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 قراَءة في كتاب مبادئ اللُّغة
 ألبي عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب اإلسكافي

  هـ 124المتوفى سنة 
 د. محمد حسن عواد
 الجامعة األردنية

 مقدمة

اد بان عبداللاأ السكياب ا ساكا    كتاب مبادئ اللُّغة، كتااب  للهاأ لباو عبداللاأ محمن
هاااا 4221بمكبعاااة الساااعاد  سااانة هاااا. وهاااو مكباااوة  الكبع اااة األ ولااان 124المتاااو ن سااانة 

اااد بااادر الااادين الننعساااان  الحلبااا .  ااابن تاااولن الااادكتور يحيااان عبابناااأ  بعناياااة السااايد م حمن
ب. ومماا حهههماا علان تحقيقاأ بعاد  ياوة 4991والدكتور عبدالقادر السليل تحقيقأ سانة 

الكبعة األولن وشيوعها وتاداولها لنن الكبعاة األولان ينق اها لرباا  اهحاد  ا   ادر 
 تاب لغهلها ناشر الكبعة األولن ألننأ لب يقف علن الغاية من وراء تأليف الكتاب.الك

هكاااا ا يعتقااااد  (4)وتااااتلسه هاااا   الغايااااة  اااا  تعلاااايب العربيااااة لغياااار النناااااكقين بهااااا
المحققااان. ولفااا ا ملاان مسااّوغاد التنحقيااب لنن الكىبعااة األ ولاان تعااان  ماان  األسكاااء 

اارىب قااراء   الكتاااب وقااراء  عماال . وقااد قااّدر لاا(2)اللُّغويااة الهاحشااة  ااّد عااابر م ج    علاان م 
المحققين  يأ قراء   لحسبها متأننية كويلة التنأمل  ألهيد لنن الكتاب م عجب  من معاجب 
المعان  كاالتنلسيه  ا  معر اةس لساماءس األشاياء، ألبا  هاسلر العساكرص، والمس اه 

ْيار  لنن ها ا الكتااب يتاوسن البن سيد  ونحوهما من الكتبس النت  عالجد ه ا الهن.  غ 
بُّ كوائف من  ا يجاه ويسلك  مسلكًا استياريًا انتقائيًا  يقت ر  علن األبواب النت  ت ف 

                                                            

ااد باان عبداللااأ السكيااب ا سااكا   المتااو نن ساانة ( 4) ، مبااادئ اللغااة الن سااسة المحققااة، 124م حمن
 .21مقدمة المحققين، ه

 .21الم در نهسأ، ه( 2)
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للهاظ الحفار  النت  تدور  بك ر ر    حيا س النناس، وحااجتهب مليهاا حاجاًة عملياة ماساة 
، و  للكساااو س ال غنااان عنهاااا  لااا لك كاااان للسباااه ولدواتاااأ ن ااايب، وللكباااي  ن ااايب  اااانر

ااانناة ن ااايب  والمسباااسس ومتكلباااادس البياااود ن ااايب  الاااو، ولل اااناعة ولدواتهاااا وال ُّ
رابا، وللّهراعة وآالتها ولدواتها ن يب سامس وللسيل ن يب ساادس وهكا ا. ولايس 
الكتاب موجهًا ملن غير النناكقين بالعربية لص الهرس لو األعاجب كما ظنى المحققاان 

ااروكما ظنن من قبلهما الدُّ  ألنن  (1)والادكتور رمفاان عباد التاواب (2)كتور حسين ن ن
ننما قدمد لكاّل غياورر علان لغاة  الكتاب منتهة من كتبر لب ت ق دب ل ًس لغير العرب وا 
الحفاااار  ا ساااسمية ساااواء  لكاااان عربياااًا لب غيااار عربااا  ومااان الكتااابس التااا  اعتمااادها 

ااد  ااهحة العنااوان ماان الكبعااة األولاان جمهاار  اباان دريااد، والعااين،  المؤلااف كمااا ن ن
ونوادر ابن األعرابا ، وم انف لبا  هياد، وحاروف لبا  عمارو الشايبان . وسنه ال 
القول    ه   المسألة عند الحديو عن قيماة الكتااب ومنهلتاأ العلمياة. وألنن الكتااب 
يجااد المقابال العربا   قّيب يه  ملن حدن كبير بمتكلباد السناعين ملان تعرياب العلاوب وا 

ر     هماننا ه ا،  قد رليد  لْن ل قيب  دراسة لو قراء  له ا الكتاب تتألف  أللهاظ الحفا
وين ااابُّ الحاااديو   ياااأ عااان نهاااا ا ساااكا    ااا  كتاباااأ  القسمممأل ا   مااان قسااامين  

ومهرداد ه ا النها  ب بيان قيمة الكتاب ومنهلتأ العلمية، ومواهنة بنياأ وباين بعا  
القسممأل ادر المؤلااف وشااواهد ، لمااا افاارابأ ماان الكتااب التاا  عالجااد هاا ا الهاان وم اا

ْدت ااأ للحااديوس عاان عماال المحققااين والوقااوف علاان مااا   اار ك منهمااا ماان  الثممي    قااد لْ ر 
ه ن اد وسلل. منأ ما يعود ملن سقكر    المتن، ومنأ ما يعود ملن سللر    الفبك، 

و ومنأ ما يعود ملن سللر    منهجية التنحقيب ب ور ر عامنة، ونشرة اآلن  ا  الحادي
 عن القسب األول من قسم  ه   الدراسة وهو نها  المؤلف    كتابأ.

                                                            

ار، المعجب العرب ، نشأتأ وتكور ، ه( 2)  ب.4991، الكبعة ال نانية سنة 244د. حسين ن  ن
، 4911، الكبعة ال نانية سنة 291-291د. رمفان عبد التنواب،   ول     قأ اللُّغة، ه( 1)

 مكتبة السانج  بالقاهر .
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ناااا   اااا   هممممس افسممممكيا  امممم  ك ي مممم    قسنااااب ا سااااكا   كتابااااأ ملاااان لبااااواب، وع 
تفااااعيف كتاباااأ بكائهاااةر مااان القفاااايا اللُّغوياااة مااان م ااال التنااا كير والتنأنياااو، وا  اااراد 

تنارادف والهاروب اللنغوياة، واأللهااظ والتن نية، والجماا، واللُّغااد، والتن احيل اللنغاوص، وال
 الهارسية، وكنن الحيوان وغير .

وهة المؤلااف كتابااأ  مبااادئ اللنغااة علاان ا نااين وسااتين بابااًا علاان أ مم اا الك مميا  
 الننحو التنال  

 .11-12باب      كر السماء والكواكب ه -4

 .11 -11باب  لسماء البروج واألهمنة. ه -2

 .11-11باب  الّليل والنىهار ه  -2
 .11-11باب  هة الحر والبرد ه -1
 .92-11باب الرياح ه -1
 .91-92باب لسماء الرعد والبرب ه -9
 .11-91باب الميا  ولو ا ها و كر لماكنها ه -1
 .99-11باب الجبال وما يت ل بها ه -1
 .419-99باب الكسو  ه -9

 .442-419باب البسك والهرش ونحوهما ه -41
 .441-442باب الحل  والجواهر ه -44
 .422-441باب األوان  ه -42
 .421-422باب السراج ه -42
 .421-421باب لحوال الننار و كر لدواتها ه -41
 .422-421باب السبه وآالتأ ه -41
 .421-422باب الكب  ه -49
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 .414-421باب آسر    الكعاب ه -41
 .411-414باب آسر منأ ه -41
 .411-411باب لسابر للكبي  تستعملها العرب ومجاوروها ه -49
 .412-411باب األلبان ه -21
 .411-412باب الشراب ه -24
 .491-411ب    و ف اليد م ا باشرد ما يعلب بها هبا -22
 .492-491باب آالد البيد ه -22
 .499-492باب األدواد ه -21
 .411-499باب آالد الكتاب ه -21
نىة ه -29  .491-411باب السسح والج 
 .212-491باب شوارد من السسح وما يدسل    بابأ ه -21
 كتاب السيل ولسماء لعفائها، وللوانها، وشياتها، وعيوبها وسائر -21

 .212-212 هاتها، ه
 .241-241باب للوان السيل ه -29
 .222-249باب الّشياد واألوفاح ه -21
 222باب الب لب ه -24
 .229-222باب التنحجيل ه -22
 .221-229باب السىوابب من السيل ه -22
 .221-221باب و ف الهحول وا ناو ولحوالها    الننتاج ه -21
 .222-221باب عيوب السيل ه -21
 .221-222السيل هباب العيوب الت  تكون سلقة     -29
 .221-221باب العيوب الحاد ة ه -21
 .221باب و ف قياب السيل ه -21
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 .221باب ل واتها ه -29
 .211-221باب مشيها ه -11
 .212-211باب ما ي ْست حبُّ من سلب السيل ه -14
 .212-212باب ا بل ه -12
 .211-212باب الب قر ه -12
 .211-211باب المعه ه -11
 .211-211باب الفىأن ه -11
 .211-211باب الّظباء ه -19
 .211اب األروى هب -11
 .211-219باب الّسباة ه -11
 .291-211األحناش والهواب وما لشبهها ه -19
باب فروب من الحيوان مستلهة  كرناها بعدما مفد لبوابها  -11

 .291-299ه
 .211-291باب الكىير ه -14
 .219-211باب آسر    الننعاب وو ف جناح الكائر ه -12
 .212-219باب    المكنن والمبنن ه -12
رة  -11  .291-212ولحوالأ هباب لدواد الهن
 .299-291باب الشنجر والننباد ه -11
 .219-299باب فروب من الننباد و غار الشنجر ه -19
 .219-219باب الب قول ونحوها ه -11
 .244-219باب الرياحين ه -11
 .249-244باب ال ناعين ولهل األسواب ه -19
 .221-249باب آسر نحو  لك ه -91
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 .229-221باب    لو اف العلل ولسمائها ه -94
 .221-229مستلهة هباب    نوادر  -92

 

ه   ه  لبواب الكتاب كما لرادها مؤلهأ ا سكا  . ويسحظ لننها ت ت هاود كواًل 
وق رًا.  بعفها كويل ككتاب السيل  قد استغرب تسعًا و س ين  هحة، واحتهن بأ 
احتهاء ظاهرًا، وهو العنوان الوحيد ال ص حظ  بلهظ  كتاب مما يشير ملن كولأ 

لىة  احتهاء المؤلف بكتاب السيل بدليل لنن المؤلف ق   سىمأ ملن  س ة عشر بابًا. وع 
ارتباك السيل بحيا  النناس     لك الهمان ارتباكًا شديدًا  ه  من فروراد الحيا . 
نىة  قد استغرب تسا عشر   هحة.  ومن األبواب الكويلة ليفًا باب السسح والج 

ب لأ، وهو باب شوارد من ويفاف ملن ه ا الباب باب آسر من جنسأ كالملح
السسح وقد استغرب  مان   هحاد. ومن األبواب الكويلة ليفًا باب الجبال وما 
يت ل بها  قد استغرب محدى وعشرين  هحة. وبع  لبواب الكتاب ق ير ال 
يتعدى  هحة واحد  كباب و ف قياب السيل، وباب ل واد السيل، وباب البلب، 

واب متوسك    الكوبل م ل باب الكير  قد وباب األروى ونحوها. وبع  األب
رة ولحوالأ  قد استغرب  مان   هحاد،  استغرب تسا  هحاد، وباب لدواد الهن
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  

. والهرب بين (1) كر المحققان لنن لبواب الكتاب تبلغ ستين باباً  هحة، وغيرها. و 
ح ائهما بابان هما باب شوارد من السسح وما يدسل    بابأ  مح ائ  وا 

. وه ان البابان  كرهما المؤلف دون لن 211. وباب األروى ه212-491ه
عقب باب ينهن علن لنن كسًّ منهما باب. ول منا كان الباب األول قد ساقأ المؤلف 

ننة، والباب ال نان  ساقأ عقب باب   الّظباء،  قد ظ نن المحققان لنن ك سًّ  السسح والج 
ن كان  منهما تابا لو ملحب للباب ال ص سبقأ. وال ص لرا  لنهما بابان مستقسن، وا 
–  منة عسقة تربكهما بها سبقهما، لدليلين  األول لنن  منة سقكًا    متن الكتاب 

                                                            

 .21ا سكا  ، مبادئ اللُّغة، النسسة المحققة، مقدمة المحققين، ه( 1)
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وال نان  ألنن المؤلف ج ر ى    غير موكن علن تهريا لبواب ترتد ملن  -كما سنرى
 باب واحد لو ل ل واحد.

 ااب عقااد  عقااب  لااك بابااًا آساار  211-291ماان  لااك ماا ًس عقااد  بابااًا للكىياار ه
. كمااا عقاااد المؤلااف بابااًا للكىعااااب 219-211 اا  الننعاااب وو ااف جنااااح الكىااائر ه

 ااب عقااد بابااًا  ال ااًا  اا  لسااابر  411-414ه   اابى عقااد بابااًا آساار منااأ 414-421ه
وعقاااااد باباااااًا رابعاااااًا للكاااااب   411-411للكباااااي  تساااااتعملها العااااارب ومجاوروهاااااا ه

وعقاد باباًا لفاربر مان  299-291. وعقد بابًا للشىجر والننباد ه 421-422ه
اااناعين ولهااال 219-299النىبااااد و اااغار الشناااجر ه . وعقاااد باباااًا  ااا  لساااماء ال ى

. والعسقااة بااْين هاا   221-249وبابااًا آساار نحااو  لااك ه 249-244األسااواب ه
ننة وبااب شاوارد مان الساسح، وبااب  األبواب قوية كالقو  الت  تربك باب السسح والج 
الّظباااء وباااب األروى، ممااا يحههنااا علاان مكااسب لهااظ باااب علاان مااا تركااأ غهااًس وهااو 

ااة سلاا ًس  اا  منهجيااة باااب شااوارد ماان السااسح، وباااب األروى، ونسحااظ ليفااًا لنن  من
الكتاب  قد عقد المؤلف بابًا    فاروبر مان الحياوان مستلهاة وقاال   كرناهاا بعادما 

. و كاااار  اااا  هاااا ا الباااااب الهياااال والحمااااار الوحشاااا ، 291-299مفااااد لبوابهااااا ه
. وحاااب الهيااال 211-212والحماااار األهلااا ، والبقااار، علماااًا بأنناااأ  عقاااد للبقااار باباااًا ه

سااو  بااالمعه والفااأن والّظباااء واألروى.  هاا   جميعااًا والحمااار لن ي ْعق ااد لهمااا بابااان ل  
ع قدد لها لبواب ق ير .كما لنن حديو المؤلف عن ا بال كاان ق ايرًا جادنًا بالقيااس 
ملن حدي أ عن السيل. ولرباب المعاجب ال تقالُّ عناايتهب با بال عان السيال كماا نارى 

.  ه  حاديو المؤلاف م ًس     المس ه  البن سيد . ون سحظ تداسًس    األبواب
لعقبأ بحديو عان الكلاب مان غيار  ا ال، مماا يقفا  بوفاا  212عن الدُّب ه

عنوان رئيس هو الكلب قبل وولد الكلب. ك لك سقك عنوان رئايس بعاد لهاظ األوشاا 
وهااااااو الق ْنه اااااا ، ألنن الحااااااديو عاااااان القنا اااااا . ويعفااااااد هاااااا ا مااااااا جاااااااء  اااااا   211ه

رب، ألنن  احبأ ق ار  والكتاب    لبوابأ جميعًا يعدُّ  (9)المس ه كتابًا  غير الجس
                                                            

، دار الهكااار بيااارود، 1/91، 111علااا  بااان اساااماعيل المعاااروف باااابن سااايد  المتاااو نن سااانة ( 9)
 ب.4911ها ، 4291
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علاان كااّل مااا لااأ عسقااة عمليااأ بحيااا   -كمااا لساالهد –لبوابااأ ومهاارداد هاا   األبااواب 
ا نسان، وعلن ما يك ر دورانأ    االستعمال اليوم  من للهاظ الحفار  كااألوان ، 

عة ولدواتها، والكبي ، والكعاب، والكسو ، والبسك، والهرش، والّهراعة وآالتها، والّ نا
والسسح، والشنجر والننباد، والحيوان ونحو ه ا. ويعفد ه   الغاياة العملياة ماا قالاأ 

 وللرمااااااال والجبااااااال لشااااااجار ك ياااااار  تقاااااالُّ حاجتنااااااا مليهااااااا  لاااااا لك  291المؤلااااااف، ه
وال يهال الكتاب يفابُّ باين د تياأ للهاظاًا حفاارية ك يار  ال غنان ل نساان  (1)تركناها 

ا. ومن لجل ه ا  الكتاب من سير الكتاب التا  ينبغا  لن يعكاف    هماننا ه ا عنه
عليهاا علمااء العربياة الغ ي ار  علان مسااتقبل ها   اللُّغاة، والادناعون ملان تعرياب التنعلاايب، 
شاااعتأ  اا  ميااادين الحفااار   والسناااعون ملاان التقاااك الم قاباال العرباا  للهااظ األجنباا  وا 

 كا نة.

