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  اإلهــداء

تَْرَضاُه َوَأْدِخلِْني  ِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحاْعَمتََك الَِّتي َأنَْعْمتَ َعلَيَّ َوَعلَى َواَربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأشْكَُر ِن[

  ]. بَِرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن
                                        

  والتَّْعِليمِِفيَّ ُحبَّ الِْعلْمِ نِ غََرَسا ِإلَى َواِلَديَّ اللَّذَْي

  الصَّاِفي نََهلْتُ ِمْن نَْبِعهَِما الِْعلِْميِّ الُْمتََدفِِّق الَِّذيَنَأَساِتذَِتي اَألفَاِضلِ ِفي َجاِمَعِة النََّجاحِ الَْوطَِنيَِّة ِإلَى 

  .ُمتََواِضُعَن َهذَا الُْجْهُد الْفَكَا

  نَِأَحاطُوِني بِالرَِّعاَيِة َواالْهِتَمامِ الَْجادَّْي الَِّذيَنِإلَى ِإخَْواِني َوَأخََواِتي َوَأْصِدقَاِئي 

  ِةُحُروِف الَْعْهِد َوقََواِفي الِْقَيمِ الصَّاِدقَ َعلَّْمتُُهْم نَظَْم ى طُالَّبِي َوطَاِلَباِتي الَِّذيَنِإلَ

  فََحَصْدتُ ِمنُْهْم الُْحبَّ َوالتََّعاوَن َواالْحِتَراَم 

  لَى كُلِّ َمْن نَذََر نَفَْسُه ِإلْعالَِء كَِلَمِة اِهللاِإ

  ُأْهِدي ثََمَرةَ َهذَا الَْبْحِث ِإلَْيُهْم َجِميًعا

  

  

  صدق اهللا العظيم
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د 

 تقديرالشكر وال

  .»َيشْكُُر اَهللا َعزَّ َوَجلََّمْن الَ َيشْكُُر النَّاَس الَ « ):ρ(قَاَل َرُسوُل اِهللا        

 َيُسرُِّني َوُيشَرِّفُِني، ِفي ُمْستََهلِّ َهِذِه الدَِّراَسِة، َأْن َأتَقَدََّم بَِعِظيمِ شُكْرِي َواْمِتنَاِني ِللـدَّكْتُور        

اَبَعٍة َدِقيقٍَة، َوتَْوجِيٍه َداِئمٍ، َسِعيد ُمَحمَّد شََواِهنَة َعلَى َما َبذَلَُه ِمْن ُجْهٍد َواِفرٍ، َوقَلْبٍ ُمخِْلصٍ، َوُمتَ

ِخْدَمـِة  ِإلخَْراجِ َهذَا الَْبْحِث، فَلَُه ِمنِّي الشَّكُْر الَْجزِيُل َوالِْعْرفَاُن، َوَأْدُعو اَهللا َأْن ُيَوفِّقَـُه بِِعلِْمـِه لِ  

  .اَألْجَيالِ الالَِّحقَِة

ِديرِ َأتَقَدَُّم ِإلَى الَْعاِلمِ اللُّغَوِيِّ اُألْستَاِذ الدَّكْتُورِ َيْحَيى َعْبِد َوبَِمزِيٍد ِمَن اِإلْجالَلِ َواالْحِتَرامِ َوالتَّقْ    

َعلَـيَّ بِِإْرشَـاَداِتِه َوتَْوجِيَهاِتـِه     ذَا الَْمْوُضوعِ، َولَْم َيِضنَّالرَُّؤوِف َجْبر الَِّذي َهَداِني الخِْتَيارِ َه

  .اِء، َوَأَمدَُّه بِالُْعْمرِ َوالَْعاِفَيِة ِلِخْدَمِة الَْعَربِيَِّةالسَِّديَدِة، فََجَزاُه اُهللا خَْيَر الَْجَز

ِلُألْستَاِذ الدَّكْتُورِ َأْحَمد َحَسن َحاِمد الَِّذي َعلََّمِني ُأُصوَل النَّْحوِ كََما ُأْزجِي تَقِْديرِي َوشُكْرِي      

  . ِهرِْمي ُعِف يَلِطُي ْنَأ لََّجَعزَّ َوى لَْوَمالْ َنا ِمًباِل، طَِهِحاِئَصنََو ِهِلْضفََو ِهِملِْعي بِِنقََرغَْأالَْعَربِيِّ، َو

طَّرِيقَ، َوَمدَّ ِلي َيَد الَْعـْونِ، َوَأخُـصُّ   ال َوَأتَقَدَُّم بَِواِفرِ الشُّكْرِ َواالْمِتنَانِ ِلكُلِّ َمْن َسهََّل ِلَي      

َمشْكُوَرةً بِِقَراَءِة َهِذِه الرَِّسالَِة، َوِإْبَداِء الُْمالََحظَاِت َحْولََهـا،   بِالذِّكْرِ لَْجنَةَ الُْمنَاقَشَِة الَِّتي تَفَضَّلَتْ

  .  َسُيكِْمُل الرَِّسالَةَ ِإْن شَاَء اُهللا تََعالَى َماَوالَِّتي َسآخُذُ بَِها؛ 

  

  اُهللا َعنِّي خَْيَر الَْجَزاِء فََجَزاُهم

  

  



ه 

  اإلقـرار 
  

   :لتي تحمل العنوانأنا الموقع أدناه مقدم الرسالة ا

  َعَربِِصَيغُ ُمنْتََهى الُجُموعِ ِفي ِلَسانِ الْ

  )ِدَراَسةٌ َصْرِفيَّةٌ ِدالَِليَّةٌ(
  

  

ـ  اِءنَثِْتاْس، بِاّصخَي الِْدْهُج اُجتَِن َيا ِهَمنَِّإ ةُالََسالرِّ ِهِذَه ِهْيلََع تْلََمتَا اشَْم نََّأبِ رُِّقُأ ـ ا تََم  ِتمَّ

 ٍةَجَرَد ِةيََّأ لِْينَِل ُلْبقَ ْنِم ْمدَّقَُي ْما لََهنِْم ٍءْزُج ّيَأ ْو، َأّلكُكَ ةَالََسالرِّ ِهِذَه نََّأ، َوَدَرا َوَمثُْيَح ِهْيلَِإ ةُاَرشَاِإل

  .ىَرخُْأ ٍةيَِّثْحَب ْوَأ ٍةيَّيِمِلْعتَ ٍةَسسََّؤُم ِةيَّى َأَدي لَِثْحَب ْوَأ يٍِّملِْع ٍثْحَب ْوَأ ٍةيَِّملِْع
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ط 

  ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ

  ِدَراَسةٌ َصْرِفيَّةٌ ِدالَِليَّةٌ

  ِإْعَداد

  سائد محمود حسن صوافطة

  بِِإشَْراف

  سعيد محمد شواهنةالدكتور 

  الُْملَخَُّص

ِمْن َمْوُضوَعاِت الُْجُموعِ ِفي الَْعَربِيَِّة،  اَرِئيًس االتَّْحِليلِ َمْوُضوًعَيتَنَاَوُل َهذَا الَْبْحثُ بِالدَِّراَسِة َو      

 ِمْن َوُهَو َمْوُضوُع ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ، َوِدَراَستَُها ِدَراَسةً َصْرِفيَّةً ِدالَِليَّةً

نَْصَرِف ُمَمَع َبَيانِ  تَْوِضيحِ ِدالَالَِتَها َوآَحاِدَها،، َوِتلَْك الصَِّيغِ ِمْناللََّسانِ  َما َوَرَد ِفيِخالَلِ تَنَاُولِ 

َمْجُموَعٍة ِمَن الْقََضاَيا اللُّغَوِيَِّة ذَاِت الصِّلَِة، َوذَِلَك َوفْقَ الَْمنَْهجِ االْسِتقَْراِئيِّ ِتلَْك الدِّالَالَِت، ِإَضافَةً ِإلَى 

ِإلَى التَّْمهِيِد َوالُْمقَدَِّمِة  ِإَضافَةًَهِذِه الرَِّسالَةُ ِفي ثَالَثَِة فُُصولٍ َوقَْد َجاَءتْ . التَّْحِليِليِّ الَْوْصِفيِّ

  .َوالْخَاِتَمِة

-، ِإذْ َبيََّن الَْباِحثُ ِفي الَْعَربِيَِّة فَقَْد اشْتََمَل التَّْمهِيُد َعلَى ِدَراَسٍة َعامٍَّة ِلِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ      

َأشَاَر ِإلَى  كََما َعلَى آَراِء الْقَُداَمى َوالُْمْحَدِثيَن ِفي ذَِلَك، بِِتلَْك الصَِّيغِ، ُمَعرًِّجا َمقُْصوَدالْ -وبِِإيَجازٍ

 ِة،ى الُْجُموعِ الْخَُماِسيَِّة َوالسَُّداِسيَِّة ِفي الَْعَربِيَّثُمَّ تَنَاَوَل َأْبَرَز ِصَيغِ ُمنْتََه ،الُْمَسمََّياِت الَِّتي لَِحقَتْ بَِها

  .َمَع تَْوِضيحِ شُُروِط ِصَياغَِة كُلٍّ ِمنَْها، َمشْفُوَعةً بَِأْمِثلٍَة ِللتَّْوِضيحِ

 ِلَسانِ الَْعَربِ ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعَِما َوَرَد ِفي تََمَل َعلَى ُمْعَجمٍ ِلفَقَْد اشْ ،َأمَّا الْفَْصُل اَألوَُّل      

، َمَع تَْوِضيحِ َمَعاِني ِتلَْك َأْبتَِثيا لصَِّيغِ تَْرِتيًباِتلَْك ا ُأُصولِ ، ثُمَّ ُرتَِّب بَِحَسبِيَِّةالْخَُماِسيَِّة َوالسَُّداِس

  .ُمَوثٍَّق ِمْن َمْصَدرِِه اَألْصِليِّ -ِإْن ُوجَِد -َعلَْيَها بِشَاِهٍد لُغَوِيٍّ  ُمْستَشْهًِداالصَِّيغِ َوَبَيانِ آَحاِدَها، 

ِصـَيغِ ُمنْتََهـى الُْجُمـوعِ    ِإْحَصـاَء   ثُ اَألوَُّلالَْمْبَح تَنَاَوَلفَْصُل الثَّاِني ِفي َمْبَحثَْينِ، َجاَء الَْو      

الُْحقُولِ نَظَرِيَِّة  تَْعرِيفَفَقَْد تَنَاَوَل  ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ، َأمَّا الَْمْبَحثُ الثَّاِني،َوشََواِهِدَها َوَألْفَاِظَها 

َما َوَرَد ِمْن ِصـَيغِ  ِليَِّة َوَأَهمِّيَّتََها، َوَأَهمَّ الَْعالَقَاِت الَِّتي تَْرُبطُ َبْيَن الَْحقْلِ الدِّالَِليِّ الَْواِحِد، ثُمَّ قَسََّم الدِّالَ



ي 

َحقْالً َدالَِليا، َمَع خَْمَسةَ َعشََر ِلَسانِ الَْعَربِ بَِحَسبِ ُمنَْصَرِف ِدالَالَِتَها ِإلَى  ُمْعَجمِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي

  .   الَِليٍَّة فَْرِعيٍَّة؛ ُبغَْيةَ التَّْوِضيحَِبْعِضَها ِإلَى َمْجُموَعاٍت ِد عِتَفْرِي

الَِّتي تَتََعلَّقُ بِِصـَيغِ   اللُّغَوِيَِّة الْفَْصُل الثَّاِلثُ ِلتَنَاُولِ َبْعضِ الْقََضاَيا َوالظََّواِهرِ خُصَِّصِفي ِحينٍ       

، )التََّراُدفُ(الُْمشْتََرُك اللَّفِْظيُّ، َوالُْمشْتََرُك الَْمْعنَوِيُّ : ِلَسانِ الَعَربِ، َوِهَي مَِجْعُمُجُموعِ ِفي تََهى الُْمنْ

ـ َجَو يُّ،َوالْقَلُْب الَْمكَـانِ  ،يُِّتْوالصَّ اُلَدْباِإلَوَوالُمخَالَفَةُ الصَّْوِتيَّةُ، َوالُْمَعرَُّب َوالدَِّخيُل، َواِإلْعالَُل،   ُعْم

َعْن ِعلَلِ ُدخُـولِ َهـاِء   الَْباِحثُ ، َوِفي النَِّهاَيِة تََحدَّثَ لُْجُموُع الَِّتي الَ ُمفَْرَد لََها ِمْن لَفِْظَهااَو ،عِْمَجالْ

  .التَّْأِنيِث َعلَى ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ

خَاِتَمٍة تُلِْقي الضَّْوَء َعلَى َأْبَرزِ َما ِفيِه، َوتُلَخِّـُص َأَهـمَّ   ثُمَّ انْتََهى الَْبْحثُ بِتَْوِفيِق اِهللا تََعالَى بِ      

  .   ُأِضيفَ ِإلَى الدَِّراَساِت السَّابِقَِة قَْد الَْجِديَد الَِّذي ْيَها الَْبْحثُ، ثُمَّ َبيَّنَِتالنَّتَاِئجِ الَِّتي تََوصََّل ِإلَ
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  مقدمة

َوالصَّالَةُ الَِّذي َمنَّ َعلَْينَا بِِإنَْزالِ الْقُْرآنِ الْكَرِيمِ بِِلَسانٍ َعَربِيٍّ ُمبِينٍ،  َنالَْحْمُد ِهللا َربِّ الَْعالَِمي     

  :ُدْعا َبمََّأَصْحبِِه َأْجَمِعيَن، ، َوَعلَى آِلِه َوينِِماَأل ِقاِدالصَّ َوالسَّالَُم َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد

تَقُوُم بَِدْورٍ طُلَْيِعيٍّ ِفي ِحفِْظ الثَّْرَوِة اللُّغَوِيَِّة الَْعَربِيَِّة، الَِّتي  - َما َزالَتَْو -لَقَْد كَانَتْ الَْمَعاجُِم فَ     

ِفتُ ِفي اَألْمرِ َأنَّ الَْمَعاجَِم الَ تَقْتَِصُر َأَهمِّيَّتَُها ِة َواِإلْسالَِميَِّة، َوالالَّبَِها ُدوِّنَتْ َمالَِمُح الَْحَضاَرِة الَْعَربِيَّ

َياِة َحتَّى َعلَى ِعلْمٍ ُدوَن غَْيرِِه، َبْل ِإنََّها تُِمثُِّل قَاِعَدةً ِللَْبْحِث ِفي كُلِّ الُْعلُومِ َوالْفُنُونِ َوَمَجاالَِت الَْح

  . اِت الَْحَضاَرِة الَْبشَرِيَِّةِمْن ُمتَطَلََّب َأَساِسيا حَّةً، َوُمتَطَلًَّبالََيغُْدَو اْسِتْعَمالَُها َوُوُجوُدَها َحاَجةً ِإنَْساِنيَّةً ُمِل

، فَـالَ  بِيَِّة، َوَأكْثََرَها شُيُّوًعا َوانِْتشَاًراالَْمَعاجِمِ الَْعَرأَََهمَّ  َمنْظُورٍ الْبنِ )ِلَسانِ الَْعَربِ( ُمْعَجُم َوُيَعدُّ     

َر ِمْن َأَهمِّ الَْمَصاِدرِ اللُّغَوِيَِّة الَِّتي َسَبقَتُْه، فَُهَو ُمْعَجٌم غَزِيُر الَْمادَِّة، َضمَّ خَْمَسةَ َمَصاِد ،غَْرَو ِفي ذَِلَك

تَْهِذيُب اللُّغَِة َألبِي َمنُْصورٍ اَألْزَهرِيِّ، َوالُْمْحكَُم َألبِي الَْحَسنِ اْبنِ ِسـيَده،   :َمَع َمادَّتَُه ِمنَْها، َوِهَيَوَج

لصَِّحاحِ ِلَعْبِد اِهللا ْبـنِ  التَّنْبِيُه َواِإليَضاُح َعمَّا َوقََع ِفي اَوالصَِّحاُح ِإلْسَماِعيَل ْبنِ َحمَّاٍد الَْجْوَهرِيِّ، َو

 ُيَمثُِّل ُمْعَجًما ، فَْضالً َعْن َأنَُّه)1(رِّيِّ، َوالنَِّهاَيةُ ِفي غَرِيبِ الَْحِديِث َواَألثَرِ َألبِي السََّعاَداِت ابنِ اَألِثيرِب

َن اَألشَْعارِ َواَألَراجِيزِ، وِخَزانَةً لُغَوِيَّةً بَِما اشْتََمَل َعلَْيِه ِمْن ُعلُومِ اللُّغَِة ؛ الشِْتَماِلِه َعلَى كَِثيرٍ ِمِشْعرِيا

  . َوالنَّْحوِ َوالصَّْرِف َوالِْفقِْه َواَألَدبِ َوالْقَُرآنِ الْكَرِيمِ َوالَْحِديِث النََّبوِيِّ الشَّرِيِف

كَانَتْ َألْفَاظُُه َوَما َزالَتْ َمَحلَّ  - َد َأَهمِّ الَْمَصاِدرِ اَألَدبِيَِّة اللُّغَوِيَِّةَأَح بَِوْصِفِه -َوِلَساُن الَْعَربِ       

بَِأْبَحاِثهِْم ِه اْهِتَمامِ الَْباِحِثيَن َوالدَّارِِسيَن، َوالنَّْبَع الثَّرَّ الَِّذي َينَْهلُوَن ِمنُْه ِعلَْمُهْم، َوَيتََوافَُروَن َعلَْي

  .الُْمخْتَِلفَِة الَِّتي الَ َحْصَر لََها، فَالَ َعَجَب َأْن َيكُوَن َبْحِثي ِفي ثَنَاَياُه َوَبْيَن َأْجَزاِئِه النَِّفيَسِة َوِدَراَساِتهِم

َوِصَيغُُه  تَتََوزَُّع َألْفَاظُ الُْجُموعِ ِفي الَْعَربِيَِّة ِفي َأنَْواعٍ ِعدٍَّة، َوِلكُلِّ نَْوعٍ ِمنَْها تَْعرِيفُُه َوشُُروطُُه      

 وُعُما ُجَميَِّس الََو يَنيِّوِغَاللَُّو يَنِثاِحَبالْ امَِمِتاْه ْنا ِمًراِفا َوظًَّح وُعُمُجالِْتلَْك  تْالَنَ ْدقََوَوِدالَلَتُُه َوَأْحكَاُمُه، 

 ِدَراَسةٌ – ُموعِ ِفي ِلَسانِ الَْعَربُِمنْتََهى الُْج ِصَيغُ(الدَِّراَسةُ بِِعنََوانِ َجاَءتْ َهِذِه ، َوِلذَِلَك اَهنِْم يرِِسكْالتَّ

ِمْن َمْوُضوَعاِت الُْجُموعِ ِفي الَْعَربِيَِّة، َأالَ َوُهَو ِصَيغُ  اَرِئيًس ا، لتَتَنَاَوَل َمْوُضوًع)َصْرِفيَّةٌ ِدالَِليَّةٌ

                                           
  .)27-1/25( م،2003 الحديث، دار :القاهرة ،الَْعَربِ نِلَسا :مكرم بن محمد الفضل أبو الدين جمال منظور، ابن :ُينْظَُر )1(
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الَْباِحِثيَن َراَسِة َأَحٍد ِمَن لَْم َيْحظَ بِِدَوُهَو َمْوُضوٌع ِلَسانِ الَْعَربِ،  ُمْعَجمِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي

 كَِثيَرةً ِمْن اَألْفَاظًفََمَع َما ِلَهذَا الَْمْوُضوعِ ِمْن َأَهمِّيٍَّة، فَاللَِّساُن َيُضمُّ  -َعلَى َحدِّ ِعلِْمي -الُْمَعاِصرِيَن 

لُّ َعلَى َجْمعِ الَْجْمعِ، تَنَاَولْتُ تَفِْصيلََها ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ، فَِمنَْها َما َيُدلُّ َعلَى الَْجْمعِ، َوِمنَْها َما َيُد

ةً بِاِإلنَْسانِ ِفي اللَِّسانِ الَْعَربِيِّ َوَدَرْستَُها ِمْن َحْيثُ َأْوَزانَُها َوِدالَالَتَُها َوَهْل َوَرَدتْ ِتلَْك الصَِّيغُ ُمْرتَبِطَ

  .؟بِْرَحالْبِ ْمَأ ِةيَعبِالطَّبِ ْمَأ انَِوَيَحالْبِ ْمَأ

نَُّه اَألنَْسُب َوالَْمنَْهُج الَِّذي اتََّبْعتُُه ِفي َهذَا الَْبْحِث ُهَو الَْمنَْهُج الَْوْصِفيُّ التَّْحِليِليُّ، َألنَِّني اْرتََأْيتُ َأ     

َحاَولْتُ َحْصَر ِصـَيغِ   ِلِمثْلِ َهِذِه الدَِّراَساِت الْقَاِئَمِة َعلَى االْسِتقَْراِء َوالتَّْحِليلِ َوالَْوْصِف، َوِمْن ِخالَِلِه

ثُمَّ ِدَراَسـةَ َبْعـضِ   َياَن ُمنَْصَرِف ِدالَالَِتَها، ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ ِفي ُمْعَجمٍ ُمْستَِقلٍّ، َوَب

      .الُْمتََعلِّقَِة بَِها اللُّغَوِيَِّة الْقََضاَيا

َوقَْد َضمَّنْتُ . َوخَاِتَمٍة ،َوثَالَثَِة فُُصولٍ ،َوتَْمهِيٍد ،تْ َعلَى ُمقَدَِّمٍةفَقَْد اشْتََملَ ،َأمَّا خُطَّةُ الرَِّسالَِة     

َأَهمِّيَّةُ الَْمَعاجِمِ َعامَّةً َوِلَسانِ الَْعَربِ خَاصَّةً، َوَمْوُضوُع الَْبْحِث، : ِهَيِعدَّةَ قََضاَيا، َو الُْمقَدَِّمةَ

  .شََواِهِدِهَصاِدرِِه َوَم، َوطَبِيَعةُ َوَمادَّتُُه ،َوَمنَْهُجُه

َعلَى تََعارِيِف كُتُبِ  الُْجُموعِ، َمَع التَّْعرِيجِ ، فَِفيِه َبَياٌن بِالَْمقُْصوِد بِِصَيغِ ُمنْتََهىالتَّْمهِيُدَأمَّا      

التَّْسِمَياِت الَِّتي ُألِْحقَتْ بَِهِذِه َوِمْن ثَمَّ َأْوَضْحتُ َأَهمَّ الُْمْصطَلََحاِت َو الْقَُداَمى َوالُْمْحَدِثيَن ِلِتلَْك الصَِّيغِ،

ى ِصَيغٍ خَُماِسيٍَّة ُمقَسًِّما ِإيَّاَها ِإلََوِفيِه كَذَِلَك تَنَاُوٌل َألْبَرزِ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي الَْعَربِيَِّة  الصَِّيغِ،

  .َعةً بَِأْمِثلٍَة ِللتَّْوِضيحَِمَع تَْوِضيحِ شُُروِط ِصَياغَِة كُلٍّ ِمنَْها، َمشْفُوُسَداِسيٍَّة، َو

ي ِف اَءَج ْدقَفَ، )لَْعَربُِمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ ا َألْفَاظُ ِصَيغِ(َوِعنَْوانُُه  :الْفَْصُل اَألوَُّل     

ِصَيغِ ُمنْتََهى  اِظفَلَْأِمْن  َما َوَرَد ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ لِوَّاَأل ِثَحْبَمي الِْف اْستَْعَرْضتُ: نِْيثََحْبَم

ثُمَّ  ِةيَّاِسَدالسُّ وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اظَفَلَْأ يِهِف تُلْاَونَتَ ْدقَي، فَاِنالثَّ ثَُحْبَما الْمَّ، َأِةيَّاِسَمخُالْ الُْجُموعِ

ْحتُ َمْعنَى كُلٍّ ِمنَْها َوَأْوَض ،َأْبتَِثيا غِ تَْرِتيًبالصَِّيِتلَْك اُأُصولِ بَِحَسبِ  نِْيثََحْبَمالْ الَي ِكِف اظَفَلَْرتَّْبتُ اَأل

  .ُمَوثٍَّق ِمْن َمْصَدرِِه اَألْصِليِّ -ِإْن ُوجَِد -َوُمفَْرَدُه، َمَع االْسِتشَْهاِد بِشَاِهٍد لُغَوِيٍّ 
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تََهى الُْجُمـوعِ ِفـي ُمْعَجـمِ ِلَسـانِ     الدَِّراَسةُ اِإلْحَصاِئيَّةُ ِلِصَيغِ ُمنْ( ِعنَْوانُُهَو :الْفَْصُل الثَّاِنيو     

ـ ْحاِإلَو َرْصَحالْ ُلوَّاَأل ثَُحْبَمالْ َنمََّضتَ ذِْإ: َجاَء َأْيًضا ِفي َمْبَحثَْينِ ،)الَْعَربِ ـ ِل اَءَص ـ تَنُْم غَِيِص ى َه

   .ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَرب َوشََواِهِدَها اَهاِظفَلَْأَو وعُِمُجالْ

الُْحقُولِ الدِّالَِليَِّة َوَأَهمِّيَّتََها، َوَأَهمَّ الَْعالَقَاِت الَِّتي تَـْرُبطُ   ِةيَّرِظَنَتَْعرِيفَ  ياِنالثَّ ثَُحْبَموتَنَاَول الْ      

ـ َبْيَن الَْحقْلِ الدِّالَِليِّ الَْواِحِد، ثُمَّ َصنَّفْتُ َما َوَرَد ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ  بِ بَِحَس

عِ َبْعِضَها ِإلَى َمْجُموَعاٍت َدالَِليٍَّة ، َمَع تَفْرِياالً َدالَِلياَحقْالً َأْو َمَج َرشََع ةََسْمخَُمنَْصَرِف ِدالَالَِتَها ِإلَى 

لرَِّمـاحِ َوالسِّـَهامِ   الُْحقُولِ َما َيتََعلَّقُ بِالَْحْربِ َوَأَدَواِتَها كَالسُّـُيوِف َوا  ؛ ُبغَْيةَ التَّْوِضيحِ، فَِمَنفَْرِعيٍَّة

كَالسََّماِء َوالنُُّجومِ َواَألفْـالَِك َوالنُّـورِ    ،َمظَاِهرَِها َوظََواِهرَِها ،َوالدُُّروعِ، َوِمنَْها َما َيتََعلَّقُ بِالطَّبِيَعِة

َوالَْمَعـاِدنِ،   اتَاِت َوالَْمـاءِ َبَوالظَّالَمِ َواَألْمطَارِ َوالسََّحابِ َوالرَِّياحِ َواَألْرضِ َوالْجَِبالِ َوالطُُّرِق َوالنَّ

، َوِمنَْها َوالزِّينَِة لِْحلْيَِّوِمنَْها َما َيْرتَبِطُ بِاِإلنَْسانِ َوُمتََعلِّقَاِتِه كَاَأللْبَِسِة َواَألْزَياِء َواَألطِْعَمِة َواَألشْرَِبِة َوا

ُأخَْرى تَْرتَبِطُ بِـاَألَدَواِت َوالِْفـَرِق َوالَْجَماَعـاِت     َما َيْرتَبِطُ بِالَْحَيَوانِ َوالطَّْيرِ َوالَْحشََراِت، َوُحقُوٌل

  .إلخ... الْقََباِئلِ َواَألْحَياِء َومِ َواَألَباِطيلِ َوالشَّْعرِ َوالَْمْوِت َوالشََّداِئِد َواُألُمورِ الِْعظَا

 اللُّغَوِيَّـةِ  الْقََضاَيا َوالظََّواِهرِ نَاُولِ َبْعضِ، ِلتَ)قََضاَيا لُغَوِيَّةٌ(َوِعنَْوانُُه  ،الْفَْصُل الثَّاِلثُ َوخُصَِّص     

الُْمشْتََرُك اللَّفِْظـيُّ، َوالُْمشْـتََرُك   : ِلَسانِ الَعَربِ، َوِهَي ُمْعَجمِ الَِّتي تَتََعلَّقُ بِِصَيغِ ُمنْتََهى الُجُموعِ ِفي

 َوالُمخَالَفَـةُ الصَّـْوِتيَّةُ،  َواِإلْبَداُل الصَّـْوِتيُّ،  الَُل، ، َوالُْمَعرَُّب َوالدَِّخيُل، َواِإلْع)التََّراُدفُ(الَْمْعنَوِيُّ 

َوِفي النَِّهاَيِة  ،غَِيالصِّ َكلِْت ْنا ِمَهِظفْلَ ْنا ِمَهلَ َدَرفُْم ي الَِتالَّ وُعُمُجالْ، َوَجْمُع الَْجْمعِ، َوَوالْقَلُْب الَْمكَاِنيُّ

  .ِنيِث َعلَى ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِتََحدَّثْتُ َعْن ِعلَلِ ُدخُولِ َهاِء التَّْأ

اَسِتي، َوِمْن ثُمَّ ذَيَّلْتُ َهذَا الَْبْحثَ بِخَاِتَمٍة تََضمَّنَتْ َأْبَرَز النَّتَاِئجِ الَِّتي تََوصَّلْتُ ِإلَْيَها ِمْن ِخالَلِ ِدَر     

قُْرآِنيَِّة، َوِفْهرُِس اَألَحاِديِث النََّبوِيَّـِة الشَّـرِيفَِة،   ثَمَّ َوَضْعتُ الْفََهارَِس الَْعامَّةَ، َوِهَي ِفْهرُِس اآلَياِت الْ

، َوِمْن ثَمَّ ِفْهرُِس َألشَْعارِ َواَألْرَجازِوِفْهرُِسَ َأقَْوالِ اِإلَمامِ َعِليٍّ، َوِفْهرُِس اَألْمثَالِ الَْعَربِيَِّة، َوِفْهرُِس ا

  .لَْيَها ِفي ِإْعَداِد َهِذِه الرَِّسالَِةالَْمَصاِدرِ َوالَْمَراجِعِ الَِّتي اْعتََمْدتُ َع

َوقَْد اتَّكَْأتُ ِفي ِدَراَسِتي َعلَى ُجْملٍَة ِمَن الَْمَصاِدرِ َوالَْمَراجِعِ الَِّتي كَانَتْ َزاِدي ِفي ِإنَْجازِ َهـذَا       

صَّْرِف َوالدِّالَلَِة َواَألْصَواِت َواللُّغَِة َواَألَدبِ الَْعَملِ، َوِهَي ُمتَنَوَِّعةٌ ُمتََعدَِّدةٌ، فَِمنَْها َما ُهَو ِفي النَّْحوِ َوال

  .ِإلَى َمَراجَِع َأْجنَبِيٍَّة ُمتَْرَجَمٍة ِإَضافَةً َوالتََّراجِمِ َوالتَّفَاِسيرِ َواَألَحاِديِث النََّبوِيَِّة َوالدََّواوِينِ الشَّْعرِيَِّة،
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ِللْكَمِّ  اا ِفي َهِذِه الدَِّراَسِة، فَقَْد اكْتَفَْيتُ بَِما َوَرَد ِلَسانِ الَْعَربِ؛ نَظًَرَأمَّا الشََّواِهُد الَِّتي اْستََعنْتُ بَِه     

ِديـثَ  الَْهاِئلِ ِمَن الشََّواِهِد الَِّتي َضمََّها، َوقُْمتُ بِتَْوِثيِق اآلَياِت الْقُْرآِنيَِّة َوَضْبِطَها، َوخَرَّْجـتُ اَألَحا 

َمامِ َعِليٍّ، كََما َوثَّقْتُ اَألشَْعاَر َواَألْرَجاَز ِمْن َمَصـاِدرَِها اَألْصـِليَِّة َوذَكَـْرتُ    َواَألْمثَاَل َوَأقَْواَل اِإل

  .  ذَِلَك، َوَعرَّفْتُ بَِبْعِضهِمُبُحوَرَها، َوتََحقَّقْتُ ِمْن قَاِئِليَها بِالَْعْوَدِة ِإلَى الَْمَصاِدرِ الُْمتَخَصَِّصِة ِفي 

اَهللا تََعالَى َعلَى ِإنَْجازِ َهذَا الَْبْحِث، َوَأْرُجوُه َأْن َيكُوَن َما قُْمتُ بِـِه ِمـْن َبْحـٍث     ُدَوَبْعُد، َأْحِم     

ِلَوْجهِِه الْكَـرِيمِ،   ا، َوَما انْتََهْيتُ ِإلَْيِه ِمْن نَتَاِئَج، خَاِلًصَوَما َوَصلْتُ ِإلَْيِه ِمْن تَْحِليلٍ َوتَْعِليلٍَوِدَراَسٍة، 

  .َن الدَّارِِسيَن َوالَْباِحِثينِلُروَّاِدَها َوُعشَّاِقَها ِم اِذِه اللُّغَِة الُْمَباَركَِة، َونَاِفًعِلَه اَوخَاِدًم

  

  الَْحْمُد ِهللا رِبِّ الَْعالَِمين ا َأنَِوآِخُر َدْعَوانَ
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  تَْمهِيد

  ِفي الَْعَربِيَِّةِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ 

  :ُموعُِمنْتَََهى الُْج ِصَيغِتَْعرِيفُ 

الَِّتي تَُدلُّ َعلَى َعـَدٍد ِمـْن    ،تَُعدُّ ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِمْن ُجُموعِ التَّكِْسيرِ الدَّالَِّة َعلَى الْكَثَْرِة      

تَُدلُّ َعلَى َما فَْوقَ َأْو  -، َوُهَو الرَّْأُي الشَّاِئُع)1(كََما َأشَاَر َبْعُض النَّْحوِيِّيَن -ثَالَثٍَة ِإلَى َما الَ ِنَهاَيةَ لَُه 

ُجْزٌء الَ َيتََجزَُّأ ِمْن ُجُموعِ التَّكِْسيرِ،  بِذَِلَكهَِي ، فَ-)2(كََما َأشَاَر آخَُروَن -الَْعشََرِة ِإلَى َما الَ ِنَهاَيةَ لَُه 

  . مِ ِإلَى ُأُصوِلِهَردِّ الكَِلبَِوظَاِئِف الَْجْمعِ الُْمتََعدَِّدِة كَتَقُوُم 

َوالُْمْحَدِثيَن قَْد الْتَفَتُوا ِإلَى َهذَا النَّـْوعِ   َبْدٍء، ِإلَى َأنَّ اللُّغَوِيِّيَن الْقَُداَمىاِإلشَاَرةَ، َباِدئ ِذي  نََودُّ      

َأثْنَاِء َعْرِضهِْم  ، َوِإنََّما تَنَاَولُوَها ِفييثَ َعنَْها بِشَكْلٍِ ُمْستَِقلٍِّمْن ِصَيغِ الَْجْمعِ، َولَِكنَُّهْم لَْم َيتَنَاَولُوا الَْحِد

ِعنْـَد   َأْوَرُدوُهَألْوَزانِ َجْمعِ التَّكِْسيرِ الدَّالَِّة َعلَى الْكَثَْرِة، َأمَّا تَْعرِيفُُهْم ِلِصيغَِة ُمنْتََهى الُْجُموعِ، فَقَـْد  

  .تَنَاُوِلهِْم ِلَبابِ َما الَ َينَْصرِفُ ِفي الَْعَربِيَِّة ِلِعلَِّة الَْجْمعِ

ـ316 ت[ السَّرَّاجِ فَاْبُن      ، ُيَعرِّفُ ِعلَِّة السَّابَِعِة ِمْن ِعلَلِ َمنْعِ االْسمِ ِمَن الصَّْرِفتَنَاُوِلِه ِللْ ، ِعنَْد]ھ

ِه ْيالَْجْمُع الَِّذي َينْتَهِي ِإلَ ُهَو: "بِقَْوِلِه -َوقَْد َوَسَمَها بِالَْجْمعِ الَِّذي الَ َينَْصرِفُ -ُمنْتََهى الُْجُموعِ  ِصَيغَ

ُه، َأالَ تََرى َأنَّ الُْجُموُع، َوالَ َيُجوُز َأْن ُيْجَمَع، إنََّما ُمِنَع ِمَن الصَّْرِف؛ َألنَُّه َجْمُع َجْمعٍ، الَ َجْمَع َبْعَد

  .        )3("َأكَاِلُب، فََهذَا قَْد ُجِمَع َمرَّتَْينِ: قُلْتَ) َأكْلًُبا(ُجِمَع  بٍ، فَِإْنَجْمُع كَلْ َأكْلًُبا

                                           
، 53دار اَألمل، ص: ، ِإربد1فاِئز فارس، ط: ، تحقيقشرح ُملَْحة اِإلعَراب: الحريرّي، َأبو محمَّد القاسم بن علّي: ُينْظَُر  )1(

  ).  2/28(م، 1966المكتبة العصريَّة، : ، بيروت31، طجامع الدُّروس العربيَّة: والغاليينّي، ُمْصطَفَى
، 5، طَأوضح الَمَساِلك ِإلـى َألفيَّـة ابـن مالـك    : ابُن هشام، َأبو محمَّد عبد اهللا جمال الدِّين بن يوسف بن َأحمد: ُينْظَُر  )2(

، شرح التَّصريح علـى التَّوضـيح  : ، واَألزهري، خالد بن عبد اهللا)3/254(م، 1966دار ِإحياء التُّراث العربّي، : بيروت

  ).   2/521(م، 2000دار الكتب العلميَّة، : ، بيروت1محمَّد باسل عيون السُّود، ط: تحقيق
   .)2/90( ،الرسالة سةمؤسَّ :بيروت ،3ط الفتلي، الحسين عبد :تحقيق ،النَّْحوِ ِفي اُألُصوُل :سهل بن ُمحمَّد السَّرَّاج، ابن  )3(
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ـ577 ت[  َبَركَاِت اَألنَْبارِيَُّأمَّا َأُبو الْ      َبْعَد  َما كَـاَن َجْمًعا" -ِعنَْدُه- ُمنْتََهى الُْجُموعِ ، فَِصَيغَةُ]ھ

، فَكََأنَُّه قَْد الَ ُيْمِكُن َجْمُعُه َمرَّةً ثَاِنَيةً"، َوِمْن ثَمَّ َأَضافَ َأنَُّه َجْمٌع "َأِلِفِه َحْرفَانِ َأْو ثَالَثَةٌ َأْوَسطَُها َساِكٌن

  .)1("نُِجِمَع َمرَّتَْي

ـ646 ت[ َوقَْد َعرَّفََها اْبُن الَْحاجِبِ      ِفـي َهـذَا    )2(ْعُض النَُّحـاةِ َعُه َبَوَيشْتَرُِك َم -ِفي َأَماِليِه  ]ھ

ُمفْـَرَدٍة تُشْـبُِهُه ِفـي     ِد َأْسَماٍء؛ ِلَعَدمِ ُوُجو)3("الَْجْمُع الَِّذي الَ نَِظيَر لَُه ِفي اَآلَحاِد"نََّها َأبِ -التَّْعرِيِف

ـ180 ت[ ا َما َيرُِد َعلَى ِلَسانِ ِسيَبَوْيِهَحَركَاِتِه َوَسكَنَاِتِه، َوَهذَ ِمـَن   ا َعلََّل َمنَْع َهذَا الَْجْمـعِ ِعنَْدَم ]ھ

  .)4("الْبِنَاِء َهذَا َعلَى َيكُوُن اَواِحًد وُنَيكُ ٌءشَْي لَْيَس َألنَُّه َوذَِلَك" :بِقَْوِلِه الُْجُموعِ ِمَن غَْيرِِه ُدوَن الصَّْرِف

ـ732 ت[ نَِد الُْمَؤيَِّد ِعَمـاِد الـدِّي  َولََعلَّ َأكْثََر تَْعرِيفَاِت اللُّغَوِيِّيَن القَُداَمى شُُموالً َما َوَرَد ِعنْ        ]ھ

ِهَي كُلُّ َجْمعٍ ثَاِلثُُه َأِلفٌ َبْعَدَها ِإمَّا َحْرفَانِ، : "، َوَعرَّفََها بِقَْوِلِه"بِِصيغَِة ُمنْتََهى الُْجُموعِ" الَِّذي َوَسَمَها

  .)5("كََمَساجَِد َأْو ثَالَثَةٌ َأْوَسطَُها َساِكٌن كََمَصابِيَح َأْو َحْرفٌ ُمشَدٌَّد كََدَوابَّ

ـ769 ت[ اْبَن َعِقيلٍ َأنَّ َوتَْجُدُر اِإلشَاَرةُ ِإلَى       َما "ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي َبابِ غَةَ الَِّذي تَنَاَوَل ِصي ]ھ

كُلُّ "قَْد كَرََّر َما ذََهَب ِإلَْيِه السَّابِقُوَن، َوَعرَّفََها بَِأنََّها  -، "الُْمتَنَاِهي الَْجْمَع"، َوَأطْلَقَ َعلَْيَها "الَ َينَْصرِفُ

  . )8("َمَساجَِد َوَمَصابِيَح: ، نَْحَو)7(َساِكٌن ةٌ، َأْوَسطَُهاثَالََحْرفَانِ، َأْو ثَ )6(َجْمعٍ َبْعَد َأِلِف تَكِْسيرِِه

                                           
  .275ص م،1995 الجيل، دار :، بيروت1ط فخر قداره، :، تحقيقالعربيَّة ارَأسر :الرحمن عبد الَْبَركَاِت َأُبو اَألنْبارِّي،  )1(
َأحمد شـمس  : ، تحقيقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السُُّيوِطّي، جالل الدِّين عبد الرحمن ابن َأبي بكر :ُينْظَُر  )2(

الفُُصـول فـي   : ُمحمَّد، سعيد بـن المبـارك   ، وابن الدهان، َأبو)1/87(م، 1998دار الكتب العلميَّة، : ، بيروت1الدِّين، ط

  .   50م، ص1988دار اَألمل، : ، ِإربد1فائز فارس، ط: ، تحقيقالعربيَّة
  ).   2/594( م،1989 دار عمَّار، :عمان فخر قداره، :، تحقيقَأمالي ابن الحاجب :َأبو عمرو عثمان ابن الحاجب،  )3(
                        ).3/227(، الجيل دار: بيروت، 1ط، هارون السَّالم عبد: تحقيق، الِكتَاب: قَنَْبر نب ُعثْمان بن عمرو بشر َأبو، ِسيَبويِه  )4(
  .)1/127( العصريَّة، المكتبة :بيروت ،1ط الخَوَّام، رياض :تحقيق ،والصَّْرف النَّْحو فنَّي في الكُنَّاش :الدِّين عماد الفداء َأبو اَأليُّوبِّي،  )5(
ُمنْتََهى الُْجُموعِ، ُيفْتَُح َما قَْبلََها  الْكَثَْرِة، بَِما ِفيَها ِصَيغَُأِلفٌ تَُزاُد َعلَى الُْمفَْرِد ِفي َبْعضِ ُجُموعِ التَّكِْسيرِ الدَّالَِّة َعلَى : َأِلفُ التَّكِْسيرِ  )6(

مكتبـة دار   :بيـروت  ،وصـرِفها  العربيَّـة  َأصواِت في المحيط :اَألنطاِكّي، ُمحمَّد :ُينْظَُر .فَ الَْجْمعَِوُيكَْسُر َما َبْعَدَها، َوتَُسمَّى َأِل

  .156ص م،1993 العلميَّة، الكتب دار :بيروت ،1ط ،الصَّْرف علمِ في الُمفصَّل الُمعَجم :راجي واَألسمر، ،)2/265( م،1972 الشُّرق،
تْ بَِصْوٍت َساِكنٍ، َوِإنََّما ِهَي َحَركَـةٌ طَوِيلَـةٌ بِلُغَـِة    ْن َيكُوَن َياًء، َوِهَي لَْيَسقَُداَمى َوالُْمْحَدثُوَن َساِكنًا َيجُِب َأَوَهذَا الَِّذي اْسَماُه الْ  )7(

 للبنيـة  الصَّـوتي  الَمنَْهج :الصبور عبد ،اهينش :ُينْظَُر .َوالَْحَركَةُ الَ تَُسكَُّن َوالَ تَُحرَُّك، ]: i[، ُيْرَمُز لََها بِالرَّْمزِ التَّْحِليلِ الصَّوِتيِّ

     .م9/12/2009 :بتاريخ ،النَّجاح جامعة ،محاضرات :جواد ،والنُّوري ،141ص م،1980 الرسالة، مؤسَّسة :بيروت ،العربيَّة
يي الدين عبـد الحميـد،   ُمحمَّد مح: ، تحقيقشرح ابن عقيل على َألفيَّة ابن مالك: ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا: ُينْظَُر  )8(

  ).270-3/269(، )بال تاريخ(دار الطَّالئع، : ، القاهرة.)ط.د(
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َوَعْبِد الصَّـُبورِ  يِنّي الْغَالَِيلَْيِه الْقَُداَمى، فََعمَّا ذََهَب ِإ كَِثيًرا ، فَِإنَُّه لَْم َيخْتَِلفُْمْحَدِثيَنَأمَّا َرْأُي الْ     

كُلُّ َجْمعٍ كَاَن َبْعَد َأِلـِف  ، فَهَِي ِعنَْدُهَما نِ كَالََم السَّلَِفُيَردَِّدا -ِفي تَْعرِيِفهِْم ِلِتلَْك الصَِّيغِ - )1(شَاِهيَن

كُـلُّ َجْمـعِ   "ّي بَِأنََّها َواِنلََحر الْْيد خَمََّح، َوُيَعرِّفََُها ُمةُ َأْحُرٍف َأْوَسطَُها َساِكٌنتَكِْسيرِِه َحْرفَانِ، َأْو ثَالَثَ

َحْرفَانِ َأْو ثَالَثَةُ َأْحُرٍف، َعلَى َأْن تَِصيَر الْكَِلَمةُ َبْعَد الَْجْمـعِ َعلَـى    تَكِْسيرٍ َيْأِتي َبْعَد َأِلِف تَكِْسيرِِه

، َوالَْحْرفُ اَألوَُّل ِمنَْها َمفْتُوٌح َأْو َمْضُموٌم، َوبَِهذَا َيكُوُن الَْحْرفُ الثَّاِلثُ ِمنَْهـا  ْو ِستَّةخَْمَسِة َأْحُرٍف َأ

الَْجْمَع الَِّذي الَ ُيْجَمُع الُْمفَْرُد َعلَى َجْمعٍ َبْعَدُه، "َمة َيَرى ِفيَها َياِسر خَاِلد َسالَ، َو)2("ُهَو َأِلفُ التَّكِْسيرِ

  .)3()"َياُء َمدٍّ( كَْسَرةٌ طَوِيلَةٌ َأْو َوَأَهمُّ َما ُيَميُِّزُه َأِلفُ الَْجْمعِ الَِّتي َيِليَها َحْرفَانِ َبْينَُهَما كَْسَرةٌ قَِصيَرةٌ

ى الُْجُمـوعِ  ُمنْتََه ِصيغَةََأْجَمَعتْ َعلَى َأنَّ  قَْد الَْعَربِيِّ َهكَذَا نُالَِحظُ َأنَّ كُتَُب التَُّراِث النَّْحوِيَِّو       

ْو ، َأكََمَسـاجِدَ َحْرفَانِ َبْينَُهَما كَْسَرةٌ قَِصـيَرةٌ،   ِهَي كُلُّ َجْمعِ تَكِْسيرٍ ِفيِه َأِلفٌ قَْبلََها َحْرفَانِ، َوَبْعَدَها

َحتَّى تُْصـبَِح  ، َدَوابَّ، َأْو َحْرفٌ ُمشَدٌَّد ُيغِْني َعْن َحْرفَْينِ، كََمدٍّ، كَقَنَاِطيَر ثَالَثَةُ َأْحُرٍف َأْوَسطَُها َياُء

ـ  شَرِيطَةَ َأْن تَكُوَن اَألِلفُ َمْسُبوقَالْكَِلَمةُ َبْعَد الَْجْمعِ خَُماِسيَّةً َأْو ُسَداِسيَّةً،   وحٍ َداِئًمـا ةً بَِحـْرٍف َمفْتُ

  .ْرفُ اَألوَُّل ِمنَْها َمفْتُوًحا َأْم َمْضُموًما، َسَواٌء َأكَاَن الَْحَوالَْحْرفُ الَِّذي َيِلْيَها َمكُْسوٌر

ـ643 ت[ شَاْبُن َيِعي َأْوَضَحَوقَْد        خِْتَيارِ اَألِلِف ِفـي ِصـَيغِ   ِفي شَْرحِ الُْمفَصَّلِ السََّبَب ِفي ِا ]ھ

 ؛تَكِْسيرِِه ِإالَ زَِياَدةٌ َواِحـَدةٌ  زِْد ِفي ِمثَالَِولَْم َي: "َن غَْيرَِها بِقَْوِلِهُدو -ِعنَْد تَكِْسيرَِها -ُموعِ ُمنْتََهى الُْج

وا َما نِ، َوِهَي اَألِلفُ، َوفَتَُحوا َأوَّلَُه ِلِخفَِّة الْفَتَْحِة، َوكََسُرتَاُروا َأخَفَّ ُحُروِف اللِّيِمَن الثِّقَلِ، َواخْ ًباَهَر

َألنَّ اَألِلفَ ِفي التَّكِْسيرِ َوِسيلَةُ َياِء التَّْصِغيرِ، فَكََما كََسُروا َما َبْعَد  َحْمالً َعلَى التَّْصِغيرِ؛ َبْعَد اَألِلِف

  .)4("َياِء التَّْصِغيرِ، كََسُروا َما َبْعَد اَألِلِف ِفي التَّكِْسيرِ

                                           
  .  141ص ،الَمنَْهج الصوتّي للبنية العربيَّة :عبد الصبور وشاهين، ،)2/47( ،جامع الدُّروس العربيَّة    :الغَالَيينّي :ُينْظَُر  )1(
  .  139 ص للتراث، المْأمون دار :دمشق ،.)ط.د( قسم الصرف، - ْرفوالصَّ النَّْحو في الواضح :محمد خير الحلواني،  )2(
  .                                     191م، ص 2004، مركز الكتاب العربّي، 1، طتصريف اَألفعال والمشتقات: سالمة، ياسر خالد  )3(
  ).3/272(م، 2001دار الكتب العلميَّة، : ت، بيرو1، طشرح الُمفصَّل: ابن َيِعيش، َأبو الَبقَاء موفَّق الدين  )4(
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  :وعُِمُجلْى اَهتَنُْم غَِيِصِل ُمْصطَلََحاتٌ ُأخَْرى

َوقَْد ، ُمتََعدَِّدةٌ ِلَهذَا النَّْوعِ ِمَن الَْجْمعِ تَتَِّفقُ َمَع الَْمفَاِهيمِ الَِّتي َدلَّتْ َعلَْيَها ثَمَّةَ ُمْصطَلََحاتٌ َوتَْسِمَياتٌ    

ـ ، فَازِيَجاِإلَو ِةقَّالدِّبِ ُمِستَّتَ َيِه، َوْمهِاِتفَنََّصي ُمِف َدوَّنُوَها، َوْمهِِتنَِسلْى َألََع بَِرَعو الْيُّوِغَا لَُهلَتََداَو الً ْض

  :َيِه اتَُيِمْسالتَّ ِهِذَهَو، )1(حِالَِطي االْصِف ِةَداِحَوا الَْهِتلَالَِد ْنَع

ـ180 ت[ ِسيَبَوْيِه َوُيَعدُّ :عِْمَجالْ ُعْمَج .1  ابَِبِل اانًَونِْع ُهلََعَج اْستَخَْدَم َهذَا الُْمْصطَلََح، ِإذْ ْنَم َلوََّأ ]ھ

ـ فَْأ ِةنَى زِلََع بٍطَُأْو َجْمُع َوِهَيَل، َأفَاِع زِنَِةى لََعَأَواِطَب بِ ُهلَ َلثََّمقَْد ، َو)2(يرِِسكْالتَّ عِْمَج ، لٍُع

 .تَكِْثيرِ الَْعَدِد َوالُْمَبالَغَِة ِفيِه َوَأْوطٌُب َجْمُع َوطْنٍ، َوكُلُّ ذَِلَك بَِهَدِف

ـ340 ت[ الزَّجَّاجِيُّ ذَكََرُه: َجْمُع َجْمعِ الَْجْمعِ .2  ت[ ، َوَهذَا َما َيرُِد َعلَـى ِلَسـانِ السُّـُيوِطيِّ   ]ھ

َجْمعِ الَْجْمعِ فََأثَْبتَُه الزَّجَّاجِيُّ، َوَمثَّلَُه بَِأَصاِئَل، َوِهـَي الَْعشَـاَيا،    َأمَّا َجْمُع: "ِعنَْدَما قَاَل ]ھـ911

 .)3("َوُأُصٌل َجْمُع َأِصيلٍ ُأُصلٍ، فَِإنَُّه َجْمُع آَصالٍ، َوآَصاٌل َجْمُع

ـ392 ت[ ذَكََرُه اْبُن جِنِّّي :الَْجْمُع اَألكَْبُر .3 َعلَى كَِلَمـِة   لَتَُه، ِإذْ َيقُوُل ُمَعلِّقًا، ثُمَّ فَسََّرُه َوَبيََّن ِدالَ]ھ

َجْمُع اَألكَْبُر الَِّذي تَنْتَهِي َأالَ تََرى َأنَُّه َجْمٌع، َوُهَو َمَع ذَِلَك الْ: "-َوِهَي َعلَى زِنَِة فََواعٍ – )َجَوارٍ(

 .)4("ِإلَْيِه الُْجُموُع

ـ471 ت[ ّياِنَجْرُجالْ رِاِهقَالْ ُدْبَع اْستَخَْدَمُه: ُررَّكَُمالْ ُعْمَجالْ .4  الَ َهذَا الَْجْمَع نَّى َألَِإ َبَهذَِعنَْدَما  ]ھ

ـ َمقَْد ، َويِفرِْصالتَّ زِنَةَ الَ ِظفْاللَّ زِنَةَلَْوْزنِ بِا ًدااِص، قَيَلاِعفََمَو َلاِعفََم نِْزى َولََع الَِّإ وُنكَُي  َلثَّ

 .)5(َلاِعفََأ ِةنَى زِلََع َباِلكََأبِ ُهلَ

                                           
رسالة ماجسـتير غيـر   (، -ِإحَصاء وُمعَجم -صيغ ُمنْتََهى الُْجُموع في القُرآن الكَريم : حسن، حكيم عبد النبّي :ُرظَنُْي  )1(

  .                                    18م، ص 2005، جامعة الموصل، الموصل، العراق، )منشورة
  ).                                                           3/618(، ابتَالِك: ِسيَبويه: ظَُرُينْ  )2(
  ).  3/336(، همع الهوامع: السُُّيوطّي  )3(
ِإبراهيم مصطفى وعبد اهللا : ، شرح لكتاب التَّصريف َألبي عثمان المازنّي، تحقيقالُمنِْصف: ابن جنِّي، َأبو الفتح عثمان  )4(

  ).  2/74(م، 1954مطبعة البابي الحلبي، : ، القاهرة1مين، طَأ
المطبعـة الوطنيَّـة،   : كاظم بحر المرجان، عمَّان: ، تحقيقالمقتصد في شرح اِإليضاح: الُجْرَجاِنّي، عبد القاهر: ُينْظَُر  )5(

  ).1026 ،2/1025( م، 1982
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ـ646 ت[ كَاَن َأوَُّل َمْن اْستَخَْدَمُه اْبُن الَْحاجِبِ :ِصيغَةُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ .5 ِفي َأَماِليِه، َوِمْن ثَـمَّ   ]ھ

 .)1(، َواْبُن َعِقيلٍ نِالُْمَؤيَُّد ِعَماُد الدِّي

ـ686 ت[ ْستَراَباِذيُّاِإل َرِضيُّ الدِّينِ َحلَطَْصُما الْذََه قَلَطَْأ ْنَم ُلوََّأ :الَْجْمُع اَألقَْصى .6  ، َأثْنَـاءَ ]ھ

 .)2(ْيَها ِصَيغُ َهذَا الَْجْمعِبَِما ِف ،َعْرِضِه َألْوَزانِ َجْمعِ التَّكِْسيرِ الدَّالَِّة َعلَى الْكَثَْرِة

، "َما الَ َينَْصـرِفُ "َأثْنَاَء تَنَاُوِلُهَما ِلَبابِ  اَألنَْدلُِسيُّ اْبُن َعِقيلٍ َوَأُبو َحيَّاَن ذَكََرُه :الَْجْمُع الُْمتَنَاِهي .7

 .)3(اجَِد َوَمَصابِيَحَوقَْد َجَعَل اْبُن َعِقيلٍ َهذَا الَْجْمعِ الِْعلَّةَ الثَّاِنَيةَ الَِّتي تَْستَِقلُّ بِالَْمنْعِ، ُمتََمثِّالً بَمَس

ـ النُّ اِءآَر ِددَُّعتَبِ ةًَددَِّعتَُم تْاَءَج عِْمَجالْ َنِم عِْوا النَّذََه ْنَع ةََربَِّعُمالْ اِتَحلَطَْصُمالْ نََّأ ظُِحالَنُ        اِةَح

ـ ِع يوُعالشَُّو اُءقََبالْ ُهلَ َبِتكُفَ ،والًُبقَ َيِقلَ ْدقَ" وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص" َحلَطَْصُم نََّأ الَِّإ ا،َهبِ ـ لُ َدنْ ي يِّوِغَ

   .رَِسالَتَنَا بَِهذَا الُْمْصطَلَحِ َنوِنَْعنُ ْنا َأنَْيَأَر، فَيَنِثَدْحُمالْ بَِرَعالْ

َأْو  َجْمَع اَألقَْصىُمنْتََهى الُْجُموعِ َأْو الَْهذَا النَّْوعِ ِمَن الَْجْمعِ ْسِمَيةَ َوالَ ُبدَّ ِمَن اِإلشَاَرِة ِإلَى َأنَّ تَ      

 َألنََّها ُجِمَعتْ ِفـي َبْعـضِ  "َيْرتَدُّ ِلكَْونِ َأْوَزاِنَها تَنْتَهِي ِعنَْدَها َعَمِليَّةُ الَْجْمعِ؛  ِإنََّما الَْجْمَع الُمتَنَاِهي؛

  :ازِجِّي بِقَْوِلِه، َوَهذَا َما نَظََمُه نَاِصيفُ الََي)4("فَانْتََهى تَكِْسيُرَها الصَُّورِ َمرَّتَينِ تَكِْسيًرا

  َجْمعِ َيْد َجْمعِ َأْيٍد َأَياٍد َوُيْجَمُع الَْجْمُع ِلتَكِْثيرِ الَْعـَدْد         نَْحَو         

  ]الرََّجز[                           ) 5(ِإذْ ِعنَْدُه تَكِْسيُر َجْمعٍ َيِقفُ ُيْعَرفُ         الُْجُموعِ َوْهَو بُِمنْتََهى         

  ]الرََّجز[

  : ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي الَعَربِيَِّةَصِيغِ َأْوَزاُن 

                                           
دار اآلفـاق   :القـاهرة  ،1ط ُأسامة الرفـاعي، : ، تحقيقية ابن الحاجبشرح كاف :الرحمن عبد الدين نور ،ّياِمَجالْ :ُرظَنُْي  )1(

  ).3/271( ،مالك ابن َألفيَّة على عقيل ابن وشرح ،)1/127( ،والصَّْرف النَّْحو فنَّي في والكُنَّاش ،)1/231( العربيَّة،
محمد محيي الدين عبد الحميـد  : تحقيق ،شرح شَاِفَية ابن الحاجب: اِإلستراباذّي، رضي الدين محمد بن الحسن: ُينْظَُر  )2(

  ). 172، 165، 162، 161، 159، 2/158(م، 1982دار الكتب العلميَّة، : ، بيروت5وآخرون، ط
النُّكت الحسـان فـي   : ، واَألندلسّي، َأبو حيَّان)270-3/269(، شرح ابن عقيل على َألفيَّة ابن مالك: ابن عقيل: ُينْظَُر  )3(

  .156م، ص 1985مؤّسسة الرسالة، : ، بيروت1عبد الحسين الفتلي، ط: قيق، تحشرح غاية اِإلحسان
  ).1/231(، شرح كافية ابن الحاجب: الجامي  )4(
  .59ص دار البيان، :دادبغ ،.)ط.د( ِإبراهيم اليازجي، :مختصر ،الجمانة في شرح الخزانة :ناصيف اليازجي، :ُينْظَُر  )5(
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ـ ِعدَّةً ِل َأْوَزانًا -يثًاِدَحَو يًماِدقَ - وَنيُِّفْرالصََّو وَنيُّوِْحالنَّ لَقَْد َأْحَصى     ـ َجالْ غَِيِص ـ قْاَأل عِْم  ْوى َأَص

َعـْن ِتلْـَك    الَْحـِديثَ  ِعنَْدَما ُيورُِد َهُؤالَِء اللُّغَوِيُّوَنَو، اِداآلَح ِةَيِنْبي َأا ِفَهلَ يَلِثَم ، الَُمنْتََهى الُْجُموعِ

َن ، َأمَّا َباِقي الصَِّيغِ، فَـِإنَُّهْم ُيطِْلقُـو  انَِزْوَعْن َبِقيَِّة اَأل) َمفَاِعَل َوَمفَاِعيَل(بَِوْزنَي  وَننُغْتَْسَيالصَِّيغِ 

ـ َوَهيَئةً َوِإْن خَالَفَُه َعَدًدا نِْيتَيغَالصِّ نِْياتَُدوَن بَِها َما َماثََل َه، َوَيقِْص)َمفَاِعَل َوَمفَاِعيَلَأشَْباَه (َعلَْيَها   اَم

  .َوغَْيرَِها يَلفََعاِعَو َوفََعاِعَل ،يَلاِعفََيَوَيفَاِعَل َو ،يَلاِعفَتََوَوتَفَاِعَل  ،يَلاِعفََأَو، كََأفَاِعَل )1(ِفي الَْوْزنِ

 َرتََّبـةً تَْرِتيًبـا  ُم ، فَنَذْكُُر َأْبَرَز َأْوَزاِنَها،ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي الَْعَربِيَِّة ِصَيغَِفيَما َيِلي  َوَسنَتَنَاَوُل     

نْتَِظُم ِصـَيغُ ُمنْتََهـى   تَ ذَْعةً بَِأْمِثلٍَة ِللتَّْوِضيحِ، ِإَمَع تَْوِضيحِ شُُروِط ِصَياغَِة كُلٍّ ِمنَْها، َمشْفُو َأْبتَِثيا،

  :، ُهَمانِْيتَيَسِئَر نِْيتَوَعُمْجي َمِف الُْجُموعِ

َونَقِْصُد بَِها ِتلَْك الصَِّيغَ الَِّتي تَتََألَّفُ ِمْن خَْمَسِة َأْحُرٍف، َوقَـْد َعبَّـَر َعنَْهـا     :ةُيَّاِسَمخُالْ غَُيالصِّ. أ

  : َيِه، َوةًيغَِص اثْنَتَي َعشَْرةَلَى تَشْتَِمُل َهِذِه الَْمْجُموَعةُ َعبِِصيغَِة َمفَاِعَل َوَما ُيَماِثلَُها، َو الْقَُداَمى

  :ى َأفَاِعَل ثَالَثَةُ َأشَْياَءَوُيْجَمُع َعلَ": َأفَاِعَل"ِصيغَةُ . 1

ـ516 ت[ اْسٌم ثُالَِثيٌّ َأوَّلُُه َهْمَزةٌ َزاِئَدةٌ، فَقَْد نَصَّ الَْحرِيرِيُّ: اَألوَُّل ا َأفَْعـُل  َوَأمَّ: "َعلَى ذَِلَك بِقَْوِلِه ]ھ

َألنَُّه ِفي الِْعـدَِّة كَاَألْرَبَعـِة، فَُجِمـَع    "، َوِإنََّما ُجِمَع َعلَى َأفَاِعَل؛ )2("ُيْجَمُع َعلَى َأفَاِعَل ْن كَاَن اْسًمافَِإ

، )4("يُم َأْصٌلَوْزنِ، َوالْجِتْ الَْهْمَزةُ َزاِئَدةً ِفي الْكََجَعاِفَر الَْهْمَزةُ ِفيِه كَالْجِيمِ، َوِإْن كَانَ )3(َجْمَعُه، فََأفَاِكُل

ٍة َوَأنَاِمَل، وَأْبخََس َوَأَصابَِع، َوُأنُْملَ ِإْصَبَع: اتُ الَْواِحِد، نَْحَوَوالَ َيخْتَِلفُ بِنَاُء َجْمِعِه َوِإْن اخْتَلَفَتْ َحَركَ

  :َوِمنُْه قَْوُل الْكَُمْيِت َوَأَباِخَس،

  ]الطَّوِيل[              )5(اَألَباِخَساَها كَفٌّ ِإلَْي َجَمَعتْ َماكَ  شُُعوُبَها     شَتَّى َوْهَي اِنَزاًر َجَمْعتَ       

  ]الطَّوِيل[

  .َأْجَمُع َوَأكْتَُع: الَ ُيْجَمَعانِ َعلَى َأفَاِعَل، َوُهَما َوُيْستَثْنَى ِمْن ذَِلَك اْسَمانِ،

  :نِاثْنَْينِ َعلَى شَكْلَْيالَْوْصفُ َوْصفٌ َعلَى َوْزنِ َأفَْعَل، َوَيْأِتي َهذَا  :َوالثَّاِني

                                           
  .   82، ص )بال تاريخ(، )بال دار نشر(، .)ط.د(، الَعْرف في فنِّ الصَّْرف شذا: الحمالوي، َأحمد: ُينْظَُر  )1(
  .55، صشرح ُملَْحة اِإلعراب: الَحرِيرّي  )2(
  ).7/148( ،)فكل(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر .اَألفَاِكُل: َأُبو َبطْنٍ ِمَن الَْعَربِ، ُيقَاُل ِلَبِنيِه: َواَألفْكَُل الرِّْعَدةُ، :َواِحُدَها اَألفْكَُل  )3(
  ).3/310(، شرح الُمفصَّل: ابن َيِعيش  )4(
  ).1/242(م، 1969مكتبة اَألندلس، : ، بغداد.)ط.د(، ديوان الكَُمْيت بن زيد اَألسدّي: ُينْظَُر  )5(
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ـ669 ت[ ورٍفُْصَأفَْعُل َوْصفٌ ُمَؤنَّثُُه َأفَْعلَةٌ، ذَكََر ابُن ُع .أ  َأفَْعَل، فَِإْن كَـاَن   زِنَةَ َأنَّ َما كَاَن ]ھ

  :   اشٍقَاَل َأُبو ِخَرَوَأْرَملٍَة َوَأَراِمَل،  َأْرَملٍكَ، )1(لَةً كُسَِّر َعلَى َأفَاِعَلفَةً، َوكَاَن ُمَؤنَّثُُه َأفَْعِص

 ]الطَّوِيل[               ) 2(اَألَراِمُلِه بِِذي فَخَرٍ تَْأوِي ِإلَْي  اِفي َجِميُل ْبُن َمْعَمرٍ    فَجََّع َأْضَيو          

 فًـا ِمْن الَْجـارَِّة َأْو ُمَعرَّ بِ اَضلَِة، قَْد َيكُوُن َمْسُبوقًاَأفَْعُل ِصفَةٌ ِللتَّفِْضيلِ، فَِإْن كَاَن َأفَْعُل ِللُْمفَ .ب 

الَ ُيْجَمُع، َأمَّا الُْمَعرَّفُ بِاَألِلِف َوالـالَّمِ،  ْسُبوقُ بِِمْن الَْجارَِّة فَالَْمبِاَألِلِف َوالالَّمِ َأْو بِاِإلَضافَِة، 

ًدا، َأْو ُمفَْر َيْبقَىفََيُجوُز ِفيِه َأْن  َوِإْن كَاَن ُمَضافًااَألكَْبرِ َواَألكَابِرِ، : َوَعلَى َأفَاِعَل، نَْح فَُيْجَمُع

 .                      )4(]ُمْجرِِميَها َأكَابَِر[:تََعالَى كََما ِفي قَْوِلِه، )3(َأفَاِعَل َعلَى زِنَِة َأْن ُيْجَمَع َجْمَع تَكِْسيرٍ

َبْعُض الصِّفَاِت الَِّتي  ، ِإذْ ُيْجَمُع َعلَى َأفَاِعَل)5(َأفَْعُل خََرَج َعْن َمْعنَى الَْوْصِفيَِّة ِإلَى االْسِميَِّة :َوالثَّاِلثُ

َوَأَجـاِدَل، َوَأْدَهـَم   ] ِللصَّقْرِ[َدَل َوَأَساوَِد، َوَأْج ]ِللَْحيَِّة[َأْسَوَد : اَألْسَماِء، نَْحَو الَِّتي اْستُْعِملَتْ اْسِتْعَماَل

  :وَِص، قَاَل اَألْعشَىَأَزارِقَ َوَأَحاَعلَى  ُيْجَمَعانِ ]َعلََمْينِ[ َوَأْحَوَصَوَأَداِهَم، َوَأْزَرقَ  ]ِللْقَْيِد[

  ]الطَّوِيل[         )6(اَألَحاوَِصا نََهْيتَ لَْو َعْمرٍو َعْبَد فََيا    ِمْن آلِ َجْعفَرٍ  الُْحوصِ يُدَوِع َأتَاِني       

 ٍةْجرَِبتَ، كَ)7("ٌء َزاِئَدةٌاْسمٍ َعلَى َأْرَبَعِة َأْحُرٍف، َأوَّلُُه تَا"َيطَّرُِد َهذَا الَْجْمُع ِفي كُلِّ  ":تَفَاِعَل"ِصيغَةُ . 2

  :ىشَاَألْعَوتََجارَِب، َوِمنُْه قَْوُل  ٍةْجرَِبتَكَ

  ]الَْبِسيط[                 )8(االفَنََعَمْجَد َواَمةَ ِإالَّ الْا قَُدَأَب        ارُِبُهْمتََجاَدتْ ا َزفََم كَْم َجرَُّبوُه        

  ]الَْبِسيط[

  :ِفيَما َيِليَيطَّرُِد َهذَا الَْجْمُع ": فََعاِئَل"ِصيغَةُ . 3

                                           
  .)2/123( ي،مطبعة العال :، بغداد1ط عبد اهللا الجبورّي،: ، تحقيقالُمقَرَّب: علي بن ُمْؤِمن ابن ُعْصفُور، :ُينْظَُر  )1(
  .1221ص ،العروبة دار مكتبة :القاهرة فرَّاج، الستَّار عبد :تحقيق ،الُهذَليِّين َأشعار شرح :الحسين بن الحسن السُّكَّرِّي،  )2(
  .)3/136( م،1998 العلميَّة، الكتب دار :بيروت ،1ط ،شرح ُجَمل الزَّجَّاجِّي :ُمْؤِمن بن َعِلّي ُعْصفُور، ابن :ُينْظَُر  )3(
  .  123: آية: اَألنَْعام  )4(
  ).  2/644( ،جامع الدروس العربيَّة: ، والغالييني)3/644( ،الكتاب: ِسيَبَويه: ُينْظَُر  )5(
  .199، صم1983مؤسَّسة الرِّسالة، : ، بيروت7محمد حسين، ط: ، شرحديوان اَألْعشَى: ُينْظَُر  )6(
  .218، ص تصريف اَألْسَماء واَألفَْعال: قباوة، فخر الدين: ، َوُينْظَُر)2/50(، َجاِمع الدروس العربيَّة: الغالييني  )7(
  .                   159، ص ديوان اَألْعشَى: ُينْظَُر  )8(
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َأكَاَن اْسـًما َأْم   َواٌء، َوَساٌء َأكَانَتْ الَْمدَّةُ َأِلفًا َأْم َياًء َأْم َواًواكُلُّ ُرَبـاِعيٍّ ُمؤنٍَّث ثَاِلثُُه َمدَّةٌ، َسَو :َأوَّالً

  :َأْوَزانٍ خَْمسٍفَُهَو َعلَى  ِنيثُُه بِالتَّاِء،، فََأمَّا َما كَاَن تَْأ)1(، َوَسَواٌء َأكَاَن تَْأِنيثُُه بِالتَّاِء َأْم بِالَْمْعنَىَوْصفًا

 ،فَِعيلَةً َوكَاَن ،َوِفيِه َهاُء التَّْأِنيِث ،َما كَاَن َعَدُد ُحُروِفِه َأْرَبَعةَ َأْحُرٍف"ِه َأنَّ ذَكََر ِسيَبَوْي: فَِعيلَةٌ .أ 

اللَِّه  شََعاِئَرُيَعظِّْم  ذَِلَك َوَمْن[:قَاَل تََعالَى شَِعيَرٍة َوشََعاِئَر،: ، نَْحَو)2("فَِإنََّك تُكَسُِّرُه َعلَى فََعاِئَل

 .)3(]تَقَْوى الْقُلُوبِ اللَِّه فَِإنََّها ِمْن

َأْن َيكُوَن كََجْمعِ فَِعيلَـٍة؛ ِلُمَسـاَواِة    -ِةكََما ذََهَب شَارُِح الشَّاِفَي -َوِقَياُس َجْمعِ فََعالٍَة : فََعالَةٌ .ب 

  :اخُمَّالشَّقُوُل ٍة َوَجنَاِئَز، َي، كََجنَاَز)4(ُمذَكَّرِِه ُمذَكََّرُه

  ]الطَّوِيل[          )5(َجناِئُزالْا ى َأْوَجَعتَْهتََرنَُّم ثَكْلَ       ا تََرنََّمتْيَهون ِفا َأنَْبَض الرَّاُمِإذَ      

 .)6(]ِمْن ِإْستَْبَرٍق ِئنَُهاَبطَاُمتَِّكِئيَن َعلَى فُُرشٍ [:قَاَل تََعالَىبِطَانٍَة َوَبطَاِئَن، : ِفَعالَةٌ، نَْحَو. ج

 :ّياِنالذُّْبَي ِةغَابِالنَّ َوَأشَاِئَب، َوِمنُْه قَْوُل أُُشَاَبٍة: فَُعالَةٌ، نَْحَو. د

  ]الطَّوِيل[             )7(اِئبَِأشَغَسَّاَن غَْيُر  اِئُل ِمْنقََب    غََزتْ  ْدقَ ِقيَل ِإذْ النَّْصرِبِ ُهلَ َوِثقْتُ    

، تُكَسَُّر كََما تُكَسَُّر فَِعيلَـةٌ  )8("بَِمنْزِلَِة فَِعيلٍَة ِفي الزِّنَِة َوالِْعدَِّة َوَحْرِف الَْمدِّ"فََألنََّها : لَةٌفَُعو. هـ

  :ِةمَّالرُّ وذُتَنُوفٍَة َوتَنَاِئفَ، قَاَل : َعلَى فََعاِئَل، نَْحَو

  ]الَْبِسيط[           )9(ا ُجلَُبَهيرِتَْصِد ْنَأخْلَِق الدَّفِّ ِمبِ     ٍةاِهَمَد َسنَْأغْفَى ِع اِئفَتَنَو َأخُ            

  ]الَْبِسيط[

ـ643 ت[ اْبُن َيِعيشَ َأْوَضَحقَْد َو      ُجِمَع َما لَِحقَتُْه التَّاُء ِمْن َهـِذِه اَألْبِنَيـِة َعلَـى     َوَراَء الِْعلَّةَ ]ھ

ا الزَّاِئَد فَنَزَّلُو... ِه اَألْبِنَيِة، َن َجْمعِ الُْمذَكَّرِ َوالُْمَؤنَِّث ِمْن َهِذَأَراُدوا الْفَْصَل َبْي"َأنَُّهْم ِإلَى  ذَاِهًبافََعاِئَل؛ 

                                           
، الْفَْيصـُل فـي َألـوانِ الُجُمـوعِ    : ، وَأبو الّسعود، عّباس)2/548(، شرح التَّصريح على التَّوضيح: اَألْزَهرِّي: ُينْظَُر  )1(

  .79م، ص 1971دار المعارف، : ، القاهرة.)ط.د(
  .58، ص شرح ُملَْحة اِإلعراب: الَحرِيرّي: ، وُينْظَُر)3/610(، الِكتَاب: ِسيَبَوْيِه  )2(
  . 32: الحّج، آية  )3(
  ).    2/151(، شرح شَاِفَية ابن الحاجب: اِإلستراباذّي: ُينْظَُر  )4(
  .183م، ص1968 ، دار المعارف بمصر،1ط صالح الدين الهادي، :تحقيق، ديوان الشَّمَّاخ بن ضرار :ُينْظَُر  )5(
  . 54: الرحمن، آية  )6(
  .42م، ص1977 محمد َأُبو الفضل ِإبراهيم، مطبعة دار المعارف بمصر، :، تحقيقالنَّابِغَة الذُّْبَياِنّي ديوان :ُينْظَُر  )7(
  ).2/120(، الُمقَرَّب: ْصفُورابن ُع: ، وُينْظَُر)3/611(،الِكتَاب: ِسيَبَوْيِه  )8(
  .41م، ص1982مؤسَّسة اِإليمان، : ، بيروت1عبد القدوس َأبي صالح، ط: ، تحقيقديوان ِذي الرُّمَِّة: ُينْظَُر  )9(
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ـ   ذْفََها، الَِّذي ُهَو َحْرفُ الَْمدِّ ِفيَها َمنْزِلَةَ اَألْصلِ، فََجَمُعوَها َعلَى الزَِّياَدِة الَِّتي ِفيَها، َولَْم ُيقَـدُِّروا َح

َألنَُّه َعلَـى   َحَماِئُم َوَرَساِئُل؛: وا ُهنَاَجخَاِدُب، قَالُ: ُجخُْدبٍ، فَكََما قَالُوا: نَْحوِفََصاَرتْ كَاَألْرَبَعِة ِمْن 

   .)1("طَرِيقَِة فََعاِلَل

، )3(ٍة، َوفَقَاقٍَةَضُروَر: ، نَْحَوفََعالَةً َوفَُعالَةً َأْوَصافًاِإلَى َأنَّ فَُعولَةً َو )2(السُُّيوِطيُّ َوِفي ِحينٍ ذََهَب     

 -َوَأمَّا َما كَاَن تَْأِنيثُُه بِالَْمْعنَى َأْي بِالَ تَـاٍء، فَقَـْد َجـاَء     .، َوطَُوالٍَة، الَ تُكَسَُّر َعلَى فََعاِئَل)3(َوفَقَاقٍَة

  :، َوِهَيَعلَى َأْوَزانٍ خَْمسٍ -ْيًضاَأ

شَـَمالٍ َوشُـُملٍ   : نَْحـوَ  قَْد َجَمُعوا فََعاالً َعلَى فُُعلٍ َوفََعاِئَل،"ورٍ َأنَُّهْم ُن ُعْصفُذَكََر اْب: فََعاٌل .أ 

 : شَنَارٍ َوشَنَاِئَر، قَاَل َجرِيٌر: َونَْحَو ،)4("َوشََماِئَل

ـًا                        ]الرََّجز[                                )5(شَـنَاِئـَرا تَْأِتي ُأُمـوراً شُنُع

  ]الرََّجز[

ِمْن ذََواِت اَألْرَبَعـِة بِزَِيـاَدِة    -َأشَاَر اْبُن َيِعيشَ كََما –كُسَِّر َعلَى فََعاِئَل؛ َألنَُّه ُجِعَل : ِفَعاٌل. ب

َوَعْن َأْيَمـاِنهِْم  [:قَاَل تََعالَىِشَمالٍ َوشََماِئَل، : ، نَْحَو)6(اَألِلِف الَِّتي ِفيِه، فََصاَر كَِقَمطْرٍ َوقََماِطَر

  .)7(]شََماِئِلهِْمَوَعْن 

  .)8(»اِءَوَهالْ اِئَكَسكََواَء َجاَألْر شَقَّ«:)υ( يٍِّلَع يثُِدَح ُهنِْمَو َوَسكَاِئَك، اٍككَُسكَ :فَُعاٌل. ج

فَِإنَُّهْم َيْجَمُعونَُه َعلَـى   ،ِللُْمَؤنَِّث َما كَاَن ِمْن فَُعولٍ َوْصفًا ِه َعلَى َأنََّوقَْد نَصَّ ِسيَبَوْي: فَُعوٌل. د

َعلَى َما ُيكَسَُّر  -كََما ذََهَب اْبُن َيِعيشَ -، َوُيكَسَُّر )9(فََعاِئَل كََما َجَمُعوا َعلَيِه فَِعيلَةً؛ َألنَُّه ُمَؤنَّثٌ

َوذَِلَك الْسِتَواِئهَِما ِفي الَْعَدِد َوالَْحَركَاِت َوالسُّكُونِ، لَْيَس َبْينَُهَمـا  " -َأْي َعلَى فََعاِئَل -ِه فَِعيٌلَعلَْي
                                           

  ). 3/282(، شرح الُمفصَّل: ابن َيِعيش  )1(
  ).  3/325(، َهْمع الَهَواِمع: السُُّيوِطّي: ُينْظَُر  )2(
  ).  7/144(، )فَقَقَ(، مادة اللِّسان: ُينْظَُر .ْحَمقُ الُْهذََرةَُألا: الْفَقَاقَةُ  )3(
  ).  3/127(، شرح ُجَمل الزَّجَّاجِّي: ابن ُعْصفُور ) 4(
ـ1409 ُمؤسَّسـة دار الهجـرة،   :، ِإيـران مهدي المخزومي :، تحقيقالَْعْين كتاب :الفََراِهيِدّي، الخَِليل بن َأْحمد  )5(  ،)1/257( ،ھ

  ).12/245( ،)شَنََر( مادة ،م1965 الكويت، حكومة مطبعة فرَّاج، السَّتَّار عبد :تحقيق ،العروس تاج :ُمرتَضى ُمحمَّد يِدّي،والزَّبِ
  ). 3/275(، شرح الُمفصَّل: ابن َيِعيشَ: ُينْظَُر  )6(
  .17: اَألْعَراف، آية  )7(
رسـالة ماجسـتير غيـر    (، لُّغَة َعلَى َأقَوال اِإلَمام َعِليٍّ ِفي لَسان الَعَربما ُبِنَي من َألفَاظ ال: َزيد، رائد عبد اهللا: ُينْظَُر  )8(

  .31م، ص 2005، جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين، )منشورة
  ). 3/637(، الِكتَاب: ِسيَبَوْيِه: ُينْظَُر  )9(
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لُـوبٍ  َح: ، نَْحـوَ )1("فَِعيلٍ الَْياُء، َوالَْياُء ُأخْتُ الْـَواوِ  فَْرقٌ ِإالَّ َأنَّ زَِياَدةَ فَُعولٍ الَْواُو، َوزَِياَدةَ

  :َوَحالَِئَب، َوِمنُْه قَْوُل الَْعجَّاجِ

 

  ]الرََّجز[                                      )2(اللَِّهمُّ ِئبَِحالَالْابِقُ َسَو                      

   .)3(]ِئثَاالْخََبَوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم  الطَّيَِّباِت لَُهُم َوُيِحلُّ[:تََعالَى قَاَل ،َوخََباِئثَ خَبِيٍث :نَْحَو فَِعيٌل،. هـ

   .)3(]ِئثَاالْخََب

اِئـَل  لَْم تُْجَمْع َعلَى فََعفَ ،َوُيشْتََرطُ ِفي الُْمَجرََّدِة ِمَن التَّاِء َأْن تَكُوَن ُمَؤنَّثَةً، َأمَّا ِإذَا َوقََعتْ ُمذَكََّرةً     

" بَِمْعنَى الَْمطَرِ"َجُزورٍ َوَجَزاِئَر، َوَسَماٍء : نَْحَو -)4(شُْموِنّي َوالرَِّضيُّكََما َأشَاَر اَأل - اذًّاَوشَ ِإالَّ نَاِدًرا

َجْمـَع َهـِذِه    َوالرَِّضـيُّ  َوالسُُّيوِطيُّ اَألنَْدلُِسيُّ َعدَّ َأُبو َحيَّاَن، َوَوَسَماِئي، َوَوَصيٍد َوَوَصاِئَد" الَْمطَرِ

  .)5(ى فََعاِئَل قَِليالً َوشَاذًّاِمَن التَّاِء َعلَ اَألْوَزانِ الُْمَجرََّدِة

ِإْن كَانَـتْ بَِمْعنَـى   فَ"بَِمْعنَى فَاِعلٍَة، كَكَرِيَمٍة َوكََراِئَم، َوظَرِيفٍَة َوظََراِئفَ،  َوْزُن فَِعيلٍَة َوْصفًا: ثَاِنياً

ٌء، ِإالَّ َأنَّ َبْعَضُهْم قََد َأَجـاَز َجْمـَع   االُْمَؤنَّثَ ِفيِه َسَو؛ َألنَّ الُْمذَكََّر َو)6("لٍَة لَْم تُْجَمْع َعلَى فََعاِئَلَمفُْعو

َسَواٌء كَاَن   –ذُو التَّاِء  َوَيخْتَصُّ: "ْسترَباِذّيذْ َيقُوُل اِإللٍَة، إِإْن كَانَتْ بَِمْعنَى َمفُْعوفَِعيلٍَة َعلَى فََعاِئَل َو

  :، كَذَبِيَحٍة َوذََباِئَح، َوذَِخيَرٍة َوذَخَاِئَر، قَاَل)7("بِفََعاِئَل -الْكَبِيَرِةبَِمْعنَى الَْمفُْعولِ كَالذَّبِيَحِة َأْو الَ كَ

  ]الطَّوِيل[             )8(الذَّخَاِئُرَولَِكنَّ ِإخَْواَن الصَّفَاِء    اُل الْفَتَى بِذَِخيَرٍة     لََعْمُرَك َما َم         

  ]الطَّوِيل[

                                           
  ). 3/277(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )1(
  ).2/128(طلس، مكتبة َأ: ، دمشق.)ط.د(عبد الحفيظ السطلي، : ، تحقيقديوان العجَّاج: ُينْظَُر  )2(
  . 157: األعراف، آية  )3(
  ).    2/150(، وشرح شاِفَية ابن الحاجب، )3/694(، شرح اَألشموِنّي على َألفيَّة ابن مالك: ُينْظَُر  )4(
رجب : ، تحقيقارتشاف الضََّرب من ِلَسان الَعَرب: ، َأُبو َحيَّـان، واَألنَْدلُِسّي)3/325(، همع الهوامع: السُُّيوِطّي: ُينْظَُر  )5(

  ).    2/151(، شافية ابن الحاجب وشرح، )1/455(م، 1998 مكتبة الخانجي،: ، القاهـرة1رجب عثمان ُمحمَّد، ط
  ). 1/455(، ارتشاف الضََّرب من ِلَسان الَعَرب: َأُبو حيَّان اَألندلسّي  )6(
  ).    2/150(، ح شافية ابن الحاجبشر: اِإلستراباذي  )7(
  ).11/363(، )ذَخََر(، مادَّة تاج العروس: ، والزَّبِيِدّي)3/492( ،)ذَخََر(، مادَّة اللِّسان: ُينْظَُر  )8(
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، َوَجـَراِئضَ  )1(ُجَراِئضٍ: ، نَْحَوَوفَُعاِئٌلشَْمَألٍ َوشََماِئَل، : كُونِ َوَهْمَزٍة، نَْحَوبِالْفَتْحِ َوالسُّ فَْعَأٌل :ثَاِلثاً

َجلُـوالََء  : ، نَْحـوَ َوفَُعـوالَءُ َوَبَراِئـَك،   َبَراكَاَء: ، نَْحَوَوفََعاالَُءَوقََراِئثَ،  )2(قَرِيثَاَء: ، نَْحَوَوفَِعيالَُء

، )3(ُحَباَرى َوَحَباِئَر، َحَزابَِيٍة َوَحَزاِئـبَ : ، ِإْن ُحِذفَ َما َبْعَد الَِمهَِما، نَْحَوَيةٌَوفَُعالَى َوفََعاِلَوَجالَِئَل، 

ُحَباَرى َوَحَباِئَر، َأْو بِالَْمْمـُدوَدِة،  : ِإلَى َأنَّ َما كَاَن تَْأِنيثُُه بِاَألِلِف الَْمقُْصوَرِة، نَْحَو َوذََهَب اَألْزَهرِّي

  .)4(َجالَِئَل ِمَن الشُّذُوِذ َوالضَُّروَرِةَجلُوالََء َو: نَْحَو

َيُجـوُز َأْن  ... ِإْن كَانَتْ َأِلفُ التَّْأِنيِث خَاِمَسةً، فَالَْمْمـُدوَدةُ  "ْستَراَباِذي ِإلَى َأنَُّه َوقَْد َأشَاَر اِإل       

َوَجالَِئـَل ِفـي قَرِيثَـاَء َوَبَراكَـاَء      قََراِئثَ َوَبَراِئَك: نَْحَو... تُْحذَفَ َوُيْجَمُع االْسُم َأقَْصى الُْجُموعِ 

ِلُيفَرِّقُوا َبْينََهـا  "الَ تُْجَمُع َعلَى َحَباِئَر؛  -كََما ذََهَب ِسيَبَويِه -، َأمَّا الَْمقُْصوَرةُ كَُحَباَرى )5("َوَجلُوالََء

  .)6("َهاَوَبْيَن فَْعالََء َوِفَعالٍَة َوَأخََواِتَها، َوفَِعيلٍَة َوفَُعالٍَة َوَأخََواِت

، َولَْم ُيَزْد قَْبَل آِخرَِهـا َحـْرفُ   )7("َألنَُّهنَّ ثُالَِثيَّاتٌ"َوشَذَّ َجْمُع َضرٍَّة َوُحرٍَّة َوكَنٍَّة، َعلَى فََعاِئَل؛      

  :ِعي النَُّمْيرِّيَضَراِئُر َوَحَراِئُر َوكَنَاِئُن، َوِممَّا َجاَء َعلَى َحَراِئَر قَْوُل الرَّا: فَُيقَاُل ِفي َجْمِعَها َمدٍّ،

  ]الَْبِسيط[            )8(ُسْوُد الَْمَحاجِرِ الَ َيقَْرْأَن بِالسَِّورِ   الَ َربَّاتُ َأْحِمَرٍة     الَْحَراِئُرُهنَّ          

  ]الَْبِسيط[

  :نَِوَهِذِه الصِّيغَةُ ِقَياِسيَّةٌ ِفي شَْيَئْي ":فََعاِعَل"ِصيغَةُ . 4

ـ  ،َرابُِعُه َحْرفَ َمـدٍّ  اَنكََأ اٌءَوَسكُرَِّرتْ َعْينُُه،  كُلُّ اْسمٍ ثُالَِثيٍّ :اَألوَُّل َوذُرَّاحٍ  َدجَّالٍ َوَدَجاجِلَـٍة، كَ

  : ، َوُبرَّثٍَة َوَبَرارِثَ، َوِمنُْه قَْوُل ُرْؤَبةالَِلَم، كَُسلَّمٍ َوَسأم لم يكن ،َوذََرارَِح

                                           
  ).  2/100( ،)َجَرَض(، مادة اللِّسان: ُينْظَُر. الَْجَمُل اَألكُوُل الشَِّديُد الْقَْصلِ بَِأنَْيابِِه الشََّجر: الُْجَراِئُض  )1(
  ).  7/293(، )قََرثَ(، مادة اللِّسان: ُينْظَُر. َضْرٌب ِمْن َأطَْيبِ التَّْمرِ َبَسًرا: الْقَرِيثَاُء  )2(
    ).1/455( ،ان العربَسارتشاف الضََّرب من ِل :ّيِسلَُدنْان اَأليَّو َحُبَأَو ،)3/324(، عاِمَوع الَهْمَه :ّيوِطُيالسُّ: ُينْظَُر  )3(
  ).  2/548(، شرح التَّصريح على التَّوضيح: اَألْزَهرِّي: نْظَُرُي  )4(
  ).2/165(، شرح شاِفَية ابن الحاجب: اَألستراباذّي  )5(
  ). 3/617(، الكتاب: سيبويه  )6(
  ).  2/548(، شرح التصريح على التوضيح: األزهري  )7(
  .122ص م،1980 نشر شتايز بفيسبادن، :، بيروت1ط ت فاييرت،راينهر :، تحقيقديوان الرَّاِعي النَُّمْيرِّي :ُينْظَُر  )8(
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  ]الرََّجز[               )    1(ارِثَُبَرالُْبَرقُ الْا فََأْهِلَه ْنِم          اِعثُثََعالْاُء فََوْعَسَأقْفََرِت الْ         

  .َوَدَماِمَك َدَمكَْمٍكَو ،َماِمَحَوَص حٍكََصَمْحَم ،َمًعا َوالَُمُه ْينُُهَع كُرَِّرتْ ثُالَِثيٍّ اْسمٍ كُلُّ :َواآلخَُر

  :نَْواعٍْمُع ِفي ِعدَِّة َأَوَيطَّرُِد َهذَا الَْج": فََعاِلَل"ِصيغَةُ . 5

  

َعلَى  ِديُّالزَّبِي فَقَْد نَصَّ ،تَّْأِنيِث َأْم الَِمْن تَاِء ال كَاَن َأْم ِصفَةً، ُمَجرًَّدا ا، اْسًمالرَُّباِعيُّ الُْمَجرَُّد :َأوَّلَُها

 َعلٍّ َأْو فََعلٍّ، فَِإنَّ َجْمَعُه َيـْأِتي َأْو ِف لَلٍ َأْو فُْعلَلٍفَْعلَلٍ َأْو ِفْع: َما كَاَن ِمْن َبنَاِت اَألْرَبَعِة َعلَى ِمثَالِ"َأنَّ 

  .)3(]َمْعُدوَدٍة َدَراِهَمَوشََرْوُه بِثََمنٍ َبخْسٍ [:قَاَل تََعالَى َوَدَراِهَم، ِدْرَهمٍ: ، نَْحَو)2("ِمثَالِ فََعاِلَل َعلَى

تََصرُّفَُهْم بِالثُّالَِثيِّ، فَلَْم َيَضُعوا لَـُه   الرَُّباِعّيِه َأنَّ الَْعَرَب لَْم ِيتََصرَّفُوا بَِوِممَّا تَْجُدُر اِإلشَاَرةُ ِإلَْي     

؛ َوذَِلَك ِلِثقَلِ الرَُّباِعيِّ بِكَثْـَرِة ُحُروِفـِه،   ِميَع َأْبِنَيِة الرَُّباِعيِّ، كَالُوا بِِه َجكِْسيرِ ِإالَّ ِمثَاالً َواِحًداِفي التَّ

ِمَن الثِّقَلِ، َواخْتَـاُروا َأخَـفَّ    ، بِزَِياَدٍة َواِحَدٍة َهَرًباوا فََعاِلَل ِلِخفَِّتِهفََوَجَب طَلَُب الِْخفَِّة لَُه، ثُمَّ اخْتَاُر

  .  )4(التَّْصِغيرِ َعلَى َحْمالً اَألِلِف َبْعَد َما َوكََسُروا الْفَتَْحِة، ِلِخفَِّة َأوَّلَُه َوفَتَُحوا ،اَألِلفُ َوِهَي ،اللَّْينِ ُحُروِف

، َعلَى الرَّغْمِ َأنَّ الَْعـَرَب قَلََّمـا   بَِحذِْف خَاِمِسِه تَخِْفيفًا يُّ الُْمَجرَُّد، ُجِمَع َعلَى فََعاِلَلاِسالْخَُم :َوالثَّاِني

كََمـا   ِمَن االْسمِ لَْيَس بَِزاِئـدٍ  تَْجَمُع الْخَُماِسيَّ َجْمَع تَكِْسيرٍ؛ ِإمَّا ألنَُّهْم َيكَْرُهوَن َحذْفَ َحْرٍف َأْصِليٍّ

 َوتَكِْسيُرُه ، َوِإمَّا ِإلفَْراِطِه ِفي الثِّقَلِ بِطُوِلِه، َوكَثَْرِة ُحُروِفِه،)5(َراَباِذّيْستَواِإل ُبو َبكْرٍ الزَّبِيِديُّذََهَب َأ

  .َوَسفَارَِج َسفَْرَجلٍ :نَْحَو ،)6(َيِعيشَ اْبُن َيذَْهُب كََما الَْجْمعِ َأِلِف بِزَِياَدِة ِثقَالً َيزِيُدُه

                                           
  .29م، ص1980 دار اآلفاق الجديدة،: ، بيروت2وليم بن الورد، ط: ، تحقيقديوان ُرْؤَبة بن العجَّاج: ُينْظَُر  )1(
     .206ص ،م1962 ،ةمن منشورات الجامعة األردنيَّ ،عبد الكريم خليفة :تحقيق، الَواِضح :الزَّبِيِدّي، َأُبو َبكْر  )2(
  .20: يوسف، آية  )3(
  ).272-3/271(، شرح الُمفصَّل: ابن َيِعيش: ُينْظَُر  )4(
  ).2/192(، شرح شاِفَية ابن الحاجب: ، واِإلستراباِذّي110، ص الَواِضح: َأُبو َبكْر الزَّبِيِدّي :ُينْظَُر  )5(
  ).3/273(، شرح الُمفصَّل: اْبُن َيِعيش: ُينْظَُر  )6(
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َحذَفُوا الْخَاِمَس ُدوَن غَْيرِِه؛ َألنَّ َهذَا الَْحْرفَ اَألِخيَر ُهَو الَِّذي َأثْقََل الْكَِلَمةَ، فَلَوالَ الْخَاِمُس َوقَْد      

َد َأِلِف َما َبْعَما كَاَن ثَِقيالً، َوَألنَُّه لَْو كُسَِّر َعلَى تََماِمِه لََوقََع َبْعَد َأِلِف التَّكِْسيرِ ثَالَثَةُ ُحُروٍف، فََيكُوُن 

  . )1(التَّكِْسيرِ ِمَن اُألُصولِ َأكْثََر ِممَّا قَْبلََها

َحـذْفُ الرَّابِـعِ   ِفيِه فََيُجوُز " ٍقَدْزَرفَ" الَِد، كَِداِئالزَّ ِفْرَحلِْل اًهبِشُْمَرابُِع الْخَُماِسيِّ  َأمَّا ِإذَا كَاَن     

َوالَ َيُجـوُز ِعنْـَد   . َدازَِرفَ: الْخَاِمسِ، نَْحَو نَّ الْكَِثيَر ُهَو َحذْفَُولَِك ،قَازَِرفَ: لْخَاِمسِ، فَُيقَاُلَوِإْبقَاُء ا

)2(الُْمَبرِِّد
ـ210 ت[  ِللَْحْرِف الزَّاِئِد، فَاْعتََبَر ِمـَن   لَْو كَاَن الرَّابُِع ُمشْبًِهاَحتَّى َو ،ِإالَّ َحذْفُ الْخَاِمسِ ]ھ

وِفيُّـوَن َواَألخْفَشُ َحذْفَ الثَّاِلِث، كََأنَُّهْم َرَأوُه ْأْسَهَل؛ َألنَّ َأِلـفَ  ، ِفي ِحينٍ َأَجاَز الْكُالْغَـلَِط فََرازَِد

  .)3(فََراِدقُ: قُولُوَنالَْجْمعِ تَُحلُّ َمَحلَُّه، فََي

، )4("َجْمَع ُحـِذفَتْ فََأيُّ زَِياَدٍة كَانَتْ ِفي ُرَباِعيِّ اُألُصولِ، َوُجِمَع َهذَا الْ"، الرَُّباِعيُّ الَْمزِيُد :َوالثَّاِلثُ

َأْم ِفـي َوَسـِطِه،   ُمَدْحرِجٍ َوَدَحارَِج، : ِفي ُمفَْرِدِه، َسَواٌء َأكَاَن ِفي َأوَِّلِه ، نَْحَو اِئًدافَُيْحذَفُ َما كَاَن َز

  .ِسَبطَْرى َوَسَباِطَر: َأْم ِفي آِخرِِه، نَْحَوفََدْوكَسٍ َوفََداِكَس، : نَْحَو

: ِفي الُْمفَْرِد، نَْحـوَ  اَألْصِليُّ َوَما كَاَن َزاِئًدافَُيْحذَفُ ِعنَْد الَْجْمعِ الْخَاِمُس  الَْمزِيُد، الْخَُماِسيُّ :َوالرَّابُِع

  .ِطَب، َوخَنَْدرِيسٍ َوخَنَاِدَرقَْرطَُبوسٍ َوقََرا

ِفي اِإلفَْراِد  كَاَن َمفْكُوكًافَ الالَّمِ َوِإذَا كَاَن َهذَا االْسُم ُمَضعَّاالْسُم الثُّالَِثيُّ الُْمكَرََّرةُ الَُمُه،  :َوالْخَاِمُس

، ِإالَّ ِطِمرٍّ َوطََمـارَّ : ِفيِه، فَلَْم ُيفَكَّ، نَْحَو ا ِإذَا لَْم َيكُْن َمفْكُوكًاقَْرَدٍد َوقََراِدَد، َأمَّ: فُكَّ ِفي الَْجْمعِ، نَْحَو

  .)5(خََدابُّ َوخََدابُِب: ُيقَاُل، فََبطْرٍَألِْحقَ بِِس ِخَدبٍّ: فَُأْدِغَم ِفي اِإلفَْراِد، نَْحَو ِإذَا كَاَن ُملَْحقًا

الَِّتي  –تَطَّرُِد ِصيغَةُ الَْجْمعِ َهذَِه ِفي ِعدَِّة ُأُمورٍ، َبْعُضَها تُشَارِكُُه ِصيغَةُ الْفََعاِلي ": فََعالَى"ِصيغَةُ . 6

  :ِذِه الصِّيغَةُِفيِه، َوِممَّا تُشَارِكُُه َه -َسْوفَ َيْأِتي الَْحِديثُ َعنَْها

                                           
  .250، صاللَُّمع في العربّية: ، وابن جنِّي، َأبو الفتح عثمان)3/273(، شرح الُمفصَّل: ابن َيِعيش: ُينْظَُر  )1(
   ).2/230( عالم الكتب، :بيروت عضيمة، الخالق عبد :تحقيق ،الُمقْتََضُب :زيد بن ُمحمَّد الُْمَبرِّد، :ُينْظَُر  )2(
  ).3/699(، شموني على َألفيَّة ابن مالكشرح اَأل: اَألشُْموِنّي: ُينْظَُر  )3(
  ).  1/463(، ارتشاف الضََّرب من لسان العرب: َأُبو َحيَّان اَألنَْدلُِسّي  )4(
  ).   3/326(، همع الهوامع: السُُّيوِطّي: ُينْظَُر  )5(
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َعلَـى  َما كَاَن "، فَقَْد نَصَّ َصاِحُب الِْكتَابِ َعلَى َأنَّ )1(ذُو اَألِلِف الَْمقُْصوَرِة ِلتَْأِنيٍث َأْو ِإللَْحاٍق :َأوَّالً

الزَِّيـاَدةَ الَِّتـي ِهـَي     ٍف َوكَاَن آخُرُه َألَفَ التَّْأِنيٍث، فَِإْن َأَرْدتَ َأنَّ تُكَسَِّرُه فَِإنََّك تَْحـِذفُ َأْرَبَعِة َأْحُر

َألفَْعَل، َوَيشْـتَرُِك   يطَةَ َأالَّ تَكُوَن ُمَؤنَّثًا؛ شَرِ)2("ِللتَّْأِنيِث، َوُيْبنَى َعلَى فََعالَى، َوتُْبِدُل ِمَن الَْياِء اَألِلفَ

  :ِةمَّالرُّ يِذكََأْرطَى َوَأَراطَى، ِفي قَْولِ  ،ِفيَها االْسُم َوالصِّفَةُ

  ]الطَّوِيل[        )3(اَحْبلِ ُحْزَوى َأرِيِنَه اطَىَأَر ْنِم ِهبِ      ُوْرِق ِممَّا تَوقََّدتْامِ الَْحَمالْ ُلثِْمَو        

َراَء َوَصـَحاَرى،  َصْح: ، نَْحوِالََء، َسَواٌء َأكَانَتْ اْسًمافَْع ُدوَدِة ِلتَْأِنيٍث َعلَى زِنَِةذُو اَألِلِف الَْمْم :ثَاِنياً

         :         ، َوِمنُْه قَْوُل َأبِي النَّْجمِكََعذَْراَء َوَعذَاَرى، شَرِيطَةَ َأالَّ َيكُوَن ُمذَكَُّرُه َعلَى َأفَْعَلُألنْثَى  اَأْو َوْصفً

  ]الرََّجز[                                              )         4(ُعذَْرالْ الشُّْعِث َينْفُْضَن ىاَرَعذَالَْمشَْي 

َأنَّ َأِلفَ "َما آِخُرُه َأِلفُ التَّْأِنيِث الَْمقُْصوَرِة َأْو الَْمْمُدوَدِة َعلَى فََعالَى؛  السََّبُب الَِّذي َسوَّغَ َجْمَعَو     

 ُبِنَيـتْ َعلَْيَهـا،  َمةَ التَّْأِنيِث تَقَُع الَزَِمةً غَْيَر ُمنْفَِصلٍَة ِمَن الْكَِلَمِة، كََما كَانَتْ التَّاُء ُمنْفَِصلَةً، َألنَّ الْكَِل

  .)5("، فَُجِمَع َجْمَعُهفَنَزَّلُوَها َمنْزِلَةَ َما ُهَو نَفُْس الْكَِلَمِة، فَِإذَا كَانَتْ َرابَِعةً، كَاَن االْسُم بَِها كَالرَُّباِعيِّ

  :َوِممَّا تَنْفَرُِد بِِه ِصيغَةُ فََعالَى

 .)6(]َعظْمِبِ اخْتَلَطَ اَم َأْو ااَيَحَوالْ َأوِ[:َوِمنُْه ،َوَحَواَيا كََحوِيٍَّة ،لٍَةفَِعي زِنَِة َعلَى الالَّمِ ُمْعتَلُّ اْسٌم .أ 

َوَهـَراَوى، َأْو   كَهَِراَوٍة ،ِفَعالٍَةزِنَِة َأْو َعلَى  ،كََجَداَيٍة َوَجَداَيا ،فََعالٍَةزِنَِة اْسٌم ُمْعتَلُّ الالَّمِ َعلَى  .ب 

 .قَاَياَونَ كَنُقَاَيٍة ،فَُعالٍَةزِنَِة َعلَى 

 .َزاوَِيٍة َوَزَواَيا: فَاِعلٍَة، نَْحَوزِنَِة اْسٌم ُمَعتَلُّ الَْعْينِ َوالالَّمِ َعلَى  .ج 

... ِإذَا كَاَن ِصفَةً َوكَانَتْ لَُه فَْعلَى، فَِإنَّـهُ "ِه َأنَّ فَْعالََن َيذْكُُر ِسيَبَوْي: َوْصفٌ َعلَى َوْزنِ فَْعالََن .د 

 اتَشْـبِيهً  ؛، وِِإنََّما ُجِمَع فَْعالَُن َعلَى فََعـالَى )7("َسكَْراُن َوَسكَاَرى: ِلَكَوذَ... ُيكَسَُّر َعلَى فََعالَى

                                           
: ُينْظَـرُ . تَلَْحقُ بِآِخرِ اَألْسَماِء ِإللَْحاِقَها بِالرَُّباِعيِّ َأْو الْخَُماِسيِّ ِهَي َأِلفٌ َمقُْصوَرةٌ َأْو َمْمُدوَدةٌ َزاِئَدةٌ الَزَِمةٌ: َأِلفُ اِإللَْحاِق  )1(

  .153، ص الُمعَجم الُمفصَّل في علم الصَّْرف: اَألْسَمر، راجي
  ). 3/609(، الكتاب: سيبويه  )2(
  .1785، ص ديوان ذي الرُّمَّة: ُينْظَُر  )3(
  ).12/549(، )َعذََر(، مادة تاج العروس: الزَّبِيِدّي، و)6/147( ،)َعذََر(، مادة اناللِّس :ابن منظور: ُينْظَُر  )4(
  ). 303-3/302(، شرح الُمفصَّل: ابن َيِعيش  )5(
  .146: اَألنَْعام، آية  )6(
  .57، صالُموَجز في النَّْحو: ابن السَّرَّاج: ، وُينْظَُر)3/645(، الكتاب: سيبويه  )7(
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َوِمنْـُه َجْمـُع    ،)1(َألوَُّل ِمنُْهَما َحْرفُ َمدٍّ، َواَما َزاِئَداَن َمًعاَألنَُّه النُّونِ بَِأِلفَي التَّْأِنيِث؛ِلَألِلِف َو

 .  )2(]النََّصاَرىَولَْن تَْرَضى َعنَْك الَْيُهوُد َوالَ [:تََعالَى ، ِفي قَْوِلِهنَْصَراَن َعلَى نََصاَرى

َألنَُّه قَْد َيْدخُُل ِفي َبابِ فَْعالََن، فَُيْعنَى "َيُجوُز َأْن تُكَسََّر َعلَى فََعالَى؛ ِإذْ : فَِعلٍزِنَِة َوْصفٌ َعلَى  .ه 

  .َواَألْزَهرِّي شَاذًّا َعدَُّه السُُّيوِطيُّ ، كََصِلٍف َوَصالَفَى، َوقَْد)3("بِِه َما ُيْعنَى بِفَْعالََن

، َوَرِئيسٍ َعلَى َرآَسـى،  َساَرىَجْمُع َيِتيمٍ َعلَى َيتَاَمى، َوَأِسيرٍ َعلَى َأ اَوِممَّا َجاَء َعلَى فََعالَى شَاذًّ    

  .)4(]ْمكُنِْم ىاَمَياَأل َأنِْكُحواَو[:يلِزِنْالتَّ يِفَوَوَأيِّمٍ َعلَى َأَياَمى،  ،وَمْهرِيٍّ َعلَى َمَهاَرى

نِ تَشْـتَرُِك  ْيِفي َأْمـرَ  -َراِث الصَّْرِفيِّكََما ذَكََرتْ كُتُُب التُّ -َيطََّرُد َهذَا الَْجْمُع  ":فَُعالَى"ِصيغَةُ . 7

  :السَّابِقَِة فََعالَىيُهَما َمَع ِصيغَِة ِف

َوَأمَّا الْخَُماِسيُّ، فَِإْن كَاَن : "ى فَْعلَى، َيقُوُل اْبُن ُعْصفُورٍُمَؤنَّثُُه َعلَ فَْعالََن،زِنَِة َوْصفٌ َعلَى  :َأوَّلُُهَما

، َوقَْد ُضمَّ فَُعالَى ِفـي  )5("ُسكَاَرى: ِفي آِخرِِه َأِلفٌ َونُوٌن، َوكَاَن فَْعالََن فَْعلَى ُجِمَع َعلَى فَُعالَى، نَْحَو

ِلُيْعِلَم َأنَُّه َجْمُع فَْعـالََن َولَـْيَس   ، َوُموعِ ِخالَفَ اَألْصلَِجْمعِ فَْعالََن؛ ِلكَْونِ تَكِْسيرِِه َعلَى َأقَْصى الُْج

  .)7(]بُِسكَاَرىَوَما ُهْم  ُسكَاَرىَوتََرى النَّاَس [:، َوِمنُْه َسكَْراُن َوُسكَاَرى، قَاَل تََعالَى)6(بَِجْمعِ فَْعالََء

َملِ الزَّجَّاجِي َأنَّ فَْعلَى ِإذَا كَانَتْ ُمَؤنَّثَاً ِلفَْعـالََن  فَْعلَى، ِإذْ َيَرى شَارُِح ُجزِنَِة َوْصفٌ َعلَى  :َواآلخَُر

  . )8(لَْم َيُجْز ذَِلَك ا ِإذَا لَْم تَكُْن ُمَؤنَّثًاَسكَْرى َوُسكَاَرى، َأمَّ: ُجِمَعتْ َعلَى فَُعالَى، نَْحَو

َأْرَجُح ِمنُْه َعلَى فََعـالَى،   نِ َعلَى فَُعالَىْصفَْينِ الَْوَأنَّ َجْمَع َهذَْي )9(َواَألْزَهرِيُّ َوَيَرى السُُّيوِطيُّ     

                                           
  ).3/314(، شرح الُمفصَّل: ، وابن يعيش)2/167(، شرح شاِفَية ابن الحاجب: ستراباذياِإل: ُينْظَُر  )1(
  . 120: البقرة، آية  )2(
  .)3/646(، الكتاب: سيبويه  )3(
  .32: آية النُّور،  )4(
  ).3/645(، الكتاب: ِسيَبَوِيِه: ، ُينْظَُر)2/124(، الُمقَرَّب: ابن ُعْصفُور  )5(
  ). 3/314(، شرح الُمفصَّل: ، وابن يعيش)2/174(، شرح شافية ابن الحاجب: راباذياِإلست: ُينْظَُر  )6(
  .2اآلية : الحّج  )7(
  ).  3/132(، شرح جمل الزَّجَّاجِّي: ابن ُعْصفُور  )8(
  ).  2/550(، شرح التَّصريح على التَّوضيح: ، واَألْزَهرِّي)3/323(، همع الهوامع: السُُّيوِطّي: ُينْظَُر  )9(



 20

    . )1(]تُفَاُدوُهْم ُأَساَرىَوِإْن َيْأتُوكُْم [:قَاَل، َوَأِسيٌر َوُأَساَرى، قَِديٌم َوقَُداَمى ى شُذُوذًاَوِممَّا َعلَى فَُعالَ

  :ُد ِفي اآلِتيَهذَا الَْجْمَع َيطَّرِذَكََرتْ كُتُُب التَُّراِث الصَّْرِفيِّ َأنَّ ":  ليفََعا"ِصيغَةُ . 8

  :اآلِتَيِة اَألْوَزانِ َعلَى َهذَا َوَيْأِتي ِعلٍَّة، َحْرفُ آِخرِِه ِفي َمزِيٌد التَّْأِنيِث، بِتَاِء َمخْتُوٌم ثُالَِثيٌّ اْسٌم :َأوَّلُُه

  :َأْحَمَر َوَهَواٍه، َوِمنُْه قَْوُل اْبنِفَْعالَةٌ، كََهْوَهاٍة  .أ 

  ]الطَّوِيل[              )      2(َهَواِهَياِإلَيَّ َوَما ُيْجُدوَن ِإالَّ         ْومٍ َيْدُعَوانِ َأِطبَّةًَوِفي كُلِّ َي             

  ]الطَّوِيل[

    .ِسْعالٍَة، َوَسَعالٍ: ِفْعالَةٌ، نَْحُو .ب 

 ابِتَِكالْ لَِأْه ْنِم ُروُهْمظَاَه َنْيِذالَّ َأنَْزَلَو[:يلِزِنْالتَّ يِفَوَوَصَياصٍ،  ٍةِصيِصَي :نَْحَو ِفْعِلَيةٌ،  .ج 

 .)3(]َصَياِصيهِْم ْنِم

 .)4(]التََّراِقَيِإذَا َبلَغَتْ  كَالَّ[:تَْرقَُوٍة َوتََراٍق، قَاَل تََعالَى: فَْعلَُوةٌ، نَْحَو .د 

ِعلٍَّة ِفي آِخرِِه، ُحِذفَ  ِفيِه َحْرفَانِ، َأَحُدُهَما ِفي َحشْوِِه، َواآلخَُر َحْرفُ َمزِيًدا الَِثياَما كَاَن ثُ :َوالثَّاِني

  .قَالَسٍ: ِقيَل ِفي َجْمِعِه، َأوَُّل َزاِئَديِه ، فَِإذَا ُحِذفَزِيَد ِفيِه النُّوُن َوالَْواُوقَلَنُْسَوٍة، كََأوَُّل َزاِئَدْيِه، 

ِلُمَؤنَّـٍث   َوَصَحارٍ، َأْم َوْصفًاْحَراَء َص: ، نَْحَوَسَواٌء َأكَانَتْ اْسًما ،فَْعالَُء، تَْجَمُع َعلَى فََعالٍ :َوالثَّاِلثُ

  . َعذَْراَء َوَعذَارٍ: الَ ُمذَكََّر لَُه، نَْحَو

، َوكَذَِلَك ذُو اَألِلـِف  ل، كََدْعَوى َوَدَعاوٍذُو اَألِلِف الَْمقُْصورِة ِلتَْأِنيِث، ِإْن لَْم َيكُْن فُْعلَى َأفَْع :َوالرَّابُِع

  .وذَفَارِي ِذفَْرى :نَْحَو ،ِلِإللَْحاِق الَْمقُْصوَرِة

 ُهنَاَك َبْعُض اَألْسَماِء الَِّتي ُجِمَعتْ َعلَى فََعالٍ ِفي غَْيرِ َهِذِه اَألْوَزانِ السَّابِقَِة، َوِلذَِلَك ُعدَّتْ ِمَن     

  .لَْيلَةٌ َولََيالٍ، َوَأْهٌل َوَأَهالٍ، َوِعشُْروَن َوَعشَارٍ، َوكَْيكَةٌ َوكََياٍك: الشََّواذِّ، َوِمنَْها

  :َيطَّرُِد ِفي ِعدَِّة ُأُمورٍ ذَكََرتْ كُتُُب التَُّراِث الصَّْرِفيِّ َأنَّ َهذَا الَْجْمَع": فََواِعَل"ِصيغَةُ . 9

                                           
  . 85: آية: البقرة  )1(
  .170ص مطبوعات َمْجَمع اللُّغة العربيَّة، :حسين عطوان، دمشق :، تحقيقالباهلّي َأحمر بن عمرو ديوان :ُينْظَُر  )2(
  .26: اَألْحَزاب، آية  )3(
  . 26: القيامة، آية  )4(
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فَاِعالً ِللتَّْأِنيِث كُسَِّر  -كََما ذَكََر ِسيَبَوْيِه -لَِحقَتْ الَْهاُء "فَاِعلٍَة، فَِإذَا  ِةنَزِ اْسٌم َأْو َوْصفٌ َعلَى: األوُل

، َولَْم ُيخْشَ الِْتَباُسُه بِالُْمـذَكَّرِ  تُقْلَُب َأِلفُُه َواًواتُْحذَفُ التَّاُء، َو) فَاِعلٍَة(يرِ ، َوِعنَْد تَكِْس)1("َعلَى فََواِعَل

لَْم ُيْجَمـْع َعلَـى   ، َأمَّا الصِّفَةُ، فَ)2("َألنَّ التَّْأِنيثَ ُهنَا لَْيَس ِللْفَْرِق"َمَع كَْونِ كُلٍّ ِمنُْهَما َعلَى فََواِعَل؛ 

َألنَّ لَفْظَ الُْمذَكَّرِ َوالُْمَؤنَِّث ِفي الصِّفَِة الَ فَْرقَ َبْينَُهَما ِإالَّ التَّاء، فَِإذَا َحذَفْتََها "فََواِعَل ِمنَْها ِإالَّ الُْمَؤنَّثُ؛ 

الصِّفَِة َجَوارُِح َجْمُع َجارَِحٍة، َن االْسمِ نََواصٍ َجْمُع نَاِصَيٍة، َوِم، وِِمَن )3("َوَجَمْعتَ َحَصَل االلِْتَباُس

  .)4(]الَْجَوارِحَِن ِم َوَما َعلَّْمتُْم[:قَاَل تََعالَى

اْعلَْم َأنََّك ِإذَا َجَمْعتَ : "فَْوَعلٍ َأْو فَْوَعلٍَة، ِإذْ َينُصُّ اْبُن جِنِّّي َعلَى ذَِلَك بِقَْوِلِه اْسٌم َعلَى زِنَِة :َوالثَّاِني

ِإنَّـا َزيَّنَّـا   [:كَْوكَبٍ َوكََواِكَب، قَاَل تََعالَى: نَْحَو ،، ففَْوَعٌل)5("قََواِئُل: َهَمْزتَ فَقُلْتَ) قُلْتُ(فَْوَعالً ِمْن 

 َدفُْع اللَِّه َولَْوالَ[:َوِمثْلُُه فَْوَعلَةٌ كََصـْوَمَعٍة َوَصـَواِمَع، قَاَل تََعالَى، )6(]الْكََواِكبِالدُّنَْيا بِزِينٍَة  السََّماَء

ُيشْتََرطُ َأْن تَكُوَن َواُوُه غَْيَر ُملَْحقٍَة بِخَُماِسيٍّ، فَِإْن ، َو)7(]َصَواِمُعالنَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعضٍ لَُّهدَِّمتْ  اللَِّه

  . خََراِنقَخََوْرنٍَق و :ُألِْحقَتْْ بِِه لَْم ُيْجَمْع َعلَى فََواِعَل َبْل تَْسقُطُ الَْواُو، نَْحَو

فَِإْن كَاَن االْسُم فَـاِعالً كُسِّـَر   : "نَصَّ َعلَى ذَِلَك اْبُن جِنِّّي بِقَْوِلِهفَقَْد فَاِعلٍ،  ى زِنَِةاْسٌم َعلَ :َوالثَّاِلثُ

َأْن َيكُوَن ِمَن الرَُّباِعّي ثَاِنيِه َأِلـف،   ، َحتَّى ُيْجَمَع َعلَى فََواِعَل،، َوُيشْتََرطُ ِفي فَاِعلٍ)8("َعلَى فََواِعَل

  : ْم َيكُْن ِصفَةً، َوِمنُْه َجْمُع َحاجِبٍ َعلَى َحَواجَِب، قَاَل الرَّاِعي النَُّمْيرِّيبِغَْيرِ تَاء، َولَ

  ]الَْواِفر[                )9(َوالُْعُيونَا الَْحَواجَِبَوَزجَّْجَن          ِنَياتُ َبَرْزَن َيْوًماِإذَا َما الْغَا         

  ]الَْواِفر[

                                           
  .114، صْحوالُموَجز في النَّ: ابن السَّرَّاج: ، وُينْظَُر)3/632(، الكتاب: سيبويه  )1(
  ). 3/297(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )2(
  ). 2/154(، شرح شافية ابن الحاجب: اِإلستراباذي  )3(
  . 4: المائدة، آية  )4(
  ).2/546(، شرح التَّصريح على التَّوضيح: اَألزهرّي: ، وُينْظَُر)2/43(، الُمنِْصف: ابن جِنِّّي  )5(
  . 6: الصَّافَّات، آية  )6(
  . 40: لحّج، آيةا  )7(
  ).3/614(، الكتـاب: سيبويه: ، وُينْظَُر132، صاللَُّمع في العربيَّة: ابن جِنِّّي  )8(
  .269، ص النَُّمْيرِّي ديوان الرَّاِعي: ُينْظَُر  )9(
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كَاَن ثَاِنيِه َأِلفاً، فَالَ َيخْلُو َأْن َيكُوَن َعلَى َوْزنِ فَاِعـلٍ َأْو  "، فَاالْسُم ِإذَا لٍفَاَع اْسٌم َعلَى زِنَِة :َوالرَّابُِع

  .)1("طَاَبقٌ َوطََوابِقُ، َوخَاتٌَم وخََواِتُم: فَاَعلٍ، فَِإْن كَاَن َعلَى َوْزنِ فَاَعلٍ، ُجِمَع َعلَى فََواِعَل، قَالُوا

، فَِإنَّه )فَاِعالََء(َما كَاَن آِخَرُه َأِلفَا التَّْأِنيِث َوكَاَن "اِعالََء، ذَكََر ِسيَبويِه َأنَّ فَزِنَِة اْسٌم َعلَى : الْخَاِمُسَو

: بِفَاِعلٍَة؛ َألنَُّه َعلَُم تَْأِنيٍث كََما َأنَّ الَْهاَء ِفي فَاِعلٍَة َعلَُم تَْأِنيٍث، َوذَِلَك نَْحـوُ  كَسَُّر َعلَى فََواِعَل، شُبَِّهُي

، ِإذْ شَبَُّهوا َما ِفيِه َأِلفُ التَّْأِنيِث بَِما ِفيِه تَاُء التَّْأِنيِث، فَقَاِصَعاُء، بَِمنْزِلَِة قَاِصَعٍة، )2("اَء َوقََواِصَعقَاِصَع

  .قَاِصَعٍة، فََحذَفُوَها ِفي التَّكِْسيرِ كََما َيْحِذفُوَن التَّاَء

ِإْن كَاَن ِصفَةً ِللُْمَؤنَِّث َولَـْم   ،َأنَّ فَاِعالًَعلَى ْرِفيُّوَن فَاِعٌل َوْصفَاً لَُمَؤنٍَّث، ِإذْ َأْجَمَع الصَّ: َوالسَّاِدُس

قَـاَل  وكَاِعـبٍ َوكََواِعـَب،    ،)3(كُسَِّر َعلَى فََواِعـَل كََحـاِئضٍ َوَحـَواِئضَ    ،تَكُْن ِفيِه َهاُء التَّْأِنيِث

   .رِ فَلَْم ُيْجَمْع َعلَى فََواِعَل، َوِإْن كَاَن َأْصالً ِفيِهَأمَّا فَاِعٌل ْوَصفاً ِللُْمذَكَّ، )4(]اَأتَْراًب َوكََواِعَب[:تََعالَى

ِإْن كَاَن ِلغَْيرِ اَآلَدِميِّـيَن  "ِلُمذَكَّرٍ غَْيرِ َعاِقلٍ، فَقَْد نَصَّ ِسيَبَوْيِه َعلَى َأنَّ فَاِعالً  فَاِعٌل َوْصفًا :َوالسَّابُِع

َعلَى فََواِعَل؛ ِإللَْحـاِقهِْم غَْيـَر    ، َوقَْد َجاَز َجْمُعُه ِقَياًسا)5("ْيًضاِإْن كَاَن ِلُمذَكَّرٍ َأكُسَِّر َعلَى فََواِعَل َو

  :شَاِهٍق َوشََواِهقَ، َصاِهلٍ َوَصَواِهَل، َوِمنُْه قَْوُل الْقُطَاِمّي: ، نَْحَو)6(الُْعقَالَِء بِالُْمؤَّنَِث ِفي الَْجْمعِ

  ]الُْمتَقَاَرب[             )7(يُل الُحُصنِاحِ َصهِقَُبْيَل الصََّب        ِهـِذبَّاِن اِهَلَوــَصَأنَّ ـكَ         

  ]الُْمتَقَاَرب[

فَِإْن كَاَن الَوْصفُ الَِّذي َعلَى َوْزنِ فَاِعلٍ ِلُمذَكَّرٍ َعاِقلٍ لَْم ُيْجَمْع َعلَى فََواِعَل، َوَحكَُموا َعلَى َما       

َألنَُّهْم قَْد َجَمُعـوا الُْمَؤنَّـثَ َعِليـِه،    "َو اَألْصُل، َوذَِلَك َجاَء َعِلْيِه بِالشُّذُوِذ َوالضَُّرورِِة، َوِإْن كَاَن ُه

َضَوارُِب َوكََواِتُب، لَْم ُيْعلَْم َأَجْمـُع فَاعِِـلٍٍ هـو، َأْم َجْمـُع     : فَكَرُِهوا الِْتَباَس البِنَاَءْينِ، ِإذْ لَْو قَالُوا

  :َهَواِلُك، َونَاِكٌس َونََواِكُس، َوِمنُْه قَْوُل الْفََرْزَدِق، َوِمنَْها فَارٌِس َوفََوارُِس، َوَهاِلٌك َو)8("فَاِعلٍَة؟

                                           
  .  205، ص الواضح: الزَّبِيِدّي: ، وُينْظَُر)3/132(، شرح جمل الزَّجَّاجِّي: ابن ُعْصفُور  )1(
  ).   2/155(، شرح شافية ابن الحاجب: اِإلستراباذي: ، وُينْظَُر)618-3/617(، الكتاب: هسيبوي  )2(
  .206، ص الواضح: ، والزَّبِيِدّي)3/633(، الكتاب: سيبويه: ُينْظَُر  )3(
  . 33: النََّبُأ، آية  )4(
  ).3/633(، الكتاب: سيبويه  )5(
  ). 2/158(، شرح شافية ابن الحاجب: اِإلستراباذي  )6(
  .289ص ،ابن مقبلديوان  :ُينْظَُر  )7(
  ). 3/300(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )8(
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          ]الْكَاِمل[           )1(اَألْبَصارِ نََواِكَسخُُضَع الرِّقَابِ    تَُهْم     َوِإذَا الرَِّجاُل َرَأْوا َيزِيَد َرَأْي        

؛ َألنَّ َهِذِه الصِّفَاِت الَ تَخْلُو ِمـْن َأْن تَكُـوَن قَـْد اْسـتُْعِملَتْ     فَالَ لُْبَس ِفْيِه ،َأمَّا الْقَْوُل بَِجَوازِِه     

، َولَْم ، كما الَ تَكَاُد تُْستَْعَمُل َإالَّ للرَِّجالِِ)2(ِتْعَمالََها ُجِمَعتْ َجْمَعُهاْسِتْعَماَل اَألْسَماِء، فَِإْن اْستُْعِملَتْ اْس

ِفي الْكَالَمِ  ْد َوَجُدواالُْمْحَدِثيَن قَلَى َأنَّ ، ِإَضافَةً ِإ)3(لَْم َيخَافُوا الِتَباًسا ذَِلَكَوِلالَّ لَُهْم، تَكُْن ِفي اَألْصلِ ِإ

  .)4(يَن، َوكُلٌّ ِمنَْها َوْصفٌ ِلُمذَكَّرٍ َعاِقلٍكَِثيَرةً َجاَوَزتْ الثَّالَِث الْفَِصيحِ ُجُموًعا

ِفي كُلِّ اْسمٍ َعلَى َأْرَبَعِة َأْحُرٍف، َوثَاِنيِه َياٌء َزاِئَدةٌ، َوَهذَا  تَطَّرُِد ِصيغَةُ فََياِعَل": فََياِعَل"ِصيغَةُ . 10

َعيٌِّل : َعيَّنٍ َهَمْزتَ، َوذَِلَك: ، َوْهَو فَْيَعٌل، َوفَْيَعالً نَْحَوفَِإذَا َجَمْعتَ َسيًِّدا: "ِلِهبِقَْو َما نَصَّ َعلَْيِه ِسيَبَوْيِه

  :ِقَدْزَرفَالْ َوخََياِطفَ، َوِمنُْه قَْوُل خَْيطٍَفَوكَ )5("َوَعَياِئُل، وخَيٌِّر وخََياِئُر

  ]الطَّوِيل[            )6(اِتُبْهَمَر ابٍِعلَّْوزٍ ِصَع اِطفُخََي        نَُهاوَِي ُدْوا ُمَعَي اُرْمتَ َأْمًر ْدقََو        

، )7(لُُه ِميٌم َزاِئَدةٌ، َوَيْأِتي ذَِلَك َعلَى َأْوَزانٍ ِعدٍَّة، َأوََّي َجْمُع َما كَاَن ُرَباِعياَوِه": َمفَاِعَل"ِصيغَةُ . 11

ِمْدَعسٍ َوَمَداِعَس، َوِمقَْولٍ َوَمقَاوَِل، َوُمفِْعٌل الَِّذي َيكُوُن للُْمَؤنَِّث َوالَ تَْدخُلُُه : َوِمْن َأْوَزاِنِه ِمفَْعٌل، نَْحَو

ُمْصـَحٍف  وُمفَْعـٌل  َمْسجٍِد َوَمَساجَِد، : ، نَْحَو، وَمفِْعٌلِدَناَوَمشَ ُمطِْفلٍ َوَمطَاِفَل َوُمشِْدنٍ: الَْهاُء، نَْحَو

تَـُه َعلَـى   َوَمَصاِحفَ، َوَما كَاَن َعلَى ُمفْتََعلٍ، فَِإنََّك ِإذَا كَسَّْرتَُه َحذَفْتَ التَّاَء ِمنُْه، َألنََّها َزاِئَدةٌ َوَجَمْع

ِمـَن  [:نْتَفَعٍ َوَمنَاِفَع، َوَوْزُن َمفَْعلٍ، كََمْعَرجٍ َوَمَعارَِج، قَاَل تََعالَىُمغْتََسلٍ َوَمغَاِسَل، َوُم: َمفَاِعَل، نَْحَو

  .انِ، َوغَْيُرَها ِمَن اَألْوَز)8(]الَْمَعارِجِاِهللا ِذي 

                                           
  ).1/304(، )بال تاريخ(دار صادر، : ، بيروت.)ط.د(، ديوان الفرزدق: ُينْظَُر  )1(
  ). 3/133(، شرح جمل الزَّجَّاجِّي: ابن ُعْصفُور: ُينْظَُر  )2(
  ).3/301(، لشرح الُمفصَّ: ابن يعيش: ُينْظَُر  )3(
مكتبة الخانجي، ص : ، القاهرة.)ط.د(، جموع التَّصحيح والتَّكسير في اللغة العربيَّة: عبد العال، عبد المنعم سيد: ُينْظَُر  )4(

  .77، ص الفيصُل في َألوانِ الُجُموعِ: ، وَأبو الّسعود، عّباس57ص 
دار الفكـر  : ، القـاهرة ع في اللُّغة العربيَّة نَْحوِها َوَصـْرِفها الَمْرجِ: رضا، علي: ، َوُينْظَُر)4/369(، الكتاب: سيبويه  )5(

  ).1/144(م، 1877العربي، 
  ).1/53(، ديوان الفرزدق: ُينْظَُر  )6(
اُألُصـول فـي   : ، وابن السَّـرَّاج 74، صالفُُصول في العربيَّة: ، وابن الدهان)642، 3/640(، الكتاب: سيبويه: ُينْظَُر  )7(

  .57، ص شرح ُملَْحة اِإلعراب: ، والحريري)3/20(، النَّْحو
  .3: الَمَعارِج، آية  )8(
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َحْرفَ َمدٍّ، َوكَـاَن َيـاًء   الَِّذي َأوَّلُُه ِمْيٌم َزاِئَدةٌ، ِإْن كَاَن ثَاِلثُُه َوتَْجُدُر اِإلشَاَرةُ ِإلَى َأنَّ الرَُّباِعيَّ      

َعْن  ، َوِإْن كَاَن ُمنْقَِلًبا)1(]َمَعاِيشََوَجَعلْنَا لَكُْم ِفْيَها [:َأْبقَْيتَ َعلَى َحالََها، كََمِعْيشٍَة َوَمَعاِيشَ، قَاَل تََعالَى

ةً؛ َألنَُّه وُز قَلُْب َحْرِف الَْمدِّ ُهنَا َهْمَزَأْصلٍ ُردَّ ِإلَى َأْصِلِه، كََمنَاَرٍة َوَمنَاوَِر َوَمفَاَزٍة َوَمفَاوَِز، َوالَ َيُج

 -كَذَِلَك-َمَع َعلَى َمَصاوَِب، َوشَذَّ ، َوِلذَِلَك شَذَّ َجْمُع ُمِصيَبٍة َعلَى َمَصاِئَب، َوَحقَُّها َأْن تُْجلَْيَس بَِزاِئٍد

  .  )2(َجْمُع َمنَاَرٍة َعلَى َمنَاِئَر، َوَحقَُّها َأْن تُْجَمَع َعلَى َمنَاوَِر

َيْحَمـَد  : ، نَْحَو)3("اْسٌم َعلَى َأْرَبَعِة َأْحُرٍف، َأوَّلُُه َياٌء َزاِئدةٌ"ُيْجَمُع َعلَى َيفَاِعَل ": َيفَاِعَل"ِصيغَةُ . 12

  :ةَاَرُعَم، َوِمنُْه قَْوُل َوَيلَْمقَ َوَيالَِمقََوَيْعُملٍَة َوَيَعاِمَل،  ،َوَيَحاِمَد

  ]الرََّجز[                 )4(ِمِقَيالَالْي ا َيْمِشيَن ِفَمَأنَّكَ          ازِِقَبَرالْاُن كَيَرا الثَِّهبِ َأْرٌض         

  ]الرََّجز[

 الْقَُداَمىَونَقِْصُد بَِها ِتلَْك الصَِّيغَ الَِّتي تَتَشَكَُّل ِمْن َستَِّة َأْحُرٍف، َوقَْد َعبََّر َعنَْها  :السَُّداِسيَّةُ غَُيالصِّ. ب

  : َعشَْرةَ ِصيغَةً، َوِهَي ِإْحَدىِعيَل َوَما ُيَماِثلَُها، َوتَشْتَِمُل َهِذِه الَْمْجُموَعةُ َعلَى بِِصيغَِة َمفَا

يٍّ َمزِيٍد ِفي َأوَِّلِه َهْمَزةٌ، َوقَْبَل آِخرِِه َحْرفُ َمدٍّ ِثالَُيْجَمُع َعلَى َأفَاِعيَل كُلُّ اْسمٍ ثُ ":َأفَاِعيَل"ِصيغَةُ . 1

، َسَواٌء )5("، فَِإنَُّه ُيكَسَُّر َعلَى َأفَاِعيَل)َأفَْعاالً(َوَأمَّا َما كَاَن : "بِقَْوِلِه ْيِهَبَوَعلَى ذَِلَك ِسي ، كََما نَصََّزاِئٍد

ـ ا َبنَْيلََع وََّلقَتَ ْولََو[:، قَاَل تََعالَىاوِيَلَأقََو الٍَأقَْو: ، نَْحَوَأكَاَن َحْرفُ الَْمدِّ َأِلفًا ـ اوِاَألقََض ْع َأْو ، )6(]لِْي

 ْبرِيـقٍ ِإ: نَْحـوَ َأْو َيـاًء،  ، )7(]يَنِلاَألوَّ يُراِطَأَسوا الُقََو[:قَاَل تََعالَى ،اِطيَرَسأَََو ُأْسطُوَرٍة: نَْحَو، اَواًو

ا َعلَى زِنَِة َوِممَّا َجاَء شَاذًّ. )8(]ارِيقََأَبَو ابٍَأكَْوبِ وَنلَُّدُمخَ اٌنَدوِلْ ْمهِْيلََع َيطُوفُ[:َوَأَبارِيقَ، قَاَل تََعالَى

  .َوغَْيرَِها يثَاِدَأَحَوَأَباِطيَل َو يَحاِدَأَم َعلَى يٍثِدَحَو لٍاِطَبَوَجْمُع َمِديحٍ زِنَِة َأفَاِعيَل 

                                           
  .20: الَحَجر، آية  )1(
  ).2/51(، َجاِمع الدُّروس العربيَّة: الغالييني: ُينْظَُر  )2(
  .296ص ،الصَّْرفالُمْعَجم الُمفصَّل في علم  :راجي اَألْسَمر، :، وُينْظَُر)2/52( ،َجاِمع الدُّروس العربيَّة :الغالييني  )3(
  .)9/463( ،)يلمق(مادة ، و)8/130( ،)لََمقَ(، مادة اللِّسان  ) 4(
  ). 3/618(، الكتاب: ِسيَبَويِه  )5(
  .44: الَحاقَّة، آية  )6(
  .5: الفُْرقَان، آية  )7(
  .18، 17: الَواِقَعة، آية  )8(



 25

، )1("اْسمٍ ثُالَِثيٍّ ِفي َأوَِّلِه تَاٌء، َوَرابُِعُه َحْرفُ َمدِّ َزاِئـدٍ "ُيْجَمُع َعلَى تَفَاِعيَل كُلُّ  ":تَفَاِعيَل"ِصيغَةُ . 2

  :َوتََجاوِيَز، َوِمنُْه قَْوُل الْكَُمْيِت ازٍْجَوِتكَ

  ]الَْبِسيط[            )2(ارِكُرَّاُس َأْسفَ َأْو اوِيزِالتََّج َنِم       ارِ َأْرِدَيةٌاَص الدََّأنَّ ِعَرى كَتََّح         

  ]الَْبِسيط[

 ،َوالتََّساِخينِ ،التََّباِشيرِ: ِمْن ِلفِْظِه، نَْحَو َوَأغْلَُب َما َجاَء َعلَى َهِذِه الصِّيغَِة ِمْن ُجُموعٍ الَ َواِحَد لَُه    

  . َوِغْيرَِها ،َوالتَّفَاِطيرِ ،َوالتََّعاِشيبِ ،َوالتََّعاجِيبِ

ِلَما كُرَِّرتْ َعْينُُه ِمَن الثُالَِثيِّ الَْمزِيِد، َوكَاَن َرابُِعُه َحـْرفَ  "َوَيطَّرُِد َهذَا الَْجْمُع ": فََعاِعيَل"ِصيغَةُ . 3

َأْو ، َجمـاِميحَ َو ُجمَّاحٍ: ، نَْحَو)فُعَّالٍ( ْوَأَوتَنَاِنيَر،  تَنُّورٍ: ، نَْحَو)فَعُّولٍ( ، َسَواٌء َأكَاَن َعلَى زِنَِة)3("َمدٍّ

  .)4(]َلْيابَِبأََ اًرْيطَ ْمهِْيلََع َلَسْرأَََو[:َأَبابِيَل، َوِمنُْه قَْولُُه تََعالَىَو ِإبِّيلٍ: ، نَْحَو)ِفعِّيلٍ(

  :ُع ِفي َحاالٍَت ثَالٍَثَوَيطَّرُِد َهذَا الَْجْم": فََعاِليَل"ِصيغَةُ . 4

َسَواٌء َأكَانَتْ َحَركَةُ َمـا   -، فَِإْن كَاَن َياًء رِِه َحْرفُ ِلينٍ َساِكناالْسُم الرَُّباِعيُّ الَْمزِيُد قَْبَل آِخ :َأوَّلَُها

غََراِنيقُ، قَنَاِديُل َو: ُصحَِّح، فَُيقَاُل -غُْرنَْيٍق: ِمْن غَْيرِ جِنِْسَها، نَْحوِ لٍ، َأْمِقنِْدي: ِمْن جِنِْسَها، نَْحَوقَْبلََها 

ِقْرطَـاسٍ  : ، نَْحـوَ )5(قُِلَب ِعنَْد الَْجْمعِ َياًء ثَابِتَةً؛ ِلُسكُوِنِه َوانِْكَسارِ َما قَْبلَـهُ  اَأْو َواًو وِِإْن كَاَن َأِلفًا

  :ُزْهلُولٍ َوَزَهاِليَل، َيقُوُل كَْعٌب، َو)6(]تُْبُدونََها قََراِطيَسَعلُونَُه تَْج[:َوقََراِطيَس، قَاَل تََعالَى

  ]الَْبِسيط[                 )7(َزَهاِليُلَعنَْها لََباٌن َوَأقَْراٌب       ُد َعلَْيَها ثُمَّ ُيْزِلقُُه  َيْمِشي الْقَُرا         

  ]الَْبِسيط[

قَـْرَدَد َوقََراِديـَد، َأْم   : ِمَن الزَِّياَدِة، نَْحَو الَّمِ، َسَواٌء َأكَاَن خَاِلًيااَعفُ الَضاالْسُم الثُّالَِثيُّ الُْم :َوالثَّاِني

  :ِشْمالَلٍ َوشََماِليَل، قَاَل َجرِيٌر: نَْحَو، ةُ َحْرفَ ِلينٍ َرابِع َساِكن، بِشَْرِط َأْن تَكُوَن ِتلَْك الزَِّياَداَمزِيًد

                                           
  ).1/143( ،الَمْرجِع في اللُّغة العربيَّة :علي رضا،: نْظَُرَوُي ،218ص ،تصريف اَألْسَماء واَألفَْعال :قباوة، فخر الدين  )1(
  ).                              1/181(، ديوان الكميت بن زيد اَألَسِدّي: ُينْظَُر  )2(
  .217، ص تصريف األسماء واألفعال: قباوة، فخر الدين  )3(
  .3: الفيل، آية  )4(
  ).  321-3/320(، شرح الُمفصَّل: ، وابن يعيش)613-3/612(، الكتاب: سيبويه: ُينْظَُر  )5(
  . 91: األنعام، آية  )6(
  .12صم، 1987 دار الكتب العلمية، :، بيروت1علي فاعور، ط :، تحقيق وشرحكعب بن زهير ديوان :ُينْظَُر  )7(
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  ]الْكَاِمل[            )1(النََّوى شََماِليلِقَْبَل التَّفَرُِّق ِمْن        َمَضى وا َعْهًداَمةَ َواذْكُُرَحيُّوا ُأَما       

االْسُم الرَُّباِعيُّ َوالْخَُماِسيُّ، الَِّذي ُحِذفَ ِمنُْه َأَحُد ُحُروِفِه، فََيُجوُز ِفيِه َأْن ُيعـوََّض ِممَّـا    :َوالثَّاِلثُ

ـ ُيْصبُِح َعلَى زِنَِة َياٌء َساِكنَةٌ قَْبَل اآلِخرِ، فَ -ًداَأْصالً كَاَن َأْم َزاِئ-فَ ُحِذ فَـَدْوكَسٍ  : ، نَْحـوِ َلفََعاِلي

   .الُْمفَْرِدِفي  َوالَْياِء وَسفَارِيَج ِعَوًضا َعنِ الَْواوِفََداِكيَس لٍ َوَسفَارِيَج، فَالَْياُء ِفي َس، َوَسفَْرَجَوفََداِكي

  :ِفي ِعدَِّة ُأُمورٍ ذَا الَْجْمُع ِقَياِسيارُِد َهَي :ِليَّفََعا"ِصيغَةُ . 5

ـ   :َأوَّلَُها ، )2(بِاالْسُم الثُّالَِثيُّ َساِكُن الَْعْينِ، آِخُرُه َياٌء ُمشَدََّدةٌ َزاِئَدةٌ َعلَى الثَّالَثَِة غَْيُر ُمتََجـدَِّدٍة ِللنََّس

 ذَاَك -َأمَّا ِإذَا لَـْم َيكُـْن    ،)4(]َمْبثُوثَةٌ َوَزَرابِيُّ[:الَىَزْربِيٍَّة َوَزَرابيَّ، قَاَل تََع، َو)3(كَكُْرِسيٍّ َوكََراِسيَّ

َعَربِيٍّ َوَعَجِميٍّ، فَلَْم َيُجْز َجْمُعُه َعلَى فََعاِليَّ، َوكَذَِلَك ِإذَا كَانَـتْ الَْيـاُء   : ، نَْحَوَساِكَن الَْعْينِ -االْسُم

  . ُمتََجدَِّدةٌ للنََّسبَِياَءُه ْصرِيٍّ َعلَى فََعاِليَّ؛ َألنَّ ُمتََجدَِّدةً ِللنََّسبِ، َوِلذَِلَك شَذَّ َجْمُع ِم

غَْيرِ َمْعنَى ؛ ِلكَثَْرِة اْسِتْعَماِلَها ِلغَْيَر َأنََّها قَْد تُتَنَاَسى ،َوقَْد تَكُوُن الَْياُء ِفي اَألْصلِ ُمتََجدَِّدةً ِللنََّسبِ     

َمْهرِيٍّ َوَمَهارِيَّ، َوَأْصـُل الَمْهـرِيِّ َبِعيـٌر    : ، نَْحَوا لَْيَس َمنُْسوًباَعاَملَةَ َمالنََّسبِ، فَُيَعاَمُل االْسُم ُم

  . )5(اِإلبِلِ ِلنََجاِئبِ اثُمَّ كَثَُر اْسِتْعَمالُُه َحتَّى َصاَر اْسًم -قَبِيلٍَة ِمْن قََباِئَل الَْيَمنِ -َمنُْسوٌب ِإلَى َمْهَرةَ 

َوَهذَا َما نَصَّ َعلَْيِه اْبُن  ،آِخرِِه َأِلفُ اِإللَْحاِق الَْمْمُدوَدةُ، كَِحْرَباَء َوَحَرابِيَّاالْسُم الَْمزِيُد ِفي  :َوالثَّاِني

كُسَِّر َعلَى  -َعلَى فَْعالََء، َوكَاَن اْسًما فَِإْن كَاَن -ِإنَّ َما كَاَن ِفي آِخرِِه َأِلفَا تَْأِنيٍث : "ُعْصفُورٍ بِقَْوِلِه

  .)6("ارِيَّ، تُْبَدُل الَْهْمَزةُ َياًء َوتُْدغَُم ِفيَها الَْياُء الَِّتي ِهي َبَدٌل ِمَن اَألِلِفَصَح: فََعاِليَّ، نَْحَو

  .َحْوالََيا َوَحَواِليَّ: ذُو اَألِلِف الَْمقُْصوَرِة السَُّداِسيَِّة، نَْحَو :َواَألِخيُر

                                           
  .343دار صادر، ص : نعمان أمين طه، بيروت: ، تحقيقديوان جرير بن عطّية: ُينْظَُر  )1(
تَلَْك الَْياُء الَِّتي تَكُوُن الَزَِمةً ِلالْسمِ، فََصاَرتْ كََأنََّها ِمْن َبْعضِ ُأُصوِلِه، َوَيخْتَـلُّ اللَّفْـظُ َبْعـَد    : الَْياُء غَْيُر الُْمتََجدَِّدِة ِللنََّسبِ  )2(

  .   81ص ،الصرف فن في العرف وشذا ،59، صةالخزان شرح في الجمانة :ُينْظَُر. كَُبخِْتيٍّ ُسقُوِطَها َوالَ َيكُوُن لَُه َمْعنًى،
  .87، ص الفيصل في َألوان الُجُموع: ، وَأُبو الّسعود، عّباس)1/454(، ارتشاف الضََّرب: األندلسي: ُينْظَُر  )3(
  .16: الغاشية، آية  )4(
  ).3/697(، شرح اَألشموني على ألفيَّة ابن مالك: اَألشموِني: ُينْظَُر  )5(
  ).125-2/124(، الُمقَرَّب: ورابن ُعْصفُ  )6(
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الْسِتثْقَالِ الَْياِء الُْمشَدََّدِة ِفي آِخـرِ   اُء اُألولَى؛ نَظًَراالَْي -ِمنَْها -َواَألكْثَُر ِفي فََعاِليَّ َأْن تُْحذَفَ        

َعلَى َأنَاِسيَّ، َوَأْصـلُُه   لَى فََعاِليَّ َجْمُع ِإنَْسانَصَحارٍ َوكََراسٍ، َوِممَّا شَذَّ َع: الَْجْمعِ اَألقَْصى، فَُيقَاُل

  .ِفيَها، َوكَذَِلَك ِظْرَباَن َوظََرابِيَّ ُمْبَدلَةَ ِمْن َأِلِف ِإنَْساَنَياَء الَْأنَاِسيُن، فََأْبَدلُوا النُّوَن َياًء، َوَأْدغَُموا الْ

ِه الَ ُد َهذَا الَْجْمُع ِفي كُلِّ اْسمٍ ثُالَِثيٍّ، آِخُرُه تَاٌء َزاِئَدةٌ، َوِهَي ِعنَْد ِسـيَبَويْ َيطَّرِ": فََعاِليتَ"ِصيغَةُ . 6

  :ِةمَّالرُّ يِذ َوِمنُْه قَْوُل ،يتَارَِِصفََو ِصفْرِيٍت، َوارِيتََعفََو يٍترِِعفْ: ، نَْحَو)1(اتَرُِد ِإالَّ َوْصفً

  ]الَْبِسيط[             )2(ارِيِتَصفَخُورٍ  الََو ابِالشََّب َنِم       َوَرعٍ هِنِْد الَالْ ُسُيوِفبِِفتَْيٍة كَ         

: غَةُ فََعاِليَن بِقَْوِلـهِ َعلَى َما تَطَّرُِد ِفيِه ِصي ْرحِ الُمفَصَّلَِينُصُّ اْبُن َيِعيشَ ِفي شَ": فََعاِليَن"ِصيغَةُ . 7

َمفْتُـوحِ  اْعلَْم َأنَّ َما كَاَن ِمَن اَألْسَماِء َعلَى َوْزنِ فَْعالََن، فَِإنَّه ُيكَسَُّر َعلَى فََعاِليَن، َوالَ فَْرقَ َبـْيَن الْ "

، َوِعقَْبـانٍ  )3("شَْيطَانٍ وشََياِطيَن، وُسلْطَانٍ وَسالَِطيَن: ذَِلَك نَْحُواَألوَّلِ َوالَمْضُموِمِه َوالَْمكُْسورِِه، َو

  :كَُمْيِت بنِ َزْيٍد اَألَسِدّيَوِمنُْه قَْوُل الْ َوَعقَابِيَن،

    ]الطَّوِْيُل[           )4(تَْسفُُلَم الدَّْجنِ تَْعلُو َوْوَي يُنابَِعقَ      الُْمْستَلِْئِميَن َعَوابٌِس  َهَماِهُم بِ           

    ]الطَّوِْيُل[

ثُالَِثيَّةٌ ُألِْحقَـتْ   َألنََّها َأْسَماٌء" -شَكََما َيَرى اْبُن َيِعي -ُر َهِذِه اَألْسَماِء َعلَى فََعاِليَن َوقَْد َجاَز تَكِْسي    

تََرطُ ِفي االْسـمِ  َوُيشْ، )5("الُْحكْمِاِت اَألْرَبَعِة، فََوَجَب َأْن تُْجَمَع َجْمَع َما ُألِْحقَتْ بِِه، َألنَُّه ِمثْلُُه ِفي بَِبنَ

َس لَُه ُمَؤنَّثٌ َعلَى آِخَرُه َأِلفٌ َونُوٌن َزاِئَدتَانِ، َولَْي"فَْعالََن َحتَّى ُيْجَمَع َعلَى فََعاِليَن َأْن َيكُوَن  َعلَى زِنَِة

فَالَ ُيْجَمُع َعلَـى   -كََسلَْماَن َوُعثَْماَن -َجالً الً، َأمَّا ِإذَا كَاَن ُمْرتَوَأْن َيكُوَن َعلََماً َمنْقُو ،)6("َوْزنِ فَْعلَى

          . فََعاِليَن؛ َوذَِلَك ألنَّ التَّكِْسيَر ِفي الُمْرتََجلِ ُمْستَغَْرٌب

  : ُأُمورٍ ِةثَالَغَةُ ِمَن الَْجْمعِ ِقَياِسيَّةً ِفي ثَلِصيتَرُِد َهِذِه ا": فََواِعيَل"ِصيغَةُ . 8

                                           
  ).4/253(، الكتاب: سيبويه: ُينْظَُر  )1(
  .1851، ص ديوان ذي الرُّمَّة: ُينْظَُر  )2(
  ).2/124(، الُمقَرَّب: ابن ُعْصفُور: ، وُينْظَُر)3/312(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )3(
  .164ص عالم الكتب، :، بيروت2داود سلوم وغيره، ط :تحقيق ،شرح هاشميَّات الكَُمْيت :إبراهيم بن أحمد القَْيِسّي، )4(
  ).3/312(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )5(
  .212، ص النُّكَت الِحَسان في شرح غاية اإلحسان: اَألنَْدلُِسّي، َأبو حيان  )6(
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ُدوالَبٍ َوَدَواِليَب، َأْو َبْعَد : ، نَْحَوْرفُ َمدٍّ َزاِئٍد، َوَبْعَد فَاِئِه َواٌوثُالَِثيٍّ َمَزيٍد، َرابُِعُه َحمٍ كُلُّ اْس: َأوَّلَُها

   .)1(]قَدَُّروَها تَقِْديراً ٍةضَِّف ْنِم يَرارَِوقَ[:قَاَل تََعالَى قَاُروَرٍة َوقََوارِيَر،: فَاِئِه َأِلفٌ، نَْحَو

  :ُزاجِالرَّ ُجَواِلٍق َوَجَواِليقَ، قَاَل: فَُواِعل، نَْحَو ٌم َعلَى زِنَِةاْس :َوالثَّاِني

  ]الرََّجز[              )2(وْدـَسوِيٍق َمقْنُانٍ َوخَشِْكنَ ْنِم        السُّوْد اِليِقَجَوالْي ا ِفا َما َحبَّذََي        

قَْد نَصَّ اْبُن ُعْصفُورٍ ِفي شَْرحٍ ُجَملِ الزَّجَّاجِيِّ َعلَـى َأنَّ  فَاِعلٍ َأْو فَاَعلٍ، فَ اْسٌم َعلَى زِنَِة :َواَألِخيُر

َوقَـْد ُيْجَمـُع َعلَـى     ،... لَى َوْزنِ فَاِعلٍ َأْو فَاَعلٍ، فَالَ َيخْلُو َأْن َيكُوَن َعِإْن كَاَن ثَاِنيِه َأِلفًا"َم االْس

  :قَاَل َجرِيٌرَوخَاتَمٍ َأْو خَاِتمٍ َوخََواِتيَم،  ٍق َوطََوابِيقَ،طَاَبٍق َأْو طَابِ: ، نَْحَو)3("اذٌّفََواِعيَل َوذَِلَك شَ

  ]الَْبِسيط[               )4(اِتيُمخََوالْ ىتُْرَج ِهبِ اَل ُملٍْكِسْرَب           َسْرَبلَُه اَهللا ِإنَّ يفَةَِلخَالْ ِإنَّ        

  ]الَْبِسيط[

غَِة االْسُم الثُّالَِثيُّ الَْمزِيُد َبْعَد فَاِئِه َياٌء، َوَرابُِعُه َحْرفُ َمدٍّ، ُيْجَمُع َعلَى َهِذِه الصِّْي": فََياِعيَل"ِصيغَةُ . 9

قََياوِيَم، َوِفي : قَيُّومٍ َوقَيَّامٍ لَْم تَْهِمْز، َوذَِلَك نَْحُو: َوِإذَا كَسَّْرتَ فَْيُعوالً َوفَْيَعاالً، نَْحَو: "َيقُوُل اْبُن جِنِّّي

ذََواتُ «):τ(، َوَصْيخُوٍد َوَصـَياِخيَد، َوِفـي َحـِديِث َعِلـيٍّ     خَْيشُومٍ َوخََياِشيَم، َوكَ)5("َدَياوِيَر: َديَّارٍ

  .)6(»َصَياِخيِدَهاالشَنَاِخيبِ الصُّمِّ ِمْن 

، َوَيرُِد ذَِلَك َوِهَي َجْمٌع ِلالْسمِ الثُّالَِثيِّ الَْمزِيِد ِفي َأوَِّلِه ِمْيٌم، َوَرابُِعُه َحْرفُ َمدٍّ": َمفَاِعيَل"ِصيغَةُ . 10

  :)7(َعلَى َأْوَزانٍ ِعدٍَّة، َوكُلَُّها ِمَن الصِّفَاِت، َوِمنَْها

                                           
  .16: آية اإلنسان،  )1(
  ).25/129(، )َجلَقَ(، مادة تاج العروس: يديالزبو ،)2/179(، )َجلَقَ(، مادة اللسان: ابن منظور: ُينْظَُر  )2(
  ). 3/132(، شرح ُجَمل الزَّجَّاجِّي: ابن ُعْصفُور  )3(
  .672، ص ديوان جرير: ُينْظَُر  )4(
  ).4/371(، الكتاب: ِسيَبَوْيِه: ، وُينْظَُر)2/50(، الُْمنِْصف: ابن جِنِّّي  )5(
  .37، ص ِظ اللُّغَِة َعلَى َأقَْوالِ اِإلَمامِ َعِليٍّ ِفي ِلَسانِ الَعَربِما ُبِنَي ِمْن َألْفَا: زيد، رائد عبد اهللا  )6(
، والموجز فـي النحـو  ، )23-3/20(، اُألُصول في النحو: ، وابن السَّرَّاج)3/640(، الكتاب: سيبويه: ُينْظَُر  )7(

  .  72،73، صةالفُُصول في العربيَّ: ، وابن الدَّهَّان)3/318(، شرح الُمفصَّل :، وابن يعيش117ص
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، فَِإنَُّه )ِمفَْعاالً(َوَأمَّا َما كَاَن : "َينُصُّ ِسيَبَوْيِه َعلَى ِقَياِسيَِّة َمفَاِعيَل ِفي ِمفَْعالٍ بِقَْوِلِهِإذْ : ِمفَْعاٌل .أ 

ُمذَكَُّر َوالُْمَؤنَّـثُ  بِفَُعولٍ َحْيثُ كَاَن الْ كَاَألْسَماِء؛ َوذَِلَك َألنَُّه شُبَِّه ُيكَسَُّر َعلَى ِمثَالِ َمفَاِعيَل

 .)1("، َوِمْهذَاٌر َوَمَهاِذيٌرِمكْثَاٌر َوَمكَاِثيٌر: َوذَِلَك قَْولُُك... ِفْيِه َسَواء 

 .َوِمْئِشيرٍ َوَمآِشيَر ،كَِمْحِضيرٍ َوَمَحاِضيَر: ِمفِْعيٌل .ب 

ومٍ َوَمشَاِئيَم، َوقَْد ُجِمـَع َمفُْعـْولٍ   ، َوَمشُْؤَوَملُْعونٍ َوَمالَِعيَن ،كََمكُْسورٍ َوَمكَاِسيَر: َمفُْعوٌل .ج 

 .َعلَى َمفَاِعيَل؛ َألنَُّهْم شَبَُّهوَها بَِما َيكُوُن ِمَن اَألْسَماِء َعلَى َهذَا الَْوْزنِ

 .)2(، َوقَْد َعدَّ اْبُن السَّرَّاجِ َهذَا الَْجْمَع شَاذّاًُمطِْفلٍ َوَمطَاِفيل، َوُمشِْدنٍ َوَمشَاِديَنكَ: ُمفِْعٌل  .د 

 .كَُمنْكَرٍ َوَمنَاِكيَر: ُمفَْعٌل .ه 

  .كَِمْدَعرٍ َوَمَداِعيَر: ِمفَْعٌل .و 

ِفيُّـوَن  كُوفَاِعيَل، فَقَْد َأَجاَز الَْوَحذِْفَها ِفي ُمَماِثلِ َم ،َما َيتََعلَّقُ بِزَِياِدِة َياٍء ِفي ُمَماِثلِ َمفَاِعَلَوِفي      

، )3(]َمَعـاِذيَرهُ َولَـْو َألْقَـى   [:َعْن َمْحذُوٍف ُمْستَِدلِّيَن بِقَْوِلِه تََعالَى اَياِء، َوِإْن لَْم تَكُْن ِعَوًضزَِياَدةَ الْ

َرابَِعةً لَيِّنَةً قَُبْيَل  وِِإْن كَانَتْ ِفي الُْمفَْرِد ،؛ َألنَُّه َجْمُع َمْعِذَرٍة، كََما َأَجاُزوا َحذْفََها)َمَعاِذَرُه(: َواَألْصُل

؛ َألنَُّه َجْمُع ِمفْتَاحٍ، َأمَّـا  )َمفَاِتيُح(: ، َواَألْصُل)4(]الْغَْيبِ َمفَاِتُحَوِعنَْدُه [:اَآلِخرِ ُمْستَِدلِّيَن بِقَْوِلِه تََعالَى

  .)5(ِفي الضَُّروَرِة ، فَِإنَُّهْم الَ ُيجِيُزوَن ذَِلَك ِإالَّالَبْصرِيُّوَن

تْ بَِمدٍَّة ا كَانَتْ ِفيِه زَِياَدةٌ لَْيَسَم" -كََما ُيِشيُر ِسيَبَوْيِه -ُيكَسَُّر َعلَى َهذَا الَْوْزنِ ": َيفَاِعيَل"غَةُ ِصي. 11

َيْرُبـوعٍ  : ... َوكَاَن َرابُِعُه َحْرفَ َمدٍّ َولَْم ُيْبَن بِنَاَء َبنَاِت اَألْرَبَعِة الَِّتي َرابُِعَها َحْرفُ َمدٍّ، َوذَِلَك نَْحُو

تَطَّرُِد ِفي كُلِّ اْسمٍ ثُالَِثيٍّ َمزِيٍد ِفي َأوَِّلـِه   غَةَ َيفَاِعيَلكَالَمِ ِسيَبَوْيِه َأنَّ ِصي ، َوَيتَِّضُح ِمْن)6("َوَيَرابِيَع

  :قَاَل ُرْؤَبةُ َوَيْرُبوعٍ َوَيَرابِيَع، َينُْبوعٍ َوَينَابِيَع، :نَْحَو ،)7(َوَرابُِعُه َحْرفُ َمدٍّ َياٌء،

                                           
  ).3/640(، الكتاب: سيبويه  )1(
  ).3/20(، اُألُصول في النَّْحو: ابن السَّرَّاج: ُينْظَُر  )2(
  .15: القيامة، آية  )3(
  .59: األنعام، آية  )4(
  ).1/365(، الضََّرب رتشافا :، وَأُبو َحيَّان اَألنَْدلُِسّي)3/702( ،مالك ابن َألفيَّة على اَألشموني شرح :اَألشموني: ُينْظَُر  )5(
  .112، ص الُموَجز في النَّْحو: ابن السَّرَّاج: ، وُينْظَُر)3/613(، الكتاب: سيبويه  )6(
  .218، ص تصريف األسماء واألفعال: قباوة، فخر الدين: ُينْظَُر  )7(
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  ]الرََّجز[          )1(الصَّـاْد َيَرابِيَعفَقَْأَن بِالصَّقْعِ    ِمْن ُجفُونِ اَألغَْماْد       إِِذَا اْستُِطيَرتْ        

خَْرى قَِليلَةُ ِصَيغٌ ُأ غَِة الَْعَربِيَِّة، َوثَمَِّفي اللُّ ِةيَّاِسَدالْخَُماِسيَِّة والسُّ َهِذِه َأشَْهُر ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ    

َوفََعـاِلُم،   قََسـاوَِر، : َوفََعاوُِل، نَْحَو َل،َحثَاِي: ُل، نَْحَوقَالَِنَس، َوفََعايِِ: فََعاِنُل، نَْحَو: االْسِتْعَمالِ، َوِهَي

، َوفََعاوِيـُل،  يَسَرايِِكَ: يُل، نَْحَوَوفََعايَِِجنَاِدَب، : َوفَنَاِعُل، نَْحَو َرَعاِشَن،: َزَراِقَم، َوفََعاِلُن، نَْحَو: نَْحَو

  .  )2(نََراجَِس: نَفَاِعُل، نَْحَوَو قَتَارِيَب،: َوفَتَاِعيُل، نَْحَو قَنَاِعيَس،: َعَصاوِيَد، َوفَنَاِعيُل، نَْحَو: نَْحَو

                                           
  .40، ص ديوان رؤبة: ُينْظَُر  )1(
، 221، 220هامش صـفحتي   ،تصريف األسماء واألفعال :فخر الدين وة،وقبا ،)253-4/252( ،الكتاب :سيبويه :ُينْظَُر  )2(

  .30-22، ص -ِإحصاء وُمعَجم -صيغ ُمنْتََهى الُْجُموع في القرآن الكريم : وحسن، حكيم عبد النبّي
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  الفَْصُل اَألوَُّل

  عِ ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَعَربُمنْتََهى الُجُمو َألْفَاظُ ِصَيغِ

  

  .بَرَعالْ انَِسي ِلِف ِةيَّاِسَمخُالْ وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اظُفَلَْأ: ُلوَّاَأل ثَُحْبَمالْ

  . بَرَعالْ انَِسي ِلِف ِةيَّاِسَدالسُّ وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اظُفَلَْأ: ياِنالثَّ ثَُحْبَمالْ
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  الَْمْبَحثُ اَألوَُّل

  ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ خَُماِسيَِّةَألْفَاظُ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ الْ

  : )َأفَاِعَل( َما َجاَء َعلَى َوْزنِ. 1

  .)1(ُبْجرٍ ُعْمَجالَِّتي ِهَي  ارٍُع َأْبَجْمَج، اجِرِاَألَبيُء بِجَِيلَ ُهِإنَّ: اُلقَُي ،اُمظَِعالْ وُراُألُمَو ياِهَوالدَّ :اجُِراَألَب

  .)2(ِإَزاَء اَألكَْحلِ اعَِرالذِّ نِاِطي َبِف ِعْرقٌ :ْبَجُلاَأل، َواَألْبَجُلَواِحُدَها  :اَألَباجُِل

  :، قَاَل الْكَُمْيتُسِْبخَاَألَما َبيَن اَألَصابِعِ َوُأُصوِلَها، َجْمُع : ، َوِقيَلاَألَصابُِع :اَألَباِخُس

  ]الطَّوِيل[        )3(اَألَباِخَساَها َوْهَي شَتَّى شُُعوُبَها        كََما َجَمَعتْ كَفٌّ ِإلَْي َجَمْعتَ ِنَزاًرا         

  :قَاَل َأُبو َصخْرٍ الُْهذَِلّي ،يُِّشَعالَْو اةَُدغَالْ :يَلِقَو ،ُءْيفَالَْو لُّالظِّ :نِاَدَراَألْبَو َأْبَرَد، َجْمُع النُُّموُر، :اَألَبارُِد

  ]الطَّوِيل[          )4(ارِِداَألَباَء الدَّلْوِ َبْعَد ا نَْجلَتَْهَو        َرةُ الثََّرىاِهَحْزمِ طَا َرْوَضةٌ بِالَْمفَ         

  .)5(الصِّغَاَر َوالَْحَصى الرَِّماَل ِفيِه فََيتُْرُك السَّيُل، بِِه الُْمتَِّسُع َيُمرُّ الَْمكَاُن َوُهَو ،اَألْبطَحِ َجْمُع :اَألَباِطُح

  :قَاَل الشَّاِعُرِد، ، َجْمُع اَألْبَعبِارِاَألقَ فُالَِخ :اَألَباِعُد

  ]الطَّوِيل[       )6(ارُِبْهاِت َأقََمَمى الْتََّح ِهى بِشْقََيَو         نَفُْعُه اِعَداَألَبى اسِ َمْن َيغْشََن النَِّم        

  :ْيقَلِالصَّ بُن يُدزَِي َلاٍة، قََأْبِعَر ُعْمَجُهَو : َوِقيَل ازُِل،َبالْ َجَمُلالْ، َوُهَو يرٍَبِعَجْمُع : اَألَباِعُر

  ]الطَّوِيل[        )        7(ا تَْعلَموَن َيزيُداَب َعمَّفَقَْد تَ           واَأْهِملُ: اِعرِاَألَبانِ ُرْعَيقُْل ِل َأالَ          

  .)8(ِقُعنُالْ يُلوِطَ ،اِءَمالْ يرِطَ ْنِم ٌراِئطَ ، َوُهَواَألبغَثَُواِحُدَها  :اَألَباِغثُ

                                           
  ).1/327(، )بجر(، مادة ِلَسان الَعَربِ: ابن منظور  )1(
  ).   1/329(، )بجل(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).1/242(، ديوان الكَُمْيت: ، وُينْظَُر)1/341(، )بخس(، مادة سانالل  )3(
  .932، ص شرح أشعار الهذليِّين: السُّكَّرّي: ، وُينْظَُر)379-1/376(، )برد(، مادة اللسان  )4(
  ).1/440(، )بطح(، مادة اللسان  )5(
عبد السالم هـارون،  : ، تحقيقتهذيب اللُّغة: َأحمداَألزهرّي، محمد بن : ُينْظَُر، و)453-1/452(، )بعد(، مادة اللسان  )6(

  ).2/53(، العين: ، والفراهيدّي)2/246(م، 1964، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1ط
فى مصـط : ، تحقيقالصَِّحاح في َوقََع عمَّا واِإليضاح التَّنبيه: اهللا عبد، برّي ابن: وُينْظَُر، )1/455(، )بعر(، مادة اللسان  )7(

  ).10/219(، )بعر(، مادة العروس تاج: والزَّبِيِدّي، )2/87(، 1980، نشر َمْجَمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، 2حجازي، ط
  ).463-1/462(، )بغث(، مادة اللسان  )8(
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ـ َم ْنكُتَ ْملَ َعطَقَا انِْإذَفَ ِهبِ ٌلِصتَُّم ُبلْقَالَْو ،بِلْالصُّ يِف ٌنِطْبتَْسُم قٌْرِع ، َوُهَوَرَأْبَهْمُع َج: اَألَباِهُر  ُهَع

  .)1(رِاِئالطَّ احِنََج مِدَّقَُم ْنِم اٍتيشَرِ ُعَبَأْر: ُراِهاَألَبَو ،اةٌَيَح

                :)2(َأُبو الْغُولِ الطََّهوِّي َلا، قَاُألثِْفيَّةَُواِحَدِتَها  ،اَهْيلََع ُرْدِقلْا ُلَعْجتَُو ُبَصنْي تُِتالَّ ةُاَرَجِحالْ :ياِفثَاَأل

  ]الَْواِفر[                    )3(اتٌ ُمثُوُلاَمَحَم اَهاِفَيَأثَ           ِديٌدَأتَى َحْوٌل َج ْدقََأنَّ َوكَ            

  ]الَْواِفر[

 ،َجْدبٍ ُعْمُع َأْجُدبٍ، وَأْجُدٌب َجْمَج، ايًعرَِس ُهتَشَْرُب الَاَء، فََمالْ ي تُْمِسُكِتضِ الَُّب اَألْرِصالَ :اِدُبَجاَأل

  .)4(»اَءَمَأْمَسكَِت الْ اِدُبَأَجا َهنِْم تْانَكَ« :يِثِدَحي الِْفَو

  .)5(ةٌَباِلغَ ةٌفَ، ِصالصَّقُْر ، َوُهَوَدُلاَألْجَواِحُدَها  :اَألَجاِدُل

   .)6(ايَهنَْبتَ ِف الَ الَِّتي ُضاَألْر، َوِهَي )َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( َجَردالْ َجْمُع :ُدارِاَألَج

  .)7(ةَُبلْصُّال ُضْراَأل، َوِهَي َجلَِدالْ َجْمُع :ُداِلاَألَج، َواُمَساَألْج َيِهَو ،ِدالَاَألْج ُعْمَج :ُداِلَجاَأل

  .)8(ِةاَبقََري الِْف َكنِْم يُدِعَبالْ َوُهَو ،َأْجنَُب وَأْجنَبيٌّ َواِحُدَها: اَألَجاِنُب

  .)9(ُهَو َجْمُع الَْجْمعِ َألْجَواٍد: ، َوِقيَل، َوُهَو السَِّخيُّ)رِ ِقياسٍَعلَى غَْي(َجْمُع َجَواٍد  :اَألَجاوُِد

  .)1(»اافًنََأكْ وَنُؤَوطَُّمالْ اقًَأخْالَ ْماِسنُكَُأَح« :يِثِدَحي الِْفَو َواِحُدُهْم اَألْحَسُن، ،مِْوقَالْ اُنِحَس :اِسُنَحاَأل

                                           
  ).1/529(، )بهر(، مادة اللسان  )1(
ِمْن تَِميمٍ، َعاشَ ِفي الْكُوفَِة ِفي ِنَهاَيِة الَْعْصرِ اُألَمويِّ، َأَحـبَّ اْبنَـةَ َعمِّـِه    شَاِعٌر ِمْن َعْبِد شَْمسٍ ْبنِ َأبِي َأْسَوَد ْبنِ طَُهيَّةَ   )2(

في ِسْمط الآلَِّلي : الْبكرِّي، عبد اهللا بن عبد العزيز: ُينْظَُر. َأُبو الْغُولِ: َسلَْمى، ثُمَّ قَتَلََها غَْيَرةً، ثُمَّ قَتََل غُوالً َبْعَد ذَِلَك، فَِقيَل لَُه

  .579م، ص1936لجنة التأليف والترجمة والنشر، : عبد العزيز الميمني، القاهرة: ، تحقيقشرح َأمالي القالي
الدَُّرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع فـي العلـوم   : الشنقيطّي: َوُينْظَُر، )1/682(، )ثفا(، مادة اللسان  )3(

  ).2/818(، واهد المغنيشرح ش: ، والسُُّيوِطّي)4/27(، العربيَّة
محمد فؤاد : تحقيق ،َصِحيح ُمْسِلم: اجبن الحجَّ ُمْسِلمأبو الحسين ، يسابورّيالنَّ: وُينْظَُر ،)2/44(، )جدب(، مادة اللسان  )4(

 ،َسـاِئيّ ُسنَن النِّ: عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو، والنَِّساِئّي، )4/1788(، دار إحياء التراث العربي: ، بيروت عبد الباقي

  ).3/427(م، 1986 ،ةسالميَّمكتب المطبوعات اِإل: حلب، 2، طالفتاح أبو غدة عبد: تحقيق
   ).2/60(، )جدل(مادة  ،اللسان  )5(
   ).2/83(، )جرد(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).2/169( ،)جلد(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).2/218( ،)جنب(نفسه، مادة  المصدر  )8(
  ).2/255( ،)جود(ه، مادة نفس المصدر  )9(
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  .)2(َبْل ُهَو َجْمُع الَْجْمعِ َألْحَساٍء: َوِقيَل ، َوُهَو الَْمَرقُ،)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( اٍءَحَس ُعْمَج :ياِسَحاَأل

