
 

 

 التصويب اللغوى فى كتاب

زِة ﴿ 
ْ
ع
ُ
زِة فٗ تزتٛت ادل

ْ
غ
ُ
 ﴾ادل

سِ٘ 
ِّ
ز
َ
ط
ُ
 نربْبٌ انذٍٚ َبصز ثٍ أثٙ ادلكبرو ادل

 ﴾ْـ 016ادلتٕفٗ  ﴿

 دكتور
 َذا حمًذ احلًٛذ عجذ مجعة

 مدرس  أصول اللغة  بكلية اللغة العربية بإيتاى البارود
 م7182هـ /8341

 

  



 
 
 

 

 

 

 ندا محمد الحميد عبد جمعةد.  ﴾ الُمْعِرب ترتيب فى الُمْغِرب﴿  كتاب فى اللغوى التصويب

1556 

  



   
 
 

 

 

 
 2017إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

1557 

  



 
 
 

 

 

 

 ندا محمد الحميد عبد جمعةد.  ﴾ الُمْعِرب ترتيب فى الُمْغِرب﴿  كتاب فى اللغوى التصويب

1558 

  



   
 
 

 

 

 
 2017إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

1559 

 ادلقذيــة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

رَ  َمفْ  يا نحمدؾَ   ألسنةَ  وَزّيفَ  المعاني، بمصابيحِ  البمغاءِ  مقاماتِ  نوَّ
 عف الُخطا ِمف ماليـ وَصَرؼَ   المباني ويواقيت المَُّغى بجواىرِ  الفصحاءِ 

 ونسمـ ونصمى ،الِغطا ذّياؾَ  الصوابِ  وجوِ  عف ليـ وَكَشؼَ  ،الَخطا نيج
 محجة، الحؽ إلى الدعاة وأقـو ،حجة وأصدقيـ ،ليجة العرب أفصح عمى
 ،األشباحِ  اختبلؼَ  المباني اختمفتِ  ما  وأحباِبوِ  وأزواِجوِ  وأصحاِبوِ  آِلوِ  وعمى

            .األرواحِ  ائتبلؼِ  المعاني وائتمفت
 ،،،،،،وبعد

 وخاصةً  ،وتصنيًفا حفًظا خدمتيا عمى العمماء عكؼ العربية المغة فممكانة
 األعاجـ مف العرب غير اإلسبلـ ودخؿ اإلسبلمية الدولة رقعة اتساع بعد
 والتصحيؼ والخطأ المحف وظير ،العرب لغة فى يدب الفساد وبدأ

 الظواىر ىذه محاربة إلى العمماء فسارع ؛والحديث القرآف فى والتحريؼ
 ،لغتيما خدمة خبلؿ مف - ملسو هيلع هللا ىلص – النبى وأحاديث الكريـ لمقرآف خدمةً 
 ووضعوا   فسد ما إلصبلح العزيز ا ولكتاب لمغة المخمصوف فنيض
 ما لكؿ المغوى التصويب فى ذلؾ تجمى وقد. انحرؼ ما تّقـو التي الكتب
 أو التركيب أو البنية أو األصوات ناحية مف سواء الخطأ إليو تسرب
 .الداللة
 مف أصابيا مما المغة وتنقية المحف لتصحيح انبروا الذيف المغوييف ومف

ِزىّ  الخوارزمي الديف برىاف اإلماـ انحراؼ  وذلؾ ،(ىػ616: المتوفى) الُمَطرّْ
 إلى فباإلضافة ،( الُمْعِرب ترتيبِ  فى الُمْغِرب)  :المغوى كتابو خبلؿ مف

ِزي – مؤلفو فيو شغؼ فقد ،وفقييِّا لغويِّا معجًما كونو  كثيرٍ  بذكر -الُمَطرّْ
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 لممطرد وفًقا وتصويبيا ،الرواة فييا يقع التى المغوية والينات األخطاء مف
 وسمـ عميو ا صمى – النبى أحاديث أو ،الكريـ القرآف سواء ،المشيور

 . ونثره شعره :العرب كبلـ أو ،-
 ىو ما كؿ مؤلفو فيو جمع المغة في كتاب(  الُمْعِربِ  ترتيبِ  فى الُمْغِربُ ) فػ

 كتابو مف واختصره ،الحنفية فقياء يستعمميا التي األلفاظ مف غريب
 امعجمً  فأخرج ؛أخرى كتب مف جمعو ما إليو وأضاؼ(  برِ عْ المُ )  :الكبير
 .المعجـ حروؼ عمى مرتًبا ،متمّيزًا فقييِّا لغويِّا
ِزي قاـ وقد  فى توجد التى المغوية األخطاء بجمع أيًضا ىذا كتابو فى الُمَطرّْ

 قمنا ولو .وتصويبيا بمعالجتيا قاـ ثـ    غمارىا وخاض الروايات بعض
 التصويب فى مستقبًل  كتاًبا نضع أف يمكف وتصويباتيا األخطاء ىذه بجمع

 .المغوى والتصحيح
 ييتـ الذى الميـ المغوى الجانب ىذا أتناوؿَ  أف فى الفكرةُ  كانت ىنا ومف

 ىذا خبلؿ مف وذلؾ ،وتصويبيا وغيرىـ الرواة عند المغوية باألخطاء
 ، العربية لمغتنا حماية وذلؾ ؛(الُمْعِرب ترتيبِ  فى الُمْغِرب) ؛ القيـ الكتاب

 .وتنقيتيا ،وصيانتيا
 فى الُمْغِرب)  كتاب فى المغوى التصويب :بعنواف البحث ىذا جاء وقد

ِزي المكاـر أبي بفا ناصر الديف لبرىاف ،(الُمْعِرب ترتيبِ   المتوفى)  الُمَطرّْ
 .( ىػ616
 ،فصوؿٍ  وخمسةِ  ،وتمييدٍ  ،مقدمةٍ  في البحث ىذا فى الدراسة انتظمت وقد

 :التالى النحو عمى وذلؾ ،وخاتمةٍ 
 .اختياره وأسباب ،الموضوع أىمية عف كشفت وفييا :المقدمة
   :مطالب ثبلثة عمى يشتمؿو  ،التمييد
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 ،ومعاييره ،أىميتو وبياف ،المغوى بالتصويب التعريؼ :األوؿ المطمب
 .المغة فى الخطأ وصور
ِزى :الثانى المطمب  .وآثاره حياتو :الُمَطرّْ
 .( الُمْعِرب ترتيب فى الُمْغِرب)  كتابب التعريؼ :الثالث المطمب
  :مبحثيف عمى وتشتمؿ .الصوتية والتصويبات األخطاء :األوؿ الفصؿ
 :مسائؿ ثبلث وفيو ،اإلبداؿ :األوؿ المبحث
                        .الحروؼ بيف اإلبداؿ :األولى المسألة
 .الحركات بيف اإلبداؿ :الثانية المسألة
           .المعاقبة :الثالثة المسألة
 .والتسييؿ اليمز ،الثانى المبحث
 عشر خمسة عمى وتشتمؿ .الصرفية والتصويبات األخطاء :الثانى الفصؿ
   :مبحثًا

 .المصادر :األوؿ المبحث
 .واألفعاؿ األسماء صيغ :الثانى المبحث
 .َمْفُعوؿٍ  ِبَمْعَنى َفِعيؿٌ  :الثالث المبحث
 .وأفعؿ فعؿ :الرابع المبحث
 .وَفعَّؿَ  وأفعؿ فعؿ :الخامس المبحث
 .والتخفيؼ التشديد :السادس المبحث
 .المكاف اسـ :السابع المبحث
 .المكاف واسـ المصدر بيف :الثامف المبحث
 .المفعوؿ واسـ الفاعؿ اسـ بيف :التاسع المبحث
 .والمد القصر :العاشر المبحث
 .التصغير :عشر الحادى المبحث
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 .النسب :عشر الثانى المبحث
 .الييئة اسـ :عشر الثالث المبحث
 .المكانى القمب :عشر الرابع المبحث
 .والتأنيث التذكير :عشر الخامس المبحث
 :مباحث سبعة عمى وتشتمؿ ،النحوية والتصويبات األخطاء :الثالث الفصؿ
 .العدد :األوؿ المبحث
 .ينصرؼ ال ما ::الثانى المبحث
 .المعرؼ تعريؼ :الثالث المبحث
 .لممجيوؿ والبناء لممعمـو البناء بيف :الرابع المبحث
 .والبلـز المتعدى :الخامس المبحث
 .وتأخيره اسميا عمى كاف خبر تقديـ  :السادس المبحث

َفةُ   :السابع المبحث   .اْلُمَشبََّية الصّْ
 :مباحث ثبلثة عمى وتشتمؿ ،الداللية والتصويبات األخطاء :الرابع الفصؿ
 .االشتقاؽ :األوؿ المبحث
 .المغوية الفروؽ :الثانى المبحث
 .المفظ معنى بياف فى الخطأ :الثالث المبحث
 .الدراسة محؿ لمكممات كّشاؼ
 .ومراجعو البحث لمصادر كشاؼ
 .البحث فى وردت التى لمموضوعات عاـ كشاؼ

 ،المغة دراسة فى السائد المنيج ىو ىذا بحثى فى اتبعتو الذى والمنيج
 ،وتصويباتيا ،المغوية األخطاء بجمع قمت حيث ؛الوصفى المنيج وىو

ِزي اإلماـ كتاب فى الموجودة  قمت ثـ ،(الُمْعِرب ترتيبِ  فى الُمْغِرب) :الُمَطرّْ
 ،والصرفية ،الصوتية :المختمفة المغوية المستويات حيث مف بتصنيفيا
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 كتب خبلؿ مف ونقدىا  وتحميميا بدراستيا قمت ثـ ، والداللية ،والنحوية
 .المختمفة المغة
 مف الموضوع ىذا أتناوؿ أف فى يوفقنى أف القدير العمى ا مف وأرجو
  كما ،قدير شيء كؿ عمى إنو ،عناصره جميع أوضح وأف ،جوانبو جميع
 البحث ىذا يناؿ وأف ،ويرضاه يحبو لما يوفقنا أف - تعالى - أسألو

 ،العالميف رب  والحمد ،قارئيو واستحساف رضا عمى والمختصر الموجز
 .والمرسميف األنبياء خاتـ عمى والسبلـ والصبلة

 د/ جمعة عبد الحميد محمد ندا
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 انتًٓٛذ
 انهغٕٖ انتصٕٚت :األٔل ادلطهت

بَ  :يقاؿ :انتصٕٚت فٗ انهغة بَ  ،صواًبا َعدَّهُ  :وُ فعمَ  أو وُ قولَ  َصوَّ  وَصوَّ
َحوُ  :الخطأَ  بَ  ،َصحَّ  :وجمعو ،مفرد( تصويب)و .أصبت :لو قاؿ: فبلًنا وَصوَّ

بَ  :مصدر أيًضا( تصويب)و .تصويبات  .(1)َصوَّ
 :انتصٕٚت فٗ االصطالح

 فيما المغوى االستعماؿ عمى الرقيب» :بأنو المغوى التصويب تعريؼ يمكف
 التركيب فى أو المفظ بنية فى ينشأ ما أو ،والفساد االنحراؼ مف يتخممو
 .«(2)خطأ أو خمؿ مف السميـ المغوى

بُ   بو ما وتعديؿ ،المكتوب النص في الكممات بمراجعة يقـو المغوى فالُمَصوّْ
 .وداللية ،تركيبية ونحوية ،وصرفية   صوتية :لغوية أخطاء مف

  :أًْٛة انتصٕٚت انهغٕٖ
 مف استعماليا يتخمؿ فيما المغة عف المدافع بدور يقـو" المغوى التصويب

 المغة استعماالت عمى مستمرة رقابة يفرض وكذلؾ ،والخمؿ الخطأ

                                                           

ٌّجّٛػخ ِٓ أػضبء ِجّغ اٌٍغخ اٌؼغث١خ  ،اٌّؼجُ اٌٛؿ١ظ  :( ٠ٕظغ(1

 ،ٚدبِض ػجض اٌمبصع ،إثغا١ُ٘ ِظطفٝ   ٚأدّض اٌؼ٠بد :ُٚ٘ ،ثبٌمب٘غح

ِٚؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح   ص.  ،صاع اٌضػٛح - 527/ 1ِٚذّض إٌجبع  

األٌٚٝ  :ط -ػبٌُ اٌىزت  1270/ 2٘ـ ( 1424أدّض ِشزبع ػّغ ) اٌّزٛفٝ: 

 َ.2008٘ـ / 1429

 150( إٌذبح اٌؼغة ِٚظب٘غ اٌزظ٠ٛت اٌٍغٜٛ أ/ ِجضٚػخ وغ٠ّخ طـ  (2

 :اٌؼضص ،جبِؼخ ٌِٛٛص ِؼّغٞ-ثذش فٝ ِجٍخ اٌّّبعؿبد اٌٍغ٠ٛخ ثبٌجؼائغ

(30 )، 2014َ. 
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 الناحية مف سواء ،إلييا يتسرب خمؿ أو خطأ كؿ فى وذلؾ ،المختمفة
 .("1)الداللية أو ،النحوية أو ،الصرفية أو ،الصوتية

 :صٕر اخلطأ فٗ انهغة
 داللة صرؼ أو ، موضعو غير فى المفظ وضع :المغة فى الخطأ صور مف

 المغوى التركيب فى أو األلفاظ بنية فى التحريؼ أو ،وجييا عف األلفاظ
 بعض اشتقاؽ فى الخطأ أو ،أخرى صيغة مكاف صيغة وضع أو ،السميـ
 .(2)األلفاظ

 يعبٚري انتصٕٚت انهغٕٖ
 والشائكة جدِّا الصعبة األمور مف المغة فى والخطأ الصواب معيار تحديد

 معايير بوضع يتعمؽ األمر كاف إذا صعوبة األمر ويزيد ،العربية لغتنا فى
  .معظميـ أو جميًعا الباحثوف عمييا يتفؽ عامة

 يتطمبو ما مع المتفؽ الكبلـ» :ىو المغوى الصواب أف ذكر مثبًل  فيسبرسف
 المغوى والخطأ ،المتكمـ إلييا ينتمى التى المغوية لمجماعة المغوى العرؼ

 .«(3)الجماعى العرؼ ىذا خالؼ ما ىو
 أـ أخرى بمغة الكبلـ بخمط ذلؾ أكاف سواءٌ  المغة نظاـ عف خروجٌ  فالمحف

  .(4)الفصاحة عناصر مف عنصر أى مخالفة فى

                                                           

إٌذبح اٌؼغة ِٚظب٘غ اٌزظ٠ٛت اٌٍغٜٛ أ/ ِجضٚػخ وغ٠ّخ طـ   :( ٠ٕظغ(1

115. 

 .اٌّظضع اٌـبثك ٔفـٗ :( ٠ٕظغ(2

ػجض اٌغدّٓ أ٠ٛة طـ  :رغجّخ ،١ٌـجغؿٓ ،( اٌٍغخ ث١ٓ اٌفغص ٚاٌّجزّغ(3

 .ِىزجخ األٔجٍٛ اٌّظغ٠خ - 133

ّض أثٛ ٌّذ ،ِمب١٠ؾ اٌظٛاة ٚاٌشطأ فٝ اٌٍغخ ِٓ ِٕظٛع ٌـبٔٝ :( ٠ٕظغ(4

 ،اٌّجٍض اٌؼبشغ ،ثذش فٝ اٌّجٍخ األعص١ٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌزطج١م١خ - 126اٌغة طـ 
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 قواعد عف خرج إف التغير، ىذا» :بشر كماؿ 6د يقوؿ الشأف ىذا وفى
 نوعا أو صرفا خطأً  ُعدَّ  ،المرسومة لمضوابط والخاضعة عمييا المتفؽ المغة
 يفرضوف المعياريف ىؤالء إف. تقدير أقؿ في االنحراؼ أو المحف مف

 بيا يتكمـ أف يجب ما" :عندىـ المغة إذ ،بيا االلتزاـ ويفرضوف القواعد
 معايير بوضع يعني الذي المعياري المنيج ينيجوف إنيـ". الناس

 عمى جاء فما .وأبدا دائما بيا واألخذ اتباعيا ينبغي معينة لغوية ومقاييس
 فيو ذلؾ خبلؼ عمى جاء وما ،صواب فيو والمقاييس المعايير ىذه وفؽ
 .خطأ
 المغوية األوساط في تثار ما كثيرًا حقيقية مشكمة المعياريف ُتَقاِبؿُ  وىنا

 الذي األساس ما :التالي السؤاؿ في تتمثؿ المشكمة ىذه .إلييـ وتوجو
 المغوي؟ السموؾ في بيا االلتزاـ يجب التي المعايير أو القواعد عميو تنبني

 ؟ والمعايير القواعد ىذه مصدر ما أو
 ،غامض موروث تقميدي بطريؽ السؤاؿ ىذا عف المعياريوف يجيب

 أو السميمة الصحيحة المغة ىو إنما المصدر أو األساس أف :خبلصتو
 ،جيؿ بعد جيبًل  الناس تمقاىا التي" العربية في الفصحى أو" النموذجية

 وال المغوييف، مف االختصاص أىؿ حدودىا ورسـ قواعدىا وضع والتي
 لشيء وتعرضت العمر بيا امتد قديمة المغة ىذه تكوف أف ذلؾ بعد يعنييـ

. وصوره التعبير أنماط لكؿ شاممة جاءت قواعدىا أف أو التغير مف
 السموؾ في ودوره التطور ينكروف القـو ىؤالء أف :الكبلـ ىذا ومضموف

                                                                                                                                   

ٚاٌّؼب١٠غ اٌظٛاث١خ فٝ اٌٍغخ اٌؼغث١خ ث١ٓ اٌمضاِٝ  ،2007َ ،اٌؼضص األٚي

ثذش فٝ ِجٍخ اٌّّبعؿبد اٌٍغ٠ٛخ  77ٌّـؼٛصح ؿ١ٍّبٔٝ طـ  ،ٚاٌّذضص١ٓ

 .َ 2015(  32)  :جبِؼخ ٌِٛٛص ِؼّغٞ اٌؼضص -ثبٌجؼائغ
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 الخطأ مجاؿ في يقع نظرىـ في ولكنو بوقوعو يعترفوف أنيـ أو ،المغوي
 المشتغميف العربية رجاالت مف واحد االتجاه ىذا يمثؿ وربما ،والصواب
 قوانيف عمى العربية تجري: "يقوؿ حيف ،المغة في" والخطأ الصواب" بقضايا

 وصيغيا مفرداتيا وكذلؾ ،فييا ولحنا خطأ عنيا االنحراؼ يعد ومقاييس
 إال نتجاوزه أف ينبغي وال العرب عف فييا ورد بما االحتفاظ يجب ومعانييا
 .«(1)المغة جيابذة رسـ ما حدود في االشتقاؽ أو بالمجاز

 يطمؽ ما أف رىت العمماء مف أخرى مجموعة نجد الرأى ىذا مقابؿ فى
 أصاب الذى التغير مف نوعٌ  حقيقتو فى ىو لغوى خطأ بأنو البعض عميو
 ال وأنو   الكبرى الضجة ليذه داعى فبل ؛ليا طبيعى تطور وىو ،المغة
 الكممات مف كثير بصحة يحكموف فيـ ىنا ومف ،المعانى توسيع مف بأس

 .(2)بخطئيا المغوية المجامع وبعض المغة أىؿ حكـ التى والتراكيب
 رةكث  أو ،أفصح إلى فصيح مف تتفاوت الفصاحة أف إلى اإلشارة وتجدر

  .وىكذا ،قمتوو  االستعماؿ
ذا  الموضوعات مف المقابؿ فى فيو ،كبيرة أىمية المغوى لمتصويب كاف وا 

 .نفسو الخطأ عف خطرًا يقؿ ال صواب ىو ما تخطئة ألف وذلؾ ؛الخطيرة
 مع ،التصويب عممية فى وثابتة واضحة معايير وجود مف فبلبد ىنا ومف
 اآلخر والبعض ،العمماء جميع عند عمييا متفؽ المعايير ىذه بعض أف

 .فيو مختمؼٌ 
 

                                                           

صاع غغ٠ت  - 266 ،255 :وّبي ثشغ طـ 0ص ،( صعاؿبد فٟ ػٍُ اٌٍغخ(1

 .ٌٍطجبػخ ٚإٌشغ ٚاٌزٛػ٠غ

ِىزجخ اٌج١ً  12ٌشبٌض ثٓ ٘الي اٌَؼْجِغٜ طـ  ،أسطبء ٌغ٠ٛخ شبئؼخ :( ٠ٕظغ(2

 .2006َ ،األٌٚٝ :اٌٛاػض ) ؿٍطٕخ ػّبْ ( ط
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 :ٔيٍ أْى تهك ادلعبٚري
 .الصحيحة المتعددة بقراءاتو الكريـ القرآف - 1
 الحديث أف فالمغويي مف كثيرٌ  رأى فقد ،الشريؼ النبوى الحديث – 2

 بف والخميؿ، العبلء بف عمرو أبيك ، المغة مسائؿ عمى بو يحتج النبوي
 مف جماعة ذىب بينما ،وغيرىـ واألصمعي،  والفراء،  والكسائي،  أحمد

 إلى األندلسى حياف وأبى ،األشبيمي محمد بف عمى الحسف كأبى النحوييف
 .النحوية القواعد إثبات فى بو يستشيد ال النبوى الحديث أف
 الرابع القرف أواخر :أى ؛االحتجاج عصر إلى ونثرًا شعًرا :العرب كبلـ – 3

 .(1)الحاضرة لعرب اليجرى والثانى ،البادية لعرب اليجرى
 :اآلتية الثبلثة األسس" إلى باإلضافة

 .بيا الموثوؽ المغة كتب في المسجمة التقميدية القواعد استشارة -1

 بالمغة المشتغميف بيـ ونعني االختصاص، أىؿ بآراء االئتناس -2
 وأساتذة ،المغوية المجامع رجاؿ أمثاؿ مف ،والصنعة بالحرفة وشئونيا
 .المختصيف الجامعات

 ورود عدـ مع ،المعينة المغوية البيئة في المغوي االستعماؿ اطراد -3
 األساسيف إطار في المقبولة والضوابط القواعد مف يجيزه ال أو يمنعو ما

 ".(2)األوليف
ِزى  الشائع عمى والخطأ الصواب عمى حكمو فى المعيار جعؿ قد والُمَطرّْ
 بالخطأ حكمو يكوف قد أنو مع ،المطردة المغوية القواعد وعمى ،الفصيح

                                                           

ِمبِٚخ ٌذٓ اٌؼبِخ ص. ِذّض ِٛؿٝ  اٌزظ٠ٛت اٌٍغٜٛ ٚأصغٖ فٝ :( ٠ٕظغ(1

 .ثضْٚ طجؼخ –ِٚب ثؼض٘ب  ،55ججبعح طـ 

 .257 ،256 :( صعاؿبد فٟ ػٍُ اٌٍغخ طـ(2
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 لغويِّا صحيحة بالخطأ عمييا المحكومة العبارة أو الكممة تكوف فقد ؛خطأ
 بحثنا فى – تعالى ا شاء إف – سنراه ما وىذا ،االستعماؿ قميمة لكنيا
 .ىذا

 :يٍ أْى ادلؤنفبت فٗ انتصٕٚت انهغٕٖ
 .( ىػ267 ت)  لمفراء ،العامة فيو يمحف فيما البياء -

 .( ىػ268 ت)  عبيدة ألبى ،العامة فيو يمحف ما -

 .( ىػ216 ت)  لؤلصمعى ،العامة فيو يمحف ما -

 .( ىػ244 ت)  السكيت البف ،المنطؽ إصبلح -

 .( ىػ329 ت)  الزبيدى بكر ألبى ،العامة لحف -

 ت) األصفيانى الحسف بف لحمزة ،التصحيؼ حدوث عمى التنبيو -
 (.ىػ366

 .( ىػ275 ت)  البصرى القاسـ ألبى ،الرواة أغاليط عمى التنبييات -

 .( ىػ561 ت)  الصقمى مكى البف ،الجناف وتمقيح المساف تثقيؼ -

 .عمر مختار ألحمد ،المغوى الصواب معجـ -

 .يعقوب بديع إليميؿ ،المغة فى والخطأ الصواب معجـ -

 .(1)إلخ...... .الزعببلوى الديف لصبلح ،والدواويف الصحؼ فى أخطاؤنا -

 

 
  

                                                           

 .118 ،117إٌذبح اٌؼغة ِٚظب٘غ اٌزظ٠ٛت اٌٍغٜٛ طـ   :( ٠ٕظغ(1
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سِٖ :انثبَٗ ادلطهت
ِّ
ز
َ
ط
ُ
 ٔآثبرِ حٛبتّ :ادل

 

 ِزيالُمَطرّْ  السيد عبد المكاـر أبي بف ناصر الديف برىاف أبوالفتح ىو
ِزيو . عصره في والنحو األدب عمماء مف عالـ. الخوارزمي  بضـ - الُمَطرّْ

 إلى نسًبة - زاي بعدىا ،وكسرىا الراء وتشديد الميممة الطاء وفتح الميـ
ز مف  . ويرقميا الثياب ُيطرّْ
 آبائو في كاف أـ بنفسو ذلؾ يتعاطى كاف ىؿ أعمـ وال: »خمكاف ابف قاؿ
 «.(1)لو فنسب ذلؾ يتعاطى مف
ِزي ولد  فييا مات التي البمدة في خوارـز عاصمة الجرجانية في الُمَطرّْ

 سيما ال ،الزمخشري خميفة :لو قيؿ ولذلؾ   الزمخشري ا جار أبوالقاسـ
  .ـ1143   ىػ538 سنة فى والدتو وكانت. طريقتو عمى كاف وقد

  :ٔحٛبتّ ،َشأتّ
ِزى نشأ  يرحؿ ولـ. أيًضا فييا عمومو وتمقى ،الجرجانية مدينة في الُمَطرّْ
 واىتـ ،خوارـز جرجانية في الدرس حمقات عمى اختمؼ بؿ العمـ طمب في

 العمماء ألّفو ما فقرأ الفارسية المغة وأجاد ،والمغة والنحو الفقو بدراسة
. الفروع في مذىبو والتـز ،حنيفة أبي اإلماـ مذىب عمى وتفقو ،بالفارسية

ِزى اىتماـ وكاف  وتأليًفا، وتدريًسا دراسة كبيرًا والببلغة المغة بعمـ الُمَطرّْ
 في باالستشياد عميو واعتمد -ملسو هيلع هللا ىلص – ا رسوؿ بحديث اىتـ كذلؾ

 يكف لـ التأليؼ في اىتمامو أف إال ،وأفاد فيو أجاد فقد النحو أما ،مؤلفاتو
 .قميبلً  إال فيو يؤلؼ فمـ عميو، منصّباً 

                                                           

 :٘ـ( رذم١ك681الثٓ سٍىبْ اٌجغِىٟ اإلعثٍٟ )اٌّزٛفٝ: ،( ٚف١بد األػ١بْ(1

 .1994َ ،األٌٚٝ :ع طبصع )ث١غٚد( طصا - 371/ 5إدـبْ ػجبؽ 
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 في آراءً  لو وأورد ،عنو أخذ ،جرجانية عمماء مف السيد عبد والده وكاف
 .أشعاره مف بعًضا وذكر كتبو،
 لقاءات لو فكانت ،طريقو في بغداد ونزؿ ،لمحج ذىب( ىػ661) سنة وفي
 .عنو فأخذوا ،واألدباء الفقياء مف جماعة مع

 جانب إلى وآدابيا المغة عمـو في بارًعا فاضبلً  فقيًيا كاف :َشبطّ انعهًٗ
 في والتعميـ لئلفتاء تصدر وقد الشعر ينظـ وكاف ،الفارسية المغة إجادتو
  رثي أنو ذلؾ عمى يدؿ ،حسًنا رًاكْ وذِ  ،بفضمو تشيد آثارًا فخمَّؼ ،بمده
 .بالفارسية القصائد ىذه وبعض ،وفاتو بعد قصيدة ثبلثمائة مف بأكثر
ِزى خمؼ :آثبرِ  كتاًبا النحو في وألؼ ،والمغة الببلغة في جميمة آثارًا الُمَطرّْ
 عناية محؿ الكتاب ىذا وكاف ."النحو عمـ في المصباح" :سماه ،صغيرًا

 يقارب ما المعروفة شروحو بمغت حتى الشراح بو اىتـ وقد ،المتعمميف
 وىو ؛"الحريري مقامات شرح في اإليضاح" :أيًضا مؤلفاتو ومف .األربعيف

 ،المغة في مطوؿ كتاب وىو ؛"برِ عْ المُ "و ،الفوائد كثير الحجـ كبير كتاب
 لما اإلقناع"و ،"الُمْعِرب ترتيب في المغرب" :عميو أطمؽ كتاب في واختصره

 عمـ في الربيع زىر"و ،أيًضا المغة في كتاب وىو ،"القناع تحت ُحوي
 كتب لبعض وشروح والببلغة والمغة النحو في رسائؿ ولو ."البديع

 .السابقيف
 .(1) ـ1213/ ىػ616 سنة فى المطرزى توفى :ٔفبتّ

                                                           

ٌشّؾ  ،ٚؿ١غ أػالَ إٌجالء ،371 - 369/ 5ٚف١بد األػ١بْ  :( ٠ٕظغ(1

 ،اٌضبٌضخ :ط -ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ  - 28/ 22٘ـ( 748 :اٌض٠ٓ اٌظ٘جٟ )اٌّزٛفٝ

 ،ٚاٌّشزظغ اٌّذزبط إ١ٌٗ ِٓ ربع٠ز اٌذبفع اٌضث١ضٟ ،1985َ٘ـ / 1405

 ،صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ - 368/ 15٘ـ( 748 :ٌشّؾ اٌض٠ٓ اٌظ٘جٟ )اٌّزٛفٝ

الثٓ اٌض١ِبطٟ  ،َ   ٚاٌّـزفبص ِٓ ط٠ً ربع٠ز ثغضاص1985٘ـ / 1405
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زِة)  ثكتبة انتعزٚف :انثبنث ادلطهت
ْ
غ
ُ
زِة تزتٛت فٗ (1)ادل

ْ
ع
ُ
 ( ادل

 

 عمى ىجائياً  مرتب فقيي، لغوي معجـ(  اُلْمِعرب ترتيبِ  فى الُمْغِرب)  كتاب
ِزي فيو جمع ،األصوؿ أوائؿ حسب  الفقو كتب في ترد التي األلفاظ الُمَطرّْ

 غريب فى الزاىر) :كتابى بمنزلة فيو ؛معانييا وشرح وضبطيا الحنفي،
 غريب فى المنير المصباح)و ،األزىرى منصور ألبى ؛(الشافعى ألفاظ
 مزيد شرح إلى تجاوزه بؿ بذلؾ يكتؼ لـ ولكنو .لمفيومى ،(الكبير الشرح

 ينابيع مف كتابو مادة مستمداً  ،والرجاؿ البمداف وأعبلـ ،المغة غرائب مف
 واألحاديث   القرآنية باآليات ومحتجاً  ،وغيرىا وشعرية وأدبية لغوية :كثيرة

 ؼَ لَّ أَ  ممف لكثير امرجعً  الكتاب ىذا أصبح وقد ،العربية أئمة وأقواؿ ،النبوية
ِزي ألحؽ وقد .معاجـ مف بعده  مف كثيراً  يحوي ُمْمَحًقا ىذا بمعجمو الُمَطرّْ

 مما ،ذلؾ إلى وما المعاني وحروؼ ،والصرؼ النحو ومسائؿ ،المغة ضوابط
 .(1)والفقيو النحوي وكذلؾ ،إليو المغوي يحتاج

                                                                                                                                   

 179/ 1ِظطفٝ ػجض اٌمبصع ػطب  :٘ـ ( صعاؿخ ٚرذم١ك 749)اٌّزٛفٝ ؿٕخ 

 ،ٚثغ١خ اٌٛػبح فٟ طجمبد اٌٍغ١٠ٛٓ ٚإٌذبح ،صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد ( -

 ،اٌّىزجخ اٌؼظغ٠خ ) ط١ضا (  - 311/ 2( ٘ـ 911 :ٌٍـ١ٛطٝ )اٌّزٛفٝ

صاع اٌؼٍُ  - 7/348٘ـ( 1396ٌش١غ اٌض٠ٓ اٌؼعوٍٟ )اٌّزٛفٝ:  ،ٚاألػالَ

/ 13ٌغضب وذبٌخ  ،ِٚؼجُ اٌّؤٌف١ٓ ،2002َ :اٌشبِـخ ػشغ :ط  -ٌٍّال١٠ٓ 

 ِىزجخ اٌّضٕٝ )ث١غٚد(.   71

1 فبٔض٠ه إلصٚاعص وغ١ٍ١ٔٛؽ  ،اوزفبء اٌمٕٛع ثّب ٘ٛ ِطجٛع :( ٠ٕظغ(

ِٚؼجُ  ،اٌٙالي )ِظغ( ،ِطجؼخ اٌزأ١ٌف - 321 :٘ـ( طـ1313)اٌّزٛفٝ: 

٘ـ( ١ٌ1351ٛؿف ثٓ إ١ٌبْ ثٓ ِٛؿٝ ؿغو١ؾ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌّطجٛػبد

ٚ٘ض٠خ اٌؼبعف١ٓ فٝ  ،1928َ٘ـ / 1346ِطجؼخ ؿغو١ؾ ثّظغ  - 2/1760

أؿّبء اٌّؤٌف١ٓ ٚآصبع اٌّظٕف١ٓ   إلؿّبػ١ً ثٓ ِذّض اٌجبثبٟٔ اٌجغضاصٞ 

صاع إد١بء اٌزغاس اٌؼغثٟ )ث١غٚد(   ٚوزبة  - 2/488٘ـ( 1399اٌّزٛفٝ: )
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ِزي تحدث وقد  وما ،الكتاب ليذا تأليفو سبب عف كتابو مقدمة فى الُمَطرّْ
  :فقاؿ ؛المغوية لممواد ترتيبو وطريقة الكتاب ىذا يتضمنو وما ،إليو ييدؼ

 ِباْلُمْعِربِ  اْلُمَتْرَجِـ  ُمَصنَِّفي َتْيِذيبِ  ِمفْ  اْلَوْعدُ  ِبوِ  َسَبؽَ  َما( َفَيَذا) َوَبْعدُ »
 ِمفْ  ِرَفةِ اْلَمعْ  أِلَْىؿِ  اْخَتَصْرتو ،َوَتْمِفيِقوِ  اْلُمْعَجـِ  ُحُروؼِ  َعَمى َوَتْرِتيِبوِ  َوَتْنِميِقوِ 

 ِفي الطَّْرؼَ  َسرَّْحتُ  َبْعَدَما اْلُمَحرََّفةِ  اْلَكِمَمةِ  اْرِتَكابِ  ِمفْ  َواأْلََنَفةِ  اْلَحِميَّةِ  َذِوي
ْيتَيا َنَظِري النَّْوَبةِ  ِتْمؾَ  ِفي َيَتَعدََّىا َلـْ  ُكُتبٍ   ؛َوَطِري ِمْنَيا َقَضْيت َحتَّى َفَتَقصَّ

َياَداتِ  ،الرَّاِزيّْ  َبْكرٍ  َأِبي ِلَشْرحِ  َكاْلَجاِمعِ   َوُمْخَتَصرِ    اْلَحْمَواِنيّْ  ِبَكْشؼِ  َوالزّْ
 ،الشَِّييرِ  الشَِّييدِ  ِلْمَحاِكـِ  َواْلُمْنَتَقى ،اْلُقُدوِريّْ  اْلُحَسْيفِ  َأِبي َوَتْفِسيرِ  ،اْلَكْرِخيّْ 
 اأْلَْمَصارِ  ُفَقَياءِ  ُمَصنََّفاتِ  ِمفْ  َوَغْيرَِىا اْلَكِبيرِ  ِلَشْيِخَنا التََّفاِريؽِ  َوَجْمعِ 

 َبْعُض  َعْنوُ  َسأََلِني َما َذِلؾَ  َأْثَناءِ  ِفي اْنَدَرجَ  َوَقدْ  .َواآْلثَارِ  اأْلَْخَبارِ  َوُمَؤلََّفاتِ 
َـّ  ،َعَميَّ  اْلُمْخَتِمَفةِ  اْلَمَجاِلسِ  ِفي أُْلِقيَ  َوَما إَليَّ  اْلُمْخَتِمَفةِ   اْجَتَمعَ  َما َفرَّْقت ُث

 َعَمى اْلُمْعِضَمةِ  َوالتَّْرِكيَباتِ  اْلُمْشِكَمةِ  اْلَكِمَماتِ  ِتْمؾَ  ِمفْ  إَليَّ  َواْرَتَفعَ  ،يَّ َلدَ 
ْشَكاؿِ  ِرْبَقةَ  َعْنَيا َخاِلًعا َوَأْشَكاؿٍ  َلَيا َأَخَواتٍ   ،َماِرزِهِ  إَلى ُكؿّّ  اْنَضَوى َحتَّى اإلِْ
   َمَساِلُكوُ  َعَمْيوِ  ُتْجَيؿُ  َواَل  َساِلُكوُ  َيِضؿُّ  اَل  َطِريًقا ِفيوِ  َناِىًجا َمْرَكزِهِ  ِفي َواْسَتَقرَّ 

 ِلَتْمِفيِقوِ  ُاتُِّجوَ  َواَلَِّذي ،َتَعبٍ  َما َغْيرِ  ِمفْ  َعْفًوا اْلَمْطَمبِ  َعَمى ِبالطَّاِلبِ  َيْيُجـُ  َبؿْ 
 َواأْلََشدُّ  ،َتَداُواًل  َبْيَنُيـْ  اأْلَْكَثرُ  ُىوَ  إذْ  ؛اْلَغِريَبْيفِ  ِكتَابِ  َتْرِتيبُ  اْلَبْيفِ  ِمفْ  اْخِتَياِري
َـّ  َىْمَزةٌ  َفاُؤهُ  َما َفَقدَّْمت ؛َتَناُواًل  ِعْنَدُىـْ   َعَمى َأَتْيت َحتَّى َباءٌ  َفاُؤهُ  َما ُث

َـّ  اْلَعْيفَ  اْلَفاءِ  َبْعدَ  َورَاَعْيت ،ُكمَّْيا اْلُحُروؼِ  ـَ  ُث  الثُّبَلِثيَّ  َعَدا ِفيَما ُأَراعِ  َوَلـْ  ،البلَّ
 ِباْلَيْمَزةِ  اْلَكِمـِ  َأَواِئؿِ  ِفي َأْعَتدّ  َلـْ  إذْ  ؛اأْلَْصِميَّ  اأْلَِخيرَ  اْلَحْرؼَ  إالَّ  اْلَحْرَفْيفِ  َبْعدَ 

فْ  َأَواِخرَِىا ِفي ِباْلُمْبَدَلةِ  َواَل  ،اْلَوْصؿِ  َأوْ  ِلْمَقْطعِ  الزَّاِئَدةِ   ُحُروؼِ  ِمفْ  َكاَنتْ  َواِ 
 َوُربََّما  .َوَفْعَوؿَ  َفْوَعؿَ  ِفي َوُأْخِتَيا ،ِباْلَواوِ  َواَل  َفْنَعؿَ  ِفي وفٍ ِبنُ  َواَل  ،َأْصؿٍ 

                                                                                                                                   

طَِّغِػٜ  ،اٌّغغة فٝ رغر١ت اٌّؼغة ُّ ٚػجض  ،ِذّٛص فبسٛعٜ :رذم١ك –ٌٍ

 .ِىزجخ أؿبِخ ثٓ ػ٠ض ) ؿٛع٠ب ( - 8اٌذ١ّض ِشزبع ) ِمضِخ اٌزذم١ك ( طـ 
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 َوَيَتَضمَّعَ  اْلَكبَلـُ  َيْنَقِطعَ  ِلَئبلَّ  ؛ِبَوْفِقوِ  َلْيَس  َمْوِضعٍ  ِفي َلْفِقوِ  َمعَ  الشَّْيءَ  َفسَّْرت
َـّ  ،النَّْظاـُ   ُكؿَّ  ِفيوِ  ُمَفسّْرٍ  َغْيرَ  ُأْثِبُتوُ  َيْقَتِضيوِ  الَِّذي َمْوِضِعوِ  إَلى اْنَتَيْيت إَذا ُث
َـّ  ،اْلُمْسَتِفيدِ  َعَمى َوَتْسِييبًل  ،ِلْمَبِعيدِ  َتْقِريًبا ؛َذِلؾَ   َوَقعَ  َما ِبِذْكرِ  اْلِكتَابَ  َذيَّْمت ُث
 ،اْلَمَباِني ُمَتَفاِوَتةِ  َكِمَماتٍ  َوَتْصِريؼِ  ،اْلَمَعاِني ُحُروؼِ  ِمفْ  اْلُمْغِربِ  َأْصؿِ  ِفي

ْعرَابِ  َمَساِئؿِ  ِمفْ  َوَشْيءٍ   ُمْحَكَمةِ  ُفُصوؿٍ  ِعدَّةِ  ِفي إْغرَابٍ  َواَل  إْسَيابٍ  ِببَل  اإلِْ
 َتَضمَّفَ  ِفيَما التَّْأِويؿِ  َبْسطِ  ِمفْ  ِلي اتََّفؽَ  َما َفَأمَّا اْلَمْحُصوؿِ  َكِثيَرةِ  ،اأْلَْصؿِ 
 .اأْلَْسرَارِ  َبثّْ  ِمفْ  َذِلؾَ  َوَغْيرِ  التَّْنِزيؿِ  آيِ  ِمفْ  اْلِكتَابُ 

 َعَمى َمْتُروَكةٌ  ،َسَكَناِتَيا َعَمى َفَباِقَيةٌ  َواأْلَْخَبارِ  التَّاِريخِ  ِبِعْمـِ  َيْخَتصُّ  َوَما
 ِفي َتَمطَّْفت َوَلَقدْ  .اْلِكَتابُ  َىَذا ِبَيا َيِحؿَّ  َوَلـْ  ،اْلِحَجابُ  َعْنَيا ُيْرَفعْ  َلـْ  ،َمِكَناِتَيا
ْدَماجِ   َتَباُيِنَيا َبْعدَ  َعاَدتْ  َحتَّى اأْلَْصؿِ  اْلُمتَِّحَدةِ  اأْلَْلَفاظِ  َبْيفَ  َواْلَوْصؿِ  اإلِْ
 َكَما الَ  ِقرَافٍ  ِفي ُمْصَحَبةً  ِلَطاِلِبَيا َوُأْعِرَضتْ  ،ُمْنَتِظَمةً  َتَبدُِّدَىا َوَعَمى ،ُمْمَتِئَمةً 

 َتْرِتيبِ  ِفي اْلُمْغِربِ " :ِبِكتَابِ  َوَتْرَجْمتو .َحرَّافَ  ِفي َفاِئَدةٍ  َعَمى َيْسَتْقِصي
 َواْلُمَنمَّى اْلَفْرعِ  َبْيفَ  َوِلَقرَاَبِتوِ    َتْرِصيِفوِ  َوَرَصاَنةِ  ،َتْصِنيِفوِ  ِلَغرَاَبةِ " اْلُمْعِربِ 
َلى .َواْلُمْنَتَمى َوالنَِّتيَجةِ   َوَأِئمَّةَ  ِبوِ  َيْنَفَعِني َأفْ  ِفي َأْبَتِيؿُ  ُسْبَحاَنوُ  المَّوِ  َواِ 
ْسبَلـِ  يَّاُىـْ  َوَيْجَمَعِني   اإلِْ  «.(1)السَّبَلـِ  َدارِ  ِفي َجْمِعوِ  ِبَبَرَكاتِ  َواِ 

 
 
 
 
 

                                                           

 .15 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1
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 انصٕتٛة ٔانتصٕٚجبت األخطبء :األٔل انفصم

 اإلثذال :ادلجحث األٔل
 اإلبدال فى الحروف :المسألة األولى

 ﴾ الذّْيَباجُ  – الدّْيَباجُ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ  اْسـٌ  َوِعْنَدُىـْ  ،إْبَرْيَسـٌ  َوُلْحَمُتوُ  ُسَداهُ  الَِّذي الثَّْوبُ  :(الدّْيَباجُ )» :الُمَطرّْ
 :َأيْ  ؛ُمَدبَّجٌ  َطْيَمَسافٌ  َلوُ  َكافَ  َأنَّوُ  :النََّخِعيّْ  َوَعفْ .َدَباِبيجُ : َواْلَجْمعُ  .ِلْمُمَنقَّشِ 
 ِفي الرَُّجؿُ  ُيَدبّْجَ  َأفْ  َنَيى» :اْلَحِديث َوِفي. جِ ِبالدّْيَبا ُمَزيََّنةٌ  ُمَنقََّشةٌ  َأْطرَاُفوُ 
 .َظْيرِهِ  ِمفْ  َأْخَفَض  َيُكوفَ  َحتَّى َرْأَسوُ  الرَّاِكعُ  ُيَطْأِطئَ  َأفْ  َوُىوَ  .(1)«ُرُكوِعوِ 
 َقَواِئَموُ  َفُيْرِخيَ  َدَبرٍ  ِمفْ  َظْيَرهُ  َيْشَتِكي َوُىوَ  ُيْرَكبَ  َأفْ  :اْلِحَمارِ  َتْدِبيجُ : َوِقيؿَ 

 ُعَبْيدٍ  َأِبي َعفْ  َخَطأٌ  َوالذَّاؿُ  ،ُمْعَجَمةٍ  َغْيرَ  ِبالدَّاؿِ  َصحَّ  َوَقدْ  .َظَيَرهُ  َوُيَطاِمفُ 
 «.(2)َواأْلَْزَىِريّْ 

 الرَُّجؿُ  ُيَدبّْجَ  َأفْ  َنَيى» :-ملسو هيلع هللا ىلص – النبي قوؿ فى(  ُيَدبّْجَ )  لفظة رويت
 رواية أف الحديث شراح وذكر ،أخرى مرة وبالذاؿ مرة بالداؿ« ُرُكوِعوِ  ِفي

 .األقؿ فيى الذاؿ رواية أما ،واألشير األعرؼ ىى الداؿ
 في الرجؿ يذبح أف نيى -ملسو هيلع هللا ىلص – النبي أف الحديث وفي» :البغوى قاؿ

 يكوف حتى رأسو يطأطئ أف :بالتذبيح وأراد. الحمار يذبح كما الصبلة
 «.(3)أعرؼ وبالداؿ ،والذاؿ بالداؿ ىذا يروى ،ظيره مف أخفص

                                                           

صاع  - 1/320٘ـ( 597ثٓ اٌجٛػٞ )اٌّزٛفٝ: غغ٠ت اٌذض٠ش ال :( ٠ٕظغ(1

 .1985َ ،األٌٚٝ :اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ) ث١غٚد ( ط

 .160 ،159 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

اٌّىزت  - 94/ 3٘ـ( 516ٌإلِبَ اٌجغٜٛ )اٌّزٛفٝ:  ،( شغح اٌـٕخ(3

 .1983َ٘ـ  1403اإلؿالِٟ )صِشك( ط: اٌضب١ٔخ   
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ذا») :القارى عمى المبل فقاؿ ؛بالتصحيؼ الذاؿ رواية وصؼ مف وىناؾ  وا 
 تدبيح) الميممة الداؿ بعد المكسورة الموحدة بتشديد( يدبح فبل ركع

 رأسو يطأطئ أف وىو :الصبلة في يدبح أف نيى النياية وفي .(الحمار
 ،المعجمة بالذاؿ الميث رواه :األزىري قاؿ .ظيره مف أخفض يكوف حتى
 «.(1)تصحيؼ وىو

 :فيقوؿ الروايتيف ىاتيف الكحبلني إسماعيؿ بف محمد ويوضح
َدةٌ  َبْعَدَىا ِبالدَّاؿِ : َوُىوَ  ،السَّاِبعُ  َىَذا..... .َكَتْدِبيحِ »  َوَحاءٌ  َتْحِتيَّةٌ  َوُمَثنَّاةٌ  ،ُمَوحَّ

 ُىوَ : النَّْياَيةِ  ِفي َقاؿَ . َتْصِحيؼٌ  َوُىوَ  َوِقيؿَ  ،اْلُمْعَجَمةِ  ِبالذَّاؿِ  َوُرِويَ  ،ُمْيَمَمةٌ 
 َأفَّ  إالَّ . اْنَتَيى .َظْيرِهِ  ِمفْ  َأْخَفَض  َيُكوفَ  َحتَّى رَْأَسوُ  اْلُمَصمّْي ُيَطْأِطئَ  َأفْ 

 ،الرُّْكَبَتْيفِ  َقْبؿَ  اْلَيَدْيفِ  َوْضعُ  َكافَ : َوِقيؿَ  َضِعيٌؼ، التَّْدِبيحِ  َحِديثُ  :َقاؿَ  النََّوِويَّ 
َـّ   «.(2) اْلَيَدْيفِ  َقْبؿَ  الرُّْكَبَتْيفِ  ِبَوْضعِ  ُأِمُروا ُث
 :وقيؿ .«(3)صاِحبو َعف ِمْنُيـ واحدٍ  ُكؿّ  اأَلْقرَافِ  ِرَواَيةِ  ِبَمْعنى :التَّْدِبيجَ »و
 َعف بذكرىا التورية َأو بَيا اْلِكَناَية يْقصد ألواًنا الناثر َأو النَّاِظـ يذكر َأف»

 ،اْلُفُنوف مف َذِلؾ غير َأو ىجاء َأو نسيب َأو مدح َأو وصؼ مف َأْشَياء
 ﴿: َتَعاَلى َكَقْوِلو                  

                                                           

 :٘ـ( طـ1014ٌٍّال ػٍٝ اٌمبعٜ )اٌّزٛفٝ:  ،( شغح ِـٕض أثٟ د١ٕفخ(1

 .1985َ٘ـ /  1405 ،األٌٚٝ :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  )ث١غٚد( ط - 315

/ 1٘ـ( 1182 :ٌّذّض ثٓ إؿّبػ١ً اٌظٕؼبٟٔ )اٌّزٛفٝ ،( ؿجً اٌـالَ(2

 .1960َ٘ـ/ 1379 ،اٌغاثؼخ :ِىزجخ ِظطفٝ اٌجبثٟ اٌذٍجٟ ط - 281

صاع  - 546/ 5٘ـ( 1205ٌّزٛفٝ: ٌّغرضٝ اٌؼث١ضٜ )ا ،( ربط اٌؼغٚؽ(3

 .اٌٙضا٠خ
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   ﴾  [27/ فاطر ](1) .»التفعيؿ باب» :مف ىو وقيؿ، 

 «.(2)وزينة حسف ذا أي ؛ديباج ذا الشيء جعؿ بمعنى ؛الديباج مف مأخوذ
 ﴾ الشُّدَّةُ  - السُّدَّةُ  ﴿ - 2

ِزى قاؿ  :الدَّْرَداءِ  َأِبي َقْوؿُ  َوِمْنَيا .َفْوَقوُ  َأَوالظُّمَّةُ  ،اْلَبابُ  :(َوالسُّدَّةُ ») :الُمَطرّْ
ْمَطافِ  ُسَددَ  َيْأتِ  َمفْ   َلَيَواتِ  َعَمى َسَدْدتُ  َما :ُشَرْيحٍ  َوَعفْ  .َوَيْقُعدْ  َيُقـْ  السُّ

 ِفي ِبَما َيَتَكمَّـَ  َأفْ  َمَنْعُتوُ  َوَما اْلَكبَلـِ  َطِريؽَ  َعَمْيوِ  َأْسُددْ  َلـْ  َأيْ  .َقطُّ  َخْصـٍ 
 َقَطْعتُ  َما َأيْ  .َقطُّ  َخْصـٍ  َعَمى َسَدْدتُ  َما :الشَّْعِبيّْ  َعفْ  اْلَفاِئؽِ  َوِفي .َضِميرِهِ 
ؿُ  َوُرِويَ  .َعَمْيوِ   َأفْ  إالَّ  ،َخَطأٌ  َوُىوَ  .ِبالتَّْقِوَيةِ  َوُفسّْرَ  ،اْلُمْعَجَمةِ  ِبالشّْيفِ  اأْلَوَّ
 َيْنَبِغي َلْيَس  :- المَّوُ  َرِحَموُ  - ُمَحمَّدٍ  َقْوؿِ  ِفي َكَما ؛َعُضدٌ  َلَيَواتِ  َمَقاـَ  ُيَقاـُ 
َتوُ  ُيَمقَّْنوُ  َواَل  َعُضِدهِ  َعَمى َيُشدَّ  َأفْ   «.(3)ُحجَّ
 ال بالسيف"  َقطُّ  َخْصـٍ  َلَيَواتِ  َعَمى َسَدْدتُ  َما"  رواية عمى خبلؼ فبل

 ِفي ِبَما َيَتَكمَّـَ  َأفْ  َمَنْعُتوُ  َوَما اْلَكبَلـِ  َطِريؽَ  َعَمْيوِ  َأْسُددْ  َلـْ  بمعنى ،بالشيف
 فمـ المغة كتب وحتى ،األحاديث متوف كتب فى بالبحث قمت وقد ،َضِميرِهِ 
 .خطأ"  شددت ما"  فرواية ىنا ومف ،الرواية تمؾ غير عمى أعثر
 : عنو ا رضى - الدَّرْداءَ  أبى وعف .الباب :ىنا السُّدة» : الزمخشرى قاؿ
 ،وَيْقُعد َيُقـ السمطافَ  ُسُددَ  يأتِ  مف :فقاؿ ،لو يأذف فمـ معاوية بابَ  أتى أنو

                                                           

ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ ) ث١غٚد (  - 309 :ألثٝ اٌجمبء اٌىفٜٛ طـ ،( اٌى١ٍبد(1

    .اٌضب١ٔخ :ط

ٌّذّض ثٓ ػٍٟ اٌذٕفٟ اٌزٙبٔٛٞ  ،( وشبف اططالدبد اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ(2

ِىزجخ ٌجٕبْ  - 1/401٘ـ( رذم١ك: ص. ػٍٟ صدغٚط 1158)اٌّزٛفٝ ثؼض 

  .1996َاألٌٚٝ    :ٚد ( طٔبشغْٚ )  ث١غ

 .221 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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ف أِجيب دعا إف ،َرْحًبا فتحا باًبا جنبو إلى يجد مغمًقا باًبا يجد وَمفْ   سأؿ وا 
 تعالى ا رحميما - المغيرة بف ُعروة وعف .تعالى ا باب :يريد .ُأْعطىَ 

 أنو : - عنو ا رضى - المغيرة وعف . السُّّدة فى يصمَّى كاف أنو :-
 :وقيؿ .اإلماـ مع الجمعة يـو الجامع المسجد دةسُ  فى يصّمى ال كاف

 قطع مف .المسجد ُسدَّةِ  فى الخَمر يِبيع تاجراً  كاف ألنو السُّدَّى إسماعيؿ
 «.(1)النار فى رأسو ا صوب سْدرِة
 وفي. بابو بُسدَّةِ  قاعداً  رأيتو: تقوؿ. الدار باب: والُسدَّةُ » : الجوىرى وقاؿ

: الدرداء أبو قاؿ".  الُسَددُ  ليـ تفتح ال الذيف الرؤوس :الشعث"  :الحديث
 يبيع كاف ألنو السدى إسماعيؿ وسمى. ويقعد َيُقـْ  السمطاف ُسَددَ  َيْغَش  َمفْ 

 الطاؽ مف يبقى ما وىى ،الكوفة مسجد سدة في والخمر المقانع
 «.(2)المسدود

                                                           

ٌجبع هللا اٌؼِششغٞ )اٌّزٛفٝ:  ،( اٌفبئك فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚاألصغ(1

 .اٌضب١ٔخ :صاع اٌّؼغفخ )ٌجٕبْ( ط -168، 167/ 2٘ـ( 538

أدّض  :٘ـ( رذم١ك393ٌٍجٛ٘غٜ )اٌّزٛفٝ:  ،( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ(2

 ،اٌغاثؼخ :صاع اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ )ث١غٚد ( ط     486/ 2ػجض اٌغفٛع ػطبع 

 .1987َ -٘ـ1407

ص. ِذّض ػجض اٌّؼ١ض سبْ  :رذم١ك -الثٓ ؿالَ  ،غغ٠ت اٌذض٠ش :٠ٚغاجغ

ٚرٙظ٠ت اٌٍغخ  ،1396 ،األٌٚٝ :صاع اٌىزبة اٌؼغثٟ )ث١غٚد( ط - 1/50

 :ثٓ اٌجٛػٞ )اٌّزٛفٝال ،ٚوشف اٌّشىً ِٓ دض٠ش اٌظذ١ذ١ٓ ،196/ 12

الثٓ  ،ٚإٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ،صاع اٌٛطٓ )اٌغ٠بع( - 1/360٘ـ( 597

ِٚذّٛص ِذّض  ،٘ـ( رذم١ك: طب٘غ أدّض اٌؼا606ٜٚاألص١غ )اٌّزٛفٝ: 

ٌٚـبْ  ،1979َ٘ـ 1399اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ ) ث١غٚد (  - 353/ 2اٌطٕبدٟ 

طبصع ) ث١غٚد (  صاع - 207/ 3٘ـ( 711الثٓ ِٕظٛع )اٌّزٛفٝ:  ،اٌؼغة

ٚاٌزٛض١خ ٌشغح اٌجبِغ  ،185/ 8ٚربط اٌؼغٚؽ  ،٘ـ  1414اٌضبٌضخ    :ط
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 ﴾ الثَِّبيت – النَِّبيت ﴿ - 3
ِزى قاؿ  .«(1)َخَطأٌ  اْلُمَثمََّثةُ  َوالثَّاءُ  .َقِبيَمةٍ  اْسـُ  :(َوالنَِّبيت» ) :الُمَطرّْ
َدة الباء وكسر الُنْوف ِبَفْتحِ ( النَِّبيت)فػ  – ُنْقَطتَاف عمييا تاء وآخره الُمْوحَّ

 ،األنصار مف حى :- وتصحيؼ خطأ المثمثة بالثاء(  الثَِّبيت) فػ ىنا ومف
 في نماءٍ  عمى يدؿُّ  وىو ،( َنَبتَ )  مف وأصمو ،ماِلؾِ  بفُ  َعْمُرو اسُمو
 . (2) مزروع

 وىو ؛النبيت :ومنو ،عميو ينبت الذي أصمو - :والنبيت» :سيده ابف قاؿ
 «.(3)فيو ينبت الذي المكاف - والمنبت األنصار مف حى
 ،األزد مف ،األوس مف بطف :مالؾ بف النَِّبيت» :كحالة رضا بف عمر وقاؿ
 بف ثعمبة بف األوس بف مالؾ بف النبيت بنو      :وىـ ،القحطانية مف

 القيس امرئ بف الغطريؼ حارثة بف السماء ماء عامر بف مزيقياء عمرو
 «.(4) غساف بف مازف بف العنقاء ثعمبة بف البطريؽ

                                                                                                                                   

صاع إٌٛاصع )صِشك(  - 32/456٘ـ( 804الثٓ اٌٍّمٓ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌظذ١خ

 2008َ٘ـ / 1429 ،األٌٚٝ :ط

 .218 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .218 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

/ 3س١ًٍ إثغاُ٘ جفبي  :٘ـ( رذم١ك458الثٓ ؿ١ضٖ )اٌّزٛفٝ:  ،( اٌّشظض(3

٘ـ  / 1417 ،األٌٚٝ :صاع إد١بء اٌزغاس اٌؼغثٟ ) ث١غٚد ( ط - 117

1996َ.  

ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ  3/1171ٌؼّغ عضب وذبٌخ  ،( ِؼجُ لجبئً اٌؼغة(4

 .1994َ ،)ث١غٚد( ط: اٌـبثؼخ

 .ص :٘ـ( رذم١ك170ٝ: ٌٍش١ًٍ ثٓ أدّض اٌفغا١٘ضٜ )اٌّزٛف ،اٌؼ١ٓ :٠ٚغاجغ

 ،صاع ِٚىزجخ اٌٙالي  - 130/ 8إثغا١ُ٘ اٌـبِغائٟ  .ص ،ِٙضٞ اٌّشؼِٟٚ

  - 5/378ػجض اٌـالَ ِذّض ٘بعْٚ  :رذم١ك –الثٓ فبعؽ  ،ِٚمب١٠ؾ اٌٍغخ
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   ﴾ والَمَضافُّ  ،واْلَمِضنَّةُ  ،الضَّفُّ  - الَمَظافُّ  ،اْلَمِظنَّةُ  ،الظَّفُّ  ﴿ - 4
ِزى قاؿ  ،َمَجازًا اْلِعْمـِ  َمْعَنى ِفي ُيْسَتْعَمؿُ  َوَقدْ  ،اْلِحْسَبافُ  :(الظَّفُّ ») :الُمَطرّْ
 ِفي أِلَنَّوُ  ؛َجازَ  اْلَمِذَرةِ  اْلَبْيَضةِ  ِفي َقْوُلُيـْ  َوِمْنَيا ،اْلَمْعَمـُ  :(اْلَمِظنَّةُ ) :ِمْنوُ 

ادُ  .َوَمَظانّْوِ  َمْعِدِنوِ   .«(1)ِظنَّةً  اتََّيَموُ  إَذا :َوَأَظنَّوُ     َظنَّوُ  :َوُيَقاؿُ  .َخَطأٌ  َوالضَّ
 وقد ،الحسباف بمعنى األصؿ فى تستعمؿ( والَمَظافّْ  ،واْلَمِظنَّةُ  ،الظَّفُّ )فػ

 الضاد توضع أف أما ،بالظاء ذلؾ كؿ ،َمَجازًا اْلِعْمـِ  َمْعَنى ِفي تستعمؿ
 إلى والعمـ الحسباف مف ؛معنىال سيتغير ألنو وذلؾ ؛خطأ فيذا مكانيا

 .البخؿ ىو ؛آخر نىمع
 «.(2)الَمْعَمـ المْنِزؿ :والَمِظنَّة» :سيده ابف قاؿ 

 َمِظنَّةٌ  وفبلف .الشيء فيو ُيَظفُّ  بيتٌ  :والِمَظنَّة والَمِظنَّةُ » :المساف فى وورد
 ومْأَلُفو َمْوِضعو :الشيء َمِظنَّةُ  :الجوىري.... .َمْعَمـٌ  َأي وَمِئنَّة كذا مف

 فبلف مف َمِظنَّة كذا موضع :يقاؿ .الَمظافُّ  والجمع .فيو كونو ُيَظفُّ  الذي
 «.(3)َمْعَمـ َأي

                                                                                                                                   

 ،ٚشّؾ اٌؼٍَٛ ٚصٚاء والَ اٌؼغة ِٓ اٌىٍَٛ ،1979َ٘ـ / 1399صاع اٌفىغ 

دـ١ٓ ثٓ  0ص :٘ـ( رذم١ك573ا١ٌّٕٟ )اٌّزٛفٝ:  ٌٕشٛاْ ثٓ ؿؼ١ض اٌذ١ّغٜ

ٚربط  ،صاع اٌفىغ اٌّؼبطغ )ث١غٚد (  - 10/6464ٚغ١غٖ  ،ػجض هللا اٌؼّغٞ

ٌؼؼ اٌض٠ٓ اثٓ األص١غ  ،ٚأؿض اٌغبثخ فٟ ِؼغفخ اٌظذبثخ ،114/ 5اٌؼغٚؽ 

٘ـ / 1415 :األٌٚٝ :ط –صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  - 956 :٘ـ( طـ630:)اٌّزٛفٝ

1994َ. 

 .299 :غغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ( اٌّ(1

 .503/ 1الثٓ ؿ١ضٖ  ،( اٌّشظض(2

 .272/ 13( ٌـبْ اٌؼغة (3

صاع  - 2/75٘ـ( 911ٌٍـ١ٛطٟ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌّؼ٘غ فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ :٠ٚغاجغ

 .1998َ٘ـ / 1418 ،األٌٚٝ :اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط
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   ﴾ اْلَقْصبُ  – اْلَقْسبُ  ﴿ - 5
ِزى قاؿ ادُ  ،النََّواةِ  ُصْمبُ  اْلَفـِ  ِفي َيَتَفتَّتُ  َياِبٌس  َتْمرٌ  :(اْلَقْسبُ )» :الُمَطرّْ  َوالصَّ
 «.(1)َخَطأ ِفيوِ 
 :بمعنى وىى ،لمصواب مخالؼ أمرٌ  بالصاد وقراءتيا ،بالسيف( اْلَقْسبُ )فػ

ْمبُ  ،النََّواةِ  ُصْمبُ  اْلَفـِ  ِفي َيَتَفتَّتُ  َياِبٌس  َتْمرٌ   الماء وصوت ،الشديدُ  والصُّ
 :الخميؿ قوؿ ذلؾ مف ،المغة أئمة قوؿ ويعضده ىذا يؤكد .وخريره

ْمبُ  :والَقْسبُ  .َخَطأٌ  والصادُ  .الَفـِ  في َيَتَفتَّتُ  يابٌس  َتْمرٌ  :الَقْسبُ »  الصُّ
 وَقُسبَ  ،والَعَصبِ  الَعَقبِ  ُصْمبُ  أي ؛الِعْمباءِ  لَقْسبُ  إّنو :يقاؿ .الشديدُ 
 .«(2)ُقُسوبةً 
 اْلَفـ، ِفي َيَتفتَّتُ  ياِبٌس  َتْمرٌ : الَقْسبُ : المَّْيث َقاؿَ : قسب» :األزىرى وقوؿ
اد َقاَلو وَمف  «. (3)َأْخطأَ  فقد بالصَّ
  ﴾ الَيَشـُ  – الَيْشبُ  ﴿ - 6

ِزى قاؿ ْفَرةِ  إَلى َحَجرٌ  :(اْلَيْشبُ ») :الُمَطرّْ  ِفي َوُيْجَعؿُ  َخاَتـٌ  ِمْنوُ  ُيتََّخذُ  الصُّ
ْيَدَنةِ  ِفي َزَكِريَّاءَ  اْبفِ  َوَعفْ  .اْلَمِعَدةَ  َفَيْنَفعُ  السَّْيؼِ  ِحَماَلةِ  ( اْلَيْشؼَ ) َأفَّ  الصَّ

                                                           

 .382 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .84/ 5( وزبة اٌؼ١ٓ (2

 .316/ 8( رٙظ٠ت اٌٍغخ (3

ألثٝ اٌذـٓ  ،ٚاٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ ،5/87ِمب١٠ؾ اٌٍغخ  :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

صاع   -243/ 6ػجض اٌذ١ّض ٕ٘ضاٚٞ   :٘ـ ( رذم١ك458 :ثٓ ؿ١ضٖ ) اٌّزٛفٝ

ٚاإلثبٔخ فٟ اٌٍغخ  ،2000َ٘ـ /1421 ،األٌٚٝ :اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط

ٍُِ اٌؼَ  ،اٌؼغث١خ ـْ ُِ ٍَّخ ثٓ  ـَ رجٟ اٌُظذبعٞ ٌ ٚػاعح اٌزغاس  - 8/ 4 ،156/ 3ْٛ

 .،1999َ٘ـ /1420 ،األٌٚٝ :ط –ؿٍطٕخ ػّبْ  ،اٌمِٟٛ ٚاٌضمبفخ
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 الشّْيفِ  َوَتْحِريؾُ  .ِباْلِميـِ  النَُّسخِ  َبْعضِ  َوِفي ،اْلَقاُنوفِ  ِفي َوَكَذا ،ِباْلَفاءِ 
 «.(1)َخَطأٌ 
 ،ثانية وسكوف أولو فتح مع الميـ أو الفاء أو بالباء وردت(  اْلَيْشبُ ) فػ

( الَيْشـِ ) :وأصمو ،معرب( الَيْشب) إف :وقيؿ .فخطأ الشيف بفتح تحريكو أما
 .(2)باءً  الميـ أبدلت العربية إلى انتقؿ لما لكنو
، َأىممو :(الَيْشبُ ») :الزبيدى قاؿ  َوَقاؿَ . المّْساف وصاحبُ  الَجْوَىِريُّ

 اْلِميـ بِإبداؿ( الَيْشـِ  ُمَعرَّبُ ) َوُىوَ  ،َمْعُروؼ: َأي ؛(ـ ،َحَجرٌ ) ُىوَ : الصاغانيُّ 
 «.(3)والزبٍ  كبَلزـٍ  ؛َباء
 في لونيا ،الكاذب التبمور ذات السميكات مف نقي غير نوع :( الَيْشبُ ») و

 أنواع وبعض .أخضر يكوف أف ويندر ،أصفر أو بني أو أحمر العادة
( الَيْشـُ ) أما .«(4)لمزينة وصالح ،األلواف مختمفة جميمة خطوط ذو اليشب
 ألوانيا تتدرج التي الصمدة المعادف مف مجموعة يشمؿ عاـ مصطمح» فيو
 الكمسيـو سميكات مف وتتكوف األدكف األخضر إلى تقريبا األبيض مف

 .«(5)المتبمورة غير والمغنسيـو

                                                           

 .512 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

ٌّذّض أ١ِٓ ػبثض٠ٓ اٌذٕفٟ  ،اٌضع اٌّشزبع ٚدبش١خ اثٓ ػبثض٠ٓ :( ٠ٕظغ(2

٘ـ / 1412 ،١خاٌضبٔ :صاع اٌفىغ )ث١غٚد( ط - 360/ 6٘ـ( 1252)اٌّزٛفٝ: 

1992َ. 

 (414/ 4( ربط اٌؼغٚؽ )(3

 - 145 :٘ـ( طـ817ٌٍف١غٚػآثبصٜ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ :٠ٚغاجغ

 .2005َ٘ـ / 1426ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ ) ث١غٚد ( ط: اٌضبِٕخ 

 .1065/ 2( اٌّؼجُ اٌٛؿ١ظ (4

 .( اٌّظضع ٔفـٗ(5
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 ﴾ اْلَخِنؽُ  – اْلَحَنؽُ  ﴿ - 7 
ِزى قاؿ َوابُ  .ِباْلَغْيظِ  َأيْ " ِباْلَحَنؽِ  ِغيَمةً  ُيْقَتؿُ  َواَلَِّذي" :(َوَقْوُلوُ ») :الُمَطرّْ  :َوالصَّ

 «.(1)اْلَحْمؽِ  َعْصرُ  َوُىوَ  ،النُّوفِ  َوَكْسر اْلُمْعَجَمة ِباْلَخاءِ  ؛ِباْلَخِنؽِ 
ِزى يرى " ِباْلَحَنؽِ  ِغيَمةً  ُيْقَتؿُ  َواَلَِّذي"  : رواية فى(  الَحْنؽ)  كممة أف الُمَطرّْ
 ،الحاء مف بداًل  بالخاء" ِباْلَخِنؽِ  ِغيَمةً  ُيْقَتؿُ  َواَلَِّذي" :صوابيا وأف ،خطأ

 الخاطئة الرواية ففى .الصواب يوافؽ ما وىو ،فتحيا مف بداًل  النوف وكسر
 .الحركات وفى الحروؼ فى تحريؼ(  الَحْنؽ) 
 بعصى قتمو فإف ،بو قتؿ ما بمثؿ يقتؿ إنو: مالؾ فقاؿ» :الممقف ابف قاؿ
 «.(2)بمثمو قتؿ أوبالتغريؽ بالخنؽ أو بحجر أو

 َوُيَسكَّفُ  ،َكِتؼ: ِمْثؿُ  ؛َخْنًقا َقَتؿَ  َبابِ  ِمفْ  ،َيْخُنُقوُ  َخَنَقوُ »  :الفيومى وقاؿ
 َخاِنؽٌ  َفُيوَ  ،َيُموتَ  َحتَّى َحْمَقوُ  َعَصرَ  إَذا َواْلَحْمؼُ  اْلَحِمؼُ  َوِمْثُموُ  ،ِلمتَّْخِفيؼِ 
 ؛َواْلِمْخَنَقةُ  .َذِلؾَ  ِمفْ  َوُمْنَخِنَقةٌ  َخِنيَقةٌ  َوَشاةٌ  .َفاْنَخَنؽَ  :اْلُمَطاوِعِ  َوِفي ،َوَخنَّاؽٌ 
 َمْوِضعُ  َوُىوَ  ،ِباْلُعُنؽِ  ُتِطيؼُ  أِلَنََّيا ِبَذِلؾَ  ُسمَّْيتْ  ؛اْلِقبَلَدةُ : اْلِميـِ  ِبَكْسرِ 
 «.(3)اْلَخْنؽِ 

  

                                                           

 .349 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .332/ 31اٌجبِغ اٌظذ١خ ( اٌزٛض١خ ٌشغح (2

ألدّض ثٓ ِذّض ثٓ ػٍٟ  ،( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ فٟ غغ٠ت اٌشغح اٌىج١غ(3

  .اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ ) ث١غٚد ( - 1/183٘ـ( 770اٌف١ِٟٛ )اٌّزٛفٝ: ٔذٛ 
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 اإلبدال بين الحركات  :المسألة الثانية
ْبِرَدةُ  ﴿ - 1  ﴾ اأْلَْبِرَدةُ  – اإلِْ

ِزى قاؿ  :َواْلَمْعَنى ، ِلمتَّْعِدَيةِ  َواْلَباءُ  ،(1)«ِبالظُّْيرِ  َأْبِرُدوا» :(َوِمْنوُ ») :الُمَطرّْ
ْبِرَدةُ  .اْلَحرّْ  ِشدَّةُ  َسَكَنتْ  إَذا َصمُّوَىا َأيْ  ؛اْلَبْردِ  ِفي الظُّْيرِ  َصبَلةَ  َأَدِخُموا  ؛َواإلِْ
 َعفْ  تُْفِترُ  َوالرُُّطوَبةِ  اْلَبْردِ  َغَمَبةِ  ِمفْ  َمْعُروَفةٌ  ِعمَّةٌ  :َوالرَّاءِ  اْلَيْمَزةِ  ِبَكْسرِ 

 ِبوِ  َوَمفْ  ِلْمِعنّْيفِ  إالَّ  النَّْكاحُ  َوُيْسَتَحبُّ " :َقْوُلوُ  َوِمْنوُ  .اْلَجْوَىِريّْ  َعفْ  اْلِجَماعِ 
 «.(2)َخَطأٌ  َواْلَفْتحُ   " إْبِرَدةٌ 

ْبِرَدةُ   ألف ؛خطأ وىو ،أوليا تفتح والعامة ،والراء اليمزة بكسر وردت ،فاإلِْ
 أما. نحوىما أو فعيؿ أو لفعاؿ جمعا تكوف إنما - اليمزة    بفتح – َأْفَعَمةَ 

 وجع: وىي ،زائدة فييا واليمزة البرد، مف ِإْسِحَمة مثؿ ِإْفِعَمة فيى( ِإْبِرَدةُ )
 قوؿ مكسورتيف والراء اليمزة كوف يؤكد . (3)ونحوه كالخاـ المشايخ يصيب
 ِعمَّةٌ  :َوالرَّاءِ  اْلَيْمَزةِ  ِبَكْسرِ  ؛اإِلْبِرَدة» : األثير ابف قوؿ ذلؾ مف ،المغة أئمة

نََّما ،زَاِئَدةٌ  َوَىْمَزُتَيا ،اْلِجَماعِ  َعفِ  تَُفّترُ  َوالرُُّطوَبةِ  اْلَبْردِ  َغَمَبةِ  ِمفْ  َمْعُروَفةٌ   َواِ 
 ،( اإِلْبِرَدة»)  :الزبيدى وقوؿ«. (4)َلْفِظَيا َظاِىرِ  َعَمى َحْمبل َىاُىَنا َأْوَرْدَناَىا

 ،غالبتافِ  وُرُطوَبة الَجْوؼِ  في َبْردٌ  : والراءِ  لميمزة َأي ،( بالكسر)  وىي

                                                           

 .2/343 ،114/ 1إٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚاألصغ  :( ٠ٕظغ(1

 .40 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

٠ْٗ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌفظ١خ ٚشغدٗرظذ١خ  :( ٠ٕظغ(3 َٛ ٘ـ( 347الثٓ ُصُعْؿزَ

٘ـ / 1419اٌّجٍؾ األػٍٝ ٌٍشئْٛ اإلؿال١ِخ )اٌمب٘غح(  - 299 :طـ

1998َ. 

 .14/ 1( إٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚاألصغ (4
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 تقطيرُ  وىو ،ِإْبِرَدةٌ  بو َرُجؿٌ  ويقاؿ .زائدة وىْمزتيا ،الِجَماع عف َيْفُتر منيما
 «.(1)الّنساءِ  ِإلى َيْنَبِسط وال الَبْوؿِ 

  ﴾ ِبْرَوعُ  – َبْرَوعُ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ  اْبَنةُ  َوِىيَ  اْلُغوِريّْ  َعفْ  َخَطأٌ  َواْلَكْسرُ  ،اْلَباءِ  ِبَفْتحِ ( َبْرَوعُ ») :الُمَطرّْ

 «.(2)َواِشؽٍ 
 كسرىا أما ،الباء مفتوحة القياسية المغوية الناحية مف( َبْرَوع) كممة

  العرب َكبَلـ ِفي َلْيَس  ألنو وذلؾ ؛العربية القياسية لؤلوزاف فمخالؼ
 .َموِضع َأو َواد َوُىوَ  :وِعْتَود ،نبت كؿ َوُىوَ  :ِخْرَوع: حرفاف ِإالَّ ( ِفْعَوؿ)

 مف َوُىوَ  زَاِئَدة اْلَواو النَّْساء َأسَماء مف اْسـ: َوبْرَوع» :دريد ابف قاؿ
 ِإالَّ ( ِفْعَوؿ) َكبَلميـ ِفي َلْيَس  ألنو خطأ َوُىوَ  ،ِبْرَوع قـو :َوَيُقوؿ. البراعة
 «.(3)َموِضع َأو َواد َوُىوَ  :وِعْتَود ،نبت كؿ َوُىوَ  :ِخْرَوع: حرفاف
 اشتقاقو لّيف، َرْخص نبت كؿ َوُىوَ  ِفْعَوؿ، وزف ِفي ِخْرَوع،» :أيًضا وقاؿ
 الرجؿ ويسّمى ُدَويّبة اْسـ :وِعْتَود. َخرِعاً  سّموا َوقد المّْيف، َوُىوَ  الَخراعة مف

                                                           

 .414/ 7( ربط اٌؼغٚؽ (1

ألثٝ إثغا١ُ٘ إؿذبق اٌفبعاثٟ، )اٌّزٛفٝ:  ،ِؼجُ ص٠ٛاْ األصة :٠ٚغاجغ

ِؤؿـخ صاع اٌشؼت )  - 274/ 1أدّض ِشزبع ػّغ .ص :٘ـ( رذم١ك350

 .82/ 3ٌٚـبْ اٌؼغة  ،/َ 2003٘ـ / 1424اٌمب٘غح ( 

 .41 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

٘ـ( 321ألثٝ ثىغ ِذّض ثٓ اٌذـٓ ثٓ صع٠ض )اٌّزٛفٝ:  ،( جّٙغح اٌٍغخ(3

 :صاع اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ) ث١غٚد ( ط ١ِٕ1/316غ ثؼٍجىٟ  عِؼٞ :رذم١ك

  .1987َاألٌٚٝ 
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 ِبْرَوع،: َيُقوُلوفَ  الَحِديث َوَأْصَحاب اْمرََأة، فاسـ َبْرَوع َفَأما. ِعْتَوداً  الصمب
 «.(1)خطأ َوُىوَ 
. واشؽ بنت بروع وىى امرأة، اسـ: أيضا( َبْرَوع)و» :الجوىرى وقاؿ

 كبلـ في ليس ألنو الفتح، والصواب الباء بكسر يقولونو الحديث وأصحاب
 «.(2)واد اسـ :وِعْتَود ،ِخْرَوع إال( ِبْرَوع) العرب
 اإلبداؿو  ؛المغوى اإلبداؿ باب مف( َبْرَوع) باء كسر الجائز مف أنو أرى لكنى
 يخضع ال وىو - وحديثًا قديًما – العرب عند شائعةال المغوية الظواىر مف

 كتب بعض فى بائيا بكسر الكممة ىذه وردت ىنا ومف ،مطردة لقواعد
 .الحديث

 ِبْنتُ  :ُيْكَسرُ  َوالَ  َكَجْدَوؿٍ  :اْلَقاُموسِ  ِفي َقاؿَ ( َبْرَوعَ  ِفي» ) :األحوذى قاؿ
 ،المَُّغةِ  َأْىؿِ  ِعْندَ  اْلَباءِ  ِبَفْتحِ  :اْلُمْغِني ِفي وَقاؿَ  .اْنَتَيى َصَحاِبيَّةٌ  َواِشؽٍ 

 الحديث أىؿ :األصوؿ َجاِمعِ  ِفي وَقاؿَ  .اْنَتَيى اْلَحِديثِ  َأْىؿِ  ِعْندَ  َوَكْسرَِىا
 َفَيْفَتُحوفَ  المَُّغةِ  َأْىؿُ  وَأمَّا .اْلُمْيَمَمةِ  َوِباْلَعْيفِ  اْلَواوِ  َوَفْتحِ  اْلَباءِ  ِبَكْسرِ  يرونيا
 اسـ َوِعْقَودُ  ،النَّْبتِ  ِلَيَذا ِخْرَوعُ  ِإالَّ  ِفْعَوؿُ  ِباْلَعَرِبيَّةِ  َلْيَس  ِإنَّوُ  :َوَيُقوُلوفَ  اْلَباءَ 
 «.(3)انتيى .واد

َدةِ  اْلَباءِ  ِبَكْسرِ ( ِبْرَوعُ )و» :القارى عمى المبل وقاؿ  ،اْلَمْشُيورِ  ِفي اْلُمَوحَّ
  َرَواهُ  َىَكَذا ؛ِبَفْتِحَيا َوُيْرَوى

                                                           

 .1183/ 2( جّٙغح اٌٍغخ (1

 .1184/ 3( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ (2

ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ فٟ  ،145، 144/ 2اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  :٠ٚغاجغ

 .64/ 2ٚاٌّؼ٘غ فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ ٚأٔٛاػٙب    44/ 1غغ٠ت اٌشغح اٌىج١غ 

ألثٝ اٌؼال اٌّجبعوفٛعٞ )اٌّزٛفٝ:  ،( رذفخ األدٛطٞ شغح جبِغ اٌزغِظٞ(3

 .صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  )ث١غٚد( - 4/251٘ـ( 1353
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 «.(1)َأْصَحاُبَنا
 ﴾ اْلَحرَّةُ  – اْلُحرَّةُ  ﴿ - 3

ِزى قاؿ  َعْبدِ  ْبفُ  َواِصؿُ  ُحرَّةَ  َأُبو ُكنّْيَ  َوِبَيا ،اأْلََمةِ  ِخبَلؼُ ( َواْلُحرَّةُ ») :الُمَطرّْ
 َأْرٌض  :َوَقْوُلُيـْ  .َخَطأٌ  اْلَحاءِ  َوَفْتحُ  ،السَّْيرِ  ِفي اْلَبْصِريّْ  اْلَحَسفِ  َعفْ  الرَّْحَمفِ 

 «.(2)َمَجازٌ  ِفيَيا َرْمؿَ  اَل  ُحرَّةٌ 
نما الحاء بفتح المغة كتب فى ترد لـ( اْلُحرَّةُ ) فكممة  وىى ،بضميا وردت وا 
 .ةمَ بأَ  ليست التى الكريمة المرأة :بمعنى

 «.(3)سوداء حجارةٍ  ذات أرض: والَحرَّة» :فارس ابف قاؿ
ْـّ  ؛اْلحرَّةُ » :المصري الديف تقي وقاؿ  «.(4)اأْلمة خبلؼ النَّْساء مف :ِبالضَّ
غيرةُ  الَبْثَرةُ » :فتعنى الحاء بفتح(  الَحرَّةُ )  أما  ،الُموِجعُ  والعذابُ  ،الصَّ

 «.(5)ُحَنْيفٍ  وْقَعةِ  وموضعُ   الكثيرُة، والظُّْمَمةُ 
 ﴾ اْلَجْنَدؿِ [ َدْومة] ُدوَمةُ  ﴿ - 4

ِزى قاؿ ْـّ ( اْلَجْنَدؿِ  ُدوَمةُ »)   :الُمَطرّْ  َوُىوَ  ،اْلَفْتحِ  َعَمى َواْلُمَحدُّْثوفَ  ،ِبالضَّ
  َوِمفْ  اْلَمِديَنةِ  ِمفْ  َلْيَمةً  َعْشَرةَ  َخْمَس  َعَمى ِحْصفٌ  َوِىيَ    ُدَرْيدٍ  اْبف َعفْ  َخَطأٌ 
 

                                                           

ٌٍّال ػٍٝ اٌمبعٜ )اٌّزٛفٝ:  ،( ِغلبح اٌّفبر١خ شغح ِشىبح اٌّظبث١خ(1

 .2002َ٘ـ / 1422 ،صاع اٌفىغ )ث١غٚد( ط: األٌٚٝ 2102/ 5٘ـ( 1014

 .110 :اٌّؼغة طـ ( اٌّغغة فٟ رغر١ت(2

 .7/ 2( ِمب١٠ؾ اٌٍغخ (3

 .( اٌّظضع ٔفـٗ(4

 .478 :( اٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ(5

ٚشّؾ اٌؼٍَٛ  ،628/ 2ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :٠ٚغاجغ فٝ ٘ظا أ٠ًضب

3 /1253. 
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 «.(1)َمرَاِحؿَ  َعْشرِ  َعَمى اْلُكوَفةِ 
" اْلَجنَدؿ َدْوَمة" :َقْوليـ وُيَصحَّؼُ  اْلَمَواِضع َأسماءِ  مف ِفيوِ  ُيْغَمطُ  ِممَّا»فػ

نََّما ،خطأٌ  َوُىوَ  ،الدَّاؿ فيفتحوف  وقرأتو ،َمْضُموَمة الدَّاؿ" الجندؿ ُدومة" ُىوَ  َواِ 
ْـّ  ُدَرْيد اْبف َعَمى  .الُدوَّامة َتدور َكَما ومستدارُه مجتمُعو :اْلَجنَدؿ وُدومة.ِبالضَّ
نما ،خطأٌ  َوُىوَ  ،ِباْلَفْتح" َدْوَمةُ " :َيُقوُلوفَ  الَحِديث وَأصحابُ  َبْكر َأُبو قاؿَ   واِ 

 ُنسب الجندؿ بُدومة اْلقصر َصاحب َوُىوَ  ُدومةَ  وُأَكيِدر .اْلُمْقؿِ  شجر :الدَّْوـُ 
 - َعْنوُ  المَّو َرِضيَ  - اْلَوِليد ْبف َخاِلدَ  ِإليو -ملسو هيلع هللا ىلص –النَِّبيَّ  وَبعث ،ِإليو

 «.(2)َحِديث َولو فَأَسَرهُ 
 الَحِديث َوَأْصَحاب ُدَرْيد اْبف َقاؿَ  .َموِضع :الجندؿ ودومة» :الجوزى ابف قاؿ

ـ َغيره َوَأَجازَ    خطأ َوُىوَ  الدَّاؿ يضموف " دوماء" :قـو َوَقاؿَ   .الضَّ
 «.(3)بالجندؿ َمْبِنيّ  حصنيا أِلَف الجندؿ دومة َوسميت..... .ِباْلمدّْ 
 بعض َيُقوؿ َىَكَذا ؛َموِضع: الدَّاؿ بضـّ  الجندؿ، وُدومة» :دريد ابف ويقوؿ
 َوَذِلؾَ  الدَّاؿ، ِبَفْتح ؛الجندؿ َدومة: َيُقوُلوفَ  الَحِديث وأصحابُ  ،المَُّغة أىؿ
 «.(4)خطأ
 ويجوز ،واألشير األفصح المغة ىى الداؿ بضـ(  الجندؿ ُدومة)  أف وأرى
 الضـ حركتى بيف المغوى اإلبداؿ باب مف كونيا عمى الداؿ تمؾ فتح أيًضا

                                                           

 .170 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

ألثٝ أدّض اٌذـٓ ثٓ ػجض هللا اٌؼـىغٞ )اٌّزٛفٝ:  ،( رظذ١فبد اٌّذضص١ٓ(2

 :األٌٚٝ :اٌّطجؼخ اٌؼغث١خ اٌذض٠ضخ )اٌمب٘غح( ط   249 ،248/ 1٘ـ( 382

 .٘ـ1402

 .353/ 1الثٓ اٌجٛػٞ  ،( غغ٠ت اٌذض٠ش(3

 .684/ 2( جّٙغح اٌٍغخ (4
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 عف ورد ما أيًضا ذلؾ ويثبت ،األحاديث رواة بو قاؿ ىنا ومف ،والكسر
 .الحميرى ونشواف ،والفارابى ،كالجوىرى المغة عمماء بعض
 وَذلؾ أيضًا، وُتَضُـّ  َمْوِضع، اسـُ : الَجْنَدؿِ  وَدْوَمةُ » :الفارابى قاؿ

 «.(1)أْصوبُ 
 ﴾ ُصْيَمَرةٌ   - َصْيَمَرةٌ  ﴿ - 5

ِزى قاؿ ُـّ  ،اْلِميـِ  ِبَفْتحِ ( َصْيَمَرةٌ :»)الُمَطرّْ  ِمفْ  ُكوَرةٍ  ِمْيَرَجاف َأْرُض  :َخَطأٌ  َوالضَّ
 «.(2)اْلِجَباؿِ  ُكَورِ 

 عميو اتفقت ما وىو ،فخطأ ضميا أما ،اْلِميـِ  ِبَفْتحِ ( َصْيَمَرة) كممة وردت
 .البمداف وكتب المغة كتب
 وزف عمى ،ميممة راء بعده الميـ وفتح أولو بفتح( َصْيَمَرةٌ ») :البكرى قاؿ

 «. (3)ميرجاف أرض :َفْيَعَمةٍ 
 ،اْلَعَجـِ  ِبِعرَاؽِ  اْلُمَسمَّى اْلِجَباؿِ  ُكَورِ  ِمفْ  ُكوَرةٌ  :َصْيَمَرةُ » :الفيومى وقاؿ

 ِمثَاؿُ  َوِىيَ  ،َأْصَحاِبَنا ِلَبْعضِ  ِنْسَبةٌ  َوِىيَ  َلْفِظَيا َعَمى ؛َصْيَمِريّّ  :َوالنّْْسَبةُ 
ِزيُّ  َوزَادَ  .َوَجَماَعةٌ  اْلَبْكِريُّ  َقاَلوُ  .َواْلَعْيفِ  اْلَفاءِ  ِبَفْتحِ  ؛َفْيَعَمةٍ   َوَضُـّ  :َفَقاؿَ  اْلُمَطرّْ

                                                           

 .3/310( ص٠ٛاْ األصة (1

ٚإوّبي اإلػالَ ثزض١ٍش  ،1923/ 5ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :٠ٚغاجغ

 -جبِؼخ أَ اٌمغٜ  ،223/ 1٘ـ( 672الثٓ ِبٌه اٌج١بٟٔ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌىالَ

َ   ٚشّؾ 1984٘ـ 1404ط: األٌٚٝ،  ،اٌٍّّىخ اٌـؼٛص٠خ -ِىخ اٌّىغِخ 

ٚربط  ،1/204ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ  ،12/218ٌٚـبْ اٌؼغة  ،2186/ 4اٌؼٍَٛ 

 .187/ 32اٌؼغٚؽ 

 .272 :ّؼغة طـ( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌ(2

ألثٝ ػج١ض اٌجىغٞ  ،( ِؼجُ ِب اؿزؼجُ ِٓ أؿّبء اٌجالص ٚاٌّٛاضغ(3

 .٘ـ1403 :اٌضبٌضخ :ػبٌُ اٌىزت )ث١غٚد( ط - 3/849٘ـ( 487)اٌّزٛفٝ: 
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 :َىرٍ َجوْ  ِمثَاؿُ  َوَصْوَمرٌ  .اْلِببَلدِ  ِتْمؾَ  ِمفْ  َصِغيرٌ  َبَمدٌ  :َأْيًضا َوَصْيَمَرةُ  .َخَطأٌ  اْلِميـِ 
 «.(1)َشَجرٌ 
 :راء ثـ الميـ وفتح السكوف ثـ بالفتح( َصْيَمَرةٌ ») :الحموى ياقوت وقاؿ
 «.(2) بالبصرة أحدىما موضعيف في وىي ،أعجمية كممة
 ﴾ َفُضوِليّّ  – ُفُضوِليّّ  ﴿ - 6

ِزى قاؿ َـّ » :الُمَطرّْ  ِفي َوُىوَ  ،(ُفُضوِليّّ ) َيْعِنيوِ  اَل  ِبَما َيْشَتِغؿ ِلَمفْ  ِقيؿَ  ُث
 «.(3)َخَطأٌ  ِفيوِ  اْلَفاءِ  َوَفْتحُ  .ِبَوِكيؿٍ  َلْيَس  ِمفْ  :اْلُفَقَياء اْصِطبَلح

،»فػ  «.(4)والَخيَّاطُ  ،َيْعنيوِ  ال بما الُمْشَتِغؿُ  :بالضـ الُفضوِليُّ
ـّ  ،والُفضوِليُّ » : الزبيدى قاؿ  :الراغب وقاؿ ،َيْعِنيو ال بما الُمشَتِغؿُ  :بالضَّ

 َخْيرَ  ال فيما الُمفردِ  استعماؿَ  الجمعُ  اسُتعِمؿَ  وقد ،الَفْضؿِ  َجْمعُ  :الُفضوؿ
 ؛يعنيو ال بما َيْشَتِغؿُ  لمف ،ُفضوِليّّ  :فقيؿ ،لفِظو عمى إليو ُنِسبَ  وليذا ،فيو
ؿَ  الكبلـِ  مف نوعٍ  عمى َعَمَماً  ُجِعؿَ  ألّنو  في والُفضوِليُّ  .الُمفَرد َمْنِزلةَ  فُنزّْ
اغاِنيّ  زادَ  .َوِلي   وال َوكيؿٍ  وال بمالؾٍ  ليس َمف :الُفَقياءِ  ُعرؼِ   َوَفْتحُ  :الصَّ
 «.(5)الَخّياط :الُفضوِليُّ  :اأَلْعراِبيّ  اْبف قاؿ .خطأٌ  منو الفاءِ 

                                                           

 .347/ 1( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (1

الثٓ ٠بلٛد ثٓ ػجض هللا اٌغِٟٚ اٌذّٛٞ )اٌّزٛفٝ:  ،( ِؼجُ اٌجٍضاْ(2

 .1995َ :اٌضب١ٔخ :)ث١غٚد( ط صاع طبصع - 439/ 3٘ـ( 626

 .362 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

 .1043 :( اٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ(4

 .178/ 30( ربط اٌؼغٚؽ (5
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 َكاأْلَْجَنِبيّْ  َشْرِعي   إْذفٍ  ِببَل  اْلَغْيرِ  َحؽّْ  في َيَتَصرَّؼُ  مف :اْلُفُضوِليُّ  :َوِقيؿَ »
فْ  اْلَواِحدِ  إَلى النّْْسَبةِ  في َيِردْ  ولـ .َيِبيعُ  أو ُيَزوّْجُ   أِلَنَّوُ  اْلِقَياَس  ىو كاف َواِ 
 «.(1)َواأْلَْعرَاِبيّْ  َكاأْلَْنَصاِريّْ  َفَصارَ  اْلَمْعَنى ِلَيَذا َكاْلِعْمـِ  ِباْلَغَمَبةِ  َصارَ 
 ﴾ اْلَقْحَمةُ   - اْلُقْحَمةُ  ﴿ - 7

ِزى قاؿ  َرِضيَ  - َعِمي   َحِديثُ  َوِمْنَيا .َواْلَوْرَطة الشّْدَّة :(اْلُقْحَمةُ ») :الُمَطرّْ
فَّ " :اْلُخُصوَمة ِفي - َعْنوُ  المَّوُ   «.(3)َخَطأٌ  اْلَقاؼِ  َوَفْتحُ  ."(2)َلُقَحًما َلَيا َواِ 
 .والورطة الشدة :بفتحيا ال القاؼ بضـ(  اْلُقْحَمةُ ) فػ
. الّناَس  ُيصيبُ  عظيـٍ  أمرٍ  مف ُلْيوةٌ : القاؼِ  بضْـّ  الُقْحمةُ : األصمعيُّ  قاؿ»

 مف خرجوا :ُقحمةٌ  الّناَس  وأصابتِ  .َجدبٌ : أي ُقحمٌة، الّناَس  أصابتِ : يقاؿُ 
ـُ : ِعظاـٍ  ُقَحـٍ  لذو إّنو: ويقاؿ. األمصارِ  إلى البدوِ   العظاـِ  األمورِ  في َيتقحَّ

،  «.(4)وشر   خيرٍ  مف فييا يدخؿُ  الجساـِ
. مصاعبو :الطريؽ وُقَحـُ  .المْيمكةُ  :بالضـ والُقْحَمةُ » :الجوىرى وقاؿ

: والقحمة. يريده ال ما عمى بصاحبيا تقحـ أنيا أي ؛ُقَحـٌ  ولمخصومة
 فدخموا قحطٌ  أصابيـ إذا :الُقْحَمةُ  األعراب أصابت: يقاؿ. الشديدة السنة
 «.(5)الريؼ ببلد

                                                           

٘ـ( 970( اٌجذغ اٌغائك شغح وٕؼ اٌضلبئك، الثٓ ٔج١ُ اٌّظغٞ )اٌّزٛفٝ: (1

  .صاع اٌىزبة اإلؿالِٟ - 6/160

 .164/ 3اٌفبئك فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش  :( ٠ٕظغ(2

 .373 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

ِىزجخ ٌجٕبْ  - 23 :٘ـ( طـ244الثٓ اٌـى١ذ )اٌّزٛفٝ:  ،( وزبة األٌفبظ(4

 َ.1998 ،األٌٚٝ :ط –ٔبشغْٚ 

 .2006/ 5( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ (5

 .491/ 2اٌّظجبح ا١ٌّٕغ   :٠ٚغاجغ
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 ﴾ َفاْقُدُروا – َفاْقِدُروا ﴿ - 8
ِزى قاؿ َـّ  َفِإفْ " :َقْوُلوُ »  :الُمَطرّْ ُـّ  ،الدَّاؿ ِبَكْسرِ ". (1) (َفاْقِدُروا) َعَمْيُكـْ  ُغ  َوالضَّ
 ،المَّوُ  َوَقَدرُ  .َيْوًما َثبَلِثيفَ  ُتْكِمُموهُ  َحتَّى الشَّْيرِ  َعَددَ  َفَقدُّْروا َأيْ  ؛ِرَواَيةً  َخَطأٌ 
 َغْيرِ  ِمفْ  ِلَغْيرِهِ  ُمَساِوًيا َيُكوفَ  َأفْ  َوُىوَ  ،َمْبَمُغوُ  :الشَّْيء َوَقْدرُ  ،َتْقِديره َوَقْدُرهُ 
 «.(2)ُنْقَصاف َواَل  ِزَياَدةٍ 
 وىى ،الداؿ بكسر( َفاْقِدُروا) :بروايتيف رويت"  َفاْقِدُروا" :-ملسو هيلع هللا ىلص – فقولو
 ،خاطئة رواية :قيؿ ،الداؿ بضـ( َفاْقُدُروا) :األخرى والرواية   األفصح المغة
ِزى رأى وعميو  .   واستعمااًل  فصاحة أقؿ لكنيا   جائزة :وقيؿ .الُمَطرّْ
 شراح عند الشائع وىو ؛بالقبوؿ األولى ىو الروايتيف بجواز القائؿ والرأى
 .األحاديث كتب
 ُىوَ "  َلوُ  َفاْقُدُروا: " َقْوُلوُ »  :الصنعاني الحسني إسماعيؿ بف محمد قاؿ
ُـّ  الدَّاؿُ  َوُتْكَسرُ  ،َوْصؿٍ  َىْمَزةُ  َىْمَزُتوُ  ،َأْمرٌ  ُـّ : َوِقيؿَ  .َوُتَض  َوَفسَّرَ  ،َخَطأٌ  الضَّ

 :َواْلَمْعَنى .َثبَلِثيفَ  اْلِعدَّةَ  َوَأْكِمُموا َثبَلِثيفَ "  َلوُ  َفاْقُدُروا: " َقْوُلوُ  ِبوِ  اْلُمرَادَ 
 «.(3) َتَفاِسيرِهِ  َأْحَسفُ  َوَىَذا .الشَّْيرِ  َتَماـَ  َواْحِسُبوا الثَّبَلِثيفَ  َيْوـَ  َأْفِطُروا
 اْلَجْوَىِريُّ  َحَكاُىَما ،ُلَغتَافِ  َوَكْسرَِىا الدَّاؿِ  ِبَضْـّ  ىوا( فاقدروا») :النووى وقاؿ
 «.(4)َتْنَتِييَ  َأفْ  ِإَلى َذِلؾَ  ِفي َرْغَبَتَنا َقدُّْروا َأيْ    التَّْقِديرِ  ِمفَ  َوُىوَ  ،َوَغْيُرهُ 

                                                           

 ،ٚد(صاع إد١بء اٌزغاس اٌؼغثٟ )ث١غ - 759/ 2طذ١خ ِـٍُ  :( ٠ٕظغ(1

 .٘ـ1422 ،األٌٚٝ :ط –صاع طٛق إٌجبح  - 3/26ٚطذ١خ اٌجشبعٞ 

 .374 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .152/ 2( ؿجً اٌـالَ (3

ٌإلِبَ إٌٜٛٚ )اٌّزٛفٝ:  ،( إٌّٙبط شغح طذ١خ ِـٍُ ثٓ اٌذجبط(4

 .٘ـ1392 ،صاع إد١بء اٌزغاس اٌؼغثٟ )ث١غٚد( ط: اٌضب١ٔخ - 6/185٘ـ( 676
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 المعاقبة :المسألة الثالثة
 ﴾ مرفّية - مرفّوة ﴿
ِزى قاؿ  ،َمَنعَ  َبابِ  ِمفْ  ،َرْفًئا ِبَنَساَجةٍ  َخْرَقوُ  أَلَـَ  :(الثَّْوبَ  َرَفأَ ») :الُمَطرّْ

 َباب ِمفْ  ،َرْفًوا َيْرُفو َرَفا :َمْعَناهُ  َوِفي .ُعَمرَ  َمْوَلى :َيْرَفأُ  ُسمّْيَ  َوِبُمَضارِِعوِ 
فْ  ُخُروؽٌ  َىِذهِ  :َوِمْنوُ  .َطَمبَ   َوَمْرِفيَّةٌ  .َمْرُقوَعةً  َأوْ  َمِخيَطةً  َأيْ  ؛َمْرُفوَّةً  َكاَنتْ  َواِ 
 «.(1)َخَطأٌ 
 «.(2) (لممتعدّْي) َمرُفوّّ  :والمفعوؿ راٍؼ، فيو َرْفًوا، اْرُؼ، َيرُفو، رَفا» :فيقاؿ

 ،( َرَفا)  :المتعدى الفعؿ مف ،مفعوؿ اسـ :( مرفّوة)  أو(  مرفوّ )  فصيغة
 ممؤـو :أي ؛مرُفوّ  والثوب» :الخميؿ قاؿ فقد   فخطأ(  مرفّية)  أما

 «.(3)َخْرقو
                                                                                                                                   

/ 4ِٚجّغ ثذبع األٔٛاع  ،787/ 2ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :٠ٚغاجغ

 ،ِٚشبعق األٔٛاع ػٍٝ طذبح ا٢صبع   492/ 2ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ  ،220

ٚالزطبف األػا٘غ  ،اٌّىزجخ اٌؼز١مخ ٚصاع اٌزغاس - 172/ 2ٌٍمبضٝ ػ١بع 

٘ـ( رذم١ك: 779ألثٝ جؼفغ اٌغػ١ٕٟ األٔضٌـٟ )اٌّزٛفٝ:  ،ٚاٌزمبط اٌجٛا٘غ

 ،جبِؼخ أَ اٌمغٜ ،و١ٍخ اٌشغ٠ؼخ - 188 دبِض إٌّغٞ طـ: ػجض هللا

الثٓ دجغ  ،ٚفزخ اٌجبعٞ شغح طذ١خ اٌجشبعٞ ،1982َ٘ـ/1402

 ،٘ـ1379 ،ث١غٚد –صاع اٌّؼغفخ  - 445/ 2٘ـ( 852اٌؼـمالٟٔ )اٌّزٛفٝ: 

٘ـ( 911ٌٍـ١ٛطٝ )اٌّزٛفٝ  ،ٚاٌض٠جبط ػٍٝ ِـٍُ   374/ 13ٚربط اٌؼغٚؽ 

َ   ٚدبش١خ اٌـٕضٞ 1996٘ـ 1416ط األٌٚٝ  -فبْ صاع اثٓ ػ - 2/464

صاع  - 427/ 3٘ـ( 1138ٌٕٛع اٌض٠ٓ اٌـٕضٞ )اٌّزٛفٝ:  ،ػٍٝ اثٓ ِبجٗ

 اٌج١ً )ث١غٚد(.

 .192 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .922/ 2( ِؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح (2

 .281/ 8( وزبة اٌؼ١ٓ (3
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 ٔانتظٓٛم اذلًش :انثبنث ادلجحث

 ﴾ اْلُمَبارَاةُ  – اْلُمَبارََأةُ  ،اْلَبَرَواتُ  – اْلَبَرَءاتُ  ﴿ - 1
ِزى قاؿ  ِلَخطّْ  :اْلَبرَاَءةُ  :َوِمْنَيا ،َبرَاَءةً  َواْلَعْيبِ  الدَّْيفِ  ِمفْ ( َبِرئَ ») :الُمَطرّْ

ْبرَاءِ   ِمفْ  َبِريًئا َجَعْمُتوُ  :َوَأْبرَْأُتوُ  .َعامّْيّّ  َواْلَبَرَواتُ  .ِباْلَمدّْ  ؛اْلَبرَاَءاتُ  :َواْلَجْمعُ  .اإلِْ
 :َقاؿَ  َأيْ  ؛اْلَحَبؿِ  ِمفْ  َتَبرَّأَ  :وِمْنوُ    َفَتَبرَّأَ  َبرَاَءَتوُ  َصحَّحَ  :َوَبرََّأهُ  .َعَمْيوِ  ِلي َحؽٍ 
 َوِمْنوُ  َصاِحَبوُ  ِمْنُيَما َواِحدٍ  ُكؿُّ  َأْبرَأَ  :َشِريَكوُ  َوَبارَأَ  .اْلَحَبؿِ  َعْيبِ  ِمفْ  َبِريءٌ  َأَنا

 «.(1)َخَطأٌ  اْلَيْمَزةِ  َوَتْرؾُ  ."َكاْلُمَبارََأةِ  اْلُخْمعُ " :َقْوُلُيـْ 
 جمع فى يسمع فمـ ،المغة كتب فى(  اْلَبَرَوات ) لفظة عمى أعثر لـ
نما ،( اْلَبَرَواتُ  ) :( البراءة)  أبو» :سيده ابف فعف .( اْلَبرَاَءات ) سمع وا 

 «.(2)الَبراءات وىي ،َبراءة الديف مف َبِرْئتُ  :زيد
 ومنو ،براءة والعيب الديف مف بريء :المغرب وفي»  :األلوسى وقاؿ

 المغة أىؿ أكثر. اىػ عامية وبروات .براءات :والجمع ،اإلبراء لخط البراءة
ف صرؼ عامي وأنو ،العرب مف يسمع أنو عمى  المجاز باب مف كاف وا 

 بريء مصدر :األصؿ في البراءة :المقتضب في السيد ابف قاؿ .الواسع
 عمى إما بذلؾ فتسميتيا الكتاب صناعة في المستعممة البراءة وأما .براءة
 فكأف ؛منو تخميت إذا :األمر مف وبرئت ،أداه إذا :دينو مف بريء مف أنيا

 كاف الجاني أف :أصمو :وقيؿ .تخمى أو الطالب إلى تبرأ أمر منو المطموب
 كتب :يقاؿ فكاف ؛خافو مما أماف كتاب لو كتب الممؾ عنو وعفا جني إذا

                                                           

 .38 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .442/ 3( اٌّشظض (2
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 وأمثاليـ األمر أولى مف كتب فيما ذلؾ عمـ ثـ ،براءة لفبلف السمطاف
 ".(1)أىػ

 وفي .وَبرَاوات ،َبراوات :وبالعامية ،وَبرَاَءة» :العربية المعاجـ تكممة وفى
 .بروات عمى وبرا ،براءات عمى َبرَاءة تجمع: فوؾ معجـ

 لكممة المسموع الجمع فإف العرب عف ورد لما طبًقا أنو ذلؾ فى والخبلصة
 «.(2)فصيح غير عامىّّ  جمع فإنو َبرَاَوات أما ،َبرَاَءات :ىو براءة
 ،المباراة :القائؿ قوؿ الخطأ مف فإنو ميموزة برئ كممة كوف أساس وعمى

 إَذا :َشِريَكوُ  َبارَأَ  ِمفْ  ؛( المفاعمة)  وزف عمى وىى  (  المبارأة)  والصواب
  .باليمز الكممة فأصؿ ىنا ومف ؛َصاِحَبوُ  ِمْنُيَما َواِحدٍ  ُكؿُّ  َأْبرَأَ 
 َبارَأَ  ِمفْ  ،ُمَفاَعَمةٌ :  اْلَيْمَزةِ  ِبَفْتحِ  ؛اْلُمَبارََأةُ » :الرومي الديف جماؿ قاؿ

 ِفي َوَكَذا ،َخَطأٌ  اْلَيْمَزةِ  َوَتْرؾُ  .َصاِحَبوُ  ِمْنُيَما َواِحدٍ  ُكؿُّ  َأْبرَأَ  إَذا :َشِريَكوُ 
 ُكؿَّ  ُيْسِقطُ  ِكبَلُىَما :َواْلُخْمعَ  اْلُمَبارََأةَ  َأفَّ  :اْلَفْصؿِ  َىَذا ِفي َواأْلَْصؿُ  .اْلُمْغِربِ 

ْوَجْيفِ  ِمفْ  َواِحدٍ  ِلُكؿّْ  َحؽ    َوالنََّفَقةِ  َكاْلَمْيرِ  ؛ِبالنَّْكاحِ  َيَتَعمَّؽُ  ِممَّا اآْلَخرِ  َعَمى الزَّ
 َداَمتْ  َما َوالسُّْكَنى النََّفَقةَ  َواْلُمَباِرَئةِ  ِلْمُمْخَتِمَعةِ  أِلَفَّ  ؛اْلُمْسَتْقَبَمةِ  ُدوفَ  اْلَماِضَيةِ 

 «.(3)ِبوِ  اْلِعدَّةِ  ِفي

                                                           

 - 111/ 25٘ـ( 1270ٌشٙبة اٌض٠ٓ األٌٛؿٟ )اٌّزٛفٝ:  ،( عٚح اٌّؼبٟٔ(1

 .٘ـ1415 ،األٌٚٝ :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط

٘ـ( 1300ٌغ٠ٕٙبعد ث١زغ آْ ُصِٚػٞ )اٌّزٛفٝ:  ،رىٍّخ اٌّؼبجُ اٌؼغث١خ -( (2

ِٓ  ،األٌٚٝ :ٚػاعح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ ) اٌجّٙٛع٠خ اٌؼغال١خ ( ط - 267/ 1

1979 - 2000َ.  

