
1 
 

 جمهورٌة  السودان

 حث العلمًبوزارة التعلٌم العالً وال

 جامعة النٌلٌن                                      

 كلٌة الدراسات العلٌا

 قسم اللغة العربٌة –كلٌة اآلداب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماجستٌر فً اللؽة العربٌةبحث تكمٌلً لنٌل درجة 

 

 إعداد الطالب:

 عبد الحكٌم آدم عبد المنان

 

 أشراف                                          

 أ . د/ عبد الحلٌم محمد حامد

 
 

 

 

 هـ (0341 –م 7102)  

 نظرٌة الحقول الداللٌة 

 العربٌة دراسة تطبٌقٌة فً المعاجم

 العربٌة



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 

 

 



3 
 

 إهداء
  فٌهما وجلّ  عزّ  هللا قال من إلى :  َْجَناحَ  لَُهَما َواْخفِض 

لِّ  ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ انًِ َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ  َوقُلْ  الرَّ ٌَ  24 اإلسراء  َصِغًٌرا َربَّ

  وأساتذتً مشاٌخً كلّ  إلى. 

  ٌّبة بالكلمة شجعنً من كلّ  إلى  .الدعاء أو الط

  والبحث العلم طرٌق سالك كلّ  إلى. 

  واألحباب والزمبلء واإلخوة األهل كلّ  إلى. 

  التوفٌق هللا من راجٌا   المتواضع الحث هذا أهدي 

 .والعمل القول فً واالخبلص والنجاح والقبول
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 شكر وتقدٌر
بعد شكر هللا وحده وهو خٌر الشاكرٌن، ٌطٌب لً أن  

أتقدم بخالص الشكر وعظٌم العرفان إلى من كانوا لً عونا  

ظهم هللا ومتعهم حففً الدراسة: والدّي ومشاٌخً وإخوتً، 

 بالصحة والعافٌة، وإلى كل من ساعدنً فً مراحل الدراسة.

أستاذي الجلٌل األستاذ إلى كما أتقدم بالشكر والعرفان  

الذي أسبػ علً من  لٌم محمد حامد"الدكتور " عبد الح

وكان له األثر فً إتمام هذا إرشاداته وتوجٌهاته النافعة، 

 اه هللا عنً خٌر الجزاء.فجزالبحث على الوجه المطلوب، 

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة الجامعة  

 قسم اللؽة العربٌة. –وباألخص كلٌة الدراسات العلٌا 
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 المستخلص:

 التراث أن, الداللٌة الحقول لنظرٌة الموجز العرض هذا خبلل من نصل 

 مرحلة إلً ذلك وٌرجع, النظرٌة هذه علٌها قامت التً العامة السمات عرؾ العربً

 تحتاج واضحة الداللٌة بالحقول المتعلقة المباحث فكانت المعاجم، وتؤلٌؾ اللؽة جمع

 أصول ذات الداللٌة الحقول نظرٌة أن القول وٌمكن والترتٌب، التصنٌؾ لبعض فقط

 إلٌه سار ثم, اللؽوٌة الرسابل أصحاب إلٌه سار الذي المنهج خبلل من تتجسد عربٌة

 كانوا قد العربٌة علماء وأن الرسابل، تلك مادة جمعت التً الكبرى المعاجم أصحاب

 علماء ٌعرفها أن قبل النظرٌة، هذه علٌها قامت التً العامة بالمبادئ دراٌة على

 .العربٌة اللسانٌات

 اللؽوٌة العقلٌة علٌه تفق ما وخٌر الحصٌن العربٌة حصن المعاجم إن ثم 

 التؤلٌؾ قمة األلفاظ معاجم كانت ولبن. األرض فً فٌمكث الناس ٌنفع عمبل العربٌة

 التً الداللة حقول فً سالكة طرٌقا   وجدت قد المعانً معاجم فإن,  العربٌة فً والبحث

 الصفات بكتب: سمً فٌما بعضها إلى الرسابل هذه فجمعت اللؽوٌة الرسابل ضمنتها

 المخصص كتاب مثل سوقها، على الشاملة المعاجم استوت حتى, المصنؾ الؽرٌب أو

 .الموسوعة المعاجم من وؼٌرها للثعالبً اللؽة وفقه سٌده البن
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ABSTRACT: 

We get through this brief presentation of semantic field 

theory. The Arab heritage defined the general characteristics 

on which this theory was based. This is due to the stage of 

language collection and the creation of dictionaries, the related 

to the semantic field was clear and needed only some 

regulation and training. It can be said that the theory of 

semantic fields with Arab origins embodied through the 

approach to which the owners of language messages, and then 

walked by the owners of the major dictionaries that collected 

the material of those messages, and that Arab scientists were 

aware of the general principles that underpinned this theory , 

before the knowledge of western linguists.  

 And then the lexicons fortified Arabic and good what is 

agreed upon by the Arabic linguistic mentality in order to 

benefit the people and stay in the land, and they were the 

dictionaries of words and the top of the composition and 

research in Arabic. The meanings of the dictionaries have found 

a clear path in the field of significance that were included in the 

linguistic messages. They grouped together in the so-called 

books of adjectives or strange works, until the comprehensive 

lexicons on their market, such as the book devoted to the son 

of this master and the linguistics of Abi Mansour al- tha alibi 

and other extended dictionaries. 
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 :المقّدمة

ونستهدٌه، ونعوذ باهلل من شرور نحمده ونستعٌنه ونستؽفره   هلل الحمدإن 

أنفسنا وسٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فبل مضل له ومن ٌضلل فبل هاذي له، وأصلً 

محمد، الذي بعثه هللا رحمة للعالمٌن منقذا لهم من وأسلم على رسول الرحمة سٌدنا 

 الضبلل وحادٌا إلى اإلٌمان والنور. أما بعد:

ٌّة إنسانٌة ٌنفرد بها اإلنسان دون ؼٌره من الكابنات، وهً  فإّن اللّؽة خاص

تعٌنه على ممارسة حٌاته الٌومٌة، وبها ٌتواصل مع اآلخرٌن وٌحقق االجتماع 

والسلوك، ومستودع الحضارة اإلنسانٌة، وأداة التفاهم،  اإلنسانً، وهً وعاء الفكر

 وتكّون المجتمع اإلنسانً، ومن ثم فهً تعد أهّم مكونات الحٌاة وأفضلها.

ٌّنة، ال ٌمكن فهم  وإذا كانت اللّؽة نظاما من العبلمات. تحكمها أنساق مع

ٌّة إال إذا حللنا مفرداتها ضمن تراكٌب خاصة وسٌاقات   محددة.مكّوناتها األساس

وترتبط اللّؽة ارتباطا وثٌقا بالّتفكٌر اإلنسانً والمظهر السلوكً الٌومً، 

وهً تعبر عن نظم المجتمع االجتماعٌة والثقافٌة وعٌرها، وتتٌح ألفراده التصور 

للعالم فٌنصؾ الواقع انطبلقا منه وٌرتبه بناء علٌه. ولدراسة نظرٌة الحقول الداللٌة 

 التً تعبر عنها اللّؽة وتحلل التراكٌب والخطابات. أهمٌة قصوى فً فهم الرإٌة

 أسباب اختٌار الدراسة:

ومن أسباب الدراسة لموضوع " نظرٌة الحقول الداللٌة، دراسة تطبٌقٌة فً 

ٌّزة، قد تمثلت فً إمكان انقسام  ٌّة مم المعاجم العربٌة " الكتساب هذه النظرٌة أهم

نطواء كل مجال على ما قّل أو كثر من أي لؽة من اللؽات إلى عدد من المجاالت، وا

األلفاظ التً ترتبط  بداللة عامة تجمعها، هذا وإن بدت األلفاظ داخل مجالها أو 

حقلها الداللً متراوحة ما بٌن التشابه والتباٌن، وما ٌإول إلٌه هذا من منح كل لفظ 

 بوصفه الخاصة الذي ٌتمٌز به من األلفاظ األخرى. 
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ة البحث: ٌّ  أهم

ال شك أن دراسة علماء العربٌة القدماء لؤللفاظ، وخاصة تلك التً اهتمت : أوال

بتصنٌفها موضوعٌا، قد أسهمت بشكل أو بآخر بنشوء نظرٌة الحقول الداللٌة، فالبعد 

 التصنٌفً لؤللفاظ هو من مقومات هذه النظرٌة.

بحاجة إلى ثانٌا:  إن نظرٌة الحقول الداللٌة فً ثوبها الجدٌد كما نقلت عن الؽربٌٌن 

 تجرٌب، لنرى مدى إمكانٌة االستفادة منها.

 أهداف البحث:

ـ ٌؤتً هذا البحث بدراسة تمهٌدٌة، الهدؾ منها توضٌح هذه النظرٌة بكل أبعادها، 1

بعد جمع ما ٌكشؾ عن حقٌقتها من المإلفات العربٌة والؽربٌة، ومن ثم منطلقا فً 

 عربٌة على هذه النظرٌة.دراستً التطبٌقٌة التً أجرٌتها فً المعاجم ال

ـ دراسة األلفاظ وفق هذه النظرٌة والبناء المتكامل، هً دراسة للعقلٌة والحضارة 2

 والفكرة التً كّونت هذه اللؽة.

 ـ وٌؤتً هذا البحث أٌضا لشرح وتطبٌق أهم مبادئ نظرٌة الحقول الداللٌة.3

ة البحث: ٌّ  منهج

التحلٌلً، الذي ٌقوم على مبلحظة أستخدم فً هذا البحث المنهج الوصفً  

األحداث والمعطٌات اللؽوٌة، والتؤكد من موافقة هذه االفتراضات الواقع اللؽوي، 

 وبناء نظرٌة قابمة على هذه االفتراضات.

 حدود البحث:

لسبقها فً تناول هذه النظرٌة تفق حدود هذه الدراسة فً المعاجم العربٌة،  

 الؽربٌون لهذه النظرٌة. بؽض النظر عن المصطلح الذي وضعه
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 الدراسات السابقة:

 من الدراسات السابقة فً هذا المجال:

رسالة ماجستٌر بعنوان: ) ألفاظ األخبلق فً صحٌح اإلمام البخاري، دراسة  -1

فً ضوء نظرٌة الحقول الداللٌة( لــ )محمد عبد الرحمن الزامل( المملكة 

 -هـ1421العربٌة، سنةالعربٌة السعودٌة، جامعة أم القرى كلٌة اللؽة 

 م.2222

رسالة دكتوره بعنوان: )نظرٌة الحقول الداللٌة، دراسة تطبٌقٌة فً  -2

المخصص البن سٌده ( لـ )هٌفاء عبد الحمٌد كلنتن ( المملكة العربٌة 

 م.2221 -هـ 1422السعودٌة، جامعة ام القرى، كلٌة اللؽة العربٌة، سنة 

 البحث: هٌكل

 ثبلثة فصول تسبقها مقدمة:وقد بنٌت هذا البحث على 

 .التطورو شأةنالحقول الداللٌة ال الفصل األّول:

 التعرٌؾ بالنظرٌة وأفكارها.المبحث األول: 

 الحقول الداللٌة فً التراث اللؽوي العربً. المبحث الثانً:

 نشؤة وتطور النظرٌة عند الؽربٌٌن. المبحث الثالث:

 الؽربٌٌن. معاجم الحقول الداللٌة عند المبحث الرابع:

 الفصل الثانً: نظرٌة الحقول الداللٌة ومزاٌاها.

 الحقل الداللً المفاهٌم والعبلقات. المبحث األول:

 الكلمات األساسٌة والهامشٌة فً النظرٌة. المبحث الثانً:

 الحقول الداللٌة المزاٌا واالنتقادات. المبحث الثالث:
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 المعاجم. الحقول الداللٌة وتطبٌقاتها علىالفصل الثالث: 

 معاجم الحقول الداللٌة فً التراث الؽربً. المبحث األول:

 معاجم الحقول الداللٌة فً التراث العربً. المبحث الثانً:
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 الفصل األّول

 الحقول الداللٌة النشأة والتطور
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 التعرٌف بالنظرٌة وأفكارها

من النظرٌات التً عنى بها الباحثون اللؽوٌون تعد نظرٌة الحقول الداللٌة  

العرب والؽربٌون، وحفلت بها أبحاثهم قدٌما وحدٌثا فً مجال الدراسة الداللٌة. فقد 

برزت فكرة الحقول الداللٌة بوضوح فً تصانٌؾ اللؽوٌٌن العرب والؽربٌٌن على 

أبحاثهم باختبلؾ البٌبة الّزمنٌة  اختبلؾ عصورهم، واألطر التً أنبتت علٌها

 والمكانٌة ومعطٌات كل، وطبٌعة لؽة كل مجتمع.

 :تعرٌف الحقل لغة واصطالحاً 

الحقل لؽة: " قراح طٌب، وقٌل: قراح طٌب ٌزرع فٌه، وحكى بعضهم فٌه  

الحقلة. أبو عمرو: الحقل الموضع الجادس وهو الموضع البكر الذي لم ٌزرع فٌه 

قط"
1

 

الحقل الداللً على مجموعة من األلفاظ أو الوحدات المعجمٌة تطلق عبارة  

(Lexemes تربطها عبلقة داللٌة معٌنة، أو داللة عامة مشتركة مع انفراد كل )

واحدة بخاصٌة داللٌة فرعٌة. وقد دار تعرٌؾ علماء الدرس اللؽوي عند العرب 

 والؽربٌٌن للحقل الداللً حول هذا الفهم.

أو  Semantic Field)د مختار عمر الحقل الداللً )فقد عرؾ الدكتور أحم 

( بقوله: " هو مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها، Lexical Fieldالحقل المعجمً )

وتوضع عادة تحت لفظ عام ٌجمعها. مثال ذلك كلمات األلوان فً العربٌة "
2
فهً  

 أزرق. تقع تحت المصطلح العام )لون( وتضم ألفاظا متفرعة مثل: أحمر، أبٌض،

وعرفه الدكتور فرٌد عوض حٌدر بؤنه: " مجموعة من مفردات اللؽة  

تربطها عبلقة داللٌة، وتشترك جمٌعا فً التعبٌر عن معنى عام ٌعد قاسما مشتركا 

بٌنها جمٌعا، مثل الكلمات الدالة على اآلالت الزراعٌة، أو على النباتات، أو األفكار 
                                                           

 اإلفرٌقً الروٌفعً األنصاري منظور ابن الدٌن جمال الفضل أبو علً، بن مكرم بن محمد: العرب لسان  1
 (. ل ق ح: ) مادة(  ه711: المتوفى)
 .79: ص م2229 – ه1432,  الكتب عالم ،7: ط عمر، مختار أحمد. د الداللة علم  2
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والتصورات"
1
( فقد عرؾ الحقل الداللً بؤنه: " Lyonsز )أما العالم اللؽوي لٌون 

مجموعة جزبٌة لمفردات اللؽة"
2

. وبناء على هذا الفهم، ولكً تحٌط بداللة أي كلمة 

ٌجب علٌك دراسة معانً مجموعة الكلمات المرتبطة بها داللٌا. ولهذا ٌعرؾ لٌونز 

(Lyons الكلمة بؤنها: "محصلة عبلقات الكلمات األخرى فً داخل الحقل )

لمعجمً"ا
3

 . 

( الحقل الداللً بقوله: " هو قطاع متكامل من Ulmanوعرؾ أولمان ) 

المادة اللؽوٌة ٌعبر عن مجال معٌن من الخبرة "
4
. 

وتعنً نظرٌة الحقل الداللً على أساس هذا الفهم بدراسة المستوى الداللً  

قدرة للؽة )أي لؽة( من بٌن مستوٌات الدرس اللؽوي، وتبنً دراستها على مدى 

اإلنسان على استدعاء المعانً، ألن الحقل الداللً ٌنشؤ أصبل من مجموعة من 

مفردات اللؽة تدور فً مجموعها حول معنى واحد عاما، ٌعد قاسما مشتركا فٌما 

بٌنها، فكل مجموعة من الكلمات تدل على مفهوم معٌن تندرج تحت حقل داللً 

آلالت الحربٌة، أو األفكار والتصورات، واحد، مثل الكلمات الدالة على النبات ، أو ا

 أو على الحٌوانات األلٌفة مثبل.

وتندرج كلمات أي لؽة بالضرورة، تحت أطر عام من المفاهٌم المشتركة  

بٌنها من حٌث داللتها، وتمثل هذه األطر والمفاهٌم حقوال داللٌا تندرج وتتفرع إلى 

اللٌة أصؽر، تحكم العبلقة بٌن تقسٌمات داخلٌة أكثر تفصٌبل تشكل بدورها حقوال د

مجموعة محددة من الكلمات أو الوحدات الداللٌة المتحاقلة مع بٌان األسس التً 

 تحكم وتتحكم فً تلك العبلقة.

وتؤسٌسا على ما ذكرنا، فإن هدؾ التحلٌل اللؽوي للحقول الداللٌة، هو فً 

، وكشؾ األصل جمع وتصنٌؾ كل الكلمات التً تنضوي تحت حقل داللً معٌن 

                                                           
 .174: ص م2225القاهرة، اآلداب مكتبة حٌدر، عوض فرٌد. د, وتطبٌقٌة نظرٌة دراسة الداللة علم  1
 .79: ص عمر، مختار أحمد. د الداللة علم  2
 .82: ص, نفسه المصدر  3
 .79: ص, نفسه المصدر  4
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النقاب عن صبلتها مع بعضها بعضا من ناحٌة وصبلتها بالمفهوم العام من ناجٌة 

 أخرى.

الحقل الداللً إذا هو مجموعة من المفاهٌم " تنبنً على عبلبق لسانٌة 

مشتركة وٌمكن لها أن تكون بنٌة من بنى النظام اللسانً"
1
. 

العامة ( فً أي حقل وٌتمتع رأس الحقل الداللً ) الكلمة الربٌسة أو اللفظ 

داللً بصفات ال ٌتمتع بها ؼٌره من كلمات الحقل، وهً: الشمولٌة والشهرة والقدم 

على نحو ما نجد فً كلمة )أسد( بالمقارنة مع الكلمات المشتركة معها فً حقل مثل: 

)هزبر ، لٌث، ضرؼام( أو كلمة )سٌؾ( مقابل كلمات مشتركة معها فً الحقل مثل: 

 )مهند، حسام(. 

إذا كانت النظرٌة الداللٌة هً نظرٌة لهندسة المداخل وعبلقتها )أي عبلقات 

تلك المداخل المعجمٌة بعضها مع بعض داخل المعجم( فإن الحقول الداللٌة فً نظر 

بعضهم " تصنٌؾ جانب معٌن من السلوك البشري ٌختلؾ عن جانب آخر ٌختص 

بوصفه حقبل مؽاٌرا"
2

 

الفهم هو المساحة التً ٌؽطٌها داللٌا لفظ معٌن  والحقل الداللً بناء على هذا

أو مجموعة من ألفاظ اللؽة. فبإمكان أي باحث مثبل تصور الحقل الداللً لكمة 

)عٌن( من خبلل تحلٌل مبنً على االشتراك اللفظً أي من خبلل التصور 

 بالتعرض إلً مختلؾ استعماالتها.

فٌنطلق من  –و األعم وه –أم االستعمال الثانً لمصطلح الحقل الداللً 

دراسة العبلبق الداللٌة الموجودة بٌن مجموعة من األلفاظ أو الكلمات التً تجمعها 

خصابص داللٌة مثل: دراسة األفعال الدالة على الحركة نحو: ) ذهب، سار، مشى، 

دب، ...( أوبٌن أفعال مثل: )سعى،  جرى، عدا، ركض، هرول...( فنبحث فً 

، فبل نكتفً عند تحلٌل تلك األفعال داللٌا بدالتها على الحركة  عبلبق االنتفاء بٌنهما

                                                           
 .161: ص,  م1994, الجزابر, عكنون ابن الجامعٌة، المطبوعات دٌوان ، حسانً ألحمد اللسانٌات فً مباحث  1
 .64:ص م2222, البٌضاء الدار توبقال حجفة، المجٌد لعبد,  الحدٌثة الداللة علم فً مداحل  2
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فقط بقدر ما ٌعنٌنا هنا األبعاد والظبلل الداللٌة المتعلقة بنوع الحركة واداتها 

وسرعتها ومصدرها. وما إلى ذلك من التفاصٌل الداللٌة التً ٌمكن اسٌتحاإها من 

كل فرد فً الحقل
1
. 

عجمً، إذن هو عبارة عن مجموعة من الكلمات فالحقل الداللً أو الحقل الم

أو األلفاظ ترابطت داللتها وتوضع عادة تحت لفظ عام ٌجمعها. فمعنى الكلمة ٌفهم 

من خبلل مجموعة الكلمات المتصلة بها داللٌا. ولهذا تدرس العبلقة بٌن المفردات 

تها داخل الحقل ، أو الموضوع الفرعً، ولهذا ٌعد " معنى الكلمة محصلة عبلق

بالكلمات األخرى داخل الحقل المعجمً"
2

 

وقد عنٌت الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة بوضع حقول معجمٌة للكلمات 

المترابطة داللٌا بهدؾ إٌضاح عبلقة كل منها باألخرى من ناحٌة، وصلتها 

بالمصطلح العام للؽة من ناحٌة أخرى. كما أن الحقل المعجمً ٌكشؾ عن مجمل 

 معابٌها.

وٌنصب اهتمام أصحاب هذه النظرٌة فً دراسة المستوى الداللً لؤللفاظ 

اللؽوٌة أو الكلمات ، وذلك عن طرٌق استدعاء داللة مجموعة من الكلمات ال تنتمً 

بعضها إلً بعض من ناحٌة االشتقاق اللفظً، وذلك للتعبٌر عن مجال واحد من 

لة ، إذ ٌتشكل حقل أو دابرة من المسمٌات أو المفاهٌم التً لها عبلقات تبعٌة متباد

الكلمات التً تعطً بدورها مجاال معٌنا ، ٌتعلق معنى الكلمة فٌه بمعنى كلمة أو 

كلمات أخرى قرٌبة منها فً داللة ذلك المعنى، فٌمكننا على ضوء ذلك معرفة داللة 

 الكلمة من خبلل الحقل الذي تنتمً إلٌه. 

الدور المهم للسٌاق فً تحدٌد وال ٌخفى على كل باحث فً الدرس اللؽوي 

داللة الكلمة بدقة ٌنتفً معها أي التباس مع داللة الكلمات المنظمة معها فً الحقل 

 الداللً الواحد.

                                                           
 .61: ص م2222, البٌضاء الدار توبقال حجفة، المجٌد لعبد,  الحدٌثة الداللة علم فً مداحل  1
 .61 نفسه، المصدر  2
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هذا االنتظام والتسلسل فً العبلقة بٌن مفردات كل حقل داللً، أدى ببعض 

رسٌة الباحثٌن فً مجال الدرس اللؽوي إلى وصؾ الحقول الداللٌة بؤنها حقول فه

داللٌة، وذلك لكونها مإلفة أصبل من كلمات من ناحٌة ، وكونها تستند إلى العبلقة 

بٌن الدال والمدلول من ناحٌة أخرى.
1

 

ونلحظ هذا النسق الفهرسً للحقول الداللٌة من خبلل تخصٌص حقل داللً 

لكل مجال داللً نسقً، مثل حقل القرابة الذي تحتوي ألفاظ القرابة، والعبلبق 

بلٌة. وحقل آخر لؤلزهار أو الفواكه وحقل لفصابل الحٌوان مثل الحشرات العا

والزواحؾ، وأصناؾ النبات، ومصطلحات الحرفٌٌن. كما نلحظ هذا النسق 

الفهرسً جلٌا فً تصانٌؾ القدماء من اللؽوٌٌن العرب فٌما ٌسمى )كتب المعانً( أو 

بحقول ومجاالت معٌنة،  معاجم المعانً التً تناولوا فٌها جمٌع الكلمات الخاصة

سواء اشتمل المصنؾ على موضوع واحد أو على عدة موضوعات. إذ صنفوا فً 

حقل اإلنسان وحقل الفرس واإلبل والوحوش والحشرات والنباتات والشجر 

واألوقات والزمن والحرب وأدواته .ؼذ انبنى تصنٌؾ كلمات كل كتاب على وجود 

للحقل الداللٌة لٌس على أساس التقارب سمات معٌة تجمع بٌنها. فالتصنٌؾ هنا 

الصوتً أو االشتقاقً او البناء الصرفً للكلمات بل على أساس هذا النسق الداللً 

الذي وصفناه، ولم ٌكن هذا التبوٌب والتحلٌل للمعانً على أساس الحقول الداللٌة 

مقصورا على الباحثٌن العرب، فقد ظهرت فً أروبا مدارس ومحاوالت لتصنٌؾ 

جم على أساس المعانً ، إذ ظهرت فً العصر الحالً لدٌهم ما عرؾ بمعاجم معا

( وهً التً تم تبوٌبها على أساس فكرة Conceptual Dictionariesالمدركات )

( األلمانً ، ومعاجم  Dornseifالحقول الداللٌة ، ومنها معاجم دور نزاٌؾ )

نجلٌزي ومعاجم ( اإلRoget( الفرنسً، ومعاجم روجٌه )Boissiereبواسًٌ )

 ( األسبانً.Casaresكسارٌس )

                                                           
 .466: ص تارٌخ، بدون ، الحٌث الكتب عالم نهر، هادي. د.أ العربً، التراث فً التطبٌقً الداللة علم  1



17 
 

وترمً هذه الفكرة أصبل إلى دراسة كلمات اللؽة من ناحٌة داللٌة عن طرٌق 

تصنٌفها فً قطاعات كاملة بؤسلوب ٌكشؾ عبلقاتها الداللٌة المتكاملة ، وهو أسلوب 

الذهن ،  فً المعانً ال توجد منعزلةأن ٌعتمد على الفكرة المنطقٌة التً تشٌر إلى: "

بل ال بد إلدراكها من ارتباط كل معنى منها بمعنى آخر أو بمعان أخرى"
1
فكلمة  

)حً( مثبل ال ٌمكن تصورها داللٌا إال فً مقابلة كلمة )مٌت(، وكلمة )ظبلم( ال 

ٌمكن تحدٌدها داللٌا إال فً مقابل كلمة )ضوء( ... وهكذا. أي أن كل كلمة تكتسب 

 ل الكلمات المتحاقلة معها فً الحقل الداللً المعٌن.داللتها بدقة وتحدٌد من خبل

والمعانً التً تربط بٌن هذه المفردات قد تكون متحاقلة برجوعها إلً لفظ        

عام ٌجمعها . وقد تكون ؼٌر متحاقلة بحٌث تكون العبلقة الداللٌة بٌن مجموعة 

بار عبلقة التضاد مفرداتها عبلقة التضاد. األمر الذي دعا بعض الباحثٌن إلى اعت

  أقوى العبلقات فً إٌضاح داللة المفردة.

  

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً

 ربًغوي العالحقول الداللٌة فً التراث اللّ 

                                                           
 .467:ص تارٌخ، بدون ، الحٌث الكتب عالم نهر، هادي د .أ العربً، التراث فً التطبٌقً الداللة علم  1
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مما ٌجب ذكره فً هذا المجال، هو أن علماء اللؽة العرب القدامى لم ٌعرفوا      

مصطلح )الحقول الداللٌة( كمصطلح ولكنهم عرفوه ممارسة وتطبٌقا قبل أن ٌعرفه 

 علماء اللؽة الؽربٌٌن.

    
1

وٌعود ذلك إلى " أن منهج تصنٌؾ المدلوالت حسب الحقول الداللٌة صار أكثر 

فً علم امعانً، ألنه ٌتجاوز تحدٌد البنٌة الداخلٌة لمدلول الكلمات بكفه المنهج حداثة 

 عن بنٌة تإكد القرب الداللٌة بٌن مدلوالت عدد منها"

فقد عرؾ علماء اللؽة القدامى الحقول الداللٌة انطبلقا من اللؽة نفسها ؼذ      

، لذا ٌقول تضمنت تصنٌفا شامبل أللفاظها منذ العصر الجاهلً إلى ظهور االسبلم

صاحب فقه اللؽة وخصابص العربٌة: "ولو نظرنا إلى العربٌة من هذه الوجهة 

لوجدنا أنها تضمنت تصنٌفا شمبل ٌدهش التؤمل منذ عهودها القدٌمة حتى ظهور 

االسبلم . ذلك أنك تجد فً العربٌة ألفاظا تدل على الموجودات بمجموعها كلفظ 

وٌشمل على الخلق كله كما قال الزجاج . ثم تجد والعالَمٌن ،  –بفتح البلم  –العالم 

تقسٌما للوجود إلى ما ٌدرك الحس وهو عالم الشهادة ، وما مؽٌب عن الحس وهو 

عالم الؽٌب ، وهما لفظان قرآنٌان . وتجد ألفاظ الوجود والعدم والمكان والزمان 

لنبات والدهر واألبد واألزل. وتجد فً العربٌة ما ٌل على أنواع الموجودات كا

والحٌوان، ثم تجد للحٌوان كذلك انواعها منها اإلنسان الوحوش والطٌر، وأنواعا 

أخرى للحٌوان فٌما عدا اإلنسان من السباع والهوام والسوام والحشرات والجوارح 

والبؽاث. وتجد مثل هذا التصنٌؾ لؤلخبلق والمشاعر كالمكارم والمثالب والمحاسن 

والمساوئ والرح والحزن"
2
  

دل هذا التصنٌؾ الذي ٌدعو إلً الدهشة واالعجاب على المستوى الفكري وٌ 

الذي بلؽته العقلٌة العربٌة ، قال محمد المبارك: " أن مفردات اللؽة العربٌة تدل على 

أن العرب صنفوا الموجود تصنٌفا شامبل دقٌقا منطقٌا ٌدعوا إلى الدهشة والعجب 

مم فً مثل هذا الطور المبكر من وٌدل على مستوى فكري، قلما وصلت إلٌه األ

                                                           
 بسكرة، جامعة لهوٌمل بادٌس المعاصر، اللسانً والفكر العربً اللؽوي التراث فً الداللٌة الحقول نظرٌة  1

 .شلونً عمار ، العبلء أبً درعٌات من نقبل, 22:ص
 .  327 -328: ،ص تارٌخ بدون ، الكفر دال: ط,  المبارك محمد ، العربٌة وخصابص اللؽة فقه  2
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تارٌخ حٌاتها"
1
على الفهم لمفردات لؽتها التً توحً للباحث بمعرفتهم بالحقول  

 الداللٌة والعبلقة الموجودة بٌنها واالتصال القابم بٌنها.

وفكرة التصنٌؾ عٌنها قدٌمة فً التؤلٌؾ العربً إذ نجد الجاحظ ٌشٌر إلى  

 إنّ حٌن صنؾ الموجودات الربٌسة فً الكون قاببل: " جانب منها فً كتابه الحٌوان، 

 جملة فً وكلّها ومتضاّد؛ ومختلؾ، مّتفق،: أنحاء ثبلثة على األجسام من فٌه بما العالم

 وؼٌر نام: ٌقال أن القسمة، هذه من األجسام فً القول حقٌقة وكان. ونام جماد القول

 ٌمشً، شًء: أقسام أربعة على والحٌوان ونبات، حٌوان: قسمٌن على النامً ثمّ ... نام

 الذي ولٌس ٌمشً، طابر كلّ  أنّ  إاّل .  «3» ٌنساح وشًء ٌسبح، وشًء ٌطٌر، وشًء

 وبهابم، ناس،: أقسام أربعة على ٌمشً الذي والنوع. طابرا ٌسمى ٌطٌر وال ٌمشً

 2"وحشرات وسباع،

 الحقول مجال فً الكتب ألوسع حٌا أنموذجا سٌده البن المخصص ٌعد كما 

 مفردات معانً شرح فً وتوسع,  معانٌها حسب المعجمٌة الوحدات جمع إذ ، الداللٌة

 وقسمه 3"والوالدة اْلحمل َباب: " منها أبواب إلً قسمه الذي اإلنسان حقل مثل الحقل،

َضاع... اْلَولَد َمعَ  ٌخرج َما أَسَماء: "إلى ... التربٌة ضروب َوَساِبر والؽذاء والفطام الرَّ

 4..."َوآخرهمْ  الرجل ولد أول أَسَماء... لْلَولَد السًء اْلؽَذاء

وٌعد كتاب الؽرٌب المصنؾ "لبً ابن سبلم الهروي أول معجم عربً مرتب  

م، 1852حسب المعانً قبل ظهور أول معجم عربً للمعانً على ٌد روجٌت سنة 

علماء اللؽة مما ٌعنً أن العرب قد عرقوا هذا النوع من التصنٌؾ قبل أن ٌعرفه 

سنة  28( نشر بعد مرور Ispenالؽربٌٌن ، وٌجدر اإلشارة إلً أن كتاب إٌبسن )

                                                           
 .328:،ص تارٌخ بدون ، الكفر دال: ط,  المبارك محمد ، العربٌة وخصابص اللؽة فقه  1
, هـ 1424 بٌروت - العلمٌة الكتب دار: ط(, هـ255: المتوفى) الجاحظ محبوب بن بحر بن عمرو,  الحٌوان  2
 .24:ص 1:ج
: الطبعة جفال، إبراهم خلٌل:م ،(هـ458: المتوفى) المرسً سٌده بن إسماعٌل بن علً الحسن أبو المخصص،  3

 .25:ص ،1:ج م،1996 هـ1417, بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار األولى،
 .55 -52: ص: نفسه المصدر  4
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م1896من صدور كتاب الشتاء، لؤلصمعً ألول مرة فً فٌٌنا عام 
1
مما ٌعطً  

 االحتمال الكبٌر أنه اطلع علٌه واستفاد منه.

درها وال رٌب فً أن اللؽوٌٌن العرب  القدامى حٌنما جمعوا اللؽة من مصا 

األصلٌة ، ومنابعها الصافٌة ، وتمٌٌزهم بٌن أرباب الفصاحة و وانتهابهم من البحث 

المٌدانً، وؼلب علٌهم نزعة التصنٌؾ والتنظٌم والتبوٌب، فؤحذ كل عالم ٌجمع 

مادته فً الموضوع الذي ٌود التصنٌؾ فٌه ، كؤن ٌكون موضوع األنواء أو الخٌل 

أو النوادر أو ؼٌر ذلك"
2

 

ت مرحلة التجمٌع لؤللفاظ العربٌة، بالخطوة األولى لهذا التصنٌؾ وقد بد 

وهً مرحلة الرسابل الكثٌرة التً احتوت كل واحدة منها على ألفاظ خاصة فً 

مجموعات داللٌة صؽٌرة تتعلق كل منها بموضوع مفرد فً موضع مفرد، وهً 

ح ، فكانت رسابل من صمٌم الحقول الداللٌة ، وإن لم ٌشر القدماء إلى المصطل

ٌسمى رسابل الموضوعات ، وهً التً مثلت المادة األساس لمعجم المعانً أو 

المعجم الحقول الداللٌة التً ظهرت من بعد ممثلة فً الكتب الجامعة للموضوعات 

 التً أشرنا إلٌها.

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
: ص -الشلؾ – بوعلً بن جسٌبة جامعة,  عبدالقادر بعدانً درٌد، البن ، اللؽة جمهرة معجم فً المبلبس حفل  1

 .المصرٌة األنجلو مكتبة عكاشة، محمود ، اللفظٌة الداللة من نقبل ،158
 .292:ص, ؼرٌب مكتبة: الناشر إسماعٌل، الدٌن عز العربً، التراث فً واللؽوٌة األدبٌة المصارد  2
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 المبحث الثالث

 نشأة وتطور النظرٌة عند الغربٌٌن

تعد نظرٌة الحقول الداللٌة من اهم النظرٌات الحدٌثة التً تطورت فً     

العشرٌنٌات ، وكان هدفها تصنٌؾ المداخل المعجمٌة أو المعانً وترتٌبها وفق نظام 

خاص، إذ تبدو الصلة واضحة بٌن الكلمات إذ ترتبط الوحدة باألخرى من الناحٌة 

 المعنوٌة.

األولى لنظرٌة الحقل الداللً قد بدأت مع بداٌة  ومما ال شك فٌه أن األفكار     

القرن العشرٌن أثناء اهتمام عدد من اللؽوٌٌن األوروبٌٌن ببحث العبلقات الداللٌة 

 بٌن الكلمات.