             :قَاَل، َسَأْحَمَجْمُع ، ِشَداٌد: َوِسنُوُن َأَحاِمُس ،َمطٌَر الَا كٌَأل َوَهبِ َسْيي لَِتالَّ وَنُضاَألَر: اِمُساَألَح

  ]الطَّوِيل[          )3(اِمُساَألَحوَن نُسِّا الَهوالَُيفْنِ َم ْملََو          ٍةغَْدَرا بِنَكْتَِسْبَه ْما ِإبٌِل لَنَلَ          

  .)4(اسِالنَّ ابِثَُأخَ ْمُه: اُلقَ، ُيٍداِسفَ ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم ُءيالرَِّد، َوُهَو ُع اَألخَْبِثْمَج :اَألخَابِثُ

ـ اَألْع َحنَـكِ الْ ِفَري طَانِ ِفانِ ُمنْخَرَِمَمظَْع :انَِماَألخَْرَواِحُدَها اَألخَْرُم، َو :اَألخَارُِم ـ َو ،ىلَ  اَأخَْرَم

  .)5(هَِماِلفَا َأْسفََرطَ :يَلِقَو ،نِْيَدُضَعِقَبلِ الْ ْنا ِمَمُهوُسُؤُر: ينِفَِتكَالْ

ًجـا،  َزْو َأْو افَْرًد َأْي اَزكً َأْو اخًَس: اُلقَُي ،فَْرُدالْ ، َوُهَو)ياسٍِق رِْيى غَلََع( خََساالَْواِحُدَها  :ياِساَألخَ

  .)6(َأخَاِسي َجْمُع َأخَْساٍء، َوَأخَْساٌء َجْمُع خًَسا: َوِقيَل

  .)7(الَ َمكَّةََجَب: ، َواَألخْشََبانِالْغَِليظُ يُمِظَعالْ ُلَبَجالْ :، َواَألخْشَُبَبشَخَْأَجْمُع  :اَألخَاِشُب

  .)8(الصُّلُْب ِمَن اَألْرضِ، َوَأمَّا اَألخَاِسفُ، فَهَِي اَألْرُض اللَّيِّنَةُ: اَألخَاِشفُ

ِعْرقُ : َواَألخَْيُل ،ُهنَْولَ فُاِلخَتُ لُْمَعةٌ ِهْياَحنَى َجلََع ُرَضَأخْ ٌراِئطَ :ُل، َواَألخَْيُلا اَألخَْيَواِحُدَه: اَألخَاِيُل

  :)9(، تَقُوُل لَْيلَىيَّةى اَألخَْيِللَْيلَ َرْهطُ ُعقَْيلٍ ْنَحيٌّ ِم :َواَألخَْيُل اَألخَْدعِ،

  ]الْكَاِمل[        )10(اوَركُذْا َمَعَصى الْلَى َيِدبَّ َعتََّح           اُمنَغُالَ اُلا َيَزَم ُلاِياَألخَ ُنْحنَ         

  :يٌررَِج اَلقَ ،ةًفَِص لِاَألْص يِف اَنكَ ْنِإوِ ،اِءَماَألْس يَرِسكْتَ َرسِّكُ ،ِهاِدَوَسِل يُدقَالْ :ُمْدَهاَأل اَهُداِحَو :اَألَداِهُم

  ]الطَّوِيل[     )1(اِهمِاَألَدِلَجْدلِ  ْوي َأاِحَمَسَبطْحِ الِْل         لُُهثْقَْيَن ِم الَ قَْينِِالْ ُناْبقَْيُن َوالْ َوُه        
                                                                                                                            

اهللا محمـد بـن    أبـو عبـد   ، َوالُبخَارِّي،)4/1810(، َصِحيح ُمْسِلم: ُمْسِلم: َوُينْظَُر ،)2/449( ،)حسن(، مادة اللسان  )1(

  ). 3/1306(م، 1987، دار ابن كثير: بيروت، 3، طمصطفى ديب البغا: ، تحقيقَصِحيح الُبخَارِّي: إسماعيل
  ).20/217(، )حسا(، مادة تاج العروس :الزَّبِيِدّي: َوُينْظَُر، )2/452( ،)حسى(مادة  ،اللسان  )2(
  .، بال نسبة لصاحبه)4/355(، تهذيب اللُّغَة: اَألْزَهرِّي: َوُينْظَُر ،)2/592( ،)حمس(، مادة اللسان  )3(
  ).3/10( ،)خبث(، مادة اللسان  )4(
  ).3/77( ،)خرم(نفسه، مادة  المصدر  )5(
  ).3/94( ،)خسا(نفسه، مادة  صدرالم  )6(
  ). 3/96( ،)خشب(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).3/103( ،)خشف(نفسه، مادة  المصدر  )8(
َأخَْبارَِها َمَع تَْوَبةَ ْبـنِ  ةٌ، اشْتُهَِرتْ بِلَْيلَى بِنْتُ َعْبِد اِهللا ْبنِ الرَّحَّالِ ْبنِ شََداِد اْبنِ كَْعبِ اَألخَْيِليَّةُ، شَاِعَرةٌ فَِصيَحةٌ ذَِكيَّةٌ َجِميلَ  )9(

  .)5/249( م،1984 دار العلم للماليين، :بيروت ،6ط ،األعالم :خير الدين الزَِّركِْلّي،: ُينْظَُر. ھـ80 تُوفَِّيتْ َسنَةَ الُْحَمْيرِ،
لعطّية وجليـل العطّيـة،   خليل إبراهيم ا: ، تحقيقاَألخيليَّةديوان ليلى : ، َوُينْظَُر)273-3/271( ،)خيل(، مادة اللسان  )10(

  .69م، ص 1967دار الجمهورّية، : ، بغداد.)ط.د(
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  .)2(ِمكَْياٌل ُمْعُروفٌٌ َألْهلِ الَْيَمنِ :، َوَأذَْهاٌب َجْمُع ذََهبٍ، َوالذََّهُبَجْمُع َأذَْهابٍ :اَألذَاِهُب

 :ِقيـَلَجْمُع َأْرَجالٍ، َوَأْرَجاٌل َجْمُع َراجِلٍ، َوُهَو الذَّكَُر ِمْن نَْوعِ اِإلنَْسانِ ِخالَفُ الَْمْرَأِة، َو: اَألَراجُِل

  .)3(َعلَى َأَراجِيَل -َأْيًضا -ْجَمُع َجْمُع رَِجالٍ، َورَِجاٌل َجْمُع َراجِلٍ، َوتُ ةٌَوَأْرجِلَ َأَراجُِل َجْمُع َأْرجِلٍَة،

َحيَّـةٌ َرقَْمـاُء،   : الَِّذي ِفيِه َسَواٌد َوَبَيـاٌض، َوالَ ُيقَـالُ  : َجْمُع اَألْرقَمِ، َواَألْرقَُم ِمَن الَْحيَّاِت: اَألَراِقُم

  :)4(ِلُعُيوِنهِْم بُِعُيونٍ اَألَراِقمِ ِمَن الَْحيَّاِت، َيقُوُل الُْمَهلْهُِل ُسمُّوا بِذَِلَك تَشْبِيًهاةَ، قَْوٌم ِمْن َربِيَع :َواَألَراِقُم

  ]الُْمنَْسرِح[                    )5(َجنْبٍ َوكَاَن الِْحَباُء ِمْن َأَدمِ     ِفي     اَألَراِقَمَزوََّجَها فَقُْدَها              

الرَِّجـالِ  الَِّذي َماتَ َزْوُجُه ِمـَن  : َواَألْرَمُلِللرَُّجلِ َوَأْرَملٍَة ِللَْمْرَأِة،  َمَساِكيُن، َجْمُع َأْرَملٍالْ: اَألَراِمُل

  :                اشٍنِ، َوِمنُْه قَْوُل َأبِي ِخَرنِ َأْم فَِقيَرْي، َسَواٌء َأكَانَا غَِنيَّْيَوالنَِّساِء

  ]الطَّوِيل[          )6(اَألَراِمُلِه ي َجِميُل بُن َمْعَمرٍ         بِِذي فَخَرٍ تَْأوِي ِإلَْيفَجََّع َأْضَياِفَو         

، ُنُعشَْبةٌ شَبِيَهةٌ بِالنَِّصيِّ، ِإالَّ أنََّها َأَرقُّ َوَألْـيَ : َواَألْرنََبةُ، َجْمُع َأْرنََبٍة، َوِهَي طََرفُ اَألنِْف: اَألَراِنُب

  :رِيُّي، قَاَل َأُبو كَاِهلٍ الَْيشْكَُعلَى َأَراِن ًضاَوُهَو َحَيَواٌن َمْعُروفٌ، ُوتُْجَمُع َأْيَوَجْمُع َأْرنََب، 

  ]الَْبِسيط[               )  7(َأَراِنيَهاِمَن الثََّعاِلي َوَوخٌْز ِمْن       يُر ِمْن لَْحمٍ تُتَمُِّرُه     لََها َأشَارِ          

  :)8(َماِلٍك ْبُن َسْعٌد قَاَل ،َعشََرٍة ِإلَى ثَالَثٍَة ِمْن َعَدٌد :َوالرَّْهطُ ،َأْرُهٍط َجْمُع :َوِقيَل ،ْهٍطَر ُعَجْم :اَألَراِهطُ

  ]ِملَمْجُزوُء الْكَا[        )1(فَاْستََراُحوا َأَراِهطََوَضَعتْ   َس ِللَْحـــْربِ الَِّتي      َيـا ُبْؤ          

                                                                                                                            
  .998، ص ديوان جرير بن عطّية: ، َوُينْظَُر)3/436( ،)دهم(، مادة اللسان  )1(
  ). 3/532( ،)ذهب(، مادة اللسان  )2(
  ). 4/83( ،)رجل(مادة  نفسه، المصدر  )3(
ُل َمْن ةَ ْبنِ ُهَبْيَرةَ، ِمْن َبِني َجشمٍ، شَاِعٌر ِمْن َأْبطَالِ الَْعَربِ ِفي الَْجاِهِليَِّة، لُقَِّب ُمَهلْهِالً؛ َألنَُّه َأوَُّهَو َعِديُّ ْبُن َربِيَعةَ ْبنِ ُمرَّ  )4(

  ).4/220(، األعالم: ّيالزَِّركِْل: ُينْظَُر. م.ق 100َهلَْهَل الشِّْعَر َأْي َرقَّقَُه، َوُهَو خَاُل الشَّاِعرِ اْمرِِئ الْقَْيسِ، َماتَ َسنَةَ 
  .179ص الجيل، دار :بيروت ،1ط القوال، انطوان :تحقيق ،ديوان المهلهل بن ربيعة :َوُينْظَُر ،)4/221( ،)رقم( مادة ،اللسان  )5(
  .1221، ص شرح أشعار الهذليِّين: السُّكَّرّي: َوُينْظَُر ،)4/251( ،)رمل(، مادة اللسان  )6(
، دمشق .)ط.د(، شرح َأبيات سيبويه: السيرافي، يوسف بن أبي سعيد: َوُينْظَُر ،)260-4/259( ،)رنب(، مادة اللسان  )7(

  ).1/560(م، 1979دار المأمون للتراث، : وبيروت
ُسَراِة َبِني َبكْرٍ َوفُْرَساِنَها، قُِتَل ِفـي   ُهَو َسْعُد ْبُن َماِلٍك ْبنِ ُضَبْيَعةَ ْبنِ قَْيسِ اْبنِ ثَْعلََبةَ الَْبكْرِيُّ الَْواِئِليُّ، شَاِعٌر َجاِهِليٌّ ِمْن  )8(

  ).3/87(، اَألعالم: الزَِّركِْلّي: ُينْظَُر. َحْربِ الَْبُسوسِ
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  .)2(نِ اَألْزَرِقْباِإلَى نَاِفع  الْخََوارِجِ، ُينَْسُبوَن ِمَن ، ِصنْفٌَرِقيٍَّجْمُع َأْز :اَألَزارِقَةُ

  :يُّبِاِهللا ْبُن َسْمَعاَن التَّغِْل الدََّواِهي َواُألُموُر الُْمنْكََراتُ، َواِحُدَها َأْزَمُع، قَاَل َعْبُد: اَألَزاِمُع

  ]الطَّوِيل[         )3(اَألَزاِمعِِني        فََأخْلَفْتَِني وِتلَْك ِإْحَدى وَعْدتَ َعْدتَ فَلَْم تُنْجِْز وِقْدًماَو          

  .)4(َجْمُع َأْزُملٍ :، َوِقيَلِهَي كُلُّ َصْوٍت ُمخْتَِلٍط :َواِحُدَها اَألْزَمُل، َوُهَو الصَّْوتُ، َوِقيَل :اَألَزاِمُل

  .)5(اَءتْ الْخَْيُل َأَزاِهقَ َوَأَزاِهيقََج: الَْجَماَعاتُ الُْمتَفَرِّقَةُ، ُيقَاُل: اَألَزاِهقُ

  .)6(ُهُعَمتَْجُمَو ُهطَُسَو: َسبَِحالَْو رِْحَبالْ مُُّأْسطُ، َومُّْسطُاُأل َواِحُدَها :اِطُماَألَس

  .)7(اِءَمالْ بِْرقُبِ وُنكَُي رٍطَُوْيِئ ُماْس :اَألْسقَُع، َواِءَداَألْع َنِم ُداِعَبتَُمالْ ، َوُهَواَألْسقَعِ َجْمُع :اِقُعاَألَس

  .)8(ُمَعرٌَّب يٌِّمَج، َأْعي الدِّينِى ِفاَرَصالنَّ يُسِئَر ، َوُهَوْسقُفَِّجْمُع اَأل :ةُاِقفََساَألاِقفُ َوَساَأل

  .)9(َجْمُع َأْسِقَيٍة، َوَأْسِقَيةٌ َجْمُع ِسقَاٍء، َوُهَو وَِعاٌء ِمْن جِلٍْد َيكُوُن ِللَْماِء َواللََّبنِ: اَألَساِقي

  .)10(كَاَن، َوخَصَّ َبْعُضُهْم بِِه النَّجَّاَر كَافُ، َوُهَو الصَّاِنُع َأياَواِحُدَها اِإلْس :اَألَساِكفَةُ

 الصَّـْمَدْينِ ِمـَن اَألْرضِ،   َمِسيُل الَْمـاِء َبـْينَ   َوُهَو  َوَأْسالَقٌ َجْمُع السَّلَِق، َجْمُع َأْسالٍَق، :اَألَسـاِلقُ 

  :َجرِيرٍ ْوُلَوِمنْه قََ َوُهَو َجْمٌع الَ َواِحَد لَُه، ي َباِطنِ الْفَمِ،َأَعاِل :َواَألَساِلقُ

  ]الرََّجز[            )11(َواَألَساِلـِقَبْيَن اللََّها الَْواِلجِ    ْحِسُن غَْمَز الْفَاِئِق       ٌؤ ُأِإنِّي اْمرِ         

، الرِّفَْعِةَووِّ السُُّم َنِم قٌُّمشْتَ َوُه، َوَمتُُهالََع: ِءْيالشَّ ُماْسَو، َجْمُع اْسمٍ اٌءَمَأْس، َواٍءَمَأْس ُعْمَج :ياِمَساَأل

  :َيقُوُل الشَّاِعُر، ِهبِ فَُرتُْع ِءْيى الشَّلَتُوَضُع َع ِسَمةٌَوَرْسٌم : َواالْسُم
                                                                                                                            

خزانـة األدب  : القادر بن عمر ، َوالَبغَْداِدّي، عبد)2/207(، الكتاب: سيبويه: َوُينْظَُر ،)4/272( ،)رهط(، مادة اللسان  )1(

  ).1/468(م، 1989مكتبة الخانجي، : ، القاهرة3عبد السالم هارون، ط: ق، تحقيولّب لباب لسان العرب
  ).4/360( ،)زرق(، مادة اللسان  )2(
  ).21/157(، )زمع(، مادة تاج العروس: الزَّبِيِدّي: ، َوُينْظَُر)4/403( ،)زمع(، مادة اللسان  )3(
  ).4/404( ،)زمل(، مادة اللسان  )4(
  ).4/425( ،)زهق(نفسه، مادة  المصدر  )5(
  ).4/579( ،)سطم(نفسه، مادة  المصدر  )6(
  ).4/615( ،)سقع(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).617-4/616( ،)سقف(نفسه، مادة  المصدر  )8(
  ).4/619( ،)سقى(نفسه، مادة  المصدر  )9(
  ).4/627( ،)سكف(نفسه، مادة  المصدر  )10(
  .1033، ص يوان جريرد: ، َوُينْظَُر)4/653( ،)سلق(، مادة اللسان  )11(



 37



 38

  ]الْكَاِمل[                  )1(اانَتََر اِهٌد تَْهتَلُّ ِحيَنَمشََو           اغَْيرِنَا تَِليقُ بَِم َأسامٍا نَلََو          

 :َوِفي الَْحِديِث ،يَّاِتَحالْ َنيُم ِمِظَعالْ: اَألْسَوُدَوَجْمُع َأْسَوَد، ، اسِالنَّ َنِم ةُقَرِّفَتَُمالْ اتُاَعَمَجالْ :اوُِداَألَس

  .)2(»اُصب اوَِدَأَس ايَهلَتَُعوُدنَّ ِف«

 الِْمْعَصـمِ،  تُلَْبُس ِفي الَِّتي الِحلَْيةُ :َوالسَِّواُر َجْمُع ِسَوارٍ، َوَأْسوَِرةٌ َأْسوَِرٍة، َجْمُع :اَألَساوُِر َواَألَساوَِرةُ

ـ َبالْبِ مَِجَعالْ َنِم وٌمقَ: اَألَساوَِرةَُو، )3(]ِمْن ذََهبٍ َأَساوَِرُيَحلَّوَن ِفيَها ِمْن [:قَاَل تََعالَى ـ لَُزنَ ِةَرْص ا وَه

  .امَِهالسِّبِ َجيُِّد الرَّْميِالْ َوُه: يَلِقفُْرسِ، َوالْ ُداِئقَ ، َوُهَوارٍِإْسَوَو ُأْسَوارٍَجْمُع : َساوَِرةُ، َواَألايًمِدقَ

  :)4(لَْوذَاَن ُنْب خَُزُز اَلقَنَِقيُض اَألَياِمنِ، َجْمُع َأشَْأَم، : اَألشَاِئُم

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[                  )5(مِاِئشَاَألكَُن اِماَألَيِمنِ، َو          ااَألَيكَ اِئُماَألشَذَا ِإفَ             

  ]الْكَاِمل

  .)6(َضْرٌب ِمَن الَْحيَّاِت: ُعُروقُ ظَاِهرِ الْكَفِّ، َواِحُدَها اَألشَْجُع، َواَألشَاجُِع: اَألشَاجُِع

جِلِْد َحيثُ تُنْبِتُ الشَُّعْيَراتُ َحَواِلي َواِحُدَها اَألشَْعُر، َوُهَو َما اْستََداَر بِالَْحاِفرِ ِمْن ُمنْتََهى الْ: اَألشَاِعُر

  .)7(اللَّْحُم تَْحتَ الظُّفْرِ: ، َواَألشَْعُرِمنَْها َجَواِنُب الَْحَياِء: الَْحاِفرِ، َوَأشَاِعُر النَّاقَِة

  .)8(َواحُدَها اِإلشْفَى، َوُهَو الِْمثْقَُب َأْو السَِّراُد الَِّذي ُيخَْرُز بِِه: ياَألشَاِف

  :                           الرَِّياُح الَِّتي تَُهبُّ ِمْن ِقَبلِ الشَّْأمِ َعْن َيَسارِ الِْقْبلَِة، َجْمُع َأشُْملٍ، قَاَل الطِّرِمَّاُح: اِمُلاَألشَ

  ]الْكَاِمل َمْجُزوُء[               )1(َواَألشَاِمْلْألمٍ تَِحنُّ بِِه َمــَزا        ِميُر اَألَجاِنبِ                

  ]الْكَاِمل
                                           

  .، بال نسبة لصاحبه)699-4/698( ،)سما(، مادة اللسان  )1(
، مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل  : اهللا أحمد بن حنبل أبو عبد، ّياِنَبْيالشَّ: وُينْظَُر ،)739-4/738( ،)سود(، مادة اللسان  )2(

شـعيب  : تحقيـق  ،انصحيح ابن حبَّ: ان بن أحمدبَّمحمد بن ح ،ّييِمِمالتَّ، و)3/477(، )بال تاريخ(، مؤسسة قرطبة :مصر

  ).13/279(، م1993 ،مؤسسة الرسالة: بيروت، 2، طؤوطارناَأل
  .23: ، الحج، آية)746-4/745( ،)سور(، مادة اللسان  )3(
ِديٌم، كَانَتْ لَُه اْمَرَأةٌ ِمْن َبَجْيلَةَ تَذْكُُر خَْيلَُه َوتَلُوُمـُه  ُهَو خَُزُز ْبُن لََوذَاَن السَُّدوِسيُّ، ُيْعَرفُ بِالُْمَرقِّمِ الذُّْهِلّي، شَاِعٌر َجاِهِليٌّ قَ  )4(

  ).6/190( خزانة األدب: البغدادي: ُينْظَُر. ِفي فََرسٍ كَاَن ُيْؤِثُرُه َعلَى خَْيِلِه، َوُيطِْعُمُه َألَْباَن ِإبِِلِه
  .102مكتبة القدسّي، ص  :القاهرة  ،2، طالشعراء معجم  :عمران بنمحمد   المرزباني،  :ُينْظَُرو ،)5/7(، )شأم( ، مادةاللسان  )5(

  .102ص
  ). 37-5/36( ،)شجع(، مادة اللسان  )6(
  ).5/130( ،)شعر(مادة  نفسه، المصدر  )7(
  ).5/152( ،)شفى(نفسه، مادة  المصدر  )8(
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  .363م، ص1968ق، عّزة حسن، دمش: ، تحقيقديوان الطرماح: ، َوُينْظَُر)5/193( ،)شمل(، مادةاللسان  )1(
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  .)1(اِإلَصْبُع واُألْصَبُع، َوِهَي اُألنُْملةُ: ْصَبُع، تُذَكَُّر َوتَُؤنَّثُ، َوِفيِه لُغَتَانَِواِحُدَها اِإل :اَألَصابُِع

  .)2(يرِِثكَالْبِ واُسْيلَ اسِالنَّ َنِم ةُِفْرقَالَْوُهَو  ،وِصْرَمٍة ْرمٍِص َجْمُع اٌمَأْصَر، َوامٍَأْصَرَجْمُع  :اَألَصارُِم

  .)3(َجْمُع اَألْصغَرِ، َوُهَو نَِقيُض اَألكَْبرِ :اَألَصاِغَرةَُو اَألَصاِغُر

  .)4(ةُاَرَجِحالْ َوتَكْثُُر ِفيِه ُينْبِتُ ي الَِذالَّ الغَِليظُ اُنَمكَالَْوُهَو  ،اَألْصلَِفَجْمُع  :اَألَصاِلفُ

  .)5(بِنَْجالْ ةَُمْحِنيَّ، َوِهَي الضِّلُْعالضِّلَُع َوَواِحَدتَُها  َأْضلٌُع، َوَأْضلُعٍ َجْمُع :اِلُعاَألَض

  :يُّاِداِإلَي اٍدَؤو ُدَأُب اَلقَ ،رُِّحالْ فُالَِخ وُكلُْمَمالْ: َعْبُدالَْو َجْمُع َعْبٍد، َأْعُبٌد، َوَأْعُبٍد ُعْمَج :ابُِدَعاَأل

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[               )6(ابِْداَألَعا يَهذِْكاِء تُـَعلَْي             الْـْأسِ بِارِ الرٌَّن كَنَلَُه          

  .)7(َعَربِيا الَ ُيفِْصُح َوالَ ُيَبيُِّن كَالََمُه َوِإْن كَاَن الَِّذي :َواَألْعَجُم َجْمُع َأْعَجَم، الَْعَربِ، ِخالَفُ :اَألَعاجُِم

  .)8(ِخالَفُ الصَِّديِق: ُروا َأْعداًء َعلَى َأَعاٍد، َوالَْعُدوَُّعلَى َأْعَداٍء ثُمَّ كَسَّ كَسَُّروا َعُدوا :اَألَعاِدي

  .)9(َونَْحوِِه الَْموُزونِ الْكَالَمِ ِمَن ُيتََرنَُّم بِِه َوِهَي َما ُأغِْنَيٍة، َجْمُع :اَألغَاِني

  :)10(مِْجو النََّأُب قَاِتلَةُ السُّمِّ، قال سِْأالرَّ يضةُرَِع ِقُعنُالْ ةُيقَِقَد اُءَرقْشَ َحيَّةٌ َوِهي ،ىَعَأفْ َجْمُع :اَألفَاِعي

  ]الرََّجز[                      )11(ُمتََحوِّياِت اعٍَأفَْوَل ـَح          اِتالُعيونِ ُمتَلَوَِّي ُزْرِق           

  . )12(اسِالنَّ َنِم ةُاَعَمَجالْ :ُججِ، َوالْفَْوَجْمُع َأفََواجٍ، َوَأفَْواٌج َجْمُع الْفَْو :اوُِجفَاَأل

                                           
  ).5/271( ،)صبع(، مادة اللسان  )1(
  ).5/326( ،)صرم(نفسه، مادة  المصدر  )2(
  ).5/341( ،)صغر(نفسه، مادة  المصدر  )3(
  ).5/379( ،)صلف(مادة  نفسه، المصدر  )4(
  ).21/426(، تاج العروس: الزبيدي: َوُينْظَُر ،)5/517( ،)ضلع(، مادة اللسان  )5(
إحسـان عبـاس،   : ، نشر جوستاف جرونباوم، ترجمةديوان أبي دؤاد اإليادّي :َوُينْظَُر، )6/48( ،)عبد(مادة  ،اللسان  )6(

  .307م، ص 1959منشورات مكتبة الحياة، : ، بيروت1ط
  ).6/107( ،)عجم(، مادة اللسان  )7(
  ).6/135( ،)عدا(نفسه، مادة  المصدر  )8(
  ).6/691( ،)غنا(نفسه، مادة  المصدر  )9(
َموِيِّ، كَاَن َيْحُضُر َمَجاِلَس َعْبـِد  ُهَو الْفَْضُل ْبُن قَُداَمةَ الَْعَجِليُّ، ِمْن َبِني َبكْرٍ بِْن َواَئلٍ، ِمَن الرُّجَّازِ الَْمشُْهورِيَن ِفي الَْعْصرِ اُأل  )10(

  ).5/151(، اَألعالم: والزَِّركِْلّي، )1/103( خزانة األدب: غَْداِدّيالَْب: ُينْظَُر. ھـ 130الَْمِلِك ْبنِ َمْرَواَن َوَوِلِدِه ِهشَام، تُوفِّي َسنَةَ 
  ).3/332(، تهذيب اللغة: األزهري: َوُينْظَُر ،)7/133( ،)فعا(، مادة اللسان  )11(
  ).7/184( ،)فوج(، مادة اللسان  )12(
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  .)1(ُضلَُه نَوٌر َأْبَيالِْعيَدانِ  َدِقيقُ نََباتٌ ُمفَرَُّض الَْوَرِقَوُهَو  انِ،َجْمُع اُألقُْحَو :اَألقَاِحي

   .)2(اَألْدنَْوَن يَرتُُهَعِش: وُهَأقَْرُبلِ َوُجالرَّ ارُِبقَأَََو ،يبٍقَرِ ُعْمَج :ارُِبقَاَأل

  :قَاَل الشَّاِعُر ،لِْمالرَّ َني ِماِلَعالَْوُهَو الْكَِثيُب  قَْوُز،الَْواِحُدَها  اٌزَأقَْوَو ،ازٍَأقَْوَجْمُع : اوُِزقَاَأل

                 ]الطَّوِيل[                 )3(انِكُثَْبالْ اوُِزَأقَ اُزُهنََّأْعَج            اَمَأنَّاللَُّجْينِ كَبِ اٍتُمخَلََّدَو           

  :رٍخَْص يَأبِ َوِمنُْه قَْوُل ،اًعْيِمَج اِءَسالنَِّو الَِجالرِّ َنِم ةُاَعَمَجالْ: قَْوُمالَْوَجْمُع قَْومٍ،  :اِيُمقَاَألَو اوُِمقَألََا

  ]الطَّوِيل[        )4(اوُِماَألقَ يِهَيْعِذْرَك ِف اَدَك الَفَُؤ         اي الصَِّبُب الَعِشيَّةَ ِفقَلْْن َيْعِذرِ الِْإفَ         

  ]الطَّوِيل[

ـ كْالرُّ وَنا ُدَم: انَِساِإلنْ ْناُع ِمالكَُر، َواعٍكَُرَجْمُع  َأكُْرٌع، َوَأكُْرعٍَجْمُع  :ارُِعكَاَأل ـ  ِةَب ـ كَى الِْإلَ ، بِْع

  .)5(اافَُهَأطَْر :ضِارُِع اَألْرَأكََو ،ااِئُمَهَوقَ َيِهابِّ، َوَوارِعِ الدََّأكَبِ لَةُ شُبُِّهواالسَّفَ: ارُِعكَاَألَو

  .)6(فُْرسَِمِلِك الْ ُماْس :ىْسَركََِو ،َعلَى غَيرِ ِقَياسٍ) بِفَتْحِ الْكَاِف َوكَْسرَِها( ىْسَركََِجْمُع  :َرةُاسِِكَاَأل

  :قَاَل ،ُأكُْسومٍ، َجْمُع ةَُماِكَرتَُمالْالرَِّياُض : اِسُماَألكََو ،اًضْعَب اَهُضْعَب ُبكَْرَي ةُيَرِثكَالْ خَْيُلالْ :اِسُماَألكَ

  ]الرََّجز[          )            7(فَنَْع ِلَألُيولِ اآليلِ الصَّبَِّو            ا ُمتََّسْعيَهطَّْرِف ِفلِل ااِسًمَأكَ          

  ]الرََّجز[

               .)8(سِفْيُح النَِّحالشَّو لِيُء اَألْصالدَِّن: اللَِّئيُمَو، )ياسٍِق رِْيى غَلََع( اللَِّئيُمَواِحُدَها  :ُمِئالَاَأل

              .)9(غَلََب يَناِء ِحتَكِْسيَر اَألْسَم َرسِّكُ، سَِعْبُد النَّفْ ِليُلذَّال ، َوُهَو اَألْحَمقُلْكَُعُمفَْرُدَها اَأل: ِكُعاَألالَ

  .)10(ْماُرُهَيِخ: اسِاِثُل النََّأَمَو، اَألفَْضُل ، َوُهَواَألْمثَُلَواِحُدَها  :اِثُلَماَأل

                                           
  ).7/256( ،)قحا(، مادة اللسان  )1(
  ).7/289(، )قرب(نفسه، مادة  المصدر  )2(
جمهـرة  : ، وابن دريد، محمد بن الحسـن )7/278(، تهذيب اللغة: األزهري: َوُينْظَُر، )7/535(، )قوز(، مادة اللسان  )3(

  .580م، ص 1987دار العلم للماليين، : ، بيروت1رمزي منير بعلبكي، ط: تحقيق اللغة،
  .1332، ص نشرح أشعار الهذليي: السكري: َوُينْظَُر ،)551-7/550( ،)قوم(، مادة اللسان  )4(
   ).642-7/640( ،)كرع(، مادة اللسان  )5(
  ).7/660( ،)كسر(نفسه، مادة  المصدر  )6(
  .، بال نسبة في كليهما)10/85(، تهذيب اللغة: األزهري: ، َوُينْظَُر)666-7/665( ،)كسم(، مادة اللسان  )7(
  ).8/9( ،)ألم(، مادة اللسان  )8(
  ).8/120( ،)لكع(نفسه، مادة  المصدر  )9(
  ).8/201( ،)مثل(نفسه، مادة  المصدر  )10(
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  :ُل الشَّاِعرِ، َوِمنُْه قَْواِفذُ َبيُِّن الَمَزاَرِةبِ القَوِيُّ النَّلْقَالشَِّديُد الَْواِحُدَها اَألْمَزُر، َوُهَو الرَُّجُل  :ازُِرَماَأل

  ]طَّوِيلال[         )1(ازُِرْهَأَمِإنَّ اَألقَْصرِيَن الٍ فَطَُو        ي كُلِّ شَْرَمحٍاِك ِفتَذَْهَبْن َعْينَ الَفَ         

  .)2(ِةاَرَجِحالْ اتُةُ ذَيظَِلغََحْزنَةُ الْالْ ُضاَألْر :اَألْمَعُزَو، اَألْمَعُزَواِحُدَها  :اَألَماِعُز

  .)3(الَْموِضُع: َجْمُع َأْمِكنٍَة، َوَأْمِكنَةٌ َجْمُع َمكَانٍ، َوالَْمكَاُن :اَألَماِكُن

  .)4(َجْدَبةٌَأْي اُء َسلَْم ةٌنََس: ، ُيقَاُل)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( َجْمُع َملَْساَء :اِلُساَألَم

  .)5(لُُهثِْم اِسمِي اَألنَا ِفَم: اُلقَُيَو ،خَلْقُالْ :النََّسُمَو ،)رِ ِقَياسٍَعلَى غَْي( النََّسمِ ُعْمَج :اِسُمنَاَأل

َوِإذَا [:، قَـاَل تََعـالَى  عَِباِإلْص َنِم ُرفْالظُّ يِهي ِفِذى الَّاَألْعلَ َمفِْصُلالْ، َوِهَي ةُنُْملَاُألَواِحَدتَُها  :اَألنَاِمُل

  .)6(]ِمَن الغَْيِظ اَألنَاِمَلخَلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم 

ـ  تْفَنَتَا اكْمَّلَ ْنِكلَ، َواوُِلَأَو َوَأْصلَُها َجْمُع اَألوَّلِ، َوُهَو ِضدُّ اآلِخرِ، :ُلاِئاَألَو  َوِلَيـتِ َو انِاَوفَ َواَألِل

  .)7(ةًَزْمَه ةُيَراَألِخ تَْبٍل، قٌُلقَثْتَْسُم ُعْمَجالَْو اًعْمَج ةَُمِلكَالْ ِتانَكََو ،تْفَُعَضَرفَ فَطَا الَْمُهنْةُ ِميَراَألِخ

  .)8(ِفي الَْجْمعِ ا َواًواَهفَقَلَُبو ةََياِنلَيَّنُوا الثَّ ِإذْ، نِْيتََزْمَهبِ ُهلَُأْصَو ، َوُهَو َأُبو الَْبشَرِ،آَدَمَجْمُع  :اِدُمَواَأل

  .)9(اَألْوَضحِ ُعْم، َجيُضبِاُم الْاَأليَّ :اِضُحاَألَو

  :، َوِمنُْهَجذَعِجِلُْد الْ :َوالَْوطُْب ،نَِباُء اللَِّسقَ ، َوُهَوَوطُْبالَْواِحُدَها  َأْوطٌُبَو ،َأْوطُبٍ ُعْمَج :اِطُبَواَأل

                )10(اِطـــــــبِاَألَوا ِســـــــتَّةُ َهـــــــنْتُْحلَـــــــُب ِم                   

  ]الرََّجز[

                                           
  ).14/119( ،)مزر( ، مادةوتاج العروس، )13/209( ،تهذيب اللغة :َوُينْظَُر ،)8/271( ،)مزر( مادة ،اللسان  )1(
  ).8/320( ،)معز(، مادة اللسان  )2(
  ).8/343(  ،)مكن(نفسه، مادة  المصدر  )3(
  ).8/355( ،)ملس(مادة  نفسه، المصدر  )4(
  ).8/543( ،)نسم(نفسه، مادة  المصدر  )5(
  .119: ، آل عمران، آية)8/708( ،)نمل(، مادة اللسان  )6(
  ).9/195( ،)وأل(، مادة اللسان  )7(
  ).1/105( ،)أدم(نفسه، مادة  المصدر  )8(
  ). 328-9/327(، )وضح(نفسه، مادة  المصدر  )9(
، الُمخَصَّـص : ، وابن سيده، علي بن إسـماعيل )3/618(، الكتاب: سيبويه: ُروُينْظَ، )9/338(، )وطب(، مادة اللسان  )10(

  ).4/101(، )بال تاريخ(دار الكتب العلمية، : ، بيروت.)ط.د(
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  .)1(الَيِّنَتَُه َأْي اِفَدةٌ َوْعثَةُ اَألْرأَراْم: ، ُيقَاُلَوْعٍثَجْمُع  َأْوُعثٌ، َوَأْوُعٍثَجْمُع  :اِعثُاَألَو

ا يَمِف َسْيلَ« :الَْحِديِثي ِفوِ، اًمَهْرِد َنيِعَبَأْر ةُنَزِاِقيَل َوَمثَ ِةَعةُ َسْبزِنَ َوِهَي، ةُاُألوِقيََّواِحَدتَُها  :اَألَواِقي

  .َوَأْصلَُها َوَواٍق، قُِلَبتْ ُأولَى الَْواَوْينِ َهْمَزةً ،)2(»َصَدقَةٌ َورِِقالْ ْنِم اٍقَأَو سِْمخَ وَنُد

: َيـدُ الَْو، مِالـالَّ  ةُوفَذُْح، َمفِّكَى الِْإلَ عِابِاَألَص اِفَأطَْر ْنِم :َيُدالَْجْمُع َيٍد، َو ، َوَأْيٍدٍدَجْمُع َأْي :ياِدَياَأل

  .)3(ِدَيالْاُء بِاِإلْعطََو، اِءاِإلْعطَبِ وُنكُا تََهَألنَّ ؛اًدَي تَْيمِّا ُسَمِإنَّ، َوِمنَّةُالْاُن َواِإلْحَسةُ َوالنِّْعَم

  :الشَّاِعُر قَاَل ،قُْيَسا اَألَهُداِحَو: َوِقيَل ،الَ َواِحَد لََها: ، ِقيَلُدِئالَقَالْ :اِسقُاَألَي

  ]الْكَاِمل[       )4(انَّ َهرِيَرنُباِحهِ فََجَعلَْن َرْجَع         ُهْمَدنِْع اِسِقاَألَي ي ِحلَِققُِصْرَن ِفَو           

  :لَْوذَاَن ُنْب خَُزُز اَلقَ ، َجْمُع َأْيَمَن،مِاِئاَألشَ فُِخالَ :اِمُناَألَي

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[                )5(مِاِئشَاَألكَ ُناِماَألَيَو ،ِمنِ          اَياَألكَاِئُم ذَا اَألشَِإفَ              

  :)تَفَاِعَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 2

  :ىشَاَألْع َيقُوُل ،ِةَمْجُموَعالْ اِدرَِمَصالْ ةُ ِمَنالتَّْجرَِب، َو، َوِهَي االخِْتَباُرةُالتَّْجرَِباِحَدتَُها َو: التََّجارُِب

  ]الَْبِسيط[             )6(االفَنََعَمْجَد َواَمةَ ِإالَّ الْا قَُدَأَب         ارُِبُهْمتََجاَدتْ ا َزفََم كَْم َجرَُّبوُه          

  ]الَْبِسيط[

   .)7(ٍةى تَفِْعلَلََع تْاَءي َجِتالَّ اِءَماَألْسِمَن  تَنْهَِيٍةَو اٍةتَنَْه، َجْمُع ياِدَوالْ َناُء ِمَمالْ َينْتَهِي ثُْيَح :اِهيالتَّنَ

  .)8(تَْوِدية َجْمُع ،فَِصيُلالْ اَهَيْرَضَع الََّئِل ؛اَأخْالِفَه ىلََع تُشَدَُّو ِةاقَالنَّ اُءَأطَْب اَهبِ تَُصرُّ اتٌخَشََب :اِديالتََّو

  :)فََعاِئَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 3

  :، قَاَل الشَّاِعُرةَُبيِّيُح الطَّالرِّ ، َوِهَيِةاَألرِيَج ُعْمَج :اِئُجاَألَر

                                           
  ).9/345(، )وعث(، مادة اللسان  )1(
  .)2/675(، ُمْسِلم وَصِحيح، )2/525(، َصِحيح الُبخَارِّي: ، وُينْظَُر)9/384( ،)وقى(، مادة اللسان  )2(
  ).446-9/445( ،)يدي(نفسه، مادة  المصدر  )3(
  .، بال نسبة في كليهما)9/233(، تهذيب اللغة: األزهري: وُينْظَُر، )9/456( ،)يسق(، مادة اللسان  )4(
  .102، ص ُمْعَجم الشَُّعَراء: الَْمْرَزَباِنّي: وُينْظَُر، )9/464( ،)يمن(، مادة اللسان  )5(
  .159، ص ديوان األعشى: ، وُينْظَُر)2/77( ،)جرب(، مادة اللسان  )6(
  ).8/727( ،)نهى(، مادة اللسان  )7(
  ).9/263( ،)ودى(نفسه، مادة  المصدر  )8(
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     ]الرََّجز[              )1(اِئجِاَألَر ْسٍك طَيَِّبرِيَح ِم َأْو         اِلجِخَُزاَمى َع ْنا ِمَأنَّ رِيًحكَ          

ـ اَألَر ، ةٌاكََأَر، َواِحَدتَُها يُكاوَِمَسالْ ُهنِْم ذُخَتَّ، تُانَِصاَألغَْو ِقَرَوالْ يُرِثكَ ٌماِعنَ ُرَضخَْأ يٌلوِطَ ٌرَجشَ :ُكاِئ

  .)2(]ُمتَِّكُئوَن اِئِكاَألَر ىلََع[:يلِزِنْي التَِّفَو، ٍةَأرِيكَ، َجْمُع الِِحَجي الِْف السُُّرُر :ُكاِئَرَواَأل

  :ةُغَابِالنَّ اَلقَ ،اسِالنَّ َنطُ ِماَألخْالَ :ةُاَباُألشََو ،امٍَحَر ِمْن الَطَ الكَْسَبخَ اَمَوِهَي   ،اَبِةاُألشَ َجْمُع :اِئُباَألشَ

  ]الطَّوِيل[         )3(َأشاِئبِغَسَّاَن غَْيُر  اِئُل ِمْنقََب      غََزتْ   ْدالنَّْصرِ ِإذْ ِقيَل قَبِ ُهَوِثقْتُ لَ         

  ]الطَّوِيل[

  .)4(فَِعيٌل ِمَن اَألْصلِ: ، َواَألِصيُلَعِشيُّالْ ، َوُهَوَأِصيلٍ ُعْمَج :ُلاِئَصاَأل

  .)5(اَألِفيُل، َواِحُدَها اُوَهْحنََو خَاضَِمَبنَاتُ الْ لِاِإلبِ ُراِصغَ :اَألفَاِئُل

  :اَلقَ ،رِْهالظَّ ْنَع ِهاِعطَِقالنْ ؛َعُجُزالْ: ِقيَلَو، ِهِمْحلَبِ ُزِنتَكُْمالْ ُوْضُعالْ ، َوِهَيٍةَبِتيلََجْمُع  :الَْبتَاِئُل

  ]الرََّجز[                                            )6(الَبتَاِئالَمدَِّت  وُرُها الظُِّإذَ                   

  ]الرََّجز[

  :)7(ينكَُد اَلقَ َجِميٌل، ٌنَسَح :يٌرٌه َبِشْجَوَو ،ِهْجَوةُ الَْأةٌ َبِشيَرَراْم :َوَبِشيَرٍة، ُيقَاُل َجْمُع َبِشيرٍ: ِئُراالَبشَ

  ]الرََّجز[                   )8(اجِرِلِّ آِفٍق ُمشَاَن كُآَس         اِئرِالَبشَا ي َأوُجهَِهتَْعرِفُ فِِ             

  ]الرََّجز[

َعِقيـَدةُ  : َبِصـيَرةُ الَْو، )9(]ْمكَُربِّ ْنِم ُراِئَصَب ْماَءكَُج ْدقَ[:َجْمُع َبِصيَرٍة، قَاَل تََعالَى ،الُْحَجُج :الَْبَصاِئُر

  :، َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِِعْبَرةُالْ: ةُيَرِصَبالَْو ،ِةيَِّمالرَّ ىلََع ِهبِ لَُّدتَْسُي مِالدَّ َنِم الْقَِليُل: ةُيَرِصَبالْ، َوبِلْقَالْ

                                           
  .، بال نسبة في كليهما)5/402(، )أرج(، مادة تاج العروس: الزبيدي: وُينْظَُر، )1/120( ،)أرج(، مادة اللسان  )1(
  .56: ، يس، آية)130-1/129( ،)أرك(، مادة اللسان  )2(
  .42، ص ديوان النابغة الذبياني: وُينْظَُر، )1/156( ،)أشب(، مادة اللسان  )3(
  ).1/163( ،)أصل(، مادة اللسان  )4(
  ).1/175( ،)أفل(نفسه، مادة  المصدر  )5(
  ).8/125( كتاب العين، و)14/293( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)1/322( ،)بتل(، مادة اللسان  )6(
. زِيزِ َوُهَو َواِلـي الَْمِدينَـةِ  ُهَو ُدكَْيُن ْبُن َرَجاَء الْفَِقيِميُّ، شَاِعٌر َراجٌِز اشْتُهَِر ِفي الَْعْصرِ اُألَموِيِّ، َمَدَح ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْع  )7(

دار الغرب : يروت، ب1إحسان عّباس، ط: ، تحقيق"إرشاد األريب في معرفة األديب"معجم األدباء الحموي، ياقوت، : ُينْظَُر

  ).2/340(، األعالم: ، والزركلي)11/113(م، 1993اإلسالمّي، 
  ).3/153( والمخصص، )10/531( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)1/426( ،)بشر(، مادة اللسان  )8(
  .104: ، األنعام، آية)1/429( ،)بصر(، مادة اللسان  )9(
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      ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[           )1(ْراِئَبَصا قُُرونِ لَنَالْ ـَن ِمْن          اَألوَِّليـ ي الذَّاِهبِيَنِف             

      ]الْكَاِمل

رِيَرةُ، السَّ: ، َوالْبِطَانَةُِهاِلَوي َأْحِف اوُِرُهي ُيشَِذالَّ ُب ِسرِِّهاِحَص: لُِجةُ الرَّانَبِطََجْمُع بِطَانٍَة، َو :الَْبطَاِئُن

  . )2(]ٍقَرْبتَْسِإ ْنِم انَُهاِئَبطَ ى فُُرشٍلََع ُمتَِّكِئيَن[:َما ُيَبطَُّن بِِه الثَّوُب، قَاَل تََعالَى: َوالْبِطَانَةُ

ـ َو ،ا َوِلـَي الّتَْرقُـَوتَْينِ  مَِّم رِْداُم الصَِّعظَ :ُباِئالتََّرَو، الصَّْدرِ َنِة ِمَدِقالَِضُع الْاَمَو :ُباِئالتََّر ا َهتَُداِح

   .)3(]بِاِئالتََّرَو نِ الصُّلْبِْيَب ْنِم اِفٍق َيخُْرُجاٍء َدَم خُِلقَ ِمْن[:قَاَل تََعالَى ،ةٌتَرِيَب

ـ التََّر ـ  ُهَراَدي غَِذالَّ اُءَمالْ :ةَالتَّرِيكَ، َواَهْيَوَأَب ِتْيَب ياِنُس ِفَعالْ الَْمْرَأةُ ، َوِهَيٍةيكَتَرَِجْمُع  :ُكاِئ ، ُلْيالسَّ

  .)4(ِةاَمَعالنَّ ةَُضْيَب :ةُالتَّرِيكََو ،اُسا النَّي ُيغِْفلَُهِتالَّ ةَُضْوالرَّ: ةُالتَّرِيكََواُألُموُر، : َوالتََّراِئُك

  .)5(يُمِدقَِليُّ الْاَألْص اُلَمالْ :َواِحُدَها التَِّليُد، َوالتَِّليُد :التَّالَِئُد

   .)6(ُعنُقُالْ ، َوُهَوالتَِّليلَِجْمُع  :التَّالَِئُل

  :سٍْيقَ نِْب اعٍقََّر ، َوِمنُْه قَْوُلاُعَوذً تَّخَذَُوتُ ِقُعنُي الِْف ُدقَْعتُ ةٌَزخََر ، َوِهَيةُالتَِّميَمُمفَْرُدَها  :التََّماِئُم

  ]الطَّوِيل[          )7(ااُبَهي تَُرِدضٍ َمسَّ جِلَْأْر َأوَُّلَو         ياِئِمتََميَّ لَا ِنيطَتْ َعَهٌد بِبِالَ          

  ]الطَّوِيل[

  .)8(ةًُمْعِشَب تْانَكَ ْنِإَو ،اَهبِ اَءَم الَ ،ضِاَألْر َنقَفُْر ِمالَْوةُ اَزَمفَالْ ، َوِهَيةُالتَّنُوفََواِحَدتَُها  :فُاِئنَتَّال

  .)9(اُمالطََّع يِهِف وُنكُا َيَم: ةُالثَِّميلََو، اِءاِإلنَ لِفََأْس يى ِفقَْبَي يُلِلقَالْ اُءَمالْ: ةُِميلَالثََّواِحَدتَُها  :الثََّماِئُل

  .)10(ةَُبطْرَّال ةُيلَوِطَّال ةُفَْعسَّال ، َوِهَيةُيَدَجرِالَْواِحَدتَُها  :ُداِئَجَرال

                                           
  ).7/118( العين وكتاب، )12/177( هذيب اللغةت:  وُينْظَُر، )1/430( ،)بصر(، مادة اللسان  )1(
  .54: ، الرحمن، آية)447-1/446( ،)بطن(، مادة اللسان  )2(
  .7: ، الطارق، آية)1/599( ،)ترب(، مادة اللسان  )3(
  ).607-1/606( ،)ترك(، مادة اللسان  )4(
  ).617-1/616( ،)تلد(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).1/621( ،)تلل(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).1/59( تهذيب اللغة: اَألْزَهرِّي: وُينْظَُر، )1/629( ،)تمم(، مادة اللسان  )7(
  ).1/632( ،)تنف(، مادة اللسان  )8(
  ).703-1/700( ،)ثمل(نفسه، مادة  المصدر  )9(
   ).2/85( ،)جرد(نفسه، مادة  المصدر  )10(
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 -َواِحَدتَُها : ، َوالَْجَزاِئُراوَهلُْعَي الََو الَْماُءا َهقُ بِي ُيْحِدِتالَّ ُضاَألْر ، َوِهَيةُزِيَرَجالَْواِحَدتَُها  :الَْجَزاِئُر

  . )1(َمْجُزوَرةُالْ ةُاقَالنَّ ، َوِهَيَجُزوُرالْ -كَذَِلَك

  . )2(اِئَرَضَرَو َضرٍَّةكَ ،ُهُرْيغَ ُهطْاِلخَُي ْملَا ُجزَّ فَِإذَ ِةَجْعنَّال وفُُص َوِهَي ،الجِزَّةَُواِحَدتَُها  :اِئُزَجَزال

ـ : ِئُبَجالَالْ، َوٍءْيشَ لِّكُ ْنِم لَبْيعِا ُيْجلَُب ِلَم ، َوِهَيةَُجلُوَبالَْوةُ َجِليَبالَْواِحَدتَُها  :ِئُبالَجالَ  الَِّتـي  ُلاِإلبِ

  :خَِطيمِالْ ُنْب ْيٌسقَ َيقُوُل ،ِهرِْيى غَِإلَ ٍدَبلَ ْنْجلَُب ِمتُ ِهَي الَِّتي: ، َوِقيَلمِْوقَاُع الْا َمتَيَهلَُيْحَمُل َع

  ]الطَّوِيل[         )3(ِئبِالَجالَكَ َمْن خَرَّ ِإذْ َيْحُدونَهْمَو        َراَء َمْن فَرَّ ِمنُْهُم افَلَْيتَ ُسَوْيًد         

  :)4(ُعَجْيُرلْا قَاَل ،ةَُجِليفَالْ اَواِحَدتَُه ،وُلالسُُّي :ِئفَُجالَالَْو ،اسِالنَّ الَِوَأْمبِ تَذَْهُب يِتالَّ السِّنُوَن :ُفِئَجالَال

  ]الْكَاِمل[              )5(اِئِهى َجْرَبلَا ِإنَتْ َصِحيَحتُنَقََر          الَُهَم ِئفَُجالَالْا تََعرَّقَِت ذَِإَو         

  .)6(ُهنْةُ ِمخُْصلَالْ: ِقيَلَوالضَِّفيَرةُ ِمَن الشَّْعرِ،  َيِها َجِميَرةٌ، َوتَُهَداِحَو :اِئُرَجَمالْ

  .)7(َجَملٍ ُعْمَج ةٌجَِمالَ، َوٍةجَِمالَ ُعْمَج: يَلِقَو، لِاِإلبِ َنِم الذَّكَُر َوُهَو ،َجَمُلالَْواِحُدَها  :ُلَجَماِئالْ

الدَّابَّـةُ   َوِهـيَ  ،َجِنيَبِةالْ، َوَجْمُع ِةِقْبلَالْ ِمينَِي ْني َعْأِتاَل تَاِلفُ الشََّمتُخَ يٌحرِ: َجنُوبِالَْجْمُع  :ُباِئَجنَالْ

   :ُمَزرٍِّد ُنْب ُنَسَحالْ اَلقَ ،ُها لَيَهلَاُروَن َعتََيْم وَمقَُجُل الْا الرَّةُ ُيْعِطيَهاقَالنَّ: ةَُجِنيَبالَْو اُد،تُقَ

  ]الرََّجز[                  )      8(َجناِئبِالْكََحيِّ ي الِْف اُبُهرِكَ         اِئبَِحقَُل الْاِئالِ َمِحَبرِخُْو الْ           

  ]الرََّجز[

            :اخُمَّالشَّ قَاَل ،تُيَِّمالْ يُررَِس :ةُاَزنَجَِالَْو ،تُيَِّمالْ :نَاَزةُالجََِو ،)َوكَْسرَِها بِفَتْحِ الْجِيمِ( نَاَزٍةجَِ َجْمُع :ُزاِئَجنَلْا

  ]الطَّوِيل[            )1(َجناِئُزالْى َأْوَجَعتْها كْلَتََرنَُّم ثَ        ا تََرنََّمتْيَهِف وَنا َأنَْبَض الرَّاُمِإذَ          

  ]الطَّوِيل[

                                           
   ).118-2/117( ،)جزر(نفسه، مادة  المصدر  )1(
  ).2/120( ،)جزز(نفسه، مادة  لمصدرا  )2(
  .95، ص ديوان قيس بن الخطيم: وُينْظَُر، )160-2/159( ،)جلب(، مادة اللسان  )3(
َراِء الطََّبقَِة الْخَاِمَسـِة  اِهللا ْبنِ ُعَبْيَدةَ ِمْن َبِني َسلُول، ِمْن شَُعَراِء الدَّْولَِة اُألَموِيَِّة، َعدَُّه اْبُن َسالَّمٍ ِمْن شَُع هو الُْعَجْيُر ْبُن َعْبِد  )4(

   .)4/217( ،واألعالم، )5/35(، األدب خزانة: ُينْظَُر. ِمْن اِإلْسالَِميِّيَن، َوَأْوَرَد لَُه َأُبو تَمَّامٍ ُمخْتَاَراٍت ِفي الَْحَماَسِة
  ).23/101(، )جلف(، مادة تاج العروس: الزَّبِيِدّي: وُينْظَُر، )2/177( ،)جلف(، مادة اللسان  )5(
  ).2/196( ،)جمر(، مادة اللسان  )6(
  ).  2/207( ،)جمل(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  .1268ص ،جمهرة اللغة :وابن دريد ،)7/137( ،المخصص :سيده ابن :وُينْظَُر ،)2/216( ،)جنب( مادة ،اللسان  )8(
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  .)2(طََراِئقَُها: اتَوَمالسَّ ، َوَحَباِئُكلِْمالرََّو رِْعالشَّكََحَباِئِك ، ٍةَحبِيكَالطُُّرقُ، َجْمُع  :َحَباِئُكالْ

  .)3(ٍةالَِحَب َجْمُع ،اِيُدَمَصالْ :ُلاِئَحَبَوالْ ،ُهوقُُرُع :رِكَالذَّ اِئُلَحَبَو ،ِلِحَبالٍ عِْمَجالْ ُعْمَج ،وُدُهُعالْ :ُلاِئَحَبالْ

  .)4(عِْمَجالْ ُعْمَج اتٌَداِئَحَد، َويٌعِنَم ُهَألنَّ ؛وفٌُرْعَم ٌرَهْوَجالَْحِديِد، َوُهَو  َجْمُع :الَْحَداِئُد

  .)5(]غُلْباً قَاِئَدَحَو[:ومنه ،ٍةَحِديقَ ُعَجْم َحاجٌِز، بِِه َأَحاطَ لٍِخنََو رٍِمُمثْ رٍَجشَ اتُذَ اَألَراِضي :قُاِئَدَحالْ

                                                                                                                            
  .191، ص ديوان الشّماخ: ، وُينْظَُر)2/227( ،)جنز(، مادة اللسان  )1(
  ).2/302( ،)حبك(، مادة للسانا  )2(
  ). 305-2/304(، )حبل(نفسه، مادة  المصدر  )3(
  ).2/354(، )حدد(نفسه، مادة  المصدر  )4(
  .30: ، عبس، آية)2/361(، )حدق(، مادة اللسان  )5(
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  .)1(ي ُسِلَبُهِذُه الَّالَُم: َوِقيَل ،َأْمُرُه ِهبِ ي َيقُوُمِذالَّ لِاُل الرَُّجَم َوُه، َوٍةيَبَحرِ ُعْمَج :اِئُبَحَرالْ

  :)2(ُمَضرٌِّس قَاَل ،لِْياللَّبِ ارَّةَُحالْ يُحالرِّ َوِهَي ،َحُرورِالَْوَجْمُع  ،ُحرٍَّةَجْمُع  نَِقيُض اِإلَماِء، :اِئُرَحَرالْ

  ]الطَّوِيل[       )      3(اِئُرْهَحَرَوا شَْمُسُه َهْيلَاَضتْ َعفََو       ااَءَهاَدفَ الصَّْيفُ َمَص ْدبِلَمَّاَعٍة قَ        

  .)4(يِهِف َرْيخَ الَ يِذالَّ ُمالَكَالْ :اِئُد اَأللِْسنَةَُوَحَص ،ا تُْحَصُدَهَألنَّ ؛َمْزَرَعةُالْ :ةَُحِصيَدالْ اِحَدتَُهاَو :ُداِئَصَحالْ

  .)5(رِْمَجرِيُن التَّ :َحِظيَرةُالْ، َوايَهِقتَِل رٍَجشَ ْنِم ِللدََّوابِّ ُلَمْعُي ِضٌعَمْو َوِهَي ،يَرٍةَحِظ َجْمُع :اِئُرَحظَالْ

  . )6(بِتُتَّخَذُ ِللِْحلْسِ َوالْقَتَ ةُ ِفي ُمَؤخَّرِ الرَّْحلِ كَالَبْرذََعِةالرِّفَاَد: َواِحَدتَُها َحِقيَبةٌ، َوالَْحِقيَبةُ: الَْحقَاِئُب

  .)7(اِلفُْرَصِتَه ُصبَُّرالتََّو بِلْقَي الِْف ِةاَوَدَعالْ اُكَسِإْم ، َوِهَيِقيَدٍةَحَجْمُع  :ُداِئقََحالْ

ـ الْ ـ ِف ا ُأِقرََّم: ِةغَاللُّ يةُ ِفيقَِقَحالَْو، ُهَيِقينُخَاِلُصُه َو: رِْماَألَجْمُع َحِقيقٍَة، َوَحِقيقَةُ  :قُاِئَحقَ  الَِمْعِتي االْس

  :ةُاَرُعَم ، قَاَلِةقََدي الصَِّف ذُخَْؤي تُِتالَّ ةُاقَالنَّ ، َوِهَيِةالِحقََّجْمُع : قُاِئَحقَالْ، َوْضِعِهَو لِْصى َألََع

  ]الرََّجز[                           )   8(َحقاِئِق الََن بَأنْيابٍ َولَْس           ِقـَأياِن ْنَمَسٍد ُأِمرَّ ِمَو            

  ]الرََّجز[

 فَْعـةُ الدُّ ، َوِهَي)ياسٍِق يرِى غَلََع( الَحلَْبِة ُعْمَجَو، اللََّبنِ اتُذَ :الَحلُوُب، َوَحلُوُبالَْواِحَدتُها  :ِئُبَحالَالْ

  :ةَزلِِّح نِرِث ْباَحالْ َوِمنُْه قَْوُل ،ي َعمِِّهَبِن ْنِم اُرُهَصَأنْ :ُجلَِحالِئُب الرََّو، انِي الرَِّهالخَْيلِ ِف َنِم

  ]الطَّوِيل[           )9(الَحالِئُبَمنَْعناَك ِإذْ ثاَبتْ َعلَْيَك         َعْين لَـمَّا َدَعْوتَنَااةَ الْنَْحُن غََدَو         

  .)10(ُهَباِحَص ُيَحالُّ ٍداِحَو لَّكُ ا، َألنََّحِليلَُه َوُه، َوُهَأتَُراْم: لُِجالرَّ َحِليلةَُو، ٍةَحِليلََجْمُع  :ُلِئَحالَالْ

  .)1(اُألنْثَى ِمَن الَْحِميرِ: ةَُوالِحَماَر، ِحَماَرٍة َجْمُع، ِداِئقُتَْرِة الصَّ وَلَح ُبَصنْتُ ةٌاَرَجِح: اِئُرَحَمالْ

                                           
  ). 2/374( ،)حرب(، مادة اللسان  )1(
ُهـَو شَـاِعٌر َجـاِهِليٌّ، َوقَـاَل     : اِعٌر َحَسُن التَّشْبِيِه َوالَْوْصِف، قَاَل الَْبغَْداِدّيُهَو ُمَضرٌِّس ْبُن رِْبِعّي ْبنِ لُقَْيٍط اَألَسِديُّ، شَ  )2(

  ).7/250( ،واَألعالم، )5/22( اَألدب خزانة :ُينْظَُر. فَِإْن َصحَّ َهذَا، فَالَ َيكُوُن َجاِهِليا لَُه خََبٌر َمَع الْفََرْزَدِق، :الَْمْرَزَباِنّي
  ).10/587(، )حرر(، مادة تاج العروس: الزَّبِيِدّي: ، وُينْظَُر)390-2/387( ،)حرر(مادة ، اللسان  )3(
  ).471-2/470(، )حصد(، مادة اللسان  )4(
  ).11/56( ،)حظر( مادة ،تاج العروس: الزَّبِيِدّي: وُينْظَُر ،)500-2/499(، )حظر(، مادة اللسان  )5(
  ).523-2/522(، )حقب(، مادة اللسان  )6(
  .  )2/524(، )حقد(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  .785ص ،جمهرة اللُّغة :وابن دريد ،)3/380( تهذيب اللُّغة :اَألْزَهرِّي :وُينْظَُر ،)2/528( ،)حقق( ، مادةاللسان  )8(
  .40، ص ديوان الحارث بن ِحلَِّزة: وُينْظَُر، )2/548( ،)حلب(، مادة اللسان  )9(
  ).2/566( ،)حلل(، مادة اللسان  )10(
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 ، َوِهَيِةالَِحَمالَْو ِةَحِميلَالَْوَجْمُع  ،ينِالطَِّو اِءالغُثَ ْنِم ُلا َيْحِمَم: السَّْيلِ َحِميُلَو، َحِميلٍ ُعْمَج :ُلاِئَحَمالْ

  .)2(ا ِمْحَمٌلَهُداِحا َوَمِإنََّو اَهِظفْلَ ْنا ِمَهلَ َداِحَو الَ  الحمائل :َوِقيَل ،ِفالسَّْي ةُقَِعالَ

 ُماِئَركَ: اِئُمَحَمالَْو، ةٌاَمَحَم ُهتُاِحَد، َوِةاِختَفَالّْي َوالقُْمرِ :َلثِْم ،رِِمَن الطَّْي ا طَْوٍقذَ اَنا كَلُّ َمكُ :اِئُمَحَمالْ

  .)3(ارَُّحالْ اُءَمالْ َوُهَو ،ِةَحِميَمالَْو َحِميمِالْ ُعْمَج :ُماِئَحَمَوالْ ،ةٌيَما َحِمَهتَُداِح، َولِاِإلبِ

  .)4(َوتَرٍ الَبِ ُسْوالقَ :الَحِنيَرةَُو ،قُطْنِنَْدفَةُ الِْم :الَحِنيَرةَُو ،وُدقُْعَمالطَّاقُ الْ، َوِهَي َحِنيَرٍةجمع : اِئُرَحنَال

         :ةُغَابِالنَّ اَلقَ ،ُهطََراِئقُ :خَباِئُب اللَّْحمَِو ،دَيالا َهُب بِْعَصتُالَِّتي  ةُِخْرقَالْ، َوِهَي خَبِيَبٍة َجْمُع :الْخََباِئُب

  ]الطَّوِيل[           )5(خَباِئُب ى لَْحُمُهنََّحتَّ تَقَيَّظَْن          ةًيلَطََواُهنَّ لَ ْدقَ افَأْرَسَل غُْضفً           

  .)6(]اِئثَخََبالْ ُمهِْيلَُيَحرُِّم َعَو[:َوِفي التَّنْزِيلِ ،الرِّْزِق َنِضدُّ الطَّيِّبِ ِم ، َوُهَوخَبِيٍثَجْمُع  :الْخََباِئثُ

  .)7(رِْعالشَّ َنِم ةُفَاِئطَّال، َوِهَي الخَبِيَرةَُواِحَدتَُها  :الْخََباِئُر

  .)8(اللُّْؤلَُؤةُ قَْبَل ثَقْبَِها :، َوالْخَرِيَدةُِهَي الَْحِييَّةُ :َوِقيَل نَِّساِء،َوِهَي الْبِكُْر ِمَن ال ،َجْمُع خَرِيَدٍة :الْخََراِئُد

  .)9(ِمَن النَِّساِء ورٍفُُج َعةُ َمَماِعالنَّ: يَلِقَو، ةُابَّالشَّ اُءْسنََحالْ َأةُْرَملْا ، َوِهَيخَرِيُعالُْمفَْرُدَها  :الْخََراِئُع

ـ ِع الَِّإ ٍءْيشَ ْنْن ِمِإَو[:قَاَل تََعالَى ،ُءْيالشَّ يِهِف ي ُيخَْزُنِذالَّ ُعِضْوَمالْ: ةُانَِخَزالُْمفَْرُدَها  :الْخََزاِئُن ا نََدنْ

  . )11(]اِهللا ُناِئخََزي ِدنِْع ْمكُلَ وُلَأقُ الََو[:اَل تََعالَىقَ ،اَهوِضُمغُِل ؛وُبغُُيلْا: ، َوالْخََزاِئُن)10(]نُُهاِئخََز

 ٍةِقطَْع لُّكُ: ةُخَِصيلَالَْو، رِْعالشَّ َنِم ِفيفَةُاللَّ: ةُالخَِصيلََو ،فَةُالطَّفْطَ، َوِهَي ةُخَِصيلَالَْواِحَدتَُها  :الْخََصاِئُل

  .)12(تَْصغَُر ْمَأ َعظَُمتْ مٍْحلَ ْنِم

                                                                                                                            
  ).2/589( ،)حمر(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ). 604-2/602( ،)حمل(، مادة اللسان  )2(
  ).8/18(، )حرد(، مادة تاج العروس: الزَّبِيِدّي: ، وُينْظَُر)613-2/609( ،)حمم(، مادة اللسان  )3(
  ).626-2/625( ،)حنر(، مادة اللسان  )4(
  .، وليس في ديوان النابغة)2/330( ،)خبب( مادة ،تاج العروس :الزَّبِيِدّي :ُينْظَُرو ،)8-3/7( ،)خبب( مادة ،اللسان  )5(
  .157: ، اَألْعَراف، آية)3/9( ،)خبث(، مادة اللسان  )6(
    ).3/13( ،)خبر(، مادة اللسان  )7(
  ).3/57( ،)خرد(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).3/68( ،)خرع(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .21: ، الحجر، آية)3/88( ،)خزن(، مادة اللسان  )10(
  .31: ، هود، آية)3/88( ،)خزن(، مادة اللسان  )11(
  ).115-3/114( ،)خصل(، مادة اللسان  )12(
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  .)1(نِوَرتَْيَمْمطُ نَِأْرَضْي َنْيَب ْرِطْمتُ ْمي لَِتالَّ ُضاَألْر :ةُخَِطيطَالْ، َوةٌا خَِطيطََهتَُداِحَو :الْخَطَاِئطُ

: السُّلْطَاُن اَألْعظَُم، َوالْخَِليفَـةُ ، َوُهَو ٍةخَِليفَ، َوَجْمُع وِقالنُّ َنِم ُلاِمَحالْ ، َوِهَيِةخَِلفَالَْجْمُع  :خَالَِئفُالْ

  .)2(]ضِْري اَألِف ِئفَالَخَ ْمكُلََعي َجِذالَّ َوُه[:قَاَل تََعالَى، ُهلَْبقَ ْنمَّلَفُ ِمُيْستخْ َمْن

  :يٌدبِلَ اَلقَ ،اُنَساِإلنْ َعلَْيَها خُِلقَ يِتالَّ ةُالطَّبِيَع :ةُخَِليقَالَْو ،ٍةخَِليقََجْمُع  ،َعامَّةً َوالنَّاُس اِهللا خَلْقُ :الْخَالَِئقُ

  ]ُلاِمكَالْ[               )3(اا َعالَُّمَهنَنَْيَب قَِئالَخَالْقََسَم           اِإنََّمَمِليُك فَا قََسَم الَْمنَْع بِاقْفَ            

  ]ُلاِمكَالْ[

  .)4(»خَالَِئِلَهافََيْهِدي ِفي « :َجْمُع خَِليلٍَة، َوِهَي الصَِّديقَةُ، َوِفي الَْحِديِث :الْخَالَِئُل

  .)5(القَُبوَلالصََّبا َو ُلابِقَي تُِتالَّ يُحالرِّ: َوِقيَل ،ِةَبْعكَُدُبرِ الْ ْني ِمْأِتتَ يٌحرِ ، َوِهَيالدَُّبورَِجْمُع  :الدََّباِئُر

  .)6(َعلَى الذَّكَرِ َواُألنْثَى تَقَُع ِإلقَْباِلَها َوِإْدَبارَِها، تْ بِذَِلَك؛َمْعُروفَةٌ؛ ُسمَِّي :َجاَجةَُواِحَدتَُها الدَّ :الدََّجاِئُج

   .)7(ااَيطََعالْ: ُعاِئالدََّسَوالطََّباِئُع، : َوالدََّساِئُع، لُجةُ الرََّداِئَم :ةُيَعِسالدََّو ،ٍةيَعَدِسَجْمُع  :َساِئُعالدَّ

  .)8(اِئَنتْ الْكُنُوُز َدفََوِهَي كُلُّ َما ُيْدفَُن َوُيْستَُر َوُيَواَرى، َوِمْن ُهنَا ُسمَِّي َوَدِفينٍَة، َجْمُع َدِفينٍ :الدَّفَاِئُن

  :ِةمَّالرُّ يِذ ، َوِمنُْه قَْوُلةُِقيقَدََّواِحَدتَُها الالشَّاُء،  :الدَّقَاِئقُ

  ]الطَّوِيل[        ) 9(ِقاِئالدَّقَ اَءرَِع واانُكَ ذِْإ ارِيطََعَض     واَأخَْبُر قَْيسِالْ َأاْمَر َحْرُبالْ اْصطَكَّتْ اذَِإ      

  ]الطَّوِيل[

  .)10(وَِيةُ الْقَِميَئةُ ِمَن الشَّاِءدَِّقيلَةُ، َوِهَي الضَّاَواِحَدتَُها ال :الدَّقَاِئُل

  .)11(، َوِهَي الْقَبِيَحةُةُِميَمدَّال َواِحَدتَُها: الدََّماِئُم

                                           
  ).142-3/141( ،)خطط(، مادة اللسان  )1(
  .156: ، اَألنعام، آية)194-3/185(، )خلف(، مادة اللسان  )2(
  .320، ص ديوان لَبِيد بن ربيعة: نْظَُروُي، )3/196(، )خلق(، مادة اللسان  )3(
  ).3/1389(، صحيح الُبخَارِّي: الُبخَارِّي: وُينْظَُر ،)3/206(، )خلل(، مادة اللسان  )4(
  ).3/288( ،)دبر(، مادة اللسان  )5(
  ).3/298( ،)دجج(المصدر نفسه، مادة   )6(
    ).3/353( ،)دسع(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).3/381( ،)دفن(مادة المصدر نفسه،   )8(
  .264، ص ديوان ِذي الرُّمَّة: وُينْظَُر ،)3/386( ،)دقق(، مادة اللسان  )9(
  ).3/386( ،)دقل(، مادة اللسان  )10(
  ).3/416( ،)دمم(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  .)1(اُحلْقُوُمَه قُِطَع الَِّتي الَْمذُْبوَحةُ الشَّاُء َوِهَي ذَبِيَحٍة، َجْمُع :الذََّباِئُح

   .)2(َها الرَّْمُيَحلْقَةٌ ُيتََعلَُّم َعلَْي: ِهَي الَْوِسيلَةُ، َوالذَّرِيَعةَُجْمُع ذَرِيَعٍة، َو: الذََّراِئُع

الَْمْوِضُع الَِّذي َينْتَهِي ِإلَيِه َمِسيلُُه، َوَجْمُع الذَّنُوبِ، َوُهَو الَْحظُّ : َجْمُع ذُنَاَبٍة، َوذُنَاَبةُ الَْواِدي: الذَّنَاِئُب

  .)3(الَْمَألى لُْوالدَّ: َوالنَِّصيُب، َوالذَّنُوُب

ـ  ، ثُـمَّ اْسـتُِعيَر ِللِْعـزِّ    َأْعالَُه :ذَُؤاَبةُ الَْجَبلِ، َوتُ النَّاِصَيِة ِمَن الرَّْأسَِمنَْب :َواِحَدتَُها الذَُّؤاَبةُ :ذََّواِئُبال

  :قَاَل الشَّاِعُر َعلَى آِخرِ الرَّْحلِ، الْجِلَْدةُ الُمَعلَّقَةُ :َوالذَُّؤاَبةُِعالَقَةُ قَاِئِمِه،  :ذَُؤاَبةُ السَّْيِفَو ،َوالشََّرِف

  ]الْكَاِمل[             )4(اَألكَْوارِ ذَواِئَبَصَدقْتَ َوَرفَُّعوا لَمطيِّهِْم        َسْيراً ُيِطيُر : قَالُوا          

  ]الْكَاِمل[

  . )5(َربِيَبٍة َجْمُع وِت،الُْبُي ِفي تَُربَّى لَِّتيا الْغَنَُم :َوالرََّباِئُب َأْزَواجِهِنَّ، رِغَْي ِمْن الزَّْوَجاِت َبنَاتُ :الرََّباِئُب

  . )6(»َبالرََّباِئِث الُْجْمَعِة َمَيْو النَّاَس الشََّياِطيُن تَْعتَرُِض« :الَْحِديِث َوِفي َجْمُع َربِيثٍَة، الْخََداِئُع، :الرََّباِئثُ

  :قَاَل الشَّاِعُر لَى اِإلْصَبعِ ِللَْعالََمِة َأْو الْسِتذْكَارِ الَْحاَجِة،َوِهَي الْخَْيطُ ُيْعقَُد َع َجْمُع الرَِّتيَمِة، :الرَّتَاِئُم

  ]الطَّوِيل[         )7(الرَّتَاِئمِِإذَا لَْم تَُك الَْحاَجاتُ ِمْن ِهمَِّة الفَتَى       فَلَْيسِ بُمغْنٍ َعنَْك َعقُْد          

  ]الطَّوِيل[

  :لِ َواِإلبِلِ، قَاَل الطِّرِمَّاُحِمْن السَّْرجِ تُغَشَّى بِالُْجلُوِد َوتَكُوُن ِللْخَْي َجْمُع رَِحالٍَة، َوِهَي َأكَْبُر :الرََّحاِئُل

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[                )8(الرََّحاِئْلِلَك بِالرَِّحالِ َوبِ    وا النََّجاِئَب ِعنَْد ذَ      فَتَُر            

  ]الْكَاِمل

                                           
  ).487-3/486( ،)ذبح(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).3/501( ،)ذرع(، مادة اللسان  )2(
  ).528-3/526( ،)ذنب(نفسه، مادة المصدر   )3(
  ).2/417( ،)ذأب(مادة  ،تاج العروس :، الزَّبِيِدّي)2/323( تهذيب اللُّغة :اَألْزَهرِّي :، وُينْظَُر)3/480(،)ذأب(مادة  ،اللسان  )4(
  .)4/25( ،)ربب(، مادة اللسان  )5(
محمد محيي الدين : تحقيق، سنن َأبِي داود: ثَعشْبن اَأل سليمان َأبو داود،: ، وُينْظَُر)31-4/30( ،)ربث(، مادة اللسان  )6(

  ).1/277( ،دار الفكر، .)ط.د( ،الدين عبد الحميد
تخليص الشـواهد  : ، وابن هشام، عبد اهللا بن يوسف)2/96( الدرر: الشنقيطّي: ، وُينْظَُر)4/62( ،)رتم(، مادة اللسان  )7(

  .268م، ص 1986المكتبة العربية، : روت، بي1عّباس مصطفى الصالحي، ط: ، تحقيقوتلخيص الفوائد
  .358، ص ديوان الطرماح: ، وُينْظَُر)4/98( ،)رحل(، مادة اللسان  )8(
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  .)1(، َجْمُع َرِصيَعٍةَمشَكُّ َأَعاِلي الضُّلُوعِ :ِف، َوالرََّصاِئُعَماِئلِ السَّْيُسُيوٌر ِفي َأَسفَلِ َح: الرََّصاِئُع

  .)2(تْ، َجْمُع الرِّْضِفِحَجاَرةٌ َعلَى َوْجِه اَألْرضِ قَْد َحِمَي: الرََّضاِئفُ

  :نُْه قَوُل الشَّاِعرَِواِحٌد، َوِم ، َولَْم ُيذْكَْر لََهاٌم َرطَاِئطُقَْو: الَْحْمقَى، ُيقَاُل: الرَّطَاِئطُ

  ]الطَّوِيل[           )   3(َرطَاِئطَاَأرِطُّوا فَقَْد َأقْلَقْتُُم َحلَقَاِتكُْم        َعَسى َأْن تَفُوُزوا َأْن تَكُونُوا           

  ]الطَّوِيل[

  :الَْعطَاُء الْكَِثيُر، َواِحَدتَُها الرَِّغيَبةُ، قَاَل النَِّمُر ْبُن تَولَبٍ :الرَّغَاِئُب

  ]الْكَاِمل[     )4(فَاْرغَبِ الرَّغَاِئَبَوِإلَى الَِّذي ُيْعِطي     َوَمتَى تُِصْبَك خََصاَصةٌ فاْرُج الِْغنَى         

  ]الْكَاِمل[

  .)5(اِإلَماُء :َجْمُع َرِقيقٍَة، َوِهَي نَِقيُض الْغَِليظَِة َوالثَِّخينَِة، َوالرَّقَاِئقُ: الرَّقَاِئقُ

  .)6(الَ َواِحَد لََها ِمْن لَفِْظَها َجْمُع الرِّكَابِ، َوالرِّكَاُب َها،َساُر َعلَْياِإلبُِل الَِّتي ُي :لرَّكَاِئُبا

  .)7(»الْخُْمُس الرَّكَاِئزَِوِفي « :الَْحِديِث َوِفي الَجَواِهرِ، ِمْن الِْقطَْعةُ َوِهَي َورِكَاَزٍة، َرِكيَزٍة َجْمُع :الرَّكَاِئُز

  .)7(»الْخُْمُس

  .)8(َي كُلُّ َما ُوِضَع ِعنَْد ِإنَْسانٍ ِممَّا َينُوُب َمنَاَب َما ُأِخذَ ِمنُْهَجْمُع َرِهينٍَة، َوِه: الرََّهاِئُن

  .)9(اقُاُب الرِّقَالثَِّي :اِئُبالسََّب، َورِالشَّْع ْنِم ةُخُْصلَالْ: يَبةُالسَّبَِو ،ا َسبيَبةٌَهتُداِحَو :السَّباِئُب

ـ  تُوَضـعُ ثُمَّ  واٌءا َديَهِف َعوَضُيتَُعرَُّض ِل نِطْقُالْ َنِم ةَُعطِْقالْ، َوِهَي ةُالسَّبِيخَ َواِحَدتَُها :خُاِئَبسَّال  قَْوفَ

  .)1( ُهنِْم َراثَنَا تََم: يشِالرِّ خُاِئَبَسَو، َمنُْدوفُالْ وشُفُنَْمالْ ُنطْقُالْ َيِه: يَلِقَو ،ُجْرحِال

                                           
  ).4/155( ،)رصع(، مادة اللسان  )1(
  ).163-4/162( ،)رضف(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).19/306(،)رطط(، مادةسالعرو وتاج، )13/290(،تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)4/167(، )رطط(، مادة اللسان  )3(
: ، بغـداد 2نوري حمودي القيسي، ط: ، تحقيقديوان النَِمر بن تولب: ، وُينْظَُر)184-4/183( ،)رغب(، مادة اللسان  )4(

  .377م، ص 1984مكتبة النهضة العربية، 
  ).218-4/216( ،)رقق(، مادة اللسان  )5(
  ).4/225( ،)ركب(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).2/454(، ُمْسنَد أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل: ، وُينْظَُر)4/230( ،)ركز(، مادة اللسان  )7(
  ).4/277( ،)رهن(، مادة اللسان  )8(
  ). 461-4/459( ،)سبب(المصدر نفسه، مادة   )9(
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  .)2(ِهوِْحنََو ِةضَِّفالَْو بَِهالذَّ ْنِم ةُوََّبالُمذَ ةُِقطَْعالْ، َوِهَي السَّبِيكَةَُواِحَدتَُها  :السَّباِئُك

  .)3(اِءَوَهالْ يِف اابَِهِسَحالنْ َكِلذَُسمَِّيتْ بِ ؛ُرطََمالْ اَهنَْع وُنكَُي يِتالَّ ةُغَْيَمالْ َوِهَي ،ٍةاَبَسَح جمع :ُباِئَحسَّال

: فُاِئالسَّـحَ َوَما َمرَّتْ بِـِه،   لَّي تَْجُرفُ كُِتالَّةُ يَدِدشَّال َمطَْرةُالْ َوِهَيالسَِّحيفَةُ، َواِحَدتَُها  :فُاِئَحالسَّ

  . )4(َورِكَْينِى الْلَِإ نِْيفَِتكَالْ َنْيا َبيَمِف ِدلْجِالْبِ ةُالُملْتَزِقَ رِْهى الظَّلَي َعِتالَّ مِْحالشَّ قُاِئَرطَ

  .)5(َعرُِميُل الِْلقَالْ َوقْعِالْ يُدِدالشَّ قَطْرِالْ يُمِظَعالْ ُرطََمالْ َوُه، َوةٌيقََسِح ةَُداِحَوالْ :اِئقُالسََّح

  .)6(َأِةْرَمالْ ِةَحَجلَ ِستُْر: السَِّديُل، َوجَِدْوَهى الْلَا ُأْسبَِل َعَم ، َوِهَي كُلُّالسَِّديلَِجْمُع  :ُلاِئالسََّد

ْن ِم اْبتًنَ ُرثََأكْ َيِهَو ،ِةيِّقَضَّال ضِي اَألْرِف ةُيقَرِالطَّ: ةُالسَّرِيَحَو، ٍةيَحَسرِ، جمع لِاُل اِإلبِِنَع: اِئُحَرسَّال

  :يٌدبِلَ اَلقَ ،مِالدَّ َنِم ةُيلَِطتَْسُمالْ ةُيقَرِالطَّ :ةُيَحالسَّرَِو غَْيرَِها،

  ]الَْواِفر[                )7(يمَِعِصالْكَ اِئُحَسَر ِهلَبَِّتبِ     َوَأْضَحى َعْن َمَواِسِمهِْم قَِتيالً                 

ـ َرَأكَْو اَسطَُهَأْو: ضِاَألْرَجْمُع السََّراَرِة، َوَسَراَرةُ الَْواِدي َو :السََّراِئُر َواِحـَدتَُها  : سَّـَراِئرُ َوال ا،ُمَه

  . )8(]السََّراِئُرَيْوَم تُْبلَى [:السَّرِيَرةُ، َوِهَي َما ُيكْتَُم َوُيَسرُّ ِمْن خَيرٍ َأْو شَرٍّ، قَاَل تََعالَى

  .)9(الرَّْحُل ِهيٌض ُيشَدُّ بِاٌن َعرِبِطَ: السَِّفيفَةَُو، صِْوخَالْ َنِم ةُنَِسيَجال ، َوِهَيَسِفيفٍَةَجْمُع  :فُاِئالسَّفَ

  .)10(ٍةلَاِعى فَنَْعَمبِ ةٌ، فَِعيلَُهُرشُقْتَ َأْي اِءَمالْ َهْجَو تَْسِفُن اَهَألنَّ ؛الفُلُْك ، َوِهَيةُالسَِّفينََواِحَدتَُها : السَّفَاِئُن

: َما ُسِلقَ ِمـَن الُْبقُـولِ، َوالسَّـِليقَةُ   : نِ، الَْواِحَدةُ َسِليقَةٌ، َوالسَّالَِئقَُن الَْجنَْبْيالشََّراِئُح َما َبْي :السَّالَِئقُ

  .    )11(َمخَْرُج النِّْسعِ ِفي َدفِّ الَْبِعيرِ: الطَّبِيَعةُ َوالسَّجِيَّةُ، َوالسَِّليقَةُ

                                                                                                                            
  ).4/204(، العين وكتاب، )7/188(، تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)4/469( ،)سبخ(، مادة اللسان  )1(
  ).  4/483( ،)سبك(، مادة ناللسا  )2(
  ).4/506(، )سحب(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).4/413(، )سحف(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).4/515(، )سحق(، مادة اللسان  )5(
  ).4/538(، )سدل(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).1/314(،وكتاب العين، )4/299( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)4/551(، )سرح(، مادة اللسان  )7(
  .9: ، الطارق، آية)556-4/554(، )سرر(، مادة اللسان  )8(
  ).4/602( ،)سفف(، مادة اللسان  )9(
  ).4/605( ،)سفن(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).653-4/652( ،)سلق(المصدر نفسه، مادة   )11(
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ـ تَُسـلُّ مِ  مَّثُ دُّشَُيُيطَْوى َو ُرْعالشََّ: السَِّليلةَُويلٍَة، َوِهَي بِنْتُ الرَُّجلِ ِمْن ُصلْبِِه، َجْمُع َسِل :السَّالَِئُل  ُهنْ

  .)1(ضٍْعَب ْنَع اَهُضْعَب ُلِصفَنَْي قَاِئَرطَ اتُذَ ةٌَمْحلَ: ةُالسَِّليلََو ،ِءْيالشَّ َدْعَء َبْيالشَّ َأةُْرَمالْ

  :اَلقَ ،َحْوضِي الِْف اِءَمالْ َبِقيَّةُ :ةُلسََّملََوا َوالسَِّماُل َعلَى َسَماِئَل، لٍ،اِسَمَعلَى  ةَُملَالسَّ كُسَِّرتْ :ُلاِئَمسَّال

  ]الرََّجز[                                     )2(الَاِئالسََّم اٍت َينْشَفُا َهَبَوذَ                          

  ]الرََّجز[

  .)3(ااًرَهنََأْم  اَنيالً كَلَ ةَُدارَِبالْ: يَلِق، َوُمَؤنَّثَةٌ، ارَّةَُحيُح الْالرِّوهي ، السَُّمومَِجْمُع  :ُماِئَمسَّال

ـ تَ ةٌَعِفتَْرُم اٌلَمرِ :ُناِئالسَّنََو، ٍةَداِحَو ٍةيقَرِى طَلََع تْاَءَج اذَياُح ِإالرِّ :اِئُننَسَّال ـ َع يُلِطتَْس ـ ى َولَ  ِهْج

  .)4(ةٌَسِنينَ اَهتَُداِح، َوضِاَألْر

  :      الرَّاجُِز رٍَّة َوَضَراِئَر، قَاَل، ِمثَْل َضاْمَرَأةٌ شَبَّةٌ، َيْعِني ِمَن الشََّبابِ: َجْمُع شَبٍَّة، ُيقَاُل: الشََّباِئُب

ـًاَعَجاِئ          ـًَيقُلَْن كُنَّـا َمـرَّةً           ًزا َيطْلُْبَن شَيًئا ذَاِهب   ]الرََّجز[              )5(اشََبـاِئب

  .)6(الَْمَجاَعةُ: الشَِّديَدِة َعلَى الِْقَياسِ، َوالشِّدَِّة َعلَى الشُّذُوِذ، َوالشِّدَّةَُمكَارُِه الدَّْهرِ، َجْمُع : الشََّداِئُد

  .)7(ْيٍءاَأللَْواُن الُْمخْتَِلفَةُ ِمْن كُلِّ شَ: َجْمُع شَرِيجٍ، َوُهَو الْقَْوسِ الُْمنْشَقَّةُ، َوالشََّراِئُج :الشََّراِئُج

 :َجْمُع شَْرٍط، َوُهَو ِإلْزاُم الشَّْيِء َوالِتزاُمُه ِفي الَْبيعِ، َوَجْمُع شَرِيطٍَة، َوالشَّرِيطَةُ ِمَن اِإلبِلِ: الشََّراِئطُ

  .)8(اَنُهَو الَْحْبُل َما كَ :خُوصِ َواللِّيِف، َوِقيَلوٍط تُفْتَُل ِمَن الْخُُي :الَْمشْقُوقَةُ اُألذُنِ، َوالشَّرِيطَةُ

  :)9(ُزَبْيٍد قَاَل َأُبو الَ َواِحَد لََها، ِعيَداُن الرَّْحلِ، :َوالشََّصاِئُب الشِّدَّةُ، :َواِحَدتَُها الشَِّصيَبةُ :الشََّصاِئُب

                                           
  ).657-4/656( ،)سلل(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .125، ص ديوان رؤبة: وُينْظَُر ،)688-4/687( ،)سمل(، مادة اللسان  )2(
  ).4/691(، )سمم(، مادة اللسان  )3(
  ).719-4/718(، )سنن(، مادة اللسان  )4(
  ).3/97(، )شبب(، مادة العروس وتاج، )9/453( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)5/12( ،)شبب(، مادة اللسان  )5(
  ).5/53( ،)شدد(، مادة اللسان  )6(
  ).5/67( ،)شرج(دة المصدر نفسه، ما  )7(
  ).81-5/79( ،)شرط(المصدر نفسه، مادة   )8(
الُْمنِْذُر ْبُن َحْرَملَةَ الطَّاِئّي الْقَْحطَاِنّي، شَاِعٌر نَِديٌم ُمَعمٌِّر، ِمْن نََصاَرى طَيِّـئ، َعـاشَ ِفـي    : ُهَو َحْرَملَةُ ْبُن الُْمنِْذرِ، َوِقيَل  )9(

  ).7/293( ،اَألعالم: الزَِّركِْلّي: ُينْظَُر. َم َولَْم ُيْسِلْم، َواْستَْعَملَُه ُعَمُر ْبُن الْخَطَّابِ َعلَى َصَدقَاِت قَْوِمِهالَْجاِهِليَِّة َوَأْدَرَك اِإلْسالَ
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  ]يطالَْبِس[         )1(قَ ُصْرُصورِْوِط بِيطاً فَرِخَْو الِمالَ    ِفي َأْحنَاِئِه شََمٌم     شََصاِئَبَوذَا          

  ]يطالَْبِس[

  :     َبنِ، قَاَل الَْحْضَرِميُّالنَّاقَةُ قَِليلَةُ اللَّ: والشَُّصوُص ُصوصٍ،َجْمُع شَ ،الشََّداِئُد :الشََّصاِئُص

  ]الُْمنَْسرِح[                     ) 2(نََبال اشَصاِئًص ُأوَرثَ ذَْوًدا          َأفَْرُح َأْن َأْرَزَأ الِكَراَم َوَأْن          

  ]الُْمنَْسرِح[

الشَّــَداِئُد،  : تُقْطَُع طُوالً، َوالشَّـطَاِئبُ  طَْعةُ ِمْن َسنَامِ الَْبِعيرَِواِحَدتَُها الشَِّطيَبةُ، َوِهَي الِْق :طَاِئُبالشَّ

  .   )3(الِْفَرقُ َوالضُُّروُب الُْمخْتَِلفَةُ: رِِهْمَوالشَّطَاِئُب ِمَن النَّاسِ َوغَْي

  :الضَّخَْمةُ السَّنَامِ، قَاَل الرَّاجُِز: السَّنَامِ، َوِقيَل َبيالنُّوقُ الَْعِظيَمةُ َجاِن :طُالشَّطَاِئ

  ]زَجالرَّ[                           )    4(فَْهَو لَُهنَّ َحابٌِل َوفَارِطُ          شَطَاِئطُجِلَّةٌ  قَْد طَلََّحتُْه           

ِلطَاَعِة اِهللا َعزَّ  كُلُّ َما ُجِعَل َعلًَما: اِئُرُمْهَداةُ، َوالشََّعَبَدنَةُ الْالْ :َواِحَدتَُها الشَِّعيَرةُ، َوالشَِّعيَرةُ: الشََّعاِئُر

  .)5(]اِهللا شََعاِئَرا الَِّذيَن آَمنُوا الَ تُِحلُّوا َيا َأيَُّه[:َوَجلَّ، كََمنَاِسِك الَْحجِّ َوَعالََماِتِه وَأْعَماِلِه، قَاَل تََعالَى

ِة، َجْمُع الشَّـِقيقَ : َوالشَّقَاِئقُ ،السََّحاِئُب: النُّْعَمانِ، نََبتٌ، َواِحَدتَُها شَِقيقَةٌ، َوالشَّقَاِئقُ َوشَقَاِئقُ: الشَّقَاِئقُ

  .)6(»الرَِّجالِ شَقَاِئقُالنَِّساُء « :النَّظَاِئُر، َوِفي الَْحِديِث: َوالشَّقَاِئقُ، َواُألمِّ َوِهَي اُألخْتُ ِمَن اَألبِّ

  .)7(اِلِفَرقُ ِمَن النَّاسِ: ْمُع الشَِّكيكَِة، َوِهَي الطَّرِيقَةُ، َوالشَّكَاِئُكَج: الشَّكَاِئُك

: ، َوالشَِّماُل)8(]شََماِئِلهِْمَوَعْن َأْيَماِنهِْم َوَعْن [:َجْمُع ِشَمالٍ، َوُهَو نَِقيُض الَيِمينِ، قَاَل تََعالَى: الشَّـَماِئلُ 

الرِّيُح الَِّتي تَُهبُّ ِمـْن ِقَبـلِ الشَّـْأمِ،     :َوالشََّماِئُلاَألخْالَقُ َوالطََّباِئُع،  :ُلَوالشََّماِئالَْمنْزِلَةُ الْخَِسيَسةُ، 

  :قُتَْرةُ الصَّاِئِد؛ َألنََّها تُخِْفي َمْن َيْستَِتُر بَِها، قَاَل ذُو الرُّمَِّة: َواِحُدَها الشَّْمَألَةُ :َوالشََّماِئُل

                                           
: ، بغـداد 1نوري حمـودي القيسـي، ط  : تحقيق: ديوان َأبي زبيٍد الطائّي: ، وُينْظَُر)5/106( ،)شصب(، مادة اللّسان  )1(

  .85م، ص 1967مطبعة المعارف، 
  ).8/329(،وكتاب العين، )11/263(تهذيب اللغة  :، وُينْظَُر)5/107(،)شصص( ، مادةاللسان  )2(
  ). 5/110( ،)شطب(، مادة اللسان  )3(
  ).6/212(، وكتاب العين، )7/561( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)5/114( ،)شطط(، مادة اللسان  )4(
  .2: ، المائدة، آية)130-5/129( ،)شعر(، مادة اللسان  )5(
سـنن   :محمـد بـن عيسـى    ،الترمذي، و)6/256(، مسند أحمد بن حنبل: ، وُينْظَُر)5/159( ،)شقق(، مادة اللسان  )6(

  ).1/193( ،دار إحياء التراث العربي: بيروت، .)ط.د( ،أحمد محمد شاكر وآخرون :، تحقيقالترمذي
  ).5/168( ،)شكك(، مادة اللسان  )7(
  .17: ، األعراف، آية)5/191( ،)شمل(مادة  ،اللسان  )8(
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  ]الَْبِسيط[       )1(َرذُْل الثَِّيابِ خَِفيُّ الشَّخْصِ ُمنَْزرُِب   الََّن ُمقْتَِنٌص     ِمْن جِ الشََّماِئلِبَِو          

  :ُب َوالَْعاُر، قَاَل َجرِيُرَجْمُع الشَّنَارِ، َوُهَو الَْعْي: الشَّنَاِئُر

ـًا                        ]الرََّجز[                                   )2(شَـنَاِئـَرا تَْأِتي ُأُمـوراً شُنُع

  ]الرََّجز[

  .)3(الِْكتَاُب: َجْمُع الصَِّحيفَِة، َوِهَي الَِّتي ُيكْتَُب ِفيَها، والصَِّحيفَةُ كَذَِلَك: الصََّحاِئفُ

  :َجْمُع الصَّرِيَدِة، َوِهَي النَّْعَجةُ الَِّتي قَْد َأنَْحلََها الَْبْرُد َوَأَضرَّ بَِها، قَاَل الشَّاِعُر: الصََّراِئُد

  ]الطَّوِيل[      )           4(الصََّراِئِدَوثَْوَرةَ ِعشْنَا ِفي لُُحومِ         ِإنِّي َوالْهَِزْبَر َوَعارًِما لََعْمُرَك         

  ]الطَّوِيل[

ـ    :الصََّراِئقُ ِديثُ َجْمُع الصَّرِيقَةُ، َوِهَي الْخُْبَزةُ الرَِّقيقَةُ َأْو الِْقطَْعةُ الُْمشَْواةُ ِمـْن اللَّْحـمِ، َوُروَِي َح

   .)5(»َوِصنَابٍ بَِصَراِئقَلَْو ِشْئتُ لََدَعْوتُ «):τ(ُعَمَر

  .)6(لِبِاِإلَو لِخْالنَّ َنِم ةُِقطَْعالْ :ةُيَمالصَّرَِو ،تَنَْصرُِمالرَّْملِ  ِمَن ِقطَْعةٌَوِهَي  َصرِيَمٍة، َجْمُع :الصََّراِئُم

تَْرَأُم  مَّا ُيشِْعُر، ثَُمَدْعا َبَهلََدي َوتُلِْق ةُاقَلنَّا: الصَُّعوُد، َوُبوِطُهالْ دُِّض ، َوُهَوالصَُّعوُدَواِحُدَها  :الصَّـَعاِئدُ 

  .)7(ِهْيلَا فَتَِدرُّ َعَهرِْيغَ َولََد َأْو َلا اَألوََّدَهلََو

 ُحاِئَصـفَ َو ،لُـهُ اِئَبقَ: ْأسِاِئُح الرََّصفَ، َوِمنَْها يضٍرَِع ٍءْيشَ لَِّوْجُه كَُوِهَي  ،ٍةيَحَصِف َجْمُع: الصَّفَاِئُح

  .)8(اٌضاقٌ ِعَررِقَ ةٌاَرَجِح: ُحاِئفَالصََّو ،ةُيَضرَِعالْ وفُُيالسُّ: ، َوالصَّفَاِئُحُهاُحَوَألْ: ابَِبالْ

  :)9(يٌِّرثَكُ اَلقَ ،وبِطُخُالْ ثُاِدَوَح: َجْمُع َصفُوٍق، َوِهَي الصَُّعوُد الُْمنْكََرةُ، َوالصَّفَاِئقُ: الصَّفَاِئقُ

                                           
  .64، ص ديوان ذي الرُّمَّة: ، وُينْظَُر)5/196( ،)شمل(، مادة اللسان  )1(
  ).12/245(، )شنر(، مادة العروس وتاج، )1/257(، كتاب العين: ، وُينْظَُر)5/203(،)شنر(، مادة اللسان  )2(
  ).283-5/282( ،)صحف(، مادة اللسان  )3(
  .، بال نسبه فيهما)8/274(، تاج العروس: الزَّبِيِدّي: وُينْظَُر، )5/310( ،)صرد(، مادة لسانال  )4(
  ).5/322( ،)صرق(، مادة اللسان  )5(
  ).325-5/324( ،)صرم(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).335-5/332( ،)صعد(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .)5/345( ،)صفح(المصدر نفسه، مادة   )8(
نَِة، َأكْثَُر ِإقَاَمِتِه ِفي ِمْصـَر،  كُثَيٌِّر ْبُن َعْبِد الرُّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد ْبنِ َعاِمرٍ الْخَُزاِعّي، شَاِعٌر ُمتَيٌَّم َمشُْهوٌر ِمْن َأْهلِ الَْمِدي ُهَو  )9(

ـ105ت (نُِسَب ِإلَى َحبِيَبِتِه َعزَّةَ،  .) ط.د(، عَيان وَأنبـاء َأبنـاء الزمـان   َفَيات اَألو: ابن خلكان، أحمد بن محمد: ُينْظَُر). ھ

  ).5/219(، األعالم: ، والزركلي)4/106(، )بال تاريخ(دار صادر، : إحسان عّباس، بيروت: تحقيق
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  ]الطَّوِيل[             )1(اِئقُالصَّفَاِك تُْدِني نََو َأْو نَنالُِك       انَّنَأ ْوو لَا ُأمَّ َعْمرٍُمنَى َيالْ َأنِْتَو        

  ]الطَّوِيل[

  :َأةًَراْم َركَذَاِميُّ َوالقُطَ اَلا، قََهجِْوَزا َوَهقَيِِّم َدنْتَْحظَ ِع ْملَ ، َوِهَي َمْنَصِلفَةٌ َواِحَدتَُها: الصَّالَِئفُ

  ]الطَّوِيل[  )       2(ِئفُالَالصَّاتُ الُمْستَْعبَِر الَفَُروٌك َو      اتَْرَع ِمثْلََه ْمقَلْبِ لَي الْا َرْوَضةٌ ِفَهلَ        

  ]الطَّوِيل[

  .)3(َجْمُع الصَِّليقَِة، َوِهَي الْخُْبَزةُ الرَِّقيقَةُ َوالِْقطَْعةُ الُمشَْواةُ ِمَن اللَّْحمِ :الصَّالَِئقُ

  ، اـَهُسفْنَ ُناُألذُ َوُه: َوِقيَل ،ْأسِالرَّ لِاِخى َدي ِإلَاِضَمالْ نِاُألذُ ُبقْثُ ، َوُهَواخِالصَِّمَجْمُع : الصََّماِئخُ

  . )4(»اعَِماَألْس خِاِئَمَص اِقَرِتتُ الْسخَْأَص« :)τ( يٍِّلَع يِثِدي َحِفَو

  .)5(وٍفُرْعَم ْنِم َأْسَدْيتَُهَو ا َأْعطَْيتَُهَمَأْو  رٍْيخَ ْنا اْصطُِنَع ِمَمَوِهَي  ،ِةالصَِّنيَعَجْمُع  :الصَّنَاِئُع

  .)6(»َضَباِئَر َضَباِئَر ارِالنَّ َنِم وَنُجُرخَْي اًمْوقَ َركَذَ ُهَأنَّ« :يِثِدَحالْ يِفَو ،ِضَباَرٍة ُعْمَج ،اتُاَعَمَجالْ :َباِئُرضَّال

  .)6(»َضَباِئَر

ـ ُيشَـدُّ بِ ُيـْدَرُج وَ  مَّثُ ُينْفَشُ ُرالشَّْع َأْو وفُالصُّ ، َوِهَيةُيَبالضَّرَِواِحَدتَُها  :ُباِئَرضَّال ، ُيغْـَزلَ ِل ٍطْيخَ

  .)7(اَهوِْحنََو ِةجِْزَيالَْو اِدي اَألْرَصِف ْؤخَذُُي َما: ةُالضَّرِيَبَو، يَّةالسَّجَِو ةُيَعبِالطَّ: ةُيَبالضَّرَِو

  :بٍو ذَُؤْيَأُب اَلا، قََأةُ َزْوجَِهَراْم: الَمْرَأِة رَّةَُضَوَأْصُل الثَّْديِ، : رَّةُالضَّ، َوَضرٍَّةَجْمُع  :اِئُرَرالضَّ

  ]الطَّوِيل[             )8(ااُرَهاَحشَ غَجِْرِميٍّ تَفَ َضراِئُر          اَأنََّهكَ النَِّضيلِلَُهنَّ نَشُيٌج بِ          

  ]الطَّوِيل[

  .)1(ةَُعاِئَجالْ ةَُسِئاَبالْ ةُيَرِقفَالْ :ةُرِيكَضََّوال ،ٍةَضرِيكََجْمُع  :ُكاِئَرضَّال

                                           
  .415، صدار الثقافة :بيروت ،1، طإحسان عّباس: ، تحقيقديوان كثيِّر عزَّة: وُينْظَُر، )5/357( ،)صفق(، مادةاللسان  )1(
  .54، ص ديوان القطامي: ، وُينْظَُر)5/378( ،)صلف( ، مادةاللسان  )2(
  ).5/381( ،)صلق(، مادة اللسان  )3(
  .38ص ،علّي َعلَى َأقَوالِ اِإلَمام اللُّغَة ِمْن َألفَاِظ ُبِنَي ما: رائد زيد :وُينْظَُر ،)5/392( ،)صمخ(مادة ،اللسان  )4(
  ).5/411( ،)صنع(، مادة اللسان  )5(
فـواز  : تحقيق، سنن الدارمي: الرحمن اهللا بن عبد أبو محمد عبد الدارمي،: ، وُينْظَُر)5/456( ،)ضبر( ، مادةاللسان  )6(

  ).2/427(، ھـ1407 ،دار الكتاب العربّي: بيروت، 1، طخالد السبع العلميو أحمد زمرلي
  ).482-5/480( ،)ضرب(، مادة اللسان  )7(
  .  79، ص شرح َأشعار الهذليِّين: السكري :، وُينْظَُر)5/489( ،)ضرر(، مادة اللسان  )8(
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  .)2(الشَِّديُد ِحقُْدالْ، َوِهَي ينَِةالضَِّغَجْمُع  :ُناِئالضَّغَ

  .)3(ى ِحَدةلََع تُْضفَُر َأِةْرَمالْ رِْعشَ خَُصلِ ْنِم ٍةلُّ خُْصلَكُ، َوِهَي ةٌَضِفيَرَواِحَدتَُها  :اِئُرفَضَّال

  .)4(َكبِلْي قَِف ُهتُْضِمُر ٍءْيشَ، َوكُلُّ رِاِطخَاِخُل الَْدَو السِّرُّ ، َوُهَوالضَِّميُر ُمفَْرُدَها :ُراِئَمالضَّ

  :، قَاَل الشَّاِعُراُنَساِإلنْ اَهْيلَي ُجبَِل َعِتةُ الَّيَّالسَّجِةُ َوالخَِليقَ ، َوِهَيةُالطَّبِيَعُمفَْرُدَها  :اِئُعالطََّب

  ]الطَّوِيل[           )5(اِئُعالطََّبالِ َجا َبْيَن الرِّاِضُل َمتُفَ          اِإنََّمَو يِهلَابٌِع َيْجرِي َعطَ ُهلَ          

  .)6(يررَِحالْ ْنِم ةُيلَوِالطَّ ِخْرقَةُالْ :الطَّرِيَدةَُو ،شٍْحَو ْنِم طََرْدتَ اَم َوِهَي ،ٍةيَدطَرَِو يٍدطَرِ َجْمُع :اِئُدَرالطَّ

  :َوِمنُْه قَوُل الشَّاِعرِِهَي َجْمُع طَرِيفٍَة، َو، ِهاِفَرَأطْكَ يِثِدَحالْ اُرتَُمخْ :فُاِئَرطَّال

  ]الُْمنَْسرِح[              )7(َحَسنِا الَْهيِثِدَح ْنِم افًاِئطََر           َمْجِلِسهاي َواَرِتَج َأذْكُُر ِمْن         

، طُوطُـهُ خُ: َبْيضِالْ، َوطََراِئقُ افَُرشْاَأل اُلَجالرِّ: مِْوقَالْاِئقُ طََرَو، ِءاْهَواَأل ةُفَِلتَخُْم ِفَرقُالْ :قُاِئَرطَّال

  .)8(]طََراِئقَ َعْبَس ْمكُوقَا فَنَقْلَخَ ْدقَلََو[:قَاَل تََعالَى ،الطَّرِيقَةَُواِحَدتَُها  ،ُعْبسَّلا واتَُمالسَّ :قُاِئَرطََّوال

  .)9(ةٌِليَعطَ ْمُهُداِحَو الَْجَماَعاتُ،: َوالطَّالَِئُع، اِسيُسَجَوالْ :الطَّالَِئُع

  :         قَاَل الَْهْوَدجِ، ِفي الَْمْرَأةُ :َوالظَِّعينَةُ الَْهْوَدُج، :َوالظَِّعينَةُ َعلَيِه، ُيظَْعُن الَْجَمُل :الظَِّعينَةُ َواِحَدتَُها :الظََّعاِئُن

           )10(ِخيـلِ الَْمخَـارِفِ  ِلَميَّـةَ َأْمثَـالِ النَّ          ظََعـاِئنٍ تََبصَّْر خَِليِلي َهـْل تَـَرى ِمـْن            

  ]لالطَّوِي[

  .)11(ُمْستَنْقَُع الَْماِء ِفي َأْسفَلِ الَْواِدي: َضةُ، َوالظَِّليلَةَُجْمُع ظَِليلٍَة، َوِهَي الرَّْو: الظَّالَِئُل

                                                                                                                            
  ).498-5/497( ،)ضرك(، مادة اللسان  )1(
   ).5/510( ،)ضغن(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).5/512( ،)ضفر(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).5/527( ،)ضمر(مادة  المصدر نفسه،  )4(
  ).21/438(، )طبع(، مادة العروس وتاج، )2/188( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)5/560( ،)طبع(، مادة اللسان  )5(
  ).582-5/580( ،)طرد(، مادة اللسان  )6(
  .، بال نسبة)24/88( ،)طرف( مادة ،تاج العروس: الزَّبِيِدّي :وُينْظَُر، )5/590( ،)طرف(، مادة اللسان  )7(
  .17: ، المؤمنون، آية)597-5/596( ،)طرق(، مادة اللسان  )8(
    ).5/626(، )طلع(، مادة اللسان  )9(
  ).2/13(، ديوان الفََرْزَدق: ، وُينْظَُر)6/13( ،)ظعن(، مادة اللسان  )10(
  ).6/23( ،)ظلل(، مادة اللسان  )11(
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  .)1(»الظََّهاِئُركَذََبتَْك « :َأتَاُه ِلَرُجلٍ َرُعَم َوِمنُْه قَْوُل ،الظُّْهرِ تُقَْوَوِهَي ، ظَهِيَرٍةَجْمُع : الظََّهاِئُر

  .)2(َراِئَبَع ثُالَثََو ةٌَجْعنَ يِل :ُيقَاُل ،مِنَغَالْ اِثنَِإ ْنِم يمِفَِطالْ قَْوفَ مِنَغَالْ َنِم َوِهَي ،ورُِبَعالْ َجْمُع :ُراِئَبَعالْ

  .)3(ُحونََها آلِلَهِتهِْم ِفي الَْجاِهِليَِّةذَبِيَحةٌ كَانُوا َيذَْب: َواِحَدتَُها الَْعِتيَرةُ، َوالَْعِتيَرةُ :الَْعتَاِئُر

  .)4(الشَّْيخَةُ الَهرَِمة: َجْمُع َعُجوزٍ َوَعُجوَزٍة، َوِهَي ِمَن النَِّساِء: الَْعَجاِئُز

  :يٌدبِلَ قَاَل ،ٍةَعِديَد َجْمُع ،ِحَصُصالْ :ِقيَلَو ،الُمقْتََسُم اُلَمالْ :ُداِئَدَعالَْو ٍد،يَعِد َجْمُع اُء،النُّظََر :ُداِئَعَدالْ

  ]الَْواِفر[                   )5(مِغُالَلْاَمةُ ِلالزََّعَو اَووِتًْر          ااِك شَفًْعاَألشَْر ُداِئَعَدتَِطيُر          

  .)6(النَّفُْس: الطَّبِيَعةُ، َوالَْعرِيكَةُ: َسنَامِ الَْجَملِ، َوالَْعرِيكَةُ: ةُيكَرَِعالَْجْمُع َعرِيكٍَة، َو :الَْعَراِئُك

ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ َأْن « :فََراِئُضُه الَِّتي َأْوَجَبَها، َوِفي الَْحِديِث: الرُّقَى، َجْمُع َعزِيَمٍة، َوَعزاِئُم اِهللا :الَْعَزاِئُم

  .)7(»َعَزاِئُمُهتُْؤتَى ُرخَُصُه كََما ُيِحبُّ َأْن تُْؤتَى 

  :يٌدبِلَ قَاَل ،ِعشَارٍ ُعْمَج ،اجِتَالنِّ اتُِديثََحالْ اُءَبالظِّ :َوالَْعشَاِئُر ،ةُيلبِقَال :ةَُعِشيَرالَو َعِشيَرٍة، َجْمُع :اِئُرَعشَالْ

  ]الْكَاِمل[                )8(فَِطيمَِو ُمتَقَّوبٍ حٍاِشَر ِمْن          اِدَهى َأْوالَلََع اِئُرُهَعشََهَمٌل           

ـ َمِع ْنُس ِمْأالرَّ ِهُب بِا ُيَعصَّلُّ َمكُ َوِهَي ،ةُاَبِعَصالْاِحَدتَُها َو :ُباِئَعَصالْ ـ ِخْر ْوَأ يلٍنْـدِ ِم ْوَأ ٍةاَم ، ٍةقَ

فَِإذَا َرَأى النَّاُس ذَِلَك، َأتَتُْه « :رِ، َوِفي َحِديِث الِْفتَنِلِ َأْو الطَّْيالَْجَماَعةُ ِمَن النَّاسِ َأْو الْخَْي: ةُاَبِعَصالَْو

  .)9(»الِْعَراِق فََيتَّبُِعونَُه َعَصاِئُبَوَأْبَداُل الشَّامِ، 

  .)10(ا َعِطيفةٌَهتَُداِحِقِسيُّ، َوالْ :فُاِئَعطَالْ

  .)1(ِمْن الشَّْعرِ َمْعقُوَصة ةُخُْصلَالْ ، َوِهَيَعِقيصةُالَْواِحَدتَُها  :اِئُصَعقَالْ
                                           

  ).6/39( ،)ظهر(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).6/56( ،)عبر(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).6/72( ،)عتر(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).6/99( ،)عجز(دة المصدر نفسه، ما  )4(
  .202، ص ديوان لَبِيد بن ربيعة العامرّي: وُينْظَُر ،)6/117( ،)عدد(، مادة اللسان  )5(
  ).6/211( ،)عرك(، مادة اللسان  )6(
سـنن  : أبو بكر أحمد بن الحسـين  ، والبيهقي،)8/334(، صحيح ابن حبَّان: ، وُينْظَُر)6/236( ،)عزم(، مادة اللسان  )7(

  ).3/140(، م1994 ،مكتبة دار الباز: مكة المكرمة ،محمد عبد القادر عطا: ، تحقيقبرىالبيهقي الك
  .112، ص ديوان لبيد بن ربيعة: وُينْظَُر ،)264-6/263( ،)عشر(، مادة اللسان  )8(
  ).6/316( ،أحمد بن حنبل ومسند، )4/108(، سنن أبي داود: ، وُينْظَُر)276-6/274( ،)عصب( ، مادةاللسان )9(
  ).6/312(، )عطف(، مادة اللسان  )10(
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  :ريِّثَكُ، َوِمنُْه قَوُل الُمنَْعقَِّة يِداِدي اَألخَاُن ِفَرْدغُالْ :قُاِئقََعالَْو، َجْمُع َعِقيٍق، ُرْمُحالْ اُلَمالرِّ :َعقَاِئقُالْ

  ]الطَّوِيل[            )2(الَعقَاِئقَُأْعَجَبتْها ه َوُمعَِوِّذُ         اَعْينََه اقَا َرَهيِتَب ْنَجتْ ِمَرا خَِإذَ          

 ،ِهاِلُم َماِئَركَ :انَِسُل اِإلنْاِئَعقَ، َوْمَسيُِّدُه :مِِْوقَةُ الَْعِقيلََو ُه،َرُمَأكْ :ٍءْيكُلِّ شَ ةَُعِقيلََو، ٍةَعِقيلَ ُعْمَج :ُلاِئقَالَْع

  .)3(»اِتِهاَمكََر لِاِئَعقَبِ صُّتَخُْمالْ« :يٍِّلَع يِثِدَح يِفَو لِ،اِإلبَِو اِءَسالنِّ َنِم ةُيَمكَرِالْ :َوالَْعِقيلَةُ

ـ َعالَالْالَعِليقةُ َو، َواسِى النَّلَا تَُعلَّقُ َعَهَألنَّ؛ اُبقَاَأللْ :ِئقَُعالَالْ، َوقَةٌَعالَ ةَُداِحَو، الُْمُهوُرالْ :ِئقُالََعالْ : ةُقَ

  :ُراِعالشَّ اَلقَ ِه،َعلَْي وَناُرتَْمَي ومِقَى الِْإلَ ُلُجالرَّ ُهمُُّضَي يُرِعَبالْ

  ]الطَّوِيل[               )4(ِئِقَعالَالْوُب ا ُركَُينْالدُّ ِةذَِّمْن ِلَو          تَْركََبنَّ َعِليقةً ٍة الَلَاِئقََو          

 َواِحَدتَُها الِْعَماَرةُ َوالَْعَماَرةُ، َوِهَي كُلُّ شَْيٍء َعلَى الرَّْأسِ ِمْن ِعَماَمٍة َأْو قَلَنُْسَوٍة، َوالِعَمـاَرةُ  :الَْعَماِئُر

 .)5(شُْعَبةٌ ِمْن الْقَبِيلَِة: َوالَعَماَرةُ

  .)6(ِمغْفَرِالْ َأْو ِةالَبْيَض ْنا َعَهكُِنَي بِ، َوِهَي َما ُيلَفُّ َعلَى الرَّْأسِ، َوقَْد ةُاَمِعَمالَْواِحَدتَُها  :اِئُمَعَمالْ

  .)7(كْفَلُُهْمِتِه الَِّذيَن َيَأْهُل َبْي: َجْمُع ِعَيالٍ، َوَواِحُد الِْعَيالِ َعيٌِّل، َوَعيُِّل الرَُّجلِ :الَْعَياِئُل

  .)8(الَْمغْرِبِ َبْعَد تُْحلَُب الَِّتي النَّاقَةُ :َوالْغَُبوقَةُ َوالْغَُبوقُ شُرَِب بِالَْعِشيِّ، َما َوُهَو غَُبوٍق، َجْمُع :َباِئقُالْغَ

  .)9(ِقطَْعةُالْ :، َوالْغُدَّةُ ِمَن الَْمالَِجْمُع غُدٍَّة، َوِهَي كُلُّ ُعقَْدٍة ِفي الَْجَسِد َأطَافَ بَِها شَْحٌم :الْغََداِئُد

 .)10(»غََداِئَرقَِدَم َمكَّةَ َولَُه َأْرَبُع «):ρ( الذََّواِئُب، َواِحَدتَُها غَِديَرةٌ، َوِفي ِصفَِتِه، :الْغََداِئُر

  .)1(َجْمُع الِْغَراَرِة، َوِهَي الُْجَواِلقُ: الْغََراِئُر

                                                                                                                            
  ).6/365(، )عقص(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .416، ص عّزة ريِّثَكُديوان : وُينْظَُر ،)6/367(، )عقق(، مادة اللسان  )2(
  .45، صمِ َعِليٍّ ِفي ِلَساْنِ الَعَربما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَِة َعلَى َأقَوالِ اِإلَما: رائد زيد :وُينْظَُر ،)6/375( ،)عقل( مادة ،اللسان  )3(
، 1الشيخ هادي حسـن حمـودي، ط  : ، تحقيقُمْجَمل اللُّغة: ابن فارس، َأْحمد: وُينْظَُر ،)6/404( ،)علق(، مادة اللسان  )4(

 :تحقيـق  ديوان األدب،: ، والفارابي، ِإسحاق بن إبراهيم)3/406(م، 1985منشورات معهد المخطوطات العربية، : الكويت

  ).1/434(م، 1978-1974منشورات مجمع اللُّغة العربيَّة، : ، القاهرة1َأحمد مختار عمر، ط
  ).439-6/438( ،)عمر(، مادة اللسان  )5(
  ).6/449(، )عمم(، مادة اللسان  )6(
  ).6/550(، )عيل(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .)3/312(، اَألدب ديوان: ، والفارابِّي)4/266( اللُّغة ْهِذيبتَ: اَألْزَهرِّي :وُينْظَُر ،)6/569( ،)غبق( مادة ،اللسان  )8(
  ).6/576(، )غدد(، مادة اللسان  )9(
  .)6/341(، أحمد بن حنبل ومسند، )4/246( سنن الترمذي: وُينْظَُر، )6/578(، )غدر(، مادة اللسان  )10(



 61

 .)2(»غََراِئُزالُْجْبُن َوالُْجْرَأةُ « :َأْو شَرٍّ، َوِفي الَْحِديِثرٍ َوِهَي السَّجِيَّةُ ِمْن خَْي َجْمُع غَرِيَزٍة،: الْغََراِئُز

 .)3(تُغَْرُس ِحيَنالفَِسيلَةُ : َجْمُع الغَرِيَسِة، َوِهَي النَّخْلَةُ َأوََّل َما تُنْبِتْ، َوالغَرِيَسةُ :الْغََراِئُس

  .)4(غَِليلٍَة َجْمُع الدُُّروعِ، َمَساِميُر :َوِقيَل ،اَهتَْحتَ تُلَْبُس َبطَاِئُن :َوِقيَل الدُُّروُع، :غَالَِئُلالْ

 :الْقُطَاِمّي قال فَُمَها، َأْو النَّاقَِة َعينَا بِِه تُشَدُّ َما :الِْغَماَمةُ َوَواِحَدتَُها السََّحاَبةُ، :الْغََماَمةُ َواِحَدتَُها :غََماِئُمالْ

  ]الَْواِفر[                )5(َوالصِّقَاَعا غََماِئَمالْشََدْدتُ لَُه            ذَا َرْأٌس رَأْيتُ بِِه ِطَماًحاِإ         

 .)6(، َجْمُع غَِنيَمٍةْهلِ الَْحْربِ َوُأِخذَ قَْهًراَما ُأِصيَب ِمْن َأْمَوالِ َأ :غَنَاِئُمالْ

  .)7(ااُرَهِكَب :رِّاِئُد الدُّفََرَو، ةُيَسِفالنَّ ةَُرَهْوَجالْ :يَدةُفَرِالَْو ،ِهرِْيغَفُِصَل بَِم َوا نُِظالدُّرُّ ِإذَ :اِئُدفََرالْ

ـ الْ َوِفي تَْرتَِعُد ِعنَْد الْفََزعِ، رِْدالصََّو ِفِتكَالْ َنْيَب ةٌُمْحلَ: ، َوالْفَرِيَصةٍُةفَرِيَصَجْمُع  :فََراِئُصالْ  :يِثِدَح

  .)8(»اَماِئُصُهَرفَ ا تُْرَعُدَمهِيَء بِجِفَ«

  .)9(زَّكَاِةال يُرِعَب :ةُيَضفَرِالَْو ،وُدُهُحُد :ُض اللِّهاِئفََرَو ،ةُةُ الُمِسنََّمرَِهالَْوِهَي  ٍة،يَضفَرِ ُعْمَج :ُضاِئفََرالْ

  .)10(الصَِّغيَرةُ ِمَن النَّخْلِ: فَِسيلَةُ، َوالَْواِحَدتَُها فَِسيلَةٌ: فََساِئُلالْ

  :ُزاجِالرَّ اَلقَ، وُءُسا َيَمبِ َبُهاِحَيشَْهُر َص يٍِّئَس رٍَأْم لُّكُ ، َوِهَيةُالفَِضيَحَواِحَدتَُها  :اِئُحفََضالْ

  ]الرََّجز[            )11(ااِئَحاِء لَبُِسوا الصَّفََسى النِّلََع          ااِئَحفََضالْا َرِهُبوا ا َمٌم ِإذَْوقَ           

  .)1(رِْعالشَّ َنِم الكُبَّةُْو َأ ُعِمتَْجُمالْ ُرْعالشَّ ، َوِهَيةُالفَِليلَاِحَدتَُها َو :ِئُلفَالَالْ

                                                                                                                            
  ).6/600(، )غرر(مادة ، اللسان  )1(
حسـين  : ، تحقيقمسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى،: وُينْظَُر ،)605-6/604( ،)غرز(، مادة اللسان  )2(

  ).11/335( ،م1984 ث،دار المأمون للترا :دمشق ،1، طسليم أسد
  ).6/605(، )غرس(، مادة اللسان  )3(
  ).6/662( ،)غلل(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .42، ص القطامي ديوان: ، وُينْظَُر)6/682( ،)غمم(، مادة اللسان  )5(
  ).6/687( ،)غنم(، مادة اللسان  )6(
  ).55-7/54(، )فرد(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .)4/161(، أحمد بن حنبل ومسند، )1/427( سنن الترمذي: الترمذي: وُينْظَُر ،)7/68(، )فرص(، مادة اللسان  )8(
  ).71-7/68(، )فرض(، مادة اللسان  )9(
  ).7/103(، )لفس(المصدر نفسه، مادة   )10(
  .)3/107( ،كتاب العين  :، والفراهيدي)4/215( تهذيب اللغة،  :اَألْزَهرِّي :وُينْظَُر ،)7/116( ،)فضح( مادة ،اللسان  )11(
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 ِعظَاُمـهُ : الَْجَماَعةُ ِمَن النَّاسِ تَنْتَِسُب ِإلَى َأبٍ َواِحٍد، َوقََباِئـُل الـرَّْأسِ   َوِهَي َجْمُع قَبِيلٍَة،: قََباِئُلالْ

   .)2(َباَوِهَي رِيُح الصَّ ُع القَُبولِ،، َوَجْمَأْصنَافَُها :رَِأغَْصانَُها، َوقََباِئُل الطَّْي :َوقََباِئُل الشََّجرِ ،الُمتَِّصلَة

  .)3(رِْئبِالْ َنِم ُجُرخَْي اَم ُلَأوَّ :ةُالقَرِيَحَو ،لُُهَأوَّ :ٍءْيشَ لِّكُ ةُقَرِيَحَو الطَّبِيَعةُ، َوِهَي ،ٍةقَرِيَح َجْمُع :ُحاِئقََرالْ

  . )4(الشَّْعرِ ةُ ِمَنَجْمُع قَِصيَبٍة، َوِهَي الخُْصلَةُ الُملْتَوَِي :الْقََصاِئُب

ـ َمكَِل َكِلذَبِ َيمِّ، ُسِهاِتَيَأْب ُرطْمَّ شَا تََم: الشِّْعر َنِم َوقَِصيَدٍة، َوِهَي ِصيٍدقََجْمُع  :ُداِئَصقَالْ ـ َو ِهاِل  ِةحَِّص

  .)5(تَهِديِه َيِهاُن َوُد اِإلنْسقِْصَيا َهبِ ُهَألنَّ ؛َكِلذَبِ َيمُِّس ،اَصَعالْ: يُدِصقَالَْو، ِهِنْزَو

  :كُثَيِّر اَلقَ، تَخُْرَج تُتَْرُك َأْن الَ ِتْيَبي الِْف ةَُمُصونَالَْمْرَأةُ ال ، َوِهَيقَُصوَرٍةَو ٍةيَرقَِصَجْمُع  :اِئُرقََصالْ

  ]لالطَّوِي[           )6(اِئُرقََصالْ اَكذَي بِرِْدا تََمِإليَّ َو         بَّْبِت كلَّ قَِصيَرٍةَحي ِتِت الََّأنَْو         

  .)7(ةُيفَِعةُ الضَّاِملَالزَّ :ةُيَصالقَِصَو ،ُرا اَألثََهبِ ُعةُ ُيتََّبابَّالدَّ ، َوِهَيالقَِصيَصِةَجْمُع  :اِئُصقََصالْ

  :)8(اُنِهْمَي اَلقَ ،طَاِئُل قَطَْيخَالْ تْاَءَج: اُلقَُي ،قَطُوٍط ، َجْمُعٍةي تَفْرِقَاٍت ِفاَعَجَمالْ :طُاِئقَطَالْ

  ]الرََّجز[                                         )9(اطَاِئقَطَ اْيلِ تَتَْرى زَِيًمخَالْبِ                    

  .)10(ةُقَِطيفَالْ، َواِحَدتَُها ُمخَْملَةُالْ شُفُُرالْ :فُاِئطَقَالْ

، ُيْركَُب يَنِح ُركْبِالْ: َوالَْحْملِ، َوِقيَل بِوكُللرُّ ذَِخا اتَُّم: لِاِإلبِ َنِمَوِهَي  ،قَُعوٍدَو قَُعوَدٍةَجْمُع  :قََعاِئُدالْ

  .)11(ُكْعكَالْا القَِديُد َويَهِف اَرةُِغَرالْ: القَِعيَدةَُو، َأتُُهَراْم: لُِجقَِعيَدةُ الرََّو ،قَِعيَدةَُوَواِحَدتَُها ال

                                                                                                                            
  ).7/165(، )فلل(، مادة اللسان  )1(
  ).234-7/230(، )قبل(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).7/294(، )قرح(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).7/375(، )قصب(نفسه، مادة  المصدر  )4(
  .)380-7/378(، )قصد(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .369، ص ديوان كُثَيِّر عزة: وُينْظَُر ،)7/383( ،)قصر(، مادة اللسان  )6(
  ).7/389( ،)قصص(، مادة اللسان  )7(
: البكري: ُينْظَُر. َوافَةَ ْبنِ َسْعٍد ِمْن تَِميمٍ، َعاشَ ِفي الَْعْصرِ اُألَموِيُِّهَو ِهْمَياُن ْبُن قَُحافَةَ السَّْعِديُّ، َراجٌِز ُمِقلٌّ، ِمْن َبِني ُع  )8(

  ).8/95(، األعالم: ، والزركلي572، ص سمط الآللي
  ).20/43(، )قطط(، مادة العروس وتاج، )8/265( تهذيب اللغة: األزهري: وُينْظَُر، )7/416( ،)قطط(، مادة اللسان  )9(
  ).7/424( ،)قطف(ة ، ماداللسان  )10(
  ).435-7/432( ،)قعد(المصدر نفسه، مادة   )11(
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   .)1(]ِئَدالقَالَ الََو الَهْدَي الََو[:قَاَل رِِه،َوغَْي انَِسلِإلنْ وُنكَُي ُعنُِقي الِْف ا ُجِعَلَم :َدةُِقالَال َواِحَدتَُها :ِئُدقَالَالْ

  .)2(]شَاِحالفََوَو مِاِإلثْ َراِئَبكَ ين َيْجتَِنُبوَنِذالَّ[:تََعالَى قَاَل ،ةُيَحبِقَالْ ةُْعلَفَالْ َوِهَي ،َرٍةْيِكب َجْمُع :ُراِئَبكَالْ

ـ الْ ِةلَزِنَْمبِ رِْمالتَّ َنِم َوُهَو، ِهبُِرطََو ِهيِخارَِمشَامُّ بِتَّال ِعذْقُالْ َوُه، َوٍةاَسِكَب ُعْمَج :ُساِئكََبالْ ـ  وِدُعنْقُ  َنِم

  .)3(»لِخْالنَّ ِهِذَه ْنِم َساِئكََببِ اَءالً َجُجَر َأنَّ« :يِثِدي الَحِفَو ،بِِعنَالْ

ـ الْ: ةُيَبالكَِتَو ،ِفى اَأللِْإلَ ِةاَئَمالْ َنِم تْاَرا َأغَِإذَ الخَْيلِ ةُاَعَمَج ، َوِهَيةُيَبالكَِتَواِحَدتَُها : اِئُبكَتَالْ  ةُِقطَْع

  :ُجَؤيَّةَ نِْب ةََداِعَس ُلَوِمنُْه قَْو، َجْيشِالْ َنةُ ِميَمِظَعالْ

  ]ِملالْكَا[          )4(َأوَعُبوا اِئُبكَتَ ْمِتهِاَحَسَجفَلَتْ بِ           ْمُيكَتُّ َعِديُدُه الََو ُيكْتَُبوَن الَ          

  ]ِملالْكَا[

  :يُّازِِنَماِشبٍ الْنَ ُنْب َسْعٌد اَلقَ ،ةٌةُ كَرِيَبَداِحَوُد، الْاِئَدالشَّ :اِئُبكََرالْ

  ]الطَّوِيل[        )5(اَباِئكََرالْ ِهْيِإلَ اَمْوِت خَّواًضى الِْإلَ          اي ُمقَدًَّمامٍ َرشُِّحوا بِاَل رَِزَيفَ          

  ]الطَّوِيل[

  .)6(اَهاِئُسنَفَ :الَِوْماَأل ُماِئكََر، َوَرِفالشََّو رِْيخَالْ اعَِوَألنْةُ َعاِمَجالٍْة، َوِهَي َجْمُع كَرِيَم :ُماِئكََرالْ

  .)7(ِةاَمِكظَالَْو ِةيَمكَِظالْقَنََواتُ َوالرَّكَاَيا، َجْمُع الْ :كَظَاِئُمالْ

  . )8()كُِنشْتُ(ا َهلَُأْص ةٌرََّبَعُم َيِه، َوَوالنََّصاَرى وِدُهَيالْ ، َوِهَي ُمتََعبَُّدكَِنيَسٍةَجْمُع  :اِئُسكَنَالْ

  .)9(شَاذٌّ ٌراِدنَ ُعْمَجالَْوَهذَا ، اَألخِ َأْو نِاالْب َأةَُراْم، َوِهَي كَنَّةُالَْواِحَدتَُها  :اِئُنكَنَالْ

  .)10(يَرةُزِغََوالْ لََّبنِاتُ الذَ :لِبِاِإلاِء َوالشَّ ، َوِهَي ِمَنةُاللَُّبونََو اللَُّبوُنَواِحَدتَُها  :ُناِئَبلَّال

                                           
  .2: ، المائدة، آية)469-7/468(، )قلد(، مادة اللسان  )1(
  .32: ، النجم، آية)7/579(، )كبر(، مادة اللسان  )2(
  ).4/136(، سنن البيهقي الكبرى: البيهقي: ، وُينْظَُر)7/582( ،)كبس(، مادة اللسان  )3(
  .  1118، ص شرح أشعار الهذليِّين: السُّكَّرِّي: وُينْظَُر، )7/590( ،)كتب(، مادة لسانال  )4(
شـرح  : ، والمرزوقي، أحمد بـن محمـد  )8/140( ،خزانة األدب: البغدادي: وُينْظَُر ،)7/624( ،)كرب(، مادة اللسان  )5(

  ).1/72(م، 1968 ،التأليف والترجمة والنشر مطبعة لجنة ،2ط أحمد أمين وعبد السالم هارون، :نشر    ،ديوان الحماسة
  ).647-7/644( ،)كرم(، مادة اللسان  )6(
  ).7/676( ،)كظم(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).7/741( ،)كنس(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).7/747( ،)كنن(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).26-8/25( ،)لبن(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  .)1(الزَّْورِ قَْوفَ يرِِعَبالْ َنِم مِْحاللَّ ُعَمتَْجُم ، َوِهَياللَّزِيَزةُاِحَدتَُها َو :اِئُزاللََّز

  .)2(رُهَأشْ ةثَالَثَ مَّثُ نِْيَرْهشَ ااجَِهَل نَتََأوَّ الَقُوًح وُنكُا تََمِإنَّاللَُّبوُن َو ، َوِهَياللَّقُوُحَواِحَدتَُها  :اِئُحقَلَّال

  .)3(ِةاُألْمُدوَحَو ِةالِمْدَحكَ ِهي ُمِدَح بِِذالَّ :رِْعالشِّ َنِم ، َوالَْمِديُحيحِِدَمالْ ُعْمَج :اِئُحَمَدالْ

  .)4(ضِطُمَِّة اَألْرْسي ُأى ِفنَْبِحْصُن ُيالْ، َوِهَي ةَُمِدينَالْ َواِحَدتَُها :ُناِئَمَدالْ

ـ ا لَطُـفَ وَ َم: ، َوالَْمَراِئُرايَهِف َءْيشَ ي الَِتالَّ ُضاَألْر ، َوِهَيَمرِيَرةٌيٌر َورِا َمَهُداِحَو :اِئُرَمَرالْ  اَلطَ

  .)5(»اَهاِنَرَأقْ اِئرَِمَرِل اًعاِطقَ تَْوَمالْ َلَعَج اَهللا ِإنَّ« :يٍِّلَع يِثِدي َحِفَو ،الَِبِحالْ َنِم فَتْلُُه دَّتَاشَْو

ـ َحالَْو نِاُألذُ َنْيا َبَم: يَلِقةُ، َوالذَُّؤاَب ، َوِهَيةَُِسيَحَمالُْمفَْرُدَها  :اِئُحَمَسالْ ـ  بِاجِ ـ اِإلنْ ْأسَِر َنِم ، انَِس

  :ّيبِلَْعالثَّ مِيثََهالْ وَأُب اَل؛ قَةٌا َمِسيَحَهتَُداِحاُد، َوجَِيِقِسيُّ الْالْ: ُحاِئَمَسالَْو

  ]الَْبِسيط[           )6(َرقَقُ الَا َوْهٌن َوَهبِ َسْيلَِليٌن َو         ااِكِضَهي َمَرُزوٌر ِف ُحاِئَمَسا َهلَ          

  ]الَْبِسيط[

  .)7(»ةٌوَرُص الََو ٌبلْكَ يِهِف ايتًَب ةُكَِئالََمالْ ُلخُْدتَ الَ« :يِثِدَحي الْفَوِ ،َملَُكالْ َواِحُدَها :ةُكَِئالََمالَْو ُكِئَمالَالْ

  .)8(َمهِيَرةُالْ، َواِحَدتَُها رِاِئالسََّر ِضدُّ َيِهاِئُر، َوَرَحالْ :اِئُرَمَهالْ

  .)9(رِْئبِالْ اُبَرتُ :ةُيذَبِنََّوال ،اَهيَرغَ َأْم تْانَكَ ةًاشَ ،الَِزُهالْ َنِم ُلكَْؤتُ الَ يِتالََّوِهَي  ،ٍةيذَبِنَجمع  :ذُاِئَبالنَّ

 .)10(اَجْمُع نَجِيَبٍة، َوِهَي النَِّفيَسةُ َوالْفَاِضلَةُ َعلَى ِمثِْلَه :النََّجاِئُب

 امِِشـْبُه الِحـزَ   يَجةُالنَّسِِ :ةُالنَِّحيَزَو ،ةُيَعبِالطَّ: النَِّحيَزةَُو، ا نَِحيزََةٌَهتَُداِح، َوةُوَبُرْضَمالْ ُلاِإلبِ :اِئُزالنََّح

                        .)11(اَألْرضِ ُمْستََدقَّةٌ ُصلَْبةٌِقطَْعةٌ ِمَن : النَِّحيَزةَُو، اَهَدْحتُنَْسُج َو وِتُيُبالَْعلَى  وُنكُتَ

                                           
  ).15/315(، )لزز( ، مادةالعروس وتاج، )13/167( تهذيب اللغة :وُينْظَُر، )8/70( ،)ززل(، مادةاللسان  )1(
  ).8/107( ،)لقح(، مادة اللسان  )2(
  ).8/227( ،)مدح(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).8/233( ،)مدن(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .59ص ،َعِليٍّ اِإلمام َأقَوالِ َعلَى ِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَةما ُب :رائد زيد :وُينْظَُر ،)253-8/252( ،)مرر( مادة ،اللسان  )5(
  ).6/42( ،المخصص: ، وابن سيده)4/327( مجمل اللغة: ابن فارس :، وُينْظَُر)8/279( ،)مسح(، مادة اللسان  )6(
  ).3/1666(، مُمْسِل وَصِحيح، )3/1207(، َصِحيح الُبخَارِّي: ، وُينْظَُر)8/365( ،)ملك(، مادة اللسان  )7(
  ).8/388( ،)مهر(، مادة اللسان  )8(
  ).8/429( ،)نبذ(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).8/453( ،)نجب(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).483-8/482( ،)نحز(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  :ةمَّالرُّ وذُ اَلقَ ،ٌدلَا َوَهِنطْي َبي ِفِتالَّ :يَلِقَو ،ُلاِئَحةُ الْيَِّشْحَوالْ اُناَألتَ َوِهَي ،نَُحوصٍَجْمُع  :اِئُصَحنَّال

  ]الَْبِسيط[           )1(ُبا خَطََهاِنَوي َألْيَج ِفاِحَسَم اقُْوًد         ُمَحْملََجةً ااًهَأشَْب اِئَصنََحَيقُْرو         

  ]الَْبِسيط[

  .)2(ِةيَسكَِنلِْل اًماِدخَ َأْو اقَيًِّم اُهَوَأَب ُهلَُعْجَي ُناالْب: ةُالنَِّذيَرَو ،ِةنَِذيَر، َجْمُع الَْمْرُء نَذًْرا يِهِطا ُيْعَم :ُرالنَّذَاِئ

، النُّكْـبُ : احِالرَِّي َناِئُع ِمَزالنََّو، ةٌا نَزِيَعَهتَُداِحَو الْغَُرَباِء،ي ِدَأْي ْنِم انْتُزَِعتْ ُباِئَرغَالْ ُلاِإلبِ :اِئُعالنََّز

  .)3(اللََّواِتي َيتََزوَّْجَن ِفي غَْيرِ َعِشيَرِتهِنَّ اُءَسالنِّ :النَّزاِئُعَو

  .)4(ِةضَِّفلْا َنِم ةُيظَِلغَالْ ةَُعطِْقالْ: ةُالنَِّسيكََو ،ةُيَحبِالذَّ، َوِهَي ةُالنَِّسيكَاِحَدتَُها َو :نََساِئُكال

  :، قَاَل الشَّاِعُرضٍْعَب قَْوفَ ُهُضْعَب ُعِفتَْرُماُب الَْحالسَّ، َوُهَو النَّشَاُص َواِحُدَها :اِئُصالنَّشَ

  ]الرََّجز[            )5(اِئصِالنَّشَي ذَُرى ِف وِقلَْمَع الُبُر          اِعصِالَعَصولَّْيَن بِ ِإذْ َيلَْمْعَن        

  ]الرََّجز[

ـ َجْمُع نَ: ُضاِئَضنَّ، َوالَبِقيَّتُُهَو آِخُرُه: ِهرِْيغََو اِءَمالْ ، َونَُضاَضةٍُةاَضنَُض َجْمُع :ُضاِئَضنَّال ، ٍةِضيَض

  :)6(ّيِسُعقْفُالْ ٍدمََّحُمقَاَل َأُبو ، يُلِلقَيفُ الِْعالضَّ: َوِهَي ِمَن الَْمطَرِ َوالسََّحابِ

  ]الرََّجز[           )7(ُضـاِئنََضامٍ قَطُْره لِّ َعي كُِف         اِمُضَواِك الُبَرْيقُ الَْأْسقَ ا ُجْمُلَي        

  ]الرََّجز[

  .)8(، َأْي َأفَْضلُُهْم َوَأْمثَلُُهْمِهِمْونَظُوَرةُ قََو ِهِمْونَِظيَرةُ قَُهَو : َونَظُوَرةٌ، ُيقَاُل نَِظيَرةٌَواِحَدتَُها  :ُراِئالنَّظَ

  .)9(َي نَوٌع ِمَن الطُُّيورَِواِحَدتَُها نََعاَمةٌ، َوِه: النََّعاِئُم

                                           
  .51، ص ديوان ذي الرُّمَّة: وُينْظَُر، )8/484( ،)نحص(، مادة اللسان  )1(
  ).8/512( ،)نذر( ، مادةاللسان  )2(
  ).8/519( ،)نزع(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).540-8/539( ،)نسك(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).18/178(، )نشص(، مادة تاج العروس: الزَّبِيِدّي: وُينْظَُر، )8/557( ،)نشص(، مادة اللسان  )5(
: ُينظـر . ْبنِ َحذْلَمٍ ِمْن َبِني َأَسٍد، شَاِعٌر ُأَموِيٍّ، كَاَن َينِْظُم الْقََصاِئَد َواَألَراجِيَز اِهللا ْبُن رِْبِعّي ْبنِ خَاِلٍد ِمْن شَُعَراِء ُهَو َعْبُد  )6(

  .148، ص سمط الآللي: البكري
  ). 2/300( وكتاب الجيم، )11/470( تهذيب اللغة: وُينْظَُر ،)8/692( ،)نضض(، مادة اللسان  )7(
  ).8/608( ،)نظر(، مادة اللسان  )8(
  ).8/623( ،)نعم(المصدر نفسه، مادة   )9(
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  :يُِّلذَُهٌح الُْملَْي اَلقَ، ةٌيَحا نَِفَهتَُداِحِقِسيُّ، َوالْ :ُحاِئالنَّفَ

  ]الطَّوِيل[               )1(ابُِلتََربَّْع ذََو ْمنَْبعٍ لَ ُحـاِئنَفَ         اَهَأنَّيِف كَاِت الَوجِاخُوا ُمِعيَدَأنَ        

  ]الطَّوِيل[

  .)2(اِإلبُِل الُْهَزاُل: ُضاِئالنَّفََو ،ةُالطَِّليَع ، َوِهَيةُيَضِفالنَِّحَدتَُها َوا :ُضاِئالنَّفَ

  .)3(َوالْفََرْزَدِق َجرِيرٍ كَنَقَاِئضِ آخَُر، قَالَُه َما الشَّاِعُر بَِها َينْقُُض قَِصيَدةٌ َوِهَي ،ٍةنَِقيَض َجْمُع :ُضاِئالنَّقَ

  :ةلَْيخَو نَُأُب اَلقَ ،ُسفْالنَّ :ةُيثَِكالنََّو ،اقَُواَه: لِاِإلبِ ثُاِئكَنََو، يُلِلَجالْ ُراَألْم َوِهَي ،نَِكيثٍَةَجْمُع  :النَّكَاِئثُ

  ]الرََّجز[                )4(التَّفَكُُّر اِئثَالنَّكََب وَعتَاْسَو           ُرـوُر تُذْكَـاُألُما فَا ذَكَْرنَذَِإ        

  ]الرََّجز[

ـ الَّ َحَسبِالْ ةُيَمرِكَالْ: ِمَن النَِّساِء ُناِئَهَجَوالْ ،ِةاَألَم ةُنَاْب ةُيَّبَِرَعالْ ، َوِهَيٍةنَيَهجِ َجْمُع :ُناِئَهَجالْ ـ ِت  ْمي لَ

  .)5(نِْواللَّ ةَُصاِلخَالْ اُءَضْيَبالْ :لِاِإلبِ َنِم اِئُنَهَجَوالْ ِهَجانٍ، َجْمُع ،اتَْعرِيقً اُءاِإلَم ايَهِف تَُعرِّقْ

  .)6(َداِئُد، الَ َواِحَد لََهاالشَّ :َهَزاِئُزالْ

  :ّيِدَع ُنْب مَّاُحرِالطِّ اَلقَ ،اِءَمةُ الْيَرِثكَ اآلَباُر :ُماِئَهَزالَْو ،ٍةيَمَهزِ َجْمُع ،ابَِّوالدَّ َنِم فُاِئالَعَج :ُماِئَهَزالْ

  ]الرََّجز[            )               7(ُماِئَهَزالالَبْحرِ ِحيَن تَنْكَُد كَ           ُماِتَعمِّي َحا الطِّرِّماُح َوَأنَ         

  .)8(لُِجاِة الرَّي َوفَِف ي ُيْعَمُلِذالَّ اُمَعلطََّوُهَو ا ،ِةَهِضيَمالَْجْمُع  :ُماِئَهَضالْ

ـ َع ةَُمَواَدُمالْ :َوِتيَرةُالَْو ،ةًيَرِدتَْسُم تْانَا كَِإذَ سَِرفَالْ ةُرَّغَُوِهَي ، ٍةيَرِتَوَجْمُع  :اِئُرَوتَالْ ـ  ىلَ  ،ِءْيالشَّ

  .)9(ضِاَألْر َنِم اُدقَنْتََو تَغْلُظَُو نُِّكتَْستَ ةٌَعطِْق: ةَُوِتيَرالَْو، ِدْرَونَْوُر الْ: َوالَْوتَاِئُر

  . )1(ُهاُمإْحكَ :رِاَألْم يِف الَوِثيقةَُو ،ُعشْبِالْ ةُيَرِثكَ :قةٌيوِث ٌضَأْرَو ،َوِثيقٍةَو اٍقَوثَ ُعْمَج :قُاِئَوثَالْ

                                           
  .  1058، ص شرح أشعار الهذليين: السكري: وُينْظَُر، )8/638( ،)نفح(، مادة اللسان  )1(
  ).8/654( ،)نفض(، مادة اللسان  )2(
  ).8/676( ،)نقض(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).5/377(، )نكث(، مادة العروس وتاج، )10/182(، تهذيب اللغة :وُينْظَُر، )8/692( ،)نكث(، مادة اللسان  )4(
  ).43-9/42( ،)هجن(، مادة اللسان  )5(
  ).9/89(، )هزز(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).6/163(، تهذيب اللُّغة: اَألْزَهرِّي: ، وُينْظَُر)93-9/92( ،)هزم(،  مادة اللسان  )7(
  ).9/102( ،)هضم(، مادة اللسان  )8(
  .  1148، ص شرح َأشعار الهذليِّين: السُّكَّرِّي: وُينْظَُر ،)210-9/209( ،)وتر(، مادة اللسان  )9(
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  .)2(َوِديُعالْ، ُمفَْرُدَها اِثيقَُمَوالْوُد َوُعُهالْ: اِئُعَوَدالَْو، ةَُوِديَعالْاِحَدتَُها َو ،َعِدا اْستُْوَمكُلُّ  :اِئُعَدَوالْ

ـ  ةَُعطِْقالْ: ةَُوِذيلَالَْو ،ةُيقَالرَِّش ةُيطَِشالنَّ ، َوِهَي الَْمْرَأةُةَُوِذيلَالَْواِحَدتَُها  :اِئُلَوذَالْ ـ  َنِم ، امِالسَّـنَ  مِْحشَ

  .)3(ةًاصَّخَ َمْجلُوَّةُالْ ِفضَِّةالْ َنِم ةُيكَالسَّبِ :ةَُوذيلَالَْو ،آةُِمْرالْ: ةَُوِذيلَالَْو

  :اَلقَ ،اِهللا ِتْيَب ىِإلَ ِديَّةَُهالْ :ةُيَمَوِذالَْو ،ُهطََّعقَ َأْي َماِلِه ِمْن فُالٌَن َوذََّمُه اَم َوِهَي ٍة،َوِذيَمَجْمُع  :ُماِئَوذَالْ

  ]الطَّوِيل[         )4(ُماِئَوذَي اِلَمضٍ فَْعى َبلَاَبى َعغََض      ْمُضُهْعوُم َبقَالْك َوَأذْكُُر ْمتُ لَنْكُ ِإْنفَ       

  .)5(ٍةاَرَجِح ْوَأ ابٍَرتُ ِمْن اَنكَ ِإْنَو ْأسِالرَّ تَْحتَ ُعوَضُي اَم لُّكَُو ،ِمخَدَّةُالْ َوِهَي ،اَدٍةوَِسَجْمُع  :اِئُدَسَوالْ

  .)6(خَرِيَنى اآلِإلَ ِهُيتَقَرَُّب بِ اَم :ةَُوِسيلَالَْوى، القُْرَبَو ةُْصلَوِالْ ، َوِهَيةَُوِسيلَالَْواِحَدتَُها  :ُلاِئَسَوالْ

  . )7(ةُلَِصتَُّمالْ ةُكَبِتَشُْمالرَِّحُم الْ: َوِشيَجةُالْ، َوَوِشيَجةٌ اَهتَُداِح، َونِْينَاُألذُ وقُُرُع :اِئُجَوشَالْ

  .)8(ةُلَالسَّفَ: ظُاِئَوشَالَْو ،اًداِحَو ْمُهلَُأْص َسْيلَِفيفٌ لَ :اسِالنَّ َنِم َوِشيظُالْ، َويظٌَوِش ْمُهُداِحَو :ظُاِئشََوالْ

  .)9(اَألَمةُ َوالْخَاِدَمةُ: َجْمُع َوِصيفٍَة، َوِهَي الْفَتَاةُ الشَّابَّةُ، َوالَْوِصيفَةُ :الَْوَصاِئفُ

  :َوْجَزة وَأُب، قَاَل ةٌَوِضيَح، َواِحَدتَُها َعُملنِّا :اِئُحَضَوالْ

ــْوِمَي ِإذْ         ــْوِم لقَ ــَوِمي َجقَ ــٌع نَ ــ ِإذَْو       اُهُمي ــَأنَ               )10(اِئحَِوَضــالْ يــرِِثي َحــيٍّ كَا ِف

  ]الطَّوِيل[

  .)11(َوِضيعةٌَواِحَدتَُها ، اِئفُالَوظَ: اِئُعَوَضالَْو، اجِخََرالْ ْنِم اُنطَلْالسُّ ُهذُْأخُا َيَم :ُعاِئَوَضالْ

  .)12(قََواِعُد الُْبنَْيانِ، َجْمُع َوِطيَدٍة :الَْوطَاِئُد

                                                                                                                            
  ).215-9/214( ،)وثق(، مادة اللسان  )1(
  ).257-9/256( ،)ودع(مادة  المصدر نفسه،  )2(
  .)9/267( ،)وذل(مادة  المصدر نفسه،  )3(
  ).3/486(، )وذم(، مادة لعروستاج ا: الزبيدي: ، وُينْظَُر)267-9/266( ،)وذم(، مادة اللسان  )4(
  ).9/296( ،)وسد(، مادة اللسان  )5(
  ).9/305( ،)وسل(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).9/309( ،)وشج(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).311-9/310( ،)وشظ(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).9/320( ،)وصف(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).7/215(، )وضح(، مادة العروس وتاج، )5/157( تهذيب اللغة: وُينْظَُر، )9/328(، )وضح(، مادة اللسان  )10(
  ).333-9/332(، )وضع(، مادة اللسان  )11(
  ).9/339(، )وطد(المصدر نفسه، مادة   )12(
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  .)1(امٍَعطَ َأْو ٍقرِْز ْنِم ومٍَي لِّكُ يِف ُهلَ ُيقدَُّر اَم :ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم َوالَْوِظيفَةُ ،ٍةَوِظيفَ َجْمُع :فُاِئَوظَالْ

ـ الْ :، َوالْوِقَْعةُ َوالَْوِقيَعـةُ )رِ ِقَياسٍَعلَى غَْي(، َووِقَْعةٌ )َعلَى الِْقَياسِ( ةٌَوِقيَعِحَدتَُها اَو :اِئُعَوقَالْ ُب ْرَح

  :َيقُوُل َماِلٌك ْبُن نَُوْيَرةَ، اَءَمُيْمِسُك الْ الَِّذي لُْبالُْص اُنكََمالْ: ةَُوِقيَعالَْو، ةَُمْعَركَالْ: يَلِقاُل، َوِقتَالَْو

  ]الطَّوِيل[           ) 2(اُء َأْبَرُدَمالْلَألْبوالِ َو َوقاِئَع        تْ َأكُفُُّهْمانََل كَْيخَا اْستَبالُوا الْا َمِإذَ         

  ]الطَّوِيل[

  :       )فََعاِعَل(ا َجاَء َعلَى َوْزنِ َم. 4

 ومِالرُّ َباِحَص َأنَّ ُهغَلََب َوقََد ةَُياوَِعُم يِثِدي َحِفَو ، َوُهَو الَْحرَّاثُ،ِإرِّيسٍَجْمُع : ارَِسةَُراَألَو ارُِسَراَأل

  .)3(»بَِلى الدََّوتَْرَع ارَِسِةاَألَر َنا ِمِإرِّيًس َألُردَّنََّكَو« :ِهْيِإلَ َبتَكَ، فَيَنفِِّص اَمَأيَّ امِالشَّ ِدالَبِ َدْصقَ يُدرُِي

  :                 ُرْؤَبةُ قَاَل ،ْلَمْعتَُيْس ْملَ ِإْنَو ،َبرِّيثٍةَو ٍةُبرَّثَ َجْمُع :َوِقيَل ،ٍةَبْرِثَي َجْمُع ،ةُاللَّيِّنَ ةُالسَّْهلَ اَألَراِضي :الَْبَرارِثُ

  ]الرََّجز[              )    4(ارِثَُبَرالُْبَرقُ الْا فََأْهِلَه ْنِم           اِعثُثََعالْاُء فََوْعَسَأقْفََرِت الْ          

  ]الرََّجز[

  .)5(ضِاَألْر َنى ِمَوتَا اْسَم :َوِقيَل َوالَ نََباتٌ، بَِها شََجٌر الَِّتي لَْيَس ةُاَزفََمالْ َيِهَو ،ٍةوقََبلُّ َجْمُع :الَْبالَِلقُ

  .)6(اِسيبَِيَعالْ َنِم ٌبْرَض: التُّبَُّعَو، تُبَّعٍ َجْمُعا، ًضْعَب ْمُهُضْعَب ُعَبتَْألنَُّه َي ؛نَِمَيالْ وُكلُُم :ةُابَِعالتََّب

  .)7(ِةَمْجُعلِْل اَءَهوا الْقَُحَألْ، ِدقُوَّاِد السِّنْ َنِم ُداِئقَالْ :التَّكُّرِيَُّو ،التَّكُّرِيَُّواِحُدُهْم  :ةَُراِككَتَّال

  .)8(الُْملُوُك، َواِحُدُهْم الَْجبَّاُر: الَْجَبابَِرةُ

                                           
  ).9/343(، )وظف(المصدر نفسه، مادة   )1(
، 1نوري حمودي القيسي، ط: ، تحقيقوعيديوان مالك بن نويرة اليرب: وُينْظَُر ،)376-9/374( ،)وقع(، مادة اللسان  )2(

  .64م، ص 1985مكتبة النهضة العربّية، : بغداد
  ).1/123( ،)أرس(، مادة اللسان  )3(
  .29، ص ديوان رؤبة: ، وُينْظَُر)1/368( ،)برث(، مادة اللسان  )4(
  ).1/500( ،)بلق(، مادة اللسان  )5(
  ).592-1/591( ،)تبع(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).1/615( ،)تكر(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).2/18( ،)جبر(المصدر نفسه، مادة   )8(
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  :ةُالُحطَْيَئ قَاَل، الرَّْمُي ِهبِ ُملََّعتَُي ْأسِرَُّمَدوَُّر ال نَْصلٍ الَبِ يٌرِغٌم َصْهَس ، َوُهَوُجمَّاحٍَجْمُع  :اِمُحَجَمالْ

  ]الطَّوِيل[           )1(اِمحَِجَمالْكَ الخَُصى ُجْرِد اللَِّحى بُِزبِّ ُيتَّقَى      ثُمَّ ُدونَُه ُيْؤتَى الَْمْرِء َأخُو      

  .)2(لِاِطَبالْبِ َحقَّالْ َيْدُجُل ُهَألنَّ َكِلذَبِ الدَّجَّاُل يُحِسَمالْ َيمُِّسَو ،الكَذَّاُب ُمَموُِّهالْ َوُهَو ،َدجَّالٍ َجْمُع :الدََّجاجِلَةُ

   :قَاَل الشَّاِعُر، الدََّمكَْمِك، َوُهَو الْقَوِيُّ الشَِّديُد ِمَن الرَِّجالِ َواِإلبِلِ ُعْمَج: الدََّماِمُك

  ]الطَّوِيل[            )3(اِمُكالدََّماَوى َهَريَّ الْاخْتَلَفَتْ ِف اِإذَ     فَتْلَةً    نِّي تُغِْنيَن َع َرَأْيتُِك الَ         

  ]الطَّوِيل[

  :َجْمُع ذُرَّاحٍ، َوِهَي ُدَوْيَبةٌ َأْعظَُم ِمَن الذَُّبابِ شَيًئا ُمَجزَّعةٌ ُمَبْرقَشةٌ بُِحْمَرٍة َوَسَواٍد، قَاَل: الذََّرارُِح

  ]الطَّوِيل[             )4(الذََّرارِحَِسقَتُْه َعلَى لَْوحٍ ِدَماَء      ْن الَ ُيجِيَب ُدَعاَءَها  فَلَمَّا َرَأتْ َأ        

  ]الطَّوِيل[

  .)5(يٍَّسبِيجِ َجْمُع ا،َهُيَبذْرِقُونَ ِةيَّرِْحَبالْ ِةينَِفالسَّ يسِِئَر َعَم وَنونُكَُي السِّنِْد، َنِم َجلٍَد وُوذَ ٌمْوقَ :سََّبابَِجةُلا

  .)6(الْبِيَعةَ َوَيلَْزُم َرْأِسِه َوْسطَ َيْحِلقُ الَِّذي :النََّصاَرى ُرُؤوسِ ِمْن مَّاُسَوالشَّ شَمَّاسٍ، جمع :الشََّماِمَسةُ

  .)7(شََواوِيَل َعلَى َوتُْجَمُع الَْحجِّ، وَأوَُّل َأشُْهرِ َرَمَضاَن، َيِلي الَِّذي الشَّْهُر َوُهَو شَوَّالٍ، َجْمُع :الشََّواوُِل

  .)8(اِنَصتُُهقَ :بَِّعقنْقَُل الضَُّو، اِخُل الرَّْملَدتَُمالْ يُمِظَعالْ يُبِثكَالْ :َعقنْقَُلالَْو ،نْقَُلالَعقَاِحُدَها َو: اِقُلَعقَالْ

  . )9(ِلتَْأِنيِث الَْجْمعِ ؛َواَحِدُها القُمَُّس، َوُهَو السَّيُِّد، َوالَْهاُء ِفي الْقََماِمَسةُ :الْقََماِمُس َوالْقََماِمَسةُ

  .)10(فُْرسَِمِلِك الْ ُماْس َوُهَو ،)رِ ِقَياسٍَعلَى غَْي( ىكَْسَرى َوِكْسَرْمُع َج :اِسَرةُكََسالْ

  :      )فََعاِلَل(ا َجاَء َعلَى َوْزنِ َم. 5

                                           
  .130ص  ،1981دار صادر،: أبي سعيد السكّرّي، بيروت  :شرح ،ديوان الحطيئة  :وُينْظَُر ،)2/192( ،)جمح( مادة ،اللسان  )1(
  ).3/300( ،)دجل(، مادة اللسان  )2(
  ).3/413( ،)دمك(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .130، صديوان الحطيئة: ، وُينْظَُر)3/496( ،)ذرح(، مادة اللسان  )4(
  ).4/464( ،)سبج(، مادة اللسان  )5(
  ).5/187( ،)شمس(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).5/235( ،)شول(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).6/375(، )عقل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).7/493( ،)قمس(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).7/660( ،)كسر(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  :ُرْيُعَجلْا اَل، قَالثَّْديِ ُلَأْص َيِه: يَلِقَو، ى التَّْرقُوِةِإلَ ِقُعنُالْ َنْيَب لَْحَمةٌ َيِهَو ،ٍةَبْأَدلََجْمُع  :الَْبآِدُل

  ]الطَّوِيل[                   )1(َبآِدلُُهَو َرِهٌل لَبَّاتُُه الََو   آزِفٌ      ُمتَ الَ فَتًى قُدَّ قَدَّ السَّْيِف          

  .)2(الصُّنَّاعِ تُآالَ :ةُآِسنََبالَْو ،اٌمَعطَ يِهُل ِفيطٌ ُيْجَعَمِخ اٌءِكَس ، َوِهَيةُْأِسنََبالَْواِحَدتَُها  :الَبآِسُن

  .)3(ُبْحتَُرةٌ ىثَاُألنَْو خَلِْق،الْ ُعِمتَْجُمالْ يُرِصقَالْ َوُهَو ،ُبْحتٌُرَواِحُدَها  :اِتُرَحَبالْ

  .)4(بَِسلنَِّل َأْو ِةَمْجُعلْا ِلِإمَّ اُءَهالْ زِيَدتْ ،يالَنَع نِْب يسٍقَ نِْب لَِد َبرَِّو ْنِم اسِالنَّ َنِم َجَماَعةٌ :ابَِرةَُبَرالْ

  :ِةمَّو الرُّذُ اَلقَ ،ٍداِحَوا بَِهلَ ْعَمْسُي ْملَ، َولِالتِّالَ اُرغَِص :اِتُكَبَرالْ

  ]الطَّوِيل[            )5(ِكاِتَبَرالْ اِفالِقَض اَنُجذَْع يِهارَِجَو      رَّقَتْغََو افَالشَِّع اآلُل خَنَّقَ ْدقََو      

  ]الطَّوِيل[

  :ةيََّؤُن ُجةُ ْبَداِعَس اَلْرثُُن، قَُبالْ، َواِحُدَها ُب اَألَسِدِلاخََم: الَْبَراِثُن

  ]الْكَاِمل[             )6(َجْحنَُب اِثنَِبَرالُْن ثْو ُرْجلٍَة شَذُ         ااُبَهَأَب اَلطَا َوَهتَّى ُأِشبَّ لََح         

  .)7(ْرُجَمِةُبالْ َجْمُع، اجِبِالرََّوَو اجِعِاَألشَ َنْيي َبِتالَّ عِابَِصاَأل اِصُلَمفَ :الَْبَراجُِم

  .)8(ٌلَسْه الََو َجلٌَد الَ :ضِاَألْر َنِم َبْرذََعةُالَْو ،لِْحالرَّ تَْحى تَقَُيلْ ٌسِحلْ َوِهَي ،ٍةَبْرذََعَجْمُع  :الَْبَراِذُع

 رِشَْحالْ َلْبقَ ِةَراآلِخا َوَينْالدُّ َنْيا َبَم: َبْرَزخُالَْو، نِْيَئْيالشَّ َنْيَب ُزاجَِحالْ ، َوُهَوَبْرَزخُالَْواِحُدَها  :الَْبَرازِخُ

  . )9(ينِِقَيالَْو كِّالشَّ َنْيا َبَم: انِازِخُ اِإليَمَبَرَو ،ِثْعَبى الِْإلَ ِتْوَمالْ ِتقَْو ْنِم

  :ةُاَرُعَم اَلقَ ،َبْرَزٍق َوُهَو َجْمُع، اُنَسفُْرالْ: يَلِق، َولِْيخَالَْو اسِالنَِّمَن  اتُاَعَمَجالْ :الَْبَرازِقُ

  ]الرََّجز[                  )1(ِمِقَيالَي الْا َيْمِشيَن ِفَمَأنَّكَ          ازِِقَبَرالْكَاُن ا الثِّيَرَهبِ َأْرٌض        

  ]الرََّجز[
                                           

  .301ص ،اللغة وجمهرة ،)8/45( العين وكتاب ،)1/160( المخصص :وُينْظَُر  ،)1/310( ،)بـأدل( مادة ،اللسان  )1(
  ).1/424( ،)بسن(، مادة اللسان  )2(
  ).1/331( ،)بحتر(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).1/383( ،)بربر(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .1742، ص ديوان ذي الرُّمَّة: وُينْظَُر ،)1/368( ،)برتك(، مادة اللسان  )5(
  .  1110، ص شرح أشعار الهذليين: السكري: ، وُينْظَُر)1/369( ،)برثن(، مادة اللسان  )6(
  ).1/371(، )برجم(، مادة اللسان  )7(
  ).1/380( ،)برذع(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).1/385( ،)برزخ(مادة  المصدر نفسه،  )9(
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  .)2(ى َبْرغََزةٌثَاُألنَْو ،ِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ ُدلََو، َوُهَو ُبْرغُُزالَْو َبْرغَُزالَْواِحُدَها  :الَْبَراِغُز

  .)3(، َواِحُدُهْم بَِرْهِميٌّلُِسى بِْعثةَ الرُّالََعتَ ى اِهللالَُيَجوُِّزوَن َع الَ ٌمْوقَ :ةُاِهَمَبَرالْ

  .)4(اَألكَاِذيُب َواَألَباِطيُل :ابُِسَبَسالْ اتُالتُّرََّه، َوُعاِسَوُمقِْفُر الَْبرُّ الْالْ: َبْسَبُسالَْواِحُدَها  :ابُِسَسَبالْ

  .)5(الرُّومِ ِةغَلُا بَِهورُِأُمَو َحْربِالْبِ قُاِذَحالَْوُد قَاِئالْ ، َوُهَويٍقبِطْرِ ُعْمَج :ةُارِقََبطَالَْبطَارِقُ َوالْ

  :سِْيقَالْ ِئرِاْم َوِمنُْه قَْوُل ، َجْمُع َبلْثٍَق،ةُيَرزِغَالْ ةَُميَِّهالْ اُراآلَبةُ، َويَرِثكَاتُ الُْمْستَنِْقَعالْ اُهِمَيالْ :ِثقَُبالَالْ

  ]لالطَّوِي[               )6(نَّ قَِليُصُهاُؤَم اخُْضًر ِثقََبالَ        الِ َمشَْرًبْياللَّ آِخرِ ْنا ِمَهَأْوَرَدفَ        

  .)7(»َعِقالََب اَرَيالدِّ َدُعتَ الْفَاجَِرةُ َيِميُنالْ« :يِثِدَحي الِْفَو الْخَاِلي ِمْن كُلِّ شَْيٍء، :َبلْقَُعالْ َواِحُدَها :الَْبالَِقُع

  . )8(اٌرُبنَْد ْمُهُداِح، َوَيْحتَِكُروَن الَْبَضاِئَع َوَيتََربَُّصوَن بَِها غَالََء السِّْعرِ يَنِذالَّ اُرجَّالتُّ :اِدَرةَُبنَالْ

  .)9(ةٌثَنََّؤُم بِنِْصُرالْو، ِصرِنِْخالْى َوطَْسوِالْ َنْيي َبِتالَّ ُعَباُألْص ، َوُهَوبِنِْصرِالَْجْمُع  :اِصُرَبنَالْ

  :ريِّثَكَُوِمنُْه قَْوُل ُبْهتَُرةٌ، ى ُبْهتٌُر َوثَاُألنْ، َويُرِصقَالْ ، َوُهَوُبْهتُرِالْ َجْمُع :ُراِتَهَبالْ

ـ اِت الْيَرِصَعنَْيتُ قَ        ـ الِ َوِحَج ـ        ْدُأرِ ْملَ ـ خُطَـى شَـرُّ النِّ  اَر الِْقَص ـ الْاِء َس          )10(اِتُرَبَه

  ]الطَّوِيل[

   .)11(التَّْرتََرةُ، َواِحَدتَُها اُمظَِعالْ وُراُألُمَو ُداِئَدالشَّ :ِتُراالتََّر

  .)12(ِإلَى ُأخَْرى ٍةغَلُ ْنِم ُهلُقُنَْيَو َمالَكَالْ ي ُيتَْرجُِمِذالََّو انَِسلِِّل سُِّرفَُمالْ ، َوُهَوانِالتُّْرُجَمَجْمُع  :الْتََراجُِم

                                                                                                                            
  ).25/75(، )برزق(، مادةتاج العروس: الزبيدي: وُينْظَُر ،)1/386( ،)برزق(، مادة اللسان  )1(
  ).1/391( ،)برغز(، مادة اللسان  )2(
  ).1/405( ،)برهم(مادة  اللسان  )3(
  ).1/419( ،)بسس(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).25/84(، )بطرق(، مادةتاج العروس: الزبيدي: نْظَُر، وُي)1/442( ،)بطرق(، مادة اللسان  )5(
، دار المعـارف  1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تحقيقديوان امرئ القيس: ، وُينْظَُر)1/489( ،)بلثق(، مادة اللسان  )6(

  .182م، ص 1958بمصر، 
  ).10/35(، برىسنن البيهقي الك: البيهقي: ، وُينْظَُر)501-1/500( ،)بلقع(، مادة اللسان  )7(
  ).1/514( ،)بندر(، مادة اللسان  )8(
  ).1/515( ،)بنصر(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .369، ص ديوان كثيِّر عّزة: وُينْظَُر ،)1/526( ،)بهتر(، مادة اللسان  )10(
  ).1/603(، )ترر(، مادة اللسان  )11(
  ).1/601( ،)ترجم(المصدر نفسه، مادة   )12(
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  :اِميُّطَقُالْ ، َيقُوُلةُالتَّْهتََه، َواِحَدتَُها اتُالتُّرََّهيُل َواِطاَألَب :اِتُهالتََّه

  ]الَْبِسيط[              )1(ااُألْمنيَّةَ السَّقََمَو اِتَهالتََّهِإالَّ          اَهاِعِدَمَو ْنا ِما اْبتَلَينََيكُْن َم ْملََو        

  ]الَْبِسيط[

  : اسٍِمْرَد ُنْب َعبَّاُسلْا اَلقَ، ةٌَبى ثَْعلَثَاُألنْ :يَلِقَو ُأنْثَى، َيَوِه ،َمْعُروف اعِالسَِّب َنِم ،ثَْعلَبٍ َجْمُع :الثََّعاِلُب

  ]الطَّوِيل[             )2(الثَّعاِلُبيِه لَالَتْ َعَب لَقَْد ذَلَّ َمْن          َأَربٌّ َيُبوُل الثُّْعلباُن بَرْأِسِه         

  ]الطَّوِيل[

  .)3(اَمَصْدُرُه: رِاِئالطَِّة َوينَُجْؤُجُؤ السَِّفَو، ُجْؤُجٍؤ، َجْمُع الصَّْدرِ امِظَِع ُرُؤوسِ ُعُمْجتََم :آجُِئَجالْ

  .)4(لَفْظَةٌ فَارِِسيَّةٌ ُرُجْؤذَالْ: ، َوِقيَلِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ ُدلََو ، َوُهَوذَُرُجْوالُْر َوُجْؤذَالَْواِحُدَها  :آِذُرَجالْ

  .)5(مٍَأَد ذُ ِمْناٌء ُيتَّخَوَِع ِهَي، َوةُُجْبُجَبالَْواِحَدتَُها  :اجُِبَجَبالْ

  .)6(يُمرِكَالْ السَّْمُح ُديِّالسَّ َوُهَو ،َجْحَجحٍَو ُجْحُجحٍ ُعْمَج :ُحاجَِجَحالْ

  .)7(ااُهَهَأفَْو :خَْيلِالْ ُلاِفَجَحَو، يُمرِكَالْ السَّيُِّد: َجْحفَُلالْ، َويُرِثكَالْ شُْيَجالْ: ُلَجْحفَالَْواِحُدَها : الَْجَحاِفُل

  .)8(نِّالسِّ ةُيَربِكَالْ وُزُجَعالْ :َوِقيَل، ِمَجةُةُ السَّيلَِقالثَّ: اِءَسالنِّ َنِم ، َوِهَيَجْحَمرِشِالْ َجْمُع :اِمُرَجَحالْ

  . )9(ارِغَالصِّ ارَِهاَألنْ َنِم َكِلذَ ُوْحنََو ،ضِْوَحالْ ُرْهنَ :َوِقيَل ،يُرِغالصَّ ُرْهالنَّ :َجْدَوُلالَْواِحُدَها  :اوُِلَجَدالْ

  . )10(لِاِإلبِ َناُم ِمِعظَالْ: اجُِبَجَرالَْو، َجْوفُالْ ، َوُهَواُنُجْرُجَبالُْجْرُجبُّ َوالَْواِحُدَها  :اجُِبَجَرالْ

  .)1(ُجْرُجوٌر ُداِحَو، الْلِاِإلبِ َنِم اُمظَِعالْ :اجُِرَجَرالْء، َواَمالْ ِلَجْرَجَرِتَها ؛ُحلُوقُالْ :اجُِرَجَرالْ

                                           
  .97، ص ديوان القطامي: ، وُينْظَُر)1/633( ،)تهته(، مادة اللسان  )1(
نشـر مديريـة   : يحيى الجبوري، بغداد: ، تحقيقلَعبَّاس بن ِمْرداسديوان ا: وُينْظَُر، )1/675( ،)ثعلب(، مادة اللسان  )2(

