َولَيأَس ِف الأَكاَلِم يَ فأ
 . َواَلُمُه َواو  ، لَيأَس ِف الأَكاَلِم فَاُعل  بِالضَّم  : ن(و  ه  485)ص -71
َرَة مبَا َفَشا َعَلى أَلأِسَنِة الأَعَواّم خُمَاِلًفا ِلَما نَ َقَلُه أَِئمَُّة اللَُّغةِ : قال الفّيومي: س ط(و  416)ص -81 فَ َقدأ قَاَل أَبُو ُسَليأَماَن ، َواَل ِعب أ

 



  

 

طَّايبُّ  نُ : َومَجَاَعة  ، اخلَأ ِديِث تَ َناقَ َلتأُه أَيأِدي الأَعَجِم َحّتَّ َفَشا ِفيِه اللَّحأ َظ احلَأ ُن َحّتَّ َحرَُّفوا بَ عأَضُه َعنأ ، إنَّ َلفأ َلأُسُن اللُّكأ َوتَ َلعََّبتأ ِبِه األأ
ِديَث ِلَضبأِط أَلأَفاِظِه َحّتَّ حُيأَتجَّ هِبَا َبلأ ِلَمَعانِيهِ ؛ َوَما َهِذِه َسِبيُلُه َفاَل حُيأَتجُّ بِأَلأَفاِظِه الأُمَخاِلَفةِ ، َمَواِضِعهِ  ُقُلوا احلَأ ِثنَي ملَأ يَ ن أ  ؛ أِلَنَّ الأُمَحد 

ِديِث بِالأَمعأىَن  َل احلَأ ِتاَلفًا َكِثريًا؛ َوهِلََذا َأَجاُزوا نَ قأ ِديِث الأَواِحِد اخأ  . َوهِلََذا َقدأ خَتأَتِلُف أَلأَفاُظ احلَأ
َء َعَلى َنِظريِهِ : ع د(و  412ص) -86  . َوَقدأ حَتأِمُلُه َعَلى نَِقيِضهِ ، َوالأَعَرُب َكِثريًا َما حَتأِمُل الشَّيأ
 . َواَل جَيأَتِمُع َحرأفَاِن مبَعأىًن َواِحد: ال( 314)ص -85
ُقود   ...:ي ب ر( 313)ص-84 ِد فَ عأِليل  بِالأَفتأحِ  ...َوُهَو فَ َعِلني  بِالأَفتأحِ ، يُ َؤد ي إىَل بَِناء  َمفأ  . ِلَفقأ
َعُل ِمنأُه بِالأَفتأ : اخلامتة( 362)ص -83 ِرُب َوُهَو َسامِل  فَالأَمفأ ِعُل ِوزَاُن َضَرَب َيضأ ِفيِف إَذا َكاَن الأِفعأُل الثُّاَلِثيُّ َعَلى فَ َعَل يَ فأ ِح َمصأَدر  لِلتَّخأ

ُم َزَمان  َوَمَكان   ِر اسأ  . َوبِالأَكسأ
َدرِ : اخلامتة( 361)ص -82 َعُل بِالأَفتأِح لِلأَمصأ ِم أَيأًضا، َوِإنأ َكاَن فَ ُعَل بِالضَّم  فَالأَمفأ  . َوااِلسأ
ُتوح  َصِحيًحا َكانَ ، َوالأُمَضارُِع َمضأُموم  ، َوِإنأ َكاَن َعَلى فَ َعَل بِالأَفتأحِ : (361)ص -81 َعُل بِالأَفتأِح ُمطأ ، َأوأ َمفأ َرُه فَالأَمفأ  . َلًقاَأوأ َغي أ
َماًل َفاَل جَيُوُز َأنأ يُ نأَطَق ِبهِ : اخلامتة( 361)ص -87 َء َحّتَّ َيُكوَن ُمهأ  . َوالأَعَرُب َقدأ مُتِيُت الشَّيأ
َعُل لِلأَمصأَدرِ : (361)ص -88 ِر َسامِلَ الأَفاِء فَالأَمفأ ِم بِالأَفتأحِ ، َوِإنأ َكاَن َعَلى َفِعَل بِالأَكسأ  . َوااِلسأ
ِسرِي . فَِإنَُّه ُمَؤنَّث  ؛ َأوأ ُمَؤن َّثًا، ُكلُّ مَجأع  ِلَغريأِ النَّاِس َسَواء  َكاَن َواِحُدُه ُمذَكَّرًا: اخلامتة/العدد( 368)ص-81 َع َعَلى التَّكأ وَُكلُّ َما مجُِ

َيَ َواِن النَّاِطقِ ، لِلنَّاسِ   . َوتَأأنِيثُهُ ، جَيُوُز َتذأِكريُهُ ؛ َوَسائِِر احلأ
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 أ ب ط 7ص -6
 أ ت م 8ص -5
 أ ت ن 8ص -4
 أ ج ر 1ص -3
 ء ج ص 61 - 1ص -2
 أ ج ن 61ص -1
 أ خ ذ 61ص -7
 أ خ ر 61ص -8
 أ خ و 66ص -1

 أ ذ ن 65ص -61
 أ ز ب 63 - 64ص -66
 أستاذ 63ص -65
 أ س ا 62ص -64
 أ ش ف ى 62ص -63
 أ ف خ 61ص -62
 أ ف ق 61ص -61
 أ ل ف 67ص -67
 أ ل ه  68ص -68
 أ ل ى 68ص -61
 أ م ر 61-68ص -51
 أ م ل 61ص -56
 أ م م 51-61ص -55
 أ م ن 56-51ص -54
 أنس 56ص -53
 أ ن ف 56ص -52
 كأ ن  56ص -51
 أ ه  ب 54 - 55ص -57
 أ ه  ل 54ص -58
 زو  أ 54ص -51
 فو  أ 54ص -41
 لو  أ 53 - 54ص -46

 ىو  أ 52ص -45
 أ ى ى 51ص -44
 ب ب ر 57ص -43
 ب ح ر 58ص -42
 ب خ ت 58ص -41
 ب د د 58ص -47
 ب د ن 51ص -48
 ب د ا 41ص -41
 ب ذ ر 41ص -31
 برسام 46ص -36
 برطيل 46ص -35
 ب ر ج 46ص -34
 ب ر ح 46ص -33
 ب ر ع 45ص -32
 ب ر ق ع 44 – 45ص -31
 ب ر ك 44 - 45ص -37
 ب ر ه  44ص -38
 ب ز ر 43ص -31
 ب س ق 42ص -21
 ب ش ر 42ص -26
 ب ص ر 42ص -25
 ب ض ع 41ص -24
 ب ط خ 41ص -23
 ب ط ل 41ص -22
 ب ع ر 47ص -21
 ب ع ض 48ص -27
 ب ع ل 41ص -28
 ب غ ض 41ص -21
 ب غ ى 31 – 41ص -11
 ب غ ى 31ص -16
 ب ك م 36ص -15

 ب ك ى 36ص -14
 ب ل غ 35ص -13
 ب ل ى 35ص -12
 ا ب ن و 34ص -11
 نو  ب 32ص -17
 أو  ب 31 - 32ص -18
 ب ي ت 31ص -11
 ب ي ع 31ص -71
 ب ي ن 37ص -76
 ت ب ل 38ص -75
 ت ج ر 38ص -74
 ت ر ج 31ص -73
 ت ر س 31ص -72
 ترقوة 31ص -71
 ت س ع 21ص -77
 ت ف ث 21ص -78
 ت ف ل 21ص -71
 ت ل ع 26ص -81
 تو  ت 25 - 26ص -86
 ىو  ت 25ص -85
 ث ب ت 24 -84
 ث ج ر 24ص -83
 ث ر و 23 - 24ص -82
 ث ن ى 27 - 21ص -81
  بو  ث 27ص -87
 رو  ث 27ص -88
 ج ب ذ 28ص -81
 ج ب ر 28ص -11
 ج ب ن 21ص -16
 ج ث ث 21ص -15
 ج ح د 21ص -14

 



 

 

 ج د د 11ص -13
 ج د ل 11ص -12
 ج ذ م 16ص -11
 ج ر ب 16ص -17
 ج ر م 15ص -18
 ج ر ى 14ص -11

 رج ز  14ص -611
 ج ز ع 14ص -616
 ج ز ف 13ص -615
 جوزق 13ص -614
 ج ز ى 13ص -613
 ج س د 13ص -612
 ج س ر 13ص -611
 ج ص ص 12ص -617
 ج ع ر 12ص -618
 ج ف ل 11ص -611
 ج ل س 17ص -661
 ج ل ه  18ص -666
 ج م ح 18ص -665
 ج م د 18ص -664
 ج م س 11ص -663
 ج م ع 71 - 11ص -662
 ج ن ب 71ص -661
 ج ن ز 76 – 71ص -667
 ج ن س 76ص -668
 رو  ج 75ص -661
 ح ب ب 73ص -651
 ح ب ر 73ص -656
 ح ب ط 72ص -655
 ح ب ل 72ص -654
 ح ب ا 72ص -653

 ح ت ت 71 – 72ص -652
 ح ت ف 71ص -651
 ح ت م 71ص -657
 ح ج ج 71ص -658
 ح ج ر 77ص -651
 ح ج ل 77ص -641
 ح د ب 77ص -646
 ح د ث 78ص -645
 ح د ا 71ص -644
 ح ر د 81ص -643
 ح ر ر 86 – 81ص -642
 ح ر س 86ص -641
 ح ر م 85ص -647
 ح ز ن 84ص -648
 ح س ا 82ص -641
 ح ش ش 82ص -631
 ح ص ر 81ص -636
 ح ض ن 87ص -635
 ح ف ر 88ص -634
 ح ل ق 16ص -633
 ح ل ل 15ص -632
 ح م ر 14ص -631
 ح م ل 13ص -637
 ي ح م 12ص -638
 جو  ح 11ص -631
 رو  ح 11ص -621
 (ح ا ط 17ص -626
 لو  ح 17ص -625
 ح ي ض 18ص -624
 ح ي ن 11 – 18ص -623
 ح ي ي 11ص -622

 خ ب ث 611ص -621
 خ ت ن 616ص -627
 خ د ر 616ص -628
 خ د م 615ص -621
 خ س ف 613ص -611
 خ ش ش 613ص -616
 خ ش ف 613ص -615
 خ ش ن 612ص -614
خ ض  611 – 612ص -613

 ب
 خ ض ع 611ص -612
 خ ف ض 618ص -611
 خ ف ي 618ص -617
 خ ل ف 611ص -618
 خ ل ق 661ص -611
 خ م ر 666ص -671
 صخ م  666ص -676
 لو  خ 665ص -675
 خ ي ر 664ص -674
 خ ي ف 663ص -673
 خ ي م 663ص -672
 د ب ب 662ص -671
 د ب ح 662ص -677
 د ج ل 661ص -678
 د ح ا 661ص -671
 د خ ن 661ص -681
 د ع ا 661 - 668ص -686
 د ف يء 651ص -685
 دوالب 656ص -684
 د ل س 656ص -683
 د ل و 656ص -682

 



 

 

 د م م 655 – 656ص -681
 د ن ا 655ص -687
 د ه  ر 654 - 655ص -688
 د ه  ش 654ص -681
 د ه  ن 654ص -611
 سو  د 654ص -616
 فو  د 653 – 654ص -615
 مو  د 653ص -614
د ي  652 – 653ص -613
 ن
 ذ ر ب 651ص -612
 ذ ر ر 651ص -611
 ذ ف ر 657ص -617
 ذ ك ر 657ص -618
 ذ ك ي 658ص -611
 ذ ن ب 658ص -511
 ذ ه  ب 658ص -516
 يو  ذ 641 – 651ص -515
 ذي 653ص -514
 ر ب ب 646ص -513
 ر ب ط 645ص -512
ر ب  644 – 645ص -511