واعتبار اللؽة نظاما من العبلمات ترتبط بعبلقة عضوٌة فٌما بٌنها ابتكار      

حدٌث، وثورة لسانٌة قام بها دي سوسٌر
1
 دراسة اللؽة وتحلٌل مكوناتها.على منهج  

وبدأت هذه النظرٌة بإشارات وتلمٌحات لدى العلماء فً أبحاثهم من خبلل     

االعتماد على مصطلح الحقل بشكل عام، ثم تطورت الفكرة تدرٌجا مع علماء مثل 

همبولدت
2
 (Humboldt )1767( وهوردر ،Herdr )1885وماٌر ،

3
 Meyer) )

رض أفكارا بشكل منظم تقرٌبا، لكن هذه األفكار م، الذي ٌعد أول من ع1912

واآلراء لم تكن لؽوٌة بحتة، وبقت ؼٌر واضحة المعالم بشكل ٌجعلها بداٌة حقٌقٌة 

لها، مما جعل علماء اللؽة المحدثٌن ٌذهبون إلى أن " فردٌان دي سوسٌر" هو 

ٌا صاحب الفكرة المجاالت الداللٌة، وإلٌه ٌرجع الفضل فً جعلها مفهوما لؽو

واضحا، بخاصة عندما بٌن فً محاضراته ان المفردات ٌمكن ألن تندرج فً نوعٌن 

                                                           
 فبراٌر  22 فً وتوفً 1857 نوفمبر  26فً ولد (Ferdinand De Saussure ) سوسٌر دي فردٌناند  1

 من كثٌر عّده فٌما  .اللسانٌات علم فً البنٌوٌة للمدرسة األب بمثابة ٌعد. شهٌر سوٌسري لؽوي عالم ،1913

 ظاهرة تعتبر أن ٌجب اللؽة إن وقال .األوروبٌة الهندٌة، اللؽة بدراسة عنً. الحدٌث اللؽة علم مإسس الباحثٌن

 .اجتماعٌة

 أبرٌل 8 فً وتوفً 1767 ٌونٌو 22 فً ولد (Wilhelm Von Humboldt )  همبولدت فون فلهٌلم فرٌدرٌك  2

 ٌذكر ،وشٌلر ؼوته صدٌق ببرلٌن، هامبولت جامعة مإسس ،فٌلسوؾ ،دبلوماسً حكومً، موظؾ هو 1835

 . وعملٌة نظرٌة ناحٌة من التعلٌم ومسؤلة اللؽة فلسفة حقل فً هامة إضافات له كانت ،لؽوي أنه على ؼالبا

 ومإلؾ ،عًجام وأستاذ ،  موسٌقى وعالم ،وملحن ،سٌاسً هو  (Ernst Hermann Meyer)ماٌر إرنست  3

 .عاما   83 ٌناهز عمر عن برلٌن فً توفً,  برلٌن فً ولد ،ألمانٌا من, أخرى لؽات  تصوٌرٌة موسٌقى
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1767
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1835
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89_%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.wikidata.org/wiki/Q1415090#sitelinks-wikipedia
https://www.wikidata.org/wiki/Q1415090#sitelinks-wikipedia
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
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من العبلقات:
1
عبلقات مبنٌة على التشابه فً الصورة، وعبلقات مبنٌة على التشابه  

فً المعنى، أما األولى فهً ترتبط مثبل تعام بـــ: تعلٌم، تعلم، أما العبلقات الثانٌة 

تدل على معنى مقارب ومماثل مثل: تعلم، تربٌة، فتربط عدت مفردات مختلفة 

تكون. كما بٌن دي سوسٌر أن اللؽة نظام من العبلمات التً ال تكتسب قٌمتها إال من 

خبلل عبلقتها بالعبلقات األخرى، المجاورة لها، مشبها لها بقطعة الشطرنج إذ ال 

ل عبلقتها تعنً شٌبا خارج اللوح الخاص باللؽة ، لكنها تكتسب قٌمتها من خبل

بالقطع األخرى. وكذلك الكلمة تحدد قٌمتها من خبلل عبلقتها بالعناصر األخرى فً 

النسق أو النظام . فكانت فكرة القٌمة هذه هً التً أوحت بفكرة الحقل الداللً 

كنظرٌة وصفٌة تطورت فٌما بعد، وبهذا اعتبر فردٌان دي سوسٌر أول من فتح 

 ة.الباب ألفق جدٌد فً علم الدالل

وقد ساهم فً تطور هذه النظرٌة علماء من سوٌسرا وألمانٌا قاموا بعدة     

م وتصنٌفه للكلمات التً 1942محاوالت جادة، بداٌة باللسانً األلمانً ) ابسن( سنة 

تتصل باألؼنام وترتٌبها فً اللؽات الهندو اوروبٌة وكذلك محاولة )مونان( فً كتابه 

 حقلٌن داللٌن:)مفاتٌح لعلم الداللة( لتكوٌن 

األول: خاص بالحٌوانات المنزلٌة ، والثانً خصصه لكلمات السكن.
2

 

( Trierوٌرى أحمد مختار عمر أن " من أهم تطبٌقاتها المبكرة دراسة ترٌار )     

باختٌار ثبلثة أنماط  R.Meyerلؤللفاظ الفكرٌة فً اللؽة األلمانٌة الوسٌطة كما قام 

، وقام علٌها األنثروبولوجٌا األمرٌكٌون بتطبٌقات من الحقول الداللٌة ودراستها

متنوعة لهذه الفكرة، وبخاصة فً مجاالت القرابة ، والنبات، واأللوان، 

واألمراض"
3

 

وٌلحظ ان مثل هذه المحاوالت الرابدة التً قد كانت سبقت بتؤلٌؾ معاجم       

لً هذا وهو عملت على حصر لجل ألفاظ اللؽة، وسؤتحدث عنها فً المبحث الذي ٌ

 معاجم الحقول الداللٌة عند الؽربٌٌن.

ثم اتسع مفهوم الحفل الداللً لٌضم الكلمات المترادفة والمتضادة وأول من       

( كما ضمن الحقل الداللً األلوان االشتقاقٌة وسمٌت Jollesاعتبرها كذلك ) جولز 

                                                           
 .22: ص م،2222 القصبة، دار: الجرابر اإلبراهٌمً، طالب خولة اللسانٌات، فً مبادئ  1
 .264:ص,  الدٌن حسام زكً كرٌم الحدٌثة، اللسانٌات فً تراثٌة أصول  2
 .83 -82: ص مختار، أحمد الداللة علم 3
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النحوٌة ، إضافة بـ : )الحقول الداللٌة الصرفٌة، وكذلك أجزاء الكبلم وتصنٌفها 

للحقول الجسمانٌة(
1

 

وثمة اتجاهات متعددة حول تصنٌؾ المفاهٌم الموجودة فً اللؽة، استند بعضها       

إلً افتراض وجودة وأطر مشترك بٌن لؽات البشر، إذ تنقسم اللؽات جمٌعا عددا من 

التصورات التً تصح أن تدعى )مفاهٌم عالمٌة(، مثل: حً وؼٌر حً، وحسً 

( Wardurg( و) Hallig، وبشري وؼٌر بشري... وقد اقترح حالج )ومعنوي

تصنٌفا ٌقوم على محور ثبلثة تصلح لجمٌع اللؽات
2
. 

 السماء ،األرض ،الؽبلؾ الجوي، النبات، الحٌوان. الكون: -1

 لجسم اإلنسان، الفكر، والعقل، الحٌاة االجتماعٌة. اإلنسان: -2

 وٌدحل ما ٌتصل أٌضا بالعلم والصناعة. اإلنسان والكون: -3

 وهو تصنٌؾ عام لكل اللؽات.

بٌد أن أشمل التصنٌفات وأشملها وأحدثها وأكثرها منطقٌة، التصنٌؾ الذي ٌقوم       

 على األقسام التالٌة:

تتفرع إلً قسمٌن حً وؼٌر حً ولكل قسم فروعه : الحً:  الموجودات: -1

ٌضم الحٌوانات الطٌور الحشرات . اما ؼٌر الحً فمنه الطبٌعً الذي ٌنقسم 

 إلى جؽرافً، نباتً مابً... الخ.

منها أحداث طبٌعٌة، كالمناخ، النشاط االنفعالً، كالخوؾ والحزن،  األحداث: -2

 فكٌر...النشاط الفكري، كاإلدراك، الذاكرة الت

 منها الوقت ،المقدار، الجاذبٌة الجودة، السرعة ، العمر... المجردات: -3

 من أهم أقسامها: المكانٌة الزمانٌة اإلشارٌة والعقلٌة. العالقات: -4

وٌعد حقل المجردات أكبر المجاالت وأوسعها فً كل اللؽات ٌلٌه حقل األحداث ثم 

 المجردات ثم العبلقات.

 

 

 

                                                           
 النحوي الموقع نفس فً أبدا تقع ال لكنها,  االستعمال طرٌق عن تترابط التً الكلمات هً الجسمانٌة الحقول  1

 (.عٌن: ٌرى,  قدم: ٌمشً نباح،: الكلب) :مثل
 .324 – 323: ص, الفكر دار, 3:ط فدور، محمد أحمد ، اللسانٌات مبادئ  2
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 انًالفصل الث

 نظرٌة الحقول الداللٌة ومزاٌاها
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 المبحث األول:

 الحقل الداللً المفاهٌم والعالقات

تقوم نظرٌة الحقول الداللٌة على تجمٌع كل مفاهٌم الكون ، أو بعقها وفق  

حقول تمثلها كلمات مركزٌة، وتتفرع عنها كلمات تتحد معها بالمفهوم العام، وٌعتمد 

استنادا إلٌها بناء عناوٌن الحقول وما ٌندرج ضمنها من فٌها على عبلقات ٌمكن 

 كلمات.

والمعجم المصنؾ وفق الحقول الداللٌة، ال بد أن تتوفر فٌه األسس اآلتٌة،  

ألنه ٌمثل تجمٌعا لمفاهٌم عامة، تربط كلمات تنتمً إلى مقوالت كلٌة، حتى ٌستطٌع 

 القارئ فهم الكلمات اعتمادا على عبلبقها بعضها ببعض.
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 تصنٌف المفاهٌم:

 الّسكٌت، اْبن. ورُإس وآراس أَْرُإس َواْلجمع جنً، اْبن َرأسه، الرجل، أَْعلى: َثابت    

ْوما  : َوأْنشد وُروس ٌَ ْوما   أْهلًِ إِلَى َف ٌَ ْوما   إلٌُكمُ  و ٌَ  َورجل أْجبال ُروس من الخٌلَ  أَُحط   و

ً   أَْرأَسُ  ْأس، َعظٌم وُرَإاِس  َعُظم َرأَسا   َرِبس عبٌد، أَُبو َكَذلِك، ُرَإاس   اأْلَْصَمِعً، الرَّ

ًّ  فتخفٌفه راس   قٌل َوإِذا َرأسه ضربت َرْأسا ، أْرأُسه ورأَسته رْأُسه هُ  قٌاس  َدلٌِل اَل  أِلَنَّ

ًّ  أَنه ٌدل نا لنا سَ  بدل َتْخفٌؾ كاس َتْخفٌؾ أَن أَْكواس ِفً اْلَواو ثبات دلنا َكَما بدل ٌْ  ِفً َولَ

 مثل ِفً والبدلً القٌاسً أِلَن قٌاسً َتْخفٌؾ راس همَزة َتْخفٌؾ أنّ  على َدلٌِل أَْرُإس

 .َفحكمه القٌاسً َفؤَما َسَواء َهَذا

هِ  كؤنَّ . فُُإوج َقْولهم َنْحو الواوان ِفٌهِ  ٌْجَتمع ِفٌَما    ٌْ َن ٌْ َما الُؽُإورِ  من َع  التَّْخِفٌؾ ٌعلم َوإِنَّ

ُدل   تصرٌؾ أَو اْلَعَرب من بَوْقؾ القٌاسً من البدلً هِ  ٌَ ٌْ  بوْقؾ َذلِك ٌعلم لم إِذا َحتَّى َعلَ

 .َفلَذلِك قٌاسً إِنَّه قُْلَنا تصرٌؾ شهادةِ  َواَل 

ً   بؤبٌضَ  تسّعرها: َوأْنشد وِقبلل قُلَل َواْلجمع قُلَّته اإلِنساِن، لرْأسِ  .1  َكَضْوءِ  َمْشَرف

ْحَتلِسُ  الَبْرقِ   َواْلجمع القُنَّة َوِهً َحاِتم، أَُبو الرأِس، أَعلَى القُلَّة، زٌد، أَُبو الِقبلال ٌَ

ته، اأْلَْصَمِعً،. قَُنن َها تقّدم َوقد ووسُطه أَْعبَلهُ  ِقمَّ  َثابت، اإْلِْنَسان، شخص أَنَّ

ْدمَ  لم بالُعودِ  َضْربة أَِمن: َوأْنشد الرأسُ  الِعبلوة  ِعبلوةَ  َبْمُصقول   َضَرْبت َكلُمها ٌَ

اع اْلعٌن، َصاحب َعبلَوي، َواْلجمع شِ َفْندَ  ِِ  ُجمَّ اع رأُسه اإْلِْنَسان، خْلِق  وُجمَّ

د، اْبن وَشؤْنه، َرأسه أَي َحَكَمته هللا رفع زٌد، أَُبو خلقه، مجتَمع شًء   كلّ  ٌْ  ُدَر

ْأس، ِمْلطاط  كل اْلعٌن، َصاحب ِجْلدته، َوقٌل جاِنُبه ُهوَ  َحاِتم، أَُبو جملُته، الرَّ

ْأس، ِفً ِشق   د، اْبن ِمْلطاة ، الرَّ ٌْ  َوِهً الَقواِدم َواْلجمع َرأسه اإْلِْنَسان، َقاِدم ُدَر

 َواِحدَها والَمَقاِدٌم الَمَقاِدم
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 اْبن. ورُإس وآراس أَْرُإس َواْلجمع جنً، اْبن َرأسه، الرجل، أَْعلى: َثابت     

ْوما  : َوأْنشد وُروس الّسكٌت، ٌَ ْوما   أْهلًِ إِلَى َف ٌَ ْوما   إلٌُكمُ  و ٌَ  ُروس من الخٌلَ  أَُحط   و

ً   أَْرأَسُ  َورجل أْجبال ْأس، َعظٌم وُرَإاِس  1 عبٌد، أَُبو َكَذلِك، ُرَإاس   اأْلَْصَمِعً، الرَّ

 راس   قٌل َوإِذا َرأسه ضربت َرْأسا ، أْرأُسه ورأَسته رْأُسه َعُظم َرأَسا   َرِبس         

ًّ  فتخفٌفه هُ  قٌاس ًّ  أَنه ٌدل نا لنا َدلٌِل اَل  أِلَنَّ  َتْخفٌؾ أَن أَْكواس ِفً اْلَواو ثبات دلنا َكَما بدل

سَ  بدل َتْخفٌؾ كاس ٌْ  2 راس همَزة َتْخفٌؾ أنّ  على َدلٌِل أَْرُإس ِفً َولَ

 أَن َفحكمه القٌاسً َفؤَما َسَواء َهَذا مثل ِفً والبدلً القٌاسً أِلَن قٌاسً َتْخفٌؾ         

ر إِذا صورتَها على ِفٌهِ  الهمزةُ  تثبتَ  ً   َوأما ُكسِّ  من َكانَ  َوَما المعتلّ  حكم َفحكمه البدل

ا ُمْعَتبّل   َهَذا    ونار َساق َنْحو اْلهمَزة ِفً لَهُ  أصل اَل  ِممَّ

هُ                 ر إِذا َفإِنَّ  أسُإق َكَقْولَِنا همَزة َفاْنَقلَبت ِفٌهِ  اْلَواو انضمت أْفُعل على ُكسِّ

ا: ربٌَعة أبً بن عمر َقالَ  وأْنُإر وتَ  َفَقدت َفلمَّ  ِمْنُهم َمصاِبٌحُ  وأُْخِمدتْ  ِمْنُهم الصَّ

ً   راس َتْخفٌؾ أِلَن ِفٌهِ  اْلهمَزة َتْحِقٌق على ٌدل   اَل  ُرُإس َوَكَذلِكَ  وأْنُإرُ  بالِعشاء  3 قٌاس

ضا لهمز بدلٌا   َكانَ  لَو َهَذا مثل أِلَن                  ٌْ ْفعلون َكَما أَ  ِفٌهِ  ٌْجَتمع ِفٌَما ِباْلَواو ٌَ

هِ  كؤنَّ . فُُإوج َقْولهم َنْحو الواوان ٌْ َن ٌْ َما الُؽُإورِ  من َع  من البدلً التَّْخِفٌؾ ٌعلم َوإِنَّ

ُدل   تصرٌؾ أَو اْلَعَرب من بَوْقؾ القٌاسً هِ  ٌَ ٌْ  4 َذلِك ٌعلم لم إِذا َحتَّى َعلَ

 أَْرُإس همَزة على حكمَنا َفلَذلِك قٌاسً إِنَّه قُْلَنا تصرٌؾ شهادةِ  َواَل  بوْقؾ               

ها وُرُإس  . قٌاسٌا   َتْخِفٌف ا راس ِفً الَِّتً أَو ُمَخفََّفة   َرأس ِفً الَِّتً الهمزةُ  أنَّ

ٌَُقال َثابت،              بؤبٌضَ  تسّعرها: َوأْنشد وِقبلل قُلَل َواْلجمع قُلَّته اإلِنساِن، لرْأسِ  َو

  ً ْحَتلِسُ  الَبْرقِ  َكَضْوءِ  َمْشَرف  القُنَّة َوِهً َحاِتم، أَُبو الرأِس، أَعلَى القُلَّة، زٌد، أَُبو الِقبلال ٌَ

ته، اأْلَْصَمِعً،. قَُنن َواْلجمع َها تقّدم َوقد ووسُطه أَْعبَلهُ  ِقمَّ  َثابت، اإْلِْنَسان، شخص أَنَّ

ْدمَ  لم بالُعودِ  َضْربة ِمنأَ : َوأْنشد الرأسُ  الِعبلوة  َفْنَدشِ  ِعبلوةَ  َبْمُصقول   َضَرْبت َكلُمها ٌَ

  

                                                           
 َفْنَدشِ  ِعبلوةَ  َبْمُصقول   َضَرْبت َكلُمها  1

 َفْنَدشِ  ِعبلوةَ  َبْمُصقول   َضَرْبت َكلُمها 2

 َفْنَدشِ  ِعبلوةَ  َبْمُصقول   َضَرْبت َكلُمها 3

 َفْنَدشِ  ِعبلوةَ  َبْمُصقول   َضَرْبت َكلُمها 4
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. ألداء وأعداء حاقدٌن بخصوم الحدٌث، العصر فً الفصحى العربٌة منٌت
 الفصحى، على الشرسة الضاربة الهجمة تلك ولٌست

  الحنٌؾ، اإلسبلمً الدٌن على الهجوم من جزءا إال 
 1 الوثٌق االرتباط إلى الدٌن، هذا أعداء فطن فقد
  ٌقٌنهم وفً الفصحى، العربٌة اللؽة وبٌن بٌنه
 فقد. قرنا عشر أربعة منذ القلوب فً الراسخة مكانتها عن أزالوها إن أنهم

 الحنٌؾ، الدٌن هذا حصون من األكبر الحصن أزالوا
 
 ٌتهمون زالوا وما واتهموها ونبال، أسهم من ٌملكون ما بكل فرموها 

  قدرة فً أهلها ٌشككون وأخذوا والتعقٌد، بالصعوبة
 الحضارة، مستحدثات عن للتعبٌر واالتساع العصر، مجاراة على لؽتهم
 وانتمابها الفصحى، جمود بدعوى محلها، العامٌة إحبلل فً جهدهم وبذلوا
 الخضم هذا وسط للحٌاة صبلحٌتها وعدم وانقرضت، بادت عصور إلى

 القرن بها ٌموج التً والسٌاسٌة، واالجتماعٌة الفلسفٌة النظرٌات من الهابل،
 .العشرون

وؼرب، شرق الذي خطها، حتى
2  

 الطعن من أٌضا هو ٌسلم لم لؽاتها، به فكتبت عربٌة، ؼٌر أمم واستحسنته
 تنحٌته محاولة فً الجهود وبذل العرب، تؤخر سبب هو بؤنه واالدعاء فٌه،
 وضاع اللؽة، ضاعت إذا حتى البلتٌنً، الخط به ٌستبدل وأن الساحة، عن
 أقوى وتحطمت اإلسبلمً، الدٌن حصون آخر تهدمت فقد العربً، الخط
 .الشرٌؾ الشرع هذا قبلع
 فً ذٌولهم معهم وتعاون المستشرقٌن، من أقوام الشرسة الحملة هذه قاد وقد

 العزٌز وعبد موسى، سبلمة: عربٌة بؤسماء ٌتسمون ممن العربً، الوطن

 إال العروبة من لهم وما وؼٌرهم، عقل، وسعٌد فرٌحة، وأنٌس فهمً،

  

                                                           
 .الشرٌؾ الشرع هذا قبلع 1
 فرٌحة، وأنٌس فهمً، 2
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 والجمع المعرؾ الجمع وكذلك أخرى، حاالت أربع له المنكر والمفرد
 .المنكر
 المرتبة فٌها ٌحتل فالفعل صارم، نظام له األلمانٌة اللؽة فً الجملة وبناء
 ٌإخر الفعل فإن مثبل، التعلٌلٌة كالجمل الفرعٌة، الجمل فً إال دابما، الثانٌة
 .الجملة نهاٌة إلى فٌها
 على الشذوذ وؼلبة العربٌة، فً التكسٌر جموع كثرة من ٌشكو من وإن

 إذا القواعد، هذه فً النسبً االطراد للعربٌة سٌحمد فٌها، الجمع هذا قواعد
 القاعدة وفقدان فٌها، الجموع هذه صٌػ كثرة ورأى األلمانٌة، اللؽة درس
 تبدأ األلمانٌة، قواعد تعلٌم فً كتاب كل أن درجة إلى تماما، لها تخضع التً

 جمعه؛ وصٌؽة تعرٌفه أداة اسم كل مع احفظ: "العبارة بهذه األولى صفحاته
 "!لذلك قاعدة هناك لٌست ألنه

 من شٌبا أن ؼٌر القواعد، صعوبة فً اللؽات بٌن بدعا إذن، العربٌة فلٌست
 خلطوا فقد لقواعدها، النحوٌٌن عرض طرٌقة إلى بالتؤكٌد ٌعود الصعوبة هذه
 وصؾ عن وبعدوا العقلً، والمنطق اللؽوي الواقع بٌن القواعد هذه فً

 العقٌمة، والخبلفات بالجدل كتبهم وامتؤلت اللفظٌة، المماحكات إلى الواقع
 بعض فً المتناقضة اآلراء من الهابل الركام هذا وسط المتعلم فضل

 أن ٌمكن العربٌة، اللؽة لنحو األساسٌة القواعد أن والحقٌقة. األحٌان
 .وراءه طابل ال الذي الحشو هذا من مصفاة قلٌلة صفحات فً تستخلص

 الفصحى العربٌة تعلٌم فً اآلن، حتى إخفاقنا فً السر عن البحث كثر ولقد
 إنشاء فً عموما وجامعاتنا ومعاهدنا مدارسنا تفلح فلم ٌنبؽً، كما ألبنابنا،
 فً القراءة حب ؼرس فً تنجح ولم اللؽة، وهذه المتعلمٌن بٌن الود عبلقة
 .الصؽر منذ النشء
 قواعد تعلٌم فً بؤن منا، الكثٌرٌن اعتقاد إلى ٌرجع ذلك فً السبب ولعل     

 قواعد ٌعلم من كتفكٌر النحو، هذا على األمر فً وتفكٌرنا. للؽة تعلٌما اللؽة

 قٌادة قواعد فً صفحتٌن ٌحفظ من كتفكٌر أو شاعرا، ٌنشا لكً العروض

 اهتمامنا فإن ماهرا، سابقا أصبح قد وحده، الحفظ بهذا أنه ٌظن ثم السٌارات،

 أن نظن جعلنا الطفل، حٌاة من مبكرة مرحلة فً النحوٌة القواعد بتعلم

 فً والتفنن النحوٌة، المصطلحات حفظ فً البراعة هو اللؽة، إجادة مقٌاس

 الصفة وأحوال معرفة، الحال ومجًء بالنكرة، االبتداء مسوؼات عد

 .ذلك إلى وما المشبهة
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 وعً، ببل المبكرة السن هذه فً التلمٌذ ٌرددها وأمثالها، األمور هذه كل     
 على التندر إال منها ذهنه فً ٌبقى وال االمتحان، من الفراغ عقب ٌنساها ثم

 .ومشقة عنت من تعلمها فً القاه وما العربٌة، اللؽة صعوبة
 الوقوؾ فً قدرها من أقلل وال اللؽة، قواعد أهمٌة من أحط بهذا لست وإننً

 األول، المقام فً وصعها من أحذر ولكنً. منها والتمكن اللؽة سر على

 التخاطب لؽة خذ. اللؽة تعلم فً اإلنسان علٌها جبل التً الفطرة ونسٌان

 قواعدها، من قاعدة أٌة له نشرح ال إننا! الطفل؟ ٌتعلمها كٌؾ وانظر مثبل،

 ٌجد ال أخطؤ إذا حتى وٌقلد، ٌحاكً والطفل نتكلم، أننا هو ٌحدث الذي ولكن

 ... أمامه الصواب ٌكررون وإنما القاعدة، له ٌشرحون حوله من

 وقوانٌنها قواعدها عن شٌبا ٌعلم أن دون قصٌر وقت فً لدٌه الخطاب
 .وضوابطها

 تعلم فً منه نفٌد ال فلماذا اللؽة، تعلم فً الفطري المنهج هو هذا كان وإذا

 وقت كل فً الناس ٌتكلمها ال الفصحى العربٌة إن حقا الفصحى؟ العربٌة

 ٌقوم آخر طرٌق هناك ولكن الطفل، أمام بالعامٌة نتحدث كما التلمٌذ، حول

 نسج وما القدٌمة، األدبٌة النصوص قراءة القراءة، طرٌق وهو السماع، مقام

 الكثٌر حفظ مع صابرة، واعٌة قراءة المختلفة، العصور فً نمطها على

 .ونثرا شعرا الجٌدة النصوص هذه من جدا، والكثٌر

 ٌبتؽى لمن التعلٌم ووجه: "فقال خلدون، ابن العبلمة ذلك بمثل نادى ولقد   
 على الجاري القدٌم، كبلمهم بحفظ نفسه ٌؤخذ أن تحصٌلها، وٌروم الملكة هذه

السلؾ وكبلم والحدٌث، القرآن من أسالٌبهم،
 فً العرب فحول ومخاطبات 1

 ٌتنزل حتى فنونهم، سابر فً أٌضا المولدٌن وكلمات وأشعارهم، أسجاعهم
 ولقن بٌنهم، عاش من منزلة والمنثور، المنظوم من لكبلمهم حفظه لكثرة
 .1"منهم العبارة
 ما، لؽة تعلم ٌرٌد من على أجدى شًء ال وإنه. خلدون ابن قاله ما هذا     

 نصوصها، من الجٌد وحفظ تراثها، فً الكثٌرة والقراءة إلٌها، االستماع من

 ما أكثر إذ االستماع؛ وهً األولى بالوسٌلة ننعم ال الفصحى أمام كنا وإذا

 بالخطؤ. ملًء أو ملحون فصٌح أو عامً نسمعه

                                                           
 .ونثرا شعرا الجٌدة النصوص هذه من  1
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  فرصة أمامنا تزال فبل المضمون، ضحل
 الجٌدة، للنصوص الواعٌة القراءة من اإلفادة

  العربٌة، أبناء عند اللؽوٌة السلٌقة تتكون وعندبذ 
 القواعد، دروس وتؤتً العذبة، بالفصحى ألسنتهم وتجري

 ال وعندها. النصوص ظل فً وترعرع نما الذي اللؽوي، الكٌان هذا فتنظم 
 المتعلمٌن ضعؾ أو قواعدها، صعوبة حول ٌقولونه، ما العربٌة أعداء ٌجد
 .بها
 :الداللً الحقل داخل العالقات -ب

 العصر، علوم استٌعاب عن قاصرة العربٌة أن وهً الثانٌة، الدعوى أما     
 جازما اعتقادا ٌعتقدون اللؽة علماء من المنصفٌن ألن جدا؛ هٌن علٌها فالرد
  فً قامت متى فكرة، أٌة على التعبٌر على لؽة كل قدرة فً
 

 :الترادف
 أنواع ومختلؾ اللؽة بٌن ظاهر، شبه وجه فهناك" أصحابها، نفوس    

والشراء، البٌع فً نستعملها التً النقود،
 االقتصاد، رجال نظر فً فالنقود 1

 الذي الشًء، تملك من اإلنسان تمكن التً الشرابٌة، للقوة رمز إال هً ما
 تعد معدن، أو ورق من العملة فً لما الحقٌقٌة القٌمة فإن نفسه، إلٌه تصبو
 فً تساوي ال الورقٌة، والعملة فالصكوك الشرابٌة، لقواتها بالنسبة تافها شٌبا
 اللؽوٌة، المسلمات بهذه الجاهلٌن وإن الذي الورق قٌمة من أكثر ذاتها، حد

 كما- ألنها العصر؛ علوم استٌعاب عن قاصرة بؤنها الفصحى، لؽتنا لٌعٌبون
 .اإلمام إلى اتجاهها من بدال الوراء إلى تتطلع جامدة، سلفٌة لؽة -ٌقولون

 
 الشهٌر اللؽوي للعالم كبلم الفرٌة، هذه على الرد فً هنا وٌحضرنً    

 خدمة عن قصرت قد لؽة إطبلقا نعلم ال أننا الواقع: "فٌه ٌقول ،"فندرٌس"
 إذن ننصت فبل: "هذا عقب ٌقول ثم ،"عنها التعبٌر ٌرٌد فكرة عنده إنسان
 فً الذي النقص مسبولٌة لؽاتهم ٌحملون الذٌن العاجزٌن، المإلفٌن أولبك إلى

  العموم، وجه على المسبولون، هم ألنهم مإلفاتهم؛
 .ورواجها بها، أهلها تمسك فً قٌمتها فإن اللؽة، وكذلك

  

                                                           
 العموم، وجه على 1
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 قد الؽراء، اإلسبلمٌة الشرٌعة بها جاءت التً الدٌنٌة األفكار هً    
 حركة أن كما. وأبلؽه تعبٌر أدق عنها وعبرت الفصحى، العربٌة استوعبتها
1 العباسً العصر فً األجنبٌة اللؽات من الترجمة

 
 من واحد ٌشك ولم تبعاتها، تحمل عن الفصحى العربٌة تقصر لم األول،     

 الفلسفٌة األفكار استٌعاب عن الفصحى قصور من آنذاك، المترجمٌن
 .وؼٌرهم والسرٌان والرومان اإلؼرٌق لمفكري كانت التً والعلمٌة،

 
الطب تدرٌس نجاح وما    

 فً الشقٌقة، سورٌا فً الفصحى بالعربٌة 2
 استٌعاب على الجمٌلة، لؽتنا قدرة على آخر برهان إال الحاضر، عصرنا
 .الحضارة مستحدثات مظاهر عن والتعبٌر العصر، علوم
 التعبٌر عن تعجز ال اللؽة أن رأٌنا وفً. هم فٌهم والعٌب اللؽة، ٌعٌبون إنهم
 متى فالفكرة بها، المتكلمٌن نفوس فً قام متى المعانً، من معنى أي عن

 هذه من متمكنا كان إن بلؽته، عنها التعبٌر استطاع اإلنسان، ذهن فً قامت
شؤنها رفعة على وعامبل اللؽة،

3. 
 أثٌمة صٌحات آلخر، آن من تعلو كٌؾ نرى فإننا الثالثة، الدعوى أما       

العربً، الوطن فً
 إلى لذلك وتدعو بالفصحى، الكتابة صعوبة تدعً 4

 إن وهً والضبلل، الزٌؾ فٌها ٌبدو بحجج بالعامٌة، والكتابة هجرها،
 5 المرٌضة، والنفوس الضعٌفة، العقول ذوي بعض على جازت
 بربهم، آمنوا الذٌن العرب، جمهرة األحوال من بحال تخدع لم فإنها        

 لدٌنهم حٌاة الشرٌفة اللؽة هذه حٌاة فً أن وعرفوا بكتابهم، وتمسكوا
 .موقنون هذه فً وهم وتراثهم،

  

                                                           
 قام متى المعانً، من معنى أي عن التعبٌر عن تعجز ال اللؽة أن رأٌنا وفً. هم فٌهم والعٌب اللؽة، ٌعٌبون إنهم 1

 هذه من متمكنا كان إن بلؽته، عنها التعبٌر استطاع اإلنسان، ذهن فً قامت متى فالفكرة بها، المتكلمٌن نفوس فً
 المعانً، من معنى أي عن 2
 المعانً، من معنى أي عن 3
 المعانً، من معنى أي عن 4
 المعانً، من معنى أي عن 5
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 كتابه بحفظ وجل عز تكفل حٌن الفصحى، ٌحفظ بؤن الكرٌم، هللا وعد بتحقق
ا: }فقال العزٌز، ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  { .لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

: أولهما رجلٌن، أحد لهو بالعامٌة، والكتابة الفصحى، نبذ إلى ٌدعو من وإن
الخالد، ودٌنها الكرٌم وكتابها الفصحى على حاقد

 عن الدٌن هدم ٌرٌد فهو 1
 أن ٌرٌدون ممن ألنه سعٌه؛ ضل وهذا كتابه، وتضٌٌع لؽته، هدم طرٌق
 .الكافرون كره ولو نوره ٌتم أن إال هللا وٌؤبى بؤفواههم، هللا نور ٌطفبوا
 التعبٌر فً خبلقة بارعة قدرة من فٌها وما العربٌة، بسر جاهل رجل واآلخر

 .ٌقولون كما عاداه، شٌبا جهل ومن. الفكر عن
 هلل وقد العربً، الوطن فً وذٌولهم المستشرقٌن بعض األول النفر ومن

 المصرٌة بالعامٌة الكتابة" جبلل عثمان محمد" لمحاوالت" نولدكه"
 الممسوخة، اللؽة بهذه كتب الذي الؽث األدب على اطلع لو باله فما للمسرح،

 !الحاضر؟ عصرنا فً
 أنفسهم قرارة فً ٌحسون األدب، هذا أصحاب أن النفس ٌطمبن مما إن

2 بالضعة،
 إال رواج له لٌس محلً، أدبهم بؤن اإلحساس، مرارة وٌتجرعون

 3.المحدودة بٌباتهم فً
 وهو الماضً، القرن نصؾ فً العامٌة إلى الدعاة قطب أن النظر ٌلفت ولقد

 مقاالته، فً كلمة ٌسطر أو مإلفاته، من واحدا ٌكتب لم ،"موسى سبلمة"
 هإالء نفوس على هذا من أقسى ترى فهل. إلٌها ٌدعو كان التً باللؽة

 4!الحاسدٌن؟ الحاقدٌن
ٌبحث أن حقا الؽرٌب من إنه

 الفصحى، ؼٌر أخرى لؽة عن الناس بعض 5
 هذه فً وٌرون العربٌة، األمة شعوب توحٌد فً -زعمهم على- محلها لتحل

 فؤٌة. الحضارة لمستحدثات وتتسع األدب، لواء تحمل أن فً أملهم العامٌة
 أم العربٌة، الجزٌرة عامٌة أم مصر، عامٌة أهً ٌرٌدونها؟ التً تلك عامٌة
 وفً السودان؟ عامٌة أم المؽرب، عامٌة أم سورٌا، عامٌة أم العراق، عامٌة
 الوجه وفً البحري، الوجه عامٌة أم الصعٌد، عامٌة أهً: مثبل مصر

 الضبلل لهو هذا إن البحٌرة؟ أم المنوفٌة، أم الشرقٌة، عامٌة أهً: البحري
 !المبٌن

                                                           
 إنما األدبٌة، اللؽة محل لتحل العامٌة، مكانة رفع محاولة أن العربٌة، اللؽة أبناء ولٌعرؾ 1
 أمرٌكا، فً ضالة مدرسة شعار هو 2
 أمرٌكا، فً ضالة مدرسة شعار هو 3
 أمرٌكا، فً ضالة مدرسة شعار هو4
 أمرٌكا، فً ضالة مدرسة شعار هو 5
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 محل لتحل العامٌة، مكانة رفع محاولة أن العربٌة، اللؽة أبناء ولٌعرؾ    
 جمهرة عنها ٌرض لم أمرٌكا، فً ضالة مدرسة شعار هو إنما األدبٌة، اللؽة
  1.العالم فً اللؽة علماء
 من الجدٌد الجٌل شق: "1فٌقول علٌهم ٌرد" باي مارٌو" هو وهذا        

 للمبدأ ٌدعون وبدءوا التقلٌدي، النحو على الطاعة عصا أمرٌكا، فً اللؽوٌٌن
 اللؽوٌة الصٌؽة هً الناس، ٌستخدمها التً الصٌؽة بؤن ٌنادي الذي

 2: المدرسة هذه شعار صار وقد. الصحٌحة
 ٌعتقد التً اللؽة ال فعبل، الناس ٌستخدمها التً اللؽة هً الحقٌقٌة، اللؽة إن"

 3". ٌستخدموها أن الناس على أن بعضهم
 فؤٌة بها، الخاصة مشكبلتها لها الناس، ٌستخدمها التً الصٌؽة ولكن          
 أنها للناس ٌظهر التً الدول فً حتى ٌستخدمها؟ الذي ومن هذه؟ صٌؽة
 تختلؾ كما الستخدامها، مختلفة مستوٌات هناك موحدة، لؽة تستخدم
 4".تستخدمها التً المناطق باختبلؾ المحلٌة، اللهجات

 ولقد. الفصحى وبٌن بٌننا الصلة ٌقطع لن العامٌة استخدام وأن أخذ،
 هً كانت مثبل، البلتٌنٌة أن تماما ٌعرفون فهم وضللوا، وزٌفوا هذا فً كذبوا
 وكانت الوسطى، العصور فً وأسبانٌا وفرنسا إٌطالٌا فً األدبٌة اللؽة

  الببلد، هذه فً المنتشرة العامٌات
 التٌنٌة، عامٌات وهً واألسبانٌة، والفرنسٌة اإلٌطالٌة اللهجات هً