  .151م، ص 1968الثقافة العامة في وزارة الثقافة واإلعالم في الجمهورية العراقية، 
  .)5/104( ،مقاييس اللغة: ، وابن فارس)4/277( تهذيب اللغة: األزهري :وُينْظَُر، )2/6( ،)جأجأ(، مادة اللسان  )3(
  ).2/65( ،)جذر(، مادة اللسان  )4(
  ).14-2/13( ،)جبب(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).2/30(،)جحجح(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).37-2/36( ،)جحفل(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).2/39( ،)جحمرش(فسه، مادة المصدر ن  )8(
  ).2/62( ،)جدل(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).2/81( ،)جرجب(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  .)2(الشَّامِبِنََبطُ  :َوِقيَل ،ِةيَرزَِجالْبِ مَِجَعالْ َنِم ٌمْوقَ: اجَِمةَُجَرالَْو ،وُصُصلُّال :ةُاجَِمَجَرالْ

  .)3(مَِجَعالْ َنِم ْمُهلَُأْص َمْوِصلِالْبِ ٌمْوقَ :َوِقيَل ،بِالشَّامِ اطٌَبَأنْ َوُهْم ،يٌّاِنُجْرُمقَ ْمُهُداِحَو :ةُاِمقََجَرالْ

  :و َوْجَزةَأُب، قَاَل رٍَجْعفَبِ اِقَحِإللِْل اُوَوالَْو ،ةٌا َجْرَولََهتَُداِح، َوةُاَرَجِحالْ :ُلوِاَجَرالْ

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[               )4(اوِْلَجَرالْا تََعرََّضِت ِق ِإذَ           اَضرِم السَِّب ُمتَكَفٍِّت          

  :َجْهُم ْبُن َسَبل اَلقَ ،ةُيَرزِغَالْ ةُاقَالنَّ: ُرفَْعَجالْ، َوامَّةًَع ُرْهالنَّ ، َوُهَوُرَجْعفَالْ َواِحُدَها: الَْجَعاِفُر

  ]الَْبِسيط[       )5(َحلَُباِت الصَّْرَبِة الْقَْد ُيَساقُ ِلذََو       ي؟ فَقَْد ُصرَِيتْا قَْوِمَي َجعاِفرِلِْلَمْن         

  .)6(الْغُالَُم خَِفيفُ الرَّْوحِ النَِّشيطُ: اَألْمُر الصَِّغيُر َوالَْعِظيُم، َوالُْجلُْجُل: ُلَواِحُدَها الُْجلُْج :الَْجالَجُِل

ـ َع ُلِمتَشُْمالْ ْأسَِعظُْم الرَّ: ُجْمُجَمةُالَْواِحَدتَُها  :اجُِمَجَمالْ ـ َو ،اغَِمى الـدِّ لَ ـ الْ اجُِمَجَم ـ : مِْوقَ  ْمُهاتُاَدَس

  .)7(ي السََّبخَةِف تُْحفَُر ُرْئبِالْ: ُجْمُجَمةُالَْو ،خَشَبٍ ْنِم قََدٌح :ُجْمُجَمةُالْ، َوْمُهاُؤَسَؤُرَو

  :ىشَْعاَأل اَلقَ ،َجنَْجٌنا جِنْجٌِن َوَهُداِحَو، عُِؤوُس اَألْضالَُر: يَلِق، َورِْدالصَّ اُمِعظَ :اجُِنَجنَالْ

  ]الْخَِفيف[           )8(الِقَ ُعوجٍ رَِسْويَن فَُعوِل ـَمْيِت       ـالْ انِِإَركَ اجِنٍَجنَي َأثََّرتْ فَ         

   .)9(»يِهَيقَْعَن ِف اِدُبَجنَالْ فََجَعَل« :يِثِدَحالْ يِفَو، ُع ُجنَْدبٍَجْم ، اِدَجَرالْ اُرِصغَ: الَْجنَاِدُب

  .)10(اَيَبالَالَْو اتُاآلفَ: اِدُعَجنَالَْو، الضَّخُْم :، َوِقيَليُرِغالصَّ ُجنَْدُبالْ، َوُهَو ُجنُْدُعالَْواِحُدَها  :اِدُعَجنَالْ

  . )11(ةٌاَرَجِح يِهِف يظُِلغَالْ اُنكََمالْ ُلَدَجنْالْ: يَلِق، َوَجنَْدُلالْ، َواِحُدَها ةُِحَجاَرالْ :َجنَاِدُلالْ

                          :َبة، َوِمنُْه قَْوُل ُرْؤَحْرَجلَِةالَْو َحْرَجلِالْ، َجْمُع لِْيخَالْ َنِم ةُاَعَمَجالْ :َحَراجُِلالْ

                                                                                                                            
  ).2/93( ،)جرر(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).2/81( ،)جرجم(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).2/109( ،)جرمق(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .357، ص ديوان الطرماح: ُينْظَُرو، )2/103( ،)جرل(، مادة اللسان  )4(
  ).2/167(، الجيم وكتاب، )10/446(، )جعفر(، مادةتاج العروس: وُينْظَُر، )2/146( ،)جعفر(، مادة اللسان  )5(
  ).2/184( ،)جلل(، مادة اللسان  )6(
  ).2/214( ،)جمجم(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .57، ص ان اَألْعشَىديو: وُينْظَُر ،)2/236( ،)جنن(، مادة اللسان  )8(
  ).3/392( ،لَبنْمسند أحمد بن َح: وُينْظَُر ،)2/45( ،)جدب(، مادة اللسان  )9(
  ).2/226( ،)جندع(، مادة اللسان  )10(
  ).2/227( ،)جندل(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  ]الرََّجز[         )                                                         1(َحَراجِالَ ْمِعَرْضنَى خَْيلُُهتَْعُدو الْ              

  ]الرََّجز[

  .)2(ةُيَبجِوقُ النَّالنُّ: ُداِقَرَحالْ، َوُحنُْجورِالْ ةُُعقَْد ، َوِهَيَحْرقََدةُالْ َواِحَدتَُها :اِقُدَحَرالْ

  .)3(ا ِحْرِمٌسَهُداِح، َوُمْجِدَبةُالْ اُدَدشَّالوَن نُسِّال :اِمُسَحَرالْ

 ُمالَغُالْ :َحْزَوُرالَْو، يظُِلغَالْ اُنكََمالْ :، َوِقيَلةُيَرِغالصَّ ةَُيابِالرَّ :َحْزَوَرةُالَْواِحَدتَُها  :َحَزاوَِرةَُوالْ اوُِرَحَزالْ

  .)4(»اوَِرةًَحَز اانًِغلَْم اِهللا ولُِسَر َعا َمنَّكُ« :يِثِدَحي الِْفَو ،عِْمَجالْ يِثْأِنتَِل اُءَهالَْو ،َيوِقََوي شَبَّ ِذالَّ

  .)5(ِصغَاُر الصِّْبَيانِ، َواِحُدَها الِْحْسِفُل :الَْحَساِفُل

  .)6(الَْحَساِفلكالصِّغَاُر  :الَْحَساِقُل

  . )7(ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم اُرغَالصِّ :َحَساِكُكالْ

  .)8(ِةاَعَمَجالْ يِثْأِنتَِل اُءَهالَْو ،ِحْسِكلٍ َجْمُع ،ٍءْيشَ لِّكُ اُرِصغَو انَِيْبالصِّ اُرِصغَ :َوالَْحَساِكلَةُ اِكُلَحَسالْ

  .)9(اُءَمالْ ايَهِف ُعِمتَْجَي لَِبَجالْ يِف ةَُرالنُّقْ :َحشَْرُجالَْو ،يُرِغصَّال وُزكُالْ َوُهَو ،َحشَْرجٍ َجْمُع :َحشَارُِجالْ

  :بْيَؤو ذَُأُب اَلقَ، ٍةَمتََحنْ ، َجْمُعِةَرْمُحى الِْإلَ ُبُراٌر خُْضٌر تَْضجَِر :، َوالَْحنَاِتُموٌدُس ُباِئَسَح :ُماِتَحنَالْ

ــقَ         ــى ُأمَّ َعَس ــْم ــروٍ كُ ــْيرِ لَلَّ آِخ ــَح         ٍةلَ ــ ُماِتنَ ــْحٌم َم ــاُؤُهُس                 )10(يُجنَّ ثَجِ

  ]الطَّوِيل[

  .)11(]َراجِنََحالْ وُبلُقُالْ تْغَلََبَو[:َوِمنُْهَوَمْجَرى النَّفَسِ فَي الرَّقََبِة،  ُحلْقُوُمالْ: َحنَْجَرةُالَو :اجُِرَحنَالْ

  .)1(»ياِفِلخََد ْناَك ِمي ُبْرَدغَرَِّن« :ْمهِاِلثََأْم ْنِمَو ،اوُِزَمَعالْ :الْخََداِفُل

                                           
  .122، ص ُرْؤَبة ديوان: وُينْظَُر ،)2/383( ،)حرجل(، مادة اللسان  )1(
  ).2/407( ،)حرقد(، مادة اللسان  )2(
  ).2/417( ،)حرمس(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).3/120( ،الكبرى البيهقي سنن: ، وُينْظَُر)423-2/422( ،)حزر(، مادة اللسان  )4(
  ).2/446( ،)حسفل(، مادة اللسان  )5(
  ).2/446( ،)حسقل(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).2/446( ،)حسك(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).2/447( ،)حسكل(مصدر نفسه، مادة ال  )8(
  ).2/458( ،)حشرج(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .  128، ص شرح أشعار الهذليين: السكري: وُينْظَُر ،)2/621( ،)حنتم(، مادة اللسان  )10(
  .10: ، األحزاب، آية)2/623( ،)حنجر(، مادة اللسان  )11(
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                 :َها، قَاَل الشَّاِعُرنِْم فَِتيُّالْ: ، َوِقيَلىثَاُألنَْو رِكَلذَِّل وُنكُ، َيبِنَاَألْر ُدلََو: ِخْرِنقُالْاِحُدَها َو :الْخََراِنقُ

  ]زالرََّج[                     )2(ااِنقَخََرالَْيخْتَِطفُ  اازًِيَبَو          ااِنقَذَا ُسًمي قَْرِتنَّ تَْحَأكَ          

ـ  لِّكُ ْنِمالَْواِسُع  يُرِثكَالْ: ِخْضرُِمالَْواِحُدَها  :ارَِمةُخََضالَْو الْخََضارُِم  ،اُدَجـوَ الْ: ِخْضـرِمُ الْ، َوٍءْيشَ

  .)3(عِْمَجالْ يِثْأِنتَِلَهاُء الَْو َها ِمْن بِالَِد الَْعَجمِ،تَطَرَّقُوا ِإلَْي امِالشَّبِ ٌمْوقَ: ةُارَِمَضخَالَْو

   .)4(ِهِتَعْرُسِل ُسمَِّي بِذَِلَك؛ ،يُمِلالظَّ :خَفَْيَدُدالَْو ،يُعرِالسََّوُهَو  ،خَفَْيَدُدالُْمفَْرُدَها  :ُدالْخَفَاِد

   .)5(السِّكِّيُن: َجُرِخنْالَْو خَنَْجُرالَْو، ةُيَرزِغَالْ ةُاقَالنَّ: ُجوُرخُنْالَْو خَنَْجَرةُالَْو خَنَْجُرالُْمفَْرُدَها  :الْخَنَاجُِر

  .)6(ْمُهاُرِصغَ: اسِاِسُر النَّخَنََو ،ةَُياِهالدَّ: َوِقيَل ،يُمِئاللَّ: ، َوالِْخنِْسُرِخنِْسُرالَْواِحُدَها  :الْخَنَاِسُر

  :َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِ ُمَؤنَّثَةٌ،الصُّغَْرى،  ُعَباِإلْص، َوُهَو الِخنَْصُرَو ِخنِْصُرالْ َواِحُدَها :الْخَنَاِصُر

  ]الطَّوِيل[             )7(الْخَنَاِصُرَوشَلَّ َبنَانَاَها َوشَلَّ    ْوَم َأْعلُو اْبَن َجْعفَرٍ   فَشَلَّتْ َيِميِني َي        

  .)8(يحِالرِّ ةُنَّتَنُْم لُِجَعالْ َنِم ُرغََأْص اُءَدْوَس ُدَوْيَبةٌ َوِهَي ،ٍةاَءخُنْفََسَو اَءخُنْفََسَو خُنْفَسٍَجْمُع  :الْخَنَاِفُس

  .)9(ٍةاَءَدْأَدَو اٍءَدْأَد ِفيَها، َجْمُع رَِمقَاِء الْفَِتِالخْ ؛ةُُمظِْلَمالْاللََّياِلي : الدَّآِدُئ

  .)10(اُبالدَّْبَدَواِحُدَها  ،الصَّْوِت ةُاَيكَِح َيِه، َوَأْصَواتُ الصَِّياحِ َوالَْجلََبِة :الدََّباِدُب

  .)11(لََيالٍ َدَحاِمُس َأْي ُمظِْلَمةٌ: َو الَْعِظيُم َمَع َسَواٍد َوالُْمظِْلُم، ُيقَاُلَواِحُدَها الدَّْحَمُس، َوُه :الدََّحاِمُس

  .)1(وَناُبوََّبالْ :، َوالدََّرابِنَةُانِالدُّْرَبَو انِالدِّْرَبَو انِالدَّْرَب َجْمُع، اُرالتُّجَّ :الدََّرابِنَةُ

                                                                                                                            
دار : ، بيـروت ).ط.د(، مجمع األمثـال : ميداني، أبو الفضل أحمد بن محمدال: ، وُينْظَُر)3/40( ،)خدفل(مادة ، اللسان  )1(

م، 1974، دار الكتـب العلميـة  : ، بيروت2، طالمستقصى في أمثال العرب :أبو القاسم جار اهللا والزمخشري، ،)2/58( ،القلم

  .82، صھـ1351 ر آباد الدكن،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيد ،1ط لمجهول المؤلف، :وكتاب األمثال ،)2/176(
  ).25/234(، )خرنق(  مادة  ،العروس وتاج   ،)9/629( تهذيب اللغة  :وُينْظَُر، )3/79( ،)خرنق( مادة ،اللسان  )2(
  ).127-3/126( ،)خضرم(، مادة اللسان  )3(
  ).3/154( ،)خفد(، مادة اللسان  )4(
  ).231-3/230( ،)خنجر(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).11/65(، )خنسر( مادة ،العروس وتاج   ،)7/668( تهذيب اللغة: وُينْظَُر ،)3/236(،)خنسر( مادة  ،اللسان  )6(
  ).11/229( ،)خنصر( مادة ،تاج العروس :الزبيدي :، وُينْظَُر)3/237( ،)خنصر(، مادة اللسان  )7(
  ).3/239( ،)خنفس(، مادة اللسان  )8(
  ).3/278( ،)دأدأ(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).2/399( ،)دبب( مادة ،تاج العروسو  ،)14/76( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)3/283( ،)دبب(، مادة اللسان  )10(
  ).3/309( ،)دحمس(، مادة اللسان  )11(
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  :و َوْجَزةََأُب اَلقَ ،اٌءَوا َسَعْرُضَها َوَهولُي طُِتالَّ اِءَسالنِّ َنِم ، َوِهَيالدِّْرِدَحةُ َواِحَدتَُها :الدََّراِدُح

  ]الطَّوِيل[         )2(اِدُحالدََّراُر ا الِقَصيَهاِشُيَم َأَبى الَ      ا َمشَتْانِ ِإذَهَِجالْ الَبكْرَِي كَِإذْ ِهَو        

  .)3(يِّبِالصَّ َنا ِمَهُزارِغََم َيِه: يَلِقَو ،ةًامََّع انِنَاَألْس َمنْبِتُ، َوُهَو الدُّْرُدُرَواِحُدَها : الدََّراِدُر

  .)4(مِنَغَالْ َنِم ُريِغالصَّ ُهلَُأْص، َوَعامَّةً يُرِغالصَّ: الدَّْرَدقَُو ،َدْرَدٍق ، َجْمُعاُرالصِّغَ اُنالصِّْبَي :الدََّراِدقُ

  .)5(امٍِدْرَهبِ ْمُهُضْعى َبكََحَو ،ْمهِِمالَكَ اِءنَبُِمَعرٌَّب ُملَْحقٌ بِ ارِِسيٌّفَالدِّْرِهُم، الدِّْرَهُم َوَواِحُدَها  :الدََّراِهُم

  .)6(الدِّفْتَُرالدَّفْتَُر َو، َواِحُدَها ارِيُسكََرالْ َيِه: َوِقيَل ،ِةوَمُمْضَمالْ ِفُحالصُّ ةُاَعَمَج :الدَّفَاِتُر

  :، قَاَل الشَّاِعُرُدْهُرٌسا ِدْهرٌِس َوَهُداِحَو ،ياِهَوالدَّ :الدََّهارُِس

  ]الطَّوِيل[              )   7(اارَِسالدََّها لَِقينَ ُهالَْوَعْرَزةُ لََو       اُهَمالَانِ ِكازَِعا َصرِيمٍ َجَمِعي اْبنَ       

  .)8(ِحدَّة َعَم ِفرَُّصى التَّلََع يُّوِقَالْ: ْهقاُنالدَُِّو، ُراجِالتَّ ، وهواُنقَالدُّْهَو اُنالدِّْهقَُمفَْرُدَها  :الدََّهاِقنَةُ

اَألْهـَداُب  : َوالذََّباِذُب، اَألشَْياُء الَِّتي تَُعلَّقُ بِالَْهْوَدجِ َأْو َرْأسِ الَْبِعيرِ ِللزِّينَِة، َوالَْواِحُد ذُْبذٌُب: الذََّباِذُب

  .)9(ِذْبِذٌب الَبِِسَها، َواِحُدَها َعلَى تَتََحرَُّك ألنََّها َواَألطَْرافُ؛

  . )10(الْفُُرشُ َوالُْبُسطُ، َواِحُدَها الرَّفَْرفُ: الرَّفَارِفُ

  .)11(الضَِّعيفُ: اَألْحَمقُ، َوِقيَل: َجْمُع َرْهَدلٍ َوَرْهَدلٍَة، َوُهَو طَاِئٌر ُيشْبُِه الُْحمََّر، َوالرَّْهَدُل: الرََّهاِدُل

  .)12(طَْيٌر بَِمكَّةَ َأْمثَاُل الَْعَصاِفيرِ: ُجُل الَْجَباُن، َوالرََّهاِدُنَجْمُع َرْهنٍَد َوَرْهَدنٍَة، َوُهَو الرَّ: الرََّهاِدُن

  :الْقََوارِيُر، َوالَ َواِحَد لََها، قَاَل: الزَّآِنُب

                                                                                                                            
  ).3/325( ،)دربن(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).6/362(، )دردح(، مادة العروس وتاج ،)5/330( تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)3/330( ،)دردح(، مادة اللسان  )2(
  ).3/334( ،)دردر(، مادة اللسان  )3(
  ).3/331( ،)دردق(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).3/348( ،)درهم(، مادة اللسان  )5(
  ).3/375( ،)دفتر(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).16/98( ،)دهس( مادة ،تاج العروس :الزبيدي :، وُينْظَُر)3/433( ،)دهرس(، مادة اللسان  )7(
  ).3/435( ،)دهقن(مادة  ،اللسان  )8(
  ).486-3/485( ،)ذبب(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).4/202( ،)رفف(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).4/269( ،)رهدل(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).4/269( ،)رهدن(المصدر نفسه، مادة   )12(
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  ]لالطَّوِي[                )1(ِفيَها بِغَْضةٌ َوتَنَافُُس َزآِنُب       نُو َعَم َعلَى ذَاَك َبْينَنَا َونَْحُن َب         

  ]لالطَّوِي[

ذَُباٌب : ، َوالزَّخَارِفُطََراِئقُُه: َزخَارِفُ الَْماِءالسُّفُُن الُْمَزخَْرفَةُ الُْمَزيَّنَةُ، َجْمُع ُزخُْرٍف، َو: الزَّخَارِفُ

  .)2(ِصغَاٌر ذَاتُ قََواِئَم َأْرَبعٍ تَِطيُر َعلَى الَْماِء

  .)3(َأْصَواِتَها َزْرَزَرةً شَِديَدةً، َجْمُع الزُّْرُزورطُُيوٌر َهنَاتٌ ُملُْس الرُُّؤوسِ تَُزْرزُِر بِ :الزََّرازُِر

  .)4(َواِحُدَها الزَّْرَوُح، َوِهَي الرَّابَِيةُ الصَِّغيَرةُ الُْمنَْبِسطَةُ الَ تُْمِسُك الَْماَء: الزََّراوُِح

  .)5(الشََّداِئُد، َواِحُدَها الزَّْعَزاُع: الزََّعازُِع

َرِديُئُه، : ذُّ َوتَنْفَرُِد، َوَزَعاِنفُ كُلِّ شَْيٍءالِْقطَُع ِمَن الْقََباِئلِ تَشُ: َمِك، َوالزََّعاِنفَُأْجِنَحةُ السَّ :الزََّعاِنفُ

  .)6(بِالِْقطَْعةُ ِمَن الثَّْو :َوالزِّْعِنفَةُ َوِهَي الطَّاِئفَةُ ِمْن كُلِّ شَْيٍء، ْعنَفَِة،ِة َوالزََّجْمُع الزِّْعِنفَ :َوالزََّعاِنفُ

  .)7(غَْرُبالُْبُحوُر الْكَِثيَرةُ الِْمَياِه، َواِحُدَها الزَّ: غَارُِبالزَّ

  .)8(َواِحُدَها الزَّغَْرفُ ،الُْبُحوُر الْكَِثيَرةُ الِْمَياِه: الزَّغَارِفُ

  :، قَاَل ِعْمَراُن ْبُن ِحطَّاَنلَْزلَةُزَّالَها تُالشََّداِئُد َواَألْهَواُل، َواِحَد: الزَّالَزُِل

  ]الَْبِسيط[              )9(َواَألْهَواُل َوالَْوَهُل الزَّالزُِلفَقَْد َأظلَّتَْك َأّياٌم لََهـا خَْمٌس        ِفيَها         

  . )10(ِمَن الَْجْوِف ْوتُ، َوخُصَّ بِِه الصَّْوتَُواِحَدتَُها الزَّْمَجَرةُ، َوهَِي الصَّ: الزََّماجُِر

  :، قَاَل الرَّاجُِزلَْبِعيُدالصَّْوتُ ا: ، َوالزَّْمَزَمةَُمةُ، َوِهَي َصْوتُ الرَّْعِدْمَزَواِحَدتَُها الَز: الزََّمازُِم

                                           
  .397 ص  ،ديوان الحماسة وشرح، )3/1(  ،)زأنب(  مادة  ،تاج العروس  :ُروُينْظَ   ،)4/329(  ،)زأنب(    مادة ،اللسان  )1(
  ).4/353( ،)زخرف(، مادة اللسان  )2(
  ).4/358( ،)زرزر(المصدر نفسه، مادة   )3(
  )..4/356( ،)زرح(، مادة اللسان  )4(
  ).4/367( ،)زعع(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .72، ص ديوان أوس بن حجر: نْظَُر، وُي)4/372( ،)زعنف(، مادة اللسان  )6(
  ).4/374( ،)زغرب(، مادة اللسان  )7(
  .)4/374( ،)زغرف(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).13/166( تهذيب اللغة،: ، وُينْظَُر)396-4/395( ،)زلل(، مادة اللسان  )9(
  ).4/400( ،)زمجر(، مادة اللسان  )10(
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  ]الرََّجز[                 )        1(الزََّمازِمَِيهِدُّ َبْيَن السَّْحرِ َوالغَالَِصمِ         َهدا كََهدِّ الرَّْعِد ِذي          

  ]الرََّجز[

  .)2()َزنِْد ِكَراْي(يٍق، َوُهَو الْقَاِئُل بَِبقَاِء الدَّْهرِ، فَارِِسيٌّ ُمَعرٌَّب، َوُهَو بِالْفَارِِسيَِّة َجْمُع زِنِْد: الزَّنَاِدقَةُ

  .)3(يُلاِطَألَبا :اِسُبالسََّبَو اُر،ِقفَالْ :اِسُبالسََّبَو ،السَّْبَسب َجْمُع، اُمَهالسِّ ُهنْتَّخَذُ ِمتٌُر َجشَ :اِسُبالسََّب

  .)4(نَْوٌع ِمَن الشََّجرِ الُْمثِْمرِ، َجْمُع سََفَْرَجلٍ الَِّذي ُهَو َجْمُع َسفَْرَجلٍَة :السَّفَارُِج

  :سِْيقَالْ ُؤرِاْمَجْمُع ِسفِْسقةٌ، َيقُوُل  ،ٌبرََّعُم يٌِّسارِ، فَالسَّْيِف قُاِئَرطَ :اِسقُفَسَّال

  ]الطَّوِيل[             )5(َمْيلَُه اِسقََسفَي أقَْمتُ بَِعْضبٍ ِذ   فْتُ بِالرُّْمحِ ذَْيلَُه     َوُمْستَلِْئمٍ كَشَّ         

  ]الطَّوِيل[

 ُمفَْرُدَها السُّلَْحفَاةُ َوالسُّلَْحفَاُء َوالسُّلَْحفَا َوالسُّلَْحِفَيةُ َوالسَّلَْحفَاةُ، َوِهَي ِمـْن َدَوابِّ الَْمـاِء،   :السَّالَِحفُ

 .)6(ِهَي اُألنْثَى ِمَن الْغََياِلمِ: َوِقيَل

َعجَِب َربُّـَك  « :َجْمُع السِّلِْسلَِة، َوِهَي َداِئَرةٌ ِمْن َحِديٍد َونَْحوِِه ِمَن الَْجَواِهرِ، َوِفي الَْحِديِث :الَِسُلالسَّ

 .َرْمٌل يتََعقَُّد َبْعُضُه َعلَى َبْعضٍ َوَينْقَاُد: ، َوالسَّالَِسُل)7(»بِالسَّالَِسلِِمْن َأقَْوامٍ ُيقَاُدوَن ِإلَى الَْجنَِّة 

  .)8(اَألَرُضوَن الِْقفَاُر الَِّتي الَ شَْيَء ِفيَها، َواِحَدتَُها َسلْقٌَع: السَّالَِقُع

  .)9(عِْيَبالْ اِءَضِإلْم اطًسَِّوتَي ُمرِتَشُْمالَْو عِاِئَبالْ َنْيَب ُلخُْدي َيِذلَِّل ٌماْس: اُرالسِّْمَسَواِحُدَها  :السََّماِسَرةُ

 ٌرْيطَ: اِسُمَمسَّلا، َواُءَرْمَحالْ ةُلَْمالنَّ َيِه: يَلِق، َوُدَوْيبَّةٌ ، َوِهَيةُالسِّْمِسَمَو ةُْمُسَملسُّاَواِحَدتَُها  :السَّماِسُم

  . )10(»اِسمِالسََّمي َبْيَض لَّفْتَِنكَ« :ثَلَِمي الِْف ،ٌداِحا َوَهلَ ْركَذُْي ْملَ، َوخُطَّافَالْ ُهُيشْبِ

                                           
  ).7/354(، العين وكتاب، )13/175( ،تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)4/407( ،)زمم(، مادة اللسان  )1(
  ).4/413( ،)زندق(، مادة اللسان  )2(
  ).474-4/473( ،)سبسب(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).4/599( ،)سفرجل(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .474، ص ديوان امرئ القيس: وُينْظَُر، )4/599( ،)سفسق(، مادة اللسان  )5(
  ).4/642( ،)سلحف( ، مادةاللسان  )6(
  ).2/406(، أحمد بن حنبل ومسند، )3/56(، سنن أبي داود: ، وُينْظَُر)4/644( ،)سلسل(، مادة اللسان  )7(
  ).4/655( ،)سلقع(، مادة اللسان  )8(
  ).4/679( ،)سمسر(المصدر نفسه، مادة   )9(
، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: لك بن محمدالثعالبي، عبد الم: ، وُينْظَُر)692-4/691(، )سمم(، مادة اللسان  )10(

  .495م، ص 1985محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، : تحقيق
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  .)1(ِمَن الدَّْهرِ ةُِحقَْبَوِهَي الْ ،ِةَسنَْبتََجْمُع ال :نَابِتُسَّال

  .)2(اَهافَُرَأطْ :ضِْراَأل ُكنَابَِس، َوقُُدمٍ ْنِم اُهَباِنَجاِفرِ َوَحَرفُ الْطَ ، َوُهَوالسُّنُْبِك َجْمُع :نَابُِكسَّال

  .)3(َباِت الَِّذي َيتَكََّوُن ِفيِه الَْحبَُّوُهَو ُجْزُء النَّ ُسنُْبلَةٌ، ُهتَُداِحَوَو ،الزَّْرعِ َنِم السُّنُْبلَِجْمُع  :ابُِلالسَّنَ

  .                     )4(رِْهقَارِ الظَّوفُ ِفُحُرَو الَِّمَحالْ وُسُؤُر: ، َوِقيَلرِْدالصَّ امِظَِع اِفَرَأطْ وُسُؤُر :السَّنَاِسُن

  :َجْمُع ِشْبِدعٍ َوِشْبَدعٍ، قَاَل َمْعُن ْبُن َأوس الدََّواِهي،: الَْعقَارُِب، َجْمُع الشِّْبِدَعِة، َوالشََّباِدُع: الشََّباِدُع

  ]الطَّوِيل[                 )      5(الشَّباِدُعَوِإذْ نَْحُن لَْم تَْدبِْب ِإلَينَا   اٌس َوالِْعَباُد بِقُوٍَّة    ِإذَا النَّاُس نَ         

  ]الطَّوِيل[

  :، قَاَل اَألْسَوُد ْبُن َيْعفُرالِْقطَُع الُْمَمزَّقَةُ، َجْمُع الشِّْبرِقَِة: الشََّبارِقُ

  ]الطَّوِيل[             )6(شََبارِقَافَأْصَبَح ِسْرَباُل الشََّبابِ  َبالِ الشََّبابِ ُمالوةً      لََهْوتُ بِِسْر        

  .)7(َجْمُع الشِّْرِذَمِة، َوِهَي الِْقطَْعةُ ِمْن الشَّْيِء: الشََّراِذُم

  .)8(َوَأطَْرافُُهَما ذََباِذُبُهَما :الذَّنَبِ َواَألْجِنَحِة شََراِشُرَو ،َوالَْواِحَدةُ شُْرشَُرةٌ َوالُْهُموُم، اَألْعَباُء :الشََّراِشُر

  .)9(ِثَياٌب شََراِنقُ ُمتَخَرِّقَةٌ، الَ َواِحَد لََها: جِلُْد الَْحيَِّة ِإذَا ألْقَتُْه، َوُيقَاُل: الشََّراِنقُ

ِعيُر ِمْن ِفيِه ِإذَا َبِهَي شَْيٌء كَالرَِّئِة ُيخْرُِجَها الْ: ا الشِّقِْشقَةُ، َوِهَي لََهاةُ الَْبِعيرِ، َوِقيَلَواِحَدتَُه: الشَّقَاِشقُ

 ):τ(َعِليٍّ  َهاَج، َوِمنُْه ُسمَِّي الْخُطََباُء شَقَاِشقَ، ِإذْ شَبَُّهوا الِْمكْثَاَر بِالَْبِعيرِ الْكَِثيرِ الَْهْدرِ، َوِفي َحِديِث 

  .)10(»الشَّْيطَانِ شَقَاِشِقِمَن الْخُطَبِ ِمْن  نَّ كَِثيًراِإ«

  .)1(َألُضمَّنََّك َضمَّ الشَّنَاِترِ: ، َوِهَي لُغَةٌ َيَمِنيَّةٌ ِحْمَيرِيَّةٌ، ُيقَاُلاَألَصابُِع، َجْمُع شُنْتَُرٍة: الشَّنَاِتُر

                                           
  ).4/700( ،)سنب(، مادة اللسان  )1(
  ).701-4/700( ،)سنبك(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).4/701( ،)سنبل(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).12/306( ،تهذيب اللغة :األزهري :وُينْظَُر ،)4/720( ،)سنن(، مادة اللسان  )4(
  .، وليس في ديوان َمعن بن َأوس)21/247( ، )شبع( مادة   ،تاج العروس : وُينْظَُر ،)5/15( ،)شبدع( مادة   ،اللسان  )5(
مطبعـة وزارة  ، 1نوري حمودي القيسي، ط: ، تحقيقديوان األسود بن يعفر: ، وُينْظَُر)5/17( ،)شبرق(، مادة اللسان  )6(

  .52، ص )بال تاريخ(الثقافة واإلعالم في الجمهورية العراقيَّة، 
  ).5/73( ،)شرذم(، مادة اللسان  )7(
  ).12/160( ،)شرر( مادة ،العروس وتاج ،)11/274( تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)4/148( ،)شرر(مادة  ،اللسان  )8(
  ).25/507(، )شرنق(مادة  ،العروس وتاج ،)9/382( ذيب اللغةته :، وُينْظَُر)5/99( ،)شرنق(، مادة اللسان  )9(
  .35، صما ُبِنَي ِمْن َألفَاِظ اللُّغَة َعلَى َأقَوالِ اِإلمامِ َعليٍّ: رائد زيد: ، وُينْظَُر)5/161( ،)شقق(، مادة اللسان  )10(
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  .)2(ُجوُز الْكَبِيَرةَُجْمُع الشَّْهَبَرِة، َوِهَي الَْمْرَأةُ الَْع: الشََّهابُِر

  :اَألَباِطيُل، قَاَل اْبُن ُمقْبِل :َجْمُع َصْحَصحٍ، َوالصََّحاِصُح الُْمْستَوَِيةُ، الَْجْرَداُء اَألَراِضي :الصََّحاِصُح

  ]الطَّوِيل[             )   3(الصََّحاِصُحبِنَْجراَن ِإالَّ التُّرََّهاتُ     َدْهَماَء َبْعَد َمَزارَِها    َوَما ِذكُْرُه         

  .)4(َواِحَدتَُها َصْرَدَحةٌ، َوِهَي الصَّْحَراُء الَِّتي الَ شََجَر بَِها َوالَ نََبت، َواَألْرُض الَْملَْساُء :الصََّراِدُح

 ْنِم ِةاَمَمَيالْبِ ٌمْوقَ ْمُه: يَلِقَو اْستَْعَرُبوا،فَ ايًدَعبِ ْمُهاُؤآَب اَنٌم كَْوقَ: ةُاِفقَالصََّعَو، اسِةُ النَّالَُرذَ :الصََّعاِفقَةُ

  .)5(َصْعفُوقٌَو َصْعفَِقيٌَّصْعفَقٌ َو ْمُهُداِحَو ْمُهاُبَسَأنْ تْلََّض ِةَياِلخَالْ ا اُألَممِاَيقََب

  .)6(بٍالَِصقِْل َجْمُع ،الرُّومِ الَبجَِو خََزَرالْ اِخُموَنُيتَ الشُُّعورِ ُصْهُب انَِواَأللْ ُحْمُر يٌلجِ :َبةُاِلقَالصَّ

  . )7(الَْماِضي ِمَن اِإلبِلِ َوالْقَوِيُّ الشَِّديُد :الَْجَمُل الُمِسنُّ الطَّوِيُل، َوِقيَل :َواِحُدَها الصُّالَخَُد :الصَّالَِخُد

  .)8(الدََّراِهُم، َولَْم ُيذْكَْر َواِحُدَها: الصَّالَِقُح

  .)9(ازِيُلَهَمالْ ُمغَنَالْ :َوالصََّمارُِد ،نَِباللَّ ةُيَرغَزِالْ :َوِقيَل ،نَِباللَّ ةُيلَِلقَالْ ةُاقَالنَّ :الصِّْمرُِد َواِحُدتَُها :الصََّمارُِد

  :، َجْمُع ُصنُْبورٍ، قَاَل الُْحطَْيَئةُاقُالدِّقَ اُمالسَِّه :نَابُِرصَّال

ــْئ تَُر          ــلَْيهِن ــٍةاِث ــرِ ِذلَّ ــرٍِئ غَْي ــ        ي الْم ــَد نَابُِرَص ــُأْح ــفُاٌن لَُه                 )10(نَّ َحِفي

  ]الطَّوِيل[

  .)11(ْأسِالرَّ الضَّخُْم يُرِعَبالْ :، َوِقيَلْأسِالرَّ َضخُْم يُدِدشَّال يُمِظَعالْ ، َوُهَوالصَّنَْدلَِجْمُع : الصَّنَاِدُل

  :، َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِةٌُضغُْدوَر ةَُداِحَواُج، الَْجالدَّ :اِدُرالضَّغَ

                                                                                                                            
   ).5/201( ،)شنتر(، مادة اللسان  )1(
  ).3/47( ،كتاب الْجِيم :والشيباني ،)1/441( تهذيب اللغة :األزهري :ظَُروُينْ ،)5/214( ،)شهبر( مادة ،اللسان  )2(
مطبوعات مديريَّة إحياء : عّزة حسن، دمشق: ، تحقيقديوان تميم بن مقبل: وُينْظَُر ،)5/280( ،)صحح(، مادة اللسان  )3(

  .41م، ص 1962التراث القديم في وزارة الثقافة واإلرشاد القومّي، 
   ).5/312( ،)صردح(ادة ، ماللسان  )4(
   ).338-5/337( ،)صعفق(المصدر نفسه، مادة   )5(
   ).5/368( ،)صقلب(، مادة اللسان  )6(
  ).5/375( ،)صلخد(مادة  المصدر نفسه،  )7(
  ).5/381( ،)صلقح(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).5/395( ،)صمرد(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).12/356( ،)صنبر( مادة ،العروس وتاج ،)12/371( تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)5/405( ،)صنبر( مادة ،اللسان  )10(
  ).5/408( ،)صندل(، مادة اللسان  )11(
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  ]الطَّوِيل[            )        1(اِدرِالضَّغَ َرْعِثَو ِطخِْميلٍ ُرمَِّةَو      اِحِهَجنَ َرقْمَِو ِلخُْرِطيٍط َعجِْبتُ        

  ]الطَّوِيل[

  .)2(ةٌَضفَْدَعةٌ َوى ِضفِْدَعثَاُألنَْو ،َوُهَو َحَيَواٌن َمْعُروفٌ ،الضَّفَْدُعَوالضِّفِْدُع َواِحُدَها  :اِدُعفَضَّال

  .)3(ِفاَألنَْو خَدِّالْ َنْيَب وٌركُُس :هِِْجَوالْ ارِطَُضفََو خُْم،نِ الضَّطَْبالْ خُْوالرََّوُهَو  ،ِضفْرٍِطْمُع َج :ارِطُفَضَّال

  .)4(ةَُراِصخَالْ َيِه: يَلِق، َوٍدلْجِ َأْو مٍْحلَ لُّكُ: الطِّفِْطفَةُالطَّفْطَفةُ َوَواِحَدتَُها  :اِطفُفَطَّال

  .)5(يقٌِقَر خَْمٌل ُهلَ اطُبَِسالِْهَي  :يَلِقَو ،لِْحالرَّ قَْوفَ النُّْمُرقَةُ :ةُالطُّنْفَُسَو الطِّنِْفَسةُ اَواِحَدتَُه :اِفُسنَطَّال

  .)6(خُلُقَالَْو َمْسجِالُْحْسَن َوالْ ُعَمْجتَي ِتالَّالَْمْرَأةُ  َيِه، َوَعْبَهَرةُالْاِحَدتَُها َو :اِهُرَعَبالْ

  .)7(َعْبَهلٍ َجْمُع ،ْمهِى ُملِْكلَُأِقرُّوا َع يَنِذالَّ َيَمنِوُك الْلُُم :ةُاِهلََعَبالْ

ـ  ْمكَِثيُب السَّْهُل، َأنَْبـتَ أَ الْ: يَلِقَو ،ضِاَألْر َنِم ةُاللَّيِّن، َوِهَي َعثَْعثَةُالَْواِحَدتَُها  :اِعثَُعثَالْ ـ  ْملَ ، تُْينْبِ

  .)8(»اِعِثَعثَالْاُن َمَز اَكذَ« :اَلقَاٌن، فََمذُِكَر َزَوقَْد  ،)υ( يٍِّلَع يِثِدي َحِفَو، ُداِئَدالشَّ :اِعثَُعثَالَْو

  .)9(ا ُعْجُروفٌَهُداِح، َوَوُصُروفُُه رِْهالدَّ اِدثَُحَو :ارِفَُعَجالْ

 .)10(الُْمشَاةُ: الَْعَراجِلَةُالْقَْوُم الْخَْيلِ، َو ِمَن النَّاسِ َأوَِجْمُع الَْعْرَجلَِة، َوِهَي الَْجَماَعةُ  :ةُالَْعَراجِلَ

  .)11(اِعرٍُعَر، َجْمُع ُهالََأْعَو ِهِمظَْعُمَو ِهِظلَِغَأْي  لَِبَجالْ ِةُعْرُعَر ْنِم وذٌْأخَُمةُ، اَدسَّال :اِعُرَعَرالْ

  .)12(فَْرخَُها: ذَكَُر الَْحَمامِ، َوِقيَل: َواِحُدَها الَْعْزَهُل َوالِْعْزِهُل :الَْعَزاِهُل

 :ُعْسُبرِ، َوُهَو النَِّمُر، َوِمنُْه قَْوُل الْكَُمْيِتَجْمُع الْ :الَْعَسابُِر

                                           
  ).12/297( ،)ضغدر( مادة ،تاج العروس :الزَّبِيِدّي :، وُينْظَُر)5/508( ،)ضغدر(، مادة اللسان  )1(
  ).5/511( ،)ضفدع(، مادة اللسان  )2(
  ).5/513( ،)ضفرط(دة المصدر نفسه، ما  )3(
  ).5/615( ،)طفف(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).5/650( ،)طنفس(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).6/65( ،)عبهر(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).6/65( ،)عبهل(، مادة اللسان  )7(
  .42صلى َأقَوالِ اِإلَمامِ َعِليٍّ، ما ُبِنَي ِمن َألفاِظ اللُّغَة َع: رائد زيد: وُينْظَُر، )6/83(،)عثث(، مادةاللسان  )8(
  ).6/96( ،)عجرف(، مادة اللسان  )9(
  ).6/163( ،)عرجل(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).6/168( ،)عرر(المصدر نفسه، مادة   )11(
  .)3/267( ،تهذيب اللغة: ، واألزهري)2/279(،كتاب العين: الفراهيدي :وُينْظَُر ،)6/238( ،)عزهل( مادة ،اللسان  )12(
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  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[                )1(َوالَْعَسابِْرَن ِمَن الْفََراِعلِ   ـتَـفَـرِّقُو      َوتََجمََّع الُْم          

  ]الْكَاِمل

  .)2(ُبْئالذِّ: َعْسلَقُالَْو ،اُبَرالسَّ: لَقَُعْسالَْو ،يٍءرَِج عٍْبَس لُّكُ ، َوُهَوَعْسلَقُالَْواِحُدَها : اِلقَُعَسالْ

: ، َوُهَو الَْعِسُر الشَِّديُد الْخَلِْق ِمْن كُلِّ شَْيٍء، َوِقيَلَعشَْوُزالْو َواِحُدَها الَْعشَْوَزُن :ُزاوِشََعالْو الَْعشَازُِن

  :اخُمَّالشَّ اَلقَ ،لصُّلُْب الشَِّديُد الْغَِليظُُهَو ا

  ]الطَّوِيل[         )3(زاوِشََعالْ اِتَديََّؤُمالْ اعَِرِكالْ ياِمَوَح    ا اقَهَرِط الًْعنَ اِءَدْيالصَّ َنِم ااَهذََح         

  ]الطَّوِيل[

  .)4(الطَّوِيُل الُْعنُِق: الطَّوِيُل الْجِْسمِ، َوِقيَل: َواِحُدَها الَْعشَنَّقُ، والَْعشَنَّقُ: الَْعشَاِنقُ

  .)5(بِنَالذَّ ُلَأْص :الُعْصُعُص، َوُعْصُعُصالَْواِحُدَها  :اِعُصَعَصالْ

ـ َدشَ :اِءوَعقَـارُِب الشِّـتَ   ذَاتُ ُسمٍّ تَلَْسـُع،  امَِّهَوالْ َنِم ، َوِهَي ُدَوْيبَّةٌَعقَْربِالَْجْمُع : ارُِبَعقَالْ ، ُدُهـاِئ

  :)6(يُّاِنَوَعْدَبعِ الْاِإلْص وذُ اَلقَ ،ُماِئالنََّم: ارُِبَعقَالَْو

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[              )7(ارِْبَعقَ ُهتَِدبُّ لَ الََو ْيـ          ـَيِإلَ ُهارُِبَعقَ رِيتَْس           

  .            )8(َوالُْعالَِكُد ُد والَعلْكَُدكُُعلْالَْوِكُد َوالُْعلِْعلِْكُد الَْواِحُدَها  ،اُدَدالشِّ ُلاِإلبِ :ِكُدَعالَالْ

  .)9(اةَدى َعلَنْثَاُألنْ، َويُلوِالطَّ ُمخْالضَّ َبِعيُرالْ ، َوُهَوىلَنَْدَعالَْجْمُع  :ِنُدَعالَالْ

  .)10(اِءالظَِّبَو اسِالنَّ َنُمِسنُّ ِمالْ :يَلِقَو ،يُلوُِل الطَُّجالرَّ :َعلَْهُبالَْواِحُدَها  :ةَُبِهَعالَالْ

  .)1(اِءَهالْبِ ىثَاُألنْ، َوِهَرهُِّلتَ َأْو ِهِعظَِمِل يُءِطَبالْ: ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم َعَمْيثَُلالْ، َوَعَمْيثَلِالْ َجْمُع :ُلِثاَعَمالْ

                                           
  ).1/228(، ديوان الكميت: ، وُينْظَُر)6/242( ،)عسبر(، مادة اللسان  )1(
  ).6/255(، )عسلق(، مادة اللسان  )2(
  .198، ص ديوان الشّماخ: ، وُينْظَُر6/266، )عشزن(، ومادة )6/265( ،)عشز(، مادة اللسان  )3(
  ).6/268( ،)عشنق(، مادة اللسان  )4(
  ).6/283( ،)صعص(المصدر نفسه، مادة   )5(
نَّ َحيَّةً نََهشَـتْ ِإْصـَبَع   ُهَو َحْرثَاُن ْبُن الَْحارِِث ْبنِ َمْحَرٍث ْبنِ ثَْعلََبةَ، شَاِعٌر َجاِهِلٌي َحِكيٌم شَُجاٌع، لُقَِّب بِِذي اِإلْصَبعِ؛ َأل  )6(

  ).2/173( اَألْعالَم :ُينْظَُر .لَى ِشْعرِِه الِْحكَْمةَ َوالْفَخَْرَوقَْد غَلََب َع كَانَتْ لَُه ِإْصَبٌع َزاِئَدةٌ، :َوِقيَل رِْجِلِه فَقَطََعتَْها،
  ).3/426( ،)عقرب(مادة  ،العروس وتاج ،)3/291( تهذيب اللغة: وُينْظَُر ،)6/363( ،)عقرب(، مادة اللسان  )7(
  ).8/410( ،)علكد( ، مادةالعروس وتاج ،)3/308( تهذيب اللغة: وُينْظَُر ،)6/409( ،)علكد( مادة ،اللسان  )8(
  ).6/419( ،)علند(، مادة اللسان  )9(
  ).6/420( ،)علهب(المصدر نفسه، مادة   )10(
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 :َمْيدالَْجْدُي َوالْخَُروفُ، قَاَل ُح: َواْجتَرَّ، َوالُْعْمُروُس الَْجَمُل ِإذَا َأكََل: َواِحُدَها الَْعْمُروُس: الَْعَمارُِس

  ]الطَّوِيل[               )  2(الَْعَمارِسِفيَها رَِئاتُ  َوالَ ُعْصًبا َمَك الفَُرى     ُأولَِئَك لَْم َيْدرِيَن َما َس        

  .)3(َسَمكَةٌ كَبِيَرةٌ تُتَّخَذُ ِمْن جِلِْدَها التَِّراُس: ِطيٌب َمْعُروفٌ، َوالَْعنَْبُر: َجْمُع َعنَْبرٍ، َوالَْعنَْبُر: الَْعنَابُِر

  .)4(اانًَوَألْ وِّتُُيَص ورِفُْصُعالْ َنِم ُرغََأْص ٌراِئطَ ، َوُهَوَعنَْدِليُبالَْواِحُدَها  :َعنَاِدُلالْ

  .)5(ةٌَعنْفَقَ، َواِحَدتَُها اَهرِْعشَ ِةفَِّخِلتْ بِذَِلَك؛ ، ُسمَِّيالذَّقَنَِو ىلَفْالسُّ ِةفَالشََّبْيَن  اتٌَرَعشَ: َعنَاِفقُالْ

  .)6(ُمَهلَْهالً ايقًِقَر انَْسًج رِْئبِالْ ْأسِى َرلََعاِء َوَوَهي الُْسُج ِفتَنْ ُدَوْيبَّةٌ ، َوِهَيَعنْكَُبوِتالُْع رَجْم :َعنَاِكُبالْ

 .)7(»غََداِفِليِمْن  غَرَِّني ُبْرَداَك«: ي الَْمثَلِخُلْقَاُن الثَِّيابِ، وِِف :الْغََداِفُل

  .)8(الظَّاِلُم الُْمتَكَبُِّر: َواِحُدَها الِْغطْرُِس، َوالِْغطْرُِس :الْغَطَارُِس

  .)9(َوُهَو الَْموِضُع النَّاِتُئ ِفي الَْحلِْق َوَحْرقََدِتِه، َرْأُس الُْحلْقُومِ بِشََوارِبِِه :الْغَلَْصَمةُ َواِحَدتَُها :الغَالَِصُم

ـ   : يَلةُ، َوِهَي الْكَالَُم الَِّذي الَ ُيبِيُن، َوِقَواِحدتَُها الْغَْمغََم :الْغََماِغُم الـذُّْعرِ  َد َأْصـَواتُ الثِّيـَرانِ ِعنْ

  :سُِؤ القَْيَوَأْصَواتُ اَألْبطَالِ ِفي الَْوغَى ِعنَْد الِْقتَالِ، قَاَل اْمرِ

   ]الطَّوِيل[            )10(ُيَداِعُسَها بِالسَّْمَهرِيِّ الُْمَعلَّبِ          غََماِغٌمَوظَلَّ ِلِثيَرانِ الصَّرِيمِ          

ـ َداِحَو ،ينِجَِعالْ ِقطَُع  :يَلِق، َوزِْبخُالْ اتُفُتَ :يَلِق، َويفُِغالرَّ ، وهوَرْزَدٍقفََجْمُع : َوالْفََرازُِد ازِقُفََرالْ  ُهتُ

  .)11(َهمَّاٌم ُهُماْس، َويفُِغالرَّ ُهنِْم ُيْصنَُعي ِذالَّ ينِجَِعالْبِ َهبِّشُ فََرْزَدقَالْ ُلُجالرَّ َيمُِّس ِهبَِو ،فََرْزَدقَةٌ

                                                                                                                            
  . )6/431( ،)عمثل(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .100، ص ديوان حميد بن ثور: ، وُينْظَُر)6/442( ،)عمرس(، مادة اللسان  )2(
  ).460-6/459( ،)عنبر(، مادة اللسان  )3(
  ).6/467( ،)عندل(فسه، مادة المصدر ن  )4(
  ). 6/475( ،)عنفق(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).6/481( ،)عنكب(المصدر نفسه، مادة   )6(
الُمستقَصـى فـي أمثـال    : ، والزََّمخْشَرِّي)2/58(، َمْجَمُع اَألْمثَال: الَْمْيَداِنّي: ، وُينْظَُر)6/579( ،)غدفل(، مادة اللسان  )7(

  .82، لمؤلف مجهول ، ص اب األمثالوكت، )2/176(، العرب
  ).6/641( ،)غطرس(، مادة اللسان  )8(
  ). 6/655( ،)غلصم(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .52، ص ديوان امرئ القيس: ، وُينْظَُر)6/683(، )غمم(، مادة اللسان  )10(
  ).7/59( ،)فرزدق(، مادة اللسان  )11(



 84

ـ ُهاتُقََأْوا َوَمُهاتُاَعَس: ارَِهالنََّو لِْياللَّ خُاِسَرفََو ،فَْرَسخُالَْواِحُدَها  :خُاِسَرفَالْ ـ ْرفَالَْو، اَم ـ َمالْ :خَُس  ةُافََس

  .)1(الٍَيَأْم ةَثَالَثَْرضِ تَُساوِي ي اَألِف ةُوَملُْعَمالْ

  .)2(ِةابَّلدَِّل اِفرَِحالْكَ يرِِعَبلِْلَي ، َوِهيرِِعَبالْ خُفِّ فُطََرُمَؤنَّثَةٌ، َوِهَي ِفْرِسُن، الَْواِحَدتَُها  :اِسُنفََرالْ

  .)3(َوالَْهاُء ِلتَْأِنيِث الَْجْمعِ ،الضَُّبعِ ُدلََو َوُهَو ،فُْرُعُلالَْواِحُدَها  :ةُاِعلَفََرالَْو فََراِعُلالْ

ـ ْرِفَو، ِفْرَعْوُن اٍتلُّ َعكَُو ،ِهَمِلُك َدْهرِ نَبِيٍّ لُّكُ :ِفْرَعْوُن، َوالِفْرَعْوَن َجْمُع :اِعنَةُفََرالْ ـ لَ :وُنَع  ُبقَ

  :اِميُّطَقُالْ اَلقَ، فَْرْصُي ْملَ َكِلذَِلَو يٌّ،ِمَجَأْع َعلٌَم وُنَعْرِف، َوَرْصُمْصَعبٍ َمِلِك ِم نِْب يِدِلَوالْ

  ]الُْواِفر[              )4(اُرفَِكالْ اِعنَةُفََرالْغُرِّقَِت َو         ابِ ُموَسىَحَأْص ْنَبْحُر َعشُقَّ الَْو         

  ]الُْواِفر[

  .)5(قُطْبِالْ َيقَُع قُْرَب ُرُبغَْي الَ اِءَمي السَِّف ٌمْجنَ: ُدفَْرقَالَْو ،ِةَرقََبالْ ُدلََو: فَْرقَُدالُْمفَْرُدَها  :اِقُدفََرالْ

  .)6(لْفَِصيُل الَْمْهُزوُلا: القََبْعثََرى: َجْمُع الْقََبْعثََرى، وهو الَْعِظيُم الضَّخُْم الشَِّديُد، َوِقيَل :الْقََباِعثُ

  :اَل، قَةُيَرِصقَالْ ةُيَمِمالدَّ: اِءَسالنِّ َنِم ةُقُْرُزَحالْ، َوٍةقُْرُزَحَجْمُع  :ازُِحقََرالْ

  ]يلالطَّوِ[                )7(ازِحِقََرالْاحِ ِقَبا زِيُّ الْزِيَُّه الََو         ااِملِ َدلَُّهخََوَدلُّ الْ َعْبلَةُ الَ         

  ]يلالطَّوِ[

   .)8(ِةفَقَْرطَالْ، َجْمُع ةُُمخَْملَالْ فُُرشُالْ :اِطفُقََرالْ

  .)9(ِهْيلَْجرِ تَْحتَ اَألِسيرِ َدَي ْمِهدِّشَِل بِذَِلَك ُسمُّوا ،اَسالنَّ ُيقَْرِفُصوَن اِهُروَنَجتَُمالْ وُصاللُُّص :ةُاِفَصقََرالْ

  .)10(اَهَرْعشَ َأةُْرَمالْ ِهِصُل بِتَ رٍْعشَ ْنِم ُراِئفََض :اِمُلقََرالَْو ،ٍةِقْرِملَ َجْمُع ،نِْياَمنَالسَّ اتَُوذَ ُلاِإلبِ :اِمُلقََرالْ

                                           
  ).63-7/62( ،)فرسخ(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).7/63( ،)فرسن(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).8/72( المخصص: ابن سيده: وُينْظَُر، )7/80( ،)فرعل(، مادة اللسان  )3(
  .143، ص ديوان القُطَاِمّي: ، وُينْظَُر)7/80( ،)فرعن(، مادة اللسان  )4(
  ).8/492( ،)فرقد(، مادة تاج العروس: الزبيدي: وُينْظَُر، )7/88( ،)فرقد(، مادة اللسان  )5(
  ).7/227( ،)قبعثر(، مادة اللسان  )6(
  ).7/56(، )قرزح(، مادة العروس وتاج، )3/99( ،كتاب الجيم: وُينْظَُر، )7/308( ،)قرزح(،  مادة اللسان  )7(
  ).7/319( ،)قرطف(مادة ، اللسان  )8(
  ).7/329( ،)قرفص(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).7/336(، )قرمل(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  :َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِم، اِهَرُمنْتَِقُد الدَّ: َوِقيَلجِْهبِذُ، الْ: القَْسطَرِيُّقَْسطَُر َوالَْواِحُدَها  :اِطَرةُقََسالْ

  ]الطَّوِيل[         )    1(اِطَرهقََسالْ َدنِْع َمْصُروِفالْ الذََّهبِ َنِم     ْنكُتَ ْملََو ْورٍثَ قَْرنِ ْنِم ااِنيُرنََدنَ         

  ]الطَّوِيل[

 الكَيُِّس َوُه: يَلِق، َوِعلْمِالَْو الدِّينِ يى ِفاَرَصالنَّ اِءَسُرَؤ ْنِم يٌسَرِئ ، َوُهَوالِقسِّيُسَواِحُدَها : ةَُساِققََسالْ

  :ةُيَُّأَمقَاَل  َوالَْجْمُع الُْمْستَخَْدُم الَْيْوَم ُهَو قََساوَِسةٌ، ،اسٍَيِق رِْيى غَلََع ُعْمَجالَْو، ُماِلَعالْ

  ]الَْبِسيط[              )2(الزُُّبُر ْميهِي َأيِدِف ُيْحييهُم اللَُّه         اِقَسةٌقََس تْانَتٌ كَُمنْفَِل اَنكَ ْولَ         

  ]الَْبِسيط[

  .)3(َوقَالَِسيَّ َوقَالَِنيَس َوتُْجَمُع َعلَى قَالَسٍ ُمخْتَِلفُ اَألنَْواعِ، ِلَباٌس ِللرَّْأسِ :ةَوُسقَلَنْ َواِحَدتَُها :الْقَالَِنُس

  :َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِا، فَقَالْ قَْوفَ ةَُزاِشالنَّ الَْعظَْمةُ ، َوِهَيقََمْحُدَوةُالَْواِحَدتَُها  :اِحُدقََمالْ

  ]الطَّوِيل[         )4(اِحِدقََمالْ ياِلَأَع نَْضرِْب ُيْدبُِروا ِإْنَو       ْمنُُحورِِه ثُغُوَر ْنَعنَطْ لُواُيقْبِ ِإْنفَ        

  ]الطَّوِيل[

  .)5(َما ُيَسخَُّن بِِه الَْماُء ِمْن نَُحاسٍ َوغَْيرِِه: الَْجرَّةُ، َوِقيَل: َواِحُدَها الْقُْمقُُم، َوالْقُْمقُُم: الْقََماِقُم

  .)6(الطَّاِئرِ ْأسِى َرلَةٌ َعَماِئقَ يشٍُل رِْضفَ: ةُقُنُْبَروال ،ةُحمََّرالْ ُهبِشُْي ٌراِئطَ :اُءالقُنَْبَرَو ةَُبَرقُنْالْو :ُرقَنَابِالْ

           :اَلقَ ،يَنِعَبى اَألْرِإلَ يَنِثالَالثَّ َنْيا َبَم لِْيخَالَْو اسِالنَّ َنِم ةُفَاِئطَّال َوِهَي ،لِقَنَْبالَْو ِةقَنَْبلَالَْجْمُع  :ابُِلقَنَالْ

  ]الرََّجز[                      )7(اِدالالقَنَالرَُّبَع ا َوَهَأثْناَء           القَنابِالَ اِتِهانََع ْنشَذََّب َع         

  ]الرََّجز[

  .)8(ُحيبِقَالْ ُمالَكَالْ: ُعاِذقَنَالَْجْمُع قُنْذُعٍ َوقُنْذَعٍ، َوُهَو الدَّيُّوثُ الَِّذي الَ َيغَاُر َعلَى َأْهِلِه، َو :اِذُعقَنَالْ

  .)1(يُحبِقَالْ ُمالَكَالْ :ازُِعقَنَالَْو ،اِهيَوالدَّ :ازُِعقَنَالَْو ٍة،قُنُْزُعَو ٍةقَنَْزَعَجْمُع ، رَِعالشَّ ْنِم الْخَُصُل :ازُِعقَنَالْ

                                           
  ).9/390( اللغة وتهذيب، )3/324(، ديوان األدب: الفارابي: وُينْظَُر ،)7/360(، )قسطر(، مادة اللسان  )1(
  .33، ص ديوان أمية بن أبي الصلت: ، وُينْظَُر)7/357(، )قسس(، مادة اللسان  )2(
  ). 7/471(، )قلس(، مادة اللسان  )3(
  ).9/71(، )قمحد(، مادة العروس وتاج، )1/58( الُمخصَّص :ظَُروُينْ، )7/489(، )قمحد(مادة  ،اللسان  )4(
  ).7/500(، )قمم(، مادة اللسان  )5(
  ).7/503(، )قنبر(ومادة  ،)7/220(، )قبر(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).9/419( اللغة وتهذيب، )5/259(، كتاب العين: وُينْظَُر ،)7/503(، )قنبل(، مادة اللسان  )7(
  ).22/85(، )قنذع(، مادة تاج العروس :وُينْظَُر، )7/506(، )قنذع(ومادة  ،)7/279(، )قذع(مادة  ،اللسان  )8(
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  :َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِ ،ِقنِْطٌراِحُدَها َو ،ياِهَودَّال :اِطُرقَنَالْ

  ]الطَّوِيل[            )2(اِطُرهقَنَالدَّْهرِ ِإنَّ الدَّْهَر َجمُّ  َنِم     اقَى الطُّلَْيِليُّ ِقنِْطًرالَ ْدقَي لَلََعْمرِ        

  .)3(َحفْرِ القُِنيَِّو تَْحتَ اَألْرضِ اِءَمالْبِالْخَبِيُر ُمَهنِْدُس الْ َوُهَو، ِقنِْقُنالْاِحُدَها َو :اِقُنقَنَالْ

   .)4(ِةَمْجُعلِْل اَءَهالْو ،)كُْرُبقْ( ِةيَِّسارِفَالْبِ ُهلَُأْصَو ،كُْرُبجٍَو كُْرَبجٍ َجْمُع الَْحَواِنيتُ، :ةُابَِجكََرَوالْ ابُِجَركَالْ

  .)5(دَِِّحالْ ةَُمفْلُولَ ْأُسفَالْ: كَْرَزُمالَْو ،رِْهالدَّ ِداِئَدشَ ْنِم ةُدَّالشِّ ، َوِهَيِكْرزِمٍَجْمُع  :ازُِمكََرالْ

: اِكـرُ كََرالَْو ،اتُاَعَمَجالْ: اِكُركََرالَْو، ِهِفْوي َجاُن ِفَساِإلنْ ُهُددَِّرُي تٌْوَص :كَْركََرةُالَْواِحَدتَُها : اِكُركََرالْ

  :رِْيَبالزُّ نِاْب يِثِدي َحِفَو ،فٍّي خُِذ لِّكُ ْنالصَّْدُر ِم :يَلِقَو ،رِيِعَبالْ َرَحى َزْورِ َوِهَي ،ِكْرِكَرٍة جمع

     ]الطَّوِيل[             )6(اِكرِكََرالَْحزُّ  اَنا كَا َمتُْدَعى ِإذََو        لضَّارِبِيَن رِقاَبكُْمكُُم ِلاُؤَعطَ         

ـ : ةُكُْعُبَرالْ، َوِهوِْحنَلِ َوُبالسُّنَْو وبِ الزَّْرعُِعقَدةُ ُأنُْب: كُْعُبَرةُالَْواِحَدتَُها  :ابُِركََعالْ ، ْجتَِمـعٍ ُمكَتَّـلٍ  ُم لُّكُ

  .)7(ْأسِالرَّ َنِم اَدا َحَم: كُْعُبَرةُالَْو، نِْيذَخْفَالْ وُسُؤُر :ابُِركََعالَْو ،مِْحاللَّ َنِم الِْقطَْعةُ :ةُكُْعُبَرالَْو

  .)8(اتُاَعَمَجالْ :ِكُلكَالَالَْو ،ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم ُرْدالصَّ ، َوُهَوكَلْكَُلالَْواِحُدَها  :الْكَالَِكُل

  .)9(الدُّرَّةُ ، َوِهَياللُّْؤلَُؤةَُواِحَدتَُها : الآلِلُئ

  .)10(ا لُْحُسٌمَهُداِحةُ، َوقَيِّالضَّ ِةارِي اَألْوِدَيَمَج :اِسُماللََّح

  .)11(يُصرَِحالْ الشَّرُِه ُبْئالذِّ ، َوُهَواللَّْعَوُسَواِحُدَها  :اوُِساللََّع

  .)1(، َوِهَي َعظٌْم نَاِتٌئ ِفي اللِّْحي تَْحتَ الَْحنَِك، َوُهَما ِلْهزَِمتَانَِواِحَدتَُها اللِّْهزَِمةُ :ازُِماللََّه

                                                                                                                            
  .)7/507(، )قنزع(، مادة اللسان  )1(
  ).9/406( اللغة وتهذيب ،)13/486( ،)قنطر( مادة ،تاج العروس :وُينْظَُر ،)7/510( ،)قنطر(، مادة اللسان  )2(
  ).7/518( ،)قنن(، مادة اللسان  )3(
  ).7/627( ،)كربج(مادة  المصدر نفسه،  )4(
  ).7/635(، )كرزم(مادة  المصدر نفسه،  )5(
نشر : ، بغداد1يحيى الجبوري، ط: ، تحقيقديوان عبد اهللا بن الزبير األسدي: وُينْظَُر ،)7/633( ،)كرر(، مادة اللسان  )6(

  .88م، ص 1974عراقية، مديرية الثقافة واإلعالم في وزارة اإلعالم في الجمهورية ال
  ). 679-7/678( ،)كعبر(، مادة اللسان  )7(
  ).7/718( ،)كلل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).8/9( ،)ألأل(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).8/47( ،)لحسم(، مادة اللسان  )10(
  ).8/89( ،)لعس(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  .)2(ا لُْهُسٌمُدَهاِحةُ، َوقَيِّالضَّ ِةارِي اَألْوِدَيَمَج :اِسُماللََّه

  .)3(، الَ َواِحَد لََهاةُلَاِقَيالصَّ :اِمشَُمشَالْ

  .)4(، َجْمُع َمْعَمَعٍةااِنَهالِْتهاُب ِنيَرِفتَنِ َوَهْيُج الَْو الِِقتَي الْجِدُّ ِفالْْربِ َوَحالْ دَّةُِش :اِمُعَمَعالْ

  :، َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِةَُياِهالدَّ، َوُهَو النِّْئِطُلَواِحُدَها  :آِطُلالنَّ

  ]الرََّجز[                       )5(هَّاُلُجالْاسِ َواُء النََّملَُعَو           ُلاَألْصالَ آِطُلالنَّ َمِلَع ْدقَ          

ـ ِذالُبْرسِ الَّ َنِم َألنَّ اشِْتقَاقَُه ؛َوالنُّوُن قَْد زِيَدتْ ِفيِه ،اُحَبْصِمالْ ، َوُهَوْبَراسٍِنَجْمُع  :النََّبارُِس  َوي ُه

  :لبِقُْم ُناْب َيقُول، الَْعرِيُض اُنلسِّنَا: النِّْبَراُس، َونٍطْقُ ْنِم وُنكُا تََمِإنَّ غَاِلًبا ةُيلَِتفَالْ ذْ، ِإُنطْقُالْ

  ]الَْبِسيط[               )    6(ااِحيَهنََو اَمطُْروًر النََّبارِسِ َحدَّ      اِفَضةٌخَ َيِهَو تَْعُدو خَْيُلالْ اَردََّه ِإذْ        

  .)7(نَخَْورِيٌّاٌر َوِنخَْو ْمُهُداِح، َوالُْمتَكَبُِّروَن افَُراَألشْ :اوَِرةالنَّخَ

  .)8(ا نُغْنُغٌَهُداِح، َواِةَهاللَّ َدنِْع ِقلَْحي الِْف وُنكُاتٌ تََملََح :اِنغُالنَّغَ

  .)9(الرَّْأسِ يِف َوُيغَْرُس َوْرِدالْ ِةيغَِص ىلََع ذُخَتَُّي ٌءْيشَ :النِّقْرُِسَو ،ِنقْرِسٍ الدََّواِهي، َجْمُع :ارُِسالنَّقَ

   .)10(]ةٌوفََمْصفُ قُنََمارَِو[:تََعالَى قَاَل ،ةُيَرِغصَّال ةُاَدَسوِالْ :ةُالنِّْمرِقََو ةُالنُّْمُرقََو النُّْمُرقُ َواِحَدتَُها :قُارَِمنَّال

  .)11(َواُألُموُر الشَِّداُد ُكاِلَهَمالْ: ُرابِالنََّهَو، نُْهُبَرةٌ اَهتَُداِحَو ،امِاآلكَ َنْيَب ُحفَُرالْ :ابُِرالنََّه

     :، قَاَلِقْرِدالَْو بِلَْعالثَّ ُدلََو :هِْجرُِسالَْو ،هِْجرُِسالَْواِحُدَها  ،ُداِئَدشَّال :ارُِسَهَجالْ

  ]الْكَاِمل[            )12(تَنَْحُب ارُِسالَهَجَوكُْدٌر َبواِكُر        ايُبَهِحَهجِيرِ نَالَْمكَاِكَي بِتََرى الَْو        

                                                                                                                            
  ).8/142( ،)لهزم(مادة  المصدر نفسه،  ) 1(
  .)8/143( ،)لهسم(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).17/389(، )مشش(، مادة تاج العروس: الزبيدي: ، وُينْظَُر)8/293( ،)مشش(، مادة اللسان  )3(
  ).8/322( ،)معع(، مادة اللسان  )4(
  ).8/282( المخصص: ابن سيده: وُينْظَُر، )8/603( ،)نطل(، مادة اللسان  )5(
  .415، ص ديوان ابن مقبل: وُينْظَُر، 8/431، )نبرس(، ومادة )1/386(، )سبر(، مادة اللسان  )6(
  .)8/494( ،)نخر(، مادة اللسان  )7(
  ).8/634(، )نغغ(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).8/673(، )نقرس(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .15: ، الغاشية، آية)8/704( ،)نمرق(، مادة اللسان  )10(
  ).8/713(، )نهبر(، مادة اللسان  )11(
  ).6/498(، تهذيب اللغة: األزهري: ، وُينْظَُر)9/37( ،)هجرس(، مادة اللسان  )12(
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  .)1(اَهاتَ بَِبنَ ي الَِتَجْدَبةُ الَّالْ ُضْراَأل ، َوِهَيَهْجَهُجالُْمفَْرُدَها  :ُجاِهَهَجالْ

  .)2(ِهْربٍِذجمع  ،ْمُهُؤاَملَُع َأْو ِدنْهِالْ اُءَمظَُع :يَلِق، َوِدنْهِلْي ِلِتالَّ ارِالنَّ ِتْيَب قََوَمةَُو وُسُجَمالْ :ابِذَةَُهَرالْ

  :، َيقُوُل الشَّاِعُرةُيَرِغالصَّ :يَلِقَو ،ةَُمخْالضَّ ةُلَْمقَالْ َوِهَي ةُ،هِْرِنَعالْاِحَدتَُها َو :اِنُعَهَرالْ

  ]الْكَاِمل[              )3(وُن َمْن َيتَذلَُّلكُثُ َيْيَأذَلَّ َحبِ         اَصخَالْ ِعنَْد ُهُدقُْع اِنَعَهَرالْ َيهُِز         

  ]الْكَاِمل[

  .)4(يفٌِفخَ يٌعرَِس: ٌجِهْزالَ ٌبَئذََو ،يُعرِالسَّ ، َوُهَوُجهِْزالَالَْواِحُدَها  :ُجاِلَهَزالْ

  .)5(وَن، َواِحَدتَُها الَْهْزَهَزةُتَزُّ ِفيَها النَّاُس َوُيْبتَلَالِْفتَُن َيْه: الَْهَزاِهُز

  .)6(َهْسَهَسةالْ ، َجْمُعُمَجْمَجُمالْ يُِّفخَالْ ُمالَكَالْاوُِس َوَوَسالْ :اِهُسَهَسالْ

  .)7(الُْهُموُم، َواِحَدتَُها الَْهْمَهَمةُ: ازِمِ، َوالَْهَماِهُمالزََّم :َأْصَواتُ الرَّْعِد نَْحَو :الَْهَماِهُم

  .)8(الَْهنَابِثُ اُألُموُر َواَألخَْباُر الُْمخْتَِلطَةُ: الدََّواِهي، َواِحَدتَُها َهنَْبثَةٌ، َوِقيَل :الَْهنَابِثُ

 ُرظَنُْي نِْيَعالْ رِْدى قَلََع ِهوِْحنََو السِّتْرِي خَْرقٌ ِفَوُهَو  ،اُصَوْصَوالَْوَوْصَوُص الَْواِحُدَها  :اوُِصَوَصالْ

  :َعْبِدّيالْ ُمثَقِّبِالَْوِمنُْه قَْوُل  ،يُرِغُبْرقُُع الصَّالْ: اُصَوْصَوالَْو، ُهنِْم

   ]لَْواِفرا[                  )9(ِللُْعيونِ اوَِصَوَصالْثَقَّْبَن َو          اًمَسَدلَْن َرقْظََهْرَن بِكلَّة َو          

   ]لَْواِفرا[

  .)10(ارِحَِجَوالْ اشَقَ ِمْنَببُِه الٌْر ُيشْاِئطَ ، َوُهَوْؤُيُؤُيالَْواِحُدَها  :الَيآِيُئ

  :      )فََعالَى(ى َوْزنِ َما َجاَء َعلَ. 6

                                           
  ).15/206(، اللغة وتهذيب، )10/162(، المخصص: ، وُينْظَُر)9/31( ،)هجج(، مادة اللسان  )1(
  ).9/70( ،)هربذ(، مادة اللسان  )2(
  ).538، 5/53(، )534، 6/533(، خزانة األدب :البغدادي: ، وُينْظَُر)9/84( ،)هرنع(، مادة اللسان  )3(
  ).6/510(، تهذيب اللغة :واألزهري ،)1/92( المخصص :ابن سيده :، وُينْظَُر)9/91( ،)هزلج(، مادة اللسان  )4(
  ).9/88( ،)هزز(، مادة اللسان  )5(
  ).9/94( ،)هسس(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).141-9/139( ،)همم(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).9/145( ،)هنبث(مادة  المصدر نفسه،  )8(
  .156، ص الُمثَقِّب الَعْبِديديوان : وُينْظَُر ،)9/319( ،)وصص(، مادة اللسان  )9(
  ).9/439( ،)يأيأ(، مادة اللسان  )10(
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  .)1(اَهوِْحنََو ِةالسَِّطيَحكَ اِءَملُْيتَّخَذُ ِل لٍدجِْ ْنِم يٌرِغَص اٌءنَِإ ، َوِهَياَوِةَداِإل َجْمُع :ىاَوَداَأل

  .)2(اَألْرطَىَجْمُع  ،ةٌَبيِّطَ ُهتَُحاِئَرَو نَْوٌر ُهلََو، ٍةاَمقَ َرْدوُل قََيطُ ،الرَّْملِبِ تُبِنُْي ٌرَجشَ :اطَىَراَأل

  .)3(ِفي الَْحْربِ اَألِخيذُ ، َوُهَو)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( يُراَألِسَواِحُدَها  :ىاَرَساَأل

  .)4(مْحشََو مٍْحلََ ْنِم َهاا َرِكَبَم َأْو ةَُعجِيَزالْ: ةَُياَأللَْو ،)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( ِةَياَأللَْجْمُع  :َياالَاَأل

  .)5(ُبْجرِيَّةٌَو ،ا ُبْجرِيٌَّهُداِح، َواُمظَِعالْ وُراُألُمي َواِهَوالدَّ :الَْبَجاَرى

  . )6(َهْمَزَها الَْعَرُب َركَِتقَْد تَََو، الَْهْمزِ الَْبرِيَئةُقُ، َوَأْصلَُها بِالَْبرِيَّةُ، َوِهَي الْخَلَْواِحَدتَُها  :الَْبَراَيا

  :ةُغَابِالنَّ، قَاَل َجْيشِالْ ُعِئالَط :ااَيغََبالْ، َوَبِغيٍّ ُعْمَج ،َيفُْجْرَن كُنَّ نَُّهَألنَّ ؛اُءَماِإل :الَْبغَاَيا

  ]الَْواِفر[                )7(آمِالشَّ َناِت ِماجَِيفِْق النَّخََو             ااَيَبغَالْثْرِ اَألِدلَِّة َوى ِإلََع          

  .)8(الثََّواُب: َبِقيَّةُالَْما َبِقَي ِمَن الشَّْيِء، َو: َبِقيَّةُالْ، َوَبِقيَِّةالْ ُعْمَج: الَْبقَاَيا

تُْعقَُل  تْانَي كَِتالَّ ةُاقَالنَّ :َبِليَّةُالَْوِلُيخْتََبَر بَِها،  ؛ِء، َوِهَي الِْمْحنَةُ الَِّتي تَنْزُِل بِالَْمْرَبِليَّةُالَْواِحَدتَُها : الَْبالََيا

  :دْيو ُزَبَأُب اَلقَ ،وتَُمى تَتَّى َحقَْستُ الََو فُلَْعتُ ا الََهبِاِحَص رِْبقَ َدنِْع دُّتُشََو، ِةيَِّلاِهَجي الِْف

  ]الْخَِفيف[             )9(وِدخُُدومِ ُحرَّ الْاِت السَُّماِنَحَم          اَيَوالَي الْا ِفُرُؤوُسَه اَيَبالَالْكَ         

  ]الْخَِفيف[

ـ َوِثنْق، ْوفَ ْنانِ ِمتَِثنْ: الْفَمِ مِدَّقَي ُمي ِفِتالَّ عَِبْراَأل ِإْحَدى اَألْسنَانِ ، َوِهَيٍةثَِنيََّجْمُع  :ااَينَلثَّا ـ تَ  ْنانِ ِم

  :)1(مٍ ْبنِ ُوثَْيلَسحيالَْجَبلِ، َوِمنُْه قَْوُل  الطَّرِيقُ ِفي :ةُِنيَّالثََّو ،اُمظَِعالْ وُراُألُم :َوالثَّنَاَيا ،لفََأْس

                                           
  ).1/106(، )أدا(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).1/127( ،)أرط(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).1/148(، )أسر( المصدر نفسه، مادة  )3(
  ).202-1/201( ،)أال(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).1/327(، )بجر(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).366-1/365(، )برأ(المصدر نفسه، مادة   )6(
  .134، ص النَّابِغَةُ الذبيانيديوان : ، وُينْظَُر)469-1/468(، )بغا(، مادة اللسان  )7(
  ).1/469(، )بقى(، مادة اللسان  )8(
  .56، ص أبي زبيد الطائيديوان : ، وُينْظَُر)1/511(، )بال(، مادة اللسان  )9(
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  ]الَْواِفر[              )2(َمتَى َأَضعِ الِْعَماَمةَ تَْعرِفُوِني            ااَيالثَّنَ طَالَُّعَو ُن َجالَا اْبَأنَ         

ـ  تَْحتَ ةُوَّشُْحَمالْ اِءَسِكالْ َنِم ةَُعطِْقالْ: يَّةُالَجِدَويٍَّة َوجََِداَيٍة، َجِد ُعْمَج :اَجَداَيالْ  ،َونَْحـوِهِ  جِْرَدفَّتَي السَّ

  . )3(اِءالظَِّب ِدالََأْو ْنى ِمثَاُألنَْو ُركَالذَّ :ةُاَيَدجَِ، َوالْمِالدَّ َنِم ةُيقَرِطَال: َجِديَّةُالَْو

التَُّرابِ فََيْجتَِمُع ِفيَها الَْماُء،  َها بِالِْحَجاَرِة َأوَِملَْساُء ُيَحاطُ َعلَْيَأْرٌض ُصلَْبةٌ  :ةَُحوِيَّالَْواِحَدتَُها  :ااَيَوَحالْ

  .)4(]َعظْمِبِ اخْتَلَطَ اَم َأْو ااَيَحَوالْ َأوِ[:تََعالَى قَاَل ،اللََّبنِ اتَُبنَ َيِهَو ،اِءَعاَألْم َنِم تََحوَّى اَم :َحوِيَّةُالَْو

  .)5(»ضِاَألْر ااَيخََبي قَ ِفالرِّْز الْتَِمُسوا« :يِثِدَحي الِْفَو ،ُءوَمخُْبُء الْْيالشَّ: ةُخَبِيَئالُْمفَْرُدَها  :الْخََباَيا

ي ِفَو، اخَْزَي، َواُألنْثَى اَيتُُهخََزَو اُؤُهَيَح َكِلذَتَدَّ ِلاشْفَ ايًحبِقَ اًرَأْم ِمَلي َعِذالَّ َوُهَو، اَنخَْزَيَجْمُع  :الْخََزاَيا

  .)6(»ىاَمنََد الََو ااَيَزخََر ْيغَ« :قَْيسَِعْبِد الْ ِدَوفْ يِثِدَح

  .)7(]ْماكُاَيخَطَ ْمكُنَغِْفْر لَ[:تََعالَى ُهلُْوقََوِمنُْه  ،َعْمٍد ىلََع الذَّنُْب :ةُخَِطيَئالَْو ،ةُخَِطيَئالْ ُمفَْرُدَها :الْخَطَاَيا

ـ ِتالَّالنَّاقَةُ : خَِليَّةُالَْو ،ُلالنَّْح يِهِف ُلي تَُعسِِّذالَّ ُعِضْوَمالْ َوُهَو ،خَِليٍَّة ُعْمَج: الْخَالََيا ـ َو ْني خَلَتْ َع ا َهِدلَ

  .            )8(ةُيَمِظَعالْ :يَلِق، َوَمالَّحٍ رِْيغَ ْنِم يُري تَِسِتالَّ ةُالسَِّفينَ: خَِليَّةُالَْو ،تُْرِضُعُه الَا َورَِهْيَولَِد غَبِ رَُّدتُْستَفَ

ـ  كُُّل: الدَّرِيئةَُو ،اَهْيلَالرَّْمَي َعي الطَّْعَن َوالرَّاِم ي َيتََعلَُّمِتةُ الَّقََحلَالْ ، َوِهَيةُالدَّرِيَئاِحَدتَُها َو :الدََّراَيا ا َم

  .)9(نِْيتََزْمَهبِ اِئِئالدََّر َعلَى -َأْيضاً -َوتُْجَمُع  ،ِهرِْيغَ َأْو َبِعيرٍ ْنُيخْتََل ِمِل الصِّْيِد َنِم ِهاْستُِتُر بِ

  .)10(َعلَيَها االْسمِ ِلغَلََبِة بِالَْهاِء َوَجاَءتْ ُحلْقُوُمَها، قُِطَع الَِّتي الَْمذُْبوَحةُ الشَّاُء :الذَبِيَحةُ َواِحَدتَُها :الذََّباَحى

   .)1(ُص خَلْفَ اُألذُنِالَْعظُْم الشَّاِخ: َجْمُع الذِّفَْرى، َوالذِّفَْرى ِمَن النَّاسِ َوِمْن َجِميعِ الدََّوابِّ :الذَّفَاَرى

                                                                                                                            
ـ60َي نَْحـَو  ُهَو َسحيمٍ ْبُن ُوثَْيلٍ ْبُن َعْمرو الَْيْرُبوِعّي الَْحنْظَِلّي التَِّميِمّي، شَاِعٌر ُمخَْضَرٌم، نَاَهَز الَْماَئةَ، تُـوفِّ   )1( : ، ُينْظَـرُ ھ

  ).3/79(، األعالم: ، والزركلي)1/265(، دبخزانة األ: البغدادي
  ).1/255( ،خزانة األدب :والبغدادي ،17، صاألصمعيَّات :األصمعّي :وُينْظَُر ،)1/714( ،)ثنى(، مادة اللسان  )2(
  ).2/64(، )جدا(، مادة اللسان  )3(
  .146: ، األنعام، آية)2/676(، )حوا(، مادة اللسان  )4(
عبـد  ، وطارق بن عـوض اهللا بـن محمـد   : تحقيق، المعجم األوسط: الطبراني: ، وُينْظَُر)3/6( ،)خبأ(، مادة اللسان  )5(

  ).1/275( هـ،1415، دار الحرمين :القاهرة ،المحسن بن إبراهيم الحسيني
  ).1/29(، صحيح البخاري: البخاري: ، وُينْظَُر)3/90( ،)خزا(، مادة اللسان  )6(
  .58: البقرة، آية ،)3/135( ،)خطأ(، مادة اللسان  )7(
  ).212-3/210( ،)خال(، مادة اللسان  )8(
  ).3/322( ،)درأ(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).3/486( ،)ذبح(، مادة اللسان  )10(



 91

)2(ُمَؤنَّثَةٌ َوالَْعْيُن َينْظُُر بَِها ِإذْ الَْعْيُن :لَُه ُيقَاُل الطَِّليَعةَ َألنَّ ُأنِّثَتْ؛ َوقَْد الطَِّليَعةُ، :الرَّبِيَئةُ َواِحَدتَُها :الرََّباَيا
.  

  .)3(َجْمُع الرَِّكيَِّة، َوِهَي الْبِْئُر الَِّتي تُْحفَُر: الرَّكَاَيا

الرَُّجُل كَِثيُر  :َوالرَّاوَِيةُ، َساَدةُ الْقُْومِ: الرََّواَياَو، َجْمُع َراوَِيٍةالرَِّجاُل الَِّذيَن َيْحِملُوَن الدِّيَّاِت،  :الرََّواَيا

َجْمُع َروِيٍَّة، َوُهـَو َمـا    َواَياَها، َوالرَّالَْبِعيُر الَِّتي ُيْستَقَى َعلَْي: الَْمَزاَدةُ، َوالرَّاوَِيةُ: الرَِّواَيِة، َوالرَّاوَِيةُ

  .              )4(»الكَِذبِ َرَواَيا الرََّواَياشُُروٌر « :اِهللا ُيَروِّي اِإلنَْساُن ِفي نَفِْسِه َأْي ُيَزوُِّر، َوِفي َحِديِث َعْبِد

  .)5(ةٌتَوَِيُمْس :، َوِقيَلايَهِف َرَجشَ ، الَاُءَسْبتَ ٌضَأْر: يَلِق، َواُءالصَّْحَر: اُءالسَّْبتََواِحَدتَُها  :ىاتََبسَّال

  .)6(ةولَُعفْى َمنَْعَمبِ ةٌيلَِع، فََوالَْمْأُسوَرةُ ةُوَبَمنُْهالْ َأةُْرَمالْ ، َوِهَيالسَّبِيَّةَُواِحَدتَُها  :ااَيالسََّب

  .)7(َأْرَبُعَماَئٍة َيْبلُغُ َأقَْصاَها طَْعةُ ِمَن الَْجْيشِالِْق :َوالسَّرِيَّةُ الَْمْرَأةُ الشَّرِيفَةُ، :َواِحَدتَُها السَّرِيَّةُ :السََّراَيا

  .)8(جِنِّالْ ةَُراِحَس َيِه: يَلِقغُوُل، َوالْ ى، َوِهَيالسِّْعلَالسِّْعالةُ َوَواِحَدتَُها  :ىالََعسَّال

  .)9(َسكَْرىاُألنْثَى َو ِخالَفُ الصَّاِحي، اُنكَْرسَّ، َوالاَنَسكَْرَجْمُع  :كَاَرىسَّال

َعظُْم السَّاِق، َوكُلُّ ِفلْقٍَة ِمـْن  : َجْمُع شَِظيٍَّة، َوِهَي كُلُّ َما تَفَرَّقَ َوتَشَقَّقَ َوتَطَاَيَر، َوالشَِظيَّةُ: الشَّظَاَيا

  . )10(ِقطَْعةٌ ُمْرتَِفَعةٌ ِمْن َرْأِسِه: الْقَْوُس، َوالشَِّظيَّةُ ِمَن الَْجَبلِ: شَْيٍء شَِظيَّةٌ، َوالشَِّظيَّةُ

  .)11(ُد ِإلَى َأْن ُيفْطََمَوالصَّبِيُّ ِمْن لَُدْن ُيولَ َوِهَي ُمَؤنَّثُ الصَّبِيِّ، َجْمُع الصَّبِيَِّة،: لصََّباَياا

  .)12(َواِحدتَُها الصَّْحَراُء، َوِهَي اَألْرُض الُْمْستَوَِيةُ ذَاتُ الْفََضاِء الَْواِسعِ الَ نََباتَ ِفيِه: الصََّحاَرى

  .)1(الشَاةُ َونَْحُوَها ُيَضْحى بَِها ِفي ِعيِد اَألْضَحى: الضَِّحيَّةُ، َوالضَِّحيَّةُع َجْم :ااَيَحضَّال

                                                                                                                            
  ).3/510( ،)ذفر(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).4/22( ،)رأى(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).4/236( ،)ركا(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).2/288(، سنن الدارمي: الدارمي: ، وُينْظَُر)313-4/310( ،)روى(، مادة اللسان  )4(
  ).4/463(، )سبت(، مادة اللسان  )5(
  ).4/487(، )سبى(مادة  المصدر نفسه،  )6(
  ).573-4/569( ،)سرا(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).4/589( ،)سعل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).624-4/623( ،)زنب(مادة  المصدر نفسه،  )9(
  ).119-5/118(، )شظى(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).275-5/274(، )صبا(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).5/280(، )صحر(، مادة اللسان  )12(
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  :مْجالنَّ وَأُب، قَاَل ٌلُجا َرسََّهُمَي ْملَ الَِّتي بِكُْرالْ: اُءَعذَْرَجْمُع َعذَْراَء، َوالْ :ىاَرذَالَْع

  ]الرََّجز[                                  )           2(ذَْرُعالشُّْعِث َينْفُْضن الْ ىاَرَعذَالَْمشَْي           

 .)3(ِإنِّي آلِتيِه بِالَْعشَاَيا َوالْغََداَيا: ُمفَْرُدَها الَْعِشيُّ َوالَْعِشيَّةُ، وهي آِخُر النََّهارِ، ُيقَاُل: الَْعشَاَيا

  .)4(ا ُيْعطَىَمِل ٌماْس ، َوِهَيَعِطيَِّةالَْجْمُع  :ااَيَعطَالْ

نَُّهْم َواِحَدتَُها الْغََداةُ، َوِهَي َما َبْيَن الْفَْجرِ َوطُلُوعِ الشَّْمسِ، َوالَ تُْجَمُع الْغََداةُ َعلَى الْغََداَيا، َولَِك :الْغََداَيا

 .)5(ُروُهكَسَُّروُه َعلَى ذَِلَك ِلُيطَابِقُوا َبْيَن لَفِْظِه َولَفِْظ الَْعشَاَيا، فَِإذَا َأفَْرُدوُه لَْم ُيكَسِّ

  :َمْرثَد ُنْب وٌرظُنَْم اَل، قَوُلَمقْتُالْ ، َوُهَو)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( قَِتيلٍَجْمُع  :ىالَقَتَالْ

  ]الرََّجز[                   )6(ياِلَبالْ َهِشيمِالْكَ ىلَاقَتَالَْوْسطَ          الِتَرَِب اَألْوَص الَّ لَْحًمظَفَ        

  :، َيقُوُل ذُو الرُّمَِّةقَِصيَِّةالْ، جمع َحْملٍ الََو ي َحلَبٍِف تُْجَهُد ي الَِتالَّ ةُيَمرِكَالْ ُلاِإلبِ :ااَيقََصالْ

  ]الطَّوِيل[         )7(اِضبَِهَواِت الُْمْدجِنَيُر تَْحتَ الْاِهَجَم       اَهَأنَّكَ اٍةَسَر ْنَع ااَيقََصالْ تَذُوُد        

  .)8(، َواِحَدتَُها قَِضيَّةٌاَألْحكَاُم: الْقََضاَيا

  .)9(ااِدَهَأكَْبَو َجُزورِالْ ومُِحلُ ْنِم ذُخَتَّتُ ةٌَرقََم: قَِليَّةُالَْو، ُيقْلَى الَِّذي اُمَعالطَّ، َوِهَي قَِليَِّةالَْجْمُع  :اَيقَالَالْ

  .)10(نَِباللَّ غَزِيَرةُالْ ةُاقَالنَّ ، َوِهَيَمرِيُّالْ تَُهاَواِحَد :ااَيَمَرَوالْ ،الشَّْيُء الَْمْرِئّي َوِهَي ِمْرآٍة، َجْمُع :الَْمَراَيا

   .)11(ُلُجالرَّ ِهبِ صُُّيخَ اُمَعالطَّ: َمزِيَّةُالَْو ،ةُفَِضيلَالْ َوِهَي ،َمزِيَِّةالَْجْمُع  :ااَيَمَزالْ

  .)12(َواُألنْثَى الذَّكَرِ َعلَى تَقَُع الدََّوابِّ، ِمَن ُيْمتَطَى َما كُلُّ َوِهَي َمِطيٍَّة، َجْمُع :الَْمطَاَيا

                                                                                                                            
  ).5/471( ،)ضحا(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .)12/549(، )عذر(، مادة تاج العروس: الزبيدي: وُينْظَُر، )6/147( ،)عذر(، مادة اللسان  )2(
  ).6/272( ،)عشا(، مادة اللسان  )3(
  ).6/318( ،)عطا(مادة  المصدر نفسه،  )4(
  ).6/582( ،)غدا(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).6/113(، المخصَّص: ابن سيده: وُينْظَُر ،)6/241(، )قتل(، مادة اللسان  )6(
  .212، ص ديوان ذي الرمة: وُينْظَُر ،)7/397( ،)قصا(، مادة اللسان  )7(
  ).7/405( ،)قضى(، مادة اللسان  )8(
  ).7/485( ،)قال(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).270-8/268( ،)مرا(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).8/276( ،)مزا(مادة  ،اللسان  )11(
  ).8/314( ،)مطا(المصدر نفسه، مادة   )12(
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  .)1(وصٍُصخَْم ٍتقَْوبِ ةٌدََّرا ُمقََهَألنَّ ؛تُْوَمالْ :َمِنيَّةُالْ، َوَمِنيَّةُالَْواِحَدتَُها  :ااَيَمنَالْ

ـ  ـ َو ُهْم النََّدُم،َمْن َأَصاَب: َونَْدَمانٍَة َونَْدَمى، َوالنََّداَمى اَننَْدَمَمْن َيْجِلُسوَن ِللشََّرابِ، َجْمُع : ىاَمَدالنَّ ي ِف

  . )2(»ىاَمنََد الَا َواَيَر خََزْيغَ مِْوقَالْبِ اَمْرَحًب« :يِثِدَحالْ

  .)3(َوُهَو َمْن تََعبََّد بِِدينِ النَّْصَراِنيَِّة ،اَننَْصَرنَْصرِيٍّ َو ُعْمَج :اَرىَصنَّال

  .)4(ىثَُألنِْلنَشَْوى َو، ِللرَُّجلِ نَشْياَنَو اَننَشَْوالسَّكَاَرى ِفي َأوَّلِ َأْمرِِهْم، َجْمُع  :اَوىشَنَّال

  .)5(يِّتَُمالْ ُلالرَُّج :النَِّعيَُّو ،ِتيَِّمالْ ِتْوَمبِ اُءالدَُّع َوُه :يَلِقَو ،ِتْوَمالْ خََبُر َوُهَو ،النَِّعيِّ َجْمُع :النََّعاَيا

  .)6(اَوىَهَدَوالْ اوِيَهَدَعلَى الْ -َأْيضاً -، َوتُْجَمُع ِهبِ فْتَِحتْا ُأَم ، َوِهَي كُلَُّهِديَّةُالَْواِحَدتَُها  :ااَيَهَدالْ

ِمـَن   اُألمِّالصَِّغيُر الْفَاِقُد اَألبِ ِمَن اِإلنَْسـانِ، وَ  :، َوالَْيِتيُم)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( يُمَيِتالُْمفَْرُدَها  :ىاَمَيتَالْ

  .)7(]الَُهْمَوَأْم ىاَمَيتَلْاآتُوا َو[:يزِزَِعالْ يلِزِنْي التَِّفَو ،الَْحَيَوانِ

  :      )فَُعالَى(ا َجاَء َعلَى َوْزنِ َم. 7

  .)8(ِفي الَْحْربِ اَألِخيذُ ، َوُهَو)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ(يُراَألِسَواِحُدَها  :ىاَرَساُأل

)9(ذَنَُب الطَّائِِرِ :َوِقيَل الذَّنَُب، :اَبىالُْمخَاطُ َيقَُع ِمْن ُأنُوِف اِإلبِلِ، َوالذُّنَ :اَألتَْباُع، َوالذُّنَاَبى :الذُّنَاَبى
.  

  .)10(َواِحَدتَُها الرَّخَاَمةُ، َوِهَي نَْبتَةٌ تَْضُرُب ِإلَى الَْبَياضِ: الرُّخَاَمى

تَْبـُع  َأْي َبْعَضـُهْم يَ َجاَء الْقَْوُم ُرَدافَـى  : ، ُيقَاُلكُلُّ شَْيٍء تَبَِع شَيًئا: َجْمُع رِْدٍف، َوالرِّْدفُ: ىالرَُّدافَ

  :اَألْعَواُن؛ َألنَُّه ِإذَا َأْعَيا َأَحُدُهْم خَلَفَُه اآلخَُر، قَاَل لَبِيد: ، َوالرَُّدافَىَبْعًضا

                                           
  ).8/381( ،)منى(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).1/29(، صحيح البخاري: البخاري: ، وُينْظَُر)8/507( ،)ندم(، مادة اللسان  )2(
  ).8/574( ،)نصر(، مادة اللسان  )3(
  .)8/565(، )نشا(المصدر نفسه مادة   )4(
  ).8/629(، )نعا(المصدر نفسه مادة   )5(
  ).9/62(، )هدى(المصدر نفسه، مادة   )6(
  .2: ، النساء، آية)9/441( ،)يتم(، مادة اللسان  )7(
  ).1/148(، )أسر(، مادة ناللسا  )8(
  ).529-3/526( ،)ذنب(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).4/109(، )رخم(مادة  ،اللسان  )10(
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  ]الَْواِفر[                   )1(تَخَوَّنَها نُُزوِلي َواْرِتَحاِلي           بِالرَُّدافَىُعذَاِفَرة تَقَمَُّص           

  ]الَْواِفر[

  :           قََصُب الرَِّئِة، قَاَل الشَّمَّاخُ: نََبتٌ، َوالرُّغَاَمى: َما َحْولَُه، َوالرُّغَاَمىاَألنْفُ َو: الرُّغَاَمى

  ]الطَّوِيل[           )2(َوالْخََياِشيُم َجارُِز بِالرُّغَاَمىكََأنََّما       لََها  اَوطَْوًر ُيَحشْرُِجها طَْوًرا         

  ]الطَّوِيل[

تَقَْرُبـوا   الَ[:، قال تعـالى َسكَْرىاُألنْثَى َو ِخالَفُ الصَّاِحي،: اُنَسكَْر، والاَنَسكَْرَجْمُع : كَاَرىسُّال

  .)3(]اَرىُسكَ ْمتَُأنَْو ةَالَالصَّ

ِعظَاُم اَألَصابِعِ ِفي الَْيِد َوالقََدمِ، َجْمُع ُسالَِمَيٍة، َوُروَِي َعـنِ  : رَِياُح الَْجنُوبِ، َوالسُّالََمى :السُّالََمى

  .)4(»ِمْن َأَحِدكُْم َصَدقَةٌ ُسالََمىَعلَى كُلِّ « :َأنَُّه قَاَل) ρ(النَّبِيِّ 

  .)5(تََداَوى بَِهاُيشَْوكَةٌ تَْمُأل فََم الَْبِعيرِ الَ َوَرقَ لََها، : الَْواِحَدةُ ِمنَْها شُكَاَعةٌ، َوالشُّكَاَعةُ: الشُّكَاَعى

 َأْي اَدىفُـرَ  َء الْقَْوُماَجَو، ُرتْوِالْ، َوُهَو الُْمنْفَرُِد الُْمتََوحُِّد َو)سٍاَيِق رِْيى غَلََع( ُدْرفَالَْواِحُدَها  :اَدىفَُرالْ

  .)6(]اَدىفَُرا ونَُمتُْئجِ ْدقَلََو[:قَاَل تََعالَى ،ٍداِحَو َدْعَب اًداِحَو

  .                        )7(يٌلَجْمُع قَِديمٍ، َوُهَو نَِقيُض الَْحِديِث َوَما َمَضى َعلَى ُوُجوِدِه َزَمٌن طَوِ: الْقَُداَمى

  :      )فََعاِلي(ا َجاَء َعلَى َوْزنِ َم. 8

  .)8(الُْجْزُء ِمنُْه: َها اِإلنَْساُن، َواَألْرُضَجْمُع َأْرضٍ، َوِهَي الْكَْوكَُب الَِّتي َعلَْي :اَألَراِضي

  .)9(ُسكَّانُُه: ، َوَأْهُل الَْبْيِت)َياسٍَعلَى غَْيرِ ِق( لٍيَرةُ َواَألقَارُِب، َجْمُع َأْهالَْعِش :اَألَهاِلي

                                           
  .76، ص ديوان لبيد بن ربيعة: ، وُينْظَُر)121-4/118(، )ردف(مادة  ،اللسان  )1(
  .196، ص ديوان الشماخ: ، وُينْظَُر)4/190( ،)رغم(، مادة اللسان  )2(
  .43: ، النساء، آية)624-4/623( ،)زنب(مادة ، اللسان  )3(
  ).3/47(، البيهقي الكبرى وسنن، )1/499(، صحيح مسلم: وُينْظَُر، )4/666( ،)سلم(مادة  ،اللسان  )4(
  .)5/167( ،)شكع(، مادة اللسان  )5(
  .94: ، األنعام، آية)54-7/53(، )فرد(، مادة اللسان  )6(
  ).273-7/270(، )قدم(، مادة اللسان  )7(
  ).1/125( ،)أرض(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).1/263(، )أهل(المصدر نفسه، مادة   )9(
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  .)1(يَبَجارِالْ ُهنِْم يتُِقلَ :، ُيقَاُلُبْجرِيَّةٌَو ا ُبْجرِيٌَّهُداِح، َواُمظَِعالْ وُراُألُمي َواِهَوالدَّ :الَْبَجارِي

  .)2(رَِّبالْ قَرِيَبةً ِمَن تْانَا كَِإذَ َبرِّيَّةٌ َيِهَو ،َبرِّالْ ىةُ ِإلَوَبُسنَْمالْ ُضاَألْر َوِهَي ،َبرِّيَِّةالَْجْمُع  :الَْبَرارِي

  .)3(ْمِهرِْيغََو اسِلنَِّل وُنكُتَ اِتِقَعالَْو ْحرِالنَّ ِةثُغَْر َنْيَب فَةٌُمشْرِ ةٌَمظَْع َوِهَي ِة،التَّْرقَُو َجْمُع :التََّراِقي

َواِحُدَها َزَباِنٌي، : َواِحُدَها زِْبِنٌي َوزِْبِنَيةٌ، َوِقيَل، فَُعونَُهْمالَِّذيَن َيْزبِنُوَن النَّاَس َأْي َيْد الشَُّرطُ: الزََّباِنَيةُ

   .)4(]الزََّباِنَيةَفَلَْيْدُع نَاِدَيُه، َسنَْدُع [:، قَاَل تََعالَىَجْمٌع الَ َواِحَد لَُه ِمثَْل َأَبابِيَل: َزابٌِن، َوِقيَل: َوِقيَل

  .)5(َوالَْهْمَزةُ ُمْبَدلَةٌ ِمَن الَْياِء َوِهَي َما غَلُظَ ِمَن اَألْرضِ، يَزاَءِة،َوالزِّ الزِّيَزاِء َجْمُع :الزََّيازِي

  .)6(ةٌتَوَِيُمْس :، َوِقيَلايَهِف َرَجشَ ، الَاُءَسْبتَ ٌضَأْر: يَلِق، َواُءالصَّْحَر: اُءالسَّْبتََواِحَدتَُها  :ياِتَبسَّال

   .)7(ُبالذِّْئ :اُنْرَحالسِّ، َواُنالسِّْرَح َواِحُدَها :اِحيَرسَّال

  .)8(جِنِّالْ ةَُراِحَس َيِه: يَلِقالغُوُل، َو ى، َوِهَيالسِّْعلَةُ َوالسِّْعالََواِحَدتَُها  :ياِلَعسَّال

  .)9(َواِحَدتَُها الصَّْحَراُء، َوِهَي اَألْرُض الُْمْستَوَِيةُ ذَاتُ الْفََضاِء الَْواِسعِ الَ نََباتَ ِفيِه: الصََّحارِي

ـ َباِصـي الْ َصَي، َوِصيِصـيةٌ  :، َوِقيَلةٌا ِصيَصتَُهَداِحَو ،شَْوُك النَّسَّاجِين: اِصيَيالصَّ ـ ونُقُُر: رِقَ  ا،َه

  .)10(]َصَياِصيهِْم ْنِم ابِتَِكالْ لَِأْه ْنِم ظَاَهُروُهْم َنْيِذالَّ َأنَْزَلَو[:يلِزِنْالتَّ يِفَو ،ُحُصوُنالْ :اِصيَيصََّوال

  .)11(ٌلُجا َرَهْسُسْمَي ْملَ الَِّتي بِكُْرالْ: َعذْراُءذَْراَء، َوالَْجْمُع َع: يارَِعذَالْ

  :)12(اَألْحوصِ ُنْبا اَلقَ ،اِهيالدََّو :َوالَْعَراِقي خَشََبةٌ َمْعُروَضةٌ َعلَى الدَّلْوِ، :َواِحَدتَُها الَْعْرقَُوةُ :الَْعَراِقي

  ]الَْواِفر[                   )13(اِقيَعَرالْاتَ ا ذَاِتنَقَتْلِ َسَرَو          ا َعلَْينَ ْما ِمْن تََدرُِّئكُلَِقينَ          

                                           
  ).1/327(، )بجر(، مادة اللسان  )1(
  ).1/383( ،)برر(مادة  المصدر نفسه،  )2(
  ).606-1/605( ،)ترق(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .18: ، العلق، آية)4/338(، )زبن(، مادة اللسان  )4(
  ).4/447(، )زيز(، مادة للسانا  )5(
  ).4/463(، )سبت(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).4/552(، )سرح(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).4/589( ،)سعل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).5/280(، )صحر(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .26: ، اَألْحَزاب، آية)446-5/443( ،)صيص(، مادة اللسان  )10(
  ).6/147( ،)عذر(مادة ، اللسان  )11(
  .275، صمعجم الشعراء: ُهَو َعْوفُ ْبُن اَألْحَوصِ ْبُن َجْعفَرٍ الَْعاِمرِّي، شَاِعٌر َجاِهِليٌّ، شَهَِد َحْرَب الْفََجارِ، ُينْظَُر  )12(
  ).12/15(، والمخصص، )1/227( تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)6/208( ،)عرق(، مادة اللسان  )13(
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ـ ا ذَِإذَ َوِهَي الَْبِقيَّةُ ِمْن كُلِّ شَْيٍء ،ِعنِْصيةُالَْو َعنُْصَوةُالَْو ِعنُْصَوةُالَْو ُعنُْصَوةُالُْمفَْرُدَها  :اِصيَعنَالْ  َبَه

  .)1(ِفي تَفَرٍُّق رَِعالشَّ َنةُ ِمخُْصلَالْ: ُعنُْصَوةُالْ، َومٍنَغَ لٍ َأْوِإبِ ْنِم ةَُعطِْقالْ: ُعنُْصَوةُالَْو ،ُمْعظَُمُه

  .)2(اُءَسَملْالْ اُءَرْحالصَّ :َوِقيَل ،ِةالسََّعَو اِءَوِتاالْس َعَم ايَهِف اَءَم الَ ةُاَزَمفَالْ :اُءفَْيفَالَْو اِةفَْيفَالْ َجْمُع :ياِففََيالْ

  .)2(اُءَسَملْالْ

  .)3(ةُيظَِلغَالْ ُضْراَأل ، َوِهَياَءةُِقيقَالِْقيقَاةُ َوالَْواِحَدتَُها  :اِقيَوالْقََي يقََواِقالْ

  .)4(اِكَيكََي تُْجِمَعَوِلَهذَا كَْيِكَيةٌ  اَهلُ، َأْصةَُضْيَبالْ ، َوِهَيكَْيكَةُالُْمفَْرُدَها  :ياِككََيالْ

  .)5(اللَّْيلِ وا َواِحَدتَُه لَْيالَةً، َوِهَي َواِحَدةُ، تََوهَُّم)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ(َجْمُع لَْيلٍَة  :اِلياللََّي

  :ْبنِ ثَابٍِت اَنسََّح، َوِمنُْه قَْوُل اَهُمدَّقَُم :يَلِقَو الَْعْينِ ُرخََّؤُمَوُهَو  ي،َمْأِقالْي َوِقُمْؤالَْواِحُدَها  :الَْمآِقي

  ]الْكَاِمل[               )        6(ثِْمِد؟اِإل لِكُْحبِ ايَهآِقَم ِحلَتْكُ           اَأنََّمكَ اُمتَنَ الَ اُل َعْيِنَكا َبَم         

  ]الْكَاِمل[

  .)7(اَألْرُض الْخَاِلَيةُ ِمَن النََّباِت: ُءَمْراَد، َوالْاُءا َمْرَدَهتَُداِح، َوالَ تُنْبِتُ شَْيئاً اٌلرَِم :اِديَمَرالْ

  .)8(الَْمفَاَزةُ الَْواِسَعةُ الَْملَْساُء الَِّتي الَ َماَء بَِها َوالَ َأِنيَسَجْمُع الَْمْوَماِة َوالَْمْوَماِء، َوِهَي  :الَْمَواِمي

  :َيقُوُل اْبُن َأْحَمر اللَّغُْو ِمَن الْقَْولِ َواَألَباِطيُل، :َوالَْهَواِهي َهْوَهاٍة، َجْمُع السَّْيرِ، ِمَن َضْرٌب :الَْهَواِهي

  ]الطَّوِيل[                        ) 9(َهَواِهياِإلَيَّ َوَما ُيْجُدوَن ِإالَّ  بَّةً         َوِفي كُلِّ َيْومٍ َيْدُعَوانِ َأِط        

  ]الطَّوِيل[

  :      )فََواِعَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 9

                                           
  ).4/157(، العين وكتاب، )4/157(، مقاييس اللغة: ، وُينْظَُر)6/472( ،)عنص(ادة ، ماللسان  )1(
  ).7/209( ،)فيف(، مادة اللسان  )2(
  ).7/563( ،)قيق(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).7/779( ،)كيك(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).188-8/178( ،)ليل(مادة  المصدر نفسه،  )5(
  .208، ص ديوان حسَّان بن ثابت األنصارّي: وُينْظَُر ،)8/185( ،)مأق(مادة  ،اللسان  )6(
  ).8/248( ،)مرد(مادة  ،اللسان  )7(
  ).8/404( ،)موم(المصدر نفسه، مادة   )8(
  .170، ص ديوان ابن أحمر: ، وُينْظَُر)9/168( ،)هوه(، مادة اللسان  )9(
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ـ نََو تْشَحََّوتَ ْدي قَِتالَّ: ، َوَأَوابُِد الَْوْحشِِدى اَألَبلَى َعقَْبتَ ةَُياِهالدَّ َوِهَي ،ٍةَدآبِ ُعْمَج :ُدبِااَألَو ـ  َرتِْف  َنِم

  :قَُدْزَرفَالْ اَلقَغََراِئُبُه، : ، َوَأَوابُِد الْكَالَمِاَهفَْيَصا َواَءَهتَضٍ ِشَأْربِ ةُيَمِقُمالْ :رِْيلطَّا ُدابَِأَو، َوسِاِإلنْ

  ]الْكَاِمل[               )1(ارِـَعشْاَأل بتَنَحُّلِ ابِِديَوَأَو          يكُُمي بِلُْؤمِ َأبِوا كََرِملَْن تُْدرِكُ         

  .)2(َورِِكي الِْف فَِخِذالْ فَُرطََو ،ِتِفكَي الِْف ُضِدَعفُ الَْرطَ، َوِهَي ِةَوابِلََجْمُع الْ :ابُِلَواَأل

  .)3(وَّلِاَألنَِقيُض  :اآلِخُرَو ،اِءقََباُر الَْد :اآلِخَرةَُو ،ٍءْيلِّ شَكُ ُرآِخَوِهَي  ،ِخَرةُاآل َواِحَدتَُها: اِخُرَواَأل

  .)4(ةٌآزَِمتَُها َداِحَو ،ازِمَِبَوالْكَ ُداِئَدالشَّ السِّنُوَن: ُمزِااَألَوَو، آزٌِمَها ُداِحَو، اُباَألنَْي :ازُِماَألَو

  .)5(ةَُيارِالسََّو ةُاَمالدَِّع: اآلِسَيةَُو ،ُمْحكَُمالْ اُءنَبِالْ، َوِهَي ِسَيِةاآلَجْمُع  ،يُناِطاَألَس :اِسياَألَو

  .)6(ِمْن َرْحمٍ َأْو قََراَبٍة َأْو ُمَصاَهَرٍة َأْو َمْعُروٍف غَْيرَِك َعلَى َعطَفََك َما َوِهَي ،آِصَرٍة َجْمُع :اِصُراَألَو

  .)7(ٍداِحى َونًْعَمَرِحمٍ بِ َعواِطفَاِطَر َرِحمٍ َوَأَواِصَر َرِحمٍ َوَوَأل ْمُهنَْيَب ِإنَّ :ُيقَاُل َجْمُع آِطَرٍة، :اَألَواِطُر

  :ُمَهلْهٌِل َلاقَ ،اًئْيشَ ِهقَْيتَ بِا َولُّ َمكُ: ةُاِقَيَوالَْو، ٍةاِقَيَو ُعْمَج :ياِقاَألَو

  ]الْخَِفيف[              )8(يـاِقاَألَوَوقَتَْك  ْدقَا َعِديا لََي         :تْالَقَيَّ َولَا ِإَضَرَبتْ َصْدَرَه         

  ]الْخَِفيف[

  .)9(الْوَِعاُء ِللطََّعامِ َوالشََّرابِ: َيةٌ َجْمُع ِإنَاٍء، َواِإلنَاُءَجْمُع آِنَيٍة، َوآِن :اَألَواِني

   :اخُمَّالشَّ اَلقَ ،ٍةَجاِئَبَجْمُع  الدََّواِهي،: ُجاِئَبَو، َوالِْذخْفَالْ نِاِطي َبِعْرقٌ ِف ، َوُهَوجٍاِئَبَجْمُع  :الَْبَواِئُج

              )10(تُفَتَّــِق ْما لَــاِمَهــَمي َأكِْفــ واِئَجَبــ        اَهَدْعــاَدْرتَ َبغَــ مَّوراً ثُــقََضــْيتَ ُأُمــ        

  ]الطَّوِيل[

                                           
  ).1/359(، قديوان الفرزد: وُينْظَُر ،)1/47(، )أبد(، مادة اللسان  )1(
  ).9/205( ،)وبل(، مادة اللسان  )2(
  ).1/95( ،)أخر(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).1/143( ،)أزم(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).1/156( ،)أسا(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).10/60(، )أصر(، مادة تاج العروس: الزبيدي: ، وُينْظَُر)161-1/160( ،)أصر(، مادة اللسان  )6(
  ).1/167( ،)أطر(، مادة اللسان  )7(
  ).2/165( ،رصف المباني :والمالقي ،)2/165( ،خزانة األدب :البغدادي :وُينْظَُر ،)9/382( ،)وقى( مادة ،اللسان  )8(
  ).1/259( ،)أنى(، مادة اللسان  )9(
  .449، ص ديوان الشماخ: ، وُينْظَُر)1/546( ،)بوج(، مادة اللسان  )10(
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  .)1(»قَُهاِئَبَو اُرُهَج ْأَمُنَي الَ ْنَم ةَنََّجالْ خُُلْدَي الَ« :الَْحِديِث يِفَو َوالشَّرُّ، ةُاِهَيالدَّ :ةُقَاِئَبال واحدتها :الَْبَواِئقُ

 َناِدَرةُ ِمَبالَْو ،لٍْعِف َأْو لٍْوقَ ْنِم ِهبَِضغَ َدنِْع لُِجِحدَِّة الرَّ ْنا َيْبُدُر ِمَم ، َوِهَياِدَرةَُبالْ َواِحَدتَُها: الَْبَواِدُر

  .)2(ِقُعنُالَْو بِِكنَْمالْ َنْيي َبِتالَّ ةَُمْحاللَّ: ِهرِْيغََو انَِساِإلنْ

  . )3(ايَهِف َحَضَر ي الَِتالَّ ضَِألْرِل ٌماْسَو ِةَراِضَحالْ فُالَِخ َوِهَي ،ٍةَياِدَب ُعْمَج :الَْبَواِدي

  .)4(السُّفُُن الِْكَباُر، َواِحَدتَُها َبارَِجةٌ :الَْبَوارُِج

  . )5(ارَِحٍةَب ُعْمَج ،اُءاَألنَْو :ُحارَِوَبالَْو ،اَبَرالتُّ ُلِمْحتَ يِتالَّ ِفْيالصَّ يِف ُداِئَدالشَّ اُحَيالرِّ :الَْبَوارُِح

  .)6(قًّاشَ ةُْملَالظُّ نورِِها تُشَقُّ بَِهَأنَّالشَّقُّ كَ َوُه، َوُهَدَأ طُلُوُعتَاْبَجْمُع َبازِغٍ، َوُهَو النَّْجُم الَِّذي  :الَْبَوازِغُ

ـ  َنَعطََو ةَنَاِمالثَّ ةَنَالسَّ َلَمكْتَا اْسِإذَ يُرِعَبلْ، َوُهَو الٍازَِب ُعْمَج :الَْبَوازُِل ـ التَّ يِف  ،ُبـهُ انَ فَطَـرَ َو ِةَعاِس

  .                   )7(ولُِبُزالْ ِتقْي َوِف ُعلُطْي تَِتالَّ السِّنُّ: ُلازَِبالَْو

  .)8(قَِّحالْ يُضِقنََوُهَو  لِ،اِطَبالَْجْمُع  :الَْبَواِطُل

  . )9(ِتيَج ِإلَى تَفِْسيرِِهرِ َوُهَو َما اْحِخالَفُ الظَّاِه: َواِحُدَها الَْباِطُن :الَْبَواِطُن

  . )10(َيْسَرةَيْمنَةً َو َرظَنَ اَءَمالْ َبرِا شََحِذُر ِإذَالْ ُراِئالطَّ: ةَُعاِقَبالَْو، ةَُياِهالدَّ ، َوُهَوٍةاِقَعَبَجْمُع  :َواِقُعالَْب

ـ َع يِثِدي َحِفَو َما ِفي السََّماِء ِمَن الَْمطَرِ، :الَْبَواِني ـ  يـهِ لَ، َعيٍِّل ـ  َألْقَـتْ « :ُمالَالسَّ  اُء َبـْركَ َمالسَّ

  :اُججََّعالْ اَلقَ ،ةٌاِنَيَب ةَُداِحَوالْ ُم،اِئَوقَالْافُ َوتَاَألكْ :يَلِقَو ،اُم الصَّْدرِِعظَ :ياِنَبَوالَْو ،)11(»ايَهاِنَبَو

                                           
  ).1/336(، أحمد بن حنبل ومسند، )1/68(، َصِحيح ُمْسِلم: ُمْسِلم: ، وُينْظَُر)1/552( ،)بوق(ة ، ماداللسان  )1(
  ).1/351( ،)بدر(، مادة اللسان  )2(
  ).1/359( ،)بدا(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).1/370( ،)برج(، مادة اللسان  )4(
  ).1/379( ،)برح(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).411-1/410( ،)بزغ(ادة المصدر نفسه، م  )6(
  ).1/411( ،)بزل(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).1/443( ،)بطل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  .)1/446( ،)بطن(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).1/474( ،)بقع(المصدر نفسه، مادة   )10(
  .11، صاللُّغَِة َعلَى َأقَوال اِإلمام َعِليٍّ ما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ :رائد زيد: ، وُينْظَُر)1/524( ،)بنى(، مادة اللسان  )11(



 99

  ]زالرََّج[             )1(فَتَْرَو ياِنَبَوالْفَتََرتْ ِمنِّي َو          َحَسْر ْدي قَابِْن َأْمَسى شََبكُْن َيِإفَ          

  ]زالرََّج[

  .)2(اَهنِْم َكاَبشَا تََم :ومِالنُُّج اِئُمَوتََو َواِحٍد، َبطْنٍ يِف ِهرِْيغَ َعَم وُدلُْوَمالْ َوُهَو ،تَْوَأمٍَجْمُع  :اِئُمتََوالْ

  .)3(ابٌِلَوتَ اَبٌلتَ :ِداِحَولِْل يَلِق، َوا تَْوَبلٍَهُداِحا، َوَهَأفَْحاُؤ :ِقْدرِابُِل الْتََوَو :التََّوابُِل

  .)4(، ُمفَْرُدَها تَالٍ َوتَاِلَيةٌاَهُراِخَأَو :َوالنُُّجومِ لِْيخَي الْاِلَوتََو ،ورُدا الصَُّهاِعَبالتِّ اُزاَألْعَج :ياِلَوالتَّ

  .)5(الْقُُروُن الَِّتي َبْعَد اَألَواِئلِ، َجْمُع ثَاِنَيٍة: الثََّواِني

  :)6(، قَاَل ُسَوْيٌدٍةنَتِْف َسنٍَة َأْو ْناَل ِمَمالْ اُحتَي تَْجِتالَّ ةُيَمِظَعلْا ةُلَازِالنَّ ، َوِهَيٍةَحاِئَجَجْمُع  :اِئُحَجَوالْ

  ]الطَّوِيل[          )7(حِاِئَجَوالْ ينِي السِِّنا ِفاَيَعَر ْنِكلََو          َرَجبِيٍَّة الَاٍء َوْيَستْ بَِسنَْهلََو          

  ]الطَّوِيل[

  .                 )8(آخََر ٍدلَى َبِإلَ ٍدلََب ْناَز ِما َجَم: ارِاَألشَْعَو الِثَاِئُز اَألْمَجَوَو، الَْعطَاَيا، َجْمُع َجاِئَزٍة :َجواِئُزالْ

   .)9(]ابَِوَجالْكَ انٍجِفََو[:قَاَل تََعالَى ،اءَمالْ ِإلَْيِه ُيْجَبى الضَّخُْم ُضْوَحالْ َوِهَي ،ٍةَيابَِجَجْمُع  :يابَِوَجالْ

   .)10(ادَّةٌا َجَهتَُداِحَو الطُُّرقُ، :ادَُّجَوالْ

  .)11(ِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ ُدلََو ، َوُهَوذَُرُجْوالَْواِحُدَها  :الَْجَواِذُر

  .)1(، َجْمُع َجاِذَيٍةنَِّهرِْيي َسِف َنطِْسَبنَْي ي الَِتالالَّ اُعُل السَِّربِاِإل :ياِذَجَوالْ

                                           
  ).2/260(، ديوان العجاج: ، وُينْظَُر)1/524( ،)بنى(، مادة اللسان  )1(
  ).586-1/585(، )تأم(، مادة اللسان  )2(
  ).1/593( ،)تبل(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).1/624( ،)تال(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).1/712( ،)ثنى(، مادة اللسان  )5(
 فََدَعاُه بُِسوِق ِذي الَْمَجازِ،) ρ( ُهَو ُسَوْيٌد ْبُن الصَّاِمِت ْبنِ َحارِثَةَ الْخَْزَرجِّي اَألنَْصارِّي، شَاِعٌر ِمْن َأْهلِ الَْمِدينَِة، لَِقَيُه النَّبِيُّ  )6(

  .361ص ،سمط الآللي :والبكري ،)3/145(األعالم :الزركلي :ُينْظَُر .فَاْستَْحَسنَُه الْقَُرآنِ ِمَن شَيًئا َعلَْيِه َوقََرَأ اِإلْسالَمِ، ِإلَى فََدَعاُه
حسـن  : ، تحقيـق سر صناعة اإلعـراب : ابن جنّي، أبو الفتح عثمان: وُينْظَُر، )254-2/253( ،)جوح(، مادة اللسان  )7(

  ). 2/547(، )1/414(م، 1985دار القلم، : ، دمشق1هنداوي، ط
  .)2/260( ،)جوز(، مادة اللسان  )8(
  .13: ، سبأ، آية)2/24( ،)جبى(مادة  ،اللسان  )9(
  ).2/49( ،)جدد(، مادة اللسان  )10(
  .)2/68( ،)جذر(المصدر نفسه، مادة   )11(



 100

   .)2()كَْوَرْب( ِةيَِّسارِفَالْبِو، ُمَعرٌَّبلَفْظٌ ، ةُ الرِّْجلِافَفَلُ ، َوِهَيبَِجْوَرالَْجْمُع  :ةَُبارَِجَوالَْجَوارُِب َوالْ

ـ َأْع :انَِساِإلنْ ارُِحَجَوَو ،ااَجَهِنتَ ااَبَهَبَأْر ُبِستُكْ اَهَألنَّ ؛لِْيخَالْ اثُِإنَ :ارُِحَجَوالْ ـ الَْو ،اُؤُهَض ـ  ُحارَِوَج  َنِم

)3(]حارَِوَجالْ َنِم َعلَّْمتُْم اَمَو اتَُبيِّالطَّ ْمكُلَ لَُّأِح ْلقُ[:تََعالَى قَاَل ،ارَِحٍةَج ُعَجْم ،ِدْيالصَّ اتَُوذَ :لَْحَيَوانِا
.  

  :وَعُرالدُّ فُْصَي يٌدبِلَ اَلقَ ،وعُِرالدُّ َنِم ةُيِّنَاللَّ ، َوِهَيةُارِنََجالَْواِحَدتَُها  :ارُِنَجَوالْ

  ]الْكَاِمل[                 )4(ُما القَرَّتَْين غُالَيَهلََيْعُدو َع          ٍةرَِّمِط لُّكَُو يٌضبِ ارٌِنَجَوَو         

 اَألَمـةُ، َوكَـذَِلكَ  : ، َوالَْجارَِيةُقُطْرى الْلَِإ رِقُطْالْ َنا ِمَجْرِيَهِل ؛ُسْمالشَّ: ةَُيارَِجالَْواِحَدتَُها  :الَْجَوارِي

: ةَُيارَِجالَْو، )5(]الكُنَّسِ ارَِجَوالْخُنَّسِ الْبِ ُمِسقُْأ الَفَ[:ىالََعتَ النُُّجوُم، قَاَل: ي، َوالَْجَوارِالْفَِتيَّةُ ِمَن النَِّساِء

  .)6(]رِْحَبي الُْمنْشَآتُ ِفالْ ارَِجَوالْ ُهلََو[:ىالََعتَ ، قَاَلةٌَباِلغَ ةٌفَ، ِصةُينَِفالسَّ

  .)7(ةٌاسََّج ةَُداِحَوالْ، َوالْخَْمُس اسَُّحَوالْ :اسَُّجَوالْ

  :ِةمَّالرُّ وذُ اَلقَ ،حِالَالسِّ َنِم ي ُيلَبُسِذالَّ الدِّْرُع :ْوشَُنَجالَْو، ُرْدالصَّ :َجْوشَُنالْ َواِحُدَها :الَْجَواِشُن

  ]َبِسيطالْ[           )8(الِ َيْحتَِسُبَبقْي اِإلاَألْجَر ِف ُهَأنَّكَ        اَجواِشِنَهي ِف اطَْعنً كَرَّ َيْمشُقُفَ         

  :)9(ّيغَالْ ُرخَْص ، َواِحَدتَُها الَْجاِلَبةُ، قَاَلُداِئَدالشَّاتُ َواآلفَ :اِلُبَوَجالْ

ـ           ـ بَِحيَِّة قَفْرٍ ِف ـ ـي وَِج ـ           ةارٍ ُمِقيَم ـ ا َسـْوقُ الْ تَنَمَّـى بَِه           )10(اِلـبِ َجَوالَْوى َمنَ

   ]الطَّوِيل[

  .)11(ِةَياَألوِع ْنِم اٌءَعوَِوُهَو ، الَقُُجَوالْاِلقُ َوَوُجالَْواِحُدَها  :اِلقَُجَوالْ

                                                                                                                            
  ).2/74( ،)جذا(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).2/78( ،)جرب(مادة  المصدر نفسه،  )2(
  .4: ، المائدة، آية)2/82( ،)جرح(، مادة اللسان  )3(
  .289، ص ديوان لبيد بن ربيعة: ، وُينْظَُر)2/110( ،)جرن(مادة  ،ناللسا  )4(
  .16: ، التكوير، آية)2/112( ،)جرى(مادة  ،اللسان  )5(
  .24: ، الرحمن، آية)2/112( ،)جرى(مادة  ،اللسان  )6(
  ).2/130( ،)جسس(، مادة اللسان  )7(
  .106، ص رُّمَّةديوان ذي ال: وُينْظَُر، )2/137( ،)جشن(مادة  ،اللسان  )8(
اِهللا الِْخثَْمّي، شَاِعٌر َجاِهِليٌّ ُصْعلُوٌك، لُقَِّب بَِصخْرِ الْغَيِّ؛ ِلخَالََعِتِه  ُهَو َصخُْر الْغَيِّ ْبُن َعْبِد: اِهللا الُْهذَِلّي، َوِقيَل ُهَو َصخُْر ْبُن َعْبِد  )9(

  .672، ص الشعر والشعراء: ، وابن قتيبة)22/347(، األغاني: الفرج األصفهانيأبو : ُينْظَُر. َوِشدَِّة َبْأِسِه، َماتَ بِنَْهشَِة َأفَْعى
  ).162-2/161( ،)جلب(، مادة اللسان  )10(
  ).2/179(، )جلق(المصدر نفسه، مادة   )11(
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 كَِلَمةٌ َجاِمَعـةٌ َأيْ : ، ُيقَاُلِقنُُعى الِْإلَ نِْيَدَيا تَْجَمُع الَْهَألنَّ ؛غُلُّالْ: ةُاِمَعَجالَْوَواِحَدتَُها َجاِمَعةٌ،  :اِمُعَجَوالْ

  .)1(»كَِلمِالْ اِمَعَجَوُأوِتيتُ «):ρ( ُسوُلكَِثيَرةُ الَْمَعاِني َعلَى ِإيَجازَِها، قَاَل الرَّ

ـ َجَو ،ِه اِإلنَْساُن َوَيطْلُُبـهُ كُلُّ َما َيفْتَِقُر ِإلَْيَو َمْأَرَبةُالْ ، َوِهَياِئَجةَُحالْاَجةُ َوَحالَْواِحَدتَُها : ُجاِئَوَحالْ  ُعْم

  .)2(»وِهُجُوانِ الْى ِحَسِإلَ َجاِئَوَحالْطْلُُبوا ا« :يِثِدَحي الِْفَو ،)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( اِئَجَحَوَعلَى ِة اَجَح

  .)3(»النََّهارِ ِفي ِحفْظَُها الَْحَواِئِط َأْهلِ َعلَى« :الَْحِديِث َوِفي والُْبْستَاُن، الْجَِداُر، :َحاِئطُالْ َواِحُدَها :الَْحَواِئطُ

ةٌ ا، ِصـفَ ِهَمشََعرِا َوَمنِ بِلَْحِمهَِعْينَْيقَ الْْوانِ فَاللَّذَ انَِعظَْمالْ: َواِحُدَها الَْحاجُِب، َوالَْحاجَِبانِ :اجُِبَحَوالْ

  .)4(ااِحيَهنََو: سِْماجُِب الشََّحَوَو، َعظْمِى الْلَابِتُ َعَعُر النَّاجُِب الشََّحالْ: يَلِقَو، ةٌاِلَبغَ

: َواِحَدتَُها الَْحاجِلَـةُ  :اجُِلَحَوالَْو، َحْوَجلٍَة َجْمُع، ْأسِالرَّ ةَُعاِسَو لِفَاَألْس ةُيظَِلغَالْ يُرارِقََوالْ :اجُِلَحَوالْ

  ]الرََّجز[                       )5(احِِقَدالْكَ ونُِعُيالْ اجُِلَحَو              :قَاَل الشَّاِعُر الَْعْيُن الْغَاِئَرةُ،

  :ىشَاَألْع ، قَاَلُهنِْم ْحُدثُا َيَمَو نَُوُبُه: الدَّْهرِ اِدثَُحَوَو ،اِدثٌا َحُدَهاِحَو :اِدثَُحَوالْ

  ]باَرقَتَُمالْ[                    )6(اَهى بَِأْوَد ثَاِدَحَوالِْإنَّ فَ           ِلي ِلمَّةٌي َويِنِإمَّا تَرِفَ           

  .)7(َحاِدَيٍة ، َجْمُعيِدو اَألْيلُتْا تََهَألنَّ ؛اَألْرُجُل :اِديَحَوالَْو ،ٍءْيلِّ شَاِخُر كَُأَو :اِديَحَوالْ

  :بٍْيَؤو ذَُأُب اَلقَ ِمَن النَِّساِء، نِْياَعَرالذَِّو ْأسِالرَّ ِةوفَشُكْلُّ َمكُ، َوِهَي اِسُرَحَواِحَدتَُها الْ :اِسُرَحَوالْ

  ]الطَّوِيل[          )8(ِدِئتَ القَالَْحْبِت تََألَْصقَْن َوقَْع السَّفَ         اَحواِسًرالِ َعالنِّي بِاِتاَم َبنَقََو         

  ]الطَّوِيل[

 ،ُسْماللََّو ُعْمالسََّو ُرَصَبالَْو مُّالشََّو ُمْعالطَّ :ُسْمخَالْ ُراِعشََمالْ :انَِساِإلنْ اسَُّحَوَو َجْمُع َحاسٍَّة، :اسَُّوَحالْ

  .)9(اُدَدشِّال نُوَنسِّال :اسَُّحَو، َوالْياِشَوَمالَْو اُدَرَجالَْو يُحالرَِّبَرُد َوالَْو َبْرُدالْ :ٌسْمخَ ضِاسُّ اَألْرَحَوَو

                                           
  ).2/442(، مسند أحمد بن حنبل: ، وُينْظَُر)2/200( ،)جمع(، مادة اللسان  )1(
  ).1/244(، عبد بن حميد ومسند، )11/81(، المعجم الكبير: ، وُينْظَُر)646-2/645( ،)حوج(، مادة اللسان  )2(
  ).5/436(، مسند أحمد بن حنبل: ، وُينْظَُر)2/662( ،)حوط(، مادة اللسان  )3(
  ).326-2/325( ،)حجب(، مادة اللسان  )4(
  ).4/147(، تهذيب اللغة: األزهري :وُينْظَُر، )2/340( ،)حجل(، مادة اللسان  )5(
  .221، ص ديوان األعشى: وُينْظَُر، )350-2/349( ،)حدث(، مادة اللسان  )6(
  ).2/364( ،)حدا(، مادة اللسان  )7(
  .191، ص شرح أشعار الهذليين: السكري: وُينْظَُر، )2/439(، )حسر(، مادة اللسان  )8(
  ).443-2/442( ،)حسس(، مادة اللسان  )9(
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  .)1(انَِساِإلنْ َنِم ِةَمِعَدالْ ِةلَزِنَْمبِ: الظَِّليمَِو رِاِئالطَّ َنِم ةَُحْوَصلَالَْو، ةَُحْوَصلَالْاِحَدتَُها َو: الَْحَواِصُل

  .)2(ِمَن اِإلنَْسانَِما ُيقَابُِل الْقََدمِ : ابَِّوالدَّ َناِفُر ِمَحالْ، َواِفُرَحالْاِحُدَها َو :اِفُرَحَوالْ

  .)3(»اِقِنَكذََوبِ اِقنََكَحَو لِْحقَنَُّأل « :لِثََمالْ يِفَو ،امَعالطَّ ِلَحقِْنَها ؛ةَُمِعَدالْ َوِهَي ،ةُاِقنََحالْ َواِحَدتَُها :اِقُنَوَحالْ

  .)4(ااِئَهَم ُعابِنََم: َوالَْعْينِ ْئرِبِاِلُب الَْحَوَو، َجْمُع َحاِلبٍ، اَألنِْف َنِم ُعُروقٌ تَُمدُّ الذَِّنيَن :اِلُبَحَوالْ

ـ الََعالْ :ُماتَِخَالَْو، َحلْقَةٌ ذَاتُ فَصٍّ تُلَْبُس ِفي اِإلْصَبعِ: َوالْخَاتَاُم َوالْخَْيتَاُم ُماتَِخَالَْواِحُدَها : الْخََواِتُم  ةُ،َم

)5(اُرَهآِخ :ِةوَراِتَمةُ السُّخََوةُ، ِخَرَواآل ةَُباِقَعالْ: ُماتَِخَالَْو ،اَهظَْبَيِت ْنالدُّنْيا ِم لْقَةَُحالْ :فََرسِالْ ُماتَِخََو
.  

  .)6(اعِِخَدالْ يُرِثكَاوِغُ َوالُْمَر :َوالْخَاِدُع، ِهرِْيغََو امَِعالطَّ َنِم ُداِسفَالْ َجْمُع خَاِدعٍ، َوُهَو :الْخََواِدُع

  .)7(اسِالنَّ نَِع ْمهِوجُِرخُُم ِلاالْس اذََه ْمُهَمزِلَ ْمُهنِْم ةٌفَاِئطَ: الخَارِجِيَّةَُو ،َحُرورِيَّةُالْ :الْخََوارُِج

  :ُراِعالشَّ اَلقَ ،القَُصْيَرىَحْرقَفَِة َوالْ َنْيا َبَمَوِهَي  ،اِصَرةُخََواِحَدتَُها الْ: الْخََواِصُر

    ]الَْبِسيط[           )8(اَورِيُدَه اشًْحاَد َراْزَدَو ااِصُرَهخََو       َعِكيَس تََمذََّحتْا الْاَها َسقَْينَمَّلَفَ         

    ]الَْبِسيط[

  .)9(»اِئٌبَص َسْهٌم اِطِئخََوالْ َعَم«:لَِمثَالْي ِفَو ،تُِصيُب الَ وَمْن ةُُمخِْطَئالْ َوِهَي ،ٍةاِطَئخَ َجْمُع :الْخََواِطُئ

  .)10(الَْهَدفَ السَِّهاُم الَِّتي تُخِْطُئ: الذَِّئاُب، َجْمُع خَاِطٍف، َوالْخََواِطفُ :الْخََواِطفُ

  .)11(الرَِّياُح اَألْرَبُع الَِّتي تَخُْرُج ِمنَْها الْجَِهاتُ: اَألْعالَُم، َواِحُدَها الْخَاِفقُ، َوخََواِفقُ السََّماِء :الْخََواِفقُ

                                           
  .)2/479( ،)حصل(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).2/508( ،)حفر(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).2/239( ،في أمثال العرب والمستقصى  ،)2/177( ،مجمع األمثال  :، وُينْظَُر)2/535( ،)حقن(، مادة اللسان  )3(
  ).2/548( ،)حلب(، مادة اللسان  )4(
  ).26-3/24( ،)ختم(، مادة اللسان  )5(
  ).40-3/28( ،)خدع(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).3/54( ،)خرج(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .93، ص ديوان الراعي النميري: وُينْظَُر ،)3/108( ،)خصر(، مادة اللسان  )8(
، والعسكري، الحسن بن )2/345(، المستقصى في أمثال العرب: الزمخشري: ، وُينْظَُر)3/136( ،)خطأ(، مادة اللسان  )9(

  ).1/491( م،1988دار الجيل، : بيروت ،2أبو الفضل إبراهيم، ط محمد: ، تحقيقجمهرة األمثال: بن عبد اهللا
  ).23/232( ،)خطف(مادة  ،تاج العروس :الزبيدي :وُينْظَُر ،)146-3/145( ،)خطف(، مادة اللسان  )10(
  ).162-3/159( ،)خفق(، مادة اللسان  )11(
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ـ  َنِم َوُهجِنَّ فَي الْاِفخَالْوا بِا َعنَِإذََو ،اِإلنُْس :يَلِقجِنُّ، َوالْ: ياِفخَالَْواِحُدَها : الْخََواِفي ا ِإذَ، َوارِتَِتاالْس

  .)1(تْخَِفَي اَحْيِهُر َجنَاِئا َضمَّ الطَِّإذََأْرَبٌع  رِيشَاتٌ: خََواِفيالَْو، ورُِهالظُّ َنِم َوُهَس فَاِإلنْ ِهَعنَوا بِ

  .)2(لِالَاَألطْ وسُِرُد ُدْعَب اَهاِئقََب ولِطُِل ؛وُرخُالصَُّو اُلَبجِالْ: ُداِلَوخَالْي، َواِفاَألثَ :الْخََواِلُد

ـ غَغَـْزوِ وَ الْ يِف مِْوقَالْ نَِع ُمتَخَلِّفُالْالْفَاِسُد ِمَن النَّاسِ َو َجْمُع خَاِلٍف َوخَاِلفٍَة، َوُهَو: الْخََواِلـفُ  ، ِهرِْي

ـ لَْبقَ ْنمَِّم ٌلَدا َبَهَألنَّ ؛ِةاِلفَالسَّ ِةاُألمَّ َدْعةُ َبَياِقَبةُ الْاُألمَّ: ةُاِلفَخَالَْوَجْمُع خَاِلٍف َعلَى خََواِلفَ شَاذٌّ، َو ، اَه

  .)3(]اِلِفخََوالْ َعوا َمونُكَُي َأْنَرُضوا بِ[:تََعالَى ُهلُْوقََوِمنُْه  ِفي الُْبُيوِت، اتُُمتَخَلِّفَالْ النَِّساُء :َوالْخََواِلفُ

  .)4(ٍةاِمَعخََجْمُع  ،ا َعرَِجِإذَ ي ِمشَْيِتِهِف َعخََمَو ،تْشَا َمِإذَ ا تَخَْمُعَهَألنَّ زَِمَها؛لَ ٌماُع اْسالضَِّب :اِمُعخََوالْ

  .)5(امَِمى الزِّلَِإ ُهْأَسيُل َرُيِمَو ِكْبرِالْ َنِم ِهِفَأنْبِ خُُمشْي َيِذالَّ ، َوُهَواِنفُخَالَْواِحُدَها  :الْخََواِنفُ

ـ بِ يُلِلخَالْ َرَصي َحِتالَّ َيِه: َعُروضِي الَْرةُ ِفالدَّاِئ، َوِءْيالشَّبِ اطَا َأَحَم: ةَُرالدَّاِئَواِحَدتُها : الدََّواِئُر ا َه

، ياِهَوالدَّ :َوالدََّواِئُر ،انَِسقَْرنِ اِإلنْ ىلََع يُرِدتَْسُمالْ الشََّعُر :الدَّاِئَرةَُو ،ِةَراِئالدَّ لِكْشَ ىلََع اَهَألنَّ ؛شُّطُوَرلا

  .)6(]ُراِئَوالدَّ ْمِكَيتََربَُّص بَِو[:ىقَاَل تََعالَ ،وُءالسَُّو ةُيَمزَِهالْ: الدَّاِئَرةَُو

 ا ُيْركَـُب ِمـنَ  ى َملََع ا االْسُمذََه قَْد غَلََبَو اْسٌم ِلَما َدبَّ ِمَن الَْحَيَوانِ،: َجْمُع َدابٍَّة، َوالدَّابَّةُ :الدََّوابُّ

  .)7(فَةُالصِّ َحِقيقَتُُهُمَؤنَِّث، َوالَْو ُمذَكَّرِِى الَْيقَُع َعلََو الدَّوابِّ،

 َألُردَّنََّك ِإرِّيسـاً « :رُّومَِجْمُع َدْوَبلٍ، َوُهَو َولَُد الِْحَمارِ َوالِْخنْزِيرِ، كَتََب ُمَعاوَِيةُ ِإلَى َمِلِك ال :الدََّوابُِل

  .  )8(»الدََّوابَِل ِمَن اَألَرارَِسِة تَْرَعى

  :ُس، قَاَل ذُو الرُّمَِّةَواِحُدَها الدَّاِثُر، َوُهَو الَْهاِلُك َوالدَّارِ :الدََّواِثُر

  ]الطَّوِيل[        )1(بَِأْدَعاصِ َحْوَضي الُْمْعِنقَاِت النََّواِدرِ       الدََّواِثرَِأشَاقَتَْك َأخْالَقُ الرُُّسومِ        

  ]الطَّوِيل[

                                           
  ).165-3/164( ،)خفا(المصدر نفسه، مادة   )1(
   .)3/174( ،)لدخ(المصدر نفسه، مادة   )2(
  .87: ، التوبة، آية)3/190( ،)خلف(، مادة اللسان  )3(
  ). 3/224( ،)خمع(، مادة اللسان  )4(
  ).23/284(، )خنف(، مادة تاج العروس: الزبيدي :وُينْظَُر، )3/239( ،)خنف(، مادة اللسان  )5(
  .98: ، التوبة، آية)447-3/445( ،)دور(، مادة اللسان  )6(
  ).282-3/281( ،)دبب(مادة  ،اللسان  )7(
  ).3/294( ،)دبل(المصدر نفسه، مادة   )8(
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  .)2(ةٌاجِنََدَداْجٌن َو ِمنَْها ُداِحَوالَْوا، َهرِْيغََوَواِإلبِلِ َوالطَّْيرِ  اِءالشَّ َنِم تَْيَبالْ ا َأِلفََمكُلُّ  :الدََّواجُِن

  .)3(»ظُلَِلِه ياجَِوَداكُْم شَُيوِشُك َأْن َيغْ«:)τ( يٍِّلَع يِثِدي َحِفَو ،اجَِيةٌا َدَهتُاِحَدَو ،ظُلَُمالْ :الدََّواجِي

  : ُراِعالشَّ اَلقَ ،رِاالنَّ اُنخَُدَأْي اُن، ُعثَالْ، َوُهَو )اسٍَيِق رِْيى غَلََع( الدُّخَانَِجْمُع  :الدََّواِخُن

  ]الُْمتَقَاَرب[                )4(تَنُْضبِ ْنِم اِخُنَدَوُضَحيَّا            اَدَرتْي غَِذاَر الَّغَُبَأنَّ الْكَ         

  .                 )5(ةٌَجارَِد َواِحَدتَُها: ا، َوِقيَلَهلَ الَ َواِحَد َوالْقََواِئُم، ُجُلاَألْر :ارُِجالدََّو

  .)6(َواِحُدَها الدَّارُِس، َوُهَو الَْهاِلُك َوالدَّاِثُر َوالَْعاِفي: الدََّوارُِس

  .)7(ي، َواِحَدتَُها َداِعَبةٌارَِجَوالْ :الدََّواِعُب

  .)8(اَهلَ َداِحَو الَ، ياِهالدََّو :الدََّواِغُل

ـ ِعنٌَب َأْسَوُد غَ: ، َوالدََّواِليَمنَْجنُونِالَْو الدَّلْوِتُْسقَى بِ ُضاَألْر: ةَُيالدَّاِلَواِحَدتَُها  :الدََّواِلي  ،اِلـكٍ ُر َحْي

  :)9(ّيِمارِالدَّ ِمْسِكيٌن اَلقَ ،اُءَما الْيُرَهُيِد اُعوَرةُالنَّ: الدَّاِلَيةَُو، ُيَزبَُّب افٌَّج

ـ بِ           ــِديهِْم َمغَـ ــَأْي ــٍدَحِد ْنارِفُ ِم ــبُِّهَه            ي ــَرةَ ُيشَ ــدََّوا ُمقَيَّ                 )10(اِليال

  ]الَْواِفر[

   .)11(مَِهْرالدَِّو ارِينَالدِّ ُسْدُس انَِزاَألْو َنِم َوُهَواقٌ، انََد :يَلا ِقَمبَُّرَو، انَقُالدََّو اِنقُالدَُّمفَْرُدَها  :اِنقَُودَّال

                                                                                                                            
  .1665، ص ديوان ذي الرُّمَّة: وُينْظَُر، )3/296(، )دثر(، مادة اللسان  )1(
  ).3/301( ،)دجن(، مادة اللسان  )2(
  .23، صغَِة َعلَى َأقَوالِ اِإلَمامِ َعِليٍّما ُبِنَي ِمْن َألفَاِظ اللُّ: رائد زيد: وُينْظَُر ،)3/302( ،)دجا(، مادة اللسان  )3(
  .16، ص ديوان النابغة الجعدي: ، وُينْظَُر)3/317( ،)دخن(مادة  ،اللسان  )4(
  ).3/326( ،)درج(مادة  ،اللسان  )5(
  ).3/335( ،)درس(مادة  ،اللسان  )6(
  ).3/357( ،)دعب(مادة  المصدر نفسه،  )7(
  ).3/373( ،)دغل(مادة  المصدر نفسه،  )8(
: تَِميمٍ، لُقَِّب ِمْسِكينًا ِلقَْوِلـهِ ُهَو َربِيَعةُ ْبُن َعاِمرٍ ْبنِ ُأنَْيٍف ْبنِ شَرِيحِ الدَّارِِمّي التَِّميِمّي، شَاِعٌر ِعَراِقيٌّ شَُجاٌع، ِمْن َأشَْراِف   )9(

  ).20/220( األغاني، و551، صالشعر والشعراء: ُينْظَُر. ، لَُه َأخَْباٌر َمَع ُمَعاوَِيةَ"َأنَا ِمْسِكيٌن ِلَمْن َأنْكََرِني"
خليل إبراهيم العطّيـة  : ، تحقيقِمْسِكين الدارميديوان : ، وُينْظَُر3/405 ،)دال(، مادة )3/452( ،)دول(مادة  ،اللسان  )10(

  .66م، ص 1970، مطبعة دار البصري، 1وعبد اهللا الجبوري، ط
  ).424-3/423( ،)دنق(، مادة اللسان  )11(
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اَألْمُر الُْمنْكَُر الَْعِظيُم، : ٌر بِاُألُمورِ، َوالدَّاِهَيةَُرُجٌل َداِهَيةٌ، َأي َبِصي: ُمفَْرُدَها الدَّاِهَيةُ، ُيقَاُل :الدََّواِهي

  .)1(َما ُيِصيُب النَّاَس ِمْن َعِظيمِ نَُوبِِه: َوَدَواِهي الدَّْهرِ

  .)2(»ذََواِقِنَكبِلِْحقَنَّ َحَواِقنََك ُأل«:النَّاِتئ، َوِفي الَْمثَلَِواِحَدتَُها الذَّاِقنَةُ، َوِهَي طََرفُ الُْحلْقُومِ  :الذََّواِقُن

  :طَاِلبٍ َأُبو قَاَل اِإلبِلِ، ِمَن الُْمْعِييةُ :َوِقيَل ذَاِملَِة، َجْمُع ،َسرِيًعا َيكُوُن اِإلبِلِ َسْيرِ ِمْن َضْرٌب :الذََّواِمُل

     ]الطَّوِيل[                )3(ُلالذََّواِمتَخُبُّ ِإلَيِه الَْيْعَمالتُ      َألفْنَاِء الْقََباِئلِِ كُلَِّها      َمثَاًبا          

     ]الطَّوِيل[

  . )4(اَألثَاِفي؛ ِلرِْئَماِنَها الرََّماد :الرََّواِئُم

  .  )5(َجْمُع َرابَِيٍة، َوِهَي كُلُّ َما اْرتَفََع ِمَن اَألْرضِ: الرََّوابِي

  .)6(»؟َرَواجَِبكُْم تُنَقُّوَنالَ َأ«:الَْحِديِث َوِفي َراجَِبٍة، َجْمُع اَألنَاِمَل، تَِلي الَِّتي اَألَصابِعِ َمفَاِصُل :الرََّواجُِب

الَْبِعيُر الْقَوِيُّ َعلَى اَألْسفَارِ َواألْحَمالِ، َوالَِّتي َيخْتَاُرَها : َجْمُع َراِحلٍَة، َوالرَّاِحلَةُ ِمَن اِإلبِلِ: الرََّواِحُل

  .  )7(َمْعنَى َمفُْعولَةالرَُّجُل ِلَمْركَبِِه، تَكُوُن ِللذَّكَرِ َواُألنْثَى فَاِعلَةٌ بِ

  .)8(اَألْعَجاُز َوطََراِئقُ الشَّْحمِ، َواِحَدتَُها َراِدفَةٌ: َأتَْباُع الْقُْومِ الُْمَؤخَُّروَن، َوالرََّواِدفُ: الرََّواِدفُ

  .)9(الرََّواِسخُ الْجَِباُل الثََّوابِتُ: ، َوالرََّواِسيَوِهَي كُلُّ َما كَاَن ثَابِتًا َجْمُع َراِسَيٍة، :الرََّواِسي

  .)10(لَِأنْفُ الَْجَب: الرَِّماُح ِإمَّا ِلتقَدُِّمَها ِللطَّْعنِ، َوِإمَّا ِلَسَيالَنِ الدَّمِ ِمنَْها، َوَواِحُدَها الرَّاِعفُ: الرََّواِعفُ

ٌم ِمَن الشِّـيَعِة، ُسـمُّوا   قَْو: ُجنُوٌد تََركُوا قَاِئَدُهْم َوانَْصَرفُوا، َجْمُع َراِفَضٍة، َوالرََّواِفُض: الرََّواِفُض

  . )11(الَْجَماَعاِت َعنُوا َألنَُّهْم الرُّفَّاُض؛ الَ الرََّواِفُض :َوقَالُوا ُمَباَيَعِتِه، َبْعَد َعِليٍّ ْبَن َزيَد تََركُوا َألنَُّهْم بِذَِلَك؛

                                           
  ).3/442( ،)دها(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).2/239(، في أمثال العرب والمستقصى، )2/177( ،مجمع األمثال: وُينْظَُر ،)3/512( ،)ذقن(، مادة اللسان  )2(
  .ِهَوُهَو َألبِي طَاِلبٍ َولَْيَس ِفي ِديَواِن ،)14/434( ،تهذيب اللغة :األزهري :وُينْظَُر ،)3/522( ،)ذمل( مادة ،اللسان  )3(
  ).4/11( ،)رأم(، مادة اللسان  )4(
  ).4/56(، )ربا(مادة المصدر نفسه،   )5(
  ).1/243(، مسند أحمد بن حنبل: وُينْظَُر ،)4/69(، )رجب(مادة  ،اللسان  )6(
  ).100-4/99( ،)رحل(، مادة اللسان  )7(
  ).121-4/119( ،)ردف(مادة  المصدر نفسه،  )8(
  ).4/145( ،)رسا(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).4/176( ،)رعف(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).4/197( ،)رفض(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  .)1(ْسِتَداَرِتَها، َجْمُع َزاِئلٍَةِلَزَواِلَها ِمَن الَْمشْرِِق ِإلَى الَْمغْرِبِ ِفي ا ؛النُُّجومِ: الزََّواِئُل

  .)2(الَْبِعيُر الَِّذي ُيْحَمُل َعلَيِه الطََّعاُم َوالَْمتَاُع: َواِحَدتَُها الزَّاِملَةُ، َوالزَّاِملَةُ: الزََّواِمُل

ـ َو، ِهوِْحنَِلنَذْرٍ َويَِّة اِهِلَجي الْتَُسيَُّب ِف تْانَي كَِتةُ الَّاقَالنَّ: ةَُباِئالسََّواِحَدتَُها  :السََّواِئُب يـُر  ِعَبالْ :ةَُباِئالسَّ

  .)3(ُهَء لََوالَ الَ ى َأْنلََعْبُد ُيْعتَقُ َعالْ :ةَُباِئالسََّو ،يِهلَُيْحَمُل َع الََو ،ُيْركَُب الََو ُيَسيَُّب،فَ ،ُهاُجُك ِنتَُيْدَر

  .)4(، َجْمُع َسابِحٍةٌَباِلغَ ةٌفَِص َيِه، َوا تَْسَبُحَهَألنَّ ؛ُلْيخَالْ :ابُِحالسََّو

  .)5(ِدلََوَمَع الْ ي تَخُْرُجِتالَّ ةَُمِشيَمالْ :السَّابِياُء، َوالسَّابِياُءَواِحَدتَُها  :يابِالسََّو

ـ  يي تَْسرِِتالَّ ةُاَبَحالسَّ ، َوِهَيَيةُالسَّارَِواِحَدتَُها  :يارِالسََّو ـ َو ،الًْيلَ : يـلَ ِق، َوانَةُاُألْسـطُوَ  :ةُارَِيالسَّ

  .)6(»يارِالسََّو َنْيُيَصلَّى َب ى َأْنَهنَ ُهَأنَّ« :يِثِدَحي الِْف، َوآُجرٍّ َأْو ٍةاَرِحَج ْنِم ةٌطُوانَُأْس

  :، َجْمُع َساِطَيٍة، َيقُوُل الشَّاِعُرَءي تَتَناَوُل الشَّْيِتاَألْيِدي الَّ :اِطيالسََّو

  ]الَْواِفر[             )7(اِطيالسََّوي ا اَألْيِدَأخِْذَهتَلَذُّ بِ           وٌد ِفي اِإلنَاِء لََها خَِمياُركُ          

، ُنَبا اللََّهنِْم يُءجَِي ي الضَّْرعِِف وقٌُرُع :ُداِعَوالسَّتُُه، َوَحِنَأْج :مِيِلالظَّ ُداِعَوَسجمع سَّاِعٍد، َو :السَّـَواِعدُ 

  .)8(َبْحرِى الِْإلَ اِءَمي الْارَِجَم: ُداِعَوالسََّو، ى الرُّْسغِِإلَ فَِقِمْرالْ ْنُدلَ ْنِم ى الزَّنَْدينُِملْتَقَ: ُداِعالسََّو

  .)9(اِفنَةٌَس ةَُداِحَو، الُْهُرشُقْتَ: َوِقيَل، ُهُحتَْمَس اَهَأنَّكَ ضِاَألْر َهْجي تَْسِفُن َوِتالَّ اُحَيالرِّ :اِفُنالسََّو

  .)10(َوتَْسِفيه، الَْواِحَدةُ َساِفَيةٌ الرَِّياُح الَِّتي تَْحِمُل التَُّراَب: السََّواِفي

ـ ا تََم :ِهرِْيغََو َرسِفَةُ الْاِلفََسَو، َوُهَما َساِلفَتَانِ، ُعنُِقالْ َجاِنُب ، َوِهَيِةالسَّاِلفََجْمُع  :اِلفَُوسَّال ـ  دََّمقَ  ْنِم

  :نُْه قَْوُل الشَّاِعرَِوِم ،ِةَرابِغَالْ اَمَأَم مِاُألَم ِمَن ةَُياِضَمالْ: ةُاِلفَالسََّو، ِهِقُعنُ

                                           
  ).4/439( ،)زول(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).4/404( ،)زمل(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).4/768( ،)سيب(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).4/465( ،)سبح(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).4/488(، )سبى(نفسه، مادة  المصدر  )5(
  ).5/598(، صحيح ابن حّبان: ابن حّبان :، وُينْظَُر)4/572(، )سرا(، مادة اللسان  )6(
  .1268، ص شرح أشعار الهذليين: السكري: ، وُينْظَُر)4/580(، )سطا(، مادة اللسان  )7(
  .)2/71( ،تهذيب اللغة: األزهري :، وُينْظَُر)4/583(، )سعد(، مادة اللسان  )8(
  ).4/605( ،)سفن(مادة  اللسان  )9(
  ).4/609( ،)سفا(مادة  المصدر نفسه،  )10(
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  ]الطَّوِيل[            )1(اِلفُخََووُن الْقُُرا الْاَهتَلْقَ َكِلذَكَ        اِلفُالسََّوقُُروُن ا الْاَهاَيقَتْ َمنَالََو        

  ]الطَّوِيل[

  . )2(َوَزغِالْ َنِم ٌبْرَض: امُّ َأْبَرَصَسَو ،َسامٍَّة، َجْمُع امَِّوَهالْ َنومِ ِماتُ السُُّمَوذَ :امُّالسََّو

  .)3(»ِطُعقَنَْي الَ َسفٌَر ياِنالسََّوَسْيُر «:لِثََمي الِْفَو ،اَهْيلَى َعُيْستَقَ يِتالَّ ةُاقَالنَّ :ةَُياِنالسَّ َواِحَدتَُها :ياِنالسََّو

   .)4(اَألقْذَاُر َواَألْدنَاُس، َواِحَدتَُها الشَّاِئَبةُ :الشََّواِئُب

  .)5(شََواِئَع، َأْي ُمتَفَرِّقَةًْيُل شََواِعَي َوَجاَءتْ الْخَ: ، ُيقَاُلالُْمتَفَرِّقَةُ :الشََّواِئُع

: وَواِحَدتَُها شَاِئلَةٌ، َوِهَي النَّاقَةُ الَِّتي شَاَل لََبنَُها َأْي اْرتَفََع، َوِفي َحِديِث نَْضلَةَ ْبـنِ َعْمـرٍ  : الشََّواِئُل

  .)6(»َأْسلََملَُه فَ شََواِئُللَِقَي َرُسوَل اِهللا َوَمَعُه «

  .)7(اْمَرَأةٌ شَابَّةٌ ِمْن ِنْسَوٍة شََوابَّ :َجْمُع شَابٍَّة، َوِهَي َمْن َبلَغَتْ ِسنَّ الْفَتَاِء َوالَْحَداثَِة، نَقُوُل :الشََّوابُّ

  .)8(واَألْحَزاُن الشََّواِغُل: الرَِّماُح الُْمخْتَِلفَةُ الُْمتََداِخلَةُ، َوالشََّواجُِر: الشََّواجُِر

َما َساَل َعلَى الْفَمِ ِمَن الشََّعرِ، : َجْمُع شَارِبٍ، َوُهَو َما طَاَل ِمْن نَاِحَيِة السََّبلَِة، َوالشَّارُِب :الشَّـَوارِبُ 

  .)9(الشََّوارُِب ُعُروقٌ ِفي الَْحلِْق تَتَشَرَُّب الَْماَء: َمَجارِي الَْماِء ِفي الَْحلِْق، َوِقيَل :َوالشََّوارُِب

الدَّاِنَيةُ : ُدوٌر شَارَِعةٌ ِإذَا كَانَتْ َأْبَواُبَها شَارَِعةً ِفي الطَّرِيِق، َوالشََّوارُِع ِمَن النُُّجومِ: ُيقَاُل :ارُِعالشََّو

  .)10(ِمَن الَْمِغيبِ، َوكُلُّ َدانٍ ِمْن شَْيٍء فَُهَو شَارٌِع

ُس ِمَن النَّاسِ َوغَْيرِِهْم، َوَأكْثَُر َمـا ُيْسـتَْعَمُل ِفـي    َواِحُدَها الشَّازُِب، َوُهَو الضَّاِمُر الَْيابِ: الشََّوازُِب

  :الْخَْيلِ َوالنَّاسِ، َوِفي َحِديِث ُعَمَر َيْرِثي ُعْرَوةَ ْبنِ َمْسُعوٍد الثَّقَِفّي

                                           
  ).7/258(، العين كتابو ،)12/432(، تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)4/649(، )سلف(،  مادة اللسان  )1(
  ).691-4/690(، )سمم(، مادة اللسان  )2(
  .355، صثمار القلوب :والثعالبي ،)1/342( ،مجمع األمثال :لميدانيا :وُينْظَُر ،)4/723(، )سنا(، مادة اللسان  )3(
  ).5/224( ،)شوب(مادة ، اللسان  )4(
  ).5/252( ،)شيع(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).2/246( ،اآلحاد والمثاني: الشَّْيَباِنّي: ، وُينْظَُر)5/233( ،)شول(مادة  ،اللسان  )6(
  ).5/11( ،)شبب(، مادة اللسان  )7(
  ).5/34( ،)شجر(مادة  ،اللسان  )8(
  ).5/65( ،)شرب(مادة  المصدر نفسه،  )9(
  ).5/83( ،)شرع(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  ]الَْبِسيط[          )1(بِالشُّْعِث الصَّنَاِديِد شََوازَِبَمنَاِكُبَها        تَْعُدو  بِالْخَْيلِ َعابَِسةً ُزوًرا           

  ]الَْبِسيط[

  .)2(َساِحلُُه: ِشقُُّه َوَجاِنُبُه، َوشَاِطُئ الَْبْحرِ: شَاِطُئ الَْواِدي واَلنَّْهرِ: َجْمُع الشَّاِطِئ، ُيقَاُل: الشََّواِطُئ

  :َل اَألْجَدُع ْبُن َماِلٍكَجاَءتْ الْخَْيُل شََواِعَي َوشََواِئَع، َأْي ُمتَفَرِّقَةً، قَا: الُْمتَفَرِّقَةُ، ُيقَاُل :الشََّواِعي

  ]الْكَاِمل[         )3(شََواِعيُضرَِبتْ َعلَى شُُزنٍ فَُهنَّ      َوكََأنَّ ِصْرَعْيَها ِكَعاُب ُمقاِمرٍ             

  ]الْكَاِمل[

  .)4(قََواِئُم الدَّابَِّة، َوُهَو اْسٌم لََها، َواِحَدتَُها شَاِمتَةٌ: الشََّواِمتُ

  . )5(جَِباُل الشََّواِمخُ َأْي الشََّواِهقُ َوالَْعاِلَياتُ، َوِهَي َجْمُع الشَّاِمخَِوِمنَْها الْ :الشََّواِمخُ

  .)6("ُهنَّ َصَواِحُب ُيوُسفَ": َجْمُع َصاِحَبٍة، َوِهَي الُْمَعاِشَرةُ َوالرَِّفيقَةُ، قَالُوا ِفي النَِّساِء: الصََّواِحُب

  :َأْرَبَد اُهَأخَ ُركُذَْي يٌدبِلَ اَلقَ ،يٍدِدشَ ٍدْعي َرِف اِءَمالسَّ َنِم طُقُْستَ اٌرنَ: َواِحَدتَُها الصَّاِعقَةُ :الصََّواِعقُ

  ]الُْمنَْسرِح[          )7(ِة النَّجِِديَهكَرَِيْوَم الْ ارِسِـفَ         ـالْبِ اِعقُالصََّوَوي الرَّْعُد فََجَعِن         

  ]الُْمنَْسرِح[

: افُُّبـْدُن الصَّـوَ  الَْو، اَهكُرَِّحتُ الَا فَتََهتَُصفُّ َأْجِنَح يِتالَّ: افُّلصََّوا ُرْيالطََّجْمُع َصافٍَّة، َو: الصََّوافُّ

  . )8(]افََّصَو اَهْيلََع اللِّه َموا اْسُركُاذْفَ[:تََعالَى ُهلُْوقَ ، َوِمنُْهُرَحتُنْ مَّي تَُصفَّفُ ثُِتالَّ رِْحلنَِّل ةُوفَفُْصَمالْ

  .)9(َصةُاِلخَالْ: ةَُياِفصََّوال ،ِةَياِفصَّال ُعْمَج ،ِهِتاصَّخَِل اُنطَلْا السَُّيْستَخِْلُصَه يِتالَّ لضَِّياُعا :الصََّواِفي

  :َرَمَأْح ُناْب، َيقُوُل يٍدِدشَ ٍدْعي َرِف اِءَمالسَّ َنِم طُقُْستَ اٌرنََجْمُع الصَّاِقَعةُ، َوِهَي كَالصَّاِعقَِة  :الصََّواِقُع

  ]الطَّوِيل[         )1(؟اِقعِالصََّوقَ ْوْل ُهنَّ فََب الَ اِقُعَصَو         اَبُهْميَن َأَصِمرِْجُملْتََر َأنَّ ا ْمَألَ       

                                           
  ).3/125(، )شزب(، مادة تاج العروس: الزبيدي :، وُينْظَُر)5/102( ،)شزب(، مادة اللسان  )1(
  ).5/109( ،)شطأ(، مادة اللسان  )2(
  ).21/311( ،)شيع( مادة ،العروس وتاج ،49ص ،المؤتلف والمختلف :وُينْظَُر ،)5/137( ،)شعا( مادة ،اللسان  )3(
  .)5/181( ،)شمت(، مادة اللسان  )4(
  ).5/182( ،)شمخ(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).5/278( ،)صحب(المصدر نفسه، مادة   )6(
  .158، ص ديوان لبيد بن ربيعة: وُينْظَُر ،)5/338( ،)صعق(، مادة اللسان  )7(
  .36: ، الحج، آية)5/353( ،)صفف(، مادة اللسان  )8(
  ).5/360( ،)صفا(المصدر نفسه، مادة   )9(
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  .)2(ِةَمُعْجلَْوالَْهاُء ِلجُّ، َوْعُمالْ وُدُعالْ ، َوُهَوَجانَِةالصَّْولََو الصَّْولََجانَِو الصَّْولَجَِجْمُع : الصََّواِلَجةُ

ـ  ىلََع ةٌَعِفتَْرا ُمَهَألنَّ ةٌَصْوَمَع :ابُِعقَلِْل اُلقَُيَو ،اِهباُر الرََّمنََوِهَي  ،ِةصَّْوَمَعالَجْمُع  :الصََّواِمُع ِف َرَأشْ

  :قَاَل كُلُّ ثَْوبٍ َرْأُسُه ُملْتَزِقٌ بِِه،: َوالُْبْرنُُس الَ َواِحَد لََها، ،اِنُسالَبَر :اِمُعالصََّوَو ،يِهلََع تَقِْدُر انٍكََم

  ]الطَّوِيل[            )3(اِمُعالصََّوا َهْيلَاٍط َعَباِقيُن َأنَْدَه        اَأنََّهاُن تَْرِدي كَا الثِّيَرَهَمشَّى بِتَ         

  :اَلقَ، فَُعشْبِي الْاِهَل ِفَصَو لذِّبَّانِِل لٍُن ُمقْبِاْب َلَعَجَو، تُْوالصَّ َوُه، َوِةاِهلَالصَّ ُعْمَج :الصََّواِهُل

  ]الُْمتَقَاَرب[             )4(ُحُصنِيُل الْاحِ َصهِقَُبْيَل الصََّب          ِهـِذبَّاِن اِهَلَوـَصَأنَّ ـكَ          

ـ ابُّ اَألوِدَمَص: اجُِعالضََّوَو، انَُهكََم لُُزوِمِهَو ِهزِْجَعقُ ِلاَألْحَم ، َوُهَوالضَّاجُِعَواِحُدَها  :اجُِعَوضَّال ، ِةَي

  .           )5(اَهلَ َداِحَو الَ ،اُبهَِضالْ: اجُِعالضََّوَو، ةٌَعاجِا َضَهتَُداِحَو

  .)6(الضَّاِحكَةُاِحَدتَُها َو ،مِسَُّبالتَّ َدنِْع ُرَهظْي تَِتالَّ اُننَاَألْس :اِحُكالضََّو

ـ : ياِحَوالضََّو، سِْملشَّارَِزةُ ِلَبالْ يهاِحنََو: ٍءْيلِّ شَاِحي كَُضَوَوَجْمُع َضاِحَيٍة،  :ياِحَوضَّال ، اتَُوَمالسَّ

  .)7(كَِتفَْينِالَْو َمنِْكَبْينِالْكَ سِْملشَِّلُه نْا َبَرَز ِمَم: َوَضَواِحي اِإلنَْسانِ

ـ الْ الطَّْيُر: ، َوالضََّوارُِبِئنَُّمُمطْالْ اُنكََمالْ َجْمُع َضارِبٍ، َوُهَو :ارُِبالضََّو ـ ُمخْتَرِقَ ضِ، ي اَألْراتُ ِف

  :قَاَل ،اَهى َحلْبِلَُيقَْدُر َع الَا فََهَأنْفُُس تُِعزُّفَ احِاللِّقَ َدْعَب ُعِنتَْمتَ يِتالَّ ُلاِإلبِ :ارُِبالضََّوَو ،اقََهاَزَأْر اتُاِلَبالطَ

  ]الطَّوِيل[        )8(ارِبِالضََّواضِ َمخَالْ اُلَوَأْبَوَماٍء َصًرى َعاِفي الثَّنَاَيا كََأنَُّه      ِمَن اَألْجنِ        

  .)9(َجْمُع َضالٍَّة، َوِهَي كُلُّ َما َضلَّ َأْي َضاَع ِمَن الَْمْحُسوَساِت َوخَاصَّةً ِمَن الَْبَهاِئمِ: لضََّوالُّا

  .   )10(ِءْيالشَّ َنةُ ِمَعِقطْالْ: ةُفَاِئالطََّو، اسِالنَّ َنِم ةُاَعَمَجالْ ، َوِهَيٍةفَاِئطََجْمُع  :فُاِئَوطَّال

                                                                                                                            
  ).21/341(، )صقع(، مادة تاج العروس: الزبيدي :، وُينْظَُر)5/364( ،)صقع(، مادة اللسان  )1(
  ).5/373( ،)صلج(، مادة اللسان  )2(
  .113، ص ديوان بشر بن أبي خازم: ُر، وُينْظَ)5/396( ،)صمع(، مادة اللسان  )3(
  .289، ص ديوان ابن مقبل: ، وُينْظَُر)5/420( ،)صهل(، مادة اللسان  )4(
  ).5/465 ،)ضجع(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).5/468( ،)ضحك(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).1/159( ،المخصَّص :بن سيدهوا ،)3/11( ،تهذيب اللغة :األزهري :وُينْظَُر ،)5/472( ،)ضحا(، مادة اللسان  )7(
  .198، ص ديوان ذي الرمة: ، وُينْظَُر)479-5/478( ،)ضرب(، مادة اللسان  )8(
  ).5/512( ،)ضلل(، مادة اللسان  )9(
  ).5/665( ،)طوف(المصدر نفسه، مادة   )10(
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ـ الرَِّو ِدَيالْكَ انَِساِإلنْ اِءَضْعَأ ْنِم ُوْضُعالْ ، َوُهَوالطَّاَبقُالطَّابِقُ َوا َواِحُدَه :الطََّوابِقُ الطَّـاَبقُ  َو، لِْج

  .)1(ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ َوُه، َويُربِكَالْ رُّاآلُج: الطَّابِقالطَّاَبق َوَو ،يِهِف خَُبطُْي ظَْرفٌ: الطَّابِقَُو

  .)2(اِحنَةٌا طََهتَُداِح، َويِهبِشْالتَّ ىلََع ِهرِْيغََو انَِساِإلنْ َنا ِمَهلُّاُس كَُراَألْض :اِحُنالطََّو

ـ هِّكَتَُمالْ: ، َوالطَـَوارِقُ ٍةاَجَحِل طَلًَبا لِْياللَّبِ ةَُياآلِت ، َوِهَيارِقَةُالطََّواِحَدتَُها  :ارِقَُوالطَّ اللَّـَواِتي   اتُنَ

  :يٌدبِلََيقُوُل  ارِقٍَة،َجْمُع طَ، َيْضرِْبَن بِالَْحَصى ِللتَّكَهُّنِ

  ]الطَّوِيل[       )3(َصاِنُع اُهللا اَم رِْيالطَّ اتَُزاجَِر الََو       ىَصَحالْبِ الطََّوارِقُ يتَْدرِ اَم لََعْمُرَك        

  ]الطَّوِيل[

 ُهونَوا َيْعُبُدانُا كََم: اِغيةُالطََّو، اِلُمْستَكْبُِر الظَُّماَألْحَمقُ الَْو يُدَعِنَجبَّاُر الْالَْوُهَو َيٍة، اِغطَ ُعْمَج :الطََّواِغي

  .)4(»اِغيلطََّوبِا الَكُْم َواِئآَببِ تَْحِلفُوا الَ« :يِثِدَحي الِْفَو ،اغَْيرَِهامِ َواَألْصنَ َنِم

ُع، َوَجْمـُع َعـاِئرٍ،   َما تَتَْبتَْدرِي َأيَُّه نِ الَالشَّاةُ الُْمتََردَِّدةُ َبْيَن غَنََمْي: َوالَْعاِئَرةُ ،َجْمُع الَْعاِئَرِة :الَْعَواِئُر

  :َوُهَو السَّْهُم الَِّذي الَ ُيْدَرى َمْن َرَماُه، قَاَل

  ]الرََّجز[                    )5(ِمْن َجنَْدلٍ تَِعير اَعواِئًر       َأخْشَى َعلَى َوْجهِِك َيا َأِمير            

