قراءَة في كتاب مبادئ اللُّغة
ألبي عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب اإلسكافي
المتوفى سنة  124هـ
د .محمد حسن عواد
الجامعة األردنية

مقدمة
ُّ
محماد بان عبداللاأ السكياب ا ساكا
كتاب مبادئ اللغة ،كتااب للهاأ لباو عبداللاأ ن
المتااو ن ساانة 124ها اا .وهااو مكب ااوة الكبعااة األول اان بمكبعااة الس ااعاد ساانة 4221ه ا ا
النعس ااان الحلبا ا  .ا ناب ت ااولن ال اادكتور يحي اان عبابن ااأ
حم ااد ب اادر ال اادين ن
بعناي ااة الس اايد م ن
والدكتور عبدالقادر السليل تحقيقأ سانة 4991ب .ومماا حهههماا علان تحقيقاأ بعاد ياوة
ادر
لن الكبعاة األولان ينق اها لرباا اهحاد ا
الكبعة األولن وشيوعها وتاداولها ن
ألنأ لب يقف علن الغاية من وراء تأليف الكتاب.
الكتاب لغهلها ناشر الكبعة األولن ن
()4

هك ا ا ا يعتقا ااد

النا اااكقين بها ااا
وتا ااتلسه ه ا ا الغايا ااة ا ا تعلا اايب العربيا ااة لغيا اار ن
لن الكىبعااة األولاان تعااان ماان األسكاااء
المحققااان .ولفااا ا ملاان مسا ّاوغاد التنحقيااب ن
اللُّغويااة الهاحشااة ( .)2وقااد ق ا ّدر ل ا علاان م ا ّد عا رااب مجا ىارب ق اراء الكتاااب وق اراء عماال
لن الكتاب معجب من معاجب
المحققين يأ قراء لحسبها ن
متأنية كويلة التنأمل ألهيد ن
المعان كاالتنلسيه ا معر ساة لس س
اماء األشاياء ،ألبا ه ر
اسل العساكرص ،والمس اه
س
لن ها ا الكتااب يتاوسن
البن سيد ونحوهما من
الكتب النت عالجد ه ا الهن .غ ْيار ن
ا يجاه ويسلك مسلكاً استيارياً انتقائياً يقت ر علن األبواب النت تف ُّب كوائف من

حمااد باان عبداللااأ السكيااب ا سااكا
(  )4م ن
مقدمة المحققين ،ه.21

المتااونن ساانة  ،124مبااادئ اللغااة النسااسة المحققااة،

( )2الم در نهسأ ،ه.21
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للهاظ الحفار النت تدور بك رر
الناس ،وحااجتهب مليهاا حاجاةً عملياة ماساة
حيا س ن
اان ،وللكسااوس
ال غناان عنهااا ل ا لك كااان للسبااه ولدواتااأ ن اايب ،وللكبااي ن اايب ا ر
اس ومتكلبا س
والمسبا س
ااد البيااود ن اايب الااو ،ولل ااناعة ولدواتهااا وال ُّ ا ناناة ن اايب
راباّ ،
وللهراعة وآالتها ولدواتها ن يب سامس وللسيل ن يب ساادس وهكا ا .ولايس

الناكقين بالعربية لص الهرس لو األعاجب كما ى
ظن المحققاان
الكتاب موجهاً ملن غير ن
()1
ظن من قبلهما ُّ
ألن
الدكتور حسين ن ن اار( )2والادكتور رمفاان عباد التاواب
ن
وكما ن

الكتاب منتهة من ر
كتب لب تقدب ل سً لغير العرب واننما قدمد لك ّال غي ر
اور علان لغاة
الحفااار ا سااسمية س اواء لكااان عربي ااً لب غياار عرب ا وماان الكتا س
اب الت ا اعتماادها

المؤلااف كمااا ن ن ااد

ااهحة العن اوان ماان الكبعااة األولاان جمهاار اباان دريااد ،والعااين،

ونوادر ابن األع اربا  ،وم انف لبا هياد ،وحاروف لبا عمارو الشايبان  .وسنه ال

ألن الكتااب
القول
ه المسألة عند الحديو عن قيماة الكتااب ومنهلتاأ العلمياة .و ن
الساعين ملان تعرياب العلاوب وايجااد المقابال العربا
قيّب يه ملن ن
حد كبير بمتكلباد ن

لن لقيب دراسة لو قراء له ا الكتاب تتألف
أللهاظ الحفار
هماننا ه ا ،قد رليد ْ
وين ا ُّ
اب الح ااديو ي ااأ ع اان نه ااا ا س ااكا ا ا كتاب ااأ
م اان قس اامين القسمممأل ا
ومهرداد ه ا النها ب بيان قيمة الكتاب ومنهلتأ العلمية ،ومواهنة بنياأ وباين بعا

افارابأ ماان الكتااب التا عالجااد ها ا الهاان وم اادر المؤلااف وشاواهد  ،لمااا القسممأل
الثممي قااد ل ْرْدتااأ للحا س
اديو عاان عماال المحققااين والوقااوف علاان مااا اارك منهمااا ماان
هناد وسلل .منأ ما يعود ملن ر
سقك المتن ،ومنأ ما يعود ملن ر
سلل الفبك،

ر
ر
عامة ،ونشرة اآلن ا الحاديو
ومنأ ما يعود ملن سلل منهجية التنحقيب ب ور ن
عن القسب األول من قسم ه الدراسة وهو نها المؤلف كتابأ.

( )2د .حسين ن ن ار ،المعجب العرب  ،نشأتأ وتكور  ،ه ،244الكبعة ال نانية سنة 4991ب.
قأ اللُّغة ،ه ،291-291الكبعة ال نانية سنة ،4911
( )1د .رمفان عبد التنواب ،ول
مكتبة السانج بالقاهر .
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كتاب ااأ مل اان لبا اواب ،وعنا ا

اا

قس ااب ا س ااكا
هممممس افسممممكيا امممم ك ي مممم
ن
تفاااعيف كتابااأ بكائها راة ماان القفااايا اللُّغويااة ماان م اال التن ا كير والتنأنيااو ،وا اراد
والتن نية ،والجماا ،واللُّغااد ،والتن احيل اللنغاوص ،والتنارادف والهاروب اللنغوياة ،واأللهااظ

الهارسية ،وكنن الحيوان وغير .

أ م اا الك مميا وهة المؤلااف كتابااأ مبااادئ اللنغااة علاان ا نااين وسااتين باب ااً علاان

النحو التنال
ن
-4
-2
-2
-1
-1

باب

كر السماء والكواكب ه.11-12

باب لسماء البروج واألهمنة .ه.11 -11
باب اللّيل والىنهار ه .11-11
باب

هة الحر والبرد ه.11-11

باب الرياح ه.92-11

-9

باب لسماء الرعد والبرب ه.91-92

-1

باب الجبال وما يت ل بها ه.99-11

-1
-9

باب الميا ولو ا ها و كر لماكنها ه.11-91

باب الكسو ه.419-99

 -41باب البسك والهرش ونحوهما ه.442-419
 -44باب الحل والجواهر ه.441-442
 -42باب األوان ه.422-441
 -42باب السراج ه.421-422

النار و كر لدواتها ه.421-421
 -41باب لحوال ن
 -41باب السبه وآالتأ ه.422-421
 -49باب الكب ه.421-422
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 -41باب آسر

الكعاب ه.414-421

 -41باب آسر منأ ه.411-414
 -49باب ر
لساب للكبي تستعملها العرب ومجاوروها ه.411-411
 -21باب األلبان ه.412-411

 -24باب الشراب ه.411-412
 -22باب

و ف اليد م ا باشرد ما يعلب بها ه.491-411

 -22باب آالد البيد ه.492-491
 -21باب األدواد ه.499-492

 -21باب آالد الكتاب ه.411-499

 -29باب السسح والجىنة ه.491-411
 -21باب شوارد من السسح وما يدسل

بابأ ه.212-491

 -21كتاب السيل ولسماء لعفائها ،وللوانها ،وشياتها ،وعيوبها وسائر
هاتها ،ه.212-212

 -29باب للوان السيل ه.241-241

 -21باب ال ّشياد واألوفاح ه.222-249
 -24باب البلب ه222

 -22باب التنحجيل ه.229-222
 -22باب ال ىسوابب من السيل ه.221-229
 -21باب و ف الهحول وا ناو ولحوالها
 -21باب عيوب السيل ه.222-221
 -29باب العيوب الت تكون سلقة

السيل ه.221-222

 -21باب العيوب الحاد ة ه.221-221
 -21باب و ف قياب السيل ه.221
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النتاج ه.221-221
ن

 -29باب ل واتها ه.221

 -11باب مشيها ه.211-221

 -14باب ما ي ْست ُّ
حب من سلب السيل ه.212-211
 -12باب ا بل ه.212-212
 -12باب البقر ه.211-212

 -11باب المعه ه.211-211
 -11باب الفىأن ه.211-211
 -19باب ّ
الظباء ه.211-211
 -11باب األروى ه.211

 -11باب السّباة ه.211-219

 -19األحناش والهواب وما لشبهها ه.291-211
 -11باب فروب من الحيوان مستلهة كرناها بعدما مفد لبوابها
ه.291-299
 -14باب الكىير ه.211-291

النعاب وو ف جناح الكائر ه.219-211
 -12باب آسر
ن
 -12باب المكنن والمبنن ه.212-219
الهرة ولحوالأ ه.291-212
 -11باب لدواد ن

النباد ه.299-291
 -11باب ال نشجر و ن
النباد و غار ال نشجر ه.219-299
 -19باب فروب من ن
 -11باب البقول ونحوها ه.219-219
 -11باب الرياحين ه.244-219

 -19باب ال ناعين ولهل األسواب ه.249-244
 -91باب آسر نحو لك ه.221-249
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 -94باب
 -92باب

لو اف العلل ولسمائها ه.229-221
نوادر مستلهة ه.221-229

ه ه لبواب الكتاب كما لرادها مؤلهأ ا سكا  .ويسحظ نلنها تتهاود كوالً
وق اًر .بعفها كويل ككتاب السيل قد استغرب تسعاً و س ين هحة ،واحتهن بأ
احتهاء ظاه اًر ،وهو العنوان الوحيد ال ص حظ بلهظ كتاب مما يشير ملن كولأ
لن المؤلف قسىمأ ملن س ة عشر باباً .وعلىة احتهاء المؤلف بكتاب السيل
بدليل ن
لك الهمان ارتباكاً شديداً ه من فروراد الحيا .
الناس
ارتباك السيل بحيا ن
ومن األبواب الكويلة ليفاً باب السسح والجىنة قد استغرب تسا عشر هحة.
ويفاف ملن ه ا الباب باب آسر من جنسأ كالملحب لأ ،وهو باب شوارد من
هحاد .ومن األبواب الكويلة ليفاً باب الجبال وما
السسح وقد استغرب مان
لبواب الكتاب ق ير ال
يت ل بها قد استغرب محدى وعشرين هحة .وبع
يتعدى هحة واحد كباب و ف قياب السيل ،وباب ل واد السيل ،وباب البلب،
الكوبل م ل باب الكير قد
األبواب متوسك
وباب األروى ونحوها .وبع
هحاد،
الهرة ولحوالأ قد استغرب مان
استغرب تسا هحاد ،وباب لدواد ن
وباب الكسو قد استغرب ا نت عشر هحة ،وباب البسك والهرش قد استغرب
سبا هحاد ،وباب الميا ولو ا ها و كر لماكنها قد استغرب محدى عشر
لن لبواب الكتاب تبلغ ستين باباً( .)1والهرب بين
هحة ،وغيرها .و كر المحققان ن
بابأ
مح ائ واح ائهما بابان هما باب شوارد من السسح وما يدسل
ه .212-491وباب األروى ه .211وه ان البابان كرهما المؤلف دون لن
لن كسًّ منهما باب .ول نما كان الباب األول قد ساقأ المؤلف عقب باب
ينه علن ن
ن
السسح والجننة ،والباب ال نان ساقأ عقب باب الظّباء ،قد ظن المحققان لن كسًّ
ن
ن
منهما تابا لو ملحب للباب ال ص سبقأ .وال ص ل ار لنهما بابان مستقسن ،وان كان
متن الكتاب –
لن نمة سقكاً
نمة عسقة تربكهما بها سبقهما ،لدليلين األول ن
( )1ا سكا  ،مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،مقدمة المحققين ،ه.21
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غير موكن علن تهريا لبواب ترتد ملن

ألن المؤلف جرى
كما سنرى -وال نان
ن
باب واحد لو ل ل واحد.

ماان لااك ما سً عقااد بابااً للكىياار ه 211-291ااب عقااد عقااب لااك بابااً آساار
النعاااب وو ااف جناااح الكىااائر ه .219-211كمااا عقااد المؤلااف باب ااً للكىعاااب
ا ن
ه 414-421ا ىب عقااد بابااً آساار منااأ ه 411-414ااب عقااد بابااً ال ااً ا لسا رااب
للكب ا ااي تس ا ااتعملها الع ا اارب ومجاوروه ا ااا ه 411-411وعق ا ااد بابا ا ااً رابعا ا ااً للك ا ااب
النباد ه  299-291وعقاد بابااً لف ر
ارب مان
ه .421-422وعقد باباً لل ىشجر و ن
الىنب اااد و ااغار ال نش ااجر ه .219-299وعق ااد بابا ااً ا ا لس ااماء ال ى ااناعين وله اال
األساواب ه 249-244وبابااً آساار نحااو لااك ه .221-249والعسقااة با ْاين ها
األبواب قوية كالقو الت تربك باب السسح والجننة وبااب شاوارد مان الساسح ،وبااب
الظّباااء وباااب األروى ،ممااا يحههنااا علاان مكااسب لهااظ باااب علاان مااا تركااأ غهاسً وهااو
لن نمااة سل اسً ا منهجيااة
باااب ش اوارد ماان السااسح ،وباااب األروى ،ونسحااظ ليف ااً ن
الكتاب قد عقد المؤلف باباً ف ر
اروب مان الحياوان مستلهاة وقاال كرناهاا بعادما
مف ااد لبوابه ااا ه .291-299و ك اار ا ا ها ا ا الب اااب الهي اال والحم ااار الوحشا ا ،
بأنااأ عقااد للبقاار باب ااً ه .211-212وحااب الهياال
والحمااار األهل ا  ،والبقاار ،علم ااً ن
والحمااار لن ي ْعقااد لهمااا بابااان لسااو بااالمعه والفااأن والظّباااء واألروى .ه ا جميع ااً
لن حديو المؤلف عن ا بال كاان ق اي اًر ج ناداً بالقيااس
عقدد لها لبواب ق ير .كما ن
ملن حدي أ عن السيل .ولرباب المعاجب ال تق ُّال عناايتهب با بال عان السيال كماا نارى
المس ه البن سيد  .ونسحظ تداسسً األبواب .ه حاديو المؤلاف
م سً
عن ُّ
الدب ه 212لعقبأ بحديو عان الكلاب مان غيار ا ال ،مماا يقفا بوفاا
عنوان رئيس هو الكلب قبل وولد الكلب .ك لك سقك عنوان رئايس بعاد لهاظ األوشاا
ألن الحا ا ااديو عا ا اان القنا ا ا ا  .ويعفا ا ااد ه ا ا ا ا ما ا ااا جا ا اااء ا ا ا
ه 211وها ا ااو الق ْنه ا ا ا  ،ن
يعد كتاباً غير س
لبوابأ جميعاً ُّ
ألن احبأ ق ار
المس ه( )9والكتاب
الجرب ،ن
( )9عل ا باان اسااماعيل المعااروف بااابن ساايد المتااونن ساانة  ،91/1 ،111دار الهك اار بي اارود،
4291ها 4911 ،ب.
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لبوابااأ ومهاارداد ها األباواب – كمااا لساالهد -علاان كا ّال مااا لااأ عسقااة عمليااأ بحيااا
ا نسان ،وعلن ما يك ر دورانأ االستعمال اليوم من للهاظ الحفار كااألوان ،
والكبي  ،والكعاب ،والكسو  ،والبسك ،والهرش ،و ّ
الهراعة وآالتها ،وال ّ ناعة ولدواتها،
النباد ،والحيوان ونحو ه ا .ويعفد ه الغاياة العملياة ماا قالاأ
والسسح ،وال نشجر و ن
المؤل ا ااف ،ه 291وللرم ا ااال والجب ا ااال لش ا ااجار ك ي ا اار تق ا ا ُّال حاجتن ا ااا مليه ا ااا لا ا ا لك
تركناها ( )1وال يهال الكتاب يف ُّاب باين د تياأ للهاظااً حفاارية ك يار ال غنان ل نساان
هماننا ه ا عنها .ومن لجل ه ا الكتاب من سير الكتاب التا ينبغا لن يعكاف
عليهاا علمااء العربياة الغيار علان مسااتقبل ها اللُّغاة ،وال ناداعون ملان تعرياب التنعلاايب،
الساااعون ملاان التقاااك المقاباال العربا للهااظ األجنبا واشاااعتأ ا ميااادين الحفااار
و ن
كا نة.
تفاعيف كتابأ بالت كير والتأنيو
ال ذكير ال أ يث عن المؤلف
ؤنو ويشير ملن ما
الحيوان والكىير والجماد هو يشير ملن الم نكر ويشير ملن الم ن
يجوه يأ الت كير والتأنيو ويشير ملن ما الت كير يأ هو الغالب ،ويشير ملن ما
التأنيو يأ هو الغالب .من الفىرب األول قولأ والبقر الوحش  ،يقال لل كر ور
()1
النعاب ويقال لل كر ظليب وسهقل ونس ْقنسب.ولألن ن
ولألن ن مها
وقولأ عن كر ن
()44
ه ْيشر وسه ْقلة ونس ْقنسقة ( .)9وقال الكم رى مؤن ة ( )41وقال القوس وه مؤن ة
ونحو ه ا ك ير .ومن الفرب ال نان  ،لص ما يجوه وقوعأ علن ال كر واألن ن قول
المؤلف البقر اسب جنس .والواحد بقر لألن ن ولل كر ( )42والبعير ي ل مكسقأ
الناقة .قال المؤلف ا بل ال واحد لها من لهظها ،وال كر منها جمل،
علن الجمل و ن
( )1ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،ه.291
( )1ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،ه.291
( )9ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،ه.211
( )41الم در نهسأ ،ه.291
( )44الم در نهسأ ،ه.411
( )42الم در نهسأ ،ه.212
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النعامة تقا علن ال كر واألن ن
واألن ن ناقة ،والبعير يقا عليها ( )42وقال
ن
كالحمامة والبكىة والحنية ( .)41وقال الدرة يؤنو وي كر (.)41
وماان الفاارب ال نالااو ال ا ص يجااوه يااأ التنا كير والتنأنيااو ،والا ناراجل التنا كير قااول
الربااا الا ا ص يج ااوه ي ااأ
المؤلااف ال ّسا ا ّكين الغال ااب عليااأ التنا ا كير ( )49وم اان الف اارب نا
الناار مؤن اة وقاد تا كر (.)41
الوجهان والتأنياو هاو الغالاب لو ال ناراجل قاول المؤلاف ن
وم ل ما تقدب من مسألة الت كير والتأنيو شائا الكتاب ال تسكئأ العين.
افاممراد ال نث يممة ال ممم حظيااد ه ا المسااألة بعنايااة المؤلااف واهتمامااأ هااو
ي ا ا كر المها اارد والجما ااا ك ي ا ا اًر ولما ااا الم ننا اان يقا ا ُّال ورود  .وما اان لا ااك قا ااول المؤلا ااف
الحود ...والجميا لحواد وحيتان ،وناون ونيناان ( )41وقاال الكىيار جماا وواحادها
الرح اان وجمعه ااا لرح اااء والتن ني ااة رحي ااان ( )21ونسح ااظ ا ا ها ا
ك ااائر ( ،)49وق ااال ى
لن المؤلف ال يقت ر علان جم راا واحاد بال يساوب لحيانااً جموعااً لسارى وقاد
المسألة ن
يساوب جماا الجماا ،ويشااير ملان ماا ال واحااد لاأ مان لهظاأ ،ومااا ي ال مكسقاأ علاان
()24
الجمااا والواحااد .قااال السياال مؤن ااة وجمعهااا سيااول ،وال واحااد لهااا ماان لهظهااا