 ع
 ر ب ا 644ص -517
 ر ت ج 644ص -518
 ر ج ح 643ص -511
 ر ج ل 642ص -561
 ر ج ل 642ص -566
 ر ح ب 642ص -565
 ر ح ي 641ص -564
 ور خ  647ص -563

 ر د أ 647ص -562
 بر ز  647ص -561
 ر ض ع 641ص -567
 ر ع ز 631ص -568
 ر ف ق 635ص -561
 ر ق ي 633ص -551
 ر ك ض 633ص -556
 ر ك ن 633ص -555
 ر م ض 632ص -554
 ر م ل 537 - 631ص -553
 ر م م 631ص -552
 ر م ي 631ص -551
 ر ه  ن 637ص -557
 حو  ر 638 – 637ص -558
 ر أ س 631ص -551
 يو  ر 621ص -541
ر ي  626 – 621ص -546

 ق
 ر ي م 626ص -545
 دز ب 625ص  -544
 ز ب ن 625ص -543
 ز ج ج 625ص -542
 ح ف ز 624ص -541
 ز ر ع 624ص -547
 ز ر ف 624ص -548
 ز ع ج 624ص -541
 ز ك ا ء 623ص -531
 ز م ر ذ 622ص -536
 ز م ر 622ص -535
 ز م ع 622ص -534
 ز ن د ق 621ص -533

  زه ر 621ص -532
 ز ه  ا 627ص -531
  جو  ز 627ص -537
 غو  ز 628ص -538
 ز ي د 628ص -531
 ز ي ل 628ص -521
 س ب ح 621ص -526
 س ب ي 616ص -525
 س ح ل 615ص -524
س ح  614 – 615ص -523
 م
 س خ ف 614ص -522
 س د د 614ص -521
 س د ل 613ص -527
 ب س ر 612ص -528
 لو  س ر 611ص -521
 س ر ي 611ص -511
 س ع ط 617ص -516
 س غ ب 618ص -515
 س ف ر 618ص -514
 س ف ل 618ص -513
 س ف ن 611ص -512
 س ق ط 611ص -511
 س ق ي 611ص -517
 س ك ب 611ص -518
 س ك ر 671ص -511
 س ك ف 671ص -571
س ك  676 – 671ص -576
 ن
 س ل ج 676ص -575
 س ل خ 676ص -574

 



 

 

 س ل ل 675ص -573
 س ل م 675ص -572
 س م ت 674ص -571
 س م ع 673ص -577
 س م ن 673ص -578
 س ن ج 672ص -571
 س ن ر 672ص -581
 س ن ن 672ص -586
 س ه  ل 671ص -585
 س ه  ا 671ص -584
 سو  س 677ص -583
 قو  س 678ص -582
 كو  س 678ص -581
 لو  س 678ص -587
 مو  س 671 – 678ص -588
 يو  س 671ص -581
 س ي ب 671ص -511
 س ي ر 681ص -516
 س ي ل 681ص -515
 س ي 681ص -514
 ش ب ب 685ص -513
 ش ت ت 684ص -512
 ش ت م 684ص -511
 ش ج ع 683ص -517
 ش خ ص 683ص -518
 ش د خ 682ص -511
 ش ذ ذ 682ص -411
 ش ر ذ م 682ص -416
 ش ر ب 682ص -415
 ش ر ج 681ص -414
 ش ر ر 681ص -413

 شر ع 681ص -412
 ش ر ف 687ص -411
 ش ر ق 687ص -417
 ش ر ك 687ص -418
ش ر  688 - 687ص -411

 ي
 ش ط ر 688ص -461
 ش ع ب 681ص -466
 ش غ ل 611ص -465
 ش ف ر 611ص -464
 ش ف ع 616ص -463
 ش ف و 616ص -462
 ش ق ر 615ص -461
 ش ك ر 615ص -467
 ش ل و 614ص -468
 ش م س 613ص -461
 ش م ع 613ص -451
 ش ه  ر 611ص -456
 بو  ش 611ص -455
 شو  ش 617ص -454
 لو  ش 617ص -453
 يو  ش 617ص -452
ش ي  618 – 617ص -451

 ب
 ش ي ا 618ص -457
 ص ب ر 611ص -458
 ص ب ع 611ص -451
 ص ب غ 611ص -441
 ص ح ر 511ص -446
 ص ح ف 511ص -445
 ص ح ا 516ص -444

 ص د ق 515ص -443
 ص ر ج 515ص -442
 ص ر ر 514ص -441
 ص ر ي 513ص -447
 ص ع د 513ص -448
 ص غ ر 513ص -441
 ص ف ع 512ص -431
 ص ل ع 517ص -436
 ص ل ي 518ص -435
 ص م ر 518ص -434
 ص م م 518ص -433
 ص ن ع 511ص -432
 ص ه  ر 561ص -431
 بو  ص 561ص -437
 عو  ص 566ص -438
 فو  ص 566ص -431
 نو  ص 566ص -421
 ص ي د 565ص -426
 ص ي ر 565ص -425
 ض ج ع 564ص -424
 ض ر ب 563ص -423
 ض ر س 562ص -422
 ض ع ف 561ص -421
 ض ف د ع 561ص -427
 ض ل ل 567ص -428
 ض م ن 567ص -421
 ض ا د 568ص -411
 ض ي ق 561ص -416
 ط ب خ 551ص -415
 ط ب ق 551ص -414
 ط ر ب 556ص -413

 



 

 

 ط ر د 556ص -412
 ط ر س 555ص -411
 ط ر ش 555ص -417
 ط ر ق 555ص -418
 ط ر و 555ص -411
 ط س ت 555ص -471
 ط ع م 555ص -476
 ط ف س 554ص -475
ط ف  553 – 554ص -474
 ل
 ط ل س 553ص -473
ط ل  552 – 553ص -472

 ق
 ط ل ل 552ص -471
 ط م ث 552ص -477
 ط م ع 551ص -478
 ط ن ب 551ص -471
 ط ه  ر 551ص -481
 بو  ط 557ص -486
 عو  ط 557ص -485
 يو  ط 558ص -484
 ط ي ر 558ص -483
 ظ ر ف 551ص -482
ظ ف  541 – 551ص -481
 ر
 ظ ل ل 541ص -487
 ظ ه  ر 546ص -488
 ع ب د 545ص -481
ع ب  543 – 544ص -411

 ط
 ع ب ق 544ص -416

 ع ت د 544ص -415
 ع ت ق 544ص -414
ع ج  542 – 543ص -413
 ز
 ع ج م 542ص -412
ع ج  541 – 542ص -411
 ن
 ع د ا 547ص -417
 ع ر ب 548ص -418
 ع ر ج 541ص -411
 ع ر س 541ص -311
ع ر  536 – 531ص -316

 ض
 ع ر ف 536ص -315
 ع ر ق 536ص -314
 ع ر م 535ص -313
 ع ر ا 535ص -312
 ع ز ب 535ص -311
 ع ز ق 534ص -317
 ع ز ل 534ص -318
 ع ش ب 533ص -311
ع ش  532 – 533ص -361
 ر
 ع ش ش 532ص -366
ع ص  531 - 532ص -365

 ب
 ع ض ض 537ص -364
 ع ط ن 538ص -363
 ع ف ر 538ص -362
 ع ف ص  531ص -361

ع ق  521 - 531ص -367
 ب

 ع ق ر 521ص -368
ع ق  526 - 521ص -361

 ر ب
 ع ق ل 526ص -351
ع ق  525 - 526ص -356
 ل
 ع ك ش 525ص -355
ع ل  524 - 525ص -354

 ج
 ع ل ق 524ص -353
ع ل  523 - 524ص -352
 ل
 ع ل م 523ص -351
 ع ل ن 523ص -357
 ع ل ا 522ص -358
 ع م م 521ص -351
 ع م ي 521ص -341
 ع ن ب 521ص -346
 ع ن د 521ص -345
 ع ن ز 527ص -344
 ع ن س527ص -343
 ن ع ن 527ص -342
 ع ن و 528ص -341
 ع ه  د 528ص -347
 جو  ع 521ص -348
 رو  ع 511 – 521ص -341
 مو  ع 511ص -331
 ع ي ر 516ص -336
 ع ي ش 516ص -335

 



 

 

 ع ي ل 516ص -334
ع ي  515 – 516ص -333
 ن
 غ ب ر 514ص -332
 غ  د ا 513ص -331
 غ ذ ا 513ص -337
 غ ر ق 512ص -338
 غ ز ل 511ص -331
 غ ز ا 511ص -321
 غ ض ب 517ص -326
 غ ض ر 517ص -325
 غ ف ا 518ص -324
 غ ل ت 518ص -323
 غ ل ط 518ص -322
 غ  ل ف 518ص -321
 غ ل ق 511ص -327
 غ ل ل 511ص -328
 غ ل م 511ص -321
 غ ل ا 511ص -311
 غ  ن ن 576ص -316
 رو  غ 576ص -315
 طو  غ 575ص -314
غ ي  574 – 575ص -313
 ر
 غ ي ظ 574ص -312
 ف ت ي 573ص -311
 ف ج ل 572ص -317
 ف د ق 571ص -318
 ف ذ ذ 571ص -311
 ف ر ت 571ص -371
 ف ر ج 577ص -376

 ف ر خ 577ص -375
ف ر  578 - 577ص -374

 س
 ف ر ق 571ص -373
 ف ر ه  581ص -372
 ف س ت ق 581ص -371
 ف س ك ل 581ص -377
 ف ص ح 586ص -378
 ص ف ص 585ص -371
 ف ض ل 584ص -381
 ف ق ر 583ص -386
 ف ق ه  583ص -385
 ف ك ك 582ص -384
 ف ك ه  582ص -383
 ف ل ل 581ص -382
 فالن 581ص -381
 ف ن ذ 581ص -387
 حو  ف 587ص -388
 رو  ف 587ص -381
 ضو  ف 587ص -311
 ف ي ض 581ص -316
 ف ي ل 581ص -315
 ق ب ط 511ص -314
ق ب  516 – 511ص -313
 ل
ق ت  515 – 516ص -312
 ل
 ق ح ب 515ص -311
 ق د ر 514ص -317
 ق د م 513 – 514ص -318
 ق ذ ر 513ص -311

 ق ر ب 512ص -211
 ر ش ق 511ص -216
 ق ر ض 511ص -215
 ق ر ط س 511ص -214
ق ر  517 – 511ص -213

 ط م
 ق ر م 517ص -212
ق ر  518 - 517ص -211
 ن
 ق ر ي 518ص -217
 ق س ط 511ص -218
 ق ص ر 411ص -211
 ق ص ف 416ص -261
 ق ض ض 416ص -266
ق ض  415 – 416ص -265

 ي
 ق ط ر 415ص -264
 ق ع د 414ص -263
 قاقم 413ص -262
 ق ل ع 412ص -261
 ق ل م 411ص -267
 ق م ط ر 417ص -268
 ق ن ب ط 417ص -261
ق ن  418 – 417ص -251

 ع
 مو  ق 411ص -256
 ق ي د 461ص -255
 ك ب ر 466ص -254
 ك ث ر 465ص -253
 ك د ج 464ص -252
 ك ذ ا 463ص -251

 



 

 

 ك ر ف س 463ص -257
 ك ر ت 462ص -258
 ك ر ز 462ص -251
 ك ر ه 461ص -241
 ك ر ي 461ص -246
 ك س ب 461ص -245
 ك س ج 467ص -244
 ك س ر 467ص -243
 ك س ف 467ص -242
 ك ع ب 468ص -241
 ك ف ر 468ص -247
ك ف  461 – 468ص -248