 493/ 5٘ـ( 786ألوًّ اٌض٠ٓ اٌجبثغرٟ )اٌّزٛفٝ:  ،( اٌؼٕب٠خ شغح اٌٙضا٠خ(3

 .صاع اٌفىغ -
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 ﴾ َيْسَتْبِريوفَ   ،َيْسَتْبِريفَ  ،ُيْستَْبرى) َيْسَتْبِرُئوفَ   ،َيْسَتْبِرْئفَ  ،ُيْسَتْبرَأُ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ  ِفيوِ  َيْسَتْبِري َوَما ِبَقْدرٍ  إالَّ " :اْلَمَواِقيتِ  َبابِ  ِفي َقْوُلوُ  َوَأمَّا» :الُمَطرّْ

َوابُ  "اْلُغُروبُ   ِفيوِ  اْلَيْمَزةِ  َوَتْرؾُ  ،َوُيَتَعرَّؼُ  ُيَتَحقَّؽُ  َأيْ  ؛ِباْلَيْمَزةِ  ؛ُيْسَتْبرَأُ  َفالصَّ
 َيْسَتْنُجوفَ  َكاُنوا" :َقْوِلوِ  َوِفي "  َيْسَتْبِريفَ  َحتَّى" :َقْوِلوِ  ِفي َوَكَذِلؾَ  ،َخَطأٌ 

نََّما ،"َوَيْسَتْبُروفَ  َوابُ  َواِ   «.(1)َوَيْسَتْبِرُئوفَ  َيْسَتْبِرْئفَ  َحتَّى :الصَّ
ِزى يرى  ،ميموزة ألفاظٌ (  َيْسَتْبِرُئوفَ   ،َيْسَتْبِرْئفَ  ،ُيْسَتْبرَأُ ) :األلفاظ أف الُمَطرّْ

 اْسَتْبرأَ "  :الفارابى قوؿ ذلؾ مف ،المغة كتب فى ورد ما ذلؾ عمى والدليؿ
 نشواف وقوؿ. (2)الطَّعاـَ  واْسَتْمرَْأتُ . ِبَحْيَضةٍ  رِحَميا اْسَتْنَظؼَ  َأي :الجارَيةَ 

 اْسَتْبرَأَ "و. الَبْوؿ عند الذكرَ  ِإنقاء: االستبراءُ  :اْسَتْبرَأَ » :الحميرى سعيد بف
 «.(3) ميموز" بحيضة الجارية
 غير وحكـ ،خطأ بالخطأ اليمز بتسييؿ" َيْسَتْبِريفَ " رواية عمى والحكـ
 ألنو وذلؾ ؛التسييؿ -ملسو هيلع هللا ىلص – ا رسوؿ عف الثابت ألف وذلؾ ؛موفؽ
 . قريش ومنيا ،الحجاز بيئة إلى تنسب التسييؿ وليجة ،قرشى

                                                                                                                                   

ألثٝ ثىغ ِذّض ثٓ اٌمبؿُ  ،اٌؼا٘غ فٟ ِؼبٟٔ وٍّبد إٌبؽ :٠ٚغاجغ

ـ  83/ 1ص. دبرُ طبٌخ اٌضبِٓ  :٘ـ(  رذم١ك328األٔجبعٞ )اٌّزٛفٝ: 

ٚاٌّجـٛط    ،1992٘ـ   1412 ،األٌٚٝ :طِؤؿـخ اٌغؿبٌخ )ث١غٚد( 

 -٘ـ 1414صاع اٌّؼغفخ )ث١غٚد(  - 172/ 6٘ـ( 483ٌٍـغسـٟ )اٌّزٛفٝ: 

ٚربط اٌؼغٚؽ  ،47/ 1ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ    94/ 4ٚاٌجذغ اٌغائك   ،1993َ

37 /164. 

 .39 ،38 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .4/239( ص٠ٛاْ األصة (2

 .506/ 1( شّؾ اٌؼٍَٛ (3
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 َوَحتَّى ،َيِمْدفَ  َحتَّى َأيْ  :"َيَضْعفَ  َحتَّى":َوَقْوُلوُ » :النسفي الديف نجـ قاؿ
َواَيةُ  .َيْسَتْبِرْئفَ  :َوَأْصُموُ  .ِبَحْيَضةٍ  َيْسَتْبِريفَ   َتْمِييفِ  َوْجوِ  َعَمى ثَاِبَتةٌ  ِباْلَياءِ  َوالرّْ
 «.(1)ِلمتَّْخِفيؼِ  اْلَيْمَزةِ 
 َىَذا َوَعَمى .اْسَتْبرََأتْ  :َوالمَُّغةُ  ."اْلَجاِرَيةُ  اْسَتْبَرْيت" :َوَيُقوُلوفَ » :أيًضا وقولو
 أَْلُسفِ  َعَمى ِباْلَياءِ  ُىوَ « ِبَحْيَضةٍ  َيْسَتْبِريفَ  َحتَّى» :-ملسو هيلع هللا ىلص – النَِّبيّْ  َحِديثُ 

 َحتَّى» :ُيَقاؿُ  َبؿْ  :َوَيُقوُلوفَ  ، ِبَيَذا التََّمفُّظِ  َعفْ  اأْلَُدَباءُ  َوَيْمَنُعُيـْ  ،اْلُفَقَياءِ 
َواَيةَ  َلِكفَّ « َيْسَتْبِرْئفَ   - السَّبَلـُ و  الصبلة َعَمْيوِ  - النَِّبيَّ  أِلَفَّ  ؛ثَاِبَتةٌ  ِباْلَياءِ  الرّْ

 «.(2)َيْيِمزُ  اَل  َكافَ 
 ﴾ اْلِبَداَيةُ  - اْلَبْدَأةُ  ﴿ - 3

ِزى قاؿ َوابُ  ،َعامّْيَّةٌ ( اْلِبَداَيةُ ») :الُمَطرّْ  ؛َبَدأَ  ِمفْ  ،َفَعاَلةٌ  َوِىيَ  ،اْلُبَداَءةُ  :َوالصَّ
فْ  ،َوَكؤَلَ  َقرَأَ  ِمفْ    َواْلِكبَلَءةِ  َكاْلِقرَاَءةِ  ؿُ  :َواْلَبْدَأةُ  .اأْلُُصوؿِ  ِفي َيْثُبتْ  َلـْ  َواِ   َأوَّ
 «.(3)اأْلَْمرِ 

ِزيّ  ّيٌة، بالياءِ ( البداَية) أف يرى فالُمَطرّْ  وذلؾ ؛الِبداَءة :الصوابَ  وَأفَّ  عامّْ
 .وَكؤلَ  َقرَأَ  مف ،والِكبلَءةِ  كالِقراَءة   َبَدأَ  مف ،(ِفعالة) وزف عمى ألنيا
. باليمنى" الِبدايةُ : "قوليـ ذلؾ مف» :المقدسي َبّري بف ا عبد قاؿ

 وعف .ىمزة فبلمو ،بدأت مف ألنو   واليمز الباء بضـ ؛الُبداءة: وصوابو

                                                           

ٌٕجُ اٌض٠ٓ إٌـفٟ )اٌّزٛفٝ:  ،( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ(1

 .٘ـ1311 ،ِىزجخ اٌّضٕٝ ثجغضاص - 45 ،44 :٘ـ( طـ537

 .9 :( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ(2

 .36 ،35 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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 عمى   ُبّداءة :زيد أبو وزاد. ةً وَبَداءَ  وُبْدَأةً  ُبْدءاً  :(َبَدأَ ) مصدر في األصمعي
 «.(1)البارع كتابو في القالي حكاه األصمعي وكبلـ. تُّفاحة وزف

 مخالؼٌ "  البداية" :فقولنا ،المغة قواعد عمى بالقياس ىنا بالخطأ والحكـ
 لكف ،" الَبَداَءة"  :فيقاؿ ؛ميموزة الكممة تكوف أف تحتـ التى المغة لقواعد

 مف لغة عمى وردت(  البداية)  أف لى اتضح المغة كتب فى البحث مع
 عبد قاؿ ،األنصار لغة وىي» ،العربية فى معروفة لغة وىى ،اليمزة يسيؿ
 ":الرجز مف"  - عنو ا رضي -          رواحة بف ا

 (2)شقينا غيره عبدنا ولو    َبِدينا وبو اإللو باسـ
 «.(3)وِسرَاية وِكَفاية كِيَداية حينئذ فيكوف....... 

 وذلؾ لمتخفيؼ، طمًبا إال عمة لغير ياء اليمزة أبدلوا وقد» :جنى ابف قاؿ
ْأتُ " وفي" َبَديتُ ": "َبَدْأتُ " وفي" َقَريتُ ": "َقرَْأتُ " في قوليـ يتُ ": "َتَوضَّ  "َتَوضَّ

(4) .» 

                                                           

1 ضؿٟ اٌّظغٞ ٌؼجض هللا ثٓ ثَّغٞ اٌّم ،( غٍظ اٌضؼفبء ِٓ اٌفمٙبء(

٘ـ / 1407 ،األٌٚٝ :ػبٌُ اٌىزت )ث١غٚد( ط - 14 :٘ـ( طـ582)اٌّزٛفٝ: 

1987َ. 

 ،2279/ 6ٚربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  ،1019/ 2جّٙغح اٌٍغخ  :( ٠ٕظغ(2

 .3/28ٚاٌّشظض 

 :ٌّذّض ثٓ أثٟ اٌفزخ اٌجؼٍٟ اٌذٕجٍٟ ـ رذم١ك ،( اٌّطٍغ ػٍٝ أثٛاد اٌّمٕغ(3

٘ـ 1401اٌّىزت اإلؿالِٟ )ث١غٚد(    30ِذّض ثش١غ األصٌجٟ طـ 

/1981َ. 

 369/ 2٘ـ( 392 :الثٓ جٕٟ اٌّٛطٍٟ )اٌّزٛفٝ ،( ؿغ طٕبػخ اإلػغاة(4

 .2000َ٘ـ / 1421 ،صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط: األٌٟٚ -
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 بو" َبِديت"و بالشيء" َبَديت"و .جار منطقة في" أبدى"و» :القطاع ابف وقاؿ
 «.(1).. .َبِدينا وبو اإللو باسـ :رواحة ابف قاؿ .لؤلنصار لغة وىي ،قدمتو

 المغة أما ،اليمز لغة ىى ىنا والقواعد لمقياس الموافقة المغة أف والخبلصة
 لغة يىف االستعماؿ فى الشائعة   لمقياس المخالفة وىى ،األخرى
   المستحدثة الصيغة ىذه مصدرية المصري المغة مجمع أقرَّ  وقد» .التسييؿ
 عنواف في كما ؛قديًما المؤلفيف بيف مستعممة« الِبداية» كممة أف والَحظَ 
 «.(2)كثير البف والنياية البداية كتاب

 ﴾ الطارى - الطارئ ﴿ - 4
ِزى قاؿ   .اأْلَْصِميّْ  ِخبَلؼُ  :َوالطَّاِري ."اْلُجُنوفُ  ُطِرئَ " :َوَقْوُلُيـْ » :الُمَطرّْ

َوابُ   «.(3)َأْصبًل  َفَخَطأٌ  الطََّرَيافُ  َوَأمَّا .اْلَيْمزُ  َوالصَّ
                                                           

 :ػبٌُ اٌىزت ) ث١غٚد ( ط - 103 ،102/ 1الثٓ اٌمطبع  ،( وزبة األفؼبي(1

 .1983َاألٌٚٝ 

/ 1ألدّض ِشزبع ػّغ  ،اٌظٛاة اٌٍغٛٞ ص١ًٌ اٌّضمف اٌؼغثٟ( ِؼجُ (2

 .2008َ -٘ـ  1429 ،األٌٚٝ :ػبٌُ اٌىزت )اٌمب٘غح( ط - 176

ٚاٌّجّٛع اٌّغ١ش فٟ  ،406/ 9اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  :٠ٚغاجغ أ٠ضب

/ 1٘ـ( 581ألثٟ ِٛؿٝ األطجٙبٟٔ )اٌّزٛفٝ:  ،غغ٠جٟ اٌمغآْ ٚاٌذض٠ش

ٚإٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت  ،ٚإٌشغ ٚاٌزٛػ٠غ ) جضح ( صاع اٌّضٟٔ ٌٍطجبػخ - 139

ٌإلِبَ إٌٛٚٞ )اٌّزٛفٝ:  ،ٚرذغ٠غ أٌفبظ اٌزٕج١ٗ ،109/ 1اٌذض٠ش ٚاألصغ 

ٌٚـبْ اٌؼغة  ،٘ـ1408 ،األٌٚٝ :صاع اٌمٍُ )صِشك( ط - 51 :٘ـ( طـ676

 ،153/ 37ٚربط اٌؼغٚؽ  ،1262 :ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ ،67/ 14

ألثٝ اٌٛفبء اثٓ  ،ٌّظغ٠خ فٟ األطٛي اٌشط١خٚاٌّطبٌغ إٌظغ٠خ ٌٍّطبثغ ا

ِىزجخ  - 252 :٘ـ( طـ1291اٌش١ز ٔظغ ٠ٛٔؾ اٌٛفبئٟ اٌٙٛع٠ٕٟ )اٌّزٛفٝ: 

  .اٌـٕخ )اٌمب٘غح(

 .289 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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 ألف وذلؾ ؛المعنى فى ىمز بغير بالياء الطارى غير باليمز فالطارئ
 ُيْؤكؿُ  الذي فيو الطرياف أما. فجأة طمع أو فجأة الحادث :يعنى الطارئ
 .صريح خطأ الطارئ موضع الطارى فوضع ىنا ومف .عميو
 َبيّْفُ  َغضّّ  َأيْ  :َطِريّّ  َفُيوَ  ،َقُربَ  ِوزَافُ  ،ِباْلَواوِ  ؛الشَّْيءُ  َطُروَ » :الفيومى قاؿ

 ُفبَلفٌ  َوَطرَأَ  .الطَّرَاَءةِ  َبيّْفُ  َطِرئٌ  َفُيوَ  ُلَغةٌ  َتِعبَ  ِوزَافُ  ِباْلَيْمزِ  َوَطِريءَ  .الطَّرَاَوةِ 
 َيْطرَأُ  الشَّْيءُ  َوَطرَأَ  .َطاِرئٌ  َفُيوَ  ؛َطَمعَ  :ُطُروًءا ،ِبَفْتَحَتْيفِ  َمْيُموزٌ  ؛َيْطرَأُ  َعَمْيَنا
 وزاف باليمز(  َطِرئَ )  و . َطاِرئٌ  َفُيوَ  ،َبْغَتةً  َحَصؿَ  :َمْيُموزٌ  ؛ُطْرآًنا َأْيًضا
(  َيْطرَأُ )  عمينا فبلف(  َطرَأَ )  و .( الطَّرَاَءةِ )  بيف(  َطِريءٌ )  فيو ؛لغة َتِعبَ 

 «.  (1)( َطاِرئٌ )  فيو طمع(  ُطُروًءا)  بفتحتيف ميموز
 في وَقع :قاؿ .عميو ُيْؤكؿُ  الذي :الطِّْريَّاف :سيده ابف وقاؿ» :المساف وفى

 ،كالِفِركَّافِ  ِفِعبلَّف عمى ،الياء مَشدَّد الراءِ  مخفَّؼَ  :يعقوب كتاب نسخ بعض
َيافُ  :منو الِجيِميَّة النسخ في ووقع .والِعِرفَّافِ   مخفَّؼ الراء مشّدد ؛الطّْرّْ

 يْأكؿُ  -ملسو هيلع هللا ىلص – ا رسوؿُ  َبْينا" :قاؿ ُأمامة َأبي عف الحديث وفي .الياء
يافٍ  عمى َقِديداً   ىو :الفراء قاؿ :شمر قاؿ ."(2)قدميو عمى جالساً  ِطرّْ

َيافُ   الذي الطِّْريَّافُ  ىو :السكيت ابف قاؿ .الطّْْرَيافَ  الناُس  ُتَسمّْيو الذي الطّْرّْ
   والَبخاتيّْ  ،الباريّْ  :مثؿ ؛الياء فييا ُشدَّْدتْ  حروؼٍ  في بو جاء ،عميو ُيْؤَكؿُ 

 «.(3)والسَّراريّْ 
 

                                                           

 .372/ 2( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (1

ِىزجخ  - 200/ 8٘ـ ( 360) اٌّزٛفٝ  ٌٍطجغأٝ ،اٌّؼجُ اٌىج١غ :( ٠ٕظغ(2

 اٌضب١ٔخ.  :اثٓ ر١ّ١خ )اٌمب٘غح( ط

 .6/ 15( ٌـبْ اٌؼغة (3
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 األخطبء ٔانتصٕٚجبت انصزفٛة :انثبَٗانفصم 
 ادلصبدر :األٔل ادلجحث

 ﴾ َتَفاَىةُ  – َتَفًيا ﴿ - 1
ِزى قاؿ  َبابِ  ِمفْ  َتَفًيا َتِفوَ  َوَقدْ  .َخِسيٌس  َحِقيرٌ  :َوَتِفوٌ ( تَاِفوٌ  َشْيءٌ ») :الُمَطرّْ
 «.(1)َخَطأٌ  َمْصَدرِهِ  ِفي َوالتََّفاَىةُ  .َلِبَس 

ِزى  بأف القوؿ أما ،( َتْفوٌ )  ىو(  َتِفوَ )  الفعؿ مصدر أف يذكر فالُمَطرّْ
 المغة كتب فى البحث بعد لكف ،فخطأ أيًضا الفعؿ ليذا مصدر(  َتَفاَىةً )

 المصدر مع جنب إلى جنًبا مذكور المصدر ىذا أف لى اتضح والمعاجـ
 ،األزىرى :- َتَفاَىة – المصدر ىذا ذكروا الذيف العمماء فمف ؛َتْفًيا :اآلخر
 .(2)وغيرىـ ،القطاع وابف ،والفيومى   سيده وابف
 تفاىات ج :مفرد(  َتفاَىة»)  عمر مختار أحمد .د قوؿ ويثبتو ذلؾ ويؤكد

 «.(3)تِفوَ  مصدر(: المصدر لغير)
ْعَسارُ  ﴿ - 2  ﴾ اْلَعَسارُ  – اإلِْ

ِزى قاؿ ْعَسارُ ») :الُمَطرّْ  َمْعَناهُ  ِفي( َواْلَعَسارُ ) .اْفَتَقرَ  إَذا :َأْعَسرَ  َمْصَدرُ  :(اإلِْ
 «.(4)ِبَيَسارِهِ  َيْعَمؿُ  الَِّذي َوُىوَ  :اأْلَْعَسرِ  َمْصَدرُ  :َواْلُعْسرُ  .َخَطأٌ 
ْعَسارُ »فػ  اْلِعَسارِ  َبيَّْنةِ  َعَمى :النَُّسخِ  َبْعضِ  َوِفي ،اْفَتَقرَ  َأيْ  :َأْعَسرَ  َمْصَدرُ  اإلِْ

ْعَسارِ  ِبَمْعَنى ْعَسارِ  اْلَيَسارِ  ِباْخِتبَلؼِ  َتْخَتِمؼُ  اْلُمْتَعةُ » :ويقاؿ«. (5)اإلِْ  ؛َواإلِْ
                                                           

 .60 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

/ 3ٚوزبة األفؼبي  ،270/ 1ٚاٌّشظض  ،131/ 6رٙظ٠ت اٌٍغخ  :( ٠ٕظغ(2

 .52/ 2ٚرىٍّخ اٌّؼبجُ اٌؼغث١خ  76/ 1ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ  ،367

 .295/ 1اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح ( ِؼجُ (3

 .315 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(4

 .241/ 13( اٌؼٕب٠خ شغح اٌٙضا٠خ (5
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 ،َواْلِعَسارِ  اْلَيَسارِ  َلْفَظةَ  َيْسَتْعِمُموفَ  اْلِعْمـِ  َأْىؿِ  َوَبْعُض  .َوااِلْفِتَقارِ  اْلِغَنى َأيْ 
يَسارُ  .اْلُمَقاَبَمةِ  َعَمى َمْسُموَعافِ  َواْلُيْسرُ  َفاْلُعْسرُ  ؛َمْسُموعٍ  َغْيرُ  َوُىوَ   َواإلِْ

ْعَسارُ   َوُىوَ  ،َمْسُموعٌ  َأْيًضا َواْلَيَسارُ  .َوَأْعَسرَ  َأْيَسرَ  ِمفْ  ؛َمْصَدرَافِ  َكَذِلؾَ  َواإلِْ
ْطبَلِقوِ  َوْجوَ  َواَل  السََّماعُ  ِبوِ  َيِردْ  َفَمـْ  اْلِعَسارُ  َفَأمَّا ،اْسـٌ   :َتَعاَلى المَّوُ  َوَقاؿَ  .إلِ
﴿                 ﴾ [236: البقرة ] ُاْلُموِسع: 

 .َحاُلوُ  اتََّسَعتْ  إَذا  :َأْوَسعَ  َوَقدْ  .اْلَفِقيرُ   :َواْلُمْقِترُ  .َكَذِلؾَ  َواْلَواِسعُ  ،اْلَغِنيُّ 
 «.(1)اْلِمْقَدارُ  :َوَفْتِحَيا الدَّاؿِ  ِبَتْسِكيفِ  ؛َواْلَقْدرُ  .اْفَتَقرَ  إَذا  :َوَأْقَترَ 

 ﴾ الخجالة -  اْلَخْجَمةُ  - اْلَخَجؿُ  ﴿ - 3
ِزى قاؿ َوابُ  ،اْلَعامَّةِ  َأْخَطاءِ  ِمفْ ( الَخَجاَلةُ ») :الُمَطرّْ  ،اْلَخْجَمةُ  :َوالصَّ

 «.(2)َواْلَخَجؿُ 
 لما موافقة الغير العامية األلفاظ مف(  الَخَجالة)  كممة أف المطرزى يرى
 :ىو المغة كتب فى والوارد الصواب وأف ،المغوية والمعاجـ الكتب فى ورد

 .َواْلَخَجؿُ  ،اْلَخْجَمةُ 
 َخَجبًل  َخَجؿَ  وقد .االستحياء مف والَدَىُش  التحيُّرُ : الَخَجؿُ » :الجوىرى قاؿ

 «.(3)اْلفقر اْحِتَماؿ سوء :أيضا والَخَجؿُ . غيره وأخجمو
 «.(4)استحيا :وَخْجَمةً  َخَجبًل ( َخَجؿَ ») :الوسيط المعجـ وفى

                                                           

 .46 :( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ(1

 .140 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .1682/ 4( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ (3

 .219/ 1( اٌّؼجُ اٌٛؿ١ظ (4

ألثٝ ثىغ اٌغاػٜ ) د  ،ِٚشزبع اٌظذبح ،444/ 1جّٙغح اٌٍغخ  :٠ٚغاجغ

ط١ضا(  ،اٌضاع إٌّٛطج١خ )ث١غٚد -اٌّىزجخ اٌؼظغ٠خ  - 196 :٘ـ ( طـ666
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 لكف ،المطرزى قالو ما وأثبتت أيدت قد المغة كتب أف إلى نخمص ىنا ومف
ٌٌ  بقى ِزى أف وىو ،إليو اإلشارة يجب أمًر  وىو ،الصواب جانبو قد الُمَطرّْ
 المفظ ىذا أف مع ،فقط العامة ألسنة عمى وردت(  الخجالة)  أف :قولو

 .(1)األحاديث شروح كتب مف كثير فى موجود
 

  

                                                                                                                                   

ٚربط اٌؼغٚؽ    200/ 11ٌٚـبْ اٌؼغة  ،1999َ٘ـ/1420 :ط اٌشبِـخ

28 /396. 

ٚاٌّفبر١خ فٟ  ،3121/ 8ِغلبح اٌّفبر١خ شغح ِشىبح اٌّظبث١خ  :( ٠ٕظغ(1

ُّٞ  ،شغح اٌّظبث١خ ١غاػ ُّٟ اٌىٛفٟ اٌشِّ ٠َْضأ اٌّشُٙٛع  ،ٌّظٙغ اٌض٠ٓ اٌؼَّ

ِٙغٞ )اٌّزٛفٝ:  ْظ ُّ ٚػاعح األٚلبف  ،صاع إٌٛاصع - 226/ 5٘ـ(  727ثبٌ

 ،األٌٚٝ :ط -142 :ٚشغح ؿٕٓ اثٓ ِبجٗ ٌٍـ١ٛطٟ ٚغ١غٖ طـ ،اٌى٠ٛز١خ

ثٓ  ٌّذّض أشغف ،ٚػْٛ اٌّؼجٛص شغح ؿٕٓ أثٟ صاٚص ،2012َ٘ـ / 1433

صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  - 339/ 5٘ـ( 1329د١ضع اٌؼظ١ُ آثبصٞ )اٌّزٛفٝ: 

 .٘ـ1415 ،اٌضب١ٔخ :)ث١غٚد( ط
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 ٔاألفعبل األمسبء صٛغ :انثبَٗ ادلجحث
 ﴾ آِجرٌ  – ُمْؤِجرٌ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ  َتُقؿْ  َواَل  .ُمْؤِجرٌ  َوُىوَ  ،َفاْستَْأَجْرُتَيا َداَرهُ  آَجرَ  :اأْلََساسِ  ِفي» :الُمَطرّْ
 ،َأْفَعؿَ  ِمفْ  ُىوَ  َبؿْ  َفاَعؿَ  َىَذا آَجرَ  َوَلْيَس  :َقاؿَ  .َوَقِبيحٌ  َخَطأٌ  َفِإنَّوُ  ؛آِجرٌ  ُىوَ 

نََّما   .َوَعاَوَموُ  ،َشاَىرَ  :َكَقْوِلؾَ    ُمَؤاَجَرةً  اأْلُْجَرةِ  آَجرَ  :َقْوُلؾَ  َفاَعؿَ  ُىوَ  الَِّذي َواِ 
 َوِفي .ُأْجَرةً  ِفْعِموِ  َعَمى َلوُ  َجَعْمت إَذا :ُمَؤاَجَرةً  الرَُّجؿَ  آَجْرت" :اْلُمْجَمؿِ  َوِفي
َجاَرةِ  ِمفْ  َوَأَجَرهُ  ،آَجَرهُ  ِفي ُلَغةٌ  المَّوُ  َأَجَرهُ  :اْلُغوِريّْ  َجاِمعِ  ِمفْ  َأْفَعؿَ  َبابِ   .اإلِْ
 َوِفيوِ  :ُقْمت .َواْلَمَصاِدرِ  اأْلََدبِ  ِديَوافِ  ِفي َوَىَكَذا الدَّارَ  آَجَرهُ  َفاَعؿَ  َبابِ  َوِفي
نََّما ،َنَظرٌ  َوابُ  َواِ   َما َأفَّ  َعَمى َواأْلََساسِ    َوالتَّْيِذيبِ  ،اْلَعْيفِ  ِفي ُأْثِبتَ  َما الصَّ
 إَلى إالَّ  َيَتَعدَّى اَل  َواْلُمزَاَرَعةِ  َكاْلُمَشاَرَكةِ  اْلُمَعاَمَمةِ  َمْعَنى ِفي َفاَعؿَ  ِمفْ  َكافَ 

 ِفيوِ  َتَعاَوفَ  َوَما ،ُحْكَموُ  ُحْكُمَيا َفَكافَ  ؛َذِلؾَ  ِمفْ  اأْلَِجيرِ  َوُمَؤاَجَرةُ  َواِحدٍ  َمْفُعوؿٍ 
 ؛َواْلَمْمُموؾَ  الدَّارَ  آَجَرهُ  :ُقْمت َأنَّؾ َفاْلَحاِصؿُ  .َغْيرِهِ  ِمفْ  َأْقَوى َوالسََّماعُ  اْلِقَياُس 

َذا .َغْيرُ  اَل  َأْفَعؿَ  ِمفْ  َفُيوَ  ًيا َكافَ  ،اأْلَِجيرَ  آَجرَ  :ُقْمت َواِ   :َقْوُلُيـْ  َوَأمَّا. ُمَوجَّ
 ِمفْ  اْلَفاِعؿِ  َواْسـُ  .َعامّْيَّةٌ  ِفيوِ  ِمفْ  َفِزَياَدةُ " َشْيرًا اْلَحاُنوتَ  َىَذا ِمْنؾ آَجْرتُ "

 َعفْ  ِرَواَيُتوُ  َصحَّتْ  إَذا إالَّ  َغَمطٌ  َمْعَناهُ  ِفي َواآْلِجرُ  .ُمْؤِجرٌ  الدَّارَ  آَجَرهُ  َنْحوِ 
 َمْعَنى ِفي ،َماِحؿٌ  َوَبَمدٌ  ،َعاِشبٌ  َمَكافٌ  :َقْوِلِيـْ  َنِظيرَ  َيُكوفُ  َفِحيَنِئذٍ  السََّمؼِ 
 آَجرَ  ِمفْ  الثَّاِني َوِمفْ  ،ُمَؤاَجرٌ  اَل  ُمْؤَجرٌ  :ِمْنوُ  اْلَمْفُعوؿِ  َواْسـُ  ،َوُمْمِحؿٌ  ُمْعِشبٌ 
 َوُىوَ  ُيَؤاِجرُ  َعَمى َبَناهُ  َأنَّوُ  َفُعْذُرهُ " َواَجْرُتوُ " :َقاؿَ  َوَمفْ  .َوُمَؤاَجرٌ  ُمْؤَجرٌ  اأْلَِجيرَ 
 ِبَمْعَنى َفِعيؿٌ  َأنَّوُ  ِفي َوالنَِّديـِ  اْلَجِميسِ  ِمْثؿُ  َفُيوَ  اأْلَِجيرُ  َوَأمَّا .َضِعيؼٌ 
 ُيَسمَّى الَِّذي ِتْمِميَذهُ  َيْعِني ِلُمَعمَِّموِ  اأْلَِجيرِ  َشَياَدةُ  َتُجوزُ  اَل  َوِمْنوُ  ،اْلُمَفاِعؿِ 

 «.(1)ُيْستَْأَجرُ  أِلَنَّوُ  ؛اْلَخِميَفةَ  ِدَياِرَنا ِفي
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 مف ال َأْفَعؿَ  ِمفْ " َواْلَمْمُموؾَ  الدَّارَ  آَجَرهُ " :قولنا أف إلى يشير فالمطرزى
 القوؿ أما .ُمْؤَجرٌ  :ِمْنوُ  اْلَمْفُعوؿِ  َواْسـُ  ،ُمْؤِجرٌ  :منو اْلَفاِعؿِ  َواْسـُ  ،َفاَعؿَ 
 َفِإنَّوُ " ُمَؤاِجر" :منو المفعوؿ واسـ ؛" آِجرٌ " :الدَّارَ  آَجَرهُ  مف الفاعؿ اسـ بأف
 كبلـ مف الوارد مع التفاقو ؛الصواب إلى أقرب ىو الرأى وىذا . َوَقِبيحٌ  َخَطأٌ 
 َواْسـُ  ،( فاَعؿَ )  مف فيو" اأْلَِجيرَ  آَجرَ " :قولنا أما .المغة عمماء مف كثيرٍ 

 .ُمَؤاَجرٌ  :ِمْنوُ  اْلَمْفُعوؿِ 
 يستعمؿ ال يعني"  عز وااِلْفَعاؿُ : " قولو» :االستراباذى الديف ركف يقوؿ
 إيجارًا أوجره ممموكي آجرتُ "  :العيف كتاب في ألف ؛ممنوع وذلؾ ،إيجارًا
: تقؿ وال ،ُمْؤِجر فيو إيجاراً  داره آجرني" :المغة أساس وفي ."ُمؤَجر فيو

 ،أفعؿ ىو بؿ ،فاَعؿَ  ىذا آجر وليس: " قاؿ  ."قبيح خطأ فإنو ؛مؤاجر
نما  وفي ."(1)وعاومو شاىره: كقولؾ ؛مؤاجرة األجير آجر :فاَعؿَ  ىو الذي وا 
 ،" مقصوراً  أَجَره في لغة: تعالى اُ  آَجَرهُ "  :الغوري جامع مف أفعؿ باب
 فآَجَرهُ  :قمت .األدب ديواف في وىكذا"  الدارَ  آَجَرهُ "  :منو فاعؿ باب وفي
 ما والحؽ الغوري، عند جائز األساس صاحب عند ممنوع فاعؿ مف الدارَ 
 في يعدى كاف الذي إال مفعوليف إلى يعدى ال فاَعؿَ  ألف ؛المغة أساس في

 إلى المتعدي فآجر  .الحديث ونازعتو ،الحديث كَنَزْعتُ  ،مفعوؿ إلى الثبلثي
 ،الدارَ  أكريُتؾَ  مثؿ ،إيجاراً  الدار فآجرتؾ ؛اإلفعاؿ باب مف إذف مفعوليف
 مفعوؿ إلى يتعدى .اإلجارة عقد معو عقدت أي :مؤاجرةً  األجيرَ  وآجرتُ 

                                                           

 :رذم١ك - 22 ،1/21٘ـ( 538ٌٍؼِششغٜ )اٌّزٛفٝ:  ،( أؿبؽ اٌجالغخ(1

٘ـ 1419 ،األٌٚٝ :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط -ِذّض ثبؿً ػ١ْٛ اٌـٛص 

 /1998َ. 



 
 
 

 

 

 

 ندا محمد الحميد عبد جمعةد.  ﴾ الُمْعِرب ترتيب فى الُمْغِرب﴿  كتاب فى اللغوى التصويب

1668 

 أي :كتابةً  يكتبُ  َكَتبَ  :نحو ؛إجارةً  يأُجر أَجرَ  مصدر اإلجارة وكأف ،واحد
 «.(1) أجيراً  كاف

 :ثبلثة بدالئؿ ؛أفعؿَ  ليس فاَعَؿ، آجرَ  أف عمى استدؿ» :أيًضا ويقوؿ
 ال فاَعؿَ  مصدر يكوف وِفَعالة ِإجارة، عمى جاء آَجرَ  مصدر أف: أحدىا
 فاَعؿَ  آجرَ . لمجنس وكتابا ،لمفرد وكتابة   وِكتَاًبا ِكتَاَبةً  َكاَتَبوُ : نحو ؛أفعؿَ 
 عدـ األصؿ ألف ؛أفعؿَ  كونو يمنع فاعؿ آجرَ  كوف صحة ألف ؛أفعؿَ  ال

 .الوزنيف بيف المفظ اشتراؾ
 أفعؿ مصدر مجيء ألف ؛إيجارًا مصدره لكاف أفعؿَ  كاف لو آَجرَ  أف: والثاني
 .إيجار عمى آَجرَ  مصدر يجيء ال لكنو مطرد، قياس إفعاؿ عمى

ذا. ُيَفاِعؿُ  فاَعؿَ  وىو ُيَؤاِجُر، آَجرَ  جاء أنو: والثالث  آَجرَ  مجيء صح وا 
 مف لو بد ال" فاَعؿَ " ألف ؛أفعؿَ  وزف عمى مجيئو منع فاَعؿَ  وزف عمى
 قياس وىو ،َقَتؿَ  مف وَقاَتؿَ ،  َكَتبَ  مف كاَتبَ : نحو رباعي، ال ثبلثي أصؿ
 .مطرد
ذا " آَجرَ " ال،  َفَعؿَ : أي" َأَجرَ " مف آَجرَ  أصؿ يكوف أف وجب كذلؾ كاف وا 
 .أفعؿَ : أي

 آَجرَ  أف عمى  يدؿ فؤلنو األوؿ؛ في أما نظر، الكؿ في: يقوؿ أف ولقائؿ
 أف لجواز ؛البتة أفعؿ آَجرَ  يكوف أال منو يمـز وال  فاَعؿَ  ِإَجارة مصدره الذي
 :الثاني ومصدر  ِفَعالة :األوؿ ومصدر ،وأفعؿَ  فاَعؿَ  بيف مشترًكا يكوف
 يؤجر، عمى المضارع مجيء وىو، لدليؿ األصؿ يخالؼ وقد. ِإْفعاؿ

 .إيجار عمى والمصدر

                                                           

/ 3٘ـ( 715ٌٍغضٟ اإلؿزغاثبطٞ )اٌّزٛفٝ:  ،( شغح شبف١خ اثٓ اٌذبجت(1
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 فإف إيجار، عمى مصدره يجيء ال أنو نسمـ ال فؤلنا: الثاني في وأما
 «.(1)إيجارًا نفَسَيا البغيُّ  المرأةُ  آَجَرتِ : حكى المحكـ كتاب صاحب
 :يقوؿ إذ ؛مصباحو فى الفيومى مخؿ غير باختصار المسألة تمؾ ويمخص

" آَجَرهُ "وَ  ،َكْعبٍ  َبِني ُلَغةُ  َضَربَ  َبابِ  َوِمفْ  َقَتؿَ  َباِب  ِمفْ " َأْجرًا المَّوُ  َأَجَرهُ » "
ْرت"وَ  .َأثَاَبوُ  إَذا :ثَاِلَثةٌ  ُلَغةٌ  ِباْلَمدّْ   َقاؿَ  .الثَّبَلثِ  ِبالمَُّغاتِ " َواْلَعْبدَ  الدَّارَ  َأجَّ

رٌ  َفَأَنا َأْفَعْمت َعَمى الدَّارَ  َوآَجْرتُ  :الزََّمْخَشِريُّ   َفُيوَ " ُمَؤاِجرٌ " :ُيَقاؿُ  َوالَ  ،ُمَؤجّْ
 َوأِلَفَّ  ؛ُمَعاَقَدةً  َوَعاَقْدُتوُ  ،ُمَعاَمَمةً  َعاَمْمتو :ِمْثؿُ  ؛ُمَؤاَجَرةً  آَجْرتو :َوُيَقاؿُ  .َخَطأٌ 
 َيَتَعدَّى إنََّما َواْلُمزَاَرَعةِ  َكاْلُمَشاَرَكةِ  اْلُمَعاَمَمةِ  َمْعَنى ِفي َفاِعؿٍ  ِمفْ  َكافَ  َما

 ِمفْ  الَ  َأْفَعؿَ  ِمفْ  َواْلَعْبدَ  الدَّارَ  َفآَجْرت ؛َذِلؾَ  ِمفْ  اأْلَِجيرِ  َوُمَؤاَجَرةُ  َواِحدٍ  ِلَمْفُعوؿٍ 
 .ُمَؤاَجَرةً  آَجْرُتوُ  :َفَيُقوؿُ  ؛َفاَعؿَ  َعَمى" الدَّارَ  آَجْرت" :َيُقوؿُ  َمفْ  َوِمْنُيـْ  ،َفاَعؿَ 

 َمفْ  اْلَعَربِ  َوِمفْ  :اأْلَْخَفُش  َوَقاؿَ  .ُمْؤَجرٌ  َفُيوَ  آَجْرُتوُ  َعَمى: اأْلَْزَىِريُّ  َواْقَتَصرَ 
 :َيُقوؿُ  َوَبْعُضُيـْ  .ُمْفَعؿٌ  َفُيوَ  َأْفَعْمت :َتْقِديرِ  ِفي ،ُمْؤَجرٌ  َفُيوَ  آَجْرُتوُ  :َيُقوؿُ 
 َزْيًدا آَجْرتُ : َفُيَقاؿُ  َمْفُعوَلْيفِ  إَلى َوَيَتَعدَّى ،َفاَعْمُتوُ  :َتْقِديرِ  ِفي ،ُمَؤاَجرٌ  َفُيوَ 
 َوَأْعَطْيت ،ِدْرَىًما َزْيًدا َأْعَطْيت :ِمْثؿُ  ؛اْلَقْمبِ  َعَمى ؛َزْيًدا الدَّارَ  َوآَجْرتُ  ،الدَّارَ 
 َزْيًدا ِبْعت :ُيَقاؿُ  َكَما ؛ ِلمتَّْوِكيدِ " الدَّارَ  َزْيدٍ  ِمفْ  آَجْرتُ " :َوُيَقاؿُ  .َزْيًدا ِدْرَىًما
 «.(2) الدَّارَ  َزْيدٍ  ِمفْ  َوِبْعت ،الدَّارَ 

 أف نستخمص المطرزى أورده الذى الزمخشرى لقوؿ متأنية وبقراءة
وا بالتخصيص قاؿ مف مذىب ذىب الزمخشرى  أي باإلفعاؿ( الدار) فخصُّ

 المؤاجرة أي بالمفاعمة( األجير) وخصوا ،اثنيف إلى الفعؿ وعدوا اإليجار
 :الزََّمْخَشِريُّ  َقاؿَ : »فقاؿ المصباح صاحب ذلؾ حكى وقد. واحد إلى وعّدوه
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رٌ  َفَأَنا َأْفَعْمت َعَمى   الدَّارَ  َوآَجْرت  :َوُيَقاؿُ  .َخَطأٌ  َفُيوَ  ؛ُمَؤاِجرٌ  :ُيَقاؿُ  َوالَ  ،ُمَؤجّْ
 ِمفْ  َكافَ  َما َوأِلَفَّ  ؛ُمَعاَقَدةً  َوَعاَقْدُتوُ    ُمَعاَمَمةً  َعاَمْمتو :ِمْثؿُ  ؛ُمَؤاَجَرةً  آَجْرتو
 ،َواِحدٍ  ِلَمْفُعوؿٍ  َيَتَعدَّى إنََّما َواْلُمزَاَرَعةِ  َكاْلُمَشاَرَكةِ  اْلُمَعاَمَمةِ  َمْعَنى ِفي َفاِعؿٍ 

 َوِمْنُيـْ  ،َفاَعؿَ  ِمفْ  اَل  َأْفَعؿَ  ِمفْ  َواْلَعْبدَ  الدَّارَ  َفآَجْرت ؛َذِلؾَ  ِمفْ  اأْلَِجيرِ  َوُمَؤاَجَرةُ 
 «.(1)ُمَؤاَجَرةً  آَجْرُتوُ  :َفَيُقوؿُ  ؛َفاَعؿَ  َعَمى ؛الدَّارَ  آَجْرت :َيُقوؿُ  َمفْ 
 إذ ذلؾ في الرأي اختبلؼ تقدـ مما يتبيف» :الزعببلوي الديف صبلح وقاؿ
 إلى وآخروف ،لمدار والمؤاجرة اإليجار استعماؿ جواز إلى جماعة ذىبت
 والمؤاجرة بالدار اإليجار فخص بعضيـ وفّرؽ. لؤلجير استعماليما جواز

 أولئؾ وحجة. الكافية شرح في الرضي وأيده الزمخشري فعؿ كما ،باألجير
 إيقاع في ومقابمة مشاركة األصؿ في المفاعمة أف ىؤالء وحجة ،السماع
 الفعؿ إليقاع أىبًل  طرفييا مف كؿ يكوف أف تقتضي فيي ؛الفعؿ أصؿ

 معاممة لؤلجير فالمؤاجرة ،والمزارعة والمعاقدة المعاممة ومثميا كالمضاربة
. بالمؤاجرة منيا باإليجار أولى إذاً  فالدار ؛لمدار كذلؾ وليست ،ومعاقدة
 بمعنى المفاعمة مف جاء ما وأف سيما ال ،نضيج جزؿ ىذا في والرأي
 اإليجار بمعنى سمعت التي لممؤاجرة يذكر ولـ زائد بمعنى خّص  قد األفعاؿ
 ومف الزمخشري بمذىب أخذنا القياس عمى عّولنا إذا فنحف. زائد معنى
ذا ،معو  منيما، لكؿ الصيغتيف باستعماؿ أخذنا السماع عمى عولنا وا 

 .......بالمعنى أليؽ القياس اتباع ويبقى
ْرتُ ) أما رَ ) في ورد إذ معتمد، نص فيو فميس بالتشديد( الدارَ  أجَّ ( أجَّ

 داغر خميؿ أسعد األستاذ منع وقد". آجراً  جعمتو إذا الطيف أجَّرت" بالتشديد
َرهُ ) استعماؿ( الشائعة األخطاء) معجمو في العدناني واألستاذ تذكرتو في  أجَّ

                                                           

 .( اٌّظضع ٔفـٗ(1
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رني ويقولوف: "داغر األستاذ قاؿ. آجره أو أجره بمعنى بالتشديد( الدارَ   أجَّ
 فيو.. أكراني أي ؛إيجاراً  أجرني :صوابو ،خطأ وىو   بالتشديد ؛الدارَ 
ر أما. مستأجر وأنا مؤجر ر يقاؿ. اآلجر صنع بمعنى إال ترد فمـ أجَّ  أجَّ
 الشيخ أساغ وقد. إليو ذىب ما والصواب.." آجراً  الطيف طبخ أي الرجؿ
َرهُ ) اليازجي إبراىيـ (: الجرائد لغة) رسالتو في فقاؿ بالتشديد( الدارَ  أجَّ

رَ  :ويقولوف"  التأجير ألف ؛المعنى عكس وىو ،اكتراه أي :تأجيراً  المنزؿَ  أجَّ
ْرُتوُ  :تقوؿ ،المالؾ مف يكوف  إليو ذىب ما أكد وقد". فاستأجره المنزؿَ  أجَّ
 مغالط) كتابو في البولسي األب حكاه ما عمى( 1/612) الضياء مجمة في

ر) :القائؿ قوؿ المجمة في عاب إذ( الصواب ومناىج الكتاب ( الدار أجَّ
ره :والصواب: "وقاؿ ،استأجرىا بمعنى بالتشديد  إياه أكراه أي :الدارَ  أجَّ

 مجمع بإشراؼ ألؼ الذي الكبير المعجـ أورد وقد". اكتراىا أي ؛فاستأجرىا
ره) بالقاىرة العربية المغة  كما ،(1) (مولَّد) أنو إلى أشار لكنو بالتشديد،(  أجَّ
 العامية الميجات مف أنو إلى معجمو في العبليمي الشيخ أشار

 «.(2)الشائعة
 

                                                           

) أ ط ع (  1/109ٌمب٘غح ٌّجّغ اٌٍغخ اٌؼغث١خ ثب ،اٌّؼجُ اٌىج١غ :( ٠ٕظغ(1

 .1981َ :1ط 

ػٍٝ  ،ِٛلغ ارذبص وزبة اٌؼغة 168 ،167 :( صعاؿبد فٟ إٌذٛ طـ(2

 .اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ

ٚأ١ٔؾ  ،54/ 3شغح شبف١خ اثٓ اٌذبجت  :٠ٚغاجغ فٝ ٘ظٖ اٌّـأٌخ أ٠ًضب

ٌٍمبؿُ ثٓ ػجض هللا ثٓ أ١ِغ  ،اٌفمٙبء فٟ رؼغ٠فبد األٌفبظ اٌّزضاٌٚخ ث١ٓ اٌفمٙبء

 :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ   ط - 97 ،96 :٘ـ( طـ978ػٍٟ اٌمٛٔٛٞ )اٌّزٛفٝ: 

 .64/ 1ِٚؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح  ،2004َ٘ـ / 1424



 
 
 

 

 

 

 ندا محمد الحميد عبد جمعةد.  ﴾ الُمْعِرب ترتيب فى الُمْغِرب﴿  كتاب فى اللغوى التصويب

1612 

 ﴾ َتْعَمؼُ  – َتْعَتِمؼُ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ  َأْطَعَمَيا :َعْمًفا - اْلِميـِ  ِبَكْسرِ  - اْلِمْعَمؼِ  ِفي الدَّابَّةَ ( َعَمؼَ ») :الُمَطرّْ

 اْلَعْرَجاءِ  ِفي َوَقْوُلوُ  .السَّاِئَمةُ  ُأْعِمَفتْ  َفِإفْ  :َقْوُلوُ   َوِمْنوُ  ُلَغةٌ  َوَأْعَمَفَيا ،اْلَعَمؼَ 
 َفاِسدٌ  وؿِ ِلْمَمْفعُ  َمْبِنيِّا ُتْعَمؼُ  َواَل  ،َخَطأٌ  َتْمَبُس  ِبَوْزفِ  َحْوَلَيا َما َتْعَمؼُ  اَل  َفِإنََّيا
نََّما ،َمْعًنى َوابُ  َواِ   (1)َتْعَتِمؼُ  اَل  :الصَّ

ِزى  مف بصواب ليس(  َتْفَعؿ)  وزف عمى"  َتْعَمؼُ "  :قولنا أف يرى فالُمَطرّْ
نما ،" ُتْعَمؼُ "  :يقاؿ فبل ؛لممجيوؿ الفعؿ بناء وكذلؾ   المغوية الناحية  وا 
  .المعاجـ فى المذكورة ىى الكممة وىذه ،" َتْعَتِمؼُ "  :الصواب

ٌِ  تأكؿُ  :أي تعتمؼُ  والّدابة» :الخميؿ قاؿ  الَعَمؼَ  تطمب :أي ؛وتستعِمُؼ
 «. (2)بالحمحمة

 «. (3)تَْأُكؿ: َتْعَتِمؼُ  َوالدَّابَّة. الَعَمؼِ  َموِضع: والِمْعَمؼُ » :سيده ابف وقاؿ
 :يقاؿ ،القطاع ابف حكاىا وضميا؛لغة الياء بفتح" "َيْعِمْفيا فمـ»":وردت وقد

 «.(4)وأعمفيا ،الدابة عمؼ
 ﴾ ُفرّْخَ  - َأْفَرخَ  ﴿ - 3

ِزى قاؿ  َصارَ  :َوَفرَّخَ  الطَّاِئرُ ( َوَأْفَرخَ ) .َفْرُخوُ  َخَرجَ  :اْلَبْيُض ( َوَأْفَرخَ ») :الُمَطرّْ
ْـّ " ُفرّْخَ  َذا" :الطَّاِئر ِفي َقْوُلوُ  َذا َعَمى ،َفْرخٍ  َذا  «.(5)َخَطأٌ  ِبالضَّ

                                                           

 .326 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .144/ 2( وزبة اٌؼ١ٓ (2

 .161/ 2( اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ (3

 .337 :بظ اٌّمٕغ طـ( اٌّطٍغ ػٍٝ أٌف(4

 .185/ 24ٚربط اٌؼغٚؽ  ،255/ 9ٌـبْ اٌؼغة  :٠ٚغاجغ

 .355 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(5
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 البناء عمى وتشديدىا الراء وكسر الفاء بضـ"   ُفرّْخَ  َذا َصارَ "  :فقولنا
 ويثبتو ذلؾ يؤيد ." َفْرخٍ  َذا َصارَ "  :والصواب ،صواب وغير خطأ لممجيوؿ

 ذا صار  :الطائرُ  وأفَرخَ " : الخميؿ قوؿ ذلؾ مف ،المغة أئمة عف ورد ما
 «.(1)َفْرُخو خرج :البيُض  وأفرخَ  .َفْرخ

 ىكذا ،صارَ  :ُمشّدداً  ،وَفرََّختْ  والطَّائرةُ  الَبْيَضةُ  وَأْفَرَختِ » :الزبيدى وقوؿ
 - لَيا طار :وغيره(  المساف)  في والذي بَأيدينا التي النسخ في بالصاد
 وَأفَرخَ  .بالتَّْشِديد   وُمفرّْخ ،كُمْحسف ؛ُمْفِرخٌ  وىي ،َفْرخٌ  - الميممة بالّطاءِ 
 ."(2)كذلؾ ،وَفرَّخَ  َفْرخٍ  ذا صار :الطائرُ  وَأفَرخَ  .َفْرُخو َخَرجَ  :البيُض 

 ﴾ َلَحَس  – َلِحَس  ﴿ - 4
ِزى قاؿ  .َوُأْصُبِعوِ  ِبِمَساِنوِ  َعَمْيَيا َما َأَخذَ  :َوَغْيَرَىا اْلَقْصَعةَ ( َلِحَس ») :الُمَطرّْ
( َوِمْنوُ ) ،َلِبَس  َبابِ  ِمفْ  ،ِبالسُُّكوفِ  ؛َلْحًسا َأَكَموُ  :الصُّوؼَ  الدُّودُ ( َوَلِحَس )

َجارَاتِ  ِفي َقْوُلوُ   َلِحْسَتوُ " :َسْعدٍ  َحِديثِ  َوِفي ،(َلْحٌس ) الثَّْوبَ  َأَصابَ  َوَلوْ  :اإلِْ
  ."(3)ِبِمَساِنؾَ 

                                                           

 .253/ 4( وزبة اٌؼ١ٓ (1

 .313/ 7( ربط اٌؼغٚؽ (2

/ 5ٚاٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  ،428/ 1ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :٠ٚغاجغ

174. 