( )42الم در نهسأ ،ه.212
( )41الم در نهسأ ،ه.211
( )41الم در نهسأ ،ه.411
( )49الم در نهسأ ،ه.412

( )41الم در نهسأ ،ه.421
()41ا سكا  ،مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،ه.211
()49ا سكا  ،مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،ه.411
()21ا سكا  ،مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،ه.211
( )24الم در نهسأ ،ه.212
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()22
لن الىنبل جما ال واحد لاأ
وقال ا بل جما ال واحد لها من لهظها  .وقال مالن ن
من لهظأ ويجما علن نسبال ( )22وقال وقد يقا الكىير علن الواحد (.)21

ُّ
ااء يدركااأ الب اير كششااارتأ ملاان مااا يجااوه
اللُّغممي احتهاان المؤلاف باللغاااد احتها ً
يأ وجهان من وجو الفبك ،لو ما يقا يأ السسف بين اللُّغتين بحرف .لو ما يقا
يأ السسف بالتنحريك والتنسكين ،والتنشديد والتنسهيف.
ومن األم لة علن ه الفروب قولأ ال ّسء وال ىسء ( )21و س
ف ْهدعة –
()21
()21
تهتل الدال وتكسرها ( )29و المأدبة والمأدبة
و المشا بالعين والغين جميعاً
و لمهتأ ولمهيتأ ( )29و محود محواً ومحيتأ ( )21و ال ىشهغ –بتسكين ى
الهاص
و تحها ( )24ك لك يفمن المؤلف كتابأ لغاد الهارب ب ْينها القلب وا بدال من م ل
قولأ أ ىما شاك السسح وشاك ،بالتنسهيف ،مقلوب من شائك السسح ( )22وقولأ
ال ىش ْي مان وال ىش ْيم ان ( )22و قلود وقليد ( )21و األرقان واليرقان ( .)21وقد يشير
( )22الم در نهسأ ،ه.212
( )22الم در نهسأ ،ه.411

( )21الم در نهسأ ،ه.291
( )21ا سكا  ،مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،ه.421
( )29الم در نهسأ ،ه.211
( )21الم در نهسأ ،ه.412
( )21الم در نهسأ ،ه.429
( )29الم در نهسأ ،ه.411
( )21الم در نهسأ ،ه.411
( )24الم در نهسأ ،ه.211

( )22الم در نهسأ ،ه ،411وقال ه 411و ربتها –بالتىسهيف والتىشديد..
( )22الم در نهسأ ،ه.211
( )21ا سكا  ،مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،ه.411
( )21الم در نهسأ ،ه.294
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السدرنب
المؤلف ملن سو لغاد كقولأ والعنكبود يقال لل كر منها الس ْرنب ،و ْ
لن ه ا لغة من غير نسبة ر
لقوب لو قبيلة كقولأ ابن
السهرنب ( .)29وقد ُّ
ينه علن ن
و ْ
ُّغنبة ( )21وقد
سمن
سع ْرس ويجما بناد سع ْرس
لغة الس ْ
ال كر واألن ن .وي ن
لن ه اللغة ه لغة قيف لو لغة اليمن لو لغة حمير .قال
ُّ
ينه علن ن
()29
)
21
(
وقال التساسين س
وقال
السهاف بلغة لهل اليمن
وال ه ا ة لغة قيف
موفا ان س
البيود
الغدان –بالغين معجمة -قفيب يعلنب عليأ ال ّياب
ر
()11
بأنأ س
العلنوش بلنغة حمير ( )14وقال وال ىش ْغبر
لغة اليمن
وقال عن ال ئب ن
()12
وس
لن
–بالفاد معجمة-
العلنو
لغة حمير  .وقد هب المحققان ملن ن
كتابنا ه ا ،لب يكن يشير ملن ه
المؤلف لب يكن مهتماً بلهجاد العرب
موفعين ولهجة قيف
نايا كتابأ مالن ناد اًر ،وقد كر لهجة حمير
القبائل
العرب ولب يس ّب
موفا واحد ولورد موفعاً آسر كر يأ نلنأ لغة لبع
ر
()12
ألن االحتهاء باللُّغاد ال يقت ر علن نسبة اللُّغة
القبيلة  .وه ا كسب مردود ،ن
األلهاظ الت يوردها كالسسف
ألهلها وانما يتجاوه ملن مناكب السسف
لن المؤلف
الحركة لو الحركة والسكون لو الحرف لو نحو لك كما تقدب فسً عن ن
كر لغة اليمن مرتين ولب يشر مليهما المحققان.

( )29الم در نهسأ ،ه.291
( )21الم در نهسأ ،ه.212
( )21الم در نهسأ ،ه.411
( )29الم در نهسأ ،ه.419
( )11الم در نهسأ ،ه.491
( )14الم در نهسأ ،ه.211
( )12الم در نهسأ ،ه.212

( )12الم در نهسأ ،مقدمة المحققين ،ه.41
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ويورد المؤلف لحيانااً مان اللُّغااد ماا لايس شاائعاً ويناهل منهلاة ال نشاا كقولاأ عان

لن ن ال ور وقيل لألن ن ور كغسمة وشيسة (.)11

والمعااروف ال نشااائا بقاار  .يا ُّ
ادل علاان لااك –لص علاان سقلنااة مااا قالااأ -قولااأ وقياال .
ر
ور وبقر اوران ،وال ا
رجل وام لر رجسن ،وال
وقول ابن مالك وال يقال
غسب وجارية غسمان ،مالن

لغة من قال رجلة و ور وغسمة (.)11

ال نصممم يح اللُّغممم
التن ااحيل اللُّغ ااوص م اان م اال ق ااول المؤل ااف ويق ااال لكه ااأد ال ّسا اراج كها ا وال تق اال
انكهااأ ( .)19وقااال ا موفا راا ا ر
اان ون اال سد ْرعااأ عنااأ ،وال يقااال ن رهااا ( )11وقااال ا
ونقااا ا ا تفاااعيف الكت اااب و نايااا عل اان بع ا

موف ا راا ال ااو وس ا ىان علي ااأ درع ااأ .وال يق ااال ش ا ىان

()11

ما اواكن

وق ااال ا ا موف ا راا ارب ااا

رواس ( .)19وقا ااال ا ا موفا ااا سا ااامس
وال ا ارلاس ال ا ا ص يبيا ااا الا اارؤوس .وال يقا ااال ى

واله اااوون جمع ااأ ها اواوين .والعام ااة تق ااول ه اااون ( .)11وق ااال ا ا موف ا راا س ااادس
والقكيااا ماان الىنعاااب يقااال لااأ سا ْايك –بااالهتل -وهااو لحااد مااا يغلىااك يااأ اااحب كتاااب

اله يل ( .)14وقال

وفا سابا والهتوب ،تسميأ العامة البي
ر

( )11ا سكا  ،مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،ه.212

(.)12

حمااد باان عبداللااأ باان مالااك ،المتااو ن ساانة 912ه اا ،شاارح التنسااهيل ،تحقيااب
( )11جمااال الاادين م ن
الدكتور عبد الرحمن السيد 19/4 ،الكبعة األولن ،مكتبة األنجلو الم رية.
( )19ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،ه..421
( )11الم در نهسأ ،ه.492
( )11الم در نهسأ ،ه.492
( )19الم در نهسأ ،ه.241
( )11الم در نهسأ ،ه.422
( )14الم در نهسأ ،ه.211

( )12الم در نهسأ ،ه ،221وانظر م االً آسر ه 499س.1
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ع يي م اة المفلممل مميلم رادل اللممر ي اللُّغ يممة ويشاايا ا نايااا الكتاااب للهاااظ
متراد ااة والمعناان واح ااد لومتقااارب كقول ااأ الوْفااة ،والج ْعب ااة ،والكنانااة واح ااد (.)12
موف راا ر
الكبااو ،والعجااهن ،والكنااه  ،واحاد ( )11وقاال ا موفاا
وقال
اان و ن
الااو و ا ىل ،ول ا ا نل ،ونااتن ،ولنااتن ،و نسااد ،ولبهااد ،وس ا ىب ،ولس ا ناب ،وت سعااك متقارب ااة
وكماأ ،وجْلمكاأ
المعنن ( .)11وقال
ر
موفا ارباا حلاب شاعر  ،وسابتأ ،وجلكاأ ،ن
()19
الدقيق ااة ب ااين األله اااظ
بمعن اان  .وم ااال ها ا ا ك ي اار .ويش ااير المؤل ااف مل اان اله ااروب ن
المتقاربااة ا المعناان ،باال ان الكتاااب ا ك ياار ماان مهرداتااأ التا فا نامها قااائب علاان
ها ا .قااد لورد روقااً ا األكاال بااين سفااب ،وقكااب ،وقفااب ،وكا ب وغيرهااا( )11و ا نارب
كأناأ يتتباا بقياة ماان الكعااب تبقان بااين
باين الاتن ُّ
لمظ وهاو تحريااك الشاهتين بعاد األكاال ن
لساانانأ ( )11والتىمكُّااب وهااو تك ُّع اب .تريااد لن تعاارف كعااب مااا لكلااد ( .)19ونحااو ه ا ا
الكتاب ك ير .ولب يغهال المؤلاف وهاو ب ادد الهاروب اللُّغوياة ،عان ا شاار
شائا
ملن روب بين للهاظ سا ة با نسان ولسرى سا ة بفروب من الحيوانُّ .
الشرب
اب للكيا اار ،والجا اارة ل ا ا واد
نسا ااان ،والوْلا ااغ لل ّسا ااباة ،والكا اارة ل ا ا واد الحا ااا ر ،والعا ا ن
الظّلف ( .)91وياورد المؤلاف بعا االتبااة م ال ب سشاا م سشاا ،ومساي ملاي  ،وع سهاه
ل سهه (.)94

( )12الم در نهسأ ،ه.491

( )11ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،ه.422
( )11الم در نهسأ ،ه.421
( )19الم در نهسأ ،ه.249

( )11الم در نهسأ ،ه.429-421
( )11الم در نهسأ ،ه.412
( )19الم در نهسأ ،ه.412
( )91الم در نهسأ ،ه429

( )94الم در نهسأ ،ه.421
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ع يي ي لليظ الليرسية ويبدو ظاه اًر جلياً لقارئ الكتاب احتهاء المؤلف
شرح بع األلهاظ العر نبية .وه ا ليس دليسً علن لن الكتاب
باأللهاظ الهارسية
ظن الدكتور حسين
مؤلف للهرس لو األعاجب ،لو غير الناكقين بالعربية ،كما ن
لك المحققان( )91وللحا
ن ار( ،)92والدكتور رمفان عبد التواب( )92وتابعهما
علن ه المسألة الحاحاً شديداً من غير مس ّوغ كما سنرى عند الحديو عن قيمة
لن مبادئ اللُّغة معجب من معاجب المعان اقتهن
الكتاب ومنهلتأ العلمية .وال ص ن ار ن
العين ،والجمهر البن دريد ،ونوادر ابن
يأ احبأ آ ار من سبقو كالسليل
األعراب  ،وحروف لب عمرو الشيبان  ،وم نف لب هيد ،كما ن ىد هحة
العنوان الكىبعة األولن سنة 4221ها وه الكتب األ ول لب تؤلف لألعاجب لو
المعاجب لمر بده
الناكقين بالعربية .نب من ورود للهاظ ارسية
الهرس لو غير ن
ألنأ دليل علن التنهاعل والتنأ ير والتنأ ر الحا ل بين اللُّغتين العربية
ال غرابة يأ ،ن
ه المسألة عند الحديو عن قيمة الكتاب ومنهلتأ
والهارسية .وسنه ل القول
العلمية .ومن األم لة علن األلهاظ الهارسية قولأ والسهير ما يتىس من ُّ
النسالة لو
المسمن بالهارسية
آردهالأ ( .)91وقال واألسفر األفسب
الدقيب ،وه
ْ
ن
()99
ف سرب ملن البيا  ،وهو السوسن  ،وبالهارسية
ن
الديهج  .وقال ول هر هب ي ْ
()91
()91
وغير ه ا ك ير جداً  .ويسوب المؤلف
سرب ْنا
نايا كتابأ للهاظاً ارسيةً
ْ
لك شأن ل حاب المعاجب .وقال والبا ب والبستا ارسيان
معربة –شأنأ
ن
( )92انظر د .حسين ن ار ،المعجب العرب  ،نشأتأ وتكور  ،ه.244
( )92انظر د .رمفان عبد التواب،

ور

قأ اللغة ،ه.291-291

( )91مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،مقدمة المحققين ،ه.49 ،42 ،42
( )91ا سكا  ،مبادئ اللغةُّ ،
النسسة المحققة ،ه.419
( )99الم در نهسأ ،ه.249
( )91الم در نهسأ ،ه.241

( )91انظ ا اار الم ا ا اادر نهسا ا ااأ ،ه ،214ه ،212ه ،211ه ،211ه ،291ه،299
ه ،211ه ،219وغيرها.
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لبواب
بع
معرب ( .)11ويواهن المؤلف
معربان ( )99وقال والباشب ارس
ن
ن
كتابأ بين األكعمة عند العرب وعند الهرس ،كقولأ و ريد العرب ملبىب ،وهو
الشديد الت ريد الم نلين .و ريد األعاجب سكسف ال يلبّقونأ ( .)14وقد عقد المؤلف باباًَ
ر
وينه المؤلف علن ل الة
لساب للكبي تستعملها العرب ومجاوروها(.)12
ُّ
عروبة بنه األلهاظ كقولأ والتىنُّور لهظة عربية ،والتناء يأ ل لية (.)12
ك ى ال ي ان غيره وعن المؤلف بكنن الحيواناد من م ل قولأ لبو الحاارو
ولبااو األشاابال ( )11وهمااا كنيتااان لألسااد .وقولااأ عاان ال ا ئب ويكناان لبااا جعااد (.)11
وعاان الههااد ويكناان لبااا بىنااة ( )19وعاان س
القاارد وكنيتااأ لبااو هىنااة ( )11وقااال عاان الا ىارسب
والعا ْادمل ال ا كر ماان الا ىارسسب وتكناان لب سجع اران ( )11ولااب يقت اار المؤلااف علاان كناان
()11
الحيواناد وانما سااب كنان غيرهاا كقولاأ وال ُّادنيا ُّلب د ْار ( )19والحارب ُّلب ق ْشاعب
والح ىمن ُّلب سمْلدب ( .)14وعقد المؤلف باباً للكنن(.)12

( )99الم در نهسأ ،ه.412
( )11مبادئ اللُّغة ،النسسة المحققة ،ه.211
( )14الم در نهسأ ،ه.411