اعيف كتابأ بالت كير والتأنيو      ع ن  المؤلف    تفال ذكير  ال أ يث
الحيوان والكىير والجماد  هو يشير ملن الم كنر ويشير ملن الم ؤننو ويشير ملن ما 
يجوه  يأ الت كير والتأنيو ويشير ملن ما الت كير  يأ هو الغالب، ويشير ملن ما 

ر  ور التأنيو  يأ هو الغالب. من الفىرب األول قولأ   والبقر الوحش ، يقال لل ك
وقولأ عن  كر الننعاب  ويقال لل كر ظ ليب وهسقل ونسْقنسب.ولألن ن  (1)ولألن ن مها  

ْقل ة ونسْقنسق ة   (44)وقال  القوس وه  مؤن ة  (41). وقال   الكم رى مؤن ة (9)ه ْيش ر  وهس
ونحو ه ا ك ير. ومن الفرب ال نان ، لص ما يجوه وقوعأ علن ال كر واألن ن قول 

والبعير ي ل مكسقأ  (42)ر  اسب جنس. والواحد  بقر  لألن ن ولل كر المؤلف  البق
علن الجمل والنناقة. قال المؤلف  ا بل ال واحد لها من لهظها، وال كر منها جمل، 

                                                            

 .291ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، ه( 1)
 .291ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، ه( 1)
 .211ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، ه( 9)
 .291هسأ، هالم در ن( 41)
 .411الم در نهسأ، ه( 44)
 .212الم در نهسأ، ه( 42)
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وقال   الننعامة تقا علن ال كر واألن ن  (42)واألن ن ناقة، والبعير يقا عليها 
ينة   .(41)رة يؤنو وي كر . وقال   الد(41)كالحمامة والبكىة والح 

وماان الفاارب ال نالااو الاا ص يجااوه  يااأ التناا كير والتنأنيااو، والاارناجل التناا كير قااول 
ومااان الفااارب الرناباااا الااا ص يجاااوه  ياااأ  (49)المؤلاااف  الّساااّكين الغالاااب علياااأ التنااا كير 

. (41)الوجهان والتأنياو هاو الغالاب لو الارناجل قاول المؤلاف   النناار مؤن اة وقاد تا كر 
 قدب من مسألة الت كير والتأنيو شائا    الكتاب ال تسكئأ العين.وم ل ما ت

  حظيااد هاا   المسااألة بعنايااة المؤلااف واهتمامااأ  هااو افاممراد  ال نث يممة  ال ممم 
يااااا كر المهااااارد والجماااااا ك يااااارًا ولماااااا الم  ننااااان  يقااااالُّ ورود . ومااااان  لاااااك قاااااول المؤلاااااف 

   الكىيار جماا وواحادها وقاال (41) الحود... والجميا لحواد وحيتان، وناون ونيناان 
ي ااااان (49)كااااائر  ون سحااااظ  اااا  هاااا    (21)، وقااااال   الرىحاااان وجمعهااااا لرحاااااء والتن نيااااة ر ح 

المسألة لنن المؤلف ال يقت ر علان جماار واحاد بال يساوب لحياناًا جموعاًا ل سارى وقاد 
يساوب جماا الجماا، ويشااير ملان ماا ال واحااد لاأ مان لهظاأ، ومااا ي ال مكسقاأ علاان 

  (24)قاااال   السيااال مؤن اااة وجمعهاااا سياااول، وال واحاااد لهاااا مااان لهظهاااا  الجماااا والواحاااد.

                                                            

 .212الم در نهسأ، ه( 42)
 .211الم در نهسأ، ه( 41)
 .411الم در نهسأ، ه( 41)
 .412الم در نهسأ، ه( 49)
 .421الم در نهسأ، ه( 41)
 .211ا سكا  ، مبادئ اللُّغة، النسسة المحققة، ه(41)
 .411المحققة، ه ا سكا  ، مبادئ اللُّغة، النسسة(49)
 .211ا سكا  ، مبادئ اللُّغة، النسسة المحققة، ه(21)
 .212الم در نهسأ، ه( 24)
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. وقال   مالن لنن النىبل جما ال واحد لاأ (22)وقال   ا بل جما ال واحد لها من لهظها 
 .(21)وقال   وقد يقا الكىير علن الواحد  (22)من لهظأ ويجما علن نسبال 

لب اير كششااارتأ ملاان مااا يجااوه   احتهاان المؤلاف باللُّغاااد احتهاااًء يدركااأ االلُّغممي 
 يأ وجهان من وجو  الفبك، لو ما يقا  يأ السسف بين اللُّغتين بحرف. لو ما يقا 

  يأ السسف بالتنحريك والتنسكين، والتنشديد والتنسهيف.

ْهد عة  (21)ومن األم لة علن ه   الفروب قولأ   الّ سء وال ىسء  –و  فس
  (21)و  المشا بالعين والغين جميعًا  (21)بة والمأد بة و  المأد   (29)تهتل الدال وتكسرها 
بتسكين الهىاص –و  الشىه غ   (21)و  محود محوًا ومحيتأ  (29)و  لمهتأ ولمهيتأ 

ك لك يفمن المؤلف كتابأ لغاد الهارب ب ْينها القلب وا بدال من م ل  (24)و تحها 
وقولأ   (22)شائك السسح  قولأ   أمىا شاك  السسح وشاك،  بالتنسهيف،  مقلوب من

الشىْي  مان والشىْيم  ان 
. وقد يشير (21)و  األرقان واليرقان  (21)و  قلود وقليد  (22)

                                                            

 .212الم در نهسأ، ه( 22)
 .411الم در نهسأ، ه( 22)
 .291الم در نهسأ، ه( 21)
 .421ا سكا  ، مبادئ اللُّغة، النسسة المحققة، ه( 21)
 .211الم در نهسأ، ه (29)
 .412الم در نهسأ، ه( 21)
 .429الم در نهسأ، ه( 21)
 .411الم در نهسأ، ه( 29)
 .411الم در نهسأ، ه( 21)
 .211الم در نهسأ، ه( 24)
 بالتىسهيف والتىشديد..–  و ربتها 411، وقال ه411الم در نهسأ، ه( 22)
 .211الم در نهسأ، ه( 22)
 .411ا سكا  ، مبادئ اللُّغة، النسسة المحققة، ه( 21)
 .294الم در نهسأ، ه( 21)
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المؤلف ملن  سو لغاد كقولأ   والعنكبود يقال لل كر منها  الس ْرنب، والسدْرنب 
أ   ابن . وقد ينهُّ علن لنن ه ا لغة من غير نسبة لقوبر لو قبيلة كقول(29)والسهْرن ب 

ْرس    ال كر واألن ن. وي سمنن    لغة السُّْغن بة  ْرس ويجما بناد عس وقد   (21)عس
ينهُّ علن لنن ه   اللغة ه  لغة  قيف لو لغة اليمن لو لغة حمير. قال  

هاف  بلغة لهل اليمن  (21)وال ه ا ة لغة  قيف  وقال     (29)وقال  التساسين  السس
دان  قفيب ي علنب عليأ ال ّياب    البيود     -عجمةبالغين م–موفار  ان   الغس

لنوش بلنغة حمير  (11)لغة اليمن  وقال   والشىْغبر  (14)وقال  عن ال ئب بأننأ العس
لنو   . وقد  هب المحققان ملن لنن (12)   لغة حمير  -بالفاد معجمة–والعس

ه   المؤلف لب يكن مهتمًا بلهجاد العرب    كتابنا ه ا،  لب يكن يشير  ملن 
القبائل     نايا كتابأ مالن نادرًا، وقد  كر لهجة حمير    موفعين ولهجة  قيف 
   موفار واحد ولورد موفعًا آسر  كر  يأ لننأ لغة لبع  العرب ولب ي سّب 

. وه ا كسب  مردود، ألنن االحتهاء باللُّغاد ال يقت ر علن نسبة اللُّغة (12)القبيلة 
نما يتجاوه  ملن م يوردها كالسسف     ناكب السسف    األلهاظ الت ألهلها وا 

الحركة لو الحركة والسكون لو الحرف لو نحو  لك كما تقدب  فًس عن لنن المؤلف 
  كر لغة اليمن مرتين ولب يشر مليهما المحققان.

                                                            

 .291الم در نهسأ، ه( 29)
 .212الم در نهسأ، ه( 21)
 .411الم در نهسأ، ه( 21)
 .419الم در نهسأ، ه( 29)
 .491الم در نهسأ، ه( 11)
 .211الم در نهسأ، ه( 14)
 .212الم در نهسأ، ه( 12)
 .41ه مقدمة المحققين، الم در نهسأ،( 12)
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ويورد المؤلف لحياناًا مان اللُّغااد ماا لايس شاائعًا ويناهل منهلاة الشناا  كقولاأ عان 
 .(11)ل لألن ن  ور  كغسمة وشيسة ل ن ن ال ور  وقي

قولااأ  وقياال .  -لص علاان قسلنااة مااا قالااأ–والمعااروف الشنااائا بقاار . ياادلُّ علاان  لااك 
وقول ابن مالك  وال يقال    رجلر وامرل   رجسن، وال     ور وبقر    اوران، وال  ا  

لة و ور  وغسمة   .(11)غسب وجارية  غسمان، مالن    لغة من قال  رج 

ونقاااا   ااا  تفااااعيف الكتااااب و ناياااا  علااان بعااا  ماااواكن ح اللُّغممم    ال نصممم ي
التن اااحيل اللُّغاااوص مااان م ااال قاااول المؤلاااف  ويقاااال  لكهاااأد  الّساااراج  كهااا  وال تقااال 

ْرعااأ عنااأ، وال يقااال  ن رهااا (19) انكهااأ  وقااال  اا   (11). وقااال  اا  موفااار  ااانر  ون   اال  دس
وقااااال  اااا  موفااااار رابااااا    (11)موفااااار  الااااو   وساااانى عليااااأ درعااااأ. وال يقااااال  شاااانى 

. وقااااال  اااا  موفااااا سااااامس  (19) والاااارلاس الاااا ص يبيااااا الاااارؤوس. وال يقااااال  روىاس 
ن   والهااااوون  جمعاااأ هاااواوين. والعاماااة تقاااول هااااو 
. وقاااال  ااا  موفاااار ساااادس  (11)

ااْيك  وهااو لحااد مااا ي غلىااك   يااأ  اااحب كتاااب  -بااالهتل– والقكيااا ماان النىعاااب يقااال لااأ س 
 .(12)  وفار سابا  والهتوب، تسميأ العامة البي  . وقال  (14)اله يل 

                                                            

 .212ا سكا  ، مبادئ اللُّغة، النسسة المحققة، ه( 11)
ااد باان عبداللااأ باان مالااك، المتااو ن ساانة جمااا( 11) هااا، شاارح التنسااهيل، تحقيااب 912ل الاادين م حمن

 الكبعة األولن، مكتبة األنجلو الم رية. 4/19الدكتور عبد الرحمن السيد، 
 ..421ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، ه( 19)
 .492ه الم در نهسأ،( 11)
 .492ه الم در نهسأ،( 11)
 .241ه الم در نهسأ،( 19)
 .422ه الم در نهسأ،( 11)
 .211ه الم در نهسأ،( 14)
 .1س 499، وانظر م ااًل آسر ه221ه الم در نهسأ،( 12)
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  ويشاايا  اا   نايااا الكتاااب للهاااظ ع ييممةا المفلممل  مميلم رادل  اللممر ي اللُّغ يممة
ْعباااة، والكناناااة واحاااد   . (12)متراد اااة والمعنااان واحاااد لومتقاااارب كقولاااأ   الوْ فاااة، والج 

وقاال  ا  موفاا  (11)وقال    موفاار  اانر   والكبنااو، والع جااهن، والكنااه ، واحاد 
اااك متقارباااة  ااابى، ولسااابن، وت عس ، وناااتن، ولناااتن، و  نساااد، ولبهاااد، وس  ، ول ااالن  الاااو  و ااالى

ل ك اأ، وكمناأ، وجْلمكاأ (11)المعنن  . وقال    موفار راباا   حلاب شاعر ، وس اب تأ، وج 
. وم اااال هااا ا ك يااار. ويشاااير المؤلاااف ملااان الهاااروب الدنقيقاااة باااين األلهااااظ (19)بمعنااان 

عناان، باال ان الكتاااب  اا  ك ياار ماان مهرداتااأ التاا  فاامنها قااائب علاان المتقاربااة  اا  الم
اا  ب  وغيرهااا ك  ااب ، و  ااب ، وق ك ااب ، وق ف  و اارنب  (11)هاا ا.  قااد لورد  روقااًا  اا  األكاال بااين س ف 

باين الاتنلمُّظ وهاو  تحريااك الشاهتين بعاد األكاال كأنناأ يتتباا بقياة ماان الكعااب تبقان بااين 
. ونحاااو هااا ا (19)ب. ترياااد لن تعاارف كعاااب ماااا لكلاااد والتىمكُّاااب وهاااو  ت ك عُّااا (11)لساانانأ 

شائا    الكتاب ك ير. ولب يغهال المؤلاف وهاو ب ادد الهاروب اللُّغوياة، عان ا شاار  
ملن  روب بين للهاظ سا ة با نسان ولسرى سا ة بفروب من الحيوان.  الشُّرب 

لاااا واد  نسااااان، والوْلااااغ للّسااااباة، والكاااارة لاااا واد الحااااا ر، والعاااابن للكياااار، والجاااارة 
اا، ومساي  ملاي ، وع هساه (91)الّظلف  اا م شس . وياورد المؤلاف بعا  االتبااة م ال  ب شس
 .(94)ل هسه 

                                                            

 .491ه الم در نهسأ،( 12)
 .422ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، ه( 11)
 .421ه الم در نهسأ،( 11)
 .249ه الم در نهسأ،( 19)
 .429-421ه الم در نهسأ،( 11)
 .412ه نهسأ، الم در( 11)
 .412ه الم در نهسأ،( 19)
 429ه الم در نهسأ،( 91)
 .421ه الم در نهسأ،( 94)
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  ويبدو ظاهرًا جليًا لقارئ الكتاب احتهاء المؤلف ع يي    ي لليظ الليرسية
باأللهاظ الهارسية    شرح بع  األلهاظ العربينة. وه ا ليس دليًس علن لن الكتاب 

ألعاجب، لو غير الناكقين بالعربية، كما ظنن الدكتور حسين مؤلف للهرس لو ا
وللحا  (91)وتابعهما     لك المحققان (92)، والدكتور رمفان عبد التواب(92)ن ار

علن ه   المسألة الحاحًا شديدًا من غير م س ّوغ كما سنرى عند الحديو عن قيمة 
عجب  من معاجب المعان  اقتهن الكتاب ومنهلتأ العلمية. وال ص نرا  لنن مبادئ اللُّغة م

 يأ  احبأ آ ار من سبقو  كالسليل    العين، والجمهر  البن دريد، ونوادر ابن 
األعراب ، وحروف لب  عمرو الشيبان ، وم نف لب  هيد، كما ن ىد  هحة 

ها وه   الكتب األ  ول لب تؤلف لألعاجب لو 4221العنوان    الكىبعة األ ولن سنة 
النناكقين بالعربية. بن من ورود للهاظ  ارسية    المعاجب لمر ب ده  الهرس لو غير 

ال غرابة  يأ، ألننأ دليل  علن التنهاعل والتنأ ير والتنأ ر الحا ل بين اللُّغتين العربية 
والهارسية. وسنه ل القول    ه   المسألة عند الحديو عن قيمة الكتاب ومنهلتأ 

ظ الهارسية قولأ   والسهير   ما ي تىس   من النُّسالة لو العلمية. ومن األم لة علن األلها
. وقال   واألسفر  األفسب المسمنن بالهارسية (91)الدقيب، وه  آرْدهالأ 

. وقال   ول هر  هب  ي ْفرسب  ملن البيا ، وهو السوسن ، وبالهارسية (99)الدنيهج 
كتابأ للهاظًا  ارسيًة  . ويسوب المؤلف     نايا(91)وغير ه ا ك ير جداً  (91)سْرب ْنا 
شأنأ     لك شأن ل حاب المعاجب. وقال   والبا ب والب ست ا  ارسيان –معرنبة 

                                                            

 .244انظر د. حسين ن ار، المعجب العرب ، نشأتأ وتكور ، ه( 92)
 .291-291انظر د. رمفان عبد التواب،   ور     قأ اللغة، ه( 92)
 .49، 42، 42مبادئ اللغة، النسسة المحققة، مقدمة المحققين، ه( 91)
 .419ا سكا  ، مبادئ اللغة، النُّسسة المحققة، ه( 91)
 .249الم در نهسأ، ه( 99)
 .241الم در نهسأ، ه( 91)
، 299، ه291، ه211، ه211، ه212، ه214انظاااااار الم اااااادر نهسااااااأ، ه( 91)

 ، وغيرها.219، ه211ه
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. ويواهن المؤلف    بع  لبواب (11)وقال   والباشب  ارس  معرنب  (99)معرنبان 
كتابأ بين األكعمة عند العرب وعند الهرس، كقولأ   و ريد العرب م لبىب، وهو 

م لينن. و ريد األعاجب كسس ف ال ي ل ّبقونأ الشديد الت ريد ال
(14)  َ . وقد عقد المؤلف بابًا

. وينهُّ المؤلف علن ل الة (12)   لسابر للكبي  تستعملها العرب ومجاوروها
 .(12)عروبة بنه األلهاظ كقولأ  والتىنُّور لهظة عربية، والتناء  يأ ل لية 

د من م ل قولأ  لبو الحاارو وع ن  المؤلف بكنن الحيوانا ك ى ال ي ان  غيره 
. (11)وهمااا كنيتاااان لألسااد. وقولااأ عاان الااا ئب   وي كناان لبااا جعاااد   (11)ولبااو األشاابال 