 األدباء استخدام أدى وقد. بالفصحى صلتها فً العربٌة العامٌات تشبه
 اللؽة وتركهم وأسبانٌا، وفرنسا إٌطالٌا فً ذلك، بعد العامٌات لهذه والشعراء
  اللؽة، هذه موت إلى األم، األدبٌة البلتٌنٌة

 والفرنسٌة اإلٌطالٌة اللؽات وتكون عنها، العامٌات وانسبلخ
 لؽات إلى لؽتنا تتفكك أن وهو العامٌة، دعاة ٌرٌده ما هو وهذا واألسبانٌة،

 .العربً الوطن أرجاء فً شتى،
 بدعوى بالعامٌة، الفصحى نخلط أن لنا، ٌحق ال أنه القول وخبلصة

 من بالفصحى ضاق فمن أخرى، لؽة وتلك لؽة هذه فإن بصلة، إلٌها تمت أنها
 لن أنه ؼٌر وكتاباته، أحادٌثه فً عامٌته ٌستخدم أن علٌه فبل األفاقٌن، هإالء

                                                           
 فالهمزة العٌوب، من مبرأ ؼٌر خط أنه فً شك فبل السنٌن، مبات منذ العربٌة، لؽتنا به نكتب الذي الخط هذا أما  1

 مشاكل لها فٌه
  سواء والفصحى هً العامٌة هذه بؤن  2
 سواء والفصحى هً العامٌة هذه بؤن  3
 سواء والفصحى هً العامٌة هذه بؤن  4
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 بالمرصاد، لهم وإنا. سواء والفصحى هً العامٌة هذه بؤن شهادة منها ٌنتزع
 .الموفق وهللا

 
 عالقة الجزء بالكل:

 وأخرى ،"دعا: "مثل باأللؾ، مرة ٌرونها كذلك، المقصورة واأللؾ
 الشمسٌة، البلم: مثل تنطق، وال تكتب حروؾ وهناك". سعى: "مثل بالٌاء،
 كحروؾ تكتب، وال تنطق وحروؾ. الجماعة واو أمام توضع التً واأللؾ

 .وؼٌرها وذلك، ولكن، وهإالء، وهذه، هذا،: فً المد
 أشكال بعض فً للطفل، محٌر تشابه هناك وذاك، هذا وؼٌر
 بٌن نفرق إذ وؼٌرها، والخاء، والحاء والجٌم والثاء، والتاء كالباء الحروؾ،

 والمثناة المفردة بالنقط المتشابهة، المجموعات هذه من مجموعة كل
 بالشكل، ضبطها أهمل إذا الكلمة أن كما تحته، أو الحرؾ فوق من والمثلثة،
 ٌقرأ لكً أوال، المعنى فهم إال ٌحله ال لؽزا، األحٌان بعض فً صارت
 1.سلٌمة قراءة القارئ

 من فرٌقا جعلت النشء، عند والكتابة للقراءة المعوقة األمور من وؼٌره، هذا
 هذا فً العلمٌة المجامع وشاركت وتٌسٌره، الخط هذا إصبلح ٌحاول الناس

  بالقاهرة، العربٌة اللؽة مجمع فؤعلن المٌدان،
 ٌتقدم لمن سخٌة، مالٌة مكافؤة عن الزمان، من قرن ربع حوالً قبل
 العلماء من الكثٌرون وتقدم الخط، هذا إلصبلح العٌوب من مبرأ بمشروع
 مقبول حل إلى منهم واحد ٌصل ولم واقتراحاتهم، ببحوثهم العلماء وأشباه
 2.العوٌصة المشكلة لهذه

 الخط هذا بحاجة علٌهم، هللا رضوان الصالح، سلفنا أحس قبل، ومن
 من ٌخلو كان إذ هامدة؛ جثة النبط عن ورثوه العرب ألن اإلصبلح؛ إلى

 أبو: "الناحٌة هذه إصبلح فً فكر من أول وكان. القصٌرة الحركات رموز
 تحت نقطة والكسرة الحرؾ، فوق نقطة الفتحة جعل الذي" الدإلً األسود
 .تكتب النقط هذه وكانت. الحرؾ ٌسار على نقطة والضمة الحرؾ،

  

                                                           
 الصالح، سلفنا أحس  1
 المرجع نفسه  2
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 التضاد:

 المنقوطة، الحروؾ من وؼٌرها والثاء، والتاء الباء لنقط مخالؾ بحبر
 رموز فوضع ،"الفراهٌدي أحمد بن الخلٌل" جاء ثم. بها تختلط ال حتى

 الذي هو كان بل والكسرة، والفتحة الضمة: وهً الٌوم، نعرفها التً الشكل
 1.ذلك وؼٌر والوصل، والمدة والسكون، والشدة، الهمزة رمز: كذلك وضع

 الخط هذا إصبلح فً تفكٌر أي أن رأًٌ وفً المشكلة، تارٌخ هو هذا
 هذا ذاع فقد الحالٌة، نماذجه عن كثٌرا ٌبتعد أال ٌجب الحاضر، العصر فً

 2 عٌوبه، إصبلح فً تفكٌر فؤي ضخم، تراث به وكتب وانتشر، الخط
 هجره إلى ٌدعو من رأٌنا إذا بالنا فما التراث، هذا ٌؽفل أن ٌصح ال
 ما هو وهذا. بكامله العربً وتراثنا الخط، هذا ٌتعلم الذي الجٌل بٌن تماما،
 .العربٌة أعداء ٌرٌده
 فالخط مشاكله، فً الخطوط بٌن بدعا العربى خطنا لٌس الحقٌقة، وفً

 الحروؾ من الكثٌر به أن فً تتمثل خطٌرة، عٌوب من ٌعانً مثبل الفرنسً
 . الرموز من مختلفة بصور معٌن نطق على الداللة جانب إلى تنطق، ال التً

 محاوالت عن الفرنسٌٌن، اللؽة علماء أحد" فندرٌس" ٌقول ذلك ومع
 قد كنا واحدة، دفعة شامل بإصبلح قمنا فإذا: "1الفرنسً الخط هذا إصبلح
 3 المكتوبة، اللؽة مكان استبدلنا

 أن هذا على وٌترتب جدٌدة، أخرى كتابٌة لؽة علٌها، تعودنا التً
 بالفرنسٌة نشرت التً المطبوعات جمٌع واحدة، دفعة ظهرنا وراء نطرح
 جٌل على ٌوجب العمل، ذلك مثل أن إلى هذا مستحٌل، أمر وهو قرون، منذ
 4.ٌتعلموا أن الفرنسٌٌن، من جٌلٌن أو

                                                           
 .413 لفندرٌس اللؽة 1
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. العالم لؽات من لؽة ألٌة ٌتوفر لم خاص، ظرؾ لها الفصحى العربٌة
 أو نٌة، حسن عن- الؽافلٌن بعض 1به ٌنادي ما نرفض ٌجعلنا الظرؾ وهذا
 تتفاعل لكً الفصحى، للعربٌة الؽارب على الحبل ترك من -أحٌانا نٌة سوء
 2.كلها اللؽات فً ٌحدث كما وتعطً، منها تؤخذ العامٌات، مع

 
 هذا من فٌنشؤ بها، المتكلمٌن ألسنة على تتطور حً، كابن اللؽة أن حقا
 الصراع ٌحدث وهنا. سبقه الذي والعصر عصر لؽة بٌن اختبلؾ التطور،

 ما قدٌما ٌصبح فترة وبعد الجدٌد، الشكل وأنصار القدٌم الشكل أنصار بٌن
 األسبق العصر لؽة وتضمحل آخر، جدٌد مع فٌتصارع جدٌدا، باألمس كان
فجؤة، ٌظهر ال جدٌد كل أن ؼٌر. تندثر أو

3  
 
 قد لفترة بٌنهما الصراع ٌظل بل ولٌلة، ٌوم بٌن القدٌم على ٌقضً وال

 سنة تلك الجدٌد، للشكل النهاٌة فً ٌكون االنتصار أن ؼٌر تقصر، أو تطول
4 الحٌاة،

 ظهر على لؽة نعرؾ وال بهذا، ٌشهد جمٌعها اللؽات وتارٌخ
 .السنٌن مبات واحد شكل على جمدت األرض،
 

 لؽات من لؽة ألٌة ٌتوفر لم ظرؾ قلنا، كما لها الفصحى، العربٌة أن ؼٌر   

منذ الكرٌم، بالقرآن ارتبطت أنها ذلك العالم،
 بها ودون قرنا، عشر أربعة 5

 من كثٌر فً الكرٌم، القرآن هو محوره كان الذي الضخم، العربً التراث

6.مظاهره  

دٌنه ٌحفظ دام ما الحفظ لها هللا كفل وقد   
7
ا: }وجل عز فقال ، ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  َنزَّ

ْكرَ  ا الذِّ   { .لََحاِفُظونَ  لَهُ  َوإِنَّ
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 ٌحدث بما الفصحى، العربٌة نقٌس ال ٌجعلنا الذي السر هو هذا .1
 فً اللؽات هذه عمر أقصى فإذا المعاصرة، الحٌة اللؽات فً

 . الزمان، من قرنٌن ٌتعدى ال الحاضر، شكلها
 اللؽات مع للتفاعل وعرضة والتؽٌر، التطور دابمة فهً .2

 ألنها حرجا؛ ذلك كل فً تجد وال وتعطً، منها تؤخذ المجاورة،
 الحال هً كما كرٌم، بكتاب حٌاتها فترات من فترة فً ترتبط لم
 .العربٌة فً

 جامدة، لؽة الفصحى العربٌة أن كله، هذا معنى هل ولكن .3
 وبٌنها بٌننا وفصل وانقرضت، بادت عصور عبر تحجرت
 والعالم والتؽٌر، التجدد الحٌاة طابع أن مع السنٌن، مبات
 والسٌاسة والفن العلم فً جدٌد، على ٌوم كل ٌصحو

 1!واالجتماع؟
 ذهن فً ٌخطر قد الذي التساإل، هذا على الرد فً نحن نقول .4

 تكوٌنها طبٌعة فً تحمل الفصحى العربٌة إن: الناس بعض
 فً العظٌم منهجها من أهلها أفاد إن والحٌاة، التجدد عنصر
 .والتعرٌب والنحت، واالشتقاق، القٌاس،

 
 عربٌة، جمبل ٌصوغ للفصحى، مستخدم أي على حجر فبل

 كلماتها، وأبنٌة مفرداتها، موقع فً العرب، جمل نظامها فً تشبه

2.العرب قاله مما بعٌنها الجمل تلك تكن لم وإن ألفاظها، وداللة  

  فصبل،" الخصابص: "كتابه فً عقد حٌن جنً ابن أحسن وقد 

 

 

 

  

  

                                                           
1
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 اللؽة، أصحاب عن ٌسمع أن ٌعقل ال إذ قٌاسً؛ االشتقاق من النوع وهذا_ 6
 اللؽة، مواد من مادة كل فً المشتقات جمٌع
 :التنافر

 نص فً فعبل لها وجود ال اشتقاقها ٌجوز التً الصٌػ، تلك من فكثٌر 
 من اشتقاقه لنا ٌجوز ما بٌن كبٌر فرق فهناك اللؽة، نصوص من صحٌح
 العرب، عن  المروٌة اللؽة أسالٌب فً واستعمل فعبل، اشتق وما صٌػ،
 لنا روٌا مفعول، اسم أو فاعل، اسم فعل لكل ٌكون أن الضروري من فلٌس
 من فعل من كلٌهما إلى الكاتب أو المتكلم ٌحتاج ال فربما اللؽة، نصوص فً

  األفعال،
 فً بعضا بعضها ٌسبق وقد إلٌها، الحاجة حٌن وتكثٌر تنمو فالمشتقات
  المصادر، أو األفعال أن نتصور أال بنا ٌجدر ولهذا الوجود،

 قرونا، اللؽة تظل فقد مشتقاتها، معها عرفت نشؤتها، فً عرفت حٌن
 ٌشتق ما إلى الحاجة تدعو حتى وحده، المصدر أو وحده، الفعل إال ولٌس
 .منهما

 كبلم على قٌاس ال أنه فٌرون العرب، اللؽوٌٌن قدامى بعض هذا فً وٌخالؾ

  .توقٌؾ العرب كبلم كل وأن االشتقاق، فً العرب
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 المبحث الثانً

 الكلمات األساسٌة والهامشٌة فً النظرٌة

 اللؽة، فساد ذلك فً ألن ٌقٌسوه؛ لم قٌاسا نقٌس أن وال قالوه، ما ؼٌر نقول
 .1"حقابقها وبطبلن

. العرب اشتقه ما على القٌاس منع فً وإسراؾ ؼلو القول هذا وفً
: استخدام ٌخطبون الذي أولبك الحاضر، العصر فً الرأي هذا أتباع ومن

 من صنع زمٌله، كتؾ جانب إلى كتفه وضع أي تعاون،: بمعنى" تكاتؾ"
 لم ألنه االشتقاق؛ هذه ٌخطبون فهم ثقٌل، شًء حمل فً ؼٌره مع ٌتعاون

 من مذهب االشتقاق أن دروا وما القدماء، العرب عن الكلمة هذه فً ٌرد
 إلى ذهب كما قٌاسً وأنه الزمن، مر على شبابها ٌجدد الذي العربٌة، مذاهب

 1.اللؽوٌٌن جمهور ذلك
 

 إلى تعتمد أن وهو اللؽة، فً االشتقاق ضروب من ضرب والنحت
 كانت ما على تدل كلمة كلماتها، حروؾ مجموع من فتنزع جملة أو كلمتٌن،

 هذا فً الطولى الٌد فارس، بن أحمد الحسٌن وألبً. نفسها الجملة علٌه تدل
 واعلم: "ٌقول إذ القدامً؛ اللؽوٌٌن بٌن بالنحت القابلٌن إمام فهو الموضوع،

 أن وذلك الدقٌق، النظر ٌستنبطه القٌاس، فً مذهبا والخماسً للرباعً أن
 منهما وتنحت كلمتان، تإخذ أن النحت ومعنى 2.منحوت منه تراه ما أكثر
 .2"بحظ جمٌعا منهما آخذة تكون كلمة

 
 ٌسٌر وأنه الرأي، هذا فً سبقه أحمد بن الخلٌل أن فارس، ابن وٌذكر

: قولهم من الخلٌل، ذكره ما ذلك فً واألصل: "فٌقول ذلك، فً منهجه على
: قولهم علٌه متفق كؤنه الذي الشًء ومن. على حً 3:قال إذا الرجل، حٌعل

 :وقوله عبشمً،
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 1ٌمانٌا أسٌرا قبلى ترى لم كؤن...  عبشمٌة شٌخة منً وتضحك
 

 ترجمة على ٌعٌن النحت، فً الفصحى نهج على السٌر أن فً شك وال
 إال عادة معناها العربٌة تإدي ال التً الكثٌرة، العلمٌة المصطلحات من كثٌر

 من بدال" البرمابٌة الدبابات: "الحاضر العصر فً كقولنا أكثر، أو بكلمتٌن
 .العربٌة تجدٌد طرق من آخر طرٌق وهذا. مثبل" المابٌة البرٌة"

 
 على تجرى التً العملٌة على تطلق كلمة فإنها ،"التعرٌب" أما
 الكلمات تلك أن هذا وٌعنً لؽتهم، إلى العرب ٌدخلها حٌن األجنبٌة، الكلمات

  لؽاتها، فً كانت كما تماما، حالها على تبق لم العربٌة، فً المستعارة
 وبنٌتها أصواتها فً لؽتهم، لمنهج العرب طوعها أن فٌها حدث وإنما

 1. ذلك شاكل وما
 الكلمات الؽالب فً تخضع إذ العربٌة، فً بدعا األمر هذا ولٌس
 من كثٌر فٌنالها اقتبسها، التً اللؽة فً الصوتٌة لؤلسالٌب المقتبسة،
 عن النواحً هذه جمٌع فً وتبعد نطقها، وطرٌقة أصواتها فً التحرٌؾ
 2.القدٌمة صورتها
 

 بعض ألسنتهم على تجري جاهلٌتهم، فً العرب دأب هذا وكان
 ٌنفخوا أن بعد لهم، المجاورة األمم لؽات من إلٌها، ٌحتاجون التً األلفاظ،

 أشعارهم فً فٌدخلونها منهم، الشعراء وٌتلقفها العربٌة، روحهم من فٌها
 .وأرجازهم
 الناس وألؾ الجاهلٌة، فً األلفاظ هذه من كثٌر على األمد طال وقد
 من كثٌر فً أصلها نسوا وربما لؽتهم، من جزءا وصارت استعمالها
 التً العربٌة، اللؽة بهذه تعالى هللا فؤنزله الكرٌم، القرآن وجاء األحٌان،
 3.بعض أصبح
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 عربها التً األلفاظ، تلك من شًء فٌه فجاء مقوماتها، من المعرب هذا
 .المجاورة األمم لؽات من القوم

 
 فقد تماما، ذلك ٌدركون والتابعٌن، الصحابة من الصالح السلؾ وكان

 من" كثٌرة أحرؾ فً وؼٌرهم، وعكرمة ومجاهد عباس ابن عن روي"
 والٌم، والمشكاة، سجٌل،: مثل العرب، لسان ؼٌر من أنه" الكرٌم القرآن

 ".1 ذلك وؼٌر وإستبرق، وأبارٌق، والطور،
 

ا: }الكرٌم القرآن فً وتعالى سبحانه هللا قول ولكن ا َجَعْلَناهُ إِنَّ  قُْرآن 
ا  ٌّ ً   ِبلَِسان  : }تعالى وقوله{ َعَرِب  اإلسبلم، مفكري من طابفة جعل ،{ ُمبٌِن   َعَرِب
 بن معمر عبٌدة أبو فهذا هللا، كتاب فً المعرب وقوع إنكار إلى تذهب
 على أعظم فقد العربٌة، سوى لسانا القرآن فً أن زعم من: "ٌقول المثنى،

 1".القول هللا
 ورأي عبٌدة، أبً شٌخه رأي بٌن سبلم، بن القاسم عبٌد أبو وازن وقد

 عربتها أن بعد األلفاظ، هذه بعربٌة القول إلى وانتهى الصالح، السلؾ
 مذهب إلى ذهبوا ولكنهم عبٌدة، أبً من بالتؤوٌل أعلم فهإالء: "فقال العرب،
 الحروؾ هذه أن وذلك هللا، شاء إن مصٌب وكبلهما ؼٌره، إلى هذا وذهب
 العرب به لفظت ثم األصل، على أولبك فقال األصل، فً العرب لسان بؽٌر

 الحال، هذا فً عربٌة فهً. إٌاه بتعرٌبها عربٌا فصار فعربته بؤلسنتها،
 .1"األصل أعجمٌة

 أبً حملة الحدٌث، العصر فً ٌواصل شاكر، محمد أحمد الشٌخ ولكن
 راح فقد الكرٌم، القرآن فً المعرب بوقوع ٌقول من على القدٌم، فً عبٌدة
 حروؾ على األعجمً الكبلم من المعرب: "كتابه فً الجوالٌقً ٌتعقب
 ذكرها التً للكلمات عربً اشتقاق على ٌعثر أن وٌحاول ،"المعجم

الجوالٌقً
2. 
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 عن وؼافبل تارة، تلك محاوالته فً الطرٌق معتسفا الكتاب، هذا فً
 .أخرى تارة ؼٌرها عن االقتراض فً اللؽات سنن

- تصبح المعربة الكلمة إذ له؛ مبرر ال القضٌة هذه فً الشٌخ وتعصب
 لؽتهم، فً مناهجهم على إٌاها العرب باستعمال عربٌة، -قبل من قلنا كما
 العربٌة، فً أصالتها بعدم القول إلى العلماء دعا ما أن ؼٌر

 العربٌة، البٌبة فً األصل، فً وجود له ٌكن لم شًء على تدل أنها 
 الحدٌث العصر فً علٌنا وفدت كما البٌبة، تلك إلى اسمه مع وافد هو وإنما
 ألن بها؛ سمٌت التً أجهزتها مع وتلٌفزٌون، ورادٌو، تلٌفون،: "مثل كلمات

 اللؽات، من ؼٌرها عن ما، لؽة تقتبسها التً المفردات
 فٌها، بروزا أو اللؽات، هذه أهل بها اختص قد بؤمور معظمها ٌتصل 

 من العربٌة إلى انتقل ما فمعظم استخدامها، كثرة أو بإنتاجها امتازوا أو
 الفرس بها امتاز فكرٌة، أو مادٌة بنواح ٌتصل والٌونانٌة، الفارسٌة المفردات
 . العرب عنهم وأخذها والٌونان،

 الفصحى العربٌة فً المعرب وقوع إنكار العبث من أنه نرى وهكذا
 .الكرٌم والقرآن

 تلك وهً االحتجاج، عصور عند بالتعرٌب، العرب اللؽوٌون وقؾ وقد
 وتعد أمٌة، بنً وعصر اإلسبلم وصدر الجاهلٌة تشمل التً السعٌدة، الفترة
 ٌصح، ال مولد بعدها جاء مما عداها وما فصحى، عربٌة فٌها ما بجمٌع
 .الجدٌد والتعرٌب التطور هذا فً ٌستوي

 
 فً العرب، طرٌقة على نسٌر بؤن تنادي صٌحات، آلخر آن من وتقوم

 القادر عبد هإالء ومن المعاصرة، اللؽات ألفاظ من إلٌه نحتاج ما تعرٌب
 وتتلخص". والتعرٌب االشتقاق: "سماه كتابا ذلك فً ألؾ الذي المؽربً،
 تعتبر ال والمعانً األحداث على الدالة الدخٌلة الكلمات أن فً فكرته،

 ما اللؽة فً ألن وذلك شًء، فً الحسن من استعمالها ٌكون وال فصٌحة،
 لؽتنا، أبناء ؼٌر من قوم أوجدها اختراعات، هناك ولكن. مسدها ٌسد

 فنحن االسم، بهذا وسموه مثبل، األوتوموبٌل: اخترعوا: أسماء لها ووضعوا
 لؽة من واسمه المنجنٌق أسبلفنا أخذ كما. اسمه ونؤخذ نؤخذه العرب معشر
 .الٌونان
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 المبحث الثالث
 الحقول الداللٌة المزاٌا واالنتقادات

 مزاٌا الحقول الداللٌة
 المحدثٌن بعض أدخله وما العصور، مختلؾ فً المولدون استخدمه

 أجنبٌة كلمات من العربٌة، اللؽة فً إدخاله ٌُرى أو الحاضر، العصر فً
 اللؽة مجمع رأى فقد والفنٌة، العلمٌة بالمصطلحات أو بالمخترعات، تتعلق

 بطون فً وألن عنه، ؼنٌة العربٌة فً ألن استعماله؛ جواز عدم العربٌة
 والجرس، النؽم الحسنة المهجورة، الكلمات من األلوؾ مبات معجماتها
 حدوث بدون الحدٌثة، للمسمٌات ٌوضع أن ٌصلح مما االشتقاق، الكثٌرة

 موضوعة كؤنها ٌصٌرها والنسٌان، اإلهمال مراقد من بعضها ألن اشتراك؛
 .جدٌدا وضعا

 األسماء من كبٌرا عددا فوضع هذا، قراره بتطبٌق المجمع ُعنً وقد
 التعبٌر فً أجنبٌة كلمات باستخدام العادة جرت حدٌثة، لمسمٌات العربٌة
 إلى قاهرة، ضرورة فٌها تدعو قد التً للحالة احتاط قد أنه ؼٌر. عنها

 عربً لفظ إٌجاد وٌتعذر والفنٌة، العلمٌة الشبون فً أعجمً لفظ استخدام
 صقله بعد األعجمً، اللفظ استخدام فقط، الحالة هذه فً فؤجاز محله، ٌحل

 ٌجٌز: "الموضوع هذا فً قراره نص وإلٌك. العربٌة الصوتٌة باألسالٌب
: طرٌقة على الضرورة، عند األعجمٌة األلفاظ بعض ٌستعمل أن المجمع
 ".تعرٌبهم فً العرب

 الدخٌل هذا هضم فً حٌاتها بل بالدخٌل تفسد ال اللؽة أن رأًٌ وفً
ٌّة تعد األجنبً، الكبلم تمثل على ما، لؽة مقدرة ألن  إن لها، وخصٌصة مز
 1.روحها من فٌه ونفخت قوالبها، فً وصبته أوزانها على صاؼته هً

 هً الحضارة، ومستحدثات العلم ألفاظ تعرٌب مشكلة أن والحق
 اآلن، حتى تستطع لم العلمٌة ومجامعنا. الحدٌث العصر فً الحقٌقٌة مشكلتنا
 األجنبً اللفظ ٌشٌع حتى تنتظر فإنها حاسمة، معالجة المشكلة هذه معالجة
 األعبلم وسابل وتنشره والخاصة، العامة وتستخدمه لسان، كل على

 عند له بدٌل عن والبحث محاربته، إلى األوان فوات بعد تسعى ثم المختلفة،
 األعجمً، اللفظ الشتهار مٌتا، اللفظ هذا ٌولد وبذلك القدماء، العرب

 لمستحدثات اللؽوٌة المجامع وضعتها ألفاظ من وكم. األلسنة على وشٌوعه
" المذٌاع: "فمثبل المجامع، هذه أبواب تتجاوز لم أنها ؼٌر الحضارة،
 للكشك،" الطارمة"و للسٌنما" الخٌالة"و للوكاندة،" المؤوى"و للرادٌو،
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 األلفاظ، من ذلك وؼٌر للتلٌفزٌون،" المرناة"و للسٌمافور،" الملوحة"و
 .ذكرته الذي السبب لهذا مٌتة ولدت

 على واصطلحنا عربٌة، بؤسماء الحضارة مستحدثات سمٌنا أننا ولو
 ذاك، أو الحضاري المستحدث هذا ظهور أول عند تلك، أو التسمٌة هذه

 فً الرتبط وانتشاره، ذٌوعه على عندنا، المختلفة اإلعبلم وسابل وعملت
 لتعجب وإنك. أساسها من المشكلة هذه على وقضٌنا بمسماه، الناس أذهان
 فمعظم هنا، به ننادي ما بمثل لؽتهم فً ٌقومون األلمان ترى حٌن

 النسج قدرتنا وفً. خالصة ألمانٌة أسماء عندهم لها األجنبٌة، المخترعات
 األلفاظ من الهابل الؽزو هذا أمام لؽتنا، عروبة على للحفاظ المنوال هذا على

 .لشبابها وتجدٌد للؽة، حٌاة ذلك وفً األجنبٌة،
 

 االنتقادات الموجهة لنظرٌة الحقول الداللٌة:
 هً الحضارة، ومستحدثات العلم ألفاظ تعرٌب مشكلة أن والحق

 اآلن، حتى تستطع لم العلمٌة ومجامعنا. الحدٌث العصر فً الحقٌقٌة مشكلتنا
 األجنبً اللفظ ٌشٌع حتى تنتظر فإنها حاسمة، معالجة المشكلة هذه معالجة
والخاصة، العامة وتستخدمه لسان، كل على

1  
 إلى األوان فوات بعد تسعى ثم المختلفة، األعبلم وسابل وتنشره

 اللفظ هذا ٌولد وبذلك القدماء، العرب عند له بدٌل عن والبحث محاربته،
 وضعتها ألفاظ من وكم. األلسنة على وشٌوعه األعجمً، اللفظ الشتهار مٌتا،

  الحضارة، لمستحدثات اللؽوٌة المجامع
هذه أبواب تتجاوز لم أنها ؼٌر

 للرادٌو،" المذٌاع: "فمثبل المجامع، 2
" الملوحة"و للكشك،" الطارمة"و للسٌنما" الخٌالة"و للوكاندة،" المؤوى"و

 لهذا مٌتة ولدت األلفاظ، من ذلك وؼٌر للتلٌفزٌون،" المرناة"و للسٌمافور،
 3.ذكرته الذي السبب
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 به ننادي ما بمثل لؽتهم فً ٌقومون األلمان ترى حٌن لتعجب وإنك. أساسها من المشكلة هذه على وقضٌنا بمسماه،
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 .لشبابها وتجدٌد للؽة، حٌاة ذلك وفً األجنبٌة، األلفاظ من الهابل الؽزو هذا أمام لؽتنا، عروبة
2
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 متعارؾ علمٌة أسس على الحاضر، الوقت فً العلمً البحث ٌقوم
 لما البحث، مصادر جانب وهو منها، واحد جانب على هنا وسؤقتصر علٌها،
  النتابج فً كبرى أهمٌة من الموضوع لهذا

 
 بموضوع آخر جانب من والرتباطه بحثه، فً الباحث إلٌها ٌصل التً

 نشؤته، أول منذ والتحرٌؾ، التصحٌؾ بداء أصٌب الذي العربً، الخط
  العربٌة، الهجاء حروؾ أكثر تشابه بسبب

 
 .وعددها النقط أماكن واختبلؾ

 قدر على ٌكون أن -رأًٌ فً- ٌجب اإلنسانٌة، العلوم فً باحث أي فإن لذلك،
 علٌه ٌعتمد الذي المصدر فً ٌثق ال حتى النصوص، بتحقٌق الخبرة من

 .مطلقا وثوقا
 ولٌس للنشر، بإعداده النص تحقٌق فكرة األذهان، فً ارتبطت وقد

 بتحقٌق مطالب اإلنسانٌة الدراسات فً باحث أي إن بل تماما، كذلك األمر
  معٌنة، نتابج منه ٌستنبط الذي النص

 
 ذلك ٌكون أن البلزم من ولٌس النتابج، هذه استنباط على ٌقدم أن قبل

 كثٌرا تفترق ال أٌدٌنا، بٌن التً المطبوعة الكتب من فكثٌر مخطوطا، النص
 ونشرها، طبعها تولوا الذٌن إن إذ المخطوطات؛ عن

 
 تحقٌق فن عن ٌدرون ال الذٌن األدعٌاء، وبعض الوراقٌن من طابفة 

 ملٌبة األحٌان من كثٌر فً المطبوعات هذه جاءت ولذلك شٌبا، النصوص
 األصل عن كثٌرا تبعد مشوشة، مضطربة نصوصها والتحرٌؾ، بالتصحٌؾ

 1.مإلفوها كتبه الذي
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 الفصل الثالث

 الحقول الداللٌة وتطبٌقها فً المعاجم

 تستقً التً وهً الموضوع، فً الثانوٌة بالمصادر ٌكتفً أن للباحث
 نقله قوال المحدثٌن اللؽوٌٌن أحد ذكر فإذا منها، أقدم مصادر من معلوماتها

 كتاب إلى ٌرجع أن الباحث على فإن مثبل، للسٌوطً" المزهر" عن
  نفسه،" المزهر"

 
 أن علٌه فإن مثبل، جنً ابن عن القول هذا ٌنقل السٌوطً رأي فإذا

 فً ذلك وٌعد األٌام، لنا حفظتها التً جنً، ابن كتب فً النص هذا عن ٌبحث
 كتاب اسم على مثبل السٌوطً نص إذا إال صعبة، مهمة األحٌان من كثٌر
 .ذلك ؼٌر أو اإلعراب، صناعة سر أو كالخصابص، جنً، ابن

 
 لهذا أوثق كان متعددة، كتب فً الواحد النص على الباحث عثر وكلما

 المصدر فٌقومها المصادر، أحد فً بتحرٌؾ تصاب قد العبارة ألن النص؛
 فً السٌوطً اقتبسه الذي النص مراجعة هذا على للتدلٌل وٌكفً الثانً،
 نصر ألبً والحروؾ األلفاظ كتاب من اللؽة، عنها تإخذ التً القبابل

 منهما واحد كل ومقارنة" االقتراح"و" المزهر: "كتابٌه فً 1الفارابً
 :القول هذا صدق لنا ٌتبٌن حتى باآلخر،

 لمجاورتهم جذام، من وال لخم من ال ٌإخذ لم فإنه: " ... المزهر ففً

 الشام، أهل لمجاورتهم وإٌاد، وؼسان قضاعة من وال والقبط، مصر أهل

  كانوا فإنهم والٌمن، تؽلب من وال بالعبرانٌة، ٌقرءون نصارى وأكثرهم
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 المبحث األول

 معاجم الحقول الداللٌة فً التراث الغربً

 كانوا فإنهم جذام، من وال لخم من ال ٌإخذ لم فإنه: " ... االقتراح وفً
 ؼسان، من وال قضاعة، من وال والقبط، مصر ألهل مجاورٌن
 
 نصارى وأكثرهم الشام، ألهل مجاورٌن كانوا فإنهم إٌاد؛ من وال 
 كانوا فإنهم النمر؛ وال تؽلب من وال العربٌة، بؽٌر صبلتهم فً ٌقرءون
  للٌونانٌة، مجاورٌن بالجزٌرة
 
 القٌس؛ عبد من وال والفرس، للنبط مجاورٌن كانوا ألنهم بكر؛ من وال

 عمان أزد من وال والفرس، للهند مخالطٌن البحرٌن، سكان كانوا ألنهم
 للهند لمخالطتهم أصبل الٌمن أهل من وال والفرس، للهند لمخالطتهم
 .1"والحبشة

 أن" االقتراح"و" المزهر" من كل فً النصٌن مقارنة من نرى وهكذا
" النمر: "لكلمتً تحرٌؾ المزهر، فً" للقبط: "وكلمة" الٌمن: "كلمة
 علٌها ٌساق أن من أوضح وصحتهما". االقتراح" كتاب فً وهما" للنبط"و

 1.الدلٌل
 عن كلها فٌها منقول أنه ؼٌر متعددة، كتب فً موجودا النص ٌكون وقد

 نص ذلك أمثلة ومن 2.شٌبا هنا التعدد ٌؽنً ال وحٌنبذ محرؾ، واحد كتاب
 إلى فطنة دون بتحرٌفه أخذه الذي السابق، الموضع فً المحرؾ المزهر
 العامٌة األلفاظ تهذٌب: كتابه فً الدسوقً علً محمد الشٌخ من كل ذلك،

 التارٌخً اللؽوي المعجم: كتابه فً فٌشر أوجست والمستشرق ،"42ص"
 واللهجات القراءات: كتابه فً حمودة الوهاب عبد واألستاذ ،"13-12ص"
 ،"54ص" الكوفة مدرسة: كتابه فً المخزومً مهدي والدكتور ،"29ص"

 ،"114ص" اللؽة فقه فً دراسات: كتابه فً الصالح صبحً والدكتور
 واألستاذ" 32ص" والحٌاة لؽتنا: كتابها فً الشاطًء بنت والدكتورة

  

                                                           
 42ص" العامٌة األلفاظ تهذٌب  1
 ،"13-12ص" التارٌخً اللؽوي المعجم  2



49 
 

" 28ص" والعامٌة الفصحى: كتابه فً عطار الؽفور عبد أحمد
 وحاضرها أمسها بٌن العربٌة: كتاب فً السامرابً إبراهٌم والدكتور

 ".22ص"
 

 ٌحتاجه، ما الثانوٌة المصادر فً وجد إذا الباحث أن القول وخبلصة
 عودتنً وقد. صحته من لٌتحقق األصلٌة، المصادر إلى به ٌرجع أن فعلٌه

 كثٌرا ألن جدا؛ ضرورٌة األصلٌة المصادر إلى العودة أن الكثٌرة التجارب
 ٌصٌبها أو أحٌانا، األصلً المصدر فهم تسًء قد الثانوٌة، المصادر هذه من

 1.أخرى أحٌانا والتحرٌؾ التصحٌؾ
 

 :المختلفة بحوثً فً تجاربً من األمثلة بعض هنا وسؤضرب
 الجزٌرة ؼربً فً القدٌمة اللهجات عن" رابٌن: "كتاب فً رأٌت فقد

 The dialect of Kab'za "sic is reported: "1التالً النص العربٌة
to have" 

Pronounced saq instead of saq "leg" Mukhassas. 52." 
 ساق من بدال سؤق: تنطق كانت أنها كبعز قبٌلة عن ٌُروى: "وترجمته

 ".52/ 2 المخصص"

 
 إلى أنه على به لبلستشهاد النص، هذا اقتبس أن الممكن من وكان

 التً الكلمات تهمز" كبعز" قبٌلة تسمى أخرى قبٌلة توجد طٌا، قبٌلة جانب
 2:الؽرب علماء لدى ٌسمى ما وهو أصبل، الهمز تستحق ال

Hyperurb anismus Overcorr ectness أو:   أنا وأسمٌه 

 أو" راس: "كلمة نطق بؤن اإلحساس فإن ،2التفصح فً المبالؽة أو بالحذلقة

نطق ؼٌرهما، أو" ٌاكل"
هذا" ٌؤكل"و" رأس: "الفصٌح النطق ٌقابل عامً 3  

  

                                                           
 ".52/ 2 المخصص"  1
 نفسه المرجع  2
 نفسه المرجع  3
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الشكلٌة:أوال الطرٌقة   

 األصلٌة، المد حروؾ بؤن االعتقاد إلى أحٌانا ٌقود كان اإلحساس
: فٌه الفصٌح وأن عامً، نطق" أوقد من" "موقد"و" باز"و" ساق: "مثل

 .التفصح فً المبالؽة طرٌق عن" مإقد"و" بؤز"و" سؤق"
 

 أن على دلٌبل السابق، Rabin نص اقتبس أن الممكن من كان: أقول
 التً طٌا، قبٌلة مثل تماما الهمز، ناحٌة فً التفصح فً تبالػ" كبعز" قبٌلة

 : من بدال" السإدد: "تقول أنها عنها اشتهر
 
" الهمز ال الواو فؤصله ٌسود، ساد: وفعله السٌادة، من وهو" "السودد"