( )12الم در نهسأ ،ه.411-411
( )12الم در نهسأ ،ه.419

( )11االسكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،ه.219
( )11الم در نهسأ ،ه.211
( )19الم در نهسأ ،ه.214
( )11الم در نهسأ ،ه.212
( )11الم در نهسأ ،ه.214
( )19الم در نهسأ ،ه.211
( )11الم در نهسأ ،ه.211
( )14الم در نهسأ ،ه.211
( )12الم در نهسأ ،ه.211
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من كتااب مباادئ اللُّغاة معجاب
قيمة الك ميا م لل م الملميمة قلاد يماا مفان ن
ماان معاااجب المعااان تااوسن يااأ اااحبأ االيجاااه واالست ااار ،واقت اار علاان لباو ر
اب
ك يا اار الا اادوران ا ا حيا ااا الىنا اااس ،ما اان م ا اال للها اااظ ّ
اله ارعا ااة وال ّ ا ااناعة ،والكسا ااو
والمسبااس ،ول اااو البيود،والميااا  ،والسااسح ،والسياال ،ونحااو لااك .الكىااابا العمل ا
لهااب م اهيااا الكتاااب ،وها ا الكااابا يهيااد العاااملين علاان تعريااب العلااوب وللهاااظ الحفااار
لمااا
ملاان ح ا كد كبياار .وقااد ظا نان الاادكتور حسااين ن ن ااار والاادكتور رمفااان عبااد الت اواب ن
الحظااا عنايااة المؤلااف باأللهاااظ الحفااارية الت ا ال غناان للناااس عنهااا ا حياااتهب
لن الكتاب مؤلنف للهرس ،وهاد من قو ه ا الظن عندهما ماا وقهاا علياأ ا
العملية ،ن
الكتاااب ماان للهاااظ ارسااية تقاباال اللنهااظ العرب ا ا بع ا األحااايين .قااال الاادكتور
حسين ن ن اار وتاتلسه س اائه ها ا الكتااب ا ا يجااه الا ص جعلاأ لقارب ملان
االنتظاااب ،وقلاال ماان ش اواهد ك ي ا اًر ،ولرغمااأ علاان تهسااير ك يا رار ماان للهاظااأ بمراد هااا
مجاارداً .وظهاار لماار غريااب ا ه ا ا التنهسااير ،وهااو تهسااير اللهااظ العرب ا بااالمرادف
الهارس ا  ،ممااا يشااعرنا نلنااأ كااان يؤلااف كتابااأ لجماعااة تغلااب عليهااا الهارسااية من لااب
يكونا اوا رسا ااً سال ااين ،ولا ا لك ارع اان ا يج اااه ( .)12وق ااال ال اادكتور رمف ااان عب ااد
التواب ومما يلهد النظر
لن ا سكا يهسّر الكلمة العربياة لحيانااً
ه ا الكتاب ن
بكلمة ارسية األ ل ...ولعلنأ للنف ه ا الكتااب للهارس الا ين يتعلماون العربياة (.)11
وتااابا المحققااان األسااتا ين الجليلااين ا ه ا المسااألة وهادا عليهمااا با لحاااح عليهااا
لن الساابب
الحاحااً شااديداً با كرها غياار ماار ا مق ّدمااة التنحقيااب قاااال وماان الممكاان ن
وراء ه ا ا االنعكاااس كااان الهاادف ماان وفااا الكتاااب ،هااو كتاااب يهاادف ملاان تعلاايب
العربية لغير الناكقين بها بتعبيرناا ها األيااب ( .)11وقااال ا موف راا ر
اان منناا نارى
لن الكتاااب قااد
لن لهميااة الكتاااب تنبااا ماان الهاادف ماان وفااعأ لوالً قااد لش ارنا ملاان ن
ن
اشن ه ا ا الكتاااب هااو
وفااا لتعلاايب لبناااء األعاااجب مبااادئ اللغااة العربيااة ،وعلاان ه ا ا ا ن
( )12د .حسين ن ن ار ،المعجب العرب  ،نشأتأ وتكور  ،ه.244
قأ اللغة ،ه.291-291
( )11د .رمفان عبدالتواب ،ول

( )11ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،مقدمة المحققين ،ه.42
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()19
لن ها ا الكتاااب
غاياة ا هد اأ  .وقااال ا موفاا الااو لاب يشار المؤلاف ملان ن
ولكننااا حكمنااا علاان
وفااا له ا الغايااة –يعنيااان تعلاايب العربيااة لغياار الناااكقين بهااا -ن
الكتا اااب ه ا ا ا الحكا ااب شا اااراد اساااتهدينا بها ااا علا اان ه ا ا ا ،ولوج ااود وقا ااائا ت با ااد ما ااا
()11
لن كتااب مباادئ
نقول  .ولما الوقاائا واألدلاة التا سااقها المحققاان للتأكياد علان ن
اللغة كتاب للّف لغير الناكقين بالعربية تتلسه النقاك التالية

 -4اعتم ا ااد المؤل ا ااف عل ا اان اللغ ا ااة الهارس ا ااية ،وق ا ااد بل ا ااغ اعتم ا اااد عليه ا ااا مبلغا ا ااً
عظيماً(.)11
 -2مقدمة الكتاب حياو جماا السكياب ا ساكا لنماكااً ك يار يساتغن عنهاا
من
الناااكقون باللغااة ،م مااا حاجااة العربا ملاان لن تؤلااف لااأ كتابااً تقااول لااأ ن
يااأ األو هااو ماان ولااد لبااوك لو لمااك .لو لن العااب هااو لسااو األب .والسااال
هو لسو األب .وغير ه األلهاظ الت تأت من البدهياد بالنسبة للنااكقين
بالعربيااة ( .)19وه ا ا ال ا ص ساااقأ المحققااان مااردود ،واسااتدالل لسكااأ كريقااأ.
ورود للهاظ ارسية الكتاب تقابال للهاظااً عربياة ،ال يانه دلايسً علان
عباار المحققااان،
لن الكتاااب للّااف للهاارس لو لغياار الناااكقين بالعربيااة ،كمااا ن
ن
ألن ورود األلها اااظ الهارسا ااية ا ا المعا اااجب العربيا ااة ال يحتا اااج ملا اان دليا اال،
ن
لظهااور وسااكوة لماار  .جاااء ا المس ااه يقااال اارس ل ااهر ،و ااهراء،
وهااو بالهارسااية الااهرد ( .)91ووقااا ا المس ااه ليف ااً والااورد األغاابس،
الساامند ( )94ووقااا يااأ ليف ااً القهناااه ،وهااو بالهارسااية
وهااو ا كااسب العجااب ن
( )19الم در نهسأ ،ه.42
( )11الم در نهسأ ،ه.49
( )11ا سكا

مبادئ اللغة ،مقدمة المحققين ،ه.49

( )19الم در نهسأ ،ه.49

( )91ابن سيد  ،المس ه.411/9 ،
( )94الم در نهسأ ،ه.412/9

47

الدس ا اابتان ( )92وق ا ااال ا ا ا المس ا ااه الك ا ا ناره الب ا اااهص وه ا ااو بالهارس ا ااية
()92
الكماين ل الها بالهارساية
ك نر  .وقال ليفااً والمساتقة جنباة اراء كويلاة ن
مشااتة( .)91وغي ار ه ا ا ك ياار .ووقااا ا اللسااان والااهىما م اال السا نارد اسااب
كياار يقااال لااأ بالهارسااية د بساارادران ( .)91وقااال ليف ااً الباارب –بهااتل الباااء
والراء -الحمل ،وهو تعريب بر بالهارسيأ ( .)99وقال القاموس المحيك
معرب آب ر ص ج لباريب ( .)91ه المعاجب ال س ة ف نامد ا
وا بريب ن
تفاااعيهها للهاظ ااً ارساايةً تقاباال للهاظ ااً عربيااة ،ولااب يقاال لحااد نمنهااا مؤلهااة
من العمال المعجما العربا
للهرس لو األعاجب لو غير الناكقين بالعربياة .ن
اعتاد التعامل ما األلهاظ الهارسية لقو التنهاعل الحفارص ،والتأ ير والتنأ ر
بين اللُّغتين العربية والهارسية .ه ا التهاعل سلقتأ الحفار ا سسمية التا
هرد بوتقتها الشعوب الت استظلد بظلّها و ار الجميا يعمل من
لج اال ر عته ااا واالرتق اااء به ااا ا ا جمي ااا المي ااادين ومنه ااا المي اادان اللُّغ ااوص.
ألنها لغة القرآن الكريب.
والعربية ه لغة العرب ولغة المسلمين ليفاً ،ن
لن كتاب التنلسايه ا معر اة لساماء األشاياء ألبا
ونفيف ملن ما ن
تقدب ن
ه ااسل العس ااكرص المت ااونن س اانة 291ها اا ،ق ااد احته اان ي ااأ مؤله ااأ باألله اااظ الهارس ااية،
ااء ظاااه اًر ،ولااب يقاال لحااد نمنااأ للّااف لألعاااجب لو لغياار الىناااكقين بالعر نبيااة .تقااول
احتها ً
ال اادكتور وجيه ااة الس ااكل ب اادد ح اادي ها ع اان كت اااب التنلس اايه ا ا معر ااة لس ااماء
( )92الم در نهسأ ،ه.414/1

( )92ابن سيد  ،المس ه.419/1 ،
( )91الم در نهسأ ،ه.14/1

( )91جمال الدين محمد بن كرب األن ارص المعروف بابن منظور ،المتاو ن سانة 144هاا ،لساان
العرب ،هما .441/2 ،كبعة م ور عن كبعة بوالب.

( )99الم در نهسأ ،برب.299-299/42 ،

( )91مجد الدين محمد بن يعقوب الهيروه آبادص ،المتو ن سنة 141هاا ،بارب ،241/2 ،الكبعاة
ال انية 4214ها 4912ب .شركة مكتبة ومكبعة م كهن الباب الحلب .
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األشياء ألب هسل وكان لبو هسل يعرف الهارسية .ويبادو لاك مان شارحأ لابع
األلهاااظ الهارسااية ،لو ترجمتااأ لاابع األلهاااظ العربيااة ملاان الهارسااية .ول ا ا نجااد ا
عرب ،غني ااً به ا ا اللنااون ماان للاوان اللغااة غناان ال يجاريااأ يااأ كتاااب
كتابااأ معني ااً بااالم ى
آساار ماان نوعااأ ( .)91وكتاااب التىلساايه كتاااب موسااوع لااب يق اار اااحبأ علاان مااا
للناس عنأ غنن كماا عال ا ساكا  ،وماا لاك تفامن للهاظااً ارساية ب اور
ليس ن
ال تن كما تقدب .وه ا من د نل علان شا ء نشنماا ي ُّ
لن المسالمين جميعااً عربااً
ادل علان ن
وغير عرب تعافدوا وتساندوا لسدمة القرآن ولغتأ الشريهة اللُّغة العربية ،وليس مان
اليسااير وفااا حااد ا اال بااين الكتاااب الا ص يؤلااف للعاارب لو لغياار العاارب ا لااك
الهمان.ويا ُّ
لن شاايوة للهاااظ ارسااية ا معجااب مااا شااأن كبعا بااده ،
ن
ادل ليفااً علاان ن
ولاايس يااأ مااا ي ياار العجااب لو الدهشااة ،لو االسااتنباك الساااك  ،كمااا ظا نان المحققااان
الدكتور حسين ن ن ار والدكتور رمفان عبدالتواب ،وانما وردد ُّ
الشبهة
ومن قبلهما ن
ألن المؤلاف ف نامن كتاباأ للهاظااً ارساية ،وقاد رددناا ها
ملن هؤالء األسات الكراب ،ن
الشاابهة بمااا يااأ الكهايااة لو ها ا هااو الظاان .ووردد ُّ
ُّ
ألن الكتاااب تااوسن
الشاابهة ليفااً ن
احبأ يأ ا يجاه ،وق ر علن لبو ر
تفب ك ي اًر من للهاظ الحفار الت
اب عملية ُّ
الن اااس ا ا تع اااملهب الي ااوم  .وها ا ا العم اال عم اال جلي اال ،الغاي ااة من ااأ نش اار
يحتاجه ااا ن
العربيااة واي ااالها لكا ّال ماان لظلااتهب سااماء الحفااار ا سااسمية س اواء لكااانوا عرب ااً لب
غير عرب .وال يهال الكتاب يحتهظ بقيمتأ ومنهلتأ هاو مان سيار الكتاب التا يمكان
لن يهياد ممااا فا ىمأ العاااملون علاان تعريااب العلااوب وللهاااظ الحفااار ا ميااادين ك ياار
كميا ااادين ال ّ ا ااناعة ،و ّ
اله ارعا ااة ،والكىعا اااب ،والكبا ااي  ،والكسا ااو  ،والمسبا ااس واأل ا اااو،
والميا  ،والسسح وغير لكُّ .
ويدل علن حة ما رلينا قول المؤلاف ا تفااعيف
وللرمال والجبال لشجار ك ير ُّ .
تقل حاجتنا مليها ل لك تركناها (.)99
كتابأ ّ

( )91د .وجيهة لحماد الساكل ،التاأليف ا سلاب ا نساان مان ساسل معااجب المعاان  ،ه.411
منشوراد دار الحكمة -دمشب  -حلبون .

( )99ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ه.291
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لن الكتاب لاب يؤلاف للهارس وانماا
ومن األدلة الت
ُّ
تنفب ملن ما قدمنا من ن
لن الكتاااب منتااهة ماان
للااف لجميااا المااؤمنين بالحفااار ا سااسمية ولغتهااا الش اريهة ن
العربية لب تؤلف للهرس لو األعاجب وانما للهد سدماةً للعربياة .وقاا
كتب ل ول
ااهحة العن اوان ماان كتاااب مبااادئ اللغااة الكبعااة األولاان ساانة 4221ها ا ه ا ا
ا
الكتا اااب ،لعن ا ا مبا ااادئ اللغا ااة ،مسا ااتسرج ما اان كتا اااب العا ااين للسليا اال ،ون ا اوادر ابا اان
األع اربا ا  ،وح ااروف لبا ا عم اارو الش اايبان  ،وم اانف لبا ا هي ااد وجمه اار اب اان دري ااد
األهدص ( .)411هل ه الكتب األ ول العالية للهد للهرس ! وه الكتب الت قبس
من لساااس الشاابهة – ا حاادود مااا لعلااب -اجتهاااد للقااا
منهااا ا سااكا كتابااأ ه ا ا! ن
الاادكتور حسااين ن ن ااار ا ناب تابعااأ الاادكتور رمفااان عبااد الت اواب ااب تااابا المحققااان
الرجلين.
لمااا الاادليل ال ااان الا ص ساااقأ المحققااان لسلحاااح علاان مسااألة تعلاايب العربيااة
لغياار الناااكقين بهااا هااو مااا جاااء ا كتاااب مبااادئ اللغااة ماان شاارح أللهاااظ سااهلة
بأناأ مان ولااد لباوك لو لماك ،والعاب هااو
يساير  ،العربا ا غنان عنهااا ،كشارح األو ن
()414
من العمل المعجم يقتفا لاك .ها
لسو األب ،والسال هو لسو األب  .قلد ن
القاموس المحيك العب لسو األب (.)412
وقال ليفاً السال لسو األب( .)412وك ا ورد لساان العارب( .)411ماا آر
المحققااان ماان األمااور البدهيااة الت ا ال يحتاجهااا العرب ا وانمااا يحتاجهااا غياار  ،وبنيااا
لن مبادئ اللغاة ،كتااب مؤلاف لألعااجب لو لغيار النااكقين بالعربياة ،غيار
علن لك ن
حيل .ألن ما كار ا ساكا مان مقتفاياد العمال المعجما  ،بادليل ماا ورد ا
( )411ا سكا  ،مبادئ اللغة،
()414انظر ما سلف.

هحة العنوان ،الكبعة األولن.

