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َ

  ٌذِي ِعوٍْم َعوِيى ِ
َْْق ُكّ ٌْ نََشاُء َوفَ  (ُ) ٍَرَْفُع َدرََجاٍت َي

 

ػطقدطةػاضبحث
 

ٍمػػدي لم ػػ ٍ ػػًد ً م ًه ال ػػذً اٍلحى مىػػد ىى ؿى اٍلريٍراىػػعفى ىى ةي ، ًليىكيػػكفى ًلٍماىػػعلىًميفى نىػػًذيران ؛ نىػػز  ػػبلى كىالص 
ـي  مىد مىفٍ  كىالس بلى مى  ىى ع ميًنيرنا هً ًإلىيٍ دىاًىينع هي رى ُّهي هىعًدينع كى أىٍرسى ًسرىاجن  .      ً ًإٍذًنًه كى

 ك اد؛
ُي اىػدر هػذ     ، كأىػعد إلياػع  ػعلقراف الكػريـ جبللاػع ، كشػر فاعالمُّغىػ فقد أىمػد ا

تد اىعؿى إمىعمينػع ماع  ه ىمد سعئر المغعت كاد مىاىع، حى : - - يُّ اً عفً الش ػ كركنقاع، كفض 
 هي كأكثريهػػع أىلرعظػػعن، كىالى نامػػـ أىن ػػكأىظماػػع مطم نػػع، ع، عي األىلسػػنً  مػػذه ن أىٍكسىػػ اٍلاىػػرىبً  ًلسىػػعفي 
ًميًع ىً  ييًحيطي  لكً ير نى غى  إنسعفه  هً ممً ً جى ت ػد مىػالى يذهب ًمٍنػهي شىػٍيع ىى  هي ن   ٌي، كى د ىىعمتاػع، حى

كدن   .(ِ)ا ًفياىع مف يارفهي الى يككف مىٍكجي
مامقنػػع ىمػػد  سف أىٍحمػػد  ػػف فىػػعرً سىػػاٍلحى  يأىً ػػ كاػػد اسػػتكارني اكلػػه هػػذا، كاػػكؿ

ـه  كبلمه: ًحيحن  كىهىذىا كىبلى ًرمٌّ أىٍف يككف صى ػحى مىع  مغنىع ىىٍف أىحى ػدو ع، كى ػ هي د أىن ػًمم ػف مىضى د اد ىى
ػع ًفػي خعتمتػه مػف اىٍكلػه: هىػذىا مِّاع، فىأىم  ًحرظ المُّغى  كي  مى ًميػؿ، كى ع اٍلكتعب اٍلمىٍنسيكب ًإلىد اٍلخى

ًميؿ أىٍكرىع كأىتقد ُ تىاىعلىد مف أىف يىقيكؿ ذىًلؾ ـ اٍلاىرىب فقد كىعفى اٍلخى اخري كىبلى
(ّ). 

ر ي  اد خريػت ىمػد أهماػع، السػيمع مػف حػذؽ كأيقنت أف  هنعؾ ألرعظنع مف الا
: -كمػػع تكا ػػؼ فػػي يسػػير- علمغػػ  مػػف ك ػػعر المغػػكييف، فتكاػػؼ  اضػػاـ حيعلاػػع        اػػعئبلن

د  كتشػككه فػي سػمعىاع، تػردع، أك لادـ الكثكؽ  راكيتاػل أك(؛ لجاعلته  اع، الى أىٍدًرم)
، اد ياممه غير ، كهذا هك : أف  هنعؾ كجانع ال ياممهالى أىٍدًرمكغير ذلؾ، كماند اكله: 

الجديد الذم يجب أف يي حث ىنه؛ لي ػرز كيػدرس، كمػف هنػع تكا رػتي طيمػ  ىػعـو كعمػؿ 
                                                           

 (.9ٙسورة يوسؾ: من اآلية رقم ) (ٔ)
 بنن دالمطلبعبن بنن شناف  بنن عثمنان بنن العبناس بنن إدريس بن محمد الشافعي ، لئلمامالرسالة(ٕ) 

 -شناكر أحمند )بتصرؾ(، تحقيق: ٖٗ صـ: (هـٕٗٓ) المكي المتوفى القرشي المطلبي عبدمناؾ
 م(.7ٗٓٔ-هـ1ٖ٘ٔ)-األولى الطبعة -مصر -الحلبي ةمكتب

 القزوينني زكرينا  بنن فارس بن حمد،ألكبلمها في العرب وسنن العربية اللؽة فقه في الصاحبي(ٖ) 
-هننـ1ٔٗٔ) -األولننى الطبعننة ،بيضننون علنني محمنندنشننر:  ٕٗصننـ: (هننـ7ٖ٘) المتننوفى الننراز ،
 (.م779ٔ
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أجمع مع لػـ يػدر  المغكيػكف مػف ألرػعظ المغػ ، كأىرضػاع ىمػد غيػرهـ  غيػ  كػكناـ اػد 
ػػػمتي مػػػف ذلػػػؾ سػػػ ا  كثمػػػعنيف كأر امعئػػػ  اػػػكؿ ) ( صػػػراح ن لك ػػػعر الى أىٍدًرمدرك ، فىحىص 

عً  ي أى ييف: كالمغك  ٍمػرك ٍ ػف اٍلاىػبلى ، الخميػؿ  ػف أحمػد الرراهيػدم(، ك هػػُْٓالمتػكفد ) ىى
ىمػد  ػف حػػعـز (، ك هػػػُٖٗ) (، كىمػي  ػػف حمػزة الكسػعئي، المتػكفدهػػُٕٓالمتػكفد )
ػػمىمى   ػف ىىعًصػػـ، مػف أصػػحعب الرػرٌاع، المتػػكفد )الٌمحيػعند سػػايد (، كأ ػػي هػػَِٕ، كسى

ٍيػػب اأٍلىٍصػػمىًايٌ  القعسػػـ  ػػف سػػبلـ  ى يػػد(، كأ ػػي هػػػُِٔالمتػػكفد) ى ػػد اٍلممػػؾ  ػػف ايرى
م د  ف ًزيعد األىرا يٌ (، كأ ي هػِِْالمتكفد ) شىًمر (، ك هػُِّ)المتكفد، ى د اُ ميحى

ٍيه ٍمدىكى م ػد السِّجسػتعني،   ػيأى (، ك هػػِٓٓ) المتكفد،  ف حى ػعًتـ سىػٍاؿ  ػف ميحى المتػكفد حى
سػايد  ػي أى ك  (،هػػِٕٓ، المتػكفد)يعشػياٍلرضؿ اٍلاى  عس  ػف اٍلرػرج الرِّ (، كأ ي هػِٓٓ)

سػػيف السُّػػكًرمٌ  ًرم (، كأ ػػيهػػػِٕٓ، المتػػكفد )اٍلحسػػف  ػػف الحي ، المتػػكفد حنيرىػػ  الػػدينىكى
 كر محمد  ف الحسف  ف  كأ ي (،هػُِٗثامب المتكفد ) أىٍحمد  ف يحيد، ك (هػَِٗ)

 منصػػكر (، كأ ػػيهػػػّٔٓ، كأ ػػي ىمػػٌي القػػعلي، المتػػكفد )هػػػ(ُِّ) المتػػكفد، دريػػد
ػػػمىٍيمىعف اٍلرىعًرًسػػػيكأ ػػػي  (هػػػػَّٕ) المتػػػكفد، األزهػػػرم مػػػٌي اٍلحسػػػف  ػػػف سي المتػػػكفد  ىى

، أ ػي الحسػيف أحمػد  ػف فػعرس، ك (هػػّٖٓ) المتكفد، ى عد  ف عحبالص  (، ك هػّٕٕ)
سػػمعىيؿ  ػػف نصػػر  ػػف حمػػعد الجػػكهرمهػػػّٓٗالمتػػكفد ) ،  (هػػػّٖٗ) المتػػكفد (، كا 

م د  ف الطيِّب الرى ك  (،هػْٖٓ، المتكفد )الحسف ىمي  ف سيد  كأ ي ، المتكفد عسيٌ ميحى
 (.هػَُِٓ، المتكفد ) يدممحمد مرتضد الز  (، ك هػَُُٕ)

كهػػذا إف دؿ  ىمػػد شػػيع فإنمػػع يػػدؿ ىمػػد ىظمػػ  هػػذ  المغػػ ، كثقػػ  ركاتاػػع، 
 .ىمد نقؿ صحيح المغ   كؿ أمعن  كااتدار كأمعن  نعامياع، كحرصاـ

ػع اسػتقرائي   ع تحميمي ػع، ككصػري ع تقع مي ػع؛ حيػث كاد ناجنع فػي هػذا ال حػث مناجن
امنع  قراعة المصعدر كاستخراج المعدة المطمك   مناع، كتحميماع، كمػف ثػـ ىػرض مػع 
لـ يدر  المغكيكف مف ألرعظ المغ ، ىمد غيرهـ ممف درك ، ماتمديف خعص  في الامؿ 

ن ع في هذا اله الماجمي ىمد اإلحصعع ال االنتقعع، كنزىـ أن   ماجـ غير القميؿ مع ند  ىى
ممع جعع م امنع غير مازك إلد اعئمه، فمثؿ هذا تركنع  كهك مف القميػؿ النػعدر، الػذم 

 المُّغىػ ً ال يجعكز ىدد  أصع ع اليد الكاحدة، مثؿ هذا المثعؿ المنسػكب إلػد  اػض أهػؿ 
ػاـ)ىمكمنع( كفيه: " ـ  ً ػًه  اضي ػ ػع يىٍ ػديك، كىى ؿى مى ًر أىك  ٍكعي اٍلقىمى : ضى مىٍسػنع  ؛كالرىٍختي : جى ييقىػعؿي

اىعؿى ًشٍمر: ًفي الرىٍخت؛ سػحعؽ: اىػعؿى  ىٍاػضي أىهػؿ  كى ـٍ أىسمع الرىٍخػتى ًإاٌل هىعهينىػع. اىػعؿى أى كاً  لى
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، ًقيقىػً :  المُّغىً : الرىٍختي مىػد اٍلحى ـي ظيٍممػ  ًظمِّػه ىى ٍكئه، أـى اسـي ظيٍممتػه. كاسػ ـي ضى الى أىٍدًرم اٍس
ًلاىذىا ًايؿى ًلٍممي  الس مىر؛ ػرً كى ػكىابي ًفيػًه ًظػؿُّ اٍلقىمى : سيػم عر؛ اىػعؿى أى كاٍلاى  ػعًس: الص  دًِّثيفى لىٍيبلن ، تىحى

كىابي مىع اىعلىهي  : الص  ـٍ اي ٍكع ألىف  ؛ اىعؿى  ىٍاضي ، أىٍش ىهي ًمٍناىع  مىٍكًف الض   .(ُ)"الرعًختى ى  مىٍكًف الظِّؿِّ
، كم حثػػيف، كاػػد جػػعع هػػذا ال حػػث  اػػكف اُ كتكفيقػػه فػػي: مقدمػػ و، كت مايػػدو

 كخعتم ، كفاعرس.
: تنعكلنع فياع أهمي  المكضكع، كهدفه الذم يرمي إليه، كالمناج الذم املقدمة

 ناجنع .
كأمع التمايد كىنكانه: )ال أدرم في تراث الار ي (، فاقدنع  لمتاريؼ  مرظ  ال   

ع، كتكضػػيح الرػػرؽ  ػػيف الدرايػػ ، كالامػػـ، كالمارفػػ ، كمػػع  أيثػػر مػػف أدرم لغػػ  كاصػػطبلحن
 كأاكاؿ الاممعع في ذلؾ.اكؿ ال أدرم في تراث الار ي  

ــا األول ػػع مػػف كػػبلـ المغػػكييف(، فاػػك ىمػػؿ واملبح : كىنكانػػه: )ال أدرم مجمكىن
 ماجمػػي ىقػػدنع  لمػػع جمانػػع  مػػف أاػػكاؿ المغػػكييف فػػي هػػذا المضػػمعر، كامنػػع  ترتي ػػه

حقػؽ نسػ   كػؿ اػكؿ إلػد ىمد حركؼ الماجـ، كذي منع   علحكاشػي التػي تأ جدينع ترتي نع
اعئمه، كت يف غرضه كمقصكد ، كالجكاب ىمع لػـ يػدر  مػف ألرػعظو كمسػعئؿ فػي أغمػب 

مػف ه ممع طعلاتػه كأضػرته فإن   ،(تي مٍ )اي  :مكتكب فيه في الحعشي  ،ككؿ مكضعو األحيعف
أسػػامت فػػي  كتػػب المغػػ  الماػػكؿ ىمياػػع حيننع،أكممػػع فػػتح اُ  ػػه ىمػػي  مػػف فيكضػػعتو 

 جك   في مكاطف متاددة. تقديـ  اض األ
جعع  انكاف: )ال أدرم في كبلـ المغكييف، مبلمح  اسـ الدراس :واملبحا الثاىي 

لغكيػػ ، كمظػػعهر مناجيػػ (، كاػػد ىقػػدنع  لدراسػػ  األلرػػعظ الػػكاردة فػػي الماجػػـ لغكينػػع 
 كمناجينع، كمف ثـ كاع في مطم يف:

ـ المغػكييف(، كيحتػكم ىمػد: أدرم في كػبل : )المبلمح المغكي  لبلاملطلب األول         
كعإل ػػػػداؿ المغػػػػكم  نمػػػػعذج لمػػػػع اػػػػعؿ فيػػػػه المغكيػػػػكف: ال أدرم فػػػػي مسػػػػعئؿ صػػػػكتي 

 يف)الصكامت(، ك)الصكائت(، كتحقيؽ الامز كتخريره، كالماعا ػ   ػيف الػكاك كاليػعع، 
 ، كال أدرم فػػي مسػػعئؿ  نييػػ كالمخعلرػػ  الصػػكتي ، كالرػػؾ كاإلدغػػعـ، كالقمػػب المكػػعني

، كالمقصػػكر كالممػػدكد المعضػػي، كالمضػػعرع، كطػػكؿ ال نيػػ  كاصػػرهع كػػعختبلؼ صػػيغ 
                                                           

: (هنـ9ٔٔ) المتنوفى محمد بن مكنرم بنن منرنور األفريقني المصنر  الدين جمال، للسان العرب (ٔ)
 .هـٗٔٗٔ - الثالثة الطبعة -بيروت -دار صادر -]ؾ خ ت[ ٘ٙ/ٕ
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كأمثمػ  مػع ييػذ كر كيي نػث مػف األسػمعع، كمػع  كغير ذلػؾ، كال أدرم فػي مسػعئؿ تركي يػ 
كعالشتقعؽ، كالتأصػيؿ  ، كال أدرم في مسعئؿ داللي ييستامؿ مف األفاعؿ الزمنع كمتادينع

اؾ المرظػي، كالتضػعد، كالصػكاب المغػكم، المغكم، كتاميؿ التسػمي ، كالتػرادؼ، كاالشػتر 
،كهكذا جػععت هػذ  الدراسػ  مسػتكى   لممسػتكيعت المغكيػ  كالرركؽ المغكي ، كالمياٌرب

 األر ا  كفؽ معيقضي  ه الدرس المغكم الحديث.
: )المظعهر المناجي  لبل أدرم في كبلـ المغكييف(، كاد ضػـ هػذا املطلب الثاىي        

 ا مناجي ع هي:المطمب خمس  ىشر مظارن 
o في القراعات القراني  ال أدرم. 
o .ال أدرم في مارف  شار 
o في مارف  شعىر ال أدرم. 
o .ال أدرم في ترسير شار 
o ع مف  اض الركايعت الشاري تاج ن  ال أدرم. 
o .ال أدرم في اكؿ الشعىر نرسه 
o .ال أدرم أمعن ن في النقؿ 
o .ال أدرم في منعهج الم لريف 
o  ا لمتصحيؼال أدرم درعن. 
o أك  يعف كيري  استامعله شيعو كصؼ  في أدرم ال. 
o  ع  كجه مف الكجك ال أدرم تمسكن. 
o ال أدرم دالل  ىمد  النسيعف. 
o  ا في الكبلـال أدرم استطرادن. 
o .ال أدرم في مارف  مكضع 
o  أك اكؿ اعئؿ ع في ركاي  راكو ال أدرم تشككن. 

  أنكاعو هذا كيتميز هذا ال حث مف كجا  نظرم المتكاضا   أنه مشركع  ثبلث
 مف الدراسعت:
: دراسػػ  تحميميػػ  ترصػػيمي  فػػي حعشػػي  الماجػػـ لؤللرػػعظ كاألاػػكاؿ التػػي األوىل

جمانعهع، كهذا الامؿ أش ه مع يككف  امؿ المحقؽ؛  غيػ  الكاػكؼ ىمػد تحػرم الداػ  



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 977ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

في نس   كؿ اكؿ إلد اعئمه، ك يعف مقصكد ، كهدفه، كىرض معلـ يدر  المغكم ىمػد 
 ؿ إلد المراد.غير  ممف درا ؛ لمكصك

: دراسػ  لغكيػ  ىرضػنع فياػع نمػعذج لمػع اػعؿ فيػه المغكيػكف ال نػدرم والثاىية 
 ت انع لممستكيعت المغكي  األر ا : الصكتي ، كال نيي ، كالتركي ي ، كالداللي .

: دراس  مناجي ؛ لمكاػكؼ ىمػد منػعهج المغػكييف فػي اػكؿ ال أدرم، والثالثة 
 المرظ . كالمكاطف التي استخدمكا فياع هذ 

كاػػػد أىق ػػػت ذلػػػؾ  علخعتمػػػ  مسػػػجبلن فياػػػع أهػػػـ النتػػػعئج، كمػػػع ىػػػف  لػػػي مػػػف 
ػػػع مناػػػع؛ لك ػػػر حجماػػػع، كلامنػػػع نيصػػػدرهع  اػػػدي؛ فػػػياظـ  الراػػػعرس التػػػي أسػػػقطت  اضن

 االنترعع كتاـ الرعئدة.
 ك اد،

ـي هىذىا الٍ  فىإنِّي ًإذٍ  ػؿى أىٍ ػأياىدِّ ػكٍ  رىأي ًمػفٍ اىمى ػكٍ حى ًتي ًإلىػد حى ًتػًه كأىدٍ ًؿ اًلي كايػك  ايك  ىيػك ي ًُ كى
 :كاعلي إٍذ اى  اٍلًرٍتيى ً ً ديىىعًع 

َ

 ً ْمرٍِا رََشدا
َ
ٌْ أ ّيِئْ ََلا يِ َِ ٍَْك رَْْحًَة َو ٌْ ََلُ َربََّا آثَِا يِ

(ُ) 
 ور ــــدكت

 حمند عبد الغفور حمند البيا

 مدرس أصول اللغة

 يف كلية اللغة العربية بإيتاي البارود

 
 

                                                           
 (.ٓٔسورة الكهؾ: من اآلية رقم ) (ٔ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٓٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 ايتُٗيذ
 يف تشاخ ايعشبيةال أدسي 

 املعيى اللغوي للفظ الدراية: أواًل
ػهي.  يقعؿ: ًممى ، كًدٍريىػ ن كًدٍريىعنػعن كًدرىايىػ ن: ىى دىرىل الشػيعى دىٍريػعن كًدٍريػعن؛ىىًف المٍِّحيىػعًنيِّ

لىًكن ػهي ىى  ٍيًه: الد ٍريى ي كعلدٍِّريىً  الى ييٍذهىبي ً ًه ًإلىد المىر ًة اٍلكىاًحدىًة كى ػعؿً اىعؿى ًسي ىكى ٍانىػد اٍلحى ، مىػد مى
ٍيًر ًدٍريى   : أىتد هىذىا األىٍمرى ًمٍف غى ييقىعؿي ٍيًر ًىٍمـو  :أىم، دىٍريى ك كى ٍيت الشيعى ، ًمٍف غى : دىرى ييقىعؿي كى

ٍيًرم ًإذىا أىٍىمىٍمتهىىرىٍفته،  أىٍدًريهً  ٍيتيه غى ـٍ الى أى  ،كأىٍدرى ػذىفيكا اٍليىػععى ًمػٍف اىػٍكًلًا ػع حى ًر دٍ كىاٍلاىػرىبي ري  مى
ًلكىٍثرىًة ااًلٍسًتٍامىعؿً  ؛يكتىريكف ً عٍلكىٍسرىًة ًمٍناىع ًفي مىٍكًضًع الى أىٍدًرم،

(ُ). 
 :املعيى االصطالحي للفظ الدراية ثاىّيا:

إذا مػػػع اصػػػدنع إلػػػد تاريػػػؼ الدرايػػػ  كمصػػػطمح فإنػػػه يمكننػػػع تاريراػػػع  أحػػػد 
لثعني: الدراي  هي كا، تاريريف: األكؿ: الدراي  هي: المارف  المدرك   ضرب مف الحيؿ

 .(ِ)الامـ في تكمؼ كحيم 
ع كالمبلحظ في تاريرنع لمدراي  لغ ن  هنػعؾ خمطنػع كتػداخبلن شػديدنا  أف   :كاصػطبلحن
كالمارفػ ، كمػف ثػـ ، كالامػـ ،الدرايػ  :هػي  يكحي  عتحعد الماند  يف مصطمحعت ثبلث

فيمػع  يناػع،  لتحديػد الرػركؽ الدايقػ ؛ ع ىمينع أف نقؼ مع هػذ  المصػطمحعتكعف لزامن 
فقػط  (تكضيح كجا  نظرنع حكؿ االاتصعر فػي  حثنػع هػذا ىمػد لرػظ )الدرايػ  كمف ثـٌ 

 .دكف مع ىدا 
 
 

                                                           
إبننراهيم ، ومهنند  المخزومنني. د: ، تحقيننق1٘/1: الفراهينند  خليننل بننن أحمنند، للكتنناب العننين (ٔ)

: منصننور محمنند بننن أحمنند األزهننر  ، ألبننيتهننبيب اللؽننة، وومكتبننة الهننبلل دار -السننامرابي
 بينننروت الطبعنننة -دار إحينننا  التنننراب العربننني  -تحقينننق: محمننند عنننو  مرعنننب  ،ٓٔٔ/ٗٔ

 الجننوهر  حمنناد بننن إسننماعيل نصننر، ألبنني العربيننة وصننحا  اللؽننة تننا م(، ؤٕٓٓ)األولننى
 - للمبلينين العلنم دار -عطنار الؽفنور عبند أحمد :تحقيق ،1ٕٕ٘/ٙ: (هـ7ٖٖ) الفارابي المتوفى
 (.م719ٔ - هـ9ٓٗٔ ) الرابعة بيروت الطبعة

            :(هننننـٖٔٓٔ) المننننناو  المتننننوفى الننننر وؾ عبننند محمنننند، لالتعنننناريؾ مهمننننات علننننى التوقينننؾ(ٕ) 
 األولننى الطبعننة -بيننروت – الفكننر دار -الدايننة  وانرضنن محمنند .د :تحقيننق، ٘ٗٙو ٖٖ٘صننـ

 )د.ت(.



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٓٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 :ثالّثا: الفرق بني الدراية، والعله، واملعرفة 
 ػػػاضدراغةوػػػاضعضمػػاضفرقػبغنػػػ

ػع اىػعؿى أى يػ ينامعك هبلؿ الاسكرم في تكضيح الررؽ يقكؿ أ ي        ك: "الدِّرىايى  ًفػي مى
 كىهيكى لنري الس ٍاك ىىم ع يػرد ىمػد اإلنسػعف، فيدريػه أىم:  كر الز يًرم ً مىٍاند اٍلرىاـ اىعؿى 

كذىة مػف دىريػت ًإذا ختمػت كىأٍنشػد مػف  ،يرامهي  ػٍأخي كحكي ىىف  اض أهؿ اٍلاىرى ي ػ  أىن اىػع مى
 :الط ًكيؿ

ىَرطيمَصَؿامَدَصَؿامؼِدِريموَخمقُبٔصُؼ**
(ُ)** 

ٍيد ً غىٍير ختؿ يىنىعلهي  أىم مىع ختؿ مىع طم ه مف الص  فعف كىعنىػت مػأخكذة ، ًفيًه يركتهي كى
ػعرى  يػر  فىصى ٍنسىػعف لىػهي مػف اٍلمارفىػ  ال ًتػي تنىػعؿ غى مف ذىاؾ فىايكى يٍجًرم مٍجرل مىع يٍرطف اإلًٍ

تىاىعلىد-لؤلشيعع كىهىذىا الى يجكز ىمد اُ  ًمٍنهي ذىًلؾ كعلختؿ  عنىهي كى جا -سيٍ حى مػٌي كى ؿ أى يػك ىى
 كىاٍحتج  قكؿ الش عًىر مف الرجز: ،كأجعزهع ىمد اُ ،الدراي  مثؿ اٍلامـ :-رىحمىه اُ-

اُػٖممَظامَأِدِريموَأِغَتماظٖداِريَظ**
(ِ)** 

ػػًحيحكىهىػػذىا  : الى أىٍدًرم، فقػػد أىفىػػعدى هىػػذىا  ؛صى ػػع يػػٍدًرم فىقىػػعؿى أًلىف اإلنسػػعف ًإذا سيػػًئؿى ىىم 
ػػع الى يامػػـ فىيىقيػػكؿ: الى  مانػػد اىٍكلػػه: الى أىمػػـ؛ القىػػٍكؿ ًمٍنػػهي  أًلىن ػػهي الى يسػػتقـ أىف يٍسػػأىؿ ىىم 

ػع  اىكله: الى أىٍدًرم إنمع هيػكى الى أىمػـ مى أفاـ؛أًلىف ماند اىٍكله الى أفاـ أىم: الى أفاـ س الؾ كى
مد هىذىا يكػكف اٍلامػـ كالدرايػ  سىػكىاع؛ أًلىف الدِّرىايىػ  ى كىاب مسألتؾ، كىى مػد مػـ يٍشػتىمؿ ىجى

ًميػػػع كجكهػػػه، ٍاميػػـك مػػػف جى ذىًلػػػؾى أىف الرً  اٍلمى ػػػع ى  كالامعمػػػ ، اى كى علػػ  لبلشػػػتمعؿ مثػػػؿ اٍلًاصى
مثػؿ  كالقبلدة؛ ععى أىكثر أىسمىعع الصنعىعت ىمد فاعله نىٍحك القصعرة كالخيعط  كى لذىًلؾ جى كى
يًريد ي اٍلامػـ مػف هىػذىا الكجاػ  الشتمعلاع ىمد مىع ًفياىع فعلدراي  تًريد مىع الى  عدىة؛ ى ذىًلؾ اٍلاً 

                                                           
ويل، وعجزه:  (ٔ) ُيف  ي  ك  و   *صدر بيت من الطَّ َّّ  ون  ك  ُ  ل ُوك ُالنَّ  *، منسنوب ألبني األسنود فني:اك  ال  ذ   ك 

 :(هـ9ٙٗ) المتوفى الصفد  أيبك بن خليل الدين صبل ، لالتحريؾ وتحرير التصحيؾ تصحيح
 عبنند رمضننان د.: راجعننه، والشننرقاو  السننيد: فهارسننه وصننن  عليننه وعلننق حققننه ،ٕٕٖ صننـ

 (.م719ٔ - هـ 9ٓٗٔ) األولى الطبعة، القاهرة – الخانجي مكتبة -التواب
ا ِ صدر بيت من الرجز،  لل (ٕ) ُ ائ   امُئ كُُّ  * ، وعجنزه:َعجَّ دك َ ُم م   َ   ُ ُ نك اللَُّهنمَّ،  :ُيِريندُ : الُهنمَّ و *،م 

َدةُ ِفني  ِخن َّّ َواْلِميُم اْلُمَشندَّ نَداِ  ألَّن َمْعَنناهُ َينا  . وقند ورد فني دينوان العجنا  ِرِه ِعنَو   ِمنْن َيناِ  النِّ
بتحقيننق: د. عبنند الحفننير السننطلي،  مكتبننة  ٕٓٔ/ٔبروايننة: يننا رب ال أدر . )راجنن  الننديوان: 

 دمشق(. -أطلس
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ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػػع تكػػػكف لبلسػػػتيبلع مثػػػؿ اٍلخً  علػػػ اى كالرً  ٍانػػػد أىٍيضن فىػػػ  كاإلمػػػعرة فىيجػػػكز أىف تكػػػكف ً مى بلى
ع فترعرؽ اٍلامـ مف هىًذ  اٍلًجاى   .(ُ)"ااًلٍسًتيبلى

مػف الاممػعع  أف   كالخبلص  التي انتاينع إلياع مف كبلـ أ ي هػبلؿ كغيػر  هنػع:
ػصُّ ًمػف الًاٍمػـ،  الامـ كالدراي ، كمػناـ مػف صػر ح مف اعؿ  عتحعد ماند  ػأىف  الدِّرايىػ ى أىخى

:، كمع في الت ٍكًشيح كغيرً ً  ػٍربو مػف  إف  دىرىل يككفي فيمع سىػ ىقه شىػؾٌّ أىك كايؿى ًمٍمتػه  ضى ىى
ـ  الى أىٍدًرمالى  :اجػزكأجعب ىػف اػكؿ الر  ، كلذا ال ييٍطمىؽي ىمد الم ًه تاعلد؛ الًحيمى ً  ، كأىٍنػتى هيػ
:  الػػػد اًرم ػػػكز أىف يكػػػكفى مػػػف ىجرفػػػ  األٍىػػػراب ؛هىػػػذىا الى يىٍث يػػػت ًفيػػػهً  ػػػأف  ، أك أًلىن ػػػهي يىجي

مىًطاـ(  ًممت ييٍستامؿ كؿُّ كاحدو ًمٍنايمىع مىكػعف اخخػر كىًثيػران فىظػف )غى يت كىى فىكىأىن هي سىًمع دىرى
أن امع ًفي كيؿِّ المىكاضع كىذىًلؾ
 كأاكؿ  ه. ىتمد أميؿ إليه ك أ.كهذا الررؽ هك مع (ِ)

 ػػاضطعرسةػوػػاضعضمػاضفرقػبغنػػ
ػػع فػػٌرؽ  اػػض الاممػػعع مىٍيػػًه  أيضن ػػع تٍسػػتىٍامؿ ىى  ػػيف اٍلامػػـ كالمارفػػ  مػػف ًجاىػػ  مى

فتصػرفامع ، الكممتعف فعلامـ يتىاىد ل ًإلىػد مراػكليف، كالمارفػ  تتاػدل ًإلىػد مراػكؿ كىاًحػد
ٍجػػه، كىاٍسػػًتٍامىعؿ أهػػؿ  ػػع ًفػػي ىمػػد هىػػذىا اٍلكى مىٍيػػًه يػػدؿ ىمػػد اٍلرػػرؽ  ىينامى ػػع ىى المُّغىػػ  إي عهيمى

                                                           
العسنكر   رانمهن بنن يحينى بن سعيد بن سهل بن عبدّ بن الحسن هبلل يب، ألاللؽوية الفروق(ٔ) 

 والثقافننة العلنم دار  سننليم، إبنراهيم محمنند: علينه وعلنق حققننه، 7ٓصنـ :(هننـ7ٖ٘) المتنوفى نحنو
 .والتوزي ، القاهرة للنشر

الخبلؾ هنا مشهور حتى بين المفسنرين: فقند أجناز ابنن عطينة الؽرنناطي هنبا االسنتعمال حينب  (ٕ)
ومن بلك قنولهم:  ..لى مجاز كبلمها.قد استعملت العرب أشيا  في بكر ّ تعالى تنحمل عقال: 

قنال القاضني أبنو ... والدراية إنما هي التأتي للعلم بالشي  حتى يتيسنر بلنك، ّ يدر  كبا وكبا
. وكننبلك أقننول إن الطريقننة كلهننا عربيننة ال يثبننت للنرننر المنخننول شنني  منهننا محمنند عبنند الحننق:

َِّّ  ورف  أبو حيان بلنك فقنال: َراَينِة ِمنْن َمْعَننى َوأَْسنَنَد اْلِعْلنَم إِلَنى  ْفِس، لَِمنا ِفني الدِّ َراَينَة لِلننَّ ، َوالدِّ
اِر . وأما قوله: ُ ِباْلَعالِِم، َواَل ُيوَصُؾ ِبالدَّ َّّ  اْلَخْتِل َواْلِحيلَِة َولَِبا ُوِصَؾ 

ي* ائ  ت  ال َّ أ نك ي و  ئ   ك
ّ  أ   *ّ هم 

، نَفاِت، َوَمنا َيُجنوُز ِمْنَهنا َوَمنا  َجاِهنل ِبَمنا َفَقْوُل َعَرِبيٍّ ِجْلٍؾ َجناِهلِيٍّ ِ ِمنَن الصِّ َّّ ُيْطلَنُق َعلَنى 
 بنن ؼالنب بنن عبندالحق محمند، ألبني العزينز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر. )راج :  َيْمَتِن ُ 
 ، تحقينننق:ٗ٘/ٔ: (هنننـٕٗ٘) المتننوفى المحننناربي األندلسنني عطينننة بننن تمنننام بننن النننرحمن عبنند

 البحنر، وهنـٕٕٗٔ - األولنى  بيروت الطبعة - العلمية الكتب دار -محمد الشافي عبد عبدالسبلم
 المتنوفى الندين األندلسني أثير حيان بن يوسؾ بن علي بن يوسؾ بن محمد حيان ، ألبيالمحيط

، وقنارن هـٕٓٗٔ: بيروت الطبعة - الفكر جميل دار محمد صدقي ، تحقيق:ٕ٘ٗ/1: (هـ9ٗ٘)
، ٕٓٙ/ٔ: هننـ(1٘ٗن سنيده المرسني المتنوفى )الحسنن علني بنن إسنماعيل بن ، ألبنيالمخصن ب

هنـ 9ٔٗٔ) الطبعنة األولنى - بينروت –دار إحينا  التنراب العربني  -جفنال إبراهيمخليل  تحقيق:
، ٕٗ/1ٖبيند ، محمند مرتضنى الحسنيني الزَّ لتا  العنروس منن جنواهر القناموس، (، وم77ٙٔ

 .دار الهداية - تحقيق: مجموعة من المحققين



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

لىرػظ اٍلامػـ الى ييًريػد ذىًلػؾ  يػر ، كى ٍاميـك مػف غى اٍلمىٍاند، كىهيكى أىف لرظ اٍلمارفى  ييًريد تىٍمًييز اٍلمى
، كلػذلؾ ايػؿ: ٍاميـك ٍرب اخر مف الت ٍخًصيص ًفي ذكر اٍلمى لىػٍيسى  ًإال  ً ضى كػؿ مارفىػ  ىمػـ كى

 .(ُ)ـ مارفى كؿ ىم
لػذا  كتد ر؛ر إدراؾ الشيع  ترك إف المارف  هي: :كمف هنع نستطيع أف نقكؿ

يامػػـ اُ، لمػػع كعنػػت المارفػػ  تسػػتامؿ فػػي الامػػـ : فػػبلف ياػػرؼ اُ، كال يقػػعؿ يقػػعؿ:
ػع  القعصر المتكصؿ إليػه  تركػر، كيضػعد المارفػ  اإلنكػعر، كيضػعد الامػـ الجاػؿ. كأيضن

نكػعر اخػريحمؿ فػي أغ (ال أىرؼفإف)  خػبلؼ ال ، مػب األحيػعف مانػد إث ػعت شػيع كا 
: ، كمثػعؿ ذلػؾ: حمؿ في الغعلب هذا الماندتال  عفإنا أىمـ كغيرهع مف األلرعظ الش ػكمُّ

 ، كيقػعؿ:فو بلى كال أىرؼ شيِّه في ، فو بلى شيع ي في  :ريري الض   عؿى كفي لغ و شيِّه، اى ، جمعى  شعة
ػيى  ؿى شى نى  ،الم حـً   ي يمى مً  ، أم: اى مى عشً فخذه نى  ع لىمىٍنشيػكلى ي اىػ: إن  عسً كاػعؿ  اػض الن ػ .شيػكالن ني  ؿي نشي
 .(ِ)  أصكب. كاعؿ  اضاـ: فخذه مناكش ي الم حـ، كال أىرؼ منشكل مى كالٌنعشً  الم ٍحـً 

ػ اثرنػػع أف نقتصػػر مػػف  ع مػػف دائػػرة الخػػبلؼ  ػػيف المصػطمحعت الثبلثػػ :كخركجن
                    ف ترادفػػه مػػف مصػػطمحعت كقػػكؿ كػػبلـ المغػػكييف ىمػػد اػػكؿ ال أدرم دكف مػػع اػػد يظػػ

 .كغير ذلؾ(،  أىمـالى )، ك( أىرؼالى )
 :ال أدري يف تراث العربية، وأقوال العلناء فيها

ئؿ مػف ىممػعع الار يػ  ىػف كػر مػف سيػع ىنكانه ذً ىقد السيكطي في مزهر   ع ن 
ي في كتع ه، ت نيكخً الميحسف  ف ال ميٌ "اعؿ: القعضي أ كىى   أدرم اعؿ فيه:الى  :شيع فقعؿ

أ كى داُ الزىرراني، اعؿ: كنػت  حضػرة ... حدثني :أخ عر المذاكرة كًنٍشكار المحعضرة
 (الى أىٍدًرم: )أتقكؿ ، فقيؿ له:(الى أىٍدًرم) ئؿ ىف شيع فقعؿ:أ ي الا عس ثامب يكمنع فسي 

ليؾ تي  ليؾ الرحم  مف كؿ  مد! بي رى ضٍ كا   دً دى اىػعف ألمؾ  ً فقعؿ لمسعئؿ: لك ك، أك عد اإل ؿ، كا 
: كيش ه هذ  الحكعي  مع  مغنع ميٌ ك ىى اعؿ القعضي أ ي ، الستغنت - اير - ىٍارى ، الى أىٍدًرم
شػيع تأخػذكف  ، فقيػؿ لػه: ف ػأمٌ (الى أىٍدًرم: )ئؿ ىػف مسػأل  فقػعؿسيػ هي أن ػ الش ػٍاً يِّ ىف 

نيع فػػي أ ػػي الػػدُّ  كاػػعؿ ا ػػف، (الى أىٍدًرم) :(الى أىٍدًرم:)زؽ السػػمطعفف فقػػعؿ: ألاػػكؿ فيمػػعرً 
ًزٌم اػعؿ: سػمات أ ػع كهػب محمػد  ػف ميػ زاحـ كتعب األشراؼ: حدثني أ ػك صػعلح المػٍركى

، فقػػعؿ: لكػػٍف (الى أىٍدًرم):اػػعؿ: ايػػؿ لمش ػػا ي: إنػػع لنسػػتحيي مػػف كثػػرة مػػع تيسػػأؿ فتقػػكؿ
                                                           

 .ٔٔ٘ صـ والتوقيؾ على مهمات التعاريؾ:، ملخًصا() 1ٔوٕٙ صـ :الفروق اللؽوية (ٔ)
 ] ن ش ل[. ٕٗٙ/ٙ] ش و ى[ ، 71ٕ/ٙراج : العين(ٕ) 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٓٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

نَاا ِِلَّاا اَاا    لَا عِلْمَ لَ :ع ال ياممكف أف اعلكائمكا ىم   كف لـ يستحيكا حيف سي قر  مبلئك  اُ المي 

عَلَّمْتَنَا ِِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِامم  الََِِْامم   
كاػعؿ محمػد  ػف ح يػب: سػألت أ ػع ى ػد اُ محمػد  ػف ، (ُ)

 ىف  ضع ىشرة مسأل  مف شار الطًِّرمعح يقكؿ فػي كماػع: كاحدو  اأٍلىٍىرىاً يِّ في مجمسو 
"(عمى ـ أسٍ لى )، ك(الى أىٍدًرم)

(ِ). 
أدرم أصػػػيؿ فػػػي تػػػراث الار يػػػ ، مااػػػكده ىنػػػد كمػػػف هنػػػع نقػػػرر أف اػػػكؿ ال   

 ىممعئاع؛ إيمعننع مناـ  أف ذلؾ ال يقدح في ىمماـ، كال يحػط مػف منػزلتاـ، حتػد اػعؿ
ٍلػػيىٍامىـٍ  "م:كً كى شػػيا اإلسػػبلـ الن ػػ ػػعي  كى قًِّقػػيفى أىف  اىػػٍكؿى اٍلاىػػعًلـً الى أىٍدًرم الى يىضى أىف  ميٍاتىقىػػدى اٍلميحى
ٍنًزلىتىهي  ىػٍؿ هيػكى دى  ٍاًرفىًتػهً مى ػعًؿ مى كىمى تىٍقػكىا ي كى مِّػًه كى مىػد ًىظىػـً مىحى ػرُّ ي  ؛ًليػؿه ىى أًلىف  اٍلميػتىمىكِّفى الى يىضي

ػعًزؼي ًفػي مىػد تىٍقػكىا ي كىأىن ػهي الى ييجى ٍاديكدىةن  ىٍؿ ييٍستىدىؿُّ ً قىٍكًلًه الى أىٍدًرم ىى ٍاًرفىًتًه مىسىعًئؿى مى ـي مى  ىىدى
ػػع يىٍمتى ،فىٍتكىا ي  ن مى ػػايرىتٍ كىاً  ضى ٍاًرفىتيػػهي كى ػػرىٍت مى اىصي ػػهي كى ػػٍف اىػػؿ  ًىٍممي تىٍقػػكىا ي؛ أًلىن ػػهي ًَنػػعي ًمػػٍف الى أىٍدًرم مى

مىػد  اىعلىػ ه ًمٍنػهي فىًإن ػهي ً ًإٍادىاًمػًه ىى عًضػًريفى كىهيػكى جى ػكرًً  أىٍف يىٍسػقيطى ًمػٍف أىٍىػييًف اٍلحى عؼي ًلقيصي يىخى
كىاًب ًفيمىع الى يىٍامىميهي يى يكعي  ً  ٍثـً اٍلاىًظيـً اٍلجى  .(ّ)"عإلًٍ

-كهذا الرأم  ػبل شػؾ هػك المشػاكر كالماتمػد ىنػد ك ػعر الصػحع   كالتػع ايف
ـٍ  ػػػػػٍناي عًلمياىػػػػػعفاػػػػػذا: حسػػػػػعف إلػػػػػد يػػػػػـك الديف، إ -رىًضػػػػػيى الم ػػػػػهي ىى ػػػػػً  كىىى ٍ ػػػػػري اأٍليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ،                                                                                 حى
ٍ ديالم ػػًه ٍ ػػفي ىى  ػػعسو  ػػع -ىى ٍنايمى ـي الى أىٍدًرم أيًصػػي ىٍت "يقػػكؿ:  -رىًضػػيى الم ػػهي ىى إذىا تىػػرىؾى اٍلاىػػعًل

ح  ىىٍف اٍ ًف ىيمىرى (ْ)"مىقىعًتميهي  صى ٍنايمىع-، كى : -رىًضيى الم هي ىى ثى ه " اىعؿى ـي ثىبلى ًكتىعبه نىعًطؽه،  :اٍلًاٍم
سين  ه مىعًضيى ه، كىالى أىٍدرً  اىعؿى اٍ في كىٍهبو  .(ٓ)"مكى ::كى د ثىًني مىعًلؾه اىعؿى ( )كىػعفى رىسيػكؿي الم ػًه " حى

                                                           
 (.ٕٖسورة البقرة: من اآلية رقم )(ٔ) 
 المتننوفى السننيوطي النندين بكننر،جبلل أبنني بننن الننرحمن عبنند،لوأنواعها اللؽننة علننوم فنني المزهننر(ٕ) 
 األولنى الطبعنة -بينروت - العلمينة الكتنب دار -منصنور علني ف اد تحقيق: ،9ٕٓ/ٕ: (هـ7ٔٔ)
لمحسن بن علي بن أبي ألبي على ا ،المحاضرة وأخبار المباكرة ونشوار(، م771ٔ -هـ1ٔٗٔ)

 (.هـ7ٖٔٔ،) 9/ٗ: هـ(1ٖٗ)  الفهم داود التنوخي البصر ، المتوفى
 (هنـ9ٙٙ) تنوفىالم الننوو  شنرؾ بنن يحينى الندين محيني زكريا ألبي ،المهبب شر  المجموع(ٖ) 
 طبعة دار الفكر. ٖٗ/ٔ

               (هننننـ1٘ٗ: )المتننننوفى البيهقنننني بكننننر يأبنننن الحسننننين بننننن حمنننند،ألالكبرى السنننننن إلننننى المنننندخل(ٗ) 
 .الكويت – اإلسبلمي للكتاب الخلفا  دار -األعرمي  الرحمن ضيا  محمد. دتحقيق:ٖٙٗ صـ

 القننناهرة –دار الحنننرمين  -77ٕ/ٔننننيالقاسنننم سنننليمان بنننن أحمننند الطبرا ألبيالمعجنننم األوسنننط،(٘) 
 .(هـ٘ٔٗٔ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٓ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍحيي ًمػٍف  ت ػد يىٍأًتيىػهي اٍلػكى ػٍف الش ػٍيًع فىػبلى ييًجيػبي حى سىيِّدى اٍلاىػعلىًميفى ييٍسػأىؿي ىى ـى اٍلميٍسًمًميفى كى ع إمى
: .(ُ)"الس مىععً  اىعؿى الش ٍاً يُّ  .(ِ)"اٍلًاٍمـً الى أىٍدًرم ًنٍصؼى  "كى
الى أىٍدًرم ال يقدح في ىممه،  ـً علً اكؿ الاى  أف   ىمدتدؿ  فاذ  كماع نقكؿ صريح         

هذا األمر  ىـ    ؿ اد، كال يضع مف ادر ،  ؿ هك دليؿ ىمد ىظـ محمه، كتمعـ مارفته
ع كانتشر حتد صعر  ػعتر كينع مناجن مػف الحكػـ كالكصػعيع التػي يكصػد  اػع كأصػ ح  ،ىعمن

ـٍ الى أىٍدًرم؛ فىًإن ػؾى مػع كرد َكمف ذلػؾ في مقعـ التامـ النشع : " تىاىم ػ ػٍف أىً ػي الػذ ي عًؿ اىػعؿى ىى
ت د الى تىٍدًرمى " : أىٍدًرم سىأىليكؾى حى ٍف ايٍمتى ت د تىٍدًرمى كىاً  م ميكؾى حى : الى أىٍدًرم ىى ًإٍف ايٍمتى
 (ّ). 

                                                           
 النمنر  عاصنم بنن البنر عبند بن محمد بن عبدّ بن يوسؾ عمر ،ألبيوفضله العلم بيان جام (ٔ) 

 المملكنة-الجنوز  ابنن دار -الزهينر  األشنبال أبني:تحقينق،1ٕ1/ٕ(هـٖٙٗ: )المتوفى القرطبي
 (.م 77ٗٔ - هـ ٗٔٗٔ) السعودية الطبعةاألولى العربية

 .ٖ٘ٗ صـ الكبرى السنن إلى المدخل(ٕ) 
نا اَل َيْدِرينِه ِمنْن ] 1ٕٗ/ٕ وفضله العلم بيان جام راج  في بلك:  (ٖ) َباُب َما َيْلَزُم اْلَعالَِم إَِبا ُسنِبَل َعمَّ

اآلداب الشرعية والمنح المرعية،لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفر ، شمس الدين و [ُوُجوِه اْلِعْلمِ 
َقا ِ  أَْدِر  اَل  اْلَعالِمِ  َقْولِ  ِفي َفْصل  ] -1٘/ٕ: هـ(9ٖٙفى )المقدسي المتو مِ  َواتِّ ، [اْلَفْتَوى َعلَى التََّهجُّ

الدمشننقي  لعبنند الباسننط بننن موسننى والعقنند التلينند فنني اختصننارالدر النضننيد،، عننالم الكتننب طبعننة
 الدينينة، الطبعنة مكتبة الثقافة -مروان العطيةد. تحقيق: ، ٖٓٔ صـ :هـ(71ٔ) الشافعّي المتوفى

  .(مٕٗٓٓ-هـٕٗٗٔ)األولى 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٓٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 وٍاملبحح األ
َُُِٔذَََيا َأِدِسي  ًََِّن ِٔوّعا  َُّػِويِّني ا    اي

َُِضٔة َٗ    َباُب اِي
نٍ  ي اىٍكؿً فً  ػأػثػل[:  :سىععً الخى

ماظَؼضلللللللاَ مٖيُتَؤٚثلللللللُبمَطِعلللللللْبمسَؾلللللللم
 

 صَرٚبلللللللللليمُؼَغٚقللللللللللُرمَأِسؿاَظفللللللللللام
م.(ُ)

 

 .(ّ)فاذى ٍيؼى هى م كى كىالى أىٍدرً :اىعؿى اٍ في ًسيدى  ،تيٍمًزٍمني:تي ىثِّؿي أم (ِ)ا يِّ اىعؿى اٍ في األىٍىرى 
ٍيدو  اىعؿى ا في  :[خػأخػػ زى ، صه نىعاً  اٍسـه  اأٍلىخي : ديرى ػكى : يىقيكليػكفى  اٍلاىػرىبً  ٍاػضى  ى  أىف   كـه اىػ ـى ىى

 .(ْ)ؾى لً ع صح  ي ذى م مى كىالى أىٍدرً ، ا في الكىٍم يِّ   ي رى كى ذى ميثىق ؿ، أىخ  ي ك خُّ أى 
                                                           

، العربيننة شننواهد فنني المفصننل المعجننم، علننى نحننو مننا ُبِكننر فنني: للخنسننا  البيننت مننن المتقننارب،(ٔ) 
 - هنننـ 9ٔٗٔالطبعننة األولننى )-العلمينننة الكتننب دار - )بتصننرؾ( 9ٗ/ٙ: يعقنننوب بنندي  إميننل.د

. ولنم ٖٖٗ/9ٕ:تا  العروسو ،97ٔ/ٓٔ(، وهو ببل نسبة في المحكم والمحيط األعرم:م77ٙٔ
نجد هبا البيت في مجمل طبعات ديوانهنا مثنل: أننيس الجلسنا  فني شنر  دينوان الخنسنا ، عنني 

م. وديننوان الخنسننا  71ٙٔ-بيننروت  –بضننبطه: لننويس شننيخو اليسننوعي، المطبعننة الكاثوليكيننة 
ة والنشنر دار عمنار للطباعن -بشر  أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب، تحقيق د. أنور أبنو سنويلم

م. وديننوان الخنسننا ، دراسننة وتحقيننق د.إبننراهيم عوضننين،  711ٔ-الطبعننة األولننى  –بنناألردن 
م(، ودينننوان الخنسنننا ، شنننرحه: حمننندو 71٘ٔ- هنننـ٘ٓٗٔالطبعنننة األولنننى ) –مطبعنننة السنننعادة 

 م.ٕٗٓٓ –بيروت  -طماس، دار المعرفة
د بن ِزياد األعرابيُّ أَخب ا ُهَو: (ٕ) بِّّي، َوَعن اْلَبصِريين، َوَعن أَُبو عبد ّ ُمَحمَّ ْلعلم َعن المفّضل الضَّ

وِعكرمنة، ُولِنَد لَْيلنَة ُولنَد اإلَِمنام ، الفَُضنيل :أبي َزيد،َوَعن أبي ِزياد، وجماعٍة من اأْلَْعَراب، مثنل
 بنن الرحمنة، لعبدوالنحا اللؽويينطبقات  في الوعاة ؽية(. بهـ ٖٕٔ) سنة وتوفي، أَُبو حنيَفة 

 -إبنراهيم الفضنلي أبن محمد تحقيق ،٘ٓٔ/ٔ:(هـ7ٔٔ) المتوفى السيوطي الدين جبلل بكر، أبي
 بننن محمننود بننن النندين خيننر، لاألعبلموقننارن بنن )د. ت(.صننيدا – لبنننان - العصننرية المكتبننة نشننر
 .مٕٕٓٓ مايو - عشر الخامسة  الطبعة -للمبليين العلم دار - ٖٔٔ/ٙ: الزركلي فارس

تحقينق: ، 97ٔ/ٓٔ:الحسن علي بن إسنماعيل بنن سنيده المرسني ألبي لمحكم والمحيط األعرم،ا(ٖ) 
اْلَهْمنَزةُ . )قلنت(: مٕٓٓٓ -بينروت  -األولنى الطبعنة –دار الكتب العلمية  -عبد الحميد هنداو  

ِعننهِ  ننْيِ  َوَتَجمُّ ُم َيننُدلُّ َعلَننى أَْصننِل الشَّ نناُ  َوالننبلَّ ْلننُت َعلَْيننِه النن َوالثَّ : أَثَّ ُيوَن َتننأِْثيبًل، أَْ :َقنناَل اأْلَْصننَمِعيُّ  دُّ
ْرُتُه ِبِهمْ  ْلُتُه ِبِرَجاٍل،  أَْ : كثَّ  بنن فنارس بنن حمند، ألبني الحسنين أاللؽنة مقناييس.َجَمْعُتَها َعلَْيِه، َوأَثَّ

 دار -هننارون محمنند السننبلم عبنند ،تحقيننق:7٘/ٔ:(هننـ7ٖ٘) المتننوفىالراز ، القزويننني زكريننا 
: أ  أوجبه عليهمن  (ُتْلِزْمنيعرابي )(، وقول ابن األم797ٔ - هـ 77ٖٔ) -الفكر  .ألزمه الحقَّ

 الطبعننة –دار العلننم للمبليننين  -تحقيننق: رمننز  منيننر بعلبكنني، ٘٘/ٔالبننن درينند:جمهننرة اللؽننة، (ٗ) 
نننة . )قُْلنننُت(:1ٖ/ٔ:والمزهنننر، م719ٔ -بينننروت  األولنننى،  ِفننني األَخِ  تنننانلُؽبالتثقينننل األَخُّ واألَخَّ
ها األُْخت ومعلوم أنواألُخِت،  ، َفَصناَر اإلِعنراب َعلَنى اْلَهناِ  َواْلَخناِ  ِفني ( مخففنةأََخةً ) :َكاَن حدُّ

َهنا اْنَفَتَحنتْ  َمْوِضِ  رْفن ، ألَنها اَل َتْعَتِمنُد إاِل َعلَنى َحنْرؾ ؛ِبحنال َهناِ  التأْنينب فاعَتمندْت َعلَْينهِ  َولَِكنَّ
ل َصْرفُها َعلَ  ك ِباْلَفْتَحِة وأُسكنت اْلَخاُ  فحوِّ ى األَلؾ، وصنارِت اْلَهناُ  َتناً  كأَنهنا ِمنْن أَصنل متحرِّ

اِ  وأُلزمت الضمُة الَِّتني َكاَننْت ِفني اْلَخناِ  األَلنَؾ، َوَقناَل َبْعُضنُهْم:  ،اْلَكلَِمةِ  ووقَ  اإلِعراُب َعلَى التَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٓ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

اػػد يى  :[وػأخػػ كؼ، كى ٍاػػري ػػ كفي كيػػاأٍلىخ، مػػف الٌنسىػػب، مى ػػ يؽي دً الص  ػػع، ، بي عحً كالص  كاألىخى
ك  كىعهيمىع اٍ ف اأٍلىىرىاً ي، كىأمع كيرىاع كاألٍخك،ر، مىٍقصي ليغىتىعًف ًفيًه، حى

: أٍخك، ً سيػكيكف  (ُ) فىقىعؿى
عع، كتىثنيتيه: كى  اٍلخى عع، اىعؿى ا في ًسيدى أخى  .(ِ)فم كىيؼى هىذىاكىالى أىٍدرً : اف، ً رىٍتح اٍلخى

ًديث الن ً ي :[أدمػ طبى اد أراد أف يخاىعؿى لٍمميًغيرىة  ف شيٍا ى ، ك  أن هي ( )أىدىـ: ًفي حى
اىػػعؿى أى يكى يػػد: اىػػعؿى  (ّ)«َضوووػظظوورَتػٔإَضْغَكوونػَسٔنٖظووُػػَأْجووَدىػَأنػُغووْؤَدمػَبْغظُصَطوونػػػػ» اٍمػػرىأىة:

ػػع اٍلمح  ػػ اٍلكً  ـى اُ  ييقىػػعؿي  كاالترػػعؽ سىػػعئي: اىٍكلػػه: ييػػٍ دـ يىٍاًنػػي أىف تكػػكف  ىينامى ًمٍنػػهي: أىد

                                                                                                                                                    
، َفُحِبَفِت الواوُ  كنت الخناُ ، ؛األَُخ َكاَن ِفي األَصل أَْخو  َوَكنَبلَِك األَُب َكناَن ألَنَّهنا وقَعنْت َطَرفناً وحرِّ

ا األُْخُت َفِهَي ِفي األَصل أَْخوة، فحِبفت اْلَواُو َكَما ُحنِبَفْت ِمنَن األَِخ، وُجِعلنِت  ، وأمَّ ِفي األَصل أَْبو 
ة.َوَقاَل بعنُ   ة اْلَواِو اْلَمْحُبوَفِة إِلنى األَلنؾ َفِقينَل أُْخنت، والنواُو أُخنُت الضنمَّ الهاُ  َتاً  فُنقلَْت ضمَّ

ي األَُخ أَخاً النح  ألَنَّ َقْصده َقْصد أَخيه، وأَصله ِمنْن َوَخنى أَ  َقَصند َفقُلَِبنِت اْلنَواُو َهْمنَزًة.؛ويِّين:ُسمِّ
 .(ٕٕ/ٗٔ)راج : لسان العرب: 

نلُ زد ، أبو الحسن عالم بالعربينة. علي بن الحسن الهنابي األُهَو: (ٔ)  لقصنره، أو  ؛راع النمنلُكنبب قِّ
 .9ٕٕ/ٗواألعبلم للزركلي: 1٘ٔ/ٕ(.بؽية الوعاة:هـ 7ٖٓ):سنةبعد  وتوفي لدمامته

 7ٔ/ٗٔ. )قُْلُت(:أواًل: ن  اللسان موافق لن  المحكنم ففينه: ٕٖٔ/٘ :المحكم والمحيط األعرم(ٕ) 
َواَل أَدر   َقناَل اْبنُن ِسنيَدْه: (،ِبَفنْتِح اْلَخنا ِ )"وأَما ُكَراع َفَقاَل: أَْخو، ِبُسُكوِن اْلَخاِ ، َوَتْثِنَيِتِه أََخَوان، 

َسنِب َمْعنروؾ  وهنو َمنن َولنَده أَُبنوك : "٘ٗ/9ٖوعبارة التا  مختلفة ففيه: ."َكْيَؾ َهَبا األخ ِمنن النَّ
ْثنيننِة أَْخنوان بسننكوِن الخنناِ  وبعننُ   ضنناع والتَّ نَك أَو أَحنندهما وُيْطلَننُق أَْيضنناً علنى األَِخ ِمننَن الرِّ وأُمُّ

َقاَل ابُن ِسيَده وال أَْدِر  كْينَؾ  (ِبضمِّ الخا ِ )ى ُكَراع أُخواِن الَعَرِب يقوُل أَخاِن على النَّْقِ  وحكَ 
ْثِنَيِة َعلَى اأْلَْشَهِر َفُيَقاُل أََخنَوانِ  ". ثانًيا:َبلِكَ  َوِفني َكنبَلِم ، اأْلَُخ اَلُمُه َمْحُبوَفة  َوِهَي َواو  َوُتَردُّ ِفي التَّ

ى اأْلََخَوْيِن َوِهَي الَِّتي َقاَل اْبُن َبرِّ ٍّ ِعْننَد َقْولِنِه َتقُنوُل ِفني و ،َتأُْخُب َيْوَمْيِن َوَتْتُرُك َيْوَمْينِ  اْلفَُقَهاِ  ُحمَّ
ْعِر  ْثِنَيِة أََخَوان: وَيجي  ِفي الشِّ                            لُخليٍج األَْعَيوّ : من )الطويل( ، وأَْنَشدَ (أَْخَوان)التَّ

ُُُُُُُُُا   ك  ن ُُُُُُُُُا ك ا،والئ  ما وك ُُُُُُُُُ ك قَُُُُُُُُُت  ي                        ق 
 

 هُُُُُُُا و   ئ  ُُُُُُُا و  نك   ُُُُُُُان  م  ُُُُُُُئا و  يك ُُُُُُُوائ    ح   ق 
 

ُُُُُُيم ا  ن    يك ُُُُُُو  ُُُُُُئ  أ خك ُُُُُُا خي ان  ن  ك  يك ُُُُُُو  خك
                      أل 

 
 ُُُُُُُهاـوأ س ُُُُُُة أ ئيُُُُُُُ   ُُُُُُُ ا لُ  اي  َه ف ُُُُُُُة و   ئ 

 

بننن  ألحمندالمصننبا  المنينر فنني ؼرينب الشننر  الكبينر للرافعنني، ، و7ٔ/ٗٔ)راجن : لسننان العنرب:  
 (.بيروت –المكتبة العلمية  -1/ٔ: (هـ99ٓ)نحو ن علي المقر  الفيومي المتوفىمحمد ب

ُُت   (ٖ) َك نننُه  )ق  ْرِمننِب ُّ أواًل: هننبا حننديب  َحسَّ َحُه الَحنناِكُم فقننال: التِّ ى َشننْرط لَننعَ  يح  حِ َصنن يب  دِ "َحنن، وَصننحَّ
ْيَخْينِ ا لحناكم النيسنابور ، لمسنتدرك علنى الصنحيحين، لمحمند بنن عبند ّ ا)ا ".اهخرَجنم يُ ولَ  لشَّ

 –بينروت  -: دار الكتنب العلمينة نشنر)كتاب النكا ( 97ٔ/ٕتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
( الوارد فني التهنبيب، لنم نقنؾ علينه فني أَْجَدى(. ثانًيا: لفر: )م77ٓٔ -هـٔٔٗٔ)األولى الطبعة

عبندّ القزوينني، لمحمند بنن يزيند أبني  سنن ابن ماجه،( كما في أَْجَدرروايات الحديب ولعله: )
َجَها(، نشر: دار  77٘/ٔ، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقي )َباب النََّرِر إلى اْلَمْرأَِة إبا أََراَد أَْن َيَتَزوَّ

 بيروت. -الفكر 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٓ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ع ر اًح مثمػه. اىػعؿى أى يػك ىي   ىينامى اىعؿى أى يك الجى  يػد: كىالى أىٍدًرم األىٍصػؿ ًفيػًه ًإال  مػف يىٍأًدـ أىٍدمعن كى
ه كطي ه؛ أىٍدـً الط اعـً  : طىاىعـ مىأديكـه ؛ًإن مىع يككف  عإلداـ أًلىف صبلحى لذىًلؾ ييقعؿي كى

(ُ). 
ٍيدو  يىف أى  :[أررػ ؿي اٍئًترارن ا :زى ك هي أم : الى أىٍدرً اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  ،ذا استىٍاجؿإً  :اٍئتىر  الر جي

ـٍ  علر اعً   .(ِ)ف علزٌام أى
ٍمري  علرُّ  :اإًلٍصًرٍنط :(ّ)اأٍلىٍصمىًايُّ اىعؿى  :[طػػفػصػأػ كاىػعؿى ، اإًلٍسًرٍنطي  كهي،  ي  كمً الخى
تياعهػػي أىىمىػػ  يػػدة:أى ػػك ىي  ػػٍركى ٍمػػري كصى ػػ، د الخى مي شىػػًمره  اىػػعؿى ، مىٍخمكطىػػ ه  كره كايػػؿ هػػي خي

(ْ) :
ٍناىع فقىعؿى  سأىٍلتي اٍ فى  م مىع هيكى اإًلٍسًرٍنط: اسـه مف أىٍسمعئاع الى أىٍدرً  :األىٍىرىاً ٌي ىى

(ٓ). 
ػػعة) :[يػأضػ ٍيػػرً ً  (األىضى ػػععي الميٍسػػتىٍنًقعي ًمػػٍف سىػػٍيؿو أىكغى ػػ اٍلمى مااىػػع )أضن جى جمػػع  ع(كى كى

ػػ)األى  ػػ)إً : ع(ضى ػػإً )عع( اٍلرىعًرًسػػي: ضى ، جمػػع )أضػػعة(  (ععضى ، ك كرىاى ىػػ و كًراػػعبو رىحى ىػػ و كًرحػػعبو
ذكػػر أهػػؿ المُّغىػػ  أىف: جمػػع )أى  لىػػٍيسى ً جمػػع اٍلجمػػع، كى ػػكى ػػ:عة(ضى  ػػذلؾ  فعسػػت عفى ، ات(كى )أضى

ٍيه .أىن اىع مف ذىكىات اٍلػكىاك ػعع( كدجعجػ  :اىػعؿى ًسػي ىكى مااىػع )أىضى جى ، كىًهػي اخضػععة ً عٍلمػدِّ كى

                                                           
ُُت   . ٓ٘ٔ/ٗٔ: تهننبيب اللؽننة (ٔ) َك  ،َواْلُمبَلَ َمننةِ  اْلُمَواَفَقننةِ أصننل تركيننب ]أ د م[، الننب  ينندل علننى:  )ق 

اِ  اْلُعَقْيلِيّ  وأبي ِكَساِبيِّ الْ يقّو  قول  َثِني َبْعنُ  أَْهنِل اْلِعْلنِم أَنَّ ُدَرْينَد  :ِسنيِرينَ  اْبنِ  وقول .اْلَجرَّ َحندَّ
ِة أََراَد أَْن ُيَطلَِّق اْمَرأََتُه َفَقالَْت: مَّ ِ لََقْد أَْطَعْمُتَك َمأُْدوِمي ْبَن الصِّ َّّ ْبَثْثُتَك َوأ ،"أََبا فبَُلٍن، أَُتَطلِّقُِني، َفَو
". يقنّو  قنول أبني عبيند؛ لنبا فالوجهنان قوينان حسننان َمْكُتوِمي، َوأََتْيُتَك َبناِهبًل َؼْينَر َباِت ِصنَرارٍ 

 (.9ٕ/ٔ:اللؽة مقاييسعندنا. )راج : 
: ٗٔ/٘ٔ. وفينه أيًضنا: ٕٗ/ٓٔ: تنا  العنروس، وٙٔ/ٗ: لسان العرب، و9ٖٕ/٘ٔ:تهبيب اللؽة(ٕ) 

َكت   ".  رجُل اْبِتزازاً: اْستعَجلَ "َعن أبي َزْيد: اْبَتزَّ ال ا  )ق  ربما كان مما ورد بالوجهين، خاصة أنَّ
 لم نجد ما يقو  أحدهما على اآلخر، أويدحضه.

ننة اللَُّؽننة والؽريننب َواأْلَْخَبننار َواْلملننح  ،أَُبننو سننعيد عبنند اْلملننك بننن قَُرْيننب اأْلَْصننَمِعيّ  ُهننَو:(ٖ)  أحنند أَِبمَّ
بؽيننة ) (. علننى خننبلٍؾ.هننـ ٕٙٔ) وتننوفي سنننة: رو بننن اْلَعننبَل والنننوادر، روى َعننن أبنني َعْمنن

 (.ٕٔٔ/ٕ:الوعاة
(. بؽينة هـٕ٘٘:)سنة توفي أهل هراة)بخراسان( َشِمُر بُن َحْمَدَوْيه الهرو ، لؽوّ  أديب.من ُهَو:(ٗ) 

 .9٘ٔ/ٖ: األعبلموٗ/ٕالوعاة:
َكُت   . ٕٙ٘/ 9: لسان العرب (٘) بيند ُّ منا يوضنح حق )ق  يقنة الخنبلؾ حنول هنبه اللفرنة قند بكنر الزَّ

"اإلِْسِفْنُط، بالَكْسِر، قاَل أَُبو ُسَهْيٍل: َكنَبا أَْحَفُرنه، وُتْفنَتح الفناُ ، أَ  َمنَ  َكْسنِر الهمنَزِة، َوَهَكنَبا فقال:
نا ِ  ، ُوِجَد بخطِّ الَجْوَهِرّ : الُمَطيَُّب من َعصيِر الِعَنِب، َكَبا ِفني اللَّسنان، ِفني فصنِل األَلنؾ َمنَ  الطَّ

ب، َكَمنا ِفني الّصنحا ، َوُهنَو اوِقيل: ِهَي َخْمر  ِفيَها أََفاِويُه، أَو ضنْرب  منن األَشنِرَبِة، ف رِسني  معنرَّ
ِة، قالَُه األَْصَمِعّي أَْيضاً. أَو أَعلَنى  وِميَّ لخمنِر وَصنْفَوُتها، اَقْوُل األَْصَمِعّي. وِقيل: ُهَو الَخْمُر،  بالرُّ

يتقالَُه أَُبنو ُعَبْينَدة. وقِ  َبْت أَْكَثَرهنا فَبِقَينت َصنْفَوُتها، َوُهنَو ؛ينل: ُسنمِّ ناَن َتَسنفََّطْتها،  أَ  َتَشنرَّ ألَنَّ الندِّ
نِب الننَّْفسِ  يِّ نِفيِط للطَّ ُح لقوِل أَبي ُعَبْيَدة، أَومنن السَّ ألَنَّهم َيقُولُنوَن: َمنا أَْسنَفَط َنْفَسنه عننَك، أَ  َمنا ؛ُيلمِّ

،  أَْطَيَبها، َوَهَبا َقْوُل اْبن نُه ُروِمني  ، والقنوُل َمنا قالَنُه األَْصنَمِعّي منن أَنَّ األَْعَراِبّي، َفُهَو عنَده عربني 
ًة ُجِعلَْت ُحُروفُها ُكلُّها أَْصبلً   (.ٖٖ٘/7ٔ".)تا  العروس:والَكلَِمُة إِبا لم تُكْن َعَرِبيَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٓ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ن مىع ذهب ً ًه ًإلىد االً  لىك ذهب ًإلىد التكسير لقىعؿى كدجعج، كىاً   :ٍسـ ال ًذم يدؿ ىمد اٍلجمع كى
لىٍيسىت أضععة ػكرىة؛ أًلىف ذىًلػؾ  ،إضععن كى ٍيهو مػف لرػظ أضػعة اٍلمىٍقصي  ؿ مىع ذهب ًإلىٍيًه ًسػي ىكى

ػمف اٍلكىاك ً دىًليؿ )أى  اماىػع هيػكى مػف ذىكىات اٍليىػعع اىػعؿى اٍ ػفي اك ضى ت(، كىأمػع هىػًذ  الممػدكدة فىجى
ػػع ال ػػًذم حى  : ًسػػيدى  ٍقميك ىػػ  مػػف اىػػٍكلاـ د ذىًلػػؾ، ًإال  أىف تككف)فماػػ (مىػػىى  هي مىػػمى كىالى أىٍدًرم مى : مى

عى؛ ػعع ًإلىػد  اػض؛ كيي  اض يئيض ًإذا رىجى ذىًلؾى لتراجع  اػض المى مكا اػـ سىػقػكل ذىًلػؾ أىن  كى
 .(ُ)جانعرى  الغديرى 
ٍ  ى  ي اىٍكؿً فً  [:ػكػأنػ   :ري

ٍِمَ لللللْؾَفٔؾيمم مممَسَؿُؿلللللِ ميفمٔجللللللِممَخلللللِد
 

  َُمسلللللللفمَتْػؽقٔؿللللللل مُعَػأ ُعللللللل َؼأُغللللللل
(ِ).

م
 

 .(ّ)ف!م مع يىٍأنيؾالى أىٍدرً  :اىعؿى األىٍصمىايُّ 
ٍيػػدو  اػػعؿ :[أوسػ ػػزى كى ، كؼه اػػري مى  اخسي : ا ػػفي ديرى  :ييسىػػمُّكنىهي  ربً الاىػػ اػػضى  ى  أف   ـ اػػكـه ىى

 .(ْ)ذلؾ  ي ح  ع صً م مى كىالى أىٍدرً  ،الس ٍمسىؽي 

                                                           
ا الَّنِب  َحَكْيتنه ِمنن َهنبَ  "قال أَُبنو الَحَسنن: ٕ٘٘/1، ون  المحكم:)َباب اْلؽدر( ٖٙ/ٖ:المخص  (ٔ)

َحْمل أضاة على الواِو بَدلِيِل أََضوات حكاَيُة َجِميِ  أَْهِل اللّؽِة، َوقد َحَملَه ِسْيَبَوْيه على الياِ ، َقناَل: 
ه َفبَل َوْجه لَُه عْنِد  الَبتَّة لَقْولِهم أََضوات، وَعَدم َما ُيْسَتدلُّ ِبِه على أنَّه من الياِ ، َقاَل: َوالَِّب   أَُوجِّ

َكبلَمه َعلَْيِه أْن تكوَن أَضاة منن قنْولِهم:  َ  َيِبنيُ ، علنى الَقْلنِب، ألنَّ بعنَ  الَؽنديِر َيْرِجنُ  إِلَنى 
َي َرْجعاً  يُح، َوَهَبا َكَما ُسمِّ يا  ؛بعٍ  َواَل سيَّما إِبا َصَفَقْته الرِّ  ".لَتراُجِعه عْند اْصِطفاِق الرِّ

فا ، وهو، يمد  أبا اللر بة، الرجز (ٕ) مجمنوع أشنعار العنرب المشنتمل علنى دينوان  في عباس السَّ
وما بعدها، ُعني بتصحيحه: وليم بن الورد، دار ابن قتيبنة للطباعنة  ٖ٘ٔر بة بن العجا : صـ 

 والنشر بالكويت،والصلهب:الطويل،والعمم:التام.
َكت   7ٖٗ/ ٔ:لسان العرب (ٖ) وبنه  ،َعُرنَم وَؼلُنرَ : أََننَك َيأُْننكُ  وؼيره فقنال: ابُن األَعرابي قد بيَّنه .)ق 

ر  (.ٖ٘/9ٕ بيت ر بة.)راج : تا  العروس: فُسِّ
ُُت    .1ٖٕ/ٔجمهننرة اللؽننة:(ٗ)  َك َقنناَل ف : اختلننؾ فنني معننناه، كمننا اختلننؾ فنني عربيتننه:اآلسُ  أواًل:)ق 

ْهل والجبل وُخضنَرُته دابمنة  أ ، َيْنُبُت ِفي السَّ نى بندً أَُبوحنيَفة: اآلُس بأرِ  العرِب كثير  ا وينمنو َحتَّ
ؼينَر أنَّ  َوَقاَل ابُن ُدَرْيد: اآلُس لَهَبا الَمشنموم أَْحسنبُه َدخنيبلً، (. َسة  )يكون َشَجَراً ِعراماً الواحدةُ 

، (الصاحبو) .(الَقْبرو)، (العَسُل َنْفُسه)اآلُس: و العرَب قد تكلََّمت ِبِه، وجاَ  ِفي الشِّعِر الَفصيح،
قننةِ  َقنناَل األَْزَهننِرّ : اَل  ، أَو ِروايننة َعننن الثِّ . )تننا  أعننرُؾ اآلَس بالمعنناني الثبلثننِة ِفنني جهننٍة َتِصننحُّ

ْمَسقُ )بتصرؾ(. ثانًيا:) ٕٙٗ/٘ٔالعروس: ُهنَو الياَسنِميُن، وقناَل أَُبنو َحِنيَفنَة: قناَل أَُبنو (: قينل: السَّ
، َوَقاَل ؼيُره ْمِسُم، وِقيَل:  :ماَنْصٍر: ُهَو الَمْرَزْنُجوش َنَقله اْبن َبّر ٍّ والصاؼاِنّيً . اآلسُ هنوُهَو السِّ

 ]س م س ق[ )بتصرؾ(. ٘ٙٗ/ٕ٘ :تا  العروس



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٔٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 َباُب اِيَبأء
ػػػػ ال ىػػػػٍأكىاع :كيقىػػػػعؿي ، الًكٍ ػػػػري :ال ىػػػػٍأكي  :[أوػبػ ٍيػػػػدو ، اىػػػػعؿى عأيضن ػػػػكىالى أىٍدرً : ا ػػػػفي ديرى ع م مى
تيهي   .(ُ)ًصح 
ٍيػدو ، فىٍرخي الٌطعًئًر كػعلميجٌ  :ال يجُّ  علٌضـ :[جػجػبػ م زىىىميػكا ذلػؾ كىالى أىٍدرً  :اىػعؿى ا ػفي ديرى

تياىعمى   .(ِ)ع ًصح 
في  :[نػحػبػ ٍربه مف الت   :ال ىٍحكى : اىعؿى ًِ  ٍمرضى ٍيدو ًقيقىتىهالى أىٍدرً  ا في ديرى  .(ّ)م مع حى
ظُّ  :ال ىٍختي  :[تػخػبػ دُّ كالحى ـٍ الى  كى ر يٌّ هي م أىىى أىٍدرً  الى  :اىعؿى األىزهرمُّ ، الجى  .(ْ)فأى
األىٍمػري )ًفػي  ػٍدأىًتنىع، ميثم ثىػ ي  الٌمحيػعنيُّ اػكلىاـ ًفػي الًحكعيػً : كىػعفى ذًلػؾى  حكدػ:[دأػبػ
م  ، عفىٍتحن  ال عًع( :ككىٍسرن ، عكضى ر كى ن(، اىػعؿى األىزهػرمُّ ًفي  ىدىأىًتنىع ميحى كىالى  ا، مىعى القىٍصًر كالمىدِّ )كى

 .(ٓ)م كىيؼى ذىًلؾأىٍدرً 

                                                           
َكت    ، 7ٕٕ/ٔ:جمهرة اللؽة(ٔ)  ( الَبنأَْوا ، علنى الفَُقَهناِ  )(هنـٕٗٗقند أنكنر ابنن السنكيت المتنوفى))ق 

وهنبا  دُّ َوُيْقَصنرُ ، ُيَمنالَبنأَوا َ منن أنَّ  َسلَمة، َعن اْلفرا بالمد، وتبعه ابن دريد، والصحيح: مارواه 
 .ٖٙ/ٗٔ، واللسان:71ٖ/ٖ، والمخص :ٖٓٗ/٘ٔما نميل إليه. راج : التهبيب 

ننا:ٓٔٗ/٘، وتننا  العننروس: 7ٕٓ/ٕ:لسننان العننربالمثبننت مننن  (ٗ) : 7ٕ/ٔ، وعبننارة الجمهننرة نًصّ
ج  ُتهُ ، وال أعنرُؾ منا َفرُخ اْلَحَمامِ َزَعُموا  جوالبُّ "والمُّ َكُت   ".ِصنحَّ  ب عنن الفارسنيه:معنرَّ  جُ النبُّ  )ق 

: ه(، ومعناه فرخ الطابر؛لبا تردد فيه ابن دريند. األلفنار الفارسنية المعربنة، للسنيد أّد  شنيرپچ)
 م.7ٓ1ٔ -المطبعة الكاثوليكية بيروت  - 9ٔصـ

َكت    الذي أئاه أنَّ .ٖٖٕ/ٖٗ: تا  العروس، و1ٕٕ٘/ٔ:مهرة اللؽةج (٘) ( كما ورد َبْحَنة  لفر )ال )ق 
ْخنِل ِطنوال: ُيَقنالُ م في بع  المعناج منن بلنك  الَبْحنَونفلعنلَّ  ؛َمْعنُروؾ ِباْلَمِديَننةِ ، لَِضنْرٍب ِمنْن النَّ
  .9ٖ/ٔ:المصبا ، و9ٗ/ٖٔراج : اللسان: 

َكت   ، 9ٖٔ/9تهبيب اللؽة: (ٗ)   ا اخُتلؾ فيه فقيل:هو)ق  ب   هوممَّ أَّننه :وفي الِعَناَينة، ُمَولَّد ، وقيل:ُمَعرَّ
، اأَّن العنرب تكلََّمنت بنه قنديمً  :وفي ِشفاِ  الَؽلِينل، َعَجِمي   هو: في المصبا و، ؼيُر عرِبَي فصيح

والب  نقطن  بنه: أننه فارسني  .على نحو ما تقدماألَزهر ُّ  ، وقد تردد فيهومثلُه في لسان العرب
مح  معناه الحر، وقد قال فينه العنرب بخيًتنا ومبخوًتنا. راجن : المعنرب منن الكنبلم األعجمني 

، تحقيننق وشننر : ٘ٓٔ: صننـهننـ(ٓٗ٘ألبنني منصننور الجننواليقي المتننوفى)، المعجننم علننى حننروؾ
م. وتننا  7ٙ7ٔ -الطبعننة الثانيننة –مطبعننة دار الكتننب المصننرية  –األسننتاب أحمنند محمنند شنناكر 

 .9ٔ: صـواأللفار الفارسية المعربة 9ٖٗ/ٗالعروس: 
 :1ٖٖ/7 وفني المحكنم:، ولم نقؾ على هبا نًصا في التهنبيب، ٕٗٔ/ٔ:تا  العروسالمثبت من (٘) 

: كاَن بلَِك في ِبَداَ ِتَنا وَبَداِتَنا، بالَمندِّ والَقْصنِر، وال أَْدِر  َكْينَؾ ِبلنكَ  وعبنارة  ؟"."وَحَكى اللِّْحياِنيُّ
   مبهمة في تحديد القابل. 9ٕ/ٔاللسان:



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٔٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـ  كىالى أىٍدرً  ٍصػػؿً األى  ىىػفٍ كمٌمػػع شػػذ  اىػعؿى ا ػػفي فىػعًرس:  :أ[دػبػ  :اػػكلاـ فهي عاي قى اٍشػػتً  م مػ
ًدرى   يًدئى فاك   .(ُ)أك حيًصبى م دكعه، إذا جي

:غبلـه  ىػػٍدره  اػعؿ :[درػبػػ ٍيػدو ـ  : ا ػػفي ديرى ػري ، ك  ع هشىػ إذا تػػ ، هً عًمػػمى لتى   ىػػٍدران؛ سيػػمِّيى القىمى
 .(ِ)كى ع هي م مى فاذا الى أىٍدرً ، مسى الش   ري عدً  ى ه يي إن   :ف اىعؿى ع مى فأم  

:ػ:[ثػرػبػ مػػػػع:  األٍرضي الس ػػػػٍام . ال ىػػػػٍرثي (، ً عٍلكىٍسػػػػرًىكالجى ، اٍلقيىػػػػعس مد)ً ػػػػرىاثه
مى  جى ٍ   ي اى كى :ؿعىً اى فى )دمى ىى اىع ري  ( فقىعؿى

ـَأسللللللللث َُِسَلللللللللاُ مصاظَع مممممَأْضَػللللللللَرٔتماظ
 

 عللللللفمَأِػٔؾفللللللامصللللللاظُؾَرُ ماظَؾللللللَراِرُث
(ّ).

م
 

يثى ن ف اىؿى كاحدتىاع  ىرِّ اىعؿى أىٍحمػد  ػف  :اىعؿى اٍلرىعًرًسيُّ ، كىهىذىا  ايد (ثارً رى  ى :)اىعاى مى ـ  جى ثي  جى
ٍ    ث ًفي  ىيتً ارً رى ًإلىد ال ى  ييكًمي فٍدًرم مىع ًهيى الى أى  :يحيد  .(ْ)السع ؽ ري

                                                           
َكت    .ٖٕٔ/ٔ:اللؽة مقاييس(ٔ)   نمِّ لرجنُل اُبنِدىَ   أواًل: قند َقناَل اللحيناني وؼينره:)ق  أَ  بالبننا  -بالضَّ

ثانًينا:  َخنَر  بنه َبْثنر  ِشنْبُه الُجنَدِر ِّ وَرُجنُل َمْبنُدو   َخنَر  بنه بلنك.أ : ُجِدَر : ُيْبَدأُ َبْدً ا -للَمجهول
ْلِ (وهو الَجَدُر: يمكن أن يكون اشتقاقه من أَْجنَدَر الَولِينُ ، وجنادَر: ؛ ألننه يشنبهه، يقنال: )َحبُّ الطَّ

ْلن ِ ْسَمرَّ وَتَؽيَّ ا ُة الطَّ . راجن : َر، َعن أَبي حنيَفة، َيْعِني بالولِيِ  َطْلَ  النَّْخِل، واحدُته َجَدَرًة، َوِهي َحبَّ
 .1ٕٖ/ٓٔوٕٗٔ/ٔ، وتا  العروس: ٗٗٔ/ٗتهبيب اللؽة:

َكت   . 7ٕٗ/ٔ :جمهرة اللؽة(ٕ)  : الَبنْدُر: الَقَمنُر الُمْمَتلِنيُ ، لكنٍل وجنه: ف )ق  َي ُسنوَعنن اْبنن األَعرابنيِّ مِّ
نْمِس؛  نْمِس، َوِفني الُمْحَكنم: ألَننه ُيَبناِدُر بُطلُوعنه ؼنُروَب الشَّ َبْدراً؛ ألَنه ُيَباِدُر بنالُؽُروب ُطلُنوَع الشَّ

َي َبْدراً  : ُسمِّ نه  ؛ألَنهما َيَتَراَقَباِن ِفي األُفق ُصْبحاً، َوَقاَل الجوهر ُّ لوع، كأَنَّ نمَس بنالطُّ لُمَباَدَرِتنه الشَّ
لهننا المَ  َي َبننْدراً . وقيننل: ِؽيننبَ ُيَعجِّ َيْت لَْيلَننة الَبننْدِر؛ لَتمنناِم َقَمِرَهننا ؛ُسننمِّ . راجنن : تننا  لَتماِمننه، وُسننمِّ
 .7ٖٔ/ٓٔالعروس:

مجمنوع أشنعار العنرب المشنتمل علنى في  ، يمد  الحارب بن ُسليم الُهَجيِمّي وهولر بة، الرجز(ٖ) 
مْ و .7ٕ ديوانننه: صننـ نننُة باُت الرَّ َرْمننل   :هننوو َعْثَعننب: جم :الَعَثاعننبُ ،ولالَوْعسننا : األر  الليِّ

ا أَْحَرَق الُخؾَّ  َصْعب  َتْوَحُل فيه والجمنُ   أَْسَهُل األَْرِ  وأَْحَسنُنها :والَبْربُ ،الّرْجُل،فإِن كان حاّرً
 .أَْبراب  وِبراب  وُبُروب   :من ُكلِّ بلك

َكت   . 97/ ٖ:المخص (ٗ)  وؼينره األَصنمعي رَّ  في صني  ر بنة خنبلؾ  مجملنه فيمنا يلني: خن )ق 
يَثةً قول ر بة على الضرورة، ف نُرورة، َقاَل: َجَعَل واحدَتها َبرِّ . وقينل: ثمَّ َجَمنَ  وحنَبَؾ الَيناَ  للضَّ

ْهِبيب: أَراَد أَن َيقُول: ِبَراب، َفَقاَل )َبَراِربهو سهو ففِ  َخَطأ ( َكَما (. وقال بع  العلما  هو:)ي التَّ
جننز، :ُ هوالُعباب وَخَطنن،ِفنني الّصننحا  ِريننِر ِفنني كبلَمهننم، وأَنننه لننم ُيْسننَم  ِفنني ؼيننر هننَبا الرَّ عنندم النَّ

ندة، َوِمْنَهنا َمنا اَل  لكنه؛وُرْ َبة وإِن َكاَن فصيحاً،  ِة عاِرَضِته َيَضُ  أَحيانناً أَْلفارناً ِفني ِشنْعِره َجيِّ لقُوَّ
فنالُبَرُق الَبنَراِرُب( منن ِجهنِة أَنَّ :)ِفني قولِنه َوِفي حواِشي اْبن َبّرّ : إِّنما َؼلَِط ُرْ َبنةُ .ُيَواِفق ِقَياَسهم

 حمند بنن يحينى.وتوقَّؾ: أَ َبْرثاً اسم  ُثبلثّي، َقاَل: َواَل ُيْجَم  الثبلثّي علنى َمنا جناَ  علنى زننة َفَعالِنل
 يجيُ  الجمُ  علنى ؼينر واحنِده الُمْسنَتْعَملِ :فقالوا جماعة انتَصَر لُرْ َبةَ  وقدهبا؟:اَل أَْدر  َما فقال

نٍة وَكَنناِبَن، َوَقنالَوا: َمَشناِبُه َوَمنَباِكُر ِفني جمن  ِشنْبٍه َوَبَكنَر،  ٍة وَحرابَر، وَكنَّ ٍة وَضراِبَر، وُحرَّ كَضرَّ
يَثن َثنًة َوَبرِّ ًة، وإِنما جاَ  َجْمعاً لُمْشِبٍه وِمْبكاٍر، وإِن َكاَنا لم ُيْسَتْعَمبل، َوَكَبلَِك َبَراِرُب، َكاَن واحدهُ ُبرَّ

 .٘ٙٔ/٘، وهبا األخير هو ما نميل إليه.راج : تا  العروس:ُيْسَتْعَملوإِن لم 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػعع:ال ىػػر ادةي كىػػك ارىةه يي ىػػ(ُ)اىػػعؿى الم ٍيػػث [:ردػبػػ مىٍياىػػع المى : كىالى أىٍدًرم األىٍزهىػػًرمُّ ، اىػػعؿى ر دي ىى
ـً مً  أىًهيى  ـ الميكل ديفمً  أىـٍ  اٍلاىرىبً  ٍف كىبلى   .(ِ) فٍف كىبلى

ِـّ الى  :دتيهاحً كى ، الن ًخيؿً  فى ٍربه مً ضى  :ال يٍرشيكـي  :[مػرشػبػ ػ اىػعؿى ،  غيػر يٍرشيكمى   علض 
يدو  تيهي م مى الى أىٍدرً : ا ف ديرى  .(ّ)ع ًصح 

ُـّ أىٍ رىص، ً تىٍشًديًدالًميـً سى  :[رصػبػ زىغى ي : ع ٍكهىًرمِّ  ، كىىىفٍ الكى زىًغ،  :الجى هيكى مف ًك عرًالكى
: ـى سيمِّيى  ذًلؾى  كىالى  اىعؿى األىٍصمىًايُّ  .(ْ)ف!أىٍدًرم ًل

:  :[شػػطػرػبػ ً يدمُّ ُـّ : ال يٍرطيكشي  علٌضِـّ اىعؿى الز  ـي الن ٍاًؿ هكػذا يىٍسػتىٍاًممىه الاىػكىا ، اٍس
 (.ٓ) أىٍدًرم كيؼى ذًلؾ فمييٍنظىركالى 

                                                           
اهُ اأْلَْزَهننِر و .بننن نصننر بننن يَسننار اْلُخَراَسنناِني اللَّْيننبُهننَو: (ٔ)    ُُت   ، اللَّْيننب بننن المرفننر :َسننمَّ َك  )ق 

والخبلؾ حول نسبة كتاب العين وموقؾ األزهر  منه مشهور. وللوقوؾ على هبا راج  مثبًل: 
 .9ٕٓ/ٕ، و7٘٘/ٔ:لسيوطيل الوعاة ةؽيب
َكت   . 1ٖ/ٖ، ولسان العرب:99/ٗٔ تهبيب اللؽة:(ٕ)  برينق منن إ و، أجنرة بات عنروتين ادة:َبنرَّ  )ق 

والبّرادة في أسبانيا والبرتؽال تعني فيما تعنيه: جندار ، الطين مدور الشكل بو عنق ضيق طويل
. إنا  يتخب من الطين يبرد فيه المنا  اد(:)كَبرَّ  اديةَبرَّ و من الحجارة فقط ليس بينها طين أوؼيره.

)  المتنوفى ُدوِز   ن بيتنر رينهارتل العربية المعاجم رؾ أصل كلمة البرادة. تكملةفقد عُ  وبهبا
نند :عليننه وعلننق العربيننة إلننى قلننه)بتصننرؾ( ن1ٕٓ/ٔ: (هننـٖٓٓٔ  جمننال، والنَعيمنني َسننليم محمَّ
وممُُُا ريُُُ ئ (،مٕٓٓٓ) الطبعنننةاألولى -العراقيننة الجمهورينننة-واإلعنننبلم الثقافنننة وزارة-الخينناط

: أن المحدثين من الباحثين اصطلحوا على أن العرب الفصحا  هم عرب البندو اإل ائة لليه هنا
من جزيرة العرب إلى أواسط القرن الرابن  الهجر ،وعنرب األمصنار إلنى نهاينة القنرن الثناني 

لى هبا هم منن عندا هن ال  ولنو الهجر ،وتسمى هبه العصور)عصور االحتجا ( والمولدون ع
كانوا من أصول عربية.ولمعرفة الفرق بين :المعنرب، والدخيل،والمولند راجن  منثبلً: فقنه اللؽنة 

 م.ٕٗٓٓالقاهرة -نهضة مصر –الطبعة الثالثة  -ٖ٘ٔد.على عبد الواحد وافي صـ:
فبل  الُبْرشومى فأما النخل الب  يسمَّ ": ٕٓٔٔ/ٕون  الجمهرة: ٘ٗٔ/1: المحكمالمثبت هنا من (ٖ) 

ُتُه في العربية". َكت    أدر  ما ِصحَّ ْخنِل أواًل: هبه الكلمة تضبط بالضم والفتح، وتعني )ق  أَْبُكنر النَّ
، واأللفننار ٘ٔٔ. ثانًيننا: هنني لفرننة فارسننية معربننة. راجنن : المعننرب، للجننواليقي: صننـبالبصننرةِ 

 .ٕٓالفارسية: صـ
ُُت    .9/9المثبننت مننن لسننان العننرب: (ٗ)  َك اْسننَماِن ُجِعننبَل اْسننًما  :أَْبننَر ُ  َسننام  ي أكثننر المعنناجم: فنن)ق 

ناِني ومعناه:َواِحًدا َل َوأََضنْفته إلَنى الثَّ َل ، ِكَباُر اْلَوَزِغ َفإِْن ِشنْبت أَْعَرْبنت اأْلَوَّ َوإِْن ِشنْبت َبَنْينت اأْلَوَّ
ننُه َؼْيننُر ُمْنَصننِرٍؾ ِفنني نناِنَي َولَِكنَّ ِة َوَوْزِن اْلِفْعننِل  َعلَننى اْلَفننْتِح َوأَْعَرْبننت الثَّ ننِة اْلِجْنِسننيَّ اْلننَوْجَهْيِن لِْلَعلَِميَّ

ناِنَي َفَقنالُو َمنا َحنَبفُوا ااِلْسنَم الثَّ ا أَْبنَرَ  َوَسنَوامَّ أَْبنَرَ  َوُربَّ ْثِنَيِة َواْلَجْمِ  َسناّمً ا َهنُ اَلِ  َوَقالُوا ِفي التَّ
َل َفَقالُوا ا َما َحَبفُوا اأْلَوَّ َوامُّ َوُربَّ  .17ٕ/ٔراج : المصبا  المنير: ْلِبَرَصُة َواأْلََباِرُ .السَّ

َكت   . 9/9ٖٔ:تا  العروس(٘)   ناِعي َبنْيَن اْلَبناِبِ   ِطش(المعروؾ في هبه المادة: )الُمَبنرْ  )ق  َوُهنَو السَّ
نيِن اْلُمْهَملَنِة ِبَمْعَنناهُ  الَّل، وُيرَوى ِبالسِّ [، فربمنا ْرَطشَبن] ، بكنره ابنن األثيرفني:والُمْشتر ، ِشبه الدَّ

بيد  للنَّعل من بلنك؛ لكثنرة تنردده َمجيًبنا وإياًبنا. راجن : الُبْرُطوشُ استعمل العوام   في عصر الزَّ
 الكنريم عبند ابنن محمند بن المبارك السعادات يأب الدين مجد، لواألثر الحديب ؼريب في النهاية



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: ػ:[ززػبػ ً يػدمُّ م الى أىٍدرً كى ، هكػذا يىٍسػتىاًممكنه، ثىػٍدمي اإلنسػعف ًر:الً ػزُّ  علكسػاىعؿى الز 
 .(ُ)فكيؼى ذًلؾ

 : ف زيهىٍيرو  كىٍابً ًؿ ًفي اىكٍ ػبػسػل[:
ممممإذامَشَؾَؾِؿللللللل ماظؽلللللللأُسم مُعَؿَعلللللللٚؾْ مم

 

 َحُصلللللُْرمو معلللللفمُدؤغفلللللامَؼَؿَؾٖللللللبُم
م.(ِ)

 

مزةى : اىعؿى اٍ في ًسيدى  ، ككذىًلؾى ضى ىطىه في كتػعًب الن  ػعتً ( يتىنش ؿي :)(ّ)ركىا ي ىميُّ  ف حى
 .(ْ)م مع هككىالى أىٍدرً 

                                                                                                                                                    
، الننزاوى أحمنند هرطننا: تحقيننق، 7ٔٔ/ٔ: (هننـٙٓٙالمتننوفى:)، األثيننر ابننن الجننزر  الشننيباني

 (.م797ٔ - هـ77ٖٔ)بيروت – العلمية المكتبة، الطناحي محمد محمودو
ُُت    . ٖٖ/٘ٔ:تننا  العننروس(ٔ)   َك َينناِب َوِقيننَل المعننروؾ فنني هننبه المننادة: )ق  اْلَبننزُّ ِبنناْلَفْتِح َنننْوع  ِمننْن الثِّ

نن ننًة ِمننْن أَْمِتَعننِة اْلَبْيننِت َوِقيننَل أَْمِتَعننُة التَّ َينناُب َخاصَّ از  َواْلِحْرَفننُة اْلِبننَزاَزةُ الثِّ َينناِب َوَرُجننل  َبننزَّ اِجِر ِمننْن الثِّ
ة  ِباْلَكْسنرِ  .ِباْلَكْسرِ  نبَلِ  ِبنزَّ ِة َوُيَقناُل ِفني السِّ ةُ ِباْلَكْسِر َمَ  اْلَهاِ  اْلَهْيَبُة ُيَقاُل ُهَو َحَسنُن اْلِبنزَّ  َمنَ  َواْلِبزَّ

، فنرننه منن الندخيل النب  شناع فني َثْدُ  اإلنسنانل :بالكسر (الِبزُّ أما) اْلَهاِ  َوَبز  ِباْلَفْتِح َمَ  َحْبِفَها.
بيد ؛ ألن  المعجنمومنا بعندها، و 9ٗ/ٔر:المصنبا  المنين. )فارسنية(كلمةالثد  : )اْلَبز(عصر الزَّ

 ، إخرا : مجم  اللؽة العربية بالقاهرة، نشر دارالدعوة )د.ت(.ٗ٘/ٔ: الوسيط
دار الكتاب  -، قّدم له: د. حنا نصرٗ٘: صـبن زهير في ديوانه البيت من الطويل، وهو لكعب (ٕ)  

م، والَحُصور:الضيق، والُمَتبسل: الكريه المنرر، 77ٗٔ-الطبعة األولى -لبنان -بيروت -العربي
نجاعة ويقال:  َل كبلهَما َعَبَس منن الَؽَضنب أو الشَّ َبَسَل َيْبُسُل ُبُسوالً فهَو باِسل  وَبْسل  وَبِسيل  وتبسَّ

َل وْجُهه َكُرَهْت َمْر ُته وَفُرَعتْ وتَ   شر  ديوانه للوقوؾ على هبا. وقيل ؼير بلك. راج : َبسَّ
َكت    (ٖ)   ْحنِوّ  اللَّؽنِوّ  أَُبنو نعنيم َقناَل يناقوت: أواًل: المبكور هنا هو: )ق  َعلّي بن َحْمَزة اْلَبْصنِرّ  النَّ

ة ِفي اأْلََدب وأعيان أهل منن  على جَماَعةٍ  ردود   :اللَُّؽة اْلفَُضبَل  المعروفين، لَهُ  أحد اأْلَْعبَلم اأْلَِبمَّ
ة اللَُّؽة،  د فصأَِبمَّ ْيَباِنّي ِفي نوادره، الرَّ د على أبي َعْمرو الشَّ د على أبي ِزَياد اْلكبلِبي، الرَّ ّنؾ: الرَّ

د على اْبن د على  على أبي عبيد ِفي الُمَصّنؾ، الرَّ َثْعلَب ِفي الفصنيح، الّسكيت ِفي اإْلِْصبَل ، الرَّ
د على اْبن واّل  د علنى الجناحر الرَّ د على الديَنَوِر  ِفي النََّبات، النرَّ د ِفي اْلَمْقُصور والممدود، الرَّ

َمناَت سننة ، ؼاليط النرواةأالتنبيهات على و: الؽريب المصنؾ، أيًضا من تصانيفهوِفي اْلَحَيَوان. 
ن سنننيده منننن النقنننل عننننه فننني كتابينننه: المحكنننم، . ثانًينننا: قننند أكثنننر ابنننخمنننس َوسنننبعين وثبلثمابنننة

المتنوفى اْلحسنن علنّي بنن َحْمنَزة الِكسنابي،  أبني والمخص ، دون تمييز بينه وبين إمنام الكوفنة
. ٘ٙٔ/ٕ: والنحناة اللؽويين طبقات في الوعاة ؽية(؛ لبا لزم التنبيه. راج : بهـ17ٔ)بالّرّ  سنة 

 دارو - المثنننى مكتبننة، 9/1ٖ :(هننـ1ٓٗٔى:) المتننوف يالدمشننق كحالننة مننر، لعالمنن لفين معجننمو
   )د. ت(.بيروت -العربي التراب إحيا 

 "َقاَل أَبو بَ يب َيِصُؾ َقْبًرا::  ٖ٘/ٔٔ، وفي اللسان:1ٓ٘/1 المحكم:(ٗ)  
َُُُُُُُ تك  سَّ  َ ُُُُُُُا ر  ُُُُُُُئ  ل مَّ َك ُُُُُُُو   الكَ  ن  ُُُُُُُت  ذ  نك       فك 

 

 ي   َ ُُُُُُُا ت  س  ُُُُُُُ ك س  َكت  أ كُُُُُُُُانة وو   َ ُُُُُُُئك  .وس 
 

ا َتَبسَّ   لَت أَ  َكُرهت؛ َوَقاَل َكْعُب ْبُن ُزَهْيٍر: لَمَّ
  َ ُُُُُُُُُُُُُ ر    ّ  م  ُُُُُُُُُُُُُه الكُُُُُُُُُُُُُ ك    رك  َ  َ        ل ذا غ 

 

   ُُُُُُُُُُّ سَّ  َ ر  ُُُُُُُُُن  ون  ُُُُُُُُُا ي  ّ  م  ُُُُُُُُُوِئ، و  ص   .و 
 

َبناتِ         لَْت، َوَكَبلَِك َضْبُطُه ِفي ِكَتناِب النَّ ا َتَنسَّ ْه: َواَل أَدر  َقناَل اْبنُن ِسنيدَ ، َوَرَواهُ َعلِيُّ ْبُن َحْمَزَة: لَمَّ
َكت    .".َما ُهوَ   لم نقؾ على حقيقة ما بكراه، ونرن أن ما في اللسان تصحيؾ. )ق 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٔٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

.  :[نػسػبػ سىػػفه  ىسىػفه : حى ػػفاىػػعؿى يىقيكليػكفى ػعًتـ ىى ٍيػد: سػػألتي أى ىػػع حى ،  ىسىػػف :اٍ ػػف ديرى
: الى أىٍدًرم مىع هيكى  فىقىعؿى
(ُ). 

ػػػػعى  :[عػصػبػ نىػػػػعى  ىٍصػػػػاعن  : ىصى ػػػػعى :كمى مى ػػػػٍكهىًرمُّ ، جى ػػػػًمٍاتي  :اىػػػػعؿى الجى مػػػػف  اػػػػًض  هسى
تيهي كىالى أىٍدرً ، الن ٍحًكٌييفى    (ِ)م مع ًصح 

:األىٍزهىًرمُّ اىعؿى  :[أػػطػبػ كدي. اىعؿى ً يٌّ كىالى أىٍدرً  : ال عًطئ ي: الن عجي كىهيكى ف  م أىمياىر به أـى ىىرى
ععى ذىًلؾى ًفي أىشاعرًهـ ؿي اى ال ًذم ييجٍ  اىٍد جى ٍمايهي ال ىكاًطئ، كى جى ، كى  .(ّ)ًفيًه الشرابي

: اسـي مىٍكضً ا اىعؿى  :[سػػطػبػ . أن  كى ، ًجٍريعؿالعع نى د  ً مى عو ىى لرىرٌاعي: ً ٍطيىعسي مػيٌّ ه أىٍىجى
ٍسػػميكع كىالى أىٍدرً  م أىً ٍطيػػعسي هػػك أـ ًنٍطيػػعس اىػػعؿى األىٍزهىػػًرٌم: اىػػرىٍأتي هػػذا فػػي كتػػعبو غيػػًر مى

ميٌّ  ف علنكف  .(ْ)كأم  ذلؾ كعف فاك أىٍىجى
                                                           

َكت    . )َباب االْتباع(7ٕٔ/ٗ: ، والمخص ٖٕ٘ٔ/ٖ: الجمهرة(ٔ)   اإلِْتَباُع ِفي الَكبلِم ِمْثُل: َحَسْن )ق 
وحنل هنبا اإلشنكال فيمنا  .عنن العنرب وؼير بلنك ممنا وردَبَسْن، وَقِبيح َشِقيح، وَشْيَطان لَْيطان، 
ولهنبا َقناَل ابنن  التنابُ  ال يفيند معننى أصنبلً؛ "َقناَل اآلمند :نقله السيوطي في مزهره حيب قنال: 

أنَّ  :َقناَل السنبكي: والتحقينقُ   أدر  ما هنو.فَقاَل: اَل  ن.سَ بَ  :أبا حاتم عن معنى قولهم دريد: سألتُ 
إننه )بنل مقتضنى قولنه، ي حاتم ال يضنربضعه ُسًدى، وَجْهُل أفإن العرب ال ت، التاب  يفيد التَّقوية
 .ٕٖ٘/ٔالمزهر للسيوطي: ." َيْعِرفهى وهو اَل معنً  لهُ  أنَّ  :ال يْدر ( معناه

َكت    .1ٙٔٔ/ ٖ: تا  اللؽة وصحا  العربية(ٕ)   بيد ُّ على قنول الجنوهر  فقال:)ق   :"قُْلنتُ عقَّب الزَّ
أِْكيندِ ، الَجْم ُ : الَبْص ُ  :ِبّي َقالَ َرَواه َثْعلَب  عن ابِن األَْعَرا جناَ  الَقنْوُم أَْجَمُعنون  :وِمْنُه َقنْولُُهْم فني التَّ

 .1ٕٖ/ٕٓ". تا  العروس للزبيد : إِنََّما هو َشْي   َيْجَمُ  األَْجَزا َ ، أَْكَتُعون أَْبَصُعونَ 
َكُت   . ٖٗ/ ٔ:لسننان العننربالمثبنت هنننا منن (ٖ)   نناجوُد  :"الباطَيننة: 1ٕ/ٗٔأواًل: ننن  التهنبيب )ق  النَّ

". وهو كما نرى خاٍل منن: )اَل َوجمعه الَبواِطي، َوقد َجاَ  ِفي أشعاِرهم، الَِّب  ُيجَعل ِفيِه الشََّراب
 الباِطَينُة(:أدر (، ولم نجد ما يعضد نن  اللسنان ولعنل بلنك منن اخنتبلؾ نسني التهنبيب. ثانًيا:)

 معرب)باديننة(، وفنني كننون .مننن األسننفلواسنن  مننن األعلننى، ضننيق  إنننا  كلمننة فارسننية، تعننني:
 مجند، والقناموس المحنيط، لٖٔٔ: صنـخبلؾ.راجن :المعرب للجنواليقي أْبَطْيت: لَُؽة  فني أَْبَطنأت

 نعننيم محمنند، تحقيننق: ٖٕٙٔ: صننـ (هننـ1ٔ9)  المتننوفى الفيروز بننادى يعقننوب بننن محمنند النندين
(، وشنفا  م ٕ٘ٓٓ - هنـٕٙٗٔ:)الثامننة الطبعنة-لبننان – الرسالة، بيروت م سسة، العرقُسوسي

، تصنحيح الشنيي: نصنر ٓٗ: صنـالؽليل فيما في كبلم العرب من الدخيل لشهاب الندين الخفناجي
 ]ب ط  [. 9ٗٔ/9ٖو ٖ٘ٔ/9ٖ م. وتا  العروس:7ٔٙٔالدين الهوريني، المطبعة الوهبية: 

 عندو ال حيندر بنن الحسنن بنن محمند بنن الحسنن الندين رضني، لالفاخر واللباب الزاخر العباب(ٗ)  
بتحقينق الشنيي  1ٗ.)حنرؾ السنين(: صنـ(هنـٓ٘ٙ)  المتنوفى الحنفني الصنؽاني القرشي العمر 

م. وعنه نقنل 719ٔالطبعة األولى –محمد حسن  ل ياسين_دار الش ون الثقافية العامة بالعراق 
هكبا  : ٍ وَقاَل الَفّرا  اسُم َمْوضِ ، "ِبْطياس كِجايْْر أهمله الَجْوَهِر ّ فَقاَل: 7٘ٗ/٘ٔصاحب التا : 

 أدر  أَِبْطينناُس هننو أم َقننَرْأُت هننبا فنني كتنناٍب ؼيننِر َمْسننُموع واَل  :نقلننه األَْزَهننِرّ  وشننكَّ فيننه فَقننالَ 
. ؟ِنْطياس بالنون ّا  " وأ َّ بلك كان فهو أَْعَجمي  َكُت  أو منا أثبتناه لؤلزهنر  لنيس فني التهنبيب )ق 

"بطس: َقاَل الفّرا : ِبْطياُس: اسُم  7ٖٕ/ٕٔوال في اللسان. والب  وقفت عليه في التهبيب نًصا: 
نؽاِنيّ وَقناَل َموِض  على ِبَناٍ  الِجايْْر والِكْرياس. َقناَل: وكأّننه أعَجمّي." معقًبنا علنى منا أثبتنه  الصَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٔ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـٍ يىًزدٍ أى يك ىي  :[زػغػبػ ، ل : ال ىعغزي  ي: ثيعبه ك اىعؿى ىمد هىذىا، اىػعؿى   يد ىىف أ ي ىمرو
 (.ُ)كىالى أٍدًرم أمُّ ًجٍنسو ًهيى مف الثِّيعب األىٍزهىًرٌم:

ٍيدو ، (ِ)عًلؾو مى  ذىكىرى ي أى يكال ىٍيقىرىافي نىٍ ته  [:رػقػبػػ تيهي كىالى أىٍدرً  :اىعؿى ا ف ديرى  .(ّ)م مع ًصح 
فيسِّػػرى ً عٍلرىسىػػعًد ، ك اٍلرىسىػػعدي  :كىاٍل ىٍيقىػػرىةي ، فىسىػػدى  :ك ىٍيقىػػرى ، هىمىػػؾى  : ىٍيقىػػرى الرجػػؿي  ى [:رػقػبػ
 اىٍكليهي:

ممممممؼللللامَعللللِفمَرَأىماظـِٗعؿللللاَرمطللللاَرمٔحَقللللَرامم
 

 مَبِقَؼلللللَرامم َُِ م.(ْ)ػَصُللللللٖبمٔعلللللِفمذظلللللَمَؼللللل
 

اىمىػػهي  :يػػكـى فىسىػػعدو اىػػعؿى ا ػػف ًسػػيدى أم:  م كىالى أىٍدرً ، عاسػػمن  هػػذا اػػكؿي ا ػػًف األىىراً ػػيِّ جى
ٍجاعن ًإالٌ  ٍرًفه كى ًميرى كيىجاىمىه ًحكعيى ن  لتىٍرًؾ صى مِّنىه الض   .(ٓ)أىف ييضى

ٍيد اٍ في اىعؿى  :[ثػهػبػػ تيهي كىالى أىٍدرً ، ال يٍاث ي: كلىدي ال ىًغيٌ  :ـكاىعؿى اى  :ديرى  .(ٔ)م مع ًصح 

                                                                                                                                                    
".ثانًيا:الننب  فنني كتننب البلنندان والجؽرافيننا والصننحيُح األّول وهنني بلنندة ببنناِب َحلَننَب لؤلزهننر : "

طا ،ويننا : قريننة كانننت علننى بنناب مدينننة حلننب بسننوريا،كان بهننا )بطياس(بكسننر البننا  وسننكون ال
قصر ألمير حلب، وقد خربت هبه القرية،وقد بكر هبه القرية البحتر  وؼيره من الشنعرا  فني 

 الحلبني البنالي مصنطفى بنن محمند بنن حسنين بنن كامنلل ،حلب تاريي في البهب نهر أشعارهم.
 .هـ 7ٔٗٔ الثانية، لطبعةا-حلب  -لقلما دار -1ٙ/ٔ(هـٖٔ٘ٔ: )المتوفى ،بالؽز  الشهير

َكت   ، 1/1ٓ تهبيب اللؽة:(ٔ)   منن الَخنزِّ أو  .ولم َيِزْد على هبا، أبو عمٍرو :َقالَهُ ، ِثياب   :الباِؼِزّية )ق 
 .ٖٗ/٘ٔ:تا  العروس .كالَحرير

البادينة، وّرق منولى بنني سنعد. َقناَل يناقوت: تعلنم ب، َعْمنرو بنن كركنرة أَُبنو َمالنك اأْلَعَراِبنيهو: (ٕ) 
َقاَل أَُبو الّطيب اللَّؽِوّ : َكاَن اْبن منابر َيقُول: َكاَن . َبالحضر، َوُيَقال: إِنَّه َكاَن يحفر لَُؽات اْلَعَرب

، اأْلَْصَمِعي ُيجيب ِفي ثلب اللَُّؽة، َوأَُبو ُعَبْيَدة ِفي نصفَها، َوأَُبو زيد ِفي ثلثَها، َوأَُبو َمالك ِفيَها كلَها
َواَية والفتيا؛ أِلَن اأْلَْصَمِعي َكناَن يضنّيق َواَل يجنّوز إاِلَّ أصنح اللَُّؽناتَوإِنَّ  ، َما َعنى توسعهم ِفي الرِّ

ة والنحنا اللؽنويينطبقنات  فني الوعناة ؽينةب صّنؾ أَُبو َمالك: خلنق اإْلِْنَسنان، اْلَخينل، َوؼينر َبلِنك.
 .ٕٖٕ/ٕللسيوطي: 

َكت    .ٕٖٕ/ٓٔ:تا  العروس، وٖٕٖ/ٔ :جمهرة اللؽة(ٖ)   لنم تنزد المعناجم بعند ابنن دريند علنى  )ق 
 قوله شيًبا.

 ]    ر [.ٕٓٔ/ٔٔ، وهو منسوب إليه في تا  العروس:لؤلَؼلَِب الِعْجلِيِّ الرجز،  (ٗ) 
 :تنننا  العنننروس، و9٘/ ٗ:لسنننان العنننرب)بتصنننرؾ(، و7ٖٙ/ٙالمحكنننم والمحنننيط األعرنننم: (٘)  

ٔٓ/ٕٖٓ.  
َكت   .ٖٕٙ/ٔ :جمهرة اللؽة(ٙ)   ، َوَنْحنو َبلِنك )ق  َقناَل أَُبنو َعْمنرو ِفني ، َقاَل اللَّْينب: الُبْهثنُة: ولَنُد الَبِؽنيِّ

الُبْهثة. َوَقاَل اْبن اأْلَعَراِبي: قلت ألبي المكارم: َما األَزَيُب؟ َفَقاَل: الُبهثة. قلت: َفَمنا الُبْهثنة؟ َقناَل: 
لِخني  . وفنيٙٗٔ/ٙ. التهبيب:ولد الُمعاَرضِة، َوِهي الُمَياَفعة، والُمَساعاة  أسنَما ِ  َمعرَفنةِ  فني التَّ

 المتنوفى العسكر  مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن عبدّ بن الحسن هبلل، ألبي األشيا 
َنا " ٕٗٔ : صـ(هـ7ٖ٘ نحو)   ". فهبا ما تشكك فيه ابن دريد. والُبْهَثُة َولَُد الزِّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٔٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيػػد اٍ ػػفي اىػػعؿى  :[قػوػبػ اػػد تىكىم مػػت ً ػػًه اٍلاىػػرىب، الػػذم ييػػٍنرىاي فيػػه :ال يػػكؽي  :ديرى كىالى ، كى
تيهي م مع أىٍدرً   .(ُ)ًصح 

ٍيد اٍ في اىعؿى َ:[نػوػبػػ تيهي كىالى أىٍدرً ، زىىىميكا، مىكًضع :ال ىٍكف: ديرى  .(ِ)م مع ًصح 
ػعع اٍلرىٍحػؿ :ال ىٍيظي : اىعؿى ا في ديرٍيدو  :[ػظػيػبػ كىالى أىٍدًرم ، زىىىميكا أىن هي ميٍسػتىٍامىؿه كىهيػكى مى

تيهي  مىع ًصح 
ػ.(ّ)

 (َباُب ايتَّأء) 
م مىع أىٍصؿ ذىًلؾى كىالى أىٍدرً ، عؿى اأٍلىٍصمىًاي: الت ٍكأ عًني عف الًخٍمرعفً اى  :[أبػتػػ

(ْ) . 
اىػعؿى  .عؿى فػي ًمٍشػيىته نىشىػعطعنكمى  ضى رى إذا اٍىتىػ :عفًمٍتيىحه كتي عح كتي حى  سه رى فى ػ:[حػيػتػ

ميٌ أى يك  لىٍيسى لىهي نىًظيػر ًإال  حى  :ىى ػعًف: رى ٍرفىػكى فػرس شىػي   ؿه جي ، كى ، كىالى أىٍدًرم كىيػؼى هىػذىا هىيِّ ػعفه آفه
 .(ٓ)فالحرؼي 

                                                           
َكُت   . ٖٔ/ٓٔ، واللسنان:9ٖ٘/ٔ:جمهرة اللؽنة(ٔ)   الشنَهاب ِفني  هني لفرنة معربنة علنى منابكره )ق 

. تنننا  Buxaunانرنننر اليونانينننة و  buccinaمنننن ؼينننر شنننك منننن البلتينينننة:  ، منننأخوبةاْلِعَناَينننة
 .1ٙٗ/ٔ:تكملة المعاجم العربية، و٘ٓٔ/ٕ٘العروس: 

َكت    .ٕٗ٘/ٓٔ، والمحكم:1ٕٖ/ٔ:جمهرة اللؽة(ٕ)   ، وهي إلى اليوم أر  باليمن لهْمدان الَبْون:)ق 
 كنبلم ودوا  العلنوم شنمس .كم( شمال صنعا ، من أوسن  القيعنان فني نجند النيمن 9ٓعلى بعد )
 .د ، تحقينق:٘٘ٙ/ٔ:(هنـ9ٖ٘)  المتنوفى اليمنني الحمينرى سنعيد بنن نشوان، لالكلوم من العرب
 دمشنق) الفكنر دار( ولبننان – بيروت) المعاصر الفكر دار -و خرين العمر  ّ عبد بن حسين
 (. م777ٔ - هـ ٕٓٗٔ )طبعةاألولىالا(، سوري –
ُُت   . ٕٗٓ/ٕٓ)بتصننرؾ(، وتننا  العننروس: ٖٖٙ/ٔ :جمهننرة اللؽننة(ٖ)   َك يبنندو أنَّ هننبه اللفرننة  )ق 

"الَبنْيُر، يقنال: مناُ  الرجنل، ولنم أسنَمْ  مننه فعنبلً، فنإْن ُجِمنَ  فقياُسنه مشكلة فعبًل؛ لبا قال الخليل 
نناُ  َكلَِمننة  َمننا أَْعِرفَُهننا ِفنني َصننِحيِح َكننبَلِم "اْلَبننا"، وقننال ابننن فارس:الُبُيننور واألَبيننار ُ  َواْلَينناُ  َوالرَّ

. َقنالُوا: اْلَبنْيُر َمناُ  اْلَفْحنلِ  ُهنْم َبَكُروَهنا َمنا َكناَن إِلِْثَباِتَهنا َوْجنه  ، 9ٕٔٔ/1العنين: ." اْلَعَرِب، َولَنْو أَنَّ
 9ٕٖ/ٔومقاييس اللؽة:

َكُت   ، ٕٕ٘/ٔ:لسان العنرب(ٗ)   نان:الَتْوأبا )ق  اَقنِة. ِنيَّ نْرِع ِمنَن النَّ نان قاِدَمتنا  َرْأسنا الضَّ ْوأباِنيَّ َوِقينَل: التَّ
ْرعِ  ، وفني الموضن  باتنه منن ِمنْن أَينن أُِخنبَ اَل اْشنِتقاَقه، وَ  عنرؾُ ياَل  أنهُ  ، ومقصود األصمعيالضَّ

اِ  َعنَرَؾ اشنِتقاَقه، "َوَبَكَر أَبو َعلِنيٍّ اْلَفاِرِسنيُّ أَن أَبنا َبْكنِر اللسان حّل هبا اإلشكال ففيه: نرَّ ْبنَن السَّ
نْلُب الشنديدُ  ناُ  ؛ َفَقاَل: َتْوأَباِن َفْوَعبلِن ِمَن الَوْأِب، َوُهَو الصُّ ، َوالتَّ ألَن ِخْلنَؾ الصنؽيرِة ِفينِه َصنبلبة 

ا قُلبت اْلَواُو َتاً  َصاَر َتْوأَبناِن، وأُلِحنق دة َزاِبنَدًة،  ِفيِه َبَدل  ِمَن اْلَواِو، وأَصله َوْوأَباِن، َفلَمَّ َيناً  مشندَّ
ةٍ  ، َوُهْم ُيريدون أََحَمَر، ُوِفي عاِريَّ نْوه َفَقنالُوا: ، َكَما َزاُدوَها ِفي أَْحَمِر ٍّ َوُهنْم ُيِريندون َعناَرًة، ُثنمَّ َثنَّ

 ."َتْوأَباِنيَّانِ 
َكُت   )ُدُخول اإْلِْنَسان ِفيَمنا اَل َيْعِنينه(.1ٖٕ/ٔ:والمخص ، 19ٖ/ٔ:جمهرة اللؽة(٘)   وجندنا فني    )ق 

"الِمْتنَيح: )َفنَرس  ، ما ُيعين على معرفة ضبط هبه الكلمنة حينب ورد فينه: 7ٕٖ/ٙتا  العروس: 
ْيحنناِن كَسننْحَبان، ه ّيننا ( كَكّتننان، والتَّ  كننباَيْعتننِر  ِفنني ِمْشننَيته َنَشنناطاً( وَيِميننل علننى قُْطَرْيننه، )كالتَّ

َواب ِبَكْسر الّتحِتّية المشّددة َكَما سيأَتي، )والّتيَّحان( ِبَفنْتح الّتحتّينة المشنّددة، ، َمضبوط  عندَنا َوالصَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٔ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: يقىػػعؿي  :[سػيػتػ ػػٍكهىًرمُّ ، كلؤلنثػػد: ىى  :ععً  ىػػالظِّ  فى لمػػذكر ًمػػ اىػػعؿى اٍلجى . ..ٍنػػزه تىػػٍيسه
ػػػًت الاى قىػػعؿي كيي  : اٍسػػتى : اٍستىٍتيىسى ، كمػػػع ييقػػػعؿي ػػػالجى  ؽى ٍنكى ٍنػػػزي نىػػػعسه ، ؿمى فو تىٍيًسػػػي  ه، كى ًفػػػي فيػػػبلى كى

: تىٍيسيكًسي   تيايمىع، ككىٍيريكًفي  ه ،  يىقيكليكفى كىالى أىدرم مىع ًصح 
(ُ). 

الى أىٍدًرم مىع ًهيى ، : التِّياى ي األىٍىرىاً يِّ  عؿى اٍ في اى  [:عػيػتػ 
ػ.(ِ)

: :[هػيػتػ ً يدمُّ كالتِّيىػهي كًانىػبو ليغىػ ه فػي التِّيػًه  ...ييتػع ي ًفياىػع المىرػعزىةي  التِّيهي: اىعؿى الز 
ػػػمىؼً  : مٍانىػػػد ػػػ ىطىههكػػػ، الص  ػػػعًكٌم اىػػػعؿى  اًشػػػيكى فػػػي حى  (ّ)يـً ًكػػػٍ ػػػدي الحى بلىى المي  :ذا ضى اٍل ىٍيضى
نع تيهي كالى  :(ْ)شٍيخي  .(ٓ) أىٍدًرم مع ًصح 

 َباُب ايجَّأء
ـى طىًريقىتىه :ي[ػبػثػ أٍنشىدى ا في األٍىرا ٌي اىػٍكؿى ، ك الت ٍثً ي ي أف تىسًيرى  ًسيرىًة أىً يؾى كتىٍمزى
:   ل يدو

                                                                                                                                                    
َقناَل أَبنو العنبلِ  الَمعنّرّ : التَّّيحنان: ُينْرَوى ِبَكْسنر اليناِ  وَفتحهنا،  َووجدت ِفي َهاِمش )الّصنحا (:

اَل يجوز أَن ُيْرَوى ِباْلَكْسنِر، ألَن َفنْيِعبلن لنم َيِجنى   َوُهَو الَِّب  َيْعِرُ  ِفي األَمور. َوَقاَل ِسيَبَوْيٍه:
َبنان، وهمنا  َحنان وَهيَّ ِفي الّصحيح فُيْبَنى َعلَْيِه المعتّل ِقياساً. َقاَل: َوُهَو َفنْيَعبلن ِبَفنْتح اْلعنين مثنل َتيَّ

ِحيح َقْيَقباُن وَسيْ  َسباُن. َوِفي )اللَِّسان(: َواَل َنرينَر َصفتاِن َحَكاُهَما ِسيبويِه ِباْلَفْتح. ومثالُهما من الصَّ
َباُن وَرجل  َهيِّباُن وهيَّبانُ   ."لَُه إاِلّ َفَرس  َسيِّباُن وَسيَّ

َكُُت   .ٖٗ/ٙ:العنرب لسننان، و7ٔٔ/ٖالصنحا :(ٔ)   ،)ق  ة   ٓٙ.الُعباب : صننـَتْيُسوِسننيَّة لَى( منن)أَوْ َتْيِسننيَّ
ة   )حرؾ السين(. ة  وَتْيُسوِسيَّ َبا  والَمَعِز والُوُعولِ وهو التَّْيسِ  نمِ  وفيه َتْيِسيَّ َكُر من الرِّ  .: البَّ

َكت    .7ٕ/ٖ: تهبيب اللؽة(ٕ)   ، الَفنّرا ِ  وحّل هبا اإلشكال فيما ورد عنَشِمر   اهُ َحكَ : األَْزَهِر ُّ َقاَل )ق 
ُه َقاَل: قالَنُه أَُبنو  فيمناأَو. َحنْوَل الُبُينوتِ  التِّيعُة من الشاِ : الِقْطَعُة التَّي َتجُب ِفيَها الَصنَدَقُة َتْرَعنى أَنَّ

ِريرُ  ّدَقِة كاألَْرَبِعيَن ِفيَها شاة ، وكَخْمٍس من اإلِِبِل التِّيَعةَ : من أنَّ َسِعيٍد الضَّ : أَْدَنى َما َيِجب ِمن الصَّ
 .ٗٓٗ/ٕٓ، وتا  العروس:7ٖ/1: لسانوهكبا. راج :الِفيَها َشاة ، 

نياَلُكوتي المبلعبد الحكنيم بنن شنمسُهَو: (ٖ)   ، نندمنة الهِ عبلَّ (، هنـ9ٙٓٔالمتنوفى ) الندين الهنند  السِّ
( مطبننوع. حاشننية علننى تفسننير البيضنناو  علننى بعنن  سننورة البقننرة)ؾ م لفننات عدينندة منهننا ألَّنن

 .1ٖٕ/ٖاألعبلم للزركلي:
د بن الطيِّب الفَ ُهَو: (ٗ)   قنه. (، وهوالمقصود من قوله)شيخنا( عنند إطبلهـ9ٓٔٔالمتوفى ) اسيّ ُمَحمَّ

 .7ٕٔ/٘األعبلم: 
َكت   .ٖٔٙ/ٖٙ:تا  العروس(٘)   لَؾ، تبهب العامة الى أنَّ  )ق  ه التِّيه، والب  حكاه أهل اللؽة فني الصَّ

ننلَؾ أنننه ِقلّننة الخيننر، يقننال: امننرأة َصننلَِفة، أ  قليلننة الخيننر ال تحرننى عننند زوجهننا ننلَ ، والالصَّ ُؾ صَّ
ِديد منن األَْرِ  أيًضا: اا، وهنو أحند الَؽلِير الشَّ نا ِ معانينه الكثينرة، وأمَّ ينُه ِبَكْسنِر التَّ ، اْلَمَفناَزةُ فهو: لتِّ

ْيَهاُ  ِباْلَفْتِح َواْلَمدِّ ِمْثلُهُ  َوِهَي الَِّتي اَل َعبَلَمَة ِفيَها َيْهَتِد  ِبَها َوَتاَه اإْلِْنَساُن ِفي اْلَمَفاَزِة َيِتيُه َتْيًها ، َوالتَّ
ِريِق َوَتاَه َيُتو ْهُتُه َوِمْنُه ُيْسَتَعاُر لَِمْن َراَم أَْمنًرا َفلَنْم ُيَصناِدْؾ َضلَّ َعْن الطَّ ْهُتُه َوَتوَّ ه َتْوًها لَُؽة  َوَقْد َتيَّ

. نننننُه َتاِبنننننه  نننننَواَب َفُيَقننننناُل إنَّ ، ٖٔ٘: صنننننـالتحرينننننؾ وتحرينننننر التصنننننحيؾ تصنننننحيح راج :الصَّ
 .97/ٔ:المصبا و



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٔ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ممممممٔدمبللللللٔقْطِرمَضللللللِق ٍمُأَثٚؾلللللليميفماظللللللؾ م
 

 ـَللللللاماظللللللؾ دم ُِمَتُلللللللُُخمٔب َوَوٗدوامَظلللللل
م.(ُ)

 

ٍجه ذًلؾى  أىٍدًرم مى الى كى  :اىعؿى ا في ًسيدى   .(ِ)أيٍثني :عنى ف  أيثىٌ ي هي كىٍنًدم أى ف ع كى
ـى فبلفه ً ثً :األىٍزهىًرمُّ اىعؿى :[نػبػثػ :اىًد ف ى كىال أىٍدًرم مىع هيكى الثِّ ،عفو ًفي ثىٍكً هً  ى ييقعؿي  (.ّ)عفي

تيهي ر، طىعئً  :الث ٍيتىؿ :زىىىميكا أىف  :اىعؿى ا في ديرٍيدو َ:[لػثػتػػ كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ْ). 

كؼعدً ثى :اىػػػعؿى ا ػػػفي ديرٍيػػػدو :[دقػثػ ػػػعًتـأى ىع سىػػػأىلتي ،ؽ:مىكًضػػػع مىٍاري ػػػف اشػػػتقعؽ ثىػػػ(ٓ)حى ؽ عدً ىى
سىأىلتي  :الى أىٍدًرم.كى :ًإن كي (ٔ)ييعشً الرِّ  فىقىعؿى  .(ٕ)مـًفي اٍلاً  كفى قي م  اى تى الٌص يعف تى  ـ يىعماشرى فىقىعؿى

                                                           
طبعنة دار صنادر  -)متفرقنات( ٕٕٗ: صنـالبيت من الوافر، للبيند بنن َربيعنة، وهنو فني ديواننه (ٔ)  

 بيروت )د.ت(.
ُُت    .1ٓٔ/ ٗٔ: لسننان العننرب،ؤٕٓ/ٓٔالمحكننم:(ٕ)   َك أحنند الوجننوه التنني  ابننن األْعرابننيّ بكننر )ق 

ْثِبيةُ ينصرؾ إليها معنى ) بيد ُّ مايزيند علنى عشنر، كالتَّ د منها الزَّ علنى الرجنل  الثننا ( والتي عدَّ
يادة َعلَْيهِ  إْصبَل عن أبي عمرو، و في حياته نْي عن شِمر، و الشَّْي  والزِّ راينة علنى الشَّ عنن  الدِّ

فال وي  فة َ م  ئاي  اَن سُي ه األصمعّي، وؼير بلك كثير، فضبلً عما بكره ابن األعرابّي، 
: تهنبيب اللؽنة وللوقنوؾ علنى المزيند منن هنبه المعناني راجن : َ و  هذه الم انة وهذا مُانئاه.