 الربٌسً، المصدر إلى ٌرجع أن هنا المرء على ٌحتم العلمً المنهج أن ؼٌر
/ 2" سٌده البن" المخصص" كتاب وهو النقطة، هذه Rabin عنه أخذ الذي
52 :7"،  

 
: قرأ من قراءة أما: "ٌلً كما فٌها النص وجدت إلٌه وبالرجوع

 لؽة هً: وقٌل الهمزة، األلؾ لمشابهة همز، فإنه سؤقٌها، عن وكشفت
 همز مثل تماما العربٌة، اللؽات من لؽة" سؤق: "كلمة همز أن أي ،"كبؤر
 1.صقر: بمعنى" باز: "من بدال ٌهمزها من عند" بؤز: "كلمة

 
: مثل األصلٌة، المد حروؾ بؤن االعتقاد إلى أحٌانا ٌقود كان اإلحساس

" سؤق: "فٌه الفصٌح وأن عامً، نطق" أوقد من" "موقد"و" باز"و" ساق"
 .التفصح فً المبالؽة طرٌق عن" مإقد"و" بؤز"و

 قبٌلة أن على دلٌبل السابق، Rabin نص اقتبس أن الممكن من كان: أقول
 اشتهر التً طٌا، قبٌلة مثل تماما الهمز، ناحٌة فً التفصح فً تبالػ" كبعز"

 ساد: وفعله السٌادة، من وهو" "السودد: "من بدال" السإدد: "تقول أنها عنها
 أن هنا المرء على ٌحتم العلمً المنهج أن ؼٌر" الهمز ال الواو فؤصله ٌسود،
 كتاب وهو النقطة، هذه Rabin عنه أخذ الذي الربٌسً، المصدر إلى ٌرجع

 فٌها النص وجدت إلٌه وبالرجوع ،"7: 52/ 2" سٌده البن" المخصص"
 األلؾ لمشابهة همز، فإنه سؤقٌها، عن وكشفت: قرأ من قراءة أما: "ٌلً كما

 اللؽات من لؽة" سؤق" :كلمة همز أن أي ،"كبؤر لؽة هً: وقٌل الهمزة،
                                                           

 فٌها النص وجدت إلٌه وبالرجوع ،"7: 52/ 2" سٌده البن" المخصص" 1
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: بمعنى" باز: "من بدال ٌهمزها من عند" بؤز: "كلمة همز مثل تماما العربٌة،
 .صقر
 لؽة هً وقٌل: "ٌبدو فٌما العبارة قرأ أنه الخطؤ، هذا فً Rabin أوقع والذي
 بٌن علٌه المصطلح بالرمز استبدل البلتٌنٌة، بحروفه نقلها وعندما ،"كبؤز

 عندهم، علٌه المصطلح العٌن رمز" د: "وهو الهمزة، لكتابة المستشرقٌن
 بالحروؾ الكلمة صارت وبذلك منه، سهوا"<"  صؽٌرة عٌن رأس وهو

 االسم، بهذا عربٌة قبٌلة وجود فً شك قد Rabin أن ؼٌر kabaz: البلتٌنٌة
: بالبلتٌنٌة ومعناها sic: كلمة قوسٌن بٌن بعدها ٌضع أن إلى دعاه ما وهو

 ".وجهها أتبٌن ولم الكلمة، وردت كذا"
 األساسٌة، المصادر إلى الرجوع أن كٌؾ العملً، بالطرٌق لنا ٌتبٌن وهكذا

 .أحٌانا الثانوٌة المصادر فٌه تقع الذي الخطؤ، لتصحٌح ضروري
 نقلها وعندما ،"كبؤز لؽة هً وقٌل: "ٌبدو فٌما العبارة قرأ أنه ،
 لكتابة المستشرقٌن بٌن علٌه المصطلح بالرمز استبدل البلتٌنٌة، بحروفه
 عٌن رأس وهو عندهم، علٌه المصطلح العٌن رمز" د: "وهو الهمزة،
منه، سهوا"<"  صؽٌرة

1  
 

 قد Rabin أن ؼٌر kabaz: البلتٌنٌة بالحروؾ الكلمة صارت وبذلك
 بٌن بعدها ٌضع أن إلى دعاه ما وهو االسم، بهذا عربٌة قبٌلة وجود فً شك

 ".وجهها أتبٌن ولم الكلمة، وردت كذا: "بالبلتٌنٌة ومعناها sic: كلمة قوسٌن
 األساسٌة، المصادر إلى الرجوع أن كٌؾ العملً، بالطرٌق لنا ٌتبٌن وهكذا

 .أحٌانا الثانوٌة المصادر فٌه تقع الذي الخطؤ، لتصحٌح ضروري

                                                           
 سه"<"  صؽٌرة عٌن رأس وهو عندهم، علٌه المصطلح العٌن رمز" د: "وهو الهمزة، 1
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 كان" الكسابً أي" أنه أٌضا الفهرست وٌحكً: "العبارة وترجمة
 على الحلل ٌرتدون الحاضرٌن سابر وكان الهراء، معاذ مجلس ٌحضر
 ".أحمر كساء وحده ٌرتدي فكان هو أما العري،

 
 

 الكسابً؛ سمً وإنما: "ٌلً ما فٌه وجدنا الفهرست، نص راجعنا وإذا
 كساء وعلٌه الحلل، علٌهم والناس الهراء، معاذ مجلس ٌحضر كان ألنه

  األخٌرة، العبارة هنا وٌهمنا ،2"ورداء
 

" ورداء" :كلمة قرأ أنه والظاهر خطؤ، Flugel فهمها التً وهً
": همزة ببل ٌستخدمها، كان التً الفهرست، مخطوطة فً كتبت التً"
ا"  فٌكون الورد، لون فً كساء أنه أي للكساء، صفة أنها على وفهمها ،"َوْرد 

 وعلٌه: "العبارة تكون أن لوجب كذلك، األمر كان لو أنه وفاته اللون، أحمر
 "!وردي كساء

 
 إعراب: "كتاب فً ٌوجد ما المضرة، الثانوٌة المصادر أمثلة ومن

 كتاب فً الجاحظ بحر بن عمرو قال: "قوله من خالوٌه، البن" سورة ثبلثٌن
 : والزٌتون والتٌن: الحٌوان

 
 ٌفسر الجاحظ أن النص، بهذا ٌكتفً من ٌظن فقد ،1"وفلسطٌن دمشق

 الحٌوان، كتاب فً هذا عن ٌبحث من أن ؼٌر التفسٌر، بهذا والزٌتون التٌن
  ؼٌره، عن الرأي هذا ٌحكً الجاحظ ٌجد

 
 َوالتٌِّنِ : }وجل عز هللا قال وقد: "فٌقول بشدة، به وٌهزأ وٌرفضه

ُتونِ  ٌْ  وللؽالٌة فلسطٌن، الزٌتون دمشق، التٌن أن أسلم بن زٌد فزعم ،{ َوالزَّ
 وتعالى تبارك هللا أخرج وقد ذكره وعن عنه، بالعترة أرؼب تؤوٌل هذا فً

 . بدمشق إال دمشق تعرؾ وما القسم، مخرج الكبلم
 
 فوابد ٌعدد ذلك بعد الجاحظ مضى ثم ،2"بفلسطٌن إال فلسطٌن وال

 وجل، عز هللا عظمهما المقدار لهذا ولٌس: "ذلك بعد وقال والزٌتون، التٌن
 ".بذكرهما ونوه بهما، وأقسم
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 نص على ٌعتمد ممن األصلً، مصدره فً النص هذا على ٌعتمد من فؤٌن
 به؟ ٌقل لم رأٌا الجاحظ إلى ٌنسب ثانوي، مصدر فً مبتور،

 
 ما المبرد ترجمة فً قوله عند الندٌم، البن الفهرست فً ما ذلك ومثل

 عصره فً سٌبوٌه كتاب فً نظر وقد: هللا رحمه سعٌد أبو قال: "نصه
 بن القاسم ذكوان أبً مثل المبرد، ٌعنً عنه، كتب لهم ٌكن لم جماعة

 بن ٌعلى وأبو ذكوان بن عسل هما آخرٌن شخصٌن وذكر 3... " إسماعٌل
 .زرعة أبً

 ما إنه إذ خطؤ؛ كله ذلك فإن المبرد، عن مادتها أخذوا كتبا ٌإلفوا لم
 .المبرد تبلمذة من كانوا الثبلثة هإالء إن أحد قال

 
 اعتمد التً المصادر تبحث أن الحالة، هذه فً العلمً المنهج وٌقضً

 سعٌد أبو قال: "بعبارة ٌبدأ النص رأٌنا وقد النقطة، هذه فً الفهرست علٌها
  السٌرافً، سعٌد ألبً تلمٌذا كان الندٌم ابن أن عرفنا فإذا ،"هللا رحمه

 
 كان ،"البصرٌٌن النحوٌٌن أخبار: "سماه كتابا ألؾ قد األخٌر هذا وأن

 ،"الفهرست" كتابه فً الندٌم ابن ذكره الذي النص عن فٌه نبحث أن علٌنا
 كان وقد: "وفٌه للسٌرافً، البصرٌٌن النحوٌٌن أخبار فً النص نجد وبالفعل

 المازنً، على سٌبوٌه كتاب قرأ ممن عصره، فً" المبرد أي" نظرابه من
 وأبً...  ذكوان بن وعسل...  ذكوان أبً مثل كنباهته، لهم ٌكن لم جماعة
 .1"زرعة أبً بن ٌعلى

 
 لم: "عبارة أن نعرؾ للنص، األصلً للمصدر المراجعة هذه ومن

 للعبارة تحرٌفا إال لٌست الفهرست، فً المذكورة" عنه كتب لهم ٌكن
 األلؾ أن التحرٌؾ هذا فً السر أن وٌظهر: كنباهته لهم ٌكن لم: "األصلٌة

 تماما، واضحة تكن لم الهاء وكذلك الشًء بعض قصرت" نباهته: "فً
 ".عنه كتب: "السبب لهذا الكلمة فقربت
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 مفهوم الكلمة فً الحقل المعجمً:
 

 ٌراد الذي النص فً الشعرٌة، النصوص تخرٌج بفكرة والتحرٌؾ،
 فً االستقصاء على والعرب، المستشرقٌن من المحققٌن جلة سار فقد نشره،
 ذاك أو البٌت هذا فٌها ورد التً المواضع جمهرة على والتنبٌه المسؤلة، هذه
 1.أٌدٌهم بٌن التً المصادر فً

 
 فً وإسرافا مبالؽة فٌه ٌرون إذ المنهج؛ هذا الناس بعض ٌعٌب وقد
 فً سٌما وال بمصدرٌن، أو بمصدر باالكتفاء بعضهم ٌنادي كما التخرٌج،
المتداول المشهور الشعر

2. 
 
 أو باحثا ٌفٌد قد المستقصى، التخرٌج هذا أن وأولبك هإالء درى وما

 إما مفهوم، ؼٌر نثري سٌاق فً ذاك أو البٌت هذا أمامه ٌجد محققا،
  تحرٌؾ، أو لتصحٌؾ وإما العبارة، فً مخل الختصار
 

 المؤمونة والوسٌلة مخطوط، أو مطبوع كتاب فً النص هذا أصابا
 مصادره فً البٌت هذا مثل عن البحث هً الحالة، هذه مثل فً العاقبة

 االضطراب من الخالً سٌاقة على بعضها فً ٌعثر لعله المختلفة،
 3.والتشوٌش

 
 تخرٌج فً المستقصٌة الطرٌقة لهذه ٌحمد المحقق، أو الباحث هذا مثل
 له ووفرت ٌهمه، الذي البٌت مصادر جمهرة أمامه وضعت أن األشعار،

 4.والمشقة الجهد من كثٌرا
 

 
 بن عدي قصٌدة شرح ففً القول، هذا صدق مدى ٌبٌن واحد مثال وهذا

 :التالً البٌت شرح 1المٌمنً العزٌز عبد األستاذ نشرها التً الرقاع،
 .معاها بنات من ومصمعات...  به نزلت قلما مناخ وبها

                                                           
 فً ذاك أو البٌت هذا أمامه ٌجد محققا، أو باحثا ٌفٌد قد المستقصى، التخرٌج هذا أن وأولبك هإالء درى وما 1

 تحرٌؾ، أو لتصحٌؾ وإما العبارة، فً مخل الختصار إما مفهوم، ؼٌر نثري سٌاق
 مفهوم ؼٌر نثري سٌاق فً ذاك أو 2
 مفهوم ؼٌر نثري سٌاق فً ذاك أو  3
 مفهوم ؼٌر نثري سٌاق فً ذاك أو  4
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 لعله سعرات محدرات ملترفات بعذاب ٌعنً مصمعات: " ... ٌؤتً بما
 ".وشربها أكلها" كذا"

 
 
 الصواب وجه ٌتبٌن ولم بتحرٌفه، هو كما المخطوطة، نص المٌمنً ساق كذا
 ". كذا: "كلمة بعده فكتب فٌه،

 سٌاق فً لرأى البٌت، هذا مصادر ٌعرؾ أن المٌمنً لؤلستاذ أتٌح ولو
 ففً النص، وجه شوه الذي التحرٌؾ، هذا إصبلح على ٌعٌنه ما بعضها،

 : "للزبٌدي العوام لحن

 

 وحدد كالصومعة، رفعها إذا مصمعة، بثرٌدة أتانا: نصر أبو وقال
. ضمور فٌهن عطاشا ملتزقات كانت إذا مصمعات بعرات: وٌقال رأسها،
 .البٌت 1... " مناخ ولها: الرقاع بن لعدي ٌعقوب وأنشد

 نص فً الواقع الخلل إصبلح ٌمكن العوام لحن" نص ضوء وعلى
 ملتزقات بعرات ٌعنً مصمعات: "التالً النحو على" األدبٌة الطرابؾ"

 ".وشربها أكلها لقلة ببعرات محددات
 نسبة خطؤ ادعاء إلى ٌجر قد بمصدرٌن، أو بمصدر االكتفاء أن على

  المحقق، ٌرها لم مصادر فً وردت بٌت،
 
 فً نفسه المحقق ٌجهد لم رواٌة، فً تصحٌؾ أو بتحرٌؾ القول أو
 أخرى مرة علٌه لعثوره هو، كما والتحرٌؾ التصحٌؾ ترك أو عنها، البحث

 .به اكتفى الذي مصدره فً
 
" العوام لحن: "كتاب تحقٌقً عند ذلك، بعض فً أنا وقعت وقد
1:الفرزدق بٌت رواٌة أن ادعٌت إذ للزبٌدي؛

 

 مجرؾ أو مسحتا إال المال من... 2 ٌدع لم مروان ٌابن زمان وعض
.2"مجلؾ: "الصواب وأن دٌوانه، فً محرفة  

 

                                                           
 .172 للزبٌدي العوام لحن 1 1
 .139 للزبٌدي العوام لحن 2
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 الدٌن جبلل كتب أشهر" وأنواعها اللؽة علوم فً المزهر" كتاب
 مإلفه فٌه جمع العربٌة، فً اللؽة فقه كتب أشهر إنه بل اللؽوٌة، السٌوطً
  الطوٌلة، القرون حصاد

 ما كل فٌه واستوعب العرب، عند اللؽوٌة الدراسات فً سبقته التً
 السابقٌن، مإلفات من ٌده إلٌه وصلت
 اللؽة أصل عن حدٌثه من بدءا كتابه، فً أثارها التً القضاٌا فً 
  تحمل بطرق ومرورا ونشؤتها،

 والمعرب والنادر، والشاذ والمطرد الفصٌح ومعرفة باللؽة، العلم
  العربٌة وخصابص والمولد،
 والتضاد والمشترك والمجاز، والحقٌقة االشتقاق ظواهر فً
 والمبنً، والمكنى والمثنى والنحت، والقلب واإلبدال، واإلتباع والترادؾ،
 آداب عن بالحدٌث وانتهاء.... والنظابر واألشباه واأللؽاز، والمبلحن
  ٌنتاب ما ومعرفة اللؽوي،

 وأسمابهم اللؽوٌٌن وطبقات والتحرٌؾ، التصحٌؾ من اللؽة كتابة
 وما األعراب، وأكاذٌب والرواة الشعراء وأؼبلط وأنسابهم، وألقابهم وكناهم

 .ذلك إلى
 

 ٌعود مصدر، مابتً الكتاب هذا فً السٌوطً مصادر بلؽت ولقد
  الفراهٌدي، أحمد بن للخلٌل كالعٌن الهجري، الثانً القرن إلى أقدمها

 بحوالً السٌوطً قبل" هـ817 سنة" المتوفى الفٌروزآبادي إلى وأحدثها
 .الزمان من قرن
 إلى فنقلها الكتب، هذه بعض محتوٌات من الكثٌر على السٌوطً أتى وقد

 هذا: "قال ثم السكٌت، البن" اإلبدال" كتاب فً ما أكثر نقل فقد مزهره،

  أخرتها أخرى، أحرؾ منه وبقٌت السكٌت، ابن أورده ما ؼالب

 
 
 مفرقة جمة ألفاظ السكٌت ابن وفات ٌلٌه، والذي والثبلثٌن السابع النوع إلى
 السراط: نحو والصاد، السٌن بٌن اإلبدال فاته ما أهم ومن. اللؽة كتب فً

 .1"والصراط
 عشوابٌا، نقبل مصادره، فً ما ٌنقل ٌكن لم السٌوطً، أن النص هذا ومعنى
 .الدقة بالػ وتخطٌطا منهجا ٌتبع واع نقل هو وإنما
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 فً العسل أسماء من الفٌروزآبادي ذكره ما نقله، أٌضا ذلك ومثل
 ما: قلت: "منه انتهى أن بعد وقوله ،"العسل لتصفٌق األسل ترقٌق: "كتابه

 ثم ،2"األلفاظ بعض فاته فقد ذلك ومع االستٌفاء، هذا مثل أحد استوفى
 .3الزجاجً وأمالً القالً، أمالً من األلفاظ هذه استكمل

 
 فقد السكٌت، البن" والمبنً المثنى" كتاب مع صنٌعه أٌضا هذا وٌشبه

 هذا فً السكٌت ابن أورده ما هذا: "قال ثم كاملة، صفحات عشر منه نقل
 السٌوطً استدرك وقد ،4"ألفاظ فاته فقد ذلك ومع فؤوعى، جمع وقد الباب،
 .وؼٌرها والجمهرة، المصنؾ، والؽرٌب األدب، دٌوان من الفابت هذا

 
 حٌن ذلك فعل كما مصادره، من كاملة فصوال السٌوطً ٌنقل وأحٌانا

 بن البركات ألبً" األدلة لمع: "كتاب من والخامس الرابع الفصلٌن نقل
 جاء ما ذكر: "باب فً فعل وكما. 1الواحد بالحرؾ" 84/ 82" األنباري

: آخره فً وقال عبٌد، ألبً" المصنؾ الؽرٌب" من كله نقله إذ ؛"فُعالة على
 .2"المصنؾ الؽرٌب فً ما جمٌع هذا"

 شدٌدا، تلخٌصا مصادره فً ما السٌوطً ٌلخص األحٌان بعض وفً
 فً اللؽوي، الطٌب ألبً" النحوٌٌن مراتب" كتاب لخص حٌن فعل كما

 مراتب كتاب فً الطٌب أبً كبلم انتهى: "آخرها فً وقال صفحة، عشرٌن
 نصوص من لخصه ما إلى اإلشارة ٌؽفل ال وهو. 3"ملخصا النحوٌٌن
 انتهى: "مثبل آخر موضع فً وكقوله السابقة، العبارة فً رأٌنا كما مصادره،

 .4"ملخصا جنً ابن كبلم
 
 فارس، البن" الصاحبً" مسابل من كثٌرا السٌوطً نثر وقد

 صفحات ست األول عن نقل فقد مزهره، فً جنً البن" الخصابص"و
المواضع، أحد فً كاملة

 من أكثر كما. 5"فارس ابن كبلم كله هذا: "قال ثم 1
 استفادته على السٌوطً نص وقد. 6أبوابه من كثٌر افتتاحٌات فً عنه النقل

 الكتاب هذا من نسخة رأٌت قد: قلت: "مرة فقال الكتاب، هذا من الكاملة
 هذا فً فٌه ما ؼالب نقلت وقد خطه، وعلٌها المصنؾ، على مقروءة

                                                           
 .114-113/ 1 المزهر 1
 .122-119/ 2 المزهر 2
 .414-395/ 2 المزهر 3
 .359/ 1 المزهر 4
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 صفحات ست منه نقل إذ كذلك؛ كثٌرا" الخصابص" عن نقل كما. 7"الكتاب
 : "آخرها فً وقال اللؽة، أصل فً

 
 المهمل: موضوع فً صفحات سبع فً آخر نقل وهناك. 1"جنً

 العلماء، سقطات: باب وفً 2"جنً ابن كبلم انتهى: "بعده قال والمستعمل،
 .3"جنً ابن أورده ما انتهى": وقال صفحة، عشرة اثنتً عنه نقل
 

 ثبلثٌن حوالً فً رسالة نقله المصادر، عن المطول النقل أمثلة ومن
 المصري، الحسٌن بن علً القاسم أبً الشرٌؾ رسابل دٌوان من ،4صفحة

 مقامات من األلؽاز فً والثبلثٌن الثانٌة المقامة نقله ثم اللؽوٌة، األلؽاز فً
 .5كاملة الحرٌري
 

 ٌستخدم ال نراه النحو، هذا على المصادر بعض عن النقل تطوٌله ومع
 ففً فٌه، ٌكتب الذي الموضوع فً المتخصصة الكتب كل األحٌان بعض فً

 عمر ألبً" المداخل: "كتاب السٌوطً ٌستخدم لم مثبل،" المشجر: "موضوع
  ،"هـ345" الزاهد

 

 وفً". هـ538" التمٌمً الطاهر ألبً" المسلسل: "كتاب وال
 اللؽوي الطٌب ألبً" اإلتباع: "كتاب ٌستخدم لم" اإلتباع" :موضوع

 ألبً" اإلبدال: "كتاب من ٌفد لم" اإلبدال: "موضوع فً وكذلك". هـ351"
 بعض ٌستخدم ال" األمثال: "موضوع فً كذلك ونراه. شٌبا اللؽوي الطٌب
" هـ395" العسكري هبلل ألبً" األمثال جمهرة: "مثل المهمة، الكتب

" هـ538" للزمخشري" المستقصى"و" هـ518" للمٌدانً" األمثال مجمع"و
 .ذلك وؼٌر

 حٌث من شتى أنواع إلى مزهره، فً السٌوطً مصادر وتنقسم
 1:التالً النحو على التخصص،

                                                           
 .16-12/ 1 المزهر 1 1
 .247-242/ 1 المزهر 2
 381-369/ 2 المزهر 3
 .621-591/ 1 المزهر 4
 .635-622/ 1 المزهر 5
 .16-12/ 1 المزهر 1
 .247-242/ 1 المزهر 2
 381-369/ 2 المزهر 3
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 والخصابص فارس، البن اللؽة فقه فً كالصاحبً اللؽة، فقه فً كتب -1
 .جنً البن

 
 ألبً المصنؾ الؽرٌب: مثل الموضوعات، على مرتبة عربٌة معاجم -2

 المخارج، على مرتبة أو. 1للثعالبً اللؽة وفقه سبلم، بن القاسم عبٌد
  وتهذٌب الزبٌدي، بكر ألبً ومختصره أحمد، بن للخلٌل العٌن: مثل
 

 على أو هجابٌا ترتٌبا مرتبة أو للزبٌدي، العٌن كتاب فً الواقع الؽلط
 للفٌروزآبادي، المحٌط والقاموس للجوهري، الصحاح: مثل المبانً،
 للفارابً، األدب ودٌوان درٌد، البن اللؽة وجمهرة للصاؼانً، والعباب
 فارس البن والمجمل

 السكٌت، البن اإلبدال: مثل واحد، موضوع فً متخصصة لؽوٌة كتب -3
 والمقصور للمبرد، معناه واختلؾ لفظه اتفق وما للفراء، واللٌالً واألٌام

 فارس، البن واإلتباع األنباري، بن بكر ألبً واألضداد والد، البن والممدود
 وما القالً، علً ألبً والممدود والمقصور اللؽوي، الطٌب ألبً الدر وشجر
  للصاؼانً، َفَعالِ  على جاء

 األصفهانً، الحسن بن لحمزة والموازنة اللؽوي، الطٌب ألبً والمثنى
 البن والممدود والمقصود لؤلصمعً، واألجناس للصاؼانً، اإلنسان وخلق

 واللٌل السكٌت، البن واألصوات اللؽوي، الطٌب ألبً والفروق السكٌت،
 .السجستانً حاتم ألبً والنهار

 وأصول لسٌبوٌه، الكتاب: مثل والصرؾ، النحو فً كتب -4
 مالك، البن والتسهٌل حٌان، ألبً الضرب وارتشاؾ السراج، البن النحو
 وسفر حٌان، ألبً التسهٌل وشرح األنباري، بن البركات ألبً األدلة ولمع

 فصول وشرح األنباري، بن البركات ألبً واإلنصاؾ للسخاوي، السعادة
 المفصل وشرح الدهان، البن اللمع شرح فً والؽرة إٌاز، البن معط ابن

 .للجاربردي الشافٌة وشرح للسخاوي،
 وتهذٌبه السكٌت، البن المنطق إصبلح: مثل العامة، لحن فً كتب -5

 والزجاجً، للجوالٌقً وشرحه قتٌبة، البن الكاتب وأدب التبرٌزي، للخطٌب

                                                                                                                                                                      

 .621-591/ 1 المزهر 4
 .635-622/ 1 المزهر 5
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 خالوٌه وابن والمرزوقً درستوٌه البن وشروحه لثعلب، والفصٌح
 .البؽدادي للموفق وذٌله والبطلٌوسً،

 ألبً واألمالً ثعلب، بمجالس المعروفة ثعلب أمالً: مثل األمالً، كتب -6
 .عبٌد أبً وأمالً درٌد، ابن وأمالً الزجاجً، وأمالً القالً، علً

 محمد وأبً األنصاري، زٌد أبً من كل ألفها التً كالكتب النوادر، كتب -7
 الشٌبانً، عمرو وأبً حبٌب، بن وٌونس األعرابً، وابن الٌزٌدي،

 .والنجٌرمً
 للثعالبً، الدهر ٌتٌمة: مثل الشعرٌة، والمجامٌع األدب دواوٌن -8

 المعلقات وشرح للمبرد، والكامل األصفهانً، الفرج ألبً واألؼانً
 الحرٌري، ومقامات للزمخشري، األبرار وربٌع النحاس، جعفر ألبً

 والحمقى للسكري، هذٌل شعر وشرح للتنوخً، المحاضرة ونشوار
 أبً بن لمحمد العرب أشعار وجمهرة الجوزي، البن والمؽفلٌن
 للمطرزي المقامات وشروح عبٌدة، ألبً العرب وأٌام الخطاب،
 إسحاق ألبً المبرد كامل وشرح األنباري، وسبلمة والنحاس

 .البطلٌوسً
 بن بكر ألبً الناس كلمات معانً فً الزاهر: مثل العرب، أمثال مجامٌع -9

 .القمً إسماعٌل بن أحمد علً ألبً األمثال وجامع األنباري،
 البلؽاء ومنهاج للقزوٌنً، اإلٌضاح: مثل القدٌم، والنقد الببلؼة فً كتب -12

 رشٌق، البن والعمدة سنان، البن الفصاحة وسر القرطاجنً، لحازم
 .النفٌس البن الفصاحة إلى والطرٌق السبكً، الدٌن لبهاء األفراح وعروس

 لئلسنوي، األصول منهاج شرح: مثل والفقه، األصول فً كتب -11
 ابن الفتح ألبً األصول إلى والوصول الرازي، الدٌن لفخر والمحصول

 المحصول وشرح السبكً، الدٌن لتاج البٌضاوي منهاج وشرح برهان،
 والروضة السبكً، الوهاب عبد للقاضً الفقه أصول فً والملخص للقرافً،
 .النووي لئلمام

 للزركشً، المحٌط والبحر الطبري، تفسٌر: مثل التفسٌر، فً كتب -12
 .جزي البن والتفسٌر لوكٌع، والتفسٌر

 والمستدرك مسلم، وصحٌح البخاري، صحٌح: مثل الحدٌث، فً كتب -13
 سبلم، بن القاسم عبٌد ألبً الحدٌث وؼرٌب للبٌهقً، اإلٌمان وشعب للحاكم،
 .حنبل بن أحمد ومسند للبخاري، المفرد واألدب

 سبلم، البن الشعراء فحول طبقات: مثل والطبقات، التراجم فً كتب -14
 المعتز، البن الشعراء وطبقات للسٌرافً، البصرٌٌن النحوٌٌن وأخبار
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 اللؽوي، الطٌب ألبً النحوٌٌن ومراتب الحموي، لٌاقوت األدباء ومعجم
 البن الشعراء من عمرا سمً ومن للزبٌدي، واللؽوٌٌن النحوٌٌن وطبقات
 .لآلمدي والمختلؾ والمإتلؾ الجراح،

 البن والنهاٌة والبداٌة عساكر، البن دمشق تارٌخ: مثل تارٌخٌة، كتب -
 ،"الذهب مروج" المسعودي وتارٌخ العدٌم، بن للكمال حلب وتارٌخ كثٌر،
النجار البن بؽداد تارٌخ وذٌل

1. 
 تؤلٌؾ فً السٌوطً، الدٌن جبلل إلٌها رجع التً المصادر جمهرة هً هذه

 المصادر هذه وبعض". وأنواعها اللؽة علوم فً المزهر: "اللؽوٌة موسوعته
 البن واألصوات لؤلصمعً، األجناس: مثل اآلن، له وجود ال مفقودة

 الطٌب ألبً والفروق السجستانً، حاتم ألبً والنهار واللٌل السكٌت،
 والنوادر عبٌدة، ألبً العرب وأٌام خالوٌه، البن الفصٌح وشرح اللؽوي،

 .حبٌب بن لٌونس والنوادر الشٌبانً، عمرو ألبً
 قال إذ ؛"هـ749" مكتوم ابن عصر فً الوجود قلٌل كان األخٌر الكتاب وهذا
 سبلم بن محمد رواٌة لٌونس، النوادر وفً: "المزهر فً السٌوطً عنه

 بخط منه، منتقى على وقفت أنً إال علٌه، أقؾ لم الكتاب وهذا عنه، الجمحً
 قلٌل الفابدة كثٌر كتاب إنه: عنه وقال النحوي، مكتوم بن الدٌن تاج الشٌخ
 .1"الوجود

 من ٌنتظر مخطوطا ٌزال ال مزهره، فً السٌوطً مصادر وبعض
 بالنصوص تحقٌقه على مستعٌنا عنه، الزمن ؼبار وٌنفض وٌنشره، ٌحققه
 األصبهانً، الحسن بن لحمزة الموازنة: مثل منه، السٌوطً اقتبسها التً

 المصادر ومن النجار، البن بؽداد تارٌخ وذٌل للسخاوي، المفصل وشرح
 المعاصرٌن، بعض بتحقٌقها اشتؽل أن بعد الطبع، تحت هو ما المخطوطة

 المصنؾ والؽرٌب للقالً، والممدود والمقصور أحمد، بن للخلٌل العٌن: مثل
 للسخاوي، السعادة وسفر حٌان، ألبً الضرب وارتشاؾ عبٌد، ألبً

 .األعرابً البن والنوادر درٌد، البن واألمالً
 

 للمزهر، تؤلٌفه أثناء فً افتقده ثم السٌوطً، رآه ما المصادر ومن
 ورد ما معرفة فً والثبلثٌن، السابع النوع فً ذكره الذي الكتاب كهذا

 هذا فً سنٌن عدة من رأٌت وقد: "فقال التصحٌؾ، فٌه ٌإمن بحٌث بوجهٌن
 حال اآلن عندي هو وال مإلفه، اسم علٌه ٌكتب لم مجلد، فً مإلفا النوع

                                                           
 .537/ 1 المزهر 1
 .622/ 1 المزهر 2
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 فٌا الموشٌن تحبٌر: سماه تؤلٌفا القاموس لصاحب ورأٌت. الكتاب هذا تؤلٌؾ
 استخراج فً فكري فؤعملت...  اآلن عندي ٌحضر ولم والشٌن، بالسٌن ٌقال
 .1"اللؽة كتب من ذلك أمثلة

 
 علً حسٌن نشره الذي فارس، البن" العرب فقٌه فتٌا: "وكتاب

 تؤلٌؾ عند افتقده ثم كذلك، السٌوطً عند كان م،1958 سنة بدمشق محفوظ،
 االسم بهذا سماه كراسه، فً لطٌفا تؤلٌفا فارس ابن ألؾ وقد: "فقال المزهر،

 من وقع ما فنذكر...  عندي اآلن هو ولٌس قدٌما، رأٌته" العرب فقٌه فتٌا"
. 2"فٌه ما ألحقت فارس، ابن بكتاب ظفرت إن ثم الحرٌري، مقامات فً ذلك

 .هللا رحمه مات حتى أخرى، مرة الكتاب بهذا ٌظفر لم السٌوطً أن وٌبدو
 .1"العرب كبلم فً لٌس: "كتاب عن السٌوطً ٌتحدث ذلك ومثل

 مهم نوع هذا: "1والنظابر األشباه معرفة: باب فً فٌقول خالوٌه، البن
 إال به ٌقوم وال وشواردها، اللؽة نوادر تعرؾ فبه به، االعتناء ٌنبؽً

 خالوٌه ابن ألؾ وقد. والمراجعة النظر كثٌر االطبلع، واسع بالفن مضطلع
 لٌس: موضوعه لٌس، كتاب: سماه ضخمات، مجلدات ثبلثة فً حافبل، كتابا
 . كذا إال كذا اللؽة فً

 
. اآلن عندي بحاضر هو ولٌس فوابد، منه وانتقٌت. قدٌما طالعته وقد

 فٌه وآت العجب، الناظر فٌه ٌقضً ما النوع، هذا فً هللا شاء إن أذكر وأنا
 ".األرب منتهى هذا: ٌقول المطلع، الحافظ علٌها وقع إذا وؼرابب، ببدابع
 ألبواب التقدٌم فً السٌوطً، أسلوب فٌها ٌظهر التً المواضع أحد وهذا

 خالوٌه البن" لٌس: "كتاب من انتقاها التً الفوابد أما. المختلفة المزهر
 اثنتا المواضع أحد فً ومنها المزهر، فً وهناك هنا منثورة فتظهر قدٌما،
 البن لٌس كتاب من المنتقى آخر هذا: "آخرها فً قال صفحة، عشرة
 .2"خالوٌه

 
 أنه ذكر فقد مإلفٌها، بخطوط السٌوطً عند كانت" المزهر" مصادر وبعض
 تاج الشٌخ تذكره عنده كانت كما ،3بخطه العدٌم بن للكمال حلب تارٌخ رأى
 كلها للنجٌرمً كتب ثبلثة عنده وكانت ،4بخطه القٌسً مكتوم بن الدٌن

                                                           
 .291/ 2 المزهر1
 .366/ 2 المزهر 2
  .391-389/ 1 المزهر 3
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 بدر الشٌخ خط من" نقل كما ،1والنوادر ،6والفوابد ،5التعلٌق: وهً بخطه،
 .2"حب لمن طب من عمل: سماها له كراسة فً الزركشً الدٌن

 
 حوالً" المزهر" فً مفقودة، كتب عن المنقولة النصوص نسبة وتبلػ

 الذي للسٌوطً،" المزهر" كتاب قٌمة تبدو هنا ومن. الكتاب حجم من% 42
 هذه مثل فً وهو. إلٌنا تصل ولم أصولها ضاعت كثٌرة، نصوصا لنا حفظ

 .العلمً البحث فً أصٌبل مصدرا ٌعد النصوص،
 

 أحٌانا فهو مإلؾ، إلى مإلؾ من لمصادره السٌوطً معاملة وتختلؾ
 قبل، من ذكرناه مثلما مصادره، فً نصوص من أمامه ما حرفٌا نقبل ٌنقل
 األنباري، البن" األدلة لمع: "كتاب من والخامس الرابع الفصلٌن نقله من

الواحد بالحرؾ
1. 