( )412الهيروهآبادص ،القاموس المحيك ،عمب.419 /1 ،

( )412الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،سول.212/2 ،

( )411ابن منظور ،لسان العرب ،سول ،221/42 ،وعمب.241/41 ،
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من ه ا ا ين المعجما ااين مؤلها ااان
القا اااموس المحا اايك ،ولسا ااان العا اارب .ولا ااب يقا اال لحا ااد ن
لألعاجب.
لن الكت اااب مؤلن ااف
لم ااا ال اادليل ال ال ااو الا ا ص س اااقأ المحقق ااان للتأكي ااد عل اان ن
ون
لألعاااجب هااو قولهمااا تهسااير لاابع األمااور ا الكتاااب قااد ال تق ا ّدب شاايئاً للناااكب
بأنهااا م ا كر ،و لااك نحااو مشااارتأ
األ اايل بالعربيااة ،قااد لشااار ملاان بع ا األمااور ن
بأنأ م كر ،وه ا مما هو معروف عند العرب ،كما لشار ملان القادر مؤن اأ.
ل بريب ن
لن الا كر منهااا يسا نامن الجماال،
والعربا ال يجهاال ها ا ،و ا حدي ااأ عاان ا باال كاار ن
واألن ن ناقة .وهل يحتاج العربا م ال ها ا التهساير الا ص ال نكااد نجاد لاأ م ايسً ا
()411
لن القاادر
الكتااب األساارى
ألن المعاااجب تا ُّ
انه علاان ن
 .وها ا الاادليل مااردود ليفااً ،ن
ألن بعا األلهاااظ
مؤن اة ،وت ُّ
لن الجمال هاو الا كر ،واألن ان ها الناقاة ،و ن
انه علان ن
قد ت ىكر عند قاوب ،وتؤناو عناد آسارين .قاال ا المس اه الجمال بمنهلاة الرجال
الناقة بمنهلة الم لر (.)419
ال يكون مال للم كر ...ن
اللّسان الجمل ال كر من ا بل ...وقال والجمل والىناقة بمنهلة
وقال
الناقة ( .)411ووقا المس ه س
الق ْدر التا
الرجل والم لر  .وقال الجمل هو هوج ن
يكب يها لن ان ،وجمعهاا قادور ،وال تكسىار علان غيار لاك ( .)411وقاال ا موف راا
آساار والقاادر لن اان وبع ا قاايس ي ا ّكرها ( .)419وا ن مااا ساااقأ المحققااان وعا نادا ماان
باااب المعااروف البااده ال ا ص ال يحتاجااأ العرب ا وال يقا نادب مالن لألعجم ا لمساااعدتأ
عل اان تعل ااب العربي ااة ،ه ااو م اان ااميب العم اال المعجما ا  ،وال يسل ااو من ااأ معج ااب م اان
( )411ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،مقدمة المحققين ،ه.49
( )419ابن سيد  ،المس ه.21/1 ،

( )411ابن منظور ،لسان العرب ،جمل.421/42 ،
( )411ابن سيد  ،المس ه.12/1 ،

( )419ابن سيد  ،المس ه ،49/41 ،وانظر لبا بكر األنبارص ،المتو ن سانة 221هاا ،الما كر
والمؤنااو ،تحقيااب كااارب عبااد عااون الجناااب  ،ه ،241الكبعااة األولاان 4911ب ،مكبعااة
العان /بغداد.
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اأن
المع اااجب .وغري ااب ق ااول المحقق ااين وه اال يحت اااج العربا ا م اال ها ا ا التهس ااير ك ا ن
لن المعااروف
المعااجب القديمااة بعفااها مؤلنااف للعاارب وبعفااها مؤلنااف لألعاااجب ،مااا ن
لن عل ااوب اللغ ااة وغيره ااا م اان العل ااوب ا س ااسمية لنش اائد لسدم ااة الحف ااار ا س ااسمية
ن
من األعمااال العظيمااة ينشاائها
وللمساالمين بقكااا النظاار عاان لجناسااهب ولوكااانهب باال ن
ل ااحابها ا مكا ر
اان معا ناين وهمااان معا ناين ابتااداء ا ناب تنكلااب ماان قيااود الهمااان والمكااان
لتت ف ب هة السلود والبقاء ما داب علن ه األر من ينشد العلاب ،ويساعن ملان
ارتشااف فاربأ ،ويعمال جاهاداً لبلاوغ الحقيقاة واقتنا اها .ولش ُّاد غ ارباة مماا تق نادب ماان
لن
قولهمااا ،قولهمااا ال نكاااد نجااد لااأ م اايسً ا الكتااب األساارى  .ووافاال ممااا سااقنا ن
م ل ما كر ا سكا ك ير ا المعااجب يلحظهاا المت اهل لهاا بلاأ المتأمال .وربماا
لن مسااائل التا كير والتأنيااو ا اللغااة ال تجاارص جميعااً مجاارى
غاااب عاان المحققااين ن
لبي نا ا ،ولسود حالك .نمة الم كر ال ص ال يجوه تأني اأ ،و نماة المؤناو الا ص
ال يجوه ت كير  .و نمة ما يجاوه ياأ التا كير والتأنياو .و نماة ماا يجاوه ياأ الوجهاان
والت كير ارجل ،و نمة ما يجاوه ياأ الوجهاان والتأنياو لرجال كماا تقادب .ومان العارب
ماان يقااول حمااار وحمااار  ،ورجاال ورجاال ورجلااة ،وغااسب وغسمااة ،و ااور و ااور  .وماان
الع اارب م اان يق ااول حم ااار ولت ااان ،ورج اال واما ا لر  ،وغ ااسب وجاري ااة ،و ااور وبق اار (.)441
والمتأماال كتاااب الم ا كر والمؤنااو ألب ا بكاار األنبااارص ،والمس ااه ،الباان ساايد ،
الجهء السابا عشر يقف علن دب ما نقول.
لن كتااب مباادئ
والدليل الرابا ال ص سااقأ المحققاان لتعفايد ماا رليناا مان ن
اللغ ااة ل س ااكا مؤل ااف لغي اار الن اااكقين بالعربي ااة قولهم ااا عن ااد حدي ااأ ع اان لنا اواة
اه لاأ ويكاون لنسااء العارب .لاو
اه ،والهاتْ  .ماا ال ن
السواتب قال والساتب ماا لاأ ن
اأنهن مان العارب ،وانماا كاان
كان يكتب كتابأ للعرب لماا احتااج ملان تحدياد الّنسااء ب ن
يق اد ماان ها ا لن يعاارف لبنااء األعاااجب لماان يسااتعمل ها ا النااوة ماان السااواتب (.)444
والح ُّ
اب لن ها ا االسااتنباك غرياب ،ااالكسب الا ص وقاا ا كتاااب مباادئ اللغااة وبناان
( )441انظر ابن مالك ،شرح التنسهيل.19/4 ،
( )444ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،مقدمة المحققين ،ه.21
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لن ابان
عليأ المحققان ما بنيا ،ساقأ ابن منظور لساان العارب  .هال يعنا ها ا ن
منظااور ق ااد األعاااجب عنااد كاار ها ا الكااسب.و! قااال اباان منظااور ،الهتْسااة والهتسااة
اه .وقياال ها الساااتب ليااً كااان .وقياال
ساااتب يكااون ا اليااد و ّ
اه وغياار ا ن
الرجاال بها ن
ه حلقة تلبس ا اال ابا كالسااتب ،وكاناد نسااء الجاهلياة يتسا نها ا ع ْش سارهن.
اه يهاا ،اش ا كاان
والجما ت و توو و تساد .وقيل الهتْسة حلقاة مان فاة ال ن
اه ه ا الساااتب ( )442ممااا تقاادب تنجل ا قيمااة الكتاااب ،وتباادو الغايااة ماان وراء
يهااا ا ن
تأليهااأ ،وه ا غايااة عمليااة يرم ا المؤلّااف ماان ورائهااا ملاان تقااديب كوائااف ماان األلهاااظ
موهعااة علاان لب او ر
اب مستلهااة ك ياار الا نادوران ا االسااتعمال اليااوم عنااد
الحفااارية ن
الناس كا ة ،وهو به ا يستلف عن المس ه المس ه معجاب فاسب يفُّاب ماا
ن
ألن
هااو عمل ا وغياار عمل ا  ،ويستلااف عاان التلساايه ا معر ااة لسااماء األشااياء ن
التلساايه يت ااف بالكااابا الموس ااوع  ،ويستل ااف ليف ااً ع اان كهايااة الم ااتحهظ الب اان
ألن الكهاية كتاب فئيل الحجب ...قليل الهائد  ..ههيل الماد (.)442
األجداب  ،ن
مبادئ اللغة م ن معجب مان معااجب المعاان كساائر معااجب المعاان تاوسن
ا يجاه والغاية العملية ،لأ كريقة سا ة وغاية سا ة .وسيار ماا قيال ا و اهأ
محمااد ااادب لمااين المااالل ناسا ا النسااسة ب .قااال لتاان ماان وائااد اللغ ااة
مااا قالااأ ن
بالعجب العجاب ،ونظب لسسك سكور رائد كسب العرب واألعراب ،يق ار عان
بيانأ ا كناب ،وتمد مليأ يد القبول عقاول لولا األلبااب ا كارراه عجياب ،وترتياب
لدبيااة ،وبالجملااة هااو مبااادئ اللغااة ،مال نلنااأ جمااا
غريااب مااا ش اواهد عربيااة ،و وائااد ن
سماكأ لشهن وائدها ،وهو علن غر حجماأ،
لبهن مقا دها ،وبسك لألدباء
وقلنااة حظّااأ برساامأ لكالااب قااأ اللغااة م ْنيااة ،يااأ عاان القاااموس غنيااة ( .)441ويقتاانه
لن كت اااب مب ااادئ اللغ ااة معج ااب مست اار جم ااا لبه اان
م اان ها ا ا ال ا نانه وائ ااد منه ااا ن
المقا د ،وبسك لشاهن الهوائاد ،وال عسقاة لاأ بتعلايب العربياة للهارس لو األعااجب ،لو
( )442ابن منظور ،لسان العرب ،ت .9/1 ،
( )442د .وجيهة السكل ،التأليف

سلب ا نسان ،ه ،291ه.299

( )441ا سكا  ،مبادئ اللغة ،مقدمة المحققين ،ه.42
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كتابأ ملن ش ء مماا وقاا ا نهاوس
غير الناكقين بالعربية ،ولب يشر ا سكا
المحققااين وماان قبلهمااا الاادكتور حسااين ن ن ااار وال ادكتور رمفااان عبااد الت اواب .وقااد
لن ها ا ا الكت اااب وف ااا لها ا
لعل اان المحقق ااان ل ااك ق اااال ول ااب يش اار المؤل ااف مل اان ن
الغاية (.)441
كتابأ علن كائهاة مان كتاب
مصيدر الك يا ش اهده اعتمد ا سكا
اللغة وقد ن د هحة العنوان من الكبعة األولن من الكتااب سانة 4221ه ا علان
مااا يل ا ه ا ا الكتاااب –لعن ا مبااادئ اللغااة -مسااتسرج ماان كتاااب العااين للسلياال،
ونوادر ابن األعراب  ،وحروف لب عمرو الشيبان  ،وم نف لب هيد ،وجمهر ابن
دريد األهدص ( .)449وحقاً قاد لشاار المؤلاف ا كتاباأ ملان ابان األع اربا وناوادر ا
موف ا ااا( )441و ك ا اار اب ا اان األع اربا ا ا وح ا ااد م ا اان غي ا اار اقتا ا اران ب ا ااالنوادر ا ا ا ع ا ااد
موافا( .)441كما كر السليل( ،)449ويونس( .)421واأل مع ( ،)424ولباا عبياد (،)422
و عل ااب(- ،)422حي ااو لش ااار مل اان اااحب اله اايل ،-ولب ااا ح اااتب السجس ااتان (.)421
آني ااة ،وس اابعة
وشا اواهد الكت اااب الجاري ااة ا ا ناي ااا الكت اااب وتف اااعيهأ س ااد آي اااد قر ن

( )441الم در نهسأ ،ه.41

( )449ا سكا  ،مبادئ اللغة ،الكبعة األولن،

( )441الم در نهسأ ،النسسة المحققة ،ه.419

هحة العنوان.

( )441انظ ا ا ا اار الم ا ا ا اادر نهس ا ا ا ااأ ،النس ا ا ا ااسة المحقق ا ا ا ااة ،ه ،11ه ،19ه ،492ه،241
ه.229

( )449الم در نهسأ ،ه.299
( )421الم در نهسأ ،ه.291
( )424الم در نهسأ ،ه.211
( )422الم در نهسأ ،ه.444
( )422الم در نهسأ ،ه.211
( )421الم در نهسأ ،ه.299
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لحاديااو ش اريهة ،وتسااعة لم ااال ولق اوال( .)421ولشااعار ولرجاااه بلغااد مااائتين وساابعة
وعشرين شاهداً كما لح اها المحققان(.)429
وبع ا األشااعار منسااوب ملاان ل ااحابأ ،وبعفااأ غياار منسااوب ،وبعفااأ
الجن .وهو غريب(.)421
منسوب ملن ن

القسأل الثي

عم الم ققين

ه ا هو القسب ال ان من ه القراء ونتناول يأ عمال المحققاين ،قاد ساار
المحققااان ا تحقيااب الكتاااب علاان نهااا المحققااين ا هماننااا ها ا قامااا باارد اآلياااد
القرآنياة ملان موافاعها مان القارآن ،وتساريا األحادياو النبوياة ،ورد األم اال واألقاوال
واألشاعار ملان مظانهااا ماا لكاقااا لاك واجتهاادا ا فاابك الانه واعتماادا ا تحقيقااأ
علاان لربااا نسا منهااا النسااسة المكبوعااة ساانة 4221هاا .وقا نادما للكتاااب مق ّدمااة تبلااغ
مااان عشاار ااهحة تحااد ا يهااا عاان نسااب ا سااكا وموكنااأ وعلمااأ ،ومؤلهاتااأ،
وو اتأ.
وتحا ناد ا عاان مبااادئ اللغااة ماان جهااة لهميتااأ ،وكريقتااأ ا عاار الماااد ،
ا قفاايا
ووقها عند بع المساائل وها ا لهجااد العارب ا النحاو العربا
ال اارف العرب ا ص دالالد األلهاااظ ا تعلاايب العربيااة لغيرالناااكقين بهااا تبويااب
الكتاااب م ااادر الكتاااب نس ا الكتاااب المسكوكااة .ا ناب تحااد ا عاان منهجهمااا ا
التحقيب .ومما حهه المحققان علن تحقيب الكتاب ما تعان منأ الكبعة األولن من
األسكاااء اللغويااة الهاحشااة ( .)421وه ا ا ك ااسب حساان من كااابب الواقااا ووا قااأ ،ألنا ا
نظرد بتأمل وتمحيه النسسة المحققاة ،وواهناد بينهاا وباين النساسة المكبوعاة
( )421الم در نهسأ ،هارس اآلياد ،واألحاديو واألم ال ،واألقوال ،ه.211-221
( )429الم در نهسأ ،مقدمة المحققين ،ه.41
( )421الم در نهسأ ،ه.211

( )421ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المحققة ،ه.21

55

منا ماا يهياد علاان تساعين سانة ألهيااد لسكااء النساسة المحققااة س اة لم اال النسااسة
المكبوعااة من ا لما راد بعيااد .ل ا لك لريااد لن لر ااد م اواكن السلاال ا التحقيااب سدم اةً
للكتاب وسدمةً للمحققين ولهل العربية عامةً .ويجرص ر د ماواكن السلال ا اسو
جهاد
ال هة ا لى ر د مواكن السقك

الكتاب.

ال هة الثي ية ر د مواكن السلل

الفبك.

ال هة الثيلثة ر د مواكن السلل

منهجية التنحقيب ب ورر عامة.

ال هة ا لى رصد م اطن السقط ا الك يا.
سقك بعد السكر السامس ه 11ولْيلة ل ْبتة وو سمد ول سمد .
انظر النسسة المكبوعة سنة 4221ها ،ه ،42السكر .1 ،9
سااقك بع ااد الس ااكر السااابا عش اار ،ه ،11وعل اان التحديااد بع ااد و ااهرتْأ الش اامس
الكسب التاال و اقرتْأ ل ابتاأ .ورسما التاراب مان الشامس  .انظار المكبوعاة سانة
4221ها ،ه ،42السكر .49-41
سقك

السكر األسير ،ه ،11بعد يق ُّر كلمة واحد ه

بالهتل .

انظر المكبوعة سنة 4221ها ،ه ،42السكر األول.
سااقك ،ه ،91السااكر  ،21بعااد والجليااد ،كلمااة ه ا
سنة 4221ها ،ه ،49س.9
سااقك ،ه ،19س ،42قب اال و ى
الهنااابير ،والقفا ا
سنة 4221ها ،ه ،21س.42
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والسااقيك  .انظاار المكبوعااة
ل ااغر منه ااا انظاار المكبوع ااة

سقك ،ه ،421س ،9بعد التى ْور والجميا لتوار وتسور  .والتى ْور من الحجار واله ىسار
سم ْنقا .انظر المكبوعة سنة 4221ها ه ،11س.44
المها اااد ،و س
المْلقكا ااة كا ااسب ها ااو و س
سا ااقك ،ه ،421س ،49قبا اال س
المشا ااوى ،وال ىس ا اهُّود،
والكلوب ،وال سمنشال ماا ينشال باأ اللحاب مان القادر .انظار المكبوعاة ،سانة 4221هاا،
ه ،91س ،49وه ،99س.4
سقك ،ه ،491س ،42بعد حاسر السكر التاال والمقناا الا ص علياأ س
الم ْغهار اشن
لب يكن عليأ سم ْغهر هو حاسر  .انظر المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،411س.4
سااقك ،ه ،241س ،2بعااد وعجااه لهااظ ع ْهاار  .انظاار المكبوعااة ،ساانة 4221ه اا.
ه ،421س.42
سقك ،ه ،241س ،9قبل لشاهب سقركاسا الكاسب التاال  ،و ُّ
الشاهب سمساة انظار
ْ
المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،429س.4
سا ااقك ،ه ،211س ،9بعا ااد لها ااظ السا اانة كلما ااة ال انيا ااة لص السا اانة ال انيا ااة .انظا اار
المكبوعة سنة 4221ها ،ه ،411ه.2
ألن الحاديو قبال
سقك ه ،212س ،41قبل وولد الكلاب عناوان رئايس هاو الكلاب ن
وولد الكلب عن الدب وبعد عن الكسب .وجاء الكسب عن الدب والكلب بس ا ال
والحب يقف بوفا الها ل .وسقك العنوان ليفاً مان المكبوعاة ،سانة 4221هاا،
ه ،419س ،42قبل وولد الكلب ليفاً.
ألن الح ااديو ع اان القنا ا ا
س ااقك ه ،211س ،1عنا اوان وه ااو ال ْقنها ا بع ااد األوش ااا ن
والعن اوان سااقك ماان المكبوعااة ،ساانة 4221ه اا ،ليف ااً ه ،414س .1ويعفااد مااا
قلنا ما وقا المس ه(.)429
( )429ابن سيد  ،المس ه.91/1 ،
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سا ااقك ه ،211س ،1قبا اال وشا ا س
اظيىة والحا اادج يجما ااا ك ا ا نل لا ااك .ويقا ااال البكّا ااي
والكّبا ا ا ا ااي انظا ا ا ا اار المكبوعا ا ا ا ااة ،سا ا ا ا اانة 4221ه ا ا ا ا اا ،ه ،411س .2-4وانظا ا ا ا اار
المس ه(.)421
سقك ه ،221س ،4والح ْهحهة ود ،الكاسب التاال الجنااحين والىنبايه
انظر المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،491س .2والقاموس المحيك(.)424

اود

ال هة الثي ية من م اطن الخل ا الض ط ال ريل
وقا ،ه ،42س 9هو ريد من نوعأ .والوجأ ريد

نوعأ.