ْٓ أَثِٟ َؿِؼ١ض  » :( ٔض اٌذض٠ش(3 َّْ َعُجالً أَرَٝ ثِبْثَٕخ  ٌَُٗ إٌَِٝ َعُؿِٛي هللا  :َػ  –أَ

ِٖ اْثَٕزِٟ ،٠َب َعُؿَٛي هللا :فَمَبيَ  - ملسو هيلع هللا ىلص طَ  ،َِ٘ظ َّٚ ْْ رَُؼ أَثَْذ أَ فَمَبَي ٌََٙب َعُؿُٛي هللا  .َٚ

مَبٌَزَُٗ فَمَبٌَذْ  ،أَِط١ِؼٟ أَثَبنِ  :- ملسو هيلع هللا ىلص – َِ  ِٗ ًُّ َطٌَِه رَُغصُّ َػ١ٍَْ اٌَِّظٞ ثََؼضََه ثِ  :ُو ٌَْذكِّ َٚ ب

ِٗ ؟ لَبيَ  َغأَرِ ِْ ِط َػٍَٝ ا ْٚ ب َدكُّ اٌؼَّ َِ ُط َدزَّٝ رُْشجَِغِٟٔ  َّٚ ِٗ لَْغح   :الَ أَرََؼ َْ ثِ ْٛ َوب ٌَ،  ِٚ أَ

َطِض٠ًضا َٚ ب  ًِ َْٕشُغُٖ َص ِِ ُ  ،اْثزََضَع  ب أَْص٠َِذ َدمَّٗ َِ بِِٔه  ـَ ِٗ ثٍِِ زِ ـْ َُّ ٌَِذ اٌَِّظٞ  :فَمَبٌَذْ  .صُ َٚ

ٌَْذكِّ الَ أَ  ُط أَثًَضا فَمَبيَ ثََؼضََه ثِب َّٚ َّٓ  :رََؼ ِٙ َّٓ إاِلَّ = =ثِئِْطِٔ ِْٕىُذُٛ٘ إرذبف «.          الَ رُ
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 «.(1)َخَطأٌ  َواْلَفْتحُ 
 .المطرزى قاؿ كما ؛فتحو يجوز وال ،العيف مكسور يأتى(  َلِحَس )  فالفعؿ
 الَمْحُس  :َلِحَس » :الجوىرى قاؿ .والمعاجـ المغة كتب فى ورد الذى وىو

 أسرعُ : "المثؿ وفي. َلْحساً  َيْمَحُسيا بالكسر، ؛الَقصعةَ  َلِحَس  يقاؿ. بالمساف
 «. (3)يعقوب عف وُلْحَسًة، َلْحَسةً  اإلناءَ  وَلِحْستُ ". (2)أنَفو الكمبِ  َلْحسِ  مف
 عند مرفوضة: الرأي .اإلناءَ  الكمبُ  َلَحَس » :عمر مختار أحمد 6د وقاؿ

 في العيف مفتوح يرد لـ« َلَحَس » الفعؿ ألف: السبب .األكثريف
 «.(4)الماضي
 حرؼٌ  ىنا الفعؿ عيف ألف وذلؾ ؛ىنا الفعؿ عيف فتح يجوز أنو أرى ولكنى
 بعض فى الفعؿ ىذا ورد ىنا ومف ؛فتحو يجوز الحمقى والحرؼ حمقى
 َلَحْستُ : َتُقوؿُ » :األثير ابف قوؿ ذلؾ مف ،العيف مفتوح المغوية الكتب
 «.(5)ِبِمَساِنؾَ  أَخْذَتو ِإَذا :أَْلَحُسو الشيءَ 

 
                                                                                                                                   

ألدّض ثٓ أثٟ ثىغ ثٓ إؿّبػ١ً  ،اٌش١غح اٌّٙغح ثؼٚائض اٌّـب١ٔض اٌؼشغح

 .صاع اٌٛطٓ ٌٍٕشغ )اٌغ٠بع( 80/ 4٘ـ( 840اٌجٛط١غٞ )اٌّزٛفٝ: 

 .422 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

ألثٝ  ،ٚاٌزّض١ً ٚاٌّذبضغح ،974/ 3ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :( ٠ٕظغ(2

 :ط –اٌضاع اٌؼغث١خ ٌٍىزبة  - 355 :٘ـ( طـ429ِٕظٛع اٌضؼبٌجٟ )اٌّزٛفٝ: 

 .1981َ٘ـ / 1401 ،اٌضب١ٔخ

 .974/ 3( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ (3

 .636/ 1( ِؼجُ اٌظٛاة اٌٍغٛٞ (4

ٚربط  ،738 :ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ ،205/ 6ٌـبْ اٌؼغة  :٠ٚغاجغ

 .473/ 16اٌؼغٚؽ 

 .237/ 4( إٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚاألصغ (5
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 ﴾ ِبُمدَّْيفِ  ُمدَّْيفِ  - ِبُمدّْي ُمدّْي ﴿ - 5
ِزى قاؿ اعِ  ُرُبعُ  :(اْلُمدُّ ») :الُمَطرّْ  َواْلِحْنَطةُ  َأاَل  :ُعَباَدةَ  ُخْطَبةِ  َوِفي .الصَّ

َوابُ  ،َخَطأٌ ( ِبُمدَّْيفِ  ُمدَّْيفِ ) ِباْلِحْنَطةِ   ِبالشَّاـِ  ِمْكَياؿٌ  َوُىوَ  ،ِبُمدّْي ُمدّْي :َوالصَّ
 «.(1)َمكُّوًكا َعَشرَ  َخْمَسةَ  َيَسعُ 
ِزى يرى  وغير خطأ وتشديدىا الداؿ بفتح"  ِبُمدَّْيفِ  ُمدَّْيفِ "  القوؿ أف الُمَطرّْ

 ،وتشديدىا الداؿ بكسر"  ِبُمدّْي ُمدّْي"  :ىو القوؿ ىذا صواب وأف ،صواب
 أو لذلؾ المسّوغ يذكر ولـ   إليو المضاؼ ومف المضاؼ مف النوف وحذؼ
 فتح أف أى ؛قاؿ ما عكس ىو الصواب أف أرى لكنى .ىذا قولو فى السبب
 وذلؾ ؛صواب وغير فخطأ والتشديد الكسر أما الصواب ىو وتشديدىا الداؿ
 التى األسباب ذكره وعدـ ،ىذا قولو يؤيد ما المغة كتب فى يوجد ال ألنو
 وردت التى الكتب فى مذكورة الرواية ىذه أف إلى باإلضافة ،ذلؾ إلى دعتو
 َحِديثِ  َوِفي» :النسفي الديف نجـ قوؿ ذلؾ مف ،وتشديدىا الداؿ بفتح فييا

اِمتِ  ْبفِ  ُعَباَدةَ   آِخرِهِ  َوِفي .ِبَمَنَوْيفِ  َمَنَوْيفِ  َأيْ  ؛(2)ِبُمدَّْيفِ  ُمدَّْيفِ  :َأْيًضا الصَّ
َياَدةَ  َأْعَطى َأيْ  ؛زَادَ  َفَمفْ  :َقاؿَ  َياَدةَ  َأَخذَ  َأيْ  ؛اْزَدادَ  َأوْ  ،الزّْ  َأيْ  ؛َأْرَبى َفَقدْ  الزّْ
َبا َعْقدَ  َعَقدَ   «.(3)الرّْ

                                                           

 .438 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 :الثٓ األص١غ )اٌّزٛفٝ ،جبِغ األطٛي فٟ أدبص٠ش اٌغؿٛي :( ٠ٕظغ(2

 ،1969َ ،٘ـ 1389 -ِىزجخ اٌذٍٛأٟ   ِىزجخ صاع اٌج١بْ  - 554/ 1٘ـ( 606

ٌؼالء اٌض٠ٓ ثٓ دـبَ اٌض٠ٓ اٌجغ٘بْ  ،وٕؼ اٌؼّبي فٟ ؿٕٓ األلٛاي ٚاألفؼبيٚ

 ،ط اٌشبِـخ  -ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ  - 112/ 4٘ـ( 975 :فٛعٞ )اٌّزٛفٝ

 .1981َ٘ـ/1401

 .116 :( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ(3



 
 
 

 

 

 

 ندا محمد الحميد عبد جمعةد.  ﴾ الُمْعِرب ترتيب فى الُمْغِرب﴿  كتاب فى اللغوى التصويب

1616 

 «.(1)"ِبْمدَّيف ُمدَّْيف بالبر البر" :-ملسو هيلع هللا ىلص – قاؿ» :العينى الديف بدر وقاؿ
 ﴾ ُنوِرثُ  – ُنوَرثُ  ﴿ - 6 

ِزى قاؿ  َواأْلَبُ  ،َواِرثٌ  َوُىوَ  ِورَاَثةً  َيِرثُ ( َمااًل  َأَباهُ  َوِرثَ ) :(ث ور») :الُمَطرّْ
 الرَّاءِ  َوَكْسرُ  .«(2)ُنوَرثُ  اَل  اأْلَْنِبَياءِ  َمَعاِشرَ  إنَّا» ،ِمْنوُ  َمْوُروثٌ  ِكبَلُىَما َواْلَماؿُ 
 ِفي َأْشَرَكوُ  :َمااًل  َوَأْوَرَثوُ  .ااِلْخِتَصاصِ  َعَمى َمَعاِشرَ  َواْنِتَصابُ  ،ِرَواَيةً  َخَطأٌ 

 «.(3)اْلِميرَاثِ 

                                                           

ٌجضع اٌض٠ٓ  ،( ٔشت األفىبع فٟ رٕم١خ ِجبٟٔ األسجبع فٟ شغح ِؼبٟٔ ا٢صبع(1

ٚػاعح األٚلبف ٚاٌشؤْٚ اإلؿال١ِخ  - 14/280٘ـ( 855اٌؼ١ٕٝ )اٌّزٛفٝ: 

 .2008َ٘ـ/1429 ،األٌٚٝ :)لطغ( ط

ألثٝ ػجض هللا ِذّض ثٓ اٌذـٓ ثٓ فغلض اٌش١جبٟٔ  ،األطً :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

 ،األٌٚٝ :صاع اثٓ دؼَ )ث١غٚد( ط - 2/588٘ـ( 189)اٌّزٛفٝ: 

ٚاٌّذ١ظ اٌجغ٘بٟٔ فٟ  ،15/ 14ـغسـٟ ٌٍ ،ٚاٌّجـٛط ،2012َ٘ـ/1433

ٌإلِبَ ثغ٘بْ اٌض٠ٓ اثٓ ِبػح اٌجشبعٞ اٌذٕفٟ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌفمٗ إٌؼّبٟٔ

٘ـ/ 1424 ،األٌٚٝ :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط - 360/ 6٘ـ( 616

 ،ألدّض ثٓ ِذّض ثٓ ػٍٟ األٔظبعٞ ،ٚوفب٠خ إٌج١ٗ فٟ شغح اٌزٕج١ٗ ،2004َ

 –صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  - 144/ 9٘ـ( 710زٛفٝ: اٌّؼغٚف ثبثٓ اٌغفؼخ )اٌّ

ٚوشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ  ،159/ 3ِٚطبٌت أٌٟٚ إٌٙٝ  ،2009َ ،األٌٚٝ :ط

 - 254/ 3٘ـ( 1051ٌّٕظٛع ثٓ ٠ٛٔؾ اٌجٙٛرٝ اٌذٕجٍٝ )اٌّزٛفٝ:  ،اإللٕبع

ٌّظطفٝ  ،ِٚطبٌت أٌٟٚ إٌٙٝ فٟ شغح غب٠خ إٌّزٙٝ ،صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ

 ،اٌضب١ٔخ :ط –اٌّىزت اإلؿالِٟ  - 159/ 3٘ـ( 1243اٌـ١ٛطٟ )اٌّزٛفٝ: 

 َ.1994٘ـ/1415

2  ،اٌضب١ٔخ :ط -ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ  - 47/ 16ِـٕض أدّض  :( ٠ٕظغ(

 .488/ 12ٚوٕؼ اٌؼّبي فٟ ؿٕٓ األلٛاي ٚاألفؼبي  ،1999َ٘ـ/1420

 .482 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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 الَ  اأْلَْنِبَياءِ  َمَعاِشرَ  إنَّا» :- السَّبَلـُ  َعَمْيوِ  - النَِّبيّْ  َقْوؿُ  فى( ُنوَرثُ  اَل ) فػ 
 شراح َبْعض لكف ،َمْشُيوَرةال ِرَواَيةال وىى الرَّاءِ  ِبَفْتحِ  وردت« ُنوَرثُ 

 ُنَورّْثُ  اَل  َأيْ  ؛وتشديدىا الرَّاءِ  بَكْسرِ (  ُنَورّْثُ )  يجوز َأنَّوُ  رأوا األحاديث
 الَ  َأيْ  ؛( ُنوَرثُ  اَل )   :ىو والصحة لمصواب األقرب لكف .َوَرثََتَنا َأْمَواَلَنا
 .(1)َأَحدٌ  َيِرثَُنا
 َأْيضا اْلكسر عمى َواْلمْعَنى الرَّاء، ِبَفْتح( ُنوَرثُ  اَل : )اْلكْرَماِني َقاؿَ »

 «.(2)َصِحيح
 -( ُنوَرثُ  اَل ) األنبياء معاشر نحف"  :الكجراتي عمي بف طاىر محمد وقاؿ
 «.(3)الكسر ويصح ،راء بفتح

  

                                                           

 .170 :طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ :( ٠ٕظغ(1

٘ـ( 855ٌجضع اٌض٠ٓ اٌؼ١ٕٝ )د:  ،( ػّضح اٌمبعٞ شغح طذ١خ اٌجشبعٞ(2

  .صاع إد١بء اٌزغاس اٌؼغثٟ )ث١غٚد(  - 20/ 15

ٌّذّض طب٘غ   ،( ِجّغ ثذبع األٔٛاع فٟ غغائت اٌزٕؼ٠ً ٌٚطبئف األسجبع(3

ِطجؼخ ِجٍؾ صائغح  - 38/ 5 ٘ـ(986ثٓ ػٍٟ اٌظض٠مٟ إٌٙضٞ )اٌّزٛفٝ: 

  .َ 1967 -٘ـ 1387 ،اٌضبٌضخ :ط –اٌّؼبعف اٌؼضّب١ٔخ 

ٌشٙبة اٌض٠ٓ اٌمـطالٟٔ  ،إعشبص اٌـبعٞ ٌشغح طذ١خ اٌجشبعٞ :٠ٚغاجغ

 :اٌّطجؼخ اٌىجغٜ األ١ِغ٠خ )ِظغ( ط   424/ 9٘ـ( 923 :)اٌّزٛفٝ

 .5/192ٚرذفخ األدٛطٞ  ،٘ـ1323 ،اٌـبثؼخ
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  :انثبنث ادلجحث
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 ﴾ اْلِعَذارِ  َخِميعُ  ﴿
ِزى قاؿ ةً  َأيْ  ؛اْلِعَذارِ  َخِميَعةَ  َتُكوفُ  اْلُغْرَبةِ  ِفي اْلَمْرَأةُ  :َوَقْوُلوُ » :الُمَطرّْ  اَل  ُمَخبلَّ
َوابُ  .َتَشاءُ  َما َتْفَعؿُ  َناِىيَ  َواَل  َلَيا آِمرَ   ِبَمْعَنى َفِعيؿٌ  أِلَنَّوُ  ؛اْلِعَذارِ  َخِميعُ  :َوالصَّ

 َوَنِظيَفةٍ  َكَظِريَفةٍ  ؛َخبَلَعةً  َخُمعَ  ِمفْ  اْلِعَذارِ  ِذْكرِ  َغْيرِ  ِمفْ  َخِميَعةٌ  َأوْ  ،َمْفُعوؿٍ 
 «.(1)َفُعؿَ  ِمفْ 
 مف وىو ،( فعيؿ)  وزف عمى"  اْلِعَذارِ  َخِميعُ "  :القائؿ قوؿ فى(   َخِميعٌ )فػ

"  :ىنا يقاؿ فبل ىنا ومف ،والمؤنث المذكر فييا يستوى التى األوزاف
 فإنو ؛( العذار)  بدوف(  خميع)  كممة ذكرت إذا ذلؾ مف واستثى ،"خميعة
"  :فيقاؿ ؛التأنيث بتاء المذكر عف المؤنث تمييز الحالة تمؾ فى يجوز
 .َفُعؿَ  ِمفْ  َوَنِظيَفةٍ  َكَظِريَفةٍ  ؛َخبَلَعةً  َخُمعَ  :مف  أنيا عمى ؛" خميعة
 فى العذار كممة إلييا مضاؼ خميعة كممة أجد لـ أننى ذلؾ يؤكد ومما

نما ،المغوية الكتب أو ،العربية المعاجـ  .العذار خميع :ىو فييا الموجود وا 
اجِ  ِإَلى اْلَمِمؾِ  َعْبدِ  ِكتَابُ  َوِمْنوُ » :األثير ابف قاؿ  َعَمى اْسَتعممتؾ» :اْلَحجَّ

زَارِ  كميَش  ِإَلْيِيَما َفاْخُرجْ  ،اْلِعرَاَقْيفِ   َعَزـ إَذا لمرُجؿ ُيَقاؿُ  .«الِعَذار َشِديدَ  ،اإلِْ
 ،الِعَذار َخِميعُ  ُفبلفٌ : خبِلفو ِفي ُيَقاؿُ  َكَما الِعَذار َشديدُ  ُىوَ : اأْلَْمرِ  َعَمى

 المّْجاـ أِلَفَّ  وْجيو، َعَمى َيعير َفُيوَ  َعَمْيِو، ِلَجاـَ  اَل  الَِّذي َكاْلَفَرسِ 
 «.(2)ُيْمِسكو
 عمى اْسَتْعَمْمُتؾَ : الَحّجاجِ  ِإلى الممؾِ  عبدِ  ِكتَابِ  َوِفي» :الزبيدى وقاؿ

 َعَزـ ِإَذا لمرَُّجؿِ  يقاؿُ  .الِعَذارِ  َشِديد ،اإِلزارِ  َكِميَش  ِإليِيَما فاْخُرجْ  الِعرَاَقْيفِ 

                                                           

 .152 :ٌّؼغة طـ( اٌّغغة فٟ رغر١ت ا(1

 .199/ 3( إٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚاألصغ (2
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 الِعَذاِر، َخِميعُ  ُفبلفٌ : ِخبَلِفو ِفي ُيَقاؿ َكَما الِعَذاِر، َشديدُ  ُىوَ : اأَلْمرِ  عَمى
 ُيْمِسُكو، المَّْجاـَ  أَلفّ  َوْجِيو؛ عمى َيِعيرُ  َفُيوَ  َعَمْيِو، ِلَجاـَ  اَل  الَِّذي كالَفرسِ 
: والِعَذارُ . الَغيّْ  ِفي وانَيَمؾَ  الّطاَعِة، َعف َخَرجَ  َأي ِعَذاَره، َخَمعَ : َقوليـ َوِمْنو
 عمى ِسَمةٌ : الِعَذارُ : التَّْذِكَرة ِفي عميَ  َأبو َوَقاؿَ  .العَذارِ  َمْوِضع ِفي ِسَمةٌ 
ْدَغْيف، ِإلى الَقَفا  «.(1)َأعَرؼُ  واأَلّوؿُ  الصُّ
 

  

                                                           

 .548/ 12( ربط اٌؼغٚؽ (1

 ،4/176ٚرىٍّخ اٌّؼبجُ اٌؼغث١خ  ،1/139اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  :٠ٚغاجغ

 .1/683ِٚؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح 
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 ٔأفعم فعم :انزاثع ادلجحث
 ﴾ َأْسَدؿَ  - َسَدؿَ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ  َأفْ  َغْيرِ  ِمفْ  َأْرَسَموُ  إَذا :َطَمبَ  َبابِ  ِمفْ  َسْداًل  الثَّْوبَ ( َسَدؿَ ») :الُمَطرّْ
( َأْسَدؿَ )و .َمْنِكَبْيوِ  َعَمى َوُيْرِخَيوُ  رَْأِسوِ  َعَمى ُيْمِقَيوُ  َأفْ  ُىوَ  :ِقيؿَ  .َجاِنَبْيوِ  َيُضَـّ 
فْ  ،َخَطأٌ   َفَمـْ  اْلُكُتبَ  اْسَتْقَرْيتُ  ُكْنتُ  أِلَنّْي ؛اْلَببَلَغةِ  َنْيجِ  ِفي َقرَْأُتوُ  ُكْنتُ  َواِ 
نََّما ،َأِجْدهُ   «.(1)الثَّْقاتِ  ِمفْ  اْلَمْحُفوظِ  اْلُمْسَتِفيضِ  الشَّاِئعِ  َعَمى ااِلْعِتَمادُ  َواِ 
ِزى يرى  ؛( َسَدؿ)  ىو الصواب وأف ،صحيحة غير لغة( َأْسَدؿَ ) أف الُمَطرّْ

 نيج فى إال(  َأْسَدؿَ )  عمى يعثر لـ وأنو ،والشائع المشيور عمى اعتماًدا
ِزى وتقديري احترامى مع ولكنى .الببلغة  فى موفؽ غير أنو إال لمُمَطرّْ
ف ألنو وذلؾ ؛ىذا وحكمو كبلمو  لغة إنيا إال استعمااًل  أقؿ( َأْسَدؿَ ) كانت وا 

ِزى قاؿ كما وليس ،العربية المعاجـ فى موجودة فصيحة  أنو مف الُمَطرّْ
 ابف قوؿ ذلؾ عمى والدليؿ ،الببلغة نيج فى إال يجدىا فمـ الكتب استقرأ
 أْرَخاه :وأْسَدَلو َسْدالً  وَيْسُدُلو َيْسِدُلو والثَّوبَ  الشََّعرَ  َسَدؿَ " :سيده

 «.(2)وأرَسَموُ 
 َحدَّيْ  ِمف ،وَيْسُدُلوُ  ،َيْسِدُلوُ  ،والسّْْترَ  ،والثَّْوبَ  ،الشََّعرَ  َسَدؿَ » :الزبيدى وقوؿ
 «.(3)وَأْرَسَموُ  ،َأْرَخاهُ  أي :وَأْسَدَلوُ    َسْدالً  ،وَنَصرَ  َضَربَ 
ؿُ  أو: "قولو» :البعمي الفضؿ أبي وقوؿ  ضـ مع التاء بفتح" "رجَمْييا َتْسِدٌُ
 وفي ،المضارع في لغات ثبلث ،الداؿ كسر مع التاء وبضـ ،وكسرىا الداؿ

                                                           

 .222 ،221 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .451/ 8( اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ (2

 .29/194( ربط اٌؼغٚؽ (3
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 سيده ابف عف ذلؾ كؿ وأشير، أكثر واألوؿ وأسدؿ، سدؿ،: لغتاف الماضي
 «.(1)ترسميما :ومعناه .(المحكـ) في

 بمعنى« أسدؿَ » باليمزة والمزيد« َسَدؿَ » المجرد استعماؿ أجازت فالمعاجـ
 بمعنى« َفَعؿ»و« أفعؿ» مجيء المصري المغة مجمع أجاز وكذلؾ واحد،
 .(2)واحد
 ﴾ َأْسَفؿُ  - َسَفؿَ  ﴿ - 2

ِزى قاؿ َوابُ  .َأْعبَلهُ  ُسْفبَلهُ  َيْجَعؿَ  َأفْ  :الرَّْداءِ  َقَمبُ  :َوَقْوُلوُ » :الُمَطرّْ  :الصَّ
فْ  ِبْنتٍ  ِبْنتِ  ِبْنتُ  َوِمْنوُ  ،َطَمبَ  َبابِ  ِمفْ  ،َعبَل  ِخبَلؼُ  ُسُفواًل  َوَسَفؿَ  .َأْسَفَموُ   َواِ 
َضُـّ  و، َسَفَمتْ   السَِّفَمةُ  َوِمْنوُ  ،اْلَخَساَسةِ  :السََّفاَلةِ  ِمفْ  أِلَنَّوُ  ؛َخَطأٌ  اْلَفاءِ  ٌَ

 .َقَواِئُموُ  َوِىيَ  اْلَبِعيرِ  َسِفَمةِ  ِمفْ  ُاْسُتِعيَرتْ  َوِقيؿِ  .َوَأرَاِذِلِيـْ  النَّاسِ  ِلِخَساسِ 
 َأفْ  :َوْجَيْيفِ  َعَمى َفُيوَ  اْلَفاءِ  َوُسُكوفِ  السّْيفِ  ِبَكْسرِ " السّْْفَمةَ " :َقاؿَ  َوَمفْ 
 .َعِمي   َجْمعِ  ِفي َكِعْمَيةٍ  َسِفيؿٍ  َوَجْمعُ  ،المَِّبَنةِ  ِفي َكالمّْْبَنةِ  السَِّفَمةِ  َتْخِفيؼ َيُكوفَ 

 المَّوِ  َوَوْجوُ  :َقْوَلوُ  َأْنَكُروا َوَقدْ  .َسَفؿٍ  َقْوـٍ  ِمفْ  ِسْفَمةٌ  ُىوَ  :َيُقوُلوفَ  َواْلَعامَّةُ 
 َأُبو َقاؿَ  .َيْذُكُروَنوُ  الَِّذيفَ  اْلَجَيَمةَ : َيْعِني ؛السََّفَمةِ  َأْيَمافِ  ِمفْ  المَّوِ  َوَأَماَنةُ 
 «.(3)اْلَخاِرَجة َيْعِني :- المَّوُ  َرِحَموُ  - َحِنيَفةَ 
ِزى ذكر  مف صحيحة غير عبارة"  َأْعبَلهُ  ُسْفبَلهُ  َيْجَعؿَ  َأفْ » :عبارة أف الُمَطرّْ

 فى ثبت ما وىو ،«. َأْعبَلهُ  َأْسَفَموُ  َيْجَعؿَ  َأفْ " :وصوابيا ،المغوية الناحية
 .المغة كتب

                                                           

 .107 :( اٌّطٍغ ػٍٝ أٌفبظ اٌّمٕغ طـ(1

 .1/40ِؼجُ اٌظٛاة اٌٍغٛٞ  :( ٠ٕظغ(2

 .1014 :ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ ،11/333ٌـبْ اٌؼغة  :٠ٚغاجغ

 .227 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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 «.(1)إصبع قدرُ  أسفمو إلى أعبله مف نبت» :الخميؿ قاؿ
 أعبله فُيجعؿُ  ُفوُقو، ينكسر الذي السَّيـ: والنّْْكُس » :فارس ابف وقاؿ
 «.(2)أسفَمو

  ﴾ َأْحَدبُ  - َحِدبَ  ﴿ - 3
ِزى قاؿ  َعْيفُ  :(َواْلَحَدَبةُ ) .َلِبَس  َبابِ  ِمفْ  َأْحَدبُ  َفُيوَ  َحَدًبا( َحِدبَ ») :الُمَطرّْ
 ؛الرُُّكوعَ  ُحُدوَبَتوُ  َبَمغَ  إَذا :اأْلَْحَدبُ  اْلَواِقَعاتِ  ِفي َوَقْوُلوُ  .الظَّْيرِ  ِفي النُُّتوءِ  َذِلؾَ 

َوابُ  ،َتْحِريؼٌ   «.(3)َحَدَبُتوُ  :َوالصَّ
"   حدوبتو بمغ"  :قولنا فى ،"ُحُدوَبَتوُ " :نقوؿ أف الخطأ مف أنو المطرزى يرى

 ِمفْ  َأْكَثرَ  ِلمرُُّكوعِ  رَْأَسوُ  َيْخِفَض  :بمعنى ؛"َحَدَبَتوُ  َبَمغَ " :القوؿ ىذا وصواب
 .الظَّْيرِ  ِفي النُُّتوءِ  َذِلؾَ  َعْيفُ  :(اْلَحَدَبةُ )و .ُحُدوَبِتوِ 
نما المغة كتب فى أجدىا لـ العبارة وىذه  كتب بعض فى عمييا عثرت وا 

 إَلى ُحُدوَبُتوُ  َبَمَغتْ  إَذا :اأْلَْحَدبُ » :المصري نجيـ ابف قوؿ ذلؾ مف ،الفقياء
 «.(4)َحقّْوِ  في اْلُمْمِكفُ  اْلَقْدرُ  فإنو الرُُّكوعِ  في رَْأَسوُ  َيْخِفُض  الرُُّكوعِ 

                                                           

 .205/ 1( وزبة اٌؼ١ٓ (1

 .477/ 5( ِمب١٠ؾ اٌٍغخ (2

جبِؼخ أَ  ،5/136٘ـ( 338ٌٍٕذبؽ )اٌّزٛفٝ:  ،ِؼبٟٔ اٌمغآْ :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

/ 3ٚاٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  ،٘ـ1409 ،األٌٚٝ :اٌمغٜ )ِىخ اٌّىغِخ( ط

ٌشّؾ اٌض٠ٓ  ،ٚاٌجبِغ ألدىبَ اٌمغآْ ،42/ 2ٚاٌّشظض  ،6/723 ،359

صاع ػبٌُ اٌىزت )اٌغ٠بع(  - 13/207٘ـ(  671 :اٌمغطجٟ )اٌّزٛفٝ

ٌٚـبْ اٌؼغة  ،2/694إوّبي اإلػالَ ثزض١ٍش اٌىالَ َ   2003ٚ٘ـ/1423

 .16/458ٚربط اٌؼغٚؽ  ،2/512ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ  ،4/72

 .105 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

 .309/ 1( اٌجذغ اٌغائك (4
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 إَلى ُحُدوَبُتوُ  َتْبُمغُ  َأْحَدبَ  َكافَ  َوَلوْ » :اليمني الزَِّبيِديّ  عمي بف بكر أبى وقوؿ
 ُتْجِزُئوُ  َواَل  ُحُدوَبِتوِ  ِمفْ  َأْكَثرَ  ِلمرُُّكوعِ  رَْأَسوُ  َيْخِفَض  َأفْ  َعَمْيوِ  َيِجبُ  الرُُّكوعِ 
 «.(1)الرُُّكوعِ  َعفْ  ُحُدوَبُتوُ 
. أحدب صار إذا :َحْدًبا َيْحِدبُ  َحِدبَ  :يقاؿ ،( َحِدبَ )  لمفعؿ مصدر فالَحَدبُ 
 جعمو :اُ  وأحَدبو .وتحاَدب واْحَدْوَدبَ  َحَدباً  ظيُره َحِدبَ  :أيًضا ويقاؿ
 :أيًضا والَحَدبُ  ،الَبْطفِ  ودخوؿُ  الظَّْيرِ  ُخروجُ  :والَحَدبُ . الّظير ناتئ ،أحدبَ 
 .(2)اْرِتفاع في اأَلرض مف الِغَمظُ 

  

                                                           

ّٞ  ،( اٌجٛ٘غح ا١ٌٕغح ػٍٝ ِشزظغ اٌمضٚعٜ(1 ث١ِِض ألثٝ ثىغ ثٓ ػٍٟ اٌؼَّ

 .٘ـ1322 ،األٌٚٝ :ط –اٌش١غ٠خ  اٌّطجؼخ - 1/210٘ـ( 800)اٌّزٛفٝ: 

 ،ٌّذّض ثٓ فغاِغػ ثٓ ػٍٟ ،صعع اٌذىبَ شغح غغع األدىبَ :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

 ،صاع إد١بء اٌىزت اٌؼغث١خ - 1/70٘ـ( 885اٌش١ٙغ ثّال سـغٚ )اٌّزٛفٝ: 

ٌذـٓ ثٓ ػّبع اٌشغٔجالٌٟ )اٌّزٛفٝ:  ،ِٚغالٟ اٌفالح شغح ٔٛع اإل٠ضبح

 ،2005َ٘ـ/1425 ،األٌٚٝ :ط –غ٠خ اٌّىزجخ اٌؼظ - 86 :٘ـ( طـ1069

ألدّض ثٓ ِذّض  ،ٚدبش١خ اٌطذطبٚٞ ػٍٝ ِغالٟ اٌفالح شغح ٔٛع اإل٠ضبح

 :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط - 154 :٘ـ( طـ1231اٌطذطبٚٞ )اٌّزٛفٝ 

ٌٍجٕخ ػٍّبء ثغئبؿخ ٔظبَ اٌض٠ٓ  ،ٚاٌفزبٜٚ إٌٙض٠خ ،1997َ٘ـ/1418األٌٚٝ 

 ٘ـ.1310 ،اٌضب١ٔخ :ط –صاع اٌفىغ  - 1/70اٌجٍشٟ 

ٚاٌّطٍغ ػٍٝ أٌفبظ اٌّمٕغ  ،1/108ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :( ٠ٕظغ(2

ِٚؼجُ  ،167 :ِٚشزبع اٌظذبح طـ ،1/300ٌٚـبْ اٌؼغة  ،446 :طـ

 .1/451اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح 
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 ﴾ َمـَ َأغْ  - َغَمـَ  ﴿ - 4
ِزى قاؿ ْنَسافُ  َيْمَتِزـَ  َأفْ  :َواْلَغرَاَمةُ  َواْلَمْغَرـُ ( اْلُغْرـُ » ) :الُمَطرّْ  َلْيَس  َما اإلِْ

ْقرَارِ  ِفي َقْوُلوُ ( َوِمْنوُ ) ،اْلَغرَاَمةِ  ِفي َأْوَقَعوُ  :(َوَأْغَرموُ  َوَغرََّموُ ) .َعَمْيوِ   َلوْ  :اإلِْ
َوابُ  .َوَأْغَمْمَتِني َأْغَرْمَتِني َقاؿَ   «.(1)أَِلؼٍ  ِبَغْيرِ  ؛َغَمْمَتِني :َوالصَّ
 عمييا حكـ فقد ىنا ومف ،المغوييف كبلـ فى(  َأْغَمْمَتِني)  صيغة ترد لـ

»  :يقاؿ .( َغَمْمَتنى)  صيغة ىى عنيـ الوارد ألف ؛بالخطأ المطرزى
ـّ، فيو ،َغمِّا ،ُغـّ  ،اْغُمـْ  ،َيُغـّ  ،َغَمْمتُ   َمْغمـو :والمفعوؿ غا

 «.(2)(لممتعدّْي)
 «.(3)غطيتو أي  :الشيءَ  َغَمْمتُ »و

ؿ ابف قاؿ  «.(4)غطيتوُ  أيْ   :الشيءَ  َغَمْمتُ  وقد» :الُمَرحَّ
 «.(5)غطيتو :الشيءَ  َغَمْمتُ  :(تقوؿ: )غـ» :فارس ابف وقاؿ
 

  

                                                           

 .339 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .2/1643( ِؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح (2

3 ٌّذّض ػٍٟ اٌجىغٞ  ،ف اٌفبضً ثبٌفؼً اٌّجٕٝ ٌغ١غ اٌفبػً( إرذب(

 ،األٌٚٝ :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط ،45 :٘ـ( طـ1057)اٌّزٛفٝ: 

2001َ. 

ً )اٌّزٛفٝ:  ،( ِزٓ ِٛطأح اٌفظ١خ ٔظُ فظ١خ صؼٍت(4 َغدَّ ُّ ٘ـ( 699الثٓ اٌ

 .2003َ٘ـ / 1424 ،األٌٚٝ :صاع اٌظسبئغ )اٌغ٠بع( ط - 26 :طـ

ِؤؿـخ  - 680 :٘ـ( طـ395الثٓ فبعؽ )اٌّزٛفٝ:  ،ِجًّ اٌٍغخ( (5

 .1986َ٘ـ / 1406اٌغؿبٌخ )ث١غٚد( ط اٌضب١ٔخ   
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  ٔأفعم فعم :اخلبيض ادلجحث
َ
م
َّ
ع
َ
 ٔف

 ﴾ َأْوَكَرتْ  – َوكََّرتْ  – َوَكَرتْ  ﴿
ِزى قاؿ َوابُ  ،اْلَغارِ  َبابِ  َعَمى  َأْوَكَرتْ  :اْلَحَماَمةِ  ِفي َقْوُلوُ » :الُمَطرّْ  :َوالصَّ

 «.(1)َوْكرًا اتََّخَذتْ  َأيْ  :َوالتَّْشِديدِ  ِبالتَّْخِفيؼِ    َوكََّرتْ  َأوْ  ،َوَكَرتْ 
 ِفي" :يقاؿ أف الخطأ فمف ىنا ومف ،َوَكرَ  بمعنى َأوَكرَ  المغة كتب فى يرد لـ

 .َوكََّرتْ  َأوْ  ،َوَكَرتْ  :والصواب ،"َأْوَكَرتْ  اْلَحَماَمةِ 
 الِحيطافِ  في وُيْفرخ فيو يبيض الّطائر موضع :الَوْكرُ  :وكر» :الخميؿ قاؿ

 .الَوْكر أتى :َوْكراً  َيِكرُ  الّطائر وَوَكرَ  .وَأْوكار ُوُكورٌ  :وَجْمُعو .والشََّجر
 .الَوَكَرى َعَدتِ  :َوْكراً  َتِكرُ  الّناقة َوَكرت وقد .الَعْدو مف ضربٌ  :والَوَكَرى
 «.(2)مؤلتيما :َتْوكيراً  والمكياؿَ  األناءَ  وَوكَّْرتُ 
 الَِّذي اْلَمَكاف: والَوْكفُ  الَوْكرُ  :(اأْلَْصَمِعي َعف عبيد َأُبو») :األزىرى وقاؿ
 ِإذا :َتْوِكيراً  اإلَناءَ  َوَوّكْرتُ : َقاؿَ . َوكناً  َيِكفُ  َوَكفَ  َوقد ،الطَّاِئر ِفيوِ  َيْدُخؿ
 . مؤلَتو
 وروى. َبْطَنو فبلفٌ  َوّكرَ  :َوَكَذِلؾَ  ،َحوْصَمَتو َمؤل ِإذا الطائرُ  َتَوكَّرَ : الميثُ  َوَقاؿَ 
 َوَقاؿَ : َوَقاؿَ . مؤلَتو ِإذا َوْكراً  أِكُره السَّْقاءَ  َوَكْرتُ : اأْلَْصَمِعي َعف عبيد َأُبو

 الَِّذي الطعاـُ : الَوِكيَرةُ : زيد َأُبو َوَقاؿَ : َقاؿَ . َوْركاً  وَوَرْكَتو َوَكْرُتو،: األْحَمرُ 
 َعف َسمَمة. )توكيراً  وّكْرتُ  َوقد َدارِه، ِفي الّرُجؿُ  َيْبِنيوِ  الِبناءِ  ِعْند ُيصنعُ 
: َيقوُلوفَ  َسِمَعتيـ وُربَّما: َقاؿَ  الِجَياِز، ِفي الَمْرَأةُ  َتْعَمُميا الَوِكيَرةُ  :(اْلفراء

 «.(3)الدَّارِ  ِفي التَّْوِكير

                                                           

 .493 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .403 ،402/ 5( وزبة اٌؼ١ٓ (2

 .10/191( رٙظ٠ت اٌٍغخ (3
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 ٔانتخفٛف انتشذٚذ :انظبدص ادلجحث
َرةُ ُمؤَ  – ُمْؤِخَرةُ  ﴿ - 1  ﴾ خّْ

ِزى قاؿ  َيِمي الَِّذي َطَرُفَيا :اْلَخاءِ  َوَكْسرِ  اْلِميـِ  ِبَضْـّ  ؛اْلَعْيفِ ( ُمْؤِخرُ ») :الُمَطرّْ
ْدغَ  ـُ  ،الصُّ  ِفي َفُمَغةٌ  ِبالتَّاءِ  الرَّْحؿِ  ُمْؤِخَرةُ  َوَأمَّا .َمآِخرُ  :َواْلَجْمعُ  ،ِخبَلُفوُ  َواْلُمَقدَّ
 :اْلَحِديثُ  ِمْنَيا ،الرَّاِكبِ  رَْأَس  ُتَحاِذي الَِّتي اْلَعِريَضةُ  اْلَخَشَبةُ  َوِىيَ  ،آِخَرِتوِ 

 َورَاءَ  َمرَّ  َمفْ  ُيَباؿِ  َواَل  َفْمُيَصؿّْ  الرَّْحؿِ  ُمْؤِخَرةِ  ِمْثؿَ  َيَدْيوِ  َبْيفَ  َأَحُدُكـْ  َوَضعَ  إَذا»
 «.(2)َخَطأٌ  اْلَخاءِ  َوَتْشِديدُ  .«(1)َذِلؾَ 
 كقائـ،، وآخر كقائمة، آخرة؛ لغات، ثماني" الرحؿ آلخرة» " :قولو ففى

ر، رة ومؤخَّ  المضعؼ، المفعوؿ اسـ بصيغة، ومَعظََّمة ،كمعظَّـ  ومَؤخَّ
ر، رة ومؤخّْ  ومْؤِخر، ،المضعؼ الفاعؿ اسـ بصيغة، وُمَعمَّْمة كُمَعمّْـ،، ومَؤخّْ
 وأفصحيا. المخفؼ الفاعؿ اسـ بصيغة ومؤمنة؛ كُمْؤِمف،، ومْؤِخرة
 «.(3)آخرة
ِزى أنكرىا التى والمغة رة"  :يقاؿ فبل ؛التشديد لغة ىى الُمَطرّْ  وىى"  مَؤخّْ
 اْلِميـِ  ِبَضْـّ  ُمْؤِخَرةٌ  َوُيَقاؿُ » :الفيومى قاؿ .بالمحف البعض وصفيا التى المغة

 «.(4)َلْحًنا َىِذهِ  َيُعدُّ  َمفْ  َوِمْنُيـْ  اْلَخاءَ  ُيَثقّْؿُ  َمفْ  َوِمْنُيـْ  اْلَيْمَزةِ  َوُسُكوفِ 
رِه) و» :الزبيدى وقاؿ  َمعَ  التَّْشِديدُ  بعُضُيـ، ِمْنَيا َمَنعَ  َوقد..... .(ُمَؤخَّ

 «.(5)المَّْحف مف الِمْصباح ِفي وَجَعَمو السّْكّْيت، ابفُ  َأْنَكَره الَكْسر
                                                           

 .358/ 1( طذ١خ ِـٍُ (1

 .22 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

ِٛٞ  ،ؼمجٝ فٟ شغح اٌّجزجٝ( طس١غح اٌ(3 ٌَّ َٛ ٌّذّض ثٓ ػٍٟ اإلص١ٛثٟ اٌ

 .1999َ٘ـ / 1420 ،األٌٚٝ :صاع آي ثغَٚ ٌٍٕشغ ٚاٌزٛػ٠غ ط - 9/326

 .7/ 1( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (4

 .33/ 10( ربط اٌؼغٚؽ (5
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 لغة يابأن القوؿ يمكف ولكف ،التشديد رواية تخطئة يجوز ال أنو أرى لكنى
زَ  نفسو أبادىالفيروز  أف بدليؿ ،قميمة رِهِ » :فقاؿ ؛المغتيف جوَّ  وُمَؤخَّ

َرِتِو،  «.(1)وُمَشدََّدةً  ُمَخفََّفةً  خاُؤُىما وتكسرُ  وُمَؤخَّ
رِتو») :الزبيدى وقاؿ  مخفَّفةً  خاُؤىما وُتكَسر) التّاِء، ِبِزَياَدة ،(وُمؤخَّ

 «.(2) (ومشدَّدةً 
 الخاء كسر مع اْلَيْمَزةِ  َوُسُكوفِ  اْلِميـِ  ِبَضْـّ ( ُمْؤِخَرةُ ) أف البعض ورأى

 اليمزة بسكوفُ  وأّما .السّْكّْيت ابفُ  وأنكَرىا   آِخَرِتوِ  في قميمةٌ  لغةٌ  المخّففة
 .قتيبة ابف وأنكرىا ،الّسرقسطيّ  حكاىا فمغةٌ  المخّففة الخاء وفتح
 في قميمة لغة" الرَّْحؿِ  ُمْؤِخَرةِ  وِمْثؿَ : " وفيو» :التُّوِرِبْشِتي الديف شياب قاؿ

 عميو ا صمى - النبي أف ويحتمؿ....  .خطأ منيا الخاء وتشديد ،آخرتو
 ،كذلؾ الراوي لغة مف الرحؿِ  ُمْؤِخَرةَ  وكأف .الرحؿِ  آِخَرةِ  مثؿ :قاؿ - وسمـ
 ؛مؤخرتو دوف الرحؿ آِخَرةِ  :-عنو ا رضي -عمر ابف حديث في وىي
 – والنبي ،ليجة وأفصحيـ لغة العرب أصح وقريش ،الفصيحة المغة ألنيا
 أني بيد العرب؛ أفصح أنا" :-ملسو هيلع هللا ىلص –قاؿ وقد .قريش أفصح -ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .342 :( اٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ(1

 .33/ 10( ربط اٌؼغٚؽ (2

ٚاٌّذىُ  ،577/ 2ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :ٚرغاجغ ٘ظٖ اٌّـأٌخ أ٠ًضب فٝ

ٚاٌّجّٛع اٌّغ١ش فٟ غغ٠جٟ اٌمغآْ ٚاٌذض٠ش    5/235ٚاٌّذ١ظ األػظُ 

 ،ٚاٌؼغف اٌشظٞ     871 :ٚاٌى١ٍبد طـ ،4/11ٌٚـبْ اٌؼغة  ،42 - 1/40

/ 1ِذّٛص أدّض شبوغ  :رذم١ك –ٌّذّض أٔٛع شبٖ اثٓ ِؼظُ شبٖ اٌىش١ّغٞ 

 .األٌٚٝ :ط -اٌزٛػ٠غ ِؤؿـخ ضذٝ ٌٍٕشغ ٚ - 388
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 أصحيا المغة مف إليو فينسب ("1) بكر بف سعد بني في ونشأت قريش مف
 «.(2)منيا الرديء دوف وأفصحيا
 وذلؾ ؛صحيح فغير منكرة لغة أنيا أو ،قميمة لغة(  ُمْؤِخَرة)  بأف والقوؿ
 َصِحيَحةٍ  ُنْسَخةٍ  َوِفي» :القارى عمى المبل قاؿ .معروفة مشيورة لغة ألنيا
 ؛الرَّْحؿِ  آِخَرةُ  :النَّْياَيةِ  ِفي َقاؿَ  .َوُتْكَسرُ  اْلَمْفُتوَحةِ  اْلَخاءِ  َوَتْشِديدِ  اْلَيْمَزةِ  ِبَفْتحِ 
 ُلَغةٌ  َساِكَنةٍ  ِبَيْمَزةٍ ( ُمْؤِخَرُتوُ )َ و .الرَّاِكبُ  ِإَلْيَيا َيْسَتِندُ  الَِّتي اْلَخَشَبةُ  :ِباْلَمدّْ 
؛  ُمْنَكرٌ  َبْعُضُيـْ  َأْنَكَرَىا َقِميَمةٌ  ُلَغةٌ  َوَقْوُلوُ  .اىػ ُتَشدَّدُ  َواَل  َبْعُضُيـْ  َأْنَكَرَىا َقِميَمةٌ 
نََّما ،ِفيَيا اأْلَْصؿُ  َوُىوَ  ُمَتَواِتَرةٌ  َوِقرَاَءةٌ  َمْشُيوَرةٌ  ُلَغةٌ  أِلَنََّيا  َمَثِمَيا ِفي َأْبَدؿَ  َواِ 
َـّ  ،َوْقًفا َوَحْمَزةُ  ُمْطَمًقا َوالسُّوِسيُّ  َوْرٌش   َمعَ  ُمْؤِخَرةٌ  َكرُ اْلُمنْ : ُيَقاؿَ  َأفْ  ِإالَّ  المَُّي
َرةٌ  ُمْؤِخَرةٌ  :اْلَقاُموسِ  َوِفي .َقْيِدَىا َعفْ  النََّظرِ  َقْطعِ   َخاُؤَىا َوُتْكَسرُ  ،َوُمَؤخّْ

 رَْأَس  ُتَحاِذي الَِّتي اْلَعِريَضةُ  اْلَخَشَبةُ  ِىيَ  :اْلُمْغِربِ  َوِفي .َوُمَشدََّدةً  ُمَخفََّفةً 
 «.(3)الرَّْكبِ 

  

                                                           

( إٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت 11/ 1اٌفبئك فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚ األصغ ) :( ٠ٕظغ(1

 .171/ 1اٌذض٠ش ٚاألصغ )

ٌشٙبة اٌض٠ٓ اٌزُِّٛعثِْشزِٟ )اٌّزٛفٝ:  ،( ا١ٌّـغ فٟ شغح ِظبث١خ اٌـٕخ(2

٘ـ / 1429 ،اٌضب١ٔخ :ط –ِىزجخ ٔؼاع ِظطفٝ اٌجبػ  - 1/228٘ـ(  661

2008َ. 

 .2/642اٌّفبر١خ شغح ِشىبح اٌّظبث١خ  ( ِغلبح(3

 .21/ 1ِشبعق األٔٛاع ػٍٝ طذبح ا٢صبع  :٠ٚغاجغ



   
 
 

 

 

 
 2017إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

1629 

 ﴾ َخمّْيٌس  ،ُمْخمٌّْس  ،ُخمََّسةِ  - َخِميٌس  ،ُمْخِمٌس  ،ُخْمَسةِ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ  ُخْمَسةٌ  ِتْمؾَ »  :- السَّبَلـُ  َعَمْيوِ  - َوَقْوُلوُ  ،اْلُخْمَسةِ  ِفي َقْطعَ » :الُمَطرّْ

 َوَشْعرٌ  ،اْلُخْمَسةِ  ِبَمْعَنى َكاَنتْ  ِرَواَيُتَيا َصحَّتْ  إفْ « (1)الشَّْيَطافُ  َيْخَتِمُسَيا
ـِ  َوَتْشِديدُ  .السََّوادَ  اْخَتَمَس  َكَأنَّوُ  َبَياُضوُ  َغَمبَ   :َوَخِميٌس  ُمْخِمٌس   البلَّ
 «.(2)َخَطأٌ 

ِزى  ال مخففة(  َخِميٌس  ،ُمْخِمٌس  ،ُخْمَسةِ )  :فى البلـ أف يذكر فالُمَطرّْ
 ؛َقْطعٌ  اْلُخْمَسةِ  ِفي َلْيَس : َزْيدٌ  َفَقاؿَ  ؛َذِلؾَ  َعفْ  َيْسأَُلوُ » :الزرقانى قاؿ .مشددة
ْسَكافِ  اْلُمْعَجَمةِ  اْلَخاءِ  ِبَضْـّ  ـِ  َواِ   «.(3)ُيْخَمُس  َما َأيْ  :البلَّ

 ال :ومنو .يخمس ما :بالضـ(  الُخْمَسةُ ) و ،المرة :بالفتح(  الَخْمَسةُ ) و»
 «.(4)الُخْمَسةِ  ِفي َقْطعَ 
 ﴾ الرَّمَّْية - الرَِّميَّة ﴿ - 3

ِزى قاؿ  .َوِرَماَيةً  َرْمًيا اْلُغوِريّْ  َعفْ  َوِبَيا َوَعَمْيَيا اْلَقْوسِ  َعفْ ( َرَماهُ ») :الُمَطرّْ
ْيد إَلى الرَّْمَيةُ  َوَخَمَصتْ  َأْرَماهُ  إَذا :َقْولو َوِمْنَيا .اْلَمرَّةُ  :َوالرَّْمَيةُ   َفَعَمْيوِ  الصَّ
 َحِديثُ  َوِمْنَيا. َثىُأنْ  َأوْ  َكافَ  َذَكرًا اْلَحَيَوافِ  ِمفْ  ُيْرَمى َما :َوالرَِّميَّةُ  .اْلَجزَاءُ 

                                                           

 :علُ - 395/ 1٘ـ( 235ِظٕف اثٓ أثٟ ش١جخ )اٌّزٛفٝ:  :( ٠ٕظغ(1

 .٘ـ 1409 ،( ِىزجخ اٌغشض )اٌغ٠بع( ط: األ4537ٌٝٚ)

 .151 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 - 260/ 4ٌّذّض ثٓ ػجض اٌجبلٟ اٌؼعلبٟٔ  ،( شغح اٌؼعلبٟٔ ػٍٝ اٌّٛطأ(3

 .2003َ٘ـ / 1424 ،األٌٚٝ :ِىزجخ اٌضمبفخ اٌض١ٕ٠خ )اٌمب٘غح( ط

 .177/ 1( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (4

ٚربط  ،1/276ٚوزبة األفؼبي  ،923/ 3ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :٠ٚغاجغ

  .16/20اٌؼغٚؽ 
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ؿِ  ِفي َوالتَّْشِديدُ « (1)َرِميَِّتي ِىيَ » :َبْيزٍ   ِكبَلُىَما الثَّاِني ِفي َوالتَّْخِفيؼُ  اأْلَوَّ
 «.(2)َخَطأٌ 
 تشديد أما ،الياء وتشديد وتخفيفيا الميـ وكسر الراء بفتح(  الرَِّميَّةُ ) فػ

 الضبط مف المغة عمماء ذكره ما ىذا يؤكد ،خطأ فيذا الياء وتخفيؼ الميـ
 ىي: "قولو» :العينى الديف بدر قوؿ ذلؾ مف ،الكممة تمؾ فى بالنص
 الذي الصيد وىي ،الياء وتشديد الميـ وكسر الراء بفتح الرمية" رميتي
 «.(3)سيمو فيو وُيْنِفذْ  فيقصده الرجؿ يرميو

 ﴾ َيَعنّْؼُ  – َيْعُنؼُ  ﴿ - 4
ِزى قاؿ  ُعْنًفا َوَعَمْيوِ  ِبوِ  َعُنؼَ  :ُيَقاؿُ  .الرّْْفؽِ  ِخبَلؼ :(اْلُعْنؼُ » ) :الُمَطرّْ

 َعُنؼَ  إَذا :َقْوُلوُ  َوِمْنوُ  .َرِفيؽٍ  َغْيرُ  :َعِنيؼٌ  َوَساِئؽٌ  .َقُربَ  َبابِ  ِمفْ  َوَعَناَفةً 
 َيْعُنؼَ  َأفْ  َغْيرِ  ِمفْ  َفَأْزَلَفتْ  َدابَّةً  اْسَتَعارَ  إَذا :َوَقْوُلوُ  .السَّْوؽِ  ِفي َعَمْيِيـْ 
 «.(4)َخَطأٌ  َوالتَّْشِديدُ  .َعَمْيَيا
 َأفْ  َغْيرِ  ِمفْ  َفَأْزَلَفتْ  َدابَّةً  اْسَتَعارَ  إَذا» :قولو فى(  َيْعُنؼ) أف المطرزى ذكر

 أنيا إلى استناًدا ؛تشديدىا يجوز وال ،النوف مخففة تستعمؿ"  َعَمْيَيا َيْعُنؼَ 
 .مخففة المعنى بيذا المعاجـ فى وردت
 «.(5)عنيؼٌ  فيو َعْنفاً  َيْعُنؼُ  َعَنؼَ  .الرفؽ ضدّ  :الُعْنؼ» :الخميؿ قاؿ

                                                           

صاع اٌىزت  - 2/172ألثٝ جؼفغ اٌطذبٚٞ  ،شغح ِؼبٟٔ ا٢صبع :( ٠ٕظغ(1

 .٘ـ1399اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط األٌٚٝ   

 .199 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .329/ 9( ٔشت األفىبع فٟ رٕم١خ ِجبٟٔ األسجبع فٟ شغح ِؼبٟٔ ا٢صبع (3

 .330 ،329 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(4

 .157/ 2( وزبة اٌؼ١ٓ (5
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 ضدّ  :والَعنيؼ .َعنيؼ َفُيوَ  ُعْنفاً  يعُنؼ بالشَّْيء وَعُنؼَ » :دريد ابف وقاؿ
 «. (1)الرّْْفؽ ضد :والُعْنؼ .الرفيؽ

 ﴾ الُعتَّؽُ  – اْلُعُتؽُ  ﴿ - 5
ِزى قاؿ ْـّ )  َعُتؽَ  َوَقدْ  .اْلَقِديـُ  :َواْلَعِتيؽُ » :الُمَطرّْ  :َوِمْنوُ  ،َعتَاَقةً (  ِبالضَّ

َتْيفِ  ؛اْلُعُتؽُ  الدَّرَاِىـُ   «.(2) َعِتيؽٍ  َجْمعُ  أِلَنَّوُ  ؛َخَطأٌ  َوالتَّْشِديدُ  ،ِبَضمَّ
 :"الموطأ" شيوخ بعض رواية في أيًضا ووردت ،بضمتيف وردت(  اْلُعُتؽُ )فػ
د: مثاؿ عمي ،وتشدييا التاء بفتح(  الُعتَّؽ)   رأى عمى خطأ وىذا ،ُسجَّ

 قوؿ  ذلؾ مف ،العمماء مف كثيرٍ  أقواؿ إلى ىذا قولو فى مستنًدا ،المطرزى
 :وجمعيا ،ُعُتؽٌ  والجمع.... َشْيءٍ  كؿ مف القديـُ  والعتيؽُ » :الخميؿ
 «.(3)عواِتؽ
 «.(4)لمَمْنِكبِ  وعاِتؽ .كأِميرٍ  َعتيؽٍ  جْمعُ  :بالّضْـّ  ،والُعُتؽ» :الزبيدى وقوؿ
 ،واألعرؼ األشير ىو األوؿ لكف( والُعتَّؽ ،اْلُعُتؽُ ) :الجمعاف يجوز وقيؿ

 .شائع غير قميؿ والثانى
 والتاء، العيف بضـ" الُعُتؽُ  الذََّىبُ : "وقولو» :قرقوؿ ابف إسحاؽ أبو قاؿ
 : يعني ؛عتيؽ جمع

  

                                                           

 .937/ 2( جّٙغح اٌٍغخ (1

 .257/ 9ٌٚـبْ اٌؼغة  ،185/ 2اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  :٠ٚغاجغ

 .303 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .146/ 1( وزبة اٌؼ١ٓ (3

 .116/ 26( ربط اٌؼغٚؽ (4
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: مثاؿ عمي وشدىا التاء بفتح" الموطأ" شيوخ بعض رواية وفي ،القديمة
د،  «. (1)أشبو واألوؿ ُسجَّ

 ﴾ اْلَمْرَتؾُّ  – اْلَمْرَتؾُ  ﴿ - 6
ِزى قاؿ  اْلُغوِريُّ  َذَكرَ  .المرداسنج :َوَكْسرَِىا اْلِميـِ  ِبَفْتحِ ( اْلَمْرَتؾُ ») :الُمَطرّْ

 َفْعَمؿٍ  َبابِ  ِفي التَّْكِمَمةِ  َوِفي ،َفْعَمؿٍ  َبابِ  ِفي َواْلَمْفُتوحَ  ِمْفِعؿٍ  َبابِ  ِفي اْلَمْكُسورَ 
ِحيحُ  َوُىوَ  َغْيرُ  اَل   «.(2)َخَطأٌ  اْلَكاؼِ  َوَتْشِديدُ  ،ُمَعرَّبٌ  أِلَنَّوُ  ؛الصَّ