وقاااال عااان الااارىسب  (11)وعااان القساارد  وكنيتاااأ لباااو هنىاااة  (19)وعاان الههاااد  وي كنااان لباااا بنىاااة 
عاااران  بس وتكنااان لب جس  والع اااْدم ل الااا كر مااان الااارىس 
 ولاااب يقت ااار المؤلاااف علااان كنااان (11)

نما سااب كنان غيرهاا كقولاأ  والادُّنيا  لبُّ دْ ار   (11)والحارب  لبُّ قْشاعب  (19)الحيواناد وا 
ْلد ب   .(12). وعقد المؤلف بابًا للكنن(14)والحمىن  لبُّ مس

                                                            

 .412الم در نهسأ، ه( 99)
 .211مبادئ اللُّغة، النسسة المحققة، ه( 11)
 .411سأ، هالم در نه( 14)
 .411-411الم در نهسأ، ه( 12)
 .419الم در نهسأ، ه( 12)
 .219( االسكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، ه11)
 .211الم در نهسأ، ه( 11)
 .214الم در نهسأ، ه( 19)
 .212الم در نهسأ، ه( 11)
 .214الم در نهسأ، ه( 11)
 .211الم در نهسأ، ه( 19)
 .211الم در نهسأ، ه( 11)
 .211ر نهسأ، هالم د( 14)
 .211الم در نهسأ، ه( 12)
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قلاد  يماا مفان منن كتااب مباادئ اللُّغاة معجاب  قيمة الك ميا  م لل م  الملميمة  
ست ااار، واقت اار علاان لبااوابر ماان معاااجب المعااان  تااوسن  يااأ  اااحبأ االيجاااه واال

ك يااااار  الااااادوران  ااااا  حياااااا  النىااااااس، مااااان م ااااال للهااااااظ الّهراعاااااة والّ اااااناعة، والكساااااو  
والمسبااس، ول اااو البيود،والميااا ، والسااسح، والسياال، ونحااو  لااك.  الكىااابا العملااا  
لهااب مهايااا الكتاااب، وهاا ا الكااابا يهيااد العاااملين علاان تعريااب العلااوب وللهاااظ الحفااار  

ااا ملاان  ااار والاادكتور رمفااان عبااد التااواب لمن حاادك كبياار. وقااد ظاانن الاادكتور حسااين ن ن
الحظاااا عناياااة المؤلاااف باأللهااااظ الحفاااارية التااا  ال غنااان للنااااس عنهاااا  ااا  حيااااتهب 
العملية، لنن الكتاب مؤلنف للهرس، وهاد من قو  ه ا الظن عندهما ماا وقهاا علياأ  ا  

باا   اا  بعاا  األحااايين.  قااال الاادكتور الكتاااب ماان للهاااظ  ارسااية تقاباال اللنهااظ العر 
اار  وتاتلسه س اائه ها ا الكتااب  ا  ا يجااه الا ص جعلاأ لقارب ملان  حسين ن ن
االنتظاااب، وقلاال ماان شااواهد  ك ياارًا، ولرغمااأ علاان تهسااير ك ياارر ماان للهاظااأ بمراد هااا 
مجااردًا. وظهاار لماار  غريااب  اا  هاا ا التنهسااير، وهااو تهسااير اللهااظ العرباا  بااالمرادف 

مااا يشااعرنا لننااأ كااان يؤلااف كتابااأ لجماعااة تغلااب عليهااا الهارسااية من لااب الهارساا ، م
. وقااااال الاااادكتور رمفااااان عبااااد (12)يكونااااوا  رسااااًا سال ااااين، ولاااا لك راعاااان ا يجاااااه 

التواب   ومما يلهد النظر    ه ا الكتاب لنن ا سكا   يهّسر الكلمة العربياة لحياناًا 
. (11)ب للهارس الا ين يتعلماون العربياة بكلمة  ارسية األ ل... ولعلنأ للنف ه ا الكتاا

وتااابا المحققااان األسااتا ين الجليلااين  اا  هاا   المسااألة وهادا عليهمااا با لحاااح عليهااا 
الحاحااًا شااديدًا باا كرها غياار ماار   اا  مقّدمااة التنحقيااب  قاااال   وماان الممكاان لنن الساابب 
ب وراء هاا ا االنعكاااس كااان الهاادف ماان وفااا الكتاااب،  هااو كتاااب يهاادف ملاان تعلااي

. وقااال  ا  موفاار  اانر  منناا نارى (11)العربية لغير الناكقين بها بتعبيرناا ها   األيااب 
لنن لهمياااة الكتااااب تنباااا مااان الهااادف مااان وفاااعأ لواًل  قاااد لشااارنا ملااان لنن الكتااااب قاااد 
وفااا لتعلاايب لبناااء األعاااجب مبااادئ اللغااة العربيااة، وعلاان هاا ا  ااشنن هاا ا الكتاااب هااو 

                                                            

ار، المعجب العرب ، نشأتأ وتكور ، ه( 12)  .244د. حسين ن ن
 .291-291د. رمفان عبدالتواب،   ول     قأ اللغة، ه( 11)
 .42ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، مقدمة المحققين، ه( 11)
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موفاا  الااو   لاب يشار المؤلاف ملان لنن ها ا الكتاااب  . وقااال  ا (19)غاياة  ا  هد اأ 
ولكنننااا حكمنااا علاان  -يعنيااان تعلاايب العربيااة لغياار الناااكقين بهااا–وفااا لهاا   الغايااة 

الكتاااااب هاااا ا الحكااااب  شاااااراد اسااااتهدينا بهااااا علاااان هاااا ا، ولوجااااود وقااااائا ت بااااد مااااا 
كتااب  مباادئ . ولما الوقاائا واألدلاة التا  سااقها المحققاان للتأكياد علان لنن (11)نقول 

 اللغة  كتاب لّلف لغير الناكقين بالعربية  تتلسه    النقاك التالية 

اعتماااااد المؤلاااااف علااااان اللغاااااة الهارساااااية، وقاااااد بلاااااغ اعتمااااااد  عليهاااااا مبلغاااااًا  -4
 .(11)عظيماً 

 مقدمة الكتاب حياو جماا السكياب ا ساكا   لنماكاًا ك يار  يساتغن  عنهاا  -2
ن تؤلااف لااأ كتابااًا تقااول لااأ منن الناااكقون باللغااة، م  مااا حاجااة العرباا  ملاان ل

 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 

. وهاا ا الاا ص ساااقأ المحققااان مااردود، واسااتدالل لسكااأ كريقااأ. (19)بالعربيااة 
تقابال للهاظاًا عربياة، ال يانه  دلايًس علان   ورود للهاظ  ارسية    الكتاب

لنن الكتاااب للّااف للهااارس لو لغياار الناااكقين بالعربياااة، كمااا عبناار المحققاااان، 
ألنن ورود األلهاااااظ الهارساااااية  ااااا  المعااااااجب العربيااااة ال يحتااااااج ملااااان دليااااال، 
لظهااور  وسااكوة لماار . جاااء  اا  المس ااه  يقااال  اارس ل ااهر، و ااهراء، 

ووقاااا  ااا  المس اااه ليفاااًا  والاااورد األغااابس،  .(91)وهاااو بالهارساااية الاااهرد 
ووقااا  يااأ ليفااًا  الق هناااه، وهااو بالهارسااية  (94)وهااو  اا  كااسب العجااب السناامند 

                                                            

 .42الم در نهسأ، ه( 19)
 .49الم در نهسأ، ه( 11)
 .49ا سكا   مبادئ اللغة، مقدمة المحققين، ه( 11)
 .49الم در نهسأ، ه( 19)
 .9/411ابن سيد ، المس ه، ( 91)
 .9/412الم در نهسأ، ه( 94)
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ه  البااااااهص  وهاااااو بالهارسااااااية  (92)الدسااااابتان  وقاااااال  ااااا  المس اااااه  الك ااااارن
بناة  اراء كويلاة الكمناين ل الها بالهارساية (92)ك رن   . وقال ليفاًا  والم سات قة  ج 

ر هاا ا ك ياار. ووقااا  اا  اللسااان   والااهمىا م اال الساارند  اسااب . وغياا(91)مشااتة
بهااتل الباااء –. وقااال ليفااًا   الباارب (91)كياار يقااال لااأ بالهارسااية د  بساار ادران 

. وقال    القاموس المحيك  (99)الحمل، وهو تعريب بر  بالهارسيأ  -والراء
 ا  .  ه   المعاجب ال س ة فامند (91) وا بريب معرنب آب ر ص ج لباريب 

تفااااعيهها للهاظاااًا  ارسااايًة تقابااال للهاظاااًا عربياااة، ولاااب يقااال لحاااد مننهاااا مؤلهاااة 
للهرس لو األعاجب لو غير الناكقين بالعربياة. منن العمال المعجما  العربا  
اعتاد التعامل ما األلهاظ الهارسية لقو  التنهاعل الحفارص، والتأ ير والتنأ ر 

هاعل سلقتأ الحفار  ا سسمية التا  بين اللُّغتين العربية والهارسية. ه ا الت
 هرد    بوتقتها الشعوب الت  استظلد بظّلها و ار الجميا يعمل من 
لجاااال ر عتهااااا واالرتقاااااء بهااااا  اااا  جميااااا الميااااادين ومنهااااا المياااادان اللُّغااااوص. 

 والعربية ه  لغة العرب ولغة المسلمين ليفًا، ألننها لغة القرآن الكريب.

تاب  التنلسايه  ا  معر اة لساماء األشاياء  ألبا  ونفيف ملن ما تقدنب لنن ك
هاااا، قاااد احتهااان  ياااأ مؤلهاااأ باأللهااااظ الهارساااية، 291هاااسل العساااكرص المتاااو نن سااانة 

احتهاااًء ظاااهرًا، ولااب يقاال لحااد مننااأ للّااف لألعاااجب لو لغياار النىاااكقين بالعربينااة. تقااول 
لساااماء الااادكتور  وجيهاااة الساااكل ب ااادد حااادي ها عااان كتااااب  التنلسااايه  ااا  معر اااة 

                                                            

 .1/414الم در نهسأ، ه( 92)
 .1/419ابن سيد ، المس ه، ( 92)
 .1/14الم در نهسأ، ه( 91)
هاا، لساان 144تاو ن سانة جمال الدين محمد بن كرب األن ارص المعروف بابن منظور، الم( 91)

 . كبعة م ور  عن كبعة بوالب.2/441العرب، هما، 
 .299-42/299الم در نهسأ، برب، ( 99)
، الكبعاة 2/241هاا، بارب، 141مجد الدين محمد بن يعقوب الهيروه آبادص، المتو ن سنة ( 91)

 ب. شركة مكتبة ومكبعة م كهن الباب  الحلب .4912ها 4214ال انية 
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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. ولاا ا نجااد   اا  
كتابااأ معنيااًا بااالم عرىب، غنيااًا بهاا ا اللنااون ماان للااوان اللغااة غناان ال يجاريااأ  يااأ كتاااب 

التىلساايه كتاااب موسااوع  لااب يق اار   اااحبأ علاان مااا  . وكتاااب(91)آساار ماان نوعااأ 
ليس للنناس عنأ غنن كماا  عال ا ساكا  ، وماا  لاك تفامن للهاظاًا  ارساية ب اور  
ال تن كما تقدب. وه ا من دلن علان شا ء  شننماا يادلُّ علان لنن المسالمين جميعاًا عرباًا 

العربية، وليس مان وغير عرب تعافدوا وتساندوا لسدمة القرآن ولغتأ الشريهة اللُّغة 
اليسااير وفااا حااد  ا اال بااين الكتاااب الاا ص يؤلااف للعاارب لو لغياار العاارب  اا   لااك 
الهنمان.وياادلُّ ليفااًا علاان لنن شاايوة للهاااظ  ارسااية  اا  معجااب مااا شااأن كبعاا  بااده ، 
ولاايس  يااأ مااا ي ياار العجااب لو الدهشااة، لو االسااتنباك الساااك ، كمااا ظاانن المحققااان 

نما وردد الشُّبهة ومن قبلهما الدنكتور حسين ن ن  ار والدكتور رمفان عبدالتواب، وا 
ملن هؤالء األسات   الكراب، ألنن المؤلاف فامنن كتاباأ للهاظاًا  ارساية، وقاد رددناا ها   
الشُّاابهة بمااا  يااأ الكهايااة لو هاا ا هااو الظاان. ووردد الشُّاابهة ليفااًا ألنن الكتاااب تااوسن 

ك يرًا من للهاظ الحفار  الت    احبأ  يأ ا يجاه، وق ر  علن لبوابر عملية تفبُّ 
يحتاجهاااا الننااااس  ااا  تعااااملهب الياااوم . وهااا ا العمااال عمااال جليااال، الغاياااة مناااأ نشااار 
ي ااالها لكااّل ماان لظلااتهب سااماء الحفااار  ا سااسمية سااواء لكااانوا عربااًا لب  العربيااة وا 
غير عرب. وال يهال الكتاب يحتهظ بقيمتأ ومنهلتأ  هاو مان سيار الكتاب التا  يمكان 

د ممااا فاامىأ العاااملون علاان تعريااب العلااوب وللهاااظ الحفااار   اا  ميااادين ك ياار  لن يهياا
كميااااادين الّ ااااناعة، والّهراعااااة، والكىعاااااب، والكبااااي ، والكسااااو ، والمسبااااس واأل اااااو، 
والميا ، والسسح وغير  لك. ويدلُّ علن  حة ما رلينا  قول المؤلاف  ا  تفااعيف 

 .(99). تقلُّ حاجتنا مليها  ل لك تركناها كتابأ  وللّرمال والجبال لشجار ك ير 

                                                            

. 411حماد الساكل، التاأليف  ا  سلاب ا نساان مان ساسل معااجب المعاان ، هد. وجيهة ل( 91)
 حلبون . -دمشب  -منشوراد دار الحكمة

 .291ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة ه( 99)
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نماا  ومن األدلة الت  تنفبُّ ملن ما قدمنا  من لنن الكتاب لاب يؤلاف للهارس وا 
ل لاااف لجمياااا الماااؤمنين بالحفاااار  ا ساااسمية ولغتهاااا الشاااريهة لنن الكتااااب منتاااهة مااان 

نما ل لهد سدماًة للعربياة . وقاا كتب ل  ول    العربية لب تؤلف للهرس لو األعاجب وا 
هاااا  هااا ا 4221 ااا   اااهحة العناااوان مااان كتااااب  مباااادئ اللغاااة الكبعاااة األ ولااان سااانة 

الكتاااااب، ل عناااا  مبااااادئ اللغااااة، مسااااتسرج ماااان كتاااااب العااااين للسلياااال، ونااااوادر اباااان 
األعرابااا ، وحاااروف لبااا  عمااارو الشااايبان ، وم ااانف لبااا  هياااد وجمهااار  ابااان درياااد 

هرس ! وه  الكتب الت  قبس .  هل ه   الكتب األ ول العالية ل لهد لل(411)األ هدص 
اجتهاااد للقاااا   - اا  حاادود مااا لعلااب–منهااا ا سااكا   كتابااأ هاا ا! منن لساااس الشااابهة 

اااار  ااابن تابعاااأ الااادكتور رمفاااان عباااد التاااواب  اااب تاااابا المحققاااان  الااادكتور حساااين ن ن
 الرجلين.

لمااا الاادليل ال ااان  الاا ص ساااقأ المحققااان لسلحاااح علاان مسااألة تعلاايب العربيااة 
قين  بهاااا  هااو ماااا جاااء  ااا  كتاااب مبااادئ اللغاااة ماان شااارح أللهاااظ ساااهلة لغياار الناااك

يساير ، العربا   ا  غنان عنهااا، كشارح األو بأنناأ مان ولااد  لباوك لو لماك، والعاب هااو 
. قلد  منن العمل المعجم  يقتفا   لاك.  ها  (414)لسو األب، والسال هو لسو األ ب

 .(412)القاموس المحيك   العب لسو األب 

.  ماا رآ  (411). وك ا ورد    لساان العارب(412)ال لسو األبوقال ليفًا   الس
نمااا يحتاجهااا غياار ، وبنيااا  المحققااان ماان األمااور البدهيااة التاا  ال يحتاجهااا العرباا  وا 
علن  لك لنن مبادئ اللغاة، كتااب مؤلاف لألعااجب لو لغيار النااكقين بالعربياة، غيار 

ليل ماا ورد  ا   حيل. ألن ما  كار  ا ساكا   مان مقتفاياد العمال المعجما ، باد

                                                            

 ا سكا  ، مبادئ اللغة،  هحة العنوان، الكبعة األولن. ( 411)
 انظر ما سلف.(414)
 .419/ 1، الهيروهآبادص، القاموس المحيك، عمب( 412)
 .2/212الهيروه آبادص، القاموس المحيك، سول، ( 412)
 .41/241، وعمب، 42/221ابن منظور، لسان العرب، سول، ( 411)
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القااااااموس المحااااايك، ولساااااان العااااارب. ولاااااب يقااااال لحاااااد منن هااااا ين المعجماااااين مؤلهاااااان 
 لألعاجب.