العلىة لغة حمير .وال واب وال ىشغبر و س
وقا ،ه ،41س 42وال ىش ْغبر و س
العلىو
بالفاااد معجمااة ا ا لغااة حمي اار .انظاار ،ه ،212س ،41م اان النسااسة المحقق ااة،
وه  ،411س ،42من المكبوعة ،سنة 4221ها.
وقااا ،ه ،41س 49هااو يريااد لن يفااا كتاب ااً ا مسااتوى اله اايل لص مس ااتوى
الق ارآن  .العبااار قلق اة جااداً .وقااد سااان المحققااين التعبياار ،ااس لحااد يقااوى علاان وفااا
ر
ألن القرآن معجه كما هو معروف.
كتاب مستوى القرآن ،ن
لن المؤلااف يريااد لن يفااا كتاب ااً باللغااة العربيااة الجامعااة التا يقااف
وماراد المحققااين ن
علن رلسها القرآن الكريب.
وقا ،ه ،41س ،24ولب نجد مالن مشار لم كلل نحوص مان م اكلحاد الفامة،
حتاان ها ا الم ااكلل جاااء عارفااً .العبااار قلقااة .والوجااأ لن يقااال ولااب نجااد يااأ مالن
النحو وه الفمة .
مشار لم
ر
كلل نحوص من م كلحاد ن

( )421ابن سيد  ،المس ه.1/42 ،

( )424الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،حهف ،422/2 ،ونبه.224/2 ،
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ى وهو شا  .والكسب ساقأ المحققان مان كاسب
وقا ،ه ،41س 9القرية وجميعاً قر ً
ى وهاو شاا وانظار
ا سكا  ،ه .19وال ص وقا ا كاسب ا ساكا
وجمعهاا قار ً
ْ
المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،21س.1
وقا ،ه ،41س 21والحجلة جمعها حجل وحجال و سو لحجال وهاو مان كاسب
ا سااكا  .وال ا ص وقااا ،ه ،411السااكر األسياار والحجلااة جمعهااا حجاال س
وحجااال
و سو لحجال  .وانظر المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،11س.41-9
وقا ااا ،ه ،21س 1والسا ااعس ما اان لسبا ااو الغا ا ْايسن  .وال ا اواب س
الغا اايسن .انظا اار
ن
اللسان( ،)422والمعجب الوسيك(.)422
لماا
وقا ،ه ،21س ،4وال ّ ىمة الب ْهمة ال نشجاة  .وال واب الب ْهمة بفا ّب البااء .و ن
الفأن والمعه(.)421
البهمة –بهتل الباء -ه لوالد ن
وقا ،ه ،21س ،1و س
الم ْقنب الجماعة اليساير مان السيال  ،هكا ا وقاا بكسار المايب
الفب(.)421
وفمها .وال واب كسر الميب وال يجوه
ن
ن
السسلهان المتهوجان بأستين  .وال واب ال ّسْلهان(.)429
وقا ،ه ،11س 2و ن
وق ا ا ا ا ااا ،ه ،11س 41وال ىس ا ا ا ا اال سهتان المتهوجت ا ا ا ا ااان م ا ا ا ا اان لس ا ا ا ا ااوين  .وال ا ا ا ا ا اواب
ال ّسْلهتان (.)421
( )422ابن منظور ،لسان العرب ،غول.24/41 ،

( )422مب اراهيب م ااكهن ولحمااد حساان الهياااد ،وحامااد عباادالقادر ومحمااد عل ا النجااار .المعجااب
الوسيك ،غول .912/2 ،المكتبة العلمية ،كهران.

( )421انظر الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،بهب.12/1 ،

( )421اباان منظااور ،لسااان العاارب ،قن اب ،411/2 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،قنااب،
 ،421/4وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو ،4419 ،مكتبة الروس4912 ،ب.

()429اباان منظااور ،لسااان العاارب ،ساالف ،94/44 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،ساالف،
.419/2
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بيد شعر .والوجأ ل س
رويىة(.)421

لروية ،وه كلمة
وقا ،ه ،12س ،9ن

ى
ُّ
لماا اللُّاوح هاو العكاش ،لو الهاواء
وقا ،ه ،12س ،42واللوح .وال واب اللاوح .و ن
بين السىماء واألر  ،لو نباد عشب (.)429
وقا ،ه ،11س ،9عند العتْمة .وال واب العتمة(.)411
ظلسب –بكسر العين والسب( -)414وهو الليل
ظلب .وال واب سع ْ
وقا ،ه ،12س ،9ع ْ
المظلب.
مهج ا ا اًر ومظهىا ا اًر ومظهّ ا ا اًر  .وال ا اواب سا اارج ّ
وقا ااا ،ه ،12س 21وسا اارج ّ
مهج ا ا اًر
ظ سه ا اًر كمااا ا المكبوعااة( .)412ويعفااد لااك مااا جاااء ا اللّسااان لتااان
ومظهّ ا اًر وم ْ
()412
.
ظ سه اًر ،لص الظىهير
مظهّ اًر وم ْ
وقا ،ه ،11س 42ول ابأ سها ولها م ا لحرب وجهأ  .وال واب ول ْها(.)411
( )421اباان منظااور ،لسااان العاارب ،ساالف ،94/44 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،ساالف،
.419/2

( )421اب اان منظ ااور ،لس ااان الع اارب ،روى ،11/49 ،والهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،روى
.229/1

( )429الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،لاوح ،219/4 ،وسليال الجار ،المعجاب العربا الحاديو،
ه..4111

( )411اباان منظااور ،لسااان العاارب ،عااتب ،211/41 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،عااتب،
 ،411/1وسليل الجر ،المعجب العربا الحاديو ،142 ،والمكبوعاة ،سانة 4221هاا ،ه،9
السكر األسير.

( )414الهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،عظلا ااب ،411/1 ،وسليا اال الجا اار ،المعجا ااب العرب ا ا
الحديو.129 ،

( )412انظر المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،44س.41
( )412ابن منظور ،لسان العرب ،ظهر.211/9 ،
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وقرد بنا
وقا ،ه ،19س 1ن

ومرد(.)411
ناديد ْبرد  .وال واب ن

وق ا ااا ،ه ،11س 49وبن ا اااد م ْس ا ا راد وبني ا اااد ن ْج ا ا راد  .ووق ا ااا ا ا ا المكبوع ا ااة س ا اانة
4221هاا ،ه ،41س 4وبناااد م ْسا راد وبناااد ب ْسا راد  .وكلُّااأ سكااأ .وال اواب وبناااد
ب ْس رر وبناد م ْسر -بالراء(.)419
وقا ،ه ،11س ،49والجلب  .وال واب س
الجْلب لو الجْلب(.)411
الريّب(.)411
الدنيب .وال واب و ى
وقا ،ه ،11س ،49و ن
وقاا ،ه ،11س 42ال ىديداناة وكا ا ا المكبوعااة سانة 4221هاا ،ه ،41س.1
الريدانة –بالراء.)419(-
وكلُّأ سكا .وال واب ى
وقا ،ه ،11س 9ويقال لل ّشمال الجربياء وال واب ال ىشمال(.)411
السااهاب وك ا ا ا المكبوعااة ساانة 4221ه اا،
اار ُّ
وقااا ،ه ،11س 1و ّ
الرياااح الحا ن
ه ،41س .41وال واب السىهاب(.)414

( )411اباان منظااور ،لسااان العاارب ،لهااا ،499/41 ،وبكاارس البسااتان المتااو ن ساانة 4112ه اا،
محاايك المحاايك ،لهااا ،121 ،مكتبااة لبنااان – بياارود ،كبعااة جديااد  ،ساانة 4912ب ،وسلياال
الجر ،المعجب العرب الحديو.4121 ،

( )411ا سكا

مبادئ اللغة ،النسسة المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه.42

( )419ابان ساايد  ،المس ااه ،99/9 ،والهياروه آبااادص ،مساار ،429/2 ،وسليال الجاار ،المعجااب
العرب الحديو.4112 ،

( )411ابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،414-411/9 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،جلا ااب،
.19/4

( )411ابن سيد  ،المس ه.91/9 ،

( )419ابن سيد  ،المس ه ،94 ،19/9 ،والقاموس المحيك ،ريد.211/4 ،
( )411ابن سيد  ،المس ه.11/9 ،
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وقا ،ه ،19س 2والم ْحمو سم ُّ  .وال واب والم ْحم ْو سم ُّ (.)412
وقا ،ه ،11س 24والق سرر .وك ا ا المكبوعاة ،سانة 4221هاا ،ه ،41س.1
وال واب الق سرد –بال ىدال.)412(-
وقااا ،ه ،91س 1وق ااد وبسل ااد األر
السىماء.

 .والوج ااأ وبسل ااد( .)411ولك اان يق ااال وبل ااد

الدهن  .وال واب و ُّ
وقا ،ه ،91س 9و ُّ
الد ْهن لو ال ىد ْهن(.)411
وقا ،ه 94السكر األسير ،وهو بيد شعر تهفبها وال واب ته س
فبها –بكسر
ْ
ْ
الفىاد(.)419
وقا ،ه ،99س 1و س
القْلس حْبلها  .وك ا ا المكبوعاة ،سانة 4221هاا ،ه،49
س .2والوجأ قْلس(.)411
وقا ،ه ،99س 9والع ْرسك ُّ المسنح وال واب العرك ُّ (.)411
( )414ابن سيد  ،المس ه ،11/9 ،والهيروه آبادص ،القاموس المحايك ،ساهب ،421/1 ،وابان
منظور اللسان ،سهب.212/41 ،

( )412ابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،91/9 ،ومبا ااادئ اللغا ااة ،النسا ااسة المكبوعا ااة سا اانة 4221ه ا اا،
ه ،41س.1

( )412ابن سيد  ،المس ه ،91/9 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.912 ،

( )411اب اان س اايد  ،المس ااه ،441/9 ،وا س ااكا  ،مب ااادئ اللغ ااة ،النس ااسة المكبوع ااة س اانة
4221ها ،ه ،41س.41

( )411ابن سيد  ،المس ه ،442/9 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.111 ،

( )419الهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،هفا ااب ،411/4 ،وسليا اال الجا اار ،المعجا ااب العرب ا ا
الحديو.4212 ،

( )411ابن سيد  ،المس ه ،414/9 ،والهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،قلس.214/2 ،
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ص والقليب(.)419
وص والقليب  .وال واب والكى سو ُّ
وقا ،ه ،99س 49والكّ ُّ
وقا ،ه ،91س 1وميلب ك ير الماء  .وال واب وعْيلب – بالعين.)491(-
وقا ،ه ،91س 44البعيد س
الق ْعر  .وال واب الق ْعر(.)494
وقا ،ه ،91س 41والق ْعود السكىاف  .وال واب والق ْعو والسكنااف الحدياد التا
كر ها(.)492
لع اااد جوانبااأ  .وك ا ا ا المكبوعااة ،ساانة 4221ه اا ،ه،22
وقااا ،ه 12و ْ
()492
لن المحققااين لشااا ار ملاان ها ا ا
س .2وال اواب ولعفاااد
ن
بالفاااد  .والغريااب ن
الحاشية رقب  ،2ه 12ول بتا السكأ المتن.
فبة(.)491
وقا ،ه ،19س 1والهفبة  .وال واب واله ْ
الف ْهر  .وال واب الف س
وقا ،ه ،11سّ 9
ىهر (.)491
( )411الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،عرك ،222/2 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو،
ه.129

( )419الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،كوى ،291/1 ،وابن سيد  ،المس ه.21/41 ،
( )491ابن سيد  ،المس ه ،21/41 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو ،ه.191

( )494ابن سيد  ،المس ه ،29/41 ،والهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،قعر.421/2 ،

( )492اب اان س اايد  ،المس ااه ،499/9 ،والهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،قع ااا،214/1 ،

وا سكا  ،مبادئ اللغاة ،النساسة المكبوعاة سانة 4221هاا ،ه ،21س ،42وسليال الجار،

المعجب العرب الحديو.994 ،

( )492ابن سيد  ،المس ه.11 ،19/41 ،

( )491ابن سايد  ،المس اه ،11/41 ،12/41 ،والهياروه آباادص ،القااموس المحايك ،هفاب،
.411/4

( )491اب ا ا اان س ا ا اايد  ،المس ا ا ااه ،421/41 ،والهي ا ا ااروه آب ا ا ااادص ،الق ا ا اااموس ،ف ا ا ااهر،11/2 ،
وا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،21س.9
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وقا /ه ،94س 44مو س
فا الغنب  .وال واب م ْوفا(.)499
ْ
الرتاج (.)491
وقا ،ه ،94س 41ويقال لأ ى
الرتاج  .وال واب ّ
الهروج ْرج القباء  .وال واب اله ُّروج(.)491
وقا ،ه ،99س 9و ى
وقا ،ه ،99س 41والمريىن  .وال واب والمربىن –بالباء.)499(-
وقا ،ه ،414س 1ال ى ْقن  .وال واب ال ى قن لو ال ّ قن(.)411
وقا ،ه ،412س 9ديباج غليك  .وال واب ديباج غليظ(.)414
وقا ،ه ،412س 42سدا من ل ْح سمتس سأ  .وال واب ل ْحمتسأ لو ل ْحمتسأ(.)412
وقا ،ه ،411س 1الغليك الغ ْهل  .وال واب الغليظ الغ ْهل(.)412
وقا ،ه ،411س 2تحد ْقنسها  .وال واب تحد سقنها لو س ْقنسها(.)411
( )499سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.4412 ،

( )491الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،رتا ،491/4 ،وسليل الجار ،المعجاب العربا الحاديو،
.111

( )491ابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،19/1 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،ا اارج،241/4 ،
وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.912 ،

( )499ابن منظور لسان العرب ،ربن.21/41 ،

( )411اباان ساايد  ،المس ااه ،411/4 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،221/1 ،وسلياال
الجر ،المعجب العرب الحديو.111 ،

( )414ا س ااكا  ،مبا ااادئ اللغ ااة ،النسا ااسة المكبوع ااة ،سا اانة 4221ه ا ا ه ،11س ،41وسليا اال
الجر ،المعجب العرب الحديو ،ه.19

( )412الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،لحب.419/1 ،

( )412الهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،ااش  ،291/2وا سااكا  ،مبااادئ اللغااة ،المكبوعااة
سنة 4221ها ،ه ،19س.1
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وقا ،ه ،411س 2و وب ب ْ ر
لة  .وال واب بس ْ لة(.)411
وق ا ااا ،ه ،411س ،41بي ا ااد ش ا ااعر عج ا ااه يك ا ااوف به ا ااا و ْس ا ااك اللكيم ا ا ساة ب ا ااائا.
وال واب يكوف كما اللّسان(.)419
وقا ،ه ،419س 41كارقأ بسس سهأ .وال واب كارقأ بسس ه رة(.)411
وقااا ،ه ،441س ،2و ى
الهْرغااب الك ْيمسااد .وك ا ا ا المكبوعااة ،ساانة 4221ه اا،
ه ،11س.2
وقا

القاموس المحيك -س
الكيم ْسد –بكسر الكاف.)411(-

الرغبانة م ْع سقد ّ
الرغباناة بف ناب ال ىاراء(.)419
الهماب وال واب ُّ
وقا ،ه ،444س 41و ى
الرغبانة –بالف ّب -س ْعدانة الىنعل.
و ُّ
س
كالس اهم ااة -بكس اار
وق ااا ،ه ،444س 42كالس اهم ااة ا ا لن ااف البعي اار وال ا اواب
الساء.)411(-

( )411اب اان س اايد  ،المس ا ااه ،41/4 ،والهي ااروه آب ااادص ،القا اااموس المح اايك ،قا اان،221/1 ،
وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.111 ،

( )411ابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،94/1 ،وا سا ااكا  ،مبا ااادئ اللغا ااة ،النسا ااسة المكبوعا ااة سا اانة
4221ها ،ه ،19والهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،ب ل ،211/2 ،وسليل الجر ،المعجب
العرب الحديو.221 ،

( )419ابن منظور ،لسان العرب ،لكب ،41/49 ،بنن.411/41 ،

( )411ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة المكبوعاة عااب 4221ه ا ه 19الساكر األسيار سليال
الجر المعجب العرب الحديو.199 ،