 .ٖٕٙ/9ٖ، وتا  العروس:1ٔٗ/ٕ: شمس العلوم، وٗٔٔ/٘ٔ
َكت    )بتصرؾ(.9ٙ/٘ٔالتهبيب: (ٖ)   "َوُيَقال: قدم فبلن  بُثَباٍن ِفني َثْوبنه. َوَمنا أواًل: عبارته نًصا: )ق 

ْفنَت ِبنالثَّْوِب أَ  . ثانًيا:أَْدر  َما ُهَو؟ نْوِب إَِبا تلَحَّ بناُن: الموضنُ  الَّنِب  َتْحِمنُل ِفينِه ِمنَن الثَّ ْبننة والثِّ و الثُّ
َثْبنناً  تَوشَّْحَت ِبِه، ُثمَّ ثَنْيَت َبْيَن َيَدْيَك بعَضه فجعلَت ِفيِه َشْيًبا، َوَقنِد اْثَتَبْننُت ِفني َثنْوِبي، وَثَبْننُت أَْثنِبنُ 

ْنننُت إَِبا َجَعْلننَت ِفنني اْلِوَعنناِ  َشننْيًبا وحملُتننه َبننْيَن َيننَدْيكَ  لسننان ، ؤٖٕ/1. راجنن : العننين: وِثباننناً وَتَثبَّ
 .9ٙ/ٖٔ: العرب

َكُت    ، 1ٖٗ/ٔ:جمهرة اللؽة(ٗ)   ْيَتنلفني أؼلنب المصنادر أّن: )ق  ُه، أَو ُهنَو َبَكنُر  :الثَّ الَوِعنُل، أَو ُمِسننُّ
 .1ٔ/ٔٔواللسان:1ٔٔ/1.راج :مثبًل:العين:األَرَوى

جستاني، ُهَو: (٘)   د السِّ  .9ٖٖ/ٕ(. بؽية الوعاة: هـٕ٘٘) المتوفىأَُبو َحاِتم َسْهل بن ُمَحمَّ
ياشننني، ُهنننَو:(ٙ)   ننناس بنننن اْلفنننر  الرِّ ْحنننِو ّ  أَُبنننو اْلفضنننل اْلَعبَّ (.بؽية هنننـ 9ٕ٘) المتنننوفى اللَّؽنننِوّ  النَّ

    .ٕٗٙ/ٖواألعبلم: 9ٕ/ٕالوعاة:
َكُت   )بتصرؾ يسنير(.  7ٔٗ/ٔ: جمهرة اللؽة(9)     ُعْثَمنان األُْشنناْندانيّ وأَب أواًل: قند َعلِنم اشنتقاقه )ق 

َحاب إِبا َخنَفَقاَل: ُيَقال: ثدق اْلَمطَ   =المَطنر ُكلنه َشنديُده -ا َنْحنو النَوْدقُخُروًجنا َسنِريعً   َ رَ ر من السَّ
تنا  و1ٕٓ/ٔ: المزهنر فني علنوم اللؽنة وأنواعهنا.  راجن : ق فاشتقاقه منن هنبافهو ثادِ  -وَهّينه=

انّي، سننعيد بننن هننارون األُْشننناْندهننبا ُهننَو:  ُعْثَمننان األُْشننناْندانيّ  وأَبنن. ثانًيننا: ٕ٘ٗ/ٕٙ: العننروس
ولقينه ، لؽوّ  من العلما  باألدب، من أهنل بؽنداد. سنكن البصنرة(على خبلٍؾ، هـ11ٕ) المتوفى
( بالفارسنية )هكنبا بكنر الزركلني( والنب  األشننان)ريد. نسبته إلى )أشنناندان( موضن  بها ابن دُ 
َبْؽَداد، وكاننت عنندها ب بعد اْلَهْمَزة الَمْضُموَمة شين  ُمعجمة َساِكَنة ُثمَّ نون،قنطرة(األشنانوجدناه)

 منن مسماه وافترق لفره اتفق ما أو األماكن .محلة ُتنسب إليها، وقد سكنها َنَفر  من ُرواة الحديب
 هنـ1ٗ٘: )المتنوفى الندين زين الهمداني، الحازمي عثمان بن موسى بن محمد بكرألبي  األمكنة

الوعنننننناة:  (، وبؽيننننننة هننننننـ٘ٔٗٔ)والنشننننننر والترجمننننننة للبحننننننب اليمامننننننة دار -91: صننننننـ (
 .ٖٓٔ/ٖ،واألعبلم:9ٖٔ/ٕ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٔ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

اىػعؿى أى ػك تيػرىابو  :[حػجػعػثػ
ح (ُ) : اٍثاىػٍنجى : سىػًمٍاتي ىيتىيِّػر ٍ ػفى ىػٍركة األىسػدٌم يىقيػكؿي

ٍانىػدطى المى  ػع :ري ً مى ػهي  ىٍاضن رىًكػبى  ىٍاضي كىثيػرى كى ػر ًإذا سىػعؿى كى هي رو فىعٍسػتىٍغرى ى مً فىذىكىٍرتيػهي ًلشىػ، اٍثاىٍنجى
كىتى ىػػهي  ًمػػي  الغعًضػػرمِّ ًفػػي ، ًحػػيفى سىػػًماىهي كى ػػع أىنشػػدني ىيتىيِّػػره ًلاىػػًدمِّ ا ػػف ىى كأىنشػػدته ًفيػػًه مى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلغىٍيًث:

ُِْرمَتللللَرىمٔصقللللٔ ماظٖرواؼللللامُدظ قللللامممم مممممَجلللل
 

 ماغًاموَبْؾؼللللللًامَ للللللٖرحامٖلَأٖرمَحـلللللللللللللللللط
 

ممممممقاَؽؾ لللللللقٔ مِإذامَعلللللامُجْؾُؾللللل متَملللللللللٔص
 

 وَدلللللٖحمَدلللللٓقًامعلللللاُا مصاِثَعـَِفقللللللاممم
م.(ِ)

 

كىع ي األىٍزهىًرمُّ  ػع  ىٍاػدى ي مػف  ىػعًب ري ىػعًىيِّ اٍلاىػٍيًف  حى مى ػع اىٍ مىػهي كى مى ٍرًؼ كى اىعؿى ىىٍف هىذىا اٍلحى كى
ـٍ أىجد لىاىع أىصبلن ًفي كيتيًب الثِّقىعًت ال   لى كؼه الى أىىرفاع كى ري ًذيفى أىخذكا ىىًف ًمٍف ًكتىعً ًه: هىًذً  حي

لىًكنِّػي ذىكىٍرتياىػع اٍسػًتٍندىارنا لىاىػع  ـٍ أىذكرهػع كأىنػع أيحقاػع كى لىػ ، كى ـٍ ػع أىكدىػكا كيتيػ ىاي اٍلاىرىًب اٍلاىعًر ىػً  مى
تياىع تىاىجُّ نع ًمٍناىع، كىالى أىٍدًرم مىع ًصح   .(ّ)...كى

 :لىً يد ؿً ًفي اىكٍ  :[بػلػثػ
مممممممَُضفللللللابللللللَأٔحٖلٔةماظـَٖؾُؾللللللُٔتمَؼِرَبللللللُأمص

 

 َُِصفلللللام راُعفلللللاممم َضْػلللللَرماَبراضلللللٔبمَخ
م.(ْ)

 

ـى ، ثم يكته  :كاعؿى أى يك ىي ىٍيدو ، الث مى يكتي أىٍرضه  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  فأىٍسقىطى منه األىًلؼى كالبل 
فى ثي   .(ٓ)فاذى يؼى هى كىالى أىٍدًرم كى  .أىٍرضه :اعؿى  ـ  كنىك 

                                                           
د بن اْلفر  بن اْلَولِيد الشعراني ُهَو:(ٔ)    َقناَل اأْلَْزَهنِر  ِفني ُمَقّدَمنة ِكَتابنه:  .أَُبو ُتنَراب اللَّؽنِو ّ ، ُمَحمَّ

ا، وأملني ر اللَّؽنِوّ ، َفكتنب َعننُه َشنْيبا كثينرً مِ ا منن َشنَصاحب كتناب االعتقناب. قندم هنراة مسنتفيدً 
ِفيننِه  عتقنناب أَجننَزا ، ثننمَّ َعنناد إِلَننى نيسننابور،وأملى بَهننا َباِقيننه. َقنناَل: َوقنند نرننرتُ بهننراة مننن اال

 .7ٕٓ/ٔبؽية الوعاة:  ِفيِه تصحيفاً. ه، َولم أرَ فاستحسنتُ 
، والمعجنم 7ٔٗ/ٕ، واللسنان:ٓٙٔ/ٖ، علنى منا فني التهنبيب: لَِعِد ِّ بن َعلِيٍّ الؽاِضر ِّ  الرجز:(ٕ)  

 .7ٕٗ/7المفصل: 
 .ٓٙٔ/ٖ، وقارن بالتهبيب: 7ٔٗ/ٕمثبت هنا من لسان العربال(ٖ)  
َيار( فنني ديوانننه: صننـ(ٗ)   ، ٓٔٔالبيننت مننن )الكامننل(، وهننو للبينند بننن ربيعننة مننن معلقتننه:)َعَفت النندِّ
( وهنو: المكنان  ةِ ِخرَّ أَ بِ المكان الؽلير المستدق، وُيروى هبا اللفر: ) :وهو، يززِ ة: جم  حَ زَّ األحِ و

م: كننت ُهنلَ  وربنأتُ  ْومَ الَقن أْتُ َبنرَ سنيأتي بكنره تفصنيبلً، و وت: موض  بعينهبُ لَ ثَ السهل المطمبن، و
يقنوم علينه = =ب: جم  مرقبة وهو الموض  النب اقِ رَ الخالي، الجم  القفار.المَ  :فرربيبة لهم. القَ 

 راجن : شنر  ام: أعبلم الطرينق، الواحند إَِرم.اآلرَ و اقب األماكن المرتفعة.رَ الرقيب، ويريد بالمَ 
ْوَزنني،  حسين بن أحمد بن حسينلشر  المعلقات السب  ألفار ديوانه، و : (هنـ1ٙٗ)  المتنوفىالزَّ

 (.م ٕٕٓٓ -هـٖٕٗٔ ) األولى الطبعة -العربي التراب حيا إ دار - 1ٕٔ صـ
ُُت   ، ٖٕٗ/ٔ، ولسننان العننرب: ٗ٘ٔ/ ٓٔالمحكننم:(٘)   َك لَُبننوُت  )ق  بفتحتننين وضننم البننا  الموحنندة الثَّ

لَُبنوتيقال لَُه: )َحِزينُز  بين َطيٍِّا وُبْبيانَ  معروؾ اسم وادٍ وتا  فوقها نقطتان:  وسكون الواو (؛ الثَّ
ًفنا  ب ابن سيده من تنكير أبي ُعبيٍد لَُه َبعد أن َكاَن معرَّ وللوقنوؾ علنى  وهُذا مُا نُئاه.ولهبا َتَعجَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـي التُّػرى األىثٍ : اىعؿى اٍ ػفي ًسػيدى ٍ  :[مػػلػثػ ػمىػ ػًرمِّ ، عرىةي ابي كالًحجى  الى ، (ُ)كعألىٍثمىػًب ىػف الاىجى
 .(ِ)فأىٍدًرم أىليغى ه أـى  ىدىؿه 

ديثي كىٍاب األىٍح ػعًر: :األىٍىرىاً ٌي: الث ٍنطي هيكى  اٍ في اىعؿى  :[طػنػثػ ٔإنَّػ»ػالش ؽُّ، كًمٍنهي حى
بنضِجبونٔل ػَأيػذوٖقكن ػسرونَرْتػصنأَلْوتونِدػػػػػػ(سَثَظَطَكونػ)اضضَػػَتَعنضؼػضطَّنػطدَّػاأَلْرَضػَطونَدْتػػ

ؽى اٍ ػػف اػػعؿى األى  .(ّ)«بنإٔلصوونٔم ػسروونَرْتػصوونضُطْثِقهِتػَضَكوونػػػ(َظَثَطكوون)َضَكوونػو ٍزهىػػًرٌم: فػػر 
ٍرفػعًف غىري ػعًف، األىٍىرىاً ٌي  ىٍيفى الث ٍنًط كالن ٍثًط، فجاىؿى الث ٍنطى: شىػق ع، كالن ػٍثطى: ًإٍثقػعالن  ، كهيمػع حى

ً ي عف أـى دىًخيبلفً كىالى  مىع جععى  ف أىدرم أىىىرى ديًث كىٍابو إال   اكى  .(ْ) ًفي حى
ثع ى ي الً ٍئرً : األىٍىرىاً يٌ  اٍ في اىعؿى  :[بػوػثػػ نىػد  :اىعؿى ا في ًسػيدى ، طىيُّاع :مى الى أىٍدًرم أىىى
نىػد الط ػي  ال ػًذم هيػك ً نع يهػع  علًحجػ ً طىيِّاىع ٍراىمىػ ي ف عرىةً مىٍكًضػعى طىيِّاىػع أـ ىى ػع تكػكفي المى كاىم مى
مىٍصدىرنا
(ٓ). 

                                                                                                                                                    
نشر  – ٕٙ٘/ٕو 1ٕ/ٕ: ياقوت بن عبد ّ الحمو لمعجم البلدان،  هبا الموض  تحديًدا راج :

 .بيروت –دار الفكر 
 :بنناألدب وببلنندان جزيننرة العننرب لننه كتنناب جننرّ : عننالم  الهَ  لننيّ ون بننن زكريننا،أبو عَ ارُ َهنن ُهننَو:(ٔ)  

 )بتصرؾ(.ٓٙ/1 األعبلم للزركلي:(، هـ ٖٓٓتوفي نحو) "التعليقات والنوادر"
ّا 97/ٕٔ)بتصرؾ(، واللسان٘٘ٔ/ٓٔ:المحكم(ٕ)   َكُت  أو ب ابنن سنيده فني التفرينق بنين : هنبا دأ.)ق 

اإلبدال وبين اختبلؾ اللهجات، وكبلمه هنا يقتضى بلك، وهو منهج ابن جنني وؼينره فالكلمتنان 
المتحدتان معًنى وحرًفا إالَّ في حرؾ واحد عنند ابنن جنني، وابنن سنيده، وؼيرهمنا، يكوننان منن 

ومنن قبينل اخنتبلؾ اللهجنات: قبيل اإلبدال: إبا أمكننا الحكم بأصالة إحداهما، وفرعية األخرى. 
ُُا إبا لننم يمكننننا الحكننم عليهمننا.وهو رأ  لننم يسننلم مننن النقنند.  البننا  والمننيم صننوتان شننفهيان،  ثانيا

ا سنوغ  مخرجهما من بين الشفتين،يشتركان في بعن  الصنفات كالجهر،واالسنتفال،واالنفتا ،ممَّ
. راجن  اللهجنات العربينة، للندكتور: بِ األَْثلَنو األَْثلَنمِ وقوع اإلبدال بينهما، وهو الواق  في كلمتني 

(،واللهجنات العربينة نشنأة م 79ٙٔ - هنـ7ٖٔٔ، مطبعة السنعادة بالقناهرة)9ٖإبراهيم نجا : صـ
 القاهرة. -مكتبة وهبة-9ٕٔوتطوًرا، للدكتور.عبد الؽفار حامد هبلل : صـ

 .ٖٕٕ/ٔ:واألثر الحديب ؼريب في النهايةالحديب في (ٖ)  
ُُت   7ٕٙ/9)بتصننرؾ(، ولسننان العننرب: ٕ٘ٔ/ٖٔزهننر : تهننبيب اللؽننة لؤل(ٗ)   َك المننبكور هنننا  .)ق 

ْنُط : )الَكلَِمة األُولَىكلمتان:  نْثطِ : )ِبَتْقِديِم الّثاِ  على الّنون، والَكلَِمنة الّثاِنَينةُ  (:الثَّ نوِن (النَّ . ِبَتْقنِديِم النُّ
ْثبنيِط بالبا وقد رو  الحديب بالوجهين. وفيه رواية ثالثة: َعلَى الّثا ِ  نوِن ِمنَن التَّ نَدِة َبنَدَل النُّ ِ  الُمَوحَّ

 .ٖ٘ٔ/ٕٓوما بعدها، وتا  العروس:ٖٕٕ/ٔ. راج : النهاية البن األثيرَوُهَو التَّْعويقُ 
َكُت   ٖٕٗ/ٔ:لسان العنرب)بتصرؾ يسير(، و 1ٕٔ/ٓٔ:المحكم(٘)   قنوَل ابنن األعرابني يمكنن  .)ق 

َمننا ، و) (َمْبلَننُػ ُجُمننوِم َماِبَهننا(، و)َوَسننُطَها: ) الِبْبننرِ  َمثننابَ ؛ ألنَّ  أن ينصننرَؾ إلننى المعنيننين مًعننا
ْلوَ (أَْشننَرَؾ ِمننن الِحَجنناَرِة َحْولََهننا ُجننُل أَْحَياننناً َكننْيبلَ ُيَجنناِحَؾ النندَّ : تننا  العننروس . َيقُننوُم عليهننا الرَّ

 )بتصرؾ(.ٙٓٔ/ٕ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:: اىػػعؿى ا ػػفي ديرٍيػػدو  :[رػوػثػ ػػ ي ًمػػفى األىًاػػطً  الث ػػٍكري الًقٍطاىػػ ي اٍلاىًظيمى
ٍمػػعي أىثٍػػكىاره (ُ) ، كىاٍلجى

تيهي  رىةه، كىالى أىٍدًرم مىع ًصح  كًثكى
(ِ). 

ِِ  َباُب اِئذي
ػعى الت ٍشػًديدً ػعلٍ )الجى  ػعع : اىعؿى ا في ًسػيدى  [:أػبػجػ ػٍف  (:رىٍتح مى طىػرىؼي اىػٍرًف الث ػٍكًر ىى
تياىع، كيرىاع  . (ّ)كىالى أىٍدًرم مع ًصح 

ٍيه:جى  [:اػبػجػ لىٍيسى  ماػركؼ، اىػعؿى ا ػفي ًسػيدى : الى أىٍدًرم ، ج ع نىعًدرع يى  ى اىعؿى ًسٍي ىكى كى
ًزـ ٍيه ًإلىػد اٍلميتىاىػدِّم أـ ًإلىػد البل  ه اٍلميتىاىػدِّم؛ كاألغمػب ىمػد ظىنِّػي أىن ػفمىع ذهب ًإلىٍيًه ًسػي ىكى

ع المىعع نىرسه ى ٍسمع جى ـ نى ع لى ألىن  
(ْ). 

ٍن ىر: فىػٍرخي َ:[رػبػجػػ ػ(ٓ)الحي ىػعرم اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : الجى . كالًجًن  ػعر: (ٔ)يرافيِّ ، ىىػف السِّ
ٍن ىر، مث ػ فىس ػكالًجًن  عر: كعلجى ٍيهو كى  ،  تىٍخًريػؼ النُّػكف(عرًجٍن ىػ). فىأىمػعر ي السِّػيراًفيُّ ؿ ً ػًه ًسػي ىكى

                                                           
َكت   )(ٔ)   ُب ِمَن اللََّبِن الَمِخي  ُيْطَبُي ُثمَّ ُيْتَرُك َحتَّى َيْمُصل، األَِقُط واإلِْقُط واألَْقُط واألُْقُط: َشْي   ُيتَّخَ ق 

 .9ٕ٘/ 9:لسان العرب .والِقطعُة ِمْنُه أَِقطة  
ُُت   ٔٔٔ/ٗ:لسننان العننرب، وٕٗٗ/ٔجمهننرة اللؽننة:(ٕ)   َك ننْوُر:ا .)ق  الِقطعننُة الَعريمننُة مننن األَِقننط.  لثَّ

، 1ٔ/٘ٔ. راجنن : التهننبيب: ، بكسننٍر ففننْتٍح علننى اْلقَينناس(ِثننَوَرة  ، و)أَُبننو ُعَبينند هوَجْمُعننه: أَْثننَوار  َقالنن
 .9ٖٖ/ٓٔوالتا : 

 .7ٙٔ/ ٔ)بتصرؾ(، وتا  العروس:  7٘ٗ/9المحكم: (ٖ)  
َكت    )َباب اْلِحَيا ( ٖٖ/ ٖ:المخص (ٗ)   : منا يوضنح بلنك ففينه: ٖٗٔ/9ٖفي تا  العروس:  )ق 

َوُهنَو مخنالِؾ  ألُصنوِل  (كَرِضيَ )بعِ  النسِي َوِفي  (والَحْوَ ، )كَرَمى، والمالَ ، "َجَبى الَخرا َ 
قناَل شنْيخنا: َهنِبه اَل ُتْعنَرُؾ َواَل ُموِجنب للفنْتح الْنِتفناِ  َحننْرِؾ ، وَيْجبناهُ  اللَّؽنِة؛ ِمْثنل )َسنَعى( َيْجِبينه

م. قُْلُت: َهِبه اللَُّؽُة َحكاها ِسْيَبَوْيه َوِهي عْنَده ضنِعيَفة   : ، الحلِق ِفي الَعْيِن َوالبلَّ وقناَل ابنُن األْعرابنيِّ
ا جاَ  ناِدراً، كأََبى َيأَْبى، وبلَك أنَّهم شبَُّهوا األلَؾ ِفي  خِرِه بنالَهْمزِة ِفني َقنَرأَ َيْقنَرأُ  َجَبى َيْجَبى، ممَّ

ُُذي أئاه أن ."ُُ  وَهنندأَ َيْهننَدأ ، )َجَبى( اْلَخننَراَ  َيْجِبنني )ِجَباَيننًة(فنني الفعننل لؽننات ثننبلب: يقننال: وال
، هننبه اللؽننة التنني حكاهننا سننيبويه. راجنن : مختننار جبنناا يَ َبننجَ ، وْجُبننو )ِجَبنناَوًة( لَُؽننة  ِفيننهِ َو)َجَبننا( يَ 

 -ومنا بعندها دار الحنديب بالقناهرة ٖٙالصحا ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراز : صنـ
 م(.ٕٓٓٓ -هـٕٔٗٔالطبعة األولى)

َكت   (٘)   ةِ اْلُحَباَرى: َطابِر  َمْعُروؾ  َوُهنَو َعلَن )ق  َولَنْوُن َرْهنِرِه َوَجَناَحْينِه ، بَِرْأِسنِه َوَبْطنِنِه ُؼْبنَرة  ، ى َشنْكِل اإْلَِوزَّ

ننَماَنى َؼالًِبننا َواْلَجْمننُ  َحَبننابِيُر َوُحَباَرَيننات  َعلَننى لَْفِرننِه أَْيًضننا َواْلُحْبننُروُر ِوَزاُن ُعْصننفُوٍر َفننْرُخ ، َكلَننْوِن السُّ
ْينِر ِريَشننُه، َوَيقُولُنوَن: "َمنناَت فُن، اْلُحَبناَرى َهنا ُتْلقِنني ِريَشنَها َمنَ  إِْلَقنناِ  َسنابِِر الطَّ بَلن  َكَمنَد اْلُحَبنناَرى "َوَبلِنَك أَنَّ

َينَراِن َماَتنْت َكَمنًدا. مقناييس اللؽنة: ْيُر َولَْم َتْقنِدْر ِهنَي َعلَنى الطَّ ، 9ٕٔ/ٕ َوُيْبِطُا َنَباُت ِريِشَها. َفإَِبا َطاَر الطَّ
 1ٔٔوالمصبا : صـ

ر كتاب سيبويه، نحو ، عنالم بناألدب. أصنله )أبو سعيد( الحسن بن عبد ّ بن الَمْرُزبان :وَ هُ (ٙ)   ، الب  فسَّ

 بنن محمندل ،واللؽنويين النحنويين طبقنات (.هنـ1ٖٙ، تنوفي )منن بنبلد فنارس( بكسنر السنين يراؾسِ )من 
 الفضنل يأبن محمند: تحقينق (هـ97ٖ) المتوفىاإلشبيلي،  األندلسي بيد الزُّ  مبحج بن ّ عبيد بن الحسن
 . المعارؾ دار الثانية الطبعة - (ٓ٘ العرب بخابر سلسلة) -9ٔٔ: صـ إبراهيم



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍ ػرً أن ػه: اٍ ػفي األىىرا ػػي فىػزىـ نىػػد،  -هىػػذىا نىػصُّ لىٍرًظػهً  -ًمفى الجى ٍ ػرو ىى فىػػبلى أىدرم ًمػٍف أىمِّ جى
ؼي القىػدىًرف  ٍ ًر ال ًذم هيكى ًخػبلى مىع ًفي طىًريًقًه أـى ًمفى الجى ٍ ًر ال ًذم هيكى ًضدُّ اٍلكىٍسًر كى أىمف الجى

كىذىًلؾى الى أىدٍ  ف ف ًرم مىع ًجٍن ىعره كى مىـ أـى نىٍكعه أـى شىٍخصه ٍصؼه أـى ىى ،  !أىكى لىػٍكالى أىنػه اىػعؿى ًجٍن ىػعره كى
: ًإناع ليغى ه ًفي الًجًن  ػعًر ال ػًذم هيػكى فىػٍرخي الحي ىػعرىل أىك  لىقيٍمتي ٍ ًر ألىلحقته ً علرُّ ىعًىيِّ كى ًمفى الجى

لىًكف  اىٍكلىهي ًمفى الجى  ٍنهي، كى ر ؼه ىى ًثيٌّ ميخى  .(ُ) ٍ ًر تصريحه  أىنه ثيبلى
ٍ اػػػ  لئًلنسػػػعف :[هػبػجػ : ًهػػػيى  الجى ًايػػػؿى كًد، كى ٍكًضػػػعي السُّػػػجي ٍ اىػػػ ي: مى ٍيػػػرًً ، كالجى كىغى

ػػعًج ىٍيًف ًإلىػػد الن عًصػػيىً . ػػع  ىػػٍيفى اٍلحى ًمػػيِّ ٍ ػػًف  اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : ميٍسػػتىكىل مى ػػطِّ ىى ػػٍدتي ً خى جى كى كى
ٍمزىةى  ن ؼ (ِ)حى ٍ اىًتػه،  في الميصى ػعًج ىٍي جى ػٍف حى سىػر الشػاري ىى  ف الى أىٍدًرم كىٍيػؼى هىػذىاك فػًإذا اٍنحى
عًن ىٍيفً  ًإال    .(ّ)أىف ييًريدى اٍلجى

ٍيثىميػػكط: :[طػلػثػجػػ ٍيزى ػػكفو  الجى ػػٍكهىًرمٌ  (ْ)كحى مىػػهي الجى  :هػػك، ك كصػػعًحبي المسىػػعف، أىٍهمى
ػهي النِّسػععي  ـه اٍختىرىىى ٍيثىميػكطي : (ٓ)ًرمُّ اػعؿى أى ػك سىػايدو السُّػك  ، شىٍت ػع الجى  رىأىٍيػتي أى ىػع الى كى ، الى أىٍدًرم مى

ًُ ياًرفيه ٍ ًد ا  .(ٔ)ف!ٍشتىق هاف أمِّ شيعو الى أىٍدًرم مً ، ك ىى
إناػػع لىميًجػػد ةه  علر ٍحػػؿ إذا كعنػػت جػػعد ةن فػػي : لمنعاػػ  قىػػعؿي يي : اىػػعؿى اأٍلىٍصػػمىًاي :[ددػجػ
ػ :ٍدًرم اىػعؿى  أى : الى ٍزهىًرمُّ اعؿى األى  .الس ٍيرً  ػٍف اىػعؿى مىجى ػ :د ةه أك ميًجػد ةه فىمى ػد   :فاػي، د ةه مىجى ًمػٍف جى

د تٍ  :فاي، ميًجد ةه  :ف اىعؿى يىًجدي كمى   .(ٕ)ًمٍف أىجى
دىلىٍت نىكىاتياع اىعؿى اٍ في األىىرا ي:َ:[دلػجػ ذىًلؾى ًإذا جى دىال  فىٍكؽى ال ىمىح ، كى  : أىم، الجى

                                                           
 .9ٖٔ/ٓٔ، وتا  العروس: 9ٔٔ/ ٗ لسان العرب:)بتصرؾ يسير(، و 1ٓٗ/9المحكم: (ٔ)  
َكت   (ٕ)   ْحِو ّ المبكورهناهو:)ق    ل[. س اج :مادة:]ب.رالؽريب المصنؾصاحب: َعلّي بن َحْمَزة اْلَبْصِرّ  النَّ

 .1ٖٗ/ ٖٔلسان العرب:)بتصرؾ يسير(، و 9٘ٔ/ٗالمحكم:(ٖ)  
َبُة اْلُخلُِق،،والَحيَزبون:اْلَعُجوزُ (ٗ)   يِّ ةُ والسَّ ِكيَّ ْهمُة البَّ  ]ل ب ط [.11ٖ/9]  ز ب[،وٗٔٔ/ٖٔ،اللسان:الشَّ
نكِر ّ :وَ هُ (٘)   . جمن  أشنعار كثينر منن الشنعرا ، راوينة، منن أهنل البصنرة، أَُبو سعيد اْلحسن بنن الُحسنين السُّ

واة علنى أنَبناه النحناة لجمنال شر  ديوان الشعرا  الهبليين) ( من تصانيفه:هـ 9ٕ٘توفي سنة:) ( إنباه الرُّ
، دار الفكر العربي بالقناهرة ٕٖٙ/ٔهـ(، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم: ٕٗٙالدين القِفطي المتوفى)

 م(.71ٕٔ -هـ ٙٓٗٔ) -الطبعة األولى –بيروت -وم سسة الكتب
َكُت    ، 1ٙٔ/7ٔ:تا  العروس(ٙ)   بيندّ  عنن )ق  وفينه أيًضنا منا ُيسناعد علنى َحنلِّ هنبا اإلشنكال:حيب نقنل الزَّ

بلََّحةُ  :ىْعنَ وكأَنَّ المَ : "قاَل الُمَصنِّؾُ الفيروز باد  فقال: اَبُة السَّ ب  من َجلََط وَجنَثَط، أَو منن َجلَنَط ، الَكبَّ ُمركَّ
نْلح :الَكنِبب وَجنَثَط أُِخنَب ِمْننهُ  :لََط أُِخَب ِمْنهُ فجَ ، وَثلَطَ   :"قُْلنتُ ".ثنم َعقَّنَب َعلنى َبلنَك فقنال:   وَكنبلَِك َثلَنطَ ، السَّ

ليَطُة اللَّساِن أَْيضاً  :وُيمِكُن أَْن يكوَن َمْعناه  ".ِمْن َجلََط َسْيَفه إِبا اْسَتلَُّه ، السَّ

 . 1ٙٗ/9:تا  العروس، ؤٔٔ/ٖ:لسان العرب، و1ٕٗ /ٓٔ:تهبيب اللؽة(9)  
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َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

دىلىٍت نىكىاتياىع :كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى اىعؿى  يدىٍ :اىعؿى اٍ في سً ... اشتد ت دىال  الى نىػكىاةى  ف  أًلى ف ؛ًإذا جى الجى
 .(ُ)لىاىع

دىـ: اىعؿى ا في ديرٍيدو  [:دمػجػ ٍربه  :الجى تيهي ، زىىىميكا، الت ٍمرمف  ضى كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ِ). 

مىٍيؿ ي اىٍكؿً فً :ػػا[ػذػجػ  :ىىٍمرك  ف حي
مممممْطللللللللٔبمٔذيماِغٔفقللللللللأذوَعِفَؿللللللللٕ مٔظؾٖر

 

 ُٖأذللللللللللللللَؤذيمَتؾ ماِرؼَحمَؤذيماِجٔؾلللللللللللل
 

ممممممأذلٓدمَوَظللللامإَخللللملللللللٔقيمٔسللللللَ مبلللللِلَظق
 

 َشؾ ِلللللللُتمَضِؾللللللَبماََِّسَؼللللللٔدماظٖ للللللٓؿاذٔم
(ّ)

م
 

ـٍ اٍنًج ىعذه ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  ػ.(ْ) ف: الى أىٍدًرم اٍنًجيىعذه أى
ذىعي: الػد   :[عػذػجػ ـي الجى ـي ، لًجد تػه ؛ٍهري األىٍزلى ػذىعي ًمػٍف اىػٍكًلًا : الجى اىػعؿى ثىٍامىػبه األىٍزلػـ  :كى
كىع ي كىالى أىٍدًرم كى  :الجذىعي  لىٍيمى و اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : هكىذىا حى  .(ٓ)ٍجاىهي كؿُّ يىٍكـو كى
ورٌ ا ّابِ ٌ وَجَعَلُوا لَو اِنْ عِبَادِه ج اًْْاا ِِ َّ اننََااا َ لََِ ُا   :(ًؿ الم ًه )ًفي اىكٍ  :[زأػجػػ

اىػعؿى  .(ٔ)
ًُ ك ًإٍسػػحى أى يػػ ًئكىػػ ى  نػػعًت ا ػػع  -عؽ: يىٍاًنػػي ً ػػًه ال ػػًذيفى جاىميػػكا اٍلمىبلى ُي كتقػػد س ىىم  تىاىػػعلىد ا

ٍكا اىٍد أيٍنشً -اٍفتىرى ػٍزعن  دتي كى ٍانىػد جي مىػد أىٌف مى نىػعثً  ىٍيتنع يىػديؿُّ ىى ٍانىػد اإلًٍ كىالى أىٍدًرم اٍل ىٍيػتى هيػكى ، ا مى
ـٍ مىٍصنيكعه  اىديـه   ي:كنً دي أىٍنشى  فأى

                                                           
َكت   ، ٗٓٔ/ٔٔالمحكم:(ٔ)   نبَ : إِ اأْلَْصَمِعيُّ قال  )ق  ِخينِل َواْسنَتَداَر َقْبنَل أَن َيْشنَتدَّ ا اخضَّ ر َحنبُّ َطْلن  النَّ

وَنُه الَجَدال  .ٗٓٔ/ٔٔ:لسان العرب. الَجَدالة: مفرده: فإِن أَهل َنْجٍد ُيَسمُّ
َكُت   ٓ٘ٗ/ٔ :جمهرة اللؽة(ٕ)   َننَواِدِر  ا تشنكك ابنن دريند فني صنحته لنيس بعيًدا؛ألننه ورد فنيمن.)ق 

والَجنَدم َضنْرب ِمنَن ، َوَنْخل  جاِدم وُجنداِمّي:ُموَقر  ، اإَِبا َحمل ِشيصً  :األَعراب: أَْجَدم النْخُل وَزبَّب
ْمِر ِباْلَيَماَمِة، َوُهنوَ  ْمِر. َوَقاَل أَُبو َحِنيَفَة: الُجداِميُّ َضْرب  ِمَن التَّ نْهِريز التَّ نْهِريز[ ، وِبَمْنِزلَنِة الشُّ ]الشِّ

ّي ِباْلَبْحَرْينِ ، ِباْلَبْصَرةِ  بِّ  .1ٖٗ/9والمحكم:9ٖ٘/ٓٔ".التهبيب:والتَّ
 ،واألَْعَقد: الَِّب  َيْلِو  َبَنَبه كأَنَّه ُمْنَعِقند   .1ٕٖ/7، راج : تا  العروس: َعْمرو بن ُحَمْيلالرجز: ل(ٖ)  

َنبِ و ،ُمْنَعِقد   ْمُب: َرْفُ  البَّ  .الشَّ
َكت   .1ٖٔ/ٗٔ لسان العرب:، و٘ٔٔ/ٔٔالتهبيب:(ٗ)   نا االْنِجَبابُ  االْنِجَباُب: )ق  ، معناهما واحند، وأمَّ

ا )االنجياب( فهنو: المنن ،               1ٕٖ/7. تنا  العنروس:مَنْعتنه :وأَْجَبْيُتنه َعْننُه أَ  ُيَقناُل: َجَبْيُتنه عننهوأمَّ
 ]  ب ب [.

َكت   ، 7ٖٓ/ٔالمحكم:(٘)   اآلتي يعين علنى تحديند الخنبلؾ حنول معننى هنبه الكلمنة. ففني الن   )ق 
ته" ٗٗ/1اللسان: ْهُر؛ لِجدَّ  قال األَخطل: ، واألَْزلَُم الَجَبُع: الدَّ
ُُُُئ   ُُُُا َ  ك ُُُُ ا   ي  ل نك   مك َ م  ك  ُُُُنك ُُُُنك م  ك 

ُُُُمك أ  ُُُُوك ل           ل 
 

     ُُُُُُُُذ ل ُُُُُُُُم  الي  ُُُُُُُُه األ  ك يك  أ لدُُُُُُُُم ََ ُُُُُُُُةم ي  
 

: الَجنَبُع ِمنْن َقنْولِِهمُ أَ  لوالُكْم ألَْهلكني الدْهر.  كنلُّ َينْوٍم َولَْيلَنٍة؛  :األَْزلنم الجنَبعُ  :َوَقناَل َثْعلَنب 
:  َهَكَبا َحَكاهُ، َقاَل اْبُن ِسيَدْه: َواَل أَدر  وْجَهه، َوِقيَل: ُهَو األَسد، َوَهَبا اْلَقْوُل خطأ . َقناَل اْبنُن َبنرِّ ٍّ

اَل  ِتينَك  :َوُيَقناُل: اَل  ِتينَك األَزلنَم الَجنَبَع أَ ، لَنْيَس ِبَشنْي ٍ ، دُ األََسن :إِن األَزلَم الجَبعَ  :قوُل َمن َقالَ 
ْهَر أَبدً  ؛أَبداً   ." ا َجِديد  كأَنه َفِتي  لَْم ُيِسنَّ ألَنَّ الدَّ

 (.٘ٔسورة الزخرؾ: اآلية رقم )(ٙ)  



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ُِعلللًامَصَؾلللامَسَفلللبْممم مممممممإِرمَأِجلللَلَأِتمُحلللٖرٌةممَؼ
 

 َأِحقاغلللامَضلللِدمُتِفلللِلُرماُ لللٖرُةمأبلللِقطارَمم
م.(ُ)

 

لىدت أيٍنثد. :إٍف انىثىٍت، أىم :أىم ٍانىد ًفي اىٍكًلهً  كى  :وَجَعَلُوا لَو اِنْ عِبَادِه ج ًْْاا  :كىاٍلمى
اىمػػكا نى  . اػػعؿى اأٌلٍزهىػػًرمُّ أىم جى لىػػًد اإًلنػػعثى ٍانػػد ًصػػيبى الم ػػًه ًمػػفى اٍلكى ػػٍزع ً مى ػػع اٍلجي : كىالى أىٍدًرم مى

لـ أىًجٍد  ًفي ًشػٍارو  نىعث، كى كىا ي ، اػديـو  اإلًٍ ا ػأ ً عٍل ىٍيػًت ال ػًذم . كىالى يي تىىػف اٍلاىػرًب الثٌقػع كىالى رى
أًلىن هي مىٍصنيكع ؛ذكر 

(ِ). 
ٍزأىةن اىعؿى اٍ في سً  :[يػزػجػ اىؿى له جي  أىٍدًرم الى كى ، يدىٍ :أىٍجزىل السِّكِّيفى ليغ ه في أىٍجزأى ي أىم جى

ـ  إال   ف؛كيؼى ذلؾى   .(ّ)اعًدرن كفى نى كي  أف يى ألف  ًايعسى هذا إن مع هك أٍجزىأى الم اي
                                                           

( : هنـٖٔٔفى )البيت من البسيط، وهو ببل نسبة في: فعلت وأفعلت، ألبي إسحاق الزجا  المتنو(ٔ)  
م(، وبنبل نسنبة 77٘ٔ) القناهرة -، تحقيق: د. رمضان عبد التنواب، مكتبنة الثقافنة الدينينةٖٙصـ

ةدت لَ إْن وَ فيه واضح وهو:  والمعنىكبلك في جل ما طالعناه من مصادر،  أنثى في بع   الُحرَّ
 بعنٍ  لد اإلناب فني ؼرابة في بلك؛ ألنَّ الحرة التي تلد )المبكار( أ : البكور، قد تاألحيان فبل 

 أيًضا.
ُُُت   . 9ٗ/ ٔ:لسنننان العنننربومنننا بعننندها )بتصنننرؾ(، و ٓٔٔ/ٔٔالتهنننبيب:(ٕ)   َك أواًل: فننني تنننا   )ق 

: أنَّ الب  أنشد البينت هنو ثعلنب. ثانًينا: تفسنير:)الجز ( فني اآلينة بالبننات هنو: 9ٕٔ/ٔالعروس:
:الْ يقنول : ، وؼيرهمناوالمبنرد، الزجنا قول بع  المفسرين واللؽويين: ك اْلُجنْزُ  ِعْننَد  "َمناَوْرِد ُّ

ِة اْلَبَناُت، ُيَقاُل: َقْد أَْجَزأَِت اْلَمْرأَةُ إَِبا َولََدِت البنات،  َمْخَشِر ُّ و األّْزَهِر ّ  واعتر أَْهِل اْلَعَرِبيَّ  الزَّ
َمْخَشننِر ُّ ، أّمننا األّْزَهننِر ّ علننى هننبا، وقنند تقنندم قننول  َفاِسننيرِ فقننال:  الزَّ َتْفِسننيُر اْلُجننْزِ   َوِمننْن ِبننَدِع التَّ

َننابِ  َعناُ  أَنَّ اْلُجنْزَ  ِفني لَُؽنِة اْلَعنَرِب اْسنم  لئِْلِ َمنا ُهنَو إاِلَّ َكنِبب  َعلَنى اْلَعنَرِب َوَوْضن    ِباإْلَِناِب، َوادِّ
ل ، َولَْم ُيْقِنْعُهْم َبلَِك َحتَّى اْشَتقُّوا ِمْنُه: أَْجَزأَِت اْلَمْرأَةُ، ُثمَّ  .وهو منا َبْيًتاوَصَنُعوا َبْيًتا  ُمْسَتْحَدب  ُمَتَحوَّ

ه عليه الشوكاني قاببلً: نِة َوَحاِفَراَهنا َوَمنْن  ردَّ ُد، َوُهَمنا إَِماَمنا اللَُّؽنِة اْلَعَرِبيَّ ناُ  َواْلُمَبنرِّ جَّ َقْد َرَواهُ الزَّ
يق اْلمَجناز، أَشنار ِفينِه إِلنى طرمن ا استنبَط لَُه َوجهً فقد  الَخفاجيُّ . أما إِلَْيِهَما اْلُمْنَتَهى ِفي َمْعِرَفِتَها

اَ  لمننا ُخلِقننت مننن ُجننْزِ   دَم صننحَّ إِ  أن  والُُذي نُُئاه هاهنُُا ". بلُق الُجننْز  علننى األُنثننىطننأَنَّ حننوَّ
المعنى المفهوم من اآلية أنَّ الكفار إنما جعلوا هلل نصيًبا ممَّ خلق، وهنبا النصنيب ينصنرؾ إلنى: 

ُا   هنبين االحتمنالين فقنال  الولد بكًرا كان أو أنثى. وقد نفى القنر ن ُا م  ن   َ ُ   ئ  ُال م ي  ُه  ر    أ نَّ و 
ا ل  ا ّ  و  َ  ا و  او  ذ  ص  ففي قصر معنى )الجز ( على اإلناب في اآلية اعتماًدا على [  ٖ: الجن] ارَّخ 

ننت : إبا أتت باإلناب، تضييق لعموم المراد من وجهة نررنا، وإن كاأَْجَزأَِت اْلَمْرأَةُ اشتقاقه من: 
 بنن محمند ّ عبند، ألبني القنر ن ألحكنام الجنام  اللؽة ال تمنعه وّ وحده أعلنم بمنراده. راجن :

: (هنـ9ٔٙ) المتنوفى:  القرطبني الندين شنمس الخزرجني األنصنار  فنر  بنن بكر أبي بن أحمد
(. وتننننا  م7ٙٗٔ - هننننـ1ٖٗٔ) الثانيننننة الطبعننننة -القنننناهرة – المصننننرية الكتننننب دار -7ٙ/ٙٔ

 المتنوفى اليمنني الشنوكاني ّ عبند بن محمد بن علي بن حمد، لمالقدير فتحو .9ٖٔ/ٔالعروس:
 الطبعننننة -بيننننروت -دمشننننق – الطيننننب الكلننننم داروكثيننننر،  ابننننن دار، 7ٕٙ/ٗ: (هننننـٕٓ٘ٔ) 

 (.هـٗٔٗٔ)األولى
َكُت   ٖ٘ٗ/9ٖ، وتنا  العنروس:9ٗٔ/ٗٔ، ولسان العرب:ٔٓ٘/9المحكم: (ٖ)   أواًل: فني فعلنت  .)ق 

ننكيَن: جعلننُت لَننهُ ٖٙصننـ أفعلننت للزجننا  : َوِهنني: الِمقننب ". ثانًيننا: بكننر  ُجننْزأَةً  : "وأَجننزأُت السِّ
"َجَزى اأْلَْمُر َيْجِز  َجَزاً  ِمْثُل: َقَضنى َيْقِضني َقَضناً  َوْزًننا الفيومي ما يرد قول ابن سيده فقال: 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: :اىػػعؿى ا ػػفي ديرٍيػػدو ػ:[رػشػجػ شىػػري ػػعرىةه تىٍن يػػتي ًفػػي اٍل ىٍحػػرً  الجى ، ر  ىػػ ن أىحسػػ اع مياى ، ًحجى
تيهي ، ؿؤلٍخطى أىٍحس هي لً  تنع ىيٍ كأنشدكا  الى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ُ). 
مممممُ ُبلللللُاِرامَجاَذلللللِتمَشِإَذمَوَعللللاماْظُػلللللَراتُم

 

 ُرَ للللاجَلمٔ ٚؼللللَؤصلللليم ٔذمؿقللللٔ اَصٔصلللليمَح
(ِ).

م
 

 ت ً ًه تىكىم م فىقىدِن  ،  علكىٍسًر ميشىد دىة(ّ)عصي اإًلج   عفأم  : اىعؿى ا في ديرٍيدو  :[صػصػجػ
                                                                                                                                                    

ْنِزيِل  َا َوَمْعًنى َوِفي التَّ يك ُك ا    نك ن   َ   ِ ُك ي ن  ا ّ ر يك   ما وك َعا ِ 1ٗ]البقرة:  اي  ُ  :[ َوِفي الدُّ َّّ َجَزاهُ 
َوَنَقلَُهَمننا ، َجننَزى :َوَقننْد ُيْسننَتْعَمُل أَْجننَزأَ ِبنناأْلَلِِؾ َواْلَهْمننِز ِبَمْعَنننى، أَْ  َقَضنناه لَننُه َوأََثاَبننُه َعلَْيننهِ ، َخْيننًرا

َبناِعيُّ اْلَمْهُمنوزُ ، لَُؽنُة اْلِحَجنازِ  :الثُّبَلِثيُّ ِمْن َؼْيِر َهْمزٍ  :اأْلَْخَفُش ِبَمْعًنى َواِحٍد َفَقالَ  ، لَُؽنُة َتِمنيمٍ  :َوالرُّ
ْينَ ، َعاَقْبُتُه َعلَْيهِ  :َوَجاَزْيُتُه ِبَبْنِبهِ  نبَلُم  -َوِمْنُه َقْولُُه ، َقَضْيُتهُ  :َوَجَزْيُت الدَّ أِلَِبني ُبنْرَدَة ْبنِن  -َعلَْينِه السَّ

َي ِبَجبَ  ا أََمنَرهُ أَْن ُيَضنحِّ َقناَل « َتْجنِز  َعْننَك َولَنْن َتْجنِزَ  َعنْن أََحنٍد َبْعنَدكَ » :َعنٍة ِمنْن اْلَمْعنزِ ِنَياٍر لَمَّ
ناعِ ، َولَْن َتْقِضيَ  أَْ : :اأْلَْصَمِعيُّ  اةُ ِباْلَهْمِز ِبَمْعَنى َقَضنْت لَُؽنة  َحَكاَهنا اْبنُن اْلَقطَّ نا ، َوأَْجَزأَْت الشَّ َوأَمَّ

، أَْجَزى ِمْن َؼْينِر َهْمنزٍ  :َواْلفَُقَهاُ  َيقُولُوَن ِفيهِ  :َقاَل اأْلَْزَهِر ُّ ، أَْؼَنى :َنىأَْجَزأَ ِباأْلَلِِؾ َواْلَهْمِز َفِبَمعْ 
ةِ  نُه  ؛َوِفيِه َنَرر  ، َهَبا لَْفُرهُ  (َكَفى)َولَِكْن إْن ُهِمَز أَْجَزأَ َفُهَو ِبَمْعَنى ، اللَُّؽةِ  َولَْم أَِجْدهُ أِلََحٍد ِمْن أَِبمَّ أِلَنَّ

نَرِؾ ِفني اْلِفْعنِل إْن أََراَد  َوقُِّؾ َفإِنَّ َتْسنِهيَل َهْمنَزِة الطَّ ْسِهيِل َفَقْد َتَوقََّؾ ِفي َؼْيِر َمْوِضِ  التَّ اْمِتَناَع التَّ
نناِكَنِة ِقَياِسنني  َفُيَقننالُ  ، َوأَْنَسننأُْت َوأَْنَسننْيتُ ، أَْرَجننأُْت اأْلَْمننَر َوأَْرَجْيُتننهُ  :اْلَمِزيننِد َوَتْسننِهيَل اْلَهْمننَزِة السَّ

نْيتُ ، َوأَْخَطأُْت َوأَْخَطْيتُ  نأُْت َوَتَوضَّ ْرُع إَبا أَْخنَرَ  َشنْطأَهُ َوُهنَو أَْواَلُدهُ َوأَْشنَطى َوَتَوضَّ ، َوأَْشَطأَ الزَّ
يَن إَبا َجَعْلُت لَُه ِنَصاًبا َوأَْجَزْيُتُه َوُهنَو َكِثينر  َفاْلفَُقَهناُ  َجنَرى َعلَنى أَْلِسنَنِتِهمْ  كِّ ْخِفينُؾ  َوأَْجَزْأُت السِّ التَّ

َحناةُ َوإِْن أََراَد ااِلْمِتَناَع ِمْن ُوقُوِع أَْجَزأَ َمْوِقَ  َجَزى َفَقْد َنَقلَُهَمنا اأْلَْخَفنُش لَُؽَتنْيِن َكْينَؾ َوَقنْد َنن َّ   النُّ
َهَبا َمْقَن   لَْو لَنْم ُيوَجنْد َعلَى أَنَّ اْلِفْعلَْيِن إَبا َتَقاَرَب َمْعَناُهَما َجاَز َوْضُ  أََحِدِهَما َمْوِضَ  اآْلَخِر َوِفي 

 علني بنن جعفنر بنن علي،لاألفعنال كتنابو .77/ٔٔ.وقنارن بالتهنبيب:ٓٓٔ". المصبا : صـَنْقل  
نناع بننابن المعننروؾ السننعد   الكتننب الطبعننة عننالم، 77ٔ/ٔ: (هننـ٘ٔ٘)  المتننوفى الصننقلي الَقطَّ
 .(م71ٖٔ- هـٖٓٗٔ )األولى

َكُت   ، 1٘ٗ/ٔ :جمهرة اللؽنة(ٔ)   : قند نقنل ابنن منرنورعن ابنن دريند منا يخنالؾ بلنك فقنال: أواًل  )ق 
َبنًة. َشن : ُيَقناُل َمَكنان  مِ "والَجْشُر والَجَشُر: ِحَجاَرة  َتْنُبُت ِفي اْلَبْحِر. َقاَل اْبُن ُدَرْيٍد: اَل أَحسنبها ُمَعرَّ ر 

ياشنني: الَجَشننُر حِ  ننيِن. َوَقنناَل الرِّ . َجِشننر أَ  َكِثيننُر الَجَشننر، ِبَتْحِريننِك الشِّ َجنناَرة  ِفنني اْلَبْحننِر َخِشننَنة 
أَبوَنْصٍر: َجَشَر الساحُل َيْجُشنُر َجْشنًرا. اللَّْينُب: الَجَشنُر َمنا َيُكنوُن ِفني َسنَواِحِل اْلَبْحنِر َوَقنَراِرِه ِمنَن 

. ثانًيننا: بعنند أن 1ٖٔ/ٗ". اللسننان: اْلَحَصننى واألَصننداؾ، َيْلننَزُق َبْعُضننَها ِبننَبْعٍ  َفَتِصننيَر َحَجننًرا
الختبلؾ بين َنصيِّ الجمهرة واللسان فني النن  علنى التعرينب منن عدمنه، نرى:أنهنا لفرنة بيَّناا

ننْيِ  َوُبننُروِزهِ  عربيننة: اُ  أَْصننل  َواِحنند  َيننُدلُّ َعلَننى اْنِتَشنناِر الشَّ ننيُن َوالننرَّ  مقنناييس معجننم. اْلِجننيُم َوالشِّ
 .ٓٙٗ/ٔ:اللؽة

ة دار الكتنب العلمينة، الطبعنة الثانينة ، طبعنٓٓٔالبيت من البسيط، وهو في ديوان األخطل: صنـ(ٕ) 
  م( برواية:77٘ٔ)

ا  تك  ات ل ذا ي  ا الكُ ئ  م  َ ه       و  ال  و  ف ة       ...و   أوساحه)ال    ئ .ف ة وافريه و 
َكت   ، 9٘ٗ/ٔ:جمهرة اللؽة(ٖ)   :  )ق  نا ُ الب  وقفنا علينه أنَّ اَصنة  : اإْلِجَّ د  َمْعنُروؾ  اْلَواِحنَدةُ إجَّ ُمَشندَّ

في كتب اللؽَة وكتنب المفنردات ، والكمثرى بلُؽة الشاميين وأالمشمش و في المعاجم العربية: وه
واسنمه ، ؼينر الكمثنرى بنالطب فني مصنر وهو (البرقوق)والزراعة القديمة، يدّل على ما يسمى 

ب   قيل: .prunusdomesticaالعلمي:  ناَد اَل َيْجَتِمَعناِن ِفني ؛ُمَعرَّ نٍة  أِلَنَّ اْلِجيَم َوالصَّ  ،َكلَِمنٍة َعَرِبيَّ
َ  الِجْروُ  ْهِبيِب: بْل ُهَما ُمْسَتْعَمبلِن، وِمنه َجصَّ َ   :وقاَل األَْزَهِر ُّ ِفي التَّ إِبا َفَتح َعْيَنْيه، وَجصَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

تيهي ، ك اٍلاىرىبي  الى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ُ). 

ٍاثيمٌيػ  :عاى لى  يقىعؿي  كسي القى : : اىعلىكاٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  :[مػثػعػجػ الى أىٍدًرم إلػد كى  :امػتي ، جي
 .(ِ)بى سً ني  يعو أٌم شى 
ٍاثيمى ي: :ا في ديرٍيدو  اىعؿى  :[مػثػعػجػ ٍاثيـي:، كى اٍسـه  الجي ػكؿي ، عً اٍنًق ىػعضي الش ػيٍ  الت جى ديخي كى

تيهي  ، كىالى أىٍدًرم مىع ًصح   .(ّ) ىٍاًضًه ًفي  ىٍاضو
ٍرز:ك  :ٍيدو اىعؿى ا في ديرى ػػ:[زػفػجػ عًني ػ ه   ه غىػلي ، اٍلمىٍشػيفػي ٍرىى ي سُّػال الجى ػع ، يىمى الى أىٍدًرم مى
تياىع  .(ْ)ًصح 
ٍيدو  اىعؿى اٍ في  :[نػفػجػ ٍرفى الس ػٍيؼً  :ديرى ٍرف جى ٍرػفي اٍلاىػ، ك الجى ػكاػد فى ، ٍيفً جى  ينامػع  ؿى صى

ٍرػفي اٍلاػيف ً ػعٍلرىٍتح، ٍرفي الس ٍيؼ ً عٍلكىٍسرً جً  :فىقىعليكا ًفيمىع زىىىميكا المُّغى ً  ٍهؿي ف أى مً  كـه اى  كىالى ، كجى
تيهي  أىٍدًرم مىع ًصح 
 (ٓ). 

                                                                                                                                                    
. َعَرِبنّي َصنِحيحهو:  ُدرْيدٍ  ابنِ  (، وَعنْ َدخيل)اْلَجْوَهِرّ : اإلِّجاُ   وعبارةإِبا َمؤلَهُ،  :فبُلن  إَِناَ هُ 

 كنننبلم ودوا  العلنننوم شنننمس، وحاشنننية تحقينننق 7ٕٓٔ/ٖ،والصنننحا : ٕٔٗ/ٓٔراج :التهنننبيب:
 .9ٗٗ/9ٔ، وتا  العروس: ٙ/ٔ، والمصبا : 17ٔ/ٔ، للحمير : الكلوم من العرب

َكت    .9٘ٗ/ ٔ:جمهرة اللؽة(ٔ)   د فينه )ق  نا تنردَّ نه قناَل فني َموضنٍ   خنر: ابنُن ُدرْيندٍ هبا اللفنر ِممَّ ؛ ألنَّ
َولننم ُيسننتعمل مننن ، اإلّجنا ، َثَمننر َمْعننُروؾ، َعَرِبننّي َصنِحيح :عمل مننن وجوههننااسننتُ  :"جصنوا 

 .ٕٗٓٔ/ٕ" الجمهرة: وجوهها َؼيره
َكت    .)ٕ٘ٓ/ٖ: تهبيب اللؽة(ٕ)   َسَب فقال: ق  ُن َهَبا النَّ بيد  ما ُيَبيِّ : اْسنم، َوَقناَل أَُبنو بكر الزَّ نمِّ "وُجْعُثَمُة، بالضَّ

. أو:( نصر:)َحي  من ُهَبْيلٍ  راِة(، َقالَه األزهر ُّ يوان َحّي)من أَْزِد السَّ منن أَْزِد َشنُنوَ ة أَو  :َوفِني شنر  الندِّ
 .ٕٔٗ/ٖٔ". تا  العروس:  القِِسيُّ المنسوبُة إِلَى َهَبا الحيِّ  (:)والُجعُثِمّياتُ ، من الَيَمن

َكت    .ٖٓٔٔ/ٕ: جمهرة اللؽة(ٖ)   :  بكرابن القطاع)ق  َجْعُثُم:أنَّ . ولم يتشكك في صحته. ْنِقَبا ُ اال التَّ
 .77ٔ/ٔ، األفعال كتابراج : 

َكت   ،9ٓٗ/ٔ :جمهرة اللؽة(ٗ)   اُ  اَل َيْصنلُُح أَْن َيُكنوَن قال ابن فنارس: )ق  ")َجَفَز( اْلِجنيُم َواْلَفناُ  َوالنزَّ
نرْ  َعُة.َوَما أَْدِر  َمنا أَقُنوُل. َوَكنَبلَِك َقْولُنُه ِفني َكبَلًما إاِلَّ َكالَِّب  َيأِْتي ِبِه اْبُن ُدَرْيٍد، ِمْن أَنَّ اْلَجْفَز السُّ
ُه لَُؽة  ِفي اْلِجْبِس. َوَكَبلَِك اْلَجْفُس َوُهَو اْلَجْم ُ   .9ٙٗٔ". المقاييس: اْلِجْفِس َوأَنَّ

ننننْيؾ وَحَمابلُننننه( 7ٔ/ٕ:المخصنننن )بتصننننرؾ يسننننير(، و11ٗ/ٔ :جمهننننرة اللؽننننة(٘)   تننننا  ، و)َؼْمنننند السَّ
ُُا ل ُُذه المسُُ ل  أنَّ  َكُُت   )ق  . 1ٖ٘/ٖٗ:العننروس ِجْفننن ، و]فصننيحة[: السننيؾ َجْفنننَ الُُذي أئاه رَخيصا
الفصيح، هو منا ُينصنح بنااللتزام و .]صحيحة[: الَعْين ِجْفنُ ، و]فصيحة[ :َجْفن الَعْين، و]صحيحة[:السيؾِ 

هنناك  أقل درجة من السابق،وليسفهو  :الصحيح،،وأما به لمن يريد تحقيق حد أعلى من الصحة اللؽوية
 .دكتور، للالعربي المثقؾ دليل اللؽو  الصواب معجمراج : من حر  على المثقؾ العاد  أن يستخدمه.

 - هنـ7ٕٗٔ) األولى الطبعة، الكتب، القاهرة عالم-7ٕ٘،وٓٔ/ٔ: عمل فريق بمساعدة عمر مختار أحمد
 (.م 1ٕٓٓ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: (ُ)فالر ٍحمى ى ػػدي  ًجٍمًحظػػعع:كىًثيرىة الٌشػػجر.اىعؿى  اىػػعليكا:أىٍرضه :اىػػعؿى ا ػػفي ديرٍيػػدو :[ظػحػلػجػ
تيهي مِّ ًفي كتعب ىى  رىأىٍيتي  عًع كالطعع.اىعؿى أى يك كر:كىالى أىٍدًرم مىع ًصح  ي ًجٍمًخطعع،ً عٍلخى

(ِ). 
ػاىعؿى  [:دػلػجػ   مى مى سى

مىػ ، كالرٍُّغمىػ ، كالقىمىرىػ ، القيٍمرىػ : (ّ)  ٍمػدىة، كالغيٍرلىػ ، كالر غى ، كالجي
كىهيكى : الغيٍرلى  اىعؿى  كيمُّهي  فاؿً أىك  علد   اعً كىالى أىٍدًرم  علر   (ْ)(األيٍرلى )رى كى كاد ذى : اىعؿى  ...الغيٍرل :هي مُّ كي 

 .(ٓ)ًىٍنًدم ً علر اعً 
مػػيٌ  ى :[سػلػجػ مي يى  سى مىػػجى  :(ٔ)اىػػعؿى أى يػػك ىى اػػد رىأىٍيػػتي ، عكسنػػجًمػػس جي ٍمسنػػ: )كى ًفػػي  (عجى

كرىة، ٍارالشِّ  ػري ًميػع اف؛  الى أىٍدًرم أليغػ  أـ ضى لمصػعدر الثبلثيػ  ًفػي ألىناػـ ًمم ػع يايػدكف جى
 .(ٕ)الٌشٍار ًإلىد فىٍاؿو ًإذا اضطيركا

                                                           
َكت    (ٔ)   ِحيِم ابن أَخي األَصنمعي َيقُنوُل: أَر  ِجْلِحرنا  ، ا َعْبدَ  :"اْبُن ُدَرْيٍد: سمعتُ  7ٖٗ/9في اللسان:)ق  لرَّ

ننْلبة، قننال: َوَخالََفننُه أَصننحابنا َفَقننالُوا: ِجْلِخرننا ، بِاْلَخنناِ  اْلُمْعَجَمننِة،  ناِ  َواْلَحنناِ  َؼْيننِر معجمننة، وهنني الصُّ بِالرَّ
نَواُب جْلحرنا ، َكَمنا  ِحيِم اَل َشنكَّ فِينِه بِاْلَحناِ  فسأَلته َفَقاَل: َهَكَبا رأَيته، َقاَل األَزهر : َوالصَّ َرَواهُ َعْبنُد النرَّ

ُُت    والصُُوا  هنُُا َؼْيننِر ُمْعَجَمننٍة." َك ْحَمن )ق  اْبننن أخنني  بننن عبنند ّ بننن عبنند الملننك بننن قريننب عبنند الننرَّ
َبَقة اْلَخاِمَسة منن اللؽنويين اْلَبصنِريين.بكره الزَّ ، اأْلَْصَمِعي  لمشناهيرا ووفينات اإلسنبلم تارييبيِدّ  فِي الطَّ
 -تندمر  السبلم عبد عمر. د: تحقيق 9ٕ٘/٘ٔ:البهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس، لواألعبلم

 .1ٕ/ٕ(، وبؽية الوعاة: م719ٔ - هـ9ٓٗٔ ) الطبعةاألولى-لبنان -العربي الكتاب دار
ِحي، اْلُحُروؾ َسابِر َم َ  اْلِجيم َباب، )ٖٗٔٔ/ٕ هبا ن  الجمهرة:(ٕ)   َكت    اْلِجيم والحا (، حالرباعي الصَّ  )ق 

َواِدر( 97ٕٔ/ٖ، و)َباب َما َجاَ  على فِْعلبِل (ٖٖٕٔ/ٖقارن:  وَ ا رناقض  ، والصحيح الب  )أَْبَواب النَّ
ْحَمن اْبنن أخني اأْلَْصنَمِعي َيقُنول عبدَ  "َقاَل اْبن ُدَرْيد: َسِمعتُ : وهوٕٗٓ/٘نميل إليه ما في التهبيب:   :النرَّ

ْلَبة. َقاَل: َوَخالفُه أصحاُبنا َفَقنالُواأَر  ِجْلِحَرا   ، ِجْلِخرنا  َفَسنأَلته :بالرا  والحا  ؼيُر ُمْعجَمة َوِهي الصُّ
ْحَمن جلحرا ، اَل أَشك فِيهِ  :اأَنَ  قلتُ ، َهَكَبا َرأَْيته :َفَقالَ  َواب َما َرَواهُ عبد الرَّ ". ون  عبنارة التنا : َوالصَّ
اِ ، َفبَل أَدر  َمنا أَقنوُل فِينِه، قناَل  "قاَل ابُن ُدَرْيٍد: قالَ : 11ٔ/7ٔ ِسيَبَوْيه فِي ِكتابِه: ِجْلِحَطاُ ، بالحاِ  والطَّ

نني سننمعُت ابننَن أَخنني  ابننُن دريننٍد: ِجْلِحَرنناُ : أَْر   اَل َشننَجَر بَهننا، وأَنننا مننن الَحننْرِؾ أَْوَجننُر، أَ  أُْشننفُِق ألَنِّ
ني،  األَْصَمِعّي َيقُوُل: الِجْلِحَراُ ، بالحاِ  ؼيرِ  اِ  الُمْعَجَمِة. َوَقناَل: َهَكنبا َرأَْينُت فِني كتناِب َعمِّ الُمْعَجَمِة والرَّ

 ".فِخْفُت أَن اَل َيُكوَن َسِمَعه
 .9ٖٔ/ٔ(. طبقات النحويين واللؽويين:هـ9ُٕٓهَو: َسلََمُة بُن َعاِصٍم، من أصحاب الفّرا  المتوفى )(ٖ)  
  (ٗ): : بي عند الختان القناموس المحنيطالصَّ  رِ كَ وهي الجلدة التي تقط  من بَ ،َفّرا ِ الُؽْرلَة َعن ال األُْرلَُة، بالضمِّ

 .ٔٗٗ/9ٕ: تا  العروس، و7ٙٓ صـ
 .9ٕٔ/ٖ: لسان العرب(٘)  

ْحنِو ّ و أَب ُهَو:(ٙ)   ( هنـ99ٖ، المتنوفى )َعلّي اْلحسن بن أَْحمد بن عبد اْلؽفار بن ُسنلَْيَمان اْلَفاِرِسني النَّ
: 7ٖ/ٔالتنني اعتمنند عليهننا ابننن سننيده فنني المخصنن  حيننب قننال فيننه: وكتبننه مننن أهننم المصننادر

ْرب كل كتاب سقط إِلَْيَنا من كتنب أبني َعلنّي اْلَفاِرِسني  "وأضفتُ  إِلَى َبلِك َما تضمنه من َهَبا الضَّ
ْحننِو ّ  نننات، واإلؼفننال، َواْلحّجنننة، كاإليضنننا ، النَّ ، ومسنننابله المنسنننوبة إِلَنننى َمننا حلّنننه منننن كالَحلَبيَّ
 ".َوَؼيرَها من المنسوبات، والشيرازيات، والبؽداديات، توالقصريا

َكت   . )اْلُجلُوس وحاالته( ٕٖٖ/ ٖ:المخص (9)   وفي موضٍ   خنر مننه منا يوضنح هنبا النن   )ق 
، "َقاَل أَُبو َعلّي: اْعلَم أَن أصَل اْلمصدر ِفي الثُّبلثيِّ َفْعل ِبَفنْتح الفناِ  وتسنكين اْلعنينوقد جا  فيه: 

ة الواحدِة:َفْعلَنة َوإِن َكناَن طق ِبَؽْيِرِه وِزيَد ِفيِه زيادات  َواْستدلَّ ِسيَبَوْيٍه أَنَّ َوإِن نُ  ه قند ُيَقنال ِفني المنرَّ
والمرةُ الواحندةُ إِبا َكاَننت ، وقُمُت َقْوَمًة وَشِرْبت َشْربةً ، َجلَْست َجْلَسة :ِفي اْلمصدر زيادة  َكَقْولِِهم



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: [:زػنػػجػ (: اىػػعؿى ا ػػفي ديرٍيػػدو نىزى   ي زي أٍجًنػػ الش ػػٍيعى  ٍزتي نىػػع: جى اىػػكهً جي اٍسػػتٍامؿ مػػف كي )جى
ٍنزان  زى هي رتي تى ًإذا سى  ،جى تيهي  اىٍكـه أىف   ـى ىى . كى ًمٍنهي اشتقعؽ اٍلًجنىعزىة كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ُ). 
ٍياػعفى  بي رى ٌمت الاىػد سىػكاىػ: اىعؿى ا في ديرٍيػدو  :[نػهػجػ اى  جى الى  :اىػعؿى اأٍلىٍصػمىًاي، ينػ كجي

 .(ِ)هي عاي قى أىٍدًرم مٌمع اٍشتً 
ٍكثػػعع تى : اىػػعؿى ا ػػفي ديرٍيػػدو  :[ثوػػجػ ػػع  كفي كيػػالجى عًريىػػ  الت ػػعر ةي الن عىمػػ ي، كىالى أىٍدًرم مى اٍلجى
تيهي   .(ّ)ًصح 

                                                                                                                                                    
َتْمننرة وَتْمننر وَجْمننرة ، س أَن يكننوَن بطننر  اْلَهننا  مننن َبلِننك اللَّْفننر َكَقننْولِِهمِباْلَهنناِ  فالبنناُب ِفنني الِجننن

فوا  ؛َجلََس َجْلَساً وَقَعَد َقْعَداً  :َوَكاَن األَْصل أَن َتقول، وَجْمر أِلَن الواحَد َقْعَدة  وَجْلَسة  َولَكنُهْم تصنرَّ
هاب وا ننروا كننالُجلوس والننبَّ ينناداُت مننن ِفنني مَصننادر الثبلثنني فننزادوا وؼيَّ لِقيننام، َوَمننا َكنناَن ِفيننِه الزِّ

 :اأْلَْفَعال الثُّبلثية أَو َكاَن على أكثَر من َثبلثٍة فالمصدر اَل يتؽيَّر كاألفعال ِفي مصدر أَْفَعَل َكَقْولِك
 .71ٕ/ٗ. السابق:أَْكَرَم إْكراماً وأَْمَضى إْمضا 

، أنَّ ابنن سنيده هنو 9ٖ/٘ٔعنروس:، وتنا  الٕٖٗ/٘. وفي لسان العنرب:9ٕٗ/ ٔ:جمهرة اللؽة(ٔ)  
ُتهُ الب  قال في هبا الموض  ) َكُت   ( َواَل أَدر  َمنا ِصنحَّ  تصنحيؾ بنيِّن؛ والُذي أئاه أنَّ هُذا  )ق 

. فقال: عن هبا اللفر: قيل: اشتقاقه 77ٕ/9ه نفسه نسب بلك البن دريد في المحكم: ابن ِسيدَ ألنَّ 
، أومما تقدم، وقينل هنو:  نريرالِجَنناز َنَبِطني  َعْكُسنه أ   أو، ة بالكسنر اإلنسناُن الميِّنت وبنالفتح السَّ

ريُر وبالفتح الَميِّت نُت بَسنريِره، أو بالكسر السريرم  الميِّنت، بالكسر السَّ  :وَقناَل الفارسنيُّ ، أوالميِّ
.  ال ُيسّمى ِجناَزًة حتى يكون عليه ميِّت  وإالّ فهو سرير  أو َنْعش 

َكُت   ، 7ٓٗ/ٕا فني المزهنر:، وكب9ٗٓٔ/ٕ :جمهرة اللؽة(ٕ)   نح ابنن دريند اشنتقاق هنبه  )ق  قند وضَّ
َوِمْننه اشنتقاق ، اسنيم أَْيًضنؾ ِبنِه الجَ ِصنَوُربَمنا وُ  ْسنمِ والجِ  ِفني اْلَوْجنهِ  رُ لَنوالَجْهُن: الؽِ  الكلمة فقال:

أَْيضنا اْلَينا   وأحسنب اشنتقاقه منن الَجْهننِ ، يهنانت اْلَعنَرب جَ َوقد سمَّ ، ُجَهْيَنة أَُبو َقبيلَة من اْلَعَرب
شتقاقُه إن كاننت الننون فينه زابندة ا"وَجْيهاُن وقال أيًضا مفصبلً بلك:  71ٗ/ٔ". الجمهرة: َزاِبَدة

كاننت الننون  ومنن بلنك اشنتقاق ُجَهيننة إن ...َيِجيه، إبا أحسن القياَم على ماله هَ افهو من قوله: جَ 
جنر وِؼلَنر الكنبلمزابدة في ُجَهينة، وال أحِسبها إال أصنلّيًة منن الَجْهننِ   ". االشنتقاق، والَجْهنن: الزَّ

 وشننر  تحقيننق، ٕٓ٘: صننـ(هننـٕٖٔ)  المتننوفى األزد  درينند بننن الحسننن بننن محمنند بكننر ألبنني
 - هننـٔٔٗٔ)األولننى لبنننان الطبعننة - الجيننل، بيننروت دار -هننارون محمنند عبدالسننبلم األسننتاب:
ننوُن َكلَِمننة  َواِحننَدة  اْلِجننيُم َواْلَهنناُ  َوا]  ه ن[  7ٓٗ/ٔ(. وفنني المقنناييس:م77ٔٔ َقننالُوا َجاِرَيننة   .لنُّ

. َقالُوا: َوِمْنُه اْشِتَقاُق ُجَهْيَنةَ  ة  ، أَْ  َشابَّ  ".ُجَهاَنة 
َكُُت    .ٖٗٓٔ/ ٕجمهنرة اللؽننة:(ٖ)    :هنني ، ِبنناْلِجيمِ (الَجْوثننا َ فنني جننل المعنناجم التنني طالعناهننا أّن: ))ق 

ة رَّ  (ْوثنا ُ حَ الؾ في بلك، وإنما الخبلؾ فني ورود الكلمنة هكنبا: )، ال خبلاْلَعِريَمُة الَبْطن ِعْنَد السُّ
، بكنره أبنو الطينب اللؽنو  فني كتناب اإلبندال الكبند فني ْرق: ِعنكنبلك الَجْوثنا ُ ، والُمْهَملَنةِ بالحا  

َوقند َقنالُوا ِباْلَحنا  َولَنْيَس بالجيم والحا ، وهو عنده بالجيم أكثنر وأعنرؾ، وقنال فينه ابنن دريند: "
َوَقناَل اْبنن ُشنَمْيل  ِفني  .الَجْوثا ( اَل ْوثا حَ اللبا فالراجح عند  عدم دراية ابن دريد )ب"؛ ِبَصِحيح

ةُ : َباب اْلَخا  نارَّ ، وكتناب اإلبندال، ألبني الطينب ٙٔٗ/ٔراجن : الجمهنرة: .""اْلَخْوَثاُ : النَّاعمُة التَّ
ننننوخيّ ، تحقينننق: عنننز الننندين إٓٔ/ٔ:(هنننـٖٔ٘) المتنننوفى عبننند الواحننند بنننن علننني اللؽنننو   -لتَّ

 .ٕٕٓ/9م، والتهبيب: 7ٙٔٔدمشق،



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كىػع  ، ـٍ جػعرىةه ًمػف ذلػؾ األىمػرهيػكى ، عريؾى الميٍستىًجيري  ػؾى جى : ًسيدى اىعؿى ا في  [:رػوػجػ حى
كف :ثامب أىم  .(ُ)فذلؾى  أىٍدًرم كيؼى  كىالى  ميًجيري

ٍيأىؿ:: اىعؿى ا في ديرٍيدو  :[لَئػػيػجػ ػ يع ٍف أىٍسمىععً مً  اٍسـه  جى ػعًتـو أى سىػ، الض  ىىػف  ٍلتي أى ىػع حى
: الى أىرفهي ه عاً قى اٍشتً  سى ، فىقىعؿى ػعفى  أىلتي كى أى ىع ىيٍثمى

: ًإٍف لىػ (ِ) ػكؼى ٍف ًمػكيػـٍ يى فىقىػعؿى أىٍلػتي الصُّ  ٍف جى
، ًإذى كالش    .(ّ)ماتامع، فىبلى أىٍدًرما جى ٍارى

 َباُب اِيَحأء
ٍناىؿي ىف كيػرىاع: اىعؿى اٍ في ًسيدى  [:أبػحػ ٍكأىبي المى ،  ي ًىٍنػدى  نسه كى ًجػفىػبلى أىٍدًرم أهيػ، الحى
كؼ ؿه ٍناى أـ مى   .(ْ)ف!مىٍاري

ػ ي زىىىميػكا:: اىعؿى ا ػفي ديرٍيػدو  :[جػبػحػ ٍك ىجى ـه ييًصػيبي اإًلنسػعفى  الحى رى ليغىػ  ًفػي  ىدىًنػًه،  كى
عًني  تياىع، يىمى الى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ٓ). 
مىٍيػًه اىعؿى ا في فىعًرس:  :[جػبػحػ ؿي ىى ـي لىػٍيسى ًىٍنػًدم أىٍصػبلن يياىػك  ػععي كىاٍل ىػععي كىاٍلًجػي "اٍلحى
ـي كىالى ييرىر   : حى ىجى اٍلاىمى ـٍ مىع أىٍدًرم مىع ًصح  ي اىٍكًلًا :  ىػدىٍت  ىٍغتىػ ن  :عي ًمٍنهي، كى ًت الن عري حى ىجى ،  ىدىا، كى

                                                           
نه َجنحِ اكوَن الوَ تى يَ ى َتَوّهِم َطْرِ  الّزاِبد حَ لَ وَن عَ كُ "إاِلَّ أَن يَ ، وفيه: ٗٗ٘/9المحكم: (ٔ)    ابر  ُثنمَّ ُد كأَنَّ

ر على َفَعلَنةٍ  تنا  ، و٘٘ٔ/ ٗلسنان العنرب"، وراجن : هُ  َوْجنَه لَنبَل َكاتنب وَكَتبنة، وإاِلَّ َفن :مثنل ُيَكسَّ
 .91ٗ/ٓٔ: العروس

 ، راج  حاشية ] ب د ق[.ُعْثَمان األُْشناْندانيّ  وأَبُهَو: (ٕ)   
 .9ٕٔ/ٕ:والمزهر، 9ٓٔٔ/ٕ :الجمهرة(ٖ)  
َكُُت   .ٔٔٗ/ٖالمحكننم: (ٗ)   َعننْيُن منناٍ  َتننِرُدهُ اإلِِبننُل ِفنني ،وقيل: الَمْشننَربُ  الَمْنَهننُل بفننتح المننيم والهننا :)ق 

ُُّ  األ  ك    )قاُّ »الحديب  ،وفيالَمراعي م  َ   الي  ر ك نَّ صاو  ى أ يَّ ئ  ُل ن ساَه  ليت    ك ، ر سُيئ أو َ    
أ   ُوك ُال   الو  َ و  ا ك  ن ج ورم ر  نة، وهنو النب  َنزلَنت بنه فن «ر خئ  الَحْوأَب: َمننِزل َبنْيَن الَبْصنرة وَمكَّ

نا جناَ ت إِلَنى الَبصنرة ِفني َوْقعنة الجَ  الَحْوأَُب: وقيننل:منل. َعاِبَشنُة، رضني ّ عنهنا، من  القنوم. لمَّ
َمْوِضُ  ِبْبٍر َنَبَحْت كبلُبه أُمَّ المْ منين، َمْقَبلَها ِمن الَبصرة. وقيل: هنو اْسنُم  مناٍ  وهنبا الَمناُ  لَِبِننى 

ى: بَحْوأب ِبنِت َكْلب بنِن َوْبنرة. وَمْعَنناه  فني المؽينب المجمنوع .النَواِدى الَكِثينر الَمنا ِ  :ِكبلب، ُسمِّ
المننديني،  األصننبهاني محمنند بننن عمننر بننن أحمنند بننن عمننر بننن محمنند، لديبوالحنن القننر ن ؼريبنني
 للطباعنة المندني دار، العزبناو  الكنريم عبند)بتصرؾ(، تحقيق:  7ٔ٘/ٔ، (هـ1ٔ٘)  المتوفى:
، (م71ٙٔ - هننـٙٓٗٔ) األولنى الطبعنة – السننعودية العربينة المملكنة - والتوزين ، جنندة والنشنر
 .1ٗ/ٖٔ،والتا :17ٕ/ٔواللسان:

ُُت   ، ٖٕٙ /ٔ :جمهننرة اللؽننة(٘)   َك كننبا فنني المحكننم:  ورم ُيِصننيب اإْلِْنَسننان ِفنني َيَدْيننِه" الحْوبَجننُة: )ق 
 .]  ب  [. ولعله تصحيؾ.1٘ٗ/٘، وتا  العروس: ٕٕ٘/ٕواللسان: 7ٗ/ٖ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ً ؿي  ًت اإلًٍ ً جى حى ػهي  :كى ػٍاًؼ  ىٍاضي ًإذىا أىكىمىًت اٍلاىٍرفىجى فىعٍشتىكىٍت  يطيكنىاىع، كيػؿُّ ذىًلػؾى اىًريػبه ًفػي الض 
 .(ُ)ًمٍف  ىٍاضو 

ٍ ري  كى هي الى أىٍدًرم أى  :اىعؿى اأٍلىٍصمىًايُّ  :ػ[رػبػػحػ   .(ِ)ف! علـً الاى  ؿً جي لمر   :الًحٍ ري أٍك الحى
رُّؾي  :[ضػبػحػ : الت حى : الى أىٍدًرم مى ، الحى ىضي ػ.(ّ)ع الحى ىضي اىعؿى اأٍلىٍصمىًايُّ
ععي كىاٍل ىععي كىاٍلقىعؼي لىٍيسى ًىٍنًدم ً أى  :اىعؿى ا في فعًرسو  :[قػبػحػػ ػذي ً ػًه كىالى اٍلحى ٍصؿو ييٍ خى

ٍانىد لىهي  تيهي ، مى مىاىهي. كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى ًصح  تىعىىهي، ًإذىا جى ـٍ يىقيكليكفى حى  ؽى مى لىًكن اي
(ْ). 

ػثىطي كعلغيػٌدةً اىعؿى أى ي َ:[طػثػحػ ػع ًفػي ، ك ييكسيػؼى السِّػٍجًزٌم: الحى ٍصػًؼ مى أىتػد ً ػًه ًفػي كى
تيهي  الى : كى مُّ  يطكًف الش عًع، اىعؿى اأٌلٍزهىرً  أىٍدًرم مىع ًصح 

(ٓ). 

                                                           
َكت   . ٕٙٔ/ ٕمقاييس اللؽة:(ٔ)   َفِج، َقاَل ابُن بالّتحريك: اْنِتَفاُخ ُبُطوِن اإلِِبل َعن أَْكِل الَعرْ  الَحَبُج: )ق 

األَْعَراِبّي: ُهَو أَن يأُْكَل البعيُر لَِحناَ الَعنْرَفِج َفَيْسنَمَن علنى بالنك، وَيصنيَر ِفني بْطننه مثنُل األَْفهناِر، 
ورّبما َقَتلَه بالك َوقد )َحِبَج( البعيُر )كَفِرَ ( َحَبجاً، َفِهَي َحْبَجى وَحَبناَجى، مثنل: َحْمَقنى وَحَمناَقى: 

غ و ونها َعن أَْكلِ َوِرَمْت ُبطُ  نى َتْشنَتِكَي ِمْننُه، فَتَتَمنرَّ َ  وورُ  .ْزَحنرتلَعْرَفِج، واجتمَ  ِفيَهنا ُعَجنر  َحتَّ
َبْيِر أَنه َقاَل:  ُا َعن ابِن الزُّ ، ول كنم ان  و  ُئك نُو م   َ ُوت  م  ُا ي  م  َ يُاا ك  ا و  ن  اي    ض  م وت  ََم م  ّ  ن  هللا  ا و  )ل نم

وك  ، وم  ماح  صاا َالئ  م وت  ق  ك ي وف  ن  الله الس  ُ  ببِني َمْرَواَن لكثرِة أَْكلِِهم وإِْسَراِفهم . راا روت  ظ  ُيَعرِّ
َخَمنة. ْنيا، وأَنهم َيُموتون بالتُّ ومنا ٙ٘ٗ/ ٘، وراجن  تنا  العنروس:ٖٖٓ/ٔالصنحا :  ِفي َمبلّب الدُّ

فها ابُن فارس.  بعدها؛ للوقوؾ على هبه المعاني التي ضعَّ
َكُت    .ٖٕ/٘: تهبيب اللؽة(ٕ)   بنالفتح،  َحبنر   فمننهم منن قنال: (األَْحَبنارِ اختلنؾ العلمنا  فني مفنرد ))ق 
ألَنه ُيْجَمُ  على أَفعاٍل ُدوَن َفْعنٍل وُيقناُل  أَفصُح؛بالكسر  :َقاَل الفرا ، ِحْبر  بالكسر منهم من قال:و

نالنب  عننن أعنبله فقننال: اأْلَْصننَمِعيِّ علننى كنبلم  أَبننو ُعَبْيند، وعقَّنب بلنك للعننالِم الَحْبننُر بننالفتح  هُ د  أَنَّ
ُثون كلُّهم بالفتح: َقالَ ، ومعناه العالُِم بَتْحِبيِر الكبلِم والِعْلِم وَتْحِسينه وكان أَبو ، وهكبا َيْرِويه الُمَحدِّ

والذي نئاه  ونميُّ  لليه من يمَ  هذه  (الِحْبرَ )وُيْنِكُر ، ال ؼيرُ  (َحْبر  ) :الَهْيَثِم يقول واِحُد األَحبارِ 
، مثل ِبْزر  وَبْزر  وِسْجؾ  وَسْجؾ   أنَّه يقال للعالم المتقن الُمدقق: ئا: اآل وهو منابكره  ِحْبر  وَحْبر 

ننالُمْنننِبر ُّ َعنن : لسننان العننرب وؼيننره. راجنن : ن ابننن األعرابننيكيت َعننن الحّراِنننّي عننن ابننن السِّ
 .ٗٓ٘/ٓٔ:تا  العروس، و9٘ٔ/ٗ
َكُُت    .9ٓٓٔ/ٖالصنحا  للجنوهر : (ٖ)   "الَحننَبُ ، ير بلنك فيمننا بكنره الزبيند  حيننب قنال: تفسن)ق 

، َكَما ِفي الّصحا  والُعَباب، وزاَد ِفي  ، أَ  َحَراك  ُك، ُيَقال: َما ِبِه َحَب   َواَل َنَب   َكًة: التََّحرُّ ُمَحرَّ
ننَب ُ  ننْوُت، والنَّ : اْضننِطَراب اللَّسننان: اَل ُيْسننَتْعَمل إاِلّ ِفنني الَجْحنند. َقنناَل أَُبننو عمننٍرو: الَحننَبُ : الصَّ

الِعْرق، َكَبا ُهَو َن ُّ أَِبي عمٍرو، وَنَقلَنه الَجنْوَهِرّ . َوَقناَل األَْصنَمِعّي: اَل أَْدِر  َمنا الَحنَب ، َكَمنا 
نْبِ  اِفي الّصحا  أَيضً  ْهِر، أَ  ... وأصنابت . وُيَقال: ُهَو أََشّد ِمنن النَّ الَقنوَم َداِهَينة  منن َحنَبِ  الندَّ
، ُيِرينُدون: من َضَرَباِنه. َعن ا ةُ، َقاَل َتقُوُل الَعَرُب: َما ِبِه َحَب   َواَل َنَب   ْبن ُدَرْيٍد: الَحَبُ : القُوَّ

ُة الَحَياةِ  ة . َقاَل ؼيُره: الَحَبُ : َبِقيَّ  .1ٕٔ/1ٔ". تا  العروس: َما ِبِه قُوَّ
َكت   ، ٖٓٔ/ٕ:مقاييس اللؽة(ٗ)    : صنـالقناموسكنبا فني  ْحَكنَم أمنَرهُ.َتْحبيقاً:َجَمَعه، وأ َحبََّق َمتاَعهُ  )ق 

19ٕ. 
 . ولم نقؾ على هبا الن  في التهبيب.                                                                                     79ٔ/7ٔ: تا  العروس، و9ٕٕ/ 9 لسان العرب:(٘)  



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:  :[رػجػحػ ً يدمُّ رىػعًجيُّ فػي الًانىعيىػ  أىثنىػععى  (ُ)نىعٍيخي شىػ اىعؿى اىعؿى الز  كنىقىػؿى الشػاعب الخى
ػػ :الًحٍجػػر  علكسػػر كييٍرػػتح  ىػػرىاعىة: ػػ ػػبلدي ثىمي ػػ الى كى ، عًسػػيرالت رى  ٍاػػضً ٍف  ى كد ىى  ع ًصػػح  ي أىٍدًرم مى

ػ.(ِ)ٍتحً الرى 
اىعؿى الم ٍيػثي َ:و[ػجػحػػ ٍجػكة ِى ٍحمػ : الحى دىاػ : يىٍاًنػي (ّ)الجى أىٍدًرم الى َ:ٍزهىػًرمُّ األى  عؿى اىػ، الحى

دىاى ً  ًهيى أ ٍجكة ًلٍمحى ٍحكة أىكالحى  .(ْ)فالجى
ٍيػػدو  اىػػعؿى  :[قػدػحػ : ٍهػػؿً ف أى ًمػػ ٍكـه اىػػ: اٍ ػػفي ديرى ٍنديكاػػ ي  المُّغىػػ  يىقيكليػػكفى  الًحٍنًديقػػ ي:كى  الحي
دى  مىع أى ،  ي اى الحى تي كى ػ.(ٓ)هي ٍدًرم مىع ًصح 

دىًلق ى  ؿى أىكى  :ييقىعؿي [:ػػلػدقػحػ :، الذٍِّئبي ًمفى الش عًة الحي يعه ًمػٍف هيػكى شىػ اىػعؿى اأٍلىٍصػمىًايُّ
سىًدهىع  أىٍدًرم مىع هيكى  الى جى

(ٔ). 
ػػ

                                                           
ُه:(ٔ)   م أنَّ د بن الطيِّب الفَ  تقدَّ  (.راج  هامش ]ت   ه [.                                                                                    هـ9ٓٔٔوفى )المت اسيّ ُمَحمَّ
َكت    .ٖٙ٘/ٓٔ:تا  العروس(ٕ)   الشنهاب  المبكور: فيه تحريؾ  بيِّن نتج عن عدم إكمنال الننَّ ؛ألنَّ نن )ق 

لحنا  ابكسنر  "والحجنرعن جمهور اللؽنويين والمفسنرين حينب قنال:  مساير للمنقول الَخَفاِجيُّ في الِعَناَية
". والنب  وجندناه فني سنابر الكتنب  وبفتح الحنا  محنل باليمامنة، وسكون الجيم والرا  المهملة ببلد ثمود

 :وسنكون الجنيم ْجُر بكسر الحنا الحِ ، وَقَصَبُة اْلَيَماَمةِ  :الَحْجُر بَِفْتِح اْلَحاِ  َوُسُكوِن اْلِجيمِ كما قال، وهو أن 
اِم، َوَكاَنت َمساِكن َثموَد، َوِهي ُبيوت  َمنحوَتة  فِي الِجَبال مْثل  إسُم داِر َثُموَد بواِد  القَُرى َبين المدينِة والشَّ

 .لِجَبنالِ الَمَؽاِور، وكلُّ َجَبٍل مْنَقِط   َعن اآلَخِر، ُيَطاؾ حولََها، َوقد ُنقَِر فِيَها بينوت  َتقِنلُّ َوَتْكُثنُر علنى قنْدر ا
َهابِ  َحاِشيةُ  اة تْفسيرِ  َعلَى الشِّ اِضى وِكَفايةُ  الَقاِضى ِعَنايةُ : الَبيَضاِو ، اْلُمَسمَّ ، الَبيَضناو  تْفسنيرِ  َعلَنى الرَّ

 دار، ٖٖٙ /ٗ: (هنـ7ٙٓٔ) المتنوفى الحنفني المصنر  الخفناجي عمنر بنن محمند بنن أحمد الدين شهابل
                                                                      .    9ٓٔ/ٗ: لسان العرب، وبيروت – صادر

 .ٕٓٔ/ ٗ:تهبيب اللؽة، بلَؽة ِحْمير اْلعينُ  :يَ هِ  الَجْحَمة(ٖ)  
َكت    .9ٙٔ/ٗٔ: لسان العرب، )بتصرؾ(، و1ٙ/٘تهبيب اللؽة: (ٗ)   ، اَل اللْينُب:الَحْجوةُ الَحَدقنةُ قَ )ق 

ْلَعنةُ و الَخْطنَوةُ الواِحنَدةُ فهني:  اْلَجْحنَوةِ  خبلؾ فني بلنك، أمنا اَل وِمْثلُه البِن ِسيَده  ُ ، ُيقال:الطَّ َّّ نا  َحيَّ
 .     ٕٖٙ/9ٖ،9ٓٗ/9ٖ، وتا  العروس:ٖٓٗ/ٔالمقايس: َعن ابِن ُدَرْيٍد.، َجْحَوَتك، أَ  َطْلَعَتك

ُُت   ، ٗٓ٘/ ٔ :جمهننرة اللؽننة(٘)   َك َكننة )ق  ننمِّ سننواُد الَعننْيِن  :الَحَدَقننُة محرَّ والِحْنِديَقننِة ، كالُحْنُدوَقننِة بالضَّ
 .                                                                             ٔٗٔ/ٕ٘: تا  العروس، و7ٖ/ٓٔ:لسان العرب. بالكسرِ 

ل ، قناٙ٘ٗٔ/ ٗ الصنحا :، وفني أَُبو عبيد َعن اأْلَْصَمِعي، أن القابل هو: 77ٔ/٘في التهبيب: (ٙ)  
ُُت   ".  ُهننَو شنني   ِمننْن َجَسننِدَها اَل أَدر  َمننا ُهننوَ " أبوُعبينند َك  عننن الُحَدلِقننُة، ِمَثنناُل الُهَدِبنند: اْلَعننْينُ  )ق 
: َقناَل اأْلَْصنَمِعيُّ ، ون اللِّْحَيناِنيِّ َسنالحَ  يأبن، وُكَراع َسنِمْعُت أَعرابّيناً ِمنْن َبِنني َسنْعٍد  :َقناَل اْبنُن َبنرِّ ٍّ

، ولسنان ٖٗ/ٗراجن : المحكنم:  َعلَى َشناِة فُنبَلٍن فأَخنب ُحنَدلَِقتها َوُهنَو َؼْلَصنَمُتها.َيقُوُل: شدَّ الببُب 
 .ٓٗٔ/ٕ٘، وتا  العروس: ٓٗ/ٓٔالعرب: 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:اىعؿى ا في فى  :[َلػِدػَحػ يىػ عًرسو ـي أىٍصػؿه كىاًحػده، كىهيػكى اٍلمى ععي كىالد اؿي كىالػبل  .اٍلحى ًمم ػع  ..ؿي كى
ٍكدىؿي الذ كىري ًمفى اٍلًقرىدىةً  ـي: اٍلحى ، اىٍكلياي ـٍ الى ًحيحه هيكى أى مىع أىٍدًرم أىصى  .(ُ)ف!شىذ  ىىًف اٍل ىعًب كى

رُّ  :[ررػحػػ ٍيػدو  اٍ ػفي  : اىعؿى ًضدُّ ال ىٍردً  :الحى ـى اػكـه ًمػف أىهػؿ المغىػً  أىن ػ: ديرى ػ جمػع ه يي كزىىى
رُّ  عًرري  :الحى تيهي كىالى  ،أحى أٍدًرم مىع ًصح 

(ِ) . 
ٍيدو  اٍ في  اىعؿى  [:قػرػحػ  رى : ديرى ٍرؽ :كاىعؿى اكـه  ؽثكب ًفيًه حى ته، حى ، كىالى أىٍدًرم مىع ًصػح 

عرأك غير  ً يٌ ، مف أثىر دىؽِّ القىص  ـ ىىرى كىبلى
(ّ). 

 
ؿو ًحٍزًاؿ اسـي رى : ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  :[لػزقػحػ  .(ْ)ـًماً بلى ع أٍصميه في كى أىٍدًرم مى  ،كىالى جي

                                                           
َكت   .ٖٗ/ ٕ: مقاييس اللؽة(ٔ)   َكُر ِمن الِقَرَدِة َعن اللَّيب َوأبي َعْمنرو الَحْوَدُل كَجوَهٍر: )ق  . وبكنر البَّ

َباُ  الِقْرُد، َوُهنَو الَحنْوَدل، َوُيَقنال لصنوته:َثْعلَب َعن اْبن اأْلَعرَ  ولضنحكه: ، اْلَخْنَخَننةُ  اِبي َقاَل: الرُّ
 .11ٕ/1، وتا  العروس: ٙ/9 :تهبيب اللؽة. راج : اْلَقْحَقَحةُ 

( ٖٓٗ/ٕ: المخصننن ، و7ٙ/ٔ:جمهنننرة اللؽنننة(ٕ)    نننام ِبننناْلحرِّ ُُُت   .)نعنننوت اأْلَيَّ َك :          َجْمنننُ  الَحنننرِّ  )ق 
 :واآلَخننننرُ ، ِبننننناُ ه :أَحنننُدهما ِمنننن َوْجَهننننْيِن: ؼينننر ِقَينننناسٍ والثننناني علننننى  (أَحنننناِررُ )و (ُرور  ُحننن )

، 99ٔ/ٗ. اللسان:ِمن مخالفِة الِقَياس اباإلِدؼام. ِفرارً ( أَحارّ ) ؛ لبا ُجِم  أيًضا علىإِرهارَتْضِعيِفهِ 
ُة َهنَبا الحرُّ ُجِمَ  أحناِرَر. " ، وقال أيًضا أبو هبلل:9ٓ٘/ٓٔوتا  العروس: وال أعنرُؾ منا صنحَّ

 سنعيد بنن سنهل بنن ّ عبند بنن الحسن هبلل، ألبي . التلخي  في معرفة أسما  األشيا "الجم ُ 
 عنزة. الندكتور: بَتحقيِقه عني، 9ٕٓ: صـ(هـ7ٖ٘ نحو)  المتوفى العسكر  مهران بن يحيى بن

 .م77ٙٔ،الثانية الطبعة -دمشق - طبلس دار -حسن
ُُُت   .7ٔ٘/ٔ:جمهنننرة اللؽنننة(ٖ)   َك ا  التقطيننن  رَ الَحننن )ق  َدقِّ منننن ق ِبَفنننْتح اْلَحنننا  اْلُمْهملَنننة َوفنننتح النننرَّ

ارَوَؼيره ا َوقيل ِفيِه حِ ، الَقصَّ ا  ، رق ِبَكْسر اْلَحا  َوُسُكون الرَّ َوقد يكون الحرق ِبَفْتح اْلَحنا  َوالنرَّ
ا  أَْيضً   عيا  ، ألبي الفضل القاضيرمشارق األنوار على صحا  اآلثا .ا من النَّارَوُسُكون الرَّ

، نشننر 7ٓٔ/ٔ (:هننـٗٗ٘)  المتننوفى:السننبتي،  اليحصننبي عمننرون بننن عيننا  بننن موسننى بننن
الَحنَرُق: أَثنر احِتنراٍق " ٕ٘ٔ/ ٕ٘ . )بتصنرؾ( وفني تنا  العنروس:التراب ودار العتيقة المكتبة

: نْوِب منن َدقِّ  ُيِصيُب من َدقِّ الَقّصاِر وَنحِوه ِفي الثَّْوِب وقاَل ابُن األَعراِبيِّ الَحَرُق: النْقُب ِفني الثَّ
ُن، وَنقله الصاؼاِنيُّ َعن  : َوقد يَسكَّ القّصاِر، َجَعلَه مثل الَحَرِق الِّب  ُهَو لََهُب الناِر، َقاَل الجوهِر ُّ

ُته، َقاَل: َوُهَو كبلم  َعَرِبي  معروؾ    ".ابِن ُدَريٍد: َواَل أَْدِرى َما ِصحَّ
: َواَل أَْدِر  "َقاَل اللَّْيب: ِحْزَقنل اْسنم رجنل. قلنتُ )بتصرؾ( ون  عبارته: 79ٔ/٘:تهبيب اللؽة(ٗ)  

َقناَل األَصنمعي: َواَل ، ِحْزِقنل: اْسنُم َرُجنلٍ : "ٔ٘ٔ/ٔٔ". وفني اللسنان: َما أْصلُه ِفي َكنبَلم اْلَعنَرب
َكُت    ."أَدر  َما أَصله ِمنْن َكنبَلِم العنرب ينه: أننه فني ال أصنل لنه فني كنبلم العنرب، والقنول ف )ق 

نبلُم َوُهنَو اسنم  سنرياني   األصل ، اسُم َنِبّي ِمن األنبياِ  أَ  ِمن بني إسنراِبيَل َعلَنْيِهم السَّ ، أَوِعبرانني 
 .79ٕ/1ٕ.تا  العروس:ِحْزِقل أَو ِحْزِقيل،كِزْبِرٍ  وِزْنِبيلٍ ويقال فيه:ّ، أَوِهَبُة ّ. َمْعَناهُ: عبدُ 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٖٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

دي، نى ىعت: اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  [:دػصػحػ ػٍف أىحمػد ... ك رجى أىٍكشى  الحىصى كىػد اٍ ػفي ًجنِّػي ىى حى
ـٍ ييرىسٍِّر ي  ٍ ًف يىٍحيىد: لى كىاًصيدي كى حى كده كى عصي كىالى أىدرم مىع هيكى ، حى

(ُ). 
ٍيػػدو اىػػ :[لػصػحػ ًصػػيؿي : عؿى اٍ ػػفي ديرى ػػٍربه  :الحى ػػ  ي رى كىػػذى ، ًمػػفى الن  ىػػعتً  ضى كىالى ، (ِ)مُّ عزً الًحٍرمى

تيهي  أىٍدًرم مىع ًصح 
 (ّ). 

مىػًب: ًحًطػٍج، : ىى  ػعد اٍ في  عؿى اى [:ػجػػطػحػ ػٍت ىنػد الحى يقػكؿ الاىػرىبي لماىٍنػًز ًإذا اٍستىٍاصى
كى ي الد  كاد مىر  فً  حُّ أىٍدًرم أيُّامع أى  كىال:ًجًطٍح، تىٍقديـ الجيـ.(ْ)عٍرزىٍنًجيُّ الخى  ع ي اؿ.كحى  .(ٓ)صى

: [:مػطػحػ ٍكعه، كى  اىعؿى اأٍلىٍصمىًايُّ طىًمي  ي ديري  .(ٔ)ع تيٍنسىبي أىٍدًرم إلد مى  الى الحي

                                                           
َكت   .ٕٗٔ/ٖالمحكم: (ٔ)   َيُكنوُن أَصنبًل اَل َبنَداًل  جهنورالراُ : حرُؾ م" :اْبن ِجنِّيأواًل: ن  كبلم )ق 

نَبِط، فنإِبا وَقَعنت ِفينِه قلَبوهنا َطناً ، َولَِهنَبا َقنالُوا و ..َواَل َزاِبًدا نا  اَل ُتوَجنُد ِفني َكنبَلِم النَّ اْعلَْم أَن الرَّ
لِّ، َوَقالُوا ناطُ  َما ُهَو اْبُن الرِّ ، فناُعول ِمنْن َنَرنَر َيْنُرنرالُبْرُطلة َوإِنَّ َما ُهَو َنناُرور   َقنْولُ ، َكنبا ور َوإِنَّ

ناُطور ونواِطير ِمْثنُل َحاُصنود  وَحواِصنيد، والننواطر مثنل  :، فأَما أَحَمد بِن َيْحَيى َفَيقُولُ أصَحاِبنا
 الفنتح ، ألبنياإلعنراب صنناعة سنر". رىالطنا  كمنا َتن ح أمنرَ صنحَّ َوَقْد َنَطنَر َيْنُطنر فَ ، الحواصد
 -، تحقينق: أحمدرشند ، ومحمند فنارس9ٖٕ/ٔ: (هنـ7ٕٖ)  المتنوفى الموصنلي جني بن عثمان
(. وراجن : منادة ]ن ط ر[ مٕٓٓٓ -هنـٕٔٗٔ )األولني لبنان الطبعنة -بيروت العلمية الكتب دار

فني  ، وقند ورد لفنر الَحَواِصندِ الِمْنجنِل الّنب  ُيْحَصنُد ِبنهِ ك من البحنب. ثانًينا: ربمنا كنان الَحاُصنود
ةِ  شعرب  مَّ  :فقال الرُّ

ُُُُُُُت  َ حَّ  َ ، و ُُُُُُُالن  َكد  ُُُُُُُا الد  داي  َ ُُُُُُُتك       وهاي 
 

  ُُُُُُُُُُ واص  يُُُُُُُُُاح  الو  ُُُُُُُُُوج  الئ  ُُُُُُُُُه  ه  ال يَّ و   و 
 

َياُ  َفَتَناَثَرْت.         .7٘ٔ/ٗٔراج : لسان العرب:  أَ  أَْيَبَسْتها الرِّ
َكت    (ٕ)   ، واألخفنش، واألصمعي، َوأبي زيد، َبْيَدةأَخب َعن أبي عُ  ، الب از ِّ الِحْرمَ  َعليٍّ  اأَب نرنه)ق 

)  المتنوفى (أعشنى ِحْرمناز)شناعرالاز  ْرَمنعبد ّ بن ر بة )األعور( بن فنزارة الحِ  وهو ؼير
 .1ٙ/ٗ، واألعبلم:ٖٗ/ٔ. التا :(هـٓٙ

ُُُُت   . ٕٗ٘/ٔجمهننننرة اللؽننننة(ٖ)   َك ، 77ٙٔ/ٗوؼيننننره، راجنننن : الصننننحا : اْلَجننننْوَهِر ُّ  بكننننره )ق 
 .ٗ٘ٔ/ ٔٔواللسان:

من كتبه )تكملنة ، ، أبو حامد: أديب خراسان في عصرهيّ ْشتِ اْرَزْنجي البُ أحمد بن محمد الخَ ُهَو: (ٗ)  
وسنكون ، وفنتح النزاى، نجّى، بسنكون النرا اْرزَ والَخن، )شر  أبيات أدب الكاتب(وكتاب العين( 

  وسنكون الشنين: ، بضم الباْشتىِّ والبُ ، نج، وهى قرية بنواحى نيسابوراْرزَ النون: منسوب إلى خَ 
وأربعننين  تننوّفى فننى رجننب سنننة ثمننانٍ  .اشننت، وهننى مننن نننواحى نيسننابور أيًضننمنسننوب إلننى بُ 

واة على أنَباه النحاة وثبلثمابة  .ٕٗٔ/ٔ. إنباه الرُّ
 عننالم ،ياسننين  ل حسننن محمنند الشننيي تحقيننق، 7ٖ٘/ٕ :، للصنناحب ابننن عبننادالمحننيط فنني اللؽننة(٘)  

ُُت   (. م77ٗٔ- هننـٗٔٗٔى )الطبعننة األولنن لبنننان -بيننروت – الكتننب َك للؽنننم إِبا  َتقننول اْلَعننَربُ  )ق 
 :  فتقننر، ِبننبَل اشننتقاق فعننل. َوَقنناَل كننَراع: َتقننول اْلَعننَربُ رِّ ، أَ : ِقنن(ِجِطننحْ )اْسَتْعَصننْت ِعْننند اْلَحلننب

حْ ) ا  َوُسُكون اْلَحا  بْعدَها، زجر للجد  َواْلحمل. َوَقاَل َبعضنهم:  يدشدتب (ِجطِّ َكنأَن ، فَ (ِجند ْ )الطَّ
ال ا  على الدَّ ا ، أَو الطَّ ال دخلت على الطَّ  .ٔٙ/ٖ: المحكم. الدَّ

َكت   )بتصرؾ(.  ٓ٘٘/ٔ :جمهرة اللؽة(ٙ)   ُة: ُدُروع   )ق  يت كبلك؛ألنهاالُحَطِميَّ نُيوَؾ  َتْحِطنمُ  ، ُسمِّ السُّ
ُيوَؾ أَ ْ  ِقيلَُة، وَ  اْلَعِريَضةُ  ِهيَ : َتْكِسُرَها، َوِقيلَ  السُّ  ِمننْ  بْطننٍ  إِلنى َمْنُسنوَبة   ِهنيَ : قال ابنُن األثينرالثَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيػػػدو اىػػػ[:ػصػفػحػ ػػػ يًع زى ك  :عؿى اٍ ػػػفي ديرى ػػػ ي ًمػػػٍف أىسػػػمعًع الض  ٍرصى ػػػىى حى ػػػع  كىالى ، كامي أىٍدًرم مى
تيهي   .(ُ)ًصح 
:: اىعؿى ا في ًسيدى ػ:[لػفػحػػ كع، ىىف كيػرىاع كالمىحًرؿي ٍمػًع.  اٍلكضي : هيػكى مػف اٍلجى اىػعؿى كى

 .(ِ)فكىالى أىٍدًرم كىيؼى ذىلؾ
ٍقمى : ًمٍف أىدكاع اإًل ؿ :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  [:لػقػحػ  .(ّ)فكىالى أىٍدًرم أىٌم دىاعو هيكى ، الحى
:مىٍكًضعه  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ [:ػلػقػحػ ـً ٍقؿ، عألىلؼ كىالبل  ف كىالى أىٍدًرم أىٍيفى ، الحى  .(ْ)هيكى
ٍيػػدو اىػػػ[:بػتػلػحػ ٍمتىػػبي : عؿى اٍ ػػفي ديرى ـه :حى ػػ، اسػػ ػػيي ، هي عاي قى ع اٍشػػتً كىالى أىٍدًرم ًمم   هً ؼ ً ػػكصى

 .(ٓ)خيؿي ال ى 

                                                                                                                                                    
ُروعَ  َيْعَملُنننونَ  َكننناُنوا محننناربٍ  بننننُ  ُحَطَمنننةُ  لَُهنننمْ  ُيَقنننالُ  اْلَقنننْيسِ  َعْبننندِ   .َوَهنننَبا أْشنننَبه اأْلَْقنننَوالِ  الننندُّ
 .ٓٗٔ/ٕٔ، ولسان العرب:ٕٓٗ/ٔ:النهاية

َكت   . 9ٔ/9، واللسان: ٓٗ٘/ٔ :جمهرة اللؽة(ٔ)   لَحْفُ : َزِبينل  منن افن لهبه اللفرة معان كثينرة: )ق 
نننى بنننه اآلبنننارُ  ، ( )أََدٍم ُتَنقَّ نننى النبنننيُّ ، وولنننُد األََسنننِد، وبنننه َكنَّ ، ُعَمنننَر بنننَن : أْحفنننا   وُحفُنننو  

اِب، وَحْفنُ  بنُن أبني َجَبلَنَة، وابنُن السناِبِب، وابنُن الُمِؽينَرِة  -رضي ّ تعنالى عننه- =    =الَخطَّ
نُب ُ  خطنابِ صحاِبيُّوَن، وبهاٍ  بنُت ُعَمَر بِن ال جا ُ ، أمُّ المن منيَن، والضَّ راجن :  ." وأمُّ َحْفَصنَة الندَّ

 .٘ٔٙالقاموس المحيط: صـ
"، وننن  القنناموس: الَحِفيننل: اْلُوُضننوُ ، َعننْن ُكننَراع: "1٘ٔ/ٔٔ، وفنني اللسننان:9ٖٗ/ٖ :المحكننم(ٕ)  

وَحْفنبلً أ : اجتمن   حفل: َحَفَل الماُ  ُحفُنوالً  ويقال: ." الوضو ، عن ُكَراع :االْحِتَفال: "71٘صـ
. راجن : العنين: منتهنى مسنيل اْلنَواد  َحْينُب اْسنَتقر : منن أسنما والَمْحِفلُ ، في َمْحِفلِه أ  مجتمِعه

ُُت   . 7ٙ/ٖ، والمخصنن : ٖٕ٘/ٖ َك ع اجتمننابكسننر الفننا   (المحفننلنننرى أن مننراد ُكننَراع: ) )ق 
تنوهم ابنن سنيده. راجن :  كمنا َجْمن ِ  .ال أن الوضنو حيب يحتفل المنا  أ  يجتمن  للوضو  الناس
 علني بنن طناهر الندين، محمند جمنال، لاألخبار ولطابؾ التنزيل ؼرابب في األنوار بحار مجم 

 المعنارؾ دابنرة مجلنس مطبعة، ٔٗ٘/ٔ: (هـ71ٙ)  المتوفى الكجراتي الَفتَِّني الهند  الصديقي
 (.م7ٙ9ٔ - هـ19ٖٔ)الثالثة،  الطبعة، العثمانية

َك . ٖ/ٖ :المحكم(ٖ)   نه:  ت   )ق  لم نجد وصًفا دقيًقنا جامًعنا لهنبا المنر  كمنا بكنر ابنن سنيده سنوى أنَّ
كتاب اإلبل عن أبي سعيد عبند الملنك بنن . راج  َجوؾ الداّبة من أكل التَُّراب َمَ  اْلَحِشيش وج ُ 

 –المتنبنني مكتبننة، هفنننر ؼسننت، ألوٕ٘ٔ : صننـالكنننز اللؽننو ضننمن كتنناب  قريننب األصننمعي
 .71٘ ، والقاموس المحيط: صـ9ٗٔٔ/ ٕ :جمهرة اللؽة. والقاهرة

َكت   ٗ/ٖ :المحكم(ٗ)   : معجنم البلندان بناليمن. منن بنبلد خنوالن منن ننواحي صنعدة : قينل:الَحْقل .)ق 
 بن الم من عبد، لوالبقاع األمكنة أسما  على االطبلع مراصد ، وراج  خبلؾ بلك في:91ٕ/ٕ
 دار، ٘ٔٗ/ٔ(هنـ9ٖ7) المتوفى الدين صفيّ البؽداد ، الحنبلي،  القطيعي شمابل الحق، ابن عبد

 .هـٕٔٗٔاألولى،  الطبعة، الجيل، بيروت
كَجْعَفٍر، أَهمله الجوهرّ ، وقال  (َحلََتب  : ") 1ٖٔ/ٕ، وفي تا  العروس:ٓٔٔٔ/ٕ:جمهرة اللؽة(٘)  

ُُت   ".  والتكملننة، لسننان العننرب ، كننبا فنني(اْسننم  ُيوَصننُؾ بننه الَبِخيننلُ )ابننن ُدرينند: هننو َك د لننم تننز )ق 
  المعاجم وال كتب اللؽة على ما قاله ابن دريد شيًبا. 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ًنيرىػ ى اىػعؿى أى يػ :[قػلػحػػ كاليػؽي، ً ثى ىػعًت اٍليىػػععً ، ال يٍسػر : ييقىػػعؿي حم ػؽى (ُ)ك حى ، كىًهػػيى الحى
مى : اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  ػكىهىذىا اٍلً نىععي ًىٍنًدم ىى : مىحى مىد اٍلًرٍاػًؿ لىقىػعؿى عليؽ، د الن سىًب ًإذ لىٍك كىعفى ىى

كى  أىٍدًرم الى ع فًإني كأىيضن  ٍجهي ثى ىعًت اٍليىعًع ًفي حى   .(ِ)يؽالً مىع كى
عًلػػؾو فػػي حػػديث الن ػػي) :ػ[قػلػحػ  ػَصوونَنػاضٖظِبووؽ  ػػ»ػَشوونَل:ػ( ىػػف أىنػػس ٍ ػػًف مى

:، (ّ)«قْةػسَمرِجعػٔإضؼػَأعضؽػسَمشولػروٗضواػُغَرضِّؽػاِضَعْرَرػواضذطُسػَبْغَضنُءػُطَحضِّ  اىػعؿى شىػًمره
ؿ الن اىعرً ، ك ميٍرتىًراى ه  :أىم ،ميحمِّق  ًمػٍف ، اٍرًترىعىياىع ًمػفى المىشػًرؽ: تىٍحًميؽي الش ٍمًس ًمٍف أىك  كى

 .(ْ) االرترععى ًفي اٍلاىكىاعً الت ٍحًميؽى ًإال   الى أىٍدًرمكى  اٍنًحداريهع.: اًخًر الن اىعرً 
ٍيدو اى [:ػثػبػنػحػػ ٍن ىثه : عؿى اٍ في ديرى تيهي أىٍدًرم مى  الى ك ، اسـه  :حى  .(ٓ)ع ًصح 
ػع : ٍزهىػًرمُّ عؿى األى اى  :[لػتػنػحػ ػٍخـ، كىالى أىدرم مى ٍنتيػؿ: ًشػٍ ه الًمٍخمىػب المياىق ػؼ الض  الحي
تيهي   .(ٔ)ًصح 
ٍيدو اى :[بػػطػنػحػ ٍنطىب:عؿى اٍ في ديرى  .(ٕ)هي عاي قى ع اٍشتً م  أىٍدًرم مً  ، الى النكف زائدة،اسـ:كحى

                                                           
أَخب َعن اْلَبصِريين والكنوفيين، َوأْكثنر ، اؽويًّ ا لُ أَْحمد بن َداُود أَُبو حنيَفة الديَنَوِر  َكاَن نحويًّ هو: (ٔ)  

ة، وؾ: كتاب الباه، َعن اْبن الّسكيت. صنَّ  َمْعَناهُ مثلنه،  النََّبات، لم ي لؾ ِفيواألنوا ، ولحن اْلَعامَّ
َوَكناَن منن ، إْصبَل  اْلمنطنق، الفصناحة، اْلَجْبنر والمقابلنة، اْلبلنَداِن، َوؼينر َبلِنكوَتْفِسير اْلقُْر ن، و

ن جم  َبين َبَيان  َداب اْلَعَرب َوحكنم الفبلسنفة. َمناَت ِفني ُجَمناَدى األولنى سننة  َجال، ِممَّ َنَواِدر الرِّ
 .ٖٙٓ/ِٔنيَن. َوقيل سنة تسعين َوِماَبَتْيِن. بؽية الوعاة إِْحَدى أَو اْثَنَتْيِن َوَثَما

:، ويقال: ٘/ٖ :المحكم(ٕ)    .7٘/ٓٔ: لسان العرب. َبلََػ اإلِْرطاُب َحْلَقها ُبْسَرة  ُحْلقاَنة 
 الجنوز  محمند بنن علني بنن النرحمن عبند الفر  يأب الدين جمال، لالحديب ؼريب الحديب في(ٖ)  

 بينروت - العلمية الكتب دار، القلعجي أمين المعطي عبدتحقيق: د. ، ٖٕ٘/ٔ:(هـ79٘) المتوفى
 .ٕٙٗ/ٔ:النهاية في ؼريب الحديب واألثر(، و71٘ٔ – ٘ٓٗٔ) األولى لبنان الطبعة -
َكت   . ٖٙ/ٓٔ:لسان العرب(ٗ)   لُ  [ أصول ثبلثة:ق ل  لمادة] )ق  ْأِس،  :َفناأْلَوَّ نْعِر َعنِن النرَّ َتْنِحَينُة الشَّ

ناِنيُثمَّ ُيْحمَ  الِنبُ  :ُل َعلَْيِه َؼْينُرهُ. َوالثَّ .  :َينُدلُّ َعلَنى َشنْيٍ  ِمنَن اآْلاَلِت ُمْسنَتِديٍر. َوالثَّ َينُدلُّ َعلَنى اْلُعلُنوِّ
 .71/ٕ: مقاييس اللؽة

َكت   ، ٕٕٙ/٘المثبت من تا  العروس: (٘)   ، ٔٔٔٔ/ٕ( ليسنت فني الجمهنرة: ال أَْدِر وعبارة ) )ق 
 .1ٙٔوكبا في القاموس: صـ، 7ٖٔ/ٕ، وال في اللسان: ٔٔٔٔ/ٕ
 .ٖٓٙ/1ٕ: تا  العروس، و9ٕٔ/٘التهبيب: (ٙ)  
وَحْنَبط: اْسم، َوأَْحسبُه من الَحَبط، َوالنُّون َزابَِدة، َوُهَو انتفاخ اْلَبطن  . وفيها أيًضا:٘ٔٔٔ/ٕجمهرة اللؽة (9)  

ب بنن َمالنك بنن َعْمنرو بنن َتِمنيم َكناَن أكنل اْلَبطن من الَبَشم. َوبِه ُسّمي الَحبِط أَُبو َهِبه اْلَقبِيلَة، َوُهَو اْلَحنارِ 
َكت    .َعْمٍرو عن أبي : الشَّجاَعةفهي الَحْنطبة. وأما َصمَؽاً فَحبَِط ِمْنُه فُسّمي الَحبِط َحْنَطب  منن أَسنَما   )ق 

َجال : أَْهَمنَل اْلَجنْوهَ مشنتًقا منهنا إن لنم تكنن نوننه زابندة.  يمكنن أن يكنون الرِّ ِر ُّ أَن َينْبُكَر َوَقناَل اْبنُن َبنرِّ ٍّ
ثيَن، َفَيقُنوُل: َحْنَرنَب، َوُهنَو َؼلَنط فُها بعنُ  الُمَحندِّ َوَقناَل أَبنو َعلِنيٍّ ْبنن ، َحْنَطب. َقاَل: َوِهَي لَْفَرة َقْد ُيَصنحِّ

ْنَطنب  ؼينُره. َقناَل: َرِشيٍق: َحْنَطب  َهَبا، بحاٍ  ُمْهَملٍَة وطاٍ  َؼْيِر ُمْعَجَمٍة، ِمْن َمْخُزوٍم، َولَْيَس فِي اْلَعَرِب حَ 
ِ بنُن حَ  َّّ : عبنُد  َرقُوِسي، َوَزَعَم أَنه َسِمَعه ِمن فِيِه. َقاَل َوفِي ِكتناب البؽنو ِّ ْنَطنِب َحَكى َبلَِك َعْنُه اْلَفقِيُه السَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيدو اى  [:ظػػفػنػحػ ٍربه ًمفى الط ٍيرً  :الًحٍنًرظي :عؿى اٍ في ديرى تيهي  ، الى ضى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ُ). 

ٍيػدو اى  :[طػقػنػحػ ػٍربه ًمػفى الط ٍيػرً : الًحػٍنًقطي : عؿى اٍ ػفي ديرى ٍيقيطػعفً  يقىػعؿي  ضى  ، الى مثػؿ الحى
تيهي  أىٍدًرم مىع ًصح 
(ِ). 

ري ًفي اٍلاىٍيفً  الى  :اىعؿى اأٍلىٍصمىًايُّ ػ:[رػوػحػػ كى أىٍدًرم مىع اٍلحى
(ّ). 

ٍيػػدو اىػػ :[رػوػحػ مثىػػَ:عؿى اٍ ػػفي ديرى َظُعوووذػِبنضٖضووػػِطوونػاِضَحووْؤرػَبْعووَدػػػػػ »ػاـ:ٍف أٍمثػػعلً ًمػػ ؿه كى
ػػعفى  ييًريػػدي  (ْ)«اضَصووْؤر اىػػعؿى اىػػ ٍاػػدى  ى  النٍُّقصى يىػػعدىة. كى ػػكٍ كـه الزِّ ػػع ، كىػػٍكفالٍ  ٍاػػدى  ى  ري : اٍلحى كىالى أىٍدًرم مى
ٍجاي  عر  ىٍادى ، هي كى : حى مىع كىعفى  ًإال  أىناـ زىىىميكا أىناـ يىقيكليكفى

(ٓ). 
ٍزدىؽ يىًصؼي اإًل ؿى في اىكًؿ ػ:[سػوػحػ  : الرىرى

                                                                                                                                                    
 ِ َّّ لِننننِب ْبننننُن عبننننِد ة، َوُهننننَو أَبننننو المطَّ ْبننننِن بننننِن ُعبينننند ْبننننِن ُعَمننننَر ْبننننِن َمْخننننزوم ابننننن َزْنَقَطننننَة ْبننننِن مننننرَّ

 .ٖٖٙ/ٔواللسان:ٕٗٔ/٘.راج :التهبيب:َحْنَطبِ 

َكت   . ٕٗ/ٗ :المحكم(ٔ)    لم نقؾ على هبا الن  في الجمهرة، ولعله من اختبلؾ النسي.  )ق 
ْيننرِ  مننن َضننْرب  ف :الِحننْنِقطُ أمننا ": 7ٗ٘/ ٔ. وعبننارة الجمهننرة: 97ٕ/9المثبننت مننن اللسننان: (ٕ)    الطَّ

هُ  َوَزَعُموا اُ ، وَ ا أنَّ رَّ  ."أَُحقُّه اَل لدُّ
، ٕٙ٘/ٔ(هنـ7ٖ٘) المتنوفىالنراز ،  القزوينني زكرينا  بنن فنارس بنن أحمد، ألبي الحسين اللؽة مجمل(ٖ)  

 - هنـٙٓٗٔ( الثانينة الطبعنة، بينروت – الرسنالة م سسنة، سنلطان المحسنن عبند زهينر: وتحقينق دراسة
َكت   م(. وفيما يأتي من مصادر71ٙٔ حول تفسير حقيقة الحور في العين قد تتبعنا اختبلؾ اللؽويين  .)ق 

َقناَل أَُبنو َعْمنٍرو: )اْلَحنَوُر( أَْن َتْسنَودَّ اْلَعنْيُن ُكلَُّهنا ِمْثنل محاولين نسبة كل قول إلى قابله على النحو التالي: 
َساِ  ُحو َما قِيَل لِلنِّ َباِ  َواْلَبَقِر. َقاَل: َولَْيَس فِي َبنِي  َدَم َحَور  َوإِنَّ َبناِ  َواْلَبَقنِر. ؛ُر اْلُعُيونِ أَْعُيِن الرِّ  َتْشبِيًها بِالرِّ

ة سواِد الُمْقلة فِي ِشّدة بياِضها فِي شّدة بياِ  جلِد الَجَسد اْبنُ وَقاَل  . وقال أبو حناتم: اأْلَعَرابِي، الَحَور شدَّ
َوَقناَل  .ِرقَّ ُجفُوُنَهنا ويبني َّ َمنا َحَوالَْيَهناالَحَوُر: أَن َيْشَتدَّ بياُ  اْلَعْيِن وَسواُد َسواِدها َوَتْسَتِديَر َحنَدَقُتَها َوَتن

َبناِ  ُثنمَّ  َواِد ُكلِِّه وإِنما َيُكوُن َهَبا فِني اْلَبَقنِر َوالرِّ : الَحَوُر أَن َيُكوَن اْلَبَياُ  ُمْحِدًقا بِالسَّ ناسِ  ُكَراع  . ُيْسنَتَعاُر لِلنَّ
 .7ٕٔ/ٗ، واللسان: 77/ٔ، والمخص :7ٖٙ/ٕراج : الصحا : 

َكت    (ٗ)   بكر ابن دريد أنه من األمثال، وروته كثير من كتب اللؽة وؼيرها حديًثا، ففني سننن ابنن ماجنه: )ق 

ٕ/ٕٔ97  ِ َّّ ِ بنن َسنْرِجَس قنال: كنان رسنول  َّّ ُجنُل إبا َسناَفَر[ عنن عبند  ُب إبا ]َباب ما َيْدُعو بِنِه الرَّ َيَتَعنوَّ
نَفِر َوَكبَبنِة اْلُمْنَقلَنِب َواْلَحنْوِر َبْعنَد اْلَكنْوِر َوَدْعنَوِة اْلَمْرلُنوِم َوُسنوِ   َساَفَر اللهم إنني أَُعنوُب بِنَك منن َوْعَثنا ِ  السَّ

 .  وزاد أبو ُمَعاِوَيَة فإبا َرَجَ  قال ِمْثلََها .اْلَمْنَرِر في اأْلَْهِل َواْلَمالِ 

َكت   ، ٕ٘٘/ٔ:جمهرة اللؽة(٘)   ْقَصناِن  :ِقيَل َمْعَنناهُ : َْورِ الَحْوِر َبْعَد الكَ  تفسيره على ما يلي: )ق  ِمنَن النُّ
َياَدِة، َوِقيلَ  ُجنوع بعند  ِمْن َفَساِد أُمورنا َبْعَد َصبَلِحَها، َوِقيلَ  :َمْعَناهُ  َبْعَد الزِّ َمْعَناهُ: َنُعوب ِباهللَّ من الرُّ

َيناَدة، االْستَقاَمة ناُ : َمْعَنناهُ َنُعنوبُ ، وَوالنُّْقَصان بعد الزِّ جَّ ُجنوِع والُخنرو  َعنِن  َقناَل الزَّ ِ ِمنَن الرُّ ِبناهللَّ
ا ِفي الَكْوِر أَ  ِفي اْلَجَماَعةِ  ُيَقناُل كناَر ِعماَمَتنُه َعلَنى رْأسنه ، اْلَجَماَعِة َبْعَد الَكْوِر، َمْعَناهُ َبْعَد أَن ُكنَّ

َبْيٍد: ُسنِبَل َعاِصنم  َعنْن َهنَبا َقاَل أَبو عُ ، الَكْون َوِفي رواية: بعد. إِبا لَفَّها، وحاَر ِعماَمَتُه إِبا َنَقَضها
 :ما َكاَن؟ َيقُوُل إِنه َكاَن َعلَى َحالٍَة َجِميلٍَة َفَحاَر َعنْن َبلِنَك أَ  ْعدَ َفَقاَل: أَلم َتْسَمْ  إِلى قولهم: حاَر بَ 

". َو ِبَمْعَناهُ "ُيْرَوى َبْعَد اْلَكْوِن ِبالنُّوِن َوهُ وصرَّ  الفيومي بأنَّ الروايتين بمعنًى واحد فقال: َرَجَ ، 
 -قبناوة  الندين فخر. د ، تحقيق:ٕٔ: صـ(هـٕٗٗ)  المتوفىالسكيت،  بن، الاأللفار كتاب راج :
، واللسننننننان: ٖٙٔ/ 9المحكننننننم:(، وم771ٔ)األولننننننى،  الطبعننننننة -ناشننننننرون لبنننننننان مكتبننننننة

 .ٖٗ٘/ٕ،والمصبا : 9ٕٔ/ٗ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

َُادلللللللأتماظٔع لللللللأ مُخَؾِعـَـلللللللإتممم ممممُح
 

  إذاماظـْٖؽؾلللللللاُ مساَرَشلللللللٔتماظٖ لللللللؿا
م.(ُ)

 

ػػ أى الى كى  :اىػػعؿى ا ػػفي ًسػػيدى  كىاسػػعتو  عٍدًرم مى ػػ ي لماىشىػػ : إف كعنػػتإالِّ ، مانػػد حي عع الميبلًزمى
 .(ِ)ديدة األىٍكؿأكالش  

ػك  كىاًسػػعو يىًمػي طىرىفػعن ًمػػٍف أىطػراؼ الػػد  : ٍزهىػًرمُّ عؿى األى اىػ :[مػوػحػ  ؽكردتي رىًكي ػػ  ًفػي جى
ٍكمعف فىٍكىى  :ييقىعؿي لىاىع ٍكمعن ، كىالى أىٍدًرم الحى ، أىك فىٍابلفه  ًمف عؿه رىًكي   الحى مىفى ـى  حى ع ًمٍف حى

(ّ). 
كىػػد اٍ ػػفي األىىرا ػػي: الى اًتيػػؾى ًحٍيػػًرم  الػػد ٍهًر أىم طيػػكؿى الػػد ٍهًر، كًحيىػػرى  :يػر[ػحػ حى كى
ٍمعي ًحٍيًرمٌ ، الد ٍهرً  : كىهيكى جى  .(ْ)كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى هىذىا :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ ، اىعؿى

   في اىٍكؿ الطًِّرٌمعح: ػحػيػف[:
ٍُِ ُؽلللللللاُةمٔباماظُؽَؿلللللللَفلللللللَتَفـَٖؾ ممممممٚبمَؼللللللل

 

 َعللللِرؼِلماظٖ للللِؿِ ممُعِقَؿللللٚرماَ للللُايفم
(ٓ).

م
 

                                                           
، شرحه: األستاب: ٕٕٗق: صـ البيت من الوافر،للفرزدق،يمد  سعيد بن العا . ديوان الفرزد(ٔ)  

م، والُحواسننناُت: التننني ال تشنننب ، 719ٔالطبعنننة األولنننى:  -دار الكتنننب العلمينننة  -علننني فننناعور 
يحين، وَيقصنُد بالُمَراَوَحنِة هننا: الُمَراوحنة بينهنا ُخَبْعَثناتوال يح بنين النرِّ : الضخمة، والنَّكبناُ : النرِّ

 وَبين ريح الشَّمال المعروفة. 
َكت   . 97ٗ/ٖ :المحكم(ٕ)   َقاَل اْبنُن ِسنيَدْه: اَل أَدر  َمنا َمْعَننى ُحواسنات  :ٓٙ/ٙ:لسان العربفي  )ق 

ِديَدَة األَكل، َوَهَبا اْلَبْيُت أَورده األَزهر  َعلَى الَِّب  اَل َيْبنَرُ  إَ إاِل  ن َكاَنِت المبلزمَة للَعشاِ  أَو الشَّ
َجْوَهِر ُّ ِفي َتْرَجَمِة َحَيَس، وسيأْتي ِبْكُرهُ؛ َقاَل اْبنُن ِسنيَدْه: َواَل َمَكاَنُه َحتَّى َيَناَل َحاَجَتُه، وأَورده الْ 

 أَعرؾ أَيضاً َمْعَنى َقْولِِه:
ُُُُُُُُُُُُا يما َكو   َ ُُُُُُُُُُُُا  اَ وا ُُُُُُُُُُُُاا ئ  يث ُُُُُُُُُُُُت  غ       أ نك  

 

 ا ُُُُُُُُُُُُُُيَّ س  و  ُُُُُُُُُُُُُُ   أ وك  َ خك ُُُُُُُُُُُُُُة ن  ُُُُُُُُُُُُُُ َّ   ف   ص 
 

َجنَز َشناِهًدا َعلَنى َقْولِنِه َؼْينب  أَحوسني  أَن ُيِريَد اللُّنُزوَم َواْلُمَواَرَبنَة، وأَورد األَ إاِلَّ         زهنر  َهنَبا الرَّ
 .َداِبم  اَل ُيْقلِ ُ 

َكت    .1ٓٔ/٘:تهبيب اللؽة(ٖ)    منا تنردد فينه األزهنر  هننا، تداركنه فني منوطن  خنر حينب قنال:)ق 
مل ودونه ِحين تصَعُده أَو تهِبُطه.  :الَحْوَمانُ  :َقاَل أَُبو َعْمرو"  َوَقاَل ُزَهْير:َما َكاَن َفوق الرَّ

ََّم ث  ر  اج فالم  ئَّ  .َوومان  ال َّ
، َوَجْمُعننُه  .91/٘التهننبيب: ." نَ َمننن حَ ِمنن ال  ْومننان َفْوَعنن: حَ لننتُ قُ         والَحْومانننُة: َمَكننان  ؼلننير  مْنقنناد 

ْهِل َما أَنبت الَعْرَفَج، َوقُرِ  ٍر ألَبني َئ ِبَخطِّ َشنمِ َحْومان وَحواِميُن. َوَقاَل أَبو َحِنيَفَة: الَحوْماُن ِمَن السَّ
َخْيَرَة َقاَل: الَحْوماُن َواِحَدُتَها َحْومانة  َشَقاِبُق َبْيَن اْلِجَباِل، وهي أَطيب الُحُزونة، ولكنهنا َجلَند  لنيس 

أَسنم   َقناَل أَبنو َمْنُصنوٍر: لَنمْ ، َحْوماننة   :والَحْومناُن: َنَبنات  ِباْلَباِدَينِة، َواِحَدُتنهُ . فيها إِكنام َواَل أَبنارقُ 
َباِت لَِؽْيِر اللَّْيبِ   )بتصرؾ(.ٖٙٔ/ٕٔاللسان: ا.وأَرنه َوهمً  الَحْومان ِفي أَسما  النَّ

َكت    .7ٖٗ/ٖ :المحكم(ٗ)   ْهرِ )ق  ال  تينِه َحْينِر َّ  : كلمنة تقولهنا العنرب فني التأبيند، تقنول:ِحْينِر َّ الندَّ
َدَة اآلِخرِ  ٍر، ساكنَة اآلِخِر وُتْنَصُب مخففًة، وحاِر َّ َدْهٍر، وتكسُر الحاُ ، وَحْيِرْ  َدهْ ، الدْهِر، مشدَّ

هرِ  َة الدَّ  .1ٕٖ، كلها لؽات. القاموس المحيط: صـوِحَيَر َدهٍر، كِعَنٍب، أ : ُمدَّ
ِرّما البيت من الوافر، وهو لل(٘)   دار  -، ُعني بتحقيقه: األستاب: عزة حسنن79ٔفي ديوانه: صـ  طِّ

 م(. 77ٗٔالطبعة الثانية ) -دار الشرق العربي بيروت وسوريا 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كاؼ  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  ٍمعي حى  فيسِّر  أن هي الحى جهى هىػذىاجى ًإال  أىف تيجمػع ، عف و، كىالى أىٍدًرم كى
 ، كائجى مىد حى عجى ن ىى مىاكا حى كىاًئؼى كىمىع جى مىد حى عفى ه ىى  .(ُ)قمبيي كىهيكى نىعًدره ىىزيز، ثيـ  حى

 َباُب اِيَدأء
: اٍسـه  عره مى حً [:ػدرػخػ ٍحش. اىػعؿى اأٍلىٍصػمىًايُّ  يػري مً ًإلىٍيػًه حى  بي ٍنسى تي  أىٍخدىًرمُّ : الى أىٍدًرم اٍلػكى
مىع هيكى 
(ِ). 
ٍنسيػػػك ى ه ًإلػػػد فىٍحػػؿو يي  [:درػخػ ػػًر: مى مي قىػػػعؿي لىػػػهي اىػػعؿى اٍ ػػػفي ًسػػيدىٍ : األىٍخدىًري ػػػ ي ًمػػػفى الحي

: األىٍخدىًري ػ ي مىٍنسيػك ى ه ًإلػد اٍلًاػرىاؽً  ًايػؿى ، كى ػعره : هيػكى ًحمى ًايؿى ، كى : هيكى فىرىسه : ًايؿى كىالى ، األىٍخدىري
 .(ّ)أىدرم كىٍيؼى ذىًلؾى 

ٍيػػدو اىػػ :[َربػَذْعػَخػ ػػذىٍىرىب:: عؿى اٍ ػػفي ديرى ـه  خى علػػؾ اٍسػػ ػػععى ً ػػًه أى يػػك مى جى
ػػع (ْ) ، كىالى أىٍدًرم مى

تي   .(ٓ)هي ًصح 
ـٍ : اىعؿى اٍ في ًسيدى  :[َرْمػَبػْسَشػػػَخػ شىٍسػ ىرى يىػ :كى هيػكى ، شىػً يهه  ػعلمىٍركً  :خى  عًحيفً مػف رى
كىع  أى ، ال ىرِّ  ًنيرى  ي هكذا حى ػزا ي إلىػ،   ً سيكيكف اًخرً ك حى  ف!اذى هىػ كىالى أىٍدًرم كىٍيػؼى ، ابً د األٍىػرى كىى

ٍيري  ً يٌ  كىًىٍنًدم أىن ه غى ىىرى
(ٔ). 

                                                           
َكُت   . ٓٙ/7: لسان العرب، ووما بعدها ٓ٘ٗ/ٖ :المحكم(ٔ)   َمْقلُنوب   :اْلَحنَواِفي(هنو كمنا قنال: ) )ق 

، َكَما َجَمُعوا َحاَجًة َعلَنى / ٖٕ:تنا  العنروس َحنَواِبَج. َعن الَحَواِبِؾ، َجْمِ  َحاَفٍة، َوُهَو َناِدر  َعِزيز 
ٔ91. 

َكت   ، 99٘/ ٔ:جمهرة اللؽة(ٕ)   نة ِفني  األَْخنَدر: فنرس   َقناَل:قد دراه ؼير األصنمعي فَ  )ق  ِفني اْلَجاِهلِيَّ
ننةاْلننَوْحش تُ  ةُمننالحُ  إنَّ :ويقننال. ْنسننب إِلَْيننِه اْلحميننر األَْخَدِريَّ ننة، َر الوحشننيَّ أطننوُل ، وبخاّصننٍة األخدريَّ

َمنى حشنّياً فحَ وَ  ارَ َصن، شير بن باَبكألَْردَ  كانَ  فرس   (األَْخَدر)وإنما هي من ِنَتا  ا، الَحمير أعمارً 
ة  رجنْت أعماُرهنا وخَ ، ر وأحسننَ ُمنفجا  أوالُده منها أعرَم من سنابر الحُ ، فضرب فيها ؼاباتِعدَّ

ة. احش فإنَّ أعماَرها تزيد على األهليَّة ِمرارً ر الوَ مُ أعني حُ ، عن أعماِر الخيل وسابر الُحُمر  عدَّ
: تحقيننق، 7ٖٔ/ٔ:(هننـٕ٘٘) المتننوفى الجنناحر بحننر نبنن عمننرو عثمننان ، ألبننيالحيننوانراجنن : 
 م(.77ٙٔ - هـٙٔٗٔ) بيروت -الجيل لبنان دار -هارون  محمد السبلم عبد األستاب.