اااا الااادليل ال الاااو الااا ص سااااقأ المحققاااان للتأكياااد علااان لنن الكتااااب مؤلناااف   ولمن
لألعاااجب  هااو قولهمااا  تهسااير  لاابع  األمااور  اا  الكتاااب قااد ال ت قااّدب شاايئًا للناااكب 

شاااار ملااان بعااا  األماااور بأننهاااا مااا كر، و لاااك نحاااو مشاااارتأ األ ااايل بالعربياااة،  قاااد ل
ل بريب بأننأ م كر، وه ا مما هو معروف عند العرب، كما لشار ملان القادر مؤن اأ. 
والعرباا  ال يجهاال هاا ا، و اا  حدي ااأ عاان ا باال  كاار لنن الاا كر منهااا ي ساامنن الجماال، 

نجاد لاأ م ايًس  ا   واأل ن ن ناقة. وهل يحتاج العربا  م ال ها ا التهساير الا ص ال نكااد
. وهاا ا الاادليل مااردود  ليفااًا، ألنن المعاااجب تاانهُّ علاان لنن القاادر (411)الكتااب األ ساارى 

مؤن اة، وتانهُّ علان لنن الجمال هاو الاا كر، واألن ان ها  الناقاة، وألنن بعا  األلهاااظ 
قد ت  كىر عند قاوب، وتؤ ناو عناد آسارين. قاال  ا  المس اه   الجمال بمنهلاة الرجال 

 .(419)للم كر... النناقة بمنهلة المرل  ال يكون مال 

وقال    الّلسان   الجمل  ال كر من ا بل... وقال   والجمل والنىاقة بمنهلة 
. ووقا    المس ه  القسْدر التا  (411)الرجل والمرل . وقال   الجمل  هو هوج النناقة 

موفاار  . وقاال  ا (411)يكب    يها ل ن ان، وجمعهاا قادور، وال تكسىار علان غيار  لاك 
. وا  ن  مااا ساااقأ المحققااان وعاادنا  ماان (419)آساار  والقاادر ل ن اان وبعاا  قاايس ي اا ّكرها 

بااااب المعاااروف الباااده  الااا ص ال يحتاجاااأ العربااا  وال يقااادنب مالن لألعجمااا  لمسااااعدتأ 
علااان تعلااااب العربياااة، هااااو مااان  ااااميب العمااال المعجماااا ، وال يسلاااو منااااأ معجاااب  ماااان 

                                                            

 .49ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، مقدمة المحققين، ه( 411)
 .1/21ابن سيد ، المس ه، ( 419)
 .42/421ابن منظور، لسان العرب، جمل، ( 411)
 .1/12المس ه،  ابن سيد ،( 411)
هاا، الما كر 221، وانظر لبا بكر األنبارص، المتو ن سانة 41/49( ابن سيد ، المس ه، 419)

ب، مكبعاااة 4911، الكبعاااة األولاان 241والمؤنااو، تحقيااب  كاااارب عبااد عاااون الجناااب ، ه
 العان /بغداد.
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يحتااااج العرباااا  م اااال هاااا ا التهسااااير  كااااأنن المعااااجب. وغريااااب  قااااول المحققااااين   وهاااال 
المعااجب القديمااة بعفااها مؤلنااف للعاارب وبعفااها مؤلنااف لألعاااجب، مااا لنن المعااروف 
لنن علاااوب اللغاااة وغيرهاااا مااان العلاااوب ا ساااسمية ل نشااائد لسدماااة الحفاااار  ا ساااسمية 
وللمساالمين بقكااا النظاار عاان لجناسااهب ولوكااانهب باال منن األعمااال العظيمااة ينشاائها 

ا  اا  مكااانر معااينن وهمااان م عااينن ابتااداء  اابن تنكلااب ماان قيااود الهمااان والمكااان ل ااحابه
لتت ف ب هة السلود والبقاء ما داب علن ه   األر  من ينشد العلاب، ويساعن ملان 
ارتشااف فاربأ، ويعمال جاهادًا لبلاوغ الحقيقاة واقتنا اها. ولشادُّ غراباة مماا تقادنب ماان 

 اا  الكتااب األ ساارى . ووافاال ممااا سااقنا  لنن  قولهمااا، قولهمااا  ال نكاااد نجااد لااأ م اايسً 
م ل ما  كر  ا سكا   ك ير  ا  المعااجب يلحظهاا المت اهل لهاا بلاأ المتأمال. وربماا 
غاااب عاان المحققااين لنن مسااائل التاا كير والتأنيااو  اا  اللغااة ال تجاارص جميعااًا مجاارى 

الا ص  لبي  نا ا، ولسود حالك.   منة الم كر ال ص ال يجوه تأني اأ، و مناة المؤناو
ال يجوه ت كير . و منة ما يجاوه  ياأ التا كير والتأنياو. و مناة ماا يجاوه  ياأ الوجهاان 
والت كير ارجل، و منة ما يجاوه  ياأ الوجهاان والتأنياو لرجال كماا تقادب. ومان العارب 
لااة، وغااسب وغسمااة، و ااور و ااور . وماان  اال ور ج  ماان يقااول  حمااار وحمااار ، ورجاال ور ج 

. (441)ن، ورجااال وامااارل ، وغاااسب وجارياااة، و اااور وبقااار العااارب مااان يقاااول  حماااار ولتاااا
والمتأماال كتاااب  الماا كر والمؤنااو  ألباا  بكاار األنبااارص، والمس ااه، الباان ساايد ، 

 الجهء السابا عشر يقف علن  دب ما نقول.

والدليل الرابا ال ص سااقأ المحققاان لتعفايد ماا رليناا  مان لنن كتااب  مباادئ 
ن بالعربياااة قولهماااا   عناااد حدي اااأ عااان لناااواة اللغاااة  ل ساااكا   مؤلاااف لغيااار النااااكقي

، واله اْت . ماا ال  اهن لاأ ويكاون لنسااء العارب.  لاو  السواتب قال  والساتب ماا لاأ  اهن
نماا كاان  كان يكتب كتابأ للعرب لماا احتااج ملان تحدياد الّنسااء باأننهن مان العارب، وا 

. (444)اتب يق اد ماان هاا ا لن يعاارف لبنااء األعاااجب لماان يسااتعمل ها ا النااوة ماان السااو 
والحابُّ لن هاا ا االسااتنباك غرياب،  ااالكسب الاا ص وقاا  اا  كتاااب  مباادئ اللغااة  وبناان 

                                                            

 .4/19انظر ابن مالك، شرح التنسهيل، ( 441)
 .21ققة، مقدمة المحققين، ها سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المح( 444)
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عليأ المحققان ما بنيا، ساقأ ابن منظور    لساان العارب .  هال يعنا  ها ا لنن ابان 
ااة واله ت سااة   منظااور ق ااد األعاااجب عنااد  كاار  هاا ا الكااسب.و! قااال اباان منظااور،  اله ْتس 

. وقياال  هاا  الساااتب ليااًا كااان. وقياال  ساااتب يكااون  اا  اليااد و  الّرجاال بهااهن وغياار  ااهن
ل قة تلبس  ا  اال ابا كالسااتب، وكاناد نسااء الجاهلياة يتسا نها  ا  عْشارسهن.  ه  ح 
والجما   ت    و  ت وو و ت ساد. وقيل  اله ْتسة  حلقاة مان  فاة ال  اهن  يهاا،  اش ا كاان 

كتاااب، وتباادو الغايااة ماان وراء ممااا تقاادب تنجلاا  قيمااة ال (442) يهااا  ااهن  هاا  الساااتب 
تأليهااأ، وهاا  غايااة عمليااة يرماا  المؤلّااف ماان ورائهااا ملاان تقااديب كوائااف ماان األلهاااظ 
الحفاااارية موهنعاااة علااان لباااوابر مستلهاااة ك يااار  الااادنوران  ااا  االساااتعمال الياااوم  عناااد 
اب ماا  النناس كا ة، وهو به ا يستلف عن  المس ه   المس ه معجاب  فاسب يفُّ

لاا ، ويستلااف عاان  التلساايه  اا  معر ااة لسااماء األشااياء  ألنن هااو عملاا  وغياار عم
التلسااايه يت اااف بالكاااابا الموساااوع ، ويستلاااف ليفاااًا عااان كهاياااة الماااتحهظ البااان 

 .(442)األجداب ، ألنن الكهاية كتاب  فئيل الحجب... قليل الهائد .. ههيل الماد 

  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 
اااد  اااادب لماااين الماااالل ناسااا  النساااسة ب. قاااال   لتااان مااان  وائاااد اللغاااة  ماااا قالاااأ محمن
بالعجب العجاب، ونظب    لسسك سكور   رائد كسب العرب واألعراب، يق ار عان 

ولا  األلبااب  ا  كاراهر عجياب، وترتياب بيانأ ا كناب، وتمد مليأ يد  القبول عقاول ل
غريااب مااا شااواهد عربيااة، و وائااد لدبينااة، وبالجملااة  هااو مبااادئ اللغااة، مال لننااأ جمااا 
لبهن مقا دها، وبسك لألدباء    سماكأ لشهن  وائدها، وهو علن  غر حجماأ، 

ْني ااة،  يااأ عاان القاااموس غنيااة  . ويقتاانه (441)وقلنااة حّظااأ برساامأ لكالااب  قااأ اللغااة م 
 ا الاااننه  وائاااد منهاااا لنن كتااااب  مباااادئ اللغاااة  معجاااب  مست ااار جماااا لبهااان مااان هااا

المقا د، وبسك لشاهن الهوائاد، وال عسقاة لاأ بتعلايب العربياة للهارس لو األعااجب، لو 
                                                            

 .1/9ابن منظور، لسان العرب،  ت ، ( 442)
 .299، ه291د. وجيهة السكل، التأليف    سلب ا نسان، ه( 442)
 .42ا سكا  ، مبادئ اللغة، مقدمة المحققين، ه( 441)
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غير الناكقين بالعربية، ولب يشر ا سكا      كتابأ ملن ش ء مماا وقاا  ا  نهاوس 
ااار والاا دكتور رمفااان عبااد التااواب. وقااد المحققااين وماان قبلهمااا الاادكتور حسااين ن ن

لعلااان المحققاااان  لاااك  قااااال   ولاااب يشااار المؤلاااف ملااان لنن هااا ا الكتااااب وفاااا لهااا   
 .(441)الغاية 

  اعتمد ا سكا      كتابأ علن كائهاة مان كتاب مصيدر الك يا  ش اهده
هاا علان 4221اللغة وقد ن د  هحة العنوان من الكبعة األولن من الكتااب سانة 

مساااتسرج مااان كتااااب العاااين للسليااال،  -لعنااا  مباااادئ اللغاااة–كتااااب ماااا يلااا    هااا ا ال
ونوادر ابن األعراب ، وحروف لب  عمرو الشيبان ، وم نف لب  هيد، وجمهر  ابن 

. وحقًا  قاد لشاار المؤلاف  ا  كتاباأ ملان ابان األعرابا  وناوادر   ا  (449)دريد األهدص 
  عااااااد  و كاااااار اباااااان األعراباااااا  وحااااااد  ماااااان غياااااار اقتااااااران بااااااالنوادر  اااااا (441)موفااااااا
، (422)، ولباا عبياد (424). واأل مع (421)، ويونس(449). كما  كر السليل(441)موافا
. (421)، ولباااا حااااتب السجساااتان -حياااو لشاااار ملااان  ااااحب اله ااايل-، (422)و علاااب

وشاااواهد الكتااااب الجارياااة  ااا   ناياااا الكتااااب وتفااااعيهأ ساااد آيااااد قرآنيناااة، وسااابعة 

                                                            

 .41الم در نهسأ، ه( 441)
 ا سكا  ، مبادئ اللغة، الكبعة األولن،  هحة العنوان.( 449)
 .419نهسأ، النسسة المحققة، هالم در ( 441)
، 241، ه492، ه19، ه11انظااااااااار الم ااااااااادر نهساااااااااأ، النساااااااااسة المحققاااااااااة، ه( 441)

 .229ه
 .299الم در نهسأ، ه( 449)
 .291الم در نهسأ، ه( 421)
 .211الم در نهسأ، ه( 424)
 .444الم در نهسأ، ه( 422)
 .211الم در نهسأ، ه( 422)
 .299الم در نهسأ، ه( 421)
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بلغاااد ماااائتين وسااابعة . ولشاااعار ولرجااااه (421)لحادياااو شاااريهة، وتساااعة لم اااال ولقاااوال
 .(429)وعشرين شاهدًا كما لح اها المحققان

وبعااا  األشاااعار منساااوب ملااان ل اااحابأ، وبعفاااأ غيااار منساااوب، وبعفاااأ 
. وهو غريب  .(421)منسوب ملن الجنن

 القسأل الثي    عم  الم ققين
ه ا هو القسب ال ان  من ه   القراء  ونتناول  يأ عمال المحققاين،  قاد ساار 

كتاااب علاان نهااا المحققااين  اا  هماننااا هاا ا  قامااا باارد اآلياااد المحققااان  اا  تحقيااب ال
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 

لكتاااب مقّدمااة تبلااغ هااا. وقاادنما ل4221علاان لربااا نساا  منهااا النسااسة المكبوعااة ساانة 
 مااان  عشاار   ااهحة تحاااد ا  يهااا عاان نسااب ا ساااكا   وموكنااأ وعلمااأ، ومؤلهاتاااأ، 

 وو اتأ.

وتحااادن ا عااان مباااادئ اللغاااة مااان جهاااة لهميتاااأ، وكريقتاااأ  ااا  عااار  المااااد ، 
ووقها عند بع  المساائل وها    ا  لهجااد العارب   ا  النحاو العربا     ا  قفاايا 

    اا  تعلاايب العربيااة لغيرالناااكقين بهااا   تبويااب ال اارف العرباا    ص دالالد األلهاااظ
الكتاااب   م ااادر الكتاااب   نساا  الكتاااب المسكوكااة.  اابن تحااد ا عاان منهجهمااا  اا  
التحقيب. ومما حهه المحققان علن تحقيب الكتاب ما تعان  منأ الكبعة األولن  من 

ألنااا  . وهااا ا كاااسب  حسااان من كاااابب الواقاااا ووا قاااأ، (421)األسكااااء اللغوياااة الهاحشاااة 
نظرد بتأمل وتمحيه    النسسة المحققاة، وواهناد بينهاا وباين النساسة المكبوعاة 

                                                            

 .211-221آلياد، واألحاديو واألم ال، واألقوال، هالم در نهسأ،  هارس ا( 421)
 .41الم در نهسأ، مقدمة المحققين، ه( 429)
 .211الم در نهسأ، ه( 421)
 .21ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة المحققة، ه( 421)
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منا  ماا يهياد علاان تساعين سانة  ألهيااد  لسكااء النساسة المحققااة  س اة لم اال النسااسة 
المكبوعااة مناا  لماادر بعيااد. لاا لك رليااد لن لر ااد مااواكن السلاال  اا  التحقيااب سدمااًة 

عامًة. ويجرص ر د ماواكن السلال  ا   اسو  للكتاب وسدمًة للمحققين ولهل العربية
 جهاد 

   ر د مواكن السقك    الكتاب.ال هة ا  لى
    ر د مواكن السلل    الفبك.ال هة الثي ية
   ر د مواكن السلل    منهجية التنحقيب ب ور ر عامة.ال هة الثيلثة

 ال هة ا  لى  رصد م اطن السقط ا  الك يا.

د    . 11س ق ك  بعد السكر السامس ه مسد   ول مس ل ْيل ة ل ْبت ة  و و    و 

 .1، 9، السكر 42ها، ه4221انظر النسسة المكبوعة سنة 

ْتأ الشااامس  11ساااقك بعاااد الساااكر الساااابا عشااار، ه اااه ر  ، وعلااان التحدياااد بعاااد  و  
ْتأ  ل ابتاأ. و ر مسا   التاراب مان الشامس . انظار المكبوعاة سانة  اق ر  الكسب التاال   و  

 .49-41لسكر ، ا42ها، ه4221

 ، بعد ي ق رُّ كلمة واحد  ه   بالهتل .11سقك    السكر األسير، ه

 ، السكر األول.42ها، ه4221انظر المكبوعة سنة 

، بعاااد والجلياااد، كلماااة هااا   والساااقيك . انظااار المكبوعاااة 21، الساااكر 91ساااقك، ه
 .9، س49ها، ه4221سنة 

ااا   ل اااغر  من42، س19ساااقك، ه ناااابير،  والق ف  هاااا  انظااار المكبوعاااة ، قبااال والهى
 .42، س21ها، ه4221سنة 
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ار 9، س421سقك، ه ، بعد التىْور  والجميا لتوار وتسو ر . والتىْور  من الحجار  والهسى
ْنقا . انظر المكبوعة سنة   .44، س11ها ه4221مس

ه اااااد ، والمسشاااااوى، والسىاااااهُّود، 49، س421سااااقك، ه ْلق ك ااااة كاااااسب هاااااو  والمس ، قبااااال المس
نشال ماا ي نشال باأ اللحاب مان القادر. انظار المكبوعاة، سانة والكلوب، وال هاا، 4221مس

 .4، س99، وه49، س91ه

ْغهار   اشن 42، س491سقك، ه ، بعد حاسر السكر التاال   والم ق ن اا  الا ص علياأ المس
ْغهر  هو حاسر . انظر المكبوعة، سنة   .4، س411ها، ه4221لب يكن عليأ مس

ااه   لهااظ 2، س241سااقك، ه ْهاار   . انظاار المكبوعااة، ساانة ، بعااد وع ج  هااا. 4221 ع 
 .42، س421ه

، قبل لشاهب قسْركاسا  الكاسب التاال ،  والشُّاهب سمساة  انظار 9، س241س ق ك ، ه
 .4، س429ها، ه4221المكبوعة، سنة 

، بعااااد لهااااظ الساااانة كلمااااة  ال انيااااة  لص الساااانة ال انيااااة. انظاااار 9، س211سااااقك، ه
 .2، ه411ها، ه4221المكبوعة سنة 

، قبل وولد الكلاب عناوان رئايس هاو الكلاب ألنن الحاديو قبال 41، س212سقك ه
وولد الكلب عن الدب وبعد  عن الكسب. وجاء الكسب عن الدب والكلب بس  ا ال 

هاا، 4221والحب يقف  بوفا الها ل. وس ق ك العنوان ليفًا مان المكبوعاة، سانة 
 ، قبل وولد الكلب ليفًا.42، س419ه

وهاااو  ال ْقنه ااا   بعاااد األوشاااا ألنن الحاااديو عااان القنا ااا  ، عناااوان 1، س211ساااقك ه
. ويعفااد مااا 1، س414هااا، ليفااًا ه4221والعنااوان سااقك ماان المكبوعااة، ساانة 

 .(429)قلنا  ما وقا    المس ه
                                                            

 .1/91ابن سيد ، المس ه، ( 429)
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يىة  والحااااادج يجماااااا  كااااالن  لاااااك. ويقاااااال  البّكاااااي  1، س211ساااااقك ه اااااظس ، قبااااال وش 
وانظااااااااااار  .2-4، س411هاااااااااااا، ه4221والّكباااااااااااي   انظااااااااااار المكبوعاااااااااااة، سااااااااااانة 

 .(421)المس ه

ه ة  ود، الكاسب التاال   الجنااحين والنىبايه  اود  4، س221سقك ه ْهح  ، والح 
 .(424). والقاموس المحيك2، س491ها، ه4221انظر المكبوعة، سنة 

 ال هة الثي ية  من م اطن الخل  ا  الض ط  ال  ريل 

    هو  ريد  من نوعأ. والوجأ   ريد    نوعأ.9، س42وقا، ه

لىو  42، س41وقا، ه لىة    لغة حمير. وال واب  والشىغبر والعس   والشىْغبر والعس
، مااان النساااسة المحققاااة، 41، س212بالفااااد معجماااة  ااا  لغاااة حميااار. انظااار، ه

 ها.4221، من المكبوعة، سنة 42، س411وه 

  هاااو يرياااد لن يفاااا كتاباااًا  ااا  مساااتوى اله ااايل لص مساااتوى  49، س41وقاااا، ه
ة جاادًا. وقااد سااان المحققااين التعبياار،  ااس لحااد يقااوى علاان وفااا القاارآن . العبااار  قلقاا

 كتابر    مستوى القرآن، ألنن القرآن معجه  كما هو معروف.