( )411الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،الهرغب.14/4 ،

( )419الهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،رغا ااب  ،11/4وا سا ااكا  ،مبا ااادئ اللغا ااة النسا ااسة
المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه.14
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الج ْدالن جانباهاا يعنا جاانب الىنعال .وال اواب س
وقا ،ه ،442س 2و س
الجا ْ الن
–بال ى ال(.)414
الرجل (.)412
وقا ،ه ،442س 1ع سقب ى
الرجل  .وال واب ع سقب ّ
وقا ،ه ،442س 41ويقال للهى س
عل السلب نسقل  .وال واب للىن ْع سل(.)412
وقا ،ه ،442السكر قبل األسير يكبسها ال يىاد  .وال واب يْلبسها(.)411
وقا ،ه ،441س 42س
الس ْ رين  .وال واب الس ْ رين –بهتل الساء.)411(-
المسا ا ااكة س
س
للم ْع ا ا ااب ما ا اان العا ا اااج لو ال ا ا ا بل لو الهجا ا اااج .
وقا ا ااا ،ه ،441س 41و ْ
المسكة –بكسر الميب -ه القكعة من س
س
الم ْسك(.)419
وال واب المسكة .ول ىما ْ
اه ل ااأ .واله اات جم ااا تْس ااأ لو تس ااة وه ااو
وق ااا ،ه ،441س 4واله اات م ااا ال ا ى
الساتب .والسّياب سياب م راد ال سياب جما(.)411
( )411الهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،س ااهب ،419/1 ،وا س ااكا  ،مب ااادئ اللغ ااة ،النس ااسة
المكبوعة ،سنة 4221ها ه.14

( )414الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،ج ل ،211/2 ،ومبادئ اللغة ،النسسة المكبوعاة سانة
4221ها ،ه ،14وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.211 ،

( )412الهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،عقااب ،441/41 ،وا سااكا  ،مبااادئ اللغااة ،كبعااة
4221ها ه ،12وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو ،ه.112

( )412ا سكا  ،مبادئ اللغة ،كبعاة  ،4221ه ،12وسليال الجار ،المعجاب العربا الحاديو،
.4222

( )411ا سكا  ،مبادئ اللغة ،كبعة 4221ها ه.12

( )411الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،س ر ،21/2 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحاديو،
.199

( )419الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،مسك ،229/2 ،وسليل الجر ،المعجاب العربا الحاديو
.4442
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وقا ،ه ،449س 1واللجين ...س
الهفىة –بتشديد الجيب -وال واب اللُّج ْين –بهاتل
ن
()411
الجيب واسكان الياء كهبير .
وقا ،ه ،421الساكر قبال األسيار ال ُّا ْهحة ت ْشابسا السمساة  .وال اواب ال ىا ْهحة
–بهتل ال ىاد.)419(-
وقا ،ه ،424س 1السىك ُّرجة  .وال واب السُّك ُّرجة ،كما جاء ا الساكر ال ىالاو
من ال هحة نهسها ،وكما لسان العرب(.)491
وقا ا ااا ،ه ،424س ،41عفا ا ااار  .وال ا ا اواب غفا ا ااار –با ا ااالغين -وه ا ااو الكا ا ااين
السهب(.)494
وقا ،ه ،421س 2السىكن  .وال واب السىكن .وهو الىنار(.)492
س
الحباحب(.)492
وقا ،ه ،429س 1ونار الحباجب  .وال واب
وقا ،ه ،421س ،2سجْلد ر .وال واب جلد بس تنوين(.)491

( )411الهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،اات  ،211/4 ،وبك اارس البس ااتان  ،محاايك المحاايك،
 ،911وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.199 ،

( )411الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،لجن.291/1 ،
( )419الهيروه آبادص ،القاموس المحيك،

حف.499/2 ،

( )491ابن منظور ،لسان العرب ،سكرج.422/2 ،

( )494الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،غفر.419/2 ،

( )492الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،سكن ،221/1 ،وسليل الجار ،المعجاب العربا الحاديو
.999

( )492اباان ساايد  ،المس ااه ،21/44 ،وا سااكا  ،مبااادئ اللغااة ،المكبوعااة ساانة 4221ه اا،
ه.91

( )491ا سكا  ،مبادئ اللغة ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.99
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وقا ،ه ،421س 2م ا وج ْدد لأ ريل ش ْحرب كر ر
ألنها
يهة .وال واب كريهةً ن
للريل ال لل ّشحب .وانظر الكىبعة األولن ،سنة 4221ها(.)491
ّ

هة

وقا ،ه ،429س 9والتىق ىرب  .وال واب التىق ُّرب(.)499
وقا ،ه ،411حاشية رقب ( )4تعلياب سااقأ المحققاان علان س
القّنيناأ يقاول جااء ا
هااامش ( )1بسااك الم اّنف القنينااة علاان عيلااأ –بااالتنسهيف ،ولااب لع اار علاان ه ا ا
االساتعمال ا المعااجب العربياة  .وجااء ا القااموس المحايك و س
القّنيناة ك سسا ّكينة مناااء
من هجاج لل ىشراب (.)491
ص  .وال واب د س
ص (.)491
رد ن
وقا ،ه ،441س 1د ْرسد ن
وقا ،ه ،412س 1الرجه التال لعددد للق ّب بنانااً م ْجر ااً ولحاال المحققاان ملان
اللّس ا ااان ،ج ا اارف .وال ا ا اواب سم ْجر ا ا ااً .كم ا ااا ا ا ا اللّس ا ااان ،ومب ا ااادئ اللُّغ ا ااة الكىبع ا ااة
األولن(.)499
وقا ،ه ،412س ،41وبلعها .وال واب بلسعها(.)211

( )491ا سكا  ،مبادئ اللغة ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.91

( )499ا سكا  ،مبادئ اللغة ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه ،99وسليل الجر ،المعجاب العربا
الحديو ،ه.222

( )491الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،قنن.292/1 ،

( )491الهي ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،درد ،212/2 ،واب اان منظا ااور ،لسا ااان العا اارب ،درد،
 ،419/1وسليل الجر ،المعجب العربا الحاديو ،129 ،وا ساكا

سنة 4221ها ،ه.11

مباادئ اللغاة ،المكبوعاة

( )499ا سكا  ،مبادئ اللغة ،المكبوعة ،سنة 4221ها ،ه ،14وابن منظور ،لسان العارب،
جرف.291/41 ،

( )211الهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،بل ااا ،1/2 ،وا س ااكا  ،المكبوع ااة س اانة 4221ها اا،
ه ،14وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.211 ،
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األنج ان(.)214
وقا ،ه ،411س 1األنج ان  .وال واب ْ
وقا ،ه ،419س ،44عجه بيد هو عند الهياج كم س
اهن الج سل ولحاال المحققاان
ملاان اللّسااان ج اال ،و ا اللّسااان الج ْا سال باسااكان ال ناااء ال بهتحهااا .وك ا ا ا مبااادئ
اللُّغة ،الكىبعة األولن ،سنة 4221ها(.)212
وقا ،ه ،411س 1 ،2 ،4اللنباء  .وال واب اللّبأ(.)212
حار حريف .وال واب
وقا ،ه ،411س 1واللبن ي ْحلب ناً

ريف بال ىاد(.)211

وقا ااا ،ه ،411س 42والا ا نادوص ما اان اللا اابن ال ا ا ص ْتركبا ااأ ه ا ا الجْلا ااد ووقا ااا ا ا
المكبوعااة ،ساانة 4221هاا ،والا نادوص ماان اللاابن الا ص تركبااأ ها الجل ْيااد  .وال اواب
()211
لن نسااسة ب
والا ناداوص ماان اللاابن الا ص تركبااأ ها الجل ْيااد
 .ولشااار المحققااان ملاان ن
وقا يها ال نداوص .
وقا ،ه ،412س 2التىغ ىمر  .وال واب التىغ ُّمر(.)219
وقا ،ه ،412س ،42والج ْمهورصُّ .وال واب الج ْم س
الراء.)211(-
هور ن
ص –بكسر ن
( )214الهيروه آبادص ،القااموس المحايك ،نجا  ،212/4 ،وا ساكا  ،المكبوعاة سانة 4221هاا،
ه ،12وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو ،ه.411

( )212اب اان منظ ااور ،لس ااان الع اارب ،ج اال ،411/42 ،وا س ااكا  ،المكبوع ااة س اانة 4221ها اا،
ه.19

( )212اباان ساايد  ،المس ااه ،11/1 ،واباان منظااور ،لسااان العاارب ،لبااأ ،411/4 ،وا سااكا ،
النسسة المكبوعة سنة 4221ها ،ه ،19وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.4121 ،

( )211ابن سيد  ،المس ه ،11/1 ،وا ساكا  ،المكبوعاة سانة 4221هاا ،ه ،11والهياروه
آبادص ،القاموس المحيك،

رف ،491/2 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.112 ،

( )211اب اان س اايد  ،المس ااه ،11/1 ،والهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،224/1 ،وسلي اال
الجر ،المعجب العرب الحديو.124 ،

( )219الهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،غماار  ،411/2وا سااكا  ،النسااسة المكبوعااة ،ساانة
4221ها ،ه.11
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وقااا ،ه ،411س 42والسمياار .وال اواب س
الس ّمياار –بكساار الساااء وتشااديد الماايب
وكسرها.)211(-
الناس .وال واب س سهلة(.)219
وقا ،ه 419السكر األسير سهلة ن
وقا ،ه ،492س 42الق ْروب  .وال واب الق ْرهوب(.)241
السكين  .وال واب سقراب (.)244
وقا ،ه ،411س 44قراب ن
وقا ،ه ،411س 9ومؤكد ،لص كامل ا دا  .وال واب األدا (.)242
وقا ،ه ،419س 1وال ى بابان وال واب

بابان (.)242

وقا ا ااا ،ه ،411س 9ا ا ا بي ا ا ا رد للشا ا اانهرى ما ا اان الميتا ا ااأ وم ْحما ا اال  .وال ا ا اواب
و سم ْحمل(.)241
( )211ابن منظور ،لسان العرب ،جمهر.221/1 ،

( )211ا س ااكا  ،النس ااسة المكبوع ااة س اانة 4221ها اا ،ه ،11وسلي اال الج اار ،المعج ااب العربا ا
الحديو.111 ،

( )219الهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،سااهل ،111/2 ،وا سااكا  ،النسااسة المكبوعااة ساانة
4221ها ،ه ،14وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.991 ،

( )241ابن منظور ،لسان العرب ،قرهب ،211/41 ،وحاشية المحققين ،ه.491/1

( )244اب اان س اايد  ،المس ااه ،29/9 ،والهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المحا ايك ،ق اارب،441/4 ،
وا سا ااكا  ،النسا ااسة المكبوعا ااة سا اانة 4221ه ا اا ،ه ،92وسليا اال الجا اار ،المعجا ااب العرب ا ا

الحديو.911 ،

( )242ابن سيد  ،المس ه.11/9 ،

( )242ابن سيد  ،المس ه ،49 ،41/9 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.112 ،

( )241ابا ا اان سا ا اايد  ،المس ا ا ااه ،29/9 ،وا سا ا ااكا  ،المكبوعا ا ااة سا ا اانة 4221ها ا ا ا ،ه،99

والشانهرى ،الميااة العاارب ،تحقيااب محمااد بااديا شاريف ،ه ،22دار مكتبااة الحيااا – بياارود،

4991ب.
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وقا ،ه ،411س ،1والبكراد الحلب الت
كهتوو(.)241

النجاد كهتاوح الّنسااء  .وال اواب
ن

وقا ،ه ،419س ،44من الغمسد اندلب  .وال واب من س
الغ ْمسد (.)249
ْ
اللدن م ا ه نه تدا ا كلأ .والوجأ ه ىه(.)241
وقا ،ه ،412س 9و ْ
الس ا ا اْلكن بها ا ااتل
الس ا ا اْل سك ُّ –بكسا ا اار الكا ا اااف .-وال ا ا اواب و ُّ
وقا ا ااا ،ه ،412س 9و ُّ
الكاف(.)241
الهعف  .وال واب ى
وقا ،ه ،494س ،9ى
الهغف –بالغين.)249(-
وقا ،ه ،491س ،44-41وسهقأ س
بالجْلسد كالىن ْع سل و ُّ
الد ىر  .وال واب ال ّد ىر (.)221
الراء(.)224
وقا ،ه ،419س ،1والج نراه  .وال واب الجراه من غير تشديد ن
وق ا ااا ،ه ،499س 42والمج ا ا ُّار لك ا اار م ا ااا يك ا ااون لص م ا ااا يك ا ااون م ا اان الج ا اايش.
وال واب الم ْجر –بهتل الميب واسكان الجيب(.)222
( )241ابن سيد  ،المس ه ،21/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.99
( )249ابن سيد  ،المس ه ،29/9 ،والهيروه آبادص غمد.222/4 ،

( )241ابن سيد  ،المس ه ،24/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.91
( )241ابن سيد  ،المس ه ،19/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.99

( )249ابن سيد  ،المس ه ،11/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.411

( )221ابن سيد  ،المس ه ،414-411/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه،419
وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.121 ،

( )224ابن سيد  ،المس ه ،21/9 ،والهيروه آبادص القاموس المحيك ،جاره،411/2 ،وسليال
الجر ،المعجب العرب الحديو.219 ،

( )222ابن سيد  ،المس ه ،211/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه ،419وسليل
الجر ،المعجب العرب الحديو.4111 ،
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وقا ،ه ،491س 41والج مة بقية تبقن من السىوك  .وال واب س
الج ْ مة(.)222
ْ
وقا ،ه ،214س 2تن ّشها لعرب  .وال واب تن ّشف العرب(.)221
وقا ،ه ،212س 1والفرس يقا علن ال كر واألن ن  .وال واب والهرس(.)221
وقااا ،ه ،211س 1الظىلااب  ،وه ا مهاارد ا شا ر
ااهد شااعرص لحالااأ المحققااان ملاان
اللّسان .وال ص اللّسان الظُّلب .وك ا المكبوعة ،سنة 4221ها(.)229
وقا ،ه ،211س ،9والك ْرماء الق ير  .وال واب الكهماء(.)221
وقا ،ه ،241س 41وعلن لبىتها ح ْمر  .وال واب لبىتهاا –بهاتل الاسب -كماا ا
القاموس المحيك ،لو لسبىتسها –بكسر السب -كما المعجب العرب الحديو(.)221
كلااب األياساار ،وي ْكاارب لااك .
وقااا ،ه ،222س 9وقياال لشااوة م ْمسااك األيااامن ،م ْ
()229
لن المحققين
وال واب ويكر لك .كما المكبوعة سنة 4221ها  .والغريب ن
حاشية رقب  ،1ه .222ول بتا السكاأ ا الماتن.
لشا ار ملن المكبوعة وما يها
وال واب مر لسرى ما كرنا ويكر .

( )222الهياروه آبااادص ،القااموس المحاايك ،جا ب ،19/1 ،وسلياال الجار ،المعجااب العربا الحااديو،
.219

( )221ا سكا  ،المكبوعة ،سنة 4221ها ه.442

( )221ابن سيد  ،المس ه ،421/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.441

( )229ابن منظور ،اللسان ،س ا  ،219/41وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ه.449
( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،كهب.412/1 ،

( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،لبب ،424/4 ،وسليل الجر ،المعجاب العربا الحاديو،
.4121

( )229ا سكا  ،المكبوعة ،سنة 4221ها ه.421
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الرجاال واليااد ماان ال نشااب األيماان هااو
ويعفااد ه ا ا مااا جاااء ا المس ااه مح ىجاال ّ
كلب األياسر ،وهب يكرهونأ (.)221
م ْمسك األيامن بَ ْ
وقا ،ه ،221س 41ول سشظى .وال واب ولشظى(.)224

وقا ،ه ،229السكر األسير م ْق سحب  .وال واب م ْقحب(.)222
ىغن وال واب الف س
ىغن(.)222
وقا ،ه ،221الف ْ
وق ا ااا ،ه ،222س 4وال ى ا ا ساقل الكوي ا اال ال ى ا ا ساقلة  .وال ا ا اواب ال ُّ ا ا ا ْقلة ،وها ا ا
ىقلة ه لن ن ال س
السا ر  .ولما ال س
ىقل(.)221
ن
وقا ،ه ،229س ،2الس ْىنبك  .وال واب الس ُّْنبك(.)221
وق ا ا ا ااا ،ه ،211الس ا ا ا ااكر األسي ا ا ا اار ال سهف ا ا ا ااب الك ي ا ا ا اار الع ا ا ا اارب  .وال ا ا ا ا اواب
ال سهف ُّ
ب(.)229
( )221ابن سيد  ،المس ه.419/9 ،

( )224الهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،شااظظ ،141/2 ،والبسااتان  ،محاايك المحاايك،199 ،
وابن منظور ،شظظ ،221/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.422

( )222اب ا اان منظ ا ااور ،اللس ا ااان ،قح ا ااب ،292/41 ،والهي ا ااروه آب ا ااادص ،الق ا اااموس المح ا اايك ،قح ا ااب،
 ،492/1وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.421

( )222ا سااكا  ،المكبوعااة ساانة 4221هاا ،ه ،421وسلياال الجاار ،المعجااب العرب ا الحااديو،
ه.199

( )221ابن منظور ،اللسان،

قل ،111/42 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه،421

وسلياال الجاار ،المعجااب العرب ا الحااديو ،111 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك،

.2 /1

ااقل،

( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،سنبك  ،241/2وا ساكا  ،المكبوعاة سانة 4221هاا،
ه.429

( )229ابن سيد  ،المس ه ،411/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.412
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وقا ااا ،ه ،214س 1م ا كا ااان
س ْلو(.)221

ا ااغي اًر لا ااو وجمعا ااأ ل ا ااسء  .وال ا اواب ل ا ااو لو

وقا ،ه ،212س ،41نس ْ  .وال واب نس (.)221
س ()229
لن المحققااين لااب يهّرقااا
وقااا ،ه ،212س 41نس ا ْ َ .وال اواب ن ا
 .ويباادو ن
س
السنة ال نال اة مان
بنين سن ْ وهو الولد ال ان للبقر لو ن
الناقة وب ْين ن ن وهو ال ص يبلغ ن
ّ
السادسة من واد السف(.)211
واد الظلف والحا ر ،والسىنة ن