  ]الرََّجز[

  .)6(ابِطَُعالَْو َعْوَبطُالْ، َواِحُدَها ياِهالدََّو :ابِطَُعَوالْ

ـ لََبَو تْكََرَأْد ْدي قَِتالَّ ةَُيارَِجالْ: ، َوالَْعاِتقُُعنُِقالَْو بَِمنْكَالْ َنْيا َبَم: اِتقَُعالَْوَجْمُع َعاِتٍق،  :اِتقَُعَوالْ  تْغَ

  .                   )7(ْجوََّزتَتَ ْملََو اَهِلَأْه ِتْيي َبخُدَِّرتْ ِففَ

: ارُِضَعـوَ الَْو، فَُينَْحُر ُرْسكُالْ َأْو اُءالدَّ ُهُيِصيُب يُرِعَبالْ اةُ َأْوالشَّ ، َوِهَيةُارَِضَعالْتَُها اِحَدَو :ارُِضَعَوالْ

  :بْعكَ َيقُوُل ،فَمِي ُعْرضِ الْا ِفَهَألنَّ ؛ارَِضَعَو يتُْسمِّ ِمَن اَألْسنَانِ، ااَيالثَّنَ

                                           
  ).566-5/564( ،)طبق(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).5/573( ،)طحن(المصدر نفسه، مادة   )2(
  .172، ص ديوان لبيد بن ربيعة: وُينْظَُر ،)5/592( ،)طرق(، مادة اللسان  )3(
  ).5/62(، أحمد بن حنبل ومسند ،)1/678(، سنن ابن ماجة :وُينْظَُر ،)5/612( ،)طغى(، مادة اللسان  )4(
  ).13/157(، )رعو(، مادة تاج العروس  :وُينْظَُر ،)6/517( ،)عور( ومادة ،)6/541( ،)عير( مادة ،اللسان  )5(
  ).6/60( ،)عبط(، مادة اللسان  )6(
  ).76-6/75( ،)عتق(مادة  ،اللسان  )7(
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  ]الَْبِسيط[            )1(ْعلُوُلـالرَّاحِ َمكََأنَُّه ُمنَْهٌل بِ       َسَمتْاْبتَ اِإذَ ظَلمٍ يِذ ارَِضَوَع تَْجلُو        

  .)2(السِّنُوَن َألنََّها تَْعُرقُ اِإلنَْساَن: اَألْضَراُس، ِصفَةٌ غَاِلَبةٌ، َوالَْعَوارِقُ :الَْعَوارِقُ

  . )3(فََراِئُضُه: اقَةُ الُْمِسنَّةُ، َوَعَوازُِم اِهللالنَّ: َجْمُع َعْوَزمٍ، َوِهَي الَْعُجوُز، َوالَْعْوَزُم :الَْعَوازُِم

ي ِذِعْرقُ الَّالْ: ياِصَعالَْو ،اَيْعِصيَه ُهَألنَّ ؛ُأمَُّه َيتَْبْع ْما لَفَِصيُل ِإذَالْ ، َوُهَوياِصَعالَْواِحُدَها  :اِصيَعَوالْ

  :مَِّةي الرُِّذ ُلْوقَ ُهنِْمُع َدُمه، َوَينْقَِط الَ

  ]ِسيطالَْب[           )4(تَنْشَِخُب َجْوِفالْ اِصيَعَوَو اِشجٍنََو        ى َحوِيَّتُهٍئ تُثْنَاِطنَّ ِمْن َوُهَو        

  ]ِسيطالَْب[

   .)5(آِخُرُه: ٍءْيكُلِّ شَ ٍة، َوَعاِقَبةُاِقَبَعَو اِقبٍَعَجْمُع  :اِقُبَعَوالْ

  .)6(َأْصنَافُ الْخَلِْق :، َوِقيَلِكُن الفَلَطَْب اُهَوتَاْح اَم َوُه :يَلِق، َولُُّهكُ خَلْقُالْ ، َوُهَوالَُمَعَجْمُع  :اِلُمَعَوالْ

  .)7(اَأِسنَّتَُه: احَِمالرِّ ياِلَعَوَو ،ةُيَمِقتَْسُمالْ اةُقَنَالْ: يَلِقَو اِة،قَنَى الَْأْعلَ ، َوِهَيةَُياِلَعالْاِحَدتَُها َو: ياِلَعَوالْ

ُسمِّيتْ َعَواِمَر ِلطُولِ َأْعَمارَِها، : ِقيَل َجْمُع َعاِمرٍ َوَعاِمَرٍة، الُْبُيوِت، ِفي تَكُوُن الَِّتي الَْحيَّاتُ :الَْعَواِمُر

  . )8(»فََحرُِّجوا َعلَيَها ثَالَثاً ِإذَا َرَأْيتُْم ِمنَْها شَْيًئافَ َعَواِمَرِإنَّ ِلَهِذِه الُْبُيوِت « :َوِفي َحِديِث قَتْلِ الَْحيَّاِت

 َبقَـرُ  :َعواِمـلُ الَْو ،انِون السِّـنَ ُد َصْدُرُه :ُهتُاِملََعَو حِالرُّْم اِمُلَعَو ،ةاِملََعَجْمُع  ،ُلُجْراَأل :اِمُلَعَوالْ

   .)9(»ٌءْيشَ اِملَِعَوالْ يِف َسْيلَ« :اِةكَالزَّ يِثِدي َحِفَو ،اَهْيلَى َعي ُيْستَقَِتالَّ َحْرِثالْ

  .)10(َمْرَأةُ طَاَل ُمكُوثَُها ِفي َبْيِت َأْهِلَها َبْعَد ِإْدَراِكَها َولَْم تَتََزوَّْجالْ ، َوِهَيُساِنَعَواِحَدتَُها ال :َعَواِنُسالْ

  .)11(»انٍَعَو ْمكَُدنِْع ِإنَُّهنَّفَ اِءالنَِّس ياَهللا ِف اتَّقُوا« :يِثِدَحي الِْفَو ،اِنَيٍةَع َجْمُع ،ىْسَراَأل :ياِنَعَوالْ

                                           
  .22، ص ديوان كعب بن زهير: ، وُينْظَُر)189-6/187( ،)عرض(، مادة اللسان  )1(
  ).6/205( ،)عرق(، مادة اللسان  )2(
  ).237-6/236( ،)عزم(مادة  ،المصدر نفسه  )3(
  .113، ص ديوان ذي الرُّمَّة: ، وُينْظَُر)6/295( ،)عصا(، مادة اللسان  )4(
  ).6/343( ،)عقب(، مادة اللسان  )5(
  ).6/418( ،)علم(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).6/424( ،)عال(المصدر نفسه، مادة   )7(
   ).1/297( ،لسيأبي داود الطيا مسندو ،)6/242( ،سنن النسائي الكبرى :وُينْظَُر ،)6/439( ،)عمر( مادة ،اللسان  )8(
  ).4/94(،سنن البيهقي الكبرى: البيهقي :، وُينْظَُر)6/446( ،)عمل(، مادة اللسان  )9(
  ).6/470( ،)عنس(، مادة اللسان  )10(
  ).3/468(، سنن الترمذي: الترمذي :، وُينْظَُر)6/489(، )عنا(، مادة اللسان  )11(



 112

                            .)1(خُُروقٌ ِفي الَْحْوضِ: ِهي، َجْمُع غَاِئلٍَة، َوالْغََواِئُلالَْمَهاِلُك َوالدََّوا :الْغََواِئُل

 .)2(الَِّتي تَْرَعى َيْوًما َوتَشَْرُب َيْوًما: ِإلبِلَِواِحَدتَُها غَابَّةٌ، َوالْغَابَّةُ ِمَن ا :الْغََوابُّ

َأنَّـُه  « :َوِمنُْه الَْحِديثُ، الَْماِضي، َوُهَو ِمَن اَألْضَداِد: ، َوالْغَابُِرالَْباِقي: َوالْغَابُِر، َجْمُع غَابِرٍ :الْغََوابُِر

 .، َأْي الَْبَواِقي)3(»ْهرِ َرَمَضاَنِمْن شَ الْغََوابَِر اْعتَكَفَ الَْعشَْر

الَْحِديَدةُ الَِّتي فَْوقَ ُمَؤخََّرِة : اِشَيةَُواِحَدتَُها الْغَاِشَيةُ، َوالْغَ َيْأتُونََك ُمْستَْجِديَن،الَِّذيَن السُّؤَّاُل  :الْغََواِشـي 

                 .)4(ِغالَفُ السَّْيِف: الدَّاِهَيةُ ِمْن خَْيرٍ َأْو شَرٍّ َأْو َمكُْروٍه، َوالْغَاِشَيةُ: َوالْغَاِشَيةُ الرَّْحلِ،

الَِّتي : ابَّةُ الُْمتََزوَِّجةُ الَِّتي غَِنَيتْ بِالزَّْوجِ، َوالْغَاِنَيةُالشَّ: َواِحَدتَُها الْغَاِنَيةُ، َوالْغَاِنَيةُ ِمَن النَِّساِء :الْغََواِني

 :سِ الرُّقَيَّاتاِهللا ْبُن قَْي لْيِ، قَاَل ُعَبْيُدالِْح ْسِنَها َوَجَماِلَها َعنِغَِنَيتْ بُِح

  ]الُْمنَْسرِح[              )5(ُمطَّلَُب؟ ُيْصبِْحَن ِإالَّ لَُهنَّ      َهْل     الْغَواِنيالَ َباَرَك اُهللا ِفي          

  . )6(َأَواِئُل السَُّورِ ِفيِه: َأوَّلُُه، َوفََواِتُح الْقُْرآنِ: الَْواِحَدةُ فَاِتَحةٌ، َوفَاِتَحةُ الشَّْيِء :الْفََواِتُح

  .)7(ةٌاجَِعفَ ةَُداِحَو، الَْوغَْيرِِه الٍَم ْنِم ِهْيلََعا َيِعزُّ َمبِ اَنَسي تَفَْجُع اِإلنِْتُمْؤِلَمةُ الَّالْ اِئُبَمَصالْ :اجُِعفََوالْ

  .)8(لِْعِفالَْو لِْوقَالْ َنِم يُحبِقَالْ ، َوِهَيةُاِحشَفَالَْواِحَدتَُها  :اِحشُفََوالْ

  . )9(اَمْركَُبَه: وسُِرَعالْ فَْوَدُج، َوَدجَِهْوالْ َنِم ُرغََأْص َوُه: يَلِق، َوَهْوَدُجالْ: فَْوَدُجالَْواِحُدَها  :اِدُجفََوالْ

ـ الَْو ،اَهلِّكُ اِءَياَألشْ ْنِم ُسارِا ُيَمَمبِ قُاِذَحالْ ، َوُهَوُسارِفَالْ َواِحُدَها: ُسارِفََوالْ الَْمـاِهُر ِفـي    :ُسارِفَ

  .)10(ِقُلا َيْعَم ُركَّذَُم يِهلََع ُعَمُيْج الَ َلاِعَوفَ َألنَّ؛ َسارِفََوَوقَْد شَذَّ َجْمُع فَارِسٍ َعلَى  ،ُركُوبِ الْخَْيلِ

                                           
  ).6/714(، )غيل(، مادة اللسان  )1(
  ).6/561( ،)غبب(، مادة المصدر نفسه  )2(
  ).24/73(، المعجم الكبير: الطبراني :، وُينْظَُر)6/563(، )غبر(، مادة اللسان  )3(
  ).632-6/631( ،)غشا(، مادة اللسان  )4(
، .)ط.د(محمد يوسف نجم، : تحقيق ديوان عبيد اهللا بنِ قيس الرُّقَيَّات،: وُينظر، )690-6/689( ،)غنا(مادة  ،اللسان  )5(

  .3م، ص 1986دار بيروت للطباعة والنشر، : روتبي
  ).7/12( ،)فتح(، مادة اللسان  )6(
  ).7/30(، )فجع(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).7/32( ،)فحش(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).7/40( ،)فدج(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).60-7/59( ،)فرس(، مادة اللسان  )10(
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ـ  ُرِشتَنْتَ و َأْيا تَفْشَُهنََّأل ؛لِبِاِإلَو ِةَماِئالسَّ مِنَغَالْكَ الَِمالْ َنِم رٍُمنْتَِش ٍءْيشَ لُّكُ :يِشافََوالْ ، ضِْري اَألِف

  .)1(»اِءِعشَةُ الْفَْحَم َبَهذْى تَتََّح ِإذَا غَاَبتْ الشَّْمُس ْماِشَيكُفََو الَ تُْرِسلُوا« :، َوِفي الَْحِديِثٍةَياِشفَ َجْمُع

  .)2(ةٌاِصلَا فََهتَُداِح، َورِْعي الشِّاِفقََو ِةلَزِنَْمبِ اِهللا ابِتَي ِكِف اِتاآلَي ُراِخَأَو :اِصُلفََوالْ

  .)3(الدَّاِهَيةُ: َجْمُع الْفَاضَِّة، َوالْفَاضَّةُ: الْفََواضُّ

  .)4(، َواِحَدتَُها فَاِضلَةٌِهغَلَِّتَو ِهِقاِفَمَر ْنِم يَكْأِتا َيَم: الَِمالْ اِضُلفََوَو ،ةُيلَِمَجي الْاِداَألَي :اِضُلفََوالْ

  .)5(»اِقرِفََوالْ َنثٌ ِمالَثَ« : )τ( َرَمُع يِثِدي َحِفَو ،اِقَرةٌا فََهتَُداِحي، َواِهَوالدَّ :اِقُرفََوالْ

  . )6(اِئقُُهَبَو: رِْهاِقُع الدَّفََو، َوةُاِهَيدَّال :، َوالْفَاِقَعةٍُةاِقَعفََجْمُع  :اِقُعفََوالْ

  .)7(الَْحلَْواُء َعلَى التَّشْبِيِه: الثَِّماُر اللَِّذيذَةُ، َوالْفَاِكَهةُ: َجْمُع الْفَاِكَهِة، َوالْفَاِكَهةُ: الْفََواِكُه

  .)8(انِفَِنْص ُهاَمنََس نََّأل ؛َكِلذَبِ َيمِّ، َسفَاِلجٍ، َجْمُع نِاَمْينَالسَّ َواتُذَالْجَِماُل  :اِلُجفََوالْ

ـ َهَدقَتَُحَو اَهُرَصَب َبَهذَالَِّتي : ةَُماِئقَالْ َعْيُنالَْوَجْمُع قَاِئَمٍة،  :ُماِئَوقَالْ ـ  ةٌيَحِحا َص ـ الَْو، ةٌَماِلَس : ُماِئَوقَ

  .)9(انَِسنْي اِإلِف َكِلذَ اُرَعتَْسُي ْدقَا، َوَبُعَهْرَأ: ِةابَّالدَّ ُماِئَوقََو، وِفُيالسُّ قَابُِضَم

  .)10(ةٌابَِصا قََدتَُهاِح، َواتُاَعَمَجالَْو فُاِئَوطَّال :قََوابُِصالْ

      :ُبثَْينَةَ َجِميُل اَلقَ ،َرَجالشََّو السِّنَّ ُلْأكُي تَِتالَّ ةُوَدالدُّ ، َوِهَيةَُحاِدقَالَْواِحَدتَُها  :اِدُحقََوالْ

ـ َو        القَـذَى بِ ي َعْينَـْي ُبثَْينَـةَ  َرَمى اُهللا ِف          ـ  ي الِْف ـ ابَِيَأنْ ْنغُـرِّ ِم ـ ا َه            )11(اِدحِقََوالْبِ

  ]الطَّوِيل[

                                           
  ).3/35(، سنن أبي داود: أبو داود :، وُينْظَُر)7/108(، )فشا(، مادة اللسان  )1(
  ).7/114(، )فصل(، مادة اللسان  )2(
  ).7/119(، )فضض(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).122-7/121(، )فضل(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).7/141(، )فقر(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).7/144(، )فقع(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).7/149(، )فكه(ه، مادة المصدر نفس  )7(
  ).7/153(، )فلج(المصدر نفسه، مادة   )8(
  .857، صاللغة وجمهرة ،)11/434(، تهذيب اللغة :، وُينْظَُر)548-7/547( ،)قوم(، مادة اللسان  )9(
  ).7/221(، )قبص(، مادة اللسان  )10(
  .53ص  ،1992الكتاب،  دار   :بيروت ،1ط   إميل يعقوب،   :قتحقي ،بثينة جميل ديوان :وُينْظَُر ،)7/257( ،)قدح( مادة ،اللسان  )11(
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الرَّْأسِ، َوَجْمُع الْقَاِدَمِة، َوِهَي ْإْحَدى رِيشَاٍت َأْرَبعٍ ِفي ُمقَدَّمِ الَْجنَـاحِ،  : َجْمُع قَاِدمٍ، َوالْقَاِدُم :الْقََواِدُم

  .)1(»كَالْخََواِفي الْقََواِدَمَل َوَما َجَع« :َوِفي الَْمثَلِ

  .)2(ةُيَرِغةُ الصَّينَالسَِّف :ارُِبقَالْ، َوارُِبقَالَْواِحُدَها : ارُِبقََوالْ

  :ِقَدْزَرفَالَْوِمنُْه قَْوُل  ،ةَُيْؤِذُمةُ الَْمِلكَالْ ، َوِهَيةُارَِصقَالْاِحَدتَُها َو :ارُِصَوقَالْ

  ]الطَّوِيل[             )3(اَء فَُيفَْعُمقَطُْر اِإلنََيْمُأل الْ ْدقََو          اْحتَِقرونََهتَي َوتَْأِتيِن ارُِصَوقَ         

ـ َيِقالْ مِْوَيِل يَلِق َكِلذَِلَو َوالُْمِصيَبةُ، ةُيَدِدةُ الشَّلَازِالنََّوِهَي  ،ةُارَِعقَالَْواِحَدتَُها  :ارُِعقََوالْ ـ ارِقَالْ :ِةاَم ، ةَُع

  . )4(ُنفََيْأَم سِاِإلنَْو نِّجِالْ َنا فَزَِع ِمِإذَ اِإلنَْساُن اُؤَهَرقْي َيِتاتُ الَّاآلَي :آنِْرقُارُِع الْقََوَو

  .)5(كَرٍذَ يٍِّمآلَد فٌْصَو َألنَُّه ؛اذٌّشَ ٌعْمَج َوُهَو ارٍ،قَ َجْمُع ،اًضْعَب ْمُهُضْعَب َيتَتَبَُّع ُهَألنَّ ؛وُدُهشُّلا :ارِيقََوالْ

  .)6(ةٌابََّد يِهلََع َلخُْدتَ ئالَِل ُهَمفَ دََّس يِهِف َلخََد اِإذَفَ َيْرُبوُعالْ ُهَيْحِفُر ُجْحٌر َوُهَو ،اَءاِصَعقَ َجْمُع :اِصُعقََوالْ

  .)6(ةٌابََّد

  .)7(ِةاَرغََزالْ يِف ةُاَيَهالنِّ :لِاِإلبِ َنِم اِصَيةُقَالَْو ،يعِِطقَالْ نَِع ةُُمنْفَرَِدالْالشَّاةُ  :اِصَيةُقَالْ َواِحَدتَُها :ياِصقََوالْ

:    قَـاَل تََعـالَى   َأْو الـزََّواجِ،  ضِْيَحالْ الَْولَِد َأْو نَِع تَْعطَقَانْالَِّتي َأةُ ْرَمالْ ، َوِهَيٍداِعقَ َجْمُع :اِعُدقََوالْ

ـ َو، اِعَدٍةقََجْمُع ، اُألُسُس: ُداِعقََوالَْو ،ةُنَِّسُمالْ ةُيَربِكَالْ َأةُْرَمالْ: اِعُدقَ، َوالْ)8(]اِءَسالنِّ َنِم اِعُدقََوالَْو[ ي ِف

  .)9(]ِداِعَوقَالْ َنِم ْمانَُهَيى اُهللا ُبنَْأتَفَ[:يلِزِنْالتَّ

  .)10(ٍةقَْوَعلََو ٍةاِعلَقََجْمُع  ،اُرغَالصِّ اُلَبجِالْ: يَلِقَو، الَِبجِالْ َنِم اُلالطَِّو :اِعُلقََوالْ

  .)1(ُراِمَضَو: اِفُلقََو ٌلْيخََو، رِفَالسَّ َنِم ةَُعاجِالرَّ ةُقَالرُّفْ ، َوِهَيٍةاِفلَقََجْمُع  :اِفُلقََوالْ

                                           
  ).5/290(   م،1995  دار الجيل، :بيرزت  ،1ط    ،العرب أمثال موسوعة   :إميل يعقوب،  :وُينْظَُر  ،)7/273(  ،)قدم(  مادة  ،اللسان  )1(
  ).7/292(، )قرب(، مادة اللسان  )2(
  ).7/312(، )قرص(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).325-7/323(، )قرع(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).350-7/347( ،)قرا(المصدر نفسه مادة   )5(
  ).7/392( ،)قصع(المصدر نفسه مادة   )6(
  ).397-7/396( ،)قصا(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .60: ، النور، آية)7/434( ،)قعد(، مادة اللسان  )8(
  .26: حل، آية، الن)7/434( ،)قعد(، مادة اللسان  )9(
  ).7/443( ،)قعل(، مادة اللسان  )10(
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 رِآِخ ْنِم :الشِّْعرِ ِتْيَب ةَُياِفقَ، َوُهُرخََّؤُم :ْأسِالرَّ ةَُياِفقَ، َوُهُرآِخ: ٍءْيشَ لِّكُ ةُاِفَيقََو قَاِفَيٍة، َجْمُع :الْقََواِفي

  :اَنسََّح، قَاَل اتَُياَألْب :ياِفَوقَالَْو، نِاِكالسَّ َلْبقَ يِتالَّ ِةكََرَحالْ َعَم يِهِلَي نٍاِكَس لَِأوَّ ىِإلَ ِتْيَبالْ يِف ٍفْرَح

  ]الَْواِفر[               )2(اُءيَن تخْتَِلطُ الدَِّمنَْضرُِب ِحَو         اانََهَج َمْن القَوافيبِفَنُْحِكُم           

ـ نْاغُ ِما ُيَصَماالً ِلِمثَ وَنكَُيِل ؛اِهُرَوَجالْ يِهي تُفَْرغُ ِفِذُء الَّْيالشَّ َوُهَو، الَبٍقََو اِلبٍقَ ُعْمَج :اِلُبقََوالْ ، اَه

  .)3(ابِالقَْبقَكَ خَشَبٍ ْنِم نَْعٌل: الَُبقََوالْ

  .)4(فََرسِي الْنَُأذُ َنْيَب ُئاِتنَّال ُمظَْعالْ :قَْونَُسَوالْ ،اَهْأِسَر دَُّمقَُم :َأِةْرَمقَْونَُس الَْو ،قَْونَسِالْ جمع :اِنُسقََوالْ

  .)5(رِاِئالطَّ نِطَْب يِف ُحَجْيٌر اَهَأنَّكَ َهنَةٌ :اِنَصةُقَالَْو تَِصيُد، الَِّتي الَْجارَِحةُ وهي ،ٍةَصاِنقَ َجْمُع :اِنُصقََوالْ

  .    )6(ِفيُلالْ: كَْوَدُنالَْو غُْل،ُهَو الَْب: الَْهجِيُن، َوِقيَل بِْرذَْوُنالْ ، َوُهَوكَْوَدُنالَْواِحُدَها  :اِدُنكََوالْ

  .)7(اقَّةُشَّال ةُيَدِدشَّالنَّازِلَةُ ال ، َوِهَيٍةارِثَكَ َجْمُع :ارِثُكََوالْ

  .)8(]ااًبَأتَْر اِعَبكََوَو[:يزِزَِعالْ يلِزِنْي التَِّفَو ،انََهَد ثَْدُيَهَوِهَي الَْجارَِيةُ الَِّتي  ،اِعبٍكََجْمُع  :اِعُبكََوالْ

ـ بِلْقَ ىلَُمغَطًّى َع ُهَألنَّ ؛السَّتْرِ َنِم قٌتَشْ، َمَألنُْعمِ اِهللا ةَُداِحَجالْ ، َوِهَيٍةَراِفكَ ُعْمَج :ُراِفَوكَلْا ـ َو ا،َه ي ِف

  .)9(]اِفرِكََوالَْصمِ تَُمِسكُوا بِِع الََو[: يلِزِنْالتَّ

  .)10(بٍ، َوُهَو النَّْجُم ِفي السََّماِءَجْمُع كَْوكَ :الْكََواِكُب

  .)11(ِهِطِساى َأَوِإلَ ُهلُاِئَأَو: لِْياِهُل اللَّكََو، َوْهرِى الظَّلََأْع دَُّمقَُم َوُهَو ،اِهلٍكَ ُعْمَج :اِهُلكََوالْ

  :تُْيَمكُالْ َيقُوُل ،ٍءْيشَ لَّكُ تَلَْحُس اُدَدشِّال نُوَنسِّال :اِحُسَولَّال

  ]الطَّوِيل[          )1(اِحَسااللََّوا السِّنُوُن يَها لُقَِّبتْ ِفِإذَ        ْميِعهِاْبُن َربَِو اسِتَ َربِيُع النََّأنَْو       

                                                                                                                            
  .)455-7/454( ،)قفل(مادة  اللسان،  )1(
  .74، ص ديوان حسان بن ثابت: وُينْظَُر، )459-7/457( ،)قفا(، مادة اللسان  )2(
  ).7/465( ،)قلب(، مادة اللسان  )3(
  ).7/508( ،)قنس(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).7/509( ،)قنص(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).5/330(، كتاب العينو ،)10/121(، تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)7/615( ،)كدن(، مادة اللسان  )6(
  .)7/628( ،)كرث(، مادة اللسان  )7(
  .33: ، النبأ، آية)7/677( ،)كعب(، مادة اللسان  )8(
  .10: ، الممتحنة، آية)693-7/688( ،)كفر(، مادة اللسان  )9(
  ). 7/766( ،)كوكب(در نفسه، مادة المص  )10(
  ).7/754( ،)كهل(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  .)2(َواِحَدتَُها الالَِّصَبةُ، قَْعرِةُ الْيَدِعَبالَْو ةُاُر الضَّيِّقَاآلَب :اِصُباللََّو

، اطُالسِّـيَ  :ُحاِقاللَّـوَ الَْحَواِمُل، َو: اللََّواِقُح، َوِهَي ِمَن اِإلبِلِ الَِّتي قَبِلَتْ الْفَْحَل، َوِقحٍالَ َجْمُع :َواِقُحلَّال

ـ  َعَمتَا اْجِإذَفَ ،ابَِحي السَِّف تَُمجُُّه مَّي تَْحِمُل النََّدى ثُِتالَّ: احَِيالرِّ َناِقُح ِماللََّوَو ،ُبارِقََعالْ :اِقُحاللََّوَو ي ِف

  .)3(]َواِقَحلَ اَحَيلرِّا انَلَْسَأْرَو[ :تََعالَى اَلقَ ،اًرطََم اَرَص ابَِحالسَّ

  . )4(الَْماِئَدةُ الطََّعاُم نَفُْسُه: َواِحَدتَُها الَْماِئَدةُ، َوِهَي الِْخَواُن َعلَيِه الطََّعاُم، َوِقيَل: الَْمَواِئُد

  .   )5(]َمَواِخَر يِهلفُلَْك ِفا ىَرتََو[:تََعالَى قَاَل ،ٍةَراِخَم َجْمُع ،اَءَمالْ قُّشُتَ يِتالَّ ارِيَجَوالْ السُّفُُن :ُراِخَوَمالْ

  .)6(ِةَمْجُعلِْل اَءَهالْ قُوايٌّ ُمَعرٌَّب، َألَْحِسارِفَ، خُفُّالْ ، َوُهَوَمْوَزُجالَْواِحُدَها  :ةُازَِجَمَوالَْمَوازُِج َوالْ

  . )7(مِنَغَي الِْف ُلَمْعتَْسا ُيَم ُرثََأكْ، َوُمنَغَالَْو ُلاِإلبِ ، َوِهَيِةاِشَيَمالَْجْمُع  :ياِشَمَوالْ

  .)8(ةُاِضغََمالْ، َواِحَدتَُها ةٌَباِلغَ ةٌفَ، ِصالطََّعام اَمْضِغَهِل ؛اُساَألْضَر :اِضغَُمَوالْ

  .)9(ْأنِالضَّ فُالَِخ مِنَغَالْ َنِم و الشََّعرِذُ ، َوِهَيةُاِعَزَمالْالَْماِعُز َوُمفَْرُدَها  :اِعُزَمَوالْ

  .)10(ةَُباِئبِاِإلنَْسانِ، َواِحَدتَُها النَّنْزُِل تَ اِئُب الَِّتيَصَملْاَو اِدثَُحَوالْ :اِئُبالنََّو

  .)11(اِلباثُ الثََّعنَِإ: ابِغَُوالنَّ، َجْمُع نَابِغٍ َونَابِغٍَة، َوالشِّْعُرْم ْرِثهِي ِإِف ْنكَُي ْملَالَِّذيَن  اُءَرالشَُّع: ابِغُالنََّو

  :ارَرِض ُنْب اخُمَّالشَّ اَلقَ، اِتَرةٌنَ ، َواِحَدتَُهااَهِتَبالََصارِ ِلاَألوتَ ةَُعِطقَنُْمِقِسيُّ الْالْ :اِتُرالنََّو

  ]لطَّوِيلا[        )12(النََّواِترِالِقِسّي قَطُوفٌ بِرِْجلٍ كَ         ْجَهُهْضرُِب َوَيا َوَهنْقَطَا ِمَيُزرُّ الْ        

  .)1(َألْضَراُس، َواِحُدَها نَاجِذٌا :النََّواجِذُ

                                                                                                                            
  ).1/243(، ديوان الكميت: ، وُينْظَُر)47-8/46( ،)لحس(، مادة اللسان  )1(
  .)8/76( ،)لصب(، مادة اللسان  )2(
  .22: ، الحجر، آية)8/109( ،)لقح(، مادة اللسان  )3(
  .)8/409( ،)ميد(، مادة اللسان  )4(
  .12: ، فاطر، آية)8/222( ،)مخر(، مادة اللسان  )5(
  ).8/270( ،)مزج(، مادة اللسان  )6(
  ).8/297( ،)مشى(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).8/308( ،)مضغ(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).8/319( ،)معز(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).8/731( ،)نوب(مادة  المصدر نفسه،  )10(
  ).436-8/435( ،)نبغ(ه، مادة المصدر نفس  )11(
  .441، ص ديوان الشماخ: وُينْظَُر ،)8/445(، )نتر(، مادة اللسان  )12(
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  .)2(ةُيَعرِالسَّ ةُاقَالنَّ ، َوِهَيةُاجَِيالنََّواِحَدتَُها : النََّواجِي

  .)3(ُهاِنُبَج: ٍءْيشَ لِّكُ ْنةُ ِمالنَّاِحَي، َوةُالنَّاِحَياِحَدتَُها َو :ياِحالنََّو

  .)4(ورُِهْمُجالْ َنِم َجَرخَا شَذَّ َوَم: َجْمُع نَاِدَرٍة، َونََواِدُر الْكَالَمِ :اِدُرَونَّال

  :ِتْيَمكُالْ َوِمنُْه قَْوُل الطَّاِعنَةُ، َجْمُع نَاِدسٍ، اُحَمرِّال :اِدُسَونَّال

  ]الطَّوِيل[            )5(ااِدَسالنََّواَح الرَِّمتَِميَم ْبَن ُمرٍّ َو        اَن غاَرةًنَْجَر ا آَلنَْحُن َصَبْحنََو        

 ،اَهارُِدشَـوَ : لِبِاِإلِمَن  اِديَونَّ، َواليِهِف يَنِعِمتَْجَم الْقَْوُم اَما َدَم َمْجِلُسالْ :يالنَّاِدَجْمُع نَاٍد، َو :اِديَونَّال

  .)6(ياِحالنََّو :ياِدَوالنَّ، َوِةِمْرَضخَالْ تَْحا تََهنَْر ِماَيا تَطََم: ىَوي النََّاِدنََوَو

   .  )7(نْزُِل بِالْقَْومَِوِهَي الشَِّديَدةُ الَِّتي تَ َجْمُع نَازِلٍَة،: النََّوازُِل

  :رْيَهُز َيقُوُل ،ِةالنَّاِشَرَجْمُع  عِ،اَرالذِّ نِاِطَب وقُُرُع :اِشُرالنََّو

  ]الطَّوِيل[             )8(ِمْعَصمِ نَواِشرِي اجِيُع َوشْمٍ ِفَمَر     َوَداَر لََها بِالرَّقَْمتَْينِ كََأنََّهـا           

  .                  )9(ةُاِشغَالنَّاِحَدتَُها َو ،ياِدَوي الِْف اِءَملْي اارَِمَج :اِشغُالنََّو

  .)10(ٍةاِصَرنََو اِصرٍنَ َجْمُع ،ِةَيى اَألوِدِإلَ اِءَمي الْارَِمَج :اِصُرالنََّو

  .)11(ةٌفَاِصا نََهتَُداِحي، َواِدَوي الِْف اِءَمي الْارَِجَم :اِصفَُوالنَّ

ـ ُم :ةُاِصـيَ نَّ، َوالْأسِالرَّ ي ُمقدَّمِِف رَِعاُص الشَّقَُص، َوِهَي ةُاِصَيالنَّ تَُهاَداِحَو :ياِصالنََّو ـ دَُّم قَ ، ْأسِرَّال

  .)12(افُاَألشَْرَو وُسالرُُّؤ: ياِصَونََّوال

                                                                                                                            
  .)8/462( ،)نجذ(، مادة اللسان  )1(
  ).8/474( ،)نجا(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).8/490(، )نحا(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).8/502( ،)ندر(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).2/115(، ديوان األدب: والفارابي ،)6/97(، المخصَّص: ابن سيده :وُينْظَُر ،)8/503( ،)ندس(، مادة اللسان  )5(
  ).512-8/509( ،)ندى(، مادة اللسان  )6(
  ).8/525( ،)نزل(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .5، ص شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى: ثعلب: وُينْظَُر، )8/554( ،)نشر(، مادة اللسان  )8(
  ).8/561( ،)نشغ(، مادة اللسان  )9(
  ).8/573( ،)نصر(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).8/580( ،)نصف(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).8/582( ،)نصا(، مادة اللسان  )12(
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 يِهي ِفِذالَّ ُرغَاَألْص اُدَوالسَّ: ُمقْلَِةي الْالنَّاِظُر ِفَو ،َعْيُنالْ: النَّاِظَرةَُوالنَّاِظَرةُ، َو ُراِظالنََّواِحُدَها : النََّواِظُر

  .)1(ِهْيَباِنَج ْنِم ِفى اَألنْلََع عِْمى الدََّرْجي َمِف نِْيقَْرِعَأَحُد : َوالنَّاِظُر َعْينِ،اُن الِْإنَْس

  .)2(لِاِإلبِ َنِم اُعالسَِّر :ِقيَلةُ، َواِعَجالنََّواِحَدتَُها  ،ةُيَمرِكَاُء الَْبْيَضالْ ُلاِإلبِ :اِعُجالنََّو

  .)3(اِفَزةٌا نََهتَُداِحَو ،ُماِئَوقَالْ :اِفُزالنََّو

  .)4(ةٌابََّد يِهلََع َلخُْدتَ ئالَِل َهَمفَ دََّس يِهِف َلخََد اِإذَفَ َيْرُبوُعالْ ُهَيْحِفُر ُجْحٌر َوُهَو ،اِءاِفقَالنََّجْمُع  :النََّواِفقُ

 الَْعطَاَيا، َجْمُع نَاِفلٍَة َونَْوفَـلٍ،  :النََّواِفُلَوالْغَنَاِئُم، : َواِفُلالنََّو، لِى اَألْصلََع ةًاَدَيزِ اَنا كََم كُلُّ :النََّواِفُل

  .)5(»اِفلَِوالنَّبِ يَِّإلَ رَُّبقَتََي َعْبُدالْ اُلَزَي الَ« :يِثِدَحي الِْفَو ،وُّعِطَةُ التَّالََص: ةُاِفلَالنََّو

  .)6(َوالُْمِصيَبةُ ةَُياِهالدَّ :النَّاِقَرةُ، َوَهَدفَالْ اَبا َأَصذَِإ ُمْهالسَّ :النَّاِقُرَواِحُدَها : اِقُرَونَّال

  .)7(ُع نَاِقَزٍةَجْم ا،َهتَنْقُُز بِ ةَابَّالدَّ َألنَّ ؛ُماِئَوقَالْ :اِقُزالنََّو

  :قَُدْزَرفَالْ، قَاَل ذُلٍّ ْنِم ْأَسُهَر ُئْأِطالُمطَ :اِكُسالنََّو ،اذٌّشََوَهذَا الَْجْمُع اِكُس النََّواِحُدَها  :اِكُسَونَّال

     ]الْكَاِمل[           )8(ارِاَألْبَص اِكَسنََوابِ خُْضَع الرِّقَ       َأْيتَُهْميَد َراُل َرَأْوا َيزِا الرَِّجِإذََو         

     ]الْكَاِمل[

ـ َألنَّ ؛ااقَُهَأْعنَ: لِْيخَي الْاِدَوَهَو ،ُهنْا تقَدََّم ِمَمَو َأوَّلُُه ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم َوِهَي ،ةُاِدَيَهالَْواِحَدتَُها  :ياِدَهَوالْ ا َه

  .)9(ُهلُاِئَأَو: لِْيي اللَّاِدَهَوَو ،ااِدَهَأْجَس ْنِم ٍءْيُل شََأوَّ

  .)10(َيكِْسُري َيفْتَرُِس َوِذالَّ يُدِدالشَّ ُداَألَس ، َوُهَوَهُصوُرالَْواِحُدَها  :ُراِصَهَوالْ

ـ ، َعٍةكَاِلَه ُعْمَج اِلُكَهَوالْتَكُوَن  َأْن وُزُجَيذَا الَْجْمُع شَاذٌّ، َوَوَهاِلٌك َهَواِحُدَها  :َهَواِلُكالْ ـ ِقى الْلَ  ،اسَِي

  :)1(انذْلِ الطَِّعَج ُناْبالرَُّجُل الَْميِّتُ، قَاَل : اِلُكَهالنَّفُْس الشَّرَِهةُ، َوالْ: َوالَْهاِلكَةُ
                                           

  ).14/370(، تهذيب اللغة :، وُينْظَُر)8/605( ،)نظر(، مادة اللسان  )1(
  .485، صاللغة جمهرةو ،)12/222(، المخصص :ُروُينْظَ، )8/612( ،)نعج(، مادة اللسان  )2(
  ).8/646( ،)نفر(، مادة اللسان  )3(
  ).8/657( ،)نفق(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).10/219(، البيهقي الكبرى سننو ،)2/60(، صحيح ابن حّبان :، وُينْظَُر)8/658( ،)نفل(، مادة اللسان  )5(
  ).8/671( ،)نقر(، مادة اللسان  )6(
  .)8/673( ،)نقز(مصدر نفسه، مادة ال  )7(
  ).1/304(، ديوان الفرزدق: وُينْظَُر ،)8/696( ،)نكس(، مادة اللسان  )8(
  ).9/62( ،)هدى(المصدر نفسه،  مادة   )9(
  ).9/98( ،)هصر(مادة  المصدر نفسه،  )10(
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  ]الطَّوِيل[                )2(َهواِلِكالْي اِلٌك ِفَه اةَ ِإٍذ َأْوغََد        ُمكَدَّمٍ ُناِئُر اْبي ثََأْيقَنْتُ َأنِّفَ         

  .)3(اِإلبُِل الُْمَسيََّبةُ الَ َراِعَي لََها، َواِحَدتَُها َهاِمٌل :الَْهَواِمُل

) ρ(ي َسمٍّ َيقْتُُل َسمُُّه، قَـاَل النَّبِـيُّ   الَْحيَّاتُ َوكُلُّ ِذ: َواِحَدتَُها الَْهامَّةُ، َوِهَي الدَّابَّةُ، َوالَْهَوامُّ :الَْهَوامُّ

 .)4(»َرْأِسَك؟ َهَوامَُّأُيْؤِذيَك « :ِلكَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ

  .)5(ةٌَيِماَهَهامٍ وا َهتَُداِحَوالضَّالَّةُ َوالُْمْهَملَةُ بِالَ َراعٍ،  ُلاِإلبِ :يِماَهَوالْ

  :      )فََياِعَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 10

  .)6(اَهلُّةُ كَُراِصخَالْ :يَلِق، َوِةَحَجَبالْ َنِم عِالَاَألْض ُمنْقَطَُع ، َوُهَواَألْيطَلَِجْمُع  :اِطُلَياَأل

  .)7(َجْمُع َأيِّلٍ َوِإيِّلٍ َوُأيَّلٍ، َوُهَو الَْوْعُل، ُسمَِّي بِذَِلَك ِلَمآِلِه ِإلَى الَْجَبلِ َيتََحصَُّن ِفيِه: واَألَياِئُل اَألَياِيُل

  .)8(َأيِّمٍ، َجْمُع اِءَسالنَِّو الَِجالرِّ َنِم ْمُهاَج لََوَأْز الَ َمْن :اِيُمَيَألا

   .)9(ةٌَبرََّعُم ةٌيَِّسارِفَ ةُظَفْاللََّو ،ْمُهلُِقا ُيثَْم ْمُهَعَم سِْيلََو ْمهِِتكََرَح ِةفَِّخِل ؛َكِلذَ، ُسمُّوا بِةُالَجَّالرِّ :ةُاِذقََبَيالْ

ـ « :َجَمـلِ يٍّ َيْوَم الِْلَع يِثِدي َحِفَو ،اَرةَُبْيَزالَْواِحَدتَُها  ،اُمِعِصيُّ الضِّخَالْ :َبَيازُِرالْ شَـبَّْهتُ َوقْـَع    اَم

  .)10(»َمَواجِنِالْ ىلََع َبَيازِرِالَْهامِ ِإالَّ بَِوقْعِ ى الْلََع وِفُيالسُّ

  .)11(َبْيَسرِيٌّ اِحُدُهْمَو ،ْمِهوُِّدَع بِْرَحِل نِفُالسُّ لَِأْه ْنِم ْمُهَسفَُأنْ وَنُراجَِؤالسَّنِْد ُيقَْوٌم بِ :َبَياِسَرةُالْ

  اَر ِصغَ وُنكُتَ الثََّياِتُل: ، َوِقيَلاَهنُْمِسنُّ ِمالْ َوُه: يَلِقةً، َوامََّع َوِعُلالَْوُهَو  ،الثَّْيتَُلَواِحُدَها  :اِتُلالثََّي

  :تلْي الصََّأبِ ُنْب ةُيَُّأَمقَاَل ، ونِقُُرالْ

                                                                                                                            
  ).3/300(، )جذل(، مادةتاج العروس: الزبيدي: اِعُر ُمِقلٌّ، ُينْظَُرُهَو َعلْقََمةُ ْبُن ِفَراسٍ ْبنِ غَنَمٍ، ِمْن َمشَاِهيرِ الَْعَربِ، َوشَ  )1(
  ).2/313(، التصريح شرحو ،)5/56(، شرح المفصل :وُينْظَُر، )9/119( ،)هلك(، مادة اللسان  )2(
  .)9/137( ،)همل(، مادة اللسان  )3(
  ).2/860(، مسلم صحيحو ،)5/2145(، صحيح البخاري :، وُينْظَُر)9/140( ،)همم(، مادة اللسان  )4(
  ).6/190(، سنن البيهقي الكبرى :، وُينْظَُر)9/142( ،)همى(، مادة اللسان  )5(
  ).1/168( ،)أطل(مادة   ،اللسان  )6(
  ).1/274( ،)أيل(مادة  المصدر نفسه،  )7(
  ).1/300( ،)أيم(مادة   المصدر نفسه،  )8(
  ).1/362( ،)بذق(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .9، صما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَِة َعلَى َأقَوالِ اِإلمام َعِليٍّ: رائد زيد: ، وُينْظَُر)1/408( ،)بزر(مادة   ،لسانال  )10(
  ).1/416( ،)بسر(مادة   ،اللسان  )11(



 120

  ]الْخَِفيف[            )1(الَيْعفُوُرالرِّيُم َوـَيُل شَتَّى َو          اِإلْيـَو الثََّياِتُلَوالتََّماِسيُح َو          

ـ ِإنَّ بَِرَعالْ ِدالَبِبِ تُبِنُْي الَ نِايَدِعالقُْضَبانِ َأْملَُس الْ لَيُِّن اتٌَبنَ: اُنخَْيُزَرالُْمفَْرُدَها  :الْخََيازُِر ـ َم  ِدالَبِا بِ

   .)2(اَهيِنِلا َونِّيَهثَتَِل اُحَمالرِّ :اُنخَْيُزَرالَْو ،َيتَثَنَّى كُلُّ غُْصنٍ لَيِّنٍ :اُنخَْيُزَرالَْو ،ومِالرُّ

  :قَُدْزَرفَالْ َيقُوُل ،ا خَْيطَفٌَهُداِحي، َواوَِمَهالْ :الْخََياِطفُ

ـًْر ْدقََو           ]الطَّوِيل[          )3(اِتُبْهَمَر ابٍِعلَّْوزٍ ِصَع اِطفُخََي        اوَِي ُدونَُها ُمَعَي اُرْمتَ َأم

  ]الطَّوِيل[

  .)4(اٍةَدْيَج ُعْمَج الظُّلَُماتُ، :الدََّياجِي

 لَقٌَب ُيطْلَقُ َعلَى الرَّبِّ َوالَْماِلـكِ : َأشَْرفُُه َوَأْرفَُعُه، َوالسَّيُِّد: يُِّد كُلِّ شَْيٍءَواِحُدَها َسيٌِّد، َوَس: السَّـَياِئدُ 

  . )5(َوالشَّرِيِف َوالْفَاِضلِ َوالْكَرِيمِ َوالَْحِليمِ َوُمْحتَِملِ َأذَى قَْوِمِه َوالزَّْوجِ َوالرَِّئيسِ َوالُْمقَدَّمِ

                    :، قَاَلالَِصالنِّ َنِميُض رَِعالْ :يَلِق، َوالِالنَِّصَو الَِجالرِّ َنيُل ِموِالطَّ :السَِّيْحفُ َواِحُدَها :اِحفُالسََّي

  ]الطَّوِيل[              ) 6(تََعرَّما ْنا ِمَهدِّى َحلََأْوي َوابِِصَح       اي الشِّْريانِ َيْأُمُل نَفَْعَهِف اِحفََيَس       

  ]الطَّوِيل[

  .)7(شَْيظََمةٌَجْمُع الشَّْيظَمِ، َوُهَو الطَّوِيُل الَْجِسيُم الْفَِتيُّ ِمَن النَّاسِ َوالْخَْيلِ، َواُألنْثَى  :الشََّياِظَمةُ

  .)8(النُّقَّاُد الَِّذيَن ُيَصرِّفُوَن الدََّراِهَم، َجْمُع َصْيَرٍف، َوَهاُء َصَيارِفٍَة ِللنِّْسَبِة: الصََّيارِفُ َوالصََّيارِفَةُ

  .)9(َياِقلٍَة ِللنِّْسَبِةَوَهاُء َص ،اَهَجالَُّؤَو وِفشَحَّاذُ السُُّيَوُهَو  ،الصَّْيقَُلَواِحُدَها : الصََّياِقُل َوالصََّياِقلَةُ

  .)10(َك الصَّْيَرُم َوالَْجْرَزُمَدةُ كُلَّ َيْومٍ، َوِهَي كَذَِلَألكْلَةُ الَْواِحا :ُملَالصَّْي، َوُملَالصَّْيَواِحُدَها  :الصََّياِلُم

                                           
  .34، صُأمية بن َأبي الصلتديوان : ، وُينْظَُر)1/658( ،)ثتل(مادة  ، اللسان  )1(
  ).82-3/81( ،)خزر(، مادة اللسان  )2(
  ).1/53(، ديوان الفرزدق: ، وُينْظَُر)3/146( ،)خطف(، مادة اللسان  )3(
  ).302-3/301( ،)دجا(مادة  ، اللسان  )4(
  ).742-4/740( ،)سود(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).23/420( ،)سخف( مادة ،العروس تاجو ،)4/325( ،تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)4/514( ،)سحف( مادة ،اللسان  )6(
  ).5/118( ،)شظم(، مادة اللسان  )7(
  ).5/320( ،)صرف(مادة   المصدر نفسه،  )8(
  ).5/367( ،)صقل(مادة  المصدر نفسه،  )9(
  ).5/385( ،)صلم(مادة  المصدر نفسه،  )10(
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  .)1(ةَُيوِتَْسُمالْ ُضالصَّْيَهُب اَألْر :، َوِقيَلالصَّْيَهُب، ُمفَْرُدَها ةُاَرَجِحالْ :الصََّياِهُب

 :ِهَأِتَري اْمِف اُهَأَب ُماِحَزي ُيِذلَِّل َوِلذَِلَك ُيقَاُل ،رٍَأْمِفي الً ُجَر ْماَحَز ْنَم لُّكُ :الضَّْيَزُنَواِحُدَها  :ازُِنالضََّي

  .)2(اخَْرقَُه َعَسا اتَّذَِإالَبكَرةُ  ِهبِ ُينْخَُس يِذالَّ اُسالنِّخَ :الضَّْيَزُن، َوةُقَالثِّ ظُاِفَحالْ :الضَّْيَزُنَو ،َضْيَزٌن

  :، قَاَلالضَّْيِف َعيُء َمجِي َيِذالَّ :الضَّْيفَُنَو ،الضَّْيفَُن ُمفَْرُدَها :اِفُنالضََّي

  ]وِيلالطَّ[          )3(الضَّياِفُن الضُّيوفُ تُقَْرى اَمبِ َأْوَدىفَ    َضْيفٌَن لضَّْيِفِل اَءَج َضْيفٌ اَءَج اذَِإ      

  ]وِيلالطَّ[

             :اَلقَ  ،يُرِقفَالْ :الضَّْيكَُلَو ،الضَّخُْم :وقيل اُن،ُعْرَيالْ ُجُلالرَّ: الضَّْيكَُل َواِحُدَها :ةُاِكلََيضَّالَو ُلاِكَيضَّال

  ]الَْواِفر[                  )4(ىاَمَعَي اِكلَةًَضَيْم اُهتََركْنَ           ِإنَّاالٍ فَـا آُل ذَيََّأمَّفَ                

  ]الَْواِفر[

)5(ُمْحاللَّ يِهلََع َينْشَوَِي ىتََّح الشَّمُس يِهلََع تَْحَمى َجَبلِالْ ِمَن عٍِضْوَم كُلُّ :ضَّْيَهُبال َواِحُدَها :اِهُبَيضَّال
.  

  .)6(ُهُهبِشْتُ ُدَوْيَبةٌ َوُه: يَلِق، َوُركَالسِّنَّْوُر الذَّ ، َوُهَوالضَّْيَوُنَواِحُدَها  :اوُِنَيالضَّ

  .)7(ِةَمْجُعلِْل اُءَهالْو ،ِةَيِساَألكْ َنِم ٌبْرَض ، َوُهَواُنالطَّْيلََسالطَّْيلَُس َوَواِحُدَها  :ةُاِلَسَيطَّالَو اِلُسَيطَّال

  .)8(اِءَمالْ ةُيَرِثكَ ُرْئبِالْ :َعْيلَُمالَْو ،َدُعالضِّفْ :َعْيلَُمالَْو ،اِعُمالتَّارُّ النَّ :َعْيلَُمالَْو ،ُرْحَبالْ :َعْيلَُمالُْمفَْرُدَها  :اِلُمَعَيالْ

  .)8(اِءَمالْ

  .)9(َعْيُهوٌمَو َعْيَهٌم ُدِحاَو، الْلِبِاِإل َناُد ِمالشَِّد: َوِقيَل ،لِبِاِإل ُباِئَجنَ :اِهُمَعَيالْ

: ، َوالْغَْيطَلَـةُ الشََّجُر الْكَِثيُر الُْملْتَـفُّ : َواِحَدتَُها الْغَْيطَلَةُ، َوِهَي الَْبقََرةُ الَْوْحِشيَّةُ، َوالْغََياِطُل :الْغََياِطُل

  .)10(الظُّلَْمةُ الُْمتََراِكَمةُ: اْزِدَحاُم النَّاسِ، َوالْغَْيطَلَةُ

                                           
  ).5/416( ،)صهب(مادة  ،اللسان  )1(
  ).11/488(، غةتهذيب الل: األزهري :، وُينْظَُر)5/501( ،)ضزن(، مادة اللسان  )2(
  ).17/30( ،المخصَّص :وابن سيده ،)7/67( ،كتاب العين :الفراهيدي :وُينْظَُر ،)5/516( ،)ضفن( مادة ،اللسان  )3(
  .1172، ص جمهرة اللغة: ابن دريد :، وُينْظَُر)5/517( ،)ضكل(مادة   ،اللسان  )4(
  ).5/538( ،)ضهب(، مادة اللسان  )5(
  .)5/544( ،)ونض(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).625-5/624( ،)طلس(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).419-6/418( ،)علم(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).6/499( ،)عهم(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).6/644( ،)غطل(المصدر نفسه، مادة   )10(
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الظُّلَْمةُ، َوالْغَْيَهـُب ِمـَن   : َجْمُع الْغَْيَهبِ، َوُهَو ِشدَّةُ َسَواِد اللَّْيلِ َوالَْجَملِ َونَْحوِِه، َوالْغَْيَهُب :الْغََياِهُب

 .)1(يُل الَْوِخُم الَْبِليُدالثَِّق: الضَِّعيفُ، َوِقيَل: لْغَْيَهُباَألْسَوُد، َوا: الرَِّجالِ

  .)2(وٍَّقَحَم لِّكُ ْأُسَر :ةُلَفَْيشَالْ، َوةََحشَفَالَْوتَُسمَّى  كَرِالذَّ َرفُطَ ، َوِهَيٍةفَْيشَلََجْمُع : اِشُلفََيالْ

  .)3(شُْيَجالْ :فَْيِلقُالْ، َوفَْيِلِقالَْجْمُع  :فََياِلقُالْ

  :ُراِعالشَّ اَليٌّ، قَقَْيَسرِ ُداِحَوالْ ،اُمظَِعالْ ُلاِإلبِ :اِسَرةُقََيالْقََياِسُر َوالْ

  ]الْكَاِمل[         )4(ُدلَّفُ اِسُرقََيالْفَاِدِف ُرُجُح الرََّو        اِعٌبخُُدورِ كََوي الِْف قَياِسرِالْى لََعَو        

  ]الْكَاِمل[

  .)5(ِةَمْجُعلِْلِفي الْكََياِلَجِة  اُءَهالْاٌل، َوِمكَْي ، َوِهَيِةكَْيلََجالُْع َجْم :ةُاِلَجَيكَالْاِلُج َوكََيالْ

  .)6(اذٌّشَ َواللَّْيلَةُ َواِحَدةُ اللَّْيلِ، َوَهذَا الَْجْمُع، ٍةلَْيلَ ُعْمَج :اِيُلَيلَّال

  .)7(قَرَِبالْاِء َوَبالظِّ ُركَذَ :النَّْيَزُب، َوالنَّْيَزُبَواِحُدَها  :ازُِبالنََّي

  :ِةمَّو الرُّذُ ، َيقُوُلٌبرََّعُم يٌِّسارِ، فَيُرِغالصَّ ُحْمالرُّ :النَّْيَزُك، َوالنَّْيَزُكَواِحُدَها  :ازُِكالنََّي

  ]يلالطَّوِ[            )8(؟ازِِكالنََّي وُرَوْجِد شَكَّتْه ُصُدالْ َنِم        ُهَأنَّاُل كََيَز ِلقَلْبٍ الَ ْنَم َأالَ         

  ]يلالطَّوِ[

: النَّْيطَُلَو، ةَُياِهالدَّ: النَّْيطُلَو ،ُولْالدَّ: النَّْيطَُلَو، ُكالََهالَْو تُْوَمالْ: النَّْيطَُلَو ،النَّْيطَُلَواِحُدَها  :اِطُلالنََّي

  :يٌدبِلَ َيقُوُل ،رِْمخَالَْو نَِباللََّو ابِالشََّر اُلَيكِْم

  ]الطَّوِيل[               )1( النََّياِطُلَها بِالِْمَزاجِ َيكُرُّ َعلَْي       ةٌ   الَفَاٍت ِسَبتَْها َسِفينََعِتيقُ ُس        

  ]الطَّوِيل[

                                           
  ).692-7/691( ،)غهب(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).7/108( ،)فشل(، مادة اللسان  )2(
  ).7/162( ،)فلق(مادة  المصدر نفسه،  )3(
  ).13/413(، )قسر(، مادة تاج العروس :الزبيدي :، وُينْظَُر)7/356( ،)قسر(، مادة اللسان  )4(
  ).7/710( ،)كلج(، مادة اللسان  )5(
  ).8/178( ،)ليل(مادة  المصدر نفسه،  )6(
  ).4/260(، )نزب(، مادة العروس تاج :الزبيدي :، وُينْظَُر)8/515( ،)نزب(، مادة اللسان  )7(
  .1715، ص ديوان ذي الرمة: ، وُينْظَُر)8/522( ،)نزك(، مادة اللسان  )8(
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   .)2(عِْمَجالْ يِدْأِكتَِل ِفي َهَياِطلٍَة؛ اُءَهالَْو ،َهْيطَلٍ ُعْمَج ،هِنِْدالْ َأْو التُّْرِك َنِم ٌسنْجِ :ةُاِطلََهَيالَْو اِطُلَهَيالْ

  :      )َمفَاِعَل(ا َجاَء َعلَى َوْزنِ َم. 11

  :الذُّْبَياِنيُّ ةُغَابِالنَّ َيقُوُل ،ِمْئَبَرِةالْ، َجْمُع ُماِئَمالنَّ :آبُِرَمالْ

  ]الطَّوِيل[               )3(اَرآبَِمالْ يَكي ِإلَاِئَدِمْن َدسِّ َأْعَو          اَك َأقُولُُهِمْن قَْولٍ َأتَ َكِلذََو        

  :ِقَدْزَرفَالْ ، َوِمنُْه قَْوُلفََرحٍ َأْو ي ُحْزنٍِف اٍءَسِن َأْو الٍَجرِ َنُمْجتََمعٍ ِم لُّكُ َوُهَو ،مِْأتََمالَْجْمُع  :الَْمآِتُم

  ]الطَّوِيل[         )4(َمآِتمِالَْمْوتَى َحِنيُن الْ ُيْرجَِع ْنفَلَ       ياْصبِرِفَ اسِالنَّ َنِم ٌناْب ِإالَّ اْبنُِك افََم       

  .)5(ةُْأثَُرَمالَْو ْأثََرةَُمالْاِحَدتَُها َو ،ةُثَاَرَوتَُماِخُر الْفََمالْارُِم َوكََمالْ :ُرآِثَمالْ

  .)6(َمْأثَمِالَْها، َجْمُع ُسفْاُم نَثَاآل ِهَي َأْو اُنَساِإلنْ اَهي َيْأثَُم بِِتالَّ ُرواَألُم :َمآِثُمالْ

  .)7(ارِاآلَبَو عِرِاَمَزى الْلَِإ ُيفَجَُّر مَّثُ اُءَمالْ يِهِف ُعَمْجُي ٌعاِسَو ٌضْوَحَوُهَو  ُل،َواِحُدَها الَْمْأجِ :الَْمآجُِل

  :الْغَّي َصخُْر اَلقَ ،ُعْرسٍ ٍة َأْوَدْعَوِل ُصِنَع امٍَعلُّ طَكُ: ةَُمْأُدَبالْةُ َوَمْأَدَبالَْواِحَدتَُها  :َمآِدُبالْ

  ]الطَّوِيل[            )  8(َمآِدبِالْ ضِْعَب َدنِْع ُملْقًى قَْسبِالْ نََوى      اُعشَِّه قَْعرِ يِف الطَّْيرِ قُلُوَب َأنَّكَ      

  . )9(]ىَرُأخْ آرُِبَما يَهِلَي ِفَو[:، َوِهَي الَْحاَجةُ، قَاَل تََعالَىِةَمْأَرَبالَْو ِةَمْأُرَبالَْجْمُع : آرُِبَمالْ

  .)10(يِّقُ الَِّذي َيقْتَِتلُوَن ِفيِهَجْمُع َمْأزٍِق، َوُهَو الَْمْوِضُع الضَّ: الَْمآزِقُ

  .)11(ضاً َمْأزٌِمَحْربِ َأْيالْ ُعِضْوَم، َونِْيلََبَج َنْيَب يِّقُضَّال يقُرِطَّال :َمْأزُِمالَْواِحُدَها  :َمآزُِمالْ

                                                                                                                            
  .258، ص ديوان لبيد بن ربيعة: وُينْظَُر، )8/603( ،)نطل(، مادة اللسان  )1(
  ).9/105( ،)هطل(، مادة اللسان  )2(
  .69، ص النابغة الذبيانيديوان : ، وُينْظَُر)1/49( ،)أبر(، مادة اللسان  )3(
  ).2/206(، ديوان الفرزدق: ، وُينْظَُر)69-1/68( ،)أتم(، مادة اللسان  )4(
   ).1/76( ،)أثر(، مادة اللسان  )5(
  ).1/81( ،)أثم(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ). 1/86( ،)أجل(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .251، ص شرح أشعار الهذليِّين: يالسكر: ، وُينْظَُر)1/100( ،)أدب(، مادة اللسان  )8(
  .18: ، طه، آية)1/116( ،)أرب(، مادة اللسان  )9(
  ).1/142( ،)أزق(، مادة اللسان  )9(
  ).6/442(، خزانة األدب: ، والبغدادي)3/360(، الكتاب :سيبويه :، وُينْظَُر)1/143( ،)أزم(، مادة اللسان  )11(
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  .)1(ِدْوِئَمالْ ، َجْمُعياِهَوالدَّ َأي الَْمآوِِدى َدِإْحبِ اُهللا اُهَمَر :، ُيقَاُلياِهَوالدَّ :آوُِدَمالْ

  .)2(َأَدمٍ ْنِم ةٌبَّقُ :اةُْبنََمالْ، َوةَُعْيَبالْ :اةُْبنََمالْ، َوِهَي الْبِنَاُء، َواِةْبنََمالَْجْمُع  :الَْمَباِني

  .)3(رِثَي اَألكِْف اِلكَُهُيتِْلفُ َس ُهَألنَّ ؛َكِلذَبِ َيمِّةُ، ُسَمفاَزالَْوقَفُْر الْ ، َوُهَوٍفَمتْلَ ، َجْمُعاِلُكَمَهالْ: اِلفَُمتَالْ

  .)4(َعلَى َمثَاِفيَد -َأْيًضا -، َوتُْجَمُع ا ُمثْفٌَدَهُداِحى، َولَاَألْع تَْحتَ ُضَيَأْب ابٍَحَس ُناِئطََب :اِفُدَمثَالْ

  .)5(ُهاِيُبَمَع: اِضيقَالْاِلُب اَألِميرِ َوَمثََو ،ةَُمثْلَُبالْةُ َوَمثْلََبالْ َواِحَدتَُهاُعُيوُب، الْ :اِلُبَمثَالْ

ـ َب ةًرَّا ثُنَِّي َمَم: آنِْرقُالْ َني ِماِنثََمالْ، َوُهاتُُاقَطََو قُواُه: الشَّْيِء اِنيَمثََو ،اٍةِمثْنََو اٍةَمثْنَ َجْمُع :الَْمثَاِني  َدْع

  .)6(]َياِنَمثَ اًهابِشَُمتَ ااًبتَِك يِثِدَحالْ َسَنَأْح اُهللا نَزََّل[:قَاَل تََعالَى ،َأي تُِلَي ٍةرََّم

)7(]فَافَْسُحوا سِاِلَجَمالْ يِف واتَفَسَُّح ْمكُلَ يَلِق اِإذَ[:تََعالَى قَاَل ،ِلسٍَمْج َجْمُع ،ُجلُوسِالْ ُعِضاَوَم :الَْمَجاِلُس
.  

  .)8(ِمَن الِْعْبَراِنيَِّة ةٌرََّبَعُم لَفْظَةٌ ، َوِهَيَمَجلٍَّةَها، َجْمُع الَِّتي ُيكْتَُب َعلَْي ُحفُصُّال :الَُّمَجالْ

  . )9(»اَأللُوَّةُ َمَجاِمُرُهُمَو«:)ρ( يُّبِالنَّ َيقُوُلار، النَّ يِهِف ُعوَضُي َما َوُهَو، ِمْجَمرٍ ُعْمَج :َمَجاِمُرالْ

  .)10(لِاالرَِّم َنِم َعتََما اْجَم: ةَُعَمْجَمالَْو، قَفُْرالْ ُضاَألْر ، َوِهَيةَُعَمْجَمالَْواِحَدتَُها  :اِمُعَمَجالْ

  .)11(التُّْرُس: ِمَجنُّالَْو ،اُحوِشَالْ :ِمَجنُّالْ، َوِمَجنُّالَْواِحُدَها  :انَُّمَجالْ

َعلَى غَْيرِ َواِحِدِه،  ُمكَسٌَّر ُعْمَجُهَو  :، َوِقيَلايَهِف َمَأْعالَ الَ ةُاَزَمفَالْ :َمْجَهُل، َوالَْمْجَهلٍَجْمُع  :اِهُلَمَجالْ

  .)12(اِسَنَمَحَو ِمَحَمالَ ابَِب ْن، ِمَجْهُلَوُهَو الْ

                                           
  ).1/269( ،)أود(، مادة اللسان  )1(
  ).1/524( ،)بنى(لمصدر نفسه، مادة ا  )2(
  .)1/619( ،)تلف(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .)1/679( ،)ثفد(، مادة اللسان  )4(
  ).1/689( ،)ثلب(مادة المصدر نفسه   )5(
  .23: ، الزمر، آية)1/711( ،)ثنى(، مادة اللسان  )6(
  .11: ، المجادلة، آية)2/173(، )جلس(، مادة اللسان  )7(
  ).2/183( ،)جلل(، مادة اناللس  )8(
  ).4/678( ،الترمذي وسنن ،)2/1449( ،سنن ابن ماجه  :وُينْظَُر ،)2/195( ،)جمر( مادة ،اللسان  )9(
  ).2/201( ،)جمع(، مادة اللسان  )10(
  ).2/231( ،)جنن(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).2/246( ،)جهل(المصدر نفسه، مادة   )12(
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ـ َعا الَْهاُر بِاٌن ُيشَيَدِعَو ُراوَِمشَ :ابُِضَمَحالْ، َونِطْقُالْ اِدفَُمنَ :ابُِضَمَحالْ ـ الَْو ،ُلَس ـ َأْو :ابُِضَمَح اَر تَ

  :لبِقُْم ُناْب ، َيقُوُلِمْحَبٌض، َواِحُدَها وِدُعالْ

  ]الْكَاِمل[            )        1(اُلِمْصَح الَقَِطٌع َو اَء الََحذَّ      اَرْجَعَه ابُِضَمَحالْا ازُِعَهتُنَ فُُضالً         

تُرِكَـتْ  َجـْورِ وَ اِلُم الْظََهَرتْ َمَع« :يٍِّلَع يِثِدي َحِفيِق، َورِالطَّ ادَّةَُج ، َوِهَيَمَحجَِّةالَْجْمُع : اجَُّمَحالْ

  .)2(»السُّنَنِ اجَُّمَح

  .)3(ُم بِِهِمشَْرطُ الَْحجَّامِ الَِّذي َيْحجِ ُهَوَواِحُدَها الِْمْحَجُم، َو: الَْمَحاجُِم

  :لبِقُْم نِاْب َوِمنُْه قَْوُل، انَِجالصَّْولَكَ ْأسِالرَّ جُُّمْعَو وٍفطُْعلُّ َمكُ ، َوُهَوِمْحَجُنالَْواِحُدَها : اجُِنَمَحالْ

  ]لَْبِسيطا[           )4(الَمْهرِيَِّة الذُّقُنِبِ اجِنَِحالَمَوقُْع        ابتُِذلَتَو اَنكُتَْم ْنَع السَّْيُر َصرََّح ْدقَ       

  ]لَْبِسيطا[

  .            )5(ُحُجْرالْ ِهاُس بِي ُيقَِذاُر الَِّمْسَبالْ ، َوُهَوافُِمْحَرالَْواِحُدَها  :ارِفَُمَحالْ

 الرَُّجـلِ  اُلَيِع :ارُِمَمَحالْ، َواَلتَِقالْ يِهِف لُّوَنتَِحْسَي الَ ِلكَْوِنهِْم ؛اِهللا ُرْهشَ، َوُهَو ُمَحرٌَّمَواِحُدَها  :ارُِمَمَحالْ

  .)6(اوِفُُهَمخَ: لِْيارُِم اللََّمَحَو ،ُهلُالَْحِتْسا لُُّحَي ا الََم: ارُِمَمَحالَْو، ةٌَمْحُرَمَمْحَرَمةٌ َو اَهتَُداِح، َوُهاُؤَسِنَو

، َمْحَسـنٌ  اَهُداِحَو ِئ،اوَِمَسالْ دُِّض: الَِمي اَألْعُن ِفاِسَمَحالَْو ،نَِبَدالْ َنِم ةَُسنََحالْ ُعاِضَوَمالْ :اِسُنَمَحالْ

  .)7(ِمُحَمالَالَْو ابُِهَمشَالْ ُهلُثِْمَو ،َحَسٌن َدُهاِحَو ِإنَّ: َوِقيَل، ُهلَ َداِحَو الَ ٌعْمَجِهَي : َوِقيَل

 يِثِدَحَوِفي  ،حِِمَمالَالَْو ِهابَِمشَالْكَ )اسٍَيِق رِْيى غَلََع(  ٍدشَْح ، َجْمُعخَطْبِالَْحشِْد َوالْ ُعاِضَوَم :ُداِشَمَحالْ

  .)8(»؟بِاِطَمخَالَْو ِداِشَمَحالْ ُلَأْه ْنَأِم«: اجِجََّحالْ

  .)9(»؟ْمَحاِقِلكَُمبِ وَنُعنَْصا تََم«: يِثِدَحي الِْفَو، ةٌا َمْحقَلََهتَُداِحَو ،ُعَمَزارِالْ :اِقُلَمَحالْ

                                           
  .259، ص ديوان ابن مقبل: وُينْظَُر، )2/298( ،)حبض(، مادة اللسان  )1(
  .58، ص ما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَة َعلَى َأقَوالِ اِإلَمام َعِليٍّ: رائد زيد: ، وُينْظَُر)2/328( ،)حجج(، مادة اللسان  )2(
  ).2/342( ،)حجم(، مادة اللسان  )3(
  .303، ص مقبل ديوان ابن: ، وُينْظَُر)2/342( ،)حجن(، مادة اللسان  )4(
  ).2/403( ،)حرف(، مادة اللسان  )5(
  ).412-2/409( ،)حرم(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).451-2/450( ،)حسن(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).2/455( ،)حشد(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).2/2214(، صحيح البخاري: البخاري: وُينْظَُر، )2/533( ،)حقن(، مادة اللسان  )9(
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  .)1(يُنجَِهلْالْفََرُس ا :ِمْحَمُرَوالْ ،ُبطِْئِه ْنِم ي َجْرِيِهِحَماَر ِفالْ ُهبِشُْي يُمِئلَّال َوَوُه ،ِمْحَمرٍَجْمُع  :اِمُرَمَحالْ

   .)2(، َواِحُدَها ِمخَْرٌصُراجِخَنَالْ: ، َوالَْمخَارُِصلَِسَعاوُِر الَْمشَ :الَْمخَارُِص

  .         )3(الَِبجِي الْالطُُّرقُ ِف: َوالَْمخَارُِم ،لُُهاِئَأَو: لِْيرُِم اللَّاَمخََو لِ،َبَجالْ فَُأنْ: َمخْرُِمَواِحُدَها الْ :الَْمخَارُِم

.                   )4(اَزْوًج َأْو افَْرًد ا َأْيَزكً َأْو اخًَس :اُلقَُي ،فَْرُدالْ َوُهَو ،)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( خََساالَْواِحُدَها  :ياِسَمخَالْ

  .)5(ِمخْطٌَمَو ا َمخِْطٌمَهُداِحَو ،وفُاُألنُ :اِطُمالَْمخَ

   .)6(ِةغَالََبُمالْ ِةَيِنَأْب ْنِم اٌلِمفَْع َوالِْمْدَراُس ،آُنْرقُالْ يِهِف ُيْدَرُس يِذالَّ تُْيَبالْ: اُسِمْدَرال َواِحُدَها :الَْمَدارُِس

  .)7(يِنثَنَْي ي الَِذيُد الَِّديظُ الشَِّلغَالْ :حِاَمالرِّ َنِمْدَعُس ِمالَْجْمُع ِمْدَعسٍ، َو :الَْمَداِعُس

  :ىشَاَألْع اَلقَ ،اُحالرَِّم :، َوالَْمَداِعُصعَّاُنطَّال َوُهَو الرَُّجُل ،ِمْدَعٌص َواِحُدَها: الَْمَداِعُص

  ]الطَّوِيل[           )8(ااِعَصَمَدَو قَنَااَد الَْصَأقْتَاالً َوِق          ي قَْوَمُه تََر َبْينَُهْمْوِمِإْن َيلْقَ قَفَ         

  ]الطَّوِيل[

  .)9(، َواِحُدَها الَْمْدفَُعاِيُلَمَسالْارِي َوَمَجالْ :اِفُعَمَدالْ

  .)10(َمَداِفُع َسيِلِه، َوالَْواِحُد َمْدلَثٌ: َمَواِضُع الِْقتَالِ، َوَمَداِلثُ الَْواِدي :الَْمَداِلثُ

  .)11(عِْمالدَّ َمِسيُل: َمْدَمُعالَْوا َمْدَمٌع، ، َواِحُدَهنِْيَعالْ افَُرَأطْ :الَْمَداِمُع

  :الْقََواِئُم، َواِحُدَها الِْمذَْرُع َوالِْمذَْراُع، َوِمنُْه قَْوُل اَألخْطَلِ: الَْمذَارُِع

                                           
  ).2/589( ،)حمر(، مادة اللسان  )1(
  ).17/549(، )خرص(مادة،  ،تاج العروس :الزبيدي :، وُينْظَُر)3/63( ،)خرص(، مادة اللسان  )2(
  ).3/77( ،)خرم(، مادة اللسان  )3(
  ).3/94( ،)خسا(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).3/147( ،)خطم(، مادة اللسان  )5(
  ).3/336( ،)درس(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).3/360( ،)دعس(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .201، ص ديوان األعشى: ، وُينْظَُر)3/361( ،)دعص(، مادة اللسان  )8(
  ).3/377( ،)دفع(مادة  ،اللسان  )9(
  ).392-3/391( ،)دلث(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).3/411( ،)دمع(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  ]الَْبِسيط[           )1(ِفي َيْومِ ذَْبحٍ َوتَشْرِيٍق َوتَنَْحارِ         َمذَارُِعَهاَوبِالَْهَداَيا ِإذَا اْحَمرَّتْ          

  ]الَْبِسيط[

  .)2(َجْمُع ِمَرآٍة، َوِهَي كُلُّ َما ُينْظَُر ِفيَها، َوالْكَِثيُر الَْمَراَيا ِإذَا ُحوِّلَتْ الَْهْمَزةُ :الَْمَراِئي َوالَْمَراَيا

 َمْرتََبـٍة،  َجْمـعُ  الُْعُيوُن، اَألْعالَُم الَِّتي تَُرتَُّب ِفيَها: الَْمَراِتُب ِفي الَْجَبلَِو َمَضاِيقُ اَألْوِدَيِة، :الَْمَراِتُب

  .)3(»َعلَيَها ُبِعثَ الَْمَراِتبَِهِذِه  ِمْن َعلَى َمْرتََبٍة َوَمْن َماتَ« :َوِفي الَْحِديِث الرَِّفيَعةُ، الَْمنْزِلَةُ :َوالَْمْرتََبةُ

  :َيقُوُل ذُو الرُّمَِّةِتٌج، َواِحَدتَُها ُمْرالَْحَواِمُل، : الطُُّرقُ الضَّيِّقَةُ، َوالَْمَراِتُج :الَْمَراِتُج

  ]الطَّوِيل[           )4(ِمَن الُْحقْبِ َأْسفَى َحْزنَُها َوُسُهولَُها        َمَراِتجٍكََأنَّا نَشُدُّ الَْمْيَس فَْوقَ         

  ]الطَّوِيل[

  .)5(فِْظَهاالَ َواِحَد لََها ِمْن لَ: الُْحلََماُء، َواِحُدَها ِمْرَجٌح َوِمْرَجاٌح، َوِقيَل: الَْمَراجُِح

  .)6(الَْمَراِحُل نَُّحاسِ، َوُيقَاُل لََها أْيًضاالِْقْدُر ِمَن الِْحَجاَرِة َوال: َجْمُع ِمْرَجلٍ، َوالِْمْرَجُل: الَْمَراجُِل

  .)7(تََراُموا بِالْكَالَمِ الْقَبِيحِ: الْكَِلُم الْقَبِيُح، َوتََراَجُموا َبْينَُهْم بَِمَراجَِم: الَْمَراجُِم

َجْمُع الُْمَرحَّلِ، َوُهَو َضْرٌب : َجْمُع الَْمْرَحلَِة، َوِهَي الَْمنْزِلَةُ الَِّتي ُيْرتََحُل ِمنَْها، َوالَْمَراِحُل :َراِحـلُ الَْم

  .)8(ِمَن ُبُروِد الَْيَمنِ، ُسمِّي ُمَرحَّالً؛ َألنَّ َعلَيِه تََصاوِيَر َرْحلٍ

  .)9(اَألنْفُ، َوَأْصلُُه ِفي ذََواِت الَْحاِفرِ ثُمَّ اْستُْعِمَل ِلِإلنَْسانِ: ْرَسُنَواِحُدَها الَْمْرِسُن َوالَْم: الَْمَراِسُن

  .)10(َجْمُع ِمْرَساٍة، َوِهَي ِثقٌْل ُيلْقَى ِفي الَْماِء فَُيْمِسُك السَِّفينَةَ َأْن تَْجرِي: الَْمَراِسي

  .)1(َبابِ َمَحاِسَن َوَمالَِمَح الَْمقَاِصُد، َولَْيَس لَُه َواِحٌد، َوُهَو ِمْن: الَْمَراِشُد

                                           
  .23ص دار الكتاب العربي، :، بيروت1ط شرح راجي األسمر، ،ديوان األخطل :وُينْظَُر ،)3/500( ،)ذرع(مادة  ،اللسان  )1(
  ).4/16( ،)رأى(، مادة اللسان  )2(
  ).6/19(، مسند أحمد بن حنبل: وُينْظَُر ،)58-4/57( ،)رتب(، مادة اللسان  )3(
  .927 ، صديوان ذي الرُّمَّة: ، وُينْظَُر)59-4/58( ،)رتج(، مادة اللسان  )4(
  ).4/71( ،)رجح(، مادة اللسان  )5(
  ).4/89( ،)رجل(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).4/91( ،)رجم(مادة  المصدر نفسه،  )7(
  ).102-4/100(، )لرح(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).4/145( ،)رسن(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).4/146( ،)رسا(المصدر نفسه، مادة   )10(
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)2(]قَْبُل ِمْن الَْمَراِضَع َعلَْيِه َوَحرَّْمنَا[:قَاَل ،لََبنٍ َأْو َرِضيعٍ ذَاتُ اْمَرَأٍة كُلُّ :الُْمْرِضُع َواِحُدَها :الَْمَراِضُع
.  

  .)3(طَاوِي اَألْعَضاِء، الَ َواِحَد لََهانِ َوالَْحَواِلبِ ِمْن َمنِ َوالْفَخْذَْياآلَباطُ َوُأُصوُل الَْيَدْي: الَْمَراِفغُ

  .)4(َمَرقٌٍ َجْمُع :َوِقيَل ،الَ َواِحَد لََها ،َأْرفَاغَُها :اِإلبِلِ َوَمَراقُّ ،السُّرَِّة ِمَن ََْسفَلأ الَْبطْنِ ِمَن َسفَُل َما :الَْمَراقُّ

  .)5(الَْمْجُد َصْعُب الَْمَراِقي: اُل، ُوُيقَالدََّرَجةُ: َواِحَدتَُها َمْرقَاةٌ َوِمْرقَاةٌ: الَْمَراِقي

  .)6(»الَْمَراِميْبُل الَْعْبِد َأكْثَُرَها َونَ« :َسْهٌم َصِغيٌر َضِعيفٌ، تَقُوُل الَْعَرُب :َواِحَدُها الِْمْرَماةُ :الَْمَراِمي

  :قُوُل اَألْعشَىالدََّرَجةُ َوالَْمْرتََبةُ، َي: َواِحَدتَُها َمْرَهَصةٌ، َوالَْمْرَهَصةُ :الَْمَراِهُص

  ]الطَّوِيل[          )7(َمَراِهَصاوِفُضَِّل َأقَْواٌم َعلَيَك     خَْراُهُم تَْركَُك الُْعلَى   َرَمى بَِك ِفي ُأ       

ينََها َوقَْد اِإلبُِل الُْمْعييةُ الَِّتي تَُجرُّ فََراِس: ، َوالَْمَزاِحفُْزَحفَُمَواِضُع الزَّْحِف، َواِحُدَها الَْم: الَْمَزاِحفُ

  .)8(آثَاُر انِْسَيابَِها: َحيَّاِتاْسَودَّتْ ِمَن الَْعَرِق، َواِحَدتَُها ِمْزَحافٌ، َوَمَزاِحفُ الْ

  .)9(َوالسَِّطيَحةَ الِْقْرَبةَ َوتَُسمَّى َوِهَي الظَّْرفُ الَِّذي ُيْحَمُل ِفيِه الَْماُء، َجْمُع َمَزاَدٍة، :الَْمَزاوُِد َوالَْمَزاِيُد

  :راِعالشَّ ُل، َيقُوتَْبُعرِّفَ )ُمشْتَْه( ِةيَِّسارِفَالْبِا َهلُْصَأ ،ُمْستَقٍَةَجْمُع  ،امَِماَألكْ اُلَواٌء ِطِفَر :قُاِتَمَسلْا

ــتْ ا لَذَِإ           ــبَِس ــيٌّ ااِتقََهَمَس ــفَ         غَِن ــَح َي ــالْا َوْي ــ اِتِقَمَس ــَم                 )10(اا لَِقينَ

  ]راِفَوالْ[

  .)11(َمْستَُلالْاِحُدَها َو ،ايَهِف وَناتَلَُيتََس اَسالنَّ َألنَّ ؛ةُالضَّيِّقَ الطُُّرقُ :َمَساِتُلالْ

                                                                                                                            
  ).4/148( ،)رشد(دة المصدر نفسه، ما  )1(
  .12: ، القصص، آية)4/161( ،)رضع(، مادة اللسان  )2(
  ).4/199( ،)رفغ(، مادة اللسان  )3(
  ).217-4/216( ،)رقق(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).4/223( ،)رقا(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).2/383( ل العرب،المستقصى في أمثا: الزمخشري: ، وُينْظَُر)4/257( ،)رمى(، مادة اللسان  )6(
  .201، ص ديوان األعشى: ، وُينْظَُر)4/272( ،)رهص(، مادة اللسان  )7(
  ).4/348( ،)زحف(، مادة اللسان  )8(
  ).4/445( ،)زيد(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).25/433(، )ستق(، مادة العروس وتاج ،)9/393(، اللغة تهذيب :وُينْظَُر ،)4/491( ،)ستق(، مادة اللسان  )10(
  ).4/491( ،)ستل(، مادة اللسان  )11(
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ـ َو اِتاَعَمَجى الْلََّصُم َوُهَو ،جُِدْسَمالَْو َجُدْسَمالَْواِحُدَها  :ُداجَِسَمالْ ـ ْوَم لُّكُ ـ َعتَُي عٍِض ، قَـاَل  يـهِ ِف ُدبَّ

  .)2(]ِهللا َداجَِسَمالْ نََّأَو[:وِدُجالسُّ ُعاِضَوَم: ُداجَِسَمالْ، َو)1(]اِهللا َداجَِسَم َعنََم ْنمَِّم ُملََأظْ ْنَمَو[:تََعالَى

  .)3(»ْماِحيهَِمَسبِ الَْيُهوُد ِتَجَرخَفَ«:خَْيَبرٍ يِثِدَح يِفَو ،يِدِدَحالْ َنِم ِمْجَرفَةُالْ َيِهَو ،اٍةِمْسَح ُعْمَج :اِحيَمَسالْ

  .)3(»ْماِحيهَِمَسبِ

 ضِي اَألْراَبتْ ِفا انَْسا ِإذََهارِاِضُع آثََمَو: َحيَّاِتالْ ارُِبَمَس، َوةَُمْسَرَبالْ، َواِحَدتَُها اِعيَمَرالْ :ارِبَِسَمالْ

  .)4(ااِغَهَأْرفََو اوِنَهاقُّ ُبطَُمَر: ابَِّوالدَّ ارُِبَمَسَو، اُبطُوِنَه ىلََع

  .)5(اٍةَمْسَع َجْمُع، لِْضفَالَْو لِ الشََّرِفَأْه ُرآِثَم :اِعيَمَسالْ

   .)6(ِمَسلَّةٌ ةَُداِحَوالْ ،اُمظَِعاِإلَبُر الْ :الَُّمَسالْ

ـ ُيفَْرُد َو الَ ،اْسِتِهَمنِْخَرْيِه َوَو ِهْينَْيَعكَ انَِساِإلنْ وقُُرخُ :اِمُعَمَسالْ ـ َوالْ ،اَهُداِح ـ َج ،اُناآلذَ :اِمُعَمَس  ُعْم

  )7(ابَِهَمشَكَ )اسٍَيِق رِْيغَ ىلََع( عٍَمَس ُعْمَج َأْو ،عٍِمْسَم

  .)8(َمنَاِفذُ الَْبَدنِ الَِّتي َيخُْرُج ِمنَْها الَْعَرقُ َوالُْبخَاُر، َوالَ ُيْعَرفُ َواِحُدَها: انَِسنْامُّ اِإلَمَسَو :امَُّمَسالْ

  :يُّاِمقُطَالْ ، َيقُوُلةٌُمْسِنفَ ةَُداِحَوالْ، ةَُبِدْجُمالْ السِّنُوَن :اِنفَُمَسالْ

  ]الطَّوِيل[           )9(اِنفَُمَسَمْحٌل  َيِهَو اُيغَْبقَْن َمْحًضَو      اخَْيَل َوْسطَ ُبيوِتنَُن نَُروُد الْنَْحَو      

  ]الطَّوِيل[

  .)10()َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( َواِحُدَها ُسوٌء: الُْعُيوُب َوالَْمنَاِقُص، الَ َواِحَد لََها، َوِقيَل :الَْمَساوُِئ

  .)1(اُء السَّْيلَِم يِهِف يُلي َيِسِذالَّ اُنكََمالْ، َوُهَو ٌلَمِسيالَْواِحُد  :اِيُلَمَسالْ

                                           
  .114: ، البقرة، آية)4/496( ،)سجد(، مادة اللسان  )1(
  .18: ، الجن، آية)4/497( ،)سجد(، مادة اللسان  )2(
  ).4/121(، الترمذي وسنن، )4/1538(، صحيح البخاري: ، وُينْظَُر4/521 ،)سحا(، ومادة اللسان  )3(
  ).547-4/546( ،)سرب(، مادة اللسان  )4(
  ).4/591( ،)سعى(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).4/659( ،)سلل(مادة  ،المصدر نفسه  )6(
  ).683-4/681( ،)سمع(، مادة اللسان  )7(
  ).4/690(، )سمم(المصدر نفسه، مادة   )8(
  .56، ص ديوان القطامي: ، وُينْظَُر)4/710(، )سنف(، مادة اللسان  )9(
  ).4/734( ،)سوأ(، مادة اللسان  )10(



 130

  .)2(الدََّياُر، الَْواِحَدةُ َمشَاَرةٌ: الَْمشَاِئُر

  .)3(، َولَْم َيقُولُوا ِفي َواِحَدِتِه َمشَْبَهةٌ)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ(اَألشَْباُه، َجْمُع شََبٍه : الَْمشَابُِه

الَِّذي : ظَْبَيةٌ ُمشِْدٌن َأْي ذَاتُ شَاِدنٍ َيتَْبُعَها، َوالشَّاِدُن ِمْن َأْوالَِد الظَِّباِء: نٍ، ُيقَاُلَجْمُع ُمشِْد: الَْمشَاِدُن

  . )4(َعلَى َمشَاِديَن -َأْيًضا -قَْد قَوَِي َوطَلََع ِقْرنَاُه َواْستَغْنَى َعْن ُأمِِّه، َوتُْجَمُع 

  .)5(َوِهَي َأْرٌض لَيِّنَةٌ الَ َيَزاُل ِفيَها نَْبتٌ َأخَْضُر َريَّاُنالَمشُْرَبةُ، َواِحَدتَُها الَْمشَْرَبةُ َو: الَْمشَارُِب

  .)6(ِليَهاَأَعا: َوَمشَارِفُ اَألْرضِ شْرِفُ َعلَيِه َوتَْعلُوُه،الَْمكَاُن الَِّذي تُ َجْمُع ُمشَْرٍف، َوُهَو: الَْمشَارِفُ

  .)7(]َوالَْمغَارِبِ الَْمشَارِِقبَِربِّ [:قَاَل تََعالَى الشَّْمسِ، شُُروِق ِضُعَمْو َوُهَو الَْمشْرِِق، َجْمُع :الَْمشَارِقُ

َها َوَأَمـَر بِالِْقَيـامِ   َمَواِضُع َمنَاِسِك الَْحجِّ َوالَْمَعاِلُم الَِّتي نََدَب اُهللا ِإلَْي: َوالَْمشَاِعُرالَْحَواسُّ، : الَْمشَاِعُر

  .)8(كُلُّ َمْوِضعٍ ِفيِه ُحُمٌر َوَأشَْجاٌر بِكَثَْرٍة: َمشَْعُر، َجْمُع الَْمشَْعرِ، َوالَْعلَيَها

الِْقنْـِديُل،  : َجْمُع الَْمشَْعلِ َوالَْمشَْعلَِة، َوُهَو الَْمْوِضُع الَِّذي تُشَْعُل ِفيِه النَّـاُر، َوالَْمشْـَعلُ   :الَْمشَاِعُل

  .                      )9(ُينْتََبذُ ِفيِهشَْيٌء ِمْن ُجلُوٍد لَُه َأْرَبُع قََواِئَم : َوالَْمشَْعُل

  :الْغَِليظَةُ، َوقَْد ُيْستََعاُر ِلِإلنَْسانِ، َيقُوُل الْفََرْزَدقُ شْفَرِ، َوِهَي شَفَةُ الَْبِعيرَِجْمُع الِْم: الَْمشَاِفُر

             )10(الَْمشَــاِفرِيَم َعِظــ َولَِكــنَّ زِنْجًِيــا        ي  َعَرفْــتَ قََراَبِتــ فَلَــْو كُنْــتَ َضــبِّيا        

  ]الطَّوِيل[

  .)11(َوُهَو نَْصُل السَّْهمِ الطَّوِيلِ َجْمُع ِمشْقَصٍ، :الَْمشَاِقُص

                                                                                                                            
  ).4/775( ،)سيل(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).5/227( ،)شور(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).5/23( ،)شبه(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).5/57( ،)شدن(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).5/64( ،)شرب(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).89-5/87( ،)شرف(المصدر نفسه، مادة   )6(
  .40: ، المعارج، آية)5/90( ،)شرق(مادة ، اللسان  )7(
  ).130-5/128( ،)شعر(، مادة اللسان  )8(
  ).5/135( ،)شعل(المصدر نفسه، مادة   ) 9(
  .481، ص ديوان الفرزدق: وُينْظَُر، )5/143( ،)شفر(، مادة اللسان  )10(
  ).5/157( ،)شقص(، مادة اللسان  )11(
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  .)1(اَألفَْواُه الطَّيَِّبةُ، َواِحُدَها الِْمشْنَُب :الَْمشَاِنُب

  .)2(ُمخْتَِلفَةً انًاالْقَاُروَرِة؛ َألنَّ ِفيِه َألَْوِغالَفُ : الْغُلُفُ، َواِحُدَها الُْمشَاَوُب، َوالُْمشَاَوُب :الَْمشَاوُِب

  .)3(َواِحُدَها الِْمشَْوذُ ،الَْعَماِئُم :الَْمشَاوِذُ

  .)4(الِْكيُس َوالَْحْوراُن َوالْقَِميُص :َوِهَي ِللَْمْرَأِة َما َيكُوُن ِفيِه الَْولَُد، َوُيقَاُل لََها َمِشيَمٍة، جمع :الَْمشَاِيُم

  .)5(َوْجُه فُالَنٍ شَْيٌن َأْي قَبِيٌح ذُو شَْينٍ: الَْمَعاِيُب َوالَْمقَابُِح، َوالَْعَرُب تَقُوُل :ُنالَْمشَاِي

َواِحَدتَُها الُْمِصيَبةُ، َوِهَي اَألْمُر الَْمكُْروُه الَِّذي َينْزُِل بِاِإلنَْسانِ، َوَجْمُع ُمِصيَبٍة : اوُِبَمَصالَْمَصاِئُب َوالْ

  .)6(ةًفَِعيلَ ةًوا ُمفِْعلَتََوهَُّمألنَُّهْم  ؛)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( اِئَبَمَصَعلَى 

  .)7(َأْصلَُها الَِّذي تَْصُدُر َعنُْه اَألفَْعالِ: َجْمُع َمْصَدرٍ، َوُهَو اَألْصُل، َوَمْصَدُر الْكَِلَمِة: الَْمَصاِدُر

  .)8(، الَ َواِحَد لََهاُهشَرَِب َحتَّى َمَأل َمَصارَّ: اَألْمَعاُء، ُيقَاُل: الَْمَصارُّ

  . )9(َمْصَرعٍ َجْمُع َحْيثُ قُِتلُوا، :َوَمَصارُِع الْقَْومِ ،الشََّجرِ ِمَن َيبَِس َما َوُهَو َمْصُروعٍ، ْمُعَج :الَْمَصارُِع

 ُلُجالرَّ َيمُِّس ِهبَِو ،وبِكُالرُّ َنِم َوُيْعفَى ي ُيوَدُعِذالَّ ُلْحفَالْ :ُمْصَعُبالْ، َوُمْصَعبِالَْجْمُع : الَْمَصاِعُب

  .)10(ْبكَُيْر ْملَ، َوٌلْبَح ُهْسَسْمَي ْمي لَِذالَّ: ُمْصَعُبالْ: ، َوِقيَلاُمْصَعًب

  .)11(الَْمْوِقفُ ِفي الَْحْربِ: َجْمُع الَْمَصفِّ، َوالَْمَصفُّ: الَْمصافُّ

  :)12(مٍاِصَع نِْب يسٍقَ َوِمنُْه قَْوُل ي خُطَْبِتِه،الَْماِهُر ِف َبِليغُالْ خَِطيُب، َوُهَو الِْمْصقَعٍ َجْمُع: الَْمَصاِقُع

                                           
  ).5/201( ،)شنب(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).5/223( ،)شوب(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).5/224( ،)شوذ(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).5/255( ،)شيم(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).5/255( ،)شين(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).5/422( ،)صوب(مادة  المصدر نفسه،  )6(
  ).5/293( ،)صدر(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).5/315( ،)صرر(، مادة اللسان  )8(
  ).319-5/317( ،)صرع(المصدر نفسه، مادة   )9(
  .)5/331( ،)صعب(المصدر نفسه، مادة   )10(
    ).5/353( ،)صفف(المصدر نفسه، مادة   )11(
ِئهِْم، شَُجاٌع َحِليٌم شَاِعٌر، كَاَن َسيًِّدا ِفي ُهَو قَْيُس ْبُن َعاِصمٍ ْبُن ِسنَانِ الِْمنْقَرِيُّ السَّْعِديُّ التَِّميِميُّ، َأَحُد ُأَمَراِء الَْعَربِ َوُعقَالَ  )12(

  ).5/206(، األعالم، و487، صسمط الآللي: ُينْظَُر. الَْجاِهِليَِّة، َأْسلََم َواْستَْعَملَُه النَّبِيُّ َعلَى َصَدقَاِت قَْوِمِه



 132

  ]الْكَاِمل[                   )1(ُنلُُس اِقٌعَمَصُوُجوِه بِيُض الْ         ااُء ِحيَن َيقُوُم قاِئلُنَخُطََب           

  ]الْكَاِمل[

ةً ُمنْتَبِذَ لِْحلنَّاِضُع تُْعَزُل ِلَوَم: َمَصاِنُعَوالْ ،وُنُحُصالْ: اِنُعَمَصالَْو، ةٌا َمْصنََعَهتَُداِحَو، ىقَُرالْ :الَْمَصاِنُع

  .          )2(اَهرِْيغَِة َواَألْبِنَيَو ارِاآلَب َناُس ِمالنَّ ا َيْصنَُعُهَم: َوالَْمَصاِنُع ،وِتُيُبالْ نَِع

، ي الصَّالَِف َعقُى َيتََّح َرَأخَّا تَذَِإ ِةاقَالنَّ ُدلََو :، َوالُْمِصنُّالشَّاِمخُ بَِأنِْفِه تَكَبًُّرا :َواِحُدَها الُْمِصنُّ :الَْمَصانُّ

  .)3(ااُجَها نَتََدنَا َوَهِنطْي بِا نَِشَب ِفذَا ِإَهرُِدْب يِف ُهفَُأنَْو ٍةاِعكَُرا بَِهْدفَُع َولََدتَي ِتالَّالنَّاقَةُ : ُمِصنُّالَْو

  . )4(َمِعيشٍَة عْمَج اِيشََعَمكَ اِيُدَمَصَو ا،َهاُد بِي ُيَصِتالَّ َيَوِه ،َمْصَيَدةَو ِمْصَيَدٍةَو يَدٍةَمِص َجْمُع :الَْمَصاِيُد

  .)5(]اجِعَِمَضالْ نَِع ْمُهُجنُوُب ىافَتَتََج[:، َوُهَو َمْوِضُع الضُُّجوعِ، قَاَل تََعالَىَمْضَجعِ ُعْمَج :اجُِعَمَضالْ

               .)6(ِةَمطَْرَبالَْو َمطَْربِالْفَرِّقَةُ، َجْمُع الطُُّرقُ الُْمتَ: الطُُّرقُ الضَّيِّقَةُ، َوِقيَل :ارُِبَمطَالْ

 ةُيَبرِقَ َيِها، َوا ِطفْلَُهَهَعَم شِْحَوالَْو انَِساِإلنْ َنِم الطِّفْلِ اتُذَ، َوِهَي ةٌُمطِْفلَُمطِْفٌل َوُمفَْرُدَها  :اِفُلَمِطالْ

  .)7(»اِفلَِمطَالْ ُعوِذاَل الَْبِإقْ يَِّإلَ ْمَأقَْبلْتُفَ«:)υ( يٍِّلَع يِثِدي َحِفَو، ةُاقَالنَّ َكِلذَكَ، َواجِالنَّتَبِ ِدْهَعالْ

تُنْبِتُ الَِّتي  اللَّيِّنَةُ ةُالسَّْهلَ اَألَرُضوَن: ياِلَمطَالَْو ،اَءَهالََأطْ َوْحشُا الْيَهي تَغْذُو ِفِتاِضُع الََّمَوالْ :ياِلَمطَالْ

  .                  )8(الٍِمفَْع نِْزى َولََع ٌءا ِمطْالََدتَُهاِحاَه، َوِعَضالْ

  .)9(اِتقَُعالَْمنِْكُب َوالْ ، َوُهَوَمطْنَُبالِْمطْنَُب َوالَْواِحَدُها  :اِنُبَمطَالْ

  :تُْيَمكُالْ وُلَيقُ ،ةُاَواِإلَد: ِمطَْهرةُالَْو، ُيتَطَهَّرَو ِهي ُيتََوضَُّأ بِِذاُء الَّاِإلنَ: ةُِمطَْهَرالَْواِحَدتَُها  :الَْمطَاِهُر

ـ جِي ِف        آـدَّاَم الَجـَن قُـَيْحِملْ             ـ الْكَاٍق ي َأَس َمْجـُزوُء  [              )10(اِهْرَمطَ

  ]الْكَاِمل

                                           
  ).21/343( ،)صقع( ةماد ،العروس وتاج، )2/114(، المخصص :، وُينْظَُر)5/413( ،)صنن(مادة ، اللسان  )1(
  ).5/410( ،)صنع(، مادة اللسان  )2(
  ).5/413( ،)صنن(مادة  المصدر نفسه،  )3(
  ).5/439( ،)صيد(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .16: ، السجدة، آية)5/464( ،)ضجع(، مادة اللسان  )5(
  ).5/578( ،)طرب(، مادة اللسان  )6(
  .41، صما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَة َعلَى َأقَوالِ اِإلمام َعِليٍّ: رائد زيد: ُر، وُينْظَ)5/616(، )طفل(، مادةاللسان  )7(
  ).5/639( ،)طلى(، مادة اللسان  )8(
  .)5/648( ،)طنب(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).1/229(، ديوان الكميت: وُينْظَُر، )5/653( ،)طهر(، مادة اللسان  )10(
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ْوبِ الثَّاِء َواَألْمَعَويَِّة َحي الْاوَِمطََو ،غَْزُلالْ يِهلََوى َعٌء ُيطْْيشَ: ِمطَْوىالَْو ،ُد َمطًْوىاِحَوالْ :ياوَِمطَالْ

  .                       )1(ا ُضمَّتْا ِإذَغُُضونَُه: اوِي الدِّْرعَِمطََو اُؤها،َوَأطَ :طْنَِبالْمِ َوْحالشََّو

  .)2(ةٌاَبَمطَاٌب َوا َمطََهُداِحَو: يَلِق، َوِهِظفْلَ ْنِم ُهلَ َداِحَو الَ، َوَأطَْيُبُهَو كُلِّ شَْيٍء اُرِخَي :ُبايَِِمطَالْ

  .)3(ِهَي الِْخَباُء َيكُوُن َصِغيًرا َوكَبِيًراَواِحَدتَُها الِْمظَلَّةُ، َو: الَْمظَالُّ

  .        )4(ةُ، َوِهَي َما تَطْلُُبُه ِعنَْد الظَّاِلمِ، َوُهَو اْسُم َما ُأِخذَ ِمنَْكَواِحَدتَُها الَْمظِْلَم: الَْمظَاِلُم

  .)5(»ابِلُُهَمَع ْمَأقَْصَدتْكَُو لُُهاِئغََو ْمتَكَنَّفَتْكُ«:يٌِّلَع قَاَل َعرِيٌض، وِيٌلطَ نَْصٌل َوِهَي ،ٍةِمْعَبلََجْمُع  :ابُِلَمَعالْ

َمْعـِدنِ الـذََّهبِ   : َأْصلُُه َوَمْبَدُؤُه، نَْحـوَ  َواِحُدَها الَْمْعِدُن، َوُهَو َمكَاُن كُلِّ شَْيٍء َيكُوُن ِفيِه: الَْمَعاِدُن

 .)6(»نََعْم: ي؟ قَالُواالَْعَربِ تَْسَألُونن َمَعاِدنَِعْن فَ« :َوالِْفضَِّة، َوِفي الَْحِديِث

  .)7(»اِذُبكََم اِذُرَمَعالْ« :ْمْهاِلثََأْم ْنِمَو ،ٍةَمْعِذَر ُعْمَج ،ُحَجُجالْ :اِذُرَمَعالْ

   .)8(]الَْمَعارِجِِمَن اِهللا ِذي [:الَْمَصاِعُد َوالدََّرُج، َجْمُع َمْعَرجٍ َوِمْعَراجٍ، قَاَل تََعالَى: الَْمَعارُِج

  .)9(الُْوُجوُه؛ َألنَّ اِإلنَْساَن ُيْعَرفُ بَِها، َواِحُدَها َمْعَرفٌ :الَْمَعارِِفُ

 .)10(َجْمُع الَْمْعَركَِة َوالَْمْعُركَِة، َوِهَي َمْوِضُع الِْقتَالِ الَِّذي َيْعتَرِكُوَن ِفيِه :الَْمَعارُِك

َما ُيَرى ِمْن َجَسِدَها َوَما الَ ُبدَّ لََها ِمْن : َها َمْعًرى، َوَمَعارِي الَْمْرَأِةُرُؤوُس الِْعظَامِ، َواِحُد :الَْمَعارِي

  .)11(الَْمَواِضُع الَِّتي الَ تُنْبِتُ: الْفُُرشُ، َوالَْمَعارِي: نِ، َوالَْمَعارِينِ َوالرِّْجلَْيِإظَْهارِِه، كَالَْوْجِه َوالَْيَدْي

  .)12()َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( َواِحُدَها َعْزفٌ: نَابِيُر، َجْمُع ِمْعَزٍف َوِمْعَزفٍَة، َوِقيَلالَْمالَِهي َوالطَّ :الَْمَعازِفُ

                                           
  ).7/466(، العين وكتاب، )14/48(، تهذيب اللغة :وُينْظَُر، )5/672( ،)طوى(، مادة اللسان  )1(
  ).5/677( ،)طيب(، مادة اللسان  )2(
  ).6/22( ،)ظلل(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).6/24( ،)ظلم(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .42، صى َأقَوالِ اِإلمام َعِليٍّما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَة َعلَ: رائد زيد: ، وُينْظَُر)6/64( ،)عبل(، مادة اللسان  )5(
  ).4/1847(، مسلم وصحيح، )3/1235( ،صحيح البخاري :وُينْظَُر ،)6/129( ،)عدن( مادة  ،اللسان  )6(
  ).1/29(، األمثال وجمهرة، )2/296(، مجمع األمثال: ، وُينْظَُر)6/148( ،)عذر(، مادة اللسان  )7(
  .3: ارج، آية، المع)6/161( ،)عرج(، مادة اللسان  )8(
  ).6/196( ،)عرف(، مادة اللسان  )9(
  ).6/210( ،)عرك(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).222-6/220(، )عرا(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).6/232( ،)عزف(المصدر نفسه، مادة   )12(
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  . )1(ُساِإلنَْو نُّجِالْ: َمْعشَُرالَْو، َمْعشَرٍ ، َجْمُعاسِاتُ النَّاَعَمَج :اِشُرَمَعالْ

  .)2(اَهلَ َداِحَو الَ :، َوِقيَلِمْعطَفُالَْواِحُدَها  ،ةُاَألْرِدَي :اِطفَُمَعالْ

  :ىشََألْع، َيقُوُل اُمْعَوجُُّم الْْهالسَّ: ِمْعقَُصالَْو آلَةٌ ُيْعقَُص بَِها الشََّعُر،: ِمْعقَُصالَْواِحُدَها  :ُصِقاَمَعالْ

  ]الطَّوِيل[            )3(اِقَصاَمَعْم تُنْكُُم نَْبالً لَتُنْكُ ْولََو           ةًاَمْم ُجَرتُنْكُكُنْتُُم نَخْالً لَ ْولََو         

   .)4(َجْمُع َمْعِقٌل الُْحُصوُن، :َوالَْمَعاِقُل ،ايَهِف تُْعقَُل ثُْيَح :لِاِإلبِ اِقُلَمَعَو ،ٍةَمْعقُلَ ُعْمَج ،اتُالدِّيَّ :اِقُلَمَعالْ

  :)5(افٌخُفَ اَلَمْعِقٌم، قَ جمع ،ُلاِصفََمالْ :ِقيَلَو ،بِالصُّلْ خَّرِي ُمَؤِف َعْجبِالَْو ِةيَدفَرِالْ َنْيَب ِفقٌَر :اِقُمَمَعالْ

  ]الطَّوِيل[              )6(ُمْحِنِق اِقمَِمَعالْوِك َمْدلُشَهِْدتُ بِ         اَهاَدةَ َبْينََهَو اَدى الََهخَْيلٍ تََو        

  ]الطَّوِيل[

  :ِقَدْزَرفَالَْوِمنُْه قَْوُل  ،ا ِمْعلَقٌَهُداِح، َواُرغَالصِّ ُبِعالَالْ :قَُمَعاِلالْ

  ]الطَّوِيل[               )7(َمَعاِلِقالْبِ يكُْمِدا ُأْرِعشَتْ َأْيِإذَ         ااَحنَاَألكُفِّ رَِمي بِنُْمِضا لَِإنََّو        

  ]الطَّوِيل[

  .)8(ِهتََدلُّ بُِر ُيْسثَاَأل :َمْعلَُمالْ، َوتُُهلََدالَ: يِقرَِمْعلَُم الطََّو ،ِظنَّتُُهَم :ٍءْيلِّ شّكُ َمْعلَُمَو ،َمْعلَمٍَجْمُع  :اِلُمَمَعالْ

  .)9(الشََّرِف َمكَْسُب ، َوِهَيِةَمْعالَالَْجْمُع  :ياِلَمَعالْ

  .)10(َمْعِمَيٍة َجْمُع اَرٍة،ِعَم ا َأثَُرَهبِ َسْيلَ يِتالَّ ةُولَُهْجَمالْ اَألَرُضوَن :اِميَمَعالْ

  . )1(َمةُ ُينْقَُر بَِها الصَّخُْرالْفَْأُس الَْعِظي: َجْمُع ِمْعَولٍ، َوالِْمْعَوُل :الَْمَعاوُِل

                                           
  ).6/264( ،)عشر(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).6/313(، )عطف(المصدر نفسه، مادة   )2(
  .201، ص ديوان األعشى: وُينْظَُر ،)6/365(، )عقص(، مادة اناللس  ) 3(
  ).6/374(، )عقل(، مادة اللسان  )4(
اِإلْسالََم  ، ِمْن ُمَضر كَاَن َأْسَوَد اللَّْونِ، َأخَذَ السََّواَد ِمْن ُأمِِّه نُْدَبةَ، َأْدَرَكِميُّْبُن ُعَمْيرِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ الشَُّرْيِد السَّلَ َو خُفَافٌُه  )5(

  ).2/309(، اإلعالم: الزَِّركِْلّي: ُينْظَُر.  ھـ20اِإلْسالََم َوَأْسلََم، شَهَِد فَتَْح َمكَّةَ َوُحنَْين َوالطَّاِئف، تُوفّي نَْحَو َسنَِة 
، .)ط.د(نـوري حمـودي القيسـي،    : ، تحقيقديوان خُفاف بن ندبة السلمي: وُينْظَُر ،)6/378(، )عقم(، مادة اللسان  )6(

  .32م، ص 1968طبعة المعارف، م: بغداد
  ).2/54(، ديوان الفرزدق: وُينْظَُر ،)6/407( ،)علق(، مادة اللسان  )7(
  ).6/418( ،)علم(، مادة اللسان  )8(
  ).6/424( ،)عال(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).6/456( ،)عمى(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  .)2(اَهلَ َداِحَو ، الَوُبُيُعالْ: الَْمَعاِيُب

َوَمَعاِيشُ َعلَى الِْقَياسِ، َوَمَعاِئشُ َعلَى غَْيرِ  َجْمُع الَْمِعيشَِة، َوِهَي َما ُيَعاشُ بِِه،: الَْمَعاِيشُ َوالَْمَعاِئشُ

 .)3(]َمَعاِيشَِفيَها  َوَجَعلْنَا لَكُْم[:ِقَياسٍ، قَاَل تََعالَى

 .)4(َواِحُدَها الَْمغْبُِن، َوُهَو اِإلبِطُ َوالرُّفْغُ َوَما َأطَافَ بِِه :الَْمغَابُِن

 .)5(]الَْمغَارِبَِو الَْمشَارِِق بَِربِّ ُأقِْسُم فَالَ[:تََعالَى قَاَل الَْمشْرِِق، ِخالَفُ َوُهَو الَْمغْرِبِ، َجْمُع :الَْمغَارُِب

  .)6(َمَواِضُع الْغَْزوِ، َجْمُع َمغًْزى: َمنَاِقُب الْغَُزاِة، َوالَْمغَازِي :يالَْمغَازِ

  .)7(، َجْمُع َمغْنَمٍْهلِ الَْحْربِ َوُأِخذَ قَْهًراَما ُأِصيَب ِمْن َأْمَوالِ َأ :الَْمغَاِنُم

  .)8(َأْعَداِئِه َجْمُع ُمغَاوِرٍ، َوُهَو الُْمقَاِتُل الْكَِثيُر الْغَاَراِت َعلَى: الَْمغَاوُِر

: قَنَاةُ الَْمـاِء، َوالَْمفَـاِتحُ  : َوالِْمفْتَُح، َجْمُع ِمفْتَحٍ، َوُهَو ِمفْتَاُح الَْبابِ َوكُلُّ َما فُِتَح بِِه الشَّْيء :الَْمفَاِتُح

  .)9(]قُوَِّةلَتَنُوُء بِالُْعْصَبِة ُأوِلي الْ َمفَاِتَحُهَما ِإنَّ [:الْكُنُوُز َوالْخََزاِئُن، قَاَل تََعالَى

  .)10(ضِاَألْر َنِم اةُطَقَالْ يِهِف تُفَرِّخُ، َوُهَو الَْمكَاُن الَِّذي َمفَْحٌصاِحُدَها َو :اِحُصَمفَالْ

 يـقِ رَِمفْرِقُ الطََّو، ُرَعالشَّ يِهي ُيفَْرقُ ِفِذالََّو ْأسِالرَّ طَُسَو، َوُهَو َمفْرِقُالَْو َمفَْرقُالَْواِحُدَها  :َمفَارِقُالْ

  .)11(ُهوُهُجُو: يِثِدَحارِِق الَْمفَ، َوُرآخَ يقٌرِطَ ُهنِْم ي َيتَشَعَُّبِذالَّ ُمتَشَعَُّبُه: فَْرقُُهَمَو

ـ َجالْ َنِم نِْيَمظْى َعقَتَلُْم لُّكُ: َمفِْصُلالَْو، َمفِْصُلالْ َهاُداِحَو :اِصُلَمفَالْ ـ ِحالْ: اِصـلُ فََمالَْو، ِدَس  ةُاَرَج

  .      )12(َيرِقَُّو ُهاُؤو َمَيْصفُفَ ارٍى ِصغًَصَحَو ْملٍَر ْنِم نِْيلََجَبالْ َنْيا َبَم ِهَي: يَلِق، َوةُاِصفَُمتََرالْ ةُالصُّلَْب

                                                                                                                            
  ).6/529(، )عول(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).6/537(، )عيب(ر نفسه، مادة المصد  )2(
  .20: ، الحجر، آية)6/545(، )عيش(، مادة اللسان  )3(
  ).6/571(، )غبن(، مادة اللسان  )4(
  .40: ، المعارج، آية)6/586(، )غرب(، مادة اللسان  )5(
  ).6/622(، )غزا(، مادة اللسان  )6(
  ).6/687(، )غنم(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .)6/695(، )غور(مادة المصدر نفسه،   )8(
  .76: ، القصص، آية)12-7/10( ،)فتح(، مادة اللسان  )9(
  ).7/33(، )فحص(، مادة اللسان  )10(
  ).87-7/84( ،)فرق(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).113-7/112(، )فصل(المصدر نفسه، مادة   )12(
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ـ ِق رِْيى غَلََع( فَقٌْر َواِحُدَها: َوِقيَل ،اَهلَ َداِحَو الَ ،فَقْرِاٍل وُهُجُو :َمفَاِقُرالْ ـ الْكَ )اسٍَي ـ َمالَالَْو ِهابَِمشَ حِ، ِم

  .                     )1(ُمفِْقرٍ َعْمَج َأْو َمفْقَرٍ َعْمَج وَنكَُي َأنَّ وُزُجَيَو

  .)2(ى التَّطَيُّرِلََع ةَُمْهلَكَالْ: اَزةَُمفَالْقَفُْر، َوَبرِّيَّةُ الْالْ ، َوِهَياَزِةَمفَالَْو ازَِمفَالَْجْمُع  :اوُِزفََمالْ

  .)3()َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ( ْمُع الْقُْبحَِما ُيْستَقَْبُح ِمَن اَألخْالَِق، َج: الَْمقَابُِح

  .)4(انَِساِإلنْ ُنفَْدَم ، َوِهَيةَُمقُْبَرالَْو َمقَْبَرةُالَْواِحَدتَُها  :ُرابِقََمالْ

ا َمرَِّة َوالَحاَألْوِديِة َوالِ َوالرَِّم اِطعَِمقََينْقَِطُع كَ ثُْيَح ُهُرآِخ: ٍءْيشَ لَِّمقْطَُع كَُجْمُع َمقْطَعٍ، َو: اِطُعَمقَالْ

  .)5(وِفوقُُع الْاِضَوَم: آنِْرقُاِطُع الَْمقََو، اَهَهَبَأشْ

  .)6(اَدُيقَ َأْن ُعِنتَْمَي: ُمقَْعنِْسٌس ٌلَمَجَو ،ُرَأخِّتَُمالْ: يَلِق، َويُدِدالشَّ ، َوُهَوِسُسُمقَْعنْالَْواِحُدَها  :اِعُسَمقَالْ

ـ قَ اُءَعوِ: ةُِمقْلََمالَْو، ُهَرفُطَ: يَلِق، َورِْوالثََّو سِْيالتََّو لَِمَجالْ يُبقَِض ، َوُهَوِمقْلَمِالَْجْمُع  :اِلُمَمقَالْ  يبِِض

  . )7(ُهوُبكُُع: حِْمالرُّ اِلُمقََمَو ،يرِِعَبالْ

، قَـاَل  يـلِ ِفالْ ْأسِى َرلَا َعَهبِ ُبَرْضُي الرَّْأسِ ُمْعَوجَّةُ ةٌيَدِدَح ، َوِهَيِةقَْمَعِمالَْو ِمقَْمعِالَْجْمُع  :قَاِمُعَمالْ

ـ ذُ ،)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( ِةقََمَعالَْجْمُع : قَاِمُعَمَوالْ ،)8(]يٍدِدَح ْنِم اِمُعَمقَ ْمُهلَ[:تََعالَى ـ قُ َعَراٌب َأْزَب  يٌمِظ

  :ِةمَّالرُّ وذُ اَلقَ، افََيلَْسُعَه رَُّحدَّ الْتَا اشِْإذَ َوْحشِالَْو لِاِإلبِ ىلََع ُعقََيابِّ َووِف الدََّوي ُأنُِف ُلخُْدَي

  ]الطَّوِيل[        )9(َمقاِمعِالُْهلْبِ ُزْرِق ابِ ُزْعرِ الَْأذْنََو          َأْرُجلٍابِهِنَّ بَِأقَْر ْنَيْركُلَْن َعَو        

  ]الطَّوِيل[

  .)10(ةُالشَّفَ :ِفالظِّلْ اِتَوذَ ْنَمقَمَّةُ ِمالَْو ِمقَمَّةُالَْو ،َمقَمَّةُالَْو الِمقَمَّةَُواِحَدتَُها  :امَُّمقَالْ

                                           
  ).7/139(، )فقر(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).188-7/187(، )فوز(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).7/219(، )قبح(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).7/219(، )قبر(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).7/418( ،)قطع(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).7/438( ،)قعس(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).7/482( ،)قلم(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .21 :، الحّج، آية)7/496( ،)قمع(، مادة اللسان  )8(
  .800، ص ديوان ذي الرمة: وُينْظَُر، )7/496( ،)قمع(، مادة اللسان  )9(
  ).7/499( ،)قمم(، مادة اللسان  )10(
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ـ ِفَو، َوِهَي َجَماَعةٌ ِمَن الْفُْرَسانِ َوالْخَْيلِ ُدوَن الَْماَئِة تَْجتَِمُع ِللْغَاَرِة، ِمقْنَبِالَْجْمُع  :اِنُبَمقَالْ  يِثِدي َح

  .)1(»؟اَهاِنبَِمقََوبِطَيٍِّئ  فَْيكَ« :َعِديٍّ

  .)2(كُتَّابِالَْو يمِِلْعالتَّ ُعِضْوَم ، َوُهَوَمكْتَُبالَْواِحُدَها  :اِتُبَمكَالْ

  .)3(»اَألخْالَِق َمكَارَِم ُألتَمَِّم ُبِعثْتُ ِإنََّما«:الَْحِديِث َوِفي ،الْخَْيرُِل ْعِف َوُهَو ،َمكُْرمٍَو ٍةَمكُْرَم َجْمُع :ُمارَِمكَالْ

ـ َو، يـهِ لَقُّ َعشَُيَو اُنَسنُْه اِإلا َيكَْرُهَم َوُهَو، َمكَْرٍهَو َجْمُع َمكُْروٍه :ارُِهَمكَالْ ـ ي الِْف  اغُِإْسـبَ « :يِثِدَح

  .)4(»ارِِهَمكَالْى لََع وِءالُوُض

الَْوْحشُ ِمـَن   يِهي َيْأوِي ِإلَِذالَّ ُعِضْوَمالْ: ، َوالَْمكِْنُسِهبِ ا كُِنسَِم ، َوِهَيِمكْنََسةُالْاِحَدتَُها َو :اِنُسَمكَالْ

  .)5(اِضُعَهاَوَم: الرَِّيبِ اِنُسَمكََو الظَِّباِء َوالَْبقَرِ ِفي الَْحرِّ،

 ْمِطهِالَِتاخَْو اسِالنَّ اِكَبِتاشْ ْنِم وذٌْأخَُم ،يِدِدالشَّ لِتْقَالْ اتُُب ذَْرَحالْ ، َوِهَيةَُملَْحَمالْاِحَدتَُها َو :ِحُمَمالَالْ

  .)6(ىالسََّدبِ بِْولُْحمِة الثَّ اِكِتَباشْا كَيَهِف

  .)7(ا َملْطٌَمَهُداِح، َووُدُدخُالْ :ِطُمَمالَالْ

ـ َح َأْي نِّجِالْ ِعبِي َمالَِف تُُهكَْرتَ: ُيقَاُل ،اارُِجَهَمَد: يحِِعُب الرَِّمالََو ،ُد َملَْعٌباِحَوالْ :الَْمالَِعُب  الَ ثُْي

  .)8(َيلَْعُبوَن ثُْيَح: ارِي الدَّي ِفارَِوَجالْانِ َوَيْبِعُب الصَِّمالََو، َوُيْدَرى َأْيَن ُه

  .)9(ِها لُِعقَ بَِم ، َوِهَيِملَْعقَةُالُْمفَْرُدَها  :قُِعَمالَالْ

 ،اَهلُاِعا فََهي ُيلَْعُن بِِتالَّ ةُفَْعلَالْ :ةَُملَْعنَ، َوالْةَُملَْعنَالْ، َواِحَدتَُها ِةاَجَحالْ اِءَضقََو التََّبرُّزِ ُعاِضَوَم :ِعُنَمالَالْ

  .)10(»الثَّالَثَ ِعَنَمالَالْاتَّقُوا « :يِثِدَحي الِْفَو

                                           
: تحقيق، .)ط.د(، مسند الحميدي: اهللا بن الزبير أبو بكر عبد الحميدي،: ، وُينْظَُر)503-7/502( ،)قنب(، مادة اللسان  )1(

  ).2/407( ،)بال تاريخ( المتنبي،مكتبة : بيروت، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق
  ).7/588( ،)كتب(، مادة اللسان  )2(
  ).2/193(، مسند الشهاب: القضاعي: وُينْظَُر، )7/645( ،)كرم(، مادة اللسان  )3(
  ).1/90(، سنن النسائي، و)1/73(، سنن الترمذي: ، وُينْظَُر)650-7/649( ،)كره(، مادة اللسان  )4(
  ).741-7/740( ،)كنس(، مادة اللسان  )5(
  ).8/52( ،)لحم(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).8/82( ،)لطم(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).8/87( ،)لعب(مادة  ،اللسان  )8(
  ).8/90( ،)لعق(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).1/273( ،على الصحيحين والمستدرك  ،)1/98(،سنن البيهقي الكبرى :وُينْظَُر، )8/92( ،)لعن(مادة  ،اللسان  )10(
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  .)1(اَمُهلَْوا َحَمَو اَألنْفُُم َوفَالْ ، َوُهَوَملْغَُمالُْمفَْرُدَها  :ِغُمَمالَالْ

  .)2(ةٌُملْقََح ةَُداِحَوا، الَْهُدالَا َأْوَهوِنطُي ُبِف يِتالَّ اثُاِإلنَ :ِقُحَمالَالْ، َوِقحٍُملْ َجْمُعوُل، فُُحالْ :ِقُحَمالَالْ

  .)3()اسٍَيِق رِْيغَ ىلََع( ةٌلَْمَح جمع ،ابُِهَمشَالْ :َوالَْمالَِمُح ،يِهاوَِمَس ْوَأ ِهْجَوالْ اِسنَِمَح ْنِم اَدَب اَم :الَْمالَِمُح

  .)4(َمكَارُِمَها، لَْم ُيذْكَْر لََها َواِحٌد: َوَمَمارُِع اَألْرضِ :الَْمَمارُِع

 :، َوالَْمنَاَرةُ)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( َعلَى َمنَاِئَر ٍةاَرنََم َجْمَع ِكالَُهَما َجْمُع َمنَاَرٍة، َولَِكنَّ :َوالَْمنَـاوِرُ  ُراِئنََمالْ

  .)5(اجَِرالسِّ اتُذَ ةُالشَّْمَع :ةُاَرَمنَالَْو ،النُّورِ ُعِضْوَم

  .)6(ِمنَْبُضالْ، َواِحُدَها اِدفَُمنَالْ :ابُِضَمنَالْ، َواِحُدَها َمنْبٌِض، َوبِلْقَارُِب الَْمَض :ابُِضَمنَالْ

  .)7(ِهِداِحَو رِْيى غَلََع ُعَمْجالَى، َوَماَألْع ْأُرفَالْ َواِحُدَها ُجلْذٌ، َوُهَو :اجِذَُمنَالْ

  .)8(اَهبِ ُيْحَصُد انٍنََأْس اتُذَ ةٌيَدِدَح، َوِهَي ِمنَْجلٍَجْمُع  :اجُِلَمنَالْ

  .)9(ثُقُْب اَألنِْف: َواِحُدَها الَْمنْخَُر، َوالَْمنْخَُر :الَْمنَاِخُر

  .)10(َوِهَي الرُّتَْبةُ الَْمنَْهُل، َوَجْمُع الَْمنْزِلَِة،: َجْمُع َمنْزِلٍ، َوُهَو َمْوِضُع النُُّزولِ، َوالَْمنْزُِل: الَْمنَازُِل

 وُرُأُم: ُكاِسنََم، َوالْ)11(]اَمنَاِسكَنَا َأرِنََو[:قَاَل تََعالَى ،َمنِْسُكلَْوا َمنَْسُكالْ، َواِحُدَها اِتُمتََعبََّدالْ :اِسُكَمنَالْ

   .ةُالنَِّسيكَ يِهِف ُحَبذْتُ يِذالَّ ُعِضْوَمالْ: ُكَمنَْسالَْو، اَهلُّكُ جَِّحالْ

  .)12(»اِسمَِمنَالْبِ ْمَوِطَئتُْه«:)τ( يٍِّلَع يِثِدي َحِفَو، يرِِعَبالْ فِّخُ فَُرطَ، َوُهَو َمنِْسمِالَْجْمُع  :اِسُمَمنَالْ

  .)1(، َجْمُع َمنْظَرٍاَهنُْينْظَُر ِم ُهَألنَّ ؛ضِافُ اَألْرَرَأشْ :اِظُرَمنَالْ

                                           
  ).8/97( ،)لغم(، مادة اللسان  )1(
  ).8/108( ،)لقح(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).8/125( ،)لمح(المصدر نفسه، مادة   ) 3(
  ).8/262( ،)مرع(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).8/735( ،)نور(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .)8/432( ،)نبض(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).8/462( ،)نجذ(، مادة المصدر نفسه  )7(
  ).8/469( ،)نجل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).8/494( ،)نخر(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).525-8/524( ،)نزل(، مادة اللسان  )10(
  .128: ، البقرة، آية)8/539( ،)نسك(، مادة اللسان  )11(
  .63، صِمن َألفَاِظ اللُّغَة َعلى َأقَوالِ اِإلَمام َعِليٍّما ُبِنَي : رائد زيد: ، وُينْظَُر)8/541( ،)نسم(، مادة اللسان  )12(
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  .)2(َجْمُع َمنْقََبٍة، َوُهَو الِْفْعُل الْكَرِيُم َوالَْمفْخََرةُ: الَْمنَاِقُب

ـ ِفَو، الَعُضِدكَِتِف َوْأسِ الُْمْجتََمُع َر: ِهرِْيغََو انَِساِإلنْ َنَمنِْكُب ِمالْ، َوَمنِْكبٍَجْمُع : اِكُبنََمالْ  يِثِدي َح

ـ َب رِيشَاٍت ُعَبَأْر :رِاِئاحِ الطَّي َجنَاِكُب ِفَمنَالَْو، )3(»ِةالَي الصَِّف اِكَبَمنََألَْينُكُْم  ْماُركُِخَي«: َرَمُع نِاْب  َدْع

  .)4(]اَهاِكبَِمنَي اْمشُوا ِففَ[:نَواِحيَها، قَاَل تََعالَى: ضِاَألْر اِكُبَمنََو ،اِدمِقََوالْ

 يِقرِطَ ىلََع اوِزَِمفَي الِْف ُلازَِمنَ :، َوالَْمنَاِهُلَرُبشَْمالْ يِهي ِفِذالَّ ُعِضْوَمالْ ، َوُهَوَمنَْهلٍَجْمُع : اِهُلَمنَالْ

  .)5(اًءا َميَهِف َألنَّ ؛السُّفَّارِ

ُيْسـقَى   ُضَيَأْب يرٍرَِح ُبْوثَ :َرقُُمْهالَْو ا،يَهِف ُبتَكُْي اُءَضْيَبالْ ةُيفَِحالصَّ، َوِهَي ُمْهَرٍقَجْمُع  :قُارَِمَهالْ

  :ىشَْعاَألَيقُوُل ، ِةيفَِحالصَّا بِيًهبِشْتَ الَْملَْساُء يارِالصََّح: قُارَِمَهالَْو ،يِهِف ُبتَكُْي مَُّيْصقَُل ثَُو غََمالصَّ

  ]الْكَاِمل[                )6(َأنْشَدا ارِِقَمَهالْي ِف ا تُنُوِشَدذَِإفَ         دُِّر ِنْعَمةًكَُي الَ يٌمرِي كََربِّ          

  .)7(وُبُرُحالْ :اِلُكَمَهالَْو ،ايًرِثا كَيَهِف ُكلَْهُي ُهنََّأل ؛ةُاَزَمفَالْ ، َوِهَيِةَمْهلَكَالَْجْمُع  :اِلُكَمَهالْ

 وُنكُتَ ةٌيَدِدَح: ِمْهَمُزالَْو ،ِمْهَمَزٍةَو ِمْهَمزٍ ُعْمَج ،اُرَمِحا الَْهبِ ُسخَُينْ ةٌيَدِدَح اَهْأِسي َرِعِصيٌّ ِف :اِمُزَمَهالْ

  .)8(ضِاِئالرَّ خُفِّ رِخََّؤي ُمِف

  .)9(خَلَقُالْ ُبْوالثَّ :َوِقيَل الزِّينَِة، اَبَيِث ِهبِ تُودُِّعُو المرأة تَْبتَِذلُُه يِذالَّ ُبْوالثَّ َوُهَو ،ِميَدعٍ َجْمُع :اِدُعَمَوالْ

  .)10(»ارِِدَمَوالْي اَز ِفَرُبالْ اتَّقُوا«:يِثِدَحي الِْفَو، َمْورٍِد جمع، اِءَملْى اِإلَ ارِيَجَمالَْواِهُل َمنَالْ :ارُِدَمَوالْ

، ابَُّوالـدَّ  ِهبِ ي ُيوَسُمِذُء الَّْيالشَّ َأْو اةُِمكَْوالْ ، َوُهَوِميَسمِالَْعلَى الُْمَعاقََبِة، َجْمُع  :اِسُمَمَيالْاِسُم َوَمَوالْ

  .)1(ٍةلَّ َسنَاجُّ كَُحالْ يِهِف ُعِمتَْجي َيِذتُ الَّقَْوالْ: َمْوِسُم، َوالْاَمُعُهْجتََمُم: السُّوِقَو جَِّحَمْوِسُم الَْو

                                                                                                                            
  ).8/606( ،)نظر(، مادة اللسان  )1(
  ).8/664( ،)نقب(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ). 3/101(، البيهقي الكبرى وسنن، )3/53( صحيح ابن حبان: ، وُينْظَُر)8/690( ،)نكب(، مادة اللسان  )3(
  .15: ، الملك، آية)8/690( ،)نكب(، مادة اللسان  )4(
  ).724-8/723( ،)نهل(، مادة اللسان  )5(
  .279، ص ديوان األعشى: وُينْظَُر، )9/81( ،)هرق(، مادة اللسان  )6(
  ).9/119( ،)هلك(، مادة اللسان  )7(
  .)9/133( ،)همز(، مادة اللسان  )8(
  ).9/254( ،)ودع(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).1/273(،على الصحيحين والمستدرك ،)1/98(،سنن البيهقي الكبرى :وُينْظَُر ،)9/271(،)ورد( مادة ،اللسان  )10(



 140

 :َمـْوِطنُ الَْو ،اَهِقفَُمَوا: ةَكََّمَواِطُن َمَو ،رٍَألْم اُنَسنْاِإل ِهبِ اَمقَ امٍَمقَ لُّكَُجْمُع َمْوِطنٍ، َوُهَو  :َمَواِطُنالْ

  .)2(بِْرَحالْ ِدَمشَاِه ْنَمشَْهُد ِمالْ

  .)3(اِقطُُهَمَس :ِثْيغَاِقُع الَْمَوَو ،ِضُع الُوقُوعِْوَم ، َوُهَوةَُمْوِقَعالَْمْوِقُع َوالُْمفَْرُدَها  :اِقُعَمَوالْ

، )4(]ِمـْن َوَراِئـي   الَْمَواِلَيَوِإنِّي ِخفْتُ [:َوَرثَةُ الرَُّجلِ َوَبنُو َعمِِّه، َجْمُع َمْولًى، قَاَل تََعالَى: الَْمَواِلي

  .الُْمْعتَقُ، َوغُْيُرَها: الَْحِليفُ، َوالَْمْولَى: َوالَْمْولَى

  .)5(اُمرِيِدَهِلُل يِمتَ ةَُراجِفَالَْمْرَأةُ الْ :ُموِمَسةُالَو ُموِمُسال َواِحَدتَُها الُْمَعاقََبِة، َعلَى :اِمُسَمَيالَْو اِمُسَمَوالْ

ـ ُرثَْأكَ دَُّمالْ، َوُرَصقَُيَو دُّ، ُيَمَمْرفَُأ السُّفُنَِوُهَو اِء َوالَْمْينَى، ِمينَالَْجْمُع  :الَْمَواِني ـ  َيمِّ، ُس  نََّأل ؛َكِلذَبِ

  . )6(اجَجالزَّ ُهنِْم ُلَمي ُيْعِذالَّ اجِالزَُّج ُرَهْوَج: اُءِمينَالْ، َواَجْرِيَه ْنتَفْتُُر َع َأْي يِهِف يتَِن َنفُالسُّ

ـ  ةٌنُقَْر: يَلِقَو ،يٌرِغاٍء َصَم يُرَدِغ: َموِهَبةُالَْو، يَّةُِطَعالَْو ةُهَِبالْ ، َوِهَيةَُمْوِهَبالْ َواِحَدتَُها :ُباِهَوَمالْ ي ِف

  .)7(َوقََعتْ ثُْيةُ تَقَُع َحاَبالسََّح: ةَُهَبَمْوالَْو، اُءَما الْيَهِف َيْستَنِْقُع لَِبَجالْ

  :      )َيفَاِعَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 12

  .)8(ِداَألْز َنِم نٍطْو َبَأُب َيْحَمُد :قَبِيلَةٌ َعَربِيَّةٌ، َوِقيَل: ُيْحِمُدَو َيْحَمُدَو ،ُيْحِمُدَو َيْحَمُدُمفَْرُدَها : اِمُدَيَحالْ

: يَلِقَو ،ةًامََّع ُيْبالظَّ َوُه :يَلِق، َوَعفَرِالْ نِْولَكَ ُهنُْوي لَِذالَّ ُيْبالظَّ: وُرُيْعفُالَْو ،وُرَيْعفُالْاِحُدَها َو :اِفُرَيَعالْ

  .)9(لِْياللَّ اِءَزَأْج ْنِم ٌءْزُج: وُرفَُيْعالَْو، اِءَبالظِّ ُر تُُيوُسَيَعاِفالْ :يَلِق، َوِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ ُدلََو

  .)10(َعَملِى الْلََع ةُوَعُبطَْمالْ ةُُمْعتََملَالْ ةُالنَّجِيَب: لِاِإلبِ َنِم َيْعَملَةُالْ، َوَيْعَملَة َجْمُع :الَْيَعاِمُل

  :ةُاَرُعَم اَلقَ ،)َيلَْمْه(ٌب، َوُهَو بِالْفَارِِسيَِّة رََّعُم يٌِّسارِ، فَالَْمْحشُو اُءَبِقالْ َوُهَو ،َيلَْمقُالُْمفَْرُدَها  :قُِمَيالَالْ

                                                                                                                            
  ).306-9/305( ،)وسم(، مادة اللسان  )1(
  ).9/342( ،)وطن(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).375-9/374( ،)وقع(مادة  المصدر نفسه،  )3(
  .5: ، مريم، آية)9/406( ،)ولى(، مادة اللسان  )4(
  ).9/413( ،)ومس(، مادة لسانال  )5(
  ).9/415( ،)ونى(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).9/416( ،)وهب(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).2/585( ،)حمد(، مادة اللسان  )8(
  ).6/328(، )عفر(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).6/446( ،)عمل(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  ]الرََّجز[                )1(ِمِقَيالَالْي ا َيْمِشيَن ِفَمَأنَّكَ          ازِِقَبَرالْاُن كَا الثِّيَرَهبِ َأْرٌض        

  

                                           
  .)9/463( ،)يلمق(مادة و ،)8/130( ،)لمق(نفسه، مادة  المصدر  ) 1(
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  ياِنالثَّ ثَُحْبَمالْ

  بَرَعالْ انَِسي ِلِف ِةيَّاِسَدالسُّ وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اظُفَلَْأ

  : )َأفَاِعيَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 1

  .)1(ةٌقَرِّتَفَُم :اِديُدَأَب يٌرطََو ،َنيدِِّدَبتَُم اقًَرِف َأْي يَداِدَأَبالْقَوُم  َبَهذَ: الِْفَرقُ، ُيقَاُل :اَألَباِديُد

  .)2(]ارِيقََأَبَو ابٍَأكَْوبِ وَنلَُّدُمخَ اٌنَدوِلْ ْمهِْيلََع َيطُوفُ[:تََعالَى ، قَاَلاُءنَاِإل :ْبرِيقُاِإل َواِحُدَها :اَألَبارِيقُ

  :ِةمَّو الرُّذُ اَلقَ ا،َهبِ ْسَرُجُي ْرجِالسَّ امَِزِح َرِفي طَِف وُنكُةٌ تَيَدِدَح :يُماِإلْبزِ، َويمٍْبزِِإجمع  :اَألَبازِيُم

  ]الَْبِسيط[                 )3(ازِيُماَألَب اَهنَْع ااِتيَمَهخََو فَكَّتْ           ا قََسٌبافَُها ُمكَفَّنَةٌ َأكْنََهبِ         

ـ لُ يُنزِْباِإلَو ،اَهبِ ْسَرُجُي ْرجِالسَّ امَِزِح ِفَري طَِف وُنكُةٌ تَيَدِدَح: يُنْبزِاِإل، َوْبزِينٍُع ِإْمَج :اَألَبازِيُن  ةٌغَ

    :اٍدَؤو ُدَأُبقَاَل وناً، نُ يمِِمالْ بِلْقَا بَِهلَْبي قَِتالَّ يمِزِْبي اِإلِف

  ]الَْبِسيط[         ) 4(ازِيناَألَبَأْجَرَد ُمْستَْرِخي  لِّكَُو       اتَُهيقَِقاَرتْ َعطَ ْداَء قََجْرَد لِّكُ ْنِم         

 اذََه ،ِإْبِطيلٍ َأْو الٍِإْبطَ ُعْمَجُهَو : َوِقيَل، قَِّحالْ يُضِقنََوُهَو  ،)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( لٍاِطَبَجْمُع  :اَألَباِطيُل

  .)5(ةٌالَِإْبطَ: َوِقيَل ،ةٌُأْبطُولَتَُها َداِحَو: َوِقيَل ،ويِهيَبِس ُبَهذَْم

  .)6(ىثَُألنِْل وُنكَُي ْدقَازُِل، َوَبالْ َجَمُلالْ ، َوُهَو)َعلَى غَيرِ ِقَياسٍ( ُريَبِعالَْواِحُدَها : اَألَباِعيُر

  .)7(كَُّرذَتَُوقَْد  ةٌثَنََّؤُم ،َدمِقَالَْو َيِدالْ يِف ةَُمَسبَِّحالْ يِلتَ يِتالَّ ىكُْبَرالْ اِإلْصَبُع َوُهَو ،امٍْبَهِإ َجْمُع :يُماِهاَألَب

  .)8(الَْمْسكَُن: ْبَياٍت، َوَأْبَياتٌ َجْمُع َبْيٍت، َوالَْبْيتَُجْمُع َأ: اَألَباِييتُ

          .)9(اسِالنَّ ْنِم ةُاَعَمَجالْ َوِهَي ،ُأثْبِيٍَّة َجْمُع :يُّابِثَاَأل

                                           
  ).1/348( ،)بدد(، مادة اللسان  )1(
  ).18، 17: (، الواقعة، اآليتان)1/394(، )برق(، مادة اللسان  )2(
  .1911، ص ديوان ذي الرُّمَّة: وُينْظَُر ،)413-1/412(، )بزم(، مادة اللسان  )3(
  .345، ص ديوان أبي دؤاد: ، وُينْظَُر)1/413( ،)بزن(، مادة اللسان  )4(
  ).1/443( ،)بطل(، مادة اللسان  )5(
  ).1/455(، )بعر(نفسه، مادة  المصدر  )6(
  ).1/538(، )بهم(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).1/557(، )بيت(نفسه، مادة  المصدر  )8(
  ).1/657(، )ثبا(نفسه، مادة  المصدر  )9(
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  .)1(ُأثِْفيٍَّةَجْمُع  ،ُرْدِقا الْيَهلََع ُلَعْجُيَو ُبَصنْتُالَِّتي  ةُاَرَجِحالْ :يُّاِفثَاَأل

  .)2(داَألَحَيْوُم  َلاَألوَّ َألنَّ ؛وعُِباُألْس امَِأيَّ ْنِم ، َوُهَونِْياالثْنََجْمُع  :اَألثَاِنيُن

  :ْجنَاُسُهْم، َيقُوُل الشَّاِعُرَوُأْحُبوشٍَة، َوِهَي الَْجَماَعةُ ِمَن النَّاسِ اخْتَلَفَتْ َأ ُأْحُبوشٍَجْمُع  :ابِيشُاَألَح

  ]الَْبِسيط[              )3(َحَدقُالْ اْحَمرَِّت امَّلَ ابِيشِاَألَح َجْمُع       َأَرتْظَ يِذالََّو كَْعٌبَو يٌلَدَو لَْيثٌ        

  ]الَْبِسيط[

ـ الْ: يثُِدَحالَْو ،اِءَياَألشْ َنيُد ِمِدَجالْ: َوالَْحِديثُ ،)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( ٍثْيِدَحَجْمُع  :يثُاِدَحاَأل ي ْأِتخََبُر َي

  .)4(ِهقِْفالْي يثُ ِفاِداَألَحِمنُْه َو ،ايثًتَْحِد ِهثُ بِا ُيَحدََّم :يثُِدَحالَْو ،يرِِثكَالَْو يلِِلقَى الْلََع

  :ٌبْعكَ، قال الضَّْرعَِو يِْدالثَّ َنِم نَِباللَّو ،انَِساِإلنْ َنِم ولَِبالْ َمخَْرُج: ْحِليُلَواِحُدَها اِإل :اِليُلاَألَح

  ]الَْبِسيط[              )5(اِليُلاَألَح تُخَوِّنُْه ْملَ بٍارِغََب         َصلٍخُ اذَ لِخْالنَّ َعِسيبِ َلثِْم تُِمرُّ        

  ]الَْبِسيط[

  .)6(ٌمَهْبُم رِالدَّْه َنِم تٌقَْو :يَلِقُر، َوْهالدَّ َوَأْحَياٌن َجْمُع الِْحْينِ، َوُهَو، انٍَيَأْح ُعْمَج :يُنايَِِحاَأل

  .)7(تَْستَخْبُِر ْنمََّع ٍإنَب ْنِم اَكا َأتََم ُدَها الْخََبُر، َوُهَوَجْمُع َأخَْبارٍ، َوَأخَْباٌر ُمفَْر: اَألخَابِيُر

   .)8(ةٌيلَِطتَْسُم ضِي اَألْرا ِفَهُرفُْحتَ ةٌَرفُْحَأْو  قٌِّش ، َوُهَووُداُألخُْدُمفَْرُدَها  :اَألخَاِديُد

  .)9(ْمهِاِلَم وُم ِمْنقَالْ ااَوةُ ُيخْرُِجَهتَاِإل، َوِهَي خََراجِالَْجْمُع َأخَْراجٍ، َوَأخَْراٌج َجْمُع  :اَألخَارِيُج

  .)10(ا ُأخْقُوقٌَهُداِح، َوضِي اَألْرِف وقُقُشُّال :اِقيقُاَألخَ

  .)1(ةُاَمَعالنَّ يِهِف يُضبِتَ الَِّذي  ُعِضْوَم، الُْأْدِحيٍّ ُعْمَج :اِحيَُّداَأل

                                           
   ).1/682(، )ثفا(، مادة اللسان  )1(
  ).1/710(، )ثنى( نفسه، مادة المصدر  )2(
  ).17/127( ،)حبش( مادة ،العروس وتاج، )4/193( ،تهذيب اللغة: وُينْظَُر، )2/297( ،)حبش(، مادة اللسان  )3(
  ).2/350( ،)حدث(، مادة اللسان  )4(
  .13، ص ديوان كعب بن زهير: وُينْظَُر، )2/570( ،)حلل(، مادة اللسان  )5(
  ).2/688( ،)حين(، مادة اللسان  )6(
  ).3/12( ،)خبر(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).3/54(، العين وكتاب، )6/560(، تهذيب اللغة: وُينْظَُر ،)3/34( ،)خدد(، مادة اللسان  )8(
  ).3/55( ،)خرج(مادة  ،اللسان  )9(
  ). 3/166( ،)خقق(مادة  نفسه، المصدر  )10(
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  .)2(، َوُهَو الَْيوُم الرَّابُِع ِمْن َأيَّامِ اُألْسُبوعِ)ا َوَضمَِّهابِكَْسرِ الَْباِء َوفَتِْحَه(َعاٍء َجْمُع أْربِ :اَألَرابِيُع

  .)3(َجْمُع ُأْرُجوَزٍة ،كُلُّ ِمْصَراعٍ ِمنُْه ُمفَْرًداِشْعرِيٌّ َيكُوُن  َبْحٌر َوُهَو الرََّجزِ، قََصاِئُد َبْحرِ :اَألَراجِيُز

ِقطَْعٍة ُمتَقَدَِّمٍة ِمْن خَْيلٍ َوَجَراٍد َوطَْيرٍ َورَِجالٍ َونُُجـومٍ،   َجْمُع َرِعيلٍ َوَأْرَعالٍ، َوِهَي كُلُّ :اَألَراِعيُل

  :ُدفَُعَها ِإذَا تَتَاَبَعتْ، قَاَل الَْعجَّاُج: َأَواِئلَُها، َوِقيَل: َوَأَراِعيُل الرَِّياحِ َوالسََّحابِ

  ]الرََّجز[                                     )4(الَْجَهامِ الْخُورِ َأَراِعيَلتُْزجِي                       

  .)5(َجْمُع َأْرَواحٍ، َوَأْرَواٌح َجْمُع رِيحٍ، َوُهَو نَِسيُم الَْهَواٍء َوكَذَِلَك نَِسيُم كُلِّ شَْيٍء :اَألَراوِيُح

  . )6(َجْمُع ُأْرويٍَّة وِإْروِيٍَّة، َوِهَي اُألنْثَى ِمَن الُْوُعولِ :اَألَراوِيُّ

  .)7(الْخَْيُل َأَزاِهقَ َوَأَزاِهيقَ َجاَءِت: ُمتَفَرِّقَةُ، ُيقَاُلالَْجَماَعاتُ الْ: قُاَألَزاِهي

  .)8(اٍفَوَأطْ ةَُعْبَس :اِفَوالطَّ َنوُع ِماُألْسُب، َوامٍَأيَّ ِةَعْبَس اُمَمتَ: اُألْسُبوُع، َوُأْسُبوعٍَجْمُع  :ابِيُعَساَأل

  :َجنَْدل ُنْب ةَُسالَم، قَاَل كُُهَرشَ: يِقرِابِيُّ الطََّأَسَو، ْسبِيَّةٌَأ اتَُهَداِح، َوالدَّمِ َناِئقُ ِمَرطَّال :يُّابِاَألَس

  ]الَْبِسيط[              )9(يبِاُب تَْرجِا أنَْصاقََهَأنَّ َأْعنَكَ         اَهاِء بِالدَِّم ابِيَُّأَساِت اِدَيَعالَْو         

  . )10(ُهْمُعابَِر: ومِقَِإْستَاُر الْ، َوٍفْصِنَو يَلاِقثََم ِةَعَبَأْر ُنْزَو، َوُهَو اُراِإلْستَُمفَْرُدَها  :يُراِتاَألَس

  .)11(َواِحَدتَُها اُألْسُجوَعةُ، َوِهَي َما ُسجَِّع بِِه ِمَن الْكَالَمِ :اَألَساجِيُع

 َوالَْوْجِه َوالَْجْبَهـِة،  فِّكَالْ نِاِطَب وطُطُخُ :يُرارِاَألَس، َوِهْجَوالْ ُناِسَحَمَو انِتَنَْجَوالَْو انِدَّخَالْ :ارِيُرَساَأل

   .)12(»ِههِْجَو ارِيُرَأَستَْبُرقُ «:)ρ( ِهِتفَِص يِف ةَشَاِئَع يِثِدي َحِفَو ،عِْمَجالْ ُعْمَج ارِيُرَأَسَو اٌرَرَأْسَو ِسرٌّ

                                                                                                                            
  ). 3/310( ،)دحا(مادة  نفسه، المصدر  )1(
  ).4/49( ،)ربع(مادة  نفسه، المصدر  )2(
  ).4/73( ،)رجز(، مادة اللسان  )3(
  ).1/351(، ديوان الَْعجَّاج: ، وُينْظَُر)4/177( ،)رعل(، مادة اللسان  )4(
  ).4/285(، )روح(، مادة اللسان  )5(
  ).4/213(، )روى(نفسه، مادة  المصدر  )6(
  ).4/425( ،)زهق(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).478-4/477( ،)سبع(مادة نفسه،  المصدر  )8(
  .96، ص ديوان سالمة بن جندل: ، وُينْظَُر)4/488(، )سبى(، مادة اللسان  )9(
  ).4/491(، )ستر(، مادة اللسان  )10(
  ).4/501(، )سجع(نفسه، مادة  المصدر  )11(
  ).2/1082( ،ِلمُمْس وَصِحيح ،)6/2486( ،الُبخَارِّي َصِحيح: وُينْظَُر ،)4/556( ،)سرر( مادة ،اللسان  )12(
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  .)1(ُأْسُروعٍ ، َجْمُعُعابَِصاَألا َهبِ ُهتُشَبَّ اِدَساَألْج يُضبِ وسُِؤُدوٌد ُحْمُر الرُّو الطََّراِئقُ، :ارِيُعاَألَس

ُأْسِطيٌر اَرةٌ َوِإْسطَاٌر َوا ِإْسطََهتَُداِحَو ا،َهلَ اَمظَِن الََعجِيَبةٌ يثُ اِدَأَح: اِطيُراَألَسَو ،اِطيُلاَألَب :اِطيُراَألَس

  .)2(]يَنِلاَألوَّ يُراِطَأَسوا الُقََو[:قَاَل تََعالَى ُأْسطُوَرةٌ،َو ُأْسطُوٌرُأْسِطيَرةٌ َوَو

  .)3()تُوْنُأْس( اُبَرِإْع، َوِهَي وفٌُرْعَم ِتْيَبالْ ُأْسطُواُنَو ،ارَِيةُالسَّ: ةُاُألْسطُوانََواِحَدتَُها  :اِطيُنَساَأل

  .)4(الْفَنُّ: َجْمُع ُأْسلُوبٍ، َوُهَو الطَّرِيقُ َوالَْوْجُه َوالَْمذَْهُب، َواُألْسلُوُب: اَألَساِليُب

  .)5(َوُهَو اُألذُُن ، َوَأْسَماٌع َجْمُع َسْمعٍ،اعٍَأْسَمَجْمُع  :يُعاِمَساَأل

ـ َو ،وِّالسُّـمُ  َنِم ُمشْتَقٌّ َوُه، َوَمتُُهالََع: ِءْيالشَّ ُماْسَوَجْمُع اْسمٍ،  اٌءَمَأْس، َواٍءَمَأْس ُعْمَج :يُّاِمَساَأل  َوُه

  .)6(ِهبِ فَُرتُْع ِءْيلشَّى الَتُوَضُع َع ِسَمةٌَوَرْسٌم : ، َواالْسُمالرِّفَْعةُ

  :ِةمَّالرُّ يِذ َوِمنُْه قَْوُل ،اَهلَ َداِحَو اُن، الََواَأللْ :اِهيُّاَألَس

  ]الطَّوِيل[         )7(اُعرََّم يَّاِهَأَسا َهنْقُوا ِماُروا لََسفَ        اَهَدنْاَمةَ ِعَعَر وا الَالُقَ ُمْوقَا الْذَِإ         

  ]الطَّوِيل[

َصِفيَحةٌ ُيَجفَّـفُ  : اِإلشَْراَرةُ، َوَوِهَي الِْقطَْعةُ الَْعِظيَمةُ ِمَن اِإلبِلِ النِْتشَارَِهاِإِشَراَرٍة،  َجْمُع: اَألشَارِيُر

  : رِيُّ، قَاَل َأُبو كَاِهلٍ الَْيشْكُِقطَُع الْقَِديِد َواللَّْحمِ الُْمَجفَِّف :، َواَألشَارِيُرَعلَيَها الْقَِديُد

  ]الَْبِسيط[                   )  8(َمَن الثََّعاِلي َوَوخٌْز ِمْن َأَراِنيَها        ِمْن لَْحمٍ تُتَمُِّرُه    َأشَارِيُرلََها         

  ]الَْبِسيط[

  :َجْمُع اَألشَْراِط، َوُهْم اَألْرذَاُل ِمَن النَّاسِ، َوِمنُْه قَْوُل َحسَّاَن ْبنِ ثَابٍِت: اَألشَارِيطُ

  ]الطَّوِيل[        )1(َواْبَن َأشَْرطَا َوكَاَن َأُبوُهْم َأشَْرطًا     شَْراِط طَيٍِّئ  ِمْن َأشَْراِط َأ َأشَارِيطُ        

  ]الطَّوِيل[

                                           
  ). 4/562(، )سرع(، مادة اللسان  )1(
  .5: ، الفرقان، آية)4/576( ،)سطر(، مادة اللسان  )2(
  ).4/579(، )سطن(، مادة اللسان  )3(
  ).4/637( ،)سلب(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).4/683( ،)سمع(نفسه، مادة  المصدر  )5(
  .)699-4/698( ،)سما(نفسه،  مادة  المصدر  )6(
  .1588، ص ديوان ذي الرمة: وُينْظَُر، )4/733( ،)سها(، مادة اللسان  )7(
  .443، صشواهد الشافية وشرح ،)1/560( ،شرح أبيات سيبويه: وُينْظَُر ،)5/75( ،)شرر(، مادة اللسان  )8(
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  .)2(يرِِثكَالْبِ واُسْيلَ اسِالنَّ ْنِم ةُِفْرقَالَْوُهَو  ،ْرُمِص َجْمُع اٌمَأْصَر، َوامٍَأْصَرَجْمُع  :اَألَصارِيُم

  .)3(اِإلْضَماَمةُ -كَذَِلَك- َيِه، َوالصُُّحِف َنِم ةُُحْزَمالْ ، َوِهَياِإلْضَباَرةَُواِحَدتَُها  :اَألَضابِيُر

  .)4(ى بَِها ِفي ِعْيِد اَألْضَحىِهَي الشَّاةُ َونَْحُوَها ُيَضحَّ، َوِإْضِحيَّةٌُأْضِحيَّةٌ َوَواِحَدتَُها  :يُّاِحَضاَأل

  :يرٍَهُز ُنْب ٌبْعكَ اَلقَ ،ُلالضَّالَ ، َوِهَيةٌُأْضلُولََواِحَدتَُها  :اِليُلاَألَض

  ]الَْبِسيط[               )5(اِليُلاَألَض اِعيُدها ِإالَّا َمَوَمَو        ا َمثَالًَهاِعيُد ُعْرقُوبٍ لََمَو تْانَكَ       

ـ  ـ : بِكُتُالْ َنِم ةُاَمْضَماِإلَو، ٍةاَمْضَمِإ َجْمُعةُ، اَرَجِحالْ :اِميُماَألَض ـ َم ـ ِإ ُضـهُ ْعمَّ َبا ُض ـ ى َبلَ ، ضٍْع

  :ِةمَّالرُّقَاَل ذُو ، اًداِحَو ْمُهلَُأْص َسْيلَ اسِالنَّ َنِم ةُاَعَمَجالْ :اِميُماَألَضَو

  ]الَْبِسيط[           )6(اِميُماَألَضنَّ ُحقُْب تَْرفَضُّ ِمنُْهالَْوَوَباتَ َيلَْهفُ ِممَّا قَْد ُأِصيَب بِِه               

  .)7(اَهَد لَاِحَو الَ ،رُِعتُْس َأْي يرِالسَّ يتَِطمُّ ِف ةُِشيطَنَّال :يُماِمطَاَأل

  : ْبنِ َجنَْدل ةََمالََس َوِمنُْه قَْوُلى اِإلْبزِيمِ، ِإلَ وِدقُْعَمالْ امِِحَزالْ ُرَسْي ، َوِهَيِةاَباِإلطْنََجْمُع  :يُباِناَألطَ

  ]الَْبِسيط[        )          8(اِنيبِاَألطَقَِلقَتْ َعقُْد  ْدقَ َيْركُْضَن      ةًاِحَيِملْحِ َضالْ َأْهلِِى اْستَغَثَْن بِتََّح       

الظُّفُْر ِلَما الَ َيِصيُد، َوالِْمخْلَُب ِلَمـا  : َجْمُع َأظْفَارٍ، ُمْعُروفٌ َيكُوُن ِلِإلنَْسانِ َوغَيرِِه، قَالُوا: اَألظَاِفيُر

  . )9(شَكْلِ ظُفْرِ اِإلنَْسانِ، الَ ُيفَْرُد ِمنُْه الَْواِحُدَضْرٌب ِمَن الُْعطْرِ َأْسوُد َعلَى : َيِصيُد، َواَألظَاِفيُر

  .)10(َأْرٌض ُصلَْبةٌ َحِديَدةُ الِْحَجاَرِة َعلَى ِخلْقَِة الَْجَبلَِوِهَي َواِحَدتَُها اُألظْلُوفَةُ،  :اَألظَاِليفُ

  .)11(رِ ِقَياسٍْيِهَي َجْمٌع َعلَى غَ: ، َوِقيَلالشُكُوُك، َجْمُع ُأظْنُونٍَة :اَألظَاِنيُن

                                                                                                                            
  ).19/406(، )شرط(، مادة العروس وتاج، )3/208( ،مجمل اللغة :وُينْظَُر ،)5/80( ،)شرط( مادة ،اللسان  )1(
  ).5/326( ،)صرم(، مادة اللسان  )2(
  .)5/456( ،)ضبر(نفسه، مادة  المصدر  )3(
  .)5/471( ،)ضحا(، مادة اللسان  )4(
  ".األضاليل"، مكان "األباطيل"، وفيه 8، صديوان كعب بن زهير :، وُينْظَُر)5/523( ،)ضلل(، مادة اللسان  )5(
  .455، ص ديوان ذي الرمة: ُينْظَُر، و)5/531( ،)ضمم(، مادة اللسان  )6(
  ).5/646( ،)طمم(، مادة اللسان  )7(
  .233، ص ديوان سالمة بن جندل: وُينْظَُر، )5/648( ،)طنب(، مادة اللسان  )8(
  ).6/15(، )ظفر(، مادة اللسان  )9(
  ).6/18(، )ظلف(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).9/48(، )ظنن(، مادَّة تاج العروس: لزَّبِيِدّيا: ، وُينْظَُر)6/30(، )ظنن(، مادة اللسان  )11(
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  .)1(، َوِهَي كُلُّ َما َيْدُعو ِإلَى الَْعَجبِةٌُأْعُجوَبَواِحَدتَُها  :يُباجَِعاَأل

  .)2(الَْبَدوِيُّ: ، َواَألْعَرابِيَُّجْمُع َأْعَرابٍ، َوَأْعَراٌب َجْمُع َأْعَرابِيٍّ :اَألَعارِيُب

  .)3(رِْعالشِّ ِتْيَب ْنِم لِاَألوَّ ِفْصالنِّ ُرآِخ :َعُروُضلَوا ،)اسٍَيِق رِْيغَ ىلََع( َعُروضٍ َجْمُع :ارِيُضَعاَأل

  :رِيٌح تَُهبُّ بِِشدٍَّة َوتُِثيُر الْغَُباَر َوتَْرتَِفُع كَالَْعُموِد ِفي السََّماِء، قال: اُراِإلْعَصا َهُداِحَو: يُراِصَعاَأل

  ]الَْبِسيط[         )4(اِصيُراَألَع وُهالرَّْمُس تَْعفُ َوا ُهِإذَ        ُمغْتَبِطٌ اِءي اَألْحَيُء ِفْرَما الَْمنَْيَبَو        

  ]الَْبِسيط[

  .)5(َجْمُع ُأغْلُوطٍَة، َوِهَي َما ُيغالَطُ بِِه ِمَن الَْمَساِئلِ: اَألغَاِليطُ

 .)6(الَْمفَاِتيُح، َواِحُدَها ِإغِْليقٌ :اَألغَاِليقُ

  .)7(َما ُيتَغَنَُّج بِِه ِمْن ِعَباَراٍت َوَحَركَاٍت: ةُ، َواُألغْنُوَجَواِحَدتَُها اُألغْنُوَجةُ :اَألغَاِنيُج

  .)8(يِهِف يُضبِتَ مَّثُ َعِضْوَمالْ تَفَْحُص اَهَألنَّ ؛ِةاَجَجلدَّوا اطَقَالْ ُضَمبِي َوُهَو ،ُأفُْحوصٍ َجْمُع :يُصاِحفَاَأل

 ةٌفَاِئطَ :ةُِفْرقَالَْو ،ُمتَفَرِِّقالْ ِءْيالشَّ َنِم ةُفَاِئالطَّ: ةُِفْرقَالَْو، ٍةِفْرقَ ُعْماقٌ َجَرَأفْ، َواٍقَأفَْر ُعْمَج :ارِيقُفَاَأل

  .)9(»؟بَِرَعالْ ارِيقََأفَتَ كَْرتَ فَْيكَ« :اَنخَْيفَِل اَلقَ ،اَنَمثُْع يِثِدي َحِفَو، اسِالنَّ َنِم

 َأفْنـانٌ َو َجْمُع َأفْنَـانٍ، : اِنيُنفَاَألَو ،رِْعلشَّا َنِم ُلخَُصالْ: اِنيُناَألفََو ،ُهطُُرقَُو مِالَكَالْ يُباِلَأَس: اِنيُناَألفَ

  .                                             )10(يُبغُْصُن القَضِِالْ: فَنَُنالَْواِحُدَها 

  :تُْيَمكُالْ اَلقَ ،اوِيقَفََأ ىلََع اقاًفَْوَأ مَّثُ اٍقَأفَْو ىلََع قاًكَسَُّروا فُْو ،ٍةرََّم َدْعَب ةًرََّم ابَِحالسَّ ُرطََم :فَاوِيقُألا

                                           
  ).6/91( ،)عجب(، مادة اللسان  )1(
  ).6/154( ،)عرب(نفسه، مادة  المصدر  )2(
  ).6/192(، )عرض(، مادة اللسان  )3(
محمد : قيق، تحدرة الغوَّاص في أوهام الخواّص: الحريري، القاسم بن علّي: ، وُينْظَُر)6/281(، )عصر(، مادة اللسان  )4(

رصف المبـاني فـي شـرح    : والمالقي، أحمد بن عبد النور ،74ص دار نهضة مصر،: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة

  .318م، ص1975مطبوعات مجمع اللغة العربية،  :أحمد الخّراط، دمشق :، تحقيق1ط ،حروف المعاني
  ).6/656( ،)غلط(، مادة اللسان  )5(
  ).6/658( ،)غلق(نفسه، مادة  المصدر  )6(
  ).6/685( ،)غنج(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).7/33( ،)فحص(نفسه، مادة  المصدر  )8(
   ).87-7/83( ،)فرق(نفسه، مادة  المصدر  )9(
  ).178-7/177( ،)فنن(نفسه، مادة  المصدر  )10(
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  ]الُْمتَقَاَرب[                   )1(ِغَزاَرا ِهْيلَاِف َعاَل النِّطََجِس         ايقَُهاوِِفََأجُّ اتَتْ تَثُِـَبفَ          

  ]الُْمتَقَاَرب[

  .)2(َجْمُع َأفَْواٍه، َوَأفَْواٌه َجْمُع الْفُوِه، َوُهَو الْفَُم: اَألفَاوِيُه

  :بٍْيَؤذُ وَأُب ، َيقُوُلاشَُيَرُينَصََّل َو َأْن َلْبُم قَْهالسَّ ، َوُهَوِقْدحِالْْمُع َأقَْداحٍ، َوَأقَْداٌح َجْمُع َج :يُحاِدقَاَأل

  ]الَْبِسيط[              )3(اِديُحاَألقَا اِقيَهَمنَ َنْيتَُجوُل َب         اِصَبةٌَعا فََهنْتُ الذَُّرى ِمَأمَّا ُأوالَ        

  ]الَْبِسيط[

  .)4(ٍةُأقُْسوَم َجْمُع: ِقيَلَو، ِقْسمِالْ ُعْمَج اٌمَسَأقْ، َوامٍَسَأقْ ُعْمَج ،اِدَبِعالْ َنْيَب ةُوَمُسقَْمالْ ُحظُوظُالْ :اِسيُماَألقَ

  :قَاَل ،ِهبِ ُبتَُيكْ َما َوُهَو ،قَلَمِالْ َجْمُع ٌمالَقَْأَو ،مٍالََأقْ ُعْمَج :يُماِلقَاَألَو ،ِليمٍقِْإ َجْمُع ،ضِْراَأل اُمَأقَْس :يُماِلقَاَأل

        الَْبِسيط[              )5(اِليمِاَألقَبِا يَها خُطَّ ِفَيْدرِ َم ْملَ         ى َرُجلٍلَِإ اَصِحيفةٌ كُِتَبتْ ِسر[  

  . )6(]لِْياوِاَألقََض ْعا َبنَْيلََع وََّلقَتَ ْولََو[:، قَاَل تََعالَىالٍَأقْْو ُعْمَج ،يبِِتْرى التَّلََع ُمالَكَالْ :اوِيُلقَاَأل

  .)7(ٍءْيَأيِّ شَ َنِم ةُاَعَمَجالْ :ِكْرُسالَْو َجْمُع الَْجْمعِ ِلِكْرسٍ،، اسِالنَّ َنِم اُماَألْصَر :ارِيُساَألكَ

  .)8(ِإكِْليالً ُجاى التَّمََّسُي، َورِاِهَوَجالْبِ ةٌيَّنََزُم ةٌاَبِعَص ، َوُهَوِإكِْليلٍَجْمُع  :اِليُلكَاَأل

  .)9(اُألْحجِيَّةُ: اُأللِْقيَّةُ، َوُعْسرٍشَرٍّ َو ْنيَّ ِمِقاَألالَ ٌنالَفُ لَِقَي: ُيقَاُل ،اُأللِْقيَّةُ، َواِحَدتَُها ُداِئالشََّد :يُِّقاَألالَ

  :َؤيبو ذَُأُب اَلقَ ،يثَاِدَأَحَو يٍثَحِدك َوُهَو َما ُيْمتََدُح بِِه، ،)اسٍَيِق رِْيى غَلََع( َجْمُع الَْمِديحِ :يُحاِداَألَم

  ]َبِسيطالْ[               )10(يُحاِداَألَمى ا لَْيلَاكُنَّ َيَأْحيا َأَب       اًدَأَح اةُ َحيٍّ ُمنِْشًرِمْدَح اَنكَ ْولَ        

  .)1(ِفيَها نََباتَ الَ الَِّتي ُضاَألْر َوُهَو ،ِإْمِليسٍ َوَجْمُع اُء،َجْدَبالْ :اُءَسلَْمالْ ةُنَسََّوال َملَْساَء، َجْمُع :اِليُساَألَم

                                           
  ).1/215(، ديوان الكميت: وُينْظَُر، )7/192( ،)فوق(، مادة اللسان  )1(
  ).7/200( ،)فوه(، مادة اللسان  )2(
  .123، ص شرح أشعار الهذليين: السكري: ، وُينْظَُر)7/258( ،)قدح(، مادة اللسان  )3(
  ).7/361( ،)قسم(، مادة اللسان  )4(
  .، بال نسبة لصاحبه)483-7/482( ،)قلم(نفسه، مادة  المصدر  )5(
  .44: ، الحاقة، آية)7/542( ،)قول(، مادة اللسان  )6(
  ).7/636( ،)كرس(دة ، مااللسان  )7(
  ). 7/717( ،)كلل(نفسه، مادة  المصدر  )8(
  ).8/117( ،)لقا(نفسه، مادة  المصدر  )9(
  .127، ص شرح أشعار الهذليين: السكري: ، وُينْظَُر)8/227( ،)مدح(، مادة اللسان  )10(
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  .)2(]يَّاِنَأَم ِإالَّ اَبتَِكالْ َيْعلَُموَن الَ ُأمِّيُّوَن ْمُهنِْمَو[:تََعالَى قَاَل ُيتََمنَّى، َما كُلُّ َوِهَي ،ٍةُأْمِنيَّ َجْمُع :يُّاِناَألَم

ـ الَْو بَِصقَي الِْف نِْيتَُعقَْدالْ َنْيا َبَم ، َوُهَوِةاُألنُْبوَبَو اُألنُْبوبَِجْمُع  :يُبابِنَاَأل ـ  ابَِأنََو اِة،قَنَ : ِةيـُب الرَِّئ

  .)3(ةًَعِفُمْرتَ اقاًتْ َرقَانَا كَِإذَ ضِاَألْر افَُأشَْر :يُبابِنََواَأل ا،َهنِْم ُج النَّفَسِارِخََم

  .)υ()4( ىيَسى ِعلََع زَُّلنُْمالْ الِْكتَاُب ، َوُهَوِإنْجِيلٍَجْمُع  :اجِيُلنَاَأل

  .)5(ةٌقَرِّتَفَُم َأْي :اِديُدنََأ يٌرطََو ،يَندِِّدَبتَُم اقًَرِف َأْي يَداِدنََأالْقَْوُم  َبَهذَ: الِْفَرقُ، ُيقَاُل :نَاِديُداَأل

  :ِةمَّو الرُّذُ اَلقَ، ةَُياِعالرَّ اُلَمالْ: النََّعم، َوالنََّعمِ، َوَأنَْعاٌم َجْمُع امٍَعَأنْ ُعْمَج :يُماِعنَاَأل

  ]الَْبِسيط[             )6(اِعيُماَألنَ ُهنْانَْحَسَرتْ َعقَْينَْيِه َو        ٍفذٍُة قُوَمي َدْيُمِف ُدْيقَالْ ُهى لَانََد        

  .)7(السِّنُّ الَِّتي خَلْفَ الرََّباِعيَِّة: َجْمُع َأنَْيابٍ، َوَأنَْياٌب َجْمُع نَابٍ، َوالنَّاُب :يُباَألنَايِِ

  :ِتْيَمكُالْ َوِمنُْه قَْوُلَجْمُع ُأْهُزوَجٍة، اَألغَاِني َواَألْصَواتُ، : اَألَهازِيُج

  ]الْخَِفيف[             )8(ا النَِّحيَب الزَِّفيَرااِعهَِبِإتْشِ، َو          ُجشْـا الْاِنيَِّهَأغَ ْنِم يَجازَِأَهبِ        

الَْمطَـَرةُ  : ةُاُألْهُضـوبَ َو َوالرَّابَِيِة، ضِى اَألْرلََع نَْبِسطُُمَجَبل الْالَْوِهَي  ،ٍةُأْهُضوَبَجْمُع  :اِضيُبَهاَأل

  .)9(»يبِهَأهاِض َجنُوُب ِدَرَريِه الْتَْمرِ«:)υ( يٌِّلَعالدَّاِئَمةُ الَْعِظيَمةُ، َيقُوُل 

  .)10(افَنًّ اِء َأْيلثَّنَا َنِم اُأْهلُوًب ْمُهنْلٌّ ِمَرِكَب كُ :اُلقَُي ،ُأْهلُوبٍ، َجْمُع اِليُباَألَس :اِليُباَألَه

  :لبِقُْم ُناْبَوُأْهلُوُل، قَاَل  ُلهِالَالْ :، َوِقيَل ِفي َواِحِدَهااَهلَ َداِحَو الَ، َواُراَألْمطَ :اِليُلاَألَه

  ]الطَّوِيل[              )1(السِّماكَْينِ ُمْعِشب َأهاِليُلتْه لََو         اتُُهنََب دَّْعُيَج ْملَ غَْيٍث َمرِيعٍَو         

  ]الطَّوِيل[

                                                                                                                            
  ). 8/355( ،)ملس(، مادة اللسان  )1(
  .78: ية، البقرة، آ)8/383( ،)منى(، مادة اللسان  )2(
  ).423-8/422( ،)نبب(، مادة اللسان  )3(
   ).8/470( ،)نجل(نفسه، مادة  المصدر  )4(
  ).8/501( ،)ندد(، مادة اللسان  )5(
  .383، ص ديوان ذي الرُّمَّة: وُينْظَُر، )8/625( ،)نعم(، مادة اللسان  )6(
  ).8/761( ،)نيب(، مادة اللسان  )7(
  ).1/214(، ديوان الكميت: ، وُينْظَُر)9/87( ،)هزج(، مادة اللسان  )8(
  .66، صما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَِة َعلَى َأقَوالِ اِإلمام َعِليٍّ: زيد، رائد: ، وُينْظَُر)9/99( ،)هضب(، مادة اللسان  )9(
  ).9/115(، )هلب(، مادة اللسان  )10(
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  :)تَفَاِعيَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 2

  .)2(تََوهُُّجه: الشَّْوِق ارِيُحتََبَو ،ٍةقَّشَي َمِف ِةيشَِعَمكُلَفُ الْ َيِه: يَلِقَوالشََّداِئُد،  :التََّبارِيُح

ـ َبالتََّو ،لِْيي اللََّضْوِء الصُّْبحِ ِف قُاِئَرطَ: يُراِشَبالتََّو ، َوِهَي كُلُّ َما ُيَبشَُّر بِِه،ُبشَْرىالْ :اِشيُرالتََّب  :يُراِش

   :ْبُن َربِيَعةَ يٌدبِلَ اَلقََها، لَ َداِحَو ، الَُهلَُأوَّ: ٍءْيشَ اِشيُر كُلِّتََبَو، الدََّبرِ َنِم ِةابَّالدَّ بِنَْج اُرآثَ

  ]الرََّمل[                 )3(صُّْبحِ اُألَوْلِمَن ال التَّباِشيرِبِ            َعرََّس َحتَّى ِهْجتُُه فَلََما          