 ف
 ك ف ل 461ص -241
 ك ل ل 451ص -231
 ك ل ل 451ص -236
 ك ل ا 456ص -235
 ك م ث ر 456ص -234
 ك ن ز 455ص -233
 ك ن ه  455ص -232
ك ه   454 – 455ص -231
 ل
 سو  ك 454ص -237
 ك ي د 453ص -238
 ك ي س 453ص -231
 ك ي ا 453ص -221
 ل ب ب 452ص -226
ل ب  451 – 452ص -225
 ن
 لبأ 451ص -224
 ل ث ي 451ص -223

 ل ح م 457ص -222
 ل ح ن 457ص -221
 ل د ن 458ص -227
 ل س ن 458ص -228
 ل ع ب 451ص -221
 ل ع ن 451ص -211
 ل غ ا 441ص -216
 ل ف ت 441ص -215
 ل ق ط 446ص -214
 م ت ي 443ص -213
 م د ح 441ص -212
 ن م د 441ص -211
 م د ي 447ص -217
 م ر ت ك 447ص -218
 م ر ج 447ص -211
 م ر ح 447ص -271
 ر م ر 447ص -276
 م ر س 447ص -275
 م ر أ 441 – 448ص -274
 م ز ي 441ص -273
 م س ك 431ص -272
 م ط ر 436ص -271
 م غ ص 435ص -277
 م ك ك 434ص -278
م ل  433 – 434ص -271

 ح
 م ل ك 433ص -281
 م ل ل 432 - 433ص -286
 م ن ع 432ص -285
 م ن ن 432ص -284
 م ه  ر 431ص -283

 م ه  ن 437 – 431ص -282
 تو  م 437ص -281
 رو  م 437ص -287
 شو  م 438ص -288
 قو  م 438ص -281
م ي  431 – 438ص -211
 د
 م ي ط 431ص -216
 م ي ل 431ص -215
 ِمائة 431ص -214
 ن ب ت 421ص -213
 ن ب ط 421ص -212
 ن ب ل 421ص -211
 ن ت ج 426ص -217
 ن ت ن 426ص -218
 ن ث ر 426ص -211
 ن ث أ 426ص -111
 ن ج ب 425ص -116
 ن ج س 425ص -115
 ن ج ش 425ص -114
 ن ج م 424ص -113
 ن خ ر 424ص -112
 ن خ ل 423ص -111
 ن د د 423ص -117
 ن د ل 422ص -118
 (ن د ا 422ص -111
 ن ر ز 422ص -161
ن ر  421 – 422ص -166

 س
 ن ز ع 421ص -165
 ن ز ل 421ص -164

 



 

 

 ن ز ه  427 - 421ص -163
 ن س ط ر 427ص -162
 ن س ب 427ص -161
 ن س ر 428ص -167
 ن س و 428ص -168
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 ن ش و 411ص -151
 ن ص ف 416ص -156
 ن ص ي 416ص -155
 ن ض خ 415ص -154
 ن ط ر 415ص -153
ن ط  414 - 415ص -152

 ف
 ن ظ ر 414ص -151
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 س
 ن ع ش 413ص -158
 ن ع م 413ص -151
 ن غ ق 412ص -141
ن ف  411 – 412ص -146

 ح
 ن ف ر 411ص -145
 ن ف س 411ص -144
ن ف  417 - 411ص -143

 ط
ن ف  418 – 417ص -142

 ي
 ن ق ب 418ص -141
 ن ق ر 418ص -147
 ن ق ص 411ص -148
 ن ق ع 411ص -141

 ن ك ت 471ص -131
 ن ك ل 476ص -136
 ّنوذج 476ص -135
 ن م ل 476ص -134
 ن ه  ر 475ص -133
 حو  ن 474ص -132
 خو  ن 474ص -131
 رو  ن 473ص -137
 سو  ن 473ص -138
 فو  ن 473ص -131
 قو  ن 473ص -121
 مو  ن 473ص -126
 ن ي ب 472ص -125
 ن ي ء 472ص -124
 ه  ب ط 471ص -123
 ه  ج د 471ص -122
 ه  ج ر 471ص -121
 ه  ج ع 477ص -127
 ه  ج ن 477ص -128
 ه  ج ا 471ص -121
 ه  د ب 477ص -111
 ه  د ب 477ص -116
 ه  ر ع 478ص -115
 ه  ش م 471ص -114
 ه  ل ل 481ص -113
 ه  ل م 481ص -112
 ه ن 486ص -111
 لو  ه  485ص -117
 نو  ه  485ص -118
 يو  ه  485ص -111
 ه  ي م 484ص -171

 ت دو  483ص -176
ث و  482 – 483ص -175

 ب
 ث قو  482ص -174
 ج دو  482ص -173
 ج ه و  481ص -172
 ح دو  487 – 481ص -171
 د جو  488ص -177
 د دو  488ص -178
 د عو  488ص -171
 د نو  488ص -181
 د يو  481ص -186
 ذ رو  481ص -185
 ر قو  411ص -184
 ر يو  411ص -183
 ز رو  416 – 411ص -182
 ز عو  416ص -181
 ز يو  416ص -187
س و  415 – 416ص -188

 ط
 س عو  415ص -181
 س مو  415ص -111
 ش كو  414ص -116
 ص فو  414ص -115
 ض وو  413ص -114
 ط رو  413ص -113
 ع دو  412ص -112
 ف قو  411ص -111
 ف يو  417ص -117
 ق رو  417ص -118
 ق عو  417ص -111

 



 

 

 ق فو  418ص -711
 ك نو  411ص -716
 ك يو  411ص -715
 ل دو  411ص -714
 ل يو  311ص -713
 ه  بو  311ص -712

 ه  مو  316ص -711
باب  314 – 315ص -717

 ال 
 ي ب ر 313ص -718
 ي ت م 313ص -711
 ي ر ع 313ص -761

 ي س ر 312ص -766
 ي ف ع 312ص -765
 ي ق ن 312ص -764
ي م  311 - 312ص -763
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 فهرس المصادر والمراجع
 

جممع ، يوسف عبد الّرمحن املرعشلي. د: حتقيق، اف العشرة البن حجر العسقالينإحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطر  .6
 . ه 6351امللك فهد باملدينة املنّورة 

ه  6316ط/األوىل ، بريوت –دار الكتب العلمّية ، أدب اإلمالء واالستمالء أليب سعد عبد الكرمي بن حمّمد الّسمعاين .5
 . م6186 -

 . بريوت –دار املعرفة ، حمّمد حمي الّدين عبد احلميد: حتقيق، ه بن مسلم الّدينوريّ أدب الكاتب البن قتيبة عبد اللّ  .4
السّيد حممود شكري : ونظر فيه، حمّمد هبجة األثري: تصحيح وتعليق، أدب الكّتاب أليب بكر حمّمد بن حيىي الصُّويل .3

 . ه 6436القاهرة  -املطبعة الّسلفّية ، اآللوسي
بريوت )ط/األوىل  –املكتب اإلسالمي ، اديث منار الّسبيل لْللباين حمّمد ناصر الّدينإرواء الغليل ِف ختريج أح .2

 . (م6182 -ه  6312)ط/الثانية و م(6171 -ه  6411
 . بريوت –دار املعرفة ، عبد الّرحيم حممود: حتقيق، أساس البالغة للّزخمشري حممود بن عمر .1
دار ، عبد املعطي أمني قلعجي. د: توثيق وختريج، عبد الرّب املالكي البن ...االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار .7

 . م6114 -ه  6364ط/األوىل بالقاهرة ، ودار قتيبة بدمشق وبريوت، الوغى حبلب
 االستيعاب ِف أمساء األصحاب = اإلصابة ِف معرفة الّصحابة . 

حمّمد علّي . د: حتقيق، ّقب باألسود الغُنأِدجاينأمساء خيل العرب وأنساهبا وذكر فرساهنا أليب حمّمد األعرايّب املل .8
 . بريوت –مؤّسسة الّرسالة ، سلطاين

: تقدمي، عبد الّله بن حمّمد احلاشدي: حتقيق وختريج وتعليق، كتاب( األمساء والّصفات للبيهقي أمحد بن احلسني) .1
 . مكتبة الّسوادي، الّشيخ مقبل بن هادي الوادعي

 . م6183 -ه  6313ط/األوىل ، دار الكتاب العريب، لّدين الّسيوطياألشباه والّنظائر جلالل ا .61
، بريوت -دار اجليل ، عبد الّسالم حمّمد هارون: حتقيق وشرح، االشتقاق أليب بكر حمّمد بن احلسن بن دريد .66

 . م6116 -ه  6366ط/األوىل 
، عامل الكتب، ين وهالل ناجيسامي مّكي العا. د: حتقيق وتقدمي، أشعار الّنساء للمرزباين حمّمد بن عمران .65

 . م6112 -ه  6362ط/األوىل 
بريوت )ومعه االستيعاب ِف  –دار الكتاب العريب ، اإلصابة ِف متييز الّصحابة البن حجر أمحد بن علّي العسقالين .64

 . (أمساء األصحاب البن عبد الرّب املالكي
، بريوت -مؤّسسة الّرسالة ، حامت صاحل الّضامن. د: حتقيق ودراسة، إصالح غلط احملّدثني أليب سليمان اخلطّايب .63

 . م6182 -ه  6312ط/الثانية 
دار املعارف ، ط/الثالثة، وعبد الّسالم حمّمد هارون، أمحد حمّمد شاكر: شرح وحتقيق، إصالح املنطق البن الس ك يت .62

 . مصر –

 



 

 

ط/ ، دار املعارف مبصر، حمّمد هارونأمحد حمّمد شاكر وعبد الّسالم : حتقيق وشرح، األصمعّيات اختيار األصمعيّ  .61
 . الثالثة

، بريوت -مؤّسسة الّرسالة ، عبد احلسني الفتلي. د: حتقيق، األصول ِف الّنحو أليب بكر حمّمد بن سهل بن السرّاج .67
 . م6111ه    6367ط/ الثالثة 

. د: حتقيق، ك مجال الّدين الطّائيّ فائت نظائر الظّاء والّضاد( حملّمد بن مال: االعتماد ِف نظائر الظّاء والّضاد )معه .68
 . م5114 -ه  6353ط/األوىل ، دمشق -دار البشائر ، حامت صاحل الّضامن

لي .61  . م5115ط/اخلامسة عشرة ، بريوت –دار العلم للماليني ، األعالم خلري الّدين الز رِكأ
 . نيةط/الثا، بريوت -دار الفكر ، مسري جابر: حتقيق، األغاين أليب الفرج األصبهاين .51
. مصطفى الّسّقا ود: حتقيق، االقتضاب ِف شرح أدب الكاتب أليب حمّمد عبد الّله بن حمّمد بن السّيد البطليوسي .56

 . م6111مطبعة دار الكتب املصريّة بالقاهرة ، حامد عبد اجمليد
لّتأليف )اهلالل( مبصر مطبعة ا، حمّمد علّي الببالوي: صّححه وزاد عليه، اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع إلدوارد فانديك .55

 . م6811 -ه  6464
: حتقيق، االكتفاء مبا تضّمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء أليب الرّبيع سليمان بن موسى الكالعي األندلسي .54

 . ه 6367ط/األوىل ، بريوت –عامل الكتب ، حمّمد كمال الّدين عّز الدين عليّ . د
 . م6118ط/األوىل ، بريوت -مكتبة لبنان ، فخر الّدين قباوة: قيقحت، كتاب( األلفاظ البن الّسك يت) .53
: حتقيق، األماكن أو ما اتّفق لفظه وافّتق مسّماه من األمكنة للحازمي حمّمد بن موسى أيب بكر زين الّدين اهلمداين .52

 . ه 6362دار اليمامة للبحث والّّتمجة والّنشر ، محد بن حمّمد اجلاسر
مكتبة ، حممود حمّمد الطّناحي. د: حتقيق ودراسة، ة الّله بن علّي بن حمّمد بن محزة احلسينأمايل ابن الّشجرّي هب .51