وال ّسا ااياب س ا ااياب لسا اانان البق ا اار ال سا ااياب الول ا ااد األول لو ال ا ااان  .وال ا ا نادليل م ا ااا ورد،
السادسا ااة ن ا ا ن وقا ااد فا اابكأ المحققا ااان س ْن ا ا  ،وها ااو غيا اار
ه ،212س 41و ا ا
ن
س ()214
س
.
حيل لما تق ندب .ووقا ،ه ،211س ،9ب ن  .وال واب ن ن
وقا /ه ،211س 41ج ة ب نس ْ َ  .وال واب نس ن (.)212
وقا ،ه ،211س ،1من لسماء ال ّ ئب وكسىاب  .وال واب وكساب (.)212
وقال

القاموس المحيك وكساب –كقكاب -ال ئب(.)211

( )221اب اان س اايد  ،المس ااه ،421/9 ،والهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،ااس،211/1 ،
وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.949 ،

( )221ابن سيد  ،المس ه ،22/1 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.412

( )229ابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،22/1 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،نا اان،244/1 ،

وا سااكا  ،المكبوعااة س اانة 4221ه اا ،ه ،411وسلياال الج اار ،المعج ااب العربا ا الح ااديو،

.299

( )211ابن منظور ،اللسان ،نن ،421/41 ،والهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،نن.244/1 ،
( )214ابن سيد  ،المس ه ،411/1 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.411
( )212ابن سيد  ،المس ه ،22/1 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.411

( )212اب اان س اايد  ،المس ااه ،91/1 ،والهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،كس ااب،421/4 ،
وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.411
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وقا ،ه ،214س 41ال ى ْي  .وال واب ال ّ ي (.)211
وقا ،ه ،214من لساماء الفىابا وقسااب  .وال اواب وق ااب( .)219لماا القسااب هاو
الحسن والجمال(.)211
وقا ،ه ،211س 42ويس ىمن الق ْنه غ ْنجة .وال واب غنجة

()211

لو غ ْنجة(.)219

وقا ،ه ،211س 4وال ُّْرملة  .وال واب ال ُّْرملة(.)211

وقا ،ه ،211س 11وج ْما هكر سهرر  .وال واب سه نر(.)214
الهباب  .وال واب ى
وقا ،ه ،219س ،4و ُّ
الهباب(.)212
وقا ،ه ،294س ،41والح ْمك ل غر ما يكون منها  .وال واب الحمك(.)212
( )211الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،كسب.421/4 ،

( )211اب اان سا اايد  ،المس ا ااه ،11/1 ،والهيا ااروه آب ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،ي ا ا ،291/4 ،

وا سااكا  ،المكبوعااة س اانة 4221ه اا ،ه ،419وسلياال الج اار ،المعج ااب العربا ا الح ااديو،

.194

( )219اباان ساايد  ،المس ااه ،11/1 ،واباان منظااور ،اللسااان ،قا ب ،291/41 ،والهيااروه آبااادص
القاموس المحيك ،ق ب ،492/1 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.921 ،

( )211ابن منظور ،اللسان ،قسب.212/41 ،

( )211ابن منظور ،اللسان ،غنا ،492/2 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.119 ،
( )219ابن سيد  ،المس ه.91/1 ،

( )211اباان ساايد  ،المس ااه ،19/1 ،واباان منظااور اللسااان ،رماال ،11/42 ،والهيااروه آبااادص،
القاموس المحيك ،رمل.212/2 ،

( )214ابن سيد  ،المس ه ،11/1 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.412

( )212اب ا اان س ا اايد  ،المس ا ااه ،91/1 ،والهي ا ااروه آب ا ااادص ،الق ا اااموس المح ا اايك ،هب ا ااب11/4 ،
وا سكا

المكبوعة سنة 4221ها ،ه.412

( )212ابن سيد  ،المس ه ،422/1 ،وا سكا
الجر ،المعجب العرب الحديو.191 ،
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المكبوعة سانة 4221هاا ،ه ،411وسليال

وقا ،ه ،292س 1و ُّ
الدبا سراسأ  .وال واب وال ىدبا(.)211
وقا ،292 ،س 2والح ْرقوه دويباة مج ىهعاة لهاا ح ىماة كح ىماة ُّ
الهنباور  .وال اواب
حمة كحم سة –بالتىسهيف.)211(-
وقا ،ه ،291السكر قبل األسير والب ْح ْهج وال واب والب ْحهسج.
فرسح ن (.)219
فرّح  .وال واب والم ْ
وقا ،ه ،291س ،9والم ْ

الرسمة(.)211
الر ْسمة  .وال واب و ى
وقا ،ه ،211السكر األسير و ى
الح ْدل جمعها سحَدل  .وال واب و س
وقا ،ه ،214س 1و س
الحدل (.)211
ْ
وقا ،ه ،212س 1ه ي ْماب  .وال واب يماب(.)219

وقا،ه  ،292س 42ش ا استدار قيل لىل  .وال واب لىك(.)291

( )211ابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،412/1 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،دبا ااا221/1 ،
وا سكا

المكبوعة سنة 4221ها ه ،419وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.121 ،

( )211ابن سايد  ،المس اه ،449/1 ،وا ساكا  ،المكبوعاة سانة  ،4221ه ،419وسليال
الجر ،المعجب العرب الحديو.199 ،

( )219ابا اان منظا ااور ،اللسا ااان ،فا اارح ،211/2 ،وابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،411/1 ،والهيا ااروه
آبادص ،القاموس المحيك ،فرح.211/4 ،

( )211ابن سيد  ،المس ه ،494/1 ،وابن منظور ،اللسان ،رسب  ،429/41والهيروه آبادص،
القاموس المحيك ،رسب ،449/1 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.111 ،

( )211اباان ساايد  ،المس ااه ،494/1 ،واباان منظااور ،اللسااان ،حاادل ،11/4 ،والهيااروه آبااادص
القاموس المحيك ،حدل ،42/4 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.121 ،

( )219ابن سيد  ،المس ه ،491/1 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه ،491وسليل
الجر ،المعجب العرب الحديو.4219 ،

( )291الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،لك ،229/2 ،وا سكا  ،المكبوعة ،سانة 4221هاا،
ه .411وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.941 ،
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وقااا ،ه ،291السااكر األسياار ويقااال ألكماااب الىنا ْاور لهائهااأ وبراعيمااأ ،وسرائكااأ
ولحهيتأ  .وال واب ولسهيتأ(.)294
وقا ،ه ،212س ،1و ُّ
الد ْ لن  .وال واب ال ّد ْ لن(.)292
وقااا ،ه ،212س 9الىنا ْايلا .وال اواب الّناايلا( .)292ووقااا ا القاااموس المحاايك
الّنْيلنا(.)291
اللّسان الّنانلا وجااء ا هاامش ال اهحة قولاأ الّنانلا هكا ا ا األ ال
وجاء
مفبوكاً ،وبهامشأ ما ن ن أ ال واب الّنْيلنا –بالكسر -وهو دسان ال ىشحب يعاالا
بأ الو ْشب(.)291
وق ا ااا ،ه ،211س 1وال ى ا ا ْابر  .وال ا ا اواب ال ى ا ا ابسر( .)299وق ا ااال ا ا ا الق ا اااموس
المحاايك وال ى اابر –ككتسااف ،وال يسا ىكن مالن ا فاارور ال ّشااعر -ع ااار شااجر ما نار
وك ا قال احب اللّسان(.)291
وقا ،ه ،211س ،1وف ْمغ السىمر كالدب  .وال واب و ْمغ(.)291
( )294اب ا اان منظ ا ااور ،اللس ا ااان سه ا اان ،211/41 ،والهي ا ااروه آب ا ااادص ،الق ا اااموس المح ا اايك ،سه ا اان
 ،229/1وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ه.412

( )292اب ا اان منظ ا ااور ،اللس ا ااان ،د ا اال ،294/42 ،والهي ا ااروه آب ا ااادص ،الق ا اااموس المح ا اايك ،د ا اال،
 ،211/2وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.129 ،

( )292ا سااكا  ،المكبوعااة ساانة 4221هاا ،ه ،411وسلياال الجاار ،المعجااب العرب ا الحااديو،
.4222

( )291الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،نيلنا.241/4 ،
( )291ابن منظور ،اللسان ،نيلنا.211/2 ،

( )299ابا اان سا اايد المس ا ااه ،241/44 ،وا سا ااكا  ،المكبوعا ااة سا اانة 4221ه ا اا ،ه،411
وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.129 ،

( )291الهيروه آبادص ،القاموس المحيك،

بر ،99/2 ،وابن منظور ،اللسان،

( )291ا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.411
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بر442/9 ،

وقا ،ه ،211س 1ال ىد ْودب  .وال واب ُّ
الدوسدب (.)299

الرباااد س 2وعلىااب المحققااان علاان اللىهظااة بقولهمااا لااب ياارد ا
وقااا ،ه ،211و ى
الرباااد ،واىنمااا لراد ُّ
الهىباااد –
اب .أل نن المؤلااف لااب ياارد ى
النبااد  .وه ا ا حا ن
اللّسااان بمعناان ن
ى
بالهاص وف ّمها وتشديد الباء -وهو نبد(.)211
وقا ،ه ،211س 9الش ْهلل  .وال واب ال ىشهلىل –بتشديد السىب(.)214
وقااا ،ه ،211س ،9والبسكّااي ىلول مااا ي ْساارج يكااون ق ْعس ا اًر
م نحا  .وال واب ق نحا –بالقاف(.)212

ااغي اًر ااب سفااهاً ااب

وق ااا ،ه ،219س 41الىن ا ْارجس  .وال ا اواب الىن ا ْارسجس لو الّن ا ْارجس –به ااتل ُّ
الن ااون
وكسر الجيب لو بكسر ُّ
النون وكسر الجيب(.)212
وقا ،ه ،242س 1والج ْن س
...الهراد وهاو الح ناداد ،لو
ن
ن
الج ْن س لو س
الج ْن س ن –بف ّب الجيب وكسرها(.)211
ن

اانا ال ُّادروة .وال اواب

( )299ابن سيد  ،المس ه ،241/44 ،ا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.411

( )211ابن سيد  ،المس ه ،411 ،414/44 ،وابن منظور ،اللسان ،هبد ،419/1 ،والهيروه
آبادص ،القاموس المحيك ،هبد ،211 /4،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.949 ،

( )214ابا اان منظا ااور ،اللسا ااان ،شا ااهلل ،229/2 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،شا ااهلل،
 ،211/4وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ه.411

( )212ابن سيد  ،المس اه ،1/42 ،وابان منظاور ،اللساان ،قحال ،211/2 ،والهياروه آباادص،
القاموس المحيك ،قحل ،211/4 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.411

( )212اب اان س اايد  ،المس ااه ،491/44 ،واب اان منظ ااور ،اللس ااان ،رج ااس ،299/1 ،والهي ااروه
آبادص ،القاموس المحيك ،رجس ،221/2 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو4211 ،
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وقا ،ه ،241س ،9والب ْيعة للىن ارى بيد عبادتهب  .وال اواب البسيعاة –بكسار
الباء(.)211
وقا ،ه ،224س 4ويح ُّب ح ىمن م ْغبسظة  .وال واب م ْغبسكة –بالكىاء.)219(-
وقااا ،ه ،224السااكر األسياار مااا ا جوالقااأ مآلن هْماال  .وال اواب سهْماال .ول ىمااا
ى
الهْمل -بالهتل -هو الم در(.)211
الفا ْارف نشااجر التّااين  .وال اواب ال ى
وقااا ،ه ،222س ،42و ّ
فا سارف –ككتسااف-
(.)211
وقا ،ه ،221س41
الواقعة ،41 ،ه.441

هرس اآلياد القرآنية الهاتل ،29ه . 211وال اواب

السىكر األسيار ،ه ،229مان هارس األحادياو النبوياة مان لح ى
اب ليارب .
وقا
وال واب من لح ى
ب لن(.)219
( )211ابا اان منظا ااور ،اللسا ااان ،جنا ااو ،122/2 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،جنا ااو،
 ،411/4وا سااكا  ،المكبوعااة ساانة 4221ه اا ،ه ،491وسلياال الج اار ،المعج ااب العربا ا
الحديو.119 ،

( )211اب اان منظ ااور ،اللس ااان ،بي ااا ،211/9 ،والهي ااروه آب ااادص ،القااااموس المح اايك ،بي ااا ،1/2

وا سااكا  ،المكبوعااة س اانة 4221ه اا ،ه ،494وسلياال الج اار ،المعج ااب العربا ا الح ااديو،

ه.219

( )219اب اان س اايد  ،المس ااه ،11/1 ،والهي ااروه آب ااادص ،الق اااموس المح اايك ،غ اابك،219/2 ،
وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،491 ،وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.429 ،

( )211ابا اان منظا ااور ،اللسا ااان ،هما اال ،224/42 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،هما اال،
 ،114/2وا سا ااكا  ،المكبوعا ااة سا اانة 4221ه ا اا ،214 ،وسليا اال الجا اار ،المعجا ااب العرباا ا
الحديو.921 ،

( )211اباان منظااور ،اللسااان ،فاارف ،411/44 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،فاارف،
 ،411/2وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.212
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هرس األم ال واألقوال القوالن التنالياان قاد حما الاوكيس وبلاغ مناا (.)211
سقك
()214
النار ،وقدح أ لد ،لب يسرج .
وقدح أورى ،لص لسرج ن
ال هة الثي ية خل ا م ه ية ال َّ قيي

ج اارى المحقق ااان ا ا م اانها التحقي ااب عل اان نح ااو ي ااأ غي اار قلي اال م اان القل ااب
واالفااكراب والنااأص عاان نها راا مكى ا سرد ال يتسلىااف وال ياانكه .قااد ساااقا ا الكتاااب
كوائف من األلهاظ عارنية عن الفبك مما يوقا ا ل ْابس ،و ى
ألن الفىابك لسااس مان
لسس التىحقيب بل هو روحأ .وساقا كوائف لسرى ناق ة الفىبك ونق اان فابكها
فاربا عاان شارح بعا األلهااظ التا تسااتغلب معانيهاا ماان
يوقاا ا اللناابس ليفااً .ول ْ
حاين شارحا للهاظااً لسارى ا موافاا لسارى .وشارح المحققاان بعا
غير شرح
األلهاااظ الهارسااية ولااب يشاارحا بعفااها ولشااا ار ا بعا األحااايين ملاان مااا يجااوه يااأ
وجهااان ماان وجااو ال ى
فاابك ولااب يشااي ار ا لحااايين لساارى ا موافااا لساارى .وكانااد
معارفااتهما لص مقابلتهمااا مااا ُّ
النسااسة المكبوعااة ساانة 4221ه ا غياار دقيقااة .ووقعااا
ا تك ارار بع ا األلهاااظ .ولغهااس التعليااب علاان موافااا توجااب التنعليااب وسنسااوب
لم لة علن كل رجاً من ه األرجاء قا دين التم يل ال الح ر.
وقا ااا ،ه ،14س 1العج ا ا ُّ  .والحا ا ُّ
اب يقف ا ا بفا اابك العا ااين والجا اايب وفا اابكهما
الع سج ُّ (.)212
وقا ،ه ،14س 41الن يف وفبكأ الىن س يف(.)212
وقا ،ه ،12س 1القراح  .وفبكأ القراح(.)211
( )219ا سكا  ،مبادئ اللغة ،النسسة –المحققة ،ه.291
( )211الم در نهسأ ،ه.429
( )214الم در نهسأ ،ه.421

( )212الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،عجا.294/1 ،
( )212سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.4211 ،

( )211الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،قرح.214/4 ،
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وقا ،ه ،12س 41العوهب  .وفبكأ الع ْوهب(.)211
وقا ه ،11س 2ول ْشهد غابد مالن شهاً ،لص قليسً لغهل المحققاان فابك شاهاً
وفبكأ شهىاً لو سشهىاً ،بهتل الشين وكسرها وتشديد الهاء و تحها(.)219
اس عشاااء سلها ر
ااد ق ْعا ر
وقااا ،ه ،11س 49واباان س ْما ر
اس  .لغهاال المحققااان فاابك
سلهاد .والوجأ فبكها سلسهاد(.)211
وقا ،ه ،11س 1ل ىك رة وع ىكة والوجأ ل نك رة وع ىكة(.)211
اك ماان غياار فاابك لعااين الهعاال .وفاابك عينااأ يعا ُّ
وقااا ،ه ،11س 1يعا ُّ
اك –بفااب
العين.)219(-
وقا ،ه ،11س 41لوار  .وفبكأ لوار(.)291
وقا ،ه ،11س 2ال نشمال وفبكأ ال ىشمال( .)294يريد ريل ال ىشمال.
وقا ،ه ،11س 2والجنوب وفبكأ والجنوب ( .)292يريد ريل الجنوب.
لغهل المحققان ،ه ،11س ،1فبك عين الهعل تنسب والفبك هو ت ْن سسب(.)292
( )211الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،العوهب.219/2 ،
( )219ابن منظور ،اللسان ،شهف.12 ،12/44 ،

( )211ابن سيد  ،المس ه ،29/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.1
( )211سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.119 ،411 ،
( )219سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.119 ،
( )291سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.491 ،
( )294سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.124 ،
( )292سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.144 ،