َكت    .ٖٙٔ/٘:المحكم(ٖ)   ُة َمْنُسوَبة  إِلى اْلِعَراِق الب  قال إنَّ )ق  هو: أبو علّي. وتفسنير بلنك األَْخَدِريَّ
 :أَو فَرس ُيقال لَنهُ  األْخَدِرّ  واألَْخَدِريَّة من الَحِمير ُهَو من نْسِل ِحمار: من أنَّ  أَُبو َحاِتم فيما قاله
؛ فلقربهنا منن العنراق نسنب إليهنا. راجن : المخصن : كانْت ِفيَما َبْيَن كاَرَمَة َواْلَبْصنَرة، األَْخدر

 )ُحُمر الَوحش(. 9ٕٓ/ٕ
 تقدم ترجمته. راج : مادة: ] ب ق ر[.(ٗ)  
َكت   ، 1ٙٔٔ/ٕ الجمهرة:(٘)   م لنا تفسيًرا لما جا  به أبنو مالنك؛ ويبندو أن  )ق  لم نقؾ على كتاٍب قدَّ

  .وؼيرهماَمْنُرور،  َواْبنِ ، لجوهر ِّ أن هبا سبب إهمال بع  العلما  له كا
ُُُت   ، 1ٓٔ/ٕٔ)بتصنننرؾ(، واللسنننان:  1ٖٗ/٘المحكنننم: (ٙ)   َك نننين  :َخَشْسنننَبَرم )ق  ِبَفنننْتح اْلَخنننا  والشِّ

ين )الُمْهَملَةا وُسُكونِ  ا ،  (لسِّ َدة والرَّ ِبيند ُّ  ُطه، وعقَّنبهكبا َضنبْ وَفْتح( الَباِ  الُمَوحَّ علنى َقنوِل  الزَّ
وأَْصنلُه  ؟وَعِجينب  منن الُمَصنّنؾ كينؾ لنم ُيَنّبنه علنى بلنك، ا َقنالَ َمنوهنو كَ  :"قُلتُ  :قاببلً ِسيَده  ْابنِ 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

طىبى اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : اىعؿى ثى  :[بػػطػخػ مىد القٍكـً  ٍامب: خى اىمىاػع مىٍصػدىرنا ىى ٍط ػ ن، فىجى ، خي
، إال  أىف يكي  ـى مىٍكًضعى المىٍصدركىالى أىٍدًرم كىٍيؼى ذىًلؾى عى االٍس ضى  .(ُ)كفى كى

ًكمى ىىفٍ : ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  :[عػعػخػ ػعًحظ أٌنػهي  ري ػع   :اىػعؿى  ىىٍمرك  ػف  ىٍحػر الجى الرىٍاػدي  خى
ػٍكًتًه ًإذا ، يىًخعُّ  ٍدًك . كىأىن هي ًحكىعيىػ ي صى ٍمقه ًإذا اٍن ىار ًىٍندى ىى ٍكته تىٍسمىايهي ًمٍف حى : كىهيكى صى اىعؿى

ـ الرىا ػعًديفى ، اٍن ىاىػرى  ػػع تكٌممػػت ً ػًه اٍلاىػػرىب، كىالى أىٍدًرم أىهيػػك ًمػٍف كىػػبلى كأىنىػع  ىػػًرمعه ًمػػٍف ، أىك ًمم 
 .(ِ)ىيٍادىًتهً 
ٍيدو اى  :ف[ػفػخػ ط عًب األىٍخرىػًش أىن ػ رى كً ذي :  عؿى اٍ في ديرى :  هي ىىٍف أىً ي الخى ػكؼي ٍرخي : الخي اىػعؿى
ته .طىعًئر مىع أىٍدًرم مىع ًصح  لـ يذكر ي أٍحده ، كى ع نىع غىيرى مً  كى  .(ّ) ٍف أىٍصحى

: اىػػعؿى  :[ققػػخػػ ٍيػػدو ػػؽُّ  :أٍهػػًؿ المُّغىػػ ً اىػػكـه ًمػػف  اىػػعؿى اٍ ػػفي ديرى ٍرػػر  الخى ػػ ه  ةه حي فػػي  غعًمضى
تيهي ، كاأليٍخقيٍكؽ المٍُّخقيكؽ،ًمثؿ  األٍرضً   .(ْ)كال أىٍدًرم مع ًصح 

                                                                                                                                                    
وسنكون ، وفنتح السنين المهملنة، والشنينُخوْش َسْبرم بضم الخا  وسكون النواو  :بالفارسية هكبا
، ثم ُؼيِّر َضنْبُطه إلنى منا َتنَرى، الّريحان الّطيب :وفتح الرا  وسكون الميم ومعناه، البا  العجمية

نن نننة ؼينننر أنَّ تنننا  ". بنننَن ِسنننيَده فننني ِبْكنننِره إِّيننناهاَقلَّننند  هُ وعلننى أَنَّ هنننَبا َوأَْمَثالنننه ال َتَعلُّنننق لنننه بالَعَرِبيَّ
 .77/ٕٖالعروس

ُُت    .ٕٕٔ/٘المحكننم: (ٔ)   َك الُخْطَبننُة: َمْصننَدُر َخَطننَب الَخاِطننُب َعلَننى الِمْنَبننِر َيْخُطننُب  فنني المعنناجم:)ق 
، َقالَنه(ُخْطَبنة)بالَفْتِح، و ()َخَطاَبةً  نمِّ واَل َيُجنوُز إاِلّ  َقناَل:، وَ اللَّْينب، َوَنقلنه َعننُه أَبنو َمْنُصنور ، بالضَّ

َم بلَك الَكبلَم الَِّب  َيَتَكلَُّم ِبِه الَخِطيُب )ُخْطَبة  أَيضناً( فُيوضنُ  َموضنَ  علَى َوْجٍه واحٍد، َوُهَو أَنَّ اس
 :9ٕٖ/ ٕ. تا  العروس:الَمْصَدرِ 

"َقناَل أَبنو َمْنُصنوٍر: كأَننه ِحَكاَينُة َصنْوِتِه إِبا : 1/9٘)بتصرؾ(، وعبنارة اللسنان: 9ٗ/ٔالتهبيب:(ٕ)  
ننا َعَرَفْتننه اْلَعننَرُب فتكلَّمننوا ِبننِه، وأَنننا َبننر   ِمننْن اْنَبَهننَر، َواَل أَدر  أَهننو ِمننْن َتْولِينن نناِدين أَو ِممَّ ِد الَفهَّ

 ".ُعْهَدِته
َكت   ، ٙٓٔ/ٔالجمهرة: (ٖ)   : نسبة بلنك القنول ٖٕٙ/ٖٕ، وتا  العروس:7/1ٕأواًل: في اللسان: )ق 

نُل: الُخفُخنوؾُ  إلى ابن سيده، والصواب: ما أثبتناه هننا، ثانًينا: ناِبر الَّنِب  ُيَقنال لَنُه:  َقناَل الُمَفضَّ الطَّ
 .9/1راج : تهبيب اللؽة: اْلِميَساُق، َوُهَو الَِّب  ُيَصفُِّق بجناحيه إِبا َطار.

َكُُت   . ٙٓٔ/ٔالجمهننرة:(ٗ)   ُجننُل، لَُؽننة  ِفنني  )ق  ننُة أَوالرَّ ابَّ الَخننقُّ واألُْخقننوق: َقننْدُر َمننا َيْخَتِفنني ِفيننِه الدَّ
َما ُهَو َؼلَط  ِمْن ِقَبنِل اْلَهْمنَزِة َمنَ  اَلِم اْلَمْعِرَفنِة،  صاحب العين:َقاَل ، اللُّْخقوق َوَمْن َقاَل اللُّْخقُوُق َفإِنَّ

، يَ و قُولُنوَن َقاَل أَبو َمْنُصوٍر: ِهَي لَُؽة  لَِبْعِ  اْلَعَرِب َيتكلم ِبَها أَْهُل اْلَمِديَنِة، َوِبَهنِبِه اللَُّؽنِة َقنَرأَ َنناِف  
نناُ . َوِقيننَل: ؼيننره، وُهْم َمننْن َيقُننوُل َقنناَل لَْحمننر، َوَقنناَل َبلِننَك ِسننيَبَوْيِه وَقنناَل األَحمننر، َوِمنننْ  جَّ َحَكنناهُ الزَّ

األَخنناِقيُق فَُقننر  ِفنني األَر  َوِهننَي ُكسننور ِفيَهننا ِفنني ُمْنَعننَر  اْلَجَبننِل َوِفنني األَر  المَتفقِّننرة، َوِهننَي 
 .1ٗ/ ٓٔ:لسان العرب . راج :األَودية



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٗٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـى اٍ في األىىرا ي أىف   :[لػلػخػ ٍمػعي ًخم ػ  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : زىىى ٍرػفى  :أىٍىنػي، األىًخم ػ  جى جى
ٍمعى ًخم  تالس ٍيًؼ، كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى   .(ُ)كيكفي األىًخم   جى

ٍنذيعي ػ:[ذعػنػخػ : الخي ٍيدو أىٍحسىػ يه اٍلقىًميػؿي الغىٍيػرة كى ، ؿجي الر   هً  ً  عبي اى يي  ٍيبه ىى : اىعؿى اٍ في ديرى
مىد أىٍهمً  تيهي ، في  اض المغعت هي اتي مً سى  هً ىى كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

ػ.(ِ)
تيػػرىابو   يػػكعؿى أى اىػػ :ٍزهىػػًرمُّ عؿى األى اىػػػ:[عػفػهػخػػ

عن ًمػػٍف  ىًنػػي تىًمػػيـو اىػػعؿى سىػػًمٍاتي أىٍىرىاً يػػ (ّ)
ٍياىٍراىي كسىأىٍلتيه ىىٍف تىٍرًسيًر كينيًتًه فقىعؿى  :ييٍكنىد مىػد الكىٍم ىػً  ييقى  :أى ع الخى اىعى الػذٍِّئبي ىى عؿي ًإذا كى

ععىٍت  علسٍِّمع ٍياىٍراىي، جى ععىٍت  علخى مىد الذٍِّئ ىً  جى اىعى الكىٍمبي ىى ذا كى مىد أىٍ ًنيىً  ، كاً  كلىٍيسى هذا ىى
ٍمػًؽ أىسٍ  كًؼ الحى ػري ، مىعئاـ مىعى اٍجًتمىعع ثىبلثىً  أىٍحػريؼو ًمػٍف حي كلىػـ ، ال أىٍىًرفياىػعكهػذ  حػركؼه

ذيكا ىىف الاىرىًب الاىعًر ىً  مػع أىٍكدىىيػكا كيتيػ ىايـ ـٍ ، أىًجٍد لىاىع أىٍصبلن في كيتيًب الثِّقعًت ال ًذيفى أىخى كلىػ
قُّاىعأي كأىنىع ، أىٍذكيٍرهىع تياىع، تياىع اٍسًتٍندىاران لىاىع كتىاىجُّ عن ًمٍناىعذىكىرٍ  يكلًكن، حي  .(ْ)كىالى أىٍدًرم مع ًصح 
ٍك ػ ه : ٍيد ى كىي أى ي ػ:[بػوػخػ عًإذا ذىهىػبى : أىصع ىٍتايـ خى  .ـ شػيعه هي ٍنػدى ًىٍنػدىهيـ فمػـ يىٍ ػؽى ىً مى
ٍك  الى أىٍدًرم مى  :رمً اىعؿى شى  ٍك ى  :هي كأىظيفُّ أىن  ، ع أىصع ىٍتايـ خى   .(ٓ) حى

                                                           
َكُت   . 1ٔ٘/ٗالمحكم: (ٔ)   "ألَن ِفْعلنة اَل قند بنّين ابنن سنيده السنر فني بلنك فقنال فني بقينة نصنه:  )ق 

ر َعلَى أَْفِعلة، َهَبا خطأ ، فأَمَّ  نة ُتَكسَّ نر ِخلَّنة َعلَنى ِخنبلل كِطبَّ ه أَنا َعلَْينِه األَِخلَّنة فنأَن ُتَكسَّ ا الَِّب  أَُوجِّ
ْمِل َوالسَّ  ِريَقُة ِمَن الرَّ ر ِخبلل َعلَى أَِخلَّة َفَيُكوُن ِحيَنِبنٍب أَِخلَّنة َجْمنَ  وِطباب، َوِهَي الطَّ َحاِب، ُثمَّ ُتَكسَّ

ننْيِؾ َفَيُكننوُن أَِخلَّننة َجْمَعَهننا المننأْلوؾ َوِقَياَسننَها  َجْمننٍ ؛ َوَعَسننى أَن َيُكننوَن الِخننبلل لَُؽننًة ِفنني ِخلَّننة السَّ
 ." اْلَمْعُروَؾ، إاِل أَني اَل أَعرؾ الِخبلل لَُؽًة ِفي الِخلَّة

َكُت   . 1ٔ٘/ٔ :جمهرة اللؽة(ٕ)    ع  وُخْننبُ ، وقُْننُدع  و ُخْننُبع  : َرُجنل  ٖٓٗ/ٔفني إبندال أبني الطينب: )ق 
يوب، هبا م  العلم بأن الخا  حرؾ حلقي مهموس، والقناؾ حنرؾ لهنو  مجهنور، ع  وقُْندُ و ، للدَّ

الصننفات  فهمننا حرفننان متباعنندان فنني المخننر  مختلفننان جهننًرا وهمًسننا، منن  تقاربهمننا فنني بعنن 
: "القُْننُدع والقُْننُبع والُخْننُبعوقال ابن سيده في بلنك:  األخرى كاالستعبل ، واإلصمات واإلنفتا .

ا َمْحضً ، اْلَقلِيل الؽيرِة على أَهله ِعيُّ النََّسنب النناِقُ   77ٕ/ٔ". المخص :اَواَل أَْحَسُبه عرِبّيً )الدَّ
 .الَحَسب(

 سبقت ترجمته في]ب ع     [.(ٖ)  
َكت   ، 1ٙٔ/ٖ: تهبيب اللؽة(ٗ)   أَبنو الَخْيَهْفَعنى  :َحَكى اْبُن َبرِّ ٍّ ِفني أَمالينه َقناَل: َقناَل اْبنُن َخالََوْينهِ  )ق 

نة   ْينت ِبَهنَبا؟ َفَقناَل: الَخْيَهْفَعنى َدابَّ  ُكْنَيُة َرُجٍل أَعرابي ُيقاُل لَُه ِجنزاب ْبنُن األَقنرع، َفِقينَل لَنُه: لِنَم تَكنَّ
ُبِ ، يكون باليمن، أَْؼَضُؾ األُبنين ؼابُر اْلَعْيَنْيِن ُمْشِرؾ الحاِجَبين أَْعَصُل  َيْخُرُ  َبْينَ  النَّمر َوالضَّ

 .1/1ٔ. راج : اللسان:األَْنياب َضْخُم الَبراِثن َيْفَتِرس األَباِعرَ 
َكت   ، 9ٕٗ٘ :التهبيب(٘)   ِ  صنحيح  ولنم "الَخْوَبنُة بالخناعلنى قنول َشنِمر فقنال:  األّْزَهنِر ُّ عقَّنب  )ق 

وإِبا قُْلتهنا  (ةُ اَعنجَ المَ )إِبا قُْلَت أَصاَبْتنا َخْوَبة  بالخاِ  المعجمنة فمعنناه :مروَقاَل أَبوعَ و َيْحَفْره َشِمر  
 . 1ٖٙ/ٔ(. راج : اللسان:اَجةالحَ :)بالحاِ  المهملة فمعناهُ 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٗٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـى سيمِّيى ً ذلؾ ٍسكده عئره أى طى  اؼي ك  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : الخى  :[فػوػخػ الى أىٍدًرم ًل
(ُ). 

ٍخرً  ؿً ًفي اىكٍ  :[فػوػخػ  :اٍلغىيِّ اٍلايذىًليِّ  صى
مَصَؾللللللللامَتْؼُعللللللللَدٖرمَسَؾلللللللل مَزٖخللللللللٕة

 

 ِجلللدًامؤخقػلللاًموُتِضلللٔؿَرمٔصللليماظَؼْؾلللٔبموَمم
م.(ِ)

 

عفىهي  : خى ٍيفً ، عًيرنػخً رىػ ن كى ًخي اىعؿى المٍِّحيىعًنيُّ ػع مىٍصػدىرى اىمىايمى ػٍخًر اٍلغىػيِّ ، فىجى كأىنشػد  ىٍيػتى صى
فىس رى ي  أىن  ، هىذىا ٍمعي ًخيرى و. اىعؿى اٍ في ًسػيدىٍ : كىالى أىدرم كىٍيػؼى هىػذىا هي كى ألىف المصػعًدرى الى ف!؛ جى

ػػعًدًر  ، كىىىسىػػد أىف يىكيػػكفى هىػػذىا ًمػػفى اٍلمىصى ػػعي ًإال  اىًمػػيبلن ًماىػػتٍ تيٍجمى فىيىًصػػحُّ اىػػٍكؿي ، ال ًتػػي اىػػٍد جي
 .(ّ)المٍِّحيىعًنيِّ 

:: ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى ػ:[لػوػخػ عـً  الى أىٍىًرؼي ؿى المِّجى كى ف، خى  .(ْ)!كىالى أىٍدًرم مىع هيكى
ػ :[لػوػخػ ػٍكالف ضى ػٍربه مػػف األى اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : كيٍحػػؿ الخى ـى سيػػمِّيى ، عؿً ٍكحى الى أىٍدًرم ًلػ
 .(ٓ)ً ذلؾ

: اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ًسػػػيدىٍ ::[نػوػخػ ؿى ً يانػػػعاألىك  ك انػػػعن  اٍلاىػػػرىبي تيسىػػػمِّي رى ك انػػػعن كخي ٍمايػػػهي ، خى جى : كى
 .(ٔ)فكىٍيؼى هىذىا كىالى أىدرم، أىٍخًكن 

                                                           
 .1ٖٓ/٘ :المحكم(ٔ)  
، نسخة مصنورة 9ٗ/ٕ: اْلَؽيِّ  َصْخرِ  على شعرالبيت من المتقارب في ديوان الهبليين المشتمل (ٕ)  

ننة: أ  علننى 7ٙ٘ٔالنندار القوميننة للطباعننة والنشننر) -عننن طبعننة دار الكتننب  م(. وقولننه علننى زخَّ
ُة الَِّتي ِهَي الحقد َواْلَؽَضب إاِلَّ ِفي َهَبا اْلَبْيتأَوبكروا ؼير،  خَّ  .نه لم تسم  الزَّ

َكت   . ٖٙٓ/٘ :المحكم(ٖ)    الِخينُؾ، والِخيَفنُة، اْسنماِن، اَل َمْصنَدراِن، وأَصنلَُها اللحياني: َقاَل ؼيرُ  )ق 
 .19ٕ/ ٖٕ: تا  العروس. الِْنِكَساِر َما َقْبلََها؛ ِخْوَفًة، َصاَرِت الواُو َيا ً 

ُُُت   ، ٖٕٔ/9التهنننبيب: (ٗ)   َك كنننًة أَْصنننُل َفنننأِْس اللِّجنننام عنننن اللَّينننب )ق  : تنننا  العنننروس. الَخنننَوُل ُمحرَّ
ٕ1/ٗٗٗ. 

َكت    .ٕٖٓ/٘ :المحكم(٘)   بَيةُ  َعن ابِن األعرابّي:)ق  ؛ لنبا ننرى أننه ربمنا جنا ت تسنميته الَخولَُة: الرَّ
كة، لََهننا ُعَصنن الَخننْوالِن: وُكْحننلُ مننن هننبا.  ننَة، َوُهننَو مننن شننجرٍة ُمَتشننوِّ اَرةُ الُحُضننِ  بلُؽننِة أهننِل مكَّ

، طولُها ثبلثُة أبرٍع أَو أَكثر، َوله َثَمر  شبيه   بالفُْلفُل، وِقْشُرها أْصَفُر، َولها أصول  َكِثيَرة، أؼصان 
 .9ٗٗ/1ٕالتا :  وَتنُبت ِفي األماكِن الَوْعَرة.

َكت   ، ٖٗٓ/٘: المحكم(ٙ)   ُم:  )ق  ان  ، الُمْ َتِمرُ العرب تقول: الُمَحرَّ ُل: َخنوَّ ، وربين   األَوَّ : ناِجر  وَصَفر 
ان  وَخَوان، وربي   اآلِخُر: َوْبصان، ان  وُخوَّ وُحِكَي: ُبَصان  أيضاً، وُجمناَدى األولنى: الَحِننيُن،  َخوَّ

: األََصنمُّ، وَشنْعبان: عناِبل ، ورمضنان:  نُة، وَرَجنب  نى والُربَّ وُحِكَيت الُحَنْين، وُجماَدى اآلِخرة: ُربَّ
. ُثننمَّ َجْمننُ  كننلِّ هننبه الشننه ننِة: ُبننَرك  ال : َوِعننل ، وبو الَقْعنندِة: َوْرَنننة، وبو الِحجَّ ، وَشننوَّ وِر علننى ننناِتق 

ننْرَتُه للجمننِ ، وكننان مهمننوزاً، قُْلننَت:  القينناِس كمننا جمعنننا األولننى: المنن تمر: المنن تمرات. وإْن َكسَّ
م. ونناِجر  إبا جمعَتنُه قُلنَت: الننواِجُر، مثنُل  َمَضْت المنبِمُر الثبلثنُة، والمنبميُر، كمنا قلننا فني المحنرَّ

اُن فخّوانننات، بالتننا ، إبا صنن ننا َخننوَّ ْرَتُه َفْعننبلن، كشننعبان ورمضننان. وإْن حننابط وحننوابط. وأَمَّ يَّ
ال، منن الَخنْوِن، يصنير َخنّوان )َفّعنال( كَشنّوال، وهنو  ْرَتُه َفّعاالً من قولهم َخّوان، وُخَوان: فُعَّ صيَّ

وبصننان إبا جمعَتننُه قلننَت: ثبلثننة والَوْجننُه. فيجننوز علننى هننبا: ثبلثننة خننواِوين، كشننّوال وشننواويل. 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيبلن  :[لػيػخػ ٍيؿي خى يىًت اٍلخى ـى سيمِّ ًع: ًل : الى أىٍدًرم سيًئؿى أى يك ىىٍمرك ٍ ف اٍلاىبلى  .(ُ)ف فىقىعؿى
 
 
ٍَِباُب اي  ذَّا

ًديثً : ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  [:رػدبػ عًشيٌ  ًفي حى َشنَل:ػَطنػُأِحب ػَأنَّػِضؽػَدْبرّاػَذَعبّنػػُػَأٓظػ»ػالن جى
ػًديث«وَأظِّؽػآَذْغُتػَرُجّهػِطَنػاضُطْدِضِطغن ً ػيٌّ ، ، فيسِّػر الػد ٍ ر  علجى ىػؿ ًفػي الحى  كىالى أىٍدًرم أىىرى

ف  .(ِ)هيكى أـ الى
ػػػكـً  ًسػػػيدىٍ : في اىػػػعؿى اٍ ػػػ[:رػدبػ الغىػػػٍرب  أىٍخػػػذيهىعًإلد: كأىٍد ىعريهىػػػع، تىكىاًلياىػػػع :ًإٍد ىػػػعري النُّجي

كب اًخرى الم ٍيؿ  يىكيػكف ألىف  األىٍد ىعرى الى ف؛ الى أىٍدًرم كىٍيؼ ًذلؾى ، ك هذ  ًحكعيى ي أٍهًؿ المُّغى ً ، لمغيري
ػ.(ّ) أىسمععه :كاألىٍد ىعري ، مىٍصدره : ألىٍخذي ا ًإذ، األىٍخذى 

ًاي: كؿً اى ًفي  درأ[:ػ ٍ ًد الم ًه الن خى  الاىبلًع ٍ ًف ًمٍناعؿو الغىنىًكمِّ ًفي شىًريؾ ٍ ًف ىى
َٕمَطلللللاَرمَحٓقلللللاًمممم مممممظقلللللَتمَأبلللللامَذلللللِرؼ

 

 َْ ََمُؼِؾٔصلللللللُر مَذلللللللِرؼ مَصُقْؼٔصلللللللَرمٔحللللللل
 

ممممموَؼِؿلللللللُرَتمٔعلللللللفمَتَدٚرؼلللللللٔ مَسَؾِقـلللللللام
 

 ُْتللللللللَقامَأُبللللللللامَظللللللُ مَػللللللللِإَذامُضْؾـ
م.(ْ) 

 

                                                                                                                                                    
يكن من َوْبصان، ألّن الواو ال تجيى  زابدة في الكلمة، فيكون كلُّ  وبصات. وَمْن قاَل: ُبَصان لم

ا ُخَوان وُبَصان فُهما فَُعال ، فيكون َجْمُعُهمنا علنى القيناس: أَْخِوننة  واحٍد منهما بنا  على ِحَدٍة. وأمَّ
ْلمننان وأَْبِصنننة، مثننُل ُؼننراٍب وأَؼِربننٍة للجمننِ  األََقننّل، وِخينننان وَبصنننان للجمننِ  األكثننر، مثننُل ؼِ 

 بقُْطنُرب أحمند، الشنهير بنن المسنتنير بنن حمد، لمالجاهلية وتلبية األزمنة راج : كتاب وِؼْربان.
 م سسننة -الضننامن  صننالح حنناتم .د ( تحقيننق:أسماُ الشننهورِ ، )9ٗ: صننـ (هننـٕٙٓ)  المتننوفى:
كريا م(. وكتاب األيام والليالي والشهور، ألبي ز 71٘ٔ - هـ ٘ٓٗٔ )الثانية،  الطبعة -الرسالة

دار  -، تحقيق وتقديم األسنتاب.إبراهيم اإلبينار ٓ٘: صـ(هـ9ٕٓ)  المتوفىيحيى بن زياد الفرا  
 م.71ٓٔ -الكتاب المصر 

َكت   . ٖٕ٘/ٕ: مقاييس اللؽة(ٔ)   . َوَسنِمْعُت َمنْن َيْحِكني َعنْن ِبْشنٍر اأْلََسنِد ِّ " وفيه: )ق  اْلَخْينُل َمْعُروَفنة 
ُكْنُت ِعْنَد أَِبي َعْمِرو ْبِن اْلَعبَلِ ، َوِعْننَدهُ ُؼنبَلم  أَْعَراِبني  َفُسنِبَل أَُبنو َعْمنٍرو: لِنَم َعِن اأْلَْصَمِعيِّ َقاَل: 

: اِلْخِتَيالَِهنا. َفَقناَل أَُبنو َعْمنٍرو: اْكُتُبنوا َيِت اْلَخْيُل َخنْيبًل؟ َفَقناَل: اَل أَْدِر . َفَقناَل اأْلَْعَراِبنيُّ َوَهنَبا  .ُسمِّ
ُن ِفي َحَرَكِتِه أَْلَواًننا أِلَنَّ  ؛َصِحيح   "َقناَل : 9٘ٗ/1ٕوفني تنا  العنروس:  ."اْلُمْخَتاَل ِفي ِمْشَيِتِه َيَتلَوَّ

 ."أَُبو َعْمرو ألصحاِبه بعَد َما َولَّي: اكُتبوا الِحْكَمَة واْرُووها َولَو َعن َمْعُتوهٍ 
ُُُُت   . 1ٓ/ٗٔ :تهننننبيب اللؽننننة(ٕ)   َك ْبر )ق  ، وتننننا  77/ٕ:لَحبشننننة. النهايننننة)الَجَبننننُل(، بلسنننناِن ا: النننندَّ

 .ٕٗ٘/ٔٔ:العروس
 .1ٕٙ/ٗ: لسان، والٖٓٔ/7: المحكم(ٖ)  
ْيِل: َدَف َ .ويقال: 1ٕٓ/٘ٔ، كما في اللسان:لَعبلِ  ْبِن ِمْنهاٍل الَؽَنِو ِّ الوافر،ل(ٗ)     .َدَرأَ الواِد  بالسَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

اىمىاىع كىأىف اى  ت د جى ع حى ًحيحن عؿى اٍ في ًسيدىٍ : ًإن مىع أىرىادى ًمٍف تىدىرًُّئه، فأى دؿ اٍلاىٍمزىةى ًإً دىاالن صى
كىسىرى الر اع كىىاىع اٍليىععي كى رىًة هىًذً  اليعًع اٍلميٍ دىلىً  كىمىع كىعفى يىٍكًسريهىع لىٍك أىناع ًفي ؛ مىٍكضي عكى ًلميجى

كًىاع حرؼي ًىم لىػٍك اىػعؿى ،  مىكضي مِّياػع، كى ياع كتىخى ع: كىقىٍكًلؾى تىقىضِّ ػًحيحن ؛ ًمػٍف تىدىرًُّئػه لىكىػعفى صى
متف ميػكًص تىدىرًُّئػه ، ألىف اىٍكلىهي تىدىرُّئه ميرعىى خي ٍزًف كى عـً اٍلػكى ـى فىاىؿى الاىبلعي هىذىا مىعى تىمى أىٍدًرم ًل كىالى

كزي مثميه ًإال   ـ  ًإال  أىف يىكيكفى الاىبلعي هىػذىا ليغىتيػهي ًمٍف هىذىا اٍل ىدىًؿ ال ًذم الى يىجي  ًفي الشٍِّاًر، الم اي
  .(ُ)اٍل ىدىؿي 

ػ
ػ

ٍخرو أىً ي  ٍكؿً اى ًفي ػدعػب[:ػ   الايذىًلٌي:صى
ََمواظلللـْٖػ َمموظؽلللِفمُؼٔؼلللرٗم ممممَأِرمَتلللَرىماظَعللل

 

 ُبعْؼَدٔتلللللل مَصِضللللللَ ٔتمُزِرٍ مدَواسللللللبٔم
م.(ِ)

 

كارو مععه داًىبه يىٍستىفُّ سىيميهدى : اىعلىكا :ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى   فاًىػباًىب أـى ذىكى كىالى أىٍدًرم دىكى ، كاًىب جى
ٍخرو أى ً  ٍارً فىٍميىٍنظيٍر ًفي شً   .(ّ)ي صى

ؿه كالى ، دىٍكفىفه اسـه  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : [:نػدفػ ـٍ اىً يمى ي أـى مىٍكًضعه َ أىٍدًرم أىرىجي ػ.ػ(ْ)فأى

                                                           
َكت   . 9ٖٖ/7: المحكم(ٔ)   ويحتمنل خطنأ هنبا الشناعر ُدون خنبلَؾ بلنك حينب قال:"يرى ابن َحمْ  )ق 

ويتم الوزن بحرؾ النفاب، فإن فعل بلك ، لرشاقة الشعر، فإن عروضه من الوافر ؛في العرو 
ا، وهننبا لننم تسننتعمله العننرب فنني إقوابهننا المسننتهجن، ا والثنناني منصننوبً كننان البيننت األول مرفوًعنن

ر منن النوافر فكيؾ يكون في مثل هبا الشعر اللنين؟ وإن وقنؾ علنى السنكون كنان الجنز  األخين
نمدُ الحَ  التبكرة راج : ."سم فعول، وهو ؼير جابز ولم يُ   بنن محمند بنن الحسنن بنن ، لمحمندةونيَّ

 -، تحقيق: إحسان عبناس، وبكنر عبناسٔٔٔ/٘: (هـٕٙ٘ ) المتوفى ون، البؽداد دُ مْ حَ  بن علي
 .      ـ(ه9ٔٗٔ)ألولىا الطبعة - بيروت، صادر دار

َواعُب: السنيول، والنُزرْ  رَصنخْ البيت من الطويل، ألبي (ٕ)   ق: المناُ  الُهنَبلِي، بننفس الرواينة المنبكورة، والندَّ

ننكَّر : صننـ ننافي. شننر  أشننعار الُهننَبليين، ألبنني سننعيد السُّ ا ، وراجعننه: 7ٕٕالصَّ ، حققننه: عبنند السننتار فننرَّ
 يبانيالش مّرار بن إسحاق عمرو، ألبي الجيممحمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة. وراج  كتاب 

األميرينة،  المطناب   ونلشن العامنة الهيبة -، تحقيق: إبراهيم اإلبيار ٕٗ٘/ٔ: (هـٕٙٓ) المتوفى بالوال 
  م(.79ٗٔ - هـ7ٖٗٔ) القاهرة

َكت    .1ٗٔ/ ٕ:تهبيب اللؽة(ٖ)   ال. كما تقدم.اِعبَدوَ ) ي َصْخرٍ أَبِ  ْعرِ شِ  في)ق   ( بالدَّ
َكت   . ٖٓ٘/7:المحكم(ٗ)    "أَنَِشَد ابُن األْعرابِّي:: أواًل: يليه )ق 

ُُُُُُُُّا  ح  َك ن يُُُُُُُت  َ ن ُُُُُُُ ك م  ُُُُُُُة ق  ُُُُُُُت  أ ن  َ مك  َ      و
 

    ُُُُُُُُ ُُُُُُُن  ق مَّ ف  وك ُُُُُُُن   ُّ      ل ذك ق يُُُُُُُُّ  كُُُُُُُان  م 
 

، فإِْن كاَن َرُجبلً فَعَسى أَْن َيُكوَن أَْعجِمياً فلم َيْصِرْفه، أو لََعلَّ الّشاِعَر اْحتاَ  إلى َتْرِك َصِرْفه فلم َيصِرْفه       
ْحننِوييَِّن، وإِْن كنناَن َعَنننى َقبِيلَننًة أو اْمننَرأًَة أو ُبْقَعننًة فُحْكُمننه أن ال َيْنصننَرِؾ،وهبا َبننيِّ ف ننه َرْأى  لننَبْعِ  النَّ ن  إِنَّ

من ربيعة بن ننزار، منن العدنانينة.معجم قبابنل العنرب القديمنة  َدْوَفن: بطنأنَّ  الذي نئاه ثانًيا: ."واِضح  
 (.م77ٗٔ)السابعة الطبعة -بيروت - الرسالة م سسة،7ٖ٘/ٔي:الدمشق عمركحالة، لوالحديثة



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٗٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػع (ِ) ػػع الػػدُّاىيش: سػػأىلت أى (ُ)اىػػعؿى ييػػكنيسي َ:[شػدقػ : مى : الى أىٍدًرم، ايٍمػػتي ف فىقىػػعؿى ػػع الػػد اىشي : مى
ف : فىعٍكتىنىٍيتى ً مىع الى تىٍاًرؼي مىع هيكى : كىالى هىذىا، ايٍمتي ػ.(ّ)!الدُّاىيشف فىقىعؿى

: دىٍكاىؿ: اٍسـ، زىىىميكا، فىبلى أىٍدًرم مً :ػ[لػقػدػػ ٍيدو ػ.(ْ)ف!هي عاي قى ٌمع اٍشتً اىعؿى اٍ في ديرى
، كىالى أىٍدًرم أصػػحيحه ميػػؿً الخى  فٍ ىى ذيًكػػرى ، الت ٍمػػرً  أىٍردىأي الػػد اىؿ::عًرسو ا ػػفي فىػػ اىػػعؿى [:ػلػػقػدػػ
ـٍ الى  لؾىٍنهي ذ  .(ٓ)فأ
ذا األٍمػػري إٍف لػػـ يكيػػٍف هىػػ أىمٌ ، (ٔ)إووٖدَدٍهػَسووهَدٍه :اػػكليايـ :ٍصػػمايُّ اىػػعؿى األى  :[هػدػدهػ

ػ.(ٕ)هي أىٍصمي  كىالى أىٍدًرم مىع، اخفى فبل يككفي  ادى اخفى 
                                                           

ْحَمنُهَو: (ٔ)   ّي اْلنَواَل  اْلَبْصنِرّ  أَُبنو عبند النرَّ نبِّ ْحنو، منن ، ُيوُنس بن حبينب الضَّ َقناَل السنيرافي: بنارع فِني النَّ

ْحننو، وى َعننن ِسننيَبَوْيٍه َفننأْكثر، وَ أَْصننَحاب أبنني َعْمننرو بننن اْلَعننبَل ، سننم  مننن اْلَعننَرب، ورَ  لننه قَِينناس فِنني النَّ
ومباهب يتفرد بَها. سم  ِمْنُه اْلكَسابي َواْلفرا . َوَكاَنت لَُه َحلَقة بِاْلَبْصَرِة ينتابها أهل اْلعلم وطنبلب اأْلََدب 

، وفنني بعنن  الكتننب أن السننابل هننو ٖ٘ٙ/ٕ: بؽيننة الوعنناة (.هننـ1ٕٔتننوفي) وفصننحا  اأْلَْعننَراب والباديننة
  صاحب العين.

  .ٕٕٓ/ٗالبين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة:  أبو الدقيش القناني الؽنو ، من األعراب الفصحا  ُهَو:(ٕ)  
َكت   . ٕٖٓ/ ٙ:لسان العرب(ٖ)   . َقناَل أَبنو َزْينٍد: " وفيه بعد هبا الن : )ق  َقاَل: إِنما الُكنى واألَسما  َعبَلَمنات 

َقيش األَعرابني َوُهنَو َمنرِ  َقيش؟ َقناَل: أَجنُد َمنا اَل َدَخْلُت َعلَى أَبي الندُّ ي   َفقُْلنُت لَنُه: َكْينَؾ تجنُدك َينا أَبنا الندُّ
َقناَل اْبنُن و ..أَشتهي وأَشتهي َما اَل أَجد، وأَنا فِي َزَماِن ُسوٍ ، زمان  َمْن َوَجَد لَنْم َيُجند، َوَمنْن َجناَد لَنْم يِجنْد.

اِجّي أَن اْبَن دُ  جَّ : َبَكَر أَبو اْلَقاِسِم الزَّ ُروهُ َفَقالُوا َبرِّ ٍّ ِت اْلَعَرُب دَقشاً َوَصؽَّ َرْيٍد ُسبَِل َعِن الدَقش َفَقاَل: َقْد َسمَّ
َرْت ِمن َفَعَل َفْنَعبلً  َقيش َطنابِر  أَؼبنر أَُريقِنط َمْعنُروؾ  ِعْننَدُهمْ  ُدَقيش َوَصيَّ ". وفني  َفَقالُوا َدْنَقش، َقناَل: والندُّ

َقي17ٕ/ٕ :مقاييس اللؽنة ش ُسنبِل عنن معننى ُكْنيتنه فَقناَل: ال أدر ، هني أسنما   نسنمعها بكنروا أن أبنا الندُّ
ْقش  نة َرْقطنا ، وأنَّ الندَّ ْقَشنة ُدَوْيبَّ ِجسنتانّي أنَّ الدُّ ْدق. وبكنر السِّ فنتسمَّى بها. وما أقَرَب هبا الكبلَم من الصِّ

لنم منن أنَّ العنرَب َ هنو منا بكنره ابنن دريند والصويح الذي نئاه  ". النَّْقش. وكل بلك تعلُّل ، وليس بشي 
 . ٕٙٓ/9ٔراج : تا  العروس:  َيْبُنوا ِمْنُه َهَبا البَِناَ  إالّ ولَُه أَْصل .

َكت    .9ٙٔٔ/ٕ: جمهرة اللؽة(ٗ)   بِيندّ : )ق  نفِينة أو ِمنن رأِس  َقاَل الزَّ "يمكنن أن يكنوَن َمنقُنوالً ِمنن َدْوَقنِل السَّ

لْ  ّّ أعلم ،الَكَمَرة في َضخاَمتِه وقَِصِرِه فتأمَّ  .7ٗٗ/1ٕتا  العروس ".و
ُُت   . 17ٕ/ٕ:مقنناييس اللؽننة(٘)   َك َقل: )ق  ْمننرِ  أَْرَدأُ " النندَّ َقل"و، ٙٔٔ/٘كمننا فنني العننين:  "التَّ أَْرَدأ  ِمننن َتْمننر النندَّ

ْمرِ  َقل: أَردأُ التَّمنر، " :9ٙٙ/ٔلؤلصنبهاني: المجمنوع المؽينب، وفني ٙٗ/7"، كبا ورد فني التهنبيب:التَّ الندَّ
: أَجوُدهوالَبرْ   .َٕٔنيك( وتعني الجيد.األلفار الفارسية المعربة: صـمعّرب )َبارْ  والَبْرنِيُّ ". نِيُّ

َكت    (ٙ)   للرجل يْطلنب َشنْيبا َفنإِبا َمنعنه  ْضرب مثبلً َفَقاَل َبعضهم يُ  :على ُوُجوه هبا المثل رسِّ فُ قد )ق 
ُجِل إبا أَْشرَؾ علنى قضناِ   يَقالُ ، َدٍه َفبل َدهٍ إال َّ  :الَعَرُب تقولُ  :وَقاَل ابُن األَْعرابيِّ  طلب َؼيره للرَّ

أَ  إْن لنم َتْؽَتننِم الفُْرصنُة ، إالّ ََدٍه َفنبل َدهٍ  :أَو ِمن ثأِْرِه أَو ِمن إْكراِم َصِديٍق لنه هُ حاَجِته من َؼِريٍم لَ 
اَعَة َفلَْسَت ُتصاِدفُها أَبداً  نةوِمْثلُه بناِدِر الفُْرصنَة َقْبنل أَْن تكنو، السَّ ، ألبني جمهنرة األمثنال. َن الُؽصَّ

 المتنننوفى العسنننكر  مهنننران بنننن بنننن يحينننى سنننعيد بنننن سنننهل بنننن ّ عبننند بنننن الحسنننن هنننبلل
 .1ٖ/ٖٙ، والتا : بيروت – الفكر دار- 7ٗ/  ٔ:(هـ7ٖ٘:)نحو

َكت   . ٕٖٕٕ/ٙالصحا :(9)   اآلَن إْن لم َتْضنِرْبه  :"إنِّي أَرنُّها فاِرِسيَّة يقولُ وفيه عن األصمعي:  )ق 
 :بع  اْلُكهَّان تنافر إِلَْيِه رجنبَلِن فامتحنناه َفَقنااَل لَنهُ  أَنَّ  :َوَقاَل َؼيره أَصله ".اآلَن فبل َتْضِربه أَبداً 
إِن لنم يكنن َهنَبا  :أَ ّ ، َفأََعاَد الّنرر َوَقناَل: إالََّده َفنبلَده .َقااَل اَل ، ِفي َكَبا :َقالَ  ؟ِفي أَ  َشْي  جْبَناك

َوأْنشند ، ا يؽريه ِبنهِ َمْعَناهُ إِن لم يكن َبلِك اآْلن لم يكن أبدً  :َوَقاَل  َخُرونَ  .أخبرهما ثمَّ ، َفلَْيَس َؼيره
ه     :َقول ر بة ها ف ال   ق وُّ لَّّ    و 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـي ، (ُ)ُدْهػُدرَّْغنػَدْعَدػاضَقْغن :يُّ اً ٍصمى اىعؿى األى  :[هػدػدهػ ٍانىع ي ًىٍندىهي ، كىالى  :مى اٍل ىعًطػؿي
 .(ِ)هي أىٍدًرم مىع أىٍصمي 

ٍِ  َباُب ايزَّا
 :ؿي ييقػع هي ٍاضي المىشػعيا أىن ػ ى  ي  لً  رى كى كذى ، ذى ىٍت شىرىتيه: كذى  تٍ  :ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  :[يػذبػػ

تيهي ، كذى  ت كذى ىٍت شىرىتيهي، ذىب  الغىًديري كذى ى  كىالى أىٍدرم مىع ًصح 
(ّ). 

ٍنًزلى  الزُّىىعؽً  :اعؿى الخميؿي  :[قػذعػػ ًسًمٍانع ي فبل نىٍدًرم أليغى ه هي ، ميرٌّ : الالذُّىىعؽي ً مى
 (.ْ)كذيىعؽه أم اعتؿ، داعه زيىعؽه  :كيقعؿي  ف أـ ليٍثغى ه 

                                                                                                                                                    
ُيَقنال إِن َقنول ر بنة )إالده فنبلده( َفارسني  :َوَقناَل اْلَخلِينل، إِن لم يكن َهَبا اآْلن لم يكنن بعند :أَ ّ        

إِن لنم تثنأر َفنبَل  :ه َوَكاَنت اْلَعنَرب َتقنول إِبا رأى الرجنل َثنأْره إاِلَّ ده َفنبَل ده أَ حكى َصوت ربر
 .7ٗ/ٔجمهرة األمثال:  .اتثأر أبدً 

َكت   (ٔ)   الَعَجنَم  العرب تعتقد أنَّ  أنَّ  :من العلما ، فقال بعضهم: األصل فيه تكلم فيه كثير   ل  ثَ هبا مَ )ق 
، وال يحسنون العربية، فنإبا أهُل َمْكر وَخديعة، وكان ال رِّ عجم يخالطوهم، وكانوا َيتَِّجرون في الدُّ

َخنَرَزات  هُ َعنمَ  أرادوا أن ُيَعبروا عن العشرة قالوا: ُدْه، وعن الثننين قنالوا: دو، فوقن  إلنيهم رجنل  
ْين، أ  قال ْين، أ  نوعان من الدر، أو ُدْه ُدرَّ رة منه عش :سود وبي ، فلَبََّس عليهم وقال: ُدوُدرَّ

ْيننن، ثننم ضنموا إلننى هنبا اللفننر "َسننْعَد  بكنبا، ففتشننوا عننه فوجنندوه كاببنناً فيمنا زعننم، فقنالوا: ُدْه ُدرَّ
ألنهم َعَرفوه بالكبب حين قالوا: إبا َسِمْعَت ِبُسَرى الَقْين فإنه ُمْصبح، فجمعوا بنين هنبين  ؛الَقْين"

ْينن" مزاوجنة الَقنْين، فنإبا أرادوا أن يعبنروا ل ؛اللفرين في العبارة عن الكنبب، وثننوا قنولهم: "ُدرَّ
 الميننداني إبننراهيم بننن محمنند بننن أحمنند الفضننل ألبنني ،مجمنن  األمثننال .عننن الباطننل تكلمننوا بهننبا

 المعرفنة دار، الحميند عبند الندين يمحين محمد ، تحقيق:ٕٙٙ/ٔ:(هـ1ٔ٘)  المتوفى النيسابور 
 .لبنان -بيروت –
ُُت   .7ٔٗ/ٖٔ: لسننان العننرب(ٕ)   َك ]س ع د [ نسننبة هننبا القننول لؤلزهننر ، وهننو  ٖٖٔ/ٖ وفيننه: )ق 

أَن َسْعَد الَقْيَن َكاَن َرُجبًل ِمَن اْلَعَجنِم َينُدوُر  هبا المثل: أَصلو .ٖٕٗ/٘تصحيؾ وقارن بالتهبيب:
ِة: ُدْه َبْدُروْد، كأَنه ع اْلَقْرَيَة، أَ  أَنا  ِفي َمَخالِيِؾ اْلَيَمِن َيْعَمُل لَُهْم، فإِبا َكَسَد َعَملُُه َقاَل ِباْلَفاِرِسيَّ يودِّ

َبْتُه اْلَعَرُب َوَضَرُبوا  ؛َخاِر   َؼًدا، وإِنما َيقُوُل َبلِكَ  لُِيَباِدَر إِليه َمْن ِعْنَدهُ َما َيْعَملُُه َوُيْصلُِحُه لَُه، َفَعرَّ
ْينه، ِباْلَهناِ ، َوَقناَل  :قالُ يُ ، وِبِه اْلَمَثَل ِفي اْلَكِبِب. َوَقالُوا: إِبا سمعَت ِبُسَرى الَقْين فإِنه ُمَصبِّح   ُدْه ُدرَّ

ْيننن َسننْعَد الَقننْين اِل، َسننْعَد منصننوُب ، أَبنو اْلَفْضننِل: َوَجننْدُت ِبَخننطِّ أَبنني اْلَهْيننَثِم ُدْه ُدرَّ ُدْه َمْضننُموَمُة النندَّ
يِت: َقننْولُُهْم ُدْه ُدّر معنن ننكِّ . اْبننُن السِّ اِل، والَقننْين َؼْيننُر ُمَعننرٍب كأَنننه َمْوقُننوؾ  بالنندَّ ُدْه أَ   :وأَصننله، رَّ

ْيننن أَْو ُدّر أَ  َعَشننَرةُ أَلننوان ِفنني َواِحننٍد أَو اْثَنننْيِن. َقنناَل األَزهننر : َقننْد َحَكْيننُت ِفنني َهننَبْيِن  َعَشننرة ُدرَّ
ٍة إِلَ  ٍة َواَل َعَجِميَّ ى َهِبِه اْلَؽاَيِة أَصنبًل اْلَمَثلَْيِن َما َسِمْعُتُه َوَحِفْرُتُه ألَهل اللَُّؽِة، َولَْم أَجد لَُهَما ِفي َعَرِبيَّ

ْين.  .1ٕٗ/ٗاللسان:  َصِحيًحا، أَعني إاِلَّ َدٍه َفبَل َدٍه، وُدْه ُدرَّ
ُُت   . 1ٔ/٘ٔ: تهننبيب اللؽننة(ٖ)   َك ننت: إِبا َببلَننتْ  َبَبننْت َشننَفُته)ق  ُعْثَمننان  يأَِبنن عننن ابننن ُدَرْينندٍ  َبَكننَرهُ  وَببَّ

منن َؼينره َفنإِن َكناَن َهنَبا اْلَكنبَلم َمْحفُوًرنا َفِمْننُه اشنتقاق  َولنم أسنمعها: "ابن ُدَرْيدٍ  قال األُْشناْندانّي:
راجنن :  .وَنَقلَننُه األزهننِر ُّ ، َعننن بعننِ  مشننايِخه َبَكننَره ابننُن الَكْلبنني، وَبَبننى الَؽننديُر: اْمننَتؤلَ "، ببيننان

 .1/1ٖ٘، وتا  العروس: ٙٙ/ٔالجمهرة: 
َكت   ، )بتصرؾ(، 1ٗٔ/ٔ:العين(ٗ)   ، 1ٖ٘مجمنل اللؽنة البنن فنارس : صنـ  هما لؽتنان. راجن : )ق 
َقناَل َصنناحب اْلعننين: َمنا  ُزَعنناق  ُمننر   وفيننه: بننل طعمنه()نعننوت الَمنا  مننن قِ 9ٗٗ/ٕ:المخصن و
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: الذٍِّفؿاىعؿى ا ٍ  [:لػذفػ ٍيدو الػدٍِّفؿ ً علػد اؿ  : ػؿ هػك كاىػعؿى اػكـه ، القىًطراف :اىعلىكا، في ديرى
تيهي ، غير ميٍاجمى  كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ُ). 
:ػ:[بػذنػ ٍيدو لاع زي عنىيعف كاىعلىكا، اىٍرًناىع طىرىؼي اٍلاىٍقرىب:  دكزي عنى َاىعؿى اٍ في ديرى  دع زينى  :كى
تيهي الى أىٍدًرم مى كى ، عاى  ي نى ذى  :اٍلاىٍقرىب  .(ِ)ع ًصح 
:ذىًهؿى ىىف الش ٍيع يذهىؿ ذىٍهبلن، كذىهىؿى أىٍيضع يذهىؿ، ًإذا سػبل [:ػلػذهػ ٍيدو اىعؿى اٍ في ديرى

ييمكػػف أىف يكػػكف ًمٍنػػهي اشػػتقعؽ ذيٍهػػؿ نػػهي كنسػػيه، فىايػػكى ذاهػػؿ. كى اىػػعؿى اػػكـه (ّ)ىى :  ػػؿ ، كى
ػ  نىٍحػك اشتقعؽ ذيٍهؿ مف اىٍكلاـ: مر  ذيٍهؿه مف الم يٍ  ؿ كذىٍهؿه مػف الم ٍيػؿ، أىم ًاٍطاىػ  ىىًظيمى

تيهي  مىع أىٍدًرم مىع ًصح  لـ يًجئ ً ًه غيري أ ي مىعلؾ، كى ػ.(ْ) الثُّميث أىكالٌنٍصؼ، كى

                                                                                                                                                    
. والبال المعجمة)لثوية(، والزا )أسلية( فهما مختلفتان مخرًجا، م  اتفاقهمنا فني وُبَعاق  كُزعاق

ا ، واالسننتفال. راجنن : إبنندال أبنني بعنن  الصننفات كننالجهر، واإلصننمات، والرخنناوة، ، واالنفتنن
 .7،ٙ/ٕالطيب: 

َكت   ، 77ٙ/ٕ :جمهرة اللؽة(ٔ)   م )ق  اُل َواْلَفاُ  َوالبلَّ عنند ابنن فنارس  لَْيَس أَْصبًل في هبه الكلمة ُُ  البَّ
ُهْم َيقُولُونَ قال: " ْفَل اْلَقِطَراُن. َوُيْنِشُدوَن اِلْبِن ُمْقِبٍل: :َعلَى أَنَّ  إِنَّ البَّ
ُُُُُ م  َّ ُُُُُتك ر  ف  م  ق ائ  هك   ُُُُُ ال ُُُُُان  ك  َكم 

ُُُُُه  الظ       م َ 
 

 ُُُُُُا ال ي  ُّ  ح  فك الُُُُُُذ  ن  و  ُُُُُُوك ُُُُُُا:  الكي  ه  ُُُُُُت  الئ  يك    َ. 
 

ْفل، وهنبا ينناق  منا بكنره ابنن دريند، فٖٙ٘/ ٕمقناييس اللؽنة:        عننده هنو المعنروؾ، وفني  النبِّ
ِقيننقُ بعنن  المعنناجم:  ْفُل الَقِطننراُن الرَّ ْفُل والننبِّ ْفلَوَقنناَل ، الننبَّ : النندِّ ال) :اْبننُن َبننرِّ ٍّ الَقِطننران.  (ِبالنندَّ

: صنـ . فهبا قنول فصنل يجمن  بنين القنولين، وفني القناموسٕٙٗ/ٔٔ، واللسان:9ٕ/ ٓٔ:المحكم
ْفل ، أنَّ 777 الكسر بِ ) :الدِّ نال ، َزْهنُرهُ كنالَوْرِد  (الندَّ ُتُه: َخْرَزْهنَرْه، َقتَّ ، فاِرِسنيَّ وكنِبْكَرى: َنْبنت  ُمنر 
ولعل تعدد المعاني لهبه الكلمة، هو ما دف  ابنن ُدريند  ، والِدْفُل أيضاً: الَقِطراُن، والِزْفُت.األَْحَمرِ 

ُه ال َيدر  ما صحتُّها.   إلى الَقوِل بأنَّ
َكت   . ٖٕٔٔ/ٕ :جمهرة اللؽة(ٕ)   غ إِْبَرتها الَِّتي َتْلندَ ، )لُِزَباَناَها( :وُزَناَبْتها ِكْلَتاُهما ُزَناَبى الَعْقَرب )ق 

 أحمنند.د، المعاصننرة العربيننة اللؽننة معجننمو .ٕٙ/ٖ:العننروس تننا  . راجنن :ُزنابننة . والمفننرد:ِبَهننا
 1ٕٓٓ - هـ 7ٕٗٔ)  الطبعةاألولى  -الكتب عالم - 771/ٕ: عمل فريق بمساعدة، عمر مختار

 (.م
. وُبْهل : َحي  ِمْن َبْكرٍ (ٖ)   ِبيَعنَة: أَحندهما ُبْهنُل ْبنُن َشنْيَباَن بنِن َوُهَما ُبْهبلن ِكبَلُهَمنا ِمنْن رَ ، ُبْهل: َقِبيلَة 

وا ُبْهننبًل وُبْهننبلَن وُبَهننيبًل. لسننان  َثْعلبننَة بننِن ُعَكابننة، َواآْلَخننُر ُبْهننل بننُن َثْعلََبننَة ْبننِن ُعَكابننة، َوَقننْد َسننمَّ
 .٘ٓٗ/ٔ، ومعجم قبابل العرب:7ٕ٘/ ٔٔ:العرب

َكت   ، 9ٕٓ/ٕ:جمهرة اللؽة(ٗ)   ، بنو ُبْهنل بنن ثعلبنة" 7ٖٗ: صـ  دريد:في كتاب االشتقاق البن  )ق 
ا ُبْهل  فاشتقاقه من قولهم: بَهلَْت نفسي عن كبا وكبا، أ  َسنلَْت عننه، فأننا باهنل . وقنال قنوم :  فأمَّ

". ونرى أنَّ الوجهين قويان، ونستأنس لبلك  محفوراً فهو من هباان َهل  من اللِّيل. فإْن كَ بَهَب بَ 
اُل َوابقول ابن فارس:  ُم أَْصنل  َواِحند  َينُدلُّ َعلَنى ُشنْؽٍل َعنْن َشنْيٍ  ِبنُبْعٍر أَْو َؼْينِرِه. "البَّ ْلَهناُ  َوالنبلَّ

ْيِ  أَْبَهُل، إَِبا َنِسيَتُه أَْو ُشِؽْلَت. َوأَْبَهلَِني َعْنُه َكنَبا. َهنَبا ُهنَو اأْلَْصنُل. َوُحِكنَي  ْلُت َعِن الشَّ َُ َعنِن َبِه
:َجناَ  َبْعندَ  َوَيُجوُز أَْن َيُكنوَن َبلِننَك ؛ْد   ِمننَن اللَّْينلِ ِمننَن اللَّْينِل َوَبْهنٍل، َكَمننا َتقُنوُل: َمنرَّ َهن ُبْهنلٍ  اللِّْحَياِنيِّ

ُه ُيْبَهُل ِفيِه َعِن اأْلَْشَيا ِ   .ٖٖٙ/ٕمقاييس اللؽة: ".إِلِْربَلِمِه َوأَنَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٗ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػاىػعؿى ا ػػفي فىػ :[لػذهػ : مى ـٍ ً ػػ كى هيػ اؿو ذى  أىٍدًرم أً ػػذىٍهػػؿه مػف الم يػػؿ. الى  ر  عًرسو  ـ  ثيػػف! اؿو دى أ
: جى المِّ  كادرً أيتي في نى رى   .(ُ) ىٍادى ذىٍهؿو مف الم يؿ، أم:  ىٍادى هىٍدعو  ععى ٍحيىعًنيِّ

  َباُب ايشَّأء 
 :ميٍقً ؿ فً ًؿ ا ٍ في اىكٍ  ػرأس[:

ـِلللَدمَعِغِرٔشلللفام ـُِتمٔدللل حيمٔس ممممُثلللٖمماِشلللَطَغ
 

 َٔمِإذمَدَ للللَػا ٍَمَطِر للللاِسماظٖلللللِق ؤعِرَصلللل
م.(ِ)

 

ػن   ٍدنىع ي ًفػي الميصى جى ٍمػزىةى اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كى ًمػيِّ ٍ ػًف حى ػطِّ ىى كىًريىػعًس الس ػٍيًؼ،  :(ّ)ؼ  خى
ٍيرى مىٍاميكزو   .(ْ)في ًمفى اٍليىععً ع هً مى ـٍ اٍلكىًممى ي إن  أهك تىٍخًريؼه أى  بل أىٍدًرمفى ، غى

ٍيدو ػ:[نػربػ ٍركىًب اٍل ىٍحًرمِّ  (ٓ)عفً ك  سي  بي عحً صى : كالرُّ  عفي : اىعؿى اٍ في ديرى م ػع مً  كىالى أىٍدًرم، المى
 .(ٔ)كمـ ً هً د تي اى  هي ًإال  أىن   ذى خً أي 

                                                           
َكُت    .)بتصرؾ( ٖٔٙمجمل اللؽة البن فارس: صـ (ٔ)   ل  منن اللَّينل: َقناَل اللحينانّي: مضنى َبْهن )ق 

الويقال: . وُيضم أَ  ساعة   َجناَ  ِبنِه أَُبنو َعْمنرو. َقناَل األَزهنر : ، والنبال، َبْهل ، وَدْهل ، لَُؽة  ِبالدَّ
ال أَعلَى، أَصله دالِه   عند ابن سيده. والدال نطعينة، والنبال لثوينة، فاإلبندال هننا بنين حنرفين  َوالدَّ

، 9ٖ٘/ٔ، واإلبنندال ألبنني الطيننب:ٔٗٔ/ٙ: اللؽننةتهننبيب متقنناربين صننفة، متباعنندين مخرًجننا. 
 .ٕٔ٘/ٔٔ:لسانوال ،7ٖٕ/ٗ: المحكمو

  من البسيط: ُمْقِبلَقاَل ابُن  (ٕ)
هاـــُُُُـولي   ُُُُُ  َ وك ح  م  َك ُُُُ ُُُُُت  الص  َك ُُُُ ك ي     َ ا ق 

 

 فا   ُُُُُُ ف  السَّ ُُُُُُئ  ُُُُُُم ر  ك رَّ ُُُُُُنك   و  ة  ال   ئ  ُُُُُُ ك  َص 
 

ُُُُ ا ض  ئ  ِك ُُُُ   م  نك  َ ُُُُالوة  ت  س  نك  ِ ُُُُح  ُُُُمَّ اضك  ث 
 

 ُُُُُُُ ف  ئك ُ اوم  ُُُُُُُ ف  ل ذ س    ُُُُُُُيك َُُُُُُُا   السَّ ئ   .قا ك 
 

ننَواُب: ُثننمَّ وَهنن        : إِبا اْضننَطَؽْنُت ِسننبَلِحي، َقنناَل اْبننُن َبننرِّ ٍّ َوالصَّ نناِني أَنشننده اْلَجننْوَهِر ُّ َبا اْلَبْيننُت الثَّ
نُة، وُصنْدَرُتها: َمنا أَْشنرَ اْضَطَؽْنُت ِسبَلِحي. والعَ  اَقُة اْلَقِويَّ نَدُؾ ِمنْن أَعلن ؾَ ْنُس: النَّ ى َصنْدِرَها. والسِّ

ْوُ . واْضَطَؽْنُت ِسبَلِحي: َجَعْلُتُه َتْحَت ِحْضني. ُت( وهكبا في ديوانه، َطَبنْ وُيروى)اضْ  َهاُهَنا: الضَّ
والِحضنُن: َمنا ُدوُن اإلِبننِط إِلنى الَكْشنِح، َوُيننْرَوى: ُثنمَّ اْحَتَضنْنُت. والَمْؽننِرُ  لِْلَبِعينِر كنالَمْحِزم ِمننَن 

ْحنل: ُهَو َجاِنُب اْلَبْطِن ِمنْن أَسنفل األَضنبلع الَِّتني ِهنَي َمْوِضنُ  الُؽْرَضنة. والُؽْرَضنة للرَّ اْلَفَرِس، وَ 
: وهِبه أََصن ْيِؾ، بالَكْسِر: َمْقِبُضُه أَو َقِبيَعُته، َقاَل الّصاَؼاِنيُّ ْرِ . وِرَباُس السَّ ، حُّ ِبَمْنِزلَِة اْلِحَزاِم لِلسَّ

صـ  ُمْقِبل:. ديوان ابُن َضَمَر َيْعِني الِمْرَفق :وَشَسَؾ أَ ، َب ِمَن الرْأِس ِرباس  أُخِ  :َوِقيَل َقاِبُمُه كأَنه
لسننان م، و77٘ٔ-لبنننان -بيننروت  –ُعننني بتحقيقننه د. عننزة حسننن، دار الشننرق العربنني  ٗٗٔ
 . )بتصرؾ(ٙٓٔ/ٙٔ تا  العروس:و ،7ٖ/ٙ: العرب

 راج  ترجمته في مادة: ]  ب ه [.(ٖ)  
َكت   . ٘ٗ٘/1: المحكم(ٗ)    .ٙٗ/ٖٔ: تهبيب اللؽة ".ا إاِلَّ َهُهَنااسً بَ رِ  أَْسَم ْ  مْ لَ  :رمِ َقاَل شَ " )ق 
ُن ِبِه السَّ (٘)   ّكاُن: َما ُتَسكَّ  .ٕٔٔ/ٖٔ: لسان العرب .اْلَحَرَكُة َوااِلْضِطَرابُ  نَ مِ  هِ بِ   ُ منَ فينة تُ السُّ
ُُت   .7ٕٖ/ٔ :جمهننرة اللؽننة(ٙ)   َك نناُن: َمننْن ُيْجنن )ق  بَّ ننفينَة، والجْمننُ  َربنناِبينالرُّ : ، ِر  السَّ قنناَل األْزهننِر ُّ

:وأَرنُّه َدِخيبلً.  بيد ُّ هُ  قال الزَّ َ  بع   أَنَّ بابيُّ َمْنسوب  إِلَى الرَ  :َوقد صرَّ ، ُمَتَعلِّنق  ِعْلُمنُه ِبَمنا الرَّ بِّ
نِت اْلَبنا  كأَنَّهنا أَْصنليَّة،  ِفي باِطِن الَبْحِر ِمن شعوٍب وؼيِرها، ثمَّ عْنَد االْسِتْعمال ُحنِبَفِت الينا ُ  وَرنَّ

َدِة. َوقد َن(: إِبا صناَر رُ تُ  وَعلى َهَبا َمَحّل ِبْكره ِفي الموحَّ انناً صرَؾ ِفيِه َفَقنالُوا: )َتنَربَّ . وننرى أنَّ بَّ
بَّانَ  اَن كل شي  أوله، فهبا أصنل الكلمنة. راجن : المعنرب الرُّ : عربي؛وقد بكرت المعاجم أنَّ ُربَّ
 .9ٕ/ٖ٘: ا  العروستو ،9ٕٓصـ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٗ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كى  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ :ػ:[بػرجػ : مىرعًصؿي أيصػكًؿ األىصػع عالر  ،  ه  ىػرىاجً : كىاًحػدىتياىع... اًجبي
ألىف  فيٍامى  الى تيكىس ري ىمد فىكىاًىؿى ؛ ؾى لً كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى ذى ، ريٍج  ه  كىاًحدىتياىع:: اىعؿى كيرىاعك 

(ُ). 
ٍيدو  اىعؿى [:ػجػرجػ ععي  نىعاى ه : ك اٍ في ديرى دىة(، )مىمٍ  رىج  ػ  ، ًإذىا كىعنىػتٍ زىىىميكاديكي ، الس ػنىعـً  ميٍرتىج 

تيهي  كىالى  أىٍدًرم مىع ًصح 
(ِ). 

ـي  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : :[مػرجػ ٍحد ي  ٍف كيرىاعىى ، افي اإًلٍخكى : الر جى ـه : كىاًحديهيـٍ ، كى ـه  رىٍجػ ػ ، كرىجى
 .(ّ)!م كىٍيؼى هىذىافأىٍدرً  كىالى 

: اىػػعؿى  :[مػرحػػ ٍيػػدو ًمػػ، الر ٍه ىػػ ً  فى رىهى يػػكت ًمػػ اٍ ػػفي ديرى : كى ـٍ َخْغووًرػِطوونػػَرَعُبوووًتٍف أىٍمثىػػعًلًا
ري مىع اىػعليكا: (ْ)َرَحُطوٍت ػ،ََرَعُبوَتؼػَخْغًرػِطْنػَرَحُطوَتؼ، كى كىالى أىٍدًرم ، الاىظىمػ ً  فى كت ًمػكىىظىمي

تيهي  مىع ًصح 
(ٓ). 

: الر حى  و[:ػرحػػ ٍكهىًرمُّ كفى ه، كىًهيى مي ىن ثى ه، كىاألى داىعؿى اٍلجى ٍنقىًم ى ه  ؼي لً : مىٍاري اٍليىعًع.  فٍ مً  مي
ػػتقػػكؿ: هي  يػػعفً مى ػػد  اىػػعؿى .. ع رىحى ػػف مى ػػ :ككػػؿُّ مى ػػ، ععه رىحى ، طػػععو ىى  :ًمٍثػػؿ، كأىٍرًحيىػػ ه ، ععىافً كرىحى

ٍنقىًم ى ن ًمفى الٍ ، فكأىٍىًطيى ، ععافً كىىطى  اىمىاىع مي تهجى ج  تيهي ، كىاًك، كىالى أىٍدًرم مىع حي كىالى مىع ًصح 
(ٔ). 

ػ ي : اىعؿى اٍ ػفي ًسػيدى ٍ  :[مػرخػ مى مي ىق ػعه ً سىػكىادو  هي  أىن ػد شىػٍكًؿ الن ٍسػر ًإال  مىػىى  طىػعًئره  :الر خى
ٍمعي  ـه  :كى ىيىعضو كىاٍلجى ـه كريٍخػ ػ، رىخى ـً اٍلكىًثيػرى كخى أىٍدًرم كىٍيػؼى هىػذىا ًإال   كىالى ، ص  المٍِّحيىػعًنيُّ  ػعلر خى
أىف يىٍاًنيى اٍلًجٍنسى 
(ٕ). 

                                                           
نسننبة هننبا الننن  لؤلزهننر ، ولننيس هننبا فنني  19ٗ/ٕ، وفنني تننا  العننروس: ٓٔٗ/9المحكننم: (ٔ)  

 التهبيب.
نة (.)قُْلنُت(:نعوت اإلبل) ٖٙٔ/ٕ: المخص ، و7ٖٓٔ/ٕ: جمهرة اللؽة(ٕ)   ، ُمْضنَطِرَبةُ أّ :  ُمْرَتجَّ

ننَناِم؛: وقيننل ننُه إَِبا َعُرننَم  َعِريَمننُة السَّ تننا  ، و1ٖ٘/ٕ:مقنناييس اللؽننة. اْرَتننجَّ َواْضننَطَربَ َوَبلِننَك أَنَّ
 .7ٗ٘/٘:العروس

 .7ٕٕ/ٕٔ:لسان العرب، وٕٓٗ/9المحكم:(ٖ)  
َرَهُبننوَتي خيننر مننن َرَحُمننوَتي، ومثلننه فنني  ألَْن ُتْرَهننَب خيننر  مننن أْن ُتننرَحَم، قننال المبننرد: المعنننى:(ٗ)  

 .11ٕ/ٔ:مجم  األمثال .الكبلم َجَبُروت  وَجَبُروتي
َكت    .7ٖٕٔ/ٖ :هرة اللؽةجم(٘)   نا َعَرَمنُة  )ق  ْهنُو، وأمَّ ْخنَوةُ، والزَّ العَرُموت، كَجَبُروٍت: الِكْبنُر، والنَّ

. القنناموس المحننيط : صننـ  :ّ تعننالى، فننبل ُتوَصننُؾ بهننبا. وَمَتننى ُوِصننَؾ َعْبنند  بالَعَرَمننِة، فهننو بمُّ
ٖٔٔ7. 

ُُُت   . ٖٖٕ٘/ٙ: صنننحا ال(ٙ)   َك ُتنننه": فقنننال ُهَننننا اْبنننُن َبنننرِّ ٍّ تعقبنننُه  )ق  نننُة َتْرُحنننو إَِبا  :ُحجَّ َرَحنننِت الَحيَّ
 .ٕٖٔ/ٗٔ: . لسان العرب"أَْرِحَية   :ا ِصّحُة َرَحا  بالمّد فقولهماْسَتداَرت، وأَمَّ 

َكت   ، 7ٓٔ/٘: المحكم(9)   ْيدِ  )ق  َخَمُة َطاِبر  َيأُْكُل اْلَعِبَرَة َوُهَو ِمْن اْلَخَباِبِب َولَْيَس ِمْن الصَّ َولَِهنَبا  ؛الرَّ
ننُه اَل ُيْ َكننلُ  ؛َولَِهننَبا اَل َيِجننُب َعلَننى اْلُمْحننِرِم اْلِفْدَيننُة ِبَقْتلِننهِ  ، َرَخننم  ِمْثننُل: َقَصننَبٍة َوَقَصننبٍ  :َواْلَجْمنن ُ ، أِلَنَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٗ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػععه  :اىػػعؿى الميػػثي  :ٍزهىػػًرمُّ األى  عؿى اىػػ [:وػرخػ ، كفىػػرىسه ًمٍرخػػععه فػػي سىػػيرًهمع، نعاىػػ ه ًمٍرخى
ػػد الرػػرىسي اىػػعؿى  ٍيػػتي الرىػػرسى كتىرىاخى ػػٍدكه فػػكؽ :كاإلرخػػعع: كأىٍرخى : اي ، الت ٍقًريػػب ىى  :قىػػعؿال يي مػػتي

ٍيتي ا رى  :لرىرىسى كلكف ييقعؿي أىٍرخى ٍدًك  إذا أٍحضى د الررسي في ىى تىرىاخد الرىرىسي  :قىعؿكال يي ، أىٍرخى
ٍضرً ال  إ  .(ُ)ف!كى ع هي الميثي الى أىٍدًرم مى  ع ي كى كالذم حى  ،ىند فيتيكرً  في حي

ٍيػدو  اىعؿى َ:[ردبػػ  ػععي : اٍ في ديرى  :ضً ًفػي  طػف األىرٍ  ييقىػعؿ لمقنػعة ال ًتػي يٍجػًرم ًفياىػع المى
ته مىع أىٍدًرم مىع ًصح   .(ِ)ًإٍردىب كى

كاًدؼي  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ :[ردفػ ٍمعي ًرٍدؼو نعًدره أى ، األىٍىجعزي : كالر   كى ـٍ هي الى أىٍدًرم أىهيكى جى
ٍمعي راًدفى   .(ّ)فجى

ـي ًفيػػػًه أىصػػًمٌي ن فىايػػػكى ً نػػععه ىمػػػد  :ٍزهىػػػًرمُّ األى  عؿى اىػػ [:ردكػ امػػػًت المػػي ٍكدؾه ًإف جي ػػرى مى
ف كىعنىت ( كىاً  اػد اَ)فىاىٍكلؾو ـ الاػرىًب نظيػران، كى ـي غيػر أىصػًمي  و فػًإني الى أىىػرؼي لىػهي ًفػي كىػبلى لمي

ًميٌّ  ـٍ ىىجى  .(ْ)ف جععى مىٍردؾه ًفي األسمعًع، كىالى أىٍدرم أىىىرى يٌّ هيكى أى

                                                                                                                                                    
َي ِبنَبلَِك؛و المصنبا  ، وٖٕ٘/ٕٔ. راجن : اللسنان:األَُننوقُ  :ُيقناُل لَنهُ ولَِضنْعِفِه َعنْن ااِلْصنِطَياِد  ُسمِّ

 .ٕٕٗ/ٔ:المنير
َكت   . ٕٕٕ/9: تهبيب اللؽة(ٔ)   اإْلِْرَخناُ  ِمنْن َرْكنِ  اْلَخْينِل لَنْيَس ِباْلُحْضنِر اْلُمْلَهنِب. ُيَقناُل َفنَرس   )ق 

ْقِريننِب. َقنناَل أَُبننو ُعَبْيننٍد: اإْلِْرَخنناُ  أَْن ُيَخلَّننى اْلَفننَرُس  ِمْرَخننا   َمننْن َخْيننٍل َمننَراٍخ، َوُهننَو َعننْدو  َفننْوَق التَّ
 .ٕٓ٘/ٕ:مقناييس اللؽنة .جنرى جريناً شنديداً ، وأحضر الفنرُس ي اْلَعْدِو، َؼْيَر ُمْتِعٍب لَهُ َوَشْهَوَتُه فِ 

، هشنام الطعنان ، تحقينق7ٕٕ( : صنـهنـٖٙ٘) المتنوفىالقنالي،  علنيألبي  اللؽة في البارعوفي 
أرخينت أننا " .م79٘ٔاألولنى،   الطبعنة، دار الحضنارة العربينة بينروت -مكتبة النهضنة بؽنداد 

فنني  والناقننةَ ، فنني جريننه والفننرسَ ، هُ أرسننلتُ :"الشنني َ "أرَخيتُ  ."، ويقننال:وتراخننى الفننرس، الفننرس
نناع بننن، الاألفعننال ".سننيرها أَْرَخننى ، "ٖ٘ٔ/ٗٔلسننان:، وال7ٕ٘/٘، وفنني: المحكننم: 9ٖ/ٕ: الَقطَّ

َل لَُه ِمَن الحْبلِ   ."الفرَس وأَْرَخى لَُه: طوَّ
ُُت    .79ٕ/ٔجمهننرة اللؽننة:(ٕ)   َك : الَقننناةُ وأيًضننا، ِمْكيننال  َمْعننُروؾ  ألَْهننِل ِمْصننَر،  اإلِْرَدبُّ  )ق  اإلِْرَدبُّ

، )َبنننناب القنننننى(ٕٗ/ٖراجنننن  المخصنننن : الَِّتنننني َيْجننننر  ِفيَهننننا المنننناُ  َعلَننننى وجننننِه األَرِ .
 .ٙٔٗ/ٔواللسان:

َكت   . ٕٖٓ/7:المحكم(ٖ)   ْدُؾ: الَكَفُل والعُجُز، َوَخ َّ  َرْدُؾ ُكلِّ َشْيٍ : )ق  ُره. والرِّ َبْعُضنُهْم ِبنِه  م خَّ
َعُجنز ل (راِدفنة) ) ( مفردهنا رواِدُؾ ورادفات، وأما َعِجيَزَة المرأَة، َواْلَجْمُ  ِمْن ُكلِّ َبلَِك أَْرداؾ  

ومننا بعنندها. ومعجننم اللؽننة العربيننة المعاصننرة:  ٕٕٗ/ٔ، والمصننبا :ٙٔٔ/7اللسننان:  اإلنسننان.
ٕ/11ٓ. 
َكت   ، 9ٙ/ ٓٔ:تهبيب اللؽة(ٗ)   ِبيندّ : أَّمنا َمنرَدك  َ  َمنرَدك  كَمْقَعنٍد اْسنم َرجنٍل.جناتقنول:  )ق  َقناَل الزَّ

ة   :فإِّنها ُجلُ  :وَمرد هو، والكاُؾ للتَّْصِؽيرِ ، فاِرِسيَّ نِؽيرُ ، الرَّ ُجُل الصَّ ولنبا َيقُولُنوَن إِبا  ؛والمعنى الرَّ
 .9ٔٔ/9ٕ. تا  العروس: َمرَدكْ : اْحَتَقُروا إِْنَساًنا
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍمػػرىةً  الر اًدنػػيُّ  :اأٍلىٍصػػمىًايُّ اىػػعؿى  [:ردنػ  الى أىٍدًرم ًإلىػػد أىمِّ كى ، ًمػػفى اإًل ػػؿ: الشػػديدي اٍلحي
 .(ُ)شىٍيعو نيًسبى 

عبي : اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ ػ:ب[ػرضػ يؽي المىٍرشكؼي  :الرُّضى يًؽ في  :كايؿ، الرِّ هك تىقىطُّعي الرِّ
 .(ِ)فكىالى أىٍدًرم كيؼ هذا، فاي ِّر ىنه  علمٍصدرً ، معًع األسنعفً الرىـً ككىٍثرةي 

: أصٍ في : الر  اىعؿى الم ٍيثي  :[جػرفػ كىالى أىٍدًرم: أىىر ػيٌّ َ:ٍزهىػًرمُّ األى  عؿى اىػ .ؿي كىػرىًب الن ٍخػؿً كجي
ـٍ دىًخيؿه   .(ّ)فأى

أل ي زيد: اٍرتىاىصى السيكؽ ًإذا  ًفي ًكتىع ه (ْ)خعرمُّ ل ال ي كى رى  :ٍزهىًرمُّ األى  عؿى اى  ػرفػص[:
كىا ي شىًمره ألى ، بلى غى  ، ً عٍلرىععً   يدو  ي ىي كىال ًذم رى : اٍرتىرىصى ٍيدو ػع ألى ي زى : كىالى أىٍدًرم مى . اىػعؿى شىػًمره

 . (ٓ)فاٍرتىرىصى 
                                                           

َكت   )، ٓٗٙ/ٕالجمهرة: (ٔ)   َقْد َيُكوُن ِمْن َباِب قُْمنِرّ  وُبْخِتنّي َفنبَل َيُكنوُن َمْنُسنوًبا  َقاَل أَبو اْلَحَسِن: ق 
 .91ٔ/ٖٔ: لسان العرب. إِلَى َشْي ٍ 

َكت   ، 7ٖٔ/ 1: المحكم(ٕ)   نسبة بلك لؤلزهنر ، ولنم أقنؾ علنى بلنك  77ٗ/ٕفي تا  العروس: )ق 
ضنابُ : "1ٔٗ/ٔفي التهبيب ون  اللسان ن  ، وقينل الرينُق الَمْرُشنوؾ، الرينقُ  الرُّ وقينل هنو َتَقطُّ

نر عننه بالَمْصندرِ  هنو  :وقينل ؟وال أَدر  كينؾ هنبا :َقنالَ ، الريِق في الَفِم وكْثنرةُ مناِ  األَسنناِن فُعبِّ
 .؟"اوال أَدر  كيؾ هبا أَيضً  :َقالَ ، ِقَطُ  الريق

ُُت    .ٖ٘/ٔٔ:تهننبيب اللؽننة(ٖ)   َك فننوُ ، َكَصننبور:)ق  ْخننلِ  أْصننلُ  الرَّ ننة  َقالَننه اللَّْيننبأَ  لَُؽننة، َكننَرِب النَّ          .ْزِديَّ
َي ِبنَبلِكَ و نَعِؾ الَِّتني ُتْقَطنُ  َمَعَهنا اْلَواِحنَدةُ َكَرَبنة  ِمْثنُل َقَصنٍب َوَقَصنَبٍة ُسنمِّ نُه  ؛اْلَكَرُب أُُصنوُل السَّ أِلَنَّ

 .77٘/٘، وتا  العروس: 7ٕ٘/ٕ،والمصبا : 7ٓٔالقاموس: صـ .َيِبسَ 
"َفنإِنِّي نرنرت ِفني ، قنال عننه األزهنر : الحصابل: ى ِكَتابهأَُبو اأْلَْزَهر الُبَخار : الَِّب  سمَّ  ُهَو:(ٗ)  

ا. َواَل معننى لنبكر َوأْكثر تصنحيفً  ه، فرأيته أقلَّ معرَفة من الُبشتيِّ ه وتصفَّحتُ ِكَتابه الَِّب  ألّفه بخطِّ 
ِعيؾ اْلمعر نل كتاَبنه لنم َما ؼيَّر وأفسد، لكثرته. َوإِن الضَّ نَناَعة، إِبا تأمَّ َفة عندَنا من أهنل َهنِبه الصِّ

وقُ  ئ َّ . ٖٗ/ٔ: . تهنبيب اللؽنة"َيْخَؾ َعلَْيِه َما حلَّيُته ِبِه. ونعوب ِباهللَّ من الخبالن َوَعلِينِه النتُّكبلن
حة فداُّ َنه  : ا سنماهؾ فني اللؽنة كتاًبنس فني هنبا الشنأن، صننَّ فَ رجنل طوينل الننَّ هنو " ذلُ الدُ 

أّننه قصند تحصنيل منا أؼفلنه الخلينل. وهنو كتناب جلينل القندر، جنام  للؽنة،  :معناه« الحصابل»
ا، يشتمل هبا الجز  علنى منا فنات الخلينل فني جامعً  ا جليبلً منه الجز  األول، فنررته كتابً  رأيتُ 

 بنه الخلينل منن ؼينر إعنادة منا بكنره الخلينل إالَّ  حرؾ العين خاصة، فإنه إنما قصد بكر ما أخلَّ 
لضرورة التكميل فني بعن  األمناكن. وقند وقن  األزهنرّى فني هنبا الرجنل، وفني تصننيفه بؽينر 

 لَ َعنفه، وكبلك فَ ة، وإنما حمله على بلك معاصرته له، ومشاركته في القصد إلى مثل ما صنَّ جَّ حُ 
ل بنه منا ، أشنار إلنى أننه كّمن«الّتكملنة» :اْرَزْنجي فى كتابه البى سنماهالخَ بالمعروؾ  يِّ ْشتِ البُ   َ مَ 

ا في تصنيؾ ما قصد إلى مثله، ونسأل ّ ترك ا، ومشاركً ا له أيضً نقصه الخليل، وكان معاصرً 
. 77/ٗ:إنبنناه الننرواة علننى أنبنناه النحنناة ".الهننوى، والبعنند مننن الّتمننادى علننى األؼننرا  الفاسنندة

 هنا في: ]  ط   [. يِّ ْشتِ البُ وراج  ترجمة 
ْفصنةارتف  "، وفيه:ٙٔ/ٕ :تهبيب اللؽة(٘)   نُه َمنأُْخوب منن الرُّ وق ِباْلَفاِ  إِبا ؼنبل َصنِحيح، َكأَنَّ ، السُّ

]ر ع  [،  ٗ/9وراجن  اللسنان:."َتْصنِحيؾ َوخطنأ: َوِهي الّنوَبة. َوالَِّب  َرَواهُ م لؾ)الحصابل(
 .77٘/9ٔوتا  العروس:
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ًكمى ىىف اأٍلىٍصمىًاي، فكىاضح  يِّ : داى رٍ طىًريؽ مي  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  :[دػرقػ ري ٍراػد المى  :كى
 .(ُ)فكىالى أىٍدًرم كىيؼى هيكى ،ً رىٍتح اٍلًميـ

: اىعؿى  :[مػرقػػ ٍيدو تيهي  ،الد كاةي  :الر ًايـ ٍكـه اىعؿى اى  اٍ في ديرى كىالى أىدرم مىع ًصح 
(ِ). 

:  :[ضػرمػ ً يدمُّ ػرُّ  :عفي ضى مى رى اىعؿى الز  ـي يىٍرمىضي ًإذا اٍشػتىد  حى ميٍشتىؽٌّ ًمٍف رىًمضى الصعًئ
ٍكًفه مف ًشد ًة الاىطىػًش كهػك اىػكؿي الرىػر اعً  ػرُّ ، ألىن ػهي يىٍحػًرؽ الػذُّنيكبى  أىكٍ ، جى ػهي الحى مػف رىمىضى

هي ًإذا أىٍحرى  ا ذىكىرى فًإٌني لـ أىر أىحدن  فكىالى أىٍدًرم كىٍيؼى ذًلؾ، اىهيىٍرًمضي
(ّ). 

 ًؿ الش عًىر: ًفي اىكٍ  [:كػرمػ
ممممَؼُفللللللللٗرمٔعللللللللفمَسَػا لللللللل مَحٔؾٖقللللللللام

 

 ََماَبِرٔسٖقلللللاممم َٔماظٗرُعللللل َجلللللٖرمأََّدلللللق
م.(ْ)

 

ًنيرى  كىا ي أى كحى ػع هيػكى ، اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىذىا رى ػر  األىسػيًؼ  ًإال   فكىالى أىٍدًرم مى أىف يىكيػكفى جى
ٍرًىي ػ ى  ػم تىٍيًف فًإنػه الى يىقيػكؿي ًإال اٍلمى ػم تىٍيًف ؛ الر مىؾ، فأىمػع ًإذا اىػعؿى الرُّميػؾى ً ضى ألىف الرُّميػؾ ً ضى

ٍمعه مي   .(ٓ)ركىس  جى

                                                           
َكت   (، )نعوت الطريق، 1ٖٓ/ٖ:المخص (ٔ)   ُن منن  الُمْرِقند: "ٔٔٔ/1فني تنا  العنروس:  )ق  الَبنيِّ

ِريِق أَ  الواضُح كبا ُرِوَ  عن األَصمعّي ُمَخفَّفناً َقناَل ابنن سنيده: وال أَدر  كينؾ هنو؟ وَقناَل  الطَّ
م  بُ : َشْي   ُيشرَ بالتخفيؾ الُمْرِقدُ ونرى أن التشديد هنا أبين؛ ألن  .ًدا"الُمَرقُِّد مشدَّ  :ؼيره هو فيننوِّ

 .1ٙٔ/٘: ُدوِز   ن بيتر رينهارت، للة المعاجم العربيةتكم .كاألفيون َمن َشِرَبُه وُيْرِقُده
َكت   . 97ٓ/ٕ :جمهرة اللؽة(ٕ)   وم. :وَقالَ ، ي إلى مجاهداجِ جَّ َعَزاهُ أبو الَقاِسم الزَّ قد  )ق   إنه ِبلَُؽة الرُّ

 91ٕ/ٕٖتا  العروس
َكت    )بتصرؾ(. ٖ٘ٙ/1ٔ: تا  العروس(ٖ)   نْهر المعنروؾ، ال ينصنر )ق  وزينادة للعلمينة  ؛ؾرمضنان: الشَّ

وها بِاأْلَْزِمَننِة الَّتِني َوَقعنت فِيَهنا، و، األلؾ والنون ُهوِر َعِن اللَُّؽِة اْلَقِديَمِة َسنمَّ ا َنَقلوا أَْسَماَ  الشُّ يقال: إنهم لَمَّ
ِة اْلَحرِّ وَرَمِضنه. فُسن اَم ِشدَّ ْهُر أَيَّ أحندها: هنبا مي بنبلك. وفني تسنميته بنبلك، خمسنة أقنوال: فواَفق َهَبا الشَّ
ابِم فِيهِ  إلنسنابهم ؛أنه كنان عنندهم أبنًدا فني الحر.الثالب:َورَمِضهِ  الوجه المبكور. والثاني: لحر َجوؾ الصَّ

النبنوب  ا في كل أرب  سنين حتى ال تنتقل الشنهور عنن معناني أسنمابها.الراب :أنَّ لشُُّهور،وزيادتهم شهرً ا
َمِ  وهنو: المطنر إبا كنان فني  خنر القنير وأول ينره، كنالبحرارة القلوب. الخامس: أنه منن خَ   ترم رَّ

 الفتح أبي بن ، لمحمدالمقن  ألفار على المطل راج :  ألنه يدرك سخونة الشمس.؛ وسمي ببلك، الخريؾ
 وياسنين، األرننا وط محمنود ، تحقينق:ٕٔٔ(: صنـهنـ9ٓ7المتنوفى)  الندين شنمس البعلي الفضل أبي بن

 (.م ٖٕٓٓ - هـٖٕٗٔ) األولى الطبعة - للتوزي السواد  مكتبة -الخطيب محمود
َكت   1ٖٔ/ٕٔالمفصل: راج  المعجمالمصادر، كثير من الرجز ببلنسبة في(ٗ)   َمَكنة: ٖٖٗ/ٓٔفي اللسنان:)ق  الرَّ

، وأَْرمناك َجْمنُ  اْلَجْمن ِ  ، َواْلَجْمنُ  َرَمنك  ب  ْسِل، ُمَعرَّ َخُب لِلنَّ حب التنا : . وزاد صنااْلَفَرُس والبِْرَبْونُة الَّتِي ُتتَّ
َتْيِن، َنَقلننه ابننُن ِسننيَده، 97ٔ/9ٕ ُمننِك، بَضننمَّ َمَكننُة علننى الرُّ َمَكننة". ونننرى أنَّ ا "َوقنند ُتْجَمننُ  الرَّ علننى هننبا  لرَّ

بة، وأصلها في الفارسية القديمة: )َرمْ   .9ٖ: صـَكا(. راج : األلفار الفارسية المعربةُمعرَّ

 .ٖٗٗ/ٓٔ، واللسان:ٖٖ/9( المحكم: ٖ)
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َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػًديث الن ً ػػي  ي[:ػرمػ َغووَدُعػَأحووُدعمػاضرووهَةػَوُعووَوػُغووْدرؼػٔإَضْغَكوونػَسَضوونػػ»ػ:()ًفػػي حى
ػ إف   يقىعؿي : يداىعؿى أ ك ىي ى  ،(ُ)«غُب ػَوَضْوػُدِرَؽػٔإَضؼػِطْرَطنَتْغٔنػأَلجنَبُغج ػعتيف مى ع  ىػيف الًمٍرمى

ٍجاي  ٍرؼه كهذا حى  ،ًظٍمرىي الش عةً  ػ.(ِ)ذا ييرىس ركى هى  هي  أن  إال   هي الى أىٍدًرم مىع كى
: :[صػرهػػ ٍيػػدو ػػ اىػػعؿى ا ػػفي ديرى الطِّػػيفي ييٍجاىػػؿي  كى هيػػنىػػي  ػػًه كى ٍهصي ال ػػًذم يي ٍ ا الػػرِّ ذى ع هىػػفأم 

هي ىمد  ىٍاضو  ً يُّ هي فىبلى  ىٍاضي ـٍ دىًخيؿه  كى أىٍدًرم أىىىرى ـٍ اد تىكىم ميكا  ًه فقىعلىكا: رى  فأى ٍيرى أىن اي ػغى  ؿه جي
 .(ّ)الرٍِّهص امؿي ه عصي أم يى ر 

ػػًديثً  :[روحػ َرْحػَراِئَحووَةػَطووْنػَشَتووَلػَظِفّدوونػُطَعنِعووَدّةػَضووْمػَغووػػػػػ»ػ:()الن ً ػػي  ًفػػي حى
 .(ٓ)ف!ٍف أىرىٍحتي ًمٍف ًرٍحتي أىك مً  كى الى أىٍدًرم هي  :اأٍلىٍصمىًايُّ اىعؿى  (ْ)«اِضَجٖظِة

                                                           
 )حديب صبلة الجماعة(.1ٗٙ/ٕية: النها(ٔ)  
 دار -خنان  المعيند عبند محمند. د: تحقينق، ٕٕٓ/ٖ: الهنرو  سبلم بن القاسم ، ألبي عبيدالحديب ؼريب(ٕ)  

ُُت   . 77ٔ/٘ٔ(. والتهنبيب:هنـ 7ٖٙٔ) األولننى الطبعنة -بيننروت  - العربني الكتناب َك بكسننر اْلِمْرَمناةُ:  )ق 
ِؽيُر الَّ  الميم، وفتحها: هم الصَّ َهاِم وأْدناها، قال الَجبللُ السَّ مى، َوُهَو أْحَقر السِّ في  يُّ وطِ يُ السُّ  ِب  ُيَتعلَّم بِِه الرَّ

هي لعبة كانوا يلعبون بها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتهنا فني الكنوم و: ثيرِ النَّ  رِ الدُّ 
نهام  لو ُدِعى إلنى والمعنى:ؼلب. حكاه ابن سيد الناس في شر  الترمب   أن ُيْعَطنى َسنْهَمين منن هنبه السِّ

: وهنبا لنيس بَوجينه وَيْدَفُعنه قولنه فني الرواينة األْخنرى َمْخَشنِر ُّ ]لنو ُدِعنى إلنى  :ألْسَرع اإلجابة. َقاَل الزَّ
اِة.  وؼيره َكاَن الَخلُِيل، وِمْرماَتين أو َعْرق [  َمْعَنىُهوال َهَبا وال َنجزُم بأنَّ َيقُوُل: الِمْرَماةُ ما َبْيَن َرْلَفى الشَّ

ا فُُة م نُُة الوُُ ي ،، الَحننِديبِ  المقصننود فنني َا َسننْهُم  الننرأ  األول وهننو: أنَّ المرمنناة: والُُذي نُُئاه مناسُُ
ِ بُن ُعَمنَر َعنْن ُمَعناٍب َعنْن  بحديب  َحدَّ  :َوُيّصدُق َهَبا الَقْولَ ، ألَْصَمِعىِّ ، وُبِكِر بلك عن:االَهَدؾِ  ّّ بِِه ُعَبْيُد 

ّّ  َقَتاَدَة َعنِ  ُال ة  » َقناَل: ( )الَحَسِن َعْن أَبى َرافٍ  َعْن أبي ُهَرْينَرَة أَنَّ َنبِنىَّ  ُ     الصَّ ا    مك لذ  ك    ُ ل ُوك أ نَّ أ و 
  ُّ    ُ ِم ل  ين  ا أ وك س  ك م  اةا س  نك    م  م  ظك  َ ان  ل ه   م ك   بن براهيمإل ،الحديب ؼريب، و1ٗٙ/ٕراج  النهاية: .«م   

 ،العايد محمد إبراهيم سليمان. د: المكرمة تحقيق مكة - القرى أم جامعة، 7ٙ/ٔ:ربيللح الحربي إسحاق
 (.هـ٘ٓٗٔ) األولى الطبعة

َكُت   . 1ٕٓ: صنـوراج : المعرب للجواليقي .1ٕٓ/ٗ: المحكمو. 9ٗ٘/ٕ: جمهرة اللؽة(ٖ)   مقصنود ابنن  )ق 

وإالَّ فاللفرنة عربينة متعنددة االسنتعماالت؛ ، ةلنأَْم َدِخي ة هنيأََعَربِين يندر الَمْعننى اَل دريد أن الكلمة بهنبا 
ةُ ف ْهُ ، فِيَما َرَواهُ اْلَخلِيُل: ِشندَّ اُد أَْصل  َيُدلُّ َعلَى َضْؽٍط َوَعْصٍر َوَثَباٍت. َفالرَّ اُ  َواْلَهاُ  َوالصَّ  اْلَعْصنِر. الرَّ

َهُ : أَْن ُيِصيَب َحَجر  َحافًِرا أَْو َمْنِسًما َفُيْدَوى َباطِ  ْهَصنِة. َوالرَّ ُنُه. ُيَقاُل َرَهَصُه اْلَحَجنُر َيْرَهُصنُه، ِمنَن الرَّ
َوابَّ إَِبا َوِطَبْتَهننا، َواِحننَدُتهَ  َواِهُ  ِمننَن اْلِحَجنناَرِة: الَّتِنني َتننْرَهُ  النندَّ . َوالننرَّ : َمْرُهوَصننة  ننة  َرِهنني    :اَوَدابَّ

. ْهُ : أَْسنَفُل ِعنْرٍق فِني اْلَحنابِطِ  َراِهَصة  ُ  اْلَحنابُِط بَِمنا ُيقِيُمنُه َواْلَمنَراِهُ : اْلَمَراتِنُب، ُيَقناُل َوَينْرهَ ، َوالرِّ
راجن :  لَُتنُه.َمْرَهَصة  َوَمَراِهُ ، َكَقْولَِك َمْرَتَبة  َوَمَراتُِب. َوُيَقاُل: َكْيَؾ َمْرَهَصُة فبَُلٍن ِعْنَد اْلَملِنِك، أَْ  َمْنزِ 

 .ٙٓٙ/9ٔ:تا  العروسو ،7ٗٗ/ٕ: مقاييس اللؽة

ا َ ، َراَ  َينَرا ُ  :َجَعلَُه أَُبو ُعَبْينٍد ِمننْ لفر الحديب  َكت   )ق  (ٗ)   َراَ   :َوَجَعلَنُه أَُبنو َعْمنٍرو ِمننْ ، َفَفنَتَح النرَّ
اِ  َجَعلَننُه ِمننْن أََراَ  ِبَمْعَنننى َراَ  ، َفَكَسننَرَها، َيننِريحُ  : لَننْم ُيننِرْ  ِبَضننمِّ اْلَينناِ  َوَكْسننِر الننرَّ َوَقنناَل اْلِكَسنناِبيُّ
 .9ٕٕ/ٕ، والنهاية:9ٖٓ/ٔ. راج : الصحا :ِباللَُّؽاِت الثَّبَلبِ . والحديب مرو  أَْيًضا

"َقاَل أَبو َعْمٍرو: ُهَو ِمْن ِرْحنُت الشنيَ  أَِريحنه إِبا وَجنْدَت ريحنه؛ . وفيه: 7٘ٗ /ٕ:لسان العرب(٘)  
نِة، ِمنن أََرْحن : إِنما ُهَو لَْم ُيِرْ  َراِبَحَة اْلَجنَّ نْيَ  فأَننا أُِريحنه إِبا وجندت ريحنه، َوَقاَل اْلِكَساِبيُّ ُت الشَّ

 ".َواْلَمْعَنى َواِحد  
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 َباُب ايضَّاِي
ػػم كً ري  [:عػزبػ ػػىى ٍك ىاػػ ي  :(ُ)ؿف الميرىض  ًمشػػيى ي األىٍحػػرىدً  :الز 

الى كى  :اىػػعؿى األىٍزهىػػًرمُّ ، (ِ)
ؿا ي ىى كى أىٍدًرم مىف رى  رؼى كال، ف الميرىضِّ ٌقهالى كى ،  أىٍىتىمدي هذا الحى  .(ّ) أحي

ؽ ىري كى غٍ اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : الزِّ  [:رػغػزبػ رى ػٍركي الػدِّاعؽي الػكى ٍ غىري كىهيػكى المى كىالى أىٍدًرم ، الزِّ
كز :كى ال ًذم ييقعؿي لىهي هي أى  مىٍركي معحي

 .(ٓ)ف أىك غىير  (ْ)
ِـّ [:ػزرفػ ػ رىافىػ ي  ضى : الزُّ ٍيػدو ػًحيحى ه أـى ، دىا ىػ ه  :الػز امً  اىعؿى ا في ديرى ً ي ػ ه صى كال أىٍدًرم أىىىرى

ً ي  ه كأىٍكثري ظىنِّي أىن   فالى  ألىف  أىهؿى اليىمىًف يىٍاًرفيكنىاع ًمف نىعًحيىً  الحى ىشى ً  ؛اع ىىرى
(ٔ). 

 :ادو  ى ي دي أى ً  ؿً ًفي اىكٍ :ػ[رػزغػ
مممممَشٖ للللللللللاماظٗلَشللللللللللِرٓيمٔةَغللللللللللاـَطٔؽ

 

 اظللللللٗد ٔعِ ٔعللللللَفماظللللللٖقَػٔبمممػللللللا
(ٕ).

م
 

:ىٍيف زيغىرى  اىعؿى  ٍيدو اٍ في ديرى
زىى  مىكًضعه  :(ٖ)  اٍمرىأىة : زيغىرى  اٍلكىٍمً ٌي أف   ـ اٍ في ً علش عـ، كى

                                                           
نان بنن عنامر بنن ثعلبنة  :وَ هُ (ٔ)   المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم بن أبي َسْلمى بن ربيعة بنن َزبَّ

بِّيُّ   .7ٖٔصـ : :طبقات النحويين واللؽويين. َكاَن الؽالُب َعلَْيِه ِرَواَية الّشْعر َوحفر اْلَؽِريب .الضَّ
 ٘ٗٔ/ٕٔ:تا  العروس .البعيُر الب  إبا َمشى ضرَب بيِده األرَ  ساعًة ثّم َيْسَتقيم :ِمشَيُة األَْحَردِ (ٕ)  
َكت    .7ٓ/ٕتهبيب اللؽة:(ٖ)   ْوَبعةُ  )ق   :ُهنوَ ، قيل مأخوب من: التزبن ، وا َواِحًداريح َتدور َواَل تقصد َوجهً : الزَّ

َؽيُّر وكل َفاحش بة عن )ُزوَبا( بالفارسية، ومعناه: الشرير أو قاط  الطرينق. األلفنار ، ونرى أنَّ التَّ ها ُمعرَّ
 .9ٙ: صـالفارسية ألد  شير

، َوُيَقال لَُه أَْيضا: َمْرُوماُحوز ، وُيخَتصُر َفُيَقال)قُْلُت(:(ٗ)  َمْرَماُحوز، َوُهنَو نبنات   :الماحوز: َرْيَحان 
قاِق النننوَرق، وَورُده نننُب النننّريح، َوُيَقنننال لَنننُه: الُخَرْنبننناش. تنننا   مثنننُل الَمنننْرِو الننندِّ أبنننيُ ، َوُهنننَو طيِّ

، والَمرو: كبلك اسم جنس أللوان الرياحين فارسيته )َمُرو(.األلفنار الفارسنية 1ٕٖ/٘ٔ:العروس
 .٘ٗٔ: صـألد  شير

ننا اَل يْنبننت ِبننأَْر  اْلَعننَرب َوُهننَو طّيننب الننّريح() ٕٗٙ/ٖ :المخصنن (٘)   ُُت   . ِممَّ َك سننان: فنني الل )ق 
قاُق الَوَرِق أَو ُهَو الَّنِب  ُيَقناُل لَن 1ٖٔ/ٗ ا ِ َوَتْقِديِم اْلَباِ  َعلَى اْلَؽْيِن: الَمْرُو الدِّ

ْبَؽُر: ِبَفْتِح الزَّ ُه "الزَّ
ْؼَبنر، ِبَتْقنِديمِ  ألَنه َيقُنوُل:؛ َمْرُو ماُحوز أَو ؼيره، َوَمْن َقاَل َبلَِك َفَقْد َخالََؾ أَبا َحِنيَفةَ  الؽنين  إِننه الزَّ

 ."على البا 
َكُت  . 9ٓٙ/ٕ :جمهنرة اللؽننة(ٙ)   بننة فارسنيتها )َزرْ  الُُذي أئاه : )ق  ه(. األلفنار الفارسننية َپننَناأنهنا معرَّ

 .91: صـألد  شير
 (كنانكنابنوكناننة هننا مفنرد ) .ٕٔٔ/ٗالبيت من مجزو  الكامل، ألبي د اد اإليناد ، المعجنم المفصنل:(9)  

ببَ عمل من أدم أحمنر وتُ تُ ،رؼَ زُ :قال لهي تى بها من بلد من الشام،ي الِم ُ ،وهَّ اق.االندُّ  الكبينر انيَعنلمَ : البرَّ
ومابعندها،  ٕ/ٔ: (هنـ9ٕٙ) المتنوفى الندينور  قتيبنة بنن مسنلم بنن عبندّ محمد ،ألبيانيعَ المَ  أبيات في

حه  م.7ٖ٘ٔ -لبنان -بيروت -دار النهضة الحديثة - رنكو الكَ  سالم .د المستشرق صحَّ

َكاَن َكَما زعم اْلَكْلِبّي أَنه اْسم اْمَرأَة من اْلَعنَرب نسنبت إِلَْيَهنا اْلعنين  ؛ ألنه إنؼير منصرؾ:رُ ؼَ زُ (1)  
امتنناع ف .َوإِن َكاَن َكَما َقاَل اْبن ُدَرْيد إِنَّه رجل َوأَْحسبُه أََبا قوم من اْلَعَرب، فامتناع صرفه َراهر

واشنتقاقه منن زؼنر الَمنا  ِبَمْعننى ، ا للبقعنةأَن يكنون علًمنَويجنوز ، فرللعملية َواْلعْدل كزُ  :صرفه
 أحمند، الزمخشنر  بنن عمنرو بنن محمنود القاسنم ، ألبيواألثر الحديب ؼريب في لفابق. ازخر
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َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

                                                                                                                                                    
 الفضننل يأبنن محمنندو - البجنناو  محمنند علنني ، تحقيننق:7ٕٔ/ٕ:(هننـ1ٖ٘)  المتننوفى ّ جننار

 . ت(.لبنان )د -الثانية الطبعة - المعرفة دار ،إبراهيم
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َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

مىع نيًس ىتٍ بلى أىدرم ًإلد في ديكاد  ً ع اىكؿ أى هىًذ  اٍلايف، فىأىم   نيس ت ًإلىٍياىع 
(ُ). 

ٍيدو  اىعؿى  :غ[ػزغػ تيهي ، زىىىميكا، ٍربه ًمفى الط ٍيرً الزٍُّغزيغي ضى َ:اٍ في ديرى كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ِ) . 

: زىٍغػػزىغى الر   (ّ)رً ٍزهى كل أى يػػكاألى كرى  :اىػػعؿى األىٍزهىػػًرمُّ ََغ[:ػزغػ ػػلمًكسػػعئيِّ ، جي ـى ػػ ػػع أىٍحجى ؿ فىمى
: كىالى أى  . امتي ـى ـٍ يىٍنكيٍص، كلقيتيهي فىمىع زىٍغزىغى، أىٌم: فىمىع أىٍحجى مىؿ فىمى صحيحه هيكى ٍدًرم: أى أىٍم: حى

 .(ْ)ف أـ الى 
، كىالى أىٍدًرم اىعؿى ا في فى  :[تػفػزػ ، ًإال  الزٍِّفػتي : الز اعي كىاٍلرىععي كىالت ععي لىػٍيسى ً شىػٍيعو عًرسو

ٍيري ي  ـٍ غى ً يٌّ أى ًديًث: :ًإال  أىن هي  فأىىىرى ععى ًفي اٍلحى  . (ٔ)ٍفتً ، كىهيكى اٍلمىٍطًميُّ ً علزِّ (ٓ)«اِضُطَزٖسُت»ػاىٍد جى
 . (ٔ)ٍفتً ً علزِّ 

ع :[جػزلػ ًت النعا ي تىٍزًلجي زىٍلجن تٍ ، اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : زىلىجى ٍت مسرًى ي كىأىن اىع  :كاٍنزىلىجى مىضى
حكى ، كنعا  زىليكج، الى تحرِّؾ اىكىاًئماىع مف سرىتاع ميٌ كى د :د أى يك ىى الى أىٍدًرم أصر  أـ ، زىلىجى

 .(ٕ)!اٍسـف
يىٍت  ػػذلؾى اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ :المزٍ ػ:[فػزلػ : سيػػمِّ ٍكًضػػعه  مىك ػػ ى، ايػػؿى الٍاًتػػراًب  ؛دىًلرى ي: مى

، كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى هى  ً  مف ىىرىفعتو  .(ُ)ف اذى النعًس إلد ًمنند  ىٍادى اإلفعضى

                                                           
َكُت   .)بتصرؾ(. 9ٓٙ/ٕ :جمهرة اللؽة(ٔ)   ناِم وإِيَّ  )ق  ، اد أَبنو دُ  قصنداهنا َعنْيُن ُزَؼنَر: َمْوِضن   ِبالشَّ

امِ   .ٕٖٗ/ٗ. اللسان:َيْعِني اْلَقْرَيَة ِبَمَشاِرِؾ الشَّ
ُته: "ٕٔٓ/ٔ، وعبنننارة الجمهنننرة:1ٗ/ٔ:المزهنننرهنننبه عبنننارة (ٕ)   "، وراجننن : اَل أْعنننِرُؾ َمنننا ِصنننحَّ

ْير( ٕٖٖ/ٕ : المخص  .)َجَماَعات الطَّ
 هو: أبواألزهر البخار ، سبقت ترجمته في مادة:]ر ؾ   [.(ٖ)  
 .ٖٔٗ/1، واللسان: ٓٔ/1التهبيب: (ٗ)  
نُه َنَهنى َعنِن اْلُمَزفَّنِت ِمنَن األْوِعينة»" :ٖٗٓ/ٕ: النهايةفي (٘)   ْفنِت، وَ « أَنَّ ُهنَو اإلننا   الَّنِب  ُطلِنى ِبالزِّ

 ". القاَِر، ُثمَّ اْنُتِبب ِفيهِ  َوُهَو نوع  ِمنَ 
َكت   . ٘ٔ/ٖ :مقاييس اللؽة(ٙ)   ْفتُ  )ق  ( تكلموا به قديًما. شفا  الؽليلالزِّ ب  ، ٖٔٔ : صـ: الَقار، )ُمَعرَّ

بحنب منشنور  -9ٖٙ : صنـ، . وراج  بحثنا: اإلفصا  عمنا زاده النراز  علنى الصنحا ، ٖٔٔ
العنندد التاسنن  والعشننرون -نننات باإلسننكندرية، فنني حوليننة كليننة الدراسننات اإلسننبلمية والعربيننة للب

 م.ٖٕٔٓ -المجلد التاس 
ْرد( 11ٔ/ٕ :المخص (9)   ة الطَّ َكت   . )أَْبَواب سير اإْلِِبل، شدَّ َجَمَزى وَبَشكى وَزلَجى وَمَرطنى  )ق 

[،  ]  ز ب ٖٓٔ/ٔالم ننب. اللسنان:  ِمنَن ِصنَفِة وَمَرطى َوَما َجاَ  َعلَى َهنَبا اْلَبناِب اَل َيُكنوُن إاِلَّ 
ة للتأنينب علنى ؼينر َهنِبه اْلَفاِرِسيّ  َقالَ ": ٓٙ/٘وفي المخص :  ا َجاَ  من األبِنية المخَتصَّ : َوِممَّ

َنة قولُهم نا، أََجلَى وَدَقَرى وَنَملَى وَبَرَدى :الزِّ نفة، َوِهي أسماُ  مواِضَ  َوَقنالُوا َبنَرَدى وَبَرَديَّ  :والصِّ
َكُت    ".السريعتان :َناَقة َملََسى وَزلََجى وهما :واَوَقالُ ، َنْحو َجْمَزى وبَشَكى وَمَرَطى هنبا النن  )ق 

هو ما جعل ابن سيده يتردد في مقصد الفارسي، وننرى منن خنبلل المقارننة بنين النصنو  أننه 
 يقصد الصفة اَل االسم.



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕ٘ٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػػًديثً  :[رػزمػ اىػػػعؿى َ(ِ)«ظَكوووؼػَروووْنػَصْدوووبػاضزَّطَّووونَرِةأٖظوووُػػػ»ػ:()الن ً ػػػي  ًفػػػي حى
د ٍكهىًرمُّ ، الز اني يًث أناع: أ كىي يد: كترسيري ي ًفي الحى ػذى ٍع هىػٍسػمى ـ أى لى كى  :اىعؿى الجى  إال   ٍرؼى ا الحى

 .(ّ)ذى خً أي  يعو ش ٍف أمِّ كىالى أىٍدًرم مً ، يهً فً 
مىػد الػدُّكًف كىاٍلًقم ػً  َ:عًرسو اىعؿى ا في فى  :[عػزمػ ـي كىاٍلاىٍيفي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ ىى الز اعي كىاٍلًمي
ػػ... كىالذِّل ػػ ً  ػػع الػػذم يأخػػذي اإلنسػػعفى كعلرِّىػػدة، فاػػك كػػبلـه مسػػمكع، كىالى أىٍدًرم مػػع كأم  ع الز مى

تيهي، كلى  متيهي  ٍصؿً ىف األى  الشعذِّ  فى مً  كفى م هي أٍف يكي اى ًصح   .(ْ)الذم أص 

                                                                                                                                                    
َكت    .1ٗ/7:المحكم(ٔ)   َي به في علة تسميته وجوه:أولها: :موض اْلُمْزَدلَِفةُ  )ق  ُب ِفَيها ألَ ، ُسمِّ ُه ُيَتَقرَّ نَّ

ِّ َتَعالَى اِس إِلَنى ِمننًى َبْعنَد اإلَِفاَضنِة ِمنن َعَرفنات، بكر بلك الصاؼاني.الثاني: إِلَى  ، الْقِتَراِب النَّ
َها أَْر   ُمْسنَتِوَية  َمكْ ، الراب : لَِمِجيِ  النَّاِس إِليها في ُزلٍَؾ ِمَن اللَّْيلِ  .الثالب:َقالَُه اللَّْيبُ  ، ُنوَسنة  ألَنَّ
َيتْ  الخامس: َهنا ُسنمِّ ُخوَن وأَْكَثُر أَْهِل الَمَناِسِك والُمَصننِّفُون فني المواِضن  أَنَّ  بنبلك؛ ما َبَكَرهُ الُمَ رِّ

بلُم واْزَدلََؾ منها أَ  َدَنا اَ  عليهما السَّ َيْت َجْمًعن، ألَنَّ  َدَم اْجَتَمَ  فيها م  َحوَّ ا لنبلك وإِلَنى كمنا ُسنمِّ
 .ٖٓٗ/ٖٕ، والراب  قريب، والخامس مشهور. راج  تا  العروس: َماَل أَبو ُعَبْيَدةَ  هبا الَوْجهُ 

َكُت   ، ٕٗ/ٔٔ. وتنا  العنروس:ٕٖٔ/ٕ:النهاية(ٕ)   نا  َعنن َحّمناد بنِن َسنلََمة،  الحنديب رواه:)ق  الَحجَّ
ِهيد،  ان وَحبيب بن الشَّ ي ُهَرْينَرة. َوُهنَو َشنْيُي ِكبلُهَما َعنن اْبنِن ِسنيِرين َعنن أَِبنوَعن ِهَشام اْبِن َحسَّ

 .أَِبي ُعَبْيد، وَرواه اْبن قَُتيَبة َعن أَْحمَد بِن َسِعيد َعن أَبي ُعَبْيد
َكت   . 9ٔٙ/ٕ :صحا ال(ٖ)   ارة، َكَما جاَ  ِفي  )ق  مَّ اْعتر  القَُتْيِبيُّ على أَبي ُعَبْيد ِفي َقْوله: ِهَي الزَّ

واب ازَ )الَحِديب، َفَقاَل: الصَّ مَّ َوُسنِبَل  وكبا:ألَنَّ من َشأِْن الَبِؽّي أَن ُتوِمَ  بَعْيِنها وحاِجبها، (؛ ةالرَّ
نناِس أَحمنند ْبننُن َيْحَيننى َعننْن َمْعَنننى اْلَحننِديبِ  نن :أَبننو اْلَعبَّ نناَرة َفَقنناَل: اْلَحننْرُؾ أَنَّ مَّ ه َنَهننى َعننِن َكْسننِب الزَّ

اَرة  َهاُهَنا خطأ   اَزة ، وَزمَّ ِحيُح َرمَّ  َوَقْوُل أَبي ُعَبْيٍد ِعْنِد : َقالَ هر  ألبي عبيد ف، وانتصر األزالصَّ
َوابُ  ُهوَ  اَرِة ِفني َتْفِسنيِر َمنا َجناَ  ِفني اْلَحنِديِب َوْجَهناِن: أَحندهما، والصَّ مَّ ْهنُي َعنْن  :لِلزَّ أَن َيُكنوَن النَّ

َيِة، َكَما َرَوى أَبو َحاِتٍم َعِن األَصمعي ْهُي َعْن َكْسِب الَبِؽيِّ َكَما َيُكوُن  . وثانيهما: أنَكْسِب اْلُمَؽنِّ النَّ
َقناُت لِْلَحنِديِب َتْفِسنيًرا لَنُه َمْخنَر   لَنْم ، يقول األزهر : "َقاَل أَبو ُعَبْيٍد وأَحمد ْبُن َيْحَيى إِبا َرَوى الثِّ

ناِس َيُجْز أَن ُيَردَّ َعلَْيِهْم َولَِكْن َنْطلُُب لَُه المخارَ  ِمْن َكبَلِم اْلَعَرِب، أاَل َتَرى أَ  ن أَبنا ُعَبْينٍد وأَبنا اْلَعبَّ
ا َوَجَدا لَِما َقاَل الحَ  َل القتيبي ولم يجَّ لَمَّ َر اْلَحْرَؾ َعلَى تاُ  َوْجًها ِفي اللَُّؽِة لَْم َيْعُدواهُ؟ َوَعجَّ ثبت َفَفسَّ

نناِس َكنناَن أَولننى ِبننِه، فإِينناك واإلِ ، اْلِخننبَلؾِ  سننراع إِلننى َتْخِطَبننِة َولَننْو َفَعننل ِفعننل أَبنني ُعَبْيننٍد وأَبنني اْلَعبَّ
َ َساِ  َوِنْسَبِتِهْم إِلى التَّْصِحيؾِ  أَنِّي، فنإِني َقنْد َعَثنْرُت َعلَنى ُحنُروٍؾ ، الرُّ وتأَنَّ ِفي ِمْثِل َهَبا َؼاَيَة التَّ

َقاُت فؽيَّرها َمْن اَل ِعْلَم لَُه ِبَها َوِهَي َصِحيَحة   سنم  يلَْم  هُ وأّما قول الجوهر  أنَّ . " َكِثيَرٍة َرَواَها الثِّ
وهُذا ففي قول األزهنر  السنابق النرد علينه، در  ِمْن أَ  َشْيٍ  أُخب، يَهَبا اْلَحْرَؾ إاِلَّ ِفيِه، َواَل 

 .ٔٗٗ/ٔٔ:تا  العروس، و1ٕٖ/ٗ، واللسان:ٖٗٔ/ٖٔ:تهبيب اللؽة. ما نميُّ لليه
َكُُت   . ٕ٘/ٖ :مقناييس اللؽننة(ٗ)   َمنن تطلننق كلمننة  )ق  ننَعراُت كثيننرة وهننيمحركننة علننى معنناٍن  الزَّ : الشَّ

ةِ  نَّ َمعات، َخْلَؾ الثُّ نْيُل الضنعيؾُ ، وَوَكَبلَِك الزَّ ، والسَّ َقة  ِشنبُه ووُرباُل النناِس، ، َمساِيُل صنؽيرة  َضنيِّ
ْعَدِة تأخُب اإلنساَن إِبا َهمَّ بأمٍر، ِمن خنوٍؾ أَو َنشناطٍ  ، أَُبنن  تكنوُن ِفني َمخنارِ  َعناقينِد الَكنْرم، والرِّ

َمنن : الزيننادةُ ِفنني وَوُهننَو َمجنناز، َقالَننه ابننُن ُشننَمْيٍل. ، َدْت َزَمَعننات الَكننْرمُيَقننال: َبنن نناٍد: الزَّ َقنناَل ابننْن َعبَّ
َهشو .اأْلََصاِب  َمن  الندَّ ؛ لنبا ننرى أنَّ تعندد المعناني لهنبه اللفرنة هنو منا دفن  ابنن فنارس إلنى الزَّ
 .9٘ٔ/ٕٔ: تا  العروس، و9ٕ٘القاموس المحيط: صـ التردد.



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1٘9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:  :[كػزنػ كهػك مىٍنسيػكبه ، هكذا ذىكىرى ، الٌشعًطري : اًنًكيي  كسًر النُّكفً الز  اىعؿى الز  يدمُّ
ًمٌي ه فتأىم  كاألىٍش ىه أىٌناى ف ا هيكى عذى كىالى أىٍدًرم مى ، لز اًنؾً ًإلد ا  .(ُ)ؿع أىٍىجى

وا (: ًؿ الم ػًه )ًفي اىػكٍ ػ:[زورػ ِِْْ َمزرو
وا اِزالوَّ وَر ذذا َمزرو ُدوَن الزُّو َّ ٌَ ََل يَْش ِي َواَّلَّ

لِرايززاً 
ػػعًلسي الم ٍاػػكً  (ِ) كري هىعهينىػػع مىجى : الػػزُّ عؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : كىالى أىدرم كىٍيػػؼى اىػػ، اىػػعؿى ثىٍامىػػبه

كرً  فهىذىا عًلًس الم ٍاًك هينىع مىجعًلسى الزُّ ًإال أىف ييًريدى ً مىجى
(ّ). 

ػٍيطي ال ىن ػعًع كىهيػكى : اأٍلىٍصمىًايُّ اىعؿى  ػزيػج[: : خى يجي ،  الػزِّ ػري ً ػيٌّ ك الًمٍطمى لىٍسػتي أىٍدًرم أىىىرى
ف ـٍ مياىر به هيكى أى
(ْ). 

، َ:األىٍزهىػًرمُّ اىعؿى ػ:[غيػزػ يغىػعفي ـٍ كى الػز اغي: هىػذىا الط ػعًئر، كجماػهي الزِّ ً ػيٌّ أى الى أىٍدًرم أىىىرى
 .(ٓ)فمياىر به 

                                                           
َكُُت  .)17ٔ/9ٕ:ا  العنننروستنن(ٔ)   ك( وهننو الشننناطر. األلفنننار : كمنننا بكننر تعرينننب )َزْنننناِنِكنننيُ الزَّ :ق 

 .1ٔ: صـالفارسية
 (.9ٕسورة الفرقان، اآلية رقم)(ٕ)  
نْرَك ؟  "َواَل أَدر  َكْيَؾ َهنَبا: 9ٖٖ/ٗون  اللسان: ٕٓٔ/7المحكم: (ٖ)   إاِل أَن ُيِرينَد بَِمَجنالِِس اللَّْهنِو ُهَننا الشِّ

 ِ َكت    خالص  الدُوُّ فُة رُسُيئ)ا". بِاهللَّ وئ  )ق  أَْ  اَل َيْحُضنُروَن اْلَكنِبَب َواْلَباِطنَل َواَل    فُة هُذه اآليُ  ل  
نَر  ْرُك َوَتْعِريُم اأْلَْنَداِد. َوبِنِه َفسَّ َر َوُزْخِرَؾ، َوأَْعَرُمُه الشِّ وُر ُكلُّ َباِطٍل ُزوِّ اُك َواْبننُ ُيَشاِهُدوَنُه. َوالزُّ نحَّ  الضَّ

ور: أَنَّ  أيًضا: َوفِي ِرَواَيٍة َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعبَّاسٍ  ى الزُّ نِة ُيَسنمَّ أَْعَياُد اْلُمْشنِرِكيَن. عكرمنة: َكناَن فِني اْلَجاِهلِيَّ
نِة أَْيًضنا. اْبنُن ُجنَرْيٍج: اْلَكنِبُب، َوُرِو َ  نُد اْبنُن اْلَحَنفِيَّ : اْلِؽَناُ ، َوَقالَُه ُمَحمَّ وِر. ُمَجاِهد  َعنْن ُمَجاِهنٍد. َوَقناَل  بِالزُّ

نننننَهاَدِة اَل ِمنننننَن  وِر،ِمَن الشَّ : اْلَمْعَننننننى اَل َيْشنننننَهُدوَن بِنننننالزُّ نننننُد ْبنننننُن َعلِنننننيٍّ َعلِنننننيُّ ْبنننننُن أَبِننننني َطْلَحنننننَة َوُمَحمَّ
 .97/ٖٔ:القر ن ألحكام الجام .راج :اْلُمَشاَهَدةِ 

ُُُُت   )بتصننننرؾ(. 7ٕٗ/ٕلسننننان العننننرب: (ٗ)   َك ، Astronomical table الننننزيج: ]فنننني االنكليزيننننة[ )ق 
horoscope [و]فني الفرنسننيةTable astronomique  ،horoscope.  :بالكسننر ويقننال فنني العربيننة

المنّجمين اسم كتاب قد تضّمن أحوال حركات الكواكب، وأمثنال بلنك ممنا يعلنم  :هو عند، ووسكون اليا 
النقّاشون علنى المبلبنس، وبلنك من المرصد. والزيج معّربة من زيگ بالكاؾ الفارسية، وهو خيط يثبته 

قنانون معننروؾ لنندى نقاشني الثينناب، كمننا أّن الننزيج هنو قننانون لنندى المننّجم لمعرفننة النقننوش واألوضنناع 
ا، وهي شبيهة بخيوط الزيگ في طولها وعرضنها وتراكبهنا  وعرضً الفلكية وخطوطها، وجداولها طواًل 

خيوط، كما أّن مجموعة حركات الكواكنب وبلك ألّن كيفية نقوش الثياب رهرت من تلك ال؛ فوق بعضها
راجنن : المعننرب  ترهنر مننن جنداول الننزيج. وقرا تنه بننالجيم الفارسننية منن الخطننأ المشنهور لنندى العاّمنة.

 بن علي بن محمد، لكشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم، وٗٔٔ: صـ، وشفا  الؽليل9ٕٔ صـ للجواليقي:
. د: تحقينق 7ٔ9/ ٔ:(هنـ1٘ٔٔ) بعند المتنوفى و التهنان الحنفني الفناروقي صنابر محّمند بنن حامد محمد
(، واأللفننار الفارسننية ألد  م77ٙٔ) -األولننى الطبعننة -بيننروت – ناشننرون لبنننان مكتبننة -دحننرو   علني
 .1ٕ: صـشير

َكت   .ٔ٘ٔ/1: تهبيب اللؽة(٘)   نَ  فني أْكلِنه )ق  اُغ ُؼَراب  َصنِؽير  إلنى الَبَيناِ  ال يأُْكنُل الِجَينَؾ وقند ُرخِّ ، الزَّ

بَ  (، وأصلهِزيؽان  ) جمعه:ِمْصر بالُؽَراب النُّوِحيِّ في ُهَو الُمَسمَّى و ولكنْن ُيْطلَنُق علنى ، فاِرِسني  ثنمَّ ُعنرِّ
َ  لَنْوٍع واِحٍد مْنهنا. تنا  العنروس َب ُخصِّ ، واأللفنار 79ٗ/ٕٕ:ُمْطلَق الِؽْرَباِن َصِؽيراً أْم َكبِيراً فلّما ُعرِّ

 .1ٕ: صـالفارسية ألد  شير



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1٘1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: َ[:يػزيػ ػػب كاالٍنكىػػعرً اىػػعؿى الز  يػػدمُّ ػػً  ىٍنػػدى الت اجُّ ، هىكىػػذىا (زىام) :ًمػػف اػػٍكًؿ الاعم 
يىٍستىٍامميكنىه كىالى أٍدًرم مىع أىٍصمه
(ُ). 

 نِيَباُب ايظِّ
ف فىتىٍحتىػهي  :[حػبػسػ ُـّ، كاً  ػ مىٍيًه ًفػي سيػ ُّكح كايػدُّكس الض  : اٍلميٍجتىمىعي ىى اىعؿى المٍِّحيىعًنيُّ

عف ، اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ :ئجى  .(ِ)ًهيفكىالى أٍدًرم مىع ، هي عيتي كى حً   ً ذً هى  زى
ػػ :عًرسو اىػػعؿى ا ػػفي فىػػ [:بػسػبػسػ ـ  كى ، فىيىػػٍكـي ًىيػػدو لىايػػـٍ  ع الس  عًسػػبي فأم  الى أٍدًرم ًمػػ
 .(ّ)اٍشًتقىعايهي 

ًمػػػؽى رى كليػػػسيػػػً عى المى  ييقىػػػعؿي  :[عػبػسػػ مىٍيػػػًه لً  أسيػػػهكدي حي ، سىػػػكذيً ػػػحى ىى اىػػػعؿى  اً  أيػػػعـو
ػً يٌّ هيكى أكؿي مىع ييكلىػ: اأٍلىٍصمىًاي ٍاتيػه، ٍرػؿه طً  ـ  ثيػ، د صى ػع كى اػتو كى  ًإلىػد أىمِّ  :أىمٍ  ف كىالى أىٍدًرم مى

 .(ْ)يقعؿي لىهي ذىًلؾى 

                                                           
َكت   . ٖٕٗ/1ٖ: تا  العروس(ٔ)   ( هي )إزا ( كما في عاميتنا اآلن. راج  كتاب دف  اإلصر عن َزا ) )ق 

، حققنه: عبدالمحسنن 9ٖٓ: صنـ(هنـ 7ٔٓٔ) المتنوفى كبلم أهل مصر، لجمال الدين بن يوسؾ المؽربني
 م.ٕٗٔٓ -الطبعة األولى –جوده، إصدار مجم  اللؽة العربية بالقاهرة 

َكُت   وما بعندها ٕٔٔ/ٖ: المحكم(ٕ)   نول، َفُهنَو َمْفُتنوُ   الفنتح وارد، ودليلننا قنول .)ق  : ُكنلُّ اْسنٍم َعلَنى َفعُّ َثْعلَنب 

ور، األَول ِمْثَل َسفُّود وَكلُّوب مَّ فِيِهَمنا األَكثنر، َوَقنْد ُيْفَتَحنانِ إاِلَّ ، وَتنُّور، وَسمُّ وس، فإِن الضَّ بُّو  والقُدُّ .  السُّ
 .1ٙٔ/ٙاللسان: 

َكُُت   . ٗٙ/ٖ :قنناييس اللؽننةم(ٖ)   َباِسننب )ق  َصننارى :َينننْوُم السَّ ْبَسنننُب ، ِعينند  للِنَّ ننَعانِين. والسَّ وَنه َيننْوَم السَّ وُيَسنننمُّ

َهام َخُب ِمْنه السِّ َباِسب: َشَجر  ُتتَّ .فلعلهم كانو يأخبون شيًبا من هبا الشََّجر فيحملونه، ويحتفون به، فأُخب كالسَّ
عننؾ. ونسننتأنس لننبلك بمننا طالعننناه بعنند فنني كتنناب: مننن باك، كمننا نننراهم يفعلننون  اليننوم فنني أحنند الزَّ

ننفَ المُ  يننرة، حيننب تفشننت النصننرانية وانتشننرت، كننان الننناس يتزينننون ويتجملننون وفنني الحِ حيب ورد:"ل:صَّ
نويلبسون أحسن ما عندهم من حلل في أيام أعيادهم، مثل "عيد السَّ  عانين"، ويحتفلنون فني عانين""عيد الشَّ

"يننوم  كننر أن "يننوم السننعانين"نننابس واألديننرة فرًحننا بننبكرى العينند، ويخرجننون بصننلبانهم. وبُ   والكَيننالبِ 
َباِسب"، العيد الب  مرَّ  بكنره، وقند كنان منن أعيناد النصنارى. وقند اشنتقت كلمنة  الشعانين"، هو "َيْوُم السَّ

ليهنود أمنام المسنيح. "السعانين""الشعانين"من العبرانية، أخبت من لفرة "هوشعنا"، التي كان يتهلل بها ا
ب": األؼصان، يريدون منها سعؾ النخيل الب  قطعه اليهود ينوم اسنتقبلوا المسنيح فني دخولنه باسِ و"السَّ 

 -ٖٓٔ/7: علي جواد .دكتور، للل فى تاريي العرب قبل اإلسبلمصَّ فَ المُ ، ؤٗ/ٖ: تا  العروس .أورشليم
 (.مٕٔٓٓ/ هـٕٕٗٔ )  الرابعة الطبعة – الساقي دار

َكت   . )أَْسَنان اأْلَْواَلد وتسميتها من مبدأ الصؽر إِلَى ُمْنَتهى اْلكبر( ٙ٘/ٔ :المخص (ٗ)   َتَصنًرا: وفيه ُمخْ  )ق 

ُه اْجَتنَّ أَ  ؛اي َجنِينً مِّ سُ ، فِي بطِن أمه َفُهَو َجنين   دام اْلَولَدُ  ما  ولََدْتُه َفُهنَو َولِي ند  ، فإبا اْكَتنَّ فِي بطن أمه :أِلَنَّ
ًة َوقينل وقيل:ا، ا مادام َرِضيعً َتلُِدهُ َواأْلُْنَثى َوليَدة ، ثمَّ يكون َصبيً ساعَة  لِيُل، الولُد حيَن ُيولَُد خاصَّ ُهنَو  :السَّ

نُه اَل يشنتّد ُصنْدؼاهُ  ؛ي بنبلكمِّ الَصِديُػ الصبيُّ لسبعِة أيناٍم ُسنوَسلِيل  إِلَى أَن ُيْفَطَم  َوُيَقنال ُسنبَِ  المولنوُد ، أِلَنَّ
َمنا َقناَل أَُبنو َحناتِم .قنال:رأُسه وُببَِح َعلَْينِه لسنبعِة أيامٍ   ُحلِقَ  نُه فِني اْلقُنْر ن َوَكناَن  َمنا َقنالَ  اأْلَْصنَمِعي: وإنَّ أِلَنَّ

ُر القر َن.  اأْلَْصَمِعي اَل ُيَفسِّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1٘7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: اىعؿى ػ[:نػبػسػ ٍيدو ػ اٍ في ديرى ع مىػ دكىالى أىٍدًرم إلىػ، الس ػ ىًني  ي : دم  سىػيي  ٍربه ًمػفى الثِّيىػعبً ضى
 .(ُ)يضه اع  ً  أن  ت إال   ى سً ني 

عي سىٍجاعن: :[عػجػسػ عى يىٍسجى ٍيػًر  سىجى ـو لىهي فىكاًصؿي كركاًصًؿ الشِّػٍار ًمػٍف غى تىكىم ـ ً كىبلى
، اىعؿى اٍ في ًجنِّ  ٍزفو تىنىعسيػًب فىكاًصػًمه، اًلٍشػًت ىعً  أىكاًخػر  ؛عي: سيمِّيى سىػٍجان كى مىػد، كى  :ككس ػرى  ىى

مىهي  ا ي كى بلى أىٍدًرم أىرى فى  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  سيجيكع. ـٍ اٍرتىجى  .(ِ)ف!أى
كره مىٍرسيػػػكده َاىػػػعؿى اٍ ػػػفي ًسػػػيدىٍ ::ػ[رػحػسػ ٍسػػػحي ػػػٍف ثىٍامىػػػبو ، طىاىػػػعـه مى ػػػع ي ، ىى كى ػػػذىا حى  :هىكى
مىد طىٍرحً  كى الى أىٍدًرم أىهي ، ده مىٍرسيك  ػ.(ّ)ف!أه طى الز اًئًد أـى فىسىٍدتيه ليغى ه أـى هيكى خى  ىى

عرُّ :ػ[رػحػسػ ػػع، )كييٍرػػتىح( كالػػر اعي ميشىػػد دىةه ةكاإًلٍسػػحعره  اإًلٍسػػحى ) ىٍقمىػػ ه : ، ً عٍلكىٍسػػًر فيامى
) ًنيرىػػ ى: سىػػًمٍاتي أىىرا ٌيػػعن يىقيػػك، تيسىػػمِّفي المػػعؿى ر ػػؼى اىػػعؿى أى ػػك حى خى ؿي السِّػػحعري فىطىػػرىحى األىلػػؼ كى

سىػًطًه  ًشػفه يىٍرتىًرػعي ًفػي كى ٍيرى أىف الى فيٍجمىػ ى لىػهي، كىهيػكى خى ـى أىف نى ىعتىهي ييٍشً هي الريٍجؿى غى زىىى الر اعى كى
ييتىػدىا ػبٌّ لىػهي ديٍهػفه يي ىك ػؿي كى ًفػي اىصى ى ه ًفػي رٍأسػاع كيٍا يػرىةه ككيٍا يػرىًة الريٍجمىػً ، ًفياىػع حى كىل ً ػًه، كى

ركفى ه  رىًاًه حي ٍيري ي كىهىذىا اىٍكؿي اٍ ًف األىىرا ي، كىالى أىدرم أىهك اإًلٍسحى ، كى  .(ْ)فعٌر أـى غى
: اىعؿى ػ:[حػسػحػسػ ٍيدو ػع ،  اى اًسػالكى  كفى ريػدي ا أىٍرضه سىٍحسػحه يي اىعلىكي  اٍ في ديرى كىالى أىٍدًرم مى
تيهي   .(ٓ)ًصح 
ػعى اٍنًجػرىادو  ؿ  اىػالى أىٍدًرم لى  :. اىػعؿى اأٍلىٍصػمىًايُّ نخمى ه سىحيكؽه: طكيمػ ه  :[قػحػسػػ ذىًلػؾ مى

 .(ٔ)كفي كي يى 
                                                           

َكت   . ٖٔٗ/ٔ:جمهرة اللؽة(ٔ)   َخُب ِمْن ُمشَ  )ق  َياِب ُتتَّ ُة: ضْرب  ِمَن الثِّ َبنِيَّ اِن أَؼلر َمنا َيُكنوُن، َوقِينَل: اقَ السَّ ة اْلَكتَّ

نَبنِيبة؛ َقن ، َوِمنْنُهْم َمنْن َيْهِمُزَهنا َفَيقُنوُل السَّ اَل اْبنُن ِسنيَدْه: َمْنُسوَبة  إِلَى َمْوِضٍ  بَِناِحَينِة اْلَمْؽنِرِب ُيَقناُل لَنُه َسنَبن 
ةً   ٖٕٓ/ٖٔ . اللسان:َوبِاْلُجْملَِة فإِني اَل أَْحسبها َعَربِيَّ

َكُُت    .79ٕ/ٔالمحكنم:(ٕ)   معجننم اللؽننة  . راجنن :أَْسننجاع وأسنناِجيُ  وُسننُجوع (: )َسننْج  ]مفننرد[:  )ق 
 .9ٔٗ/ٔ:الوسيط المعجم، وٖ٘ٓٔ/ٕ: العربية المعاصرة

َكت    .1ٖٔ/ٖ :المحكم(ٖ)   فد  أن ُيقال: مفسنود، والصنحيح: ُمفْ  مفاضح اللحنمن  )ق   َسند؛عند الصَّ
:  ، للصننفد التحريننؾ وتحريننر التصننحيؾ تصننحيح .ْفَعننلألن مفعننول الربنناعي يبنننى علننى مُ 

 .ٕٙٗصـ
 )بتصرؾ(. 1ٔ٘/ٔٔ، وتا  العروس:ٕٖ٘/ٗ:لسان العرب(ٗ)  
ُُت   . )َبنناب األَْر  الواسننعة والمطمبنننة( 91/ٖ: المخصنن . و1ٙٔ/ٔ :جمهننرة اللؽننة(٘)   َك إبا  )ق 

اَحةُ كانت  ْحَسَحَة ِهَي السَّ عن  المعناجم فنبل ؼرابنة. راجن : ، أو المكان الواس ، كما بكنرت بالسَّ
 .٘ٙ/ٖ، والمقاييس: ٙٔ/ٖالعين: 

ُُت   . ٔٙ٘/ٕ: المحكننم(ٙ)   َك إَبا صننار للنخلننة ِجننْبع  يتننناول منننه المتننناِوُل فِتْلننَك  َقنناَل األصننمعي: )ق 
ناَرة :فنإبا فاتنت اليند فهني، وجمُعهنا ِعْضنَدان  ، الَعِضنيدُ : الَنْخلةُ  : يفنإبا ارتفَعنْت َعنْن َبلِنَك فهن، َجبَّ

فنإبا طالَنْت َمنَ  اْنِجنراٍد فهني َسنحوق  ، وهي عند أهل َنْجنٍد الَعْيداَننة، َرْقل  وِرقال  : الّرْقلَُة وَجْمُعها
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ٍمتيهي أى يكىي اىعؿى  :[لػحػسػ كى هيػمٌي: الى أىٍدًرم أى ىى . اىػعؿى أى يػك هي ٍدتيػقى نى  :ًدٍرهىػـ معئىػ ى   يد: سػحى
ـٍ هىذىا أى  سىٍكطو  معئى ى  هي ٍمتي حى اـ سى لقىٍكلً  أٍصؿه   .(ُ)!لىهيف ٍصؿه أ

ٍمره َ:[مػخػسػ ًمسىػعـه كسيخى سيخى  خى الى أىٍدًرم ًإلىػد أمِّ  :اأٍلىٍصػمىًايٌ ، اىػعؿى  ه عًمي  ه: لىيِّنى ه سى
 .(ِ)شىٍيع نيًس ىت

ٍ ػػؿي  :السِّػػٍرًجيفي  :[جػرػسػ ػػع أىايػػكؿي َفالى أىٍدًرم كىٍيػػؼى أىايكليػػهي  :اأٍلىٍصػػمىًايُّ  ، اىػػعؿى الزِّ ن مى كىاً 
ٍكثه  رى
(ّ). 