َنافُ  ِبوِ  ُيَعاَلجُ  َما :بمعنى ؛َوَكْسرَِىا اْلِميـِ  ِبَفْتحِ  َوَرَدتْ ( اْلَمْرَتؾُ ) فكممة  ،الصُّ
 :أخر لغة وفيو ،الفارسية المغة مف معربة كممة وىى .الُمْرَداَسْنج أو
 ،الميـ بضـ(  ُمْرَتؾ)  معرب ىو :وقيؿ .( َجْعَفر)  مثاؿ عمى( اْلَمْرَتجُ )

 :الحديثة الفارسية فى وىو .الميت :ومعناه(  Mortak)  وبالفيموية
 .(3) ( مرده)

ْبطِ  رَاِئَحةَ  َيْقَطعُ  الرََّصاصِ  مف َأْصُموُ » :وقيؿ  «. (4)اْلَعَرؽَ  َيْحِبُس  أِلَنَّوُ  اإلِْ
َنافُ  ِبوِ  ُيَعاَلجُ  َما :َجْعَفرٍ  ِوزَافُ  اْلَمْرَتؾُ » :الفيومى قاؿ  َوالَ  ُمَعرَّبٌ  َوُىوَ  ،الصُّ
 أِلَنَّوُ  ؛َغَمطٌ  ُىوَ  :َوِقيؿَ  ،اْلِميـَ  َيْكِسرُ  َوَبْعُضُيـْ    اْلَقِديـِ  اْلَكبَلـِ  ِفي ُيوَجدُ  َيَكادُ 

                                                           

ألثٝ إؿذبق اثٓ لغلٛي )اٌّزٛفٝ:  ،( ِطبٌغ األٔٛاع ػٍٝ طذبح ا٢صبع(1

 ،األٌٚٝ :ٚػاعح األٚلبف ٚاٌشؤْٚ اإلؿال١ِخ )لطغ( ط - 376/ 4٘ـ( 569

 .2012َ٘ـ / 1433

 .440 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

ألثٝ ِٕظٛع اٌجٛا١ٌمٝ ) اٌّزٛفٝ  ،اٌّؼغة ِٓ اٌىالَ األػجّٝ :( ٠ٕظغ(3

 .َ 1990٘ـ /1410 ،األٌٚٝ :صاع اٌمٍُ )صِشك( ط  - 586٘ـ( طـ 540

ٌؼ٠ٓ اٌض٠ٓ أثٝ ٠ذ١ٝ اٌـ١ٕىٟ  ،( أؿٕٝ اٌّطبٌت فٟ شغح عٚع اٌطبٌت(4

 .صاع اٌىزبة اإلؿالِٟ - 429/ 3٘ـ( 926ّزٛفٝ: )اٌ
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 ِمفْ  َنْوعٌ  َأْيًضا اْلَمْرَتؾُ  :َوُيَقاؿُ  .َمْفَعؿٍ  ِمفْ  َأْصَوبُ  َفْعَمؿٍ  َعَمى َفَحْمُموُ  آَلةً  َلْيَس 
 «.(1)التَّْمرِ 
 ،بجوازىا فقيؿ ؛كسرىا فى واختمفوا ،الميـ فتح ىى عمييا المجمع فالمغة
 .أحد بو يقؿ فمـ تشديدىا أما ،الكاؼ بتخفيؼ ذلؾ كؿ ،الجواز بعدـ وقيؿ
 ﴾ َنسََّبِني - َنَسَبِني ﴿ - 7

ِزى قاؿ  النََّسبِ  َعفْ  َسأََلِني َأيْ  :َلوُ  َفاْنَتَسْبتُ  ُفبَلفٌ  َنَسَبِني :َوُيَقاؿُ » :الُمَطرّْ
َـّ  َفَسمَّـَ  َفَجاءَ » :َقْيسٍ  َأِبي َحِديثُ  :َوِمْنوُ  ،َفَفَعْمتُ  ااِلْنِتَسابِ  َعَمى َوَحَمَمِني  ُث
 «. (3)َخَطأٌ  َوالتَّْشِديدُ  .«(2)َنَسَبِني
ِزى ذكر  :رواية فى أتت والتى( َنَسَبِني) كممة فى السيف تشديد أف الُمَطرّْ
َـّ  َفَسمَّـَ  َفَجاءَ »  .لمصواب ةمخالف خطأ« َنَسَبِني ُث

 وجية يؤيد مما ؛المعاجـ كتب فى مخففة الكممة ىذه أتت فقد وبالفعؿ
ِزى نظر  .إليو ذىب فيما الُمَطرّْ
ـّ  ،َأْنُسُبو ،فبلناً  وَنسْبتُ  .َيْنَتِسبَ  َأفْ  َسأََلوُ  :وَنَسبوُ » :الزبيدى قاؿ  ،بالضَّ
 :الَمَجاز مف :اأَلساس وفي  .اأَلكبرِ  َجدّْه ِإلى َنَسِبو في َرفْعتَ  ِإذا :َنْسباً 

                                                           

 .567/ 2( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (1

ٚاٌّظجبح  ،486/ 10ٌٚـبْ اٌؼغة  ،2/1129جّٙغح اٌٍغخ  :٠ٚغاجغ

١غٞ  ،ٚإٌجُ اٌٛ٘بط فٟ شغح إٌّٙبط ،567/ 2ا١ٌّٕغ  ِِ ٌّذّض ثٓ ِٛؿٝ اٌضَّ

٘ـ 1425األٌٚٝ    :صاع إٌّٙبط )جضح( ط - 8/243٘ـ( 808)اٌّزٛفٝ: 

/2004.َ 

ٚجبِغ األطٛي فٟ أدبص٠ش  ،68/ 4شغح أثٟ صاٚص ٌٍؼ١ٕٟ  :( ٠ٕظغ(2

 .435/ 10اٌغؿٛي 

 .462 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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 :َأِبيوِ  ِإلى اْنَتَسبَ  :الصَّحاح وفي .ِإليو فانتسْبتُ  ،فَنَسَبِني ِإليو َجَمْستُ 
 «.(1)اأَلْعرَابيّ  اْبفُ  رواه ."ليا فاْنَتَسْبَنا َنَسَبْتنا ِإنََّيا" :الخبر وفي .اْعَتَزى

 
  

                                                           

 .262/ 4( ربط اٌؼغٚؽ (1
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 ادلكبٌ اطى :انظبثع ادلجحث
 ﴾ الُمرَاحُ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ ِبؿَ ( َوَأرَاحَ ») :الُمَطرّْ ِبؿِ  إرَاَحةِ  َمْوِضعُ  َوُىوَ  ،اْلَمرَاحِ  إَلى َردََّىا :اإلِْ  اإلِْ
 «.(1)َخَطأٌ  ِفيوِ  اْلِميـِ  َوَفْتحُ  .َواْلَغَنـِ  َواْلَبَقرِ 

) و(  الُمَناخُ ) و .بالميؿ الماشية تأوي حيث الميـ بضـ(  الُمرَاحُ ») فػ
 واسـ ،مكاف اسـ ألنو ؛خطأ المعنى ىذا فى الميـ وفتح .مثمو(  الَمْأَوى
 صيغة عمى الميـ بضـ( ُمْفَعؿ) :باأللؼ أفعؿ مف والمصدر والزماف المكاف
 بغير(  رَاَحتْ )  مف الموضع فاسـ بالفتح(  اْلَمرَاحُ )  وأما ،المفعوؿ اسـ
 الموضع :أيضا بالفتح(  اْلَمرَاحُ ) و .بالفتح الثبلثي مف المكاف واسـ ،ألؼ
 «. (2)إليو يرجعوف أو منو القـو(  َيُروحُ )  الذي
 ميـ بزيادة أي ؛ )َمْفَعؿ ( وزف  عمى يأتي األجوؼ الفعؿ مف المكاف فاسـ

 ؛ودار ،وراح ،سار :مثؿ وذلؾ ،فقط  الماضي الفعؿ حروؼ عمى مفتوحة
ذا .وَمَدار ،وَمراح ،َمَسار :فيقاؿ  منو المكاف اسـ فإف مزيًدا الفعؿ كاف وا 
   مضمومة ميماً  المضارعة حرؼ إبداؿ مع المضارع الفعؿ وزف عمى يأتى
 ينتدي انتدى :مثؿ ،الميمي والمصدر المفعوؿ كاسـ اآلخر قبؿ ما وفتح
 وأراح ،   ُمسَتودع يستودع واستودع   ُمجَتمع يجتمع واجتمع ،ُمنَتدى
 .ُمرَاًحا يروح
ْـّ : )والُمرَاحُ » :الزبيدى قاؿ  اإِلبؿُ  ِإليو تَْأِوي َحْيثُ  الَمْأَوى َأي ؛الُمَناخُ  :(ِبالضَّ

 وفتحُ : بالّضـ( الُمرَاح) ِذْكرِه ِعْند اْلِمْصَباح ِفي الَفيُّوميّ  َوَقاؿَ . بالمَّْيؿ والَغَنـُ 
 والَمْصَدرُ  والّزمافِ  المكافِ  واسـُ  َمَكاٍف، اسـُ  أَلنو ؛خطأٌ  اْلَمْعنى بيذا الميـِ 

                                                           

 .201 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .243/ 1( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (2
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( الَمرَاحُ ) وَأّما .اْلَمْفُعوؿ ِصيَغة عمى اْلِميـ بضـّ  ُمْفَعؿ باأَللؼ َأْفَعؿ مف
 «.(1)راَحتْ  مف ،الَمْوِضع فاسـُ : ِباْلَفْتح
ْـّ ( اْلُمرَاحُ )وَ » :البكرى بطاؿ ابف وقاؿ  َيكوفُ  َوَقدْ . االْسِتراَحةِ  َمْوِضعُ : بالضَّ

َواحِ  َمْوِضعَ  َأْيًضا اْلَمْضموـُ   َفإفَّ  ؛آَواَىا ِإذا :الْماِشَيةَ  َأراحَ  ِمفْ  َأَخْذَتوُ  ِإذا ،الرَّ
 «.(2)اْلميـِ  َمْضموـُ  َأْفَعؿَ  ِمفْ  اْلَمْوِضعَ 

  ﴾ اْلَمْطَبخُ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ ُـّ  ،َوَكْسرَِىا اْلِميـِ  ِبَفْتحِ  ؛الطَّْبخِ  َمْوِضعُ  :(اْلَمْطَبخُ » ) :الُمَطرّْ  َوالضَّ
 «.(3)َمَحاَلةَ  اَل  َمْفُتوَحةٌ  َواْلَباءُ  ،َخَطأٌ 
ِزى يرى  تأتى( اْلَمْطَبخُ ) فى الميـ حركة أف السابؽ قولو خبلؿ مف الُمَطرّْ

 مف مكاف اسـ ألنيا وذلؾ ؛ضميا يجوز وال مكسورةً  تأتى وقد مفتوحة
 المأخوذ المجرَّد الثبلثيّْ  الفعؿ مف المكاف واسـ ،( َطَبخَ )  الثبلثى الفعؿ
 مف أو ،- العيف المفتوح -" َيْفَعؿُ " َأو ،- العيف المضموـِ  -" َيْفُعؿُ " مف

 : مثؿُ  فاألوؿُ  .الميـ بفتح(  َمْفَعؿ)  وزف عمى يأتى اآلخر الُمعتؿّْ  الفعؿ
 ،َمْميى"  :مثؿُ  والثالثُ   " َمْمَعب"  :مثؿُ  والثاني ،"َوَمحؿّ  ،وَمحَضر ،َمكَتب"

  فى أيًضا الميـ كسر أجازوا المغة عمماء لكف .(4)وَمْوقى   وَمْثوى
                                                           

 .419/ 6( ربط اٌؼغٚؽ (1

ألثٝ ػجض هللا ِذّض ثٓ  ،اٌّـزؼظة فٟ رفـ١غ غغ٠ت أٌفبظ اٌّٙظة( إٌظُ (2

  .1988َاٌّىزجخ اٌزجبع٠خ )ِىخ اٌّىغِخ(    64 ،63/ 2ثطبي اٌغوجٟ 

ٚاٌّذىُ  ،2/455ِٚمب١٠ؾ اٌٍغخ  ،1/369،ٚاٌظذبح ٠ٚ3/291غاجغ:اٌؼ١ٓ 

 .6/420، ٚربط اٌؼغٚؽ 3/512

 .287 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

4 ٘ـ( 1364ٌّظطفٝ اٌغال١٠ٕٝ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌضعٚؽ اٌؼغث١خ( جبِغ (

 ،اٌضبِٕخ ٚاٌؼشغْٚ :)ثزظغف( اٌّىزجخ اٌؼظغ٠خ )ط١ضا( ط 202 ،1/201

 .1993َ٘ـ / 1414
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 الفعؿ مف غالباً  يؤخذ» اآللة واسـ .اآللة باسـ ليا تشبيًيا( اْلَمْطَبخُ )
 ،كِمْبَردٍ    الفعؿ بيا يكوفُ  أداةٍ  عمى لمدَّاللة المتعّدي المجّردِ  الثبلثيّ 
 :والباء الميـ بفتح الَمْطَبخُ )و» :الفيومى قاؿ «.(1)وِمكَنَسةٍ    وِمنشارٍ 
 «.(2)اآللة باسـ تشبييا الميـ تكسر قد و ،الطَّْبخِ  موضع
 ؛واْلِمْرَبد اْلِمْطَبخ وكذا» :فيقوؿ( اْلمْطَبخُ ) فى الكسر لغة سيبويو ويوضح
 وال ،مطمقاً  الطبخ لموضع ال خاصيف لموضعيف اسماف :فييما الميـ بكسر
 معموؿ األشياء فيو يطبخ بيت الِمْطَبخ بؿ ،اإلقامة أي ؛الربود موضع لكؿ
 «.(3)التمر فيو يجعؿ موضع أو ،اإلبؿ َمْحبس :واْلِمْرَبد .لو

 وفي .فيو ُيطَبخ اّلذي موِضُعو :كَمْسَكفٍ  ،والَمْطَبخ» :الزبيدى وقاؿ
 ليس :سيبويو قاؿ ،الميـ بكسر ،والِمْطَبخ .الّطبَّاخ َبْيتُ  :المطَبخ :التيذيب

 :(اأَلساس) وفي .كالِمْربد اسـٌ  ولكنَّو ،مصدراً  وال مكاناً  الِفْعؿ عمى
 والِمْطَبخ .المصّنؼ عبارة مع ىذا فمُينظر ؛بالكسر ،ِمْطَبخ والموِضع

 «.(4)بيا ُيطَبخ أَلّنو ؛ الِقْدرُ  َأو ،الطَّْبخِ  َأي ؛آَلُتو :كِمْنبر
  

                                                           

 .1/204( جبِغ اٌضعٚؽ اٌؼغث١خ (1

 .368/ 2( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (2

 .1/184( شغح شبف١خ اثٓ اٌذبجت (3

 .7/298( ربط اٌؼغٚؽ (4

ألثٝ ٘الي اٌؼـىغٞ )اٌّزٛفٝ:  ،فٟ ِؼغفخ أؿّبء األش١بء ٠ٚغاجغ:اٌزٍش١ض

ٚشغح شبف١خ  ،1996َ ،اٌضب١ٔخ :صاع طالؽ )صِشك( ط - 174 :٘ـ( طـ395

 . 2/368ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ  ،185، 1/184اثٓ اٌذبجت 
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 ادلكبٌ ٔاطى ادلصذر ثني :انثبيٍ ادلجحث
 ﴾ الُمْرَتًقى ﴿
ِزى قاؿ مَّـِ  ِفي( َرِقيَ ») :الُمَطرّْ   ﴿ :اْلُقْرآفِ  َوِفي ،َلِبَس  َبابِ  ِمفْ  ُرِقيِّا السُّ

           ﴾ [93: اإلسراء]، َوَرِقيَ  ،ِمْثُموُ  ِفيوِ  َواْرَتَقى 

 ،اْلِميـِ  ِبَضْـّ  ؛َصْعًبا ُمْرَتًقا اْرَتَقْيتَ  َلَقدْ  :َوِمْنوُ  .ِفي ِبَغْيرِ  َواْرَتَقاهُ  السَّْطحَ 
 «.(1)َخَطأٌ  َواْلَفْتحُ 
 ،ارتقاءً  ،اْرَتؽِ  ،يرتقي في ارتقى ،عمى ارتقى ،إلى ارتقى ،ارتقى» :فيقاؿ
 أي ؛مصدرٌ  :الميـ بضـ( ُمْرَتَقى)فػ«. (2)ُمرتًقى :والمفعوؿ ،ُمرَتؽٍ  فيو

 المعنى كوف مف البعض توىـ كما وليس .شديدا أي ؛صعًبا ارتقاءً  اْرَتَقى
 جعؿ حيث ؛عسيرا محبل أي ؛صعبا ُمرتًقى فارتقيت أرقيتني :ىو المراد

 ،مضمومة إال الميـ تكوف فبل مصدرًا كونيا فعمى .(3)مكاف اسـ المرتقى
 الميـ ضـ فيجوز ؛االرتقاء موضع بمعنى ؛المكاف اسـ بيا أريد إذا أما

ف ،وفتحيا  .ضميا األفصح كاف وا 
 بفتح -الّرقي موضع: والمرتقى» :الشامي الصالحي يوسؼ بف محمد قاؿ

 «.(4)وكسرىا الميـ
زَ  مف وىناؾ  :َواْلُمْرَتَقى» :الفيومى قاؿ ؛الميـ عمى الثبلثة الحركات جوَّ
 َمْوِضعُ  َأنَّوُ  َعَمى اْلِميـِ  َفْتحُ  ِفيَيا َوَيُجوزُ  .ِمْثُموُ  َواْلِمْرَقاةُ  ،الرُِّقيّْ  َمْوِضعُ 

                                                           

 .196 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .2/931( ِؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح (2

)ثزظغف( صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  1/20ٌٍّال ػٍٝ اٌمبعٜ  ،( شغح اٌشفب(3

 .٘ـ1421 ،األٌٚٝ :)ث١غٚد( ط

 .5/483( ؿجً اٌٙضٜ ٚاٌغشبص فٟ ؿ١غح س١غ اٌؼجبص (4
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 َأُبو َوَأْنَكرَ  .َواْلِمْسَقاةِ  َكاْلِمْطَيَرةِ  اآْلَلةِ  ِباْسـِ  َتْشِبيًيا اْلَكْسرُ  َوَيُجوزُ  ،ااِلْرِتَقاءِ 
 ِفي اْرَتَفعَ  :َيْرُقو الطَّاِئرُ  َوَرَقا اْلَعَربِ  َكبَلـِ  ِفي َلْيَس  :َوَقاؿَ  ،اْلَكْسرَ  ُعَبْيدٍ 

 «.(1)َطَيرَاِنوِ 
 كارتقاء ؛حسِّا إما ،واالرتفاع السمو وىو ،الرقي مف مفتعؿ: والُمْرَتَقى»

ما ،ونحوه السمـ  «. (2)الكـر أو الشرؼ منازؿ في كاالرتقاء   معًنى وا 
 

  

                                                           

 .1/236( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (1

ِؼٙض اٌجذٛس اٌؼ١ٍّخ ثجبِؼخ أَ 1/226ٌٍشبطجٟ  ،( شغح أٌف١خ اثٓ ِبٌه(2

 ٘ـ.1428ط األٌٚٝ   -اٌمغٜ 
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 ادلفعٕل ٔاطى انفبعم اطى ثني :انتبطع ادلجحث
 ﴾ ُمَتَبْرِقعٌ  - ُمَبْرَقعٌ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ  َوِنَساءُ  الدََّوابُّ  َتْمَبُسَيا ِلْمَعْيَنْيفِ  ُتْثَقبُ  ُخَرْيَقةٌ  :(اْلُبْرُقعُ ») :الُمَطرّْ
 إفْ  اْلُبْرُقعِ  ِمفْ  َفَأَخصُّ  اْلُمْخَتَصرِ  َشْرحِ  ِفي َكَما ِباْلَياءِ  اْلُبْرُقَعةُ  َوَأمَّا .اأْلَْعرَابِ 
َواَيةُ  َصحَّتْ   َوُمَتَبْرِقعٌ  .َوْجِيوِ  َجِميعُ  َأْبَيُض  َأيْ  ؛ُمَبْرَقعٌ  َأَغرّّ  َفَرٌس  :َوِمْنوُ  .الرّْ
 «.(1)َخَطأٌ 
ِزى ذكر  أما ،الصحيحة الرواية ىى "ُمَبْرَقعٌ  َأَغرّّ  َفَرٌس " رواية أف الُمَطرّْ

 واسـ ،تبرقع وليس(  برقع)  ىو الفعؿ ألف وذلؾ   فخطأ "ُمَتَبْرِقعٌ " رواية
 ؛ُمَبْرَقع :المفعوؿ واسـ   القاؼ بكسر ؛ُمَبْرِقع :ىو األوؿ الفعؿ مف الفاعؿ
   ُمَتَبْرِقع :الفاعؿ واسـ ،( تبرقع)  منيا فالفعؿ( ُمَتَبْرِقعٌ ) رواية وأما .بفتحيا
 فرٌس  :ىنا المراد والمعنى. بفتحيا ؛ُمَتَبْرَقعٌ  :المفعوؿ واسـ  ،القاؼ بكسر
 .َوْجِيوِ  َجِميعُ  َأْبَيُض 
 وكذلؾ ،األعراب ولنساء لمدوابّ  والُبْرَقعُ  الُبْرُقعُ » :الجوىرى قاؿ

 :والُمَبْرَقَعةُ  .فمِبسو الُبْرُقعَ  ألبسو أي ؛َفَتَبْرَقعَ  َبْرَقَعوُ  :يقاؿ..... .البرقوع
 أخذتْ  إذا الفرسِ  ُغرَّةُ  :القاؼ بكسر ؛والُمَبْرِقَعةُ  .الرأسِ  البيضاءُ  الشاةُ 
 «.(2)ُمَبْرَقَعةٌ  ُغرَّةٌ  :يقاؿ. سوادٍ  في ينظر أنو غير وجيو جميع
 والمفعوؿ ُمبرِقٌع، فيو َبْرَقَعًة، ُيَبْرِقُع، برقعَ » :عمر مختار أحمد 6د وقاؿ
 «.(3)ُمتبرِقع فيو تَْبْرُقًعا،  يتبرقع تبرقعَ .... .ُمبرَقعٌ 

 ﴾ َوُمْسَتْحَصدٌ  ُمْحَصدٌ  - ُمْسَتْحِصدٌ  ،ُمْحِصدٌ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ ْرعُ  َوَأْحَصدَ » :الُمَطرّْ  ُمْحِصدٌ  َفُيوَ  ،ُيْحَصدَ  َأفْ  َلوُ  َحافَ  :َواْسَتْحَصدَ  الزَّ

 «.(4)َخَطأٌ  َواْلَفْتحُ  ،ِباْلَكْسرِ  َوُمْسَتْحِصدٌ 
                                                           

 .41 :رغر١ت اٌّؼغة طـ ( اٌّغغة فٟ(1

 .1185 ،1184/ 3( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  (2

 .193/ 1( ِؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح (3

 .118 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(4
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ِزى َخطَّأَ   ؛الكسر ىو صوابيا أف ورأى ،الصاد بفتح(  ُمْسَتْحَصًدا) الُمَطرّْ
 أف ذلؾ فى والعمة ،المغة عمماء أيده القوؿ وىذا   فاعؿ اسـ كونيا عمى

 استحصدَ  :يقاؿ .مفعوؿ اسـ منو يأتى فبل ؛الـز مزيد فعؿ(  استحصدَ )
 .اجَتَمعوا إذا :القوـُ  واستحصدَ  ،حصاُدهُ  حاف إذا :الزرعُ 
 «.(1)وُمسَتحِصدٌ  ،ُمحَصدٌ  فيو ،َأحَصدُ  :الَشديد لمَخْمؽِ  ويقاؿ» :الخميؿ قاؿ
 ،حصادهُ  حافِ  إذا :واْسَتْحَصدَ  ،باأللؼ ؛الزرعَ   وَأْحَصدَ » :الفيومى وقاؿ
 «.(2)فاعؿ اسـ بالكسر   وُمْسَتْحِصدٌ  ،ُمْحِصدٌ  فيو
 ﴾ اْلُمَسيّْبِ  - الُمَسيَّبٌ  ﴿ - 3

ِزى قاؿ  ُسمّْيَ  َوِبوِ  ،َرِقيبٌ  َمَعوُ  َلْيَس  ُمْيَمؿٌ  َأيْ  ؛ُمَسيَّبٌ  َصِبيّّ  َوِمْنوُ » :الُمَطرّْ
 َىَذا :َوِقيؿَ  ،َعَمسٍ  ْبفُ  ُمَسيَّبُ  :الشَُّعرَاءِ  َوِفي ،اْلُمَسيّْبِ  ْبفِ  َسِعيدِ  َواِلدُ 

َوابُ  ،ِباْلَكْسرِ   «.(3)ِباْلَفْتحِ  َوالصَّ
 مف ومنيـ األرجح، عمى المشّددة الياء بكسر( اْلُمَسّيب ْبفُ  َسِعيدُ ) فػ

 ولذا ،ذلؾ يكره سعيد وكاف ،األلسنة عمى اشتير الذي ىو والفتح .يفتحيا
حَ   .(4)الكسر رجّْ

 َواْبفُ  ،ِعَياٌض  اْلَقاِضي َقاَلوُ  ،َفاِعؿٍ  اْسـُ  :واْلُمَسيّْبِ  ،اْلَمْفُعوؿ اْسـِ  :وُمَسيَّبٌ 
 .(5)َيْكِسُروفَ  اْلَمِديَنةِ  َوَأْىؿُ  ،َيْفَتُحوفَ  اْلِعرَاؽِ  َأْىؿُ   :وقيؿ .اْلَمِديِنيّْ 

 

                                                           

 .112/ 3( وزبة اٌؼ١ٓ (1

 .138/ 1( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (2

ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ  ،2/436ٚص٠ٛاْ األصة  ،4/135رٙظ٠ت اٌٍغخ  :٠ٚغاجغ

 .505/ 1ِٚؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح    30/ 8ٚربط اٌؼغٚؽ  ،1/277

 .241 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

 .)ثزظغف( 39/ 20( طس١غح اٌؼمجٝ فٟ شغح اٌّجزجٝ (4

 .1/298اٌّظجبح ا١ٌّٕغ  :( ٠ٕظغ(5
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 ٔادلذ انقصز :انعبشز ادلجحث
 ﴾ ِحرَاءٌ  ﴿
ِزى قاؿ    ،َمْمُدوًدا َمْكُسورًا التَّْعِريؼِ  َحْرؼِ  ِبَغْيرِ ( َوِحرَاءٌ ») :الُمَطرّْ

 محكـو ضعيفة لغة( ِحرَاءٌ ) فقصر «.(1)ِبَمكَّةَ  ِلَجَبؿٍ  َعَمـٌ  :َخَطأٌ  َواْلَقْصرُ 
 األخطاء بعض بيا ،الكممة ىذه فى أخرى لغات وتوجد . بالخطأ عمييا
 .األحاديث رواة فييا وقع التى المغوية

". ِحراءُ  اْثُبتْ " :ملسو هيلع هللا ىلص قوُلوُ  يقصروَنوُ  وىـ ُيَمدُّ  وممَّا» :الخطابى قاؿ
 وىو ،االسـِ  ىذا في ُيْخِطئوفَ  الحديث أصحابُ : يقوؿُ  ُعَمر أبا سمعتُ 
 ويكسروفَ  ،مكسورةٌ  وىي الحاءَ  يفتحوفَ  :مواضع ثبلثة في َأْحُرؼ ثبلثةُ 
ّنما: قاؿَ . ممدودٌ  وىو اأَلِلؼَ  ويقصروفَ  ،مفتوحةٌ  وىي الراءَ   ىو وا 
 «. (2)ِحراء
 فبل يؤنثو مف ومنيـ ،معروؼ مكة جباؿ مف :َحراء»  : الزمخشرى وقاؿ

 ،مكسورة وىي حاءه يفتحوف :لحنات ثبلث فيو ولمناس .يصرفو
 الراء ألف؛  اإلمالة فييا يسوغ وال ويميمونيا ،َمْمُدودة وىي ألفو ويقصروف

 ،المستعمى الحرؼ مقاـ فقامت مكرر حرؼ وىي مفتوحة األلؼ سبقت
 «.(3)ُيماؿ ال وراشد رافع ومثؿ

 يصرؼ َواَل  يصرؼ َمْمُدود َأولو اْلَحاء ِبَكْسر( حراء») :عياض القاضى قاؿو 
 اْلكسر ِإالَّ  ِفيوِ  يثبت َواَل  َواْلقصر ِباْلَفْتح الرَواة بعض َوَقاَلوُ  َوُيَؤنث َويذكر

                                                           

 .113 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

ِؤؿـخ  - 45 :٘ـ( طـ388ٌٍشطبثٟ )اٌّزٛفٝ:  ،( إطالح غٍظ اٌّذضص١ٓ(2

 .1985َ٘ـ/1405ط: اٌضب١ٔخ    -اٌغؿبٌخ 

 .272/ 1( اٌفبئك فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚ األصغ (3
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 ِفي يخطئوف الَحِديث َأْصَحاب اْلخطاِبيّ  َقاؿَ  َمْعُروؼ ِبَمكَّة جبؿ َوُىوَ  َواْلمدّ 
 الرَّاء ويكسروف َمْكُسوَرة َوِىي اْلَحاء يفتحوف َمَواِضع َثبَلَثة ِفي ااِلْسـ َىَذا
 «.َمْمُدود َوُىوَ  اأْللؼ ويقصروف َمْفُتوَحة َوِىي

 ،بمكة المعروؼ الجبؿ وىو ،والمد الحاء كسر :( ِحرَاء)  فى الوارد فالثابت
  .(1)ومؤنثًا مذكرًا ،الصرؼ مف وممنوًعا مصروًفا يأتى

  

                                                           

الثٓ ٚالص اٌز١ّّٟ  ،ٚاٌّمظٛع ٚاٌّّضٚص ،3/286وزبة اٌؼ١ٓ  :( ٠ٕظغ(1

ٚطٍجخ  ،1900َ ،ِطجؼخ ١ٌضْ - 39 :٘ـ( طـ332اٌّظغٞ )اٌّزٛفٝ: 

ٌٚـبْ    1/220ِٚشبعق األٔٛاع  ،90 :ططالدبد اٌفم١ٙخ طـاٌطٍجخ فٟ اال

 .37/420ٚربط اٌؼغٚؽ  ،1644 :ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ ،14/172اٌؼغة 
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 انتصغري :عشز احلبدٖ ادلجحث
 ﴾ اْلُحَديَّا ﴿ - 1

ِزى قاؿ  َوَعفْ  .اْلُجْرَذافَ  َيِصيدُ  َطاِئرٌ  :ُيْفَتحُ  َوَقدْ  ِباْلَكْسرِ ( اْلِحَداءُ ») :الُمَطرّْ
ْفَعوّْ  اْلِحَدوّْ  ِبَقْتؿِ  َبْأَس  اَل  :- َعْنُيَما المَّوُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبفِ   .(1)ِلْمُمْحِرـِ  َواإلِْ

 :َحاِتـٍ  َأِبي َوَعفْ  .اْلِحَداءِ  ِفي ُلَغةٌ  ،اْلِحَدوّْ  َتْصِغيرُ  ،(2)اْلُحَديَّا :اْلُبَخاِريُّ  َوَرَوى
 :َقاؿَ  .اْلَحَداِوي :َوَيْجَمُعوَنوُ  ،اْلُحَديَّا :الطَّاِئرِ  ِلَيَذا َيُقوُلوفَ  اْلِحَجازِ  َأْىؿُ 

 «.(3)َخَطأٌ  َوِكبَلُىَما
 َيِصيدُ  َطاِئرٌ  :بمعنى ؛اْلِحَدوّ  :أيًضا ويقاؿ ،وفتحيا الحاء بكسر( اْلِحَداءُ )فػ

 أكد وقد ،فخطأ ؛اْلُحَديَّا :قوليـ مف الحجاز أىؿ عف روى ما أما ،اْلُجْرَذافَ 
 :األزىرى قوؿ ذلؾ مف ،والمعاجـ المغة كتب بطوف فى ورد ما وعضده ذلؾ
 َوُىوَ  اْلِحَجاَرة ِبوِ  ُيْنقر فأس شبو :اْلَحاء ِبَفْتح مقصورٌ ( الَحَدأُ )و :َقاؿَ »

 ؛الِحَدأُ  :والجميع ،الِحَدَأةُ  ِىيَ  :َتقوؿ :الّسكيت اْبف َوَقاؿَ ..... الّطرؼ محدد
 ِحَدأَ : اْلَكِمَمة َىِذه ِفي َوتقوؿ: َقاؿَ  ،َحَدَأةٌ  :َتقؿ َوالَ  ،ميموزٌ  األّوؿ مكسورُ 

 َعف اْلَكْمِبيّ  ابفُ  َوزعـ :َقاؿَ . حدأة ترخيـُ  َوُىوَ  :َقاؿَ  .بندَقةٌ  وراَءؾ ِحَدأَ 
ؿ ُىوَ  َواْلَقْوؿ ،اْليمف مف قبيمتاف :وبندَقةً  ِحَدأًة، َأف الشَّْرِقي ...... .اأَلوَّ
 َوُىوَ  الُحَدّيا،: الطاِئر لَيَذا َفَيُقوُلوفَ  ُيْخِطُئوف اْلحجاز أىؿ: َحاِتـ َأُبو َوَقاؿَ 
 َأنو َعبَّاس اْبف َعف وُرِوي :قمتُ . خطأ َوُىوَ  ،الَحَداِدي :ويجمعونو َخَطٌأ،

                                                           

ٚااللزضبة فٟ غغ٠ت  ،1/197الثٓ اٌجٛػٞ  ،غغ٠ت اٌذض٠ش :( ٠ٕظغ(1

 625) اٌّزٛفٝ  اٌّٛطأ ٚإػغاثٗ ػٍٝ األثٛاة   ٌّذّض ثٓ ػجض اٌذك ا١ٌفغٟٔ

ٚػّضح اٌمبعٞ شغح  ،َ 2001 ،األٌٚٝ :ط –ِىزجخ اٌؼج١ىبْ  - 1/398٘ـ( 

 .196/ 4طذ١خ اٌجشبعٞ 

 .42/ 5طذ١خ اٌجشبعٞ  :( ٠ٕظغ(2

 .105 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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 والُحَديَّا ،الِحَدإ ِفي ُلَغة وكأّنيا ،لمُمْحِرـ واأَلْفَعوْ  الِحَدوْ  بقتؿ َبْأس اَل  :َقاؿَ 
 «.(1)الَحَدوْ  َتْصِغير
: يقاؿ. التحدي مف االسـ: بالتصغير( الُحَدّيا») أف أيًضا ذلؾ صدؽ ويؤكد
 «.(2)وجاِرني فيو لي ابرز أي: األمر بيذا ُحَدّياؾ

 ﴾ ُعَشيَّْياف – ُعَشيِشَية - ُعَشيَّة ﴿ - 3
ِزى قاؿ  َواْلَمْشُيورُ  ،ُغُروِبَيا إَلى الشَّْمسِ  َزَواؿِ  َبْيفَ  َما :(اْلَعِشيُّ ») :الُمَطرّْ
 َحِديثِ  َوِفي .َواْلَعْصرُ  الظُّْيرُ  :اْلَعِشيّْ  َصبَلتَا اأْلَْزَىِريّْ  َوَعفْ  ،النََّيارِ  آِخر َأنَّوُ 

 اْلَياء َوَتْرؾُ    التَّْصِغيرِ  َشَواذّْ  ِمفْ  َوُىوَ  ،ِعَشاءً  َأيْ  ؛"َعِشيَّةً  َفَأْقَبْمتُ " :ُأَنْيسٍ 
 «.(3)َخَطأٌ  اأْلَِخيَرةِ 
 ثابت وىذا ،( َعْشَية: ) يقاؿ فبل ؛خطأ(  َعِشيَّة)  فى األخيرة الياء فترؾ

 .المغة كتب فى ومؤكد
 ؛مكبرهِ  بناءِ  غيرِ  عَمى ُيحقرُ  مما وىو ،( َعِشيَّة)  تصغير فى اْخُتِمؼَ  وقد
 أف يرى األزىرى لكف «. (4)وُعَشيِشَية ،ُعَشيَّة: َعشّية تصغير في يجوز»فػ

 6قياس غير عمى دَ رَ وَ وَ  ،نادرٌ  وىذا ،فقط(  ُعَشيِشية)  عمى العرب كبلـ
 فى والَعْشَوة الُعَشيَّة بيف لمتفريؽ وىذا ،َعْشوة فتصغير(  ُعْشَية)  أما

 .التصغير
 َنادرا َجاءَ  ُعَشيشية،: َعِشيَّة َتْصِغير ِفي اْلَعَرب َكبَلـ: قمت» :األزىرى قاؿ
 ُعْشَية َأف َوَذِلؾَ  عِشّية، َتْصِغير ِفي ُعَشيَّة أسمع َولـ. ِقَياس غير عمى

                                                           

 .122/ 5( رٙظ٠ت اٌٍغخ (1

 .189/ 1ٚربط اٌؼغٚؽ  ،54/ 1ٌـبْ اٌؼغة  :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

 .1362/ 3َ ( شّؾ اٌؼٍٛ(2

 .317 ،316 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

 .188/ 2( اٌؼ١ٓ (4
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ؿ َوِىي :الَعْشوة َتْصِغير  َتْصِغير َبيف يفرُقوا َأف فأرادوا ،المَّْيؿ ظمَمة أوَّ
 «.(1)الَعْشوة وتصغير الَعِشيَّة

 «.(2)وُعَشيَّْيانا ،وُعَشْيِشيانا ،ُعَشْيَشةً  َأَتْيتو :َثْعَمب َعف حكى»و
 .القياس توافؽ ال لمتصغير صور وىذه

 
  

                                                           

 .39 ،38/ 3( رٙظ٠ت اٌٍغخ (1

 .287/ 2( اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ (2

 - 62/ 3٘ـ( 316الثٓ اٌـغاط )اٌّزٛفٝ:  ،األطٛي فٟ إٌذٛ :٠ٚغاجغ

 ،287 ،286/ 2ٚاٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  ،ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ )ث١غٚد(

٘ـ(  702الثٓ صل١ك اٌؼ١ض )اٌّزٛفٝ:  ،ٚشغح اإلٌّبَ ثأدبص٠ش األدىبَ

ٚاٌٍّذخ فٟ  ،2009َ٘ـ/1430 ،اٌضب١ٔخ :صاع إٌٛاصع )ؿٛع٠ب( ط - 5/143

ػّبصح اٌجذش  - 674/ 2٘ـ( 720الثٓ اٌظبئغ )اٌّزٛفٝ:  ،شغح اٌٍّذخ

 ،2004َ٘ـ/1424األٌٚٝ    :اٌؼٍّٟ ثبٌجبِؼخ اإلؿال١ِخ )اٌّض٠ٕخ إٌّٛعح( ط

 ،ّٚ٘غ اٌٙٛاِغ فٟ شغح جّغ اٌجٛاِغ ،1311 :ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ

 .اٌّىزجخ اٌزٛف١م١خ )ِظغ(  - 389/ 3٘ـ ( 911ٌٍـ١ٛطٝ )اٌّزٛفٝ 
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 انُظت :عشز انثبَٗ ادلجحث
 ﴾ ِرَبوّْى ﴿ - 1

ِزى قاؿ َبا َوِمْنوُ  ،زَادَ  :اْلَماؿُ ( َرَبا») :الُمَطرّْ  ِرًبا التَّْمرُ " :اْلُخْدِريّْ  َوَقْوؿُ  .الرّْ
َبا َأْمَواؿِ  ِمفْ  َأنَُّيَما َأرَادَ " َكَذِلؾَ  َوالدَّرَاِىـُ   ِبَكْسرِ  ؛ِرَبِويّّ  :َفُيَقاؿُ  إَلْيوِ  َوُيْنَسبُ  .الرّْ

َبِويَّةُ  اأْلَْشَياءُ  َوِمْنوُ  .الرَّاءِ   «.(1)َخَطأٌ  الرَّاءِ  َوَفْتحُ  ،الرّْ
ِزى ،خطأ(  ِرَبوّْى)  المنسوب االسـ فى الراء ففتح  ذكر مف أوؿ ىو والُمَطرّْ
َبا» :الفيومى قاؿ .وغيرىـ المغة عمماء نقؿ وعنو ،ذلؾ  الفضؿ :الرّْ

 ،األصؿ عمى بالواو( ِرَبَواف) :ويثنى ،األشير عمى مقصور وىو ،والزيادة
 :فيقاؿ لفظو عمى إليو وينسب .التخفيؼ عمى(  ِرَبَيافِ )  :يقاؿ وقد
ِزى وزاد.. .(ِرَبِويّّ )  «.(2)خطأ النسبة في الفتح:  فقاؿ الُمَطرّْ

َبا)وَ » :المصري نجيـ ابف وقاؿ  َوِفي .َخَطأٌ  َوَفْتُحَيا الرَّاِء، ِبَكْسرِ ( الرّْ
َبا :اْلِمْصَباحِ  َياَدةُ    اْلَفْضؿُ  :الرّْ  :َوُيَثنَّى ،اأْلَْشُيرِ  َعَمى َمْقُصورٌ  َوُىوَ  ،َوالزّْ

 إَلْيوِ  َوُيْنَسبُ  ،التَّْخِفيؼِ  َعَمى ِرَبَيافِ  :ُيَقاؿُ  َوَقدْ  ،اأْلَْصؿِ  َعَمى ِباْلَواوِ  ؛ِرَبَوافِ 
ِزيُّ  َوزَادَ  .َوَغْيُرهُ  ُعَبْيدٍ  َأُبو َقاَلوُ  .ِرَبِويّّ  :َفُيَقاؿُ  َلْفِظوِ  َعَمى  اْلَفْتحُ  :َفَقاؿَ  اْلُمَطرّْ
 «.(3)اىػ. َخَطأٌ  النّْْسَبةِ  ِفي
 
 

                                                           

 .182 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .217/ 1( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (2

 .135/ 6( اٌجذغ اٌغائك شغح وٕؼ اٌضلبئك (3

ٚاٌٍجبة  ،122 ،38/121ٚربط اٌؼغٚؽ  ،135/ 6اٌجذغ اٌغائك  :٠ٚغاجغ

 :٘ـ( طـ1298ٌؼجض اٌغٕٟ ثٓ طبٌت اٌغ١ّٕٟ )اٌّزٛفٝ:  ،فٟ شغح اٌىزبة

 .اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ،128
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 ﴾ ُأُفِقىّ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ  :َوَقْوُلُيـْ  .َنَواِحيَيا َوِىيَ  ،َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  آَفاؽِ  َواِحدُ  :أُُفؽٌ »  :الُمَطرّْ
َوابُ  .اْلَمَواِقيتِ  َخاِرجَ  ُىوَ  َمفْ  :ِبوِ  َيْعُنوفَ " َمكَّةَ  آَفاِقيَّ  َوَردَ "  .ُأُفِقيّّ  :َوالصَّ

 «.(1)ِبَفْتَحَتْيفِ  َوَأْحَسْيتو :السّْكّْيتِ  َواْبفِ  اأْلَْصَمِعيّْ  َوَعفْ 
 ( ُأُفِقىّ )  :فيقاؿ إلييا وينسب ،النواحي بمعنى(  األُُفؽ)  جمع(  اآلفاؽ) 

 : أيًضا وروى ،والفاء اليمزة بضـ
 ىى األولى المغة لكف ،واردتاف لغتاف وىما ،والفاء اليمزة بفتح(  َأَفِقىّ ) 

 ىنا المفرد إلى نسب وقد .المعروفة المشيورة المغة وىى ،لمقياس الموافقة
  -( اآلفاؽ) إلى أى – الجمع إلى ينسب ولـ -(  اأُلُفؽ) لفظ إلى أى –

 .الَقواِعدِ  ِفي األصؿُ  ُىوَ  لممفرد النَسب ألف
 فيو ؛ُأْفِقيّّ  :يقوؿ مف العرب ومف ،ُأُفِقيّّ : األفؽ في وقالوا» :سيبويو قاؿ
 «.(2)القياس عمى
 في قالوا. ذكر مّما أكثرُ  الشاذ مف عنيـ جاء وقد» :يعيش ابف وقاؿ

 كثيرًا يجتمعاف( َفَعبلً )و ،(ُفْعبًل ) ألفّ ، بالفتح( َأَفقيّ (: )اأُلُفؽ) إلى النسب
 في بالضـّ ( ُأْفقيّ : )قالوا وقد(. َعَربٍ )و ،(ُعْربٍ )وَ  ،(َعَجـٍ )و ،(ُعْجـٍ )كػ

 قياًسا ثانيو يسكف أف يجوز( ُفُعبًل ) ألفّ  ؛قياٌس  وىو الفاَء، وسكوف اليمزة
 «.(3)مّطِرًدا

                                                           

 .26 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

ػجض اٌـالَ ِذّض ٘بعْٚ  :٘ـ( رذم١ك180ٌـ١ج٠ٛٗ )اٌّزٛفٝ:  ،( اٌىزبة(2

 .1988َ٘ـ / 1408 ،اٌضبٌضخ :ب٘غح( طِىزجخ اٌشبٔجٟ )اٌم - 3/336

صاع اٌىزت  -3/479٘ـ( 643 :الثٓ ٠ؼ١ش )اٌّزٛفٝ ،( شغح اٌّفظً(3

 .2001َ٘ـ / 1422األٌٚٝ    :اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط
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 بمفظ سمى إذا وىى ،واحدة حالة فى بمفظو الجمع إلى وينسب  
 المطرزى ذكره ما وىو ،وخطأ فمنكر"  اآلَفاِقي" :فقولنا ىذا وعمى .الجمع

  .السابؽ قولو فى
( ُأُفؽ) جمع :بالمدّ ( اآلَفاؽ»)و :الَولَِّوي اإلثيوبي عمي بف محمد قاؿ

 إلى ردِّا ؛ُأُفقيّ  :إليو والنسبة السماء، ومف األرض، مف الناحية: بضمتيف
 ابف حكاىما ،قياس غير عمى تخفيًفا -بفتحتيف- َأَفقيّ : قيؿ وربّما ،الواحد

: بفتحتيف أي- وَأَفقيّ  ،-بضمتيف أي- أُفقيّ  رجؿ :ولفظو ،وغيره السّكيت
 ؛آفاقيّ  :يقاؿ فبل ؛لفظيا عمى اآلفاؽ إلى ينسب وال اآلَفاؽ، إلى منسوب

 مسمى يكف لـ إف واحده، إلى يردّ  الجمع إلى ُنسب إذا أنو القاعدة ألفّ 
 في مالؾ ابف ذلؾ إلى أشار كما وأنصارّي، ،وأنماريّ  ،ككبلبيّ  ،بو
 :بقولو" الخبلصة"

 «.(1)ِباْلَوْضعِ  َواِحًدا ُيَشاِبوْ  َلـْ  ِإفْ      ِلمَجمعِ  َناِسًبا اْذُكرْ  َواْلَواِحدَ 
 

  

                                                           

 .279/ 20( طس١غح اٌؼمجٝ فٟ شغح اٌّجزجٝ (1

 :ٌشّؾ اٌض٠ٓ اٌّمضؿٟ اٌغا١ِٕٝ )اٌّزٛفٝ ،اٌفغٚع :٠ٚغاجغ فٝ ٘ظا أ٠ًضب

ٚاٌّظجبح  ،2003َ٘ـ/1424 ،ِؤؿـخ اٌغؿبٌخ ط األٌٚٝ - 5/302٘ـ( 763

ٌجضاِبص أفٕضٞ  ،ِٚجّغ األٔٙغ فٟ شغح ٍِزمٝ األثذغ ،1/16،17ا١ٌّٕغ 

ٚدبش١خ اٌشٍٛرٟ  ،صاع إد١بء اٌزغاس اٌؼغثٟ - 1/264٘ـ( 1078)اٌّزٛفٝ: 

 302/ 2٘ـ( 1088)اٌّزٛفٝ:  ػٍٝ ِٕزٙٝ اإلعاصاد ٌّذّض ثٓ أدّض اٌجٙٛرٟ

ٚربط اٌؼغٚؽ  ،2011َ٘ـ /1432 ،األٌٚٝ :صاع إٌٛاصع )ؿٛع٠ب( ط -

25/12،13. 
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 اذلٛئة اطى :عشز انثبنث ادلجحث
 ﴾ الذّْْبَحةُ  ﴿

ِزى قاؿ           .َكالذّْْبحِ  ُيْذَبحُ  َما اْسـُ  َوِىيَ :َذِبيَحةٍ  َجْمعُ (:الذََّباِئحُ ») :الُمَطرّْ
نََّما ،َخَطأٌ « الذَِّبيَحةَ  َفَأْحِسُنوا َذَبْحُتـْ  إَذا» :َوَقْوُلوُ  َوابُ  َواِ   أِلَفَّ  ؛الذّْْبَحةُ  :الصَّ
 .َوَنْحِوِىَما َواْلَغَنـِ  رِ ِلْمَبقَ  َوَذِلؾَ  اأْلَْوَداجِ  َقْطعُ  :َوالذَّْبحُ  .اْلَيْيَئةُ  َأوْ  اْلَحاَلةُ  اْلُمرَادَ 
 َأْظَيرُ  َوُىوَ  ،النَِّصيؿِ  ِعْندَ  َباِطفٍ  ِمفْ  اْلُحْمُقوـِ  َقْطعُ  :الذَّْبحُ :المَّْيثِ  َوَعفْ 
 «.(1)َوَأْسَمـُ 

 والصواب ،خطأ« الذَِّبيَحةَ  َفَأْحِسُنوا َذَبْحُتـْ  إَذا» :ملسو هيلع هللا ىلص قولو فى فالذَِّبيَحةَ 
 ويعضده ذلؾ يثبت ،الذبح َىْيَئة َأوْ  َحاَلة بياف ىنا المراد ألف ؛( الذّْْبَحةُ )

 خرجَ  َمفْ " :- السبلـُ  عميو - قوُلوُ  فأّما :ُسميماف أبو قاؿَ » :الخطابى قوؿ
 التي الحاؿ :يعني ،الميـ مكسورةُ  فيي ،"جاِىِمّيةٌ  فمِيَتُتوُ  فماتَ  الطاعة مف
 :قالوا كما .سيّْئةً  مِيَتةً  وماتَ  ،َحَسَنةً  ميَتةً  ُفبلفٌ  ماتَ  :ُيقاؿُ  .عمييا ماتَ 
 بيا ُيرادُ  ،والنِيَمة والسِيرةِ  والِمْشَيةِ  والرّْكْبةِ  والِجْمَسةِ  الِقْعَدةِ  َحَسفُ  ُفبلفٌ 
ذا ،الذّْْبَحةَ  فَأْحِسنوا َذَبْحتـُ إذا" :ملسو هيلع هللا ىلص قوُلوُ  وِمْثُموُ  .والييئةُ  الحاؿُ   َقَتْمتـُ وا 

 مف الواحدةُ  فالَمرَّةُ  - مَفْتُوَحَتْيف - والَقْتمةُ  الذَّْبحةُ  وَأّما ."(2)الِقْتَمةَ  فأحِسنوا
 «.(1)الِفْعؿِ 

                                                           

 .173 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

ْؼُذ َعُؿَٛي  :( إٌض اٌظذ١خ ٌٍذض٠ش ٘ٛ(2 ِّ ؽ  لَبَي: َؿ ْٚ ِٓ أَ اِص ْث ْٓ َشضَّ " َػ

َُ ٠َمُُٛي:  َؿٍَّ َٚ  ِٗ ، فَئَِطا »هللاِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ء  ْٟ ًِّ َش َْ َػٍَٝ ُو ب ـَ ْد َّْ هللاَ َوزََت اإْلِ إِ

ْثَذخَ، ١ٌُِِٚذضَّ أَ  ُٕٛا اٌظِّ ـِ ُْ فَأَْد إَِطا َطثَْذزُ َٚ ٌْمِْزٍَخَ،  ُٕٛا ا ـِ ُْ فَأَْد ٍْزُ ُْ إَِطا َطثََخ لَزَ َدُضُو

١ٌُِْغْح َطث١َِذزَُٗ  َٚ  4/354٘ـ ( 458ٌٍج١ٙمٝ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌـٕٓ اٌىجغٜ« َشْفَغرَُٗ، 

 :ط -ِجٍؾ صائغح اٌّؼبعف إٌظب١ِخ اٌىبئٕخ فٟ إٌٙض ثجٍضح د١ضع آثبص  -



   
 
 

 

 

 
 2017إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

1651 

 ،الذّْْبحة فأحسنوا ذبحتـ إذا" :ملسو هيلع هللا ىلص قولو ومثمو» :أيًضا الخطابى وقوؿ
ذا  الواحدة فالمرة ،مفتوحتيف والذَّْبحة الَقْتمة فأما  ."الِقْتَمة فأحسنوا قتمتـ وا 
 :- السَّبَلـُ  َعَمْيوِ  -      َوَقْوُلوُ » :النسفي الديف نجـ وقوؿ «.(2)الفعؿ مف
ْحَسافَ  َعَمْيُكـْ  َكَتبَ  َتَعاَلى المَّوَ  إفَّ »  َفَأْحِسُنوا َقَتْمُتـْ  َفِإَذا َشْيءٍ  ُكؿّْ  ِفي اإلِْ

َذا ،-اْلَقاؼِ  ِبَكْسرِ  - اْلِقْتَمةَ   َوِىيَ  ،الذَّاؿِ  ِبَكْسرِ « الذّْْبَحةَ  َفَأْحِسُنوا َذَبْحُتـْ  َواِ 
 «.(3)َلةِ ِلْمَحا
 وىما العنؽ، في عرؽ وىو :الودج جمع وىي ،األوداج قطع: والذبح»

 «.(4)ودجاف
 

  

                                                                                                                                   

ألثٝ ثىغ أدّض ثٓ اٌذـ١ٓ اٌج١ٙمٟ  ،ٚشؼت اإل٠ّبْ ،٘ـ1344 ،األٌٚٝ

 .٘ـ1410 ،األٌٚٝ :١ٍّخ )ث١غٚد( طصاع اٌىزت اٌؼ - 13/418

 .21 ،20 :( إطالح غٍظ اٌّذضص١ٓ طـ(1

صاع اٌفىغ  - 3/220٘ـ( 388ٌٍشطبثٟ )اٌّزٛفٝ:  ،( غغ٠ت اٌذض٠ش(2

 .1982َ٘ـ/1402)صِشك( 

 .101،102( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ (3

 .103 :( أ١ٔؾ اٌفمٙبء طـ(4
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 ادلكبَٗ انقهت :عشز انزاثع ادلجحث
 ﴾ َزَلجَ  - َلِزجَ  ﴿
ِزى قاؿ  :اْلَحْمَواِئيّْ  َوَعفْ  .َيْنَقِطعُ  َوالَ  َيَتَمدَّدُ  َكافَ  إَذا : الشَّْيءُ  َلِزجَ » :الُمَطرّْ

 َنَجاَسةٌ  ِبوِ  َتْعَمؽُ  اَل  :َقْوُلُيـْ  َوِمْنوُ  .َنَجاَسةٌ  ُيَماِزُجوُ  اَل  َدِسـٌ  َلِزجٌ  :اْلَبْمَغـُ 
 «.(1)َخَطأٌ  الزَّايِ  َوَتْقِديـُ  .ِلُمُزوَجِتوِ 

)  قولنا أما .االنقطاع وعدـ التمدد :بمعنى(  َفَعؿَ )  وزف عمى فعؿ(  َلَزجَ ) 
 ُسْرعةُ  :فمعناه ؛فائيا عمى الكممة عيف بتقديـ( َعَفؿَ ) وزف عمى(  َزَلجَ 

)  بأف قاؿ مف قوؿ بطبلف أف ذلؾ عمى ويترتب .وُمِضيوُ  الَشيءِ  َذىابِ 
 عمى الكممة عيف تقديـ مجرد ىو حدث ما وأف ،( َلَزجَ )  بمعنى(  َزَلجَ 
 .المغوية المعاجـ فى ثبت ما وىو  .المعنى فى متغايراف فيما ؛فائيا
 ،بو َعِمؽَ  :(َلَزجاً ) بإْصَبعي فَمِزجَ  شيئاً  أَكْمتُ  :يقاؿ :لزج» :الخميؿ قاؿ

 «.(2)َلِزَجةٌ  وَزبَيبةٌ 
 :يقاؿ .وُمِضيوُ  الَشيءِ  َذىابِ  ُسْرعةُ  :مجزوـٌ ( الزَّْلج»)  :أيًضا الخميؿ وقاؿ
 .«(3)ُسْرعِتيا مف َقواِئَميا ُتَحرّْؾُ  ال كأنَّيا َأْسَرَعتْ  أي ؛تَزِلجُ  الّناقة َزَلَجتِ 
 الخطمي َنْحو وتمدد تمطط ِإذا :لزجا يمزجُ  الشَّْيءُ  وَلَزجَ » :دريد ابف وقاؿ

 «.(4)ومتمزج الزج َفُيوَ  ،أشبيو َوَما والبزر

                                                           

 .424 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .69/ 6( وزبة اٌؼ١ٓ (2

 .( اٌّظضع ٔفـٗ(3

 .1/472( جّٙغح اٌٍغخ (4

 .204 :ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ ،327/ 10رٙظ٠ت اٌٍغخ  :٠ٚغاجغ
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 سمي َوِبو.... .َوَغيره اْلَمْشي ِفي السرعة: والزلج» :أيًضا دريد ابف وقاؿ
 لسرعة بذلؾ سميت ؛بَيا يغمؽ الَِّتي اْلَخَشَبة َوِىي :اْلَباب مزالج

 «.(1)انزالجيا
 

  

                                                           

 .472/ 1( جّٙغح اٌٍغخ (1
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 ٔانتأَٛث انتذكري :عشز اخلبيض ادلجحث
َرتْ  ﴿  ﴾ ُسجّْ
ِزى قاؿ  :َأْيًضا َوَسَجَرهُ  ،َوُقوُدهُ  َوُىوَ  ُسُجورًا َمؤَلَهُ  :التَّنُّورَ ( َسَجرَ ») :الُمَطرّْ

 ُتْسَجرُ  َفِإنََّيا» :اْلَحِديثُ  َوِمْنوُ  .َطَمبَ  َبابِ  ِمفْ  اْلِمْسَعرُ  َوِىيَ  ِباْلِمْسَجَرةِ  َأْوَقَدهُ 
 َرءَّاس َتنُّورِ  إَلى َجاءَ " :اْلَغْصبِ  ِفي َوَقْوُلوُ  .ُتوَقدُ  َأيْ  ؛(1)«َجَينَّـَ  َنارُ  ِفيَيا
َرتْ  َوَقدْ  َوابُ  ،ِلْمُمَباَلَغةِ  ِبالتَّْشِديدِ " ُسجّْ  التَّنُّورَ  أِلَفَّ  ؛التَّاءِ  َتْرؾُ  :َوالصَّ

 «.(2)ُمَذكَّرٌ 
َرتْ ) فى التأنيث تاء فترؾ  َوَقدْ  َرءَّاس َتنُّورِ  إَلى َجاءَ » :قولو فى(  ُسجّْ

َرتْ   وىو ،مؤنث ال مذكر عمى يعود ىنا الضمير ألف ؛الصواب ىو" ُسجّْ
 .التنور

 
  

                                                           

 ،ألثٝ اٌؼجبؽ ِذّض ثٓ ِٙغاْ ا١ٌٕـبثٛعٞ ،ِـٕض اٌـغاط :( ٠ٕظغ(1

اط )اٌّزٛفٝ:  َـّغَّ  ،إصاعح اٌؼٍَٛ األصغ٠خ - 463 :٘ـ( طـ313اٌّؼغٚف ثبٌ

ٌٍطجغأٟ  ،ٚاٌّؼجُ اٌىج١غ ،2002َ٘ـ/1423ثف١ظً آثبص )ثبوـزبْ( 

8/288.   