 . القاهرة -اخلاجني 
 . بريوت -األمايل أليب علّي إمساعيل بن القاسم القايل دار الكتب العلمّية  .57
ط/األوىل ، بريوت -ار اجلنان د، عبد الّله عمر البارودي: تقدمي وتعليق، األنساب للّسمعاين عبد الكرمي بن حمّمد .58

 . م6188 -ه  6318
جودة مربوك . د: حتقيق ودراسة، أليب الربكات ابن األنباري، اإلنصاف ِف مسائل اخلالف بني البصرّيني والكوفّيني .51

 . ط/األوىل، مطبعة الّسعادة مبصر، مكتبة اخلاجني: نشر، حمّمد مربوك
، السّيد حمّمد يوسف. د: حتقيق، حمّمد بن املطّهر العدوي الّشمشاطي األنوار وحماسن األشعار أليب احلسن علّي بن .41

 . م6178 -ه  6411عبد السّتار فرّاج : مراجعة
، أنيس الفقهاء ِف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء لقاسم بن عبد اهلل بن أمري علّي القونوّي الّرومي احلنفي .46

 . م5113 -ه  6353بريوت  –ة دار الكتب العلميّ ، حيىي حسن مراد: حتقيق
 . ه 6318ط/األوىل ، دار البشري بطنطا، األوائل أليب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكريّ  .45
اجلامعة ، حمّمد املهدي عبد احلّي عمار سامل: دراسة وحتقيق، إجياز الّتعريف ِف علم الّتصريف حملّمد بن مالك .44

 . م5115 -ه  6355 ط/األوىل، اإلسالمية باملدينة املنّورة

 



 

 

دار الكتب ، إبراهيم شس الّدين: وضع حواشيه، اإليضاح ِف علوم البالغة حملّمد بن عبد الّرمحن اخلطيب القزويين .43
 . م5114 -ه  6353ط/األوىل ، بريوت -العلمّية 

 -ه  6351/األوىل ط، دار اإلمام مالك باجلزائر، إيقاظ الَوسنان من زاّلت الّلسان حملّمد تربكان أيب عبد الّله .42
 . م5112

 . نشر موقع األلوكة، إيقاظ الَوسنان من زاّلت الّلسان )الكتاب الثاين( حملّمد تربكان أيب عبد الّله .41
مؤّسسة ، علّي بن حمّمد بن ناصر الفقيهي. د: حتقيق وتعليق، اإلميان البن منده حمّمد بن إسحاق بن حيىي كتاب() .47

 . م6182 -ه  6311ط/الثانية ، بريوت –الّرسالة 
اإليناس ِف علم األنساب للحسني بن علّي بن احلسني أيب القاسم الوزير املغريب )ومعه خمتلف القبائل ومؤتلفها أليب  .48

 . م6181ه    6311ط/األوىل ، محد اجلاسر بدار اليمامة بالرّياض: نشر، جعفر حمّمد بن حبيب البغدادي(
 البحر الزّخار = مسند البزّار . 

ودار احلضارة ، مكتبة الّنهضة ببغداد، هاشم الطّعان: حتقيق،  الّلغة أليب علّي إمساعيل بن القاسم القايلالبارع ِف .41
 . م6172ط/األوىل ، العربّية ببريوت

عادل أمحد عبد املوجود وعلّي : دراسة وحتقيق وتعليق، تفسري( البحر احمليط حملّمد بن يوسف أيب حّيان األندلسي) .31
ط/األوىل ، بريوت –دار الكتب العلمّية ، أمحد النجويل اجلمل. د. زكريّا عبد اجمليد النويت و .د. حمّمد معوض و

 . م6114 -ه  6364
، دار ابن كثري، حمّمد حسن حاّلق: البدر الطّالع مبحاسن َمن بعد القرن الّسابع للّشوكايّن حمّمد بن علّي حتقيق .36

 . م5111 -ه  6357ط/األوىل ، بريوت –دمشق 
مصطفى : حتقيق، ر املنري ِف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة ِف الّشرح الكبري البن امللق ن عمر بن علّي الّشافعيّ البد .35

 -ه  6352ط/األوىل ، دار اهلجرة، أبو الغيط عبد احلّي وأبو حمّمد عبد الّله بن سليمان وأبو عّمار ياسر بن كمال
 . م5113

املكتبة ، حمّمد علّي النّجار: حتقيق، تاب العزيز للفريوزابادي حمّمد بن يعقوببصائر ذوي الّتمييز  ِف لطائف الك .34
 . بريوت -العلمّية 

ط/األوىل ، بريوت -دار صادر ، وداد القاضي. د: حتقيق، البصائر والذخائر أليب حّيان علّي بن حمّمد الّتوحيدي .33
 . م6188 -ه  6318

حسني . د: حتقيق ودراسة، سليمان ابن أيب بكر نور الّدين اهليثميبغية الباحث عن زوائد مسند احلارث لعلّي بن  .32
 . م6115 -ه  6364ط/األوىل ، اجلامعة اإلسالمّية باملدينة املنّورة، أمحد صاحل الباكري

دار ، حمّمد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق، بغية الوّعاة ِف طبقات الّلغويني والّنحاة للّسيوطي عبد الّرمحن جالل الّدين .31
 . م6171 -ه  6411ط/الثانية ، لفكرا
 . وزارة اإلعالم حبكومة الكويت، تاج العروس من جواهر القاموس حملّمد مرتضى الزّبيدي .37
الفاروق ، صالح بن فتحي َهلل: حتقيق، تاريخ ابن أيب خيثمة املعروف بالّتاريخ الكبري أليب بكر أمحد بن أيب خيثمة .38

 . ه 5113 -ه  6353ط/األوىل ، احلديثّية للطّباعة والّنشر بالقاهرة

 



 

 

دار الغرب ، بّشار عّواد معروف. د: حتقيق وضبط وتعليق، تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علّي اخلطيب البغدادي .31
 . بريوت –دار الكتاب العريب : الّناشر. م5116 -ه  6355ط/األوىل ، اإلسالمي

، بريوت –دار الفكر ، عمر بن غرامة الَعمروي: يقدراسة وحتق، تاريخ مدينة دمشق البن عساكر علّي بن احلسن .21
 . (م6117 -ه  6367)و م(6112 -ه  6362ط/األوىل )

 . مصر –دار املعارف ، حمّمد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق، تاريخ الّرسل وامللوك أليب جعفر حمّمد بن جرير الّطربي .26
 . تاريخ الّطربي = تاريخ الّرسل وامللوك   •

: الّناشر، أيب القاسم إمامي: حتقيق، اقب اهلمم أليب علّي أمحد بن حمّمد بن يعقوب مسكويهَتارب األمم وتع .25
 . م5111ط/الثانية ، طهران –سروش 

 ه 6318ط/األوىل ، دمشق –دار القلم ، عبد الغيّن الّدقر: حتقيق وتعليق، حترير ألفاظ التّنبيه للّنووّي حيىي بن شرف .24
 . م6188 -

 . م6183الّدار الّتونسّية للّنشر ، لّتنوير حملّمد الطّاهر بن عاشورتفسري( الّتحرير وا) .23

 . م6186 -ه  6316ط/األوىل ، شاكر العاشور: حتقيق، حتسني القبيح وتقبيح احلسن أليب منصور الثعاليب .22

د مسعد عبد احلميد حممّ : حتقيق، الّتحقيق ِف أحاديث اخلالف البن اجلوزّي أيب الفرج عبد الّرمحن بن عليّ  .21
 . ه 6362ط/األوىل ، بريوت –دار الكتب العلمّية ، الّسعدين

: ضبط وتصحيح، ختريج أحاديث الكّشاف البن حجر العسقالين )مطبوع على هامش الكّشاف للّزخمشرّي( .27
 . م6187 -ه  6317ط/الثالثة ، بريوت –دار الكتاب العريب ، مصطفى حسني أمحد

عّباس مصطفى . د: حتقيق وتعليق، ّله بن يوسف بن هشام األنصاريختليص الّشواهد وتلخيص الفوائد لعبد ال .28
 . م6181 -ه  6311ط/األوىل ، بريوت -دار الكتاب العريب ، الّصاحلي

ط/األوىل ، بريوت –دار صادر ، إحسان عّباس وبكر عّباس: حتقيق، الّتذكرة احلمدونّية البن محدون حمّمد بن احلسن .21
 . م6111

 . مطبعة جامعة كمربدج، حمّمد عبد املعيد خان: ُعين بتصحيحه، ن أيب عونكتاب( الّتشبيهات الب) .11

. د: ومراجعة، السّيد الّشرقاوي: حتقيق، تصحيح الّتصحيف وحترير الّتحريف خلليل بن أيبك صالح الّدين الّصفديّ  .16
 . م6187 -ه  6317ط/األوىل ، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، رمضان عبد التّواب

 . عاين من شعر أيب الطّيب املتنيّب أليب املرشد سليمان بن علّي املعّريتفسري أبيات امل .15

دار هجر ، عبد الّله بن عبد احملسن الّّتكي. د: حتقيق، تفسري الّطربي )جامع البيان( أليب جعفر حمّمد بن جرير .14
 . م5116 -ه  6355ط/األوىل ، للطّباعة والّنشر بالقاهرة

 . دار عامل الكتب، هشام مسري البخاري: اعتىن به وصّححه،  عبد الّلهتفسري القرطيب حمّمد بن أمحد أيب .13

بن اأبو عاصم حسن : عّلق عليه واعتىن به، الّتلخيص احلبري ِف ختريح أحاديث الرّافعي الكبري البن حجر العسقالين .12
 م6112 -ه  6361ط/األوىل ، مؤّسسة قرطبة، عّباس بن قطب

 . حمّمد عبد املنعم خفاجي: نشر وتعليق، حمّمد بن علّي بن حمّمد اهلرويّ الّتلويح ِف شرح الفصيح أليب سهل  .11

 . ه 6367ط/الرّابعة ، الرّياض -دار الرّاية ، متام املِنَّة ِف الّتعليق على فقه السُّنَّة لْللباين حمّمد ناصر الّدين .17

 



 

 

الّدار العربّية ، عبد الفّتاح حمّمد احللو: قيقحت، الّتمثيل واحملاضرة أليب منصور عبد امللك بن حمّمد بن إمساعيل الثعاليب .18
 . م6184للكتاب 

سعيد أمحد أعراب : حتقيق، الّتمهيد ملا ِف املوطّأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد الرّب القرطيب .11
 . م6187 -ه  6317

اهليئة املصريّة ، مصطفى حجازي: حتقيق ،الّتنبيه واإليضاح عّما وقع ِف الّصحاح أليب حمّمد عبد الّله بن بّري املصري .71
 . م6181ط/األوىل ، العاّمة للكتاب

 -دار الكتب العلمّية ، إدارة الطّباعة املنرييّة: نشر وتصحيح وتعليق، هتذيب األمساء والّلغات ليحىي بن شرف الّنووي .76
 . بريوت

 . م6817طبعة الكاثوليكّية ببريوت امل، األب لويس شيخو اليسوعي: اعتىن به، هتذيب األلفاظ البن الّسك يت .75

 . الّدار املصريّة للّتأليف والّّتمجة، هتذيب الّلغة أليب منصور حمّمد بن أمحد األزهري .74

 . م6117دار الكتاب العريب ، إبراهيم اإلبياري: حتقيق، هتذيب الّلغة أليب منصور حمّمد بن أمحد األزهري .73

عبد الّرمحن علّي . د: شرح وحتقيق، لك للُمرادي الّشهري بابن أّم قاسمتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفّية ابن ما .72
 . م5116 -ه  6355ط/األوىل ، دار الفكر العريب بالقاهرة، سليمان

ناوي .71
ُ
دار الفكر املعاصر ، حمّمد رضوان الّداية. د: حتقيق، الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف حملّمد عبد الّرؤوف امل

 . ه 6361ط/األوىل ، ريوتودار الفكر بب، بدمشق

ناوي .77
ُ
، عامل الكتب، عبد احلميد صاحل محدان: حتقيق، الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف حملّمد عبد الّرؤوف امل