  .)4(َوَما َيلَْبُسُه الُْمَحارُِب اَحجَِرالْ يِهِقتَ ٍةآلَحٍ َوِسالَ ْنِم ُسَرفَالْ ِهُجلَِّل بِ اَم :افٌِتْجفََواِحُدَها  :اِفيفُالتََّج

  :الُْمثَقَُّب الَْعْبِدّي اَلقَ ،اَمهِبِ يطٌِحُم َدلْجِالْ َألنَّ َكِلذََو ؛ِهِنَدَبَو ِهِمْسجِ ةُاَعَمَج: تََجاِليُد اِإلنَْسانِ :اِليُدَجتَّال

  ]السَّرِيع[                      )5(َيِدُمَؤفََدنِ الْْأسِ الَْراوٍ كَنَ         ااَدَهتََأقَْو اِليديتََجي ْبِنَي           

  .)6(يرِاِشَبالتَّكَ ُهلَ َداِحَو الَُهَو َجْمٌع : ، َوِقيَلاٍدتَْجَو ُعْمَج اَألْمطَاُر الْغَزِيَرةُ، :يُداوِالتََّج

  :تُْيَمكُالْ اَلقَ ،اٌزا ِتْجَوَهُداِح، َونَِمَيالْ وِدُرُب ْنِم وٌد َمْوِشيَّةٌُبُر :التََّجاوِيُز

  ]الَْبِسيط[            )7(ارِفَكُرَّاُس َأْس َأْو التَّجاوِيزِ َنِم        ارِ َأْرِدَيةٌاَص الدََّأنَّ ِعَرى كَتََّح         

  . )8(ورِيفُ اُألُماِلتَكَ لُُهثِْمَو ،َحسََّن َمْصَدُر يلٍتَفِْعزِنَِة ى لَعََ ٌم، اْسُع التَّْحِسينِْمَجالتََّزاِييُن،  :يُناِسالتََّح

  .)9(، الَ َواِحَد لََهاةُفَِلتَخُْمالْ اُنَواَأللْ :التَّخَاِليفُ

  .)10(»بِالتََّرابِيِث النَّاَس فََيْرُموَن«):ρ( تَُها تَْربِيثَةٌ، َوِهَي الْخَِديَعةُ، َوِمنُْه قَْوُل الرَُّسولَِواِحَد :التََّرابِيثُ

تْ َجْمُع تَْروِيَحٍة، َوِهَي الَْمرَّةُ الَْواِحَدةُ ِمَن الرَّاَحِة، َوالتَّْروِيَحةُ ِفي شَْهرِ َرَمَضـاَن ُسـمِّيَ  : التََّراوِيُح

  .)1(ْسِتَراَحِة الْقَْومِ َبْعَد كُلِّ َأْرَبعِ َركََعاٍتبِذَِلَك؛ ال

                                                                                                                            
  .8ص  ،ديوان ابن مقبل: ، وُينْظَُر)9/121( ،)هلل(، مادة اللسان  )1(
  ).1/372( ،)برح(، مادة اللسان  )2(
  .182، ص ديوان لبيد بن ربيعة العامري: ، وُينْظَُر)426-1/425( ،)بشر(، مادة اللسان  )3(
  ). 2/154( ،)جفف(، مادة اللسان  )4(
  .23، ص ديوان المثقب العبدي: وُينْظَُر، )168-2/167( ،)جلد(، مادة اللسان  )5(
  ).2/256( ،)ودج(، مادة اللسان  )6(
  ).1/181(، ديوان الكميت: وُينْظَُر، )2/263( ،)جوز(، مادة اللسان  )7(
  ).2/451( ،)حسن(، مادة اللسان  )8(
  ).3/191( ،)خلف(نفسه، مادة  المصدر  )9(
  ).1/277( ،سنن أبي داود: ، وُينْظَُر)4/31( ،)ربث(، مادة اللسان  )10(
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ـ «: يِثِدَحي الِْفَو، تَْسخٌَنَو اٌنتَْسخَ ُداِحَوالْ: يَلِقَو، اَهِظفْلَ ْنا ِمَهلَ َداِحَو ، الَُلاجِالَمَر :يُناِخالتََّس   ُهَأنَّ

)ρ (ينِاِخالتََّسَو بِالَْعَصاِئى لََيْمَسُحوا َع َأْن ْمُهَسرِيَّةً فَأَمَر ثََعَب«)ِةَيِطَأغْ ْنِم اٌءِغطَ: اُنالتَّْسخَ، َو)2 

  .ْمِهرِْيغَ وَنُد ةًاصَّخَ ْمهِوِسُؤى ُرلََع ُهونَذُْأخَُي اُءَملَُعالْ اَن، كَْأسِالرَّ

تَقَلُُّبَهـا ِفـي   : َحابِفَُها َوتََواِليَها، َوِمنُْه تََصارِيفُ الرَِّياحِ َوالسَّتَخَالُ: َوتََصارِيفُ اُألُمورِ: التََّصارِيفُ

  . )3(ا َوشََماالً َوَصًبا َوَدُبوًراِفي َأْجنَاِسَها، َجنُوًب َجَهاِتَها َوَجْعلَُها ُضُروًباُو

  :َعْبُد اِهللا الْغَاِمِدّي اَلقَ ،اَهِظفْلَ ْنا ِمَهَد لَاِحَو ُب، الَاِئالَعَج :يُباجِالتََّع

  ]الَْبِسيط[            )4(ُيْعَصُر ِمنْها ُمالِحيٌّ وِغْربِيُب        غَاِطيةٌ خَلِْق اللِّه اجِيبِتََعْن ِمَو         

  .)5(ِمنْه اٌنَوَألَْأْي يُب اِشا تََعيَهِفَأْرٌض  :ُيقَاُل الَ َواِحَد لََها، الُْعشْبِ، ِمَن الُْمتَفَرِّقَةُ الِْقطَُع :اِشيُبالتََّع

 .)6(قَْد نُهَِي َعْن تَْعِليِقَها، َجْمُع تَْعوِيذٍَة، َوَعلَى اِإلنَْسانِ ِمَن الَْعينِ َما تُكْتَُب َوتَُعلَّقُ :التََّعاوِيذُ

  .)7(ابزِينِالدََّر خُُروقُ :ارِيُجالتَّفََو ،اٌجِتفَْر اَهُداِحَو، عِابِاَألَص اتُفَتََح :ارِيُجالتَّفَ

  .)8(التَّفَارِيِقبِ ُهنْي ِمقِّتُ َحذَْأخَ: ُيقَاُل قَةُ،َأْجَزاُؤُه الُْمتَفَرِّ: َوتَفَارِيقُ الشَّْيِء :التَّفَارِيقُ

ـ   ُجُرخْتَ ُبثٌَر: يُراِطالتَّفََو، حِْبيُر الصُّاِشتََب: اِطيُرالتَّفََو نََباتٌ ُينْبِتُ َعِقَب َأوَّلِ َأْمطَارِ الرَّبِيعِ، :اِطيُرالتَّفَ

  :اَلقَ ، الَ َواِحَد لََها،ِةَيارَِجالَْو مِالَغُالْ ِهْجي َوِف

  ]الَْواِفر[                 )9(ابَِبالشَّ يُراِطفَتَ ماً الَـيِدقَ         َسلَْمى ِهْجَوونِ بِنُُجُر الْياِطنَفَ         

  .)10(قُعنُالْ ا قََصَرةََهوِمُزلُِل ةَُدِقالَالْ َوِهَي ،اَرةُالتِّقَْصاُر َوالتِّقَْصاِحَدتَُها َو :اِصيُرالتَّقَ

  .)11(بُعشْ ْنِفيفُ ِمتَالَ ضِْراَألي ِف :، الَ َواِحَد لََها ِمْن لَفِْظَها، ُيقَاُلفُّتَلُْمالْ اتَُبنَّال :فُِفيالَالتَّ

                                                                                                                            
  ).4/290( ،)روح(، مادة اللسان  )1(
  ).1/275( ،على الصحيحين والمستدرك ،)5/277( ،مسند أحمد بن حنبل :وُينْظَُر ،)4/528( ،)سخن( مادة ،اللسان  )2(
  ).5/319( ،)صرف(، مادة اللسان  )3(
  .569، ص جمهرة اللغة: ابن دريد: وُينْظَُر، )6/90( ،)عجب(، مادة اللسان  )4(
  ).6/259( ،)عشب(، مادة اللسان  )5(
  ).6/511( ،)عوذ(نفسه، مادة  صدرالم  )6(
  ).7/48( ،)فرج(نفسه، مادة  المصدر  )7(
  ).7/83( ،)فرق(نفسه، مادة  المصدر  )8(
  ).13/330(، )فطر(مادة  ،العروس وتاج ،)1/35( المخصص  :وُينْظَُر ،)7/125(، )فطر( مادة ،اللسان  )9(
  ).7/385( ،)قصر(، مادة اللسان  )10(
  ).8/104( ،)لفف(ادة المصدر نفسه، م  )11(
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  .)1(اِهللا ِقلْخَبِ ابًَّهشَُم وعِنُْصَمالْ ِءْيلشَِّل ٌماْس :اُلالتِّْمثََو ةُ،الصُّوَر َوُهَو ،اُلالتِّْمثََواِحُدَها  :يُلاِثالتََّم

  .)2(َواِحَد لََها الََأوَّلِ َما َيتََعلَُّمونَ،  الكُتَّابِ انَِمِغلْ ةُاَبتَِك :يُراِشالتَّنَ

  .)3(اَهالقُورِ، ُيْستََدلُّ بِ وسُِؤى ُرلَةٌ تُنَْصُب َعاَرَجِح: َوِقيَل ،ُماَألْعالَ :اِصيُبالتَّنَ

: ، َوالتََّهاوِيـلُ َصاوِيرِ َوالنُّقُوشِ َوغَْيُرَهازِينَةُ التَّ: َما ُهوَِّل بِِه، َواِحُدَها تَْهويٌل، َوالتََّهاوِيُل: التََّهاوِيُل

  :َما َعلَى الَْهَواِدجِ ِمَن الصُّوِف اَألْحَمرِ َواَألخَْضرِ، قَاَل َعِدّي ْبُن َزيٍد: اَأللَْواُن الُْمخْتَِلفَةُ، َوالتََّهاوِيُل

  ]الَْبِسيط[          )4(شَكَْل الِْعْهنِ ِفي التَُّومِ التََّهاوِيلِْن ِم       اَوَن ُمْستَكٌّ لَُه َزَهٌر  َحتَّى تََع        

  ]الَْبِسيط[

  :       )فََعاِعيَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 3

 َلَسْرأَََو[:، قَاَل تََعالَىةٌِإبَّالََو ِإبَّْوٌلَو ِإبِّيٌل َواِحُدَها: ، َوِقيَلالَ َواِحَد لََها ،ٍةي تَفْرِقَِف الَْجَماَعاتُ :يُلابِاَألَب

  .   )5(]َلْيابَِبأََ اًرْيطَ ْمهِْيلََع

  .)6(اَألتُّونِ َنِم فٌفَّخَُم وُناَألتَُو ،ايبَِرَع َولَْيَس لٌَّدُمَو َوُه :َلِقي ،َمْوِقُدالْ :اَألتُّوُنَو ،ونٍتَُّأ َجْمُع :يُناِتاَألتَ

  .)7(نَْجاُر لُغَةٌ ِفيِهالسُّطُوُح، َجْمُع ِإجَّارٍ، َواِإل: اَألَجاجَِرةُاَألَجاجِيُر َو

  .)8()ْهِإكَّانَ( ِةيَِّسارِفَالْبِ ةُانَجََّواِإل ِإنَاٌء تُغَْسُل ِفيِه الثَِّياُب، :ةُانَجَّ، َواِإلةٌانَجَِّإَواِحَدتَُها  :يُناجِاَألَج

  .)9(َهاُداِحَو فَُرُيْع الََو، ةَُيوِتَْسُمالْ اَألَرُضوَن :يطُلِِالََبالْ

  .)10(ُرطََما الْيَهي ِفرِْجَي اَهْأُسَر ُيَضيَّقَُو ارِالدَّ ِطْسي َوِف ُرفَْحتُ ٌرْئبِ :ةَُبلُّوَعَوال، ٍةَبلُّوَعَجْمُع  :ِليُعَبالَالْ

                                           
  ).8/202( ،)مثل(نفسه، مادة  المصدر  )1(
  ).8/554( ،)نشر(نفسه، مادة  المصدر  )2(
  ).8/568( ،)نصب(نفسه، مادة  المصدر  )3(
  .117، ص ديوان عدّي بن زيد العبادّي: ، وُينْظَُر)9/163( ،)هول(، مادة اللسان  )4(
  .3: آية ، الفيل،)1/55( ،)أبل(، مادة اللسان  )5(
  ).1/70( ،)أتن(، مادة اللسان  )6(
  ).1/85( ،)أجر(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).1/88( ،)أجن(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).1/496( ،)بلط(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).1/497( ،)بلع(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  .)1(ضِاَألْر َنِم ىَوتَاْس اَم :َوِقيَل َوالَ نََباتٌ، شََجٌر بَِها لَْيَس الَِّتي ةُاَزفََمالْ َوِهَي ،ٍةَبلُّوقَ جمع :الَْبالَِليقُ

  .)2(التُّبَّاُن، ُمفَْرُدَها يَنالَِّحَملِْل وُنكُ، َيةَلَّظَغَُمالْ ةََرْوَعالْ ُرتُْسَي ْبرٍاُر ِشَدقْيٌر ِمِغَص اويُلَسَر :ابِيُنالتََّب

  :، قَاَل الشَّاِعُرٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ، ٌهتُرََّواِحَدتَُها  ،يُلاِطاَألَب :يُهارَِرتَّال

   ]الرََّجز[           )    3(ُبْعِد الُمطَّلَْبَو ِهـيارِالتََّرَل ـقَْب       جِ ِإْبِلي ِمْن كَثَْبْعَري اَألُردُّوا َبِن       

  .)4(ُهلُاِفَحَم :ياِدَوالْ يُراِننَتََو ،ضِاَألْر َوْجُه :التَّنُّوُرَو ،يِهِف ُزَبخُْي ما: التَّنُّوُرو :التَّنَاِنيُر

  . )5(اَهيرِغََو ابَِيالثِّ َنِم ٍءْيشَ لِّكُ ُناِئطََب: اِفيُدالثَّفََو، ضٍْعَب قَْوا فََهُضْعَب يٌضُب بِاِئَحَس :اِفيُدالثَّفَ

  .)6(الرَّْمي ِهبِ ُملََّعتَُي ْأسُِمَدوَُّر الرَّ نَْصلٍ الََب يٌرِغٌم َصْهَس ، َوُهَوُجمَّاُحالَْواِحُدَها  :اِميُحَجَمالْ

  :، قَاَلٍداِحَوا بَِهلَ ْعَمْسُي ْملَالكَْمَأةُ، َو :اِميُسَجَمالْ

  ]الطَّوِيل[             )7(َأْرضٍ فَْوقَُهنَّ طُُسوُم اِميُسَجَم          َأكَْبُر َهمِِّهي َواِدغَالْا بِا َأنََم         

  ]الطَّوِيل[

  :)8(ةَدْرُب وَأُبقَاَل  ،اُألنْثَىَو الذَّكَرِ َعلَى َيقَُع ٌراِئطَ :َوِقيَل ،خََربِالْ ُركَذَ َوُهَو ،ُحَباَرىَجْمُع  :يُرابَِبَحالْ

  ]الَْبِسيط[           )9(ي َماَواَن َيْرتَزِقُْهِذ َحَبابِيرِ ْنِمَو       ى الخَزَّانِ ُمقْتَِدٌرلَاٌز َجرِيٌء َعَب        

  ]الَْبِسيط[

  :يُررَِج اَلقَ ،داًَأَح َيُضرُّ الََو يشَِشَحالْ ُلْأكَُي َأْبَرشُ َأْرقَشُ َحيَّاِتالْ َأْعظَمِ ِمْن َحيَّةٌ :ُحفَّاثُالْ :اِفيثَُحفَالْ

  ]الَْبِسيط[            ) 1(يَن َيُصوُل الَحيَّةُ الذَّكَُرُيطْرِقَْن ِح       ي لََجٍإِنا َبي َيِدِعنْ اِفيثََحفَالِْإنَّ        

  ]الَْبِسيط[
                                           

  ).1/500( ،)بلق(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).1/594( ،)تبن(ة المصدر نفسه، ماد  )2(
  ).1/346( ،اللغة ومقاييس، )1/327( مجمل اللغة :، وُينْظَُر)1/608( ،)تره(، مادة اللسان  )3(
  ).1/631( ،)تنر(، مادة اللسان  )4(
  ).1/679( ،)ثفد(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).2/192( ،)جمح(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).15/514( ،)جمس( مادة ،تاج العروس: الزبيدي :نْظَُر، وُي)2/199(، )جمس(، مادة اللسان  )7(
ـ109ُهَو اْبُن ُموَسى اَألشَْعرِّي، َوَواِلُد بِالَلِ الَِّذي كَاَن َعلَى شُْرطَِة الَْبْصَرِة َسنَِة   )8( ، ثُمَّ َأْصَبَح قَاِضَي الَْبْصَرِة َوَأِميَرَهـا،  ھ

  ).1/402(، األعالم: الزَِّركِْلّي: ُينْظَُر
  ).10/510( ،)حبر( مادة ،تاج العروس: الزبيدي :، وُينْظَُر)2/293( ،)حبر(، مادة اللسان  )9(
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 ُد،َوَأْس وٌرُعْصفُ :الخُطَّافُ، َواَهبِ ُيوَسُم ِةخُطَّاِف الَبكَْر شَكْلِ ىلََع ةٌِسَم :فٌاخُطَّ  َواِحُدَها :الْخَطَاِطيفُ

  .)2(اِنَبْيهاَج ْنِم ةَُبكَْرالْ اَهبِ تُْعقَُل َحْجناُء ةٌيَدِدَح :الخُطَّافَُو َها،اِليُبَمخَ :اعِالسَِّب اِطيفُخَطََو

  .)3(ارَِهالنَّ ُءْوَض يِهلََع َيشُقُّ ُهَألنَّ ؛َكِلذَ ْنِم قٌّتَشُْم يلِاللَّبِ يُرِطَي ٌراِئطَ َوُهَو ،خُفَّاشِالْ َجْمُع :الْخَفَاِفيشُ

  .)4(يرِخنْزِلَُد الَْو ، َوُهَوصِوِخنَّالَْجْمُع  :الْخَنَاِنيُص

   .)5(االًقَثِْتاْس اًءَي اُءَبالْ تْلَِدِدبَّاٌج َأْب ُهلَُأْصَو ،ُجاالدِّيَب، َواِحُدَها مِِسْيَرْباِإل ْنِم ةُذَخَتَُّمالْ اُبَيالثِّ :الدََّبابِيُج

  .)6(اَهنَْيَب ُلخُْدَيفَ لِخْالنََّو رَِجالشَّ وسُِؤى ُرلََع طُقُْسَي ُرَبَأغْ يٌرغََص ٌراِئطَ :الدُّخَُّلَواِحُدَها  :الدَّخَاِخيُل

  .)7(َمغْرِبِالْ ىِإلَ َمشْرِِقالْ َمْن ُمِضيِِّه يِف ُعِفَدُمنْالْ كَْوكَُبالْ َوُهَو  ،فُعِّيلٍ ىلََع يٍءُدرِّ َجْمُع :الدََّرارِيُء

  .)8(ايَهلََع وسِلُُجلِْل ِنيَّةُْبَمالْ كَّةُالدَّ: الدُّكَّاُنَو ،الدُّكَّاُن َهاُداِح، َويتُاِنَوَحالْ :الدَّكَاِكيُن

  .)9(ٌراِدنَ القُُروُح، َواِحُدَها الدُّمَُّل، َوَهذَا الَْجْمُع: الدََّماِميُل

  .)10(يِدِدشْالتَّبِ النُّونِ يِفِعْضتَاالً ِلقَثِْتاْس اًءَي النُّوَنا َولَُدَأْب ِدنَّاٌر ُهلَُأْصَو ،الدِّْينَاُرُمفَْرُدَها  :الدَّنَاِنيُر

  .)11(شِْيَجالْ اُءَمَأْس يِهِف ُبتَكُْي ُرتَفْالدَّ :َوالدِّيَواُن ،ِفُحالصُّ ُعُمْجتََم َوُهَو ،انِالدِّيَوَجْمُع  :الدََّواوِيُن

  .)12(ِطنِ َأَصابِعِ الرِّْجلِ َعْرًضالذُّبَّاحِ، َوُهَو َحزُّ ِفي َباَجْمُع ا :الذََّبابِيُح

  . )13(، ُمَجزَّعةٌ ُمَبْرقَشةٌ بُِحْمَرٍة َوَسَواٍدَأْعظَُم ِمَن الذَُّبابِ شَيًئا َجْمُع الذُّرَّاحِ، َوِهَي ُدَوْيَبةٌ: الذََّرارِيُح

  :اٌح، َيقُوُل الُْبَعْيثُالْقُُروُد الِْعظَاُم، َواِحُدَها ُربَّ: الرََّبابِيُح

                                                                                                                            
  .214، ص ديوان جرير: ، وُينْظَُر)2/505( ،)حفث(، مادة اللسان  )1(
  ).3/145( ،)خطف(، مادة اللسان  )2(
  ).3/156( ،)خفش(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).17/568(، )خنص(، مادة تاج العروس: وُينْظَُر، )3/237( ،)خنص(، مادة اللسان  )4(
  ).3/284( ،)دبج(، مادة اللسان  )5(
  ).3/315( ،)دخل(، مادة اللسان  )6(
  ).3/322( ،)درأ(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).3/391( ،)دكن(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).3/414( ،)دمل(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).3/422( ،)ردن(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).3/458( ،)دون(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).6/371(   ،)ذبح(     مادة    ،العروس تاج و    ،)4/473(   اللغة تهذيب   :وُينْظَُر    ،)3/488( ،)ذبح(     مادة  ،اللسان  )12(
  ).3/496( ،)ذرح(، مادة اللسان  )13(
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  ]الطَّوِيل[               )1(تَنُْزو َأْو فَُراٌر ُمَزلَُّم َرَبابِيُح      ْرقُ الُْعُيونِ كََأنََّها    شَاِميَّةٌ ُز          

  ]الطَّوِيل[

  .)2(يٌلالَِّذي ُيْجرِي السَِّفينَةَ، َوُهَو لَفْظٌ َدِخ: َواِحُدَها ُربَّاٌن، َوالُربَّاُن: الرََّبابِيُن

  .)3(ُهَو الَْبازِّي اَألْبَيُض: ، طَاِئٌر َبْيَن الَْبازِّي َوالَْباشَِق ُيَصاُد بِِه، َوِقيَلَواِحُدَها الزُّرَّقُ :الزََّرارِيقُ

  .)4(اُرالَْحَصى الصِّغَ :َجْمُع ُزنَّارٍ َوُزنَّْيرٍ، َوالزَّنَاِنيُر الُْحشُوشِ، ِفي تَكُوُن ِصغَاٌر ذَُباٌب :الزَّنَاِنيُر

  .)5(ةٌخِّينَِسَوا ِسخِّيٌن َهُداِحَو ،َجزَّارِالْ يُناِكَسكَ :اِخيُنالسَّخََو ،ةُُمنَْعِطفَالاِحي الَمَس :اِخيُنالسَّخَ

  :لٍاْبُن ُمقْبِ ِه، َوِهَي الدََّرَجةُ َوالِْمْرقَاةُ، ُيذَكَُّر َوُيَؤنَّثُ، قَاَلالَْواِحُد ُسلٌَّم، كُلُّ َما ُيْرتَقَى َعلَْي: السَّالَِليُم

  ]الَْبِسيط[          )6(السَّالَِليُمُيْبنَى لَُه ِفي السََّمَواِت    َأْحَجاُء الْبِالَِد َوالَ     ْرَء الَ تَْمنَعِ الَْم        

  .)7(ِةيلَبِقَالْ اُءَسَؤُر :يُراِننَالسََّو ،لِاِإلبِ وِقلُُح اُمظَِع :يُراِننَالسََّو ،هِرُّالْ :ِسنَّْوٌرَو ُسنَّاٌرَواِحُدَها  :السَّنَاِنيُر

  :َجْمُع الشَّبُّوِط، َوُهَو َسَمٌك َدِقيقُ الذَّنَبِ َعرِيُض الَْوَسِط َصِغيُر الرَّْأسِ لَيُِّن الَْمَمسِّ، قَاَل: الشََّبابِيطُ

  ]الْخَِفيف[               )8(ِتَحَدثَتْ ِمْن شُُحوِمَها َعجَِرا      لُجٍَّة َوْسطَ َبْحرٍ      شََبابِيِطِمْن        

  ]الْخَِفيف[

  .)9(َجْمُع شُّبَّاكٍَة، َوِهَي الُْمشَبَّكَةُ ِمَن الَْحِديِد :الشََّبابِيُك

  . )10(الصُّفَّاُح، َواِحَدتَُها ااَهقََر ذُْأخَُي ِةاقَاُم النَّنَاَد َسكَا فََأْسِنَمتَُه تَْمظُي َعِتالَّ لِاِإلبِ :يُحاِففَصَّال

  . )11(الَْبِخيُل السَّيِّىُء الْخُلُِق: اِحُدَها الصِّنَّْوُر، َوالصِّنَّْوُرَو :الصَّنَاِنيُر

                                           
  ).6/380( ،)ربح( مادة ،العروس تاج و  ،)5/31(    تهذيب اللغة : نْظَُروُي    ،)4/33(، )ربح(    مادة    ،اللسان  )1(
  .)4/54( ،)ربن(، مادة اللسان  )2(
  ).4/361( ،)زرق(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).4/414( ،)زنر(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).4/528( ،)سخن(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .85، ص ديوان ابن مقبل: ظَُروُينْ ،)4/667( ،)سلم(مادة  ،اللسان  )6(
  ).4/708( ،)سنر(مادة  ،اللسان  )7(
: ، والجاحظ، عمرو بن بحـر )19/398( ،)شبط( مادة ،تاج العروس: الزبيدي :، وُينْظَُر)5/18( ،)شبط(، مادة اللسان  )8(

  ).3/468(م، 1988دار الجيل ودار الفكر، : ، بيروت1عبد السالم هارون، ط: ، تحقيقالَحَيوان
  ).5/20( ،)شبك(، مادة اللسان  )9(
  ).5/345( ،)صفح(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).5/408( ،)صنر(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  .)1(ةُفَِلتَخُْمالطُُّرقُ الْ :يُدابَِعَبالْ، َوُهلَ َداِحَو الَ َوِهَي َجْمٌع الَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة، :يُدابَِعَبالْ

  .)2(ِعجَّْولٍ َجْمُع ،رِقََبُد الْالََأو :يُلَعَجاجِالَْو ،ُعجَّالٍ ُجْمُع ،كْلُُهَأ فُيتََعجَُّل َسوِيٍقبِ ُيْعَجُن ٌرْمتَ :َعَجاجِيلالْ

  .)3(اَهبِ ىفَشُْيْستَ يِتالَّ ةَُياَألْدوِ :َوِقيلِ ،رَِجالشََّو اِتَبالنَّ َنِم ِهبِ ىاَوُيتََد اَم :يٌرِعقَِّو اٌرَعقَّ َواِحُدَها :اِقيُرَعقَالْ

  .)4(ُلُجا الرََّهْيلَا ُزجٌّ َيتََوكَُّأ َعَهِلفَي َأْسِف اَعًص :الُعكَّاَزةُ، َوالُعكَّاَزةَُها َواِحَدتُ :اِكيُزَعكَالْ

  .)5(يفُِعالضَّ ُلاِهَجالْ: َلَوِقييفُ، رِيُب الظَّالرَِّق َوُهَو ِعمِّيتُ،الَْواِحُدَها : اِميتَُعَمالْ

  :الَْجَباُن السَّرِيُع الْفََرارِ، قال اَألْعشَى: َعينِ، َوالُْعوَّاُرِفي الْ ىَجْمُع ُعوَّارٍ، َوُهَو الْقَذ :الَْعَواوِيُر

  ]الخفيف[               )6(ِفي الَْهيـ       ـَجا َوالَ ُعزَّلٍ َوالَ َأكْفَالِ َعواوِيَرغَْيُر ِميلٍ َوالَ         

  .)7(، َأْبَيُض َأْصلِ الذَّنَبِ ِمْن تَْحِتِهتَْحرِيَك ذَنَبِِه وُد ُيكِْثُرَواِحُدَها الفَتَّاُح، َوُهَو طَاِئٌر َأْس: الْفَتَاِتيُح

  .)8(النَّخْلِ، َوالَْواِحَدةُ فُحَّالَةٌ ُر الَِّذي ُيلْقَُح بِِه َحَواِئُلَجْمُع فُحَّالٍ، َوُهَو النَّخُْل الذَّكَ: الْفََحاِحيُل

  .)9(ةَُمْزَرَعالْ: فَدَّاُنالَْو ،اَهبِ ثَُرْحي ُيِتالَّ ةُاآللَ :اُنفدَّالَْو ،ِهبِ ثَُرْحُي وٌرثََوُهَو  ،انٍفَدََّجْمُع  :ُنفََداِديالْ

  .)10(اجِالدَُّج ِدلََو ْنفَِتيُّ ِمالْ ، َوُهَوٍةفَرُّوَجَو فَرُّوجٍَجْمُع  :يُجارِفََرالْ

  :يٌِّدَع اَلقَ ،ٍةفُقَّاَع َجْمُع، اِءَمالَْمْزجِ بِالْ َدنْابِ ِعَرالشََّو اِءَمى الْلََع تَتَفَقَُّع ةٌيَرِدتَْساتٌ ُمَهنَ :اِقيُعفَقَالْ

ــَو           ــطَفَ ــا ا فَْوقََه ــالْكَ اِقيُعفَقَ ــٌر ُيِثيُرَهــ           اَي ــوِت ُحْم ــِفيقُا التَّقُ                 )11(ْص

  ]الْخَِفيف[

  .)1(ِةاَعَرلزِّةُ ِلَجُمْستَخَْراُء الَْبْيَضةُ الْيَِّبالطَّ ُضاَألْر: ةُالفَلُّوَج، َوةُالفَلُّوَج َواِحَدتَُها :ِليُجفَالَالْ

                                           
  ).6/53( ،)عبد(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).105-6/104( ،)عجل(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).6/362( ،)عقر(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).6/384( ،)عكز(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).6/431( ،)عمت(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .61، ص ديوان األعشى: وُينْظَُر، )6/515( ،)عور(، مادة اللسان  )6(
  ).7/13( ،)فتح(، مادة اللسان  )7(
  ).35-7/34( ،)فحل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).7/44( ،)فدن(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).7/51( ،)رجف(المصدر نفسه، مادة   )10(
  .78، ص ديوان عدي بن زيد: وُينْظَُر، )7/144(، )فقع(، مادة اللسان  )11(
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   .)2(اٌءَي َراِئِه الثَّاِنَيِة ْنِم َلِدُأْبفَ اطٌِقرَّ ُهلَُأْصَو، اِنٍقَد فُْصِنِمقَْداُرُه  ٌنْزَو، اٍطيَرِقَجْمُع  :يطُارِقََرالْ

  .)3(ْبَيانِالصِّ يمِتَْعِل ُعوِضَم ، َوُهَوكُتَّاُبالَْواِحُدَها  :يُبكَتَاِتالْ

  . )4(اتَكَرُِّسَهِل َكِلذَبِ تُْسمَِّي بِتُكُالْ َنِم َوِهَي اِإلْضَماَمةُ، ِةكُرَّاَسالْ َجْمُع: ارِيُسَركَالْ

: الكَلُّـوبُ الكُالَُّب َوى خُفِّ الرَّاِئضِ، َولَي َعِتةُ الََّحديَدالَْوِهَي الكُالَُّب، َو كَلُّوُبالَْواِحُدَها  :ِليُبكَالَالْ

  .)5(شَْوكُُه: رَِجيُب الشَِّلالَكََو ،ُبُهاِلَمخَ: ّيازَِبالْ يُبِلكَالََو ،ْأسِةٌ ُمْعَوجَّةُ الرَّيَدِدَح

  . )6(َجْمُع ِكنَّاَرٍة، َوِهَي الُْعوُد َأْو الدُّفُّ الَِّذي تَْضُرُب بِِه النَِّساُء، وكَذَِلَك الطَّنُْبوُر َوالطَّْبُل: الْكَنَاِنيُر

: الَمكُّـوكُ َو ،ٌعاِسَو ُهطَُسَوَو قٌيَِّض ُهالََأْع، ِهبِ ُبَرشْاٌس ُيطَ :َمكُّوُكالَْو ،َمكُّوُكالَْواِحُدَها : َمكاِكيُكالْ

 )ρ( اِهللا وَلُسَر َأنَّ« :سٍَأنَ يِثِدي َحِف، َوِهْيلََع اسِالنَّ حِالَِطاْص ِفالَِتاخْبِ ُهاُرَدقِْم فُِلتَخَْي قَِديٌم اٌلَيكِْم

   .)7(»اِكيَكَمكَ ِةَسْمخَبِ ُلِستَغَْيَمكُّوٍك َوبِ ُأضََّوتََي اَنكَ

  .)8(يرِاِفَصَعالْ َنِم يُرِغالصَّ :يَلِق، َووُرفُْصُعالْ، َوُهَو النُّقَّازَِو النَّقَّازَِجْمُع  :يُزاِقالنَّقَ

  .)9(نَكَّازٍ َجْمُع ا،َهْأِسَر ِةقَِّدِل ذَنَبَِها ْنِم اَهْأُسَر فَُرُيْع الََو ايَهِفبِ َعضُّتَ الََو اَهِفَأنْبِ تَطَْعُن اتٌيََّح :اِكيُزالنَّكَ

  :      )فََعاِليَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 4

  .)10(بَِرَعالْ اجٍِنتَ رِْيغَ ْنِم اَنا كََم: خَْيلِالْ َنِم يُناِذَرَبالَْو، بِْرذَْونَةٌ ىثَاُألنَْو بِْرذَْونِالَْجْمُع  :الَْبَراِذيُن

   .)11(اقٌبِْرَزَو بِْرزِيقٌ ْمُهُداِحَو ،اُنَسفُْرالْ :يَلِقَو ،لِْيخَالَْو اسِالنَّ اتُاَعَجَم :َوِقيَل ،اتُاَعَمَجالْ :ازِيقَُبَرالْ

                                                                                                                            
  ).154-7/153(، )فلج(، مادة اللسان  )1(
  ).7/317(، )قرط(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).7/588( ،)كتب(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).7/636( ،)كرس(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).7/707( ،)كلب(ادة المصدر نفسه، م  )5(
  ).7/739( ،)كنر(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).3/290( ،مسند أحمد بن حنبل: ، وُينْظَُر)341-8/340( ،)مكك(، مادة اللسان  )7(
  ).8/673( ،)نقز(، مادة اللسان  )8(
  ).8/696( ،)نكز(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).1/380( ،)برذن(المصدر نفسه، مادة   )10(
  ).1/386( ،)برزق(مصدر نفسه، مادة ال  )11(
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ـ  :اِعيُمَبَرالْا، َوَهيخُارِشََم: الَِبجِاِعيُم الَْبَرَو ،ةَُرا الثََّميَهِف رَِجاُم الشََّأكَْم :الَْبَراِعيُم ـ اٌل ِفرَِم اتٌ اَرا َديَه

  :، َوِمنُْه قَْوُل ِذي الرُّمَِّةةٌا ُبْرُعوَمَهتَُدِحاَو، َلَبقْالْ تُنْبِتُ

  ]الَْبِسيط[               )     1(الَْبَراِعيُمِفيَها الدَِّهاُب َوَحفَّتَْها     اُء َأشَْراِطيَّةٌ َوكَفَتْ    َحوَّاُء قَْرَح         

  ]الَْبِسيط[

  .)2(ُحْرقُوصِِشْبُه الْ ُدَويبَّةٌ ، َوُهَوغُوثُُبْرالَْواِحُدَها  :الَْبَراِغيثُ

  .)3(َواِحُدَها الُْبْرَهاُن، َوُهَو الدَِّليُل َوالُْحجَّةُ الْفَاِصلَةُ الَْبيِّنَةُ: الَْبَراِهيُن

ـ َد وُنكَُي َمِسيٌل :وُمُبلُْعالَْو ،يُءَمرِالْ َوُهَو َحلِْقي الِْف امَِعى الطََّمْجَر: وُمُبلُْعالُْمفَْرُدَها  :الَْبالَِعيُم  الًاِخ

  .)4(مِفَالْ َرِفي طَِف ارِِحَمالْ ِةَجْحفَلَ يي ِفِذالَّ اُضَيَبالْ: وُمُبلُْعالَْو، ضِي اَألْرِف

  .)5(ِتلْميذٌ ْمُهُداِح، َواُعَباَألتْخََدُم َوالْ :َوالتَّالَِمذَةُ يذُِمالَالتَّ

  :رْيَهُز ُنْب ٌبْعكََيقُوُل ، قَِصيُرالْ الرَُّجُل ، َوُهَوةُالَالتِّنَْبَو َبُلالتِّنَْو اُلالتِّنَْبَواِحُدَها  :التَّنَابِيُل

  ]الَْبِسيط[          )  6(التَّنَابِيُلا َعرََّد السُّوُد ِإذَ َضْرٌب      َيْعِصُمُهْم الزُّْهرِ الِجَِمالْ َمشَْي َيْمشُوَن        

  ]الَْبِسيط[

ـ  ِةفَي ِصوِف ،ِدجِلْالْ يِف ُرَهظْتَ َحبَّةُالْ :وُلالثُّْؤلَُو ،يِْدالثَّ َحلََمةُ :وُلْؤلُثَُّوال ،ثُْؤلُولٍ ُعْمَج :يُلآِلالثَّ  مِاتَخَ

   .)7(»ثَآِليُل ُهَأنَّكَ« :ِةوَُّبالنُّ

  .)8(»الثََّعارِيرِِمثَْل  َوَيخُْرُجوَن بِيًضا«: لَْحِديِث، َوِفي اثُْعُرورٍَجْمُع  ،اُرغَالصِّ اُءثَِّقالْ :ارِيُرالثََّع

  .)9(اِءَيالْ ْنِم ٌضَوِع اُءَهالْ، َويُمرِكَالْ السَّْمُح ُديِّالسَّ: اُحَجْحَجواحدها ال :ةُاجَِحَجَحَوالْ يُحاجَِجَحالْ

                                           
  .399، ص ديوان ذي الرمة: ، وُينْظَُر)1/391(، )برعم(، مادة اللسان  )1(
  ).1/391( ،)برغث(، مادة اللسان  )2(
  ).1/405(، )برهن(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).1/498(، )بلعم(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).1/622( ،)تلمذ(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .24، ص ديوان كعب بن زهير: وُينْظَُر ،)1/631( ،)تنبل(، مادة اللسان  )6(
  ).1/317(، مسند ابن الجعد: وُينْظَُر، )1/652( ،)ثأل(، مادة اللسان  )7(
  ).1/385(، مسند ابن الجعد: ، وُينْظَُر)1/673( ،)ثعر(، مادة اللسان  )8(
  ).2/30( ،)جحجح(، مادة اللسان  )9(
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 ،رَِجالشَّ ولِي ُأُصِف ابَِرالتُّ ْنِم َعَمتَا اْجَم :ةُُجْرثُوَمالَْو ،ُلْصاَأل َوِهَي ،ةُُجْرثُوَمالَْواِحَدتَُها  :يُماِثَجَرالْ

  .)1(ُهتُقَْرَي: لِْمالنَّ ةُوَمثُُجْرَو

  :ُراِعالشَّ اَلقَ، لِاِإلبِ َناُم ِمالِعظَ: ُبياجَِجَرالَْو ،َجْوفُالْ: ُجْرُجباُنالُْجْرُجبُّ َوالَْواِحُدَها  :ُبياجَِجَرالْ

  ]الرََّجز[                       )2(اِتالُمَعنََّساٍت كََبكََرَو         ُمَصوَّياِت َجراجِيَبَيْدُعو            

  ]الرََّجز[

  .)3(يِهِف خَْيَر ي الَِذالضَِّعيفُ الَّ: يَلِقِميُم، َوقَِصيُر الدَّالْ ، َوُهَوُجْعُبوُبالَْواِحُدَها  :الَْجَعابِيُب

   .)4(ُجْعُسوٌس ُداِحَوخُلُِق، الْالْخَلِْق َوي الِْف اُمَئاللِّ :يُساِسَجَعالْ

ـ  :يَلِقَو ،اَصْدَرَها َوْأَسَهَأةُ َرْرَمالْ ِهتُغَطِّي بِ ارِِخَمالْ ْنَسُع ِمَأْو ٌبْوثَ: اُبَبجِلْالَْواِحُدَها  :بِيُبَجالَالْ  َوُه

  .)5(]َجالبِيبِهِنَّ ْنِم لَْيهِنََّع ُيْدِنيَن[:تََعالَى قَاَل ،اَهبِ تَشْتَِمُل يِتالَّ اُمالَءتَُه َأِةْرَمالْ اُبجِلَْب :يَلِقَو ،اُرِخَمالْ

  :، َوِمنُْه قَْوُل الطِّرِمَّاحِةَُعِفتَْرُمالْ ةُيظَِلغَالْ ُضاَألْر :َجْمَعَرةُالَْو ،َجْمَعَرةُالُْمفَْرُدَها  :يُراِعَجَمالْ

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[             )6(اوِْلَجَرالْ اِعيرَِجَم ْنَعمِ َو         اَحَدبِ اِإلكَ ْنانَْجْبَن َعَو          

ـ  لِّوُر كُُهُجْمَو ،ُماِكَرتَُمالْ ُلْمالرَّ :ُجْمُهوُرالْ َواِحُدَها :يُراِهَجَمالْ ـ َو ،ُمـهُ ظَْعُم :ٍءْيشَ ـ الْ يُراِهَجَم : مِْوقَ

ـ َيْر اَنَوَمـرْ  َدْعنَ الَ اِإنَّ«:ةََياوَِعُمِل يرَِبالزُّ نِاْب قَْوُل َوِمنُْه ْم،ُهاتُاَعَمَجَو ْمُهافَُرَأشْ ـ  يِم ـ  يَراِهَجَم  يشٍَرقُ

  .)7(»ِصِهَمشَاِقبِ

ـ  َمَأنَّكَفَ« :يِثِدَحالْ يِفَو، اٌرِحذْفَا ُحذْفُوٌر َوَهُداِحَو ،ياِلاَألَع: يَلِق، َوُباِنَوَجالْ: اِفيُرَحذَالْ  ُها ِحيـَزتْ لَ

  .ْمُهيُعِمَج: َحذَاِفيُر الْقَْومَِو ،)8(»اَهيرِاِفذََحبِا َينْالدُّ

  .)9(ةُيَدِدالشَّ: يَلِقَو ،ضِاَألْر ِهْجى َولََع ةُيلَوِالطَّ ةُيَمِسَجالْ ةُاقَالنَّ، َوِهَي ُحْرُجوجِالَْجْمُع  :اجِيُجَحَرالْ

                                           
  ).2/80( ،)جرثم(مادة  ر نفسه،المصد  )1(
   ).  2/158( ،)جرجب( مادة ،العروس وتاج ،)11/259( تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)2/81( ،)جرجب( مادة ،اللسان  )2(
  ).2/138( ،)جعب(، مادة اللسان  )3(
  ).2/143( ،)جعس(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .59: ة، األحزاب، آي)163-2/162( ،)جلب(، مادة اللسان  )5(
  .357، ص ديوان الطرماح: وُينْظَُر ،)2/206( ،)جمعر(، مادة اللسان  )6(
  ).2/215( ،)جمهر(مادة  ،اللسان  )7(
   ).  4/146( ،اآلحاد والمثاني: الشيباني: وُينْظَُر ،)368-2/367( ،)حذفر(، مادة اللسان  )8(
  ).2/382( ،)حرج(، مادة اللسان  )9(
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  .)1(، َجْمُع ُحْرُسونٍاتُُمقِْحطَالْ وَنالسِّنُ :يُماِسَرَحالْ

  .)2(ْرُسوُنُحالْ، ُمفَْرُدَها ةُوَدُهْجَمالْ افُِعَجالْ بُِلاِإل :اِسيُنَحَر، َوالْاتُالُمقِْحطَ وَنالسِّنُ :يُناِسَرَحالْ

ـ  َيِهَو اِءَسالنِّ وجِي فُُرِف ُلتَْدخُا َوُضَهتَقْرَِي َواِقاَألَس تَنْقُُب اٌرغَِص اتٌُدَوْيَب :اِقيُصَحَرالْ ـ  ْنِم  سِنْجِ

  .)3(ُحْرقُوُصالْ، َواِحَدتَُها اضٍبَِبَي ةٌطَُسوٌد ُمنَقَّ َيِها َوَهنِْم ُرا َأْصغََهَأنَّ ِإالَّ ُجْعالنِالْ

  .)4(ايَهاِحَونَ :ِدالَبِيُم الِْقَحالََو ،ِفْوَجالْ في النَّفَسِ ىَمْجَر :ُحلْقُوُمالَْو ،َحلْقُالْ :ُحلْقُوُمالْ َواِحُدَها :ُميِقَحالَالْ

  :ُسمِّلَتَُمالْ ، قَاَلُحْمطُوٍطَو اٍطِحْمطَ، َجْمُع اتُيََّحالْ: يَلِقَو، ىتًشَ انٍَوَألْبِ ةٌوشَقُنَْم َدَوابُّ :اِطيطَُحَمالْ

                 ]الَْبِسيط[             )5(اِطيِطَمَحالْاُن ِة َألَْوالَغََزقَْبَل الْ           الصُّْبُح ُمنْقَِشٌعا َونَُهْوا لََمَأنَّكَ         

                    ]الَْبِسيط[

  .)6(ِحنِْفيشٍَجْمُع  ،ايُدَهرَِو خَفَتَانْ اَهرَّْبتَا َحاُء ِإذَكَْدَر اُءَرقْشَ ْأسِالرَّ ةُخَْمَض ةٌيَمِظَع حيات :اِفيشَُحنَالْ

  .)7(وُهْمُمقَدَُّمَو ْمُهاتُاَدَس: مِْوقَاِطيُم الْخََرَو، ِفُمقَدَُّم اَألنْ: يَلِق، َوفُاَألنْ: وُمخُْرطُالْ ُمفَْرُدَها :الْخََراِطيُم

ُجِمَع َعلَى فََعاِليـَل؛   ،ِهِتَعْرُسِل َي بِذَِلَك؛، َوُسمِّيُمِلالظَّ :خَفَْيَدُدالَْو ،يُعرِالسَّ: خَفَْيَدُدالُْمفَْرُدَها  :الْخَفَاِديُد

   .)8(يَداِدقََرَو قَْرَدٍد :َوْحنَ ،ُهونَدُُّمَي ْمُهِإنَّفَ نِالَثََم انِفَْرَح ُهَرا آِخمَِّم َلاِلاء فََعنَى بِلََع َألنَّ َما كَاَن

  .)9(ُهلَ َداِحَو الَ :يَلِقَو ،اسٍِخلَْبَو يسٍِخلْبِ جمع ،وَنقُرِّفَتَُمالْ :الْخَالَبِيُسَو َواَألَباِطيُل، ُبيِذاكَاَأل :الْخَالَبِيُس

  .)10(َجْمُع الِْخلْخَالِ، َوُهَو ِمَن الِْحلْيِ الَِّذي تَلَْبُسُه الَْمْرَأةُ ِفي رِْجِلَها: الْخَالَِخيُل

 نِْيَعي الْخََزرِ ِفالِْمَن  ، َمْأخُوذٌوفٌُرْعُم ياِدَعالْ شِْحَوالْ ْنِم :ِخنْزِيُرالْ، َوِخنْزِيُرالَْواِحُدَها  :الْخَنَازِيُر

  .)1(ِةَبقَالرَّ يِف ثُُدْحتَ ُصلَْبةٌ وٌحُرقُ: يُرازِنَخَالَْو ،ُهلَ ٌمزِالَ َكِلذَ َألنَّ

                                           
  ).2/395( ،)حرسم(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).2/395( ،)حرسن(المصدر نفسه، مادة   )2(
   ). 17/514(، )حرقص(مادة ،تاج العروس :الزبيدي: وُينْظَُر، )409-2/408( ،)حرقص(، مادة اللسان  )3(
  ).2/564(، )حلقم(، مادة اللسان  )4(
مجلة معهد : حسن كامل الصيرفي، القاهرة: حقيق، تديوان المتلّمس الضبعي: ، وُينْظَُر)2/597(، )طحم(، مادة اللسان  )5(

  .304م، ص 1968، 14معهد المخطوطات العربية، المجلد 
  ).2/631( ،)حنفش(، مادة اللسان  )6(
  ).4/67( ،)خرطم(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).3/154( ،)خفد(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).3/169( ،)خلبس(، مادة اللسان  )9(
  ).3/208( ،)خلل(ة المصدر نفسه، ماد  )10(
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  :يرَهُز ُنْب ٌبْعكََيقُوُل  َواِحُدَها الِْخنِْسُر،: ، َوِقيَلُهلَ َداِحَو الَ، َوَوالدََّواِهي الُهالَُّك :خَنَاِسيُرالْ

  ]الطَّوِيل[             )2(اَأْهلََك َأْرَبَعفَ اخَنَاِسيًرا َبغَاَه           اَم كَفَْأٍةَع اا نُِتْجنا َأْرَبًعا َمِإذَ         

  .)3(الَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة، َوالَ َواِحَد لََها :الْخَنَاِطيطُ

  :ِةمَّو الرُّذُ اَلقَ ،ةُخُنْطُولََو ةُِخنِْطيلََواِحُدَها : الَ َواِحَد لََها، َوِقيَلالَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة،  :الْخَنَاِطيُل

  ]الطَّوِيل[           )4(ُساِئَوغُثاَء الرَّا الَْهنِْمَربٍّ نَفَتْ َع        ٍةقََراَر لَّكُ رِيَنقْتَْسَي خَنَاِطيُل         

  .)5(َواِحُدَها الدُّؤلُوُل الدََّواِهي َوالشََّداِئُد، :الدَّآِليُل

  :ِقَدْزَرفَالْ ُلْوقَ، َوِمنُْه ُمَعرٌَّب ارِِسيٌّ، فَاٌمِدْرَه َواِحُدَها: ، َوِقيَلالدِّْرِهُمالدِّْرَهُم َوَواِحُدَها  :الدََّراِهيُم

  ]الَْبِسيط[          )6(يِفارِالصََّياُد تَنْقَ اِهيمِالدََّرنَفَْي        اجَِرٍةلِّ َهكُ يِف ىَحَصالْ ااَهَيَد تَنِْفي        

ـ خَلِْق الْ َلَأوَّ: الدُّْعُموُصَو ،اِءَمالْ ي ُمْستَنْقَعِِف وُنكُتَ ُدَوْيبَّةٌ ، َوِهَيوصٍُدْعُم َجْمُع :الدََّعاِميُص  سَِرفَ

  .)7(»ِةنََّجالْ اِميُصَدَع ْمُهاُرِصغَ«:الِفَاَألطْ يِثِدي َحِفَو ورِ،ي اُألُمالدَّخَّاُل ِف :الدُّْعُموُصَو ،ةٌقَلََع َوُهَو

ـ الْ يـثُ ِداَحاَأل: ارِيُرالـدَّقَ ، َواَهَدْحَو ةََرْوَعالْ ُرتُْستَ اٍقَس الَبِ يُلاوَِرَس :ارِيُرالدَّقَ  يـبُ اِذاَألكََو ةُُمفْتََعلَ

  :تُْيَمكُالْ اَلقَ ،ُدقُْروَرةٌَوِدقَْراَرةٌ  ةَُداِحَو، الُْماِئَمالنَّي َواِهَوالدََّو

  ]الَْبِسيط[              )8(ا وَأفْتَِعُلَأْحِكيَه ارِيَرَدقَى لََعَولَْن َأبِيتَ ِمَن اَألْسَرارِ َهينََمةٌ                 

  .)9(قُاِلالدَُّمَو الدُّْملُوقُ ، َجْمُع الدََّماِلِق، َوالدََّماِلقُ َواِحُدَهاُملْسِالْ ةُاَرَجِحالْ :الدََّماِليقُ

  :، قَاَلاسٍَيِق رِْيى غَلََدْهٌر َعَها ُداِحَو :ِقيَلَو ،ُهلَ َداِحَو الَ ي،اِضَمالْ انَِمي الزَّالدَّْهرِ ِف َأّوَل :الدََّهارِيُر

                                                                                                                            
  ).3/234(، )خنزر(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .227، ص ديوان كعب بن زهير: وُينْظَُر ،)3/236( ،)خنسر(، مادة اللسان  )2(
  ).3/237( ،)خنط(مادة  ،اللسان  )3(
  .1140، ص ديوان ذي الرمة: ، وُينْظَُر)3/237( ،)خنطل(، مادة اللسان  )4(
  ).3/280( ،)دأل(، مادة اللسان  )5(
  .وليس في الديوان ،)4/424( ،األدب خزانةو  ،)1/28( ،الكتاب  :وُينْظَُر ،)3/348( ،)درهم( مادة  ،اللسان  )6(
  ).2/510(، مسند أحمد بن حنبلو، )4/2030(،صحيح مسلم: ، وُينْظَُر)3/365( ،)دعمص(، مادة اللسان  )7(
  ).2/13(، ديوان الكميت :، وُينْظَُر)3/384( ،)دقر(، مادة اللسان  )8(
  ).3/415( ،)دملق(مادة  ،اللسان  )9(
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  ]يطالَْبِس[                      ) 1(ارِيُرَدَهالدَّْهُر َأيَّتََما ِحينٍ َو           ِإالَّ تَذَكُُّرُه ْنكَُي ْمَأْن لَى كَتََّح         

  ]يطالَْبِس[

  .)2(ُراجِالتَّ :اُنْهقَالدَُِّو ،ِحدٍَّة َعَم ِفرَُّصى التَّلََع يُّوِقَالْ َوُهَو ،اُنقَالدُّْهَو اُنالدِّْهقَُمفَْرُدَها  :الدََّهاِقيُن

   .)3(ارِالدََّو ابَِبالْ َنْيَب اَمالَْمْدخَُل  ، َوُهَوالدِّْهِليُز ُمفَْرُدَها :الدََّهاِليُز

  .)4(وَمٍةُمَدْيَو ومٍُمَدْي، جمع اَهِدْعُبا ِليَهِف ُرْيَيُدوُم السَّالَِّتي  ةَُداِعَبتَُمُملُْس الْي الْارِلصََّحا: الدََّياِميُم

طَـُع  ِق: النَّاقَةُ السَّرِيَعةُ، َوالذََّعاِليُب: ِلُسْرَعِتَها، َوالذِّْعِلَبةُ ؛َواِحَدتَُها الذِّْعِلَبةُ، َوِهَي النََّعاَمةُ: الذََّعاِليُب

  .)5(الِْخَرِق الُْمشَقَّقَةُ، َواِحُدَها الذُّْعلُوُب

  . )6(اللُُّصوُص َوَمْن َيِغيُروَن َعلَى النَّاسِ َوَيفَْعلُوَن ِفْعَل اَألَسِد: الرَّآبِيُل

  .)7(ُألِْحقَ بِقُْرطَاسٍ ٌب،فَارِِسيٌّ ُمَعرَّ ُمْجتَِمَعةٌ، َوُبُيوتٌ قَُرى ِفيِه الَْموِضُع :الرُّْستَاقُ َواِحُدَها :الرََّساِتيقُ

  .)8(الطَّيَّاشَةُ الْخَِفيفَةُ :َوِقيَل النَّاِعَمةُ، الَْبْيَضاُء الَْمْرَأةُ َوِهَي َورِْعبيبٍ، ُرْعُبوبٍ َجْمُع :الرََّعابِيُب

  :ُل كَْعبٍ ْبنِ ُزَهْيرالثَِّياُب الُْمتََمزِّقَةُ َواَألخْالَقُ، َواِحَدتَُها ُرْعُبولَةٌ، َوِمنُْه قَْو: الرََّعابِيُل

  ]الَْبِسيط[              )9(َرَعابِيُلُمشَقَّقٌ َعْن تََراِقيَها        اُن بِكَفَّْيها َوِمْدَرُعَها  تَفْرِي اللََّب         

  .)10(لََها التَّشِْنيعِ تَْعِظيًما َعلَى َجَمُعوَها لََمَعانََها، َأي الَْمِنيَِّة َزَبارِيقَ َأَراُه :ُيقَاُل زِْبرِقَان، َجْمُع :الزََّبارِيقُ

  .)11(الِْفَرقُ الُْمخْتَِلفَةُ، َوَأْصلَُها َأطَْرافُ اَألِديمِ َواَألكَارِعِ: َأْجِنَحةُ السََّمِك، َوالزََّعاِنيفُ: الزََّعاِنيفُ

  .)12(الطِّفُْل: ُنِ َوالْغَْينِ، َوالُزغْلُولُزغْلُولٍ، َوُهَو الْخَِفيفُ ِمَن الرَِّجالِ، َوُحِكَي بِالَْعْي َجْمُع: الزَّغَاِليُل

                                           
  ).9/62( ،المخصص: ، وابن سيده)1/240(، الكتاب: سيبويه :، وُينْظَُر)3/432( ،)دهر(مادة  ،اللسان  )1(
  ).262، 12/56( ،والمخصص  ،)1/418( ،مجمل اللغة   :وُينْظَُر ،)3/435( ،)دهقن( مادة ،اللسان  )2(
  ).3/436( ،)دهلز(، مادة سانالل  )3(
  ).3/464( ،)ديم(، مادة )3/453( ،)دوم(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).3/508( ،)ذعلب(، مادة المصدر نفسه  )5(
  ).4/6( ،)رأبل(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).4/137( ،)رستق(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).4/169( ،)رعب(المصدر نفسه، مادة   )8(
  .18، ص ديوان جرير: ، وُينْظَُر)4/170( ،)رعبل(مادة  ،اللسان  )9(
  ).4/336( ،)زبرق(، مادة اللسان  )10(
  ).4/372( ،)زعنف(، مادة اللسان  )11(
  ).4/376( ،)زغل(المصدر نفسه، مادة   )12(
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  .)1(ْرٌب ِمَن الذَُّبابِ لَسَّاٌعَواِحُدَها الزُّنُْبوُر، َوُهَو َض: الزَّنَابِيُر

  :َواِحُدَها الزُّْهلُوُل، َوُهَو اَألْملَُس ِمْن كُلِّ شَْيٍء، َوِفي قَِصيَدِة كَْعبٍ ْبنِ ُزَهْير :الزََّهاِليُل

  ]الَْبِسيط[                 )2(َزَهاِليُلَعنَْها لََباٌن َوَأقَْراٌب     ُيْزِلقُُه     َها ثُمَِّشي الْقَُراُد َعلَْيَيْم         

  ]الَْبِسيط[

ـ : سُّـْبُروتُ لاَو، َوُهَو الْفَِقيُر َوالِْمْسـِكيُن،  السُّْبُروتَُواِحُدَها  :ارِيتََبسَّال ـ التَّ ُءْيالشَّ  ،يـلُ قَِلالْ ُهاِف

  .)3(ٌءْيا شَيَهتُ ِفَينْبِ ي الَِتالَّ اَألَرُضوَن :يتُارِالسََّب، َوُداَألْمَر ُمالَغُالْ: وتُالسُّْبُرَو

، الدِّْرُع: اُلالسِّْرَب، َو)4(]َحرَّالْ ْمتَِقيكُ ابِيَلَسَر[:قَاَل تََعالَى ،يُصقَِمالْ ، َوُهَواُلالسِّْرَبَواِحُدَها : يُلابِالسََّر

  .)5(]ْمَبْأَسكُ تَِقيكُْم ابِيَلَسَرَو[:يزَِوِفي التَّنْزِيلِ الَْعزِ، الدِّْرُع

، لَفْـظٌ فَارِِسـٌي   ثُنََّؤُيَو ُيذَكَُّر ،َجْمُع ِسْرَوالٍ نِ َوَما َبْينَُهَما،َألْبَِسةٌ تُغَطِّي السُّرَّةَ َوالرُّكَْبتَْي :يُلاوِِالسََّر

  .)6(ِدُمَعرٌَّب، َصَرفُوَها؛ َألنَُّهْم َأْدخَلُوَها ِفي طَاِئفَِة الُْمفَْر

  :ورثَ نِْب ٍدْيَمُح َوِمنُْه قَْوُل ،اَعِتِهبِِصنَ قُاِذَحالَْوَعْبقَرِيُّ الْ: يُرِسفْالسَِّواِحُدَها  :ةُاِسَرفَسََّوالفَاِسيُر سَّال

  ]الطَّوِيل[        )   7(ُمكْرَِما الصَّْوِت يِف اَنكَ ياِلاَألَع َوِقيَع      َحِديِد فََجرََّدتْالْ َسفَاِسيُرَبَرتُْه        

  ]الطَّوِيل[

  .)8(َجْمُع ُسنُْدوٍق، َوُهَو الُْجَواِلقُ: السَّنَاِديقُ

َأوَُّل : َحدُُّه، َوشَآبِيُب الَْوْجِه: َوشُْؤُبوُب كُلِّ شَْيٍءَجْمُع الشُّْؤُبوبِ، َوُهَو الدُّفَْعةُ ِمَن الَْمطَرِ، : الشَّآبِيُب

  .        )9(ِمنُْه َما َساَل: آبِيُب الصَّْمغَِوشََما َيظَْهُر ِمنُْه ِعنَْد النَّظَرِ ِإلَيِه، 

  .)10(اَصاَر الثَّوُب شََبارِيقَ َأي ِقطًَع: الِْقطَُع الُْمَمزَّقَةُ، َجْمُع الشِّْبرِقَِة، نَقُوُل: الشََّبارِيقُ

                                           
  ).411-4/410( ،)زنبر(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .12، ص كعب بن زهيرديوان : ، وُينْظَُر)4/425( ،)زهل(، مادة اللسان  )2(
  ).4/473( ،)سبرت(، مادة اللسان  )3(
  .81: ، النحل، آية)4/563( ،)سرعب(، مادة اللسان  )4(
  .81: ، النحل، آية)4/548( ،)سربل(، مادة اللسان  )5(
  ).4/567( ،)سرل(، مادة اللسان  )6(
  .31 ، صحميد بن ثور ديوان: وُينْظَُر، )4/599( ،)سفسر(، مادة اللسان  )7(
  ).4/708( ،)سندق(، مادة اللسان  )8(
  ).5/5( ،)شأب(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).5/17( ،)شبرق(، مادة اللسان  )10(
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  .)1(ْرُسوفَُأطَْرافُ َأْضالَعِ الصَّْدرِ الَِّتي تُشْرِفُ َعلَى الَْبطْنِ، َواِحُدَها الشُّ: الشََّراِسيفُ

  .)2(الَْجَمُل الضَّخُْم طَوِيُل الُْعنُِق: َواِحُدَها ِشْرنَاٌص، َوالِشْرنَاُص: الشََّراِنيُص

  .)3( الَْجَمُل الضَّخُْم طَوِيُل الُْعنُِق: َواِحُدَها ِشْرنَاٌض، َوالشِّْرنَاُض :الشََّراِنيُض

ذََهَب الْقَْوُم شََعارِيَر َأْي ُمتَفَرِِّقيَن، َواِحُدُهْم : الُْمتَفَرِّقُوَن، ُيقَاُل: ِصغَاُر الِْقثَّاِء، َوالشََّعارِيُر :الشََّعارِيُر

  .)4(ِذبَّاٌن َأْحَمُر، َيقَُع َعلَى اِإلبِلِ َوُيْؤِذيَها: الَ َواِحَد لََها، َوالشََّعارِيُر: شُْعُروٌر، َوِقيَل

  .)5(ِمَن النَّاسِ َوغَْيرِِهْم َجْمُع الشُّْعلُوُل، َوِهَي الِْفْرقَةُ :الشََّعاِليُل

  .)6(ُرؤُُوُس الْجَِبالِ، َجْمُع ِشْمَراخٍ، َوُهَو َرْأٌس ُمْستَِديٌر طَوِيٌل ِفي َأْعلَى الَْجَبلِ: الشََّمارِيخُ

  .)7(ٌدالَ ُيفَْرُد لَُه َواِح: الِْقطَُع الُْمتَفَرِّقَةُ، َواِحُدَها شُْمطُوطٌ َوِشْمطَاطٌ، َوِقيَل :الشََّماِطيطُ

  :، َواِحَدتَُها شُْملُوٌل، قَاَل َجرِيٌراِليَل َأْي تَفَرَّقُوا ِفَرقًاذََهَب الْقَْوُم شََم: الِْفَرقُ، ُيقَاُل :الشََّماِليُل

  ]كَاِملالْ[             )8(النََّوى شََماِليلَِمَضى      قَْبَل التَّفَرُِّق ِمْن  َعْهًدا َواذْكُُروا ُأَماَمةَ اَحيُّو        

  ]كَاِملالْ[

ذََواتُ « :ُهِث َعِليٍّ، كَرََّم اُهللا َوْجَهُرُؤوُس الْجَِبالِ َوَأَعاليَها، َواِحَدتَُها الشُّنْخُوَبةُ، َوِفي َحِدي: الشَّنَاِخيُب

  .)9(»الصُّمِّ ِمْن َصَياِخيِدَها الشَّنَاِخيبِ

  .)10(اانَُهَبذُْؤ: بَِرَعالْ يُكاِلَصَع، َوُهلَ اَلَم ي الَِذالَّ يُرِقفَالْ ، َوُهَوالصُّْعلُوِكَجْمُع : الصََّعاِليُك

  .)11(اَهورِشُقُ ْنِم ُجُرخْا َيَمَو نِاُألذُ اخَِمِص خَُسَوَوُهَو  ،الصُّْملُوخُخُ َوالصِّْمالَ َواِحُدَها: صََّمارِيخُال

  .)1(اِءَمالْ ةُلَيِلقَ: ارِيُدَصَمٌر آَباَو ،ُبالصِّالَ اَألَرُضوَن: ارِيُدالصََّمَو ،اُنالسَِّم ُمنَغَالْ :الصََّمارِيُد

                                           
  ).5/78( ،)شرسف(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).5/98( ،)شرنص(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).5/98 ،)شرنض(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).131-5/130( ،)شعر(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).1/431(، تهذيب اللغة: األزهري: ، وُينْظَُر)5/135( ،)شعل(، مادة اللسان  )5(
  ).5/185( ،)شمرخ(، مادة اللسان  )6(
  ).5/189( ،)شمط(المصدر نفسه، مادة   )7(
  .343، ص ديوان جرير: ، وُينْظَُر)5/196( ،)شمل(، مادة اللسان  )8(
  .36ص ما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَة َعلَى َأقَوالِ اِإلمامِ َعليٍّ،: رائد زيد: ، وُينْظَُر)5/203( ،)شنخب(، مادة اللسان  )9(
   ).5/340( ،)صعلك(، مادة اللسان  )10(
  ).5/399(  ،)صملخ(المصدر نفسه، مادة   )11(
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  .)2(ُهاُمِعظَ :ابَِحالسَّ اِديُدنََصَو ،واَألْجَواُد اتُُاَدالسَّ :َوالصَّنَاِديُد ،ِصنِْديٌد َواِحُدَها ،ُداِئَدالشَّ :الصَّنَاِديُد

  .)3(َواِحُدَها الصُّنُْدوقُ، َوُهَو الُْجَواِلقُ :الصَّنَاِديقُ

  :ِةو الرُّمَّذُ اَلقََع َعلَى َصَهاَريَّ، َوُجِم َيْجتَِمُع ِفيَها الَْماُء، َجْمُع ِصْهرِيجٍ، َياُض الَِّتيالِْح: الصََّهارِيُج

  ]الَْبِسيط[           )4(ارِيجِالصََّههِيَم َأْرشَافَ اوُِل الْتُنَ       اِفقَةاُء خَشَاَألْحامِ َوَهارِي الَْصَو        

ـ  ُلُجالرَّ: الضُّغُْبوُسَو ،ا ُضغُْبوٌسَهُداِحَو :ابِيُسالضَّغَ  الِقثَّـاءُ : ابِيُسالضَّـغَ َو ،الَمهِـينُ  يفُِعالضَّ

  . )5(»جِداَيةًَو يَسابِغََض )ρ( اللَِّه ولُِسى َرى ِإلََدَأْه ُأَميَّةَ َناَن ْبَصفَْو َأنَّ«: يِثِدَحي الِْفَو ،اُرغَالصِّ

  .)6(ا طُْحُروَرةٌَهتَُداِحَو ،ِةقَرِّفَتَُمابِ الَْحِقطَُع السَّ :الطََّحارِيُر

  .)7(وَنقُرِّفَتَُم :ارِيُراُس طَخَالنََّو، طُخُْروَرٍةَو طُخُْرورٍَجْمُع ، السُُّحُب الُْمتَفَرِّقَةُ :الطَّخَارِيُر

  .)8(الَِجالرِّ َنيفُ ِمِعالَوغُْد الضَّ ، َوُهَوالطُّْرطُوُر َواِحُدَها :اِطيُرالطََّر

  :ُهَو ظَاِهُر السَّاِق، قَاَل: َواِحُدَها الظُّنُْبوُب، َوُهَو َحْرفُ الَْعظْمِ الَْيابِسِ ِمَن السَّاِق، َوِقيَل: الظَّنَابِيُب

  ]الَْبِسيط[         )9(َيْرَمدُّ َحتَّى تََرى ِفي َرْأِسِه َصتََعا      ُمنَْحصٌّ قََواِدُمه  الظَّنَابِيبَِعارِي         

  .)10(ةُيَدِعَبافُ الَْراَألطَْو ةُفَِلتَخُْمالطُُّرقُ الْ :يُدِداَعَبالْا، َوَهلَ َداِحَو الَ َماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة،الَْج :يُداِدَعَبالْ

  :ْبنِ الْخَِطيمِ قَْيسٍ َوِمنُْه قَْوُل ،ا ُعْجُروفٌَهُداِح، َوَوُصُروفُُه رِْهالدَّ اِدثَُحَو :ارِيفَُعَجالْ

  ]الْخَِفيف[          )11(يتَُعرِّيِن َدْهرٍ الَ يفُارَِعَج الََو         قَذَفٌ نًَوى َعمَّارٍ ُأمَّ يتُنِْسِن ْملَ        

  .)12(َما َعلَى السَّنَاِسنِ ِمَن الَْعَصبِ، َجْمُع ِعْرَصاٍف: الَْعَراِصيفُ

                                                                                                                            
   ).  8/299( ،)صمرد( دةما ،العروس وتاج ،)12/269(تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)5/395( ،)صمرد(، مادة اللسان  )1(
  ).8/301( ،)صند( مادة ،العروس وتاج ،)3/252( تهذيب اللغة :، وُينْظَُر)5/407( ،)صند(، مادة اللسان  )2(
  ).5/408( ،)صندق(، مادة اللسان  )3(
  .985، ص ديوان ذي الرُّمَّة: ، وُينْظَُر)419-5/418( ،)صهرج(، مادة اللسان  )4(
  ).3/414(، مسند أحمد بن حنبل: ، وُينْظَُر)5/507( ،)بسضغ(، مادة اللسان  )5(
  ).5/571(، )طحر(، مادة اللسان  )6(
  ).5/575( ،)طخر(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).12/425(،)طرر( مادة ،العروس وتاج ،)13/293( تهذيب اللغة: وُينْظَُر ،)5/584( ،)طرر(، مادة اللسان  )8(
  ).3/298(، )ظبب(، مادة تاج العروس: الزبيدي: ، وُينْظَُر)6/30( ،)ظنب(، مادة اللسان  )9(
  ).6/53( ،)عبد(، مادة اللسان  )10(
  .241، ص ديوان قيس بن الخطيم: ، وُينْظَُر)6/96( ،)عجرف(، مادة اللسان  )11(
  ).6/178( ،)عرصف(، مادة اللسان  )12(



 166

  .)1(، َجْمُع ِعْرفَاصٍلُغَةٌ ِفي الَْعَراِصيِف، َوُهَو َما َعلَى السَّنَاِسنِ ِمَن الَْعَصبِ: الَْعَراِفيُص

َعَصُب الْ :ُعْرقُوُبالْ، َوُعْرقُوُبالْ، َواِحُدَها ي َمتِْنِهالطُُّرقُ الضَّيِّقةُ ِف :لَِجَبي الِْف يُباِقَعَرَوالْ: يُباِقَعَرالْ

   .)2(»ارِالنَّ َنِم يبَِعراِقلِْلْيٌل َو«:)ρ( يُّبِالنََّيقُوُل  ،انِاِإلنَس َعِقبِ قَْويظُ فَِلغَالْ

  . )3(ِصَعاُبَها: الدََّواِهي، َوَعَراِقيُل اُألُمورِ: الَْعَراِقيُل

  .)4(الْغَِليظُ ِمَن اِإلبِلِ َوُهَو َواِحُدَها الُْعْرُهوُم َوالُْعَراِهُم، :الَْعَراهِِيُم

  .)5(لَِواِحُدَها الُْعْرُهوُن َوالُعَراِهُن، َوُهَو الضَّخُْم َوالْغَِليظُ ِمَن اِإلبِ :الَْعَراِهيُن

 َداِحَو الَ ،ِقطَُعُه :ابَِرالسَّ اِقيُلَعَساللَّْونِ، َو ُضَيْبأ الكَْمَأِة َنَضْرٌب ِم َوُهَو ،ُعْسقُولٍ َجْمُع :يُلاِقَعَسالْ

  :رْيَهُز ُنْب ٌبْعكَ اَلقَ ،اَهلَ

  ]الَْبِسيط[                 )       6(اِقيُلَعَسلْاالقُورِ ا تََرقََّص بِِإذَ         اجِيةٌنَ الضَّْحلِ انَِأتَةٌ كَانََعْيَر         

  ]الَْبِسيط[

  .)7(ٌركَذَ ٌراِئطَ :وُرفُُعْصالَْو ،يُِّدالسَّ :َوالُْعْصفُوُر ،وُرُعْصفُالْ َواِحُدَها ،اِسنِالسَّنَ ىلََع ُبَصَعالْ :اِفيُرَعَصالْ

  .)8(اِءِعظَالْ ُركَذَ وطُفَُعْضَرالْ: اُلقَُيَو ،ةٌَماِعنَ اُءَضْيَب ةٌبَّْيَوُد ، َوِهَيَعْضَرفُوطُالَْواِحُدَها : اِفيطَُعَضالْ

  . )9(الُمْعِيي خُْبثًا: الَْعفَْرِسيُّالسَّابِقُ السَّرِيُع، َو: النََّعاُم، َجْمُع َعفَْرسٍ، َوالَْعفَْرُس :الَْعفَارِيُس

  .)10(ِعشِْقالَْو َرضِالَْما اَيَبقَ: يُسابَِعقَالَْو، ورِاُألُم َنِم ُداِئَدالشَّ :ُسَعقَابِيالْ

ـ َوالَْجْمُع  ِعشِْق،الِْة َواَوَعَدالَْو ِعلَِّةا الْاَيَبقَ: يُلابَِعقَالَْو ،يالدََّواِهَو ورِاُألُم َنِم ُداِئَدالشَّ :َعقَابِيُلالْ  ةٌُعقُْبولَ

  .)1(»ااقَِتَهفَ َعقَابِيَل اَسَعِتَهبِ قََرَن مَّثُ«:)τ( يٍّ،ِلَع يِثِدَح يِفَو ،ُعقُْبوٌلَو

                                           
  ).6/200( ،)عرفص(، مادة المصدر نفسه  )1(
  ).1/155(، ابن ماجه وسنن، )2/471(مسند أحمد بن حنبل: وُينْظَُر ،)6/20(، )عرقب(، مادة اللسان  )2(
  ).6/210( ،)عرقل(، مادة اللسان  )3(
  ).6/218( ،)عرهم(مادة  المصدر نفسه،  )4(
  ).6/218( ،)عرهن(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .16ص  ،ديوان كعب بن زهير: ، وُينْظَُر)6/251( ،)عسقل(، مادة اللسان  )6(
  ).286-6/285( ،)عصفر(، مادة اللسان  )7(
  ).6/300( ،)عضرفط(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).6/332( ،)عفرس(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).6/353( ،)عقبس(المصدر نفسه، مادة   )10(



 167

  .)2(ِإالَّ َأخَذَُه الَ َيَدُع شَيًئا الَْمارُِد الصُّْعلُوُك اللِّصُّ الَِّذي: َواِحُدُهْم الُعْمُروطُ: الَْعَمارِيطُ َوالَْعَمارِطَةُ

  . )3(ٍقو ِعْمالَنَُب :اٍدَع ْنةُ ِمقََعَماِلالَْو ِمْن كُلِّ شَْيٍء، يُلوِالطَّ :قُِعْمالَالْ َواِحُدُهْم :ةَُعَماِلقَالَْعَماِليقُ َوالْ

  . )4(َما تََعقََّد َوتََراكََم ِمْن ثََمرِِه ِفي َأْصلٍ َواِحٍد: ِمَن الِْعنَبِ َونَْحوِِه ُعنْقُوُدالْ، َوُعنْقُوِدالْجمع  :اِقيُدنََعالْ

  .)5(ُمَهلَْهالً ايقًِقَر نَْسجاً -رِْئبِلْا ْأسَِر ىلََعَو- اِءَوَهالْ يِف تَنُْسُج ُدَوْيبَّةٌ َوِهَي ،َعنْكَُبوت َجْمُع :َعنَاِكيُبالْ

ـ      :الِْغْربِيُب َواِحُدَها: الْغََرابِيُب بِ َوَأْجـَوُدُه،  َضْرٌب ِمَن الِْعنَـبِ شَـِديُد السَّـَواِد َوُهـَو َأَرقُّ الِْعنَ

 .)6(]ُسوُد َوغََرابِْيُب َألَْوانَُها ُمخْتَِلفٌ َوُحْمٌر بِيٌض ُجَدٌد الْجَِبالِ َوِمَن[:قَاَل السََّواِد، شَِديُد :َوالِْغْربِـيُب

ي اِدَوالْ :ِفْرَدْوُسالَْو ،ينِاِتَبَسالْ يِف وُنكُا َيَم ُعَمْجي َيِذالَّ اُنتَُبْسالْ ، َوُهَوِفْرَدْوُسالُْمفَْرُدَها : يُساِدفََرالْ

  .)7(كَْرم يِهي ِفِذالَّ ُعِضْوَمالْ :ِفْرَدْوُسالْ، َوِةنََّجي الِْف ةٌيقََحِد: ِفْرَدْوُسالَْو، خَِصيُبالْ

  .)8(ِداَألَس ُدلََو: الفُْرُهوُدَو فُْرُهُدالَْوِمَن الِْغلَْمانِ،  ارُّالتَّ ُماِعالنَّ: فُْرُهوُدالَْو فُْرُهُدالَْواِحُدَها  :اِهيُدفََرالْ

النَّاقَةُ  :اُسِقْرطَالَْو، الَِصلنِِّل نَْصُبُي يٌمَأِد: اُسِقْرطَالَْو ُبْرٌد ِمْصرِيٌّ،: اُسِقْرطَالْاِحُدَها َو: اِطيُسقََرالْ

   .)9(]اِطيَسقََر ُهونَلَُعْجتَ[:يلِزِنْالتَّ يِفَو ،ايَهِف ُبتَكُْي يِتالَّ ةُتَابِالثَّ ةُيفَِحالصَّ :اُسِقْرطَالَْو ،ابَّةُشَّال فَِتيَّةُالْ

  :ِةغَابِالنَّ ُلْوقَ ُهنِْمَو ،ةُيلَوِالطَّ ةُيَمِظَعالْ ةُينَِفالسَّ ، َوِهَيقُْرقُوُرالَْواِحُدَها : يُراِققََرالْ

ــرٌّ           ــا        ُمِض ــذُوُد َعنَْه ــورِ َي ــُرقََر   بِالْقُُص ــ اِقي ــيِط َعالنَّبِ ــتِّالَلَ                 ) 10(لِى ال

  ]الَْواِفر[

 ُدالََأْو: اِميـدُ َرقَالْ، َوِقْرِميٌد اَهُداِحارِ، َوالدَّ قُيابِطََو :اِميُدقََرالَْو، َوِحَجاَرتَُها اِتاَممََّحآُجرُّ الْ :يُداِمَرقَالْ

  :رَماَألْح ُناْب، قَاَل ا قُْرُموٌدَهُداِح، َوُوُعولِالْ

  ]الَْبِسيط[        )1(الَوِقُل اَألْعَصُم اَهنَْع يَداِمقََرالْ يَينِْف      ي َعلٍَقاِء ِذَدْعَج ىلََع غُفْرٍ ُأمُّ اَم        
                                                                                                                            

  .45، صَعلَى َأقَوالِ اِإلمامِ َعِليٍّما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَِة : رائد زيد: ، وُينْظَُر)6/353( ،)عقبل(، مادة اللسان  )1(
  ).6/443( ،)عمرط(، مادة اللسان  )2(
  .)6/448(، )عملق(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).6/356( ،)عقد(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).6/481( ،)عنكب(مادة  المصدر نفسه،  )5(
  .27: ، فاطر، آية)6/593(، )غرب(، مادة اللسان  )6(
  ).56-7/55(، )فردس(دة ، مااللسان  )7(
  ).7/93(، )فرهد(المصدر نفسه، مادة   )8(
  .91: ، األنعام، آية)7/319( ،)قرطس(، مادة اللسان  )9(
  .152، ص ديوان النابغة الذبياني: وُينْظَُر، )7/307(، )قرر(، مادة اللسان  )10(
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 ،ي اللُُّصوِصـيَّةِ ارُِه ِففَاللِّصُّ الْ :قُطُْرُبالَْو َعَن الَْحَركَِة، الَ تَفْتُُر ذَُباَبةٌ َوِهَي ،قُطُْربٍ َجْمُع :رِيُباقَطَالْ

  .)2(اُءالسُّفََه: ارِيُبقَطَالَْو ،ارٍِمَر لََممٍ َأْو َنَمْصُروُع ِمالْ: قُطُْرُبالْ، َواَألْمَعطُ ُبْئالذِّ: قُطُْرُبالَْو

ـ : ِقنِْديـدُ الَْو ،َعنَْبـرُ الْ: ِقنِْديُدالَْو ،ا ِقنِْديٌدَهنِْم ُداِحَو، الْتُاالََحالْ :يُداِدنَقَالْخُُموُر، َوالْ :اِديُدنَقَالْ  ةُاَرُعَص

  .)3(َجيَُّدَوْرُس الْالْ: ِقنِْديُدالَْو، ا َجُمَدِإذَ السُّكَّرِ َصبِقَ

ي ِفَواَألْمَواُل الْكَِثيَرةُ، : ُمخْتَِلفُ الِْمقَْدارِ ِعنَْد النَّاسِ، َوالْقَنَاِطيُر اٌرْعَيِم ، َوُهَوارِِقنْطَالَْجْمُع : اِطيُرقَنَالْ

  . )4(]ِةُمقَنْطََرالْ اِطيرِقَنَالَْو[: الَْعزِيزِ يلِزِنْالتَّ

: وُسكُـْردُ الَْو ةُ،يَمِظَعالْ لِْيخَالْ َنِم ةُِقطَْعالْ: كُْرُدوُسالَْو، وسٍكُْرُد جمع، امِِعظَالْ ُرُؤوُس :اِديُسكََرالْ

  .)5(»اِديسِكََرالْ َضخُْم«:)ρ( يِّبِالنَّ ِةفَي ِصِفَو ،مِْحاللَّ كَِثيرِ خْمٍَض امٍّتَ مٍظْلُّ َعكُ

  .)6(ْأسِالرَّ َنِم اَدا َحَم: كُْعُبوَرةُالَْو، ُمْجتَِمعٍ ُمكَتَّلٍ لُّكَُوُهَو  ،وَرةُكُْعُبالْ َواِحَدتَُها :الْكََعابِيُر

  :)7(يُِّمنْقَرِالْ يُنِع، قَاَل اللَّوقٌا لُخْقَُهُداِح، َوضِي اَألْرِف وقٌشُقُ ِهَي: ، َوِقيَلةَُياَألوِد :خَاِقيقُلَّال

  ]الَْبِسيط[             )8(اِقيِقخَاللَّ اَءاَدفَتْ َدي َمْهبِلٍ َصِف        قََبتْا َوام ِإذَِميثَ ِةاَوهَِرالْ ِمثَْل        

  :َيقُوُل الشَّاِعُر ،وٌرا نُفْطَُهتَُداِحَو، ِةَيارَِجالَْو مِالَغُالْ ِهْجي َوِف ُجُرخْتَ ُبثٌَر :يُراِطفَالنَّ

  ]الَْواِفر[                    )9(ابَِبيُر الشَّاِطفَتَ الَ ايًمِدقَ         َسلَْمى ِهْجَوونِ بِنُُجالْ يُراِطنَفَ        

 ،امِاآلكَ َنْيَب ُحفَُرالْ :يُرابَِهالنََّو، ضِاَألْر َنِم فََرا َأشَْم: يُرابِالنََّهَواُألُموُر الشَِّداُد، َو ُكالََهَمالْ :يُرابِالنََّه

  .)10(نُْهُبوٌرنُْهُبوَرةٌ َونُْهُبَرةٌ َو اَهتَُداِحَو ،ةُفَرِشُْمالْ الَِمرِّالاُل َبِح :يُرابَِهالنََّو

  .)1(َوِصيفُالْ ، َوُهَويقَُهْبِنالَْهَبْينَقُ َوالَْو وقُُهْبنُالَْواِحُدَها  :اِنيقَُهَبالْ

                                                                                                                            
  .134، ص ديوان ابن أحمر: وُينْظَُر، )7/334(، )قرمد(، مادة اللسان  )1(
  ).7/413(، )قطرب(، مادة اللسان  )2(
  ).7/505(، )قند(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .14: ، آل عمران آية)7/510(، )قنطر(، مادة اللسان  )4(
  ).1/304(، أبي يعلى ومسند، )1/96(، مسند أحمد بن حنبل :، وُينْظَُر)1/630( ،)كرد(، مادة اللسان  )5(
  ). 679-7/678( ،)كعبر(المصدر نفسه، مادة   )6(
َمْن َهذَا : َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن، فَقَاَل ُن الْخَطَّابِ ُينِْشُد ِشْعًرا، شَاِعٌر َهجَّاٌء، َسِمَعُه ُعَمُر ْبالِْمنْقَرِّي ْبُن َزْمَعةَ التَِّميِمّي ُهَو ُمنَازٌِل  )7(

  ).3/207(، األدب وخزانة، 506، ص لشعر والشعراءا: ُينْظَُر. ھـ75 تُوفِّي َسنَةَ، بِِه لَقَباًاللَِّعيُن؟ فََعِلقَ 
  ).6/541( تهذيب اللغة  :األزهري :، وُينْظَُر)60-8/59) (لخق(، ومادة )3/166( ،)خقق(، مادة اللسان  )8(
  ).13/330( ،)فطر(مادة ،العروس وتاج ،)1/35( ،المخصص :وُينْظَُر ،)8/655( ،)نفطر(و ،)7/125( ،)فطر(مادة  ،اللسان  )9(
  ).8/713(، )نهبر(، مادة اللسان  )10(
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  .)2(ابٍَجِهْر ، َجْمُعاُمالضِّخَاِإلبُِل  :يُباجَِهَرالْ

  :)3(َعْوِدالْ جَِراُنَيقُوُل  ،ةَُهْرَجلَالْ ، َواِحَدتَُهااُمالضِّخَ ُلاِإلبِ :اجِيُلَهَرالْ

  ]الَْبِسيط[           )4(اجِيُلَهَرالْا الصُّْهُب اِلفََهَمدَّتْ َسَو       يةٌاِمُس َحْمالشَّا ُمِنَعتْ َوى ِإذَتََّح       

  .)5(عِْمَجالْ يِثْأِنتَِل يِهِف اُءَهالْ، َوُديِّالسَّ َوُهَو احٍَوْحَو ُعْمَج :َوالَْوَحاوَِحةُ ُحياوَِوَحالْ

 :اطَُوطَْوالَْو ،اشُخُفَّالْ: اطَُوطَْوالَْو ،الَِجالرِّ َنِم اُنَجَبالْ يفُِعالضَّ ، َوُهَواطَُوطَْوالَْواِحُدَها  :طُياوَِوطَالْ

  .)6(الَِبجِاِطيِف الْخَطََضْرٌب ِمْن 

  :      )فََعاِْليَّ(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 5

الْكَاِئُن الَْحيُّ الُْمفَكُِّر، : اُن، َوَأْصلَُها َأنَاِسيُن فَقَْد َأْبَدلُوا الَْياَء ِمَن النُّونِ، َواِإلنَْسَجْمُع ِإنَْسان: اَألنَاِسيُّ

  .)7(]كَِثْيًرا َأنَاِسيََّو[:قَاَل تََعالَى

  .)8(ُبخِْتيٍَّةَو يٍُّبخِْت َجْمُع ،ِةيَّبَِرَعي الِْف َدِخيٌل لَفْظٌ ،اِلجٍفٍَة َويَّبَِرَع نِْيَب ْنِم تُنْتَُج اِنيَّةٌاَسخَُر ٌلِإبِ :الَْبخَاِتيُّ

ـ : يُِّذَجالَالْ، َوةُيظَِلغَالْ ُضاَألْر ، َوِهَياَءٍةجِلْذََجْمُع َو ،ةُاَرَجِحالْ ، َوِهَياَءذَجِلْ َجْمُع :يُِّذَجالَالْ  اُرغَِص

  :قَاَل ،ةَُبلْالصَّ ةُاقَالنَّ َيِه، َوِةُجلِْذيَّالْ ُعْمَج: يُِّذَجالَالْ، َوُجلِْذيٌّ ْمُهُداِحالصُّنَّاُع، َو :ِذيَُّجالَالْ، َورَِجالشَّ

  ]الَْبِسيط[            )9(اينَفَِّعا ُيَم ٌنْوُج يِِّذالََجالْي َأيِد        ُهطُرِّفَا ُيَم يِهِف يسِاِقَوالنَّ تُْوَص        

 َماِئاتُ قَـوَ امِّ َأْبـَرَص، ذَ ى شَكْلِ َسلَةٌ َعَبْيَوُد :اُءِحْرَبالَْو، اِءِحْرَبالَْجْمُع  ،وعِاِميُر الدُُّرَمَس :ابِيَُّحَرالَ

  :َحَجر ُنْب ْوُسَأ اَلقَ َمتْنِ،الْ لَْحُم :يُّابَِحَرالَْو ،ااَرَهنََه َسْمالشَّ تَْستَقْبُِل رِْهالظَّ ةُُمخطَّطَ ْأسِالرَّ يقَةَُدِق َأْرَبعٍ

                                                                                                                            
  ).9/22(، )هبنق(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).9/72(، )هرجب(مادة  المصدر نفسه،  )2(
ِفي ِشْعرِِه، َوجَِراُن َأْوَرَدَها َوُهَو َعاِمُر ْبُن الَْحارِِث النَُّمْيرِيُّ، شَاِعٌر َوصَّافٌ، َأْدَرَك اِإلْسالََم، َواقْتََبَس ِمَن الْقُْرآنِ كَِلَماٍت   )3(

  ). 3/250( واألعالم، 722، صالشعر والشعراء: ُينْظَُر. الَْعْوِد تَْعِني ُمقَدََّم ُعنُِق الَْبِعيرِ الُْمِسّن
منشورات : ، بغداد1حّمودي القيسي، ط: ، تحقيقالنميرّي جَِران الَعْودديوان : ، وُينْظَُر)9/72(، )هرجل(، مادة اللسان  )4(

  .104م، ص 1982لثقافة واإلعالم في الجمهورية العراقّية، وزارة ا
  ).2/631(، )وحح(، مادة تاج العروس: الزبيدي  :وُينْظَُر، )9/233( ،)وحح(، مادة اللسان  )5(
  ).9/341( ،)وطط(، مادة اللسان  )6(
  .49: ، الفرقان، آية)1/242( ،)أنس(، مادة اللسان  )7(
  ).1/338( ،)بخت(، مادة اللسان  )8(
  .321، ص ديوان ابن مقبل: ، وُينْظَُر)2/171( ،)جلذ(، مادة اللسان  )9(
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  ]الطَّوِيل[            )1(تَْدَسُعالظُُّهورِ َو ابِيََّحَرتَُصكُّ         الِ ِقْدُرنَى اللَّْيِإلَ ااَرتْ لَُهْم َيْوًمفَفَ       

  ]الطَّوِيل[

  . )2(]َمْبثُوثَةٌ َوَزَرابِيُّ[:ِه، َجْمُع َزْربِيَّة، قَاَل تََعالَىكُلُّ َما ُبِسطَ َواتُِّكَئ َعلَْي: الُْبُسطُ، َوِقيَل: الزََّرابِيُّ

          .)3(اوِيَّةٌَسخَ تُُهَداِح، َوالَْواِسَعةُابِ َرالتُّ ةُاللَّيِّنَ وَناَألَرُض :يُّاوِالسَّخَ

  .)4(رِْهالظَّ ارُِمنْتَظَُم فَقَ :اُءالسِّيَس، َواُءالسِّيَسُمفَْرُدَها  :َياِسيُّسَّال

  :َأَعاِلي الْجَِبالِ َوَأطَْرافَُها َونََواِحيَها، َواِحَدتَُها شُنْظَُوةٌ َعلَى فُْعلَُوٍة، قَاَل الطِّرِمَّاُح: الشَّنَاِظيُّ

  ]الَْمِديد[                      )5(رَّةُ الطَّْيرِ كََصْومِ النََّعاْمُع  ونََها        ُأقَنٍ ُد شَنَاِظيِِّفي           

  ]الَْمِديد[

، َوُهَو َحَيَواٌن َصِغيُر الْقََواِئمِ، َيكُوُن طُوُل قََواِئِمـِه قَـْدَر ِنْصـِف    َوِظْرَباَن َجْمُع ِظْرَباَء: الظََّرابِيُّ

  . )6(ٌع، َوُهَو ُمكَرَبُس الرَّْأسَِوطُولُُه ِذَراِإْصَبعٍ، َوُعْرُضُه ِشْبٌر َأْو ِفتٌْر، 

  .)7(امِظَِعالْ وُسُؤُر: ارِيَُّعَجالَْو، يِّارَِبَجالَْو ارِيَِّعَجالْبِ اَءَج: ُيقَاُل ،ياِهَوالدَّ :َعجارِيُّالْ

ا ٌم، َمْوفَتََح الفُتُوَح قَ ْدقَلَ«: يثُِدَحالْ ُهنِْمَو، ُعنُِقالْالُْمْمتَدَّةُ ِفي  ةَُعَصَب، َوِهَي الْاُءَبِعلْالُْمفَْرُدَها  :يُّبَِعالَالْ

  .)8(»َكاآلنَُو يََّعالبِالْا ِحلْيتَُه تْانَا كََمةَ، ِإنَّضَِّفالْالذََّهَب َو ْمُسُيوِفهِ ةُتْ ِحلَْيانَكَ

ـ َع ِقْبِطى الِْإلَ ةٌوَبُسنَْم َيِهَو َرْصِمبِ ُلَمْعتُ اقٌرِقَ يٌضبِ انٍتَّكَ اُبَيِث ، َوِهَيقُْبِطيَِّةالَْجْمُع  :اِطيَُّبقَالْ  ىلَ

  .)9(»اطَاَألنَْمَو اِطيَّقََبالْ ُيَجلُِّل ُبْدنَُه اَنكَ ُهَأنَّ«: َرَمُع نِاْب يِثِدي َحِفَو ،اسٍَيِق رِْيغَ

  .)10(ِتَضْرٌب ِمَن الَْحَمامِ ُمطَوَّقٌ َحَسُن الصَّْو: َجْمُع قُْمرِيٍَّة، َوالْقُْمرِيَّةُ :الْقََمارِيُّ

  .)1(اًضْعَب ُضُهْعَب زَِملََو ثََبتَ ُءْيالشَّ :كُْرِسيُّالَْو الَْعْرشُ، :َوِقيَل السَّرِيُر، َوُهَو ،كُْرِسيٍّ َجْمُع :كََراِسيُّالْ
                                           

  .59، ص ْوس بن َحَجرديوان َأ: ، وُينْظَُر)2/376( ،)حرب(، مادة اللسان  )1(
  .16: ، الغاشية، آية)4/355(، )زرب(، مادة اللسان  )2(
  ).4/529( ،)سخا(، مادة اللسان  )3(
  ).4/773(، )سيس(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .495، ص ديوان الطرماح: ، وُينْظَُر)4/204(، )شنظ(، مادة اللسان  )5(
  ).6/11( ،)ظرب(، مادة اللسان  )6(
  ).6/95( ،)عجر(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).4/219( ،ابن أبي شيبة ومصنف ،)4/144(،سنن البيهقي الكبرى :وُينْظَُر ،)6/391( ،)علب(مادة ،اللسان  )8(
  ).5/233(، سنن البيهقي الكبرى: ، وُينْظَُر)225-7/224( ،)قبط(، مادة اللسان  )9(
  ).7/491( ،)قمر(، مادة اللسان  )10(
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، قَِديٌم اٌلَيكِْم: َمكُّوُكالَْو ،ٌعاِسَو ُهطَُسَوَو قٌيَِّض ُهالََأْع ِهبِ ُبَرشْاٌس ُيطَ وهو ،َمكُّوِكالَْجْمُع  :اِكيَُّمكَالْ

  .)2(طَاِئٌر َيْألَفُ الرِّيفَ: ُمكَّاُءالَْواِحُدَها : اِكيَُّمكََوالْ

  :        )فََعاِلْيتَ(َعلَى َوْزنِ َما َجاَء . 6

 فَْعِليـتٍ  زِنَِةبِالَبرِّيتُ َو، َبرِّالْ ىةُ ِإلَوَبُسنَْمالْ ُضاَألْر، َوِهَي الصَّْحَراُء َوَبرِّيتُالَْواِحَدتَُها  :الَْبَرارِيتُ

  .)3(ِعفْرِيةرِيٍت َوِعفْ :، ِمثَْلاًءتَ اُءَهالْ تْاَرَص اُءَيالْ تْنَكِّا ُسمَّلَفَ َأْصلَُها الَْبرِّيَّةُ،

  :ِةمَّالرُّ يِذ َوِمنُْه قَْوُل ،ِصفْرِيتٌ ُداِحَو، الْاُءَرقَفُالْ: ارِيتُالصَّفَ

  ]الَْبِسيط[               )4(ارِيِتَصفَخُورٍ  الََو ابِالشََّب َنِم       عٍَوَر هِنِْد الَالْ ُسُيوِفبِِفتَْيٍة كَ       

  .)5(اٍءَدَه َعَم رِاَألْم يِف ذُاِفالنَّ :ِعفْرِيتُالَْو َيةُ،اِهدَّال ُمنْكَُرالْ يثُبِخَالْ ، َوُهَويتُِعفْرِالْ َواِحُدَها :ارِيتَُعفَالْ

  :      )فََعاِليَن(َجاَء َعلَى َوْزنِ  َما. 7

  .)6(انلُّ َحيٍَّة ثُْعَبكُ: يَلِقَو ،يُلوِالضَّخُْم الطَّ َحيَِّةُر الْكَذَ ، َوُهَوالثُّْعباُنُمفَْرُدَها : الثََّعابِيُن

  .)7(ِهبِ اوًمُمْعَم ُركَالذَّ: يَلِقَو ،رِاِفَحالْ واِتذَ ْنِم يُبِضقَالْ: اُنَدُجْرالَْواِحُدَها  :يُناِدَجَرالْ

  . )8(َمْجَرى الرَّْوِث: الدُُّبُر، َوالْخَْوَراُن: َجْمُع خَْوَراَن، َوالْخَْوَراُن :ُنالْخََوارِي

 .)9(َجْمُع َرَمَضاَن، َوُهَو ِمْن َأْسَماِء الشُُّهورِ الَْمْعُروفََِة: الرََّماِضيُن

  .)10(ُه َرْيَحانَةٌَجْمُع الرَّْيَحانِ، َوُهَو كُلُّ َبقْلٍ طَيِّبِ الرِّيحِ، َواِحَدتُ: الرََّياِحيُن

  .)1(ُبالذِّْئ: اُنالسِّْرَح َواِحُدَها :اِحيُنَرسَّال

                                                                                                                            
  ).7/636( ،)كرس(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).341-8/340( ،)مكك(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).1/383( ،)برر(مادة  المصدر نفسه،  )3(
  .1851، ص ديوان ذي الرمة: وُينْظَُر ،)5/350( ،)صفر(، مادة اللسان  )4(
  ).6/329(، )عفر(، مادة اللسان  )5(
  ).1/671( ،)ثعب(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).2/86( ،)جرد(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).3/247( ،)خور(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).4/245( ،)رمض(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).4/287( ،)روح(، مادة اللسان  )10(
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ـ تُ يَنِذالَّ ْمُهَألنَّ ؛يُنِطَسالَ :اِءَرُألَمِل يَلِق َكِلذَِلَو ؛ةُجَُّحالْ ، َوُهَواُنطَلْالسُُّمفَْرُدَها : يُنِطالَسَّال ـ بِ اُمقَ  ْمهِ

  .)2(َسطَْوتُُهَو ِلِكَمةُ الْقُْدَر: اُنالسُّلْطَ، َوثُنََّؤُيَو ُركَّذَي، ُياِلَوالْ: اُنالسُّلْطََو ،وقُُحقُالَْو ةُجَُّحالْ

  .)3(بِالْكَْسرِ َوالْفَتْحِ ْيرِِه، َوالَْواِحُد ِشْرَياُن َوشَْرَياُنُعُروقٌ ِدقَاقٌ ِفي َجَسِد اِإلنَْسانِ َوغَ: الشََّراِييُن

  .)4(الْغَاَراِت ِفي :َوِقيَل الِْمَياِه، طَلَبِ ِفي تَفَرُِّقهِْم َأي ِلتَشَعُّبِهِْم ِفيِه ذَِلَكبِ ُسمَِّي َجْمُع شَْعَباَن، :الشََّعابِيُن

  .)5(ةٌانَْبَعِض ، َواُألنْثَىعِاَبالضِّ ، َوُهَو الذَّكَُر ِمَناَنِضْبَعَجْمُع  :اِعيُنَبضَّال

  .)6(ُع ُعْرَماَن، َوُعْرَماُن َجْمُع َعرِيمٍالدََّواِهي، َجْم: الَْمَزارُِع، َوالَْعَراِميُن :الَْعَراِميُن

َأَواِئـُل َمطَـرِِه، َوَعـَراِنيُن     :َأوَّلُُه، َوَعَراِنيُن السََّحابِ: َجْمُع ِعْرنَينٍ، َوِعْرنَيُن كُلِّ شَْيٍء: الَْعَراِنيُن

 :كُلُُّه، قَاَل كَْعٌب :َأوَّلُُه َوِقيَل: َألنِْفَأشَْرافُُهْم، َوِعْرِنيُن ا :ُوُجوُهُهْم، َوَعَراِنيُن الْقَْومِ: النَّاسِ

  ]الَْبِسيط[           )7(ْسجِ َداوَد ِفي الَْهْيَجا َسَرابِيُلِمْن نَ  طَاٌل لَُبوُسُهُم      َأْب الَْعَراِنينِشُمُّ          

  :اَلقَ، اِقِعتَالْ َنِم ٌراِئطَ ، َوُهَوابٍُعقَُن َجْمُع اِعقَْبَوالْ َن،اُع ِعقَْبْمَج :يُنابَِعقَالْ

    ]الطَّوِيل[            )8(تَْسفُُلَو تَْعلُو الدَّْجنِ َمْوَي يُنابَِعقَ   َهَماِهُم بِالُْمْستَلِْئِميَن َعَوابٌِس              

 .)9(الطَّاِئُر اَألْسَوُد: َجْمُع الِغْرَبانِ، َوالِْغْرَباُن َجْمُع غَُرابٍ، َوالْغَُراُب :يُنَرابِالْغَ

  .)10(ِكِلَمالْ َجِليُس :اُنقُْرَبالَْو َوغَْيرَِها، ِمْن ذَبِيَحٍة ،اللِّه ىِإلَ بِِه رَِّبقُتُ َما كُلُّ :اُنالقُْرَب َواِحُدَها :ابِيُنقََرالْ

  :الَعْبشَمّي ملُْد قَاَل ،لدََّواجِنِا َعَم َرْصِمبِ وُنكَُي ٌنَسَح تٌْوَص ُهلَ ٌراِئطَ َوُهَو ،انِكََرَوالْ َجْمُع :يُناوِكََرالْ

  ]الرََّجز[                )11(اوِيْنكََرالَْوَحتْفَ الُحباَرياِت           ُدَرخِْميْن اةً ِصلَّ َصفًاِهَيَد         

                                                                                                                            
  ).4/552(، )سرح(المصدر نفسه، مادة   )1(
  ).646-4/645(، )سلط(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).5/102( ،)شرى(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).5/123( ،)شعب(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).5/459( ،)ضبع(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).215-6/214(، )عرم(مادة  المصدر نفسه،  )6(
  .23، ص ديوان كعب بن زهير: ، وُينْظَُر)6/217( ،)عرن(، مادة اللسان  )7(
  .164، ص شرح هاشميَّات الكميت: القيسّي :وُينْظَُر ،)6/351( ،)عقب(، مادة اللسان  )8(
  ).6/592(، )غرب(، مادة اللسان  )9(
  ).7/288(، )قرب(المصدر نفسه، مادة   )10(
  .)8/156(، والمخصَّص، )7/695(، تهذيب اللغة: وُينْظَُر، )7/652(، )كرا(، مادة اللسان  )11(
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  .)1(َجْمُع َمِصيرٍ ، َوُمْصَراُنَجْمُع ُمْصَران ،خُفِّاِت الَْوذََو رِْيالطَِّمَن  ىِمَعالْ :ارِيُنَمَصالْ

  .)2(لرَِّياَضِة َوغَْيرَِهاةٌ ُمَعدَّةٌ ِللسَِّباِق َأْو اَجْمُع َمْيَداَن، َوُهَو فُْسَحةٌ ِمَن اَألْرضِ ُمتَِّسَع: الَْمَياِديُن

  .)3(النُُّجوُم الزَّاِهَرةُ، َواِحُدَها الَْمْيَساُن، َوُهَو كَْوكٌَب َيكُوُن َبْيَن الَْمَعرَِّة َوالَْمَجرَّة: الَْمَياِسيَن

  .)4(ةٌانَى َوَرشَثَاُألنِْة، َواَمَمَحُر ِشْبُه الْاِئطَ: اُنَوَرشَالَْواِحُدَها  :يُناِشَوَرالْ

  :      )فََواِعيَل(َوْزنِ  َما َجاَء َعلَى. 8

  .)5(يٌِّمَجَأْع ،ِفاَألنْ لِاِخي َدِفَو ِةَدَعقِْمي الِْف ثُُدْحتَ ةٌلَِّعَو اٌءَدَوُهَو  ،اُسورَِبالَْجْمُع : َبَواِسيَرالْ

  :ُزاجِالرَّ اَلقَ، ٌبرََّعُم ، لَفْظٌِةَياَألوِع َنِم اٌءَعوَِوُهَو ، ُجوالَقُالُْجواِلقُ َوالَْواِحُدَها  :اِليقَُجَوالْ

  ]الرََّجز[             )6(وْدـَسوِيٍق َمقْنُانٍ َوخَشِْكنَ ْنِم        السُّوْد اِليِقَجَوالْي ا ِفا َما َحبَّذََي        

  ]الرََّجز[

   .)7()كَواِميشْ( ِةيَِّمَجْعاَألبِ َوُهَو ،ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَلَفْظٌ  ،رَِبقَالْ َنِم ٌعْونَ :اُموُسَجالَْواِحُدَها  :يُسَجواِمالْ

  .)8(انُوتَُحالْ، َواِحُدَها ُرُمخُا الْيَهِف اُعَبي تُِتالَّ ُعاِضَوَمالْ :يتُاِنَحَوالْ

ـ الََعالْ :ُماتَِخَالَْو، َحلْقَةٌ ذَاتُ فَصٍّ تُلَْبُس ِفي اِإلْصَبعِ: اتَاُم َوالْخَْيتَاُمَوالْخَ ُماِتخَِالَْواِحُدَها : خَواِتيُمالْ ةُ، َم

  :ةُ، َوِمنُْه قَْوُل َجرِيرٍِخَراآلَو ةَُباِقَعالْ :ُماتَِخَالَْو ،اَهظَْبَيِت ْنالدُّنْيا ِم لْقَةَُحالْ: ىثَاُألنْ فََرسُِم الْاتَِخََو

  ]الَْبِسيط[                 )9(اِتيُمخََوالْ ىتُْرَج ِهبِ ُملٍْك اَلِسْرَب        َسْرَبلَُه اَهللا ِإنَّ يفَةَِلخَالْ ِإنَّ         

  .)10(ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ اُء،َمالْ ِهقَى بِالنَّاُعورِة ُيْستَ لِكْشَ ىلََعَوُهَو  ،بٍَدْوالََو بٍُدوالَ جمع :الدََّواِليُب

  .)1(ُه بِالْقَارِبَِّة ُيَسيَُّع َداِخلَُوُهَو وَِعاٌء طَوِيُل اَألْسفَلِ كََهيَئِة اِإلْرَد ُع الرَّاقُوِد،َجْم :الرََّواِقيُد

                                           
  ).8/301( ،)مصر(، مادة اللسان  )1(
  ).8/410( ،)ميد(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).8/412( ،)ميس(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).9/274( ،)ورش(مادة  المصدر نفسه،  )4(
  ).1/417( ،)بسر(مادة  المصدر نفسه،  )5(
  ).25/129( ،)جلق(مادة    ،تاج العروسو   ،)1/67(، تهذيب اللغة :وُينْظَُر ،)2/179(، )جلق(، مادة اللسان  )6(
  ).2/199( ،)جمس(، مادة اللسان  )7(
  ).2/620( ،)حنت(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).26-3/25( ،)ختم(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).3/391( ،)دلب(مادة  ،اللسان  )10(
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  .)2(ذٌاِفنَ يقٌرِا طََهِتْحتَ ْن، ِمنِْياَرَدَأْو  نِْيطَاِئَح َنْيةٌ َبيفََسِق ، َوِهَياطُالسَّاَبُمفَْرُدَها  :ابِيطَُوسَّال

  .)3(َمْن لَْم َيتََزوَّْج :َوالصَّاُروَرةُ َمْن لَْم َيُحجَّ، :ِمَن الرَِّجالِ َوالصَّاَروَرةُ َصاُروَرٍة، َجْمُع :الصََّوارِيُر

  .)4(يِهِف خَُبطُْي ظَْرفٌ :قُالطَّابََِو، انَِساِإلنْ اِءَضْعَأ َنِم ُوْضُعالْ :الطَّاَبقُالطَّابِقُ َوَواِحُدَها  :ابِيقَُوطَّال

  .)5(اِءَمالْبِ وُرُدي تَِتالَّ، َوِهَي ةُالطَّاُحونَاِحَدتَُها َو :اِحيُنالطََّو

 اُنطَْيالشَّ: وتُاغُالطََّو، ِثنََّؤُمالَْو رِكَّذَُمالَْو عِْمَجالَْو ِداِحَوى الْلَُع َعقَوتُ، َياغُالطََّواِحُدَها  :اِغيتَُوطَّال

  .)6(امِاَألْصنَ َنوا ِمَيْعُبُد َأْن ْمُهلَ ُنُيَزيَّ اَم :وتُاغُالطََّو ،لِي الضَّالَْأسٍ ِفلُّ َركُاِهُن َوكَالَْو

ي ا ِفاِقيُعَهَدَر :ِةيُل اَألوِدَياِقَعَوَو ،ُهَمْوُج: يَلِق، َوُمْعظَُمُه: رِْحَباقُوُل الَْعَو، اقُوٌلا َعَهُداِحَو :يُلاِقَعَوالْ

  .)7(ابَِه ىُيْهتََد الَ: وٌلاقٌُض َعْرَأَو، اَهنِْم تََبَسا الَْم: ورِاِقيُل اُألُمَعَوا، َوَهاِطِفَمَع

ـ [:قَاَل تََعالَى ،ٍةوَراُرقََجْمُع  ،ِةضَِّفالْ اضَِيي َبِف اجٍي ُزَجاِنَأَو :يُرارِالقََو ـ  يَرارَِوقَ ـ ِف ْنِم ، )8(]ٍةضَّ

  .)9(»يرِارِقََوالْبِ ارِفْقً« :يِثِدَحي الِْفَوَعلَى التَّشْبِيِه بِاَألَواِني ِفي ُسُهولَِة الْكَْسرِ،  اُءَسالنِّ :يُرارَِوقَالَْو

  .)10(ةٌَبرََّعُم ةٌيَِّمَج، َأْعاُروَرِةقَالْ وَنُد َمشَْرَبةٌ ، َوِهَياُزوَزةُقَالَْواِحَدتَُها  :ازِيُزَوقَالْ

  :َسِديُّاَأل ُألقَْيِشُرَل ا، قَاةٌَبرََّعُم ةٌيَِّمَجَأْع ،وَزةُقُقَاالْ، َواِحَدتَُها اَهبِ ُبَرشُْيي الَِّتي اِنَواَأل :يُزِقاقََوالْ

ـ َو يِدِتالَ ىَأفْنَ         ـ   اَم ـ  يزِِقاقَـوَ الْقَـْرُع          نَشَـبٍ  ْنَجمَّْعـتُ ِم ـ َوَأفْ             )11(ارِيِقاه اَألَب

  ]الَْبِسيط[

  .)12(ُهاُسَيقِْمَو يقُُهرِطَ: ٍءْيشَ لِّكُ وُنانُقََو، يٍّبَِرَعبِ َسْيلَانُوٌن، َوقَ ُداِحَو، الْاُألُصوُل :اِنيُنقََوالْ

                                                                                                                            
  ).4/212( ،)رقد(مادة   سه،المصدر نف  )1(
  ).4/476( ،)سبط(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).5/345( ،)صرر(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).566-5/564( ،)طبق(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).5/573( ،)طحن(مادة   المصدر نفسه،  )5(
  ).5/612( ،)طغى(مادة  المصدر نفسه،  )6(
  ).6/375( ،)عقل(المصدر نفسه، مادة   ) 7(
  .16: ، اإلنسان، آية)7/305( ،)قرر(، مادة اللسان  )8(
  ).3/187( أحمد بن حنبل مسندو ،)6/135( سنن النسائي الكبرى :وُينْظَُر ،)7/305( ،)قرر(مادة  ،اللسان  )9(
  ).7/352( ،)قزز(، مادة اللسان  )10(
  .60، صِشر األَسِديُِّألقَْيديوان ا: وُينْظَُر، )7/461( ،)ققز(، مادة اللسان  )11(
  ).518-7/517( ،)قنن(مادة   ،اللسان  )12(
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ـ  وُنانُكَالْ :يَلِقَو ،اسِالنَّ َنِم َوِخُمالْ يُلِقالثَّ: َوالْكَانُوُنَمْوِقُد، الْ ، َوُهَووُنانُكَالَْواِحُدَها  :يُناِنكََوالْ ي ِذالَّ

  .)1(اَهقُلََينِْل ؛يثَاِداألَََحاَر َوَبى اَألخَْحصَّى َيتَتََّح ُسِلْجَي

  .)2(خَمَّارِيَنوتُ الُْبُياِد َوفََسالَْو ِفْسِقلِ الَْمْجَمُع َأْهَمْجِلُس الرِّيَبِة َو َوُهاخُورٍ، َوَم ُعْمَج :اِخيُرَمَوالْ

  . )3(َدلٌْو ُيْستَقَى بَِها :َجنَاُح الرََّحى، َوالنَّاُعوُر :َجْمُع النَّاُعوَرِة، َوِهَي الدُّوالَُب، والنَّاُعوُر :النََّواِعيُر

  :َيقُوُل َجرِيٌر ،ِةالَالصَّ اِتقََألْو ُهونَُبرِْضي َيِذى الَّاَرَصالنَّ اُبِمْضَر َوُهَو ،النَّاقُوسَِجْمُع  :اِقيُسالنََّو

  ]الَْبِسيط[             )4(اِقيسِالنََّوبِ ٌعْرقََو اجِالدََّج َصْوتُ        يالدَّْيَرْينِ َأرَّقَِنمَّا تَذَكَّْرتُ بِلَ         

  ]الَْبِسيط[

  .)5(َواِحُدَها الَْهاُووُن، فَارِِسيٌّ ُمَعرٌَّب، َوُهَو وَِعاٌء ُيَدقُّ ِفيِه :الَْهَواوِيُن

  .)6(ِهرِخََّؤُمَو ْأسِالرَّ مِدَّقَُم مِظْى َعقَتَلُْم ، َوُهَووخِافَُيالَْجْمُع  :يخُاِفَوَيالْ

  .)7(ٌبرََّعسيٌّ ُمارِفَ َوالَْياقُوتُ لَفْظٌ ،ةٌوتَاقَُي ةَُداِحَوالْ ،الْكَرِيَمةُ اَألْحَجاُر َوِهَي ،اقُوِتَيالْ َجْمُع :يتُاِقَوَيالْ

  :      )فََياِعيَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 9

  .)8(ِةيظَغَِلالْبِ تَْسْيلَ ةٌُصلَْب ةٌُمْستَوَِي ٌضَأْر ، َوِهَيةُاَماِإليَداِحَدتَُها َو :يُماِداَألَي

َما، هِْيلَفََأْسَو لَِبَجالْالَْواِدي َو ىلََأْع َنْيا َبَم :وُرُهْيالتََّو، َعفَتَا اْرِإذَ رِْحَبالْ ُجْوَم :التَّْيُهوُرَواِحُدَها  :ُريَياِهتَّال

  .)9(الرَُّجُل التَّاِئُه :، َوالتَّْيُهوُرضِاَألْر َنَأنَّ ِمَما اطَْم :التَّْيُهوُرَو

  :يٍِّلَع يِثِدي َحِفَو ،ُهطَُسَو :يَلِق، َوالصَّْدُر :ُزوُمَحْيالَْو، ةُيظَِلغَالْ ُضاَألْر :َحْيُزوُمالْ َواِحُدَها :ازِيُمَحَيالْ

                                           
  ).748-7/747( ،)كنن(مادة  المصدر نفسه،  )1(
  ).8/223( ،)مخر(مادة  المصدر نفسه،   )2(
  ).8/614( ،)نعر(مادة   المصدر نفسه،  )3(
  .126، ص ديوان جرير: وُينْظَُر ،)8/674(، )نقس(، مادة اللسان  )4(
  ).9/167( ،)هون(مادة   ،اناللس  )5(
  ).9/459( ،)يفخ(مادة   المصدر نفسه،  )6(
  ).9/460( ،)يقت(مادة   المصدر نفسه،  )7(
  ).106-1/105( ،)أدم(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ). 634-1/633( ،)تهر(المصدر نفسه، مادة   )9(



 176

  ]َمْجُزوُء الْكَاِمل[                    )1(اِقيكََمْوتَ الَالْ نَِّإفَ          َمْوِتلِْل َكيَمازَِحَياشُْدْد            

  ]الْكَاِمل

)2(ِهْأِسَر ارِمِخَشَ ْنِم اَهتَْحتَ اَمَو ِةقََصَبالْ َنِم نُخَْرِتِه قَْوفَ اَم :ِفاَألنْ َنِم َوُهَو ،خَْيشُومِالْ َجْمُع :الْخََياِشيُم
.  

   .)3(ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَلَفْظٌ  ،ُجاَبْيالدََّو ُجاالدِّيَب، َواِحُدَها مِِسْيَرْباِإل ْنِم ةُذَخَتَُّمالْ اُبَيالثِّ :الدََّيابِيُج

  .)4(لَْيٌل َدُجوٌج َوَدُجوجِيٌّ َوَدْيُجوٌج َأي ُمظِْلٌم: لُْمظِْلُم، ُيقَاُلَجْمٌع الدَّْيُجوجِ، َوُهَو ا :الدََّياجِيُج

الْكَِثيـُر الُْمتَـَراِكُم ِمـَن الْكَـإلَِ،     : التَُّراُب اَألغَْبُر، َوالدَّْيُجوُر: َوالدَّْيُجوُر َجْمُع َدْيُجورٍ، :الدََّياجِيُر

  .)5(»اَألْوكَارِ َدَياجِيرِ تَغْرِيُد ذََواِت الَْمنِْطِق ِفي«  ):τ( َعِليٍّ قَْولِ َوِفي الظَّالَُم،: َوالدَّْيُجوُر

ـ الـدِّيوَ َو ،ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ ، لَفْظٌِفُحالصُّ ُعُمْجتََم ، َوُهَواُنالدِّيَوُمفَْرُدَها  :الدََّياوِيُن ِدوَّاٌن،  ُهلُاُن َأْص

  .)6(يَناوِى َدَولََع ُعَمْجُي ُهَألنَّ ؛اٌءَي نِْياَوَوى الَْدْحِإ ْنِم ُعوَِّضفَ

  :   اللُُّصوُص َوَمْن ُيِغيُروَن َعلَى النَّاسِ َوَيفَْعلُوَن ِفْعَل اَألَسِد، َجْمُع رِْيَبالٍ، َيقُوُل َجرِيٌر: الرََّيابِيُل

  ]الَْواِفُر[                    )7(َوَحيَّةُ َأْرَيَحاَء ِلَي اْستََجاَبا   بِالَِد َيخَفَْن ِمنِّي       الْ َرَيابِيُل          

  ]الَْواِفُر[

َوَما تَنَزَّلَتْ [:َجْمُع شَْيطَان، َوُهَو كُلُّ َعاٍت ُمتََمرٍِّد ِمَن الْجِنِّ َواِإلنْسِ َوالدََّوابِّ، قَاَل تََعالَى: الشََّياِطيُن

  .)8(]الشََّياِطيُنبِِه 

لَْبةُ الَ تَُحرَُّك ِمْن َمكَاِنَها َوالَ لَْساُء الصُِّظيَمةُ الَْمالصَّخَْرةُ الَْع: َجْمُع َصْيخُوٍد، َوالصَّْيخُوُد :الصََّياِخيُد

  .)9(»َصَياِخيِدَهاذََواتُ الشَّنَاِخيبِ الصُّمِّ ِمْن «):τ(َيْعَمُل ِفيَها الَْحِديُد، َوِفي َحِديِث َعِليٍّ 

  : قَاَل َمشْيِه، ِفي الُْمتََبخِْتُر :َوِقيَل الَْباِحثُ، لْتَِمُسالُْم َوُهَو َوَعيَّالٍ، )ِقَياسِ غَيرِ َعلَى( َعيِّلٍ َجْمُع :الَْعَياِييُل

                                           
  ).5/274(، ب العينكتا :الفراهيدي :وُينْظَُر ،)429-2/428( ،)حزم(، مادة اللسان  )1(
  ).3/105( ،)خشم(، مادة اللسان  )2(
  ).3/284( ،)دبج(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).3/298( ،)دجج(المصدر نفسه، مادة   )4(
  .22، صما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَِة َعلَى َأقَوالِ اِإلَمامِ عِليٍّ: رائد زيد: ، وُينْظَُر)3/299( ،)دجر(، مادة اللسان  )5(
  ).3/158( ،الخصائص :وابن جني ،264ص ،جمهرة اللغة: ابن دريد :وُينْظَُر ،)3/458( ،)دون(، مادة اللسان  )6(
  .825، ص ديوان جرير: ، وُينْظَُر)4/6( ،)رأبل(، مادة اللسان  )7(
  .210: ، الشعراء، آية)5/115( ،)شطن(، مادة اللسان  )8(
  .37، صما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَِة َعلَى َأقَوالِ اإلمامِ َعِليٍّ: رائد زيد: ظَُر، وُينْ)5/287( ،)صخد(، مادة اللسان  )9(
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  ]الرََّجز[                                           )1(ُأُسوٌد َونُُمُر َعَياِييُلِفيَها                      

  ]الرََّجز[

  :ِةمَّالرُّ ذُو قَاَل، اُألتُنِ َناُل ِمالطَِّو :اِديُدقََيالْ، َوةٌى قَْيُدوَدثَاُألنْيل، َووِالطَّ: قَْيُدوُدالَْواِحُدَها  :اِديُدقََيالْ

  ]الَْبِسيط[            )2(ُدـاِديقََيالْالقُبُّ اِئشُ َوالفََر ُهلَ        قَتَْسلٍ َوا ذُو َأْزُماَحتْ ُيقَحُِّمَهَر         

  ]الَْبِسيط[

  .)3(، َجْمُع الَْهْينََمِةالْكَالَُم الْخَِفيُّ :الَْهَياِنيُم

  :      )َمفَاِعيَل(َما َجاَء َعلَى َوْزنِ . 10

ـ ِمَو ،اَءَمي َيُبوُل الِْذَمثَْعُب الَّالْ َوُهاُب، َوَزِمْرالْ :اُبِميَزالَْو اُبِمْئَزالَْواِحُدَها  :يُبَمآزِالْ اُب ِمْئـزَ  ُهنْ

   .)4(زِْمَهالُْعرَِّب بِف، )اَءَمُبلِ الْ( ِةيَِّسارِفَالْبِ اُهنَْعَم ُمَعرٌَّب يٌِّسارِفَ َوُه :يَلِق، رِطََماِء الَْمَصبُّ َم :ِةكَْعَبالْ

  .)5(ُبشَخَالْ ِهبِ ُعطَقْي ُيِذالَّ ، َوُهَواُرشَْيِمالْو اُرِمْئشَالَْواِحُدَها  :يُرَواِشَموالْ يُرآِشَمالْ

  .)6(هاِعَبَأْس ةُثَالَثََو ِدْرَهٌمِمقَْداُرُه  ٌنْزَو :اُلِمثْقَالْ، َوانُُهِميَز: ِءْيالشَّ اُلقَِمثَْو، الِِمثْقَالَْجْمُع  :يُلاِقثََمالْ

ـ َوالْ ،رِطََموطَ الْقُُح يَناِلَبُي ي الَاِتَواللَّ ُلاِإلبِ: اِليُحَمَجالَْو، الَِمالْبِ ي تَذَْهُبِتالسِّنُوَن الَّ :يُحاِلَمَجالْ  ةَُداِح

  : الشَّاِعُر َيقُوُل، اِلٌحُمَجَو ٌحِمْجالَ

  ]الَْبِسيط[           )7(رِ تَْستَبِقُْحَبابِ الْي ِعذَا ِفانَُهَأشْطَ      اَمْحلِ كُفَْأتَُهالْ َدنِْع اِليُحَمَج غُلٌْب         

  ]الَْبِسيط[

ـ ِحالْ ِهى بَِمْرتُ الَِّذي قَذَّافُالْ، َوُهَو ِمنَْجِنيقُالَْمنَْجِنيقُ َوالُْمفَْرُدَها  :اِنيقَُمَجالْ ـ َجَأْع لَفْـظٌ ة، اَرَج  يٌِّم

  .)8(ةٌثَنََّؤُم َيِهي، َوا َأْجَوَدِنَم َأْي )َمْن جِي ِنيْك( ِةيَِّسارِفَالْا بَِهلُْصَأ، َوٌبرََّعُم

                                           
  ).2/397( أبيات سيبويه وشرح ،)14/293(،)نمر( مادة ،تاج العروس :وُينْظَُر ،)6/550( ،)عيل( مادة ،اللسان  )1(
  .1368، ص ديوان ذي الرمة: ، وُينْظَُر)7/532( ،)قود(، مادة اللسان  )2(
  ).9/150( ،)هنم(، مادة اللسان  )3(
  ).1/137( ،)أزب(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).1/158( ،)أشر(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).1/686( ،)ثقل(مادة  المصدر نفسه،  )6(
  .)6/341( ،)جلح( مادة ،العروس وتاج ،)10/190( ،تهذيب اللغة: وُينْظَُر ،)2/165(، )جلح(، مادة اللسان  )7(
  ).8/211( ،)مجنق(، مادة اللسان  )8(
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  .)1(َوفَاِسُدُه َوُهَو الذَّاِهُب الَْعقْلِ ونٍ،َمْجنُيرٍ لَِسكُْع تَْمَج :اِنيُنَمَجالْ

ي ِنارِيُب َبَمَحَو، ِدَمْسجِي الْامِ ِفاِإلَم اُمَمقَ: اُبِمْحَرالَْبْيِت، َوَصْدُر الْ ، َوُهَوابٍِمْحَرَجْمُع  :ارِيُبَمَحالْ

  .)2(]اِثيَلتََمَو يَبارَِمَح ْنِم َيشَاُء َما لَُه َيْعَملُوَن[ :َوِمنُْه ،ِةكَِئالََمالْ ُصَوُر :َوالَْمَحارِيُب ،ْمَمَساجُِدُه :يَلاِئَرِإْس

  .)3(ُحُجْرالْ ِهاُس بِي ُيقَِذاُر الَِّمْسَبالْ ، َوُهَوافُِمْحَرالَْواِحُدَها  :فُيارَِمَحالْ

َجْمـُع ُمخْـرٍِط   الَْحيَّـاتُ الُْمنَْسـِلخَةُ،   : ، َوالَْمخَارِيطُلَِّتي َأَصاَب َضْرَعَها َعْيٌنا الشَّاُء: الَْمخَارِيطُ

  :َوِمنُْه قَْوُل الُْمتَلَمِّسَِوِمخَْراٍط، 

  ]الَْبِسيط[               )4(الَْمخَارِيِطكََأنََّها َسلْخُ َأْبكَارِ        اِني َأُبو قَاُبوَس ُمْرفَلةً ِإنِّي كََس         

  ]الَْبِسيط[

   .)5(قََواِئُمَها، َواِحُدَها الِْمذَْراُع: الْقََواِئُم، َوَمذَارِيُع الدَّابَِّة  :الَْمذَارِيُع

  .)6(ُهَو َجْمٌع الَ َواِحَد لَُه: يَلِق، َو، َوُهَو ُعْضُو التَّنَاُسلِ)َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ(َجْمُع الذَّكَرِ : الَْمذَاِكيُر

  .)7(»الُْبذُرِ بِالَْمذَاِييعِلَْيُسوا « :ِديِث َعِليٍَّواِحُدَها الِْمذْياُع، َوُهَو الَِّذي الَ َيكْتُُم السِّرَّ، َوِفي َح :الَْمذَاِييُع

الَِّتي َيكُوُن بَِهـا الَْمطَـُر ِفـي َأوَّلِ اَألنْـَواِء،     : ومِاِإلبُِل الُْمْجتَِمَعةُ الْخَلِْق، َوَمَرابِيُع النُُّج :الَْمَرابِيُع

  :اَألْمطَاُر الَِّتي تَجِيُء ِفي َأوَّلِ الرَّبِيعِ، َيقُوُل لَبِيٌد: َوالَْمَرابِيُع

  ]الْكَاِمل[         )8(َجْوُدَها فَرَِهاُمَها: َوْدقُ الرََّواِعِد  النُُّجومِ َوَصاَبَها        َمَرابِيَعُرزِقَتْ          

  ]الْكَاِمل[

  .                 )9( الَ َواِحَد لََها ِمْن لَفِْظَها: الُْحلََماُء، َواِحُدُهْم ِمْرَجٌح َوِمْرَجاٌح، َوِقيَل: الَْمَراجِيُح

  .)1(الَْمَواِضُع الَِّتي ُبِنيتْ ِللْغَاِئِط َأي َمَواِضُع االغِْتَساُل، َجْمُع ِمْرَحاضٍ :الَْمَراِحيُض

                                           
  ).235-2/233( ،)جنن(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .13: ، سبأ، آية)2/375( ،)حرب(، مادة اللسان  )2(
  ).2/403( ،)حرف(، مادة اللسان  )3(
  .302، ص ديوان المتلمس: ، وُينْظَُر)66-3/65( ،)خرط(، مادة اللسان  )4(
  ).3/500( ،)ذرع(، مادة اللسان  )5(
  ).3/514( ،)ذكر(المصدر نفسه، مادة   )6(
  .25، صما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَة علَى َأقَوالِ اِإلَمامِ عِليٍّ: رائد زيد: ، وُينْظَُر)3/538( ،)ذيع(، مادة اللسان  )7(
  .298، ص ديوان لبيد بن ربيعة: ، وُينْظَُر)51-4/48( ،)ربع(، مادة اللسان  )8(
  ).72-4/71( ،)رجح(، مادة اناللس  )9(
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  :السُّفُُن الطَِّواُل الِْعظَاُم، َجْمُع الِْمْرَزابِ، قَاَل َجرِيٌر :َرازِيُبالَْم

  ]الَْبِسيط[           )2(الَْمَرازِيُبقُذٍُف      كََما تَقَاذَفَ ِفي الَْيمِّ  الرََّدى َمخِْشيِّ كُلِّ ِمْن َينَْهْسَن        

   . )3(الَْهاِلُك َوالشَِّديُد الُْهَزالِ الَِّذي الَ ِيتََحرَُّك: ُح ِمَن اِإلبِلَِجْمُع الِْمْرَزاحِ، َوالِْمْرَزا: الَْمَرازِيُح

  :َجْمُع ِمْرَسالٍ، َوِهَي النَّاقَةُ السَّْهلَةُ السَّْير، َوِفي قَِصيَدِة كَْعبٍ ْبنِ ُزَهْير: الَْمَراِسيُل

     ]الَْبِسيط[            )4(الَْمَراِسيُلالِْعتَاقُ النَّجِيَباتُ  ِإالَّ     بَِأْرضٍ الَ ُيَبلِّغَُها    َأْضَحتْ ُسَعاُد        

                 .)5(َجْمُع ُمْرِضعٍ، َوِهَي كُلُّ اْمَرَأٍة ذَاِت َرِضيعٍ َأْو لََبنِ َرَضاعٍ: الَْمَراِضيُع

  .        )6(َجْمُع ِمْزَحاٍف دَّتْ ِمَن الَْعَرِق َوبَِها َدَبٌر،اِإلبُِل الُْمْعييةُ الَِّتي تَُجرُّ فََراِسينََها َوقَْد اْسَو :الَْمَزاِحيفُ

  .        )7(السُّفُُن الطَِّواُل الِْعظَاُم، َجْمُع ِمْزَرابٍ، َوِهَي لُغَةٌ ِفي الَْمَرازِيبِ :الَْمَزارِيُب

َما كَاَن َيتَغَنَّى بِـِه ِمـَن    ):υ( ِميُر َداودَواِحُدَها الِْمْزَماُر، َوُهَو كُلُّ َما ُيْزَمُر ِفيِه، َوَمَزا: الَْمَزاِميُر

   .)8(»آلِ َداوَد َمَزاِميرِِمْن  لَقَْد ُأْعِطيتَ ِمْزَماًرا«: ِثالزَُّبورِ َوُضُروبِ الدَُّعاِء، َوِفي الَْحِدي

ـ نَِّإ[:، قَاَل تََعالَىا ِمْسِكيٌن، َوُهَو الْفَِقيُرُمفَْرُدَه :يُناِكَسَمالْ ـ  اَم ـ فُلِْلاتُ َدقَالصَّ ـ َمالَْو اِءَرقَ ، )9(]ينِاِكَس

   .)10(]رِْحَبي الِْف وَنَيْعَملُ يَناِكَسَمِل تْانَكَفَ ةُينَِفا السََّأمَّ[:قَاَل تََعالَى الْخَاِضُع الذَِّليُل،: َوالِْمْسِكيُن

  .)11(لَفِْظَها  َواِحَد لََها ِمْنَأَواِئلَُها كَأشَْراِطَها، َوالَ: َمشَارِيطُ اَألشَْياِء: الَْمشَارِيطُ

  .)12(َأْعالَُم الْكََواِكبِ: اَألْسرَِجةُ الَِّتي ُيْسَرُج بَِها، َجْمُع ِمْصَباحٍ، َوَمَصابِيُح النُُّجومِ: الَْمَصابِيُح

   :)1(الطُّفَْيل ُنْب ُراِمَع اَلقَ ،ورِي اُألُمي ِفاِضَمالْ َوُهَو ،ٍتِمْصالََو ُمنَْصِلٍتَو ِمْصلٍَت َجْمُع :الَْمَصاِليتُ

                                                                                                                            
  ).4/97( ،)رحض(المصدر نفسه، مادة   )1(
  .351، ص ديوان جرير: ، وُينْظَُر)4/130( ،)رزب(، مادة اللسان  )2(
  ).4/130( ،)رزح(، مادة اللسان  )3(
  .9، ص ديوان كعب بن زهير: وُينْظَُر ،)4/142( ،)رسل(، مادة اللسان  )4(
  ).4/161( ،)رضع(، مادة اللسان  )5(
  ).4/348( ،)زحف(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).4/355( ،)زرب(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).1/546(، مسلم وصحيح، )4/1925(، صحيح البخاري :وُينْظَُر ،)4/401( ،)زمر( مادة ،اللسان  )8(
  .60: ، التوبة، آية)4/633( ،)سكن(، مادة اللسان  )9(
  .79: ، الكهف، آية)4/634( ،)سكن(، مادة اللسان  )10(
  ).5/79( ،)شرط(، مادة اللسان  )11(
  ).6/527(، )صبح(، مادة تاج العروس: الزبيدي :وُينْظَُر ،)5/266( ،)صبح(، مادة اللسان  )12(
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         ]الُْمتَقَاَرب[                )2(تَقَْدمِ ْميُر لَاوَِمغَا الْا َمِإذَ         َوغَىَيْوَم الْ اِليتَُمَصالِْإنَّا َو           

ـ َمالْ ـ َج َيِهَو ،َضمَّنَُّهتَ نَُّهَأنَّكَ ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم لِاِمَوَحالْ ونِطُي ُبا ِفَم :اِميُنَض  َوِفـي  ،َمْضـُمونٍ  ُعْم

  .)3(»ينِاِمَمَضالَْو يحِِقَمالَالْ عِْيَب ْنَع ىَهنَ )ρ( يَّبِالنَّ َأنَّ«: يِثِدَحالْ

  .)4(اٍقِمطَْر َجْمُع ضٍ،ْعَب ِإثَْر اُضَهْعَب َجاَء ُلاِإلبِ :ارِيقَُمطََوالْ ،ُمطْرٍِق َجْمُع ،الْقَْومِ ةُجَّالََر :ارِيقَُمطَالْ

  :َوِمنُْه قَْوُل َأْوسٍ ْبنِ َحَجر ،َعُدوِّلْالطَّْعنِ ِل يُرِثكََوُهَو  ،اٌنِمطَْعَواِحُدَها  :يُناِعطََمالْ

  ]الطَّوِيل[        )5(قَْرصِالْ َنِم اِءَماقُ السَّاغَْبرَّ آفَ اذَِإ     لدَُّجىِل اِشيفَُمكَ اَهْيَجالْ يِف اِعيُنَمطَ       

  .)6(ةٌُمطِْفلَُمطِْفٌل َو، ُمفَْرُدَها اا ِطفْلَُهَهَعَمَوَوالنُّوِق  شِْحَوالَْو انَِساِإلنْ َنِم طِّفْلِالْ ذََواتُ :اِفيُلَمطَالْ

  . )7(، َجْمُع ِمْعَجالٍُبَرا َأقَْهِإنَّفَ اجِيَل الطَّرِيِقخُذْ َمَع: اُلقَ، ُيالطُُّرِق اتُُمخْتََصَر :َمَعاجِيُلالْ

   .   )8(]اِذيَرهَمَعى َألْقَ ْولََو[:، قَاَل تََعالَىوُرالسُّتُ يُراِذَمَعالْ :، َوِقيَلٍةَمْعِذَر ُعْمَج ،ُحَجُجالْ :يُراِذَعَمالْ

الرَّاِعي الُْمنْفَـرُِد،  : َواِحُدُهْم ِمْعَزاٌل، َوُهَو الَِّذي َينْزُِل نَاِحَيةً ِمْن السَّفَرِ َوْحَدُه، َوالِْمْعَزاُل :الَْمَعازِيُل

 :َمَعُهْم، قَاَل كَْعٌبالَِّذيَن الَ ِسالََح : َوالَْمَعازِيُل

  ]الَْبِسيط[             )9(َمَعازِيُلِعنَْد اللِّقَاِء َوالَ ِميٌل      َزالُوا فََما َزاَل َأنْكَاٌس َوالَ كُشُفٌ           

  .)10(اَهلَ َداِحَو الَ :، َوِقيَلاٌبِمْعشَ َواِحُدَها ،ِتابَِمنَالْ ةُيَمرِكَالَْرُضوَن اَأل: اِشيُبَمَعالْ

 َمفَاِتْيُحِعنَْدُه َو[:َجْمُع ِمفْتَحٍ َوِمفْتَاحٍ، َوُهَو ِمفْتَاُح الَْبابِ َوكُلُّ َما فُِتَح بِِه الشَّْيُء، قَاَل تََعالَى :الَْمفَاِتيُح

  . ِسَماٌن: ْينُقٌ َمفَاِتيُح، َوَأ)11(]الْغَْيبِ الَ َيْعلَُمَها ِإالَّ ُهَو

                                                                                                                            
شَاِعٌر فَارٌِس، َوَأَحـُد فُتَّـاِك الَْعـَربِ    ُهَو َعاِمٌر ْبُن الطُّفَْيلِ ْبنِ َماِلٍك ْبنِ َجْعفَرٍ الَْعاِمرِيُّ، ِمْن َبِني َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصَعةَ،   )1(

  ).3/252(، واألعالم، 341، صالشعر والشعراء: ُينْظَُر. َوشَُعَراِئهِمِ ِفي الَْجاِهِليَِّة، َوفََد َعلَى النَّبِيِّ َولَْم ُيْسلَمِ
  .22م، ص1986بيروت، دار : ، بيروتعامر بن الطُّفَْيلديوان : ، وُينْظَُر)5/373(، )صلت(، مادة اللسان  )2(
  ).11/230( المعجم الكبير،: الطبراني: ، وُينْظَُر)5/532( ،)ضمن(، مادة اللسان  )3(
  ).5/597( ،)طرق(، مادة اللسان  )4(
  .51، ص ديوان أوس بن حجر: وُينْظَُر ،)5/609( ،)طعن(، مادة اللسان  )5(
  ).617-5/616( ،)طفل(، مادة اللسان  )6(
  ).6/105( ،)عجل(، مادة المصدر نفسه  )7(
  .15: ، القيامة، آية)6/148( ،)عذر(، مادة اللسان  )8(
  .23، ص ديوان كعب بن زهير: وُينْظَُر، )6/234( ،)عزل(، مادة اللسان  )9(
  ).6/258( ،)عشب(، مادة اللسان  )10(
  .59: ، األنعام، آية)7/10( ،)فتح(، مادة اللسان  )11(
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: ، َوِقيـلَ اِئُنخََزالْ: اِليُدَمقَالَْو ،ُألكَا الَْهاٌج ُيقْلَُد بِا اْعوَِجَهْأِسي َرا ِفَعًص َوِهَي، ِمقْلَِدالَْجْمُع  :اِليُدَمقَالْ

  .)1(]ضِاَألْرَو اِتَوَمالسَّ يُداِلقََم ُهلَ[:، قَاَل تََعالَىِدِمقْالَالَْجْمُع  الَْمفَاِتيُح،

  .)2(اِحَدتَُها الَْملُْحوَجةُ، َوالَِبجِالْ يةُ ِفالضَّيِّقَ الطُُّرقُ :ِحيُجَمالَالْ

   .)3(»ينِاِمَضَمالَْو يحِِقالََمالْ عِْيَب ْنَع ىَهنَ ُهَأنَّ«:يِثِدَحالْ يِفَو ،ٍةَملْقُوَح َجْمُع ،ونِطُُبالْ يِف اَألجِنَّةُ :يُحِقالََمالْ

: بِالَ رِيشٍ َوالَ نَْصل، َواْمَرَأةٌ ِمنَْجاٌب الَْمْبرِّي: َواِحُدَها الِْمنَْجاُب، َوالِْمنَْجاُب ِمَن السَِّهامِ :الَْمنَاجِيُب

  .)4(الضَِّعيفُ: تَِلُد النَُّجَباَء، َوالِْمنَْجاُب

  .)5(ِهَينْقُُر بِ ُهَألنَّ ؛ِمنَْسُرُه: رِاِئاُر الطَِّمنْقََو، اَهُينْقَُر بِ ْأسِفَالْكَ ةٌيَدِدَح َوِهَي ،اُرِمنْقَالْاِحُدَها َو :اِقيُرَمنَالْ

  .                   )6(اَهي ُينْقَش بِِتةُ الَّاآللَ: ، َوالِْمنْقَاشُاشِقَِمنْالَْجْمُع  :اِقيشُالَْمنَ

  :، َوِمنُْه قَْوُل الشَّاِعرِاُمِمنَْهالْ، َواِحَدتَُها رِْجى الزَّلََع يُعي تُِطِتالَّ ُلبِاِإل :يُماِهَمنَالْ

  ]الرََّجز[                       )7(يْمهُِم الْْوقَا الْا َينْهُِمَهَمنَِّإَو          اِهيْمَمنَا َهنَّا ِإاَهانْهَِم َأالَ         

  ]الرََّجز[

  .)8(َوالَْباِطُل َمْن َيكْثُُر ِفي كَالَِمِه الْخَطَُأَجْمُع ِمْهذَارٍ، َوُهَو  :ُرياِذَمَهالْ

  .)9(ضِاِئالرَّ خُفِّ رِخََّؤي َمِف وُنكُتَ ةٌيَدِدَح :اُزْهَمِمالْْوالشَّْيُء،  ِهُهِمَز بِ اَم :اُزِمْهَمالْ َواِحُدَها :يُزاِمَهَمالْ

  .)9(ضِاِئالرَّ

  .              )10(اَهلَْبا قََم ارَِسِكالنْ ؛اًءَي اُوَوالْ تْاَرَصْوثَاقٌ فَقَْد َوَأْصلَُها ِماقُ، ِميثَالْالُْعُهوُد، َواِحُدَها  :اِثيقَُمَوالْ

  .)1(]ِقْسطَالْ ازِيَنَمَوالْنََضُع َو[:َوِمنُْه ،اُءَياَألشْ اَهوَزُن بِتُ يِتالَّ ةُآللَا :اُنِميَزالْ اَهُداِحَو :َمَوازِيَنالْ

                                           
  .63: ، الزمر، آية)7/468(، )قلد(، مادة اللسان  )1(
  ).8/43( ،)لحج(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).11/230(، المعجم الكبير: الطبراني: وُينْظَُر، )108-8/107( ،)لقح(، مادة اللسان  )3(
  ).454-8/453( ،)نجب(، مادة اللسان  )4(
  ).8/669( ،)نقر(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).8/674( ،)نقش(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).2/220(، ديوان األدب :، والفارابي)7/111( ،المخصص :ابن سيده :، وُينْظَُر)8/725( ،)نهم(، مادة اللسان  )7(
  ).9/66( ،)هذر(، مادة اللسان  )8(
  ).9/133( ،)همز(المصدر نفسه، مادة   )9(
  ).9/215( ،)وثق(المصدر نفسه، مادة   )10(
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  :      )َيفَاِعيَل(َجاَء َعلَى َوْزنِ  َما. 11

 الَْموِضـعُ : َوِقيَل، ِهرِخََّؤُمَو ْأسِالرَّ دَّمِقَُم ُمظَْع ي ِفيِهِقتَلْالَِّذي َي ُعوِضَمالْ: وخُْأفَُيالَْواِحُدَها  :آِفيخَُيالْ

  .)2(»ِفَرالشَّ يخُآِفَيَو بَِرَعاِميُم الْلََه ْمتَُأنَْو«: يٍِّلَع يِثِدَح يِفَو ،لِفْالطَّ ْأسَِر ْنِم ُكرََّحتََي يِذالَّ

   :، قَاَل الشَّاِعُرةٌقَرِّتَفَُم َأْي َيَباِديُد يٌرطََو ،يَندِِّدَبتَُم اقًَرِف اِديَد َأْيَيَبوا ُبَهذَ: الِْفَرقُ، ُيقَاُل :الَْيَباِديُد

  ]الَْبِسيط[                 )3(َيَباِديُديٌر طَ اًجارِي خَِنونَُرَي        ىتََم وَنُرظُنُْحْجرٍ َي ُلَأْه اَمَأنَّكَ       

  .)4(ِةَمْعالنِّ َيِهَحْبَرِة َوالْ َنِم وذٌْأخُ، َمالَِجالرِّ َنِم ُماِعالنَّ ، َوُهَوَيْحُبوُرالَْواِحُدَها  :ابِيُرَيَحالْ

  .)5(ُدَواَألْس اُنخَالدُّ :وُمَيْحُمالَْو ،الَْحارُّ الشَِّديُد :وُمَيْحُمالَْو ،ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم اَألْسوُد :وُمَيْحُمالْ َواِحُدَها :يُماِمَيَحالْ

لَْحُمُه َعلَـى  : َسَواٌء، َوَيَرابِيُع الَْمتْنَِجْمُع َيْرُبوعٍ، َوِهَي ُدَوْيَبةٌ فَْوقَ الُْجَرِذ، الذَّكَُر َواُألنْثَى  :الَْيَرابِيُع

  :تَكُوُن ِفي الرَّْأسِ، قَاَل ُرْؤَبةَُدَوابٌّ : الَ َواِحَد لََها، َوالَْيَرابِيُع: ، َوِقيَلَيْرُبوعٍ ُعْمالتَّشْبِيِه، َج

  ]الرََّجز[               )6(الصَّاْد بِيَعَيَراِإذَا اْستُِطيَرتْ ِمْن ُجفُونِ اَألغَْماْد       فَقَْأَن بِالصَّقْعِ        

: َوالَيْعُسوُب َوالرَِّئيُس َوالُْمقَدَُّم، السَّيُِّد :َوالَْيْعُسوُب َأِميُر النَّْحلِ َوذَكَُرَها، :َواِحُدَها الَْيْعُسوُب :الَْيَعاِسيُب

 :ْبُن َأبِي خَازِمٍ قَاَل بِشٌْر بِِه الْخَْيُل ِفي الضُّْمرِ، تُشَبَُّه َجنَاَحيِه ِإذَا َوقََع، َيُضمُّ الَ الذَّنَبِ طَوِيُل طَاِئٌر

  ]الطَّوِيل[            )7(ُضمَُّر الَْيَعاِسيبِِصْبيٍة شُْعٍث ُيِطيفُ بشَخِْصه       كََواِلُح َأْمثَاُل  َأُبو        

  .)8(قَطَاالَْو َحَجلِالْ َنالذَّكَُر ِم :َيْعقُوُبالَْو ،َيْعقُوُبالَْواِحُدَها : يُباِقَعَيالْ

  :تُْيَمكُالْقال  ،ضٍْعَب قَْوا فََهُضْعَب ُباِئَحَس: َيَعاِليُلالَْو ،َيْعلُولٍ َجْمُع، اِءَمالْ اتُنُفَّاخَ :َيعاِليُلالْ

  ]الطَّوِيل[          )9(تَْسكُُب يَلاِلَيَع بِيضٍ ِمْن لََّهانْ اَمكَ         اِهَي السِّلِْك فَْوقَهَو اَأنَّ ُجَمانًكَ        

  :الْجَِداُء َوِصغَاُر الضَّْأنِ، َواِحُدَها َيْعُموٌر، قَاَل َأُبو َزبِْيٍد الطَّاِئيُّ :الَْيَعاِميُر

                                                                                                                            
  47: األنبياء، آية، )9/293( ،)وزن(، مادة اللسان  )1(
  .58، صما ُبِنَي ِمن َألفَاِظ اللُّغَة َعلَى َأقَوالِ اِإلمام َعِليٍّ: رائد زيد: ، وُينْظَُر)1/170( ،)أفخ(، مادة اللسان  )2(
  ).8/139(، والمخصَّص، )14/81(، تهذيب اللغة: ، وُينْظَُر)1/348( ،)بدد(، مادة اللسان  )3(
  ).2/291( ،)حبر(، مادة اللسان  )4(
  ).2/611( ،)حمم(المصدر نفسه، مادة   )5(
  .40، ص ديوان رؤبة: ، وُينْظَُر)4/50( ،)ربع(، مادة اللسان  )6(
  .84، ص ديوان بِشْر بن أبي خازم: ، وُينْظَُر)242-6/241( ،)عسب(، مادة اللسان  )7(
  ).6/351( ،)عقب(، مادة اللسان  )8(
  ).1/103(، ديوان الكميت: وُينْظَُر، )4/413( ،)علل(، مادة اللسان  )9(
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  ]الَْبِسيط[            )1(الَْيَعاِميرَِمثَْل الذَِّميمِ َعلَى قَْرمِ    ا ِمْن خَلِْفَها نََسالً      تََرى َألخْالَِفَه        

  ]الَْبِسيط[

  .)2(اِءَمالْ يُرِثكََجْدَوُل الْالْ :نُْبوُعَيالْ، َونُْبوُعَيالَْواِحُدَها  :ابِيُعَينَالْ

  :ةٌ، قَاَلقَرِّتَفَُم :اِديُدَينَ يٌرطََو ،يَندِِّدَبتَُم اقًَرَأي ِف يَداِدالْقَْوُم َينَ َبَهذَ: الِْفَرقُ، ُيقَاُل :الَْينَاِديُد

  ]الَْبِسيط[               )3(َينَاِديُدطَْيٌر  َيَرْونَِني خَارًِجا    َمتَى     َينْظُُروَن كََأنََّما َأْهُل ُحْجرٍ         

  ]الَْبِسيط[

                                           
  .89، ص ديوان أبي زبيد الطائي: ، وُينْظَُر)6/440( ،)عمر(، مادة اللسان  )1(
  ).8/434( ،)نبع(، مادة اللسان  )2(
  ).9/217(، )ندد(، تاج العروس: الزبيدي: ، وُينْظَُر)8/501( ،)ندد(، مادة اللسان  )3(
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  الفَْصـُل الثَّـاِني

  الدَِّراَسةُ اِإلْحَصاِئيَّةُ ِلِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ

  

  .َوشََواِهِدَها َوَألْفَاِظَها وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِصِل الَْحْصُر َواِإلْحَصاُء: ُلوَّاَأل ثَُحْبَمالْ

  .بَِحَسبِ ُمنَْصَرِف ِدالَالَِتَها ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِتَْصِنيفُ : ياِنالثَّ ثَُحْبَمالْ
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  ُلوَّاَأل ثَُحْبَمالْ

  شََواِهِدَهاَو َوَألْفَاِظَها وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِصِل الَْحْصُر َواِإلْحَصاُء

  :َجْدَوٌل ِإْحَصاِئيٌّ بِِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ َوَأْعَداِد َألْفَاِظ كُلٍّ ِمنَْها       

الرَّقَ

  ُم

  الصِّيغَةُ
  نَْوُع الصِّيغَِة

  النِّْسَبةُ الِْمَئوِيَّةُ َعَدُد َألْفَاِظ الصِّيغَِة
  اَألِخيُر الَْحْرفُ َعَدُد اَألْحُرِف

  %5.85  86  َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  َأفَاِعُل  1
  %5.51  81 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  َأفَاِعيُل  2
  %0.20  3 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  تَفَاِعُل  3
  %1.63  24 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  تَفَاِعيُل  4
  %15.71  223 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  فََعاِئُل  5
  %1.08  16 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  فََعاِعُل  6
  %3.94  58 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  فََعاِعيُل  7
  %13.60  200 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  فََعاِلُل  8
  %7.95  117 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  فََعاِليُل  9

  %3.33  49  ِعلَّـةٌ خَُماِسيَّةٌ  فََعالَى  10
  %0.68  10 ِعلَّـةٌ خَُماِسيَّةٌ  فَُعالَى  11
  %1.56  23 ِعلَّـةٌ اِسيَّةٌخَُم  فََعاِلي  12
  %1.02  15 ِعلَّـةٌ  ُسَداِسيَّةٌ  فََعاِليُّ  13
  %0.20  3 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  فََعاِليتُ  14
  %1.36  20 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  فََعاِليُن  15
  %15.23  224 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  فََواِعُل  16
  %1.63  24 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  فََواِعيُل  17
  %2.44  36 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  فََياِعُل  18
  %0.95  14 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  فََياِعيُل  19
  %12.44  183 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  َمفَاِعُل  20
  %3.12  46 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  َمفَاِعيُل  21
  %0.27  4 َصِحيٌح  خَُماِسيَّةٌ  َيفَاِعُل  22
  %0.74  11 َصِحيٌح  ُسَداِسيَّةٌ  َيفَاِعيُل  23

  1470  100%  
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اْحتََوى َعلَى ِصَيغٍ ُمتََعدَِّدٍة ِمْن  )ِلَسانِ الَْعَربِ(ُمْعَجَم  ُيْمِكنُنَا َأْن نَْستَنِْتَج ِمَن الَْجْدَولِ السَّابِِق َأنَّ     

اُدَها َوَمَواِضـُعَها َوَأْحَوالَُهـا   َأْعـدَ َأْوَزانَُهـا وَ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ، َوقَْد تََمثَّلَتْ ِفي َألْفَاٍظ تَنَوََّعتْ 

  :َوُصَوُرَها الَِّتي َوَرَدتْ بَِها، َوَيتَوََّزُع الَْحِديثُ َعنِ الصَِّيغِ َواَأللْفَاِظ َعلَى النَّْحوِ اآلِتي

  :غَُيالصِّ: الًوََّأ

 ]23[ -ا َوَرَد ِفي الْفَْصـلِ اَألوَّلِ كََم – ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربَِبلَغَ َعَدُد ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ      

 :ِصيغَةً، َوِهَي ِمْن َحْيثُ َعَدُد َأْحُرِف كُلٍّ ِمنَْها َعلَى ِقْسَمْينِ اثْنَْينِ، َوُهَما

 :ِصيغَةً، َوِهَي َعلَى نَْوَعْينِ ]12[َعَدُدَها قَْد َبلَغَ َو: ةٌيَّاِسَمخُ غٌَيِص .1

َأفَاِعُل، َوتَفَاِعُل، َوفََعاِئُل، َوفََعاِعـُل،  : ِصَيغٍ، َوِهَي ]9[ َصِحيَحةُ اآلِخرِ، َوَعَدُدَهاِصَيغٌ  •

 .َوفََعاِلُل، َوفََواِعُل، َوفََياِعُل، َوَمفَاِعُل، َوَيفَاِعُل

  .فََعالَى، َوفَُعالَى َوفََعالٍ: ِصَيغٍ، َوِهَي ]3[ْعتَلَّةُ اآلِخرِ، َوَعَدُدَها ِصَيغٌ ُم •

 :ِصيغَةً، َوِهَي َعلَى نَْوَعْينِ ]11[َها َوَعَدُد: ةٌيَّاِسَدُس غٌِيَص .2

َأفَاِعيـُل، َوتَفَاِعيـُل، َوفََعاِعيـُل،    : ِصَيغٍ، َوِهَي ]10[يَحةُ اآلِخرِ، َوَعَدُدَها ِصَيغٌ َصِح •

 .َوفََعاِليُل، َوفََعاِليتُ، َوفََعاِليُن، َوفََواِعيُل، َوفََياِعيُل، َوَمفَاِعيُل، َوَيفَاِعيُل

  .فََعاِليُّ: ُمْعتَلَّةُ اآلِخرِ، َوِهَي ةٌِصيغَةٌ َواِحَد •

  :اَأللْفَاظُ: ثَاِنياً

ـ ِل مَِجْعي ُمِف وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اِظفَلَْأَما َجَمْعتُُه ِمْن  ُدَدَع غَلََب • ـ الْ انَِس  ]1470[ بَِرَع

 .ظًافْلَ

ِة، فََجاَءتْ َألْفَاظُ الصَِّيغِ الْخَُماِسيَِّة َأكْثََر تََوزََّعتْ اَأللْفَاظُ َعلَى ِصَيِغَها الْخَُماِسيَِّة َوالسَُّداِسيَّ •

 :َعَدًدا ِمْن َألْفَاِظ الصَِّيغِ السَُّداِسيَِّة، َعلَى النَّْحوِ اآلِتي
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 .لَفْظًا ]1057[َوالُْمْعتَلَِّة  اآلِخر يَحِةالصَِّح الْخَُماِسيَِّة بِنَْوَعْيَها الصَِّيغِ َألْفَاِظ َعَدُد َبلَغَ .1

 .لَفْظًا ]413[اآلِخرِ َوالُْمْعتَلَِّة  َعَدُد َألْفَاِظ الصَِّيغِ السَُّداِسيَِّة بِنَْوَعْيَها الصَِّحيَحِة َبلَغَ .2

ـ  • ي َجاَءتْ َألْفَاظُ الصَِّيغِ الَِّتي ُأُصولَُها اللُّغَوِيَّةُ ثُالَِثيَّةٌ َأكْثََر َعَدًدا َوُوُروًدا ِمَن اَأللْفَاِظ الَِّت

 .غَوِيَّةُ ُرَباِعيَّةٌ َوخَُماِسيَّةٌُأُصولَُها اللُّ

 ،]َعاِلُل َوفََواِعـُل َوَمفَاِعـلُ  فََعاِئُل َوفَ[ :َأكْثَُر الصَِّيغِ َألْفَاظًا ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ ِهَي •

 .]َعالَى َوفََعاِليتُ َوَيفَاِعُلتَفَاِعُل َوفُ: [َوَأقَلَُّها َألْفَاظًا ِهَي

اِظ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِلَمْعنًى َواِحٍد لَْم تَتََعدَّاُه، ِفي ِحينٍ َوَرَدتْ َألْفَاظٌ َوَرَدتْ ُبْعُض َألْفَ •

 .ُأخَْرى ِلَمَعانٍ ُمتََعدَِّدٍة، َوِفي الُْمقَابِلِ اشْتََركَتْ ِعدَّةُ َألْفَاٍظ ِفي الدِّالَلَِة َعلَى َمْعنًى َواِحٍد

، الَ َواِحَد لََها الَْبتَّةَ ِمْن لَفِْظَها، كَالتََّباِشيرِ َوالتَّفَاِطيرِ، ]تَفَاِعيَل[ِة َجاَءتْ غَاِلبِيَّةُ َألْفَاِظ ِصيغَ •

 .َمَسامَّ َوَهَزاِئَز: َوَبْعُض َألْفَاِظ الصَِّيغِ اُألخَْرى، نَْحَو

ـ ى غَلَ، َعاسٍَيِق رِْيى غَلََع َجْمًعا وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اِظفَلَْأ ُضْعَب تَْدَرَو • ـ َو رِْي ا َهِداِح

 .ةٌرَّا ُحَهتَُداِحَو َراِئَرَحَو، يثٌِدَحا َهُداِحَو يثَاِدَحَأ: َوْح، نَيِِّلْصاَأل

ـ َجَمْجُموَعةً َجْمَع الْ] يَلاِعفََأَو َلاِعفََأ[ي تَيغَِص اِظفَلَْأ ةُيَّبِاِلغَ تْاَءَج • ـ ، نَعِْم ـ َأ: َوْح  َراِعَب

ـ ، َوَباِئكََر: َوْح، نَ]َلاِئَعفَ[ ِةيغَِص ْنِم ةٌيلَِلقَ اظٌفَلَْأَو ،يَناِيَحَأَو ـ َوفَ[ ِةيغَِص ـ ، نَ]َلاِع : َوْح

غَـَرابِيَن، َوِصـيغَِة   : ، نَْحَو]فََعاِليَن[َيَواِقيتَ، َوِصيغَِة : َوْح، نَ]يَلاِعَوفَ[ ِةيغَِصي، َواِنَوَأ

 .َسفَارِج: ، نَْحَو]فََعاِلَل[

ـ  -َيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِلِعلَلٍ َوَأْسَبابٍ ُمتََعدَِّدٍة َدخَلَتْ َهاُء التَّْأِنيِث َعلَى َألْفَاِظ ِص •  ُلاَونَتَنََس

ـ ْجُعالْ، َوٍةفَارَِيَص: َوْح، نَُبَسالنَّ: اَهنِْمَو -ِثاِلالثَّ لِْصفَالْ ِةاَيَهي ِنا ِفَهيلَِصفْتَ ـ ، نَةَُم : َوْح

: َوْح، نَُضَوِعالْ، َوٍةكَِئالََم: َوْح، نَعِْمَجالْ يُدِكْأتَ، َوٍةَراوَِزَح: َوْح، نَعِْمَجالْ يثُِنْأتَ، َوٍةَبارَِوَج

 .ٍةقَاِلَمَع
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ـ لَْأ، َوةًَبرََّعُم وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص ْنِم ةٌيلَِلقََ اظٌفَلَْأ تْاَءَج • ـ ُأ اظٌفَ ـ ِخى َدَرخْ ـ ، نَةًيلَ : َوْح

 .َوَمَجالَّ ٍةقَاِدنََزَو، يقَارَِبَأ

ـ ، نَلِالَْعاِإل، كٍَةيَِّتْوَص ٍةيَِّفْرا َصاَيَضقَِل وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اِظفَلَْأ ُضْعَب تَْعَضخَ • : َوْح

ـ  لِاُدَبتَ، كَيِِّتْوالصَّ الَِدْباِإل، َوَماِدَوَأَو َلاِئَوَأَو فَاِئَحَص ـ َو ينِالسِّ ـ  اِدالصَّ ـ ِف  يقَاِدنَي َس

ـ َد: َوْح، نَِةيَِّتْوالصَّ ِةفَالَخَُمالْ، َوَماِسَهلََو َماِسَحلَِفي  اِءَهالَْو اِءَحالْ لِاُدَبتَ، َويقَاِدنََصَو  يَجابَِي

 . َمالَِعقَ َوَمَعاِلقَ: َوْح، نَيِّاِنكََمالْ بِلْقَالْ، َويَجابَِبَدَو

  :اَألْصُل َواالشِْتقَاقُ: ثَاِلثاً

َسانِ الَْعـَربِ ُمتََعـدَِّدةً،   الُْجذُوُر اللُّغَوِيَّةُ َأللْفَاِظ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُمْعَجمِ ِل َجاَءِت •

، )َجـَربَ (َو) َبَصَر(َبَصاِئَر َوتََجارَِب، َوُهَما ِمَن اَألْصلَْينِ : فََأغْلَُبَها ثُالَِثيَّةُ الَْجذْرِ، نَْحَو

) َعقْـَربَ (َعقَارَِب َونََمـارِقَ، َوُهَمـا ِمـَن اَألْصـلَْينِ     : َوَبْعُضَها ُرَباِعيَّةُ الَْجذْرِ، نَْحَو

َسفَارَِج َوَجَحاِمَر، َوُهَما ِمَن اَألْصـلَْينِ  : ، َوَأْحَيانًا قَِليلَةً َوَرَدتْ خَُماِسيَّةً، نَْحَو)ْمَرقَنَ(َو

 ). َجَحْمَرش(َو) َسفَْرَجل(

َواِحٍد،  ُيْمِكُن ُمالََحظَةُ َأنَّ َعَدًدا ِمَن اَأللْفَاِظ َيْجتَِمُع الَْواِحُد ِمنَْها َمَع غَْيرِِه ِفي َجذْرٍ لُغَوِيٍّ •

، )كََبـرَ (، َوَأكَابَِر َوكََباِئَر َوَجذُْرُهَما اللُّغَوِيُّ )قَلََد(قَالَِئَد َوَمقَاِليَد َوَجذُْرُهَما اللُّغَوِيُّ : نَْحَو

 ). خَلَفَ(َوخَالَِئفَ َوخََواِلفَ َوَجذُْرُهَما اللُّغَوِيُّ 

َحْيثُ الُْجُموُد َواالشِْتقَاقُ، فَِمنَْها َأْسَماٌء َجاِمـَدةٌ  تَنَوََّعتْ َألْفَاظُ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِمْن  •

: ، نَْحـوَ )َأْوَصافٌ ُمشْتَقَّةٌ(َسفَارَِج َوكََواِكَب، َوِمنَْها َأْسَماٌء ُمشْتَقَّةٌ : ، نَْحَو)غَْيُر ُمشْتَقٍَّة(

 .َوكََراِئم َجَوارَِح

َحـَواِدثَ  : شْتَقَّةً َبْيَن َأْن تَكُوَن اْسَم فَاِعلٍ، نَْحـوَ اَأللْفَاظُ الَِّتي َجاَءتْ َأْوَصافًا ُم تَنَوََّعِت •

خََباِئـثَ  : َأَباِعَد َوَأَصاِغَر، َأْو ِصفَةً ُمشَـبََّهةً، نَْحـوَ  : َوَحَواجَِب، َأْو اْسَم تَفِْضيلٍ، نَْحَو
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: َأْو اْسَم آلَـٍة، نَْحـوَ   َمَساِكيَن َوغََرابِيَب َوَمَجاِنيَن،: َوُأَساَرى، َأْو ِصيغَةً ُمَبالَغَةً، نَْحَو

  .َمَساجَِد َوَمَجاِلَس: َمَعاوَِل َوَمَحاجَِن، َأْو اْسَم َمكَانٍ، نَْحَو

  :يثُِنْأالتََّو يُرِكذْالتَّ: َرابِعاً

  :انْقََسَمتْ َألْفَاظُ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِمْن َحْيثُ التَّذِْكيُر َوالتَّْأِنيثُ ِإلَى نَْوَعْينِ     

َأنَاِسي، َوِمنَْها َمـا  : فَاظٌ َأْصُل آَحاِدَها ُمذْكٌَّر، فَِمنَْها َما ُهَو خَاصٌّ بِذَكَرِ اِإلنَْسانِ، نَْحَوَألْ .1

َأالَِئَم، َوِمنَْها َما ُهَو اْسٌم ِلُعْضوٍ ِمْن َأْعَضاِء اِإلنَْسانِ، : ُهَو َوْصفٌ خَاصٌّ بِاِإلنَْسانِ، نَْحَو

ثََعاِلـَب، َأْو  : ا َما ُهَو ِلُمذَكَّرٍ غَْيرِ َعاِقلٍ، كََأْن َيكُوَن َحَيَواناً، نَْحـوَ َحنَاجَِر، َوِمنَْه: نَْحَو

  .   َأَحاِديثَ: َدَراِهَم، َوِمنَْها َما ُهَو ِلَمْعنًى ُمذَكَّرٍ، نَْحَو: َجَماداً، نَْحَو

َأَياَمى َوَحالَِئـَل،  : ٍث َحِقيِقيٍّ، نَْحَوفَِمنَْها َما َجاَء َوْصفًا ِلُمَؤنَّ: َألْفَاظٌ َأْصُل آَحاِدَها ُمَؤنَّثٌ .2

َجَوارَِح َوَرَواِسَي، َأْو اْسًما ِلُمَؤنٍَّث غَْيرِ َحِقيِقـيٍّ،  : َأْو َوْصفًا ِلُمَؤنٍَّث غَْيرِ َحِقيِقيٍّ، نَْحَو

بِيَّةُ آَحـاِد اَأللْفَـاِظ   َبطَاِئَن َوَسَراِئَر، َوغَاِل: َأَراِئَك َوتََراِئَب، َأْو اْسًما ِلَمْعنَى، نَْحَو: نَْحَو

يِث، الُْمَؤنَِّثِة َجاَءتْ َمخْتُوَمةً بِتَاٍء، َما َعدا َألْفَاٍظ قَِليلٍَة َجاَءتْ ُمفَْرَداتَُها خَاِلَيةً ِمْن تَاِء التَّْأِن

اِئَل َجْمـُع  َمَراِضُع َجْمُع ُمْرِضعٍ، َوكََواِعُب َجْمُع كَاِعبٍ، َوَأَياَمى َجْمُع َأيِّمٍ، شََم: َوِمنَْها

  .  ِشَمالٍ

  :التَّْعرِيفُ َوالتَّنِْكيُر: خَاِمساً

ا تَنَوََّعتْ َألْفَاظُ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ ِمْن َحْيثُ تَْعرِيفَُها َوتَنِْكيُرَها، َوِإَضافَتَُه     

َما كَاَن ُمَعرَّفًا بِاَألِلِف َوالالَّمِ، َوِمنَْها َما كَـاَن ُمَضـافًا    ِإلَى لَفٍْظ آخََر، فَِمنَْها َما كَاَن نَِكَرةً، َوِمنَْها

  . َبْيَن َحالَتَْينِ َأْو َأكْثَرِإلَى لَفٍْظ آخََر، َوِمنَْها َما َجَمَع 
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   :بَِرَعالْ انَِسي ِلِف وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص ُداِهَوشَ: َساِدساً

  :َواِهِد ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ِلَسانِ الَْعَربَِجْدَوٌل ِإْحَصاِئيٌّ بِشَ       

الرَّقَ

  م

  وعُمْجَمالْ  ارَعشَْأ  الثَْمَأ  امَمال اِإلَوقَْأ  َأَحاِديث  آنْرقُ  الصِّيغَة

  32  26  -  -  4  2  َأفَاِعُل  1
  26  21  -  1  1  3  َأفَاِعيُل  2
  1  1  -  -  -  -  تَفَاِعُل  3
  8  6  -  -  2  -  تَفَاِعيُل  4
  86  56  -  3  13  15  اِئُلفََع  5
  4  4  -  -  -  -  فََعاِعُل  6
  11  9  -  -  1  1  فََعاِعيُل  7
  55  44  3  1  5  2  فََعاِلُل  8
  38  23  -  2  7  6  فََعاِليُل  9
  13  6  -  -  4  3  فََعالَى  10
  5  2  -  -  1  2  فَُعالَى  11
  5  3  -  -  -  2  فََعاِلي  12
  5  1  -  -  2  2  فََعاِليُّ  13
  1  1  -  -  -  -  فََعاِليتُ  14
  3  3  -  -  -  -  فََعاِليُن  15
  73  39  4  2  15  13  فََواِعُل  16
  6  4  -  -  1  1  فََواِعيُل  17
  9  8  -  1  -  -  فََياِعُل  18
  7  4  -  2  -  1  فََياِعيُل  19
  52  19  2  4  11  16  َمفَاِعُل  20
  20  9  -  1  2  8  َمفَاِعيُل  21
  1  1  -  -  -  -  َيفَاِعُل  22
  7  6  -  1  -  -  َيفَاِعيُل  23

  77 69 18 9  296  469  
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َبْعَض َألْفَاِظ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َمشْفُوَعةً بِشَاِهٍد لُغَوِيٍّ، ِفي  ُمْعَجُم ِلَسانِ الَْعَربِأْوَرَد  •

 .َحينٍ َأْوَرَد الَْبْعَض اآلخََر ِمنَْها بِالَ شَاِهٍد

انِ الَْعـَربِ َبـْيَن آَيـاٍت قُْرآِنيَّـٍة     تََوزََّعتْ شََواِهُد ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُمْعَجمِ ِلَس •

 .َوَأَحاِديثَ نََبوِيٍَّة شَرِيفٍَة َوَأْمثَالٍ َعَربِيٍَّة َوَأقَْوالٍ ِلِإلَمامِ َعِليٍّ َوَأشَْعارٍ َوَأْرَجازٍ

 .شَاِهًدا ]469[ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ  ِفي َبلَغَتْ ِنْسَبةُ شََواِهِد ِلَسانِ الَْعَربِ •

 .شَاِهًدا ]77[ةُ الشََّواِهِد الْقُْرآِنيَّة تْ ِنْسَبَبلَغَ •

 .شَاِهًدا ]69[َن اَألَحاِديِث النََّبوِيَِّة َبلَغَتْ ِنْسَبةُ الشََّوِهِد ِم •

 .شََواِهد ]9[الشََّواِهِد ِمَن اَألْمثَالِ  َبلَغَتْ ِنْسَبةُ •

 .شَاِهًدا ]18[يٍّ ْن َأقَْوالِ اِإلَمامِ َعِلَبلَغَتْ ِنْسَبةُ الشََّواِهِد ِم •

 .شَاِهًدا ]296[ِد الشِّْعرِيَِّة َبلَغَتْ ِنْسَبةُ الشََّواِه •

َوَرَدتْ ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ ِفي الَْحاالَِت اِإلْعَرابِيَّـِة الـثَّالَِث،    •

 .ا ِمَن الشَّاِهِد َوَوِظيفَِتَها النَّْحوِيَِّة ِفيِهالرَّفْعِ َوالنَّْصبِ َوالَْجرِّ، َوذَِلَك بَِحَسبِ َمْوِقِعَه
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  ياِنالثَّ ثَُحْبَمالْ

  .تَْصِنيفُ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ بَِحَسبِ ُمنَْصَرِف ِدالَالَِتَها