ومااراد المحققااين لنن المؤلااف يريااد لن يفااا كتابااًا باللغااة العربيااة الجامعااة التاا  يقااف 
 علن رلسها القرآن الكريب.

ص مان م اكلحاد الفامة، ، ولب نجد مالن مشار  لم كلل نحو 24، س41وقا، ه
حتاان هاا ا الم ااكلل جاااء عارفااًا.  العبااار  قلقااة. والوجااأ لن يقااال  ولااب نجااد  يااأ مالن 

 مشار  لم كللر نحوص من م كلحاد الننحو وه  الفمة .

                                                            

 .42/1ابن سيد ، المس ه، ( 421)
 .2/224، ونبه، 2/422الهيروه آبادص، القاموس المحيك، حهف، ( 424)
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 القرية وجميعًا قرًى وهو شا . والكسب ساقأ المحققان مان كاسب  9، س41وقا، ه
ا    وجْمع هاا قارًى وهاو شاا   وانظار . وال ص وقا  ا  كاسب ا ساك19ا سكا  ، ه
 .1، س21ها، ه4221المكبوعة، سنة 

ل  وحجال و سو لحجال  وهاو مان كاسب  21، س41وقا، ه ج  لة جمعها ح  ج   والح 
جااال 411ا سااكا  . والاا ص وقااا، ه اال  وحس ج  لااة جمعهااا ح  ج  ، السااكر األسياار  والح 

 .41-9، س11ها، ه4221و سو لحجال . وانظر المكبوعة، سنة 

اااايسن. انظاااار  1، س21وقااااا، ه  والسنااااعس  ماااان لسبااااو الغ ااااْيسن . وال ااااواب  الغس
 .(422)، والمعجب الوسيك(422)اللسان

، والّ مىة  الب ْهم ة الشنجاة . وال واب  الب ْهمة بفاّب البااء. ولمناا 4، س21وقا، ه
أن والمعه -بهتل الباء–البهمة   .(421) ه  لوالد الفن

ْقن ب  1، س21وقا، ه   الجماعة اليساير  مان السيال ، هكا ا وقاا بكسار المايب ، والمس
 .(421)وفمنها. وال واب  كسر الميب وال يجوه الفبن 

لسه ان  المتهوجان بأ ستين . وال واب  الّسْلهان 2، س11وقا، ه  .(429) والسن

ااااااااااال هست ان  المتهوجتاااااااااااان مااااااااااان لساااااااااااوين . وال اااااااااااواب   41، س11وقاااااااااااا، ه  والسى
 .(421)الّسْله تان 

                                                            

 .41/24ابن منظور، لسان العرب، غول، ( 422)
مبااراهيب م ااكهن ولحمااد حساان الهياااد، وحامااد عباادالقادر ومحمااد علاا  النجااار. المعجااب ( 422)

 . المكتبة العلمية، كهران.2/912الوسيك، غول، 
 .1/12انظر الهيروه آبادص، القاموس المحيك، بهب، ( 421)
، والهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك، قناااب،  2/411ب، ابااان منظاااور، لساااان العااارب، قنااا( 421)

 ب.4912، مكتبة الروس، 4419، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 4/421
، والهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، ساالف، 44/94اباان منظااور، لسااان العاارب، ساالف، (429)

2/419. 
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يىة9س ،12وقا، ه  .(421)، لروينة، وه  كلمة    بيد شعر. والوجأ ل روس

اا اللُّاوح  هاو العكاش، لو الهاواء 42، س12وقا، ه ، واللُّوح. وال واب  اللىاوح. ولمن
 .(429)بين السىماء واألر ، لو نباد عشب 

 .(411)، عند الع ْتمة. وال واب  الع ت م ة9، س11وقا، ه

وهو الليل  -(414)بكسر العين والسب–ْظلسب ، ع ْظل ب . وال واب  عس 9، س12وقا، ه
 الم ظلب.

 وساااارج مهّجاااارًا وم ظ هىاااارًا وم ظ هّاااارًا . وال ااااواب  ساااارج مهّجاااارًا  21، س12وقااااا، ه
وم ظهّاارًا وم ْظهساارًا كمااا  اا  المكبوعااة
. ويعفااد  لااك مااا جاااء  اا  الّلسااان  لتااان  (412)

م ظ ّهرًا وم ْظهسرًا، لص    الظىهير  
(412). 

 .(411) ول ابأ سها  ولها   م ا لحرب وجهأ . وال واب  ولْها 42، س11وقا، ه

                                                                                                                                              

موس المحاايك، ساالف، ، والهيااروه آبااادص، القااا44/94اباان منظااور، لسااان العاارب، ساالف، ( 421)
2/419. 

، والهياااروه آبااااادص، القااااموس المحاااايك، روى 49/11ابااان منظااااور، لساااان العاااارب، روى، ( 421)
1/229. 

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

وس المحاايك، عااتب، ، والهيااروه آبااادص، القااام41/211اباان منظااور، لسااان العاارب، عااتب، ( 411)
، 9هاا، ه4221، والمكبوعاة، سانة 142، وسليل الجر، المعجب العربا  الحاديو، 1/411

 السكر األسير.
، وسليااااال الجااااار، المعجاااااب العربااااا  1/411الهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، عظلاااااب، ( 414)

 .129الحديو، 
 .41، س44ها، ه4221انظر المكبوعة، سنة ( 412)
 .9/211، ظهر، ابن منظور، لسان العرب( 412)
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 .(411) وقرند بنا  ناديد بْرد . وال واب  ومرند 1، س19وقا، ه

ْسااااادر وبنيااااااد ن ْجااااادر . ووقاااااا  ااااا  المكبوعاااااة ساااااانة  49، س11وقاااااا، ه  وبنااااااد م 
ْساادر وبناااد ب ْساادر . وكلُّااأ سكااأ. وال ااواب  وبناااد  4، س41هااا، ه4221  وبناااد م 

 .(419)بالراء -ْسرر وبناد م ْسرب  

ْلب49، س11وقا، ه ْلب لو الج  ل ب  . وال واب  الجس  .(411)،  والج 

 .(411)، والدنينب. وال واب  والرىّيب49، س11وقا، ه

. 1، س41هااا، ه4221 الدىيداناة  وكاا ا  ا  المكبوعااة سانة  42، س11وقاا، ه
يدانة   .(419)-بالراء–وك لُّأ سكا. وال واب  الرى

 .(411) ويقال للّشمال  الجربياء  وال واب  الشىمال 9، س11وقا، ه

هاااا، 4221 والّريااااح الحاااارن   السُّاااهاب   وكااا ا  ااا  المكبوعاااة سااانة  1، س11وقاااا، ه
 .(414). وال واب  السىه اب  41، س41ه

                                                                                                                                              

هااا، 4112، وبكاارس البسااتان  المتااو ن ساانة 41/499اباان منظااور، لسااان العاارب، لهااا، ( 411)
ب، وسليااال 4912بيااارود، كبعااة جدياااد ، ساانة  –، مكتباااة لبنااان 121محاايك المحااايك، لهااا، 

 .4121الجر، المعجب العرب  الحديو، 
 .42ها، ه4221ا سكا   مبادئ اللغة، النسسة المكبوعة، سنة ( 411)
، وسليال الجاار، المعجااب 2/429، والهياروه آبااادص، مساار، 9/99ابان ساايد ، المس ااه، ( 419)

 .4112العرب  الحديو، 
، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك، جلااااب، 414-9/411اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 411)

4/19. 
 .9/91ابن سيد ، المس ه، ( 411)
 .4/211، والقاموس المحيك، ريد، 94، 9/19ابن سيد ، المس ه، ( 419)
 .9/11ابن سيد ، المس ه، ( 411)
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. وال واب  والم ْحم ْومس ُّ 2، س19وقا، ه   والم ْحم ومس ُّ
(412). 

. وك ا  ا24، س11وقا، ه ر  . 1، س41هاا، ه4221  المكبوعاة، سانة   والق رس
 .(412)-بالدىال–وال واب  الق رسد 

بسل اااد 1، س91وقاااا، ه بسلاااد األر  . والوجاااأ  و   وقاااد و 
ب ل اااد (411) . ولكااان يقاااال  و 

 السىماء.

 .(411) والدُّه ن . وال واب  والدُّْهن لو الدىْهن 9، س91وقا، ه

ب ها   94وقا، ه ب ها السكر األسير، وهو بيد شعر  ت ْهف  بكسر –وال واب  ت ْهفس
اد  .(419)الفى

ْبل ها . وك ا  ا  المكبوعاة، سانة  1، س99وقا، ه ، 49هاا، ه4221 والقسْلس  ح 
 .(411). والوجأ  ق ْلس2س

 .(411) والع ْركس ُّ  المسنح  وال واب  الع ر ك ُّ  9، س99وقا، ه

                                                                                                                                              

، وابان 1/421، والهيروه آبادص، القاموس المحايك، ساهب، 9/11ابن سيد ، المس ه، ( 414)
 .41/212منظور اللسان، سهب، 

هاااااا، 4221، ومباااااادئ اللغاااااة، النساااااسة المكبوعاااااة سااااانة 9/91ابااااان سااااايد ، المس اااااه، ( 412)
 .1، س41ه

 .912المعجب العرب  الحديو، ، وسليل الجر، 9/91ابن سيد ، المس ه، ( 412)
، وا سااااكا  ، مبااااادئ اللغااااة، النسااااسة المكبوعااااة ساااانة 9/441اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 411)

 .41، س41ها، ه4221
 .111، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 9/442ابن سيد ، المس ه، ( 411)
باااا  ، وسلياااال الجاااار، المعجااااب العر 4/411الهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك، هفااااب، ( 419)

 .4212الحديو، 
 .2/214، والهيروه آبادص، القاموس المحيك، قلس، 9/414ابن سيد ، المس ه، ( 411)
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 .(419) والّكوصُّ والقليب . وال واب  والكىوسصُّ والقليب 49، س99وقا، ه

ْيل ب   1، س91وقا، ه يل ب   ك ير  الماء . وال واب  وع   .(491)-بالعين – وم 

 .(494) البعيد  القسْعر . وال واب  الق ْعر 44، س91وقا، ه

كنااف الحدياد  التا   41، س91وقا، ه  والق ْعود  الس كىاف . وال واب  والق ْعو  والس 
 .(492)   كر ها

ااااد    جوانباااأ . وكااا  12وقاااا، ه ، 22هاااا، ه4221ا  ااا  المكبوعاااة، سااانة  ولْع  
اااد2س . والغريااب لنن المحققااين لشااارا ملاان هاا ا  اا  (492). وال ااواب  ولعفاااد  بالفن

 ول بتا السكأ    المتن. 12، ه2الحاشية رقب 

بة . وال واب  واله ْفب ة 1، س19وقا، ه  .(491) والهف 

هسر   9، س11وقا، ه  .(491) الّفْهر   . وال واب  الفى
                                                                                                                                              

، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 2/222الهيروه آبادص، القاموس المحيك، عرك، ( 411)
 .129ه

 .41/21، وابن سيد ، المس ه، 1/291الهيروه آبادص، القاموس المحيك، كوى، ( 419)
 .191، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ه41/21ن سيد ، المس ه، اب( 491)
 .2/421، والهيروه آبادص، القاموس المحيك، قعر، 41/29ابن سيد ، المس ه، ( 494)
، 1/214، والهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك، قعاااا، 9/499ابااان سااايد ، المس اااه، ( 492)

، وسليال الجار، 42، س21هاا، ه4221وا سكا  ، مبادئ اللغاة، النساسة المكبوعاة سانة 
 .994المعجب العرب  الحديو، 

 .11، 41/19ابن سيد ، المس ه، ( 492)
، والهياروه آباادص، القااموس المحايك، هفاب، 41/11، 41/12ابن سايد ، المس اه، ( 491)

4/411. 
، 2/11، والهياااااااروه آباااااااادص، القااااااااموس، فااااااااهر، 41/421ابااااااان سااااااايد ، المس اااااااه، ( 491)

 .9، س21ها، ه4221النسسة المكبوعة، سنة  وا سكا  ، مبادئ اللغة،
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ا الغ ن ب . وال واب  م ْوفا 44، س94وقا/ ه  م ْوفس
(499). 

 .(491) ويقال لأ  الرىتاج . وال واب   الّرتاج  41، س94وقا، ه

وج 9، س99وقا، ه  .(491) والهروىج     ْرج  الق باء . وال واب  اله رُّ

بىن  41، س99وقا، ه يىن . وال واب  والم ر   .(499)-بالباء– والم ر 

 .(411)وال واب  ال ىق ن لو الّ قن  ال ىْقن . 1، س414وقا، ه

 .(414) ديباج غليك . وال واب  ديباج غليظ 9، س412وقا، ه

تسأ 42، س412وقا، ه تسأ لو ل ْحم  تسأس . وال واب  ل ْحم   .(412) س دا  من ل ْحمس

 .(412) الغليك الغ ْهل . وال واب  الغليظ الغ ْهل 1، س411وقا، ه

ْقنسها تحد   ْقنسها . وال وا 2، س411وقا، ه  .(411)ب   تحد   قسنها لو  س

                                                            

 .4412سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 499)
، وسليل الجار، المعجاب العربا  الحاديو، 4/491الهيروه آبادص، القاموس المحيك، رتا، ( 491)

111. 
، 4/241، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك،  اااارج، 1/19اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 491)

 .912جب العرب  الحديو، وسليل الجر، المع
 .41/21ابن منظور لسان العرب، ربن، ( 499)
، وسلياال 1/221، والهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، 4/411اباان ساايد ، المس ااه، ( 411)

 .111الجر، المعجب العرب  الحديو، 
، وسلياااال 41، س11هااااا ه4221ا سااااكا  ، مبااااادئ اللغااااة، النسااااسة المكبوعااااة، ساااانة ( 414)

 .19ب  الحديو، هالجر، المعجب العر 
 .1/419الهيروه آبادص، القاموس المحيك، لحب، ( 412)
، وا ساااكا  ، مباااادئ اللغاااة، المكبوعاااة 2/291الهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك،  اااش ( 412)

 .1، س19ها، ه4221سنة 
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 .(411) و وب  ب ْ لةر . وال واب  بسْ ل ة 2، س411وقا، ه

ْساااااك  اللكيماااااةس باااااائا. 41، س411وقاااااا، ه اااااه    يكاااااوف  بهاااااا و  ، بياااااد شاااااعر ع ج 
 .(419)وال واب  يكوف  كما    الّلسان

ه ةر 41، س419وقا، ه ق أ بسس    هسأ. وال واب  كار   .(411)  كارق أ بسس   

ااب   الك ْيم سااد. وكاا ا  اا  المكبوعااة، ساانة 2، س441وقااا، ه ْرغ  هااا، 4221،  والهى
 .2، س11ه

 .(411)-بكسر الكاف–  الكسيم ْسد -وقا    القاموس المحيك

ْعقسد الّهماب  وال واب  الرُّغباناة بفابن الارىاء 41، س444وقا، ه  والرىغبانة م 
(419) .