 . م6111 -ه  6361ط/األوىل 

 . ه 6355ط/األوىل ، الكويت –دار غراس ، الثمر املستطاب ِف فقه السّنة والكتاب لْللبايّن حمّمد ناصر الّدين .78

مصر )مطبوع هبامش املستطرف ِف   –مكتبة اجلمهوريّة العربية ، رات األوراق البن ِحجَّة أيب بكر بن علّي احلمويّ مث .71
   . - كّل فّن مستظرف

 . دار ابن اجلوزي، أيب األشبال الّزهريي: حتقيق، جامع بيان العلم وفضله أليب عمر يوسف بن عبد الربّ  .81

مكتبة املعارف بالرّياض ، حممود الطّحان. د: حتقيق، ع للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الرّاوي وآداب الّسام .86
 . م6184 -ه  6314

حمّمد . د: دراسة وحتقيق، اجلليس الّصاحل الكاِف واألنيس الّناصح الّشاِف أليب الفرج املعاىف بن زكريّا الّنهرواين اجّلريري .85
 . م6114 -ه  6364ط/األوىل ، بريوت –عامل الكتب ، مرسي اخلُويل

إحسان . د: حتقيق، اجلليس الّصاحل الكاِف واألنيس الّناصح الّشاِف أليب الفرج املعاىف بن زكريّا الّنهرواين اجّلريري .84
 . م6187 -ه  6317ط/األوىل ، بريوت -عامل الكتب ، عّباس

ط/األوىل ، بريوت -ة مؤّسسة الّرسال، فخر الّدين قباوة. د: حتقيق، اجلمل ِف الّنحو للخليل بن أمحد الفراهيدي .83
 . م6182 -ه  6312

حمّمد سعيد : ختريج، أمحد عبد الّسالم. د: ضبط وتعليق، مجهرة األمثال أليب هالل احلسن بن عبد الّله العسكري .82
 . م6188 -ه  6318ط/األوىل ، بريوت -دار الكتب العلمّية ، بن بسيوين زغلولا

 



 

 

ط/ ، بريوت –دار العلم للماليني ، رمزي منري بعلبكي. د: حتقيق، دمجهرة الّلغة أليب بكر حمّمد بن احلسن بن ُدري .81
 . م6187األوىل نوفمرب 

 . ه 6433ط/األوىل ، دائرة املعارف حبيدر آباد الدّكن، مجهرة الّلغة أليب بكر حمّمد بن احلسن بن ُدريد .87

دار ، حمّمد ندمي فاضل. أ. قباوة وفخر الّدين . د: حتقيق، اجلىن الّداين ِف حروف املعاين للحسن بن قاسم املرادي .88
 . م6115 -ه  6364ط/ األوىل ، بريوت -الكتب العلمّية 

، طه عبد الّرؤوف سعد: حتقيق، عيين(حاشية الصَّبَّان على شرح األشوين على ألفّية ابن مالك )ومعه شرح الّشواهد لل .81
 . املكتبة الّتوفيقّية

، فؤاد عبد املنعم. د: حتقيق وتعليق،  الفرج عبد الّرمحن بن اجلوزيّ احلّث على حفظ العلم وذكر كبار احلّفاظ أليب .11
 . م6114 -ه  6365ط/الثانية ، مؤّسسة شباب اجلامعة

 –املكتب اإلسالمي ، قّباين مروان. د: حتقيق، احلّث على طلب العلم واالجتهاد ِف مجعه أليب هالل العسكري .16
 . م6181 -ه  6311ط/األوىل ، بريوت

دار ، حيىي مراد. د: قراءة وتعليق، رح أبيات اجلمل أليب حمّمد عبد الّله بن حمّمد ابن الس يد البطليوسياحللل ِف ش .15
 . م5114 -ه  6353ط/األوىل ، بريوت -الكتب العلمّية 

 -ه  6311بريوت  –دار الكتب العلمّية ، حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد الّله األصبهاين .14
 . م6188

 -ه  6411مطبعة الّسعادة مبصر ، حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد الّله األصبهاين .13
 . م6171

هيئة أبو ظيب للثقافة ، حمّمد إبراهيم حور وأمحد حمّمد عبيد. د: حتقيق، محاسة أليب عبيدة الوليد بن عبيد البحّتي .12
 م5117 -ه  6358دة اإلمارات العربّية املّتح –والّّتاث 

منشورات ، عبد املعني امللوحي وأمساء احلمصي: حتقيق، احلماسة الّشجريّة هلبة الّله بن علّي بن محزة العلوّي احلسينّ  .11
 . م6171دمشق  -وزارة الثقافة 

كمال : حتقيق وضبط وتعليق، احلور العني عن كتب العلم الّشرائف دون الّنساء العفائف أليب سعيد نشوان احلمريي .17
 . م6182ط/الثانية ، املكتبة اليمنّية، بريوت –دار آزال للطّباعة ، مصطفى

 . ه 6583طبع مبصر ، حياة احليوان الكربى كمال الّدين الّدمريي .18

 –دار إحياء الّّتاث العريب ، عبد الّسالم حمّمد هارون: حتقيق وشرح، كتاب( احليوان للجاحظ َعمرو بن حبر) .11
 . م6111 -ه  6488ط/الثالثة ، بريوت

مكتبة ، عبد الّسالم حمّمد هارون: حتقيق وشرح، خزانة األدب وُلّب لُباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي .611
 -ه  6311)، م(6183 -ه  6313)، م(6184 -ه  6314): طُبعت جمّلداته ِف سنوات، اخلاجني بالقاهرة

 . (م5111 -ه  6351)، م(6117 -ه  6368)، م(6117 -ه  6367)، م(6111 -ه  6361)، م(6181

 . املكتبة العلمّية، حمّمد علّي النّجار: حتقيق، اخلصائص أليب الفتح عثمان بن ِجين   .616

 



 

 

مؤّسسة ، حامت صاحل الّضامن. د: حتقيق، خري الكالم ِف الّتقص ي عن أغالط العواّم لعلّي بن بايل القسطنطيين .615
 . م6184 -ه  6314ط/الثانية ، بريوت -الّرسالة 

عبد : حتقيق وتعليق، درّة الغّواص ِف أوهام اخلواص للحريري القاسم بن علّي )وشرحها وحواشيها وتكملتها( .614
 . م6111 -ه  6367ط/األوىل ، بريوت -دار اجليل ، احلفيظ فرغلي علّي القرين

 –ائب مطبعة اجلو ، ي(درّة الغّواص ِف أوهام اخلواص للحريري القاسم بن علّي )ِف آخره شرح اخلّفاج .613
 . ه 6511ط/األوىل ، القسطنطينّية

. د: تصحيح، الّدرر الكامنة ِف أعيان املئة الثامنة ألمحد بن علّي بن حمّمد شهاب الّدين أيب الفضل العسقالينّ  .612
 . م6114 -ه  6363بريوت  –دار اجليل ، سامل الكرنكوي

حمّمد باسل عيون : وضع حواشيه، الّشنقيطي الّدرر الّلوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع ألمحد بن األمني .611
 . م6111 -ه  6361ط/األوىل ، بريوت -دار الكتب العلمّية ، الّسود

حمّمد سعيد بن حمّمد حسن . د: دراسة وحتقيق وختريج، الّدعاء للّطرباين أيب القاسم سليمان بن أمحد )كتاب( .617
 . م6187 -ه  6317ط/األوىل ، بريوت -دار البشائر اإلسالمّية ، البخاري

 . بريوت –دار الكتاب العريب ، دليل الفاحلني لطرق رياض الّصاحلني البن َعاّلن الّشافعي .618

 -ه  6351ط/األوىل ، دار الّصميعي بالرّياض، الّدليل إىل املتون العلمّية لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم .611
 . م5111

 . م6185 -ه  6315بريوت للطّباعة والّنشر دار ، كرم البستاين،  ديوانا عروة بن الورد والّسموأل .661

 ط/، بريوت –دار الكتاب العريب ، ِاميل بديع يعقوب. د: مجعه وحّققه وشرحه، ريّ شكُ بن ِحل زة اليَ احلارث ديوان  .666
 . م6116 -ه  6366األوىل 

ط/األوىل ، ر اهلجرة ببريوتودا، دار اإلمام الّنووي بدمشق، مروان العطّية: صنعة، ديوان احلارث بن ِحل زة الَيشُكريّ  .665
 . م6113 -ه  6362

 -دار ومكتبة اهلالل ، حمّمد حسن آل ياسني: حتقيق، ديوان أيب األسود الدُّؤيّل صنعة أيب سعيد احلسن السُّكَّري .664
 . م6118 -ه  6368ط/ الثانية ، بريوت

 –املطبعة األدبّية ،  عطيه الّلبناينطبعه وضبطه وعّلق شرحه املعّلم شاهني، ديوان أيب متّام حبيب بن أوس الطّائيّ  .663
 . م6881بريوت 

 -ه  6353ط/األوىل ، بريوت –دار صادر ، أنطونيوس بُطرس. د: حتقيق وشرح، ديوان أيب ذؤيب اهلذيلّ  .662
 . م5114

اث بالقاهرة ، حسن حمّمد باجودة. د: ديوان أيب قيس صيفي بن األسلت مجع ودراسة وحتقيق .661 مكتبة دار الّتُّ
 . (ه 6416قّدمة ِف ذي القعدة من عام )ُكتبت امل

  م6113 -ه  6363ط/الثانية ، بريوت -دار الكتب العلمّية ، مهدي حمّمد ناصر الّدين: ديوان األخطل بشرح .667

  جممع الّلغة العربّية، ط/األوىل، أمحد خمتار عمر. د: حتقيق، ديوان األدب أليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارايب .668

 . (م6121حمّمد حسني )كتب مقّدمته ِف فرباير من سنة : اعتىن به، الكبري ميمون بن قيس ديوان األعشى .661

 



 

 

 . القاهرة -دار املعارف ، ط/الثالثة، نعمان حمّمد أمني طه. د: حتقيق، ديوان جرير بشرح حمّمد بن حبيب .651

 . ط/األوىل، مصر -مطبعة الّصاوي ، ديوان جرير بشرح حمّمد إمساعيل عبد الّله الّصاوي .656
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 ط/، بريوت -دار الكتب العلمّية ، عبدأ علّي مهّنا: شرح وتعليق، -رضي الّله عنه  –ديوان حّسان بن ثايت  .654
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جامعة اإلمام حمّمد ، عبد الّله بن عبد الّرحيم عسيالن. د: حتقيق، متّام حبيب بن أوس الطّائيّ ديوان احلماسة أليب  .653
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 -ه  6357ط/األوىل ، بريوت –دار املعرفة ، عبد الّرمحن املصطاوي: اعتىن به وشرح غريبه، ديوان ذي الرُّمَّة .652
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 . م5111ط/األوىل ، بريوت -دار صادر ، حمّمد نبيل طريفي. د: مجع وشرح وحتقيق، ديوان الرّاعي الّنمرييّ  .651
 . 6111ط/األوىل ، بريوت –دار صادر ، حمّمد شفيق البيطار. صنعة د، ديوان زهري بن َجناب الَكليبَ  .641
 . م6181 -ه  6311دار بريوت ، كرم البستاين،  ديوان زهري بن أيب ُسلمى .646
 . م5112 -ه  6351ط/الثانية ، بريوت -دار املعرفة ، محدو طّماس: اعتىن به وشرحه، ديوان زهري بن أيب ُسلمى .645
ط/األوىل ، بريوت –دار الكتب العلمّية ، األستاذ علّي حسن فاعور: شرحه وقّدم له، ديوان زهري بن أيب ُسلمى .644