  )تَطْبِيقٌ لَنَظَرِيَِّة الُْحقُولِ الدِّالَِليَِّة(

  :الَِليَِّةنَظَرِيَّةُ الُْحقُْولِ الدِّ

غَِة تَْرُبطَُهـا  َمْجُموَعةٌ ِمْن ُمفَْرَداِت اللُّ"، بَِأنََّها )(Semantic Fieldsالَِليَّةُ الُْحقُوُل الدِّ تَُعرَّفُ      

اِت َأوِ الُْمفْـَردَ  َبـْينَ  ُمشْتََركًا امٍّ ُيَعدُّ قَاَسًماِفي التَّْعبِيرِ َعْن َمْعنًى َع ِليَّةٌ، َوتَشْتَرُِك َجِميًعاالََعالَقَاتٌ ِد

ِقطَاٌع ُمتَكَاِمٌل ِمَن الَْمادَِّة اللُّغَوِيَّـِة  "الَِليَّ بَِأنَُّه الَْحقَْل الِد) Ullman(، َوقَْد َعرَّفَ ُأولَْمان )1("الْكَِلَماِت

َعةٌ ُجْزِئيَّةٌ َمْجُمو َوُه: "بِقَْوِلِه) Lyons( لَيونز نٍ ُيَعرِّفُُه، ِفي ِحي)2("ُيَعبُِّر َعْن َمَجالٍ ُمَعيَّنٍ ِمَن الِْخْبَرِة

  .)3("ِلُمفَْرَداِت اللُّغَِة

َعةٌ ِمَن الْكَِلَماِت الُْمتَقَارَِبِة ِفي َمَعاِنيَها َيْجَمُعَها ِصنْفٌ َمْجُمو -بِنَاًء َعلَى ذَِلَك -فَالَْحقُْل الدِّالَِليُّ      

بِِإْدَمـاجِ  ) (Theory of Semantic Fieldsالَِليَّـِة  نَى نَظَرِيَّةُ الُْحقُولِ الدَِّعامٌّ ُمشْتََرٌك َبْينََها، َوتُْع

َأخَْضـَر،  : نَْحـوُ ُمشْتََركَِة ِفي ُمكَوِّنَاِتَها الدِّالَِليَِّة ِفي َحقْلٍ ِدالَِليٍّ َواِحٍد، َوذَِلَك ُمْعَجِميَِّة الْالَْوَحَداِت الْ

 ٍة، َواْبنٍ،َأبٍ، َوُأمٍّ، َوَجدٍّ، َوَجدَّ :َحقْلِ اَأللَْوانِ، َوِمثُْلِفي ، الَِّتي تَشْتَرُِك ...َوَد َوَأْحَمَر، َوَأْزَرقَ، َوَأْس

، َوَعلَى َهذَا فَِإنَّ َأيَّ ِقطَاعٍ لُغَـوِيٍّ َيْجَمُعـُه   )4(، الُْمشْتَرِكَِة ِفي َحقْلِ الْقََراَبِة...َوبِنٍْت، َوَأخٍ، َوُأخٍْت 

  .كَِّل َحقَالً ِدالَِليا َأْو َمَجاالً َدالَِلياْمِكُن َأْن ُيشَتََصوٌُّر َما َأْو ِفكَْرةٌ َما ُي

  :النَّْحوِ اَآلِتي َعلَى َوذَِلَك الَْواِحِد، الَِليِّالدِّ الَْحقْلِ َبْيَن تَْرُبطُ الَِّتي الََعالَقَاِت َبْعَض الَْباِحثُوَن َرَصَد َوقَْد

لُْمفَْرَداِت لََهـا نَفْـُس   للُّغَاِت تُْوَجُد َمْجُموَعاتٌ ِمَن اِفي ُمْعظَمِ ا): التََّراُدفُ(الُْمشْتََرُك الَْمْعنَوِيُّ  .1

َأْن َيُدلَّ لَفْظَانِ َأْو َأكْثَـُر َعلَـى   : الَلَِة، َوتُْوَصفُ بَِأنََّها ُمتََراِدفَاتٌ، َوَيْعِني التََّراُدفُ ِفي اللُّغَِةالدِّ

                                           
     .174ص م،1999 المصرية، مكتبة النهضة :القاهرة ،.)ط.د( ،نظريَّة وتطبيقيَّة دراسة لةعلم الدِّال :عوض فريد حيدر،  )1(
ِدَراَسة لُغَوِيَّة تَْحِليِليَّة فـي  "  شََواِهد ِلَسان الَعَرب في َمواّد الهمزة والباء والتَّاء نموذًجا: بشارات، أحمد سليمان سعيد  )2(

  .226 ص م،2007 ِمْصر، جامعة عين شمس، ،)رَِسالة دكتوراه غير َمنشورة( "َضْوء الدَّرس الدِّالَِلّي الَحِديث
  .   المرجع نفسه والصفحة نفسها  )3(
    . 33ص ،م2004 المتحدة، الجديد الكتاب دار :بيروت ،1ط ،والتَّخاطب الدِّاللة علَمْي في  ُمقدِّمة :محمد يونس علي،:ُينْظَُر  )4(
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، كَالسَّـْيِف َوالصَّـارِمِ   )Synonem()1(زِّيِة بِالـ ِليا ُيَعبَُّر َعنُْه ِفي اِإلنجَمْعنًى َواِحٍد، َوُهَو َم

 .َوالُْمَهنَِّد َوالُْحَسامِ، فَهَِي َألْفَاظٌ ُمخْتَِلفَةٌ ِلَمْعنًى َواِحد

نِ ى َمْعنََيـيْ َواِحُد الدَّالُّ َعلَاللَّفْظُ الْ"ُمْزَهرِ بَِأنَُّه ِفي الْ ُيوِطيَُّوُيَعرِّفُُه اِإلَماُم السُّ: الُمشْتََرُك اللَّفِْظيُّ .2

الَِّتي ُيقَْصُد ) الِالْخَ(، َوِمْن َأْمِثلَِتِه كَِلَمةُ )2("نِ فََأكْثََر َدالَلَةً َعلَى السََّواِء ِعنَْد َأْهلِ ِتلَْك اللُّغَِةُمخْتَِلفَْي

 .كََمةُ الصَِّغيَرةُالَْبِعيُر الضَّخُْم، َواَأل، َوبَِها َأخُو اُألمِّ، َوالشَّاَمةُ ِفي الَْوْجِه، َوالسََّحاَبةُ

نِ بِلَفٍْظ َواِحٍد، نِ ُمتََضاَدْيَوقَْد َأطْلَقَُه ُعلََماُء اللُّغَِة َعلَى الُْمفَْرَداِت الَِّتي تَُؤدِّي ِإلَى َمْعنََيْي: اَألْضَداُد .3

نَُّه ُيخَاِلفُـُه ِمـْن   نِ، َولَِكُمتَخَاِلفَْي نَِعلَى َمْعنََيْي َداالًّ َوُهَو بَِهذَا َيتَِّفقُ َمَع الُْمشْتََرِك اللَّفِْظيِّ ِفي كَْوِنِه

نِ، كَكَِلَمِة الَْجْونِ لَألْبَيضِ َو اشِْتَراطُ َأْن َيكُوَن َهذَانِ الَْمْعنََيانِ الُْمتَخَاِلفَانِ ُمتََضاَدْيَوْجٍه آخََر، َوُه

 .)3(َواَألْسَوِد، َوكَِلَمِة الَْجلَلِ ِللَْحِقيرِ َوالَْعِظيمِ

ي َيتََعلَّقُ بَِعالَقَِة تَتََضـمَُّن َمْعنًـى   الَِّذ) ليبونيمي(َوُيطْلََقُ َعلَيِه ُمْصطَلَُح : َأْو التَّْضِميُن االشِْتَماُل .4

الَلَِة كَِلَمـٍة َأشْـَمَل ِمنَْهـا،    ةٌ تَقَُع َدالَلَتَُها ِضْمَن ِد، َأْو ُهَو كَِلَم)4(ِضْمَن َمْعنًى َعامٍّ ُجْزِئيا ُمَحدًَّدا

 . يقَى َوالشِّْعُر َوالنَّْحتُ َوالِغنَاُء كَِلَماتٌ ُمنَْدرَِجةٌ تَْحتَ كَِلَمِة الْفَنِّفَالُْموِس

ُهَو َأخْذُ لَفٍْظ ِمْن آخََر َمَع تَنَاُسبٍ َبْينَُهَما ِفي الَْمْعنَى َوتَغِْييرٍ ِفـي اللَّفْـِظ، كَاشْـِتقَاِق    : االشِْتقَاقُ .5

، َواالشِْتقَاقُ ِمْن َأَهمِّ الَوَساِئلِ ِلتَْوِليِد الُْمفَْرَداِت لَـَدى  )كَتََب(ِمْن ) َمكْتُوبٍ(، َو)َعِلَم(ِمْن ) َعاِلمٍ(

 .)5(َجْميعِ اَأللُْسنِ، َوُهَو ِفي الَْعَربِيَِّة َأَهمَُّها َعلَى اِإلطْالَِق

َجِديَدةً تَُدلُّ َعلَى َمْعنًى َما انْتُزَِعـتْ   نِ َأْو َأكْثََر، َوتَنْتَزَِع ِمنَْها كَِلَمةًَأْن تَْأخُذَ كَِلَمتَْي"َوُهَو : النَّْحتُ .6

ِمـْن  ) َبْسَمَل( :الْكَِلَماِت َمَع ُمَراَعاِة تَْرِتيبِ الُْحُروِف، نَْحَو ِمنُْه، شَْرطُ َأْن َيكُوَن اَألخْذُ ِمْن كُلِّ

 .)6("بِْسمِ اهللا

                                           
  .   178 م، ص2005دار الفرقان للنَّشْر والتَّوزيع، : ، َعمَّان1، طفقه اللُّغة العربيَّة: اصد ياسرالزَّْيِدّي، ك: ُينْظَُر  )1(
محمد َأبو الفضل ِإبراهيم : ، تحقيقالُْمْزَهر ِفي ُعلُوم اللُّغَة وَأنَْواِعَها: السُُّيوِطّي، جالل الدين بن عبد الرحمن بن َأبي بكر )2(

  ).   1/369(، )بال تاريخ(دار التراث،  مكتبة: ، القاهرة3وآخرون، ط
  .   122، ص )بال تاريخ(، دار الضياء، .)ط.د(، الدِّالَلَة اللُّغويَّة عند العرب: مجاهد، عبد الكريم: ُينْظَُر  )3(
  .   65ص ،)تاريخ بال( ، المكتب الجامعي الحديث،.)ط.د(نور الهدى لوشن،  :ترجمة ،الداللة علم :وزميله كلود جرمان،  :ُينْظَُر )4(
  .   418، ص 1969مكتبة دار الشرق، : ، بيروت2، طالوجيز في فقه اللغة: األنطاكي، محمد: ُينْظَُر  )5(
  .408، ص المعجم المفصل في علم الصرف: األسمر، راجي  )6(
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ِنَب ُمتََعدَِّدٍة، ِإذْ لََها تَطْبِيقَاتٌ ِفي َوْضعِ الَْمَعاجَِم َوِدَراَسِة الَِليَِّة ِفي َجَوايَّةُ الُْحقُولِ الدَِّوتَْبُرُز َأَهمِّ      

الَِليِّ َأْن ُيَساِعَد ِفي تَنِْمَيِة الثَّْرَوِة اللَّفِْظيَِّة كََماَ ُيْمِكُن ِللَْحقْلِ الدِِّتَها ِفي ِدَراَسِة الَْمْعنَى، يَّالنُُّصوصِ َألَهمِّ

لتَُّراِث ِمـْن  غَِة الَْمكْتُوَبِة بُِصوَرٍة خَاصٍَّة تُِعيُن الفَْرَد َعلَى فَْهمِ َما ِفي اَراَءِة اللُِّق َعْن طَرِيِق ُمَماَرَسِة

 ِفي تَْجِميعِ الُْمفَْرَداِت اللُّغَوِيَِّة بَِحَسبِ السَِّماِت -َأْيًضا -يَِّة الُْحقُولِ الدِّالَِليَِّة ، َوتَتََمثَُّل َأَهمِِّنتَاجٍ ِفكْرِيٍّ

ِصيغٍَة لُغَوِيٍَّة ِممَّا َيْرفَُع ذَِلَك اللُّْبَس الَِّذي كَاَن ُيِعيقُ الُْمتَكَلَِّم َأْو الْكَاِتَب ِفي اْسـِتخَْدامِ   يزِيَِّة ِلكُلِّالتَّْمِي

  .)1(الُْمفَْرَداِت

نِ الَْعـَربِ بَِحَسـبِ ُمنَْصـَرِف    ِلَساُمْعَجمِ ا َوَرَد ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُيْمِكُن تَقِْسيُم َم      

َبْعِضَها ِإلَى َمْجُموَعاٍت ِدالَِليٍَّة فَْرِعيَّـٍة؛   عِقْالً َأْو َمَجاالً ِدالَِليا، َمَع تَفْرِيَح خَْمَسةَ َعشََرى لَِدالَالَِتَها ِإ

  :   ياآلِت وِْحى النَّلَا َعَهُدورِغَْيةَ التَّْوِضيحِ، نُُب
  

  :الَْحْرُب َوَما َيتََعلَّقُ بَِها: َعاُميُّ الْالَِلالَْمَجاُل الدِّ

  :ذَاتَُهاالَْحْرُب : الَِليَّةُ اُألْولَىَمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  َرَدةُالُْمفْ

  .االِ الَِّتي َيْعتَرِكُوَن ِفيَهَمَواِضُع الِْقتَ  الَْمَعارُِك  .الَْمَواِضُع الضَّيِّقَةُ الَِّتي ُيقْتَتَُل ِفيَها  الَْمآزُِم

  .الُْحُروُب ذَاتُ الْقَتْلِ الشَِّديِد  الَْمالِحُم  .الَْمَعارُِك  َمعاِمُعالْ

     . َوالَْمَعارُِكاُل ِقتَالُْب َووُرُحالْ َوقاِئُعالْ  .الُْحُروُب  الَْمَهاِلُك

  :غَنَاِئُمالسََّباَيا َوالْ: َمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ الثَّاِنَيةُالْ

  الَْمْعنَى الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  َرَدةُالُْمفْ

 الرََّهاِئُن  .اُألخَذَاُء ِفي الَْحْربِ  ىاَرَساَأل
 ِضَع ِعنَْد ِإنَْسانٍ َمنَاَب َماَما ُو كُلُّ

 .ُأِخذَ

 .ْمَوالِ َأْهلِ الَْحْربِ قَْهًراَما ُأِخذَ ِمْن َأ الْغَنَاِئُم  .الَْمْأُسوَرةُ َأةُْرَمالْ: السَّبِيَّةَُو  ااَيالسََّب

  .الْغَنَاِئُم  النََّواِفُل .قَْهًرا الَْحْربِ َأْهلِ َأْمَوالِ ِمْن ُأِخذَ َما  الَْمغَاِنُم
  

                                           
  .   168ص ،معرفة الجامعيةدار ال: ، اإلسكندرية1ط ،)والتطبيق النظرية( الداللة علم :وزميلته فوزي عيسى، :ُينْظَُر  )1(
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  :السُُّيوفُ َوِصفَاتَُها: َمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ الثَّاِلثَةُالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .ِفالسَّْي ةُقَِعالَ: ةُالَِحَمالَْو ةَُحِميلَالَْو ُلاِئَحَمالْ .السُُّيوفُ َوارُِدالَْب

 .ةُيَضرَِعالْ وفُُيالسُّ الصَّفَاِئُح .السَّْيِف قُاِئَرطَ اِسقُفَسَّال

  .السُُّيوفُ الَِّتي َرقَّتْ ظَُباَها  النََّواِحُل .ةَُعاِطقَالْ السُُّيوفُ ةُاِضَبقََرالْ
  

  :الرَِّماُح: الرَّابَِعةُالَِليَّةُ ْجُموَعةُ الدَِّمالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .الرَِّماُح  الرََّواِعفُ   .اَهيِنِلا َوثنِّيَهتَِل اُحَمالرِّ  الْخََيازُِر

  .اُح الْغَِليظَةُ الشَِّديَدةُالرَِّم  الَْمَداِعُس  .الرَِّماُح الُْمخْتَِلفَةُ الُْمتََداِخلَةُ  الشََّواجُِر

  .الرَِّماُح الصَِّغيَرةُ  ازُِكالنََّي  .الرَِّماُح الطَّاِعنَةُ  النَََّواِدُس
  

  :السَِّهاُم: الْخَاِمَسةُالَِليَّةُ دَِّمْجُموَعةُ الالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .نَْصلٍ الَبِ ةٌيَرِغَص ِسَهاٌم  اِمُحَجَمالْ .اشََرتُنَصََّل َوتُ َأْن َلْبقَ السَِّهاُم يُحاِدقَاَأل

  .الَْهَدِف نَِع قَصََّرتْ الَِّتي السَِّهاُم  الزََّواِلُج  .فَالسَِّهاُم الَِّتي تُخِْطُئ الَْهَد  الْخََواِطفُ

  الَْعَواِئُر  .اقُالدِّقَ اُمالسَِّه  نَابُِرصَّال
ى َمـْن  الَِّتـي الَ ُيـْدرَ   السَِّهاُم

  .َرَماَها

  .السَِّهاُم الُْمْعَوجَّةُ  الَْمَعاِقُص  .السَِّهاُم الصَِّغيَرةُ الضَِّعيفَةُ  الَْمَراِمي

  يُبجَِمالَالْ
ـ َو تْرِيشَ السَِّهاُم الَِّتي نَْصـْل  تُ ْملَ

  .َبْعُد
  .الَْهَدفَ السَِّهاُم ِإذَا َأَصاَبِت  النََّواِقُر

  

  :ِقِسيُّالْ: السَّاِدَسةُ الَِليَّةُدَِّمْجُموَعةُ الالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .ِقِسيُّالْ فُاِئَعطَالْ  .اَألقَْواُس الُْمنْشَقَّةُ  الشََّراِئُح

  .الُْمنْقَِطَعةُ اَألْوتَارِ الِْقِسيُّ  النََّواِتُر  . اُدجَِيِقِسيُّ الْالْ  ُحاِئَمَسالْ

الَْمْجُموَعاِت الدِّالَِليَِّة السَّابِقَِة َأنَّ الَْحْرَب قَْد َحاَزتْ َعلَى اْهِتَمـامِ اِإلنَْسـانِ    لِالَِخ ْنِم ظُِحالَنُ      

 َأطْلَقَ َعلَْيَها ُمَسمََّياٍت ُمتََعدَِّدةً كَالَْمَعـارِِك َوالَْمَعـاِمعِ   ذْالَْعَربِيِّ، فَكَانَتْ ُجْزًءا الَ َيتََجزَُّأ ِمْن َحَياِتِه، ِإ

 َهـمَّ  َوالَْمالَِحمِ َوالَْمَهاِلِك َوالَْوقَاِئعِ َوغَْيرَِها، كََما كَاَن َألَدَواِت الَْحْربِ َدْوٌر كَبِيٌر ِفـي َحَياِتـِه؛ َألنَّ  
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بِـُي ِمـْن   اِإلنَْسانِ الَْعَربِيِّ ِحَماَيةُ نَفِْسِه ِمْن َأيِّ َمكُْروٍه َسْوفَ َيِصيُبُه، َوِلذَِلَك َأكْثَـَر الشَّـاِعُر الَْعرَ  

    .    السُُّيوفُ َوالرَِّماُح َوالدُُّروُع َوالِْقِسيُّ َوالسَِّهاُم َوغَْيُرَها: اْسِتخَْداِمَها، َوِمنَْها

  :َحشََراتُُر َوالَْحَيَواُن َوالطَّْيالْ: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  :َعلَّقُ بَِهااِإلبُِل َوَما َيتَ: اُألولَىالَِليَّةُ الَمْجُموَعةُ الدِّ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

.        اَهلَ اَنَبَألْ ي الَِتالَّ ُلاِإلبِ يُداِلَجاَأل .   زُِلَواَبالْالْجَِماُل  اَألَباِعُر

  .النُّوقُ السَِّماُن  الَْبَواِئُك .خَاضَِمَبنَاتُ الَْو لِاِإلبِ اُرِصغَ اَألفَاِئُل

  .َمْجُزوَرةُالْ النُّوقُ  الَْجَزاِئُر  . لِاِإلبِ َنِم اُمِعظَالْ  اجُِبَجَرالْ

  .ةُوَدُهْجَمالْ افُِعَجالْ بُِلاإل  اِسيُنَحَرالْ  .لِاِإلبِ ذُكُوُر  ُلَجَماِئالْ

  .ةُيَرغَزِالْ ةُينَِمسَّالْ وقُالنُّ  الْخََراِنيفُ  .ةُيَبجِالنُّوقُ النَّ  ُداِقَرَحالْ

  .اِإلبُِل الُْمْعييةُ  الزََّواِحفُ  .اِإلبُِل السَِّماُن  اِكُكالزََّع

  .مِْحاللَّ ةُيَرِثكََو ةُيلَوِالطَّ النُّوقُ  اِدُحالسََّر  .اِإلبُِل الَِّتي ُيْحَمُل َعلَْيَها  الزََّواِمُل

  .َعلَْيَها النُّوقُ الَِّتي ُيْستَقَى  السََّواِني  .فَْرجِةُ الْالرَِّحيَب النُّوقُ  اِطُحالسَّنَ

الشََّراِنيُص 

  الشََّراِنيُض
  .ِطَواُل اَألْعنَاِق ،الْجَِماُل الضِّخَاُم

  .النُّوقُ الضَّخَْمةُ السَّنَامِ  الشَّطَاِئطُ

  .النُّوقُ الْخَِفيفَةُ  الشََّواِشي

  .يَّةُ الشَِّديَدةُالْجَِماُل الْقَوِ  الصَّالَِخُد  .نَِبةُ اللَّيَرِثكَ ةُيَرغَزِالنُّوقُ الْ  الصَّفَاَيا

  .اِإلبُِل الِْغالَظُ  الَْعَراِهيُم  .الْجَِماُل الَِّتي ُيظَْعُن َعلَْيَها  الظََّعاِئُن

  .لِاِإلبِ َنِم الْكََراِئُم  ُلاِئَعقَالْ .اِإلبُِل الضِّخَاُم الِْغالَظُ  الَْعَراِهيُن

  .لِاِإلبِ َنِم لنََّجاِئُبا  يُجاجَِعنَالْ  .َهالُاِطَو :، َوِقيَلااُرَهِخَيَو لِبِِإلاُد اِشَد  جِيُمَعالَالْ

  .َوِشَداُدَها لِبِاِإل ُباِئَجنَ  اِهُمَعَيالْ  .النُّوقُ الُْمِسنَّةُ  الَْعَوازُِم

  .الَْحاِئلَةُ: اِإلبُِل الالَِّقَحةُ، َوِقيَل  الْفََواِسُج  .ِصغَاُر اِإلبِلِ  الْغََواِمُض

  .ينِاِمنَالسَّ اتَُوذَ ُلاِإلبِ  اِمُلقََرالْ  .سَّنَاَمينِاِإلبُِل ذََواتُ ال  الْفََواِلُج

  .اُمظَِعالْ ُلاِإلبِ  اِسَرةُقََيالْ  .الْجَِماُل الضِّخَاُم الِْعظَاُم  اِعيُسقَنَالْ

  .النُّوقُ الْغَزِيَرةُ اللََّبنِ  اللََّهاِميُم  .الَبزَِّعطَْر َوالْ ُلِمْحي تَِتاُل الَّجَِمالْ  ُماِئاللَّطَ

  .النُّوقُ السَِّراُع  النََّواجِي  .اُعَرسِّال ُلبِاِإل  يُباِذَمَهالْ

  اِئُنَهَجالْ  .اِإلبُِل الَْبْيَضاُء الْكَرِيَمةُ َوالسَِّراُع  النََّواِعُج
ــ ةُ َصــاِلخَاُء الَْضــْيَبالْ ُلاِإلبِ

  .نِْواللَّ

   .اُمالضِّخَ اِإلبُِل  يُباجَِهَرالْ  .اِقَداَألشْ ةَُعاِسَو النُّوقُ  قُاِلَهَدالْ

  .ةُُمْعتََملَالْ ةُالنَّجِيَب ُلاِإلبِ  الَْيَعاِمُل  .اِإلبُِل الُْمَسيََّبةُ بِالَ َراعٍ  الَْهَواِمُل
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  :الْخَْيُل َوِصفَاتَُها: َمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ الثَّاِنَيةُالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .اًضْعَب اُضَهْعَيتَْبُع َب خَْيُلالْ يُباِنطَاَأل .ِةُجوَدالْ ةَُبيِّنَخَْيُل الْ يُداوَِجاَأل

  .بَِرَعالْ اجِِنتَ رِْيغَ ْنِم خَْيُلالْ  الَْبَراِذيُن .ةُيَرِثكَالْ خَْيُلالْ اِسُماَألكَ

  .لِْيخَالْ اُدَيجِ  الْخَنَاِذيذُ  .ِإنَاثُ الْخَْيلِ  الَْجَوارُِح

  .الْخَْيُل الَْهجِينَةُ الَْمَحاِمُر  .ْيُل؛ َألنََّها تَْسَبُحالْخَ  السََّوابُِح

   .الِْكَباُر ِمَن اِإلبِلِ بِِخالَِف اَإلفْتَاِء  الَْمَسانُّ  .الْخَْيُل السَِّراُع  الَْمَراِهي
  

  :َوِصفَاتَُها اَألغْنَاُم: َمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ الثَّاِلثَةُالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  ىالَْمْعنَ  الُْمفَْرَدةُ

  .َلْحفَالْ ِتاَدَأَرالَِّتي  الشَّاُء  َحراَمىالْ  .الِْقطَُع ِمَن الْغَنَمِ انْقَطََعتْ َعنَْها  الَْبَواِضُع

 .الشَِّياُه الضَّاوَِيةُ الْقَِميَئةُ الدَّقَاِئُل .، َوِهَي الشَّاةُةُِقيقَدََّواِحَدتَُها ال الدَّقَاِئقُ

  .لِْحفَلِْل ِةْهَوشَّال ةُيَدِدشَالشَّاُء  اَعىَبضَّال  .النَِّعاُج قَْد َأنَْحلََها الَْبْرُد َوَأَضرَّ بَِها  ُدالصََّراِئ

  .الشَّاُء الُْمتََردَِّدةُ َبْيَن غَنََمْينِ  الَْعَواِئُر  .الشَّاُء ِمَن الْغَنَمِ خَالَفُ الَْماِعزِ  الضََّواِئُن

 .يَرةزِغََوالْ اتُ اللََّبنِذَالشَِّياُه  ُناِئَبلَّال  .نْفَرَِدةُ َعنِ الْقَِطيعِالشَّاُء الُْم  الْقََواِصي

  .الْغَنَُم  الَْمَواِشي  .الشَِّياُه ُيِصيُب َضْرَعَها َعْيٌن َأْو َداٌء  الَْمخَارِيطُ

  . الَِزُهالْ َنِم ُلكُْؤتَ ي الَِتالَُّه الشَِّيا  ذُاِئَبالنَّ  .الضَّْأنِ ِخالَفُ الْغَنَمِ ِمَن الشََّعرِ ذََواتُ  الَْمَواِعُز
  

  :الضََّوارِي: الرَّابَِعةُالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .اعِالسَِّب َنالثَّْعلَُب ِمَواِحُدَها   الثََّعاِلُب .النُُّموُر اَألَبارُِد

  .الضَِّباُع؛ َألنََّها تَخَْمُع ِإذَا َمشَتْ  الْخََواِمُع   .الذَِّئاُب  الْخََواِطفُ

  .عِاَبالضِّ الذُّكُوُر ِمَن اِعيُنَبضَّال  .الذَِّئاُب  اِحيُنَرسَّال

  .الضَُّبعِ َأْوالَُد  ُلفََراعِِالْ .النُُّموُر الَْعَسابِر

  .ُسوُد الشَِّديَدةُ الَِّتي تَفْتَرُِس َوتَكِْسُراُأل الَْهَواِصَر .ةُيَصرَِحالْ ةُالشَّرَِه الذَِّئاُب اوُِساللََّع
  



 198

  :الطُُّيورِ بَِأنَْواِعَها َوِصفَاِتَها َوَما َيتََعلَّقُ بَِها: ةَُساِمخَالْالَِليَّةُ دَِّمْجُموَعةُ الالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .ُضَيَأْب اَهْأُسَرَو ةٌخُْضَر اَهيِشرِ ِفي طَْيٌر اِقُعاَألَس .وُرقُالصُّ اَألَجاِدُل

 .يِّقُْمرِالْكَ ِمَن الطَّْيرِ ا طَْوٍقذَ اَنا كََم اِئُمَحَمالْ  .ُيوٌر تَقَُع َعلَى الذَّكَرِ َواُألنْثَىطُ  يُرابَِبَحالْ

  .رَِجالشََّبْيَن  ُلخُْدتَ ٌرْبغُ اٌرغَِص طُُيوٌر  الدَّخَاِخيُل  .لِْياللَّبِ يُرِطتَ طُُيوٌر الْخَفَاِفيشُ

  .طَْيٌر بَِمكَّةَ َأْمثَاُل الَْعَصاِفيرِ  الرََّهاِدُن  .طُُيوٌر تُشْبُِه الُْحمَّرِ  الرََّهاِدُل

  .خُطَّاِفالْ ُهُيشْبِ ٌرْيطَ اِسُمَمسَّلا  .طُُيوٌر ُملُْس الرُُّؤوسِ تَُزْرزُِر  الزََّرازُِر

  .ُركَالسِّنَّْوُر الذَّ: ْيَوُنالضََّو  اوُِنَيالضَّ  اُجَجالدَّ   اِدُرالضَّغَ

  .اانًَوَألْ وِّتَُصطُُيوٌر تُ َعنَاِدُلالْ  .َضْرٌب ِمَن الطُُّيورِ الَْجارَِحِة  يُنابَِعقَالْ

  .طَاِئٌر َأْسَوُد ُيكِْثُر تَْحرِيَك ذَنَبِِه: َوالفَتَّاُح  الْفَتَاِتيُح  .الطُُّيوُر السُّوُد  الْغََرابِيُن

  .َحَماٌم ُمطَوَّقٌ َحَسُن الصَّْوِت  الْقََمارِيُّ  .اجَِجالدَّ ِدلََو ْنفَِتيُّ ِمالْ: فَرُّوُجالَْو  يُجارِفََرالْ

  .ٌنَسَح تٌْوَص ُهلَ ٌراِئطَ: اُنكََرَوالْ يُناوِكََرالْ  .ةَُحمََّرالُْهبِشُْي ٌراِئطَ :ةُقُنَْبَرالَْو  ُرقَنَابِالْ

  .ِةاَمَمَحِشْبُه الْ ٌراِئطَ: َوَرشاُنالَْو يُناِشَوَرالْ  .يرِاِفَصَعالْ َنِم ُراغَالصِّ  يُزاِقالنَّقَ

.        ارِحَِجَوالْ ِمَن اشَِقَببُِه الْشْتُ طُُيوٌر َيآِيُئالْ    .الَِبجِاِطيِف الْخَطََضْرٌب ِمْن   اوِطَُوطَالْ
  

  :َحشََراتُالْ: السَّاِدَسةُالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .َضْرٌب ِمَن الذَُّبابِ لَسَّاٌع الزَّنَابِيُر  .النَّْحُل ِإذَا َأكَلَتْ ثََمَر الشََّجرِ ِللتَّْعِسيلِ الَْجوارُِس

  .َيقَُع َعلَى اِإلبِلِ َوُيْؤِذيَها ِذبَّاٌن َأْحَمُر  الشََّعارِيُر  .كُوُن ِفي الُْحشُوشِذَُباٌب ِصغَاٌر تَ  الزَّنَاِنيُر

  .ياِلالسََّع ُروكُذُ اِطُبقََرالْ  .ةامََّع َبطِّالَْو َدعِافَالضَّ ذُكُوُر  جِيُمَعالَالْ

  ارِيُبقَطَالْ
ذَُباَبــةٌ الَ تَفْتُــُر َعــنِ  :قُطْــُرُبَوالْ

  .الَْحَركَِة
  .ذَُباٌب َأْزَرقُ َيْدخُُل ِفي ُأنُوِف الدََّوابِّ  قَاِمُعالَْم

  :الزََّواِحفُ: ةَُعابِالسَّالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .اٌدَوَس يِهِفَو يَّاِتَحالْ َنُم ِماظَِعالْ اوُِداَألَس . الَْحيَّاتُ الَِّتي ِفيَها َسَواٌد َوَبَياٌض اَألَراِقُم

 .قَاِتلَةُ السُّمِّ ِقُعنُالْ ةُيقَِقَد اُءَرقْشَ َحيَّاتٌ اَألفَاِعي  .َضْرٌب ِمَن الَْحيَّاِت اَألشَاجُِع

  .اُءَرقْشَ ْأسِالرَّ ةُخَْمَض ةٌيَمِظَع َحيَّاتٌ اِفيشَُحنَالْ  .ةُيلَوِالطَّ ةُالضَّخَْم اَألفَاِعي وُركُذُ  الثََّعابِيُن

  .ُيِصيُبُها ُيْحرِقُ َم اِتيََّحالْ َنِم ٌبْرَض  الدََّواِميُس  .ِدْيلصَّتُشَُّد ِل ابَِرالتُّ تَْحتَ وٌدُد الدََّحاِحيُس

  .الَْحيَّاتُ الَِّتي تَكُوُن ِفي الُْبُيوِت  الَْعواِمُر .الَْعقَارُِب الشََّباِدُع

  . الَْعقَارُِب اللََّواِقُح  .    َجَرُدوٌد تَْأكُُل السِّنَّ َوالشَّ  الْقََواِدُح
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  .اَهِفَأنْبِ تَطَْعُن ْأسِرَّال ةُيقَِقَد اتٌيََّح اِكيُزالنَّكَ  .الَْحيَّاتُ الُْمنَْسِلخَةُ  الَْمخَارِيطُ

  :لَْحِميرَِحَيَوانَاتٌ ُأخَْرى كَالُْوُعولِ َوالظَِّباِء َوالَْبقَرِ َوا: الَِليَّةُ الثَّاِمنَةَُمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .الُْوُعوُل اَألَياِيُل  .ِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ َأْوالَُد  الَْبَراِغُز

  .ِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ َأْوالَُد  آِذُرَجالْ  .الُْوُعوُل  اِتُلالثََّي

  .ِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ َأْوالَُد  ُرالَْجَواِذ  .اءالظَِّب ُدالََأْو  اَجَداَيالْ

 .اُألنْثَى ِمَن الَْحِميرِ: ْوالِْحَماَرةُ اِئُرَحَمالْ  .رَِبقَالْ َنِم ٌعْونَ اِميُسَجَوالْ

   .يُمِلالظَّ ، َوُهَوخَفَْيَدُدالُْمفَْرُدَها  الْخَفَاِدُد  .بِِنااَألَر َأْوالَُد  الْخََراِنقُ

  .َأْوالَُد الِْحَمارِ َوالِْخنْزِيرِ  الدََّوابُِل  .شِوُحُوالَْن نَْوٌع ِم  الْخَنَازِيُر

  .رِْهالظَّ ةُيلَوِالطَّ اُألتُُن َماِحيُجسَّال .الْقُُروُد الِْعظَاُم الرََّبابِيُح

  .النََّعاُم الَْعفَارِيُس  .اجِتَالنِّبِ ِدْهَعالْ اتُِديثََحالْ اُءَبالظِّ  الَْعشَاِئُر

  .َأْوالَُد الَْبقَرِ  اِقُدفََرالْ  .قَُر الَْوْحِشيَّةُالَْب  الْغَياِطُل

  .ُن الضِّخَاُم الُْمِسنَّةُايَرالثِّ اِهُبقََرالْ  .ُوُعولِالْ ُدالََأْو  اِميُدَرقَالْ

  .ُلاِئَحةُ الْيَِّشْحَوالْ اُألتُُن  اِئُصَحنَّال  .ِإنَاثُ الظَِّباِء ذَاتُ الشَّاِدنِ  الَْمشَاِدُن

  :َحَيَوانَِأْعَضاُء الْ: الَِليَّةُ التَّاِسَعةُةُ الدَِّمْجُموَعالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .رِاِفَحالْ اِتَوذَ ْنِم يُبِضقَالْ :اُنَدُجْرالْ  يُناِدَجَرالْ .ُب اَألَسِدِلاخََم الَْبَراِثُن

  .الِْمَعى ِمَن الَْحَيَوانِ  َواِصُلالَْح  .يِْبالظََّو رِْوُن الثَُّروقُ  الَْحَماِليُج

  .اَألْرُجُل َوالْقََواِئُم  الدََّوارُِج .َأقَْداُم الدََّوابِّ الَْحَواِفُر

 .لِاِإلبِ وِقلُُح اُمظَِع يُراِننَالسَّ  .َأْجِنَحةُ السََّمِك  الزََّعاِنفُ

  .جِلُْد الَْحيَِّة ِإذَا ألْقَتُْه  َراِنقُالشَّ .قُُدمٍ ْنِم َوَجَواِنُبُهاِفرِ َحالْ َأطَْرافُ نَابُِكسَّال

  .قََواِئُم الدَّابَِّة  الشََّواِمتُ  .لََهاةُ الَْبِعيرِ: َوالشِّقِْشقَةُ  الشَّقَاِشقُ

  .بِنَالذَّ ُلَأْص: ُعْصُعُصالَْو  اِعُصَعَصالْ  .اَهونُقُُر: رِقََباِصي الَْصَي  الصََّياِصي

 .يرِِعَبالْ خُفِّ َأطَْرافُ اِسُنفََرالْ  .ِئُماَألْرُجُل َوالْقََوا  الَْعَواِمُل

  .َأْرَبُعَها: َوقََواِئُم الدَّابَِّة  الْقََواِئُم .ينِنَاُألذُ َنْيةُ َبَئاِتالنَّ :ةُالقَِميَعَو اِئُعقََمالْ

  .ِفي َبطْنِ الطَّاِئرِ َهنَةٌ: َوالْقَاِنَصةُ  الْقََواِنُص  .الَْعظُْم النَّاِتُئ َبْيَن ُأذُنَي الْفََرسِ  الْقََواِنُس

  .اِلُبُهَمخَ: يازَِبالْ يُبِلكَالََو  ِليُبكَالَالْ  .رِيِعَبَرَحى َزْورِ الْ: ِكْرِكَرةُالَْو  اِكُركََرالْ

  .اَألْمَعاُء َواَألْجَوافُ  الَْمذَاِخُر  .الْقََواِئُم  الَْمذَارُِع

  .َمَراقُّ ُبطُونِ الدََّوابِّ َوَأْرفَاغَُها  ُبالَْمَسارِ  .َأْرفَاغَُها: َوَمَراقُّ اِإلبِلِ  الَْمَراقُّ

  .الشَّفَةُ ِمْن ذََواِت الظِّلِْف: ْوالْمَِقَمَّة  الَْمقَامُّ  .شَفَةُ الَْبِعيرِ الْغَِليظَةُ: َوالِْمشْفَُر  الَْمشَاِفُر

  .الْقََواِئُم  النََّواِفُز  .َأطَْرافُ خُفِّ الَْبِعيرِ  الَْمنَاِسُم
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  .الْخُفُّ: الَْمْوَزُجَو  الَْمَوازَِجةُ  .لْقََواِئُما  النََّواِقُز

 امَِمِتاْه ْنِم امهًِزا ُميَِّح تْلَغَشَ ْدقَ اِتانََوَيَحالْ نََّأ ِةقَابِالسَّ ِةيَِّلالَالدِّ اِتوَعُمْجَمالْ لِالَِخ ْنِم ظَُحالَُي      

 ،اَهوِمُحلُ ْنِم ُلكُْأ، َيِهاِلَحْرِتَو ِهلِّي ِحِف ُهُباِحَصي تُِتالَّ ةُيفَِلاَأل اتُانََوَيَحا الَْهنِْم اٌءَو، َسيِّبَِرَعالْ انَِسنْاِإل

ي ِتْرَحاِلـِه  ِف ُهتْفَاَدي َصِتالَّ ةَُسرِتَفُْمالْ ةُيَّرَِّبالْ اتُانََوَيَحالْ وِا، َأَهوِفُص ْنِم ُسَبلَْيا، َوَهاِنَبلَْأ ْنِم ُبَرشَْيَو

ـ ي َأا ِفَهاَءَمْسَأ َددََّر، فَِهرِاِعشََمَو ِهيِساِسَحَأَو يِّبَِرَعالْ امَِمِتاْه ْنا ِمًءْزُج َناكَ َكِلذَ لُّ، كُالدَّاِئمِ ، ِهارَِعشْ

 الَا ا َمَهاِتفَِصا َوَهاِئَمْسَأ ْنِم َركَذَ َكِلذَِل؛ َويِّبَِرَعالْ اَمَمِتاْه تْلَغَي شَِتالَّ اِتانََوَيَحالْ رِثَكَْأ ْنِم ُلبِاِإل دَُّعتَُو

ـ َهْيلََع ُدِمَيْعتَ يُّبَِرَعالْ اَني كَِتالَّ اِتانََوَيَحالْ ُرثَكْا َأَهنَّى َألََع ٌرشَِّؤا ُمذََهَو، ُهلَ َرْصَح ـ َيي َحا ِف  ْوَأ، ِهاِت

ـ َوالزََّو اتَُرشََحالَْو وُرُيالطُّي َوارَِوالضََّو اُمنَغْاَألَو ُلْيخَالْ َكِلذَكََو ِهِتيَئي بِا ِفَهُدجَِي ـ ُوالَْو فُاِح  وُلُع

ـ ا، وَِهاِئَضْعَأَو اِتانََوَيَحالْ َكلِْت اِتفَِص اِدَدْعِتبِ يُّبَِرَعالْ مَّتَا اْهَم، كََوغَْيُرَها ُرقَالْبَو اُءَبالظَِّو ـ ُه ْنِم ا نَ

        .َكِلذَ لَّكُ ُلاَونَتَتَ وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص ْنِم غَزِيَرٍة اٍظفَلْى َألََع اُنَساللِّ َلَمتَاشْ

  :"َمظَاِهُرَها َوظََواِهُرَها"الطَّبِيَعةُ : َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  :ُر َوالظَّالَُمفْالَُك َوالْكََواِكُب َوالنُّوالسََّماُء َوالنُُّجوُم َواَأل: لَىَمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ اُألوالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  َرَدةُالُْمفْ

 .لِْيي اللَّقُ َضْوِء الصُّْبحِ ِفاِئَرطَ يُراِشَبالتَّ  .النُُّجوُم الَِّتي اْبتََدَأ طُلُوُعَها  الَْبَوازِغُ

  .النُُّجوُم  الَْجَوارِي  .َما تَشَاَبَك ِمنَْها :َوتََواِئُم النُُّجومِ  التََّواِئُم

  .الظُّلَُماتُ  لََّدياَجِيا .اي ُمِضيَِّهِف ةَُعِفَدُمنْالْ ُبَواِككَالْ الدََّرارِيُء

  .َجْمُع الدَّْيُجورِ، َوُهَو الُْمظِْلُم الدََّياجِيُر .َجْمُع الدَّْيُجوجِ، َوُهَو الُْمظِْلُم  الدََّياجِيُج

  .النُُّجوُم الدَّاِنَيةُ ِمَن الَْمِغيبِ  الشََّوارُِع  .النُُّجوُم ِلَزَواِلَها  الزََّواِئُل

 .ُعْبالسَّ وَنُضَراَألَو ُعْبالسَّ اتَُوَمالسَّ قُاِئَرطَّال  .السََّمَواتُ  الضََّواِحي

 .النُُّجوُم ِفي السََّماِء الْكََواِكُب  .الظُّلَْمةُ: َوالْغَْيَهُب  الْغََياِهُب

  .النُُّجوُم الزَّاِهَرةُ  الَْمَياِسيُن  .النُُّجوُم الَِّتي َيكُوُن بَِها الَْمطَُر  الَْمَرابِيُع
  

  :اَأليَّاُم َوَأْوقَاتُ الزََّمانِ الُْمْبَهمِ َوالُْمَحدَِّد: الَِليَّةُ الثَّاِنيةُةُ الدَِّمْجُموَعالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .ُرْهالدَّ ، َوُهَوالَْجْمعِ لَِحْين ُعْمَج يُناِيَحاَأل .وعُِباُألْس امَِأيَّ ْنِم: نِياالثْنَ اَألثَاِنيُن

 .امٍَأيَّ ِةَعْبَس اُمَمتَ: ْسُبوُعَواُأل ابِيُعَساَأل .الَْيْوُم الرَّابُِع ِمَن اُألْسُبوعِ: اُءَواَألْربَِع َألَرابِيُعا
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  .السِّنُوَن الشََّداِئُد  اَألَوازُِم .َعِشيُّالْ ، َوُهَوَأِصيلٍ ُعْمَج ُلاِئَصاَأل

  .قُُروُن الَِّتي َبْعَد اَألَواِئلِالْ  الثََّواِني .يُضبِاُم الْاَأليَّاِضُحاَألَو

 .السِّنُوَن الشَِّداُد الَْجَواِئُح .الَِوْماَألبِ ي تَذَْهُبِتالسِّنُوَن الَّ ُِئفَجالَالْ

  .اتُُمقِْحطَالْ وَنالسِّنُ يُناِسَرَحالْ  .اتُُمقِْحطَالْ وَنالسِّنُ يُماِسَرَحالْ

  .ِفيَها رَِمقَاِء الْفَِتةُ ِالخُْمظِْلَمالْ اللََّياِلي  الدَّآِدُئ  .ِدَبةُُمْجالْ اُدَدشِّالوَن نُسِّال اِمُسَحَرالْ

  .ِمْن َأْسَماِء الشُُّهورِ: َوَرَمَضاُن  الرََّماِضيُن  .ياِضَمالْ نِاَمي الزَّالدَّْهرِ ِف َأَواِئُل  الدََّهارِيُر

  .اُألَمُم الَْماِضَيةُ َأَماَم الْغَابَِرِة  اِلفُالسََّو  .ِمَن الدَّْهرِ ةُِحقَْبالْ: ةُنَْبتَسََّوال  نَابِتُسَّال

  .الشَّْهُر الَِّذي َيِلي َرمَضاَن: َوشَوَّاٌل  الشََّواوُِل  .َجْمُع شَْعَباَن، اْسٌم ِللشَّْهرِ  الشََّعابِيُن

  .آِخُر النََّهارِ: َوالَْعِشيُّ َوالَْعِشيَّةُ الَْعشَاَيا  .َأْوقَاتُ الظُّْهرِ  الظََّهاِئُر

  .الَْماِضي: الَْباِقي، َوالْغَابُِر: َوالْغَابُِر  الْغََوابُِر  .َما َبْيَن الْفَْجرِ َوطُلُوعِ الشَّْمسِ  الْغََداَيا

  .َما َمَضى َعلَيِه َزَمٌن طَوِيٌل: َوالْقَِديُم  الْقَُداَمى  .اَمُهاتُقََأْو: ارَِهالنََّو لِْياللَّ خُاِسَرفََو  خُاِسَرفَالْ

  .َجْمُع لَْيلٍَة، َوِهَي َواِحَدةُ اللَّْيلِ اللََّياِلي  .َأَواِئلُُه ِإلَى َأَواِسِطِه: َوكََواِهُل اللَّيلِ  الْكََواِهُل

  .َأَواِئلُُه: َمخَارُِم اللَّْيلِ  الَْمخَارُِم  .َجْمُع ُمَحرَّمٍ، َوُهَو شَْهُر اِهللا  الَْمَحارُِم

  .َأَواِئلُُه: َوَهَواِدي اللَّْيلِ الَْهَواِدي  .ِفيَها الُْحجَّاُجاَألْوقَاتُ الَِّتي َيْجتَِمُع   الَْمَواِسُم
  

  :اَألْمطَاُر: الَِليَّةُ الثَّاِلثَةَُمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .الدَّاِئَمةُ الَْعِظيَمةُ الْقَطْرِ اَألْمطَاُر اِضيُبَهاَأل .ٍةرََّم َدْعَب ةًرََّم ابَِحالسَّ ُرطََم فَاوِيقُألا

 .اَألْمطَاُر الْغَزِيَرةُ يُداوِالتََّج .اُراَألْمطَ اِليُلاَألَه

  .َوقْعِالْ يُدِدالشَّ قَطْرِالْ يُمِظَعالْ ُرطََمالْ  اِئقُالسََّح  .يُدِدشَّالُر َمطَالْ  فُاِئَحالسَّ

  .اَألْمطَاُر الَِّتي تَجِيُء ِفي َأوَّلِ الرَّبِيعِ َمَرابِيُعالْ          .الدُّفَُع ِمَن الَْمطَرِ  الشَّآبِيُب
  

  :السََّحاُب: الرَّابَِعةُالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .وُدسُّلا ُباِئَحسَّال  ُماِتَحنَالْ  .ضٍْعَب قَْوا فََهُضْعيٌض َبُب بِاِئَحَس  اِفيُدالثَّفَ

  .السََّحاِئُب الَِّتي تَْسرِي لَْيالً السََّوارِي  .ُرطََمالْ ُهنَْع وُنكُي َيِذالَّالْغَْيُم   ُباِئَحسَّال

 .السََّحاِئُب الْغََماِئُم  .الْغَْيُم اَألْحَمُر ُيَرى ِفي اُألفُِق الْغَْربِّي  الَْعَصاِئُب

  .السََّحاُب ُيْمِطُر َمرَّةً َبْعَد ُأخَْرى  الَْمذَاِكي  .اَألْعلَىَبطَاِئُن َسَحابٍ بِيضٍ تَْحتَ   الَْمثَاِفُد

  .ضٍْعَب قَْوا فََهُضْعَب ُباِئَحَس  َيَعاِليُلالْ  .ضٍْعَب وقَفَ ُهُضْعَب ُعِفتَْرُماُب الَْحالسَّ  اِئُصالنَّشَ
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  :الرَِّياُح َوِصفَاتَُها: َمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ الْخَاِمَسةُالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  فَْرَدةُالُْم

 . الرَِّياُح الَِّتي تَُهبُّ ِمْن ِقَبلِ الشَّْأمِ اَألشَاِمُل .ُدفَُعَها: َأَواِئُل الرَِّياُح، َوِقيَل اَألَراِعيُل

ياِصَعاَأل

 ُر
  .الصَّْيِف الرَِّياُح الشََّداِئُد ِفي  الَْبَوارُِح .رَِياٌح تَُهبُّ َوتُِثيُر الْغَُباَر

 .السَُّمومِكَ لِْياللَّبِ ارَّةَُحالْ الرَِّياُح اِئُرَحَرالْ ِةِقْبلَالْ ِمينَِي ْني َعْأِتتَ يٌحرِ ُباِئَجنَالْ

  .الرَِّياُح الُْمخْتَِلفَةُ ِلَمجِيِئَها َوذََهابَِها  الرََّواجُِع .ِةَبْعكَُدُبرِ الْ ْني ِمْأِتتَ رَِياٌح الدََّباِئُر

  .رَِياُح الَْجنُوبِ السُّالََمى  .ضِْراَألَو اِءَمالسَّ َنْياُء َبَوَهالْ  اِئُككَسَّال

  .ٍةَداِحَو ٍةيقَرِى طَلََع تْاَءا َجذَاُح ِإَيالرِّ  اِئُننَسَّال  .ةَُدارَِبالْ :يَلِق، َوارَّةَُحالْ الرَِّياُح  ُماِئَمسَّال

  .الرَِّياُح الَِّتي تَْحِمُل التَُّراَب َوتَْسِفيه سََّواِفيال  .رَِياٌح تَْسِفُن َوْجَه اَألْرضِ  السََّواِفُن

  .رَِياٌح تَُهبُّ ِمْن ِقَبلِ الشَّْأمِ  الشََّماِئُل  .الرَِّياُح الَْعاِصفَةُ الشَِّديَدةُ  السََّواِهُك

  .الرَِّياُح الَِّتي تَْحِمُل النََّدى  اللََّواِقُح   .رَِياُح الّصَبا  الْقََباِئُل

  

  :وُصخُورٍ اَألْرُض َوَما َيتََعلَّقُ بَِها ِمْن تَُرابٍ َورَِمالٍ َوِحَجاَرٍة: ةَُساِدالسَّالَِليَّةُ ُموَعةُ الدَِّمْجالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .ايَهنَْبتَ ِف الَ ِتياَألَرُضوَن الَّ ُدارِاَألَج .ُيْجَعُل الِْقْدُر َعلَْيَهاَو ُبَصنْتُ ةٌاَرَجِح ياِفثَاَأل

 .اللَّيِّنَةُ اَألَرُضوَن اِسيفُاَألخَ .ةَُيوِتَْسُمالْ ةَُبلْصُّال األَرُضوَن ُداِلاَألَج

  .ةُغَِليظَالْاَألَرُضوَن   اَألَصاِلفُ .الصُّلُْب ِمَن اَألْرضِ اَألخَاِشفُ

  اَألظَاِليفُ  .ةُاَرَجِحالْ  اِميُماَألَض
ــلْبَ  ــوَن الصُّ ــَرةُ اَألَرُض ةُ كَِثي

  .الِْحَجاَرِة

  .ةُلَْبصُّال ةُُمْستَوَِيالْ اَألَرُضوَن  يُماِداَألَي  اَألَرُضوَن الَِّتي الَ نََباتَ ِفيَها  اِلُساَألَم

  .َبرِّالْ ىةُ ِإلَوَبُسنَْمالْ اَألَرُضوَن  الَْبَرارِي  .ةُاللَّيِّنَ ةُالسَّْهلَاَألَراِضي   الَْبَرارِثُ

   .ةَُعاِسَوالْ ةُُمقِْفَرالْ الَْبَرارِي  ابُِسبَِسالْ  .َبرِّالْ ىةُ ِإلَوَبُسنَْمالْ َرُضوَناَأل  الَْبَرارِيتُ

  .ةَُيوِتَْسُمالْ اَألَرُضوَن  ِليطُالََبالْ  . الَْمفَاوُِز لَْيَس بَِها شََجٌر َوالَ نََباتٌ  الَْبالَِلقُ

  .رِْحَبى الِْإلَ ةُُمتََصوَِّبالْ اَألَرُضوَن  التََّهاِئُم  .اَهبِ اَءَم الَ ضِاَألْر َنقَفُْر ِمالْ  فُاِئنَتَّال

  .الَْماُءا َهقُ بِي ُيْحِدِتالَّ اَألَرُضوَن  الَْجَزاِئُر  .ةُاَرَجِحالْ  ُلاوَِجَرالْ

  ذيَُّجالَالْ
ــَل ــاَرةُ، َوِقي ــوَن:الِْحَج  اَألَرُض

  .ةُيظَِلغَالْ
  . الصُّخُوُر  ُدِمالََجالْ

  .ةُِحَجاَرالْ  َجنَاِدُلالْ  .ةَُعِفتَْرُمالْ ةُيظَِلغَالْ وَناَألَرُض  اِعيُرَجَمالْ
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  .ةُيظَِلغَالْ اَألَرُضوَن  ازِيُمَحَيالْ  . رِِمُمثْالْ رَِجشَّال اتُذَ اَألَرُضوَن  قُاِئَدَحالْ

  .اَألثَاِفي ِفي َمَواِضِعَها  الْخََواِلُد  .ةَُبلْةُ الصُّخَِشنَالْاَألَرُضوَن   اِشيُّخَشَالْ

  .ةَُداِعَبتَُمُملُْس الْي الْارِالصََّح  الدََّياِميُم  .ُملُْسالْ ةُاَرَجِحالْ  َماِلقُالدَّ

  .اَألثَاِفي ِلثََباِتَها  الرََّواِكُد  .اَألثَاِفي؛ ِلرْئَماِنَها الرََّماَد  الرََّواِئُم

  .الْغَِليظَةُاَألَرُضوَن   الزََّيازِي  .الصُّخُوُر الُْمتََراصَّةُ الثَّابِتَةُ  الرََّواِهُص

  .اُرِقفَالْ  اِسُبالسََّب  .الصََّحارِي  ياِتَبسَّال

  .اَألَرُضوَن الَِّتي الَ نََباتَ ِفيَها  الصََّحارِي  .ةَُعاِسَوالْ ةُالسَّْهلَ اَألَرُضوَن  ياوِالسَّخَ

  .الَ نَْبتَ ِفيَها الصََّحارِي الَِّتي  الصََّراِدُح  .اَألَرُضوَن الَْجْرَداُء الُْمْستَوَِيةُ  الصََّحاِصُح

  .ةُاَرَجِحالْ  الصََّياِهُب  .الصُّخُوُر الَْعِظيَمةُ الَْملَْساُء الصُّلَْبةُ  الصََّياِخيُد

  .اِءَوِتاالْس َعَم ايَهِف اَءَم الَ الَْمفَاوُِز  ياِففََيالْ  .نْبِتْتُ ْملَ ْمَأ تْ، َأنَْبتَاَألَرُضوَن اللَّيِّنَةُ  اِعثَُعثَالْ

  .ةُيظَِلغَالْ اَألَرُضوَن  الْقََياِقي  .اَألَرُضوَن الُْمْستَوَِيةُ الْغَِليظَةُ  ُدياِدَرقَالْ

  .ايَهِف َءْيشَ ي الَِتالَّ َألَرُضوَنا  اِئُرَمَرالْ  .الَْمفَاوُِز الَ َأْعالََم ِفيَها  الَْمَجاِهُل

  .ْجُهولَةٌ لَْيَس بَِها َأثٌَرَأَرُضوَن َم  الَْمَعاِمي  .الَْمَواِضُع الَِّتي الَ تُنْبِتُ  الَْمَعارِي

  .اَألَرُضوَن الْقَفُْر  الَْمفَاوُِز        .الِْحَجاَرةُ الصُّلَْبةُ الُْمتََراِصفَةُ  الَْمفَاِصُل

  .الَْمفَاوُِز  الَْمَهاِلُك  .الصََّحارِي الَْملَْساُء  الَْمَهارِقُ

  .اَهاتَ بَِبنَ الَ َجْدَبةٌ َأَرُضوَن  ُجاِهَهَجالْ  .الَْمفَاوُِز الَْواِسَعةُ الَْملَْساُء  الَْمَواِمي
     

  :اَوالرََّوابِي َوِصفَاتُُهَمَباُل الْجِ: السَّابَِعةُالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .الُْمنَْبِسطَةُ الْجَِباُل اِضيُبَهاَأل .الِْغالَظُ ُماظَِعالْ ُلاَبجِالْ  اَألخَاِشُب

  .ةُيَرِغالصَّ الرََّوابِي  اوُِرَحَزالْ  .الْجَِباُل الطَِّواُل  الَْبَواِذخُ

  .اَهوِفُأنُ :الَِبجِاِشيُم الْخََيَو الْخََياِشيُم  .الْجَِباُل ِلطُولِ َبقَاِئَها  الْخََواِلُد

  .لرََّوابِي الصَِّغيَرةُا  الزََّراوُِح  .الْجَِباُل الثََّوابِتُ الرََّواِسخُ  الرََّواِسي

  .ُرُؤوُس الْجَِبالِ َوَأَعاِليَها الشََّمارِيخُ  .ِصغَاُر الْجَِبالِ الُْمنْخَِفَضة  السََّواِقطُ

  .َأَعاِلي الْجَِبالِ َوَأطَْرافَُها َونََواِحيَها  الشَّنَاِظيُّ  .ُرُؤوُس الْجَِبالِ َوَأَعاِليَها  الشَّنَاِخيُب

  .الْهَِضاُب  الضََّواجُِع  .اُل الشََّواِهقُ َوالَْعاِلَياتُالْجَِب  الشََّواِمخُ

  .الصِّغَاُر: الطَِّواُل ِمَن الْجَِبالِ، َوِقيَل الْقََواِعُل  .الرََّوابِي الْكَِثيُر الشََّجرِ  الْغََماِليُل
  

  :الطُُّرقُ: الثَّاِمنَةُالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  ُمفَْرَدةُالْ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .الطُُّرقُ  الَْجَوادُّ  .الطُُّرقُ ِفي الْجَِبالِ  ااَيالثَّنَ
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 .ةُفَِلتَخُْمالطُُّرقُ الْ يُدابَِعَبالْ  .الطُُّرقُ الَْماِئلَةُ  الرََّواِئغُ

  .لَِجَبي َمتْنِ الْةُ ِفالضَّيِّقَالطُُّرقُ   يُباِقَعَرالْ .ةُيَدِعَبافُ الَْراَألطَْو ةُفَِلتَخُْمالطُُّرقُ الْ يُدِدَعباَالْ

  . الطُُّرقُ الَْواِضَحةُ الَْمخَارِفُ  .الطَّرِيِقَجادَّةُ: َوالَْمَحجَّةُ  الَْمَحاجُّ

  .الطُُّرقُ الضَّيِّقَةُ  الَْمَراِتُج  .الطُُّرقُ ِفي الْجَِبالِ َوَأفَْواِه الِْفَجاجِ  الَْمخَارُِم

  الَْمَساِتُل
  .ةُالطُُّرقُ الضَّيِّقَ

  الَْمطَارُِب
ــُرقُ ــلَ  الطُّ ــيِّقَةُ، َوِقي : الضَّ

  .الُْمتَفَرِّقَةُ

  .الَِبجِالْ يةُ ِفالضَّيِّقَ الطُُّرقُ  ِحيُجَمالَالْ  .الطُُّرِق اتُُمخْتََصَر  َمَعاجِيُلالْ
  

  :َواُعَهاالنََّباتَاتُ َوالثَِّماُر َواَألشَْجاُر َوَأنْ: ةَُعاِسالتَّالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .الرَّْملِبِ تُبِنُْي ٌرَجشَ  اطَىَراَأل  .يكاوَِمَسالْ ُهنِْم ذُخَتَّتُ ُرَضخَْأ ٌرَجشَ  ُكاِئاَألَر

 .ىَمْرَعالْ لَِأفْضِمْن تٌ َسْبطٌ نََب  اَألنَاِصي .الِْعيَدانِ َدِقيقُ الَْوَرِق ُمفَرَُّض نََبتٌ اَألقَاِحي

  .الِْقطَُع الُْمتَفَرِّقَةُ ِمَن الُْعشْبِ   اِشيُبالتََّع  .ةَُرا الثََّميَهِف رَِجاُم الشََّأكَْم  الَْبَراِعيُم

  اِطيُرالتَّفَ
َعِقـَب َأوَّلِ َأْمطَـارِ    نََباتٌ ُينْبِـتُ 

  .الرَّبِيعِ
  .اُرغَالصِّ اُءثَِّقالْ  ارِيُرالثََّع

  .انِيَدِعَأْملَُس الْ قُْضَبانِالْ لَيُِّن اتٌَبنَ  الْخََيازُِر  .ةَُبطْرَّال ةُيلَوِطَّفَاتُ الالسََّع  َداِئَجَرالْ

  .نََبتٌ َيْضرُِب ِإلَى الَْبَياضِ  الرُّخَاَمى  .ِعنٌَب َأْسَوُد غَْيُر َحاِلٍك  الدََّواِلي

 .ِمَن الشََّجرِ الُْمثِْمرِ نَْوٌع السَّفَارُِج  .اُمَهالسِّ ُهنٌْر ُيتَّخَذُ ِمَجشَ اِسُبالسََّب

  . النَّخُْل الَِّذي َينْبتُ ِمْن النََّوى  الشََّراِئُب  .الثَّابِتَةُ: النَّخَالَتُ الَْماِئلَةُ، َوِقيَل  السََّواجُِد

  .َوِمنَْها شَقَاِئقُ النُّْعَمانِ، نََبتٌ  الشَّقَاِئقُ  .ِصغَاُر الِْقثَّاِء  الشََّعارِيُر

  .لِخْالنَّ َنِم ُعِقطَالْ  الصََّراِئُم  .ٌك َيْمُأل فََم الَْبِعيرِ الَ َوَرقَ لَُهشَْو  الشُّكَاَعى

  .ُمْستَِدقٌّ تٌ َرْمِليٌّنََب  اِثيثَُرطَّال  .اُرغَالصِّ الِقثَّاُء  ابِيُسالضَّغَ

  .َسَعفَاتٌ َيِليَن قُلَْب النَّخْلَِة  الَْعَواِهُن  .شََجٌر ِمَن الَْحْمضِ  الَْعذَاِئُم

  .َضْرٌب ِمَن الِْعنَبِ شَِديُد السََّواِد  الْغََرابِيُب  .الْفََساِئُل َساَعةَ تُوَضُع ِفي اَألْرضِ  غََراِئُسالْ

  .ذُكُوُر النَّخْلِ  الْفََحاِحيُل  .الشََّجُر الْكَِثيُر الُْملْتَفُّ  الْغََياِطُل
  

  :ُهالَْماُء َوِصفَاتُ: الَْعاِشَرةُالَِليَّةُ َمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى الُْمفَْرَدةُ

 .الِْمَياُه الْكَِدَرةُ الرَّنَاِئقُ .ارَُّحالْ اُءَمالْ ُماِئَحَمالْ

   .يُرِثكَالْ غَْمُرالْ اُءَمالْ  جِيُمَعالَالْ  .َحْوضِي الِْف اِءَمالْ َبقَاَيا ُلاِئَمسَّال

  .َحْوضِالَْأْسفَلِ ي ِف كَِدُرالْ اُءَمالْ طُاِئَمطَالْ.ُينِْتُنفَ رِْئبِالَْو ضِْوَحالْ َنْيي َبرِْجَي اُءَمالْطُاِئَمَسالْ
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  :َواَألنَْهاُر َوالْبَِحاُر َوَما َيتََعلَّقُ بَِها َواَألْوِدَيةُ َباُراآل :الَْحاِدَيةَ َعشَْرةَ الَِليَّةُالدِّ َمْجُموَعةُالْ

  الَْمْعنَى  َدةُالُْمفَْر الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .اِهِمَيالْ ةُيَرِثكَاتُ الُْمْستَنِْقَعالْ  ِثقَُبالَالْ.اِءَماِفُع الَْمَد :َوتَْعِني كَذَِلَك، ةُاَألْوِدَي اوِيُضاَألنَ

  .السُّفُُن الِْكَباُر  الَْبَوارُِج  .ارِالدَّ ِطَسي َوِف ُرفَْحتُ آَباٌر  ِليُعَبالَالْ

  . ةُيَرِغالصَّ اَألنَْهاُر  اوُِلَجَدالْ  .تَْعفَتَا اْرِإذَ رِْحَبالْ َأْمَواُج  َياِهُرتَّال

  .السُّفُُن  الَْجَوارِي  .امَّةَع اَألنَْهاُر  الَْجَعاِفُر

  .اآلَباُر الرَّكَاَيا  .ةُيَمِظَعالْ السُّفُُن  الْخَالََيا

   .ُحوُر كَِثيَرةُ الِْمَياِهالُْب  الزَّغَارُِب  .السُّفُُن الُْمَزخَْرفَةُ الُْمَزيَّنَةُ  الزَّخَارِفُ

  .اِءَمالْ َهْجَو تَْسِفُن اَهَألنَّ ؛فُلُْكالْ  السَّفَاِئُن  .الُْبُحوُر كَِثيَرةُ الِْمَياِه  الزَّغَارِفُ

  السََّواِخُر
السُّفُُن ِإذَا َأطَاَعـتْ َوطَـاَب لََهـا    

  .   الرِّيُح
  السََّواِعُد

َمَجارِي الَْمـاِء ِإلَـى النَّْهـرِ َأوِ    

  .الَْبْحرِ

  .َأَعاِلي الَْواِدي الشََّواجُِن  .َأنَْهاٌر َصِغيَرةٌ تَْسِقي اَألْرَض  السََّواِقي

 الظَّالَِئُل  .الُْعُيوُن قَِليلَةُ الَْماِء  الضََّواِهُل
ُمْســتَنِْقَعاتُ الَْمــاِء ِفــي َأْســفَلِ 

 .الَْواِدي

  .ُرْحَبالْ: َعْيلَُمالَْو  اِلُمَعَيالْ  .ِةُمنَْعقَّالْ يِداِدي اَألخَاُن ِفَرْدغُالْ  قُاِئقََعالْ

  .ةُيلَوِالطَّالِْعظَاُم  السُّفُُن  يُراِققََرالْ  .الُْبُحوُر  الْغَذَاِئُم

  .الْقَنََواتُ َوالرَّكَاَيا  الْكَظَاِئُم  .السُّفُُن الصَِّغيَرةُ  الْقََوارُِب

  .ةَُيِداَألْو  ِقيقُخَالَّال  .ةيِّقَالضَّ ِةَيي اَألْوِدارَِجَم  اِسُماللََّح

  .اآلَباُر الضَّيِّقةُ َوالَْبِعيَدةُ الْقَْعرِ  اللََّواِصُب  .ةيِّقَالضَّ ِةَيي اَألْوِدارَِجَم  اِسُماللََّه

  .السُّفُُن الطَِّواُل الِْعظَاُم الَْمَرازِيُب  .الَْمَجارِي َوالَْمَساِيُل  الَْمَداِفُع

  .ةَُعذَْبالْاآلَباُر   طُاِئَمَسالْ  .ي ُحُزونٍَةَمَضاِيقُ اَألْوِدَيِة ِف  الَْمَراِتُب

  . السُّفُُن الَْجَوارِي الَِّتي تَشُقُّ الَْماَء  الَْمَواِخُر  .َمَساِيُل الَْماِء ِإذَا كَانَتْ ُملْتَوَِيةً  الَْمناِحَي

  .ِء ِفي اَألْوِدَيِةَمَجارِي الَْما  النََّواِشغُ  .الَْمنَاِهُل َوالَْمَجارِي ِإلَى الَْماِء  الَْمَوارُِد

  .َمَجارِي الَْماِء ِفي اَألْوِدَيِة النََّواِصفُ  .َمَجارِي الَْماِء ِفي اَألْوِدَيِة  النََّواِصُر

  .اِءَمالْ ةُيَرِثكَُل الْوِاَجَدالْ  ابِيُعَينَالْ  .اِءَمةُ الْيَرِثكَ اآلَباُر  ُماِئَهَزالْ
  

  :َمَعاِدُنالْ: َرةَةَ َعشَْمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ الثَّاِنَيالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .الِْقطَُع ِمْن َجَواِهرِ اَألْرضِ الرَّكَاِئُز .ِنيٌعَم ٌرَهْوَج: َوالَْحِديُد الَْحَداِئُد
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   .ُدَرُرُه :رِْحَبالْ ُلاِئَعقََو ُلاِئَعقَالْ  .بَِهالذَّ َنِم ةُوََّبُمذَالْ ِقطُْعالْ  اِئُكالسََّب

  الَْمَعاِدُن .ةُيَسِفالنَّ ُرِهاَوَجالْ اِئُدفََرالْ
 َمكَاُن كُلِّ شَـْيٍء َيكُـوُن ِفيـهِ   : َوالَْمْعِدُن

  .َأْصلُُه

 .ِةضَِّفالْ َنِم ةُيظَِلغَالْالِْقطٌَع  َساِئُكنَّال  .الْكُنُوُز  الَْمفَاِتُح

  .اَألْحَجاُر الْكَرِيَمةُ يتُاِقَوَيالْ  .َمْجلُوَّةالْ ِفضَِّةالْ َنِم السََّباِئُك  اِئُلَوذَالْ

ا َهارِطَْمَأا َوَهاِميََّأا َوَهِمالَظَا َوَهورِنُا َوَهبِاِكَوكَا َوَهِكالَفَْأا َوَهوِمُجنُا َوَهاِئَمَسبِ ةُيَعبِالطَّ ِتلَثََّم ْدقَلَ      

ـ َو الٍَبجَِو ٍةاَرَجِحَو الٍَمرَِو ابٍَرتُ ْنا ِميَها ِفَما بَِهِضْرَأا َوَهاِحَيرِا َوَهابَِحَسَو ـ نََو ٍقُرطُ ـ ِثَو اٍتَب  ارٍَم

 تْانَكَ، َويُّبَِرَعا الْيَهِف اشَي َعِتالَّ ةَيَئبِالْ ِتلَثََّم – َناِدَعَمَو ارٍَحبَِو ارٍَهنَْأَو ٍةَيِدْوَأَو ارٍآَبَو اٍءَمَو ارٍَجشَْأَو

ا، َهرِاِهَوظَ احِيَضِتاْسا َوَهرِاِصنََع افَشَِتاكْ مَِدِقالْ ذُنُْم َلاَوَح، فَوِدُجُو َلْصَأ دَُّعا تَُهنَّ؛ َألِهاِمَمِتاْه لََّحَم

 ْنَع َربَِّعُي؛ ِلوعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص ْنِم يرٍِثكَبِ اَءَج َكِلذَِل، َوِهارَِعشْي َأا ِفيَها ِفَمبِ ةُيَعبِالطَّ ِهِذَه تْاَبَسانْفَ

  .وعُِمُجالْ َنِم ٍةفَِلتَخُْم اٍظفَلَْأبِ ُهتْشَاَيي َعِتالَّ ِةيَعبِالطَّ َكلِْت

قَدََّم ِفي َهذَا الَْمَجالِ لَْوَحةَ  يَّبَِرَعالْ اَنَسنْاِإل نََّأ ِةقَابِالسَّ ِةيَِّلالَالدِّ اِتوَعُمْجَمالْ لِالَِخ ْنِم ظُِحالَنُ            

ُم َعنَْها ِمْن نُورٍ َوظَالَمٍ َوِمْن ثَمَّ َرَبطََها بِاَألْوقَاِت، فََجاَءتْ َألْفَاظُ السََّماِء بَِما ِفيَها ِمْن كََواِكَب َوَما َينُْج

ْن َأْوِدَيـٍة َوجَِبـالٍ   الزََّمنِ َوَأْوقَاتُُه الُْمْبَهَمةُ َوالُْمَحدََّدةُ ُمتََعدَِّدةً ُمتَنَوَِّعةً، ثُمَّ تَنَاَوَل َعنَاِصَر الطَّبِيَعِة ِم

بٍ َوَمطَرٍ َورِيحٍ َوَما َينُْجُم َعنَْها ِمْن ُعُيوُن الَْمـاِء، فَخَاطَـَب الَْمَعـاِدَن َوَسـاَر ِفـي      َوآَبارٍ َوَسَحا

  .الطُُّرقَاِت

كََما َركََّزتْ َألْفَاظُُه ِفي السََّحابِ َعلَى ُوُجوِد الَْمطَرِ َأْو َعَدِمِه؛ ِلـذَا انَْصـبَّتْ َعلَـى َأنْـَواعِ           

َبِة ِللَْمطَرِ، َوذَكََر الَْمطََر َوَأنَْواَعُه َوَأشْكَاَل نُُزوِلِه َعلَى َدفََعاٍت َأْو ُمْستَِمرا َأْو َضـِعيفًا  السََّحابِ بِالنِّْس

  .َأْو قَوِيا تَْصَحُبُه الصََّواِعقُ، َوذَكََر الرَِّياَح الَْحارَّةَ َوالَْبارَِدةَ َوِصفَاِتَها

َماِء ِمْن َمطَرٍ َوغَْيٍث َوَسَحابٍ َوُعَبابٍ َوبَِحارٍ َوَأنَْهـارٍ َوَأْوِدَيـٍة َألْفَاظًـا    َونُالَِحظُ َأنَّ َألْفَاظَ الْ      

َألنََّها الدََّعاِئُم  اْستَْعَملََها الَْعَربِيُّ بِشَكْلٍ َملُْحوٍظ، َوكَثَُرتْ لََدْيِه َألْفَاظُ الُْعُيونِ َوالَْينَابِيعِ َوَمَجارِي الَْماِء؛

  .ِفي َحَياِة الَْعَربِيِّالرَِّئيَسةُ 
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 َونَخْلُُص ِإلَى َأنَّ اِإلنَْساَن الَْعَربِيَّ قَْد اْستَخَْدَم ِصَيغَ ُمنْتََهى الُْجُموعِ كََما اْستَخَْدَم غَْيَرَها ِمـنْ       

كَانَتْ ُجْزًءا الَ َيتََجزَُّأ ِمـْن  ِصَيغِ الَْجْمعِ اُألخَْرى؛ ِلُيَعبَِّر َعمَّا َحْولَُه ِمْن َمظَاِهَر طَبِيِعيٍَّة َعاَيشَتُْه، َو

  . َحَياِتِه، فََجاَءتْ ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ بَِأْوَزانٍ ُمتََعدَِّدٍة تَتَنَاَوُل ِتلَْك الَْمظَاِهر

       

  :اِإلنَْساُن َوَما َيتََعلَّقُ بِِه: الَِليُّ الَعاُمَمَجاُل الدِّالْ

  :اِإلنَْساُن َوِصفَاتُُه: لَىوَمْجُموَعةُ الدِّالَِليَّةُ اُألالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .ِةاَبقََري الِْف َكنِْم الُْبَعَداُء اَألَجاِنُب . بِارِاَألقَ فُالَِخ اَألَباِعُد

  .اَألِشدَّاُء اِمُساَألَح .اَألْسِخَياُء اَألَجاوُِد

  .الَْمَماِليُك ِخالَفُ اَألْحَرارِ  ابُِدَعاَأل  .اسِاَألْرذَاُل ِمَن النَّ  اَألشَارِيطُ

  .ابَِّوارِعِ الدََّأكَبِ شُبُِّهوا ةُلَالسَّفَ ارُِعكَاَأل  .ِخالَفُ اَألْصِدقَاء  اَألَعاِدي

  .اَألِذالَُّء الَْحْمقَى  ِكُعاَألالَ  .سِفْالنَّ ويُحِحشََو لِاَألْص َدِنيُئو  ُمِئالَاَأل

  .ْمُهلَ اَلَم الَ يَنِذاِليُك الَّالصََّع ابَِعةَُبَعالْ  .يُرِصقَالْ: ْحتُُرُبَوالْ  اِتُرَحَبالْ

  .الِْقَصاُر  ُراِتَهَبالْ  .الصَّخَبِ يُرِثكَالْ الضَُّجوُر: بِلْهِقُالْ  ِهقَُبالَالْ

  .الرَِّجاُل الِْقَصاُر  التَّنَابِيُل  .الُْمفَاِخُر َوالُْمتَكَبُِّر: َوالَْباِذخُ  الَْبَواِذخُ

  .ِميُمقَِصيُر الدَّالْ: ُجْعُبوُبالَْو الَْجَعابِيُب  .السَّاَدةُ الْكَُرَماُء  يُحاجَِجَحالْ

  .يُلوِالضَّخُْم الطَّ: ِخنَّاُبالَْو  الْخَنَاِنُب  .الدََّواِهي: َوِقيَل اللَِّئاُم،  الْخَنَاِسُر

  . الَْبِصيُر بِاُألُمورِ: َوالدَّاِهَيةُ َواِهيالدَّ  .اَألقْوَِياُء اَألِشدَّاُء ِمَن الرَِّجالِ  الدََّماِمُك

  .الُْجَبنَاُء  الرََّعاِديُد  .اللُُّصوُص  الرَّآبِيُل

  .الطَِّواُل الْجَِساُم ِمَن النَّاسِ  الشََّياِظَمةُ  .الرَِّجاُل اَألقْوَِياُء الطَِّواُل  الشََّراِمُح

  .اُءَرقَفُلْا ارِيتُالصَّفَ  .اسِةُ النَّالَُرذَ  ةُاِفقَالصََّع

  . الُْبخَالَُء  الصَّنَاِنيُر  .اُءُحلََمالَْو اُدَواَألْجَواتُ اَدالسَّ  الصَّنَاِديُد

  .الْظُّالَُّم الُْمتَكَبُِّروَن  الْغَطَارُِس  .الصََّعاِليُك اللُُّصوُص  الَْعَمارِيطُ

  .وَنارُّالتَّ وَنُماِعالنَّ ِغلَْماُنالْ اِهيُدفََرالْ  .السَّاَدةُ اَألشَْرافُ اَألْسِخَياُء   الْغَطَارِيفُ

  اِذُعقَنَالْ  .اُءالسُّفََه  ارِيُبقَطَالْ
الدَّيُّوثُوَن الَّـِذيَن الَ َيغَـاُروَن َعلَـى    

  .َأْهِلهِْم

  .اَألِذالَُّء الَْمقُْهوُروَن  الَْمَساِكيُن  .النَّهُِم الشَّرُِهالرَُّجُل : وظُُمْعلُّال  اللََّعاِميظُ

  .َمْن َيكْثُُر ِفي كَالَِمهِْم الْخَطَُأ َوالَْباِطُل ُرياِذَمَهالْ  .ورِي اُألُمي ِفاِضَمالْ: ِمْصلَتَُوالْ  الَْمَصاِليتُ
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  :الَْمْرَأةُ َوِصفَاتَُها: ةُالَِليَّةُ الثَّاِنَيَمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .نَّ َيفُْجْرَننَّ كُُهَألنَّ ؛اُءَماِإل الَْبغَاَيا .مِْحاللَّ ةُيَرِثكَالَْمْرَأةُ : ةُِثيثََواَأل اِئثُثَاَأل

  .ي الرُّْعُنارَِوَجالْ  التََّراِتيُر . النَِّساُء الَْعَواِنُس ُكاِئالتََّر

  .اِإلَماُء  الَْجَوارِي  .ِمَجةُةُ السَّيلَِقالثَّ الَْمْرَأةْ: شَُجْحَمرالَْو  اِمُرَجَحالْ

  .النَِّساُء اللََّواِتي َساَل َحْيُضُهنَّ  الَْحَواِئُض  .اِإلَماِء يُضِقنَ  اِئُرَحَرالْ

  .الْبِكُْر الَْحِييَّةُ: َوالْخَرِيَدةُ  الْخََراِئُد  .النَِّساُء َمكْشُوفَاتُ الرَّْأسِ َوالذَِّراَعينِ الَْحَواِسُر

  .الَْجَوارِي الدََّواِعُب  .ةُابَّالشَّ اُءْسنََحالْ َأةُْرَملْا: خَرِيُعالْْو  الْخََراِئُع

  .ِمْن لَُدْن تُولَُد ِإلَى َأْن تُفْطََم: َوالصَّبِيَّةُ  الصََّباَيا  .الَْمْرَأةُ الَْعُجوُز الْكَبِيَرةُ: َوالشَّْهَبَرةُ  الشََّهابُِر

  .اَأةُ َزْوجَِهَراْم: َمْرَأِةالْ َضرَّةَُو  ُراِئَرالضَّ  .اَهقَيِِّم َدنْتَْحظَ ِع ْملَ َمْن: ِلفَةُصَََّوال الصَّالَِئفُ

  .الشَّْيخَةُ الَْهرَِمةُ: َوالَْعُجوُز َوالَْعُجوَزةُ الَْعَجاِئُز  .النَِّساُء الُْمَحرََّراتُ ِمْن قَْيِد الزََّواجِ  الطََّواِلقُ

  الَْعذَاَرى
ـ  الَِّتـي  بِكُْرالْ :اُءَعذَْرَوالْ ا سَّـهَ ُمَي ْملَ

  .ٌلُجَر
  .النَِّساُء اللََّواِتي خُدِّْرَن  َولَْم َيتََزوَّْجَن  َواِتقُالَْع

  .َعنِ الِْحلْيِ بَِجَماِلهِنَّ غَنْيَن اللََّواِتي النَِّساُء  الْغََواِني  .النَِّساُء اللََّواِتي َأْدَركَْن َولَْم َيتََزوَّْجَن الَْعَواِنُس

  .الَْجارَِيةُ الَِّتي نََهَد ثَْدُيَها: َوالْكَاِعُب  الْكََواِعُب  .ةُيَرِصقَالْ ةُيَمِمالدَّالَْمْرَأةُ : ةُقُْرُزَحَوالْ  ازُِحقََرالْ

  .َأْهِلهِنَّ رِْيي غَِف َيتََزوَّْجَن للََّواِتيا اُءَسالنِّ  اِئُعالنََّز  .الَْمْرَأةُ النَِّفيَسةُ َوالْفَاِضلَةُ: َوالنَّجِيَبةُ  النََّجاِئُب

  .اِإلنَاثُ اللََّواِتي ِفي ُبطُوِنَها َأْوالَُدَها الَْمالَِقُح  .َحَسبِالْ ةُيَمرِكَالْ النَِّساُء  ُناِئَهَجالْ

  .ةُيقَالرَِّش ةُيطَِشالنَّ الَْمْرَأةُ: ةَُوِذيلَالَْو  اِئُلَوذَالْ  .اُنَمالسِّ مِْحاللَّ اتُيَرِثكَالْ اُءَسالنِّ  اِئُرَوثَالْ
  

  :َأْعَضاُء اِإلنَْسانِ: اِلثَةُالَِليَّةُ الثََّمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 . لَْحُم الَْعَصبِ: اَألَصابُِع، َوِقيَل اَألَباِخُس .اعَِرالذِّ نِاِطي َبِف قٌوُرُع اَألَباجُِل

   .ِهْجَوالْ ُناِسَحَمَو انِتَنَْجَوالَْو انِدَّخَالْ  ارِيُرَساَأل  . َجْمُع َأْرنََبٍة، َوِهَي طََرفُ اَألنِْف  اَألَراِنُب

  .ُعُروقُ ظَاِهرِ الْكَفِّ  اَألشَاجُِع  .اآلذَاُن  اِميُعَساَأل

  .بِنَْجالْ َمَحاِني  اِلُعاَألَض  .اَألنَاِمُل  اَألَصابُِع

  . بِْعكَى الِْإلَ ِةَبكْالرُّ وَنا ُدَم  ارُِعكَاَأل  .َجْمُع الَْجْمعِ ِلفُوٍه، َوُهَو الْفَُم  اَألفَاوِيُه

  .اَألْسنَاُن الَِّتي خَلْفَ الرََّباِعيَِّة  اَألنَاِييُب  .ُرفْالظُّ الَْمفَاِصُل الُْعلَْيا الَِّتي ِفيَها  اَألنَاِمُل

  .ِةَبَحَجالْ َنِم عِالَاَألْض ُمنْقَطَُع :اَألْيطَُلَو  اِطُلَياَأل  .فِّكَى الِْإلَ عِابِاَألَص اِفَأطَْر ْنِم  ياِدَياَأل

  .عِابَِصاَأل اِصُلَمفَ  الَْبَراجُِم  .اَألنَْياُب  اَألَوازُِم

  .اِتِقَعالَْو ْحرِالنَّ َنْيَب فَةٌُمشْرِ ِعظَاٌم  التََّراِقي  .ا َوِلَي الّتَْرقَُوتَْينِمَِّم رِْداُم الصَِّعظَ  ُباِئالتََّر
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  .يِْدالثَّ َحلََمةُ َيِهَو ،ثُْؤلُولٍ ُعْمَج يُلآِلالثَّ  .اَألْعَجاُز التَِّباِعَها الصُُّدورِ  التََّواِلي

  .الصَّْدرِ امِظَِع ُرُؤوسِ ُعُمْجتََم  آجُِئَجالْ  .الْفَمِ مِدَّقَي ُمي ِفِتُع الََّبْراَأل اَألْسنَاُن  ااَيالثَّنَ

  .رِْدالصَّ اُمِعظَ  اجُِنَجنَالْ  .ِءاَمالْ َجْرَجَرِةِل ُسمِّيتْ بِذَِلَك ؛ُحلُوقُالْ  اجُِرَجَرالْ

  .الَْحَواسُّ الْخَْمَسةُ  الَْجَواسُّ  .َأْعَضاُؤُه: َوَجَوارُِح اِإلنَْسانِ  الَْجَوارُِح

  .ُهوقُُرُع :رِكَالذَّ ُلاِئَحَمَو  ُلاِئَحَمالْ  .َجْمُع الَْجْوشَنِ، َوُهَو الصَّْدُر  الَْجَواِشُن

  .ِةَبَحَجى الْلََورِِك ِإالْ ُرُؤوُس  اجِفَُحنَالْ  .َوَمْجَرى النَّفَسِ ُحلْقُوُمالْ: َحنَْجَرةَُوالْ  اجُِرَحنَالْ

  .الُْعُيوُن الْغَاِئَرةُ  الَْحَواجُِل  .الَْعظَْمانِ فَْوقَ الَْعْينَينِ: َوالَْحاجَِبانِ  الَْحَواجُِب

  .َعَصُبَها: قََدمِاَألْرُجُل، َوَحَواِمُل الْ  الَْحَواِمُل  .َمشَاِعُرُه الْخَْمُس: َوَحَواسُّ اِإلنَْسانِ  الَْحَواسُّ

  .ِفُمقَدَُّم اَألنْ :يَلِق، َوفُاَألنْ :وُمخُْرطُالَْو  الْخََراِطيُم  .اَهطَُسَو: يَلِق، َوالصُُّدوُر  ازِيُمَحَيالْ

  .ِةقََصَبالْ َنِم ِفاَألنِْة نُخَْر قَْوا فََم  الْخََياِشيُم  .َما َبْيَن الَْحْرقَفَِة َوالْقَُصْيَرى :َوالْخَاِصَرةُ  الْخََواِصُر

  .َمفَاِصُل ُأُصولِ اَألَصابِعِ  الرََّواجُِب  .ةًامََّع انِنَاَألْس َمنَابِتُ  الدََّراِدُر

  . َأْسنَاٌن ِصغَاٌر تَنُْبتُ ِفي ُأُصولِ الِْكَبارِ  الرََّواوِيُل  .اَألْعَجاُز َوطََراِئقُ الشَّْحمِ  الرََّواِدفُ

  .ِعظَاُم اَألَصابِعِ ِفي الَْيِد َوالْقََدمِ  السُّالََمى  . رِْهى الظَّلَي َعِتالَّ مِْحالشَّ قُاِئَرطَ  فُُاِئالسََّح

  .ِدلََوَمَع الْ تَخُْرُج ةَُمِشيَمالْ: اُءالسَّابَِيَو  يُّابِالسََّو  .رِْدالصَّ امِظَِع اِفَرَأطْ وُسُؤُر  السَّنَاِسُن

  .ُملْتَقَى الزَّنَْدينِ: َوالسَّاِعُد  َواِعُدالسَّ  .اَألْيِدي الَِّتي تَتَنَاَوُل الشَّْيَء  السََّواِطي

  .َأطَْرافُ اَألْضالَعِ الشََّراِسيفُ  .رِْهالظَّ ارُِمنْتَظَُم فَقَ :اُءالسِّيَسَو  َياِسيُّسَّال

  .اَألَصابُِع  الشَّنَاِتُر  .ُعُروقٌ ِدقَاقٌ ِفي َجَسِد اِإلنَْسانِ  الشََّراِييُن

  .اُلالطَِّو ُعابِاَألَص  الصََّعارِيُر  .لِْق تتَشَْرٌب الَْماَءُعُروقٌ ِفي الَْح  الشََّوارُِب

  .الْخََواِصُر: يَلِق، َوٍدلْجِ َأْو مٍْحلَ لُّكُ  اِطفُفَطَّال  .اَألْسنَاُن الَِّتي تَظَْهُر ِعنَْد التََّبسُّمِ الضََّواِحُك

  .َعِقبِالْ قَْويظُ فَِلغََعَصُب الْالْ  يُباِقَعَرالْ  .اَألْضَراُس كُلَُّها ِمَن اِإلنَْسانِ َوغَْيرِِه  الطََّواِحُن

  .َما َبْيَن الَْمنِْكبِ َوالُْعنُِق  الَْعَواِتقُ  .ُوُجوُهُهْم: َوَعَراِنيُن النَّاسِ اُألنُوفُ،  الَْعَراِنيُن

  .اَألْضَراُس  الَْعَوارِقُ  .الثَّنَاَيا ِمَن اَألْسنَانِ الَْعَوارُِض

  .الْجِلُْد الَِّذي َيتََدلَّى تَْحتَ الَْحنَِك الْغََباِغـُب  .لَِّتي الَ َينْقَطُع َدُمَهاالُْعُروقُ ا  الَْعَواِصي

  .الذَّكَُر الضَّخُْم الرَّخُْو: َوالْغُْرُموُل  الْغََراِميُل  . الُْعقَُد ِفي َجَسِد اِإلنَْسانِ َأطَافَ بَِها شَْحٌم  الْغََداِئُد

  .رِْدالصََّو ِفِتكَالْ َنْيَب ةٌُمْحلَ: ةُفَرِيَصَوال  الْفََراِئُص  .ُس الُْحلْقُومَِرْأ: َوالْغَلَْصَمةُ  الْغَالَِصُم

  .كَرِالذَّ َرفُطََأْي  ةَُحشَفَالْ :ةُفَْيشَلََوالْ  اِشُلفََيالْ  .اَألَياِدي الَْجِميلَةُ  الْفََواِضُل

  اِحُدَمقَالْ  .ِعظَاُمُه الُْمتَِّصلَةُ: َوقََباِئُل الرَّْأسِ  الْقََباِئُل
ـ النَّ الَْعظَْمةُ :قََمْحُدَوةُالَْو ـ  ةَُزاِش  قَْوفَ

  .افَقَالْ

   .ينِذَخْفَالْ وُسُؤُر  ابُِركََعالْ  .امِِعظَالْ ُرُؤوُس  اِديُسكََرالْ

  .ْحتَ الَْحنَِكالَْعظُْم النَّاِتُئ ِفي اللِّْحي تَ ازُِماللََّه  .َجْمُع كَاِهلٍ، َوُهَو ُمقَدَُّم َأْعلَى الْظَّْهرِ  الْكََواِهُل

  .َمقَاِديُم الرَّْأسِ، َوِهَي َمَواِضُع الصَّلَعِ  الَْمَجاِلي  .الَْعْينِ ُرخََّؤُم: يَمْأِقالْي َوِقُمْؤالْ  الَْمآِقي
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  .الَْمآِقي َوِهَي َأطَْرافُ الَْعْينِ  الَْمَداِمُع  .اُألنُوفُ  الَْمخَاِطُم

  .اُألنُوفُ  الَْمَراِسُن  .ُو التَّنَاُسلَِجْمُع الذَّكَرِ، َوُهَو ُعْض  الَْمذَاِكيُر

  .اآلذَاُن  الَْمَساِمُع  .اآلَباطُ َوُأُصوُل الَْيَدينِ َوالْفَخْذَينِ  الَْمَراِفغُ

  .اَألفَْواُه الطَّيَِّبةُ  الَْمشَاِنُب  .الَْحَواسُّ  الَْمشَاِعُر

  .اَألْمَعاُء  الَْمَصارُّ  .لَُدَما َيكُوُن ِفيِه الَْو: َوالَْمِشيَمةُ ِللَْمْرَأِة  الَْمشَاِيُم

  الَْمَعارِي  .الُْوُجوُه؛ َألنَّ اِإلنَْساَن ُيْعَرفُ بَِها  الَْمَعارِفُ
َمـا ُيـَرى ِمـْن    : َوَمَعارِي الَْمـْرَأةِ 

  .َجَسِدَها

  .اِإلْبطُ َوالرُّفْغُ َوَما َأطَافَ بِهَِما  الَْمغَابُِن  .اُألنُوفُ  الَْمَعاِطُس

  .الْخُُدوُد  الَْمالَِطُم  .كُلُّ ُملْتَقَى َعظَْمينِ: ِصُلالَْمفْ  الَْمفَاِصُل

  .َمَضارُِب الْقَلْبِ  الَْمنَابُِض  .الْفَُم َواَألنْفُ َوَما َحْولَُهَما  الَْمالَِغُم

  .ُمْجتََمُع َرْأسِ الْكَِتِف َوالَْعُضِد  الَْمنَاِكُب  .ثُقُْب األنِْف: َوالَْمنْخَُر  الَْمنَاِخُر

  .الطََّعام اَألْضَراُس ِلَمْضِغَها  النََّواجِذُ  .اَألْضَراُس  الَْمَواِضغُ

  .الُْعُيوُن  النََّواِظُر  .ُعُروقُ َباِطنِ الذَِّراعِ  النََّواِشُر

  .ِهرِخََّؤُمَو ْأسِالرَّ مِدَّقَُم مِظْى َعقَتَلُْم  آِفيخَُيالْ  .ينِنَاُألذُ وقُُرُع  اِئُجَوشَالْ
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  :اَأللْبَِسةُ َواَألْزَياُء َوالْفُُرشُ: يَّةُ الرَّابَِعةُالَِلَمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  ابِيُنالتََّب
التََّجاوِي  .ةَلَّظَغَُمالْ ةََرْوَعالْ ُرتُْستَيٌر ِغيُل َصاوَِسَر

 ُز
 .نَِمَيالْ وِدُرُب ْنِم وٌد َمْوِشيَّةٌُبُر

  .ارِِخَمالْ َنَسُع ِمَأْو ٌبْوثَ: اُبجِلَْبلَْوا  بِيُبَجالَالْ .ْأسِالرَّ ةَُيِطغَْأيُناِخالتََّس

  الَْجَوارَِبةُ
الْخَذَاوِ  .َجْمُع الَْجْوَربِ، َوِهَي لُفَافَةُ الرِّْجلِ

  يُم
  .الثَِّياُب الُْمتََمزِّقَةُ

  الدََّبابِيُج
 َنِمــ ِةذَخَــتَُّمالْ ابَِيــالثِّ َنَضــْرٌب ِمــ

   .مِِسْيَرْباِإل
  .ُبْسطُالْ َأْو اُبَيالثِّ الدََّراِنيُك

  .مِِسْيَرْباِإل َنِم ِةذَخَتَُّمالْ ابَِيالثِّ  الدََّيابِيُج  .اَهَدْحَو ةََرْوَعالْ ُرتُْستَ اٍقَس الَبِ يُلاوَِرَس  ارِيُرالدَّقَ

  .فُُرشُ َوالُْبُسطُالْ الرَّفَارِفُ  .الثَِّياُب الُْمتََمزِّقَةُ َواَألخْالَقٌ  الرََّعابِيُل

  .اقُُب الرِّقَالثِّياَ اِئُبالسََّب  .الُْبُسطُ  الزََّرابِيُّ

  .الِْقطَُع الُْمَمزَّقَةُ الشََّبارِقُ  .اَأللْبَِسةُ  يُلابِالسََّر

  .يقٌِقَر خَْمٌل اَهلَ الُْبُسطُ اِفُسنَطَّال  .تُغَطِّي السُّرَّةَ َوالرُّكَْبتَينِ َوَما َبْينَُهَما َألْبَِسةٌ اوِيُلالسََّر

  .كُلُّ َما ُيلَفُّ َعلَى الرَّْأسِ  اِئُمَعَمالْ  .ٍةاَمِعَم ْنُس ِمَأالرَّ ِهُب بِا ُيَعصَّلُّ َمكُ  ُباِئَعَصالْ

  .ُمخَْملَةُالْ شُفُُرالْ فُاِئطَقَالْ  .َرْصِمبِ ُلَمْعتُ اقٌرِقَ يٌضبِ انٍتَِّك اُبَيِث  باِطيُّقَالْ

  .ةُيَرِغصَّال ِئُداَسَوالْ  قُارَِمنَّال  .ةُُمخَْملَالْ شُفُُرالْ  اِطفُقََرالْ

  الْقَالَِنُس
ِلَبــاٌس ِللــرَّْأسِ ُمخْتَِلــفُ : َوالْقَلَنَْســوٍة

  .اَألنَْواعِ
 الَْمـآِلي

  .ِخَرقٌ تُْمِسكَُها الَْمْرَأةُ ِعنَْد النَّوحِ

                             .اِئُمالَْعَم الَْمشَاوِذُ  .ِفَراٌء ِطَواُل اَألكَْمامِ  الَْمَساِتقُ

  .الْفُُرشُ الَْمَعارِي  .اَألْرِدَيةُ  الَْمَعاِطفُ

  .َمْحشُوَّةُالْ ُداِئَسَوالْ  ُزاِئَوشَالْ  .ْأسِالرَّ تَْحتَ ُعوَضُي اَم  اِئُدَسَوالْ
  

  :َعلَّقُ بِهَِمااَألطِْعَمةُ َواَألشْرَِبةُ َوَما َيتَ: الَِليَّةُ الخَاِمَسةَُمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .َأفَْحاُؤَها: َوتَوابُِل الِْقْدرِ  التََّوابُِل  .الَْمَرقُ ياِسَحاَأل

 .ِمَن اللَّْحمِ الُْمشَْواةُ الِْقطَُع َأْو الرَِّقيقُ الْخُْبُز الصََّراِئقُ  . الَْمَواِئُد ِإذَا كَانَتْ كَرِيَمةً  الدََّساِئُع

  .َألكْلَةُ الَْواِحَدةُ كُلَّ َيْومٍا: ُملَالصَّْيَو الصََّياِلُم .الْخُْبُز الرَِّقيقُ َوقَِطُع اللَّْحمِ الصَّالَِئقُ

  .كُلُّ طََعامٍ ُصِنع ِلَدْعوٍة َأْو ُعْرسٍ  الَْمآِدُب  .خُُموُرالْ  اِديُدنَقَالْ

 .لُِجاِة الرَّي َوفَِف ي ُيْعَمُلِذالَّ اُمَعلطَّا  ُماِئَهَضالْ .ِكِهةَ ِإْمالَلَْيلِ لَُجاُم الرَّطََع النَّقَاِئُع
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  :َوالزِّْينَةُ َوَما َيتََعلَّقُ بِهَِما ِحِلّيالْ: الَِليَّةُ السَّاِدَسةَُمْجُموَعةُ الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .رِاِهَوَجالْبِ ةٌيَّنََزُم َعَصٌب اِليُلكَاَأل .ِتي تُلَْبُس ِفي الِْمْعَصمِالِْحلُْي الَّ اَألَساوُِر

 .ِقُعنُالْ ا قََصَرِةَهوِمُزلُِل الْقَالَِئُد؛ اِصيُرالتَّقَ .ُدِئالَقَالْ اِسقُاَألَي

  الْخَالَِخيُل
تَلَْبُسـُه الَْمـْرَأةُ ِفـي     الَِّذي الِْحلُْي

  .رِْجِلَها
  .َياُء الَِّتي تَُعلَّقُ بِالَْهْوَدجِ ِللزِّينَِةاَألشْ  الذََّباِذُب

  الَْمنَاجُِد   .ِللزِّينَِة ُعنُِقي الِْف ا ُجِعَلَمكُلُّ   ِئُدقَالَالْ
َعلَـى   َبْعُضـهُ  بَِجـَواِهرَ  ُمكَلٌَّل ِحلٌْي

  .َبْعضٍ

 اٍءَضْعَأَو اٍتفَِص ْنِم ِهبِ قُلََّعتَا َيَمَو ،ىثَنُْأ ْمَأ اَنكَ ًراكَذَ اَنَسنْاِإل ُعابِالرَّ يُِّلالَالدِّ اُلَجَمالْ َلاَونَتَ      

ـ  ْنا ِمنَظَْحالَ، فٍَةينَزَِو يٍِّلِحَو ٍةَبرِشَْأَو ٍةَمِعطَْأَو شٍُرفَُو اٍءَيْزَأَو ٍةَسبِلَْأَو ـ ُمْجَمالْ لِالَِخ ـ ِلالَالدِّ ِةوَع  ِةيَّ

ـ اِنالثَّ ةُوَعُمْجَما الْنَلَ تَْزَرْبَأ، َوِهاِلَوْحَأ يعِِمي َجِف اُنَسنْا اِإلَهبِ فََصي اتَِّتالَّ اِتفَالصِّ ةََرثْى كَولَاُأل  ةَُي

َأمَّا الَْمْجُموَعةُ الثَّاِلثَةُ، فَهَِي تَُبيُِّن َمَدى اْهِتَمامِ اِإلنَْسـانِ الَْعَربِـيِّ   ، ةَيَحبِقَالَْو ةَنََسَحالْ ِةَأْرَمالْ اِتفَِص

تَكَوَُّن ِمنَْها َجَسُدُه، َوَبَيانِ َماِهَيِتَها، َحتَّى ِلَدَرَجِة ِإطْالَِق ِعـدَِّة َألْفَـاِظ َعلَـى    بِِدَراَسِة َأْعَضاِئِه الَِّتي َي

ـ  َوارِِق الُْعْضوِ الَْواِحِد، كَِإطْالَِق اَألَباِخسِ َواَألنَاِملِ َوالشَّنَاِترِ َعلَى اَألَصابِعِ، َوِإطْالَِق الطََّواِحنِ َوالَْع

  .َعلَى اَألْضَراسِ لنََّواجِِذَوا َوالَْمَواِضغِ

الَْمْجُموَعاتُ الرَّابَِعةُ َوالْخَاِمَسةُ َوالسَّاِدَسةُ ِلتَُبيَِّن َمـَدى اْهِتَمـامِ الَْعَربِـيِّ بِاَأللْبَِسـِة      َوَجاَءِت      

نَْواَع اَألطِْعَمِة الَِّتي َأَعدََّها، َوَأشْـكَاَل  َواَألطِْعَمِة َوالزِّينَِة، فَالََحظْنَا َأنَْواَع اَأللْبَِسِة الَِّتي اْستَخَْدَمَها، َوَأ

  .الزِّينَِة الَِّتي تََزيََّن بَِها

َونَخْلُُص ِإلَى َأنَّ ِصَيغَ ُمنْتََهى الُْجُموعِ اْستَطَاَعتْ َأْن تَُعبَِّر َعْن كُلِّ ذَِلَك بَِما اشْتََملَتْ َعلَْيَهـا        

   .  ٍةِمْن ِصَيغٍ خَُماِسيٍَّة َوُسَداِسيَّ

  :الشَّْعُر َوَما َيتََعلَّقُ بِِه: الَمَجاُل الدَّالَِليُّ الَعاُم

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .الضَّفَاِئُر ِمَن الشَّْعرِ اِئُرَجَمالْ .رِْعالشَّ َنِم ُلخَُصالْ اِنيُناَألفَ

 .رِْعالشَّ َنِم الطََّواِئفُ اِئُرالْخََب .الطََّراِئقُ ِمَن الشَّْعرِ َحَباِئُكالْ
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  .الشََّعُر الَْمْضفُوُر ِمْن شََعرِ الرَّْأسِ الذََّواِئُب .رِْعالشَّ َنِم اللَّفَاِئفُ الْخََصاِئُل

  .َأةُْرَمالْ ُهنْتَُسلُّ ِم مَّثُ دُّشَُيُيطَْوى َو الشََّعُر  السَّالَِئُل  .الشََّعرِ َنِم الْخَُصُل  اِئُبالسََّب

  .َأِةْرَمالْ رِْعشَ خَُصُل اِئُرفَضَّال  . َما َساَل َعلَى الْفَمِ ِمَن الشََّعرِ  شََّوارُِبال

  .الذََّواِئُب  الْغََداِئُر  .ِمنُْه كُبَّةُالَْأْو  ُعِمتَْجُمالْ ُرَعلشَّا  ِئُلفَالَالْ

  .َصُل ِمَن الشََّعرِالْخُ  ازُِعقَنَالْ  .  الْخَُصُل الُْملْتَوَِيةُ ِمَن الشَّْعرِ  الْقََصاِئُب

  .قَُصاُص الشََّعرِ ِفي ُمقدَّمِ الرَّْأسِ النََّواِصي  .الذََّواِئُب  اِئُحَمَسالْ

ا ِعنَْد الَْعَربِيِّ، َوِممَّا لَْم َيكُْن شَْيًئا ثَانَوِي الشَّْعَر نََّأ يِِّلالَالدِّ الَِجَما الْذََه لِالَِخ ْنِم ُصلُخْنَ         

ِللدَّالَلَِة َعلَى َمْعنًى َواِحٍد  وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص ْنِمى ذَِلَك اَأللْفَاظُ الْكَِثيَرةُ الَِّتي اْستَخَْدَمَها ُيَدلُّ َعلَ

   .َوُهَو خَُصُل الشَّْعرِ َوَضفَاِئُرُه

  :تُ َوَما َيتََعلَّقُ بِِهالَْمْو: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  نَىالَْمْع  الُْمفَْرَدةُ

 .َما ُيْدفَُن َوُيْستَُر َوُيَواَرى الدَّفَاِئُن .ُسُرُر الَْمْوتَى  :َوِقيَل  الَْمْوتَى، ُزاِئَجنَلْا

 .وُلَمقْتُالْ ، َوُهَوقَِتيلٍَجْمُع  ىالَقَتَالْ .ذََباِئُح اآلِلَهِة ِفي الَْجاِهِليَِّة الَْعتَاِئُر

  .تُْوَمالْ: َمِنيَّةُالَْو  ااَيَمنَالْ  .اِفُن اِإلنَْساُنَمَد  الَْمقَابُِر

  النََّعاَيا
 اُءالدَُّع َوُه: يَلِق، َوِتْوَمالْ خََبُر: النَِّعيَُّو

  .يِّتَُمالْ :النَِّعيُّ، َوِتيَِّمالْ ِتْوَمبِ
  .ُكالََهالَْو تُْوَمالْ: النَّْيطَُلَو  اِطُلالنََّي

  

َوالَْهالَِك، ِممَّا ُيَبْرِهُن  ِتْوَمي الْاِنَعى َملََع ِةلَالَلدَِّل وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص اِظفَلَْأ ُضْعَب تْاَءَج ْدقَلَ     

الَْعْصـرِ   ُمنْـذُ َعلَى ِإيَمانِ اِإلنَْسانِ الَْعَربِيِّ ُمنْذُ الِْقَدمِ بِالَْمْوِت، َوَرفِْضِه ِلِفكَْرِة الْخُلُوِد الَِّتي َأثَاَرَهـا  

  .ِليِّالَْجاِه

  :الشََّداِئُد َواُألُموُر الِعظَاُم َواَألَباِطيُل: الَِليُّ الَعاُمَمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .الدََّواِهي َواُألُموُر الُْمنْكََراتُ اَألَزاِمُع .اُمظَِعالْ وُراُألُمي َواِهَوالدَّ اجُِراَألَب

  .اُمظَِعالْ وُراُألُمي َواِهَوالدَّ  الَْبَجارِي .ُداِئالشََّد يُِّقاَألالَ

  .َوالدََّواِهي يُلاِطاَألَب  الَْبَهاِلقُ  .اَألكَاِذيُب َواَألَباِطيُل  ابُِسَبَسالْ

  .الدََّواِهي َوالشُُّروُر  الَْبَواِئقُ  .الدََّواِهي َواُألُموُر الُْمنْكََرةُ الَْبَواِئُج
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  .الدََّواِهي  الَْبَواِقُع  .شََّداِئُدال الَْبَوازُِم

  .اُمظَِعالْ وُراُألُمَو ُداِئَدالشَّ  اِتُرالتََّر .الشََّداِئُد التََّبارِيُح

  .ُداِئَدالشَّ  ِتُلالتَّالَ  .يُلاِطاَألَب يُهارَِرتَّال

  .اِليَهاَوَمَع اُمظَِعالْ وُراُألُم  ااَيالثَّنَ  .اتُالتُّرََّهيُل َواِطاَألَب  اِتُهالتََّه

  .الشََّداِئُد َوالنََّوازُِل الَْعِظيَمةُ  الَْجَواِئُح  .َواَألَباِطيُل ُبيِذاكَاَأل  الْخَالَبِيُس

  .ياِهَوالدَّ  الدََّهارُِس  .َوالدََّواِهي ُهالَُّكالْ خَنَاِسيُرالْ

  .الدََّواِهي  الدََّواِغُل  .الدََّواِهي  الدََّواِئُر

  .الشََّداِئُد  الزََّعازُِع  .نْكََرةُ الَْعِظيَمةُاُألُموُر الُْم الدََّواِهي

  .الدََّواِهي  الشََّباِدُع  .الشََّداِئُد َواَألْهَواُل  الزَّالَزُِل

  .ُداِئَدالشََّو اُبالصَِّع  الصََّعابِيُب .الشََّداِئُد الشَّطَاِئُب

  .ُداِئَدالشَّ  اِعثَُعثَالْ  .وبِطُخُالْ ثُاِدَوَح الصَّفَاِئقُ

  .اِهيالدََّو  الَْعَراِقي  .َوُصُروفُُه رِْهالدَّ اِدثَُحَو  ارِفَُجَعالْ

   .ورِاُألُم َنِم ُداِئَدالشَّ  ُسَعقَابِيالْ  .الدََّواِهي الَْعَراِقيُل

  .ُداِئَدشَّال  َعقَارُِبالْ  .يالدََّواِهَو ورِاُألُم َنِم ُداِئَدالشَّ  َعقَابِيُلالْ

  .الَْمَهاِلُك َوالدََّواِهي  َواِئُلالْغَ  .الدََّواِهي  الَْعَوابِطُ

  .الدََّواِهي  الْفََواضُّ  .الَْمَصاِئُب الُْمْؤِلَمةُ الْفََواجُِع

  .الدََّواِهي  الْفََواِقُع  .الدََّواِهي  الْفََواِقُر

  .الدََّواِهي  اِطُرقَنَالْ  .الدََّواِهي ازُِعقَنَالْ

  .ُداِئَدالشَّ  ُبائِِكََرالْ  .اِئُبالنََّوازُِل الشَِّديَدةُ َوالَْمَص  الْقَوارُِع

  .الشََّداِئُد  ازُِمكََرالْ  .النََّوازُِل الشَِّديَدةُ الشَّاقَّةُ  الْكََوارِثُ

  .الدََّواِهي  آِطُلالنَّ  .اُألُموُر الَْمكُْروَهةُ الَْمَصاِئُب

  .َوالَْمَصاِئُب الَْحَواِدثُ  النََّواِئُب  .َواُألُموُر الشَِّداُد ُكاِلَهَمالْ  ُرابِالنََّه

  .نََواِئُب الدَّْهرِ  النََّواِقُل .الدََّواِهي َوالَْمَصاِئُب  النََّواِقُر

  .الشََّداِئُد  الَْهَزاِئُز  .ُداِئَدشَّال  ارُِسَهَجالْ

ـ ا، فََهيِف وعُِمُجى الْنَِغَو ِةيَّبَِرَعالْ ِةغَى اللُّنَى ِغلََع ُنِهْرَبُي يُِّلالَالدِّ اُلَجَما الْذََه       ـ  َيهِ  تْاَعطَتَاْس

َما الَ َحْصَر لَُه ِمَن اَأللْفَاِظ ِفي الدِّالَلَـِة َعلَـى الَْمْعنَـى     َبوِعتَْستَ ْنَأ يمِرِكَالْ آنِْرقُالْ ةَغَا لَُهِفْصَوبِ

ُمورِ الِْعظَامِ بَِما الَ َيِقلُّ َعْن الَْواِحِد، فََمثَالً ِفي الَْمَجالِ الدِّالَِليِّ السَّابِِق َعبََّرتْ َعْن َمْعنَى الشََّداِئِد واَُأل

   .   ِستِّيَن لَفْظًا ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َوْحَدَها
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  :ِفَرقُ َوالَْجَماَعاتُالْ: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .الِْفَرقُ اَألَباِديُد  .ٍةرِقَي تَفِْف الَْجَماَعاتُ  يُلابِاَألَب

  .الَْجَماَعاتُ ِمَن النَّاسِ  ابِيشُُاَألَح  .اسِالنَّ َنِم اتُاَعَمَجالْ  يُّابِثَاَأل

 .الَْجَماَعاتُ الُْمتَفَرِّقَةُ اَألَزاِهقُ  .َورَِجالٍ خَْيلٍ ِمْن الُْمتَقَدَِّمةُ الِْقطَُع  اَألَراِعيُل

  . الِْقطَُع الَْعِظيَمةُ ِمَن اِإلبِلِ  اَألشَارِيُر .اسِالنَّ َنِم ةُقَرِّفَتَُمالْ اتُاَعَمَجالْ اوُِداَألَس

  .اسِالنَّ َنِم الَْجَماَعاتُ  اِميُماَألَض .يرِِثكَالْبِ واُسْيلَ اسِالنَّ َنِم الِْفَرقُ اَألَصارُِم

  . اسِالنَّ َنِم اتُاَعَمَجالْ اوُِجفَاَأل  .اسِالنَّ َنِمالطََّواِئفُ   ارِيقُفَاَأل

  .اسِالنَّ َنِم الَْجَماَعاتُ  ارِيُساَألكَ .ِءاَسالنَِّو الَِجالرِّ َنِمالَْجَماَعاتُ   اوُِمقَاألََ

  .اتُاَعَمَجالْ  الَْبَرازِقُ  .الِْفَرقُ  اَألنَاِديُد

  .يرِابِنَالزََّو لِْحالنَّ َجَماَعاتُ  الْخَشَارُِم  .لِْيخَالْ َنِم اتُاَعَمَجالْ  َحَراجُِلالْ

  .َجَماَعاتٌ ِفي تَفْرِقٍَة  الْخَنَاِطيطُ  .وَنقُرِّفَتَُمالْ  الْخَالَبِيُس

  .الَْجَماَعاتُ  الدَّخَارِيُص  .الَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة الْخَنَاِطيُل

  .الَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة  الشََّعارِيُر  . الِْفَرقُ َوالضُُّروُب الُْمخْتَِلفَةُ  الشَّطَاِئُب

  .الِْفَرقُ ِمَن النَّاسِ  الشَّكَاِئُك  .الِْفَرقُ ِمَن النَّاسِ َوغَْيرِِهْم  َعاِليُلالشَّ

  .الِْفَرقُ  الشََّماِليُل  الِْقطَُع الُْمتَفَرِّقَةُ  الشََّماِطيطُ

  .الَْجَماَعاتُ الُْمتَفَرِّقَةُ  الشََّواِعي  .الَْجَماَعاتُ الُْمتَفَرِّقَةُ  الشََّواِئُع

  .الَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة  الطَّخَارِيُر  .ٍةقَتَفْرِ يِف اتُاَعَمَجال  َباِئُرضَّال

  .ِءاْهَواَأل ةُفَِلتَخُْم ِفَرقُالْ  قُاِئالطََّر  .ةُقَرِّفَتَُمابِ الَْحِقطَُع السَّ  الطََّحارِيُر

  .ٍةالَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقَ  يُدابَِعَبالْ  .الَْجَماَعاتُ ِمَن النَّاسِ  الطََّواِئفُ

  .الَْجَماَعاتُ ِمَن النَّاسِ َوالْخَْيلِ  الَْعَراجُِل  .الَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة  يُداِدَعَبالْ

  .الُْمتَفَرِّقَةُ اتُاَعَجَمالْ  اِعُمَعَمالْ  .الِْفَرقُ ِمَن النَّاسِ  الَْعَرازِيُل

  .ٍةي تَفْرِقَِف تُااَعَجَمالْ  طُاِئقَطَالْ  .الَْجَماَعاتُ ِمَن النَّاسِ  الْقََباِئُل

  .الطََّواِئفُ َوالَْجَماَعاتُ  الْقََوابُِص  .لِْيخَالَْو اسِالنَّ َنِم الَْجَماَعاتُ  ابُِلقَنَالْ

  .َجَماَعاتُ النَّاسِ  الَْمَعاِشُر  .اتُاَعَمَجالْ  ِكُلكَالَالْ

  .الِْفَرقُ الَْينَاِديُد  .الِْفَرقُ  الَْيَباِديُد
  

الدِّالَِليُّ كَالَْمَجالِ الدِّالَِليِّ السَّابِِق ُيَدلُِّل َعلَى ِغنَى الُْجُموعِ ِفـي الَْعَربِيَّـِة، فَقَـْد     َوَهذَا الَْمَجاُل      

ى نَْعى َملََع ِةلَالَلدِِّل وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص ْنِم ةًيغََجاَءتْ ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ َما الَ َيِقلُّ َعْن خَْمِسيَن ِص

ـ  اِءَيالَْو ِةَزْمَهالْ لِاُدَبتَكَ ِةيَِّتْوالصَّ ِتالَدَُّبلتَِّل غَِيالصِّ َكلِْت ُضْعَب تَْعَضخَ ْدقَالُْمتَفَرِّقَِة، َو اِتاَعَمَجالْ ي ِف
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ـ خََو يَلاِطنَي خَِف مِالالََّو اِءالطَّ، َويَداِدنََيَو يَداِدَبي َيِف ونِالنَُّو اِءَبالْ، َويَداِدَبَيَو يَداِدَبَأ ، َوالـدَّالِ  يطَاِطنَ

  .   َوالَْباِء ِفي َعَباِديَد َوَعَبابِيَد

  :َدَواتُ َوَما َيتََعلَّقُ بَِهااَأل: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  .اُباآلِنَيةُ الَِّتي تُغَْسُل بَِها الثَِّي يُناجِاَألَج  .اآلِنَيةُ اَألَبارِيقُ

 .نَِباللَّ َأْسِقَيةُ اِطُبَواَأل  .الَْمفَاِتيُح  اَألغَاِليقُ

  .اُمَعطَّال ايَهُل ِفُيْجَع ةٌيطََمِخَأكِْسَيةٌ   َبآِسُنالْ  .َأْوِعَيةُ ِللطََّعامِ َوالشََّرابِ  اَألَواِني

  .يِهِف ُزَبخْي ُيِذالَّ: التَّنُّوُرَو التَّنَاِنيُر  .اُمِعِصيُّ الضِّخَالْ  َبَيازُِرالْ

  .اَألْوِعَيةُ  الَْجَواِليقُ  .مٍَأَد ذُ ِمْنتَّخَتُ َأْوِعَيةٌ  اجُِبَجَبالْ

  .الْقََوارِيُر الَْحَواجُِل  . يُرِغصَّال وُزكُالْ: َحشَْرُجَوالْ  َحشَارُِجالْ

  .الدَّلُْو الَْمَألى: َوالذَّنُوُب  الذَّنَاِئُب  .السَّكَاِكيُن  الْخَنَاجُِر

  .َجزَّارِالْ يُناِكَسكَ  اِخيُنالسَّخَ  .الْقََوارِيُر  الزَّآِنُب

  .الَْجَواِليقُ  السَّنَاِديقُ  .كُلُّ َما ُيْرتَقَى َعلَْيَها  السَّالَِليُم

  .الَْجَواِليقُ  الصَّنَاِديقُ  .الُْمشَبَّكَةُ ِمَن الَْحِديِد: َوالشُبَّاكَةُ  الشََّبابِيُك

  .اَألَواِني الصََّواِني  .َوجَّةُالَْمَحاجُِن الُْمْع  الصََّواِلَجةُ

  .الُْجَواِلقُ: َوالِْغَراَرةُ  الْغََراِئُر  .اِءَمالْبِ وُرُدي تَِتالَّ: ةُالطَّاُحونََو  اِحيُنالطََّو

  .اَهبِ ُبَرشُْيي الَِّتي اِنَواَأل  يُرارِقََوالْ  .الْجَِراُر  الْقََماِقُم

  .اَهبِ ُبَرشُْيي  الَِّتي اِنَواَأل يُزِقاقََوالْ  .اَهبِ ُبَرشُْيي الَِّتي اِنَواَأل  ازِيُزَوقَالْ

  .ٌداِحْأٌس َوَر اَهلَالَِّتي  ْأُسفَالْ: ِكْرزُِنالَْو  ازُِنَركَالْ  .دَِّحالْ ةَُمفْلُولَالْ الْفُُؤوُس  ازُِمكََرالْ

  .قُطْنَِمنَاِدفُ الْ الَْمَحابُِض  .ُبشَخَالْ ِهبِ ُعطَقُْي َما: اُرِمْئشَالَْو  يُرآِشَمالْ

  .َمشَاوُِر الَْعَسلِ  الَْمخَارُِص  .َمشَارِطُ الَْحجَّامِ الَِّتي ُيْحَجُم بَِها  الَْمَحاجُِم

  .الظُُّروفُ الَِّتي ُيْحَمُل ِفيَها الَْماُء  الَْمَزاِيُد  .الْقُُدوُر ِمَن الِْحَجاَرِة َوالنَُّحاسِ  الَْمَراجُِل

  . اِإلَبُر الِْعظَاُم الَْمَسالُّ  .يِدالَْمَجارِفُ ِمْن الَْحِد  الَْمَساِحي

  .الِْعالَُب الصِّغَاُر  الَْمَعاِلقُ  .اآلِنَيةُ الَِّتي ُيتََوضَُّأ بَِها َوُيتَطَهَُّر  الَْمطَاِهُر

  .كُلُّ َما فُِتَح بَِها الشَّْيُء الَْمفَاِتيُح  .الْفُُؤوُس الَْعِظيَمةُ ُينْقَُر بَِها الصَّخُْر  الَْمَعاوُِل

  .َحِديَدةٌ ذَاتُ َأْسنَانٍ ُيْحَصُد بَِها :َوالِْمنَْجُل  الَْمنَاجُِل  .َما لُِعقَ بَِها  َمالَِعقُالْ
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 َيهِ، فَِفي ِلَسانِ الَْعَربِ وعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيِص انَِزْوى َألََع تْاَءي َجِتالَّ اِتَوَداَأل اُءَمْسَأ تَْددََّعتَ      

َوالْجَِزاَرِة َوِصنَاَعِة الْقُطْنِ َوغَْيرَِها ِمـَن اَألَدَواِت،   ِةاَعَرالزَِّو ابَِرالشََّو امَِعالطَّ اِتَوَدَأ َنْيَب ُحاَوَرتَتَ

  .رِطٍَة ِفي ِشْعرِِهَونَِتيَجةً ِلُمالََمَسِة َهِذِه اَألَدَواِت ِلَحَياِة اِإلنَْسانِ الَْعَربِيِّ الَْيْوِميَِّة اْستَخَْدَمَها بِكَثَْرٍة ُمفْ

  :قََباِئُل َواَألقَْواُماُء َوالْاَألْحَي: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .ِصنْفٌ ِمَن الْخََوارِجِ اَألَزارِقَةُ .ُعقَْيل ْنَحيٌّ ِم: َواَألخَْيُل ُلاَألخَايِِ

 اَألَساوَِرةُ
 .ِةَرْصَبالْبِ مَِجَعالْ َنِم ٌمْوقَ

  ابَِرةَُبَرالْ
ـ  لَـِد َبـرٍّ  َو ْنِم اسِالنَّ َنجِيٌل ِم  نِْب

  .سْيقَ

  .نِْدالسِّقَْوٌم بِ  َبَياِسَرةُالْ  .لُِسةَ الرُّبِْعثَ ى اِهللالَُيَجوُِّزوَن َع الَ ٌمْوقَ  ةُاِهَمَبَرالْ

  .ِصلِموالْبِ ٌمْوقَ: َوِقيَل ،بِالشَّامِ اطٌَبَأنْ  ةُاِمقََجَرالْ  .ِةيَرزَِجالْبِ مَِجَعالْ َنِم ٌمْوقَ  اجَِمةَُجَرالْ

  .الَْحُرورِيَّةُ ِلخُُروجِهِْم َعنِ النَّاسِ  الْخََوارُِج  .َجاُؤوا ِمْن بِالَِد الَْعَجمِ امِالشَّبِ ٌمْوقَ  ةُارَِمَضخَالْ

  السِّنِْد َنَجلٍَد ِم ووذَ ٌمْوقَ  سََّبابَِجةُلا  . قَْوٌم ِمَن الشِّيَعِة  الرََّواِفُض

  .ٍقو ِعْمالَنَُب ْمُه :اٍدَع ْنةُ ِمقََعَماِلالَْو  َعَماِليقُالْ  .فُْرسِالْ ُملُوُك  اِسَرةُكََسالْ

  .ِدنْهِلْي ِلِتالَّ ارِالنَّ ِتْيَب قََوَمةُ  ابِذَةَُهَرالْ  .َمْن َيتََعبَُّدوَن بِِدينِ النَّْصَراِنيَِّة  اَرىَصنَّال

  . قَبِيلَةٌ َعَربِيَّةٌ: َيْحَمُدَو  اِمُدَيَحالْ  .هِنِْدالْ َأْو ِكالتُّْر َنِم ٌسنْجِ  ةُاِطلََهَيالْ

ـ ُمْجَم تْاَءَج ْدقَ امَِوقْاَألَو لِاِئَبقَالْ ضِْعَب اَءَمْسَأ نََّأ يِِّلالَالدِّ الَِجَما الْذََه لِالَِخ ْنِم ظُِحالَنُ         ةًوَع

قَتْ َبْعَضَها َهاُء التَّْأِنيِث ِلِعلَلٍ ُمخْتَِلفٍَة كَالنِّْسـَبِة َوالُْعْجَمـِة   ، َوِمْن ُهنَا لَِحوعُِمُجى الَْهتَنُْم غَِيى ِصلََع

  .َوالتَّْعوِيضِ َوتَْأِنيِث الَْجْمعِ َونَْأِكيِدِه

  :اَألغَاِني َواَألْرَجاُز َواَألشَْعاُر َوَما َيتََعلَّقُ بَِها: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  نَىالَْمْع  الُْمفَْرَدةُ

 .َما ُسجَِّع بِِه ِمَن الْكَالَمِ اَألَساجِيُع .قََصاِئُد َبْحرِ الرََّجزِ اَألَراجِيُز

 .كَالَمِ الَْمْوُزونَِما ُيتََرنَُّم بِِه ِمَن الْ اَألغَاِني .َما ُيتَغَنَُّج بِِه ِمْن ِعَباَراٍت اَألغَاِنيُج

  .الشِّْعرِ َنِم ِهاِتَيَأْب ُرطْمَّ شَا تََم  ُداِئَصقَالْ .ي َواَألْصَواتُاَألغَاِن اَألَهازِيُج

  .الَْمالَِهي َوالطَّنَابِيُر الَْمَعازِفُ  . كُلُّ َما ُيْزَمُر ِفيَها  الَْمَزاِميُر
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 يـًرا بِكَ طًاْسقَ َماَُهوا لَُدَرفَْأ، فَارَِعشْاَألي َواِنغَاَألبِ بَِرَعالْ امَِمِتى اْهلََع الدِّالَِليُّ اُلَجَما الْذََه ُللَِّدُي      

ْم، َوتَفَنَّنُوا ِفي ِصنَاَعِة َأَدَواِت الِْغنَاِء، َوَهذَا َواِضٌح ِممَّا َوَرَد ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي هِاِتَيَح ْنِم

   .َهذَا الَْمَجالِ

  :ِديثُ َواَألخَْباُر َوَما َيتََعلَّقُ بَِهااَألْصَواتُ َواَألَحا: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى الُْمفَْرَدةُ الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .الرَّْعِد َأْصَواتُ اَألَداوِيُّ  .رِيِثكَالَْو يلِِلقَى الْلَي َعْأِتتَ اَألخَْباُر يثُاِدَحاَأل

 .اَهلَ اَمظَِن الََعجِيَبةٌ يثُ اِدَأَح اِطيُراَألَس .اَألْصَواتُ الُْمخْتَِلطَةُ اَألَزاِمُل

  .يِهِف َرْيخَ ي الَِذالَّ ُمالَكَالْ  ُداِئَصَحالْ .يبِِتْرى التَّلََع ُمالَكَالْ اوِيُلقَاَأل

 .يُباِذاَألكََو ةُُمفْتََعلَالْ يثُِداَحاَأل ارِيُرالدَّقَ  .َأْصَواتُ الصَِّياحِ َوالَْجلََبِة  الدََّباِدُب

  .َأْصَواتُ الرَّْعِد الزََّمازُِم  . ْصَواتُ ِمَن الَْجْوِفاَأل  الزََّماجُِر

  .ِهاِفَرَأطْكَ يِثِدَحالْ اُرتَُمخْ  فُاِئَرطَّال  .اَألْصَواتُ  الصََّواِهُل

  .الْكَالَُم الَِّذي الَ ُيبِيُن  الْغََماِغُم  .الصَّخَُب َوالصَِّياُح: َوالْغَذَْمَرةُ  الْغَذَاِميُر

 .اشْتَكَى اَبطْنِ ِإذَالْ َأْصَواتُ اِقُبقََرالْ  .الْقَبِيُح ِمَن الْقَْولِ: اِحشَةَُوالْفَ  الْفََواِحشُ

  .الْكَِلَمةُ الُْمْؤِذَيةُ: َوالْقَارَِصةُ الْقََوارُِص  .يُحبِقَالْ ُمالَكَالْ  اِذُعقَنَالْ

  .الْكَِلُم الْقَبِيُح  الَْمَراجُِم  .ِةَبلََجالَْو ِتْوالصَّ ِشدَّةُ: ةُقَاللَّقْلََو  قَاِلقُلَّال

  .ّيِفخَالْ ُمالَكَالْاوُِس َوَوَسالْ اِهُسَهَسالْ .الَْحَمامِ َوالْفَْحلِ َهِديرِ َأْصَواتُ اِهُدَهَدالْ

  .اُألُموُر َواَألخَْباُر الُْمخْتَِلطَةُ  الَْهنَابِثُ  .َأْصَواتُ الرَّْعِد  الَْهَماِهُم

  .اللَّغُْو ِمَن الْقَْولِ  الَْهَواِهي  .ِمَن الْقَْولِ الْقَبِيُح: َوالَْهاجَِرةُ  الَْهَواجُِر

ـ اصا خًَماْس ٍتْوَص لِّى كُلََع قَلَطَْأ ْدقَ يَّبَِرَعالْ نََّأ يِِّلالَالدِّ الَِجَما الْذََه لِالَِخ ْنِم ظُِحالَنُ        ِها بِ

ـ الرَّ اِتَوْصى َألََع قَلَطَْأ ذْ، ِإاِتَوْصاَألِمَن  ا َأطْلَقَُه َعلَى غَْيرِِهمََّع فُِلتَخَْي ـ َهالَْو يَّاوَِداَأل ِدْع  َماِهَم

 َباِدَبالـدَّ  ِةَبلََجالَْو احَِيالصِّ اِتَوْصى َألََع، َوَداِهَدَهالْ لِْحفَالَْو امَِمَحالْ يرِِدَه اِتَوْصى َألََع، َوَمازَِمالزََّو

 ْصـَواِت الْـَبطْنِ الْقََراِقـبَ   َوَعلَـى أَ ، َراجَِمالزَّ ِفْوَجلْا َنِم اِتَوْصى اَأللََع، َوَوالْغَذَاِميَر َواللَّقَاِلقَ

   .َوَواِضٌح َأنَّ َهِذِه التَّْسِمَياِت الَِّتي َأطْلَقََها الَْعَربِيُّ َجاَءتْ ِحكَاَيةً ِللصَّْوِت نَفِْسِهَوغَْيَرَها، 
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  :فُالْكُتُُب َوالصُُّح: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  َدةُالُْمفَْر

 .َهاِضْعى َبلَِإ تْمَُّضالَِّتي  ُبكُتُالْ اِميُماَألَض .الصُُّحِف َنِم الُْحَزُم اَألَضابِيُر

  .ةوَمُمْضَمالْ ِفُحالصُّ ةُاَعَمَج  الدَّفَاِتُر .ىيَسى ِعلََع زَُّلنَُمالْالِْكتَاُب : نْجِيُلَواِإل اجِيُلنَاَأل

 .الِْكتَاُب: َوالصَِّحيفَةُ الصََّحاِئفُ  .ِفُحالصُّ ُعُمْجتََم: اُنالدِّيَوَو  َواوِيُنالدَّ

   .بِتُكُالْ َنِم اَألَضاِميُم  ارِيُسَركَالْ  .ايَهِف ُبتَكْي ُيِتالَّ ةُتَابِالثَّ الصُُّحفُ  اِطيُسقََرالْ

  .الصُُّحفُ الَْبْيَضاُء ُيكْتَُب ِفيَها  رِقُالَْمَها  .الُْصُحفُ الَِّتي ُيكْتَُب َعلَْيَها  الَْمَجالُّ

َونَطَقَـتْ   نَْستَنِْتُج ِمْن ِخالَلِ َهذَا الَْمَجالِ الدِّالَِليِّ َأنَّ الَْعَرَب اْهتَمَّوا بِتَْدوِينِ َما اْبتَكََرتُْه ُعقُولُُهْم      

، فَاَألَضـاِميمِ َواَألَضـابِيُر   َعمَّـا كَتَُبـوهُ  لدَّالَلَـِة  بِِه َأفَْواُهُهْم، َوِمْن ُهنَا اْستَخَْدُموا تَْسِمَياٍت شَتًّى ِل

   .َوالْكََرارِيُس َوالدَّفَاِتُر َوغَْيُرَها ِصَيغُ َجْمعٍ ُمتََعدَِّدةٌ لََمْعنًى َواِحٍد َوُهَو الصُُّحفُ الَْمْضُموَمةُ

  :َوَما َيتََعلَّقُ بَِها اَأللَْواُن َوالُْعُيوُب َواَألْمَراُض: َعاُمالَِليُّ الَْمَجاُل الدِّالْ

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

  َبَواِسيَرالْ .اُنَواَأللْ اِهيُّاَألَس
ـ تَ ةٌلَِّعَو اٌءَد: اُسوُرَبالْ ـ  ثُُدْح ـ ي َدِف  لِاِخ

  .ِفاَألنْ

 .ِةَيارَِجالَْو مِالَغُالْ ِهْجَوي ِف ُجُرخْتَ ُبثٌَر يُراِطالتَّفَ .ةُفَِلتَخُْمالْ اُنَواَأللْ التَّخَاِليفُ

 .ِةَبقَالرَّ يِف ثُُدْحتَ ُصلَْبةٌ وٌحُرقُ يُرازِنَخَالْ .اَأللْواُن الُْمخْتَِلفَةُ التََّهاوِيُل

  .ِعشِْقالِْة َواَوَعَدالَْو ِعلَِّةا الْاَيَبقَ  يُلابَِعقَالْ .القُُروُح الدََّماِميُل

  .ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم اَألْسوُد :وُمَيْحُمالَْو يُماِمَيَحالْ  .مِالَغُالْ ِهْجَو يِف ُجُرخْتَ ُبثٌَر  يُراِطالنَّفَ

نُالَِحظُ ِمْن الَْجْدَولِ السَّابِِق َأنَّ َبْعَض اَأللَْوانِ َواَألْمَراضِ ُجِمَعتْ الَْجْمَع اَألقَْصى، َوقَْد َجاَءتْ       

َبدُّالَِت الصَّْوِتيَِّة كََما الََحظْنَا ِفي تََباُدلِ النُّـونِ َوالتَّـاِء ِفـي    ِصَيغًا ُسَداِسيَّةً، َوخََضَعتْ َبْعُضَها ِللتَّ

  .   ِصيغَتَْي تَفَاِطيَر َونَفَاِطيَر

  :الَْماُل َوَما َيتََعلَّقُ بِِه: الَمَجاُل الدَّالَِليُّ الَعاُم

  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ  الَْمْعنَى  الُْمفَْرَدةُ

 .يُمِدقَاَألصِليُّ الْ اُلَمالْ :َوالتَِّليُد التَّالَِئُد .ةَُياِعالرَّ َواُلاَألْم يُماِعنَاَأل

  .نَْوٌع ِمَن النُّقُوِد  الدََّراِهُم .تُْسلَُبي ِتالَّ اَألْمَواُل اِئُبَحَرالْ
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  .الدََّراِهُم الصَّالَِقُح  .نَْوٌع ِمَن النُّقُوِد  الدَّنَاِنيُر

  ُلاِئَعقَالْ
ـ نُْل اِإلاِئَعقََو ـ : انَِس ُم اِئَركَ

  .ِهاِلَم
  .الِْقطَْعةُ ِمنُْه: َوالْغُدَّةُ ِمَن الَْمالِ  الْغََداِئُد

  الْفََواِشي
ــالْغَنَمِ   ــُر كَ ــاُل الُْمنْتَِش الَْم

  .َواِإلبِلِ
  .َما َيْأِتيَك ِمْن غَلَِّتِه: َوفََواِضُل الَْمالِ  الْفََواِضُل

 .الَِوْمنَفَاِئُس اَأل ُماِئكََرالْ   .اَألْمَواُل الْكَِثيَرةُ  الْقَنَاِطيُر

َها َعلَى نُالَِحظُ ِمْن الَْجْدَولِ السَّابِِق َما تََميََّزتْ بِِه الَْعَربِيَّةُ َعْن غَْيرَِها ِمَن اللُّغَاِت بِقُْدَرِة َألْفَاِظ      

يٍَّة ِمْن خََصاِئِصِه، َوَهذَا َما نُالَِحظُـُه  التَّْعبِيرِ َعْن َمْدلُوالَِت الشَّْيِء، َوتَخِْصيصِ ُمْصطَلَحٍ ِلكُلِّ خَاصِّ

الَِّتي تُْسلَُب، ِفي َهذَا الَْمَجالِ الدِّالَِليِّ، فَِصيغَةُ َأنَاِعيَم تُْستَْعَمُل ِلَألْمَوالِ الرَّاِعَيِة، َوالَْحَراِئُب ِلَألْمَوالِ 

ْمَوالِ الْكَِثيَرِة، َوالْغََداِئُد ِللِْقطَعِ ِمـَن الَْمـالِ، َوالَْعقَاِئـُل    َوالْفََواِشي ِلَألْمَوالِ الُْمنْتَِشَرِة، َوالْقَنَاِطيُر ِلَأل

  .   ، اَألْمُر الَِّذي َأدَّى ِإلَى تََعدُِّد ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي الَْعَربِيَِّة...ِلكََراِئمِ الَْمالِ 
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  الْفَْصُل الثَّاِلثُ

  قََضاَيا لُغَوِيَّة

  

  .الُْمشْتََرُك اللَّفِْظيُّ: َأوَّالً

  ).التََّراُدفُ( الُْمشْتََرُك الَْمْعنَوِيُّ: ثَاِنياً

  .الُْمَعرَُّب َوالدَِّخيُل: ثَاِلثاً

  .اِإلْعالَُل: َرابِعاً

  .اِإلْبَداُل الصَّْوِتيُّ: خامساً

  .الُمخَالَفَةُ الصَّْوِتيَّةُ: َساِدساً

  .الْقَلُْب الَْمكَاِنيُّ: َسابِعاً

  .َجْمُع الَْجْمعِ: اِمناًثَ

  .ُمفَْرَد لََها ِمْن لَفِْظَها ُجُموٌع الَ: تَاِسعاً

  .َهاُء التَّْأِنيِث ِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ: َعاِشراً
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  :الُْمشْتََرُك اللَّفِْظيُّ: َأوَّالً

لَْميَِّزاِت الَِّتي تَْمتَاُز بَِها الَْعَربِيَّةُ، َوْهَي ِمـْن  َأَهمِّ ا من شِْتَراِك ِفي اَأللْفَاِظ َواِحَدةًتَُعدُّ ظَاِهَرةُ اال     

، َوالُْمشْتََرُك اللَّفِْظيُّ ِفـي  َمَعانٍ ُمتََعدَِّدٍةاَأللْفَاِظ ِلتَُدلَّ َعلَى  اْسِتخَْدامَِأْسَبابِ ِإثَْراِئَها، ِإذْ َبَرَع َأْهلَُها ِفي 

َوقَْد َحدَُّه َأْهـُل  : "ِإيَّاُه َيقُوُل السُُّيوِطيُّ ُمَعرِّفًا ،)فْظُُه َواخْتَلَفَ َمْعنَاُهَما اتَّفَقَ لَ(كَالَمِ الَْعَربِ ِمْن َبابِ 

، )1("نِ فََأكْثََر َدالَلَةً َعلَى السََّواِء ِعنَْد َأْهلِ اللُّغَِةنِ ُمخْتَِلفَْياُألُصولِ بَِأنَُّه اللَّفْظُ الَْواِحُد الدَّالُّ َعلَى َمْعنََيْي

ُهَو نَْوٌع ِمَن الْكَِلَماِت ُروَِيتْ لَنَا ُمتَِّحَدةَ الصُّْوَرِة ُمخْتَِلفَةَ الَْمْعنَى، : "يس، فَُيَعرِّفُُه بِقَْوِلِهِإْبَراِهيم َأِن َأمَّا

   .)2("َوقَْد تََعوََّد الْقَُدَماُء َأْن َيِسُموا َهذَا النَّْوَع ِمَن الْكَِلَماِت بِالُْمشْتََرِك اللَّفِْظيِّ

نِ ِفـي الُْحـُروِف   نِ َواخِْتالَِف الَْمْعنََيْيَبابٍ ِفي اتِّفَاِق اللَّفْظَْي(ِفي  َوَهذَا َما َأشَاَر ِإلَيِه اْبُن جِنِّيِّ     

، الَِّتي تَرُِد بَِمْعنَى طَـاِئرِ الثَّـْأرِ، َوالَْعطَـشِ   ) الصََّدى(، َوقَْد َمثََّل لَُه بِلَفْظَِة )َوالَْحَركَاِت َوالسُّكُونِ

علـى َأَداِة الَْبَصـرِ، وَعـْينِ     الَِّتي تُطْلَقُ) الَْعْينِ(لَفْظَةُ  -ًضاْيَأ -َوِمْن َأْمِثلَِتِه ، )3(َوتَْرجِيعِ الصَّْوِت

، َوَيتَِّسُع َبـاُب الُْمشْـتََرِك   )4(الَالَِتلشَّْمسِ، َوغَْيرَِها ِمْن الدِّقُْرصِ االَْماِء، َوالَْجاُسوسِ، َوالدِّينَارِ، َو

ِللَّْيلِ : نِ، فَيَما ُيْعَرفُ بِاَألْضَداِد، كَلَفِْظ الصَّرِيمِنِ ُمتََضاَدْيَواِحِد ِلَمْعنََيْياللَّفِْظيِّ ِلَيشُْمَل اْسِتخَْداَم اللَّفِْظ الْ

ِف َبْيَن َمَعـاِني الُْمفْـَرَدِة   ُيَمثُِّل الَْحدَّ اَألقَْصى لِالخِْتالَ" فاَألْضَداُد َوالَْبِسيِط، ِللَْعِظيمِ :َوالَْجلَلِ َوالنََّهارِ،

  .)5("الَواِحَدِة

فَرِيٍق : نِْيَوقَْد انْقََسَم ُعلََماُء اللُّغَِة الَعَرُب ِفي َمْبلَغِ ُوُروِد الُْمشْتََرِك اللَّفِْظيِّ ِفي الَْعَربِيَِّة ِإلَى فَرِيقَ     

ِه تَْأوِيالً ُيخْرُِجَها ِمْن َبابِ االشِْتَراِك، بَِأْن َيْجَعَل ِإطْـالَقَ  ذََهَب ِإلَى ِإنْكَارِِه، َوَعِمَل َعلَى تَْأوِيلِ َأْمِثلَِت

ِه ْيَو، َوِمْن َأْصَحابِ َهذَا الْفَرِيِق اْبُن ُدُرْستَي الَْمَعاِني اُألخَْرى َمَجاًزاَوِف ،اللَّفِْظ ِفي َأَحِد َمَعاِنيِه َحِقيقَةً

َوَساقَ َأْمِثلَةً كَِثيَرةً تَُدلُِّل  ،ٍق آخََر ذََهَب ِإلَى كَثَْرِة وُروِدِه ِفي الَْعَربِيَِّة، َوفَرِي"شَْرحِ الْفَِصيحِ"ِفي ِكتَابِِه 

                                           
الصَّاحبي في ِفقْه اللُّغـة   :ابن فارس، َأبو حسين َأحمد :وُينْظَُر ،)1/369( ،الُْمْزَهر ِفي ُعلوم اللُّغة وأنواِعَها :السُُّيوِطّي  )1(

  . 269م، ص 1963مؤسَّسة بدران، : مصطفى الشّويمي، بيروت: ، تحقيقوُسنَن الَعَرب في كالمها
  .192، مكتبة األنجلو المصرية، ص 64 ، طفي اللهجات العربيَّة: ِإبَراهيم َأنيس،  )2(
  .)2/93( ،)بال تاريخ( المكتبة العلميَّة، ،.)ط.د( النجار، علي محمد :تحقيق ،الخََصاِئص :عثمان الفتح َأبو جنِّّي، ابن :ُينْظَُر  )3(
  ).   558-6/552(، )َعَيَن(، ماّدة لسان العرب: ابن منظور: ُينْظَُر  )4(
  .   42ص م،1985 عمَّار، دار :عمَّان ،1ط يحيى جبر، :تحقيق ،اتِّفاق المباني وافتراق المعاني :سليمان بن بنين الدَِّقيِقّي،  )5(
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َوالُْمْبـرُِّد   َوالثََّعاِلبِيُّ َوِسيَبَوْيِه َواْبُن فَارِسٍ اْبُن َأْحَمَد َوالْخَِليُل َعلَى ُوُجوِدِه، َوِمْن َهُؤالَِء اَألْصَمِعيُّ

  .)1(قَْد َأفَْرَد َبْعُض َهُؤالَِء ُمَؤلَّفَاٍت خَاصَّةً بِالُْمشْتََرِك، َوَوالسُُّيوِطيُّ

يُّـوَن  اللُّغَوِ -َأْيًضـا -ا َهْيكََما الْتَفَتَ ُعلََماُء اللُّغِة الَعَرُب ِإلى ظَاِهَرِة الُْمشْتََرِك اللَّفِْظيِّ الْتَفَتَ ِإلَ     

، َوَيقُوُل ِفـي  "الَِليَِّةالتََّعدُِّديَِّة الدِّ"طَلََح الَِّذي َأطْلَقَ َعلَْيِه ُمْص) مرفرانك بال(الْغَْربِيُّوَن، َوَعلَى َرْأِسهِم 

ِت، َوَهـِذِه  الَالَُموَعٍة ُمخْتَِلفٍَة ِمَن الـدِّ كَِلَمِة الَْواِحَدِة ِفي اللُّغَِة َعلَى اِإلشَاَرِة ِإلَى َمْجقُْدَرةُ الْ: "تَْعرِيِفِه

  .)Polysemie"()2(الَِليَِّة َسمَّى بِالتََّعدُِّديَِّة الدِّةُ تُالَِليَّالْقُْدَرةُ الدِّ

التَّنَـوُّعِ ِفـي    ِمـنَ  - غَاِلبِِفي الْ -الَالَِت الُْمتََعدَِّدِة َجاَء ِتَيارِ اَأللْفَاِظ ذَاِت الدِِّإنَّ التَّنَوَُّع ِفي اخْ     

اللُّغَوِيِّيَن ُيَعلِّلُوَن ُوقُوَع الُْمشْتََرِك اللَّفِْظيِّ ِفـي الَْعَربِيَّـِة   ِمَن  ِثيًراِإلَْيَها، ِإالَّ َأنَّ كََحاَجِة اْسِتْعَماِلَها َوالْ

فُ اللََّهَجـاِت  اخْـِتالَ التَّطَوُُّر الصَّوِتيُّ الَِّذي خََضَعتْ لَُه َبْعُض اَأللْفَـاِظ، وَ : َبابٍ ُمتََعدَِّدٍة، ِمنَْهاَألْس

  .ِمَن اللُّغَاِت الُْمخْتَِلفَِةاقِْتَراُض الَْعَربِيَِّة االْسِتْعَماُل الَْمَجازِيُّ ِلَهِذِه اَأللْفَاِظ، َوالَْعَربِيَِّة َوتََعدُُّدَها، َو

كَِثيَرةٌ ِلَمَعانٍ  الُْجُموعِ، فََجاَءتْ ِصَيغٌ وََقَْد كَاَن ِللُْمشْتََرِك اللَّفِْظيِّ ُحُضوٌر َبارٌِز ِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى     

  :نَتَنَاَوُل ِفيَما َيِلي َبْعَض ِتلَْك الصَِّيغٍِة، ُمتََعدَِّد

  .)3(ُداِئَدالشَّ السِّنُوَنَو، اُباَألنَْي :ازُِماَألَو

  .)4(َجْيشِالْ وِدُرُو َلْبقَ وُنكُتَ يِتالَّ ُعِئالطَّالََو ،َيفُْجْرَن كُنَّ نَُّهَألنَّ ؛اُءَماِإل :الَْبغَاَيا

  .)5(َوَمَعاِليَها اُمظَِعالْ وُراُألُمالْجَِبالِ، و الْفَمِ، َوالطُُّرقُ ِفي مِدَّقَي ُمي ِفِتالَّ ُعَبْراَأل اَألْسنَاُن :ااَينَلثَّا

  .)6(ِمَن الَْحَيَوانِ ِدْيالصَّ اتَُوذَ، وانَِساِإلنْ ُءاَضَأْعَو ،لِْيخَالْ اثُِإنَ :ارُِحَجَوالْ

  .)7(ةُوَدُهْجَمالْ افُِعَجلْا بُِلاِإل، َواتُُمقِْحطَالْ وَنالسِّنُ :يُناِسَرَحالْ

                                           
  .   184-183م، ص 1956، مطبعة البيان العربي، 4، طفقه اللغة: وافي، علي عبد الواحد: ُينْظَُر  )1(
  .123ص ،)بال تاريخ( مكتبة دار العروبة، ،.)ط.د( خالد محمود جمعة، :ترجمة ،الدِّاللة علم إلى لَمْدخَ :فرانك بالمر،  )2(
  ).1/143( ،)أزم(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )3(
  ).8/211(، تهذيب اللغةَو، )469-1/468(، )بغا(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )4(
  ).9/402(، األدب خزانةو، 490، صاللغة ةَرَهْمَجو، )715-1/714( ،)ثنى(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )5(
  .)2/82( ،)جرح( مادة ،اللسان: ُينْظَُر  )6(
  ).2/395( ،)حرسن(مادة  ،نفسه المصدر  )7(
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  .)1(وَنقُرِّفَتَُمالَْوَباِطيُل، اَألَو ،كَاِذيُباَأل :يُسبِالَخَالْ

ـ  :الَْمَرابِيُع ي اِإلبُِل الُْمْجتَِمَعةُ الْخَلِْق، َوالنُُّجوُم الَِّتي َيكُوُن بَِها الَْمطَُر ِفي َأوَّلِ اَألنَْواِء، َواَألْمطَاُر الَِّت

   .)2(لِ الرَّبِيعِتَجِيُء ِفي َأوَّ

  .)3(، َوِهَي ِمَن اَألْضَداِدااًرَهنَ ْمَأ اَنيالً كَلَ ةَُدارَِبالْ: يَلِق، َوارَّةَُحالْ اُحَيالرِّ :ُماِئَمالسَّ

  .)4(يَّاِتَحالْ َنِم اُمظَِعالَْو ،اسِالنَّ َنِم ةُقَرِّفَتَُمالْ اتُاَعَمَجالْ :اوُِداَألَس

  .   )5(ْمِهرِْيغََو اسِالنَّ َنِفَرقُ ِمالْاِئُد، َوالشََّدَو والً،طُ ُعطَقْتُ يرِِعَبالْ امِنََس ْنِم ُعطَِقالْ :ُباِئطَالشَّ

  .)6(ايَهِذْؤُيى اِإلبِلِ َولََع ُعقََي ُرَمأْح ِذبَّاٌنَو، وَنقُرِّفَتَُمالْ، َواِءثَِّقالْ اُرغَِص :يُرارَِعالشَّ

  .)7(َوْبلُُه َرثُا كََمَو ابَِحالسَّ اُمِعظَ، َواُدَواَألْجَواتُ اَدالسَّي، َواِهَوالدََّو ُداِئَدالشَّ :اِديُدالصَّنَ

  .            )8(اسِالنَّ َنِم اتُاَعَمَجالْضٍ، َوْعى َبلَا ِإُضَهْعَب ُضمَّي الكُتُُب الَِّتَو ةُ،اَرَجِحالْ :يُمامِِاَألَض

  .)9(َوالنَِّساُء اللََّواِتي ِفي الَْهَواِدجِ ،َوالَْهَواِدُج، اَهْيلََع ُنَعظُْيالْجَِماُل الَِّتي : اِئُنالظََّع

  .)10( ةُيَدِعَبافُ الَْراَألطَْو ةُفَِلتَخُْمالْالطُُّرقُ ، َوٍةقَرِفْي تَِف اتُاَعَمَجالْ :يُداِدَعَبالْ

  .)11(اَألْضَراُس، ِصفَةٌ غَاِلَبةٌ، َوالسِّنُوَن؛ َألنََّها تَْعُرقُ اِإلنَْساَن :الَْعَوارِقُ

  .)12(ِعشِْقالَْو الَْمَرضِا اَيَبقَ، َوورِاُألُم َنِم ُداِئَدالشَّ :َعقَابِيُلالْ

                                           
  ).3/169( ،)خلبس(مادة  ،اللسان  )1(
  ).21/51( ،)ربع( مادة ،العروس تاجو ،)2/21( ،الجيم كتابو، )51-4/48( ،)ربع(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )2(
  ).4/691(، )سمم(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )3(
  ).739-4/738( ،)سود(مادة  نفسه، المصدر  )4(
  ). 5/110( ،)شطب(مادة  ،نفسه المصدر  )5(
  ).131-5/130( ،)شعر( مادة نفسه، المصدر  )6(
  ).8/301( ،)صند( مادة ،العروس تاجو ،)3/252( تهذيب اللغةو، )5/407( ،)صند( مادة ،اللسان: ُينْظَُر  )7(
  ).7/16(، العين كتابَو، )5/531( ،)ضمم(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )8(
  ).2/88( ،نْيالَع كتابو، )2/301( ،اللغة وتهذيب، )6/13( ،)ظعن(مادة ، اللسان: ُينْظَُر  )9(
  ).12/55( ،صخصَّوالُم ،)6/53( ،)عبد(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )10(
  ).6/205( ،)عرق(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )11(
  ).6/353( ،)عقبس(مادة  نفسه، المصدر  )12(
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  .)1(ُماِئالنََّم، َوُداِئَدالشَّ، َوُعَسلْتَ ُسمٍّ تُاَهوامِّ ذَالْ َنِم ابَُّوَد: ارُِبَعقَالْ

  .)2(اَألْضَداِد الَْماِضي، َوُهَو ِمَن: الَْباِقي، َوالْغَابُِر: َوالْغَابُِر :الْغََوابُِر

  .)3(الَْبقَُر الَْوْحِشيَّةُ، َوالشََّجُر الْكَِثيُر الُْملْتَفُّ، َواْزِدَحاُم النَّاسِ، َوالظُّلَُماتُ الُْمتََراِكَمةُ :الْغََياِطُل

  .)4(مِالَغُالْ ِهْجي َوِف ُجُرخْتَ ٌرثَُبحِ، َوْبيُر الصُّاِشتََبَو ،يعِبِالرَّ ارِطَْمَأ وَّلَِأ َبِقَع تُبِنَْي اتٌَبنَ :اِطيُرالتَّفَ

ـ ظَِع: سِْأالـرَّ  ُلاِئَبقَ، َوٍداِحَو بٍى َألَِإ ُبِستَنْتَ اسِالنَّ َنِم ةُاَعَمَجالْ: ةُيلَبِقَالَْو: ُلاِئَبقَالْ ـ تَُّمالْ ُهاُم ، ةُلَِص

   .)5(اَبالصَّ اُحَيرِ   :ُلاِئَبقَالَْو   ،ُهوُرُيُس :امَِجاللِّ ُلاِئَبقََو ا،َهافُنَْصَأ :يرِالطَّ ُلاِئَبقََو ا،َهانَُصغَْأ :رَِجالشَّ ُلاِئَبقََو

  .)6(، َوِهَي ِمَن اَألْضَداِداُرغَالصِّ اُلَبجِالْ: يَلِقَو، الَِبجِالْ َنِم اُلالطَِّو :اِعُلقََوالْ

  .)7(يُحبِقَالْ ُمالَكَالَْو ،ْمهَِأْهِلى لََع وَناُرغََي الَ يَنِذالَّ وَنوثُيُّالدَّ :اِذُعقَنَالْ

  .)8( يُحبِقَالْ ُمالَكَالْاِهي، َوَوالدَّ، َورِْعالشَّ َنِم ُلَصخُالْ :ازُِعقَنَالْ

  .)9(دَِّحالْ ةَُمفْلُولَالْ وُسُؤفُالْ، َورِْهالدَّ ُداِئَدشَ :ازُِمكََرالْ

  .)10(اِدَدْضاَأل َنِم َيِه، َوٌدلَا َوَهِنطْي َبِف يِتالَّ: يَلِق، َوُلاِئَحةُ الْيَِّشْحَوالْ ُنتُاُأل: ُصاِئَحالنَّ

  .)11(وُّعِطَالتَّ ، َوالْغَنَاِئُم، َوالَْعطَاَيا، َوَصلََواتُلِى اَألْصلََع ةًاَدَيزِ اَنا كََم كُلُّ :النََّواِفُل

  .)12(ةُيَرِغالصَّ: يَلِقَو ،ةَُمخْالضَّ ةُلَْمقَالْ: ةُالهِْرِنَعَو :اِنُعَهَرالْ

  

                                           
  ).3/426( ،)عقرب( مادة ،العروس تاجو ،)3/291( اللغة تهذيبو ،)6/363( ،)عقرب( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )1(
  ، )6/563( ،)غبر(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )2(
  ).6/644( ،)غطل(مادة  المصدر نفسه،  )3(
  ).13/330( ،)فطر(مادة  ،العروس تاجو، )1/35( صخصَّالُمَو ،)7/125( ،)فطر(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )4(
  ).234-7/230(، )قبل(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )5(
  ).7/443( ،)قعل(نفسه، مادة  المصدر  )6(
  ).22/85( ،)قنذع( مادة ،العروس جتاو ،)7/506(، )قنذع( ومادة ،)7/279( ،)قذع( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )7(
  .)7/507(، )قنزع(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )8(
  ).5/428(، العين كتابو، )10/429( اللغة تهذيبو، )7/635( ،)مكرز(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )9(
  ).12/120( والمخصص، )8/484(،)نحص(، مادة ،اللسان: ُينْظَُر  )10(
  ).8/658( ،)نفل( مادة ،اللسان: ُينْظَُر  )11(
  ). 10/533( األدب وخزانة، )9/84( ،)هرنع(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )12(
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  ).التََّراُدفُ( لَْمْعنَوِيُّالُْمشْتََرُك ا: ثَاِنياً

الُْمشْتََرَك الَْمْعنَوِيَّ ظَاِهَرةٌ َموُجوَدةٌ ِفي كُـلِّ اَأللُْسـنِ   ْدٍء، ِإلَى َأنَّ نََودُّ اِإلشَاَرةَ، َباِدئ ِذي َب      

  . اِإلطْالَق َعلَى الَْعَربِيَِّة خََصاِئصِ زُِعدَّ ِمْن َأْبَر َوِلذَِلَك غَْيرَِها، ِمْن َأكْثَُر الَْعَربِيَِّة ِفي َولَِكنَُّه َواللُّغَاِت،

، فَُهـَو  ، َوكُلُّ شَْيٍء تَبِـَع شَـْيًئا  َما تَبَِع الشَّْيَء: الرِّْدفُ): "َرَدفَ(َجاَء ِفي اللَِّسانِ تَْحتَ َمادَِّة       

: ، َوالتََّراُدفُتَبَِع َبْعُضَه َبْعًضا: شَّْيُءلرِْدفُُه، َوِإذَا تَتَاَبَع شَْيٌء خَلْفَ شَْيٍء فَُهَو التََّراُدفُ، َوتََراَدفَ ا

  .)1("التَّتَاُبُع، َوَأْرَدفَتْ النُُّجوُم َأْي تََوالَتْ، َوالرََّواِدفُ َأتَْباُع الْقَْومِ الُْمَؤخَُّروَن

ازِيُّ كََمـا َعرَّفَـُه فَخْـُر الدِّيــنِ الــرَّ     -اْصِطالًَحا -) Synonem(َوُيقَْصُد بِالتََّراُدِف       

الَْمْعنَـى بَِألْفَـاٍظ    ، بَِمْعنَى َأْن ُيَعبََّر َعنِ)2("اَأللْفَـاظُ الُْمفَْرَدةُ الدَّالَّةُ َعلَى شَْيٍء َواِحٍد بِاْعِتَبارٍ َواِحٍد"

، وًسـا َملُْم قَارَِبةً تَقَاُرًبـا ى َأْو ُمتَالَلَِة َعلَى الَْمْعنَتَكُوُن ُمتََساوَِيةً ِفي الدِّ ، َوَهِذِه اَأللْفَاظُ قَْد)3(ُمخْتَِلفٍَة

َمـا  "وقدَ َأطْلَقَ لُغَويُّو الَْعَربِ القَُداَمى َعلَى التَّـَراُدِف ِعَبـاَرةَ    ،)4(كَاَألَسِد َواللَّْيِث، َوالظِّلِ َوالْفَْيِء

  .ِحينًا ثَاِلثًا شْتََرَك الَْمْعنَوِيَُّمآخََر، َواْسُموُه الْ ِحينًا، َوالتَّكَافَُؤ ِحينًا" ُه َواتَّفَقَ َمْعنَاُهاخْتَلَفَ لَفْظُ

ِمَن الْقَُدَماِء  نْكَاُرُه، غَْيَر َأنَّ نَفًَراَموُجوٌد ِفي الَْعَربِيَِّة َوالَ ُيْمِكُن ِإ -بِنَاًء َعلَى ذَِلَك -فَالتََّراُدفُ       

خَْمَسَماَئِة اْسمٍ َوِللثُّْعَبـانِ  َوْحَدُه َجَمُعوا ِلَألَسِد  َأنَّ الَْعَرَب قَْد )5(َبالَغَ ِفيِه؛ فَقَْد ذَكََرتْ َبْعُض الَْمَصاِدرِ

  . ِإلخ... َوِللسَّيِف َألْفَ اْسمٍ، َوِللدَّاِهَيِة َأْرَبَعَماَئِة اْسمٍ اْسمٍ، َوِللَْعَسلِ ثََماِنيَن اْسًما، َماَئتَْي

ِتالَِف ُعلََماِء اللُّغَِة ِفي َمْبلَغِ وُروِدِه ِفي الَْعَربِيَّـِة،  َوقَْد َأدَّتْ َهِذِه الُْمَبالَغَةُ ِفي التََّراُدِف ِإلَى اخْ      

ـ  ،َوَأثَْبتٌَه فَرِيقٌ آخَُر، َوَعلَى َرْأسِ الفَرِيِق اَألوَّلِ َأُبو َعِليٍّ الْفَارِِسيُّ ،فََأنْكََرُه فَرِيقٌ ِمنُْهْم ُن َوَأْحَمُد ْب

ِف كَالسَّـيْ  -ُحجَّتُُهْم ِفي ذَِلَك َأنَّ الشَّْيَء الَ ُيَسمَّى ِإالَ بِاْسمٍ َواِحٍد َواْبُن اَألْعَرابِيِّ، َو ،َوثَْعلَُب ،فَارِسٍ

                                           
  ).   120-4/118(، )َرَدفَ(، ماّدة اللسان  )1(
  ).1/402(، الُْمْزَهُر ِفي ُعلوم اللُّغِة وأنواِعها :السُُّيوِطّي  )2(
، الجمهوريَّـة  التََّراُدفُ في اللُّغَِة العربيَّة :، ولعيبي، حاكم مالك45، ص عانياتِّفاق المباني وافتراق الم: الدَِّقيِقّي :ُينْظَُر  )3(

  .   31م، ص 1980 منشورات وزارة الثَّقافة واِإلعالم، :العراقيَّة
  .45، ص اتِّفاق المباني وافتراق المعاني: الدقيقي :ُينْظَُر  )4(
 وسـرُّ  اللُّغِة ِفقُْه: محمَّد بن الملك عبد، والثََّعاِلبِّي، )413-1/407( ،اللغة وأنواعها الُْمْزَهُر ِفي ُعلوم: السُُّيوِطّي: ُينْظَُر  )5(

     .163، صاللُّغة فقه: ، ووافي، علي317ص م،2001 دار الكتب العلمية، :جمال طلَبة، بيروت :، تحقيقالعربيَّة
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فََهِذِه ِعنْـَدُهْم ِصـفَاتٌ    -َعْضبِكَالصَّارِمِ َوالُْمَهنَِّد َوالُْحَسامِ َوالْ -ثُمَّ تَكُوُن لَُه ِعدَّةُ َأْوَصاٍف،  -َمثَالً

  .َوالسُُّيوِطيُّ ،َوفَخُْر الدِّينِ الرَّازِيُّ ،الفَرِيِق الثَّاِني اْبُن خَالََوْيِه َولَْيِستْ َأْسَماًء، َوَعلَى َرْأسِ

َعمَّا َوَرَد لََدى لُغَوِيِّي الَْعَربِ،  ِإنَُّه الَ َيخْتَِلفُ كَِثيًراَأمَّا تَْعرِيفُ اللُّغَويِّيَن الغَْربِيِّيَن ِللتََّراُدِف، فَ      

، َوِعنْـَد  )1("َيْعِني الْكَِلَماِت الَِّتي تَخْتَِلفُ ِفي َألْفَاِظَها َوتَتَِّفقُ ِفي َمَعاِنيَها) "َولُوبِلُونجِْرَمان (فَُهَو ِعنَْد 

فَتَُسمَّى َهِذِه ... الَِليِّ َبْيَن َبْعضِ اَأللْفَاِظ شَاَرِة ِإلَى التََّساوِي الدُِّمْصطَلٌَح ُمْستَْعَمٌل ِلِإل) "فرانك بالمر(

  .)2("ُمتََراِدفَةً؛ ِلَما َبْينََها ِمْن َعالَقٍَة ِدالَِليٍَّة َجاِمَعة اَأللْفَاظُ

تََداخُُل  :اَوَيذَْهُب َأكْثَُر الدَّارِِسيَن ِإلَى َأنَّ نَشَْأةَ التََّراُدِف ِفي الَْعَربِيَِّة َعاِئٌد ِإلَى َعَواِمَل ِعدٍَّة، ِمنَْه      

اِالقِْتَراُض ِمَن اللُّغَاِت ، َوالَِّذي خََضَعتْ لَُه َبْعُض َألْفَاِظ الَْعَربِيَِّة وُُّر الصَّوِتيُّالتَّطَ، َواللََّهَجاِت الَْعَربِيَِّة

  .ُد ِصفَاِت الشَّْيِء الَواِحِدتََعدُّو ،اَألْجنَبِيَِّة

ِلَسانِ الَْعَربِ، ِإذْ ُمْعَجمِ َوقَْد كَاَن ِلَهِذِه الظَّاِهَرِة ُحُضوٌر َبارٌِز ِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي       

  : َوِمْن ذَِلَك ُمَحدََّدٍة، ةٌ ِللدَّالَلَِة َعلَى َأشَْياَءَوَرَدتْ ِصَيغٌ كَِثيَرةٌ ُمتََراِدفَ

  .)3(الَْهَواِمُل، َوالَْهَوامُّ، َوالَْهَواِمي: اِإلبُِل الُْمَسيََّبةُ

   .)4(َوالْقَنَازُِع، َوالْقََوارُِص، اِذُعقَنَالَْو ،ارِيُرالدَّقَ، َواِطيُراَألَس :الْكَِلُم الْقَبِيُح

  .)5(ااَيالسََّبَو ، َوالرََّهاِئُن،ىاَرَس، َواُألىاَرَساَأل: اُألخَذَاُء ِفي الَْحْربِ

    .)6(ُحاِئقََرالْغََراِئُز، َوالَْوالْخَالَِئقُ، َوالدََّساِئُع، َوالشََّماِئُل،  :اَألخْالَقُ َوالطََّباِئُع

  .)7(الَْحواِفُر، َوالدََّوارُِج، َوالشََّواِمتُ، َوالَعواِمُل، َوالَْمذَارُِع، َوالنََّواِفُز، َوالنََّواِقُز :ُجُل َوالْقََواِئُماَألْر

                                           
  .   60ص  ،علم الدِّالَلَة :وزميله كلود جرمان، :ُينْظَُر  )1(
  .113، ص َمْدخَل إلى ِعلْم الدِّالَلَة: بالمر، فرانك  )2(
  ).  9/142( )همى(، ومادة )9/140( )همم(ومادة  ،)9/137( )همل(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )3(
، )7/507) (قنـزع ( مـادة ، و)7/506( )قنذع( ، ومادة)3/384( )دقر( ، ومادة)4/576( )سطر( ، مادةاللسان: ُينْظَُر  )4(

  .)7/312) (قرص( ومادة
  ).4/487) (سبى(، ومادة )4/277( )رهن(، ومادة )1/148) (أسر(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )5(
 ،)6/604) (غـرز (، ومـادة  )5/196( )شمل(ومادة  ،)3/353( )دسع(ومادة  ،)3/196) (خلق(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )6(

  .)7/294) (قرح(ومادة 
، )6/446( )عمـل (ومـادة   ،)5/181( )شمت(، ومادة )3/326( )درج(ومادة  ،)2/508( )حفر(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )7(

   ).8/673( )نقز(ومادة  ،)8/646( )نفز(مادة ، و)3/500( )ذرع(ومادة 
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اِليُج، ، َوالدََّمازِيُمَحَيالَْو ،يُماِداَألَيَو ،، َواَألخَاِشفُ، َواَألَصاِلفُُداِلاَألَج، َواِدَبَجاَأل :ةَُبلْصُّال اَألَرُضوَن

   .)1(، َوالْقََياِقييقََواِقالَْو ،يُداِدَرقَالَْو َوالزََّيازِي،

ـ ، َوالدََّياِميُم، َوالفُاِئنَ، َوالتَّابُِسَسَبالَو ،ُداَراَألَج :الْقَفُْر اَألَرُضوَن  ،اِسـبُ السََّب، َوالسَّـَباتَى، وَ ياِتَبسَّ

  .)2(َمَواِمي، َوالْ، َوالَْمفَاوُِزياِفَيالفََّو ،َوالصَََّحارِي

   .)3(اَألَباِخُس، َواَألنَاِمُل، َوالشَّنَاِتُر :اَألَصابُِع

  . )4(الطََّواِحُن، َوالَْعَوارِقُ، َوالَْمَواِضغُ، َوالنََّواجِذُ: اَألْضَراُس

  . )5(الْخََراِطيُم، َوالَْعَراِنيُن، َوالَْمخَاِطُم، َوالَْمَراِسُن :اُألنُوفُ

  .)6(َوالَْجَوارِي، َوالدََّواِعُب، َوالرَّقَاِئقُ، َوالَْوَصاِئفُ الَْبغَاَيا، :اُءَماِإل

  . )7(يُزِقاالقََوَو ،ازِيُزَوالقََو ،يُرارِالقََو، َوالْقََماِقُم، َوالَْحَواجُِلاَألَبارِيقُ، َو :ي الشُّْربِاِنَأَو

   .)8(اِقُدالفََرَو ،يُلَعَجاجِالَْجَواِذُر، َو، َوالْآِذُرَجَوالْ الَْبَراِغُز، :ِةيَِّشْحَوالْ ِةَرقََبالْ َأْوالَُد

   .)9(، َوالْغَذَاِئُماِلُمَعَيالْالزَّغَارُِب، َوالزَّغَارِفُ، َو :الْبَِحاُر كَثَيَرةُ الِْمَياِه

                                           
، )5/379( )صـلف (، ومادة )3/103( )خشف(ومادة  ،)2/169( )جلد(ومادة  ،)2/44) (جدب(، مادة اللسـان : ُينْظَُر  )1(

 ،)7/300) (قرد(، ومادة )4/447) (زيز(، ومادة )3/414( )دملج(ومادة  ،)2/428( )حزم(، ومادة )1/105( )أدم(ومادة 

  ).7/563( )قيق(ومادة 
، ومادة )3/453( )دوم(ومادة  ،)1/632( )تنف(، ومادة )1/419( )بسس(، ومادة )2/83) (جرد(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )2(

 ،)7/187) (فوز(، ومادة )7/209( )فيف(، ومادة )5/280) (صحر(ومادة  ،)4/473( )سبسب(، ومادة )4/463) (سبت(

  ).8/404( ،)موم(ومادة 
  ).5/201( )شنتر(ومادة  ،)8/708( )نمل(، ومادة )1/341) (بخس(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )3(
  .)8/462( )نجذ(، ومادة )8/308( )مضغ(، ومادة )6/205( )عرق(ومادة  ،)5/573( )طحن(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )4(
  ).4/145( ،)رسن(، ومادة )3/147( )خطم(، ومادة )6/217( )عرن(ومادة  ،)4/67( )خرطم(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )5(
 ، ومادة)4/216( )رقق(، ومادة )3/357( )دعب(ومادة  ،)2/112( )جرا(، ومادة )1/468( )بغا(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )6(

  ).9/320( )وصف( ومادة
ومادة  ،)7/305( )قرر(ومادة  ،)7/500) (قمم(، ومادة )2/340( )حجل(، ومادة )1/394( )برق(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )7(

  ).7/461( )ققز(، ومادة )7/352( )قزز(ومادة 
  ).7/88( )فرقد(ومادة  ،)6/104( )عجل(ومادة ، )2/65() جذر(مادة و ،)1/391( )برغز(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )8(
  .)6/584) (غذم(، ومادة )6/418( )علم(، ومادة )4/374() زغرف(، ومادة )4/374( )زغرب(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )9(
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، َوالْخَنَـاِطيطُ،  اِميُمَألَضاَوَواَألنَاِديُد، َوالَْينَاِديُد، َوالَْيَباِديُد، ، اَألَباِديُدَو ،يُلابِاَألَب :اتُاَعَمَجالْالِْفَرقُ َو