: باب فً فعل كما وٌختصر، وٌحذؾ وٌإخر، وٌقدم ٌتصرؾ، وأحٌانا
 بن القاسم عبٌد ألبً" المصنؾ الؽرٌب: "كتاب من نقله الذي 3"األضداد"

 باب فً ٌروي عبٌد أبا رأٌنا األخٌر، الكتاب هذا طالعنا إذا فإننا سبلم،
 عن ثم ثانٌة، مرة زٌد أبً عن ثم الٌزٌدي، عن ثم زٌد، أبً عن منه األضداد

 ثم ثالثة، مرة زٌد أبً عن ثم الكسابً، عن ثم عبٌدة، أبً عن ثم األصمعً،
  األموي، عن ثم ثانٌة، مرة الكسابً عن

 أبً عن ثم ثانٌة، مرة عبٌدة أبً عن ثم ثانٌة، مرة األصمعً عن ثم
 مرة األصمعً عن ثم األحمر، عن ثم ثالثة، مرة عبٌدة أبً عن ثم عمرو،
 أبً عن ثم رابعة، مرة األصمعً عن ثم رابعة، مرة عبٌدة أبً عن ثم ثالثة،
 .الباب ٌنتهً وهكذا. ثالثة مرة الكسابً عن ثم خامسة، مرة عبٌدة

 
 بؤبً فبدأ بعض، إلى بعضها عالم كل آراء جمع فإنه السٌوطً، أما

. فاألحمر عمرو، فؤبً فاألموي، فالكسابً، عبٌدة، فؤبً فاألصمعً، زٌد،
 من سمعه ما المصنؾ، ؼرٌبه فً ٌدون -ٌبدو فٌما- كان فإنه عبٌدة أبو أما

 أن إلى هذا. ٌوم بعد ٌوما المسموع هذا إلٌه ٌقع كان حسبما شٌوخه،
                                                           

 السادسة المقامة فً توجد قصٌدة السٌوطً ذكر األخٌر الموضع وفً ،286/ 2 ،274/ 1 ،94/ 1 المزهر 1
 !هنا؟ مصدره إؼفاله فً السر ندري وال. الحلبٌة المقامة وهً الحرٌري، مقامات من واألربعٌن

 .368/ 2 المزهر 2
 .425/ 1 ،387/ 1 ،368/ 1 المزهر 3
 .125/ 2 المزهر 4
 .351/ 1 المزهر 5
 .382/ 1 المزهر 6
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 بها ٌمتلا التً المختلفة، الشعرٌة والشواهد الٌزٌدي، كبلم حذؾ السٌوطً،
 .الباب هذا فً المصنؾ، الؽرٌب

 
 جمع فضل أوال له إن ؟"المزهر: "كتابه فً للسٌوطً فماذا...  وبعد
 كل ٌعزو وهو. ٌكتبه الذي الموضوع فً وهناك، هنا من الصؽٌرة الجزبٌات

 هنا نقوله كل فً عادته تلك كانت وإذا. فابقة علمٌة أمانة فً صاحبه إلى قول
 المواضع تلك فً مصدره ٌجّهل جعله الذي السر ندري ال فإننا. وهناك
 بعض وفً: "أو ،1"بعضهم وقال: "مثبل كقوله كتابه، فً جدا القلٌلة

 ،4"كتبه بعض فً المعري قال: "أو ،3"األصول أهل قال: "أو 2"المجامٌع
 فً شرحا األبٌات لهذه رأٌت: "أو 5"المسافر زاد صاحب قال: "أو

 .6"كراسة
 
 الدءوب، الجمع هذا إلى باإلضافة" المزهر: "كتاب ٌخل ولم
 وحده، إلٌه تعزى للمإلؾ وهناك هنا خطرات من الرابق، المعجب والترتٌب

 وطول فكره، بثاقب إلٌه وصل واجتهاد له، رأي األحٌان بعض فً وهً
باللؽة خبرته

1. 
 

 أو ؼامضا، تشرح أو مبهما، تفسر اعتراضٌة، بجمل أحٌانا ٌدخل فهو
 وشٌخه هو وكان- الخصابص فً جنً ابن وقال: "مثبل كقوله جدٌدا، تضٌؾ

 البؽدادي، القاسم بن إسماعٌل اسم وتوضٌحه 1"معتزلٌٌن الفارسً علً أبو
 األشٌاء، أسماء للمبلبكة آدم تعلٌم على وتعلٌقه ،2"القالً علً أبو هو" بؤنه
  عظٌمة، فضٌلة هذا فً" بؤن

 

 من" بؤنه األصفهانً الراؼب ووصفه ،3"اللؽة لعلم شرٌفة ومنقبة
 عمل أحمد بن الخلٌل إن السٌرافً قول على وتعلٌقه ،4"والببلؼة السنة أبمة
 لم الخلٌل أن فً صرٌحة السٌرافً من العبارة هذه" بؤن العٌن، كتاب أول
 فٌه، الطعن فً الناس كبلم نقل من سٌؤتً لما الظاهر وهو العٌن، كتاب ٌكمل
 .5"الخلٌل تصنٌؾ من كونه أنكروا الناس أكثر بل

                                                           
 .12/ 1 المزهر 11
 .83/ 1 المزهر 2
 .32/ 1 المزهر 3
 .221/ 1 المزهر 4
 .76/ 1 المزهر 5
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 .االختصار من النحو هذا على السٌوطً تعلٌقات كل ولٌست

 فً الواقع الؽلط استدراك: "لكتاب بقراءته فٌها ٌعرفنا طوٌلة، تعلٌقه وهذه
 ولم إلى طالعته وقد: قلت: "فٌقول محتواه، لنا وٌذكر ،"للزبٌدي العٌن كتاب
 المعجب والترتٌب الدءوب، الجمع هذا إلى باإلضافة" المزهر: "كتاب ٌخل

 بعض فً وهً وحده، إلٌه تعزى للمإلؾ وهناك هنا خطرات من الرابق،
 .باللؽة خبرته وطول فكره، بثاقب إلٌه وصل واجتهاد له، رأي األحٌان

 
 أو ؼامضا، تشرح أو مبهما، تفسر اعتراضٌة، بجمل أحٌانا ٌدخل فهو

 هو وكان - الخصابص فً جنً ابن وقال: "مثبل كقوله جدٌدا، تضٌؾ
 القاسم بن إسماعٌل اسم وتوضٌحه ،"1معتزلٌٌن الفارسً على أبو وشٌخه

  ،"2 القالً على أبو هو" بؤنه البؽدادي،
 

 فضٌلة هذا فً" بؤن األشٌاء، أسماء للمبلبكة آدم تعلٌم على وتعلٌقه
 من" بؤنه اإلصفهانً الراؼب ووصفه ،3"اللؽة لعلم شرٌفة ومنقبة عظٌمة،

السٌرافً قول على وتعلٌقه ،"4 والببلؼة السنة أبمة
 أحمد بن الخلٌل إن 1

 الخلٌل أن فً صرٌحة السٌرافً من العبارة هذه" بؤن العٌن، كتاب أول عمل
 الطعن فً الناس كبلم نقل من سٌؤتً لما الظاهر وهو العٌن، كتاب ٌكمل لم

 ".5 الخلٌل تصنٌؾ من كونه أنكروا الناس أكثر بل فٌه،
 

 وهذه. االختصار من النحو هذا على السٌوطً تعلٌقات كل ولٌست
 كتاب فً الواقع الؽلط استدراك: "لكتاب بقراءته فٌها ٌعرفنا طوٌلة، تعلٌقه
: قلت" إلى طالعته وقد: قلت: "فٌقول محتواه، لنا وٌذكر ،"للزبٌدي العٌن
 فً تحرٌه رأي الجمهرة طالع ومن. به رمً مما بريء هو! هللا معاذ

 طعن فٌه ٌقبل وال. ذلك منه ٌعرؾ ما الكتاب هذا فً منها وسؤذكر رواٌته،
 أن الحدٌث علم فً تقرر وقد...  عظٌمة منافرة بٌنهما كانت ألنه نفطوٌه؛

 .1"ٌقدح ال بعضهم فً األقران كبلم
 

                                                           
 .94-93/ 1 المزهر 11
 .122/ 1 المزهر 2
  .412/ 2 المزهر 3
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 البحث أهملوا اللؽة أهل أن ذكر حٌن الرازي، الفخر على رد وكذلك
 الحق الجواب بل: وأقول: "فقال وتعدٌبل، جرحا ورواتها اللؽات أحوال عن
 اللؽات، أحوال عن البحث ٌهملوا لم واألخبار، اللؽة أهل أن هذا، عن

 رواة فً ذلك بٌنوا كما وبٌنوه، ذلك فحصوا بل وتعدٌبل، جرحا ورواتها
 . األخبار

 
 وجد وأخبارهم والنحاة اللؽوٌٌن طبقات فً المإلفة الكتب طالع ومن

 ومٌز ذلك، فٌه بٌن النحوٌٌن، مراتب: كتاب اللؽوي الطٌب أبو ألؾ وقد. ذلك
 .2"والوضع الكذب أهل من الصدق أهل

 
: سبلم بن القاسم عبٌد أبً عن الكتاب، هذا فً الطٌب أبو قال وحٌن

 قد: قلت: "فقال السٌوطً علٌه رد ،"شٌبا زٌد أبً من سمع نعلمه وال"
 .3"منه بسماعه المصنؾ الؽرٌب من مواطن عدة فً صرح

 
 فٌعثر ما، شًء تفسٌر مصدره ٌهمل حٌن السٌوطً، علم سعة وتبدو

 فً والد ابن وقال: "مثبل كقوله فٌذكره، آخر كتاب فً مفسرا السٌوطً علٌه
 ٌعلم لم أنه سٌبوٌه زعم. والشٌن العٌن بضم ُعُشورا، والممدود، المقصور

: كتاب فً القالً ذكر: قلت...  تفسٌره ٌذكر ولم وزنه، على شًء الكبلم فً
 .1"معروفة وهً: قال. العاشوراء: العشورا أن والممدود المقصور
 

 فً خرج فقد توثٌقها، أجل من مصادره، لنصوص التخرٌج كثٌر وهو
 البن" الصاحبً"1: كتاب من نقلها التً األخبار من مجموعة المواضع أحد

 هبلل ألبً واألوابل للحاكم، والمستدرك أشتة، البن المصاحؾ فً فارس،
 أبً بن بكر ألبً والمصاحؾ السلفً، طاهر ألبً والطٌورٌات العسكري،

 . 2حنبل بن أحمد ومسند داود،
 

 فً العسكري، تصحٌؾ عن رواها حكاٌة خرج آخر موضع وفً
 .3الجوزي البن والمؽفلٌن والحمقى لٌاقوت، األدباء معجم

                                                           
 .169/ 1 المزهر 1
 .343-341/ 2 المزهر 2
 .354/ 2 المزهر 3
 .95/ 1 المزهر 4
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 خطوط بذكر نقوله، توثٌق على الحرص كل حرٌص تعلٌقاته فً وهو

 بخط مكتوبة الحكاٌة، هذه وجدت: "مثبل كقوله عنهم، نقل الذٌن العلماء
 من نسخة ظهر على القاموس، صاحب الفٌروزآبادي الدٌن مجد القاضً
 الحنفً، الضٌاء بن محمد حامد أبو تلمٌذه خطه من ونقلها للصاؼانً، العباب
 .4"خطه من ونقلتها

 
 من ثمٌنة لنسخة بملكٌته التعلٌقات، هذه بعض فً لٌعلمنا إنه بل 
 الجمهرة من بنسخة ظفرت: قلت: "فٌقول العلماء، على مقروءة اللؽة جمهرة
 وقد اللؽوي، الطرابلسً قابوس بن الرحمن عبد بن أحمد النمر أبً بخط
 من حواشً علٌها وكتب درٌد، ابن عن لها برواٌته خالوٌه، ابن على قرأها

 أوهام بعض على ونبه منها، مواضع على خالوٌه ابن استدراك
 . 1"وتصحٌفات

 
: فٌقول الجمهرة، كتاب من نسختٌن ٌقابل المواضع أحد فً وهو

 حتى العجم كبلم من العرب به تكلمت ما باب: الجمهرة فً درٌد ابن وقال"1
 .2"كاللؽة صار حتى: نسخة وفً. كاللؽز صار

 
 المإلفات لبعض المكمل استدراكه السٌوطً، تعلٌقات بعض فً وٌبدو

 ما كثرة ومع: قلت: "وقال أشٌاء، المحٌط القاموس على استدرك قد السابقة
 أثناء فً بها ظفرت أشٌاء فاته فقد والشوارد، للنوادر الجمع من القاموس فً

 .3"علٌه مذٌبل جزء فً أجمعها أن هممت حتى اللؽة، لكتب مطالعتً
 
 ابن ألؾ وقد: "وقال فارس، البن" اإلتباع: "كتاب على استدرك كما 
 وفاته المعجم، حروؾ على مرتبا رأٌته وقد اإلتباع، فً مستقبل تؤلٌفا فارس
 لطٌؾ تؤلٌؾ فً فاته، ما علٌه وزدت تؤلٌفه اختصرت وقد. ذكره مما أكثر
 .4"اإلتباع فً اإللماع: سمٌته

                                                           
 .95/ 1 المزهر 1 1
 "!كاللؽة: "499/ 3 الجمهرة وفً 279/ 1 المزهر 1
 .123/ 1 المزهر 3
 !السهو على" فارس البن اإلتباع إلماع كتاب وفً": "422/ 1" قوله وٌحمل 414/ 1 المزهر 4
 .325/ 1: المزهر 5
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 عن ذكر أن فبعد فٌه، هو لما المناظرة األقوال ٌذكر أحٌانا وهو

 اسم خمسمابة لؤلسد جمعت: قال خالوٌه ابن أن فارس، البن" الصاحبً"
 جمع قد: للثعالبً اللؽة فقه فً ذلك ونظٌر: قلت: قال مابتٌن، وللحٌة 
 أربعمابة، على ٌزٌد ما الدواهً أسماء من األصبهانً الحسن بن حمزة
 أمة أن العجابب ومن: قال. الدواهً من الدواهً أسماء تكاثر أن وذكر
 .5األلفاظ من بمبٌن واحدا معنى وسمت

 
 ٌنمو كان هللا رحمه علمه أن كٌؾ السٌوطً، تعلٌقات بعض من ونرى

 من استفادها فابدة فهذه األٌام، بمرور المختلفة المصادر على االطبلع بكثرة
  ٌعرفها، فلم عنها سبل قد كان اللؽة، جمهرة

 
 العرب فكانت الجمهرة، فً إال أرها لم لطٌفة، فابدة وهذه: "ٌقول

 وجمادى الثانً، وربٌع األول، وربٌع الثانً، وصفر األول صفر: تسمً
 من ٌفعلونه كانوا ما وأبطل اإلسبلم جاء فلما اآلخرة، وجمادى األولى

 عرفت وبذلك...  المحرم هللا شهر وسلم علٌه هللا صلى النبً سماه النسًء،
 وقد. رمضان وال األشهر بقٌة فً ذلك مثل ٌرد ولم. هللا شهر: قوله فً النكتة
 وقفت حتى شًء، فٌها ٌحضرنً ولم ذلك، فً النكتة عن مدة من سبلت كنت
 .1"هذا درٌد ابن كبلم على

 
 سإاله طالب أن بعد ثعلب، عند السٌوطً وجدها أخرى فابدة وهذه

 الحً ٌدري ال: "للمثل شرحا أمالٌه فً ثعلب عن روى أن بعد قال فقد عنها،
 هللا رضً: قلت: "البٌن ؼٌر الكبلم من البٌن الكبلم ٌعرؾ ال أي" اللً من
 قصٌدته فً قال! باللؽة علمه أوسع كان ما الفارض، بن عمر سٌدي عنه

 :الٌابٌة
لً الحً والكبلم عناء عن...  له ذاتٌا الضر وصؾ صار

1 
 ولقد. القلٌل إال منها ٌعرؾ من وجدت ما هذه قصٌدته شرحت ولما

 من أجد فلم ،"لً الحً والكبلم: "قوله معنى عن الصوفٌة من خلقا سؤلت
 .2"ثعلب أمالً فً الكبلم هذا رأٌت حتى معناه، ٌعرؾ

                                                           
 .427/ 1 المزهر 1
 .456-455/ 2 المزهر 2
 .314/ 2 المزهر 3
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 أن اعتقاده ذلك ومن. الوهم من السٌوطً تعلٌقات بعض تخل ولم

 الذي العام موضوع فً فقال ،"الدهر: "اللؽة أصل فً تعنً" السبت: "كلمة
 فً فإنه" السبت: "لفظ وهو الحسن، ؼاٌة فً مثاال له رأٌت ثم: "خصص

 من فرد وهو األسبوع، أٌام بؤحد لؽة االستعمال فً خصص ثم الدهر،: اللؽة
 .1"الدهر أفراد

 :العبرٌة عن معربة كلمة" السبت" أن والحقٌقة
SABBAT الراحة: ومعناها! 
 فً نثرها التً الجلٌلة، الفوابد قٌمة من تقلل ال األوهام تلك ولكن

 الؽرٌب فً عبٌد أبو أطلق حٌث: فابدة: "مثبل كقوله الضخم، كتابه صفحات
 وحٌث. قٌده العبلء بن عمرو أبا أراد فإن الشٌبانً، فهو عمرو أبا المصنؾ

 .العبلء ابن فمرادهم عمرو أبا النحاة أطلق
  

 أطلقه وحٌث المبرد، به فالمراد العباس أبا البصرٌون أطلق وحٌث
 .2"ثعلب به فالمراد الكوفٌون
 

 اللؽوٌة، األمالً طرٌقة عن ذكره ما النادرة، السٌوطً تعلٌقات ومن
 شٌخنا أمبله مجلس: القابمة أو المستملً ٌكتب: "فقال اللؽوٌٌن، قدامى عند
 كبلما بإسناده المملً ٌورد ثم التارٌخ، وٌذكر كذا، ٌوم فً كذا بجامع فبلن
 من وٌورد ٌفسره، ثم التفسٌر، إلى ٌحتاج ؼرٌب فٌه الفصحاء، العرب عن

 ما إسناد وؼٌر بإسناد اللؽوٌة، الفوابد ومن بؤسانٌده، وؼٌرها العرب أشعار
 .3"ٌختاره

 
 إحٌاء فً النجاح، لها ٌقدر لم التً محاولته ذلك بعد السٌوطً ذكر وقد

 الحفاظ، مات ثم فاشٌا، األول الصدر فً هذا كان وقد: "فقال األمالً، هذه
 ...  الحدٌث إمبلء واستمر مدٌد، دهر من اللؽة إمبلء وانقطع

 
 مجلسا فؤملٌت دثوره، بعد وأحٌٌه اللؽة إمبلء أجدد أن أردت وقد

 .1"فتركته فٌه ٌرعب من وال حملة، له أجد فلم واحدا،
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 وهو جدا، مهم شًء إلى البحث هذا خاتمة فً نشٌر أن ونحب هذا،
 من خلل من نصه أصاب ما لسد مصادره، على المزهر مراجعة ضرورة

 :بعضها وهذه. المواضع من كثٌر
 

 فً قرٌش ارتفعت 1:أمالٌه فً ثعلب" عن التالً النص السٌوطً روى -أ
 هوازن، وكشكشة ربٌعة، وكسكسة بهراء، وتلتلة تمٌم، عنعة عن الفصاحة
: كثٌرة أخرى ومصادر ثعلب مجالس فً كما وصوابه،. 2"قرٌش وتضجع

 .3"قٌس وتضجع هوازن، وكسكسة ربٌعة، وكشكشة"
 للفارابً،" والحروؾ األلفاظ: "كتاب عن التالً النص السٌوطً روى -ب
 من وال لخم من ال ٌإخذ لم فإنه وبالجملة: "اللؽة عنها تإخذ التً القبابل فً

 وإٌاد، وؼسان قضاعة من وال والقبط، مصر أهل لمجاورتهم جذام،
 تؽلب من وال بالعبرانٌة، ٌقرءون نصارى وأكثرهم الشام، أهل لمجاورتهم
 لمجاورتهم بكر من وال للٌونان، مجاورٌن بالجزٌرة كانوا فإنهم والٌمن،
 "والفرس للقبط

 
 تكون أن للٌمن ٌمكن كٌؾ إذ النص؛ هذا أمام حابرا المرء وٌقؾ. 4

 شمالً فً بجناحٌها تمتد أن لبكر كٌؾ ثم للٌونان؟ مجاورة بالجزٌرة
 فً تجاور كما إٌران، فً الفرس الشرق فً فتجاور العربٌة، الجزٌرة
 مصر؟ فً القبط الؽرب

 
 كانوا فإنهم والنمر تؽلب من وال: "المصادر فً كما العبارة وصواب

 للنبط مجاورٌن كانوا ألنهم بكر من وال للٌونانٌة، مجاورٌن بالجزٌرة
: المزهر نشرة فً فصارت" النمر: "كلمة حرفت كٌؾ فانظر. 1"والفرس

: كذلك النشرة هذه فً فصارت ،"النبط: "أختها حرفت كما ،"الٌمن"
 "!القبط"
 درستوٌه ابن قال: "فقال درستوٌه، ابن عن التالً النص السٌوطً روى -ج
 خطؤ ٌجهل، جهل: وزن على لؽوي، نحوي: العامة قول: الفصٌح شرح فً

                                                           
 .314/ 2 المزهر 1
 .211/ 1 المزهر 2
/ 4 األدب وخزانة 235-234/ 1 اإلعراب صناعة وسر 11/ 2 الخصابص: وانظر 82/ 1 ثعلب مجالس 3

495. 
 .212/ 1 المزهر 4
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 محققو قال" لؽوي نحوي: "عبارة على تعلٌقا هامشه وفً. 2"ردٌبة لؽة أو
 "!العبارة هذه ضبط على نقؾ لم: "المزهر

 
 الصواب على موجود الكتاب، محققو ضبطه على ٌقؾ لم الذي وهذا

 َؼِويَ : فتقول: "قوله وهو درستوٌه، البن الفصٌح تصحٌح: مصدره فً
ْؽَوى، ْجَهلُ  َجِهلَ : نحو على ٌَ وبعد. 3"ٌَ

1  ... 

 
 الخطى دونه تقصر وجهدا ٌدرك، ال شؤوا تآلٌفه فً السٌوطً بلػ فقد

 هذه رءوس على تاج" وأنواعها اللؽة علوم فً المزهر: "وكتابه... 
 الدراسات فً الباع بطول له ٌشهد التصانٌؾ، هذه وجه فً وؼرة المإلفات،
 السٌوطً هللا رحم. والجمع القراءة فً والجلد والصبر. العربٌة اللؽوٌة
 .واسعة رحمة

  

                                                           
 .147 للفارابً الحروؾ وانظر 19 االقتراح 1
 .225/ 1 المزهر 2
 .119/ 1 الفصٌح تصحٌح 3



72 
 

 الثانً المبحث
 العربً التراث فً الداللٌة الحقول معاجم

 
 سٌده البن المخصص

 
 بالمؤلف التعرٌف

 
 المعروؾ األندلسً اللؽوي النحوي إسماعٌل بن علً الحسن أبو قال

 االستدالل إلى األذهان ملهم والملكوت العزة ذي الممٌت هلل الحمد: سٌده بابن
 قدرته بعظٌم معجزها ثم عدمه بعد واقعا ٌك لم وجوده أن ومعلمها قدمه على
 . النظر ودقٌق الفكرة لطٌؾ من منحها ما على

 
 ما على نحمده وصفاته محموالته وإدراك ذاته تحدٌد عن والعبرة

 ونسؤله بربوبٌته واالعتراؾ بؤلوهٌته اإلقرار من أنفسنا وفطر إلٌه ألهمنا
 ثم إلٌه األزلؾ وبجواره لدٌه األفضل بعالمه ٌلحقنا حتى أنفسنا تخلٌص
 ونبٌنا الثاقب النٌر سراجنا المقتفى ورسوله المصطفى عبده على الصبلة
1 خٌرة محمد العاقب الخاتم

. 

 
 الطٌبٌن آله وعلى علٌه والسبلم آدم ولد جمٌع وسٌد العالم هذا
 كرم لما وجل عز هللا فإن بعد أما أجمعٌن وعلٌهم علٌه هللا صلى المنتخبٌن

 سابر على النطق فضٌلة من آتاه بما وشرفه باإلنسان المرسوم النوع هذا
 األنواع جمٌع على ٌبٌنه وفضبل ٌمٌزه رسما له وجعل الحٌوان أصناؾ
 . الكشؾ إلى أحوجه فٌحوزه
 

 ففتق بالفكرة المدركة فٌه القابمة المعانً من النفوس فً ٌتصور عما
 من وهجس تصور لما رسما لٌكون المحسوس اللفظ من بضروب األلسنة

 موضوعات كانت وإن اضطرارٌة اللؽة أن بذلك فعلمنا النفوس فً ذلك
 . الواضع فإن اختٌارٌة ألفاظها

                                                           
 .1724 القاموس الفاؼٌة فذلك الحناء من أطٌب زهرا فٌثمر مقلوبا الحناء ؼصن ٌؽرس أو الحناء نور: الفاؼٌة  1
 والحدٌث إسناد بدون 2/193 الجوزي وابن 3/445 األثٌر ابن ذكره وإنما الفسطاط بذكر مرفوعا أره لم 2

 .229 - 5/218 و 1/177 المجمع انظر بدونها صحٌح
 .سنة عشرٌن ابن وهو قتل عمرا وأقلهم سنا الشعر أحدث وكان قاله لبٌت طرفة وسمً سفٌان بن العبد بن طرفة 3
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 البصر شعاع ٌفرق الذي وللون كبل ولؤلكثر جزأ لؤلقل المسمى األول

 هذه قلب لو سوادا وٌحصره فٌضمه ٌقبضه وللذي بٌاضا وٌنشره فٌبثه
 ٌخل لم بٌاضا والسواد سوادا والبٌاض جزأ والكل كبل الجزء فسمى التسمٌة

أسماعنا أوحش وال بموضوع
1 . 

 
 لتحتاز األشٌاء جمٌع تسمٌة من بدا نجد ال ذلك مع ونحن مسموع من
 وهلة أول تباٌنت كما وأصدابها بؤجراسها بعض من بعضها وٌنماز بؤسمابها
 الحكماء سددت ما ونعما وأوضاعها بصورها ذلك قبل وتخالفت بطباعها

 . الحكمة دقٌق من ذلك فً إلٌه
 

 إلٌه وأؼذوا اإلٌضاح من علٌه حرصوا لما والصنعة النظر ولطٌؾ
 منفصلتٌن مختلفتٌن كمٌتٌن على تدل التً فؤما. واإلفصاح اإلبانة إٌثار من
 على ٌقع الذي والجلل والكثٌر القلٌل العدد على ٌقع الذي كالبشر متصلتٌن أو

 الواقع كالنهل متضادتٌن كٌفٌتٌن على تدل التً واللفظة والصؽٌر العظٌم
 . الدالة واللفظة والري العطش على

 
 والحمرة والبٌاض السواد على الواقع كالجون مختلفة كٌفٌات على
 على فسآتً االختبلط من بٌنهما وما والنور الظلمة على المقولة وكالسدفة
 جاحد ؼٌر مثبتا الكتاب هذا من األضداد فصل فً مستقصى جمٌعها

 المتواطبٌن للحكماء ومبربا معاند ناؾ كل على به اإلقرار إلى ومضطرا
 فً وسمهم من رأي عن لهم ومنزها التفرٌط من إلٌها الملهمٌن أو اللؽة على
 . والتخلٌط اإللباس إلى بالذهاب ذلك

 

                                                           
 .827 القاموس ترعد تزال ال والَكِتؾِ  الَجْنبِ  بٌن اللَّْحَمةُ : الَفِرٌصة  1
 .1395 القاموس به اكتحل إذا للبصر مقو معتدل للبدن مسخن مفرح معرب أو الحرٌر: اإلبرٌسم 2
 .1192 القاموس فخاطهما أخرى إلى شقه ضم ٌلفقه الثوب لفق: لفقٌن 3
 .863 القاموس رقٌق لٌن ثوب كل أو واحدة وقطعة واحد من نسج كلها لفقٌن ذات ؼٌر مبلءة كل: الرٌطة 4
 .1532 القاموس العطار طٌب ظرؾ أو بجلد مؽشى" 865 القفة" سفط: الجونة 5
 .192 لسان الثٌاب فٌه ٌصان وعاء: التخت 6
 .1388 القاموس المؤدوم الطعام: واألدٌم بخلطة: الخبز وٌؤدم الخلطة: األدمة: ٌإتدم 7
 .1235 القاموس الدسم: الودك 8
 .1527 القاموس وحصٌر خشب من األرض عن اللحم به وقٌت ما: الوضم 9
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 ٌحدث وال نوع بها ٌتكثر ال التً المترادفة األسماء على أقول وكذلك
 طوٌل الطوٌل وفً ونقلة وصفاة حجر الحجارة فً كقولنا طبع كثرتها عن

 عدة على تقع التً المشتركة األسماء وعلى وشرحب وسلب
 (اإلنسان خلق كتاب)

 واحدة بصٌؽة والمإنث والمذكر والجمع الواحد على ٌقع لفظ اإلنسان
 ٌقع قد إنسانا أن فلوال إنسانان تثنٌته فً قولهم الواحد على ٌقع أنه ٌدلك فما
 وهجانا دالصا أن على سٌبوٌه استدل ولذلك إنسانان ٌقولوا لم المفرد على
 . دالصان لقولهم جنب باب من لٌسا

 
 على ٌقع أنه على ٌدلك ومما ٌثن لم جنب بمنزلة كان فلو وهجانان

1 النوع به معنٌا الجمٌع
 الذٌن إال) قال ثم( خسر لفً اإلنسان إن) تعالى قوله

 قال ثم( هلوعا خلق اإلنسان إن) تعالى قوله وكذلك( الصالحات وعملوا آمنوا
 . من الجماعة استثناء ففً( المصلٌن إال)

 
 وقوع وفً والكثرة العموم المراد أن على بٌنة داللة المفرد االسم هذا

 الدالة األسماء أن وذلك الجمع المراد أن بها ٌعلم داللة الجمٌع موضع المفرد
 بنٌته أصل اسم واآلخر للجمع مبنً اسم فؤحدهما ضربٌن على الكثرة على

 . الكثرة، على ٌدل بما ٌقترن ثم للواحد ووضعه
 

 ؼٌر من أحدهما قسمٌن على للجمع بنً الذي وهو األول والضرب
 من ٌكون أن واآلخر امرأة من ونساء رجل من قوم نحو وذلك الواحد لفظ
 الضرب وأما راجل من ورجل راكب من كركب وذلك المجموع الواحد لفظ

 ثم للواحد ٌكون أن بنٌته أصل الذي االسم وهو األولى القسمة من الثانً
 اسما ٌكون أن أحدهما ضربٌن إلى أٌضا فٌنقسم الكثرة على ٌدل بما ٌقترن
 على ٌدل بما اقترن إذا وما ومن كالذي أمة على به ٌقتصر ال مقصور مبهما
 .(به وصدق بالصدق جاء والذي) تعالى كقوله الكثرة

                                                           
 .927 القاموس الرحل تحت ٌلقى الحلس: البرذعة: اإلكاؾ  1
 .157 القاموس أقتاب جمع البعٌر سنام قدر على الصؽٌر اإلكاؾ: القتب 2
 .1284 القاموس الصؽٌرة الثقبة: الخلة 3
 .1279 القاموس نباتها واستوى اخضرت األرض واحوالت الشًء قبالة: حٌال 4
 .321 القاموس شجر وال بها ماء ال األرض: القراح 5
 والشعراء الشعر أسودا دمٌما كان المشهورٌن العرب عشاق أحد كان الحارث أبو عقبة بن ؼٌبلن هو: الرمة ذو 6

256 - 263. 
 .1516 القاموس واللون الطعم المتؽٌر الماء: آجن 7
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( المتقون هم أولبك) قوله وهو الكثرة على ٌدل ما به اقترن قد فهذا 
 واإلنسان كالجون أمة على مقصورا أوال متمكنا اسما ٌكون أن واآلخر
 وهً ومعرفة نكرة ضربٌن على األنواع أسماء من الضرب وهذا والفرس

 إلى ٌذهب فإنما تعرٌفه وجه قدمنا كما والجمع األمر ؼالب فً تقع التً
 . ونظٌره النوع تخصٌص
 

 المراد لٌس والبعٌر الشاء وكثر والدرهم الدٌنار الناس أهلك قولهم
 أن تبٌن فقد النوع هذا وكثر النوع هذا أهلكهم المعنى ولكن بعٌنه درهما
 فً الدرهم فلٌس النفوس فً ٌثبت ما إلى اإلشارة هو إنما التعرٌؾ فً القصد
 . قد واحد كدرهم ونحوه هذا

 
 بالحس النوع كلٌة معرفة ألن بعد إلٌه أشرت ثم محسوسا عهدته

 الشخص تعرٌؾ بٌن الفرق فهذا األشخاص بعض به ٌعلم وإنما ممتنعة
 أنه على ٌدل ومما فنقول اإلنسان لفظ إلى نعود ثم عرض شًء هذا وتعرٌؾ

 وكثٌب ؼضى بؤسفل الذي باألجرع البٌتان أٌها أال: الشاعر قول للمإنث ٌقع
حبٌب لدى إنسان الناس من

1 . 
 