 .219 ،218 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2
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 األخطبء ٔانتصٕٚجبت انُحٕٚة :انفصم انثبنث
 انعذد :األٔل ادلجحث

 ﴾ َثَماف – َثَماِنَيةُ  ﴿
ِزى قاؿ  َوَثَماِني ،ِرَجاؿٍ  َثَماِنَيةُ  َوَتُقوؿُ  :اأْلَْصَمِعيّْ  َعفْ  َحاِتـٍ  َأُبو َقاؿَ » :الُمَطرّْ

 :َقاؿَ  َمفْ  َقْوؿُ  َوَأمَّا .َثَمافٌ  :ُيَقاؿُ  َواَل  .ِنْسَوةٍ 
 (1)َثَمافُ  َلَيا َفِييَ  َوَأْرَبعٌ     ِحَسافُ  َأْرَبعٌ  َثَناَيا َلَيا

 َشْرحِ  ِفي َوَقعَ  َما َذا َوَعَمى ،َخَطأٌ  ُىوَ  :َوَقاؿَ  .اأْلَْصَمِعيُّ  :َيْعِني ؛َأْنَكَرهُ  َفَقدْ 
ِغيرِ  اْلَجاِمعِ  فْ  َكَذا ِشْئت إفْ  المَّْيؿِ  َصبَلةُ " :الصَّ  َوُعْذُرُىـْ  .َخَطأٌ " َثَماًنا ِشْئتَ  َواِ 

ْعرَابِ  ُمَتَعقّْبُ  النُّوفَ  َأفَّ  َظنُّوا َياءٍ  ِببَل  التَّْنِويفِ  َحاَلةَ  رََأْوهُ  َلمَّا َأنَُّيـْ  :َىَذا ِفي  اإلِْ
ُرورَاتِ  ِمفْ  َوُىوَ  ،َفَأْعَرُبوا  «.(2)ااِلْخِتَيارِ  َحاَلةَ  ُيْسَتْعَمؿُ  َفبَل  اْلَقِبيَحةِ  الضَّ

 الياء لزمتو ،مذكر والمعدود ،مضاؼ غير مفرًدا عدًدا( ثماف) كاف إذا»
 :نحو ؛أحوالو كؿ في الصحيحة األسماء إعراب وأعرب -أيضا- والتاء

 أنسب   ثمانية الرجاؿ مف المسافروف كاف ،ثمانية الرجاؿ مف المسافروف
 إعراب إعرابو فاألكثر مؤنثا المعدود كاف فإف . بثمانية الرجاؿ مف

 ،بثماف الشاعرات مف اكتفيت ،ثماف الشاعرات مف اشتير: نحو ؛المنقوص
 عمى فالتنويف   وعدمو بالتنويف ؛ثماني أو ثمانًيا، الشاعرات مف عرفت
 اعتباره عمى التنويف وعدـ ،منصرًفا منقوًصا اسًما( ثمانيا) كممة اعتبار
 النوف عمى الظاىرة بالحركات" غواف: "يشبو الصرؼ مف ممنوًعا اسًما

 :الشاعر كقولو ؛الياء حذؼ عند مباشرة

                                                           

 .ٌُٚ أػضغ ػٍٝ لبئٍٗ ،( ٘ظا اٌج١ذ ِٓ ثذغ اٌغجؼ(1

٘ـ(  606الثٓ األص١غ )اٌّزٛفٝ:  ،اٌجض٠غ فٟ ػٍُ اٌؼغث١خ :٠ٕظغ 

ٚسؼأخ  ،٘ـ1420 ،األٌٚٝ :جبِؼخ أَ اٌمغٜ )ِىخ اٌّىغِخ( ط - 2/291

صاع ِٚىزجخ اٌٙالي  - 340/ 7٘ـ( 1093ٌٍجغضاصٜ )اٌّزٛفٝ:  ،األصة

 َ.1987 ،األٌٚٝ :)ث١غٚد( ط

 .69 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2
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 «.(1)َثَمافُ  َفَثْغُرىا َوَأْرَبعٌ     ِحَسافُ  َأْرَبعٌ  ثنايا ليا
 إلى أضيفت فإف تركب لـ إذا» :(ثمانية) العدد فى الخضري العبلمة قاؿ

 فيقدر ؛نسوة كثماني ؛الصرؼ منع في مر كما غير ال بالياء كانت مؤنث
 ال فبالتاء مذكر إلى أو ،كالمنقوص الفتح ويظير ،والكسر الضـ عمييا
 مؤنثاً  كاف فإف مذكر والمعدود تضؼ لـ إف وكذا ،رجاؿ كثمانية ؛غير

 ،بثماف ومررت ،ثمافٍ  النساء مف كجاءني ؛كالمنقوص إجراؤىا فالكثير
 ببل ؛ثماني رأيت :ويقاؿ .مر كما مصروؼ ألنو ؛بالتنويف ؛ثمانياً  ورأيت
 عمى إعرابيا مع الياء حذؼ ويقؿ ،ومعًنى لفظاً  بجوار لشبييا ؛تنويف
 :كقولو النوف

 «.(2)َثَمافُ  َفَثْغُرىا َوَأْرَبعٌ     ِحَسافُ  َأْرَبعٌ  ثنايا ليا
 ؛والتأنيث التذكير فى المعدود تخالؼ التى األعداد مف( ثمانية) فالعدد
 معاممة يعامؿ تذكيره وعند ،المؤنث مع ويذكر المذكر مع فيؤنث

 فى وأما ،والجر الرفع حالتى فى بالكسر وينوف ياؤه فتحذؼ ؛المنقوص
 كاف إذا وذلؾ ،منونة غير أو منونة ،ىى كما الياء فتبقى النصب حالة
 .مؤنثاً  والمعدود مضاؼ غير مفرًدا
 كقوؿ ؛األصمعى أنكره ما وىو ،النوف عمى إعرابيا مع الياء حذؼ ويقؿ

 : الشاعر
 .(3)َثَمافُ  َفَثْغُرىا َوَأْرَبعٌ     ِحَسافُ  َأْرَبعٌ  ثنايا ليا

                                                           

 –( صاع اٌّؼبعف 1علُ )٘بِش  ،4/537ٌؼجبؽ دـٓ  ،( إٌذٛ اٌٛافٝ(1

 .اٌشبِـخ ػشغح :ط

 - 142 ،141/ 2ٌّذّض اٌشضغٜ  ،( دبش١خ اٌشضغٞ ػٍٝ اثٓ ػم١ً(2

 ٘ـ.1312 ،اٌّطجؼخ ا١ّٕ١ٌّخ ثّظغ

ٌجّبي اٌض٠ٓ اثٓ ِبٌه اٌطبئٟ اٌج١بٟٔ  ،شغح اٌزـ١ًٙ الثٓ ِبٌه :( ٠ٕظغ(3

 ،األٌٚٝ :ط –٘جغ ٌٍطجبػخ ٚإٌشغ 2/403٘ـ( 672)اٌّزٛفٝ: 

ألثٝ د١بْ  ،ٚاٌزظ١٠ً ٚاٌزى١ًّ فٟ شغح وزبة اٌزـ١ًٙ ،1990َـ/1410٘

ٚربط اٌؼغٚؽ  ،األٌٚٝ :ط –صاع وٕٛػ إشج١ٍ١ب  - 9/327،328األٔضٌـٟ 

34 /335 ،336. 
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 ُٚصزف ال يب :انثبَٗ ادلجحث
 ﴾ َمْثَنى ﴿
ِزى قاؿ  َىَذا َمْعَنى َوَمْعَناهُ  اْثَنْيفِ  اْثَنْيفِ  َعفْ  َمْعُدوؿٌ  :(َوَمْثَنى») :الُمَطرّْ

رِ  َقاَمةُ " :َوَقْوُلوُ  .َتْكِريُرهُ  َيُجوزُ  َفبَل  اْلُمَكرَّ  الَ  ِلمَّْفظِ  َتْكِريرٌ " َمْثَنى َمْثَنى اإلِْ
 «.(1)َخَطأٌ  ااِلْثَنافِ  َأيْ  ؛"َأْحَوطُ  اْلَمْثَنى" :َوَقْوُلُيـْ ) .ِلْمَمْعَنى
(  الػ)  عمييا تدخؿ وال ، اْثَنْيفِ  اْثَنْيفِ  عف معدولة(  َمْثَنى) فكممة

 ال  لمفظ تأكيًدا يكوف فالتكرار تكررت فإف   تكرر ال وكذلؾ .التعريفية
 .المعنى فى إضافة

 عند لو فالمانع فعاؿ أو مفعؿ في العدد في المعدوؿ أما» :المرادى قاؿ
 .والوصؼ العدؿ والجميور سيبويو

 ومثنى ،واحد واحد عف معدوالف وموحد فأحاد ؛العدد أسماء فعف العدؿ أما
 ىذه فؤلف الوصؼ وأما .سائرىا وكذا اثنيف اثنيف عف معدوالف وثُناء
 ﴿ :نحو نعتًا إما نكرات، إال تستعمؿ لـ األلفاظ    

   ﴾ [1/ فاطر ]، ما  ﴿: نحو حااًل  وا          

         ﴾ [3/  النساء ]، ما  الميؿ صبلة" :نحو خبرا وا 

ضافتيا: االرتشاؼ في قاؿ .أؿ تدخميا وال ،"(2)مثنى مثنى  وذىب .قميمة وا 
 المفظ في أما .المعنى وفي المفظ في العدؿ ليا المانع أف إلى الزجاج

                                                           

 .70 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .516/ 1( طذ١خ ِـٍُ (2
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 فييا فصار أصوليا تضعيؼ مفيوماتيا فؤلف المعنى في وأما فظاىر
 «.(1)عدالف
﴿ :- وجؿَّ  عزَّ  - وقولو» :الزجاج وقاؿ        ﴾مف بدؿ 

﴿    ﴾   إال. أْربعاً  وأربعاً  ،َثبلثاً  وثبلثاً  ،اثنيف اثنيف :ومعناه 

 أنو وىي ،ذكرىما النحوييف مف أحداً  أف أعمـ ال لجيتيف ينصرؼ ال أنو
 عدؿ وأنو ثبلٍث، وثبلث اثنيف، اثنيف عف معُدوؿ أنَّو :عمتاف فيو اجتمع
 وأنو ،تأنيث عف ُعدؿ أنو :ِعمتاف فيو اجتمع إنو :أصحابنا قاؿ. تأنيثٍ  عف
 تخفؼ النكرة ألف ؛نخففو أف ينبغي كاف بيذا لؤلسماء أصؿ والنكرة. نكرة
 قاؿ لمنكرة، صفة ألنو ؛محاؿ وىذا معرفة ىو :غيرىـ وقاؿ .فرعاً  تعد وال
: ﴿- وعزَّ  جؿَّ  - المَّو                

      ﴾نما واألربعة الثبلثة أجنحة أولي يكوف أف ُمحاؿ فيذا  واِ 

 «.(2)أربعة وأْربعةً  َثبَلَثةً  َثبلثةً  أجنحة أولي :معناه
  

                                                           

ألثٝ ِذّض ثضع اٌض٠ٓ  ،( رٛض١خ اٌّمبطض ٚاٌّـبٌه ثشغح أٌف١خ اثٓ ِبٌه(1

 ،األٌٚٝ :ط -صاع اٌفىغ اٌؼغثٟ  - 3/1195٘ـ( 749 :اٌّغاصٞ )اٌّزٛفٝ

 .2008َ /٘ـ 1428

ػبٌُ اٌىزت  - 2/9٘ـ( 311ٌٍؼجبط )اٌّزٛفٝ:  ،( ِؼبٟٔ اٌمغآْ ٚإػغاثٗ(2

 .1988َ٘ـ  1408األٌٚٝ  :)ث١غٚد( ط

 :ضٖ )اٌّزٛفٝالثٓ ؿ١ ،ٚاٌؼضص فٝ اٌٍغخ ،88/ 2األطٛي فٟ إٌذٛ  :٠ٚغاجغ

 ،ٚشغح أٌف١خ اثٓ ِبٌه ،1993َ٘ـ/1413 ،األٌٚٝ :ط – 32 :٘ـ( طـ458

 . 1/514ٚاٌٍجبة ػًٍ اٌجٕبء ٚاإلػغاة  ،5/597ٌٍشبطجٟ 
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 ادلعزف تعزٚف :انثبنث ادلجحث
 ﴾ الرََّمَضافُ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ  َوَأمَّا .(1)«َبْعَدهُ  َوِستِّا َرَمَضافَ  َصاـَ  َمفْ » :اْلَحِديثُ  َوِمْنوُ » :الُمَطرّْ
 .(2)َخَطأٌ  َوالرََّمَضافُ  َفَعِميؿٌ  اْلَجَوازِ  َعَدـِ  ِفي َتْعِميُمُيـْ 
 ،التعريفية( اؿ)بػ مقترنة الحديث كتب بعض فى(  رمضاف)  كممة تذكر
: َرْمًضا َيْرَمُض  -بالكْسر - يوُمنا رمض"  :العينى الديف بدر قوؿ ذلؾ مف

 اشتقاؽ ومنو احترقت، أي :الرمَضاء مف قدُمو وَرَمَضتْ  ،حره اشتد
 َعَمْيوِ  َيِجبُ  ِفيَما َواْخَتَمُفوا» :القرطبي يوسؼ عمر أبى وقوؿ «.(3)الرمضاف

 «.(4)المقبؿ الرمضاف دخؿ َحتَّى َمَرِضوِ  ِمفْ  َيِصحَّ  َلـْ  ِإفْ 
ؿُ  الرََّمَضافُ  :اْلُفَقَياءِ  أَْلُسفِ  َعَمى َيْجِري»فػ  ُمَعرًَّفا ؛الثَّاِني َوالرََّمَضافُ  ،اأْلَوَّ

ـِ  ِباأْلَِلؼِ   َمَعاِرؼُ  َواأْلَْعبَلـُ  الشَّْيرِ  ِلَيَذا َعَمـٍ  اْسـُ  َفِإنَّوُ  ؛َخَطأٌ  َوُىوَ  ،َوالبلَّ
 «.(5)اأْلَْجَناسِ  َأْسَماءُ  ِبوِ  ُتَعرَّؼُ  ِبَما َتْعِريِفَيا إَلى َحاَجةَ  َفبَل  ِبَأْنُفِسَيا

                                                           

ِؤؿـخ  - 6/119٘ـ( 321ٌٍطذبٚٞ )اٌّزٛفٝ:  ،( شغح ِشىً ا٢صبع(1

 .٘ـ 1415األٌٚٝ    :ط –اٌغؿبٌخ 

 .198 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .35/ 3ٌٍؼ١ٕٟ  ،شغح ؿٕٓ أثٟ صاٚص ((3

٘ـ( 463 :ألثٝ ػّغ ٠ٛؿف إٌّغٞ اٌمغطجٟ )اٌّزٛفٝ ،( االؿزظوبع(4

 .2000َ٘ـ / 1421 ،األٌٚٝ :صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ )ث١غٚد( ط - 3/367

ألثٝ ثىغ ثٓ ِـؼٛص  ،ثضائغ اٌظٕبئغ فٟ رغر١ت اٌشغائغ :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

 ،اٌضب١ٔخ :ط –صاع اٌىزت اٌؼ١ٍّخ  - 2/87٘ـ( 587اٌىبؿبٟٔ اٌذٕفٟ )اٌّزٛفٝ: 

ٌفشغ اٌض٠ٓ اٌؼ٠ٍؼٟ  ،ٚرج١١ٓ اٌذمبئك شغح وٕؼ اٌضلبئك ،1986َ٘ـ/1406

اٌّطجؼخ اٌىجغٜ األ١ِغ٠خ )اٌمب٘غح(  - 1/314٘ـ(  743اٌذٕفٟ )اٌّزٛفٝ: 

 ،75/ 1ٚػّضح اٌمبعٞ شغح طذ١خ اٌجشبعٞ  ،٘ـ1313األٌٚٝ    :ط

 .1/196ٚاٌفزبٜٚ إٌٙض٠خ 

 .27 :اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ ( طٍجخ(5
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 ىذه عمى( اؿ) دخمت وقد( المحـر) ضمنيا ومف» :عمي جواد الدكتور قاؿ
ال ،الشير بيذا خاصة عممية وجعميا لتخصيصيا المفظة  عمى دخمت وا 

 فبل ؛وصفر   ورمضاف ،وشعباف ،رجب :مثؿ ؛العممية األخرى الشيور
 شير قدـ: يقاؿ بؿ ،والصفر ،والرمضاف ،والشعباف ،الرجب :فييا يقاؿ
 «.(1)رجب
 ﴾ الُكوَفافَ  الُكَناَسةُ  - ُكوَفافَ  ُكَناَسةُ  ﴿ - 2

ِزى قاؿ  ُكَناَسةُ ) ُسمَّْيتْ  َوِبَيا ؛َأْيًضا َوَمْوِضُعَيا اْلُكَساَحةُ  :َواْلُكَناَسةُ »  :الُمَطرّْ
 المَّوُ  َرِضيَ  - َعِمي   ْبفُ  َزْيدُ  ِبَيا ُقِتؿَ  اْلُكوَفةِ  ِمفْ  َقِريبٌ  َمْوِضعٌ  َوِىيَ  :(ُكوَفافَ 
َجارَاتِ  ِفي اْلُمرَاَدةُ  َوِىيَ  - َعْنُيَما َوابُ  .َواْلَكَفاَلةِ  اإلِْ  َحْرؼِ  َتْرؾُ  َوالصَّ

 «.(2)التَّْعِريؼِ 
 حالة فى أى ،الصواب ىو( ُكوَفافَ  ُكَناَسةُ ) فى(  الػ)  التعريؼ حرؼ فترؾ

 وىو ،"الُكوَفافَ  الُكَناَسةُ " :يقاؿ فبل ىنا ومف ،كوفاف إلى كناسة إضافة
   .اْلُكوَفةِ  ِمفْ  َقِريبٌ  َمْوِضعٌ 

 وجو عمى ما كسح: والكنس .بالضـ: الُكَناَسةُ » :الحموى ياقوت قاؿ
 واقع عندىا بالكوفة محمة وىي :ذلؾ ممقى والكناسة ،القماـ مف األرض
 ،طالب أبي بف عمي بف الحسيف بف عمي بف زيد الثّقفي عمر بف يوسؼ
 «.(3)السبلـ عميو

  

                                                           

1 جٛاص ػٍٟ )اٌّزٛفٝ: 0ص ،( اٌّفظً فٝ ربع٠ز اٌؼغة لجً اإلؿالَ(

 .2001َ٘ـ/ 1422 ،اٌغاثؼخ :صاع اٌـبلٟ   ط - 113/ 16٘ـ( 1408

 .417 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .481/ 4( ِؼجُ اٌجٍضاْ (3
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 نهًجٕٓل ٔانجُبء ادلعهٕو انجُبء ثني :انزاثع ادلجحث
 ﴾ اْسُتْقِتؿَ  - اْسَتْقَتؿَ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ  :َواْلَقْتَمى ،َواْلَحاَلة اْلَيْيَئة َوِباْلَكْسرِ  ،اْلَمرَّة َواْلَقْتَمةُ  ،َقْتبًل  َقَتَموُ » :الُمَطرّْ
 َعَمى ِلمتَّْأِنيثِ  َواْلَياء ،اْلُمَقاِتُموفَ  :َواْلُمَقاِتَمةُ  ،َوِقتَااًل  ُمَقاَتَمةً  َوَقاَتَموُ  ،َقِتيؿٍ  َجْمعُ 
 ؛الرَّاِزيّ  ُسَمْيَمافَ  ْبفُ  ُمَقاِتؿُ  :ُسمّْيَ  َوِبوِ  ،ُمَقاِتؿٌ  َواْلَواِحدُ  ،اْلَجَماَعةِ  تَْأِويؿِ 

 ُيَباؿِ  َوَلـْ  َوَوطََّنَيا ِلْمَقْتؿِ  َنْفَسوُ  َأْسَمـَ  :الرَُّجؿُ  َواْسَتْقَتؿَ ..... .التَّْفِسيرِ  َصاِحبُ 
" َفَرَسوُ  َعَقرَ  ُمْؤَتةَ  َيْوـَ  اْسَتْقَتؿَ  َلمَّا َأنَّوُ " :الطَّيَّارِ  َجْعَفرٍ  َحِديثُ  َوِمْنوُ  ، ِباْلَمْوتِ 
ُـّ   «.(1)َخَطأٌ  التَّاءِ  َوَض

 كوف اعتبار عمى ضميا أما ،التاء مفتوح لممعمـو مبنى فعؿ(  اْسَتْقَتؿَ )
 استسمـ :الشَّخُص  اْسَتْقَتؿَ »  :يقاؿ .جائز فغير لممجيوؿ مبنًيا الفعؿ
 اْسَتْقَتؿَ . لشجاعتو بالقتؿ يباؿ ولـ ،مروءة لمَقْتؿ نفَسوُ  َعرََّض  أو ،لمَقْتؿ
 ،بالقتؿ يباؿِ  لـ ،استبسؿ ،استمات ،فيو َجدّ  ،وأْمَعفَ  فيو اْشَتدَّ : األمر في

 :الجوىرى قاؿ «.(2)عنيا الدّْفاع في يستقتؿ جعمو قضيَّتو بعدؿ إيمانو
 «.(3)اْستماتَ  أي :واْسَتْقَتؿَ »
 
 

                                                           

 .372 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .3/1774ِؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح  ((2

 .5/1798( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ (3

 ،ٚرظذ١خ اٌزظذ١ف ٚرذغ٠غ اٌزذغ٠ف ،2/434ص٠ٛاْ األصة  :٠ٚغاجغ

 - 102، 101 :٘ـ( طـ764ٌظالح اٌض٠ٓ س١ًٍ ثٓ أ٠جه اٌظفضٞ )اٌّزٛفٝ: 

ذ١ظ ٚاٌمبِٛؽ اٌّ ،1987َ٘ـ/1407 ،األٌٚٝ :ِىزجخ اٌشبٔجٟ )اٌمب٘غح( ط

  .30/231ٚربط اٌؼغٚؽ  ،1352 :طـ
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 ﴾ ُأْزِحؼَ  - َأْزَحؼَ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ ْـّ " َشْيءٌ  ِمْنَيا َعِميَّ  ُأْزِحؼَ  إفْ »":الُمَطرّْ  ،ِلْمَمْفُعوؿِ  َمْبِنيِّا ِبالضَّ

َوابُ   .ِفْرِسَنوُ  َجرَّ  َحتَّى َأْعَيا إَذا :َوَأْزَحؼَ  اْلَبِعيرُ  َزَحؼَ  :ُيَقاؿُ  .اْلَفْتحُ  :َوالصَّ
 «.(1)َأْيًضا اْلَفاِئؽِ  ِفي َوَقعَ  المَّْحفُ  َوَىَذا
 خطأ فيو ضميا أما ،الصواب ىو( َأْزَحؼَ ) ألؼ فتح أف المطرزى يرى
َدهُ  ،المغويوف أثبتو ما وىو   لمصواب موافؽ وغير  ،المحّدثوف وعضَّ

 البناء عمي أي ؛األلؼ ضـّ  األجود أف رأى الذى الخطابى باستثناء
 .السير وَأْزَحَفوُ  ،اإلعياء مفْ  قاـ إذا :البعير َزَحؼَ  :يقاؿ .لممفعوؿ

 ُأْزِحؼَ  إف أرأيت: "قاؿ األسممي أف: اليدي َسْوؽ قصة في» :الخطابى قاؿ
 عمى اضربيا ثـ ،دميا في نعميا تصبغ ثـ تنحرىا: "قاؿ شيء؟ منيا عميَّ 

: المحدثوف يرويو ."رفقتؾ أىؿ مف أحد وال، أنت منيا تأكؿ وال،  صفحتيا
 إذا :البعيرُ  َزَحؼ: يقاؿ .األلؼ مضمومة ؛ُأْزِحؼَ : يقاؿ أف واألجود َأْزَحَؼ،

نما ،السفر وَأْزَحَفوُ    اإلعياء مف قاـَ   ؛منيا يأكموا أف رفقتو وأىؿ منعو وا 
 «. (2)نحرىا إلى ذريعة يتخذوه لئبل

 ؛مًعا الرأييف مجوزًا ،فييا العمماء وآراء المسألة تمؾ النووى اإلماـ ويوضح
 اْلَيْمزَةِ  ِبَفْتحِ  ُىوَ " (3)َعَمْيوِ  َفَأْزَحَفتْ  َيُسوُقَيا ِبَبَدَنةٍ  َواْنَطَمؽَ " :َقْوُلوُ » :فيقوؿ

ْسَكافِ   َبْيَنُيـْ  ِخبَلؼَ  اَل  اْلُمَحدِّْثيفَ  ِرَواَيةُ  َىَذا ،اْلُمْيَمَمةِ  اْلَحاءِ  َوَفْتحِ  الزَّايِ  َواِ 
( َفُأْزِحَفتْ ) :َواأْلَْجَودُ  َوَصَواُبوُ  :َقاؿَ  .اْلُمَحدُّْثوفَ  َيُقوُلوُ  َكَذا :اْلَخطَّاِبيُّ  َقاؿَ  .ِفيوِ 
 :َوَغْيُرهُ  اْلَيَرِويُّ  َوَقاؿَ  .َوَأْزَحَفوُ  َقاـَ  ِإَذا :اْلَبِعيرُ  َزْحؼَ  :ُيَقاؿُ  .اْلَيْمَزةِ  ِبَضْـّ 

                                                           

 .207 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .3/246( غغ٠ت اٌذض٠ش ٌٍشطبثٟ (2

 .2/962( طذ١خ ِـٍُ (3
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 اْلَجْوَىِريُّ  َقاؿَ  َوَكَذا .ِفيِيَما ِباأْلَِلؼِ  ؛السَّْيرُ  َوَأْزَحَفوُ  ،اْلَبِعيرُ  َأْزَحؼَ  :ُيَقاؿُ 
 :الرَُّجؿُ  َوَأْزَحؼَ  ،السَّْيرُ  َوَأْزَحَفوُ  ُلَغتَافِ  َوَأْزَحؼُ  ،اْلَبِعيرُ  َزَحؼَ  :ُيَقاؿُ  :َوَغْيُرهُ 
 .َجاِئزٌ  اْلَجِميعُ  َبؿِ  ِبَمْقُبوؿٍ  َلْيَس  اْلَخطَّاِبيّْ  ِإْنَكارَ  َأفَّ  َفَحَصؿَ  .َبِعيُرهُ  َوَقؼَ 

 «.(1)واإلعياء الكبلؿ مف وقؼ :أزحؼ َوَمْعَنى
ِزى قالو ما أف تبيف المغة كتب فى وببحثنا (  َأْزَحؼَ )  ألؼ فتح مفْ  الُمَطرّْ

: يقاؿ أف األجود أف مف الخّطابيّ  قالو لما وجو فبل ،المغويوف أثبتو ما ىو
 .األلؼ مضمومة ؛ُأْزِحؼَ 
 «.(2)َصاِحِبو عمى َفقاـَ  َأْعَيا ِإذا :الَبِعيرُ  َأْزَحؼَ  َوُيَقاؿ» :األزىرى قاؿ
 

  

                                                           

 .9/76( شغح إٌٛٚٞ ػٍٝ ِـٍُ (1

 .4/215( رٙظ٠ت اٌٍغخ (2

ِٚشبعق  ،4/97ٚاٌّشظض  ،51 :إطالح غٍظ اٌّذضص١ٓ طـ :٠ٚغاجغ

 ،1/433الثٓ اٌجٛػٞ  ،ٚغغ٠ت اٌذض٠ش 1/314األٔٛاع ػٍٝ طذبح ا٢صبع 

ٚربط  ،1/252ٚاٌّظجبح ا١ٌّٕغ  ،2/298ٚإٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚاألصغ 

ٚطس١غح اٌؼمجٝ فٟ شغح  ،5/125ٚػْٛ اٌّؼجٛص  ،23/373اٌؼغٚؽ 

 .35/173اٌّجزجٝ 
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 ٔانالسو ادلتعذٖ :اخلبيض ادلجحث
 ﴾ َيْسَتْمِسؾُ  - ُيْمِسؾُ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ نََّما ،َخَطأٌ " ُيْمِسُكوُ  اَل  ِبَمْعَنى :َبْوَلوُ  َيْسَتْمِسؾُ  الَ " :َوَقْوُلُيـْ » :الُمَطرّْ  َواِ 
َوابُ   «.(1)َتَرى َكـَءا اَلِزـٌ  اْلِفْعؿَ  أِلَفَّ  ؛ِبالرَّْفعِ  َبْوُلوُ  :الصَّ

(  ُيْمِسؾُ )  ألف ؛خطأ(  ُيْمِسؾُ ) الفعؿ بمعنى(  َيْسَتْمِسؾُ )  الفعؿ فاستخداـ
 مف مضارع فعؿ(  ُيْمِسؾُ ) و .الـز فعؿ فيو(  َيْسَتْمِسؾُ ) أما ،متعدٍ  فعؿ

 :فيقاؿ ؛الجر بحرؼ أو بنفسو يتعدى وىو ،( َأْمَسؾَ )  الماضى الفعؿ
   َحَبْسُتوُ  :َنْفِسي َعَمى اْلَمتَاعَ  َوَأْمَسْكتُ  ،َعْنوُ  َكَفْفتُ  :اأْلَْمرِ  َعفْ  َأْمَسْكتُ »

 «.(2)ُنُزوَلوُ  َوَمَنعَ  َحَبَسوُ  :اْلَغْيثَ  المَّوُ  َوَأْمَسؾَ 
 الَ  َواْلَبْوؿُ  .اْنَحَبَس  :اْلَبْوؿُ  اْسَتْمَسؾَ » :فيقاؿ ؛( َيْسَتْمِسؾُ )  الفعؿ وأما

 َعَمى الرَُّجؿُ  َواْسَتْمَسؾَ  .اْلَعاَدةِ  ِخبَلؼِ  َعَمى َيْقُطرُ  َبؿْ  َيْنَحِبُس  اَل  :َيْسَتْمِسؾُ 
 «.(3)الرُُّكوبَ  اْسَتَطاعَ  :الرَّاِحَمةِ 

 ﴾ َكَثُبوُكـْ  -  َأْكثَُبوُكـْ  ﴿ - 2
ِزى قاؿ َوابُ  ،َسَماِعيّّ  ُنْسَخةٍ  ِفي َىَكَذا" َكثَُبوُكـْ  إَذا»" :الُمَطرّْ  ،َأْكَثُبوُكـْ  :َوالصَّ
ْيدُ  َأْكَثَبؾَ  :َقْوِلِيـْ  ِمفْ   ِمفْ  َرَماهُ  :َوِمْنوُ  ،َوَأْمَكَنؾ ِمْنؾَ  َدَنا َأيْ  ؛َفاْرِموِ  الصَّ
ْيدُ  َأْكَثَبؾَ  :مف مأخوذٌ  فَأْكثَُبوُكـ. َكَثبٍ   ،َوَأْمَكَنؾ ِمْنؾَ  َدَنا َأيْ  ؛َفاْرِموِ  الصَّ
 التعدية ىمزة أسقط ألنو وذلؾ ؛فخطأ" َكثَُبوُكـْ  إَذا" فراوية اىذ وعمى

 «.(4)منو واشتؽ ُأِخذَ  فيما الموجودة
                                                           

 .441 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .573/ 2ا١ٌّٕغ  ( اٌّظجبح(2

 .( اٌّظضع ٔفـٗ(3

 .27/333ٚربط اٌؼغٚؽ ،6/735اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  :٠ٚغاجغ

 .401 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(4
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 َوِفي .(1)«فاْنِبموُىـ الَقْوـُ  َأْكَثَبكـ إفْ » :َبْدرٍ  َحِديثِ  ِفي» :األثير ابف قاؿ
. قاَرب ِإَذا :وَأْكَثب َكَثب :ُيَقاؿُ  .(2)«بالنَّْبؿ فاْرُموىـ َأْكثَُبوُكـ ِإَذا» ِرَواَيةٍ 
 ِإَلى َعّداىا َفِمَذِلؾَ    َكَثبَ  لَتعِديةَ « َأْكَثَبكـ» ِفي والَيْمزة. الُقْرب :والَكَثبُ 

 َأْكَثَبت َقدْ  أفْ  ِرجاؿٌ  َوَظفَّ » :َأَباَىا َتِصؼُ  َعاِئَشةَ  َحِديثُ  َوِمْنوُ . َضميرىـ
 «.(4)َقُرَبت :َأيْ    (3)«أْطماُعيـ

 ﴾ َنَدرَ  ﴿ - 3
ِزى قاؿ  ِمفْ  َوَتْسُقطُ  َتْخُرجُ  َأيْ  ُخْصَيُتوُ  َتْنُدرُ  الَِّذي :اْلَمْنُدورُ  :َقْوُلوُ » :الُمَطرّْ
َوابُ  .ُيْقَطعَ  َأفْ  َغْيرِ  ِمفْ  اْلَغَضبِ  ِشدَّةِ   .اَلِزـٌ  النَّْدرَ  أِلَفَّ  ؛ِمْنوُ  اْلَمْنُدورُ  :َوالصَّ
 «.(5)َأْسَقَطوُ  َأيْ  ؛َفَأْنَدَرهُ  رَْأَسوُ  َضَربَ  :َوُيَقاؿُ 

 عندما ولذلؾ ،الجر بحرؼ تعديتو منيا ،بأمور ويتعدى ،الـز فعؿ( رَ َندَ )
 الجر بحرؼ نعقبو أف عمينا يتوجب المفعوؿ باسـ الفعؿ ىذا مف نأنى

 الَِّذي :(المندور) معنى كاف إذا ذلؾ كؿ ." منو رالمندو "  :فنقوؿ ؛(مف)
 .ُيْقَطعَ  َأفْ  َغْيرِ  ِمفْ  اْلَغَضبِ  ِشدَّةِ  ِمفْ  َوَتْسُقطُ  َتْخُرجُ  َأيْ  ُخْصَيُتوُ  َتْنُدرُ 
 الذي :المحيط محيط في( منو المندور») :العربية المعاجـ تكممة فى ورد
 «.(6)تقطع أف غير مف العصب شدة مف وتسقط تخرج أي ؛خصيتو تندر

                                                           

 .56/ 21اٌزٛض١خ ٌشغح اٌجبِغ اٌظذ١خ  :( ٠ٕظغ(1

 .اٌّظضع ٔفـٗ :( ٠ٕظغ(2

 .184/ 23ٌٍطجغأٟ  ،اٌّؼجُ اٌىج١غ :( ٠ٕظغ(3

 .151/ 4اٌذض٠ش ٚاألصغ ( إٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت (4

ِٚشبعق األٔٛاع  ،5/95شغح طذ١خ اٌجشبعٜ، الثٓ ثطبي  :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

ٚربط  ،4/372ِٚجّغ ثذبع األٔٛاع    1/336،337ػٍٝ طذبح ا٢صبع 

 .4/109،110اٌؼغٚؽ 

 .459 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(5

 .10/190( رىٍّخ اٌّؼبجُ اٌؼغث١خ (6
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 ٔتأخريِ امسٓب عهٗ كبٌ خرب تقذٚى  :انظبدص ادلجحث
ِزى قاؿ  ،َوَأْمَسى ،َوَأْصَبحَ  ،َوَصارَ  ،َكافَ  :َوِىيَ ( النَّاِقَصةُ  اأْلَْفَعاؿُ ») :الُمَطرّْ

 ،َداـَ  َوَما ،اْنَفؾَّ  َوَما ،َفِتئَ  َوَما ،َبِرحَ  َوَما ،زَاؿَ  َوَما ،َوَباتَ   َوَظؿَّ  ،َوَأْضَحى
، َتْرَفعُ  :َوَلْيَس  ـَ  َزْيدٌ  َوَصارَ  ،ُمْنَطِمًقا َزْيدٌ  َكافَ : َتُقوؿُ    اْلَخَبرَ  َوَتْنِصبُ  ااِلْس
 ُمْنَطِمًقا َكافَ : َتُقوؿُ  ؛ااِلْسـِ  َعَمى اْلَخَبرِ  َتْقِديـُ  اْلَبابِ  َىَذا ِفي َوَيُجوزُ  .َغِنيِّا
﴿ :التَّْنِزيؿِ  َوِفي ،َزْيدٌ  الدَّارِ  ِفي َوَكافَ  ،َزْيدٌ           

    ﴾ [47: الرـو]، ﴿        ﴾ [34: الكيؼ]، 

﴿      ﴾ [43: الكيؼ ]الدَّارِ  ِفي َكافَ : َقْوُلُيـْ  َذا َوَعَمى 

 اْلَبْغَداِديّْ  َمَكافُ  َكافَ  َلوْ  :َقْوُلُيـْ  َذا َوَعَمى ،َخَطأٌ  ِبالنَّْصبِ  ؛َزْيًدا
 «.(1)ُخرَاَساِنيَّاتٍ 

 المخفوض بعد ما كاف ظرؼ أو ومجرور جارّ  وأخواتيا كاف بعد وقع إذا»فػ
 ،زيدٌ  الّدار في كاف: كقولؾ ؛ليا خبرًا المجرور وكاف   ليا اسًما مرفوًعا
﴿: تعالى قوُلو ومنو ،عمرو عندؾ وكاف           

 ﴾(2).» 

 قالو ما وىو ،َخَطأٌ  ِبالنَّْصبِ "  َزْيًدا الدَّارِ  ِفي َكافَ "  :فالقوؿ ىنا ومف
ِزى  .الُمَطرّْ

 
  

                                                           

 .533 ،532 :غة طـ( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼ(1

 .573/ 2( اٌٍّذخ فٟ شغح اٌٍّذخ (2
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   :انظبثع ادلجحث
ُ
ة
َ
ف
ِّ
ة انص
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َ
ش
ُ
ً
ْ
 ان

 ﴾ َعْيدٍ  َحِديُثو - عيدٍ  حديثُ  ﴿
ِزى قاؿ ُلوُ  :اأْلَْمرِ ( َوِحْدثَافُ ») :الُمَطرّْ  السَّبَلـُ  َعَمْيوِ  - َقْوُلوُ ...... .َوِمْنوُ  ،َأوَّ
 :َوُيْرَوى .(1")ِباْلَجاِىِميَّةِ  َقْوِمؾ ِحْدثَافُ  َلْواَل " :- َعْنَيا المَّوُ  َرِضيَ  - ِلَعاِئَشةَ  -
 ِبِحْدثَاِنوِ  اأْلَْمرَ  َىَذا اْفَعؿْ  :ُيَقاؿُ  ،ِبَمْعًنى َوُىَما (2)"ِباْلُكْفرِ  َقْوِمؾ َحَداَثةُ "

ِلوِ  ِفي َأيْ  ؛َوِبَحَداثَِتوِ   َعْيدٍ  َحِديثُ  َقْوَمؾِ  َأفَّ  َلْواَل " :َوُيْرَوى .َوَطرَاَءِتوِ  َأوَّ
َوابُ   " ِباْلَجاِىِميَّةِ  َضاَفة َمعَ  اْلَجْمعِ  ِبَواوِ "  َعْيدٍ  َحِديُثو" :َوالصَّ  َحِديثٌ  َأوْ  ،اإلِْ
َفةِ  إْعَماؿِ  َعَمى ؛َعْيُدُىـْ  ِحيَحْيفِ  ِفي َكَما اْلُمَشبََّيةِ  الصّْ   «. (3)الصَّ

 وأف ،لحف (4)"عيدٍ  حديثُ  قومؾ أف لوال""  :رواية أف المطرزي يرى
 َعَمى ؛"َعْيُدُىـْ  َحِديثٌ " َأوْ  ،"اإلضافة مع الجمع بواو" عيدٍ  حديثو" :الصواب
َفةِ  إْعَماؿِ   .اْلُمَشبََّيةِ  الصّْ
 ما بنحو ويوجَّو صواب، والروايةُ  خطأ، وال لحف ال» بأنو عميو ُردَّ  لكف
 ﴿: تعالى قولو في قالوه        ﴾ [41: البقرة ]حيث 

 أف: يعنوف كافر، فوج أو كافر، فريؽ أوؿَ  تكونوا وال: التقدير إف: قالوا

                                                           

صاع اٌّأِْٛ  - 8/92٘ـ( 307( ِـٕض أثٟ ٠ؼٍٝ اٌّٛطٍٟ )اٌّزٛفٝ: (1

 .1984َ٘ـ/1404األٌٚٝ    :ٌٍزغاس )صِشك( ط

 .2/147( طذ١خ اٌجشبعٞ (2

 .106 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

 .5/146ٌٍج١ٙمٟ  ،ٚاٌـٕٓ اٌىجغٜ ،147/ 2( طذ١خ اٌجشبعٞ (4



 
 
 

 

 

 

 ندا محمد الحميد عبد جمعةد.  ﴾ الُمْعِرب ترتيب فى الُمْغِرب﴿  كتاب فى اللغوى التصويب

1668 

 لؾ فيجوز ؛المعنى بحسب وجمعٌ  ،المفظ بحسب مفرد األلفاظ مف ىذا مثؿ
 «.(1)شئت كيؼ ،أخرى ومعناه ،تارة لفظو رعايةُ 
  التى األوزاف مف وىى ،( َفِعيؿ)  زنة عمى(  َحِديث)  بأف أيًضا عميو وُيَردُّ 

فْ  ،وُدوَنو والجْمع ،والمؤنَّث المذكَّر فيو يستوي  .(2)الفاِعؿ بمعنى كاف وا 
 بإضافة" بجاىمية عيد حديث قومؾ أف لوال عائشة يا»" :القسطبلنى قاؿ

 حذؼ يجوز ال إذ ؛لحف وىو: المطرزي قاؿ. الرواة جميع عند لعيد حديث
 الزركشي نقمو كذا ،الجمع بواو ؛عيد حديثو :والصواب ،ىذا مثؿ في الواو

 لحف ال بأنو المصابيح صاحب وأجاب .وأقروه والعيني حجر ابف والحافظ
 ﴿ :تعالى قولو في قالوه ما بنحو وتوجو ،صواب والرواية خطأ وال فيو

          ﴾ [41: البقرة ]فريؽ أوؿ :التقدير إف :قالوا حيث 

 وجمع المفظ بحسب مفردة األلفاظ ىذه مثؿ أف يعنوف ،كافر فوج أو كافر
 ،شئت كيؼ أخرى ومعناه تارة لفظو رعاية لؾ فيجوز ؛المعنى بحسب
 :البلمع صاحب وقاؿ. بصوابو خفاء ال ظاىرًا تجده الحديث إلى ىذا فانقؿ

 ﴿: في كما والمذكر والمؤنث والجمع لممفرد يستعمؿ فعيبلً  بأف توجو قد

          ﴾ [56/األعراؼ](3).» 

                                                           

 - 105، 4/104٘ـ(  827الثٓ اٌضِب١ِٕٟ )اٌّزٛفٝ:  ،( ِظبث١خ اٌجبِغ(1

 .2009َ٘ـ / 1430األٌٚٝ    :صاع إٌٛاصع )ؿٛع٠ب( ط

2 ٌشّؾ اٌض٠ٓ اٌجِْغِبٚٞ  ،( اٌالِغ اٌظج١خ ثشغح اٌجبِغ اٌظذ١خ(

 :)ثزظغف( صاع إٌٛاصع)ؿٛع٠ب( ط 9/219٘ـ( 831 :اٌؼـمالٟٔ )اٌّزٛفٝ

 .2012َ٘ـ / 1433 ،ٌٝاألٚ

 .147/ 3( إعشبص اٌـبعٞ ٌشغح طذ١خ اٌجشبعٞ (3
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 األخطبء ٔانتصٕٚجبت انذالنٛة :انفصم انزاثع
 االشتقبق :األٔل ادلجحث

ْبتَاتُ   - َيُبتُّ  ﴿ - 1  ﴾ اإلِْ
ِزى قاؿ  ِمفْ  َطْيَمَسافٌ  :َوِقيؿَ  ،ُصوؼٍ  َأوْ  َوَبرٍ  ِمفْ  َغِميظٌ  ِكَساءٌ  :اْلَبتُّ » :الُمَطرّْ
ْبتَاتُ  َواْلَبتُّ  .َباِئُعوُ  :َواْلَبتَّاتُ  .ُبُتوتٌ  :َوَجْمُعوُ  ،َخز    الَ » :َوِمْنوُ  ،اْلَقْطعُ  :َواإلِْ

َياـَ  َيُبتَّ  َلـْ  ِلَمفْ  ِصَياـَ  ـْ  َأيْ  ؛ِبالمَُّغَتْيفِ  ُرِويَ " ُيِبتَّ  َوَلـْ " .(1)«المَّْيؿِ  ِمفْ  الصّْ  َل
َباَتةِ  ِمفْ " ُيِبتَّ  َوَلـْ " .ِبالنّْيَّةِ  َنْفِسوِ  َعَمى َيْقَطْعوُ   ِمفْ " ُيَبيّْتْ  َلـْ " َوَأمَّا ،َخَطأٌ  اإلِْ
َياـَ  ُيَبيّْتْ  َلـْ  َمفْ » :َوُىوَ  ،آَخرَ  َحِديثٍ  ِفي َذِلؾَ  َفَصحَّ  ؛التَّْبِييتِ   اْلَفْجرِ  َقْبؿَ  الصّْ

 «.(3)َلْيبًل  َدبََّرهُ  إَذا :اأْلَْمرَ  َبيَّتَ  َمفْ  (2)«َلوُ  ِصَياـَ  َفبَل 
ِزى يرى ؿِ  ِبَضْـّ " ُيِبتَّ  َلـْ " رواية أف الُمَطرّْ  الثَّاِلثِ  َوَتْشِديدِ  الثَّاِني َوَكْسرِ  اأْلَوَّ

َباَتةِ  مف مشتقة  أف تبيَّفَ  المغة كتب فى وبالبحث ،صحيح غير رأى اإلِْ
ْبتَاتِ  ِمفْ " ُيِبتَّ " اشتقاؽ صواب  يقطع لـ لمف َأرَادَ  فكَأنو ؛اْلَقْطعُ  َوُىوَ  :اإلِْ
ْوـ َباَتةِ  مف أخذىا أما ،ِبالنّْيَّةِ  ِفيوِ  ُدُخولو قبؿ َنفسو َعَمى الصَّ  فمخالؼ اإلِْ

 .المغة عمماء عف ورد لما
َياـَ  ُيَبيّْتْ  َلـْ  ِلَمفْ  ِصَياـَ  اَل » :-ملسو هيلع هللا ىلص – النبى فحديث « المَّْيؿِ  ِمفْ  الصّْ

 ،التَّْبِييتِ  ِمفْ  َوالتَّاءِ  اْلَباءِ  َبْيفَ  ُمَشدََّدةٍ  ِبَياءٍ " ُيَبيّْتْ  َلـْ " :ُمْخَتِمَفةِ  ِبأَْلَفاظٍ  ُرِويَ »
 َتَعاَلى َقاؿَ  .ِفيوِ  َوَدبَّرَ  َلْيبًل  ِفيوِ  َفكَّرَ  َأيْ  ؛َتْبِييتًا ِبالمَّْيؿِ  اأْلَْمرَ  َىَذا َبيَّتَ  :ُيَقاؿُ 

                                                           

ٚإٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش  ،239/ 3ٌٍشطبثٟ  ،غغ٠ت اٌذض٠ش :( ٠ٕظغ(1

 .92/ 1ٚاألصغ 

ٚإٌظُ اٌّـزؼظة فٟ رفـ١غ  ،3/170ٌٍٕـبئٟ  ،اٌـٕٓ اٌىجغٜ :( ٠ٕظغ(2

 .1/172غغ٠ت أٌفبظ اٌّٙظة 

 .33 :طـ( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة (3
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﴿            ﴾ [81: النساء].  ٌُأْخَرى َوِرَواَية: 

َياـَ  ُيِبتْ  َلـْ " ؿِ  ِبَضْـّ " المَّْيؿِ  ِمفْ  الصّْ  ِمفْ  ؛الثَّاِلثِ  َوَتْخِفيؼِ  الثَّاِني َوَكْسرِ  اأْلَوَّ
َباَتةِ  ْفَعاؿِ  َبابِ  ِمفْ ..... .اإلِْ  .إَباَتةً  ُيِبيُتوُ  ِبالمَّْيؿِ  اأْلَْمرَ  َىَذا َأَباتَ  :ُيَقاؿُ    اإلِْ
َواَيَتْيفِ  َىاَتْيفِ  َوَمْعَنى  .َلْيِموِ  ِفي َصْوِموِ  َأْمرِ  ِفي ُيَفكّْرْ  َلـْ  ِلَمفْ  ِصَياـَ  الَ  :الرّْ
ؿِ  ِبَضْـّ  ُيِبتَّ  َلـْ  َوِرَواَيةٌ  ْبتَاتِ  ِمفْ  الثَّاِلثِ  َوَتْشِديدِ  الثَّاِني َوَكْسرِ  اأْلَوَّ  َوُىوَ  اإلِْ
ؿِ  ِبَفْتحِ " َيُبتَّ  َلـْ " :ُأْخَرى َوِرَواَيةٌ  اْلَقْطعُ   ِمفْ  ؛الثَّاِلثِ  َوَتْشِديدِ  الثَّاِني َوَضْـّ  اأْلَوَّ
َواَيَتْيفِ  َىاَتْيفِ  َوَمْعَنى .َدَخؿَ  َحدّْ  ِمفْ  اْلَقْطعُ  َوُىوَ  :اْلَبتّْ   َلـْ  ِلَمفْ  ِصَياـَ  اَل  :الرّْ
" المَّْيؿِ  ِمفْ  ُيَؤرّْْضوُ  َلـْ  ِلَمفْ " :ِرَواَيةٍ  َوِفي .َتَردُّدٍ  َغْيرِ  ِمفْ  َقْطًعا ِبالمَّْيؿِ  َيْنِوهِ 

 َوَلـْ  ُيَييّْْئوُ  َلـْ  َأيْ  ؛التَّْوِريضِ  ِمفْ  ؛َىْمزٍ  َوِبَغْيرِ  ،التَّْأِريضِ  ِمفْ  ِباْلَيْمَزةِ 
َياـَ  َيْعِزـْ  َلـْ  ِلَمفْ » :ِرَواَيةٍ  َوِفي ،ُيَؤسّْْسوُ   ِلَمفْ » ِرَواَيةٍ  َوِفي ،«المَّْيؿِ  ِمفْ  الصّْ

 «.(1)اْلُوُجودِ  ُدوفَ  اْلَكَماؿِ  ِلَنْفيِ  ُكمُّوُ  َوَىَذا« اْلَفْجرِ  ُطُموعِ  َقْبؿَ  َيْنوِ  َلـْ 
 بضـ ،ُيِبتّ  :العامَّةُ  ورواية .قطعَ  إذا :َيُبتّ  َبتّ  مف ،َيُبتّ  :العاِلية والمغةُ 
 :أيضاً  ُروي وقد .َيِبيتُ  باتَ  مف َيِبتّ  إنَّما ،وىـَ  فقد" َيِبتّ " :رواهُ  وَمفْ  .الياءِ 

 .(2)"الميؿِ  مف الصياـَ  ُيَبيّْت لـ لَمفْ "
 ﴾ التروية ﴿ - 2

ِزى قاؿ  َيْوـُ " :َوِمْنوُ  ،َوَنَظْرتُ  ِفيوِ  َفكَّْرتُ  :َتْرِوَيةً  اأْلَْمرِ  ِفي َروَّْأتُ » :الُمَطرّْ
ةِ  ِذي ِمفْ  ِلمثَّاِمفِ  "ِ التَّْرِوَية ْؤَيةِ  ِمفْ  َوَأْخُذَىا ،اْلَيْمزُ  َوَأْصُمَيا ،اْلِحجَّ  الرُّ