   .)1(يُداِدَعَبالْ، َويُدابَِعَبالْ، َوَباِئُرضََّوال ،الشََّماِطيطُ، َوالشََّماِليُلَوالشََّعارِيُر، َوالشََّعاِليُل، و َوالْخَنَاِطيُل،

  .)2(اِئُعَوقَالَْو ، َوالَْمالَِحُم، َوالَْمَهاِلُك،اِمُعَمَعالْالَْمَعارُِك، َو: الُْحُروُب

، َوالـدَّفَاِتُر، َوالـدََّواوِيُن، َوالـدََّياوِيُن، َوالصَّـَحاِئفُ،     اِميُماَألَض، َواَألَضابِيُر :الصُُّحِف َنِم الُْحَزُم

  .)3(َوالَْمَهارِقُ ، َوالَْمَجالُّ،ارِيُسَركَالَْو ،اِطيُسقََرَوال

، اِفيشَُحنََوال ،اِطيطَُحَمالَْو ،اِفيثَُحفََوالثََّعابِيُن، َوال فَاِعي،َواَأل ، َواَألشَاجُِع،اوُِداَألَسَو اَألَراِقُم، :اتُيََّحالْ

  .)4(اِكيُزالنَّكَوالدََّواِميُس، َوالَْعواِمُر، َوالَْمخَارِيطُ، َو

ـ ُبالسَّباِئَو ، َوالْخََباِئُر، َوالْخََصاِئُل،َحَباِئُك، َوالْاِئُرَجَم، َوالْاِنيُناَألفَ :رِالشَّْع َنِم الْخَُصُل  ،اِئُرفَ، َوالضَّ

  .)5(ازُِعقَنَالْ، َوالْقََصاِئُب، َواِمُلقََرالْ، َوِئُلفَالَ، َوالْاِصيَعنَالْو ،اِئُصَعقََوالْ

 ، َوالَبَجـارِي، اجُِراَألَب: لََها كَِثيٌر ِمَن الُْمتََراِدفَاِت، َهذَا َبْعُضَها :اُمظَِعالْ وُراُألُمَو ُداِئالشََّدَوي اِهَوالدَّ

 ، َوالَْعَراِقـي، َوالَْعَراِقيـُل،  َوالدََّواِغُل، َوالزََّعـازِعُ ، خَنَاِسيُرالْ، َويُهارَِرتَّ، َوالاِتُرالتََّرَو ،َجاَرىَوالَب

 .)6(ُرابِالنََّهَو ،ازُِعقَنَالَْوالْفََواِقُع، َو ، َوالفََواِقُر،الَعقَابِيُل، َوُسَعقَابِيالَْو

                                           
، ومادة )5/531( ،)ضمم(، ومادة )8/501( ،)ندد(، ومادة )1/348( ،)بدد(، ومادة )1/55( )أبل(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )1(

 ،)شعل(، ومادة )131-5/130( )شعر(، ومادة )3/237( )خنطل(، ومادة )3/237( )خنط(ومادة ، )8/501( ،)ندد(ومادة 

  ).6/53( )عبد(ومادة  ،)5/456( )ضبر(ومادة  ،)5/196( ،)شمل(، مادة )5/189( )شمط(ومادة ، )5/135(
، ومادة )9/119( )هلك(، ومادة )8/52( )لحم(، ومادة )8/322( )معع(، ومادة )6/210( )عرك(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )2(

  ).9/374( )وقع(
ومادة  ،)3/458( ،)دون(، ومادة )3/375( )دفتر(، ومادة )5/531( )ضمم(، ومادة )5/456( )ضبر(مادة ، اللسان: ُينْظَُر  )3(

  ).9/81( )هرق(، ومادة )2/183( )جلل(، ومادة )7/636( )كرس(ومادة  ،)7/319( )قرطس(، ومادة )5/282( )صحف(
، )7/133( )فعـا (، ومادة )5/36( )شجع(ومادة  ،)739-4/738( )سود(مادة و ،)4/221( )رقم(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )4(

ـ (ومادة ، )2/505( )حفث(ومادة  ،)1/671( )ثعب(ومادة   )دمـس (ومـادة   ،)2/631( )حـنفش (، ومـادة  )2/597) (طحم

  ).8/696( ،)نكز(، ومادة )9/140( )همم(، ومادة )3/65( )خرط(ومادة  ،)6/439( )عمر(، ومادة )3/410(
ومادة  ،)3/13( )خبر(، ومادة )2/302( )حبك(، ومادة )2/196( )جمر(ومادة  ،)7/177( )فنن(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )5(

، )6/472( ) عنص(ومادة  ،)6/365( )عقص(ومادة  ،)5/512( )ضفر(ومادة ، )4/459( )سبب(، ومادة )3/114( )خصل(

  .)7/507) (قنزع(ومادة  ،)7/375) (قصب(ومادة  ،)7/336) (قرمل(ومادة  ،)7/165) (فلل(ومادة 
ومادة  ،)3/236( )خنسر(ومادة  ،)1/608( )تره(ومادة  ،)1/603) (ترر(، ومادة )1/327() بجر(، مادةاللسان: ُينْظَُر  )6(

، ومادة )6/353( )عقبس(، ومادة )6/210( )عرقل(، ومادة )6/208( )عرق(، ومادة )4/367( )زعع(، ومادة )3/373( )دغل(

  .)8/713) (نهبر(ومادة  ،)7/507) (قنزع(ومادة  ،)7/144) (فقع(ومادة  ،)7/141) (فقر(، ومادة )6/353( )عقبل(
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  .)1(ازُِكالنََّيَو َواِعفُ، َوالشََّواجُِر، َوالَْمَداِعُس، َوالَْمَداِعُص، َوالنََواِدُس،الْخََيازُِر، َوالرَّ :اُحَمالرِّ

  . )2(، َوالْقََوارُِب، َوالَْمَرازِيُب، َوالَْمَواِخُرَوالزَّخَارِفُ، َوالسَّفَاِئُن، الَْبَوارُِج، َوالَْجَوارِي: السُّفُُن

، اِمُسَحَر، َوالْيُناِسَرَحالْ، َويُماِسَرَحالْ، َوِئفَُجالََوالْ َوازُِم، َوالَْجَواِئُح،اَأل :اتُُمقِْحطَالْالسِّنُوَن الشَِّداُد 

  . )3(، َوالَْمَساِنفُاِليُحَمَجالَْو َوالَعَوارِقُ، َواللََّواِحُس، َوالَحَواسُّ،

  .)4(اِكُلَحَسالَْو ،َحَساِكُكالْالَْحَساِفُل، َوالَْحَساِقُل، َو :ٍءْيشَ لِّكُ ْنِم اُرغَالصِّ

  . )5(الدََّواجِي، َوالدََّياجِي، َوالدََّياجِيُج، َوالدََّياجِيُر :الظُّلَُماتُ

  .)6(َوالَْهَداَيا ، َوالرَّغَاِئُب، َوالَْمَواِهُب، َوالنََّواِفُل،ُعاِئالدََّسالَْجَواِئُز، َو :الَْعطَاَيا

   .)7(اِئُلَوذَالْ، َوااَيفَلََّوال خََصاِئُل، َوالشَّطَاِئُب،اَألشَارِيُر، َوالْخََباِئُب، َوالْ :ِقطَُع اللَّْحمِ

  .)8(ةُاِفَصالقََرَو ،ةُاِضَبقََرالَْو ، َوالَْعَمارِيطُ،اِليُكالصََّع، َوالرَّآبِيُل، َوالرََّيابِيُل، َوةُاجَِمَجَرالْ :وُصُصلُّال

  .)9(اِسُماللََّهَو ،اِسُماللََّحَوالنََّواِصُر، َوالنََّواِصفُ، َو غُ،السََّواِعُد، َوالنََّواِش :َمَجارِي الَْماِء ِفي اَألْوِدَيِة

  

                                           
، )3/360( )دعـس (، ومـادة  )5/34( )شجر(، ومادة )4/176( )رعف(ومادة  ،)3/81( )خزر(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )1(

  ).8/522( )نزك(ومادة  ،)8/503( )ندس(، ومادة )3/361( )دعص(ومادة 
  ،)4/605( )سفن(، ومادة )4/353( )زخرف(ومادة  ،)2/112( )جرى(، ومادة )1/370( )برج(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )2(

  ).8/222( )مخر(، ومادة )4/130( )رزب(، ومادة )7/292) (قرب(ومادة 
 ،)2/395( )حرسـم (ومادة  ،)2/177( )جلف(ومادة  ،)2/253( )جوح(، ومادة )1/143( )أزم(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )3(

 )لحـس (، ومادة )6/205( )عرق(، ومادة )2/442( )حسس(ومادة  ،)2/417( )حرمس(ومادة  ،)2/395( )حرسن(ومادة 

  ).2/165(، )جلح(، ومادة )4/710) (سنف(، ومادة )8/46(
  .)2/447( )حسكل(ومادة  ،)2/446( )حسك(ومادة  ،)2/446( )حسقل(ومادة  ،)2/446( )حسفل(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )4(
  ).3/299( )دجر(، ومادة )3/298( )دجج(ومادة  ،)3/302( )دجا(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )5(
  ،)9/416( )وهـب (، ومادة )4/183( )رغب(ومادة  ،)3/353( )دسع(ومادة  ،)2/260( )جوز(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )6(

  ).9/62) (هدى(، ومادة )8/658() نفل(ومادة 
، )5/110( )شـطب (، ومـادة  )3/114( )خصل(ومادة  ،)3/7( )خبب(، ومادة )5/75( ) شرر(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )7(

  ).9/267( )وذل(ومادة  ،)8/100) (لفأ(ومادة 
، )6/443( )عمـرط (ومادة  ،)5/340( )صعلك(، ومادة )4/6( )رأبل(ومادة  ،)2/81( )جرجم(، مادة اللسـان : ُينْظَُر  )8(

   ).7/329( )قرفص(، ومادة )7/316( )قرضب(ومادة 
، )8/580( )نصـف (، ومادة )8/573( )نصر(ومادة  ،)8/561( )نشغ(، ومادة )4/583) (سعد(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )9(

  ).8/143( )لهسم(، ومادة )8/47( )لحسم(ومادة 
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  .الُْمَعرَُّب َوالدَِّخيُل: ثَاِلثاً

لقُـَداَمى  َسْيطََرتْ قَِضيَّةُ الُْمَعرَّبِ َوالدَِّخيلِ َعلَى َمَساَحٍة شَاِسَعٍة ِمْن تَفِْكيـرِ ُعلََمـاِء اللُّغَـِة ا        

ابِطَ ِلَمْعرِفَِتَها، كََما َأفَْرُدوا لََها يزِ الْكَِلَماِت الُْمَعرََّبِة َوَحْصرَِها، َوَوَضُعوا َضَووا بِتَْميَِِوالُْمْحَدِثيَن، فَُعنُ

 َألبِي َمنُْصورٍ الَْجَواِليِقيِّ، )ِميِّ َعلَى ُحُروِف الُْمْعَجمِالُْمَعرَّبِ ِمَن الْكَالَمِ اَألْعَج( ُمْستَِقلَّةً كَِكتَابِ كُتًُبا

ِلهِنْريكُوس ) فََراِئِد اللُّغَِة(اجِّي، َوِلشََهابِ الدِّينِ الْخَفَ) ِمَن الدَِّخيلِِشفَاِء الْغَِليلِ ِفيَما ِفي كَالَمِ الَْعَربِ (َو

  .  ِلفَاِئيل نَخْلَة الَْيُسوِعّي) غََراِئبِ اللُّغَِة الَْعَربِيَِّة(الَْيُسوِعّي، َو

َما َدخََل الَْعَربِيَّةَ ِمْن ُمفَْرَداٍت َأْجنَبِيٍَّة، َسَواٌء ِفي ذَِلَك َمـا اْسـتَْعَملَُه   "أنَُّه كُلُّ َوُيَعرَّفُ الدَِّخيُل بِ     

، َأمَّـا  )1("الَْعَرُب الْفَُصَحاُء ِفي َجاِهِليَِّتهِْم َوِإْسالَِمهِْم، َوَما اْستَْعَملَُه َمْن َجاَء َبْعَدُهْم ِمـَن الُْمَولَّـِدينَ  

، شَرِيطَةَ َأْن َيكُوَن ذَِلَك اللَّفْظُ قَْد َجـَرى  )2(ِمَن اَألْعَجِميَِّة ِإلَى الَْعَربِيَِّة ، فَُهَو اللَّفْظُ الَْمنْقُوُلالُْمَعرَُّب

ِة ِفي َعْصرِ النُّقَْصانِ َواِإلْبَدالِ ِفي اَألْصَواِت، َوَأْن َيكُوَن قَْد نُِقَل ِإلَى الَْعَربِيَّ يٌر بِالزَِّياَدِة َأوِِه تَغِْيَعلَْي

  . ِدْرَهم، َبْهَرج، وآُجّر: نحو) 3(اِالْحِتَجاجِ

َهذَا َباُب : "، فَقَاَل ِفي ِكتَابِِه)َأْعَرَب(َواْستَْعَمَل الِْفْعَل  ،)ِإْعَراًبا(َعلَى تَْسِمَيِتِه  َوقَْد َجَرى ِسيَبوْيِه     

لَمَّا َأَراُدوا َأْن ُيْعرُِبوُه َألَْحقُوا بِبِنَـاِء كَالَِمهِـْم كََمـا    "ُهْم ، ثُمَّ َأَضافَ َأنَّ)4("َما ُأْعرَِب ِمَن اَألْعَجِميَِّة

تَْعرِيُب االْسـمِ  : "قَْولَُه الَْجْوَهرِيِّ َعنِ ، كََما َينْقُُل السُُّيوِطيُّ)5("ُيلِْحقُوَن الُْحُروفَ بِالُْحُروِف الَْعَربِيَِّة

  .)6("ُه الَْعَرُب َوَأْعَرَبتُْهَعرََّبتْ: َمنَاِهجَِها، تَقُوُلُب َعلَى بِِه الَْعَر ْن تَتَفَوََّهَأ اَألْعَجِميِّ

                                           
  .   193، ص اللُّغَة ِفقْه :بد الواحدع علي وافي،  )1(
الشيخ نصـر  : ، صححهِشفَاء الْغَِليل ِفيَما ِفي كَالَمِ العربِ مَن الدَّخيلِ :شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الْخَفَاجِّي،  )2(

  .   3 ، صھـ1382المطبعة الوهبيَّة، : الهويني ومصطفى وهبي، القاهرة
المصـادر اللُّغويَّـة عنـد    : ، والنُّورّي، محمد جواد71، صم العرب من قضايا اللُّغَة الَعَربِيَّةكال: حسن ظاظا،: ُينْظَُر  )3(

  .    331ص ،العربيَّة ِفقْه اللُّغة :والزَّْيِدّي، كاصد ياسر ،65ص م،1993 مطبعة النَّصر التِّجاريَّة، :، نابلس1، طالعرب
  ). 4/303(، الكتاب :سيبويه  )4(
  ). 4/304( ه،المصدر نفس  )5(
  ).1/268(، الُْمْزَهُر ِفي ُعلوم اللغة وأنواعها :السُُّيوِطّي  )6(
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 يُرِشا ُيَمكَ  - الَْعَربِيَِّة َيْرجُِع ِإلَى َوالدَِّخيلَِة اَأللْفَاِظ الُْمَعرََّبِة ِمَن كَِثيرٍ ُدخُولِ ِفي الرَِّئيُس َوالَْعاِمُل     

ِمْن فَُرصِ اِالْحِتكَاِك بِاللُّغَاِت اُألخَْرى،  ا قَْبَل اِإلْسالَمِ َوَبْعَدُها ُأِتيَح لََهِإلَى َم -ياِفد َواِحَود الْْبَع ّيِلَع

  .)1(رَِهاْيِطيَِّة َوغَ َوالْقُْوكَالْفَارِِسيَِّة َوالسِّْرَياِنيَِّة َوالُْيونَاِنيَِّة َوالتُّْرِكيَِّة َوالْكُْرِديَِّة َوالْقُْبِطيَِّة َوالَْبْرَبرِيَِّة

َهـا ِمـَن   َوَجَرى َعلَْي ،َوالَ ُبدَّ ِمَن اِإلشَاَرِة ِإلَى َأنَّ اَأللْفَاظَ اَألْعَجِميَّةَ ِإذَا ُعرَِّبتْ َصاَرتْ َعَربِيَّةً     

رَّفُ بِـَأل،  َها َعالََماتُ اِإلْعَرابِ، َوتَُعاَألْحكَامِ َما َيْجرِي َعلَى الْكَِلَماِت الَْعَربِيَِّة اَألِصيلَِة، فَتَظَْهُر َعلَْي

َهِذِه الُْحـُروفُ  : "ِلِهِه َأُبو َمنُْصورٍ الَْجَواِليِقيُّ بِقَْوَوتَُؤنَّثُ، َوتُثَنَّى، َوتُْجَمُع، َوهذَا َما َأشَاَر ِإلَْي ،َوتُذَكَُّر

َعرََّبتُْه، فََصاَر ُب بَِألِْسنَِتَها، فَثُمَّ لَفَظَتْ بِِه الَْعَر... رِ ِلَسانِ الَْعَربِ ِفي اَألْصلِ بِغَْي) الْكَِلَماتُ الُْمَعرََّبةُ(

  . )2("بِتَْعرِيبَِها ِإيَّاُه، فَهَِي َعَربِيَّةٌ ِفي َهِذِه الَْحالِ، َأْعَجِميَّةٌ ِفي اَألْصلِ َعَربِيا

: ِة َعلَى َأْعَجِميَِّتَها، نَْحَوالَلَ؛ ِللدِّبِِصيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ -)3(كََما َسنُِشيُر -َوقَْد تَلَْحقُ َهاُء التَّْأِنيِث      

  . ْيرَِهاَزنَاِدقٍَة، َوَمَوازَِجٍة، َوغََجَوارَِبٍة، َوكَرابَِجٍة، َوطََياِلَسٍة، َو

من الْكَِلَماِت الُْمَعرََّبِة َوالدَِّخيلَِة َجاَءتْ َعلَى ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي ُمْعَجـمِ   لَقَْد َوَجْدتُ كَِثيًرا     

   :انِ الَْعَربِ، َسَأتَنَاَولَُها َعلَى النَّْحوِ اآلِتيِلَس

 .)4()ِإكَّانَْه(الثَِّياُب، َواِإلجَّانَةُ بِالْفَارِِسيَِّة  ِفيِهِإنَاٌء تُغَْسُل : ِإجَّانَةٌ، َواِإلجَّانَةُ َواِحَدتَُها :اَألَجاجِيُن

  . )5(، َوقَْد تَكَلََّمتْ بِِه الَْعَرُب)َبْيذَْه(، َوِهَي بِالْفَارِِسيَِّة ةٌَبرََّعُم ةٌيَِّسارِفَ ةُظَفْاللَّ، َوةُالَجَّالرِّ :ةُاِذقََبَيالْ

  .)6(ِةَمْجُعلِْل يِهِف اَءَهوا الْاُدَزَأْعَجِميٌّ ُمَعرٌَّب، ، سٍْيقَ نِْب َبرٍّلَِد َو ْنِم اسِالنَّ َنِم جِيٌل :ابَِرةَُبَرالْ

: نِشَـْيَئيْ كُوُز، فَارِِسيٌّ ُمَعرٌَّب، َوتَْرَجَمتُُه ِمَن الْفَارِِسيَِّة َأَحُد الْ ُهَو: َوِقيَلاِإلنَاُء، : اِإلْبرِيقُ :اَألَبارِيقُ

  .)7(الََّمتْ بِِه الَْعَرُب قَِديًمَوقَْد تَكَ ِهينٍَة،ِإمَّا َأْن َيكُوَن طَرِيقَ الَْماِء، َأْو َصبَّ الَْماِء َعلَى 

                                           
  .   195-193، ص اللغة فقه :عبد الواحد علي وافي،  )1(
، 2ط ،الُمَعرَّب من الكَالَم اَألْعَجِمّي على ُحُروف الُمْعَجم :َأبو منصور موهوب بن َأحمد بن محمد بن الخَِضر الَْجَواِليِقّي،  )2(

  .   53م، ص 1969أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتب، : تحقيق
  .   ثَّاِلِثِعنَْدَما نَتَنَاَوُل ِعلََل ُدخُولِ َهاِء التَّْأِنيِث َعلَى ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َوذَِلَك ِفي ِنَهاَيِة الْفَْصلِ الَسنُِشيُر ِإلَى ذَِلَك    )3(
  ).1/88( ،)أجن(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )4(
  .130ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)1/362( ،)بذق(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )5(
  .124ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)1/383( ،)بربر(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )6(
  . 71، صالُمَعرَّب: َجَواِليقّيالْ، و)2/1192(، جمهرة اللغة: وابن دريد، )1/394( ،)برق(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )7(
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َأْي قَْبُر الرِّْجلِ، َوقَْد ) كَْوَرْب( ِةيَِّسارِفَالْبِ َوُه، َوُمَعرٌَّب َأْعَجِميٌّ ،الرِّْجلِةُ افَفَلُ: َجْوَرُبالَْو :ةَُبارَِجَوالْ

   .)1(كَثَُر َحتَّى َصاَر كَالَْعَربِيِّ

ارِِسـيٌّ ُمَعـرٌَّب،   ، لَفْـظٌ فَ اَحجَِرالْ يِهِقتَ ٍةآلَحٍ َوِسالَ ْنِماِإلنَْساُن  ِهُجلَِّل بِ اَم: افُالتِّْجفََو :اِفيفُالتََّج

  .)2(َأْي َحارُِس الَبَدنِ) تَْن َباْه(َوَأْصلُُه بِالْفَارِِسيَِّة 

  .             )3()كَُوالَْه(، َوَأْصلُُه بِالْفَارِِسيَِّة ٌبرََّعُم َأْعَجِميٌّ، ِةَيِعاَألْو َنِم اٌءَعوِ: اِلقُُجَوالْ :اِليقَُجَوالْالَْجَواِلقُ َو

  .)4(ةٌيَّبَِرَع َيِه: يَلِقَو ،ِةيَّاِنَرْبِعالْ َنِم ةٌرََّبَعا ُمَهِإنَّ: يَلِقا، َهْيلََع ُبتَُيكْالَِّتي  ُحفُالصُّ :الَُّمَجالْ

ـ َو، ٌبرََّعُم يٌِّسارِ، فَاِإلْبَرْيَسمِ َنِم ِةذَخَتَُّمالْ ابَِيالثِّ َنَضْرٌب ِم: اُجالدِّيَبَو :يُجابَِيالـدَّ َو يُجابَِبالدَّ  ُهلَُأْص

  . )5(َأْي ِنَساَجةُ الْجِنِّ )ِديْوَبافْ(بِالفَارِِسيَِّة  اُجالدِّيَبَو بَّاٌج،ِد

  .)6(بِالفَارِِسيَِّة) ْرَباْنُد(، َواِحُدُهْم ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ ،وَناُبوََّبالْ :ةُنَابَِرالدَّ

، ِإذْ لَـْم  لََّمتْ بِِه الَْعَرُب قَِديًماَوقَْد تَكَ، بِهِْجَرعٍ ، َألَْحقُوُهُمَعرٌَّب ارِِسيٌّالدِّْرَهُم فََو :الدََّراِهيُموالدََّراِهُم 

  .)7()درم(ُهَو ُمَعرَُّب : َيْعرِفُوا غَيَرُه، ِقيَل

شَـاَر  ُمَعرٌَّب ِمَن الُيونَاِنيَِّة، لَِكنَّ الَْجَواِليِقّي َأ الدِّفْتَُرالدَّفْتَُر َوَو ،ِةوَمُمْضَمالْ ِفُحالصُّ ةُاَعَمَج :الدَّفَاِتُر

  .)8(ِإلَى َأنَُّه َعَربِيٌّ َصِحيٌح َوالَ ِخالَفَ ِفي ذَِلَك

ـ لَّكَتَ َبَرَعالْ َأنَّ َرْيغَ ةٌيََّمْجَأَع اَهلَُأْص اُجيَبِدَو اطُيَرِقَو اُرينَِد :يَلِق ،ُمَعرٌَّب يٌِّسارِفَ الدِّْينَاُرَو :يُراِننَالدَّ  تَْم

  .)9(بِِه َجاَءتْ الشَّرِيَعةُ َأْي )آر ِدين( ُمَعرَُّب الدِّينَاَر َأنَّ الْخَفَاجِّي َرىَي ،ةًيَّبَِرَع تْاَرَصفَ ايًمِدقَ اَهبِ

                                           
 ،)2/1175(، جمهـرة اللغـة  : ، وابـن دريـد  )3/620( الكتـاب : ، َوِسيَبَويه)2/78( ،)جرب( مادة ،اللسـان : ُينْظَُر  )1(

  .68، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي149ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو
  .   59، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي139ص، الُمَعرَّب: لَْجَواِليقّيا، و)2/154( ،)جفف(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )2(
 ،407، صإصالح المنطق: وابن السكّيت ،)1/67(، تهذيب اللغة: األزهريو ،)2/179(، )جلق(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )3(

  .68، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي158ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو
  ).2/183( ،)جلل(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )4(
  .94، صِشفَاء الْغَِليلو ،188ص ،الُمَعرَّبو ،)1/264( جمهرة اللغةو ،)3/284( ،)دبج( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )5(
  .94، صلْغَِليلِشفَاء ا :، والْخَفَاجِّي188ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)3/325( ،)دربن(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )6(
  .94ص ،الْغَِليل ِشفَاء :والْخَفَاجِّي ،)3/1326( ،اللغة جمهرة :وابن دريد ،)3/348( ،)درهم( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )7(
  .195ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)3/375( ،)دفتر(، مادة اللسان :ُينْظَُر  )8(
، )2/1183(، جمهـرة اللغـة  : وابـن دريـد   ،)4/303( الكتـاب : َوِسـيَبَويه  ،)3/422( ،)دنر(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )9(

  .98، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي187ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو
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ـ  ِفرَُّصى التَّلََع يُّوِقَالَْو ،ُراجِالتَّ: )اَهرِْسكََو الِالدَّ حِتْفَبِ( اُنالّدْهقََو :ةُنَاِقَهالدَّالدََّهاِقيُن َو ، ِحـدَّةٍ  َعَم

  .)1(َأْي َرِئيُس الْقَْرَيِة َوُمقَدَُّم َأْهلِ الزَِّراَعِة ِمْن الَْعَجمِ) َدْه خَاْن(ُه ، َوَأْصلُرٌَّبَعُم يٌِّسارِفَ

  . )2()زاالََديز َواِلَد( ُهلُْصَأ، َوٌبرََّعُم يٌِّسارِ، فَارِالدََّو ابَِبالْ َنْيَبا َم ُلخَْدَمالْ: الدِّْهِليُزَو :يُزاِلَهالدَّ

  .)3(ةٌلََّدَوُم ةٌغَلُ حِتْفَالْبِ َوُه: يَلِق، َوَرْيغَ الَ رِْسكَالْبِ َوُه: يَل، ِقٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ :اُنالدِّيَوَو :يُناوَِوالدَّ

، َوَيـَرى  )4()ِكَراْيَزنِْد (: ِةيَِّسارِالفَبِ َوُه، َوٌبرََّعُم يٌِّسارِ، فَرِْهالدَّ اِءقََببِ ُلاِئقَالْ :الزِّنِْديقَُو: ةُقَاِدالزَّنَ

  .بَِدَوامِ الدَّْهرِ: الَْعَمُل، َأْي، َيقُوُل): كَرْد(الَْحَياةُ، َو): َزنَْدْه(، َو)َزنَْدْه كَرْد(يِقيُّ َأنَّ َأْصلَُه الَْجواِل

ـ (َوُهَو بِالْفَارِِسيَِّة ، ُهْمُعابَِر: مِْوقَِإْستَاُر الْ، َوٍفْصِنَو يَلاِقثََم ِةَعَبْرَأ ُنْزَو: اِإلْستَاُر :يُراِتاَألَس ، )اْرجَِه

 . )5(ِإْستَاٌر :فَقَالُوا ،فََأْعَرُبوُه

  .)6(تَْبُعرِّفَ )ُمشْتَْه( ِةيَِّسارِفَالْبِا َهلُْص، َأُمْستَقَةٌ اَهتَُداِحَو، امَِماَألكْ اُلَوِط اٌءَرفِِ :قُاِتَمَسالْ

  .)7(ُأنِّثَتَْوُأْعرَِبتْ  َأْعَجِميَّةٌ َوِهَيا، َمُهينََب اَمَو نِْيتََبكْالرَُّو ةَرَّي السُِّطغَتُ ةٌَسبِلَْأ :السَّراوِيُل

  .)8(اَهافَُرَأطْ :ضِْراَأل ُكنَابَِسطََرفُ ُمقَدَّمِ الَْحاِفرِ، فَارِِسيٌّ ُمَعرٌَّب، َو: السُّنُْبُكَو :نَابُِكسَّال

  .)9(ِةَملُعْجَوالَْهاُء ِل، َعَرٌب، َوُهَو الُْعوُد الُْمَعوَُّج، فَارِِسيٌّ ُمَصْولََجاٌنَواِحُدَها َصْولٌَج َو: الصََّواِلَجةُ

  .             )10(لَِدَبالْ ىلََع الصِّْهرِيُّ َوُهَو ،يٌِّسارِفَ ُهلُْصَأَو ِصْهرِيجٍ، ُعْمَج ،اُءَمالْ ايَهِف ُعِمتَْجَي اُضَيِح :يُجارَِهالَص

ـ  ُه؛ َألنَِّةَمْجلُعِل عِْمَجي الِْف اُءَهالْ ِتلَخَ، َدِةَيِساَألكْ َنِم ٌبْرَض: اُنالطَّْيلََسَو الطَّْيلَُسَو :ةُاِلَسالطََي  َسْيلَ

  .)11(َبرُِأْعفَ )اْنشَالْتَ( َوُه اَمِإنَّ يٌِّسارِفَ ُهلَُأْص، َويٍّبَِرَعبِ

                                           
  .99، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي194ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)3/435( ،)دهقن( مادة ،اللسان: ُينْظَُر  )1(
  .99، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي202ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)3/436( ،)دهلز( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )2(
  .94، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي202ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)3/458( ،)دون(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )3(
  .112، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي214ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّي، و)4/413( ،)زندق(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )4(
  .91-90ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)4/491(، )ستر(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )5(
  .356ص، الُمَعرَّب: َجَواِليقّيالْو ،)9/393( ،اللغة تهذيب :األزهريو ،)4/491( ،)ستق( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )6(
  .244ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)3/229( الكتاب: ، َوِسيَبَويه)4/567( ،)سرل(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )7(
  .118، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي225ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)4/700( ،)سنبك(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )8(
  ).1/479( جمهرة اللغة: ، وابن دريد)3/620( الكتاب: ، َوِسيَبَويه)5/373( ،)صلج(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )9(
  .141، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي131ص ،الُمَعرَّب :الَْجَواِليقّيو ،)5/418( ،)صهرج(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )10(
  .275ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّي، و)3/620( الكتاب: ، َوِسيَبَويه)5/624( ،)طلس(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )11(
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ـ  ةٌيقََحِد: ِفْرَدْوُسالْ، َوخَِصيُبي الْاِدَوالْ: ِفْرَدْوُسالْ، َواُنتَُبْسالْ: ِفْرَدْوُسالَْو: يُساِدَرفَالْ ـ َجالْ يِف ، ِةنَّ

بِالسِّْرَياِنيَِّة، َوَينْقُُل الَْجَواِليِقّي َعْن الْفَـرَّاِء قَـوالً    ، َوالِْفْرَدوُس َأْيًضاَبرُِّعفَ يٌُّروِم ُهلَُأْص الِفْرَدْوُسَو

  .)1(ْرَدْوًساِذي ِفيِه الكَْرُم ِف؛ َألنَّ الَْعَرَب تَُسمِّي الُْبْستَاَن الَّالِْفْرَدوَس َعَربِيٌّ َأيًضا ُمَؤدَّاُه َأنَّ

  . )2(، لَفْظٌ َأْعَجِميٌّ ُمَعرٌَّبيدِدشْالتَّبِ ،اطٌِقرَّ ُهلَُأْص، َواِنٍقَد فُْصِن :اَألوَزانِ َنِم َوالِقيَراطُ :يطُارِالقََر

   .)3(غَْيُر َعَربِيٍّ ِإنَّ َأْصلَُه: ، َوُيقَاُل، قَْد تَكَلَُّموا بِِه قَِديًماايَهِف ُبتَكُْي ةُتَابِالثَّ الصُُّحفُ: اِطيُسقََرال

  .)4(ىِقْرِميَد ِةيَّوِمالرُّبِ َيِهَو ارِ،الدَّ قُيطَوابِ :اِميُدالقََرَو ،َبالرُّوِميَِّة اَهتُاَرَجِحَو اِتاَممََّحالْ آُجرُّ :يُداِمَرالقَ

ِفـي  تَانِ، ِإذْ لَيَس َبرََّعُم تَانِيَِّمَجَأْع ِإنَاٌء ِمْن آِنَيِة الشََّرابِ،: َوالقَاقُوَزةُ اُزوَزةُالقَ :اِقيُزالقََوَوازِيُز َوالقَ

  .)5(ُل َأِلفٌ َبْيَن َحْرفَْينِ ِمثْلَْينِكَالَمِ الَْعَربِ َما َيفِْص

  .)6(الَْمفَاِتيُح، فَارِِسيٌّ ُمَعرٌَّب: ، َوِقيَلاِئُنخََزالْ :َمقاِليُدالْ

  .)7(ْد تَكَلََّمتْ بِِه الَْعَرُبُروِميٌّ ُمَعرٌَّب، َوقَ الَْجرَّةُ، :القُْمقُُم: القََماِقُم

 ٌبرََّعُم َوُه، َوةٌيَِّسارِا فََهلَُحفْرِ القُِنيِّ، َأْصَو ضِْراَأل تَْحتَ اِءَمالْبِ يُربِخَالُمَهنِْدُس الْ: الِقنِْقُنَو :اِقُنالقَنَ

  . )8(اْحِفْر اْحِفْر َأْي )ِكْن ِكْن( ِةيَِّسارِفَالْبِ ْمهِوِلقَ ْنِم َحفْرِالْ ْنِم قٌّتَشُْم

  .)9(ُروِميٌّ ُمَعرٌَّب، َمْعنَاُه اَألْصُل َوالْقَاِعَدةُ :ُنانُوقَالْ :قَواِنيُنالْ

ـ َو، َمِلِك الفُـْرسِ  ُماْس: ىْسَركََِو، )بِفَتْحِ الْكَاِف َوكَْسرَِها( ىْسَركََِجْمُع  :اِسَرةُكََسالَْو اِسَرةُاَألكَ  َوُه

  .)10(ُبَرَعالْ فََعرََّبتُْه ِكلُْمالْ ُعاِسَو َأْي) خُْسَرو( ِةيَِّسارِفَالْبِ

                                           
  .168، صالْغَِليل ِشفَاء :، والْخَفَاجِّي288ص ،الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)7/56( ،)فردس( مادة ،اللسان: ُينْظَُر  )1(
  .304ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)7/317(، )قرط(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )2(
  .324ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو، )7/319( ،)قرطس(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )3(
  .176ص ،الْغَِليل ِشفَاء :والْخَفَاجِّي ،)3/1324( ،جمهرة اللغة :وابن دريد ،)7/334( ،)قرمد( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )4(
  .180، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي322-321ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)7/352( ،)قزز(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )5(
  .362ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو، )7/468(، )قلد(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )6(
  .176، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي308ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)7/500(، )قمم(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )7(
  .178، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي309ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّي، و)7/518( ،)قنن(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )8(
  .177، صِشفَاء الْغَِليل :والْخَفَاجِّي ،)7/517( ،)قنن(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )9(
  .194، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي330ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)7/660( ،)سرك(مادة ، اللسان: ُينْظَُر  )10(
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 اَءَهوا الْقَُحُألَْوقَْد ، )كُْرَبْه: (، َوِقيَل)كُْرُبقْ( ِةيَِّسارِفَالْبِ ُهلَُأْصوتُ، َوانَُحالْ: الكُْرُبُجَوالكُْرَبُج  :ةُابَِجكََرالْ

  . )1(ِةَمْجُعلِْل ِفي كََرابَِجٍة

  .)2(ِةَمْجُعلِْل اُءَهالْكْياٌل، َوِم: ةُالكَْيلََجَو :ةُاِلَجَيكَالْ

، ٌبرََّعُم يٌِّمَجَأْع ظٌفْة، لَاَرَجِحالْ ِهى بَِمْرتُي ِذالَّ القَذَّافُ): بِفْتَحِ الِْميمِ َوكَْسرَِها(نَْجِنيقُ المََِو :اِنيقَُمَجالْ

  .)3(ةٌثَنََّؤُم َيِهي، َوا َأْجَوَدِنَم ، َأْي)َمْن جِي ِنيْك( ِةيَِّسارِالفَبِا َهلُْصَأَو

  .)4(ِةَمْجُعلِْل اَءَهالْ قُواَألَْح )ُموَزْه(َأْصلُُه  يٌّ ُمَعرٌَّب،ِسارِفَ، خُفُّالْ :َمْوَزُجالْ :ةُازَِجَمَوالْ

 ِعْبَراِنـيٌّ أََْو ُسـْرَياِنيٌّ، َوقَـالَ    اْسٌم، َوُهَو )υ(َعلَى ِعيَسى  الُْمنَزَُّلِكتَاُب اِهللا : َواِإلنْجِيُل :اجِيُلاَألنَ

  .)5(َواتَِّساُعُه اَألْرضِفَاشِْتقَاقُُه ِمَن النَّْجلِ، َوُهَو ظُُهوُر الَْماِء َعلَى َوْجِه  اَعَربِيِإْن كَاَن : َبْعُضُهْم

  .)6(ا، َوقَْد تَكَلََّمتْ بِِه الَْعَرُب الْفَُصَحاُء قَِديًمٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ ،يُرِغالصَّ ُحْمالرُّ :النَّْيَزُكَو :ازُِكالنََّي

  .)7(ُحكَّاُم الَْمُجوسِ الَِّذيَن ُيَصلُّوَن بِهِْم، َأْعَجِميٌّ ُمَعرٌَّب: َوخََدُم النَّارِ، َوِقيَل وُسُجَمالْ :ابِذَةَُهَرالْ

، يِهِف ُبتَكُْي مَُّيْصقَُل ثُغَ َوْمُيْسقَى الصَّ ُضَيَأْب يرٍرَِح وُبثَ  :َرقُالُمْه، َوةُيفَِحالصَّ :ُمْهَرقُالَْو :قُارَِمَهالْ

  .                 )8(يارِالصََّح :قُارَِمَهالْ، َو)ُمْهَرْه( َوَأْصلَُها، ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ ظٌفْلَ

  .)9()َيلَْمْه(، َوَأْصلُُه بِالْفَارِِسيَِّة ٌبرََّعُم يٌِّسارِفَ ،الَْمْحشُو اُءَبِقالْ: الَيلَْمقَُو :قُِمَيالَالْ

  

                                           
  .328ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّي، و)3/620( الكتاب: ، َوِسيَبَويه)7/627( ،)كربج(مادة ، اللسان :ُينْظَُر  )1(
  .340ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّي، و)7/710( ،)كلج(، مادة اللسان :ُينْظَُر  )2(
  .207، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي354ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)8/211( ،)مجنق(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )3(
  .206، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي)3/620( الكتاب: ، َوِسيَبَويه)8/270( ،)مزج(، مادة اللسان :ُينْظَُر  )4(
  .   12، صِشفَاء الْغَِليل :والْخَفَاجِّي، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو ،)8/470( ،)نجل(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )5(
  .226، صِشفَاء الْغَِليل :والْخَفَاجِّي ،380ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّي، و)8/522( ،)نزك(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )6(
  .235، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي399ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّي، و)9/70( ،)هربذ(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )7(
  .206، صِشفَاء الْغَِليل :، والْخَفَاجِّي351ص، الُمَعرَّب: الَْجَواِليقّيو، )9/81( ،)هرق(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )8(
  .244، صالْغَِليل ِشفَاء :، والْخَفْاجِّي403ص، الُمَعرَّب: َواِليقّيالَْجو ،)9/463( ،)يلمق(مادة ، اللسان: ُينْظَُر  )9(
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  .اِإلْعالَُل :َرابِعاً

الْكَِلَمِة الَْعَربِيَِّة، َوَما  يَسِة َوالُْمهِمَِّة ِفي ِدَراَسِة بِنَْيِةُيَعدُّ َموُضوُع اِإلْعالَلِ ِمَن الْقََضاَيا الرَِّئ      

صَّْرِف رِ اَألْصَواِت، َوُهَو ُركٌْن َأَساِسيٌّ ِمْن َأْركَانِ ِعلَْمي الَيطَْرُأ َعِليَها ِمْن تَغَيَُّراٍت َجرَّاَء تََجاُو

  .نَاقَشَِة قََضاَياُهِه َوُمْيوَن التَّطَرُِّق ِإلَنِ ُدنِ الِْعلَْمْيُل َهذَْيَواَألْصَواِت، ِإذْ الَ ُيْمِكُن ِلُعلََماِء اللُّغَِة تَنَاُو

وا الْقَْوَل ِفي وعِ اِإلْعالَلِ، َوفَصَّلَُمى َوالُْمْحَدثُوَن َعلَى َموُضالْقَُدا لُغَوِيُّو الَْعَربِلَقَْد َوقَفَ       

اِإلْعالََل " َعلَى َأنَّ -الرَِّضيُّ لَْحاجِبِ َوشَارُِح شَاِفَيِتِهَوَعلَى َرْأِسهِْم اْبُن ا -قََواِعِدِه، ِإذْ َينُصُّ الْقَُداَمى 

، َوُيَعرِّفُُه )1("اِإلْسكَانِ ِف َأوِلَْواوِ َوالَْياِء، َبالْقَلْبِ َأوِ الَْحذَْأْي اَألِلِف َوا: يرِ ُحُروِف الِْعلَِّةُمخْتَصٌّ بِتَغِْي

تْ َهِذِه ِه، َوُسمَِّيْيُر الَْمْعلُولِ َعمَّا ُهَو َعلَييُر، َوالِْعلَّةُ تَغِْيالتَّغِْي: َمْعنَى اِإلْعالَلِ: "اْبُن َيِعيشَ، بِقَْوِلِه

  .)2("ِلكَثَْرِة تَغْيُّرَِها ؛الُْحُروفُ ُحُروفَ ِعلٍَّة

 َوَحذٍْف قَلْبٍ ِمْن َأنَْواَعُه ذَكََر قَْدفَ اِإلْعالَلِ، رِيِفتَْع ِإلَى َيتََعرَّضْ لَْم َوِإْن فَِإنَُّه ْصفُورٍ،ُع اْبُن َأمَّا      

  .)3(َها الَْهْمَزةَ ِفي َبْعضِ اَألْبِنَيِةَوَأَضافَ ِإلَْي َوالَْياُء، َواُوَوالْ اَألِلفُ :َوِهَي فَ الِْعلَِّة،َونَقْلٍ، َوَبيََّن َأْحُر

َعمَّا ُهَو لََدى الُْمْحَدِثيَن، فَقَْد  قَُداَمى الَ َيخْتَِلفُ كَِثيًراَل ُمْصطَلَحِ اِإلْعالَلِ ِعنَْد الَْوَما َوَرَد َحْو      

َوَأشَاَر ُمحمَّد ، )4("ِفِهيُر َحْرِف الِْعلَِّة ِللتَّخِْفيِف، بِقَلْبِِه َأْو ِإْسكَاِنِه َأْو َحذِْيتَغْ: "بَِأنَُّه َعرَّفَُه الَْحَمالَوِيُّ

 ُهَو نَْوٌع ِمَن الدَِّراَسِة الصَّْرِفيَِّة ِلَما تَتََعرَُّض لَُه الَْحَركَاتُ: "ِإلَى تَْعرِيِف اِإلْعالَلِ بِقَْوِلِه ورِّيَجَواد النُّ

)Vowels(َوَأنَْصافُ الَْحَركَاِت ،)5(
 )Semi Vowels (- الْقَُدَماُء ُمْصطَلََح َها َوِهَي الَِّتي َأطْلَقَ َعلَْي

ِمْن تَغَيَُّراٍت تَِتمُّ بُِحلُولِ َبْعِضَها َمَحلَّ  -ُمْصطَلََح َأْحُرِف الِْعلَِّة، َوالَْهْمَزِة، ِفي َبْعضِ الْبِنَى اللُّغَوِيَِّة

َموِضِعَها ِفي  رِيُّضِ َهِذِه اَألْصَواِت َأْو تَغَأْو بُِسقُوِط َبْع َسمَّى اِإلْعالََل بِالْقَلْبَِبْعضٍ، َوُهَو َما ُي

                                           
  ).67-3/66(، شرح شاِفَية ابن الحاجب: اِإلستراباذّي  )1(
  ).5/418(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )2(
دار : ، بيـروت 3ين قباوة، طفخر الد: ، تحقيقالُمْمِتع في التَّْصريف: ابن ُعْصفُور، َأبو الحسين علي بن مؤمن: ُينْظَُر  )3(

  ).2/425(م، 1978اآلفاق الجديدة، 
  .109ص  ،شَذَا الَعْرف في فّن الصَّْرف: الحمالوّي  )4(
  ".َيبَِس"َوالَْياِء ِفي الِْفْعلِ " َوَعَد"َوتَشُْمُل الَْواَو َوالَْياَء َما لَْم تَكُونَا َحَركَتَْينِ، كَالَْواوِ ِفي الِْفْعلِ   )5(
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َن الْبِنَْيِة، الْبِنَْيِة، َوُهَو َما ُيَسمَّى اِإلْعالََل بِالنَّقْلِ َأْو التَّْسِكينِ، َأْو بُِسقُوِط َهِذِه اَألْصَواِت بِكَاِمِلَها ِم

  . )1("َوُهَو َما ُيَسمَّى اِإلْعالََل بِالَْحذِْف

يٌر َأْو تَْبِديٌل َيطَْرُأ َعلَى َواِحٍد ِمْن َأْحـُرِف  َعلَى َأنَّ اِإلْعالََل  تَغِْي ِإنَّ ُجلَّ َهِذِه التَّْعرِيفَاِت تَتَِّفقُ      

ِف َأْو بِقَلْبِ َأَحِد َهِذِه اَألْحـرُ  الَْهْمَزِة، َوذَِلَك َوالَْياُء، ِإَضافَةً ِإلَى الِْعلَِّة الثَّالَثِة، َوِهَي اَألِلفُ، َوالَْواوُ،

َوتَِغييُر َهِذِه الُْحُروِف : "ِه، َوَهذَا َما نَصَّ َعلَْيِه الرَِّضيُّ بِقَْوِلِه الِْخفَّةُيقَْصُد بِِنِه، َوأنَُّه بَِحذِْفِه َأْو بِتَْسِكي

يرِ قَْدرٍ ، ِإَضافَةً ِإلَى تَوِف)2("ِلطَلَبِ الِْخفَِّة لَيسِ ِلغَاَيِة ِثقَِلَها َبْل ِلغَاَيِة ِخفَِّتَها، بَِحيثُ الَ تَْحتَِمُل َأْدنَى ِثقَلٍ

  .)3(َن اَألْصَواِت الُْمتََجاوَِرِة ِمْن َأْجلِ تَْحِقيِق السُُّهولَِة ِفي النُّطِْقنِْسَجامِ َبْيِمَن اال

ُمنْتََهى الُْجُموعِ لَبْعض قََواِعِد اِإلْعالَلِ ِفي الَْعَربِيَِّة، َسَأتَنَاَوُل َهِذِه الْقََواِعَد،  َوقَْد خََضَعتْ ِصَيغُ     

  :َوَأَهمُّ َهِذِه الْقََواِعِد َما َيِلي ِإيَّاَها بَِرْأيِ الُْمْحَدِثيَن، ايِّناً َرْأَي الصَّْرِفيِّيَن الْقَُداَمى ِفي ذَِلَك، ُمَحاِكًمُمَب

تُقْلَُب ِفيَها الَْواُو ي الْقَُداَمى َبْعَض الَْحاالَِت الَِّت ذَكََر الصَّْرِفيُّوَنفَقَْد  :لُْب الَْواوِ َوالَْياِء ِإلَى َهْمَزٍةقَ. 1

  :الَْياُء ِإلَى َهْمَزٍة، َوِمنَْها َأوِ

: ُمفَْرِد، نَْحـوَ َمدَّةً َزاِئَدةً ِفي الْ ، َعلَى َأْن تَكُوَنلُْجُموعَِأْن تَقََع ِإْحَداُهَما َبْعَد َأِلِف ِصيغَِة ُمنْتََهى ا .أ

 الْكَِلَمِة ِفي ولَى َوالَْياُءَوالَْواُو ِفي الْكَِلَمِة اُأل ، َوَصِحيفَةٌ،َعُجوٌز :اَمُهنَْز، َوَصَحاِئفَ، فَالُْمفَْرُد ِمَعَجاِئ

  .  )َعَجَز َوَصَحفَ(الثُّالَِثُي  َوَجذُْرُهَما بِنَْيِة الْكَِلَمِة، ِمْن لَْيَستَا َأنَُّهَما َأْي َزاِئَدتَانِ، َمدَّتَانِ اَألِخيَرِة

 َصـِحيفَةٍ  َوَياَء َعُجوزٍ َواَو َأنَّ ِإلَى -يَبَوْيِهَوِفي ُمقَدَِّمِتهِْم ِس - قَُداَمىالْ الصَّْرِف ُعلََماُءقَْد ذََهَب فَ    

َوكَانَتْ َميِّتَـةً الَ تَـْدخُلَُها    ،َهِذِه الُْحُروفَ لَمَّا لَْم َيكُْن َأْصلَُها التَّْحرِيَك"َهْمَزةً ِعنَْد الَْجْمعِ؛ َألنَّ  قُِلَبتْ

فَُهِمـَزتْ َبْعـَد   ... َوقَْد َوقََعتْ َبْعَد َأِلٍف، لَْم تَكُْن َأقَْوى َحاالً ِممَّا َأْصلُُه ُمتََحرٌِّك الَْحَركَةُ َعلَى َحالٍ،

  .)4("الَْحَركَةُ َأْصلُُه َما ُهِمَزتْ ِإذَا تُغَيََّر َأْن َأْجَدُر الَْحَركَةَ َأْصلَُها لَْيَس الَِّتي الَْميِّتَةُ اَألْحُرفُ فََهِذِه اَألِلِف،

                                           
، ضمن أبحاث في علم أصوات اللغة دراسة َصْوِتيَّة في موضوعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّة: ورّي، ُمحمَّد جوادالنُّ  )1(

  .2، ص.)ت.د(، .)ط.د(العربية، 
  ).3/68(، شرح شاِفَية ابن الحاجب: اِإلستراباذي  )2(
  .2، صعالل واِإلبدال في العربيَّةدراسة صوتيَّة في موضوعي اِإل: النُّوري، ُمحمَّد جواد: ُينْظَُر  )3(
  ).4/356(، الكتاب: سيبويه  )4(
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الَْجْمعِ الَِّذي َعلَى ِمثَـالِ   تُْبَدُل الَْهْمَزةُ ِممَّا َوِلَي َأِلفَ: "َوَينُصُّ اْبُن َعِقيلٍ َعلَى َهذَا الْقَلْبِ بِقَْوِلِه     

وزٍ َوَعَجاِئَز، َوَعُج َوَصِحيفٍَة َوَصَحاِئفَ، ِقالََدٍة َوقَالَِئَد، :نَْحَو ِإْن كَاَن َمدَّةً َمزِيَدةً ِفي الَْواِحِد، َمفَاِعَل؛

َمفَـاَزٍة  : قَْسَوَرٍة َوقََساوَِر، َوَهكَذَا ِإْن كَاَن َمدَّةً غَْيَر َزاِئَدٍة، نَْحـوَ : َر َمدٍَّة لَْم تُْبَدْل، نَْحَوفَلُو كَاَن غَْي

  .)1("ُمِصيَبٍة َوَمَصاِئَب: ِه، نَْحَوْيَع فَُيْحفَظُ َوالَ ُيقَاُس َعلَشَ، ِإالَّ ِفيَما ُسِمِعيشٍَة َوَمَعاِيَوَمفَاوَِز، َوَم

: اَألوَُّل: نَِياِء َهْمَزةً بِشَـْرطَيْ قَلَْب الَْواوِ َأْو الْ -ِضُحكََما َيتَّ -لَقَْد َرَبطَ ُعلََماُء الصَّْرِف الْقَُداَمى      

، َأمَّا ِإذَا لَْم َيتَـَوافَْر  )2(كَذَِلَك فَْرِدَمدٍّ ِفي الُْم َأْن تَكُونَا َحْرِفْي: نِ ِفي الُْمفَْرِد، َواآلخَُروقُوُعُهَما َزاِئَدتَْي

َن ُدو" شََمَعـايِ "تُْجَمُع َعلَى " َمِعيشٍَة: "َعلَى َحاِلهَِما، نَْحَو نِ، َبْل تَْبقََياطَانِ، فَلْمِ تُقْلََبا َهْمَزةًَهذَانِ الشَّْر

ـ  ُدو" قََسـاوِرَ "تُْجَمُع َعلَى  "قَْسَوَرٍة"، َوقَلْبِ الَْياِء َهْمَزةً؛ َألنَّ الَْياَء َأْصِليَّةٌ ِفي الُْمفَْرِد َواوِ َن قَلْـبِ الْ

َعلَـى  " ُمِصـيَبةٍ "، َو"َمنَـاِئرَ "َعلَى " َمنَاَرٍة"تْ َحْرفَ َمدٍّ ِفي الُْمفَْرِد، َوقَْد شَذَّ َجْمُع َهْمَزةً؛ َألنََّها لَْيَس

  .     لُْمفَْرِد؛ َألنَّ الَْواَو َوالَْياَء َأْصِليَّتَانِ ِفي ا"َمَصاِئَب"

نِ، نِ َبْينَُهَما َأِلفُ َمفَاِعَل، َسَواٌء َأكَاَن َهذَانِ اللَّيِّنَانِ َيـاَءيْ نِ لَيِّنَْيالَْياُء ثَاِني َحْرفَْي َأْن تَقََع الَْواُو َأوِ .ب

َسَياوَد، َجْمعِ : نِ، نَْحَو، َأْم ُمخْتَِلفَْيَأَواَوَل، َواِحُدَها َأوَُّل: نِ، نَْحَو، َأْم َواَوْيَواِحُدَها نَيِّفٌفَ، نََياِي: نَْحَو

نََياِئفَ، َوَأَواِئَل،  ْمَزٍة فَتُْصبُِح الْكَِلَماتُاِء الثَّاِنَيِة ِإلَى َهلَُب كُلٌّ ِمَن الَْواوِ َوالَْيَسيٍِّد، فَِفي َهِذِه اَألْمِثلَِة تُقْ

  .َوَسَياِئَد َعلَى التَّْرِتيبِ

َوَجاَوَر َما  ،ِإذَا كَاَن قَْبَل َأِلِف التَّكِْسيرِ َوَبْعَدَها َحْرفَا ِعلٍَّة: "َبقَْوِلِه لَيِه اْبُن جِنِّيَِّوَهذَا َما نَصَّ َع     

فَلَمَّـا   -َأَواِئَل َأْصـلَُها َأَواَولُ  :َوذَِلَك نَْحُو -َبْعَدَها الطََّرفَ قَلَْبتَ الَْحْرفَ اآلِخَر ِمَن الُْمْعتَلِّ َهْمَزةً 

  .)3("اُألخَْرى ِمَن الطََّرِف قُِلَبتْ َهْمَزةً اَألِلفَ الَْواَوانِ َوقَُرَبِت فَتْاكْتَنَ

َوِإذَا اكْتَنَفَتْ َأِلـفُ  : "ِعنَْدَما قَاَل ُضوًحاُوَوقَْد كَاَن الزََّمخْشَرِيُّ َصاِحُب الُْمفَصَّلِ َأكْثََر َجالًَء َو      

َأَواِئُل، َوِفي : َهْمَزةً، كَقَْوِلَك ِفي َأوََّل َوانِ، َأْو َياَءانِ، َأْو َواٌو َوَياٌء قُِلَبتَْوا: الَْجْمعِ الَِّذي َبْعَدُه َحْرفَانِ

                                           
  ).4/181(، ة ابن مالكشرح ابن عقيل على َألفّي: ابن عقيل  )1(
  .   103، ص ة بين القدماء والمحدثينالقواعد الصرف صوتّي: دشواهنة، سعيد محّم: ُينْظَُر  )2(
  ).2/44(، الُمنِْصف: ّيابن جنّ: ُينْظَُر، َو53، ص التَّصريف الملوكّي: ّيابن جنّ  )3(
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ِمثْـلِ َهـِذِه   مَّا َسَبُب الْقَلْبِ ِفـي  ، َأ)1("َبَياِئُع: خَيِّرٍ خََياِئُر، َوِفي َسيِّقٍَة َسَياِئقُ، َوِفي فَْوَعلٍَة ِمَن الَْبْيعِ

، )2("ُه ِفي اآلَحـادِ الَْجْمعِ الَِّذي الَ نَِظيَر لَالَْياِء َواَألِلِف َوبنَاِء  نِ َواَألِلِف َأوِِتثْقَالِ الَْواَوْيْسفَال"الَْحالَِة؛ 

نِ َواَألِلِف ِمـْن جِنِْسـَها، فَشَـبَُّهوا    َوُهْم َيكَْرُهوَن اْجِتَماَع الَْواَوْي: "اْبُن َيِعيشَ بِقَْوِلِهكَرََّرُه  َوَهذَا َما

ُبوَن َهُهنَـا،  لٍَة َوَواِصَل، كَذَِلَك َيقِْلُبوَن ِفي َواِصلِ الْكَِلَمِة، فَكََما َيقِْلَماَعُهَما ُهنَا بِاْجِتَماِعهَِما ِفي َأوَّاْجتَ

  . )3(..."ِلقُْربِِه ِمَن الطََّرِف الْقَلَْب َهُهنَا َوقََع ثَابِتًِإالَّ َأنَّ ا

ُر َمـا ذَكَـَرُه   ُر غَْيفَلَُهْم تَْعِليٌل آخَ -وِِفي ُمقَدَِّمِتهِْم ُعلََماُء اَألْصَواِت -ثُوَن َأمَّا اللُّغَوِيُّوَن الُْمْحَد     

اِإلْعالَلِ بِالَْحذِْف، فَُهَو َيَرى  َعلَى َأنَُّهَما نَْوٌع ِمَن نِنِ الَْحالَتَْيفَسََّر َهاتَْي شَاِهين الْقَُداَمى، فََعْبُد الصَّبورِ

  :اَألِخيَرةَ ِفي َأنَّ الَْمقَاِطَع

         yifhaa  +      +a s:   َصَحاِيفْ      wiz  +gaa   +a:  َعَجاوِْز 

    +    + wilwaa:  َأَواوِْل      widyaa +     +sa:   َسَياوِْد       yif  +yaa   +na:  نََياِيفْ 

 الطَّوِيلَِة، َوَهذَا َضْعفٌ ِفي الْبِنَـاِء الَْمقْطَِعـيِّ، فََسـقَطَ    تَاِلَيٍة ِللَْحَركَِة )4(بَِحَركٍَة ُمْزَدَوَجٍة" ُأَدْبتَ      

الَ َعلَى َسـبِيلِ اِإلْبـَدالِ   االنْزِالَقُ َوَحلَّتْ َمَحلَُّه الَْهْمَزةُ النَّْبرِيَّةُ، كََوِسيلٍَة َصْوِتيٍَّة ِلتَْصِحيحِ الَْمقَاِطعِ، 

  .)5("ُهُجوِد الَْعالَقَِة الُْمبِيَحِة لََعَدمِ ُوِل

ِمَن اِإلْعالَلِ بِالْقَلْبِ، فَقَْد َجاَء  انَوًع -َألْمِثلَِة السَّابِقَِةِفي ا -اد النُّورِّي َود َجحمَِّفي ِحينٍ َيَرى ُم     

، ا الَْملَْمُح الَْحَرِكّيْينََهُمتََواِصلٍَة ِمَن اَألْصَواِت الَِّتي َيْجَمُع َب َعلَى ِسلِْسلٍَة النَِّسيُج الَْمقْطَِعيُّ لََها ُمشْتَِمالً

ِت اَألْوَسِط، ِفـي  ِمَن الصُُّعوَبِة، َوِلَهذَا َعَمَد النَّاِطقُ ِإلَى قَلْبِ الصَّْو ي َأنَّ ذَِلَك ُيَولُِّد نَوًعاَوالَ شَكَّ ِف

؛ َصْوتُ الَْهْمـَزةِ قَوِيٍّ ُهَو " يٍّنَبٍرِ"ِتلَْك السَّالَِسلِ الصَّوِتيَِّة، َوُهَو الَْواُو َوالَْياُء، ِإلَى َصْوٍت انِْفَجارِيٍّ 

  :، َعلَى النَّْحوِ اآلِتيِمَن التََّعاقُبِ الصَّوِتيِّبَِِهَدِف تَالَِفي ذَِلَك النَّوعِ 

                                           
  ).467-5/466(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )1(
  ).338-1/337(، الُمْمِتع في التَّْصرِيف: ابن عصفور  )2(
  ).468-5/467(، شرح الُمفصَّل: ابن يعيش  )3(
ُيوَجَدانِ ِفي َمقْطَعٍ َواِحٍد فَقَطْ، َأْو ِهَي َصْوتَا ِعلٍَّة ُينْطَقَانِ ِفـي  ) َأْي َحَركٍَة(تَتَابٌِع َمَباِشٌر ِلَصْوتَْي ِعلٍَّة : الَْحَركَةُ الُْمْزَدَوَجةُ  )4(

 :، القـاهرة 2أحمد مختار عمر، ط: ، ترجمةُأُسُس ِعلْمِ اللُّغَِة: باي، ماريو: ُينْظَُر. فَتَْرٍة َزَمِنيٍَّة الَ تَكِْفي ِإالَّ ِلنُطِْق َصْوٍت َواِحٍد

  .256ص ،1991 النصر، مطبعة :نابلس ،1ط ،اَألصوات علم في فصول :جواد ،، والنُّورِّي80ص ،1983 عالم الكتب،
  .   177، ص الَمنَْهج الصَّْوِتي للبنية العربيَّة: شاهين، عبد الصبور  )5(

c 
      .    .  
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         ...gaa  +   wi    +a...                              gaa  +         +a...                

         ...  haa  +   yi   +a...                               haa  +           +a...    

         ...  yaa  +   yi   +a...                            yaa  +           +  a...    

         ...yaa  +   wi    +a...                                  yaa  +     +a...                

         ...  waa  +   yi   +a...                                   waa  +     +a... )1(  

نِ قَْد نِ الَْحالَتَْيالَْياِء َهْمَزةً ِفي ِمثْلِ َهاتَْي َوَيتَِّضُح ِمْن ِخالَلِ تَفِْسيَراِت الُْمْحَدِثيَن َأنَّ قَلَْب الَْواوِ َأَو     

، ِإَضافَةً ِإلَى َأنَّ الَْهْمَزةَ لََها )2("خَلُّصِ ِمْن تََعاقُبِ الَْحَركَاِت َوَأنَْصاِف الَْحَركَاِت َوتَتَاُبِعَهاالتَّ"َأْسَهَم ِفي 

 اَع َبَيانًـا َووُضـوحً  االْرِتكَازِ، ِممَّا ُيكِْسُب الَْمقَـاطِ  َأوِ )3(يزِيَّةٌ، َوِهَي ِإفَاَدةُ النَّْبرَِوِظيفَةٌ َصوِتيَّةٌ تَْميِِ"

  .)4("اِتيَصْو

، قُِلَبتْ اُألولَى َهْمـَزةً، كَأَواِصـَل،   يتُُهَما ُمتََحرِّكَةٌ ُمطْلَقًاِإذَا اْجتََمَعتْ ِفي َأوَّلِ الْكَِلَمِة َواَوانِ ثَاِن .ج

لَْواَوانِ َأوَّالً ُأْبِدلَتْ اُألولَـى  ا ِإذَا الْتَقَِت"ِه ِمْن َأنَُّه َبَوْيِه َسيذَِلَك َما ذََهَب ِإلَْي َوَأْصلَُها َوَواَصُل، َوُيَؤيُِّد

َألنَّـُه الَ َيلْتَِقـي   ... َألنَُّهَما َأثْقَُل ِمَن الَْواوِ َوالضَّـمَِّة   ؛نِ ِإالَّ الَْبَدَلَولَْم َيْجَعلُوا ِفي الَْواَوْي... َهْمَزةً 

نِ الْتَقَتَا كُلُّ َواَوْي: "صَّ اْبُن جِنِّّي ِعنَْدَما قَاَل، َوَعلَى نَْحوِ َما نَ)5()"الْكَِلَمِة َأيِ(انِ ِفي َأوَّلِ الَْحْرِف َواَو

  .)6("نِ ِفي َأوَّلِ الْكَِلَمِةةً الْجِتَماعِ الَْواَوْيكََراِهَي... الْتَقَتَا ِفي َأوَّلِ الْكَِلَمِة قُِلَبتْ اُألولَى ِمنُْهَما َهْمَزةً

 -فَُهْم ثِّقَلِ ِفي النُّطِْق، ي َرْأيِ الْقَُدَماِء، فََيُعوُد ِإلَى الاِإلْعالَلِ ِف َنِم عِْوَهذَا النَّ وِثُدَأمَّا َسَبُب ُح     

فَـالَْواَوانِ ِإذَا َوقََعتَـا ِفـي    ... نِ ِفي َأوَّلِ الْكَِلَمِةاْستَثْقَلُوا اْجِتَماَع الِْمثْلَْي" -َراَباِذيْستكََما َأْوَضَح اِإل

                                           
وشواهنة، سـعيد  ، 10-9ص ،دراسة صوتية في موضوعي اإلعالل واإلبدال في العربية :النُّوري، محمد جواد: ُينْظَُر  )1(

  .   200-199، ص القواعد الصرف صوتية بين القدماء والمحدثين: محمد
  .10ص ،ِدَراَسة َصوتيَّة في موضوَعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّة :النوري، محمد جواد  )2(
الِْقَياسِ ِإلَى ُجْزٍء آخََر ِمنُْه، ِممَّا ُيَؤكُِّد َأَحَد َأْجـَزاِء الَْمنْطُـوِق   ُيَعرَّفُ النَّْبُر بَِأنَُّه ُجْهٌد ُيْبذَُل ِفي نُطِْق جِْزٍء ِمْن الَْمنْطُوِق بِ  )3(

  .180، ص فصول في علم األصوات: محمد جواد النوري وزميله: ُينْظَُر. بَِجْعِلِه َأكْثََر ُبُروًزا
  .   427م، ص 1998لتوزيع، أزمنة للنشر وا: ، عمان1، طعلم الصَّْرف الصَّوتّي: عبد الجليل، عبد القادر  )4(
  ).4/333(، الكتاب: سيبويه  )5(
  .53-52، ص التَّصريف الُملُوِكّي: ابن جنّّي  )6(

              .                   .            
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ِإلَـى َأنَُّهـْم كَرُِهـوا    ، ِإَضافَةً )1("تْ ُأوالَُهَما َهْمَزةً وُجوًباقُِلَب -َوالَْواُو َأثْقَُل ُحُروِف الِْعلَِّة -الصَّْدرِ 

  .التَّْضِعيفَ ِفي بَِداَيِة الكَِلَمِة

قَلْـبِ  ِه الُْمتَقَدُِّموَن، ِإالَّ َأنَُّهْم َعبَُّروا َعْن َهـذَا الْ ِممَّا ذََهَب ِإلَْي ذََهَب الُْمْحَدثُوَن َمذَْهًبا قَرِيًبا َوقَْد     

  :بِطَرِيقٍَة ُأخَْرى، َوِلتََبيُّنِ َمْوِقِف الُْمْحَدِثيَن نَكْتُُب الِْمثَاَل اآلِتي ِكتَاَبةً َصْوِتيَّةً

            waa  +   sil    +wa   :    َوَواِصْل             

َرُض ِفيِه ِة َمقْطَعٍ قَِصيرٍ، َوالَِّذي ُيفْتَِفي بَِداَي -بَِوْصِفَها ِنْصفَ َحَركٍَة َضِعيفٍَة -الَْواُو  ِإذْ َوقََعِت     

ـ نَّاِطقُ ِإلَى قَلْبِِه َهْمَزة، فََعَمَد الِفي بَِداَيٍة الْكَالَمِ َأْن َيكُوَن قَوِيا وَِّة، ؛ ِلَما تَتَِّسُم بِِه ِمْن َملَْمحِ النَّْبرِ، َوالْقُ

تََحرَّكَتْ، َولَِكنَّ َهذَا الثِّقََل َيْزَداُد ِإذَا كَانَتْ الَْحَركَةُ الَِّتي َعلَيَهـا  ِإنَّ الَْواَو تَْبُدو ثَِقيلَةً ِإذَا ِإَضافَةً ِإلَى 

كََراِهَيِة النُّطِْق بَِصـاِمٍت َضـِعيٍف َمـَع    "ِعنَْدَما نَصَّ َعلَى ) ِهنْرِي فِليش(، َوَهذَا َما َأكََّدُه )2(َضمَّةً

  .)3("، َوالَْياِء َمَع الْكَْسَرِةمَِّةُمَصوٍِّت ِمْن جِنِْسِه، كَالَْواوِ َمَع الضَّ

نِ ُصـُعوَبِة الَْبـْدِء بَِحـَركَِتيْ   قَْد تََعرََّضـتْ لِ " َوَواِصَل" ين َأنَّ كَِلَمةَاِهَوَيَرى َعْبُد الصَّبور شَ     

ـ  ْبِه الَْحَركَـِة الَْواَويَّـِة اُألولَـى،    ُمْزَدَوَجتَينِ، َوَهذَا َما تَتََجنَُّبُه الَْعَربِيَّةُ، فَُيَجاُء َبالَْهْمَزِة ِفي َمْوِقعِ ِش

  :، فَُيْصبُِح التَّْحِليُل الصَّْوِتيُّ كَاآلِتي)4(تَْصِحيحاً ِلبَِداَيِة الَْمقْطَعِ

  +  + sil   waa      َأَواِصْل                

ِإذَا : "، ِعنَْدَما ذََهَب ِمـْن َأنَّـهُ  )5(ْوِتيَِّةفَقَْد َعبََّر َعْن َهذَا الْقَلْبِ بِالُْمخَالَفَِة الصَّ ،)بروكلمان(َأمَّا      

 -َوَواقٍ : تََوالَى ِفي الَْعَربِيَِّة َمقْطََعانِ َيْبَدآنِ َبالَْواوِ، فَِإنَّ الَْواَو اُألولَى تُخَالَفُ ِإلَـى َهْمـَزٍة، ِمثْـلَ   

                                           
  ).2/45(، الُمنِصف: ابن جنّّي: ، وُينْظَُر)3/76(، شرح شافية ابن الحاجب: اِإلستراباذي  )1(
أحمد حسن فرحـات،  : ، تحقيق2، طتحقيق لفظ التالوةالرعاية لتجويد القراءة و: القيسي، مكي بن أبي طالب: ُينْظَُر  )2(

  .235م، ص1984دار عمان، : عمان
  .47م، ص1983 دار المشرق،: ، بيروت2ط شاهين، عبد الصبور :، ترجمةالعربية الفصحى :هنري فليش،  )3(
مؤسسـة حمـاده،   : ، إربديثةالمماثلة والمخالفة بين ابن جني والدراسات الصوتية الحد: بني حمد، أحمد سالم: ُينْظَُر  )4(

  .202م، ص2003
  .انظر إلى المقصود بالمخالفة الصوتية في القضية السادسة من القضايا اللغوية في هذا الفصل  )5(

            .           
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ِمْن َأْجلِ تََجنُّبِ َبذْلِ "َرْأيِ محمد جواد النُّورّي  ، َوُحُدوثُ الُْمخَالَفَِة ِفي ِمثْلِ َهِذِه الَْحالَِة ِفي)1("َأَواٍق

  . )2("نِ ِفي كَِلَمٍة َواِحَدٍةنِ ُمتََماِثلَْيالَْمْجُهوِد الَْعَضِليِّ النَّاجِمِ َعْن تَكَْرارِ َصْوتَْي

نِ ِفي بَِداَيِة ْحَدِثيَن َعلَى َأنَّ تَتَاُبَع الَْواَوْيَبْيَن الْقَُداِمى َوالُْم َبيُِّن َأنَّ ثَمَّةَ ِإْجَماًعافَُجلُّ َهِذِه اآلَراِء تُ     

  .بِقَلْبِ الَْواوِ اُألولَى َهْمَزةً لِالتَّخَلُّصِ ِمْن َهذَا الثِّقَ الْكَِلَمِة ثَِقيٌل ِفي النُّطِْق، ِممَّا ُيَؤدِّي ِإلَى

َداَمى ِإلَى َأنَّ اَألِلفَ تُقْلَُب َهْمَزةً ِإذَا َوقََعتْ َبْعـَد  الْقُ ذََهَب الصَّْرِفيُّوَنفَقَْد  :قَلُْب اَألِلِف ِإلَى َهْمَزٍة. 2

: َحْرفَ َمدٍّ َزاِئٍد، نَْحـوَ  ِفي الُْمفَْرِد -اَألِلفُ -وَن شَرِيطَةَ َأْن تَكُ ،اَألِلِف ِفي ِصيغَِة ُمنْتََهى الُْجُموعِ

َوَأمَّا الَْهْمَزةُ ِفي نَْحـوِ  : "تَْراَباِذي ِعنَْدَما قَاَلسِه اِإلِإلَْيَرَساِئَل، َوَأْصلَُها َرَسااُل، َوُيَؤيُِّد ذَِلَك َما ذََهَب 

  .  )3("الَْواوِ َوالَْياِء الَِّتي ِفي الَْواِحِد الَ ِمَن اَألِلِف الُْمنْقَِلَبِة َعنِ َرَساِئَل، فََبَدٌل ِمَن اَألِلِف

 -ِفي َرَسااَل َوَما ُيشَاِكلُُه ِمْن َأْمِثلَـةٍ  -َواِقَعةَ َبْعَد َأِلِف الَْجْمعِ فَالْقَُدَماُء َيتَِّفقُوَن َعلَى َأنَّ اَألِلفَ الْ     

َعلَى  ثُ، نَُوضُِّح ذَِلَك اْعِتَماًداالَْحِدي اللُّغَوِيَُّحَدثَ ِفيَها ِإْعالٌَل فقُِلَبتْ َهْمزةً، َوَهذَا َما الَ َيَراُه الدَّْرُس 

          :   التَّْحِليلِ الصَّوِتيِّ اآلِتي

   saa  +   aal    +ra:        َراَسااْل                 

َبَدَأ بَِحَركَـٍة طَوِيلَـٍة،   ) ص ح ح(فَالنَِّسيُج الَْمقْطَِعيُّ ِللْبِنَْيِة السَّابِقَِة ُيَبيُِّن لَنَا َأنَّ َمقْطََعَها اَألِخيَر      

الَْعَربِيَّـِة؛ َألنَّ  ُر َموُجوٍد ِفـي  ٍت، َوُهَو الالَُم، َوَهذَا الَْمقْطَُع غَْيَمتْلُوٍَّة بَِصاِم ،َوِهَي الْفَتَْحةُ الطَّوِيلَةُ

بِي طَالبٍ بِنَْيتََها الَْمقْطَِعيَّةَ تُوجُِب َأْن َيْبَدَأ الَْمقْطَُع بَِصاِمٍت الَ َحَركٍَة، َوقَْد نَصَّ َعلَى ذَِلَك َمكِّي بن َأ

ُيْبتََدُأ  َوالَ...  ِإالَّ َساِكنَةً َأَبًدا َوَمفْتُوًحا َما قَْبلََها َأَبًدا) يلَةُالْفَتَْحةُ الطَّوِ َأيِ(فُ َوالَ تَقَُع اَألِل: "َلِعنَْدَما قَا

  .)4("ْعَد َحْرٍف ُمتََحرٍِّك َأَبًدا، َوالَ تَكُوُن ِإالَّ َببَِها َأَبًدا

                                           
مطبوعات جامعة الريـاض،  : ، الرياض.)ط.د(رمضان عبد التواب، : ، ترجمةةغات الساميَّفقه اللُّ: بروكلمان، كارل  )1(

  .77، صم1977
  .12ص  ،ِدَراَسة َصوتيَّة في موضوعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّة :وري، محمَّد جوادالنُّ  )2(
  ).3/102(، شرح شافية ابن الحاجب: اِإلستراباذي  )3(
  .161-160، صالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة: القيسي  )4(
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، ِممَّـا  ةً بِفَتَْحٍة طَوِيلٍَة َأْيًضـا َجاَءتْ َمْسُبوقَ -نَْيِة َرَسااَلِفي بِ -ِإَضافَةً ِإلَى َأنَّ الْفَتَْحةَ الطَّوِيلَةَ      

، )1(ِفي اَألْصَواِت االنِْطالَِقيَِّة، َوَهذَا ِمْن شَْأِنِه َأْن ُيْضِعفَ ِمْن تَْرِكيبِ َعنَاِصرِ الْكَـالَمِ  اَأْحَدثَ تَتَاُبًع

قَـاَم بِقَلْـبِ   فَاْستَثْقََل النُّطْقَ بَِمقْطَعٍ َمْبُدوٍء بَِحَركٍَة طَوِيلَـٍة،   قَْد َأنَّ النَّاِطقَِفي الْبِنَْيِة  فَكُلُّ َما َحَدثَ

، ِإلَى َحـْرٍف قَـوِيٍّ َيْسـتَهِلُّ بِـِه     )a(الُْمكَوِّنِ اَألوَّلِ ِللْفَتَْحِة الطَّوِيلَِة، َوُهَو الْفَتَْحةُ الْقَِصيَرةُ اُألولَى

ثُمَّ قَاَم النَّاِطقُ نَفُْسُه بِتَْحوِيلِ الُْمكَوِّنِ                       :لَى النَّْحوِ اآلِتيالَْمقْطَُع، َوُهَو الَْهْمَزةُ، َع

الَْهْمَزةَ الَِّتي  ِإلَى كَْسَرٍة ِمْن شَْأِنَها َأْن تَزِيَد) a(اآلخَرِ ِللْفَتَْحِة الطَّوِيلَِة، َوُهَو الْفَتَْحةُ الْقَِصيَرةُ الثَّاِنَيةُ 

  .)2(                     :ذَِلَك َبْعَد تْ الْبِنَْيةُبَِها الَْمقْطَُع قُوَّةً، فََأْصَبَح اْستََهلَّ

 -كََما ذََهَب ُعلََماُؤنَا الْقَُداَمى –لَْم تُقْلَْب  -بِنَاًء َعلَى ُمْعطََياِت الدَّْرسِ اللُّغَوِيِّ الَْحِديِث -ِإنَّ اَألِلفَ    

قُِلَب الُْجْزُء اَألوَُّل ِمنَْها َهْمَزةً، َوتََحوََّل الَْجْزُء الثَّاِني ِإلَى كَْسَرٍة قَِصـيَرٍة تَْمـنَُح    ِإلَى َهْمَزٍة، َوِإنََّما

  .     الَْمقْطََع الَِّذي َيْبَدُأ بَِهْمَزٍة قَوَّةً بِاْعِتَبارَِها َأقْوى الَْحَركَاِت

التُّرِاِث الصَّْرِفيِّ الَْعَربِيِّ َأنَّ ِمْن َحاالَِت قَلْبِ اَألِلفَ َيـاًء   فَقَْد ذَكََرتْ كُتُُب :قَلَُب اَألِلِف ِإلَى َياٍء. 3

َوالَْياُء : "بِقَْوِلِه ِه الزََّمخْشَرِيَُّمفَاِتيَح َجْمعِ ِمفْتَاحٍ، َوُيَؤيُِّد ذَِلَك َما ذََهَب ِإلَْي: ِإذَا َوقََعتْ َبْعَد كَْسَرٍة، نَْحَو

، )3("ُمفَْيِتيحٍ، َوَمفَاِتيَح، َوُهـَو ُمطَّـرِدٌ  : فَِإْبَدالَُها ِمَن اَألِلِف، نَْحَو... الَْهْمَزِة ، َوِمَنَهاُأْبِدلَتْ ِمْن ُأخْتَْي

، ثُمَّ َعلََّل )4("نِْكَسارِ َما قَْبلََهاال" -َهَب شَارُِح الُْمفَصَّلِكََما ذَ -َوالسََّبُب ِفي قَلْبِ اَألِلِف ِفي َهِذِه الَْحالَِة 

َوِإنََّما َوَجَب قَلُْبَها َياًء ِإذَا : "رَِها ِمَن الَْحَركَاِت، قَاِئالًِفي قَلْبَِها َياًء ِإلَى َأنَّ اَألِلفَ تَتَنَافَُر َمَع غَْي السََّبَب

ا قَْبلََهـا، فَلَـْم   انْكََسَر َما قَْبلََها؛ ِلُضْعِفَها بَِسَعِة َمخَْرجَِها، فََجَرى َمْجَرى الَْمدَِّة الُْمشَْبَعِة َعْن َحَركَِة َم

  .)5("َيُجْز َأْن تُخَاِلفَ َحَركَةُ َما قَْبلََها َمخَْرَجَها، َبْل ذَِلَك ُمْمتَِنٌع ُمْستَِحيٌل

بِ، الْقَلَْعلَى َأنََّها نَْوٌع ِمَن اِإلْعالَلِ بِ فَِإذَا كَاَن الصَّْرِفيُّوَن الَْعَرُب الْقَُداَمى قَْد فَسَُّروا َهِذِه الَْحالَةَ     

لََدى  ِفي الَْماِضي يثٍَة، لَْم تَكُْن ُمتََواِفَرةًبَِما ُأِتيَحتْ لَُه ِمْن ِإْمكَانَاٍت َحِد –فَِإنَّ الدَّْرَس اللُّغَْويَّ الَْحِديثَ 

ُأخَْرى ِإْعالٌَل بِالَْحذِْف،  قَْد اخْتَلَفَ ِفيَها، فَذََهَب تَاَرةً ِإلَى َأنََّها ِإْعالٌَل بِالْقَلْبِ، َوتَاَرةً -ُعلََماِئنَا الْقَُداَمى

                                           
  .   175، ص ة العربيةالمنهج الصوتي للبني: شاهين، عبد الصبور: ُينْظَُر  )1(
  .14، ص ِدَراَسة َصوتيَّة في موضوعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّة: النوري، محمد جواد: ُينْظَُر  )2(
  ).2/709(، شرح التصريح على التوضيح: األزهري: ، َوُينْظَُر)5/368(، شرح المفصل: ابن يعيش  )3(
  ).5/368(، شرح المفصل: ابن يعيش  )4(
  ).5/368(مصدر نفسه، ال  )5(

         

         ) ra + saa +   il(  
         

        ) ra + saa +   il(  
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لُْجُمـوعِ،  َوتَاَرةً ثَاِلثَةً َأنَّ َهِذِه الَْحالَةَ لَْم َيْحُصْل بَِها ِإْعالٌل، َبْل ِهَي َمطْلٌَب بِنَاِئيٌّ ِلِصيغَِة ُمنْتََهـى ا 

  :َوَسَيتَنَاَوُل الَْباِحثُ َهِذِه اآلَراَء ِمْن ِخالَلِ َعْرضِ الِْمثَالِ اآلِتي

 bii  + aah  +ma + saa:     َمَصابِياْح                        baah   +mis :  ِمْصَباْح     

  biih  +ma + saa:     َمَصابِيْح                              

اَألِلفَ ِفـي  "ِإالَّ َأنَّ  فََعْبُد الصَّبور شاهين َيَرى َأنَّ َما َحَصَل ِفي الَْحالَِة السَّابِقَِة ِإْعالٌَل بِالْقَلْبِ،     

 ِمْصَباحٍ َوِهَي فَتَْحةٌ طَوِيلَةٌ لَْم تُقْلَْب َياًء ِفي َمَصابِيَح، َولَِكنََّها قُِلَبتْ كَْسـَرةً طَوِيلَـةً ِفـي الَْجْمـعِ    

  .   )1("َوالتَّْصِغيرِ، فَالتََّباُدُل َواِقٌع َبيَن َحَركَاٍت فَقَط

الْقَْوَل بَِأنَّ اَألِلفَ قَْد قُِلَبتْ "ورّي، فََيَرى ِفي َهِذِه الَْحالَِة ِإْعالَالً بِالَْحذِْف، َألنَّ اُد النَُّوحمَّد َجَأمَّا ُم     

... ُهَو قَْوٌل الَ ُيَؤيُِّدُه التَّْحِليُل الصَّْوِتيُّ، َوالتَّشِْكيُل الَْمقْطَِعيُّ، َوكُلُّ َما   َحَدثَ  -ِفي َرْأِيِه -ِإلَى َياٍء 

) ii( ، الَِّتي َجاَءتْ ِفي بَِداَيِة َمقْطَعٍ، َوَمْسُبوقَةً بِكَْسَرٍة طَوِيلَـةٍ )aa( َجرَُّد ِإْسقَاِط الْفَتَْحِة الطَّوِيلَِةُهَو ُم

، ثُمَّ )2("بَجاَءتْ ِفي ِنَهاَيٍة َمقْطَعٍ،َ وَهذَا َيْعِني َأنَّ اِإلْعالََل ُهَو ِمْن قَبِيلِ اِإلْعالَلِ بِالَْحذِْف، َولَْيَس الْقَلْ

) الُْمـوْرِفيم (الُْمَحافَظَِة َعلَى "وَن الَْياِء، ِإذْ تَتََمثَُّل ِفي ِإْسقَاِط اَألِلِف ُدَيُسوقُ النُّورّي التَّْعِليالَِت َوَراَء 

، َوَأْضَعفَ انًَواِه ابِاِإلَضافَِة ِإلَى كَونِ الصَّوِت الَْمْحذُوِف، َوُهَو الْفَتَْحةُ، َحْرفً... الدَّالِ َعلَى الَْجْمعِ 

  .)3("ِه الضَّمَِّة َوالْكَْسَرِةِمْن َأخََوْي

َأنَّ َما َحَصَل ِفي الَْحالَِة السَّابِقَِة ُهَو  ، َوَيَرىِه ِفي َرْأِيهَِماة َسابِقَْينَاِهَويد شَِعِفي ِحينٍ ُيَعارُِض َس     

ـ  تَتَطَلَّ"ِة ُمنْتََهى الُْجُموعِ الَِّتي َمطْلٌَب بِنَاِئيٌّ، فَقَْد خََضَعتْ الْبِنَْيةُ ِلُحكْمِ ِصيغَ َل ُب الْكَْسَرةَ الطَّوِيلَـةَ قَْب

َها َحَركَةٌ طَوِيلَةٌ تَقَُع َبْعـَد فَـاِء الْكَِلَمـِة    ، فَبِنَْيةُ الُْمفَْرِد تَكَسََّرتْ فَزِيَد َعلَْي"َمفَاِعيَل"الَْحْرِف اَألِخيرِ 

ُبَهـا  الَِّتي كَانَتْ ِفي الُْمفَْرِد لَتَِحلَّ َمَحلََّها الْكَْسَرةُ الطَّوِيلَـةُ الَِّتـي تَطْلُ   َوُحِذفَ ِمنَْها الَْحَركَةُ الطَّوِيلَةُ

  .)4("بِنَاِئيٌّ َمطْلٌَب ِهَي َوِإنََّما -كََما َيقُوُل - نَظَرِنَا ِمْن َوْجَهِة اِإلْعالَلِ ِمْن قَبِيلِ تْفََهِذِه لَيَس الصِّيغَةُ،

                                           
  .   186، ص المنهج الصوتي للبنية العربية: شاهين، عبد الصبور  )1(
  .17ص  ،ِدَراَسة َصوتيَّة في موضوعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّة :النوري، محمد جواد  )2(
  .17المرجع نفسه، ص   )3(
  .   269، 213، ص المحدثينالقواعد الصرف صوتية بين القدماء و: شواهنة، سعيد محمد  )4(

     

       .        .  

           .        .  

 

       .                 .  
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الَْمقُْصورِ ِعنَْدَما ُيْجَمُع َعلَى  التَّْأِنيِث الَْمْمُدوِد َأوِ َألِلفُ َياًء ِفي االْسمِ الَْمخْتُومِ بَِأِلِفكََما تُقْلَُب ا     

  .تَْوى َعلَى فَتَاوِيَوفَ َصَحارِي، َعلَى َصْحَراَء كََجْمِعهِْم قَْبلََها، َما انِْكَسارِ بَِسَببِ الُْجُموعِ؛ ُمنْتََهى ِصَيغِ

ِإذَا  -كََما تَذْكُُر كُتُُب التَُّراِث الصَّـْرِفيِّ  - االَِت قَلْبِ الَْهْمَزِة َواًواَوِمْن َح :الَْهْمَزِة ِإلَى َواوٍقَلُْب . 4

َأَءاِدُم،  :، َوَأْصلَُها)َجْمعِ آَدَم(َم َأَواِد: نِ بِالْفَتْحِ، نَْحَوْيِحَدٍة، َوكَانَتَا ُمتََحرِّكَتَالْتَقَتْ َهْمَزتَانِ ِفي كَِلَمٍة َوا

  .)1("َأَواِدُم: َوِإذَا َجَمْعتَ آَدَم، قُلْتَ: "َبَوْيِه ِعنَْدَما قَاَلُد ذَِلَك َما نَصَّ َعلَيِه ِسيَوُيَؤيِّ

وَرةَ نِ ِفي كَِلَمٍة َواِحَدٍة، َوِلَهذَا َيَرى الْقُـَدَماُء َضـرُ  َعلَى تَتَاُبعِ َهْمَزتَْي) َأَءاِدَم(لَقَْد اشْتََملَتْ بِنَْيةُ      

نَْبـَرةٌ ِفـي   "، ِإذْ ِإنَّ النُّطْقَ بَِهْمَزٍة َواِحَدٍة َأْمٌر شَاقٌّ َعلَى اِإلنَْسانِ، َألنَّ الَْهْمَزةَ قَلْبِ َبْعضِ الَْهْمَزاِت

َعَزفَـتْ َبْعـُض    ، َوِلذَِلَك)2("هِْم ذَِلَكالصَّْدرِ تَخُْرُج بِاْجِتَهاٍد، َوِهَي َأْبَعُد الُْحُروِف َمخَْرجاً، فَثَقَُل َعلَْي

ِت ِفي نُطِْقَها، َوَمالَتْ ِإلَى تَْسهِيِلِه تَْحِقيقاً َعْن تَْحِقيِق َهذَا الصَّْو" يَِّة، َوَعلَى َرْأِسَها قَُريشٌالْقََباِئلِ الَْعَربِ

، الً، َبْل ُمْستَِحيذَِلَك ُيْصبُِح َصْعًبا فَِإنَّ نِ،، َأمَّا ِإذَا تََعلَّقَ اَألْمُر بَِهْمَزتَْي)3("ِللسُُّهولَِة ِفي اَألَداِء النُّطِْقي

فَلَيَس ِمْن كَالَمِ : "َيةَ الَْعَربِيَّةَ الَ تَشْتَِمُل َعلَى َأكْثََر ِمْن َهْمَزٍة،ِعنَْدَما قَاَلِسيَبَويِه ِإلَى َأنَّ الْبِنْ كََما ذََهَب

ْل لَـْم تَْسـتَْعمِ  : "ِأبِي طَاِلـبٍ  ُد َهذَا الرَّْأَي قَْوُل َمكِّّي بنِ، َوُيَؤكِّ)4("الَْعَربِ َأْن تَلْتَِقي َهْمَزتَانِ فَتَُحقَّقَا

، َوقَْد َبيََّن اْبُن جِنِّيِّ السََّبَب ِفي ذَِلَك ِعنَْدَما ذََهَب ِإلَـى  )5("نِ ِمْن َأْصلِ كَِلَمٍةنِ ُمَحقَّقَتَْيالَْعَرُب َهْمَزتَْي

  . )6("نِ ِلِثقَلِ الَْهْمَزِة الَْواِحَدِةُن َوالالَُّم َهْمَزتَْيُن، َوالَ الَْعْيالَْعْيِإنََّما لَْم تَْجتَِمْع الْفَاُء َو" :َأنَُّه

؛ اَواًو -ِفي بِنَْيِة َأَءاِدَم َوَمـا شَـاكَلََها   -نِ فَُجلُّ َهِذِه اآلَراِء َبرََّرتْ ِللْقَُداَمى قَلَْب ثَاِني الَْهْمَزتَْي     

ِإلَى َما  يُّ الَْحِديثُ، فََيذَْهُب ِإَضافَةًنِ، َأمَّا الدَّْرُس اللُّغَوِنَاِتجِ َعْن اْجِتَماعِ الَْهْمَزتَْيِللتَّخَلُّصِ ِمْن الثِّقَلِ ال

  .ِه الْقَُدَماُء ِإلَى تَْعِليالٍَت ُأخْرىذََهَب ِإلَْي

                                           
  ).3/552(، الكتاب: سيبويه  )1(
  ).3/548(المصدر نفسه،   )2(
منـاهج الدراسـات   "، دراسة في المنهج التاريخي، بحث مقدم إلى مـؤتمر  في التطور الصوتي :النوري، محمد جواد  )3(

  .10م، ص 18/5/2001-16الجامعة األردنية، : ، عمان"جدل التراث والحداثة - اللغوية واألدبية
  ).3/549(، الكتاب: سيبويه  )4(
  .147، صالرِّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التِّالوة: القيسي  )5(
  ).1/71(، سّر صناعة اِإلعراب: ابن جنّّي  )6(
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اْستَثْقََل "نِ، فَِفي َرْأِيِه قَْد ِثقَلِ الَْهْمَزتَْي اد النُّورّي َهذَا النَّْوَع ِمَن اِإلْعالَلِ بِالْقَلْبِ ِإلَىَوِإذْ َيْعُزو َج     

نِ الَ تَفِْصُل َبْينَُهَما ِسَوى َحَركٍَة قَِصيَرٍة، فََعَمَد ِإلَى التَّخِْفيـِف ِمـْن   نِ ُمتََواِلَيتَْيالُْمتَكَلُِّم النُّطْقَ بَِهْمَزتَْي

 َعدَِّل ِمـنَ ْن شَْأِنَها َأْن تُِم... ْصِف َحَركٍَة َهْمَزِة الثَّاِنَيِة ِإلَى ِنلِْشدَِّة الَْهْمزِ الُْمتَكَرِّرِ َعْن طَرِيِق قَلْبِ ا

، فََأْصَبَح )1("بِفَتَْحٍة َن َهذَا الصَّْوتُ ُهَو الَْواو الَْمتْلُوَّةنِ، َوكَانِ ُمتََواِلَيتَْيالِْحدَِّة النَّاجَِمِة َعْن نُطِْق َهْمَزتَْي

  :لََها َعلَى النَّْحوِ اآلِتي التَّْحِليُل الَْمقْطَِعيُّ

   +  waa  + dim:        َأَواِدْم                             dim +:    َأَءاِدْم         

، َوَيَرى َأنَّ الَْواَو ِفيَها َمـا  )َأَواِدَم(اِإلْعالََل ِفي  -كُلِّيا -َيْرفُُض َعْبُد الصَّبور شاهين ِفي ِحينٍ      

ِلكَِلَمِة  اتَْعتَبُِر َهذَا َجْمًع -ِفي َرْأِيِه -َألنَّ اللُّغَةَ " َجةً َعْن َعَمِليَِّة الْقَلْبِ؛تْ نَاِت َواُو فََواِعَل، َولَْيَسِإالَِّهَي 

خَـَواِتُم  : ُيقَاُلآَدَم َبْعَد ِإْسقَاِط الَْهْمَزِة، فََيكُوُن َعلَى ِمثَالِ خَاتَمٍ َوطَاَبعٍ، َحيَن ُيْجَمَعانِ َعلَى فََواِعَل، فَ

، وِِإلَى ِمثْـلِ َهـذَا   )2("َأَواِدُم، فَالَْواُو ِفيَها َجِميعاً َواُو الصِّيغَِة، الَ َبَدٌل َعْن الَْهْمَزِة: َوطََوابُِع، َوكَذَا

َعلَـى   -ِفي َرْأِيِه - َأنَّ َأَواِدَم ِمْن قَبِيلِ النَّقَالَِت الصَّْرِفيَِّة، فَهَِي" ذََهَب سعيد شواهنة َمْعتَبًِرا الرَّْأيِ

  .  )3("َوْزنِ فََواِعَل

َبْعَد  -الَْهْمَزةُ -ِإذَا َوقََعتْ  -اوٍ َأْو َياٍءَأْي ِفي قَلْبِ الَْهْمَزِة ِإلَى َو -َوتَشْتَرُِك الَْحالَتَانِ السَّابِقَتَانِ      

َر َأْصـِليٍَّة، َوَأْن  ُه، شَرِيطَةَ َأْن تَكُوَن الَْهْمَزةُ غَْيَأِلِف الَْجْمعِ ِفي كَِلَمِة َعلَى َوْزنِ فََعاِئَل َأْو َما ُيشْبُِه

ا َهَداَي: َياًء، نَْحَو ، َأْو َحْرفَ ِعلٍَّة َأْصِليا)4(خَطَاَيا َجْمعِ خَِطيَئٍة: تَكُوَن الَُم الُْمفَْرِد َهْمَزةً َأْصِليَّةً، نَْحَو

ِعنْـَدَما   -َمـثَالً  -َجْمعِ ِهَراَوٍة، فَِفي َهِذِه الَْحالَِة اَألِخيَرِة َهَراَوى : ، نَْحَوا َجْمعِ َهِديٍَّة، َأْو َواًواَهَداَي

، )َهَراِئـي (ْسَرٍة انْقَلََبتْ الَْواُو َياًء؛ ِلتَطَرُِّفَها َبْعَد كَ ِإذْ، )َهَراِئو(ُجِمَعتْ ِهَراَوةٌ َعلَى فََعاِئَل َأْصَبَحتْ 

ـ  انْقَلََبتْ ، ثُمَّ )اَئيَهَر(كَْسَرةُ الَْهْمَزِة فَتَْحةً  وتََحوَّلَتْ  ةُ َواًواالَْهْمـزَ فَانْقَلََبـتْ  ، )َهـَراَءا ( االَْيـاُء َأِلفً

  .)5(الْكَِلَمةُ َعلَى َوْزنِ فََعالَى ، فََأْصَبَحتْ)َهَراَوى(

                                           
  .16ص  ،ِدَراَسة َصوتيَّة في موضوَعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّة :النوري، محمد جواد  )1(
  .   184، ص الَمنَْهج الصَّوِتّي للبِنَْية الَعَربِيَّة: ن، عبد الصبورشاهي  )2(
  .   209، ص القواعد الصَّْرف َصوتيَّة بيَن القَُدَماء والُمْحَدِثين: شواهنة، سعيد محمد  )3(
  )6-3/5(، )7-2/6(، الخصائص: ابن جنّّي: ُينْظَُر  )4(
  ).502-5/501( ،الُمفَصَّل شرح :وابن يعيش ،)704-2/700( ،التَّوضيح على التَّصريح شرح :األزهرّي :ُينْظَُر  )5(

      

  a +   aa  

 

      

           a 
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ـ  -َألِلفُ ِفي ُمفَْرِد فََواِعَل تُقْلَُب ا :قَلُْب اَألِلِف ِإلَى َواوٍ. 5  ا؛َواًو -ذَا الُْمفْـَردِ َوِهَي َمدَّةٌ ثَاِنَيةٌ ِفي َه

اِعـلٍ  وِإنَّما قُِلَبتْ َأِلفُ فَشََواِهقَ َجْمعِ شَاِهٍق، َوشََواِعَر َجْمعِ شَاِعَرٍة، : ِلتَْحِقيِق ِصيغَِة الَْجْمعِ، نَْحَو

َعذٌِّر ِلُسكُوِنهَِما، فَلَْم َيكُْن ُبـدٌّ  َألنَّ َأِلفَ التَّكِْسيرِ تَقَُع َبْعَدَها، َوالَْجْمُع َبْينَُهَما ُمتَ"؛ ِفي َهذَا الَْجْمعِ َواًوا

  .)1("الْقَلُْبِمْن َحذِْف َأَحِدِهَما َأْو قَلْبِِه، فَلَْم َيُسغِ الَْحذْفُ، َألنَُّه ُيِخلُّ بِالدَّالَلَِة َعلَى الَْجْمعِ، فَتََعيََّن 

َجـَوارٍ  : لَِّتي آِخُرَها َياٌء قَْبلََها كَْسَرةٌ، نَْحَوتُْحذَفُ الَْياُء ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ا :َحذْفُ الَْياِء. 6

فَلَزَِم ِفيـِه   ،ْد ثَقَُلَيُعوُد ِإلَى َأنَّ َهذَا الَْجْمَع قَ -كََما نَصَّ ِسيَبَوْيِه -َوغََواشٍ، َوالسََّبُب ِفي َحذِْف الَْياِء

ُن ِفـي َهـِذِه الَْحالَـِة    َمْوِضُع ِإْعالَلٍ، َوَيكُوُن التَّنْوِيالَْياِء ِفي َحالَِتي الرَّفْعِ َوالَْجرِّ؛ َألنَّ ذَِلَك  َحذْفُ

  . )2(ِمْن الَْياِء الَْمْحذُوفَِة ِعَوًضا

  

  .يُِّتْوالصَّ اُلَدْباِإل: ساًاِمخَ

غَوِيِّ بُِمْصطَلَحٍ قَْبَل تَنَاُولِ َمْوُضوعِ اِإلْبَدالِ نُِشيُر ِإلَى َأنَّ َهذَا الُْمْصطَلََح اْرتََبطَ ِفي التَُّراِث اللُّ     

، فَُهـَو  آخََر شَبِيٍه بِِه، َأالَ َوُهَو ُمْصطَلَُح اِإلْعالَلِ الَِّذي َيخْتَصُّ بِِإْبَدالِ َأْحُرِف الِْعلَِّة، َأمَّـا اِإلْبـَدالُ  

َصِحيٌح، فَكُلُّ ِإْعالَلٍ ِإْبـَداٌل   ُمْصطَلٌَح َأَعمُّ ِمْن َسابِِقِه؛ َألنَُّه َيشْتَِمُل َعلَى ِإْبَدالِ َما ُهَو ُمْعتَلٌّ َوَما ُهَو

  .َولَْيَس الَْعكْس

لََوَجْدنَاَها قَِد اْهتَمَّتْ بِاِإلْبَدالِ َوَبَيانِ  -اَوَحِديثً قَِديًما -فَلَْو َألْقَْينَا نَظَْرةً َعلَى كُتُبِ التَُّراِث اللُّغَوِيِّ      

، َوِعنَْد َأبِي )3("َجْعُل َحْرٍف َمكَاَن َحْرٍف غَْيرِِه"نَْد اْبنِ الَْحاجِبِ َأْحُرِفِه َوتَْوِضيحِ َحاالَِتِه، فَاِإلْبَداُل ِع

، ِفي ِحينٍ َيـَرى  )4("ِإقَاَمةُ َحْرٍف َمكَاَن َحْرٍف َمَع اِإلْبقَاِء َعلَى َساِئرِ َأْحُرِف الْكَِلَمِة"الطَّيِّبِ اللُّغَوِيِّ 

ةُ التَّغَيَُّراِت الَِّتي تَطَْرُأ َعلَى َأْحُرِف بِنَْيِة الْكَِلَمِة، بِاْسِتثْنَاِء َما َسـمَّاُه  ِدَراَس"َجَواُد النُّورِّي َأنَّ اِإلْبَداَل 

  .  )5("الْقَُدَماُء َأْحُرفَ الِْعلَِّة، َوَمَعَها الَْهْمَزةُ

                                           
  ). 3/295(، شرح المفصَّل: ابن يعيش  )1(
  ).2/91(، األصول في النحو: ، وابن السراج)311-3/310(، الكتابسيبويه، : ُينْظَُر  )2(
  ).3/197( ،شرح شافية ابن الحاجب: اإلستراباذي  )3(
  .9م، ص 1960عز الدين التنوخي، دمشق، : تحقيق ،اِإلبدال في كالم العرب: طَّيِّباللُّغوّي، أبو ال  )4(
  .2، ص دراسة صوتية في موضوعي اِإلعالل واِإلبدال: النُّورّي، ُمحمَّد جواد  )5(
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ِدَها، ِإالَّ َأنَّ الْـَبْعَض َيـَرى َأنَّ   َأمَّا َأْحُرفُ اِإلْبَدالِ ِفي الَْعَربِيَِّة، فَقَْد اخْتَالَفَ الْقَُداَمى ِفي َعـدَ      

َأْصَواتَ اللُّغَِة ِلَما تَُصنَّفُ ِضْمَن َمْجُموَعاٍت َصْوِتيٍَّة، تَتَشَاَبُه َأْصَواتُ الَمْجُموَعـٍة الَْواِحـَدِة ِفـي    

َعْن َهِذِه الَْمْجُموَعاِت، َوِلـذَِلَك  َيخُْرُج  نِ َأْن نَجَِد َصْوتًا ُمفَْرًداَمخَارِجَِها َوِصفَاِتَها، فَلَْيَس ِمَن الُْمْمِك

ِإالَّ َوقَْد َجاَء ِفيِه الَْبَدُل،  قَلََّما تَجُِد َحْرفًا: "يَّاَننَجُِد ِلكُلِّ َصْوٍت َبِدالً لَُه، قَاَل السُُّيوِطيُّ نَقْالً َعْن َأبِي َح

  .)1("اَولَْو نَاِدًر

ْن ُسنَنِ الَْعَربِ ِفي كَالَِمهِْم، ُيِقيُموَن الَْحـْرفَ َمكَـاَن اآلخَـرِ،    ُسنَّةٌ ِم -إذًا -فَاِإلْبَداُل الصَّْوِتيُّ     

ِهْم، َأوِ َوَيخْتَِلفُ ذَِلَك ِمْن بِيَئٍة ِإلَى ُأخَْرى، فَُيِقيُم َبْعُضُهْم السِّيَن ِفي كَِلَمٍة َما َمكَاَن الصَّاِد ِعنَْد غَْيـرِ 

  .)2(َبْينَُهَما تَقَاُرٌب َأْو الصِّفَِة َأوِ الَْمخَْرجِ ِفي تَشَاُبٌه الصَّْوتَْينِ َبْيَن وَنَيكُ َأْن بِشَْرِط الَْهاِء، َمكَاَن الَْحاَء

لْكَِلَمتَـانِ  َوالَ ُبدَّ ِمْن ُمالََحظَِة َأنَّ اِإلْبَداَل الَ ُيَؤدِّي ِإلَى تَغِْييرٍ ِفي َمْعنَى الْكَِلَمِة، َوِإنََّما تَتَقَاَرُب ا     

لَْيَس الُْمَراُد بِاِإلْبـَدالِ َأنَّ الَْعـَرَب   : "َوتَتَِّفقَانِ ِفي الَْمْعنَى، قَاَل السُُّيوِطيُّ َعْن َأبِي الطَّيِّبِِفي اللَّفِْظ 

لُغَتَْينِ انِ ِفي تَتََعمَُّد تَْعوِيَض َحْرٍف ِمْن َحْرٍف، َوِإنََّما ِهَي لُغَاتٌ ُمخْتَِلفَةٌ ِلَمَعانٍ ُمتَِّفقٍَة، تَتَقَاَرُب اللَّفْظَتَ

  .)3("ِلَمْعنًى َواِحٍد، َحتَّى الَ َيخْتَِلفَانِ ِإالَّ ِفي َحْرٍف َواِحٍد

ُمَسوِّغَ  َها ُمَبيِّنًاَوقَْد َوَرَد ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َألْفَاظٌ كَِثيَرةٌ، َوقََع ِفيَها ِإْبَداٌل َصْوِتيٌّ، َأْوَرْدتُ     

  : تَّشَاُبِه ِفي الَْمخَْرجِ َوالصِّفَِة َأوِ التَّقَاُربِ ِفيُهَماَهذَا اِإلْبَدالِ َوفْقَ ال

ـ  اُرِصـغَ َوِصغَاُر الصِّْبَيانِ : الَْحَساِفُل )اِكُلَحَسالَْو َوالَْحَساِقُل الَْحَساِفُل( ـ  لِّكُ  والَْحَسـاِقلُ  ،ٍءْيشَ

َسوَّغَ ِإْبَداَل َهِذِه الُْحُروِف ِمـْن َبْعِضـَها، َأنََّهـا    ، َوالْقَاَسُم الُْمشْتََرُك الَِّذي )4(تَانِ ِفيَهاغَلُ اِكُلَحَسالْو

افُ تَشْتَرُِك ِفي الصِّفَِة، فَكُلٌّ ِمَن الْفَاِء َوالْقَاِف َوالْكَاِف َصْوتٌ َمْهُموٌس، فَْضالً َعلَى ذَِلَك تَشْتَرُِك الْقَ

  .ِة التَّْرِقيِقَوالْكَافُ ِفي ِصفَِة االنِْفَجارِ، َوالْفَاُء َوالْكَافُ ِفي ِصفَ

                                           
  .)1/461(، الُمْزَهر في علوم اللغة وأنواعها: السُُّيوِطّي  )1(
  .134، ص بني على أشعار هذيل من تصاريف اللغة وقواعدهاما : كبها، سائد ياسين أسعد: ُينْظَُر  )2(
  .)1/460(، الُمْزَهر في علوم اللغة وأنواعها: السُُّيوِطّي  )3(
  ).2/447( ،)حسكل(ومادة  ،)2/446( )حسقل(مادة و ،)حسفل(، مادة اللسان :ُينْظَُر  )4(
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، َوقَْد ُأْبـِدلَتْ الْفَـاُء ِمـَن الْقَـاِف؛     )1(، َوالنََّواِفُز بِالْفَاِء لُغَةٌ ِفيِهُماِئَوقَالْ :اِقُزالنََّو )اِفُزالنََّوَواِقُز النََّو(

  .الشِْتَراِكهَِما ِفي ِصفَِة الَْهْمسِ

َوالِْميمِ  ، َوقََع تََباُدٌل َصْوِتيٌّ َبْيَن الالَّمِ)2(َسيََّبةُ الَ َراِعَي لََهااِإلبُِل الُْم ):يِماَهَوَوالْ َوالَْهَوامُّ الَْهَواِمُل(

الشِْتَراِكَها ِفي الصِّفَِة، فَكُلٌّ ِمنَْها َصْوتٌ َمْجُهوٌر ُمَرقَّقٌ، فَْضالً َعنِ اشْـِتَراِك الِْمـيمِ    َوالَْياِء؛ نَظًَرا

  .           يِّ َوالُْمُيوَعِةَوالالَّمِ ِفي ِصفَِة الُْوُضوحِ السَّْمِع

ـ ْعلُّ َمكُ :ِمْحَجُنالْو ِمشَْرطُ الَْحجَّامِ الَِّذي َيْحجُِم بِِه،: الِْمْحَجُم) اجُِنَمَحالَْو الَْمَحاجُِم(  جُُّمْعـوَ  وٍفطُ

ِفي الَْمخَْرجِ َوالصِّفَِة، ِإذْ ِإنَّ  الشِْتَراِكهَِما ا، فَتََباُدُل النُّونِ َوالِْميمِ َحتِْميٌّ؛ نَظًَر)3(انَِجالصَّْولَكَ ْأسِالرَّ

ْصـَواِت  الِْميَم َوالنُّوَن َصْوتَانِ َأنِْفيَّانِ َمْجُهوَرانِ ُيْمِكُن ِإْبَداُل َأَحِدِهَما ِمَن اآلخَرِ، كََما َأنَُّهَما ِمـَن األَ 

ِمـَن اَألنْـِف ُدوَن االْصـِطَدامِ بِِمنْطَقَـِة      الَْماِئَعِة، َحْيثُ َيُمرُّ تَيَّاُر الَْهَواِء ِفي َأثْنَاِء النُّطْـِق بِهَِمـا  

ـ َرَحالْ -كَـذَِلكَ  -، َوِممَّا تََباَدلَتْ ِفيِه الِْميُم َوالنُّـوُن  )4(اِإلغْالَِق ـ َرَحالْويُم اِس اَألَبـازِيُم  َو، )5(يُناِس

  .)7(الَْعَراِهيُنو الَْعَراهِِيُمَو، )6(َواَألَبازِيُن

  :رِيِّي قَْولِ َأبِي كَاِهلٍ الَْيشْكُِف ،)َراِنُب َواَألَراِنياَأل/الثََّعاِلُب َوالثََّعاِلي( 

  ]الَْبِسيط[              )   8(َأَراِنيَهاَوَوخٌْز ِمْن  الثََّعاِليِمَن    ْن لَْحمٍ تُتَمُِّرُه        لََها َأشَارِيُر ِم          

  ]الَْبِسيط[

: ْينِ الصِّيغَتَْينِ َعلَى غَْيرِ لُُزومٍ ِفي الشِّْعرِ، َيقُوُل اْبُن ُعْصفُورٍالَْياُء ِمَن الَْباِء ِفي َهاتَ ُأْبِدلَِت ْدقَفَ     

، ِفي ِحينٍ َعَزا ِسيَبَوْيِه َهذَا )9("َوُأْبِدلَتْ ِمَن الَْباِء بِغَْيرِ لُُزومٍ، ِفي َجْمعِ ثَْعلَبٍ َوَأْرنَبٍ ِفي الضَُّروَرِة"

                                           
  ).8/673( ،)نقز(ومادة  ،)8/646( ،)نفر(، مادة اللسان  )1(
  ).9/142( ،)همى(ومادة  ،)9/140( ،)همم(ومادة  ،)9/137( ،)همل(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).2/342( ،)حجن(ومادة  ،)2/342( ،)حجم(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .228، ص فصول في علم األصوات: النوري، محمد جواد: ُينْظَُر  )4(
  .)2/395( )حرسن(ومادة  ،)حرسم(، مادة اللسان. اتُطَُمقِْحالْ وَنالسِّنُ :يُناِسَرَحالْويُم اِسَرَحالْ  )5(
 )بزن(ومادة ، )بزم(، مادة اللسان. ، َواِإلْبزِيُن، بِالنُّونِ، لُغَةٌ ِفيِهاَهبِ ْسَرُجُي ْرجِالسَّ امَِزِح َرِفي طَِف وُنكُةٌ تَيَدِدَح :يُماِإلْبزِ  )6(

)1/412-413.(   
  ). 6/218( )عرهن(ومادة  ،)عرهم(مادة  ،اللسان. خُْم َوالْغَِليظُ ِمَن اِإلبِلِالضَّ: والُْعْرُهوُنالُْعْرُهوُم   )7(
  ).1/560( شرح َأبيات سيبويه: السيرافيو ،)4/259( ،)رنب(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )8(
  ).1/245(، الممتع في التصريف: ابن عصفور  )9(
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الَ َيْدخُلُُه الَْوقْفُ  اا اْضطَرَّ ِإلَى َأْن َيِقفَ آِخَر االْسمِ كَرَِه َأْن َيِقفَ َحْرفًفَلَمَّ: "الَْبَدَل ِإلَى الَْوقِْف، َيقُوُل

  .)1("ُيوقَفُ َعلَْيِه ِفي الَْجرِّ اِفي َهذَا الَْمْوِضعِ، فََأْبَدَل َمكَانَُه َحْرفً

نََّما ِلَيْستَِقيَم الَْوْزُن َوِلَيْحُدثَ الَْوقْفُ؛ َوذَِلـَك َألنَّ  فَالتََّباُدُل الصَّْوِتيُّ ُهنَا لَْيَس ِمْن َأْجلِ الَْبَدلِ، َوِإ     

 َمْجُهوٌر التََّباُيَن َبْيَن الصَّْوتَْينِ الُْمْبَدلَْينِ َواِضٌح، فَالَْباُء َصْوتٌ شَفَوِيٌّ انِْفَجارِيٌّ، َوالَْياُء َصوتٌ غَارِيٌّ

لَْباَء لَْم تُْبَدْل َياًء بَِوْصِفَها كَْسَرةً طَوِيلَةً، َوِإنََّما ُأْبِدلَتْ كَْسَرةً قَِصـيَرةً  انِْطالَِقيٌّ، َوالالَِّفتُ ِللنَّظَرِ َأنَّ ا

  :فَاْجتََمَعتْ كَْسَرتَانِ قَِصيَرتَانِ فَكَوَّنَتَا الْكَْسَرةَ الطَّوِيلَةَ، كََما َيتَِّضُح ِمَن التَّْحِليلِ الصَّْوِتيِّ

                     lib  +  aa  + aө                             lii  +  aa  + aө   

                nib raa +  +  a                              nii raa +  +  a   

ـ الرِّ َنِم الصُّمُّ: الَْمَداِعُسَو ،اُحالرَِّم :الَْمَداِعُص )الَْمَداِعُص َوالَْمَداِعُس( ـ  )2(احَِم يَن ، فََأْبـَدلُوا السِّ

ِة، ِلتَشَاُبهِهَِما ِفي الَْمخَْرجِ، فَالسِّيُن َصْوتٌ َأْسنَاِنيٌّ ِلثَوِيٌّ، َوالصَّاُد كَذَِلَك، َوَيتَشَاَبَهانِ ِفي الصِّفَ َصاًدا؛

  .فَكُلٌّ ِمنُْهَما َصْوتٌ اْحِتكَاِكيٌّ َمْهُموٌس َصِفيرِيٌّ ُيَراِفقُ خُُروَجُه َصِفيٌر ظَاِهٌر

، َوكُلٌّ ِمَن )3(الَْمْوِشيَّةُ، َوالَْمَراجُِل، بِالَْحاِء، لُغَةٌ ِفيِه الثَِّياُب ،يمِجِالْبِ، الَْمَراِحُل )الَْمَراجُِلَو الَْمَراِحُل( 

ـ  مِ، ِمَن الْجِيمِ َوالَْحاِء َصْوتٌ َمْهُموٌس، َوقَْد َيكُوُن ِإْبَدالُُهَما ِمْن َبابِ التَّْصِحيِف، ِلتَشَاُبهِهَِما ِفي الرَّْس

  . شَاِئٌع ِفي اللُّغَِة َوُهَو

الْكَِثيَرةُ الِْمَياِه، َوالزَّغَارِفُ، بِالْفَاِء، لُغَةٌ ِفيـِه، ِإذْ   ، الُْبُحوُراِءَبالْ، بُِبارِخَالزَّ) والزَّغَارِفُ الزَّغَارُِب(

َوقَـاَل  ... ُهَو الزَّغَارُِب، بِالَْباِء  َوالَْمْعُروفُ ِإنََّما: قَاَل اْبُن ِسيَده: "ُيَعلِّقُ اْبُن َمنْظُورٍ َعلَى ذَِلَك قَاِئالً

َبْحٌر َزغَْرٌب َوَزغَْرفٌ بِالَْباِء َوالْفَاِء، َوِمثْلُـُه ِفـي   : الَ َأْعرِفُ الزَّغَارِفَ، َوقَاَل غَْيُرُه: اَألْصَمِعيُّ

، َولََعلَّ الُْمَسوِّغَ ِفي ِإْبَدالِ الْفَـاِء  )4("َولَُد الضَُّبعِ: الْكَالَمِ َضَبَر َوَضفََر ِإذَا َوثََب، َوالُْبْرُعُل َوالْفُْرُعُل

  .اِنيٌِّمَن الَْباِء ُهَو تَقَاُرُبُهَما ِفي الَْمخَْرجِ، فَالَْباِء َصْوتٌ شَفَوِيٌّ ثُنَاِئيٌّ، َوالْفَاُء َصْوتٌ شَفَوِيٌّ َأْسنَ

                                           
  ).2/274(، الكتاب: سيبويه  )1(
  ).3/361( ،)دعص(ومادة  ،)3/360( ،)دعس(مادة ، اللسان: ُينْظَُر  )2(
  ).4/89( ،)رجل(ومادة  ،)102-4/100(، )لرح(المصدر نفسه، مادة   )3(
   ).4/374(، )زغرف(ومادة  ،)زغرب(المصدر نفسه، مادة   )4(
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، َوالَْهاُء َوالَْحاُء َصْوتَانِ اْحِتكَاِكيَّانِ )1(ةُقَيِّالضَّ ِةارِي اَألْوِدَيَمَجبِالَْحاِء َوالَْهاِء،  )اِسُماللََّهَو اِسُماللََّح(

َك َمْهُموَسانِ، َوَيتَقَاَرَبانِ ِفي الَْمخَْرجِ، َحْيثُ ِإنَّ الَْحاَء َصْوتٌ َحلِْقيٌّ، َوالَْهاُء َصْوتٌ َحنَْجرِيٌّ، ِلـذَلِ 

  .كَاَن بِاِإلْمكَانِ ِإْبَدالُُهَما ِمْن َبْعِضهَِما

، َوقََع تََباُدٌل َصْوِتيٌّ َبْيَن الالَّمِ َوالـرَّاِء؛  )2(ايَهنَْبتَ ِف الَاَألَرُضوَن الصُّلَْبةُ الَِّتي  ):ُداِلَجَواَأل ُدارِاَألَج(

نِ ِفي الصِّـفَِة،  ِإذْ ِإنَّ الْقَاَسَم الُْمشَتََرَك الَِّذي َسوَّغَ ِإْبَداَل َهذَْينِ الَْحْرفَْينِ ِمْن َبْعِضهَِما، َأنَُّهَما َيشْتََركَا

 فَكُلٌّ ِمَن الالَّمِ َوالرَّاِء َصْوتٌ َمْجُهوٌر ذُو ُوُضوحٍ َسْمِعيٍّ، كََما َأنَّ َمخَْرَجُهَما َواِحٌد، َوُهَو الَْمخْـَرجُ 

  .           اللِّثَوِيُّ

ِفي َهِذِه  -ِإْبَداَل َصْوتَي الْجِيمِ َوالرَّاِء  الُْمظِْلُم، َوَما َسوَّغَ: َوالدَّْيُجوُر الدَّْيُجوجِ )َوالدََّياجِيُر الدََّياجِيُج(

ُهَو تَقَاُرُبُهَما ِفي الَْمخَْرجِ، فَالرَّاُء َصْوتٌ ِلثَوِيٌّ، َوالْجِـيُم َصـْوتٌ    -الَْحالَِة َوَما كَاَن َعلَى شَاِكلَِتَها

  .)3(ْوتٌ َمْجُهوٌرغَارِيٌّ، ِإَضافَةً ِإلَى اتِّفَاِقهَِما ِفي الصِّفَِة، فَكُلٌّ ِمنُْهَما َص

التََّباُدُل الَْواِقُع َبْيَن َصْوتَي الَْهْمَزِة َوالَْيـاِء  : ، َأوَّالً)4(الِْفَرقُ ):َوالَْينَاِديُد اَألَباِديُد َواَألنَاِديُد َوالَْيَباِديُد(

َءتْ َعلَْيَها، فََأَباِديُد َوَأنَاِديُد َعلَـى  ِفي الُْجُموعِ السَّابِقَِة َيتَْبُع اخِْتالَفَ ِصيغَِة ُمنْتََهى الُْجُموعِ الَِّتي َجا

ُهنَاَك ِإْبَداٌل َصْوِتيٌّ آخَُر َبْيَن الَْباِء َوالنُّونِ ِفي : زِنَِة َأفَاِعيَل، َوَيَباِديُد َوَينَاِديُد َعلَى زِنَِة َيفَاِعيَل، ثَاِنياً

قَاُربِهَِما ِفي الَْمخَْرجِ، َرغَْم اخِْتالَِف َمْجَرى تَيَّارِ الَْهـَواِء  ِلتَ اكُلِّ ِصيغَتَْينِ ُمتََماِثلَتَْينِ ِفي الزِّنَِة؛ نَظًَر

  .  ِفي َأثْنَاِء ِإنْتَاجِهَِما

َوبِالتَّاِء لُغَـةٌ ِفيـِه،    ،ِةَيارَِجالَْو مِالَغُالْ ِهْجي َوِف ُجُرخْتَ ُبثٌَر ،ونِالنُّ، بِيُراِطالنَّفَ )اِطيُرالتَّفََو يُراِطالنَّفَ(

كُـوُن  ُن َوالتَّاُء َيتَقَاَرَبانِ ِفي الَْمخَْرجِ، فَالنُّوُن َصْوتٌ ِلثَوِيٌّ َوالتَّاُء َصْوتٌ َأْسنَاِنيٌّ ِلثَوِيٌّ، َوقَْد َيَوالنُّو

  :ِفي قَْولِ الشَّاِعرِ اَمالرَّْسمِ، كَِإْبَدالُُهَما ِمْن َبابِ التَّْصِحيِف، ِلتَشَاُبهِهَِما ِفي 

  ]الَْواِفر[                  )5(ابَِبالشَّ يُراِطفَتَ يماً الَِدقَ        َسلَْمى ِهْجَوونِ بِنُُجالْ يُراِطنَفَ           

                                           
  .)8/143( ،)لهسم(ومادة  ،)8/47( ،)لحسم(، مادة اللسان  )1(
  ).2/169( ،)جلد(ومادة  ،)2/83(، )جرد(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).3/299( ،)دجر(، ومادة )3/298( ،)دجج(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).8/139( ،والمخصَّص ،)14/81( ،اللغة وتهذيب ،)8/501( ،)ندد( ومادة ،)1/348( ،)بدد( مادة اللسان، :ُينْظَُر  )4(
  ).13/330( ،)فطر( مادة ،العروس وتاج ،)8/655( ،)نفطر(ومادة  ،)7/125( ،)فطر( مادة ،اللسان :ُينْظَُر  )5(
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ِلتَقَاُربِ  مِ؛ نَظًْرا، َوقََع تََباُدٌل َبْيَن َصْوتَي الطَّاِء َوالالَّ)1(الَْجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة )َوالْخَنَاِطيُل الْخَنَاِطيطُ(

  .الطَّاُء َصْوتٌ َأْسنَاِنيٌّ ِلثَوِيٌّ َوالالَُّم َصْوتٌ ِلثَوِيٌَّمخَْرَجْيهَِما، فَ

الصُّـنُْدوقُ لُغَـةٌ ِفـي    : الُْجَواِلقُ، التَّْهـِذيبُ : الصُّنُْدوقُ: "َجاَء ِفي اللَِّسانِ) َوالصَّنَاِديقُ السَّنَاِديقُ(

 ، فََأْبـَدلُوا السِّـيَن َصـاًدا   )2("ُدوقُ بِالصَّـادِ ِهي الصُّنْ: السُّنُْدوِق، َوُيْجَمُع َصنَاِديق، َوقَاَل َيْعقُوُب

 الصِّفَاِت ِلتَشَاُبهِهَِما ِفي الَْمخَْرجِ، فَالسِّيُن َصْوتٌ َأْسنَاِنيٌّ ِلثَوِيٌّ، َوالصَّاُد كَذَِلَك، َوَيتَشَاَبَهانِ ِفي َمْعظَمِ

ِخيمِ ِللصَّاِد َوالتَّْرِقيِق ِللسِّينِ، َوقَْد نَصَّ اْبُن الَْحاجِبِ كَالَْهْمسِ َواالْحِتكَاِك َوالصَِّفيرِ، ِإالَّ ِفي َملَْمحِ التَّفْ

: َوالصَّاُد ِمَن السِّينِ الَِّتي َبْعَدَها غَْيٌن َأْو خَاٌء َأْو قَافٌ َأْو طَاٌء َجوازاً، نَْحَو: "َعلَى َهذَا اِإلْبَدالِ قَاِئالً

َبيََّن الرَِّضيُّ َأنَّ َهذَا اِإلْبَداَل َجاِئٌز َسَواٌء َأكَانَتْ الُْحـُروفُ   ، ثُمَّ"َأْصَبغَ َوَصلَخَ َوَمسَّ َصقَر َوِصَراط

: َصلَخَ، َأْو بَِحـْرفَْينِ َأْو ثَالَثَـٍة، نَْحـوَ   : ُمتَِّصلَةً بِالسِّينِ كََصقْرٍ َأْو ُمنْفَِصلَةً بَِحْرٍف، نَْحَو"السَّابِقَةُ 

يُن ِفي َصنَاِديقَ تَالَها َصْوتُ الْقَاِف َبْعَد ثَالَثَِة َأْحُرٍف، اَألْمـُر  فَالسِّ. )3("َصْملَقَ َوِصَراٍط َوَصَماِليقَ

  . الَِّذي َأَجاَز اِإلْبَداَل

، َوالَْباُء فَاًء، َوقَْد َسَبقَ ِذكُْر الَْعالَقَِة َبـْيَن  ، أَُْبِدلَتْ السِّيُن َصاًدا)4(الْفُقََراُء ):ارِيتُالصَّفََو ارِيتََبسَّال(

ـ  السِّينِ اِئيٌّ، َوالصَّاِد، َأمَّا تََباُدُل الَْباِء َوالْفَاِء، فََيُعوُد ِلتَقَاُربِهَِما ِفي الَْمخَْرجِ، فَالَْباُء َصْوتٌ شَفَوِيٌّ ثُنَ

 . َوالْفَاُء َصْوتٌ شَفَوِيٌّ َأْسنَاِنيٌّ

، َوالطَّخَـارِيُر، بِالْخَـاِء، لُغَـةٌ    ِةقَرِّفَتَُملْابِ اَحُع السَِّقطَ، اِءَحالْ، بِارِيُرَحالطَّ )ارِيُرخَالطََّو ارِيُرَحالطَّ(

الصِّفَِة، ، َوالْقَاَسُم الُْمشَتََرُك الَِّذي َسوَّغَ ِإْبَداَل َهذَْينِ الَْحْرفَْينِ ِمْن َبْعِضهَِما، َأنَُّهَما َيشْتَرِكَانِ ِفي )5(ِفيِه

وٌس، كََما َأنَّ َمخَْرَجْيُهَما ُمتَقَرَِبـانِ، فَالَْحـاُء   الصِّفَِة، فَكُلٌّ ِمَن الْخَاِء َوالَْحاِء َصْوتٌ اْحِتكَاِكيٌّ َمْهُم

  .َصْوتٌ َمخَْرُجُه الَْحلْقُ، َوالْخَاُء الطََّبقُ

 الْقَِصيُر، َواُألنْثَى ُبْهتٌُر َوُبْهتَُرةٌ، َوَزَعَم: الُْبْهتُُر": "َبْهتََر"َجاَء ِفي اللَِّسانِ ِفي َمادَِّة  )ُراِتَهَبالَْواِتُر َحَبالْ(

ِلكَْوِنهَِمـا   ا، فَقَْد ُأْبِدلَتْ الَْحاُء َهـاًء؛ نَظَـرً  )6("َبْعُضُهْم َأنَّ الَْهاَء ِفي ُبْهتُرٍ َبَدٌل ِمَن الَْحاِء ِفي ُبْحتُرٍ

                                           
  ).3/237( ،)خنطل(ومادة  ،)خنط(مادة  ،اللسان :ُينْظَُر  )1(
  ).5/408( ،)صندق(ومادة  ،)4/708( ،)سندق(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).231-3/230( ،شرح شافية ابن الحاجب: اإلستراباذي  )3(
  ،)5/350( ،)صفر(ومادة  ،)4/473( ،)سبرت(، مادة اللسان :ُينْظَُر  )4(
  ).5/575( ،)طخر(ومادة  ،)5/571(، )طحر(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).1/331( ،)بحتر(ومادة  ،)1/526( ،)بهتر(المصدر نفسه، مادة   )6(
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لَْهاَء َصْوتٌ َصْوتَْينِ اْحِتكَاِكيَّْينِ َمْهُموَسْينِ، َوَيتَقَاَرَبانِ ِفي الَْمخَْرجِ، َحْيثُ ِإنَّ الَْحاَء َصْوتٌ َحلِْقيٌّ، َوا

  . َحنَْجرِيٌّ

ِفي َهذَا الِْمثَـالِ َوَمـا    -، تََباَدلَتْ َأْو تََعاقََبتْ الَْواُو َوالَْياُء )1(ةُيظَِلغَالْ اَألَرُضوَن )َوالْقََياِقي يقََواِقالْ(

 تٌْوَص اُوَوالْ، َويٌّارِغَ تٌْوَص اُءَيالْ، فَجَِرخَْمي الِْف نِْيتَْوالصَّ نِْيذََه بِاُرقَتَِل انَظًَر -كَاَن َعلَى شَاِكلَِتِه

َهـِذِه  ى لََع ةٌيَرِثكَُأخَْرى  ةٌلَِثْمَأ َكاِلنَُه، َوباُرقَالتََّو رِْهَجي الَْحَملْي َما ِفَمهِاِكَرِتى اشْلَِإ ةًافََض، ِإيٌِّقَبطَ

اِسـُم  َمَوالَْو َوالَْمَزاوُِد َوالَْمَزاِيـُد،  ،الدََّياجِيَوي الدََّواجَِو ،اِيُمقَاَألَو اوُِمقَاألََ :اَهنِْم، َوِةيَِّتْوالصَّ ِةَباقََعُمالْ

   .اِمُسَمَيالَْو اِمُسَمَوالْ، َواِسُمَمَيالَْو

                                           
  ).7/563( ،)قيق(، مادة اللسان  )1(
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  .الُمخَالَفَةُ الصَّْوِتيَّةُ: َساِدساً

اَألْصـَواتُ الَِّتـي   ، َباِدئ ِذي َبْدٍء، ِإلَى َأنَّ اَألْصَواتَ َيتَأثَُّر َبْعُضَها بَِبْعضٍ، فَتَْجُدُر اِإلشَاَرةُ     

تَتََميَُّز بَِمالَِمَح خَاصٍَّة تَُمكِّنَُها ِمَن السَِّياَدِة  -اَألْصَواِت الُْمَجاوَِرِة ِمَن -رَِها تَتََمتَُّع بِقُوَِّة التَّْأِثيرِ ِفي غَْي

لُّغَوِيَِّة َوَمْوِقِعيَّتُُه ِمْن جَِهازِ النُّطِْق ِفـي  ِت ِمْن الْبِنَْيِة الرَِها، كََما تُْسهُِم َمْوِقِعيَّةُ الصَّْوَوالتَّْأِثيرِ ِفي غَْي

  . )1(نِ ِفي َداِخلِ َبْعضِ الْبِنَى الصَّْرِفيَِّةِتيَّْيَعَمِليَِّة التَّْأثُّرِ َوالتَّْأِثيرِ الصَّْو

اْعتََمَدُه الُْمْحـَدثُوَن ِفـي    اِتيَصْو اقَانُونً) Dissimilation( تَُعدُّ قَِضيَّةُ الُْمخَالَفَِة الصَّْوِتيَِّةِإذْ       

ـ  يُر ِفيـِه  تَفِْسيرِ َبْعضِ الْقََضاَيا الصَّْرِفيَِّة َوالنُّطِْقيَِّة، َوِهَي تَِسيُر ِفي اتَِّجاٍه ُمَعاِكسٍ لالتَِّجاِه الَِّذي تَِس

نِ َن َصوتَْيِتيَّةُ تَُحاوُِل التَّقْرِيَب َبْيالُْمَماثَلَةُ الصَّْو ، فَِإذَا كَانَِت)Assimilation()2( ِتيَّةُالُْمَماثَلَةُ الصَّْو

ِفي كَِلَمٍة ِمـَن الْكَِلَمـاِت،    انِ تََماًمنِ ُمتََماِثلَْيَبينَُهَما َبْعُض االخِْتالَِف، فَِإنَّ الُْمخَالَفَةَ تَْعِمُد ِإلَى َصوتَْي

اَألْصـَواِت   لِْعلَِّة الطَّوِيلَـِة َأْو ِمـنَ  َأْصَواِت اٍت آخََر، َيغْلُُب َأْن َيكُوَن ِمْن فَتُغَيُِّر َأَحَدُهَما ِإلَى َصْو

  . )4()الالَّمِ َوالِْميمِ َوالنُّونِ َوالرَّاِء( )3(الَْماِئَعِة

ـ خْد ُمَمْحِتيَِّة، فََيَرى ِفيَها َأَوقَْد تََعرََّض ُعلََماُء اللُّغَِة الُْمْحَدثُوَن ِإلَى تَْعرِيِف الُْمخَالَفَِة الصَّْو       ر اتَ

ٍت ُمَجاوِرٍ َولَِكنَُّه تَْعِديٌل َعكِْسيٌّ، ُيَؤدِّي ِفي ِسلِْسلَِة الْكَالَمِ بِتَْأِثيرِ َصْو تَْعِديَل الصَّْوِت الَْموُجوِد"ر َمُع

ِلَمةَ قَْد تَشْتَِمُل ِهَي َأنَّ الْكَ: "نيس بِقَْوِلِه، َوُيَعرِّفَُها ِإبراهيم َأ)5("نِتَْيَن الصَّْوِإلَى زَِياِدِة َمَدى الِْخالَِف َبْي

نِ تَْيَن الصَّـوْ ِلتَتَمَّ الُْمخَالَفَةُ َبـيْ  ؛ٍت آخََرنِ كُلَّ الُْمَماثَلَِة فَُيقْلَُب َأَحُدُهَما ِإلَى َصْونِ ُمتََماِثلَْيتَْيَعلَى َصْو

  .)6("نِالُْمتََماِثلَْي

                                           
، 3، مجلَّة الَبلْقَاء للبحوث والدِّراسات، مـج البِنَْية الَعَربِيَّة من الَعَواِمل الصَّوِتيَّة في تشكيل: النُّورّي، محمَّد جواد: ُينْظَُر  )1(

  .   69م، ص1992، 1ع
شـاهين، عبـد   : ُينْظَُر، "ِعَباَرةٌ َعْن َصْوٍت َأكْثََر قُوَّةً ُيَؤثُِّر َعلَى َصْوٍت َأكْثََر َضْعفًا، فَُيِحيلُُه شَبِيًها بِِه: "الُْمَماثَلَةُ الصَّْوِتيَّةُ  )2(

  .232م، ص1987مكتبة الخانجي، : ، القاهرة1، طأثر القراءات في األصوات والنحو العربي: بورالص
ْن َأيِّ اْحِتكَاٍك َأْو انِْحَباسٍ ِمَألْصَواِت الَْماِئَعِة ِتلَْك اَألْصَواتُ الَِّتي َيُمرُّ َمَعَها الَْهَواُء ِفي َمْجَراُه ِفي الَْمَمرِّ الصَّْوِتّي ُدوَن ُيقَْصُد بِا  )3(

مِ َأْو َألنَّ َهذَا التَّْضِييقَ غَْيُر ِذي اْسـِتقَْرارٍ  نَْوعٍ، ِإمَّا َألنَّ َمْجَراُه ِفي الْفَمِ َيتََجنَُّب الُْمُرورِ بِنُقْطَِة السَّدِّ َأْو التَّْضِييِق كََما ِفي َصْوِت الالَّ

، ص فصول في علـم األصـوات  : النُّوِرّي وزميله: ُينْظَُر. كََما ِفي َصْوتَي الِْميمِ َوالنُّونِكََما ِفي الرَّاِء َأْو َألنَّ الَْهَواَء َيُمرُّ بِاَألنِْف 

228 .  
: مكتبة الخانجي، والريـاض : ، القاهرة.)ط.د(، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التواب، رمضان: ُينْظَُر  )4(

  .   37، ص)بال تاريخ(دار الرفاعي، 
  .   330-329م، ص1976عالم الكتب، : ، القاهرة1، طدراسة الصَّوت اللُّغوي: د مختارعمر، أحم  )5(
  .   210م، ص1990مكتبة األنجلو المصرية، : ، القاهرة.)ط.د(، اَألصوات اللُّغويَّة: أنيس، إبراهيم  )6(
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ُهـَو التَّقِْليـُل ِمـَن الُْجْهـِد      -كََما َيَرى ُعلََماُء اللُّغَِة -ِتيَِّة َوالَْهَدفُ ِمْن َعَمِليَِّة الُْمخَالَفَِة الصَّْو     

نِ نِ الُْمتََماِثلَْيالصَّوتَْي"ِت الَْواِحِد، ِإذْ ِإنَّ الَْعَضِليِّ، َوتََجنُُّب الصُُّعوَبِة النَّاجَِمِة َعْن تَكَْرارِ النُّطِْق بِالصَّْو

ِسيرِ َهذَا الَْمْجُهوِد الَْعَضـِليِّ ُيقْلَـُب   طِْق بِهَِما ِفي كَِلَمٍة َواِحَدٍة، َوِلتَْيَيْحتَاَجانِ ِإلَى َمْجُهوٍد َعَضِليٍّ ِللنُّ

  . )1("، كََأْصَواِت اللِّينِ َوَأشَْباِهَهاَعَضِليا ْستَلْزُِم َمْجُهوًدانِ ِإلَى ِتلَْك اَألْصَواِت الَِّتي الَ تََأَحُد الصَّوتَْي

ِتيَِّة، َوَسَأتَنَاَوُل َهِذِه الْقَِضـيَّةَ َعلَـى   ُض ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِللُْمخَالَفَِة الصَّْووََقَْد تََعرََّضتْ َبْع     

  :النَّْحوِ اآلِتي

ِلفٍَة لَكَِثيرٍ ِتيَّةُ َمْسُؤولَةً َعْن خَلِْق تَشَكُّالٍَت بِنَْيوِيٍَّة ُمخْتَتَُعدُّ الُْمخَالَفَةُ الصَّْو :نِْيتَاِمالصَّ َنْيَب ةُفَالَخَُمالْ .1

، َوقَـْد َوَرَدتْ  )2(ِمَن الْكَِلَماِت الُْمَضعَّفَِة، َأْي ِتلَْك الْكَِلَماِت الَِّتي اْجتََمَعتْ ِفيَها َأْصَواتٌ ُمتََماِثلَـةٌ 

 :نِ ذَِلَكتَانِ تُوضَِّحاَأْمِثلَةٌ كَِثيَرةٌ َعلَى ذَِلَك ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُجُموعِ، َوالَْمْجُموَعتَانِ اآلِتَي

  :، نَْحَوَأوِ اللِّينِ َمدِّالَياِء نِ بِالُمتََماِثلَْيالصَّوتَْينِ َن الُمخَالَفَةُ َبْي :الَمْجُموَعةُ اُألولَى .أ   

 ).  َب+ ي = َب + ْب (      )3(اجِديَب    ِدبَّاج                        َدَيابِيج/َدَبابِيج   

 ).  َو +ي  =َو  +ْو (      )4(ِديَوان   ِدوَّان                    َدَياوِين    /َدَواوِين  

 ).  َن+ ي  =َن + ْن (      )5(ِدينَار  ِدنَّار                 َدنَاِنير                    

  ).َر+ ي  =َر + ْر (      )6(ِقيَراط   ِقرَّاط              قََرارِيط                   

  ).ي+ ِك = ك + ِك (      )7(ّياِككََم     وك         كَُّم   يك         اِككََم          

  ).  ي+ جِ = ج +  جِ(     )8(ّياجَِيَد   وج          ُجْيَد   يج         اجَِيَد          

                                           
  .   211، صاَألصوات اللُّغويَّة: أنيس، إبراهيم  )1(
  .   101، صمن الَعَواِمل الصَّوِتيَّة في تشكيل البِنَْية الَعَربِيَّة: د جوادالنُّورّي، محمَّ: ُينْظَُر  )2(
  ).3/284( ،)دبج(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )3(
  ).3/458( ،)دون(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).3/422( ،)دنر(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).7/317(، )قرط(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).341-8/340( ،)مكك(، مادة المصدر نفسه  )7(
  ).302-3/301( ،)دجا(، مادة اللسان  )8(
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نِ، بِقَلْبِ نِ ُمتََجاوَِرْينِ ُمتََماِثلَْيتَْيَن كُلِّ َصْوْي، َبِتيَّةٌفَِفي َأْمِثلَِة َهِذِه الَْمْجُموَعِة َحَدثَتْ ُمخَالَفَةٌ َصْو      

، لِ ِمَن الْبِنَْيِة، ِإلَى كَْسَرٍة طَوِيلٍَةَوالَِّذي َوقََع َساِكناً ِفي ِنَهاَيِة الَْمقْطَعِ اَألوَّ -ِمنُْهَما -ِت اَألوَّلِ الصَّْو

تُ الثَّاِني نِ، فَقَْد قُِلَب الصَّْونِ اَألِخيَرْيَأمَّا ِفي الِْمثَالَْي -اَألْرَبَعِة اُألولَى ِفي اَألْمِثلَِة - تَتَِّسُم بَِملَْمحِ الَْمدِّ

  . َياًء لَيِّنَةً

  ): وُنالنُّ َوُهَو( ٍت َماِئعٍنِ بَِصْونِ الُمتََماِثلَْيَن الصَّوتَْيُمخَالَفَةُ َبْيالْ :الَمْجُموَعةُ الثَّاِنَيةُ .ب

  ).  َج+ ْن = َج + ْج (       )1(ِإنَْجار    ِإجَّار                         اجِيرَأنَ/َأَجاجِير   

  ).  َج+ ْن = َج + ْج (       )2(انَةِإجَّانَة               ِإنَْج     َأَجاجِين                  

  ). َن+ ْر = َر + ْر (      )3(ةكُْرنَاَس   كُرَّاَسة                      كََرارِيس          

نِ ِمَن الصَّوتَْي ِت اَألوَّلِِإلَى قَلْبِ الصَّْوَأدَّتْ  -نِنِ اَألوَّلَْيِفي الِْمثَالَْي - ِتيَّةُفَالُْمخَالَفَةُ الصَّْو     

ِت النُّونِ، ِمَن الْبِنَْيِة، ِإلَى َصْو ِفي ِنَهاَيِة الَْمقْطَعِ اَألوَّلِ اَوقََع َساِكنً نِ، َوالَِّذينِ الُْمتََجاوَِرْيالُْمتََماِثلَْي

نِ الُْمتََجاوَِرينِ نِ الُْمتََماِثلَْي، ِفي ِحينٍ قُِلَب الصَّوتُ الثَّاِني ِمَن الصَّوتَْي)الْغُنَِّة(الَِّذي َيتَِّسُم بَِملَْمحِ اَألنِْفيَِّة 

  .اِت النُّونِ َأْيًضِإلَى َصْو -ِفي الِْمثَالِ الثَّاِلِث -

ِإلَى َأنَّ الُْمخَالَفَةَ قَْد تَكُوُن ِفـي   اذَاِهًب) ِإنَْجار /ِإجَّار ( ُيَعلِّقُ ِإْبَراِهيُم َأِنيس َعلَى الِْمثَالِ اَألوَّلَِو     

ـ  الَ تَكَاُد تَِتمُّ ِإالَّ -ِفي َرْأِيِه -النَّاِدرِ ِمَن اَألْحَيانِ َبْيَن اَألْصَواِت الشَِّديَدِة، فَالُْمخَالَفَةُ  ُر َن َيتََجـاوَ يِح

  .)4(اَألْصَواِت الرِّخَْوِة ِمْن َأْصَواِت اِإلطَْباِق َأوِ َصْوتَانِ ُمتََماِثالَنِ

 انَِعتََّمتََي -ِت النُّونِِفي َصْو -) الْغُنَِّة( َواَألنِْفيَِّة -ِت الَْياِءي َصْوِف -اللِّينِ  الَْمدِّ َأوِ ِإنَّ َملَْمَحْي     

َن اَألْصَواِت الُْمتََجاوَِرِة ِفي ْيتَ قُْدَرةً َعلَى ِإْضفَاِء الْوُضوحِ َواالنِْسَجامِ َبْمنَُح الصَّْوبِِصفَاِت قُوٍَّة تَ"

  .َوالَ ُبدَّ ِمنُْه طَبِيِعيا، اِتيَِّة َأْمًر، اَألْمُر الَِّذي َيْجَعُل ِمَن الُْمخَالَفَِة الصَّْو)5("َداِخلِ الْبِنَى

                                           
  ).1/85( ،)أجر(، مادة اللسان  )1(
  ).1/88( ،)أجن(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).7/636( ،)كرس(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .   214-213، صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ُينْظَُر  )4(
  .   101، صمن الَعَواِمل الصَّوِتيَّة في تشكيل البِنَْية الَعَربِيَّة: د جوادالنُّورّي، محمَّ  )5(
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ِإلَى شَْيٍء ِمْن َهذَا، َوَعلَى  -َوِإْن كَانَتْ ِإشَاَراتُُهْم َعابَِرةً -وِيُّوَن الَْعَرُب الْقَُداَمىغَلَقَْد َأشَاَر اللُّ     

َباَب َما شَذَّ فَُأْبِدَل َمكَاَن الالَّمِ الَْياَء ِلكََراِهَيِة التَّْضِعيِف َولَيَس "َرْأسِ ُأولَِئَك َسيَبَويِه ِفي َبابٍ َأْسَماُه 

  .)1("تََسرَّْيتُ، َوتَظَنَّْيتُ، َوتَقَصَّْيتُ ِمَن الِْقصَِّة، َوَأْملَْيتُ: "ثُمَّ َضَرَب َأْمِثلَةً ِلَهذَا نَْحَو" ْبُمطَّرٍِد

قَْد ُأْبِدلَتْ الَْياُء ِمْن ُحُروٍف َصاِلَحِة : "َوَجالًَء ِعنَْدَما قَاَل اَيِعيشَ كَاَن َأكْثََر وُضوًح َولََعلَّ اْبَن     

َواَألْصُل ... الِْكتَاَب " َأْملَيتُ: "َوِمْن ذَِلَك قَْولُُهْم... ِة َعلَى َسبِيلِ الشُّذُوِذ، َوالَ ُيقَاُس َعلَيِهالِْعدَّ

... َبَدٌل ِمَن الْكَاِف ِللتَّْضِعيِف) الَْياُء(َوالثَّاِنَيةُ "... َمكَاِكيُّ"َو" َمكَاِكيُك"َو" َمكُّوٌك: "َوقَالُوا"... َأْملَلْتُ"

فَخَفَّفُوا ... ، فَكَرُِهوا التَّْضِعيفَ، فََأْبَدلُوا ِمَن الْجِيمِ اَألِخيَرِة َياًء "َدَياجِيُج:ُ "َوَأْصلُه"... َدَياجٍ: "الُواَوقَ

ْبَدلُوا ، فََأ"ِدوَّانٍ"كَرُِهوا التَّْضِعيفَ ِفي "... ِدوَّاٌن"، َوَأْصلُُه "ِديَواٌن: "، َوقَالُوا...نِبَِحذِْف ِإْحَدى الَْياَءْي

َدلَّ َعلَى " ِدبَّاٌج"، َواَألْصُل "ِديَباٌج: "َوقَالُوا"... َدَواوِيُن: "َأالَ تََرى َأنَُّهْم قَالُوا... ِلَيخْتَِلفَ الَْحْرفَانِ

: ِفي الَْجْمعَِدلَّ َعلَى ذَِلَك قَْولُُهْم "... ِقرَّاطٌ"، َوَأْصلُُه "ِقيَراطٌ: "َوقَالُوا"... َدَبابِيُج: "ذَِلَك قَْولُُهْم

فَاِئَدةً َصْرِفيَّةً ُمهِمَّةً  -ُمنْتََهى الُْجُموعٍ بَِما ِفيَها ِصَيغُ -َأنَّ ِلُجُموعِ التَّكِْسيرِ  ، َوُهنَا َيتَِّضُح)2("قََرارِيطُ"

ارٍ َأْصلَُها ِدنَّاٌر بَِدِليلِ جِْمِعَها تَتََمثَُّل ِفي َمْعرِفَِة ُأُصولِ اَألْسَماِء؛ بَِردِّ اَألشَْياِء ِإلَى ُأُصوِلَها، فَلَفْظَةُ ِدينَ

  .َعلَى َدنَاِنيَر

َوِمْن َأْمِثلَِة َهِذِه الظَّاِهَرِة ِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َمـا طَـَرَأ َعلَـى     :نِْيتَكََرَحالْ َنْيَب ةُفَالَخَُمالْ .2

الصَّْرِف، فََهِذِه الصِّـَيغُ تُْرفَـُع بِالضَّـمَِّة،     َحَركَِة َأَواِخرِ َهِذِه الصَِّيغِ ِعنَْدَما تَرُِد َمْمنُوَعةً ِمَن

َوتَُجرُّ بِفَتَْحٍة تَنُوُب َمنَاَب الْكَْسَرِة، َوتَرُِد َهاتَانِ الَْحَركَتَانِ، ِفي َهِذِه الَْحـاالَِت   ،َوتُنَْصُب بِالْفَتَْحِة

نِ ، َوِلتَوِضيحِ ذَِلَك نَْعرُِض الِْمثَـالَيْ )3(الْكَْسَرةُ الثَّالَِث، َمْسُبوقَةً بَِحَركٍَة الَزَِمٍة ُمغَايَرٍة لَُهَما ِهَي

  : نِاآلِتَيْي

  ): َحالَة النَّْصب(،     قََباِئَل     )    َحالَة الرَّفْع(قََباِئُل            :المثال األول 

  ):َحالَة الَْجّر(قََباِئلِ                       قََباِئَل                          

  ): َحالَة النَّْصب(،     َمَصابِيَح )     َحالَة الرَّفْع(ابِيُح َمَص           :المثال الثاني 

                                           
  ).   4/424(، الكتاب: سيبويه  )1(
  ).369-4/368(، الكتاب: سيبويه: ، َوُينْظَُر)378-5/374(، شرح المفصل: ابن يعيش  )2(
  .   105-104، صفي تشكيل البِنَْية الَعَربِيَّة من الَعَواِمل الصَّوِتيَّة: النُّورّي، محمَّد جواد: ُينْظَُر  )3(
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  ):َحالَة الَْجّر(َمَصابِيحِ                   َمَصابِيَح                           

االَِت الثَّالَِث، فَِفي َحالَِتي الرَّفْعِ َوالنَّْصبِ تَخَالُفٌ َصوِتيٌّ ِفي الَْح ]الِْمثَالِ اَألوَّلِ[فَقَْد َحَدثَ ِفي      

ثُ َر َأنَّ َحَركَتََها التَّاِلَيةَ َجاَءتْ ُمخَاِلفَةً لََها َحْيَمْسُبوقَةً بِكَْسَرٍة قَِصيَرٍة، غَْي ]قََباِئَل[ِفي الَُم الَوَرَدتْ 

الَُم ال َحالَِة النَّْصبِ، َأمَّا ِفي َحالَِة الَْجرِّ، فَقَْد َوَرَدتَْوَرَدتْ َمْضُموَمةً ِفي َحالَِة الرَّفْعِ، َوَمفْتُوَحةً ِفي 

َن ْيِتيٍَّة َبَمْسُبوقَةً بِكَْسَرٍة قَِصيَرٍة، َوَحَركَتَُها الْكَْسَرةُ، ِممَّا اْستَْدَعى ِإْحَداثَ ُمخَالَفٍَة َصْو ]قََباِئَل[في 

  .قُِلَبتْ الْكَْسَرةُ فَتَْحةًنِ، فَنِ الُْمتََماِثلَتَْينِ الَْحَركَتَْيَهاتَْي

ِفي الَْحاالَِت الثَّالِث، فَِفي َحالَِتي الرَّفْـعِ   -اَأْيًض -َحَدثَ تَخَالُفٌ َصوِتيٌّ  ]الِْمثَالِ الثَّاِني[َوِفي      

ِتي َسـمَّاَها ُعلََماُؤنَـا   َمْسُبوقَاً بِكَْسَرٍة طَوِيلٍَة، َوِهَي الَّ ]َمَصابِيَح[َوَرَد الَْحْرفُ اَألِخيُر ِفي َوالنَّْصبِ 

َر َأنَّ َحَركَتَُه التَّاِلَيةَ َجاَءتْ ُمخَاِلفَةً لََها َحيثُ ظََهَرتْ الضَّمَّةُ ِفـي َحالَـِة الرَّفْـعِ،    الْقَُداَمى َياًء، غَْي

وِيلَةُ َمَع الْكَْسَرِة الْقَِصيَرِة، ِممَّا َوالْفَتَْحةُ ِفي َحالَِة النَّْصبِ، َأمَّا ِفي َحالَِة الَْجرِّ، فَقَْد الْتَقَتْ الْكَْسَرةُ الطَّ

  .تْ الْكَْسَرةُ الْقَِصيَرةُ فَتَْحةًنِ، فَقُِلَبنِ الصَّوتَْيَن َهذَْيِتيٍَّة َبْياْستَْدَعى ِإْحَداثَ ُمخَالَفٍَة َصْو

 ،)َرَسااَل(نِ َما َحَدثَ ِفي بِنَْيِة طَوِيلَتَْي نِاَألْمِثلَِة َعلَى ُحُدوِث الُْمخَالَفَِة الصَّْوِتيَِّة َبْيَن َحَركَتَْي َوِمَن     

كَِلَمٍة َواِحـَدٍة، فَخَـالَفَ    ِفي بِهَِما فَاْستَثْقََل الُْمتَكَلُِّم النُّطْقَ طَوِيلَتَانِ، َهِذِه الْبِنَْيِة فَتَْحتَانِ ِإذْ اْجتََمَعتْ ِفي

   .ِإلَى َهْمَزٍة -َوالَِّتي تَُسمَّى ِفي التَُّراِث الَْعَربِيِّ َأِلفاً – َبْينَُهَما بِقَلْبِ الْفَتَْحِة الطَّوِيلَِة الثَّاِنَيِة

ِمَن  انَْوًع" -اَوَما كَاَن َعلَى شَاِكلَِتَه ِفي َهِذه اَألْمِثلَِة -لَقَْد َحقَّقَ التَّخَالُفُ الصَّوِتيُّ بيَن الَْحَركَاِت      

ُمنْتَظَمٍ ... اَألْصَواِت الُْمتََجاوَِرِة، خَاصَّةً َوَأنَُّه ُيَؤدِّي ِإلَى ِإْحَداِث انْتَقَالٍَن ْيالُْيْسرِ َواالنِْسَجامِ النُّطِْقيِّ َب

ِإلَى ذَِلَك لََعلَّنَا  ، ِإَضافَةً)1("الْخَِفيفَِة، َوالَْحَركَاِت الُْمغَايَرِة لََها ِفي َهِذِه الصِّفَِة َن الَْحَركَاِت السَّْهلَِة َأوَِبْي

َمنْعِ ِصَيغِ قَِضيٍَّة نَْحوِيٍَّة ُمهِمٍَّة، َوِهَي قَِضيَّةُ ِتيَِّة َضالَّتَنَا ِفي تَفِْسيرِ ظَاِهَرِة الُْمخَالَفَِة الصَّْونَجُِد ِفي 

  .ُدوَن غَْيرَِها ِمْن ِصَيغِ الَْجْمعِ اُألخَْرى ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِمَن الصَّْرِف

نِ عِ ِمَن الُْمخَالَفَِة َعلَـى الشَّـكْلَيْ  َوَيرُِد ِنْصفَا الَْحَركَِة ِفي َهذَا النَّْو :َحَركٍَة َن ِنْصفَْيالُْمخَالَفَةُ َبْي .3

  :نِاآلِتَيْي

                                           
  .   105، صمن الَعَواِمل الصَّوِتيَّة في تشكيل البِنَْية الَعَربِيَّة: النُّورّي، محمَّد جواد  )1(
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: َأَواوَِل، َأْو َواَوانِ تَفِْصُل َبينَُهَما فَتَْحةٌ قَِصيَرةٌ، نَْحَو: َواَوانِ تَفِْصُل َبينَُهَما َأِلفُ الَْجْمعِ، نَْحَو .أ 

اْجتََمَع َصوتَانِ ُمتََماِثالَنِ، َوُهَما ِنْصفَا الَْحَركَِة الَْواَوانِ، فََعَمـَد  ) ََأَواوِل(َوَواِصَل، فَِفي بِنَْيِة 

َن نِ ِإلَى َهْمَزٍة، ِفي ِحينٍ خَـالَفَ الُْمـتَكَلُِّم َبـيْ   الُْمتَكَلُِّم ِإلَى الُْمخَالَفَِة َبينَُهَما بِقَلْبِ ثَاِني الَْواَوْي

): بروكلمان(َيقُوُل ، )1(بِقَلْبِ ُأولَى الَْواَوينِ ِإلَى َهْمَزٍة) َوَواِصَل(نِ ِفي بِنَْيِة ْينِ الُْمتََماِثلَالصَّوتَْي

: ِإذَا تََوالَى ِفي الَْعَربِيَِّة َمقْطََعانِ َيْبَدآنِ َبالَْواوِ، فَِإنَّ الَْواَو اُألولَى تُخَالَفُ ِإلَى َهْمـَزٍة، ِمثْـلَ  "

ثُ الُْمخَالَفَِة ِفي ِمثْلِ َهِذِه الَْحالَِة ِمْن َأْجلِ تََجنُّـبِ َبـذْلِ الَْمْجُهـوِد    ، َوُحُدو)2("َأَواٍق -َوَواقٍ 

، ِلَيْسُهَل َعلَى النَّاِطِق اِإلتَْيـاُن  الَْعَضِليِّ النَّاجِمِ َعْن تَكَْرارِ َصْوتَينِ ُمتََماِثلَينِ ِفي كَِلَمٍة َواِحَدٍة

 .)3("الَنِالِْمثْالَِّتي تَتَاَبَع ِفيَها  بِالْكَِلَمِة

نََياِيفَ، َوَما َحَدثَ ِفي َهِذِه الَْحالَِة ُيشْبُِه َما َحَدثَ ِفـي  : َياَءانِ تَفِْصُل َبينَُهَما َأِلفُ الَْجْمعِ، نَْحَو .ب 

َبْينَُهَمـا َأِلـفُ   الَْحالَِة السَّابِقَِة، فَقَْد اْجتََمَع ِنْصفَا َحَركٍَة، َوُهَما الَْياَءانِ، ِفي بِنَْيٍة َواِحَدٍة تَفِْصُل 

ِإلَى َهْمَزٍة؛ لَتَْحِقيِق قَـْدرٍ ِمـَن    الَْجْمعِ، فََعَمَد النَّاِطقُ ِإلَى الُْمخَالَفَِة َبْينَُهَما بِقَلْبِ ثَاِني الَْياَءينِ

  .)4(ِتَهاَوَما كَاَن َعلَى شَاِكلَ االنِْسَجامِ ِفي ُمكَوِّنَاِت السِّلِْسلَِة الصَّْوِتيَِّة ِلَهِذِه الْبِنَْيِة

نِ ِفي ، فَالَْعَرُب َيْستَثِْقلُوَن تََواِلي الَْهْمَزتَْي)َأَءاِدَم(كَِلَمةُ : َوِمْن َأْمِثلَِة ذَِلَك :نَِن الَْهْمَزتَْيالُْمخَالَفَةُ َبْي .4

الثَّاِنَيِة ِإلَى َواوٍ، فََأْصَبَحتْ  بَِداَيِة الْكَالَمِ، ِممَّا َيْدفَُع ِإلَى الُْمخَالَفَِة َبْينَُهَما َعْن طَرِيِق قَلْبِ الَْهْمَزِة

  .  )َأَواِدَم(الْبِنَْيةُ السَّابِقَةُ 

ِتيَّةَ تَلَْعـُب  ِإنَّ َهِذِه الظَّاِهَرةَ الصَّْو -نِ ِمَن الُْمخَالَفَِةنِ الَْحالَتَْيَعلَى َهاتَْي ااْعِتَماًد -ُيْمِكنُنَا الْقَوُل      

  .   ضِ الْبِنَى اللُّغَوِيَِّةيرٍ ِمْن َحاالَِت اِإلْعالَلِ َواِإلْبَدالِ الَِّتي تَطَْرُأ َعلَى َبْعِفي تَفِْسيرِ كَِث َدوراً ُمهِما

                                           
  .   41، صالتَّطوُّر اللُّغوّي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التواب، رمضان: ُينْظَُر  )1(
  .77، صاللغات السامية فقه : كارل بروكلمان،  )2(
بني حمد، أحمـد  : ، وُينْظَُر12ص  ،ِدَراَسة َصوتيَّة في موضوعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّة :النوري، محمد جواد  )3(

  .137، ص المماثلة والمخالفة بين ابن جني والدراسات الصوتية الحديثة: سالم
  .11-10ص  ،يَّة في موضوعي اِإلعالل واِإلبدال في العربيَّةِدَراَسة َصوت: النوري، محمد جواد: ُينْظَُر  )4(
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  :ّياِنكََمالْ ُبلْقَالْ: َسابِعاً

ـ       لََمـَس  : َوُيقَْصُد بِالْقَلْبِ الَْمكَاِنّي تَْبِديُل َبْعضِ ُحُروِف الْكَِلَمِة َعلَى طَرِيقَِة الْقَلْبِ اللُّغَوِيِّ، نَْح

الْقَلَْب  -َأْيًضا -َوُيَسمَّى ، )1(َوَسَمَل، َأْو تَْبِديُل َمْوِقعِ َحْرفَْينِ ِمَن الْكَِلَمِة ِلَضُروَرٍة َصْرِفيٍَّة َأْو لَفِْظيٍَّة

  .اللَّفِْظيَّ َوالنَّقَْل الَْمكَاِنيَّ

: ، ِإذْ َينْقُُل َعْن اْبنِ فَارِسٍ قَْولَُه)َمْعرِفَةَ الْقَلْبِ(َسمَّاُه  َوقَْد َأفَْرَد السُُّيوِطيُّ ِفي الُْمْزَهرِ َباًبا كَاِمالً     

: ، فََأمَّا الْكَِلَمِة فَقَـْولُُهمْ )الُْجْملَِة(ِمْن ُسنَنِ الَْعَربِ الْقَلُْب، َوذَِلَك َيكُوُن ِفي الْكَِلَمِة َوَيكُوُن ِفي الِْقصَِّة "

  .  )2("َوُهَو كَِثيٌرَجَبذَ َوَجذََب، َوَبكََل َولََبَك، 

نَـتْ  َوالَ ُبدَّ ِمَن اِإلشَاَرِة ِإلَى َأنَّ اللُّغَوِيِّيَن الَْعَرَب قَْد َوقَفُوا َعلَى َموُضوعِ الْقَلْبِ الَْمكَاِنّي، فَكَا     

ُوُجوِدِه كَـاْبنِ السِّـكِّيِت   لَُهْم آَراٌء شَتَّى ِفيِه، َوقََد َعَرَض السُُّيوِطيُّ َبْعَض ِتلَْك اآلَراِء، فَفَرِيقٌ َأقَرَّ بِ

ـ  اتٌ، الَِّذي َألَّفَ ِفيِه ِكتَاًبا كَاِمالً كََما َأشَاَر َصاِحُب الصَِّحاحِ، َوَزَعَم فَرِيقٌ آخَُر َأنَّ َما َجاَء َعلَْيِه لُغَ

  .)3(ِفي ِحينٍ َأنْكََرُه اْبُن ُدُرْستََوْيِه ِفي ِكتَابِِه شَْرحِ الْفَِصيحِ

  : َبْعُض ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِلقَِضيَِّة الْقَلْبِ الَْمكَاِنيِّ، َوِمنَْها تََعرََّضتْ     

  .)4(يٍدِدشَ ٍدْعي َرِف اِءَمالسَّ َنِم طُقُْستَ اٌرنَ: ةَُعاِقالصَّوالصَّاِعقَةُ َو) الصََّواِعقُ(َوَأْصلَُها  :الصََّواِقُع

  .)5(اُرغَالصِّ ُبالَِعالْ) قُِعَمالَالْ(َوَأْصلَُها  :قَُمَعاِلالْ

  .)6(اَألكَاِذيُب َواَألَباِطيُل: اِسُبالسََّبَوابُِس َبَسالْو، ، الَْبَرارِي الْقَفُْر)ابُِسَسَبالْ(َوَأْصلَُها  :اِسُبالسََّب

  .)7(َما َعلَى السَّنَاِسنِ ِمَن الَْعَصبِ) الَْعَراِصيفُ(َوَأْصلَُها  :َوالَْعَصاِفيُر الَْعَراِفيُص

 .)8(السُّفُُن الطَِّواُل: السُّفُُن الَْعِظيَمةُ، َوِقيَل) الَْمَرازِيُب(َوَأْصلَُها  :ارِيُبالَْمَز

                                           
  .337، ص المعجم المفصل في علم الصرف: األسمر، راجي  )1(
  ).1/476(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي  )2(
  ).481، 480، 1/476(المصدر نفسه،   )3(
  ).5/364( ،)صقع(مادة  ،)5/338( ،)صعق(، مادة اللسان  )4(
  ).8/90( ،)لعق(، ومادة )6/407( ،)علق(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).1/419( ،)بسس(مادة ).474-4/473( ،)سبسب(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).6/178( ،)عرصف(، ومادة )6/286) (عصفر(، ومادة )6/200( ،)عرفص(المصدر نفسه، مادة   )7(
  ).4/130( ،)رزب(، ومادة )4/355( ،)زرب(المصدر نفسه، مادة   )8(
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  .عِْمَجالْ ُعْمَج: ثَاِمناً

ْيِه ِمـْن  َبَوقَْد ُيَعاَمُل الَْجْمُع ُمَعاَملَةَ الُْمفَْرِد فَُيثَنَّى َوُيْجَمُع، َوُيَسمَّى ِعنَْدِئٍذ َجْمَع الَْجْمعِ، َوُيَعدُّ ِسي     

، َوقَْد َمثََّل لَُه )1("َهذَا َباُب َجْمعِ الَْجْمعِ"َأَواِئلِ النَُّحاِة الذَّيَن َعَرُضوا ِلَهِذِه الْقَِضيَِّة ِفي َبابٍ كَاِملٍ َسمَّاُه 

ِة َأفَْعالٍ، َوَهذَا الَْوْزُن ِمْن َأْبِنَيِة بَِأقَاوِيَل َوَأنَاِعيَم َعلَى زِنَِة َأفَاِعيَل، فَِإنَُّهَما َجْمُع َأقَْوالٍ َوَأنَْعامٍ َعلَى زِنَ

  .َجْمعِ الِْقلَِّة، َوُهَما َجْمُع قَْولٍ َونََعمٍ َأْو نَْعمٍ

َوِإنََّمـا  : "َوالْغََرُض ِمْن َجْمعِ االْسمِ الَْمْجُموعِ تَكِْثيُر الَْعَدِد َوالُْمَبالَغَةُ ِفيِه، ِإذْ َيقُوُل اْبُن َيِعـيشَ      

لَى الَْجْمَع، ِإذَا َأَراُدوا الُْمَبالَغَةَ ِفي التَّكِْثيرِ، َواِإليذَاَن بِالضُُّروبِ الُْمخْتَِلفَِة ِمْن ذَِلَك النَّْوعِ َع َيْجَمُعوَن

  .)2("تَشْبِيِه لَفِْظ الَْجْمعِ بِالَْواِحِد

الَ ُيْجَمُع كُلُّ َجْمعٍ، َوِإنََّما َيتََوقَّفُ اَألْمـُر  َوالَ ُبدَّ ِمْن ُمالََحظَِة َأنَّ َجْمَع الَْجْمعِ لَْيَس بِِقَياسٍ، ِإذْ      

 بِلَفْـِظ  َعلَى السََّماعِ َوالَ َيتََجاَوُز غَْيَرُه؛ َألنَّ الْغََرَض ِمَن الَْجْمعِ الدِّالَلَةُ َعلَى الْكَثَْرِة، َوذَِلَك َيْحُصُل

َوَأْعلَْم َأنَُّه لَْيَس كُلُّ َجْمعٍ ُيْجَمُع، : "ِعِه ثَاِنَيةً، َيقُوُل ِسيَبَوْيِهالَْجْمعِ اَألوَّلِ، فَلَْم تَكُْن ُهنَاَك َحاَجةٌ ِإلَى َجْم

  .)3("كََما َأنَُّه لَْيَس كُلُّ َمْصَدرٍ ُيْجَمُع كَاَألشْغَالِ َوالُْعقُولِ َوالُْحلُومِ َواَأللَْبابِ

  :ُموعَِوِممَّا ُجِمَع َجْمَع الَْجْمعٍ َعلَى ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْج     

َأفِْعلَةٌ َوَأفُْعٌل َوَأفَْعـاٌل،  : َوُيْجَمُع ِمنَْها ثَالَثَةُ َأْوَزانٍ، َوِهَي: َأْوَزاُن َجْمعِ التَّكِْسيرِ الدَّالَّةُ َعلَى الِْقلَِّة .1

ى َأفَاِعَل؛ َألنَّ َأفُْعـالً بِزِنَـِة   َأمَّا َأْبِنَيةُ َأْدنَى الَْعَدِد، فَتُكَسَُّر ِمنَْها َأفِْعلَةٌ َوَأفُْعٌل َعلَ: "َيقُوُل ِسيَبَوْيِه

: َأْوطُبٍ َوَأَواِطَب، َوْأِسقََيٍة َوَأَساٍق، ثُمَّ َيْستَْأِنفُ ِسيَبَوْيِه قَاِئالً: ، نَْحَو)4("َأفَْعَل، َوَأفُْعلَةً بِزِنَِة َأفَْعلٍَة

َأنَْعامٍ : َأفَْعاالً بَِمنْزِلَِة ِإفَْعالٍ، َوذَِلَك نَْحُو َوَأمَّا َما كَاَن َأفَْعاالً، فَِإنَُّه ُيكَسَُّر َعلَى َأفَاِعيَل؛ َألنَّ: "قَاِئالً

َأْسَهُل ِلِدالَلَِتِه َعلَى الِْقلَّـِة،  "َوَيَرى اْبُن َيِعيشَ َأنَّ َجْمَع َأْوَزانِ الِْقلَِّة . )5("َوَأنَاِعيَم َوَأقَْوالٍ َوَأقَاوِيَل

 . )6("افَِإذَا ُأرِيَد الْكَِثيُر، َجَمُعوُه ثَاِنًي

                                           
  ).3/618( الكتاب: سيبويه: ُينْظَُر  )1(
  ).3/327( شرح المفصل: ابن يعيش  )2(
  .)2/208( شرح الشافية: واإلستراباذي ،)3/327( شرح المفصل: ابن يعيش: ُرظَنْ، وُي)3/619( الكتاب: سيبويه  )3(
  ).2/209( شرح الشافية: واإلستراباذي، )328-3/327( شرح المفصل :ابن يعيش: ، وُينْظَُر)3/618( الكتاب: سيبويه  )4(
  ).3/618( الكتاب: سيبويه  )5(
  ).3/327( شرح المفصل: ابن يعيش  )6(
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َرغْـَم ِدالَلَِتَهـا َعلَـى     -ُجِمَعتْ َبْعُض َأْوَزانِ الْكَثَْرِة : َأْوَزاُن َجْمعِ التَّكِْسيرِ الدَّالَّةُ َعلَى الْكَثَْرِة .2

 َعلَى زِنَِة اآخََر َعلَى ِصيغَِة ُمنْتََهى الُْجُموعِ، َوِمْن ذَِلَك َما َجاَء َسَماًع اَجْمًع -الُْمَبالَغَِة َوالتَّكِْثيرِ

 .)1("ِفَعاالً كَجَِمالٍ َوَجَماِئَل َوشََماِئَل اَوَجَمُعوا َأْيًض: "ِفَعالٍ، ِإذْ َيقُوُل الرَِّضيُّ

ِإنَّ ِصَيغَ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِإنََّما ُسمَِّيتْ بَِهذَا االْسمِ؛ َألنََّها ِنَهاَيةُ الَْجْمـعِ الَ  : َعلَى الرَّغْمِ ِممَّا ِقيَل     

، شَرِيطَةَ وَعةً َجْمَع ُمذَكَّرٍ سَّاِلًماَجْمِعَها، ِإالَّ َأنَّنَا َوَجْدنَا َبْعَض ِتلَْك الصَِّيغِ قَْد َجاَءتْ َمْجُم تُْجَمُع َبْعَد

، ِسيَن، وَجْمـَع ُمَؤنَّـٍث َسـاِلًما   َأفَاِضَل َوَأفَاِضِليَن، َونََواِكَس َونََواِك: َأْن َيكُوَن ِللُْمذَكَّرِ الَْعاِقلِ، نَْحَو

ِإنَّكُنَّ َألنْـتُنَّ َصـَواِحَباتُ   «: َصَواِحَب َوَصَواِحَباٍت، َوِمنُْه الَْحِديثُ: رِيطَةَ َأْن َيكُوَن ِلُمَؤنٍَّث، نَْحَوشَ