ٍنػًب: ميٍنسىػًرحه ًلمػذ هىعًب كىاٍلمىًجػيعً  :يُّ اأٍلىٍصمىاً  اىعؿى  :[رحػسػ يىٍاًنػي ، ًمػبلطه سيػريحي الجى
ًط الكىًتؼى  اىعؿى كيرىاعه: هيكى الطِّيفي ، ً عٍلًمبلى  .(ْ)ف!اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىدرم مىع هىذىا، كى

ػػًديثً [:ررػسػ َةػاأَلْحووهٔسػَذَصووَرػاِضِفووَتَنػَحتَّووؼػَذَصووَرػِسْتَظووػ»ػ:أىن ػػهي ()الن ً ػػي  ًفػػي حى
ُثومَّػِسْتَظوُةػػػ ػَسَقنَلػَشنِئًلػَغونػَرُدووَلػاضٖضوِػػَوَطونػِسْتَظوُةػاأَلْحوهٔسَػَشونَل:ػِعوَؽػَعوَرًبػَوَحوَربًػػػػػػػػػػ

اضدَّرَّاِءػَدَخُظَكنػِطْنػَتْحِتػَشَدَطْؽػَرُجٕلػِطْنػَأْعٔلػَبْغِتؽػَغْزُرُمػَأٖظُػػِطظِّؽػَوَضْغَسػِطظِّوؽػٔإٖظَطونػػػ

                                                                                                                                                    
ِويلَة التي ال َكَرَب لهنامِ وَقاَل شَ ، وُهنَّ ُسُحق   ُحوُق هي الَجْرداُ  الطَّ  ، ألبنيالحنديب ؼرينب. ر  السَّ
: (هنـ11ٖ) المتنوفى: بالخطابي المعروؾ لبستيا الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان

 دار-النبي  رب عبد القيوم عبد: أحاديثه وخر ، الؽرباو  إبراهيم الكريم عبد : تحقيق:11ٗ/ٔ
 .ٖٙٗ/ٕ٘(. وتا  العروس: م71ٕٔ - هـٕٓٗٔ )-الفكر

َراِهم( 77ٕ/ٖ: المخصنن (ٔ)   َناِنير َوالنندَّ ُُت  . )صننرؾ النندَّ َك احة(: أنَّ )بنناب الفصنن 1ٕٓ/ٔ: فيننه: )ق 
 الثاني مستعار  من األول.

َكُت   . 1ٖٕ/ٕٔ: لسان العرب(ٕ)    لَنبَثعْ  َقناَل أَحمند ْبنُن َيْحَينىَكَمنا  ُهنَو ِمنَن اْلَمْنُسنوِب إِلنى َنْفِسنهِ  )ق 
ا ُهَو ِصَفة ِفي أكَثر اْلَكبَلم واسم  ِفي أَقلِّه( ٗٓٔ/٘: المخص راج :   .)َما َجاَ  على َفُعول ِممَّ

ُُت    .9ٖٕ/ٔ:صننبا  المنيننرالم (ٖ)   َك ننْرِجينُ  )ق  ْبننلُ  :السِّ ننة  ، الزِّ : فنني الفارسننية َوأَْصننلَُها، َكلَِمننة  أَْعَجِميَّ
، وليسننت فيهننا بلسننان العجننم جننيم، وإنمننا هننو حننرؾ يشننبه الكنناؾ، فأبنندلت منهننا ِسننْرِكيُن ِباْلَكنناؾِ 

لُنهُ  ُكِسنرَ ، وِسنْرِقين  أَْيًضنا العرُب الجيم، وبعضهم يبدلها قاًفا، فيقول نةِ  ؛أَوَّ ، لُِمَواَفَقنِة اأْلَْبِنَينِة اْلَعَرِبيَّ
ُه  (َفْعلِين)لَِفْقِد  ؛َواَل َيُجوُز اْلَفْتحُ  . وردِباْلَفْتِح َعلَى أَنَّ المعنرب، للجنواليقي: صنـ  ِسْرِجين  َوَسْرِجين 

يبات سنعة الثقافنة وأثرهنا فني دفن  التسنر )وَوثنُا . 17، واأللفار الفارسية المعربنة: صنـ ٖٕٗ
هنـ( وتصنحيحه لفصنيح ثعلنب 9ْٖٗه المتنوفى)ويَ ْسنتُ رُ أمهات الكتنب العربينة]ابن دُ  األعجمية عن
مستلة من كتاب الم تمر العلمي الدولي األول )الثقافنة العربينة فني القنرون  97ٖأنموبًجا[ : صـ

 ٘-ٗعا  بألرفي يومي الثبلثا  واكلية اللؽة العربية بإيتا  البارود،  األربعة األولى من الهجرة(
م رقننننم اإلينننداع بننندار الكتنننب المصننننرية ٕٗٔٓأكتنننوبر  7ٕ -1ٕهنننـ الموافنننق ٖٙٗٔمحنننرم 
7ٖٔٙ/ٕٓٔٗ. 

َكت   . 19ٔ/ٖالمحكم:(ٗ)   ُكنلُّ َشنْيٍ  ، ومنن َثنمَّ فَ َيُدلُّ َعلَنى َتْسنِوَيِة َشنْيٍ  َوَتْسنِطيِحهِ  تركيب الكلمة )ق 
ننينِ علننى طالِمننبل، وعلننى هننبا يطلننق َملَّْطَتننُه َفُهننَو ِمننبَلط   ، الَجْنننبوُيْملَننُط ِبننِه اْلَحنناِبُط،  الننب  : الطِّ

لسنان ، وٖٓ٘/٘: مقناييس اللؽنة. راج : ُكَراع   فبل ؼرابة فيما قاله والِمرفِق.، اْلَكِتؾ، والَعُضدو
 .ٙٓٗ/9:العرب
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: الس ر اعي: ال ىٍطحى : اٍ في اأٍلىًثيرً  اىعؿى َ.(ُ)«ُطتَُّقوَنػُثمَّػَغْرَطِضُحَأْوِضَغنِئؽػاِض ـٍ ػاي اىعؿى  ىٍاضي ععي. كى
ٍجاي ًهيى ال ًتي تى  ؿ اٍل ىعًطفى كتيزىٍلًزله، كىالى أىٍدًرم مىع كى  .(ِ) هي ٍدخي

ًديثً  ػسػطػم[: ْنػحقؼػَأِخغِػػَسَضونػػَطْنػَشَضغُتػَضُػػِبَذْؽٍءػِط»اىعؿى  أىن هي ()الن ً ي  ًفي حى
ًديػدىةً لمٍ  ييقىػعؿي  :اىػعؿى األىٍزهىػًرمُّ  (ّ)«غمُخَذٖظػ ػَسٔنٖظَطونػأِشَطوعػَضوُػػٔإْدوطنطّنػِطوَنػاضٖظونرٔػػػػػػ ال ًتػي  حى

: ًسػػطى  ػػر ؾي ً اىػػع الن ػػعري ٍسػػطى تيحى ػػ، عـه عـه كا  اػػد صى الم ٍرظىػػ  ًفػػي هىػػًذ  السُّػػٌن  كىالى أىٍدًرم  ت هىػػًذ ً ح  كى
 .(ْ)ف!مياىر     أىـٍ مىٍحضى     ي  رى ىى أى 

ًدينىػػػً  الن ً ػػػيِّ  :[نػكػسػ ـي مى ـى () الًمٍسػػػكين : اٍسػػػ ، اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ًسػػػيدىٍ : الى أىدرم لػػػ
يىٍت ً ذىًلؾى   .(ٓ) ()  أىف يىكيكفى ًلرىٍقًدهىع الن ً ي  ًإال   فسيمِّ

ٍمتً في ػ:[طػلػسػ   :اىٍكؿي أيمي  ى  ًف أى ي الص 
ممممممَؼللللللاماظؾ للللللٔ ممُطؾ ُفللللللمُمإٖرماَّغللللللاَ مَرَسا

 

 ماََِّرِ مُعِلللللَؿٔطُر َُِ َُمَصلللل َُماظٖلللللٔؾقَط ػلللل
م.(ٔ)

 

                                                           
 .1ٕٙ/ٔ: ؼريب الحديب للخطابي(ٔ)  
َكت   . ٖٔٙ/ٕ: النهاية في ؼريب الحديب(ٕ)   ( ِبفَ  )ق  َيِفنرُّ َبْعُضنُهْم ِمنْن َبْعنٍ  لَِمنا  :ْتَحَتنْيِن أَ ْ )َهنَرب 

(، وقولنه: )َبْيَنُهْم ِمَن العداوة والمحاربنة ْحِرينِك َنْهنُب َمناِل اإْلِْنَسناِن َوَتْركنه اَل : َحنَرب  اْلَحنَرُب ِبالتَّ
اِبيُّ ، َشْيَ  لَهُ  ن) ، أمنا قولنه:اْلَحنَرُب َبَهناُب اْلَمناِل َواأْلَْهنلِ  :َوَقاَل اْلَخطَّ اْلُمنَراُد  فقينل:َا ( رَّ ِفْتَننُة السَّ
ا ِ  رَّ َخاِ  َواْلَعاِفَيِة ِمَن اْلَببَلِ  َواْلَوَباِ  َوأُِضنيَفْت إِ  :ِبالسَّ ِة َوالرَّ حَّ ْعَماُ  الَِّتي َتُسرُّ النَّاَس ِمَن الصِّ لَنى النَّ
ا ِ  رَّ َبَب ِفي ُوقُوِعَها اْرِتَكاُب اْلَمَعاِصي بِ  ؛السَّ مِ أِلَنَّ السَّ نَنعُّ َهنا َتُسنرُّ اْلَعنُدوَّ ، وقينل: َسَبِب َكْثَرِة التَّ . أِلَنَّ
 داود أبنني سنننن تهننبيب: القننيم ابننن حاشننية داود، ومعننه أبنني سنننن شننر  المعبننود عننونراجنن : 
 المتننوفى  بناد  حيندر، العرنيم بنن علني بنن أمينر بنن أشنرؾ حمند، لمومشنكبلته عللنه وإيضنا 

  .هـ ٘ٔٗٔ -الثانية الطبعة – بيروت – ةالعلمي الكتب دار -1ٕٓ/ٔٔ :(هـ7ٕٖٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ: ؼريب الحديبالنهاية في (ٖ)  
َكُت    . ٕ٘ٗ/ٕٔالتهبيب: (ٗ)   ناُ  َواْلِمنيُم هنبه اللفرنة مشنكلة فعنبًل فقنول ابنن فنارس: )ق  نيُن َوالطَّ السِّ

: ُمْجَتَمننُ  اْلَبْحننِر. َوُيَقنناُل َهننِبِه أَْصننل  َصننِحيح  َيننُدلُّ َعلَننى أَْصننِل َشننْيٍ  َوُمْجَتَمِعننِه. َيقُولُننوَن: اأْلُْسننُطمُّ 
ُة اْلَحَسننِب، َوِهننَي َواِسننَطُتُه. يجعلهننا عربيننة محضننة، وإبا نررنننا إلننى الفارسننية وجنندنا أنَّ  أُْسننُطمَّ

بننان عننن )اْسنن اأْلُْسننُطمَّ و مَّ تُ اأْلُْسنن َتل( بالفارسننية: مجتمنن  المننا  وأشننراؾ القننوم، وهننبا يقطنن  معرَّ
 .1٘واأللفار الفارسية المعربة: صـ  9ٔ/ٖ: ةمقاييس اللؽبتعريبها، 

َكت    .99ٕ/ٙالمحكم:(٘)   اُر، والِمْسنِكيَنُة، وَجناِبَرةُ،  كنبلك: يقال لهنا)ق  َطْيَبنُة، وَطاَبنُة، وَيْثنِرُب، والندَّ
ننُة، والَمْحُبوَبننُة، والَعننْبَراُ ، والَمْرُحوَمننُة، والَقاِصننَمُة، وَيْنننَددُ   مننن المنتخننب. والَمْجُبننوَرةُ، والُمَحبَّ

: (هنـ7ٖٓبعد) المتوفى «النمل كراع» األزد ، بـ الُهنابي الحسن بن علي، لالعرب كبلم ؼريب
 وإحيننا  العلمينة البحننوب معهند) القنرى أم جامعننة -العمنر  أحمند بننن محمند .دتحقينق:  ٘ٓٗ/ٔ

 (.م717ٔ - هـ7ٓٗٔ) -األولى الطبعة (اإلسبلمي التراب
ْلتِ أُمالبيت من البسيط. ديوان (ٙ)   َة بِن أَبي الصَّ تحقيق، د. سجي  الجبيلني، دار صنادر ، 1٘: صـ يَّ

َكت   م. 771ٔ-صادر بيروت بيد ُّ لفره فقال: " )ق  ب الزَّ ْلطيُط بالَكْسِر َهَكبا في سابر قد صوَّ السِّ
لِْطلِيُط كما في الُعَباب َوَقْد ُوِجَد َهَكبا أَْيضً  َواُب السِّ َسني َعلَنى ا في بعِ  النُّ أُصول القاموس والصَّ
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ػًميطىطه جػععى فػي ًشػٍاًر  :األٍزهىػًرمُّ  كاىػعؿى ، الس ػبلىطى ً  فى مً  هك القعًهري  :اىعؿى ا في ًجنِّي سى
قيقىتيه م ط كىالى أىٍدًرم مىع حى ٍانىد الميسى   .(ُ)فأيمي  ى  مى

ـي ىػػف كيػػرىاعو  :اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : الس ػػًميدي اىػػعؿى ػ:[دػػمػسػ ٍيػػًر  الط اػػع : ًهػػيى ً علػػد اًؿ غى اىػػعؿى
ػػً ، كاإًلٍسػػًميدي الػػذم ييسىػػم د  علرعرسػػي  الس ػػًمدٍ  مى ا الػػذم ذى هىػػ كى هيػػالى أىٍدًرم أى ، مياػػر به  :اٍلميٍاجى

 .(ِ)فـٍ الى كيرىاع أى  ع ي كى حى 
: سىػػمىدى يى  اىػػعؿى  :[دػمػسػ ٍيػػدو عًنيػػ ، يىقيكليػػكفى كدن سيػػمي  ٍسػػميدي اٍ ػػفي ديرى قىٍينىػػ : ًلمٍ ا، ليغىػػ  يىمى

كً  ع.ٍلًاينى اٍسميدينع، أىم أى  اٍد ري ، كىالى أىٍدًرم مىع صً ٍارًىى م هىذىا اٍل ىٍيت ًفي شً كى اٍد احتج  هي تي ح  عدو  ، كى
 :ممىععي ً ًه اٍلاي 

مممممِمُضللللللللِممَصللللللللاِغُظِرمِإَظللللللللِقِفممٔضقللللللللَب
 

 ََماظٗلللللللللللُؿَُدام ـِلللللللللل ُثللللللللللٖممَدِامَس
م.(ّ)

 

: ييقىػعؿي  :اىعؿى األىٍزهىػًرمُّ  :[عػػمػسػػ ٍيػدنا يىٍراىػؿي :اىػعؿى الم ٍيػثي كىػذىا سىػًماىٍت أيذينػي زى ، كىػذىا كى
ٍرتيه ً اىٍيًني يىٍراىؿي ذىًلؾى  أىم :، ايمٍ أىٍ صى ػٍرؼً  تي ععى الم ٍيػثي ً اىػذىا اٍلحى لىػٍيسى ، الى أىٍدًرم ًمٍف أىيف جى كى

ؿي ًمٍف مىذىاًهًب اٍلاىرىًب أىف يى  ٍيًنػي، سىًماىٍت أيذيني :قيكؿى الر جي ػرىٍت ىى ٍانىد أىٍ صى كىهيػكى ًىٍنػًدم ، ً مى
ـه فىعًسػػػده  ػػػفي أىف يى ، كىػػػبلى ػػػمً  كفى كيػػػكال امى ػػػًمػػػ هي ككأن ػػػ اعً ٍهػػػكى كاألى  الً ػػػدىعً  أهػػػؿي   ي دى ل ػػػع كى م   ـً بلى ٍف كى

ٍامي    .(ْ)الجى

                                                                                                                                                    
يِن وبكسِرها وِكبلُهما شاب  وبُكلِّ بلَِك ُينْرَوى لِيَطُط بفتِح السِّ هنبا  الهامِش وهو صحيح  وُيْرَوى السَّ

 .9ٖٙ/ٖٔالبيت". تا  العروس: 
 .ٖٕٙ/ٕٔالتهبيب: (ٔ)  
ُُت   .ٖٙٗ/1المحكننم: (ٕ)   َك بالنندال  وأنهننا تقننالأن هننبه الكلمننة معّربننة، علننى  المعنناجم قنند نصننت )ق 

أعرؾ وأشهر؛ لبا تردد ابن سيده في كبلم كراع حين قصر ورودهنا علنى بالبال  وهيوالبال، 
 ]س م د [. ٕٔٔ/1الدال فقط. التا : 

، ٕٔٔ/1ا. التنا : عنادً  تبِكني، َبْكنرٍ  بننت لُهَزْيلةَ  . والبيت من ]مجزو  الرمل[1ٗٙ/ٕالجمهرة: (ٖ)  
 .ٕ٘ٔ/ٕوالمعجم المفصل: 

بنني زينداً يقنول كنبا وكنبا، "تقنول: َسنِمعْت أُ : 1ٖٗ/ٔون  العنين للخلينل .9ٗ/ٕ: تهبيب اللؽة(ٗ)  
". ومُن أ : َسِمعُته، كما تقول: أََبَصْرت عيني زينداً يفعنل كنبا وكنبا، أ : أَْبَصنْرُت بعينني زينداً 

ًفنا؛ لنبا قنال منا قنال، أمنا  وي   نظئنا  أنَّ الن  النب  وصنل األزهنر  جنا ه مبتنوًرا، أو محرَّ
هه. فهننو أمننر  أسننتبعده وال أحقننه، وكننان دعننوى محقننق ا لعننين أنَّ الننن  جننا ه سننالًما فبتننره وشننوَّ

ينبؽي على محقق العين أن يحبو حبو السيوطي حين بكر قد  الناس في كتاب العين وؼيره ثنم 
، ٖٕ/ٔ. راجنن  العننين:أنَّ كننبلَم األقننران فنني بعضننهم ال يقنند  :ر فنني علننم الحننديبوقنند تقننرَّ  قنال:
 .9ٖ/ٔ:في علوم اللؽة المزهرو .1ٖٗ/ٔو



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٖٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ًنيرىػػػ ى  :[تػنػسػػ ػػٍف أى ػػي حى ػػػًنتى ه :ييقىػػعؿي : ىى ػػكفى ميٍسػػػًنتى ه كأ، أرضي سى اىػػعؿى اٍ ػػػفي ، رضي
ٍيػػػؼى هىػػػذىا كىالى  :ًسػػػيدى ٍ  ركفنػػػ فأىٍدًرم كى ػػػص  األاىػػػؿ   عألىاىػػػؿِّ حي كاألكثىػػػر  ػػػعألٍكثىًر ع، ًإاٌل أىف يىخي
كفن  ري  .(ُ)عحي

: اىعؿى [:ػبػعػنػسػ ٍيدو كسىًمٍاتي أى ىع ،  ىٍاًض المُّغىعًت: اٍ ف ىيٍرسفي  السٍُّناي   اٍ في ديرى
ً ػػٌي يىقيػػكؿي ًىٍمػػرىافى الكً  سىػػًط الش ػػرىً  الايٍميىػػع :بلى ػػ  الن عًتئػػ  فػػي كى ػػع ، كى السُّػػٍناي ى ي الم ٍحمى الى أىٍدًرم مى
تيهي كى   .(ِ) ً يرً ٍف غى مً  ٍاهي سمى ـٍ أى لى ًصح 

الى أىٍدًرم مىع سين ٍيؽ :ا يِّ اىعؿى اٍ في األىٍىرى َ:[قػنػسػ
(ّ). 

: اىػػعؿى  :و[ػهػسػ ٍيػػدو ًرػػيُّ ًفػػي  ىنىػػعًت نىٍاػػشنجػػـ  السُّػػاع: اٍ ػػفي ديرى ػػزى كى ... خى  أف   كـه اىػػ ـى ىى
تيهي ، كى كاعالاى  :الس اعع الى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ْ). 
 َباُب ايؼِّنِي

دُّ كي  ع:الش  ى  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ :ػشػبػو[:ػ الى أىٍدًرم ، كى ٍكتب ً عأٍللؼ ك عليػععشىٍيع، يي  ؿِّ حى
 . (ٓ)فكيًت ىٍت ً عٍليىععً  ٍف أىٍيفى مً 

: اىعؿى  :[رػعػتػشػ ٍيدو ػٍمت ًفػي ًشػٍارً   علش ػٍيتىايكر،  اٍ في ديرى كجععى أيمي  ي  ػفي أى ػي الص 
زىى  تيهي  اىكـه  ـى كى أىٌنه الش ًايري كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ٔ) . 

                                                           
َكت    .1ٙٗ/1:المحكم(ٔ)   ، : َعن أَبي حنيفةَ المشهور)ق  لَنْم ُيِصنْبها  الَّتني: كبالك)ُمْسنِنَتة (وأَْر   َسِنَتة 

، َفلم َل، َفلَْيَسنْت بُمْسنِنَتٍة، َواَل تكنوُن ُمْسنِنَتةً ، ُتْنِبتْ  َمطر   َقاَل: فإِْن َكاَن بَها َيِبيس  منن َيِبنيِس عناٍم أَوَّ
 .7ٙ٘/ٗ. تا  العروس: حّتى اَل يكون ِفيَها شْي   

 .)الّشفة َوَما َيليَها من البقن( ٖٕٔ/ٔ :المخص . )بتصرؾ(، وٕ٘ٔٔ/ٕ: جمهرةال(ٕ)  
ُُت    .ٖٖٔ/1: تهننبيب اللؽننة(ٖ)   َك ْيقاٍت  ، وقننالُسنننَّْيق اْسننُم أََكَمننٍة َمْعُروَفننةٍ )ق  ْيق  ُجِمننَ  ُسنننَّ : ُسنننَّ َشننِمر 

 .7ٙٗ/ٕ٘. راج : التا : اآْلَكامُ  وَسناِنيَق َوِهيَ 
َكت    .9٘ٓٔ/ ٕ:جمهرة اللؽة(ٗ)   ُكونِ  :َيُدلُّ َعلَى تركيب ]س ه و[)ق  ها  اْلَؽْفلَِة َوالسُّ ها، والسَّ .. والسُّ

 .9ٓٔ/ٖيحتمل أن يكونا من هبا الباب؛ لخفابهما. راج : المقاييس: 
ا َجاَ  على َفَعٍل َمْقصُ  ٗٙٗ/ٗ: المخص (٘)   أََحنُدُهَما َينُدلُّ َعلَنى  :أَْصنبَلنِ . )قُْلُت(: للكلمة ا(ورً )ِممَّ

ٍة، َواآْلَخننُر َيننُدلُّ َعلَننى َنَمنناٍ  َوَفْضننٍل َوَكَراَمننةٍ  ننَباةُ  ، فنناألول:َحنندٍّ َوِحنندَّ  والثنناني:َحنندُّ ُكننلِّ َشننْيٍ   :الشَّ
ُجَل، إَِبا َرَفْعَتُه لِْلَمْجِد اإْلِْشَباُ : اإْلِْكَراُم: ُيَقاُل: أََتى فبَُلن  فبَُلًنا َفأَْشَباهُ، أَ  ْ  أَْكَرَمُه. َوُيَقاُل أََشَبْيُت الرَّ

.فبهنبا يتضنح وجنه كتابتنه بالينا . راجن  المقناييس: َواْلُمْشِبي: الَّنِب  ُيولَنُد لَنُه َولَند  َبِكي  ، َوالشََّرؾِ 
ٖ/ٕٖٗ. 
َكت    .9ٕ9/ٕ: جمهرة اللؽة(ٙ)   ْيَتُعور  في المعاجم:)ق  نِعيرُ الشَّ والشَّ َولنم ، ْيَتُؽور، بالؽين المعجمة الشَّ

ننعَر، َولننم  ، وتننا  العننروس: 7ٖٗ/ٗ. راجنن : اللسننان: جننده ِفنني ِشننْعرهنَولننم يننبكر ابننُن ُدَرْيننٍد الشِّ
ٕٔ/ٖٔ٘. 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٙٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: :[رعػشػ ٍيؿو الى َ:األىٍزهىػػًرمُّ  اىػعؿى  ..الطكيمػػ ي الاينيػؽً  النعاػ ي  : ي  اىً الشُّػرى  اىػعؿى اٍ ػفي شيػػمى
، شيػػ ِّاىٍت أىىنعاياػػع  ًشػػأىدٍ  ؛ الس ػػرين  اعً رى ًرم شيػػراًىي  ، أىك ًشػػراًىي  ، الكىٍسػػري ًىٍنػػًدم أىاػػرىبي
 .(ُ)كًلاعًلطي 

ػػفٍ َ:[نػصػشػ ك: ىى ال ىرىاًنػػيُّ تىكيػػكفي  :األىٍزهىػػًرمُّ  اىػػعؿى . يفي ال ىرىاًنػػيُّ اًصػػالش كى  أىً ػػي ىمػػرو
ع تىكيكفي الدِّيىك  كىالى أىٍدًرم مى  .(ِ)فأىرىادى  اىع القكاريرى كى

: اىػػعؿى  :[ذػوػعػشػ ٍيػػدو ػػزى : الش ػػٍاكذىة اٍ ػػفي ديرى ػػع ،  ه ي ػػ ً رى ع ىى اىػػن  أى  يػػؿي مً الخى  ـى ىى كىالى أىٍدًرم مى
تياىع  .(ّ)ًصح 
ُـّ، كىاًحػػدىتياىع: الشِّػػٍقذافي  اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ :َ:[ذػقػشػ شىػػرىاتي كيمُّاىػػع كىاٍلاىػػكىا ، شىػػًقذىةه  :اٍلحى
مىػد طىػٍرًح ًإال   ف!كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى تىكيكفي الش ًقذىةي كاحدةى الشٍِّقذاف، كًشٍقذه ، كشىًقذه   أىٍف يىكيكفى ىى
 .(ْ)الز اًئدً 

: اىكؿي  اىعؿى  :[حػلػشػ ٍيدو م حى  :عم  الاى  اٍ في ديرى ـ  هي، شى  .(ٓ)ف!عايهي ٍشًتقى االى أىٍدًرم ًم
ٍكؼ ٍهؿً أى   ً ميغى ،  ً يفي السِّكً  :عٍمطى اىعؿى الم ٍيث: شى  :اىعؿى اأٍلىٍزهىًرمُّ  :[طػلػشػ : ٍمػتي ، اي (ٔ)اٍلجى

ًر ي  ٍمتي اي  مىع أرىا ي ىى ٍمطىع ، كى  .(ٕ)ع: الى أىٍدًرم مىع شى

                                                           
َكت    .9ٖٕ/ٔ:تهبيب اللؽة(ٔ)   ويلنُة الُعننق ابنِ عن )ق  مِّ، وُيكَسُر: الّناقنُة الطَّ ُة، بالضَّ . ُشَمْيٍل: الشُّراِعيَّ

نراع النوارد  ، والسنر فني تنردد األزهنر  واضنح وهنو تشنبيه الناقنةٖٕٙ/ٕٔالعروس:تا   بالشِّ
 بالكسر.

ُُُت    .ٕٕٓ/ٔٔ:تهننبيب اللؽننة(ٕ)   َك نننهُ  :األَْقننرب)ق   ، والجمننن الَقننواِريرِ  ِمنننن الَِّتنني( اأْلََواِننني: )ادَ أَرَ  أنَّ
 .99ٕ/ ٖ٘التا :    .َشَواِصنُ 

َكت   . 7ٙٙ/ٕالجمهرة:(ٖ)   ".كنبا فني  َوب ُّ كلمة ليست من كبلم العنرب وهني كلمنة عالينةالشَّعْ " )ق 
ْعَوَبةُ لَْيَسْت ِمْن َكبَلِم أَْهِل اْلَباِدَيِة، َوِهنَي : 7ٖٔ/ٖوفي المقاييس: .ٕٗٗ/ٔالعين: "َقاَل اْلَخلِيُل: الشَّ

ْحرِ   ."ِخفَّة  ِفي اْلَيَدْيِن، َوأُْخَبة  َكالسِّ
 .ٗ٘ٔ/ٙالمحكم: (ٗ)  
َكت   . 1ٖ٘/ٔالجمهرة: (٘)   "َمنا أَُرى ال نحسنبها عربينة حتنى يشنتق منهنا، وقند قنال األزهنر :  )ق 

ْلحَ  َتَكلَّم ِبِه أهنل السنَواد، سنمعتهم َيقُولُنوَن: الَِّب  يَ ، التشليح :ْلَح َعَرِبيَّة َصِحيَحة، َوَكَبلِكَ والشَّ  ا َ الشَّ
اعُ  ر َ إِبا خَ  بَلن  ُشلَّح فُ  ِريقِ  َعلَْيِه قُطَّ ْوه، وأحِسُبها َنَبِطيَّة. هُ وه ِثَيابَ بُ لَ فسَ  الطَّ  .7ٓٔ/ٗالتهبيب: وَعرَّ

 مننن محافرننة حالًينناوهو، وهننم أهلننه، المعينيننون والسننببيون كننان يسننكنهواٍد بنناليمن  :جننوؾال(ٙ)  
 النيمن بقناع أؼننى من كم، وهو( ٓٓٔ) نحو صنعا  وبين الحزم، بينها قاعدته، اليمن محافرات
 .19ٔ/ٔ، ومعجم البلدانٕٓٔٔ/ٕلعلوم . شمس ااألثرية بالمواق 

َكت   . ٖٕٔ/ٔٔ :تهبيب اللؽة(9)   بيد :  )ق  نْلَطاُ ، بالَمندِّ قال الزَّ أَْهَملَهنا الَجنْوَهِرّ ، وقناَل ، ُيَقناُل: الشَّ
يُن بلَُؽِة أَْهِل الَجْوِؾ، األُولَى َبَكرها ُهنا، والّثاِنَيُة َبَكَرهنا ِفني  كِّ نه [،  ش ل ]اللَّْيُب: ِهَي السِّ وَنصُّ

ناَؼاِنّي: وَتِبَعنُه ابنُن  يُن. قناَل الصَّ نكِّ نْلطاُ  ِهنَي السِّ نْحِر، والشَّ نْيُؾ بلَُؽنِة أَْهنِل الشِّ نْلحاُ : السَّ ُهناك: الشَّ
 .7ٔٗ/7ٔ، وتا  العروس: ٖٕٙ/ٙ". راج : العينَعّباٍد، وأَْنَكر بلَِك األّْزَهِر ّ 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٙ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػعؿً  فى ًمػػ الط ًكيػػؿي  :الش ػػاىم عي ػ:[عػلػشػ يػػدىت الاىػػيفي الى أىٍدًرم أىزً  :األىٍزهىػػًرمُّ  اىػػعؿى ، الرِّجى
ٍف كىعنىػٍت األي ؿى اى ٍصػؿي شىػيرةي مىزيػدىةن، فعألى خً ٍت األى عنى يدىة فإٍف كى يرةي مىزً خً د، أىٍك األى األيكلى  د كلىػ، كىاً 

 .(ُ)عى مى شى  :ٍصميهأى ًهيى المىزيدىًة، فى 
ْعداءَ فال تُشْ (:ًؿ الم ًه )ًفي اىكٍ  :[تػمػشػ

َ
ًِْت يب األ

عًهدو أىنه  (ِ) كم ىىٍف ميجى ري
َسَضنػُتَذطؼْتػِبَؽػاأَلْرداَءارأى: 

ـٍ أىرادكااىعؿى اٍلًكسىعًئيُّ  (ّ) فىػبلى تيٍشػًمٍت ً ػيى  :: الى أىٍدًرم لىاىم ايػ
: فىرًٍغػػتي كفىرىٍغػػتي ، األىٍىػػداعى  . اٍلاىػػرىبي تىقيػػكؿي ػػًحيحى ن، فىمىاىػػع نىظىػػعًئري ػػٍف اػػعؿ ، فػػًإف تىكيػػٍف صى فىمى

، اىعؿى أىٍفريغي  مىٍف اىعؿى فىرىٍغتي ، اعؿ أىٍفرىغي، كى فىرًٍغتي
(ْ). 

مىؿي ا :المىشيكؼي  :[فػوػشػػ ك، ٍلاىعًئجي الجى : اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  ػاىعلىهي أ ك ىي ىٍيدو كأى ك ىمرو
ٍرايكؿً  الى كى  ػ.(ٓ)أىٍدًرم كىٍيؼى يىكيكفي اٍلرىعًىؿي ًى ىعرىةن ىىًف اٍلمى

: :[كػوػشػ م   شىٍككععي ييقىعؿي ًشنى  الن ٍسج:حي فال أٍدًرم مىع:اىعؿى اأٍلىٍصمىًايُّ ،خى ًهيى
(ٔ). 

                                                           
َكت    الذي أئاه  .9ٕٗ/ٔالتهبيب:(ٔ)   ق [ع ع شاألصل في التركيب: ] أنَّ  )ق   ، يقنال:ِبَمْعننى التفنرُّ
قُة األَ رَ جَ شَ  : ُمتَفرَّ نَعلَّ ، َكَهَملَّن ،  . وهنبا صنني  الجنوهر . ويقنال:ُملَتفَّنة ان، ؼينرؼصَ ة  َشَعلََّعة  الشَّ

َعْنلَ ، بزيادِة النوِن َبين الَعيِن والبلّم  .97ٕ/ٕٔ. راج : تا  العروس: والشَّ
 (.ٓ٘ٔراؾ: من اآلية رقم)سورة األع(ٕ)  
ُُت    (ٖ)   َك تك  ضننبط القننرا ة هكننبا بالتشننديد)ق  ُُم  : خطننأ أو وهننم  وقنن  فيننه ابننن منرننور، وتبعننه ر   

بيد ، والضبط الصحيح لقرا ة ابن محيصن، وُحميد، ومجاهد:  تك الزَّ م  بفتح التا ، وكسنر  ر  ك
 –دار سعد الدين للطباعة والنشر ، 9ٕٔ/ٖالميم. راج : معجم القرا ات لعبد اللطيؾ الخطيب: 

 م(.ٕٕٓٓ -هـٕٕٗٔالطبعة األولى، ) –دمشق 
ُُت   .ٔ٘/ٕلسننان العننرب: (ٗ)   َك ننماتة: َفننَرُ  اْلَعننُدوِّ  )ق  تك ، وقننرا ة الجماعننة: الشَّ ُُم  بضننم التننا   ر  ك

وكسر الميم من أْشَمَت. واعتنر  الفنرا  وابنن قتيبنة، وؼيرهمنا، علنى قنرا ة مجاهد؛ألننه إنمنا 
ل أْشَمت ُّ العدو فهو ُيْشِمُتُه،وال يقال: َشِمَت ُّ العدو. راج : رسالتي للدكتوراه: اختياراُت يقا

اِ  حتنننى ِنهاينننِة القنننرِن السنننابِ  الهجنننر ِّ دراسنننة صنننوتية  المفسنننريَن واعتراضننناُتهم َعلَنننى القُنننرَّ
 .م. ]جز ان[ٕٕٔٓ. مخطوط في كلية العربية بالقاهرة: ٗٔٓٔ/ٕ، 91ٕ/ٔداللية:

َكت   . 9ٕٔ/1المحكم: (٘)    َقْوُل لَِبيد:  )ق 
يو  ا  ُُُُُُُُئ  يُّ  س    ُُُُُُُُ ُُُُُُُُوف ة الكي  ةا ر  ُُُُُُُُئ  ي ح       َ خ 

 

   ُُُُُُُُُُُيم ص  ُُُُُُُُُُُه  َ   ن  كر  ُُُُُُُُُُُوف  ه  ُُُُُُُُُُُُّ  الكم    ثك  م 
 

نيِن، َيْعِنني الَمْشنُموَم، إِبا َجنِرَب الَبعِ  َيْحَتِملُ         ينُر الَمْعَنَيْين، َقاَل أَبو عمٍرو، وُيْرَو : الَمُسنوِؾ بالسِّ
ُن باْلُعُهوِن، وَؼْيِرَها. والَخِطينَرةُ: الَِّتني َتْخِطن ْتُه اإلِِبُل. َوقيل: الَمُشوُؾ اْلُمَزيَّ ُر فِطلَُى بالَقِطَراِن شَّمَّ

ْيرِ  ْهلَُة السَّ ِريَعُة، السَّ ِريَحُة: السَّ اَل ) . وقنول:ٕٖ٘/ٖٕ راج : تا  العنروس: ."بَبَنِبَها نشاطاً، والسَّ
 به الزبيد  لؤلزهر ، ولم أجده في التهبيب.( أعبله نسأَدر 

َكت   ، 191/ٕالجمهرة: (ٙ)   ِة َعنن " ٖٕٙ/9ٕ:في تا  العروس )ق  وُحلَّة  َشْوكاُ : َعلَْيَها ُخُشوَنُة الِجدَّ
َعن أبي ُعَبيَدَة، َوَقاَل األَْصَمِعي: اَل أَْدِر  َما ِهَي، َكَما ِفي اللِّساِن والُعباِب، َونقل الجوهرُ  َعنن 

وينروى عكنس منا ".ألَّنها َجِديدة ، َفُهَو مثُل َقول أبي ُعَبيَدة ؛ألَصمعي: ُبرَدة  َشْوكاُ : َخِشَنُة اْلمسا
 .من الثِّياب( )الُمَوشَّى 1ٕٖ/ٔ:المخص أثبتناه في: 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٕٙٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:اٍلمى اٍ في ديرى  اىعؿى  :[لػوػشػ تياىع الى أٍدًرم مى ، اليىمعمى ً  فى مً تىقربي ػمىكىاًضعي :اًشؿي كى ٍيدو ع ًصح 
(ُ). 

: الش يع:اىعؿى  :[أػيػشػػ  :دى أىٍنشى اٍلمىععي، كى  الم ٍيثي
َٔمَتَرىمَرْطَؾ مباظٖ  **  (ِ)**َضْػرٕةمئ مٔصيمَوِد

ػػػععً  ؼي الى أىٍىػػػرً  :اىػػػعؿى األىٍزهىػػػًرمُّ  ٍانىػػػد اٍلمى ػػػع هيػػػكى كىالى أىٍدرً ، الش ػػػٍيعى ً مى  ؼي كىالى أىٍىػػػرً  فم مى
 .(ّ)اٍل ىٍيتى 

 َباُب ايصَّأد
: الصُّ ىعًحي  : األىًسن   الًارىاض اىعؿى ػ:[حػبػصػ ٍيدو ـى نيًس ىتالى إالى أٍدًرم ، اٍ في ديرى

(ْ). 
ٍمًرك  ًف ًمٍمقىطو ًؿ ًفي اىكٍ :ػ[رػبػصػ  :ىى

َِمُ َؾاَرِ اْظَؿِرَ ممم...ممَعِفمُعِؾٔؾْغمَسِؿّرامَصِإٖر َظِممُؼِكَؾ
ػ.(ٓ)

: كىل اٍل ىٍغدىاًديُّكفى رى : كى ٍيدو مىع أىٍدًرم مىع أىرىاديكا ً اىذىا(صى ىعرى ٍ )اىعؿى اٍ في ديرى  .(ٔ)ف!، كى
ػ
ٍ  ى : اىٍكؿً في ػ:[غػبػصػ  ري

                                                           
َكت    .11ٓ/ٕالجمهرة: (ٔ)   ل: مواضن  اِعنفَ معجمنة، علنى وزن مَ الاِشُل بفتح أّولنه، وبالشنين وَ اْلمَ )ق 

 بننن ّ بنند، لعسننما  الننببلد والمواضنن أمعجننم مننا اسننتعجم مننن . فننة، تقننرب مننن اليمامننةمعرو
 -بينروت -الكتنب عنالم -9ٕٙٔ/ٗ :(هنـ19ٗ)  المتنوفى األندلسني البكنر  محمند بنن عبدالعزيز
 (.هـ ٖٓٗٔ )        الطبعةالثالثة

 .7ٗٗ/ٕٔالشطر من البسيط، وهو ببل نسبة فيما طالعناه. وراج  المعجم المفصل:(ٕ)  
 .ٕٖٓ/ٔٔالتهبيب:(ٖ)  
( إلنى ابنن سنيده، والصنحيح منا اَل أْدِر نسنبة ) ٖٕ٘/ ٙ. وفني تنا  العنروس:97ٕ/ٕالجمهرة:(ٗ)  

 أثبتنا.
ّ : البيت من مجزو  الكامل، (٘)   نْعِر  هنو:َقاَل ابنُن َبنرِّ لَعْمنِرو بنِن ِمْلَقنٍط الّطناِبّي، ُيَخاِطنُب بهنابا الشِّ

اَن عْمنُرو بنُن ِهْنند قُِتنَل لَنُه أَخ  عْنند ُزراَرَة بنن ُعنُدٍس، َوَكناَن َبنين َعْمنِرو بنِن َعْمَرو بنَن ِهْنند، َوَكن
، فحننرَّ    عْمننَرو بنَن ِهْننند علنى بننني َداِرٍم. َيقُننول: لَنْيَس اإلِنسنناُن بَحَجننٍر ِمْلَقنٍط، َوَبننين ُزَراَرَة َشنر 

 .ٙ٘/ٖ ، والمعجم المفصل:99ٕ/ٕٔ:تا  العروس هبا.فَيْصِبَر على ِمْثِل 
ُُُت   . ٖٖٓ/ٖالمقننناييس: (ٙ)   َك نننَب ابنننن فنننارس علنننى منننابكره ابنننن دريننند فقنننال:  )ق  َوالَّنننِب  أََراَدهُ َعقَّ

َباَر َما اْشَتدَّ َوَؼلَُر. َفالَِّب  أََراَدهُ اْلَبْؽَداِديُّوَن َهَبا، َوَتُكوُن اْلَهناُ  َداِخلَنًة اْلَبْؽَداِديُّوَن َما ُرِوَ  أَنَّ الصَّ 
ّ :  وبهننب.ِلِْلَجْمنن َعلَْيننِه  نناد، َقنناَل: وأَمننا ُصننَباَرةُ  إلننى أن الصننواب فنني الكلمننةابننِن َبننرِّ كْسننِر الصَّ

وَصَباَرةُ، َفلَْيَس بجْمٍ  لَصْبَرٍة؛ ألَنَّ َفَعاالً لَْيَس من أَْبِنَيِة الُجُموِع، وإِنما بالِك ِفَعال ، بالكسِر، َنْحنو 
 والمعنى واحد وهو الحجارة الصنلبة. ئ ت َرثَي  الصا الذي نئاه أن الكَم  وو .ِحَجاٍر وِجَبالٍ 
 .99ٕ/ٕٔ: تا  العروس



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٙ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 
ََمعللللِفمَصِضللللِبماغٔظللللٔ ماَِّدللللَؾغِممم ممممُؼِعٔطلللل

 

 َدلللللِقؾًاموُدّصاسلللللًامطَللللللِقِبماَِّ لللللَؾغِممم
م.(ُ)

 

 .(ِ)ف!ٍص ىغً عؽى: الى أٍدًرم مىع سىٍيؿي األى أى يك إٍسحى اىعؿى 
ٍ نععي: كىؼُّ الميقعًمر، ًإذا أىمعلىاع ليىٍغديرى  صعًحً ًه. اعؿى ا في األىٍىرى ػ:[نػبػصػ : الص  ا يِّ

ػٍغك. اىػ : رً ٍزهىػعؿى األى يقكؿي لىهي شٍياي الميقعًمًريف: الى تىٍصً ٍف الى تىٍصً ٍف، فإن ه طىرىؼه ًمػف الض  مُّ
ٍغك ٍغك أىك الض   .(ّ)الى أىٍدًرم هيكى الص 

عةي  :[وػحػصػ  أىٍدرم ًمػػٍف أىم شىػػيعو الى كى  :اىػػعؿى اأٍلىٍصػػمىًايُّ ، يػػهً ييٍشػػرىبي فً  إنىػػععه الًمٍصػػحى
ػ.(ْ)فهيك

ك الس ٍاًدمِّ  ٍ فً  ارً ًضرى  اىٍكؿً في ػ:[أػدػصػ  :ىمرو
ـَلللللَبمَطاظ لللللٔقيم ممموِإٚغللللليموَتِفقلللللأعيمٔبَلِؼ

 

 ُِ ٔعلللِفمَأِحلللُاِ مَ لللٖداَ مَعِ لللَربامممُؼقلللاِو
م.(ٓ)

 

ػػ :ًرمُّ ٍزهىػػعؿى األى اىػػ ػػدى الى أىدرم صى : فىايػػكى ًمػػٍف صى عي، فػػًإٍف كىػػعفى فىا ػػعالن ا د اع فىا ػػعؿه أىك فىاىػػبلى
ػدى  : صى اىعؿى شىًمره ًدمى يىٍصدىل. كى ػا الاىػيىٍصديك أىك صى ـي يىٍصػديك ًإذىا صى ػد اعي ع ف كىعنىػٍت صى ، كاً  عحى

مىـايكى ًمفى الميضى ع، فى فىٍابلى  م عع ًمفى الص  : صى ـٍ  .(ٔ)عىىًؼ كىقىٍكًلًا

                                                           
 .79: صـديوانه : مجموع أشعار العرب المشتمل علىفيبن العجا ،  لر بة، الرجز(ٔ)  
ُُُت    .ٕٖٓ/ٔٔالتهنننبيب:(ٕ)   َك نننُيولِ  األْصنننَبُػ:)ق  :، أْعَرنننُم السُّ             .    ُهنننَو واٍد بنننالَبْحِرينِ  وقننناَل الّصننناَؼاِنيُّ

 .9ٔ٘/ٕٕ:تا  العروس
ناِد، ُيَقناُل: َضنؽا إِبا لَنْم . وفيه: ٕٗٗ/ٖٔاللسان:(ٖ)   ْؽو َمْعنُروؾ  ِعْننَد الُمقنامرين، ِبالضَّ "ِقيَل إِن الضَّ

ا في التهبيب.اَل أَْدِر ولم أجد ) ٖٓٓ/ٖ٘، وتا  العروس: َيْعِدْل"  ( نًصّ
ُُت   .٘ٓٔ/٘التهننبيب: (ٗ)   َك :َقنناَل اْبننُن َبنن )ق  الِمْصننَحاةُ إنننا   ِمننن ِفضننٍة َقننْد َصننَحا ِمننَن األَْدننناِس  رِّ ٍّ

 ٖ٘ٗ/ٗٔ. اللسان: لِنقاِ  الِفضةِ  ؛واألَْكدارِ 
اُ : َرِكّية  لَْيَس ِعْنَدُهْم َما   أَعبب ِمْن َماِبَهناالبيت من الطويل، و(٘)   َكُت   ، َصدَّ المعننى فني البينت  )ق 

لفننرط حسنننها،  ؛ بالمزاحمننةإالَّ  ى محبوبتننهيصننل إلنن أنيسننتطي   نننه الإ يتضننح بننبلك، فهننو يقننول
 بننن منند، ألحلفننرط عبوبتننه. نهايننة األرب فنني فنننون األدب ؛كالننبى يننرد المننا  فإنننه يننزاحم عليننه

 المتننوفى النننوير  النندين البكننر ، شننهاب التيمنني القرشنني النندابم عبنند بننن محمنند بننن عبنندالوهاب
، هننننـٖٕٗٔ األولننننى،ة الطبعنننن -اهرةالقنننن-القوميننننة والوثننننابق الكتننننب دار -ٔ٘/ٖ: (هننننـ9ٖٖ)

 .7ٓٔ/ٔواللسان:
ُُت   . ٗ٘ٔ/ٕٔالتهننبيب: (ٙ)   َك : ُهننَو َفْعننبلُ  ِمننَن  :9ٕٗ/ٖفنني اللسننان: )ق  ْحننِو ِّ َوِقيننَل ألَبنني َعلِننيٍّ النَّ

:، َفَقاَل: َنَعمْ  ؟اْلُمَضاَعؾِ    وأَنشد لِِضَراِر ْبِن ُعْتَبَة اْلَعْبَشِميِّ
ُُُُُُ ن  يك ُُُُُُ ا َ   يك ُُُُُُنك و  ، م  ، هُُُُُُاَمِ كُُُُُُ  ن ة         

 
 َا ُُُئ  ا:  م  ك َّ ُُُ ُُُواض ص  ُُُنك أ وك  ي خُُُال   م 

 

ةا  ّا وذا   ُُُُُوك ُُُُُئك   المُُُُُا:  ه   َ ون   ى    ُُُُُئ      ي 
 

 ُُُُُُا  َ ََّ و  ر  ُُُُُُُّ  أ نك ي  َك وا ق  ُُُُُُاو  ُُُُُُ َّ ص   ل ذا   
 

 
 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٙ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػػدىؼي  :[فػدػصػ ٍيػػػؿه فػػػي القىػػػدى  :الص  ػػػٍف يىمػػػيفو أٍك  أٍدًرم أى الى  :ٍصػػػمىًايُّ اىػػػعؿى األى ، ـمى ىى
 .(ُ)فعؿو ًشمى 

: كى  اىعؿى  :[رحػصػ ٍيدو ػ :ٍمػرً ي اٍلخى اًنػكى ٍف أى ًمػ اٍخًنيػ ى  كفى مي سى يي  ٍكـو قى   لً غى لي اٍ في ديرى ،  ن ي  احً رى صي
 .(ِ)اىعكىالى أىٍدًرم مىع أىٍصمي 

: اىػػعؿى  :[رفػصػ ٍيػػػدو ػػػرىفىعفي  اٍ ػػػفي ديرى ،  ٍمػػره تى  :الص  كؼه ػػػزى كى مىاػػػري ػػػعصى  أىف   كـه اىػػػ ـى ىى  الر صى
رىفى سى يي   .(ّ)هً يً فً  كؿي اي ع أى كىالى أىٍدًرم مى ، ععنن م د صى

كـً :ٍصرىرً  ىنيكاألى :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ :[رػفػصػ ـى سيمُّكا  ذلؾ،ميميكؾي الرُّ  .(ْ)ف!ال أىٍدًرم ًل
                                                           

ُُت    .٘٘ٙ/ٕالجمهننرة: (ٔ)   َك ننَدُؾ: َعننَو   ِفنني اْلَيننَدْيِن، َوِقيننَل: َمَيننل  ِفنني اْلَحنناِفِر إِلَننى )ق  اْلَجاِنننِب الصَّ
، َوِقيننَل:  ْجننِل إِلَننى اْلَجاِنننِب اْلَوْحِشننيِّ ، َوِقيننَل: ُهننَو أَن َيِميننل ُخننؾُّ اْلَبِعيننِر ِمننَن اْلَيننِد أَو الرِّ الوْحِشننيِّ

َدُؾ َميل ِفني اْلِقنَدمِ  َقناَل األَصنمعي: اَل أَدر  أَعنن َيِمنيٍن أَو َشنَماٍل، َوِقينَل: ُهنَو إْقبناُل إِْحنَدى ، الصَّ
ْكَبتين نًة إْقبناُل إِْحنَداُهَما َعلَنى األُخنرى، َوَقنْد َصنِدَؾ َعلَى األُْخرَ  الرُّ ى، َوِقيَل: ُهَو ِفي اْلَخْيِل َخاصَّ

نَدُؾ َتنداني الُعجناَيَتي ن َصَدفاً، َفإِْن ماَل إِلَى اْلَجاِنِب اإلِنسّي، َفُهَو الَقَفنُد، َوَقنْد َقِفنَد َقَفنداً، َوِقينَل: الصَّ
ْسنَؽيِن، َوُهننَو ِمنْن ُعُينوِب اْلَخْيننِل الَِّتني َتُكننوُن ِخْلقنةً وتباُعنُد اْلَحناِفَرْيِن  . المحكننم: ِفنني الِتنواٍ  ِمننَن الرُّ

 .19ٔ/7، واللسان: 7ٕٓ/1
َكت   . ٘ٔ٘/٘الجمهرة: (ٕ)   ُتهُ المنقول عن ابن دريد في أؼلب المصادر:  )ق  ". "َواَل أَدر  َمنا ِصنحَّ

ننراِحيَّة: ، 1ٗٔ/ٕراجنن  المحكننم مننثبلً: إبا كانننت  ةيَّ احِ رَ ُصنن، وَكننبا ُيقنناُل للخمننِر  نيننة  لِْلَخْمننرِ والصُّ
: الكلمة استعملها الفرس والروم لزجاجة معروفنة يوضن  فيهنا  خالصًة ؼير ممزوجة. ونرى أنَّ
بنة(؛ ألن العنرب أخنبت أكثنر منا أخنبت عنن  الشراب، وأعتقد أنهنا لهنبا الننوع منن األواني)معرَّ

ألنوان األطعمنة، وؼينر بلنك ممنا اسنتجد فني حياتهنا، وبمعننى ؼيرها من األمم أنواع األوانني، و
ا َكننبَب َكننِبباً ُصننَراحً  الخمننر ؼيننر الممننزو : عربيننة صننحيحة، مننأخوبة مننن قننولهم: ا وُصننَراِحّيً

، فكبلك الخمر إبا صفت. راج : شفا  الؽليل: لَبيِّن الَِّب  َيْعِرفُه الناسُ الواضح اَوُهَو  :وُصَراِحَيةً 
 . 7ٕٗ/ٔ، والمخص :ٗٗٔصـ

َكت   . 9ٗٔ/ٕ: جمهرة اللؽة(ٖ)   اُ  َواْلَفاُ  ُمْعَرُم َباِبِه َيُدلُّ َعلَنى َرْجنِ   قال ابن فارس: )ق  اُد َوالرَّ الصَّ
ا أَْحَسُبُه َشابً ..الشَّْي ِ  َصاُ . ا َعْن َهَبا اأْلَْصِل:. َوِممَّ َرَفاُن، َوُهَو الرَّ َرَفاُن ِفي َقْولِِه:  الصَّ  َوالصَّ

ا أ مك ** ي ا ا      ائ  ا  َ ا  ف انا ئ   **ص 
ْمنرِ        نَرَفاُن: ِجنْنس  ِمنَن التَّ َصاُ . َوَقناَل  َخنُروَن: الصَّ ". المقناييس: ُمْخَتلَؾ  ِفيِه، َفَقاَل َقْوم : ُهَو الرَّ
ومننا بعنندها. والخننبلؾ فنني نررنننا: يرجنن  إلننى كثننرة المعنناني التنني حملتهننا هننبه الكلمننة،  ٖٔٗ/ٖ
ننَرفاُن ُمَحرَّ فا َحننلصَّ ، َوَقنناَل ابننُن َعّبنناٍد: ُهننَو النُّ : اُس، َوِفنني اللسننانِ َكننًة: الَمننْوُت َعننن ابننِن األَْعراِبننيِّ

َصن ، الرَّ . فطبعني أن ينكنر اللؽنو  المندقق منالم يصنله منن َتْمنر  َرِزينن  مثنل الَبْرِننيِّ واُ  الَقلَِعنيُّ
لتثبنت منن معناني هنبه ؛ ل9ٔ/ٕٗالمعاني واأللفار، أو يتوقؾ كما صن  ابن دريد. راج  التنا : 

 الكلمة.
َكت    .1ٖٓ/1المحكم: (ٗ)   عيُصنون  :م أَْوالُد األَْصَفِر بِن ُروِم بنِن َيْعُصنو، ويَقنالُ هُ  :َبُنو األَْصَفرِ  )ق 

إِنمنا  قنال ابنن األنبنار :لََقنُب ُروٍم ال ابِننه،  :األَْصنَفرُ  :بِن إِْسَحاَق بِن إِبراهيَم علينه السنبلُم وقينل
وا ببلك وا بنني ُسمُّ ؛ ألَنَّ َجْيشاً من الَحَبِش َؼلََب علَْيِهم فوطىَ  ِنَساَ ُهم فُولَِد لَُهْم أَْوالد  ُصنْفر  فُسنمُّ
وا بنبلك؛ :وَقاَل ابُن األَِثينرِ  .األَْصَفرِ  ُروُم بنن  :ألَنَّ أَبناُهم األَّوَل كنان أَْصنَفَر اللَّنْوِن وهنو إِنمنا ُسنمُّ
 المتننوفى بكننر محمنند بننن القاسننم األنبننار  ألبننيننناس، لزاهننر فنني معنناني كلمننات الا .ِعيُصننون



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 1ٙ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػر  ً : اىعؿى الم ٍيثي ػ:[فػفػصػ ُي  عفى كىػ :ىىذابي يػكـً الصُّ ػؿى ا ػٍكا رىسيػكلىايـ فأىٍرسى اىػٍكـه ىىصى
تٌػد هىمىكيػػكا ـٍ حى ـٍ مػػف فىػػٍكًاًا ًشػيىاي ٌمػػعن غى ػػرٌان كغى ُي  :ًرمُّ اىػػعؿى األىزهىػ .ىمػياـ حى فػػي  ال ػػًذم ذكىػػرى ي ا

ػذابي الى ، يىػٍكـً الظُّم ػ ً  بي ىىذا :ًكتع ىهً  ػر  ً   ىى ع  أىٍدًرم مىػكالى ، هً شيػاىٍيبو ً ػ بى اىػٍكـي ذِّ كىيػ، يىػٍكـً الصُّ
ر  ً   .(ُ)ىىذابي يكـً الصُّ

 جكاس  ف هيريـ: اىٍكؿً في :[غػقػصػػ
ممممممُضٚؾِقلللللٔتمٔعلللللِفمدلللللأظػٕةمَؤعلللللِفمُ لللللُدِ 

 

 طَأٖغفللللامُطِ للللَقُةمَشللللب مٔصلللليمُ لللللُؼ ِمممم
م.(ِ)

 

،  ً اى  أىرادى  :في ًسػػيدى ٍ اىػعؿى اٍ ػػ ػػٍدغو ػػديغي ًمػػٍف صي ٍحػػًت يىػػع سػػعلر ي ًمػٍف سىػػعًلرى و كا ِّحػػتى يىػػع صي
ذىؼى  ًمًه كى  ؛فىحى عطىًب ً مىع ًفي ايك ًة كىبلى ػًلًاٍمـً اٍلميخى فىػبلى أىٍدًرم أىًلمشِّػٍاًر فىاىػؿ ذىًلػؾى ، ر ؾ الصػديغى حى

ـً  ػػكًع اٍلكىػػبلى ػػقيع فأـى هيػػكى ًفػػي مىٍكضي كىػػذىًلؾى صي ر كىػػهي تىٍحًريكنػػع  :فىػػبلى أىٍدًرم كى ػػقيع ليغىػػ ه أـى حى أصي
ػػعى  ىػػٍيفى اٍلغىػػٍيًف كىاٍلاىػػٍيفً فميٍاتى طػػعن  مى ػػقيع فىجى ػػديغ كصي : صي اىػػعؿى ػػع تألىنامػػع م ؛، كى جعًنسػػعًف إٍذ هيمى

ييٍركىل ٍمؽو، كى ٍرفىع حى ػقيع أـى اٍحتىػعجى ًإليػه لً  :حى ػقيٍغ ليغىػ ه ًفػي صي قيٍغ، فىبلى أىٍدًرم هىٍؿ صي ٍمقىعًفيىػً  صي
ٍيننع ؿ اٍلاىٍيفى غى ٍمؽً مى اي ألىن   ؛فحك  كًؼ اٍلحى ري ًميانع ًمٍف حي  .(ّ)فع جى

ػػٍممىؽي  :اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدى ٍ  :[قػلػمػصػػ اٍلقىػػععي األىممػػس،  كىهيػػكى ، ليغىػػ ه ًفػػي الس ػػٍممىؽً  الص 
عرًىى ه  كىػد ًسػي ؛كىًهيى ميضى حى ذىًلؾى ًلمىكىعًف اٍلقىعًؼ كىًهػيى فىػٍرعه، كى ٍيًه صػمعًليؽكى ػع ،  ىكى كىالى أىدرم مى

                                                                                                                                                    
 الطبعننة –بيننروت  -م سسننة الرسننالة  - نتحقيننق: د. حنناتم صننالح الضننام، ٕٙٔ/ٕ :(هننـ1ٕٖ)

 .ٖٖٙ/ٕٔ، وتا  العروس: 9ٖ/ٖوالنهاية: ، م(77ٕٔ-هـ  ٕٔٗٔ ) األولى
َكُت   )بتصرؾ(. 1ٓٔ/ٗالتهبيب:(ٔ)   نفَِّة كَقْولِنكَ  "وَعنَباُب َينْومِ  9ٖٕ/1فني الُمْحَكنم: )ق  َعنَباُب  :الصُّ

لَّة" : منتصًرا لمقالنة اللَّينب:َيْوِم الرُّ بيد ُّ لَّنةِ " ومن َثمَّ قال الزَّ نفَِّة الرُّ نه َيْعِنني بالصُّ التِّحاِدِهمنا  ؛وكأَنَّ
لْ ، في الَمْعَنى  .ٕٙ/ٕٗالتا :  ."وإِليه ُيِشيُر قوُل ابِن ِسيَده الماِضي ِبْكُرهُ َفَتأَمَّ

َية: شننحمتان فنني بنناطن ُصننلب الضننب. ز، أنشننده أبننو عبينندة، لجننواس بننن ُهننريم. والُكْشننرجننال(ٕ)  
 ضنب بينل وكأنهمنا فينه العننق وصنفحة صندؼه فيرى ر ه وجه منرر الشاعريستقبح  والمعنى:

 محمند بنن ّ عبيند، ألبني الشنعرا  على العلما  مبخب في الموشح. راج :كاليربوع حيوان وهو
م. وبنبل 77٘ٔ، دارالكتنب العلمينة 9ٕ: صـ (هـ1ٖٗ) زباني المتوفىالمر موسى بن عمران بن

 .9ٕ٘/ٔنسبة فيما طالعناه من كتب. وراج : سر الصناعة: 
َكت   . ٕٓٗ/٘محكم:ال(ٖ)   ْق  بَمْعَنى النَّ  )ق  ْقُػ: لَُؽة  ِفي الصُّ اِحَيِة، َوَزَعَم ُيوُنُس أَن أَبنا َعْمنِرو ْبنَن الصُّ

شناً ِمن لَُه: َكَبلَِك َوَقال (ػْ ُصقُ )اْلَعبَلِ  َرَواهُ  با. ن َهنلَْواَل َبلَِك لَنْم أَرِوهنا، كأَننه  َننَس ِمنْن ُينوِنُس َتَوحُّ
: فإِبا َكاَن األَمرُ  ِفي ُصنق  لَُؽَتنْيِن: اْلَعنْيُن  و َفاْلَحاُل َناِطَقة  بأَنَّ َعلَى َما َرَواهُ أَبو َعْمرٍ  َقاَل اْبُن ِجنِّيٍّ

؟ يقصد أن الشناعر اْحَتاَ  إِليه لِْلَقاِفَيةِ وقوله: أم  وأَن َيُكوَن إِبدال اْلَحْرِؾ لِْلَحْرِؾ.َواْلَؽْيُن َجِميًعا، 
ناد  أراد الهروب من اإلِكفا ، وقند أنكنر ، 9ٕ٘/ٔراجن : سنر الصنناعة: أْن َيُكنوَن إكفناً .ابنن عبَّ

 .1ٕ٘/ٕٕ، وتا  العروس:ٖٕٓ/1واللسان:



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 19ٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كىػػد  : أىف يىكيكنيػػكا اىػػٍد اىػػعليكاكىس ػػر ًإال   ػػع حى ٍانىػػد فاػػك ض ًمػػفى اٍلاىػػعًع كىمى ػػٍممىق  ًفػػي هىػػذىا اٍلمى صى
مىكاًىيظ
(ُ). 
ػػٍنًتؿَ:ًرمُّ اىػػعؿى األىزهىػػػ:[لػتػنػصػ مىػػد ًفٍاًمػػؿ ً كىٍسػػًر أىٌكلػػه  :الصِّ ػػٍخم ، ىى الن عاىػػ ي الض 
ثىعًلثً  ـٍ الى ، هً كى ًحيحه أى كل هىذىا الحرؼى الرراعي، كال أىٍدًرم أىصى  .(ِ)ف رى

ً يدمُّ ػ:[مػنػصػ : ًإن هي اىعؿى الز  ـي ييقعؿي نى ػ ، شىػمىف()مياىر ب : الص  مى  هكىػذا  علشِّػيًف الميٍاجى
ثىف :كىهيكى   .(ّ)( ت ي :)فىًإن هي ًفي الرىعًرًسي  ، ًفي أىمِّ ًلسعف كىالى أىٍدًرم أىن هي ، الكى

 :الن ًمر ٍ ًف تىٍكلىب اىٍكؿً في  :[بػهػصػ
ممممَظَؼلللِدمَشلللَدِوُتمبُصللللِفَؾ مَؤػلللَيمُعْؾِفَؾللللةٌممم

 

 ِإْظفاُبفلللامطٔضلللراِ ماظـلللاِرمٔصللليماظٚ لللقحِمممم
م.(ْ)

 

ٍا ى َ:اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ًسػػػيدى ٍ  ـي فىػػػكصي كىالى أىدرم أىٍشػػػتىق ه ًمػػػفى ، ًس الن ًمػػػر ٍ ػػػًف تىٍكلىػػػبرى د:اٍسػػػ
اىًب، ال ًذم  مىمعن الص  مىه ىى ، أـى اٍرتىجى  .(ٓ) ف هيكى الم ٍكفي

                                                           
ُُت   . 7ٓٙ/ٙالمحكننم:(ٔ)   َك ننيِن الَِّتنني َبْعننَدَها َؼننْين  أو َخننا   أَْو َقنناؾ  أَْو َطننا   اتبنندل  )ق  نناُد ِمننَن السِّ لصَّ

هننبه الحننروؾ مجهننورة مسننتعلية، والسننين  ألن َنْحننُو أْصننَبَػ، وَصننلََي، َوَمننسَّ َصننَقَر، وِصننَراٍط؛
ألنهنا ؛ الثقلنه فأبندلوا منن السنين صنادً ؛ مهموس ُمْسَتِفل، فكرهوا الخرو  منه إلى هنبه الحنروؾ

توافق السين في الهمس والصفير، وتوافق هنبه الحنروؾ فني االسنتعبل ، فتجنانس الصنوت بعند 
القلب، وهبا العمل شبيه باإلمالة في تقريب الصوت بعضه من بعن ، فنإن تنأخرت السنين عنن 

ا ألنها إبا تأخرت كان المتكلم منحدرً ؛هبه الحروؾ لم يسػ فيها من اإلبدال ما ساغ وهي متقدمة
د من ُمنْنَخِفٍ ، فنبل تقنول فني قسنت: ِقْصنت، وهنبه َقَل التصعُّ ، وال يثقل بلك ثِ لصوت من عالٍ با

ز القلب: متصلًة بالسين كانت كَصَقر، أو منفصلة بحرؾ نحنو َصنلََي، أو بحنرفين  الحروؾ تجوِّ
 فيةشنا شنر  . راجن :أو نحو َصْملٍَق وِصَراٍط، َوَصَمالِيَق، وهبا القلب قيناس، لكننه ؼينر واجنب

 شنر  من  (هنـ1ٙٙ) المتنوفى الندين اإلسنتراباب ، نجنم الرضني الحسنن بن محمدلالحاجب  ابن
 ؼريبهمننا، وشننر  حققهمننا، وضننبط، ٖٕٔ/ٖ(7ٖٓٔ)  المتننوفي البؽننداد  القننادر بنندلع شننواهده

 دار -الحميند عبند الندين محينى محمند، الزفزاؾ محمد ، والحسن نور محمد :مبهمهما، األساتبة
 (.م79٘ٔ - هـ7ٖ٘ٔ) -لبنان – بيروت العلمية الكتب

 . ولم أقؾ عليه في التهبيب.ٖٖٖ/7ٕ، وتا  العروس:1ٖٙ/ٔٔاللسان:(ٕ)  
َكت   . ٕ٘٘/ٕٖ: تا  العروس(ٖ)  ب أن يقال: هو الذي أئاه أقئ  لَصوا   )ق  ، بتقنديم (َنمشَ : )ُمَعرَّ

التنني طالعتهننا قننديمها النننون علننى المننيم، ومعننناه: عابنند األصنننام فنني الفارسننية. وجننل المراجنن  
، ٖٔٔٔ: صنـ والقناموس: 7ٖٗ/ٕٔ، واللسنان:7ٙ7ٔ/٘راج : الصحا :  َشَمن(وحديثها فيها:)
. ومننا قالننه 7ٓٔصننـ ، واأللفننار الفارسننية المعربننة، للسننيد أّد  شننير:ٕٗٔ: صننـ وشننفا  الؽليننل:

ِبينند ُّ َصننحيح  أيًضننا، فالصنننم فنني الفارسننية: )ُبننت( راجنن :    فننرزانفرهنننگ جننام  كنناربرد الزَّ
 .1ٖٓٔطهران  –كي اتاب يزپرو، تأليؾ/ 9ٕٓٔ/ٕقاموس عربي فارسي: 

ِمنر ْبنِن َتْولَنبالبيت من البسيط، دينوان (ٗ)   دار  -تحقينق د. محمند نبينل طريفني ٗ٘: صنـلِنيالُعكْ  النَّ
 م(. وإلهاب الفرس: اجتهاده في العدو، والشيح: نبات.ٕٓٓٓالطبعة األولى:) -بيروت  -صادر

 .ٕٓٔ/ٗكم:المح(٘)  
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 الش عًىر: اىٍكؿً في َ:[بػوػصػ
ََمُتَرٚجلللليماظَعللللأذ ُتمَتَفؾ للللديمم ممممصؽقلللل

 

 وَ للِؾِريمِإذامَعللاماظللـْٖػُ مٔ للقَبمَحٔؿقُؿفللامم
م.(ُ)

 

: ًصيبى كقكلؾى ايًصدى َ:اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  مىد ليغىػ، فىس رى ي فىقىعؿى يىكيكفي ىى : كى : اىعؿى ػٍف اىػعؿى ً  مى
ـي  ػػعب الس ػػٍا ٍيػػري متاػػد  ف؛ كىالى أىٍدرم كىٍيػػؼى هىػػذىا. صى ػػعبى السػػاـي غى كىًىٍنػػًدم أىف ًصػػيبى  ألىف صى

، فكأىف  المنيػ ى كىعنىػٍت صػع ىًت  ٍكبو : صع ًت السمععي األىٍرضى أىصع ىٍتاع ً صى ـٍ هعهنع ًمٍف اىٍكًلًا
ٍكً اع ـى فأىصع ىٍته  صى مي الحى
(ِ). 

ػػٍكهىًرمُّ اىػػ :[رػوػصػػ ػػكري : عؿى الجى ًمٍنػػهي اىٍكليػػهي ، اٍلقىػػٍرفي  :الصُّ يَززَْْ  ُنززََْ ُي ِ  :()كى
ْرِ  الصو

كري  (ّ) : الى أىٍدًرم مىع الصُّ اىعؿى اٍلكىٍمً يُّ
ػ.(ْ)

                                                           
 ِصنيَب حميمهنا بؽينر ألنؾ لؽنة  فصنيحة عننهم قولنه:، ونشنده اْبنُن األَعرابنيالبيت من الطويل، أ(ٔ)  

 الخالننديين حماسننةفنني  .ؽنننّي بننن مالننك الُعقيلننيّ ، ومنسننوب لٖٙ٘/ٔوهننو بننبل نسننبة فنني اللسننان:
 محمند ربكن ألبني: والمخضنرمين والجناهليين المتقندمين أشنعار منن والنرابر األشباهالمعروؾ ب

 المتننوفى هاشننم الخالنند  بننن سننعيد عثمننان ي، وأبنن(هننـ1ٖٓ) نحننو هاشننم الخالنند ، المتننوفى بنننا
 السنورية العربينة الجمهورينة-الثقافنة وزارة-دقة علي محمد الدكتور تحقيق: 1ٙ: صـ( هـ9ٖٔ)

 م.77٘ٔ
 صنناَب السننْهُم نحننوَ  مايننناق  قننول ابننن سننيده ففيننه: ٓٗ/ٕ. وفنني المخصنن : 19ٖ/1المحكننم: (ٕ)  

ِميَّة َيُصوب َصْيُبوبة   َقَصَد أبوعبيد صناَب وأصناَب لنم ُيَصنّر  بتعنِدَيِتهما َوِكبَلُهَمنا ُمَتعندِّ أمنا ، الرَّ
ياً ِفي الّشْعر َقاَل َسناِعَدة بنن  ؛أصاَب َفبَل نَرر ِفيَها ية َوأما صاَب فقد َجاَ  ُمَتعدِّ لكْثرة مِجيبها متعدِّ

  :ُج ية
ُُُُُُُُُُُ مك ّ  ي ث  ُُُُُُُُُُُا  نا ُ  ل يك ئَّ َُُُُُُُُُُُ هفُُُُُُُُُُُو       ث م  ن صك

 

   يم ُُُُُُُُُم  ُُُُُُُُُام ص  ظ  ُُُُُُُُُاح  ال   س   .ل ذا صُُُُُُُُُا   أوك
 

 

 (.9ٖسورة األنعام: من اآلية رقم)(ٖ)  
"ِقيَل: ُهَو َجْمُ  )ُصوَرٍة( ِمْثُل ُبْسَرٍة َوُبْسٍر أَْ  ُينْنَفُي ِفني ُصنوِر اْلَمنْوَتى . وفيه: 9ٔٙ/ٕ:صحا ال(ٗ)  

َكت   ". اأْلَْرَوا ُ  نُروَن َقْولَنُه َتَعنالَى: :أنَّ مجمل الخبلؾ في بلك )ق  َر اْلُمَفسِّ وُر: الَقْرن، َوِبِه َفسَّ الصُّ
  وئ ُ خ  ف ة الص  م  ي نك وك نوُر ِعْننَدهُ َجْمنُ  ُصنوَرٍة،  وؼينره ، وأَما أَبو َعلِيٍّ هاَوَنْحوَ  ي  َقناَل أَبنو وفالصُّ

وُر َقْرناً  نَراطَ ، والمينزانَ ، َكَمنا أَنكنروا الَعنْرش اْلَهْيَثِم: اْعَتَرَ  َقْوم  فأَنكروا أَن َيُكوَن الصُّ ، َوالصِّ
نوَم َجْمنُ  الثُّوَمنِة، َوَرَوْوا  نوَفِة والثُّ نوَؾ َجْمنُ  الصُّ نوَرِة، َكَمنا أَن الصُّ وَر َجْمُ  الصُّ َعْوا أَن الصُّ وادَّ

َّّ َعننزَّ َوَجننلَّ َعننِن َبلِننَك َعننْن أَبنني ُعَبْيننَدَة، َقنناَل أَبننو اْلَهْيننَثِم: َوَهننَبا خطننأ  َفنناِحش  َوَتْحِريننؾ  لِ  َكلَِمنناِت 
َّّ  ؛َمَواِضِعَها مك  َقال( )ألَن  ك  ئ  و  ن  ص  س  مك ف   وك ك  ئ  وَّ ص  َفَفَتَح اْلَواَو، َقناَل: َواَل َنْعلَنُم أَحندا ِمنَن  و 

اِ  قرأَها َفأَْحَسَن ُصوَرُكْم، َوَكَبلَِك َقاَل:  وئ  اْلقُرَّ ن ُ خ  ف ة الص  َور، أَو ، َفَمْن قرأَ و  : َوُنِفَي ِفي الصُّ
، َوَكاَن أَبو ُعَبْيَدَة َصاِحَب أَخباٍر وَؼريٍب قَ  َّّ ل ِكَتاَب  رأَ: َفأَْحَسَن ُصوَركم، َفَقِد اْفَتَرى اْلَكِبَب وَبدَّ

ْحِو. اُ : كنلُّ جَ و َولَْم َيُكْن لَُه معرفة  ِبالنَّ َكِر َسنَقاَل اْلَفنرَّ مُعنه واحدتنه َبَق جَ منٍ  َعلَنى لَْفنِر الواحند النبَّ
نوؾ فواحدته نْعرِ ، والنَوَبر، ِبِزَياَدِة َهاٍ  ِفيِه، َوَبلَِك ِمْثُل الصُّ والُعْشنب، َفُكنلُّ َواِحنٍد ، والقُْطنن، َوالشَّ

ِب ألَن َجِمينَ  َهنَبا اْلَبنا ؛ِمْن َهِبِه األَسما  اْسم  لَِجِميِ  ِجْنِسِه، فإِبا أَفنردت َواِحَدُتنُه ِزينَدْت ِفيَهنا َهنا   
نوِؾ لََقنالُوا: ُصنوفة وُبَسنر، ، وُبْسنرة، وُصنَوؾ، َسَبَق واحَدَته، َولَْو أَن الصوَفَة َكاَننْت َسناِبَقَة الصُّ

وُر الَقْرُن، َفُهَو َواِحد  اَل َيُجوُز أَْن ُيَقاَل َواِحَدُتنُه  َكَما َقالُوا: ُؼْرفة وُؼَرؾ وُزْلفة وُزلَؾ، وأَما الصُّ
ألَن َواِحَدَتنُه َسنَبَقْت جمَعنه. َوِفني َحنِديِب أَبني َسنِعيٍد  ؛رة اإلِنسان ُصَوراً ُصوَرة، وإِنما ُتجم  ُصو
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

  َباُب ايضَّأد 
: اىػعؿى  :[أػأضػضػ ٍيػػدو ػػ أف   هػػؿ المُّغىػ ً ف أى ًمػػ كـه اىػػ ذىكىػرى  اٍ ػػفي ديرى ٍ ضي  هىػػذىا الطػػعئري  :الضُّ

تيهي كى  (ال ًذم ييسم د )األىٍخيىؿي  الى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ُ). 

ٍ كان: الن عري  ضى ىٍتهي ػ:[اػبػضػ ٍ ػزىة  أىٍحرىاىٍتهي  ضى ٍتهي، ك اػضي أىهػًؿ الػيىمىف ييسىػمُّكفى خي كشىػكى
م ػػً  مىٍضػػ عةن ًمػػفٍ  م د  ىعٍسػػـً ًإال  أىف تيسىػػ فكىالى أىدرم كيػػؼى ذىًلػػؾى َ:اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدى ٍ ، (ِ) اهىػػذى  المى

المىٍكًضعً 
(ّ). 

ػػبٌ اَ:[بػبػضػ ؿى : دي لض  رى ، كىهيػػكى ييٍشػػً هي الػػكى كؼه ٍاػػري شىػػرىاًت مى ٍي  ػػ  ًمػػفى اٍلحى ٍمػػعي ، كى كىاٍلجى
ذىًلػؾى ًإذا كىثيػرىٍت  : كى . اىػعؿى ػًف المٍِّحيىػعًنيِّ ، األىخيرة ىى ، كًض عبه كضي  عفه أىضيبٌّ ًمٍثؿي كىؼ  كأىكيؼ 

ػػع هىػػذىا اٍلرىػػٍرؽي اىػػعؿى اٍ ػػفي  .اًجػػد   ألىف  ًفاىػػعالن كفيٍابلنػػعن سىػػكىاعه ًفػػي أىنامػػع ؛ ًسػػيدىٍ : كىالى أىدرم مى
 .(ْ)  نععىاف ًمٍف أى ني  اٍلكىٍثرىةً 

                                                                                                                                                    
 ، َّّ ُُ» : )اْلُخننْدِر ِّ َقنناَل: َقنناَل َرُسننوُل  ُُم  وص  ُُف  أ نك   يك ُُه  او  ك  د م  ُُ ك الر  ن ق  ُُئك ُُه،    الد  ر  َك   نُُم ي  ، وو 

ه   مك   م س   ِ ا ر ك ، وأ صك ؟ ق ال وا  ف م  ئ  م  ر م ي ؤك رظئ م  نك ُم  ي  ن  ك َ ن ا هللاَّ و  ُ سك ؟ ق اُّ   ق ول وا و  وُّ  هللاَّ س  ا ئ  مئنا ي 
يُّ .  ك  َواَل َيُجوُز ِعْنِد  ؼير َما َبَهَب ، َقاَل األَزهر : َوَقِد اْحَتجَّ أَبو اْلَهْيَثِم فأَحسن االْحِتجا  «الكو 

لِيُل َعلَنى ِصنحَّ  إِليه َوُهنَو َقنْوُل أَهنل السننَّة َواْلَجَماَعنةِ  َّّ َتَعنالَى َبَكنَر َتْصنويره َوالندَّ ِة َمنا َقنالُوا أَن 
ر رهم ُنَطفاً ُثمَّ َعلَقناً ُثنمَّ ُمَضنؽاً ُثنمَّ َصنوَّ و ، َوَكاُنوا َقْبَل أَن َصوَّ هم اْلَخْلَق ِفي األَْرحام َقْبَل َنْفِي الرُّ

َّّ َتَعالَى ُيْنِشنُبُهم َكْينَؾ َشناَ ، َتْصويرً  رهم ُثنمَّ َينْنفُُي ِفنيِهْم ا، َفأَما اْلَبْعُب فإِن  عنى أَننه ُيَصنوِّ َوَمنِن ادَّ
 )بتصرؾ(. 9ٙٗ/ٗ، واللسان: ٓٙٔ/ٕٔالتهبيب: َفَعلَْيِه اْلَبَياُن، َوَنُعوُب باهللَّ ِمَن الِخبالن.

 ، لمحمندالكبنرى الحينوان حيناة ، كبا في:وتوقَّؾ ِفيِه ابُن ُدَرْيد: َقاَل ابُن ِسيده .ٕٕٔ/ٔالجمهرة:(ٔ)  
 – العلميننة الكتنب دار - 9ٖ٘/ٕ: (هنـ1ٓ1) الندمير ، المتننوفى علني بنن عيسننى بنن ىموسن بنن

 .ٖٗٔ/ٔ(، وتا  العروس:هـ ٕٗٗٔ) الثانية الطبعة - بيروت
 .ٕٗٓٔ/ٕالجمهرة:(ٕ)  
                                .اإلِْصنَطْكَمة، ويقنال لهنا: الحنارّ  الرمناد فني منضنجة خبنزة وهني)بتصرؾ(.  ٖٕٗ/1المحكم: (ٖ)  

 .9ٕ٘/ٔ شمس العلوم:
َكت    1ٖ٘/ٔ، واللسان:ٕٙٔ/1هبا ن  المحكم: (ٗ)   نبأواًل:  )ق  منن ألفنار االشنتراك اللفرني  الضَّ

ؼلنير )السنحالي(  من ُرْتَبنة العرنا  َحَيَوان من جنس الزواحؾعند أهل اللؽة، وأحد معانيه أنه: 
نةيكثنر ِفني صنحا، له َبْنب عري  حرش أعقند، اْلِجْسم خشنه . وهنناك فنرق رى األقطنار اْلَعَربيَّ

بِّ إاِّل أَنه أَعرم ِمْنُه، َقناَل أَبنو َمْنُصنوٍر:  وإن كان الَوَرُل:بينه وبين الورل: ف دابَّة َعلَى ِخلقة الضَّ
َيْربو طولُه َعلَى ِبراعنين، وأَمنا  الَوَرُل َسِبط الخْلق َطِويُل البَنب كأَنَّ بَنبه بنُب حيَّة، وُربَّ َوَرل

بِّ َفُهَو َعِقد وأَطول َما َيُكوُن قْدر ِشبر، َواْلَعَرُب تستخِبب النَوَرل وتسنتقِبره َفنبَل تأْكلنه، بَ  ْنُب الضَّ
َنِب َخِشنه ُمَفقَّره، َولَْوُننُه إِلنى  وأَما الضبُّ فإِنهم يحِرصون َعلَى َصْيِدِه وأَكله، والضبُّ أَْحَرُش البَّ

ننْحمة َوِهننَي ُؼْبننرة ُمْشننَربة َسنن بَّا  الصُّ واداً، وإِبا َسننِمن اْصننَفرَّ َصننْدُرهُ َواَل يأْكننل إاِلَّ الَجننناِدب والنندُّ
نات والَحرابني والَخننافس َولَْحُمنُه  والُعْشب َواَل يأْكل الهوامَّ، وأَما الَوَرُل فإِنه يأْكل الَعقارب والحيَّ

نَّ ِبلَْحِمننننننِه. َسنننننناُ  يتسننننننمَّ حينننننناة الحيننننننوان ؤٙٔ/٘ٔراجنننننن : تهننننننبيب اللؽننننننة: ِدْرينننننناق، َوالنِّ
 ويطنردبكسنر أولنه،  (ِفعنال. ثانًيا: من أبنينة الكثنرة: )ٕٖ٘/ٔالمعجم الوسيط:و9ٓٔ/ٕللدمير :



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 19ٖٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

د، ًإذا  ػرز لىاىػع و[:ػحػضػ ًحيى الرجؿ لمشػمس يضػحى ػعًتـ: الى أىٍدًرم ، ضى اىػعؿى أى يػك حى
اىعؿى مر   ًمفى  د: أيٍخرىلة اٍلكىاك هيكى أىك مف اٍليىعع، كى حى ًحيى أىك ضى  .(ُ)الى أىٍدًرم ضى

ػػػٍرغعم ي :ادً سى لؤلى  قىػػػعؿي يي  :اىػػػعؿى اأٍلىٍصػػػػمىًايُّ  :[مػرغػضػ ـي كالضِّ ػػػػٍرغع ػػػػع ، لضِّ كىالى أىٍدًرم مى
 .(ِ)هي أىٍصمي 

ٍغزي ًمفى السِّ ىعًع الس   اىعؿى  :[زػغػضػ : الضِّ ميؽالم ٍيثي  :كىأىنشىدى  يئي الخي
ـٔلليمَشللٔؽلاًمِرؼُشمؤشللِغْلمَعللمٔصقَفللاماَ للم ممممامَؼ

 

 ـَِفللللاموَتْؼٔؾللللق مم َٕمٔع ؼللللْأِويمِإشمَرَذلللل
م.(ّ)

 

ٍغزَ:ًرمُّ اىعؿى األىزهى  كىالى أىٍدًرم مىف اعئؿي ال يتً ، الى أىٍدًرم مىع الضِّ
(ْ). 

، أىف  ال ػًذم يىًجػيعي َ:عًرسو اىعؿى ا في فى  :[نػفػضػ ػعًلـو ـٍ أىٍسػمىٍاهي ًمػٍف ىى لىػ اىٍد سىػًمٍاتي كى كى
يٍ  تيهي مىعى الض  ، كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى ًصح  ٍيرىنىعفي  .(ٓ)ف  رىًف الض 

                                                                                                                                                    
يكثنر ، وبضنم أولنه وسنكون ثانينه (فُْعنبلنحوتها ومثَّلت لها كتب الصنرؾ، و) لثبلثة عشر وزًنا

كقضنيب  (ِعيلفَ )كبكر، أو ، صحيح العين (َفَعل) كرهروبطن، أو( َفْعل)في ثبلثة: في اسم على 
، المسنالك أوضنح إلنى السنالك ضنيا  . راجن :وأسنود، وزقناق، ورؼيؾ، وقل فني نحنو: راكنب

 ) األولنننى الرسنننالة الطبعنننة م سسنننة: الناشنننر -7ٕٓ/ٗ،ٖٕٓ/ٗ: النجنننار العزينننز عبننند محمننندل
   (.مٕٔٓٓ - هـٕٕٗٔ

َكت   . ٓ٘ٓٔ/ٕالجمهرة: (ٔ)   ، احَ َضِحى وَضن ،"َضحو: 1ٕ٘/ٕفي كتاب األفعال البن القطاع:  )ق 
ا رهنر : 99ٗ/ٗٔ" وفني اللسنان: وَضِحى َضْحوا وَضْحيا وُضِحّيا برز للشمس والطريق ُضنحوُّ

ُجُل وَضِحَي َيْضحى ِفي اللَُّؽَتنْيِن  ُجُل َضْحواً وُضُحّواً وُضِحّياً: َبَرز لِلشَّْمِس.وَضحا الرَّ "َضَحا الرَّ
ْهنِبيِب: َقناَل ِشنْمر  َضنِحَي َيْضنحى ُضنِحّياً وَضنحا َمًعا ُضُحّواً وُضِحّياً: أَصناَبْته الشنمُس. وَ  ِفني التَّ

ننْمسِ  فنناألقرب  ."َيْضننُحو ُضننُحّواً، َوَعننِن اللَّْيننِب َضننِحَي الرجننُل َيْضننحى َضننحاً إِبا أَصنناَبُه َحننرُّ الشَّ
 للصواب أنها لؽات توقؾ فيها أبو حاتم.

َكُت   . ٗ٘ٗالبارع في اللؽنة: صنـ (ٕ)   نْرَؼاُم: َمنْ  )ق  ومعناهنا  َضنَؽمَ األولنى: ُحنوت  ِمنْن َكلَِمَتنْيِن: الضِّ
) ْيَؽُم، َوُهَو اأْلََسدُ  )َع َّ َهنَب، فَضنِرمَ  ، والثانينة:َوِمْنُه اْشُتقَّ الضَّ نى ، ومعناهنا: التَّ نُه َيْلَتِهنُب َحتَّ َكأَنَّ
  )بتصرؾ(.ٔٓٗ/ٖراج : المقاييس: َيْضَؽَم.

 .ٖٓٔ/ٗعنناه منن مصنادر. راجن  المعجنم المفصنل: البيت من البسيط، وهو ببل نسنبة فيمنا طال(ٖ)  
ة  لََها َمَخالُِب َكَمَخالِِب األَسد وَقْرن  َواِحد  ِفي وَسِط هاَمِتها   .1ٓٔ/ٗ. التهبيب: والَحِريش: َدابَّ

ننْؽَز َواَل َقاِبننل اْلَبْيننت: 1ٗ/1، وننن  التهننبيب: 19ٔ/،٘ٔالمثبننت مننن التننا : (ٗ)    "."اَل أْعننِرُؾ الضَّ
نناُد : ٖ٘ٙ/ٖ وفنني المقنناييس: "."َواَل أَْدِر  َمننا َهننَبا اْلَبْيننت، َواَل أعننرؾ َقاِبلننه: 1ٓٔ/ٗوفنني "الضَّ

اُ  لَْيَس ِبأَْصٍل َصنِحيٍح، إاِلَّ أَْن َينأِْتَي ِبنِه ِشنْعر   نْؽَز ِمنَن ، َواْلَؽْيُن َوالزَّ َؼْينَر أَنَّ اْلَخلِينَل َبَكنَر أَنَّ الضِّ
ُا اْلُخلُق. وَ  يِّ َباِع: السَّ َوابِ السِّ ُ أَْعلَُم ِبالصَّ َّّ." 

  "."َواْلِقَياُس ُيِجيُزهُ : وفيه: ٖٙٙ/ٖ:مقاييس اللؽة(٘)  



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 19ٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: رى  اىػػػػعؿى  ػضػمػضػم[: ٍيػػػػدو ػػػػاٍ ػػػػفي ديرى ػػػػكا ؿه جي مىًضػػػػـ: غىٍضػػػػ ىعف زىىىمي ػػػػع ، ضي كىالى أىٍدًرم مى
تيهي   .(ُ)ًصح 
ػػػكاىد جى : اىػػػعؿى كيػػػرىاعػ:[قػيػضػ ػػػيِّق  مػػػعي الضُّ كال أٍدرم كٍيػػػؼ  :اىػػػعؿى ا ػػػفي ًسػػػيدى  .ضى
ٍمػػًع الػػذم ال ييرػػعًرؽي ألٌف في  ف؛ذًلػػؾ مػػكع إال أٍف يكػػكفى مػػف الجى ٍامىػػد ليسىػػٍت مػػف أ ًنيػػً  الجي

 .(ِ)كاحدى  إال  علاعع
  َباُب ايطَّأء 

ٍمػػعي طىكىاً ػػؽ  :[قػبػطػ ، كىاٍلجى الط ػػع ىؽي كالط ػػعً ؽي: ظىػػٍرؼ ييٍطػػ ىاي ًفيػػًه، فىعًرًسػػيٌّ مياىػػر به
كىد المٍِّحيىعًنيُّ ىىًف اٍلًكسىػعًئيِّ طػعً ؽ كطػع ىؽ، اىػعؿى كطىكاً يؽ.. كالط ع ىؽي: ًنٍصؼي الش عًة، كى  حى

 .(ّ)اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىٍدًرم أىم  ذىًلؾى ىىنىد
                                                           

َكُت    ".َؼْضنَبان )بالفتح(َضْمَضم: ل  جُ رَ وفيه: " 1ٔ/ٗ، والمخص : 9ٙٔٔ/ٕالجمهرة: (ٔ)   الشناهد عنند )ق 

َثلِط وُعَجلِط وُعلَبِط وُعَكلِط، َوُهَو اللَّبن الخناثر ُيَقال: ُهَدبِد وعُ  .َعلِل()َباب َما َجاَ  على فُ  ابن دريد ماأثبتنا
وُحَمِحننم: َطننابِر. ، ا َفننبَل يبصننر بِاللَّْيننلِ ا: َدا  ُيِصننيب اإْلِْنَسننان فِنني عينننه َنْحننو الَعَشننالؽلننير. والُهَدبِنند أَْيًضنن

بالِجمناع أراق َمناَ هُ.  هنمَّ وُصَمِصم: صلب َشنِديد. وُضَمِضنم: َؼْضنَبان، َزَعُمنوا. وُزَملِنق: َوُهنَو الَّنِب  إِبا 
النَّاس. وُعَكلِد وُعلَِكد: َشِديد صلب. وُجَرِول: أَر  َبات  نَ اق الِجلد مِ وُدَملِ ، َوَكَبلَِك ُدلَِم ، َوُهَو البرَّ 

وُجنَربِ : َعِرنيم الَخلنق. ولينل ُعَكِمنس: متنراكم الرلَمنة ، ِحَجاَرة. وُخَزِخنز: كثينر العضنل صنلب اللَّْحنم
ننْي  ُيعجننب ِمْنننُه. َوأَْر  كثيفهننا. َور جننل ُهلَننبِج: َفننْدم ثقيننل. َوُيَقننال: َجنناَ  فننبَلن بننالُعَكِم ، إِبا َجنناَ  بالشَّ

ُضلَِضلة وُضلَِضل: َبات ِحَجاَرة. َوُؼبَلم ُعَكِرد: حادر ؼلير. َواْعلَم أَن َما َكاَن من َكبَلمهم على فَُعلِل فلك 
...هبا مقصود ابن دريد فني هنبا المثنال َتقول فِيَما َكاَن على فُعالِل فَُعلِل أَن َتقول فِيِه فُعالِل، َولَْيَس لَك أَن

ْمَضنُم: الَؽْضنبانُ " ولكن الب  شاع فني بعن  المعناجم: ، وتنا  ٖٕٔٔ: صنـ". راجن  منثبًل: القناموسالضَّ
وَرُجننل  َضْمَضننم جننرئ   .ُضَمِضننم: َؼْضننَبان ل  ُجننرَ  والُُذي نُُئاه ونودُُه أنُُه يدُُاُّ . ٖٗ٘/ ٕٖالعننروس:
 .79ٕٔ/٘، والصحا : ٕٔٔ/ٔ: في االثنين مًعا. راج : الجمهرة: ُضماِضم. وماٍ  

َكت    .1٘ٗ/ٙالمحكم: (ٕ)   وَقى على حدِّ ما يْعَتنِوُر هنبا الّننوَع منن الُمعاَقبنة تأنينب )ق  يَقى والضُّ  الضِّ
نوَقى ِفني األَصنلو .فُْعلنى . والثانينة:ِفْعلَنى منن الّضنيق واألولى: .األْضَيق نْيقى، َفقُلَِبنِت  :الضُّ الضُّ

ةِ  ننمَّ  الننرحمن عبنند بننن ّ عبنند، لمالننك ابننن ألفيننة علننى عقيننل ابننن شننر  .اْلَينناُ  َواًوا ِمننْن أَجننل الضَّ
 -عبدالحميد الدين محيي محمد ، تحقيق: ٕٕ٘/ ٗ(هـ9ٙ7)  المصر  المتوفى الهمداني العقيلي
 الطبعنننننة -شنننننركاهو السنننننحار جنننننودة سنننننعيد- للطباعنننننة مصنننننر دار-القننننناهرة – التنننننراب دار

 ، والمنننبكور منننن قنننول كنننراع فننني:ٙٗ/ٕٙ(. وتنننا  العنننروس: م71ٓٔ - هنننـٓٓٗٔ)العشنننرون
ا َجاَ  ِمَن اللَُّؽاِت في ُحُروٍؾ َشتَّى) ٖٙ٘ المنتخب من كبلم العرب: صـ  (.ِممَّ

ُُت   . 7ٕٗ/ٙالمحكننم:(ٖ)  َك ُُذي أئاه أنَّ  )ق  نناَبقَ  ال نناِبقَ  الطَّ  -حدينند: اسننم لمننا ُيخبننز عليننه مننن الوالطَّ
بة يقولون لها: تاَبه، بالتا ، والبنا ،  - ُيْطَبُي ِفيهِ  الب  َرْرؾال بهبا المعنى فقط كلمة أعجمية معرَّ

والهننا ، وبا هننا مفتوحننة بالعجميننة، فَمننن قننال: طننابق بفننتح البننا  فإنمننا تركهننا علننى فتحهننا فنني 
البنننن  العجميننة، ومننن كسننر البننا  أجراهننا مجننرى خنناتم وطنناب . تصننحيح الفصننيح وشننرحه،

 -تحقيق: د. محمد بدو  المختون، طبعة المجلس األعلى للشنبون اإلسنبلمية 9ْٗٗه: صـويَ ْستُ رُ دُ 
م. و)بحثنننا(: سننعة الثقافننة وأثرهننا فنني دفنن  717ٔ-وزارة األوقنناؾ بجمهوريننة مصننر العربيننة 

مننن : الطنناَبق والطنناِبق: الُعْضننُو مننن أنَّ  َثْعلَننبأمننا مننا بكننره  .1ٖٗ: صننـالتسننريبات األعجميننة 
ْجل، ونْحِوهما.  :ُُ  َحِديُب ِعمران ْبِن ُحَصين  ومنه:أعضاِ  اإلنساِن، كالَيِد، والرِّ ُؼبلَما »  أنَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 19ٕ٘ -
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍكرىل اٍطًريػػرىاعن  :ىىٍمرك: ًإذا اٍنػػتىرىاى  ىطػػفي الرجػػًؿ ًايػػؿى اىػػعؿى أى يػػك َ:ػ[اػرػػطػ اىػػعؿى ، اٍطػػرى كى
ٍكرىل،  علطعًع، الى أىٍدًرم مىع  : اٍطرى   .(ُ)كىهيكى ًىٍنًدم  علظععً ف هيكى شىًمره

كشه  :اىعؿى اأٍلىٍزهىًرمُّ  :[رشػطػ ؿه أيٍطري ـٍ دىًخيؿه ، رىجي ً يٌّ أى ػ.(ِ) فالى أىٍدًرم أىىىرى
                                                                                                                                                    

ناَبق:  ، ومنا ُبكنر أيًضنا منن أنأَْ  ُعْضنوا« أََبَق لَُه َفَقاَل: ألقطَعنَّ ِمْننُه َطاِبقناً إْن َقنَدْرُت َعلَْينهِ  الطَّ
اةِ  أَْ  ِمْقَدار َما َيأُْكُل ِمْننُه اْثنناِن « ْبزا وَشويُت َطاَبقاً ِمْن َشاةٍ فخَبْزت خُ »، ومنه حديب: ِنْصُؾ الشَّ
. فهبا بالفتح والكسر عربي مح ، وبهبا يتضح مقصنود الكسنابي النب  تنردد فينه ابنن  أَْو َثبَلَثة 

 .9٘/ٕٙ، وتا  العروس:ٗٔٔ/ٖسيده. راج : النهاية:
نَوَقْد َروَ . وفيه: "قُلُت: ٗٔ/ٗٔالتهبيب:(ٔ)   ناِس َعنِن اْبنِن األَعرابني أَنَّ َرنِرَ  بطنُن  :َقنالَ  هُ ى أَبو اْلَعبَّ

ُجِل إِبا لَْم َيتمالَْك لِيناً  اِ  َكَما َقاَل َشِمر، الرَّ َواُب اْرَرْوَرى، ِبالرَّ ى أَُبنو كَ ، حَ َقاَل أَُبو َعليٍّ و ."َوالصَّ
ا ِ  :اْطَرْوَرى :َعْمرو أوَثنُق  :َوأَُبوزيد، ِثَقةو: ِْمرَوأَُبوعَ ، بالرا  :ْرَرْوَر ا :َوِرَواَية أبي زيد، ِبالطَّ
أََبننا زينند ِفيَمننا َحَكنناهُ َوَسننأَلت جَماَعننة مننن  :قُننواافَ وَ فَ  ازِ َجننا  الحِ حَ َصننْعننَ  فُ َعنننُه بَ  َوقنند سننأْلتُ ، ِمْنننهُ 

نا  َفلننم َيْعِرفُ  نين َعننن الرَّ ُه  . 1ٓٗ/ٔ. المخصنن : اوَهنالِكبلَِبيِّ َكُت    الُُذي أئاه أنَّ تبلؾ منن  اخنن )ق 
مخر  الطا )النطعي( والرا  )اللثو (، فإنهما يأتلفان في بع  الصفات: كنالجهر، واإلطبناق، 
واإلستعبل ، واإلصمات؛ وهبا هو منا سنوغ منن وجهنة نررننا إمكنان وقنوع اإلبندال بينهمنا فني 

، وهو ماحكاه ْرَرْوَر  إِبا اْنَتَفيَ ، َوالجُ اْطَرْوَرى َبطُن الرَّ  بع  الكلمات كما هو الحال هنا في:
: بيد ُّ "وَمِشنَطْت َينُدهُ، إِبا ابن السنكيت وؼينره، واألمثلنة منن هنبا القبينل كثينرة منهنا: منا قالنه الزَّ

 َخُشَنْت ِمْن َعَمٍل. أَْو َمِشَطْت َيُدهُ، أَ  َدَخَل ِفيَها َشْوك  وَنْحُوه، كَشِريَّة من الِجْبِع، َنَقلَُه ابُن ُدَرْيٍد،
َمِعّي. َوِفي َبْعِ  ُنَسي الُمَصننَّؾ ألَِبني ُعَبْينٍد: َمِشنَرْت َينُدهُ، بالّرناِ  الُمَشنالَِة، َقناَل َوُهَو َقْول  لؤلَصْ 

". راج : القلب واإلبدال البن السكيت ضنمن ابُن ُدَرْيٍد: وِهَي لَُؽة  أَْيضاً وَبَكَرها الَجْوَهِر ُّ ُهَناكَ 
، 1ٕٗ/ٕدال، ألبنننني الطيننننب:، واإلبنننن1ٕٗ/ٔ، والمنتخننننب لكننننراع: ٗٙ: صننننـ الكنننننز اللؽننننو 

 ]ررا[.ٕٗ/٘ٔواللسان:
ُُت   . ولننم أجنند بلننك فنني التهننبيب والؼيننره. 9ٖٔ/ٕ :المصننبا  المنيننر(ٕ)   َك قنند اختلننؾ فنني هننبه  )ق 

ة، وَواَفَقه وابن دريد ْنَكَر أَبو حاِتمٍ الكلمة: فأَ  ، وقالُوا: اَل أَْصَل لؤلُْطُروِش، َواَل  ماهِبه المادَّ َجماَعة 
ننَرِش  والّطننَرش لَننْيَس بعربنني َمْحنن ، بننل ُهننَو مننن َكننبَلم يقننول ابننن درينند:  ِفنني َكننبلَِم الَعننَربِ لِلطَّ

فوا لَنُه فعنبًل  نى َصنرَّ َمم ِعْنندهم. َقناَل أَُبنو َحناِتم: لنم يرَضنوا باللُّكننة َحتَّ  المولَّدين، َوُهَو ِبَمْنِزلَة الصَّ
نة، َقنال الَمَعنرِّ ُّ ِفني َعَبنِب وشَ أُْطنرُ ويرى البعُ  أَنَّ  َفَقالُوا: َطِرَش يطَرش َطَرشاً. : َكلَِمنة  َعَرِبيَّ

ِة، َقاَل: وَقْد َكُثَر ِفي َكنبلِم الع نِة الَولِيِد: األُْطُروُش َيقُوُل َبْعُ  أَْهِل اللَُّؽِة: اَل أَْصَل لَُه ِفي الَعَرِبيَّ امَّ
فُوا ِمْنُه الِْفَعل، فقالُوا: َطِرَش إِلني، ُثنمَّ َقنالَ  نة، وُيْمِكنُن أَنَّ َمنْن ِجّداً، وَصرَّ : َكلَِمنة  َعَرِبيَّ : وأُْطنُروش 

، ويَ ْسنتُ رُ أَنَكَره لَْم َتَقْ  إِلَْيِه هِبِه اللَُّؽُة، وأَطاَل ِفي بلَِك، وَنَقَل َكبلَم ابِن دُ  ، َكنبلََم الَعنَرِب َواِسن   ْه: أَنَّ
 . َة اَل ُيِحيُط ِبَهنا إاِلَّ َنِبني  نواُب ُثُبوُتهنا ِفني الَكنبلِم، َوَمنا َنَسنَبه البنِن  :قنال الزبيند ُّ وأَنَّ الَعَرِبيَّ والصَّ

، وَنَقلَُه ابُن فاِرٍس وَؼْيرهُ.ويَ ْستُ رُ دُ  ، والمقاييس: 9ٕٙ/ٕراج : الجمهرة: ْه َقْد َقالَُه اإلَِماُم الشاِفِعيُّ
ُُئاه أن الحُُئ . ٕٕٗ/9ٔ، وتننا  العننروس: 9ٗٗ/ٖ ُُذي ن ب( ولننيس بعربنني قننديم،  وال )معننرَّ

:  كبلك، وهي كلمنة فارسنية كمنا قنال الحربني وؼينره. راجن : المعنرب للجنواليقي واألطروش،
قننناموس عربننني  فرهننننگ جنننام  كننناربرد  فنننرزان، و9ٗٔ: صنننـ ، وشنننفا  الؽلينننل 9ٕٕصنننـ

بيد  من أن ابن فارس قط  بعربية هبه الكلمة فهو: َخْلن9٘7ٔ/ٕفارسي ط  وقن  .أما ما بكره الزَّ
د فني بلنك، نيُن َكلَِمنة  : "9ٗٗ/ٖفقنال فني المقناييس:  فيه؛ ألن ابن فنارس تنردَّ اُ  َوالشِّ ناُ  َوالنرَّ الطَّ
َرُش، َمْعُروؾ   ، َوِهَي الطَّ "الطنرش معنروؾ، ولنيس هنو قنال:  7ٗ٘/ٔ"، وفني المجمنل:َمْعُروَفة 

 ".من كبلم العرب
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػالد  ى  :تي ًهيى األيٍطريغيبل   :ًفي ًكتىعًب شىًمرو  :اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  :[لػرغػطػ  (ُ)عًرمُّ عًسيُّ كالقىمى
ً يٌّ ف كى ، كىالى أىٍدًرم أىمياىر ب هي اؽً كى ألىطى ذىكىاتي ا (ِ)ؿي صً كالص بلى  ـٍ ىىرى أى

(ّ). 
: اىعؿى ػ:[رػعػطػ ٍيدو فه َاٍ في ديرى عًريىتػه طىٍاػران  طىاىرى فبلى د ً ػًه ىىػف كن ػكرىطىاىاػع رىٍطاػعن، يي ، جى

ـٍ أٍسمى : اٍلًجمىعع. اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  ل تي   ً ٍيرً غى ع لً ٍااى كى  .(ْ)اىعكىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
:ػ:[زبػعػطػ ٍيػػػدو ػػػىى الط ٍازى ىػػػ ي زى  اىػػػعؿى اٍ ػػػٍف ديرى ػػػع كالى ، الايػػػٍزعي كالسُّػػػٍخًريى ي ، كامي  أىٍدًرم مى
ًقيقىتيهي   .(ٓ)حى
 أٍدرم ًلسىػعفه الى  :ٍك طيمىؽو فقىعؿى طيميؽو أى  :يفً  شىؾ  اأٍلىٍصمىًايُّ  :ـو عتً ك حى اىعؿى أ ي  :[قػلػطػ

 .(ٔ)طيميؽه أك طيمىؽه 
ػ
 :يدو زى  ٍ فً  مِّ ىىدً  ؿً ًفي اىكٍ ػػ:[مػمػطػ
ـَأدلللُؿفاِغ ماجَلِفلللٔدمَعومَسَؾلللَتِعلللُد ممممؾلللًُ مَع

 

 ِِمَطَعلللِدِوماظَؼلللممم اِرِحماظط ٔؿلللِمَبعلللَدماظَؽللل 
م.(ٕ)

 

                                                           
: كننلُّ َمننا َعننبَّ وَهننَدر َفُهننَو َحمننام، َيننْدخُ  :األَْزَهننِر ُّ  بكننر(ٔ)   نناِفِعيِّ باِسننيُّ َعننِن الشَّ ُل ِفيَهننا الَقمنناِر ُّ والدَّ

ناِفِعيُّ  : َجَعنَل الشَّ ًة؛ َقناَل األَْزَهنِر ُّ قة،  لِفنًة أَو َوْحِشنيَّ قة أَو َؼْيَر مطوَّ والَفواِخُت، َسَوا   َكاَنْت ُمَطوَّ
الننُوْرق األَهليننة اْسننَم الَحمننام َواِقًعننا َعلَننى َمننا َعننبَّ وَهننَدر اَل َعلَننى َمننا َكنناَن َبا َطننْوٍق، َفَتننْدُخُل ِفيننِه 

ُة، َوَمْعَنى َعبَّ أَ  َشِرَب َنَفساً َنَفساً َحتَّى َيْرَوى، َولَْم َيْنقُر اْلَماَ  َنْقراً َكَما قة اْلَوْحِشيَّ َتْفَعلُنُه  والُمَطوَّ
ْيِر.  .ٕٔ/ٗالتهبيب: َساِبُر الطَّ

 9ٖٙ/7ٕ. التا : الَصبلِصُل: هَي اْلَفواِخُت، أَوَما ُيْشِبُهها(ٕ)  
َكت   . ٖٙٙ/7ٕتا  العروسو .ٔٓٗ/ٔٔ:لسان العرب(ٖ)   لم نقؾ عليه فني التهنبيب. وننرى أنَّ  )ق 

َبة( من ) ينات(  امِ مَ )جنس طينر منن القواطن  منن فصنيلة الحَ  :أطرؼلةو، (ترؼلةهبه اللفرة )ُمَعرَّ
tourterelle.  : تكملة المعاجم العربيةراج:ٔٔ/ٕٔٔ. 

َكت  ، 79/ٕ: تهبيب اللؽة(ٗ)    ْطن  ُيكَ ا :9ٖ٘/ٕون  الجمهنرة:   )ق  نلرَّ َكنا ، َرَطَعهنا نَّ ى ِبنِه َعنن النِّ
ْص  َواِحد، َوُربَما َقالُوا: َطَعَرها َطْعنرً يرَطعها َرْطعً  َمنا ُهنَو وقيل: ".اا، َوَزَعُموا أَن الَّرْط  والرَّ إِنَّ

ن . ووجننندت فننني كتننناب األفعنننال البننن71ٗ/ٔ:المخصننن . َطَعَزهنننا بنننالزا  والنننراُ  َتْصنننحيؾ
، ا كنننننبلكَطْعنننننرً  (اَهنننننَطَعرَ )ا نَكحهنننننا والمنننننرأَة َرْطًعنننن (َرَطننننن )"ومنننننا نصنننننه:  ٓ٘/ٕالقطنننناع:

 ."َعْرطا كبلك(اهَ طَ رَ عَ )و
ونسنبه ابنن  ٔ٘ٗ/ٕمنسوب البن دريد في المحكنم:   أَْدِر ""اَل . وقول ٕٗٔٔ/ٕ :جمهرة اللؽة(٘)  

 .7٘٘/ٔمنرور البن سيده في اللسان:
َكت  . 7ٔ/7التهبيب:(ٙ)   ه  ي دا ُّ    )ق  ي أئاه أنَّ  خمنس لؽنات:لَِسان  ُطلَق  ُبلَق  أَ  َفِصيح  َبلِيػ  وفيه  الَّذ 

، مثنل ، وُطلَق  ُبلَق  ، وُطلُق  ُبلُق  ، وَطلِيق َبلِيق، لسان  َطْلق  َبْلق   َوَزاد الصاؼانّي: لِسنان َطلِنق  َبلِنق 
 .7ٓ/ٕٙ، وتا  العروس:7ٕٕ/ٓٔ:لسان العرب . راج :كِتؾ

، وراجن  المعجنم 1ٕ/ٖٖ، على ما في المحكم، وتا  العنروس:يدٍ زَ  ْبنِ   ِّ َعدِ لبيت من البسيط، لا(9)  
 .٘ٔٗ/9المفصل: 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػٍمبه  :طىًمـه  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ م ـٍ هػك مػف  ػعب الى ،  رىػؾِّ الت ٍضػايؼً ، صي  أىٍدًرم أىًلمشِّػٍاًر أ
ٍينيه ٍت ىى  .(ُ)فكأىًلؿى السِّقععي ، ًلًححى

ٍيدو  اىعؿى اٍ في  [:خػنػػطػ ـى  ىٍاػضي أىهػؿ المُّغىػً  أىف  الاىػرىبى : ديرى : زىىى ػر  ًطػٍناه ًمػ تىقيػكؿي  فى مى
تيهي ، الم ٍيؿً  فى مىر  ًىٍنؾه مً  :الم ٍيًؿ كىمىع اىعلكا كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ِ). 
ػػ :[رػهػػطػ ٍشػػران ثيػػ الشػػعةي : ٍف المٍِّحيىػػعًنيِّ ىى ا ذى كىػػهى  :اىػػعؿى ا ػػفي ًسػػيدى  .ايػػرتىطٍ  ـ  تىٍقػػذىل ىى

ـٍ هيػ أىٍدًرم ىى ا الى طىًريؼه ًجدن  كى هي كى ، ٍامىؿى المٍِّحيىعًنيُّ الطٍُّارى في الش عةً اٍستى  كىػع ي أى  كى ٍف الاىػرىًب حى
ـى ىميه  .(ّ)فأىٍادى

خيُ (:ًؿ الم ًه)ًفي اىكٍ ػ:[وعػطػ
َ
ََّْعت هل ٍ ُسُ َقجَْن أ عهً  (ْ) َفَط ًكمى ىىٍف ميجى دو ري

عهً  : فطك ىػت لىػهي نىٍرسيػهي:ميجى اىٍته دو اىعؿى عًهػده أىنٌ ، شىػج  نىػد ميجى : ىى  أىىعنتػه: عاىػاىػعؿى أى ػك ىي ىٍيػدو
مىد ذىًلؾى كأىجى   .(ٓ)اًىي ً ، كىالى أىٍدًرم أىصمه ًإال  ًمفى الط كى ٍيهً ًإلى  ٍتهي ع ى ىى

                                                           
َكت   . 1ٖٔ/7 :المحكم(ٔ)   ( و)لَِحنَح(التزاقُهنا ِمنْن َوَجنٍ  أَو َرَمن  اللََّحُح ِفي اْلَعْيِن: )ق  ، ، يقنال )لَنحَّ

َهنًة َعلَنى بإِرهار التَّْضِعيِؾ، َوُهَو أَحد األَحرؾ  نْرِب ُمَنبِّ الَِّتي أُخرجت َعلَى األَصنل ِمنْن َهنَبا الضَّ
يِت َقناَل: ُكنلُّ َمنا َكناَن َعلَنى َفِعلَنْت  نكِّ ؛ َقناَل اْبنِن السِّ أَصلها َوَدلِنيبًل َعلَنى أَّولينة َحالَِهنا واإلِدؼنام لَُؽنة 

ْضننِعيِؾ، َفُهننَو ُمننْدَؼم ، َنْحننوَ  نناِ  ِمننْن َبَواِت التَّ ِت المننرأَةُ وأَشننباهها إاِلَّ  َسنناِكَنِة التَّ ا َجنناَ ْت  أَحرًفننَصننمَّ
ننةُ  ابَّ ْضننِعيِؾ، َوِهننَي: لَِحَحننْت عيُنننه إِبا اْلَتَصننَقْت، وَمِشَشننت الدَّ وَصننِكَكت، ، َنننَواِدَر ِفنني إِرهننار التَّ

قاُ  إِبا َتَؽيََّرْت ِريُحُه، وَقِطَط َشعره. هبا يتضنح مقصنود وب وَضِبَب البلُد إِبا َكُثَر َضبابه، وأَلَِل السِّ
 محمند ، تحقينق:ٔٙٔ(: صنـهـٕٗٗ)  السكيت، المتوفى ، البنالمنطق إصبل ابن سيده. راج : 

 .99٘/ٕ(، واللسان:م ٕٕٓٓ،  هـ ٖٕٗٔ) األولى الطبعة -العربي التراب إحيا  دار -مرعب
: المخصنن ، وٓٔٙ: صننـأ : )طابفننة(، راجنن : البننارع ِعْنننك  و ِطننْني  و .ٔٔٙ/ٔ:اللؽننة جمهننرة(ٕ)  
 .)أَسَما  أَْوَقات اللَّْيل َوالسير ِفيِه(: 71ٖ/ٕ
نننناةُ َفِهننننَي َتْقننننِب  َقننننْبياً إِبا أَلقننننت َبَياًضننننا ِمننننْن َرِحِمَهننننا .ٕٙٗ/ٗ :المحكننننم(ٖ)    َوُيَقنننناُل: َقننننَبت الشَّ

َكُت   . 9ٖٔ/٘ٔاللسنان:  :عبنناس ابننُ  اهَروفيمننا  فنني إَهاِبَهنا، فقنال  )قنند اسنتعمله رسنول ّ )ق 
َ غ  فد  ح   ئ  أي ما ل  »  ِيَها؟!..فماالؽريب أن ُيستعمل في َقبْ «ها ا   
 (.ٖٓسورة المابدة: من اآلية رقم)(ٗ)  
َكت   . 9ٙ/ٖالتهبيب(٘)   َعنت )اْخُتلَِؾ في تأْوينلِ  )ق  ا ِ عَ تابَ  :فقينلَ  (:َفَطوَّ ، تنُه نقلنه األَْزَهنِر ُّ عنن الَفنرَّ
َقْت لُه وَمعناهُ طَ  :مثلُ  هو وَقاَل األَخَفشُ ، طاَوَعْته :قيلو لَْت لنه نفُسنه وهنو علنى  :وَّ َصْت وَسهَّ َرخَّ

دُ ، هبا َمجاز   نْوعِ  :وَقاَل الُمَبرِّ لَنْت منن الطَّ نَح هو َفعَّ : واألَشنبه رأ  األخفنش فقنال اأْلَْزَهنِر ُّ . ورجَّ
َعننْت َسننَمَحت وسننهَّلت لَننُه َنْفُسننُه َقْتننَل أَخيننه أَ  َجَعلَنن ْت نفُسننه ِبَهَواَهننا ِعْنننِد  أَن يكننون معنننى َفَطوَّ

يع   والذي نئاه أنَّ . الُمْرد  َقتَل أَخيه َسْهبًل  م  ن م ف ة ي  ُه َفَعلَُه َطْوًعنا ِمنْن َنْفِسنِه  ما قيُّ هنا  الكم  ك أَنَّ
نَجِر، َوَطناَع لِفُن ْبَينِة أُُصنوُل الشَّ ٍه لَُه، َوُيَقاُل إنَّ اْلَعَرَب َتقُوُل: َطاَع لَِهِبِه الرَّ بَلٍن َكنَبا، أَْ  َؼْيَر ُمَتَكرِّ

َعْت لَُه َنْفُسُه.، أََتاهُ َطْوًعا. َوُيَقاُل: اْنَطاَع ِبَمْعَنى اْنَقادَ   بكنر ، ألبنيالقر ن أحكام راج : َوُيَقاُل: َطوَّ
شناهين  علني محمند السبلم عبد ، تحقيق:٘ٓ٘/ٕ: (هـ9ٖٓ) المتوفى الحنفي الجصا  الراز 

تننننننا  و (،م77ٗٔ-هنننننـ٘ٔٗٔ)األولنننننى طبعنننننةال–لبننننننان  - بينننننروت العلمينننننة الكتنننننب دار -
 .ٖٙٗ/ٕٔالعروس
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـه لجى  كؼه ٍاػػري الط ٍيػػري مى  :[رػيػطػ ػػً  مػػع يىًطيػػرمى اٍسػػ ـى ايٍطػػري ، عىى ػػ ٍيػػرى يىقىػػعي الط   :به أىف  كزىىى
رى ٍصدى  أىٍف يىٍاني ً ًه المى ًإال   فاىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى ذىًلؾى ،َلمكاًحدً 

(ُ). 
  َباُب ايظَّأء 

مى ىػ ي، كىالى أىٍدًرم أى الظ ػٍأبي الكىػبلى َ:عًرسو اىعؿى ا في فىػ :[أبػظػ ـٍ غيػر أى  كى هيػ كزه ٍاميػمى ـي كالجى
 .(ِ)فكزٍامي مى 

ؿي ك تىظىم ـ ًمٍنهي: شىكع ًمٍف ظيٍمًمه. :[مػلػػظػ ـى الر جي ـى ىى  تىظىم  عؿى الظُّم كىػع ي مىػأىحى  د نىٍرًسػًه حى
 كأىٍنشىدى: ا يِّ األىٍىرى  اٍ في 

ممممطاَغلللللِتمِإَذامَشٔضلللللَؾِتمَسَؾلللللٖيمَتَظؾ َؿلللللتِم
 

 امَظلللللِممَتْؼَؾلللللبِمَوِإَذامَرَؾِؾلللللُتمَط َعَفلللللم
م.(ّ)

 

ـي هىعهينىػع ، ا ػيِّ هىذىا اكؿي اٍ ػًف األىٍىرى اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ :  ػع الػت ظىمُّ ، ًإن مى كىالى أىٍدرم كىٍيػؼى ذىًلػؾى
ـى  ـى ًإلىد ذى اى ألىنى ؛ ًمٍنهي  تىشىكِّي الظٍُّم ٍز أىٍف تىٍنسيبى الظٍُّم ـٍ يىجي مىٍيًه لى  .(ْ)عاى اتً ع ًإذىا غىًض ىت ىى

 ِٔ   َباُب اِيَعِي
                                                           

َكت   . ٕٕٔ/7المحكم: (ٔ)   ، وأَبنو ُعَبْينَدَة َمَعهنم، ثنمَّ  َقاَل َثْعلَب: )ق  الّناُس كلُّهم َيقُولُوَن للواحنِد: طنابر 
. وهنبا مننا ِثَقنة   َوُهنوَ  :َقناَل األَْزَهنِر ُّ  ر(ُطُينو)َطْينر لْلَواِحند، وجمعنه علنى : انَفنَرَد فأََجناَز أَن ُيَقنال

 ٓ٘ٗ/ٕٔنعتمده ونرجحه.        تا  العروس:
َكت   . ٖٓٙمجمل اللؽة البن فارس: صـ (ٕ)   ُجِل. َتقُوُل: ُهَو  )ق  أُْم، َمْهُموَزاِن: ِسْلُؾ الرَّ أُْب والرَّ الرَّ

نأْمَ ، منن قبينل اإلبندال؛ ألن وَرأُْمه، َرأُْبه نأْبَ  الرَّ نأْب، ِبَمْعًننى َوالرَّ الكنبلُم والَجلَبنُة  لك:كنبُُ  والرَّ
نننْوتُ  نننأْب: أَنَّ  َهرُ واألَْشننن واألَْعنننَرؾُ ، والصَّ ، وأَنَّ  بمعننننى الرَّ نننْلُؾ، َمْهُمنننوز  الصنننوَت والَجلَبنننة  السِّ

ْيِس، ُكلُّ َبلَِك َمْهُموز   "َقناَل َشنْيُخَنا: وُرو  )الراب( بتسهيل الهمز، ففي التا :  .أيًضا وِصياَ  التَّ
ه َجَماَعة  ُمَخفَّ  نه لنم  ؛فاً ِمَن المْهُموِز َفلم َيْبُكُروه َولم ُيْثِبُتوه ُمْعَتبّلً َعدَّ ولَبلك لم َيْبُكْره الَجنْوَهِرّ  ألَنَّ

َمنا ؛َيِصحَّ ِعْنَده ألَنَّ َمَعاِنَيه َمْحُصوَرة  ِعْنَده ِفيَما ُبِكر ِفي الَمْهُمنوِز، اْنتهنى. ولِكنْن ِفني اْلُمحكنم: َوإِنَّ
ة َوَكاَن اْنِقبَلُب األَلِؾ َعِن الَواِو عينا َحَمْلَناه َعلَى اْلَوا ًة، فإَِبا لم ُتوَجْد لَُه َمادَّ ا اَل َنْعِرؾ لَُه َمدَّ ِو ألَنَّ

، وتنننا  1ٙ٘/ٔ، واللسنننان: 9ٖٗ/ٖراجننن : المقننناييس:  ."أَْكَثنننر َكننناَن َحْملُنننه َعلَنننى النننَواِو أْولَنننى
 .77ٕ/ٖالعروس:

َقناَل اْبنُن ِسنيَدْه: َفَقنْد  (لَنْم َتْنَقنلْ طالعنناه منن كتنب، ورو  )البيت من الكامل، وهو ببل نسنبة فيمنا (ٖ)  
ُجنُل إِبا جناَوب،  نا لَنْم َنْسنَمْ  َنِقنل الرَّ َيُكوُن ِمَن النََّقل الَِّب  ُهَو ُحُضنوُر المنِطنق َواْلَجنَواِب، َؼْينَر أَنَّ

َسننِب اَل َعلَننى اْلِفْعننِل، إاِلَّ أَ  ن َنْجَهننَل َمننا َعلِننَم ؼيُرنننا َفَقننْد َيُجننوُز أَن َتُكننوَن وإِنمننا َنِقننل  ِعْنننَدَنا َعلَننى النَّ
ْنَقند ِمنَن اْلَعَرُب َقالَنْت َبلِنَك إاِلَّ أَننه لَنْم َيْبلُْؽَننا َنْحنُن، َوَقنْد َيُكنوُن َتْنَقنل َتْنَفِعنل ِمنَن الَقنْول َكَقْولِنَك لَنْم تَ 

ا لَْم َنْسَمْعُهْم َقنالُوا الرجنُل َعلَنى َشنْكل اْنقناَد، َوَعَسنى أَن َيُكنوَن َبلِنَك َمقُنواًل  اْنقنالَ  :ااِلْنِقَياِد، َؼْيَر أَنَّ
نا  ؛ِمَن النََّقل الَِّب  ُهَو اْلَجَوابُ  :أَيضاً إاِلَّ أَنه لَْم يصل إِلينا، واألَسبق إِليَّ أَنه ألَن اْبَن األَعرابني لمَّ

َرهُ َقاَل: َمْعَناهُ لَْم ُتجاِوبني.  .9ٙٙ/ٔٔلسان:، وال٘ٔٗ/ٙراج : المحكم:  َفسَّ
َكت   . ٕٗ/ٓٔالمحكم:(ٗ)   حنرؾ  الُمنَتَرلِّم: كبلم ابن األعرابي سديد؛ ألن الذي أئاه أوئى َالصوا  أنَّ  )ق 

، ألبني األضنداد . راجن :الَِّب  َيْشكو َرُجبًل َرلََمُه. والُمَتَرلُِّم أَْيًضا: الرالِمُ  الُمَتَرلُِّم:من حروؾ األضداد، ف
-إبنراهيم الفضنل يأبن محمند ، تحقينق:7ٔٔ(: صنـهنـ1ٕٖ) األنبنار  المتنوفى بنن القاسنم بن ، محمدبكر

 .9ٖٗ/ٕٔ(. واللسان: م 719ٔ - هـ 9ٓٗٔ) لبنان – بيروت -العصرية المكتبة
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػ اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : :[أػبػعػ ػكٍ ٍَبعي الشػمًس:كىى ػًب  ي ضى هع، الى أىٍدرم أىهػك ليغىػ ه ًفػي ىى
 .(ُ)ف أىٍصميهي  هيكى  الش ٍمًس أـى

ًديثً  ِسؽ :[بػبػعػ "ٔإنَّػاضٖضَػػَوَضَعػَرِظُصْمػُربؼغَّوةػاِضَجنِعِضغَّوِةػػػ:ػاىعؿى  أىن هي ()الن ً ي حى
: الى أىٍدًرم  (ِ)«وَتَعٗظَطكوونػِبلَبنِئَكوون  فى ـٍ هيػػكى ًمػػ، أى (ّ)الاىػػبِّ  فى كى فياِّيمىػػ ه ًمػػهيػأى اىػػعؿى اأٍلىٍزهىػػًرمُّ

ٍكع :الاىٍ كً   .(ْ)فكىهيكى الض 
ػكفىه ىميػًه سىػنى ن اىعؿى الٌمٍحيىعًنٌي ىى ىػرى الكىػٍ شى يىٍا يػري  ىى ٍ :[رػبػعػ ، كأىٍكػ يشه ران:تىػرىؾى صي

ػػػكفياع ىمياػػػع. اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ًسػػػيدىٍ : ـٌ فسػػػككف ًإذا تيػػػرؾى صي ٍ ػػػره  ضػػػ ا ذى هىػػػ يػػػؼى ًرم كى  أىدٍ الى كى  ىي
ٍمعيف   .(ٓ)الجى
: اى  اىعؿى اٍ في  :[كػثػعػػ ٍيدو كؽي الن ٍخًؿ خعٌص ن ديرى الى أٍدرم أىكاًحده هيػكى ، عليكا: الايثىؾي ىيري

ٍمعه  اد اعليكا: الايثيؾي فى  فأـى جى ع فى حً صى  عفى إٍف كى كى  .(ٔ)ٍمعه جى  كى اي يحن
: الاي  اىعؿى اٍ في  :[جػجػعػ ٍيدو ٍربه مً  :ج  ي ديرى دُّهى الى أٍدرم مى ، الط اىعـً  فى ضى  .(ٕ)فعع حى

                                                           
َكت   . 7ٕٓ/ٕ:المحكم(ٔ)   ، اَل ُينْدَرى أَهنَو أَ  المهمنوز" أوضح من عبارة ابن سنيده قنول ابنن األعرابني: )ق 

 قنال األزهنر : والذي نُئاه أن األصُُّ هُو الم مُو  ؟. ْمِس أَ  اْلَمْقُصور أَم ُهَو أَصلهلؽة  فِي َعِب الشَّ 
ِت اْلَعْيِن َحْرًفا َمْهُمنوًزا َؼْيَرهُ.، وأَما َعَبأَ َفُهَو َمْهُموز   َعَبنأَ وْجُهنه َيْعَبنأُ إِبا أَضناَ   يقنال:اَل أَْعِرُؾ فِي ُمْعَتبلَّ

 ومننهَعَبنا وجُهنه َيْعُبنو إَِبا أَضناَ  وجُهنه وأَشنَرَق.  . ويقنال:ها ُ مِس: َضنوْ َعْبُ  الش ومنه: وْجُهه وأَْشَرقَ 
 . 9ٖٖ/ٔ، وتا  العروس:1ٔٔ/ٔ. راج  اللسان:االَعْبوةُ: َضْوُ  الشمِس، َوَجْمُعُه ِعبً 

 .1ٙٔ/ٖالحديب في النهاية:(ٕ)  
محني لا. تهنبيب األسنما  واللؽنات، ًعنرْ جَ  ا ِ الَمن ْربُ هنو ُشن بُّ العَ  :َقاَل اإلمام أبو القاسم الرافعي(ٕ)  

  م. 77ٙٔ :الطبعةاألولى –بيروت  -دار الفكر  -19ٔ/ٖ :الدين بن شرؾ النوو 
َكت   . 19/ٔالتهبيب:(ٗ)   ةُ  )ق  يَّ بهبا القول ما كان عليه أَهُل الجاهلية من التَّفاخر   )الِكْبروالنَّخوة يريد :الُعبِّ

نُة بالَكْسنرِ  :فيها لؽة أخرى وهنيالعلما  ، وبكر باألَنساب والتَّباِهي بها يَّ وأَصنله مهمنوز منن الِعنْبِ  ، الِعبِّ
يَّ ولكن الَهمزة َقد تركت فيه كالَبِريَّ ، الِحْمُل الثَّقيل وهو: رِّ يلَة ، َفإِْن َكاَنْت ، وهبه الكلمةةِة والبُّ ولَة  أَْو فُعِّ : فُعُّ

ْعبَِية ولة َفِهَي ِمَن التَّ يلنة أِلَنَّ المُ ؛ فُعُّ تِه. َوإِْن َكاَننْت فُعِّ َتكبر ُبو تكلُّؾ وَتْعبية، ِخبَلَؾ َمْن َيْسَترِسل َعلَى َسِجيَّ
نى اْلَبناِز  . َفِهَي ِمْن ُعَباب الَمنا ، َوُهنَو أولُنه وارتَفاُعنه. َوقِينَل: إنَّ النبلَم قُلِبنت َيناً ، َكَمنا َفعلنوا فِني: تَقضَّ

، 7ٙٔ/ٖ:النهاية في ؼريب الحديب واألثر، و1ٖٗ/ٕ: بقالفا، و7ٕٓ/ٔؼريب الحديب للخطابي: راج :
 .ٖٖٓ/ٖوتا  العروس:

( إلنى األزهنر ، والصنحيح منا اَل أْدر نسبة ) ٖٓ٘/ٕٔ)بتصرؾ(، وفي تا  العروس:ٕٖٔ/ٕالمحكم:(٘)  

 أثبتنا.