 «.(3)َخَطأٌ 
                                                           

 .24 :( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ(1

 .43 :إطالح غٍظ اٌّذضص١ٓ طـ :( ٠ٕظغ(2

الثٓ لز١جخ  ،ٚغغ٠ت اٌذض٠ش ،3/239ٌٍشطبثٟ  ،غغ٠ت اٌذض٠ش :٠ٚغاجغ

 .4/463ٚربط اٌؼغٚؽ  ،1/300

 .200 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3
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 َتَروَّى :مف مأخوذٌ  ،عرفة يـو َقْبؿَ  الذي اليـو عمى تدؿ(  التروية)  فكممة
دوا :واْرَتَوْوا القوـُ  ُدوف الناس ألف وذلؾ ؛الماءَ  َتَزوَّ  .(1) الماءَ  فيو َيَتَزوَّ
ِويَّةِ  ِمفَ  َمْأُخوذٌ  َأنَّوُ : َأَحُدُىَما تَْأِويبَلِف،"  "التَّْرِوَيةِ  َيْوـَ " فى» وقيؿ  َوِىىَ  :الرَّ
ْيتُ : ُيَقاؿُ  .اأَلْمرِ  ِفى التََّفكُّرُ   َوالَ  ُيْيَمزُ  َوَنَظْرَت، ِفيوِ  َفكَّْرتَ  إَذا: األْمرِ  ِفى َروَّ
اجَ  َفَكَأفَّ  ،ُيْيَمزُ   َذِلؾَ   ِفى اأُلْىَبةَ  َوَيْأُخُذوفَ  اْلَحجّْ  َأْمرِ  ِفى َيْنُظُروفَ  اْلُحجَّ
ْيتُ  ِمفْ  َمْأُخوذٌ  َأنَّوُ : َوالثَّاني .َلوُ  َوَيْسَتِعدُّوفَ  اْلَيْوـِ   َأَتْيَتُيـْ  إَذا: َأْصَحاِبى َروَّ
اجُ  ،ِباْلَماءِ  َواَيا ِفى َوَيْأُخُذوَنوِ  اْلَماءِ  ِمفَ  َيْرَتُووفَ  واْلُحجَّ  َذِلؾَ  َواألْسِقَيةِ  الرَّ
 َقاؿَ  .اْلَبَيافِ  ِفى َوَذَكرَ  .اْلَعَطشِ  ِضدُّ  ُىوَ  الَِّذى الرّْىّْ   ِمفَ  :َوَأْصُموُ  ،اْلَيْوـَ 

ْيَمِرىُّ   - إبراِىيـَ  َأَرى - السَّبَلـُ  َعَمْيوِ  - ِجْبِريؿَ  أِلفَّ  ؛الَتْرِوَيةِ  َيْوـُ  ُسمّْىَ : الضَّ
 َىَبطَ  َحيُثَما َحوَّاءَ  ُأِرىَ  آَدـَ  إفَّ  :َوِقيؿَ  .اْلَيْوـ َىَذا ِفى َمَناِسَكوُ  - السَّبَلـُ  َعَمْيوِ 
 «.(2)اْلَعَرِبيَّةِ  َوُحْكـُ  التَّْصِريؼُ  َيْقَبُموُ  اَل  َوَىَذا ،األْرضِ  إَلى
ْيتُ  :تقوؿ والعامة. فعيمة وزف عمى والروية»  ىمز، بغير ،األْمرِ  ِفى َروَّ

: ومعناه ،الرّْىّْ  مف الروية تكوف أف يمتنع وليس    وأكثر أفصح واليمز
ْيتُ : الفعؿ في العامة قوؿ ويكوف. تأممو في واالستقصاء الرأي إشباع  َروَّ

 اليمز وترؾ اليمز مف المصدر فأما. النظر أنعمت أي: منو األْمرِ  ِفى
 «.(3)التروية يـو: قيؿ كما ،والتروية ،التروئة وىو ؛التفعمة :مثاؿ فعمى

 ،ِباْلَيْمزِ  ؛َتْرِوَئةً  ُيَروّْئُ  :الفعؿ مف مأخوذة( التَّْرِوَيةَ ) أف واألفصح فاألرجح
 .ىمزٍ  بغير ؛الرّْىّْ  مف الروية تكوف أف يمتنع ال ولكف

                                                           

 .463/ 2اٌّشظض  :( ٠ٕظغ(1

  .208  ،1/207ة فٟ رفـ١غ غغ٠ت أٌفبظ اٌّٙظة ( إٌظُ اٌّـزؼظ(2

 .186 :( رظذ١خ اٌفظ١خ ٚشغدٗ طـ(3
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َـّ » :النسفي الديف نجـ قاؿ  َأيْ  ؛ِمًنى إَلى التَّْرِوَيةِ  َيْوـَ  النَّاسِ  َمعَ  َتُروحُ  ُث
 .َغَدا َأيْ  ؛(1)«اْلُجُمَعةِ  إَلى رَاحَ  َمفْ » :- السَّبَلـُ  َعَمْيوِ  - َكَقْوِلوِ  ؛َتْغُدو
وحِ  ِمفْ  َوُتْسِرعُ  َتِخؼُّ  َأيْ  :َوِقيؿَ   التَّْرِوَيةِ  َوَيْوـُ  .َواْلِخفَّةُ  الرَّاَحةُ  ُىوَ  الَِّذي الرُّ
اجَ  أِلَفَّ  ِبَذِلؾَ  ُسمّْيَ   َيْرَوى ِبَنْفِسوِ  َرِويَ  َوَقدْ  .َتْرِوَيةً  ِفيوِ  إِبَمُيـْ  َيْرُووفَ  اْلُحجَّ
يوِ  َغْيُرهُ  َوَروَّاهُ  ،اْلَمْصَدرِ  ِفي الرَّاءِ  ِبَكْسرِ  ؛َعِمـَ  َحدّْ  ِمفْ  َريَّافُ  َفُيوَ  ِريِّا  ُيَروّْ

ْفَعاؿِ  التَّْفِعيؿِ  َبابِ  ِمفْ  إْرَواءً  ُيْرِويوِ  َوَأْرَواهُ  ،َتْرِوَيةً   أِلَفَّ  ِبوِ  ُسمّْيَ  :َوِقيؿَ  .َواإلِْ
 َفَممَّا َوَلَدهُ  َيْذَبحُ  َأنَّوُ  َمَناِموِ  ِفي المَّْيَمةَ  ِتْمؾَ  رََأى - السَّبَلـُ  َعَمْيوِ  - إْبرَاِىيـَ 

 ِفي رََأى الَِّذي َىَذا َأفَّ  َيَتَفكَّرُ  َأيْ  ؛ِباْلَيْمَزةِ  ُكمّْوِ  النََّيارِ  ِفي ُيَروّْئُ  َكافَ  ْصَبحَ أَ 
 ؛َتْرِوَئةً  ُيَروّْئُ  َروَّأَ  َوَقدْ  .َكَذِلؾَ  َلْيَس  َأوْ  ِبوِ  َفَيْأَتِمرُ  - َتَعاَلى – المَّوِ  ِمفْ  اْلَمَناـِ 
 «.(2)ِفيوِ  َوَنَظرَ  اأْلَْمرِ  ِفي َتَفكَّرَ  َأيْ  ؛ِباْلَيْمَزةِ 

 ﴾ اْلَعاِريَّةُ  ﴿ - 3
ِزى قاؿ َعاَرةِ  ِمفْ  اْسـٌ  :(اْلَعاَرةِ ) إَلى َمْنُسوَبةٌ  َفِعيَمة :(َواْلَعاِريَّةُ ») :الُمَطرّْ  ؛اإلِْ

َغاَرةِ  ِمفْ  َكاْلَغاَرةِ   «.(3)َخَطأٌ  اْلُعْريِ  َأوْ  اْلَغْيبِ  اْلَعار ِمفْ  َوَأْخُذَىا .اإلِْ
 اْلَواوُ  ُسكَّْنتْ  ،َعَوِريَّةٌ  :َوَأْصُموُ  ،اْلَعْيفِ  ِبَفْتحِ  اْلَفَعِميَّةُ  َوْزفِ  َعَمى( اْلَعاِريَّةُ »)

 «.(4)َقْبَمَيا َما ِلَفْتَحةِ  أَِلًفا َوُصيَّْرتْ  َتْخِفيًفا
                                                           

َُ لَبَي: (1 َؿٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َّْ َعُؿَٛي هللاَّ َغ، أَ َّ ِٓ ُػ ِٓ اْث ْٓ َعاَح إٌَِٝ »( َػ َِ
 ًْ ـِ ١ٍَْْغزَ َؼِخ فَ ُّ ٌُْج ألثٟ ٔؼ١ُ ثٓ ِٙغاْ األطجٙبٟٔ  ،ِـٕض أثٟ د١ٕفخ عٚا٠خ .«ا

األٌٚٝ  :ِىزجخ اٌىٛصغ )اٌغ٠بع( ط - 237 :٘ـ( طـ430 :)اٌّزٛفٝ

 .٘ـ1415

 .30 :( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ(2

ربط  ،1665 :ٚاٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ ،14/345ٌـبْ اٌؼغة  :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

 .38/194اٌؼغٚؽ 

 .331 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

 .98 :( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ(4
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 «.(1)ُتَخفَّؼُ  َقدْ  اْلَغِريبِ  ِفي: اْلَخطَّاِبيُّ  َوَقاؿَ  .الرَّاءِ  ِبَتْشِديدِ  ِىيَ : »النََّوِويُّ  َقاؿَ 
 :َيِعيرُ  الشيء َعارَ  مف مأخوذة العاريَّة بأف القائؿ الرأى األزىرى نقؿ وقد
 ؛العارة إلى منسوبة وىي عيار،: الخفيؼ لمغبلـ قيؿ ومنو ،وجاء ذىب إذا

 طمبيا ألف ؛العار إلى منسوبة أنيا الجوىري يرى بينما ،اإلعارة :بمعنى
 .(2)وعيب عار
 اأْلَْيِدي َتَعاَوَرْتوُ  :ُيَقاؿُ  .التََّداُوؿُ  َوُىوَ  ؛التََّعاُورِ  ِمفْ  َمْأُخوَذةٌ » العارية إف وقيؿ

 البطميوسي رأى ىو الرأى وىذا «.(3)َمرَّةً  َوَىِذهِ  َمرَّةً  َىِذهِ  َأَخَذْتوُ  َأيْ  :َوَتَداَوَلْتوُ 
 «.(4)التناوب وىو ؛التعاور :مف» مأخوذة أنيا يرى حيث ؛

روف) اْلَعَرب َوَكبَلـ: قمت» :األزىرى قاؿ  :والتعاور والمعاورة  ِباْلَواو( يتعوَّ
 «. (5)اْثَنْيفِ  َبيف يكوف الشَّْيء ِفي والتداوؿ .المداولة شبو
 .(6)العطية وىي ،العرّية  :مف مشتقة العاريَّةَ  إف :وقيؿ
 :اْلَعاِريَّةِ  ِكتَابُ » :فقاؿ المسألة ىذه المالكي التونسي الرصاع فّصؿ وقد
 َطَمَبَيا أِلَفَّ  :َقاؿَ  .اْلَعارِ  إَلى َمْنُسوَبةٌ  ِبالتَّْشِديدِ  اْلَعاِريَّةَ  َأفَّ  اْلَجْوَىِريُّ  َذَكرَ  :َقاؿَ 
ُروفَ  ُىـْ  :ُيَقاؿُ  :َقاؿَ  .َعارٍ   ِبَمْعَنى ُمْسَتَعارًا :َوِقيؿَ  .َبْيَنُيـْ  اْلَعَواِريَّ  َيَتَعوَّ

َحاحِ  َحَواِشي َبْعضِ  َوِفي .ُمَتَداَوؿٌ  َأيْ  :ُمَتَعاَورٌ   ِمفْ  َأنََّيا ِمفْ  َذَكَرهُ  َما الصّْ
فْ  اْلَعارِ  ِحيحُ  ،اْلَوْجوُ  ُىوَ  َفَمْيَس  ِقيؿَ  َقدْ  َكافَ  َواِ   الَِّذي ؛التََّعاُورِ  :ِمفْ  َأنََّيا َوالصَّ
 إَلى َمْنُسوَبةٌ  ِبَأنََّيا اْلَجْوَىِريّْ  َكبَلـِ  إْنَكارَ  السَّبَلـِ  َعْبدِ  اْبفُ  َوَذَكرَ  .التََّداُوؿُ  ُىوَ 

                                                           

 .5/1969( ِغلبح اٌّفبر١خ شغح ِشىبح اٌّظبث١خ (1

 .) ثزظغف ( 327 :( اٌّطٍغ ػٍٝ أٌفبظ اٌّمٕغ طـ(2

 .98 :( طٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد اٌفم١ٙخ طـ(3

 .5/241اثٓ دجغ  ،( فزخ اٌجبعٞ(4

 .105/ 3( رٙظ٠ت اٌٍغخ (5

 .94 :أ١ٔؾ اٌفمٙبء طـ :( ٠ٕظغ(6
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 َوَقدْ ..... .َياءٌ  َعْيَنوُ  أِلَفَّ  ؛"َيَتَعيَُّروفَ " :َلِقيؿَ  َكَذِلؾَ  َكافَ  َلوْ  أِلَنَّوُ  :َقاؿَ  ،اْلَعارِ 
 َعَمى ِبوِ  َوَردَّ  اْلَياءِ  َذَواتِ  ِمفْ  اْلَعارِ  ِمفْ  إنََّيا :َقاؿَ  َأنَّوُ  ِسيَدهْ  اْبفِ  َعفْ  َنَقؿَ 
َـّ  ،السَّيّْدِ  اْبفِ   اَل  َوَأنَّوُ  اْلُمْحَكـِ  َكبَلـِ  ِمفْ  السَّبَلـِ  َعْبدِ  اِلْبفِ  َيْشَيدُ  َما َنَقؿَ  ُث

ُروفَ " َيِصحُّ   .اْلَياءِ  إَلى اْلَواوِ  َتَعاُقبِ  ِمفْ  ُىوَ  إنََّما َنَقؿَ  َوَحْيثُ "  اْلَعَواِريَّ  َيَتَعوَّ
 - السَّبَلـِ  َعْبدِ  اْبفَ  َأفَّ  َيْظَيرُ  :ُقْمت .َبةِ اْلُمَعاقَ  َعَدـُ  َواأْلَْصؿُ  :الشَّْيخُ  َقاؿَ 

َـّ  ،اْلَعارِ  ِمفْ  ُمْشَتقَّةٌ  إنََّيا :َقاؿَ  َحْيثُ  اْلَجْوَىِريّْ  َعَمى َردَّ  إنََّما - المَّوُ  َرِحَموُ   ُث
ُروفَ " :َقاؿَ   ااِلْعِترَاضِ  ِفي َكاؼٍ  َوَىَذا .ِلْمَياءِ  اَل  ِلْمَواوِ  َيْشَيدُ  َما َفَذَكرَ " َيَتَعوَّ
 َوَنَقْمت" َيَتَعيَُّروفَ " :َلُقْمت اْلَعارِ  ِمفْ  َأنََّيا َصحَّ  َلوْ  :َقاؿَ  َفَكَأنَّوُ  اْلَجْوَىِريّْ  َعَمى
 الشَّْيخِ  َلْفظَ  تََأمَّْمت َلِكفْ  َذَكْرت َما َعَمى َنْقِمؾ ِلَقْصرِ  َباِطؿٌ  َوالتَّاِلي ُلَغةٌ  َذِلؾَ 
 ِمفْ  َعْنوُ  الشَّْيخُ  َفِيـَ  َما َمْعَناهُ  َبؿْ  َذِلؾَ  َمْعَناهُ  َلْيَس  َفَوَجْدتو السَّبَلـِ  َعْبدِ  اْبفِ 

 .َعَمْيوِ  اْعِترَاُضوُ  َفَصحَّ  اْلَياءِ  َمادَّةِ  إْنَكارِ 
 َواْلَياءُ  ؟ َأْصُمَيا َما ِفيَيا اْلُمَشدََّدةُ  َواْلَياءُ  ؟ َوْزُنَيا َما( اْلَعاِريَّةُ ) :ُقْمت َفِإفْ 

 َفَذَكرَ  َوْزُنَيا َأمَّا :ُقْمت ؟ اْلَعِريَّةِ  َوَبْيفَ  َبْيَنَيا اْلَفْرؽُ  َوَما ؟ ِىيَ  َما اْلَمْذُكوَرةُ 
نََّيا ،ِفْعِميَّةً  :اْلَجْوَىِريّْ  َعفْ  الشَّْيخُ   َتَحرَّؾَ  ؛َعَوِريَّةٌ : َفَأْصُمَيا ؛التّْْعَوارِ  ِمفْ  َواِ 
 َوالتَّاءُ  ،ِلمنََّسبِ  َىَذا َعَمى َواْلَياءُ  اْلَفاءُ  َفُقِمَبتْ  َقْبَموُ  َما َواْنَفَتحَ  اْلِعمَّةِ  َحْرؼُ 

 َقْبؿَ  التَّْأِنيثِ  تَاءَ  ُتَناِفي إنََّما النََّسبِ  َوَياءُ  .َىاِشِميَّةٌ : ُيَقاؿُ  َكَما ؛ِلمتَّْأِنيثِ 
 أِلَفَّ  اْلَياءِ  َبْعدَ  التَّاءِ  إْدَخاؿُ  َوَيِصحُّ  ،أِلَْجِمَيا التَّاءُ  َفُتْحَذؼُ  النََّسبِ  َياءِ  ُدُخوؿِ 

َفةِ  َمْجَرى َيْجِري اْلَمْنُسوبَ   ،َكَنِطيَحةٍ  ؛َفَعْيَمةٌ  :َفِييَ ( اْلَعِريَّةُ ) َوَأمَّا .الصّْ
 .َطَمْبتو إَذا َعَرْوُتوُ  :ُيَقاؿُ  :َفِقيؿَ  ؛َأْقَواؿٍ  َعَشَرةِ  َعَمى اْشِتَقاِقَيا ِفي َواْخُتِمؼَ 

 «.(1)َأْعَمـُ  َواَلمَّوُ 

                                                           

 .345 ،344 :( شغح دضٚص اثٓ ػغفخ طـ(1
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ِزى نظر وجية يؤيد ذكر ما كؿ  ِمفَ  مشتقة( العاريَّةَ ) كوف مف الُمَطرّْ
 األمتعةَ  وُيْعُطوفَ  يأُخُذوفَ  أي :(يعاِوُروف) ومعنى .والُمناولة الُمَعاَورةِ 
 ،المغوييف مف كثير عف جاء كما الصواب ىو الرأى وىذا .بعضاً  بعضُيـ

 .بالقبوؿ األولى وىو
 ﴾ َيَتَكفَُّفوفَ  ﴿ - 4

ِزى قاؿ  :َوِمْنوُ  ،َيْسأَُلُيـْ  َكفَّوُ  إَلْيِيـْ  َمدَّ  :َوَتَكفََّفُيـْ  ،النَّاَس  َواْسَتَكؼَّ » :الُمَطرّْ
 َيَتَكفَُّفوفَ  َعاَلةً  َتْتُرَكُيـْ  َأفْ  ِمفْ  َخْيرٌ  َأْغِنَياءَ  َأْواَلَدؾَ  َتْتُرؾْ  إفْ  إنَّؾَ »

 «.(2)َخَطأٌ  اْلِكَفاَيةِ  ِمفْ  َوَمْأَخُذهُ  ،(1)«النَّاَس 
 َتْتُرؾْ  إفْ  إنَّؾَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قولو فى(  َيَتَكفَُّفوفَ )  كممة أف يرى فالمطرزى

  َأفْ  ِمفْ  َخْيرٌ  َأْغِنَياءَ  َأْواَلَدؾَ 
 ويبسطوف يمدوف َكَأنَُّيـْ  ،اْلَكؼّ  مف مشتقة« النَّاَس  َيَتَكفَُّفوفَ  َعاَلةً  َتْتُرَكُيـْ 
 خطأ فيذا الكفاية مف مأخوذة أنيا أما .َيْسأَُلوَنُيـْ  لمنَّاس أيدييـ أو أكفيـ
 .صواب وغير

                                                                                                                                   

ٚاإلثبٔخ  ،2/761ٚربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  ،2/239وزبة اٌؼ١ٓ  :٠ٚغاجغ

ٚشغح  ،5/241اثٓ دجغ  ،ٚفزخ اٌجبعٞ ،512   3/511فٟ اٌٍغخ اٌؼغث١خ 

 .6/410ٌٍؼ١ٕٟ  ،أثٟ صاٚص

1) ،ِٗ ْٓ أَث١ِ ، َػ ِٓ َؿْؼض  ِغ ْث ِِ ْٓ َػب لَبَي: َػبَصِٟٔ َعُؿُٛي هللاِ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَِْٗ ( َػ

ٍُْذ: ٠َب َعُؿَٛي هللاِ،  ِد، فَمُ ْٛ َّ ٌْ ُْٕٗ َػٍَٝ ا ِِ َجغ  أَْشف١َُْذ  َٚ  ْٓ ِِ َصاِع  َٛ
ٌْ ِخ ا َُ فِٟ َدجَّ َؿٍَّ َٚ

ادِ  َٚ اَل ٠َِغصُِٕٟ إاِلَّ اْثَٕخ  ٌِٟ  َٚ  ، بي  َِ أََٔب ُطٚ  َٚ َجِغ،  َٛ ٌْ َٓ ا ِِ ب رََغٜ  َِ َضح   ثٍَََغِٕٟ 

بٌِٟ؟ لَبَي:  َِ  ْٟ ِٖ؟ لَبَي: «اَل »أَفَأَرََظضَُّق ثِضٍُُضَ ٍُْذ: أَفَأَرََظضَُّق ثَِشْطِغ اَل، »، لَبَي: لُ

ُُش َوض١ِغ  ]ص: اٌضٍُّ َٚ ُُش،  ْْ 1251اٌضٍُّ ْٓ أَ ِِ َعصَزََه أَْغ١َِٕبَء، َس١ْغ   َٚ ْْ رََظَع  [، إََِّٔه أَ

َْ إٌَّبَؽ، ُْ َػبٌَخً ٠َزََىفَّفُٛ ْجَٗ هللاِ، إاِلَّ أُِجْغَد  رََظَعُ٘ َٚ ْٕفُِك َٔفَمَخً رَْجزَِغٟ ثَِٙب  َذ رُ ـْ ٌَ َٚ

َغأَرِهَ  ِْ خُ رَْجَؼٍَُٙب فِٟ فِٟ ا َّ  .3/1250طذ١خ ِـٍُ « ثَِٙب، َدزَّٝ اٌٍُّْم

 .413 ،412 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2
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 اْلَبْكِرىّ  َبطَّاؿ ابف قوؿ سأذكر التفصيؿ مف بشيء المسألة تمؾ ولتوضيح
: َقْوُلوُ » :قاؿ حيث ؛بشأنيا قيمت التى اآلراء معظـ ذكر إنو حيث ،فييا

  :تَْأِويبلتٌ  فيوِ " الّناَس  َيَتَكفَّفوفَ "
 ُكفَّةِ  ِمفْ  َمْأخوذٌ  ،َوَأْطراِفِيـْ  َجَواِنِبِيـْ : َأىْ  ،َكَفِفِيـْ  ِمفْ  َيْأتوَنُيـْ : َأَحُدىا

 .َوحاِشَيُتوُ  َطَرُفوُ  َوُىوَ  اْلَقميِص،
 .َأُكفَُّيـْ  إَلْيِيـْ  َفَيُمّدوفَ  َيْسأَلوَنُيـْ : َأىْ : ثَانييا
 اْلَكؼّْ  ِمفَ  مْأخوذافِ  َفَيذافِ  ،َأُكفِّْيـْ  ِفى ما النَّاَس  َيْسألوفَ : َأىْ : ثاِلُثيا

 .اْلَمْعَنى ِباْخِتبلؼِ 
 .َطعاـٍ  ِمفْ  َكفِّا َكفِّا َيْسأَلوَنُيـْ : َأىْ : رَاِبُعيا

 السَّاِئؿُ  َتَكفَّؼَ : ُيقاؿُ  ،اْلجوعَ  ِبوِ  َيُكّفوفَ  ما َيْسأَلوَنُيـْ : َأىْ : خاِمُسيا
 «.(1) اْلَجْوَعةَ  ِبوِ  َيُكؼُّ  َما َطَمبِ  َأوْ    ِلمسَُّؤاؿِ  َكفَّوُ  َبَسطَ  ِإذا :َواْسَتَكؼَّ 
 يؤيد ما وىو ،اإلنساف كؼ إلى ترجع كميا أنيا ىو اآلراء تمؾ بيف والجامع
 ِفي» :األزىرى قوؿ ويؤكده أيًضا ذلؾ ويثبت .ذلؾ فى المطرزى نظر وجية

" النَّاس يتكفَّفوف َعاَلة تدَعيـ َأف مف خيرٌ  أغنياءَ  ورَثتؾ َتَدع ألفْ : "الَحِديث
 «.(2)ِإَلْيِيـ يمدُّونيا بأكفّْيـ الناَس  يْسأَُلوف :َمْعَناهُ 
 اْلَكؼّ  مف َوُىوَ  ،َيْسأَُلوَنُيـْ  َأي :"النَّاس َيَتَكفَُّفوفَ " َوَقولو» :قتيبة ابف وقوؿ
 َتَكفَّْفتُ  :ُيَقاؿ ،َيْسأَُلوَنُيـْ  لمنَّاس أكفيـ يبسطوف َكَأنَُّيـْ  َمْأُخوذ

 «.(3)واْسَتْكَفْفتُ 

                                                           

 .97 ،96/ 2( إٌظُ اٌّـزؼظة فٟ رفـ١غ غغ٠ت أٌفبظ اٌّٙظة (1

 .336/ 9رٙظ٠ت اٌٍغخ ( (2

 .344/ 1الثٓ لز١جخ  ،( غغ٠ت اٌذض٠ش(3
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 ﴾ َتْنُصوفَ  ﴿ - 5
ِزى قاؿ   َوَقْوؿُ  .َوَمَدْدُتَيا َناِصَيَتوُ  َأَخْذتُ  :َنْصًوا الرَُّجؿَ  َنَصْوتُ » :الُمَطرّْ

 َتْسِريحَ  َكرَِىتْ  َكَأنََّيا" َميَّْتُكـْ  َتْنُصوفَ  َعبَلـَ " :- َعْنَيا  المَّوُ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ 
  ؛(1)َذِلؾَ  إَلى َيْحتَاجُ  اَل  َوَأنَّوُ  اْلَميّْتِ  رَْأسِ 

ةِ  ِمفْ  َواْشِتَقاُقوُ  ،ِبالنَّاِصَيةِ  اأْلَْخذِ  ِبَمْنِزَلةِ  َفَجَعَمْتوُ   «.(2)َخَطأٌ  اْلَعُروسِ  َمَنصَّ
 مف َمْأُخوذ( تنصوف») :- عنيا ا رضى – عائشة السيدة فقوؿ

 َفَأرَاَدتْ  .ناصيَتو َمَدْدتَ  ِإذا :َنْصًوا أنُصوه الرجؿ َنصوت :ُيَقاؿ ،الناصية
 اأْلَْخذ ِبَمْنِزَلة َوَذِلؾَ  الرَّْأس َتْسِريح ِإَلى يْحتَاج اَل  اْلَميّْت َأف َعاِئَشة

ةِ  مف مأخوذة بأنيا القوؿ أما .«(3)بالناصية  وغير فَخَطأٌ  اْلَعُروسِ  َمَنصَّ
 ِبالنَّاِصَيةِ  ِباأْلَْخذِ  - َعْنَيا المَّوُ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ  السيدة َوَعبََّرتْ  .صواب
 .َعْنوُ  َتْنِفيرًا
 َتْنُصوفَ  َعبَلـَ : "- َعْنَيا المَّوُ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ  ِلَقْوؿِ  َقْوُلوُ » :اليماـ ابف قاؿ

 :الرَُّجؿَ  َنَصْوت ِمفْ  َمْأُخوذٌ  ُىوَ  :ُعَبْيدٍ  َأُبو َقاؿَ  .َتْبُكوفَ  ِبَوْزفِ  َتْنُصوفَ " َميَّْتُكـْ 
 ،الرَّْأسِ  َتْسِريحِ  إَلى َيْحتَاجُ  اَل  اْلَميّْتَ  َأفَّ  َعاِئَشةُ  َفَأرَاَدتْ  .َناِصَيَتوُ  َمَدْدت إَذا

                                                                                                                                   

ٚشّؾ اٌؼٍَٛ  ،9/562الثٓ ثطبي  ،شغح طذ١خ اٌجشبعٜ :٠ٚغاجغ

 ،9/301ٌٚـبْ اٌؼغة  ،4/190ٚإٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت األصغ  ،9/5730

 .32/254ٚاٌزٛض١خ ٌشغح اٌجبِغ اٌظذ١خ 

َْٕٙب أََّٔ (1 َٟ هللاُ َػ ْٓ َػبئَِشخَ َعِض ، َػ َٞ ِٚ ُْ "، ( ُع ١ِّزَُى َِ  َْ ٛ ََ رَُٕظُّ َٙب لَبٌَْذ: " َػاَل

 . ِْ ْشظ  َض١ِّمَِخ اأْلَْؿَٕب ُّ َدُٗ ثِ َب َوِغَْ٘ذ َطٌَِه إَِطا َؿغَّ َْ َشْؼَغُٖ، فََىأََّٔٙ ُدٛ غِّ ـَ : رُ ْٞ أَ

 .3/548ٌٍج١ٙمٟ  ،اٌـٕٓ اٌىجغٜ

 .466 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .314 /4ٌٍمبؿُ ثٓ ؿالَ  ،( غغ٠ت اٌذض٠ش(3
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 اْلِفْعؿِ  ِفي التََّبِعيَّةَ  ااِلْسِتَعاَرةَ  َعَمْيوِ  َوَبَنتْ  ،َعْنوُ  َتْنِفيرًا ِبالنَّاِصَيةِ  ِباأْلَْخذِ  َوَعبََّرتْ 
 «.(1)َواأْلََثرِ 
 ؟ رأُسو ُيسرَّح المّيت َعف ُسئمتْ  ِحيف عائشةَ  َحِديث َوِفي» :األزىرى وقاؿ
: ُيَقاؿ ،النَّاصية مف مأخوذٌ " َتْنُصوف" :قوُليا. "ميَّْتكـ تْنصوف عبلـَ : "َفَقاَلت
 الَ  المّيتَ  أفَّ  عائشةُ  َفَأرَاَدتْ  .ناِصَيَتو مدْدتَ  ِإذا :نْصواً  أنُصوه الرجؿَ  َنصْوتُ 
 «.(2)بالنَّاصية األْخذ ِبَمْنِزَلة َوَذِلؾَ  الرَّْأس، َتْسِريح ِإَلى َيحتاج

 ﴾ اتََّزرَ  – اْئَتَزرَ  ﴿ - 6
ِزى قاؿ َوابُ  ،َعامّْيّّ " اتََّزرَ " َقْوُلُيـْ » :الُمَطرّْ زَارِ  ِمفْ  ،اْفَتَعؿَ  :(اْئَتَزرَ ) :َوالصَّ  ،اإلِْ

 :اْلَحاِئطِ  َوتَْأِزيرُ  .اْفَتَعؿَ  َفاءُ  َوالثَّاِنَيةُ  ِلْمَوْصؿِ  اأْلُوَلى ِبَيْمَزَتْيفِ ( اْئَتَزرَ ) :َوَأْصُموُ 
زَارِ  َذِلؾَ  َلوُ  َفُيْجَعؿَ  َأْسَفُموُ  ُيْصَمحَ  َأفْ   «.(3)َكاإلِْ

ِزى قوؿ عمى فبناء   عامىّّ  لفظ ألنو ؛"اتََّزرَ " :يقاؿ وال ،"اْئَتَزرَ " :يقاؿ الُمَطرّْ
 .المغوييف مف أحدٌ  بو يقؿ لـ

رَ  بو، واْئَتَزرَ » :القاموسِ  ففي  بعضِ  في جاءَ  وقد اتََّزَر،: َتُقؿِ  وال بو، وتأزَّ
واةِ  َتْحريؼِ  مف وَلَعمَّوُ  األحاديِث،  في جاءَ  األولى المغةِ  وعمى» «.(4)الرُّ

                                                           

 .صاع اٌفىغ - 2/111٘ـ( 861ٌٍىّبي اثٓ اٌّٙبَ )اٌّزٛفٝ:  ،( فزخ اٌمض٠غ(1

  .12/171( رٙظ٠ت اٌٍغخ (2

ٚإٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت  ،6/2510ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ  :٠ٚغاجغ أ٠ًضب

 .5/68اٌذض٠ش ٚاألصغ 

 .25 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(3

 .343 :( اٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ(4
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 أي  "  الَحْيضِ  حالةِ  في ُمؤَتِزرةٌ  وىي نساِئوِ  بعَض  ُيباِشرُ  كافَ : "الحديثِ 
 «.(1)اإلزارِ  مشدودةُ 

 َحاَلةِ  ِفي ُمْؤَتِزَرةٌ  َوِىيَ  ِنَساِئوِ  َبْعَض  ُيَباِشرُ  َكافَ » اْلَحِديثِ » :األثير ابف قاؿ
زَارِ  َمْشُدوَدةُ  َأيْ « اْلَحْيضِ   . اإلِْ

َواَياتِ  َبْعضِ  ِفي َجاءَ  َوَقدْ   ِفي ُتْدَغـُ  اَل  اْلَيْمَزةَ  أِلَفَّ  ؛َخَطأٌ  َوُىوَ  ُمتَّزرة َوِىيَ  الرّْ
 «.(2)التَّاء
 .(ائَتَزرَ ) َعَمى َواْلُفَصَحاءُ  ،َعامّْىٌ " اتَّزرَ " َوَقْوُلُيـُ » :الركبى بطاؿ ابف وقاؿ
ُنوا َوَقدْ  ﴿ َقرَأ َمفْ  َلحَّ           ﴾  [283/  البقرة  ]

 «.(3)ِبالتَّْشِدِيد
 يجوز وال ،باليمز ؛فميأتزر: صوابو" فميتزر" قولو» :أيًضا الركبى وقاؿ

 والفصحاء عامى،" اتزر" وقوليـ .التاء في تدغـ ال اليمزة ألف ؛التشديد
﴿ قرأ مف لحنوا وقد ،(ائتزر) عمى            ﴾ 

 «.(4)بالتشديد

                                                           

ٌّذّض ثٓ إثغا١ُ٘ اٌذٍجٟ اٌمبصعٞ  ،األٌذبظ فٟ ُٚ٘ األٌفبظ( ؿُٙ (1

 ،األٌٚٝ :ػبٌُ اٌىزت )ث١غٚد( ط - 41 :٘ـ( طـ971)اٌّزٛفٝ: 

 .1987َ٘ـ/1407

 .44/ 1( إٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش ٚاألصغ (2

 .72/ 1( إٌظُ اٌّـزؼظة فٟ رفـ١غ غغ٠ت أٌفبظ اٌّٙظة (3

 .27( اٌّظضع اٌـبثك )اٌّمضِخ( طـ  (4
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 موافقة وغير خطأ« اتَّزر» :بأف حكموا العمماء جميور أف والخبلصة
 ؛(ائَتَزرَ )  فيو والفصيح الصحيح القوؿ أما ،َعامّْىّّ   لفظٌ  وأنو ،لمصواب

 .(1)وائَتَجرَ  ،ائَتَمفَ  :مثؿ
 

  

                                                           

ٚطٍجخ اٌطٍجخ فٟ االططالدبد  ،9/75اٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  :( ٠ٕظغ(1

 ،1/219ٚاٌّجّٛع اٌّغ١ش فٟ غغ٠جٟ اٌمغآْ ٚاٌذض٠ش  ،36 :اٌفم١ٙخ طـ

ِٚؼجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ  ،3/477ّٚ٘غ اٌٙٛاِغ فٟ شغح جّغ اٌجٛاِغ 

 .1/87اٌّؼبطغح 
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 انهغٕٚة انفزٔق :انثبَٗ ادلجحث
 ﴾ التَّوَمةُ  - التَّْوَأـُ  ﴿ - 1

ِزى قاؿ  :ُيَقاؿُ  .َواِحدٍ  َبْطفٍ  ِفي آَخرُ  َمَعوُ  َكافَ  إَذا ِلْمَوَلدِ  اْسـٌ  :(التَّْوَأـُ ») :الُمَطرّْ
 .َخَطأٌ  َزْوجٌ  َوُىَما ،َتْوَأـٌ  ُىَما :َوَقْوُلُيـْ  .َزْوَجافِ  ُىَما :ُيَقاؿُ  َكَما   َتْوَأَمافِ  ُىَما

 أِلَنََّيا ؛َخَمؼٍ  ْبفِ  ُأَميَّةَ  ِبْنتُ  التَّْوَأَمةُ  ُسمَّْيتْ  َوِبَيا ،(َتْوَأَمةٌ ) :ِلؤْلُْنَثى َوُيَقاؿُ 
   َنْبَيافَ  ْبفُ  َصاِلحُ  ُمَحمَّدٍ  َأُبو إَلْيَيا َوُيَضاؼُ  ،َبْطفٍ  ِفي ُأْختٌ  َمَعَيا َكاَنتْ 
 ُفْعَمةٍ  َعَمى( التَّْوَأَمةُ )وَ  .السَّْيرِ  ِنَكاحِ  ِفي َوُىوَ  ،التَّْوَأَمةِ  َمْوَلى َصاِلحٌ  :َفُيَقاؿُ 
 «.(1)َخَطأٌ 
 َتْوَأَمة: واألنثى ،َتْوَأَمافِ  وُىَما ،آخر معو ولد لمذي: توأـ غبلـ» :فيقاؿ

، :اليمزة بحذؼ  ذلؾ تقوؿ العامة فإف ؛وَتوَأَمتَاف  اسـ ويجعمونو تـو
 قوؿ وليس. األنثى مع لمذكر :حماـ مف زوج :يقولوف كما ؛معا الولديف
 يحذؼ أف لو يجوز فإنما ذلؾ أراد مف ألف ؛لميمزة تخفيفا ىاىنا العامة
،: فيقولوف ؛قبميا التي الواو إلى حركتيا وينقؿ اليمزة  ال بفتحتيف، َتَوـَ
 بعدىا التي والواو ،واو مف بدؿ( َتوأـَ) التاء وىذه العامة، تقوؿ ما عمى
 ،َوَوَأـَ  :لقيؿ بالتاء األولى تبدؿ لـ فمو( فوعؿ) عمى ألنو ؛أصمية غير زائدة

: يقاؿ ،الموافؽ أي ؛الموائـ الشيء مف مأخوذ وىو ،مستثقؿ وذلؾ بواويف
 وبعضيـ ."المئاـ ليمؾ الوئاـ لوال: "المثؿ في قوليـ ومنو. ُيَواِئُمني َواَءَمني
 فمعنى .والموافقة والتشاكؿ والتأسي المواساة لوال أي ؛"األناـ ليمؾ" :يقوؿ
 «.(2)لآلخر َتوأـَ منيما واحد فكؿ ؛غيره َواَءـَ  قد أنو :التَّوأـَ

                                                           

 .58 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .404 ،403 :غدٗ طـ( رظذ١خ اٌفظ١خ ٚش(2
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 بيمز ؛تََأـَ  مف(  التََّوأـَ) ألف وذلؾ ؛( تـو)  غير(  َتوأـَ)  أف فالصواب
 المادة أصؿ فى مختمفاف فيما ؛بالواو فإنيا(  تـو)  بخبلؼ ،العيف

 َمعَ  ولد َجِنيف كؿ ُىوَ » :فالتوأـ ؛المعنى فى يختمفاف فيما وبالتالى ؛المغوية
ْنَساف ِفي ،َواِحد بطف مف َغيره  َأـ اْثَنْيفِ  أكانا َسَواء ،اْلَحَيَواف ِفي َكَما اإلِْ
 َتوَأـُ  َىَذا: قيؿ ُأْنَثى َواآْلخر ذكرا َأحدىَما َكافَ  َفِإف. وُتَؤاـ َتواِئـ َواْلجمع َأكثر،
 «.(1)َتوَأَماف َمًعا فيما ؛َىَذا َتوَأَمةُ  َوتمؾ ،ِتْمؾَ 
 ،كالُدرَّة الفضة مف تعمؿ حبة وىي :بالياء ؛ُتوَمو: جمع» فيو( التَُّوـ) أما

 «.(2)المؤلؤة ىي: ويقاؿ
 في اثَنيف وضعت إذا :المرأةُ  َأْتَأَمتِ » :( ـ أ ت)  مادة فى الجوىرى قاؿ
: يقاؿ .َتْوَأمافِ  والَوَلداف ،ِمْتآـٌ  فيي عاَدتيا ذلؾ كاف فإذا ،ُمْتِئـٌ  فيي ،بطفٍ 
 َقْشَعـَ  :مثؿ ؛َتواِئـ :والجمع .ىذه َتوَأَمةُ  وىذه ،فوعؿ عمى ،ىذا َتَوأـ ىذا

 «.(3)وَقَشاِعـ
، َواِحَدةُ : بالضـ ؛التُّوَمة» :( ـ و ت)  مادة فى أيًضا وقاؿ  حبَّة َوِىيَ  التَُّوـِ
ة ِمفَ  تعَمؿ  «. (4)كالدرَّة الِفضَّ

 
 ﴾ َنِفَستْ  - ُنِفَستْ  ﴿ - 2

                                                           

ٌٍمبؿُ ثٓ ػٍٟ اٌذغ٠غٞ )اٌّزٛفٝ:  ،( صعح اٌغٛاص فٟ أٚ٘بَ اٌشٛاص(1

 .٘ـ1418 ،األٌٚٝ :ِؤؿـخ اٌىزت اٌضمبف١خ )ث١غٚد( ط - 260 :٘ـ( طـ516

 .2/781( شّؾ اٌؼٍَٛ (2

 .1876/ 5( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ (3

 .1878/ 5( اٌّظضع اٌـبثك(4

) د أ َ  :9/515ٚاٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  ،15/444رٙظ٠ت اٌٍغخ  :٠ٚغاجغ

 ) د ٚ َ (. :31/341ٚربط اٌؼغٚؽ    12/74ٌٚـبْ اٌؼغة  ،(
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ِزى قاؿ  إَذا :َوَفْتِحَيا النُّوفِ  ِبَضْـّ  ؛اْلَمْرَأةُ  ُنِفَستْ  َمْصَدرُ  :(النَّْفاُس ») :الُمَطرّْ
 إفَّ " :- َعْنوُ  المَّوُ  َرِضيَ  - َبْكرٍ  َأِبي َوَقْوؿُ  .ِنَفاٌس  َوُىفَّ    ُنَفَساءُ  َفِييَ  َوَلَدتْ 
ُـّ  ،(1)َحاَضتْ  َأيْ  ؛"َنِفَستْ  َأْسَماءَ   «.(2)َخَطأٌ  ِفيوِ  َوالضَّ
 كانت إذا وذلؾ ؛غير ال اْلَفاءِ  َوَكْسرِ  النُّوفِ  ِبَفْتحِ ( »َنِفْست) الفعؿ ورد

ِحيحُ  اْلَمْعُروؼُ  ُىوَ  َوَىَذا ،حاضت بمعنى  إذا َأمَّا .المَُّغةِ  ِفي اْلَمْشُيورُ  والصَّ
 «. (3)َأْيًضا اْلَفاءِ  َوَكْسرِ  النُّوفِ  ِبَضْـّ " َستْ ُنفِ " :َفُيَقاؿُ  اْلِواَلَدةِ  فى كانت

ـ َلِكف ،َوالّنفاس اْلحيض ِفي َوفتحَيا اْلَفاء ِبَضـ :النََّوِويّ  َقاؿَ »  ِفي الضَّ
 ِبَضْـّ " َنُفَستْ " اْلِواَلَدةِ  ِفي :اْلَيَرِويُّ  َوَقاؿَ   .َأكثر اْلحيض ِفي َواْلَفْتح اْلوالَدة
 ِرَواَيتَُنا :ِعَياٌض  اْلَقاِضي َوَقاؿَ  .َغْيرُ  اَل  ِباْلَفْتحِ  اْلَحْيضِ  َوِفي ،َوَفْتِحَيا النُّوفِ 
   َصِحيحٌ  َوَذِلؾَ  اْلَحِديثِ  َأْىؿِ  ِرَواَيةُ  َوِىيَ  :َقاؿَ  .ُىَنا النُّوفِ  ِبَضْـّ  ُمْسِمـٍ  ِفي ِفيوِ 
 َذِلؾَ  َوَذَكرَ  ،َواْلِواَلَدةِ  ضِ اْلَحيْ  ِفي اْلَوْجَيْيفِ  اأْلَْصَمِعيّْ  َعفِ  َحاِتـٍ  َأُبو َنَقؿَ  َوَقدْ 
ـِ  ُخُروجُ  ُكمّْوِ  َذِلؾَ  َوَأْصؿُ  ،َواِحدٍ  َغْيرُ  ـُ  الدَّ  «.(4)َنَفًسا ُيَسمَّى َوالدَّ

                                                           

ِ َطٍَّٝ (1 َغَ٘ب َعُؿُٛي هللاَّ َِ َ ِٓ أَثِٟ ثَْىغ  فَأ ِض ْث َّّ َذ ُّ ْذ ثِ ـَ بَء ُٔفِ َّ َّْ أَْؿ ْٓ َػبئَِشخَ، أَ ( َػ

ْْ رَغْ  َُ أَ َؿٍَّ َٚ  ِٗ ًَّ "هللاُ َػ١ٍَْ ِٙ رُ َٚ  ًَ ـِ ألثٟ ثىغ  ،اٌفٛائض اٌش١ٙغ ثبٌغ١ال١ٔبد .زَ

 :صاع اثٓ اٌجٛػٞ )اٌغ٠بع( ط - 1/453٘ـ( 354اٌشبفؼٟ )اٌّزٛفٝ: 

 .1997َ٘ـ / 1417 ،األٌٚٝ

 .473 ،472 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .3/207( شغح إٌٛٚٞ ػٍٝ ِـٍُ (3

 .257/ 3( ػّضح اٌمبعٞ شغح طذ١خ اٌجشبعٞ (4
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ْـّ   ملسو هيلع هللا ىلص  َقْوُلوُ » :الخطابى وقاؿ  إنَّما (1) "َأَنِفْستِ " :حاَضتْ  حيفَ  َسَمَمةَ  أَل
 إذا :المرأةُ  َنِفَستِ  :ُيقاؿُ  .ِحْضتِ  :معناه   الفاء وكسرِ  النوفِ  بفتحِ  ىو

 «.(2)النّْفاسِ  مف ،النوفِ  مضمومةُ  ؛وُنِفَستْ  ،حاَضتْ 
 النوف فتح جاز الوالدة معنى فى(  نفست)  الفعؿ ورد إذا أنو ىذا معنى

 أرى لكنى .مفتوحة إال النوف تأتى فبل حاضت بمعنى  ورد إذا أما ،وضميا
 واألعرؼ األشير لكف ،وضميا النوف فتح جواز أى ،جائزاف الوجييف أف

 .ومعروؼ وغير فقميؿ ضميا أما ،النوف فتح فييا واألفصح
 اْلَمْرَأةُ  َنَفَستِ  :اْلوالَدة ِفي ُيَقاؿ :اْلَيَرِويّ  َقاؿَ »: عياض القاضى قاؿ

ـ :النُّوف ِفي ِباْلَوْجَيْيفِ  ؛وَنُفَست ذا ،َواْلَفْتح الضَّ  ِباْلَفْتح" َنَفَست" :َحاَضت َواِ 
 اأْلَْصَمِعي َعف َحاِتـ َأُبو َوذكر .اأْلَْنَباِري اِلْبفِ  َوَنْحوه غير اَل  النُّوف ِفي

 «.(3)فييَما َمًعا اْلَوْجَيْيفِ 
  

                                                           

ٚطذ١خ اٌجشبعٞ  ،( 296)  :علُ ،243/ 1طذ١خ ِـٍُ  :( ٠ٕظغ(1

 .( 322) :علُ ،1/71

 .23 :( إطالح غٍظ اٌّذضص١ٓ طـ(2

 .21/ 2( ِشبعق األٔٛاع ػٍٝ طذبح ا٢صبع (3

ٚرفـ١غ غغ٠ت ِب فٟ اٌظذ١ذ١ٓ اٌجشبعٞ  ،2/849جّٙغح اٌٍغخ  :٠ٚغاجغ

 ،٠ت اٌذض٠شٚغغ ،8/527ٚاٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ األػظُ  ،502 :ِٚـٍُ طـ

ٚإٌظُ اٌّـزؼظة فٟ رفـ١غ غغ٠ت أٌفبظ اٌّٙظة  ،2/426الثٓ اٌجٛػٞ 

ض  ،ٚرذفخ اٌّجض اٌظغ٠خ فٟ شغح وزبة اٌفظ١خ ،1/47 َّ ٌشٙبة اٌض٠ٓ أْد

ُّٟ اٌفٙغٜ )اٌّزٛفٝ:  عؿبٌخ صوزٛعاٖ ٌفغع اٌٍغخ  - 359 :٘ـ( طـ691اٌٍَّْجٍِ

ٚربط  ،٘ـ1417َ فٟ اٌّذغ ،جبِؼخ أَ اٌمغٜ )ِىخ اٌّىغِخ( ،اٌؼغث١خ

 .16/568اٌؼغٚؽ
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 انهفظ يعىن ثٛبٌ فٗ اخلطأ :انثبنث ادلجحث
 ﴾ الَجْثـ ﴿ - 1

ِزى قاؿ  «.(1)َوَمْعًنى َلْفًظا َخَطأٌ " المُّْبثُ  اْلَجْثـُ " :َوَقْوُلُيـْ » :الُمَطرّْ
ِزى  مصيب وىو ،صحيح غير أمرٌ  بالمُّْبثِ (  الَجْثـ)  تفسير أف يرى فالُمَطرّْ

ْرع :ىو المعاجـ فى معناىا ألف وذلؾ ؛ىذا قولو فى  عف ارتفع إذا الزَّ
 .ُبْسُره َعُظـ إذا والِعْذؽُ  ،نباتو واستَقؿّ  شيئاً  األرض

ْرع يزرع َأف :.....واْلَجْثـُ » :سيده ابف قاؿ  الثرى ِفيوِ  َفيبقى اْلَمَطر بعد الزَّ
 «.(2)يحقؿ َحتَّى
ْرع :والَجثـَ والَجْثـُ » :المساف وفى  واستَقؿّ  شيئاً  األرض عف ارتفع إذا الزَّ
 .ُبْسُره َعُظـ إذا الِعْذؽُ  :الَجْثـُ  :حنيفة َأبو قاؿ .يجِثـ َجثـَ وقد .نباتو

 ُبْسُرىا َعُظـ :ُجثوماً  ،الثاء بضـ ؛َتْجُثـُ  الُعُذوؽ وَجَثَمت .ُجُثوـٌ  :والجمع
 «.(3)مكانيا فمِزمتْ  عُظمت إذا :التيذيب وفي .شيئاً 
ْخَصاءُ  ﴿ - 2  ﴾ اإلِْ

ِزى قاؿ ْـّ  ؛َأْخُصُموُ  َفَخَصْمُتوُ  َخاَصْمتو» :الُمَطرّْ  .ِفَعاؿٍ  ِفي َغَمْبتُ  :ِبالضَّ
ْخَصاءُ   َعَمى الشَّْعِبيّْ  َحِديثِ  ِفي َجاءَ  َكَما اْلَخْصيُ  َوَأمَّا. َخَطأٌ  َمْعَناهُ  ِفي َواإلِْ

فْ  َفِقَياٌس  َفْعؿٍ   :َواْلَجْمعُ  ،َفِعيؿٍ  َعَمى َخِصيّّ  َواْلَمْفُعوؿُ  ،َنْسَمْعوُ  َلـْ  َواِ 
 .«(4)ُخْصَيافٌ 

ْخَصاء) معنى فى أبادى الفيروز قاؿ  .(5) «واحداً  عمماً  تعمـ: وأخصى» :(اإلِْ
                                                           

 .75 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(1

 .180/ 3( اٌّشظض (2

 .82/ 12( ٌـبْ اٌؼغة (3

 .147 ،146 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(4

 .) ر ص ٜ ( 1280( اٌمبِٛؽ اٌّذ١ظ طـ (5
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 كاف ولو ؛الواحد العمـ يتقف لـ أنو إلى إشارة» أبادى الفيروز قوؿ وفي
 فيو ومير فيو وبرع وأتقنو واحداً  عمماً  تعمـ: "لقاؿ اإلتقاف عمى داللة فيو

 .المديح مف الذـ إلى أقرب فاإلخصاء ؛ذلؾ إلى وما" فيو وتبحر
 لتأدية اختاره مف بذلؾ أحسَّ  وقد ؛معناه قبح عمى تدؿ المفظ قباحة إف ثـ

 وىو ،القبيح فاعمو اسـ فاجتنب ؛الفرنسية( ليْست سبيسيا) معنى
 ليغطي ؛إليو ونسب( اإلخصاء) مصدره وأخذ ،الُمثري وزف عمى ،الُمخصي

 والصفة الفاعؿ اسـ تقدـ العرب أف مع ،َشينو مف ويستر عواره عمى
 والمفِسد الرازؽ" :قالت لذلؾ ؛المعنى ىذا مثؿ في غيرىما عمى المشبية

 :وقالت ،"واالستقصائي   واإلفسادي ،الرْزقي" :تقؿ ولـ ،"والمستقصي
 «.(1)معناه لتأدية ؛"الشرفي" :تقؿ ولـ ،"الشريؼ"

 أنيا عمى خرجيا فقد أخّصاِئيّ  كممة أما» :عمر مختار أحمد 6 د قاؿ
نما المعاجـ في ترد لـ التي( خصيص) كممة جمع إلى نسبة  في وردت وا 

 العربي لمنيج مخالفتو عف فضبًل  ،بعيد تخريج وىذا .المتأخريف كتابات
 ،اإلخصاء إلى نسبة أنيا عمى خرجيا فقد إْخصائيّ  كممة وأما .الفصيح
 .واحًدا عمًما تعمـ: الرجؿ أخصى :قوليـ مف ،أخصى :الفعؿ مصدر
 أطمؽ فقد. المدح إلى منو الذـ إلى أقرب القدماء كبلـ أف الباحث ونسى
 عجز ىذا ألف ؛العمماء َخِصيّ  :واحًدا عمًما إال يعمـ ال مف عمى القدماء

 ال التحقير مقاـ في يستعمؿ واإلخصائي مدح، ال ذـ فاإلخصاء ؛منو

                                                           

 –صاع اٌّضٜ ٌٍضمبفخ ٚإٌشغ  – 1/82ِظطفٝ جٛاص  0ص ،( "لً ٚال رمً"(1

  .1988َ ،األٌٚٝ :ط
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 اسـ نستعمؿ لـ فمماذا األصؿ ىو أخصى الفعؿ أف صح ولو ،التبجيؿ
 «.(1) المخصي؟: معيف بعمـ المختص عمى فنطمؽ   مباشرة منو الفاعؿ

ؿُ  ﴿ - 3  ﴾ التََّرجُّ
ِزى قاؿ ؿَ » :الُمَطرّْ  َتَنعُِّموِ  ِفي َحتَّى :َوِمْنوُ  ،َنْفِسوِ  ِبَشْعرِ  َذِلؾَ  َفَعؿَ  :َوَتَرجَّ