 س ْعدانة النىعل. -بالفبّ –والرُّغبانة 

هاماااة  42، س444وقاااا، ه هاماااة  ااا  ل ناااف البعيااار  وال اااواب  كالسس بكسااار - كالس 
 .(411)-الساء

                                                                                                                                              

، 1/221، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك،  قاااان، 4/41اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 411)
 .111رب  الحديو، وسليل الجر، المعجب الع

، وا ساااااكا  ، مبااااادئ اللغاااااة، النساااااسة المكبوعاااااة سااااانة 1/94اباااان سااااايد ، المس اااااه، ( 411)
، وسليل الجر، المعجب 2/211، والهيروه آبادص، القاموس المحيك، ب ل، 19ها، ه4221

 .221العرب  الحديو، 
 .41/411، بنن، 49/41ابن منظور، لسان العرب، لكب، ( 419)
الساكر األسيار  سليال  19هاا ه4221اللغة، النسسة المكبوعاة عااب  ا سكا  ، مبادئ( 411)

 .199الجر المعجب العرب  الحديو، 
 .4/14الهيروه آبادص، القاموس المحيك، الهرغب، ( 411)
، وا سااااكا  ، مباااااادئ اللغااااة النساااااسة 4/11الهيااااروه آبااااادص، القااااااموس المحاااايك، رغاااااب ( 419)

 .14ها، ه4221المكبوعة، سنة 
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اْ الن  2، س442وقا، ه ْدالن  جانباهاا  يعنا  جاانب  النىعال. وال اواب  الجس  والجس
 .(414)بال ىال–

ل . وال واب  ع قسب الّرجل 1، س442وقا، ه  .(412)  ع قسب الرىج 

 .(412)ل ب نسقل . وال واب  للنىْعلس  ويقال للهىعلس الس   41، س442وقا، ه

 .(411)، السكر قبل األسير  ي كب س ها ال يىاد . وال واب  ي ْلبسها442وقا، ه

ْ رين  42، س441وقا، ه ْ رين . وال واب  الس   .(411)-بهتل الساء– السس

اااااااب مااااااان العااااااااج لو الااااااا بل لو الهجااااااااج .  41، س441وقاااااااا، ه ْساااااااك ة للمسْع    والمس
 .(419) ه  القكعة من المسْسك -بكسر الميب–ولمىا المسْسكة  وال واب  الم س ك ة.

ااااة وهااااو  4، س441وقااااا، ه  واله اااات    مااااا ال   ااااهى لااااأ. واله اااات    جمااااا   ْتسااااأ لو   ت س 
 .(411)الساتب. والّسياب سياب م راد ال سياب جما

                                                                                                                                              

، وا ساااكا  ، مباااادئ اللغاااة، النساااسة 1/419دص، القااااموس المحااايك، ساااهب، الهياااروه آباااا( 411)
 .14ها ه4221المكبوعة، سنة 

، ومبادئ اللغة، النسسة المكبوعاة سانة 2/211الهيروه آبادص، القاموس المحيك، ج ل، ( 414)
 .211، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 14ها، ه4221

، وا ساااكا  ، مباااادئ اللغاااة، كبعاااة 41/441عقاااب،  الهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك،( 412)
 .112، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ه12ها ه4221

، وسليال الجار، المعجاب العربا  الحاديو، 12، ه4221ا سكا  ، مبادئ اللغة، كبعاة ( 412)
4222. 

 .12ها ه4221ا سكا  ، مبادئ اللغة، كبعة ( 411)
، وسليل الجر، المعجب العرب  الحاديو، 2/21س ر،  الهيروه آبادص، القاموس المحيك،( 411)

199. 
، وسليل الجر، المعجاب العربا  الحاديو 2/229الهيروه آبادص، القاموس المحيك، مسك، ( 419)

4442. 
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ة  1، س449وقا، ه ين... الهسفى ْين  -بتشديد الجيب– واللجن بهاتل –وال واب  اللُّج 
سكان الياء كهبيرا  .(411)لجيب وا 

ة 421وقا، ه اْهح  ة ت ْشابسا  السمساة . وال اواب  ال ى اْهح  ، الساكر قبال األسيار  ال ُّ
اد–  .(419)-بهتل ال ى

 السىك رُّجة . وال واب  السُّك رُّجة، كما جاء  ا  الساكر ال ىالاو  1، س424وقا، ه
 .(491)من ال هحة نهسها، وكما    لسان العرب

ااااااار  41، س424وقااااااا، ه ااااااار . وال ااااااواب  غ ف  وهااااااو الكااااااين  -بااااااالغين–، ع ف 
 .(494)السهب

 .(492) السىك ن . وال واب  السىك ن. وهو النىار 2، س421وقا، ه

 .(492) ونار الحباجب . وال واب  الحباحسب 1، س429وقا، ه

ْلد ر. وال واب  جلد  بس تنوين2، س421وقا، ه  .(491)، جس

                                                                                                                                              

، وبكااارس البساااتان ، محااايك المحااايك، 4/211( الهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك،  ااات ، 411)
  .199، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 911

 .1/291الهيروه آبادص، القاموس المحيك، لجن، ( 411)
 .2/499الهيروه آبادص، القاموس المحيك،  حف، ( 419)
 .2/422ابن منظور، لسان العرب، سكرج، ( 491)
 .2/419الهيروه آبادص، القاموس المحيك، غفر، ( 494)
الحاديو ، وسليل الجار، المعجاب العربا  1/221الهيروه آبادص، القاموس المحيك، سكن، ( 492)

999. 
هااا، 4221، وا سااكا  ، مبااادئ اللغااة، المكبوعااة ساانة 44/21اباان ساايد ، المس ااه، ( 492)

 .91ه
 .99ها، ه4221ا سكا  ، مبادئ اللغة، المكبوعة سنة ( 491)
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ْدد  لأ  2، س421وقا، ه ريل  ش ْحبر كريهةر. وال واب  كريهًة ألننها  هة  م ا و ج 
 .(491)ها4221للّريل ال للّشحب. وانظر الكىبعة األولن، سنة 

 .(499) والتىق رىب . وال واب  التىق رُّب 9، س429وقا، ه

( تعلياب سااقأ المحققاان علان القسّنيناأ يقاول  جااء  ا  4، حاشية رقب )411وقا، ه
بااالتنسهيف، ولااب لع اار علاان هاا ا –القنينااة علاان  عيلااأ ( بسااك الم ااّنف  1هااامش )

اّكين ة مناااء  االساتعمال  ا  المعااجب العربياة . وجااء  اا  القااموس المحايك  والقسّنين اة ك سس
 .(491)من هجاج للشىراب 

صن  1، س441وقا، ه صن . وال واب  د ردس  .(491) د ْردس

 اًا  ولحاال المحققاان ملان الرجه التال    لعددد للقّب بناناًا م ْجر   1، س412وقا، ه
ْجر  اااااًا. كماااااا  ااااا  الّلساااااان، ومباااااادئ اللُّغاااااة الكىبعاااااة  الّلساااااان، جااااارف. وال اااااواب  مس

 .(499)األولن

ب ل عها. وال واب  ب لسع ها41، س412وقا، ه ، و 
(211). 

                                                            

 .91ها، ه4221ا سكا  ، مبادئ اللغة، المكبوعة سنة ( 491)
الجر، المعجاب العربا  ، وسليل 99ها، ه4221ا سكا  ، مبادئ اللغة، المكبوعة سنة ( 499)

 .222الحديو، ه
 .1/292الهيروه آبادص، القاموس المحيك، قنن، ( 491)
، واباااان منظااااور، لسااااان العاااارب، درد، 2/212الهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك، درد، ( 491)

، وا ساكا   مباادئ اللغاة، المكبوعاة 129، وسليل الجر، المعجب العربا  الحاديو، 1/419
 .11ها، ه4221سنة 

، وابن منظور، لسان العارب، 14ها، ه4221ا سكا  ، مبادئ اللغة، المكبوعة، سنة ( 499)
 .41/291جرف، 

هاااا، 4221، وا ساااكا  ، المكبوعاااة سااانة 2/1الهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك، بلاااا، ( 211)
 .211، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 14ه
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 .(214) األن ج ان . وال واب  األْنج  ان 1، س411وقا، ه

ه  بيد هو  عند الهياج كم44، س419وقا، ه اهنس الج   لس  ولحاال الم حققاان ، ع ج 
ْ االس باسااكان ال ناااء ال بهتحهااا. وكاا ا  اا  مبااادئ  ملاان الّلسااان ج اال، و اا  الّلسااان  الج 

 .(212)ها4221اللُّغة، الكىبعة األولن، سنة 

 .(212) اللنباء . وال واب  الّلبأ 1، 2، 4، س411وقا، ه

اد واللب ن ي ْحل ب  حارنًا  حريف. وال وا 1، س411وقا، ه  .(211)ب   ريف بال ى

ْلااااد   ووقااااا  اااا   42، س411وقااااا، ه بااااأ هاااا   الج   والاااادنوص ماااان اللاااابن الاااا ص تْرك 
ل ْيااد  . وال ااواب  4221المكبوعااة، ساانة  هااا، والاادنوص ماان اللاابن الاا ص تركبااأ هاا   الج 

ل ْيااد   . ولشااار المحققااان ملاان لنن نسااسة ب (211)والاادناوص ماان اللاابن الاا ص تركبااأ هاا   الج 
 دناوص .وقا  يها  ال

 .(219) التىغ مىر  . وال واب  التىغ مُّر 2، س412وقا، ه

ْمهورسصن 42، س412وقا، ه . وال واب  الج  ْمه ور صُّ  .(211)-بكسر الرناء–، والج 
                                                            

هاا، 4221ا ساكا  ، المكبوعاة سانة ، و 4/212الهيروه آبادص، القااموس المحايك، نجا ، ( 214)
 .411، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ه12ه

هااااا، 4221، وا ساااكا  ، المكبوعااااة سااانة 42/411ابااان منظاااور، لسااااان العااارب، ج اااال، ( 212)
 .19ه

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

، والهياروه 11هاا، ه4221، وا ساكا  ، المكبوعاة سانة 1/11ابن سيد ، المس ه، ( 211)
 .112، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 2/491آبادص، القاموس المحيك،  رف، 

، وسليااال 1/224، والهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك، 1/11ابااان سااايد ، المس اااه، ( 211)
 .124الجر، المعجب العرب  الحديو، 

، وا سااكا  ، النسااسة المكبوعااة، ساانة 2/411الهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، غماار ( 219)
 .11ها، ه4221
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ّمياار  42، س411وقااا، ه مياار. وال ااواب  السس بكساار الساااء وتشااديد الماايب – والس 
 .(211)-وكسرها

 .(219). وال واب  س هسل ةالسكر األسير  س ه ل ة النناس 419وقا، ه

 .(241) الق ْروب . وال واب  الق ْرهوب 42، س492وقا، ه

 .(244) ق راب السنكين . وال واب  قسراب  44، س411وقا، ه

 .(242) ومؤدك، لص كامل ا دا  . وال واب  األ دا  9، س411وقا، ه

 .(242) وال ىبابان  وال واب     بابان  1، س419وقا، ه

ااااااال  . وال اااااااواب   ااااااا  بيااااااا 9، س411وقاااااااا، ه در للشااااااانهرى مااااااان الميتاااااااأ  وم ْحم 
ْحم ل   ومس
(241). 

                                                                                                                                              

 .1/221ابن منظور، لسان العرب، جمهر، ( 211)
، وسليااال الجاااار، المعجاااب العرباااا  11هااااا، ه4221ا ساااكا  ، النساااسة المكبوعااااة سااانة ( 211)

 .111الحديو، 
، وا سااكا  ، النسااسة المكبوعااة ساانة 2/111الهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، سااهل، ( 219)

 .991، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 14ها، ه4221
 .1/491، وحاشية المحققين، ه41/211ابن منظور، لسان العرب، قرهب، ( 241)
، 4/441يك، قاااارب، ، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااا9/29اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 244)

، وسليااااال الجاااار، المعجااااب العربااااا  92هااااا، ه4221وا سااااكا  ، النسااااسة المكبوعاااااة ساااانة 
 .911الحديو، 

 .9/11ابن سيد ، المس ه، ( 242)
 .112، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 49، 9/41ابن سيد ، المس ه، ( 242)
، 99، ههاااااااا4221، وا ساااااااكا  ، المكبوعاااااااة سااااااانة 9/29ابااااااان سااااااايد ، المس اااااااه، ( 241)

بياارود،  –، دار مكتبااة الحيااا  22والشانهرى، الميااة العاارب، تحقيااب محمااد بااديا شااريف، ه
 ب.4991
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ل ب الت     الننجاد كهتاوح الّنسااء . وال اواب  1، س411وقا، ه ،  والب ك راد  الح 
 .(241)كهتوو

ْمدس 44، س419وقا، ه  .(249)،  من الغ ْمدس اندلب . وال واب  من الغس

 .(241)جأ ه هى  واللْدن  م ا ه هن تدا ا كلأ. والو  9، س412وقا، ه

ااااااْلكس ُّ  9، س412وقااااااا، ه ااااااْلك ن بهااااااتل -بكساااااار الكاااااااف– والسُّ . وال ااااااواب  والسُّ
 .(241)الكاف

 .(249)-بالغين–،  الهىعف . وال واب  الهىغف 9، س494وقا، ه

ْلدس كالنىْعلس والدُّرى  . وال واب  الّدرى 44-41، س491وقا، ه ه ق أ بالجس  .(221)،  وس 

رن 1، س419وقا، ه راه من غير تشديد الرناء،  والج   .(224)اه . وال واب  الج 

اااااارُّ لك اااااار مااااااا يكااااااون  لص مااااااا يكااااااون ماااااان الجاااااايش.  42، س499وقااااااا، ه  والم ج 
 .(222)بهتل الميب واسكان الجيب–وال واب  الم ْجر  

                                                            

 .99ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/21ابن سيد ، المس ه، ( 241)
 .4/222، والهيروه آبادص غمد، 9/29ابن سيد ، المس ه، ( 249)
 .91ها، ه4221ة سنة ، وا سكا  ، المكبوع9/24ابن سيد ، المس ه، ( 241)
 .99ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/19ابن سيد ، المس ه، ( 241)
 .411ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/11ابن سيد ، المس ه، ( 249)
، 419ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 414-9/411ابن سيد ، المس ه، ( 221)

 .121وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 
،وسليال 2/411، والهيروه آبادص القاموس المحيك، جاره، 9/21ابن سيد ، المس ه، ( 224)

 .219الجر، المعجب العرب  الحديو، 
، وسليل 419ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/211ابن سيد ، المس ه، ( 222)

 .4111الجر، المعجب العرب  الحديو، 
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ْ مة 41، س491وقا، ه  والج   م ة  بقية تبقن من السىْوك . وال واب  الجس
(222). 

 .(221)لعرب . وال واب  ت ن ّشف  الع ر ب ت ن ّشه ا  2، س214وقا، ه

 .(221) والفرس يقا علن ال كر واألن ن . وال واب  واله ر س 1، س212وقا، ه

 الظىل ااب  ، وهاا  مهااارد   اا  شاااهدر شاااعرص لحالااأ المحققااان ملااان  1، س211وقااا، ه
 .(229)ها4221الّلسان. وال ص    الّلسان  الظُّل ب. وك ا المكبوعة، سنة 

 .(221)،  والك ْرماء  الق ير . وال واب  الكهماء9س، 211وقا، ه

ْمر   . وال واب  ل بىتهاا  41، س241وقا، ه كماا  ا   -بهاتل الاسب– وعلن ل بىتها ح 
 .(221)كما    المعجب العرب  الحديو -بكسر السب–القاموس المحيك، لو لسبىتسها 

ب  لااك .  وقياال  ل شااوة م ْمس ااك األيااامن، م ْكل ااب األيا 9، س222وقااا، ه ي ْكاار  ساار، و 
. والغريب لنن المحققين (229)ها4221وال واب  ويكر   لك. كما    المكبوعة سنة 
. ول بتا السكاأ  ا  الماتن. 222، ه1لشارا ملن المكبوعة وما  يها    حاشية رقب 

 وال واب مر  ل سرى ما  كرنا   وي كر  .

                                                            

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

 .442ها ه4221ا سكا  ، المكبوعة، سنة ( 221)
 .441ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/421ابن سيد ، المس ه، ( 221)
 .449ها ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 41/219ابن منظور، اللسان، س ا ( 229)
 .1/412المحيك، كهب، الهيروه آبادص، القاموس ( 221)
، وسليل الجر، المعجاب العربا  الحاديو، 4/424الهيروه آبادص، القاموس المحيك، لبب، ( 221)

4121. 
 .421ها ه4221ا سكا  ، المكبوعة، سنة ( 229)
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اال الّرجاال واليااد ماان جى الشنااب األيماان  هااو  ويعفااد هاا ا مااا جاااء  اا  المس ااه  م ح 
ْكل ب األياسر، وهب يكرهونأ   َ م ْمس ك األيامن ب 
(221). 

ظى. وال واب  ولش ظى  41، س221وقا، ه  .(224) ول شس

ب229وقا، ه ب . وال واب  م ْقح  ، السكر األسير  م ْقحس
(222). 