َكُُت   . ٕٙٗ/ٔالجمهننرة:(ٙ)   ، هُ َبا لَفُرننَهنن، ْمنن   جَ  وَ ُهننيًحا فَ حِ َصنن انَ إْن َكنن"َفننوتعقبننه ابننن سننيده فقننال:  )ق 
ِبيد ُّ .أما ٕٕٔ/ٖ". المخص :اْمعً جَ َواِحًدا وَ  ونُ كُ  يَ بًل عُ أِلَن فُ  ؛َولَْيَس ِببَلِزم فانتصر لنه قناببًل:  الزَّ

َب كوَننهُ  :وقوله ُعنُروق  ، "َوَق  في الَجْمَهَرِة ِعزُق النَّْخل هكبا باإلِفرادِ  َجْمًعنا  َينُدلُّ علنى أَّننه َصنوَّ
 .1ٕٙ/9ٕ". التا :فتأَّمل

َكُُت   . 7ٓ/ٔالجمهننرة:(9)   ننْم َدقيننق  ِيْعَجننن بِ العُ  نبنندأ أواًل ببيننان حقيقتهننا: )ق  ننة بالضَّ  ُيْشننَوى مَّ ُثنن َسننْمنٍ جَّ
ْمنر واألَِقنط.عَ لُّ طَ َة كُ الُعجَّ  أَنَّ  :همْعضِ ْن بَ خالََوْيه عَ  ى اْبنُ كَ وحَ  بكره أبو عمرو.  اٍم ُيْجَمن  مثنل التَّ

َخُب من الَبْي يُ  َطَعام   :الَجْوَهِر ُّ وقال  . الَجْوَهِر ِّ ة( عند ُمولَّد. وثانًيا: ببيان أصلها: فهي لفرة )تَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 11ٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػعًع كػػأىف   :الايٍجاػػكـي َ:[مػهػجػعػ ي ػػعط عرى ي ًمنقىػػ طػػعئره ًمػػٍف طىٍيػػًر اٍلمى ـي الخى مىػػ ك  يػػاىػػعؿى أى  .جى
تيهي  :ي القىعلىيٌ مً ىى  كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ُ). 
ػػًف اٍلاىػػرىبً  [:ددػعػ كىػػد المٍِّحيىػػعًنيُّ ىى ـى  :حى ػػدىٍدتي الػػد رىاًه ػػ ىى ًكحى  ا، كأىٍىػػدىٍدتي عدن أىفػػرادان كى

ـى أىفرادن  : الى أٍدرم أىمً عدن ًكحى ا كى الد رىاًه ـٍ ًمفى اٍلايد ةً  فى ا، ثيـ  اىعؿى ػ.(ِ)ف! اٍلاىدىًد أى
 اػضي  ى  عفى كىػكى  :اىعؿى أى ػك ىي ىٍيػد .الس اىري كالت قىمُّب ىمد الًررىاًش لىٍيبلن  :الت اىعرُّ  :[ررػعػػ
كذن المُّغىػػً  يى  أىٍهػػؿً  ػػٍأخي ػػٍكتيههيػػف ًىػػرىاًر الظ ًمػػيـً كى ا ًمػػٍجاىمػػه مى ـٍ   أىٍدًرم أىهيػػكى ًمػػٍف ذًلػػؾى كالى ، ك صى أى
 .(ّ)فالى 

:اى ػ:[رسػعػ ٍنهي، ًإذا تىرىر اي  اٍىتىرىسيكا عؿى الم ٍيثي ػٍرؼه ميٍنكىػر، . كاىى : هىػذىا حى اىعؿى األىٍزهىػًرمُّ
ػ.(ْ)ف مىع هيكى  الى أىٍدًرم
ػػرى َ:أٍلىٍصػػمىًايُّ ا عؿى اىػػ .(ٓ)«ِقغووُتػِطووْنػُسَضوونٕنػَرووَرَقػاِضِقْرَبووةِػػػَض »ػ:ييقىػػعؿي َ:[رقػعػ ؽي ىى

مىع أىٍدًرم مىع أىٍصمياىع اٍلًقٍر ىً  كىًممى ه تىديؿُّ  مىد الشِّد ًة، كى ىى
(ٔ). 

                                                                                                                                                    
.ة يَّ امِ ة  َشنننَؽنننلُ و بيننند ُّ . واألقنننرب للصنننواب منننن وجهنننة نررننننا: منننا بكنننره الزَّ بيننند ِّ  عنننند الزَّ

 .ٓٙٔ : صـ، وشفا  الؽليل7ٓ/ٙ، وتا  العروس:9ٕٖ/ٔراج :الصحا : 
 .99ٕ/ٕ. وراج : العين:9ٙٔالبارع في اللؽة : صـ (ٔ)  
ُه ِفني َبلِنَك َينُدلُّ َعلَنى أَن أَعنددت لَُؽنة  ِفني َعنَدْدُت َواَل . وفيه قول ابن سيده: 97/ٔالمحكم:(ٕ)   "َفَشنكُّ

 ".أَعرفها
. )قُْلنننُت(: ورد هنننبا اللفنننر فننني 9٘٘/ٗ، ولسنننان العنننرب:ٖ٘ٔ/ٗؼرينننب الحنننديب ألبننني عبيننند:(ٖ)  

االحديب: ِ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َّّ ّ   »  )ِمِت َقاَل َرُسوُل  د ظ    يك ُر  سك ُّ  ف د اُّ  و ين  ي  ن  الََّيك ائَّ م  نك ر    م 
يِئ ، ث ُمَّ    ُ :ا ق  ُةك     ُُّ َ ُم ك   َ ُو   ه  ُ   ، و  مك ل ُه  الكو  ُ  ، و  ُ َك ُ  ل ُه  ، ل ُه  الكم  ي ُئ      ّ ه   وك     و 

َّّ هللاَّ ُا ل ل ه  ل   َ    
ر ي ي    نى :ينلَ َوقِ ، مَ لَّنكَ تَ  :يلَ َوقِ ، اْسَتْيَقرَ  :يلَ قِ فَ  :َتَعارَّ ي: واختلؾ ف .«ل ه    اسك  هَ َبناْنتَ  :ينلَ َوقِ ، وأَنَّ  َتَمطَّ

َعارُّ يلَ َوقِ  َقلُّنب علنى الِفنَراشِ  :: التَّ نَهُر والتَّ ، أَو ُدَعنا    إاِلَّ َوَمَعنُه َكنبَلم   ونُ ُكنَواَل يَ  :َقناَل اْلَحْرِبنيِّ ، السَّ
لِيِم مِ ُخوًبا َمأْ هم َبْعضُ  هُ لَ عَ َوجَ أَو َصوت  :هُ َقاَل َؼيرُ و نُه يُ  َوُهَو ِصَياُحُه؛ْن ِعَراِر الرَّ  َصنْوتَ  هُ ْشنبِ أِلَنَّ

اه  أنَّ ْومِ النَّ  نَ اْلَقاِبم مِ  ئ  ي ن  ى ِبَصْوتٍ  . والَّذ  ْفِسنير  هُ ْشنبَ أَ وَ  نُ أْبنيَ  ، َوَهنَباوأَنَّ  َمْعَناهُ َتَمطَّ ِبناْلَمْعَنى َوالتَّ
 9ٕ/ٕ:مشارق األنوار على صحا  اآلثارو ٕٔٓ/ٔللحربي:ؼريب الحديب  . راج :َواْلَعاَدة

 .1ٕٖ/ٔ)بتصرؾ(. وراج : العين:ٕ٘/ٕالتهبيب:  (ٗ)  
كلفنت نفسني  :تقندير المثنل . قنال المينداني:«كلَّْفُت إليَك َعلََق الِقْرَبةَ »  مثل من األمثال وُيروى:(٘)  

منن حمنل القربنة، واألصنل النرا ، والنبلم بندل  في الوصل إليك َعَرَق القربة، أ  َعَرقاً يحصنل
 .ٓ٘ٔ/ٕ:منه. مجم  األمثال

َكت   . 1ٕٗ/ٗالمقاييس:(ٙ)   ُجنِل اَل لِْلِقْرَبنِة، وأَصنله : ٕٕ٘ٔ/ٗفي الصحا : )ق  "الَعنَرُق إِنمنا ُهنَو لِلرَّ
َما  َواِفُر وَمْن اَل ُمِعين لَُه، َوُربَّ ُجنُل اْلَكنِريُم َواْحَتناَ  إِلنى أَن الِقَرَب إِنما ْتحِملها اإلِماُ  الزَّ اْفَتَقنَر الرَّ

 ."لَنَك َعنَرَق اْلِقْرَبنةِ  َحْملَِها ِبَنْفِسِه فَيْعَرُق لَِما َيْلَحقُُه ِمَن اْلَمَشقَِّة َواْلَحَياِ  ِمَن النَّاِس، َفُيَقاُل: تجشَّْمتُ 
 فهبا رد على األصمعي.



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 11ٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػٍم ى  الش ػػًديدىةي  :[سػرمػعػػ : الن عاىػػ ي الصُّ ػػٍخرىةي. كالًاػػٍرًمسي : الص  كىهيػػكى ًمٍنػػهي، َالًاػػٍرًمسي
ٍخرىةً شي ِّاى  اىٍكليهي أىٍنشى  اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  .ت ً علص  :  ي دى كى  َثىٍامىبه

ُرٖبمَسُفٍُزمٔسِرٔع مَزُبُر**
(ُ)** 

 .(ِ)فًمٍف ًصرىعًت الش ًديدىًة أـى هيكى ميٍستىاىعره ًفياىع كى الى أىٍدًرم أىهي 
ًر مى  :عدو اىعؿى اٍ في ىى    :[سػرنػعػ  .(ّ)عاًحديهى ع كى ٍدًرم مى  أى الى ، كفى ه ٍاري ىىرىاًنيسي السُّري
ـي المىاىعًصيرً َ:اىعؿى ثىٍامىب :[رػصػعػػ ع ٍدبىى :ىى ـي الجى  َ:دأىٍنشى كى ، ع

َأٓؼاَ مَأِسَرَ مٔبيمَساُ ماَبَعأ رِي *
(ْ)* 

:  ىمىغى الكى ك  ػٍدباي ًإلىػسىػفىس رى ي فىقىعؿى  الى كى َ:اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدى ٍ ، د مىاىعًصػًمي، كىهىػذىا ًمػفى الجى
  .(ٓ)ف!ع هىذىا الت ٍرًسيري أىٍدًرم مى 

ٌْ َبْعزِد ذلِزَك ٌٌ  فِيزُِ يُِزانُل اَلَّزاُف َوفِيزُِ (:ًؿ الم ًه )ًفي اىكٍ  :[رػصػعػ ِِت ِي
ْ
ُثىَّ يَأ

ززونَ  َنْعِِصُ
ًفًيػػايػػًرئ  :اىػػعؿى الم ٍيػػث (ٔ) ػػري  هً كى كفى تيٍاصى

ـٌ الت ػػععً (ٕ) : كفى أىم تيمطىػػري   ضػػ . اىػػعؿى
مف اىرىأ: كفى تىٍاًصري  كى

  اعً ر  القي  فى ا مً دن أحى  ٍمتي مً مىعىى :اىعؿى اأٍلىٍزهىًرمُّ  .فىايكى مف ىىٍصر الًانب (ٖ)
  اعً ر  القي 

                                                           
  صدر بيت من الرجز ألبي فرعون وعجزه:(ٔ)  

ي* ئ  ين  س  ك  سك َ م الكم   َ  *   الئَّ   
 ]ب ر ك[.7ٖٙ/ٓٔاللسان:      

َكت   ، 77ٗ/ٕالمحكم (ٕ)   ، وليس من صفاتها، وبهبا جزم ابن سنيده ُمْسَتَعار  ِفيَها أنه الذي أئاه  )ق 
خرة :ْلسُ "الِعْرِمُس والَجَ (. فقال: نعوُت اإْلِِبل) ٓٙٔ/ٕفي المخص : ِديَدة شبِّهتا بالصَّ  ".الشَّ

َكت    .ٕٔ٘/ٕ:في اللؽة المحيط(ٖ)   ن المعروؾ:)ق  نُررِ  ر، وإنمنارُ عنرانيُن السُّ منن قنول  َعنَراِنيُس السُّ
لِخني  َناس(ومعنناه: قضنيب. راجن :العامة، والراهرأن مفرده )ِعرْ  : العسنكر  هنبلل، ألبني التَّ

 .ٕ٘ٓصـ
نننَرهُ َفَقننناَل: مَ َعننن الشنننطر منننن البسنننيط، وُرو :(ٗ)   . راجننن : ْعَنننناهُ َبَهنننَب ِبلَْحِمنننياُم الَمعاصنننيِم َفسَّ

 1ٖٗ/ٕٔ]ع ر ق [. والمعجم المفصل:  ٕ٘ٗ/ٓٔاللسان:
ُُت    .ٖٔٗ/ٔالمحكننم:(٘)   َك هننو تفسننير  ؼريننب  فعننبًل فننأنى يبلننػ الوسنني معاصننمه فنني الجنندب؟!. )ق 

، وتفسننيرها: َضننُروَرةً  فيهننااْلَينناَ   زيننادةوَ ، اُم الَمعاصننيمِ َعنن واألقننرب للصننواب الروايننة األخننرى:
 .7ٕٔ/ٔبهب بلحمه من شدة الجوع، وهي في المحكم أيًضا:

 (.7ٗسورة يوسؾ: من اآلية رقم:)(ٙ)  
ون   ابن عمر: يَسىِهَي: قرا ة عِ (9)   ئ  ص  اِد، َوَمْعَناهُ: ُتْمَطُروَن، ِمْن َقْوِل  :ر  ك اِ  َوَفْتِح الصَّ ِبَضمِّ التَّ

 َّّ ُُُا:ا ث    َقنننْوِل  ُُُئات  م ص  ُُُن  الكم  ك ُُُا م  لكن أ نك   ايُُُاا و  ، راجننن : الجنننام  ألحكنننام [ٗٔ]النبنننأ:  يَّ
 .1ٕٔ/ٗ، ومعجم القرا ات:ٕ٘ٓ/7القر ن:

ُئونِهَي: قنرا ة حمنزة، والكسنابي (1)   ص  بتنا  الخطناب من  كسنر الصناد، منن َعَصنَر العننب  ر  ك
 فني السنبعة كتنابونحوه َيْعِصنُرهُ َعْصنًرا، والمعننى: َيْعِصنُروَن منا منن َشنأنه أن ُيْعَصنر.راج : 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 11ٕٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ري اىرىأى: ا ريفى شى المي  ععى ً ًه الم ٍيث، كفى تيٍاصى  .(ُ)كىالى أىٍدًرم مف أىٍيف جى
مى َ:[لػضػعػ رىةه  ي أى يك ىىٍمرك: الاىضى ً ؿ فىتىشػرب كيػمً  : شىجى كـو يىػ ؿ  ٍثؿ الدٍِّفمىد، تأكمهي اإلًٍ

ػػعع. اىػػعؿى اأٍلىٍزهىػػًرمُّ  مىٍيػػًه المى ػػم  أى : الى أىٍدًرم أى ىى ػػم ًهػػيى الاىضى لػػـ يى ف ـٍ الاىصى  ع الثِّقػػعتي نىػػٍرًكهػػع لى كى
 .(ِ)ي ىىٍمرك ً ىىٍف أى 

جي الش ػػرىابً  :الت ٍاًطيػػبي  :[بػطػعػ ػػه ىػػف أى ػػي سىػػًايد كى ؛ًىػػبلى  يػػتى  َدأىٍنشىػػليىًطيبى ًريحي
ػ:لىً يد

َٗ َُٔظقلللللٔدمٔسصلللللاَعُ مَٔذامَأردلللللَؾِتمَطللللل مممماظ
 

 ٍَمُعَعط للللبٔمم َؼُؿللللٗجمُدللللَؾاصًامٔعللللفمَرٔحقلللل
م.(ّ)

 

كجي  ًحيػػػؽو ٍف رى ًمػػػ  ي يػػػري غى  ا ي كى رى كى  ٍمػػػزي ػػػ: كالى اىػػػعؿى اأٍلىٍزهىػػػًرمُّ ، ميقىط ػػػًب كىهيػػػكى المى ع  أىٍدًرم مى
 .(ْ)ف!مياىط ب
ٍيد :[رػفػعػ ؿه مياىعًفًرمِّ : اىعؿى ا في ديرى ً يٌّ هككالى ، يىٍمًشي مع الرُّفىؽً  رىجي ـٍ   أىٍدًرم أىىىرى أى

 .(ٓ)فالى 
ٍيد :[طػفػعػ ؿه  فىأىمع اىٍكلاـ :اىعؿى ا في ديرى ًىٍرًطيٌّ ًإذا كىعنىت ًفيػًه ليكنػه، فىػبلى أىٍدًرم  رىجي

 .(ٔ)ذى ٌمع أيخً مً 
                                                                                                                                                    

 القنناهرة الطبعننة -المعننارؾ دار -ضننيؾ شننوقي.د: تحقيننق، 7ٖٗ، البننن مجاهنند، : صننـالقننرا ات
 .1ٖ٘/ٕ(.، ورسالتنا:اختيارات المفسرين واعتراضاتهم على القرا :هـ ٓٓٗٔ) الثانية

َكت   . ٔٔ/ٕالتهبيب:(ٔ)    يبدو أنه مما فات األزهر  من القرا ات. )ق 
ُُت    .ٕٖٓ/ٔالتهننبيب:(ٕ)   َك الَعَصننُل: َشننَجر  ُيْشننِبُه د: بهننبا المعنننى تصننحيؾ، والصننواب: الضننا )ق 

ْفلَى، َتأُْكلُُه اإلِِبُل، وَتْشَرُب عليِه الماَ  ُكلَّ َينْوٍم، وقينَل: ُهنَو َحْمن   َيْنُبنُت َعلنى اْلِمَيناِه، اْلَواِحندَ  ةُ الدِّ
، ِبَهاٍ ، وقيَل: اْلَعَصلَُة: َشَجَرة  ُتَسلُِّح اإلِِبَل، إِب . ا أََكَل الَبِعيُر ِمْنَهنا َسنلََّحْتُه، والَجْمنُ  الَعَصنلُ َعَصلَة 

 ]ع   ل[.19ٗ/7ٕ]ع   ل [، وتا  العروس:ٖ٘ٗ/ٔٔاللسان:
بِ البيت من الطويل، بلفر )(ٖ)    ( منن قصنيدة يفخنر فيهنا بنفسنههُ ِعصنامِ ( بنداًل منن )هُ ِكعاِمنو) (ُمَعطَّ
السننبلؾ: الخمننر الحمننرا  الصننافية. و : أ  يصننب.يمننجُّ والِكعننام: الربنناط. والولينند: الخننادم. و
 .ٕٓديوان لبيد: صـ المعَطب: المطّيب.و
ُُت   )بتصننرؾ(. 7ٓٔ/ٕالتهننبيب:(ٗ)   َك ونننرى أن: تقطيننب المننا ، وإن كننان أشننهر، فننإن تعطيننب  )ق 

 اإلنا  أيًضا وارد.
نمِّ، َكَمنا ُهنَو ِفني ا .9ٙٙ/ٔ:المخص و )بتصرؾ(.7ٓٔ/ٕالجمهرة: (٘)   نَحا : والُمَعاِفُر، بالضَّ لصِّ

َفنق بالضنّم فَفنْتح: َجْمنُ  َرِفينٍق. َفنِق فَيَنناُل َفْضنلَُهم. والرُّ َكُت    الَِّب  َيْمِشي َمنَ  الرُّ ونراهنا لفرنة  )ق 

مشنارق األننوار علنى  عربية، ونرنن أن ابنن دريند تنردد فيهنا؛ إلنكنار جماعنة ورودهنا بالضنم.
 .7ٖ/ٖٔ:تا  العروس، و1ٖ٘/ٔ:صحا  اآلثار

َكت   . 7ٔٗ/ٕ :ؽةجمهرة الل(ٙ)   َعْفطاً، وكبلَِك: َعَفَت َكبلَمه َعْفتاً، إِبا تَكلَّنَم  َعَفَط ِفي َكبلِمه َيْعِفطُ  )ق 
ْسَبِة إاِل ِعْفِطي   ِة َفلم ُيْفِصْح، وِقيَل: تكلََّم بَكبلٍم اَل ُيْفَهم. َواَل ُيَقاُل على ِجَهِة النِّ . راج : تنا  بالَعَرِبيَّ

 .1ٔٗ/7ٔالعروس:
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َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػ :[يػقػعػ : فى عٍرزىٍنجً اىػػعؿى الخى :أم ػػيُّ ثىػػؿي تُصووْنػُخِضوووّاػَسُتْدووَتَرَطػووودػُطووٌرّاػػػػػدوو »ػع المى
كع ي (ُ)«ؽقُتْعَس ؿ، كى د األى مى يىاقكبي  كىٍسر القعؼ ىى  ، فىحى اػع ي أى ك  ىمػد  كفىس ػرى ، كىي ىٍيدو يىٍرتىحي

: كى  : أٍىػػرىؼى الى تيٍمرىػػظى. اىػػعؿى قىٍيتيػػه، فيكػػكف ًمٍثػػؿى  أٍدرم أييقػػعؿي أٍىقىٍيتيػػه لىرىٍظتيػػه ًلمىرىارىاًتػػه أك ىى
ٍزتيه زى ز  كجى الرىرىسي كىىرىٍفتيه كأىجى
(ِ). 

ٍيػػد:َ:[بػػكػعػ ػػكا الًاكىػػبُّ  اىػػعؿى ا ػػفي ديرى ، كى : زىىىمي ٍكجه ػػه زى ػػع ًصػػح   الى ال ػػًذم أليمِّ  أٍدرم مى
 .(ّ)ذًلؾ

: الايمىطىتىػعًف: طىػػٍكؽه، كًايػؿ: ًسػػمى ه. اىػػ:[طػلػعػ عؿى ا ػػفي ًسػػيدى : كىالى أىٍدرم اػعؿى ثىٍامىػػبه
 .(ْ)ف!يؼى هىذىاكى 

ٍيػػد :[لػلػعػ يػػرً  ثػػؿي الاىػػؿُّ مً :المُّغىػػ ً  ٍهػػؿي أى  ٍاػػضي اىػػعؿى  ى : اىػػعؿى اٍ ػػفي ديرى : الػػذم ييًحػػبُّ الزِّ
 .(ٓ)هي تُّ حى ع صً  أٍدرم مى الى عع، كى سى نِّ ال يثى دً حى 

                                                           
 يننهالَسننتراط: االَبننتبلَُع، واإلعقننا : أن تشننتدَّ مننرارةُ الشنني  حتننى ُيْلَفننَر لمرارتننه، وبعضننهم يروا(ٔ)  

الَ تتجناوز الحند  :والمعننى، كسر القاؾ، ُيَقال: أعَقى الشني  :والصواب، "َفُتْعَقى"بوزن فتسترط
منن  األمثنننال . مجا فنني الحننالينفنني المننرارة فترمننى، والَ فننني الحننبلَ  فُتْبَتلَنن ، أ  كننْن متوسنننطً 

 .ٖٖٕ/ٕللميداني:
، تحقيق: 7ٕٕ: صـ. وقارن بكتاب األمثال، ألبي عبيد القاسم بن سبلم، 1ٗ/ٕالمحيط في اللؽة:(ٕ)  

 م. 71ٓٔالطبعة األولي  -دمشق  –دار المأمون للتراب  -د. عبدالمجيد قطامش
: الِعَكننبُّ  ". أْدر اَل وَ ". وعبننارة التننا : ""َواَل أعننرؾ َمننا ِصننَحة َبلِننك: ٖ٘ٙ/ٔننن  الجمهننرة:(ٖ)  
ْخمال نه َزْو   ؼينر أبينهو والِعَكب: اسُم َشناِعر.، َقِصير الضَّ ومنن بلنك بننو ِعَكنّب، منن ، الَّنِب  ألُمِّ

: اسُم إِْبلِيسَ   .7ٕٗ/ٖ، وتا  العروس:7ٗٙٗ/9:شمس العلوم . راج :تؽلب بن وابل. وِعَكب 
: "ٖٗ٘/ٔالمحكم:(ٗ)   بيد ُّ ْوِ  َوَهنَبا الَّن، قال الزَّ نَهْيلِيُّ ِفني النرَّ ". ب  أَْنَكنَره ابنُن ِسنيَده فقند أَْثَبَتنه السُّ

 عبند القاسنم، ألبني النبوينة السنيرة شنر  فني األننؾ الرو قلنا: وهو كما قال الزبيد : راج : 
نَهْيلِّي ا أحمند بنن ّ عبد بن الرحمن العربني،  التنراب إحينا  دار، 1ٗ/ٖ: (هنـ1ٔ٘) المتنوفىلسُّ
ْينِر ِمنَن اْلَقَمناِر ِّ (. وهنـٕٔٗٔ)األولنى الطبعنة، بيروت ْقَمتنان اللََّتناِن ِفني أَعنناق الطَّ الُعْلطتنان الرَّ

ْبَيانِ   .ٖٗ٘/9. لسان العرب: َوَنْحِوَها. والُعْلطتان: وَدعتان َتُكوَناِن ِفي أَْعناق الصِّ
ُُت    . 9٘ٔ/ٔ:جمهننرة اللؽننة(٘)   َك ب  يننزور النسننا  ويحننب ل الننُجننالرَّ ، و: القُننراد الكبيننر(الَعننلُّ ))ق 

َسناَ  َوُيِرينُد َحنِديَثُهنَّ  الحقير.، والجثة سن الصؽيرالمُ  ، والكبيرمحادثتهن يُر: الَّنِب  ُيَخنالُِط النِّ والزِّ
، َوَقناَل  ؛ األَخينرة ِمنْن َبناِب ِعينٍد وأَعيناد، وِزَينَرة ، واألُنثنى ِزينر  ، َواْلَجْمُ  أَْزوار  وأَْزيار  لَِؽْيِر َشرٍّ

يُر الُمخالُِط لَُهننَّ ِفني اْلَباِطنِل، َوُيَقناُل: فُنبَلن  ِزينُر نسناٍ  َبْعُضهُ  ْم: اَل ُيوَصُؾ ِبِه اْلُمَ نَُّب، َوِقيَل: الزِّ
، َوا َي ِبَبلَِك لَِكْثَرِة ِزَياَرِتِه لَُهننَّ ، ُسمِّ َينَرةُ ْلَجْمنُ  الإِبا َكاَن ُيِحبُّ ِزَياَرَتُهنَّ َوُمَحاَدَثَتُهنَّ َوُمَجالََسَتُهنَّ  .زِّ

 .ٖٖٙ/ٗ:لسان العرب، و9ٕٗٗ/9:شمس العلوم
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

.  : الاىػرىبي (ُ)أى كسىػًايدو  اىعؿى  [:لػلػعػ عًهػؿه كىػذىا أىم جى فه  ػأىرض كىػذىا كى تىقيػكؿي أىنػع ىىػبل 
كفى ه  عًهمى ه، كىًهيى ليغى ه مىٍاري نى ه: جى ٍرؼى كىالى أىٍدرم  ؼي الى أىٍىرً  :اىعؿى اأٍلىٍزهىًرمُّ  .كامرأىة ىىبل  هىذىا اٍلحى

كىا ي ىىٍف أى ي سىًايدو  مىٍف رى
(ِ). 

ٍيػػػدػػ:[مػلػعػ ػػػكىىبلى  :اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ديرى ػػػاىػػػكى ، ٍيػػػهً مى ال ىى الد  : يعً الش ػػػ  ي مى  :بي رى ت الاىػػػم  ٍد سى
مىٍيمعن  ـى كأى ، عمن بل  ىى ٍطف مناـ كى ك  ى  ي أى  كى هي كى ، ىي ٍ دى  :ٌمكاٍد سى اى كى ، ٍىمى كىالى أىٍدرم ًإلىػد أىمِّ ، األٍىمىػـ ىى
 .(ّ)نيًسبى  شىٍيعو 

 : اأٍلىٍىشىدًؿ ًفي اىكٍ ػ:[رػمػعػ
ممممَصَؾٖؿلللللللامَأتاغلللللللامُبَعِقلللللللَدماظَؽلللللللرىمم

 

 َدللللللَفِدغامَظللللللُ موَرَصِعـللللللاماظَعَؿللللللاَرا
م.(ْ)

 

ٍانىػػع ي: ُي  اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : ايػػؿ: مى ػػرىؾ ا لىػػٍيسى ً قىػػكم، ىىم   :ايػػؿ الاىمػػعري هىعهينىػػعكى ، كى
مىد ري يكسً  يؿي علً أىكى  ـيىٍجاىميكناع ىى  .(ٓ)فكىالى أىٍدًرم كىيؼى هىذىا، اـ كىمىع تىٍراىؿ الاىجى

ٍيػد :[هػمػعػ ٍيايػكـه  ًنىعاىػ  :كفى كليػقي ـ يى ايػن  كا أى ميػىى زى كى  :اىعؿى اٍ في ديرى ـه ، ًمثػؿ: ىى ػٍياى كىالى ، ىى
تيهي  أىٍدًرم مىع ًصح 
(ٔ). 

                                                           
سننعيد عبنند اْلملننك بننن قَُريننب  اأَبننأرنننه األصننمعي؛ ألن مننن مصننادر األزهننر  فنني التهننبيب: (ٔ)  

نِرير ، وأباسعيد-(عيدُبو سَ )أَ  وهبا يبكر في التهبيب مطلًقا-، اأْلَْصَمِعي ، ويسنتعمله اْلَبْؽَداِدّ  الضَّ
. وقد صرَّ  األزهر  باألول مطلًقا في أكثنر ٕٔ/ٔوٗٔ/ٔرير(  التهبيب:األزهر  مقيًدا)بالضَّ 
 من ثبلثمابة موض .

 .1ٓ/ٔالتهبيب:(ٕ)  
 .7ٗ7/ٕالجمهرة:(ٖ)  
م  أ  أ  البيننت مننن المتقننارب، لؤلعشننى، مننن قصننيدة مطلعهننا: *(ٗ)   ُُ ك ُُت  م  ُُنك  ُّ  ل   ك  َ ر يك َك ُُم ا *.الصننبح اائ  ك 

 دلنؾ هلزهوسننن  -مطبعنة–لنندن –، طبعننة 7ٖصنـ: المنينر فني شنعر أبني بصننير بشنر  ثعلنب 
، مكتبنة اآلداب بالجمناميزوليس في دينوان األعشنى بتحقينق وشنر  د. محمند حسنين،  .م7ٕ9ٔ

نَرك ُّ. وِقينل: الَعَمناُر ُهَننا: َرَفْعَننا لَنُه أَصنواَتنا بالندُّ  . والمعنى:المطبعة النموبجية عاِ  وقُلَننا: َعمَّ
ّى: وصنواب إِنشناده: وَوَضنْعنا الَعَمناَرا. فالّنِب  َيْرِوينه وَرَفْعَننا الَعمناَرا ُهنَو الِعَمامُة. َقناَل اْبنن َبنرّ 

َعاِ  لَنُه، والَّنِب  يروينِه وَوَضنْعَنا الَعمناَرا ْيَحناِن أَو الندُّ عاُ ، أَ  اْسنَتْقَبْلناه بالرَّ ْيَحناُن أَو الندُّ ُهنَو  :الرَّ
 .ٕٖٔ/ٖٔ:تا  العروس ه.لَ  الِعَماَمة، أَ  َوَضْعناه من ُرُ وسنا إِْعَراماً 

ُُُت    .ٔ٘ٔ/ٕالمحكنننم:(٘)   َك نننى ِبنننِه: َعَمنننارا، بكنننره )ق  ُجنننل لُيَحيَّ وتسنننمية الريحنننان إبا ُرفننن  إلنننى الرَّ
 .7ٖ: صـاألصمعي، فبل شبهة فيه. راج : الصبح المنير بشر  ثعلب 

َكت    .7٘ٗ/ٕالجمهرة: (ٙ)   نِريَعةُ  َعْيُهوم  ال)ق  ِجيبنُة السَّ . 1ٕٔ: صنـَقالَنُه أُبوَزينٍد. البنارع من اإلبل: النَّ
نري  َوَكنَبلَِك َعْيُهنوم  ، وَعْيهاَمة  ، وَعْيَهم  ، وَعْيُهول  ، َناَقة َعْيَهال   وعلى هبا ُيقال: . كنل بلنك فني السَّ

َعْيُهنوم: و َعنْيَهم: اْسنم َمْوِضن ٍ  من اإلبل. وإن َعدَّ ابنن فنارس األخينر شناًبا عنن األصنل؛ لنورود
)نعننوت اإْلِِبننل ِفنني َسننيرَها  7٘ٔ/ٕ:المخصنن ، و9ٗٔ/ٗ: مقنناييس اللؽننة اجنن :. رأَْصننل َشننَجَرةٍ 

 .ورياضتها وِبلَّتها(



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 11ٕ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ذا َ:[سػبػنػعػ . كا  ٍنػ ىسه كىينػعً سه : مف أسمعع األسد، إذا نىاىت هي امػت: ىى الاىٍن ىسي
ٍن ىسىػػػ   : ىى ٍصػػػتىه  عٍسػػػـو ايٍمػػػتى ػػػعًىدىةي  غيػػػرى ميٍجػػػرلن  -خىصى ػػػعمى ي كسى : أيسى ػػػع تقػػػكؿي  عؿى كاىػػػ-كىمى

 .(ِ)فع أٍصميهي كىالى أىٍدًرم مى  ف أـ ًصر ه  كى : الى أىٍدًرم اسـه هي (ُ)عـشى هً 
ػػؿ: الاىػػنىجي  مغػػ  هيػػذىٍيؿو : لم ٍيػػثاىػػعؿى ا :[جػنػعػ ػػنىجه :  ػػعلغىيف قىػػعؿي كيي ، الر جي اىػػعؿى  .غى
ٍيػري ٍىرى اىعلىه اٍ في األى َ:اأٍلىٍزهىًرمُّ  ػعي ًإلػد (،  ػعلغيف)  ي ا ػٌي كىغى ـٍ أىسػماه ً ػعٍلاىٍيًف ًمػٍف أىحػد ييٍرجى لىػ كى

تيهي  مىًمًه كىالى أىٍدًرم مىع ًصح  ىى
(ّ). 

يٍ  [:فػنػعػ ٍنريػكىة كى  :ٌمكاد سىػاىػكى : داىعؿى اٍ في ديرى ٍنريػكىة :ٌمكاسىػـ يى لىػىي ع م ػكىالى أىٍدًرم مً ، ىى
 .(ْ)هي عاي قى اشتً 

ٍيػػد: ًإذا اي  :[قػنػعػ ٍنػػؽه  :ٍمػػتى اىػػعؿى اٍ ػػف ديرى ذى ، ذىك ػػٍرتى  :الث ػػعًني نتى ك  سىػػفى ، ىي ا ثىق ٍمػػتى كىاً 
 .(ٓ)ععىن سىمى  كفى كي م تيه ًفي ذىًلؾ ًإال  أىٍف يى . اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىٍدًرم مىع ىً هي ٍثتى ن  أى  :الث عًني
ٍيد :[ثػكػنػعػ : نىٍ ته ك  :اىعؿى اٍ في ديرى تيهي ، الاىٍنكىثي كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ٔ). 
                                                           

 .ابُن الَكْلِبيِّ أرنه (ٔ)  
ُُت    .97ٕصننـ العبنناب الزاخر:)حننرؾ السننين((ٕ)   َك ننا كونننه اسننًما أو صننفة؟ فهننو اسننم ، )ق  َقنناَل أمَّ

َي األََسُد الَعْنَبسَ  َما ُسمِّ األَنَّه َعُبوس  ؛ أَبوُعَبْيَدَة: وإِنَّ ه َفْنَعنل ، منن ففي قوله إشارة إلى  أصلُهُ  . وأمَّ أَنَّ
هنا مخالًفا ؼينره ممنن بكنروا هنبه  الّصاَؼاِنيُّ وهو صني   [ع ب س]الُعُبوس، فاألَْولَى ِبْكُره ِفي 
 ٗ:مقناييس اللؽننةراجن :  .َعْنَبسنةُ ، وُعَنناِبسُ  وكنبا القنول فني اشننتقاق: .اللفرنة فني ]ع ن ب س [

 .19ٕ/ٙٔتا  العروس:، و1ٕٕ/ٕ:المخص ، وٖٙٙ/
ِمنْن أَحند  (ْينِ ؽَ ِبنالْ )"َولَْم أَسمعه  :٘ٔٔ/ٙ. وفي تا  العروس:ٖٕٓ/ٕ، واللسان:ٖٕٗ/ٔالتهبيب:(ٖ)  

َكت  "تصحيؾ. ُيْرَجُ  إِلى َعلَِمِه  العين والؽين منن الحنروؾ المجهنورة، ولكنن الذي أئاه أنَّ : )ق 
أما العين فهي: حرؾ متوسط بنين الشندة والرخناوة، وهنو أقنرب الؽين م  هبا، حرؾ)رخو(، و

إلى استعمال الهبليين، وهما على هبا لؽتان. راج : من لؽنات العنرب لؽنة هنبيل، للندكتور عبند 
 .ٕٖٔ: صـالجواد الطيب 

 .1ٕ٘/7. لسان العرب:َوُهَو ِقْطَعة  ِمَن الَحليّ  يِّ والُعْنفَُوة: يِبيس النَّصِ  .ٕٓٗٔ/ٖالجمهرة: (ٗ)  
ُُت    .)َبنناب َمننا يننبكر َوُيَ نننب( 1ٖٔ/٘:المخصنن (٘)   َك أواًل: ننن  عبننارة الجمهننرة يشننير إلننى )ق 

ننن َقنناَل ُعْنننق بَ "الُعنننق: َمْعُروَفننة ُيَقننال: ُعْنننق وُعُنننق، َفَمنن: 7ٕٗ/ٕالسننماع، ففيهننا:  :ن َقننالَ َوَمنن، رَ كَّ
 ينبكر َوُيَ ننب. "اْلُعُننق"هنبه اللفرنة فقينل:  ثانًينا: اختلنؾ فني ."اأْلَْصَمِعي َهَكَبا َيقُولُ ، بَ أنَّ ، ُعُنق

راً َوَقننالَ  نت َكنناَن مننبكَّ ثنناً َوإِن ُسننكِّ اأْلَْصننَمِعي: اَل أعننرؾ ِفيننِه  َوقيننل: إِن ُضننمِّت النننوُن َكنناَن م نَّ
أِْنيننب.  المتننوفى األنبننار  النندين البركننات كمننال ، ألبننيالمننبكر الم نننب بننين الفننرق فنني البلؽننة التَّ

 الطبعننة- القنناهرة - الخننانجي مكتبننة -التننواب عبنند رمضننان النندكتورقيننق ، تح9ٗ(: صننـهننـ99٘)
 (.م77ٙٔهـ9ٔٗٔ) الثانية

ا "وأحسننب الَعْنَكننب أيًضنن ٕٖٔٔ/ٕ :عبننارة الجمهننرة ، وننن 1ٕٖ/ٙ:المخصنن هننبه عبننارة (ٙ)  
، فَيْسنَحُجها بَبنَ و ا من النبت".ضربً  نبُّ ، َقاَل اْبن األَْعَرابّي: ُهَو َشَجر  َيْشنَتِهيِه الضَّ نى َتَحناتَّ ِبنِه َحتَّ

تننا  ، وٕٙٗ/ٔ. راجنن : الجمهننرة:وتكنناثؾ ورقننه، الجتماعننه ؛مي عنكثنناُسنن. وفيأُْكننَل الُمَتحنناتَّ 
 .ٖٔٓ/٘: العروس



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 11ٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػً ،  :[قػهػعػ مى : ال ػػًذم سىػػًمٍانىع ي ًمػػفى الثِّقىػػعًت اٍلغىٍياىػػؽي، ً ػػعٍلغىٍيًف اٍلميٍاجى اىػػعؿى األىٍزهىػػًرمُّ
ٍانىػػد الن   ػػًحيحه ً مى ػػ ن، مىٍحريػػكظه صى مى ػػع اٍلاىٍياىقىػػ ي، ً ػػعٍلاىٍيًف ، شىػػعًط، فػػعلغىٍياىؽ، ً ػػعٍلغىٍيًف ميٍاجى كىأىم 

ػػػػًف اٍلاىػػػػرىًب أىك  يى اٍلميٍاًممىػػػػً ، فىػػػػًإنِّي الى أىٍحرىظياىػػػػع ًلغىٍيػػػػًر الم ٍيػػػػًث كىالى أىٍدًرم أىًهػػػػ مىٍحريكظىػػػػ ه ىى
 .(ُ)تىٍصًحيؼه 

: الى  :[دػوػعػ  اإًلً ػػؿً  فى ًمػػ عًجٍنسنػػ كأىٍىػػًرؼي ، الًايًدي ػػ ى فػػي الغىػػنىـً   أىٍىػػًرؼي اىػػعؿى األىٍزهىػػًرمُّ
 .(ِ)فد أىمِّ شٍيعو نيًس ىتٍ الًايًدي  ي كىالى أىٍدًرم ًإلى : عاى لى  الايقىٍيًمي ً  يقىعؿي 

 ِٔ   َباُب اِيَػِي
: َ:[سػبػغػ ػع : مىػيِّ اً ػاىػعؿى اٍ ػفي األىٍىرى ، (ّ)نػُزَبوْغسػنػَزَبوػَضنػآِتغَكػَطوػييقىعؿي ع أىٍدًرم مى
 .(ْ)هي أىصمي 

ًديثً  :[تػتػغػ ٍكًض:  ًفيػاىعؿى  أىن هي  ()الن ً ي ىىف ثىٍك ىعفً  ًفي حى ػَغُغت ػسغِػػ »الحى

                                                           
َكت   )بتصرؾ(  7ٔ/ٔالتهبيب:(ٔ)    الذي أئاه أن الََ  هنا يا: من كثئة الم انة ل ذه الكَمُ  )ق 

ْرَعةُ والَعْيهُق: النََّشاط الواحدة: ف ، والَعْيهق:السُّ اْلُؽنَراُب األَسنود، َوِقينَل: اْلُؽنَراُب  . والَعْيَهُق: َطاِبر 
َوِقينَل: ُهنَو ، ُهنَو األَسنود ِمنْن ُكنلِّ َشنْي ٍ  األَسود اْلَجِسيُم، َوِقيَل: ُهَو اْلَبِعيُر األَسود اْلَجِسنيُم، َوِقينَل:

َواِد، َوِقيَل: ْوُر الَِّب  لَْوُنُه َواِحد  إِلَى السَّ اؾ األَسود اْلَجَبلِيُّ  الثَّ . وتعاقب العين والؽين أمر ُهَو الُخطَّ
ِوينل منن وارد ال ينكر في هبه الكلمة بمعننى النشناط وؼينره، وقند قنال ابنن دريند:  "الَؽْيَهنق: الطَّ

 .91ٕ/ٓٔ، واللسان:7ٙٓ/ٕالجمهرة: . "َوُيَقال َعْيَهق، ِباْلعيِن ؼير اْلُمْعَجَمة، اإْلِِبل َوَؼيرَها
َكت   . 1٘/ٖالتهبيب: (ٕ)   نَة فني الَؽنَنِم"  أَْعنِرؾُ اَل " أما قنول األزهنر : )ق  : مِ َشن فينرده قنول الِعيِديَّ نة "ر  الِعيِديَّ

َكُر َخُروؾ  َفبَل َيزاُل اسَمه َحتَّى ُيَعقَّ َعقِيَقُته، َضْرب ِمَن اْلَؽَنِم، َوِهَي األُنثى من الُبْرقانِ   ". وأما قوله:َوالبَّ
سنب إلينه النجابنب العيدينة. ا نُ : فحنل  كنان نجيًبنيندُ لعِ ". فقند دراه ؼينره: فاى أَ ِّ شْيٍ  ُنِسنَبتْ   إِلَ َواَل أَْدرِ "

َوُهَو الِعيد بنن اآلمنرّ  بنن َمْهنَرة بنن َحْيندان منن ، العيد: وهم بطن من َمْهَرةَبني ويقال: هي منسوبة إلى 
، 17ٙ/ٔ: (هنـ1ٖ٘) المتنوفى الزمخشر  ّ جار، لالببلؼة أساس، و7٘ٓٔ/ٕراج : الجمهرة:  اليمن.
 - هننـ 7ٔٗٔ) األولننى لبنننان الطبعننة - العلميننة، بيننروت الكتننب دار -السننود  عيننون باسننل محمنند: تحقيننق
 .ٕٕٖ/ٖ: لسان العرب، و1٘ٔٗ/9:شمس العلوم(، وم 771ٔ

كنناه "لننم أجنند فنني معنننى هننبا المثننل مننا يوافننق لفرننه، إالَ مننا حمننن األمثننال، قننال فيننه الميننداني: (ٖ)  
 :ا، ورأينت فني أمنالى الخنوارزمى أن معننى ؼبنااللحياني، َقاَل: ُيَقال للربلم ؼبس وُؼَبْيس أيًضن

لى أن يحمنل ُؼَبنْيس علنى أننه ...بيس: من أسما  الليلأرلم، والؽُ  وإبا صح ما َقالَه اللحياني فاألَوَّ
". مجمنن  َي: َبَقننا َوَفَنننافننإنهم يقولننون فنني َبِقننَي َوَفِننن ي الليننل، ويحمننل َؼَبننا علننى َؼبننَى فنني لؽننة طنن

 .7ٖٕ/ٕاألمثال: 
"َقنناَل ابننُن األَْعَراِبننّي: اَل  ٖٓٓ/ٙٔ، وفنني تننا  العننروس: ٖ٘ٔ/ٙ، واللسننان:7٘٘/ٖالصننحا : (ٗ)  

ْهُر.  ْهِبيِب َعن ابنِن األَْعَراِبنّي، أَ  َمنا َبِقنَي الندَّ ، َوالَِّب  ِفي التَّ أَْدِر  َما أَْصلُه، َكَما قالَه الَجْوَهِر ُّ
مناً،  َر أَْؼنبُس، ُمَرخَّ ْبب، ُصنؽِّ نل، أَو أَْصنلُه النبِّ نَره ِبَمنا َبَكنر، فتأَمَّ الً ثنّم فسَّ ُه لم َيْعِرْفنُه أَوَّ قلت: وَكأَنَّ
نى البناِز  وأَْصنله: َتقَّنَ ،  ، فأَْبدل ِمن أَحِد َحْرِفيِ الَتضنعيؾ األَلِنؾ، مْثنل َتَقضَّ وَؼَبا أَْصلُه: َؼبَّ

اً  أَ  اَل  ِتيَك َما َدامَ  ْبُب يأِْتي الَؽَنَم ِؼبَّ  ". البِّ
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عؽى  (ُ)(ػ«اضَجٖظِةػَنِطغزاَبننػِطَداُدُعطنػِط م ًد  ًف ًإٍسػحى : هكذا سىًمٍاتي ًمٍف ميحى  :اىعؿى األىٍزهىًرمُّ
ِـّ اٍلغىٍيف، اى  ، ً ضى ًريره يىغيتُّ ٍكته كخى ٍريعن لىهي صى : يىٍجًرم جى ماند: يىغيتُّ : كى  كالى ، يىغيػطُّ  :كًايػؿى ، عؿى

ًرػػظى هػػذا الت ٍرًسػػيرى كلػػك كىػػ ػػٍف حى ػػكى  عفى أىٍدًرم ًمم  يىًغػػتُّ كيىًغػػطُّ ً كىٍسػػر الغىػػيًف ،  :يػػؿى قً ع اىػػعؿى لى مى
ٍكًض الى يىٍنقىًطاى  كذه ًمف غىت  الش ػعًربي ًإذىا  عفً كماند يىغيتُّ ًىٍنًدم  ييتىعً عي الد ٍفؽي في الحى مىٍأخي

ٍرعى مف غير ًإ عنىً  اإًلنىععً   .(ِ)ىىٍف ًفيهً َتىع ىعى الجى
ًتؿ :[لػتػغػ ًتؿه ككىًتػؼو  :غىتىبلن  اٍلمىكىعف غى ري فاك غى :، كىثيرى ًفيًه الش جى ٍيػدو  اىػعؿى اٍ ػفي ديرى

تيهيفكالى   أىٍدًرم مىع ًصح 
(ّ). 

ه غىٍذجعن شديدنا إذى ععى يى غىذىجى المى  :[جػذػغػ رى ٍغًذجي :، ىىهي ا جى ٍيدو  الى   ه غى ي لي هً كى  اىعؿى اٍ في ديرى
تياىع أىٍدًرم مىع  .(ْ)ًصح 
: اىعؿى ػػ:[ذرػغػ : ييقىػعؿي لمًحمػعراىرى  األىٍزهىًرمُّ ٍيػدو ٍمايػهي  ٍأتي ًفػي ًكتىػعًب اٍ ػًف ديرى جى ، كى ٍيػذاره غى
يعًذيري  لـ أىرى ي ًإال  ، غى ٍيذىاره ، بً  ًفي هىذىا الًكتىعكى ـٍ غى ٍيذىاره أى  .(ٓ)فكىالى أىٍدًرم أىىى

                                                           
ِ الحديب: (ٔ)   َّّ ُئ      )عن َثْوَباَن أَنَّ َنِبيَّ  ضك

ن  أ  م  ُي  ُُّ  الك هك
و   النُا  أل   ُة أ ذ  ض  وك ُئ  و  دك "قاُّ لنة لَ    

ُ َُ ُّ  َُن    س  ُان  و  مَّ  َ ة للُم  ُام  د  ُه  فدُاُّ مُن م  ض  ئك  َ َ ُّ  َن  ف ضَّ ََي م ف س  ئك اي  ورم ي  ص  اَ ه  َ    ئ 
ا مُن  م  ه    ُ ُ   أ و  نَّ ان ُه  مُن الكي  م  َّ ُان  ي   َ ا ي   ُت  فيُه م   ِ ُُّ  ي  س  َ م من الك   أ وك َ ن  و  ا من الََّ ي اضا  َ فداُّ أ      

قا  ئ  ُُئ  مُُن و  خ  اآلك ُُ ا و  ه  صننحيح مسننلم، تننأليؾ: مسننلم بننن الحجننا  أبننو الحسننين القشننير   .«ذ 
بينروت،  -دار إحينا  التنراب العربني -لبناقي تحقيق: محمند فن اد عبند ا، 977ٔ/ٗ: النيسابور 

 .1ٙٔ/ٖ: النهاية ورو  هبا الحديب بروايات كثيرة. راج :
َكُُت   . ٕٔ/1التهننبيب: (ٕ)   ننلمعنننى ) األَْزَهننِر ِّ ِسننيُر َتفْ  )ق  ( ُهننو تفسننير الخطننابي، والقاضنني تالؽَّ

رق ، ومشننا7ٓ/ٔعيننا ، وؼيرهمننا مننن علمننا  الحننديب. راجنن : ؼريننب الحننديب للخطننابي:
نَولَ ، المقنل ِفني الَمنا  :َوُهنوَ  َواِحد   طسُ والؽَّ  طُ والؽَّ  تُ "الؽَّ  1ٗ/ٖ، وفي الفابق: 1ٕٔ/ٕاألنوار: ا مَّ

َكاَن من َشأْن من يؽط َصناحبه ِفني الَمنا  أَْن يندارك َبلِنك َوأَن يضنؽط َصناحبه ويبلنػ ِمْننُه اْلجهند 
 وبهبا تقوى الروايتان وتستويان. ." هُ ْرعَ جَ  كَ ا َدارَ إِبَ ، هُ طَّ وؼَ  الَما َ  الشَّاِربُ  تَّ ؼَ  :َقالُوا

( فننني  أَْدِر اَل . ولنننم نقنننؾ علنننى عبنننارة )1٘/ٖٓ، وتنننا  العنننروس:7ٓٗ/ٔٔ: لسنننان العنننرب(ٖ)  
فوا فعلنه "الَؽَتل: َكْثَرة الّشجر َوالنَّْخل َحتَّى ترلنم األَْر  ِمْننُه، وصنرَّ : 7ٕٔٔ/ٕالجمهرة، وفيها

 ."َفَقالُوا: َؼِتَل يؽَتل َؼَتبلً 
َكت    .ٗ٘ٗ/ٔالجمهرة: (ٗ)   َبَ  المناَ  َؼن: وكنباَؼَبَج الماَ  َيْؽَبُجنه: َجَرَعنه َجْرعناً ُمَتنَداَرًكا، يقال:  )ق 

 .ٖٖٙ/ٕأيًضا. اللسان:  َجرَعه َيْؽِبُجه َؼْبجاً:
ْهنِبيب: وقنرْأُت : ٕٕٔ/ٖٔ]غ ب ر[، وفي تا  العروس: ٔٔ/٘المثبت من لسان العرب: (٘)   "ِفي التَّ

َؼيناِبيُر َقناَل: َولنم أََرهُ إاِلّ ِفني َهنَبا الِكَتناِب. َقناَل: َواَل  ( )ِكتاب ابِن ُدَرْيد: الَؽْينباُر: الِحَمناُر وَ  ِفي
أَْدِر  أََعْيَبار  أَم َؼْيَبار  َوَنقله الصاؼانّي َولم َيْعُزه إِلى ابِن ُدَرْيند. َوَهنَبا ِمْننُه َؼِرينب  َمنَ  أَّننه َنَقنل 

نإِنكنار األَزهننر َكُُت  ". اهّ  إِيَّ : مننا وجندنا شننيًبا مننن بلنك فنني الجمهننرة، وال فني التهننبيب، ولعننل )ق 
مجمنل ابنن فنارس: الصاؼاني القى ما القينا فصن  ما صنن ، وعلنى كنٍل فالكلمنة )بنالؽين( ففني 

اَل َتْلَقننى » وفنني الحننديب ، ومننا أحسننبها عربيننة صننحيحة.ارُ َمنن: الحِ َؽْيننبارُ ال: قننال قننوم   :7ٖٙصننـ
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ـ  سىػ ىقىاىع ييقىػعؿي  :[رقػغػ ٍيػؿى ثيػ ػعلىطى اٍلخى : اٍلرىػرىسي ًإذا خى كأىنشػد ، اٍغتىرىااػع: اىعؿى الم ٍيػثي
:  ًلمىً يدو

مممممَبمٔصللللللليمٔذلللللللٖرٔتٔ ُؼِغلللللللِرُ ماظـِٖعَؾللللللل
 

 للللأ ُبماجٔلِقَعللللٔةمٔصلللليمَشِقللللِرمَصَ للللبِممم َ
(ُ)

م
 

اىػػؿ اىٍكلىػػهي: اىػػعؿى األى  ـى جى : الى أىدرم ً ػػ ػػ ن ًلقىٍكًلػػًه  *بى ًفػػي ًشػػر ًتهٍامىػػييٍغػػًرؽي الث  *ٍزهىػػًرمُّ ج  حي
ٍانىد االٍغًترىاؽً  اٍغتىرؽى الخيؿى  ٍيري مى ٍانىد اإًلٍغراًؽ غى مى ًإذا سى ىقىاىع، كى

(ِ). 
ٍيدو  :[لػرقػغػػ اىعليكا: اىعؿى اٍ في ديرى تيهي الى كى ، ٍيضً اٍل ى   ي ميح   يؿ:ًغٍراً : كى  أىٍدًرم مىع ًصح 

(ّ). 
ٍيػػػػدو  :[بػشػغػ ػػػػكاىػػػػ: اىػػػػعؿى اٍ ػػػػفي ديرى ػػػػ ي:ٌمكاٍد سى ػػػػكىالى أىٍدًرم مً ، كالغىٍشػػػػب، غىشى ع م 

 .(ْ)هي عاي قى اشتً 
اىػعؿى ثىٍامىػبه ييٍكتىػبي ، (ٓ)كاىػدىًب األىٍرطىػد ًمٍف نى عًت الر ٍمػًؿ لىػهي هىػدىبه  :عالغىضى َ[:اػضػغػ
ـى ذىًلؾى عؿى ا في ًسيدى اى  . عألىًلؼً    .(ٔ)ف : كىالى أىٍدًرم ل

                                                                                                                                                    
 فلعلنه منن هنبا. راجن : َقاَل أَُبو ُموَسنى: َكنَبا بَكنُروه، َوُهنَو اْلَجناِفي الَؽلِنير.« اإالَّ َؼْبَوِريًّ  الُمنافقَ 
 .9ٖٗ/ٖ:النهاية

ر ه. وفي قوله: *7ٕٔ: صـالبيت من الرمل، ديوان لبيد بن ربيعة(ٔ)   ئَّ ق  الث َ   ف ة    ئ  ِك َقْواَلِن:  *ي 
ِته أَ  َنَشاِطِه فُيَخلِّفهأَنه َيْعِني اْلَفَرَس َيسْ  :أَحدهما ْعلََب بُحْضِره ِفي ِشرَّ اِني. ِبُق الثَّ ْعلَنَب  :َوالثَّ أَن الثَّ

َبننُه ِفني اْلَمْطُعننونِ  نى ُيَؽيِّ نننان، فنأَراد أَنننه َيْطُعنن ِبننِه َحتَّ ْمِح ِفني السِّ ِة ُحْضننره. ؛ َهاُهَننا َثْعلَنُب الننرُّ لِِشندَّ
َرننِر إِلننى َؼْيِرَهننا ِبُحْسننِنَهاَوُيَقنناُل: فبَُلَنننُة َتْؽَتننِرُق َنَرننَر  نناِس أَ  َتْشننَؽلُهم ِبننالنََّرِر إِليهننا َعننِن النَّ . النَّ

نن :د، الِجْبَمننةِ اِصننقَ  :ابب  َصننو ا ؼيننر منتشننر، ا صنناببً ة عنندا عنندوً ْبَمننوط، يقننول إبا ضننرب بالجِ السَّ
 1ٕ٘/ٓٔ:لسان العرب، و9ٕ/ٔالبن قتيبة: المعاني الكبير.االنتشار والفساد :والفشل

َكت   .ٖٗ٘/ٗ، وقارن بالعين: ٖٖ/1التهبيب: (ٕ)   : يقنال: اْؼَتنرَق الفنرُس الَقوُل َما  )ق  َقاَل األَْزَهِر ُّ
منن المجناز  اللَّْينبُ قطًعنا، لكنن منا حكناه  اإلِْؼنراقِ  . وهو ؼينر معننىالَخيَل، إبا َخالَطها ثم َسَبَقها

فهبا مخر . راج :  َفرُس واْؼَترقَ أَْؼَرَق الفيمكن أن يتجوز فيه عن بلك، وقد بكر األصبهاني: 
 .ٕٕٗ/ٕٙ، وتا  العروس:٘٘٘/ٕ:المجموع المؽيب في ؼريبي القر ن والحديب

َكت   . 7ٓٔٔ/ٕ:جمهرة اللؽة(ٖ)   لِؽْرِقل، بالَكْسر: َبياُ  الَبْي ، َنَقلَنه األَْزَهنِرّ ، َوُيَقنال أَْيضنا: ا )ق 
 .17/ٖٓ:الِؽْرِقيُل، بزيادِة اْلَيا . تا  العروس

بالَبناِ  أَهَملَنه الَجنْوَهِرّ ، َوَقناَل  :"الَؽْشنبُ  1ٖٗ/ٖ: تنا  العنروس. وفي ٕ٘ٔٔ/ٕ: جمهرة اللؽة(ٗ)  
ة اللَُّؽنة، لَُؽة  ِفي الَؽْشمِ : اْبن ُدَرْيد: ُهوَ  َهنا لَْيَسنت ِبلَُؽنة  بالِميم. َقاَل شيُخنا: وأَكَثُر أَبمَّ والتَّْصنِريؾ أَنَّ

َمنا ِهنَي إِْبننَدال ، وَ  ُبوه. َقنناَل اْبنُن ُدَرْينند:وإِنَّ ننِرَدة  ِفني لَُؽننة َمناِزن، وَصنوَّ  أَْحَسنُب أَنَّ الَؽْشننبوَ  ِهني ُمطَّ
ا، كأَنَّه َمْنُسوب  إِلَْيهو َمْوِض  وا َؼْشِبّيً  ". َسمَّ

ا منن أَصنٍل واحنٍد، يطنوُل َقنْدَر قاَمن(٘)   ْمنِل، َشنبيه  بالَؽَضنى ينبنُت ِعِصنّيً ٍة، األَْرَطى: َشَجر  ينبُت بالرَّ
، وُعُروقُنُه ُحْمنر  َشنديدةُ  نة  ًة تأُْكلُهنا اإلِِبنُل َؼضَّ ناِب ُمنرَّ ، وَثَمنُره كالُعنَّ َبنة  ، وراِبَحُتنه َطيِّ وَوَرقُه َهَدب 

 .ٕٗٔ/7ٔ:تا  العروس .الُحْمَرةِ 
ال أَْدِر  أَعَرِبنني  أم  :الننب  يلننزم اْلَؽَضننا يأكننل منننه يقننولُ :"الؽاِضنني: 7ٖ/1وفيننه:  ٗ/ٙالمحكننم: (ٙ)  
 .؟ " َجِمي  عَ 
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:َ:[فػطػغػ ٍا ىػػدو ػػًديث أيِـّ مى كاةي  ػػعلاىٍيًف ػ(ُ)«َوِسووؽػَأِذووفنٔرهػَزَطووفًػ»ػًفػػي حى كا ي الػػرُّ رى
يى  ، كأىٍحسىػ يه الغىطىػؼى اٍلميٍاممى ، اىعؿى ا في ايتىٍي ى ى: سأىٍلتي الرِّ ػع الاىطىػؼي : الى أىٍدًرم مى عًشي  فقػعؿى

 .(ِ) علغىٍيفً 
مي   اىػػعؿى  :[رػفػغػ ع ى ً : ةي عرى الًغرىػػ: أى يػػكىى ع ى ي فىػػٍكؽى الس ػػحى ػػالى أىٍدًرم أيُّاي ، الس ػػحى ًمػػؿى مى  ع حي

 .(ّ)رً د اخخى مى ىى 
ٍيػػدو  :[فػفػغػ ن  : اىػعؿى اٍ ػفي ديرى ػكا  ا ذى كىػػهى  السِّػن ٍكر كتي ع ايػػاىػن  أًلى ؛ ٍت الرىػٍأرةي غير ػػ يى مِّ ع سيػػمى

تيهي الى س كى كني ٍف يي ىى  ٍيتى ا ال ى ذى هى  دى نشى أكى   ً مغى الُّ  ٍهؿً أى  ٍاضي  ى  كؿي قي يى   : أىٍدًرم مىع ًصح 
ممممُؼلللللللٔدؼُرماظـٖفلللللللاَرمَ لللللللِشٕ مَظللللللل ُم

 

 َطَؿللللللامسللللللاَظَجماظُغػ للللللَةماَ ِقَطللللللبُممم
م.(ْ)

 

ػػكىاًب ًفيػػهً  الغىمىػػطي: :[طػلػغػػ ٍجػػهى الص  ػػعي الغىمىػػطي ، ك أىف تىٍايػػع ً علش ػػٍيًع فىػػبلى تىٍاػػًرؼى كى ييٍجمى
اىػهي ىمػداىعؿى اٍ في ًسػيدىٍ : كرىأىٍيػتي ا ػفى ًجنِّػ(، أىٍغبلطو )ىمد مى ، كىالى أىٍدرم كٍجػهى (ًغػبلطو ) ي اػد جى
 .(ٓ)فذىًلؾى 

                                                           
ِبنيِّ من  جز (ٔ)   َكُت   )َحنِديِب أُمِّ َمْعَبنٍد ِفني ِصنَفِة النَّ وقند رو  هنبا الحنديب برواينات ثنبلب:                           )ق 
. راجن  النهاينة: أَْن َيُطنول شنعُر األْجفنان ُثنمَّ َيْنَعِطنؾ بمعننى:« َوَطؾ  »و «َعَطؾ  »و «َطؾ  ؼَ »
 .9ٖٖ/ٖو9ٕ٘/ٖوٕٗٓ/ٖ
َقاِت أَنَّ اأْلَْشَفاَر اأْلَْهَدابُ  لَْم َيْبُكْر أََحد  . و1/1ٖالتهبيب:(ٕ)   نُه َبنالََػ ِفني ، ِمْن الثِّ َواْلَعَجُب َمْن اْلقَُتِبيِّ أَنَّ

َها الشََّعرُ  :َبلَِك َحتَّى َقالَ  ُة ِفي أَْشَفاِر اْلَعْيِن إلَى أَنَّ َمنا اأْلَ ، َتْبَهُب اْلَعامَّ ْشنَفاُر ُحنُروُؾ َوَبلَِك َؼلَط  َوإِنَّ
َعُر ُهنَو اْلُهنْدبُ ، اْلَعْيِن الَِّتي َيْنُبُت َعلَْيَها الشََّعرُ  نا اْنَتَهنى إلَنى َحنِديِب أُمِّ َمْعَبنٍد ِفني ِصنَفِة ، َوالشَّ ُثنمَّ لَمَّ

(    ِول بَلَثَة ِبالطُّ َر اأْلَْلَفاَر الثَّ ْ  لؤِْلَْشنَفاِر وَ ، ِفي أَْشَفاِرِه َؼَطؾ  أَْو َعَطؾ  أَْو َوَطؾ  َفسَّ لَنْم َيَتَعنرَّ
َها َحِقيَقة  َهاُهَنا أَْو َمَجاز  )قُْلنُت( نُه ِقينلَ  :أَنَّ َوِفني َشنَعِر  :اْلَوْجنُه أَْن َيُكنوَن َعلَنى َحنْبِؾ اْلُمَضناِؾ َكأَنَّ

َمنا ُحنِبؾَ ، أَْشَفاِرِه َوَطنؾ   َمنا َيُكنوُن ِفن ؛َوإِنَّ ي اأْلَْهنَداِب اَل ِفني اأْلَْشنَفاِر أِلَْمنِن اإْلِْلَبناِس َوأَنَّ اْلَمنْدَ  إنَّ
اِبُت ِباْسِم اْلَمَناِبِت لُِمبَلَبَسٍة َبْيَنُهَما َي النَّ َوَبلَِك َؼْيُر َعِزينٍز ِفني َكبَلِمِهنْم. المؽنرب فني ، َنْفِسَها أَْو ُسمِّ

ِزىّ  الخنوارزمي السنيد عبد بن ناصر، لترتيب المعرب  ٖٕ٘صنـ   (:هنـٓٔٙ: )المتنوفى الُمَطنرِّ
ُُت    )د.ت(. العربنني الكتنناب داررؾ(، )بتصنن َك يفهننم مننن هننبا الننن  أن األلفننار الثبلثننة فنني )ق 

 روايات الحديب قد أتت بمعنًى واحد عند ابن قتيبة.
الِؽَفناَرةُ، كِكَتاَبنة: : "1ٕٗ/ٖٔ. وفني تنا  العنروس:)لَِبناُس الّنسنا  وِثَيناُبُهْن( ٖ٘ٙ/ٔ:المخص (ٖ)  

ني َرْأَسنها َمنا َقَبنَل ِمْننُه َوَمنا َدَبنَر َؼْينَر َوَسنِط َرْأِسنَها. َوقينل: ِهنَي ِخْرَقنة  ْلَبُسَها المرأَةُ فُتؽَ تِخْرقة   طِّ
ْقَعنُة اْلتني تكنوُن علنى  ْهن. والِؽَفاَرةُ أَيضاً: الرُّ تكوُن دون الِمْقَنَعة ُتَوقِّى بَها الَمْرأَةُ ِخَماَرَها من الدُّ

َتُر، َوقيل: الِؽَفاَرةُ: ِجْلَدة  تكوُن علنى َرْأِس الَقنْوِس َيْجنِر  َعلَْيَهنا َحزِّ الَقْوِس الَِّب  َيْجِر  َعلَْيِه الوَ 
َها فوَق َسَحاَبةٍ  ْهِبيب: َسَحاَبة  َتَراَها كأَنَّ َحاَبِة، َوِفي التَّ َحاَبُة َفْوَق السَّ  ."الَوَتُر، والِؽَفاَرةُ: السَّ

َوَهنَبا َبْينت  فيمنا طالعنناه منن مصنادر، ، والبيت من المتقارب، وهو ببل نسنبة 7٘ٔ/ٔالجمهرة: (ٗ)  
ا ُيِديُر َنهاراً أَ  َفْرَخ ُحباَرى بَجش  ِفي َينِدِه، َوُهنَو َسنْهم َخِفينؾ أَو ُعصنّية   بُيعا ِبِه، َيِصُؾ َصِبّيً

نَّْور، َوُيْرَوى بَحْشر لَُه.وَصِؽيَرة ،   .9ٕٓ/7، واللسان: 9ٖٗ/٘راج : المحكم:  الَخْيطُل: السِّ
َكُُت    .ٖٖٙ/9)بتصننرؾ(، واللسننان:  ٖ٘ٗ/٘كننم: المح(٘)   ننلَ ي، ابننن جننن أنَّ نا: عننند بيننان بلننك )ق  ا مَّ
 جمعنه جمن  قلنةعلى، فينه بمنزلنة المؽلنوط هوهنو مصندر، موضن  االسنم، وجعلن (طَ لَ الؽَ )  َ ضَ وَ 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 17ٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كؼي ًفي الغى َ:[رػمػغػ : اٍلمىٍاري ، كىال ػًذم اى عًمر المى اىعؿى أى ك ىي ىٍيدو ٍيػرو عشي ال ػًذم أىهمػه ً خى
ـٍ تي  األىٍرضي  :عًمرى الغى  ًإف   :يىقيكؿي النعسي  ـٍ ال ًتي لى ٍنػهي فىمىػ اىٍد سػأىلت ىى ، كى ٍامىر، الى أىٍدرم مىع هيكى
 .(ُ)ده يي ىيٍِّنهي ًلي أىحى 

  َباُب اِيَفأء 
  ًؿ الش عًىر:ًفي اىكٍ :ػ[أسػفػ
ممممأعراتماظٔعلللقِ اِرَحلللبمَشلللم لللأحيؼلللام

 

 َٔمَس م.(2) مَظْطلللممابلللفمَخِقلللِرماظُػلللُسِمَؾلللواِبللل
 

كي : ـاً ٍكلً قى كى ( فىٍأسو ) ٍمعي جى  كى هي أى  أىٍدرم اٍ في ًسيدىٍ : الى  اىعؿى   يى ـٍ ًهػأى  رىٍأسو  ٍمػعً فػي جى  سه ري
 .(ّ)]ؼ ك س[ ٍف تىٍرًكيبً مً 

 ًذم الرُّم ً : اىٍكؿً في ى  :[أيػفػ
مممممراَحللِتمٔعللَفماَ للِرِجمَتِفٔفللريًامَصَؿللامَوَضَعللتِم

 

 َحٖؿلل ماِغَػللَأىماظَػللْأُوَسِفمَأسـأضفللامَدللَقرامممم
م.(ْ)

 

                                                                                                                                                    
"ومننا كننان علننى ثبلثننة : علننى مننا هننو القينناس. قننال سننيبويه(بلطِؼنن:)وجمنن  كثننرة علننى(، أؼننبلط)

 فإنك إبا كسرته ألدننى العندد بنيتنه علنى أفعنال. وبلنك قولنك: جمنل  وأجمنال ، أحرؾ وكان فعبلً 
. فإبا جاوزوا به أدنى العدد فإنه يجي  على فِ  ال عَ وٍل فأما الفِ عُ اٍل وفُ عَ وجبل  وأجبال ، وأسد  و ساد 

سنيبويه ، لالكتنابراجن :  ."ال فني هنبا أكثنرَعنوٍر والفِ كُ وٍد وبُ سُ أُ  :حوول فنَ عُ ا الفُ وأمَّ ، الٍ مَ فنحو جِ 
القنناهرة بالخننانجي،  مكتبننة، هننارون محمنند السننبلم عبنند، تحقيننق: 9ٓ٘/ٖ: (هننـ1ٓٔ) المتننوفى
: .(، ودراسنات فنني النحنو للنندكتور: صنبل  الننزعببلو م 711ٔ - هننـ 1ٓٗٔ )  الثالثنة الطبعنة
 .٘ٗٔصـ

َكُت  نسنبة القنول إلنى أبني سنعيد.  7ٕٔ/1، وفني التهنبيب: ٕٖ/٘لسان العرب: (ٔ)   اْلَؽناِمُر ِمنَن األَر    )ق 

ورِ  : الؽناِمُر ِمنَن األَر  َمنا لَنْم ُينْزَرْع وقال ابنن قتيبنة خبلُؾ العاِمر. :كما ورد في المعاجم وؼيرها َوالدُّ
َراَعةَ  ا َيْحَتِمُل الزِّ َما قِيَل لَُه ؼاِمر   -الدينور  أَبوَحنِيَفةَ ونحوه قال  -ِممَّ ْؽُمنره، َوُهنَو ألَن اْلَمناَ  َيْبلُُؽنُه فيَ  ؛َوإِنَّ

َما ُبنَِي َعلَى فاِعٍل لُِيَقاَبنَل بِنِه اْلَعناِمر، وَ  ، َوإِنَّ َمنا اَل َيْبلُُؽنُه فاعل  بَِمْعَنى َمْفُعوٍل، َكَقْولِِهْم: سر  كاتم  وما   دافق 
.َفنإِن َكناَن َكَمنا بكرَننا َفنإِنِّي أَْحسنبهُ  ليقابنل بِنِه  ؛نني علنى َفاعنلبُ  اْلَماُ  ِمْن َمَواِت األَر  اَل ُيَقناُل لَنُه ؼاِمر 

ننْي  إِبا َكنناَن َمَعننهأالعننامر َوقنند خبرتننك  ننْي  بالشَّ نني آلتيننه بالَؽنن، نهننم يوازنننون الشَّ ا ايَ َشننا والعَ ايَ دَ َكَقننْولِِهم: إِنِّ
ع أَو ا.َوَهَبا األَْصنل فِني الؽنامر ثنمَّ قينل لكنل أَر  معطلنة منن زرايَ شَ ا قابلوه بالعَ مَّ ا لَ دايَ َفجمُعوا اْلَؽَداة ؼَ 

 قتيبنة بنن مسنلم بنن ّ عبند محمند، ألبني الحديب ؼريبراج : ا .رَ البَ  :َوَنْحوَها، بَِنا  أَو ؼرس: ؼامرة
 -بؽننننداد – العنننناني مطبعننننة-الجبننننور   ّ عبنننند. د: ، تحقيننننقٖٗ/ٕ:(هننننـ9ٕٙ: )النننندينور  المتننننوفى

 .ٕٖ/٘(، ولسان العرب:هـ79ٖٔ)الطبعةاألولى

 .ٖٔ/ٓٔوراج  المعجم المفصل:"الفُُ وِس"برواية:1٘ٔ/ٙالرجز ببل نسبةفي اللسان:(ٕ)  
َكت   . ٕٓٙ/1المحكم:(ٖ)   ْخِفينؾُ ، اْلَفأُْس أُْنَثى َوِهنَي َمْهُمنوَزة  )ق  َوَجْمُعَهنا أَْفنُ س  َوفُُبنوس  ، َوَيُجنوُز التَّ

 .1ٖٗ/ٕالمصبا :ِمْثُل َفْلٍس َوأَْفلٍُس َوفُلُوٍس.
ِة : صـِب  الرُّ البيت من البسيط، ديوان (ٗ)   ، منن قصنيدة يمند  بهنا: شنمربن هبينرة الفنزار ، 7ٗمَّ

، م. و77٘ٔالطبعننة األولننى: –دار الكتننب العلميننة بيننروت -شننرحه:أحمد حسننن اْلَخننْرُ : َمْوِضنن  
، اللَّْينلُ  هننا: ِقينَل ِفني َتْفِسنيِرهِ  :الَفنأْوو .اْنَفنأَى أَ  اْنَكَشنؾَ ، وَيْعِني أَنها َقطعت الفأَْو َوَخَرَجنْت ِمْننهُ 

نننالَفنننأْو ِفننني َبْيِتنننِه أَيًضننن :ِقينننلَ و يَّ ان، َقننناَل األَزهنننر : َوَقنننْد َمنننَرْرُت ا: َطِرينننق  ُيَقننناُل لَنننُه َفنننأُْو الرَّ
 )بتصرؾ(.٘ٗٔ/٘ٔراج :اللسان:ِبِه.



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 17ٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كػػع ي أى ػػك لىٍيمػػد، ٍيػػؿي الم  : الرىػػٍأكايػػؿ فػػي ترسػػير :  ػػاٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : كالى  اىػػعؿى ، حى ع  أىٍدًرم مى
تيهي  ػ.(ُ)ًصح 
:  :ي[ػجػفػ ػدييقىعؿي ـى  ىٍطنياػع :فىًجيىًت النعاى ي فىجن ػالى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : كى  اىػعؿى ، ىظيػ ع  أىٍدًرم مى
تيهي   .(ِ)ًصح 
 :ؿً األىٍخطى  اىٍكؿً ًفي :ػ[مػحػفػ

ََممصللللإٖغ مَظللللامجاممم مممػللللْبواِغللللِلِامإَظِقلللل
 

 َوَظللللامَأَغللللامإِرمَغَطْؼللللُتممَصُقللللُ ُممَبٔؽللللْم
م.(ّ)

 

ػـك ػـ: اىعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : ًايػؿى ًفػي تىٍرًسػيرًً  فىحي ػع هىػذىا، ميٍرحى ًإال  أىٍف يىكيػكفى ف كىالى أىٍدًرم مى
ميػػكب، أىٍك يىكيػكفى أىرىادى ً ػًه فىػػعًىبلن ًمػ اىمىػهي كرىكيػكب كحى يىػػعدىًة فىجى ػٍذؼى الزِّ ـى حى ـٍ تىػكىه  ػـ ًإذىا لىػػ ٍف فىحى

كىا نع  .(ْ)ييطؽ جى
ٍيدو  :[خػخػفػ ػ : اىعؿى اٍ في ديرى ػالى كى ، هً ًفػي نىٍكًمػ اى أىٍف يػٍنري  الرىخ  تيهي  أىٍدًرم مى كىهىػذىا ، ع ًصػح 

ـً مى ىى  ـي ٍادً شىٍيع الى أي   .(ٓ)ًفيهً  د اٍلكىبلى
ػػؿي ًإذى يِّ اً ػػاٍ ػػفي األىٍىرى  [:دسػفػ ػػعرى ًفػػي إنى : أىٍفػػدىسى الرجي الًردىسىػػ ، كىًهػػيى  (ٔ)هً عًئػػا صى

ك: الريٍدس الاىٍنكى يكتي  اىعؿى أى ك ىىٍمرو :  الاىنعًكب. كى  كىًهيى الاى يكري كالثٍُّطأىة. اىعؿى األىٍزهىًرمُّ

                                                           
َكت   . 7ٗ٘/ٓٔالمحكم:(ٔ)   لهنبه الكلمنة معناٍن متعنددة فنبل ؼرابنة فني أن يتوقنؾ اللؽنو  فيمنا لنم )ق 

نْدُع بنين الَجَبلَنْيِن،  معناني هنبه لفرنة: يصله أو يتثبت منه ومن ، كالَفنأْ ِ، والصَّ نقُّ نْرُب، والشَّ الضَّ
ماِل، واللَّْيُل، والَمْؽِربُ  َتْيِن، والداَرةُ من الرِّ  .ٕٖٓٔالقاموس المحيط : صـ.والَوِطيُ  بين الَحرَّ

َكُُت   .)َحْمننل اإلِبننل وَنَتاجهنا(ٖٕٔٔ:المخصن (ٕ)   ، األَزهننر وكننراع، واألصننمعي،  َبَكنَرهُ وقنند َ )ق 
ُ الَفَجنوا:)بنأَن َقال وهوأَكد، َمْهُموًزا . (أ المنتخنب راجن :  وربما ورد فينه التخفينؾ.َمْهُمنوز  َمْقُصنور 

 .ٕٓٔ/ٔ، واللسان:ٗٗٔ/ٔٔ، والتهبيب:ٓٗٔمن كبلم العرب: صـ
 .ٖٓٔ: صـالبيت من الكامل، ديوان األخطل(ٖ)  
                    .والَفُحننننوُم: الَّننننب  اَل َيْنِطننننُق َجَواًبننننا، ُيجيننننُب ُمَهاِجيننننهوشنننناِعر  ُمْفِحننننم : اَل . 7ٖٖ/ٖالمحكننننم:(ٗ)  

 77ٔ/ٖٖ: تا  العروس
َكت    .٘ٓٔ/ٔالجمهرة: (٘)   نْوِم: ُدوَن اْلَؽِطنيِط؛ َتقُنوُل: سنمعتُ في المعاجم: )ق  ة والَفيُّ ِفي النَّ  هُ لُن الَفخَّ

ُة والَفنيُّ أَن َيَنن ُجنُل َوَينْنفَُي ِفني َنْوِمنهِ َفخيخاً. َوِقيَل: الَفخَّ ْوَمنُة بعنَد الِجمناعِ  :َوِقينلَ  .اَم الرَّ نُة: النَّ                       .الَفخَّ
 .ٕٙ٘صـ :القاموس، ؤٗ/ٖ: لسان العرب

َكت    7٘ٔ/ٙهكبا في التهبيب: (ٙ)   "َقناَل ابنُن ما أثبتناه هنا يخالؾ ما بكره الزبيد ، حيب قال:  )ق 
: أَفْ  ، َهَكَبا ِفي َساِبر النَُّسي، َوِفي التكملة والُعباب، (إَِنابه)َدَس الرُجُل، إِبا صاَر ِفي ابُن األَْعرابيِّ

، َوالَّننِب  ِفنني َننن ِّ النننَوادر، علننى َمننا نَ  لَننه األَْزَهننِر ُّ قَ َوُهننَو خطننأ ، قلَّننَدا المصنننُِّؾ ِفيننِه الّصنناَؼاِنيَّ
نل َبلِنك، َوّ تعنالَى أَْعلَنمُ الِفَدَسنُة، َوُهنَو الَعنَ  (هِ َبابِ )وؼيُره: صاَر ِفي  : . تنا  العنروس"اِكنُب، فتأَمَّ

ٔٙ/ٖٕٓ. 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 17ٕٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍمصى  أىٍيتي كرى  ػ.(ُ)بى د أىٍم شىٍيعو نيسً  أىٍدًرم ًإلى الى كى   علًردىًسيِّ  ؼي عع دىٍحبلن ييٍارى  علخى
ك اىعؿى أى ي  :[رثػفػ ٍمًماع كى ي أىك  فى  ؾى لً ذى كى ، ع ميتىرىرِّثى ه اى ًإن   رأىةً لممى  قىعؿي يي ك ىىٍمرو أىف  كى هيػًؿ حى

راًشػػيِّ التػػي ىى تىٍخ يػػثى نٍرسيػػاع فػػي أىك   ٍمماػػع فيىٍكثيػػرى نىٍرثياىػػع لمخى ًاػػدىًتاىعد رى مىػػؿ حى اىػػعؿى  .ٍأًس مى
: الى  ٍك ميتىرىرِّث  أىٍدًرم ميٍنرىًرث  أى األىٍزهىًرمُّ

(ِ). 
: كالرىٍرد ًفي ًصرىعًت الم ًه  عؿى اى َ:[ردػفػ اٍلكىاًحدي األىحد ال ًذم الى  :هيكى  -تىاىعلىد -الم ٍيثي

ـٍ أىجً  لى : كى . اىعؿى األىٍزهىًرمُّ رىدىٍت  ٍد ي نىًظيرى لىهي كىالى ًمٍثؿى كىالى ثىعًنيى ًفي ًصرىعًت الم ػًه تىاىػعلىد ال ًتػي كى
ؼي الم هي ، ن  ً ًفي السي  ػرىهي ً ػًه الن ً ػيُّ ًإال   -اىعلىدتى  -كىالى ييكصى صى ؼى ً ًه نىٍرسىػهي أىك كى صى - ً مىع كى

()-  ععى ً ًه الم ٍيثي الى كى  .(ّ) أىٍدًرم ًمٍف أىيف جى
ػػػاىػػػعؿى الز   :[رسػفػ ـٍ كأىٍصػػػدايايـ  :أٍفػػػرىسي الن ػػػعًس فيػػػبلفه كفيػػػبلفه أىم :عجي ج  ديهي أىٍجػػػكى
 .(ْ)فعتىٍيفً عًب أىٍحنىؾ الش  ف  ى د الًرٍاًؿ أىٍك هيكى مً مى ىى  أىهيكى   أىٍدًرمالى  :اىعؿى ا في ًسيدى ، ًفرىاسى ن 

                                                           
َكت    .7٘ٔ/ٙالتهبيب: (ٔ)   "وفبُلن  : 7ٖٔ/ٙٔقد وجدنا عند الزبيد  َحلَّ هبا اإلشكال ففي التا :)ق 

كًة، اَل ُيْعَرُؾ إِلى َماَبا ُنِسَب، َهَكَبا ِفني َسناِبر ُنَسني الَقناموس،  ، مَحرَّ َوُهنَو َؼلَنط  َنَشنأَ َعنن الَفَدسيُّ
: َرأْينُت بالَخْلَصناِ  َرُجنبلً ُيْعنَرؾ بالَفَدسنيِّ  ه َنَقنَل َعنن األَْزَهنِر ُّ ، فإِنَّ ، َتْصِحيٍؾ َوَق  ِفيِه الّصَؽاِنيُّ

نَر رُجنبلً  بفُنبلٍن َيْعِني بالتَّْحريك، َقاَل: َواَل أَْدِر  إِلى أَ ِّ شْيٍ  ُنِسَب. فجناَ  المَصننُِّؾ وَقلَّنَده، وَؼيَّ
ننه نقْلننتُ  ْهننبيب، َومننن َنصِّ ننحيَحَة، َوَصننَوابه علننى َمننا ِفنني التَّ : الَفَدسننّي، َولننم يَراجنن  األُصننوَل الصَّ

نه، ي(بالفدِسن)ورأَيُت بالَخْلَصاِ  َدْحنبلً ُيْعنَرُؾ  ٍُ يْنَسنُب، َهنَبا َنصُّ ، َقنال: َواَل أَْدِر  إِلنى أَ ِّ شنيْ 
َمنا أََتنى ِبنِه الّصناَؼاِنيُّ منن عْننده، َولَنو كناَن بالّدال والَحاِ ، َولنم ُيَعنيِّن ِفينِه َضن ْبَطه بالتَّْحرينك، وإِنَّ

نْر َدْحننبلً بَرُجنٍل، َفَكنَبلِك لنم َنِثنْق بَضنْبطه ِفني َهنَبا الَحننْرؾ،  أَْصنلُه الَّنِب  َنَقنَل ِمْننُه َصنحيحا لنم ُيَؽيِّ
ْحَل كاَن َكثيَر الَعناِكب َمْهُجورً  عاةُ إاِلّ َقلِيبًل ا اَل فنقُوُل: لعلَّ َهَبا الدَّ ي بالفُْدسّي،  َتِرُد َعلَْيِه الرُّ ، فُسمِّ

إِما بالّضمِّ ِنسبًة إِلى اْلُمْفرد، أَو الِفَدسّي، ِبَكْسر َففتح، ِنْسَبة إِلى الَجْم ، وَعِجيب  َتَوقُُّؾ األَْزَهنِر ُّ 
ْل، أَو لَم َيْثُبْت عْنَده َما َيْطَمبنُّ  ُه لم َيَتأَمَّ ْل وأْنِصؾْ  ِفيِه، وَكأَنَّ  ."إِليه َقلُبه، فتأَمَّ

ُُت   . 1٘/٘ٔالتهننبيب: (ٕ)   َك بِ همننا سننوا ؛ فنن )ق  َفننرُّ . َؼَثَينناُن الُحْبلَننى، كلننه: الَفْرُب كنناالْنِفراِب، والتَّ
 .9ٗٔ: صـراج : القاموس 

َكت   ، 1ٕٗ/1وكبا في التا :  ٖٖٔ/ٖالمثبت من اللسان: (ٖ)   ن ما وجدنا بلك نًصا في ؼير هبي )ق 
فقد وردت فني تفسنير بعن  الصنفات )كأحند( و)الواحند( و)النوتر(.  الَفْردالمصدرين. أما كلمة 

أِلَنَّ َمْعَنناهُ « اْلَفنْردُ »َقناَل َوِمْنَهنا:  اْلَحلِيِمنيَّ  ولم تنرد صنفة خالصنة. وهنبا منا نمينل إلينه، ؼينر أن
ننْدِبيرِ   المتننوفى البيهقني بكننر ، ألبنيوالصننفات األسنما  :. راجن  مننثبًل اْلُمْنَفنِرُد ِباْلِقننَدِم َواإْلِْبنَداِع َوالتَّ

 العربينننة المملكنننة - السنننواد ، جننندة الحاشننند  مكتبنننة ّ عبننند: ينننقحق، ت 99ٕ/ٔ: (هنننـ1٘ٗ)
 الكتنناب فني النواردة وجنل عنز ّ صننفات(، وم 77ٖٔ - هنـ ٖٔٗٔ)األولنى الطبعنة -السنعودية
نقَّاؾ القنادر عبد بن علو ، لوالسنة  -الهجنرة  دار - السننية الندرر، 9ٖٙ، ٖٗٙ، ٓ٘: صنـ، السَّ
 (.مٕٙٓٓ - هـٕٙٗٔ) الثالثة الطبعة

َكت  )بتصرؾ(.  1ٔٗ/1المحكم: (ٗ)   َمنا جناَ  ( هل له فعل ؟ أم أننه مأْفَرس) : مقصود ابن سيده:)ق 
نناَتْيِن وأَْحَنننك اْلَبِعيننَرْيِن أَ   َكلُهمننا بالَحَنننك ِمننْن َؼْيننِر أَن َيُكننونَ  بننابِمننْن  َقنناَل ؟ لَننُه ِفْعننل   أَْحَنننك الشَّ

ِب َواْلُمَفاَضلَِة، َواَل ِفْعَل لَُه. باب منا تقنول ) ٓٓٔ/ٗراج : الكتاب:  ِسيَبَوْيِه: َوُهَو ِمَن ِصَيِػ التََّعجُّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 17ٖٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػ ه كاأليخػػرل ميطىٍمًئن ػػ ه، َ:[قػرػفػ ٍيػػًه شىعًخصى ٍيػػًؿ ال ػػًذم ًإحػػدل كًركى ؽي ًمػػفى اٍلخى األىٍفػػرى
: هيػكى الن ػعاً  ًايػؿى ػًف األيخػرل كىهيػكى ييٍكػرى ي، كى ٍت ًإحػدل فىًخذىٍيػًه ىى : ال ًذم نىقىصى ًايؿى صي ًإحػدل كى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اٍلًكٍركىٍيًف؛ اىعؿى:
 (ُ)*ظقَلِتمٔعِفماظُػِرِ ماظٔؾطأ مَدِوَدُر*

: الًقٍرؽي األىصػؿ، اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : كى (ِ)كأىنشد  يىٍاقيكبي  اىعؿى  الى : ًمفى الًقٍرًؽ اٍلً طىعًع، كى
كىايى ي   .(ّ)ف!أىٍدًرم كىٍيؼى هىًذً  الرِّ

ٍيدو  :[زرػفػ ييقىعؿي : اىعؿى اٍ في ديرى  ؾى ًلػذى   ي ح  ع ًصػ أىٍدًرم مى الى كى ، ةه ارى فىزى  :مف النُّميكرً َلؤٍليٍنثىد كى
(ْ). 

: نػػرىل أىن ػػ :[حػسػفػػ اىػػعؿى ، كى ـو : فػػبلفه ا ػػفي فيٍسػػحي كىػػد المٍِّحيىػػعًنيُّ ًمػػفى الريٍسػػحً   هي حى
ٍدًرم مىع هىذىاكاالٍنًرسعًح، اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أى 

(ٓ). 

                                                                                                                                                    
وفني  .99ٔ/ٔ(، واللسنان:وإنما يحفنر هنبا حفرناً وال يقناس، وليس له فعل، العرب فيه ما أفعله

اُ  منه أْفَعلالمحكم:  َكُت    :الّنناسِ  (أْفنرسُ )َفقناَل  واستعمل الزجَّ ُعَيْيَننة بنن قند ورد فني حنديب )ق 
َجنناِل ِمْننك»حصنن اْلَفننزاِرّ  َقنناَل:   :يقننالوأعلننم  أَ  أْبصنرقننال الزمخشننر : «. َوأَننا أَفننرس ِبالرِّ

 .77/ٖأعلم. الفابق:  :رجل بيِّن الفراسة )ِباْلَكْسِر( أَ  ُبو بصر َوَتأمل َوَيقُولُوَن: ّ أَفرس أَ 
يتِ هو: يعقوب بن اسحاق (ٔ)   كِّ  .٘ٔٔ: صـ، والرواية المبكورة عنه في كتابه األلفاربن السِّ
                                    ، وعجنز البينتايِصنُؾ فَرًسن، راجنز إسنبلمي، الّسنْعد ّ  بن رجا  ُدَكْينصدر بيت من الرجز، ل(ٕ)  
: اْسُم َفَرسٍ وَدْوسَ *.  قد سَبَقت قْيساً وأنَت تْنُررُ * . َسنَبَقْت َخْينَل َقنْيسٍ  ، يريندسَبَقت قْيساً ، وقوله: ر 

 البكننر  محمنند بننن العزيننز عبنند بننن ّ عبنند عبينند، ألبنني القننالي أمننالي شننر  فنني الآللنني سننمط
 الكتنننب دار-الميمنننني  العزيننز عبننند :ونقحنننه صننححه، ٕ٘ٙ/ٔ: (هنننـ19ٗ)  المتنننوفى األندلسنني

 .لبنان - العلمية، بيروت
َكت   ، 1ٖ٘/ٙمحكم:ال(ٖ)   يِت  هاأنشدَ محل الخبلؾ أنَّ في البيت روايتين: األولى:  )ق  كِّ ِمَن )اْبُن السِّ

جْمنن  أْفننَرق َوُهننَو ، بضننّم الفننا ِ  (مننن الفُننْرق)ُكننراع  اَرواهننوالثانيننة:  ( وقننال هننو: األصننل.الِقننْرقِ 
إن كنان المعننى فني الرواينة األولنى وابن سيده يقو  الرواينة الثانينة. و النَّاِق  إِْحَدى اْلَوِرَكْيِن.

ِد ُ .مننن : أ  الِقننْرقُ  مقبننول فالشنناعر يرينند أن يقننول: إن فرسننه لننيس مننن راجنن :  األَصننل الننرَّ
 ]ق ر ق [. 1ٖٖ/ٕٙ، ٕٙٔ/ٙالمحكم:

ِمِر، َقالَه ابُن األَْعَرابيّ  .9ٓ9/ٕالجمهرة: (ٗ)   ِمِر.، والَفزارةُ: أُْنَثى النَّ دُ وأَ  والِفْزُر: اْبُن النَّ  نشند اْلُمَبنرِّ
 :من الكامل

ُُُُُُُُُُ ائةا  ََّسُُُُُُُُُُاا وف  ُُُُُُُُُُ ك ئأ يُُُُُُُُُُت  ه    ل د   و 
 

   ن و  ُُُُُُُُُُُيك ه كالضَّ ئ  ُُُُُُُُُُُ ك ُُُُُُُُُُُع  ف   َ رك ئ  ي  ُُُُُُُُُُُ ك  والُ 
 

       : . َقننناَل األَْزَهنننِر ُّ راجننن : التهنننبيب:  رأَينننت َهنننِبِه اْلُحنننُروَؾ ِفننني ِكَتننناِب اللَّْينننِب َوِهنننَي َصنننِحيَحة 
 .ٕٖٔ/ٖٔ: تا  العروس، وٗ٘/٘:لسان العرب، ؤٖٔ/ٖٔ

َكت    .ٕ٘ٓ/ٖالمحكم: (٘)   نمِّ، ف ال أدر  وجه تنردد ابنن سنيده فيمنا حكناه اللحيناني:)ق  الفُْسنُحم، ِبالضَّ
ْدِر، َواْلِميُم َزاِبَدة . وهو من االنفسا  عند األصمعي، ومن الفسح والفسناحة عنند ابنن  اْلَواِسُ  الصَّ

 ٔٙ: صـ :ز اللؽو الكن، وٖ٘ٗ/ٕٔ:لسان، والٗ٘ٗصـ دريد. راج : االشتقاق:



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 17ٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيهكى حى  :[ضػضػفػ ٍيتي مف الًرض   :د سي ىكى ، اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدى ٍ  ادى أرى ، تىرىض  ٍضػتي  :تىرىض 
ٍذتياع أى  ٍمتياعكال أٍدرم مع ىىنىي  ًه أت خى  .(ُ)ًمٍف تىٍحًكيًؿ الت ٍضًايؼً  كى هي كى  فـٍ اٍستىٍامى

ـي  الًرٍطنىػػ ي:َ:[نػطػفػ  :كاالسػػـ، عنػػ ن طى كفىطيػػفى فى  كاػػد فىطىػػفى : ٍيػػدو اىػػعؿى اٍ ػػفي ديرى . الرىٍاػػ
تيهي ، الرىطىف :كاىعلىكا، الًرٍطنى  كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ِ). 
ٍيدو  :[رػعػفػ ػٍربه ًمػفى الن ٍ ػًت، زىىىميػكا أىن ػ :اىعؿى اٍ في ديرى عًني  ه، كىهيكى ضى : ليغى ه يىمى  هي الرىٍاري
 .(ّ)ؾى لً ذى ًصح  ي كىالى أىٍدًرم مىع ، الاىٍيشى 
: :[لػعػفػ نىٍحًكً . كرى :عؿالرىاى  اىعؿى الم ٍيثي كًد كالكرىـ كى سىًف ًمفى اٍلجي كل اٍسـه لمًرٍاؿ اٍلحى

: كالرىاى  هي أى يك اٍلاى  عس ىىف اٍ ف اأٍلىىرىاً ي أىن   .  عؿي اىعؿى ٍيػًر كىالش ػرِّ ػ ن ًفػي اٍلخى عص  ًفٍاؿ اٍلكىاًحًد خى
ـي الرىاعؿ كى  فه كىًري : فيبلى : كالًراعؿ، ً كىٍسًر اٍلرىعًع، ًإذا كىعفى اٍلًرٍاػؿي ييقىعؿي ـي الرىاعؿ، اىعؿى فه لىًئي فيبلى

ػػع اىعلىػػه ،  ىػػٍيفى ااًلٍثنىػػٍيفً  ػػكىاب، الى مى : كىهىػػذىا ال ػػًذم اىعلىػػه اٍ ػػف اأٍلىىرىاً ػػي هيػػكى الص  اىػػعؿى األىٍزهىػػًرمُّ
مىد الكىالى أىٍدًرم لً ... الم ٍيث ر الميثي الرىاعؿ ىى ػَ.(ْ)ف!سىف ديكفى اٍلقىً يحً حى ـى اىصى

: ًنٍسكىةه فيقىراعي َ:[رػقػفػ كىد المٍِّحيىعًنيُّ ػ.(ٓ)فاىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى هىذىا، حى
يٌّ ًمفى  ىنيك  :[سػعػقػفػ  أىٍدًرم الى كى  :اىػعؿى األىٍزهىػًرمُّ  .سىػدو ي أى ًنػف  ى ًمػ الاىرىبً  فىٍقاىس حى

ً ي  مى  ػ.(ٔ) ً ع أنٍصميه في الاىرى
                                                           

َكت  . ٔٙٔ/1المحكم: (ٔ)   : لم نجد بلك منسوًبا صراحة إلى سيبويه ؼير ما بكره ابنن سنيده هننا، )ق 
"منررُت برجنٍل مفّضنٍ   9ٕ/ٕوعنه نقل ابن منرور، والزبيد . والنب  فني الكتناب لسنيبويه: 

يت من الفضة"" وؼيره: 1ٖ٘/ٕ"، وفي سر الصناعة: سيفُه  .قالوا:"تَفضَّ
َكت  .7ٕٓ/ٕالجمهرة: (ٕ)    : ما وجدنا الَفَطُن اسًما، ولم يصر  به ؼيره.)ق 
ن وروى أَُبو اْلَعبَّاس .9ٙ9/ٕالجمهرة: (ٖ)   َقناَل: الَفْعنر أَْكنل الَفعناِرير، َوِهنَي  هُ َعِن اْبنِن األَعرابني أَنَّ

وعبنارة ابنن  ٕٙٔ/ٕ: يب اللؽنةتهنب .َقاَل األَزهر : َوَهنَبا ُيَقنوِّ  قنوَل اْبنِن دريند، صؽاُر البَّ َنْينِ 
 "."َواَل أَُحقُّ َباكَ دريد فيه: 

َكت   . ٕ٘ٗ/ٕالتهبيب:(ٗ)   ُد: المشهور في بلك ما قاله  )ق  مِّ الَفعَ من أنَّ الُمَبرِّ ال يكوُن ِفي الَمدِ  والبَّ
ن  ورود الَفَعنال بنالمعنى .لكن بلك اليمَوُهَو ُمَخلَّ   لفاِعٍل واحٍد، َوإِبا َكاَن من فاِعلَْيِن َفُهَو ِفعال  

 من الطويل:  ُهْدبة ْبُن الَخْشَرمالمطلق الب  بكره الليب ومنه قول الشاعر 
َا  و ُُُُُُُئ  َ  ض  ُُُُُُُه   يك ي  ُُُُُُُا ََ وك هَ  ئ  وك ُُُُُُُم    

ظك  َ  م 
 

   ُُُُُُُُُُل ذ ُُُُُُُُُُوا ل  ا الد  م  ه    ُُُُُُُُُُوك    ُ ُُُُُُُُُُاَ نَّ   .اُّ  رد 
 

 ومابعدها. 1ٖٔ/ٖٓ، والتا :ٔٔ٘/ٗ: مقاييسال      
َكت   . 97ٖ/ٙالمحكم: (٘)   أَن  ابنن سنيده : نْسَوة فَُقهاُ ، َوِهني ننادرة، َوِعْنندِ كبلك َوحكى اللحياني )ق 

َما جَ ، نْسَوة فَُقها ُ ، ومن اْلَعَرب ِنْسَوة  فَُقرا ُ  من قال ُه إِنَّ أِْنيب َفَكأَنَّ وفقيًهنا.  اَفِقيرً   َ مَ لم يْعتد بها  التَّ
 .1ٕٔ/ٗراج : المحكم:

بيد ُّ معقًبا على بلك: ".وقال ا1ٓٔ/ٖالتهبيب:(ٙ)   ، وَحْبلَم، وُمْنقِب، وَنْوَفل، وِدَثار، قلُت: وهو أَُبو َجْحَوانَ لزَّ
َكُت   . ٖٔٗ/ٙٔ". تا  العنروس: ولُِكلٍّ َعقِب  ، وَحْبلَم منا أُرنُن أنَّ األزهنر  قنال فني هنبا النب  بكنره  )ق 

بيد  )اَل أدر (، وإنما جواب األزهر : أنَّ  ا ُوِض َ : ()َفْقَعسَ الزَّ ومثله  َوْضًعا َولََعلَّ لَُه قَِياًسا اَل َنْعلَُمهُ  ِممَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 17ٕ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػ ي  :اأٍلىٍصػػمىًايُّ اىػػعؿى  :[جػلػفػ   أىٍدًرم أىيػػفى الى كى ، (ُ)الًخ ىػػععً  ِشيػػق  ه مػػف شيػػقىؽ :الرىًميجى
فيى هً  كفي كي تى 

(ِ). 
طي: ثيعبه تيجمىب مف السِّند، اٍلكىاًحدىة فيكطى ، كىًهػي ًغػبلظه َ:[طػوػفػ اىعؿى الم ٍيث: الريكى

. اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  ـ اٍلاىػرىب الاى ٍع ًفي شىٍيع مً ـٍ أٍسمى لى  :اصعره تككف مآًزرى طى، عرً ٍف كىػبلى  ػ  الريػكى
رن رى كى  م  ط  خى ا مي أيتي ً عٍلكيكفىً  أيزي ـي علكف كى ط ن يىٍشتىًرياىع الجى دى  ، كطىػاىع، اٍلكىاًحػدىة في  ً  كفى فيت زري  الخى

 .(ّ)فأـ الى  يٌّ  ً رى ىى فىبلى أىٍدًرم أى 
كىػػػد كيػػػ: اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ًسػػػيدى ٍ َ:[قػوػفػ ٍيػػػؼى حى رىاعه فىٍيقىػػػ ى الن عاىػػػً ، ً ػػػعٍلرىٍتًح، كىالى أىٍدًرم كى

 .(ْ)ف!ذىًلؾى 
                                                                                                                                                    

ناُس فِينِه َبْعنُد. َو)اْلَفلَنْنَقُس(: َو)اْلَفْرَقَداِن(: َولَُد اْلَبَقَرةِ  )اْلَفْرَقُد(: مثل  َنْجَماِن. َو)اْلفَِطْحُل(: َزَمنن  لَنْم ُيْخلَنِق النَّ
. ة  َوأَُبوهُ َعَجِمي  ُه َعَربِيَّ  .ٗٔ٘/ٗبلك كثير. راج : المقاييس:  وؼير الَِّب  أُمُّ

َما ُيْعَمُل ِمْن َوَبٍر أَْو ُصوٍؾ َوَقْد َيُكوُن ِمنْن َشنْعٍر َواْلَجْمنُ  أَْخِبَينة  ِبَؽْينِر َهْمنٍز ِمْثنُل: ِكَسناٍ   :اْلِخَبا ُ (ٔ)  
 .ٖٙٔ/ٔ:المصبا  المنير .ت  َوأَْكِسَيٍة َوَيُكوُن َعلَى َعُموَدْيِن أَْو َثبَلَثٍة َوَما َفْوَق َبلَِك َفُهَو َبيْ 

"الَفلِيجنة ُشنَقُة منن  )األْبِنَية من الِخَبا  وِشنْبهه( أَُبوعبيند: ٘/ٕ: المخص وفي  9ٖٗ/ٕاللسان: (ٕ)  
 ".ُشَقق اْلَبْيت اَل أَْدِر  أَْيَن تُكون

َكت   وَررَع ما يسئه هللا لنا من المصا ئ ق يم ا وو يث ا وي نا . 9ٕ/ٗٔالتهبيب:(ٖ)    (الفَُوطُ ) كلمة أنَّ  )ق 

العنادة فني كما هي  ندلتشير إلى نوع من الثياب ؼلير قصير ُيْجلَب من ببلد السَّ  ؛كانت تستخدم في القديم
َبةُ فهي  (izars)واإلزار ((Pagnesارتدا  الفوط  منهبه األقطار  ة  ُمَعرَّ ٍة. أَو ِهَي لَُؽة  ِسْنِديَّ  لَْيَسْت بَعَربِيَّ

نى اشنَتقُّوا ِمْنَهنا  في بع  عصور العربية وَكُثَر استِْعماُل َهِبه اللَّْفَرةِ ، ٍة ؼيِر ُمْشَبَعةٍ ، بَضمَّ (وَتهْ بُ ) عن حتَّ
ٍم: الَبُِسها. و

، كُمَعرَّ ط  َطه َتْفويطاً: إِبا أَْلَبَسه فُوَطًة. وَرُجل  ُمَفوَّ أَْيضناً َعلَنى َمَنادينَل  أطلقوهافِْعبلً َفَقالُوا: َفوَّ
طَ  َعناِم. ثوبه لَيقَِي بَها ؛ِة األَْطراِؾ، َيَضُعها اإلِنساُن َعلَى ُرْكَبَتْيهقَِصاٍر ُمَخطَّ  ثنم شناع اسنتخدامها ِعْنند الطَّ

وهني بالمعناني الثبلثنة ممنا تطنور معنناه فني للمنشفة التي ُيَجفَّؾ بها الوجه أو البدن بعد ؼسلهما بالمنا ، 
اع استخدامها في جمي  ما سبق، وال ننكر أن يكون العربية، بينما هي في القديم عند أهل هبه الببلد قد ش

مما تطور معناه كبلك فيمنا عنندهم، وممنا نسنتأنس بنه هننا: منا بكنره ابنن بطوطنة منن اسنتخداماٍت لهنبه 
ولباسنهم فنوط يشندون  الكلمة في بع  الببلد التي رحل إليها:فهي عند عنوام النناس ممنا يرتندون يقنول:

ولبناس هنبا السنلطان  .وفي وصنفه لنبع  الخنوا  يقنول:راويلالفوطة منها على أوساطهم عو  الس
فني معنر   .وفي اسنتخدامها كمنشنفة يقنول:يشنّد فني وسنطه فوطنةووالكتنان الرقناق ، مبلحؾ الحرينر

: وكل داخل ُيْعَطى ثبلًثنا منن الفنوط، إحنداها يتنزر بهنا عنند دخولنه، واألخنرى حديثه عن حمامات بؽداد
يجعل على ثيابه .وفي أؼرا  الطعام يقول:شؾ بها الما  عن جسدهيتزر بها عند خروجه، واألخرى ين

 اسنتعمالهاأجاز مجم  اللؽنة المصنر  .وم  القط  بعدم عربية هبه الكلمة فقد ا من الدمفوطة حرير توقيً 
 تحفة، بطوطة ابن رحلة، و7ٕٔ/ٕ. راج : الجمهرة:ه من باب االستعارة، وأوردته المعاجم الحديثةوعدَّ 

 الطنجني، ابنن إبنراهيم بنن محمند بنن ّ عبند بنن محمند، لاألسفار وعجابب األمصار راببؼ في النرار
 9ٔٗٔ) المؽربينة، الربنناط المملكنة أكاديمينة، 9٘/ٗ، ٖ٘/7ٗ٘ٔ/ٖ، ٔٙ/ٕ:(هنـ997) المتنوفى بطوطنة

تكملننة ، و7ٓ٘/ٔ: معجنم الصننواب اللؽنو ، و1ٗ٘/7ٔ: تننا  العنروس، و9ٙٔ: صنـ(. وشنفا  الؽليننلهنـ
 .1٘/ٔٔ: ربيةالمعاجم الع

َكت   . 1ٕ٘/ٙالمحكم: (ٗ)   نْرع َبنْيَن ب، بالكسر: اسم اللالِفيقةَ المشهور أنَّ  )ق  ن الَّنِب  َيْجَتِمنُ  ِفني الضَّ
 .لَِكْسننننَرِة َمننننا َقْبلََهننننا، َوُيْجَمننننُ  َعلَننننى ِفيننننق ثننننم أَْفننننَواق ؛اْلَحْلَبَتننننْيِن، وأَصننننل اْلَينننناِ  َواو  اْنَقلََبننننتْ 

 .ٕٖٔ/ٓٔواللسان:1ٙٗ/ٖالنهاية



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 17ٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:  :[هػوػفػ ً يػػدمُّ ػػؿه اىػػعؿى الز  هكػػذا فػػي ( )كػػكفي :كميٍسػػتىًريهه أىم( )كسىػػيِّدو ، فىيِّػػهه  كرجي
كهكالذم يقكؿي في كىبلًمًه كعفى كذا   علٌنكفً  (ككني)كلام ه  ف! أىٍدًرم كيؼى ذلؾى كالى ، النساً 

 .(ُ)كعفى ك 
: :[شػيػفػ ً يػػدمُّ ػػٍاؼي كالر خػػعكىةي : الرىٍيشيكشىػػ ي  اىػػعؿى الز  ػػؿه فىعشيػػكشه  كًمٍنػػهي ، الض  ، رىجي

بلؿي الحعًفظي الٌسييكًطيُّ ًإٍحدىل رى  فكالى ، عًئًمه  علرىعشيكشً سى كسىم ي الجى  .(ِ) أىٍدًرم ألىمِّ شىٍيعو
 (َباُب اِيَكأف)

: :[ثػبػقػ ٍيػػػدو اػػػَاىػػػعؿى اٍ ػػػفي ديرى ػػػع اٍشػػػتً (، ععثنػػػ ى اى )ٍت اٍلاىػػػرىبي م  ٍد سىػػػكى ، هي عاي قى كىالى أىٍدًرم ًمم 
سىأىٍلتي  ٍنهي فىمى  كى عًتـ ىى  .(ّ)ٍفهي ٍارً ـٍ يى أى ىع حى
ْو آتِيُكْى بِِشّاٍب قَبٍَس هََعوَُّكْى ثَْصَطوُْنَ  ػ(:ًؿ الم ًه )ًفي اىكٍ ػػ:[سػبػقػ

َ
أ

(ْ) 
عاٍاتى  :سي  ى القى ك ، الن عري  :اىعبي اىعؿى أى يك ىي ىٍيدىة الشِّ  ػشىدى:، كىأىنٍ ٍست ى مى

ـَؼ َػللللللللٌة ممممٔصلللللللليمَطػدللللللللٔ مَ للللللللِعَدٌةمُع
 

 ٔصقَفللللللامٔدللللللـَاْرمَطُ للللللِعَؾٔةماْظَؼللللللَؾ ِم
م.(ٓ)

 

الن  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ   (ٔ)ف!كىالى أىٍدًرم أاىعلىهي ًركىايى  أىك اٍسًتٍدالى
                                                           

َكت    .9ٕٗ/ٖٙتا  العروس(ٔ)   : أُكول   ٕٔ٘ٔ: صـفي القاموس)ق  ه  وُمْسَتِفيه   .""ورُجل  َفيِّ
ُُت  .ٕٖٔ/9ٔتننا  العننروس(ٕ)   َك : كتنناب الفاشننوش فنني أحكننام وحكايننات قراقننوش، طبنن  منسننوًبا )ق 

. (هنـٖٔٔٔ)للحافر جبلل الدين السيوطي، أول مرة بالمطبعة الخصوصية ببوالق القاهره، سنة
نناتيأِلَ  وهننو منسننوب  ٕٖ/ٔ، واألعننبلم:1ٖٙ/ٗفنني إنبنناه الننرواه: (هننـٙٓٙ) المتننوفى ْسننَعد بننن َممَّ

علنى قراقنوش تقن  فني عشنرين  أشيا  يبعند وقنوع مثلهناهبا الكتاب  وفي وؼير بلك من الكتب.
 اْلَفُشنوشُ  : يمكنن أن يكنون منأخوًبا منن الناقنةوأئى أن سَ  رسُمي  الكرُا  َالُا ُو حكاية، 

. فكأن الم لؾ يسرد من قصصنه وأخبناره دون توقنؾ؛ إَِبا َمَشِت اْنَفشَّ لََبُنَها ِمْن َؼْيِر َحْلبتي ال
 لكثرة عجاببه وؼراببه.

َكت    .ٕٔٙ/ٔالجمهرة:(ٖ)   َقَبنَب )بنِه َيْقِبنُب(، وَضنَبَب ِبنِه، با )َقَبَ (َعلَْينِه، " :ٕٖٗ/٘فني التنا : )ق 
 ."َوُهَو اسم  من أَسماِ  العرِب معروؾ  ِمْنُه اشتقاُق )َقَباٍب(، و قيل:

 (.9سورة النمل: من اآلية رقم )(ٗ)  
: والصنعدة .البيت من المنسر ، ألبي زبيد، وهو من شواهد أبي عبيدة فني كتابنه مجناز القنر ن(٘)  

 ن . راج : مجاز القراسم لقطعة النار ُتْقَتَبُس في عوٍد أو في ؼيره :الَقَبسُ و .مستقيمة تنبت القناة
، عارضه بأصنوله، د. محمند فن اد سنزكين، مطبعنة الخنانجي 7ٕ/ٕألبي عبيد القاسم بن سبلم: 

 أحمند، تحقينق: 9ٕٗ/7ٔ: الطبنر  جرينر بنن ، لمحمندالقنر ن تأويل في البيان جام بالقاهرة، و
 ومنتخنب الكتناب زننك(، وم ٕٓٓٓ - هنـ ٕٓٗٔ) األولى الطبعة-الرسالة  م سسة -شاكر محمد
 حيناة ، تحقينق:ٕ٘ٔ/ٔ(هنـٔ٘ٙ)المتنوفى  الفهنر  الحسنن أبي بن إبراهيم إسحاق ، ألبياآلداب
 م(.ٕٗٓٓ) ربي الثقافي، أبو المجم  -قارة

َكت    )َباب الزند َوالنَّار(.1ٙٔ/ٖ:المخص (ٙ)   قند بكنر أبنو عبيندة هنبا البينت اسنتدالاًل علنى أن الشنهاب )ق 

 َقَرأَ َعاِصم  َوَحْمنَزةُ َواْلِكَسنابِيُّ    يتلخ  فيما يلي:ؼير القبس وبلك لحل اإلشكال الوارد في اآلية والب
َ  ا   بَِتْنِويِن"ِشَهاٍب". َواْلَباقُوَن بَِؽْيِر َتْنِويٍن َعلَى اإْلَِضاَفِة، أَْ  بُِشنْعلَِة َنناٍر، َواْخَتناَرهُ أَُبنو ُعَبْيندٍ  َ    ا ا ق 
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: :[نػبػقػ في  ً  اىعؿى األىٍزهىًرمُّ : ال ًذم ييكزى ـٍ مي  يٌّ  ً رى ًه، الى أىٍدًرم أىىى القى  عفي  .(ُ)ر باى أى
ٍيدً  ؿً ًفي اىكٍ :[ذىػقػ مى : ٍ فً  حي  ثىٍكرو
مممممطاْضٔؿللللقا ماظط ِقللللِرمَوِػـللللًامطَأٖغلللل ممماَخَػلللل

 

 َُماظؾقلللُبمَأْزؾؿلللاممم ٔدلللراْجمِإذامَعلللامَؼْؽٔ للل
(ِ).

م
 

ٍانىد اىٍكًلًه كعٍاًتذىاعً  :اأٍلىٍصمىًايُّ اىعؿى   .(ّ)رً الط يٍ  الى أىٍدًرم مىع مى
سىع، كىاحدتياىعػ:[ررػقػ : الحى ري كىعهىع ،اير ةه  القيرى ًنير ى. اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدى ٍ أى ي  حى كىالى أىٍدًرم  :كحى

ٍير  ًمفى الش راب ـٍ غى سىع المعع أى سىعىىنىي: أىحى  .(ْ)فأىٌم الحى
: :[دػرصػقػ دى اأف   ذىكىرى  ىٍاضي مىٍف الى ييكثىؽي  اىر ي تهَاىعؿى األىٍزهىًرمُّ   :لقىٍرصى

                                                                                                                                                    
اُ  فِني َتنْرِك ال نُه بَِمْنِزلَنِة َقنْولِِهْم: َولَنَداُر اآْلِخنَرِة، َوَمْسنِجُد اْلَجناِمِ ، َوَصنبَلةُ َوأَُبو َحاتٍِم. َوَزَعنَم اْلَفنرَّ ْننِويِن أَنَّ تَّ

نْيِ  إِلَنى َنْفِسن ناُس: إَِضناَفُة الشَّ ْيُ  إِلَى َنْفِسِه إَِبا اْخَتلََفْت أَْسَماُ هُ. َقاَل النَّحَّ ِه ُمَحنال  ِعْننَد اأْلُولَى، ُيَضاُؾ الشَّ
ي َمننا  َن، أِلَنَّ َمْعَننى اإْلَِضناَفِة فِني اللَُّؽنِة َضنمُّ شني إلننى شنياْلَبْصنِريِّ نْيُ  إِلَنى َنْفِسنِه، َوإِنَّ َفُمَحنال  أَْن ُيَضنمَّ الشَّ

ُه َما َن أَنَّ ْوِع، َفُمَحال  أَْن َيَتَبيَّ َن بِِه َمْعَنى اْلِمْلِك أَِو النَّ ْيِ  لَِيَتَبيَّ ْيُ  إِلَى الشَّ ِسِه أَْو ِمْن َنْوِعَهنا. لُِك َنفْ ُيَضاُؾ الشَّ
نَهاُب ُكنلُّ ِب   َو"ِشَهاِب َقَبسٍ  ، َوَخاَتُم َحِديٍد َوَشنَبُهُه. َوالشِّ ْوِع َواْلِجْنِس، َكَما َتقُوُل: َهَبا َثْوُب َخزٍّ "إَِضاَفُة النَّ

َجْمٍر َوَما أَْشَبَهُه، َفاْلَمْعَنى بِِشَهاٍب ِمْن َقَبٍس. ُنوٍر، َنْحَو اْلَكْوَكِب َواْلُعوِد اْلُموَقِد. َواْلَقَبُس اْسم  لَِما ُيْقَتَبُس ِمْن 
 .ٙ٘ٔ/ٖٔ:تفسير القرطبي

ُُا أنَّ .1٘ٔ/7التهننبيب: (ٔ)   ُُذي أئاه هن َكت   ال .الميننزان، رُ :القسننطاسَ : )ق  ب  وقيننَل: هننَو  ومننيُّ ُمعننرَّ
، وأصلُه مَن القسِط وهَو  القسطاسَ  ، خبلًفا لمن قال إنَّ القرسطونُ  قالُه ابُن  العدُل.عربيُّ صحيح 

نناُن ، أمننا هْ ويَ ْسننتُ رُ دُ  ننِة، وال تكلَّمننوا ب فننبلالقبَّ لننبا تننردد فيننه أبوحنناتم فقننال:هو ه؛أصننَل لننه ِفنني العربيَّ
 .وهنو ضنرب منن الصنوت "فارسي معرب، ولو كان عربًيا لكان اشتقاقه منن "القب"،و"القبينب

ب)كَ  : والمعنرب،9ٕٓ: صنـبني هنبللأل التلخني بالفارسنية.راج : ان(پَ والب  نجزم بنه أننه معرَّ
 .ٕٗٔ: صـ،واأللفار الفارسية9ٓٔصـ ، وشفا  الؽليل:ٖٕٖ، 77ٕصـ

، تحقيننق: د. عبنندالعزيز 9ٓٔ: صننـ ، ديوانننهَيِصننُؾ َبْرًقنناالبيننت مننن الطويننل، لحمينند بننن ثننور، (ٕ)  
م. وفيننه هننبا البيننت بروايننات متعننددة، 7ٙ٘ٔالميمننني، النندار القوميننة للطباعننة والنشننر بالقنناهرة 

يرِ وخفا: لم ، وا ، ليكنوَن أََبْصنَر لََهنا ؛َفْتُحها ُعيوَنها وَتْؽِميُضها كأَنَّها ُتَجلِّي ببلك َقنَباها :ْقِتباُ  الطَّ
، وتننا  ٖٙ/ٕ. أسنناس الببلؼننة: َوقنند أَْكَثننُروا َتشننِبيه لَْمنن  الَبننْرِق ِبننهِ  وبلننَك حننيَن يحننكُّ الننرْأَس.

 .1ٕٔ/7ٖالعروس: 
َكت  . ٕ٘ٓ/7التهبيب:(ٖ)   ْينِر ُثنمَّ إِْؼماُضنها َتْنُرنُر  قد فسره ابن األعرابي فقال:   )ق  االْقِتَبا  َنَرُر الطَّ

ْينُر َعْيَننُه ِمنْن َقنباة َوَقَعنْت  خنرَنْرَرًة ُثمَّ ُتْؽِم ، وأَنشد َبْينَت ُحَمْينٍد. َوَقناَل  نَ  الطَّ : ُيِرينُد َكَمنا َؼمَّ
 .9ٖٔ/٘ٔراج  اللسان: ِفيَها.

َكت    .79ٖ/ٖٔالمحكم: (ٗ)   راهر كبلمه يدل على أنه عام في الما  وؼينره إب لنيس فني الكنبلم  )ق 
َحَسا الطابُر الماَ  َيْحُسو َحْسواً: َوُهَو كالشُّْرب لئِلنسان، والَحْسنُو الِفْعنل، َواَل ما يخصصه: يقال: 
اِبِر َشِربَ  ةاْلَوا، ررَ ا القُ سَ َوُيَقال للحَ  :وَحِنيفةَ أَبُ  َقالَ  ُيَقاُل لِلطَّ ، ا ِ َننِفني اإل عَ رِ َكنفَ  بَ رِ فان شَ ، ِحَدة قُرَّ

 .ٕ٘ٓ/ٖ. راج  المخص :ابًّ عَ  بُ عِّ يَ  بَّ عَ  :مت  قيلَولم يَ 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

تيهي (، كىرىهٍ )، كىهيكى ً عٍلرىعًرًسي ً  (ُ)يُّ الًقٍصًريً  كىالى أىدرم مىع ًصح 
(ِ). 

ػ
  :ًخداًش ٍ ًف زيهىٍير اىٍكؿً ًفي ى  :[رعػقػ

مممممِإذاماِ للللللللطاُدوامُبغاثللللللللًامَذللللللللٖقُطُ م
 

 صؽللللللاَرموصللللللاَ مذللللللأتِفمماظُؼللللللُرواُمم
(ّ)

م.
 

: القيػري  :فىس رى ي اٍ ػفي األىىرا ػي : ًإنمػع فىقىػعؿى ػؼى ليػٍ مىاـ، يىقيػكؿي صى نمػع كى ػ ي، كاً  كعي الميقعرىى
مىد ال ي  رً غى يتىقعرىىيكف ىى زي مىد الجي كىالى أىٍدًرم مىع هىذىا ال ًذم اىعلىهي اٍ في  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  .عًث الى ىى

كعي ال يِّ ا ً األىٍىرى  كىػذىًلؾى الى أىىػرؼ كىٍيػؼى يىكيػكفي القيػري  أىف يىكيػكفى ميقعرىىػ ى ًإال  ًفي هىذىا اٍل ىٍيػًت، كى
ٍذًؼ الز اًئدً  مىد حى  .(ْ)ىى

ٍيدو  :[رمػقػ رً : اىعؿى اٍ في ديرى ٍربه ًمفى الش جى ً يٌّ الى ، القيٍرـي ضى  .(ٓ)الف أىـٍ  هيكى   أىٍدًرم أىىىرى
  :السُّمىٍيؾ  ف السُّمىكى  اىٍكؿً ًفي ى  :[رمػقػ

ممممَسَؾلللللللامَضَرَعلللللللاَ مسأظقلللللللًةمَذلللللللُا ممم
 

  َُشٖرٔتللللللل مٔخؿلللللللاُرمطلللللللَأٖرمَبقلللللللا
م.(ٔ)

 

                                                           
نْنُبل ِمنَن ، ُهَو َما َيْخنُرُ  منن الَقنبِّ : والَقَصرَ ، ْصِر ُّ والقُ ، والِقْصِر ُّ ، اَرةُ القُصَ (ٔ)   َوَمنا َيْبَقنى ِفني السُّ

ْوَسِة األُ   .ٓٓٔ/٘. راج  اللسان: ولياْلَحبِّ َبْعَد الدَّ
َكت    .19ٕ/7التهبيب: (ٕ)   نب بعند أن  الِقْصِر ُّ ما وقفنا عليه هو أن  )ق  ما يبقى في السنبل منن الحَّ

 .ٕٙٔ: صـَزر( األلفار الفارسيةيداس معرب )َكوْ 
وا علنى البؽناب فيأخنب يتقنارعواكنان وفنا  أمنرهم النب  هنم فينه أن  البيت من الوافر، والمعنى:(ٖ)  

وقايننة هننبا  أ  يكننون(، وكننان وقننا  شنناتهم القننروع) ، وقننال بعنن  الننرواةبنناالقتراعأنصننبا هم 
 .1ٗٙ/ ٕ:المعاني الكبير في أبيات المعاني .والقروع التي يقرعها الفحل، لشاتهم فبل تببح

َكت    .ٕٕٓ/ٔالمحكم:(ٗ)    منا .قارَعنةُ القُنُروُع المُ : اْبُن األَعرابني يقال قرع وأقرع بمعنًى؛ لبا قال)ق 
 – الفكنر دار، تحقينق: ماجند النبهبي، ٕٙ: صنـ، للجنواليقيواحند بمعنى وأفعلتُ  فعْلتُ  على جا 

 .دمشق
َوَقناَل أَبنو َحِنيَفنَة: القُنْرم،  .)بكنر الَمراعني والراعينة( 19ٕ/ٖ:المخصن ، و97ٕ/ٕالجمهرة: (٘)  

مِّ، َشَجر  َيْنُبُت ِفي َجوؾ َماِ  اْلَبْحِر، َوُهوَ  ْلب ِفي ِؼلَِر ُسنوقه َوَبَيناِ  ِقْشنِرِه،  ِبالضَّ ُيْشِبُه َشَجَر الدُّ
نْوَمر، َوَمناُ  اْلَبْحنِر َعنُدوُّ ُكنلِّ َشنْيٍ  ِمنَن  َوَوَرقُُه ِمْثنُل َوَرِق اللَّنْوِز واألَراك، وثمنُره ِمْثنُل َثَمنِر الصَّ

َجِر إاِلَّ القُْرم والَكْنَدلى، فإِنهما َيْنُبَتاِن ِبِه.  .9ٖٔ: صـ، والمعرب للجوليقيٖٓٗ/ٙاللسان: الشَّ
لَكة َيْرِثي َفَرًسا لَُه َنَفق ِفي َمْوِض ٍ  البيت من الوافر:(ٙ)    :َقاَل ُسلَْيُك ْبُن السُّ

ُُُُُُُُُُُُُا ُُُُُُُُُُُُُام ل مَّ وَّ ُُُُُُُُُُُُُواَ م  النَّ      كُُُُُُُُُُُُُ  نَّ ق 
 

   وُُُُُُُُُُُُائ ُُُُُُُُُُُُالا م  َ رة أ ص  ُُُُُُُُُُُُوك ُُُُُُُُُُُُُّ  ص  مَّ  ر و 
 

ُُُُُُُُُُُُواه ُُُُُُُُُُُُ ا    ال ي  َ مُُُُُُُُُُُُا:   ُُُُُُُُُُُُال ف ئ   َ     
 

 يُُُُُُُُُُُُُاض  غ  ـُُُُُُُُُُُُُـك  َ ُُُُُُُُُُُُُه  خ مُُُُُُُُُُُُُائ    نَّ  ر   ئَّ
 

ناِعَر َرَثنى َفَرَسنُه ِفني َهنَبا  )موضن (ا َيقُوُل: َعلَْت َقوابُمنُه فَرمَ         : َمنْن َزَعنَم أَنَّ الشَّ َقناَل اْبنُن َبنرِّ ٍّ
َمنا ألَنه إَِبا َماَت اْنَتَفَي َوَعلَنْت َقَواِبُمنُه، َوَمنْن َزَعنَم أَ  ؛اهُ اْلَبْيِت لَْم َيْرِوِه إاِلَّ َعالَِيًة َشوَ  نُه لَنْم َيُمنْت َوإِنَّ نَّ

ُه َيْرِويهِ  ْفِ  َوالنَّْصِب، َقناَل: َوَصنَواُب إِْنَشناِدِه َوَعالَِيةً ، عالية  َشَواهُ  :َوَصَفُه ِباْرِتَفاِع اْلَقَواِبِم َفإِنَّ ، ِبالرَّ
َمْعنُروُؾ ِعْننَد أَْهنِل اللَُّؽنِة، َقناَل ، َقاَل: َوَكَبلَِك ُهَو ِفي ِكَتاِب ِسيَبَوْيِه، َوُهنَو الْ (ِباْلَقاؾِ )ا ، َعلَى َقَرمَ 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 177ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػعع ا ػػيِّ اىػػعؿى اٍ ػػفي األىٍىرى  مىػػد اىٍرمى كىػػذىًلؾى أىنشػػد اٍل ىٍيػػتى ىى ػػعع ً سيػػكيكًف الػػر اًع، كى : ًهػػيى اىٍرمى
كفى ه  : ًهيى أىكىم  مىٍاري اىعؿى ًايؿى . سىعًكنى و كى ٍسػـ،  :كى اىٍرمىعع هينىع نىعاىػ ه ً اىػع اىػٍرـه ًفػي أىنراػع أىم كى

ٍانىد اٍل ىٍيتً  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  ٍجاىهي كىالى ييٍاًطيًه مى كىالى أىٍدًرم كى
(ُ). 

كىاًن يػػهي  اىتيهي : سىػػاألىٍمػػرً  اًميصي اىػػرى  :[صػرمػقػ ػػًف اٍ ػػًف األىٍىرى ، ًمػػٍف جى ، كىاًحػػديهىع ا ػػيِّ ىى
ٍجهى الت ٍخًميًط ًفيهً  ف!اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى هىذىا، كصايٍرمي  ـى كى فىتىرىا 

(ِ). 
ػػـٌ  :[حػسػقػ نىػػعى اىسىػػعحى ن  ػػعلرتح كايسيػػكحى ن  علض  ػػميبى  :اىسىػػحى الش ػػيعي كىمى  كى ايػػ، فى صى

كىالى أىٍدًرم ًلمىٍرػًظ مراػكؿو َاىعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ :، عي ي أىهؿ المُّغ ًحكى   ً ذً كحه هى س عحه كمىقسي عًسحه كاى اى 
ٍكًضػعى فىعًىػ كىنع مى ٍجانع ًإال أىف يىكيكفى مىٍكضي تِيازاوَ  نَ كَ ؿو كىقىٍكًلػًه تىاىػعلىد: هينىع كى

ْ
ْعزُدُُ َيأ

(ّ) 
 .(ْ)اًتينع: أىم

الى أىٍدًرم مىع كىاًحديهىع: اىعؿى األىٍزهىًرمُّ ، عـظى الاً  اإًل ؿي  :كالقىيعًسرىةي  القىيىعًسري :ػ[رػسػقػ
ػ.(ٓ)

ػػٍربه مػػف السُّػػيكًؼ، اىػػعؿى األىٍصػػمىايُّ  :[سػسػقػ : ضى لػػد أىمِّ : الى أىٍدًرم إً القيسىعًسػػيُّ
 .(ٔ)شىٍيعو نيًسبى  الى أىٍدًرم إلىد أىمِّ  :كذلؾ  اىعؿى أى يكىي ىٍيدو ًفي اٍلقيسىعًسي  ، ككىذىا شٍيعو نيًسبى 

ػػػعمى  :[مػسػقػ : :القىسى ًايػػػؿى ، كى ػػػرِّ ـى  ًإف   ًشػػػد ةي اٍلحى ػػػع ٍاػػػًت اٍلاىػػػعًجرىًة، اىػػػعؿى  ؿي أىك   القىسى كى
تيهي : األىٍزهىًرمُّ  كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ٕ). 

                                                                                                                                                    
: َقَرما  َعَقبة َوَصَؾ أَنَّ َفرسه َنَفق َوُهَو َعلَى َرْهِرِه َقْد َرَفَ  َقَواِبَمُه، َوَرَواهُ َعالَِيًة َشَواهُ اَل ، َثْعلَب 

 .9ٕٓ/ٖ، والمعجم المفصل:ٗ٘ٗ/ٕٔ، واللسان:1ٕ٘/ٗ. الكتاب:َؼْيرَ 
 . ٗٓٗ/ٙالمحكم:(ٔ)  
 .1/79ٔ، وتا  العروس:1ٓٙ/ٙالمحكم:(ٕ)  
 (.ٔٙسورة مريم: من اآلية رقم )(ٖ)  
 .ٗٙ٘/ٕ، ولسان العرب: ٓٙ٘/ٕالمحكم: (ٗ)  
". ولننم نقننؾ علننى المنقننول عننن األزهننر  فنني "اْلَواِحننُد: َقْيَسننر ّ ، وفيننه :7ٕ/٘لسننان العننرب: (٘)  

 التهبيب.
َكت    .1ٓٔ/ٖ. والرو  األنؾ، للسهيلي:9ٖٗ/ٙٔتا  العروس: (ٙ)   في النرو  وؼينره: عنن )ق 

اْسنم  لِْلَجَبنِل الّنِب   :قَُساس، َوُهَو َمْعِدن  َحِديد  لَِبِني أََسٍد، َوِقينلَ  نسبة هبه السيوؾ أنها منسوبة إلى:
 ".ِفيِه اْلَمْعِدنُ 

ةُ الَحرِّ  َكَسَحاٍب: "الَقَسامُ : 9ٖٕ/ٖٖ، وفي التا : 1ٖٗ/ٕٔلسان العرب: (9)   َخالََوْينه،  َعنن ابننِ ، ِشدَّ
ُل َوْقِت الَهاِجَرةِ  : وأَنا َواِقؾ  ِفيهِ ، أَْو أَوَّ  أَ : الشَّْمسُ  َوْقُت ُبُروِر الشَّْمِس، وِهي أَوْ ، َقاَل األْزَهِر ُّ

بَياِنيِّ َيِصُؾ َرْبَيًة:، ِحيَنِبٍب أَْحَسُن َما َتُكوُن َمْر ةً  اِبَؽِة البُّ َر َقوُل النَّ  وِبُكلِّ َبلِك فُسِّ
ُُُُُُُُُُُُ س  ُُُُُُُُُُُُهر  و   ف ي ُُُُُُُُُُُُئ  ه  ور  يُُُُُُُُُُُُئ  ئ   َ     ف  

 

   ُُُُُُُُُُام س 
ُُُُُُُُُُئ  النَّ ُُُُُُُُُُائ  مُُُُُُُُُُن الد   َ ُُُُُُُُُُم     ل ل 

 

نَواُب ِعْننِد ، ووأَصل الَقَسنام الُحسنن)قُْلُت(: إبا كان األزهر  قال:        .فلمابا توقنؾ أمنام ُهنَو الصَّ
لِ وروده أل والُذي ؟! تكنوُن َمنر ةً  وْقِت الهاِجَرِة، أو َوْقت ُبروِر الشَّْمِس، وهي حيَنِبٍب أْحَسنُن منا وَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٓٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيدو ػ:ب[ػشػقػ لىدي الًقٍرد :اىعؿى اٍ في ديرى تيهي ، الًقٍش ى ي كى كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ُ). 