 . م6188 -ه  6318
  م6117ط/األوىل ، بريوت -دار صادر ، حّسان فالح أوغلي: حتقيق، ديوان الطّفيل الغنوّي بشرح األصمعي .643
ر دا، ديوان عامر بن الطَُّفيل العامري رواية أيب بكر حمّمد بن القاسم األنباري عن أيب العّباس أمحد بن حيىي ثعلب .642

 . م6171 -ه  6411بريوت  -صادر 
 . بريوت –دار صادر ، حمّمد يوسف جنم. د: ديوان ُعبيد الّله بن قيس الّرقّيات حتقيق وشرح .641
 . دمشق –توزيع مكتبة أطلس ، عبد احلفيظ الّسطلي. د: حتقيق، رواية األصمعّي وشرح، ديوان العّجاج .647
سورية  -بريوت/حلب  –دار الّشرق العريب ، زّة حسنع. د: حتقيق، رواية األصمعّي وشرح، ديوان العّجاج .648
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ط/األوىل ، بريوت -دار الكتب العلمّية ، حسن حمّمد نور الّدين. د: ديوان عدّي بن الّرقاع مجع وشرح ودراسة .641

 . م6111 -ه  6361
 . م6118ألوىل ط/ا، بريوت –دار صادر ، سجيع مجيل اجلبيلي. د: مجع وحتقيق وشرح، ديوان العرجي .631

 



 

 

 . م6111 -ه  6361ط/الثانية ، بريوت -دار الكتاب العريب ، فايز حمّمد. د: اعتىن به، ديوان عمر بن أيب ربيعة .636
ط/الثانية ، بريوت –دار الكتاب العريب ، إميل بديع يعقوب. د: ديوان َعمرو بن كلثوم مجع وحتقيق وشرح .635
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دار ، حّنا نصر احِليّت . د: اعتىن به، سعيد العسكري يبام احلسن بن احلسني أ صنعة اإلمديوان كعب بن زهري .634
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مطبعة ، مكتبة الّنهضة، شامي مكي العاين: دراسة وحتقيق، ديوان كعب بن مالك األنصاري رضي الّله عنه .633
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 . م5113 -ه  6352ط/األوىل ، بريوت -دار املعرفة ، مَحأدو طّماس: اعتىن به، يديوان لبيد بن ربيعة العامر  .632
 . بريوت –دار صادر ، ديوان لبيد بن ربيعة العامري .631
 -ه  6352ط/الثانية ، بريوت -دار املعرفة ، عبد الّرمحن املصطاوي: اعتىن به وشرحه، ديوان امريء القيس .637
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 . بريوت –دار صادر ، ديوان امريء القيس .638
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 . بريوت
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، شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط: حتقيق وختريج وتعليق، زاد املعاد ِف هدي خري العباد البن قّيم اجلوزيّة .621
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عبد املنعم طوعي . د: قيقدراسة وحت، منصور حمّمد بن أمحد األزهريّ  لزّاهر ِف غريب ألفاظ اإلمام الّشافعي أليبا .611

 . م6118 -ه  6361ط/األوىل ، بريوت –دار البشائر اإلسالمّية ، بشّنايت
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ط/الثانية ، شقدار القلم بدم، حسن هنداوي. د: دراسة وحتقيق، سّر صناعة اإلعراب أليب الفتح عثمان بن ِجين ّ  .613

 . م6114 -ه  6364
: حتقيق، األخبار ِف آداب الّنوم(: َسَفط امللح وَزوح الت َّرَح للّدجاجي سعد الّله بن نصر بن سعيد بن علّي )ويليه .612
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، شذرات الذهب ِف أخبار من ذهب لعبد احلّي بن أمحد الّشهري لعبد احلّي بن أمحد الّشهري بابن العماد احلنبليّ  .686
 -ه  6318ط/األوىل ، بريوت –دمشق ، دار بن كثري، وعبد القادر األرنؤوط، مود األرناؤوطحم: حتقيق وختريج
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، حمّمد بن سليم الّلبابيدي: تصحيح وتنقيح، الّله حمّمد بدر الّدين شرح ألفّية ابن مالك البن الّناظم أيب عبد .684
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حمّمد حمي الّدين عبد : حتقيق وضبط وتعليق، شرح ديوان احلماسة أليب زكريّا حيىي بن علّي اخلطيب الّتربيزي .688

 . مطبعة حجازي بالقاهرة، احلميد
 . بريوت –عامل الكتب ، شرح ديوان احلماسة أليب زكريّا حيىي بن علّي اخلطيب الّتربيزي .681
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 . م6115وزارة اإلرشاد واألنباء بالكويت ، إحسان عّباس. د: حتقيق وتقدمي، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري .616
ط/الثانية ، بنغازي –جامعة قان يونس ، يوسف حسن عمر: تصحيح وتعليق، شرح الرَِّضّي على الكافية .615
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 –املطبعة اخلرييّة ، الّزرقاين على موطّأ اإلمام مالك حملّمد بن عبد الباقي املصرّي )هبامشه سنن أيب داود( شرح .613
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، بريوت -املكتب اإلسالمّي ، شعيب األرناؤوط: حتقيق وتعليق وختريج، شرح السّنة للحسني بن مسعود البغويّ  .612
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فتح اجلليل بشرح شواهد ابن : على ألفّية ابن مالك للّشيخ عبد املنعم للجرجاوي )هبامشهشرح شواهد ابن عقيل  .611
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 . (شرح الّشواهد للعيين )على هامش حاشية الصّبان على شرح األشوين لْللفّية .617
 . مصر –املطبعة البهّية ، الّّتكزي الّشنقيطيتصحيح حمّمد حممود ، شرح شواهد املغين جلالل الّدين الّسيوطي .618
عبد الّسالم حمّمد : حتقيق وتعليق، شرح القصائد الّسبع الّطوال اجلاهلّيات أليب بكر حمّمد بن القاسم األنباري .611

 . (42دار املعارف )سلسلة ذخائر العرب ، ط/اخلامسة، هارون
، حمّمد حمي الّدين عبد احلميد: حتقيق، ّمد األنصاريشرح قطر الّندى وبّل الّصدى لعبد الّله بن هشام أيب حم .511

 . 6114 -ه  6484ط/احلادية عشرة ، مط/الّسعادة مبصر، املكتبة الّتجاريّة الكربى
ط/ ، دار املأمون للّّتاث، عبد املنعم أمحد هريري. د: حتقيق، شرح الكافية الّشافية جلمال الّدين ابن مالك الطّائيّ  .516

 . م6185 -ه  6315األوىل 
عبد العزيز : حتقيق، شرح ما يقع فيه الّتصحيف والّتحريف أليب أمحد احلسن بن عبد الّله بن سعيد العسكري .515

 . م6114 -ه  6484ط/األوىل ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، أمحد
كنوز إشبيليا للّنشر   دار، عبد املنعم خليفة أمحد بالل. د: حتقيق، َشرُح مشِكل الَوِسيِط أليب َعمرو ابن الّصالح .514

 . م5166 -ه  6345ط/األوىل ، والّتوزيع بالّسعوديّة
 . املطبعة املنرييّة مبصر، شرح املفّصل البن يعيش .513
 –مطبعة اآلباء اليسوعّيني ، كارلوس يعقوب الَيل: اعتىن به، شرح املفّضلّيات أليب حمّمد القاسم بن حمّمد األنباري .512

 . م6151بريوت 
، دار األمل للّنشر والّتوزيع باألردن، فايز فارس. د: حتقيق، ب أليب حمّمد القاسم بن علّي احلريريّ شرح ملحة اإلعرا .511

 . م6116 -ه  6365ط/األوىل 
 . بريوت –دار الكتب العلمّية ، شرح الّنووي حيىي بن شرف على صحيح مسلم بن احلّجاج .517

 . جر العسقالينصحيح البخاري حمّمد بن إمساعيل = فتح الباري البن ح  •    
 . م6184 –ه  6314ط/األوىل ، دار املسرية، يوسف حسني بّكار. د: مجع وحتقيق ودراسة، شعر زياد األعجم .518
 . مطبوعات جممع الّلغة العربّية بدمشق، حسني َعطأوان. د: شعر َعمرو بن أمحر الباهلي مجع وحتقيق .511
 . بريوت –دار الثقافة ، يّ الش عر والّشعراء لعبد الّله بن مسلم بن قتيبة الّدينور  .561
 . دار املعارف مبصر، أمحد حمّمد شاكر: حتقيق وشرح، الّشعر والّشعراء لعبد الّله بن مسلم بن قتيبة الّدينوريّ  .566

 



 

 

. د. أ. مطهر بن علّي اإلرياين و. أ: حتقيق، شس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد احلمريي .565
، دمشق –ودار الفكر . بريوت –دار الفكر املعاصر ، حسني بن عبد الّله العمري. د. أ. يوسف حمّمد عبد الّله و

 . م6111 -ه  6351ط/األوىل 
 . م6155 -ه  6431صبح األعشى أليب العّباس أمحد القلقشندي دار الكتب املصريّة بالقاهرة  .564
دار العلم ، أمحد عبد الغفور عطّار: قيقحت، الّصحاح )تاج الّلغة وصحاح العربّية( إلمساعيل بن محّاد اجلوهريّ  .563

 . م6111ط/الرّابعة كانون الثاين / يناير ، بريوت –للماليني 
مؤّسسة ، شعيب األرنؤوط: حتقيق وختريج وتعليق، صحيح ابن حّبان بّتتيب ابن بلبان لعلّي بن بلبان الفارسيّ  .562

 . م6114 -ه  6363ط/الثانية ، بريوت -الّرسالة 
 . م5115 -ه  6354ط/األوىل ، الكويت –دار غراس ، ود لْللباين حمّمد ناصر الّدينصحيح سنن أيب دا .561
 -ه  6318ط/الثالثة ، بريوت -املكتب اإلسالمي ، صحيح اجلامع الّصغري وزيادته لْللباين حمّمد ناصر الّدين .567

 . م6188
 . م5111 -ه  6357ط/األوىل ، ةدار طيب، نظر حمّمد الفاريايب: اعتىن به، صحيح مسلم بن احلّجاج الّنيسابوري .568

 . صحيح مسلم بن احلّجاج = شرح الّنووي على صحيح مسلم•  
ط/األوىل ، مكتبة املعارف بالرّياض، األصل " لْللباين حمّمد ناصر الّدين " وسلم  صلى اهلل عليه صفة صالة النيبّ  .561

 . م5111 -ه  6357
، اجلزائر –دار البيان ، اضمكتبة املعارف بالرّي، لْللباين حمّمد ناصر الّدين وسلم  صلى اهلل عليه صفة صالة الّنيبّ  .551

 . م6114 -ه  6364ط/الثانية للطّبعة اجلديدة 
علّي حمّمد البجاوي وحمّمد أبو : حتقيق، الّصناعتني الكتابة والّشعر أليب هالل احلسن بن عبد الّله العسكري .556

 . م6125 -ه  6476ط/األوىل ، دار إحياء الكتب العربّية، الفضل إبراهيم
 عة اجملدَّدة واملزيدة واملنّقَح(بريوت )الطّب –املكتب اإلسالمي ،  لْللباين حمّمد ناصر الّدينضعيف اجلامع الّصغري .555
 –دار اجليل ، الّضوء الاّلمع ألعيان القرن الّتاسع للّسخاوي حمّمد بن عبد الّرمحن شس الّدين املصرّي الّشافعي .554

 . م6115 -ه  6365ط/األوىل ، بريوت
 -ه  6355ط/األوىل ، بريوت –مؤّسسة الّرسالة ، ملسالك حملّمد عبد العزيز الّنّجارضياء الّسالك إىل أوضح ا .553

 . م5116
احلافظ . د: تصحيح وتعليق، طبقات الّشافعية البن قاضي شهبة أيب بكر بن أمحد بن حمّمد بن عمر الّدمشقي .552