  .)2(اٍتَداِئَدَحَو َداِئَدَح، َوَصَواِهَل َوَصَواِهالٍَت: نَْحَو، َأْو ِلُمذَكَّرٍ غَْيرِ َعاِقلٍ، »ُيوُسفَ

لْفَاظٌ كَِثيَرةٌ ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َمْجُموَعةً َجْمَع الَْجْمـعِ، َسـَأكْتَِفي بِـِذكْرِ    َوقَْد َجاَءتْ َأ     

   :ِلكَثَْرِتَها، َوِمنَْها انَظًَر َبْعِضَها؛

 َجْمُع الَْجْمع  عْمَجالْ  دَرفُْمالْ
  الصِّيغَة

 الَْعَرب ِلَساُن  رذَْجالْ
َصفَْحةُ 

  ثْحَبالْ

  91  1/259  ىنََأ  فََواِعل  اِنيَوَأ  آِنَية  ِإنَاء

 31 1/327 َرَجَب  َأفَاِعل اجِرَأَب ارَأْبَج ُبْجر

  31  1/455  َرَعَب  َأفَاِعل  َأَباِعر ةَرِعْبَأ يرِعَب

  32  2/44  َبَدَج  َأفَاِعل  اِدبَأَج  َأْجُدب  َجْدب

  43    2/207  َلَمَج  فََعاِئل  لَجَماِئ  ةجَِمالَ  َجَمل

  32  2/255  َدَوَج  َأفَاِعل  داوَِجَأ  ادَوْجَأ  ادَوَج

  43  2/304  َلَبَح  فََعاِئل  لاِئَحَب  ةالَِحَب  لَحْب

  33  2/452  ىَسَح  َأفَاِعل  ياِسَحَأ  اءَسْحَأ  يِسَح

  135  2/688  َنَيَح  َأفَاِعيل  ينايَِِأَح  انَيَأْح  ِحْين

  135  3/12  َرَبخَ  َأفَاِعيل  َأخَابِير  َأخَْبار  خََبر

  34  3/532  َبَهذَ  َأفَاِعل  َأذَاِهب  َأذَْهاب  ذََهب

  34  4/83  َلَجَر  َأفَاِعل  لَأَراجِ  َأْرَجال  لُجَر

  48  4/225  َبِكَر  فََعاِئل  كَاِئُبَر  كَابِرِ  الَ َواِحَد لََها

                                           
  ).210-2/209( ،شرح شافية ابن الحاجب: اإلستراباذي  )1(
  ).2/67( ،جامع الدروس العربية: الغالييني: ُرظَنُْي  )2(
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  136  4/285  َحَوَر  َأفَاِعيل  َأَراوِيح  َأْرَواح  رِيح

  163  4/287  َحَوَر  فََعاِلين  َرَياِحين  ْيَحانَر  َرْيَحانَة

  136  4/556  َرَرَس  َأفَاِعيل  ارِيرَأَس  ارَرَأْس  ِسّر

  72  4/599  لَجْرفََس  فََعاِلل  فَارِجَس  سََفَْرَجل  َسفَْرَجلَة

  35  4/619  ىقََس  َأفَاِعل  َأَساِقي  َأْسِقَية  ِسقَاء

  137  4/683  َعِمَس  َأفَاِعيل  اِميعَأَس  اعَأْسَم  َسْمع

  49  4/687  َلَمَس  فََعاِئل  لاِئَسَم  َمالِس  ةَُملََس

  137  4/698  اَمَس  َأفَاِعيل  ّياِمَسأََ  اءَمَأْس  اْسم

  36  4/745  َرَوَس  َأفَاِعلة  َأَساوَِرة  َأْسوَِرة  ِسَوار

  137  5/80  طََرشَ  َأفَاِعيل  َأشَارِيط  َأشَْراط  شََرط

  137  5/326  َمَرَص  َأفَاِعيل  َأَصارِيم  امَأْصَر  ْرمِص

  37  5/517   َعلََض  َأفَاِعل  اِلعَأَض  َأْضلُع  لْعِض

  37  6/48  َدَبَع  َأفَاِعل  ابِدَأَع  َأْعُبد  َعْبد

  37  6/135  اَدَع  َأفَاِعل  َأَعاِدي  َأْعَداء  َعُدّو

  138  6/154  َبَرَع  َأفَاِعيل  َأَعارِيب  َأْعَراب  َأْعَرابِّي

  163  6/351  َبقََع  فََعاِلين  ينابَِعقَ  ناِعقَْب  ابُعقَ

  56  6/550  َلَيَع  فََعاِئل  َعَياِئل  ِعَيال  َعيِّل

  163  6/592  َبَرغَ  فََعاِلين  غََرابِين  ِغْرَبان  غَُراب

  139  7/177  َننَفَ  َأفَاِعيل  اِنينَأفَ  َأفْنَان  ّنفَ

  37  7/184  َجَوفَ  َأفَاِعل  اوِجَأفَ  َأفََواج  جفَْو

  139  7/200  َهَوفَ  َأفَاِعيل  َأفَاوِيه  َأفَْواه  فُوه

  139  7/258  َحَدقَ  َأفَاِعيل  يحاِدَأقَ  َأقَْداح  ِقْدح

  140  7/361  َمَسقَ  َأفَاِعيل  اِسيمَأقَ  امَسَأقْ  ِقْسم

  140  7/482  َملَقَ  َأفَاِعيل  يماِلَأقَ  مالََأقْ  قَلَم

  38  7/535  َزَوقَ  َأفَاِعل  اوِزَأقَ  ازَأقَْو  قَْوز

  140  7/542  َلَوقَ  َأفَاِعيل  اوِيلَأقَ  الَأقَْو  لْوقَ

  39  8/343  َنكََم  فَاِعلَأ  َأَماِكن  َأْمِكنَة  َمكَان

  141  8/625  َمِعنَ  َأفَاِعيل  مياِعَأنَ  امَعَأنْ  َعمنَ

  39  9/338  َبطََو  َأفَاِعل  اِطبَأَو  َأْوطُب  َوطْب

  40  9/445  ديَي  َأفَاِعل  ياِدَأَي  َأيٍد  َيد

  166  9/460  َيقَتَ   فََواِعيل  يتاِقَوَي  اقُوتَي  ةوتَاقَُي
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  .لََها ِمْن لَفِْظَها ُجُموٌع الَ ُمفَْرَد: تَاِسعاً

؛ الَْعَربِيَّةُ َبْيَن الُْمفَْرِد َوالُْمثَنَّى َوالَْجْمعِ، فََجَعلَتْ ِلكُلِّ َواِحٍد ِمنَْها َأْبِنَيةً َوِصَيغًا خَاصَّةً لَقَْد َميََّزِت     

َهِذِه اَألْصنَاِف، غَْيَر َأنَّ َبْعَض بِنَى الَْجْمـعِ  ِلتَكُوَن ِهَي الدَّالَّةَ الْفَارِقَةَ، َوالَْعالََمةَ الْكَاِشفَةَ َعْن طَبِيَعِة 

، ِإذْ نَجُِد َأنَّ ثَمَّةَ ِصَيغًا ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َوَرَدتْ ِعنَْد الَْعَربِ )1(َوِصَيغَُه قَْد َيْعتَرِيَها النَّقُْص

ْم ُيْستَْعَمْل ِإالَّ بِِصيغَِة الَْجْمعِ؛ ِإمَّا َألنَّ الَْعَرَب لَْم تَنْطُـقْ  ِمْن غَْيرِ َأْن َيرَِد الُْمفَْرُد، بَِمْعنَى َأنَّ اللَّفْظَ لَ

الشَّـَداِئُد،  : َوالَْهَزاِئـزُ : "بِِه الَْبتَّةَ، َوِإمَّا َألنَّ ُمفَْرَدُه قَْد ُأْهِمَل قَِديماً فَنُِسَي، فَقَْد َجاَء ِفي ِلَسانِ الَْعَربِ

  .)2("َواِحَد لََها َوالَ: َحكَاَها ثَْعلَب، قَاَل

َوكَذَِلَك َجاَءتْ َعنُْهْم ِصَيغٌ ُأخَْرى ِمْن ِصَيغِ الَْجْمعِ اَألقَْصى َمْبِنيَّةً َعلَى غَْيـرِ بِنَـاِء الَْواِحـِد         

َأْصـَبَحتْ َهـِذِه   الُْمْستَْعَملِ ِمْن لَفِْظَها، َولَو َأنََّها كَانَتْ َمْبِنيَّةً َعلَْيِه لََجاَءتْ َعلَى ِصـيغٍَة ُأخْـَرى، فَ  

َمالَِمُح َوَمشَابُِه َولََيالٍ، فََجاَء : َأالَ تََراُهْم قَالُوا: "الُْجُموُع الَ ُمفَْرَد لََها ِمْن ِقَياسِ لَفِْظَها، َيقُوُل ِسيَبَوْيِه

  . )3("الَةٌَملَْمَحةٌ َوالَ لَْي: َجْمُعُه َعلَى َحدِّ َما لَْم ُيْستَْعَمْل ِفي الْكَالَمِ، الَ َيقُولُوَن

كََمـا َأشَـاَر النَّْحوِيُّـوَن     -َأمَّا الِْعلَّةُ َوَراَء ُسكُوِت الَْعَربِ َعنِ اآلَحاِد الِْقَياِسيَِّة ِلَهِذِه الُْجُموعِ      

ِسنَِتهِْم كَِثيـٌر ِفـي   فَهَِي اْسِتغْنَاُؤُهْم َعنِ اآلَحاِد الُْمْسقَطَِة بِغَْيرَِها، ِممَّا ُهَو شَاِئٌع َعلَى َألْ -َواللُّغَوِيُّوَن

َواْعلَْم َأنَّ الَْعَرَب قَْد تَْستَغِْني بِالشَّْيِء َعـنِ الشَّـْيِء َحتَّـى    : قَاَل ِسيَبَوْيِه: "كَالَِمهِْم، َيقُوُل اْبُن جِنِّّي

ْم بِلَْمَحٍة َعْن َملَْمَحٍة، َوَعلَْيَها َوِمْن ذَِلَك اْسِتغْنَاُؤُه... َيِصيَر الُْمْستَغْنَى َعنُْه ُمْسقَطًا ِمْن كَالَِمهِْم الَْبتَّةَ 

... َيـالٍ  كُسَِّرتْ َمالَِمُح، َوبِِشْبٍه َعْن َمشَْبٍه، َوَعلَْيِه َجاَء َمشَابُِه، َوبِلَْيلٍَة َعْن لَْيالٍَة، َوَعلَْيَها َجـاَءتْ لَ 

  .    )4("اَء َمذَاِكيُرَوكَذَِلَك اْستَغْنَوا بِذَكَرٍ َعْن ِمذْكَارٍ َأْو ِمذِْكيرٍ، َوَعلَْيِه َج

 بِنَاًء َعلَى ذَِلَك ُيْمِكُن تَقِْسيُم ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ الَِّتي َوَرَدتْ ِعنَْد الَْعَربِ الَ ُمفَْرَد لََهـا ِمـنْ       

  :                            لَفِْظَها ِإلَى ِقْسَمْينِ اثْنَْينِ

                                           
  .270ص م،2005 ،6ع والدراسات، لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة ،لفظها من لها مفرد ال جموع :حمدي الَْجَباِلي،  )1(
  ).9/89(، )هزز(، مادة اللسان  )2(
  ).3/275( ،الكتاب :سيبويه  )3(
  ).267-1/266( ،الخصائص :ابن جني  )4(
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:                                                                        ِمْن لَفِْظَهاتَّةَ الَْبلََها  ُمفَْرَد الَُجُموٌع . 1

        .)1(ٍداِحَوا بَِهلَ ْعَمْسُي ْملَ، َولِالتِّالَ اُرغَِص :اِتُكَبَرالْ

  .)2(َهالَ َداِحَو ، الَلِْيي اللَِّف ِئِهقُ َضْواِئَرطَ: لصُّْبحِا يرِاِشَبكَتَ ،ُهلَُأوَّ: ٍءْيشَ اِشيُر كُلِّتََب :اِشيُرالتََّب

  .)3(ٌداِحَو اَهلَ فَُرُيْع الََو، ةَُيوِتَْسُمالْ اَألَرُضوَن :يطُلِِالََبالْ

  .)4(ٍداِحَوا بَِهلَ ْعَمْسُي ْملَالكَْمَأةُ، َو :اِميُسَجَمالْ

  .)5(ُهلَ َداِحَو الَ، َوَوالدََّواِهي الُهالَُّك :خَنَاِسيُرالْ

  .)6(َجَماَعاتُ ِفي تَفْرِقٍَة، َوالَ َواِحَد لَُهَما :َوالْخَنَاِطيُل الْخَنَاِطيطُ

  .                 )7(اَهلَ الَ َواِحَد َوالْقََواِئُم، ُجُلاَألْر :ارُِجالدََّو

  .)8(اَهلَ َداِحَو الَ، ياِهالدََّو :الدََّواِغُل

  .        )9(الَ َواِحَد لََهاالْقََوارِيُر، َو: الزَّآِنُب

  .)10(َأَعاِلي َباِطنِ الْفَمِ َحيثُ َيْرتَِفُع ِإلَيِه اللَِّساُن، َوُهَو َجْمٌع الَ َواِحَد لَُه :اَألَساِلقُ

  .)11(َرفُ َواِحُدَهاَمنَاِفذُ الَْبَدنِ الَِّتي َيخُْرُج ِمنَْها الَْعَرقُ َوالُْبخَاُر، َوالَ ُيْع: انَِسنْامُّ اِإلَمَسَو :امَُّمَسالْ

  .  )12(الَ َواِحَد لََها ،اِنُسالَبَر :اِمُعالصََّو

                                           
  ).1/368( ،)برتك(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )1(
  ).426-1/425( ،)بشر(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).1/496( ،)بلط(المصدر نفسه، مادة   )3(
  ).15/514(، )جمس(، مادة وتاج العروس، )2/199(، )جمس(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )4(
  .)3/236( ،)خنسر(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )5(
  ).3/237( ،)خنطل(، ومادة )3/237( ،)خنط(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )6(
  ).3/326( ،)درج(ادة المصدر نفسه، م  )7(
  ).3/373( ،)دغل(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).3/1(، )زأنب(، مادة وتاج العروس، )4/329( ،)زأنب(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )9(
  ).4/653( ،)سلق(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )10(
  ).4/690(، )سمم(المصدر نفسه، مادة   )11(
  ).5/396( ،)صمع(المصدر نفسه، مادة   )12(
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  .)1( ةُيَدِعَبافُ الَْراَألطْ: يُدابَِعَبالْا، َوَهلَ َداِحَو الََجَماَعاتٌ ِفي تَفْرِقٍَة،  :يُداِدَعَبالْو يُدابَِعَبالْ

  .)2(اَهَد لَاِحَو ُب، الَاِئالَعَج :اجِيُبالتََّع

  .)3(الَ ُيفَْرُد لََها َواِحٌد الُْعشْبِ، ِمَن الُْمتَفَرِّقَةُ الِْقطَُع :ُباِشيالتََّع

  .)4(اَهلَ َداِحَو الَ ،ةُاَألْرِدَي :اِطفَُمَعالْ

  .)5(اَهلَ َداِحَو ، الَوُبُيُعالْ: الَْمَعاِيُب

  .)6(، الَ َواِحَد لََهاحِْبيُر الصُّاِشتََب: يُراِطالتَّفََو نََباتٌ ُينْبِتُ َعِقَب َأوَّلِ َأْمطَارِ الرَّبِيعِ، :اِطيُرالتَّفَ

  .)7(، الَ َواِحَد لََهاةُلَاِقَيالصَّ :اِمشَُمشَالْ

  .)8(َواِحَد لََها الََأوَّلِ َما َيتََعلَُّمونَ،  الكُتَّابِ انَِمِغلْ ةُاَبتَِك :اِشيُرالتَّنَ

  .)9(الشََّداِئُد، الَ َواِحَد لََها :الَْهَزاِئُز

  .  )10(قُْيَسا اَألَهُداِحَو: الَ َواِحَد لََها، َوِقيَل: ، ِقيَلُدِئالَقَالْ :قُاِساَألَي

:                                    )ُجُموٌع َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ(ُمخْتَلَفٌ ِفي ُوُجوِد ُمفَْرٍد لََها ِمْن لَفِْظَها ُجُموٌع . 2

  .   )11(الَ َواِحَد لََها: ، َوِقيَلٍةِإبَّالََو ِإبَّْولٍَو ِإبِّيلٍ َجْمُع الِْفَرقُ، :يُلابِاَألَب

ـ ُم ُرْيغَ َوُه، َوكََأنَُّهْم َجَمُعوا َأْرَضاةَجْمُع َأْرضٍ َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ،  :اَألَراِضي ، َوِقَياُسـُه َأْن  ٌلَمْعتَْس

  .)12(ُرضٍ، كَكَلْبٍ َوَأكْلُبٍ، َأْو َعلَى ِإَراضٍ كَِكالَبٍُيْجَمَع َعلَى آ

                                           
  ).2/1191( وجمهرة اللغة، )3/379( والكتاب، )6/53( ،)عبد(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )1(
  ).6/90( ،)عجب(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )2(
  ).6/259( ،)عشب(المصدر نفسه، مادة   )3(
  .)2/914( وجمهرة اللغة، )6/313(، )عطف(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )4(
  ).6/537(، )عيب(مادة  ،اللسان: ُينْظَُر  )5(
  ).13/330(، )فطر(، مادة وتاج العروس، )1/35( والمخصص، )7/125(،)فطر(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )6(
  ).17/389(، )مشش(، مادة وتاج العروس، )8/293( ،)مشش(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )7(
  ).8/554( ،)نشر(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )8(
  ).9/89(، )هزز(مادة  المصدر نفسه،  )9(
  ).9/233(، وتهذيب اللغة، )9/456( ،)يسق(، مادة اللسان: ُينْظَُر  )10(
  ).2/439( والصحاح، )3/1271( وجمهرة اللغة، )1/55( ،)أبل(، مادة اللسان :ُينْظَُر  )11(
  ).2/206( شرح شافية ابن الحاجبو، )1/125( ،)أرض(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )12(
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  .)1(اَألقَارُِب، َجْمُع َأْهلٍ َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، فَكََأنَُّهْم َجَمُعوا َأْهالَة، َولَْم ُيْستَْعَمْل َهذَا الُْمفَْرُد :اَألَهاِلي

  .)2(ٌراِدنَ َوُهَو ،ُبْجُرال َواِحُدَها: ا، َوِقيَلَهلَ َداِحَو الَ، اُمظَِعالْ وُراُألُمي َواِهَوالدَّ :اجِيُراَألَب

ـ  ،ِإْبِطيلٍ َأْو الٍِإْبطَ ُعْمَجُهَو : َوِقيَل، قَِّحالْ يُضِقنََوُهَو  ،اسٍَيِق يرِى غَلََع لٍاِطَبَجْمُع  :اَألَباِطيُل  اذََه

  .)3(ةٌالَِإْبطَ: َوِقيَل ،ةٌُأْبطُولَتَُها َداِحَو: َوِقيَل ،ويِهيَبِس ُبَهذَْم

؛ َألنَّ فَْعـالً الَ ُيكَسَّـُر َعلَـى    َجْهُلَعلَى غَْيرِ َواِحِدِه، َوُهَو الْ ُمكَسٌَّر ٌعْمَجالسُّفََهاُء، َوُهَو  :اِهُلَمَجالْ

   .)4(اِسَنَمَحَو ِمَحَمالَ ابَِب ْنِمَمفَاِعَل، فَُهَو ِإذًا 

  .)5(بََّما َجَمُعوا ُأْحُدوثَةً، َوِإْن لَْم ُيْستَْعَمْلَوُر ،اسٍَيِقَعلَى غَْيرِ  ٍثْيِدَحَجْمُع  :يثُاِدَحاَأل

  .)6(َعلَى الشُّذُوِذ ُحرٍَّةَجْمُع  نَِقيُض اِإلَماِء، :اِئُرَحَرالْ

  .)7(َحَسٌن هاَداِحَو: َوِقيَل، ُهلَ َداِحَو الَ ٌعْمَجِهَي : ، َوِقيَلَمْحَسٌنَجْمُع  ِئ،اوَِمَسالْ دُِّض :اِسُنَمَحالْ

  .)8(اسٍَيِق رِْيى غَلََع اِئَجَحَوَعلَى ِة اَجَح ُعْمَجَو اِئَجةُ،َحالْاَجةُ َوَحالْ َواِحَدتَُها، ُبآرَِمالْ: ُجِئاَوَحالْ

     )9(اسٍَيِق رِْيى غَلََع َجْمٌع، وفٌُرْعَم ارِالنَّ اُنخَاُن، ُدُعثَالْ، َوُهَو الدُّخَانَِجْمُع  :الدََّواِخُن

  .)10(اسٍَيِق رِْيى غَلََدْهٌر َعَها ُداِحَو :ِقيَلَو ،ُهلَ َداِحَو الَ ي،اِضَمالْ انَِمي الزَّْهرِ ِفالدَّ َأّوَل :الدََّهارِيُر

: َواِحُدَها ِمذْكَاٌر َوِمذِْكيٌر، َوِقيَل: َجْمُع الذَّكَرِ َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، َوُهَو ُعْضُو التَّنَاُسلِ، َوِقيَل: الَْمذَاِكيُر

  .)11(َد لَُهُهَو َجْمٌع الَ َواِح

           .)1(َواِحُدَها الرَِّطيطُ: قَْوٌم َرطَاِئطُ، َولَْم ُيذْكَْر لََها َواِحٌد، َوِقيَل: الَْحْمقَى، ُيقَاُل: الرَّطَاِئطُ

                                           
  ).1/263(، )أهل(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )1(
  ).1/327(، )بجر(المصدر نفسه، مادة   )2(
  ).3/29( واألصول في النحو، )3/616( والكتاب، )1/443( ،)بطل(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )3(
  ).2/246( ،)جهل(المصدر نفسه، مادة   )4(
  ).3/29( واألصول في النحو، )3/616( والكتاب ،)2/350( ،)حدث(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )5(
  ).10/587(، )حرر(، مادة وتاج العروس، )2/387( ،)حرر(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )6(
  ).14/122( والمخصص ،)3/379( والكتاب ،)451-2/450( ،)حسن(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )7(
  ). 646-2/645( ،)حوج(، مادة اللسان :ُينْظَُر  )8(
  ).3/322( وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع،، )3/317( ،)دخن(مادة  ،لسانال :ُرظَنُْي  )9(
  ).9/62( ،والمخصص، )1/240(، والكتاب، )3/432( ،)دهر(مادة  ،اللسان :ُرظَنُْي  )10(
  ).2/138(، وشرح شافية ابن الحاجب، )1/267( ،والخصائص ،)3/514( ،)ذكر(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )11(
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  .)2(َمَرقٌّ َواِحُدَها: الَ َواِحَد لََها، َوِقيَل ،َما َسفَُل ِمَن الَْبطْنِ َأْسفََل ِمَن السُّرَِّة: الَْمَراقُّ

       )3(َعَدٌد َيْجَمُع ِمْن ثَالَثٍَة ِإلَى َعشََرٍة: َجْمُع َرْهٍط َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، َوالرَّْهطُ: اَألَراِهطُ

   .)4(َجْمٌع الَ َواِحَد لَُه :َوِقيَل َزابٌِن، :َزَباِنٌي، َوِقيَل :َوِقيَل َواِحُدَها زِْبِنٌي َوزِْبِنَيةٌ، الشَُّرطُ، :الزََّباِنَيةُ

  .)5(تَْسخٌَنَو اٌنتَْسخَ ُداِحَوالْ: يَلِقَو، اَهِظفْلَ ْنا ِمَهلَ َداِحَو ، الَُلاجِالَمَر :يُناِختََّسال

اَرةٌ ِإْسطَاٌر َوا ِإْسطََهتَُداِحَو: الَ َواِحَد لََها، َوِقيَل ا،َهلَ اَمظَِن الََعجِيَبةٌ يثُ اِدَأَحَو ،اِطيُلاَألَب :اِطيُراَألَس

  .)6(ُأْسطُوَرةٌَو ُأْسطُوٌرْسِطيَرةٌ َوُأُأْسِطيٌر َوَو

  .)7(ابَِهَمشَكَ اسٍَيِق رِْيغَ ىلََع عٍَمَس ُعْمَجهي : َوقيل ،اَهُداِحُيفَْرُد َو الَ ،انَِساِإلنْ وقُُرخُ :اِمُعَمَسالْ

  .)8(ْيرِ ِقَياسٍَعلَى غَ  َواِحُدَها ُسوٌء: الُْعُيوُب َوالَْمنَاِقُص، الَ َواِحَد لََها، َوِقيَل :الَْمَساوُِئ

  .)9(اَألشَْباُه، َجْمُع شََبٍه َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، َولَْم َيقُولُوا ِفي َواِحَدِتِه َمشَْبَهةٌ: الَْمشَابُِه

  .)10(الَ َواِحَد لََها: الُْمتَفَرِّقُوَن، َواِحُدُهْم شُْعُروٌر، َوِقيَل: ِصغَاُر الِْقثَّاِء، َوالشََّعارِيُر :الشََّعارِيُر

  .)11(الَ ُيفَْرُد لَُه َواِحٌد: الِْقطَُع الُْمتَفَرِّقَةُ، َواِحُدَها شُْمطُوطٌ َوِشْمطَاطٌ، َوِقيَل :شََّماِطيطُال

  .اَأةُ َزْوجَِهَراْم: الَمْرَأِة َضرَّةَُوَأْصُل الثَّْديِ، : رَّةُالضََّعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، َو َضرٍَّةَجْمُع  :اِئُرَرالضَّ

  .)12(ةٌاَبَمطَاٌب َوا َمطََهُداِحَو: يَلِق، َوِهِظفْلَ ْنِم ُهلَ َداِحَو الَ، َوَأطَْيُبُهَو كُلِّ شَْيٍء اُرَيِخ :ُبايَِِمطَالْ

  .)1(رِْعالشِّ ِتْيَب َنِم لِاَألوَّ ِفْصالنِّ ُرآِخ :َعُروُضَوال ،اسٍَيِق يرِغَ ىلََع َعُروضٍ َجْمُع :ارِيُضَعاَأل

                                                                                                                            
  ،)4/167(، )رطط(مادة ، اللسان :ُرظَنُْي  )1(
  ).4/1484( والصحاح، )217-4/216( ،)رقق(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )2(
  ). 2/205( وشرح شافية ابن الحاجب، )3/29( واألصول في النحو ،)4/272( ،)رهط(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )3(
  ).1/335( وجمهرة اللغة، )4/338(، )زبن(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )4(
  ).1/600( وجمهرة اللغة ،)4/528( ،)سخن(مادة ، اللسان :ُرظَنُْي  )5(
  ).3/1271( وجمهرة اللغة، )2/684( والصحاح، )4/576( ،)سطر(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )6(
  ).683-4/681( ،)سمع(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )7(
  ).4/734(، )سوأ(المصدر نفسه، مادة   )8(
  ).14/120( المخصصو، )5/23( ،)شبه(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )9(
  ).2/700( والصحاح ،)131-5/130( ،)شعر(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )10(
  ).3/1281( وجمهرة اللغة، )3/379(والكتاب ، )5/189( ،)شمط(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )11(
  ).1/173( والصحاح، )14/122( والمخصص ،)5/677( ،)طيب(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )12(
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  .)2(َواِحُدَها َمْعَرفٌ: نَّ اِإلنَْساَن ُيْعَرفُ بَِها، الَ َواِحَد لََها، َوِقيَلالُْوُجوُه؛ َأل :الَْمَعارِِفُ

  .)3(َواِحُدَها َمْعًرى :َما ُيَرى ِمْن َجَسِدَها، الَ َواِحَد لََها، َوِقيَل: َوَمَعارِي الَْمْرَأِة :الَْمَعارِي

 .                     )4(حِِمَمالَالَْو ِهابَِمشَالْكَ اسٍَيِق رِْيى غَلََع فَقٌْر َواِحُدَها: َلَوِقي ،اَهلَ َداِحَو الَ ،فَقْرِلْا وُهُجُو :َمفَاِقُرالْ

  .)5(َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ ِهَي َجْمُع الْقُْبحِ: َما ُيْستَقَْبُح ِمَن اَألخْالَِق، الَ َواِحَد لََها، َوِقيَل: الَْمقَابُِح

  .)6(َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ ُعْمَجالَْوَهذَا ، اَألخِ َأْو نِاالْب َأةَُراْم، َوِهَي ةُالكَنََّواِحَدتَُها  :اِئُنكَنَالْ

  .)7(كَْيِكَيةٌ اَهلُ، َأْصةَُضْيَبالْ َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، َوِهَي كَْيكَةُالُْمفَْرُدَها  :ياِككََيالْ

  .)8(اسٍَيِق رِْيى غَلََع ٍةلَْمَحَجْمُع  ،ابُِهَمشَالْ :الَْمالَِمُحَو ،يِهاوَِمَس ْوَأ ِهْجَوالْ اِسنَِمَح ْنِم اَدَب اَم :الَْمالَِمُح

  .)9(َجْمُع لَْيلٍَة َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، تََوهَُّموا َواِحَدتَُه لَْيالَةً، َوِهَي َواِحَدةُ اللَّْيلِ :اِيُلَيلَّوال اللََّياِلي

  .)10(يثَاِدَأَحَو يٍثَحِدك ُهَو َما ُيْمتََدُح بِِه،َو ،اسٍَيِق رِْيى غَلََع َجْمُع الَْمِديحِ :يُحاِداَألَم

  .)11(ِهِداِحَو رِْيى غَلََع ُعَمْجالَى، َوَماَألْع ْأُرفَالْ َواِحُدَها ُجلْذٌ، َوُهَو :اجِذَُمنَالْ

                                                                                                                            
  ).3/29( واألصول في النحو، )3/616( والكتاب، )6/192(، )عرض(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )1(
  ).2/776( وجمهرة اللغة، )6/196( ،)عرف(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )2(
  ).222-6/220(، )عرا(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )3(
  ).7/139(، )فقر(مادة  المصدر نفسه،  )4(
  ).7/219(، )قبح(المصدر نفسه، مادة   )5(
  ).7/747( ،)كنن(المصدر نفسه، مادة   )6(
  ).6/120(وهمع الهوامع  ،)7/779( ،)كيك(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )7(
  ).1/267( ،والخصائص ،)8/125( ،)لمح(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )8(
  ).6/120( وهمع الهوامع، )1/267( والخصائص، )188-8/178( ،)ليل(مادة  ،اللسان :ُرظَنُْي  )9(
  ).14/114( والمخصص، )8/227( ،)مدح(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )10(
  ).8/462( ،)نجذ(، مادة اللسان :ُرظَنُْي  )11(
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  .َهاُء التَّْأِنيِث ِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ: َعاِشراً

، َوَأثَـرٍ َواِضـحٍ   َبارِزٍَما ِلَهاِء التَّْأِنيِث ِمْن ُحُضورٍ ) ِلَسانِ الَْعَربِ ُمْعَجمِ(َيتَِّضُح ِللْقَارِِئ ِفي      

ـ    ي َجِليٍّ، َيكِْشفُ ُمْجَملُُه َعْن ِدالَالَِتَها َوَدْورَِها ِفي كَِثيرٍ ِمْن َمَساِئلِ اللُّغَِة َوقََضـاَياه، َوبِخَاصَّـٍة ِف

  .ِتْبَيانِ ِعلَلِ ُدخُولِ َهاِء التَّْأِنيِث َعلَى ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعالَْجْمعِ، َوِمْن ُهنَا كَاَن الَ ُبدَّ ِمْن 

ِلَصْرِفَها؛ َألنََّها  اَأنَّ ُدخُوَل َهاِء التَّْأِنيِث َعلَى ِتلَْك الصَِّيغِ ُيَعدُّ ُمَسوِّغًِإلَى  -بَِداَيةً -نََودُّ اِإلشَاَرةَ      

َوَأمَّـا َمَسـاجِِديٌّ   : "، َوَهذَا َما نَصَّ َعلَْيِه اْبُن َمنْظُورٍ بِقَْوِلِه)1(َرَد كَكََراِهَيٍةبُِدخُولِ الَْهاِء َأشَْبَهِت الُْمفْ

َمَسـاِمَعةَ ِإذَا  َوَمَداِئِنيٌّ، فََمْصُروفَانِ؛ َألنَّ الَْياَء ِفيُهَما غَْيُر ثَابِتٍَة ِفي الَْواِحِد، كََما تَْصرِفُ الَْمَهاِلَبةَ َوالْ

ِفي  ، َوقَْد ذََهَب لُغَوِيُّو الَْعَرُب الْقَُداَمى َوالُْمْحَدثُوَن ِإلَى َأنَّ َهاَء التَّْأِنيِث)2("َعلَْيَها َهاَء النََّسبَِأْدخَلْتَ 

  :، َوِهَيِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ َعلَى َأنَْواعٍ خَْمسٍ

ِإلَراَدِة َمْعنَى النََّسبِ ِفي الُْمفْـَرِد، َوتَكُـوُن    تَُزاُد الَْهاُء ِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ؛ :َهاُء النََّسبِ .1

 ،)4(َواَألَسـاِكفَةُ ، )3(اَألَزارِقَـةُ : َعْن َياَءي النََّسبِ، َوِمَن اَألْمِثلَِة َعلَى ذَِلَك االَْهاُء ِفي ذلك ِعَوًض

 .)9(ةُاِهلََعَبالْو ،)8(َوالصََّيارِفَةُ ،)7(ةُابَِعالتََّبَو ،)6(َبَياِسَرةُالَْو ،)5(ةُاِهَمَبَرالَْو

ِعَوٌض ِمْن َياِء النِّْسَبِة الَْمْحذُوفَِة ِفي "؛ َألنََّها )10(َوتَكُوُن الَْهاُء ِفي َهِذِه الُْجُموعِ الَزَِمةً َواجَِبةً     

َمْعنًى فَـالَ َيْركَـُب ِإذَا   َو ا، َوِإنََّما ُحِذفَتْ ِفيِه؛ ِلكَْونِ َأقَْصى الُْجُموعِ ثَِقيالً لَفْظًاالَزًِم االَْجْمعِ َحذْفً

َبْينَُهَما َرِكَب َوُجِعَل َمَع شَْيٍء كَاْسمٍ َواِحٍد، ِإالَّ َمَع َما ُهَو خَِفيفٌ، َوالتَّاُء َأخَفُّ ِمَن الَْياِء الُْمشَدََّدِة َو

  . )11("فَِلذَا اخِْتيَرتْ ِللِْعَوضِ... ُمنَاَسَبةٌ

                                           
  ).2/854( ،ارتشاف الضرب من لسان العربو ،)1/88( ،همع الهوامعو ،)2/90( ،اُألُصول في النَّْحو :ُينْظَُر  )1(
  ).1/338( ،)بخت(، مادة اللسان  )2(
  ).4/360( ،)زرق(، مادة اللسان. َجْمُع َأْزَرِقيٍّ، ِصنْفٌ ِمَن الْخََوارِجِ، ُينَْسُبوَن ِإلَى نَاِفع ْبنِ اَألْزَرِق  )3(
  ).4/627( ،)سقف(، مادة اللسان. َواِحُدَها اِإلْسكَاِفيُّ، َوُهَو الصَّاِنُع َأيا كَاَن، َوخَصَّ َبْعُضُهْم بِِه النَّجَّاَر  )4(
  ).1/405( ،)برهم(، مادة اللسان .، َواِحُدُهْم بَِرْهِميٌّلُِسالرُّ َبْعثَى الََعتَ ى اِهللالَُيَجوُِّزوَن َع الَ ٌمْوقَ  )5(
  ).1/416( ،)بسر(، مادة اللسان. َبْيَسرِيٌّ ْماِحُدُهَو ،ْمِهوُِّدَع بِْرَحِل نِفُالسُّ لَِأْه ْنِم ْمُهَسفَُأنْ وَنُراجَِّؤنِْد ُيالسِّقَْوٌم بِ  )6(
  ).1/591( ،)تبع(، مادة اللسان. تُبَّعٍ َجْمُع، ُسمُّوا بِذَِلَك؛ َألنَُّه َيتَْبُع َبْعُضُهْم َبْعضاً ،نَِمَيالْ وُكلُُم  )7(
  ).5/320( ،)صرف(، مادة اللسان. َرِفيُّالنُّقَّاُد الَِّذيَن ُيَصرِّفُوَن الدََّراِهَم، َواِحُدُهْم الصَّْيَرفُ َوالصَّْي  )8(
  ).6/65( ،)عبهل(، مادة اللسان. َعْبَهلٍ َجْمُع ،ْمهِى ُملِْكلَين ُأِقرُّوا َعِذالَّ وُك الَيَمنِلُُم  )9(
  ).2/185(، شرح شافية ابن الحاجب :اِإلستراباذي :ُينْظَُر  )10(
  ).3/144( ،شرح جمل الزجاجي :ابن عصفور :َوُينْظَُر ،)188-2/187( ،شرح شافية ابن الحاجب :اِإلستراباذي  )11(
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َأنَُّهْم لَمَّا َأَراُدوا َأْن َيْجَمُعوا الَْمنُْسوَب "ُهْم الَْهاَء بَِجْمعِ الَْمنُْسوبِ ِإلَى َوقَْد َعَزا الرَِّضيُّ ِإلَْحاقَ     

َجْمَع التَّكِْسيرِ، َوَجَب َحذْفُ َياَءي النََّسبِ؛ َألنَّ َياَء النََّسبِ َوالَْجْمعِ الَ َيْجتَِمَعانِ، فَالَ ُيقَـاُل ِفـي   

فَُحِذفَتْ َياُء النِّْسَبِة ثُمَّ ُجِمَع بِالتَّاِء فََصاَرتْ التَّاُء كَالَْبَدلِ ... ِليٌّ، َبْل َرُجِليٌّرَِجا: النِّْسَبِة ِإلَى رَِجالٍ

َوِإنََّما ُأْبِدلَتْ ِمنَْها ِلتُشَاَبَه الَْياَء َوالتَّـاَء  ... فََرازِنٍَة َوَجَحاجَِحٍة: ِمَن الَْياِء، كََما ُأْبِدلَتْ ِمَن الَْياِء ِفي

ي َبْعضِ ْوِنهَِما ِللْوِْحَدِة كَتََمَرٍة َوُروِميٍّ، َوِللُْمَبالَغَِة ِفي َعالََّمٍة َوَدوَّارِيٍّ، َوِلكَْوِنهِِما َزاِئَدتَْينِ ِفِفي كَ

 . )1("الَْمَواِضعِ كَظُلَْمٍة َوكُْرِسيٍّ

َهاٌء َزاِئَدةٌ تُْدِخلَُها الَْعَرُب ِفـي  "َي َهاَء اِإلشَْعارِ بِالُْعْجَمِة، َوِه -َأْيًضا -َوتَُسمَّى  :َهاُء الُْعْجَمِة .2

، شَـرِيطَةَ َأْن َيكُـوَن االْسـُم    )2("َجْمعِ اللَّفِْظ الُْمَعرَّبِ ِللدِّالَلَِة َعلَى َأنَّ الَْواِحَد َأْعَجِميٌّ ُمَعرٌَّب

َجْمعِ ِإْسَوارٍ َعلَـى   :نَْحَو ،)3(ََيكُْن اَألْعَجِميُّ غَْيَر ثُالَِثيٍّ، َسَواٌء َأكَاَن قَْبَل آِخرِِه َحْرفُ َمدٍّ َأْم لَْم

 ْيلَسٍطََو، )7(، َوزِنِْديٍق َعلَى َزنَاِدقٍَة)6(ٍةَبارَِجَوَعلَى  َجْوَربٍ، َو)5(ٍةاِذقََبَي، وَبْيذٍَق َعلَى )4(َأَساوَِرٍة

، َوَمْوَزجٍ )10(ٍةاِلَجَيكَ، َوكَْيلََجٍة َعلَى )9(ٍةابَِجكََرَوكُْرُبجٍ َعلَى  ،)8(ٍةاِلَسطََيعلى  ْيلَسانٍطََو ْيلَسٍطََو

  .)11(ٍةازَِجَمَوَوَمْوَزجٍ َعلَى 

، فَـِإْن ِشـْئتَ   َهذَِه الُْجُموعِ لَْيَس َواجًِبا الَ ُبدَّ ِمَن اِإلشَاَرِة ِإلَى َأنَّ ُدخُوَل َهاِء التَّْأِنيِث َعلَى     

شَْيٍء، فَِلذَا لَْم تَلَْزْم كََما لَزَِمتْ ِفي َجْمعِ َعْن  اِعَوًض"َأْدخَلْتََها َوِإْن ِشْئتَ َحذَفْتََها؛ َألنَّ التَّاَء لَْيَستْ 
                                           

: ، بنغازي2يوسف حسن عمر، ط: ، من عملشرح الرضي على الكافيـة : ستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسناِإل  )1(

  ). 3/327(م، 1996شورات جامعة قاريونسن، نم
 ،)العلـوم اإلنسـانية  (لَألبحـاث  جاح النَّمجلة ، "في لسان العرب قراءة" عِْمي الجَِّف أنيِثالتَّ هاِء دوُر: بالي، حمديالجَّ  )2(

، 119-118، ص والموجز في النحو، )3/35(، األصول في النحو: ابن السراج: ، َوُينْظَُر352، ص م2004 ،2، ع18مج

  ).3/144(، شرح جمل الزجاجي: وابن عصفور
   ).2/64(، جامع الدروس العربية :الغالييني :ُينْظَُر  )3(
  .)746-4/745( ،)سور(مادة  ،اللسان .ِهالْفَارُِس، َأْعَجِميٌّ ُمَعرٌَّب، َواُألْسَواُر لُغَةٌ ِفْي: َوِقيَلالرَّاِمي،  :َواِإلْسَواُر  )4(
  ).1/362( ،)بذق(، مادة اللسان. ، َوِهَي بِالْفَارِِسيَِّة َبْيذَْهةٌَبرََّعُم ةٌيَِّسارِفَ ةُظَفْاللَّ، َوةُالَجَّالرِّ  )5(
  ).2/78( ،)جرب(مادة ، اللسان ).كَْوَرْب( ِةيَِّسارِفَالْبِ َوُه، َوُمَعرٌَّبلَفْظٌ ، ةُ الرِّْجلِافَفَلُ: َجْوَرُبالَْو  )6(
  .)4/413( ،)زندق(دة ما ،اللسان). ِكَراْيَزنِْد ( ِةيَِّسارِالفَبِ َوُه، َوٌبرََّعُم يٌِّسارِ، فَرِْهالدَّ اِءقََببِ ُلاِئقَالْ :الزِّنِْديقَُو  )7(
  .)5/624( ،)طلس( مادة ،اللسان .َبرُِأْعفَ )انشَالْتَ( َوُه اَمِإنَّ يٌِّسارِفَ ُهلَُأْصَو ،ِةَيِساَألكْ َنِم ٌبْرَض :اُنطَّْيلََسالَو طَّْيلَُسالَو  )8(
  .)7/627( ،)كربج(مادة ، اللسان ).كُْرَبْه:(، َوِقيَل)كُْرُبقْ( ِةيَِّسارِفَالْبِ ُهلَُأْصوتُ، َوانَُحالْ: الكُْرُبُجَوكُْرَبُج الَْو  )9(
  ).7/710( ،)كلج(، مادة اللسان .ِةَمْجُعلِْل اُءَهالْاٌل، َوِمكَْي: ةُالكَْيلََجَو  )10(
  ).8/270( ،)مزج( ، مادةاللسان .ِةَمْجُعلِْل اَءَهالْ قُواَألَْح )ُموَزْه(َأْصلُُه  يٌّ ُمَعرٌَّب،ِسارِفَ، خُفُّالْ :َمْوَزُجالَْو  )11(
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، َوَهذَا َما نَصَّ َعلَيِه ِسيَبَويِه ِعنَْدَما ذََهَب )1("االَْمنُْسوبِ، َبْل ِهَي ِفيِه َدِليٌل َعلَى كَْونِ َواِحِدِه ُمَعرًَّب

َهاِء، ِإالَّ َأنَّ الَْعَرَب ُربََّما َجَمَعتْ اللَّفْظَ ِمـْن  بِالْ اذََهَب ِإلَى َأنَّ َأكْثََر َهذَا اَألْعَجِميِّ قَْد ُوجَِد ُمكَسًَّر

  . )2(َجَوارُِب َوكََياِلُج: اَجَوارَِبةٌ َوكََياِلَجةٌ، قَالُوا َأْيًض: ، فَكََما قَالُوايِّبَِرَعالْبِ ُهلَ ايًهبِشْغَْيرِ َهاٍء؛ تَ

َعَربِيا ِفي ُجُموعٍ زِيـَدتْ   اِحقَتَْها الَْهاُء ِللُْعْجَمِة نَِظيًرَوقَْد َجَعَل الَْعَرُب ِلَهِذِه الُْجُموعِ الَِّتي لَ     

  .)3(نَِظيُرَها الْقَشَاِعَمةُ نَِظيُرَها الَْبَرابَِرةُ، َوالَْجَوارَِبةُ ِفيَها الَْهاُء ِللَْجْمعِ، فَالسََّبابَِجةُ

رَّبِ َحتَّى تَلَْحقَُه َهاُء التَّْأِنيـِث َأْن َيكُـوَن ِمـَن    َوُيشْتََرطُ  ِفي الَْجْمعِ الَْمنُْسوبِ َوالَْجْمعِ الُْمَع     

ِفي الَْجْمعِ اَألقَْصى، َأْي ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ، َولَْو كَاَن ِمْن غَْيرِِه لَْم تَْدخُلِ الَْهاُء، فَالَ تَقُوُل 

  . )4(لُْجَمةٌ، َبْل لُُجٌم فُْرَسةٌ، َبْل فُْرٌس، َوالَ ِفي َجْمعِ ِلَجامٍ: َجْمعِ فَارِِسيٍّ

َسَبابَِجٍة، َيقُوُل : َوقَْد تَلَْحقُ َهاُء التَّْأِنيِث الَْجْمَع الَْمنُْسوَب َوالَْجْمَع الُْمَعرََّب ِفي آنٍ َواِحٍد، نَْحَو     

َمَع َرِئيسِ السَّـِفينَِة الَْبْحرِيَّـِة    قَْوٌم ذَُوو َجلٍَد ِمَن السِّنِْد َوالْهِنِْد، َيكُونُوَن: َوالسََّبابَِجةُ: "اْبُن َمنْظُورٍ

، َوُهنَاِلَك ِفي الُْمقَابِـلِ  )5("ُيَبذْرِقُونََها، َواِحُدُهْم َسبِيجيٌّ، َوَدخَلَتْ ِفي َجْمِعِه الَْهاُء ِللُْعْجَمِة َوالنََّسبِ

 : "الَْبَرابَِرِة، َيقُوُل اْبُن َمنْظُورٍ: ؟، نَْحَوُجُموٌع اخْتُِلفَ ِفي نَْوعِ الَْهاِء ِفيَها، َأِهي ِللُْعْجَمِة َأْم ِللنِّْسَبِة

 الَْجَماَعةُ ِمـنُْهْم،  :ابَِرةَُبَرالَْو ،يالَنَع نِْب يسٍقَ نِْب لَِد َبرَِّو ْنِمِإنَُّهْم : ُيقَاُل اسِالنَّ َنجِيٌل ِم: َوَبْرَبٌر

  .)6("ُهَو الصَِّحيُح، َوبَِسلنَّا ِلِإمََّو ِةَمْجُعلْا ِلِإمَّ يِهِف اَءَهوا الْاُدَز

َهاَء تَْحِقيِق التَّْأِنيِث َأْو تَْأِكيِدِه َأْو تَْمِكيِنِه، َوُربََّما ُأطِْلقَ َعلَْيَها  اَوتَُسمَّى َأْيًض" :َهاُء تَْأِنيِث الَْجْمعِ .3

بَِما ِفيَها -َها ِفي الَْجْمعِ الُْمكَسَّرِ ، َوالَْهَدفُ ِمْن زَِياَدِت)7("الَْجْمعِ ُدوَن اِإلشَاَرِة ِإلَى َأنََّها ِلتَْأِنيِثِه َهاُء

                                           
  ).2/185(، شرح شافية ابن الحاجب: األستراباذي  )1(
، شرح شافية ابن الحاجـب : ، واإلستراباذي)2/320(، شرح المفصل: ، وابن يعيش)3/620(، الكتاب: سيبويه: ُينْظَُر  )2(

  ).2/78(، )جرب(مادة و ،)7/627( ،)كربج( مادة، واللسان، )2/186(
  ).2/320(، شرح المفصل: يشابن يع :ُينْظَُر  )3(
    .351، صدور هاء التأنيث في الجمع :، والجبالي، حمدي)3/328( ،شرح الرضي على الكافية :ُينْظَُر  )4(
  ).4/464( ،)سبج(مادة  ،اللسان  )5(
  ).1/383( ،)بربر(مادة  المصدر نفسه،  )6(
    .354، ص دور هاء التأنيث في الجمع: الجبالي، حمدي  )7(
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، )2(، َوالَْحَساِكلَةُ)1(َحَزاوَِرةُالْ: ِلتَْأِنيِث ذَِلَك الَْجْمعِ، َوِمْن َأْمِثلَِة ذَِلَك -ِفيَها ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ

  . )6(، َوالَْوَحاوَِحةُ)5(، والْقََماِمَسةُ)4(، َوالصَّالَِقَمةُ)3(َوالْخََضارَِمةُ

َأْي ِصـَيغِ ُمنْتََهـى   (َوقَْد تَكُوُن التَّاُء ِفي َأقَْصى الُْجُمـوعِ  ": َيقُوُل الرَِّضيُّ :اُء تَْأِكيِد الَْجْمعَِه .4

ــَياِقلَِة)8(اَألَصــاِغَرِة: ، نَْحــَو)7("ِلتَْأِكيــِد الَْجْمِعيَّــِة) الُْجُمــوعِ ــِة)9(، والصَّ ، )10(، َوالَْعَباِهلَ

، ِإالَّ َأنَّ اْبَن َمنْظُورٍ لَْم َيْعتَدَّ بَِأنَّ تَْأِكيَد الَْجْمعِ ِمـَن  )13(ِةاِطلََهَيالْ، )12(ِئكَِة، َوالَْمالَ)11(َوالْقَشَاِعَمِة

َدخَلَتْ ِفيـِه الَْهـاُء   : "َعلَى لَفْظَِة َصَياِقلٍَة االِْعلَلِ الَِّتي تَلَْحقُ بَِسَببَِها الَْهاُء الَْجْمَع، ِإذْ َيقُوُل ُمَعقًِّب

لٍَّة ِمَن الِْعلَلِ اَألْرَبعِ الَِّتي تُوجُِب ُدخُوَل الَْهاِء ِفي َهذَا الضَّْربِ ِمَن الَْجْمعِ َولَِكْن َعلَـى  ِلغَْيرِ ِع

 .)14("َحدِّ ُدخُوِلَها ِفي الَْمالَِئكَِة َوالْقَشَاِعَمِة

ا َجَمُعوا االْسَم بَِهاٍء َوبِغَيرِ َهاٍء، فَكََمـا  َوُدخُوُل الَْهاِء ِفي َهذَا الَْجْمعِ لَْيَستْ بَِواجَِبٍة؛ َألنَُّهْم ُربََّم     

  .إلخ...، َوكَذَِلَك الَْمالَِئكَةُ َوالَْمالَِئُك)15(اَألَصاِغُر: اَألَصاِغَرةُ، قَالُوا َأْيضاً: قَالُوا ِفي اَألْصغَرِ

                                           
  ).423-2/422( ،)حزر(، مادة اللسان. ُعْمَجالْ يِثْأِنتَِل اُءَهالَْو، َيوِقََوشَبَّ  ْدي قَِذالَّ ُمالَغُالْ :َحْزَوُرالَْو  )1(
  ).2/447( ،)حسكل(، مادة اللسان. ِةاَعَمَجالْ يِثْأِنتَِل اُءَهالَْو ،ِحْسِكلٍ ، َجْمُعٍءْيشَ لِّكُ اُرِصغَ َكِلذَكََو انَِيْبالصِّ اُرِصغَ  )2(
  ).127-3/126( ،)خضرم(، مادة اللسان. عِْمَجالْ يِثْأِنتَِلَهاُء الَْو تَطَرَّقُوا ِإلَْيَها ِمْن بِالَِد الَْعَجمِ، امِالشَّبِ ٌمْوقَ  )3(
  ).5/381( ،)صلقم(، مادة اللسان. ، َوُهَو الضَّخُْم َوالشَِّديُد ِمَن اِإلبِلُِمالصَّلِْقَو الصَّلْقَُمَواِحُدَها   )4(
  ).7/493( ،)قمس(، مادة اللسان. َواِحُدَها الْقُمَُّس، َوُهَو السَّيُِّد، َوالَْهاُء ِفي الْقََماِمَسِة ِلتَْأِنيِث الَْجْمعِ  )5(
  .)9/233( ،)وحح(، مادة اللسان. عِْمَجالْ يِثْأِنتَِل يِهِف اُءَهالْ، َوُديِّالسَّ َوُهَو ،احٍَوْحَو ُعْمَج  )6(
  .61، صالجمانة في شرح الخزانة: اليازجي: ، َوُينْظَُر)2/190(، شرح شافية ابن الحاجب: اإلستراباذي: رينظ  )7(
  ).5/341( ،)صغر(، مادة اللسان. َجْمُع اَألْصغَرِ، َوُهَو نَِقيُض اَألكَْبرِ  )8(
  ).5/367( ،)صقل(مادة ، اللسان. اَهَجالَُّؤَو وِفشَحَّاذُ السُُّيَوُهَو  ،الصَّْيقَُلَواِحُدَها   )9(
  ).6/65( ،)عبهل(، مادة اللسان. َوالَْهاُء ِلتََأِكيِد الَْجْمعِ كَقَشَْعمٍ َوقَشَاِعَمٍة، َعْبَهلٍ ، َجْمُعْمهِى ُملِْكلَُأِقرُّوا َع يَنِذالَّ َيَمنِوُك الْلُُم  )10(
  ).7/373( ،)قشعم(، مادة اللسان. ُم ِلطُولِ ُعْمرِِهالُْمِسنُّ ِمَن الرَِّجالِ َوالنُُّسورِ َوالرَّخْ: َوالْقَشَْعُم  )11(
ـ  : "َيقُوُل اْبُن َمنْظُورٍ  )12( ". َياِقلَِةَمالَِئكَةٌ َدخَلَتْ ِفيَها الَْهاُء الَ ِلُعْجَمٍة َوالَ ِلنََسبٍ، َولَِكْن َعلَى َحدِّ ُدخُوِلَها ِفي الْقَشَـاِعَمِة َوالصَّ

  ).1/193( ،)ألك(، مادة اللسان
  ).9/105( ،)هطل(، مادة اللسان. عِْمَجالْ يِدْأِكتَِل اُءَهالَْو ،َهْيطَلٍ ُعْمَج، الهِنِْد َأْو التُّْرِك َنِم ٌسنْجِ  )13(
  ).5/367( ،)صقل(، مادة اللسان  )14(
    .357، ص دور هاء التأنيث في الجمع: الجبالي، حمدي  )15(
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، ثُمَّ "يِدِه شَْيٌء َواِحٌد َوَأنَُّه الَ فَْرقَ َبْينَُهَماَهاَء تَْأِنيِث الَْجْمعِ َوتَْأِك"َوَيذَْهُب َحْمِدي الَْجَباِلّي ِإلَى َأنَّ      

ِلزَِياَدِة الَْهاِء ِلتَْأِنيِث الَْجْمعِ َوَأْوَرَد اَألْمِثلَةَ الَِّتي َأْوَرَدَهـا اْبـُن   "َعَزا ذَِلَك ِإلَى َأنَّ الرَِّضيَّ قَْد َعَرَض 

  .)1("اَواِحًد الَْجْمعِ َوتَْأِكيَدُه شَيًئا لَى َأنََّها ِلتَْأِنيِثِه، َوَجعَل تَْأِنيثََمنْظُورٍ ِفي تَْأِكيِد الَْجْمعِ َولَْم َينُصَّ َع

َعْن َياِء الَْمدِّ الزَّاِئَدِة قَْبـَل   اَوتَُزاُد َهاُء التَّْأِنيِث ِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِعَوًض  :َهاُء الِْعـَوضِ  .5

ْسَماِء َجْمَعانِ، َأَحُدُهَما بِالَْياِء َوُهَو اَألْصُل، َوالثَّاِني بِالَْهاِء، َوالَ ُبدَّ فَقَْد َيتََعاَوُر َبْعَض اَأل"اآلِخرِ، 

نُْهَما َأْن َيكُوَن َأَحُد الَْحْرفَينِ ِفي الَْجْمعِ، َوالَ َيُجوُز َأْن َيْجتَِمَعا، َوالَ َيُجوُز َأْن َيْسقُطَا؛ َألنَّ كُالًّ ِم

، )5(، َوَعَماِلقَـٍة َوَعَمـاِليقَ  )4(، َوَزنَاِدقٍَة َوَزنَاِديقَ)3(َجَحاجَِحٍة َوَجَحاجِيَج: َو، نَْح)2("َيْعقُُب اآلخََر

  .)7(َزنَاِدقٍَة، َوشََماِمَسٍة: َوقَْد َيْجتَِمُع ِفي الَْهاِء الِْعَوُض َوالُْعْجَمةُ، نَْحَو .)6(َوقََراِضَبٍة َوقََراِضيَب

  

  

  

  

                                           
    .357المرجع نفسه، ص   )1(
  .61، ص الجمانة في شرح الخزانة: اليازجي: َوُينْظَُر ،357المرجع نفسه، ص   )2(
  ).2/30( ،)جحجح(، مادة اللسان. ِةوفَذُْحَمالْ اِءَيالْ َنِم ٌضَوِع اُءَهالْ، َويُمرِكَالْ السَّْمُح ُديِّالسَّ ، َوُهَواحٍَجْحَج ُعْمَج  )3(
 :، َيقُوُل اْبُن جِنِّّي)4/413( ،)زندق(، مادة اللسان ).ِكَراْيَزنِْد ( ِةيَِّسارِالفَبِ َوُه، َوٌبرََّعُم يٌِّسارِ، فَرِْهالدَّ اِءقََببِ ُلاِئقَالْ :الزِّنِْديقَُو  )4(

 الخصـائص  :ابـن جنـي   ".جِيَحالتَّاُء ِفي فََرازِنٍَة َوَزنَاِدقٍَة َوَجَحاجَِحٍة لَِحقَتْ ِعَوضاً َعْن َياِء الَْمدِّ ِفي َزنَاِديقَ َوفََرازِيَن َوَجَحا" :جِنِّّي

)2/302.(  
  .)6/448( ،)عملق( مادة ،اللسان .ٍقو ِعْمالَنَُب ْمُه :اٍدَع ْنةُ ِمقََعَماِلالَْوِمْن كُلِّ شَْيٍء،  يُلوِالطَّ ، َوُهَوقُِعْمالَالَْواِحُدَها   )5(
  ).7/316( ،)قرضب(، مادة اللسان. لِكْاَأل يُرِثكَالَْو ،يُرِقفَالَْواللِّصُّ، ، َوُعاِطقَالْ فُْيالسَّ: اُبِقْرَضالَْو قُْرُضوُبالْ  )6(
، وَألَْحقُوا الَْهاَء ِللُْعْجَمِة َأْو الْبِيَعةَ َوَيلَْزُم َرْأِسِه َوْسطَ َيْحِلقُ الَِّذي: النََّصاَرى ُرُؤوسِ ِمْن َوالشَّمَّاُس شَمَّاسٍ،جمع : الشََّماِمَسةُ  )7(

  ).5/187( ،)شمس(مادة  ،اللسان. َأْو ِللِْعَوضِ
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  الْخَاِتَمةُ 

ِلَسانِ ُمْعَجمِ ُوقُوِف الدَِّقيِق َوالدَِّراَسِة الُْمْستَِفيَضِة ِلَما َوَرَد ِمْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي َبْعَد الْ      

قَاِط َها ِفي النَّالَْعَربِ َصْرِفيا َوِدالَِليا خَلُْصتُ ِإلَى ُجْملٍَة ِمَن النَّتَاِئجِ الَِّتي تََوصَّلْتُ ِإلَْيَها، ُيْمِكُن ِإْجَمالُ

  :اآلِتَيِة

فَاِئـَدةً   - َوِهَي ِمْن ُجُموعِ التَّكِْسيرِ الدَّالَِّة َعلَى الْكَثْـَرةِ  -ُمنْتََهى الُْجُموعٍ  ِصَيغَِأنَّ ِل اتََّضَح لَنَا -

ِدينَارٍ َأْصلَُها  لَفْظَةُفَُأُصولِ اَألْسَماِء؛ بَِردِّ اَألشَْياِء ِإلَى ُأُصوِلَها،  َمْعرِفَِةَصْرِفيَّةً ُمهِمَّةً تَتََمثَُّل ِفي 

 .ِدنَّاٌر بَِدِليلِ جِْمِعَها َعلَى َدنَاِنيَر

تَُعدُّ ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِمْن الصَِّيغِ الَْعَربِيَِّة الَِّتي كَاَن لََها ُحُضـوٌر َواْهِتَمـاٌم ِفـي اللَِّسـانِ      -

لنَّْحوِيَِّة َوالصَّْرِفيَِّة الْقَِديَمِة َوالَْحِديثَِة كَاَن قَِليالً، ِإذْ لَـْم  الَْعَربِيِّ، ِإالَّ َأنَّ نَِصيَبَها ِمَن الدَِّراَساِت ا

 .نَجِْد ِسَوى ِدَراَسٍة َواِحَدٍة تَنَاَولَتْ َهِذِه الصَِّيغَ ِفي الْقُْرآنِ الْكَرِيمِ

بِاْعِتَبارَِها كُلَّ َجْمعٍ َبْعَد  -َهى الُْجُموعِ َما ذََهَب ِإلَْيِه الْقَُداَمى َوالُْمْحَدثُوَن ِفي تَْعرِيِفهِْم ِلِصَيغِ ُمنْتَ -

ِفيِه ِإَعاَدةُ نَظَرٍ؛ َألنَّ َهذَا الَْحْرفَ الَّـِذي   -ةُ َأْحُرٍف َأْوَسطَُها َساِكٌنَأِلِف تَكِْسيرِِه َحْرفَانِ َأْو ثَالَثَ

  بِلُغَِة التَّْحِليلِ الصَّوِتيِّ، ُيْرَمُز لََها بِالرَّْمزِ َسمَّوُه َحْرفًا َساِكنًا لَْيَس بَِساِكنٍ، َوِإنََّما َحَركَةٌ طَوِيلَةٌ 

)i :(َوالَْحَركَةُ الَ تَُسكَُّن َوالَ تَُحرَُّك ،.  

لََحاٍت َجاَء التَّْعبِيُر َعْن ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِعنَْد النَُّحاِة َوالصَّْرِفيِّيَن الْقَُداَمى َوالُْمْحَدِثيَن بُِمْصطَ -

َجْمُع الَْجْمعِ، َوَجْمُع َجْمعِ الَْجْمعِ، َوالَْجْمُع اَألكَْبُر، َوالَْجْمُع : اٍف َوتَْسِمَياٍت ُمتََعدَِّدٍة، ِمنَْهاَوَأْوَص

َر الُْمكَرَُّر، َوِصيغَةُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ، َوالَْجْمُع اَألقَْصى، َوالَْجْمُع الُْمتَنَاِهي، َوالَْجْمُع الَِّذي الَ نَِظي

لَِكنَّ ُمْصطَلََح ِصيغَِة ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِمْن َأكْثَـرِ   َوالَْجْمُع الَْمْمنُوُع ِمَن الصَّْرِف، ِفي اآلَحاِد، لَُه

  .  الُْمْصطَلََحاِت الَِّتي تََعاَرفَ َعلَْيَها الُْمْحَدثُوَن َوشَاَعتْ َبْينَُهْم

َعلَى َأْوَزانٍ كَِثيَرٍة َجاَوَزِت الثَّالَِثيَن، َركَّـْزتُ َعلَـى    َجاَءتْ ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِفي الَْعَربِيَِّة -

ى الُْمشُْهورِ ِمنَْها، َوفَصَّلْتُ الْقَْوَل ِفيَها، َوِمْن ثَمَّ اْستَخَْرْجتُ َما َوَرَد ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ َعلَ

َأفَاِعلُ، َوتَفَاِعُل، َوفََعاِئُل، َوفََعاِعُل، َوفََعاِلـُل،  : (ِهَيزِنَِتَها، ِمنَْها اثْنَتَا َعشَْرةَ ِصيغَةً خَُماِسيَّةً، َو

، َوِإْحـَدى َعشْـَرةَ ِصـيغَةً    )َوفََعالَى، َوفَُعالَى، َوفََعالٍ، َوفََواِعُل، َوفََياِعُل، َوَمفَاِعُل، َوَيفَاِعُل
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يُل، َوفََعاِليُّ، َوفََعاِليتُ، َوفََعاِليُن، َوفََواِعيُل، َأفَاِعيُل، َوتَفَاِعيُل، َوفََعاِعيُل، َوفََعاِل: (ُسَداِسيَّةً، َوِهَي

 ).َوفََياِعيُل، َوَمفَاِعيُل، َوَيفَاِعيُل

كَاَن ِلِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ُحُضوٌر َوِفيٌر ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ، َحْيثُ َوَرَدتْ ِفـي ُمْعظَـمِ    -

 .ِضُح ِمَن الْفَْصلِ اَألوَّلِ بَِما اشْتََمَل َعلَْيِه ِمْن كَمٍّ َهاِئلٍ ِمنَْهاَأْبَوابِ ِلَسانِ الَْعَربِ، كََما ِيتَّ

ِسـيَِّة،  َوَرَدتْ َألْفَاظُ الصَِّيغِ الْخَُماِسيَِّة في ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ َأكْثََر َعَدًدا ِمْن َألْفَاِظ الصَِّيغِ السَُّدا -

ي ُأُصولَُها اللُّغَوِيَّةُ ثُالَِثيَّةٌ َأكْثََر َعَدًدا ِمَن اَأللْفَاِظ الَِّتي ُأُصولَُها اللُّغَوِيَّةُ َوَوَرَدتْ َألْفَاظُ الصَِّيغِ الَِّت

 .ُرَباِعيَّةٌ َوخَُماِسيَّةٌ

ـ : (ُهنَاَك ِصَيغٌ َجاَءتْ كَِثيَرةَ اَأللْفَاِظ ِفي ُمْعَجمِ ِلَسانِ الَْعَربِ، َوِهَي - ُل، فََعاِئُل، َوفََعاِلُل، َوفََواِع

تَفَاِعـُل، َوفَُعـالَى،   : (َوِفي الُْمقَابِلِ ُهنَاَك ِصَيغٌ ُأخَْرى َجاَءتْ َألْفَاظَُها قَِليلَةً، َوِهـيَ  ،)َوَمفَاِعُل

 ).تَُوفََعاِليَوَيفَاِعُل، 

ا َما َيتََعلَّقُ بِالَْحْربِ َجاَءتْ ِصَيغُ ُمنْتََهى الُْجُموعِ بَِحَسبِ ُمنَْصَرِف ِدالَالَِتَها ِلَمَعانٍ ُمتََعدَِّدٍة، فَِمنَْه -

لِّقَاِتـِه،  َوَأَدَواِتَها، َوِمنَْها َما َيتََعلَّقُ بِالطَّبِيَعِة َمظَاِهرَِها َوظََواِهرَِها، َوِمنَْها َما ُهَو ِلِإلنَْسانِ َوُمتََع

 .إلخ... َوِمنَْها َما ُهَو ِللَْحَيَوانِ َوَأْعَضاِئِه

َهى الُْجُموعِ ِعنَْد الَْعَربِ َمْجُموًعا َعلَى غَْيرِ ِقَياسٍ، َعلَى غَْيرِ َواِحِدِه؛ َوَرَد كَِثيٌر ِمْن ِصَيغِ ُمنْتَ -

ِمهِـْم،  نَظًَرا الْسِتغْنَاِئهِْم َعنِ اآلَحاِد الُْمْسقَطَِة بِغَْيرَِها، ِممَّا ُهَو شَاِئٌع َعلَى َألِْسنَِتهِْم كَِثيٌر ِفي كَالَ

َيتَـاَمى،  : الْقَُداَمى َجْمًعا شَاذًّا َمرَّةً َوَضُروَرةً َمـرَّةً ُأخْـَرى، ِمنَْهـا    فََعدَُّه الصَّْرِفيُّوَن الَْعَرُب

 .َوَحَراِئَر، َوَأَباِطيَل، َوَمالَِمَح، َوَحَواِئَج، َوآَحاُدَها َيِتيٌم، َوُحرَّةٌ، َوَباِطٌل، َولَْمَحةٌ، َوَحاَجةٌ

َد لََها ِمْن لَفِْظَها، فَلَْم تُْستَْعَمْل ِإالَّ بِِصـيغَِة الَْجْمـعِ؛   َجاَءتْ َبْعُض ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ الَ َواِح -

التََّباِشـيرِ، َوالتََّعاِشـيبِ، َوالتََّعاجِيـبِ، َوالَْعَبابِيـِد،     : َألنَّ ُمفَْرَدَها قَْد ُأْهِمَل قَِديًما فَنُِسَي، نَْحَو

 .غَْيرَِهاَوَعاِليلِ، َوالَْهَزاِئزِ، َواَألَبابِيلِ َوالَْعَباِديِد، َواَألَياِسِق، َوالْخَالَبِيسِ، َوالشَّ

َأَراجِـَل، َوَأَسـاِميَّ،   : اْستُْعِملَتْ َبْعُض ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِللدَّالَلَِة َعلَى َجْمعِ الَْجْمعِ، نَْحـوَ  -

َوغَـَرابِيَن، َوَأَزاِهيـَر، َوَأظَـاِفيَر،    َوَأخَابِيَر، َوَأفَاِنيَن، َوَأَعابَِد، َوَأفَاوَِج، َوَأَحاِييَن، َوَأَراوِيَح، 
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ِضِليَن َوَأكَاِلَب، كََما ُجِمَعتْ َبْعُض َهِذِه الصَِّيغِ َجْمَع ُمذَكَّرٍ َساِلًما، ِإْن كَانَتْ ِللُْمذَكَّرِ الَْعاِقلِ، كََأفَا

 .   َصَواِحَباِت َوَصَواِهالَِت :َونََواِكِسيَن، َأْو َجْمَع ُمَؤنٍَّث َساِلًما، ِإْن كَانَتْ ِلُمَؤنٍَّث، نَْحَو

َوالُْمشْتََرِك اللَّفِْظيِّ ُحُضوٌر َبارٌِز ِفـي تَنَـاُوِلي   ) التََّراُدِف(كَاَن ِلظَاِهَرتَي الُْمشْتََرِك الَْمْعنَوِيِّ  -

 ، َجاَءتْ ِفي الُْمقَابِـلِ ةٌ َعلَى َمَعانٍ ُمتََعدَِّدٍةِلِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ، فَكََما َجاَءتْ ِصيغَةٌ َواِحَدةٌ َدالَّ

 .ٍدِصَيغٌ كَِثيَرةٌ ِلَمْعنًى َواِح

 ُجِمَعتْ َبْعُض اَألْسَماِء الُْمَعرََّبِة َوالدَِّخيلَِة َجْمَع تَكِْسيرٍ َعلَى ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ، َوقَْد لَِحقَـتْ  -

 .ِتَهاِتلَْك الصَِّيغَ َهاُء التَّْأِنيِث ِللدِّالَلَِة َعلَى َأْعَجِميَّ

 ،اِإلْعـالَلُ : ِلقََضاَيا َصْرِفيٍَّة َوَصْوِتيٍَّة َعِديـَدٍة، َوِمنَْهـا   الُْجُموعِصَيغِ ُمنْتََهى َبْعُض خََضَعتْ  -

 .َوالُْمخَالَفَةُ الصَّْوِتيَّةُ، ِإَضافَةً ِإلَى الْقَلْبِ الَْمكَاِنيِّ ،َواِإلْبَداُل الصَّْوِتيُّ

ُمنْتََهـى  ، َعلَى َسبِيلِ الِْمثَالِ، ِفي َبَيانِ ُأُصولِ َبْعضِ ِصـَيغِ  فَِة الصَّوِتيَِّةلُْمخَالََأْسَهَمتْ قَِضيَّةُ ا -

ى ، كََما لَِعَبتْ َدوًرا ُمهِما ِفي تَفِْسيرِ كَِثيرٍ ِمْن َحاالَِت اِإلْعالَلِ َواِإلْبَدالِ الَِّتي طََرَأتْ َعلَالُْجُموعِ

َبيَّنَتْ لَنَا الِْعلَّةَ َوَراَء َمنْعِ ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُموعِ ِمَن الصَّْرِف ُدوَن ، َوِمْن ثَمَّ َبْعضِ ِتلَْك الصَِّيغِ

تَِلفَـٍة  غَْيرَِها ِمَن ِصَيغِ الَْجْمعِ، بِاِإلَضافَِة ِإلَى َأنََّها كَانَتْ َمْسُؤولَةً َعْن خَلِْق تَشَكُّالٍَت بِنَْيوِيٍَّة ُمخْ

  .   ُمَضعَّفَِةلَكَِثيرٍ ِمَن الْكَِلَماِت الْ

ـ   - ةً تََبيََّن لَنَا َأنَّ الَْعَرَب تَْستَخِْدُم َهاَء التَّْأِنيِث ِفي الَْجْمعِ َعامَّةً َوِفي ِصَيغِ ُمنْتََهى الُْجُمـوعِ خَاصَّ

َدةٌ ُمتَخَاِلفَةٌ، فَقَْد َبـيََّن  ِلِعلَلٍ َوَأْسَبابٍ ُمتََعدَِّدٍة؛ ِلتَُؤدِّي ُجْملَةً ِمَن الَْمَعاِني، َوَأنَّ َهِذِه الَْمَعاِني ُمتََعدِّ

اْبُن َمنْظُورٍ َهِذِه اَألْسَباَب الَِّتي تَْدخُُل الَْهاُء ِفي الَْجْمعِ َألْجِلَهـا، كَتَْأِنيـِث الَْجْمـعِ، َوتَْأِكيـِدِه،     

 .َوالِْعَوضِ، َوالُْعْجَمِة، َوالنِّْسَبِة

َوَجلَّ ِفي َعلَْياِئِه، َأْن َيْجَعَل َهذَا الَْعَمـَل خَاِلًصـا ِلَوْجهِـِه     َوَأِخيًرا، فَِإنَِّني َأْرُجو الَْمْولَى َعزَّ     

ُمْعَوجَُّه، َوُيِقيـُل   الْكَرِيمِ، َوَأْن َيغِْفَر ِلَصاِحبِِه َزلَّةَ الْقََدمِ، َوَأْن ُيَهيَِّئ لَُه ِمَن الُْعقُولِ َواَألقْالَمِ َمْن ُيقَوُِّم

  .     لَْم لَنَا ِإالَّ َما َعلَّْمتَنَا ِإنََّك َأنْتَ الَْعِليُم الَْحِكيمَعثََراِتِه، ُسْبَحانََك الَ ِع
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  } ِفْهرُِس اآلَياِت القُْرآِنيَِّة {

 الصَّفَْحة َرقَُمَها اآلَيـة الكَرِيَمـة السُّوَرة

  ةَرقََبالْ

 84  58 .]ْماكُاَيطَخَ ْمكُنَغِْفْر لَ[
 140  78 .]يَّاِنَأَم ِإالَّ اَبتَِكالْ َيْعلَُموَن ُأمِّيُّوَن الَ ْمُهنِْمَو[
 19  85 .  ]َوِإْن َيْأتُوكُْم ُأَساَرى تُفَاُدوُهْم[
 121  114 .]اِهللا َداجَِسَم َعنََم ْنمَِّم ُملََأظْ ْنَمَو[
 18 120 .  ]لنََّصاَرىَولَْن تَْرَضى َعنَْك الَْيُهوُد َوالَ ا[
 131 128 .]اا َمنَاِسكَنََأرِنََو[

  انَرْمِع آُل
 159 14 .]ِةاِطيرِ الُمقَنْطََرالقَنََو[
 39 119 .]غَْيِظَوِإذَا خَلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم اَألنَاِمَل ِمَن الْ[

  اءَسالنِّ
 87 2 .]الَُهْمَوى َأْماَمَيتَآتُوا الَْو[
 88 43  .]اَرىُسكَ ْمتَُأنَْو ةَالَالصَّ تَقَْرُبوا الَ[

  ةَداِئَمالْ

 51 2 .]ا الَِّذيَن آَمنُوا الَ تُِحلُّوا شََعاِئَر اِهللاَيا َأيَُّه[
 58 2  .]ِئَدالقَالَ الَالَهْدَي َو الََو[

 93، 20 4 .]حارَِوَجالْ َنا َعلَّْمتُْم ِمَمَو اتَُبيِّالطَّ ْمكُلَّ لَُأِح ْلقُ[

  امَعنْاَأل

 171، 29 59 .]َوِعنَْدُه َمفَاِتُح الْغَْيبِ الَ َيْعلَُمَها ِإالَّ ُهَو[

 158، 25  91 .]يَس تُْبُدونََهاِطتَْجَعلُونَُه قََرا[

 88  94 .]اَدىا فَُرونَُمتُْئجِ ْدقَلََو[
 41  104 .]ْمكَُربِّ ْنُر ِماِئَصَب ْماَءكَُج ْدقَ[
 11  123                  .    ]َأكَابَِر ُمْجرِِميَها[

 84، 18 146 .]َعظْمِبِ ا اخْتَلَطََم ا َأْواَيَحَوالْ َأوِ[

 46 156 .]ضِْري اَألِئفَ ِفالَخَ ْمكُلََعي َجِذالَّ َوُه[

  افَرْعاَأل
 51، 13 17  .]َوَعْن َأْيَماِنهِْم َوَعْن شََماِئِلهِْم[

 45، 14 157 .]ِئثَاَعلَْيهُِم الْخََب َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم[

  ةَُبْوالتَّ

 170  60 .]يَناِكَسَمالَْو اِءَرقَفُلْاتُ ِلَدقَالصَّ اَمنَِّإ[
 96 87  .]َمَع الْخََواِلِف ونُواَيكُ بَِأْن واَرُض[
 97  98 .]ُراِئَوالدَّ ْمِكَيتََربَُّص بَِو[

 45  31 .]اِهللا ُناِئي خََزِدنِْع ْمكُلَ وُلَأقُ الََو[  ودُه

 16 20 .]َوشََرْوُه بِثََمنٍ َبخْسٍ َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة[ فوُسُي

  رْجِحالْ
 127، 23 20 .]شََوَجَعلْنَا لَكُْم ِفيَها َمَعاِي[

  45 21 .]نُُهاِئا خََزنََدنِْع الَِّإ ٍءْيشَ ْنْن ِمِإَو[



 281

 الصَّفَْحة َرقَُمَها اآلَيـة الكَرِيَمـة السُّوَرة

 109 22 .]َواِقَحلَ اَحَيا الرِّنَلَْسَأْرَو[  رْجِحالْ

  لْحالنَّ

 107 26 .]ِداِعَوقَالْ َنِم ْمانَُهَيى اُهللا ُبنَْأتَفَ[
 154 81 .]َحرَّالْ ُمابِيَل تَِقيكَُسَر[
 154  81 .]ْمَبْأَسكُ ابِيَل تَِقيكُْمَسَرَو[

 170 79 .]رِْحَبي الِْف وَنَيْعَملُ يَناِكَسَمِل تْانَكَفَ ةُينَِفا السََّأمَّ[  فْهكَالْ

 132 5 .]َوِإنِّي ِخفْتُ الَْمَواِلَي ِمْن َوَراِئي[  مَيْرَم

 116 18 .]ىَرآرُِب ُأخْا َميَهِلَي ِفَو[  هطَ

 172 47  .]ِقْسطَازِيَن الَْمَونََضُع الَْو[  اءَيبِنْاَأل

  ّجَحالْ

 19  2 .]َرىَوتََرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَا[
 129  21  .]يٍدِدَح ْناِمُع ِمَمقَ ْمُهلَ[
 36  23 .]ُيَحلَّوَن ِفيَها ِمْن َأَساوَِر ِمْن ذََهبٍ[
 12  32 .  ]تَقَْوى الْقُلُوبِ ُيَعظِّْم شََعاِئَر اللَِّه فَِإنََّها ِمْن ذَِلَك َوَمْن[
 102 36 .]افََّصَو اَهْيلََع اللِّه َموا اْسُركُاذْفَ[
 21 40 .]َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعضٍ لَُّهدَِّمتْ َصَواِمُع َولَْوالَ[

 54 17 .]طََراِئقَ َعْبَس ْمكُوقَا فَنَقْلَخَ ْدقَلََو[  وننُِمْؤُمالْ

  ورالنُّ
 19 32 .]ْمكُنْى ِماَمَيَأنِْكُحوا اَألَو[
 107 60 .]اِءَسالنِّ َناِعُد ِمقََوالَْو[

  انقَْرفُالْ
 137، 24 5 .]يَنِلاَألوَّ يُراِطوا َأَسالُقََو[

  160  49 .]اًرَوَأنَاِسيَّ كَِثي[

 167 210 .]َوَما تَنَزَّلَتْ بِِه الشََّياِطيُن[  اءَرَعالشُّ

  صَصقَالْ
 120  12 .]َوَحرَّْمنَا َعلَْيِه الَْمَراِضَع ِمْن قَْبُل[
  128  76 .]ُعْصَبِة ُأوِلي الْقُوَِّةَما ِإنَّ َمفَاِتَحُه لَتَنُوُء بِالْ[

 124 16 .]اجِعَِمَضالْ نَِع ْمُهى ُجنُوُبافَتَتََج[  ةَدْجالسَّ

  ابَزْحاَأل

  69  10 .]َراجِنََحالْ وُبلُقُالْ تْغَلََبَو[

  89، 20 26 .]َصَياِصيهِْم ْنِم ابِتَِكالْ لَِأْه ْنِم ظَاَهُروُهْم َنْيِذالَّ َأنَْزَلَو[

  150  59 .]َجالبِيبِهِنَّ ْنلَْيهِنَّ ِمَن َعُيْدِني[

  أَبَس
 168  13 .]اِثيَلتََميَب َوارَِمَح ْنِمَيْعَملُوَن لَُه َما َيشَاُء [
 93 13 .]ابَِوَجالْانٍ كَجِفََو[

  راِطفَ
 109  12 .   ]َمَواِخَر يِهالفُلَْك ِف ىَرتََو[
 158 27 .]ُسوُد َوغََرابِْيُب َألَْوانَُها ِلفٌُمخْتَ َوُحْمٌر بِيٌض ُجَدٌد الْجَِبالِ َوِمَن[

 41 56 .]ُمتَِّكُئوَن اِئِكاَألَر ىلََع[  سَي
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 الصَّفَْحة َرقَُمَها اآلَيـة الكَرِيَمـة السُّوَرة

 21 6 .]الدُّنَْيا بِزِينٍَة الْكََواِكبِ ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَء[  اتافَّالصَّ

  رَمالزُّ
 117 23 .]َياِنَمثَ اًهابِشَُمتَ ااًبتَِك يِثِدَحالْ َسَنَأْح اُهللا نَزََّل[
  171 63  .]ضِاَألْرَو اِتَوَمالسَّ يُداِلقََم ُهلَ[

  58  32  .]شَاِحفََوالَْو مَِر اِإلثْاِئَبكَ َيْجتَِنُبوَن يَنِذالَّ[  مْجالنَّ

  نَمْحالرَّ
  94  24  .]رِْحَبي الُْمنْشَآتُ ِفارِ الَْجَوالْ ُهلََو[

  41، 12  54  .]تَِّكِئيَن َعلَى فُُرشٍ َبطَاِئنَُها ِمْن ِإْستَْبَرٍقُم[

 134، 24 18 ،17 .]ارِيقََأَبَو ابٍَأكَْوبِ وَنلََّدُمخَ اٌنَدوِلْ ْمهِْيلََع َيطُوفُ[  ةَعاِقَوالْ

 117 11 .]فَافَْسُحوا سِاِلَجَمي الْوا ِفتَفَسَُّح ْمكُلَ يَلا ِقِإذَ[  ةلَاَدَجُمالْ

 108  10 .]اِفرِكََوَصمِ الِْسكُوا بِِعتُْم الََو[  ةنَِحتَْمُمالْ

 131  15 .]اَهاِكبِي َمنَاْمشُوا ِففَ[  كلُْمالْ

 140، 24 44 .]يلِاوَِض اَألقَْعا َبنَْيلََع وََّلقَتَ ْولََو[  ةاقََّحالْ

  جارَِعَمالْ
 126، 23 3 .]ِمَن اِهللا ِذي الَْمَعارِجِ[

 127، 122  40 .]بِّ الَْمشَارِِق َوالَْمغَارِبِفَالَ ُأقِْسُم بَِر[

 121 18 .]ِهللا َداجَِسَمالْ نََّأَو[  ّنجِالْ

  ةاَمَيِقالْ
 171، 28 15 .]َولَْو َألْقَى َمَعاِذيَرُه[

 20 26 .]التََّراِقَي ِإذَا َبلَغَِت كَالَّ[

 165، 27 16 .]قَدَُّروَها تَقِْديًرا ٍةضَِّف ْنيَر ِمارَِوقَ[  انَسنْاِإل

 108، 22 33 .]اَوكََواِعَب َأتَْراًب[  أَبالنَّ

 43 30 .]اقَ غُلًْباِئَدَحَو[  سَبَع

 94  16 .]الكُنَّسِ ارَِجَوخُنَّسِ الْالْبِ ُمِسقُْأ الَفَ[  يروِكْالتَّ

  قارِالطَّ
 42 7 .]بِاِئالتََّرَو نِ الصُّلْبِْيَب ْنِم اِفٍق َيخُْرُجاٍء َدَم خُِلقَ ِمْن[
 49  9 .]َيْوَم تُْبلَى السََّراِئُر[

  ةَياِشغَالْ
 81  15 .]ةٌوفََمْصفُ قُنََمارَِو[

 161، 25  16 .]َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ[

 89 18 ،17 .]فَلَْيْدُع نَاِدَيُه، َسنَْدُع الزََّباِنَيةَ[  قلََعالْ

  144، 24 3  .]َلْيابَِبأََ اًرْيطَ ْمهِْيلََع َلَسْرأَََو[  يلِفالْ
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  } اَألَحاِديِث النََّبوِيَِّة الشَّرِيفَِةِفْهرُِس  {

 الصَّفَْحةُ الَْحِديثُ الرَّقَُم
 32 .»اَءَماِدُب َأْمَسكَِت الْا َأَجَهِمنْ تْانَكَ« 1

 32 .»اافًنََأكْ وَنُؤُمَوطَّا الْقًَأخْالَ ْماِسنُكَُأَح« 2

 36 .»ااوَِد ُصبَأَس ايَهلَتَُعوُدنَّ ِف« 3

 40 .»َصَدقَةٌ َورِِقالْ ْناٍق ِمَأَو سِْمخَ وَنا ُديَمِف َسْيلَ« 4

 46 .»فََيْهِدي ِفي خَالَِئِلَها«  5

 47 .»تَْعتَرُِض الشََّياِطيُن النَّاَس َيوَم الُْجْمَعِة َبالرََّباِئِث«  6

 48 .»َوِفي الرَّكَاِئزِ الْخُْمُس«  7

 51 .»النَِّساُء شَقَاِئقُ الرَِّجالِ«  8

 53 .»َضَباِئَر َضَباِئَر ارِالنَّ َنِم وَنُجُرخْا َيًمْوقَ َركَذَ ُهَأنَّ«  9

 54 .»ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ َأْن تُْؤتَى ُرخَُصُه كََما ُيِحبُّ َأْن تُْؤتَى َعَزاِئُمُه«  10

 55 .»فََيتَّبُِعونَُه فَِإذَا َرَأى النَّاُس ذَِلَك، َأتَتُْه َأْبَداُل الشَّامِ، َوَعَصاِئُب الِْعَراِق«  11

 56 .»قَِدَم َمكَّةَ َولَُه َأْرَبُع غََداِئَر) ρ(َوِفي ِصفَِتِه «  12

 56 .»الُْجْبُن َوالُْجْرَأةُ غََراِئُز«  13

 57 .»اَماِئُصُهَرفَا تُْرَعُدَمهِيَء بِجِفَ«  14

 58 .»لِخْالنَّ ِهِذَه ْنِم َساِئكََببِ اَءالً َجُجَر َأنَّ«  15

 59 .»ةٌوَرُص الََو ٌبلْكَ يِها ِفتًْيَب ةُكَِئالََمالْ ُلخُْدتَ الَ«  16

 66 .»َعِقالَاَر َبَيالدِّ َدُعتَ الْفَاجَِرةَُيِميُن الْ«  17

 68 .»يِهاِدُب َيقَْعَن ِفَجنَالْ فََجَعَل«  18

 69 .»اوَِرةًا َحَزانًِغلَْم اِهللا ولُِسَر َعا َمنَّكُ«  19

 73 .»ِمْن َأقَْوامٍ ُيقَاُدوَن ِإلَى الَْجنَِّة بِالسَّالَِسلِ َعجَِب َربَُّك«  20

 84 .»ضِا اَألْراَيي خََبقَ ِفالرِّْز الْتَِمُسوا"  21

 87، 84 .»ىاَمنََد الَا َواَيَر خََزْيغَ مِْوقَالْبِ اَمْرَحًب«  22

 85 .»شُُروُر الرََّواَيا َرَواَيا الْكَِذبِ«  23

 88 .»َمى ِمْن َأَحِدكُْم َصَدقَةٌَعلَى كُلِّ ُسالَ«  24

 91 .»قَُهاِئَبَو اُرُهَج ْأَمُنَي الَ ْنةَ َمنََّجالْ خُُلْدَي الَ«  25

 94 .»كَِلمِاِمَع الُْأوِتيتُ َجَو«  26

 94 .»وِهُجُوانِ الْى ِحَسِإلَ َجاِئَوَحاطْلُُبوا الْ«  27

 94 .»رَِعلَى َأْهلِ الَْحَواِئِط ِحفْظَُها ِفي النََّها«  28

 99 .»َأالَ تُنَقُّوَن َرَواجَِبكُْم؟«  29
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 99 .»يارِالسََّو َنْيُيَصلَّى َب ى َأْنَهنَ ُهَأنَّ«  30

 الصَّفَْحةُ الَْحِديثُ الرَّقَُم
 100 .»لَِقَي َرُسوَل اِهللا َوَمَعُه شََواِئُل لَُه فََأْسلََم«: َوِفي َحِديِث نَْضلَةَ ْبنِ َعْمرٍو  31

 103 .»اِغيلطََّوبِا الَكُْم َواِئآَببِ ْحِلفُواتَ الَ«  32

 104 .»ِإنَّ ِلَهِذِه الُْبُيوِت َعَواِمَر فَِإذَا َرَأْيتُْم ِمنَْها شَْيًئا فََحرُِّجوا َعلَْيَها ثَالَثًا«  33

 104 .»ٌءْيشَ اِملَِعَوالْ يِف َسْيلَ«  34

 105 .»انٍَعَو ْمكَُدنِْإنَُّهنَّ ِعفَ اِءي النَِّساتَّقُوا اَهللا ِف«  35

 105 .»الْغََوابَِر ِمْن ِشْهرِ َرَمَضاَنَأنَُّه اْعتَكَفَ الَْعشَْر«  36

 106 .»اِءِعشَةُ الْفَْحَم َبَهذْى تَتََّح ِإذَا غَاَبتْ الشَّْمُس ْماِشَيكُفََو الَ تُْرِسلُوا«  37

 111 .»اِفلَِوالنَّبِ يَِّإلَ رَُّبقَتََي َعْبُدالْ اُلَزَي الَ«  38

 112 .»َأُيْؤِذيَك َهَوامُّ َرْأِسَك؟«  39

 117 .»َمَجاِمُرُهُم اَأللُوَّةَُو«  40

 118 .»؟ْمَحاِقِلكَُمبِ وَنُعنَْصا تََم«  41

 119 .»َوَمْن َماتَ َعلَى َمْرتََبٍة ِمْن َهِذِه الَْمَراِتبِ ُبِعثَ َعلَْيَها«  42

 121 .»ْماِحيهَِمَسبِ ِت الَْيُهوُدَجَرخَفَ«  43

 125 .»نََعْم: فََعْن َمَعاِدنِ الَْعَربِ تَْسَألُوِني؟ قَالُوا«  44

 129 .»كَْيفَ بِطَيٍِّئ َوَمقَاِنبَِها؟«  45

 129 .»ِإنََّما ُبِعثْتُ ُألتَمَِّم َمكَارَِم اَألخْالَِق«  46

 129 .»ارِِهَمكَى الْلََع وِءُوُضالْ اغُِإْسَب«  47

 130 .»الثَّالَثَ ِعَنَمالَاتَّقُوا الْ«  48

 131 .»ِةالَي الصَّاِكَب ِفَألَْينُكُْم َمنَ ْماُركُِخَي«  49

 132 .»ارِِدَمَوي الْاَز ِفَرُبالْ اتَّقُوا«  50

 136 .»ِههِْجارِيُر َوتَْبُرقُ َأَس) ρ(َوِفي ِصفَِتِه «  51

 142 .»فََيْرُموَن النَّاَس بِالتََّرابِيِث« 52

 142 .»ينِاِخالتََّسَو الَْعَصاِئبِى لََيْمَسُحوا َع َأْن ْمُهَسرِيَّةً فَأَمَر ثََعَب) ρ( ُهَأنَّ« 53

 149 .»اِكيَكَمكَ ِةَسْمخَبِ ُلِستَغَْيَمكُّوٍك َوبِ ُأضََّوتََي اَنكَ )ρ( اِهللا وَلُسَر َأنَّ« 54

 150 .»ثَآِليُل ُهَأنَّكَ :ِةوَُّبالنُّ مِاتَخََوِفي ِصفَِة « 55

 150 .»ُرُجوَن بِيًضا ِمثَْل الثََّعارِيرَِوَيخْ« 56

 151 .»اَهيرِاِفذََحا بَِينْالدُّ ُها ِحيَزتْ لََمَأنَّكَفَ« 57

 152 .»ِةنََّجاِميُص الَْدَع ْمُهِصغَاُر« 58

 156 .»اَيةًجَِديَس َوابِغََض )ρ( اللَِّه ولُِسى َرى ِإلََدَأْه ُأَميَّةَ َناَن ْبَصفَْو َأنَّ« 59

 157 .»ارِالنَّ َناِقيبِ ِمَعَرلْْيٌل ِلَو« 60
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 159 .»اِديسِكََرالْ َضخُْم) ρ(َوِفي ِصفَِتِه « 61

 الصَّفَْحةُ الَْحِديثُ الرَّقَُم

62 
ـ ةَ، ِإنَّضَِّفالْالذََّهَب َو ْمُسُيوِفهِ ةُتْ ِحلَْيانَا كٌَم، َمْوفُتُوَح قَفَتََح الْ ْدقَلَ« ـ ا كََم  تْانَ

 .»َكاآلِنيَّ َوبَِعالا الِْحلْيتَُه
161 

 161 .»اطَاَألنَْماِطيَّ َوقََبالْ ُيَجلُِّل ُبْدنَُه اَنكَ ُهَأنَّ« 63

 165 .»يرِارِقََوالْا بِرِفْقً« 64

 170 .»لَقَْد ُأْعِطيتَ ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميرِ آلِ َداُوَد« 65

 171، 170 .»ينِاِمَمَضالَْو يحِِقَمالَالْ عِْيَب ْنَع ىَهنَ )ρ( يَّبِالنَّ َأنَّ« 66

 
  } اَألْمثَالِ الَْعَربِيَِّةِفْهرُِس  {

 الصَّفَْحةُ الَْمثَُل         الرَّقَُم
  69 .»ياِفِلخََد ْناَك ِمي ُبْرَدغَرَِّن« 1

  73 .»اِسمِي َبْيَض السََّملَّفْتَِنكَ« 2

 77 .»غَرَِّني ُبْرَداِك ِمْن غََداِفِلي« 3

 98، 95 .»اِقِنَكذََواِقنََك بَِوَحَأللِْحقَنَّ « 4

 96 .»اِئٌباِطِئ َسْهٌم َصخََوالْ َعَم« 5

 100  .»ِطُعقَنَْي ي َسفٌَر الَاِنَسْيُر السََّو« 6

 107  .»َوَما َجَعَل الْقََواِدَم كَالْخََواِفي« 7

 120  .»ْبُل الَْعْبِد َأكْثَُرَها الَْمَراِميَونَ« 8

 125  .»اِذُبكَاِذُر َمَمَعالْ« 9
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  }َأقَْوالِ اِإلَمامِ َعِليٍّ ِفْهرُِس  {

 الصَّفَْحةُ الْقَْوُل الرَّقَُم

  13 .»اِءَوَهاِئَك الَْسكَاَء َوَجاَألْر شَقَّ« 1

  167، 155، 28 .»ذََواتُ الشَنَاِخيبِ الصُّمِّ ِمْن َصَياِخيِدَها«  2

  52 .»اعَِماَألْس خِاِئَمَص اِقَرِتتُ الْسخَْأَص«  3

  55 .»اِتِهاَمكََر لِاِئَعقَبِ صُّتَخُْمالْ«  4

  59 .»اَهاِنَرَأقْ اِئرَِمَرِل اًعاِطقَ وتََمالْ َلَعَج اَهللا ِإنَّ«  5

  74  .»ِمَن الْخُطَبِ ِمْن شَقَاِشِق الشَّْيطَانِ انَّ كَِثيًرِإ«  6

  76  .»اِعِثَعثَاُن الَْمَز اَكذَ«  7

  92  .»ايَهاِنَواُء َبْرَك َبَمالسَّ َألْقَتْ«  8

  97  .»ي ظُلَِلِهاجَِواكُْم َدشَُيوِشُك َأْن َيغْ« 9

  112  .»َمَواجِنِالْ ىلََبَيازِرِ َعَهامِ ِإالَّ بَِوقْعِ الْى الْلََع وِفُيشَبَّْهتُ َوقَْع السُّ اَم«  10

  117  .»السُّنَنِاجُّتُرِكَتْ َمَحَجْورِ َواِلُم الْظََهَرتْ َمَع«  11

  125  .»اِفلَِمطَالْ ُعوِذاَل الَْبِإقْ يَِّإلَ ْملْتَُأقَْبفَ«  12

  125  .»ابِلُُهَمَع ْمَأقَْصَدتْكَُو لُُهاِئغََو ْمتَكَنَّفَتْكُ«  13

 131  .»اِسمَِمنَالْبِ ْمَوِطَئتُْه« 14

 141  .»يبِِهَأهاِض َجنُوُب ِدَرَريِه الْتَْمرِ« 15

 158  .»اِتَهاقََعقَابِيَل فَ اَسَعِتَهقََرَن بِ مَّثُ« 16

 167  .»تَغْرِيُد ذََواِت الَْمنِْطِق ِفي َدَياجِيرِ اَألْوكَارِ« 17

 169  .»لَْيُسوا بِالَْمذَاِييعِ الُْبذُرِ« 18

 172  .»ِفَريخُ الشَّآِفَيَو بَِرَعاِميُم الْلََه ْمتَُأنَْو« 19
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  } اَألشَْعارِ َواَألْرَجازِِفْهرُِس  {
  

  الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  الَْبْحُر  الْقَاِفَيةُ    الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  َبْحُرالْ  الْقَاِفَيةُ

 116  الُْهذَِليُّ الْغَيِّ َصخُْر  الطَّوِيُل  َمآِدبِلْاَ ِةَزْمَهالْ ةَُياِفقَ

 136  َجنَْدلٍ ُنْب ةَُسالَم  الَْبِسيطُ  يبِتَْرجِ 108  ْبُن ثَابٍِت ُناسََّح  الَْواِفُر  اُءالدَِّم

 138  َجنَْدلٍ ْبُن ةَُمالََس  الَْبِسيطُ  اِنيبِاَألطَ اِءَبالْ ةَُياِفقَ

ا َهيرِتَْصِد

 ُجلَُب
 141  ْبُن ُمقْبِلٍتَِميُم   الطَّوِيُل  ُمْعِشبِ 12 ِةمَّالرُّ وذُ الَْبِسيطُ

 143  اِهللا الْغَاِمِديُّ َعْبُد  الَْبِسيطُ  وِغْربِيُب 41 ،12 يُّاِنالذُّْبَي ةُغَابِالنَّ الطَّوِيُل اِئبَِأشَ

 39  ....  الرََّجُز  اِطبَِألَواَ
  ....  الَْواِفُر  ابَِبلشَّاَ

143، 159 

 43  خَِطيمِالْ ُنْب ْيُسقَ  الطَّوِيُل  َجالِئبِالْكَ 241 ،

 144  ....  الرََّجُز  الُمطَّلَْب 43  ُمَزرٍِّد ُنْب ُنَسَحالْ  الرََّجُز  اِئبَِجنَالْكَ

 167  َجرِيٌر  الَْواِفُر  اْستََجاَبا 44  ةََزلِِّح ُنْب رِثُاَحالْ  الطَّوِيُل  ُبِئَحالَلْاَ

 169  َجرِيٌر  الَْبِسيطُ  الَْمَرازِيُب 45  يُّاِنَيْبالذُّ ةُغَابِالنَّ  الطَّوِيُل  اِئُبخََب

 173  تُْيَمكُالْ  الطَّوِيُل  تَْسكُُب 48  النَِّمُر ْبُن تَولَبٍ  الْكَاِمُل  فَاْرغَبِ

 اِءالتَّ ةَُياِفقَ 50  ....  الرََّجُز  اشََباِئًب

 162 ،26 ِةمَّالرُّ وذُ الَْبِسيطُ ارِيِتَصفَ 51  ِةمَّو الرُّذُ  الَْبِسيطُ  ُمنَْزرُِب

 37  مِْجو النََّأُب  الرََّجُز  اِتُمتََحوَِّي 58  اِشبٍ نَ ُنْب ُدَسْع  الطَّوِيُل  اَباِئكََرالْ

 147  ....  الْخَِفيفُ  َعجَِراِت 58  ُجَؤيَّةَ ُنْب ةَُداِعَس  الْكَاِمُل  َعُبواَأْو

 150  ....  الرََّجُز  اِتُمَعنََّسالْكَ 60  ذُو الرُّمَِّة  الَْبِسيطُ  خَطَُب اَهانَُولَْأ

 اِءالثَّ ةَُياِفقَ 65  ةَيََّؤُن ُجةُ ْبَداِعَس  الْكَاِمُل  ُبَجْحنَ

 63 ،15 ُرْؤَبةُ الرََّجُز ارِثَُبَرالْ 67  اسٍِمْرَد ُنْب َعبَّاُسلْا  الطَّوِيُل  اِلُبلثََّعاَ

 يمِجِالْ ةَُياِفقَ 68  ْبُن َسَبل َجْهُم  الَْبِسيطُ  َحلَُبلْاَ

  ارِْبَعقَ
 َمْجُزوُء

  الْكَاِملِ

َبعِ و اِإلْصذُ

  يُّاِنَوَعْدالْ
 40  ....  الرََّجُز  اِئجِاَألَر 77

 69  الُْهذَِليُّ بٍْيَؤو ذَُأُب  الطَّوِيُل  يُجثَجِ 78  سِْيقَالْ ُؤرِاْم  الطَّوِيُل  لُْمَعلَّبِاَ

 156  ِةمَّو الرُّذُ  الَْبِسيطُ  ارِيجِالصََّه 82  ....  الْكَاِمُل  تَنَْحُب

  اِءَحالْ ةَُياِفقَ 86  ذُو الرُّمَِّة  الطَّوِيُل  اِضبَِهَولْاَ

  فَاْستََراُحوا 94  ِةمَّو الرُّذُ  الَْبِسيطُ  َيْحتَِسُب
 ُزوُءَمْج

  الْكَاِملِ
 34  ْبُن َماِلٍك َسْعُد

 57  .....  الرََّجُز  ااِئَحالصَّفَ 94  الُْهذَِليُّ يِّغَالْ ُرخَْص  الطَّوِيُل  اِلبَِجَوالَْو

 62  َوْجَزةَ وَأُب  الطَّوِيُل  اِئحَِوَضالْ 97  يُِّدْعَجالْ ةُغَابِالنَّ  الُْمتَقَاَرُب  تَنُْضبِ

 64 ةَُئْيطَُحالْ الطَّوِيُل الذََّرارِحِ 103  ذُو الرُّمَِّة  الطَّوِيُل  ارِبِلضََّواَ

 64  الُحطَْيئةُ  الطَّوِيُل  اِمحَِجَمالْكَ 104  ذُو الرُّمَِّة  الَْبِسيطُ  تَنْشَِخُب

 70  و َوْجَزةََأُب  الطَّوِيُل  اِدُحالدََّر 105  سِ اِهللا ْبُن قَْي ُعَبْيُد  الُْمنَْسرُِح  ُمطَّلَُب
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  الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  الَْبْحُر  الْقَاِفَيةُ    الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  الَْبْحُر  َيةُالْقَاِف

  15  الرَّاِعي النَُّمْيرِيُّ  الَْبِسيطُ  بِالسَِّورِ 74  ْبُن ُمقْبِلٍتَِميُم   الطَّوِيُل  الصََّحاِصُح

 86 ،18 و النَّْجمَِأُب الرََّجُز ُعذَْرالْ 79  ....  الطَّوِيُل  ازِحِقََرالْ

 111 ،22  الْفََرْزَدقُ  الْكَاِمُل  اَألْبَصارِ 93  ِتاِمالصَّ ُناْب ُسَوْيُد  الطَّوِيُل  حِاِئَجَوالْ

 142 ،24 الْكَُمْيتُ الَْبِسيطُ ارَِأْسفَ 95  ....  الرََّجُز  احِِقَدالْكَ

  33  ةُيَِّلَيخْى اَأللَْيلَ  الْكَاِمُل  اوَركُذَْم 107  ُبثَْينَةَ َجِميُل  الطَّوِيُل  اِدحِقََوالْبِ

 40  ....  الْكَاِمُل  اَهرِيَر 140  الُْهذَِليُّ بٍْيَؤذُ وَأُب  الَْبِسيطُ  اِديُحاَألقَ

 41  اَءَجَر ُنْب يُنكَُد  الرََّجُز  اجِرُِمشَ 140  الُْهذَِليُّ بٍْيَؤذُ وَأُب  الَْبِسيطُ  يُحاِداَألَم

  ْراِئَبَص الِالدَّ ةَُياِفقَ
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
....  41 

 47  ....  الْكَاِمُل  اَألكَْوارِ 9 نَاِصيفُ الََيازِجِيُّ الرََّجُز َيْدَجْمُع 

 50  الطَّاِئيُّ َأُبو ُزَبْيٍد  الَْبِسيطُ  ُصْرُصور164ِ ،27  ....  الرََّجُز  َمقْنُوْد

 57  الْخَُزاِعيُّ يٌِّرثَكُ  الطَّوِيُل  اِئُرالقََص173 ،29  ُرْؤَبةُ  الرََّجُز  اْدالصَّ

 61  ةَلَْيخَو نَُأُب  الرََّجُز  التَّفَكُُّر 31  َأُبو َصخْرٍ الُْهذَِليُّ  الطَّوِيُل  ارِِداَألَب

 66  الْخَُزاِعيُّ يٌِّرثَكُ  الطَّوِيُل  اِتُرَبَهالْ 31  يلِالصِّقَّ ُنْب يُدزَِي  الطَّوِيُل  يُدَيزِ

  ابِْداَألَع
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
 70  ....  الطَّوِيُل  الْخَنَاِصُر 37  يُّاِداِإلَي اٍدَؤو ُدَأُب

 75  ....  الطَّوِيُل  اِدرِالضَّغَ 51  ....  الطَّوِيُل  الصََّراِئِد

  َوالَْعَسابِْر 63  ْبُن نَُوْيَرةَ َماِلُك  الطَّوِيُل  َأْبَرُد
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
 76  الْكَُمْيتُ

 78  اِميُّطَقُالْ  الَْوِفُر  اُرِكفَلْا 79  ....  الطَّوِيُل  اِحِدقََمالْ

  الَْبِسيطُ  الزُُّبُر 83  ٍدْيو ُزَبَأُب  الْخَِفيفُ  وِدخُُدالْ
 يبَِأ ُنْب ةُيَُّأَم

  ِتلْالصَّ
79 

 80  رِْيَبالزُّ ُناْب  الطَّوِيُل  اِكرِكََرالْ 90  ْبنِ ثَابٍِت اُنسََّح  الْكَاِمُل  ثِْمِداِإل

 90  قَُدْزَرفَالْ  الْكَاِمُل  ارَِعشْاَأل 95  بٍْيَؤو ذَُأُب  الطَّوِيُل  ِدِئالقَالَ

 92  ةَبْؤُر ُنْب اُججََّعالْ  الرََّجُز  فَتَْرَو 101  ابِطَّخَالْ ُنْب ُعَمُر  الَْبِسيطُ  الصَّنَاِديِد

 97  ذُو الرُّمَِّة  الطَّوِيُل  النََّواِدرِ 101  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الُْمنَْسرُِح  النَّجِِد

 103  ....  الرََّجُز  تَِعيُر 131  ىشََألْعا  الْكَاِمُل  شَداَأنْ

 109  ارَرِض ُنْب اخُمَّالشَّ  الطَّوِيُل  النََّواِترِ 142  الُْمثَقَُّب الَْعْبِديُّ  السَّرِيُع  َيِدُمَؤالْ

  الْخَِفيفُ  الَيْعفُوُرَو 168  ِةمَّو الرُّذُ  الَْبِسيطُ  اِديُدقََيالْ
ي َأبِ ُنْب ةُيَُّأَم

  ِتلْالصَّ
113 

 116  الذُّْبَياِنيُّ ةُغَابِالنَّ  الطَّوِيُل  اَرآبَِمالْ 172  ....  الَْبِسيطُ  َيَباِديُد

 119  اَألخْطَُل  الَْبِسيطُ  َوتَنَْحارِ 173  ....  الَْبِسيطُ  َينَاِديُد

 123  الْفََرْزَدقُ  الطَّوِيُل  الَْمشَاِفرِ اِءالرَّ ةَُياِفقَ

  اِهْرَمطَالْكَ 51 ،13 َجرِيٌر َجُزالرَّ َراشَنَاِئ
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
 125  تُْيَمكُالْ

 136  الَْعجَّاُج  الرََّجُز  الْخُورِ 14 .... الطَّوِيُل الذَّخَاِئُر
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  الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  الَْبْحُر  الْقَاِفَيةُ    الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  الَْبْحُر  الْقَاِفَيةُ

 51  ....  الرجُز  َوفَارِطُ 139  ....  الَْبِسيطُ  اِصيُرَعاَأل

 58  ْبُن قَُحافَةَ ِهْمياُن  الرََّجُز  اطَاِئقَطَ 139  تُْيَمكُالْ  الُْمتَقَاَرُب  ِغَزاَرا

 66  سِْيقَالْ ؤرِاْم  الطَّوِيُل  قَِليُص 141  تُْيَمكُالْ  الْخَِفيفُ  الزَِّفيَرا

 100  ....  الَْواِفُر  اِطيالسََّو 145  يُررَِج  الَْبِسيطُ  الذَّكَُر

 119  ىشَاَألْع  الطَّوِيُل  ااِعَصَمَدَو 153  ....  الَْبِسيطُ  ارِيُرَدَه

 137  ثَابٍِت ْبُن َحسَّاُن  الطَّوِيُل  َأشَْرطَا 167  ....  الرََّجُز  ُأُسوٌد َونُُمُر

 151  ُسمِّلَتَُمالْ  الَْبِسيطُ  اِطيِطَمَحالْ 173  مٍازِي خَبَِأ ُنْب بِشُْر  الطَّوِيُل  ُضمَُّر

 169  ُسمِّلَتَُمالْ  الَْبِسيطُ  الَْمخَارِيِط 173  َأُبو َزبِْيٍد الطَّاِئيُّ  الَْبِسيطُ  الَْيَعاِميرِ

 نِْيَعالْ ةَُياِفقَ ايالزَّ ةَُياِفقَ

 40 ،11 اَألْعشَى الَْبِسيطُ االفَنََعَو 43، 12 اخُمَّالشَّ الطَّوِيُل َجناِئُزالْ

 35  اِهللا ْبُن َسْمَعاَن َعْبُد  الطَّوِيُل  اَألَزاِمعِ 76  اخُمَّالشَّ  الطَّوِيُل  ُزاوِشََعالْ

 38  ....  الرََّجُز  فَنَْع 88  الشَّمَّاخُ  الطَّوِيُل  َجارُِز

 53  ....  الطَّوِيُل  اِئُعالطََّب ينِالسِّ ةَُياِفقَ

 56  الْقُطَاِميُّ  الَْواِفُر  الصِّقَاَعاَو 31، 10 الْكَُمْيتُ الطَّوِيُل اَألَباِخَسا

 73  سٍَمْعُن ْبُن َأْو  الطَّوِيُل  الشَّباِدُع 33  ....  الطَّوِيُل  اِمُساَألَح

 101  اَألْجَدُع ْبُن َماِلٍك  الْكَاِمُل  شََواِعي 71  ....  الطَّوِيُل  اارَِسالدََّه

 102  َرَمَأْح ُناْب  ُلالطَّوِي  اِقعِالصََّو 71  ....  الطَّوِيُل  َوتَنَافُُس

 102  مٍازِخَ يبَِأ ُنْب ُرشْبِ  الطَّوِيُل  اِمُعالصََّو 77  ُحَمْيُد ْبُن ثَْورٍ  الطَّوِيُل  الَْعَمارِسِ

 103  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الطَّوِيُل  َصاِنُع 109  تُْيَمكُالْ  الطَّوِيُل  اِحَسااللََّو

 129  ذُو الرُّمَِّة  الطَّوِيُل  َمقاِمعِالْ 110  تُْيَمكُالْ  الطَّوِيُل  ااِدَسالنََّو

 152  يرٍَهُز ُنْب ُبْعكَ  الطَّوِيُل  اَأْرَبَع 152  ِةمَّو الرُّذُ  الطَّوِيُل  ُساِئَوالرَّ

 156  ....  الَْبِسيطُ  َصتََعا 166  َجرِيٌر  الَْبِسيطُ  اِقيسِالنََّوبِ

 161  َحَجر ُنْوُس ْبَأ  الطَّوِيُل  تَْدَسُعَو اِدالصَّ ةَُياِفقَ

 اِءفَالْ ةَُياِفقَ 11 اَألْعشَى الطَّوِيُل اَألَحاوَِصا

 9 نَاِصيفُ الََيازِجِيُّ الرََّجُز َجْمعٍ َيِقفُ 60  ....  الرََّجُز  اِئصِالنَّشَ

 52  اِميُّالقُطَ  الطَّوِيُل  ِئفُالَالصَّ 121  اَألْعشَى  الطَّوِيُل  َمَراِهَصا

 54  قَُدْزَرفَالْ  الطَّوِيُل  الَْمخَارِِف 126  ىشَْعَألا  الطَّوِيُل  اِقَصاَمَع

 75  الُْحطَْيَئةُ  الطَّوِيُل  َحِفيفُ 171  رٍَجَح ُنْب ُسْوَأ  الطَّوِيُل  قَْرصِالْ

 100  ....  الطَّوِيُل  اِلفُخََوالْ  اِدالضَّ ةَُياِفقَ

 115  ....  كَاِمُلالْ  ُدلَّفُ 61  يُِّسُعقْفُالْ ٍدمََّحُمَأُبو   الرََّجُز  ُضاِئنََض

 122  يُّاِمقُطَالْ  الطَّوِيُل  اِنفَُمَس اِءالطَّ ةَُياِفقَ

 152  قَُدْزَرفَالْ  الَْبِسيطُ  يِفارِالصََّي 48  ....  الطَّوِيُل  َرطَاِئطَا
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 154 ،25 رٍْيَهُز ُنْب كَْعُب الَْبِسيطُ َزَهاِليُل  اِفقَالْ ةَُياِفقَ

، 65، 24  ْبُن طَارٍِق ةُاَرُعَم  الرََّجُز  ِمِقَيالَالْ
133

 163 ،26 َزْيٍد  ُنْب الكَُمْيتُ الطَّوِيُل تَْسفُُلَو

 32  وِيَُّأُبو الْغُولِ الطََّه  الَْواِفُر  ُمثُوُل 35  يٌررَِج  الرََّجُز  ِقاِلَواَألَس

  َواَألشَاِمْل 44  ٍقارِطَ ُنْب ةُاَرُعَم  الرََّجُز  َحقاِئِق
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
 36  الطِّرِمَّاُح

 41  ....  الرََّجُز  الَبتَاِئال 46  ِةمَّو الرُّذُ  الطَّوِيُل  ِقاِئالدَّقَ

  َوبِالرََّحاِئْل 52  الْخَُزاِعيُّ يٌِّرثَكُ  الطَّوِيُل  اِئقُالصَّفَ
  ُزوُءَمْج

  الْكَاِملِ 
 47  الطِّرِمَّاُح

 49  ةَُبْؤُر  الرََّجُز  الَاِئالسََّم 55  الْخَُزاِعيُّ ٌريِّثَكُ  الطَّوِيُل  الَعقَاِئقُ

 50  َعاِمرٍ ْبُن الَْحْضَرِميُّ  الُْمنَْسرُِح  نََبال 55  ....  الطَّوِيُل  ِئِقَعالَالْ

 61  يُِّلذَُهُملَيٌح الْ  الطَّوِيُل  ابُِلذََو 59  يُّبِلَْعالثَّ مِيثََهالْ وَأُب  الَْبِسيطُ  َرقَقُ الََو

  اوِْلَجَرالْ 69  ....  الرََّجُز  ااِنقَخََرالْ
 َمْجُزوُء

 68  و َوْجَزةََأُب  الْكَاِملِ

 68  ىشَْعاَأل  الْخَِفيفُ  الِرَِس 74  اَألْسَوُد ْبُن َيْعفُر  الطَّوِيُل  شََبارِقَا

 68  ُرْؤَبةُ  الرََّجُز  َحَراجِالَ 89  صِاَألْحَو ُنْبا فُ وْ عَ   الَْواِفُر  اِقيَعَرالْ

 72  ِعْمَراُن ْبُن ِحطَّاَن  الَْبِسيطُ  َوالَْوَهُل 91  ُمَهلْهُِلالْ  الْخَِفيفُ  ياِقاَألَو

 80  ....  الرََّجُز  اِدالَالقَنَ 91  اخُمَّالشَّ  الطَّوِيُل  تُفَتَِّق

 81  ....  الرََّجُز  هَّاُلُجالَْو 126  ةَْبُن نُْدَب افُخُفَ  الطَّوِيُل  ُمْحِنِق

 82  ....  الْكَاِمُل  َيتَذلَُّل 127  قَُدْزَرفَالْ  الطَّوِيُل  َمَعاِلِقالْبِ

 86  َمْرثَد ُنْب وُرظُنَْم  الرََّجُز  ياِلَبالْ 135  ....  الَْبِسيطُ  َحَدقُالْ

 88  ْبُن َربِيَعةَ لَبِيُد  الَْواِفُر  يَواْرِتَحاِل 148  ْبُن َزْيٍد يُِّدَع  الْخَِفيفُ  ْصِفيقُالتَّ

 98  يُِّمارِالدَّ ِمْسِكيُن  الَْواِفُر  الدََّواِلي 159  يُِّمنْقَرِالْ يُنِعاللَّ  الَْبِسيطُ  اِقيِقخَاللَّ

 98  َأُبو طَاِلبٍ  الطَّوِيُل  الذََّواِمُل 165  َسِديُّاَأل ُألقَْيِشُرا  الَْبِسيطُ  ارِيِقاَألَب

 104  ْبُن ُزَهْيرٍ ُبْعكَ  الَْبِسيطُ  َمْعلُوُل 168  ....  لَْبِسيطُا  تَْستَبِقُ

 115  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الطَّوِيُل  النََّياِطُل اِفكَالْ ةَُياِفقَ

 117  ْبُن ُمقْبِلٍتَِميُم   الْكَاِمُل  اُلِمْصَح 64 .... الطَّوِيُل اِمُكالدََّم

 135  رٍْيَهُز ُنْب ُبْعكَ  الَْبِسيطُ  اِليُلاَألَح 65  ِةذُو الرُّمَّ  الطَّوِيُل  ِكاِتَبَرالْ

 138  رٍْيَهُز ُنْب ُبْعكَ  الَْبِسيطُ  اِليُلاَألَض 112  انذْلِ الطَِّعَج ُناْب  الطَّوِيُل  َهواِلِكالْ

 141  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الرََّمُل  اُألَوْل 115  ِةمَّو الرُّذُ  الطَّوِيُل  ازِِكالنََّي

  اِقيكَالَ
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
 148  اَألْعشَى  الْخَِفيفُ  َأكْفَالِ 167  بٍاِلطَ يبَِأ ُنْب يُِّلَع

 150  رٍْيَهُز ُنْب ُبْعكَ  الَْبِسيطُ  التَّنَابِيُل مِالالَّ ةَُياِفقَ

  اوِْلَجَرالْ 34 ،11 اشٍَأُبو ِخَر الطَّوِيُل اَألَراِمُل
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
 150  الطِّرِمَّاُح
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 137  ِةمَّو الرُّذُ  الطَّوِيُل  اُعرََّم 153  تُْيَمكُالْ  الَْبِسيطُ  وَأفْتَِعُل
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 138  ِةمَّالرُّذُو   يطُالَْبِس  اِميُماَألَض 153  ُزَهْيرٍ ْبُن كَْعُب  الَْبِسيطُ  َرَعابِيُل

 140  ....  الَْبِسيطُ  اِليمِاَألقَبِ 157  رٍْيَهُز ُنْب ُبْعكَ  الَْبِسيطُ  اِقيُلَعَسالْ

 141  ِةمَّالرُّذُو   الَْبِسيطُ  اِعيُماَألنَ 158  يُّاِنَيْبالذُّ ةُغَابِالنَّ  الَْواِفُر  لِالتِّالَ

 144  ٍدْبُن َزْي َعِديُّ  الَْبِسيطُ  تَُّومِال 159  َرَماَألْح ُناْب  الَْبِسيطُ  الَوِقُل

 145  ....  الطَّوِيُل  طُُسوُم 160  َعْوِدالْ جَِراُن  الَْبِسيطُ  اجِيُلَهَرالْ

 146  الُْبَعْيثُ  الطَّوِيُل  ُمَزلَُّم 163  ْبُن ُزَهْيرٍ كَْعُب  الَْبِسيطُ  َسَرابِيُل

 147  اْبُن ُمقْبِلٍ  الَْبِسيطُ  السَّالَِليُم 170  ُزَهْيرٍ ْبُن كَْعُب  الَْبِسيطُ  الَْمَراِسيُل

 149  ِةمَّو الرُّذُ  الَْبِسيطُ  الَْبَراِعيُم 171  ُزَهْيرٍ ْبُن كَْعُب  الَْبِسيطُ  َمَعازِيُل

 154  رٍْوثَ ُنْب ُدْيَمُح  الطَّوِيُل  ُمكْرَِما يمِِمالْ ةَُياِفقَ

 161  الطِّرِمَّاُح  لَْمِديُدا  النََّعاْم 14 الَْعجَّاُج الرََّجُز اللَِّهمُّ

 170  الطُّفَْيل ُنْب ُراِمَع  الُْمتَقَاَرُب  تَقَْدمِ 164 ،27 َجرِيٌر الَْبِسيطُ  اِتيُمخََوالْ

 172  ....  الرََّجُز  يْمهِالْ 33  يٌررَِج  الطَّوِيُل  اِهمِاَألَد

  ونِالنُّ ةَُياِفقَ 34  الُْمَهلْهُِل  الُْمنَْسرُِح  ِمْن َأَدمِ

  مِاِئشَاَألكَ
َمْجُزوُء 

  الْكَاِملِ
 21 الرَّاِعي النَُّمْيرِيُّ  الَْواِفُر  َوالُْعُيونَا 40، 36  لَْوذَاَن ُنْب خَُزُز

 102 ،22  الْقُطَاِميُّ  الُْمتَقَاَرُب  ُحُصنِالْ 38  الُْهذَِليُّ رٍخَْص وَأب  الطَّوِيُل  اوُِماَألقَ

 36  ....  الْكَاِمُل  اانَتََر 47  ....  الطَّوِيُل  الرَّتَاِئمِ

 38  ....  الطَّوِيُل  انِكُثَْبالْ 49  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الَْواِفُر  يمِالَعِصكَ

 53  ....  الُْمنَْسرُِح  َحَسنِالْ 54  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الَْواِفُر  مِغُالَلِْل

 82  َعْبِديُّالْ ُمثَقُِّبالْ  الَْواِفُر  ونِِللُْعُي 55  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الْكَاِمُل  فَِطيمَِو

 84  ُوثَْيلٍ ْبُن َسِحيُم  الَْواِفُر  تَْعرِفُوِني 61  ّيِدَع ُنْب مَّاُحرِالطِّ  الرََّجُز  ُماِئالَهَز

 114  ....  الطَّوِيُل  الضَّياِفُن 62  ....  الطَّوِيُل  ُماِئَوذَ

 118  ْبُن ُمقْبِلٍتَِميُم   الَْبِسيطُ  الذُّقُنِ 66  اِميُّطَقُالْ  الَْبِسيطُ  االسَّقََم

 121  ....  الوافُر  الَِقينَ 72  ....  الرََّجُز  الزََّمازِمِ

 124  مٍاِصَع ُنْب ُسْيقَ  الْكَاِمُل  ُنلُُس اِقٌعَمَص 83  يُّاِنَيْبالذُّ ةُغَابِالنَّ  الَْواِفُر  آمِالشَّ

 134  اٍدَؤو ُدَأُب  ِسيطُالَْب  ازِيناَألَب 93  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الْكَاِمُل  ُمغُالَ

 156  الْخَِطيمِ ْبُن قَْيُس  الْخَِفيفُ  يتَُعرِّيِن 107  قَُدْزَرفَالْ  الطَّوِيُل  فَُيفَْعُم

 161  ْبُن ُمقْبِلٍتَِميُم   الَْبِسيطُ  اينَفَِّعُي 110  ىَمُسلْ يبَِأ ُنْب ُرْيَهُز  الطَّوِيُل  ِمْعَصمِ

 164  يَُّعْبشَِمالْ ٌملُْد  الرََّجُز  اوِيْنكََرلْاَو 113  ....  الطَّوِيُل  اتََعرََّم

  قافية الهاء 114  ....  الَْواِفُر  ىاَمَعَي

 17 ِةمَّالرُّ وذُ الطَّوِيُل اَأرِيِنَه 116  قَُدْزَرفَالْ  الطَّوِيُل  َمآِتمِالْ

 113 ،23  قَُدْزَرفَالْ  الطَّوِيُل  اِتُبْهَمَر 134  ِةمَّو الرُّذُ  الَْبِسيطُ  ازِيُماَألَب

  
  

  الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  الَْبْحُر  الْقَاِفَيةُ    الصَّفَْحةُ  الْقَاِئُل  الَْبْحُر  الْقَاِفَيةُ

 قافية الواو 31  ....  الطَّوِيُل  ارُِبْهَأقَ
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  الَْبِسيطُ  َأَراِنيَها
َأُبو كَاِهلٍ 

  الَْيشْكُرِيُّ

34، 137 

، 239 
  ،25 َجرِيٌر الْكَاِمُل النََّوى

155 

 قافية الياء 39  ....  الطَّوِيُل  ازُِرْهَمَأ

 90 ،19 ْبُن َأْحَمَرَعْمُرو  الطَّوِيُل َهَواِهَيا 42  سٍْيقَ ُنْب اُعقََّر  الطَّوِيُل  ااُبَهتَُر

 43  السَّلُوِليُّ ُعَجْيُرلْا  الْكَاِمُل  اِئِهَجْرَب

 

 44  ّيِعْبرِ ُنْب ُمَضرٌِّس  الطَّوِيُل  اِئُرْهَحَرَو

 46  ْبُن َربِيَعةَ يُدبِلَ  الْكَاِمُل  اُمَهَعالَّ

 53  بٍو ذَُؤْيَأُب  الطَّوِيُل  ااُرَهغَ

 65  يُّوِلالسَّلُ ُرُعَجْيلْا  الطَّوِيُل  َبآِدلُُهَو

 73  سِْيقَالْ ُؤرِاْم  الطَّوِيُل  َمْيلَُه

 79  ....  الطَّوِيُل  اِطَرهقََسالْ

 80  ....  الطَّوِيُل  اِطُرهقَنَ

 81  لٍبِقُْم ُنْبتَِميُم   الَْبِسيطُ  ااِحيَهنََو

 95  ىشَاَألْع  المتقارُب  اَهى بَِأْوَد

 96  يُّرِْيَمي النُّاِعالرَّ  الَْبِسيطُ  اَورِيُدَه

 119  ذُو الرُّمَِّة  الطَّوِيُل  َوُسُهولَُها

 145  ةََدْرُب وَأُب  الَْبِسيطُ  َيْرتَزِقُْه

 169  ْبُن َربِيَعةَ لَبِيُد  اِمُلالْكَ  فَرَِهاُمَها

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  قَاِئَمةُ الَْمَصاِدرِ َوالَْمَراجِعِ

  .الْقُْرآُن الْكَرِيُم
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  .م1992دار الكتاب العربِيِّ، : ، بيروت1راجي اَألْسَمر، ط: ، شرح"ِديَوان اَألخْطَل": اَألخْطَل

محمَّد باسل عيون السُّود، : ، تحقيق"التَّوِضيحشَْرح التَّصريح على ": اَألْزَهرِّي، خالد بن عبد اهللا

  .م2000دار الكُتُب الِعلِْميَّة، : ، بيروت1ط

، المؤسَّسة الِْمْصريَّة 1عبد السَّالم هارون، ط: ، تحقيق"تَْهِذيب اللُّغَـة ": اَألْزَهرِّي، ُمحمَّد بن َأْحَمد

  .م1964العامَّة للتْأِليف َواَألنَْباء َوالنَّشْر، 

  : تراباِذّي، رضّي الدِّين ُمحمَّد بن الحسناِإلْس

، 5ُمحمَّد ُمحيي الدين عبد الحميد وآخرون، ط: ، تحقيق"شَْرح شَاِفَية ابن الَحاجِب" . أ

  .م1982دار الكُتُب الِعلِْميَّة، : بيروت

َمنْشُوَرات : ، َبنْغَازِي2ُيوسف حسن ُعَمر، ط: ، من عمل"شَْرح الرَِّضّي َعلَى الكَاِفَية" . ب

  .م1996َعة قاريونسن، جاِم

، دمشـق،  2عـّزة حسـن، ط  : ، تحقيق"ِديَوان بِشْر بن َأبِي خَازِم": اَألَسِدّي، بِشْر ْبُن َأبي خازم

  .م1972َمنْشُوَرات دار الثَّقافة، 

: ، بغـداد 1يحيى الْجبورّي، ط: ، تحقيق"ِديَوان عبد اهللا بن الزَُّبْير": اَألَسِدّي، عبد اهللا بن الزَُّبْير

  .م1974ديريَّة الثَّقافة واِإلعالم في وزارة اِإلعالم في الجمهوريَّة العراقيَّة، ُم

  .م1969مكتبة اَألنَْدلُس، : ، بغداد.)ط.د(، "ِديَوان الْكَُمْيت": اَألَسِدّي، الكَُمْيت بن َزْيد

  .م1993ب الِعلِْميَّة، دار الكُتُ: ، بيروت1، ط"الُْمْعَجم الُمفصَّل في ِعلْمِ الصَّْرف": اَألْسَمر، راجِي

، مطبعـة وزارة  1نُوري حمودي القيسي، ط: ، تحقيق"ِديَوان اَألْسود بن َيْعفر": اَألْسَود بن َيْعفُر

  ).بال تاريخ(الثَّقافة واِإلعالم في الجمهوريَّة العراقيَّة، 

ُمحمَّد محيي الدين : ، تحقيق"ِلكشَْرح اَألشُْموِنّي على َألِْفيَّة ابن َما": اَألشُْموِنّي، َعِلّي بن ُمحمَّد

  .م1955دار الكتاب العربيِّ، : ، بيروت1عبد الحميد، ط

، 5ُمحمَّد شاكر وعبد السَّالم هـارون، ط : ، تحقيق"اَألْصَمِعيَّات": اَألْصَمِعّي، عبد الملك بن قريب

  ).بال تاريخ(دار المعارف بِمْصر، 
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ُمؤسََّسـة  : ، بيروت7ُمحمَّد ُمحمَّد ُحَسين، ط: ، شَْرح"ىِديَوان اَألْعشَ": اَألْعشَى، ميمون بن قَْيس

  .م1983الرِّسالة، 

دار الكتـاب  : ، بيـروت 1خليل الدويهي، ط: ، تحقيق"ُألقَْيِشر األَسِدّيِديَوان ا" :َسِديُِّألقَْيِشر اَألا

   . م1991العربيِّ، 

، 2ع مع ُمعَجم الشُّـعراء ِللَْمْرَزَبـاِني، ط  ، مطبو"الُمْؤتَلَف والُمخْتَلَف": اآلِمِدّي، الَحَسن بن بِشْر

  .م1982مكتبة القدِسّي، : القاهرة

، دار 1محمد َأُبو الفضل ِإبراهيم، ط: ، تحقيق"ِديَوان اْمرِئ القيس": امرؤ القيس بن حجر الِكنِْدّي

  .م1958المعارف بمصر، 

  .م1934، 1بشير َيمُّوت، بيروت، ط: ، جمع"ِديَوان ُأَميَّة بن َأبِي الصَّلْت": ُأَميَّة بن َأبِي الصَّلْت

  : اَألنَْدلُِسّي، َأبو حيَّان

رجب عثمان ُمحمَّـد،  : ، تحقيق وشرح ودراسة"ارِتشَاف الضََّرب من ِلَسان الَعَرب.  "أ

  .م1998مكتبة الخانجي، : ، القاهـرة1رمضان عبد التَّوَّاب، ط: مراجعة

: ، بيروت1عبد الحسين الفتلي، ط: ، تحقيق"ْحَسانالنُّكَت الِْحَسان في شرح غاية اِإل" .ب

  .م1985ُمؤسَّسة الرِّسالة، 

، 1فخر صالح قداره، ط: ، تحقيق"َأْسَرار العربيَّة": اَألنَْبارِّي، َأُبو البركات عبد الرحمن بن ُمحمَّد

  .م1995دار الجيل، : بيروت

سيِّد حنفي حسنين، دار المعـارف  : قيق، تح"ديوان حسَّان بن ثابت": اَألنَْصارِّي، حسَّان بن ثابت

  .م1977بمصر، 

    :اَألنْطَاِكّي، ُمحمَّد

  .م1972َمكْتَبة دار الشَّْرق، : ، بيروت.)ط.د(، "الُمحيط في َأْصَوات العربيَّة وَصْرِفها. "أ

  .   م1969مكتبة دار الشَّْرق، : ، بيروت2، ط"الوجِِيز في ِفقْه اللُّغَة" .ب

    :َأِنيس، ِإبراهيم
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  .م1990مكتبة اَألنْجلو المصريَّة، : ، القاهرة.)ط.د(، "اَألْصَوات اللُّغَوِيَّة". أ

  ).بال تاريخ(، مكتبة األََنْجلو المصريَّة، 64، ط"في اللََّهجات الَْعرِبيَّة" .ب

دار بيروت : ، بيروت.)ط.د(ُمحمَّد ُيوُسف نَْجم، : ، تحقيق"ديوان َأوس بن حجر": َأوس بن حجر

  .م1986َباَعة والنَّشر، للطِّ

جوسـتاف جرونبـاوم،   : ، نشر"ديوان َأبِي ُدَؤاد اِإليادّي": اِإليادي، َأُبو ُدَؤاد حارثة بن الحّجاج

  .م1959َمنْشُورات مكتبة الحياة، : ، بيروت1ِإحسان عبَّاس، ط: ترجمة

: ، تحقيق"فَنَّي النَّْحو والصَّْرف الكُنَّاش في": اَأليُّوبِّي، َأُبو الفداء عماد الدِّين الشهير بصاحب حلب

  ).بال تاريخ(المكتبة العصريَّة، : ، بيروت1رياض بن حسن الخَوَّام، ط

، َمكْتَبة دار العروبة، .)ط.د(خالد محمود جمعة، : ، ترجمة"َمْدخَل إلى ِعلْم الدِّالَلَة": بالمر، فرانك

  ).بال تاريخ(

  .م1983عالم الكُتُب، : ، القاهرة2َأحمد ُمختَار ُعَمر، ط: ة، ترجم"ُأُسس ِعلْم اللُّغَة": باي، ماريو

، 3، طمصطفى ديب البغـا : ، تحقيق"َصِحيح الُبخَارِّي": سماعيلد بن ِإحمَّاهللا ُم و عبدُبَأ الُبخَارِّي،

  .م1987، دار ابن كثير: بيروت

مصطفى حجازي وغيره، : حقيق، ت"التَّنبيه واِإليَضاح َعمَّا َوقََع في الصَِّحاح": ابن بري، عبد اهللا

  .م1981-1980َمْجَمع اللُّغَة العربيَّة بالقاهرة، : ، نشر2ط

: ، الريـاض .)ط.د(رمضان عبـد التَّـوَّاب،   : ، ترجمة"ِفقْه اللُّغَات السَّاِميَّة": بروكلمان، كارل

  .م1977مطبوعات جامعة الرياض، 

عبـد السـالم   : ، تحقيـق "ولُبُّ لباب لسان العرب خََزانَة اَألَدب": الَبغَْداِدّي، عبد القادر بن عمر

  .م1989مكتبة الخانجي، : ، القاهرة3هارون، ط

عبـد العزيـز   : ، تحقيق"سمط الآللي في شرح َأَمالي القالي": الَبكْرِّي، عبد اهللا بن عبد العزيز

  . م1936لجنة التْأليف والتَّْرَجَمة والنَّشر، : الميمني، القاهرة



 296

مكة  ،د عبد القادر عطاحمَُّم: ، تحقيق"سنن البيهقي الكبرى": ر أحمد بن الحسينكْو َبُبَأ البيهقي،

  .م1994 ،مكتبة دار الباز: المكرمة

، أحمد محمد شـاكر وآخـرون  : ، تحقيق"ّيِذرِمن التِّنَُس" :بو عيسىد بن عيسى َأحمَُّم ،ّيرمِذالتِّ

  .)بال تاريخ(، اء التراث العربيحَيدار ِإ: بيروت، .)ط.د(

مطبوعـات مديريَّـة إحيـاء    : عّزة حسن، دمشق: ، تحقيق"ديوان تميم بن مقبل": تميم بن مقبل

  .م1962التراث القديم في وزارة الثقافة واإلرشاد القومّي، 

: بيروت، 2، طؤوطاشعيب األرن: تحقيق ،"انصحيح ابن حبَّ": ان بن أحمدد بن حبَّحمَُّم ،ّييِمِمالتَّ

  .م1993 ،سالةسة الرِّمؤسَّ

   :الثََّعاِلبِي، َأُبو َمنصور عبد الملك بن ُمحمَّد

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ، تحقيق"ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. "أ

  .م1985المعارف بمصر، 

دار الكتب العلميَّة، : ، بيروت.)ط.د(جمال طلَبة، : ، تحقيق"فقه اللُّغة وسّر العربيَّة" .ب

    .م2001

الدار القوميَّة للطباعـة  : ، القاهرة.)ط.د(، "شرح ديوان زهير بن أبي سلمى": و العبَّاسثَْعلَب، أب

  .م1964والنشر، 

دار الجيـل ودار  : ، بيروت1عبد السالم هارون، ط: ، تحقيق"الَحَيَوان": الَْجاِحظ، عمرو بن بحر

  .م1988الفكر، 

، وهو الكتاب المسمى الفوائد "اجبشَْرح كاِفَية ابن الح": الَجاِمّي، نور الدين عبد الرحمن

  .م2003دار اآلفاق العربيَّة، : ، القاهرة1أسامة طه الرفاعي، ط: الضيائيَّة، تحقيق

: كاظم بحر المرجان، عمَّان: ، تحقيق"الُمقتَصد في شرح اِإليَضاح": الُجْرَجاِنّي، عبد القاهر

 .م1982المطبعة الوطنيَّة، 
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، المكتب الجامعّي .)ط.د(نور الهدى لوشن، : ، ترجمة"الَلَةعلم الدِّ" :جرمان، كلود وزميله

  ).   بال تاريخ(الحديث، 

  .دار صادر: نعمان أمين طه، بيروت: ، تحقيق"ِديَوان َجرير بن عطيَّة": َجرِير

دار الكتـاب  : ، بيـروت 1ِإميـل يعقـوب، ط  : ، تحقيـق "ِديـَوان جميـل ُبثينـة   ": جميل بثينة

  .م1992العربّي،

  : ، َأُبو الفَتْح ُعثَْمانابن جنِّّي

مطبعـة شـركة   : مصـر  -، القربية 1ُمحمَّد سعيد، ط: ، تحقيق"التَّصريف الُملوِكّي. "أ

  ).بال تاريخ(التمدن الصناعيَّة، 

  ).بال تاريخ(، المكتبة العلميَّة، .)ط.د(ُمحمَّد علي النَّجَّار، : ، تحقيق"الخََصاِئص" .ب

  .   م1985دار القلم، : ، دمشق1حسن هنداوّي، ط: ، تحقيق"سّر صناعة اِإلعراب. "ج

  .م1978، )بال دار نشر(، 1حسين ُمحمَّد شرف، ط: ، تحقيق"اللَُّمع في العربّية" .د

ِإبراهيم مصطفى : ألبي عثمان المازنّي، تحقيق) التصريف(، شرح لكتاب "الُمنِصف" .ه

  .م1954مطبعة البابي الحلبّي، : ، القاهرة1وعبد اهللا َأمين، ط

الُمعرَّب من الكـالم اَألعجِمـّي   ": الَْجَواِليِقّي، أبو منصور موهوب بن َأحمد بن ُمحمَّد بن الخَِضر

  .م1969َأحمد ُمحمَّد شاكر، مطبعة دار الكتب، : ، تحقيق2، ط"على حروف الُمعَجم

، حمـد حيـدر  عامر أ: تحقيق ،"مسند ابن الجعد" :و الحسن علي بن الجعد بن عبيدُبَأ، ّيرَِهْوالَج

  .م1990 ،سة نادرمؤسَّ: بيروت، 1ط

، .)ط.د(فخر صالح قداره، : ، تحقيق"أمالي ابن الحاجب": ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان

  .م1989دار عمَّار، : دار الجيل، وعمان: بيروت

دار : ، بيـروت 1ِإميل يعقـوب، ط : ، جمع وتحقيق"ديوان الحارث بن حلِّزة": الحارث بن حلِّزة

  .م1991العربيِّ، الكتاب 
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  : الحريرّي، َأُبو ُمحمَّد القاسم بن علي

، .)ط.د(ُمحمَّد َأُبـو الفضـل ِإبـراهيم،    : ، تحقيق"درة الغوَّاص في أوهام الخواّص. "أ

  ).بال تاريخ(دار نهضة مصر، : القاهرة

 .دار األمل: األردن -، إربد 1فائز فارس، ط: ، تحقيق"شرح ُملَْحة اِإلعراب. "ب

دار : ، بيـروت .)ط.د(أبي سعيد السكّرّي، : ، شرح"ديوان الحطيئة": ، َجْرَول بن أوسالحطيئة

  .م1981صادر،

دار : ، دمشق.)ط.د(، )قسم الصرف( " الواضح في النَّْحو والصَّْرف": الحلواني، ُمحمَّد خير

  ).بال تاريخ(المأمون للتراث، 

 -، إربـد  "نّّي والدِّراسات الصَّوتيَّة الحديثةالمماثلة والُمخالَفة بين ابن ج": بني حمد، أحمد سالم

  .م2003مؤسَّسة حماده، : األردن

  ).بال تاريخ(، )بال دار نشر(، .)ط.د(، "شذا الَعْرف في فنِّ الصَّْرف": الحمالوّي، َأحمد

  .دار عمَّار للنشر والتوزيع: ، عمان"جموع التكسير في العربية: "الحموز، عبد الفتاح

، 1إحسان عّبـاس، ط : ، تحقيق"ِإرشاد اَألريب في معرفة اَألديب"معجم األدباء  :الحموي، ياقوت

  .م1993دار الغرب اإلسالمّي، : بيروت

حبيـب الـرحمن   : تحقيـق ، .)ط.د(، "ُمسنَد الحميـديّ " :اهللا بن الزبير و بكر عبدُبَأ الحميدّي،

  ).بال تاريخ( مكتبة المتنبي،: بيروت، عظمياَأل

مكتبة النهضة : ، القاهرة.)ط.د(، "علم الدِّاللة دراسة نظريَّة وتطبيقيَّة" :حيدر، فريد عوض

  .    م1999المصريَّة، 

، "ِشفَاُء الْغَِليلِ ِفيَما ِفي كَالَمِ الَعَربِ ِمَن الدَّخيلِ": الْخَفَاجِّي، شهاب الدين َأحمد بن محمد بن عمر

  .ھـ1382عة الوهبيَّة، المطب: الشيخ نصر الهويني ومصطفى وهبي، القاهرة: صححه

ِإحسـان  : تحقيـق .) ط.د(، "َوفَيات اَألعيان وَأنباء َأبناء الزَّمـان ": ابن ِخلِّكَان، َأحمد بن محمد

  ).بال تاريخ(دار صادر، : عبَّاس، بيروت
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خالـد  و فواز أحمد زمرلي: تحقيق، "ُسنَن الدارمّي": الرحمن اهللا بن عبد د عبدحمَّو ُمُبَأ الدارمّي،

  .ھـ1407 ،دار الكتاب العربّي: بيروت، 1، طالعلميالسبع 

، .)ط.د( ،د محيي الدين عبد الحميدحمَُّم: تحقيق، "ُسنَن َأبي داود": شعثسليمان بن اَأل َأُبو داود،

  ).بال تاريخ(، دار الفكر

 دار: ، بيـروت 1رمزي منير بعلبكـي، ط : ، تحقيق"َجْمَهَرة اللُّغَة": ابن دريد، ُمحمَّد بن الحسن

  .م1987العلم للماليين، 

يحيى عبد الرؤوف جبـر،  : ، تحقيق"اتِّفاق المباني وافتراق المعاني": الدَِّقيِقّي، سليمان بن بنين

  .م1985دار عمَّار للنشر والتوزيع، : ، عمَّان1ط

، 1طفائز فارس، : ، تحقيق"الفُُصول في العربيَّة": ابن الدَّهَّان، َأُبو ُمحمَّد، سعيد بن الُمباَرك

  .م1988دار اَألمل، : اُألردن-ِإربد

: ، بيـروت 1عبد القدوس َأبي صالح، ط: ، تحقيق"ديوان ذي الرُّمَّة": ذو الرُّمَّة، غيالن بن عقبة

  .م1982مؤسَّسة اِإليمان، 

نشر شتايز : ، بيروت1راينهرت فاييرت، ط: ، تحقيق"ديوان الرَّاعي النميرّي": الرَّاعي النميرّي

  .م1980بفيسبادن، 

دار اآلفـاق  : ، بيروت2وليم بن الورد، ط: ، تحقيق"ديوان رؤبة بن العّجاج": رؤبة بن العّجاج

  .م1980الجديدة، 

  .م1877دار الفكر العربّي، : ، القاهرة"المرجع في اللُّغة العربيَّة نَْحوها وَصْرفها": رضا، علي

، .)ط.د(محمد يوسـف نجـم،   : ، تحقيق"ديوان عبيد اهللا بنِ قيس" :الرُّقَيَّات، عبيد اهللا بن قيس

  .م1986دار بيروت للطباعة والنشر، : بيروت

مطبعـة  : ، بغداد1نوري حمودي القيسي، ط: تحقيق: "ديوان أبي زبيٍد الطائّي": أبو زبيٍد الطائّي

  .م1967المعارف، 
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ت الجامعـة  ، مـن منشـورا  .)ط. د(عبد الكريم خليفة، : ، تحقيق"الواضح": الزَّبِيِدّي، َأُبو بكر

  . م1962األردنية، 

عبد الستار أحمد فرَّاج، : ، تحقيق"تاج العروس من جواهر القاموس": الزَّبِيِدّي، محمد مرتضى

  .م1965مطبعة حكومة الكويت، 

  .م1984دار العلم للماليين، : ، بيروت6، ط"األعالم": الزَِّركِْلّي، خَْير الدِّين

  :  محمود بن عمرالزََّمخْشَرِّي، أبو القاسم جار اهللا

: ، القـاهرة "الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل" .أ

  .م1948مطبعة مصطفى البابي الحلبّي، 

  .م1974دار الكُتُب العلميَّة، : ، بيروت2، ط"الُمستقَصى في َأْمثَال الَعَرب. "ب

  .   م2005دار الفُْرقَان للنَّشر والتَّْوزِيع، : ، عمَّان1، ط"ِفقْه اللُّغة العربيَّة": لزَّيِدّي، كاصد ياسرا

  .م1981، الكويت، 1، ط"معاني اَألبنية في العربيَّة": السَّامرَّائّي، فاضل صالح

  : ابن السَّرَّاج، َأُبو بكر ُمحمَّد بن سهل

الرِّسـالة،   ُمؤسَّسـة : ، بيروت3عبد الحسين الفتلّي، ط: ، تحقيق"اُألُصول ِفي النَّْحو. "أ

  .م1996

المكتبـة  : ، بيروت.)ط.د(مصطفى الشويمي وغيره، : ، تحقيق"الُموَجز في النَّْحو. "ب

  ). بال تاريخ(اللُّغويَّة العربيَّة، 

  .م1971دار المعارف، : ، القاهرة.)ط.د(، "الفيصُل في َألوانِ الجموعِ": َأبو الّسعود، عّباس

عبد الستّار أحمد فّراج : ، تحقيق"شَْرح أشعار الهذليِّين": ينالّسكّري، َأُبو سعيد الحسن بن الحس

  ).بال تاريخ(مكتبة دار العروبة، : ، القاهرة.)ط. د(محمود محمد شاكر، : ومراجعة

َأحمد محمد شـاكر وعبـد السـالم    : ، تحقيق"ِإصالح المنطق: "ابن السكّيت، يعقوب بن ِإسحاق

  .م1970، القاهرة، .)ط.د(هارون، 
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دار الكتـب  : ، بيروت2فخر الدين قباوة، ط: ، تحقيق"ِديَوان سالمة بن جندل": ن جندلسالمة ب

  .م1987العلميَّة، 

  .م2004، مركز الكتاب العربّي، 1، ط"تصريف اَألفعال والُمشتقَّات": سالمة، ياسر خالد

: ، بغداد.)ط.د(نوري حمودي القيسي، : ، تحقيق"ِديَوان خُفاف بن ندبة": السلمّي، خُفاف بن ندبة

  .      م1968مطبعة المعارف، 

: ، بيروت1عبد السَّالم هارون، ط: ، تحقيق"الكتاب": بِشْر عمرو بن عثمان بن قَنَْبر سيبويه، َأُبو

  ).بال تاريخ(دار الجيل، 

  ).بال تاريخ(دار الكتب العلميَّة، : ، بيروت.)ط.د(، "الُمخصَّص": ابن سيده، علي بن ِإسماعيل

دار المـأمون  : ، دمشق وبيروت.)ط.د(، "شرح أبيات سيبويه": ، يوسف بن َأبي سعيدالسِّيرافّي

  .م1979للتُّراث، 

  : السُُّيوِطّي، جالل الدين عبد الرحمن ابن َأبي بكر

  ).بال تاريخ(منشورات دار مكتبة الحياة، : ، بيروت.)ط.د(، "شرح شواهد المغني". أ

محمد أبو الفضل إبـراهيم وآخـرون،   : ، تحقيق"واعهاالُْمْزَهر ِفي ُعلوم اللُّغة وأن. "ب

  ).   بال تاريخ(مكتبة دار التراث، : ، القاهرة3ط

: ، بيـروت 1أحمد شمس الدين، ط: ، تحقيق"همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. "ج

   .م1998دار الكتب العلميَّة، 

  : شاهين، عبد الصبور

  .م1987مكتبة الخانجي، : ، القاهرة1، ط"ربّيَأثَر القراءات في اَألصوات والنَّحو الع. "أ

  .م1980مؤسَّسة الرِّسالة، : ، بيروت.)ط.د(، "الَمنَْهج الصوتّي للبنية العربيَّة" .ب

، دار المعارف 1صالح الدين الهادي، ط: ، تحقيق"ديوان الشّماخ بن ضرار": الشّماخ بن ضرار

  .م1968بمصر، 
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ر اللََّواِمع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلـوم  الدَُّر": الشنقيطّي، أحمد ابن األمين

  . م1981دار البحوث العلميَّة، : ، الكويت1عبد العال سالم مكرم، ط: ، تحقيق"العربيَّة

ُمؤسَّسة : ، عمَّان1، ط"القواعد الصَّرف صوتيَّة بين القدماء والمحدثين": شواهنـة، سعيد محمد

  .م2007الورَّاق، 

باسـم فيصـل   : تحقيق، 1، ط"اآلحاد والمثاني": اكحمد بن عمرو بن الضحَّو بكر َأُبَأ ِنّي،الشَّْيَبا

  .م1991 ،دار الراية: الرياض ،أحمد الجوابرة

بال (، مؤسسة قرطبة :، مصر"حمد بن حنبلمام َأد اِإلسنَُم": اهللا أحمد بن حنبل و عبدُبَأ، ّيباِنْيالشَّ

  ).تاريخ

، 1إبراهيم اإلبيـاري وغيـره، ط  : ، تحقيق"كتاب الجيم": رو ِإسحاق بن مرارالشَّْيَباِنّي، َأُبو عم

  .م1975-1974منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 ،كمال يوسف الحوت: ، تحقيق"مصنف ابن أبي شيبة": أبو بكر عبد اهللا بن محمد ابن أبي شيبة،

  .ھـ1409، مكتبة الرشد: ، الرياض1ط

حبيـب الـرحمن   : ، تحقيـق "مصنف عبد الـرزاق ": امكر عبد الرزاق بن همَّو بُبَأ الصَّنَعانّي،

  .ھـ1403 ،المكتب اإلسالمي: بيروت ،2، طاألعظمي

مجلـة  : حسن كامل الصيرفي، القـاهرة : ، تحقيق"ديوان المتلّمس الضبعي": الضبعّي، المتلّمس

  .م1968، 14معهد المخطوطات العربية، المجلد 

  : ليمان بن أحمد بن أيوبأبو القاسم س الطبرانّي،

عبد المحسن بن إبراهيم ، وطارق بن عوض اهللا بن محمد: تحقيق، "المعجم األوسط. "أ

  .ھـ1415، دار الحرمين :القاهرة ،الحسيني

دار مكتبـة   :الموصل، 2طالمجيد السلفي،  حمدي بن عبد: تحقيق ،"المعجم الكبير" .ب

  .م1983، الزهراء

  .م1968عّزة حسن، دمشق، : تحقيق ،"ديوان الطرماح": الطرماح

  .دار المعرفة: بيروت ،"مسند أبي داود الطيالسي" :أبو داود سليمان بن داود ،الطيالسي
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دار النَّهضـة العربيَّـة،   : ، بيروت.)ط.د(، "كَالَم الَعَرب من قضايا اللُّغة العربيَّة": ظاظا، حسن

  .م1976

دار بيـروت للطباعـة   : ، بيـروت .)ط.د(، "ْيـل عـامر بـن الطُّفَ  ديـوان  " :عامر بن الطُّفَْيل

  .م1986والنشر،

مطبعـة  : ، الكويت2ِإحسان عّباس، ط: ، تحقيق"ِديوان لَبِيد ْبن َربِيعةَ": الَْعاِمرِّي، لَبِيد ْبن َربِيَعة

  .م1984حكومة الكويت، 

: ، بغـداد .)ط.د(ر الُْمَعْيبِـد،  ُمحمَّد جبَّـا : ، تحقيق"ِديوان َعِدّي بن َزْيد": الَْعبَّاِدّي، َعِدّي بن َزْيد

  ).بال تاريخ(َمنْشُوَرات وزارة الثَّقافة واِإلرشاد في الجمهورية العراقيَّة، 

نشر مديريَّـة  : يحيى الجبورّي، بغداد: ، تحقيق"لَعبَّاس بن ِمْرداسديوان ا": لَعبَّاس بن ِمْرداسا

  .م1968لجمهورية العراقيَّة، الثَّقافة العامَّة في وَِزاَرة الثَّقافة واِإلعالم في ا

  : َعْبد التوَّاب، َرَمَضان

مكتبـة الخـانجي،   : ، القـاهرة .)ط.د(، "التَّطَوُّر اللُّغَوِّي َمظَاِهُرُه َوِعلَلُُه َوقََواِنينُـهُ ". أ

  ).بال تاريخ(دار الرفاعي، : والرياض

  .م1979ة والنشر، دار المسلم للطِّباع: ، الجيزة.)ط.د(، "فُُصول في ِفقِْه اللُّغة. "ب

  .م1998َأْزِمنَة للنَّشْر والتَّوزيع، : ، عمان1، ط"علم الصَّْرف الصَّوتّي": عبد الَجِليل، عبد القادر

: ، القـاهرة .)ط.د(، "جموع التَّصحيح والتَّكسير في اللًُّغة العربيَّـة ": عبد العال، عبد المنعم سيِّد

  .مكتبة الخانجي

دار بيـروت للطِّباعـة   : ، بيـروت .)ط.د(، "بيـد بـن اَألْبـَرص   ديوان ع": عبيد بن اَألْبَرص

  .م1983والنشر،

مكتبة : ، دمشق.)ط.د(عبد الحفيظ السطلي، : ، تحقيق"ديوان العجَّاج": العجَّاج، عبد اهللا بن ُرْؤَبة

  ).بال تاريخ(َأطْلَس، 
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: ، بيروت2ُبو الفضل ِإْبَراِهيم، طمحمد َأ: ، تحقيق"َجْمَهَرة اَألْمثَال": الَعْسكَرِّي، الحسن بن عبد اهللا

  .م1988دار الجيل، 

  : ابن ُعْصفُور، َأُبو الحسين علي بن ُمؤِمن

، 1فَوَّاز الشَّعَّار، ط: ، قدَّم له وَوَضَع هوامشَُه َوفََهارَِسُه"شرح ُجَمل الزجَّاجِّي" .أ 

  .م1998دار الكتب العلميَّة، : بيروت

بال (مطبعة العالي، : ، بغداد1الجبورّي وغيره، ط عبد اهللا: ، تحقيق"الُمقَرَّب. "ب

  ).تاريخ

دار اآلفاق الجديدة، : ، بيروت3فخر الدين قباوة، ط: ، تحقيق"الُْمْمِتع ِفي التَّْصرِيف" .ج

  .م1978

محمد محيي الدين : ، تحقيق"شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مالك": ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا

  ).بال تاريخ(دار الطالئع، : ، القاهرة.)ط.د(عبد الحميد، 

دار الكتاب الجديد : ، بيروت1، ط"ُمقَدَِّمة في ِعلَْمي الدِّالَلَة والتَّخَاطُب": علي، محمد يونس

  .   م2004المتحدة، 

  .م1976عالم الكتب، : ، القاهرة1، ط"ِدَراَسة الصَّْوت اللُّغَوِّي": عمر، َأحمد مختار

، .)ط.د(حسـين عطـوان،   : ، تحقيق"ديوان عمرو بن أحمر الباهلّي": ّيعمرو بن أحمر الباهل

  ).بال تاريخ(مطبوعات مجمع اللغة العربية، : دمشق

دار المعرفة : ، اِإلسكندريَّة1، ط)النَّظَرِيَّة والتَّطْبِيق(" علْم الدِّالَلَة": عيسى، فوزي وزميلته

  . م2009الجامعيَّة، 

  .م1966المكتبة العصريَّة، : ، بيروت31، ط"مع الدُّروس العربيَّةجا": الغالييني، الشيخ مصطفى

َمنْشُورات : ، القاهرة1َأحمد مختار عمر، ط: ، تحقيق"ديوان اَألدب": الْفَاَرابِّي، ِإسحق بن ِإبراهيم

  .م1978-1974مجمع اللُّغة العربيَّة، 

  : ابن فارس، َأُبو حسين َأحمد
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مصـطفى الشـويمي،   : ، تحقيـق "نَن الَعَرب في كَالَِمَهاالصَّاِحبي في فقه اللّغة وُس. "أ

  .م1963مؤسَّسة بدران، : بيروت

منشورات معهـد  : ، الكويت1الشيخ هادي حسن حمودي، ط: ، تحقيق"ُمْجَمل اللُّغَة" .ب

  .م1985المخطوطات العربيَّة، 

  .م1991دار الجيل، : ، بيروت1عبد السالم هارون، ط: ، تحقيق"َمقَاِييس اللُّغة" .ج

  .)بال تاريخ(دار صادر، : ، بيروت.)ط.د(، "ديوان الفََرْزَدق": الفََرْزَدق، همَّام بن غَاِلب

: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، إيران: ، تحقيق"كتاب الَْعْين": الْفََراِهيِدّي، الخليل بن َأْحمد

  .ھـ1409مؤسسة دار الهجرة، 

دار المشـرق،  : ، بيـروت 2عبد الصبور شاهين، ط: ، ترجمة"العربيَّة الْفُْصَحى": فليش، هنري

  .م1983

  .م1988مكتبة المعارف، : ، بيروت2، ط"تصريف اَألْسَماء واَألفَْعال": قباوة، فخر الدين

  : ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم

  .م1982مؤسَّسة الرِّسالة، : ، بيروت1محمد الدَّالي، ط: ، تحقيق"َأدب الكاتب. "أ

  .م1977، )بال ناشر(، 3َأْحمد ُمحمَّد شاكر، ط: ، تحقيق"عر والشَُّعراءالشِّ" .ب

 :بيروت، د فؤاد عبد الباقيحمَُّم: ، تحقيق"ُسنَن ابن َماَجه": يدزِد بن َيحمَّاهللا ُم و عبدُبَأ ،ّييِنوِْزالقَ

  ).بال تاريخ(، دار الفكر

حمـدي بـن عبـد    : تحقيق ،"ُمْسنَد الشهاب" :رفَْعد بن سالمة بن َجحمَّعبد اهللا ُم وُبَأ الْقَُضاِعّي،

  .م1986 ة،سة الرسالؤسَُّم :بيروت، 2، طالمجيد السلفّي

دار الثَّقافة، : ، بيروت1ِإبراهيم السامراِئّي وأحمد مطلوب، ط: ، تحقيق"ديوان القُطَاِمّي": الْقُطَاِمّي

  .م1960
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دار : ، بيـروت 2األسـد، ط  ناصر الـدين : ، تحقيق"ديوان قيس بن الخطيم": قيس بن الخطيم

  .م1967صادر، 

داود : ، تحقيـق "شرح هاشميَّات الكَُمْيت بن َزْيد اَألَسـِديّ ": الْقَْيِسّي، َأبو رياش َأحمد بن ِإبراهيم

  .م1986عالم الكتب، : ، بيروت2سلوم ونوري حمودي القيسي، ط

َأحمد : ، تحقيق2، ط"اَءِة وتحقيق لفظ التِّالََوةالرَِّعاَية ِلتَْجوِيد الِْقَر": الْقَْيِسّي، َمكِّي بن َأبي طالب

  .م1984دار عمان، : حسن فرحات، عمَّان

  .م1971دار الثقافة، : ، بيروت1ِإحسان عّباس، ط: ، تحقيق"ديوان كثيِّر": كثيِّر بن عبد الرحمن

دار الكتـب  : ، بيروت1علي فاعور، ط: ، تحقيق وشرح"ديوان كعب بن زهير": كعب بن زهير

  .م1987لمية، الع

صـبحي البـدري   : تحقيـق  ،"مسند عبد بن حميـد ": بن نصرعبد بن حميد  أبو محمد، الكسي

  .م1988 ،مكتبة السنة: القاهرة، 1طمحمود محمد خليل الصعيدي ، والسامرائي

ـ : ، الجمهوريَّة العراقية"التََّراُدفُ في اللُّغَِة العربيَّة": لعيبي، حاكم مالك ة منشورات وزارة الثقاف

  .م1980واإلعالم، 

   :اللُّغَوِي، أبو الطَّيب عبد الواحد بن علّي

  .م1960عز الدين التنوخي، دمشق، : تحقيق ،"اِإلبدال في كالم العرب. "أ 

مطبوعات المجمع : عزة حسن، دمشق: ، تحقيق"كتاب األضداد في كالم العرب. "ب

  .   م1963العلمي العربي، 

، .)ط.د(خليل إبراهيم العطّية وجليل العطّية، : ، جمع وتحقيق"يلى األخيلّيةديوان ل": ليلى اَألخَْيِليَّة

  .م1967دار الجمهورّية، : بغداد

أحمـد  : ، تحقيـق 1، ط"رصف المباني في شرح حروف المعاني": المالقي، أحمد بن عبد النور

  .م1975مطبوعات مجمع اللغة العربية، : الخّراط، دمشق
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، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الـدكن،  1ط: "كتاب األمثال": مؤلف مجهول

  .ھـ1351

. د(عبد الخالق عضـيمة،  : ، تحقيق"الُمقْتََضُب": الُْمَبرِّد، أبو العباس محمد بن زيد بن عبد األكبر

  ).بال تاريخ(عالم الكتب، : ، بيروت.)ط

مجلـة معهـد   : كامل الّصيرفي، القاهرةحسن : ، تحقيق"ديوان المثقَّب العبدّي": المثقَّب العبدّي

  م،1970المخطوطات العربّية، 

  ).   بال تاريخ(، دار الضياء، .)ط.د(، "الداللة اللغوّية عند العرب": مجاهد، عبد الكريم

  .م1982مكتبة القدسّي،: ، القاهرة2، ط"معجم الشعراء": المرزبانّي، محمد بن عمران

، 2، نشر أحمد أمين وعبد السالم هارون، ط"ن الحماسةشرح ديوا": المرزوقي، أحمد بن محمد

  .م1968مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

خليل إبراهيم العطّية وعبـد اهللا الجبـوري،   : ، تحقيق"ِمْسِكين الدارميديوان ": ِمْسِكين الدارمي

  .م1970، مطبعة دار البصري، 1ط

دار الحـديث،  : ، القـاهرة "ِلَسان الَْعـَرب ": ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم

  .م2003

دار : ، بيروت1انطوان محسن القوال، ط: ، تحقيق"ديوان المهلهل بن ربيعة": المهلهل بن ربيعة

  .م1995الجيل، 

  ).بال تاريخ(دار القلم، : ، بيروت.)ط.د(، "َمْجَمع اَألْمثَال": الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد

المكتـب  : ، بيـروت 1عبد العزيز ربـاح، ط : ، تحقيق"ديوان النَّابِغَة الَْجْعِدّي": الَْجْعِديالنَّابِغَة 

  .م1964اإلسالمّي، 

محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار المعارف : ، تحقيق"ِديَوان النَّابِغَة الذُّْبَياِنّي": النَّابِغَة الذُّْبَياِنّي

  .م1977بمصر، 

  : رحمن أحمد بن شعيبأبو عبد الالنَِّساِئي، 
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مكتـب المطبوعـات   : حلـب ، 2، طبو غـدة الفتاح َأ عبد: تحقيق ،"ُسنَن النَِّساِئْي. "أ

  .م1986 ،ةيَِّمالَْساِإل

 سيد كسروي حسن،و عبد الغفار سليمان البنداري: ، تحقيق"ُسنَن النَِّساِئّي الْكُْبَرى" .ب

  ،م1991، دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط

  .م1968دار مصر للطباعة، : ، القاهرة2ط ،"المعجم العربي نشأته وتطوره": حسين، نصَّار

منشـورات  : ، بغـداد 1حّمودي القيسي، ط: ، تحقيق"جَِران الَعْودديوان ": جَِران الَعْودالنميرّي، 

  .م1982وزارة الثقافة واإلعالم في الجمهورية العراقّية، 

مكتبـة  : ، بغـداد 2نوري حمودي القيسـي، ط : ، تحقيق"ديوان النَِّمر بن تولب": النَِّمر بن تولب

  .م1984النهضة العربية، 

  : النُّورِي، محمَّد جواد وزميله

  .م1991مطبعة النصر، : فلسطين -، نابلس 1، ط"فصول في علم اَألصوات. "أ

  .م1993مطبعة النصر التجارية، : ، نابلس1، ط"المصادر اللُّغوِيَّة عن العرب" .ب

محمد فـؤاد عبـد البـاقي،    : تحقيق ،"َصِحيح ُمْسِلم": بن الحجاج ُمْسِلمأبو الحسين ، يرِواُبَسْيالنَّ

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت

مصطفى عبد : تحقيق ،"الُْمْستَْدَرك على الصَِّحيَحينِ": اهللا اهللا محمد بن عبد أبو عبد النَّْيَساُبورِّي،

  .م1990، ةدار الكتب العلمي: بيروت، 1، طالقادر عطا

  : ابن هشام، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد

دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت5، ط"أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك" .أ

  .م1966

، 1عّبـاس مصـطفى الصـالحي، ط   : ، تحقيق"تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد". ب

  .م1986المكتبة العربية، : بيروت
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: ، القـاهرة .)ط.د(، صنعة عبد العزيز الميمنـي،  "ديوان حميد بن ثور": حميد بن ثور الهاللي،

  ).ال تاريخ(الدار القومية للطباعة والنشر، 

  .م1956، مطبعة البيان العربي، 4، ط"فقه اللغة": وافي، علي عبد الواحد

دار البيان، : بغدادإبراهيم اليازجي، : ، مختصر"الُْجَمانَة في شرح الخزانة": اليازجي، ناصيف

  .دار صعب: وبيروت

: ، بغداد1نوري حمودي القيسي، ط: ، تحقيق"ديوان مالك بن نويرة": الَْيْرُبوِعّي، مالك بن نويرة

  .م1985مكتبة النهضة العربّية، 

  : يعقوب، إميل بديع

علميَّـة،  دار الكتـب ال : ، بيـروت 1، ط"الُْمْعَجم الُْمفَصَّل في شواهد اللُّغة العربيَّة.  "أ

   .م1996

  .م1995دار الجيل، : ، بيرزت1، ط"موسوعة َأمثال العرب. "ب

 :دمشـق  ،1، طحسين سليم أسـد : ، تحقيق"ُمْسنَد َأبِي َيْعلَى": أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى،

  .م1984 ث،رادار المأمون للتُّ

إميل بديع : امشه وفهارسه، قدَّم له ووضع هو"شرح المفصَّل": ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين

  .م2001دار الكتب العلمية، : ، بيروت1يعقوب، ط

  :الرََّساِئُل الَْجاِمِعيَّةُ

، )رسالة ماجستير غير منشـورة (، "جهود الْفَرَّاء الصَّْرِفيَّة" :أسعد، أيمن عبد الفتاح عبد الهادي

  .م2003جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين، 

" شواهد لسان العرب في مواد الهمزة والبـاء والتـاء نموذًجـا   ": يمان سعيدبشارات، أحمد سل

، )رسالة دكتوراه غير منشورة(، دراسة لُغَوِيَّة تَْحِليِليَّة في َضْوِء الدَّْرسِ الدِّالَِليِّ الَْحِديث

  .م2007جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 
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رسـالة    (، "ِإحصـاء ومعجـم  "لكريم صيغ منتهى الجموع في القرآن ا: حسن، حكيم عبد النبي

 . م2005، جامعة الموصل، الموصل، العراق، )ماجستير

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، "جهود السُُّيوِطّي الصَّْرِفيَّة": دويكات، بيامين عبد الجليل أحمد

  .   م2003جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين، 

رسـالة  (، "ِمن َألفَاظ اللُّغَة َعلَى َأقَوال اِإلمام َعِليٍّ في ِلسان الَعَربما ُبِنَي ": زيد، رائد عبد أحمد

  .م2005، جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين، )ماجستير غير منشورة

رسـالة ماجسـتير غيـر    (، "الدرس الصوتي عند ابن عصـفور ": علي، سعيد محمد إسماعيل

  .م2002فلسطين،  ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،)منشورة

رسـالة  (، "ما بني على أشعار هذيل من تصاريف اللغـة وقواعـدها  ": كبها، سائد ياسين أسعد

  .م1998، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )ماجستير غير منشورة

الـدرس الصـوتّي فـي شـافيَّة ابـن الحاجـب وشـرحه        ": ناصيف، هيام سليم عبد اللطيف

، جامعة النَّجاح الوطنيَّة، نابلس، فلسطين، )ماجستير غير منشورةرسالة (، "لِإلستراباذّي

  .م2003

  :الَْمَجالَّتُ َوالدَّْورِيَّاتُ

  : الَْجَباِلي، حمدي

، 6، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، ع"جموع ال مفرد لها من لفظها. "أ  

  .م2005

العلـوم  (، مجلة النَّجاح لألبحـاث  "لسان الَْعَربقراءة في "دور هاء التَّْأِنيث في الجمع  .ب  

  .م2004، 2، ع18، مج)اِإلنَْساِنيَّة

  :النُّورِّي، محمَّد جواد

، ضمن أبحاث في علـم  "دراسة صوتيَّة في موضوَعي اِإلعالل َواِإلبدالِ في الَعربِيَّة. "أ

  .).ت.د(، .)ط.د(أصوات اللُّغة العربيَّة، 
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منـاهج  "، دراسة في الَْمنَْهج التَّارِيِخّي، بحث مقدَّم إلى مؤتمر "ِتّيفي التَّطوُّرِ الصَّْو. "ب

  .م18/5/2001 -16الجامعة اُألْرُدِنيَّة، : ، عمَّان"الدِّراسات اللُّغَوِيَّة واَألَدبِيَّة

الدَِّراَسـاِت،  ، مجلَّة الَبلْقَاء ِللُْبُحوِث َو"من الَعَواِمل الصَّوِتيَّة في تشكيل البِنَْية الَعَربِيَّة" .ج

  .م1992، 1، ع3مج
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The Ultimate Plural Form in Lisan Al-Arab Lexicon: 
A Study in  Semiotics and Word Derivation  

By 
Sa'ed Mahmoud Hasan Sawaftah 

Supervised by 
Sa'id Muhammad Shawahneh 

Abstract 

The research studies and analyzes a major topic in Al-Jumu' in 

Arabic syntax which is the ultimate plural form in Lisan Al-Arab Lexicon. 

The research studies this issue semantically and morphologically through 

extracting examples from the book and their implications. It also addresses 

a number of related linguistic issues depending on the Descriptive, Analytic 

and Inductive Approach. The study has been divided into a preface, 

introduction, three chapters and a conclusion 

In the preface, the researcher provided a general study of the ultimate 

plural form, in which he explained its definition and discussed the opinions 

of previous scholars and linguists regarding this issue, According to the 

phrases that 's follow. Then he talked about the most important patters of 

the ultimate plural form fifth and sixth along with explanation of the 

formation of each one through  giving examples for the purpose of further 

illustration. 

The first chapter included a dictionary of the most important patterns 

of the ultimate plural form fifth and sixth that occurred in Lisan Al-Arab 

book. He also organized those patterns alphabetically, explained their 



 c

meanings, and provided a linguistic evidence – if any- for each pattern 

which is documented from its original source. 

The second semester included two topics, The second topic include 

statistics the ultimate plural form some examples and seplling in Lisan Al-

Arab Lexicon. Also the second subject, the researcher discussed the 

definition of Semantic Fields Theory and its meaning as well as the most 

important relationships within each field. He also divided the ultimate 

plural form that occurred in Lisan Al-Arab according to their implications 

into twenty semantic fields, along with some minor fields for further 

illustration. 

        The third chapter focused on the discussion of a number of linguistic 

phenomenon and issues that are related to The Ultimate Plural Form in 

Lisan Al-Arab such as: Homonymy (Al-Mushtarak Al-Lafthi), Synonymy 

(Al-Mushtarak Al-Ma'nawi), Al-Mu'arrab (Translated into Arabic from 

other languages) and non-Arabic words (intruder words), I'lal as well as 

voice disagreement, Dissimilation, Different in sound (Phonetics), Upset of 

Phonetics place, Double plural, And some plurals don't have singular 

Phonetics. He finally explained the reasons behind the insertion of the 

feminization (h) in The Ultimate Plural Form.  

The researcher concluded the study with a conclusion in which he 

talked about the most important aspects that the study has discussed in 

addition to the most important results it reached.  