ـي الًرض  ي كأنشىدى: :اىعؿى الم ٍيثً  :[مػضػقػ   القىًضي
ممممموُثلللللللللللللللللللٔدٙيمَغأػلللللللللللللللللللَداْت

 

 وَبقلللللللللللللللللاْ مَطاظَؼٔضلللللللللللللللللقمِم
(ِ)

م
 

ؽُّ األٍ ػػيى  :اىػػعؿى األٍزهىػػًرمُّ  ـي هينىػػع الػػر  ٍانىػػد  أى الى كى ، ضي الػػذم ييٍكتىػػبي فيػػهالقىًضػػي ٍىًرفػػه ً مى
 .(ّ)كؿي الم يث هىذىاع اى كىالى أىٍدًرم مى ، الًرض  ً 
ٍمره لىاىعكدي اٍلًقٍطري  اٍل يري  :[رػطػقػ عًلػدي  ػفي ، أٍىػبلىـه فياػع  ىٍاػضي اٍلخيشيػكنى   ي حي كاىػعؿى خى
ٍن ى ى  مىؿي تيٍامىؿي ً مكىعفو الى  (ْ)جى ٍمػره  ، كىًهػيى كاػد رأىٍيتياػع، ًجيىػعده  يى كًهػ فكى  أٍدرم أيػفى هيػهي حي  حي

ٍيفً  تٍأًتي مف ًا ىًؿ ال ىٍحرى
(ٓ). 

ً يدٌم: :[شػطػقػ ُـّ  اىعؿى الز  ٍانىد المىٍقطيكع األيذينىٍيف هكذا تىٍسػتىٍاًمميه الاىػكا األىٍاطىشي  مى
كاصُّ كى  ً ي   أـى الى الى كالخى  .(ٔ)فٍمييٍنظىرف ف أىٍدًرم أىىىرى

ٍيدو اى  [:رػعػقػ تيهي ، عه ٍكضً مى  اعى القىٍارى  ف  زىىىميكا أى : عؿى اٍ في ديرى كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ٕ). 

                                                                                                                                                    
ما توقؾ فيه األزهر  هنو أحند المعناني الكثينرة التني تحملتهنا هنبه اللفرنة. راجن  هنبه  نئاه أن

 .7ٗٔٔ: صـالمعاني في: القاموس
َكت   . ٖٗٗ/ٔالجمهرة: (ٔ)   ةُ ، اْلِقشَّةُ في المعاجم الصواب  )ق  ، الفنرق. راجن : ُيقاُل لولِد الِقْرِد: الِقشَّ

 الضنامن مجلنة صنالح حناتم ، تحقينق:ٕٓ٘: صـالسجستاني عثمان بن محمد بن لسه حاتم ألبي
، والتنننا : ٓٔ/٘(. والمقننناييس: م71ٙٔ - هنننـٙٓٗٔ )، 9ٖ العراقننني، المجلننند العلمننني المجمننن 

ٗ/ٖٙ. 
 .ٕٗٗ/9من مجزو  الرمل، ببلنسبة. راج : المعجم المفصل:(ٕ)  
َواَل : "9ٕٗ/1أواًل: عبارة التهنبيب:  َكت   )ق  ، 1ٕ٘/ ٖٖ، والتا :11ٗ/ٕٔالمثبت من اللسان: (ٖ)  

". وثانًينا: قند أُطلنَق الَقِضنيم علنى أكثنر منن معننى فهنو: أعرؾ الَقضيم ِبَمْعنى الِفّضِة لؽير اللَّْيب
ننِة، و شننعيرِ لللِجْلننِد األبننيِ  ُيْكَتننُب فيننه، و، ومننن َشننْي لكننل َمننا قُِضننَم  ننةِ لالدابَّ ، فربمننا توقننؾ لِفضَّ

 .ٓ٘ٔٔ: صـ، والقاموس7ٓ7/ٕيصله من أحد هبه المعاني. راج : الجمهرة: األزهر  فيما لم 
األزهر  فيما يربو عن خمسين موضنًعا، ويبندو أن كنان يسنبق َشنِمربن  ، بكرهمن علما  اللؽة(ٗ)  

  حمدويه أو يعاصره.
َمناَن والُعَقينِر مديننة  في أَعنراِ  اْلَبْحنريِن َعلَنى َسنْيِؾ اْلَبْحنِر بنين عُ  :"قُْلتُ وفيه:  7/9التهبيب: (٘)  

لها َقَطر وأَْحِسُبُهْم َنَسُبوا هِبِه الثِّياَب إليها َفَخفَّفُوا وَقنالَوا ِقْطنر ُّ واألصنل َقَطنِرّ  كمنا َقنالَوا  يَقالُ 
 .9ٖٖ/ٗوراج : معجم البلدان: ."َفْخب  للَفِخبِ 

َكت    .ٖٖٙ/9ٔتا  العروس: (ٙ)   ُؼثناُ   وهو القُطاشُ  دة ؼيرلم تبكر معاجم العربية من هبه الما)ق 
ْيِل   .""اَل أَعرؾ القُطاَش لَِؽْيِرهِ  َقاَل األَزهر :، واْبن األَعرابيعن السَّ

َكت    .99ٓ/ٕجمهرة اللؽة: (9)   اكتفى ابن سيده، وابن منرور، والفيروز باد ، والزبيد  بقولهم )ق 
انينه بعنده را  مهملنة ممندود علنى بفتح أوله وإسكان ث: القعرا إن: القعرا  موض  ولم يبينوه، و

، بفنتح أولنه وإسنكان ثانينه بعنده واو وهنا  تأنينب ه(:برو) مننمنبكور = =موض  ، وزن فعبل 
 1٘ٓٔ/ٖ: معجم ما استعجم .وقال يعقوب بروة واد لبني فزارة وهي من ببلد ؼطفان



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٓٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيػػػدو  :[لػفػقػ ـه اىٍرمػػػ  أىم: ييقىػػػعؿي : اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ديرى ، اٍلاىػػػععي أىصػػػمي  :ًدٍرهىػػػ اىػػػعؿى  .كاًزفه
ـً أىهؿ اٍليىمىًف، كىالى أىدرم مىع أىرى  :األٍزهىًرمُّ   .(ُ)قىٍكًلًه اٍلاىععي أىصمي  ً  ادى هىذىا ًمٍف كىبلى
ً يدٌم: :[درػلػقػ ٍندىرو  :اىمىٍندىره  اىعؿى الز  ػـً  :كسىمى مىعىى و مف ايدمعًع شيييكًخ الاىجى ، لىقىبي جى

ٍانىع  كال أىٍدًرم مع مى
(ِ). 

ٍيػػدو  :[زػلػقػ ػػ اي حسػػ ي القىٍمػػز الى أى : اىػػعؿى اٍ ػػفي ديرى ً ي ػػ  مىٍحضى اىمىػػزى يقًمػػز  :كفى كليػػقي يى ، ع ىىرى
كىالى أىٍدًرم ، ميػؿي الخى  كػر ي ٍد ذى اىػكى ،  يحى ًصػت  علرى ٍيسىػلى كى ، بي ٍشػرى يى  :ابى أمرى الش   زي قمً يى  عتى ك ى ، اىٍمزان 

تيهي  مىع ًصح 
(ّ). 

ٍيدو  اىعؿى :س[ػلػقػ  عؿً  ىػٍف هىػًذ  الحً ًمػ رىاؽً اٍلًاػ ً ًه أهؿي  ـي م  كى تى ال ًذم يى  ع القىٍمسي أىم  : ا في ديرى
 .(ْ)تيهي ع ًصح  فىمىع أىٍدًرم مى 

                                                           
ُُُت   . 9ٕٙ/ٖٓ، والتنننا : ٕٙ٘/ٔٔالمثبنننت منننن اللسنننان: (ٔ)   َك ينتهننني  ٖٗٔ/7نننن  التهنننبيب: )ق 

والناقل عن ابن دريد لم يكمل الن ، وبالتالي لم يدر المقصود،  .""َهَبا ِمْن َكبَلِم أَهل اْلَيَمنِ عند:
أِْنينب اَلِزَمنة لَنُه ون  عبارة ابن دريد:  "ُيَقال: ِدْرَهم َقْفلة، أَ  وازن، اْلَها  أَْصلِيَّة، َوِهي َها  التَّ
 .ٓٙٔٔ/ٕالجمهرة:  ."َقْفل اَل ُتَفاِرقُه، َواَل ُيَقال: ِدْرَهم

َكت    .ٖٙٗ/ٖٔتا  العروس: (ٕ)   دين عنن العبلبنق رجنال المجنرَّ اليوصؾ بهما بعن  هي كلمة )ق 
وقينل: هني أعجمينة بمعنننى المحلقنين، وهنم فرقنة مننن النناس كنانوا يحلقنون ر وسننهم،  الدنيوينة.

لرناهر بيبنرس. وشواربهم، ولحاهم، وحواجبهم، وقد شاعت وانتشرت في دمشنق ومصنر أينام ا
، ومعجننم األلفننار التاريخيننة فنني العصننر ٖٓٗٔ/ٕ كشنناؾ اصننطبلحات الفنننون والعلننوم: راجنن :

الطبعنة األولنى  -بينروت لبننان  -، دار الفكر المعاصنرٕ٘ٔ: صـالمملوكي، لمحمد أحمد دهمان
 م(.77ٓٔ)
َكُت    .1ٕٕ/ٕالجمهنرة: (ٖ)    :الَقْلزُ ربيتهنا: فننورد فنني المعناجم معننان كثينرة لهننبه اللفرنة ت كنند ع )ق 

ننْرب، َوقيننل: إدامتننه، َوَقنناَل َثْعلَننب: ُهننَو  ننْرب، اخُتلِننَؾ ِفيننِه، َفقيننل: ُهننَو ُمتابعننُة الشُّ َضننْرب  مننن الشُّ
. َوقد َقلََز َيْقلُُز، بالضّم، َقْلَزاً، وَيْقلُِز، ِباْلَكْسنِر، َوَهن ْرُب َدْفَعًة َواِحَدة، َوَقاَل ؼيُره: ُهَو الَم ُّ ِبه الشُّ

ْرُب، َوقد َقلََزه َقْلَزاً. واللَّْيب.  َعن ْمُي، ُيَقال: َقلََز ِبَسْهم، إِبا رمى. َوَكَبا َقلََز والَقْلز: الضَّ الَقْلز: الرَّ
َقلُّز. وبَقيِبنننه.  الَقْلنننز: الُوثنننوُب، َقننناَل اْبنننن األَْعراِبنننّي: الَقْلنننُز َقْلنننُز الُؽنننراِب والَقْلنننُز: النَّشننناط، كنننالتَّ

الَقْلنز: الَعنَر ، َوقند َقلَنَز َيْقلِنُز ِباْلَكْسنِر وَما اَل يمشني َمْشنَياً فقند َقلَنَز َوُهنَو َيْقلِنُز،  والُعصفوِر، وكلُّ 
ِعيؾ، أَ  َفُهَو َيِثنُب لِخفَِّتنه ونشناِطه.وَقْلَزاً: َعِرَ .  وربمنا اخنتلط علنى  الَقْلز: الرجُل الخفيُؾ الضَّ
(. وهنني لفرننة بالقنناؾِ ) )الِقلِننّز( ابننُن األعرابنني هِروا ب النن: النُّحنناُس األَْبننيُ . (الِفلِننزُّ ابننن درينند: )

ّبنن يةفارسنن ، وتننا  ٖٕ٘التلخنني  فنني معرفننة أسننما  األشننيا : صننـة فتوقننؾ لننبلك. راجنن : معرَّ
 .ٕٔٔ: صـ، واأللفار الفارسية19ٕ/٘ٔالعروس: 

َكت    .1٘ٔ/ٕالجمهرة: (ٗ)   َحْبنل  َضنْخم  ، بنُن الَقّطناعكبا َضَبَطه ا، الِقْلُس بالَكْسربالفتح، وَ  الَقْلسُ  )ق 
نا )، لنيس ِبَعَرِبنيٍّ َصنِحيٍح َقالَنُه أُبنو ِهنبَلل الَعْسنمن لِيٍؾ أو ُخنوِ   نلُ َكِر ، والَجنواليقي، أمَّ ( اْلُجّمً

ننِب، الحَ  َوُهننوَ  .حِ ي  َصننِبننرَ عَ فَ ْبننُل مننَن القنَّ ، ٖٗٔ: صننـ ، والمعننربٖٗٗ: صننـالتلخنني  راجنن : يح 
 .7ٖٔ/ٙٔوالتا : 
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ًمػػيِّ  :[قػلػقػ ػػٍربه ًمػػفى اٍلحي : ضى اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : كىالى أىٍدًرم ًإلىػػد أىمِّ شىػػٍيعو  .القىمىًقػػيُّ
 .(ُ)نيًسبى 

 ؿي ٍامى يي َافو شىت دٍلكى أى  ً  ٍيفي الش ٍمسً ً ًه ىى  ا ايكً ؿى ثىٍكبه يىتىراعىل ًإذى  :أى يك اىمىميكفى  :[مػلػقػ
دً  ـى اً : كالى زهىًرمُّ اىعؿى األ  .عفكنى يي  ً ً بلى  .(ِ)فذىًلؾ هي لى  يؿى  أىٍدًرم ًل

كىد اٍ في األىىرا ي: ليؿه اىٍمراعي َ:[رػمػقػ كىدك  .حى : ًإال  ك لىٍيؿه ظىٍممععي،  كذلؾ: حى  أىف اىعؿى
نىػد ً علم ٍيػؿً . ظىٍممىععى أىساؿ ًمٍف اىٍمرىاعى  ، كىًىٍنًدم أىنه ىى مىػ ى الم يٍ  :اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىهيكى غىًريبه

ٍمػعً  هي ثى أىكأىن   مىد تٍأنيػث اٍلجى ػععى ، ىى  أىف يىكيػكفى سىػًمعى ًإال   فكىالى أىدرم ألىمِّ شىػٍيعو اٍستىٍسػاىؿى ظىٍممى
اٍلاىرىبى تىقيكليهي أىكثر
(ّ). 

ٍربه ًمفى الكىت عفً  :[بػنػقػ : ضى :، الًقن بي كالقين بي ٍيًرمِّ ي  ى النُّمى  كاكؿي أى ي حى
َٔمصَظللللٖبمَؼللللُقوُدمعـللللبَمم َُْضلللل ممممٔسقطللللًاماظ

 

 ـَلللللللابٔم ـِلللللللَبمَأِدرأتماظٔؼ َدللللللل ٔػَبمٔع
م.(ْ)

 

، اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىدرم أىهي ليغى ه ًفيًه أـى  ىنىػد ًمػفى  ًايؿى ًفي تىٍرًسيرًً : ييريدي الًقن بى
: الًقن ًب ًفا   ري ؛ كىمىع اىعؿى اٍخخى   عالن

ٔعِفمَغِلجمداوَدمَأبيمَدؾ اِ **
(ٓ)** 

                                                           
ُه َيْضنَطِرُب ِفني وفيه  ٖٖٔ/ٙالمحكم: (ٔ)   "إاِلَّ أَْن َيُكوَن َمْنُسوًبا إِلَى الَقلَق الَِّب  ُهَو ااِلْضِطَراُب َكأَنَّ

 ."ِسْلِكِه َواَل َيْثُبُت، َفُهَو ُبو َقلَقٍ 
ُيتنراَ ى أَبنو َقلَُمنون َطناِبر  ِمنْن َطْينِر اْلَمناِ   :"َقاَل لِي َقاِبل  َسنَكَن مْصنرَ ، وفيه: ٕٖٔ/7التهبيب: (ٕ)  

ُُت   ."بننأَلوان َشننتَّى فُشننبِّه الثننوُب ِبننهِ  َك وهنني كلمننة ال  Hypocolamos :قلمننون: هنني اليونانيننة )ق 
ومعناهنا حسنب ، توجد في معاجم اللؽة اليونانية القديمة. ؼير أن فليشر وجدها في معجم باريس

بنة(، وعنند أبني . فهني علنى هنبا )معرَّ أقنبلم :بالعربينة (الكبلموس)قول هبا العالم: ثوب متمو  
 جمهنرة ، أ  أكثنر تلوًننا مننه.أَْحنَوُل ِمنْن أَِبني َقلَُمنونهبلل )مولدة(، وقد ورد في أمثال العنرب: 

العسكر  المتوفى  مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن ّ عبد بن الحسن هبلل، ألبي األمثال
تكملنننة ، و1ٕٕ/ٔ، ومجمننن  األمثنننال للمينننداني: بينننروت – الفكنننر دار -ٖٗ/ٔ: (هنننـ7ٖ٘) نحنننو

 . 9ٙ/ٔ: المعاجم العربية
 )بتصرؾ(. ٘ٓٗ/ٙالمحكم: (ٖ)  
، جمعه الندكتور. يحينى الجبنور ، ٕٕٔ: صـالبيت من الوافر، وهو في شعر أبي حية النمير (ٗ)  

 م.79٘ٔ-دمشق -منشورات وزارة الثقافة
 ، وصدره:َيْعفُرَ  سود ْبنِ عجز بيت من الكامل، لؤلَ (٘)  

م  * ك  َا َم وك ك  او    * ا أ مينا س 
 -وزارة الثقافنة واإلعنبلم  -، صنعه: د. نور  حمود  القبيسيٓٙسود ْبن َيْعفَُر: صـديوان األَ        

، ُسلَْيم  وَسبّلم َفَؽيَُّروهُ َضُروَرةً  العراق)د. ت(. : َوَقالُوا ِفي ُسلَْيماَن اْسَم النَِّبيِّ لسان  .َقاَل اْبُن َبرِّ ٍّ
 .ٖٓٓ/ٕٔ:العرب
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 .(ُ)سيمىٍيمعفى  ادى أىرى كى 
تيسىػػػمِّياىع َ:[حػنػقػ نىٍحكىهىػػػع، كى ػػػعذيؾى اين عحػػػ  تشيػػػدُّ ً اىػػػع ًىضػػػعدىة  ىعً ػػػؾى كى : اتِّخى الًقػػػٍنحي

: اىعًنػػهٍ  كىػػع ي صػػعحبي اٍلاىػػٍيًف كىالى أىدرم كىٍيػػؼى ذىًلػػؾى ، الريػػٍرسي ألىف تىٍاً يػػرى ي  فاىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : حى
، كىىً  سىفو ٍنهي لىٍيسى ً حى  .(ِ)ٍنًدم أىف الًقٍنح هىعهينىع ليغى ه ًفي القين عحىى

ٍيدو الد اًهيى ي.  القىٍنرىاي :ػ[خػفػنػقػ تيهي  :اىعؿى اٍ في ديرى كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ّ). 

ٍيدو  :[ذػفػنػقػ زىىىميكا أىف   :اىعؿى اٍ في ديرى تيهي مىكًضعه  ذى عفى اىنى  كى ، كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 
(ْ). 

ةي القيك ىػً  كالقيكى ىػ  اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : كىالى دى اًحػععي كى القيك ىػ :ؿى اٍ في األىٍىرىا يِّ اىع :[بػوػقػ
ٍمعع مً مى  هي ريٍابلعى كالى ع لً ٍمان كنعًف جى كي  يى فيٍامى ن كفياىمى  الى  ف  ألى ف اذى هى  يؼى أىٍدًرم كى   .(ٓ)ف أى ني  الجى
زٍ  :القيكتي  :[تػوػقػ  .مصدري اػعتى يىقيػكتي اىٍكتػعن كًايعتىػ ن ، ؽمع ييٍمًسؾي الر مىؽى مف الرِّ

اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : كىالى أىٍدًرم ، ع لػهد ا في األىٍىرىا ٌي أىف  االٍاتيعتى هك القيكتي جامه اسمن كى كحى 
 .(ٔ)فذلؾ يؼى كى 

ػ
 :طيرىيؿًؿ ًفي اىكٍ ػ:[تػوػقػ

َؼْؼؿاُتمَذِقَممَدـأعفاماظٖرِحُب**
(ٕ)** 

                                                           
 .ٓ٘ٗ/ٙالمحكم: (ٔ)  
ُُت    .9ٔ/ٖالمحكننم:(ٕ)   َك َخنناُبَك قُنَّاحننة تُشنندُّ ِبَهننا ِعضنناَدة َباِبننَك  -بننالفتحُ -"الَقننْنحالننب  فنني العننين: )ق  اتِّ

نى َيِصنيَر  ألننه يقنال: ، وهو تعبينر سنديد؛َوَنْحَوَها َقنَنَح الُعنوَد َواْلُؽْصنَن َيْقَنُحنه َقْنحناً إِبا َعَطَفنُه َحتَّ
ْولجاِن" ال أعنرُؾ الَقنْنح إال فني "ؼينر الخلينل: ه قال وإن كان هناك خلل في التعبير فهو ما كالصَّ

 .ٓ٘/ٖ".راج  العين:الُشْرب، وهو ُشرب  في أَفاويقَ 
الَقنننْنَفي: " ٙٗٔٔ/ ٕ:. وعبنننارة الجمهنننرةواهي والشنننّر()الننندَّ  7ٖٙ/ٖ: المخصننن المثبنننت منننن (ٖ)  

اِهَيننةُ  أََبننا ُعْثَمننان مننّرة َيقُننول: الَقننْنَفيُ  عتُ رب مننن النبننت، َزَعُمننوا، َولَننْيَس بَثْبننت. َوسننمَضنن ، َولننم الدَّ
َكُُت   ". أسننمعها مننن َؼيننره راجنن :  اْلُمْنننِبِر ُّ ِفنني َنننَواِدِر الفننرا . كمننا بكننره (ِفننْنَقي  )ال لعلهننا )ق 

 ]ؾ ن ق خ [. ٙٗ/ٖاللسان:
َكت    .7ٗٔٔ/ٕالجمهرة: (ٗ)   كنل موضن  كثينر  :ربما كان المقصد عاًما على حد قول األصمعي)ق 

 .1ٓٗ/ٗ. راج : معجم البلدان: الشجر قُْنفُب
َكت   . 1ٙ٘/ٙالمحكم: (٘)   ِفني اْلَجَسنِد ويخنُر  َعلَْينِه، َوُهنَو  َمْعُروؾ  َيْرَهنرُ  َدا   القُوباُ  والقَُوباُ :  )ق 

، هبا هو المشهور، وربمنا َوب  َوِهَي مَ نثة اَل َتْنَصِرُؾ، َوَجْمُعَها قُ ، َيَتَقشَّر ويتسُ ، ُيَعالَُج وُيَداوى
ل على السماع. راج : اللسان: اْبُن األَْعَرابيِّ سم    .7ٖٙ/ٔفيه شيًبا َفَعوَّ

 .9ٗ/ٕ)بتصرؾ(، واللسان: ٔٗٙ/٘المحكم:(ٙ)  
  هبا عجز بيت من الكامل، لطفيل الؽنو ، وصدره:(9)  

َكت  ك وئي ف وق  ناي ي ا *  *وي   
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كلـ  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : .ع  اد شىٍيعو مانع  يىٍذهىبي  ه شيئن : ٍقتعتي يى  :ا في األىٍىرىا يٌ اعؿ  
ٍحػدى  فىػإال  ا في األىٍىرىاً ػٌي  ع ي كى أىسمىٍع هذا الذم حى  ؿه مً  بلى فػي هػذا ال يػت كى أـى  نػهي أىٍدًرم أىتىػأىكُّ

ػ.(ُ)ف!سىمىععه سىًماىه
ٍجاىهىمي  كىر ـ الم  ًِ  ًؿ اإًلمىعـًفي اىكٍ ػ:[رػوصػقػ  :ه كى

َُِ لللللٖر ِممم مممممَأْصؾلللللَحمَعلللللِفمطاَغلللللِتمَظلللللُ مَض
 

 مَتِؿلللللَر ِمم ٍُِ َؼْأُطلللللُبمعـفلللللامُطلللللٖبمؼللللل
م.(ِ)

 

ٍيػػدو  ػػر ة ال ًتػػي تي َ:اىػػعؿى ا ػػفي ديرى ػػ ي مياى سىػػفىأىمػػع القىٍكصى ػػرىة فىػػبلى أصػػؿ لىاىػػع ًفػػي  ع اٍلاىعم  اىٍكصى
ػ.(ّ)ا ال ىٍيتذى ح  ى هى  أىٍدًرم صً الى  كى اٍلاىرى ي  ، كأحس اع دخيبلن 

  
  َباُب اِيَهأف

ً يػػدمُّ  :[شػبػكػ هكػػذا ، ككىٍ شىػػ  ديٍنسػػعع، : ييقػػعؿي  ىنيػػك فيػػبلفو كىٍ شىػػ  ريذىالعاىػػعؿى الز 
ِـّ كى  ػ.(ْ)ف أىٍدًرم كىٍيؼى ذًلؾالى يىٍستىٍاًمميكنىه في الت ٍاًريًض  علٌذ

                                                                                                                                                    
الطبعننة  -دار صنادر بينروت  -، تحقينق: حسنان فنبل  أوؼلني9ٖٔ: صنـدينوان طفينل الؽننو         

تعارة سننا وفنني هننبا البيننت الناقننة السننريعة. :والناجيننة، الكننور: رجننل البعيننرم. و779ٔاألولننى:
وكنان الرحنل ، ألن الشحم لما كان من األشنيا  التني تقتنات ؛رضية عند جماعة العلما  بالشعرمُ 

 للقنرب والمناسنبة والشنبه ؛القنوت ةوحسننت اسنتعار، تنهكان بلك بمنزلة من يقتا، يتخونه ويبيبه
 الحلبي الخفاجي سنان بن سعيد بن محمد بن ّ عبد محمد ، ألبيالفصاحة سرراج :  الواضح.
 (.م71ٕٔ-هـٕٓٗٔ) – األولى الطبعة -العلمية الكتب دار -ٕٔٔ(: صـهـٙٙٗ) المتوفى

َيْقتننات ُهَنننا يأْكلننه،  :أَنَّ  عننند ابننن سننيده . والمعنننى7ٗ/٘.)بتصننرؾ(، والتننا : ٔٗٙ/٘المحكننم: (ٔ)  
َكت    .َفَيْجَعلُُه قُوتاً لَِنْفِسهِ  ومنا بكنره ابنن األعرابني فني تفسنير البينت لنيس ببعينٍد، فالرحنل إنمنا )ق 

ينتق  من الشحم مرة بعد مرة، ويقتات منه يوًما بعد يوم، وهبا يتناسب تماًما م  هبه الصنورة 
 شاعر؛ليصور لنا كثرة سفره وترحاله على هبه الناقة.البليؽة التي استدعاها ال

نى َعنيَش الفقنرا ، وَبِوى الَقناعنة الرجز منسوب لئلمام علني فني كثينر منن المصنادر، (ٕ)   كأننه َتمنَّ
ما باإِلمارة.  .1ٔٔ/ٖالفابق:  بالَيِسير َتَبرُّ

ُُت    .9ٖٗ/ٕالجمهننرة: (ٖ)   َك ْلَعننبَل  بننن عمننار َقنناَل: مَعنناب بننن ا ورد عننن أواًل: البيننت صننحيح فقنند)ق 
ا علنى اْلِمْنَبنر َيقُنول: َمنا أصنبت ُمْننُب ولينت َعَملني اال َهنِبه َحدثِني أَبى َعن جد  َقاَل: َسِمعت عليً 

ال ثمَّ نزل الى َبيت الَمنال َفَقناَل: ُخنب ثنمَّ َقناَل: منن الرجنزالقويريرة أهداها الي الدُ   :ْهَقان ِبَضم الدَّ
نهايننة األرب فنني فنننون . ؤٗٔ/ٕ: ؼريننب الحننديب البننن قتيبننةي. راج :...الأَْفلننَح َمننْن كاَنننتْ 

. ثانًيا: لم نقؾ على أحد تشنكك فني هنبه اللفرنة ؼينر ابنن دريند، والصنحيح أنَّ 7ٕٔ/ٕٓ:األدب
ةَ  ْشِديدِ  عربية صحيحة تقال: ()اْلَقْوَصرَّ ْمُر ِمَن اْلَبنَواِر ، لِبالتَّ ، وتقنال ؾُ َوَقنْد ُتَخفَّن، َما ُيْكَنُز ِفيِه التَّ
ة بالسننين: ، 1ٓٔ: صننـ، وشننفا  الؽليننلٕٖ٘ : صننـ)لؽتننان(. راجنن : المعننرب الَقْوَسننَرة والَقْوَسننرَّ

 .7ٖ/٘:لسان العربو
َكت   .ٖٓ٘/9ٔ:تا  العروس(ٗ)   لم نقؾ على هبه العبارة لؽينره، ولعلهنا منن التعبينرات الشنابعة  )ق 

َكَبَشُه َكْبشناً، إِبا َتناَولَنه بُجْمنِ   ًبا منفي عصره، واستخدام كبشة هنا للجم  من الناس أراه مأخو



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٓ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍنًسجي ػ:[بػثػكػ : هيكى مىع اٍرتىرىعى مً ، الكعًث  ي ًمفى الرىرىًس: المى ًايؿى ٍنًسجكى : ، ٍف المى ًايؿى كى
مىٍيًه يىدي الرعًرس، كالجى  ٍيثي تىقىع ىى ٍنًسج، حى ـي المى ٍمًاػًه: ( كىكىاًثبي )ٍمعي هيكى ميقىد  اىػٍد ًايػؿى ًفػي جى كى

 .(ُ)ف أىٍدًرم كىٍيؼى ذلؾى الى اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كى  (.أىٍكثعبه )
: :[فػثػػكػ ، اىػعؿى اٍ ػفي ، الس ػٍيؼي  الكىًثيؼي ػٍف كيػرىاعو ًقيقىتيػهي، الى ًسػيدىٍ : كى  ىى ػع حى  أىٍدًرم مى

 . (ِ)ألىف الكىًتيؼ مف الحديد ؛كاألىارب أىف تىكيكفى تىععن 
ػٍ يىعفً َ:[جػجػكػ ِـّ كىالت ٍشػًديًد: ليٍا ىػػ ه ًلمصِّ ػػ ػ ي، ً علض  اىػػعؿى اٍ ػفي األىىرا ػػي: هيػػكى أىف ، الكيج 

يىٍجاىمياىع كأى  ريهىع كى كفى ً اىع.يٍأخذ الص يُّ ًخٍراى ن فىييدىكِّ تيسىػم د هىػًذً  المٍُّا ىػ ي  ناع كيرةه ثيـ  يىتىقىعمىري كى
ػػػر ةي يقػػػعؿي  ، كاخجي ٍيًف: الًخٍراىػػػ ي ييقىػػػعؿي لىاىػػػع التُّػػػكفي ػػػًر ً عٍسػػػمى ضى لاػػػع ال يٍكسػػػ ي.. اىػػػعؿى  ًفػػػي اٍلحى

 .(ّ)أكالنكز  علزام التُّكفي  هي  أىٍدًرمالى  :األزهىًرمُّ 
ٍكيػػع: ًمػػفى اٍلً ػػَ:[راػكػ ٍزنياىػػع فىاىٍكلىػػؿه الكىرى كىػػد أى ي ، ٍزًر، كى حى ػػدِّ، كى ٍكيىػػعع، ً عٍلمى ًنيرىػػ ى: كىرى كحى
اىعؿى مى  ٍكيع أـى الى  دي مى ر ة أيٍخرىل: الى أىٍدًرم: أىيي كى  .(ْ)فالكىرى

                                                                                                                                                    
ل( كمننا هننو شنناب  فنني عاميتنننا اليننوم مفننرده )ِرِبل(، والمعننروؾ فنني العربيننة )َرزْ  ُرَبال ، وَيننِده

نَس الرجنُل ِعْرَضنه إِبا َفَعنَل منا َيِشنيُنهَزلون( للحقير الخسنيس. وُدنسنا  منن: و)أَراِزل( و)أرْ  ، َدنَّ
 .وَمَداِنيسُ  َقْوم  أْدناس  والمشهور 

َكت   . 977/ٙالمحكم:(ٔ)    عبند بن محمد، لالشافية الكافية شر ، وٕٖ٘/٘هكبا جمعه في العين: )ق 
هريند   أحمند المننعم عبد، تحقيق: 1ٕٕٔ/ٗ: (هـ9ٕٙ) الجياني، المتوفى الطابي مالك ّ، ابن
 والدراسات الشريعة كلية -اإلسبلمي التراب وإحيا  العلمي البحب مركز -القرى أم جامعة-نشر

 . ولعله قد ُسِم .7ٕٔ: صـ، والقاموسالمكرمة مكة -اإلسبلمية
َكُُت    .979/ٙالمحكننم: (ٕ)   . راجننن : : اسننم  يوَصننُؾ بننه الَعْسننَكرُ الكثيننؾَ  يقننو  قننول كننراع أنَّ )ق 

ننْيؾ :والكتيننؾ" اللََّباِبينند . وعننند 1ٗ1: صننـالقنناموس  معجننم) اللؽننة فنني اللطننابؾ. الصننفيح" السَّ
 دار - ٕٓٔ(: صنـهنـ1ٖٔٔ) المتنوفى الدمشنقي اللََّباِبيند  مصنطفى بنن حمند(، ألاألشنيا   أسما

 . القاهرة – الفضيلة
نا بننالعراق إلننى اآلن ننندَ عِ  لُْعَبننة  َمْشنُهوَرة   هِ بِ َهنن :"َقناَل الكاتننبُ )بتصننرؾ( وفيننه: ٖ٘ٔ/7التهنبيب: (ٖ)  

 .ٔٙٗ/٘ٔتا : ، وال7ٕ/ٙ". وقارن باللسان: ويسمونها النوز بالزا  ال ؼير
َكت   . 1ٓٔ/ 9: المحكم (ٗ)   نةٍ ليسنت لَكَرْوينا  ا )ق  بنة فارسنيتها)َكَرَوَيا(، ومعناهنا:بَِعَربِيَّ  ، بنل هني كلمنة ُمَعرَّ

ته أقنرب منن وقوَّ ، ن لون ورقه وأؼصانه إلى الكمودة أميلأ بزر نبات يشبه أؼصانه وورقه بالرجلة إالَّ 
: األ َبَكَرهُ اْلَجْوَهِر ُّ فِي َفْصٍل َقْرَدَم َمْقُصوًرا َعلَى َوْزِن ، ِمْن َهَبا اْلَفْصلِ  (الكَرْويا)نيسون. َقاَل اْبُن َبرِّ ٍّ

ْسَخِة اْلَمْقن اِ  َوَتْخفِيِؾ اْلَياِ  َمْمُدوَدة ، ورأَيتها فِي النُّ ا، ورأَيتها أَيضاً الَكْرِويا ، بُِسُكوِن الرَّ ُروَ ِة َعلَنى َزَكِريَّ
يقِيِّ الَكَرْويا ، بُِسُكوِن اْلنَواِو َوَتْخفِينِؾ اْلَيناِ  َمْمنُدوَدة ، َقناَل: َوَكنَبا رأَيتهنا، فِني ِكَتناٍب لَنْيَس اِلْبنِن اْبِن اْلَجَوالِ 

ْكِملَِة اِلْبِن اْلَجنَوالِيقِيِّ  . وننرى أنَّ كثنرة هيبنات هنبه الكلمنة لنيس ؼريًبنا، َخالََوْيِه، َكَرْويا، َكَما رأَيتها فِي التَّ
ًبا[.األلفننار الفارسننيةوال مع َبننت بحروفننه َتلَعُّ  : صننـ يًبننا، فننالعرب ]إبا نطقننت بنناألعجمي خلَّطننت فيننه، وَتلَعَّ
 القنرا ات شنواب وجنوه تبينين فني المحتسنب. وما بين المعقنوفتين هي)عبنارة( ٖٕٕ/٘ٔ، واللسان: ٖ٘ٔ

)بتصننرؾ(،  71/ٔ،1ٓ/ٔ:(هننـ7ٕٖ)المتننوفى الموصننلي جننني بننن عثمننان الفننتح ، ألبننيعنهننا واإليضننا 
 (.م777ٔ -هـٕٓٗٔ)اإلسبلمية  للشبون األعلى المجلس -األوقاؾ وزارة



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٓٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيػػػدو  :[ردػكػ ػػػيػػػؿ الػػػذيف يسػػػم كف  ػػػعألكراد زى الكيػػػٍرد أ ػػػك هػػػذا الجً َ:اىػػػعؿى ا ػػػفي ديرى  ـى ىى
ٍمًرك  ًف ىى  كيٍردي  في  هي ع كف أن  س  النى  اى  كأنشدكا  يتن ىى ٍاصى تيهي الى كى ، ععًمًر  ف صى  أىٍدًرم مىع ًصح 

 كهك:
ممممبـلللأ مصلللاِرسمأَظَعِؿلللُرَتمَعلللامُطلللِرْدمٔعلللَفممم

 

 ـٖلللُ مُطلللِرُدمبلللُفمَسِؿلللِرومبلللِفمسلللأعرِممم َوَظٔؽ
م.(ُ)

 

ٍيدو  اىعؿى  :[رزػكػػ كرىةي :اٍلكيرىازي  :اٍ في ديرى ًميٌّ أى  الى أىٍدًرمكى ، عًكٍرزانن  عي كتيجمى ، اٍلقىعري ـٍ  هيكى  ىىجى أى
ً يٌّ   .(ِ)فىىرى

ٍيدو  اىعؿى  :[زدػػكػ ـي مىٍكًضعه ال :اٍ في ديرى ً ي ًتهً  مىع ًصح  ي كىالى أىٍدًرم ، كىٍزده: اٍس ىىرى
(ّ). 

ٍسػرى  :مياىػر ب، ًكٍسرل  علكىٍسر كييرتىح اسـ مىًمؾ الريٍرس[:ػرػسػكػ ِـّ الخػعًع ، كخي  ضػ
: كاًسعي الميٍمؾ  علرعرسي  : كفتح الراع أم، الماجم  ً يدمُّ مي ، اىعؿى الز   ااـ ك  كتىػهكذا تىٍرجى

ػالمي  ػ ف!ؾى ًلػذى  يػؼى كىالى أىٍدًرم كى ، نِّؼصى ٍسػرك أيضن ك: )ع مياىػر بفػإٌف خي ػكش ري ػكى  (خي ػػمى كا حي ر  ع صى

                                                           
َكت   وؼيره.  ٗٙ/ٓٔ. والبيت من الطويل، وهو ببل نسبة في التهبيب:1ٖٙ/ٕ: جمهرة اللؽة(ٔ)    )ق 

األمنم فني وفني كتابنه النب  سنماه القصند ، حكى أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب االستيعاب
مزيقينا  . وُمَزْيِقينا  يقال إنهنم منن نسنل عمنرو بنن عنامر بننأن األكراد ، العجمأنساب العرب و

بضم الميم وفتح الزا  وسكون اليا  المثنناة منن تحتهنا وكسنر القناؾ وفنتح الينا  الثانينة وبعندها 
ألننه كنان  ؛وكنان منن ملنوك النيمن، وإنمنا لقنب بنبلك، همزة ممدودة، وهو لقب عمنرو المنبكور

ن منسوجتين بالبهب، فإبا أمسى خلعهما، وكان يكره أن يعنود فيهمنا، وينأنؾ يلبس كل يوم حلتي
أن يلبسهما أحد ؼيره، وهو الب  انتقل من اليمن إلى الشام لقصة يطول شرحها، واألنصار منن 

، كرد بن عمرو، ونسنبهم فني النيمن هبا ولده، وهم األوس والخزر ، ومن ولد عمرو بن عامر
والبينت المبكوريعضند م فتناسنلوا بهنا وكثنر ولندهم، فسنموا الكنرد، وأنهم وقعوا إلى أر  العجن

. ولفر )كرد(: قيل: عجمي، وقسل: هنو عربني منن المكناردة وهني المطناردة ابن عبد البر كبلم
في الحرب. راج : القصد واألمم في التعريؾ بأصول العرب والعجم ألبني عمنر بنن عبند البنر 

 أبننا  وأنبنا  وفينات األعينان(، وهـٖٓ٘ٔبالقاهرة ) ، مطبعة السعادةٖٔ(: صـهـٖٙٗ) المتوفى
 البرمكني خلكنان ابنن بكنر أبني بنن بن إبراهيم محمد بن أحمد الدين شمس العباس ، ألبيالزمان
م(، 77ٓٔ)-بينروت – صنادر دار -عبناس إحسنان تحقيق: 1ٖ٘/٘: (هـ1ٔٙ) المتوفى اإلربلي

 .7ٖٔ: صـوشفا  الؽليل
 ، ويقنال بالتشنديدُؼنَراٍب َوِؼْرَبنانٍ  :ِكنْرَزان  ِمْثنلُ  :َجْمُعنهُ  اْلُكنَرازُ  َكُت   )ق  . 9ٓ7/ٕ: جمهرة اللؽة(ٕ)  
نانٍ  (ازُكرَّ ) المصنبا  ، لفنر فارسني، فارسنيته )ُكنَراز(. اْلَقناُروَرةُ كأِس ُكنوز  َضنيُِّق النرَ  :مثاُل ُرمَّ

 .ٖٖٔ: صـ. واأللفار الفارسية7ٕ٘/٘ٔ، وتا  العروس:ٖٓ٘/ٕ: المنير
َكت   . ٖٗٙ/ٕ: للؽةجمهرة ا(ٖ)   لم تزد المعناجم وال كتنب البلندان علنى منا قالنه ابنن دريند شنيًبا.  )ق 

 . 7٘ٗ/ٗ، ومعجم البلدان: 9ٖٙ/ٙراج  مثبًل: المحكم: 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

سىػفي الكجػه : ذلؾ كمانػع  ىنػدهـ صػنِّؼ مػع مارفتػه كالػراعي مضػمكم  كسػككت المي ، حى
  .(ُ)يبه جً ىى  عفً لمِّسى ا ضً امً لغىكى 

ًنيرى :ػكػكَّ[:ػ  .(ِ)ف!ـٍ نى ىًطيٌّ أى  يٌّ سً عرً فى الى أىٍدًرم أى ، الكىؾُّ  اىعؿى أ يك حى
ٍيدو  اىعؿى  :[مػلػػكػ كا كىالى ميػىى زى ، ٍرضي الغىًميظىػ األى ، أك سي ع ً اليى  يفي الط  : ـي الكيبلى  :اٍ في ديرى

تيهي  أىٍدًرم مىع ًصح 
ػ.(ّ)

ػػٍناى و الًكيميػػعع،  :[يػمػكػ ـي صى كفىػػ ه ًمثىػػعؿي السِّػػيميعع: اٍسػػ : هيػػكى ، مىٍاري ػػٍكهىًرمُّ اىػػعؿى اٍلجى
اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ :  ، كى ً يٌّ ـٍ ًفيًابلعكىالى أىٍدًرم أىهً ، مي ٍحس اع أىٍىجى أىىرى  .(ْ)في ًفٍاًميعع أى

                                                           
َكت   ومابعدها. ٓٗ/ٗٔتا  العروس: (ٔ)   ابِن  : بكسر الكاؾ وفتحها، والكسر أفصح، قالِكْسرى )ق 

لُنه َمْضنُموم و خنرهُ واوليس  :ه في شر  الَفصيحويَ ُدُرْستُ  بنوا ، في كبلم العرب اسم  أوَّ فلنبلك عرَّ
وأبندلوا الخناَ  كافناً عبلمنًة ، وِفْعلنى بالَكْسنر فني أُخنرى، ُخْسرو وَبَنْوه على َفْعلَى بنالفتح فني لُؽنة

نأه المحقنق. وقد ورد ضم الرا  في )ُخسْ  لَتْعريبه. رو( فني إحندى نسني المعنرب للجنواليقي وخطَّ
تصحيح الفصنيح: صنـ  في الفارسية. "Khosr هو "خسرو"إليه ما بكره الزبيد ، ف والب  نميل

 .ٖ٘٘/ٙٔ:المفصل فى تاريي العرب قبل اإلسبلم، وٖٖٓ، والمعرب للجواليقي: صـ19ٕ
َكُُت   . )َبنناب  اَلت اْلَحننْرب والحفننر( 7ٙ/ٖ: المخصن (ٕ)   "المنناُن: الَكننكُّ  ٕ٘ٗ/ٖٔفنني اللسننان: )ق 

نُّ الَّ  ا، َوَكنَبلَِك َتْفِسنيُرهُ َفاِرِسني  أَيضناً أُ  َقاَل اْبُن ِسيَدْه:، ِب  ُيْحَرُب ِبهِ َوُهَو السِّ ُكلُّنُه َعنْن ، راه َفاِرِسّيً
 فيبدو أنه قط  بفارسيته بعد تردده فيه. ."ألَنها َعْين   ؛أَبي َحِنيَفَة، َقاَل: وأَلِفه َواو  

يننننر اْرِتَفنننناع   الَؽلِيَرننننِة مننننن ؼَ )َبنننناب األَرْ  ٘٘/ٖ:المخصنننن ، و71ٔ/ٕ: جمهننننرة اللؽننننة(ٖ)  
ننْلَبُة(و ُُت   .الصُّ َك هننبه الكلمننة وردت بالضننم والفننتح، علننى خننبلؾ بننين المعنناجم، وفنني معناهننا  )ق 

. وهي بهبا المعنى مضبوطة بالضم من المثلنب ٖٔٔ/٘المبكور نرر  عند ابن فارس. المقاييس:
 مالنك بنن ّ عبند بنن حمندم الندين لجمنا، لالكبلم بتثليب عبلماإل إكمالالمختلؾ المعنى راج : 

 المملكنة - المكرمنة مكنة - القنرى أم جامعنة -الؽامند  سعد ، تحقيق:ٔ٘٘/ٕ:(هـ9ٕٙ) المتوفى
 (.م71ٗٔ هـٗٓٗٔ )-األولى الطبعة -السعودية

َكت    . ٕٖٕ/٘ٔاللسان: (ٗ)   نة  َواَل في هنبه الكلمنة فقينل: اْخُتلَِؾ أواًل: )ق  ُينْدَرى ِمنمَّ ِهنَي لَْفَرنة  َعَرِبيَّ
ي َهَبا الِعْلُم ِبهِ  ْرِكيِب فأَصُل الَكْوِم: الِعَرُم ِفي ُكلِّ َشيٍ ، َفُسمِّ ، َفإِن كاَنْت من َهَبا التَّ لَِكْوننه  ؛ُتْشَتقُّ

َعِريَم الَمْنِزلة َبِعيَد الَمَنال، وِقيَل من االْكِتَماِ  َوُهَو االْخِتَفاُ . والمحققون لهبه الصناعة يسنمونها: 
علم الكيمينا  عنند القندما  علنم ينراد وقد أطلق  لحكمة على اإلطبلق وبعضهم يسميها: الصنعة.ا

به تحويل بع  المعادن إلى بعضها والسيما إلى البهب بواسطة اإلكسير أ  حجر الفبلسنفة أو 
وقند جنا ت منن الكلمنة اليونانينة ومن هنا قيل: هي لفرة معربة، استنباط دوا  لجمي  األمرا .

، والنب  نقطن  بنه أنهنا منن الفارسنية، كمنا قطن  بنه ابنن دريند، س( المشتقة منن )كيمناس()كيمو
السيميا  والكيميا  هاتان الكلمتان تعنيان نوعي الكيميا ، ؼير أن األولنى منهمنا تعننى الكيمينا  و

بينمننا تعنننى الثانيننة نفننس العلننم المطبننق علننى النباتننات وهمننا تقريبنناً مثننل ، المطبقننة علننى المعننادن
كيميا  القديمة. وكلما تكلم العرب عن الكيميا  عامة والنتنابج العجيبنة لهنا فهنم ينبكرون هناتين ال

الكلمتننين سننيميا  وكيميننا  لفهننم العمليننات التنني يقومننون بهننا بواسننطة النننار علننى مختلننؾ مننوارد 
: العلنوم مفناتيح، و99ٕٗ/ ٙ، والصحا :1ٗٓٔ/ٕ، والجمهرة: ٕٔ/9. راج : المحكم: الطبيعة
. ثانًيا: يجنوز 1ٔٔ/7، ٕٓٓ/ٙ: تكملة المعاجم العربية، و1ٖٙ/ ٖٖ: تا  العروس، و99ٕ صـ

، 9ٖ٘: صنننننـالمنتخنننننب منننننن كنننننبلم العنننننرب. راجننننن : )ِفيِعبلُ ((أوِفْعلَِينننننا َ ) أن تنننننأتي علنننننى
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيدو  اىعؿى  :[لػهػكػ عؿ: المي  فى الكىٍاؿ مً  :اٍ في ديرى ػرى ، ك عبً د  الش ػ ى حى  زي عكً جى الرِّجى ، ؿه كىٍاػؿه جي
تيهي ، عؿد اىعلىكا ًكاى كأحس اـ اى  كؿه كياي  :ٍمعي كالجى ، كىٍامى  أةه كامرى  كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

(ُ). 
: :[ويػػكػ ِـّ  اىعؿى المٍِّحيىعًنيُّ ػ ٍمػديكده، كالكيػك ة، ً علض  ٍمايهي ًككاع مى مىٍف اىعؿى كىك ة فىرىتىحى فىجى

ػٍف اىػعؿى كيػك ة  مى ـ  ليغىػ ه، كى ػ ٍمايػهي  فىضى ػكره  :فىجى اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : كىالى أىدرم ، ًكػكنل مىٍكسيػكره مىٍقصي
 .(ِ)فكىٍيؼى هىذىا

 ِّ ًَّا   َباُب اي
ـٍ الى  كىالى أىٍدًرم أثىٍ ته ، لى يكىة، ك لى  ية :ييقعؿي  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : :[أػبػلػ  :فىمف اىعؿى  فًهيى أ
مف اىعؿى ، ل يكىات :اىعؿى ًفي اٍلجمع، لى يكىة :مف اىعؿى كى ، لى ي ىات اىعؿى ًفي اٍلجمع:، لى  ية ، لىٍ عة :كى

 .(ّ)لى ىآت :معاىعؿى ًفي اٍلجى 

                                                                                                                                                    
، 1ٗٗ/ٔ: القيسني ّ عبد بن الحسن علي ، ألبياإليضا  شواهد إيضا ، و7ٗ/٘:المخص و

 لبننان الطبعنة - اإلسنبلمي، بينروت الؽنرب دار-الندعجاني منودح بنن محمند د.: وتحقينق دراسة
 (.م719ٔ - هـ1ٓٗٔ)-ألولىا
َكُت    .71ٕ/ٕ: جمهنرة اللؽننة(ٔ)   ننْيبُ )ق  َجنال: َمننْن َوَخَطنُه الشَّ  ؛َوقيننل لَنُه َكْهننل  حينبننبٍ ، الَكْهننُل مننن الرِّ

ته نمِّ َهنول ، وكِ ُكُهنو ونَ َكْهلُن ، وُيجمن  علنى:النتهاِ  شباِبِه، َوَكَمال قوَّ ، بالضَّ ، ال ، بالَكْسنِر، وُكْهنبلن 
ِم كاِهلٍ  ٍ ، َقاَل ابُن سيَده: وأراها على تَوهُّ ، وتا  العروس: ٕٗٔ/ٗ. راج : المحكم: وُكهَّل ، كُركَّ

ٖٓ/ٖٙٓ. 
َكت   . 9/9٘المحكم: (ٕ)   بالمند والقصنر وقند أجناد  َوِكَوا   قد بكر الفرا  صراحة أنَّه يقال: ِكوى  )ق 

ةُ ُتْفنَتُح َوُتَضنمُّ ي حل هبا اإلشكال فقال م يًدا صحة كبلم اللحياني ببكر النرير: الفيومي ف  :"اْلَكوَّ
ْقَبُة ِفي اْلَحناِبِط َوَجْمنُ  اْلَمْفُتنوِ  َعلَنى لَْفِرنهِ  ات   :الثُّ ناتٍ  :ِمْثنلُ ، َكنوَّ نٍة َوَحبَّ َوِكنَوا   أَْيًضنا ِباْلَكْسنِر ، َحبَّ

ننمِّ َواْلَقْصننِر ِمْثننلُ ، َبنناٍ  َوَرْكننَوٍة َوِرَكننا ٍ َرْبَيننٍة َورِ  :َواْلَمنندِّ ِمْثننلُ  ُمْدَيننٍة  :َوَجْمننُ  اْلَمْضننُموِم ُكننًوى ِبالضَّ
ةُ ِبلَُؽِة اْلَحَبَشِة اْلِمْشَكاةُ ، َوُمًدى ٍة َؼْينِر َناِفنَبٍة ِمْشنَكاة  أَْيًضنا، َواْلُكوَّ نا ، َوَعْيُنَهنا َواو  ، َوِقيَل ُكلُّ َكنوَّ َوأَمَّ

ُم َفِقيلَ  ر  ، َيا    :َوِقيلَ ، َواو   :البلَّ َواْلَكوُّ ِباْلَفْتِح َمنَ  َحنْبِؾ اْلَهناِ  لَُؽنة  َحَكاَهنا اْبنُن اأْلَْنَبناِر ِّ َوُهنَو ُمنَبكَّ
دار  -، تحقيق: عبد العزيز الميمننيٕٙراج :المقصور والممدود، للفرا  : صـ . "َفُيَقاُل ُهَو اْلَكوُّ 

 .٘ٗ٘/ٕ:المصبا  المنيرم. و71ٖٔسوريا  -قتيبة للطباعة والنشر
َكت    .9ٖ/٘: المخص (ٖ)   : في هبه الكلمة وجوه من حينب الهمنز وعدمنه بكرهنا ابنن األنبنار  وؼينره)ق 

ندة،  ننوادره: َوَقناَل ُينوُنس فِني َمَ  اْلهمَزة كَسُمَرٍة، بكره ثعلنب  فِني الفصنيح. (اللَُّبَ ةُ )يقال:  ِهنَي اللُّؽنُة الَجيِّ
مثنل )ُهَمنَزٍة( َحَكاَهنا ابنُن األَنبنارّ  ونقلهنا الفِهنر ُّ فِني شنر   (اللَُّبنأَةُ سكيت، و)وهي الفصيحة عند ابن ال

م، َقاَل اليزيِد   فِي اللَّْبَوةُ( َساِكنة اْلَبا )الفصيح، و نوادره: ِهَي لؽُة أَهل اْلحجناز، َوَنقلنه  بِالَواِوَمَ  فتح البلَّ
ؼير َمْهُموز، َقاَل  ( بالكسرلِْبَوة، و)قلها الجوهر ُّ َعن اْبن الّسكيتون، أَبو َجْعَفر اللَّْبلِّي فِي شر  الفصيح

ا  و)َوِهني َقليلَننة ، أَبنو َجْعَفننر: َحَكاَهننا ينوُنس فِنني نننوادره ننة )َكَدَعنٍة( نقلَهننا ُشننرَّ اللََّبننة( بَِحنْبؾ اْلهمننَزة بالُكلِّيَّ
. ة، َحَكاَهنا ابنُن األَنبنار  َوِهَشنام فِني كتناب الُوحنوشبِنالَواِو بندل اْلَهْمنز )َكَسنُمَرٍة( لَُؽن (اللَُّبَوة)و، الفصيح

 .9ٔٗ/ٔ:تا  العروس،و1ٖ٘/ٔ:الزاهر في معاني كلمات الناس،ؤٕٔراج : إصبل  المنطق: صـ
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:َ:[أػبػلػ :  ييقىػػعؿي اىػػعؿى المٍِّحيىػػعًنيُّ دهيػػـ ًإيػػع . كى لى ىػػأىهـ: أىٍطاىماػػـ المِّ ىػػأى، كأىل ػػأىهـى: زك 
ـي. اىعؿى اٍ في ًسػ ـً المٍِّحيىػعًنيِّ هىػذىالى ىٍأتياـ لىٍ أن كًل ىأن، كىهيكى ااًلٍس عًصػؿي كىػبلى ػع حى ، يدىٍ : كىالى أىدرم مى

ـ  ًإال  أىف ييًريدى أىف المِّ ىأى يىكيكفي مىٍصدىرنا كىاٍسمنع، كىهىذىا ال يي   . (ُ)ؼي ارى الم اي
ًكػيى أى اىعؿى ا ػفي فىػعًرس:  :ب[ػبػلػػ ، عًب أىٍم: الى  ػٍأسى عًب، لى ىػلى ىػ :كفى كليػقي ع يى عسنػنى  ف  حي

ف ليغى ي مىفٍ الى أىٍدًرم كى  ًهيى
ػ.(ِ) 

  .(ّ)فكى ع هي حًكيى كىالى أىٍدًرم مى يي اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : هكذا ، التىرىدُّدي  :الت ٍمً يبي  :ب[ػبػلػ
عًع اٍلكىًثيًر يىٍحًمؿي منه الًمٍرتىحي مىع يىسىايه، فيىًضػيؽي ييقىعؿي لممى  :ٍزهىًرمُّ اىعؿى األى  :ب[ػبػلػ

ٍنهي مً  ٍن يكري  ىى يىًصػيري كأىن ػصي ًتًه، فىيىٍستىًديري المػععي ًىٍنػدى فىًمػًه، كى ( لىكلىػبه ) :ه  يٍم يػؿي اًنيػ و ٍف كىٍثرى
ٍيرى  ف أىٍدًرم أىىىرى ٌي هك أـى مياىر بكالى  عًلهأىٌف أىهؿى الًارى  غى اؽ أيكًلايكا  عٍسًتٍامى

(ْ). 
:اىعؿى ًفػي  ىػعًب الت ػيىمُّ  هي أىن  --ىىًف الش عًفًايِّ  :[تػتػلػػ ـي  ميتىػعًت  ـً ػكزي الت ػيىمُّ كىالى يىجي
َعته عته أـى ًلتىػ: ال أىٍدًرم ليتىػٍزهىػًرمُّ اىػعؿى األى  .كىهيكى مىع فيت  ًمػٍف ًاٍشػر  اٍليىػعً ًس األىٍىمػدر، الش جى 

 .(ٓ)ف
ٍيدو  :[تػتػلػػ ـى اػكـه ًمػٍف أىهػؿ المُّغىػً  أف  كى  :اىعؿى اٍ ف ديرى ػ ا ػد التػي كعنػت تي  الػبل ت   زىىى

ٍخرىةه كىعفى ًىٍنػدىهىع رجػؿه يىميػتُّ الس ػكيؽى  ً ػدىتٍ  كغيػر  في الجعهمي  صى ، ىي ػعتى ، لمحػعجِّ فىمىم ػع مى
                                                           

َكت   . ٙٓٗ/ٓٔالمحكم:(ٔ)   ُ  )ق  ُل اللَّبنِ  :اللَِّبأ ، اللَِّبأَ يكون َمْصَدراً واْسماً وحاصل كبلم اللحياني أنَّ  أوَّ
 .٘ٔٗ/ٔأنكره ابن سيده. وراج : التا : وهو ما

َكُت   . 97ٔاللؽنة: صننـ  مجمنل(ٕ)   . ثانًينا: لعننل مقصنود ابننن َعنْن ُيننوُنسأواًل: الحكايننة المنبكورة  )ق 
ُجنل َتْعِطًفن(، يقولنون لُؽنِة ِحْمَينرَ  فارس ما ورد في) . وقند (، أَْ : اَل بنأْسَ علينك تِ َعلَْينِه: )لََبنا اللرَّ

اجم بالبنا  والتنا  هكنبا: )لبناب( و)لبنات( وهني بالتنا  أقنرب لئلبندال منن وردت الكلمة في المعن
السين، وهو الشناب  المشنهور بصنرؾ النرنر عمنن قنال بشنبوب هنبا اللنون منن اإلبندال وقبحنه، 
يقال: الناس والننات؛ أبندلوا التنا  منن السنين؛ لمنا بينهمنا منن تقنارب النسنب وتجناور المخنار . 

]ل ب ب[  7ٗٔ/ٗ، وتننا  العننروس:ٖٙٙ/ٓٔ، والمحكننم:9ٔٔ/ٔراجنن : اإلبنندال ألبنني الطيننب:
 ]ل ب ت[. 9ٖ/٘و
َكت   .9ٖٓ/ٓٔالمحكم:(ٖ)   ُجنفي المعاجم أنَّ  )ق  ْلِبيُب: َمْجَمُ  ما في َمْوضُ  اللََّبب من ثياب الرَّ ل، التَّ

ْبُتنُه، إبا جعلنَت فني ُعُنِقنِه ثوبناً أو َحنْببلً  ، وقبضنَت علنى َمْوضن  يقال: أخب فبلن  بَتْلبيب فبلٍن. ولَبَّ
دُ  . ففي بلك منَتْلبيبه  .1ٖٔ/1: العينراج :  ما فيه. الَتَردُّ

ُُُت    .ٕٗٗ/٘ٔ: تهنننبيب اللؽنننة(ٗ)   َك (، لفرنننة فارسنننية، تعرينننب )لُولَنننه(. راجننن : األلفنننار لَولَنننب  ))ق 
 .ٕٗٔالفارسية: صـ

َكت   .1ٓٔ/ٗٔ: تهبيب اللؽة(٘)    «َفما أْبَقى منِّي إالَّ لَِتاتناً »الحديب  إنما تردد فيه األزهر ؛ ألنه ورد في )ق 

ر ني الَمنر  إالَّ ِجْلنداً يابِسناً َكقْشنر ب اللَِّتاُت: بالكسر، وفُسِّ ُه َقاَل: َما أْبَقنى ِمنِّ َجِر. َكأَنَّ َما فُتَّ ِمْن قُُشوِر الشَّ
منا الشََّجرة. َوَقْد َبكر الشافعيُّ َهِبِه اللَّْفَرَة فِي َبابِ  م مَّ نَيمُّ م بِنهِ  التَّ نَيمُّ مضنبوطة بالضنم. راجن :  اَل َيجنوز التَّ

 .ٖٕٓ/ٗالنهاية: 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػع ًصػػح  ي ذىًلؾى كالى  أًلىن اىػػع  ؛ تثقيػػؿ الت ػػعع كىػػعفى يكػػكف: الػػبلتٌ ، أًلىن ػػهي لىػػك كىػػعفى كىػػذىًلؾ؛ أىٍدًرم مى
 .(ُ)تععاف

جي  :اىعؿى ا ف شيمىيؿ :[جػخػلػ هىػذىا ًىٍنػًدم شىػً يهه  :ٍزهىػًرمُّ اىعؿى األى  .ٍسكىأي الغىمىصً أى  :الم خى
ػػػكىابي  ػػػٍت ىينيػػػه  ً  ً علت ٍصػػػًحيًؼ، كىالص  ػػػلىًخخى ػػػٍت  ً كلى ، ععىٍيفخى ػػػًححى ػػػقىٍت مػػػف ععىٍيف ًإذى حى ا اٍلتىصى

ـً اٍلاىرىًب كالى كأىم   ػػالغىمىصً  كؼه ًفي كىبلى ٍيري مىٍاري جي فىًإن هي غى  .(ِ)فكع هي  أىٍدًرم مى ع الم خى
ٍيدو  :[ذبػلػ ـٌ كالذىبى  :اىعؿى اٍ ف ديرى ـى ً ػه :لىذىبى  علمىكىعًف ليذيك عن  علض  ع  أىٍدًرم مىػكالى ، أىاىع
تيهي   .(ّ)ًصح 
ـي :ػٍزهىًرمُّ اىعؿى األى  :[تػفػلػ ـٍ الى  كى  أىٍدًرم أىىىرى يٌّ هي كالى ، المٍِّرتي  :هي لى  قىعؿي يي ، الس ٍمجى  .(ْ)فأى
ٍيدو اىعؿى اٍ ف  [:حػفػلػ ػالى ، المُّر عحي  دم  سى الذم يى  ري مى ا الث  ذى هى  :ديرى تيهي  أىٍدًرم مى  إال  ، ع ًصػح 

يٌّ  ً رى ىى  هي رظى لى  أف  
(ٓ). 

اىػعؿى اٍ ػفي ًجنِّػي: هيػكى  :[مػمػلػ : مىٍكًضػعه، كى ًايػؿى ، كى مىػد اٍل ىػدىًؿ: جى ىػؿه يىمىٍممىـ كأىلىٍممىػـ ىى
ٍامىمعن  فم مىع ىىند ً اىذىااىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىٍدرً  .ًميقعته  ـ  ًإال  أىٍف يىكيكفى اٍلًميقىعتي هينىع مى الم اي

جِّ  ًمٍف مىاعًلـ اٍلحى
(ٔ). 

                                                           
َكت    .9ٗ/٘نسبة )ال أدر ( إلى ابن سيده، وكبا في التا :  1ٖ/ٕ، وفي اللسان:1ٓ/ٔالجمهرة: (ٔ)   أواًل: )ق 

َحنِديِب  الصحيح ما أثبتناه البن دريد؛ لتقدمه. ثانًيا: تردد ابن دريند فني صنحة المنبكور ؼينر ُملنِزم؛ ففني
ى"»ُمَجاِهٍد فِني َقْولِنِه تعنالى:  َت َواْلُعنزَّ نوَيق لَُهنمْ  أََفنَرأَْيُتُم النبلَّ : ُيريند أنَّ أْصنلَه« َقاَل:"َكناَن َرُجنل  َيلُنتُّ السَّ

ْشِديِد؛ تُّ بِالتَّ َنم سُ  البلَّ نويق ِعْننَد اأْلَْصنَناِم: أَْ  يَ ألنَّ الصَّ ي بِاْسِم الَِّب  َكاَن َيلُنتُّ السَّ  لَ ْخلُِطنه، فُخفّنؾ وُجِعنمِّ
َنم.  .ٖٕٓ/ٗ:النهايةراج :  اْسماً للصَّ

َكت   )بتصرؾ(.  9ٖ٘/ٕ، واللسان: ٖٓ/9: تهبيب اللؽة(ٕ)   قد حكنم ابنن فنارس أيًضنا علنى هنبه اللفرنة  )ق 

هنا ، ومنن هننا أهملهنا كثينرمن أصنحاب المعناجم، وأثبتهنا قلنة، والمثبتنون لَكبَلَم اْلَعَربِ  ةُمْشبِه بأنها ؼير
نقلوها من معجم العين وهي مما أخب عليه، مما يجعلنا نميل إلى ما بكره األزهر  هنا من أن في اللفرة 

 (.بكر بع  ما أخب على كتاب العين من التصحيؾ) 1ٕٖ/ٕ :المزهر في علوم اللؽةتحريؾ.راج :
َكت   . ٖ٘ٓ/ٔالجمهرة:(ٖ)    ، وكنبا:َكْسنِر، لَنْبماً وأَْلنَبَم: َثَبنت وأَقناملَِبَم بِاْلَمَكناِن، بِالْ  هي لؽة صحيحة يقال: )ق 

ننّم والَبَب أََقنناَم بِننه ، والننبلبب والننبلبم: المقننيم. ومعلننوم أن البننا  والمننيم حرفننان لَننَبَب بالَمَكنناِن لُننُبوباً بالضَّ
 .ٖٙ/ٔشفهيان مجهوران؛ والتحادهما مخرًجا وصفة وق  التعاقب بينهما. راج : اإلبدال ألبي الطيب:

َكت   .ٖٕٓ/ٗٔ:يب اللؽةتهب(ٗ)   ، اْلَفناَرابِيُّ َواْلَجنْوَهِر ُّ  :َقالَنهُ ، ُيقاُل لَُه َسنْلَجمٍ ، اللِّْفُت بِاْلَكْسِر َنَبات  َمْعُروؾ   )ق 

بِينَب َجْهلُنه َ  ابُن الُكْتبِّي في ِكَتابِه )ما ال َيَسُ  الطَّ نه (وصرَّ . :بأَنَّ ، ٘٘٘/ٕ:المصنبا  المنينرراجن :  َنَبِطني 
 .97/٘: عروستا  الو
َكت    .٘٘٘/ ٔالجمهرة:(٘)   الَيْبنُروُ ( )َوُيسنمى ، من الفصيلة البابنجانينة، َسام طبي، نبت عشبي معمرهو)ق 

اميْنبت بريً   .1ٖٕ/ٕ. راج : المعجم الوسيط:ا فِي بع  أنحا  الشَّ

َكت   . 99ٖ/ٓٔالمحكم:(ٙ)   ُهنَو ِميَقناُت أَْهنِل اْلنَيَمِن لئِلحنرام وُِ  ِمْن َمعالِم اْلَحجّ  اْلِميَقاُت ُهَنا َمْعلَم   )ق 
، َمْوِض   ِبَعْيِنهِ   .ٕ٘٘/ٕٔ:لسان العرب . بكره األزهر ، وهبا ما عناه ابن جني. راج :ِباْلَحجِّ
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

بٌّ أى يضي ًمٍثؿي  :[أػيػلػ : نيرػ ك حى اىػعؿى أى يػ، ديدي ال ىيػعض ييٍ كػؿالًحم ًص شى  المِّيىععي حى
ـٍ الى الى    .(ُ)ف أىٍدًرم أىلىهي ايٍطًني  ه أى

 ُٔ َِِباُب اِي  ي
  :الايقىٍيميِّ  ـو احً ميزى في اىكًؿ ػمػتػت[:ػ

َِمَأَظللل ِِماََّْرللل  مممممعٖؿللل مُسفُُدػلللا ممممَتِللللَأ
 

 ـِٔطَؼِفمَبِقلللداُ مَضْػلللْرمَ لللٔعقُدػا مم وػلللِبمَتللل
(ِ).

م
 

: عًتـ: سأىٍلتي األىٍصمىًاي  ىىف مىٌتد ًفي هىذىا ال ىٍيت فىقىعؿى  .(ّ)الى أىٍدًرم اىعؿى أى ك حى
تىدى  علمكعًف يىٍمتيدي، فىايػكى معًتػده ًإذا أىاػعـ ً ػهً اىعؿى ا ٍ َ:[دػتػمػ : مى ٍيدو ػع ، في ديرى كىالى أىٍدًرم مى

 .(ْ)هي ٍ تي ثى 
ػ
: المىجى َ:[جػجػمػ يىعًشيُّ كفي اىعؿى الرِّ  :دى كأىٍنشى ، عجي الايٍرجي

اِجأبٍبمَظػ ِتمَسَؾ ماَبَفٔبَؼ***
ػ***(ٓ)

: القعً ؿي الرىًسيؿي  ، كىالى أىٍدًرم أىهي هىكىذىا ايرئىٍت،  ً ، اىعؿى ف كى رىٍتًح اٍلًميـً ـٍ الى ًحيحه أى صى
(ٔ). 

                                                           
َكت    .ٗ٘ٔ/ٔ:لسان العرب(ٔ)   َؼيره: اللِّينا  ِباْلَيناِ ، ِمنن و َقاَل أَُبو ُتَرابصفة هبا النبات على ما )ق 

وربَّما َنَبَت بالحجناز ِفني الِخْصنب، َوُهنَو ِفني ِخْلَقنة الَبَصنلة وَقنْدر الِحمَّصنة، َوَعلِينِه َنبات الَيَمن، 
، إِلَى السَواد، ُيْقلَى ثنمَّ ُينْدلَك ِبَشنْي  َخِشنٍن كالِمْسنح َوَنْحنوه َفيخنر  ِمنن ِقشنره في كنل  قُشور  ِرقاق 

تهنبيب  .اللّوِبينا  واللُّوبينا  وقينل: هنو اَل َيْقلينه. ِكل بالَعَسل َوُهَو أَبي ، َوِمْنُهم منَبْحتاً، ورّبما أُ 
 .9ٙٔ/7: اللؽة

تحقينق: د. ننور  حمنود  القيسني وحناتم ، ٓٓٔ: صنـ شعر منزاحم العقيلنيالبيت من الطويل، (ٕ)  
مستلة من مجلة معهند المخطوطنات العربينة  -المنرمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -الضامن

 م(.79ٙٔ( )ٕٕ)مج –
َكت   . 19ٔ/ٗٔالتهبيب: (ٖ)   َثقَّلَهنا َكمنا ُتَثقَّنُل ُربَّ وُتَخفَّنُؾ وهني  أجاب عن بلك أبو حاتم، فقال: )ق 

ْشنِديِد لَؽنة  ِفني َمَتنى الُمَخفََّفنةِ فيفهم من هبا أنَّ  .َمَتى َخِفيَفة  َفَثقَّلَها وإِْن كناَن  ، وقنال أيًضنا:َمّتى بالتَّ
ا  ُيِريُد مصَدَر َمَتتُّ  :فبل أَْدِر ، َطِويبلً أَو َبِعيداً ُعهوُدها بالّناسِ  :أَ َمّتً هني َؼِريَبنة   . وقال الَفاسيُّ

ْسنِهيل  ا لَْم َيبُكْرها أَحد  من النُّحاة وال َمْن َصنََّؾ في الُمْفنرداِت َفَقنط وأَْؼَفلَهنا ابنُن مالِنٍك فني التَّ ِجّدً
 .7ٔ/٘لتا : راج : ا م  َسَعِة ِحْفِره وكبا أَبو َحّيان وؼيُرهم.

َكت   .7ٖٔ/ٔالجمهرة: (ٗ)   ، ونسنب ٕٙ/ٗٔ". التهبيب:ْحَفُره لؽيِرهأ"اَل في بلك:  ْزَهِر ُّ َقاَل األَ  )ق 
، 7ٖ٘/ٖ، اَل فني ]م ت د [1ٓ٘/ٖونسب ابن منرنور البنن دريند قنول )اَل أدر ( فني ]م ت ب[ 

 ننننا فننني . والصنننحيح منننا أثبتنننناه ه9ٖٗ/7، ٓ٘ٔ/7. راجننن : التنننا :  وصنننن  الزبيننند  صننننيعه
 .)اإْلَِقاَمة ِباْلَمَكاِن اَل يبر  ِمْنُه واعتماره( ٕٖٓ/ٖ]م ت د[. وراج : المخص : 

 برواية)َنَقاِبل(، وبنا )لفَّت( للمجهول. ٕٓٓ/ٙ، والتا : ٖٕٙ/ٖالرجز ببل نسبة في اللسان: (٘)  
َكُُت   .ٖٕٙ/ٖاللسننان: (ٙ)   ، و)بالضننم(: خ اْلحمننامافننر، و)بالكسننر(: أرجننونالعُ الَمَجنناُ  )بننالفتح(:  )ق 

ننْي  الممجننو ، َواْلَعَسننل، َوَمننا يسننيل مننن عصننير اْلِعَنننب ، فهننو مننن المثلننب المختلننؾ المعنننى. الشَّ
 .1ٔ٘/ٕ: عبلم بتثليب الكبلمإكمال اإل راج :
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: :[حػحػمػ ٍيػػػدو ػػػعحي  اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ديرى ػػػ :عتً غىػػػالمُّ  اػػػضً ي  ى ًفػػػ الميحى ػػػكالى ، كعي الجي ع  أىٍدًرم مى
تيهي   .(ُ)ًصح 
مىٍيػػًه ًزٍئً ػػري : ٍ ػػؿه مىًحػػصه حى : يػػدو زى أ يك  اىػػعؿى  :[صػحػمػ ديدي الش ػػ: المىًحػػصي كى ، أىٍممىػػسي ىى

ـٍ مى اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : الى أىٍدًرم أىفىاً ، تؿً لرى ا  .(ِ)فكؿه ٍراي يؿه أ
ػػت ىى  :[صػحػمػ ػػصي كمياىظ ػػـو ال ػػًذم ميحِّصى ػػ ٍنػػهي الميمىح  اىػػعؿى اٍ ػػفي  .ٍف كيػػرىاعذينيك يػػه ىى
ًإن مىع الميمىح صي الذ ٍنبي  ف أىٍدًرم كٍيؼى ذًلؾى كالى  :ًسيدى 

(ّ). 
ػ
ػ
 :ٍزدىؽاٍلرىرى ًؿ ًفي اىكٍ ػ:[ددػمػ

ـِللللَبماجَل عقللللٔدمَصٖؿَقللللتِمم ممممَرَأِتمَطَؿللللّرامٔع
 

 َأحأظقَؾفلللللامب لللللاماِتَؿلللللَأٖدِتمُجلللللقوُرػام
م.(ْ)

 

                                                           
َكُت   . ٕٓٔ/ٔالجمهرة: (ٔ)   نل السنيوطي بهنبا المثنال علنى )ق  منا رو  منن  بعن  معرفنة أواًل: مثَّ

 راٍو منه لسقوطِ  ؛عدُم اتصال َسَنِده؛ والسبب في عدم ثبوت هبا النوع، م يثبتاللؽة ولم يصح ول
أو  دومن ترد، لَفْقِد َشْرِط الَقبول فيه في نوع من تقبل روايته ؛عدم الوثوق براويته أو جهالته أو

اُس َعلَننى أَْصننٍل َثننبَلُب َكلَِمنناٍت اَل َتْنَقنن هنننا اْلِمننيُم َواْلَحننا ُ . ثانًيننا: 91/ٔالمزهننر: فنني سننماعه. ُشنكك
اُ : : َواِحٍد: اأْلُولَى ُجُل اْلَمحَّ اِنَيُة: الرَّ : الثَّْوُب اْلَبالِي. َوالثَّ ، إَِبا َدَرَس َوَبلَِي. َواْلَمحُّ ْيُ  َوأََمحَّ َمحَّ الشَّ

الَِثنةُ  اُب الَّنِب  ُينِر  ِبَكبَلِمنِه َمنا اَل َيْفَعلُنُه. َوالثَّ : :اْلَكبَّ  اْلَمناُ  َبَياُضنَها. َوُيَقناُل:، َبنْيِ  ُصنْفَرةُ الْ  اْلُمنحُّ
 .7ٕٙ/٘المقاييس: 

َكُت   . )َباب حبال االستقا  َوَؼيره( 9ٕٗ/ٕ : المخص(ٕ)   َحْبنل  َمِحن   هنو فعينل؛ ألننه يقناُل:  )ق 
: أَْملَس أَْجَرُد لَْيَس لَُه ِزْبِبر    .9/17. راج : اللسان:وَمِحي  

َكت   . 9ٕٔ/ٖالمحكم: (ٖ)   ن وا ير بلك في قوله تعالى:ورد تفس )ق  ين   م    الَّذ 
ص  هللاَّ و  ل ي م  ]سورة  و 

نُ  َثبَلَثنُة أَْقنَواٍل: ففي[ ٔٗٔ ية  : ل عمران ناِني األول: ُيَمحِّ نُر، أَْ  ِمنْن ُبُننوِبِهْم  :َيْخَتِبنُر. الثَّ ُيَطهِّ
ُ ُبُنوبَ  َّّ   َ الِنبُ  َفُهَو َعلَى َحْبِؾ ُمَضاٍؾ. اْلَمْعَنى: َولُِيَمحِّ اُ . الثَّ نُ   :الَِّبيَن  َمُنوا، َقالَُه اْلَفنرَّ ُيَمحِّ

 :ُيَخلُِّ ، َفَهَبا أَْؼَرُبَها. َقناَل الخلينل: يقنال محن  اْلَحْبنُل َيْمَحنُ  َمْحًصنا إَِبا اْنَقَطنَ  َوَبنُرهُ، َوِمْننهُ 
ا ُبُنوَبَنا( أَْ  َخلِّْصَنا ِمْن ُعقُوَبِتَها.  ْ  َعنَّ نِد )اللَُّهمَّ َمحِّ ناُ : َقنَرْأُت َعلَنى ُمَحمَّ جَّ َوَقاَل أَُبو إِْسنَحاَق الزَّ

ُصنُه[ َمْحًصنا إَِبا َخلََّصنُه، َفناْلَمْعنَ  َصنُه ]ُيَمحِّ ْخلِيُ . ُيَقاُل: َمحَّ ى ْبِن َيِزيَد َعِن اْلَخلِيِل: التَّْمِحيُ  التَّ
 .ٕٕٓ/ٗالجام  ألحكام القر ن:  ِمْن ُبُنوِبِهْم. َعلَْيِه لَِيْبَتلَِي اْلُمْ ِمِنيَن لُِيِثيَبُهْم َوُيَخلَِّصُهمْ 

، لعبنند ّ الصنناو ، مطبعننة الصنناو  ٓٙٗالبيننت مننن الطويننل، شننر  ديننوان الفننرزدق: صننـ(ٗ)  
: ويننروى امتنندت.: تداتمننأو مخننر  البننول.: اإلحليننل)د.ت(، والجبلمينند: الصننخور العرننام، و

 شنر . أصنولها: جنبورها، وتوعرمن انتفخنت: ويقنال اتمنأرت مثلنه. وهو واسمعبت، اسمأرت
 ابنن عنن السنكر  عنن اليزيند  برواينة) المثننى بن معمر عبيدة ، ألبيوالفرزدق جرير نقاب 
الثقننافي،  خننال  المجمنن  محمننود ولينند - حننور إبننراهيم محمنند: تحقيننق 7ٕٙ/ٕ: (عنننه حبيننب

 .7٘ٗ/ٕ:المعاني الكبير في أبيات المعاني. وم771ٔالثانية،  أبوربي، اإلمارات الطبعة
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـ  ًإال  ف أىٍدًرم كىٍيػؼى هىػذىااٍمتىد ٍت. اىعؿى اٍ في ًسػيدىٍ : كالى :ًايؿى ًفي تىٍرًسيرًً : اٍتمىأىد تٍ   ، الم ايػ
ػػػع اىػػػعليكا: تىمػػػعد ت فىسىػػػك فى الت ػػػع :ى أىف ييًريػػػد ٍصػػػًؿ، كىمى  (اد كىػػػرى )عى كىاٍجتىمىػػػبى ًلمس ػػػعًكًف أىًلػػػؼى اٍلكى

ـٍ أىلؼ دا    فىقىعؿى دأى   (اٌدارىٍأتيـٍ ًفياىع)ك اي ، كىهىمىزى األىلؼ الز اًئدىةى كىمىع هىمىزى  ىٍاضي
(ُ). 

، ً عٍلمىكىعًف أىم أىاػعـ ً ػهً  اىعؿى  ىٍاضي مىٍف الى ييكثىؽي ً ًاٍمًمًه مىدىف: ٍزهىًرمُّ اىعؿى األى َ:[نػدػمػ
تيهي كالى   أىٍدًرم مىع ًصح 

ػ.(ِ)
كؼه مى  الميًرمُّ : يثي اىعؿى الم   :[راػػمػ ـٍ دىًخيؿه  يٌّ  ً رى  أىٍدًرم أىىى الى  :ٍزهىًرمُّ اىعؿى األى  .ٍاري  .(ّ)ف!أى
عفي ًصغىعري المٍُّ ليً  ًفي اىٍكلً : ٍزهىًرمُّ اىعؿى األى  :[رجػمػ ًميانع، اٍلمىٍرجى كىالى أىٍدرم أىري عىيُّ اـ جى

ًثيٌّ  ـٍ ثيبلى  .(ْ)ف!هيكى أى
:َ:ػمػرس[ اىػعليكا: الد اًهي مف الرِّجعًؿ، اىعؿى ا في ًسيدى : المىٍرمىًريسي ، فىػبلى  كى ًريػته ٍرمى مى

 .(ٓ)فأىٍدرم أىليغى ه أـى ليٍثغى ه 
                                                           

 .11ٕ/7المحكم:(ٔ)  
َكت   . ٙ٘ٔ/ٖٙ، والتا : ٖٓٗ/ٖٔاللسان: (ٕ)   أواًل: لم نقؾ على بلك نًصنا فني التهنبيب ولعلنه  )ق 

. َمَدن بالَمكاِن:من اختبلؾ النسي. ثانًيا: ربما قال األزهر  بلك؛ ألن  بكر بلك  أَقاَم، ِفْعل  ُممات 
ِة األَْرِ  والَمِديَنُة: ابن دريد وجماعة من أهل اللؽة،  ُمْشنِتق  منن  قينل: الِحْصُن ُيْبَننى ِفني أُْصنُطمَّ

. َوُسِبَل أَبو َعلِيٍّ الَفَسِوّ  َعْن َهْمَزِة َمَداِبَن َفَقاَل: ِفيِه َقْواَلِن، َمْن َجعَ  لَُه بلك، والَجْمُ : َمداِبُن وُمُدن 
، َوَمْن َجَعلَُه َمْفِعلة ِمْن َقْولَِك ِديَن أَ  ُملَِك لَْم َيْهِمْزهُ َفِعيلة ِمْن َقْولَِك َمَدَن ِباْلَمَكاِن أَ  أَقام ِبِه َهَمَزهُ 

 .ٕٓٗ/ٖٔ، واللسان:1ٖ٘/7:المحكم، و1ٖٙ/ٕراج : الجمهرة:  َكَما اَل َيْهِمُز َمَعاِيَش.
َكُُت   . ٕٗٓ/٘ٔالتهننبيب:(ٖ)   ننُه )ق  رِّ ِّ الَّننِب  ُيْ َتننَدُم ِبننِه َكأَنَّ ( ِبننَوْزِن النندُّ َمْنُسننوب  إِلَننى اْلَمننَراَرِة )اْلُمننرِّ ُّ

ُة ُتَخفِّفُهُ  َعناُم اْلَخِفينؾُ وهنو   ، َواْشنَتقَُّه أَبنو َعلِنيٍّ ِمنَن الَمنرِ  َقاَل اْبنُن ِسنيَدْه:، َواْلَعامَّ ، فنإن كنان الطَّ
 .97ٕ/٘ٔ ، واللسان:1ٔٗ/ٕ:الصحا  كبلك فهو عربي. راج :

َكت   .ٔ٘/ٔٔالتهبيب:(ٗ)   ْرُطوِشيُّ ، ْزَهِر ُّ َوَجَماَعة  ُهَو ِصَؽاُر اللُّْ لُ ِ َقاَل اأْلَ  :اْلَمْرَجانُ  )ق  َوَقاَل الطُّ
. َوَهَكنَبا َشناَهْدَناهُ ِبَمَؽناِرِب اأْلَْرِ  َكِثينًرا: ُعُروق  ُحْمر  َتْطلُُ  ِمنْن اْلَبْحنِر َكأََصناِبِ  اْلَكنؾِّ َقنالَ :ُهوَ 

م َفْعبَلل  بَل ا وليس في الكَ اعيً بَ ن رُ فكيؾ يكو ب  جَ "هبا عَ وتعجب النوو  من قول األزهر  فقال: 
وأما منا حكناه الفنرا  منن قنولهم ؟!، والوسواس، والقلَقال والسلسال،  في اْلُمَضاَعِؾ كالزلزالإالَّ 

ناع فني األَبنينة بأَننه و ومننهم منن أنكنره.، عنر  فهنو شناب :ناقة فيها خزعال أ  َ  ابنُن الَقطَّ َصنرَّ
  بمعننى الخلنط؛ ة النون في هبه اللفر يكون مأخوًبا من الَمرْ . وعلى تقدير زيادَفْعبلَن  من مر 

ألنه بين الحجروالشجر، وعلى تقدير أصالة النون ال يبعد أن يكنون فارسني األصنل، وفارسنيته 
( وهني منن أدوات التنزيين، ومنن )َجنان( ومعناهنا النرو . َجان( وقيل: هو مركب منن )َمنرْ )َمرْ 

، والمعننرب: ٕٓٔ/ٙ، والتننا : 9ٙ٘/ٕ: المصننبا ، وٖٗٔ/ ٖواللؽننات: سننما ألا تهننبيب راجنن :
 .ٗٗٔ، واأللفار الفارسية: صـ 99ٖصـ

َكت   . 79ٗ/1المحكم: (٘)   نيِن َكَمنا هنا:  َقاَل اْبُن ِجنِّيٍّ  )ق  اُ  َبَداًل ِمَن السِّ "لَْيَس ِمَن اْلَبِعيِد أَن َتُكوَن التَّ
؛ َوِفيَما أَنشد أَبو زَ  اِعِر: أُبدلت ِمْنَها ِفي ِستٍّ  ْيٍد َمْن َقْوِل الشَّ

الت   َ نة السَّ ك   
ُّ  هللاَّ ا قار  ئائ النَّات        ي  َ و ا    ئك ن  ي  َك و  ئ  مك  َ. 

يات   ّ  أ كك َُّا:  و   َ ئ  أ  يك  .غ 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: :[زجػمػ ٍيدو ػع كالى ، الًمػٍزجي : دم  سىػالميػرُّ يي  الم ػٍكزهىذىا  كا أف  مي ىى زى كى  اىعؿى اٍ في ديرى  أىٍدًرم مى
تيهي  عًني  ًصح  ليغى  يىمى

ػ.(ُ)
: فىأىم   :[سػسػمػ ٍيدو هيػكى  يٌّ ً ػرى فىبلى أىٍدًرم أىى ، سِّ عس  علمً لنُّحى اع تىٍسًميىتياـ اىعؿى اٍ في ديرى
ـٍ الى  ػ.(ِ)فأ

مىٍيًامىع مىٍسيعن ًفيًامىع، سى كالرىرى  مىسىٍيتي النعاى ى َ:[يػسػمػ ٍمت يىػدىؾى إً ، كمىسىٍيتي ىى ذا أىٍدخى
لىػػدً  ػػععى اٍلرىٍحػػًؿ كىاٍلكى : هيػػكى ًإذا أىدخمػػت يىػػدىؾى ًفػػي َ.ًفػػي رىًحًماىػػع فىعٍسػػتىٍخرىٍجتى مى اىػػعؿى المٍِّحيىػػعًنيُّ

ٍيًر ذىًلؾى   و ٍف نيٍطرى م أىمً رىًحًماىع فنق ٍيتىاع الى أىٍدرً  ـٍ ًمٍف غى  .(ّ)فأى
: كى  :[شػمػشػمػ ٍيػػدو ػػع كالى ، يٌّ ً ػػرى ا اٍلًمٍشػػًمش ىى ذى هىػػ أف   بي حسىػػأى اىػػعؿى اٍ ػػفي ديرى  أىٍدًرم مى
تيهي  السُّػٍرىى ى كىًهػي المىٍشمىشىػً ،  فى ًمػ ؽه ٍشتى مي  كى هي كى ع، ؿ ًمٍشمىعشن جي كا الر  مٌ د سى ـ اى اي  أن  إال  ، ًصح 
 .(ْ)كالًخر  
اىٍد زىىىميػكا أىف ال ػًذم  ىنىعهىػع ًإن  َ:[رػصػمػ ًدينى ه ً اىٍيًناىع، كى : مى هيػكى الًمٍصػري ٍ ػًف مػع ًمٍصري

ـي  مىٍيًه الس بلى ، ىى  .(ٓ)فاىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىٍدًرم كىٍيؼى ذىاؾى ، نيكحو
                                                                                                                                                    

يَن َتاً ، فإِن قُْلتَ         ِقينَل: َهنَبا ُهنَو  فإِنا َنِجُد لَِمْرَمِريٍت أَصبًل َنْخَتاُرهُ إِلينه، َوُهنَو الَمنْرُت، :فأَبدل السِّ
نيِن ِفني َمْرَمنِريٍس، َولَنْواَل أَن  اُ  ِفني َمْرَمِرينٍت َبنَداًل ِمنَن السِّ الَِّب  َدَعاَنا إِلى أَنه َيُجوُز أَن َتُكوَن التَّ

ننَة َكَمننا قُْلَنننا َبلِننَك ِفنني ِسننتٍّ و ننيِن أَْلَبتَّ نناَ  ِفيننِه َبننَدل  ِمننَن السِّ نناِت وأَْكينناتٍ َمَعَنننا أَْمراتنناً لَقُْلَنننا إِن التَّ  ."النَّ
، تحقينق: محمند ٖ٘/ٕ: (هنـ7ٕٖ) المتنوفى الموصنلي جنني بنن عثمنان الفنتح ، ألبنيالخصاب 
 م(.77٘ٔ) -طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية -سلسلة البخابر -علي النجار

َكت   . 9ٕٗ/ٔالجمهرة: (ٔ)   ن، وزاللَّ : الَمْنجو الِمْز  )ق  نؽِ  هُ َوحكنى اْلَفاِرِسني أَنَّ : الِمنْز ، وير ِمْننهُ الصَّ
ب)َمزْ  ب كبلك الَمْنُج:ك(، ومعرَّ نِة، َوُهنَو َحنب  إِبا أُِكنَل أَْسنَكَر  ِكلَنه (َمْنك) معرَّ ، َدِخينل  ِفني اْلَعَرِبيَّ
َر َعْقلَهُ   .٘ٗٔ. واأللفار الفارسية: صـ 9ٖٙ/ٕ:لسان، والٖٕٔ/ٖ: المخص  .وَؼيَّ

ُُُت   . ٖ٘ٔ/ٔالجمهنننرة: (ٕ)   َك نننيُن مخفََّفنننةبيننند ُّ فقنننال: "تعقبنننه الزَّ  )ق  ة  والسِّ ". التنننا : هننني فاِرِسنننيَّ

ب: )ِمسْ ٙٗٔ. وفي األلفار الفارسية: صـ ٓٔ٘/ٙٔ : الُنَحاُس: ُمعرَّ  (.: الِمسُّ
َكت   .7ٓ٘/1المحكم:(ٖ)    .1ٕٓ/٘ٔ، فبل فرق بين النطفة وؼيرها. اللسان: ُكلُّ اْسِتبلٍل َمْسي   )ق 
َكت    .9ٕٓ/ٔالجمهرة:(ٗ)   َعنن أَبني ُعَبْينَدَة، وِهنَي ، وُيْفنَتحُ ، ، لَُؽُة أَهل الَبْصنَرةِ )بالكسر( الِمْشِمشُ )ق 

، َوُهَو  ، معروؾ  ْرَدالُو)لَُؽُة أَْهِل الُكْوَفِة: َثَمر   .11ٖ/9ٔ. التا : ، بالَفاِرسّية(الزَّ
َكت   .ٕٖٗ/1المحكم:(٘)   ة تفتحهن بكسر الميمِمْصُر:  )ق  يَ ا، أَشهر، والعامَّ نها؛ ْت بنبلكُسنمِّ نرها أَ  َتَمندُّ ؛ لَتَمصُّ
ه بَ  أَو يت بِِه.اهَ نَ ألنَّ بَلم فُسمِّ وِ :  وهو منا اعتنر  علينه ا الِمصُر بُن نو  َعلَْيِه السَّ اْبنن ِسنيَده، َوفِني النرَّ

َيت باسم بانيها، َونقل  َيتْ  أنَّهنا َعن الجاِحر فِني َتْعلِينل َتْسنِمَيتَها: الَفاِسيُّ إنَّها ُسمِّ ناس  ؛بنبلك ُسنمِّ لَِمصنيِر النَّ
بيد  اَل َيْخلُو َعن نررٍ  قول   إِلَْيَها. َوُهوَ  نابة، ِعْنند بكنر عند الزَّ . َوفِي اْلُمقدَمة الفاضنلّية اِلْبنِن الجنّوانّي الّنسَّ

ّسنابُة قِنْبَط ِمصنَر فِن ه: وبكَر أَبنو هاشنٍم أَحمنُد بنن َجْعَفنر العّباسنيُّ الّصنالحيُّ النَّ ي ِكَتابنه نسب القبط َما َنصُّ
َيْت ِمصنُر بِنِه ِمْصنَر. وبكنَر  َفَقاَل: هم ولَُد قِْبَط بن ِمصَر بن قُوط بن حنام، وأَنَّ ِمصنَر َهنَبا ُهنَو الَّنِب  ُسنمِّ

َيْت ِمْصنر بِنِه ُهنَو ِمصنُر بنن َبْيَصنَر بنن حنام.  بعن  تنواريي وفني شيوُخ التَّواريي وؼيُرهم أَنَّ الَّنِب  ُسنمِّ
ه: َواخْ  َيت ِمْصَر َما َنصُّ َيت َهنِبه األَْر  بِمْصنَر، َفقينل: َسنمِّ تلنؾ أَهنُل اْلعلنم فِني اْلَمْعننى الَّنِب  ألَجلنه ُسنمِّ

انِي. َوُهَو ِمصرام بنن نقنراوش بنن مْصنريم  َيت بِمصر الثَّ بِمْصَرْيم بن ُمرَكايِل، َوُهَو األَّول، َوقيل بل ُسمِّ
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػٍربه مػػف الثِّيىػػعبً  :[دػقػمػ : المىقىًدي ػػ ي ضى ٍيػػدو يع شىػػ أىمٌ  د أىٍدًرم ًإلىػػالى ، اىػػعؿى اٍ ػػفي ديرى
ػ.(ُ)بتينسى 

ػ :اىعؿى يىٍاقيكبي في ال ىدىؿً  :[كػكػمػ ـي كيمُّػهمىك  ي الحى اىػعؿى ، فأىٌمػع  ىك ػ ي  ىػيف الجى ىمىػيف، رى
ٍانىػدف ذاكال أىٍدًرم كىيؼى هى  :اٍ في ًسيدى  ؽى  ىػٍيفى مىك ػ ى كى ىػٍيفى  ىك ػ ى ًفػي اٍلمى ك ىػيِّفه ، ألىن ه اىٍد فىر 

ٍانىد اٍل ىدىًؿ كىاٍلميٍ دىًؿ ًمٍنهي سىكىاعه  أىف  مى
(ِ). 

: مى  :[تػلػمػ ٍيػدو ػٍتبلن اىعؿى اٍ في ديرى تىٍمتيػه مى ٍمتػعن كمى ر ٍكتػه :مىػتُّ الش ػيعى مى ، ًإذا زىٍىزىٍىتػه كحى
تيهي  أىٍدًرم مى كالى  ػ(ّ)ع ًصح 

ٍنػػبً  :[طػلػمػ ًجػػيعً : ًمػػبلطه سيػػريحي الجى كفػػي ، الكىًتػػؼى : يانػػي  ػػعلمبلط، ًلمػػذ هىعًب كىاٍلمى
د :التاذيب  .(ْ)فاذى ع هى  أىٍدًرم مى كالى  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ، يفي الطِّ  :ككاىعؿى كيرىاع هي ، الاىضي
عجً  فى ًمػػ ععي طىػػد كالًمٍمطىػػمالمً  :[طػلػمػ عؽ :الشِّػػجى ال ًتػػي  ىيناىػػع كى ىػػيف  :كىًهػػي ،السِّػػٍمحى

كره هي الى أىٍدًرم أى  :ى يد أى يك ، اىعؿى ظـ ايشىيرة دايق اٍلاى  ٍمديكده  كى مىٍقصي ـٍ مى  .(ٓ)فأ
ٍنػػدىؿي هيػػ :اىػػعؿى المي ىػػرِّدي  :[دلػنػمػ ٍنػػدىًليِّ الايػػ كى المى  كى هيػػ: اىػػعؿى األىٍزهىػػًرمُّ  .كدي الر ٍطػػبي كعلمى

ـى أىصًمي  ه كالى  ؛عًىيٌّ ًىٍندم ري ى   .(ٔ)فك أـى مياىر به رً يٌّ هي  أىٍدًرم أىىى ألىف  المي

                                                                                                                                                    
الِنب، َوُهنَو مصنُر بنن َبْيَصنر األَّول، وَعلى اْسمه تسمَّى ِمْصُر بن َبْيَصر َوقيل َيت باسم ِمصنر الثَّ : بل ُسمِّ

راجن : التنا :  بن حام بنن ننو ، َوُهنَو أَُبنو قِبِطنيم بنن ِمصنر الَّنِب  َولِنَي الُمْلنك بعنَده، َوإِلَْينِه ُيْنَسنب القنبط.
 )بتصرؾ(.ٕٙٔ/ٗٔ

َكت   . 9ٙٙ/ٕالجمهرة:(ٔ)   َية  ِبِدَمْشق ِفي الَجَبل الُمْشنِرؾ علنى ، َوِهي َقرْ الَمقديةإِلى ُربَّما ُنِسبت  )ق 
 .٘ٙٔ/٘. معجم البلدان: الَؽْورِ 

َكت   )بتصرؾ(.  9ٗٙ/ٙالمحكم: (ٕ)   ، علنى اإلبندال رومكنة شني  واحند، هنبا هنو المشنهو بكة )ق 
أنهما يشتركان فني صنفات كثينرة،  بين البا  والميم؛ ألن البا  والميم يجمعهما مخر  واحد، كما

 واالنفتا ؛ وهبا يسوغ وقوع اإلبدال بينهما. واالستفال، القة،بوال كالجهر،

َكت   .7ٓ٘/1الجمهرة: (ٖ)   ن: ْزَهنِر ُّ َقناَل األَ هو حنرؾ مشنكل؛ لنبا  )ق   َفنإِنِّي اَل  (مَتنلَ )و (َملَنتَ )ا "أمَّ
 .7ٕٓ/ٗٔ". التهبيب:ايهَما َشْيبً األَِبّمة فِ  نَ أَْحَفُر ألَحٍد مِ 

َكت  . 19ٔ/ٖالمحكم:(ٗ)   نيُن الَّنِب   .ُكنلُّ َشنْيٍ  َملَّْطَتنُه َفُهنَو ِمنبَلط   َقناَل أَُبنو َبْكنٍر:قند    )ق  والِمنبلُط كِكَتناٍب: الطِّ

 .ٖٔ٘/٘: مقاييسوهو أحد معاني هبه الكلمة. راج : الُيْجَعُل َبْيَن ساَفيِ البَِناِ  وُيَملَُّط بِِه الحابُط، 
ا يكون اْسما 9/٘: المخص المثبت من (٘)   الِمْلطاُ : لَُؽنة  . )قُْلُت(:فِي بع  اْلَكبَلم َوصَفة فِي بعضه( )ِممَّ

، 1ٖٗ: صنـالمنتخنب نقلَُه الَجنْوهِر  َعنن أَبني عبينٍد َعنن الَواقِنِد .، فِي لَُؽِة الِحجازِ ، فِي الِمْلطى بالَقْصر
 .1٘ٗ/7ٖوالتا : 

َكت   . 9ٕٗ/ٖٓ، والتا : ٖٖٙ/ٔٔاللسان: (ٙ)   الَمْننَدل لنك نًصنا فني التهنبيب. ثانًينا: أواًل: لم نقؾ علنى ب )ق 

ر بِهِ  :والَمْنَدلِيُّ  يِب الَِّب  ُيتبخَّ
. راجن : ُيْنَسُب إِلى َمْنَدل، َوِهَي ِمْن بِنبَلِد اْلِهْننِد؛ ُيْجلَنب ِمْننُه اْلُعنودُ ، عوُد الطِّ
 .ٗ٘ٙ/ٔٔ، واللسان:9ٕٔشفا  الؽليل: صـ
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػ :ي[ػنػمػ ػػىى : سىػػ ـو عتً ٍف أ ػػي حى ـى سيػػمِّيٍت ًمننػػد مً  ي  اً ٍصػػمى أٍلتي األى اىػػعؿى : الى نىػػًلػػ  دف اىػػعؿى
 .(ُ)مأٍدرً 

:َ:[سوػمػ اىػػعؿى الٌصػػعغىعًنيُّ ٍمػػؽي الش ػػاًر، كى ػػٍكسي  ػػعلرىٍتح: حى ٍمػػؽي الػػر ٍأسً  المى ًفػػي ك  حى
تيه : الى أىٍدًرم مىع ًصح  اىعؿى ا في فعًرسو ، كى ته نىظىره صح 
(ِ). 

اىٍد ًايؿى مى  :[ونػمػ : مىٍكًضعه، كى ذيك معكافى اىعؿى اٍ في ًسػيدىٍ :  .مىعكىافي ًمفى اٍلمىععى : عكافي كى
 .(ّ)فم كىٍيؼى هىذىاٍدرً كىالى أ

: معزً  يقكؿ :[زػيػمػ ، كاد يقكؿي ٍقتكًؿ: معًز رأسىؾى ٍانىع ي: ميد  ، القعًتًؿ لممى ، مى كيىٍسكيتي
. اىػػػعؿى  : الى  ىينيقىػػػؾى ػػػاألٍزهىػػػًرمُّ ػػػكفى  مى كيػػػ أف يى إال   فكى ع هيػػػ أٍدرم مى رى اليػػػععى، انىػػػد مى عًيٍز، فػػػأىخ 

ذىؼى اليععى لؤلمرً  :معًزم، كحى  .(ْ)فقىعؿى
ي عسىػ ي ًمػف النِّسىػعًع كهػي :المىٍيسيكفي في المُّغى ً  :[سػيػمػ كهػك فػي ، الميٍختىعلىػ ي  :المى

ٍيتيػكفو  ٍيه كزى ثىًؿ الػذم لػـ يىٍحًكػه ًسػي ىكى كهػذا الً نىػععي ىمػد هػذىا اإًلٍشػًتقىعًؽ :اىػعؿى األىٍزهىػًرمُّ .المى
كىع ي كيرىاع ، غيري مىاميكـو  فكالى ، ًمف المىٍيسففي  عب فىٍيايكؿو كاٍشتىق ه كحى  .(ٓ) أىٍدًرم كىٍيؼى ذًلؾى

ف  .(ٓ)ذًلؾى
ِٕ ُّو   َباُب اي

. :[فػاػنػ ػػٍكتي ػػصُّ ًمػػفى الث ػػٍدم، كالن ػػٍكؼي الص  : الن ػػٍكؼي المى رًِّج اىػػعؿى ػػ ى ػػًف اٍلمي ًكمى ىى  ري
: نىعفىت الض  يا  تىنيكؼي نىٍكفعن. ػاي ظي الى أىٍحرى  عفً ٍرفىػكىهىػذىاًف الحى  :اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  ييقىعؿي ع، كىالى أىٍدًرم مى

ٍنهي مى  كىاهيمىع ىى ٍف رى
(ٔ). 

                                                           
 ا َ ْسننمَ األَ  مننه ُّ  دم حننين علَّ   َ فَقنناَل: لننم أكنْن َمنن ُه،بينندة فسننألَ ا عُ َبنألقنني  . وفيننه أّن أَباَحنناتمٍ 1ٕٓ/ٔالمزهنر:(ٔ)  

َماِ  أَ  فَقاَل:ُه، ألَ سَ فَ  يدٍ ا زَ أبَ  تىفأ .ا ْسمَ األَ  ْن اشتقاقِ عَ  فأسألهُ  َيْت بَِبلَِك لَِما ُيْمَنى فِيَها ِمَن الدِّ  .ُيراق :ُسمِّ

ُُت   . ٕٕ٘/ٙٔالمثبننت مننن التننا : (ٕ)   َك َحْلننُق  "َيقُولُننوَن: اْلَمننْوُس:ننن  كننبلم ابننن فننارس:  أواًل: )ق 
ْأسِ  ْأسِ ): هنننو الَسنننْبتُ . ثانًينننا: 1ٕ٘/٘: . مقننناييس اللؽنننة"النننرَّ ( هكنننبا ورد مقينننًدا فننني: َحْلنننُق النننرَّ
 .ٕٓ٘/ٔ، والصحا :1ٕٗ/ٔالمجمل:

 .1ٕ٘/ٓٔالمحكم:(ٖ)  
َكت   . ٕٙ٘القاموس: صـ المثبت من (ٗ)    أعنرُؾ مناِز َرْأَسنك "اَل  1ٙٔ/ٖٔأواًل: ن  التهبيب:  )ق 

بلً ُجنأّن رَ  أن أصنل هنبا المثنالاْبنن األَْعراِبنّي فني ننوادره ...الي". ثانًيا: بكر َرْأَسك بهبا المعنى
نْيؾ تنرخيُم منازٍن فَ ل اسُمه ماِزن  فَقاَل مَ جُ اَد َقْتَل رَ رَ أَ  ُمسنتعَمبلً َوَتَكلََّمنْت بنه  ارَ َصناِز َرْأَسك والسَّ

 .ٖٔٗ/٘ٔالتا :  .ا ُ الفَُصحَ 
َكت   . 1ٕ٘/ٙٔالمثبت من التا : (٘)    ونَميُسنأواًل: لم نقؾ علنى بلنك نًصنا فني التهنبيب. ثانًينا:  )ق 

 .٘٘/ٖٔالتهبيب: .(اسَ مَ )ْن مِ  (َفْعلُونَ )أَو  (َمَسنَ ) نْ مِ ( َفْيُعول) : ُهوَ األَْزَهِر ِّ  عند
َكت   . ٖ٘ٗ/٘ٔالتهبيب: (ٙ)   : َقنرْأُت فِني كتناٍب ُنِسنَب إِلَنى وقا: "ٓٗٗ/ٕٗأواًل: عبارة التا : )ق  َل األَْزَهِر ُّ

ُه: ِ  ؼير َمْسُموٍع، اَل أَْدِر  َما ِصحتَّ ْوُؾ: الُمَ رِّ ُبِ  ُيقاُل: النَّ ُبَعُة، َتُنوُؾ  الّصْوُت، أَوَصْوُت الضَّ ناَفت الضَّ
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

:َ:[خػبػنػ ٍيدو : نى  اىعؿى اٍ في ديرى كىالى أىٍدًرم ، اـٍ نً ري ًفػي سيػ كفى ييػٍحرً يىٍسػتىٍاًممهي ال ى  ٍ ػته الن ػٍ اي
ـٍ مياى  يٌّ  ً رى أىى   .(ُ) فبه ر  هيكى أ

 :دممىٍنظيكرو األىسى  في اىكؿً َ:[مػتػنػ
ُِ مممممِِمُدلللللُٕ َضلللللٔدماِغَؿَؿَؿلللللِتمسَؾلللللٖيمبَؼللللل

 

 ُبَفِقٔصلللللللللؾٌةَظَفامَوِجلللللللللْ مَذٔعلللللللللقُم
م.(ِ)

 

نىػثىـى : ًمػفٍ  هي أىن ػ بي انتىثىمٍت، ً علث عًع، أىكاٍنتىتىمىٍت،  تععىيف، كاألىٍاػرى  أىٍدًرم الى : اىعؿى األىٍزهىًرمُّ 
ـي  كىاًب، كىالى أىىرؼي كىاًحدنا ًمٍنايمىعع ألىنا؛ يىٍنًث  . (ّ)أىش ه ً علص 

: اىعؿى  :[جخػػنػ  كهىرمُّ ٍ ده رى الن   الجى مىػد الًسػقى  فى ٍخػرجي ًمػايػؽه يى خيجى ي: زي ًمػؿ ىى عع إذا حي
ٍ ػػدي  األىٍكؿ فى  ييقىػػعؿي  ٍنػػهي ض فيخػػريجي مً خ  مى تى يىػػ ىايػػر،  اػػد مػػع يىخػػريجي منػػه زي ٍ ػػده. كى ػػ ،  زي الن ًجيخى

تيهي  أىٍدًرم مى ً تىٍقًديـ اٍلًجيـ، كالى   .(ْ)ع ًصح 
عرىل: اكلاـ: ٍيدو اىعؿى ا في ديرى  :[سػحػنػ لتىػٍرًكاـ أىٍكػؿى ؛ ىىرى ػيٌّ صػحيحه ، تىنىح سى الن صى
يىكىافً   .(ٓ) أىٍدًرم مع أىٍصميهي كالى  الحى

                                                                                                                                                    
ْوُؾ: َنْوفاً. ْد ِ  قاَل: والنَّ

هو أحند المعناني الكثينرة لهنبه اللفرنة  ". ثانًيا: ماتردد فيه األزهر الَم ُّ ِمَن الثَّ
ناُم العالي، وُبراَرةُ المرأِة، وما َتْقَطُعُه الخافَِضُة منهن:  1٘1ففي القاموس: صـ ْوُؾ: السَّ نا"النَّ وُت، ، والصَّ

ُبِ ، والَم ُّ من الثَّْد ِ، وأْن َيطوَل الَبعيُر وَيْرَتفِ َ   ."أَوَصْوُت الضَّ

َكت  . 7ٕٗ/ٔالجمهرة: (ٔ)   ، ففني المعناجم:    )ق  نُه َعَربني  ًبنا، ويبندو أنَّ ْبَخنة لم نقؾ على كونه ُمَعرَّ النَّ
نِفيَنةِ  َبَخة: َبْرِدّ  ُيْجَعُل َبْيَن ُكلِّ لَْوَحْيِن ِمْن أَلوا  السَّ أَْننَبَي  اْبنُن األَعرابني: اْلَفنْتُح َعنْن ُكنَراٍع.، والنَّ

ْبَي، َوُهَو أَصل الَبرْ   .1٘/ٖ. راج : اللسان: ِدّ  يْ كل ِفي اْلَقْحطِ الرجُل إِبا أَكَل النَّ
االنفجننار بننالقول القبننيح.  واالنتثننام:البيننت مننن الننوافر، أنشننده أبننو عمننرو، لمنرننور األسنند ، (ٕ)  
َساِ :و كتاب  . راج :الشديدةُ اْلَبَياِ ، َوِقيَل ِهَي الَقصيرة َعن أبي َزيدٍ  الَبْهَصلَة والُبْهُصلَة ِمَن النِّ

 .9ٖ/ٔٔ، ولسان العرب: ٖٕٕ : صـبن السكيتاأللفار ال
َكت   . 9ٕٔ/ٗٔالتهبيب: (ٖ)   يبدو أن الب  أوقن  األزهنر  فني تنردده، تصنحيؾ  فني أحند نسني  )ق 

َقناَل  "ورو  عن ابن السكيت فني كتناب األلفناركتاب األلفار البن السكيت يدل على بلك قوله: 
 ْوٍ  أ  اْنَفَجَر بالقوِل الَقِبيح َكأَنَّه اْفَتَعل منن َننَتَم كمنا يَقنالُ أبو عمرو اْنَتَتَم فبلن  على فبلٍن ِبَقْوِل سَ 

". وليس هبا في النسخة المتداولة لكتناب األلفنار والنب  فينه رواينة من َنَتَل اْنَتَتل وَمن َنَتَق اْنَتَتقَ 
ُيَقنال منن  كأّنه اْفتعنل منن )ننثم(، َكَمنا" بلك بالثا . وعلى كٍل فقد قال األزهر  في موضٍ   خر:

، ٖٕٕ فقطن  فيننه بنرأ  بعنند تنردده. راجن : كتنناب األلفنار: صننـ ." انَتثنر، علننى )اْفَتَعنل( )نثنر(:
 .97/٘ٔو9ٕٔ/ٗٔوالتهبيب: 

َكت   . ٖٖٗ/ٔ الصحا :(ٗ)   (، معرفة ما رو  من اللؽة ولم يصح ولم يثبت) 1ٙ/ٔفي المزهر: )ق 
وأرننه  ."ة بتقنديم الجنيم وال أدر  منا صنحته: النَّجيح"النحيجة: زبد رقيق ويَقالُ وفي الصحا : 

َكنا  والننَّْخج،  تصحيؾ، والصحيح ما نقلنا منن الصنحا  وؼينره. وقند جنا  ْحُج ِكَناَينة َعنن النِّ الننَّ
 فيه، فربما أُؼلق على السيوطي فرنَّ أن هبا مثله وهو بعيد، واألول عند  أقرب. ْلَخا  لَُؽةبا
َكت   . ٖٙ٘/ٔالجمهرة:(٘)   ْسِمَيةرة ابن دريد عبا )ق  ا عن األصل الب  َصِريَحة  في بيان ِعلَة التَّ ، أمَّ

ل في هبا المثال على السلب، كما قالوا: قردت البعير، أ : أزلت  ال يدريه فربما دلَّت صيؽة تفعَّ
س مننن  َحننقننراده، ويكننون تنننحَّ خَ  بمعنننى اسَ النُّ ُ  ِمننَن الَّننِب  َيْعلُننو وَتْضننُعؾ َحَراَرُتننُه َوَيْخلُنن انُ النندُّ
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ُي  نىسىأى  :[أػسػنػ ًمػه ا مىػه، مف أىجى ػرى ي : كأىٍنسىػأى أىجى ٍيػدو كىػكحى ، أخ  ػد  لىػ: د ا ػفي ديرى  يًفػ هي مى
ؿ  .(ُ)فهىذىا أىٍدًرم كىٍيؼى كالى  اٍ في ًسيدى ٍ ، اىعؿى يهً فً   ي أى أىٍنسى : األىجى

كؼه  ٍسًريفي :نى اأٍلىٍزهىًرمُّ  اىعؿى :[رػسػنػ ٍرد مىٍاري ـٍ ال،الكى ً يٌّ هيكى أى  .(ِ)فال أىٍدًرم أىىىرى
كؼه  طىعًئره : الن ٍسري :ػر[ػسػنػ ـى أى ي ، مىٍاري ًنيرى ى أىن  زىىى  اىعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ :، ًمفى اٍلًاتىعؽً  هي كحى

ػ.(ّ)فذىًلؾى كىالى أىدرم كىٍيؼى 
:في فىعًرس: اىعؿى ا ٍ ػنػشػل[:ػػ يىقيكليكفى تيهي  كى مىع أىٍدًرم كىٍيؼى ًصح  مى ي: :فكى مىٍكًضعي  اٍلمىٍنشى

رً  عتىـً ًمفى اٍلًخٍنصى ػ.(ْ)اٍلخى
ى : يِّ ا ً األٍىرى  اىعؿى ا في  :[اػصػنػ انػ ىٍطًنػي نىٍصػكن فػي َجػدي إنِّػي ألى جى نمػع سيػمِّيى ، عن ا أم كى كاً 
ٍجهي  أٍدًرم مى كالى  :اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ . ييقىًمقؿي َألىنه؛ ً ذىًلؾى    .(ٓ)فؾى لً ذى  ً  هي لى  هً تىٍاًميمً  ع كى

ٍيدو  :[حػصػنػ د ٍانىػي مى فً  حه عصً نى  كبه ثى : قىعؿي يي  هي أن    ً غى المُّ  ٍهؿً أى  ٍاضي  ى  رى ذكى : اىعؿى اٍ في ديرى
تيهي  أىٍدًرم مى كالى ، عو عصً نى  ػ.(ٔ) ع ًصح 

                                                                                                                                                    
، فربمننا كننان األصننل مننن هننبا بمعنننى: أنهننم أصننبحوا اَل ُيننرى عننندهم أثننر النندخان؛ لعنندم اللََّهننبِ 

 .ْرِكهم أَْكَل الَحَيَوانِ إنضاجهم اللحم، وتَ 
َكت    .7ٗ٘/1المحكم: (ٔ)   ، وهنبا منا بكنره ابنن دريند فني أَْنسنأَهُ ِفينهِ  أََمدَّ لَُه في األََجِل:المشهور: )ق 

ا الجمهرة، وأ . والخبلؾ بين اللؽويين يطول فني بكنر الفنرق بنين أَْملَى لَُه وَتَرَكهفمعناه:  َمدَّ لَهمَّ
( المزيدة ف ( المجردة و)أََمدَّ ، َوأََمندَّ ِفني الصيؽتين )َمدَّ نرِّ َقاَل ُيوُنُس ْبُن َحِبيٍب: ُيَقاُل َمدَّ لَُهنْم ِفني الشَّ

:  لَُه إَِبا َتَرْكُتنُه، َوأَْمَدْدُتنُه إَِبا أَْعَطْيُتنُه. اْلَخْيِر، َوُحِكَي َعِن اأْلَْخَفِش: َمَدْدتُ  اِ  َواللِّْحَيناِنيِّ َوَعنِن اْلَفنرَّ
ْهُر النَّْهرَ  ِفيَما َكاَنْت ِزَياَدُتُه ِمْن َؼْينِرِه،  :َوأَْمَدْدتُ ، َمَدْدُت، ِفيَما َكاَنْت ِزَياَدُتُه ِمْن ِمْثلِِه، ُيَقاُل: َمدَّ النَّ

ة .َكَقْولِنَك: أَ  َة ِمننْن َؼْينِرِه، أَْ  َصناَرْت ِفينِه ِمدَّ ى ْمنَدْدُت اْلَجنْيَش ِبَمننَدٍد، َوأََمندَّ اْلُجنْرُ ، أِلَنَّ اْلِمندَّ وسننوَّ
، ٘ٔٔ/ٔ:جمهنرة، وال7ٔٔبينهما في المعنى الزجا  وؼيره. راج : فعلت وأفعلت للزجا : صنـ

 .7ٕٓ/ٔ، والجام  للقرطبي:11ٕ/7المحكم:و
ُُت   . 9ٕ٘/ٕٔالتهننبيب: (ٕ)   َك ْسننِرينُ  )ق  ب  ، َمْشننُموم   ورد  أبنني  ِعطننر  النِّ ، فارسننيته َفاِرِسنني  ُمَعننرَّ
ة   (ْسنننِرينُ )نَ  . أَْو ِفْعلِنننين  َفنننالنُّوُن َزاِبنننَدة  ِمْثنننُل ِؼْسنننلِينٍ ، َوُهنننَو ِفْعلِينننل  ِبَكْسنننِر اْلَفننناِ  َفنننالنُّوُن أَْصنننلِيَّ

 .ٖ٘ٔ، واأللفار الفارسية: صـٖٓٙ/ٕالمصبا :
َكت   . 9٘ٗ/ٕٔحكم: الم(ٖ)   ينرِ  ِعَتناقَ بنى ابن سنيده قولنه علنى أن  )ق  نقُور الطَّ ْسنر اَل . ووالُبنَزاة ِهنَي الصُّ النَّ

فُ   ، فبل إشكال.الَجواِرُ  ِمْنَها ِعتاق الّطْيِر:ر، وإبا قلنا إن مخلََب لَُه وإّنما لَُه الرُّ
َكت   .1ٕٗ/ ٘: مقاييس اللؽة(ٗ)   اِجيِّ ما تحْ  :اْلَمْنَشلَةُ  )ق  جَّ  .1ٙ/ 1 المحكم: .َت الخاَتِم من اإلِْصَبِ  عن الزَّ
َكت   . 97ٖ/1المحكم:(٘)   َي بِنَبلِكَ ، ، عن ابنِن األْعرابني النَّْصُو ِمْثُل الَمؽَ في المعاجم:  )ق  ألَننه  ؛وإِنمنا ُسنمِّ

، وقننارن 7ٖ/ٓٗوالتننا :، 1ٕٖ/٘ٔ. راجنن : اللسننان:َوْجننه َتْعلِيلننه.فهننبا َيْنُصننوك أَ  ُيْزِعُجننك َعننِن الَقرار
 بن  المحكم الب  أثبتناه.