( )292سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.4211 ،
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وقا ،ه ،11س 9الجربياء وفبكأ س
الج ْربسياء(.)291
وقا ،ه ،11س 41واألهيب وفبكأ واأل ْهيب(.)291
وللجنوب وفبكأ وللجن س
س
وب(.)299
وقا ،ه ،11س41
وقا ،ه ،11س 44واير وفبكأ وسا ْير ول ْير(.)291
وقا ،ه ،11س 41والجهول وفبكأ الجهول(.)291
وقا ،ه ،11س 9والهنسنب  .وفبكأ الهسىب(.)299
وقا ،ه ،11س 49والنجاء وفبكأ الّنجاء(.)211
الديمة وفبكأ وال ّديمة (.)214
وقا ،ه ،19س 41و ن
الرْهمة (.)212
وقا ،ه ،19س 42والرْهمة وفبكأ و ّ
يره ،وه كلمة
وقا ،ه ،92س 42ن

بيد شعر ،وفبكها يرُّه لو ي سرُّه(.)212

( )291ابن سيد  ،المس ه.11/9 ،
( )291ابن سيد  ،المس ه.11/9 ،
( )299ابن سيد  ،المس ه.11/9 ،
( )291ابن سيد  ،المس ه.11/9 ،

( )291الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،جهل.291/2 ،
( )299ابن سيد  ،المس ه.19/9 ،

( )211ابن سيد  ،المس ه ،414/9 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.41
( )214ابن سيد  ،المس ه.441/9 ،
( )212ابن سيد  ،المس ه.442/9 ،

( )212سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.111 ،
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وقا ،ه ،91س 1وجراب البئر وفبكأ س
وجراب البئر(.)211
وقا ،ه ،11س 1وهو الوحل وفبكأ الوحل لو الو ْحل(.)211
وقا ،ه ،92س 41والواحد فبىة  .وال واب فبىة(.)219
وقا ،ه ،91س 9مغهال
بف ّب ال ّشين وكسرها(.)211

فبك ال ّشين من يبشكأ .والوجأ س
يبشاكأ وي ْبشاكأ .لص

وقاا ،ه ،441س 44والساارد  .والوجااأ السا ْرد لو السا ْارد .بفا ّب الساااء و تحهااا
الراء(.)211
واسكان ى
وقا ،ه ،444س 1ن ْعل ...لسنة والوجأ ل سسنة بهتل السب وكسر السّين(.)219
وقا ،ه ،442س 41والسلسال بس فبك .وفبكأ السْلسال(.)241
وقا ،ه ،211س 41والسشاش بس فبك .وفبكأ و س
السشاش (.)244
شف(.)242
وقا ،ه ،211س 42وسشف وفبكأ سس ْ
( )211ابن سيد  ،المس ه.29/41 ،

( )211ابن سيد  ،المس ه ،19/41 ،والهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،وحل.91/1 ،

( )219اباان منظااور ،اللسااان ،فاابب ،29/2 ،والهيااروه آبااادص ،فاابب ،91/4 ،وسلياال الج اار،
المعجب العرب الحديو.192 ،

( )211سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.229 ،

( )211الهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،ساارد ،412/4 ،وا سااكا
ه.11

المكبوعااة ساانة ،4221

( )219ا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.14

( )241الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،سلل.212/2 ،

( )244ا سااكا  ،المكبوعااة ساانة 4221هاا ،ه ،441وسلياال الجاار ،المعجااب العرب ا الحااديو،
ه.191

( )242ابن سيد  ،المس ه.24/1 ،
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وقا ،ه ،211س 41والباشب بس فبك .وفبكأ والباشب لو س
الباشب(.)242
وقا ،ه ،214س 9والغداف بس فبك .وفبكأ الغداف(.)241
نوب(.)241
وقا ،ه ،291س 41وتنوب بس فبك .وفبكأ وت ُّ
الكندر وفبكأ الك ْندر(.)249
وقا ،ه ،211سْ 41
لن المحقق ااين يقوم ااان بش اارح بعا ا األله اااظ وال
وم اان السل اال ا ا منهجي ااة التحقي ااب ن
يشاارحان بعف ااً ماان لااك الكيسم ْسااد ،ه ،441س– 2بكساار الكاااف -وقااد وقعااد
كمااا لش ارنا بهااتل الكاااف ،وهااو سكااأ لااب يشاارح المحققااان ه ا اللىهظااة ،ومعناهااا سجْلااد
الميتة من الحمير والبقر(.)241
وك ا ا لك لا ااب يشا اارحا ى
الهْرغا ااب ،ه ،441س ،2وها ااو الكيسم ْسا ااد .ومعناهما ااا
واحد(.)241

( )242ابا اان سا اايد  ،المس ا ااه ،414 ،419/1 ،والهيا ااروه آبا ااادص ،القا اااموس المحا اايك ،بشا ااب
 ،221/2وا سا ااكا  ،المكبوعا ااة سا اانة 4221ه ا اا ،492 ،وسليا اال الجا اار ،المعجا ااب العرباا ا
الحديو.242 ،

( )241اباان ساايد  ،المس ااه ،412/1 ،والهيااروه آبااادص ،القاااموس المحاايك ،غاادف،411/2 ،

وا سااكا  ،المكبوعااة س اانة 4221ه اا ،ه ،492وسلياال الج اار ،المعج ااب العربا ا الح ااديو،

.112

( )241ا سااكا  ،المكبوعااة ساانة 4221هاا ،ه ،412وسلياال الجاار ،المعجااب العرب ا الحااديو،
.219

( )249ابن سيد  ،المس ه.241/44 ،

( )241البستان  ،محيك المحيك ،ه.211
( )241الم در نهسأ ،ه.211
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ك لك لب يشرح المحققان األلهاظ التالية ه ،211س ،41-9ل ْارب ،ل ْقساك،
ااهاد عيااب ا سْلااب السياال .اااأل ْرب ال ا ص محاادى وسركيااأ شاس ااة
ل ْقمااا .وه ا
واألسرى مكمئنة( .)249واألقسك المتيبس المت لّب األعفاء(.)221
واألقما ال ص يأ قما وهو سغلظ

محدى ركبت الهرس(.)224

لن المحققااين
وغياار ه ا ا ال يسكئااأ القااارئ الب ااير .وماان السلاال المنهج ا ن
مما شرحا ما سً ماا وقاا
يقومان بشرح بع األلهاظ الهارسية ويسكتان عن بع
ا ا حاشا ااية رقا ااب  2ه 419ومما ااا لغها ااس شا اارح لها ااظ ا ا س
ااه ْنجن .ه ،12س.41
واكتهيا بالتىعليب عليها بقولهما لهظة ارسية مما كاان المؤلاف يساتعملأ  .وغيار ها ا
ك ير الكتاب.
لن المحققااين لغهاس ا شاار ملان مااا يجاوه ياأ وجهااان
ومان السلال المنهجا ن
ماان وجااو ال ى
لن ها ا غياار واجااب عليهمااا.
فاابك لو لك اار ا بعا األلهاااظ .والحااب ن
اه فا ْابكأ سااديد ،ولكاان لمااا كااان المحققااان قااد لشااا ار ا بعا
ن
ألن الغايااة تقااديب نا ن
اشن الواجاب يقفا عليهماا بالتىقياد
الموافا ملن ما يجوه يأ وجهان مان الفىابك ،ن
به ا المسلك جميا الموافا واالن وقا السلل المىنها ومقتفياتأ.
قااد ل ادنااا المحققااان ،ه ،12س 9بج اواه ف ا ّب العااين وكساارها ا العلننيااة.
وجاواه كساار الباااء وفا ّمها ا ّ
الهئبار ه ،412حاشااية رقااب .2ولغهااس ا شااار ملاان
جواه كسر الهمه و تحها لياتهاا ،ه ،12س .)222(9ولغهاس ا شاار ملان جاواه
ااتل الا نادال وفا ّمها ا دْلجااة ،ه ،19س .)222(4ولغهااس ،ه ،11س 24ا شااار
( )249ابن سيد  ،المس ه.491/9 ،

( )221سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.411 ،
( )224ابن سيد  ،المس ه.491/9 ،

( )222سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.211 ،

( )222الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،دلا.491/4 ،
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()221
الرس ااو،
مل اان جا اواه كس اار ال ا ناراء واس ااكانها ا ا وسرن ااأ  .وجا اواه ت لي ااو ال ا ناراء ا ا ن
ه ،19س .)221(44وجا ا اواه كس ا اار ن ا ااون الّنش ا اااه و تحه ا ااا ه ،11س.)229(42
الرك و تحها ه ،91س.)221(9
وجواه كسر راء ى

ك( .)221وجاواه فا ّب القاااف
وجاواه ااتل ال ّسااين وفا ّمها ه ،91س 2ا سا ن
()229
اه
وكساارها ا الق ْرناااس ه ،19س . 41وج اواه كساار الجاايب و تحهااا ا الجا ن
الوتسد ،ه ،92س .)224(1وجواه
ه ،11س .)221(2وجواه كسر التناء و تحها
فا ّب القاااف و تحهااا ا قل ْن سسااية ه ،411س .)222(1وجاواه كساار الساااء وال ناااء ا
سس ْرسمتهااا ه 444س ،9وج اواه ااتل الساااء وال ناااء ا الكلمااة نهسااها( .)222وجا اواه
كساار ُّ
النااون و تحهااا ا نس ْقاال ه ،442س .)221(41وجاواه كساار الماايب و ااتل الا نادال
س
الدال(.)221
فب الميب و ن
المدب ،وجواه ن

( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،ورن.211/1 ،
( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،رسا221/1 ،

( )229ابن سيد  ،المس ه ،11/9 ،والهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،نشه.224/2 ،
( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،ركك.241/2 ،
( )221ابن سيد  ،المس ه..21/41 ،
( )229ابن سيد  ،المس ه.12/41 ،

( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،ج ه.211/2 ،
( )224الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،وتد.219/4 ،
( )222ابن سيد  ،المس ه.14/1 ،

( )222ابا اان منظ ا ااور ،اللس ا ااان /س ا اار ب ،92/41 ،والهيا ااروه آب ا ااادص ،الق ا اااموس المح ا اايك ،س ا اار ب،
.419/1

( )221سليل الجر ،المعجب العرب الحديو.4222 ،

( )221الهيروه آبادص ،القاموس المحيك ،دقب.229/2 ،
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وقااا ،ه ،211س 9الكى ْماال ولااب يشاار المحققااان ملاان لغتااين لساريين همااا الكّ ْماال،
والكّ سم اال( .)229ووق ااا ه ،211س 9وال ىش ا ْاي مان ،وال ىش ا ْايم ان وهن اااك لغ ااة ال ااة ل ااب
يشر مليها المحققان ال ىش ْي مان (.)221
وقا ااا ،ه ،211س 44واألنق ا ا ولا ااب يشا اار المحققا ااان ملا اان وجا ااأ ا ا ر
اان ها ااو األنقا ااد
بال ىدال(.)221
وقا ااا ،ه 211وال ُّ ا ابىار تما اار الهنا ااد ولا ااب يشا اار المحققا ااان ملا اان وجا ا راأ ا ا ر
اان ها ااو
ال بار(.)229
لن المحققين لب يعارفا معارفة وا ية دقيقاة باين
ومن السلل المنهج
التىحقيب ن
نس ااستهما والنس ااسة المكبوع ااة س اانة 4221ها اا ،والتا ا رما ا اه له ااا بح اارف ك  .ها ا ،
ه ،19س 2وقااا ا نسااسة المحققااين القلااا .ووقااا ا النسااسة المكبوعااة ،ساانة
4221ها والقلا ،ه ،41س .9ولب يشر المحققان ملن لك.
وقااا ،ه ،422س 9مااا ياادب .ووقااا ا المكبوعااة ساانة 4221ه اا ،ه ،11س9
ال ص يدب ولب يشر المحققان ملن لك.
وقااا ه ،421س 9بيااد الباان لحماار سااقك
ه.91
و كر المحققان

اادر ماان المكبوعااة ساانة 4221ه اا،

لن ك وه المكبوعة سنة 4221ها.
حاشية  9ه ،421ن

( )229ابن سيد  ،المس ه.91/1 ،
( )221ابن سيد  ،المس ه.91/1 ،

( )221ابن سيد  ،المس ه ،91/1 ،وا سكا  ،المكبوعة سنة 4221ها ،ه.414

( )229اب اان س اايد  ،المس ااه ،241/44 ،وا س ااكا  ،المكبوع ااة س اانة 4221ها اا ،ه،411
وسليل الجر ،المعجب العرب الحديو.121 ،
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ورد ا عجااه بيااد اباان لحماار تكااايل .وال ااحيل تكاااير كمااا ا نسااسة
الناار مؤن اة  .وقاد تا كر ساقك وقاد تا كر
األ ل ،وب ،وة ،ووقا ه ،421س 2ن
من المكبوعة سنة 4221ها ه ،91س 2وه الموافا سقناها للتىم يل قك.
ووقااا المحققااان ا تك ارار بع ا األلهاااظ ماان غياار موجااب ،قااد كاارر لهااظ
الكوياال ه ،219س .1هك ا ا وال ا ن نيال الكوياال الكوياال ال ا ن نب  .وعلنااب المحققااان
علن لك بقولهما ا حاشاية  2ه 219هكا ا ا األ ال ،و ا النسا األسارى
مسوغ لتقديس األ ل .قد جااء ا المس اه و ىياال كويال
الكويل ال نب  .وال ّ
ال ى يل ( .)211ولب يقل كويل كويل ال ن يل.
لن المحققاين لغهاس التعلياب علان بعا
ومن السلال المنهجا ا التنحقياب ن
المواكن الت تقتف التعليب من لك قول المؤلاف ا لن ان ال اور وقيال لألن ان
ااور كغسمااة وشا ْايسة ه ،212س 41ولااب يعلنااب المحققااان علاان لااك .ومااا كاار
المؤلّف لغة غير شائعة .وال ىشائا ال ى ائا بقر (.)214
قاهر لألسد .و س
اله ْهر .ويقال نمنأ س
ووقا ه ،212س 24-49والببر يسمن س
اله ْهر
ن
األن ن .وولد ال ن كر الهدبىس .واألن ن الههار .
ووقا
قال

المس ه مال يسالف ما لورد المؤلّف ،مما يوجب التىعليب.

المس ه س
اله ْهر ابن الببر .والههار ل ُّمأ.

وس
اله ْهر لستأ .والهدبىس لسو (.)212

( )211ابن سيد  ،المس ه.412/9 ،

( )214انظر ،ابن مالك ،شرح التسهيل.19/4 ،
( )212ابن سيد  ،المس ه.12/1 ،
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مسرد المصيدر الم ار
 -4ال نممأليل ا م خلممي اف سممين مممن خممع ممممي أل الممممي تااأليف الاادكتور
وجيهة لحمد السكل ،منشوراد ،دار الحكمة ،دمشب – حلبون .
 -2شمممرل ال نسمممهي
الاادكتور عباادالرحمن الساايد ،الجااهء األول ،مكتبااة األنجلااو الم ارية ،الكبعااة
األولن سنة 4911ب.
تااأليف جمااال الاادين محمااد باان عبداللااأ باان مالااك ،تحقيااب

 -2اصممم اممم اقمممد المر يمممة ت ااأليف ال اادكتور رمف ااان عب اادالتواب – مكتب ااة
السانج بالقاهر ،الكبعة ال انية4911 ،ب.
 -1القمميم ا الم مميط تااأليف مجااد الاادين محمااد باان يعقااوب الهيااروه آبااادص،
شاركة مكتبااة ومكبعااة م اكهن الباااب الحلبا  .الكبعاة ال انيااة4214 ،هاا،
4912ب.
 -1الميمممة الممممرا لل نشاانهرى ،تحقيااب الاادكتور محمااد بااديا ش اريف ،دار مكتبااة
الحيا – بيرود – لبنان4991 ،ب.
 -9لسممين المممرا تاأليف اباان منظااور ،نساسة م ااور عاان كبعاة باوالب .الاادار
الم رية للتأليف والترجمة.
 -1م مميدا اللغممة تااأليف لب ا عبداللااأ محمااد باان عبداللااأ السكيااب ا سااكا ،
ت حيل السيد محمد بن بدر الدين النعسان الحلب  ،الكبعة األولن ،سانة
4221ها.
 -1م مميدا اللغممة تااأليف لب ا عبداللااأ محمااد باان عبداللااأ السكيااب ا سااكا ،
تحقيب الدكتور يحين عبابنة ،والدكتور عبد القادر السليل ،الكبعة األولن،
سنة 4991ب.
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 -9م يط الم يط تأليف بكرس البستان  ،مكتبة لبنان – بيرود4912 ،ب.
تااأليف عل ا باان مسااماعيل المعااروف بااابن ساايد  .دار الهكاار
 -41المخص م
بيرود – 4291ها4911 ،ب.
 -44المممذكر المف ممث تااأليف محمااد باان القاسااب األنبااارص ،تحقيااب الاادكتور كااارب
عبد عون الجناب  .مكبعة العان – بغداد الكبعة األولن4911 ،ب.

 -42المم مممأل المر ممم ال مممديث تااأليف الاادكتور سلياال الجاار – مكتبااة الروس،
4912ب.
طم ره تاأليف الادكتور حساين ن ن اار دار م ار
 -42المم أل المر  ،شأ
للكباعة .الكبعة ال انية4991 ،ب.
الهياد وحامد
 -41المم أل ال سيط تأليف مبراهيب م كهن ولحمد حسن ن
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