 . م6181 -ه  6311ط/األوىل ، هلندا –مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانّية حبيدر آباد الدّكن ، عبد العليم خان
دار ، حمّمد حسن آل ياسني: )حرف الفاء( حتقيق، الُعباب الزّاخر والّلباب الفاخر للّصاغاين احلسن بن حمّمد .551

حمّمد حسن آل : )حرف الّسني( حتقيق. م6186منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ِبمهوريّة العراق ، الّرشيد للّنشر
 . م6187العراق ط/األوىل بالعراق  -الثقافّية العاّمة دار الّشؤون ، ياسني

، بريوت –دار الكتب العلمّية ، حيينعبد اجمليد الّتّ . د: حتقيق، العقد الفريد ألمحد بن حمّمد بن عبد ربّه األندلسيّ  .557
 . م6184 -ه  6313ط/األوىل 

 



 

 

عبد الّله حممود : ضبط وتصحيح، عيينعمدة القاري شرح صحيح البخاري أليب حمّمد حممود بن أمحد بدر الّدين ال .558
 . م5116 -ه  6356ط/األوىل ، دار الكتب العلمّية، حمّمد عمر

حمّمد حمي الّدين عبد : حتقيق وتعليق، العمدة ِف حماسن الّشعر وآدابه ونقده أليب علّي احلسن بن رشيق القريواين .551
 . م6186 -ه  6316ط/اخلامسة ، دار اجليل، احلميد

دار ، عبد احلميد هنداوي. د: ترتيب وحتقيق، للخليل بن أمحد الفراهيدّي ُمرتَّبا على حروف املعجمكتاب( العني ) .541
 . م5114 -ه  6353الكتب العلمّية 

 . 6114 -ه  6363ط/األوىل ، دار القلم، إبراهيم حمّمد رمضان: تعليق، عيون األثر البن سّيد الّناس .546
ط/الرّابعة ، بريوت -املكتب اإلسالمي ، رام لْللباين حمّمد ناصر الّدينغاية املرام ِف ختريج أحاديث احلالل واحل .545

 . م6113 -ه  6363
، عبد املعطي أمني قلعجي. د: وتعليقتوثيق وختريج ، غريب احلديث البن اجلوزي أيب الفرج عبد الّرمحن بن عليّ  .544

 . م5113 -ه  6352بريوت  –دار الكتب العلمّية 
ط/األوىل مطبعة العاين ببغداد ، عبد الّله اجلبوري. د: حتقيق، د الّله بن مسلمغريب احلديث البن قتيبة عب .543

 . م6177 -ه  6417
عبد الّسالم : مراجعة، حسني حمّمد حمّمد شرف. د: حتقيق، غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن ساّلم اهلرويّ  .542

 . م6183 -ه  6373األمرييّة ، حمّمد هارون
، سليمان بن إبراهيم بن حمّمد العايد. د: حتقيق ودراسة، راهيم بن إسحاق احلريبّ غريب احلديث أليب إسحاق إب .541

 . م6182 -ه  6312ط/األوىل ، ُجّدة -دار املدين ، جامعة أّم القرى
ه  6355ط/الثانية ، جامعة أّم القرى، عبد الكرمي إبراهيم العزباوي: حتقيق، غريب احلديث أليب سليمان اخلطّايب .547
 . م5116 -
وعلمي أنّه ، سؤاالت نافع بن األزرق اىل عبد اهلل بن عّباس )ومل تطله يدي للمقابلة، يب القرآن ِف شعر العربغر  .548

 . (م6114بريوت  -حمّمد عبد الّرحيم وأمحد نصر اهلل عن مؤّسسة الكتب الثقافية : صدر بتحقيق
دار ، وحمّمد أبو الفضل إبراهيم، بجاويعلّي حمّمد ال: حتقيق، الفائق ِف غريب احلديث للّزخمشري حممود بن عمر .541

 . م6114 -ه  6363بريوت  -الفكر 
دار ، وعلّي حمّمد البجاوي، حمّمد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق، الفائق ِف غريب احلديث للّزخمشري حممود بن عمر .531

 . م6171 -ه  6411ط/ الثالثة ، بريوت -الفكر 
دار الكتب ، حمّمد عثمان: اعتىن به ووضع حواشيه، الضَّيب  الفاخر ِف األمثال للمفّضل بن سلمة بن عاصم  .536

 . م5166ط/األوىل ، بريوت -العلمّية 
 -ه  6362بريوت  –دار الفكر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر أمحد بن علّي العسقالين .535

 . م6112
 . بريوت –دار الفكر ، فتح العزيز بشرح الوجيز )الّشرح الكبري( لعبد الكرمي بن حمّمد الرّافعي .534

 



 

 

علّي حمّمد عوض وعادل أمحد عبد : حتقيق، فتح العزيز بشرح الوجيز )الّشرح الكبري( لعبد الكرمي بن حمّمد الرّافعي .533
 . م6117 -ه  6367ط/األوىل ، بريوت –دار الكتب العلمّية ، املوجود

عبد الّرمحن . د: حتقيق وختريج، ّمد بن علّي الّشوكاينفتح القدير اجلامع بني فيّن الّرواية والّدراية من علم الّتفسري حمل .532
 . دار الوفاء، عمرية

حامت : حتقيق، 47اجلزء األّول اجملّلد ، جمّلة اجملمع العلمي العراقي: كتاب( الَفرأق أليب حامت الّسجستاين )بواسطة) .531
 . (م6181 -ه  6311صاحل الّضامن 

ط/الثالثة ، بريوت -مؤّسسة الّرسالة ، حامت صاحل الّضامن. د: حتقيق، كتاب( الَفرأق لثابت بن أيب ثابت) .537
 . م6188 -ه  6318

دار ، حمّمد باسل عيون الّسود: عّلق عليه ووضع حواشيه، الفروق الّلغوية أليب هالل العسكري احلسني بن عبد الّله .538
 . م5164 -ه  6343ط/الثالثة ، بريوت –الكتب العلمّية 

. د: حتقيق، مثال أليب عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن حمّمد البكرّي األندلسيفصل املقال ِف شرح كتاب األ .531
 . م6176األوىل : ط، بريوت –مؤّسسة الّرسالة ، إحسان عّباس

، ياسني األيّويب. د: ضبط وتعليق، فقه الّلغة وأسرار العربّية أليب منصور عبد امللك بن حمّمد بن إمساعيل الثعاليب .521
 . م5111 -ه  6351ط/الثانية ، بريوت -ة املكتبة العصريّ 

 . دار مكتبة احلياة، فقه الّلغة وأسرار العربّية أليب منصور عبد امللك بن حمّمد بن إمساعيل الثعاليب .526
يويّة = فهرست الكتب العربّية احملفوظة بالكتبخانة اخلّدويّة املصريّة•    . فهرست اخلد 

ط/ األوىل ، مجع وترتيب أمحد امليهي وحمّمد الببالوي، خانة اخلّدويّة املصريّةفهرست الكتب العربّية احملفوظة بالكتب .525
 . ه 6417باملطبعة العثمانّية مبصر سنة 

 . ه 6365ط/األوىل ، مكتبة الّرشد بالرّياض، فوائد متّام .524
دار الرّائد العريب  ،حامت صاحل الّضامن. د: حتقيق، الفوائد العجيبة ِف إعراب الكلمات الغريبة البن عابدين احلنفي .523
 . م6111 -ه  6361ط/األوىل ، بريوت -
مكتبة ، رضوان جامع رضوان: حتقيق، الفوائد اجملموعة ِف األحاديث الّضعيفة واملوضوعة للّشوكاين حمّمد بن عليّ  .522

 . مّكة املكّرمة –نزّار مصطفى الباز 
بن الكرخّي وغريهم أليب علّي احلسن بن احلسني الفوائد واألخبار واحلكايات عن الّشافعّي وحامت األصّم ومعروف ا .521

. د: دراسة وحتقيق وتعليق، س الرّازي(" من كتاب الّزهد " أليب حامت حمّمد بن إدري: مَحَكان اهلمذاين الّشافعّي )ومعه
 . م5116 -ه  6355ط/األوىل ، بريوت -دار البشائر اإلسالمّية ، عامر حسن صربي

، ه 6416نسخة مصّورة عن الطّبعة الثالثة للمطبعة األمرييّة سنة ، حمّمد بن يعقوب القاموس احمليط للفريوزابادي .527
 . م6178 -ه  6418اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب 

مكتب حتقيق الّّتاث ِف مؤّسسة الّرسالة بإشراف حمّمد نعيم : حتقيق، القاموس احمليط للفريوزابادي حمّمد بن يعقوب .528
 . م5112 -ه  6351ط/الثامنة ، بريوت –الة مؤّسسة الّرس، العرقسوسي

 



 

 

، الرّياض –مكتبة الّرشد ، صالح الّدين بن عّباس شكر: دراسة وحتقيق، القضاء والقدر للبيهقي أمحد بن احلسني .521
 . م5112 -ه  6351ط/األوىل 

مطبعة ، عبد الّرؤوف حمّمد عوين. د: حتقيق، القواِف أليب يعلى عبد الباقي بن عبد اهلل القاضي الت َّنُّوخي )كتاب( .511
 . م5114 -ه  6353دار الكتب والوثائق القومّية بالقاهرة 

 . م6171 -ه  6411دمشق ، عزّة حسن. د: حتقيق، كتاب( القواِف أليب احلسن سعيد بن مسعدة األخفش) .516
ىل ط/األو ، دار األمانة، أمحد راتب النّفاخ: حتقيق، كتاب( القواِف لْلخفش سعيد بن مسعدة أيب احلسن) .515

 م6173
الّشهري بأيب قوت القلوب ِف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام الّتوحيد حملّمد بن علّي بن عطّية احلارثي  .514

 . م5112 -ه  6351ط/الثانية ، بريوت –دار الكتب العلمّية ، عاصم إبراهيم الكيايل. د: حتقيق، طالب املّكيّ 
دار الكتب ، نعيم زرزور وتغاريد بيضون: كتب هوامشه،  حمّمد بن يزيد املربّدالكامل ِف الّلغة واألدب أليب العّباس  .513

 . م6187 –ه  6317ط/األوىل ، بريوت -العلمّية 
مكتبة اخلاجني ، عبد الّسالم حمّمد هارون: حتقيق وشرح، الكتاب أليب بشر َعمرو بن عثمان بن قَنرب سيبويه .512

 . م6188 -ه  6318ط/الثالثة ، بالقاهرة
ط/ األوىل ، دار املأمون للّّتاث، عبد اجمليد قطامش. د: حتقيق وتعليق، األمثال أليب ُعبيد القاسم بن َسالمكتاب  .511

 . م6181 -ه  6311
 . م6112 -ه  6361دار اجليل ، كتاب البغال .517
طابع األمرييّة القاهرة اهليئة العاّمة لشؤون امل، إبراهيم اإلبياري: حتقيق وتقدمي، أليب َعمرو الّشيباين كتاب اجليم .518
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 . ط/ال يوجد، بريوت -الثقافة 
نتهى ملصطفى بن سعد بن عبده الّسيوطي الّرحيباين .436

ُ
 -املكتب اإلسالمي ، مطالب أويل النُّهى ِف شرح غاية امل

 . م6113 -ه  6362ط/الثانية ، بريوت
ط/األوىل ، ة أّم القرى مبّكة املكّرمةجامع، حمّمد علّي الّصابوين: حتقيق، معاين القرآن الكرمي أليب جعفر الّنّحاس .435

 . م6188 -ه  6311
 –دار الّنهضة احلديثة ، سامل الكَرنكوي: تصحيح املستشرق، املعاين الكبري ِف أبيات املعاين البن قتيبة الّدينوريّ  .434

 . بريوت
دار الغرب ، عّباسإحسان . د: حتقيق، معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب( لياقوت احلموّي الّرومي .433

 . م6114ط/األوىل ، بريوت -اإلسالمي 
دار ابن ، عبد احملسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيين: حتقيق وختريج، معجم ابن األعرايب أمحد بن حمّمد أيب سعيد .432