 إنسان المإنث على أوقعه قد فهذا
  أنس أن وذلك أنس من مشتق عندي 

 بهذا هو إنما وبهاءها وتجملها األرض
 هذا على فوزنه بها والمعنً لها المعتمر اللطٌؾ الشرٌؾ النوع 
  إفعبلن أنه إلى بعضهم ذهب وقد فعبلن

 كان ولو( فنسً قبل من آدم إلى عهدنا ولقد) تعالى لقوله نسً من
  لٌس ألنه منه الٌاء تحذؾ ولم إنسٌانا لكان كذلك

 
 األلؾ النون شابهت إنسان فجمع أناسً قولهم فؤما ٌسقطها ما هنالك

 أناسٌن وأصلها حرباء جمع شكل على إنسان جمع فخرج الخفاء من فٌها لما
                                                           

 األرض على ٌنجر واألسفل األرض إلى األسفل على األعلى فترسل وسطها وتشد المرأة تلبسها شقة: المنطقة  1
 .1195 القاموس

 .72 القاموس لٌنة حال على أي: وطٌبا 2
 .1345 القاموس حٌوان كل من الذكر: الفحل 3
 .1347 القاموس أمه عن فصل إذا الناقة ولد: الفصٌل 4
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 قول من عنهم ورد ما لداللة بعضهم إلٌه ذهب كما إنسً جمع أناسً ولٌس
 .النحوي جنً بن عثمان الفتح أبو أنشده روٌشد

 
 أناسً ٌاء قال األناسٌن أبدال وباألناسٌن بٌتكم مثل وبٌتا بؤهل أهبل 
 كما أناسً ٌاء من بدال هذه أناسٌن نون تكون وال النون هذه من بدل الثانٌة
جمع أثانً ٌاء من بدال أثانٌن نون كانت

 بمعنى االثن جمع هً التً أثناء 1
 ثم فهً البتة الم هنا والٌاء ثنٌت باب من ولفظها األثانٌن معنى ألن االثنٌن
 إذن فهو إنسان الواحد وإنما علة حرؾ المه مما أناسٌن ولٌست ثابتة

 هللا ألن إنسً جمع إنسان ٌكون وال وسراحٌن وسرحان وضباعٌن كضبعان
 ( .كثٌرا وأناسى أنعاما خلقنا مما ونسقٌه: )قال سبحانه

 
...  آدم بنً من جمٌعا...  إنسان...  بانسً منه... .  ان آدم، بنً 
 أو قٌاس ؼٌر على اإلنسان أي فقولهم أرٌتك ما على لؽٌرهم ٌكون قد وانسً
 النسب ٌاء أن وذلك وزنج كزنجً إنسً فجمع األنس وأما الزابد حذؾ على
 . الضرب هذا فً تسقط

 
 وذلك وطلح طلحة كقولهم التؤنٌث هاء فٌه تسقط كما الجمع من
 وأناسٌة أناسً وقالوا سٌبوٌه قال التؤنٌث وهاء النسب ٌاء بٌن التً للمناسبة
 عزٌز جمع وثناء وثنى وظإار كظبر إنس فجمع أناس وأما الهاء فعوضوا
  مع، نظابر منه وستؤتً

 
 هذا الناس قالوا أناس فً والبلم األلؾ أدخلوا فإذا تعالى هللا شاء إن

 البلم أدخلوا فلما إله األصل فقال وجل عز هللا اسم ذكر أنه وذلك سٌبوٌه قول
  كؤنها البلم وصارت الهمزة حذفوا

 
  أناس ومثله قال ثم منها خلؾ .1
 الناس قلت البلم أدخلت فإذا .2
  البلم ٌفارقه قد الناس أن إال .3
 ٌكون ال تعالى وهللا نكرة وٌكون .4
  سٌبوٌه كبلم ظاهر فخرج ذلك فٌه .5

                                                           
 .1326 القاموس دابة قنب من ٌخرج صوت أو مختلط صوت كل األزمل  1
 .1727 القاموس خٌاره نقاٌته: نقاٌة 2
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  دخول فٌه ٌجوز ال الناس أن على .6
  ألن كذلك ولٌس البلم مع الهمزة .7
  الهمزة من خلؾ تعالى هللا فً البلم .8
  أنها وٌدلك الناس فً كذلك ولٌست .9

  كما الهمزة من عوضا الناس فً لٌست .12
 

 سٌبوٌه أراد وإنما البلم من أنت ما تعالى هللا اسم فً منها عوض هً
 بعض فً ذلك مثل أراد وإنما تعالى هللا السم مساو أنه ال البلم مع الهمزة
 هو ٌكون أن فإما وعزب كعازب آنس جمع اسم فهو أنس قولهم فؤما أحواله
 هذه به أنست الذي هو ٌكون أن وإما والنطق العقل من أوتٌه بما ٌؤنس الذي
 .به مؤنوس معنى فً هو الذي آنس جمع اسم أنس فٌكون وعمرت الدنٌا

 
 (والوالدة الحمل باب) 

 نسؤ نسبت األصمعً، حملها، بدأ نسء، فهً المرأة نسبت عبٌدة، أبو
 المصدر وبهذا نعنً، فإٌاه علً أبا ذكرنا وإذا 1:الفارسً علً أبو قال

  نسء نسوة قولهم بداللة وصفت
 

 جمعا أو واحدا به الموصوؾ كان وحدوه بالمصدر وصفوا إذا ألنهم
 المضاؾ فاختزلوا عدل ذوو ٌرٌدون فإنما عدل قوم قالوا إذا أنهم وذلك

 ٌثنوا لم بالمضاؾ صرحوا لو أنهم فكما مقامه إلٌه المضاؾ وأقاموا
 إلٌه المضاؾ حذفوا حٌن جمعوه وال ٌثنوه لم كذلك جمعوه وال إلٌه المضاؾ

  اإلثبات، نٌة فً ألنه

                                                           
 رسول على وقدم اإلسبلم لبٌد أدرك وفرسانهم الجاهلٌة شعراء من وكان العامري مالك بن ربٌعة بن لبٌد هو لبٌد  1
 .171 والشعراء الشعر سنة وخمسٌن وسبع مابة وعمره معاوٌة خبلفة أول فً توفً وسلم علٌه هللا صلى هللا
 .المناجاة من: أنجٌة 2
 .المناذرة أٌام من: األفاقة 3
 .القدم فوق الناشر: الكعب 4
 .العشرٌن راهقت أو الحٌض فً دخلت أو وأدركت شبابها بلؽت للمرأة: المعصر 5
 .القوي والرجل القوي الؽبلم: الحزور 6
 .الثبلثٌن جاوزت إذا المرأة: النصؾ 7
 .وسنٌه تاسع فً وذلك سنه طلع: البازل 8
 .232 القاموس الضؤن ولد: البذج 9

 .379 القاموس المعز أوالد من الحولً: العتود 12
 .للجري تهٌؤ الذي: الشادن 11
 .847 القاموس للطٌران وتهٌؤ جناحه وفر الذي الطابر فرخ: الناهض 12
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 حملته: )سبحانه هللا قال وقد. نسوة من نسء امرأة: زٌد أبو وحكى قال

 قوله ونظٌره به علقت معنى فً كان لما به حملت جاز إنما وكؤنه( كرها أمه
 اإلفضاء معنى فً كان لما( نسابكم إلى الرفث الصٌام لٌلة لكم أحل: )تعالى
  الحمل،: العٌن صاحب وقال بإلى، عدي

 
 حمبل، تحمل حملت الحٌوان جمٌع فً األوالد من البطون فً ٌحمل ما

 ؼٌر الحٌوان من لشًء ٌقال ال السكٌت، ابن حامل، حبلى، امرأة واحد، ؼٌر
 تكون أن وذلك الحبلة حبل بٌع عن نهً واحد حدٌث فً إال حبلى اإلنسان
 ثابت، الحبل، ذلك حبل فتبٌع حوامل اإلبل

 
 حببلن ورجل امتؤل الشراب من الرجل حبل ٌقال االمتبلء والحبل، 
 قولهم مثال على حببلنة امرأة: علً أبو ذلك، من مشتق فكؤنه حبلى وامرأة

قال ركبانة، وناقة حلبانة شاة
1 : 

 
 عن ٌحٌى بن أحمد العباس أبً عن السري بن محمد بكر أبو وأخبرنً

 لها ؼنٌمة ترعى خرجت العرب أحٌاء بعض من فتٌة أن األعرابً ابن
  فاقتضها عقٌل من ؼبلم فساورها
 

  

                                                           
 .561 القاموس والخٌل الرجال من العنٌن: العجٌز  1
 .1572 القاموس ٌرٌدهن ال أو عجرا النساء ٌؤتً ال من: العنٌن 2
 .326 القاموس لبون هً ثم ثبلثة أو شهرٌن إلى لقوح نتجت التً أو الحلوب الناقة: اللقوح 3
 .391 القاموس العرق شق: الفصد 4
 .االنقٌاد عن العصٌان: والحران الخبلء 5
 .1152 القاموس منها الخفٌؾ السرٌع: زهالق حمر: زهلوق 6
 النبً إلى ورحل عمره آخر فً اإلسبلم وأدرك قدٌما جاهلٌا كان أعمى وكان بصٌر أبو قٌس بن مٌمون: األعشى 7

 العرب صناجة وسمً ذلك قبل فمات ٌسلم ثم سنة ٌمتنع أن فؤراد الخمر ٌحرم إنه له وقٌل وسلم علٌه هللا صلى
 .165 - 159 والشعراء الشعر

 .97 القاموس ثٌله على الحقب وقوع من البول علٌه تعسر الحبس: الحقب 8
 .485 القاموس الحر شدة: الحمارة 9
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 أجد أمتا ٌا: ألمها قالت عٌنها وؼارت شفتها وذبلت بالحبل أحست فلما
 خرجت: قالت ذلك، ومم: لها قالت. حببلنة وأرانً ذبانة وشفتً هجانة عٌنً
 .وأشهاه ٌحدنً زال فما عقٌلً ؼبلم فواثبنً أرعاها بالؽنم ٌوم ذات

 
 ذابلة ذبانة وشفة عٌنه هججت ٌقال ؼابرة: هجانة: علً أبو قال 
 ابن حبالى، نسوة السكٌت، ابن وذبوبا، وذببا ذبا تذب ذبت صفراء

 والمحبل حبلة نسوة من حابلة فهً حببل حبلت وقد حبال نسوة األعرابً،
الحبل موضع والمحبل الحبل، أوان

1  
 
 تبٌل: وأنشد حاصن واحدها الحبالى النساء من والحواصن الرحم من
 وأصل ومجح مثقل فهً بطنها فً ما عظم فإذا ثابت، أحبالها الحواصن

 مجح بامرأة مر أنه وسلم علٌه هللا صلى النبً حدٌث ومنه السباع فً المجح
  لفبلن أمة هً فقالوا

 
 جحمت االمتبلء االجحاح أصل زٌد، أبو نعم،: فقالوا?  بها أٌلم فقال
 كالحنظل الٌقطٌنً للنبات قٌل ومنه االنبساط أصله ثعلب، مؤلته، الحوض
 حملها كان فإذا ثابت،. هللا شاء إن مستقصى هذا ذكر وسٌؤتً الجح والقثاء
 الوضع، فهو، الحٌض مقبل عند

 
 تقول. السكٌت ابن وأنشد عندهم مذموم وهو التضع،: ٌقول وبعضهم 

 الوضع فً اختلفوا علً، أبو تضع على حببل تخاؾ أما مكتنع فٌها والجردان
 قال الواو من مبدلة التاء ٌجعل وبعضهم لؽتٌن ٌجعلهما فبعضهم والتضع
 ٌقتصر أنه فً المفتوحة الواو من الهمزة كبدل هو إنما اطرادي ببدل ولٌس
  ٌشهد ومما منه سمع ما على

 

                                                           
 .371 القاموس قراها: البلدة من السواد 1 1
 .359 القاموس والجرٌن المحبس: المربد 2
 .114 القاموس بمصر ضخم مكٌال: اإلردب 3
 .117 القاموس" السرج من" الركاب جلد من ركاب: الؽرز 4
 .171 القاموس الرجل استبخار لٌمنع الدابة صدر فً ٌشد ما: اللبب 5
 .221 القاموس الحساب فً الؽلط: الؽلت 6
 .452 القاموس وعطش داء أو الماء شرب كثرة: البؽر 7
 .األقدام فٌه تؽٌب الدهس السهل المكان: الوعوثة 8
 .1532 القاموس الحنطة فٌه توضع الذي للمكان واستعٌر المطحون: الجرٌن 9
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 صرؾ كما صرؾ فعل منه ٌسمع لم أنه لؽتٌن لٌستا أنهما زعم لمن
 لم فإن الحٌض مقبل فً حملت أي المرأة وضعت قالوا حٌن الوضع فً

 وضعت عبٌد، أبو مقصود، اللفظة هذه فً القلب أن على دلٌل تضعت ٌقولوا
 إنها ٌقال ولدها تصؾ امرأة قالت ثابت، واضع، وهً وتضعا وضعا المرأة

 وال ؼٌبل أرضعته وال ٌتنا ولدته وال تضعا أو وضعا حملته ما شرا تؤبط أم
 . مؤقة على أبته وال قٌبل حرمته

 من تقدم ما فالوضع الكبلم أجود وهو مبقا وٌقال تبقا أبته وال عبٌد أبو
 حٌض على أي سهوا أمه به حملت ٌقال وحٌنبذ الحٌض مقبل فً الحمل
 . ٌدٌه قبل رجبله تخرج أن والٌتن

 
 أبو أٌتنت، وقد موتن امرأة وهً والوتن واألتن الٌتن هو السكٌت، ابن

: عمر بن عٌسى وقال قال. والعكس القلب الٌتن وأصل وآتنت وأوتنت: علً
 هذه فمسؤلتك: قال نعم،: قلت?  الٌتن أتعرؾ: فقال مسؤلة عن الرمة ذا سؤلت
الٌتن، النكس: ثابت ٌتنا، الولد سمى وربما علً، أبو ٌتن،

1  
 
 ابن حبل، على ترضعه أن والؽٌل عبٌد، أبو. بثبت ولٌس: درٌد ابن
 الحمل، على اللبن وهو الؽٌل ولدها سقت إذا ومؽٌل مؽٌل امرأة: السكٌت
 األصل األعلى أؼٌلت ٌجًء لم سٌبوٌه، وأؼالته، ولدها المرأة أؼٌلت ثابت،
 . نادر وكبلهما كذلك استحوذ أن كما

 
 أنهى أن هممت لقد حدٌث وفً والؽٌلة الؽٌل اللبن اسم العٌن، صاحب

 عبٌد، أبو ٌضٌرهم، فبل ذلك تفعل والروم فارس أن أخبرت ثم الؽٌلة عن
 وقد نشٌج علٌه وٌؤخذه الصبً بكاء ٌشتد أن المؤقة ثابت البكاء، من والمبق
  األمثال، من مثل وفً ؼضبا الممتلا والتبق مؤقا مبق

 
 سرٌع حدٌد وأنا ؼضبا ممتلا أنت ٌقول نتفق، فمتى مبق وأنا تبق أنت

 اشتهت فإذا ثابت، حملها، معظم فً كانت إذا مرد، امرأة زٌد، أبو البكاء،
  ووحامى، وحام: الجمع سٌبوٌه، وحمى، فهً حملها على شٌبا المرأة

                                                           
 .1689 القاموس الزر أخت الثوب ومن المقبض: والكوز الدلو من العروة: العروة  1
 .1272 القاموس للعروس والستور بالثٌاب ٌزٌن موضع كالقبة: الحجلة 2
 .1495 القاموس تحمله عٌر أو سوقه أو المسك وعاء: اللطٌمة 3
 .123 القاموس األرض تحت الطرٌق: السرب 4
 طوٌل نصل أو منه وأطول أدق أنه إال مشمل وشبه ؼبلفا لها فٌكون السوط فً تجعل حدٌدة: المؽول 5
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 والوحام الوحام بٌنة الحمل على مشتهٌة وحمى امرأة السكٌت، ابن
 ذلك، على تشهته ما أعطٌناها ٌعنً ولها ووحمناها وحما وحمت وقد والوحم
: ٌقول وحمى لٌلى عام لٌلى أزمان: وأنشد تشتهٌه الذي الشًء والوحم ثابت،
 . نفسً تشتهٌها التً هً لٌلى

 
 فً جامع، امرأة درٌد، ابن حبل، وال وحمى المثل، وفً عبٌد، أبو

 ابن الوحش، من األتان على األصمعً وقصره زٌد، أبو ولد، بطنها
 بكرا ماتت إذا وقٌل بطنها فً وولدها أي وجمع بجمع المرأة ماتت السكٌت،

  عذراء كانت إذا وجمع بجمع منه هً وقال
 
قول ومنه ٌقتضها لم

 حٌن للوالً العجاج امرأة مسحل بنت الدهناء 1
  أخذها قٌل والدتها دنت فإذا ثابت، ،( بجمع منه أنا هللا أصلحك: )علٌه نشزت

 
 والطلق والبهابم للناس المخاض: ثابت طلقا، طلقت وقد الوالدة وجع
 أبو وتمخضت، السكٌت، ابن ومخضت، مخاضا مخضت وقد المخاض

  الطلق السكٌت، ابن خض، ما وهً حاتم،

 قٌل جنبٌها على بنفسها فؤلقت الطلق أخذها فإذا األعرابً، ابن. للناس
 ٌقال ثابت، جنبٌه، على تصلق إذا ألم ذي كل وكذلك متصلق وهً تصلقت
: زٌد أبو صحٌح، بعنى القوابل بٌن توحوح تركتها طلقت إذا للمرأة

 وقد عاشرها فً تدخل وال تاسعها فً تضع التً النساء من الخصوؾ
 .خصافا تخصؾ خصفت

 
 ابن وسقط، وسقط سقط فهو تمام لؽٌر ولدها ألقت فإذا ثابت، 

 أسقطها وقد مسقاط فهً لها عادة ذلك كان فإذا مسقط امرأة وهً األعرابً،
 عبرته هذه ملقوحا أي نعرة المرأة حملت ما عبٌد، أبو بها، وسقط الروع

                                                           
 .1344 القاموس قفا له دقٌق سٌؾ 1
 .1319 القاموس بالثوب ٌتؽطى قصٌر سٌؾ: مشمل 1
 .انحناء طرفها فً الحدٌدة: عقافة 2
 .888 القاموس الحرب فً المواضع أضٌق: مؤقط 3
 .268 القاموس للنساء مركب: الهودج 4
 .الزبل: السرجٌن 5
 .867 القاموس النظم خٌط أو المخنقة من أطول قبلدة: السمط 6
 .الجوهر وهً خرزة جمع: الخرز 7
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 ابن. ؼٌره أو جنٌنا تقول أن الصحٌحة والعبرة اإلنسان فً اللقاح ولٌس
: قال العجاج أن إال الجحد ؼٌر فً تستعمل وال الناقة وكذلك السكٌت،

 اإلٌجاب، فً فاستعمله النعر ٌساقطن والشدنٌات
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 كان الحوامل أي من الرحم فً المضؽة استحالت إذا: علً أبو قال 
 آخر موضع وللنعرة نعرة فهً الحوامل أوالد موتت إذا وقٌل نعرة فهً

 مضؽة وهو ولدها تلقً التً الممصل، عبٌد، أبو 1.هللا شاء إن علٌه سنؤتً
  العٌن، صاحب أمصلت، وقد

 
 األصمعً، ملٌص، والولد أملصت وقد كذلك وممبلص مملص امرأة

 مسلب، فهً أسلبت وقد اإلبل فً وأعرفه تمام لؽٌر ألقت إذا سلوب امرأة
 تام والولد شهوره تمام قبل أسقطت فإن ثابت، كذلك، تملطه ملطته النضر

 الولد خلق أول من والخداج وخدٌج مخدج والولد مخدج وهً أخدجت قٌل
  المرأة خدجت ٌقال التمام قبل ما إلى

 
 قٌل الخلق ناقص كان فإن تاما الولد كان وإن خادج وهً والناقة

 مسبع فهً المرأة أسبعت العٌن، صاحب الحمل، وقت لتمام كان وإن أخدجت
 المرأة، أتمت: عبٌدة أبو لتمام، ولدت التً المتم: ثابت أشهر، لسبعة ولدت إذا
 . وتمام لتمام ولدته السكٌت، ابن الناقة، وكذلك تضع أن لها دنا إذا

 
: علً أبو الناقة، وكذلك تضع أن لها دنا إذا المرأة أتمت علً، أبو

 وأنشد، والخٌل الرجال من الشدٌد الصلب وهو التمٌم ومنه وتمٌم متمم الولد
 وتما، وتما تما وولدته لتتمتها ولدته الشٌبانً، جوزه، اللبد ٌبهر تمٌم وصلب

  متم، معشر امرأة عبٌد، أبو
 

 من علٌها أتى التً وهً اإلبل من العشراء فً وأصله االستعارة على
 علٌه نبت واستشعر، وشعر الجنٌن أشعر: علً أبو قال أشهر، عشرة حملها
 عبٌد، أبو شعر، حكً قد وأرى مزٌدا إال به ٌتكلم وال أمه بطن فً الشعر
 والبهابم الناس من ٌولد حٌن المولود على ٌكون شعر كل والعقة، العقٌقة
 قٌل ولدت فإذا ثابت، ؼٌرهما، فً أسمعها والحمرولم الناس فً مرة وقال

 ونفس، ونفس ونفاس نفساوات الجمع ؼٌره، نفساء، هً ثم وضعت
 . ونفاس: اللحٌانً

  

                                                           
ْرَتد   ال ُرُإوِسِهمْ  ُمْقِنِعً ُمْهِطِعٌنَ [ }43:إبراهٌم] تعالى قوله فً وذلك  1 ِهمْ  ٌَ ٌْ  َوَجاَءهُ } وقوله{ َهَواء   َوأَْفِبَدُتُهمْ  َطْرفُُهمْ  إِلَ

هِ  ٌُْهَرُعونَ  َقْوُمهُ  ٌْ  [78: هود{ ]إِلَ
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 من فعلة بمنزلة فهً فعبلء أما: سٌبوٌه قال ونوافس، علً، أبو
 ونفساوات نفساء وذلك األسماء من فعلة بمنزلة فعلى كان كما الصفات
 آخره وإلن واحد البناء إلن بها شبهوها ورباع ربعات ربعة تقول كما ونفاس
: األعرابً ابن رباب، قالوا كما نفاس ٌقول من العرب ومن التؤنٌث عبلمة
اللحٌانً، ونفساء، نفساء

  ونفساء، 1
 
: علً أبو ونفسا، ونفاسا نفاسة ونفست نفاسا نفست وقد األعرابً، ابن
 الذي الدم وٌسمى تشققت، القوس تنفست ٌقال واالنصداع التشقق من وأصلها
 .مذكر وهو نفسا النفساء من ٌسٌل

 
 وقد الوالد الزرم العٌن، صاحب. صؽٌرا مادام منفوس والولد ثابت، 
 أما هللا قبح زٌد، أبو ولدته، مرطا، تمرط أمه به مرطت النضر، به، زرمت
 قٌل بعضه خرج وقد رحمها فً ولدها نشب فإذا: ثابت ولدته، أي به رمعت
  مطرق وهً طرقت

 
 المشٌؤ المبلقٌا ٌرٌم فبل بكاهله طرقت بالمشٌا المتم زفٌر: وأنشد

 فإذا المشًء خلق إذ شٌؤهم طًء ما طًء ما فطًء: وأنشد الخلق المختلؾ
 عبٌد، أبو معضل، وهً عضلت قٌل والدتها فعسرت ولدها اعترض
 علً، أبو. معضل وهً أعضلت
 
 حان إذا القطاة طرقت: ٌقال المرأة ؼٌر فً التطرٌق ٌستعمل وقد 
 كؤفحوص نسٌفا ؼرزها جنب إلى رجلً تخذت وقد: وأنشد بٌضها خروج
 ما وهو النعل طراق ومنه والتنشب اللزوق الكلمة هذه وأصل المطرق القطاة
  لتضامهما طراقٌن المثاالن فسمً علٌه أطبقت

 
 األسفل الرٌش األعلى الرٌش لبس إذا الطابر جناحا اطرق وقالوا

 منه العادة والطرقة اآلخر على أحدهما لبس وثوبٌن نعلٌن بٌن الرجل طارق

                                                           
 .12اآلٌة: النازعات سورة  1
 .879 القاموس والدالء الحوض إلصبلح الورد إلى بقدمهم بفرطهم القوم فرط: الفرط 2
 من 6445 حبان وابن 2289 ومسلم 6589 والبخاري 4/313 وأحمد 787 الحمٌدي أخرجه صحٌح حدٌث 3

 .كثٌرة شواهد وله سفٌان بن جندب حدٌث
 .137 المحٌط القاموس دفعه وشده شًء كل وحد المطر من الدفعة: الشإبوب 4
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 ٌقال والمنع التضٌٌق أصله والتعضٌل قال كالمثل بنظٌره شًء تقفٌة ألنه
 .النكاح عن حبسها إذا وٌعضلها ٌعضلها المرأة عضل

 قٌل علٌها دعً وإذا والدها عسر المرأة أعسرت العٌن، صاحب
 قٌل ومنه: علً أبو سرحا، ولدته قٌل سهبل ولدته إذا: ثابت وآنثت، أعسرت

 سرحا وولدته أمه به سرحت وقد سهولة أي ورواح سراح فً ذلك افعل
 : ثابت والمجًء، للذهاب المنسرح وهو سرح مبلط ومنه

 

وٌسرت، أٌسرت قد المعنى هذا فً: وٌقال
 دعً وإذا: العٌن صاحب 1

 وبؤمه به رفقن إذا القوابل ٌسرته وقد: ثابت وأذكرت، أٌسرت قٌل لها
 أٌسرت ٌقولوا ولم الشاة فً ٌسرت ٌستعمل وقد: علً أبو والٌتهما، وأحسن

 المرأة فً إٌاه استعمالهم نحو على لٌس الشاة فً إٌاه استعمالهم وأرى قال
 ٌزعمان سٌدانا هما: الشاعر قال ولبنها نسلها كثر إذا الؽنم ٌسرت ٌقال ولكنه
 :ثابت ؼنماهما ٌسرت أن ٌسوداننا وإنما

 
 خرقت وربما فٌموت فٌختنق أمه به فتزحر القوابل تٌسره لم وربما 

 وعٌنٌه وفمه أنفه تسد ألنها فٌؽرق فٌها الولد ٌكون التً السابٌاء فتنفتق به
 ؼزاة عام فً أطورٌن: وأنشد هو وؼرق القابلة ؼرقته ذلك عند فٌقال فٌموت
 به رمت بولدها، المرأة ذحجت زٌد، أبو القوابل ؼرقته قٌسا لٌت أال ورحلة
  العٌن، صاحب كذلك، زكبا به زكبت زٌد، أبو الوالدة، عند

 
 السكٌت، ابن قبالة، المرأة القابلة قبلت عبٌد، أبو به، مصعت وكذلك

 علً، أبو قبٌلها أسلمتها حبلى كصرخة: وأنشد وقبٌل قبول القابلة فً قالوا
 انفرج المرأة، صبل أنهك علً، أبو الوالدة، علٌها عسرت إذا منهكة، امرأة
 ولدها محش وهً أحشت قٌل بطنها فً الولد ٌبس فإذا ثابت، الوالدة، فً

 مٌتا ٌابسا أي وأحشوشا حشٌشا أمه بطن من الولد خرج درٌد، ابن حشٌش،
  ٌحش، نفسه هو حش وقد

 

                                                           
 .1585 القاموس بالعكس أو فٌها خشب ال جلد من جعبة" كن" السهام كنانة 1
 .98 القاموس للنصرة أوب كل من للسباق تجتمع وخٌل الرهان فً الخٌل من الدفعة" حلب" الحلبة 2
 .رجب: مفرد وواحد محرم الحجة ذي القعدة ذي: متتالٌة ثبلثة هً الحرم األشهر: الحرام الشهر 3
 .723 القاموس واللبٌم الضعٌؾ الؽس" ؼس: "الؽس 4
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 عبٌد، أبو حً، وهو ماتت إذا أمه بطن عنه ٌبقر الولد والخشعة،
 حدٌث وفً قال رحمها من الولد أخرجت إذا سطوا المرأة على سطوت
 فً ذلك وأعرؾ المرأة على الرجل ٌسطو أن بؤس ال هللا رحمه الحسن
 جوفها، فخبل ولدت إذا خوى المرأة خوٌت األصمعً، اإلبل،
 وقد الخوٌة تؤكله ما واسم الوالدة عند تؤكل لم إذا خوى، خوٌت عبٌد، أبو

 رحوم، فهً الوالدة بعد اشتكت فإذا ثابت، تؤكلها، خوٌة لها عملت خوٌتها

 رحم ذات كل وكذلك رحما ورحمت رحما ورحمت رحامة رحمت ثعلب،

. اإلبل به عبٌد أبو وخص  

 
 مذكر وهً أذكرت قٌل ذكرا ولدت فإذا الوالدة بعد األلم الحس ثابت،

 عادة لها ذلك كان فإن السكٌت، ابن آنثت، وقد مإنث فهً أنثى ولدت وإن
األصمعً، ومبناث، مذكار فهً

 من ألنه اإلناث ولدت المرأة أجزأت 1
 عز قوله بعضهم فسر وعلٌه فٌها السٌبلن لدخول السكٌن نصاب وهً الجزأة
 ( جزأ عباده من له وجعلوا: )وجل

 

 عند هم الذٌن المبلبكة وجعلوا: )تعالى قوله وٌقوٌه جزأة جمع كؤنه
 ٌباٌنه الذي الجمع من الضرب هذا ألن قلٌل هذا مثل جنً، ابن( إناثا الرحمن
 وثمرة وتمر كتمرة المصنوع دون المخلوق من ٌكون إنما بالهاء واحده

 كسفٌنة قلٌلة أشٌاء المصنوع من الضرب هذا على جاء قد كان وثمروان
 أن إال مواضعها فً الضرب هذا على اآلتٌة األشٌاء هذه ذكر وسٌؤتً وسفٌن
  القلة، فً لذهابه علٌه ٌقاس ال هذا مثل

 
 عبٌد أبو واستعملها ومفذ ومفرد موحد فهً واحدا ولدت فإن ؼٌره،

 فً اثنٌن ولدت فإن السكٌت، ابن المرأة، فً أصله علً أبو قال الشاء فً
 فهً عادتها من ذلك كان فإذا السكٌت، ابن أتؤمت، وقد ثابت، متبم، فهً بطن
 من وهذا تإام التوأم وجمع توأمة واألنثى توأم الولدٌن من واحد وكل متآم

  العزٌز الجمع
 

                                                           
 .1585 القاموس بالعكس أو فٌها خشب ال جلد من جعبة" كن" السهام كنانة 1
 .98 القاموس للنصرة أوب كل من للسباق تجتمع وخٌل الرهان فً الخٌل من الدفعة" حلب" الحلبة 2
 .رجب: مفرد وواحد محرم الحجة ذي القعدة ذي: متتالٌة ثبلثة هً الحرم األشهر: الحرام الشهر 3
 .723 القاموس واللبٌم الضعٌؾ الؽس" ؼس: "الؽس 4
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 فً ثبلثا ولدت ٌونس،. هللا شاء إن مواضعها فً سنذكرها نظابر وله
 واحد ؼرار على ثبلثا ولدت عبٌد، أبو بعض، إثر فً بعضهم أي واحد سرر
 المرأة ولد نصؾ كان إذا زٌد، أبو مثله، واحدة ساق السكٌت، ابن كذلك،
 المرأة ولدت فإن عبٌدة، أبو وشمٌط، شطرة هم قٌل إناثا ونصفهم ذكورا
  الناقة وكذلك أبكار والجمع بكر فهً واحدا بطنا
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 مطافل عوذ ألبان فً النحل جنى تبذلٌنه لو منك حدٌثا وإن: وأنشد
 اثنٌن ولدت فإن المفاصل ماء مثل بماء تشاب نتاجها حدٌث أبكار مطافٌل

 تحمل لم إذا المرأة، اعتاطت زٌد أبو واحدا، ولدت التً الثنً وقٌل ثنً فهً
 العٌن، صاحب عقر، ؼٌر من سنٌن

 
 وقد عوذ والجمع أٌام سبعة إلى به توصؾ وضعت أنثى كل العابذ 
 نفاسها من المرأة تعلت حاتم، أبو وأعوذت، معٌذ وهً وأعاذت عٌاذا عاذت
 .وطإها وحل وطهرت منه خرجت وتعالت

 
 (الولد مع ٌخرج ما أسماء)

 أسبلء والجمع زٌد، أبو الولد، فٌها ٌكون التً الجلدة السلً،: عبٌد أبو
 ٌحفل ال األسبلء اآلكل الخمر ذوات من ؾ بعو ٌزنً من قبح: سٌبوٌه وأنشد
 الخبٌثة لؤلفعال ضربه مثل هو وإنما قذرة األسبلء علً، أبو قال القمر ضوء
 ٌحفل ال األفعال بتلك ٌجاهر أنه عندي والمعنى القمر ضوء ٌفسر ولم السٌبة

 علٌه، ظهورها
 

 ألؾ تصحٌؾ وهو البقاٌا أي األقبلء بعضهم ورواه: علً أبو قال 
 الشاة سلٌت قال بعضهم أن من عبٌد أبو حكاه ما وٌقوٌه ٌاء عن منقلبة السلى
 ابن سلٌاء، شاة وهً بطنها فً انقطاعه عند وذلك سبلها نزعت إذا سلٌا

  ثابت، قال السلى، المشٌمة درٌد،
 

 الؽرس، عبٌد، أبو الناس، وبالمشٌمة الماشٌة بالسلى األصمعً خص
 فٌقال وٌقلب جنً، ابن أؼراس، وجمعه مخاط كؤنه الولد مع ٌخرج الذي

  وٌقوٌه والشاء اإلبل فً الؽرس وٌستعمل علً، أبو قال أرؼاس،
 
 ؼرس فً مشعر جنٌن كل أبس مناخ كل فً ٌتركن: ٌعقوب أنشد ما

 الصبً رأس على ٌخرج ما الشهود عبٌد، أبو الؽرس، السكبة حاتم، أبو
 عنه خؾ ما والثرى له تعجبوا السابري بمثل فجاءت: وأنشد شاهد واحدها
  األؼراس، هً وقٌل قال جؾ وٌروي شهودها
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 الحوالء السكٌت، ابن السلى، فً ٌكون الذي الماء ممدودا، والحوالء
 عبٌد، أبو وخضر، حمر وخطوط ماء فٌها الولد مع تخرج جلدة والحوالء،
  سٌبوٌه، الولد، رأس على ٌكون الذي الماء السابٌاء

 
 وزن على كان ما كل فً مطرد قٌاس وهذا علً، سواب، الجمع

 تطابقه تزال فبل المذكر تشاق صٌؽة فاعلة الن فاعلة بها ضارعوا فاعبلء
 كاالسم ألنها بها ٌعتد ال والهاء الهاء حتى والسكون والحركة العدة فً

  المذكر من فاعلة فقربت االسم إلى المضموم
 

 ساوت وإن كذلك فلٌست فاعبلء وأما القرب هذا األصل هو الذي
 ٌتوهم كما االسم من انفصاله ٌتوهم ال األلؾ هو الذي التؤنٌث علم فاعبلالن
 قربها المذكر من ٌقرب ولم فاعلة تمكن ٌتمكن ٌكن فلم منه الهاء انفصال
  فاعلة بها ضورعت فاعبلء إن قلنا فلذلك

 
 إلى نعود ثم عرض شًء فهذا فاعبلء بها ضورعت فاعلة إن نقل ولم
 بما ٌسمى قد الشًء ألن وذلك النتاج السابٌاء عبٌد، أبو. السابٌاء تجنٌس
 وتفتق وانتفاخ انفتاح فٌه شًء وكل السابٌاء السبً ثعلب، منه، ٌكون

 هبلل سبً: وأنشد سبً عنه انسلخت إذا الحٌة لجلد قٌل ومنه سبً وخروق
  الحٌة، فرخ الهبلل بنابقه تفتق لم

 
 الصآءة، هً زٌد، أبو السابٌاء، فً الصاعة مثل الصاءة، عبٌد، أبو

 عبٌد، أبو المولود، رأس عن تتفقؤ ألنها علً، أبو السابٌاء، الفقء، عبٌد، أبو
 من ثقٌبل كان إذا مسخد رجل قٌل ومنه الولد مع ٌخرج ثخٌن ماء السخد
  للماشٌة، والصخد السخد عمر، أبو ؼٌره، أو مرض

 
 ربما السلى فً تكون مجتمعة الكبد أو كالطحال هنة السخد عبٌد، أبو

 السخد فً ٌكون الذي األصفر الماء الرهل درٌد، ابن الصبٌان، بها لعب
 رأس عن تنشق أصفر ماء فٌها الولد وجه على تخرج رقٌقة جلٌدة والسقً
 . المسكة وكذلك خروجه عند الولد
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 العٌن، صاحب الصبً، وجه على تكون قشرة الماسكة ثابت،
 الؽرس الردن، مدرع زٌد، أبو السخد، من السلى فً اجتمع ما الحضٌر،

 وقال القز والردن الثٌاب من ضرب المدرع أن تفسٌره الولد فٌه ٌكون الذي
 الملجة درٌد، ابن الوشً، من لون ما هو ثعلب

 
 والؽفجة والسمارى والسمحاء والقنبعة والمكوة والمنتجة والمخذفة 

 لما اسم النكزة، العٌن، صاحب الولد، فٌه ٌكون الذي الؽرس وهو واحد كله
 وٌقذفن: وأنشد فٌه اضطرب السلى فً الولد تشحط: وقال الحوالء، من خرج

 كالوصابل أسبلبها فً تشحط منزل كل فً باألوالد
 

 (التربٌة ضروب وسابر والؽذاء والفطام الرضاع) - 3
 قال األصمعً وأنشد ٌرضعها ورضعها أمه الصبً رضع عبٌد، أبو

 أفاوٌق ٌرضعونها وهم الدنٌا لنا وذموا: مرة ابن لهمام عمر بن عٌسى أنشدنا
 رضعها درٌد، ابن الشاة، ضرع فً الزٌادة الثعل، ثعل لها ٌدر ما حتى

  السكٌت، ابن رضعا،
 
 إذا عبٌد، أبو قال والرضاعة، والرضاعة والرضاع الرضاع هو
 وهً أمه أرضعته واحد، ؼٌر الرضع، وهو بالفتح إال ٌكون فبل لها أدخلت
 على( أرضعت عما مرضعة كل تذهل) تعالى قوله وأما النسب على مرضع
 هذا من والمإنث المذكر فصل فً مستقصى هذا مثل ذكر وسٌؤتً الفعل
 . هللا شاء إن الكتاب

 
 كانت إذا ومرضعة رضاع لبن لها كان إذا مرضع امرأة عبٌد، أبو
 أهله وجاء رضع والجمع وراضع رضٌع للمولود ٌقال ؼٌره، ولدها، ترضع

 أن قبل المولود أسنان والرواضع المراضع، له ٌطلبون أي له ٌسترضعون
  أسفل، من وست أعلى من ست الرواضع وقٌل تسقط

 
 سن كل وقٌل اللبن علٌهما شرب اللتان المتقدمتان السنان والراضعتان

 واالسم لهم وأرضعنا لنا أرضعوا أي فبلن بنً فً وراضعنا راضعة، تثؽر
  المرضعة الهبٌخة السكٌت، ابن الرضاعة،
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 وال أمه بلبان أخوه هو وقال، أرضعته، لبنا، تلبنه أمه لبنته وٌقال،
 أبو بلبانها أمه ؼذته أخوها فإنه تكنه أو ٌكنها ال فإن: وأنشد أمه بلبن ٌقال
 ؼٌر فً مستعارا منه استعمل وما سواهم فٌما واللبن األناسً فً اللبان علً،

 :الشاعر كقول فهواللبان الحٌوان
 

 أبو أنشدنٌه قال باللبان ترضع الحاج كذاك أخرى بلبان حاجة وأرضع
 مرؼل وهً المرأة أرؼلت عبٌد، أبو السكٌت، ابن عن ثعلب عن بكر

 والملح د العبا رب هللا ٌبعد ال: وأنشد الرضاع والممالحة، والملح أرضعت،
 : قوله ومن خالده ولدت ما

 
 وذلك أؼبرا أشعث جلد من بسطت وما بطونكم فً ملحها ألرجو وإنً

 ألبانها من شربتم ما ترعوا أن أرجو فقال إبله فؤخذوا قوم علٌه نزل كان أنه
  وملح، منها، فسمنوا ٌبست قد كانت قوم جلود من بسطت وما

 
 وسلم علٌه هللا صلى للنبً سعد بنً مستشفعً بعض قول ومنه رضع

 المرأة أحجمت: وقال المنذر، بن النعمان أو شمر أبً بن للحرث ملحنا لو
 رضعة لفظه حكاٌة هذه علً، أمه، ترضعه رضعة أول وهً للمولود

  أرضعته، لقولهم إرضاعة والصواب
 
 به خص علً، مصه، ما أي أمه، ثدي الصبً حجم ما السكٌت، ابن

 مصة أول والضبٌك، الربٌكة درٌد، ابن الواجب، فً ثعلب وذكره الحجد
 ترضعه الذي اللبن المؽل السكٌت، ابن وؼٌرها، أمه من المولود ٌمصها
  به مؽلت وقد حامل وهً ولدها المرأة

 
 ؼٌره، ملجا، ٌملجها أمه الصبً ملج عبٌد، أبو وممؽلة، ممؽل وهً

 الثدي تناول الملج، العٌن، صاحب هً، وأملجته حمدا كحمدها ملجا ملجها
 ومن مصه استقصى ومكمكة، مكا أمه ثدي الصبً مك درٌد، ابن الفم، بادنى
 ٌستخرجونه، أي الماء ٌمتكون كانوا ألنهم بها الماء لقلة مكة اشتقاق هذا
 حصؤ: وقال ٌمصصه، ولما بلسانه لطعه لهسا، أمه ثدي الصبً لهس: وقال

  زٌد، أبو إنفحته، امتؤلت حتى ارتضع حصؤ، الصبً
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 تجد ال إن م الؽبل كؤم تلفٌن ال: وأنشد رضعها ٌعرمها أمه الصبً عرم
 ومجته، مصته وربما ثدٌها حلبت ٌرضعها من تجد لم إن ٌقول تعترم عارما
 بعد شٌبا فٌه فً جعلته القلٌل، باللبن ولدها األم رشحت: العٌن صاحب وقال
 لكذا، ٌرشح فبلن ومنه، التربٌة الترشٌح وقٌل المص على ٌقوى حتى شًء
 . وٌإهل ٌربب أي