ِموِ  ؿِ  َعفْ  َوَنَيى» َوَتَرجُّ  «.(2)َخَطأٌ  اْلُخؼّْ  ِبَنْزعِ  َوَتْفِسيرهُ « ِغبِّا إالَّ  التََّرجُّ
ؿُ »  وفي .النياية في كذا ،وتحسينو وتنظيفو الشعر تسريح :والترجيؿُ  التََّرجُّ

رسالو الشعر حؿ :التسريح :القاموس  بإصبلحيا يكوف إنما وىو ،وا 
 الترجيؿ استعماؿ الغالب ثـ ،باالمتشاط الترجيؿ يفسروف ولذلؾ ؛باالمتشاط

 «.(3)المحية في والتسريح الرأس في
 كتب فى ورد ما ذلؾ يثبت ،اْلُخؼّْ  َنْزع الترجؿ تفسير أو معنى فى يرد ولـ

 .الحديث شروح كتب أو الفقو كتب مف وغيرىا المغة
ؿَ » :الجوىرى قاؿ ؿَ  .ُيَدلَّى أف غير مف فييا نزؿَ  أي  :البئر في َوَتَرجَّ  وَتَرجَّ

 «.(4) ارتفع أي :النيارُ 
ؿَ » :الزبيدى وقاؿ ؿَ  .ِرْجَمْيوِ  وَرِكبَ  ،َدابَِّتوِ  عف َنَزؿَ  :الرَُّجؿُ  وَتَرجَّ  :الزَّْندَ  وَتَرجَّ

 جاءَ  :الرَُّجؿُ  اْرَتَجؿَ  :وقيؿ .الُمْحَكـِ  في كما ،َكاْرَتَجَموُ    ِرْجَمْيوِ  تحتَ  َوَضَعوُ 
 أَلنَّوُ  ؛وِرْجَمْيوِ  ِبَيَدْيوِ  الزَّْندَ  وَأْمَسؾَ  ،َناراً  فاْقَتَدحَ  ،َبِعيَدةٍ  َأْرضٍ  ِمفْ 

                                                           

 .( 1٘بِش )  ،211( أسطبء اٌٍغخ اٌؼغث١خ اٌّؼبطغح طـ (1

 .16/380ربط اٌؼغٚؽ  :٠ٚغاجغ

 .185 :( اٌّغغة فٟ رغر١ت اٌّؼغة طـ(2

 .8/132( دبش١خ اٌـٕضٞ ػٍٝ إٌـبئٟ (3

 .1706/ 4( ربط اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼغث١خ (4
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ؿَ  :الَمجازِ  ومف......  .َوْحَدهُ   وقاؿَ  ،الُعبابِ  في كما ،اْرَتَفعَ  أي :النََّيارُ  َتَرجَّ
َمتْ  كَأنَّيا ،اْلِحيطافِ  عف الشَّْمُس  اْنَحطَّتِ  أي :الرَّاِغبُ   «.(1)َتَرجَّ
 تعالى ا رضي - ُمَغفَّؿٍ  ْبفِ  المَّوِ  َعْبدِ  َعفْ » :اإلثيوبي عمي بف محمد وقاؿ
ؿِ  َعفِ  -ملسو هيلع هللا ىلص –  المَّوِ  َرُسوؿُ  َنَيى: "َقاؿَ  أنو - عنو  تسريح أي ؛(2)"التََّرجُّ

 َحؿُّ  :التسريح :القاموس وفي .النياية ِفي كذا ،وتحسينو ،وتنظيفو ،الشعر
رسالو ،الشعر  ُيفّسروف ولذلؾ ؛باالمتشاط بإصبلحيا يكوف إنما وىو ،وا 
 ِفي والتسريح الرأس، ِفي الترجيؿ استعماؿ الغالب ثـ ،باالمتشاط الترجيؿ
 «.(3)المحية

 ﴾ ُمْعِصـُ  ﴿ - 4
ِزى قاؿ  َوَفْتحُ  ،ُمَتَمسّْؾٌ  َأيْ  ؛ُمْعِصـُ  اْلَقاِدِسيَّةِ  ِبَبابِ  َوَسْعدٌ  :َوِمْنوُ » :الُمَطرّْ

ادِ   «.(4)َخَطأ ِفي َخَطأٌ  اْلَعْيفِ  ِباْلُمَعصَّبِ  َوَتْفِسيُرهُ  ،ِفيوِ  الصَّ

                                                           

 .40/ 29( ربط اٌؼغٚؽ (1

ً  ( ٘ظا اٌذض٠ش عٚاٖ َػْجِض (2 َغفَّ ُِ  ِٓ ٓ  َطِذ١خ   .هللاِ ْث ـَ  .ٚ٘ٛ َدِض٠ش  َد

 ،ٚؿٕٓ اٌزغِظٞ ،(16793) :علُ ،27/348ِـٕض أدّض  :٠ٕظغ 

 :علُ ،3/286٘ـ( 279 :ٌّذّض ثٓ ػ١ـٝ اٌضذبن اٌزغِظٞ )اٌّزٛفٝ

ٌٍٕـبئٟ  ،ٚاٌـٕٓ اٌىجغٜ ،1988َ( صاع اٌغغة اإلؿالِٟ )ث١غٚد( 1756)

 .(9264) :علُ ،8/316

 (25/ 38ٌؼمجٝ فٟ شغح اٌّجزجٝ )( طس١غح ا(3

ٚاٌّذىُ ٚاٌّذ١ظ  ،1/175ٚاٌّشظض  ،6/101وزبة اٌؼ١ٓ  :٠ٚغاجغ

ٚإٌٙب٠خ فٟ غغ٠ت اٌذض٠ش  ،4/2439ٚشّؾ اٌؼٍَٛ  ،7/380األػظُ 

 ،2/294ِٚجّغ ثذبع األٔٛاع  ،11/265ٌٚـبْ اٌؼغة  ،2/203ٚاألصغ 

 .29/40ٚربط اٌؼغٚؽ  ،29/54ٚربط اٌؼغٚؽ 

 .318 :رغر١ت اٌّؼغة طـ ( اٌّغغة فٟ(4
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 اْلَعْيفِ  ِباْلُمَعصَّبِ  تفسيره أما ،لو ومبلـز بالشيء متمسؾ :( ُمْعِصـ) فمعنى
 .َخَطأ ِفي َخَطأٌ  بأنو وصفو المطرزى إف بؿ ،صحيح فغير
 شددتيا :وَأْعَصْمتيا ،ِعصاماً  ليا جعمتُ  :الِقْرَبة وَعَصْمت» :سيده ابف قاؿ

 .بو َيْعَتِصـ شيئاً  لو جعمت :الرجؿَ  وَأْعَصْمت .ِرباُطيا وىو ،بالِعصاـ
  .بظيورىا واعَتَصـ الخيؿ عمى َيْثُبت لـ :الرجؿُ  وَأْعَصـ
 «.(1)َلِزَمو :بصاحبو وَأْعَصـ
 «.(2)ولزمو بو تمسؾ إذا :بالشيء وَأْعَصـَ » :الحميرى نشواف وقاؿ

(  اْلِمْعَصـُ )  أما ،ولزمو بالشيء تمسؾ إذا :الميـ بضـ(  اْلُمْعَصـُ ) فػ
 «.(3)الساعد مف السّْوار موضع» عمى اأْلَْصؿِ  فى تدؿ فيى ؛بالكسر

 
  

                                                           

 .378/ 4( اٌّشظض (1

 .4582/ 7( شّؾ اٌؼٍَٛ (2

 .414/ 2( اٌّظجبح ا١ٌّٕغ (3
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 اخلـبتـًة
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 عمى والسبلـ والصبلة ،يعمـ لـ ما اإلنساف عمـ ،بالقمـ عمـ الذي  الحمد
 تبعيـ ومف ،وصحبو آلو وعمى ،األكـر األجؿ محمد سيدنا ،األمـ نبي

 .األعظـ  اليـو إلى بإحساف
 ،،،،وبعد                                                   

 ،العممى البحث ىذا كتابة مف انتييت قد – وجؿ عز – ا مف فبتوفيؽٍ 
 التى المغوية األخطاء ونقد وتحميؿ دراسة فى القصيرة الرحمة ىذه وبعد
زِ  لئلماـ ،وتصويباتيا وغيرىـ الرواة فييا وقع  خبلؿ مف وذلؾ ،ىالُمَطرّْ
 ،النتائج مف مجموعة إلى توصمت قدف ؛(المُعِرب ترتيب فى الُمْغِرب) :كتابو
 :منيا
 مف بغيرىـ العرب اختبلط ىو المحف لظيور الرئيس السبب كاف - 1

 ىذا فى جديدة أمـ ودخوؿ ،اإلسبلمي الفتح فى خروجيـ بعد الشعوب
 .الديف

 منذ وذلؾ ،الفصحى عمى المحافظة إلى والدعوات الصيحات تعالت - 2
 ثـ ،اليجرى الثالث القرف بديات مع ذلؾ وكاف ،العربية فى المحفُ  دبَّ  أف

 المحف تفشى أف بعد والمعاصر الحديث العصر فى الدعوات ىذه زادت
 .العربية لغتنا فى وخطيرةٍ  كبيرٍة بصورة

 مف تصونيا التي الكتب فوضعوا ؛مبكر عيد منذ بمغتيـ العرب اىتـ - 3
 كبلـ أصوؿ جمعت التي الكتب أوائؿ مف سيبويو كتاب كاف و ،االنحراؼ

 أف بعد األلسنة مف انحرؼ لما تصحيًحا و ،الكريـ لمقراف خدمةً  ؛العرب
 .مواطنيا عف البعيدة األصقاع في العربية اشتيرت
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 فيو ؛فقييِّا لغويِّا معجًما(  المُعِرب ترتيب فى الُمْغِرب)  كتاب ُيَعدُّ  - 4
 وأعبلـ المغة ألفاظ غريب مف ولكثيرٍ    الحنفى الفقو أللفاظ وتفسيرٌ  شرحٌ 

 .والرجاؿ البمداف

ِزى اتبع - 5  رتبو حيث ؛األلفبائية نظاـ معجمو أو ىذا كتابو فى الُمَطرّْ
 .الكممات أوائؿ حسب ىجائيِّا

ِزى عميو اعتمد الذى المعيار كاف - 6  وتصويبو بالخطأ حكمو فى الُمَطرّْ
 بف عمرو أبى بقوؿ أخًذا وذلؾ العرب كبلـ مف مطرد ىو ما عمى لو

 ". لغات  خالفنى ما وأسمّْى ،األكثر عمى أعمؿ" :العبلء
ِزي اقتصار - 7  المعاجـ في ورد ما عمى وتصويباتو تصحيحاتو في الُمَطرّْ

 وذلؾ ؛الصحيحة المحّدثيف روايات مف كثيرًا َخطَّأَ  فقد ىنا ومف ،وحدىا
 ألف وذلؾ   عميو ُيقاس ما تذكر ولـ ،العرب كبلـ كؿ تذكر لـ المعاجـ ألف

 .والصرؼ النحو كتب في مذكورة المعروفة المطردة القواعد

 ا كتاب وسعت التي المغة تحجيـ إلى تؤدي الصحيح تخطئة - 8
 و اآلداب في المؤلفيف وكتب ،األدباء وكبلـ ،الشريؼ النبوي والحديث

 .الفنوف و العمـو
 عمى جارًيا داـ ما العرب استعماؿ غير عمى المفظ استعماؿ جواز - 9

 لئلنساف: »جني ابف قاؿ. وغيرىا الداللة وتوسيع ،اشتقاؽ مف أقيستيـ
 .«(1)بنص ُيْموِ  لـ ما القياس إليو يدعو ما المذاىب مف يرتجؿ أف

                                                           

ػبٌُ  - 189/ 1ِذّض ػٍٟ إٌجبع  :رذم١ك -الثٓ جٕٝ  ،( اٌشظبئض 1) 

  .اٌىزت  )ث١غٚد(
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 المغوية أصوليا مف تنحت أف وتستوعب مرنة العربية المغة - 16
 وجديد المخترعات مستحدثات توافؽ التي والمعاني المصطمحات وجذورىا
  .العربية ألقيسة موافقة المنحوتات وىذه المشتقات تمؾ دامت ما األفكار
 األزىر مؤسسة ؛والعمـ الديف منارة إلى ندائى أوجو :التوصيات ومف

 عمى الحفاظ أجؿ مف والطاقة الجيد كؿ بذؿ إلى وطبلًبا أساتذة ،الشريؼ
 ىذه ضد كمو العربى والتراث الشريؼ النبوى والحديث الكريـ القرآف لغة

 تعنى فالمغة ؛قوة مف أوتيت ما بكؿ الفصحى تحارب التى العاتية الموجات
 صيانة فى األكبر الدور عميو األزىرو  .وحياتنا ،وكرامتنا   وديننا ،ىويتنا
 ،بأسيا واشتد ،المغة بو عزَّتْ  مف رجاالتو مف وكاف ،ورعايتيا العربية
 .شوكتيا وشاكت

 ،،،،وبعـد
 إليو تتوجو أف ينبغى الذى الميـ الموضوع ىذا كتابة مف انتييت فقد

 وبضاعتو المقؿ جيد ىو وىذا ،واالىتماـ بالعناية ويحظى الجيود
 ،قصدي يسدد أف وخالقي موالي سائبل ،اإللو وجو بو قصدت ،المزجاة

 أف أراد لمف ،مشروح والصدر مفتوح والباب ،بعدي ومف بو ينفعني وأف
 . عيوبى إلي أىدى مف عندي وأفضميـ   خيرًا يقّدـ أو ،خطأً  يصحح

 د/ جمعة عبد الحميد محمد ندا
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بف انكهًبت
ّ
 حمم انذراطة كش

 

 الكلمة م الكلمة م

 انطبضئ 22 اْئَتَزرَ  1
 انظٍَّ 23 اْْلِْبِرَدةُ  2
َصبءُ  3 ذإ ِ  انإَؼبِضَّٚخ ُ 24 اْلإ
َحفَُ 4  انإؼ ز كُ  25 أَظإ
زَمإزَمَُ 5 َشَّٛخ 26 اؼإ  ػ 
َؽبضُ  6 ػإ ِ ُػٓسُ  27 اْلإ  حسٚش 
ُٙ  28 أَفإَطخَُ 7 ٕنِ  ف ض 
8  ُٗ خ ُ 29 أ ف مِ ًَ  انإم حإ
ىُإ 9 ك  ضَجٕ  ٔا 36 أَكإ  فَبلإِسض 
أَح ُ 16 تُ  31 انإجَسإ  انإمَؽإ
ك ٕفَبٌ 32 انإجََطَءادُ  11  ك َُبَؼخُ 
عُ  12 َٔ  نَِحػَُ 33 ثَطإ
مُ  13  نَِعطَُ 34 انزََّطعُّ
ِعطُ  35 انزطٔٚخ 14 ؤإ  ي 
زَهِفُ  15 ِذَطح ُ 36 رَؼإ ؤإ  ي 
16 ٌَُ ٕ ُإص  لَغُ  37 رَ جَطإ  ي 
أَوُ  17 ٕإ  َيضإَُٗ 83 انزَّ
بََِٛخ ُ 18 ًَ ِصسُ  83 صَ حإ  ي 
ًٓب 19 سِّ٘ 46 رَفَ  ً سُِّ٘ثِ  ي 
َطاػُ  41 انَغضإى 26  ً  ان
رَمًٗ 42 َحِسةَُ 21 طإ  ً  ان
َسَّٚب 43 رَكُ  61 انإح  طإ ًَ  انإ
ح ُ 44 طَّ ىَُ 62ُانإح  ًَ  َغ
ح 63 ِحَطاءُ  45  ٕ  يطف
َؽَّٛتُ  64 انإَرَغمُ  46  ً  ان
هإَؽخ 47 طإجَدُ  65 ذ  ًَ  انإ
ُإكُ  48 ِصىُ  66ُانَح ؼإ  ي 
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ُانإِؼَصاضُِ 49  انَُّجِٛذ 67 َذهِٛغ 
ُإَسلُِ ز َٔيخ ُ 56  َََسضَُ 68 انإَغ
ٚجَبطُ  51  َََؽجَُِٙ 69 انسِّ
ثإَحخ ُ 52  َ فَِؽذُإ 76 انصِّ

53 ٖ ِّٕ َضسُ  71 ِضثَ  َٕ 
54  ٌُ َيَضب َكَطدُإ 72 انطَّ َٔ 
ِيَّٛخ 55  َٚج ذُُّ 73 انطَّ
َطدُإ 56 ٌَُ 74 ؼ غِّ  َٚزََكفَّفٕ 
ح ُ 57 سَّ َطأ ُ 75 انؽُّ زَجإ  ٚ ؽإ
تُ  76 َؼَسلَُ 58  انَٛشإ
ُ فُ  77َُؼفَمَُ 59  َٚؼإ
َطح ُ 66 ًَ ٛإ ِؽكُ  73 َص ًإ  ٚ 
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 املراجع و املصادر كشاف
 وزارة - الُصحاري الَعْوتبي ُمْسِمـ بف لَسَممة ،العربية المغة في اإلبانة - 1

 - ىػ 1426 األولى،: الطبعة   عماف سمطنة ،والثقافة القومي التراث
 .ـ 1999

 محمد بف عمي لمحمد ،الفاعؿ لغير المبنى بالفعؿ الفاضؿ إتحاؼ - 2
 ،األولى :الطبعة( بيروت) العممية الكتب دار( ىػ1657: المتوفى) البكري
 .ـ2661

 الواعد الجيؿ مكتبة  - الَعْبِرى ىبلؿ بف لخالد ،شائعة لغوية أخطاء - 3
 .ـ 2666 : 1 ط(  عماف سمطنة) 
 القسطبلني الديف لشياب ،البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد - 4
 ،السابعة :الطبعة( مصر) األميرية الكبرى المطبعة( ىػ923 :المتوفى)

 .ىػ 1323
 باسؿ محمد :تحقيؽ( ىػ538: المتوفى) لمزمخشرى ،الببلغة أساس - 5

 ىػ 1419 األولى،: الطبعة - بيروت العممية الكتب دار  -  السود عيوف
 .ـ 1998 -
: المتوفى) القرطبي النمري ا عبد بف يوسؼ عمر ألبى ،االستذكار - 6

 .ـ2666/  ىػ1421 ،األولى :الطبعة( بيروت) العممية الكتب دار( ىػ463
: المتوفى) األثير ابف الديف لعز ،الصحابة معرفة في الغابة أسد - 7

 .ـ1994/  ىػ1415 :األولى: الطبعة - العممية الكتب دار( ىػ636
 يحيى أبى الديف لزيف ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى - 8

 .اإلسبلمي الكتاب دار( ىػ926: المتوفى) السنيكي
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 مؤسسة( ىػ388: المتوفى) لمخطابي ،المحدثيف غمط إصبلح - 9
 .ـ1985/  ىػ1465 الثانية،: الطبعة -الرسالة

 الشيباني فرقد بف الحسف بف محمد ا عبد ألبى ،األصؿ - 16
 - ىػ1433 ،األولى :الطبعة( بيروت) حـز ابف دار( ىػ 189: المتوفى)

 ـ2612
 مؤسسة(  ىػ316: المتوفى) السراج البف ،النحو في األصوؿ - 11

 .( بيروت)  الرسالة
 العمـ دار( ىػ1396: المتوفى) الزركمي الديف لخير ،األعبلـ - 12

 .ـ2662 :عشر الخامسة :الطبعة - لممبلييف
عرابو الموطأ غريب في االقتضاب - 13  عبد بف لمحمد ،األبواب عمى وا 

 ،األولى :الطبعة – العبيكاف مكتبة( ىػ 625 المتوفى)  اليفرني الحؽ
 .ـ 2661

 األندلسي الرعيني جعفر ألبى ،الجواىر والتقاط األزاىر اقتطاؼ - 14
 جامعة ،الشريعة كمية - النمري حامد ا عبد: تحقيؽ( ىػ779: المتوفى)
 .(ـ1982/ىػ1462) القرى أـ
: المتوفى) فانديؾ كرنيميوس إلدوارد ،مطبوع ىو بما القنوع اكتفاء - 15

 مصر ،(اليبلؿ) التأليؼ مطبعة(  321: ص( )ىػ1313
: المتوفى) الجياني الطائي مالؾ البف ،الكبلـ بتثميث اإلعبلـ إكماؿ - 16

: الطبعة ،السعودية المممكة - المكرمة مكة - القرى أـ جامعة( ىػ672
 . ـ1984 ىػ1464 األولى،

 لبناف مكتبة( 23: ص( )ىػ244: المتوفى) السكيت البف ،األلفاظ - 17
 .ـ1998 :األولى :الطبعة –ناشروف
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 لمقاسـ ،الفقياء بيف المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقياء أنيس - 18
  العممية الكتب دار( ىػ978: المتوفى) القونوي عمي أمير بف ا عبد بف

 .ـ2664/  ىػ1424 :الطبعة
: المتوفى) المصري نجيـ البف الدقائؽ، كنز شرح الرائؽ البحر - 19

 .اإلسبلمي الكتاب دار(  ىػ976
 أحمد بف مسعود بف بكر ألبى ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع - 26

 ،الثانية :الطبعة – العممية الكتب دار( ىػ587: المتوفى) الحنفي الكاساني
 .ـ1986/ىػ1466

 أـ جامعة( ىػ 666: المتوفى) األثير البف ،العربية عمـ في البديع - 21
 .ىػ1426   األولى :الطبعة( المكرمة مكة) القرى
 :المتوفى) لمسيوطى ،والنحاة المغوييف طبقات في الوعاة بغية - 22

 .( صيدا)  العصرية المكتبة(  ىػ911
 .اليداية دار(  ىػ1265: المتوفى) الزبيدى لمرتضى ،العروس تاج - 23
 الديف فخر الشمبي وحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف - 24

( القاىرة) األميرية الكبرى المطبعة( ىػ 743: المتوفى) الحنفي الزيمعي
 .ىػ1313 ،األولى :الطبعة

 القمـ دار( ىػ676: المتوفى) النووي لئلماـ ،التنبيو ألفاظ تحرير - 25
 .ىػ 1468 األولى، :الطبعة( دمشؽ)

 المباركفوري العبل ألبى ،الترمذي جامع شرح األحوذي تحفة - 26
 .(بيروت)  العممية الكتب دار( ىػ1353: المتوفى)

 أْحَمد الديف لشياب ،الفصيح كتاب شرح في الصريح المجد تحفة - 27
 جامعة العربية، المغة لفرع دكتوراه رسالة( ىػ691: المتوفى) الفيرى المَّْبِميُّ 

 .ىػ 1417 المحـر في ،(المكرمة مكة) القرى أـ
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 - األندلسي حياف ألبى ،التسييؿ كتاب شرح في والتكميؿ التذييؿ - 28
 .األولى :الطبعة – إشبيميا كنوز دار
 أيبؾ بف خميؿ الديف لصبلح ،التحريؼ وتحرير التصحيؼ تصحيح - 29

 ،األولى :الطبعة( القاىرة) الخانجي مكتبة( ىػ764: المتوفى) الصفدي
 .ـ1987/  ىػ1467

( ىػ347: المتوفى) ُدُرْسَتَوْيو البف ،وشرحو الفصيح تصحيح - 36
 .ـ1998/  ىػ1419( القاىرة) اإلسبلمية لمشئوف األعمى المجمس

 العسكري ا عبد بف الحسف أحمد ألبى ،المحدثيف تصحيفات - 31
 :األولى :الطبعة( القاىرة) الحديثة العربية المطبعة( ىػ382: المتوفى)

 .ىػ1462
 موسى محمد. د العامة لحف مقاومة فى وأثره المغوى التصويب - 32

 .طبعة بدوف – جبارة
 الدار( ىػ429: المتوفى) الثعالبي منصور ألبى ،والمحاضرة التمثيؿ - 33

 .ـ1981 - ىػ1461 الثانية: الطبعة - لمكتاب العربية
: المتوفى) ُدوِزي آف بيتر لرينيارت ،العربية المعاجـ تكممة - 34

 ،األولى :الطبعة(  العراقية الجميورية)  واإلعبلـ الثقافة وزارة( ىػ1366
 .ـ 2666 - 1979 مف
: المتوفى) العسكري ىبلؿ ألبى ،األشياء أسماء معرفة في التمخيص - 35
 .ـ1996 ،الثانية: الطبعة( دمشؽ) طبلس دار( ىػ395 نحو
 العربي التراث إحياء دار( ىػ376: المتوفى) لؤلزىرى ،المغة تيذيب - 36
 .ـ2661 األولى،: الطبعة( بيروت) 
( ىػ864: المتوفى) الممقف البف ،الصحيح الجامع لشرح التوضيح - 37
 ـ2668/  ىػ 1429  األولى: الطبعة( دمشؽ)  النوادر دار
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 بدر محمد ألبى ،مالؾ ابف ألفية بشرح والمسالؾ المقاصد توضيح - 38
 :الطبعة - العربي الفكر دار( ىػ749 :المتوفى) المصري المرادي الديف
 .ـ2668/ ىػ1428 ،األولى
( ىػ666 :المتوفى) األثير البف ،الرسوؿ أحاديث في األصوؿ جامع - 39

 .ـ1969 ،ىػ 1389 البياف دار مكتبة ،الحمواني مكتبة
( ىػ 671 :المتوفى) القرطبي الديف لشمس ،القرآف ألحكاـ الجامع - 46
 .ـ2663  ىػ1423( الرياض) الكتب عالـ دار
 الغبليينى سميـ محمد بف لمصطفى ،العربية الدروس جامع - 41
 ،والعشروف الثامنة :الطبعة( صيدا) العصرية المكتبة( ىػ1364: المتوفى)

 .ـ1993 - ىػ1414
 األزدي دريد بف الحسف بف محمد بكر ألبى ،المغة جميرة - 42
 لممبلييف العمـ دار   بعمبكي منير رمزي :تحقيؽ( ىػ321: المتوفى)
  .ـ1987 األولى :الطبعة(  بيروت)

ِبيِديّ  عمي بف بكر ألبى ،القدورى مختصر عمى النيرة الجوىرة - 43  الزَّ
 .ىػ1322 ،األولى :الطبعة   الخيرية المطبعة( ىػ866: المتوفى) اليمني
 المطبعة - الخضرى لمحمد ،عقيؿ ابف عمى الخضري حاشية - 44

 .ىػ1312 بمصر الميمنية
 عمي بف أحمد بف محمد اإلرادات منتيى عمى الخموتي حاشية - 45

: الطبعة - سوريا النوادر، دار( ىػ 1688: المتوفى) اْلَخْمَوتي البيوتي
 .ـ2611/  ىػ1432 ،األولى
: المتوفى) السندي الديف لنور ،ماجو ابف عمى السندي حاشية - 46

 .(بيروت) الجيؿ دار( ىػ1138
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 ألحمد ،اإليضاح نور شرح الفبلح مراقي عمى الطحطاوي حاشية - 47
: ص( )ىػ1231 المتوفى) الحنفي الطحطاوي إسماعيؿ بف محمد بف

 .ـ1997/  ىػ1418 األولى الطبعة( بيروت) العممية الكتب دار( 154
 اليبلؿ ومكتبة دار(  ىػ1693: المتوفى) لمبغدادى ،األدب خزانة - 48
 .ـ1987 ،األولى :الطبعة( بيروت)

  الكتب عالـ - النجار عمي محمد :تحقيؽ - جنى البف ،الخصائص - 49
 .(بيروت)

 الشيير عمي بف فرامرز بف محمد األحكاـ غرر شرح الحكاـ درر - 56
 .العربية الكتب إحياء دار( ىػ885: المتوفى) خسرو بمبل
 البصري الحريري عمي بف لمقاسـ ،الخواص أوىاـ في الغواص درة - 51
 األولى،: الطبعة( بيروت) الثقافية الكتب مؤسسة( ىػ516: المتوفى)

 .ىػ1418
 الحنفي عابديف أميف لمحمد ،عابديف ابف وحاشية المختار الدر - 52
/  ىػ1412 :الثانية: الطبعة( بيروت) الفكر دار( ىػ1252: المتوفى)

 .ـ1992
 - عفاف ابف دار( ىػ911 المتوفى) لمسيوطى ،مسمـ عمى الديباج - 53

 .ـ1996 ىػ 1416 األولى الطبعة
 الَولَِّوي اإلثيوبي عمي بف لمحمد ،المجتبى شرح في العقبى ذخيرة - 54
 .ـ1999 - ىػ1426 ،األولى :الطبعة – والتوزيع لمنشر برـو آؿ دار -
 دار( ىػ1276: المتوفى) األلوسي الديف لشياب ،المعاني روح - 55

 .ىػ1415   األولى :الطبعة( بيروت) العممية الكتب
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 القاسـ بف محمد بكر ألبى ،الناس كممات معاني في لزاىرا - 56
 مؤسسة ػ الضامف صالح حاتـ. د :تحقيؽ(  ىػ328: المتوفى)األنباري
 .1992  ىػ 1412 :األولى الطبعة - بيروت - الرسالة

( ىػ1182 :المتوفى) الصنعاني إسماعيؿ بف لمحمد ،السبلـ سبؿ - 57
 .ـ1966/ ىػ1379 الرابعة :الطبعة - الحمبي البابي مصطفى مكتبة
 دار( ىػ392: المتوفى) الموصمي جني البف ،اإلعراب صناعة سر - 58

 .ـ2666/  ىػ1421   األولي: الطبعة( بيروت) العممية الكتب
: المتوفى) الترمذي الضحاؾ عيسى بف لمحمد ،الترمذي سنف - 59

 .ـ1988( بيروت) اإلسبلمي الغرب دار( ىػ279
 المعارؼ دائرة مجمس(  ىػ458: المتوفى) لمبييقى ،الكبرى السنف - 66

 ػ األولى :الطبعة :الطبعة آباد حيدر ببمدة اليند في الكائنة النظامية
 .ىػ 1344

 القادري الحمبي إبراىيـ بف لمحمد ،األلفاظ وىـ في األلحاظ سيـ - 61
/  ىػ1467 ،األولى :الطبعة( بيروت) الكتب عالـ( ىػ971: المتوفى)

 .ـ1987
( ىػ748 :المتوفى) الذىبي الديف لشمس ،النببلء أعبلـ سير - 62

 .ـ 1985/  ىػ 1465 ،الثالثة :الطبعة - الرسالة مؤسسة
( ىػ 762: المتوفى) العيد دقيؽ البف ،األحكاـ بأحاديث اإللماـ شرح - 63
 .ـ2669/  ىػ1436  الثانية :الطبعة( سوريا) النوادر دار
 الجياني الطائي مالؾ ابف الديف لجماؿ ،مالؾ البف التسييؿ شرح - 64
 :الطبعة – واإلعبلف والتوزيع والنشر لمطباعة ىجر( ىػ672: المتوفى)

 .ـ1996/ىػ1416،األولى
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 - الزرقاني الباقي عبد بف لمحمد ،الموطأ عمى الزرقاني شرح - 65
 .ـ2663/  ىػ1424   األولى :الطبعة( القاىرة) الدينية الثقافة مكتبة
 اإلسبلمي المكتب( ىػ516: المتوفى) البغوى لئلماـ ،السنة شرح - 66
 .ـ1983  ىػ1463 الثانية،: الطبعة( دمشؽ)

 ىػ 1433 ،األولى :الطبعة - وغيره لمسيوطي ماجو ابف سنف شرح - 67
 ـ 2612/ 
( ىػ715: المتوفى) األستراباذي لمرضي،الحاجب ابف شافية شرح - 68

 .ـ2664 - ىػ1425 األولي: الطبعة - الدينية الثقافة مكتبة
 الكتب دار( ىػ1614: المتوفى) القارى عمى لممبل ،الشفا شرح - 69

 .ىػ1421   األولى :الطبعة( بيروت) العممية
 دار( ىػ1614: المتوفى) القارى عمى لممبل ،حنيفة أبي مسند شرح - 76

 .ـ 1985/  ىػ 1465 األولى،: الطبعة( بيروت)  العممية الكتب
 الرسالة مؤسسة( ىػ321: المتوفى) لمطحاوي ،اآلثار مشكؿ شرح - 71
 . ىػ1415 ،األولى :الطبعة –

 - العممية الكتب دار - الطحاوي جعفر ألبى ،اآلثار معاني شرح - 72
 .ىػ1399 ،األولى الطبعة بيروت
 العممية الكتب دار( ىػ643 :المتوفى) يعيش البف ،المفصؿ شرح - 73
 .ـ2661  ىػ1422 األولى،: الطبعة( بيروت)

 الكتب دار -البييقي الحسيف بف أحمد بكر ألبى ،اإليماف شعب - 74
 .ىػ1416 ،األولى الطبعة(بيروت) العممية

 سعيد بف لنشواف ،الكمـو مف العرب كبلـ ودواء العمـو شمس - 75
 ،العمري ا عبد بف حسيف د :تحقيؽ( ىػ573: المتوفى) اليمني الحميرى
  .( بيروت)  المعاصر الفكر دار  - وغيره
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 الغفور عبد أحمد: تحقيؽ( ىػ393: المتوفى) الجوىرى صحاح - 76
 -  ىػ 1467 الرابعة: الطبعة   بيروت – لممبلييف العمـ دار -  عطار
 .ـ 1987

 .ىػ1422 ،األولى :الطبعة – النجاة طوؽ دار - البخاري صحيح - 77
 .(بيروت) العربي التراث إحياء دار - مسمـ صحيح - 78
 النسفي الديف لنجـ ،الفقيية االصطبلحات في الطمبة طمبة - 79
 .ىػ1311   ببغداد المثنى مكتبة( ىػ537: المتوفى)

 األولى،: الطبعة( ىػ458 :المتوفى) سيده البف ،المغة فى العدد - 88
 .ـ1993 ىػ1413

 – الكشميري شاه معظـ ابف شاه أنور لمحمد الشذي العرؼ - 89
 :الطبعة - والتوزيع لمنشر ضحى مؤسسة - شاكر أحمد محمود :تحقيؽ
 .األولى
( ىػ855: ت) العينى الديف لبدر ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة - 96
 . بيروت   العربي التراث إحياء دار -
 دار( ىػ786: المتوفى) البابرتي الديف ألكمؿ ،اليداية شرح العناية  -91

 .الفكر
 عمي بف أمير بف أشرؼ لمحمد ،داود أبي سنف شرح المعبود عوف - 92
( بيروت) العممية الكتب دار( ىػ1329: المتوفى) آبادي العظيـ حيدر بف

 .ىػ 1415 ،الثانية :الطبعة
 .د :تحقيؽ( ىػ176: المتوفى) الفراىيدى أحمد بف لمخميؿ ،العيف - 93

 .اليبلؿ ومكتبة دار - السامرائي إبراىيـ .د ،المخزومي ميدي
 العممية الكتب دار( ىػ597: المتوفى) الجوزي البف الحديث غريب - 94
 .1985 :األولى الطبعة(  بيروت) 
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 - خاف المعيد عبد محمد. د :تحقيؽ - سبلـ البف الحديث غريب - 95
 .1396 ،األولى الطبعة(  بيروت)  العربي الكتاب دار
( دمشؽ) الفكر دار( ىػ 388: المتوفى) لمخطابي ،الحديث غريب - 96

 .ـ1982/ ىػ1462
 المصري المقدسي َبّري بف ا لعبد ،الفقياء مف الضعفاء غمط - 97
/  ىػ1467 األولى،: الطبعة( بيروت) الكتب عالـ( ىػ582: المتوفى)

 .ـ1987
: المتوفى) الزمخشري ا لجار ،األثر و الحديث غريب في الفائؽ - 98

 .الثانية: الطبعة ( لبناف)   المعرفة دار( ىػ538
 دار - البمخي الديف نظاـ برئاسة عمماء لمجنة ،اليندية الفتاوى - 99

 .ىػ1316 ،الثانية :الطبعة – الفكر
 العسقبلني حجر البف ،البخاري صحيح شرح الباري فتح - 166

 .ىػ1379   بيروت – المعرفة دار( ىػ852: المتوفى)
 .الفكر دار( ىػ861: المتوفى) اليماـ ابف لمكماؿ ،القدير فتح - 161
 الرامينى المقدسي الديف لشمس ،الفروع تصحيح و الفروع - 162

 - ىػ1424 ،األولى الطبعة - الرسالة مؤسسة( ىػ763 :المتوفى)
 .ـ2663
( ىػ354: المتوفى) الشافعي بكر ألبي ،بالغيبلنيات الشيير الفوائد - 163
 .ـ1997/  ىػ1417 ،األولى :الطبعة( الرياض) الجوزي ابف دار

 مؤسسة(  ىػ817: المتوفى) لمفيروزآبادى ،المحيط القاموس - 164
 .ـ 2665 / ىػ1426 الثامنة :الطبعة(  بيروت)  الرسالة

 – والنشر لمثقافة المدى دار – جواد مصطفى 6د ،تقؿ وال قؿ - 165 
 .ـ1988 ،األولى :الطبعة
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 الطبعة(  بيروت)  الكتب عالـ - القطاع البف ،األفعاؿ كتاب - 166 
 .ـ1983 األولى
 محمد السبلـ عبد :تحقيؽ( ىػ186: المتوفى) لسيبويو ،الكتاب - 167

 .ـ1988/  ىػ1468 ،الثالثة: الطبعة( القاىرة) الخانجي مكتبة - ىاروف
 الحنفي عمي بف لمحمد ،والعمـو الفنوف اصطبلحات كشاؼ - 168

 لبناف مكتبة - دحروج عمي. د: تحقيؽ( ىػ1158 بعد: المتوفى) التيانوي
 .ـ1996   األولى :الطبعة(  بيروت)   ناشروف

 البيوتى يونس بف لمنصور ،اإلقناع متف عف القناع كشاؼ - 169
 .العممية الكتب دار( ىػ1651: المتوفى) الحنبمى
: المتوفى) الجوزي البف ،الصحيحيف حديث مف المشكؿ كشؼ - 116
 (الرياض) الوطف دار( ىػ597
 عمي بف محمد بف ألحمد ،التنبيو شرح في النبيو كفاية - 111

 - العممية الكتب دار( ىػ716: المتوفى) الرفعة بابف المعروؼ ،األنصاري
 .ـ2669 ،األولى: الطبعة
(  بيروت)  الرسالة مؤسسة –الكفوى البقاء ألبى ،الكميات - 112

 .الثانية :الطبعة
 الديف حساـ بف الديف لعبلء ،واألفعاؿ األقواؿ سنف في العماؿ كنز - 113

 - الرسالة مؤسسة( ىػ975 :المتوفى) فوري البرىاف اليندي المتقي
 .ـ1981/ىػ1461 ، الخامسة الطبعة
( بيروت) صادر دار( ىػ711: المتوفى) منظور البف ،العرب لساف - 114

 .ىػ 1414 :الثالثة: الطبعة
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 الِبْرماوي الديف شمس الصحيح الجامع بشرح الصبيح البلمع - 115
 ،األولى :الطبعة( سوريا)النوادر دار( ىػ 831: المتوفى) العسقبلني

 .ـ2612/  ىػ1433
 الدمشقي الغنيمي طالب بف الغني لعبد ،الكتاب شرح في المباب - 116

 .(بيروت) العممية المكتبة( ىػ1298: المتوفى)
 أيوب الرحمف عبد :ترجمة ،ليسبرسف ،والمجتمع الفرد بيف المغة - 117

 .المصرية األنجمو مكتبة -
 عمادة( ىػ726: المتوفى) الصائغ البف،الممحة شرح في الممحة - 118
 األولى، :الطبعة( المنورة المدينة) اإلسبلمية بالجامعة العممي البحث
 .ـ2664/ىػ1424
( بيروت) المعرفة دار( ىػ483: المتوفى) لمسرخسي ،المبسوط - 119

 ـ1993 - ىػ1414
ؿ البف ،ثعمب فصيح نظـ الفصيح موطأة متف - 126 : المتوفى) الُمَرحَّ
 ىػ1424 ،األولى :الطبعة( الرياض) والتوزيع لمنشر الذخائر دار( ىػ699

 .ـ2663 -
: المتوفى) أفندي لبداماد ،األبحر ممتقى شرح في األنير مجمع - 121

 .العربي التراث إحياء دار( ىػ1678
 لجماؿ  ،األخبار ولطائؼ التنزيؿ غرائب في األنوار بحار مجمع - 122
 مطبعة( ىػ986: المتوفى) اليندي الصديقي عمي بف طاىر محمد ،الديف

 .ـ1967 - ىػ 1387 ،الثالثة :الطبعة – العثمانية المعارؼ دائرة مجمس
 الرسالة مؤسسة( ىػ395: المتوفى) فارس البف ،المغة مجمؿ - 123

 .ـ1986   ىػ1466 - الثانية الطبعة( بيروت)
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 موسى ألبي المديني، والحديث القرآف غريبي في المغيث المجموع - 124
)  والتوزيع والنشر لمطباعة المدني دار(  ىػ581: المتوفى) األصبياني

 .( جدة
 :المتوفى)  سيده بف الحسف ألبى ،األعظـ والمحيط المحكـ - 125
 – بيروت – العممية الكتب دار  - ىنداوي الحميد عبد :تحقيؽ(  ىػ458

  .ـ 2666 - ىػ 1421 ،األولى :الطبعة
 لئلماـ ،حنيفة أبي اإلماـ فقو النعماني الفقو في البرىاني المحيط - 126
 الكتب دار( ىػ616: المتوفى) الحنفي البخاري مازة ابف الديف برىاف

 ـ2664 - ىػ1424 ،األولى :الطبعة( بيروت) العممية،
 العصرية المكتبة(  ىػ666 ت)  الرازى بكر ألبى ،الصحاح مختار - 127

/  ىػ1426 :الخامسة الطبعة   صيدا – بيروت النموذجية، الدار -
 .ـ1999
 الديف لشمس ،الدبيثي الحافظ تاريخ مف إليو المحتاج المختصر - 128

 .ـ1985/  ىػ1465 ،العممية الكتب دار( ىػ748 :المتوفى) الذىبي
 المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف ألبى ،المخصص - 129

 العربي التراث إحياء دار   جفاؿ إبراىـ خميؿ :تحقيؽ( ىػ458: المتوفى)
 .ـ1996    ىػ1417 ،األولى :الطبعة(  بيروت)

 الشرنببللي عمار بف لحسف ،اإليضاح نور شرح الفبلح مراقي - 136
 ،األولى :الطبعة – العصرية المكتبة( ىػ1669: المتوفى) المصري
 .ـ2665 - ىػ1425
 القارى عمى لممبل ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة - 131

/  ىػ1422 األولى،: الطبعة( بيروت) الفكر دار( ىػ1614: المتوفى)
 .ـ2662
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 - 75/ 2( )ىػ911: المتوفى) لمسيوطي ،المغة عمـو في المزىر - 132
 .ـ1998 ىػ1418 األولى،: الطبعة( بيروت) العممية الكتب دار

 749 سنة المتوفى) الدمياطي البف بغداد تاريخ ذيؿ مف المستفاد - 133
 الكتب دار( 179/ 1) عطا القادر عبد مصطفى :وتحقيؽ دراسة(  ىػ

 .( بيروت) العممية
 األصبياني ميراف بف نعيـ ألبي ،رواية حنيفة أبي مسند - 134

 .ىػ1415 ،األولى: الطبعة( الرياض) الكوثر مكتبة( ىػ436: المتوفى)
 لمتراث المأموف دار( ىػ367: المتوفى) الموصمي يعمى أبي مسند - 135

 .ـ1984   ىػ1464 األولى،: الطبعة( دمشؽ)
 ،ىػ1426 الثانية :الطبعة - الرسالة مؤسسة - أحمد مسند - 136

 .ـ1999
 الخراساني ميراف بف محمد العباس ألبى ،السراج مسند - 137

 العمـو إدارة( ىػ313: المتوفى) بالسَّرَّاج المعروؼ ،النيسابوري
   .ـ2662/  ىػ1423( باكستاف) آباد األثريةبفيصؿ

 المكتبة - عياض لمقاضى ،اآلثار صحاح عمى األنوار مشارؽ - 138
 . التراث ودار العتيقة
 النوادر دار( ىػ 827: المتوفى) الدماميني البف ،الجامع مصابيح - 139

 .ـ2669   ىػ1436 ،األولى :الطبعة( سوريا)
 بف محمد بف ألحمد ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح - 146
 .( بيروت)  العممية المكتبة(  ىػ776 نحو: المتوفى) الفيومي عمي
 – الرشد مكتبة( ىػ235: المتوفى) شيبة أبي ابف مصنؼ - 141

 . ىػ1469 ،األولى :الطبعة( الرياض)
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 سعد بف لمصطفى ،المنتيى غاية شرح في النيى أولي مطالب - 142 
 :الطبعة – اإلسبلمي المكتب( ىػ1243: المتوفى) السيوطي عبده بف

 .ـ1994 - ىػ1415 ،الثانية
 قرقوؿ ابف إسحاؽ ألبى ،اآلثار صحاح عمى األنوار مطالع - 143

 :الطبعة( قطر دولة) اإلسبلمية والشؤوف األوقاؼ وزارة( ىػ569: المتوفى)
 .ـ2612/  ىػ1433 ،األولى
 ألبى ،الخطية األصوؿ في المصرية لممطابع النصرية المطالع - 144
( ىػ1291: المتوفى) اليوريني الوفائي يونس نصر الشيخ ابف الوفاء
 .القاىرة ،السنة مكتبة
 ػ الحنبمي البعمي الفتح أبي بف لمحمد ،المقنع أبوات عمى المطمع - 145

 - 1461 :بيروت - اإلسبلمي المكتب ػ األدلبي بشير محمد :تحقيؽ
1981. 
عرابو القرآف معاني - 146  الكتب عالـ( ىػ311: المتوفى) لمزجاج ،وا 

 .ـ1988 ىػ1468 األولى: الطبعة( بيروت)
 مكة) القرى أـ جامعة( ىػ338: المتوفى) لمنحاس ،القرآف معاني - 147

 .ىػ1469 ،األولى الطبعة( المكرمة
 المتوفى)  الجواليقى منصور ألبى ،األعجمى الكبلـ مف المعرب - 148
 . ـ1996/ ىػ1416 ،األولى :الطبعة( دمشؽ) القمـ دار( ىػ546
: المتوفى) الحموي الرومي ا عبد بف ياقوت البف ،البمداف معجـ - 149
 .ـ1995 :الثانية :الطبعة( بيروت)  صادر دار( ىػ626
: المتوفى) الفارابي، إسحاؽ إبراىيـ ألبى ،األدب ديواف معجـ - 156
 لمصحافة الشعب دار مؤسسة    عمر مختار أحمد .د :تحقيؽ( ىػ356

  .ـ 2663 - ىػ 1424(  القاىرة)   والنشر والطباعة
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 - عمر مختار ألحمد ،العربي المثقؼ دليؿ المغوي الصواب معجـ - 151
 .ـ 2668 - ىػ 1429   األولى :الطبعة(  القاىرة)  الكتب عالـ
( بيروت) الرسالة مؤسسة - كحالة لرضا ،العرب قبائؿ معجـ - 152

 .ـ1994/ىػ 1414 السابعة،: الطبعة
)  تيمية ابف مكتبة(  ىػ366 المتوفى)  لمطبرانى ،الكبير المعجـ - 153

 .الثانية: الطبعة(  القاىرة
 : األولى :الطبعة - بالقاىرة العربية المغة لمجمع ،الكبير المعجـ – 154

حياء لممعجمات العامة اإلدارة – ـ1981  .التراث وا 
: المتوفى)  عمر مختار أحمد. د  المعاصرة العربية المغة معجـ - 155

 .ـ 2668 - ىػ 1429 األولى :الطبعة - الكتب عالـ(  ىػ1424
 .بيروت - المثنى مكتبة - كحالة لرضا ،المؤلفيف معجـ - 156
 البكري عبيد ألبى ،والمواضع الببلد أسماء مف استعجـ ما معجـ - 157

 .ىػ1463 :الثالثة :الطبعة( بيروت) الكتب عالـ( ىػ487: المتوفى)
 سركيس موسى بف إلياف بف ليوسؼ ،المطبوعات معجـ - 158

 ـ1928 - ىػ 1346 بمصر سركيس مطبعة( ىػ1351: المتوفى)
 العربية المغة مجمع أعضاء مف لمجموعة ، الوسيط المعجـ - 159

 ومحمد ،القادر عبد وحامد ،الزيات وأحمد ،مصطفى إبراىيـ :وىـ ،بالقاىرة
 .الدعوة دار - 527/ 1  النجار
 ،فاخورى محمود :تحقيؽ – لمُمطََّرِزى ،المعرب ترتيب فى المغرب - 166
 .( سوريا)  زيد بف أسامة مكتبة(  التحقيؽ مقدمة)  مختار الحميد وعبد
: المتوفى) عمي جواد6د ،اإلسبلـ قبؿ العرب تاريخ فى المفصؿ - 161

 .ـ2661/ ىػ1422 الرابعة :الطبعة – الساقي دار( ىػ1468
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 أبو لمحمد ،لسانى منظور مف المغة فى والخطأ الصواب مقاييس - 162
 المجمد ،التطبيقية لمعمـو األردنية المجمة فى بحث - 126 صػ الرب

 ـ2667 األوؿ العدد ،العاشر
 - ىاروف محمد السبلـ عبد :تحقيؽ – فارس البف المغة مقاييس - 163
 .ـ1979   ىػ1399 الفكر دار

: المتوفى) المصري التميمي والد البف ،والممدود المقصور - 164
 .ـ1966 ،ليدف مطبعة( ىػ332
: المتوفى) النووى لئلماـ ،الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج - 165
 .ىػ1392 الثانية،: الطبعة( بيروت) العربي التراث إحياء دار( ىػ676
 التُّوِرِبْشِتي الديف لشياب ،السنة مصابيح شرح في الميسر - 166

 ىػ1429 ،الثانية :الطبعة   الباز مصطفى نزار مكتبة( ىػ 661: المتوفى)
 .ـ2668/ 

 الدَِّميري موسى بف لمحمد ،المنياج شرح في الوىاج النجـ - 167
 ىػ1425 ،األولى :الطبعة( جدة) المنياج دار( ىػ868: المتوفى)
 .ـ2664/

 الخامسة :الطبعة – المعارؼ دار - حسف لعباس ،الوافى النحو - 168
 .عشرة
 ،اآلثار معاني شرح في األخبار مباني تنقيح في األفكار نخب - 169
 اإلسبلمية والشؤوف األوقاؼ وزارة( ىػ855: المتوفى) العينى الديف لبدر

 .ـ2668 - ىػ1429 ،األولى :الطبعة( قطر)
 ا عبد ألبى ،الميذب ألفاظ غريب تفسير في المستعذب النظـ - 176
 :(1 جزء) المكرمة مكة   التجارية المكتبة - الركبي بطاؿ بف محمد
 .ـ1991:(2 جزء)  ،ـ1988
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 ادلٕضٕعبت كشبف
ُانصفحخُانًٕضٕع

9553ُُيمسيخُانجحش
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9555ُُٔأيبُانزًٓٛسُفٛشزًمُػهُٗصالصخُيطبنت:ُُ

ُانزؼطٚفُثبنزصٕٚتُانهغٕٖ ُأًْٛزّ،ُانًطهتُاألٔل: ُٔثٛبٌ ،
ُٔيؼبٚٛطِ،ُٔصٕضُانرطأُفُٗانهغخ.

9555ُ

ِظٖ:ُحٛبرُّٔآصبضِ. طَطِّ  ً 9579ُُانًطهتُانضبَٗ:ُان

ُرطرٛتُ ُفٗ غإِطة  ً ُان (ُ ُثكزبة ُانزؼطٚف ُانضبنش: انًطهت
ؼإِطة(.  ً ُان

9578ُ

انفصمُاألٔل:ُاألذطبءُٔانزصٕٚجبدُانصٕرٛخ.ُٔرشزًمُػهُٗ
ُيجحضٍٛ:ُ

9577ُ

9577ُُال،ُٔفُّٛذًػُيؽبئم:انًجحشُاألٔل:ُاْلثس

9577ُُانًؽأنخُاألٔنٗ:ُاْلثسالُثٍُٛانحطٔف.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

9535ُُانًؽأنخُانضبَٛخ:ُاْلثسالُثٍُٛانحطكبد.

9535ُُانًؽأنخُانضبنضخ:ُانًؼبلجخ.ُُُُُُُُُُ

9535ُُانًجحشُانضبَٗ،ُانًٓعُٔانزؽٓٛم.

:ُاألذطبءُٔانزصٕٚجبدُانصطفٛخ.ُٔرشزًمُػهُٗانفصمُانضبَٗ
ُذًؽخُػشطُيجحضًب:ُُ

9568ُ

9568ُُانًجحشُاألٔل:ُانًصبزض.

9565ُُانًجحشُانضبَٗ:ُصٛغُاألؼًبءُٔاألفؼبل.

. ؼإََُُٗيفإؼ ٕل  ًَ ُثِ 9593ُُانًجحشُانضبنش:ُفَِؼٛم 

9566ُُانًجحشُانطاثغ:ُفؼمُٔأفؼم.

9565ُُانًجحشُانربيػ:ُفؼمُٔأفؼمُٔفَؼََّم.

9565ُُانًجحشُانؽبزغ:ُانزشسٚسُٔانزرفٛف.

9585ُُانًجحشُانؽبثغ:ُاؼىُانًكبٌ.

9583ُُانًجحشُانضبيٍ:ُثٍُٛانًصسضُٔاؼىُانًكبٌ.

9795ُُانًجحشُانزبؼغ:ُثٍُٛاؼىُانفبػمُٔاؼىُانًفؼٕل.

9566ُُانًجحشُانؼبشط:ُانمصطُٔانًس.

9566ُُانًجحشُانحبزُٖػشط:ُانزصغٛط.

9567ُُػشط:ُانُؽت.ُانًجحشُانضبَٗ

9556ُُانًجحشُانضبنشُػشط:ُاؼىُانٓٛئخ.
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9556ُُانًجحشُانطاثغُػشط:ُانمهتُانًكبَٗ.

9556ُُانًجحشُانربيػُػشط:ُانزصكٛطُٔانزأَٛش.

انفصمُانضبنش:ُاألذطبءُٔانزصٕٚجبدُانُحٕٚخ،ُٔرشزًمُػهُٗ
ُؼجؼخُيجبحش:

9555ُ

9555ُُانًجحشُاألٔل:ُانؼسز.

9557ُُالُُٚصطف.انًجحشُانضبَٗ::ُيبُ

9553ُُانًجحشُانضبنش:ُرؼطٚفُانًؼطف.

9559ُُانًجحشُانطاثغ:ُثٍُٛانجُبءُنهًؼهٕؤُانجُبءُنهًغٕٓل.

9556ُُانًجحشُانربيػ:ُانًزؼسُٖٔانالظو.

9555ُُانًجحشُانؽبزغ:ُُرمسٚىُذجطُكبٌُػهُٗاؼًٓبُٔرأذٛطِ.

َٓخ.ُ َشجَّ  ً انإ فَخُ  9557ُُانًجحشُانؽبثغ:ُُانصِّ

انطاثغ:ُاألذطبءُٔانزصٕٚجبدُانسالنٛخ،ُٔرشزًمُػهُٗانفصمُ
ُصالصخُُيجبحش:

9553ُ

9553ُُانًجحشُاألٔل:ُاالشزمبق.

9539ُُانًجحشُانضبَٗ:ُانفطٔقُانهغٕٚخ.

9535ُُانًجحشُانضبنش:ُانرطأُفُٗثٛبٌُيؼُُٗانهفظ.

9539ُُانربرًخ:ُٔفٛٓبُشكطدُيغًٕػخُيٍُانُزبئظُٔانزٕصٛبد.

9535ُُانسضاؼخ.كش بفُنهكهًبدُيحمُ

9537ُُكشبفُنًصبزضُانجحشُٔيطاعؼّ.

9795ُُكشبفُػبوُنهًٕضٕػبدُانزُٗٔضزدُفُٗانجحش.

 

 