 . م6117 -ه  6368ط/األوىل ، الّسعوديّة -اجلوزي 
 . م5114 -ه  6353ط/األوىل ، دار الكتب العلمّية، معجم ابن املقريء .431

 



 

 

 . م6177 -ه  6417بريوت  –دار صادر ، معجم البلدان لياقوت بن عبد الّله احلمويّ  .437
معجم الّشعراء أليب عبيد الّله حمّمد بن عمران املرزبايّن )معه املؤتلف واملختلف ِف أمساء الّشعراء لآلمدي احلسن  .438

 . م6185 -ه  6315ط/الثانية ، وتبري  –دار الكتب العلمّية ، كرنكو. ف. د: تصحيح وتعليق، ابن بشر(
ط/الثانية ، مطبوعات جامعة الكويت، عبد العال سامل مكرم. دو  أمحد خمتار عمر. معجم القراءات القرآنّية د .431

 . م6188 –ه  6318
، يسرى عبد الغين البشري: حتقيق، معجم الكتب ليوسف بن حسن بن أمحد بن حسن عبد اهلادي الدمشقيّ  .421

 . م6181 -ه  6311مصر  -شر والّتوزيع مكتبة ابن سينا للنّ 
مصطفى : حتقيق وضبط، معجم ما استعجم من أخبار البالد واملواضع أليب ُعَبيد عبد الّله بن عبد العزيز البكريّ  .426

 . بريوت –عامل الكتب ، السَّّقا
 . م6114 -ه  6363ط/األوىل ، بريوت –مؤّسسة الّرسالة ، مكتبة، معجم املؤل فني تراجم لعمر رضا كحالة .425
 6354ط/األوىل ، دار اآلفاق العربّية، رجب عبد اجلواد إبراهيم. معجم املصطلحات اإلسالمّية ِف املصباح املنري د .424

 . القاهرة 5115 –
 . مكتبة الثقافة الّدينّية بالقاهرة، معجم املطبوعات العربّية واملعرّبة مجعه ورتّبه يوسف اليان سركيس .423
طارق بن عوض الّله بن حمّمد وعبد احملسن بن : حتقيق، م سليمان بن أمحد الّطربايناملعجم األوسط أليب القاس .422

 . م6112 -ه  6362دار احلرمني للطّباعة والّنشر بالقاهرة ، إبراهيم احلسيين
 مكتبة، ط/الثانية، محدي عبد اجمليد الّسلفي: حتقيق وختريج، املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أمحد الّطرباين .421

 . ابن تيمّية بالقاهرة
م )الطّبعة الثانية 5112 -ه  6351ط/الرّابعة ، مكتبة الّشروق الّدولّية، املعجم الوسيط جملمع الّلغة العربّية بالقاهرة .427

 . (ملكتبة الّشروق الّدولّية
دار ، لّرحيمعبد ا. ف. د: حتقيق، املعرَّب من الكالم األعجمّي أليب منصور موهوب بن أمحد بن حمّمد اجلواليقي .428

 . م6111 -ه  6361ط/األوىل ، دمشق -القلم 
ُغأرب ِف ترتيب املعرب أليب الفتح ناصر الّدين املطر زي .421

مكتبة أسامة ، حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار: حتقيق، امل
 . م6171 -ه  6411ط/األوىل ، سورية –ابن زيد حبلب 

ط/األوىل ، عبد الّلطيف حمّمد اخلطيب. د: حتقيق وشرح، يمغين الّلبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصار  .411
 . م5111 -ه  6356الكويت 

دار إحياء الّّتاث ، حمّمد حمي الّدين عبد احلميد: حتقيق، مغين الّلبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري .416
 . العريب

عبد الّله بن عبد احملسن الّّتكي وعبد . د: حتقيق، املغين أليب حمّمد عبد الّله بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي .415
 . م6117 -ه  6367ط/الثالثة ، الرّياض –دار عامل الكتب ، الفّتاح حمّمد احللو

دار ، حمّمد باسل عيون الّسود: حتقيق، املقاصد الّنحويّة ِف شرح شواهد األلفّية للعيين حممود بن أمحد بن موسى .414
 . م5112 -ه  6351ط/األوىل ، بريوت -الكتب العلمّية 

 



 

 

 -ه  6411دار الفكر ، عبد الّسالم حمّمد هارون: حتقيق وضبط، مقاييس الّلغة أليب احلسني أمحد بن فارس .413
 م6171

 -ه  6354احّتاد الكّتاب العرب ، عبد الّسالم حمّمد َهاُرون: حتقيق، مقاييس الّلغة أليب احلسني أمحد بن فارس .412
 . م5115

ط/الثالثة ، وزارة املعارف بالقاهرة، حمّمد عبد اخلالق عضيمة: حتقيق، بن يزيد املربّداملقتضب أليب العّباس حمّمد  .411
 . م6113 -ه  6362

دار أّم : نشر، شعبان عبد الوّهاب حمّمد. د: حتقيق وشرح، املقّدمة اجلزولّية ِف الّنحو لعيسى بن عبد العزيز اجلزويل .417
 . م6188 -ه  6318ط/األوىل ، القرى

: وراجعه، بشري حمّمد عيون: عين بتصحيحه ونشره، رح خمتصر صحيح البخارّي حلمزة حمّمد قاسممنار القاري ش .418
 . م6111 -ه  6361الّسعوديّة  –ومكتبة املؤيّد بالطّائف ، مكتبة دار البيان بدمشق، عبد القادر األرناؤوط

 . منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل = شرح ابن عقيل على ألفّية ابن مالك•  
، 32: عدد األجزاء، الكويت -صادرت عن وزارة األوقاف والّشؤون اإلسالمّية . املوسوعة الفقهّية الكويتّية .411

 48 - 53األجزاء . الكويت -ط/الثانية دارالّسالسل : 54 - 6األجزاء . ه ( 6357 - 6313من : الطبعة
 . الوزارة ط/الثانية طبع: 32 - 41األجزاء . مصر -ط/األوىل مطابع دار الّصفوة 

مجعّية نشر الكتب العربّية : نشر، املوّشح ِف مآخذ العلماء على الّشعراء أليب عبيد الّله حمّمد بن عمران املرزباينّ  .471
 . ه 6434وطبع باملطبعة الّسلفّية ، بالقاهرة

رقان الّتجاريّة جمموعة الف: نشر، أيب أسامة سليم بن عيد اهلاليل: صنعة، املوطّأ برواياته الثمانية لإلمام مالك .476
 . م5114 -ه  6353

نور الّدين بن شكري . د: حتقيق وتعليق، املوضوعات من األحاديث املرفوعات البن اجلوزي عبد الّرمحن بن عليّ  .475
 . م6117 -ه  6368ط/األوىل ، مكتبة أضواء الّسلف بالرّياض، بن علّي بوياجيالرا
 . اثخزانة الّتّ : اإللكّتوين لموقع  .474
 ؟ ينظر العنوان اإللكّتوين. الُفلأك املشحون(، بابُ ، رثكم )جمّلة مركز ودود للمخطوطاتموقع دونكم إ .473
، د بن أيب بكر املرابط الّدالئيّ نتائج الّتحصيل ِف شرح كتاب الّتسهيل " مع دراسة شخصّية مؤّلفه " حملّمد بن حممّ  .472

 . (م6171األزهر  مصطفى الّصادق العريب )رسالة العاملّية العالية من جامعة. د: حتقيق
 . م6113مطبعة املعارف مبصر ، الوارد، جنعة الرّائد وشرعة الوارد ِف املّتادف واملتوارد إلبراهيم اليازجي الّلبناين .471
 . ط/الثالثة، مصر -دار املعارف ، الّنحو الواِف لعّباس حسن .477
 . ابن حميي الّدين احلسين اجلزائري املغريبَنبة عقد األجياد ِف الّصافنات اجلياد حملّمد باشا ابن األمري عبد القادر  .478
مكتبة ، نصرت عبد الّرمحن. د: حتقيق، نشوة الطّرب ِف تاريخ جاهلّية العرب أليب بكر حمّمد بن سعد األندلسي .471

 . األقصى بُعمان

 



 

 

تَ عأَذُب ِف تفأِسري غريِب ألأَفاِظ املَهّذِب حملّمد بن أمحد بن حمّمد بن سليمان ب .481 ُسأ
يب أيب عبد اهللالنَّظأُم امل ، ن بطّال الرَّكأ

 -ه  6318املكتبة الّتجارية مبّكة املكّرمة )اجلزء األّول ، مصطفى عبد احلفيظ َساملِ . د: دراسة وحتقيق وتعليق
 . (م6116 -ه  6366اجلزء الثاين  –م 6188

دار صادر ، حسان عّباسإ. د: حتقيق، نفح الطّيب من غصن األندلس الّرطيب للمقر ي أمحد بن حمّمد الّتلمساين .486
 . م6188 –ه  6318بريوت  –
نعم َخفاجي. د: حتقيق، نقد الّشعر أليب الفرج ُقدامة بن جعفر .485

ُ
 . بريوت –دار الكتب العلمّية ، حمّمد عبد امل

ي محد: إعداد، رسالة )املاجستري = العاملّية( من جامعة األزهر الّشريف، الّنقد الّلغوّي ِف هتذيب الّلغة لْلزهريّ  .484
 . م6111ه  = 6351حمّمد حسن حسن جبل . د. أ: إشراف، عبد الفتاح الّسي د بدران

يان فيما جاء على الَفَعالن للصَّاغايّن احلسن بن حمّمد بن احلسن الُقرشّي الَعَدِوّي الُعَمرِيّ  .483 َعة الصَّدأ . د: حتقيق، نَ قأ
 . م6185 -ه  6315مكتبة املعارف بالرّياض ، علّي حسني البّواب

دار ، حسن نُور الّدين. د: حتقيق، هناية اأَلَرب ِف فُنون اأَلَدب ألمحد بن عبد الوّهاب شهاب الّدين الّنويري .482
 . بريوت –الكتب العلمّية 

ط/األوىل ، دار املنهاج، عبد العظيم حممود الّديب. د: حتقيق، هناية املطلب ِف دراية املذهب أليب املعايل اجلويينّ  .481
 . م5117 -ه  6358

طاهر أمحد الزّاوي وحممود حمّمد : حتقيق، الّنهاية ِف غريب احلديث واألثر البن األثري املبارك بن حمّمد اجلزري .487
 . بريوت -دار إحياء الّّتاث العريب ، الطّناحي

، اويحممود الطّناحي وطاهر أمحد الزّ : حتقيق، الّنهاية ِف غريب احلديث واألثر البن األثري املبارك بن حمّمد اجلزري .488
 . م6114 -ه  6484ط/األوىل ، املكتبة اإلسالمّية

 -ه  6487ط/الثانية ، بريوت -دار الكتاب العريب ، الّنوادر ِف الّلغة أليب زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري .481
 . م6117

سف بن أمحد اختصار أيب احملاسن يو ، نور القبس املختصر من املقتبس أليب ُعبيد الّله حمّمد بن عمران املرزباين .411
بادن : نشر، ُروُدلأف زهلاميأ : حتقيق، اليغموري  . م6113 -ه  6483دار فرانتس شتاينر بقيسأ

 -أعادت طبعه باألوفست دار إحياء الّّتاث العريب . م6126استانطبول ، هدية العارفني إلمساعيل باشا البغدادي .416
 . بريوت

عبد العال سامل َمكَرم وعبد الّسالم . د: حتقيق وشرح، طيمهع اهلوامع ِف شرح مجع اجلوامع جلالل الّدين الّسيو  .415
)ومؤّسسة و م(6181 -ه  6311م / 6171 -ه  6411حمّمد هارون )دار البحوث العلمّية ِبامعة الكويت 

 . (م6115 -ه  6364بريوت  –الّرسالة 
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