غسن221وقا، ه ْغن  وال واب  الفى  .(222)،  الفى

ااااااقس  4، س222وقااااااا، ه ااااااقسل  الكوياااااال ال ى ااااااْقل ة، وهاااااا   وال ى ل ة . وال ااااااواب  ال ُّ
قسل قسل ة  ه  لن ن ال ى  .(221)السا ر . ولمنا ال ى

 .(221)، السىْنب ك . وال واب  السُّْنب ك2، س229وقا، ه

اااااااااب   الك يااااااااار الع ااااااااار ب . وال اااااااااواب  211وقاااااااااا، ه ، الساااااااااكر األسيااااااااار   الهسف 
 .(229)الهسف بُّ 

                                                            

 .9/419ابن سيد ، المس ه، ( 221)
، 199، والبسااتان ، محاايك المحاايك، 2/141الهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، شااظظ، ( 224)

 .422ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/221ن منظور، شظظ، واب
، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، قحاااااب، 41/292ابااااان منظاااااور، اللساااااان، قحاااااب، ( 222)

 .421ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 1/492
، وسلياال الجاار، المعجااب العرباا  الحااديو، 421هااا، ه4221ا سااكا  ، المكبوعااة ساانة ( 222)

 .199ه
، 421ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 42/111ابن منظور، اللسان،  قل، ( 221)

، والهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك،  ااقل، 111وسلياال الجاار، المعجااب العرباا  الحااديو، 
1/2. 

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

 .412ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/411المس ه، ابن سيد ، ( 229)
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م ع اااااأ ل   1، س214وقاااااا، ه  اااااسء . وال اااااواب    ل اااااو  لو  م ا كاااااان  اااااغيرًا   ل اااااو  و ج 
 .(221) سْلو  

 .(221)،    نسْ  . وال واب    نس   41، س212وقا، ه

. وال ااواب    نساا    41، س212وقااا، ه  َ . ويباادو لنن المحققااين لااب ي ه ّرقااا (229)   نسااْ 
ن ب ينن   سنْ  وهو الولد ال ان  للبقر  لو النناقة وب ْين   نس ن وهو ال ص يبلغ السننة ال نال اة ما

 .(211) واد الّظلف والحا ر، والسىنة السنادسة من  واد الس ف

والّساااااياب ساااااياب  لسااااانان البقااااار ال ساااااياب الولاااااد األول لو ال اااااان . والااااادنليل ماااااا ورد، 
 و اااا  السنادسااااة   ناااا ن  وقااااد فاااابكأ المحققااااان   سْناااا ، وهااااو غياااار  41، س212ه

نس ن ،  ب   نس . وال واب     9، س211 حيل لما ت ق دنب. ووقا، ه
(214). 

َ  . وال واب    نس ن  41، س211وقا/ ه  .(212) ج   ة  ب   نسْ 

 .(212)، من لسماء الّ ئب  وك سىاب . وال واب   وك س اب 1، س211وقا، ه

 .(211)ال ئب -كق ك اب–وقال    القاموس المحيك   وك س اب 
                                                            

، 1/211، والهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك،  ااااس، 9/421ابااان سااايد ، المس اااه، ( 221)
 .949وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 

 .412ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 1/22ابن سيد ، المس ه، ( 221)
، 1/244، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك،  ناااان، 1/22اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 229)

، وسليااال الجااار، المعجاااب العربااا  الحاااديو، 411هاااا، ه4221وا ساااكا  ، المكبوعاااة سااانة 
299. 

 .1/244، والهيروه آبادص، القاموس المحيك،  نن، 41/421ابن منظور، اللسان،  نن، ( 211)
 .411ها، ه4221 ، وا سكا  ، المكبوعة سنة1/411ابن سيد ، المس ه، ( 214)
 .411ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 1/22ابن سيد ، المس ه، ( 212)
، 4/421، والهياااروه آباااادص، القااااموس المحااايك، كساااب، 1/91ابااان سااايد ، المس اااه، ( 212)

 .411ها، ه4221وا سكا  ، المكبوعة سنة 
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 .(211) ال ىْي  . وال واب  الّ ي  41، س214وقا، ه

ا214وقا، ه . لماا الق س ااب  هاو (219)ب ا  وق س ااب . وال اواب  وق ااب، من لساماء الفى
 .(211)الحسن والجمال

ة 42، س211وقا، ه ة. وال واب  غ ن ج  ْنج  ي س مىن الق ْنه   غ   و 
ة (211)  .(219)لو غ ْنج 

ل ة . وال واب  ال ُّْرم ل ة 4، س211وقا، ه  وال ُّْرم 
(211). 

ر   . وال واب  11، س211وقا، ه ْما  ه رك هسر   .(214)هسرن   وج 

 .(212)،  والهُّباب . وال واب  الهىباب4، س219وقا، ه

م ك41، س294وقا، ه ْمك ل غر ما يكون منها . وال واب  الح   .(212)،  والح 
                                                                                                                                              

 .4/421الهيروه آبادص، القاموس المحيك، كسب، ( 211)
، 4/291، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك،  ياااا ، 1/11 ااااه، اباااان ساااايد ، المس( 211)

، وسليااال الجااار، المعجاااب العربااا  الحاااديو، 419هاااا، ه4221وا ساااكا  ، المكبوعاااة سااانة 
194. 

، والهيااروه آبااادص 41/291، واباان منظااور، اللسااان، قاا ب، 1/11اباان ساايد ، المس ااه، ( 219)
 .921عرب  الحديو، ، وسليل الجر، المعجب ال1/492القاموس المحيك، ق ب، 

 .41/212ابن منظور، اللسان، قسب، ( 211)
 .119، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 2/492ابن منظور، اللسان، غنا، ( 211)
 .1/91ابن سيد ، المس ه، ( 219)
، والهيااروه آبااادص، 42/11، واباان منظااور اللسااان،  رماال، 1/19اباان ساايد ، المس ااه، ( 211)

 .2/212القاموس المحيك،  رمل، 
 .412ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 1/11ابن سيد ، المس ه، ( 214)
 4/11، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، هباااااب، 1/91ابااااان سااااايد ، المس اااااه، ( 212)

 .412ها، ه4221وا سكا   المكبوعة سنة 
، وسليال 411هاا، ه4221، وا سكا   المكبوعة سانة 1/422ابن سيد ، المس ه، ( 212)

 .191المعجب العرب  الحديو، الجر، 
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أ . وال واب  والدىبا 1، س292وقا، ه  .(211) والدُّبا  سراس 

نباور . 2، س292وقا،  مىاة الهُّ مىاة ك ح  هىعاة لهاا ح  ْرقوه  دويباة م ج  وال اواب    والح 
م ةس  م ة ك ح   .(211)-بالتىسهيف–ح 

.291وقا، ه  ، السكر قبل األ سير  والب ْحْهج   وال واب  والب ْحهجس

،  والم ْفر ّح  . وال واب  والم ْفر حس ن 9، س291وقا، ه
(219). 

م ة211وقا، ه ، السكر األ سير  والرىْسم ة . وال واب  والرىس 
(211). 

ْدل  ج   1، س214وقا، ه د ل   والحس دل . وال واب  والحس  َ ْمع ها حس
(211). 

 .(219)  ه  ي ْماب . وال واب  ي م اب 1، س212وقا، ه

 .(291)  ش ا استدار قيل    لىل . وال واب    لىك 42، س292وقا،ه 

                                                            

 1/221، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك، دبااااا، 1/412اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 211)
 .121، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 419ها ه4221وا سكا   المكبوعة سنة 

، وسليال 419، ه4221، وا ساكا  ، المكبوعاة سانة 1/449ابن سايد ، المس اه، ( 211)
 .199ب العرب  الحديو، الجر، المعج

، والهيااااروه 1/411، واباااان ساااايد ، المس ااااه، 2/211اباااان منظااااور، اللسااااان، فاااارح، ( 219)
 .4/211آبادص، القاموس المحيك، فرح، 

، والهيروه آبادص، 41/429، وابن منظور، اللسان، رسب 1/494ابن سيد ، المس ه، ( 211)
 .111  الحديو، ، وسليل الجر، المعجب العرب1/449القاموس المحيك، رسب، 

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

، وسليل 491ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 1/491ابن سيد ، المس ه، ( 219)
 .4219 الجر، المعجب العرب  الحديو،

هاا، 4221، وا سكا  ، المكبوعة، سانة 2/229الهيروه آبادص، القاموس المحيك،  لك، ( 291)
 .941. وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 411ه
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، الساااكر األسيااار  ويقاااال أل كمااااب النىاااْور  لهائهاااأ وبراعيماااأ، وسرائكاااأ 291وقاااا، ه
 .(294)ول حهيتأ . وال واب  ول سهيتأ

 .(292)، والدُّْ لن . وال واب  الّدْ لن1، س212وقا، ه

. ووقااا  اا  القاااموس المحااايك (292) النىااْيل ا. وال ااواب  الّناايل ا 9، س212وقااا، ه
 .(291) الّنْيل نا

وجاء    الّلسان  الّنان لا   وجااء  ا  هاامش ال اهحة  قولاأ  الّنان ل ا  هكا ا  ا  األ ال 
أ  ال و  وهو دسان الشىحب يعاالا  -بالكسر–اب  الّنْيل نا مفبوكًا، وبهامشأ ما ن  ن

ْشب بأ الو 
(291). 

اااااابسر 1، س211وقاااااا، ه ااااااْبر . وال اااااواب  ال ى . وقاااااال  اااااا  القاااااااموس (299) وال ى
اابر  اارن   -ك ك تسااف، وال ي س ااكىن  مالن  اا  فاارور  الّشااعر–المحاايك   وال ى ع ااار  شااجر م 

 .(291)وك ا قال  احب الّلسان

مْ 1، س211وقا، ه ْمغ  ،  وف  غ  السىم ر   كالدب . وال واب  و   
(291). 

                                                            

، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، سهااااان            41/211ابااااان منظاااااور، اللساااااان سهااااان، ( 294)
 .412ها ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 1/229

، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، د ااااال،         42/294ابااااان منظاااااور، اللساااااان، د ااااال، ( 292)
 .129، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 2/211

، وسلياال الجاار، المعجااب العرباا  الحااديو، 411هااا، ه4221ا سااكا  ، المكبوعااة ساانة ( 292)
4222. 

 .4/241الهيروه آبادص، القاموس المحيك، نيلنا، ( 291)
 .2/211ابن منظور، اللسان، نيلنا، ( 291)
، 411هااااا، ه4221، وا سااااكا  ، المكبوعااااة ساااانة 44/241اباااان ساااايد  المس ااااه، ( 299)

 .129وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 
 9/442، وابن منظور، اللسان،  بر، 2/99الهيروه آبادص، القاموس المحيك،  بر، ( 291)
 .411، هها4221ا سكا  ، المكبوعة سنة ( 291)



 78 

ب  1، س211وقا، ه دس  .(299) الدىْود ب . وال واب  الدُّو 

 

 

بااااد  س211وقااا، ه لىااب المحققاااان علاان اللىهظاااة بقولهمااا   لاااب ياارد  ااا  2،  والرى   وع 
نىماااا لراد  باااد، وا  بىااااد الّلسااان بمعنااان الننبااد . وهااا ا حااابن. أل نن الم ؤلااف لاااب ي ااارد الرى –الهُّ

ّمها وتشديد الباء  .(211)وهو نبد -بالهىاص وف 

 .(214)بتشديد السىب– الش ْهل ل  . وال واب  الشىه لىل  9، س211وقا، ه

اااه ًا  اااب 9، س211وقااا، ه ااارًا  ااغيرًا  اااب س ف  ل ماااا ي ْساارج  يكاااون ق ْعس  ،  والبسّكاااي  لوى
ا  ا . وال واب  ق حن  .(212)بالقاف–م حن

بهاااتل النُّاااون – النىاااْرج س  . وال اااواب  النىاااْرجسس لو الّناااْرجس  41، س219وقاااا، ه
 .(212)وكسر الجيب لو بكسر النُّون وكسر الجيب

...الهرناد  وهاو الحادناد، لو  اانا الادُّروة. وال اواب   1، س242وقا، ه ْن س ن  والج 
ْن س ن  ْن س ن لو الجس  .(211)بفّب الجيب وكسرها–الج 

                                                            

 .411ها، ه4221، ا سكا  ، المكبوعة سنة 44/241ابن سيد ، المس ه، ( 299)
، والهيروه 1/419، وابن منظور، اللسان، هبد، 411، 44/414ابن سيد ، المس ه، ( 211)

 .949، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 211/ 4آبادص، القاموس المحيك، هبد،
، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، شاااااهلل،           2/229ابااااان منظاااااور، اللساااااان، شاااااهلل، ( 214)

 .411ها ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 4/211
، والهياروه آباادص، 2/211، وابان منظاور، اللساان، قحال، 42/1ابن سيد ، المس اه، ( 212)

 .411ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 4/211القاموس المحيك، قحل، 
، والهياااروه 1/299، وابااان منظاااور، اللساااان، رجاااس، 44/491س اااه، ابااان سااايد ، الم( 212)

 4211، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 2/221آبادص، القاموس المحيك، رجس، 
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بكسار –ة للنى ارى  بيد عبادتهب . وال اواب  البسيع اة ،  والب ْيع  9، س241وقا، ه
 .(211)الباء

مىن م ْغبسظ ة . وال واب  م ْغبسك ة  4، س224وقا، ه بُّ ح  ي ح   .(219)-بالكىاء– و 

اااا 224وقاااا، ه ْمااال . وال اااواب  هسْمااال. ول مى والقاااأ مآلن ه  ، الساااكر األسيااار  ماااا  ااا  ج 
 .(211) هو الم در -بالهتل -الهىْمل

ااارسف 42، س222وقاااا، ه ر  التّاااين . وال اااواب  الفى -ك ك تساااف–،  والّفاااْرف  شناااج 
(211). 

 . وال اواب  211، ه29    هرس اآلياد القرآنية  الهاتل 41، س221وقا، ه
 .441، ه41الواقعة، 

، مان  هارس األحادياو النبوياة  مان ل حابى ليارب . 229وقا    السىكر األ سيار، ه
 .(219)وال واب  من ل ح بى لن

                                                                                                                                              

، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، جناااااو،          2/122ابااااان منظاااااور، اللساااااان، جناااااو، ( 211)
ليااال الجااار، المعجاااب العربااا  ، وس491هاااا، ه4221، وا ساااكا  ، المكبوعاااة سااانة 4/411

 .119الحديو، 
، 2/1، والهيااااروه آبااااادص، القاااااموس المحاااايك، بيااااا 9/211اباااان منظااااور، اللسااااان، بيااااا، ( 211)

، وسليااال الجااار، المعجاااب العربااا  الحاااديو، 494هاااا، ه4221وا ساااكا  ، المكبوعاااة سااانة 
 .219ه

، 2/219، والهيااااروه آباااادص، القاااااموس المحاااايك، غاااابك، 1/11ابااان ساااايد ، المس ااااه، ( 219)
 .429، وسليل الجر، المعجب العرب  الحديو، 491ها، 4221وا سكا  ، المكبوعة سنة 

، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، همااااال،      42/224ابااااان منظاااااور، اللساااااان، همااااال، ( 211)
، وسليااااال الجااااار، المعجاااااب العربااااا  214هاااااا، 4221، وا ساااااكا  ، المكبوعاااااة سااااانة 2/114

 .921الحديو، 
، والهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، فااارف، 44/411ر، اللسااان، فاارف، اباان منظااو ( 211)

 .212ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 2/411
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. (211)    هرس األ م ال واألقوال القوالن التنالياان  قاد حما  الاوكيس وبلاغ مناا  سقك
 .(214)وقدح  أورى، لص لسرج الننار، وقدح  أ لد، لب يسرج

 ال هة الثي ية  خل  ا  م ه ية ال َّ قيي

ااار ى المحققاااان  ااا  مااانها التحقياااب علااان نحاااو  ياااأ غيااار قليااال مااان القلاااب  ج 
لىاااف وال يااانكه.  قاااد سااااقا  ااا  الكتااااب واالفااكراب والناااأص عااان نهاااار م كىااا رسد ال ي ت س 

ابك لسااس مان  كوائف من األلهاظ عارينة عن الفبك مما يوقا  ا  ل اْبس، وألنى الفى
بك ونق اان فابكها  لسس التىحقيب بل هو روحأ. وساقا كوائف لسرى ناق ة الفى

انيهاا ماان يوقاا  ا  اللناابس ليفاًا. ول ْفاربا عاان شارح بعاا  األلهااظ التا  تسااتغلب مع
غير شرح    حاين شارحا للهاظاًا لسارى  ا  موافاا لسارى. وشارح المحققاان بعا  
األلهاااظ الهارسااية ولااب يشاارحا بعفااها ولشااارا  اا  بعاا  األحااايين ملاان مااا يجااوه  يااأ 
اابك ولااب يشاايرا  اا  لحااايين ل ساارى  اا  موافااا لساارى. وكانااد  وجهااان ماان وجااو  الفى

هااا غياار دقيقااة. ووقعااا 4221وعااة ساانة معارفااتهما لص مقابلتهمااا مااا النُّسااسة المكب
 اا  تكااارار بعااا  األلهاااظ. ولغهاااس التعلياااب علااان موافااا توجاااب التنعلياااب وسنساااوب 

 لم لة علن كل رجًا من ه   األرجاء قا دين التم يل ال الح ر.
 العجااااا ُّ . والحااااابُّ يقفااااا  بفااااابك العاااااين والجااااايب وفااااابكهما  1، س14وقاااااا، ه

 .(212)الع جس ُّ 
يف الن يف 41، س14وقا، ه  .(212)  وفبكأ  النى س
 .(211) القراح  . وفبكأ  الق ر اح   1، س12وقا، ه

                                                                                                                                              