َكُُت    .ٗٗ٘/ٔالجمهننرة:(ٙ)   ، وقَُعننَسننْيل  قَُحننإن صننح بلننك فلننه نرننابر، قننالوا: )ق  ننيِل الَجنناِرِؾ، اؾ  اؾ  ، للسَّ

لَبَكر الَجراد. فنأوقعوا التعاقنب بنين الحنا  والعنين؛ التحادهمنا مخرًجنا فهمنا حرفنان  ْنُربُ عُ الو الُحْنُربُ و
 71ٕ/ٔ، م  اختبلفهما في بع  الصفات. اإلبدال ألبي الطيب:حلقيان
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػيي ، الًمٍصرعةي  :الًمٍنطى  ى  ف  كا أى مي ىى زى : ٍيدو اىعؿى اٍ في ديرى  :[بػطػنػ  كالى ، مػرع الخى ياىػد فً ر  صى
تيهي أىٍدًرم مى  ػَ.(ُ)ع ًصح 
  ًفي اىكؿ الش عًىر:ػ:ر[ػػػطػنػ

ـَلللللللللامم مممممممممُتَغلللللللللٚقؼـَامِإذامَػٖؾلللللللللِتمَسَؾِق
 

 ُْمَسللللللِقَفمَغللللللام ِرُطِممُشَؾللللللاَرأروَتِؿلللللل
م.(ِ)

 

: عًفظي : الن عًطر اىعؿى ـً الس ػكاًديِّيف   ي ذى أىخى أى كىالى أىٍدًرم : عؿى اأٍلىٍزهىًرمُّ اى ، اٍلحى الش عًىري ًمػٍف كىػبلى
 .(ّ)فأىك هيكى ىىر يٌ 

ٍيدو  ػنػعػض[: ٍ تي : اىعؿى اٍ في ديرى :، مىع نىاىٍضتي ًمٍنهي شىٍيئنع أىم مىع أىصى كىالى  اىػعؿى األىٍزهىػًرمُّ
قُّه ـٍ أى ، أىحي ل تيهي كى  ً ٍيرً غى لً   ي رى كىالى أىدرم مىع ًصح 

(ْ). 
: اٍ في  اىعؿى  :[بػقػنػ : ًلسىعفي الًميزاًف، كالى يالن ق ىى  عدو  .(ٓ) أٍدرم اٍشًتقعاىهبي

ػػٍيدً  :عميكسي الن ػػ :[سػمػنػػ ػػعًئًد الٌػػًذم يىٍكميػػف فياػػع لمص  اىػػٍد  .ايٍتػػرةي الص  اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : كى
ٍجهي ذى  ، كىالى أىدرم مىع كى ػ(ٔ)فؾى لييٍامىزي

                                                           
َكت   . ٕٖٙ/ٔالجمهرة:(ٔ)    .9ٙٗ/ٔاللسان: الَمْنَطَبُة والِمْنَطَبُة والَمْنَطُب والِمنَطُب: الِمصفاةُ. )ق 
  البيت من الوافر، لبع  األعراب قال:(ٕ)  

يُُُُُُُُُُُُُئ َُُُُُُُُُُُُغك لَُُُُُُُُُُُُُيم َنُُُُُُُُُُُُة ن م  مأّ  أَ 
 

  ُُُُُُُُُُنَّ الُُُُُُُُُئيح  أكُُُُُُُُُئم  من َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ماائ  ي 
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُتك  ُُُُُُُُُُُُُُُُُماّا  ََّ ينا لذا ه م   ر ُُُُُُُُُُُُُُُُُِذ 
 

 َُُُُُُُُُُُُائا م غ  مورمُُُُُُُُُُُُظ  َُُُُُُُُُُُُين  وُُُُُُُُُُُُاف ظك 
 

ا، ا يمن  أن يتناول أحد  منها شنيبً ير كانت له نخل قد أقام لها حافرً مَ بلً من بني نُ هبا الشاعر يبكر أنَّ رجُ       
ننت نفضننت الرطننب، فالتقطننه هننبا الشنناع الحننافر عننن الحفننر ألنَّ الننريح تشننؽل ر؛ وكانننت الشننمال إبا هبَّ

 .1ٖ: صـ الخالدين حماسة وتؽّ  من بصره.
َكت    .1ٗ/ٓٔ:تهبيب اللؽة الجمهرة:(ٖ)   اِطرُ )ق  ْرع أعجِمي  من كبلم : والّناطور، النَّ حافر الَكْرِم والنَّْخل والزَّ

ننواِد ليسننْت بعربّيننة َمْحَضننة،  نن أاَل َتننراهم َيقُولُننوَن: قننال األصننمعي:أهننِل السَّ َمننا ُهننَو الننناُرور  ،راُطوالنَّ َوإِنَّ
َبُط يْجَعلُوَن الراَ  طاً ، وَقاَل أبو حنيفة هي عربّية ِة، والنَّ واستدل بهنبا البينت. راجن : المعنرب :  بِاْلَعَربِيَّ

 .ٖٕٗ/ٗٔ: تا  العروس، و 9ٖٕ، وشفا  الؽليل : صـ 1ٕٖصـ

ُُت    .ٖٗٓ/ٔ: تهننبيب اللؽننة(ٗ)   َك "قنناَل : 7/99ٔالعننروس: لننم نجنند بلننك فنني الجمهننرة. وفنني تننا )ق 
: لم أَجْد ِفي الَجْمَهَرة َما َبَكَر َعنُه األّْزَهِرّ . ولعلَّه َوَجَدهُ ِفي ِكتاٍب  َخر لَهُ  اَؼاِنيُّ  ". الصَّ

َكُت   . 1ٗٗ/٘المحيط في اللؽة: (٘)   ِقينب )ق  ن، ولَِسنان اْلِمينَزان: النَّ ، وربمنا َعُمنود اْلِمينَزان :اهينالشَّ
للبابيند : اللطابؾ في اللؽة ، و7ٖٔ : صـالقاموس إبا َشِهد. راج : َنَقَب َعلَْيِهمْ  :من اْشِتقاقهكان 
 .ٕٖ٘ صـ

َكُت   .ٖ٘٘/1المحكنم: (ٙ)   بكنره ابنن درينند وؼينره، فهنو بنالهمز مننن موس ُيهمننز َواَل ُيهمنز، نناال )ق 
ناِبِد نناُموس وقُ  يكُمن ُحْفَرةُ لل نأمس، وبدون الهمز من نمس، ويقال جمهنرة  راجن : ْتنَرة.فيهنا الصَّ

 المتنوفى إسنماعيل الثعنالبي بنن محمند بنن الملك عبد، لالعربية وسر اللؽة فقه، و7ٓٔٔ/ٕ اللؽة:
 -األولنى الطبعنة -العربني التنراب إحيا  دار-المهد  الرزاق عبدتحقيق:  -71ٔ : صـ(هـ7ٕٗ)
 (.مٕٕٓٓ - هـٕٕٗٔ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػفً :[كػهػنػ فه يىٍصػػنىعي كىػػذىا الم ٍيػػًث: ييقىػػعؿي  ىى ػػع يىٍناىػػؾي فيػػبلى ػػع يىٍنرىػػؾُّ  مى كىػػذىا أىم مى اىػػعؿى  .كى
ػ، كىالى أىدرم مىع هيكى ، مىع اىعلىهي الم ٍيثي  مىع أىىرؼ: اأٍلىٍزهىًرمُّ  ـٍ أىسػمع ألىحى لى ػع يىٍناىػؾي يىٍصػنىعي  دو كى مى
ػ.(ُ)أىحقُّه مىع يىٍنرىؾُّ ًلغىٍيرًالم ٍيًث، كىالى  :كىذىا أىم
ػبِّ كثيػري المػعًع  :[وسػنػ ـي الاىنىعايد ميدىٍحرىجي الحى النُّكىاًسيُّ  علٌضِـّ ًىنىبه أىٍ يىضي ىىظي

ً يًب يىٍن يتي  علس رىاًة كاد يىٍن يت  غيرًهىع يِّدي الز  ٍمكه جى  أىٍدًرم ًإلىد أىمِّ شػيعو كالى  :اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  .حي
ف لـ ييٍسمىع النُّكىاسي هنع أىٍف يككفى منيًسبى ًإال   ػ.(ِ)ف الن سىًب ًإلد نىٍرسىه كدىك ارو كدىك اًرٌم كاً 

  
 

َٗأء   َباُب اِي
ٍيدو  :[قػبػهػ تيهي كالى ، زىىىميكا، الاى ىؽي: نىٍ ته : اىعؿى اٍ في ديرى  أىٍدًرم مىع ًصح 

(ّ). 
ػعًمطي كالس ػعًمطي ًمٍثميػهكا، مػف الم ػ ىف الغىًريضي  :: الاىًجيسى ي يدو اىعؿى أى يكزى َ:[سػجػهػ ، لخى
 ، كالى (ْ)(الاىًجيمى ي )ً اىذىا اٍلمىٍاند  عفً ٍل ى ًفي األى  هي كىال ًذم أىٍىًرفي : اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  تغيُّر . ؿي كىهيكى أك  

رعهى ٍانى   ليغى   مى  أىٍدًرم الاىًجيسى كالى  ح   .(ٓ)اٍلكىعًتب  ع أىك صى

                                                           
ُُت   . 9ٔ/ٙالتهننبيب:(ٔ)   َك ْهننُك أَْن ُتَبننالِػَ  :اأْلَْصننَمِعيُّ قنند قننال:  )ق  ، فهننبا قريننب مننن با. ِفنني اْلَعَمننلِ  النَّ

 .ٓٓ٘/ٓٔاللسان:
َكت    1ٗ٘/ٙٔ، والتا : ٕ٘ٗ/ ٙلسان العرب:(ٕ)   أواًل: لنم نقنؾ علنى بالنك نًصنا فني التهنبيب.  )ق 

َي أَُبو ُنَواٍس لُِبَ اَبَتْيِن لَهُ ، النَّْوس: َتَبْبُبُب الّشي ثانًيا: هو كما قال، و مقناييس  َكاَنَتنا َتُنوَسناِن. َوُسمِّ
 .7ٖٙ/ ٘:اللؽة

َكت   1ٗ٘/ٙٔ. والتا :9ٖٙ/ٔالجمهرة:(ٖ)   ، نسنبة بلنك البنن 9/1ٕ، والتا :ٖٗٙ/ٔفي اللسان: )ق 
 .1ٕٔ/ٗسيده، والصحيح ما أثبتنا، وقد أثبت ابن سيده بلك البن دريد. راج : المحكم:

اِ : إِبا َثُخَن اللنبُن وَخُثنر َفُهنَو ، ٕٙ/9ٔ، والتا :ٕٙٗ/ٙ( كما في اللسان:الَهِجيَمةُ )(ٗ)   َقاَل أَبو اْلَجرَّ
 ( وهو تصحيؾ. والصواب الب  نطمبن إليه ما أثبتناه.ةالَهِجيعَ ، وفي التهبيب )الَهِجيَمةُ 

َكت   . ٖٕ/ٙالتهبيب:(٘)   : والَِّب  َيُدلُّ على ِصّحِة َقولِ ؽَقاَل الصَّ أواًل: كبلم أبي زيد صحيح،  )ق   اِنيُّ
َحِديُب ُعَمَر، َرِضَي ُّ َتَعالَى َعنُه، أَّن الساِبَب بَن األَْقنَرِع َقناَل: َحَضنْرُت َطَعاَمنه : أَبي َزْيدٍ  َقولِ 

س، أَ  َفِطير لَنْم َيْخَتِمنْر َعِجيُننه، أَْصنلُه منن الَهِجيَسنِة، ثنّم اْسنُتْعِمَل  فَدعا بلَْحٍم َعِبيٍط، وُخْبز ُمَتَهجِّ
اللَّنبن  :َعنن الكسنابيِّ (: الَهِجيَمنةُ . ثانًينا: لتحقينق الكلمتنين نقول:)ٕٙ/9ٔ:تنا  العنروس. ِفي َؼيره

قبل أَن ُيمخ ، َوَقاَل أَُبو اْلجرا : إِبا َثُخن اللَّبن وَخُثر َفُهَو الُهَجيمة. َثْعلَب، َعن اْبن اأْلَعَراِبي: 
نقا .الُهَجْيمة: َما َحلْبَته من اللَّبن ِفي اإْلَِنا ، َفإِبا سكنت َرؼَوتُ  لَته إِلَى السِّ اْبنن الّسنكيت، َعنن  ه َحوَّ

ضنه. َقناَل: َوسنمعت  أبي َعْمرو: قا  اْلَجِديد ثمَّ تشَرُبُه َواَل تمخِّ الُهَجْيمة من اللَّبن أَن َتحِقنه ِفي السِّ
ا)يخثر أ  اْلكبلِبي َيقُول: ُهَو َما لم َيُربْ  اللَّنبن،  الؽريُ  مننهي: : يدٍ أبوزَ  قال ( فقدةُ الَهِجيسَ . أمَّ

وَؼيننره، وقيننل: هننو الخننامط  ِمننن الّلننَبن الننب  َيأخننُب الطعننم  وهننو الّطننِرى، ثننم ُيسننتَعاُر فنني الخبننز
 .ٙٗ/ٙ، والتهبيب:1ٓٗ/ٖ. المجموع المؽيب: الُمستحبَّ 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

عه  :شٍخرى األى  عبً ط  الخى  كأ ي  اىعؿى  :[عػجػهػ ؿه هيجى اىعؿى اٍ ػفي ، قؿً الاى  يؼى اً ضى  عفى ا كى إذى  رىجي
ٍيدو  تيهي كالى : ديرى  أىٍدًرم مىع ًصح 

(ُ). 
:َ:[فػجػهػ ٍيدو عًتـو ىىٍف اىٍكًؿ الر اًجًز:أى ى  أىلتي سى  اىعؿى اٍ في ديرى  ع حى
َِممممَو ممممَجَػلللَرماظَػِقلللُبمصَأِشلللق مَضلللِدمَػَفللل

 

 َِواِ للَػٖرمَعلللاماِخَضللٖرمٔعلللَفماظؾْؼللبموَممم جللل
م.(ِ)

 

: الى  : مىع هىجىؼف فىقىعؿى  .(ّ) أىٍدًرمفىقيٍمتي
ًديثً ػ:[دمػهػ  (ْ)«"اضٓضُكمَّػإظِّؽػَأُروُذػِبوَكػِطوَنػاألْعوَدَطْغٔنػػػػػ:اىعؿى أن هي ()الن ً ي ًفي حى

ـى  األىٍهدىمىعفً  تىٍرًسيرًً :ًايؿى في  مىد أىٍف يىٍناىًد ًؿ ً نىععه أىٍكيىقىعى في ىى اىعؿى اٍ في . ي  و أكأيٍهكً  ً ئرٍ  الرُّجي
ًقيقىتيهي : ًسيدى ٍ  كىالى أىٍدًرم مىع حى

(ٓ). 
ؿه ًهدافه : يُّ اً ٍصمى األى  اىعؿى  [:ديػهػ ٍخـً  كًهداعه: رىجي ع سىػًمٍاتي الى أىٍدًرم أىٌيامى ، لمث ًقيؿ الكى

 .(ٔ)رأىٍكثى 
ػػػ:[راػهػ ػػ: اًع كتىٍشػػديًد اليػػععً الػػر   ٍسػػرـ ككى الايػػًرمُّ  علض  ـي  ىٍيػػته ك يػػره ييٍجمى عي فيػػه طىاػػع

ـٍ دىًخيؿه  كى  أىٍدًرم أىىرى يٌّ هي ذىكىرى  الٌمٍيثي الى  :اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  .السُّمطعفً  أى
ػ.(ٕ)

  كىالى أىٍدًرم، ع ًصرى اى ىيٍش ى  لـ يٍ ميغني لى : الًاٍردىل  علكسر:  يرى نً كحى اىعؿى أى ي ػ:[ردػهػ

                                                           
َكت   . 1ٙٗ/ٔالجمهرة: (ٔ)    اْلَهناُ  َواْلِجنيُم َواْلَعنْيُن: َكلَِمنة  قد بيَّن ابن فنارس وجنه صنحته، فقنال:  )ق 

ا ِقيَس َعلَى َهَبا:، َولَِقيُتُه َبْعَد َهْجَعةٍ ، َناَم لَْيبًل  َوَهَجَ  ُهُجوًعا:، َتُدلُّ َعلَى َنْومٍ  َرُجنل  ُهَجنَ ، أَْ   َوِممَّ
.  .ٖٙ/ٙ: مقاييسال أَْحَمُق ُمْسَتِنيم  إِلَى ُكلٍّ

نمِّ، ُجفُنوراً:وَجَفَر الفحُل يَ ، ٖ٘ٗ/7، واللسان: 9ٕٔ/ٗالرجز، ببل نسبة في المحكم: (ٕ)    ْجفُر، ِبالضَّ

راب وَقلَّ َماُ هُ  َراَب َحتَّى َحِسَر َواْنَقَطَ  وَعَدَل َعْنُه.، اْنَقَطَ  َعِن الضِّ  َوَبلَِك إِبا أَكثر الضِّ
َكُت   . 7ٓٗ/ٔالجمهرة: (ٖ)   ِز َّ قند سنأل ابنُن دريند  )ق  نوَّ : َهَجنَؾ: لََحَقنْت خاِصنَرتاهُ فأجابنه قناببًل  التَّ

 .9ٕٔ/ٗالمحكم: ا.ِه من التََّعِب وأَنشَد ِفيِه َبْيتً بَجْنَبيْ 
 .ٕٕ٘/٘، وراج : النهاية:َحَكاهُ الَهَرِو ُّ في الَؽِرَيْبينِ (ٗ)  
َكت   . 9ٕٔ/ٗالمحكم: (٘)   م ِمنن َننواِحي الِببنر  األْهَدم:معروؾ أن  )ق  أْفَعنُل منن الَهنَدم وهنو منا َتَهندَّ

َكننننًة: الَّننننِب  َيَقننننُ  ِفنننني ِبْبننننٍر، أَْو َيْسننننقُُط َعلَْيننننه َجننننَدار  وَشننننِهيُد الَهننننَدِم، ُمحَ ، َفسننننَقط فيهننننا تننننا  . رَّ
 .97/ٖٗ:العروس

ُُت   ٖٕٓ/ٙالتهننبيب: (ٙ)   َك َوُهننَو الننوخم معناهمننا واحنند، ، بسننوا  رجننل ِهنندا  مثننل ِهنندان َسننَوا  .)ق 
جمهنرة ، و1ٖٔ: صنـكتاب األلفار البن السكيت، وٕٙ/ٗ: العين والِهداُ  لؽة  في الِهداِن.، الثقيل
 .ٖٙٓٔ/ٕ: اللؽة

 ر َّ "أَحسب الهُ  ٕٕٔ/ ٙ.)قُْلُت(: ن  التهبيب:ٖٓٓ/ٓٗ، والتا :ٖٔٙ/٘ٔالمثبت من اللسان: (9)  
باً دخيبلً ِفي َكبَلمهم ر َّ الهُ   ."معرَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٕٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ـٍ مي ىن ثى  أىميذىك رةه أى
ػ.(ُ)

ٍيػػػداىػػػعؿى اٍ ػػػ:ػ[نػرشػهػ ػػػ كىالى أىٍدًرم، ال ىايػػػري الكاًسػػػعي الشِّػػػٍداىٍيفً  :الًاٍرًشػػػفي : ف ديرى ع مى
تيهي  ػ.(ِ)ًصح 
.: يُّ اً ٍصمى األى  اىعؿى َ:[جػرمػهػ كىالى أىٍدًرم مع  ىٍارىامىجي  : يدكىي اىعؿى أ ي  الر ٍنؼي  ىٍارامىج ال رِّ
 .(ّ)ال رٌ 

: اىعؿى  :[لػروػهػ ٍكجى  الرىعًسيِّ لىدي الز  ؿي كى ً ٍيػبي  - الاىرى ٍيًه الن ػعسي الر   -كىهيكى ال ًذم ييسىػمِّ
تيهي  كالى أىٍدًرم مىع ًصح 
ػ.(ْ)

ٍيد :[زجػهػ ػع ، الم ٍيػؿًمػفى  اٍلاىًزيػع ًمثػؿ يجى زً الاىػ ف  أى  كـه اى  ـى ىى زى :ػاىعؿى اٍ ف ديرى كىالى أىٍدًرم مى
تيهي   .(ٓ)ًصح 

                                                           
َكُت    .ٕ٘٘/ٗالمحكنم:(ٔ)   واقتصراألَصنمِعيُّ علنى الَقْصننِر ، الِهنْرَدى علننى ِفْعلَنى والِهنْرداُ  َنْبننتَ  )ق 

ننبْبننُت اَل وَقنناَل نَ  ر أَم ُيَ نَّ َثننة. جعلَهننا ابننُن األَنبننار ُّ . و أَْدِر  أَُيننَبكَّ ، 7ٓٔ/ٙ: تهننبيبال راجنن : ُمَ نَّ
 .ٖٖٗ/7والتا : 

"وِهْدلِق  1ٖٔٔ/ٕ)قُْلُت(: ن  الجمهرة: )نعوُت اإْلِِبل(.7٘ٔ/ٕ، والمخص :9ٖٗ/ ٗالمحكم:(ٕ)  
 ".وِهْرِشن: صفتان لسعة األشداق

َكُت    .1ٕٕ/ٙالتهنبيب:(ٖ)   ْنننؾأواًل: بيننان معننى  )ق  ْننُؾ ِمننْن َشنَجِر اْلِجَبنناِل : الرَّ َقناَل أَبنو َحِنيَفننَة: الرَّ
هو  الَبْهراَمُج:: الَبْهراَمج. ثانًيا: بيان معنى َيْنَضمُّ وَرقُه إِلَى قُْضبانه إَِبا َجاَ  اللَّْيُل وَيْنَتِشُر بالنهار

ْنؾُ  َجُر الَِّب  ُيَقاُل لَُه الرَّ َوُهَو ِمْن أَشجار اْلِجَبناِل. َوَقناَل أَبنو ُعَبْينٍد ِفني َبْعنِ   (ياسمين بر )، الشَّ
َسنِي: اَل أَعننرؾ َمننا الَبْهننراَمُج. َوَقنناَل أَبننو حنيفننَة: الَبْهننراَمُج: فارسننّي. َنننُؾ، َقنناَل: َوُهننَو  النُّ َوُهننَو الرَّ

نْوِر، وِكبلهمنا  أَْخَضنرُ  وِمْننهُ ، َضْرباِن: َضْرب  ِمْنُه )أَحَمُر( ُمْشَرب  لنوُن َشنعِره حمنَرةً  َهَيناِدِب النَّ
 7ٕ٘/ٓٔراج : المحكم: َوله َخوا ُّ وَمنافُ . َطيُِّب الّراِبَحةِ 

"َنَقلَنُه َشنْيُخنا َعنن ِكَتناب َفنْتِح البنار  لِْلحناِفِر اْبنِن َحَجنر فني بناب وفينه:  ٖٔٔ/ٖٔتا  العروس:(ٗ)  
قاِبق َكت   ". الَحْشِر ِمَن الرَّ ُم ن  كبلم ابن حجر: " أواًل: )ق  َقاَل أَُبو ِهبَلٍل اْلَعْسَكِرّ  اَل َتْلَتِقي النبلَّ

اِ  ِفي َكلَِمٍة إاِلَّ ِفي أَْرَب ٍ  َوَحنَرل  َضنْرب  ِمنَن ، َوَوَرل  اْسُم َحَيَواٍن َمْعُروؾٍ ، أُُرل  اْسُم َجَبلٍ  :َمَ  الرَّ
يُك الَّنِب  َيْسنَتِديُر بعنقنه كَ  َواْسُتْدِرَك َعلَْينهِ ، َواْلُؽْرلَةِ ، اْلِحَجاَرةِ  ْوَجنِة َوَبنَرل  الندِّ لَِمَتناِن َهنَرل  َولَنُد الزَّ

 حجننر بننن علنني بننن حمنند، ألالبخننار  صننحيح شننر  البننار  تح". فننال الؽرلننةإوالسننتة حوشننية 
(. ثانًيا: لم يتقين الزبيند  منن هـ97ٖٔ)بيروت – المعرفة دار -، 1ٖٗ/ٔٔ:الشافعي العسقبلني

َم ِبْكُرهنا با قال: صحة كبلم شيخه؛ ل ِتِه َفُيْسَتْدَرُك َعلَى األَْلفاِر الّثبَلَثِة الَِّتي َتَقندَّ "َوَعلى َتْقِدْيِر ِصحَّ
ْوَجة والذي نئاه  أنَّ ا لُظ  صويو ،. ٖٔٔ/ٖٔ[". التا :  ر ل]و[، أر ل]ِفي  ، الَهَرُل َولَُد الزَّ

 ،الصنحيح الجنام  لشنر  التوضنيح راجن : قاله الَقالِي، وأثبتها مجم  اللؽة العربية في الوسنيط.
 المصننر  المتننوفى الشننافعي أحمنند بننن علنني بننن عمننر حفنن  أبننو النندين سننرا  الملقننن البننن
سنوريا  - النوادر، دمشنق دارو-التراب وتحقيق العلمي للبحب الفبل  دار- 1ٖٙ/7ٔ: (هـ1ٓٗ)

 .71ٖ/ٕ(، والمعجم الوسيط:م 1ٕٓٓ - هـ7ٕٗٔ)األولى الطبعة
َكُت   . 9ٖٗ/ٔ:الجمهنرة(٘)    وَمننرَّ َهنزيج  ِمنَن اللَّْينِل كَهزينن ٍ ، نصننُؾ اللَّْينل َواْلجمن  ُهنُزع  : الِهِزين  )ق 

 91ٕ/ٙ:تا  العروس، و)أَسَما  أَْوَقات اللَّْيل َوالسير ِفيِه( 11ٖ/ٕ:واحٍد المخص  ِبَمْعنىً 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٖٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيػد :[زعػهػ ي بي رى ت الاىػم  اىػٍد سىػ :اىعؿى اٍ ػف ديرى ػانػهيزى كىالى أىٍدًرم ًمم ػع اشػتيٌؽ ، عع، كًمٍازىىن
يىٍن ىًغي أىف يككف ًمٍرابلن مف اٍلكى  فًمٍازىع  .(ُ)رسٍ كى

ـ  اٍشتً  :هىكىاًزفي  :اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  :[زنػهػ ػ.(ِ)هي عاي قى الى أىٍدًرم ًم
يٍ ًهص   عؽي قى مـ  اٍشتً  :يِّ اً ٍصمى لؤًلى  ٍمتي اي  ـو عتً ك حى اىعؿى أ ي  :[صػصػهػ الى  :اىعؿى  فصعف كهيصى
 .(ّ)أىٍدًرم

ػػػ: الايكتىػػػ ي ػ:[وتػهػ ئٌنػػػ : ـ كييٍرػػػتىح علض  ػػػ ي الميٍطمى ًرضى  ععً الػػػدُّىى  يًفػػػكى ، األىٍرضي الميٍنخى
ب  اُ ىميه هىٍكتى ن كى  علابلؾ:  ٍكتى ن صى ػ.(ْ) أىٍدًرم مع هىٍكتى  هينعكالى : اىعؿى ا ف ًسيدى ، مى

ػػؽُّ الاىٍياىػػري الى كى : األىٍزهىػػًرمُّ  عؿى اىػػ، يػػ الد اهً : كفي الاىٍياىػػري  :[رػعػيػهػ ،  أيٍثً تيػػهالى كى ، كفى  أىحي
تيهي  أىٍدًرم مى الى كى   .(ٓ)ع ًصح 

  ى :ري ٍ  اىٍكؿً ًفي  :[هػيػهػ
ػ.(ٔ)**َػِقفاَتمعفمُعـِكرٍ مَػِقفاُا **

                                                           
ُُت   . 1ٔ7/ٕالجمهننرة: (ٔ)   َك عننه: "َهَزَعننه قنند بننّين ابننن سننيده اشننتقاقه فقال: )ق  َيْهَزُعننه َهْزعننا، وَهزَّ

 .1ٔٔ/ٔ. المحكم:"من َبلِك َورجل ِمهْزَع، َوأسد ِمْهَزع، ه: دق ُعُنقهره. وَهَزعَ َكسَ 
َكت   .)بتصرؾ(، 7ٕ/ٙالتهبيب:(ٕ)   َوُهَو َهَواِزُن بنُن سنْعِد بنِن َمْنصنوِر ، من َقْيسٍ  َهَواِزُن: َقبيلَة   )ق 

ْيبلن. وَهنواِزُن: جمن  َهنْوزن، ضنرب  منن الّطينر. وقند سنمَّت بِن ِعْكِرمَة بِن خصَفَة بِن َقنْيِس َعن
 .7ٕٔ: صـالعرب َهْوزناً. االشتقاق

ُُت   . ٕٕٖٔ/ٖالجمهننرة: (ٖ)   َك ، ُمَصننّؽر: اْسننُم َرُجننٍل، َوقِيننَل: أَبننو َبْطننٍن ِمننْن قُننَرْيٍش، َوُهننَو أواًل:  )ق  ُهَصننْي  

ان، بَِكْسنِر اْلَهناِ : َحني  ُهَصيُ  ْبِن َكْعِب ْبِن لَُ  ِّ ْبِن َؼالٍِب. وَهصَّ  َقبِيلَنة  ِمنْن َبنِني  أو ان: اْسم . َوَبُنو الِهصَّ
. ألَن َبلِننَك فِنني اْلَكننبَلِم َؼْيننُر َمْعننُروؾٍ ؛ أَبنني َبْكننِر ْبننِن ِكننبَلٍب، َقنناَل اْبننُن ِسننيَدْه: َواَل َيُكننوُن ِمننْن ]هننـ   ن[

نأرننه  :َقناَل أبنو حناتم . ثانًيا: اشتقاقهما:ٗٓٔ/9اللسان: بناً وهنو الصُّ ن؛ الشنديد لبُ معرَّ ْهنر  : ّ ألن الهَّ الرَّ
. 1ٔٔ . وعند ابن دريد في كتابنه االشنتقاق: صنـٕٕٖٔ/ٖ، وعلى هبا فبل اشتقاق له. الجمهرة: بالنبطية

:،  ِّ اشتقاق ُهَصي  من الهَّ  هيقال:هَ  الشديد. الوط  واله ُّ ه َهصًّ  صَّ : ٕٓٗٔ/ٖ، وفي الجمهنرة:ايُهصُّ
فِني  بكنر السنهيليو ."ت اْلَعنَرب ُهَصْيصناً صصنُته، إِبا وطبتنه أَو َكسنرته. َوقند سنمَّ م من هَ ان: اسْ "وَهصَّ 
ْوِ   ةُ الَقْبِ  باألََصنابِ ، َقناَل: َوِمْننالَه َّ أنَّ  الرَّ . ه اشنتقاق : ِشدَّ ناُن.: : َوَكنَباقنال الزبيند ُهَصني    َهصَّ

ليه، أنها لفرة عربية واشتقاقها من أحد . والب  نميل إٕٗٔ/1ٔ، والتا : 1ٕ٘/ٔراج : الرو  األنؾ:
 هبه الوجوه صحيح؛ لكثرة المعاني التي أتت عليها.

َكت   . ٖٔٗ/ٗالمحكم:(ٗ)   ْتم: َصّب ّ َعلَْيك َهْوَتًة وَمْوَتًة. )ق  اْبنُن ونرنها: كمنا بكنر  َقاَل اللَّْيب: ُيَقال فِي الشَّ
نننه األَعرابننني ةو، َهْوتنننة: للَمْهنننواة: ُيَقنننالُ  أنَّ د  والهنننبلك. راجننن : وُهوَتنننة  ، ُهنننوَّ ، فكأننننه دعنننا  علينننه بنننالترَّ
 .7ٕٓ/ٙالتهبيب:

ُُت    . ٔٓٔ/ٔالتهننبيب:(٘)   َك لننم نقننؾ عليننه فنني شننعر، ولننم نسننتط  نسننبته إلننى ثقننة، فننالقول عننندنا مننا قننال )ق 

 األزهر .

 من الرجز صدره:(ٙ)  
ى أئياؤه  ** ئ   **.يئمة َ نداض  الس 

، يصؾ المفازة والسراب. ونسب الرجز في: اللسنان: ٗا  في ديوانه : صـوهو لر بة بن العج      
 للعجا ، وأرنه تصحيؾ. ٗ٘٘/ٖٔ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍانىد هىيٍ  ـٍ ييرىسٍِّر ي، كىالى أىدرم مىع مى لى ػ.(ُ)اع ي اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : أىنشد  اٍ في ًجنِّي  كى
  َباُب اِيَواِو

: :[نػوتػ ـي الر اًكدي ًفي مىكىعًنهً  اٍلكىاًثفي  اىعؿى الم ٍيثي ، كىاٍلكىاًتفي ليغىتىعًف، كىهيكى الش ٍيعي اٍلميًقي
ػػزى كالميكاتنػػ  الميبلى  كىالى أىدرم  الم ٍيػػثً  ٍيػػرً د لغى نىػػاى ذا المى اىػػ ً  فى ثىػػع كى ـ أسػػمى كلىػػ :األىٍزهىػػًرمُّ    اىػػعؿى مى

 .(ِ)أـ الى  بً رى ىف الاى  هي أىحًرظى 
: :[نػوثػ ٍيػػدو ـي، اىػػعؿى اٍ ػػفي ديرى ـي الر اًكػػدي الث عً ػػتي الػػد اًئ ًقػػي : اٍلمي ٍثفي كالػػكىاًثفي لىػػٍيسى  الػػكى كى
كىػػع ي أى ػػك ىي ىٍيػػدو اٍلػػكىاًتفي ،  ثىٍ ػتو  ثىػػفى َاىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : .كىال ػػًذم حى كىػػد ا ػػفي األىىراً ػػيِّ كى كاػػد حى

ٍيدو  ٍف أىٍيفى أىٍنكىرى ي اٍ في  أىٍدرىل مً بلى فى ،  علمىكعفً  ديرى
(ّ). 

ٍيد :[وحػوحػ ٍحكى :ػاىعؿى اٍ ف ديرى تيهي  أىٍدًرم مى الى كى ، ٍيرً الط   فى ٍربه مً ضى  حي الكى  .(ْ)ع ًصح 
ٍيػدو أىن اػع لىغىػ ه تىًميمي ػ ه ، الًكتىػدي  :الٌكدُّ  :[وددػ ػـ ا ػفي ديرى  أىٍدًرم الى ، اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : زىىى

ـٍ هػػي ليغىػػ ه لًتمػػيـو غيػػر ميغىٌيػػرىةو ىػػف ٍؿ أىرادى أىن ػػه ال ييغىيِّريهػػع هػػذا الت ٍغًييػػر إاٌل  ىنيػػك تىًمػػيـو أى هىػػ
ًتدو   .(ٓ)فكى

                                                           
َكت   .ٖٖٗ/ٗالمحكم:(ٔ)   ره ابن جني فقَ  )ق  ، َبُعند ُبْعنُده فهنبا كقولنك: ."َهْيهناَت منن ُمْنخنرٍق َهْيهناُ ه: الَ قد فسَّ

. وأوضنح مننه ٖٗ/ٖالخصناب :  ي  القلقال والزلنزال.ا  به مجفجَ ، ْعبلاًل فَ ى من هبا اللفر نَ وبلك أنه بَ 
ْيُ  الَّنِب  اَل ُيْرَجنى ما قيل من أن: . راجن : ألننه ربناعي والهمنزةُ فينه بندل منن الينا ؛، َمْعَناَها اْلُبْعُد َوالشَّ

 النندكتور :لنه قنندم، 9ٙ/ٖ: (هنـٖٗٙ) المتننوفى يعنيش، البننن للزمخشنر  المفصننل شنر ، و9ٓٔ/ٗالعنين
 (.مٕٔٓٓ - هـٕٕٗٔ) -األولى الطبعة، لبنان – بيروت -العلمية الكتب دار-بيعقو بدي  إميل

َكت   . ٘ٓٔ/٘ٔالتهبيب:(ٕ)   اِ . َولَْم  :األَْزَهِر ِّ عند  اْلَمْعُروؾ )ق  اِ ، بَِهَبا يَوَتن َيتِن ُوتوناً، بِالتَّ سم  َوَثَن، بِالثَّ

َوثنن  . وعنند ؼينره:ٕٗٗ/ٖٔواللسنان:٘ٓٔ/٘ٔ. التهنبيب:اْلَعْهندِ  ُم َعلَنىاالّدو بمعنى:اْلَمْعَنى لَِؽْيِر اللَّْيِب، 
 ووتن، بَِمْعنى َواِحد.

َكت    . ٕٙٔ/ٓٔالمحكم:(ٖ)   هبا الن  يوضح سر إنكار األزهر ؛ لنورود معننى الكلمنة بالثنا ، )ق 
ا  واقتفابه منهج ابن دريد في إنكار بلك، ورد ابن سيده يفحمهمنا، هنبا: واإلبندال بنين التنا  والثن

"اعلنم أن الثنا  إبا وقعنت فنا  فني افتعنل ومنا وارد، خاصة في صيؽة االفتعال، قنال ابنن جنني: 
ن) تصرؾ منه قلبت تا ، وأدؼمت في تا  افتعل بعده، وبلنك قنولهم فني افتعنل منن الثريند ، (رداتَّ

ا ألن الثا  أخت التا  في الهمنس، فلمنا تجاورتنا فني المخنار  أرادو؛ وإنما قلبت تا ؛ وهو مترد
ا ليكنون الصنوت نوًعن؛ أن يكون العلم منن وجنه واحند، فقلبوهنا تنا ، وأدؼموهنا فني التنا  بعندها

. علنى أمثلنة 7ٙ/ٔ، ون َّ أبو الطيب في كتابه اإلبندال:1ٖٔ/ٔ". سر صناعة اإلعراب: اواحدً 
 كثيرة وق  فيها اإلبدال بين التا  والثا .

 .11ٔ/ٔالجمهرة: (ٗ)  
َكُُت   . ٘ٔٔ/ٔبننالجمهرة:، وقننارن 9ٖٓ/7المحكننم: (٘)   لَوِتننُد: ا 7ٗ٘، 9ٗ٘/ ٕفنني الصننحا :  )ق 

. وكبلك الَودُّ في لُ ؽَ اِد، وبالفتح لُ وتَ د األَ احِ وَ  بالكسر: الَودُّ وتقول: َوَتْدُت الَوَتَد َوْتنداً.. ؽِة من ُيدؼمة 
اَ  َفأَْدَؼُموَها  (أَْهل َنْجدٍ )بالفتح الَوِتُد في لؽِة  ُنوا التَّ  .الفي الدَّ كأَنهم َسكَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٕ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػاٍسػـ رى ، ٍرسى ي  في ميػر  اكى  [:ورسػػ ػ كى هيػ، ؿو جي  الى  :يُّ اً ٍصػمى ألى ااىػعؿى  .يـ  ػف ميػر  ًمػك تى أىخي
ػ.(ُ)فيعو اشًتقعايهي ٍف أىمِّ شى أىٍدًرم مً 
ًصػمى ن [:ػلػوصػػ ٍصبلن كى ؿى الشيعى ً علش ٍيًع يىًصميه كى صى ػمى ن ك) كى ػًف اٍ ػًف ( صي األىخيػرة ىى
ٍيري مط رد : الى اٍ في ًسيدى ٍ  اىعؿى ، ًجنِّي  .(ِ)فأىٍدًرم أىميط ًرده هيكى أـى غى

ـً ػ:[بػوطػ  ليغىػػػ ه فػػػي، الطِّ ىػػػ ي  ػػػعلٌتٍخريؼ الًقٍطاىػػػ ي الميرى  اىػػػ ي أك الميٍسػػػتىًديرىةي ًمػػػفى األىدى
ٍحػذيكؼي الرىػالى  :اٍ ػفي ًسػيدى ٍ  اىعؿى  علت شديد،  الطِّ ِّ ً  ٍحػذيكؼي الػبلـً  أىٍدًرم أىهيػكى مى ـٍ مى فػإٍف  فعًع أ

ٍطبً  فى كعفى مىٍحذيكؼى الرعًع فاك مً  ف كعفى مىحذيكؼى البلـً فاك مً ، الكى طى ىٍيػتي كطى ىػٍكتي  :فٍ كا 
كؼي الط  ِّ ي  تى ، أٍم دىىىٍكتي   .(ّ)ععً ٍشديًد ال ى كالمىٍاري

ر ؼي  :اًغيُّ ألىكى ا :[يػوغػ اٍلكىاًحػدىة أًغيىػ ه َعً ارً كالمىزى مىرعًجر اٍلمىعًع ًفي الػدِّ عرً  :ثىق ؿي تي ك تيخى
ػػعحً  :اٍ ػػفي ًسػػيدى ٍ  اىػػعؿى ، كأًغي ػػ ه  اىػػؿى كالى [، ل غى  كى فػػي] اٍلاػػيف بي ذكرهىػػع صى  أىٍدًرم ًمػػف أىٍيػػفى جى

 .(ْ)كلىٍرظاع اليعع، ألىن ه ال اٍشًتقعؽ لاع ؛كاليعع أىٍكلد  اع، االمىاع كاكن 
لِْسنَجُِكْى ػ(:ًؿ الم ًه )ًفي اىكٍ َ:[قػولػػ

َ
ُُ اِأ ٍَ ْْ إِذْ ثَوَقَّ

إِذْ  هي كلىػاى  ٍيػثي الم   رى س  فى  (ٓ)
 ُُ ٍَ ْْ :  ثَوَقَّ ػ.(ٔ)هي كنى أىٍك تيًديري  هي كنى د ِّري  أٍدًرم تي الى  :األىٍزهىًرمُّ  اىعؿى ، هي كنى تيدى ِّري  :مٍ أى فىقىعؿى

                                                           
َكت   . ٙ٘ٓٔ/ٕالجمهرة: (ٔ)   اؼاِنّي في الُعباب اشِتقاقُهُ  )ق   ْرسُ ابنيِّ اإلاألَْعرَ  ْول اْبننِ ْن َقنِمن َقاَل الصَّ

يُِّب. بالكسر:  .77ٖ/٘ٔراج : التا :  األَْصُل الطَّ
ُُت   . 9ٖٗ/1المحكننم: (ٕ)   َك ننِرًدا َكننأَ تننردد فيننه ابننن سننيده ثننم قال: )ق  ننُه ُمطَّ َة "َوأَُرنُّ ننمَّ نَّهْم َيْجَعلُننوَن الضَّ

َما ِهَي الَفاُ  الَِّتي ِهنَي النواوُ  ُة ِفني".ُمْشِعَرًة ِبأَن الَمْحبوَؾ إِنَّ نمَّ : الضَّ نلَّة َضنَمُة  َوَقناَل أَُبنو َعلِنيٍّ الصُّ
ة َشناب  َكُشنُبوِب َحنْبِؾ النو نمَّ ْقنُل ِفني الضَّ ". اِو ِفني َيُجندُ الواِو الَمْحُبْوَفنة ِمنَن الُوْصنلَة، والَحنْبُؾ والنَّ

 .91/ٖٔوراج : التا : 
َكُُت   . ٕٙٗ/7المحكننم: (ٖ)   ننْمُن واللَّننَبُن.وهننو الَوْطننبَ  أواًل: لننم يفسننر )ق  قُّ الَّننِب  َيُكننوُن ِفيننِه السَّ  : الننزِّ

اُ  َواْلَباُ  أَْصبَلِن َصِحيَحاِن، أََحنُدُهَما َينُدلُّ عَ . ثانًيا: عند ابن فارس:971/ٔاللسان: ( الطَّ لَنى )َطبَّ
، َوُهنوَ  نبُّ ُل الطِّ نْيِ  َواْسنِتَطالٍَة. َفناأْلَوَّ ْيِ  َوَمَهاَرٍة ِفيِه. َواآْلَخُر َعلَنى اْمِتنَداٍد ِفني الشَّ اْلِعْلنُم  ِعْلٍم ِبالشَّ
ننُة: اْلخِ  بَّ ننا اأْلَْصننُل اآْلَخننُر: َفالطِّ . َوأَمَّ ، أَْ  َعننالِم  َحنناِبق  ننْيِ . ُيَقنناُل: َرُجننل  َطننب  َوَطِبيننب  ْرَقننُة ِبالشَّ
ةُ ُتنَرى ِفيَهنا ِحن َراِبنُق اْلُمْمَتندَّ نْمِس: الطَّ . َوِطَبنُب ُشنَعاِع الشَّ يَن اْلُمْسَتِطيلَُة ِمَن الثَّْوِب، َواْلَجِميُ  ِطَبنب 
ننُة: ُمْسننَتِطيل  ِمننَن اأْلَْرِ  َدِقيننق  َكِثيننُر ال بَّ ننْيُر َبننْيَن اْلُخننْرَزَتْيِن. َوالطِّ َباَبننُة: السَّ َبنناِت.َتْطلُننُ . َوالطِّ  نَّ

 .9ٓٗ/ٖالمقاييس: 
، 19ٔ/1، ونسننننبه الزبينننند  لؤلزهننننر  وأرنننننه خلًطننننا. راجنننن : التهننننبيب: 7ٙ/ٙالمحكننننم: (ٗ)  

َكت   . 9/1ٖٙوالتا : نواد: "9٘ٗ/ٗفي العنين: )ق  ألنَّ الَهْمنَزَة والَؽنْين ال  ؛هنو ِمنن َكنبلم أَْهنِل السَّ
 ".َيْجَتِمعاِن في بناِ  كلمٍة واِحَدةٍ 

 (.٘ٔر: من اآلية رقم )سورة النو(٘)  
َكت   . ٖٕٙ/7التهبيب: (ٙ)   َر اللَّْيُب هُ َولََق اْلَكبَلَم: َدبَّرَ  )ق  ومثلُنه ِفني ِكتناِب األْفعناِل اللفرنة، ، َوِبِه َفسَّ

لَقِّي َوأَ  َوأَْصُل َتلَقَّْوَنُه َتَتلَقَّْوَنُه ِبَتاَ ْيِن ُحِبَفْت إِْحَداُهَما. .1ٗٗ/ٕٙراج : التا : للّسَرقُْسطي. ْصُل التَّ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيحً  اىػػعؿى اٍ ػػفي ًجنِّػػي:َ:[حػيػوػ عًؿ ًفٍاػػؿ الػػكى ألىف اٍلًقيىػػعسى نىرىػػع ي ؛ اٍمتىنىايػػكا ًمػػفى اٍسػػًتٍامى
مىنىعى ًمٍنػهي  ٍيًنػًه ؛ كى ػدى، كىىى ؿي فىعًئػًه ككىىى ػبى اٍىػًتبلى جى ػرِّؼ اٍلًرٍاػؿي ًمػٍف ذىًلػؾى لىكى ذىًلػؾى ألىنػه لىػٍك صي كى

ػػعًع ًإىبللػػيف كى ىػػععى، فتىحػػعمىكا اٍسػػًتٍامىعلىهي  كىالى  اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : .لمػػع كػػعف ييٍاًقػػبي مػػف اٍجًتمى
ف ٍدالالن ٍيح سىمىعىنع أـى تى ىسُّطعن كاً  مىد الكى ـي ىى  .(ُ)أىدرم أىأيٍدًخؿى األىلؼي كىالبل 

 اُب اييأءَب
: :[ثػيػنػبػ ػٍربه مػف سىػمى  ثىٍامىب، ىىف اٍ ف األىٍىرا ػٌي، اىػعؿى ػؾ ال ىٍحػر.ال ىينيػث: ضى

ٍزفػػ:األىٍزهىػػًرمُّ  اىػػعؿى  )فىٍيايػػؿ(، فىػػًإف كىػػعفى يػػععا  زائػػدىتىٍيف فىايػػكى مػػف الثبلثػػٌي، :ال ىٍيًنيػػث، ً ػػكى
ـ اٍلاىػػرىب يىجػػيع ىمػػد )فياػػكؿ( كىػػبلى لػػـ(ك)فياػػعؿ كى ػػععى أسػػمع حرفنػػ ، كى  )فىٍيايػػؿ( ىمػػد ع جى

ـٍ دىًخيؿف)اليىن يث(، كىالى أىٍدرً  غير: ، أ م أىر ٌي هيكى
(ِ). 

 
 
 
 

                                                                                                                                                    
لَقِّني َعلَنى أَْخنِب َشنْيٍ  ِباْلَينِد ِمنْن َينِد اْلَؽْينِر َفِفني  َكلُُّؾ لِلَِقاِ  اْلَؽْيِر، ُثمَّ ُيْطلَُق التَّ ُه التَّ َقْولِنِه: ِبأَْلِسنَنِتُكْم أَنَّ

نأُ َوَيْسن اِو  لِْلَخَبنِر ِبَمنْن َيَتَهيَّ نة  َفُجِعلَننِت ، َتِعدُّ لِلَِقاِبنهِ َتْشنِبيُه اْلَخَبنِر ِبَشنْخٍ  َوَتْشنِبيُه النرَّ اْسنِتَعاَرة  َمْكِنيَّ
ٍة ِبَتْشِبيِه اأْلَْلُسِن ِفي ِرَواَيِة اْلَخَبِر ِباأْلَْيِد  فِ  لَقِّي َعلَى َطِريَقٍة َتْخِييلِيِّ نْيِ . اأْلَْلُسُن  لًَة لِلتَّ ي َتَنناُوِل الشَّ

لَقِّني  َما ُجِعلَِت اأْلَْلُسُن  لَنًة لِلتَّ لَقِّني َؼاَيُتنُه  ؛َمنَ  أَنَّ َتلَقِّنَي اأْلَْخَبناِر ِباأْلَْسنَماعِ َوإِنَّ نا َكناَن َهنَبا التَّ نُه لَمَّ أِلَنَّ
ُب ِباْلَخَبِر ُجِعلَنِت اأْلَْلُسنُن َمَكناَن اأْلَْسنَماِع َمَجناًزا ِبَعبَلَقنِة اأْلَْيلُولَنِة. َوِفينِه َتْعنِري   ِبحِ  َحدُّ ْرِصنِهْم التَّ

نٍب. َوَهنَبا َتْعنِري    َعلَى َتلَقِّي َهَبا اْلَخَبِر َفُهْم ِحيَن َيَتلَقَّْوَنُه ُيَبناِدُروَن ِباإْلِْخَبناِر ِبنِه ِبنبَل َتنَروٍّ َواَل َتَريُّ
ْوِبييِ  ، المعنروؾ المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير . راج :ِبالتَّ

 المتننوفى التونسنني عاشننور بننن الطنناهر محمنند نبنن محمنند بننن الطنناهر محمنندل والتنننوير التحريربنن
 م(.71ٗٔ)تونس – للنشر التونسية الدار -)ملخًصا(9ٗٔ/1: (هـ7ٖٖٔ)
َكت   . 7ٖ/ٗالمحكم: (ٔ)   "فأّمنا امتنناعهم منن اسنتعمال أفعنال النَوْيح أواًل: نن  كنبلم ابنن جنني:  )ق 

. . ثانًيا: 7ٕٖ/ ٔ: الخصاب  إلي "..والَوْيِل والَوْيِس والَوْيبِ  ة  َوْيَح: َكلَِمُة َرْحَمٍة لَِمْن َتْنِزُل ِبِه َبلِيَّ
ْلَمْعَننى. َقاَل اْلَخلِيُل: لَْم ُيْسَمْ  َعلَى ِبَناِبِه إاِلَّ َوْينَح، َوَوْينَس، َوَوْينَه، َوَوْينَل، َوَوْينَب. َوِهنَي ُمَتَقاِرَبنُة ا

ننٍ ، تقنناُل لَِمننْن َوَقنن  ِفنني هَ و ٍم وَتَوجُّ لَكننٍة اَل َيْسننَتِحقُّها. َوَقننْد ُيَقنناُل ِبَمْعَنننى اْلَمننْدِ  َوْيننح: َكلمننُة َتننَرحُّ
ننب، َوِهننَي َمْنُصننوَبة  َعلَننى المصننَدر. َوَقننْد ُتْرَفننُ ، وُتضنناُؾ َواَل تضنناُؾ. ُيَقنناُل. ويننَح َزيننٍد،  والتَّعجُّ

 .ٖٕ٘/٘، والنهاية: 99/ٙالمقاييس:  وَوْيحاً لَُه، وويح  لَُه.
َك . ٕٕٔ/ ٘ٔتهبيب اللؽة:(ٕ)   "َقاَل أَبو منصور الَبْينيُب بوزن َفْيعينل : ٕٓٔ/ٕٓن  اللسان: ت   )ق 

الَبينيننب والننوارد عننن ابننن األعرابنني:  ."  أَدر  أَعربنني  هننو أَم َدِخيننل ؟ؼيننر الَيْنِبيننب َقنناَل واَل 
ننَدة ب ننَدةوالُمَوحَّ نننى. تننا  ، فلعلننه مننن المقلننوب إن اتحنند المعالَيْنِبيننُب، ِبَتْقننِديم الّتحتّيننة علننى الُمَوحَّ

 .7ٖٙ/٘العروس: 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 
 الثاني املبحث

 )الدراسة(
 ال أدسي يف نالّ ايًػويني َالَح يػوية وَظاٖش َٓٗذية

 املطلب األول
 املالَح ايًػوية يال أدسي يف نالّ ايًػويني

 تاعتميزت مقكل  ال أدرم التي جمانعهع مف كبلـ المغكييف القدامد، كالتي حك  
ف صػػميـ ،  كضػػكح  اػػض المبلمػػح المغكيػػ  الاعمػػ  التػػي تاػػد مػػ السػػع ق الصػػرحعت

  المسػػػتكيعت المغكيػػػ تقسػػػيماع كفػػػؽ ال عحػػػثالدراسػػػعت المغكيػػػ  الحديثػػػ ، كاػػػد رأل 
 إلد مع يمي: الحديث 

 
 أواّل :املظتوى ايصوتي

ٌَ َصؤتيَّةا َأِدِسي َي                                 َََظأئ  ٔفي 
رس ، كمػف هنػع د(ُ)األصكات هي الانعصر التي تتركب مناع كممعت كػؿ لغػ       

حكػعـ  المغكيكف الارب أصكات الار ي ، كىممكا جعهػديف ىمػد إنشػعع اكاىػد نطقاػع، كا 
( : الى إنتعجاع، فأفعدكا كأجعدكا، غير أف  اضاـ اد تكا ػؼ  حيػعؿ  اػض أمثمتاػع، اػعئبلن

( كذلؾ في مسعئؿ صػكتي ، كعإل ػداؿ المغػكم، تحقيػؽ الامػز كتخريرػه، الماعا ػ  أىٍدًرم
خعلرػػ  الصػػكتي ، الرػػؾ كاإلدغػػعـ، القمػػب المكػػعني، كفيمػػع يمػػي  ػػيف الػػكاك كاليػػعع، الم

 ىرض أمثمتاع:
 

 أوّيا: اإلبذاٍ ايًػوي
مامػػـك فػػي مجػػعؿ الدراسػػعت المغكيػػ  أف اإل ػػداؿ المغػػكم يقػػع  ػػيف الصػػكامت 
)الحػػركؼ( كمػػع يقػػع  ػػيف )الصػػكائت( الحركػػعت، فمػػف النػػكع األكؿ الػػذم تكا ػػؼ فيػػه 

  اض المغكييف معيمي:
                                                           

: علم األصوات عند سيبويه وعندنا، محاضرة ألقاها األستاب: شاده، بالجمعينة الجؽرافينة الملكينة (ٔ)
 م(.7ٖٔٔ) -العدد الخامس-صحيفة الجامعة المصرية -ٖصـ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 
ػبغنػاضرواطت)اضحروف(ػاإلبدال (ػأ)
 ػبغنػاضبنءػواضطغم

ًَب] ًَِ[ و ]اأَلِث  [اأَلِث
ـي : اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ    ػًرمِّ الى ابي كالًحجى التُّرى  :األىٍثمى  أىٍدًرم أىليغىػ ه أـى عرىةي كعألىٍثمىًب ىػف الاىجى

 ف. ىدىؿه 
كاد  ي نع في حعشي  الماجـ معدة ] ث ؿ ـ[  علترصيؿ مناج ا ف سيد  كغير   

ي الترريؽ  يف اإل داؿ ك يف اختبلؼ الماجعت، كتنعكلنع الابلا  الصكتي  التي تجمع ف
 يف ال عع كالميـ؛ إذ همع صػكتعف شػرايعف، مخرجامػع مػف  ػيف الشػرتيف، كمػع أنامػع 
يشتركعف في  اض الصرعت، كعلجار، كاالسترعؿ، كاالنرتعح، مم ػع سػكغ كاػكع اإل ػداؿ 

 .(ُ)األىٍثمىبً ك  األىٍثمىـً  ينامع، كهك الكااع في كممتي: 
 ػبغنػاضتنءػواضدغن

 :ت[ و ]الَباغ[اَبال]
ًكػيى أى اىعؿى ا في فىػعًرس:    كىالى أىٍدًرم ، أىٍم: الى  ػٍأسى  تً ع، لى ىػتً على ىػ :كفى كليػقي ع يى عسنػنى  ف  حي

ف. ليغى ي مىفٍ   ًهيى
ػؿ تىٍاًطرنػػ(، يقكلػػكف ليغػػ  ًحٍميىػرى كاػد ذكرنػع أف  هػػذ  المغػ : )  تً )لى ىػػع مىٍيػًه:ىى  علمر جي

 .(ِ)، كشرانع ذلؾ  مزيدو مف الشرح كالتحميؿالى  ٍأسى  (، أىٍم:ىميؾ
ََِشي] ََِشيعت[ و ]ََِش  : [ََِش

: اىػعليكا: الد اًهي مػف الرِّجػعًؿ، اىػعؿى ا ػفي ًسػيدى : المىٍرمىًريسي ، فىػبلى أىٍدرم  كى ًريػته ٍرمى مى
 ف.أىليغى ه أـى ليٍثغى ه 

رنع: أنه ؛ لمػع  ينامػع فى اٍل ىًايػًد أىف تىكيػكفى الت ػععي  ىػدىالن ًمػفى السِّػيفً لىٍيسى مً  كاد ار 
مف تقعرب النسب كتجعكر المخعرج،  صرؼ النظػر ىمػف اػعؿ  شػذكذ هػذا المػكف مػف 

 .(ّ)ًفي ًست  كالن عًت كأىٍكيعتو  اإل داؿ كا حه، كاد كاع اإل داؿ هنع كمع كاع
 

                                                           
 راج : معجم ال أدر  في بحثنا هبا مادة: ]ب ل م[. (ٔ)
 راج : ]ل ب ب[. (ٕ)
 راج : ]م ر س[. (ٖ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 
 ػبغنػاضحنءػواضعغن

  [عأصَْ[ و ]حأصَْ]
ٍيدو اى  ، عو عًصػد نى ٍانىػي مى فً  حه عصً نى  كبه ثى : قىعؿي يي  هي أن    ً غى المُّ  ٍهؿً أى  ٍاضي  ى  رى ذكى : عؿى اٍ في ديرى

تيهي  أىٍدًرم مى كالى   .ع ًصح 
ػكاد ذكرنع نظعئر ذلؾ في حعشي  الماجػـ مثػؿ اػكلاـ:  ، كاياىػسىػٍيؿه ايحى ، عؼه عؼه

عًرًؼ، ك  ٍنظيبي لمس يًؿ الجى راد. فػأكااكا التاعاػب  ػيف الحػعع كالاػيف؛ لذىكىر ال ٍنظيبي اي الك  الحي جى
ع إذ همع حرفعف حمقيعف، مع اختبلفامع في  اض الصرعت  .(ُ)التحعدهمع مخرجن

 ػبغنػاضذالػواضزاي
 : [َعامُص[ و ]َعامُر]

ػػعؽً : اػػعؿى الخميػػؿي  ٍنًزلىػػ  الزُّىى ػػرٌّ ال :الػػذُّىىعؽي ً مى ًسػػًمٍانع ي فػػبل نىػػٍدًرم أليغىػػ ه هػػي أـ ، مي
 ف. ليٍثغى ه 

ع،  كاد امنع: إف  الذاؿ الماجم  )لثكي (، كالزام )أسمي ( فامع مختمرتعف مخرجن
مع اترعاامع في  اض الصرعت كعلجار، كاإلصمعت، كالرخعكة، كاالنرتعح، كاالسترعؿ، 

 .(ِ)كاطانع  أنامع لغتعف
 ػبغنػاضعغنػواضغغن

 [ُصُكؼ[ و ]ُصُكع]
 جكاس  ف هيريـ: اىٍكؿً في 

ممممَؤعلللللِفمُ لللللُدِ مُضٚؾِقلللللٔتمٔعلللللِفمدلللللأظػٕة
 

 م.طَأٖغفلللللامُطِ لللللَقُةمَشلللللب مٔصللللليمُ لللللُؼ ِممم
 

،  ً اى  أىرادى  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : ػٍدغو ػديغي ًمػٍف صي ٍحًت يىع سعلر ي ًمٍف سىعًلرى و كا ِّحػتى يىػع صي
ذىؼى  ًمًه كى  ؛فىحى عطىًب ً مىع ًفي ايك ًة كىبلى ػًلًاٍمـً اٍلميخى ٍاًر فىاىػؿ ذىًلػؾى فىػبلى أىٍدًرم أىًلمشِّػ، ر ؾ الصػديغى حى

ـً  ػػكًع اٍلكىػػبلى ػػقيع فىػػبلى أىٍدًرم فأـى هيػػكى ًفػػي مىٍكضي كىػػذىًلؾى صي ر كىػػهي تىٍحًريكنػػع  :كى ػػقيع ليغىػػ ه أـى حى أصي
ػػعى  ىػػٍيفى اٍلغىػػٍيًف كىاٍلاىػػٍيفً ف ميٍاتى طػػعن  مى ػػقيع فىجى ػػديغ كصي : صي اىػػعؿى ػػع تألىنامػػع م ؛كى جعًنسػػعًف إٍذ هيمى

ييٍركىل ٍمؽو، كى ٍرفىع حى قي : حى ػقيعصي قيٍغ ليغى ه ًفي صي أـى اٍحتىػعجى ًإليػه ًلٍمقىعًفيىػً   فٍغ، فىبلى أىٍدًرم هىٍؿ صي
ٍيننع ؿ اٍلاىٍيفى غى ٍمؽً مى اي ألىن   ؛فحك  كًؼ اٍلحى ري ًميانع ًمٍف حي  ف.ع جى

                                                           
 راج : ]ن    [. (ٔ)
 راج : ]ب ع ق[. (ٕ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٖٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػٍقغى  كاد ذكرنع اػكؿ مػف صػٌرح مػف الاممػعع  ػأف   ٍانىػد ، الصُّ ػٍقع  مى ليغىػ ه ًفػي الصُّ
عً  أىف  مف  ييكنيسي  كمع حكع عًحيىً ، الن   ٍمًرك ٍ ف اٍلاىػبلى كىا ي  أى ع ىى ػقيغٍ )رى اىػعؿ، كىػذىًلؾى  (صي  لىػهي: كى

حُّشعن مً  ـٍ أىرًكهع، كأىنه انىسى ًمٍف ييكًنسي تىكى ىمد ذلؾ  اٍ ف ًجنِّي  ، كتاميؽ ذاف هى لىٍكالى ذىًلؾى لى
ٍمػرو  : فًإذا كىعفى األىمري  قكله كىا ي أى ك ىى مىد مىع رى ػعؿي ىى ػقع ليغىتىػٍيًف:  نىعًطقىػ ه  ػأىف   ك فىعٍلحى ًفػي صي

ٍرؼً  ٍرًؼ ًلٍمحى ًميانع، كأىف يىكيكفى ًإ داؿ اٍلحى  .(ُ)اٍلاىٍيفي كىاٍلغىٍيفي جى
َٓر] َٓر[ و ]َع  [َغ

ؿ: الاىنىجي  مغ  هيذىٍيؿو  :اىعؿى الم ٍيث اىعلىػه  :اىعؿى اأٍلىٍزهىًرمُّ  .غىنىجه :  علغىيف قىعؿي كيي ، الر جي
ٍيري ا ٍىرى اٍ في األى  مىًمػًه كىالى أىٍدًرم (،  علغيف)  ي ٌي كىغى ػعي ًإلػد ىى ـٍ أىسػماه ً ػعٍلاىٍيًف ًمػٍف أىحػد ييٍرجى لى كى

تيهي   . مىع ًصح 
: الاػػيف كالغػػيف مػػف الحػػركؼ المجاػػكرة، كلكػػف  ذكرنػػع فػػي حعشػػي  الماجػػـ أف 
الغيف مع هذا، حرؼ )رخػك(، كأمػع الاػيف فاي)حػرؼ متكسػط  ػيف الشػدة كالرخػعكة(، 

 .(ِ)رب إلد استامعؿ الاذلييف، كهمع ىمد هذا لغتعفكهك أا
 )ب(ػػػػاإلبدالػبغنػاضروائت)اضحرصنت(

 )ػبغنػاضفتحػواضصدرػواضضمػ)اضطثضثػاضضغوي
مع تاعكرت الحركعت الثبلث )الرتح ، الكسرة، الضم ( ىمد فعئه، أكىينه، هك مػع 

 ييارؼ:  علمثمث المغكم، كاد كرد مف ذلؾ في ثنعيع  حثنع مع يمي:
 [ بتجًيح ايصادَصَباس]

ٍمًرك  ًف ًمٍمقىطو ًؿ ًفي اىكٍ   :ىى
مَعللللللللِفمُعِؾٔؾللللللللْغمَسِؿللللللللّرامَصللللللللِإرٖممم

 

 َِمُ للللللللَؾاَر ِم م.اْظَؿللللللللِرَ مَظللللللللِممُؼِكَؾلللللللل
 

: ٍيػػػدو : اىػػػعؿى اٍ ػػػفي ديرى كىل اٍل ىٍغػػػدىاًديُّكفى رى ػػػ ىعرى ٍ ) كى ػػػع أىرىاديكا ً اىػػػذىا(صى ػػػع أىٍدًرم مى مى  ف!، كى

حنع في الحعشي : كركد ال كمم   تاعاب الحركعت الثبلث ىمد الصعد كالماند كاحد كرىج 
 .    (ّ)كهك: الحجعرة الصم  

 
                        

                                                           
 راج : ]  ق غ[، وفيها تخريج البيت. (ٔ)
 راج : ]ع ن  [. (ٕ)
 راج : ]  ب ر[، وفيها تخريج البيت. (ٖ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٖٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 ػبغنػاضفتحػواضصدرػ
 [ٔحِبش[ و ]َحِبش]

ٍ ري  كى هي الى أىٍدًرم أى  :اىعؿى اأٍلىٍصمىًايُّ    ف! علـً الاى  ؿً جي لمر   :الًحٍ ري أٍك الحى
ركد هذ  الكمم   علرتح كالكسر، كمع انتاينع كاد أكردنع اختبلؼ الاممعع في ك 

ػػداؽ: ٍ ػػره  إليػػه مػػف أن ػػه يقػػعؿ: لماػػعلـ المػػتقف المي كًسػػٍجؼه ، مثػػؿ ً ػػٍزره ك ىػػٍزره ، ًحٍ ػػره كحى
 .(ُ)ىىف غير  مف المغكييف الميٍنًذرمُّ ، كهك معذىكىرى ي كسىٍجؼه 
 ػبغنػاضفتحػواضضم

 [ُقذُّوغ[ و ]ذُّوغَق[ و ]ُطبُّوح[ و ]بُّوحَط]
:اىع ف فىتىٍحتىػهي  ؿى المٍِّحيىعًنيُّ ُـّ، كاً  ػ مىٍيػًه ًفػي سيػ ُّكح كايػدُّكس الض  ػعفاٍلميٍجتىمىعي ىى ز، ئجى

 ًهي ف.كىالى أٍدًرم مىع ، هي عيتي كى حً   ً ذً اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ :هى 
مىػد فىاُّػكؿ،  كاد رج حنع كركد الرتح، كدل منع ىمد ذلػؾ  قػكؿ ثىٍامىػب: كيػؿُّ اٍسػـو ىى

ٍرتيػػ  السُّػػ ُّكح كالقيػػدُّكس، فػػًإف ًإال  ، كتىنُّػػكر، كسىػػمُّكر، كحي األىكؿ ًمٍثػػؿى سىػػرُّكد ككىمُّػػكبفىايػػكى مى
عفً  اىٍد ييٍرتىحى ـ  ًفيًامىع األىكثر، كى  .(ِ)الض 

ًَل] ًُل[ و ]ُط  [ُط
ػػاىػػعؿى أ يػػ أك  أٍدرم ًلسىػػعفه طيميػػؽه الى  :ٍكطيمىػػؽو فقىػػعؿى طيميػػؽو أى : يًفػػ شىػػؾ  اأٍلىٍصػػمىًايُّ  :ـو عتً ك حى
 .طيمىؽه 

 .(ّ)كاد تنعكلنع هذ  المرظ   علشرح كالتحميؿ كذكرنع مع فياع مف لغعت الارب
 ػبغنػاضضمػواضصدرػ

 [ٔػشأعيَّة[ و ]ُػشأعيَّة]
  : ٍيؿو الى أىٍدًرم  :األىٍزهىػػًرمُّ  اىػػعؿى . الطكيمػػ ي الاينيػػؽً  النعاػػ ي :  ي  اىً الشُّػػرى  اىػػعؿى اٍ ػػفي شيػػمى

، شي ِّاىٍت أىىنعاياع  شً شيراًىي  ، أىك ًشراًىي  ،   . كًلاعًلطي ؛ الس رين  اعً رى الكىٍسري ًىٍنًدم أىارىبي
 [اتٔيَت[ و ]اتُيَت]

: هي أىن   --ىىًف الش عًفًايِّ  ـً ـي  ميتىػعًت الش ػجى  اىعؿى ًفي  ىعًب الت يىمُّ كزي الت ػيىمُّ ر، كىالى يىجي
 ف عته عته أـى ًلتى  أىٍدًرم ليتى : الى ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  .كىهيكى مىع فيت  ًمٍف ًاٍشر  اٍليىعً ًس األىٍىمد

                                                           
 راج : ]  ب ر[. (ٔ)
 راج : ]س ب  [. (ٕ)
 راج : ]ط ل ق[. (ٖ)
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ِـّ، ك كاد تنعكلنع كركد هذ  الكمم  كمع ا ماع  ػ مكضػحيف سػر  تػردد  كسىػرً ال علض 
 .(ُ)األزهرم فيامع

 
 ثاّْيا: حتكيل اهلُض وختفيف٘

ف         لصاك   الامزة معلت  اض الق عئؿ الار ي  إلد تسػايماع، كهػك أمػره كااػع كا 
ؼ  اض المغكييف إزاع  اض مع كرد مف أمثم  هذ  الظعهرة، كاد حصرنع مف ذلؾ تكا

 مع يمي:
 [َأِدَضى[ و ]َأِدضَأ]

ػػٍزأىةن : أىٍجػػزىل السِّػػكِّيفى ليغػػ ه فػػي أىٍجػػزأى ي أىم اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : اىػػؿى لػػه جي  أىٍدًرم الى كى ، جى
ـ  ف؛ كيؼى ذلؾى   .اعًدرن كفى نى كي  أف يى إال   ألف  ًايعسى هذا إن مع هك أٍجزىأى الم اي

رنػػع فػػي حعشػػي  الماجػػـ أن ػػه: إفٍ  أىرىادى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ  اٍمًتنىػػععى الت ٍسػػًايًؿ فىقىػػٍد  كاػػد ار 
اُّؼً  ٍيًر مىٍكًضًع الت كى ا ؼى ًفي غى تىٍسػًايؿى ؛ تىكى ًزيػًد كى فىًإف  تىٍسًايؿى هىٍمػزىًة الط ػرىًؼ ًفػي اٍلًرٍاػًؿ اٍلمى

ٍيتيػػهي  :ًكنىً  ًايىعًسػػيٌّ فىييقىػػعؿي اٍلاىٍمػػزىًة الس ػػع ػػٍأتي اأٍلىٍمػػرى كىأىٍرجى كىأىٍخطىػػٍأتي ، كىأىٍنسىػػٍأتي كىأىٍنسىػػٍيتي ، أىٍرجى
ػػٍيتي ، كىأىٍخطىٍيػػتي  ض  تىكى ػػٍأتي كى ض  تىكى دي ي كىأىٍشػػطىد كى ٍرعي إذىا أىٍخػػرىجى شىػػٍطأى ي كىهيػػكى أىٍكالى ، كىأىٍشػػطىأى الػػز 

اى  ٍيتيػػهي كىأىٍجػػزىٍأتي السِّػػكِّيفى إذىا جى ػػع نع كىأىٍجزى اىػػٍد ييٍسػػتىٍامىؿي أىٍجػػزىأى ً ػػعأٍلىًلًؼ كىاٍلاىٍمػػًز ، ٍمػػتي لىػػهي ًنصى كى
ٍانىػػد ػػزىل :ً مى ٍاننػػد كىاًحػػدو فىقىػػعؿى ، جى ػػع اأٍلىٍخرىػػشي ً مى نىقىمىايمى ٍيػػًر هىٍمػػزو  :كى ًثػػيُّ ًمػػٍف غى ليغىػػ ي  :الثُّبلى
عزً   .(ِ)ليغى ي تىًميـو  :كىالرُّ ىعًىيُّ اٍلمىٍاميكزي ، اٍلًحجى
ُِّدُكوم[ و ]اأُلِخُكِوم]  [اي

: ٍيدو ؽُّ : أٍهًؿ المُّغى ً اىكـه ًمف  اىعؿى  اىعؿى اٍ في ديرى ٍرػرةه  الخى ػ ه  حي ًمثػؿ  فػي األٍرضً  غعًمضى
تيهي ، كاأليٍخقيٍكؽالمٍُّخقيكؽ،  ن مىع هيػكى إً المٍُّخقيكؽ : مىٍف اىعؿى . كاد ذكرنع اكؿ كال أىٍدًرم مع ًصح 

مىػػطه ًمػػٍف ًا ىػػًؿ ا ٍاًرفىػػً ، غى ـً اٍلمى ػػعى الى ليغىػػ ه ًلػػ ىٍاًض اٍلاىػػرىًب  ىميػػه  أناػػع كرد األزهػػرمِّ ٍلاىٍمػػزىًة مى
ً اىًذً  المُّغىً  اىرىأى نىعًفعه،  ًدينىً ، كى ـٍ مىٍف يىقيػكؿي ك يىتكمـ ً اىع أىٍهؿي اٍلمى ًمٍناي يىقيكليكفى اىعؿى األىحمر، كى

ٍيًه ك   صٌرح اىعؿى لىٍحمر،  عجي ، ك غير ي ذىًلؾى ًسي ىكى كىع ي الز ج   .(ّ)حى
 

                                                           
 راج : ]ش ر ع[ و]ل ت ت[. (ٔ)
 راج : ]  ز  [. (ٕ)
 راج : ]خ ق ق[. (ٖ)
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 [ و ]ايظَّاب[ايظَِّأب]
مى ىػػػ ي، كىالى أىٍدًرم أى كالظ ػػػٍأبي الكىػػػبلى  :عًرسو اىػػػعؿى ا ػػػفي فىػػػ ػػػمى ـي كالجى ـٍ غيػػػر أى  كى هيػػػ كزه ٍامي

 ف.كزٍامي مى 
ـى  الظ ػػٍأبى امنػػع فػػي الحعشػػي : إف     : هيػػكى كالظ ػػٍأ ػػًؿ. تىقيػػكؿي ػػكزىاًف: ًسػػٍمؼي الر جي ٍامي ، مى

ـى ، مػف ا يػؿ اإل ػداؿ؛ ألف كظىٍأميه ،ظىٍأ يه ٍاننػد كىالظ ػٍأبى  الظ ػٍأ الكػبلـي كػذلؾ: ِي  كالظ ػٍأب، ً مى
ٍكتي  مى  ي كالص  ، كأىف    ماند الظ ٍأب: أىف   اىري كاألىشٍ  كاألىٍىرىؼي ، كالجى ، مىٍاميكزه الصكتى  السٍِّمؼي

ٍاميػػكزه  مى ػػ  كًصػػيعحى الت ػػٍيًس، كيػػؿُّ ذىًلػػؾى مى ػػع، كري  كالجى ػػ ه  كم )الظػػعب( كاػػدأيضن مىعىى ػػد   جى ىى
ر رعن ًمفى المٍاميكزً  ميخى
(ُ). 

 [َعبو ] [َعِبء] 
ػكٍ َىىٍبعي الشمًس: اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : ػًب الش ػٍمًس  كى هع، الى أىٍدرم أىهيػ ي ضى ليغىػ ه ًفػي ىى

  .فأىٍصميهي  أـى هيكى 
ع ىى ىػػأى فىايػػكى كأىمػػ: األىٍزهىػػًرمُّ  اىػػعؿى كاألصػػؿ هنػػع ىمػػد مػػع رٌجحنػػع : هػػك المامػػكز، 

ٍيػرى ي.، مىٍاميكزه  ٍرفنػع مىٍاميػكزنا غى ًت اٍلاىػٍيًف حى ىى ىػأى كٍجايػه يىٍا ىػأي ًإذا يقػعؿ:  الى أىٍىًرؼي ًفػي ميٍاػتىبل 
ؽى   .(ِ)أىضععى كٍجايه كأىٍشرى

 [ُفوغ[ و ]ُفُئوغ]
  ًؿ الش عًىر:ًفي اىكٍ 

مممأعراتماظٔعلللقِ ؼلللام لللأحيماِرَحلللبمَشلللم
 

 َٔمَس مابللللفمَخِقللللِرماظُػللللُِسم مَظْطللللمَؾللللواِبلللل
 

ٍمػعي  كى هيػأى  أىٍدرم اٍ في ًسػيدىٍ : الى  اىعؿى  كي : ـاً ٍكلً قىػكى ( فىػٍأسو ) جى ـٍ أى  رىٍأسو  ٍمػعً فػي جى  سه ري
 ]ؼ ك س[. ٍف تىٍرًكيبً مً  يى هً 

  : كزي الت ٍخًريؼي ، أيٍنثىد كىًهيى مىٍاميكزىةه  اٍلرىٍأسى كاد ذكرنع أف  يىجي ٍماياىػع أىٍفػ يسه ، كى جى كى
فيئيكسه   .(ّ)فيكسً ك  كى
 [ُبَوة[ و ] َيَيبُؤة]

ـٍ الى  أثىٍ ته  كىالى أىٍدًرم، لى يكىة، ك لى  ية: ييقعؿي  اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ :    ف.ًهيى أ

                                                           
 راج : ]ر أ ب[. (ٔ)
 راج : ]ع ب أ[. (ٕ)
 راج : ]ؾ أ س[، وفيها تخريج البيت. (ٖ)
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كفي هذ  الكممػ  كجػك  مػف حيػث الامػز كىدمػه ذكرهػع ا ػف األن ػعرم كغيػر ، 
 .(ُ)كذكرنعهع نحف  علترصيؿ في مكطناع

 [َّ َُاي َّ[ و ]غؤا َُوغاي  [ا

ػٍيدً  :عميكسي الن   عًئًد اٌلًذم يىٍكميف فياػع لمص  ،  .ايٍترةي الص  ػزي اىػٍد ييٍامى اىػعؿى اٍ ػفي ًسػيدىٍ : كى
ٍجهي ذى    فؾى لكىالى أىدرم مىع كى

ذكػػر  ا ػػف دريػػد كغيػػر ، كىالى ييامػػز،  عميكسي ييامػػزالن ػػامنػػع فػػي حعشػػي  الماجػػـ: 
 .(ِ)فاك  علامز مف نأمس، ك دكف الامز مف نمس

 اقبة بني ايواو وايياءثايّجا: املع
اػػػد يقػػػع التاعاػػػب فػػػي المغػػػ   ػػػيف الػػػكاك كاليػػػعع، فتػػػدخؿ الػػػكاك ىمػػػد اليػػػعع، 
ماع أسػبلفنع، كممػع  كالاكس، لغير ىم  صػرفي ، كهػذ  ظػعهرة شػعىت فػي لغتنػع، كسػج 

 تكا ؼ  اضاـ فيه مف أمثمتاع مع يمي:
ُِٓذوقة] ِٓٔذيكة[ و ]اذُت  [اذٔت

ٍيدو  اىعؿى  : ٍهؿً ف أى مً  ٍكـه اى : اٍ في ديرى ٍنديكا ي  المُّغى  يىقيكليكفى دى  الًحٍنًديق ي:كى  الحي ػع ،  ي اى الحى مى كى
تي   .هي أىٍدًرم مىع ًصح 

ػػػع ل  حداػػػػ كاػػػد  ي نػػػع أف هػػػػذ  الكممػػػ  تقػػػػعؿ  ػػػعلكاك كاليػػػػعع، كمػػػع يقػػػػعؿ أيضن
ٍنديكرة]:الايف  .(ّ)[،  علكاك كاليععالًحنديرةك] [الحي

 سابّعا: املدايفة ايصوتية
 ػػي فػػي كبلمػػه إلػػد إحػػداث نػػكعو مػػف التخػػعلؼ  ػػيف الصػػكتيف اػػد يمجػػأ الار 

المتمعثميف في الكمم  الكاحدة؛ تخريرنع كتحقيقنع لبلنسجعـ الصكتي  يف ل نػعت حديثػه، 
 علحػػذؼ،  -التغػػعير-فيحػػذؼ مػػثبلن صػػعمتنع أك صػػعئتنع، كهػػك مػػع ياػػرؼ  عسػػـ المخعلرػػ 

 ي: كممع تكا ؼ فيه  اض المغكييف مف أمثم  هذا النكع مع يم
 [َحِشم[ و ]مَحَش]

ٍيدو  اٍ في  اىعؿى  رى : ديرى ٍرؽ:اكـه  كاىعؿى ، ؽثكب ًفيًه حى ته، حى  .كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

                                                           
 راج : ]ل ب أ[. (ٔ)
 راج : ]ن م س[. (ٕ)
 راج : ]  د ق[. (ٖ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 : ػػكاػػد ذكرنػػع أف  فػػتح الػػر اعرى الحى ػػعع اٍلميٍاممىػػ  كى دىؽِّ مػػف التقطيػػع : ؽ ً رىػػٍتح اٍلحى
عر اى ، كىغىير  القىص   .(ُ)اىعؿى الجكهًرمُّ  تخريرنع كىمىع سىك في د يي كى
 [ايالَّت[ و ]ايالَّتَّ]

ٍيػػدو  ـى اػػكـه ًمػػٍف أىهػػؿ المُّغىػػً  أف الػػبل ت  كى  :اىػػعؿى اٍ ػػف ديرى ػػ التػػي كعنػػت تا ػػد فػػي  زىىى
ٍخرىةه كىػعفى ًىٍنػدىهىع رجػؿه يىميػتُّ الس ػكيؽى  ً ػدىتٍ  كغيػر  الجعهمي  صى ، ىي ػعتى  كالى ، لمحػعجِّ فىمىم ػع مى

ػ.أًلىن اىع تععاف؛  تثقيؿ الت عع كىعفى يككف: البلتٌ ، ك كىعفى كىذىًلؾأًلىن هي لى ؛ أىٍدًرم مىع ًصح  ي ذىًلؾى 
يػر ميمػًزـ،  كامنع في حعشي  الماجـ: إف  تردد ا ػف دريػد فػي ًصػح   المػذككر غى

ٌت ً علت ٍشًديًد؛ ؿ الكمم :أصٍ ك  نىـ سيػ البل  مِّي ً عٍسػـً ال ػًذم كىػعفى يىميػتُّ الس ػكيؽ ًىٍنػدى ألف  الص 
: أىٍم يىٍخًمطيه، اأٍلى  ٌرؼثـ ٍصنىعـً اً   حذؼ إحدل التععيف خي نىـ ؿى كجي  .(ِ)اٍسمعن لمص 

 خاَّظا: ايفو واإلدغاّ
ِٓ[ و ]  ُِٔ]َط  [َط
 :يدو زى  ٍ فً  مِّ ىىدً ًؿ ًفي اىكٍ 
ـَأدلللُؿفاِغ ماجَلِفلللٔدمَعومَسَؾلللَتِعلللُد ممممؾلللًُ مَع

 

 ِِمَطَعللللِدِوماظَؼللللمم اِرِحماظط ٔؿللللِمَبعللللَدماظَؽلللل 
.
م

 

ٍمبه  رىؾِّ الت ٍضايؼً  :طىًمـه  :ٍ في ًسيدى ٍ اىعؿى ا ـٍ هيػالى ، صي  عبً ٍف  ىػًمػ كى  أىٍدًرم أىًلمشِّػٍاًر أ
ٍينيه ٍت ىى  .فكأىًلؿى السِّقععي ، ًلًححى

ػػحى كاػػد ذكرنػػع: أف   ػػعو أىك ًفػػي اٍلاىػػٍيًف: الم حى جى ( رىمىػػص التزااياػػع ًمػػٍف كى ، يقػػعؿ)لىح 
) مىػػد األىٍصػؿ ًمػػٍف هىػػذىا  ،  ًإظاػػعر الت ٍضػػًايًؼ، كىهيػكى ك)لىًحػحى أىحػػد األىحػػرؼ ال ًتػي أيخرجػػت ىى
ٍربً  مىد أىٍصمً  ؛الض  عًلاىعمينى ِّاى ن ىى مىد أىٌكلي  حى دىًليبلن ىى  ، كاإًلدغعـ ليغى ه ، اع كى

فري  مىع كىعفى طـ  كطىًمـ مف هذا الن كع
(ّ). 

 [َتذايَو[ و ]ٓدايوَّ] 
ٍيدو أىن اع لىغى ه تىًميمي ػ ه  الًكتىدي : دُّ اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : الك   ٍؿ أىرادى  أىٍدًرم هىػالى ، ك زىىىـ ا في ديرى

ًتدو  ييغىيِّريهع هذا الت ٍغًيير إاٌل  ىنيك تىًميـو أى أىن ه الى   ف ـٍ هي ليغى ه لًتميـو غير ميغىٌيرىةو ىف كى
ًتدي: كتحميؿ هذا الكبلـ: أف  ا لحجػعز، لغػ  أهػؿ اعًد، كتىػد األى اًحػكى  : كسػر التػععلكى

ػع  ه غى لي  كفتح التعع ًتػدي فػي لغػ ً ك  .أيضن دُّ  ػعلرتح الكى ، طم نػع ييسىػكِّنيكفى الت ػععى  (أىٍهػؿ نىٍجػدو ) الػكى

                                                           
 راج : ]  ر ق[. (ٔ)
 راج : ]ل ت ت[. (ٕ)
 راج : ]ط م م[، وفيها تخريج البيت. (ٖ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٖٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

، لتقػػعرب مخرجيامػػع، كى   فىيىٍ قىػػد، ييػػٍدًغميكفى  ىٍاػػدى اٍلقىٍمػػبً لمتخريػػؼ، ثػػـ يقم ػػكف التػػعع داالن
دُّ )  .(ُ)كلغيرهـ لًتميـو  (، كيراـ مف هذا أن اعكى

 ايكًب املهاْي طادّطا:
خبلفنػع لمترتيػب  (ِ)اد تت عدؿ المكااػع  ػيف أفػراد السمسػم  الصػكتي  فػي الكممػ 

المااكد في نطؽ أصكاتاع، كهك مع يارؼ  علقمب المكعني أك الت عدؿ المكعني، كأمثم  
هػػذا المػػكف كثيػػرة شػػعئا  فػػي تػػراث الار يػػ  كغيرهػػع مػػف المغػػعت كمػػع رصػػدنع  هنػػع هػػك 

 حيعؿ  اض أمثم  هذ  الظعهرة كمف ذلؾ:    فتكاؼ  اض المغكيي
 [ٔدٔطِح[ و ]ٔحٔطِر]

كىػ: ىى  ػعد اٍ في  عؿى اى  مىػًب: ًحًطػٍج، كحى ػٍت ىنػد الحى  ع ي يقػكؿ الاىػرىبي لماىٍنػًز ًإذا اٍستىٍاصى
:الخى  حُّ أىٍدًرم أيُّامع أى  ، كىالى ًجًطٍح،  تىٍقديـ الجيـ عٍرزىٍنًجيُّ  ف.صى

 [َسَطَع[ و ]َطَعَش]
: اٍ في  اىعؿى  ٍيدو فه َديرى عًريىته طىٍاران  طىاىرى فبلى ػععكن  كرىطىاىاع رىٍطاعن، يي ، جى ، د ً ًه ىىف اٍلًجمى
ـٍ أٍسمى  :اىعؿى األىٍزهىًرمُّ  ل تي ،  ً ٍيرً غى ع لً ٍااى كى   .اىعكىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

ًََت]  ٌَ] و [ََ  [َََت
ػتٍ   تىٍمتيػه مى ٍمتعن كمى : مىمىتُّ الش يعى مى ٍيدو ر ٍكتػه:بلن اىعؿى اٍ في ديرى  أىٍدًرم كالى ، ًإذا زىٍىزىٍىتػه كحى

تيهمى   .ع ًصح 
كاد نعاشنع هذ  األلرعظ الثبلث  في مكاطناع مف حعشي  ماجمنع الذم ىقدنع  

   .(ّ)( في كبلـ المغكييف أىٍدًرمالى لمع كرد ًمف اكؿ )
 
 
 
 

                                                           
 راج : ]و ت د[. (ٔ)
-مطبعنة التركني بطنطنا -9ٔابن درستويه، د. الموافي البيلي: صـمن مبلمح الفكر اللؽو  عند  (ٕ)

 (.م77ٕٔ - هـٕٔٗٔالقاهرة: الطبعة األولى )
 راج :]  ط  [، ]ط ع ر[، ]م ل ت[. (ٖ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٖ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 ثاّْيا:املظتوي ايصشيف
ِٓا َأِدِسي َي ٌَ ٔب َََظأئ  ٔييَّةٔفي 

 المبلمح المتامق   عل ني  رغـ امتاع فيمع يمي:تجمد هذ   
 أوّيا: اختالف صيػة املاضي واملضاسع

ػػرٍ    ػػرى الص  ًثي ػػً  ًفػػي ًسػػت ً  أىٍنػػكىاعو  أىٍ ػػكىابى ًفيكف حىصى ٍيػػر مسػػتامم  اأٍلىٍفاىػػعًؿ الثُّبلى  الى غى
 هي:

: فىاىؿى يىٍرايؿي ً رىٍتًح اٍلاىػٍيًف ًفػي اٍلمىعًضػي كى  ؿي ػعًرعً اٍل ىعبي اأٍلىك  ػمِّاىع ًفػي اٍلميضى ػرى  ، مثػؿ:ضى نىصى
. ري  يىٍنصي

ػعًرعً  كىٍسػرًهىع ًفػي اٍلميضى مىػسى  ، مثػؿ:اٍل ىعبي الث عًني: فىاىؿى يىٍرًاؿي ً رىٍتًح اٍلاىٍيًف ًفي اٍلمىعًضي كى جى
.  يىٍجًمسي

عًرعً  : فىاىؿى يىٍراىؿي ً رىٍتًح اٍلاىٍيًف ًفي اٍلمىعًضي كىاٍلميضى عي. مثؿ: ،اٍل ىعبي الث عًلثي عى يىٍخضى  خىضى
ػػعًرعً  فىٍتًحاىػػع ًفػػي اٍلميضى ـى ، مثػػؿ:اٍل ىػػعبي الر اً ػػعي: فىًاػػؿى يىٍراىػػؿي ً كىٍسػػًر اٍلاىػػٍيًف ًفػػي اٍلمىعًضػػي كى فىًا

ـي.  يىٍراى
عًرعً  ِـّ اٍلاىٍيًف ًفي اٍلمىعًضي كىاٍلميضى : فىايؿى يىٍرايؿي ً ضى عًمسي . ، مثؿ:اٍل ىعبي اٍلخى  ظىريؼى يىٍظريؼي

عًرعً اٍل ى  : فىًاؿى يىٍرًاؿي ً كىٍسًر اٍلاىٍيًف ًفي اٍلمىعًضي كىاٍلميضى ًثؽى يىًثؽي.مثؿ: عبي الس عًدسي  كى
كهنػػػػػعؾ تررياػػػػػعت كترصػػػػػيبلت كثيػػػػػرة لاػػػػػذ  األكزاف محماػػػػػع كتػػػػػب المغػػػػػ    

كهنعؾ أفاعؿ اختمرت فياػع صػكرة المعضػي أك المضػعرع أك كميامػع ىػف  (ُ)كالتصريؼ
 اػض المغػكييف متػردديف تجػع   اػض األفاػعؿ كهػك مػع الصكر المااكدة، كاػد تكاػؼ 

ػػنذكر  فيمع يمي:
ػ)أ(:ػاختهفػرغغةػاضطنضؽػػػػ

ََُت[ َيِؼ َُٔت[ َيِؼ]َػ  َُُتُُٔت و]َػ
ْعداءَ فال تُشْ :() ًؿ الم هً كهك كمع كرد ًفي اىكٍ 

َ
ًِْت يب األ

ػٍف حيػث  (ِ) كم ىى ري
عًهدو أىنه ارأى: ـٍ أىرادكا داَءَسَضونػُتَذوطؼْتػِبوَؽػاأَلْروػػػػ ميجى : الى أىٍدًرم لىاىم ايػ فىػبلى  :اىػعؿى اٍلًكسىػعًئيُّ

ػػًحيحى ن، فىمىاىػع نىظىػعًئري ، تيٍشػًمٍت ً ػيى األىٍىػػداعى  : فىرًٍغػتي كفىرىٍغػػتي ، فػًإف تىكيػٍف صى ، اٍلاىػػرىبي تىقيػكؿي
                                                           

ومننا بعنندها، وتكملننة فنني تصننريؾ األفعننال  9راجنن  مثبًل:مقدمننة مختننار الصننحا ، للننراز : صننـ (ٔ)
 (.)بتصرؾٖٓٙ/ٕحيي الدين عبد الحميدمد مضمن شر  ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لمح

 (.ٓ٘ٔسورة األعراؾ: من اآلية رقم )(ٕ)  



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٖ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

، اىػعؿى أىٍفػريغي  ػٍف اىػعؿى فىرىٍغػتي مى ، اػعؿ أىٍفػرىغي، كى نػع الكجػه الصػحيح . كاػد  ي  " فىمىٍف اعؿ فىرًٍغػتي
 .(ُ)لض ط هذ  القراعة كمع كرد لاع مف تخريج

 [َضٔحَي[ و ]َضَحى]
ًحي(يقعؿ: ػالر   (ضى د، ًإذا  ػرز لىاىػعمس يى لمش ػ ؿي جي ػعًتـ: الى أىٍدًرم ، ضػحى اىػعؿى أى يػك حى

اىعؿى مر   ًمفى  د: ة أيٍخرىلاٍلكىاك هيكى أىك مف اٍليىعع، كى حى ًحيى أىك ضى  .الى أىٍدًرم ضى
 .(ِ)ذكرنع معفي هذا الراؿ مف لغعتو تكاؼ فياع أ ك حعتـكاد 

ػ)ب(:ػاختهفػرغغةػاضطضنرعػ
 ٔبيَوَيِذَيِذُبو وا ِذَبَي [اَبَد]

ٍيه " ػع ، نىعًدر (عٍج ى ع يى  ى جى )اىعؿى ًسٍي ىكى لىػٍيسى  ماػركؼ، اىػعؿى ا ػفي ًسػيدى : الى أىٍدًرم مى كى
ٍيهو ًإلىد اٍلميتىاىدِّم أـ ًزـ ذهب ًإلىٍيًه ًسي ىكى ـ ع لى ه اٍلميتىاىدِّم؛ألىن  كاألغمب ىمد ظىنِّي أىن  فًإلىد البل 

ػػػعع نىرسػػػه ىػػػٍسػػػمع جى نى  رىاجى ". كاػػػد ذكرنع:أنػػػه يقػػػعؿ:ع المى ػػػٍكضى ، كالمػػػعؿى ، )جى ىد(اٍلخى كالحى
كعهػع ًسػهػذ   (عٍج ى ع يى  ى جى ، )ك )جى ىع( يىٍج يك)ًج ىعكىةن( ليغى ه ًفيهً ، كيىٍجً ي)ًج ىعيى ن( ٍيه المُّغىػ ي حى ٍي ىكى

: جى ىد يىٍج ىد، مم ع جععى نعًدرن ، كىًهي ىٍندى  ضًايرى ه   .(ّ)اكاعؿى ا في األٍىرا يِّ
 ثاّْيا: ايبٓية بني ايطوٍ وايكصش

الماركؼ في صيغ الار ي  أف  زيعدة الم ند تدؿ ىمد زيعدة الماند، لكننع اد 
د، كهك مػع اػد يتكاػؼ نجع ه  غير ذلؾ، فثم   صيغ مزيدة مانعهع كماند المجردة كاح

 فيه  اض المغكييف كمف ذلؾ:
ػ)أ(ػرغغػاألسعنلػ

ػ َسَعلػوَأِسَعَل
 َكى[]َعَكي[ و ]َأِع

: : أييقػعؿي   أٍدرمالى : كىي ىٍيػدو  ي أى اىعؿى   قىٍيتيػه، فيكػكف ًمٍثػؿى أٍىقىٍيتيػه لىرىٍظتيػه ًلمىرىارىاًتػه أكىى
ٍزتيه زى ز  كجى  . أٍىرىؼى الرىرىسي كىىرىٍفتيه كأىجى

رٍ كاد  ر  ؿى في مىكًطًنهً نىع هىذىا القىكٍ حى
(ْ). 

 

                                                           
 راج : ]ش م ت[. (ٔ)
 راج : ]    و[. (ٕ)
 راج : ]  ب ا[. (ٖ)
 راج :]ع ق  [. (ٗ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٖ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 َشَع[]َقَشَع[ و ]َأِق
ػػ ي،  اٍ ػػفي األىىرا ػػي: اىػعؿى  كعي الميقعرىى ػػع فقػػعؿ: " اٍ ػفي ًسػػيدى ٍ كانتقػػد  القيػري كىالى أىٍدًرم مى

كعي الميق ...يِّ اً ػهىذىا ال ًذم اىعلىهي اٍ في األىٍىرى  كىػذىًلؾى الى أىىػرؼ كىٍيػؼى يىكيػكفي القيػري  أىف عرىىػ ى ًإال  كى
ٍذًؼ الز اًئدً  مىد حى  ".يىكيكفى ىى

اٍ ػفي  رىعى ً مىانػدن كىاًحػد؛ لػذا اىػعؿى أنػه يقػعؿ اىػرىعى كىأىٍاػكاد ذكرنػع ىػف األصػ اعني: 
كعي الميقعرىى ي : األىىرا ي القيري

(ُ). 
ََذَّ[ ََذَّ[ و ]َأ [ 

ٍيدو  دكى حى  ؿ يفً  هي مىد  لى : اٍ في ديرى   أىٍدًرم كىٍيػؼى كالى  اٍ ػفي ًسػيدى ٍ اىػعؿى  ،يػهً فً   ي أى أىٍنسىػ: األىجى
 كاػػد استقصػػينع اراع المغػػكييف كالخػػبلؼ  يػػناـ فػػي هػػعتيف الصػػيغتيف ف.هىػػذىا

)مىد ( المجردة ك)أىمىد ( المزيدة
(ِ). 

ػوسعَّلػَسَعل
 ى[ و ]ربَّ[َرب] 

ذىب   :ييقػعؿي  هي أىن ػٍاػضي المىشػعيا  ى  ي  ًلػ رى كىػكذى ، ذى ىٍت شىرىتيه: كذى  ٍت  :ٍزهىًرمُّ عؿى األى اى  
تيهي ، كذى  ت كذى ىٍت شىرىتيهي، الغىًديري كذى ى  ٍيدو  كاد امنع أف  هذا ذىكىرى ي  .كىالى أىٍدرم مىع ًصح   ا ف ديرى

ىيٍثمىعف األيٍشنعٍندانيٌ  يأى ً  ىف
(ّ). 

ػ)ب(:ػاضتخفغفػواضتثقغلػسؽػاألدطنءػ
 [اأَلخَّة] و [اأُلخُت] و[ اأَلخُّ[ و ]اأَلُخ]

ٍيػػدو  ا ػػفي  اىػػعؿى   ـه  اأٍلىخي َ:ديرى زى ، صه نىػػعاً  اٍسػػ ػػكى خُّ أى  :يىقيكليػػكفى  اٍلاىػػرىبً  ٍاػػضى  ى  أىف   كـه اىػػ ـى ىى
 فؾى لً ع صح  ي ذى م مى كىالى أىٍدرً ، ا في الكىٍم يِّ   ي رى كى ذى ميثىق ؿ، أىخ  ي ك 

 .(ْ) علتخريؼ كاأليختً  ًفي األىخً  تعفليغ علتثقيؿ كاألىخ    األىخ   كاد ذكرنع أف  
  )ج(:ػاضتخفغفػواضتثقغلػسؽػاضحروف

 [َََتى[ و ]ََٓتى]

ػ:الايقىٍيميِّ  ـو احً ميزى في اىكًؿ 
ََِأَظػ** ِِماََّْر   **عٖؿ مُسفُُدػا مممَتِلَأ
                                                           

 راج :]ق ر ع[. (ٔ)
 راج :]ن س أ[. (ٕ)
 راج :]ب ب  [. (ٖ)
 راج :]أ خ و[. (ٗ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

: الى أىٍدًرم عًتـ: سأىٍلتي األىٍصمىًاي  ىىف مىٌتد ًفي هىذىا ال ىٍيت فىقىعؿى  .اىعؿى أى ك حى
تىػد)ًفػي  ()لغى ه  :دً  علت ٍشًدي (مىٌتدكاد ذكرنع أف  ) ر رىػ ً  (مى  كأن اػع مػف الغرائػب الميخى

ن ؼى في الميٍررداتً  التي ـٍ يىذكيٍرهع أىحده مف النُّحعة كال مىٍف صى لى
(ُ). 

 ثايّجا: املكصوس واملُذود
اختمرػػت ا عئػػؿ الاػػرب فػػي نطقاػػع لػػ اض الكممػػعت  علقصػػر تػػعرة ك علمػػد تػػعرة 

حيننػع  ػيف المقصػكر كالممػدكد مػف األسػمعع، أخرل، كاد أدل ذلؾ  علط ع إلػد الخمػط 
غير أف إساعمعت النحػكييف كالمغػكييف ىمػد حػدو سػكاع فػي جمػع أمثمػ  هػذ  الظػعهرة 
مف أفكا  األىراب كتدكيناع؛ أدل  ػبل شػؾ إلػد جػبلع هػذا الخمػط، كلكػف  اضػاـ كمػع 
ع رأينع ىمد صرحعت  حثنع تكاؼ تجع   اض األلرعظ فمـ يدر الكجه فياع كمف ذلػؾ مػ

 يمي:
 [ايَبِأَواء[ و ]ايَبِأُو]

ٍيدو ، اىعؿى عأيضن  ال ىٍأكىاع :كيقىعؿي ، الًكٍ ري : ال ىٍأكي  تيهي م مى كىالى أىٍدرً : ا في ديرى  ف.ع ًصح 
 [َهَشِوَياء[ و ]ايايَهَشِويا]

ٍكيع:  ًنيرى ى:أى ي  ًمفى اٍلً ٍزًر اىعؿى  الكىرى ٍكيع أـى الى  دي مى الى أىٍدًرم: أىيي  كحى  فالكىرى
 [ٔنواء[ و ]وىٔن] 

  : ٍمايػهي  اىعؿى المٍِّحيىعًنيُّ ِـّ ليغىػ ه، ًكػكى  :مىٍف اىعؿى كىك ة فىرىتىحى فىجى ػ ٍمػديكده، كالكيػك ة، ً علض  اع مى
ـ   ػػ ػػٍف اىػػعؿى كيػػك ة فىضى مى ٍمايػػهي  كى ػػكره  فىجى اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : كىالى أىدرم كىٍيػػؼى ، ًكػػكنل مىٍكسيػػكره مىٍقصي

 فهىذىا
ًَِط]و[ َطىًَٔ]  [اءَٔ

عجً  فى ًمػػ ععي طىػػد كالًمٍمطىػػمالمً   عؽ كىًهػػي: الشِّػػجى ظػػـ ال ًتػػي  ىيناىػػع كى ىػػيف اٍلاى  :السِّػػٍمحى
كره هي الى أىٍدًرم أى  :أى يك ى يد ، اىعؿى ايشىيرة دايق  ٍمديكده  كى مىٍقصي ـٍ مى  .فأ

كاد نعاشنع جكاز اصر هذ  األلرػعظ كمػدهع، كشػرانعهع  علشػرح كالتحميػؿ فػي 
 .(ِ)مكاطناع

 
 

                                                           
 راج :]م ت ت[. (ٔ)
 و[، ]ك ر ا[، ]ك و  [. راج : ]ب أ (ٕ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 بّعا: صيؼ ادتُوعسا
ػع،  اد يجئ الجمػع ىمػد غيػر كاحػد  المسػتامؿ، أك ىمػد غيػر القيػعس ىمكمن
كهنع اد يتكاؼ المغكم فبل يدرم الكجه فيه، مع اإلمكعف أف يككف جمانػع مػف الجمػكع 

 التي كعنت تستخدمه إحدل ا عئؿ الارب كمف ذلؾ:
 [خاِسَشَب]

مٍ     -(ثارً رى  ىػ، ىمد )األٍرضي الس ٍام : (، كهي ىٍرثًع )تكٌاؼ أحمد  ف يحيد: ًفي جى
ٍ   ل شارو  ث ًفي  ىيتً ارً رى ًإلىد ال ى  ييكًمي فالى أىٍدًرم مىع ًهيى  فقعؿ: -(ؿعىً اى فى ) ري

(ُ). 
 [أَحاِسس]

ٍيدو  اٍ في  تكٌاؼ  مٍ ديرى ػرٌ ) عً : ًفي جى ػعًرر) :ىمػد-ًضػٌد ال ىػٍردً -( حى ـى اػكـه ( فقػعؿ: أحى ػ زىىى
رُّ  جمعه يي ًمف أىهؿ المغىً  أىن   عًرري  :الحى تيهي ، أحى كىالى أٍدًرم مىع ًصح 

(ِ). 
َّة]  [َأٔخ

ٍمػػ اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : تكٌاػػؼ  ٍيػػؼى فقػػعؿ:  (أىًخم ػػ ىمػػد ) (ًخم ػػ ) عً ًفػػي جى كيػػكفي تكىالى أىٍدًرم كى
ٍمعى ًخم    .األىًخم   جى

كاىد( ك]ريٍج  ه ) ٍمعي جى  [اًجبكى تكٌاؼ في: ]رى  كذا يِّق ) ٍمعي جى  [ضُّ  .(ّ)(ضى
 الطريؼ هنع: كمف
o [ :اىعؿى ىيثىؾي أف المغكم اد يتكاؼ فبل يدرم المرظ كاحدنا أـ جمانع كمف ذلؾ :]  اٍ في 

ٍيدو  كؽي الن ٍخًؿ خعٌص ن اى كى : ديرى ٍمعه ، عليكا: الايثىؾي ىيري   (.ْ)فالى أٍدرم أىكاًحده هيكى أـى جى
o [ :القىيىعًسري كاد يدرم الجمع، كىالى يدر كاحد ، كمف ذلؾ ]اإًل ػؿي [: هي: رىةي القىيعسً ]ك 

الى أىٍدًرم مىع كىاًحديهىع: اىعؿى األىٍزهىًرمُّ ، عـظى الاً 
(ٓ). 

ْٔيع]  [َعَشا
ًر مى  :عدو اىعؿى اٍ في ىى      .(ٔ)عاًحديهى ع كى  أىٍدًرم مى الى ، كفى ه ٍاري ىىرىاًنيسي السُّري
 كاد نعاشنع هذ  األمثم  كشرانعهع  علشرح كالتحميؿ. 

                                                           
 راج : ]ب ر ب[. (ٔ)
 راج : ]  ر ر[. (ٕ)
 راج : ]خ ل ل[، ]ر   ب [، ]    ق[. (ٖ)
 راج : ]ع ب ك[. (ٗ)
 راج : ]ق س ر[. (٘)
 راج : ]ع ر ن س[. (ٙ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 ثايّجا:املظتوى ايٓحوي
ٌَ َتشٔنئبيَّةا َأِدِسي َي َََظأئ  ٔفي 

اعؿ  اض المغكييف ال أدرم في مسعئؿ نحكي  أك تركي ي ، كهذا اميؿ جػدنا إذا 
 مع اكرف  علمستكيعت المغكي  األخرل، كاد جمانعهع فيمع يمي:

َّح  أوّيا: َا ُيَزنَّش وُيَؤ
مػػع مػػع أسػػاـ  ػػه النحكيػػكف مػػف جاػػد ىظػػيـ فػػي كضػػع  الضػػكا ط الاعمػػ ؛ 

مػف األسػمعع، إال أف أمػر هػذ  الظػعهرة  قػي ال يجػرم فػي ػرف  مع ييذ كر كمػع ي نػثلما
أغمب األحيعف كفؽ ايعسو ميط رد، كال سين   ميت  ىاى ، كمف ثـ تكاؼ  اض المغكييف تجع  

 مع كرد مف أمثمته كاد رصدنع مف ذلؾ معيمي: 
[ُٓ  [ْلُع

ٍيػػد: ًإذا اي  ٍنػػؽه : ٍمػػتى اىػػعؿى اٍ ػػف ديرى ذى ، ذىك ػػٍرتى  :الث ػػعًني نتى ك  سىػػفى ، ىي : ا ثىق ٍمػػتى الث ػػعًنيكىاً 
ػػع ًىم تيػػه ًفػػي ذىًلػػؾ ًإال  أىٍف يى هي ٍثتىػػن  أى  . كامنػػع: إنػػه ععىن سىػػمى  كفى كيػػ. اىػػعؿى اٍ ػػفي ًسػػيدىٍ : كىالى أىٍدًرم مى

يي نث.ك  ذى يي  (اٍلاينيؽاختمؼ في هذ  المرظ  فقيؿ:) مِّت النكفي كىعفى م   ر كى ايؿ: ًإف ضي ن ثعن كى
اىػػعؿى  ف سيػػكِّنت كىػػعفى مػػذك ران كى ، كأف ا ػػف دريػػد ىػػٌكؿ اأٍلىٍصػػمىًاي: الى أىػػرؼ ًفيػػًه الت ٍأًنيػػث كىاً 

 .(ُ)فيمع ذكر ىمد السمعع
 [ِٖٔشَدى]

أىميػذىك رةه  كىالى أىٍدًرم، ع ًصػرى اىػىيٍش ى  لـ يٍ ميغني لى :الًاٍردىل  علكسر:  يرى نً كحى اىعؿى أى ي  
ـٍ مي ىن ثى   فأى

ػع فػي هػذ  المرظػ ، كاطػع كا د ذكرنع في حعشي  الماجـ تكاؼ األصماي أيضن
 .(ِ)ا ف األن عرم  تأنيثاع

 ثاّْيا: ايتعذي وايًضوّ
إذا نصػب الراػػؿ  نرسػه مراػػكالن  ػػه أك أكثػر، فاػػك: الراػؿ المتاػػدم، كالكااػػع؛ 
ذا لـ يتادل  نرسه إل د لكاكىه ىمد المراكؿ  ه، كالمجعكز؛ لمجعكزة المراكؿ  ه. كا 

المراػػكؿ  ػػه فاػػك الػػبلـز ، كالقعصر؛لقصػػكر  ىمػػد الرعىػػؿ. كهنػػعؾ نػػكع مػػف األفاػػعؿ 

                                                           
 راج : ]ع ن ق[. (ٔ)
 راج : ]ه ر د[. (ٕ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

يستامؿ الزمنع كمتادينع كهك مكاكؼ ىمد السمعع مف الارب
، كاػد رصػدنع مػف هػذا (ُ)

 النكع في نطعؽ  حثنع مع يمي:
 ]َصاَب[ 
 الش عًىر: اىٍكؿً في 

ََمُتَرٚجلللليماظَعللللأذ ُتمَتَفؾ للللديمم مممصؽقلللل
 

 مِإذامَعلللاماظلللـْٖػُ مٔ لللقَبمَحٔؿقُؿفلللامموَ لللِؾِري
 

:َ:اىعؿى اٍ في ًسيدى ٍ  :، ًصػيبى كقكلػؾى ايًصػدى  فىس رى ي فىقىػعؿى ػٍف  اىػعؿى مىػد ليغىػً  مى يىكيػكفي ىى كى
ـي  ػػعب الس ػػٍا : صى ٍيػػري متاػػد  ف؛ كىالى أىٍدرم كىٍيػػؼى هىػػذىا، اىػػعؿى ػػعبى السػػاـي غى كىًىٍنػػًدم أىف ، ألىف صى

، فكأىف  المنيػ ى كىعنىػٍت ًمٍف اىٍكلً : ًصيبى هعهنع ٍكبو : صع ًت السمععي األىٍرضى أىصع ىٍتاع ً صى ـٍ ًا
ٍكً اع ـى فأىصع ىٍته  صى مي صع ىًت الحى
(ِ).  

كاد ذكرنػع أف ا ػف سػيد  نقػؿ ىػف صػعحب الاػيف مػع يػنقض اكلػه هػذا حيػث 
ػػٍي يك   اػػعؿ: ػػكب صى ـي نحػػكى الر ًمي ػػ  يىصي ػػدى أ كى يػػد صػػعبى كأصػػعبى ، صػػعبى السػػٍا لػػـ  اىصى

هيمىع ميتىادِّ أمع أصعبى فىبلى نظىر ًفياىع ًكبلى ٌرح  تاًديىًتامع كى كىأمػع ، لكٍثرة مًجيئاػع متادِّيػ  ؛ييصى
ععى ميتىادِّيعن ًفي الٌشٍار اىعؿى سىعًىدىة  ف جي ي  اٍلايذًليٌ   :صعبى فقد جى

ـُٔممَغِصلللللُؾ مم ـَِؿللللل ـّلللللامَظلللللامُؼ َُٖرَتمَظِق مصللللل
 

 م.(ّ)ػقُمِإذام للللاَبمأِوَدلللللاَاماظٔعَظللللا مَ لللللؿٔمم
 

 

                                                           
، ٕٕٙ: صنـمحمنود سنليمان يناقوت راج : النحو التعليمي والتطبيق في القر ن الكريم، للدكتور: (ٔ)

 م(.ٕٕٓٓالقاهرة ) -دار المعرفة الجامعية
 راج : ]  و ب[. (ٕ)
ُيَقناُل: َهنَبا َسنْيؾ ، على ما بكرنا، والمعنى في البيت: َساِعَدة بن ُج ية اْلُهبلِيّ البيت من الطويل ل (ٖ)

ُم ِفني الَعْرنِم، ، اَل ُيَثْمَثُم َنْصله أَ  اَل ُيْثَنى إِبا ُضرب ِبنِه َواَل َيْرَتندّ  أَراَد: َنْصنلُه َصنِميم، أَ : ُيَصنمِّ
يَؾ، َوُهَو مَجاز. رِب َحّتى َضَرَب بِه، َيْعِني: السَّ َك لَيًنا أَ : أمالَه للضَّ راج : اللسنان:  َومعنى َورَّ

 .17ٖ/9ٕ، والتا : 1ٕ/ٕٔ
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 سابّعا:املظتوى ايذاليي
ٌَ َدَيأييَّةا َأِدِسي َي َََظأئ  ٔفي 

ع جمينػع فػي   اعؿ  اض المغكييف ال أدرم في مسعئؿ دالليػ ، كي ػدك ذلػؾ كاضػحن
كثيرو مػف مػكاد الماجػـ الػذم ىقػدنع  فػي ثنعيػع ال حػث، كمػف المبلحػظ أف أمثمػ  هػذ  

راتاػع، الصػكتي ، كالصػرفي ، كالنحكيػ ، المسعئؿ اد تنكىت كتاددت كتركات ىمػد نظي
 كاد أفصحنع ىف أهـ مبلمح هذ  المسعئؿ فيمع يمي:

 
 أوّيا: بيإ املعٓى

مػػػػف األسػػػػس التػػػػي تقػػػػـك ىمياػػػػع الدراسػػػػعت المغكيػػػػ   يػػػػعف دالالت األلرػػػػعظ 
يضػػعحاع، إذ تكمػػف ايمػػ  هػػذ  األلرػػعظ فيمػػع مػػع تحممػػه مػػف ماػػعفو يػػتـ  اػػع التكافػػؽ  كا 

المجتمػع، كمػف هنػع ىنػي المغكيػكف  علماػعني ىنػعيتاـ  عأللرػعظ ،  كالتنعغـ  يف أفػراد
لكػػناـ اػػد يتكارػػكف أمػػعـ  اػػض األلرػػعظ فيقكلػػكف صػػراح  ال نػػدرم مػػع مانعهػػع، كممػػع 

 رصدنع  مف ذلؾ معيمي:
o  ري ًفي اٍلاىٍيفً  "الى  اأٍلىٍصمىًايٌ اكؿ كى  .(ُ)"أىٍدًرم مىع اٍلحى
o  اى  .(ِ)"الى أىٍدًرم مىع سين ٍيؽ" :عؿى "، كاى الى أىٍدًرم مىع ًهيى : التِّياى ي : "األىٍىرىاً يِّ  عؿى اٍ في كى
o  :ػػعًتـ ػػؼيىػػالى كػػذا أ يػػك حى ػػع هىجى ػػع سىػػٍيؿي يىػػالى  :الٌزجػػعج عؽى أى يػػك إٍسػػحى . ك ٍدًرم مى ٍدًرم مى

ػػع هيػػكى الثِّ ىػػيىػػالى : األىٍزهىػػًرمٌ . ك (ّ)ٍصػػ ىغً األى  فٍدًرم مى ػػعـً : ٍاػػًرؼي كالي عفي ؿى المِّجى ػػكى الى ، كى خى
ؿو ، دىٍكفىفه اسـ: ٍدًرميى الى  اٍ في ًسيدى ٍ . ك ًرم مىع هيكى دٍ يى  ـٍ اىً يمى  أـى مىٍكًضع رىجي أى

(ْ). 

كأمثمػػػػػ  هػػػػػذا النػػػػػكع فػػػػػي الماجػػػػػـ كثيػػػػػرة جػػػػػدنا كاػػػػػد تنعكلنعهػػػػػع  علشػػػػػرح 
 كالتحميؿ؛لمكاكؼ ىمد دالالت األلرعظ التي تكاؼ حيعلاع  اض المغكييف. 

 
 

                                                           
 راج : ]  و ر[. (ٔ)
 راج : ]ت   ع[، ]س ن ق[. (ٕ)
 ب غ[.راج : ]ه   ؾ[، ]   (ٖ)
 راج : ]ب ب ن[، ]خ و ل[، ]د ؾ ن[. (ٗ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٗ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 ثاّْيا: االػتكام
مغ  حيف تتادد كسعئماع؛ لتكليد ألرعظاع، كتجديد دالالتاع، كمف هػذ  مع أركع ال      

الكسعئؿ االشتقعؽ، كهك: أخذ لرظػ  مػف أخرم؛لتنعسػبو  ينامػع لرظنػع كمانػدن 
، كمػع (ُ)

شيكىه كاهتمعـ القدمعع  ه، إال أننع كجدنعهـ اد تكارػكا ىنػد  اػض أمثمتػه ميصػرِّحيف 
  اجمنع الكثير مف هذ  األمثم : أناـ ال يدركف لاع اشتقعانع، كاد حكل م

ٍياػعف)اشػتقعؽ: ٍدًرميىػالى ييصرِّح  أنػه  عأٍلىٍصمىًايُّ ف اى )ك (جى  ككػذا لرظتػي:(، ينػ جي
عة) ٍيػأىؿ(، ك)ؽعدً ثىػ)ٍدًرم اشػتقعؽيىػالى . كأ كحػعتـ (ِ)(ٍرسى اكى ك)(، الًمٍصحى أى كسىػايدو ، ك (ّ)(جى

ٍيثى ) عؽي قى اٍشػتً  عٍدًرم مم  يى الى  السُّك ًرمٌ  ٍيػدو ، ك (ْ) (ميػكطالجى صػح   ٍدًرميىػالى ييصػرِّح  أنػه ا ػفي ديرى
، كال يػدرم ًمم ػع اشػتقعؽ )اٍلًجنىعزىةاشتقعؽ ) نىػزى  مانػد سىػتىرى ٍمتىػب( مػف جى ٍنطىػب(، )حى (، حى

ػم حى  (، )كتىىظىميػ(، )الرُّ  عف(، )ذيٍهؿ (، )دىٍكاىؿ) ٍنريػكىة(، )ًىٍرًطػيٌ (، )هي شى  (، )غىشىػ ي(، )ىي
ػيىػالى  . كا في فىػعًرس:(ٔ)(هىكىاًزف)اٍشًتقعؽى  ٍدًرميى الى  ٍزهىًرمُّ األى . ك (ٓ)(ٍازىعمً (، )عث ى اى   عٍدًرم مم 

ػػػًدرى  :اػػػكلاـ عؽي قى اٍشػػػتً  ًصػػػبى  أك  يػػػًدئى فاػػػك م ػػػدكعه، إذا جي  اٍشػػػًتقعؽى  ٍدًرميىػػػالى  ككػػػذا، حي
 .(ٖ)عف الًميزافً ًلسى   ماند بيٍدًرم اٍشًتقعؽى الن قيى الى  ىى  عدو  اٍ في . ك (ٕ) (الس  عًسب)

كىمد صايدو اخر نجد مف المغكييف مف يتمسؾ  عشػتقعؽو ماػيفو ال يتاػدا  كال 
ػًديثً  (ُغوْؤَدمػ)ٍدًرم اٍشػًتقعؽى يىػ يػد الى أى يك ىي فػ يق ؿ غيػر : ًإال  مػف أىٍدـً  ()الن ً ػي  ًفػي حى

ََّْعتػٍدًرم اٍشًتقعؽى يى الى ، ك الط اعـً  ػ.(ٗ)اًىي ً  ًمفى الط كى ًإال   (ًؿ الم ًه)ًفي اىكٍ  َفَط

                                                           
 .1ٖٔ/ٔبحب في علم االشتقاق لؤلستاب. عبد ّ أمين، مجلة مجم  اللؽة العربية بالقاهرة:  (ٔ)
 راج : ]  ه ن [، ]    و[، [، ]و ر س [. (ٕ)
 راج : ]ب د ق [، ]    أ ل[. (ٖ)
 راج : ]  ب ل ط [. (ٗ)
، ]  ن ط ب [، ]د و ق ل[، ]ب ه ل [، ]ر ب ن[، ]ر   م [،       راجننننننن : ]  ن ز [، ]  ل ت ب[ (٘)

 ]ش ل  [، ]ع ؾ ط [، ]ع ن ؾ[، ]غ ش ب [، ]ق ب ب[، ]ه ز ع [.
 راج : ]ه ز ن[. (ٙ)
 راج : ]ب د أ[، ]س ب س ب[. (9)
 راج : ]ن ق ب[. (1)
 راج : ]أ د م [، ]ط و ع[. (7)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٗٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍدًرم يىػػالى فػػع ف سػػيد  ػكمػػناـ مػػف أنكػػر اشػػتقعؽ  اػػض الكممػػعت مػػف  اػػض:
ـو ) اٍشػػػػًتقعؽى  ٍيسيػػػػكف)ٍدًرم اٍشػػػػًتقعؽى يىػػػػالى ك ػ،االٍنًرسػػػػعحً ك الريٍسػػػػحً  مػػػػف ، (فيٍسػػػػحي  ( مػػػػفمى

ً يدمُّ (ُ)(المىٍيسف) رُّ ضى مى اٍشًتقعؽى رى  ٍدًرميى الى  . كالز  هي الحى ًإذا أىٍحرىاىه عف مف رىمىضى
ػ.(ِ)

ًفػػي  (َضوْمػَغوَرحْػػػ)اٍشػًتقعؽى  ٍدرً يىػ لىػػـ عأٍلىٍصػمىًايُّ ف كمػناـ مػف تػرد د فػي االشػتقعؽ:
ًديثً  ٍف أىرىٍحػتًمػٍف ًرٍحػت أىك ًمػ كى هيػأ كترد د فيػه:( )الن ً ي  حى

 كػذلؾ: لىػـ  يػدأى يػك ىي ، ك (ّ)
كذه  (الت اىعرٌ ) هىؿٍ  ٍدرً يى  ػٍكتيههيػكى  ف ًىرىاًر الظ ًميـً مً  مىٍأخي ـٍ الى  ك صى أى

 هىػؿٍ  ٍدرً يىػ لىػـالمٍِّحيىػعًنيُّ ، ك (ْ)
ػػدىدتي  ـى )ىى ـٍ ًمػػفى اٍلايػػد ةً  مػػأخكذه ، اع(أىٍىػػدىٍدتي ك الػػد رىاًه ًمػػفى اٍلاىػػدىًد أى

ٍدًرم يىػػالى  ٍزهىػػًرمُّ األى ، ك (ٓ)
ٍكمعف فىٍكىى  ، أىك فىٍابلفه  عؿه الحى مىفى ـى  ًمف حى ع ًمٍف حى

ًديثً  (ةُربؼغَّػ)ٍدًرميى الى  ك، (ٔ) الن ً ي  ًفي حى
ٍكع :الاىٍ كً  فى ـٍ هيكى مً أى  الاىبِّ  فى كى فياِّيمى ه مً هي أى ( )الن ً ي   .(ٕ)كىهيكى الض 

كاػػد كارنػػع فػػي الماجػػـ السػػع ؽ ىمػػد جػػؿ أمثمػػ  هػػذا المػػكف مػػف االشػػتقعؽ 
ػمتنعكليف إيعهع  علشرح كالتحميؿ.

 ثايّجا: ايتأصيٌ ايًػوي
لمغػ  إلػد أصػكلاع المانكيػ  المشػترك  محعكل  رد مرردات كؿ معدة مف مكاد ا

فكرة ى قري  فذ ة، انررد  اػع ا ػف فػعرس فػي كتع ػه )المقػعييس(  ػأف خصػاع  علتػأليؼ 
ػكالن تىتىرىػر عي كالتصنيؼ، حيث اعؿ في مقدمته:  ػًحيحى ن، كىأيصي قىػعًييسى صى "ًإف  ًلميغىً  اٍلاىػرىًب مى
اىٍد أىل ؼى الن عسي ًفي جى  كعه. كى ـٍ ييٍاًر يكا ًفي شىػٍيعو ًمػٍف ذىًلػؾى ًمٍناىع فيري لى كىاًمًع المُّغىً  مىع أىل ريكا، كى

ٍأنىػع ًإلىٍيػًه  ىػعبه ًمػفى  ػكًؿ. كىال ػًذم أىٍكمى قىػعًييًس، كىالى أىٍصػؿو ًمػفى اأٍليصي ىىٍف ًمٍقيىعسو ًمٍف ًتٍمػؾى اٍلمى
طىره ىىًظيـه  لىهي خى ، كى ًميؿه ػ."اٍلًاٍمـً جى

أاػػكاؿ المغػػكييف مػػف يتكاػػؼ فػػي تحديػػد أصػػكؿ  كاػػد كجػػدنع فيمػػع جمانػػع  مػػف
  اض الكممعت، فيقكؿ صراح : ال أدرم، كاألمثم  ىمد ذلؾ كثيرة نذكر مناع:

                                                           
 راج : ]ؾ س   [، ]م   س[. (ٔ)
 م   [.راج : ]ر  (ٕ)
 راج :]ر و   [. (ٖ)
 راج :]ع ر ر [. (ٗ)
 راج :]ع د د [. (٘)
 راج :]  و ن [. (ٙ)
 راج :]ع ب ب [. (9)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٗ9ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػع أىٍصػػؿ ذىًلػػؾى كىالى أىٍدرً ، اأٍلىٍصػػمىًاي: الت ٍكأ عًني ػػعف الًخٍمرػػعفً  اػػكؿ  قىػػعؿي يي  ، كاكلػػه:م مى
ٍرغعم ي ا :دً سى لؤلى  ـي كالضِّ ٍرغع مىػد كاكله: ، هي ع أىٍصمي كىالى أىٍدًرم مى ، لضِّ ؽي اٍلًقٍر ىً  كىًممى ه تىديؿُّ ىى ىىرى

مىع أىٍدًرم مىع أىٍصمياىع الشِّد ًة، كى
(ُ). 

ٍيدو كمف هذا الق يؿ اكؿ   :ٍمػرً ي اٍلخى اًنػكى ٍف أى مً  اٍخًني ى  كفى مي سى يي  ٍكـو قى   لً غى لي كى : "ا ف ديرى
ػعرىلتىػنى . كاكله: "اىعكىالى أىٍدًرم مىع أىٍصمي ،  ن ي  احً رى صي  لتىػٍرًكاـ أىٍكػؿى ؛ ىىرى ػيٌّ صػحيحه ، ح سى الن صى

يىكىافً   .(ِ) أىٍدًرم مع أىٍصميهي كالى  الحى
ع:  ٍزهىًرمٌ األى كاكؿ  ػؿو ًحٍزًاؿ اسـي رى أيضن ػ ، كىالى جي ك ىنيػك ـ، ًمًاػبلى ع أٍصػميه فػي كى أىٍدًرم مى
يٌّ ًمفى  ً ي  ً ع أنٍصمي  أىٍدًرم مى الى كى ، سىدو ي أى نً ف  ى مً  الاىرىبً  فىٍقاىس حى ه في الاىرى

(ّ). 
، هىكىذىا يىٍسػتىٍامميكنىه (زىامكاإلنكعر:)ًمف اٍكًؿ الاعم ً  ىٍندى الت اجُّب كاكؿ الز  يدٌم 

كىالى أٍدًرم مىع أىٍصمه
ػ.(ْ)

 كاد نعاشنع هذ  األمثم  في مكاطناع، كاستطانع في أكثرهع تحديد أصكلاع. 
 سابّعا: تعًيٌ ايتظُية

ٌصػت الاػربي مػع خٌصػٍت، مناػع  األىسػمععي كٌماػع لامػ ؛اػعؿ:  ىف ا ف األىٍىرىاً يٌ  خى
فًإف اعؿ لنػع اعئػؿ: ألىٌم َ:األن عرم كاعؿى أى ك  كر، مف الامؿ مع ناممه، كمناع مع نجاميه

امنػػع: لامػػؿ ىممٍتاػػع الاػػرب كجامنعهػػع، أىك َ...ىمٌػػ  سيػػمِّي الرجػػؿي رجػػبلن، كالمػػرأىة امػػرأىةن 
ٍؿ ىػػف الاػػرب حك مػػ ي الامػػـ  مػػع لحقنػػع مػػف غمػػكض الامػػ ، كصػػاك    اضػػاع، فمػػـ تىػػزي

 .(ٓ)االستخراج ىمينع
ػػع مػػع رصػػدنع  ىمػػد صػػرحعت  حثنػػع هػػذا ، فمػػع الا ػػعرة السػػع ق  تجسػػد تمعمن

اهتمػػعـ اػػدامد المغػػكييف  تحميػػؿ كثيػػرو مػػف المسػػميعت، ك ػػراىتاـ فػػي اسػػتخراج ىمػػؿ 
ر ا اػػيف تسػػميتاع، إال أف غمػػكض  اػػض هػػذ  الامػػؿ، جاماػػـ يتكارػػكف حيعلاػػع غيػػ

التاعماـ  علجاؿ  اػع، اػعئميف صػراح : ال نػدرم، فػي كثيػرو مػف أمثمتاػع، كاػد رصػدنع 
 مف ذلؾ ىمد صرحعت  حثنع مع يمي:

                                                           
 راج : ]ت أ ب [، ]  ر غ م[، ]ع ر ق [. (ٔ)
 راج : ]  ر   [ و]ن   س[. (ٕ)
 راج : ]  ز ق ل [، ]ؾ ق ع س[. (ٖ)
 راج : ]ز     [. (ٗ)
 ، تحقينق:1: صنـ (هنـ1ٕٖ: المتنوفى) األنبنار  دعامنة بنن لقاسنما بن محمد بكر، ألبي األضداد (٘)

 (.م719ٔ - هـ9ٓٗٔ) لبنان – العصرية، بيروت المكتبة -إبراهيم الفضل يأب محمد



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٗ1ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة
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َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ًع: الى فاذا  ٍمػرك ٍ ػف اٍلاىػبلى ػٍيبلن يىػأى يك ىى ٍيػؿي خى يىًت اٍلخى ـى سيػمِّ الى  :األىٍصػمىًايُّ ك  .ٍدًرم ًلػ
ُـّ أىٍ رىص  ذًلؾى سى  لـ سيمِّي ٍدًرميى  ٍحشمً حى  كذلؾ ًىمِّ  تسمي  ٍدًرمالى يى ، كى ع ، ٍخدىًري ػ : أى ير اٍلكى

ـى سيمِّيٍت ًمنند  كالى  ٍاثيمٌيػ : كسً القىػ ىمػ  تسػمي  ٍدًرميىػالى : األزهىػًرمُّ . ك (ُ) اذا االسػـًل ، جي
ػ ا ايكً ػػؿى ثىػٍكبه يىتىػراعىل ًإذى  -اىمىميػكفى   ػػيأى  ًىمِّػ  تسػمي ٍدًرم يىػالى ك  افو ٍلكى أى ً ػػ ٍيفي الش ػٍمسً ً ػًه ىى

ػيىػاٍ ػفي ًسػيدىٍ : الى . ك (ِ)ً ػذلؾ -شىت د ـى سيػمِّيى الخى ، ككػذا ً ػذلؾ -ٍسػكده عئره أى طىػ- اؼي ك  ٍدًرم ًلػ
ػػٍكالف ـى سيػػمِّيى ً ػػذلؾ اٍ ػػفي ًسػػيدى ٍ  ٍدًرميىػػالى ، كيٍحػػؿ الخى   نػػي ، كمػػع يجاػػؿ ًىمِّػػ  تسػػمي ًلػػ

كـً -ٍصرىرً األى  :(ّ) اذا االسـ -ميميكؾ الرُّ ً يدمُّ الٌسييكًطي ًإٍحدىل  ًىمِّ  تسمي ٍدًرم يى الى  . كالز 
 .(ْ)عًئًمه  علرىعشيكشً سى رى 

هػذا كممػع تجػػدر اإلشػعرة إليػه أف: المغػػكم اػد ينكػر ىمػػ  التسػمي  فػي  اػػض 
: المٍزدىًلرىػ ي:: "اٍ ػف ًسػيدى ٍ كمف ذلؾ اكؿ ػػالمسميعت: يىٍت  ػذلؾى  مىٍكًضػعه  مىك ػ ى، ايػؿى  ؛سيػمِّ

، كىالى أىٍدًرم كىٍيػػؼى هىػػالٍاًتػػراًب النػػعًس إلػػد ًمننػػ ػػً  مػػف ىىرىفػػعتو  ينمػػع ف".  اذى د  ىٍاػػدى اإلفعضى
ًدينىػػً  كقكلػػه: يتمسػػؾ فػػي مثػػعؿو اخػػر  تاميػػؿو ماػػيفو ال يق ػػؿ غيػػر :  ـي مى "الًمٍسػػكين : اٍسػػ

 ، يىٍت ً ذىًلؾى ()الن ً يِّ ـى سيمِّ  .(ٓ.)"()  أىف يىكيكفى ًلرىٍقًدهىع الن ً ي  ًإال   ف، الى أىدرم ل
كاد نعاشنع كؿ مع تقدـ في مكطنه، كاستطانع الكاكؼ ىمد ىم  تسمي  كثير 

 مف هذ  المسميعت التي اعؿ فياع  اض المغكييف ال ندرم.
 خاَّظا: ايرتادف

تكارد لرظػيف فػأكثر فػي الداللػ  ىمػد مانػدن كاحػد،  حيػث يػ دم المرػظ ىمػد  
ذلؾ شأف غيرهع مف لغػعت  ، أمره ممحكظه في الار ي ، شأناع في(ٔ)انرراد  ذلؾ الماند

ف اختمػؼ الاممػعع كت عينػت اخراع. كاػد رصػدنع هنػع تكاػؼ  لغعت ال شػر، كهػك كااػع كا 
كثيػػر مػػف المغػػكييف فػػي  اػػض أمثمػػ  هػػذا النػػكع؛ كذلػػؾ فػػي األىػػـ األغمػػب نػػعتج مػػف 
اتسعع المغ ، كتشاب مررداتاع  صكرة تجاؿ مف المحعؿ اإلحعطػ   جميػع مترادفعتاػع، 

 كمف ذلؾ مع يمي: 
                                                           

 راج : ]خ   ل [، ]ب ر  [، ]م ن   [. (ٔ)
 راج : ]  ع ب م [، ]ق ل م[. (ٕ)
 راج : ]خ   ل [، ]ب ر  [، ]م ن   [. (ٖ)
 راج : ]ؾ   ش [. (ٗ)
 راج : ]ز ل ؾ [، ]س ك ن[. (٘)
 م(.7ٖٖٔ) -، مطبعة العلومٖٓمبكرات في فقه اللؽة، للشيي: أحمد اإلسكندر : صـ (ٙ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

يى ال :) ٍدًرميىػػػعًشػػػٌي الى رِّ  ارً شىػػػ طيػػػكؿ  مانػػػدن كاحػػػد كهػػػك (الغىطىػػػؼى ( ك)الاىطىػػػؼى أىف 
 .(ُ)اٍلاىٍيفً  عفً ٍجرى أى 

ٍيػػػدو ك  : الى  اٍ ػػػف ديرى ( الش ػػػٍيتىايكري فػػػي تػػػرادؼ  اػػػض األلرػػػعظ كهػػػي: ) أىٍدًرم يىقيػػػكؿي
يػػري ( ك)الاىػػؿُّ ، ك)الم ٍيػػؿً  فى ًمػػ (ًىٍنػػؾه ك)الم ٍيػػًؿ  فى ًمػػ (ًطػػٍناه (، ك)الش ػػًايري ك) مػػذم ييًحػػبُّ (، لالزِّ
ػػ ػػذىجى ، ك)ععسىػػنِّ ال يثى دً حى ػػ (غى ػػ ىجى ك) ععى المى رى إذىا  (غى ػػهي جى نصػػؼي ( اٍلاىًزيػػع( ك)يجزً الاىػػ، ك)ىى

 .(ِ)الم ٍيؿ
: الى  األىٍزهىػػػػًرمٌ ك  ػػػػؿي  (ٍئتىػػػػر  ا(فػػػػي تػػػػرادؼ:  أىٍدًرم كػػػػذلؾ يىقيػػػػكؿي (:ٍئتىػػػػا(كالر جي ًإذا  ز 
ح، ك)اسػػتىٍاجؿ ػػرك) ري طىػػالمى  (اٍثاىػػٍنجى كىثيػػرى  (اٍثاىٍنجى )الجى ىػػؿ(،  مسػػعًف (:الػػد ٍ ر ، ك)ًإذا سىػػعؿى كى
ػػٍمطى ك)ال الحى شػػ  ػػٍكؼ  ٍهػػؿً أى   ً ميغىػػيف،  ً السِّػػكً  (:عشى ًقػػيـً ل (كىاٍلػػكىاًتف( اٍلػػكىاًثفك)اٍلجى  مش ػػٍيع اٍلمي
ًفي مىكىعًنهً  الر اًكدً 

(ّ). 
: الى  ؿفي ترادؼ: ) أىٍدًرم كالرىعًسٌي يىقيكؿي لىدً ل (ً ٍيبالر  ( ك)الاىرى ٍكجى  كى  .(ْ)الز 

ػع كشػارةن لدرجػ   كمف الطريؼ هنع: أف المرظيف المتػرادفيف اػد يسػتكيعف ذيكىن
تجاؿ المغكم يتكاؼ في ترضػيؿ أحػدهمع ىمػد اخخػر فػي االسػتامعؿ كمػف ذلػؾ اػكؿ 

ؿه ًهدافه : "يِّ اً ٍصمى األى  ٍخـً  كًهداعه: رىجي ػ.(ٓ)"رتي أىٍكثى ع سىًماٍ الى أىٍدًرم أىٌيامى ، لمث ًقيؿ الكى
 طادّطا: االػرتاى ايًفظي

مػػف ألرػػعظ الاػػرب مػػع اختمػػؼ لرظػػه كاختمػػؼ مانػػع ، كهػػك أصػػؿ الكػػبلـ كأكثػػر 
المغػػ ، كمناػػع: مػػع اترػػؽ لرظػػه كاختمػػؼ مانػػع ، كهػػذا النػػكع هػػك: االشػػتراؾ المرظػػي، 
كيقصد  ه: استامعؿ المرظ الكاحػد فػي أكثػر مػف مانػد ىمػد الت ػعدؿ، كمرػظ )الاػيف(، 

 .(ٔ)مؿ ىمد االنرراد في ىدة ماعفو مختمر  مامكم ييستا
ػع أحػد   كألف المشترؾ المرظي يأتي ألكثر مف ماند فقػد يتكاػؼ المغػكم رافضن

هذ  الماعني؛ لاػدـ ث كتاػع ىنػد ؛ أك لصػدكرهع ممػف ال يكثػؽ  ػه أك غيػر ذلػؾ، كاػد 
 رصدنع مف ذلؾ معيمي: 

                                                           
 راج : ]غ ط ؾ [. (ٔ)
 راج : ]ش ت ع ر [، ]ط ن خ[، ]ع ل ل [، ]غ ب  [، ]ه ز   [. (ٕ)
 راج : ]أر ر[، ]ب ع    [، ]د ب ر[، ]غ ب  [، ]ش ل ط [. (ٖ)
 ر و ل[. راج : ]ه (ٗ)
 راج : ]ه د ن[. (٘)
 وما بعدها )بتصرؾ(. ٕٖمبكرات في فقه اللؽة: صـ (ٙ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ٍيػدو    ، مػػع أنػه أحػػد الس ٍمسىػؽنػد ( ً مىاٍ اخسي )أف يىكيػػكفى   ى ح  ٍدًرم ًصػيىػػالى  :ا ػف ديرى
لمقنػعة  :ييقىػعؿ أف  ى ح  ٍدًرم ًصػيىػالى ماعنيه الكثيرة التي ذكرنعهع في حعشػي  الماجػـ، كػذا 

ػػععي   (، مػػع أف هػػذ  الكممػػ  تطمػػؽ ىمػػدًإٍردىب) ًفػػي  طػػف األىٍرضً  ال ًتػػي يٍجػػًرم ًفياىػػع المى
كؼً ال ًمٍكيعؿً ال ، ىمػد مػع حققنػع  ال ًتػي يىٍجػرم ًفياىػع المػععي  لقىنعةً ا ، كىمدألىٍهًؿ ًمٍصرى  مىٍاري

( السُّػٍناي  ، ككذا)الػد كاةنػد: ( ً مىاٍ الػر ًايـ) أف يىكيػكفى   ى ح  ٍدًرم ًصػيىػالى  في الحعشػي  ، كػذا
سىًط الش رىً  الايٍميىػع ً مىاند اٍ ػف  ، مػع كركدهػع  اػذا المانػد ك مانػدالم ٍحمى  الن عًتئ  في كى
 .(ُ)ٍاًض المُّغىعتً  ى في  ىيٍرس

ـي ) أف يىكيكفى  ٍدًرميى الى  :األٍزهىًرمٌ ك  ، (ِ)مع أناع أحد ماعنيػه الًرض   ندً مىاٍ  (القىًضي
ٍكتً  ندال ً مىاٍ ًمفى الث ٍدم، ك  المىصِّ  ند( ً مىاٍ الن ٍكؼى ) ٍدًرميى الى ك   .(ّ)الص 

ػيىػالى  :ا ػف ًسػيدى ك  ٍجػه ٍدًرم مى  األىبً  ًسػيرىًة  الس ػير نػد مىاٍ  (الت ٍثً يػ ي ) أف تكػكفع كى
 .                          (ْ)، مع أف  الز  يدم  ىد د مف ماعني هذ  المرظ  معيزيد ىمد ىشرهً طىًريقىتً  كالتزاـ

مِّـ المغػكم  كاػكع االشػتراؾ، كلكنػه  كمف الطريؼ الذم نسجمه هنع: أٌنه اد ييسى
اىٍد أيٍنشً الز جعج:  عؽو ًإٍسحى  ً يأى  الشعهد فيه كمف ذلؾ اىكؿ  ى ح  ٍدًرم صً يى الى   ىٍيتنػع يىػديؿُّ  دتي "كى

ٍانىد  مىد أىٌف مى ٍزعن )ىى نىعثً  (اجي ٍانىد اإلًٍ ـٍ مىٍصنيكعه ، مى  .(ٓ)ف"كىالى أىٍدًرم اٍل ىٍيتى هيكى اىديـه أى
كاد يتردد المغكم في أحد ماعني المشترؾ المرظي فيتكاػؼ، كمػف ذلػؾ: اىػكؿ 

ٍيدو  ا فً  رى : "ديرى ،  ٍمره تى  :فىعفي الص  كؼه :  كـه اى  ـى ىى زى كى مىاري عصى أىف  رىفى سى يي  الر صى كىالى أىٍدًرم ، ععنن م د صى
تىكيػكفي الدِّيىكػ :األٍزهىػًرمِّ كاىػكؿ  .(ٔ)"هً يً فً  كؿي اي ع أى مى  ػع ، "ال ىرىاًنػيُّ تىكيػكفي القػكاريرى كى كىالى أىٍدًرم مى

 .(ٕ)ف" أىرىادى  اىع
 طابّعا: ايتضاد

هػػك الماػػركؼ ىنػػد  (ٖ)د مانيػػيف متقػػع ميف  مسػػعكاة  ينامػػعداللػػ  المرػػظ ىمػػ
القػػػدامد  عألضػػػداد كىنػػػد المحػػػدثيف  علتضػػػعد، كاػػػد اختيمػػػؼ فػػػي كاكىػػػه  ػػػيف م يػػػدو 

                                                           
 راج : ]أ و س[، ]ر د ب[، ]ر ق م[، ]س ن ع ب[. (ٔ)
 راج : ]ق   م[. (ٕ)
 راج : ]ن و ؾ[. (ٖ)
 راج : ]ب ب  [. (ٗ)
 راج : ]  ز أ[. (٘)
 راج : ]  ر ؾ[. (ٙ)
 راج : ]ش   ن[. (9)
 .7٘للؽوية، د. عبد الؽفار حامد هبلل: صـعلم الداللة ا (1)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كماعرضو كمع اختيمؼ في سع قيه التػرادؼ كاالشػتراؾ، كالػذم ناػدؼ إليػه هنػع تسػجيؿ 
 مع اعؿ فيه المغكيكف أك أحدهـ: ال أدرم، كاد رصدنع مف ذلؾ:  

ػؿي ، ك "تىظىم ـ ًمٍنهي: شىػكع ًمػٍف ظيٍمًمػه ًسيدىٍ : اٍ فً اىكؿ    ـى الر جي ـى ىى  تىظىم ػ ػعؿى الظُّمػ د مىػأىحى
كىع ي ، نىٍرًسهً   كأىٍنشىدى: ا يِّ األىٍىرى  اٍ في  حى

مطاَغلللللِتمِإَذامَشٔضلللللَؾِتمَسَؾلللللٖيمَتَظؾ َؿلللللتِم
 

 مامَظلللللللِممَتْؼَؾلللللللِبَوِإَذامَرَؾِؾلللللللُتمَط َعَفللللللل
 

ـى ، ا يِّ ألىٍىرى هىذىا اكؿي اٍ ًف ا ـي هىعهينىػع تىشىػكِّي الظٍُّمػ ػع الػت ظىمُّ ، ًإن مى  كىالى أىٍدرم كىٍيؼى ذىًلػؾى
ـى ًإلىد ذى اى ألىنى ؛ًمٍنهي  ٍز أىٍف تىٍنسيبى الظٍُّم ـٍ يىجي مىٍيًه لى  ".عاى اتً ع ًإذىا غىًض ىت ىى

ـً   ى ح  ًصػ كاد  ٌينع فػي حعشػي  الماجػـ ف  ا ػيِّ اٍ ػًف األىٍىرى  كىػبلى ـى ال ؛ ألى حػرؼه  :ميػتىظىمِّ
ركًؼ األضداد، ف ـي ،ك علميتىظىمِّـ:ال ًذم يىٍشكك رىجيبلن ظىمىمىهي مف حي ع:الظعًل ـي أىٍيضن الميتىظىمِّ

(ُ). 
ّٓا: ايصواب ايًػوي  ثاَ

التصػػكيب المغػػكم، أك التنقيػػ  المغكيػػ  ضػػركرة حتميػػ ؛ لتخمػػيص المغػػ  مػػف 
كػف ىنػد إهمعلاػع أف تسػرم األلرعظ كاالستامعالت الغري ػ  أك غيػر الصػحيح  التػي يم

ـ  ال يػتمكف النػعطؽ مػف امػتبلؾ نعصػي   في أي  لغ  سريعف النعر في الاشػيـ، كمػف ثىػ
لغتػػه  كػػؿ  راىػػ  كااتػػدار، فضػػبلن ىػػف فسػػعدهع، كانػػدثعر جمعلاػػع، كهػػك أمػػر ىنػػي  ػػه 
المغكيػػكف اػػديمنع أٌيمػػع ىنعيػػ ، غيػػر أناػػـ تكارػػكا حيػػعؿ  اػػض األلرػػعظ كاالسػػتامعالت 

تػعرة أك متػردديف فػي الحكػـ ىمياػع تػعرة أخػرل، كاػد جمانػع مػف ذلػؾ فػي  منكريف لاع
 نطعؽ  حثنع معيمي: 

ٍيه ٍمدىكى مىد اىػكٍ شىًمر  ف حى ٍمػرك: ًإذا اٍنػتىرىاى  ىطػفي الرجػًؿ ًايػؿى ؿ أى ػي : يياىقِّبي ىى  :ىى
ٍكرىل اٍطًريرىاعن  ٍكرىل.  قكله: "اٍطرى  .(ِ)"ًىٍنًدم  علظععً كىهيكى ف  علطعًع، الى أىٍدًرم مىع هيكى : اٍطرى

ٍيدو كى  مىد اىكٍ اٍ في ديرى : طىعًئرؿ : يياىقِّبي ىى ٍرخيكؼي ط عًب األىٍخرىًش: الخي  .  قكلػه:أىً ي الخى
ته" لـ يذكر ي أٍحده ، مىع أىٍدًرم مىع ًصح  يػرى مً  كى ع نىع غى ػؿه كػذا يياىقٌػب ىمػد اكلػه:  ". ٍف أىٍصػحى رىجي

عه  تيهي كالى ؿ: "، فيقكقؿً الاى  يؼى اً ضى  عفى ا كى إذى  هيجى  .(ّ)" أىٍدًرم مىع ًصح 
مىد اىكٍ ٍزهىًرمُّ األى ك  ـي مىٍكًضػعو ىى ؿ ا: يياىقِّبي ىى : اسػ . ًجٍريػعؿالعع نىػد  ً مىػلرىرٌاع: ً ٍطيىعسي
ف"، م أىً ٍطيعسي هػك أـ ًنٍطيػعس  ػعلنكف"اىرىٍأتي هذا في كتعبو غيًر مىٍسميكع كىالى أىٍدرً فيقكؿ: 

                                                           
 راج : ]ر ل م[، وفيها تخريج البيت. (ٔ)
 راج : ]ط ر ا[. (ٕ)
 راج : ]خ ؾ ؾ[، ]ه   ع[. (ٖ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