 
 رؼث زٌد، أبو معها، ومشى ولدها مالكها إذا المرأة أرشحت زٌد، أبو
 رؼاث وجمعها المرضع والمرؼث رضعها رؼثا ٌرؼثها أمه المولود

 ٌمصدها مصدها الرضاع المصد، العٌن، صاحب ولدها، أٌضا والرؼوث
 عصره أمه، ثدي الصبً مرز درٌد، ابن مصدا،

 
 ثم ولدها المرأة ترضع أن التعفٌر عبٌد، أبو رضاعه، فً بؤصابعه 
 فطما، أفطمه المولود فطمت درٌد، ابن تفطمه، أن أرادت إذا وذلك تدعه
 وكل وفطٌمة فطٌم واألنثى فطٌم والصبً الفطام واالسم الرضاع عنه قطعت
 درٌد، ابن للعلمٌة، الهاء على فاطمة المرأة سمٌت وبه فاطم واألم تفطم دابة
 وحقٌقة فطمته حسمته األعرابً، ابن قطعته، الشًء فطمت القطع اصله
 .أٌضا القطع الحسم

 
 زٌد، أبو الفطام، عن المعجبلن والعرارة، العرار العٌن، صاحب قال

 الفصال، واالسم وافتصلته فصلته حاتم، أبو كذلك، فصبل أفصله فصلته
 فً الؽذاء وهو وتؽذى واؼتذى وؼذٌته ؼذوا المولود ؼذوت العٌن، صاحب
 . والمصدر االسم

 
 وقرمته تناول أدنى األكل تناول وتقرم وقروما قرما ٌقرم الصبً قرم: قال
 عبٌد، أبو العذلوج، الؽذاء واسم ؼذاءه حسنت: الولد عذلجت عبٌد، أبو أنا

 سرعاؾ، من شبت ما سرعفته وأنشد، عذلجته مثل وسرعفته سرهدته
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 سرعوفة وامرأة الرٌان الناعم وهو سرعوؾ قٌل ومنه: علً أبو قال 
 سرهفته: درٌد ابن النماء، والسرعفة سرعوؾ نام وكل: قال طوٌلة، ناعمة
 أصل: علً أبو خرفجته، وكذلك سرهاؾ، أٌما سرهفوها قد وأنشد، كذلك

  والتوسع التنعم الخرفجة
 

 ٌجعلونه وبعضهم صفة وزاهره ناعمه وهو النبات خرفٌج ومنه
 عجٌة واألنثى عجً فهو عجوا وعجٌته الولد عجوت زٌد، أبو مصدرا،

 بالطعام وؼذى اللبن منع إذا عوجً وقد رضاعه وأخرت بالطعام عللته
 أمه تموت الذي الناس من العجً الزجاجً، الفعل، والعجوة العجوة واالسم
  أبوه مات فإن علٌه فٌقام

 
 سحرا ٌسحره سحره العٌن، صاحب لطٌم، فهو معا ماتا وإن ٌتٌم فهو
 عصافٌر أٌضا، وأنشد وبالشراب، بالطعان ونسحر وأنشد، ؼذاه: وسحره

 من ٌكون( المسحرٌن من أنت إنما: )تعالى وقوله المسحر، األنام هذا من
 الخبرنج درٌد، ابن المتؽذٌن، المجوفٌن أي التؽذٌة من وٌكون الخدٌعة
 للصبً الؽذاء: المحاٌاة العٌن، صاحب الؽذاء، الحسن والزمعلق، والؽملج

 :اللخاء العٌن صاحب. حٌاته به بما
 
 الؽذاء تنعٌم: والترؾ التخى، وقد الرضاع سوى للصبً الؽذاء 
 سؽمته: وقال الؽذاء، الحسن والملعهز، المعزهل ؼٌره، وؼٌره، للصبً
 الزرع سؽمت األناسً ؼٌر فً ٌكون والتسؽٌم: علً أبو قال ؼذاءه، أحسنت
  سقٌه أحسنت
 

 ٌفاع فً راهب مصابٌح أو: وأنشد بالزٌت النبراس سؽمت وكذلك
 بالعٌن وسعمته سؽمته بالعٌن، صاح وقال الذبال ساطعات الزٌت سؽم

 مشمرج، والصبً الصبً على الحاضنة قٌام حسن والشمرجة،: قال والؽٌن،
: قال اللبن عن به لٌجزأ وؼٌره المرق من بشًء الصبً تعلل المرأة: وقال
 العبللة به عللته ما واسم القراح الشبم من بؤنفاس بنٌها ساؼبة وهً تعلل

 بالشًء وتعللت بالشًء التشاؼل وهو التعلل من أصله جنً، ابن والتعلة،
  الطعام، من للصبً ٌلٌن ما اللدود، عبٌدة، أبو به، وعللته
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 لددته وقد الفم شقً أحد فً السقً من كان ما اللدود عبٌد، أبو
 وأوجرته وجرته وقد كله الفم فً ٌعنى كان الفم أي الفم فً والوجور
 الحاضن العٌن، صاحب وأنشعته، نشعا نشعته وقد الوجور والنشوع

 والزهزاق والزهزقة وٌربٌانه ٌحفظانه بالصبً الموكبلن والحاضنة،
 العٌن، صاحب للصبً، األم ترقٌص

 
 وفً الحلق فً الذي الورم دفع وهو دؼرا، أدؼره الصبً دؼرت 
 ورببته ربا أربه الصبً رببت: وقال بالدؼر، أوالدكن تعذبن ال الحدٌث
 علٌه القٌام أحسنت إذا وارتببته، وتربته وربته وتربٌته ورببته وترببته
 وربٌب مربوب والصبً ٌكن لم أو ابنك كان الطفولة ٌفارق حتى وولٌته

  والربٌب الحاضنة والربٌبة
 
 مجاهد عن وروى األم زوج والراب، ربٌبة واألنثى الرجل امرأة ولد

 ال تربٌة ابنها المرأة ربت: زٌد أبو رابه، امرأة الرجل ٌتزوج أن كره أنه
 . جمٌعا تربٌة وربته ربا تربه ؼٌرها ولد وربت ؼٌر

 
 النساء من الظبر: حاتم أبو وربٌت، حجره فً ربوت السكٌت، ابن

 سواء ذلك فً واألنثى الذكر العٌن، صاحب ؼٌرها، ولد على عطفت التً
: وظإار السكٌت، ابن للجمع، اسم والظإار سٌبوٌه،. وأظإر أظآر والجمع

 .ظبرا اتخذت مظاءرة، ظاءرت: زٌد أبو
 
 فً الظبر ٌكون قد: األصمعً كذلك، ظبرا اظؤرت: العٌن صاحب 
 وأنشد فصٌح عربً الظبر الداٌة،: جنً ابن هللا، شاء إن ذكره وسٌؤتً اإلبل

: اآلخر وقال وبارد سخن كل من ٌلقمنها رببنها ثبلث داٌات ربٌبة: للفرزدق
 ابن األكبر األمٌر أٌن داٌتا ٌا تذمر داٌاتها فؤصبحت تهذكر طفلة إلٌه جاءت

 ولم مسبعا ٌراضع لم تمٌما إن: وأنشد الظإرة إلى المدفع: المسبع السكٌت،
 مقنعا أمه تلده
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 حجن وقد الحجن وكذلك الؽذاء السًء والوؼل، السؽل عبٌد، أبو
 حجن قرى بدرتها الشماخ، وقول الحجانة وهً زٌد، أبو وأحجنتٌه، حجنا
 مخفؾ هو حجن، ؼٌر نباتا فؤنبتها النمر، وقول لدمامته، القراد عنى قتٌن،
 حجن، عن

 
 كالفعل والمصدر والفعل الشباب البطًء أٌضا الحجن عبٌد، أبو 

 وجدعته، ؼٌره، وأجدعته، جدعا جدع وقد الؽذاء السٌا والجدع والمصدر،
 سمعت قال عمه عن الرحمن عبد عن درٌد بن بكر أبو أخبرنً: علً أبو قال

 حجر، بن أوس بٌت ٌنشد ٌوما المفضل
 
 لو وهللا: فقلت وصاح فؤنؾ جدعا له فقلت جذعا، تولبا بالماء تسكت 
 النمل كبلم تكلم جدعا، إال الٌوم بعد روٌته ال ٌهودي شبور فً نفخت
 المحثل عبٌد، أبو الشٌبانً، عمرو أبً وبٌن بٌنه جرى هذا إن وقٌل. وأصب
 ؼٌره وأنشد الؽذاء السٌا

 
 قد رأسه الحبارى كفرخ محثل بؤشعث تسعى وأرملة: متمم بٌت 
 ابن المحثل، والحثل حثبل، حثل وقد والرضاع الؽذاء سوء: والحثل تصوعا
 صبً: وقال الفطٌم، المحسوم أن تقدم وقد الؽذاء سًء محسوم صبً درٌد،
 هو ؼٌره، زعبل، ٌكلم ال أمثالهم، ومن الشباب وكادى الؽذاء سًء زعبل،
  عنقه فدق الؽذاء فٌه ٌنجع لم الذي

 
 المقرقم عبٌد، أبو أسؤته، وقرقمته ؼذاءه زلمت زٌد، أبو بطنه، وعظم

 شملقا وعجوزا مقرقمٌن دردقا عٌاال هللا إلى أشكو: وأنشد الشباب، البطًء
 هو إنما عبٌد أبو فٌه صحؾ مما هذا الفارسً، قال الخلق، السٌبة وهً
 . المعجمة ؼٌر بالسٌن سملق
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 إال قرقمنً وما العرب، قول ومنه الدقة القرقمة: علً أبو قال
 الشباب، البطًء وهو ثعلب، ضاوٌا، ٌولد الذي المودن عبٌد، أبو الحسب،
 وقد قصٌعة واألنثى الشباب كادى ومقصوع قصٌع ؼبلم العٌن، صاحب
 عبٌد، أبو قصاعة، قصع

 
 الخلق مردود كؤنه علٌه وقبضك الشًء هشمك وهو القصع من هو 
 .ٌطول فلٌس بعض إلى بعضه

 
 (وآخرهم الرجل ولد أول أسماء) - 3
 

 وجمعها هاء بؽٌر الجارٌة وكذلك أولهما أي أبوٌه، بكر عبٌد، أبو
 فً األوالد من البكر ٌكون وقد أوله شًء كل بكر العٌن، صاحب قال أبكار،
  بكرٌن، بكر الناس أشد: وقالوا الحٌة، بكر كقولهم الناس ؼٌر

 
 ذلك فً والمذكر والمإنث آخرهم وعجزتهم الولد كبرة عبٌد، أبو

 عجزة ابن العٌن، صاحب عجز، الجمع درٌد، ابن الواحد، مثل والجمع سواء
 الماء ونضاضة آخرهم الولد، نضاضة عبٌد، أبو الشٌخ، ولد هرمة وابن

 الرجل، ولد آخر والزكمة، وبقٌته آخره وؼٌره
 
 أي أبٌه ولد صؽرة فبلن زٌد، أبو بثبت، ولٌس الزنكمة هً درٌد، ابن 

 وإكبرتهم قومه كبر هو قٌل النسب فً أقعدهم كان فإذا عبٌد، أبو أصؽرهم،
 .كالمذكر ذلك فً والمإنث
 

 (والبكر الشباب فً الرجل ولد أسماء) - 3
 بنً إن: وأنشد ربعٌون وولده الشباب فً له ولد الرجل أربع عبٌد، أبو

 بعد له ولد الرجل، أضاؾ زٌد، أبو ربعٌون له كان من أفلح صٌفٌون صبٌة
 صاحب اإلسنان، بعد إال ٌتزوج لم أصاؾ درٌد، ابن صٌفٌون، وولده الكبر
  الرجل ولد آخر أنه قدمت وقد الشٌخ ولد آخر العجزة وابن العجزة العٌن،
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 :وأنشد لعجزة ولد وٌقال
 معبدا ٌسمى شٌخٌن عجزة

 (الكبر منتهى إلى الصؽر مبدأ من وتسمٌتها األوالد أسنان) - 3
 وجنت جنا ٌجن الرحم فً جن وقد جنٌن فهو أمه بطن فً الولد مادام ثابت،
 سمً ولذلك أمه بطن فً اكتن أي اجتن ألنه جنٌنا سمً وإنما وأجنت المرأة
  األصمعً،. جنانا القلب

 
 العٌن، صاحب الناس، ؼٌر فً الجنٌن ٌكون وقد وأجنن أجنة الجنٌن جمع
 ثم: ثابت ووالبد، ولدان والجمع ولٌدة واألنثى تلده ساعة ولٌد فهو ولدته فإذا

 وهذه وصبوان وصبٌان صبً درٌد، ابن رضٌعا، مادام صبٌا ٌكون
 وصبوة، صبٌة السكٌت، ابن أضعفها،

 
 كؤنهم اصٌبٌة صبٌة فً قولهم مكبرة بناء ؼٌر على حقر ومما سٌبوٌه، قال 

 قد بناء على به جاءوا حقروا فلما فعٌل به ٌجمع أفعله أن وذلك أصبٌة حقروا
 من العرب ومن القٌاس على حقرته رجبل أو امرأة به سمٌت فإذا لفعٌل ٌكون
  صبٌة فٌقول القٌاس على به ٌجًء

 

 عبٌد، أبو زكا أن أصؽرهم عدا إن ما رمكا الدخان على صبٌة: وأنشد
 جهلة الصبوة العٌن، صاحب صبً، لها كان إذا مصب وهً المرأة أصبت
 صبابه فً ذلك كان األصمعً، وصباء، وصبا وصبوا صبوا صبا وقد الفتوة
  ذلك ترك ثم صباه ٌعنً

 سلٌل هو وقٌل خاصة ٌولد حٌن الولد السلٌل، النضر، فٌه، شك كؤنه
 واألنثى النجل فً قالوا كما سوء وسلٌل صدق سلٌل وقالوا ٌفطم أن إلى

 سللته ما وهو الشًء سبللة من وأصله سبللة أٌضا له وٌقال ثعلب،. بالهاء
  الصبً الصدٌػ العٌن، صاحب منه،

 
 سبع وٌقال العدة لهذه إال صدؼاه ٌشتد ال ألنه بذلك سمً أٌام لسبعة

 صبً ٌولد ما أول هو األصمعً، أٌام، لسبعة علٌه وذبح رأسه حلق المولود
 ذلك إنما حاتم، أبو ذلك، له ٌقال وقت أي إلى أي وقته ما أدري وال طفل ثم

  القرآن فً ألنه
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 طفلة وجارٌة طفل ؼبلم ثابت، القرآن، ٌفسر ال األصمعً وكان
( طفبل ٌخرجكم ثم: )تعالى كقوله الجمٌع على الطفل ٌقع وقد أطفال والجمع

. أنهار أي( ونهر جنات فً المتقٌن إن: )وجل عز كقوله هو: زٌد أبو قال
  عظم حلقكم فً سبٌنا وقد القتل تنكروا ال: سٌبوٌه أنشد وكما

 
 قوله وأما الجوامٌس جلد أعناقهم عض قد: جرٌر قال وكما شجٌنا وقد

 فؤفرد جنس اسم فاإلفراد أفرد من قراءة فً( لحما العظم كسونا ثم: )تعالى
 والشاة والدرهم اإلنسان نحو األجناس من وؼٌرها المصادر تفرد كما

 على ولكنه( تعفوا بطنكم بعض فً كلوا: )قوله حد على ذلك ولٌس والبعٌر
 والقراد البلزق القراد قلٌبلت صهب أٌانق على تعللت لقد: زٌد أبو أنشد ما

  واحد، ؼٌر محالة، ال الكثرة به ٌراد
 

 صاحب والوحش، الشاء من وكذلك زٌد، أبو طفل، ذات: مطفل امرأة
 سٌبوٌه، ومطافٌل، مطافل الجمع حاتم، أبو البقر، من هً وكذلك العٌن،
 الشًء معظم من تشعب ما كل فً الطفل وٌستعمل علً، أبو بمفعال، شبهوه
 كما حبها أطفال اللٌل إلً ٌضم: وأنشد طفل فهو الشًء أجزاء من دق وما
 درٌد، ابن الطفل، بٌن طفل صبً عبٌد، أبو البنابق القمٌص أزرار ضم

 الصؽٌر الولد: الطلى العٌن، صاحب الطفولٌة، بٌن ثعلب، والطفولة، الطفالة
 أمهاته بٌن بالطلى األثافً بٌن الموقد رماد العجاج شبه حتى شًء كل من
  درٌد، ابن الطلى، استربم الرماد طلى: فقال

 
 بعض عن وحكى وطلوان، وأطبلء وطلٌان طلى والجمع الطلو هو
 حكاه الصؽٌر: الهبً السٌرافً، الحً، طلوان مع ٌلعب تركته العرب،
 وإنما فعلبل فٌه فعل أصل ولٌس فعل وزنها هبٌة واألنثى األمثلة فً سٌبوٌه

 المذكر فً هبٌا لقلت فعلبل األصل كان ولو السكون على وهلة أول من بنً
 كانت ولو رمى قلت فعل مثال رمى من بنٌت إذا ولذلك المإنث فً وهبٌاة
  فعلل مثال على

 
 ألنه هباي الهبً وجمع قال، رمٌاة، للزمك فعل إلى باإلدؼام نقل ثم
 ابن رطبا، مادام شرخ هو ثم ثابت، وجبن، معد نحو المعتل ؼٌر بمنزلة
  درٌد،
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 نمى فإذا ثابت، فبل، ارتفع إذا فؤما شرخا والفطٌم الولٌد سمً وربما
 العصا لحى لحٌنهم: عبٌد أبو هو وأنشد وتحلم، تضبب قٌل سمنه وظهر شٌبا

 وٌروى عبٌد، أبو لحونهم، وٌروى ثابت، تحلم لم جرذانها سنة إلى فطردنهم
 جدل: وقال ممتلا، ؼٌل ساعد ومنه تحلم مثل الؽبلم اؼتال ثابت، قردانها،
 اشتد، ٌعنى جدوال ٌجدل الؽبلم

 
 جدال أجدله الحبل جدلت واإلحكام القتل ذلك وأصل اجتدل: علً أبو 
 فً آخذ وهو ٌشتد أن قبٌل البسر من واستدار عظم ما وهو الجدال ومنه
 واشتد سمن وبعده، األكل قبل الصبً أكعر العٌن، صاحب االشتداد، طرٌق
 عقدة كل والكعرة، األكل، كثرة من امتؤل كعر، فهو كعرا بطنه وكعر لحمه،
  أوؼاد، وجمعه الصبً الوؼد حاتم، أبو. كالؽددة
 

 الدال وتبدل: سٌبوٌه قال واتؽر، اثؽر قٌل أسنانه نبتت فإذا عبٌد، أبو
 أبو البهٌمة، باألثؽار بعضهم وخص اثؽر درٌد، ابن ادؼر، فٌقال التاء من
 فً الصبً سن ظهر وإذا اللحم فطر قٌل الصبً، سن شباة رأوا إذا: حاتم
  نجوما، ٌنجم زٌد، أبو ونجم، وطلع شقوقا ٌشق شق قٌل ٌنبت ما أول

 
 خرجتا ونسؽت، ونسؽت ونسعت نسعا تنسع ثنٌتاه نسعت درٌد، ابن

 صاحب الفسٌلة، انساغ نحو على أنسؽت ؼٌره، اللثة، ٌعنً: العمر من
 الصبً أدرم عبٌدة، أبو نباتها، عند عنها رفعتها: السن السن انتضت العٌن،
 له، تسقط لم أي: سنا الصبً ٌثؽر لم زٌد، أبو أخر، لتستخلؾ أسنانه تحركت
  وانتفخ شٌبا ارتفع فإذا ثابت،

 
 بطنه، تجفر وقد جفرة واألنثى جفر: فهو بطٌن له وصار وأكل

. هللا شاء إن علٌه سنؤتً آخر موضع وللجفر واستجفر، بطنه أجفر النضر،
. بنابه أصل وتعلٌل الفطٌم ذكر تقدم وقد فطٌم: فهو اللبن عنه قطع فإذا ثابت،

 : واستكراشه الفطٌم بعد المستكرش النضر،

 

 استكرش بعضهم أنكر العٌن، صاحب. بطنه وٌجفر حنكه ٌشتد أن
 عنده، جابز كلها األشٌاء فً واالستجفار استجفر ٌقال وإنما: قال الصبً
 كاستكرش، الصبً تزكر: وقال الجنبٌن، وخروج البطن اتساع وهو
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 وابنً مخلدا قتلنا: وأنشد حجوش: فهو الفطٌم عن ارتفع فإذا ثابت، 
 فً الصبً: والحجش السمٌن هو زٌد، أبو الفطٌم فوق حجوشا وآخر حراق
 إذا وقٌل احتلم إذا وقٌل ٌحتلم ولم االحتبلم قارب احجنشش وقد اللؽات بعض
 ثؽر: قٌل الصبً رواضع سقطت فإذا عبٌد، أبو بطنه، عظم إذا وقٌل فٌه شك
  ثؽر حٌنبذ والفم

 
 اإلبل من والعشراء اللبن من الرابب نحو على ثؽرا ٌزال ال ثم
 األسنان الثؽر العٌن، صاحب هللا، شاء إن موضعه فً ذلك ذكر وسٌؤتً
 وٌقال األسنان بعض به بعضهم وخص ثؽور والجمٌع منبتها فً مادامت
 تقدم وقد انتزعتها: وانتسؽتها الصبً ٌثؽر حٌن وذلك تحركت أسنانه، نسؽت

 العلٌٌان الثنٌتان له سقطت الصبً، أجفر األصمعً، نبتت، نسؽت أن
  حفرت، قٌل رواضعه، سقطت فإذا والسفلٌان
 

 صاحب أبدأ،: قٌل سقوطها بعد الصبً أسنان خرجت إذا عبٌدة، أبو
 ٌزل لم الفرزدق إن مالك بنً: وأنشد تفقع وقد المتحرك الؽبلم الفاقع، العٌن،
 لم: وأنشد حزور فهو وخدم قوي فإذا ثابت، تفقعا أن لدن مذ المخازى ٌجر

 مؤخوذ والحزور: قال المصدرا األرقب إال بالفؤس حزورا وال شٌخا ٌبعثوا
  الصؽٌرة، األكٌمة وهً الحزورة من

 
 خمس إلى عشر من حزور هو: وقٌل شبابا، الممتلا: الحزور: وقٌل

 المترعرع الؽبلم: مرة وقال. كالحزور المترعرع، عبٌد، أبو عشرة،
 حسن مع إال ذلك ٌكون وال ورعراع رعرع ؼبلم درٌد، ابن المتحرك،
 حسن مع إال ذلك ٌكون وال ورعراع المترعرع المطبخ، حاتم، أبو الشباب،
  المترعرع، المطبخ حاتم، أبو الشباب،
 

 كالمترعرع، الملم السكٌت ابن وأرواه، شبابا ٌكون ما أمؤل هو: وقٌل
 والجمع قٌاس ؼٌر على الحرؾ وهذا أٌفع وقد: قال الٌافع، وكذلك عبٌد، أبو

 جاء ومما: سٌبوٌه قال أٌضا، قٌاس ؼٌر على الواحد مثل ٌفعة وؼبلم أٌفاع
  للمذكر صفة مإنثا
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 إذا ٌافع، هو: ثابت ٌفع، ؼبلم درٌد، ابن ٌفعة، ؼبلم هذا والمإنث
: زٌد أبو عشر، إلى سبع بٌن ما ٌافع، هو: مرة وقال الحلم، ٌبلػ ولم ارتفع
 الٌافع، فوق والخماسً درٌد، ابن المصادر، فً حكاه كالٌفعة والوفعة الوفع
  العٌن، صاحب الحلم، قارب الذي بالٌافع ٌعنً

 
 ؼٌر فً ٌقال وال خماسٌة واألنثى أشبار خمسة طوله الذي الخماسً

 وصٌفة واألنثى وصفاء والجمع وصٌؾ ؼبلم: وقال الؽبلم، والهبٌخ الخمسة
 له، فعل وال الوصافة بٌن وصٌؾ عبٌد، أبو وصافة، ووصؾ أوصؾ وقد

 الؽٌداق، عبٌد، أبو اإلٌصاؾ، بٌن ثعلب،
 
 مراهق، هو قٌل الحلم، قارب فإذا ثابت،. ٌبلػ لم الذي الصبً 
 الفارسً، قال كوكب، وكذلك ثابت، الحلم، أرهق وقد كذلك مرهق النضر،
 الولد فرط زٌد، أبو كوكب، شًء معظم وكل ٌكون ما أمؤل ألنه بذلك سمً

 وقٌل أفراط وجمعه وصؽارهم كبارهم - الفرط وقٌل ٌدركوا لم ما صؽارهم
 صؽارا له ماتوا وافترطهم بنٌن فبلن فرط السكٌت، ابن وجمع، واحد الفرط
 والكبار، الصؽار فً االفتراط الصقر، أبو احتسبهم، فقد كبارا ماتوا فإن

  معجمة، بالخاء أخلؾ ؼٌره،
 

 وكل عبٌد، أبو أحلؾ، قٌل احتبلمه فً شك فإذا ثابت،. الحلم قارب
: قٌل ومنه فٌه، مختلؾ والصواب عبارته هذه محلؾ فهو مختلؾ شًء

 الناس فٌظن سهٌل قبل ٌطلعان كوكبان أنهما وذلك محلفان والوزن حضار
 به لٌس أنه اآلخر وٌحلؾ سهٌل أنه الواحد فٌحلؾ سهٌل أنه منهما واحد بكل

 بٌت وأنشد
 
 به عل الصرؾ كلون ولكن محلفة ؼٌر كمٌت: الٌربوعً كلحبة ابن 
 فإذا ثابت، كذلك، لٌست أنها علٌها ٌحلؾ ال اللون خالصة أنها ٌعنً األدٌم
 أنه المترعرع فً عبٌد أبً قول تقدم وقد ورعرع ومترعرع حالم فهو احتلم
  العٌن، صاحب الٌافع،
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 االعتدال، الحسن: الرعرع: وقٌل الرعرعة، وهً هللا رعرعه وقد
 فً إال الشبول ٌكون ال: وقٌل الشبول، أحسن شبل: قٌل أدرك فإذا زٌد، أبو

 القلم فٌه علٌه ٌجري مبلؽا أي الحنث الؽبلم بلػ العٌن، صاحب. نعمة
 مبزره واخضر أشعر إذا الرجل، أشهد السكٌت، ابن والمعصٌة، بالطاعة
  أمذى، إذا أٌضا وأشهد

 
: النابت األصمعً، عانته، شعر واستبان راهق: الؽبلم أنبت درٌد، ابن
 القٌام أحسن الجارٌة، ونبت صؽٌرا ٌنبت حٌن شًء كل من الطري الصؽٌر
 إذا: العٌن صاحب وقال مدرك،: حانط ؼبلم حنٌفة، أبو فضلها، رجاء علٌها
  ٌحتلم، بعدما بوجهه ٌبدو الذي البثر ظهر

 
: وأنشد بالنون نفاطٌر: علً أبو قال تفاطٌر، بوجهه خرج: وقٌل

 للنفاطٌر واحد وال: قال الشباب نفاطٌر ال قدٌما سلمى بوجه الجنون نفاطٌر
 أحرؾ ثبلثة إال لها نظٌر وال لها واحد ال بالتاء رواها فٌمن التفاطٌر وكذلك

 الدهر وتعاجٌب األرض تعاشٌب بنابها على جاء مما الواحد عدم فً
 الرجال مبلػ ابنه بلػ الرجل، أصحب العٌن، صاحب الصباح، وتباشٌر
 ناشا المحتلم بعد هو ثم ثابت، كذلك، وأشطؤ صاحبه فكؤنه مثله فصار
 : وأنشد النشؤ وهم وناشبة ناشا وجارٌة

 
 أنشؤ زٌد، أبو الصؽار النشؤ بنفسً لقلت نصٌب صبا ٌقال أن ولوال

 النشؤ: علً األحداث، والنشؤ ونشؤة منشؤة نشؤت العٌن، صاحب شببت، نشؤ
 فؤما فعل على ٌكسر مما لٌس فاعبل الن بجمع ولٌس سٌبوٌه عند للجمع اسم

 واضعون ركٌب وأٌن: زٌد أبو أنشده كما المعنى على فمحمول الصؽار
  أهودا مقامة من بٌت أهل إلى رحالهم

 
 بذلك الجارٌة توصؾ ال العٌن، صاحب كذلك، فٌهم نشوت حاتم، أبو

 فهو وجهه خرج فإذا ثابت، النساء، دون للرجال المعتل الفعل هذا أن فعنى
 آخر وبر له ونبت وبره ألقى إذا حافر أو خؾ من كان ما لكل وٌقال طار
  طرورا وٌطر ٌطر طر جدٌد
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 والشٌب المرد ومنا والعانسون شاربه طر إن ما هو الذي منا: وأنشد
 شاربه فطر وجهه خروج بلػ قد الذي الشاب األمرد، العٌن، صاحب وقال
: علً األمرد، السبروت، جنً، ابن ومرودة، مردا مرد وقد لحٌته تبد ولما
  شعر لقلة أراه

 
 له قٌل هنا ومن النبت القلٌلة وهً األرضٌن من كالسبروت وجهه

 شارب شوك العٌن، صاحب كالسبروت، األرض من المرداء ألن أمرد
 فهو بعضا بعضه وأخذ وجهه شعر اسود فإذا ثابت، لمسه، خشن إذا الؽبلم،
 :وأنشد وجهه حمم وقد محمم

 بناتً وهم الضرابر بٌن جمعت قد بعزة طماعة ولوال ألستؤنً وإنً
 لون إذا الفرخ، حمم وكذلك األصاؼر بنً من رجال وجوه وحممت ٌبن أن

: ثابت للونه، الفحم هو الذي الحمم من هو: علً والسواد، الخضرة إلى رٌشه
 لحٌة ذي كل العلج: العٌن صاحب قال والتؾ، وجهه بقل قد ذلك عند: وٌقال

  ومعلوجاء وعلوج أعبلج والجمع
 
 وعلج واشتد وؼلظ لحٌته خرجت إذا استعلج وقد لؤلمرد ذلك ٌقال ال
 والمجتمع علج شدٌد صلب وكل علجة واألنثى كالجمع والجمع منه العجم
 الخلق، فالمجتمع الجمٌع فؤما لحٌته واستوت شبابه عصر اجتمع قد الذي

 ٌشب، أن إلى ؼبلم كله هذا فً وهو النضر،
 
 إذا ؼبلم األصمعً، سنٌن، سبع إلى فطامه لدن من ؼبلم هو ثابت، 

 بؽلمة، استؽناء أؼلمة ٌقولوا ولم وؼلمان ؼلمة جمعه سٌبوٌه، شاربه، طر
 فاالستؽناء األكثر عن األقل وبناء األقل عن األكثر ببناء استؽنوا إذا علً،
 ثعلب، والؽلومٌة، الؽلومة بٌن ؼبلم عبٌد، أبو اسهل، األقل عن األقل ببناء
  ؼبلمة الجارٌة سمٌت وربما درٌد، ابن. الؽبلمٌة بٌن

 
 قال والؽبلم الؽبلمة لها تهان أبوها صرٌحً ومركضة: وأنشد

 به علله ما بمثل وعلله صبٌة تحقٌر فً كقوله ؼلمة تحقٌر فً: سٌبوٌه
 ؼلٌم، ؼبلم السكٌت، ابن أفعلة، بناء استحقاق فً وفعٌل فعال بٌن وسوى
  الفحل وكذلك وؼلٌمة ؼلٌم وجارٌة مؽتلم
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 أخٌها نٌك هضٌما جارٌة به نكت مستقٌما استك رمح كان لو: وأنشد
 ذو الجمال أٌها ٌا: وأنشد ؼلم فهو وؼلمة ؼلما ؼلم الخلٌل،. الؽلٌما أختك
 والجارٌة، الؽبلم والعرة، والعر واألنثى الذكر فٌه سواء والمؽلٌم الؽلم الزب

 احتلم إذا رجل للؽبلم ٌقال النضر،
 
 وتصؽٌره سٌبوٌه،. أمه به تمرط ساعة رجل له ٌقال وقد وشب 
 جمع ورجاالت رجال والجمع قٌاس ؼٌر على وروٌجل القٌاس على رجٌل
 على فاسكنوا رجل وقالوا أرجال من بدال جعلوه رجلة، ثبلثة وقالوا الجمع
 جٌب خرقوا: وأنشد رجلة للمرأة ٌقال قد علً، أبو عضد، فً اإلسكان حد

 : علً الرجله حرمة ٌبالوا لم فتاتهم
 

 فكسروا. علً أبو أنشده اآلخر كقول هنها عن كناٌة هنا فتاتهم جٌب
 المرأة ترجلت النضر، البٌت، ذلك فسرنا ما بمثل وفسره الجٌبا وقدوا الختم

 ذلك وعلى والكمال الشدة بذلك ٌعنى صفة الرجل ٌكون وقد كالرجل صارت
 وقال الرفع، واألكثر( أبوه رجل برجل مررت) قوله فً الجر سٌبوٌه أجاز
  آخر، موضع فً

 
 تكلم رجل كل ترٌد وأن كماله تعنى أن ٌجوز فقد: الرجل هذا قلت إذا
 بٌن رجل عبٌد، أبو المعنى، ذلك ؼٌر ترٌد ال رجل فهو رجلٌن على ومشى
 الرجلٌن، أرجل وهذا لها أفعال ال التً المصادر من وهً والرجلٌة الرجلة

  مرجل، امراة علً، أبو أشدهما، أي
 
 ثابت، الشدخ، ؼٌر وهو الشاب الؽبلم: الشادخ األصمعً، الرجال، تلد

 شب وقد له شبوا إذا بنٌن الرجل أشب السكٌت، ابن ٌجتمع، أن إلى شاب
  الشبٌبة واالسم زٌد، أبو شبابا، ٌشب

 
 أعرابٌا سمع أنه الخلٌل وزعم بالهاء واألنثى وشبان شاب وقالوا

 الشبان: الشباب زٌد، أبو الشواب، وإٌا فإٌاه ستٌن الرجل بلػ إذا ٌقول فصٌحا
 شببت لدن من أي دب، إلى شب ومن دب إلى شب من أعٌٌتنً: أمثالهم ومن
  للمذكر ٌقال دببت أن إلى
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 هللا، شاء إن المبنٌات باب فً مستقصى تعلٌله وسٌؤتً والمإنث
 للفتى فعل ال: علً. كالشاب الفتى: ثابت الناعم، الشاب: الؽدودن السٌرافً،

 االسم فً الفتوة قولهم فإما وفتٌة فتٌان قولهم بداللة ٌاء عن منقلبة وألفه
  الضمة قلبتها فٌاء الجمٌع فً والفتو

 
 الٌاء قلبوا السٌرافً، وموسر، موقن نحو فً إٌاها قلبها نحو على واوا

 من هو إنما فعولة على المصادر من الضرب هذا أكثر ألن واوا الفتوة فً
 فً الفتو وأما القلب فلزم علٌه الٌاء من كان ما فحملوا واألخوة كاألبوة الواو
 : أحدهما وجهٌن من فشاذ الجمع

 
 الٌاء فٌه ٌقلب الجمع من الضرب وهذا جمع واآلخر الٌاء، من أنه

 ٌمد وكلهم وفتى فتو السكٌت، ابن مصدره، على حمل ولكنه كعصى واوا
 اللذاذة ذهب فقد عاما مابتٌن الفتى عاش إذا: وأنشد الفتوة هو الذي الفتاء
 استؽنوا كما بفتٌة عنه استؽنوا أفتاء ٌقولوا ولم وفتٌة فتى: سٌبوٌه والفتاء
 قد جارٌة لفبلنة السكٌت، ابن ذلك، ؼٌر على ٌكسر وال أؼلمة عن بؽلمة
 صاحب الصبٌان، مع اللعب من منعت أي وفتٌت بالفتٌات تشبهت أي: تفتت
  العشرٌن بلػ عشاري ؼبلم العٌن،

 

 أحداث، والجمع وحدٌثها السن حدث رجل: وقال عشارٌة، واألنثى
 حدث والدواب الناس من فتى وكل والحدوثة الحداثة وهً العٌن، صاحب
 شبابا امتؤل فإذا عبٌد، أبو أحداثهم، القوم ورق السكٌت، ابن. حدثة واألنثى

 وأخطؤته معا الشباب فٌه ؼطى سربا ٌحملن: وأنشد وؼطٌا ؼطٌا ؼطى قال
 درٌد، ابن الؽرانق،: نفسه للشاب ٌقال الشباب والؽرانقة والحسد الجن عٌون
 الؽرونق، وهو جنً ابن الؽرنوق، هو

 
 الشباب، نعمة العبعب درٌد، ابن التام، الشاب: العبعب عبٌد، أبو 
 على ذلك كان السكٌت، ابن تمامه، أي عممه، على الشاب استوى ؼٌره،
 عهبا على وأنشد، أوله أي وعهبابه خلقه عهبا وقٌل أوله أي شبابه، عهبا
 زٌادة والتفٌل، وبهجته الشباب حسن الؽمٌدر، درٌد، ابن المخرفج، خلقها

  الشباب، أفانٌن األصمعً، الشباب،
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: وأنشد شرخ والجمع الشاب الشارخ، عبٌد، أبو افنون، واحدها أوله
 عبارة هذه: علً جنونا كان ٌعاص لم ما األسود والشعر الشباب شرخ إن
 جمعا البٌت فً الشرخ ظن أنه: أحدهما وجهٌن من أساء وقد عبٌد أبً

 موهة إن ٌقول الشباب تمام البٌت فً الشرخ وإنما الصفة هو الذي لشارخ
 الجنون، ٌشبه ما إلى داعٌان الشعر وسواد الشباب

 
 لٌس: علً المبالؽة، على: شرخ وشروخ شروخ الشرخ جمع النضر، 
 رجل ٌقولوا لم به وصفوا نسمعهم لم ألنا صفة أنه على شرخ جمع الشروخ
 وساجد جالس جمع وسجود كجلوس شارخ جمع عندي الشروخ إنما شرخ
 فٌه حكً وقد صفة ألنه القٌاس وهو كهبلت والجمع كهلة واألنثى: وأنشد
  النحوٌون ٌذكره ولم الهاء تحرٌك حاتم أبً عن

 
 كهلة للمرأة ٌقال قلما العٌن، صاحب وقال الضرب، هذا من شذ فٌما

 فً جاء قد أنه إال كاهل رجل أسمع ولم حاتم، أبو بشهلة، ٌزوجوها حتى
 وقٌل الكهولة، حد فً دخل قد من أي ،( كاهل من أهلك فً هل) الحدٌث
 العٌن صاحب حكاه الذي الكهال، أحمل إنما زٌد، أبو حكى وقد تزوج، معناه
  على كهل كاهل جمع فً

 
 مثال على كاهل من الحدٌث هذا روى من رواٌة فً كاهل جمع أنه

 األصمعً، فعل، على ٌكسر ال فعبل ألن وضرب كضارب فٌكون فاعل
 نصؾ ذهب كؤنه علً، أبو أنصاؾ، الجمع السكٌت، ابن كهل، نصؾ رجل
 حبلك فً ٌسوقنها وال مطلقة أو عجوزا تنكحن ال: الشاعر قول وٌشده عمره
  أتوك وإن القدر

 
 وجهه النؾ فإذا ثابت، ؼبرا الذي نصفٌها أطٌب فإن نصؾ إنها وقالوا

 أقصى بلػ فإذا مجتمع فهو الشٌب بعض وشاب مزٌد الشعر فً ٌكن فلم
 واحدها عبٌد، أبو قال. أشده بلػ قد ٌقال وحٌنبذ التام وهو صتم فهو الكهولة

 فتى وهو ساد قد: الرقاع بن عدي قال بواحد لها أسمع ولم القٌاس فً شد
 مثل وأشد شدة سٌبوٌه، وقال واجتمعا األمر فً وعبل أشده بلؽت إذا حتى
  علً، أبو وأنعم، نعمة
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 والحمٌر الخٌل فً والقروح خاصة اإلنسان فً واالستواء األشد
 من الصمل: وقٌل صمل فهو شدته، تمت فإذا ثابت، اإلبل، فً والبزول
 ٌعنٌنً لشٌخ وبهجتً شبابً تجعل ال رب فٌا: وأنشد األربعٌن إلى الثبلثٌن

 ولكن عرام الؽبلم أخبلق بعض وفً أهله ٌعدل الشٌخ أن فنببت لؽبلم وال
 العٌن، صاحب قال جسام القصرٌٌن مناط شدٌد زوره عظم عسى قد صمل

  واألربعٌن، الثبلثٌن بٌن الذي الصمحمح
 

 علته وقد السن فً طعن إذا كبٌر، فهو كبرا والدابة الرجل كبر: وقال
 عبٌد، أبو الكبر، أي المكبر، بلػ سٌبوٌه، ومكبرة، ومكبرة ومكبر كبرة

 وسٌؤتً وأشٌب أشمط فهو البٌاض رأى فإذا ثابت، الكبار، المكبوراء
  درٌد، ابن الشٌب، باب فً تصرٌفهما

 
 وحبوت للخمسٌن زنات عبٌد، أبو داناها، الخمسٌن أو األربعٌن ناهز

: وأنشد دنت الخمسون له قدعت: وقال ٌبلؽها، ولم لها دنا إذا وزاهمتها، لها
 ابن والمصدر الورد وطال أربعون لً قدعت وقد سنً عن الناس ٌسؤل ما

 بالخاء عقد إال الخمسة متخت درٌد، ابن أولها، أي قرحها فً هو السكٌت،
  عبٌد، أبو سنة، خمسٌن ٌعنً والحاء

 
 إذا هذا كل وأردٌت، ورمٌت وأرمٌت وذرفت الخمسٌن على وذمت

 من بدل نٌفت فً الٌاء علً، كذلك، الخمسٌن على نٌفت زٌد، أبو علٌها، زاد
 أن ٌجوز وقد حجازٌة معاقبة ولكنها الزٌادة النوؾ ألن علة ولؽٌر الواو
 أن قمنا كانت فعلت كانت لو نٌفت أن األخٌر القول هذا وٌقوي فٌعلت ٌكون

  االستعمال فً نوفت ٌشاركها
 
 علٌها أربى السكٌت، ابن فعلت دون فٌعلت أنها على دلٌل ٌقولوا لم فإذ
 وقد وارتقى فٌها وسند وطلعها وشرب علٌها وأكل وزرؾ وطلؾ وردى
 كذلك علٌها أوفى درٌد، ابن علٌها، وزاد جاوزها كله هذا معنى ذنبا والها
 أوفى ٌدفع األصمعً، وكان
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 استبانت فإذا ثابت، كذلك، علٌها، رمث زٌد، أبو ذلك، بعد أجازه ثم 
 من هو: وقٌل عمره، آخر إلى خمسٌن من شٌخ هو وقٌل شٌخ، فهو السن فٌه

 العٌن، صاحب والمشٌخاء، وشٌخان شٌوخ والجمع الثمانٌن إلى الخمسٌن
  جنً، ابن ومشٌخة،
 

 العٌن، صاحب زٌد، أبو وأنكره ومشاٌخ وشٌخة وشٌخة ومشٌخة
1 وشٌخوخة شٌخا شاخ وقد شٌخة األنثى

 الذي المخلد، السكٌت، ابن وشٌخ،
 فهو ذلك، عن ارتفع فإذا ثابت، وخلودا، خلدا ٌخلد خلد ؼٌره، ٌشب، ولم أسن
  نهشلة، نهشلت وقد نهشلة وامرأة ونهشل مسن

 
 قحم فهو ذلك عن ارتفع فإذا شبابها جل ٌذهب ولم بقٌة وفٌها أسنت

 وقال واسلهما الدهر علٌه طال واقلحما شاب قحما رأٌن: وأنشد قحمة وامرأة
 القحامة واالسم الخرفان والعجوز الشٌخ والقحمة، القحم العٌن، صاحب

 جلد، وفٌه أسن الذي هو العٌن، صاحب قال كالقحم، القحر ثابت، والقحومة،
  أقحر والجمع األصمعً،

 
 الذي والمقلحم، ثابت، قحرة، واألنثى والقحورة القحارة وهً وقحور

 أخضعه وقد كبر وأخضع الرجل خضع العٌن، صاحب لحمه، تضعضع
 إذا الرجل متن انخزع: وقال حناه وخضوعا خضعا ٌخضعه وخضعه الكبر
 به مثل المسن والنهضل، المسن والهجهاج، والضعؾ الكبر من انحنى
  ثابت، السٌرافً، وفسره سٌبوٌه

 
 رضم زٌد، أبو ودلٌفا، دلفا ٌدلؾ دلؾ: قٌل وضعؾ الخطو قارب إذا

 فإذا ثابت، الدابة، وكذلك الرضمان وهو عدوه ثقل رضما ٌرضم الشٌخ
                                                           

 .1126 القاموس الوعاء: الجوالق 1
 جٌده الشعر كثٌر شاعرا واألخبار والنسب والنحو بالؽرٌب عالما كان محرز أبو حٌان بن خلؾ: األحمر خلؾ 2
 .536 والشعراء الشعر م796 هـ 182 ت منه أكثر العلم أهل من نظرابه فً ٌكن ولم

 .للتمر كبٌرة قفة: الجلة 3
 وكان العرب دهاة من وهو بالعربٌة وكاتبه فارس ملك أبرواز ترجمان وكل العبادي حماد بن زٌد بن عدي 4

 .135 والشعراء الشعر م595 النعمان حبس فً مات الحٌرة عباد من نصرانٌا
 .1548 القاموس والخز الؽزل: ردن 5
 :قوله 6

 بالوحل همت الطبع كرواٌا ... مشٌهم فاترا فتولوا
 .177 والشعراء الشعر

 على ملكا أبوه وكان" القروح ذو" األولى الطبقة من نجد أهل من وهو الكندي الحارث بن حجر بن القٌس امرإ 7
 وشعره م545 هـ ق 82 مسموما قتل وقد قاتلٌه من للثؤر فسعى فقتلوه أسد بنً
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 رقع قد انحنى إذا للشٌخ ٌقال درٌد، ابن وعشمة، عشمة فهو وانحنى ضمر
 سعد أبو: وقٌل الحكٌم، لقمان ٌعنً سعد، أبً رمٌح وأخذ العنز وساق الشن
  ؼٌره، الكبر، كنٌة

 
 الكبر، من ٌبس وقشب قشم حنٌفة أبو أقوس وهو وتقوس قوس وكذلك

 الهمامة بٌنة همة والمرأة أهمام قوم من هم فهو ذلك أقصى بلػ فإذا: ثابت
  زٌد، أبو وهمابم، همات ونسوة

 
 متهدمة، وعجوز هدم شٌخ ؼٌره، انهم، وقد والهمامة الهمومة وهً

 هرمى رجال حاتم، أبو هرمة، واألنثى كالهم الهرم ثابت، هرمان، فانٌان
 مهرما هرم العٌن، صاحب هرما، هرم السكٌت، ابن ذلك، مثل النساء وفً

  الكبر أهرمه وقد زٌد، أبو ومهرمة،
 

 مج وقد الكبر من رٌقه ٌمسك أن ٌستطٌع ال الذي الناس من والماج
 ٌعرض الشدقٌن استرخاء المجج درٌد، ابن ماجة، واألنثى رماه مجا رٌقه
 ثابت، المهزول، الكبٌر الرجال من الهرشؾ: السٌرافً الهرم، من للشٌخ
 عبٌد، أبو الكبر، وأخرفه خرفا خرؾ واحد، ؼٌر خرؾ، فهو عقله ذهب فإذا
 ومفند، مفند فهو الخرؾ من كبلمه كثر فإذا

 
 ذلك ٌقال وال رأٌه خطؤت وفندته، أفندته وقد الفند واالسم درٌد، ابن 
: وقال مهتر، وكذلك: عبٌد أبو. فتفند شبابها فً رأي ذات تكن لم ألنها لؤلنثى
 عتا وكبر ولى إذا للشٌخ ٌقال عبٌد، أبو نعثلة، وفٌه األحمق الشٌخ النعثل،
 أبو وقال الواو، من بدل فٌهما الٌاء سٌبوٌه، قال عسٌا، ٌعسو وعسا عتٌا ٌعتو

  ولٌس الحسن،
 
 والعٌن البلم فً الجمع فً ٌطرد وإنما واحد ألنه بمطرد البدل هذا

 فٌه ذلك فاطردوا الواو من أخؾ والٌاء فرع والجمع جمع ألنه وقسى كبٌض
  ؼٌره، للتخفٌؾ، طلبا

 
 رجل األعواد وذو كبر عسى وعسً وعساء وعسوا عسوا الشٌخ عسا

 صاحب العصا، له قرعت قد الذي األعواد، وذو محفة فً ٌحمل فكان أسن
 تسعسع عبٌد، أبو. ؼٌره ٌحكها لم كعاس معجمة بالؽٌن ؼاس رجل العٌن،
 . شعصب فهو شعصب وكذلك درٌد، ابن كعسا، واقثم
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 والجلحابة والدردح والقهب الهلوؾ فهو وهرم كبر فإذا عبٌد، أبو
 .والجلحاب
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ٌّات فً األول الباب  " الكل
 

 "كلّ  لفظة تفسٌره فً الل ؽة أبمة أطلق ما وهً
 

 "األبمةِ  ِثقاتِ  عنْ  تفسٌُرهُ وجاءَ  ذلكَ  منْ  القرآنُ  ِبهِ  َنَطقَ  فٌما" األّول الفصل
 . سماء فهو فؤظلَّك َعبلك ما كل  
ة   أرض كل   ٌَ  . َصعٌد فهً ُمْسَتِو
بٌنِ  َبٌنَ  حاِجزِ  كل   ٌْ  . َمْوِبق َفهو الَش

 . َكْعَبة فهوَ  ُمَربَّع ِبناءَ  كل

 . َصْرح   فهوَ  عال ِبَناء   كل  
 .َدابَّة   فهو األْرِض  َوْجهِ  على 1َدبَّ  شًء   كلُ 

ٌْب فهو القُلوبِ  فً ُمحصَّبل وكانَ  الُعٌونِ  عن َؼابَ  ما كل     . َؼ
 . َعْورة فهوَ  اإلِنسانِ  أعضاءِ  منْ  َكْشِفهِ  من ٌُْستحٌا ما كل  

 . ِعٌر فهو والحمٌرِ  والخٌلِ  اإلِبلِ  منَ  علٌهِ  2أْمِتٌرَ  ما كل  
 . َماُعون فهو َقْصَعة   أو ِقْدر   أو َشْفَرة   أو 3َقُدوم   من ٌُستعارُ  ما كل  
كرِ  َقبٌحِ  حرام كل    فهوَ  والخمرِ  والِخنزٌرِ  الكلبِ  كَثمنِ  اْلعارُ  منه ٌلَزمُ  الذِّ

 . ُسْحت
ْنٌا َمَتاعِ  منْ  شًء   كل    . َعَرض فهو الد 

 . فاِحشة فهو للحقِّ  ُمَواِفقا   ٌكون ال أْمر   كل  
 .َتْهلُكة فهو الهبلكِ  إلى عاِقبُتهُ  َتصٌرُ  شًء   كل  

ٌَجتَ  ما كل     . َحَصب فهو أوَقْدَتها إذا النارَ  بهِ  َه

 . قاِرَعة فهً باإلِنسانِ  َشدٌدة   ناِزلة   كل  
 .َشَجر   فهو األْرِض  َنباتِ  من ساق   على كانَ  ما كل  

 . لٌَِنة واحدُته اللٌَنُ  فهو الَعْجَوةِ  ِسَوى النَّخلِ  من شًء   كل   

 . َحَدابق والجمع َحدٌقة فهو حابط   علٌه ُبْستان   كل  
ِصٌدُ  ما كلُ  َباعِ  من ٌَ ٌرِ  السِّ  .َجَواِرحُ  والجمعُ  َجاِرح فهو والطَّ
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ٌَوان ِمنَ  ُضُروب   ِذْكر فً" الثانً الفصل  "الَح
ث عن" ِكٌتِ  وإبنِ  الضرٌر سعٌد   أبً وعنِ  الخلٌلِ  عنِ  اللٌَّ  األعرابً وابنِ  السَّ

 "األبّمةِ  ِمنَ  وؼٌِرهم
 . َنَسَمة فهً ُروح َجْوِفها فً دابَّة   كل  

ل واإلبلِ  النساءِ  منَ  كِرٌَمة   ُكل   ٌْ ِرها والَخ ٌْ  .َعِقٌلة فهً َوَؼ
ًَ  وَرِقٌق   وَحمٌر   وبقر   إبل ِمنَ  اْسُتْعِملَتْ  دابة   كل    ة فه  . ِفٌها صَدَقةَ  وال َنخَّ

 .َفْحلِها 4َطُروَقةُ  َناقة   وكل   َبْعلِها َطُروَقةُ  امرأة   كل  
 له ما كل  . وأعناق أْوَزاع َفهم الناس ِمنَ  أْخبلط   ُكل   

ْعُدو ناب ٌَ وابِّ  الّناسِ  على و  . َسبع فهو َفٌْفَتِرُسها والدَّ
 . ُبَؽاث فهو ٌُصادُ  الجوارحِ  منَ  لٌسَ  طابر   كل  
 . ُرَهام فهو والُخّفاش كالُخّطاؾِ  الطٌرِ  من ٌَصٌدُ  الَ  ما كل  
 . َحَمام   فهو َطْوق له طابر   كل  
ٌَّاتِ  ُرُإوس َرأسهُ  أْشَبهَ  ما كل    فهو ونحِوها أْبرصَ  وَسَوامَّ  والَحَراِبً الَح

 .َحَنش
َباتِ  فً" الثالث الفصل  "والشََّجرِ  النَّ

ًّ  ابن عن ثعلب   وعنْ  الخلٌلِ  عنِ  اللٌثِ  عن" اءِ  عن َسْلَمةَ  وعنْ  األعراب  الفرَّ
 "ؼٌِرهم وعن
 . َقَصب   فهو وُكُعوبا   أناِبٌبَ  ساقُه كانتْ  َنْبت   كل  
 . َسْرح فهو له َشْوكَ  ال شجر وكل  . ِعضاة فهو َشوك لهُ  شجر   كل  
بة   رابحة   لهُ  نْبت   كل   ٌِّ  . 1فاؼٌة   فهو ط
َقعُ  َنْبت   كلُ   .َعقاقٌرُ  والجمع َعقَّار فهو األْدِوٌةِ  فً ٌَ

 . الُبقولِ  أْحَرارِ  منْ  فهو مطبوخ ؼٌرِ  الُبقُولِ  منَ  ٌُوُكل ما كل   
 .ِعْذي   فهو السماءِ  بماءِ  إال ٌُْسَقى ال ما كل  

 الّشَجرِ  ِمنَ  واراك ما والّضّراءُ  َخَمر فهو أَكَمة   أو شجر   من َواَراكَ  َما كل   
 . خاّصة  

َحان   كل   ٌْ ا ر ٌَّ ُِ  َعَمار   فهو به ٌَُح  [المتقارب من: ]األْعشى قول ومنُه
ا دَ  أتانا فلمَّ ٌْ  الَعَمار ورَفْعنا له َسَجْدنا...  اْلَكَرى ُبَع

 "األْمِكَنةِ  فً" الرابع الفصل
جِ  َعْمر   وأبً اللٌّثِ  عنِ "  "وؼٌِرهم ُعبٌدةَ  وأبً ووالمإرِّ

ًَ  ِبناء ِفٌها لٌَسَ  ُبْقعة   كل    . َعْرَصة   َفه
 . أْخَشب   فهو عظٌم َجَبل كل  
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 .ِحْصن فهو فٌهِ  ما إلى ٌُوَصلُ  ال َحِصٌن   موضع كل  
 . ُجْحر   فهو الَناسِ  َعَملِ  من ٌُكنْ  لم إذا األْرِض  فً ٌُْحَتَفرُ  شًء   كل   

 . َخْرق فهوَ  الّرٌح فٌه َتْنَخِرق واسع َبلَد   كل  
ٌلِ  َمْنفذا   ٌكونُ  آكام أو جبال بٌنَ  ُمْنَفرج كلُ   . َواد   فهو لِلسَّ

ًَ  جامعة   مدٌنة   كل    بنُ  َعْمُرو بناَها التً مصرَ  لِمدٌنة   قٌلَ  ومنهُ  فُْسَطاط   فه
 على هللا ٌدَ  فإنَّ  بالجماعةِ  علٌكم  : "الَحِدٌث ومنه. الفُْسَطاطُ : العاص
ها الَفاءِ  بكسرِ  2"الِفْسطاط  .وَضمِّ

ألمر اإلِنسان قاَمهُ  مَقام كل
1

 فً فوقفتَ  مكةَ  أتٌتَ  إذا: كقولِكَ  َمْوِطن َفهوَ  َما ِ  
 ومنه الحربِ  َمَشاِهدِ  منْ  المْشهدُ  الَموطنُ : ُوٌقالُ  لًِ هللا فاْدعُ  الَمواِطنِ  ِتلكَ 
 [ :الطوٌل من: ]3َطَرَفة قولُ 
َدى ِعْنَدهُ الَفَتى ٌَْخَشى َموطن   على  ُتْرَعدِ  1الفراِبصُ  ِفٌهِ  َتْعَتِركْ  َمَتى...  الرَّ

ابِ  فً" الخامس الفصل ٌَ  "الثِّ
 "واللٌّثِ  ُعبٌدةَ  وأبً واألْصَمِعً العبلء بن عمرو أبً عن"

 . َسْحل   فهو أبٌضَ  قُطن   منْ  َثوبِ  كل  
 . َحِرٌر فهو 2اإلْبرٌَسمِ  منَ  ثوب كل  

 .ِشعار   فهو الثٌابِ  من الجَسدَ  ٌلً ما كل  
 . ِدَثاد فهو الّشَعار ٌلً ماَ  وكلّ  

نِ  ذاتُ  تكنْ  لَمْ  ُمبلَءة   كلُ  ٌْ طة   فهً 3لِْفَق ٌْ  . 4َر
 . وِمْعَوز   ِمْبَذلَة فهو ٌُبَتَذلُ  ثوب كل  
ٌَان ُصوان   فهو سَفط   أو 6َتْخت   أو 5ُجْإنة   من الّثٌابَ  أوَدْعَته شًء   كل    وِص

 . وكسرها الّصاد بضمّ 
 لَهُ  ِوقاء فهو شٌبا   َوَقى ما كل  

َعامَ  فً" السادس الفصل  "الطَّ
  

                                                           
 .321 القاموس" الرجلٌن تروي آنٌة" القدح 361 القاموس العظٌم القدح: الرفد  1
 .1346 القاموس محوق كل ورأس" فشل" الحشفة: الفٌشل 2
 .276 القاموس الثقٌل الرجل" وخامى جمع" الوخم الثقٌل: الجلندح 3
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 "وؼٌِرهما زٌد   وأبً األْصَمِعً عنِ "
ةِ  من أذٌبَ  ما كل   ٌَ  .َوَحَمة َحم   فهو األْل

 .وَجمٌل ُصهارة فهو الّشْحمِ  ِمنَ  أِذٌبَ  ما وكل   
 . إَهالَة فهو َشْحم أو 8َوَدك   أو دْهن   أو زٌت   أو َسْمن   منْ  ِبهِ  7ٌَإَتَدمُ  ما كل   

تَ  ما كل   ٌْ  .9وَضم   فهو األرِض  ِمنَ  اللحمَ  ِبهِ  َوَق
 . لَُعوق   فهو ؼٌِرهما أو َعسل   أو َدَواء   ِمن ٌُْلَعقُ  ما كل   

 .َسفُوؾ فهو معجون   ؼٌرَ  ٌُإخذُ  دواء   كل  
 "الّتْرِتٌبِ  ُمْخَتلَِفةِ  فُُنون   فً" السابع الفصل

 "األبمة أكثر عن"
 . َنْكباءُ  فهً ِرٌَحٌنِ  بٌنَ  َتُهب   رٌح   كل  
كُ  ال رٌح كل    . َنسٌم فهً أَثرا   ُتَعفًِّ وال َشَجرا   ُتحرِّ

 . لَْوح فهو عرٌض عْظم كلّ . َقَصب فهو أْجَوؾَ  مستَدٌر   عْظم كلُ 
 .ِسْبت فهو مْدُبوغ ِجْلد   كل  

 .إسكاؾ فهو الَعَربِ  عندَ  صانع كل   
ن فهو بالحدٌدِ  عامل كل    ٌْ  ارتفع ما كلّ . َق

 .َنْجد فهو األرض منَ 
 . َمْرت فهً شٌبا   ُتْنِبتُ  ال أْرض كل   

ْرجِ  2والَقَتبِ  1واإلِكاؾِ  كاألْضبلع َواْنِعَراج اْعِوجاج فٌهِ  شًء   كل    والسَّ
 .وفتحها الحاء بكسر ِحْنو   فهو واألودٌة

ْؽرِ  وِسدادِ  القارورةِ  ِسدادِ  ِمْثلُ  وذلك ِسَداد فهو شٌبا   به َسَدْدتَ  شًء   كل     الثَّ
 . 3الَخلَّةِ  وسدادِ 

ة فهو العربِ  عْندَ  نفٌس   مال كل   ةُ  فالَفَرسُ : ُؼرَّ ةُ  والعبد الرجلِ  مالِ  ُؼرَّ  ُؼرَّ
ةُ  والنَِّجٌبُ  مالِهِ   اإلِنسانَ  أََظلَّ  ما كل  . المالِ  ُؼَررِ  ِمنْ  الَفاِرهةُ  واألَمةُ  مالِهِ  ُؼرَّ
 . ؼٌاب   فهو ِظلّ  أو َضَباب   أو َسَحاب   من َرْأِسهِ  فوقَ 
 فهً وؼٌِرها والمزاِرع الَمَناِبتِ  من 4ِحٌالَها على األرِض  من ِقْطَعة   كل  

 . رابع فهو َكْثَرة أو َجمال   منه ٌُروُعكَ  ما كل  . 5َقَراح
ء   كل   ًْ  . ُطْرَفة فهو َفؤَْعَجَبكَ  اْسَتَجْدَتهُ  َش
تَ  ما كل   ٌْ ً   فهو سٌفا   أو امرأة   بهِ  حلَّ  . َحْل
 . ِحؾ   فهو َمْحَملهُ  حؾَّ  شًء   كل  

 . عبلََقةُ  فهو ناطق   أو صامت   مال من َمتاع ُكل  

 . ناُجود فهو الَشَرابُ  ِفٌهِ  ٌُْجَعلُ  إناء   ُكل  
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هُ ما كل   ْسَتلِذ  ٌِّب   َحَسن   َصْوت   من اإلِنسانُ  ٌَ  . َسَماع فهو َط

وتِ  ُمْطِربِ  صابت   كل   د َؼِرد فهو الصَّ  . وُمؽرِّ
 . ُؼول فهو اإلِْنسانَ  أَْهلَكَ  ما كل  
 .النَّدى من وكذلك ُبَخار فهو حار   ماء   ِمن ٌْسَطعُ  ُدخان   كل

ء   كل    ًْ  .فاِحش فهو َقْدَرهُ  َتَجاَوزَ  َش
ءِ  من َضْربِ  كل    ًْ   الَش

 .َنْوع فهو وَؼٌِرها والّنَباتِ  الثمارِ  منَ  ِصْنؾ   وكل  
َِ  فً َشهر   كل    ّمة ذو قال. َناِجر   َشْهرُ  فهو الحرِّ  َصِمٌِم  [ :الطوٌل من: ]6الر 

ى ْزِوي 7آِجن َصر  ْمآنُ  َذاَقهُ  إَذا...  َوْجَههُ  الَمْرءُ  لَهُ  ٌَ  ناِجرِ  َشْهرِ  فً الظَّ
 . َمَوات   فهو لَهُ  ُروحَ  ال ما وكل  

 . َرَطاَنة فهو عرب ال تفهمه ال كبلم كل  
ٌّْرتَ  ما كل   فهو ِبهِ  َتَط

 بِهِ  َعَطَستْ : ماتَ  إذا لل َرجلِ  الَعَربِ  قول ومنهُ  لُْجَمة 1
 [ :الرجز من: ]ُدرٌد بنُ  بكر أبو وأنشد الل َجم

 "الَعَواِطسا الل َجمَ  أَخاؾُ  وال"
 . ُدوٌبَّة أٌضا   واللَُجمُ 

ا ٌُتَّخذُ  شًء   كل   ورُ  فهو وجل عزَّ  هللاّ  ُدونِ  ِمنْ  ُوٌعَبدُ  َرّب  ونُ  الز   . والز 
 . َرِكٌك   فهو ِعْلم أو َنْبت   أو ماء   ِمن رقٌق   قلٌل شًء   كل  
 . َنِفٌس فهو َوَخَطر َقْدر لَهُ  شًء   كل  
 . َعْوَراءُ  فهً َقِبٌَحة   َكلَِمة   كل  
 . َسْوآءُ  َفهً قبٌحة   َفْعلَة   كل  
ةِ  كالّذَهبِ  األرض جواهر من َجْوَهر   كل    . الِفلِز   فهو والن حاسِ  والِفضَّ
ء   كل   ًْ ؾِّ  الُمْنخلِ  كإطارِ  له إطار   فهو بالشًَّءِ  أحاطَ  َش  الشَّفة وإطارِ  والد 

 .َحْولَه 1كالِمْنَطَقةِ  البٌتِ  وإطارِ 
ى وْسم كل    ى بؽٌرِ  كانَ  وما نار   فهو بمكو   . َوحز   َحْرق   فهو ِمْكو 

                                                           
 .1455 القاموس الملٌح الطوٌل: الشؽموم1
 .132 القاموس الطوٌلة الؽضة الحسنة الجارٌة: الشطبة 2
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ء   كل   ًْ  . لَْدن   فهو قناة   أو َحْبل أو ُعود   ِمنْ  النَ  َش
 .وِثٌر   فهو 2وطٌبا   فوجدَتهُ  َعلٌَهِ  نِمتَ  أو َجلَْستَ  شًء   كل  

ًّ  بكر أبً عن" الثامن الفصل  "خالوٌهِ  ابنِ  عن الُخَواَرْزِم
 .الِكَباءُ  فهو ٌاِبس ِعْطر   وكل  . الَمبلَبُ  فهو ماِبع ِعْطر   كل  

 االلَْنُجوجُ  فهو ٌَُدق   ِعْطر   وكلُ  
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َمهُ  ما ٌَُناِسبُ " التاسع الفصل  "األْفَعالِ  فً َتَقدَّ
ةِ  َعنِ "  "األبمَّ

ء   ُكل   ًْ  . َطَؽى فقدْ  الَحدَ  جاوزَ  َش

عَ  شًء   كل    . َتَسنَّمهُ  فقدْ  شٌبا   عبل شًء   كل  . َتَفهَّقَ  فقدْ  توسَّ
ُثورُ  شًء   كل   مُ  به وهاجَ  3الفْحل َهاجَ : ٌُقالُ  َكَما َهاجَ  َقدْ  له ٌُقالُ  للّضررِ  ٌَ  الدَّ

ٌاحُ  وَهاَجتِ  الَقْومِ  بٌن الَشر   وَهاجَ  الَحْربُ  وَهاَجتِ  الِفْتَنةُ  وَهاَجتِ   الُهوجُ  الرِّ
 على عرضُتهُ  ثمّ  فارس بنِ  أحمدَ  الحسٌن أبً عن وجدُتهُ " العاشر الفصل
 "َفَصحَّ  الل َؽةِ  ُكُتبِ 

 
. ُكلَّه   َشِرَبهُ  إذا اإلِناءِ  فً ما واْشَتؾَّ . ُكلَّهُ  أكلَهُ  إذا الِخوانِ  على ما اْقَتمَّ 

هِ  َضْرعَ  4الَفِصٌلُ  وامتكَّ   . فٌهِ  ما كلَّ  َشِربَ  إذا امِّ
 . ُكلَّهُ  لََبَنها َحَلبَ  إذا َحْلبا   الناقةَ  وَنَهكَ 

 . ُكلَّهُ  ماَءَها اْسَتْخَرجَ  إذا الببرَ  وَنَزؾَ 
َعرَ  وَسَحؾَ   .ُكلَّهُ  عنه َكَشَطه إذا الجْلدِ  عن الشَّ

دَ . ُكلَهُ  أكلَه   إذا الِقْدرِ  فً ما واْحَتؾَ   َدهُ َشَعَرهُ وسمَّ  .كله أخذه إذا وسبَّ
 "قَُتٌبةَ  ابنِ  َعنِ " عشر الحادي الفصل

 . َجْرو َسبع كلِّ  َولَدُ 

 . َفْرخ َطاِبر   كلِّ  َولَد
ٌّة   ُكلِّ  َولَدُ   . ِطْفل   وحش
 . وَعقوق   َنتوج   حافر   ذاتِ  وكل  
ْمذي َذَكر وكل ٌَ  
 َتقِذي انثى وُكل  

 "األصفهانً لؽدةَ  علً أبً عن" عشر الثانً الفصل
لَسع   ِبُمإّخِرهِ  ضارب كل   نُبورِ  كالعقربِ  ٌَ  . والز 
ْلدغُ  ِبَفِمهِ  ضارب   وكل   ٌَّةِ  ٌَ  . أبرصَ  وسامّ  كالَح

باعِ  ٌنهشُ  بؤسناِنهِ  قابض وكلَ   كالسَّ
  



118 
 

 بهذا ٌلٌق الخوارْزِمً بكر أبً عن تعلٌقاتً فً وجدُتهُ " عشر الثالث الفصل
 "المكان
ة  . َوَسُطهُ  شًء   ُكلِّ  َكِبدُ . أولُهُ  شًء   ُكلِّ  ُؼرَّ
  َؼْربُ . آخُرهُ أمر   ُكلِّ  خاِتمةُ 
هُ شًء   ُكلِّ   ك ِسْنخُ . أَْعبلَهُ شًءِ  ُكلِّ  َفْرعُ . حد 
لِّ    1أْزَملُ . الَجْذمُ  ومثلُه أصلُهُ  شًء   ُكلِّ  ِجْذرُ . أْصلُهُ  شًء ُِ
  تباِشٌرُ . َصوُتهُ  شًء   ُكلِّ 
لُهُ  شًء   كلِّ  ْبحِ  تباشٌرُ  ومنه أوَّ   2ُنقاٌة. الص 
ِتهِ  ِضد   شًء   كلِّ  ٌَ  َقْعُرهُ  شًء   كلِّ  َؼْورُ . نفا

ٌَّاتِ  فً البابِ  َموضوعَ  ٌُناسبُ " عشر الرابع الفصل  "الكل
 "األبمة َعنِ "

 . شًء   ُكلِّ  ِمنْ  الَكِثٌرُ  الَجم  

 . شًء   ُكلِّ  ِمن النفٌسُ  الِعلقُ 
ْحبُ . شًء   كلِّ  من الخالِصُ  الَصِرٌحُ   . شًء   كلِّ  من الواِسعُ  الرَّ
ِربُ   . شًء   كلِّ  من الحاد   الذَّ
ام   الحسن   الُمَطهَّمُ   . شًء   كلِّ  منْ  التَّ
 .شًء   كلِّ  فً الشَّق   الصْدعُ 

 . شًء   ُكلِّ  ولدِ  من الصؽٌر الَطبلَ  
ْرٌاب    .شًء   كلِّ  من الؽلٌظُ  الَعلَْنَدى. شًء   كلِّ  من األْصفرُ  الزِّ
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 القرآنٌة اآلٌات فهرس

 رقمهاو اآلٌة                              ورقمها السورة

ُظن ونَ  الَِّذٌنَ           2 البقرة ُهمْ  ٌَ ِهمْ  ُمبَلقُو أَنَّ ُهمْ  َربِّ هِ  َوأَنَّ ٌْ   46   .......... 33 َراِجُعونَ  إِلَ

لََواتِ  َعلَى َحاِفُظوا         2 البقرة بَلةِ  الصَّ  23...93  َقاِنِتٌنَ  هلِلَِّ  َوقُوُموا اْلُوْسَطى َوالصَّ

ُظن ونَ  الَِّذٌنَ  َقالَ          2  البقرة ُهمْ  ٌَ   249............................ 33 َكمْ  هللاَِّ  ُمبَلقُو أَنَّ

  2................95 َتْمَتُرونَ  أَْنُتمْ  ُثمَّ  ِعْنَدهُ  ُمَسّم ى َوأََجل   أََجبل   َقَضى ُثمَّ         6 األنعام

َنا     17 اإلسراء ٌْ  ..........................95 4 اْلِكَتاب ِفً إِْسَراِبٌلَ  َبِنً إِلَى َوَقَض

اهُ  إاِلَّ  َتْعُبُدوا أاَلَّ  َرب كَ  َوَقَضى      17 إلسراء  ٌَّ   23..................................95 إِ

ا َذَهبَ  إِذْ  الن ونِ  َوَذا       21 األنبٌاء هِ  َنْقِدرَ  لَنْ  أَنْ  َفَظنَّ  ُمَؽاِضب  ٌْ   87  ...........33 َعلَ

ًَ  ُمَسّم ى أََجل   إِلَى َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمة   َولَْواَل       42 الشورى َنُهمْ  لَقُِض ٌْ  14 ....95 َب

َها َمنْ  ُكل        55 الرحمن ٌْ   26  ................................................93 َفان َعلَ

ْوم   ُكلَّ       55 الرحمن  ................................................    29 َشؤْن   ِفً ُهوَ  ٌَ

وا       59 الحشر ُهمْ  َوَظن    2..................................... 33 ُحُصوُنُهمْ  َماِنَعُتُهمْ  أَنَّ

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 األشعار فهرس

 الصفحة رقم                  الشاعر             البحر       البٌت من األخٌرة الكلمة

 76............................. مجهول      الطوٌل القماحد

 82 .........................الفرزدق      الطوٌل الكرد
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 74.......................... ثعلب         الرجز التقى

 32................................ لبٌد         الرمل األَملْ 

 81........................... الكمٌت         الوافر كالفلٌل

 73............ سلمى أبى بن لزهٌر         الطوٌل جرثم
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 79................... رجاء بن دكٌن        الرجز زؼبه

 73........................... األعشى      الكامل مجزوء شواته

ا ٌَ  82........................ ..مؽلس    الطوٌل الَعَناِص
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