 .291المحققة، ه–ا سكا  ، مبادئ اللغة، النسسة ( 219)
 .429الم در نهسأ، ه( 211)
 .421الم در نهسأ، ه( 214)
 .1/294الهيروه آبادص، القاموس المحيك، عجا، ( 212)
 .4211ل الجر، المعجب العرب  الحديو، سلي( 212)
 .4/214الهيروه آبادص، القاموس المحيك، قرح، ( 211)
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 .(211) العوهب . وفبكأ  الع ْوه ب 41، س12وقا، ه

 ول ْشه د  غابد مالن شهًا، لص  قليًس  لغهل المحققاان فابك  شاهًا   2، س11وقا ه
هىًا، بهتل الشين وكسرها وتشديد الهاء و تحها  .(219)وفبكأ  ش هىًا لو شس

ْماااسر  عشااااء  سلهاااادر ق ْعاااسر . لغهااال المحققاااان فااابك  49، س11وقاااا، ه  وابااان  س 
لسهاد  .(211)سلهاد. والوجأ    فبكها  س 

 .(211) لكىةر وعكىة  والوجأ  ل كنةر وع كىة 1، س11وقا، ه

بفااب – يعااكُّ ماان غياار فاابك لعااين الهعاال. وفاابك عينااأ ي ع ااكُّ  1، س11وقااا، ه
 .(219)-العين

 .(291)وار . وفبكأ ل وار ل 41، س11وقا، ه

 . يريد ريل الشىم ال.(294) الشنمال  وفبكأ الشىم ال 2، س11وقا، ه

ن وب   2، س11وقا، ه ن وب.(292) والجنوب   وفبكأ  والج   . يريد ريل الج 

ب  1، س11لغهل المحققان، ه  .(292)، فبك عين الهعل  تنسب  والفبك هو ت ْنسس

                                                            

 .2/219الهيروه آبادص، القاموس المحيك، العوهب، ( 211)
 .12، 44/12ابن منظور، اللسان، شهف، ( 219)
 .1ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/29ابن سيد ، المس ه، ( 211)
 .119، 411ب العرب  الحديو، سليل الجر، المعج( 211)
 .119سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 219)
 .491سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 291)
 .124سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 294)
 .144سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 292)
 .4211سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 292)



 82 

رْ  9، س11وقا، ه  .(291)بسي اء الجربياء   وفبكأ  الجس

 .(291) واألهيب   وفبكأ  واأل ْهي ب   41، س11وقا، ه

ن وبس  41، س11وقا، ه  .(299) وللجنوبس  وفبكأ  وللج 

ير  وفبكأ  وا سيْر ول يْر  44، س11وقا، ه  .(291) وا 

ه ول   41، س11وقا، ه ه ول  وفبكأ  الج   .(291) والج 

 .(299) والهنسنب  . وفبكأ  اله سىب   9، س11وقا، ه

اء 49، س11وقا، ه  .(211) والنجاء   وفبكأ  الّنج 

 .(214) والدنيمة   وفبكأ  والّديم ة   41، س19وقا، ه

 .(212) والرْهمة   وفبكأ  والّرْهم ة   42، س19وقا، ه

هُّ  42، س92وقا، ه هُّ لو ي رس ، وه  كلمة    بيد شعر، وفبكها ي ر   .(212)يرهن

                                                            

 .9/11 ه، ابن سيد ، المس( 291)
 .9/11ابن سيد ، المس ه، ( 291)
 .9/11ابن سيد ، المس ه، ( 299)
 .9/11ابن سيد ، المس ه، ( 291)
 .2/291الهيروه آبادص، القاموس المحيك، جهل، ( 291)
 .9/19ابن سيد ، المس ه، ( 299)
 .41ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 9/414ابن سيد ، المس ه، ( 211)
 .9/441 ابن سيد ، المس ه،( 214)
 .9/442ابن سيد ، المس ه، ( 212)
 .111سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 212)
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راب  ال 1، س91وقا، ه  .(211)بئر وجراب  البئر  وفبكأ  وجس

ل  لو الو ْحل 1، س11وقا، ه  .(211) وهو الوحل   وفبكأ  الو ح 

بىة 41، س92وقا، ه بىة . وال واب  ف   .(219) والواحد  ف 

اك أ وي ْبش اك أ. لص  9، س91وقا، ه مغهال    فبك الّشين من يبشك أ. والوجأ يبشس
 .(211)بفّب الّشين وكسرها

اا 44، س441وقاا، ه ااْرد. بفااّب الساااء و تحهااا  والساارد  . والوجااأ  الس  ْرد  لو الس 
سكان الرىاء  .(211)وا 

ن ة بهتل السب وكسر الّسين1، س444وقا، ه  .(219) ن ْعل... لسن ة  والوجأ  ل سس

ال 41، س442وقا، ه ْلس   .(241) والسلسال  بس فبك. وفبكأ  الس 

شاش  41، س211وقا، ه  .(244) والسشاش  بس فبك. وفبكأ  والسس

 .(242) وسشف   وفبكأ  سسشفْ  42، س211وقا، ه
                                                            

 .41/29ابن سيد ، المس ه، ( 211)
 .1/91، والهيروه آبادص، القاموس المحيك، وحل، 41/19ابن سيد ، المس ه، ( 211)
، وسليااال الجااار، 4/91، والهياااروه آباااادص، فااابب، 2/29ابااان منظاااور، اللساااان، فااابب، ( 219)

 .192عجب العرب  الحديو، الم
 .229سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 211)
، 4221، وا سااكا   المكبوعااة ساانة 4/412الهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، ساارد، ( 211)

 .11ه
 .14ها، ه4221ا سكا  ، المكبوعة سنة ( 219)
 .2/212الهيروه آبادص، القاموس المحيك، سلل، ( 241)
، وسلياال الجاار، المعجااب العرباا  الحااديو، 441هااا، ه4221ساانة  ا سااكا  ، المكبوعااة( 244)

 .191ه
 .1/24ابن سيد ، المس ه، ( 242)
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ب 41، س211وقا، ه  .(242) والباشب  بس فبك. وفبكأ  والباش ب لو الباشس

 .(241) والغداف  بس فبك. وفبكأ  الغ د اف 9، س214وقا، ه

ت نوُّب 41، س291وقا، ه  .(241) وتنوب  بس فبك. وفبكأ  و 

 .(249) الكْندر   وفبكأ  الك ْند ر 41، س211وقا، ه

منهجياااة التحقياااب لنن المحققاااين يقوماااان بشااارح بعااا  األلهااااظ وال ومااان السلااال  ااا  
وقااد وقعااد  -بكساار الكاااف– 2، س441يشاارحان بعفااًا  ماان  لااك الكيسم ْسااد، ه

ْلااد  كمااا لشاارنا بهااتل الكاااف، وهااو سكااأ لااب يشاارح المحققااان هاا   اللىهظااة، ومعناهااا جس
 .(241)الميتة من الحمير والبقر

ْرغااااب، ه ْسااااد. ومعناهماااااا 2، س441وكاااا لك لااااب يشااااارحا الهى ، وهاااااو الكيسم 
 .(241)واحد

                                                            

، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، بشاااااب            414، 1/419ابااااان سااااايد ، المس اااااه، ( 242)
، وسليااااال الجااااار، المعجاااااب العربااااا  492هاااااا، 4221، وا ساااااكا  ، المكبوعاااااة سااااانة 2/221

 .242الحديو، 
، 2/411، والهيااروه آبااادص، القاااموس المحاايك، غاادف، 1/412باان ساايد ، المس ااه، ا( 241)

، وسليااال الجااار، المعجاااب العربااا  الحاااديو، 492هاااا، ه4221وا ساااكا  ، المكبوعاااة سااانة 
112. 

، وسلياال الجاار، المعجااب العرباا  الحااديو، 412هااا، ه4221ا سااكا  ، المكبوعااة ساانة ( 241)
219. 

 .44/241ابن سيد ، المس ه، ( 249)
 .211البستان ، محيك المحيك، ه( 241)
 .211الم در نهسأ، ه( 241)



 85 

، ل ْ ار ب، ل ْقس اك، 41-9، س211ك لك لب يشرح المحققان األلهاظ التالية ه
ْلااب السياال.  اااألْ ر ب الاا ص محاادى و رسكيااأ شاس ااة  ااا. وهاا   ااهاد عيااب  اا  س  ل ْقم 

 .(221). واألقسك  المتيبس المت ّلب األ عفاء(249)واأل سرى مكمئنة

ل ظ     محدى ركبت  الهرسواأل قما ال ص  يأ  ق م ا  وهو غس
(224). 

وغيااار هااا ا ال يسكئاااأ القاااارئ الب اااير. ومااان السلااال المنهجااا  لنن المحققاااين 
يقومان بشرح بع  األلهاظ الهارسية ويسكتان عن بع   مما شرحا  ما ًس ماا وقاا 

ن. ه 419ه 2 اااا  حاشااااية رقااااب  ْنج  . 41، س12وممااااا لغهااااس  شاااارح لهااااظ  اااااهس
ب عليها بقولهما  لهظة  ارسية مما كاان المؤلاف يساتعملأ . وغيار ها ا واكتهيا بالتىعلي

 ك ير     الكتاب.

ومان السلال المنهجا  لنن الم حققااين ل غهاس ا شاار  ملان مااا يجاوه  ياأ وجهااان 
اابك لو لك اار  اا  بعاا  األلهاااظ. والحااب لنن هاا ا غياار واجااب عليهمااا.  ماان وجااو  الفى

لكاان لمااا كااان المحققااان قااد لشااارا  اا  بعاا  ألنن الغايااة تقااديب نااهن فااْبك أ سااديد، و 
ابك،  اشنن الواجاب يقفا  عليهماا بالتىقياد  الموافا ملن ما يجوه  يأ وجهان مان الفى

الن وقا السلل    المنىها ومقتفياتأ.  به ا المسلك    جميا الموافا وا 

بجااواه فااّب العااين وكساارها  اا  الع لنينااة.  9، س12 قااد ل ادنااا المحققااان، ه
. ولغهااس ا شااار  ملاان 2، حاشااية رقااب412الباااء وفااّمها  اا  الّهئبار ه وجاواه كساار

. ولغهاس ا شاار  ملان جاواه (222)9، س12جواه كسر الهمه  و تحها    لياتهاا، ه
ااة، ه ا شااار   24، س11. ولغهااس، ه(222)4، س19 ااتل الاادنال وفااّمها  اا  د ْلج 
                                                            

 .9/491ابن سيد ، المس ه، ( 249)
 .411سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 221)
 .9/491ابن سيد ، المس ه، ( 224)
 .211سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 222)
 .4/491الهيروه آبادص، القاموس المحيك، دلا، ( 222)
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سااااكانها  اااا  و رسنااااأ الاااارناء  اااا  الرنسااااو،  . وجااااواه ت ليااااو(221)ملاااان جااااواه كساااار الاااارناء وا 
. (229)42، س11. وجاااااواه كسااااار ناااااون الّنشااااااه و تحهاااااا ه(221)44، س19ه

 .(221)9، س91وجواه كسر راء الرىك و تحها ه

. وجااواه فااّب القاااف (221) ا  س ااكن  2، س91وجاواه  ااتل الّسااين وفااّمها ه
ااهن (229)41، س19وكساارها  اا  الق ْرناااس ه . وجااواه كساار الجاايب و تحهااا  اا  الج 

تسد، ه. (221)2، س11ه . وجواه (224)1، س92وجواه كسر التناء و تحها    الو 
ااي ة ه . وجااواه كساار الساااء وال ناااء  اا  (222)1، س411فااّب القاااف و تحهااا  اا  ق ل ْنسس

ْر سمتهاااا ه . وجاااواه (222)، وجاااواه  اااتل السااااء وال نااااء  ااا  الكلماااة نهساااها9س 444سس
 ااتل الاادنال . وجااواه كساار الماايب و (221)41، س442كساار النُّااون و تحهااا  اا  نسْقاال ه

 .(221)   المسد ب، وجواه فبن الميب والدنال

                                                            

 .1/211آبادص، القاموس المحيك، ورن،  الهيروه( 221)
 1/221الهيروه آبادص، القاموس المحيك، رسا، ( 221)
 .2/224، والهيروه آبادص، القاموس المحيك، نشه، 9/11ابن سيد ، المس ه، ( 229)
 .2/241الهيروه آبادص، القاموس المحيك، ركك، ( 221)
 ..41/21ابن سيد ، المس ه، ( 221)
 .41/12ابن سيد ، المس ه، ( 229)
 .2/211الهيروه آبادص، القاموس المحيك، ج ه، ( 221)
 .4/219الهيروه آبادص، القاموس المحيك، وتد، ( 224)
 .1/14ابن سيد ، المس ه، ( 222)
، والهياااااروه آباااااادص، القااااااموس المحااااايك، سااااار ب،      41/92ابااااان منظاااااور، اللساااااان/ سااااار ب، ( 222)

1/419. 
 .4222سليل الجر، المعجب العرب  الحديو، ( 221)
 .2/229دقب، ( الهيروه آبادص، القاموس المحيك، 221)
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 الكىْماال  ولااب يشاار المحققااان ملاان لغتااين ل سااريين همااا الّكْماال،  9، س211وقااا، ه
ااال  والشىاااْي  مان، والشىاااْيم  ان  وهنااااك لغاااة  ال اااة لاااب  9، س211. ووقاااا ه(229)والّكمس

يشر مليها المحققان  الشىْي  م ان 
(221). 

 واألن ق اااا   ولااااب يشاااار المحققااااان ملاااان وجااااأ  ااااانر هااااو األنقااااد  44، س211وقااااا، ه
 .(221)بالدىال

اااابىار  تماااار الهنااااد  ولااااب يشاااار المحققااااان ملاااان وجااااأر  ااااانر هااااو  211وقااااا، ه  وال ُّ
ب ار  .(229)ال  

ومن السلل المنهج     التىحقيب لنن المحققين لب يعارفا معارفة وا ية دقيقاة باين 
هاااا، والتااا  رماااها لهاااا بحااارف  ك .  هااا ، 4221نساااستهما والنساااسة المكبوعاااة سااانة 

وقااا  اا  نسااسة المحققااين الق ل ااا. ووقااا  اا  النسااسة المكبوعااة، ساانة  2، س19ه
 . ولب يشر المحققان ملن  لك.9، س41ها والق ل ا، ه4221

 9، س11هااا، ه4221مااا ي ااد ب. ووقااا  اا  المكبوعااة ساانة  9، س422وقااا، ه
 ال ص ي د ب ولب يشر المحققان ملن  لك.

هااا، 4221بيااد الباان لحماار سااقك  اادر  ماان المكبوعااة ساانة  9، س421ه وقااا
 .91ه

 ها.4221، لنن  ك  وه  المكبوعة سنة 421ه 9و كر المحققان    حاشية 

                                                            

 .1/91ابن سيد ، المس ه، ( 229)
 .1/91ابن سيد ، المس ه، ( 221)
 .414ها، ه4221، وا سكا  ، المكبوعة سنة 1/91ابن سيد ، المس ه، ( 221)
، 411هااااا، ه4221، وا سااااكا  ، المكبوعااااة ساااانة 44/241اباااان ساااايد ، المس ااااه، ( 229)

 .121لعرب  الحديو، وسليل الجر، المعجب ا
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ورد  اا  عجااه بياااد اباان لحمااار تكااايل. وال اااحيل تكاااير كماااا  اا  نساااسة 
 النناار مؤن اة . وقاد تا كر  ساقك  وقاد ت ا كر   2، س421األ ل، وب، وة، ووقا ه

 وه   الموافا سقناها للتىم يل  قك. 2، س91ها ه4221المكبوعة سنة  من

ووقااا المحققااان  اا  تكاارار بعاا  األلهاااظ ماان غياار موجااب،  قااد كاارر لهااظ 
لنااب المحققااان 1، س219الكوياال ه . هكاا ا  والاا نينال  الكوياال الكوياال الاا ننب . وع 

ألسارى   هكا ا  ا  األ ال، و ا  النسا  ا 219ه 2علن  لك بقولهما  ا  حاشاية 
الكويل ال نب . وال مسّوغ لتقديس األ ل.  قد جااء  ا  المس اه  و   يىاال  كويال 

 . ولب يقل كويل كويل ال نيل.(211)ال ىيل 

ومن السلال المنهجا   ا  التنحقياب لنن المحققاين لغهاس التعلياب علان بعا  
 ان  المواكن الت  تقتف  التعليب  من  لك قول المؤلاف  ا  لن ان ال اور  وقيال لألن

ة  ه ااْيس  ولااب ي علنااب المحققااان علاان  لااك. ومااا  كاار   41، س212 ااور  كغسمااة وش 
 .(214)المؤّلف لغة غير شائعة. والشىائا ال ىائا  بقر 

 والب ب ر  ي سمنن الهسْهر. ويقال مننأ قاهسر  لألسد. والهسْهر     24-49، س212ووقا ه
. واألن ن اله    هار   .األن ن. وولد  ال نكر  اله د بىس 

 ووقا    المس ه مال يسالف ما لورد  المؤّلف، مما يوجب التىعليب.
 قال    المس ه   الهسْهر  ابن الب ب ر. واله ه ار     ل مُّأ.

 .(212)والهسْهر    ل ستأ. واله د بىس  لسو  

                                                            

 .9/412ابن سيد ، المس ه، ( 211)
 .4/19انظر، ابن مالك، شرح التسهيل، ( 214)
 .1/12ابن سيد ، المس ه، ( 212)
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 مسرد المصيدر  المرا  
ر  تااأليف الاادكتو  ال نممأليل امم  خلممي اف سممين مممن خممع  ممممي أل الممممي    -4

 حلبون . –وجيهة لحمد السكل، منشوراد، دار الحكمة، دمشب 
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