مىد اىكٍ  ٍمري ًؿ كيياىقِّبي ىى ػعًحظىى ػع  الرىٍاػدي يىًخػعُّ  :ك  ف  ىٍحر الجى ػٍكته تىٍسػمىايهي ًمػٍف ، خى كىهيػكى صى
ٍدًك .  ٍمقه ًإذا اٍن ىار ًىٍندى ىى ـ الرىا ػعًديفى فيقكؿ: حى أىك ًمم ػع تكٌممػت ، "كىالى أىٍدًرم أىهيك ًمٍف كىبلى

مىػد اىػكٍ كأىنىع  ىًرمعه ًمػٍف ىيٍادىًتػهً ، ً ًه اٍلاىرىب ػد  :الميػثً  ؿً "، كيياىقِّػبي ىى ٍيػتي الرىػرسى كتىرىاخى أىٍرخى
ٍيػػتي الرىػػرىسى كلكػػف ييقػػعؿي  :قىػػعؿ"ال يي  ، فيقػػكؿ:الرػػرىسي  ػػد الرىػػ :أىٍرخى ػػٍدًك  إذا رى أىٍرخى سي فػػي ىى
رى  ٍضرً ال  تىرىاخد الرىرىسي إ :قىعؿكال يي ، أٍحضى الميػثي الى أىٍدًرم  ع ي كىػكالذم حى ، ىند فيتيكرً  في حي

ٍنهي، ًإذا تىرىر اي  اٍىتىرىسيكا ىمد اكله: ف!"، كذا يياىٌقبكى ع هي مى  ٍرؼه ميٍنكىر، الى فيقكؿ: كاىى "هىذىا حى
كبي اػكؿ مىع هيكى  أىٍدًرم ػجي أىٍسػكىأي الغىمىػصً  :ا ػف شيػمىيؿ ف"، كييصى هىػذىا ًىٍنػًدم فيقكؿ:" ،الم خى

كىابي  ٍت ىينيه  ً  شىً يهه ً علت ٍصًحيًؼ، كىالص  ٍت  ً كلى ، ععىٍيفخى لىًخخى ػقىٍت مػف عىٍيف ًإذى عحى ًححى ا اٍلتىصى
ػػصً  ػػ، الغىمى ـً اٍلاىػػرىًب كالى كأىم  كؼه ًفػػي كىػػبلى ٍاػػري ٍيػػري مى ػػجي فىًإن ػػهي غى ػػع الم خى ف"كيقػػكؿ كع هي  أىٍدًرم مى

ػػؽُّ الاىٍياىػػري الى كى ، "يػػ الد اهً  ماند: كفالاىٍياىػػري فػػي لرظػػ    ألىٍزهىػػًرمُّ ا  الى كى ،  أيٍثً تيػػهالى كى ، كفى  أىحي
 .(ُ)"تيهي ع ًصح  أىٍدًرم مى 

ػػمى ً  يقػػكؿ فػػي ا ػػفي فػػعًرسو ك  ٍنشى ػػرً كهػػي - اٍلمى ػػعتىـً ًمػػفى اٍلًخٍنصى ٍكًضػػعي اٍلخى ػػع " :-مى مى كى
تيهي   .(ِ)ف"أىٍدًرم كىٍيؼى ًصح 

: كهىرمُّ ٍ ده رى كالن  " كيقكؿ الجى مىد  ىايػر الًسقى  فى ٍخرجي مً ايؽه يى خيجى ي: زي ًمؿ ىى عع إذا حي
ٍ ػدي  األىٍكؿ  ييقىػعؿي  ٍنػهي ض فيخػريجي مً خ  مى تى يىػفى ،  اد مع يىخػريجي منػه زي ٍ ػده. كى ػ ، ً تىٍقػًديـ  زي الن ًجيخى

تيهي  أىٍدًرم مى اٍلًجيـ، كالى   .(ّ)"ع ًصح 
ذىًلػؾى ًإذا  ىمػد اػكؿً اٍ ػفي ًسػيدىٍ   كيياىقِّبي  دىالػ  فىػٍكؽى ال ىمىحػ ، كى اٍ ػف األىىرا ػي: الجى
ػػػدىلىٍت نىكىاتياػػػع ٍيػػػؼى اىػػػعؿى كىالى أىٍدرً فيقػػػكؿ: "اشػػػتد ت،  :أىم، جى ػػػدىلىٍت نىكىاتياىػػػع :م كى  ف  أًلى ف؛ ًإذا جى

دىال  الى نىكىاةى لىاىػع" مىػد اىػكؿالجى كره  :ثىٍامىػبو  ، ككػذا يياىقٌػب ىى  ، فيقػكؿ:مىٍرسيػكده  :طىاىػعـه مىٍسػحي
كىػػع ي " مىػػد طىػػٍرحً  كى الى أىٍدًرم أىهيػػ، مىٍرسيػػكده  :هىكىػػذىا حى ف!  أه طىػػالز اًئػػًد أـى فىسىػػٍدتيه ليغىػػ ه أـى هيػػكى خى  ىى
ٌكبي " :الس ٍيؼي : كيرىاعو اكؿ  كييصى ًقيقىتيهي، كاألىارب أىف تىكيػكفى الى "كى ، فيقكؿ: الكىًثيؼي  أىٍدًرم مىع حى

 .(ْ)"ألىف الكىًتيؼ مف الحديد ؛تىععن 

                                                           
 راج  على الترتيب:]ب ط س [، ]خ ع ع[، ]ر خ و [، ]ع ر س[، ]ل خ  [، ]ه   ع ر [. (ٔ)
 راج :]ن ش ل[. (ٕ)
 راج :]ن خ  [. (ٖ)
 ، ]ؾ س د [، ]ك ب ؾ[.راج :]  د ل[ (ٗ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػٌكً يف، فقػعؿ: " ً يدمُّ كػذلؾ سػعر ىمػد مػناج الميصى ِـّ كالز  ـي : ال يٍرطيػكشي  علٌضػ اٍسػ
ُـّ الن ٍاًؿ هكػذا يىٍسػتىٍاًممى  ثىػٍدمي  ًر:الً ػزُّ  علكسػ ". كاػعؿ: أىٍدًرم كيػؼى ذًلػؾ فمييٍنظىػركالى ، ه الاىػكىا

 .(ُ)فم كيؼى ذًلؾكىالى أىٍدرً ، هكذا يىٍستىاًممكنه، اإلنسعف
كمف طريؼ مع نسجمه هنع أنه: لػـ تخػؿ أمثمػ  الصػكاب المغػكم مػف اال تاػعد 

النقػػكد لسػػ بو أك خخػػر أحيعننػػع ىػػف الممعحكػػعت المرظيػػ   ػػيف الاممػػعع كتكجيػػه  اػػض 
 كمف ذلؾ: 

: ييقىػػعؿي : األىٍزهىػػًرمٌ اىػػكؿ  ٍيػػدنا يىٍراىػػؿي : "اىػػعؿى الم ٍيػػثي كىػػذىا سىػػًماىٍت أيذينػػي زى  أىم، كىػػذىا كى
ٍرتيه ً اىٍيًني يىٍراىؿي ذىًلؾى  :، ايمٍ أىٍ صى ػٍرؼً  تي ععى الم ٍيثي ً اىذىا اٍلحى لىػٍيسى ًمػٍف ، الى أىٍدًرم ًمٍف أىيف جى كى

ؿي  مىذىاًهبً  ٍيًني، سىًماىٍت أيذيني :اٍلاىرىًب أىف يىقيكؿى الر جي رىٍت ىى ٍانىد أىٍ صى ـه ، ً مى كىهيكى ًىٍنًدم كىػبلى
ٍامي   ـً بلى ٍف كى مً  هي ككأن   اعً ٍهكى كاألى  الً دىعً  أهؿي   ي دى ل  ع كى م  مً  كفى كي كال امىفي أىف يى ، فىعًسده   .(ِ)"الجى

ر ػؼي تي  :اًغػيُّ ألىكى : "اًسػيدى ٍ  اٍ ػفً  كاىكؿ ػعًع ًفػي الػدِّ عرً  :ثىق ػؿي تي ك خى رػعًجر اٍلمى  عً ارً كالمىزى مى
ػػعحً ، اٍلكىاًحػػدىة أًغيىػػ ه كأًغي ػػ ه  اىػػؿى كالى [، ل غى  كى : فػػي]اٍلاػػيف بي ذكرهىػػع صى  أىٍدًرم ًمػػف أىٍيػػفى جى

 .(ّ)"كلىٍرظاع اليعع، ألىن ه ال اٍشًتقعؽ لاع؛ كاليعع أىٍكلد  اع، االمىاع كاكن 
ـي كيمُّه :يىٍاقيكبي في ال ىدىؿً  "اىعؿى كاكله كذلؾ:  رى ، فأىٌمع  ىك ػ ي  ىػيف الجى ىمىػيف، مىك  ي الحى

ٍانىػدف؛ ذاكال أىٍدًرم كىيؼى هى  :اىعؿى اٍ في ًسيدى  ؽى  ىػٍيفى مىك ػ ى كى ىػٍيفى  ىك ػ ى ًفػي اٍلمى ، ألىن ػه اىػٍد فىػر 
ٍانىد اٍل ىدىًؿ كىاٍلميٍ دىًؿ ًمٍنهي سىكىاعه   .(ْ)"ك ىيِّفه أىف  مى

" : ً يدمُّ ٍسرى  :مياىر ب، ًكٍسرل  علكىٍسر كييرتىح اسـ مىًمؾ الريٍرسكاىعؿى الز  ِـّ ، كخي  ضػ
: كاًسعي الميٍمؾ  علرعرسػي  : كفتح الراع أم، الخعًع الماجم  ً يػدمُّ ميػ، اىػعؿى الز  ك  هكػذا تىٍرجى

ػ ااـ المي كتىػ ػ ف!ؾى ًلػذى  يػؼى كىالى أىٍدًرم كى ، نِّؼصى ٍسػرك أيضن ك) :ع مياىػر بفػإٌف خي ػكش ري ػػكى  (خي ع مى
سىػفي الكجػه :كا  ػذلؾ كمانػع  ىنػدهـحي ر  صى  صػنِّؼ مػع كالػراعي مضػمكم  كسػككت المي ، حى

 .(ٓ)"يبه جً ىى  عفً المِّسى  ضً امً مارفته لغىكى 

                                                           
 راج :]ب ر ط ش[، ]ب ز ز [. (ٔ)
 راج :]س م ع[. (ٕ)
 راج :]و غ  [. (ٖ)
 راج :]م ك ك[. (ٗ)
 راج :]ك س ر[. (٘)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

مف أهـ األدل  التي تقـك شعهدنا ىمد ىنعي  القدامد  حرك  التصكيب المغكم 
ٍيدو  أفٌ ال حث اد رصد ال ف تيهي"الى " كؿ:كحد  ا ديرى فيمػع ير ػك ىػف ثمػعنيف   أىٍدًرم مىع ًصح 

ػمكضانع، فضبلن ىف غير  مف المغكييف.
 تاطّعا: ايفشوم ايًػوية

اد تتقعرب الماعني حتد يشكؿ ىمد غير المتخصص الترريؽ  يناع، كيص ح 
ػػ ؛ لتمػػعـ المارفػػ   كجػػك  الكػػبلـ، كالكاػػكؼ ىمػػد  تكضػػيح الرػػرؽ  يناػػع ضػػركرة ميًمح 

 عنيه، كمف ثـ الكصكؿ إلد تحقيؽ الغرض المرجك فيه.حقعئؽ ما
كمػػف هنػػع حػػرص المغكيػػكف ىمػػد تكضػػيح الرػػركؽ  ػػيف كثيػػر مػػف الماػػعني،  

غير أناـ تكاركا حيعؿ  اض األلرعظ فمػـ يػدر  اضػاـ فػرؽ مػع  يناػع حيننػع، أك أنكػر 
ػالترريؽ  يناع في حيف اخر، كنذكر مف ذلؾ مع يمي:  

 
 
 

 [ِفٔادٔت[ و ]ِفٔادَتَٔ: ]م َبِيايَفِش
فىػػي ذىًلػػؾى يىقيػػكؿي    ٍيػػدو  اٍ ػػفي كى ٍرػػفى الس ػػٍيؼً : ديرى ٍرػػف جى ٍرػػفي اٍلاىػػٍيفً ، ك "الجى ػػكاػػد فى ، جى  ؿى صى

ػػكا المُّغىػػ ً  ٍهػػؿي ف أى ًمػػ كـه  ينامػػع اىػػ ػػع زىىىمي ٍرػػفي اٍلاػػيف ، ٍرػػفي الس ػػٍيؼ ً عٍلكىٍسػػرً جً  :فىقىػػعليكا ًفيمى كجى
تيهي ، ً عٍلرىٍتح  .(ُ)"كىالى أىٍدًرم مىع ًصح 

ِٓٔطَٔ: ]م َبِيايَفِش َِّٓجٔط] و [ايجَّ  [اي
ؽى اٍ ػػفي اػػعؿى األى  األىٍىرىاً ػػٌي  ىػػٍيفى الث ػػٍنًط كالن ػػٍثًط، فجاىػػؿى الث ػػٍنطى: شىػػق ع،  ٍزهىػػًرٌم: فػػر 
ً ي عف أـى دىًخيبلفً كالن ٍثطى: ًإٍثقعالن  ٍرفعًف غىري عًف، كىالى أىدرم أىىىرى  .(ِ)ف، كهيمع حى

ِِ: ]َٔم َبِيايَفِش ِِايشُّ[ و ]ايشََّخ  [َخ
فىي ذىًلؾى يىقيكؿي  ػ ي : اٍ ػفي ًسػيدى ٍ كى مى مي ىق ػعه  هي  أىن ػد شىػٍكًؿ الن ٍسػر ًإال  مىػىى  طىػعًئره  :"كالر خى
ٍمػػعي  ـه : ً سىػكىادو كى ىيىػعضو كىاٍلجى ـه كريٍخػػ ػ ػ، رىخى ـً اٍلكىًثيػرى كخى كىالى أىٍدًرم كىٍيػػؼى ، ص  المٍِّحيىػعًنيُّ  ػػعلر خى

 .(ّ)"ًإال  أىف يىٍاًنيى اٍلًجٍنسى  هىذىا
 [:اٍَعائف[ و ]اٍايَفَعَٔ: ]م َبِيايَفِش

                                                           
 راج : ]  ؾ ن[. (ٔ)
 راج : ]ب ن ط[. (ٕ)
 راج : ]ر خ م[. (ٖ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

فىي ذىًلؾى يىقيكؿي  :: األىٍزهىًرمُّ كى ػكًد :عؿكالرىاىػ "اىػعؿى الم ٍيػثي سىػًف ًمػفى اٍلجي ـه لمًرٍاػؿ اٍلحى اٍسػ
نىٍحػػًكً . كرى  ػػف اٍ ػػف اأٍلىىرىاً ػػي أىن ػػكالكػػرىـ كى ًفٍاػػؿ اٍلكىاًحػػًد  عؿي : كالرىاىػػاىػػعؿى  هي كل أى يػػك اٍلاى  ػػعس ىى

ـي الرىاىػ فه لىًئػي فيػبلى ـي الرىاػعؿ كى فه كىػًري : فيبلى . ييقىعؿي ٍيًر كىالش رِّ عص  ن ًفي اٍلخى : كالًراىػخى عؿ، عؿ، اىػعؿى
: كىهىػذىا ال ػًذم اىعلىػه اٍ ػف ا، ً كىٍسًر اٍلرىعًع، ًإذا كىعفى اٍلًرٍاؿي  ىٍيفى ااًلٍثنىٍيفً  أٍلىىرىاً ػي اىعؿى األىٍزهىًرمُّ

ػع اىعلىػه الم ٍيػث ػكىاب، الى مى مىػد الحى كىالى أىٍدًرم ًلػ...هيكى الص  ػر الميػثي الرىاػعؿ ىى سىػف ديكفى ـى اىصى
 .(ُ)ف!"اٍلقىً يحً 

 كاد نعاشنع هذ  األمثم  كؿٌّ في مكطنه.
 عاػّشا: امُلعشَّب

يػر هك: مع كضاته الاجـ، كاستاممته الاػرب لماػعفو فػي غمف الكبلـ  المياىر ب
. كألهميػػ  مارفػػ  الار ػػي مػػف الماػػرب، كاألصػػيؿ مػػف الػػدخيؿ؛ انشػػغمت  ػػه (ِ)لغتاػػع

 ه األابلـ، غير أف مف المغػكييف مػف تكاػؼ فػي  اػض ألرعظػه فمػـ  تىرىت قىتٍ األذهعف، كى 
ً ٌي مف المياىر ب ، كلـ يدر األصػيؿ مػف الميكل ػد كالػد ًخيؿ كاػد رصػدنع مػف ذلػؾ  يدر الاىرى

 معيمي: 
ا   يجً ) ًفي اأٍلىٍصمىًايُّ ؼى تىكى ٍيطي ال ىن ععً  (: كهكالزِّ ً يٌّ هيكى فقعؿ: " ،خى لىٍستي أىٍدًرم أىىىرى

ـٍ مياىر به   .(ّ)(السٍِّرًجيفف" ك)أى
ا ؼى   .(ْ)(اإًلٍسًرٍنطًفي:)األىٍىرىاً ٌي  اٍ في تىكى
ا ؼى  ٍيدو  ا في  تىكى (، مياىػعًفًرمٌ (، )ٍاكذىةالش  (، )ٍهصالرِّ (، )ال يكؽي (، )ال يٍرشيـك) ًفي: ديرى

ٍندىؿ(، )اٍلًمٍشًمش(، )ٌس المً (، )كىٍزد(، )الاٍلكيرىاز(، )القيٍرـ)  .(ٓ)(الن ٍ ا(، )المى
ا ؼى  ػٍردؾ(، )عًطئػ ال ى (، )ال ىػر ادة(، )ال ىٍختًفي) األىٍزهىًرمُّ  تىكى (، كجفيػالر  (، )مى

كشه (، )عـه إٍسطى (، )عـه ًسطى (، )الز اغي ) ط(، )تغيبل  األيٍطري (، )أيٍطري  (، القى  عف(، )الريكى

                                                           
 راج : ]ؾ ع ل[. (ٔ)
ب(، ومبكرات في فقه اللؽ ٕٔٔ/ ٔالمزهر: (ٕ)  وما بعدها)بتصرؾ(. 7ٖة: صـ)معرفة الُمَعرَّ
 راج : ]ز    [، ]س ر  [. (ٖ)
 راج : ]أ   ؾ ط[. (ٗ)
راج : ]ب ر ش م [، ]ب و ق[، ]ر ه   [، ]ش ع و ب[، ]ع ؾ ر[، ]ق ر م[، ]ك ر ز [، ]ك  (٘)

 ز د[، ]م س س[، ]م ش م ش[، ]م ن د ل[، ]ن ب خ[.
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د)  .(ُ))اليىن يث( (الايًرمٌ )(،الن عًطر(،)ٍسًريف)نى (،الميًرمٌ (،)المٍِّرت(،)لىكلىب(،)القىٍرصى
ا ؼى   .(ِ)(الزٍِّفت) ًفي لرظ :عًرسو ا في فى  تىكى

: المغكم اد يتكاؼ ثػـ يغمػب أحػد األمػريف ىمػد  كمف طريؼ مع نذكر  هنع أف 
ٍيدو  ا فً  اخخر، كقكؿ ِـّ الػز امً : "ديرى ػ رىافىػ ي  ضى ػًحيحى ه أـى الى ، دىا ىػ ه  :الزُّ ً ي ػ ه صى  فكال أىٍدًرم أىىىرى
ً ي  ه كأىٍكثري ظىنِّي أىن   ػع: ألىف  أىهؿى اليىمىًف يىٍاًرفيكنىاػع ًمػف نىعًحيىػً  الحى ىشىػ ً ؛ اع ىىرى ". كاكلػه أيضن

ػػر ة ال ًتػػي تي  "فىأىمػػع ػػ ي ع اٍلاى مياى سىػػالقىٍكصى ػػرىة فىػػبلى أصػػؿ لىاىػػع ًفػػي اٍلاىرى ي ػػ ، كأحسػػ اع  عم  اىٍكصى
:"دخيبلن  هكػذا ذىكىػرى  كهػك مىٍنسيػكبه ًإلػد ، الٌشػعًطري  :اًنًكيي  كسًر النُّػكفً كالز  ". كاىعؿى الز  يدمُّ
ًمٌي ه فتأىم  كاألىٍش ىه أىٌناى ف  ا هيكى عذى كىالى أىٍدًرم مى ، الز اًنؾً   .(ّ)"ؿع أىٍىجى

ًرم  ػيأى  ؼ في لغػ  المرظػ  المار ػ ، كقػكؿكاد يتكا الى ، "الكىػؾُّ : حنيرىػ  الػدينىكى
ً يػػدمِّ ف!". كاػػكؿ ـٍ نى ىًطػػيٌّ أى  يٌّ ًسػػعرً فى أىٍدًرم أى  : ًإن ػػهي الز  ـي ييقػػعؿي ػػنى هكىػػذا ، شىػػمىف()مياىػػر ب : الص 

ػػػ  مى ثىف :كىهيػػػكى   علشِّػػػيًف الميٍاجى : ًإن ػػػهي ًفػػػي الرىعًرًسػػػي  فى ، ًفػػػي أىمِّ ًلسػػػعف كىالى أىٍدًرم أىن ػػػهي ، الػػػكى
 .(ْ)(ت ي )

ً يػدمُّ  كاد يتكاػؼ فػي مانػد المرظػ  المار ػ ، اىػعؿى  ٍندىرو :اىمىٍنػدىره " :الز  لىقىػبي : كسىػمى
ـً  مىعىى و مف ايدمعًع شيييكًخ الاىجى ٍانىع  أىٍدًرم مى كالى ، جى  .(ٓ)"ع مى

ً ػػ ي  مػػف كاػػد نعاشػػنع فػػي حعشػػي  الماجػػـ كػػؿ مػػع تقػػدـ مػػف أمثمػػ  ك ٌينػػع الاىرى
 المياىٌرب، كاألصيؿ مف الد خيؿ، مع الانعي   علشرح كالتحميؿ.

 
 

ػ
ػ
ػ

                                                           
 [، ]ز   غ[، ]س ط م [، ]ط ر  راجننننننن : ]ب خ ت [، ]ب ر د[، ]ب ط أ [، ]ر د ك[، ]ر ؾ (ٔ)

ش[، ]ط ر غ ل [، ]ؾ و ط[، ]ق ب ن [، ]ق ر   د[، ]ل ب ب [، ]ل ؾ ت[، ]م ر ا[، ]ن 
 س ر[،    ]ن ط ر[، ]ه ر ا[ ]  ن ب ب[.

 راج : ]ز ؾ ت[. (ٕ)
 راج : ]ز ر ؾ[، ]ق و   ر[، ]ز ن ك[. (ٖ)
[، ]  ن م[. (ٗ)  راج : ]ك كَّ
 راج : ]ق ل د ر[. (٘)
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 املطًب ايجاْي
  املظاٖش املٓٗذية يال أدسي يف نالّ ايًػويني
(، اتضػػح الى أىٍدًرم مػػف خػػبلؿ جمانػػع كدراسػػتنع لمػػع اػػعؿ فيػػه  اػػض المغػػكييف:)
د يتػػكهـ الػػ اض، أناػػـ ال يسػػتاممكف هػػذ  المرظػػ  فقػػط رد ا ىمػػد جػػكاب سػػعئؿ كمػػع اػػ

نمع استخدمكهع ضمف كبلماـ في مكاطف ىديدة دكف تكجيػه أسػئم  م عشػرة إلػياـ،  كا 
تمعمنع لمرعئدة فقد رصدنع هنع جمم  مف هذ  المكاطف التػي يتضػح  اػع كيػؼ صػعرت  كا 
ع يمجأ إليه المغػكم فيمػع دؽ  كخرػي ىميػه مػف أمػكر المغػ ، كاكترينػع  هذ  الكمم  مناجن

 يمي:  ذكر أمثمتاع كمع
ػسؽػاضقراءاتػاضقرآظغةػأوّضن:ػدػأدري

  ُّػٍف اىػرىأى  :اعؿ األىزهىػًرم ـٍ  :الى أىٍدًرم مى ـٍ  :كالقيػر اعي ىمىػد،  علت ٍشػًديدً  ًإي ػع ىاي  ًإيىػع ىاي
 .(ُ) علت ٍخًريؼ

ػثنظّغن:ػدػأدريػسؽػطعرسةػذعر
 ٍنكر :يقعؿ  عىر: إذا تدرأ  علسُّكع كالريٍحش اعؿ الش   :ميٍدىى
ـَِؽللرتمباظٗلللُ مواظُػِقللِشمواََّذىممضللدم ماِدَس

 

 ـِؽلللارمَدلللِقٍبمسؾللل مَسِؿلللِروم ُأَدلللِقَؿا مطاِدٔس
(ِ).

م
 

ه سػماه كزىػـ أ ػك ىثمػعف أن ػ، اعؿ ا ف ديريد: هذا ال يتي لـ يارٍفه ال ىصػريكف
ته،   غداد  .(ّ)كال أدرم مع صح 

ػسؽػطعرسةػذنررػثنضّثن:ػدػأدري
  ٍصػػعى  :اػػعؿى شىػػًمره ـٍ أٍسػػمىع الكى كال ، فػػي كىبلًمًاػػـ إال أنػػي سىػػًمٍاتي اىػػٍكًؿ الٌشػػعًىرً  لػػ

ًصع الطعئًر في شىيعو كهك فأٍدًرم مٍف هيكى    :كلىٍيسى مفى الكى
ُٖى ُِظيموَخللللل ـِٔعَممعلللللاماْضَؾللللل مأغلللللاَخمصللللل

 

 سؾللل مَخِؿلللٍ مَؼَصلللِعَفمَحَصللل ماجَلُؾلللُب
م.(ْ)

 

                                                           
ا  عن أَِبني َجْعفنر: قُْلتُ [: ب و أ] ٖٖ/ ٕ. وفي التا :ٖٙٗ/٘ٔ: بيب اللؽةته(ٔ)  جَّ ْشِديُد َنَقلَه الزَّ ، التَّ

ْشِديُد فيه َخَطل .: وقال الفرا ُ   التَّ
وكثينر منن عينون ٗٓٔ/ٔ، والمزهنر:ٕٔٔ/ٕالبينت منن الطوينل، وهنو بنبل نسنبة فني الجمهنرة:  (ٕ)

 الكتب التي طالعناها.
 ] ا دع ن ك ر[1ٕٔٔ/ٕ :جمهرة اللؽة (ٖ)
َيَصننْعَن ، و7ٖ٘/1، وهننو بننبل فنني نسننبة فنني اللسننان: البيننت مننن الننوافر. وٗ٘/ٖتهننبيب اللؽننة: (ٗ)

ْبَنننه ِفنني األَر   :الَحصننى ننَوابُ وُيَؽيِّ ويقصنند بقولننه خمننس: ، بالضننم َيُصننْعنَ  األزهننر  عننند: الصَّ
ِفنننات الَجُبننوب، و أَو َرَبنن    أَربننٍ  إَِبا َبننَركبِ  ُكننلُّ َمننا َولِننَي األَر  ِمننْن ُكننلِّ  الَخمننس: وهنني الثَّ
 .ٖٖٗ/ٕٕ، والتا : 91/ٖٔ.  راج : اللسان: األَرُ  الَؽلِيرةُ  ِباْلَفْتِح:
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ػرابّعن:ػدػأدريػسؽػتفدغرػذعر
 ذىؿ ٍمرةه : الحى ًذلت ىينه تحذؿ حذالن كاٍنًسبلؽه في أجرع حي إذا  :ف الايف كمآاياع حى

 ()رجز كأنشد لماجعج ذلؾ.. أصع اع
ُِامَبلللللَعللللل مِبؾدلللللَفاُبمََِعٔعللللليمَداِرَجلللللما

 

  ُُِ ِِمُِرَذلللللاٍجمظؾُعُقلللللممواظٖ للللل اُ لللللٖق
(ُ)

م
 

ر لاػـ  أٍدًرم أم شػيطعف فس ػالى : اعؿ أ ػك حػعتـ،  علخعع (ؿذ  الخي : )كاعؿ ال غداديكف
 .(ِ) كد أصحع ه خذلاـ فمـ ي ؾ مااـإذا  :ال يت اعلكا

ػنػطنػبعضػاضرواغنتػاضذعرغةتعجّبػخنطّدن:ػدػأدري
 ٍاننػػد، كىهيػكى نىظىػره ًفػي اٍىًتػرىاضو  اٍ ػفي السِّػكِّيًت: شىػًرٍنت ًإليػه اىػػعؿى ..، كشىػًنٍرت ً مى كى

 : عًرًثيُّ ٍندىؿ ٍ في الميثىن د اٍلحى  جى
ٔذيمُخـُِلواغإتموَظٖؿاٍحمُذَػِف**

(ّ)** 
: كلىم عحو شيرع؛ اىعؿى اٍ في ًسيدىٍ : كىالى أىدرم مىع هىذىافكى  ـٍ اي كىا ي  ىٍاضي رى

(ْ). 
ػدندّدن:ػدػأدريػسؽػشولػاضذنررػظفدػ

  ػػػًمٍاتيهي ييقىػػػعؿي : الى أىدرم، سى ف ًفػػػي  يػػػتو اىعلىػػهي، فىقىػػػعؿى ػػػع الش ٍمشىػػعؿي : مى ػػػيبو ًايػػؿى لنيصى
 .(ٓ)فقيمته

ػدنبّعن:ػدػأدريػأطنظّةػسؽػاضظقل
  ـ اى مىٍيػًه اٍلكىػبلى ػع  ينػي ىى : اىػعؿى أى يػك زيػد: مى ػعًتـ اىػعؿى عؿى أى يك  كر: أٍممد ىمينع أى يػك حى

ثىػػ . ػػع نقػػص رىفىايػػك ي ًإلىػػد ثىبلى مى ثىػػ  كى ػػع زىاد رٌدك  ًإلىػػد ثىبلى ثىػػ  أحػػرؼ، فىمى اىػػعؿى .. ثىبلى
ثىػ ، كى  أى يك كر: الى أىٍدًرم ػع زىاد رٌدك  ًإلىػد ثىبلى هىكىػذىا أمػبل  ىمينػع مىع ماند اىٍكلػه: فىمى

عًتـ ىىف أ ي زيد كىالى أغٌير    .(ٔ)أى يك حى

                                                           
، وفيه: البال: الحال، والمهلل: السابل، والشجو: الحزن، والحبل: ٕٕٔ/ٔالرجز للعجا  ديوانه:(ٔ) 

 لتي قد بكت حتى انسلقت. انسبلق العين واحمرارها، والمعنى: والشوق يشجو العين ا
 [.ل ب  ، ]وما بعدها 1ٓ٘/ٔ:جمهرة اللؽة (ٕ)
 .7ٓٔ، وهو ببل نسبة في كتاب األلفار، البن السكيت: صـَجْنَدل ْبن الُمَثنَّى اْلَحاِرِثيّ الرجز ل (ٖ)
] ش ؾ ن[. والرواية التي تعجب منهنا ابنن سنيده هني رواينة ابنن السنكيت، فني  1/9ٙالمحكم: (ٗ) 

 "شننفا" وجدتننه فنني كتننابي: قننال أبننو الحسننن:(، شننفن)ويجننوز" ، وفيننه:7ٓٔلفننار : صننـكتابننه األ
 ."بالنون، من: شفنه بعينه، إبا أحد إليه النرر باأللؾ، وحفري له: "شفن"

 ] ش ل ش ل[. ٖٖٙ/ٔٔلسان العرب:(٘) 
 (.باب من اللؽات عن أبي زيد) ٖٙٓٔ/ٖ: جمهرة اللؽة (ٙ)
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  :عًشػيىً  أىصػؿ الت ٍاػًذيًب لؤلىزهػرم ال ػًذم نىقىٍمػت ًمٍنػهي اعؿ ا ف منظكر رىأىٍيتي ًفي حى كى
ٍيػرى أىنػي الى  ًمٍمػتي السػن  ى كم اػع غى : اىػٍد ىى ًديثنع متصؿى الس ند ًإلىد اٍ ًف ىى  عسو اىعؿى حى

فىمىع أىدرم أىهػذا  عىًسي  أىك  ًمفى اٍلًك ىًر ًىًتي ع ، يىقرىأي  م أىكعفى رسكؿي الم هً أىٍدر 
 .(ُ)ف اضي األىفعضؿ ًمٍف أىصًؿ اٍلًكتىعًب أـى سىطىر 

ػدػأدريػسؽػطظنعجػاضطؤضفغن: ثنطّظن
  ُّؿي إذا كاع في الد  ىهً  :ا ًف األىٍىرا يِّ ىف  :اعؿ األىزهىًرم ك المكضػع كهػ، دى يه الرجي

اىػػػؿ ا ػػػفي  :امػػػتي  :كدى  ػػػهى إذا لػػػًزـ الدُّ  ػػػهى كهػػػي طريقػػػ ي الخيػػػر، الكثيػػػري الر ٍمػػػؿ  جى
 أدرم مػع كالى ، ثػـ جامػه مػف ثنػعئٌي الميضػعىؼ، عع صػحيحن ثبلثينػ هدى  ػ :األىٍىرا يِّ 

مىٍذه يه في ذلؾ
(ِ). 

 : ً يػدمُّ ػٍكهىًرمُّ كصػعح اىػعؿى الز  ػم تيًف أىهممىػه الجى ب المسػعف كاػعؿ ا ػف التُّسيػسي  ضى
عغعًنٌي في التكمم  كالاي عًب  :األىىرا يِّ  هي األيصكؿي الر ديئ ي هكذا نقمه ىنه الص 

 .(ّ)كال أىدرم كيؼ ذلؾ ف، كلـ يي ىيِّف الميررىدى 
 : ً يػػدمُّ ً يػػر اىػػعؿى الز  ـى  :الز  ـي الجى ىػػؿ الػػذم كىم ػػ ميكسىػػد  سػػٌيدنع تىاػػعلد ىميػػه اُاسػػ

مىٍيه كىمد نىً يِّ  نع أىفضؿي الص بلًة كالس بلـ كاد أىجمػع الميرىسِّػركف ىمػد أىف جى ىػؿى ىى
نىع ػػؿٍ :المينىعجػعًة هػػك الطُّػكر اػػعؿ شػيخي كاػػد جػػععى  :اٍمػت، كاػػد ييقىػػعؿ ال منعفػعةى فتأىم 

ًديث ككأىن ه اسـه لمكًضع مياىي فو مف الطُّكر اػعى ىميػه ، ًذكري  في الحى كهك الػذم كى
مِّػي فعنػػدىؾ   كلػـ يىٍ ػػؽى لػه أىثػػره كأىمػػع الطُّػكر فًإنػػه اٍسػـ لمجى ىػػًؿ كيمِّػه كهػػك  ىػػعؽو الت جى

ٍجهي الت أىمًُّؿ في كبلـ شىٍيًخنع فىٍمييٍنظر  .(ْ)هىعًئؿه كحينئذو ال منعفعة كال أىدًرم مع كى
 : ً يدمُّ ػعرىتياع :الز ٍهرة مػف الػدٍُّنيع اىعؿى الز  تياػع كنىضى ػعرىتياىع :كفػي المحكػـ،  ىٍاجى  غىضى

تىعىياىػػع أىك ًزينىتياػػعزىٍهػػرىةي الػػدٍُّنيع مٍثػػؿ تىٍمػػرىة الى  :كفػػي الًمٍصػػ عح،  ػػعلغيف ،  غيػػر مى

                                                           
 .وَعسا َيْعُسو ِمثله، َعَتا َيْعُتو ُعِتّياً  :ويَقاَل للشيي إبا َولَّى وَكِبرَ  [.ا س ع] ٗ٘/٘ٔ: لسان العرب(ٔ) 
 ] د ب ه[. ٖٕٔ/ٙ:تهبيب اللؽة(ٕ) 
ل والُمراَجَعِة أَنَّ هبا ] ت س س[، وفيه:  1ٓٗ/٘ٔ:تا  العروس (ٖ) أَمُّ "ثمَّ رهَر لي فيما بعُد عنَد التَّ

ؽاِنيِّ في كتابيه وقلَّده  المصنُِّؾ وصواُبه النُُّسُس بالنُّون عن ابن األَعرابنيِّ كمنا تصحيؾ  من الصَّ
واب ويأْتي للُمصنِّؾ أَيضاً في نسس والحمد هلل تعالى على ِوْجداِنه  ".نقله األَْزَهِر ُّ على الصَّ

 ] ز ب ر[. وما بعدها ٕٓٗ/ٔٔ: تا  العروس (ٗ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػػً  الغىًريػػب كالى  ػػزىا  ألىكثػػًر أىًئم  نىع فػػأىٍنكىرى الت ٍحًريػػؾى فياػػع ميٍطمقػػعن كىى  كاٍغتىػػر   ػػه شػػيخي
 .(ُ)فيؼ ذلؾأىٍدًرم كى 

 : ً يػػػدمُّ ػػػ  اىػػػعؿى الز  ٍزمى ػػػربي الش ػػػ :الرِّ كال أىٍدًرم كيػػػؼ ، ديد هكػػػذا فػػػي النُّسىػػػاالض 
 .(ِ)فذلؾ

  (: ً يدمُّ ٍ ط(: شىم ٍكنىتٍ اىعؿى الز  المػيـً  كهك  رٍتًح الشِّػٍيف كتىٍشػديدً ، أىٍهمىمىهي ًمف الض 
ً  كسككًف الكاًك كفٍتًح النُّكًف كسككًف التعًع الرىٍكاي  ) د(  عألىٍندىليسً  ٍرتكحى كال ، المى

ٍجه ًذكٍ   .(ّ)فر  هنعأىٍدًرم مع كى
 : ً يدمُّ ٍيػًز  ػف  اىعؿى الز  ك يٍستعفي ا ًف ىعًمرو  نىٍخمى ى كهك ى دي اُ  في ىػعًمًر  ػف كيرى

ً ياى ى كال تىقيٍؿ  يٍستىعف ا ًف مىٍامىرو فًإٌنه اىٍكؿي الاىعم   هكذا اعله ػ :رى عنيُّ كتىً اىػه غى الص 
ػػػرً ، المصػػٌنؼ نع ىػػػف مىراًصػػػد االطِّػػػبلع لمص  ٍن مػػػٌي مػػػع نىٌصػػػهكنقػػػؿى شػػػيخي  :ٌي الحى

عًنيى  ػع ، كالن ٍخمىػ  الشػعًمٌي ، ك يٍستىعفي ا ًف مياىمىرو ميجتىمىع الن ٍخمىتىٍيف الن ٍخمى  اليمى كهيمى
مىػػطه انتاػػد،  يٍسػػتىعفي ا ػػًف ىػػعًمرو  :كىاًديػػعف كالٌنػػعسي يقكليػػكف كىميػػه :اػػعؿ .كهػػك غى

ػٌنؼ لػػه كال أى ، ااتصػر أىٍكثىػري الميتىكىمًِّمػيف ىمػد األىمػعكف ٍجػهي ًإٍنكىػعًر الميصى ٍدرم مػع كى
 .(ْ)كلام ه ال ٍتًقميدي 

ػاػضضترحغفدػأدريػدرّءتندّعن:ػ
  : ً يػدمُّ ػؿي الحػعًرضي الرىًشػػؿي اىػعؿى الز  زىغي الر جي ٌ ػػعدو هيػكى هكػذا فػػي ، كالػػكى نىقىمىػه ا ػفي ىى

ًجدى فػي  ىٍاػًض األي  ً  ككىًتؼو ككي مى ػكًؿ الرىٍسػؿي  رىػٍتحو  ىٍاًض النُّسىًا  علشِّيًف الميٍاجى صي
زىغي  :ككاىعى في نيسىًا األسىعسً ، فسيكيكًف الميٍامىمى ً  كييقىػعؿي مػع هيػكى إال ، الًريػؿي  :كالكى
زىغه مف األٍكزاغً   .(ٓ)فكال أٍدًرم كىٍيؼى ذلؾ، أم ًفيؿه مفى األٍفيىعؿً ، كى

                                                           
نيا "ففي الُمْحكننم َزْهننَرةُ ] ز ه ر[ وفيننه:9ٖٗ/ٔٔ:تننا  العننروس (ٔ) وَزَهَرُتهننا ُحْسننُنها وَبْهَجُتهننا  النندُّ

ْنِزينل الَعِزينز ا: وَؼَضاَرُتها وفني التَّ ي  نك ُواة  الُ   ي  ة  الكو  ُئ  هك    ،:ْنَيا  َقناَل أَبنو حناتم َزَهنَرة الَحَيناِة الندُّ
اآلثناِر علنى وأَكثنُر  ،وَزْهنَرة هني ِقنَراَ ة أَْهنل الَحنَرَمين :بالفتح وهي ِقراَ ة الَعاّمة بالَبْصرة وَقالَ 

 ".بلك
ْزَمنة فني َكنبلم ] ر ز م[، وفيه: " 7ٕٗ/ٕٖ:تا  العروس (ٕ) والَّنِب  َنَقلنه ْابنُن األنبنارّ  منا َنّصنه الرِّ

نر  الَعَرب التي فيها ُضروب  منن الثِّيناب وأَْخنبلط وِمنْن هنِبه الِعبنارة َمأَْخنب المصننِّؾ ؼينر أننه ؼيَّ
ل ِديد هنا َفَتأَمَّ ل وال معَنى للشَّ  ".وبدَّ

نْين إالَّ ] ش م ن[، وفيه:  11ٕ/ٖ٘: تا  العروس (ٖ) نا  فني فْصنل الشِّ "وكان األَْحَرى بنه َحنْرؾ التَّ
ْونه بالهاِ  الَمْرُبوَطة :أَن يكونَ   ".َشمَّ

 ] ع م ر[. ٓٗٔ/ٖٔ: تا  العروس(ٗ) 
ْل ] و ز غ[، وفيه: " 7ٔ٘/ٕٕ: تا  العروس (٘)  ".بلكَ ولَعلَُّه َتْصِحيؾ  مَن الَفْسل فتأمَّ
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػأوػبغننػصغفغةػادتعطنضػػذؽٍءورفػػسؽدػأدريػرنذّرا:ػ
  ُّكىاًهًر ال ًتي أىٍن ىتىاىع الم هي تىاىػعلىد ًفػي اأٍلىٍرًض ييػٍد ىغي ً ػًه  :اىعؿى اأٍلىٍزهىًرم الش بُّ ًمٍف اٍلجى

اىمىػػهي  :ييٍشػػً هي الػػز اجى اىػػعؿى  ـٍ فىجى ػػاي رىهي  ىٍاضي ػػح  صى ػػدىًة كى ح  كىالس ػػمىععي الش ػػبُّ ً عٍل ىػػعًع اٍلميكى
ره ميرُّ  ن مىع هىذىا شىجى ـٍ الى  ً علث عًع اٍلميثىم ثىً  كىاً   .(ُ)فالط ٍاـً كىالى أىٍدًرم أىييٍد ىغي ً ًه أى

ػنػبوجػػطنػاضوجوهدػأدريػتطدّصحنديػرذر:ػ
  كال أىدرم مىشعًىرى الحٌج ًإال   :اىعؿى اأٍلىٍزهىًرمُّ ، الابلم  :كالٌشاعري  ،اإًلىبلـ :اإًلٍشاعري

 .(ِ)ألىناع ىبلمعت له؛مف هذا
 ندػأدريػددضةػرضؼػػاضظدغنثنظؽػرذر:ػ

  : ػػػكهىرمُّ ػػػٍمغي:اىػػػعؿى الجى ػػػمي  الصى ػػػه كثيػػػرة.راألشػػػجعكًغ كاحػػػد صي كًحٍ ػػػره .. ، كأنكاىي
ذه منه م غه، أم ميت خى  .(ّ)كهذا الحرؼ ال أدرل ممف سماته، ميصى

ػاػسؽػاضصهمدػأدريػادتطراّدثنضثػرذر:ػ
 : سىػػعًئر اٍلاىػػرىب الى يامزهػػع،  (ًسػػئ )كىػػعفى ر  ػػ  يامػػز  اػػعؿ ا ػػف سػػيد اٍلقػػكس كى

لىػٍيسى أىصػمه الامػزى كىذى  ػع همػزت الاػربي كى كىالى ، ًلؾ حكد اٍ ف الٌسػكيت ًفػي  ىػعب مى
ػػع دىًليمػػه ىمػػد أٌنػػه لىػػٍيسى أصػػميه الاىمػػزى  ـ  ًإال  أىف يىٍجاىػػؿ دىًليمػػه ىمػػد ، أىٍدًرم مى الم ايػػ
ذىًلؾ ًإٍجمىعع اٍلاىرىب غير ر    ىمد ىدـ همز 
(ْ). 

ػرابعػرذر:ػدػأدريػسؽػطعرسةػطوضع
 (ؼه مىنع :) ـى ػنى ٍتهي هػذاى الص  ٍ د مىنعؼو ككعنىٍت أيمُّه اد أىٍخدىمى ـه ك ه سيمِّيى ىى نى اػعؿى ، صى

ٍنًذرً   .(ٓ)فكًلمىٍف كعفى  فكال أىٍدًرم أىٍيفى كعفى  :أى ك المي
ػأوػشولػشنئلػنػسؽػرواغةػرإودػأدريػتذصّصخنطسػرذر:ػ

                                                           
ننبِّ : ٕٖٓ/ٔ] ش ب ب[، وفنني المصننبا : 7٘ٔ/ٕاللسننان: (ٔ)  ِز ُّ َقننْولُُهْم ُيننْدَبُػ ِبالشَّ "َوَقنناَل اْلُمَطننرِّ

نبِّ ِبا فُوهُ ِمنْن الشَّ ُهْم َصنحَّ َباُغ اَل ُيْدَبُػ ِبِه لَِكنَّ ُه ِصَباغ  َوالصِّ َدِة َتْصِحيؾ  أِلَنَّ ناِ  اْلُمَثلََّثنةِ ِباْلَباِ  اْلُمَوحَّ  لثَّ
َؽاِر َوَوَرقُنُه َكنَوِرِق اْلِخنبَلِؾ ُينْدَبُػ ِبنِه َوَقناَل اْلَفناَراِبيُّ أَْيًضنا ِفني فَ  فَّاِ  الصِّ ْصنِل َوُهَو َشَجر  ِمْثُل التُّ

ُه ُينْدَبػُ  اِ  اْلُمَثلََّثِة الشَّبُّ َضْرب  ِمْن َشَجِر اْلِجَباِل ُيْدَبْػ ِبِه َفَحَصَل ِمْن َمْجُموِع َبلَِك أَنَّ ِبُكنلِّ َواِحنٍد  الثَّ
ْفيِ  م  َعلَى النَّ ْقِل ِبِه َواإْلِْثَباُت ُمَقدَّ  ."ِمْنُهَما لُِثُبوِت النَّ

 ] ش ع ر[. ٗٔٗ/ٗاللسان:  (ٕ)
 .ٖٕٖٔ/ٗ: صحا ال(ٖ) 
َوإِن َكاَن علنى َمنا َحَكناهُ أَُبنو َعلنّي وفيه: " )َباب َما ُهِمز َولَْيَس أْصلُه الَهْمز(77ٔ/ٗالمخص :  (ٗ)

أْسأْيُت اْلقوس: جعلُت لََها ِسَبًة فاصلُه الهمُز على عكس َما بهب إِلَْينِه اْبنن  :ِسي من أَنه ُيَقالاْلَفارِ 
 ".ا إّن ِسَيَة ُهِمَزت َولَْيَس أَصله اْلَهْمز َكَما اَل ُيَقال َبلِك ِفي مابةٍ الّسكيت َفبَل ُيَقال إِبً 

 ]ن و ؾ [. ٔٗٗ/ٕٗالعروس: تا  (٘) 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

  ؿه ميتىاىٍسقره األىزهرمُّ اىعؿى رِّجي رىجي ٍمدان ص يكران : اىعؿى اٍلمي ى   :كأىنشد، ًإذا كىعفى جى
ممممممؤ للللللِرَتمَعِؿُؾًُطللللللامبؼللللللاٍامَضِرَضللللللرِمم

 

 ََماُبللللللُُرمبللللللاظٖؿَفِرُػرِمم مَؼِفللللللِريمَسَؾِقلللللل
 

ـُِؾللللللللَؼلللللامَظ ـُِؾلللللِرلللللللَمٔعلللللِفمُض ممممممرٕةموُض
 

 طـِللللتمَسَؾلللل ماََّٖؼللللاِ مٔصلللليمتَعِلللللُؼرِممم
(ُ.)

م
 

رِّ  كىل ىىف المي ى  .(ِ)ًثؽي ً هً كىالى أى  جكىالى أىٍدًرم مىٍف رى
ذا مع ضممنع هذ  األمكر التي ذكرنعهع سع قنع، إلػد مػع سػجمنع  مػف طرائػؼ  كا 
خػػبلؿ المبلمػػح المغكيػػ ، فإنػػه يتضػػح لنػػع جميػػع صػػكر المػػناج الاػػعـ الػػذم سػػمكه 

 المغكيكف تجع  ىدـ درايتاـ  مع خري كدؽ  مف أمكر الار ي .
                                               

                                                           
 .1ٖ/ٖٔ، والتا : 9ٙ٘/ٗة في اللسان: الرجز ببل نسب (ٔ)
ناهُ ، ]ع س ق ر[. و1ٔٔ/ٖتهنبيب اللؽنة:  (ٕ) ، لَكْوِنننه لنم َيِصنحَّ ِعْنننده ؛سنبُب عننَدِم ِبْكنِر الَجنْوَهِر ِّ إِيَّ

َهْرُهُر:، وكأَنَّه مقلوب من التَّقْعُسر َوَقاَل الصؽانّي: يحِ  والتَّ  .1ٖ/ٖٔ: تا  العروس .َصوت الرِّ
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 خامتة ايبحح
، الٍ  أىٍىطىدحمدنا ُ ال ًذم  ؽِّ حى ىرى ًإًف المىٍكلد شىكىرٍ ، مىكىاًليى الحى

ـي ، (ُ) مِّ مِّي كىأيسى  كىأيصى
مىد  ٍيرً ىى ٍحً هً ، كىاًلًه اٍل ىشىرً  خى صى .                         في انٍ ، إذا مع الكىكٍ كى  دىثىرى

 ك اد
، كشر فاع، كأىعد المُّغى ( أىمد اىدر هذ   داي  مف أف  اُ )  ف اد مع أاررنع  

ػػػ اٍلاىػػػرىبً  ًلسىػػػعفى  إلياػػػع  ػػػعلقراف الكػػػريـ جبللاػػػع كركنقاػػػع، كأف   ع، عي األىلسػػػنً  مػػػذه ن أىٍكسى
، ك اػد مِّاػعد ًحرظ المُّغى  كي اد ىى  هي د أىن  دو ًمم ف مىضى مىع  مغنىع ىىٍف أىحى  كأىظماع مطم نع، كأن هي 

درسػػنع ، مػػف مسػػعئؿ كألرػػعظ، تكاػػؼ فياػػع  اػػض المغػػكييف، مػػع جمانػػع ، كحققنػػع ، ك 
: ال أدرم، تكصػػمنع إلػػد مػػع يمػػي مػػف النتػػعئج التػػي رأينػػع تقسػػيماع ىمػػد النحػػك  اػػعئبلن

 التعلي:
 مف أهـ النتعئج الاعم : -ُ

  ،هنعؾ ألرعظه مف الار ي  اد خريت ىمد أهماع، السيمع مف حذؽ  علمغ  مػناـ
 في يسير.فتكاركا حيعلاع، كمع تكا ركا 

  منع  في  حثنع هذا: س ا  كثمعنيف كأر امعئػ  اػكالن لك ػعر  مغ مع جمانع  كحص 
عً  ي أى المغكييف،  دايػ   ػ ٍمػرك ٍ ػف اٍلاىػبلى محمػد (، كناعيػ   هػػُْٓالمتػكفد ) ىى

(. كهػذا ٍدًرمنىػالى (، اػعلكا فياػع صػراح ن: )هػػَُِٓالمتػكفد )  يدمالز   مرتضد
مػد ىظمػ  هػذ  المغػ ، كثقػ  ركاتاػع، كأمعنػ  إف دؿ  ىمػد شػيع فإنمػع يػدؿ ى

 .ىمد نقؿ صحيح المغ   كؿ أمعن  كااتدار نعامياع، كحرصاـ
  اكؿ ال أدرم، أصيؿ في تراث الار ي ، مااكده ىند ىممعئاع؛ إيمعننع مناـ  ػأف

 ذلؾ ال يقدح في ىمماـ، كال يحط مف منزلتاـ.
  خركج مف دائرة الخػبلؼ ملك ،  يف الدراي ، كالامـ، كالمارف  هنعؾ فركؽ دايق

(، ال أدرم: )مف كػبلـ المغػكييف ىمػد اػكؿ : ااتصرنع يف المصطمحعت الثبلث 
(،  أىمػػـالى )، ك( أىػػرؼالى ) :دكف مػػع اػػد يظػػف ترادفػػه مػػف مصػػطمحعت كقػػكؿ

 .كغير ذلؾ
 مف أهـ نتعئج الدراس  التحميمي  )حعشي  الماجـ(: -ِ

                                                           
 َحَبَر: السرور.. والْ ٗ/ٔت شعر للعجا  ديوانه: مقتبس من بي (ٔ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 صػحيرعت المكجػكدة فػي  اػض دفانع في هذا ال حث كثيرنا مف التحريرػعت كالت
ٍيدو  اٍ فً  الماعجـ ككتب التراث ىمكمنع كقكؿ ٍ دى  :سماتي ": مثبلن  ديرى الػر ًحيـً ا ػف  ىى

ٍيػػًر ماجمػػ ، كهػػي  ػػعًع غى : أىرض ًجٍمًحظػػععه، ً علظ ػػعًع كىاٍلحى أىخػػي األىصػػماي يىقيػػكؿي
ػػععً  علىرىػػهي أىصػػحع نع فىقىػػعليكا: ًجٍمًخظػػعع، ً عٍلخى خى ػػٍم  ، اػػعؿ: كى ػػً ، فسػػأىلته  الصُّ مى اٍلميٍاجى

: هىكىػػذىا رأىيتػػه"  ػف ى ػػد اُ  ػػف  ى ػػد الػػر ٍحمىف. كالصػكاب ىمػػد مػػع ذكرنػع: فىقىػعؿى
عًمسىػ    يػًدمُّ ذكر  الز  ، اٍ ف أخي اأٍلىٍصمىًاي ى د الممؾ  ف اريب ًفػي الط  ىقىػ  اٍلخى

 . (ُ)مف المغكييف اٍل ىصًرييف
   اػض المغػكييف مػف ألرػعظ المغػ ، استطانع تقديـ األجك ػ  لماظػـ مػع لػـ يػدر 

ىف طريؽ ىرضه ىمد غيرهـ ممف درك ، كاػدمنع اجتاعداتنػع الشخصػي  فػي 
ٍيدو  ا فً  كثير مف المكاطف مف ذلؾ: اكؿ ػعرىل: "اكلاـ: ديرى ىىرى ػيٌّ ، تىػنىح سى الن صى

يىػػكىافً ؛ صػػحيحه  يغ  دل ػػت صػػ ".)امنع(: ر مػػع أىٍدًرم مػػع أىٍصػػميهي كالى  لتىػػٍرًكاـ أىٍكػػؿى الحى
ترا ؿ في هذا المثعؿ ىمد السمب، كمع اػعلكا: اػٌردت ال ايػر، أم: أزلػت اػراد ، 

ػػػا فكيكػػػكف تػػػنح س مػػػ رىارىتيػػػهي  عفي الػػػدُّخى   مانػػػد عسى لنُّحى ال ػػػًذم يىٍاميػػػك كتىٍضػػػايؼ حى
يىٍخميصي ًمفى الم اىبً  ، فر مع كعف األصؿ مف هذا  ماند: أناػـ أصػ حكا الى ييػرل كى

يىكىافً دـ إنضعجاـ المحـ، كتى ىندهـ أثر الدخعف؛ لا          .ٍرًكاـ أىٍكؿى الحى
" : ً يػدمُّ ِـّ كمع اىعلػه الز  ُـّ : ال يٍرطيػكشي  علٌضػ ـي الن ٍاػًؿ هكػذا يىٍسػتىٍاًممىه الاىػكىا  كالى ، اٍسػ

: كىهيػػػكى ًطش( ". )امنػػػع(: الماػػػركؼ فػػػي هػػػذ  المػػػعدة: )المي ىػػػرٍ أىٍدًرم كيػػػؼى ذًلػػػؾ فمييٍنظىػػػر
في ىصر  ال يٍرطيكش، فر مع استامؿ الاكاـ ٍل ىعًئًع كالميٍشترم، ًش ه الد ال ؿالس عًىي  ىٍيفى ا

ع:  يع نع. كاكله أيضن ػبلؿي الحػعًفظي الز  يدم لمن اؿ مف ذلؾ؛ لكثرة تردد  مىجيئنع كا  "سىم ي الجى
فكالى ، عًئًمه  علرىعشيػػكشً سىػػالٌسػػييكًطيُّ ًإٍحػػدىل رى  ب الرعشػػكش ".)امنع(: كتػػع أىٍدًرم ألىمِّ شىػػٍيعو

فػػي أحكػػعـ كحكعيػػعت ارااػػكش، نػػرل أف سػػ ب تسػػميته  ػػذلؾ يمكػػف أف يكػػكف مػػأخكذنا 
ٍمبالتي اٍلرىشيكش:  مف: النعا  ٍيًر حى . فكأف الم لؼ يسػرد ًإذىا مىشىًت اٍنرىش  لى ىنياىع ًمٍف غى

  مف اصصه كأخ عر  دكف تكاؼ؛ لكثرة ىجعئ ه كغرائ ه.
 مف أهـ نتعئج الدراس  المغكي : -ّ

                                                           
 [، وللمزيد من هبه النماب  راج  مثبل: ]  ن ز [، ]    ر[، ]د ه د ه [.ر   ل  راج : ](ٔ) 
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

  درس المغكيػػكف الاػػرب أصػػكات الار يػػ ، كىممػػكا جعهػػديف ىمػػد إنشػػعع اكاىػػد
حكعـ، إنتعجاع، فأفعدكا كأجػعدكا، كمػع ذلػؾ فقػد تكا رػكا حيػعؿ  اػض  نطقاع، كا 

 أمثمتاع. 
  اعؿ  اض المغكييف ال أدرم في مسعئؿ نحكي  أك تركي ي ، كهك اميػؿ جػدنا إذا

 مع اكرف  علمستكيعت المغكي  األخرل.
   المسػػعئؿ الدالليػػ  التػػي اػػعؿ فياػػع  اػػض المغػػكييف: ال أدرم، تنكىػػت أمثمػػ

 كتاددت كتركات ىمد نظيراتاع، الصكتي ، كالصرفي ، كالنحكي .
  مف المغكييف مف تمسػؾ  عشػتقعؽو ماػيفو ال يتاػدا  كال يق ػؿ غيػر  كمػناـ مػف

 أنكر اشتقعؽ  اض الكممعت مف  اض، كمناـ مف ترد د في االشتقعؽ.
 مغػكم ىمػ  التسػمي  فػي  اػض المسػميعت  ينمػع يتمسػؾ فػي مثػعؿو اد ينكر ال

 اخر  تاميؿو مايفو ال يق ؿ غير .
  اد يستكم المرظعف المترادفعف ذيكىنع كشارةن لدرج  تجاػؿ المغػكم يتكاػؼ فػي

 ترضيؿ أحدهمع ىمد اخخر في االستامعؿ.
 ػع أ حػد ألف المشترؾ المرظي يأتي ألكثر مػف مانػد، فقػد يتكاػؼ المغػكم رافضن

هػػذ  الماػػعني؛ لاػػدـ ث كتاػػع ىنػػد ؛ أك لصػػدكرهع ممػػف ال يكثػػؽ  ػػه، أك لغيػػر 
 ذلؾ.

 مِّـ المغكم  كاكع االشتراؾ، كلكنه  الشعهد فيه.  ى ح  ٍدًرم صً يى الى  اد ييسى
   لـ تخؿ أمثم  الصكاب المغكم هنع مف اال تاعد أحيعننع ىف الممعحكعت المرظي

 ك خخر. يف الاممعع كتكجيه  اض النقكد لس بو أ
  مف أهـ األدل  التي تقـك شعهدنا ىمد ىنعي  القدامد  حرك  التصكيب المغكم

ٍيدو  أفٌ ال حث اد رصد ال ف تيهي"الى " كحد  اكؿ: ديرى فيمع ير ػك ىػف   أىٍدًرم مىع ًصح 
 ثمعنيف مكضانع، فضبلن ىف غير  مف المغكييف.

 حد األمريف ىمد اد يتردد المغكم في القكؿ  علار ي  أك التاريب ثـ يغمب أ
 اخخر، كاد يتكاؼ في لغ  المرظ  المار  ، كاد يتكاؼ في مانعهع.

 مف أهـ نتعئج الدراس  المناجي : -ْ
  في مارف  ، كفي مارف  شار، ك في القراعات القراني اد يقكؿ المغكم ال أدرم

ع مػػف  اػػض الركايػػعت تاج نػػ ، كفػػي ترسػػير شػػار، كاػػد يقػػكؿ ال أدرمشػػعىر



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٕٙٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 يعف كيري  استامعله  شيعو ككصؼ  أمكر مناجي ، أك في، أك في الشاري 
 كغير ذلؾ.

 مف أهـ النتعئج اإلحصعئي : -ٓ

ػردد وسنتػ اضضغوي  م
ػردد وسنتػ اضضغوي م دػأدري

 دػأدري
ًرم َُ ُّّ هػْٖٓ  ف سيد ا ُ  ٓ هػَِٗ الدينىكى
 ٓ هػِٓٓ السِّجستعني ُُ ُِٖ هػُِّ  ف دريدا ِ
 ْ هػُِّ  ف األىرا يٌ ا ُِ َُُ هػَّٕ األزهرم ّ
 ْ هػّٕٕ اٍلرىعًرًسي ُّ ُّ هػُِٔ اأٍلىٍصمىًايٌ  ْ
 ّ - الٌمحيعند ُْ َِ قَُِٓ  يدمالز   ٓ
 ّ هػّٖٓ ا ف ى عد ُٓ ُْ هػّٓٗ  ف فعرسا ٔ
يعشي ُٔ ٖ هػِِْ أ ك ى يد ٕ  ُٔ هػِٕٓ الرِّ
 ِ هػُُّ الزجعج ُٕ ٕ هػّٖٗ الجكهرم ٖ
عً  ٍ فا ُٖ ٓ هػِٓٓ شىًمر ٗ  ُ هػُْٓ اٍلاىبلى
 

ػردد وسنتػ اضضغوي  م
ػردد وسنتػ اضضغوي م دػأدري

 دػأدري
 ُ هػُِٗ ثامب ِٓ ُ هػُٕٓ الخميؿ ُٗ
 ُ هػّٔٓ القعلي ِٔ ُ هػُٖٗ الكسعئي َِ
 ُ هػَٔٔ ا ف األثير ِٕ ُ الخميؿ ىعصر أ ك الدايش  ُِ
مىمى  ِِ  ُ هػُُٕ ا ف منظكر ِٖ ُ عىعصر الررا سى
 ُ قَُُٕ عسيٌ الرى  ِٗ ُ ىعصر شمر د  ف جن  خعل ِّ
     ُ هػِٕٓ السُّكًرمٌ  ِْ
ػ

ػ:ػتعقغب
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، ضـ   مغ مع أحصينع  مف اكؿ: ال أدرم: س ا  كثمعنيف كأر امعئ  اكالن
 الماجـ ثمعني  كستيف كأر امعئ ، كضمت الدراس  المناجي  ىشريف.

، ر مناجيػػ كمظػػعه، كفػي ناعيػػ  المطػػعؼ ك اػد مػػع اػػدمنع  مػػف مبلمػح لغكيػػ 
ػع لىػـٍ رنا، كىالى زىاًىـو أنِّي أىتىيٍ  ، أاكؿ غير مىعلدعو مىعًضغىي  فىخٍ يٌ ٍكذىىً م  ألاكاؿ المغكييف ال  تي ً مى

  هي األىكىاًئؿ:تًطاٍ تىسٍ 
مٚلللللللللليبَردًامٔظلللللِؿلَحمُ ُلؿلللِؿَؿِتَأمِدلللللللَؼَظ

 

 مأبلللللللؽَؿأظمَفٔعللللماَرَسللللَأمِدلسؾلللل معللللامَضلللل
 

م ُ َرمِفليمَعللللٔدلللللللللِعَبمَ ّؾللللُاماظلللللللُسِدَقٔظ
 

 مُأبٖللللللللللليماظـلأظلللللللَللإِجيمَؤتلللللللَرٔػِغَؿٔب
 

م َؼلللللِؾَتمَبِؿلللللاظُؽمأٖرمُتـِلللللَؼِؼَأمِدللللللَلؼَص
 

 مرأبلاظؿلللللمَتلتلللللم لللللُرتي ملللللللَؾِؾَتو
 

ما٘رللللللللُرمَِلللللْؾاَ مرٗبمُ للللل ماظّؾللللللؾ َ َو
  

 أبَقاظٚصلللممِرِقللليمَخٔصلللممُٔثُعلللِؾاَبم َؾلللَس
(ُ)

م
م

ػ                                 

                                                           
حيب قال: "أختم الكتاب بم ختم به ،  9ٖ٘/ٖ :المجموع المؽيب ألبي عيسى المديني األصفهاني (ٔ)

سنعيد ن مناثالمقنرئ أبنو ع اأنشدن: عتيق لى بخطٍ  ز ٍ الهروى كتابه، وهو ما وجدته على رهر ج
نن ، سنننة ثننبلب و سننتين نو ّ ْسننالحَ َحْسنننويه ي، قننال: أنشنندنا أبننو بشننير أحمنند بننن بننن محمنند المزكِّ

بن إبراهيم الحنرلي بخط يده، فنبل أدر  عنن قيلنه ا إلسحاق في  خر كتابٍ  وثبلثمابة قال: رأيتُ 
بيات بالنسخة المحققة المتداولة لكتناب الؽنريبين ألبني وليست هبه األ. قيل ؼيره األبيات" عن أم

 .(هـٔٓٗالمتوفى سنة )  روعبيد الهَ 
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ػ(1)اضصذنفػاضعنم
ػأوّد:ػثبتػاضظروصػاضقرآظغة

 

ػاضرفحةػاآلغةػاضظصػاضقرآظؽػاضدورة
خيُ   اضطنئدة

َ
ََّْعت هل ٍ ُسُ َقجَْن أ َفَط

   30 28 

ْعداءَ فال تُشْ ػاألرراف
َ
       150 07ًِْت يب األ

 

دف
غو

ػ

ٌ َبْعِد ذلَِك ٌْ ِِت يِ
ْ
ٌ  فِيُِ يُِانُل اَلَّاُف ُثىَّ يَأ

ونَ           َوفِيُِ َنْعِِصُ
49 28 

   ذِي ِعوٍْم ِ
َْْق ُكّ ٌْ نََشاُء َوفَ ٍَرَْفُع َدرََجاٍت َي

َعوِيٌى 
    

76 8 

ػاضصكف
  ْمرٍِا

َ
ٌْ أ ّيِئْ ََلا يِ َِ ٍَْك رَْْحًَة َو ٌْ ََلُ َربََّا آثَِا يِ

 ً      رََشدا
10 8 

ْْ ػاضظور لِْسنَجُِكْى إِذْ ثَوَقَّ
َ
ُُ اِأ ٍَ       15 131 

ػاضفرشنن
 ِِْْ وا اِالوَّ وَر ذذا َمرو ُدوَن الُّو َّ ٌَ ََل يَْش ِي َواَّلَّ

وا لِراياً   َمرو
72 88 

ْو آتِيُكْى بِِشّاٍب قَبٍَس هََعوَُّكْى ثَْصَطوُْنَ  ػاضظطل
َ
  7 171أ

ػاضزخرف
  َِّعبَادُِ ُجًُّْءا إِن ٌْ ْا هَل يِ اَلنَسزاَن  وََجَعوُ

بنٌِي      هََمُ ٌْر ُيّ
15 82 

 

                                                           
 ؛ ألنها معربة. ن ثر استخدام كلمتي )كشاؾ، وثبت( على استخدام كلمة )فهرس   (ٔ)



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 7ٙ7ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 
ػثنظّغن:ػثبتػاألحندغثػاضظبوغة

ػ
ػاضرفحةػطرفػاضحدغثػاضطندة

َضوػظظرَتػٔإَضْغَكنػَسٔنٖظُػػَأْجَدىػَأنػُغْؤَدمػ»ػ[أدمػ
 ُّ «َبْغظُصَطن

ػ(سَثَظَطَكن)ٔإنَّػاضضَػػَتَعنضؼػضطَّنػطدَّػاأَلْرَضػَطنَدْتػ»ػػػػ[طػنػثػ
» ِٔ 

 ػُغَرضِّؽػاِضَعْرَرػواضذطُسػَصنَنػاضٖظِبؽ  ػ»ػػػػ[قػلػحػ
 ُْ «َبْغَضنُءػُطَحضِّقْة

 ْٖ «َشنَل:ػَطنػُأِحب ػَأنَّػِضؽػَدْبرّاػَذَعبّنػُػَأٓظ»ػ[رػدبػ

َغَدُعػَأحُدعمػاضرهَةػَوُعَوػُغْدرؼػٔإَضْغَكنػَسَضنػ»ػي[ػرمػ
 ٖٓ «ُغجغُب

 ٖٓ «نِعَدّةَطْنػَشَتَلػَظِفّدنػُطَع»ػػ[روحػ
 َٔ «َأٖظُػػَظَكؼػَرٔنػاِضُطَزٖسِتػِطَنػاألْوِرغة»ػ[تػفػزػ

 ُٔ «ظَكؼػَرْنػَصْدبػاضزَّطَّنَرِةأٖظُػػػ»ػ[رػزمػ
 ٓٔ «َذَصَرػاِضِفَتَنػَحتَّؼػَذَصَرػِسْتَظَةػاأَلْحهٔسػَأٖظُػ»ػػسػرػرػ[

غِػػَسَضنػَطْنػَشَضغُتػَضُػػِبَذْؽٍءػِطْنػحقؼػَأِخػَأٖظُػ»ػػسػطػم[
 ٔٔ «غمُخَذٖظػ

 ْٖ «َأٖظُػػٔإنَّػاضٖضَػػَوَضَعػَرِظُصْمػُربؼغَّةػاِضَجنِعِضغَِّة»ػ[بػبػعػ
 ُٗ «َغُغت ػسغِػػِطغزاَبنن»ػػ[تػتػغػ
 ّٗ «َوِسؽػَأِذفنٔرهػَزَطًف»ػػ[فػطػغػ

 ُِٔ «اضٓضُكمَّػإظِّؽػَأُروُذػِبَكػِطَنػاألْعَدَطْغٔنػػ[دمػهػ
ػ
ػ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 79ٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػتػاألذعنرثنضّثن:ػثب
ػ

ػأوّد:ػاألبغنت
ػاضرفحةػاضطندةػاضبحرػاضقنئلػاضقنسغة
ٍخرو  دَوارِب  ْٗ [د ع ب] الطكيؿ الايذىًليٌ  أى ك صى
 ِٕ ]ص د أ[ الطكيؿ ًضرىار الس ٍاًدمِّ  َطِذَربن
 ٕٓ ]ص ق ب[ ال سيط الن ًمر ٍ ًف تىٍكلىب اضذِّغٔح

ٍيم   نت  ىٍكرو  اضد ُطوَدا  ٕٔ س ـ د[] مجزكع الرمؿ  هيزى
 ُُٔ ]ـ ت ت[ الطكيؿ ميزىاًحـ الايقىٍيميِّ  َرِعغُدعن
مىٍيؿ اْجِضوَّاِذ ك  ف حي  ِٗ ]ج ذ ا[ الرجز ىىٍمري
ٍمًرك  ًف ًمٍمقىطو  ُرَبنَرْه  ُٕ ]ص ب ر[ مجزكع الكعمؿ ىى
 ُِْ ر[ ]ف ط  الكافر - ُزَبنَرا
 ٖٗ ]ع ـ ر[ متقعربال اأٍلىٍىشىد اضَعَطنَرا
ٍمتً أي  ُطْدَتِطُر  ٔٔ ]س ؿ ط[ ال سيط مي    ًف أى ي الص 
 َُٗ ]ؽ كص ر[ الرجز اإًلمىعـ ىمي   َتْطَرْه

ٍزدىؽ ُجذوُرعن  ُُٕ د[ د ]ـ  الطكيؿ اٍلرىرى
 ٓٗ س[ ]ؼ أ الرجز -- اضُفؤس
 ٗٓ غ ر[ ز ] مجزكع الكعمؿ أى ك دي ىادو  اضد دِطْص
 ْٕ ]ص ؽ غ[ الرجز جكاس  ف هيريـ ُرُقْع

 َُّ ع[ ]ؽ ر الكافر ًخداش ٍ ًف زيهىٍير وُعاضُقُر
ٍ  ى  األْرَبٔغ  ِٕ ]ص ب غ[ الرجز ري
 ْْ ]ح م ؼ[ الكافر الطرمعح ؽاضَحواس

 ِٔ ]ق ج ؼ[ الرجز -- جْفَو
 ّٓ س[ أ ]ر ال سيط اٍ ف ميٍقً ؿ َدَذَفن
ٍخر اٍلغىيِّ اٍلايذىًليِّ  وِخغفّن  ْٕ ]خ ك ؼ[ المتقعرب صى
 ْٖ ]درأ[ الكافر ٍ ف ًمٍناعؿو الاىبلع  َأُبوْك



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 79ٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػاضرفحةػاضطندةػاضبحرػاضقنئلػاضقنسغة
 ّْ ]ح ك س[ الكافر الررزدؽ اضٖذطند
ٍنسىعع َأْرطنَضكن  ُِ ]أ ث ؿ[ المتقعرب الخى
ٍ  ى ي  ُطَفٖمُطػ  ُٓ ]أف ؾ [ الرجز ري
 ِٓ ]ث ؿ ب[ الكعمؿ لىً يده  آراُطكن
ٍيدي ٍ في ثىٍكرو  َأِظضطن مى  َُِ ]ؽ ذل[ الطكيؿ حي
يدو  اضٖطِطٔم ًدٌم ٍ ف زى  ُٖ ]ط ـ ـ[ ال سيط ىى
 ٔٗ ]ؼ ح ـ[ الكعمؿ األىٍخطىؿ َسُحوُم

 ٕٔ ]ص ك ب[ الطكيؿ -- َحِطغُطكن
 ُِِ ]ف ت ـ[ الكافر مىٍنظيكر األىسىدم َذِطغُم

 ٕٓ ]ـر ؾ[ الرجز -- اضَطْرِرغَّن
ػثنظّغنػ:ػأجزاءػاألبغنت

ػاضرفحةػاضبحرػاضقنئلػجزءػاضبغت
 ُٖ الكعمؿ طيرىيؿ َغِقتنُتػَذْحَمػَدظنِطكنػاضرَّْحُل
ٍ  ى  َعْغكنَتػطنػُطِظخرٕقػَعْغكنُؤه  ُِٗ الرجز ري

 ٖ الرجز الاجعج نُعمَّػَضنػَأْدٔري وَأِظَتػاضدَّأريَض
طؽػَسَطنػَسَطنػغْدٔريػوَخػغُبِرُغ

 ٖ الطكيؿ أ ك األسكد ىَرَد
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ
ػ



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 79ٕٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػ
ػ

ػطراجعرابّعن:ػثبتػأعمػاضطرندرػواض
 

 القراف الكريـ اد 
، تحقيػؽ: (هػػُّٓ)المتػكفد اإل داؿ، أل ي الطيب ى د الكاحد  ف ىمي المغكم .ُ

 ـ.ُُٔٗدمشؽ: -ىز الديف الت نكخيٌ 

، (هػػػػَّٕ) المتػػػكفد الحنرػػػي الجصػػػعص الػػػرازم  كػػػر ، أل ػػػيالقػػػراف أحكػػػعـ .ِ
ل نػعف  -  يػركت الاممي  الكتب دار -شعهيف  ىمي محمد السبلـ ى د تحقيؽ:

  (.ـُْٗٗ-هػُُْٓ) األكلد الط ا  –
مىػػد القيػػر اًع حتػػد ًناعيػػً  القػػرًف السػػع ًع   .ّ اختيػػعراتي المرسػػريفى كاىتراضػػعتياـ ىى

الاجرمِّ دراس  صكتي  داللي ، د. محمد ى د الغركر محمد ال نع، مخطكط كمي  
 ـ. ]جزعاف[.َُِِ -الار ي   علقعهرة

مػػح  ػػف محمػػد  ػػف مرػػرج، اخداب الشػػرىي  كالمػػنح المرىيػػ ، لمحمػػد  ػػف مر .ْ
 .ىعلـ الكتب-هػ(ّٕٔ) شمس الديف المقدسي المتكفد

  قيٍطػػػريب الشػػاير أحمػػد،  ػػف المسػػػتنير  ػػف حمػػد،لمالجعهمي  كتم يػػ  األزمنػػ  .ٓ
 -الرسػػػعل  م سسػػػ -الضػػػعمف  صػػػعلح حػػػعتـ /د تحقيػػػؽ:َ،(هػػػػَِٔالمتػػػكفد)

 ـ(. ُٖٓٗ - هػَُْٓ )الثعني ، الط ا 
 محمػػد: تحقيػػؽ، (هػػػّٖٓ) المتػػكفد شػػرمالزمخ اُ جػػعر، لال بلغػػ  أسػػعس .ٔ

 ل نػػػػػعف الط اػػػػػ  -  يػػػػػركت الامميػػػػػ ، الكتػػػػػب دار -السػػػػػكد ىيػػػػػكف  عسػػػػػؿ
 (. ـُٖٗٗ - هػُُْٗ(األكلد

 اُ ى ػػديؽ:حق، ت(هػػػْٖٓ) المتػػكفد ال ياقػػي  كػػر ،أل يكالصػػرعت األسػػمعع .ٕ
 السػػػػاكدي  الط اػػػػ  الار يػػػػ  المممكػػػػ  - جػػػػدة السػػػػكادم، مكت ػػػػ  الحعشػػػػدم

 (.ـُّٗٗ - هػُُّْ)األكلد
، (هػػػُِّالمتػكفد) األزدم دريػد  ػف الحسػف  ػػف محمػد  كػر أل ػي ،االشػتقعؽ .ٖ

 -  يػػركت الجيػػؿ، دار -هػػعركف محمػػد السػػبلـ ى ػػد األسػػتعذ: كشػػرح تحقيػػؽ
 ( . ـُُٗٗ - هػُُُْ)األكلد ل نعف الط ا 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 79ٖٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 -مرىػب محمػد ، تحقيػؽ:(هػِْْ)  السكيت، المتكفد ، ال فالمنطؽ إصبلح .ٗ
 (. ـََِِ - هػُِّْ )-األكلد الط ا  -ار يال التراث إحيعع دار

، ( هػػػِّٖ) األن ػػعرم المتػػكفد  ػػف القعسػػـ  ػػف محمػػد ،أل ػػي  كػػر ،األضػػداد .َُ
 -ل نػػعف -  يػػركت -الاصػػري  المكت ػػ -إ ػػراهيـ الرضػػؿ يأ ػػ محمػػد تحقيػػؽ:
 . ـُٕٖٗ - هػَُْٕ

، (هػِّٖ) المتكفد األن عرم دىعم   ف القعسـ  ف محمد  كر، أل ي األضداد  .ُُ
 –  يػػػػػركت الاصػػػػػري ، المكت ػػػػػ  -إ ػػػػػراهيـ الرضػػػػػؿ يأ ػػػػػ محمػػػػػدؽ: تحقيػػػػػ
 (. ـُٕٖٗ - هػَُْٕ)ل نعف

 الزركمػػػػػػي الدمشػػػػػػقي فػػػػػػعرس  ػػػػػػف محمػػػػػػكد  ػػػػػػف الػػػػػػديف خيػػػػػػر، لاألىػػػػػػبلـ .ُِ
 مػػعيك - ىشػػر الخعمسػػ  الط اػػ  -لممبليػػيف الامػػـ دار -( هػػػُّٔٗالمتػػكفد)
 .ـََِِ

ل نػع،  حػث د. محمػد ى ػد الغرػكر ا اإلفصعح ىمػع زاد  الػرازم ىمػد الصػحعح، .ُّ
 –منشػػكر فػػي حكليػػ  كميػػ  الدراسػػعت اإلسػػبلمي  كالار يػػ  لم نػػعت  عإلسػػكندري  

 ـ.َُِّ -المجمد التعسع -الاددالتعسع كالاشركف
 الصػػقمي القىط ػػعع  ػػع ف الماػػركؼ السػػادم ىمػػي  ػػف جارػػر  ػػف امػػيل ،األفاػػعؿ .ُْ

 . (ـُّٖٗ- هػَُّْ ) األكلد الكتب الط ا  ىعلـ، (هػُٓٓ)  المتكفد
 معلػػؾ  ػػف اُ ى ػػد  ػػف حمػػدم الػػديف جمػػعؿ، لالكػػبلـ  تثميػػث ىػػبلـاإل إكمػػعؿ .ُٓ

 المكرمػ  مكػ  - القػرل أـ جعماػ  -الغعمدم ساد ، تحقيؽ: (هػِٕٔ)المتكفد
 (.ـُْٖٗ هػَُْْ ) األكلد الساكدي  الط ا  المممك  -
 -المط ا  الكعثكليكيػ   يػركت  - األلرعظ الرعرسي  المار  ، لمسيد أٌدم شير  .ُٔ

 ـ.َُٖٗ
 -ا ػػعكة  الػػديف فخػػر. د ، تحقيػػؽ:(هػػػِْْالمتػػكفد)  السػػكيت  ػػف، الاأللرػػعظ .ُٕ

 ( .ـُٖٗٗ) األكلد، الط ا  -نعشركف ل نعف مكت  
دار  -تحقيػؽ: د. ى دالمجيػد اطػعمش األمثعؿ، أل ي ى يد القعسـ  ف سػبلـ،  .ُٖ

 ـ. َُٖٗ -الط ا  األكلي -دمشؽ  –المأمكف لمتراث 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 79ٕٗ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

كاة ىمػػد أن ىػػع  النحػػػع .ُٗ هػػػػ(، ِْٔة لجمػػعؿ الػػديف الًقرطػػي المتػػكفد) إن ػػع  الػػرُّ
تحقيػػػؽ/ محمػػػد أ ػػػي الرضػػػؿ إ ػػػراهيـ، دار الركػػػر الار ػػػي  علقػػػعهرة كم سسػػػ  

 ـ(.ُِٖٗ -هػ َُْٔ) -الط ا  األكلد – يركت -الكتب
أنػػػيس الجمسػػػعع فػػػي شػػػرح ديػػػكاف الخنسػػػعع، ىنػػػي  ضػػػ طه: لػػػكيس شػػػيخك  .َِ

 ـ.ُٖٔٗ- يركت  –اليسكىي، المط ا  الكعثكليكي 
، (هػَِٕ) المتكفدكالميعلي كالشاكر، أل ي زكريع يحيد  ف زيعد الرراع  األيعـ .ُِ

 ـ.َُٖٗ -دار الكتعب المصرم -تحقيؽ كتقديـ األستعذ. إ راهيـ اإل يعرم

 دراسػػ ، القيسػػي اُ ى ػػد  ػػف الحسػػف ىمػػي ، أل ػػياإليضػػعح شػػكاهد إيضػػعح .ِِ
 – كت يػر  اإلسػبلمي، الغرب دار-الدىجعني حمكد  ف محمد الدكتكر: كتحقيؽ
 (.ـُٕٖٗ - هػَُْٖ)-ألكلد الط ا  -ل نعف

  ػػف ىيػػذكف  ػػف القعسػػـ  ػػف إسػػمعىيؿ القػػعلي، ىمػػي، أل ػػي المغػػ  فػػي ال ػػعرع .ِّ
هشػػعـ  (، تحقيػػؽهػػػّٔٓالمتػػكفد)  سػػممعف  ػػف محمػػد  ػػف ىيسػػد  ػػف هػػعركف
الط ا  األكلد،  ،دار الحضعرة الار ي   يركت -مكت   الناض   غداد  -الطاعف
  .ـُٕٓٗ

 جػػبلؿ  كػػر، أ ػػي  ػػف الرحمفة، لا ػػدكالنحػػع المغػػكييفط قػػعت  فػػي الكىػػعة غيػػ   .ِْ
 نشػر -إ ػراهيـ الرضػؿي أ ػ محمػد ، تحقيػؽ(هػػُُٗالمتػكفد) السػيكطي الديف

 )د.ت(. صيدا – ل نعف - الاصري  المكت  
 األن ػػعرم الػػديف كمػػعؿ ال ركػػعت ، أل ػػيالمػػذكر الم نػػث  ػػيف الرػػرؽ فػػي ال مغػػ  .ِٓ

 - الخعنجي مكت   -التكاب ى د رمضعف كرالدكت، تحقيؽ: ( هػٕٕٓ) المتكفد
 (.ـُٔٗٗػ-قُُْٕ )الثعني  الط ا – القعهرة

  يػػػدم،محمػػػد مرتضػػػد الحسػػػيني الز  ل تػػػعج الاػػػركس مػػػف جػػػكاهر القػػػعمكس، .ِٔ
 .دار الاداي  - تحقيؽ: مجمكى  مف المحققيف

 الجػػػكهرم حمػػػعد  ػػػف إسػػػمعىيؿ نصػػػر، أل ػػػي الار يػػػ  كصػػػحعح المغػػػ  تػػػعج   .ِٕ
 الامػػـ دار -ىطػػعر الغرػػكر ى ػػد أحمػػد :تحقيػػؽ، (هػػػّّٗ) الرػػعرا ي المتػػكفد

 (.ـُٕٖٗ -  هػَُْٕ ) -الرا ا  الط ا  - يركت – لممبلييف



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 79ٕ٘ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

  ػف أحمػد  ف محمد الديف شمس، لكاألىبلـ المشعهير ككفيعت اإلسبلـ تعريا .ِٖ
 -الار ػػي الكتػػعب دار-تػػدمرم السػػبلـ ى ػػد ىمػػر.د: تحقيػػؽ ،الػػذه ي ىثمػػعف
 .(ـُٕٖٗ - هػَُْٕ ) األكلد الط ا -ل نعف

، المجيػػد الكتػػعب ترسػػير مػػف الجديػػدَالاقػػؿ كتنػػكير السػػديد المانػػد تحريػػر  .ِٗ
  ػػف الطػػعهر محمػػد  ػػف محمػػد  ػػف الطػػعهر محمػػدل كالتنػػكير علتحريرالماػػركؼ  ػػ
 - لمنشػػػػػػر التكنسػػػػػػي  الػػػػػػدار -(هػػػػػػػُّّٗ)المتػػػػػػكفد التكنسػػػػػػي ىعشػػػػػػكر

 ـ.ُْٖٗتكنس

  ػف اُ ى ػد  ػف حمػدم، لاألسػرعر كىجعئػب األمصػعر غرائب في النظعر تحر  .َّ
 المممكػ  أكعديميػ  -(هػػٕٕٗ)المتػكفد  طكطػ  ا ػف الطنجي، إ راهيـ  ف محمد

 ( ]خمس  أجزاع[. هػ ُُْٕ)الر عط المغر ي ،
كف دي ٍمػػػحى   ػػػف ىمػػػي  ػػػف محمػػػد  ػػػف الحسػػػف  ػػػف ، لمحمػػػد كني ػػػمدي الحى  التػػػذكرة .ُّ

 دار -، تحقيػػؽ: إحسػػعف ى ػػعس، ك كػػر ى ػػعس(هػػػِٔٓ ) المتػػكفد ،ال غػػدادم
 (.     هػُُْٕ)  ألكلدا الط ا  -  يركت، درصع

 الصػردم أي ػؾ  ف خميؿ الديف صبلح، لالتحريؼ كتحرير التصحيؼ تصحيح  .ِّ
، الشػػراعكم السػػيد: فاعرسػػه كصػػنع ىميػػه كىمػػؽ حققػػه (هػػػْٕٔ)  المتػػكفد

 الط اػػػ ، القػػػعهرة – الخػػػعنجي التػػػكاب مكت ػػػ  ى ػػػد رمضػػػعف الػػػدكتكر: راجاػػػهك 
 (ـُٕٖٗ - هػَُْٕ( األكلد

، يه، تحقيؽ: د. محمد  ػدكم المختػكفصحيح الرصيح كشرحه، ال ف درستك ت .ّّ
كزارة األكاػػعؼ  جماكريػػ  مصػػر  -ط اػػ  المجمػػس األىمػػد لمشػػئكف اإلسػػبلمي 

 ـ. ُٖٗٗ-الار ي  
 قمػػهن (هػػػََُّ)  المتػػكفد ديكًزم اف  يتػػر ريناػػعرتل الار يػػ  الماػػعجـ تكممػػ  .ّْ

ػميـ محم ػد :ىميه كىمؽ الار ي  إلد  الثقعفػ  كزارة -الخيػعط جمػعؿ، ك الناىيمػي سى
 [ جزع.ُُ(. ]ـ َََِ)األكلد الط ا  -الارااي  الجماكري -كاإلىبلـ

 ساؿ  ف اُ ى د  ف الحسف هبلؿأل ي ،َالتمخيص في مارف  أسمعع األشيعع .ّٓ
:  تىحقيًقه ىني، (هػّٓٗنحكالمتكفد)  الاسكرم ماراف  ف يحيد  ف سايد  ف

 الط اػ  -دمشػؽ كالنشػر، كالترجم  دراسعتلم طبلس دار ،حسف ىزة. الدكتكر
 .ـُٔٗٗ الثعني 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 79ٕٙ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 -دار الركػػػر  -محػػػي الػػػديف  ػػػف شػػػرؼ النػػػككمل تاػػػذيب األسػػػمعع كالمغػػػعت، .ّٔ
  ـ.ُٔٗٗاألكلد  الط ا  – يركت

تحقيؽ: محمد ىكض  ،منصكر محمد  ف أحمد األزهرم ، أل يتاذيب المغ    .ّٕ
 ـ(.ََُِ) -كلداأل  الط ا  - يركت –دار إحيعع التراث الار ي  -مرىب 

 ىمػر حرػص أ ػك الػديف سػراج الممقف ، ال فالصحيح الجعمع لشرح التكضيح .ّٖ
 لم حػث الرػبلح دار -(هػػَْٖ) المتػكفد المصػرم الشػعفاي أحمػد  ػف ىمي  ف

 األكلػػػد الط اػػػ  -سػػػكريع – دمشػػػؽ النػػػكادر، دار، ك التػػػراث كتحقيػػػؽ الاممػػػي
 (.ـََِٖ - هػُِْٗ)
المنػػػػػػعكم  الػػػػػػر كؼ ى ػػػػػػد دمحمػػػػػػ، لالتاػػػػػػعريؼ مامػػػػػػعت ىمػػػػػػد التكايػػػػػػؼ  .ّٗ

 – الركػػػػر دار -الدايػػػػ   رضػػػػكاف محمػػػػد .د :تحقيػػػػؽ،  (هػػػػػَُُّ)المتػػػػكفد
 .األكلد الط ا - يركت

 محمد أحمد، تحقيؽ: الط رم جرير  ف ، لمحمدالقراف تأكيؿ في ال يعف جعمع .َْ
 (.ـَََِ - هػَُِْ) األكلد الط ا -الرسعل   م سس  -شعكر

 فػرح  ػف  كػر أ ػي  ػف أحمػد  ػف محمػد اُ ى ػدأل ػي  ،القػراف ألحكعـ الجعمع .ُْ
 الكتػػب دار - (هػػػُٕٔ)المتػػكفد، القرط ػػي الػػديف شػػمس الخزرجػػي األنصػػعرم
  (.ـُْٔٗ - هػُّْٖ) الثعني  الط ا  -القعهرة – المصري 

  ػف يحيػد سػايد  ف ساؿ  ف اُ ى د  ف الحسف هبلؿ، أل ي األمثعؿ جمارة .ِْ
 . يركت – الركر دار  - (هػّٓٗ نحكالمتكفد)  الاسكرم ماراف  ف

 –دار الامػـ لممبليػيف  -تحقيؽ: رمزم منير  ام كػيال ف دريد،  جمارة المغ ، .ّْ
  .ـُٕٖٗ -األكلد،  يركت  الط ا 

                                     المتػػػػػكفد  ػػػػػعلكالع الشػػػػػي عني مػػػػػرٌار  ػػػػػف إسػػػػػحعؽ ىمػػػػػرك، أل ػػػػػي الجػػػػػيـ .ْْ
 األميريػ ، المطع ع  كفلش اعم ال الايئ -، تحقيؽ: إ راهيـ اإل يعرم(هػَِٔ) 

  ـ(.ُْٕٗ - هػ ُّْٗ) القعهرة

 المتقػػػدميف أشػػػاعر مػػػف كالنظػػػعئر عألشػػػ ع ، الماػػػركؼ:  الخعلػػػدييف حمعسػػػ  .ْٓ
 نحػك)هعشػـ الخعلػدم، المتػكفد  ػف محمػد  كػر ، أل يكالمخضرميف كالجعهمييف

 ، تحقيػؽ:(هػػُّٕ) المتػكفد هعشػـ الخعلػدم  ػف سايد ىثمعف يكأ  ،(هػَّٖ
 ـ.ُٓٗٗ-السكري  الار ي  الجماكري -الثقعف  كزارة-دا  ىمي محمد رالدكتك 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 799ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 الػػػدميرم، ىمػػي  ػػف ىيسػػػد  ػػف مكسػػد  ػػف ، لمحمػػػدالك ػػرل الحيػػكاف حيػػعة .ْٔ
 الثعنيػػػػػ  الط اػػػػػ  -  يػػػػػركت – الامميػػػػػ  الكتػػػػػب دار - (هػػػػػػَٖٖ) المتػػػػػكفد

 (.هػُِْْ)
: تحقيػػؽ، (هػػػِٓٓالمتػػكفد) الجػػعحظ  حػػر  ػػف ىمػػرك ىثمػػعف ، أل ػػيالحيػػكاف .ْٕ

 هػػُُْٔ) -  يػركت -الجيؿ ل نعف دار -هعركف  محمد السبلـ ى د ستعذ.األ
 ـ(.ُٔٗٗ -

(، هػػػػِّٗ) المتػػػكفد المكصػػػمي جنػػػي  ػػػف ىثمػػػعف الرػػػتح ، أل ػػػيالخصػػػعئص .ْٖ
ط اػػ  مصػػكرة ىػػف دار الكتػػب  -سمسػػم  الػػذخعئر -تحقيػؽ: محمػػدىمي النجػػعر

 ـ(.ُٓٗٗالمصري  )
 المتػكفد ؼ المغر ػيدفع اإلصر ىف كبلـ أهؿ مصػر، لجمػعؿ الػديف  ػف يكسػ .ْٗ

(، حققه: ى د المحسف جكد ، إصدار مجمع المغػ  الار يػ   علقػعهرة هػَُُٗ)
 ـ.َُِْ-الط ا  األكلد–

 - يركت  –، ىيني  تحقيقه د/ىزة حسف، دار الشرؽ الار ي ميٍقً ؿديكاف ا في  .َٓ
 ـ.ُٓٗٗ-ل نعف

 ـ( .ُٓٗٗ، الط ا  الثعني  )، ط ا  دار الكتب الاممي األخطؿ يكافد .ُٓ
كزارة الثقعفػػ   -، صػػناه: د. نػػكرم حمػػكدم الق يسػػيسػػكد ٍ ػػفي يىٍاريػػرى كاف األى ديػػ .ِٓ

 كاإلىبلـ . 
 ،مكت ػػ  اخداب  علجمػػعميز، ديػػكاف األىشػػد  تحقيػػؽ كشػػرح د. محمػػد حسػػيف .ّٓ

  .المط ا  النمكذجي 
تحقيؽ: د. ى د الازيز الميمني، الدار القكمي  لمط عى   ديكاف حميد  ف ثكر، .ْٓ

  .ـُٓٔٗ -كالنشر  علقعهرة
ديكاف الخنسعع  شػرح أ ػي الا ػعس أحمػد  ػف يحػي ثامػب ، تحقيػؽ الػدكتكر:  .ٓٓ

-الط اػػػ  األكلػػػد –أنػػػكر أ ػػػك سػػػكيمـ، دار ىمػػػعر لمط عىػػػ  كالنشػػػر  ػػػعألردف
 ـ.ُٖٖٗ

–ديكاف الخنسعع، دراس  كتحقيؽ الدكتكر: إ راهيـ ىكضيف، مط ا  الساعدة  .ٔٓ
 ـ.ُٖٓٗ-هػ َُْٓالط ا  األكلد 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 791ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

الط اػ  – يػركت  -دار الكتب الاممي  -شرحه: أحمد حسف ،ًذم الرُّم  ً ديكاف  .ٕٓ
  ـ.ُٓٗٗاألكلد: 

الط ا   -دار الكتب الاممي   -ديكاف الررزدؽ، شرحه: األستعذ: ىمي فعىكر  .ٖٓ
 ـ .ُٕٖٗاألكلد

 - يػػركت -دار الكتػػعب الار ػػي -،اػػٌدـ لػػه:د. حنػػع نصػػركاػػب  ػػف زهيرديػػكاف  .ٗٓ
 ـ.ُْٗٗ-الط ا  األكلد -ل نعف

   .د.ت –ط ا  دار صعدر  يركت  - يا ديكاف ل يد  ف رى  .َٔ
 -دار صػػعدر -ًمػػي، تحقيػػؽ د.محمػػد ن يػػؿ طريرػػيالايكٍ  الن ًمػػر ٍ ػػًف تىٍكلىػػبديػػكاف  .ُٔ

 ـ(. َََِالط ا  األكلد:) - يركت 
 شػعفع  ػف ىثمػعف  ػف الا ػعس  ف إدريس  ف محمد الشعفاي ، لئلمعـالرسعل  .ِٔ

، (هػػػَِْ)متػػكفدالمكػػي ال القرشػػي المطم ػػي منػػعؼ ى ػػد  ػػف المطمػػب ى ػػد  ػػف
-هػػػػُّٖٓ) األكلػػػد مصػػػر الط اػػػ  الحم ػػػي، مكت ػػػه -شػػػعكر أحمػػػد تحقيػػػؽ
 ـ(.َُْٗ

 ى ػداُ  ف الرحمف ى د القعسـ، أل ي الن كي  السيرة شرح في األنؼ الركض .ّٔ
،  يػػػركت الار ػػػي، التػػػراث إحيػػػعع دار، (هػػػػُٖٓ)المتػػػكفدلسُّػػػاىٍيًمٌي ا أحمػػػد  ػػػف

 (. هػُُِْ) األكلد الط ا 

 المتػكفد  كر محمد  ف القعسـ األن عرم أل يني كممعت النعس، لزاهر في ماعا .ْٔ
 - يػركت  -م سسػ  الرسػعل   - فتحقيؽ: د. حعتـ صػعلح الضػعم (،هػِّٖ)

 ـ(.ُِٗٗ-هػ  ُُِْ )الط ا  األكلد

 -الماعرؼ دار -ضيؼ شكاي .د: تحقيؽ، ال ف مجعهد، القراعات في الس ا  .ٓٔ
 (.هػ ََُْ) -الثعني  الط ا -القعهرة 

 الخرػعجي سػنعف  ػف سػايد  ػف محمػد  ػف اُ ى د محمد ، أل يلرصعح ا سر .ٔٔ
-هػػَُِْ األكلػد الط اػ  -الامميػ  الكتػب دار -( هػػْٔٔ) المتكفد الحم ي
 .ـُِٖٗ

                                  المتػػػكفد المكصػػػمي جنػػػي  ػػػف ىثمػػػعف الرػػػتح أل ػػػي ،اإلىػػػراب صػػػنعى  سػػػر .ٕٔ
 - يركت الاممي  الكتب دار -فعرس، تحقيؽ: أحمد رشدم، كمحمد (هػِّٗ) 

 .ـَََِ -هػُُِْ -األكلي الط ا  -ل نعف
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

   أماػعت الكتػب الار يػ  سا  الثقعف  كأثرهع في دفع التسػري عت األىجميػ  ىػف .ٖٔ
ػع[ّْٕ]ا ف درستكيه المتكفد) د: محمػد  هػ( كتصػحيحه لرصػيح ثامػب أنمكذجن

لػػدكلي األكؿ مسػػتم  مػػف كتػػعب المػػ تمر الاممػػي اى ػػد الغرػػكر محمػػد ال نػػع، 
كميػػ  المغػػ  الار يػػ   )الثقعفػػ  الار يػػ  فػػي القػػركف األر اػػ  األكلػػد مػػف الاجػػرة(

هػػػ المكافػػؽ ُّْٔمحػػـر  ٓ-ْاػػعع  فػػي يػػكمي الثبلثػػعع كاألر  إيتػػعم ال ػػعركد، 
 .َُِْ/ُّٔٗـ راـ اإليداع  دار الكتب المصري  َُِْأكتك ر  ِٗ -ِٖ

  ػف الازيػز ى ػد  ػف اُ  ػدى ى يػدأل ي  ،القعلي أمعلي شرح في الآللي سمط .ٗٔ
 الازيػػػز ى ػػػد: كنقحػػػه صػػػححه،(هػػػػْٕٖ) المتػػػكفد األندلسػػػي ال كػػػرم محمػػػد
  .ل نعف -  يركت الاممي ، الكتب دار -الميمني

سنف ا ف معجه، لمحمد  ف يزيد أ ي ى د اُ القزكيني، تحقيػؽ: محمػد فػ اد  .َٕ
 . يركت  -ى د ال عاي،نشر: دار الركر 

 الاقيمػػػي ى ػػػدالرحمف  ػػػف ا ػػػداُ، لمعلػػػؾ ا ػػػف ألريػػػ  ىمػػػد ىقيػػػؿ ا ػػػف شػػػرح .ُٕ
: ى دالحميػد الػديف محيػي محمػد تحقيػؽ:(هػػٕٗٔ)المصػرم المتػكفد الامداني

 .ـَُٖٗ - هػََُْ -الاشركف الط ا  -القعهرة – التراث دار
شرح أشاعرالايذىلييف، أل ي سايد السُّك رم، حققه: ى د السػتعر فػر اج، كراجاػه:  .ِٕ

 المدني  علقعهرة. محمكد محمد شعكر، مط ا 
 الجيػػػعني، الطػػػعئي معلػػػؾ ا ػػػف اُ، ى ػػػد  ػػػف محمػػػد، لالشػػػعفي  الكعفيػػػ  شػػػرح .ّٕ

 -القػرل أـ جعما نشػر:هريػدم  أحمػد المناـ ى د، تحقيؽ: (هػِٕٔ) المتكفد
حيػػػعع الاممػػػي ال حػػػث مركػػػز  كالدراسػػػعت الشػػػريا  كميػػػ  -اإلسػػػبلمي التػػػراث كا 

 . المكرم  مك  -اإلسبلمي 
نػػػي، حسػػػيف  ػػػف أحمػػػد  ػػػف حسػػػيفلع شػػػرح المامقػػػعت السػػػ  .ْٕ ٍكزى  المتػػػكفد الز 

 ََِِ - هػػػُِّْ )األكلػػد الط اػػ  -الار ػػي التػػراث حيػػععإ دار -(هػػػْٖٔ)
 (.ـ

 الػدكتكر: لػه اػدـ، (هػّْٔ) المتكفد يايش، ال ف لمزمخشرم المرصؿ شرح  .ٕٓ
 األكلػػػد الط اػػػ  ،ل نػػػعف –  يػػػركت الامميػػػ ، الكتػػػب ياقػػػكب دار  ػػػديع إميػػػؿ

 .(ـََُِ -هػُِِْ)
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 الػديف نجػـ اإلسػترا عذم، الرضػي الحسف  ف محمدلالحعجب  ا ف شعفي  شرح .ٕٔ
 المتػػػػكفي ال غػػػػدادم القػػػػعدر  ػػػػدلا شػػػػكاهد  شػػػػرح مػػػػع (هػػػػػٖٔٔ المتػػػػكفد)
 نكر محمد :األسعتذة م امامع، كشرح غري امع، كض ط حققامع،(، هػَُّٗ)

 يػ الامم الكتػب دار -الحميػد ى د الديف محيد محمد ،الزفزاؼ محمد، ك الحسف
 (.ـُٕٓٗ - هػُّٓٗ)-ل نعف –  يركت

 اليزيػدم  ركايػ ) المثنػد  ف مامر ى يدة ، أل يكالررزدؽ جرير نقعئض شرح .ٕٕ
 محمػكد كليػد - حػكر إ راهيـ محمد: تحقيؽ( ىنه ح يب ا ف ىف السكرم ىف

  ـُٖٗٗ الثعني ، اإلمعرات الط ا  ظ ي، أ ك الثقعفي، خعلص المجمع
دكتكر. يحيػػد الج ػػكرم، منشػػكرات كزارة شػػار أ ػػي حيػػ  النميػػرم، جماػػه الػػ .ٖٕ

 ـ.ُٕٓٗ-دمشؽ -الثقعف 
 -د. نػػكرم حمػػكدم القيسػػي كحػػعتـ الضػػعمف تحقيػػؽ:، شػػار مػػزاحـ الاقيمػػي .ٕٗ

مستم  مف مجم  مااد المخطكطعت  -المنظم  الار ي  لمتر ي  كالثقعف  كالامـك
 ـ(.ُٕٔٗ( )ِِ)مج –الار ي  

شػػاعب الػػديف الخرػػػعجي، شػػرعع الغميػػؿ فيمػػع فػػػي كػػبلـ الاػػرب مػػف الػػػدخيؿ ل .َٖ
 ـ.ُُٔٗتصحيح الشيا: نصر الديف الاكريني، المط ا  الكه ي : 

 الحميػػرل سػػايد  ػػف نشػػكاف، لالكمػػـك مػػف الاػػرب كػػبلـ كدكاع الامػػـك شػػمس .ُٖ
 -كاخػريف الامػرم اُ ى ػد  ػف حسػيف د ، تحقيػؽ:(هػّٕٓ)  المتكفد اليمني

 الط اػ ع(، سػكري – دمشػؽ) الركػر دار( ك ل نعف –  يركت) الماعصر الركر دار
 (. ـُٗٗٗ - هػَُِْ) األكلد

 فػعرس  ػف حمػد، ألكبلماػع فػي الاػرب كسػنف الار يػ  المغ  فقه في الصعح ي .ِٖ
،  يضػكف ىمػي محمػدنشػر:  ،(هػػّٓٗ) المتػكفد الػرازم، القزكينػي زكريعع  ف

 (.ـ ُٕٗٗ-هػُُْٖ) األكلد الط ا 
ادلػؼ  :ط اػ م–لندف –الص ح المنير في شار أ ي  صير  شرح ثامب،ط ا   .ّٖ

  .ـُِٕٗهمزهكسف 
تحقيؽ: ،مسمـ  ف الحجعج أ ك الحسػيف القشػيرم النيسػع كرمل صحيح مسمـ، .ْٖ

 . يركت -دار إحيعع التراث الار ي -محمد ف اد ى د ال عاي 
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 القػػػعدر ى ػػػد  ػػف امػػػكم، لكالسػػػن  الكتػػعب فػػػي الػػػكاردة كجػػؿ ىػػػز اُ صػػرعت .ٖٓ
 .(ـََِٔ - هػ ُِْٔ) علث الث الاجرة الط ا  دار - السني  الدرر،الس ق عؼ

: النعشػػر -النجػػعر الازيػػز ى ػػد محمػػد، لالمسػػعلؾ أكضػػح إلػػد السػػعلؾ ضػػيعع .ٖٔ
   (.ـََُِ - هػُِِْ )-األكلد الط ا  -الرسعل  م سس 

 مػػػذحج  ػػػف اُ ى يػػػد  ػػػف الحسػػػف  ػػػف محمػػػدلكالمغػػػكييف  النحػػػكييف ط قػػػعت .ٕٖ
 الرضػػؿ ي ػػأ محمػػد: تحقيػػؽ (هػػػّٕٗالمتػػكفد)  اإلشػػ يمي، األندلسػػي  يػػدمالزُّ 

 . الماعرؼ دار - الثعني  الط ا  - (َٓ الارب ذخعئر سمسم ) - إ راهيـ

  ػف الحسػف  ػف محمد  ف الحسف الديف رضي، لالرعخر كالم عب الزاخر الا عب .ٖٖ
،  تحقيػؽ (هػػَٓٔالمتػكفد)  الحنرػي الصػغعني القرشػي الامػرم الاػدكم حيدر

الط اػ  –مػ   ػعلاراؽ الشيا محمد حسف اؿ يعسيف _دار الش كف الثقعفي  الاع
 ـ . ُٕٖٗاألكلد 

الدمشػػقي  لا ػػد ال عسػػط  ػػف مكسػػد التميػػد فػػي اختصػػعر الػػدر النضػػيد، الاقػػد .ٖٗ
مكت ػ  الثقعفػ   -مػركاف الاطيػ . تحقيػؽ: الػدكتكر، هػ(ُٖٗالشعفاٌي المتكفد)

  .(ـََِْ-هػُِْْ)األكلد  الط ا  الديني 
تعذ: شػعد   علجمايػ  ىمـ األصكات ىند سي كيه كىندنع،محعضػرة ألقعهػع األسػ  .َٗ

 ـ.ُُّٗ-الادد الخعمس-صحير  الجعما  المصري  - الجغرافي  الممكي 
مىػد الر اًضػد كًكرىعيػ ي  القىعًضػد ًىنىعي ي  .ُٗ ػعكم تٍرسػيرً  ىى  أحمػد الػديف شػاعبلَ،ال ىيضى

 دار، (هػػػَُٗٔ)  المتػػكفد الحنرػػي المصػػرم الخرػػعجي ىمػػر  ػػف محمػػد  ػػف
 .         يركت – صعدر

 سػػنف تاػػذيب: القػػيـ ا ػػف حعشػػي  كماػػه داكد، أ ػػي سػػنف شػػرح الما ػػكد ىػػكف .ِٗ
يضعح داكد أ ي  حيدر،  ف ىمي  ف أمير  ف أشرؼ حمد، لمكمشكبلته ىممه كا 

 الط اػ  –  يػركت – الامميػ  الكتب دار -( هػُِّٗ)  المتكفد ا عدم الاظيـ
  .هػ ُُْٓ -الثعني 

ا  ػراهيـ ، ك زكمػيماػدم المخ. د: تحقيػؽ خميؿ  ف أحمد الرراهيػدم،، لمالايف  .ّٗ
  .كمكت   الابلؿ دار -السعمرائي
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 مكػ  - القػرل أـ جعماػ ، لمحر ػي الحر ي إسحعؽ  ف  راهيـإلالحديث  غريب .ْٗ
- األكلػػػػد الط اػػػػ  -الاعيػػػػد محمػػػػد إ ػػػػراهيـ سػػػػميمعف. د:  المكرمػػػػ  تحقيػػػػؽ

 (.هػَُْٓ)

 محمػػد  ػػف ىمػػي  ػػف الػػرحمف ى ػػد الرػػرج يأ ػػ الػػديف جمػػعؿل ،الحػػديث غريػػب .ٓٗ
، القماجػي أمػيف الماطػي ى ػد. الػدكتكر، تحقيػؽ: (هػػٕٗٓ)  كفدالمت الجكزم

 ـ(.ُٖٓٗ –ق َُْٓ) األكلد  ل نعف الط ا  -  يركت - الاممي  الكتب دار
 ى ػد محمػد. د:  تحقيؽ، الاركم سبلـ  ف القعسـ أل ي ى يد ،الحديث غريب .ٔٗ

  (.هػُّٔٗ) األكلد الط ا  - يركت  - الار ي الكتعب دار -خعف  المايد
 ال سػتي الخطػعب  ػف إ راهيـ  ف محمد  ف حمد سميمعف ، أل يالحديث بغري .ٕٗ

 إ ػػػػراهيـ الكػػػػريـ ى ػػػػد ، تحقيػػػػؽ:(هػػػػػّٖٖ)  المتػػػػكفد  علخطػػػػع ي الماػػػػركؼ
  (.ـُِٖٗ - هػَُِْ )-الركر دار-الغر عكم

 المتػكفد) الػدينكرم اتي ػ   ػف مسمـ  ف اُ ى د محمد، أل ي الحديث غريب  .ٖٗ
 الط اػػ  - غػػداد – الاػػعني مط اػػ -الج ػػكرم  اُ ى ػػد. د: ، تحقيػػؽ(هػػػِٕٔ
 (،هػُّٕٗ) األكلد

الرعشػػكش ط ػػع منسػػك نع لمحػػعفظ جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي، أكؿ مػػرة  علمط اػػ   .ٗٗ
 . (هػُُُّ)الخصكصي    كالؽ القعهرة، سن 

 أحمد،  ف ىمرك  ف محمكد القعسـ ، أل يكاألثر الحديث غريب في لرعئؽا .ََُ
 محمدك - ال جعكم محمد ىمي ، تحقيؽ:(هػّٖٓالمتكفد)  اُ جعر الزمخشرم

 ل نعف )د. ت(.-الثعني  الط ا  - المارف  إ راهيـ دار الرضؿ يأ 
 اليمنػػي الشػػككعني اُ ى ػػد  ػػف محمػػد  ػػف ىمػػي  ػػف حمػػد، لمالقػػدير فػػتح .َُُ

 - يػركت -دمشػؽ – الطيػب الكمػـ دارك  كثيػر، ا ف دار، (هػَُِٓ)  المتكفد
 (.هػُُْْ) األكلد الط ا 

 حػعتـ ، تحقيػؽ:السجسػتعني ىثمػعف  ػف محمػد  ف ساؿ حعتـ ، أل يالررؽ .َُِ
 - هػػػَُْٔ) ،ّٕ المجمػػد الارااػػي، الاممػػي المجمػػع الضػػعمف مجمػػ  صػػعلح
   (. ـُٖٔٗ

كي اتػع  يػزپرك اعمكس ىر ي فعرسي، تأليؼ/  فرهنگ جعمع كعر ردم فرزاف .َُّ
 .َُّٖطاراف –
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  ػف سػايد  ػف سػاؿ  ػف اُ ى ػد  ػف الحسػف هػبلؿ ي ػ، ألالمغكيػ  الرركؽ .َُْ
 محمػد: ىميػه كىمػؽ حققػه، (هػّٓٗ) الاسكرم المتكفد نحك ماراف  ف يحيد
 . القعهرة كالتكزيع، لمنشر كالثقعف  الامـ دار، سميـ إ راهيـ

(، تحقيػؽ: الػدكتكر. هػػُُّفامت كأفامت ،أل ي إسحعؽ الزجعج المتػكفد)  .َُٓ
 ـ(.ُٓٗٗالقعهرة )  -رمضعف ى د التكاب، مكت   الثقعف  الديني 

إسػػمعىيؿ الثاػػعل ي   ػػف محمػػد  ػػف الممػػؾ ا ػػد، لالار يػػ  كسػػر مغػػ ال فقػػه .َُٔ
 -الار ػي التػراث إحيػعع دار-الماػدم الرزاؽ ى د، تحقيؽ: (هػِْٗ)  المتكفد
 .ـََِِ - هػُِِْ:األكلد الط ا 

 الريركزا ػػػػػعدل ياقػػػػػكب  ػػػػػف محمػػػػػد الػػػػػديف مجػػػػػدالقػػػػػعمكس المحػػػػػيط، ل .َُٕ
  يػركت الرسػعل ،  م سسػ، الاراسيكسػي نايـ محمدتحقيؽ:  (هػُٕٖالمتكفد)

 (.ـََِٓ - هػُِْٔ) الثعمن  الط ا -ل نعف –
القصد كاألمـ في التاريؼ  أصكؿ الاػرب كالاجػـ أل ػي ىمػر  ػف ى ػد ال ػر  .َُٖ

 ، مط ا  الساعدة  علقعهرة .(هػّْٔ) المتكفد
 محمػد السػبلـ ى ػد ، تحقيػؽ: األسػتعذ.(هػػَُٖ المتكفد) سي كيه، لالكتعب .َُٗ

 (.ـُٖٖٗ - هػَُْٖ) الثعلث  الط ا  -رةعلقعه  الخعنجي مكت  ، هعركف
 محمػػد القعضػػي ا ػػف ىمػػي  ػػف محمػػدل كشػػعؼ اصػػطبلحعت الرنػػكف كالامػػـك .َُُ

 :(هػػُُٖٓ)  اػد المتػكفد التاػعنكم الحنرػي الرػعركاي صػع ر محمػد  ػف حعمد
 - األكلػد الط ا  - يركت – نعشركف ل نعف مكت   -  وئوج ىمي. د: تحقيؽ
 ـُٔٗٗ

 الراػرم الحسػف أ ػي  ػف إ راهيـ إسحعؽ أل ي ،اخداب كمنتخب الكتعب زنك .ُُُ
 ـ.ََِْظ ي أ ك الثقعفي، المجمع -اعرة حيعة ، تحقيؽ: (هػُٓٔ)المتكفد

 . القعهرة –المتن ي مكت  ، هرنر غست، ألك المغكم الكنز .ُُِ

 محمػد  ػف مكػـر  ػف منظػكر األفريقػي المصػرم الػديف جمػعؿلَ،لسعف الارب .ُُّ
 .هػُُْْ - الثعلث  ط ا ال - يركت -دار صعدر - (هػُُٕ)المتكفد

 الم  ىعً يػدم مصػطرد  ػف حمػد(، ألاألشػيعع أسػمعع ماجػـ) المغ  في المطعئؼ .ُُْ
 . القعهرة – الرضيم  دار -( هػُُّٖ) المتكفد الدمشقي
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مكت ػػ  -لمدكتكر:ى ػػد الغرػػعر حعمػػد هػػبلؿ  الماجػػعت الار يػػ  نشػػأة كتطػػكرنا، .ُُٓ
 .القعهرة -كه  

مط اػػػػ  السػػػػاعدة  علقػػػػعهرة -،نجػػػػع الماجػػػػعت الار يػػػػ ، لمػػػػدكتكر: إ ػػػػراهيـ .ُُٔ
 (.ـُٕٔٗ - هػُُّٗ)
 ، لمجكاليقي، تحقيؽ: معجد الذه ي،كاحد  ماند كأفامتي  فاٍمتي  ىمد جعع مع .ُُٕ

 .دمشؽ – الركر دار
مجعز القراف أل ي ى يػد القعسػـ  ػف سبلـ،ىعرضػه  أصػكله، د. محمػد فػ اد  .ُُٖ

 سزكيف، مط ا  الخعنجي  علقعهرة. 
 الميػػػداني إ ػػػراهيـ  ػػػف محمػػػد  ػػػف أحمػػػد الرضػػػؿ أل ػػػي ،مجمػػػع األمثػػػعؿ  .ُُٗ

،  الحميػػد ى ػػد الػػديف محيػػد محمػػد ، تحقيػػؽ:(هػػػُٖٓ)  المتػػكفد النيسػػع كرم
 . ل نعف - يركت – المارف  دار
 الػػديف جمػػعؿل ،األخ ػػعر كلطػػعئؼ التنزيػػؿ غرائػػب فػػي األنػػكار  حػػعر جمػػعم .َُِ

، (هػػػٖٔٗالمتػػكفد) الكجراتػػي الرىت ًنػي الانػػدم الصػػديقي ىمػي  ػػف طػػعهر محمػد
 - هػػػػػُّٕٖ) الثعلثػػػػ  الط اػػػػ ، الاثمعنيػػػػ  الماػػػػعرؼ دائػػػػرة مجمػػػػس مط اػػػػ 
 (.ـُٕٔٗ

 الػػرازم، القزكينػػي زكريػػع  ػػف فػػعرس  ػػف أحمػػد، أل ػػي الحسػػيف المغػػ  مجمػػؿ .ُُِ
 م سسػػ ، سػػمطعف المحسػػف ى ػػد زهيػػر: كتحقيػػؽ دراسػػ ، (هػػػّٓٗ)  المتػػكفد
 ـ(. ُٖٔٗ - هػَُْٔ ( الثعني  الط ا ،  يركت – الرسعل 

شػػػاعر الاػػػرب المشػػػتمؿ ىمػػػد ديػػػكاف ر  ػػػ   ػػػف الاجػػػعج،ىيني مجمػػػكع أ   .ُِِ
 دار ا ف اتي   لمط عى  كالنشر  علككيت. - تصحيحه: كليـ  ف الكرد

  ف أحمد  ف ىمر  ف محمدل ،كالحديث القراف غري ي في المغيث المجمكع .ُِّ
 ى ػػدالكريـ، تحقيػػؽ: (هػػػُٖٓالمتػػكفد)  المػػديني األصػػ اعني محمػػد  ػػف ىمػػر

 الار يػػػ  المممكػػػ  - جػػػدة كالتكزيػػػع، كالنشػػػر لمط عىػػػ  دنيالمػػػ دار، الاز ػػػعكم
 .(ـُٖٔٗ - هػَُْٔ) األكلد الط ا – الساكدي 

 الرػػتح ، أل ػػيىناػػع كاإليضػػعح القػػراعات شػػكاذ كجػػك  ت يػػيف فػػي المحتسػػب .ُِْ
 المجمػػس-األكاػػعؼ كزارة -(هػػػِّٗ) المتػػكفد  المكصػػمي  جنػػي  ػػف ىثمػػعف
 .ـُٗٗٗ -هػَُِْ -اإلسبلمي   لمشئكف األىمد
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 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

الحسػػػف ىمػػػي  ػػػف إسػػػمعىيؿ  ػػػف سػػػيد   أل ػػػيلمحكػػػـ كالمحػػػيط األىظػػػـ، ا .ُِٓ
 الط اػػػػ  –دار الكتػػػب الامميػػػػ   -تحقيػػػػؽ: ى ػػػد الحميػػػػد هنػػػػداكم  ،المرسػػػي
 .ـَََِ - يركت  -األكلد

دار الحػديث  -مختعر الصحعح، لمحمد  ف أ ي  كر  ف ى ػد القػعدر الػرازم  .ُِٔ
 ـ(.َََِ -هػُُِْ) -الط ا  األكلد - علقعهرة

الحسػػػػف ىمػػػػي  ػػػػف إسػػػػمعىيؿ  ػػػػف سػػػػيد  المرسػػػػػي  ، أل ػػػػيالمخصػػػػص .ُِٕ
 –دار إحيػعع التػراث الار ػي  -جرػعؿ إ ػراهيـخميػؿ  ، تحقيػؽ:هػ(ْٖٓالمتكفد)
 (.ـُٔٗٗهػ ُُْٕ) الط ا  األكلد –  يركت

 ـُّّٗمذكرات في فقه المغ ، لمشيا: أحمد اإلسكندرم، مط ا  الامـك .ُِٖ
 الحػؽ، ى ػد  ػف المػ مف ا ػدل ،كال قعع األمكن  أسمعع ىمد االطبلع مراصد .ُِٗ

 دار، (هػػّٕٗالمتػكفد)  الػديف صريٌ  الحن مي، ال غدادم، القطياي شمعئؿ ا ف
 .هػُُِْ -األكلد الط ا  ، يركت الجيؿ،

 الػديف جػبلؿ  كػر، أ ػي  ػف الػرحمف ا ػد، لكأنكاىاػع المغػ  ىمػـك في المزهر .َُّ
 يػ الامم الكتػب دار -منصكر ىمي ف اد ، تحقيؽ:(هػُُٗ) السيكطي المتكفد

 (.ـُٖٗٗ هػُُْٖ) األكلد الط ا  - يركت -
لمحمػػػد  ػػػف ى ػػػد اُ الحػػػعكـ النيسػػػع كرم،  لمسػػػتدرؾ ىمػػػد الصػػػحيحيفا .ُُّ

 – يػػركت  -: دار الكتػػب الامميػػ  نشػػرتحقيػػؽ: مصػػطرد ى ػػد القػػعدر ىطػػع. 
 (. ـَُٗٗ -هػ ُُُْ) األكلد الط ا 

  ػػف ىيػػعضَ، أل ػػي الرضػػؿ القعضػػيمشػػعرؽ األنػػكار ىمػػد صػػحعح اخثػػعر .ُِّ
نشػر َ،(هػػْْٓالمتػكفد)  السػ تي، اليحصػ ي ىمػركف  ػف ىيػعض  ػف دمكسػ

 .التراث كدار الاتيق  المكت  
 ػػف محمػػد  ػػف  ألحمػػد المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الك يػػر لمرافاػػي، المصػػ عح .ُّّ

 . يركت –المكت   الاممي   -(هػَٕٕ) نحك ىمي المقرم الريكمي المتكفد
 ال امػػي الرضػػؿ أ ػػي ف ػػ الرػػتح أ ػػي  ػػف لمحمػػدالمقنػػع  ألرػػعظ ىمػػد المطمػػع .ُّْ

 محمػكد كيعسػيف األرنػع كط محمػكد ، تحقيػؽ:(هػَٕٗ)  المتكفد الديف شمس
 (.ـََِّ - هػُِّْ) األكلد الط ا  -لمتكزيع السكادم مكت   -الخطيب
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 اتي ػ   ػف مسػمـ  ػف اُ ى د محمد أل ي عنياى المى  أ يعت في الك ير عنياى المى  .ُّٓ
دار - رنكػػكمالكى  سػػعلـ .د شػػرؽالمست ، صػػح حه(هػػػِٕٔالمتػػكفد)  الػػدينكرم

  ـ.ُّٓٗ -ل نعف - يركت -الناض  الحديث 
ماجـ األلرػعظ التعريخيػ  فػي الاصػر المممػككي، لمحمػد أحمػد دهمػعف، دار  .ُّٔ

 ـ.َُٗٗ-الط ا  األكلد- يركت ل نعف  -الركر الماعصر
 . يركت –نشر: دار الركر  -يعاكت  ف ى د اُ الحمكمل ماجـ ال مداف، .ُّٕ

 ىمػر مختػعر أحمػد. دكتكر، لمػالار ػي المثقػؼ دليػؿ لمغػكما الصػكاب ماجـ .ُّٖ
 - هػػػُِْٗ)-األكلػػد الط اػػ  ،القػػعهرة الكتػػب، ىػػعلـ ،ىمػػؿ فريػػؽ  مسػػعىدة
 (.ـََِٖ

 –، لا د المطيؼ الخطيػب، دار سػاد الػديف لمط عىػ  كالنشػر الدئا:اتماجـ  .ُّٗ
 ـ(.ََِِ -هػُِِْالط ا   األكلد )  –دمشؽ 

ىمػؿ  فريػؽ  مسعىدة ،ىمر مختعر أحمد. د، الماعصرة الار ي  المغ  ماجـ .َُْ
 (.ـََِٖ - هػُِْٗ) األكلد الط ا  -الكتب ىعلـ -

 مكت ػػػ ، (هػػػػَُْٖ)  المتػػػكفد يالدمشػػػق كحعلػػػ  مػػػر، لاالمػػػ لريف ماجػػػـ .ُُْ
  )د.ت(. يركت -الار ي التراث إحيعع دارك  -المثند

، إخػػراج: مجمػػع المغػػ  الار يػػ   علقػػعهرة، نشػػر دارالػػدىكة الكسػػيط الماجػػـ .ُِْ
 ت(.)د.

  ػف راغػب محمػد  ػف رضػع  ػف امػرل ،ماجـ ا عئؿ الارب القديمػ  كالحديثػ  .ُّْ
-السػػع ا  الط اػػ  - يػػركت - الرسػػعل  م سسػػ -يالدمشػػق كحعلػػ  الغنػػي ى ػػد

 .ـُْٗٗ
  ػف الازيز ى د  ف اُ  دلا ،سمعع ال بلد كالمكاضعأماجـ مع استاجـ مف  .ُْْ

 الط اػ  -يػركت  -الكتػب ىػعلـ -(هػػْٕٖ)  المتػكفد األندلسػي ال كرم محمد
 (.هػ َُّْ ) الثعلث 

، أل ي منصكر الجكاليقي  المارب مف الكبلـ األىجمي ىمد حركؼ الماجـ .ُْٓ
مط اػ  دار  –هػ( ، تحقيػؽ كشػرح: األسػتعذ أحمػد محمػد شػعكر َْٓالمتكفد)

 ـ.ُٗٔٗ -الط ا  الثعني  –الكتب المصري  



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 719ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ًزلٌ المي  الخػػكارزمي السػػيد ى ػػد  ػػف نعصػػرل ،المغػػرب فػػي ترتيػػب الماػػرب .ُْٔ  طىػػرِّ
 )د. ت(. الار ي الكتعب دار ،(هػَُٔ) المتكفد

ػػػرى المي  .ُْٕ  دار - ىمػػػي جػػػكاد .دكتكرلمػػػ ،ؿ فػػػد تػػػعريا الاػػػرب ا ػػػؿ اإلسػػػبلـص 
 .ـََُِ -هػُِِْ -الرا ا  الط ا  –السعاي

 الػرازم، القزكينػي زكريػعع  ػف فعرس  ف حمدأل ي الحسيف أ ،المغ  مقعييس .ُْٖ
 هػػُّٗٗ)الركػر دار -هػعركف محمػد السػبلـ ى د ، تحقيؽ:(هػّٓٗالمتكفد) 

 .(ـُٕٗٗ -
دار اتي ػػػ   -المقصػػػكر كالممػػػدكد، لمرػػػراع، تحقيػػػؽ: ى ػػػد الازيػػػز الميمنػػػي .ُْٗ

 ـ. ُّٖٗسكريع  -لمط عى  كالنشر
مف لغعت الارب لغ  هذيؿ، لمدكتكر. ى د الجكاد الطيػب، المكت ػ  األزهريػ   .َُٓ

  لمتراث )د. ت(.
مط اػ   -د: المػكافي ال يمػي  مف مبلمح الركر المغكم ىند ا ف درسػتكيه،  .ُُٓ

 (.ـُِٗٗ - هػُُِْالط ا  األكلد ) -القعهرة-التركي  طنطع
  ػػػ األزدم، الاينػػعئي الحسػػف  ػػف امػػي، لالاػػرب كػػبلـ غريػػب مػػف المنتخػػب .ُِٓ
الامػػرم  أحمػػد  ػػف محمػػد .دتحقيػػؽ:  (هػػػَّٗ اػػد)  المتػػكفد «النمػػؿ كػػراع»

حيػػعع الامميػػ  ال حػػكث مااػػد) القػػرل أـ جعماػػ   الط اػػ  (اإلسػػبلمي التػػراث كا 
 (.ـُٖٗٗ - هػَُْٗ)األكلد

  ػػف محمػػد  ػػف اُ ى يػػدأل ػػي  ،الشػػاراع ىمػػد الاممػػعع مآخػػذ فػػي المكشػػح .ُّٓ
 ـ. ُٓٗٗ، دارالكتب الاممي   (هػّْٖ) المتكفد المرز عني مكسد  ف ىمراف

النحػػك التاميمػػي كالتط يػػؽ فػػي القػػراف الكػػريـ لمػػدكتكر. محمػػكد سػػميمعف   .ُْٓ
 ـ.ََِِعماي  القعهرة يعاكت، دار المارف  الج

لمحسػػػف  ػػػف ىمػػػي داكد ، أل ػػػي ىمػػػد اكأخ ػػػعر المػػػذاكرة المحعضػػػرة نشػػػكار .ُٓٓ
 .(هػُُّٗ)نشر  -هػ(ّْٖنكخي ال صرم، المتكفد ) التٌ 
  ػػػف محمػػػد  ػػػف الكهػػػعب ى ػػػد  ػػػف مػػػدألح ،ناعيػػػ  األرب فػػػي فنػػػكف األدب  .ُٔٓ

 - (هػػّّٕالمتػكفد)  النػكيرم الػديف شاعب ال كرم، التيمي القرشي ى دالدائـ
 .هػُِّْ -داألكل  الط ا -القعهرة-القكمي  كالكثعئؽ الكتب دار



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 711ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

  ػف الم ػعرؾ السػاعدات يأ ػ الديف مجد، لكاألثر الحديث غريب في الناعي   .ُٕٓ
، (هػػػَٔٔالمتػػكفد) ، األثيػػر ا ػػف الجػػزرم الشػػي عني الكػػريـ ى ػػد ا ػػف محمػػد
 – الامميػػ  المكت ػػ ، الطنػػعحي محمػػد محمػػكدك  ،الػػزاكل أحمػػد طػػعهر: تحقيػػؽ
 (.ـُٕٗٗ - هػُّٗٗ)  يركت

  ػف أحمػد الػديف شػمس الا ػعس ، أل ػيالزمػعف أ نػعع كأن عع كفيعت األىيعف .ُٖٓ
، (هػػُٖٔ) المتػكفد اإلر مي ال رمكي خمكعف ا ف  كر أ ي  ف  ف إ راهيـ محمد

 ـ. َُٗٗ- يركت – صعدر دار -ى عس إحسعف تحقيؽ:
 
َ
 
 
 
 
 
 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 717ٕ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

 
ػخنطّدن:ػثبتػاضطوضورنت

ػ

ػاضرفحةػاضطوضوع
 ِ م  ال حثمقد

 ٕ ال أدرم في تراث الار ي  التمايد:
ع  ٕ ال أدرم لغ  كاصطبلحن

 ٕ الررؽ  يف الدراي ، كالامـ، كالمارف 
 َُ ال أدرم في تراث الار ي ، كأاكاؿ الاممعع فياع

 ُِ لماجمي(االم حث األكؿ: ال أدرم مجمكىنع مف كبلـ المغكييف )الامؿ 
 ُِ  ىعبي اٍلاىٍمزىةً 

 ُٔ اٍل ىععً  ىعبي 
 ِِ  ىعبي الت ععً 
 ِّ  ىعبي الث ععً 
 ِٔ  ىعبي اٍلًجيـً 
ععً   ّٓ  ىعبي اٍلحى
ععً   ْْ  ىعبي اٍلخى
 ْٖ  ىعبي الد اؿً 
 ُٓ  ىعبي الذ اؿً 
 ّٓ  ىعبي الر اعً 
 ٗٓ  ىعبي الز امً 
 ّٔ  ىعبي السِّيفً 
 ٕٗ  ىعبي الط ععً 
 ٖٔ  ىعبي الشِّيفً 
عدً   ُٕ  ىعبي الص 



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 77ٕٓ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػاضرفحةػاضطوضوع
عدً   ٕٕ  ىعبي الض 
 ّٖ  ىعبي الظ ععً 
 ّٖ  ىعبي اٍلاىٍيفً 
 ُٗ  ىعبي اٍلغىٍيفً 
 ٓٗ  ىعبي اٍلرىععً 
 َُُ  ىعبي اٍلقىعؼً 
 َُٗ  ىعبي اٍلكىعؼً 
ـً   َُّ  ىعبي البل 
 ُُٔ  ىعبي اٍلًميـً 
 ُِِ  ىعبي النُّكفً 
 ُِٓ  ىعبي اٍلاىععً 
 ُِٗ  ىعبي اٍلكىاكً 
 ُِّ  ىعبي اليععً 

الم حث الثػعني: ال أدرم فػي كػبلـ المغػكييف، مبلمػح لغكيػ ، كمظػعهر 
 مناجي 

ُّّ 

 ُّّ المطمب األكؿ: المبلمح المغكي  لبل أدرم في كبلـ المغكييف
:  ُّّ ال أدرم في مسعئؿ صكتي  أكالن

 ُِْ ثعنينع: ال أدرم في مسعئؿ  نيي 
 ُْٕ ثعلثنع: ال أدرم في مسعئؿ تركي ي 

 ُْٗ أدرم في مسعئؿ داللي . را انع: ال
 ُِٔ المطمب الثعني: المظعهر المناجي  لبل أدرم في كبلـ المغكييف.

 ُِٔ في القراعات القراني  ال أدرم
 ُِٔ ال أدرم في مارف  شار

 ُِٔ في مارف  شعىر ال أدرم



 

 

 ال َأِدِري ِفي َكَلاِو اللَُّغِويِّني - 77ٕٔ -
ََجِنّعا َوَتِحِقيًقا َوِدَراَشًة

َ
َ

 

 

 دكتور/ ُمَحنَّد َعِبِد الَغُفور الَبيَّا
 

ػاضرفحةػاضطوضوع
 ُّٔ ال أدرم في ترسير شار

 ُّٔ ع مف  اض الركايعت الشاري تاج ن  ال أدرم
 ُّٔ في اكؿ الشعىر نرسه ال أدرم

 ُّٔ ال أدرم أمعن ن في النقؿ
 ُْٔ ال أدرم في منعهج الم لريف

 ُٓٔ ا لمتصحيؼال أدرم درعن 
 ُٔٔ أك  يعف كيري  استامعله شيعو كصؼ  في أدرم ال

 ُٔٔ ع  كجه مف الكجك ال أدرم تمسكن 
 ُٔٔ ال أدرم دالل  ىمد  النسيعف

 ُٔٔ ا في الكبلـال أدرم استطرادن 
 ُٕٔ ال أدرم في مارف  مكضع

 ُٕٔ أك اكؿ اعئؿ ع في ركاي  راكو ال أدرم تشككن 
 ُٖٔ خعتم  ال حث
 ُّٕ الكشعؼ الاعـ

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات


