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 مقـدمـــــــــة

أفرػ  الخمػ   ،كالرالة كالدالـ عمى أشرؼ السرسػميؽ ،ؽالحسد هلل رب العالسي
سػيداا   كعمػى هلػأ كأصػحابأ كالتػابعيؽ لحػؼ ب  دػاف  ،كخاتؼ الشبييؽ كالسرسميؽ
 إلى يـؾ الديؽ. أما بعد: 

كشػػرح معػػااي أل اعػػأ  القػػرهف اليػػر ؼ عكػػع عمسػػاع العربيػػة عمػػى ت دػػيرفقػػد 
أ د الظرؽ السحسة في شرح كت دير  كاشتقاقحا، ككاف التَّ دير االشتقاقي لألل اظ

؛  يػػب ايػػاف أصػػم اليمسػػة كالعالقػػة التلكػػي تػػرب  اليمسػػة الير سػػة األل ػػاظ القرهايػػة
 بأصمحا. 

ككاات عشاية الدسيؽ الحمبي بالشص عمى أصؾؿ األل اظ كاضحة، كقد اسػتعاف 
ابياف داللة األل اظ كأصؾلحا في اليذع عؽ خرػاصص الم غػة العربيكػة؛ فاليمسػات 

المغة العربية ترتب  بأصؾلحا كمعاايحا في اغاـ بالغ الدقة، يكذػع عػؽ جسػاؿ في 
 هذه المغة كجاللحا. 

ا  كمؽ الثاات عشد عمساع المغة العربية أف ليم كمسة كما ت رع عشحا أصػال  كا ػد 
فحدب، َاْيَد أفَّ َثسََّة أصؾال  قد تتداخم؛ بسعشى أف اليمسػة الؾا ػدة قػد يتػؾارد عميحػا 

أكثر، مسا يؤدكي إلى التداخم مع أصمحا الحقيقي؛ فيمتبس األصػالف أك  أصالف أك
يشػػة   يتػػؾارد عميحػػا أصػػالف ثالثيػػاف؛ فيتػػداخالف؛  -مػػثال   -األصػػؾؿ؛ فيمسػػة َالَسدل

مَّػاف  أصػالف؛ كهسػا َر ـ ـ  ك  كهسا َـ د ف  ك َد ي ف  ك تػداخم فػي كمسػة َالرا
 َر ـ ف .
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لتػداخم، كقػػد يترتػب عميػػأ عػدـ إدراؾ الدػػامع كقػد يَتَغياػرم معشػػى اليمسػة بدػػبب ا
أف قؾم ا مؽ جحيشة جاعكا   1َمراد الستيمؼ، كمؽ أشحر أمثمتأ ما جاع في الحديب 

بأسػػير، كهػػؾ يمْرَعػػدم مػػؽ البػػرد، فقػػاؿ: "َأْدفمػػؾهم"، فػػذهبؾا بػػأ فقتمػػؾه،  -ملسو هيلع هللا ىلص-إلػػى الشبػػي
ػػػ - -كإاسػػػا أراد  - -َفػػػَؾَداهم الشبػػػي ؾهم مػػػؽ البػػػرد، كهػػػؾ مػػػؽ: َد ؼ أ  َأْدفلئم

مأ؛ ألاأ ليس مؽ لغتأ التحقي ؛ فالتبس بأصم هخر؛ كهؾ َد ؼ ك    - -كسحك
القتػم   --كلػؾ أراد   2َكمشأ قؾلػ: َدَفْؾتم الَجرل َ  َأْدفمؾهم َدْفؾ ا؛ إذا َأْجَحْزَت عميػأ.

  .  3َلقاؿ:دافكؾه، داف ت األسير: أجحزت عميأ

ي فػي كتػاب الػدر السرػؾف اتمػػ األل ػاظ التػي تػداخمت كقد اهتؼ الدسيؽ الحمبػ
ػػا أف مػػدلؾؿ الم غػػة قػػد يختمػػع بػػاختالؼ القػػؾؿ بأصػػمحا؛ كإفْ هلػػت  أصػػؾلحا مبيش 

صػػؾرتمحا فػػي األصػػميؽ أك األمصػػؾؿ إلػػى صػػيغة كا ػػدة كسػػا قػػد يػػؤدي إلػػى اخػػتالؼ 
  :ت ديرها؛ كمؽ هشا كاات فيرة هذا البحب السعشؾف اػػػػػػػػ

 الدر املصىن منىذًجا" وأثره يف التفسري " تداخل األصىل

 يب ابأ صػا ب الػدر إلػى اليمسػات القرهايػة الير سػة التػي تػداخم عميحػا أكثػر 
 مؽ أصم، كما لحذا التداخم مؽ تأثير في ت ديرها. 

                                                           

، كلر ػػب 428/ 1. كهػػؾ أيزػػا فػػي ال ػػاص : 33/ 4أكرده أاػػؾ عبيػػد فػػي لر ػػب الحػػديب:   1َ
« يرعػد»، كقد جاع في هذيؽ األخير ؽ 123/ 2، كالشحاية: 341/ 1الحديب الاؽ الجؾزي: 

 « .يؾعػ»ادؿ 
  27/ 1  تداخم األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشاع السعجؼ 2ََ
/ 2 ، إيجػػاز البيػػاف عػػؽ معػػااي القػػرهف 18َ/ 2عسػػدة الح ػػاظ فػػي ت دػػير أشػػرؼ األل ػػاظ َ  3َ

 ، كلر ػػػػب الحػػػػديب 52/ 14، تحػػػػذيب المغػػػػة 1161َ/ 2  ، الجسحػػػػرة الاػػػػؽ در ػػػػد: 479
، 123/ 2.  كاإلدفػػػاع: القتػػػم فػػػي لغػػػة الػػػيسؽ. الشحايػػػة الاػػػؽ األثيػػػر: 269/ 2لمخظػػػااي: 
 .76/ 1كالمداف: 
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تدبقحا مقدمة كتسحيد،  ثالثة مبا بكتقتزي طبيعة البحب أف يجيع في     
 :تمؾها خاتسة كفحارس متشؾعةكت

 الستبع فيأ. أهسية البحب، كالدافع إليأ، كالسشحج سقدمة:ال في 
  كم حـؾ تداخم األصؾؿ.الدسيؽ الحمبيعؽ  :  ديبفي التسحيدك ، 

 ثؼ يأتي بعد ذلػ:  

 .ما تداخم فيأ أصالفالسبحب األكؿ:  -
 .ما تداخم فيأ ثالثة أصؾؿالسبحب الثااى:  -
 ما تداخم فيأ أربعة أصؾؿ.السبحب الثالب:  -

 يػب أقػـؾ بقػراعة كتػاب  ؛االسػتقراصي التحميمػي الؾص يالسشحج  متبعة في ذلػ
ابػػأ الدػػسيؽ الحمبػػي َالػػدر السرػػؾف  السػػتخراج الس ػػردات القرهايػػة الير سػػة التػػي 

متبعػػة فػػي ذلػػػ السػػشحج  ، ثػػؼ دراسػػتحا كتحميمحػػافيحػػا تػػداخم أصػػم أك أكثػػرعمػػى 
 الؾص ي، كمعتسدة عمى إجراعات التحميم.

ػأل اْلَيػرل ؼ، َكَأْف يمػَؾفكلَقشلي للَسػا أَ  أسأؿم  هذا .. وللاَ  ػا للَؾْجحل ْف َيْجَعم َهَذا اْلَعَسم َخاللر 
يب، كصم المحؼ عمى سيداا  ، كعمػى هلػأ كصػحبأ  بك َكَ ْرَضى، إلاَّأم َسسليع ممجل يمحل

 .أجسعيؽ
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 تمهيدال

 الدمين الحلبيأواًل : 
اصلؼ اػؽ ممَحسَّػد ا ع اؽ عبػد الػدَّ يؽ السقػريع هؾ "َأْ سد اؽ يمؾسم ْلحَمبلػي شػَحاب الػدك

َرة تعػػػااى الشَّْحػػػؾ فسحػػػر فليػػػأل كالـز َأَبػػػا َ يَّػػػاف إلَلػػػى َأف فػػػاؽ  الشَّْحػػػؾليك از ػػػم اْلَقػػػاهل
، كلػػؼ تػػذكر كتػػب التػػار    2َكلػػد فػػي مديشػػة  مػػب الدػػؾر ة كادػػب إليحػػا 1َ".أقرااػػأ

 .كالتراجؼ تار   ميالده
ا سػساه الػػدرك السرػؾف مؾضػػؾع ، كاإلعػػراب لػأ ت دػير القػػرهف فػي عذػػر ؽ مجمػد 

ا في أ كػاـ القػرهف، كشػرح البحب، صشك أ في  ياة شيخأ كااقذأ فيأ، كجسع كتاب  
   3َ.التدحيم، كالذاطبية كعسدة الح اظ في ت دير أشرؼ األل اظ

ا ؾؿ ،بارع ا فلي الشَّْحؾ كالقراعات ،َكاَف َفقليح  خيكرا  أديبا . َمػاَت فلػي  ،يَتَيمَّؼ فلي اأْلمصم
سَ  َرة َكقيم فلي شْعَباف سشة ست كخسديؽ كسبعساصة.جم   4َاَدى اْْلخل

  
                                                           

/ 1  ك شغػػر: "لايػػة الشحايػػة" 412،413َ/ 1  الػػدرر اليامشػػة فػػي أعيػػاف الساصػػة الثامشػػة 1ََ
  ك" دػؽ 412/ 1، بغية الؾعػاة 611َ/ 11  ك شذرات الذهب في أخبار مؽ ذهب 152َ

  سػمؼ 329/ 1  ك"معجػؼ السػؤل يؽ" 274َ/ 1  ك"األعالـ" 311َ - 319/ 1السحاضرة" َ
   268/ 1الؾصؾؿ إلى طبقات ال حؾؿ َ

 .311،ص  1ـ ، ج2112  معجؼ األدباع مؽ العرر الجاهمي  تى سشة 2َ
،ك الػدرر اليامشػة فػي أعيػاف الساصػة  179،ص  6  شذرات الذهب فػي أخبػار مػؽ ذهػب ، ج3َ

ا حات األزهار في خالصة عبقات  ،274،ص  1،ك األعالـ ، ج 413، ص 1الثامشػة ، ج
 8/57األاؾار،لحامد  ديؽ الميحشؾي 

، كلايػة 412، ص 1قالاي، ج  الدرر اليامشة فػي أعيػاف الساصػة الثامشػة ، الاػؽ  جػر العدػ4َ
، كشػػذرات الػػذهب فػػي أخبػػار مػػؽ ذهػػب ، لعبػػد 66،ص  1الشحايػػة فػػي طبقػػػات القػػػراع ، ج
ص  ، 1، طبقػػػات الس دػػػر ؽ ، لألداػػػركي ، ج 179،ص  6الحػػػي اػػػؽ أ سػػػد الحشبمػػػي ، ج

287  



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والذعب المناظرة لها العدد ) 

5151 

 ثانًيا: التَّداُخل
ػػم  مػػؽ مػػادة َد خ ؿ  كهػػي أصػػم مظػػرد . أي  1َالؾلػػؾج بسعشػػى التػػداخم: ََتَ اعم

دخؾؿ الذيع في الذيع، جاع في المداف: "تداخم الس اصم كدخالحػا؛ أي دخػؾؿ 
باسحا، كدخؾؿ بعزحا فػي بعػض، بعزحا في بعض، كتداخم األمؾر تذااححا كالت
ك قػاؿ: فػالف دخيػم فػي اشػي   . 2َكالدخمة في المػؾف يعشػي تخمػي  ألػؾاف فػي لػؾف"

كالػدخيم   4َ،كدخيػم الرجػم: الػذي يداخمػأ فػي أممػؾره  3َ،فالف: إذا كاف مػؽ ليػرهؼ
  5َ.أيزا  الزيع كالشَّز م؛ لدخؾلأ عمى السزيع

َجػذر  فػي أصػم لغػؾي هخػر،  هػؾ دخػؾؿ أصػم لغػؾيك  :كالتداخم في االصظالح
كقد يؤدكلي ذلػ إلى صعؾبة تسييز األصم األكؿ مؽ األصػم الثػااي، أك الػداخم مػؽ 
السػػدخؾؿ عميػػأ، كمػػؽ ذلػػػ َاألكتػػػ  كهػػؾ اػػؾع مػػؽ التسػػر، تػػداخم عميحػػا أصػػالف 

َفػي تػداخم األصػؾؿ  :عشؾااػأ أفرد ااػؽ جشكلػي لحػذا الشػؾع باب ػا َكتػ  ك َأتػ . كقد
  6َ" ية كالخساسيةالثالثية كالرباع

مؽ أكاصم مؽ فظؽ إلى هذا السعشى االصظال ي؛ كهؾ أكؿ مؽ ااؽ جشكلي كاف "ك 
ؾؿل  فيسا كصم عمسي إليأ؛ إذ عقد بابػا  لػذلػ عشؾااػأ:  مل األمصم استخدـ عبارة ََتَداخم

كذكر جسمة مؽ أمثمتػأ،   7ََباب في تداخم األصؾؿ الثالثية كالرباعية كالخساسية 
  .اكبحب في أصؾلح

                                                           

 .2/335  مقاييس المغة 1َ
 243، ص11لداف العرب، ج  2َ
 .1/581  الجسحرة 3َ
  581/ص13، تاج العركس ج4/1697  الرحاح 4َ
 .11/242  المداف  5َ
/ 1، ك شغػر: تػداخم األصػؾؿ المغؾ ػة كأثػره فػي اشػاع السعجػؼ 57َ-46، ص2ج  الخراصص6َ

38  
 .55-2/44  يشغر: الخراصص 7َ
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كمػػا عشػػاه ااػػؽ جشػػي بالتػػداخم؛ هػػؾ أف يتذػػابأ األصػػالف فػػي الحػػركؼ أك فػػي 
ٍٍ  كََضػْيظار   1َأكثرها مع ات اقحسا في السعشى؛ كػ ََرْخٍؾ  كَرلْخَؾدٍك   ،  2َ، كََضػيَّا

َمْثػػٍر  ػػٍب  كَدل فػػيغؽ مػػؽ أاحسػػا أصػػم كا ػػد؛ كهسػػا أصػػالف مختم ػػاف؛ عمػػى   3َكََدمل
 مذهب السحققيؽ مؽ المغؾ يؽ.

كقد كضك  ااؽ جشي مراده فػي ذلػػ بقؾلػأ عػؽ التػداخم فػي الثالثػي: "أف تجػد  
الثالثي عمى أصػميؽ متقػاربيؽ، كالسعشػى كا ػد، فححشػا يتػداخالف، ك ػؾهؼ كػم كا ػد 

مػػؽ أصػػم  الحقيقػػةمػػؽ الشػػاس أاػػأ مػػؽ أصػػم صػػا بأ؛ كهػػؾ  فػػي  كثيػػر امشحسػػا 
  4َليره".

الثالثػي كالربػاعي لتذػااححسا  كقاؿ عؽ تػداخم الثالثػي بالربػاعي: "فأمػا تػداخم
ػَبْظرس  ؛ فحػذاف أصػالف ال محالػة؛  5َفي أكثر الحركؼ فيثير؛ مشػأ قػؾلحؼ: َسػبل س كسل

اأال ترى أف   . 6َال يدعي ز ادة الراع  أ د 
كقاؿ عؽ تداخم الرباعي كالخساسي: "كأما تزا ؼ الرباعي مع الخساسػي فقميػم؛ 

مك ما يعرض مؽ هذا الزرب فيحسا"؛ فمسا قالك قَ جسيع اكسبب ذلػ قمة األصميؽ 
َ7 . 

ؼ  بسعشػػى  ْمحػػ  فػػي بعػػض ارػػؾص ااػػؽ جشػػي أاػػأ يدػػتعسم كمسػػة ََتػػزَا م كمسػػا يم
م  مرادفة لحا كهػؾ كثيػر  ،يقؾؿ:" فحذا طر   تزا ؼ الرباعي مع الثالثي  1َ؛ ََتَداخم

                                                           

ْخػػػؾد: المػػػيؽ؛ كهػػػؾ مػػػؽ الرجػػػاؿ: المػػػيؽ العغػػػاـ، كهػػػؾ كػػػالرخؾ. يشغػػػر: المدػػػاف َرخػػػؾ  1َ   الرَّ
3/172. 
ػػيكاٍ: 2َ كَضػػػي    4/488العغػػػيؼ الجشبػػػيؽ، كمثمػػػأ الزػػيظار. يشغػػػر: المدػػػاف َضػػػظر    الزك

7/345. 
 .4/291كَدمثر   2/149  الدمب كالدمثر: الدحم الميؽ. يشغر: المداف َدمب  3َ
 .2/44 ، يشغر: الخراصص 41، 39/ 1  تداخم األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشاع السعجؼ 4ََ
 .4/342شغر: المداف َسبظر    الدب  كالدبظر: الدر ع السستد. ي5َ
 .2/49  الخراصص 6َ
  41/ 1، ك شغر: تداخم األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشاع السعجؼ 2/55َ  الخراصص 7َ
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ا فاعرفأ ػْز كػم كا ػد مشحسػا عػؽ صػا بأ  ،كتؾؽك  سمػأ عميػأ أك َخْمظػأ بػأ ،جدًّ كمل
 ،كسػػبب ذلػػػ قمػػة األصػػميؽ جسيع ػػا ،. كأمػػا تػػزا ؼ الربػػاعي مػػع الخساسػػي فقميػػم...

ػػا قػػالَّ قػػمَّ مػػا يعػػرض مػػؽ هػػذا الزػػرب فيحسػػا إالك أف مشػػأ قػػؾلحؼ: قػػد درداػػت  ،فمسَّ
كال أدفػع أف يكػؾف  ،ؼ"دردات" ربػاعي ك"درداػيس" خساسػي   3َكالذي  دردايس 2َ

ؼ خامدأ؛ كسا أاأ لؾ اشى مؽ استيره ا دأ عمى أف اشى مؽ "دردايس" فعال  فحذ
  4َس رجم فعال  عؽ ضركرة لقاؿ: س رج."

كَثسَّة داللة أخرى لمتداخم؛ فالتداخم يعشي "أف يتالقػى أصػحاب المغتػيؽ، فدػسلع 
هذا لغة هذا، كهذا لغة هذا، فأخذ كما كا ٍد مشحسػا لغػة مػؽ صػا بأ مػا ضػسَّأ إلػى 

بت هشػاؾ لغػة ثالثػة"، كقػؾلحؼ: َقػشَ  فَّ َقػَش  َيْقػشل م لغػة، كَقػشلَ  أ  َيْقػَش م، إْذ لغتأ، فتركَّ
بت لغة ثالثة هي: َقَشَ  َيْقَش    5َ.َيْقَش م لغة أخرى، ثمؼَّ تداخمت المغتاف فتركَّ

"كالسراد اتػداخم المغػات أفَّ قؾمػػ ا يقؾلػؾف: كقاؿ ااؽ يعيش في تعر ػ  التػداخم:
ػم باليدػ م بالزؼ، كقؾمػا  يقؾلػؾف: فزل ر ي َزػم بػال ت ، ثػؼَّ كثمػر فَزم بال ت  ي زم

  6َ".ذلػ  تكى اْستمْعسلم مزارع هذه المغة مع ماضي المغة األخرى 
ػػػب المغػػػاتَكاسػػػتعسم ااػػػؽ جشكلػػػي مرػػػظم   فػػػي البػػػاب الػػػذي أفػػػرده لحػػػذه   تركا

قػاؿ:" ؛ في كتابػأ السحتدػب احػذا السعشػى  التداخمَ، كاستعسم مرظم   7َالسدألة
ػػم مكدػػؾر العػػيؽ؛ كزػػرب يزػػرب ك ػػبس بػػاب َفَعػػم الستعػػدي أف يجػػيع عمػػى ي  عل

                                                                                                                                               

== 

  41/ 1  تداخم األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشاع السعجؼ 1ََ
  375/ 1  َدْرَداْت: َخَزعْت كَذلَّت. لداف العرب 2ََ
ْرَداليسم الذي م اليبي3َ   66/ 1رم كالعجؾزم السخرص َ  الدَّ
  57/ 2  الخراصص 4ََ
 .377، ص1 الخراصص ج5َ
م 6َ  .154، ص7اؽ يعيش، جال شرح الس رَّ
 .377، ص1الخراصص، ج  7َ
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د يقعػد قعػيحبس، كباب َفَعم لير الستعػدي أف يكػؾف عمػى ي عمػم مزػسـؾ العػيؽ؛ ك
كخرج يخرج، كأاحسا قد يتداخالف فيجيع هذا في هذا، كهذا في هػذا؛ كقتػم يقتمػم، 

  1َس يجملس".كجم
ا:" ....  ؽ كركلػؽ، لغات تداخمت؛ كذلػ أاػأ قػد يقػاؿ: قػَش  كقػشل ، كرَكػكقاؿ أيز 

ا، كهي ألع سال كقال  ا ف ف في هخرها أل   كساَل كسملي، فتداخمت مزارعاتحا، كأيز 
  2َ."؛ فزارعت الحسزة احؾ: قرأ كهدأىكلدا كأا

كتداخم األصؾؿ؛ الذي أعشيأ في هذا البحب؛ هؾ أف يتؾارد أصم أك أكثر عمى 
صػالف؛ فيتػداخالف؛ كمسة؛ فيمتبس األصالف أك األصؾؿ؛ كػ َالسكاف  يتؾارد عميأ أ

  .كهسا َـ ؾ ف  ك َؾ كف 
  

                                                           

  ك شغػػر: السشرػػع: 92/ 1عشحػػا َ   السحتدػػب فػػي تبيػػيؽ كجػػؾه شػػؾاذ القػػراعات كاإليزػػاح1َ
1/186. 
  121/ 1يزاح عشحا َ  السحتدب في تبييؽ كجؾه شؾاذ القراعات كاإل2َ
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 املبحث األول
 يا جداخم فيه أصالن

تأِل { (أنى) (،أيل)جداخم   يف } َيْأ
 [22: }َكاَل َيْأَتمل أمْكلمؾْا ال زم{ ]الشؾر: -تعالى–في قؾلأ 

ر ك « هلى»جاع في الدر:"يتحدم ل  م  بسعشػى َ َمػع، كإْف كػاف « هلػى»بسعشى قرَّ
ػْؽ معشػى ال رؽم ايشحس ا ثااتا  مؽ  يب السادةم؛ ألفَّ الَمأ مؽ معشػى الَحْمػع يػاع، كمل

: }َكاَل َيْأَتػػمل أمْكلمػػؾْا ال زػػم{ قيػػم: هػػؾ ي تعػػم مػػؽ -تعػػالى–التقرػػير كاك..... قػػاؿ 
."   1ََأَلْؾت، كقيم: هؾ مؽ هليت أي: َ َمْ تم

ـم َكَمػػا َبْعػػَدهمَسا فلػػي الْ  : قػػاؿ ااػػؽ فػػارس:" اْلَحْسػػَزةم َكالػػالَّ ػػَدافل َتَباعل ْعَتػػمكل َأْصػػاَلفل مم سم
ْؼ  . َقػػْؾلمحم ؿل ػػاَلؼم َذللػػَػ اأْلَكَّ . َكالثَّػػاالي خل ػػيرم َباَلَغػػةم، َكاْْلَخػػرم التَّْقرل ْجتلَحػػادم َكاْلسم همَسا االل َأَ ػػدم

" ْرتم فليأل ْيعل هلمؾ: إلَذا َقرَّ  .  2َهَلى يمؾللي: إلَذا َ َمَع .....، َأَلْؾتم فلي الذَّ
شليؽَ كَاَزَلتل ا ػَؽ اْلسمػْؤمل ْؼ  مشعػؾا ْْلَيةم: ََكال َيْأَتمل أمكلمؾا اْلَ ْزمل  فػي َجَساَعػة مل َمَشػافلَعحم

مم َمْؽ َتَيمََّؼ فليػأل َفَشَزَلػْت فلػيحؼ ، َكَقالمؾا: اَل َارل ْفػل َعسَّْؽ َقاَؿ فلي اإلْل
كقيػم فلػي َأالػي ،   3َ

َي َّللاَّم َعْشأم، َ ْيبم َ َمَع َأْف اَل  ْدَظٍ  َكهمَؾ اْاؽم َخاَلػةل َأالػي َبْيػٍر،  َبْيٍر َرضل يمْش لَ  َعَمى مل
ػا  ي  ػَب إلَلْيػأل َداعل ْجرلهل َكَكاَف يمْش ل م َعَمْيأل َكَعَمى َقَراَاتلأل، َكَكاَف َما امدل َكَقْد َكاَف َيتليس ا فلي  ل

َر همَؾ َكَمْؽ َجَرى َمْجَراهم  َؽ إلَلْيأل، َفأممل َع  َأَبا َبْيٍر َأْف اَل يمْحدل يَؽ َسسل ، َك ل ْ  ل بلاْلَعْ ؾل َكالرَّ
ػػبا َأْف َيْغ لػػَر َّللاَّم للػػي، َكَقػػْد  باػػؾَف َأْف َيْغ لػػَر َّللاَّم َليمػػْؼَ َقػػاَؿ: َاَمػػى، أم ل َأامػػؾ َبْيػػٍر َأال تمحل

ْدػَظٍ  َكَأْصػَحابل  أل، َكَقػاَؿ َتَجاَكْزتم َعسَّا َكاَف، َفػَذَهَب َأامػؾ َبْيػٍر إلَلػى َاْيتلػأل َكَأْرَسػَم إلَلػى مل

                                                           

  365/ 3  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
  128، 127/ 1  مقاييس المغة 2ََ
  25/ 8  البحر السحي  في الت دير 3ََ
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َ  َّللاَّ  ػػْؼ َمػػا َفَعْمػػتم إلْذ َسػػخل ، َكإلاََّسػػا َفَعْمػػتم بلكم َقبلْمػػتم َمػػا َأْاػػَزَؿ َّللاَّ َعَمػػى الػػرَّْأسل َكاْلَعػػْيؽل
ـل ْثَمْي َما َكاَف َلأم َقْبَم َذللَػ اْلَيْؾ ْؼ، َكَجَعَم َلأم مل   1ََعَمْييمْؼ، َأمَّا إلَذا َعَ ا َعْشيمْؼ َفَسْرَ ب ا بلكم

:كذَ  كا فلي َ َيْأَتمل  َكْجَحْيؽل  َكرم
َؽ اأْلَلليَّةل َكهل   ؿم: مؽ هليت: أي  م ت، َكْزامأ َيْ َتعلمم، مل ْشأم َقْؾلمػأاأْلَكَّ ، َكمل  َي اْلَيسليؽم
ْؼ" -َتَعاَلى– ْؽ الداصلحل يَؽ يمْؤلمؾَف مل ، كردك هػذا بعزػحؼ بػأفك   2َ:" للمَّذل َكاْلَسْعَشى اَل َيْحملعم

، كذلػػػػ مثػػػم: كدػػػبت « فعػػػم»، إاسػػػا يبشػػػى مػػػؽ « أفعػػػم»بشػػػى مػػػؽ افتعػػػم قمكسػػػا ي
ْؽ   3َكاكتدبت، كصشعت كاصظشعت، كرأيت كارتأيت. ْؽ َأْلَزْمتم اْلَتَزْمتم َكمل كاَل يمَقاؿم مل

ػَؽ اْلَحملػعل  ػي اْلَسْشػَع مل َر اْْلَيةل َعَمى َهَذا التَّْأكل ػمل َيْقَتزل . كسا َأفَّ َعاهل َأْعَظْيتم اْعَتَظْيتم
ؿم َقػْد َعمَ  َتػَأككل ، َفَحػَذا اْلسم ْعَظػاعل ػَؽ اْلَحملػعل َعَمػى َتػْرؾل اإلْل كا اْلَسْشػَع مل ْعَظػاعل َكهمػْؼ َأَرادم ى اإلْل

يَّ َعْشأم َمْأممؾر ا بلأل  يَجابل َكَجَعَم اْلَسْشحل ـَ الشَّْ َي َمَياَف اإلْل َأَقا
َ4  

 «  َيَتَأؿَّ كال»كَاَرَر الزمخذري كؾاأ مؽ اصتمى إذا  مع: بقراعة الحدؽ 
قاؿ:"ك ذػػحد لػػألكؿ قػػراعة الحدػػؽ: كال يتػػأؿ. كالسعشػػى: ال يحم ػػؾا عمػػى أف ال 

  5َيحدشؾا إلى السدتحقيؽ لإل داف."
ػػْرتم  الؾجػػأ الثػػااي: أفكَ  ػػْؽ َقْؾللػػَػ: َأَلػػْؾتم فلػػي َكػػَذا إلَذا َقرَّ ، اْفَتَعػػَم مل ػػرم َمْعَشػػاهم يمَقركل

ا َأْي  .فليأل، ك مَقاؿم: اَل هلمؾ َجْحد  رم :  6َاَل أمَقركل ؤم اْلَقْيسل   7ََقاَؿ اْمرم
أل ... بلسمْدرلؾل َأْطَراؼل اْلخمظمؾبل َكاَل هؿل  َذاَشةم َاْ دل  َكَما اْلَسْرعم َما َداَمْت  م

                                                           

 ، ك شغػر: ت دػير الػرازي ف م ػاتي  الغيػب أك الت دػير 25/ 8  البحر السحي  فػي الت دػير 1ََ
  348/ 23اليبير َ

  25/ 8 ، ك شغر: البحر السحي  في الت دير 218َ/ 12  ت دير القرطبي 2ََ
  84  الس ردات في لر ب القرهف َص: 3َ
  349، 348/ 23  ت دير الرازي ف م اتي  الغيب أك الت دير اليبير 4ََ
  222/ 3  ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  قاص  لؾامض التشز م 5ََ
  181/ 4  ت دير القرطبي 6ََ
 18س ص   ديؾاف امريع القي7َ
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في أف يحدشؾا إليحؼ كإف كاات ايػشحؼ كبيػشحؼ  ف : "ال يقرركفيكؾف معشى اْلية
لرػػ  ، كلي عمػػؾا احػػؼ مثػػم مػػا شػػحشاع لجشايػػة اقترفؾهػػا، فميعػػؾدكا عمػػيحؼ بػػالع ؾ كا
  1َيرجؾف أف ي عم احؼ ربحؼ، مع كثرة خظاياهؼ كذاؾبحؼ"

ْشػػػأم َقْؾلمػػػأم َتَعػػػاَلى:" ال َيػػػْألمؾَايمْؼ َخبػػػاال    َأْي اَل   2َ[.118]هؿ عسػػػراف: « " 4»َكمل
ا، أَ  ْؼ، يمَقاؿم: َمػا َأَلْؾتمػأم امْرػح  كم تليمْؼ َكَفَدادل ْحَدهمْؼ فلي َمَزرَّ ػْرتم فلػي َيَدعمؾَف جم ْي َمػا َقرَّ

ْثممأم. يَحتلأل، َكَما َأَلْؾتمأم َشرًّا مل   3ََارل
ػػْشيمؼْ "»قػػاؿ أاػػؾ عبيػػدة:  مجػػازه كال ي تعػػم مػػؽ هليػػت: «  َكال َيْأَتػػمل أمكلمػػؾا اْلَ ْزػػمل مل

ػسيؽ الحمبػي فػي عسػدة  4َ"ت، كلأ مؾضع هخر مؽ ألؾت بالؾاكأقدس حػأ الدك ، كرجك
ػشاعة؛ كذلػػ الح اظ مؽ كجٍأ بقؾلأ: "كقد يت رجك  ما قاؿ أاؾ عبيػدة مػؽ  يػب الرك

بأفك َيْأَتمي ََيْ َتعلم  ك َاْفَتَعػَم  قميػمس مػؽ ََأْفَعػَم  كإاكسػا يكثػر مػؽ ََفَعػَم  احػؾ: كتػب 
، مؾافػ س لمقيػاسكاْكَتَتَب، كَصَشَع كاْصَظَشَع؛ فأ .كإف صػ ك أاكػأ مػؽ  5َ"خذه مؽ: َأَلػْؾتم

فػت الػؾاك ََأَلْؾتم َجْحدا   فحؾ مػؽ َأؿ ك   فيكػؾف األصػم فػي ََيػْأَتمي  : ََيػْأَتملؾم  تظرك
سكة عمى الياع فحذفت، ثؼك  ، فرار ََيْاَتمليم  فاستثقمت الزك الما  بعد كدٍر؛ فقمبت ياع 

 ذفت الياعم لمجـز
َ6 . 

                                                           

  222/ 3  ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  قاص  لؾامض التشز م 1ََ
  218/ 12  ت دير القرطبي 2ََ
 ، ت دػير 173/ 4  يشغر: ت دير ااؽ عظية ف السحػرر الػؾجيز فػي ت دػير اليتػاب العز ػز 3ََ

  ، ت دير الثعػالبي ف الجػؾاهر الحدػاف341/ 8الرازي ف م اتي  الغيب أك الت دير اليبير َ
  127 ، التبياف في ت دير لر ب القرهف َص: 97/ 2في ت دير القرهف َ

  65/ 2  مجاز القرهف 4ََ
  119/ 1  عسدة الح اظ في ت دير أشرؼ األل اظ 5ََ
، ك شغػػر: تػػداخم األصػػؾؿ المغؾ ػػة كأثػػره فػػي  322  يشغػػر: معجػػؼ م ػػردات اإلاػػداؿ كاإلعػػالؿ 6َ

  357/ 1اشاع السعجؼ َ
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 لمحسػزة كالػالـ كالحػرؼ السعتػم السعشػى السحػؾري هذا .. كقد جعم الدكتؾر جبػم 
ػر كأبظػأ. يقػاؿ  -كمشأ "أال يألؾ، كألكػى ...  داختزاف الذيع مادتأ ال تتبدك  ض: قرك

ر عؽ صيده: ألكى  ْحػد  }اَل َيػْألمؾَايمْؼ  -لميمب كالبازي إذا قرك ض َتأك مػأ: اْختػزف جم
{: ال يقرركف في  ...فدادكؼ " َخَباال 

يكػػة: اليسػػيؽ كهَلػػى كاْصتمػػى كتػػَألَّى: َأْقَدػػَؼ " َهػػذا السعشػػى  -ك"اأَلْلػػؾة  بػػال ت  ككَحدل
رجػػع إلػػى شػػدة عػػـز الػػش س عمػػى الذػػيع، كارتػػب  باالمتشػػاع عػػؽ السػػرأة ألف هػػذا ي

ضب  ا س كشحؾة كماع، فحسا مػؽ بػاب االختػزاف فػي الػش س أي ا ت ػاظ الذػيع 
ٍر{ ]البقرة:  ْؼ َتَرباصم َأْرَبَعةل َأْشحم َداصلحل ْؽ ال يَؽ يمْؤلمؾَف مل }َكاَل َيْأَتمل  ،[ 226بسادتأ  }للمَّذل

ػػْشيمْؼ{ ]الشػػؾر: أمكلمػػؾ اْل َ  [ يسكػػؽ أف تيػػؾف بسعشػػى يستشػػع، أي مػػؽ ممحػػ  22ْزػػمل مل
االختزاف، فحذا أقرب مؽ أف تيؾف مؽ الَقَدؼ عمى تقدير ااٍؼ قبم }َأْف يمْؤتمؾا أمكللػي 

ْرَبى{.   1َاْلقم

 يف } َتأِْويله{ (لوو) (،أولجداخم )
كَف إلال َتْأكل َمأم َيؾْ  : }-تعالى–في قؾلأ   ؾرة سػ   53َـَ َيْأتلي َتْأكل ممػأم { َهْم َيْشغمرم

 األعراؼ
ػْؽ جاع في الدر: "كقؾلأ تعالى: }َتْأكل َمأم{... التأك م مادتمأ مػؽ هسػزة ككاك كالـ مل

ْلػػتم الذػػيَع َرَدْدتمػأ إلػػى أكلػػأ، كالم غػةم مػػأخؾذةس مػػؽ »كقػػاؿ الخظػااي:  ،هؿ يػؤكؿ َأكَّ
  2َ" .«األكؿ

السعشػػى السحػػؾري لػػػػػ ؛ "ك اك كالـجعػػم صػػا ب الػػدر مػػادة التأك ػػم مػػؽ هسػػزة كك 
َؿ اليالـَ  :َأكؿ  مة مشأ، .... كأكَّ ػره لتبػياؽ :  قيقة الذيع الستحرَّ ره كفدَّ داَّػره كقػدَّ

  3َ " قيقتأ أي السراد بأ
                                                           

  1943، 1943،  1942/ 4الشتقاقي السؤصم َ  يشغر: السعجؼ ا1َ
  337/ 5  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 2ََ
  1945/ 4السعجؼ االشتقاقي السؤصم َ  3َ



 
 (21مجلة قطاع كليات اللغة العربية والذعب المناظرة لها العدد ) 

5151 

ػْدقلأل : َقاَؿ الزََّمْخَذرليا  ػْؽ َتْبيلػيؽل صل " إلالَّ َتْأكل َمأم: إال عاقبػة أمػره كَمػا يػؤكؿ إلَلْيػأل مل
ؾرل  " َكعمحم يدل َؽ اْلَؾْعدل اْلَؾعل تلأل َما َاَظَ  بلأل مل حَّ    1َصل

ؿ  تأسػػيمس الشاصلػػأ مػػؽ كاك ػػؽ كالـ ػػْيَع  ؛كقيػػم بػػأف ََأكَّ ْلػػتم الذَّ : َأكَّ َقػػاَؿ اْلَخظَّػػااليا
ؿل  ػػَؽ اأْلَكَّ ؾَذةس مل للػػأل َفالمَّْ َغػػةم َمػػْأخم ػػيَبَؾْ أل:ك  2ََرَدْدتمػػأم إلَلػػى َأكَّ ْشػػَد سل ؿم  عل َأْفَعػػمم،   3َ ََأكَّ

سَّا َفاؤمهم  َؾ مل ، َفحم ْستلْثَقاؿل اْجتلَساعل اْلَؾاَكْ ؽل ْشأم فلْعمس الل ، َكَلْؼ يمْدَتْعَسْم مل  َكَفاؤمهم َكَعْيشمأم َكاَكافل
دٍ  ْشٍس َكا ل   4ََكَعْيشمأم ملْؽ جل

يقػػؾؿ ااػػؽ فػػارس:" الحسػػزة كالػػؾاك كالػػالـ أصػػالف: ااتػػداع األمػػر كااتحػػاؤه. أمػػا 
كهػػػػؾ مبتػػػػدأ الذػػػػيع،....  كاألصػػػػم الثػػػػااي.... هؿ يػػػػؤكؿ، أي:  األكؿ فػػػػاألكؿ،

رجع...... كمؽ هذا الباب تأك م اليالـ، كهؾ عاقبتػأ كمػا يػؤكؿ إليػأ، كذلػػ قؾلػأ 
   5َتعالى: }هم يشغركف إال تأك مأ{." 

أكلت معشاه طمبت أكؿ الؾجؾه كعمى األصم الذي ذكره الخظااي يكزف السعشى: "
  6َ"كالسعااي

                                                           

البحػػػر  ،ك شغػػػر: 119/ 2  ت دػػػير الزمخذػػػري ف اليذػػػاؼ عػػػؽ  قػػػاص  لػػػؾامض التشز ػػػم 1ََ
جيز في ت دير اليتاب  ، ت دير ااؽ عظية ف السحرر الؾ 63، 62/ 5السحي  في الت دير َ

  56/ 2إعراب القرهف لمشحاس َ ، 418، 417/ 2العز ز َ
  ،البحػػر السحػػي  فػػي 111 ، الس ػػردات فػػي لر ػػب القػػرهف َص: 368/ 8يشغػػر: العػػيؽ َ  2َ

/ 2 ، ت دير ااؽ عظية ف السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز 63َ، 62/ 5الت دير َ
417 ،418  

  195/ 3اليتاب لديبؾ أ َ  3َ
  279/ 1البحر السحي  في الت دير َ  4َ
  158،159،162/ 1  مقاييس المغة 5ََ
  418/ 2 ت دير ااؽ عظية ف السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز 6ََ
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أفر  لقمكة كجؾد ما فاؤه كعيشأ  رؼ كا د، كددف، فعمػى األكؿ يكػؾف "كاألكؿ 
  1َمؽ: هؿ يؤكؿ، كأصمأ: هكؿ، فأدلست السدة ليثرة اليمسة.

 )جداخم 
َ
د
َ
 ) (،آص

َ
د
َ
ص

ْ
ة{ (َأو  يف }مُّْؤصأدأ

ْؼ َاارس ممْؤَصَدةس { َالبمد: -جمك كعزك -في قؾؿ للا      21:} َعَمْيحل
: قػػرأ أاػؾ عسػػرٍك ك سػػزة ك  ػػص بػػالحسز، كالبػػاقؾف جػاع فػػي الػػدر:" }ماْؤَصػػَدةم{ 

ػػد كػػَأْكَرـ  2َبػػالؾاك ػػْؽ هَصػػَد يمْؤصل ..... كالغػػاهر أفَّ القػػراعَتيؽ مػػؽ مػػادتيؽ: األكلػػى مل
" دم ْؽ َأْكَصَد يمؾصل   3َيمْيرلـ، كالثااية مل

. َك مَقػاؿم: َأْأَصػَد ال  ػْؽ َأْكَصػَد اْلَبػاَب بلػاْلَؾاكل َحْسػَزَتْيؽل إلْ ػَداهمَسا ممْؤَصَدةس اْسؼم َمْ عمػؾٍؿ مل
َيةل    .َأْصمليَّةس َكاأْلمْخَرى َهْسَزةم التَّْعدل

، َكَقػػَرَأهم َأامػػؾ  ػػْؽ َأْكَصػػَد بلػػاْلَؾاكل ػػيؼل مل : ممؾَصػػَدةس الػػَؾاٍك َسػػاكلَشٍة َبْعػػَد اْلسل ػػؾرم ْسحم كَقػػَرَأ اْلجم
ػػػؾبم َكَخَمػػػعس الَحْسػػػزَ  ػػػٍؼ َكَ ْعقم ػػػيؼ َعْسػػػٍرك َكَ ْسػػػَزةم َكَ ْ ػػػصس َعػػػْؽ َعاصل ٍة َسػػػاكلَشٍة َبْعػػػَد اْلسل

اْلَسْزسمؾَمةل.
َ4  

ػػؾزم َأْف  ، َكَ جم ػػَز اْسػػؼم اْلَسْ عمػػؾؿل سل فَسػػْؽ َقػػَرَأ ممْؤَصػػَدةس بلػػاْلَحْسَزةل َأَخػػَذَها َمػػْؽ هَصػػْدتم َفحم
ػَز َعَمػى لمَغػةل  ْؽ َأْكَصْدتم َكَليلشَّأم همسل مػؽ يحسػز الػؾاك كإذا َكػاَف َقْبَمَحػا َضػسَّةس   5ََييمؾَف مل

:ْحَؾ ممْؤَسى، اَ  ا َأْمَرْ ؽل  َكَمْؽ َلْؼ َيْحسلزل اْ َتَسَم َأْيز 
ْؽ لمَغةل َمْؽ َقاَؿ: َأْكَصْدتم َفَمْؼ َيْحسلزل اْسَؼ اْلَسْ عمؾؿل َكَسا يمَقػاؿم:  همَسا: َأْف َييمؾَف مل َأَ دم

. دس ْؽ َأْكَعْدتم َمْؾعل  مل

                                                           

  111 ، الس ردات في لر ب القرهف َص: 368/ 8  العيؽ 1ََ
  686َص:  الدبعة في القراعات ، 766، جة القراعات َص: 439  اإلتحاؼ ص 2َ
  11/ 11  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 3ََ
  541/ 31  ، 363َ/ 31  التحر ر كالتشؾ ر 4ََ
  541/ 31  ، 363َ/ 31  قليَم: اْلَحْسزم لمَغةم قمَرْ ٍش يشغر: التحر ر كالتشؾ ر 5ََ
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ْثَم هَمَؽ َكَليل  ْؽ هَصَد مل : َأْف َييمؾَف مل ْؤَاػٍة َكبمػْؤٍس اْْلَخرم َع َكَسا فلي َتْخ ليعل جم فكل شَّأم خم
ؾَاٍة َكبمؾٍس َفَيْقملبمَحا فلي التَّْخ ليعل َكاك ا.   1َجم

فسؽ قاؿ: أكصدت قػاؿ: مؾصػدة فمػؼ يحسػز، كمػؽ قػاؿ: هصػدت قػاؿ: مؤصػدة، 
ع الحسزة فيقؾؿ: مؾصدة كالمغتاف  دشتاف كثيرتاف.   2َكجاز أف يخفك

إمامشػػا يحسػػز َمؤصػػدة  فأشػػتحي أف أسػػد أذاػػي إذا كقػػاؿ أاػػؾ بكػػر اػػؽ عيػػاش: 
  3َسسعتأ يحسزها.

َي: «: َكاْلسمؾَصَدةم »كلؼ ي رؽ اْلَ رَّاعم ايشحسا في السعشى؛ َقاَؿ:  ، َكهل تمْحَسزم َكال تمْحَسزم
اْلسمْظَبَقةم.
  5َيقاؿ: أصدت الباب كهصدتأ كأكصدتأ إذا ألمقتأ كأطبقتأ.  4َ

ص د  مادتيؽ مختم تيؽ، كهؾ ما ذهػب إليػأ كجعم ااؽ فارس َأ ص د ، كَك 
كسا هؾ كاض  مػؽ ارػأ؛ يقػؾؿ ااػؽ فػارس:" الحسػزة كالرػاد كالػداؿ،  صا ب الدر

شيع يذتسم عمى الذيع. يقؾلؾف لمحغيرة أصيدة، سػسيت اػذلػ الشػتسالحا عمػى 
 . 6َما فيحا"

كقاؿ في َكصد  "الؾاك كالراد كالداؿ: أصػم يػدؿ عمػى ضػؼ شػيع إلػى شػيع. 
البػػاب: ألمقتػػأ. كالؾصػػيد: الشبػػت الستقػػارب األصػػؾؿ. كالؾصػػيد: ال شػػاع  كأكصػػدت

لى: }إاحػػػػا عمػػػػيحؼ مؤصػػػػدة{ الترػػػػالأ بػػػػالربع. كالسؾصػػػػد: السظبػػػػ . كقػػػػاؿ تعػػػػا
   7َ["8]الحسزة:

                                                           

اعات    جػػػة القػػػر 172، 171/ 31  ت دػػػير الػػػرازي ف م ػػػاتي  الغيػػػب أك الت دػػػير اليبيػػػر 1ََ
  766َص: 

  181/ 5  إعراب القرهف لمشحاس 2ََ
  118  التسحيد في عمؼ التجؾ د َص: 3َ
  266/ 3  معااي القرهف لم راع 4ََ
  484/ 11  إعراب القرهف كبيااأ 5ََ
  111/ 1  مقاييس المغة 6ََ
  117/ 6  مقاييس المغة 7ََ
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كقيم معشى السحسؾز السظبقة كمعشىَ اارس ممْؤَصَدةس  أي َأْاَؾاامَحا ممْظَبَقةس َفاَل يمْ َت م 
ْؼ َبابس َكاَل  ، أي أفك العػذاب مظبػ  َلحم كحس َأَاػَد اْْلَبػادل مم فليَحػا رم ْشَحا َلؼٌّ َكاَل َيػْدخم َيْخرمجم مل

  1َعميحؼ.
ْشػػػأم َكَحػػػاؿل  ْفػػػاَلتل مل ػػػَؽ اإلْل ْؼ: مماَلَزَمػػػةم اْلَعػػػَذابل َكاْلَيػػػْأسم مل َها َعَمػػػْيحل فَسْعَشػػػى إليَرػػػادل

ػػجْ  ْؼ َبػػابم الدكل يَؽ أمْلملػػَ  َعَمػػْيحل يؽل الَّػػذل ةل اْلَعػػَذابل بلَسػػا همػػَؾ اْلَسَدػػاجل ػػدَّ ؽل َتْسثليػػمم َتْقرل ػػٍب للذل
ػػؾؿل  رم اْلعمقم ػػا َيْبممغمػػأم َتَرػػؾا سَّ ، َكَ ػػاؿم َعػػَذابل َجَحػػشََّؼ َأَشػػدا مل َتَعػػاَرؼس فلػػي َأْ ػػَؾاؿل الشَّػػاسل مم

. اْلسمْعَتادم
َ2  

كمعشػػى ليػػر السحسػػؾز: السغمقػػة كالسػػراد مغمقػػة أاؾااحػػا، كإاسػػا ألمقػػت لتذػػديد 
 . 3َ كالعياذ باهلل تعالى عميحؼ العذاب

كفي اختيار الحسز داللة؛ ذلػ أف الحسزة  رؼ ثقيم شديد، كهي عمى كاؿ  اؿ 
أثقػػم مػػؽ الػػؾاك فاختػػار الحسػػزة عمػػى الػػؾاك لثقمحػػا كشػػدتحا، ألف السؾ ػػ  شػػديد 
كصعب، فحي السشاسبة لثقم ذلػ اليػـؾ كصػعؾبتأ كشػدتأ، كإفَّ الشاظػَ  احػا لثقيػمس، 

مػػْؤ  كػػاف كػػأفَّ الذػػخَص يعػػااي مػػؽ أمػػر ثقيػػم. فحػػي أادػػب كأَدؿك عمػػى فػػ ذا قػػاؿ َ
اليػػرب كالثقػػم مػػؽ التدػػحيم كالشظػػ  بػػالؾاك. كهػػؾ السشاسػػب أيزػػا  لجػػؾ السكااػػدة 

  4َكالذدة كالقؾة في الدؾرة. وللا أعمؼ.

  

                                                           

 ، زاد السدػػير فػػي 172، 171 /31  ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 1ََ
  449/ 4عمؼ الت دير َ

/ 31 ، ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 541َ/ 31  التحر ػػر كالتشػػؾ ر 2ََ
171 ،172  

  449/ 4  زاد السدير في عمؼ الت دير 3ََ
  281كتاب َص:  -  لسدات ايااية في ارؾص مؽ التشز م 4َ
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 (الربّيني) يف )ربى( ،جداخم )ربب(
ػػْؽ َابلػػيٍك َقاَتػػَم -تعػػالى–فػػي قؾلػػأ  َمَعػػأم رلبكلياػػؾَف َكثليػػرس َفَسػػا َكَهشمػػؾا للَسػػا : } َكَكػػَأيكلْؽ مل

ػاالرل َؽ{ ]أؿ عسػراف:  ػبا الرَّ ْؼ فلي َسبليمل َّللاَّل َكَما َضعم مؾا َكَما اْسَتَياامؾا َوَّللاَّم يمحل َأَصاَاحم
146] 

، .... « رلبكلػػي»جػػاع فػػي الػػدر: "الربياػػؾف: جسػػعم  بكل كهػػؾ العػػالؼم مشدػػؾبس إلػػى الػػرَّ
بَّة كهي الجساعةم .... كقيم : السمْيثلركف العمَؼ مؽ قؾلحؼ: كقيم:... مشدؾب إ لى الرا

إذا َكثمػػر  كهػػذا َسػػْحؾس ... الخػػتالؼل السػػادتيؽ، ألفَّ َتْيػػَػ مػػؽ راع كبػػاع « َربػػا يربمػػؾ»
  1َككاك، كهذه مؽ راع كباع مكررٍة."

َحػا، َثػاَلثم لمَغػ َحا. كَفْتحل . كَضػسكل هم: َربكلػيٌّ بلػاْلَ ْت ل  2َاتٍ "الركلبكلياؾَف" بلَكْدرل الػرَّاعل ػدم . َكَكا ل
: بلَزؼكل الرَّاعل َكَكْدػرلَها ، َكالركلبكليا بكل ؾبس إلَلى الرَّ َمْشدم
بكػة  3َ ، كقيػم مشدػؾب إلَلػى الركلبكػة كالرا

بكة كهي اْلَجَساَعة مؽ الشَّاس.   4َكالرَّ
.... "كالػػراع كالبػػاع يػػدؿ عمػػى أصػػؾؿ. فػػاألكؿ إصػػالح الذػػيع كالقيػػاـ عميػػأ. 

لمذيع. وللا جم ثشاؤه الػرب  ألاػأ مرػم  أ ػؾاؿ خمقػأ. كالربػي:  كالرب: السرم 
العػػارؼ بػػالرب. .... كاألصػػم اْلخػػر لػػزـك الذػػيع كاإلقامػػة عميػػأ، كهػػؾ مشاسػػب 
لألصػػم األكؿ. ... كاألصػػم الثالػػب: ضػػؼ الذػػيع لمذػػيع، كهػػؾ أيزػػا مشاسػػب لسػػا 

  5َقبمأ".

                                                           

  431، 431/ 3ليتاب السكشؾف َ  الدر السرؾف في عمـؾ ا1َ
  231/ 4  ت دير القرطبي 2ََ
  231/ 4 ، ت دير القرطبي 443َ/ 1  فت  القدير لمذؾكااي 3ََ
  1287/ 3  جسحرة المغة 4ََ
  381،382/ 2  مقاييس المغة 5ََ
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الكذيؽ صبركا مع األابياع، ادبؾا إلى العبػادة كالتكألكػأ فػي َقاَؿ اْلَخمليمم: "الركلبكلياؾف: 
" بؾبيكة َّللَّ   1َمعرفة الرا

ػػػَمعل بلاْلَجَساَعػػػاتل اْلَيثليػػػَرةل  ػػػَؽ الدَّ  ، كقػػػاؿ األخ ػػػش: هػػػؼ  2َكَفَدػػػرَّهمْؼ َجَساَعػػػةس مل
 

بك  فشدػػبؾا إليػػأ ػػبَّ  3َالػػذيؽ يعبػػدكف الػػرك رم َعَمػػى َمػػا . كقيػػم همػػؼم اْلعمَمَسػػاعم اأْلَْتقلَيػػاعم الرا
ؾَف اْلَعػػارلفمؾَف بلػػاَّللَّل. َكقليػػَم:  ػػاللحم ْؼ، كقيػػم: اأْلَْتَبػػاعم، كقيػػم: اْلػػؾماَلةم، كقيػػم: الرَّ ػػيبمحم يمرل

 . َزَراعم اأْلَْابلَياعل كم
َ4  

ْيعم َيْربمؾ إلَذا َكثمَر، فدسي اػذلػ  أما ما قيم مؽ كؾف اشتقاؽ الربييؽ مؽ َرَبا الذَّ
  5َاليثير العمؼ.
اػػؽ فػػارس:"الراع كالبػػاع كالحػػرؼ السعتػػم ككػػذلػ السحسػػؾز مشػػأ يػػدؿ عمػػى قػػاؿ ا

أصم كا د، كهؾ الز ادة كالشساع كالعمؾ. تقؾؿ مؽ ذلػػ: ربػا الذػيع يربػؾ، إذا زاد. 
 . 6َكربا الرااية يربؾها، إذا عالها"

يؾفػ  اػيؽ  َرب لػػػػ    7َمعشى ال رػم السعجسػيكلعم ما ذكره الدكتؾر جبم في 
 يػب قػاؿ فػي معشػى  يؽ ذكرهسا صا ب الدر في مػادة كأصػم َالػربييؽ الرأييؽ المذ

                                                           

 ، ت دػػير 443/ 1  بػػاب الػػركاع كالبػػاع َر ب ، فػػت  القػػدير لمذػػؾكااي 256َ/ 8  العػػيؽ 1ََ
  231/ 4َالقرطبي 

 ، ك شغر: التبياف في ت دير لر ب 476/ 1،معااي القرهف لمزجاج  114/ 1  مجاز القرهف 2َ
  131القرهف َص: 

 .235/ 1  معااي القرهف لألخ ش 3َ
  372/ 3  البحر السحي  في الت دير 4ََ
  521/ 1ت دير ااؽ عظية ف السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز َ  5َ
  483/ 2مغة َ  مقاييس ال6َ
ال رم السعجسي: يتسثم في التراكيب التي تبدأ بحػرفيؽ بعيشيحسػا مػرتََّبْيؽ، سػؾاع كااػت تمػػ   7َ

  19/ 1التراكيب ثالثية  أك رباعية. يشغر: السعجؼ االشتقاقي السؤصم َ
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: االستغالظ كما إليأ مؽ تساسػ كتجسع كسا يتسثػم فػي ال رم السعجسي لػػػ  َرب 
ؾة كاسػػؾ مػػؽ يمَربَّػػى  فػػي اسػػتغالظ الػػرمب كتساسػػكأ  فػػي َر ػػب ، كفػػي تجسػػع الربػػ

  1َ َربؾ ..."

ة َرب ب  عػؽ مػادة َرب  كعميأ يسكؽ القؾؿ إاػأ عمػى الػرلؼ مػؽ اخػتالؼ َمػادَّ
، كلزكمػػأ ف صػػالح الذػػيع كالقيػػاـ عميػػأ فػػي السعشػػى العػػاـك  إال أاحسػػا يتحػػداف 

معشػى الز ػادة كالشسػاع كػذا ك  ،َربػب  في مادة ضؼ الذيع لمذيع، ك كاإلقامة عميأ
، ال يبعد عؽ معشى االستغالظ كما إليأ مؽ تساسػ كتجسػع كالعمؾ في َربؾ ، كربأ 

ال ير  أك َسػْحؾس « َربا يربمؾ»َالربييؽ  مؽ قؾلحؼ: مقؾؿ بأف مؽ قاؿ كال يزظراا ل
  2َ .كالبحر السحي الدر  كسا جاع في 
  (الزَّيْ ُتون) يف )زيث( ،)زجن(جداخم 
ا َكَلْيػػػَر -تعػػػالى–فػػػي قؾلػػػأ  ػػػاَف ممْذػػػَتبلح  مَّ ْ تمػػػؾَف َكالرا ػػػْؽ َأْعَشػػػاٍب َكالزَّ : }َكَجشَّػػػاٍت مل

كا إل  َتَذػػػابلٍأ اْاغمػػػرم شمػػػؾَف{ مم ـٍ يمْؤمل ػػػأل إلفَّ فلػػػي َذلليمػػػْؼ َْلَيػػػاٍت للَقػػػْؾ َلػػػى َثَسػػػرلهل إلَذا َأْثَسػػػَر َكَ ْشعل
 [99]األاعاـ:

جاع في الدر:"الز تؾف كزاأ َفْيعمػؾؿ فالتػاعم مز ػدةس، كالشػؾف أصػمية لدػقٍؾ ذيػػ 
 ، في االشتقاؽ كثبؾت ذي، قالؾا: أرض َزتلَشة أي كثيرة الز تؾف، فحؾ اغير قيرػـؾ

َفْعمؾال  م قؾدس أك اادر، كال يمَتػَؾهَّؼ أف تػاَعه أصػمية كاؾَاػأ مز ػدة اداللػة الز ػت  كألفَّ 
ف احسػػا مادتػػاف متغايرتػػاف كإف كػػاف الز ػػت معترػػر ا مشػػأ، ك قػػاؿ: زات طعامػػأ أي: 

هػؽ أمْاػدلت تػاع االفتعػاؿ  جعم فيسا ز تػا ، كزاَت رأَسػأ أي: َدَهَشػأ بػأ، كاْزدات: أي ادَّ
  3َكازدجر كازداف."  داال  بعد الزاي

                                                           

  749/ 2لسعجؼ االشتقاقي السؤصم َا  1َ
/ 3بحػػػر السحػػي  فػػي الت دػػػير َال ، 431/ 3 الػػدر السرػػؾف فػػي عمػػػـؾ اليتػػاب السكشػػؾف 2ََ

372  
  78/ 5  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 3ََ
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كؼس  ْ تمؾفم َشَجرس َمْعرم كَز َز ت ف  داخمك ذير صا ب الدر في ارأ إلى تػ ،الزَّ
ػػا إلػػى أف  أ؛فيػػ ي ت   فالتػػاعم مز ػػدة، كالشػػؾف مػػؽ َز ت ف  ، كزاػػأ َفْيعمػػؾؿ ذاهب 
كثبػؾت الشػػؾف، قػالؾا: أرض َزتلَشػػة أي اليػاع فػػي االشػتقاؽ  ؛ مدػتدال  بدػػقٍؾأصػمية

عر ؾٍر أف ََفْعممؾا ا  اشاع لؼ يدػتقرك  ؛ كزاد ااؽ 1َكرجكحأ ااؽ مالػف، كثيرة الز تؾ
ػػؾـٍ، َكَلْيَدػػت الشكػػؾفم زَاصلػػَدة، الػػَدلليم "فػػي كالمحػػؼ؛ َقػػاَؿ:  ػػا َز تػػؾف، فَ ْيعمػػؾؿس، كَقْيرم كَأمك

ممػؾف، َكهمػَؾ َقْؾلحؼ: َأرضس َزتلَشةس، َأي: فليَحا َز تمؾف، كَأيزا  تمَؤدكلي الزكل ادةم إللى إلثباتل َفعْ 
كؼس َكَكْزامػػأم ك   2َ."الَشػػاعس لػػؼ َيدػػتقلرَّ فلػػي َكاَلمحػػؼ ْ تمؾفم َشػػَجرس َمْعػػرم قػػاؿ أاػػؾ  يػػاف:"الزَّ

تمػػأم مم  ـل َفْعممػػؾٍؿ َأْك قلمَّتلػػأل َفَسادَّ ْؼ َأْرضس َزتلَشػػةس َكللَعػػَد ػػؾـٍ للَقػػْؾللحل ةل َفْيعمػػؾؿس َكَقْيرم َغػػايلَرةس للَسػػادَّ
. ْ تل   3َ"الزَّ

ْ ػػت  ككزاػػأ   4َالمغػػؾ يؽكذهػػب أكثػػر  ا مػػؽ َالزَّ إلػػى أاكػػأ مػػؽ َز ي ت  مذػػتقًّ
 عشدهؼ ََفْعممؾف  .

ْهشمػأ". : دم   5َقاؿ الجؾهري في َز ت :" الَزْ تؾفم معركؼ، الؾا دة َزْ تؾَاة. كالَزْ تم
ْ َت، فحؾ َمزل تس كَمْز ؾتس  ـَ أزل تمأ َزْ تا : َجَعْمتم فيأ الزَّ    6َ.كفي القامؾس:"زلتا الظَّعا

                                                           

 .1/199  يشغر: شرح اليافية الذافية 1َ
  531/ 4، تاج العركس 1/125َ  يشغر: السستع 2َ
  591/ 4  البحر السحي  في الت دير 3ََ
، األصػػؾؿ 195ت   ، القػػامؾس َز ػػ128/ 13 ، تحػػذيب المغػػة 358َ/ 7  يشغػػر: العػػيؽ 4ََ

 .5/218، البراصر كالذخاصر 3/255
  427/ 1 ، ك شغػػػر: أسػػػاس الباللػػػة 251َ/ 1  الرػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة 5ََ

 َز ت 
  152  القامؾس السحي  َص: 6َ
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كقاؿ ااؽ جشي:" كأما ز تؾف فأمره كاضػ ، كأاػأ فعمػؾف، كمثػاؿ فاصػت. كالعجػب 
كعمى أفؾاه الشاس لالستعساؿ. كقد كاف بعزحؼ قد تجذؼ أف أخػذه  أاأ في القرهف،

"مؽ الزتؽ، كإف كاف أصال مسات     1َ.ا فجعمأ فيعؾال 
ػػؾاب أاػػأ مػػؽ َز ي ت  ككزاػػأ ََفْعممػػؾف . أمػػا اسػػتدالؿ ااػػؽ مالػػػ  كلعػػم الرك

 بقؾلحؼ: َأرضس َزتلَشةس  فيسكؽ  سمأ عمى تؾهكؼ أصالة الشكؾف. 
اسػػتدالؿ فػي ليػػر كأمَّػا اسػتدالؿ ااػػؽ عرػ ؾٍر بػػأفك ََفْعممؾاػا   أصػمس محسػػمس فحػؾ 
كه مسكا فات سيبؾ أَ   !محمكأ؛ أال ترى أف الجسحؾر أثبتؾه كعدك

ْ تمػػؾف  بجعمػػأ َالزك ػػت  ك َ صػػا ب الػػدركإذا ثبػػت ذلػػػ بظػػم مػػا ذهػػب إليػػأ  الزَّ
َبْظٍر؛ فميس ثسكػة مؾجػبس لحسمػأ  تيؽ متغايرتيؽ، كأاأ  سمأ عمى باب: َسْبٍ  كسل مادك
عمى هذا الباب؛ ألف الشكؾف مؽ  ركؼ الزك ادة؛ كهػي كاقعػةس فػي مؾضػٍع تمػزَاد فيػأ، 

  2َكهؾ الظكرؼ.

 يف ) املسكنة واملسكني( يسك() (،سكن)جداخم 
رلبَ -جمك كعزك -في قؾؿ للا    لَّةم َكاْلَسْدَكَشةم{ َالبقرة ::}َكضم ؼم الذكل    61ْت َعَمْيحل

ْدػػػكيَؽ قميػػػمم الحركػػػةل  جػػػاع فػػػي الدر:"كالَسْدػػػَكَشةم: َمْ َعمػػػةس مػػػؽ الدػػػكؾف، ألف السل
ْ عيم مشأ إال أفَّ هذه السيَؼ قػد َثَبَتػْت فػي  ، للسا بأ مؽ الَ ْقر، كالسلْدكيؽم مل كالشحؾضل

ؿا اشػػتقاؽ هػػذهل اليمسػػةل، قػػالؾا: َتسَ  ، ..... كذلػػػ ال َيػػدم َتَسْدػػكلؽس ْدػػَكَؽ َيَتَسْدػػَكؽم فحػػؾ مم
ػػرلَبْت  3َعمػػى أصػػالتحا، ألف االشػػتقاؽ َقَزػػى عميحػػا بالز ػػاَدةل. كقػػاؿ الرالػػب : "}َكضم
ؼم الذلة كالسدكشة{ فالسيؼم في ذلػ زاصدةس في أص كل القؾليؽ"  كإيرادم هػذا الخػالؼل َعَمْيحل

فم بأفَّ الشؾَف زاصدةس،    4َ" َمَدػَكأاأ مؽ يمْؤذل
                                                           

  216/ 3  الخراصص 1ََ
  467/ 1  تداخم األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشاع السعجؼ 2ََ
  418، 417ف َص:   الس ردات في لر ب القره3َ
  397/ 1  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 4ََ
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مدػػ  فػي َالسدػكشة كالسدػكيؽ ؛ قػاؿ  –إلى تداخم َسكؽ  صا ب الدريذير 
 الخميم:

يؼم زَاصلػػػَدةس،  إال أاحػػػؼ اشػػػتقؾا مشػػػأ فعػػػال  فقػػػالؾا:  ، َفػػػاْلسل ؾفل ػػػكم ػػػَؽ الدا "السدػػػكيؽ: مل
ػػا َكثمػػرجػػم أْي َصػػار ملدػػكيشا  َتَسْدػػَكَؽ ال ػػيؼم َأْصػػمليَّة  َلسَّ َسػػتل اْلسل ػػيؼ؛ فتمؾمهكل ـك السل ،  1ََر لمػػزم

أل"  َي اْلسلْدكليؽم للقلمَّةل َ َرَكاتلأل َكفمتمؾرل َاَذاطل سكل كسم
(2)  

ْؼ َأْعَظػْؾهم َشػْيئ ا  ْؼ َكَعملَؼ َأاَّأم َمَتػى َتَزػرََّع إلَلػْيحل َفاْلَ قليرم إلَذا َسَأَؿ الشَّاَس َكَتَزرََّع إلَلْيحل
َاَّػأم إلَذا َفَقْد َسَكَؽ َقْمبمأم، َكزَاَؿ َعْشأم اْلخَ  ْسػؼل، ألل َي الَحَذا االل سكل ، َكَ ْحَتسلمم َأاَّأم سم ْؾؼم َكاْلَقَم م

َؤاَؿ. دكل َكممشلَع َسَكَؽ َكَلْؼ َيْزَظرلْب َكَأَعاَد الدا يَب بلالرَّ أمجل
َ3   

كَسػَكؽ الرجػم  :  استقرار في جؾؼل  يكلز أك بػاطؽ: سكؽَ ػػػالسعشى السحؾري لف
كيش ا " َكسػػا يقػػاؿ: تظػػامؽ كَخَذػػع، كأاػػأ ااخ ػػض فػػي كأْسػػَكؽ كتسدػػكؽ: صػػار مدػػ

جػػؾؼ اسػػتقر فيػػأ  َكالسدػػكيؽ مػػؽ هػػذا، أى القػػارك الرػػاار عمػػى مػػا هػػؾ فيػػأ ال 
  4َ.يجاهد لمتخمص مشأ إما لمتدميؼ لرا ب األمر سبحااأ، أك لدبب عشده

ككؾاأ مؽ َسكؽ  هؾ   5َكتؾهسؾا في مدكيؽ أاحا فلْعمليم لمزـك السيؼ في أكلحا.
 رحي .ال

  
                                                           

 ، تػػػاج 148/ 5 ، مقػػػاييس المغػػػة 2191َ/ 6  الرػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة 1ََ
  71/ 36العركس َ

، 355/ 1 ، البحر السحي  فػي الت دػير 41َ، 41/ 11 ، تحذيب المغة 313َ/ 5  العيؽ 2ََ
453  

  لر ػػب القػػرهف لمدجدػػتااي 84/ 16م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر َ  ت دػػير الػػرازي ف 3َ
  455َص: 

  1143، 1142/ 2يشغر: السعجؼ االشتقاقي السؤصم َ  4َ
 ، السشرػع الاػؽ جشػي، شػرح 336/ 2الرضػي األسػتراباذي َ -  شرح شافية ااػؽ الحاجػب 5َ

  129كتاب الترر   ألاي عثساف السازاي َص: 
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 يف } اسم { (وسى)، (مسى )جداخم 
يؼل { ]ال اتحة: -تعالى–في قؾلأ  ْ َسؽل الرَّ ل  [1: } بلْدؼل َّللاَّل الرَّ

ؿا عمػى ممَدػسَّاه فيرفعمػأ  سمؾكل كهؾ االرتل ػاعم، ألاػأ َيػدم جاع في الدر:"مذت س مؽ الدا
رهم،   ك مْغحل

  1َاه".... مؽ الَؾْسؼ كهؾ العالمةم ألاأ عالمةس عمى ممَدسَّ 
يَّا»كفي مؾضغ هخر:" ، كفيػأ داللػةس لقػؾؿ البرػر يؽ: أفَّ « .... َسػسل ػسمؾكل مػؽ الدا

يسا". ، كلؾ كاف مؽ الَؾْسؼ لقيم: َكسل سمؾكل االسَؼ مؽ الدا
َ2  

َحػا ػَحا َأْك َاْؾعل ػيٍَّة َأْك َمْعَشؾل َّػٍة بلَذْخرل دكل َم َداالًّ َعَمػى َذاٍت  ل عل ْسؼم َلْ  س جم االل
، كفلػي  3َ

:ا  شتقاقأ َقْؾاَلفل
ْؽ َسَسا َيْدسمؾ إلَذا َعاَل َكَعَحػَر، كهػؾ مػذهب َأصلسَّػة اْلَبْرػَرةل فحػؾ ممْذػَت    ممْذَت ٌّ مل

ْسػؼل َكَلػْؾ الَتْأكل ػٍم َفػ لفَّ  ػ م فلػي إلْطاَلَقػاتل االل َاََّحػا َتَتَحقَّ سمؾكل َكهمػَؾ الركلْفَعػةم ألل َؽ الدا عشدهؼ مل
ـل ْسؼل فلي َكاَل ْحػَتؼٍك بلػأل، َكَهػَذا  َأْصَم االل ـم إلالَّ للَذػْيٍع مم اْلَعَربل همَؾ اْلعمؼم َكاَل تمؾَضعم اأْلَْعاَل

ػارس  ـم للَغْيػرل َمػا يمْحػَتؼا بلػأل َكَسػا َقػالمؾا فمجَّ ، َكإلالَّ َفَقَد تمؾَضعم اأْلَْعاَل اْعتلَدادس بلاأْلَْصمل َكاْلَغاللبل
يَغتلأل  ْسؾس الَؾْزفل َعَمؼس للْمَ َجَرةل. َفَأْصمم صل َؾ إلمَّا سل َؽ الشَّاقلصل اْلَؾاكليكل َفحم ْشَد اْلَبْررل كليَؽ مل عل

دل التَّْخ ليػػػػعل َأْك للَيْثػػػػَرةل  ـم َ ػػػػْذف ا للسمَجػػػػرَّ َفتل الػػػػالَّ ػػػػذل ػػػػْسؾس الػػػػَؾْزفل قمْ ػػػػٍم َفحم ْسػػػػٍم، َأْك سم  ل
" ْستلْعَساؿل   4َاالل

                                                           

  19/ 1عمـؾ اليتاب السكشؾف َ   الدر السرؾف في1َ
  569/ 7  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 2ََ
  147/ 1  التحر ر كالتشؾ ر 3ََ
  148 ،147/ 1  التحر ر كالتشؾ ر 4ََ
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يؼم َكاْلػَؾاكم َأْصػ يؽم َكاْلسل ، إلَذا قاؿ ااؽ فارس:" الدكل . يمَقػاؿم َسػَسْؾتم ؿا َعَمػى اْلعمممػؾكل مس َيػدم
َلػػػةس َعَمػػػى  َاَّػػػأم َتْشؾل ػػػأس َكَداَل ، ألل ػػػَؽ اْلعمممػػػؾكل ، َكهمػػػَؾ مل ػػػْسؾس َعَمػػػْؾَت .... كَأْصػػػَم " اْسػػػٍؼ " سل

  1َاْلَسْعَشى".
ْسػػؼَ  ػػَسةم اْلَعاَلَمػػةم؛ أللَفَّ االل ػػَسة ، َكالدكل ػػؼم سل ػػْؽ َكَسػػَؼ َيدل َعاَلَمػػةس للَسػػْؽ  كقيػػم: ممْذػػَت ٌّ مل

ْسػػؼم َكاْلَعاَلَمػػةل  ػػَع َلػػأم، َفَأْصػػمم اْسػػٍؼ َعَمػػى َهػػَذا" َكَسػػَؼ" كهػػؾ قػػؾؿ اْليمػػؾفليكيَؽ. َفاالل ضل كم
اْلسمَعركلَفةل للْمسمَدسَّى.
َ2  

ؿا َعَمػػػى َأَثػػػٍر َكَمْعَمػػػٍؼ.  ػػػدس َيػػدم ػػػيؼم: َأْصػػػمس َكا ل ػػيؽم َكاْلسل قػػاؿ ااػػػؽ فػػػارس:" اْلػػػَؾاكم َكالدكل
َسٍة"َكَكَسْستم ال ْيَع َكْسس ا: َأثَّْرتم فليأل بلدل ذَّ

َ3   
سمؾكل كسا  َؽ الدا ككال القؾليؽ صحي  مؽ جحة السعشى إال أف اأْلَْعَحرم َأاَّأم ممْذَت ٌّ مل

ْيعم بلأل، فيأف صػا ب صا ب الدرذكر  ْيعل َما َعاَلهم َ تَّى َعَحَر َذللَػ الذَّ ؛ َفاْسؼم الذَّ
أف داللتأ عمػى مدػساه يعميػأ مػؽ  زػيض الخ ػاع  االسؼ بسشزلة السرت ع بأ، ذلػ
 إلى ذركة الغحؾر كالجالع.

  

                                                           

  99، 98/ 3  مقاييس المغة 1ََ
 ، 71/ 1 ، ت دػير البغػػؾي 115َ/ 1  ت دػير الػرازي ف م ػػاتي  الغيػب أك الت دػير اليبيػػر 2ََ

 ، معػااي القػرهف لمشحػاس 158/ 1ير الثعالبي ف الجػؾاهر الحدػاف فػي ت دػير القػرهف َت د
  55/ 1 ، ت دير األلؾسي ف ركح السعااي 51َ/ 1َ
  111/ 6  مقاييس المغة 3ََ
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مة} يف (وسى) ، (سىو)جداخم  وَّ   { املُسأ
َمةل { ]هؿ عسراف -تعالى–في قؾلأ   [14: } َكاْلَخْيمل اْلسمَدؾَّ

ْم ل كسػا جػاَع ذلػػ فػي  مة: ممْعَمَسة إمَّػا بػالَييك كإمَّػا بػالبم جاع في الدر:"معشى ممَدؾَّ
 الت دير. 

ـكقيم: ام هؾ مػؽ  يَّػة، ....  َسػؾَّ مة أي: َمْرعل ػَيتأ أي: رَعاَهػا، فسعشػى ممَدػؾَّ ماشل
ياع  مة أي: ذاتم  دػؽ، قالػأ كقيم: ام هػؾ مػؽ الدػيسل ْدػؽ، فسعشػى ممَدػؾَّ كهػي الحم

ػػحؼ بػػاختالؼل  عكرمػػة كاختػػاره الشحػػاس، قػػاؿ: ألاػػأ مػػؽ الؾسػػؼ. كقػػد َردَّ عميػػأ بعزم
حؼ عشأ بأاَّأ مؽ بابل السقمؾبل فير ا ما قالأ"السادتيؽ. قد أجاَب    1َبعزم

َمةل تبع ا لالختالؼ في مادة اشتقاقحا فقيم:  اْختمع فلي ت دير اْلسمَدؾَّ
  

 ، ػدس ، َكَمْعَشػاهم َكا ل يَساعل بلاْلَسدكل يَسا بلاْلَقْررل َكالدكل َؽ الدكل ؾذس مل َمةم: اْلسمَعمََّسةم؛  َمْأخم اْلسمَدؾَّ
قػاؿ ااػؽ فػارس:" اْلػَؾاكم   3َ، يقاؿ: سؾمت الذئ إذا عمستػأ.  2ََئةم اْلَحَدَشةم َكهمَؾ اْلَحيْ 

ْيَع َكْسس ا: َأثَّْرتم فليػأل  ؿا َعَمى َأَثٍر َكَمْعَمٍؼ. َكَكَسْستم الذَّ دس َيدم يؼم: َأْصمس َكا ل يؽم َكاْلسل َكالدكل
َسٍة"  . 4َبلدل

 ا فلي تلْمَػ اْلَعاَلَمةل:ثمؼَّ اْلَقاصلممؾَف الَحَذا اْلَقْؾؿل اْخَتَم مؾ 
ػَي   ، َكهل هل اْلَعاَلَماتل اأْلَْكَضاحم َكاْلغمػَررم الَّتلػي َتيمػؾفم فلػي اْلَخْيػمل ْؽ َهذل فقيم: اْلسمَرادم مل

. ػَيةم، كقيػم: اْلَيػيا ، كقيػم: الذكل َي اْلَبَم م َمة ، كقيم: إلاََّسا هل  َأْف َتيمؾَف اأْلَْفَراسم لمرًّا ممَحجَّ
، َكَذللػَػ همػَؾ َأْف َييمػؾَف كاألكؿ َأْ دَ  هل اْْلَيةل إلَلى َشػَراصلعل اأْلَْمػَؾاؿل َشاَرَة فلي َهذل ؽم أللَفَّ اإلْل

                                                           

  61/ 3  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
/ 1ز القػػػػرهف َ ، مجػػػػا162/ 7  ت دػػػػير الػػػػرازي ف م ػػػػاتي  الغيػػػػب أك الت دػػػػير اليبيػػػػر 2ََ

  118/ 3 ، مقاييس المغة 438َ ،الس ردات في لر ب القرهف َص: 89
  372/ 3  معااي القرهف لمشحاس 3ََ
  111، 111/ 6  مقاييس المغة 4ََ
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. اََّحا اَل تم ليدم َشػَرف ا فلػي اْلَ ػَرسل ؾهل الَّتلي ذكرت َف ل ، َكَأمَّا َساصلرم اْلؾمجم ال  اْلَ َرسم َأَلرَّ ممَحجَّ
 

َ1  
َيةم، َمة الرَّاعل َحػا  كقيم: اْلسمَدؾَّ كجل ْمتمَحا إلَذا َأْرَسْمَتَحا فلي ممرم ابََّة َكَسؾَّ يقاؿ: َأَسْستم الدَّ

ػَؽ اْلَبػابل  2َللمرَّْعيل  . ..... َكمل ػْيعل ؿا َعَمى َطَمػبل الذَّ يؼم َأْصمس َيدم يؽم َكاْلَؾاكم َكاْلسل ، "فالدكل
ػػؾـم، َكَأَسػػْستمَحا َأَاػػا. َقػػاَؿ َّللاَّم  َيػػةم َتدم ػػيسمؾَف{ ]الشحػػم: -اَلىَتَعػػ–َسػػاَمتل الرَّاعل : }فليػػأل تمدل

مكلػأل 11 ْكَباامَحا. َكَأْصمم َذللػَػ كم َمةم: اْلسمْرَسَمةم َكَعَمْيَحا رم [، َأْي َتْرعمؾَف. ... َكاْلَخْيمم اْلسمَدؾَّ
". دس   3ََكا ل

، َسػػاَمْت َسػػَر َ  كجل ػػرم َيػػةل فلػػي اْلسم : الرَّاعل َمةل َأيل ْت قػػاؿ أاػػؾ  يػػاف:" َكاْلَخْيػػمل اْلسمَدػػؾَّ
كَف َ اٍؿ" َها، َكَلْؼ تمْقَرْر َعَمى َ اٍؿ دم : َأْي َلاَيَة َجْحدل َؽ الرَّْعيل    4ََكَأَخَذْت َسْؾَمَحا مل

ػَي  . كقيػم: هل َدػافم َسػةم اْلحل ْكرلَمػَة: َأاََّحػا اْلسمَظحَّ ػٍد َكعل : َكهمػَؾ َقػْؾؿم ممَجاهل اْلَقْؾؿم الثَّاللبم
. َكَقػػ ػػيَسا اْلَحَدػػؽل ػػْؽ سل ػػْؽ الرَّاصلَقػػةم مل . مل ػػاسم ، َكاْخَتػػاَرهم الشَّحَّ ْدػػؽم ْكرلَمػػةم: َسػػْؾممَحا اْلحم اَؿ عل

َعى اْلَقْمَب. ، إلالَّ إلفل ادَّ َتْيؽل ْختلاَلؼل اْلَسادَّ يؼس، َكاَل َييمؾفم َذللَػ الل مس َكسل ْؼ: َرجم َقْؾللحل
َ5  

ـَ الَّػذلي  ػْؽ َسػا ةس مل َمػةم، ممْذػَتقَّ ػيَسا اْلَعالَّ همػَؾ َمْقممػؾبم َكَسػَؼ، جاع في التحر ر:" َكالدكل
ػَسةس َفػ لفَّ  ْؼ سل ؿا للَذللَػ َقْؾلمحم ؾَرةل فلْعَمى، َيدم َي فلي الرا ْ َمى، َكهل َفَأْصممَحا كلْسَسى، َفَؾْزامَحا عل

                                                           

  البحػػر السحػػي  فػػي 163، 162/ 7  ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 1ََ
  52،53/ 3الت دير َ

  الس ػردات فػي لر ػب 163، 162/ 7 اتي  الغيػب أك الت دػير اليبيػر َ  ت دير الرازي ف م2َ
  431/ 32 ، تاج العركس 438َالقرهف َص: 

/ 32 ، تػاج العػركس 438َ  الس ػردات فػي لر ػب القػرهف َص: 118/ 3  مقاييس المغػة 3ََ
431  

  52،53/ 3  البحر السحي  في الت دير 4ََ
 ، ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير 52،53/ 3  البحػػر السحػػي  فػػي الت دػػير 5ََ

  163، 162/ 7اليبير َ
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َ ػػاَدةل َيػػاٍع َبْعػػَد  َياعم الزل ػػيسل ػػيَساعم بلاْلَسػػدكل َكسل ػػيَسا بلاْلَقْرػػرل َكسل ؾلمػػؾَف سل َأْصػػَمَحا َكْسػػَسةس. َكَ قم
َسة .اْلسل  ـَ إلَذا َجَعَم سل ؾلمؾَف َسؾَّ ، َكَ قم  يؼل َكبلاْلَسدكل

هل اأْلَْكزَافل أللَفَّ  مل إلَلى التَّْخ ليػعل الَحػذل كَؼ اْلَيملَسةل للَقْردل التََّؾصا رم ْؼ إلاََّسا َقَمبمؾا  م َكَكَأاَّحم
اَلؼل َقْمبل َفاصلَحا. َكَلْؼ يمْدػ َتَأتٍك بلخل ػْؽ َقْمَب َعْيؽل اْلَيملَسةل مم دس مل ػْؼ فلْعػمس ممَجػرَّ حل ػْؽ َكاَلمل َسْع مل

ـَ َفَرَسأم" ْؼ َسؾَّ ْشأم فلْعمس ممَزاَع س فلي َقْؾللحل َع مل سل ، َكإلاََّسا سم ـَ اْلسْقممؾبل َسؾَّ
َ1 . 

 (الصالة) يف (صهي) (،صهى)جداخم 
ػػاَلَة َكمل : }-تعػػالى–فػػي قؾلػػأ  ػػؾَف الرَّ شمػػؾَف بلاْلَغْيػػبل َك مقليسم يَؽ يمْؤمل ػػا َرَزْقَشػػاهمْؼ الَّػػذل سَّ

ؾفَ   [3البقرة:{ ]يمْش لقم
كزامحػػا: َفَعَمػػة، كالمحػػا كاك لقػػؾلحؼ: َصػػَمؾات، .... « الرػػالة»جػػاع فػػي الػػدر:" 

ػػػالع كهػػػؾ َ ػػػرا الشػػػار، ... كػػػأفَّ  ْمتمػػػأ بالركل كقيػػػم: مػػػؽ َصػػػَمْيتم العػػػؾَد بالشػػػار أي قؾَّ
مَّػة كهػػؾ ػػْؽ  السمَرػمكلي يمَقػؾكلـ ا دػػأ، .... ذكػر ذلػػػ جساعػةس َأجل ممْذػكلمس، فػػ ف الرػالة مل

  2َذكاتل الؾاكل كهذا مؽ الياع."
صػمؾ ك َ رض صا ب الدر في ارأ أصميؽ تداخال في اشتقاؽ الرػالة هسػايع
 ، كت ريم ذلػ فيسا يأتي:  صمي

ؽ اليػػاع لقػػؾلحؼ فػػي جسعحػػا: صػػمؾات ... قػػاؿ ااػػؽم جشكلػػي :" كليدػػت الرػػالة مػػ
ػػَمؾْ ؽل ك  كؿ مػػا يذػػاهد مػػؽ أ ػػؾاؿ الرػػالة إاسػػا هػػؾ كذلػػػ ألف أ؛  3َالرػػالة مػػؽ الرَّ

َمؾْ ؽل لمركؾع، فأما القياـ فال يخص الرالة دكف ليرها، كهؾ  دؽ"   4َ.تحر ػ الرَّ
ػأم،  ْشَد اْلَعْجػبل َفَيْيَتشل م ؽم عل ْرؽس فلي َكَس ل الغَّْحرل َكَ ْ َترل اَل َكهمَؾ عل َؽ الرَّ ؾَذةس مل َي َمْأخم فحل

ػػَذ اْلسمَرػػمكلي فلػػ ْشػػأم أمخل ْشػػَد َصػػْمَؾى َكمل ػػأم عل َاَّػػأم َيػػْأتلي فلػػي اْلَحْمَبػػةل َكَرْأسم ، ألل ي َسػػَب ل اْلَخْيػػمل
                                                           

  75/ 3  التحر ر كالتشؾ ر 1ََ
  94/ 1  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 2ََ
ْيَتشل ا َذَابل الَ َرسل كليرلهل مسَّا َيْجرلي مْجَرى ذلَػ، تاج العركس 3ََ َمَؾْ ؽ: مم   442/ 38  الرَّ
  187/ 1بييؽ كجؾه شؾاذ القراعات كاإليزاح عشحا َ  السحتدب في ت4َ
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ػبكلَحْت بلاْلسمَرػمكلي  َيػَة للإْلليَسػافل َفذم َاََّحػا َجػاَعْت َثاال ْشػأم، إلمَّػا ألل اَلةم مل ، َفاْشتمقَّتل الرَّ اال ل الدَّ
، َكإلمَّا أللَفَّ الرَّاكلَع تمْثَشى َصمَ  َؽ اْلَخْيمل    1ََؾاهم.مل

ْؽ  َي مل َتْرػمى اػارا   } مؽ َصػملَي بلالشَّػارل إلَذا لزمحػا، كمشػأ ؛الياصي  َصمليَ ََكقليَم: هل
َية   َبػاَدةل َعَمػى اْلَحػدكل الَّػذلي 4]الغاشػية:  { امل [ ، َكَكػَأفَّ اْلَسْعَشػى َعَمػى َهػَذا مماَلَزَمػةم اْلعل

ػاج:" َأَمَر َّللاَّم َتَعاَلى بلأل َكهلي ملؽ َأْعَغػؼ ال ػأ؛ َكَهػَذا قػْؾؿم الزجَّ ػَر اممزكمل َ ػْرض الَّػذلي أممل
كأصم هذا كمأ عشدي مؽ المزـك يقاؿ َصػملَي كأْصػَمى كاْصػَظمى، إَذا َلػزلـ. كمػؽ هػذا 

   2َما يمْرمى في الشار، أىل أاأ يمَزـ."
ْمتمػأم َكلَ   ْؽ َصػَمْيتم اْلعمػؾَد بلالشَّػارل إلَذا َقؾَّ ؾَذةس مل َي َمْأخم ؛ َفَيػَأفَّ َكقليَم: هل ػاَلعل يَّْشتمػأم بلالركل

ـم َاْ َدػػأم بلاْلسمَعاَاػاةل فليَحػػا َكَ ملػيؽم َكَ ْخَذػػعم  اْلسمَرػمكلَي يمَقػؾكل
، قػاؿ ااػػؽل فػارلس:" " َصػػمَّْيتم  3َ

 ، إَذا َليَّْشَتػأم أللَفَّ قاؿ: إاحا مؽ َصمَّْيتم اْلعمػؾدَ اْلعمؾَد بلالشَّارل إَذا َليَّْشَتأم.... فأما الرالة في
  4َ".اْلسمَرمكلَي َيمليؽم 

ػَمى،  ػاَلةل مػؽ الرَّ :" كقاؿ بعزػحؼ: أصػمم الرَّ ْمي؛ قاؿ الرَّالبم َي ملؽ الرَّ كقيَم: هل
ػػمى بػػاَدةل الرَّ هل العل ػػأ الَحػػذل جػػمم، أي: أاػػأ ذاد ك َأزَاَؿ َعػػؽ َاْ دل  :قػػاؿ: كمعشػػى َصػػمَّى الرك

كَعمػى   5َإلزالػة السػرض"  َمػرَّضَكبلشػاعل   َصػمكى َالَّذلي همَؾ اارم َّللاَّل السمَؾَقَدةم، كبشاعم 
َي ياصيَّةس.   ما ذكر َفحل

ااتقد الشؾكي قػؾؿ مػؽ قػاؿ بأاحػا ياصيػة كؾاحا مؽ الؾاكي، ك  صا ب الدركرج  
":  قاصال 

                                                           

  169، 168/ 1  ت دير القرطبي 1ََ
  232/ 1  معااي القرهف كإعرابأ لمزجاج 2ََ
  169/ 1  ت دير القرطبي 3ََ
ككذا في: السرباح السشير في لر ػب الذػرح اليبيػر ،  538  مجسم المغة الاؽ فارس َص: 4َ

إيجػاز البيػاف  ، 412رػحيحيؽ البخػاري كمدػمؼ َص:  ، ت دير لر ػب مػا فػي ال346/ 1َ
  66/ 1عؽ معااي القرهف َ

  491  الس ردات في لر ب القرهف َص: 5َ
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ة مؽ الرمؾ ؽ كهسا عرقاف مؽ َجااب الػذَّاب كعغسػاف يشحشيػاف فلػي  َكهلي ممْذَتقَّ
ؾد َقالمؾا َكللَحذَ  جم كمؾع َكالدا اَلة فلي اْلسمرحع بلػاْلَؾاك َكقيػم فلػي اشػتقاقحا الرا ا كتبت الرَّ

ة مػؽ صػميت اْلعػؾد عمػى  يَسا َقؾؿ مؽ َقاَؿ إلاََّحا ممْذَتقَّ َمة اَل سل أقؾاؿ َكثليَرة َأْكَثرَها َباطل
َرة مؽ َقاصلمػأ أللَف اَلـ  اَلة تقؾمأ لمظاعة َكَهَذا الَقْؾؿ لباكة َعاهل الشَّار إلذا قؾمتأ َكالرَّ

ْشػػػتلَقاؽ َمػػػَع اْخػػػتلاَلؼ ا ػػػاَلة َكاك َكفلػػػي صػػػميت َيػػػاع َفييػػػع َيرػػػ  االل ْلَيملَسػػػة فلػػػي الرَّ
كؼ اأْلَْصمليَّةَ!" رم   1َاْلحم

 .مؽ جحة السعشى الياصي أكجأكلعم القؾؿ بأاحا مؽ 
  

                                                           

  49  تحر ر أل اظ التشبيأ َص: 1َ
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  يف }ت أُعوُلوا{ (عيم) (،عىل)جداخم 
   3َالشكلداع: :}ذاللَػ َأْدَاى َأالَّ َتعمؾلمؾْا{ -جمك كعزك -في قؾؿ للا 

ر الذافعيجاع في الدر:"  بسعشى: يكثرم عيالميؼ، كردَّ هذا القؾَؿ « َتعمؾلؾا»  1ََفدَّ
هذا لم س مؽ جحة السعشػى كالم ػ : أمػا األكؿ فإللبا ػة » قاؿ الرازي:  .... جساعة 

بسعشػى »عػاؿ « الدراري مع أاأ َمَغشَّة كثرة العياؿ كالتزكج، كأمػا الم ػ  فػألف مػادة
ػْؽ ذكاتل »عػاؿ « عيالػأ مػؽ ذكات اليػاع ألاػأ مػؽ الَعْيَمػة، كأمػا َكثمر بسعشػى جػار فسل

 . 2َ "الؾاك فاختم ت السادتاف

ير في قؾؿ للا  : }ذللَػ َأْدَاى َأالَّ َتعمؾلمؾْا{: َمْعَشاهم: -جمك كعزك -َقاَؿ َأكثر أهم التَّْ دل
كا كتسيمػؾا َعػؽل اْلَحػ كل َذللػ أقرب  ؾرم ػا، َرَكْت َعاصلَذػةم ، َكرم  3َ َأال َتجم -كلَي َذللػَػ َمْرفمؾع 

ػػَي َّللاَّم َعْشَحػػا  فلػػي َقْؾللػػأل: }ذللػػَػ َأْدَاػػى َأالَّ  -َصػػمَّى َّللاَّم َعَمْيػػأل َكَسػػمَّؼَ -َعػػؽل الشَّبلػػيكل -َرضل
َكاَيٍة أمْخَرى  كا  َكفلي رل ؾرم يممؾا»َتعمؾلمؾْا{: َقاَؿ: َاَل َتجم   4َ«َأْف اَل َتسل

ػأل  َكَأْصمم اْلَعْؾؿل  ْيسل ، إلَذا َمػاَؿ، َكَعػاَؿ اْلَحػاكلؼم فلػي  م يػزَافم َعػْؾال  اْلَسْيمم يمَقاؿم: َعاَؿ اْلسل
َالي َطاللٍب:  ْعر ا ألل ْكرلَمةم شل َاَّأم إلَذا َجاَر َفَقْد َماَؿ. َكَأْاَذَد عل  إلَذا َجاَر، ألل

ْدٍؽ َكزْ  يَرة  ... َكَكزَّافل صل يزَافل قلْدٍ  اَل َيغمما َشعل   5َامأم َلْيرم َعاصلمل بلسل

                                                           

   2/516  ت دير اإلماـ الذافعي 1ََ
  568، 569/ 3  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 2ََ
/ 1  ت دػػير الدػػسعااي 518َ/ 3لسحػػي  فػػي الت دػػير َ  البحػػر ا124/ 3  تحػػذيب المغػػة 3ََ

396  
/ 14 ، شػػرح مذػػكم اْلثػػار 489َ/ 9  ت دػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 4ََ

ْكرم اْلَخَبرل اْلسمػْد لضل َقػْؾَؿ َمػْؽ َزَعػَؼ َأفَّ َقْؾَلػأم َجػمَّ 338/ 9 ، صحي  ااؽ  باف 419َ   في ذل
 َأالَّ َتعمؾلمؾا{ أراد بأ كثرة العياؿ َكَعاَل: }َذللَػ َأْدَاى

 ، أ كػاـ القػرهف لمجرػاص ت 489/ 9  ت دير الرازي ف م اتي  الغيب أك الت دػير اليبيػر 5ََ
  396/ 1 ، ت دير الدسعااي 349َ/ 2قسحاكي َ
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ػػر الذػػافعي قػػاؿ:" ذلػػػ أداػػى أال يكثػػر مػػؽ  بسعشػػى: يكثػػرم عيػػالميؼ،« َتعمؾلػػؾا»كَفدَّ
َحةل اْلَسْعَشى   1َتعؾلؾاأ ". افلعليكل فلي َهَذا اْلَقْؾؿم ملْؽ جل دَّ َعَمى الذَّ يمم؛ َكَقْد رم مؽ َعاَؿ َيعل

. َحةل المَّْ  ل    2ََكملْؽ جل
َحةل الْ  َيػاؿل َأمَّا ملْؽ جل َمػاعل فلػي اْلعل َب اإلْل ، أللَفَّ َصػا ل افلعليا َسْعَشى َفَقاَؿ الرَّازليا َلملَ  الذَّ
. بل اأْلَْزَكاجل ػَرارلي، َكفلػي َذللػَػ َتْيثليػرم   3ََكَرا ل َ َقػْد َأَبػاَح َكْثػَرَة الدَّ : إلفَّ َّللاَّ ػاجم قػاَؿ الزَّجَّ

، َفَيْيَع َييمؾفم َأْقَرَب إلَلى أف َياؿل كاَ!  اْلعل   4َال َيْيثمرم
َيػاؿل َعػاَؿ  َحةل المَّْ  ل َأفَّ َأْهَم الماَغةل اَل َيْخَتمل مؾَف فلي َأاَّأم اَل يمَقاؿم فلي َكْثػَرةل اْلعل َكملْؽ جل

َيعمؾؿم 
َ5   

ػأل َ تَّػى َزَعػَؼ َأفَّ َهػَذا َلَمػ س  ػاصم فلػي َأْ َيامل دكل َأامؾ َبْيٍر اْلَجرَّ فلػي َكَقْد َأْلَمَ  فلي الرَّ
يمم بلَعاَؿ َيعمؾؿم.  ؛الماَغةل  اْشَتَبَأ بلأل َعاَؿ َيعل

َ6  
ػا اْليلَدػاصليا  ، َكَاَقَمػأم َأْيز  َيالمػأم اْاػؽم اأْلَْعَراالػيكل مم َيعمؾؿم، َأْي َكثمَر عل جم َكَقْد َاَقَم َعاَؿ الرَّ

ػػػيَحة ،  َرب جػػػاع فػػػي التحػػػذيب:" َقػػػاَؿ اْليَدػػػاصي: َكمػػػؽ اْلَعػػػ  7َكذكػػػر أاحػػػا لمَغػػػة َفرل
َيالػػأ. قمػػت: َكَهػػَذا يؤ كػػد َمػػا ذهػػب إلَلْيػػأل  ػػؾؿ: َعػػاؿ يعػػؾؿ إلذا كثػػر عل ال رػػحاع مػػؽ َيقم
ػػػير اْْلَيػػػة، أللَف اْليَدػػػاصي اَل َيْحيلػػػي َعػػػؽ اْلَعػػػَرب إالك َمػػػا   غػػػأ  ػػػافلعلي فلػػػي َتْ دل الذَّ

                                                           

   2/516  ت دير اإلماـ الذافعي 1ََ
  518/ 3  البحر السحي  في الت دير 2ََ
  351/ 2َ   أ كاـ القرهف لمجراص3َ
  518/ 3  البحر السحي  في الت دير 4ََ
  518/ 3  البحر السحي  في الت دير 5ََ
  229/ 4  التحر ر كالتشؾ ر 6ََ
، 138/ 2  ك شغػػػر: لر ػػػب الحػػػديب لمخظػػػااي 597  الس ػػػردات فػػػي لر ػػػب القػػػرهف َص: 7َ

  229/ 4، التحر ر كالتشؾ ر 244َ/ 1األفعاؿ 
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َاَّػػأم عربػػيك المكلَدػػاف فرػػي  المحجػػة. ػػة؛ ألل ػػافلعلي َا دػػأ  جَّ َكقػػد  َكَضػػبظأ. َكَقػػؾؿ الذَّ
  1َاْعترض َعَمْيأل بعض الستحذلقيؽ فخظَّأه، َكقد عجم َكلؼ يتثبت فليَسا َقاَؿ."

ـل  ػا فلػي َكػاَل ػا َكَأْطػَؾَؿ َباع  افلعليكل بلَأاَّأم َكػاَف َأْعَمػى َكْعب  َكقد َأْثَشى الزََّمْخَذرليا َعَمى الذَّ
ْثمم َهَذا. كاَل يمغَ  ْؽ َأْف َيْخَ ى َعَمْيأل مل يممؾا إلَلػى َتعمؾلمػؾا، َقػاَؿ: اْلَعَربل مل َؿ تمعل ؽا بلأل َأاَّأم َ ؾَّ

. هل اْلَيملَسةل َطرل َقَة اْليلَشاَياتل يرل َهذل ق ا َكَأَسالليَب، َفَدَمَػ فلي َتْ دل أللَفَّ   2ََكَليلؽَّ للْمعمَمَساعل طمرم
. َكالغَّػاهلرم َأفَّ الْ  َياؿل َيَتَدبَّبم َعْشَحا اْلَ ْقػرم ػَدةل َأكل َكْثَرَة اْلعل ػرَّةل اْلَؾا ل َسْعَشػى: َأفَّ اْختلَيػاَر اْلحم

ْختلَيػػػارم  ، إلْذ همػػَؾ اْلَسْحػػذمكرم اْلسمَعمَّػػ م َعَمػػى َخْؾفلػػأل االل اأْلََمػػةل َأْقػػَربم إلَلػػى اْاتلَ ػػاعل اْلَجػػْؾرل
َيػػالم  . َأْي: َعبَّػػَر َعػػْؽ َقْؾللػػأل: َأْف اَل َتعمؾلمػػؾا بلػػَأْف اَل َيْيثمػػَر عل اَّػػأم َعبَّػػَر َعػػؽل اْلَسػػْذكمؾرم يمْؼ، َف ل

. َياؿل َيْشَذأم َعْشأم اْلَجْؾرم ، أللَفَّ َكْثَرَة اْلعل َببل اْلسمَدبكلبل بلالدَّ
َ3  

  

                                                           

  124/ 3  تحذيب المغة 1ََ
 ، التحر ػر كالتشػػؾ ر 469/ 1ت دػير الزمخذػري ف اليذػاؼ عػؽ  قػاص  لػؾامض التشز ػم َ  2َ

َ4 /229  
  511/ 3  البحر السحي  في الت دير 3ََ
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 يف }مأِعني{ جداخم )عني(، )يعن(
ػػػػػيٍؽ{  :} َكهَكْ َشاهمَسػػػػػا إلَلػػػػػى َرْبػػػػػَؾٍة َذاتل -جػػػػػمك كعػػػػػزك -فػػػػػي قػػػػػؾؿ للا  َقػػػػػَراٍر َكَمعل

   51َالسؤمشؾف:

،  جػػاع فػػي الػػدر:" ػػيٍؽ{...: ميسػػأ زاصػػدةس، كأصػػمأ َمْعيمػػْؾف أي: ممْبَرػػرس بػػالعيؽل }َمعل
ْشتأ أي: أدركتمأ بعيشي. .... كالثااي: أف السيَؼ أصميةس، ككزامأ َفعيم مذت ٌّ  .... كعل

: جرى". ْؽ َمَعؽ الساعم مؽ الَسْعؽ .... مل
َ1  

اصػم يذير صا ب الدر إلى تداخم َعيؽ  ك َمعؽ  في اشتقاؽ َمعيؽ ؛ فسػؽ ق
. ْؽ َعاَاأم، إلَذا َأْبَرَرهم بالعيؽل يسأم زَاصلَدة َكهمَؾ ممْذَت ٌّ مل  بأف مل

ػيع بعيشػأ فأاػا َأعيشمػأ  ْشػتم الذك َكقد َأْدَخَمػأم اْلَخمليػمم فلػي َبػابل َع ي ف  قػاؿ:"  كعل
ػػػػيؽ: الغكػػػػاهر الػػػػذي تػػػػراه  ػػػػيؽس .... كالسػػػػاع الَسعل ، ك قػػػػاؿ: َمعل َعْيشػػػػا ، كهػػػػؾ َمْعيػػػػؾفس

َؾ اْلسمَذاَهدم َجْر مأم بلاْلَعْيؽل   2َالعميؾف." َاَّأم َيْغَحرم َعَمى َكْجأل اأْلَْرضل فلي َسَياَلالأل فحم ألل
َ3  

، َكَلػْيَس  ػٍد َكهمػَؾ اْسػؼم اْلَعػْيؽل َؾ ممْذَت ٌّ ملؽل اْسػٍؼ َجامل َفَؾْزامأم َمْ عمؾؿس، َكَأْصممأم َمْعيمؾفس َفحم
  4َْشأم بل لْعمل َعاَيَؽ.فلْعمم َعاَف ممْدَتْعَسال  اْسَتْغَشْؾا عَ 

                                                           

  348/ 8  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
 ، ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  453،454/ 2 ،ك شغػػر: السخرػػص 255َ، 254/ 2  العػػيؽ 2ََ

 ، 545، 544/ 7 ، البحػػر السحػػي  فػػي الت دػػير 394َ/ 29دػػير اليبيػػر َالغيػػب أك الت 
  747/ 2مذكم إعراب القرهف لسكي َ

  545، 544/ 7  البحر السحي  في الت دير 3ََ
  113/ 23  التحر ر كالتشؾ ر 4ََ
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ْيعم َمَعاَاة  َكثمرَ  ْؽ َمَعَؽ الذَّ يسأم َأْصمليَّة، َكهمَؾ ممْذَت ٌّ مل َكمؽ قاصم بأف مل
، َفَييمؾفم  1َ

ْبَعادل  ْبَعادم فلي اْل لْعمل َشبََّأ َجْرَ أم بلاإلْل َؽ اْلَسْعؽل َكهمَؾ اإلْل َباَلَغٍة مل َثاؿم مم يٍم مل يٍؽ الَؾْزفل َفعل  َمعل
.    2َفلي اْلَسْذيل

كجعمأ ااػؽ در ػد فػي َمعػؽ  اْلَسػاع الَسعػيؽ: اْلَجػارلي عمػى َكجػأ اأَلْرض. كَمعمػَؽ 
السػيؼ كالعػيؽ  :"قػاؿ ااػؽ فػارس فػي َمعػؽ   3َاْلَؾادي، إلذا كثػر فليػأل الَسػاع الَسعػيؽ،

جػػري أك ليػػر ذلػػػ. كمعػػؽ السػػاع: كالشػػؾف أصػػم يػػدؿ عمػػى سػػحؾلة فػػي جر ػػاف أك 
ػػيؽس   4َ".جػػرى. كمػػاع معػػيؽ ػػَؾ َمعل : إلَذا َجػػَرى  يمَقػػاؿم َمَعػػَؽ اْلَسػػاعم إلَذا َجػػَرى َفحم َكَمْعيمػػؾفس

َم،    5ََكَسحم
كقيم اترجي  أف اليمسة مؽ َعيؽ  ال مػؽ َمعػؽ  ألف السػاع السعػيؽ هػؾ الػذي 
يتسشاه كم مػؽ يعػيش فػي ايئػة ادك ػة لػيس فيحػا مػاع معػيؽ، ألف ماعهػا إمػا مػؽ 

الساع السعيؽ السرصي في أاحػار أك عيػؾف ازػاخة يسثػم اْلبار كإما مؽ الدحاب. ف
 . 6َمتعة لر بة لحؼ يتسشؾاحا

يػػمس مػػؽ معػػؽ اْلَسػػاعل إلَذا َجػػَرى َأَصػػ ا َكَأْعَحػػرم أللَفَّ  كرأى الػػرازي أف القػػؾؿ بأاػػأ َفعل
: َعػػػاَاشلي فمػػػاَلفس َمْعَشػػػ ؼم بلَأاَّػػػأم َمْعيمػػػؾبس أللَفَّ َقػػػْؾَؿ اْلَقاصلػػػمل الي إلَذا اْلَسْعيمػػػؾَف يمػػػؾهل اهم َضػػػرَّ

كبل  ػا اْلَجَرَ ػافم فلػي اْلَسْذػرم َأَصاَاْتشلي َعْيشمأم، َكأللَفَّ اْلَؾْصَع بلاْلَسْ عمؾؿل اَل َفاصلَدَة فليأل، َكَأمَّ

                                                           

  545، 544/ 7  البحر السحي  في الت دير 1ََ
  113/ 23  التحر ر كالتشؾ ر 2ََ
  953/ 2  جسحرة المغة 3ََ
  335/ 5  مقاييس المغة 4ََ
 ، 428 ، لر ػػػب القػػػرهف لمدجدػػػتااي َص: 222/ 18 ، 127َ/ 12  ت دػػػير القرطبػػػي 5ََ

  771الس ردات في لر ب القرهف َص: 
  1536/ 3  السعجؼ االشتقاقي السؤصم 6ََ
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يبس اَل يمؾَجدم  َؾ َأْمرس َعجل َ ةم َمْدٍح َكإلْف َكاَف فلي َلْيرلهل َفحم َؾ صل َؾ إلْف َكاَف فلي اْلَساعل َفحم َفحم
ْؽ َخْسٍر ] : فلي الدا     1َ[15ْاَيا، َفَييمؾفم َكَقْؾللأل َتَعاَلى: َكَأْاحارس مل

. ْشتلَقاؽل ْؽ َمَعَؽ َأْعَحرم فلي االل    2ََككؾاأ مل
 )جداخم 

َ
ن

َ
خ

ْ
ر
َ
 (الُعْرُجون)يف  (عرج) (،ع
يؼل{ َيس: -جمك كعزك -في قؾؿ للا  ؾفل اْلَقدل   39:} َ تَّى َعاَد َكالعمرجم

ػػأ كجحػػاف، أ ػػدهسا: أاػػأ فمْعممػػؾؿ « كػػالعمْرجمؾف »ؾلػػأ: جػػاع فػػي الػػدر:" ق فػػي كزال
اج أفَّ اؾَاأ مز دةس، ككزامأ  . كالثااي: كهؾ قؾؿم الزجَّ فشؾامأ أصميةس، كهذا هؾ السرجَّ م

".   3َفمْعممْؾف، مذتقا  مؽ االاعراجل كهؾ االاعظاؼم

ػا ثػؼ تت ْذؽ الشخمة الػذي يستػد َأْجػَرد ممْعَؾجًّ  ػرع مشػأ الذػسار   العمْرجمؾف: أصم عل
ػا، َكهمػَؾ أصػ ر عػر ض، شػبَّأ للا بلػأل  التي يعم  احا البم  َفَيْبَقػى َعَمػى الشَّْخػمل َيابلد 
يؼل{  ؾفل اْلَقػدل َؿ َ تَّػى َعػاَد َكػالعمرجم ْرَااهم َمَشػازل ػا. َفَقػاَؿ: }َكاْلَقَسػَر َقػدَّ اْلحاَلؿ لسكا َعػاد َدقليق 

ػا كالعمْرجؾف: ضرب مؽ الَيْسأة قدر شبر أَ  ـَ َلزك َك ػؽ َذللػػ، َكهمػَؾ طيلػب َمػا َدا ك دم
َ4  

، َكَأْهمم ملْرَر يدسؾاأ اإلسباطة. َهافم َكاْليلَباَسةم َكاْلقلْشؾم ا اإلْل َك مَقاؿم َلأم َأْيز 
َكَعْرَجَشػأم   5َ

                                                           

  394/ 29  ت دير الرازي ف م اتي  الغيب أك الت دير اليبير 1ََ
  113/ 23ر َ  التحر ر كالتشؾ 2َ
  271، 271/ 9  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 3ََ
/ 6 ، الرػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة 215َ/ 3 ، تحػػذيب المغػػة 321َ/ 2  العػػيؽ 4ََ

2164  
  31/ 15  ت دير القرطبي 5ََ
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. َفػػالشاؾفم َعَمػػى َقػػْؾؿل َهػػؤماَلعل َأْصػػمليَّةس ككزاػػأ فعمػػؾؿ ؾفل ، كهػػذا هػػؾ  1َ َضػػَرَبأم بلػػاْلعمْرجم
 .صا ب الدرالسرجَّ م كسا ذكر 

ْاعلَظاؼم  ، َكهمَؾ االل َراجل ْاعل َؽ االل : همَؾ فمْعممؾفس مل اجم ؛ َأْي َساَر فلػي َمَشازلللػأل،  2ََكَقاَؿ الزَّجَّ
. َكَعَمى َهَذا َفالشاؾفم  ؾفل رلَها َدؽَّ َكاْسَتْقَؾَس َكَضاَؽ َ تَّى َصاَر َكاْلعمْرجم َذا َكاَف فلي هخل َف ل

   3َ.زَاصلَدةس 
ػػْذؽ، َكهمػػَؾ  ػػؾف َكهمػػَؾ العمػػؾد األْصػػ ر الَّػػذلي فليػػأل َشػػَسار   العل كفػػي الشحايػػة :"العمْرجم

يؽ". ، َكاْلَؾاكم َكالشاؾفم زاصدتاف، كجسعأ: َعَراجل َراج: االاعلَظاؼل َؽ االْاعل   4َفمْعمؾف، مل
ْؤَبَة: "َكَقْؾؿم رم
َ5  

 فِي خِدِرِ مَيَّاسِ الدُّمَى مُعَرِجَنِ

، كإلف َكػػػاَف فليػػػأل َمْعَشػػػى فقؾلػػػأ "ا لسعػػػرجؽ " َيْذػػػَحدم بلَكػػػْؾفل امػػػؾفل عمْرجػػػؾف َأصػػػال 
، أال تػػػراهؼ فدػػػركا قػػػؾؿ للا  ػػػَراجل ْاعل يؼل{  -تعػػػالى–االل ؾفل اْلَقػػػدل : }َ تَّػػػى َعػػػاَد َكػػػاْلعمْرجم

فقالؾا: هي اليباسة إذا قدمت فااحشت؛ َفَقْد َكػاَف اْلقلَيػاسم َعَمػى َهػَذا َأف َتيمػؾَف امػؾفم 
ْؤَبػػَة َهػَذا َمَشػػَع َذللػػَػ كَأعمػػؼ َأاػػأ عم  َ اَدتلَحػػا فلػػي َز تػؾف، َلْيػػَر َأف َاْيػػَت رم ْرجػؾف زَاصلػػَدة  َكزل

ٍب، َأال َتَرى َأاأ  ْؽ َدمل َمْثٍر مل ْؽ َسبلٍ  كدل َبْظٍر مل ْؽ َلْ  ل الثااَلثليكل كدل باعي َقرل بس مل َأصم رم
  6َاأَلسساع َاْحَؾ َعْمَجٍؽ كَخْمَبٍؽَ"َلْيَس فلي اأَلفعاؿ َفْعَمَؽ، كإلاسا همَؾ فلي 

  
                                                           

 ، الرحاح تػاج المغػة 558 ، الس ردات في لر ب القرهف َص: 31/ 15  ت دير القرطبي 1ََ
 ، 417/ 2 ، كتػػػاب األفعػػػاؿ 395َ/ 35 ، تػػػاج العػػػركس 2164َ/ 6حاح العربيػػػة َكصػػػ

  1443/ 3السعجؼ االشتقاقي السؤصم َ
  21/ 12ت دير األلؾسي ف ركح السعااي َ ، 47/ 9  البحر السحي  في الت دير 2ََ
  31/ 15  ت دير القرطبي 3ََ
  213/ 3  الشحاية في لر ب الحديب كاألثر 4ََ
 .56   ديؾااأ5َ
  284/ 13 ، لداف العرب 361َ، 361/ 1  الخراصص 6ََ
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 (فئة)يف   ، )ف أ و()ف ي أ(جداخم    
ْؽ فلَئٍة َقمليَمٍة َلَمَبْت فلَئة  َكثليَرة  بل لْذفل َّللاَّل َوَّللاَّم َمَع :} -جمك كعزك -في قؾؿ للا  َكْؼ مل

االرل ؽَ     249 َالبقرة { الرَّ

هسا: أا« فئة»جاع في الدر:"كفي  َفْت قؾالف أ دم ذل حا مؽ فاع َي ليع أي: َرَجَع َفحم
َفت الممحػػا  فلَمػػةَعيشمحػػا ككزامحػػا  ػػذل . كالثػػااي: أاحػػا مػػؽ َفػػْأَكتا رأَسػػأ أي: كدػػرتمأ، فحم

، كمعشاهػػا عمػػى كػػمٍك مػػؽ   فلَعػػةَككزامحػػا  كسئػػة، إالَّ أفَّ الـَ مئػػة يػػاعس كالـَ هػػذه كاكس
، ف فَّ الجساَعَة مؽ الشاس َيْرجل  حؼ إلى بعػٍض، كهػؼ أيزػا  االشتقاقيؽ صحي س عم بعزم

َرةل قظعةس مؽ الشاسل كقلَظعل الرأسل    1َ".السمَيدَّ
 ؽ:في اشتقاؽ َفئة  قؾلي صا ب الدرَ َيى 

ةل َؼ ي أ   بم فلي َمادَّ ؾعم؛ كَذَكَرَها الرَّالل ، َكهمَؾ: الراجم أ دهسا: اْشتلَقاقمَحا ملؽ الَ ْيعل
.كَذَكَر َأفَّ ال لَئَة: الَجَساَعةم ا دل َحا إلَلى َبْعٍض فلي التََّعاضم َرةم؛ الَّتي َيْرجعم بْعزم لسمَتَغاهل

َ2  
؛ التكلػي امقلَرػت  ػَؽ الَيػاعل ػَؾصس مل َثاؿم ال لَعة: الَظاَصَ ةم؛ كالَحاعم عل كقاؿ الجؾهري:"ال لَئةم مل

َثاؿم فلْيٍع؛ أَلاَّأم ملؽ َفاَع" ، مل أل؛ َأْصممأم: َفْيعس ملؽ َكَسظل
َ3   

: اْشػػ َفت الممحػػا كاْلَخػػرم ػػذل ػػؽَؼ أك  يقػػاؿ: َفػػْأَكتا رأَسػػأ أي: كدػػرتمأ، فحم تلَقاقمَحا مل
 ككزامحا َفلَعة 

؛ كَأْصػممأم:  كهؾ ممَؾافل س لَسا اْعَتَرَض بلأل اْاؽم اركلي عمى الجؾهري َقػاصال : "َهػَذا َسػْحؾس
، اَل اَلـ، كالَسْحذمكؼم هم  َي َعْيؽس ْثمم: فلْعٍؾ؛ َفالَحْسَزةم هل ؛ مل ػَي فلْئؾس ؛ َكهل َؾ اَلممَحا، َكهمَؾ الَؾاكم

؛ اَل َما َذَكَرهم". ي م حل ؛ أَلفَّ ال لَئَة كال لْرَقةل؛ َهَذا همَؾ الرَّ ْقتم ؛ َأْي: َفرك   4َملؽ َفَأْكتم
                                                           

  532/ 2  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
 ، السرػباح 536/ 2. ك شغر: السحػرر الػؾجيز فػي ت دػير اليتػاب العز ػز 651َ  الس ردات 2َ

 .1/99، التَّاج 486
حاح 3َ  .1/63  الركل
 .1/25  التشبيأ كاإليزاح 4َ
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شكلي. ، كاْاؽم جل ْشَحؼ األزهري، كالزََّجاجم   1َكَعمليأل َجَساَعةس؛ مل
ػَؽ الشَّػاسل أفَّ َمْعَشاَها َيرل ا َعَمى  صا ب الدركَذَكَر  ؛ َف لفَّ الَجَساَعػَة مل االْشتلَقاَقيؽل

ؼ إلَلى َبْعٍض؛ فال ئة الجساعة ألف بعزحؼ قػد فػاع إلػى بعػض فرػاركا  حم َيْرجعم َبْعزم
َرةل. -َأْيزا   -،  َكهمؼ  2َجساعة ؛ َكقلَظعل الرَّْأسل السمَيدَّ َؽ الشَّاسل  قلْظَعةس مل

 {يف }القسطاس (قسطس) (،قسط)جداخم 
ْمػػتمْؼ َكزلامػػؾا بلاْلقلْدػػَظاسل اْلسمْدػػَتقليؼل َذللػػَػ -تعػػالى–أ فػػي قؾلػػ : } َكَأْكفمػػؾا اْلَيْيػػَم إلَذا كل

{ ]اإلسراع:  [35َخْيرس َكَأْ َدؽم َتْأكل ال 

:  3َ: }بالقدػػػظاس{ : .... قػػػاؿ ااػػػؽ عظيػػػة-تعػػػالى–جػػػاع فػػػي الػػػدر:" قؾلػػػأ 
ه الذػي  « . كالم غةم لمسبالغة مؽ القلْد » إال »ؼل السػادتيؽ، ثػؼ قػاؿ: بػاختال 4َكَردَّ

ْدمؾس، كليس مؽ مؾاضػع ز ادتحػا عَي ز ادَة الديؽ هخرا  كقم ك قػاؿ بالدػيؽ  «َأْف َيدَّ
". بس حؼ: هؾ ركميٌّ معرَّ   5َكالراد. قاؿ بعزم

َر فلػػي  ْشػػأم، َكللَحػػَذا اْشػػتمحل يػػزَافل إلالَّ َأاَّػػأم فلػػي اْلعمػػْرؼل َأْكَبػػرم مل اْلقلْدػػَظاسم فلػػي َمْعَشػػى اْلسل
. ػػةل َأاَّػػأم اْلَقبَّػػافم ػػَشةل اْلَعامَّ لػػة عمػػى أي صػػ ة   6ََأْلدل كالقدػػظاس جػػشس السػػؾاز ؽ السعدك

  7َكاات.
                                                           

، الخرػػاصص 1/332  ، معػػااي القػػرهف كإعرابػػأ لمزجػػاج 416/ 15تحػػذيب المغػػة َ  يشغػػر: 1َ
2/296 
  671/ 1  ت دير الشيدااؾري ف لراصب القرهف كرلاصب ال رقاف 2ََ
  455/ 3  ت دير ااؽ عظية ف السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز 3ََ
  46/ 7  البحر السحي  في الت دير 4ََ
  351/ 7مـؾ اليتاب السكشؾف َ  الدر السرؾف في ع5َ
: السيزاف ذك الذراع الظؾ مة السقدسة أقداما، يشقم عميحػا جدػؼ ثقيػم يدػسى الرمااػة 6َ   الَقبَّافم

   .721لتعيؽ كزف ما يؾزف. يشغر: السعجؼ الؾسي  َ
  455/ 3  ت دير ااؽ عظية ف السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز 7ََ
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يػػزَاف  ْدػػظاس: اْلسل ػػْرَ افل جػػاع فػػي الجسحػػرة:" كالقم كـل َأكل الدا َكقليػػَم إاَّػػأم الملَدػػافل الػػرا
ب". ركميك معرَّ
َ1  

ػػمم فليػػأل َكاأْلََصػػ ا َأاَّػػأم لمَغػػةم اْلَعػػَربل َكهمػػَؾ َمػػ  ، َكهمػػَؾ الَّػػذلي َيْحرم ػػَؽ اْلقلْدػػ ل ؾذس مل ْأخم
َبْيؽل  يمم إلَلى َأَ دل اْلَجاال ؿم الَّذلي اَل َيسل ْسَمةل َفَسْعَشاهم اْلسمْعَتدل ْعتلَداؿم، َكبلاْلجم ْستلَقاَمةم َكاالل االل
َ2  

 فػي }القدػظاس{  قدػ  كقدػظسَك ذير صا ب الػدر  فػي ارػأ إلػى تػداخم 
ا بقػػؾؿ ااػػؽ عظ يػػة بأاػػأ مػػؽ القدػػ ، قػػاؿ ااػػؽ فػػارس فػػي ََقَدػػَ  :" اْلَقػػاؼم مرػػر  

. َفاْلقلْدػ م:  ػدس ْيؽل َكاْلبلَشػاعم َكا ل ؿا َعَمػى َمْعَشَيػْيؽل ممَتَزػادَّ ي س َيػدم يؽم َكالظَّاعم َأْصمس َصػحل َكالدكل
ؿل ... ػػػَؽ اْلَبػػػابل اأْلَكَّ . َكمل : اْلَجػػػْؾرم : اْلَعػػػْدؿم. .... َكاْلَقْدػػػ م بلَ ػػػْت ل اْلَقػػػاؼل . اْلقلْدػػػَظاسم

 ." يزَافم   3َاْلسل
، كقيػػم كزاػػأ َفعػػالع  اتير ػػر العػػيؽ  4َكعميػػأ  فػػالعيؽ مكػػررة ككزاػػأ فعػػالس

 ، 5َا إذ هي ال تيرر ك دها مع ال رم بالالـشذكذ  
؛ أللَفَّ اْلقلْدػَ   َتْيؽل ْخػتلاَلؼل اْلَسػادَّ ػَؽ اْلقلْدػ ل الل كرد أاؾ  ياف بعدـ جؾاز َأْف َييمؾَف مل

تمػػأم  تمػػأم َؽ س ٍ س  إلالَّ إفَؽ س ٍ ، َكَذللػػَػ  َمادَّ ػػر ا  َمادَّ ػػيؽل هخل َ ػػاَدةم الدكل اْعتمقلػػَد زل
ػيؽل  َ ػاَدةل الدكل ػعل زل ػْؽ َمَؾاضل ْرَفػاَس، َفػيمْسيلؽم َليلشَّػأم َلػْيَس مل يؽل قدمؾس كضػغيؾس َكعم َكدل

  6َالسقيدة.

                                                           

  187/ 3 ، التحر ر كالتشؾ ر 1324َ/ 3  جسحرة المغة 1ََ
 ، التحر ػػر كالتشػػؾ ر 338/ 21  يشغػػر: ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 2ََ

  581/ 2 ، ت دير الشد ي ف مدارؾ التشز م ك قاص  التأك م 187َ/ 3َ
  86، 85/ 5  مقاييس المغة 3ََ
 ، ت دػير الشدػ ي ف 332/ 3َ   ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  قػاص  لػؾامض التشز ػم4َ

  581/ 2مدارؾ التشز م ك قاص  التأك م َ
  117/ 11  ت دير األلؾسي ف ركح السعااي 5ََ
  46/ 7  البحر السحي  في الت دير 6ََ
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  2َككزاأ فعالؿ.  1َكذكره الخميم كاألزهري كالجؾهري في قدظس:
 (مدينة) يف دين() (،)يدناخم جد

ػػػرل َؽ  { -تعػػػالى–فػػػي قؾلػػػأ  ػػػْم فلػػػي اْلَسػػػَداصلؽل َ اشل ػػػْأ َكَأَخػػػاهم َكَأْرسل : } َقػػػالمؾا َأْرجل
 [111]البقرة:

جاع في الدر:" مديشة كفيحا ثالثة أقؾاؿ: أ دها كهؾ الرػحي  أف كزاحػا َفعيمػة 
ف ممػدكاا   ػْؽ مػَدف يسػدم أي: أقػاـ ...... القػؾؿ  فسيسحا أصمية ك اؤها زاصدة، مذتقة مل

ؾسػػأ فسعشػػى مديشػػة أي:  ػػْؽ دااػػأ َيديشػػأ أي: ساسػػأ َيدم مػػة مل الثػػااي: أف كزاحػػا َمْ عل
ْؽ دااحؼ َممليمحػؼ إذا ساسػحؼ، .... الثالػب:  ؾسة أي: مدؾسس أهممحا، مل مسمؾكة كَمدم

ػْؽ دااػأ َيديشػأ إذا مميػأ »أف كزاحا َمْ عؾلة كهػؾ مػذهب أاػي العبػاس. قػاؿ:  هػي مل
".كَقحَ  رة السدتؾلي عميحا َمملػس ره .... كالسديشة معركفةس كهي البقعة السمَدؾَّ

َ3  
يشة  ْؽ "َمَدَف فقيم إاحا  :تداخم َـ د ف  ك َد ي ف  في اشتقاؽ َالَسدل مذتقة مل

، إلذا َأَقػػاـَ  كمشػػأ سػػسكليت. الَسديَشػػةم، كهػػي َفعيَمػػةس، كتجسػػع عمػػى َمػػداصلَؽ  بلػػأل، بلاْلَسَيػػافل
ػ بالحسز، كتجسػع كهػؾ مػا صػححأ   4َ"بػالتخ يع كالتثقيػم ، ا عمػى مػدف كمػدفأيز 
يَشةس، إلْف َكاَاػْت صا ب الدر اؿم َكالشاؾفم َلْيَس فليأل إلالَّ َمدل يؼم َكالدَّ ؛ يقؾؿ ااؽ فارس:" اْلسل
يَمٍة"    5ََعَمى َفعل

                                                           

/ 3 ، الرػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة 291َ/ 9 ، تحػػذيب المغػػة 249َ/ 5  العػػيؽ 1ََ
964  

 ، ت دػير الشدػ ي ف 332/ 3قػاص  لػؾامض التشز ػم َ  ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  2َ
 ، ت دػػير الشيدػػااؾري ف لراصػػب القػػرهف كرلاصػػب 581/ 2مػػدارؾ التشز ػػم ك قػػاص  التأك ػػم َ

  117/ 11ت دير األلؾسي ف ركح السعااي َ ، 284/ 5ال رقاف َ
  413/ 5  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 3ََ
  2211/ 6اح تاج المغة كصحاح العربية َ ، الرح683/ 2  جسحرة المغة 4ََ
ت دير ااؽ عظية ف السحرر الػؾجيز فػي ت دػير اليتػاب العز ػز  ، 316/ 5  مقاييس المغة 5ََ

َ2 /438  
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ؾسػػػأ فسعشػػػى مديشػػػة أي: إاحػػػا  كقيػػػم ػػػْؽ دااػػػأ َيديشػػػأ أي: ساسػػػأ َيدم مذػػػتقة مل
 ؾسةمسمؾكة كَمدم 

 . 1َقاؿ الجؾهري:"كفيحا قؾؿ هخر: أاحا م عمة مؽ دات، أي مميت"
ماَحػا.  كعمػأم كم ػعم فمرم ػدس إلَلْيػأل َيْرجل اؿم َكاْلَيػاعم َكالشاػؾفم َأْصػمس َكا ل جاع في السقػاييس :"الػدَّ

: الظَّاَعػػةم، يمَقػػاؿم َداَف َلػػأم  يؽم . َفالػػدكل ، َكالػػذاؿكل ْاقلَيػػادل ػػَؽ االل ػػْشسس مل ػػا، إلَذا َكهمػػَؾ جل يش  يؽم دل َيػػدل
يَشػػةم َكَأاََّحػػا  كَف ..... َكاْلَسدل ْشَقػػادم يعمػػؾَف مم ، َأْي ممظل يػػؽس َأْصػػَحَب َكاْاَقػػاَد َكَطػػاَع. َكَقػػْؾـس دل

" ـم فليَحا َطاَعةم َذكلي اأْلَْمرل َاََّحا تمَقا َيْت الَذللَػ ألل سكل َمْ َعَمةس، سم
َ2 . 
ْؽ َدافَ  ةس  كقد ضعع أاؾ  ياف قؾؿ مؽ قاؿ إاحا مل كَفةس ممْذَتقَّ يَشةم َمْعرم :" اْلَسدل قاصال 

ْجَسػاعل  ػْؽ َداَف َفَقْؾلمػأم َضػعليعس إللل يَمػةس َكَمػْؽ َذَهػَب إلَلػى َأاََّحػا َمْ َعَمػةس مل ػَي َفعل َمْؽ َمَدَف َفحل
َحا َقالمؾا مػداصؽ بػالحسزة َكاَل يمْحَ ػ م فليػأل َمػَدايلؽم بلالْ  َيػاعل َكاَل اْلَعَربل َعَمى اْلَحْسزل فلي َجْسعل

يَمةس." كَرَة َتْدعمؾ إلَلى َأاََّحا َمْ َعَمةس َكَ ْقَظعم بلَأاََّحا َفعل   3ََضرم
  يف )مكان( (كىن)، (يكن)جداخم 

ـل اْعَسممؾا َعَمى َمَياَاتليمْؼ { َاألاعاـ -جمك كعزك -في قؾؿ للا     135:} قمْم َياَقْؾ

ػْؽ فقيػم« مكػاف كمكااػة»كاختمع فػي مػيؼ جاع فػي الػدر:" : هػي أصػمية كهسػا مل
مكؽ يسكؽ، كقيم: هسا مؽ اليؾف فالسيؼ زاصدة، فيكؾف السعشى عمى األكؿ: اعسمػؾا 
شيؼ مؽ أمركؼ كأقرػى اسػتظاعتيؼ كإمكػاايؼ، ..... كعمػى الثػااي: اعسمػؾا  عمى تسكا

 . 4َعمى جحتيؼ ك اليؼ التي أاتؼ عميحا"
اتيؼ، كمػا ترتػب في ارأ إلى تػداخم َمكػؽ، كػؾف  فػي مكػا صا ب الدريذير 

عميأ مؽ اختالؼ السعشى كقد ذكر ااػؽ مشغػؾر اْلَسَيػاف فػي َكػؾف ؛ قػاؿ:" اْلَسَيػاف 
                                                           

  2211/ 6  الرحاح تاج المغة كصحاح العربية 1ََ
  319/ 2  مقاييس المغة 2ََ
  44/ 9ؾ ر َك شغر: التحر ر كالتش  ،112/ 5  البحر السحي  في الت دير 3ََ
  158/ 5  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 4ََ
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 ، يَؼ َأصال  َ تَّى َقػالمؾا َتَسيَّػؽ فلػي اْلَسَيػافل ، تؾهَّسؾا اْلسل عم، َكاْلَجْسعم َأْميلشة كَأماكلؽم اْلَسْؾضل
: اْلَسَيػػافم اشػػتقاقمأ َمػػْؽ َكػػاَف َييمػػؾفم  ـل َصػػاَرتل ..... المَّْيػػبم ػػا َكثمػػَر فلػػي اْلَيػػاَل ، َكَليلشَّػػأم َلسَّ

يؼم كَأاحا َأصمية" اْلسل
َ1  

كأكرد فػػي َمكػػؽ  "الَسيااػػةم: التاػػَؤَدةم، َكَقػػْد َتَسيَّػػَؽ. كَمػػرَّ َعَمػػى َميليشتػػأ َأي َعَمػػى 
: يمَقاؿم فماَلفس َيْعَسمم َعَمى َميليشتلأ َأي َعَمى اتكلئا بس ده. َكفلي التَّْشزل ػمل تمَؤَدتلأ. ... َقاَؿ قمْظرم

َيتليمْؼ؛ َكقليػَم: َمْعَشػاهم َأي َعَمػى  : َاْعَسممؾا َعمى َمياَاتليمْؼ ؛ َأي َعَمى  يػالليؼ َكَاػا ل اْلَعزل زل
مَّػةس. َأاػؾ َزْ ػٍد:  : للػي فلػي َقْمبلػأل َمياَاػةس كَمْؾقلعػة كَمحل َما َأاػتؼ َعَمْيػأل ممْدػَتْسيلشمؾَف. اْلَ ػرَّاعم

   2َْشَد فماَلٍف َايكلؽم الَسياَاةل، َيْعشلي اْلَسْشزلَلَة".فماَلفس َمييؽ عل 
كذكر الجؾهريك السكااة في َكػؾف  قػاؿ:" كالسكااػة: السشزلػة، كفػالف مكػيؽ عشػد 

: }َكَلػػْؾ َاَذػػاعم -تعػػالى –فػػالف اػػيكلؽ الَسياَاػػةل. كالَسيػػافم كالَسياَاػػةم: السؾضػػع. قػػاؿ للا
ْؼ{ َسْت أصميَّة "67]يس:  َلَسَدْخَشاهمْؼ َعَمى َمَياَاتلحل    3َ[ كلسَّا كثمر لزـك السيؼ تمؾمهكل

: مكيشػػا  كمكااػػ ا  كمكااػػة  كقػػد اعتػػرض ااػػؽ اػػركيك عمػػى الجػػؾهريك فػػي قؾلػػأ بػػأفك
ْيم  ك َمػة  بأاػأ لػيس شػيعس مشحػا مػؽ: اليػؾف؛ كأمكشة : ََفعل ََفَعاؿ  كََفَعالػة  ك ََأْفعل

: َميليؽس َفعليم كَمياف َفعاؿ  فال كجأ لذكرها في هذا السؾضع: َؾ كف ؛ َقاؿَ  اْاؽم َاركليٍك
" ػػَؽ الَيػػْؾف َفَحػػَذا سػػحؾس ْشَحػػا مل أي أف مؾضػػعأ فرػػم   4َكَميااػػةس َفعالػػة َلػػْيَس َشػػْيعس مل

 السيؼ مؽ باب الشكؾف.
:" اْلَسَياَاػةم َتيمػؾفم َمْرػَدر ا يمَقػاؿم: َميمػَؽ َمَياَاػة  إلَذا َتَسيَّػَؽ َأْاَمػ اؼل بم اْلَيذَّ َغ َقاَؿ َصا ل
َقاَمػػةس َفَقْؾلمػػأم: اْعَسممػػؾا َعمػػى  َقػػاـس َكمم الػػتََّسياؽل َكبلَسْعَشػػى اْلَسَيػػافل يمَقػػاؿم: َمَيػػافس َكَمَياَاػػةس َكمم

                                                           

  365/ 13  لداف العرب 1ََ
  161/ 11 ، تحذيب المغة 387َ/ 5 ، ك شغر: العيؽ 413َ/ 13  لداف العرب 2ََ
/ 31 ،ك شغر: التحر ػر كالتشػؾ ر 2191َ، 2191/ 6  الرحاح تاج المغة كصحاح العربية 3ََ

156  
  365/ 13َ  لداف العرب 4َ
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يمْؼ  ْؼ َكَأْقَرػػػى اْسػػػتلَظاَعتليمْؼ َكإلْمَيػػػاال ػػػْؽ َأْمػػػرلكم ػػػمم اْعَسممػػػؾا َعَمػػػى َتَسياػػػشليمْؼ مل َميػػػاَاتليمْؼ َيْحَتسل
ا َأفْ  ػَر َأْف  َك مْحَتَسمم َأْيز  ػمل إلَذا أممل جم يمَراَد اْعَسممؾا َعَمى َ اَلتليمؼم الَّتلي َأْاتمْؼ َعَمْيَحػا يمَقػاؿم للمرَّ

َيْثبمػػَت َعَمػػى َ اَلػػٍة َعَمػػى َمَياَاتلػػَػ َيػػا فمػػاَلفم َأيل اْثبمػػْت َعَمػػى َمػػا َأْاػػَت َعَمْيػػأل اَل َتْشَحػػرلْؼ 
  1ََعْشأم."

  

                                                           

 ، ت دػػير الػػرازي ف 67/ 2  ت دػػير الزمخذػػري ف اليذػػاؼ عػػؽ  قػػاص  لػػؾامض التشز ػػم 1ََ
  157/ 13م اتي  الغيب أك الت دير اليبير َ
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نأاُوش)يف  (نىش) (،نأش)جداخم   (الت َّ
ؼم التََّشاكم -جمك كعزك -في قؾؿ للا  يٍد { َسبأ::} َكَأاَّى َلحم ْؽ َمَياٍف َبعل    52شم مل

جػػاع فػػي الػػدر:"التشاؤمش محسػػؾزس فػػي قػػراعة األخػػَؾْ ؽ كأاػػي عسػػرك كأاػػي بكػػر، 
، فيمحتسػػػم أف تيؾاػػػا مػػػادتيؽ مدػػػتقمَّتيؽ مػػػع اتكلحػػػاد  1َكبػػػالؾاكل فػػػي قػػػراعةل ليػػػرلهؼ
ؾه."معشاهسا. كقيم: الحسزةم    2َعؽ الؾاك الازساملحا كؾمجؾه كأمجم

. َكَأامػؾ َعْسػٍرك، َكَأامػؾ َبْيػٍر:  . َكَقػَرَأ َ ْسػَزةم، َكاْليلَدػاصليا شم بلػاْلَؾاكل : التََّشاكم ؾرم ْسحم َقَرَأ اْلجم
، إلْ َداهمَسا الشاؾفم كالؾاك كالذيؽ، كاألخرى ال 3َبلاْلَحْسزل  َتْيؽل ؾزم َأْف َييمؾَاا َمادَّ شؾف ، َكَ جم

يؽم   ،  4ََكاْلَحْسَزةم َكالذكل
أمػػا السػػادة األكلػػى َف ك ش  فيقػػؾؿ ااػػؽ فػػارس:" الشػػؾف كالػػؾاك كالذػػيؽ أصػػم 

ػ جػاع فػي   5َا. كتشاكشػت: تشاكلػت ".صحي  يدؿ عمى تشػاكؿ الذػيع. كاذػتأ اؾش 
العيؽ في َاؾش : "الشَّػؾش: التشػاكؿ، ااشػتل الغكبيػةم األراؾ تشؾشػأ، كتشتاشػأ، أي: 

جتشاكلتأ. ك  ا: أامتأ خير ا أك شر ااذتم الرَّ  . 6َ"م اؾش 
ػػأم  ؿس َسػػْحمس للَذػػْيٍع َقرل ػػٍب، يمَقػػاؿم: َااَشػػأم َيشمؾشم : َتَشػػاكم شم يقػػؾؿ أاػػؾ  يػػاف:" التََّشػػاكم
: زم ـل. َكَقاَؿ الرَّاجل اَل ا بلالدَّ ْؼ َبْعز  حم : َااَش َبْعزم ؾا فلي اْلَحْربل َكَتَشاَكَشأم اْلَقْؾـم َكَتَشاَكشم
َ7  

                                                           

/ 2 ، اليشػز فػي القػراعات العذػر 365َ/ 2 ، السعػااي لم ػراع 181َ  يشغر: التيدػير َص: 1َ
  361  ، كاإلتحاؼ َص: 351/ 2 ، الشذر 614َ

  213/ 9السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف َ   الدر2َ
/ 2 ، السعػااي لم ػراع 181َ ، التيدػير َص: 566/ 8  يشغر: البحر السحي  في الت دػير 3ََ

  361 ، كاإلتحاؼ َص: 351/ 2 ، الشذر 614َ/ 2 ، اليشز في القراعات العذر 365َ
  566/ 8  البحر السحي  في الت دير 4ََ
  369/ 5  مقاييس المغة 5ََ
  286/ 11  تحذيب المغة 286َ/ 6  العيؽ 6ََ
  في المداف كالتاج َاؾش  مشدؾب ا إلى ليالف اؽ  ر ب الربعي، كالمداف َعال  معزككا ألاي 7َ

 .453/ 4الشجؼ، كلير معزك في اليتاب 
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ا بلأل َتْقَظعم َأْجَؾاَز ال ال"َي َتشمؾشم الحؾض اؾش  َفحل    1َا مؽ لال ... َاْؾش 
ْاَيا، َكَأْاَذَد اْاؽم اأْلَْاَبارليكل  ؾعم إلَلى الدا : الراجم  : 2َك"التََّشاكمشم

َحا َسبليمم  شل  َتَسشَّى أف تؤكب إلَليَّ َميا ... َكَلْيَس إلَلى َتَشاكم
ْؼ فلػي َذللػَػ َأْي: َتَتَسشَّى، َكَهَذا تَ  ْؼ إليَسػاامحم ، َكهمػَؾ َأْف َيػْشَ َعحم ْؼ َما اَل َييمؾفم ْسثليمس للَظَمبلحل

ْؼ بلَحػػاؿل َمػػْؽ يمرل ػػدم َأْف  ْاَيا. ممثكلػػَم َ ػػالمحم ْؼ فلػػي الػػدا شليَؽ إليَسػػاامحم ػػْؤمل ، َكَسػػا َيْشَ ػػعم اْلسم اْلَؾْقػػتل
ْؽ بمْعٍد، َكَسا َيَتَشاَكلمأم  ْيَع مل ْؽ قمْرٍب" َيَتَشاَكَؿ الذَّ . فيأاأ قاؿ كأاى لحؼ تشاكؿ  3َاْْلَخرم مل

، كقػػػاؿ  4ََ!  مػػػرادهؼ كقػػػد بعػػػدكا عػػػؽ مكػػػاف إمكػػػاف ذلػػػػ مػػػؽ اْلخػػػرة إلػػػى الػػػدايا
يبعد مشػأ تقبػم الشحاس:" كالسعشى كمؽ أيؽ لحؼ تشاكؿ التؾبة مؽ مكاف بعيدَ! أي 

  5َالتؾبة"
ؼ َأف يتشػاكَ  ػؼ، َكَكػاَف َقرل ب ػ مبػذكال  لمؾا َمػا َكػاَف كَقاَؿ الزكجاج: اْلَسْعشى: َكَكيع َلحم ا َلحم

ؼَ! يؽ َبعمَد َعْشحم ؼ؛ َفييع يتشاَكلمؾاأ  ل ْشحم   6َمل
كأمػػا السػػادة الثاايػػة َاػػأش  بػػالحسز، فيقػػؾؿ ااػػؽ فػػارس:"يقؾلؾف لسػػؽ جػػاع فػػي 

  7َا. قاؿ:ائيذ   أكاخر الشاس: جاع
 

                                                           

  517/ 8  البحر السحي  في الت دير 1ََ
 .316/  14  بال ادبة في ت دير القرطبي 2َ
  566/ 8ي  في الت دير َ  البحر السح3َ
 ، ت دػير ااػؽ عظيػة 593/ 3  ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  قاص  لػؾامض التشز ػم 4ََ

  426/ 4ف السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز َ
  428/ 5  معااي القرهف لمشحاس 5ََ
  286/ 11  تحذيب المغة 6ََ
  286/ 11عزك في تحذيب المغة َ  في المداف َاأش  مشدؾبا إلى احذم اؽ  ري، كلير م7َ

  ، التبياف في ت دير لر ػب القػرهف َص: 1121/ 3،الرحاح تاج المغة كصحاح العربية َ
269  
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ْعَد اأْلمممؾرل أمممؾرم تسشى ائيش َأْف َييمؾَف َأَطاَعشلي ... َكَقْد َ َدَثْت بَ 
َ1  

َرْت" : َاأَشػػْت: َأْي َتػػَأخَّ َقػػاَؿ اْلَ ػػرَّاعم
شم بػػالحسز:   2َ كجػػاع فػػي الرػػحاح :" الَتشػػاؤم

ر كالتباعد.    3َالتأخا
ػػؼ َأف  ػػْؽ َأْيػػؽ َلحم كفػػي التحػػذيب:" الشكئلػػيش، َكهمػػَؾ اْلَحَرَكػػة فلػػي إبظػػاع، َكاْلسْعَشػػى مل

ؼ فل  يَمة َلحم   4َ"َ!يأل يتحركؾا فليَسا اَل  ل
ػػ ا التشػػاؤش بسعشػػى التشػػاكؿ فيكػػؾف أصػػمأ التشػػاكش فمسػػا ك جػػؾز أف يكػػؾف أيز 
ألف كػػم كاك مزػػسؾمة ضػػستحا الزمػػة إف شػػئت أاػػدلت مشحػػا اازػػست الػػؾاك هسػػزت 
  5َ .هسزة كإف شئت لؼ تبدؿ

، َكَتبلَعػأم الزََّمخْ  اجم يَّػَة فَييمؾَف َأْصمم اْلَحْسَزةل اْلَؾاَك، َعَمى َما َقاَلأم الزَّجَّ َذػرليا َكاْاػؽم َعظل
ػػْئَت تمْثبلػػتم  ، إلْف شل َيػػارل كليػػرهؼ ؛ فيمػػما َكاٍك َمْزػػسمؾَمٍة َضػػسَّة  اَلزلَمػػة ، َفَأْاػػَت فليَحػػا بلاْلخل
. َقاَؿ:  ٍر بلاْلَحْسزل ٍر بلاَل َهْسٍز، َكَأْدؤم ؾؿم: َثاَلثم َأْدكم ْئَت َتَرْكَت َهْسَزَتَحا. َتقم َهْسَزَتَحا، َكإلْف شل

َاََّحا إلاََّسا تمْقَبػمم َكاْلسَ  َؽ التَّْؾَبةل َبْعَد َفَؾاتل َكْقتلَحا، ألل ْؼ َتَشاَكؿم َما َطَمبمؾهم مل ْؽ َأاَّى َلحم ْعَشى: مل
ػَرةل، َكَذللػَػ َقْؾلمػأم  ػَؽ اْْلخل ْاَيا َفَرػاَرْت َعَمػى بمْعػٍد مل ْاَيا، َكَقْد َذَهَبتل الػدا : -َتَعػاَلى–فلي الدا

يد ْؽ َمياٍف َبعل    6َ .}}مل

                                                           

  377، 376/ 5  مقاييس المغة 1ََ
  517/ 8 ، البحر السحي  في الت دير 365َ/ 2  معااي القرهف لم راع 2ََ
  396،397/ 17ج العركس َ  تا1121/ 3  الرحاح تاج المغة كصحاح العربية 3ََ
  396،397/ 17  تاج العركس 286َ/ 11  تحذيب المغة 4ََ
 ، جسحػرة 591/ 2، كمذكم إعراب القػرهف 591، ك جة القراعات/ 344/ 1  يشغر: الزاهر 5َ

  395/ 17 ، تاج العركس 882َ/ 2المغة َ
ااػؽ عظيػة   ، ت دػير593/ 3  ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  قاص  لػؾامض التشز ػم 6ََ

 ، البحػر السحػي  فػي الت دػير 427، 426/ 4ف السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز َ
َ8 /566  
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ػَؽ َأفَّ اْلػَؾاَك إلَذا َكاَاػْت َمْزػسمؾَمة  َضػسَّة  اَلزلَمػة   كهم مل :" َمػا َذَكػرم َكرد أاؾ  ياف قاصال 
ػَظةل إلَذا َكػاَف  ػؾزم َذللػَػ فلػي اْلسمَتَؾسكل ؾزم َأْف تمْبَدَؿ َهْسَزة ، َلْيَس َعَمى إلْطاَلقلأل، َاْم اَل َيجم َيجم

: َتَرْهػَؾَؾ ممْدَلَسة  فليَحػا، َكَاْحػؾم َيعمػؾ  ْت فلػي اْل لْعػمل َاْحػؾم دم ك قػـؾ َمْرػَدَرْ ؽل َكاَل إلَذا َصػحَّ
ْثػمم  . َكالتََّشػاكمشم مل ػؾزم ػْؽ َذللػَػ، َفػاَل َيجم ػا، َكَلػْؼ َيْدػَسْع َهْسػَزَتْيؽل مل ا  ا، َكَتَعاَكَف َتَعاكم ك  َتَرْهؾم

ْت  ؾزم َهْسزمهم، أللَفَّ َكاَكهم َقْد َصحَّ ، َفاَل َيجم فل ؾؿم: َتَشاَكَش". التََّعاكم ، إلْذ َيقم فلي اْل لْعمل
َ1  

 }مأنأاة{ يف)نىء(، )يني( جداخم 
   21: الشجؼ:} َكَمَشاَة الثَّاللَثَة اأْلمْخَرى { َ-جمك كعزك -في قؾؿ للا 

أللػػع، احسػػزٍة م تؾ ػػٍة بعػػد ا« َمشػػاَعة»َمَشػػاَة{ قػػرأ ااػػؽ كثيػػر }جػػاع فػػي الػػدر:"
ػػاكالبػػاقؾف بػػألٍع ك ػػَدها، . ػػا ... قػػراعةم ااػػؽل كثيػػر فاشػػتقاقمحا مػػؽ الشَّػػْؾع، .. فأمَّ كأمَّ

ْؽ َمشى َيْسشي.   2َ"قراعةم العامَّة فاشتقاقمحا مل

ْؽ   3َكقيم لثقيع. ،مشاة صخرة كاات لحذيم كخزاعة ؾرم َمشاَة بلَأللٍع مل ْسحم كَقَرَأ اْلجم
َسْيدس  ٍؽ َك م كفل َهْسَزٍة، َكَقَرَأ اْاؽم َكثليٍر َكاْاؽم ممَحْيرل َمسليا بلاْلَسدكل َكاْلَحْسزل دم دس َكالدا     4َ.َكممَجاهل

َمػػاَع الشََّدػػاصلػل  ػػْؽ َمَشػػى َيْسَشػػى، َأْي َصػػبَّ أللَفَّ دل ػػؾرل َفاْشػػتلَقاقمَحا مل ْسحم ػػا قلػػَراَعةم اْلجم َفَأمَّ
بمػؾَف الػَذللَػ إلَلْيَحػا. "كَكْزامَحػا  ْشػَدَها َيَتَقرَّ يَ  َفْعَمػةس ََكاَاْت تمَربا عل ػسكل َمػاَع ، سم ْت َمَشػاَة أللَفَّ دل

". ْشَدَها: َأْي تمَراؽم   5َالشََّداصلػل َكاَاْت تمْسَشى عل
                                                           

  566/ 8  البحر السحي  في الت دير 1ََ
  92،93/ 11  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 2ََ
/ 5ذػػؾكااي َ ، فػت  القػدير لم392/ 3  ت دػير الشدػ ي ف مػدارؾ التشز ػم ك قػاص  التأك ػم 3ََ

131  
، ليػػب 379: 2 ، الشذػػر 522  إتحػػاؼ فزػػالع البذػػر فػػي القػػراعات األربعػػة عذػػر َص: 4َ

، السحػػذب 318ص  3، الشذػػر فػػي القػراعات العذػػر ج 161: 8، كفػػي البحػر 248الش ػع: 
  131/ 5، فت  القدير لمذؾكااي 259َص  2في القراعات العذر ج 

  16/ 11  البحر السحي  في الت دير 5ََ
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ػؾزم َأْف َتيمػؾَف "كقاؿ أاؾ البقاع:  ْؽ َياٍع؛ للَقْؾللَػ: َمَشى َيْسشلي، إلَذا َقَدَر؛ َكَ جم َكَألل مأم مل
َؽ اْلَؾاكل    ؛ 1َ"مل

كا ػد صػحي ، يػدؿ عمػى يقؾؿ ااؽ فػارس:"السيؼ كالشػؾف كالحػرؼ السعتػم أصػم 
تقدير شيع كا اذ القزاع بأ. مشأ قػؾلحؼ: مشػى لػأ السػااي، أي قػدر السقػدر..... 

: سػػسي بػػأ لسػػا قػػدر أف يػػذب  فيػػأ". كمشػػأ َقػػْؾؿ   2َكمشػػى: مشػػى مكػػة، قػػاؿ قػػـؾ
  3َ:َجرل رٍ 

يدم  دم َيا اْاَؽ َتْيٍؼ ... َتَأمَّْم َأْيَؽ َتاَه بلَػ اْلَؾعل  َأَزْ َد َمَشاَة تمؾعل
ػَؽ كَ  . فَؾْزامَحػا َمْ َعَمػةس ،  َفاْشػتلَقاقمَحا مل َيةل َمَشاَعة بلاْلَسدكل َكاْلَحْسػزل َأمَّا َعَمى اْلقلَراَعةل الثَّاال

ا احا ْشَدَها اأْلَْاَؾاَع تبرك  كَف عل رم ْؼ َكاامؾا َيْدَتْسظل َاَّحم ، َكهمَؾ اْلَسَظرم ألل   4َ.الشَّْؾعل
 : 5ََكمشأ قؾؿ الحارصي

يؼلَأاَل َهْم أَ  ؽع فليَسا َاْيَشَشا اْاؽم َتسل َشاَعٍة ... عمى الذك  َتى التَّْيؼم ْاؽم َعْبدل مم
 ككم ما قيم في اشتقاقأ ير  مؽ  يب السعشى.

  

                                                           

  1188/ 2  التبياف في إعراب القرهف 1ََ
  277، 276/ 5  مقاييس المغة 2ََ
، السحػرر 161/ 8، البحػر السحػي  232/ 6، الحجة لمقراع الدػبعة 332/ 1  ديؾاف جر ر 3َ

15 /267. 
 ، ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  قػاص  لػؾامض 16/ 11  البحر السحي  في الت دير 4ََ

  392/ 3ير الشد ي ف مدارؾ التشز م ك قاص  التأك م َ ، ت د423/ 4التشز م َ
 ، 2499/ 6 ، الرحاح تاج المغة كصحاح العربية 16َ/ 11  البحر السحي  في الت دير 5ََ

 ، إاراز السعااي مػؽ 37/ 3 ، معااي القراعات لألزهري 434َ/ 14 ، لداف العرب 2499َ
  692 رز األمااي َص: 
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 (اْهِدنأ ) يف جداخم )هدي( و )هىد(
ٍَ اْلسمْدَتقليَؼ { ]ال اتحة: -تعالى–في قؾلأ  َرا َاا الركل  [6: } اْهدل

رشػػا ـم .... أك التبيػػيؽم .... أك جػػاع فػػي الدر:"الحدايػػةم: اإلل دم أك الداللػػةم أك التقػػد
ـم، ... أك الػػدعاعم .... كقيػػم هػػؾ الَسيػػمم، كمشػػأ }إلاَّػػا همػػْدَار إلَلْيػػَػ{ ]األعػػراؼ:  لحػػا اإلل

ْمشػػا بقمؾبشػػا إليػػػ، كهػػذا َلَمػػ س، فػػ فَّ َتْيػػَػ مػػادة أخػػرى مػػؽ هػػاَد 56 [ ، كالسعشػػى: مل
ؾد."    1ََيحم

: " الحػاع كالػداؿ مؽ ال عػم َهػدي  يقػؾؿ ااػؽ فػارسد، الحداية في المغة اإلرشا
ليشحا تتررؼ عمى كجؾه يعبػر   2َكالحرؼ السعتم: أصالف أ دهسا التقدـ لإلرشاد"

عشحا الس دركف بغير ل   اإلرشاد، ككمحا إذا تؤممت رجعت إلػى اإلرشػاد، فالحػدى 
َعمػى همػدى  أمكلئلػَػ  {:-تعػالى–يجيع بسعشى خمػ  اإليسػاف فػي القمػب، كمشػأ قؾلػأ 

ؼْ  ْؽ َربكلحل َكإلاَّػَػ {[ كقد جاع الحدى بسعشى الدعاع، مؽ ذلػ قؾلأ تعالى: 5]البقرة:  }مل
ٍٍ ممْدػَتقليٍؼ  ػرا [ كهػذا أيزػا يبػيؽ فيػأ اإلرشػاد، ألاػأ 52]الذػؾرى: { َلَتْحدلي إللى صل

ااتداع إرشاد، أجاب السدعؾ أك لؼ يجب، كقد جاع الحدى بسعشى اإللحاـ، مػؽ ذلػػ 
ػػمَّ َشػػْيٍع َخْمَقػػأم ثمػػؼَّ َهػػدى {  تعػػالى: قؾلػػأ [ . قػػاؿ الس دػػركف: 5]طػػأ:  {َأْعظػػى كم
كهػذا أيزػا اػيؽ فيػأ معشػى اإلرشػاد، « . ألحؼ الحيؾااات كمحػا إلػى مشافعحػا»معشاه 

ػػؾدم َفَحػػَدْيشاهمؼْ {كقػػد جػػاع الحػػدى بسعشػػى البيػػاف، مػػؽ ذلػػػ قؾلػػأ تعػػالى:  ػػا َثسم  {َكَأمَّ
كقػػد تػػرد الحدايػػة كالسػػراد احػػا « معشػػاه ايشػػا لحػػؼ» [. قػػاؿ الس دػػركف:17]فرػػمت: 

–إرشػػاد السػػؤمشيؽ إلػػى مدػػالػ الجشػػاف كالظػػرؽ الس زػػية إليحػػا، مػػؽ ذلػػػ قؾلػػأ 
ْؼ {فػػي صػػ ة السجاهػػديؽ:  -تعػػالى ْؼ َك مْرػػمل م بػػاَلحم يحل ْؼ َسػػَيْحدل ػػمَّ َأْعسػػاَلحم { َفَمػػْؽ يمزل

                                                           

  63/ 1كشؾف َ  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب الس1َ
  42/ 6  مقاييس المغة 2ََ
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ٍل {[ كمشأ قؾلأ تعالى: 5] : ػرا كهمْؼ إللػى صل ػيؼلَفاْهػدم [ معشػاه 23]الرػافات:  {اْلَجحل
  1َفاسميؾهؼ إليحا. 

" ػساال  ٍم يسيش ػا كشل كذكر الخميم في َق د ي  "التَّحادلي: َمْذيس في َتسايم
، كفػي   2َ

ػػكمؾف." السحكػػؼ:" مذػػي فلػػي تسايػػم َكسم
، َكَجػػاَع فمػػاَلفس يمَحػػاَدى َاػػْيَؽ اْثَشػػْيؽل إلذا َكػػاَف   3َ

ا د  َسا ممْعَتسل ي َاْيَشحم ْؽ َضْع لأل كَتسايممأ. َيْسذل َسا مل   4ََعَمْيحل

:  }إلاَّػا همػْدَار -تعػالى–أما ما قيم بأف مؽ معااي الحداية الَسيمم، كأف مشأ قؾلػأ 
ػؾد فَّ } كر صػا ب الػدر؛ أل [ فَغَم س، كسا ذ56إلَلْيَػ{ ]األعراؼ:  همػْدَار { مػؽ هػاَد َيحم

ا : }إلاَّػا همػْدَار إلَلْيػَػ{: أَاْبشػا -مك كعػزك جػ -، إلذا َرَجَع كااب، كمعشػاه فػي َقػؾؿ للا َهْؾد 
  5َ.كتمْبشا كرجعشا إلى الح ك 

يقػػؾؿ ااػػؽ فػػارس فػػي َهػػؾد : " الحػػاع كالػػؾاك كالػػداؿ: أصػػم يػػدؿ عمػػى إركاد 
كسػػكؾف. يقؾلػػؾف: ]التحؾ ػػد[ : السذػػي الرك ػػد. .... كالسحػػاكدة: السؾادعػػة. فأمػػا 

  6َهؾادة  اؿ كسالمة."اليحؾد فسؽ هاد يحؾد، إذا تاب .... كفي التؾبة 
 

  

                                                           

 ، ك شغػر: ت دػير 73/ 1  ت دير ااؽ عظيػة ف السحػرر الػؾجيز فػي ت دػير اليتػاب العز ػز 1ََ
  38/ 1الدسعااي َ

  78/ 4  العيؽ 2ََ
  375/ 4  السحكؼ كالسحي  األعغؼ 3ََ
  359/ 15  لداف العرب 4ََ
 ، السحكػػػؼ 557/ 2كصػػػحاح العربيػػػة َ ، الرػػػحاح تػػػاج المغػػػة 689/ 2  جسحػػػرة المغػػػة 5ََ

  411/ 4كالسحي  األعغؼ َ
  17،18/ 6  مقاييس المغة 6ََ
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 انثانياملبحث 
 يا جداخم فيه ثالثة أصىل

، ياج)جداخم 
َّ
ح

َ
 )و، مأْأُجوجيف  (أج، ي

َّ
ح

َ
ُجوج)  يف  (أج، ي  (َيْأ

كَف فلػي -جمك كعزك -في قؾؿ للا  ػدم ؾَج ممْ دل ؾَج َكَمػْأجم :} َقالمؾا َياَذا اْلَقْرَاْيؽل إلفَّ َيػْأجم
ا َعَمى َأْف َتْجَعَم َاْيَشَشا َكَبيْ  اأْلَْرضل َفَحْم َاْجَعمم َلػَ  ْؼ َسدًّ َخْرج     94{ َاليحع: 94ا ََشحم

ؾَج { اختم ػؾا فػي اشػتقاقلحسا:.... فقيػم ؾَج َكَمػْأجم كزاحسػا  :جاع في الػدر:"} َيػْأجم
ػْؽ َيػػجَّ  َيْ عمػْؾؿ كَمْ عمػؾؿ. ... ك محتسػم َأْف تيػػؾَف أل محسػا زاصػدتيؽ، ككزامحسػػا فػاعؾؿ مل

. ك م  حتسم َأْف يكؾَف ماجؾج ملْؽ ماج يسػؾج، أي: اضػظرب كمشػأ الَسػْؾجم فؾزامػأ كَمجَّ
  1ََمْ عؾؿ كاألصم: َمْؾجمؾج." 

يَّافل ، كقيػم: هسػا َعَربليَّػافل   ؾَج  : قيم: هسا اسساف َأْعَجسل ؾَج َكَمْأجم َفَسػْؽ   2َََيْأجم
يَّػػافل مشعحسػا الرػػرؼ للْمعمْجَسػػةل َكالْ  َسػػا َأْعَجسل َسػػا َعَربليَّػػافل َزَعػَؼ َأاَّحم يَّػػةل، َكَمػْؽ َزَعػػَؼ َأاَّحم َعَمسل

 . َسا اْسَسا َقبليَمَتْيؽل َاَّحم يَّةل ألل  َفملمتَّْأاليبل َكاْلَعَمسل

ْيؽل  فأما األعجسية فال تذت  مؽ العربيػة، كأمػا مػؽ قػاؿ بلَكْؾاحسػا َعػَربييؽل ممْذػَتقَّ
 : فاختم ؾا في اشتقاقلحسا كسا ذكر صا ب الدر كبيااأ كاْلتي

ػػْؽ َأج ج  جػػاع فػػي  ْثػػمم َيْربمػػؾَع، مل ػػَؾ َعَمػػى َكْزفل َيْ عمػػؾَؿ مل ؾَج" َفحم َمػػْؽ َهَسػػَز" َيػػْأجم
السقاييس:" َأج  كأما الحسزة كالجيؼ فمحػا أصػالف: الح يػع، كالذػدة إمػا  ػرا كإمػا 

                                                           

  545،546/ 7  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
 ، معػػػااي القػػػرهف كإعرابػػػأ 379  إعػػػراب القػػػرهف العغػػػيؼ السشدػػػؾب لزكر ػػػا االارػػػارى َص: 2َ

كَف فلي َأاَّأم اْسػؼس 34/ 16َ ، كجاع في التحر ر كالتشؾ ر 311/ 3لمزجاج َ رم  " اْخَتَمَع اْلسمَ دكل
ػػ ػْرهفم َ ػػاَكى بلػػأل َمْعَشػػاهم فلػػي لمَغػػةل تلْمػػَػ اأْلممَّ ػػأم اْسػػؼس َكَضػػَعأم اْلقم ، َكَلاللػػبم َعشكلػػي َأاَّ بس َعػػرَّ ةل َعَربلػيٌّ َأْك مم

ةل اأْلَ  ْؽ َمادَّ َسا مل ْؼ َفاْشتم َّ َلحم بل للَحاؿل ممْجَتَسعلحل َة اْلسمَشاسل ، َكهمَؾ اْلَخْم م، إلْذ َقْد َعملْسَت َأفَّ تلْمَػ اأْلممَّ جكل
ْؽ َأْصَشاٍؼ".  َكاَاْت َأْخاَلط ا مل
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ممؾ ة. كبيػاف ذلػػ قػؾلحؼ: أج الغمػيؼ: إذا عػدا، ... كذلػػ إذا سػسعت   ي ػأ فػي 
: األجاج: الحار السذتعم الستؾهج، كهؾ عدكه.... كالساع  األجاج: السم . كقاؿ قـؾ

  1َمؽ: تأججت الشار. كاألجة: شدة الحر."
بلَحػا فمدػرعتحؼ فػي الحركػة  ػْؽ َتػَأجاجل الشَّػارل َكَتَمحا ؾذس مل ؾَج َمػْأخم : َيػْأجم كَقاَؿ اْليلَدػاصليا

 سسؾا اذلػ. 
ػػْؽ َتػػأَ  ؾذس مل ؾَج َمػػْأخم ْؼ فلػػي الثَّػػاالي: َأفَّ َيػػْأجم تلحل ػػدَّ ةم ممممؾَ تلػػأل َفملذل ػػدَّ ْمػػ ل َكهمػػَؾ شل جاجل اْلسل

ساؾا الَذللَػ.   اْلَحَرَكةل سم
ػا إلَذا  ْؼ َأجَّ الغَّملػيؼم فلػي َمْذػيلأل َيػئلجا َأجًّ ػْؽ َقػْؾللحل ؾذس مل : همػَؾ َمػْأخم َتْيبليا : َقاَؿ اْلقم الثَّاللبم

. ْعَت َ  ليَ أم فلي َعػْدكلهل ػَع اْلَحْسػَزَة   2َ َهْرَكَؿ َكَسسل ػْز َأْمَيػَؽ َأْف َييمػؾَف َخفَّ َكَمػْؽ َلػْؼ َيْحسل
ْثَم َرْأٍس،  ا مل  َفَقَمَبَحا َألل  

. ْشتلَقاؽل ٍد فلي االل ْؽ َأْصٍم َكا ل ، َكاْلَيملَسَتافل مل ْؽ َأجَّ َؾ َمْ عمؾؿس مل " َفحم ؾجم   3ََكَأمَّا" َمْأجم
فاليمسة مػؽ يػاع كهسػزة   4َك كى سيبؾ أ أف "الياع في يأجج مؽ ا س الحرؼ"

كجيؼ ، كلؾ كاف في العربية فعمؾؿ ألمكؽ أف يكؾف يأجؾج فػيسؽ هسػز فعمػؾؿ مػؽ 
يأجؾج، كمؽ لؼ يحسز فقاؿ: يأجؾج، أمكؽ أف يكؾف خفع الحسزة، فقمبحا أل ا مثم 
رأس، فحؾ عمى قؾلػأ أيزػا ي عػؾؿ، فػ ف كااػت األلػع فػي يػأجؾج فػيسؽ لػؼ يحسػز 

اعؾؿ مػػؽ َي ج ج ، فػػ ف جعمػػت اليمسػػة مػػؽ هػػذا لػػيس عمػػى التخ يػػع، ف اػػأ فػػ
األصم كاات الحسزة فيحا كسؽ قاؿ: سػأؽ، كاحػؾ ذلػػ مسػا جػاع محسػؾزا كلػؼ يشبػغ 

                                                           

  8،9/ 1  مقاييس المغة 1ََ
 ، إعػػراب القػػرهف لمشحػػاس 499/ 21  ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 2ََ

َ2 /317  
  311/ 3هف كإعرابأ لمزجاج َ ، معااي القر 56/ 11  ت دير القرطبي 3ََ
  313/ 4  اليتاب لديبؾ أ 4ََ
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أف يحسػػز، ك كػػؾف االمتشػػاع مػػؽ صػػرفأ عمػػى هػػذا لمتأايػػب كالتعر ػػ ، كأاػػأ اسػػؼ 
 لمقبيمة كسجؾس.

كأمػػػا َمػػػأجؾج  فػػػيسؽ هسػػػز فس عػػػؾؿ مػػػؽ َأجك  كسػػػا أف يػػػأجؾج ي عػػػؾؿ مشػػػأ، 
ليمستػػاف عمػػى هػػذا مػػؽ أصػػم كا ػػد فػػي االشػػتقاؽ. كمػػؽ لػػؼ يحسػػز مػػاجؾج كػػاف فا

، فاليمستػاف عمػى هػذا مػؽ  ماجؾج عشده فاعؾؿ مؽ َمجك ، كسا كاف يأجؾج مػؽ يػجك
أصميؽ كليدا مؽ أصم كا د، كسا كااتا كذلػ فيسؽ هسزهسػا، ك كػؾف تػرؾ الرػرؼ 

التسثػيالت ال ترػ  فيأ أيزا لمتأايػب كالتعر ػ ، كإف جعمتحسػا مػؽ العجسػي فحػذه 
فيحسػػا، كامتشعػػا مػػؽ الرػػرؼ لمعجسػػة كالتعر ػػ ، كإاسػػا تسثػػم هػػذه التسثػػيالت فػػي 

  1َالعجسية ليعمؼ أاحا لؾ كاات عربيكة لياات عمى ما يذكرا.
ْؽ َمجَّ  ؾزم َأْف َييمؾَف َفاعمؾال  مل َسا للمتَّْأاليبل َكالتَّْعرل  ل َكَأاَّأم  2ََكَ جم ْرؼل فليحل  ، َكَتْرؾم الرَّ

اْسؼس لمقبيمة.
َ3  

َسػا ْشحم ؾَذْيؽل مل َكاْلَسجا َمجا الركل  ل َفيمْحَتَسمم َأْف َييمؾَاػا َمػْأخم
كَقػاَؿ اْلَخمليػمم   4َ

َ5  : :" السمػجا
  6َ بٌّ كالعدس"

ك محتسم َأْف يكؾَف ماجؾج ملْؽ ماج يسؾج، ك"السيؼ كالؾاك كالجيؼ أصم كا د يػدؿ 
ج: مػػؾج البحػػر، سػػسي الضػػظرابأ، ... ككػػم عمػػى اضػػظراب فػػي الذػػيع، ... كالسػػؾ 

                                                           

  173/ 5  الحجة لمقراع الدبعة 1ََ
  225/ 7  البحر السحي  في الت دير 2ََ
  311،415/ 3 ، معااي القرهف كإعرابأ لمزجاج 56َ/ 11  ت دير القرطبي 3ََ
عػػراب القػػرهف لمشحػػاس  ، إ499/ 21  ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 4ََ

َ2 /317  
  29/ 6  العيؽ 5ََ
 ، إعػػراب القػػرهف لمشحػػاس 499/ 21  ت دػػير الػػرازي ف م ػػاتي  الغيػػب أك الت دػػير اليبيػػر 6ََ

َ2 /317  
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: كمأجؾج   1َشيع اضظرب فقد ماج". فؾزامأ َمْ عؾؿ كاألصم: َمْؾجمؾج َقاَؿ اْليلَداصليا
 . ْؽ َمْؾجل اْلَبْحرل   2َمل

 (إنسان) ،(الناس) يف )ن و س( ،)ن س ي( ،جداخم )أ ن س(
ػؾؿم هَمشَّػ:}-جمك كعزك -في قؾؿ للا  َؽ الشَّاسل َمْؽ َيقم ـل اْْل َكمل ػرل َكَمػا ا بلػاَّللَّل َكبلػاْلَيْؾ خل
شليؽَ      8البقرة: { َهمْؼ بلسمْؤمل

اختمػػع الشحؾ ػػؾف فػػي اشػػتقاقأ: فسػػذهبم سػػيبؾ أ كال ػػراع أفَّ  جػػاع فػػي الػػدر:"
ػػس  أصػػَمأ هسػػزةس كاػػؾف كسػػيؽ كاألصػػم: أاػػاس اشػػتقاقا  مػػؽ األاػػس .... ألاػػأ َأال

ذفت الحسزة  كذهب اليداصي إلى أاأ  تخ ي ا ، ...بحؾاع، كقيم: ام َأاس اربأ، ثؼ  م
كحا كاا تاح مػا قبمحػا،  مبت الؾاكم أل ا  لتحرا مؽ اؾف ككاك كسيؽ، كاألصمم: َاَؾَس، َفقم

 كالشَّْؾس كالحركةم. 
ػي، ثػؼ قمملَبػْت الػالـم  حؼ إلػى أاػأ مػؽ اػؾف كسػيؽ ك ػاع، كاألصػم: َادل كذهب بعزم

ػساؾا إلى مؾضع العيؽ فرار َاَيدا ، ثؼ قممبت الياع أ ل ا  لسا تقػدـ فػي اػؾس، قػاؿ: سم
اداف لشديااأ"   3َاذلػ لشلْديااحؼ كمشأ اإلل

ايااحػا   الشػاس كاإلادػافَثالثػة أصػؾؿ تػداخمت فػي اشػتقاؽ  صا ب الدرذكر 
 كسا يأتي: 

 أفَّ أصػػػػَمأ هسػػػػزةس كاػػػػؾف كسػػػػيؽ؛ قػػػػاؿ ااػػػػؽ   4َمػػػػذهبم سػػػػيبؾ أ كال ػػػػراع
يؽم أَ  ػما َشػْيٍع َخػاَلَع فارس:"اْلَحْسَزةم َكالشاؾفم َكالدكل ، َككم ػْيعل ػؾرم الذَّ ، َكهمػَؾ عمحم دس ْصمس َكا ل

                                                           

  284/ 5  مقاييس المغة 1ََ
  499/ 21  ت دير الرازي ف م اتي  الغيب أك الت دير اليبير 2ََ
  119،121/ 1كشؾف َ  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب الس3َ
جريك ،  3/457، 2/196  اليتاب 4َ  .2/12أمالي ااؽ الذك
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ْؼ. يمَقػػػاؿم: هَاْدػػػتم  ػػػؾرلهل ػػػساؾا للغمحم ، َكسم ػػػؽكل ػػػاَلؼم اْلجل ْاػػػسم خل . َقػػػالمؾا: اإلْل َطرل َقػػػَة التَّػػػَؾ اشل
ْيعل إلَذا َلْؼ  ْاَدافل بلالذَّ : َأْاسم اإلْل ْيَع: إلَذا َرَأْيتمأم. .... َكاأْلَْاسم ْشأم. "الذَّ ْش مل   1ََيْدَتْؾ ل
أل الَربكلأل." مْادل أل بلَحؾَّاَع ، َكقليَم: ألل مْادل    2َفاشتقاقأ مؽ األاس قيم ألل

ػػػػا:  ػػػػسي }اإلاػػػػس{ إاد  ػػػػْيَع: إلَذا َرَأْيتمػػػػأم.  كسم أك أاكػػػػأ مػػػػأخؾذ مػػػػؽ َهَاْدػػػػتم الذَّ
 -لغحؾرهؼ، كإدراؾل البرر إياهؼ. كهؾ مػؽ قؾلػ:هادػتم كػذا؛ أي: أبرػرتمأ.قاؿ للا

ْبَرارم اْلَبيكلؽم  11: }إلاكلي هَاْدتم َاار ا{ طأ -جم ثشاؤه يَشاسم اإلْل  . 3َأي: أبررت" .كاإلْل
ك ػػدؿك عمػػى مػػذهب سػػيبؾ أ أفك العػػرب اظقػػت باألصػػم فػػي قػػؾلحؼ: َأمَاػػاسس  كقػػد 

اعر ايؽ الحسزة كاأللع كالالكـ في قؾلأ  : 4َجسع الذك
شليَشاإفك السَشاَيا َيظَّملْعػ ... َف عَمى األم   َااسل اْلمل

  ؾ؛ يقؾؿ ااؽ فارس:"الشاؾفم َكقليَم: اشتقاؽ اإلاداف: مؽ ََاَؾَس  َكهمَؾ التحرا
: َتَذْاػَذَب، ْيعم َراٍب َكَتَذْاذمٍب. َكَااَس الذَّ ؿا َعَمى اْضظل يؽم َأْصمس َيدم َكاْلَؾاكم َكالدكل
ػسكلي  5َ ؛ سم

فلأ فلي كلأ فلي اأْلمممؾر العلغاـ، كَتَررا اأْلَْ َؾاؿ السمختمل ة كأاؾاعل الَسرالل . لتحرا
َ6  

  ْدَياا ا. َادي مؽ َكقليَم: اشتقاؽ اإلاداف ْيَع، إلَذا َلْؼ َتْذكمْرهم، ال يتم الذَّ ؛" َادل
ػؾرلهل َلَحػا."  ػْيعل َعػؽل الػشَّْ سل َبْعػَد  مزم كبم الذَّ كعمػى هػذا يكػؾف كزف  7َ... َكهمَؾ عمػزم

                                                           

  145/ 1  مقاييس المغة 1ََ
  291  ، الشيت في القرهف الير ؼ َص: 193/ 1  ت دير القرطبي 2ََ
ػػحاح  ، 423/ 3  فػػت  القػػدير لمذػػؾكااي 3ََ ػػص 3/915ك مشغػػر: الرك ، شػػرح 1/16، السخرك

    115 ،114/ 1شافية ااؽ الحاجب َ
ػػم الاػػؽ يعػػيش 3/151  الخرػػاصص 4َ ااي 2/9، كشػػرح الس رك ، كالخزااػػة 211، كالجشػػى الػػدك

2/281. 
  369/ 5  مقاييس المغة 5ََ
  423/ 15  تاج العركس 6ََ
  422، 421/ 5  مقاييس المغة 7ََ
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ـم َعْحػػدَ بي:"رطيقػػؾؿ الق   1ََإادػػاف : إلْفَعػػاف. ػػَي هَد َي  َقػػاَؿ اْاػػؽم َعبَّػػاٍس: َادل ػػسكل َّللاَّل َفدم
يَ ... َكفلي التَّْشزل مل :إلْاَداا ا  ْؽ َقْبمم َفَشدل ـَ  مل ْداا إللى هَد   2َ" 115طأ:  َكَلَقْد َعحل

  

                                                           

 ، الرػػحاح تػػاج المغػػة 22 ، لر ػػب القػػرهف الاػػؽ قتيبػػة َص: 279/ 1  ت دػػير القرطبػػي 1ََ
  915/ 3العربية َكصحاح 

  674/ 2  ، المسحة في شرح السمحة 291َ  الشيت في القرهف الير ؼ َص: 2َ
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 (حاق) يف )ح ق ق( ،)ح و ق( ،جداخم )ح ي ق(
كا َكَلَقدل اْستمْحزلَئ :} -جمك كعزك -في قؾؿ للا  رم يَؽ َسػخل ْؽ َقْبملَػ َفَحػاَؽ بلالَّػذل ٍم مل سم الرم

ْؼ َما َكاامؾا بلأل َيْدَتْحزلصمؾَف  ْشحم    11األاعاـ: { َمل

يػ ، كبػاع يبيػع،.... كزعػؼ  جاع في الػدر:" اؽ أل ػأ مشقمبػة عػؽ يػاع اػدليم َيحل
لت  ، فأمْاػدل بعزحؼ أاأ مؽ الَحْؾؽ، كهؾ السدتدير بالذيع، كبعزحؼ أاأ مػؽ الحػ ك

، كهذاف ليدا بذيع، أمَّا األكؿ فالختالؼ السادة إال أف إ  دى القافيؽ ياع  كتغشَّْشتم
ير دكا االشتقاؽ األكبر، كأما الثػااي فألاحػا دعػؾى مجػردة مػؽ ليػر دليػم. كمعشػى 

  1َ". اؽ أ اٍ، كقيم: عاد عميأ كباؿم َمْيرله
َح  إلى تػداخم ثالثػة أصػؾؿ فػي َ ػاؽ  هػي: َح ي ؽ  ك صا ب الدريذير 

، كليػر معتػد بالثػااي كالثالػب: ك ؽ   كَح ؽ ؽ  معتبر ا باألصم األكؿ َح ي ؽ 
َؽ اأْلَْجَؾؼل  َح ك ؽ   كَح ؽ ؽ ؛ ةم اْلَحْي ل عشده مل  .الَّذلي همَؾ َياصليا اْلَعْيؽل َفَسادَّ

 ،ٍَ ػا َأْي: َأَ ػا يمؾق ػا َكَ َيَقاا  ػا َك م يػ م َ ْيق  َقاَلػأم كفي ذلػ يقؾؿ أاؾ  ياف:" َ ػاَؽ َيحل
... ركل : َكاَل يمْدَتْعَسمم إلالَّ فلي الذَّ اؾم حَّ .  الزَّ : َ اَؽ بلأل َعاَد َعَمْيػأل َكَبػاؿم َمْيػرلهل َكَقاَؿ اْلَ رَّاعم

: َكَجَب َعَمْيأل. َكَقاَؿ ممَقاتلمس: َداَر. َكقليػَم: َ ػمَّ َكَاػَزؿَ  ا  ،َكَقاَؿ الشَّْزرم َكَمػْؽ َجَعَمػأم ممْذػَتقًّ
َؽ اْلَحْؾؽل  ." مل َتْيؽل ْختلاَلؼل اْلَسادَّ يٍ ، الل ْيعل َفَمْيَس َقْؾلمأم بلَرحل   2ََكهمَؾ َما اْسَتَداَر بلالذَّ

ػػػؾؽم   -كذكػػر الخميػػػم معػػػااي مختم ػػة لمسػػػادتيؽ فجػػػاع فػػي  ػػػؾؽ: الَحػػػْؾؽم كالحم
الحي  ما  اؽ باإلاداف مؽ ممشَير أك .... كفي  ي : : ما استدار بالَيَسرة.-لغتاف

ؾٍع يعسمأ فيش   3َزؿ بأ ذلػ.سم

                                                           

  546/ 4  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
  427/ 4  البحر السحي  في الت دير 2ََ
 ، الرػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح 83، 82/ 5 ، ك شغػػر: تحػػذيب المغػػة 256َ/ 3  العػػيؽ 3ََ

  1466 /4العربية َ



 
 تداخل األصول وأثره في التفدير )الدر المصون نموذًجا(

5115 

كجعمحسا ااؽ فارس أصميؽ مختم يؽ: "الحاع كاليػاع كالقػاؼ كمسػة كا ػدة، كهػؾ 
اػػزكؿ الذػػيع بالذػػيع، يقػػاؿ  ػػاؽ بػػأ الدػػؾع يحيػػ . قػػاؿ للا تعػػالى: }كال يحيػػ  

كالحػػاع كالػػؾاك كالقػػاؼ أصػػم كا ػػد ....   1َ[.43السكػػر الدػػيئ إال بأهمػػأ{ ]فػػاطر: 
  2َفالحؾؽ: ما استدار باليسرة."

كقػػػاؿ الرالػػػب:" قيػػػم: أصػػػمأ ََ ػػػ َّ  فقمػػػب، احػػػؾ: زؿك كزاؿ"
َلتل اْلَقػػػاؼم   3َ َفأمْاػػػدل

تلَحا." ػحَّ : َتَغشَّْيػتم كهػي َدْعػَؾى اَل َدلليػَم َعَمػى صل َدةم َياع  َكَسا َقالمؾا: فلي َتَغشَّْشػتم اْلَؾا ل
َ4  

"؛ فالحػػاع كالقػػاؼ أصػػم كا ػػد، يػػدؿ عمػػى صػػا ب الػػدرأك لػػيس بذػػيع كسػػا ذكػػر 
  5َالذيع كصحتأ. فالح  اقيض الباطم". إ كاـ

  

                                                           

  125/ 2  مقاييس المغة 1ََ
  121/ 2  مقاييس المغة 2ََ
  266  الس ردات في لر ب القرهف َص: 3َ
  427/ 4  البحر السحي  في الت دير 4ََ
  15/ 2  مقاييس المغة 5ََ
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 القرآن يف ، )ق ر ن(، )ق ري(جداخم )ق ر أ(
{ َالبقرة:-جمك كعزك -في قؾؿ للا  ْرهفم َؿ فليأل اْلقم     185:}َشْحرم َرَمَزاَف الَّذلي أمْازل

جػػاع فػػي الػػدر:"كالقرهفم فػػي األصػػمل مرػػدرم َقػػَرْأتم ... بػػالحسزل أي: َجَسػػَع، ألاػػأ 
َ  ..الدػؾَر  َيْجَسعم  َكػَؼ كالسػؾاعل ػْؽ َقَرْاػتم . كالثػااي: أاػأ مذػت ٌّ عشػكاْليػات كالحل ده مل

. كأما .. ايؽ الذيئيؽ َكْؼ كالسؾاعل ل َف فيأ ايؽ الدؾرل كاْلياتل كالحل . كذلػ أاأ قد قمرل
ػْؽ َقَرْ ػتم السػاَع فػي الَحػْؾضل أي َجَسْعتمػأ فغمػ س، ألاَّحسػػا  قػؾؿم َمػْؽ قػاؿ إاَّػأ مذػت ٌّ مل

  1َ".مادتاف متغايرتاف
مػػؽ جحػػة االشػػتقاؽ أك عدمػػأ، كمػػؽ جحػػة « قػػرهف»اختمػػع العمسػػاع فػػي ل غػػة 

ا عمى عدة هراع:  كؾاأ مردر ا أك كص  
  ك ػػرى أاػػأ اْسػػؼم َعَمػػٍؼ َلْيػػرم ممْذػػَت ٍك ، ػػافلعليكل الػػرأي األكؿ: يشدػػب لإلمػػاـ الذَّ

ـل َّللاَّل َكَلْيَس َمْحسمؾز ا َكَلْؼ يمْؤخَ  ما َمػا َخاصٌّ بلَكاَل ْؽ َقَرْأتم َلَياَف كم َذ مل ، َكَلْؾ أمخل ْؽ َقَرْأتم ْذ مل
. يمل ْاجل ْثَم التَّْؾَراةل َكاإلْل ْرهفل مل قمرلَئ قمْرها ا، َكَليلشَّأم اْسؼس للْمقم
َ2  

  كَف إلَلػػى َأاَّػػأم ممْذػػَت ٌّ كاختمػػع فػػي اشػػتقاقأ عمػػى الػػرأي الثػػااي: َذَهػػَب هَخػػرم
 الشحؾ اْلتي:

  أ بسعشى تػال، فيكػؾف عمػى كزف الرجحػاف كالغ ػراف ... أاأ مردر لم عم قر
 - -إل ، ثؼ اقم مػؽ السرػدر ليكػؾف اسػس ا داال  عمػى اليػالـ السشػزؿ عمػى   

افم   : َمْرَدرم َقَرَأ قمْرها ا. َقاَؿ َ دَّ ْرهفم  -  - 3َيقؾؿ أاؾ  ياف :" اْلقم

                                                           

  281، 281/ 2  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
  278/ 1في عمؾـ القرهف َ   ، البرهاف181/ 1  اإلتقاف في عمؾـ القرهف 2ََ
، االقتزػاب  211/ 19، 168/ 17، المدػاف 216  البيت في ديؾاف  داف اػؽ ثااػت ص 3َ

  ، كهؾ لير مشدػؾب 418/ 9، خزااة األدب َ  262/ 3، 221/ 1، البياف كالتبييؽ  98
كالذػس     ،466/ 1الدر السرؾف َ، 291إصالح السشظ  ص  97/ 1في ت دير الظبري 

 اياض شعر الرأس يخالظأ سؾاده. كقيم: الذس  في الرجم شيب المحية. بالتحر ػ:
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ػػػػػ ؾدل بلػػػػػػأل ... يمَقظكل ػػػػػجم ْشػػػػػػَؾافم الدا ؾا بلَأْشػػػػػَسَ  عل ػػػػػػا                                                                                           َضػػػػػحَّ ا َكقمْرها    عم المَّْيػػػػػػَم َتْدػػػػػبليح 
ػا َعَمػى  ـل َّللاَّل َعزَّ َكَجػمَّ، َكَصػاَر َعَمس  ْؽ َكاَل فََّتْيؽل مل َأْي: َكقلَراَعة  َكأمْطملَ  َعَمى َما َاْيَؽ الدَّ

.َذللَػ، كَ  ْؽ إلْطاَلؽل اْلَسْرَدرل َعَمى اْسؼل اْلَسْ عمؾؿل فلي اأْلَْصمل   1َهمَؾ مل
  ْشػأم َقػَرْأتم اْلَسػاَع ، َكمل َؽ اْلَقْرعل بلَسْعَشػى اْلَجْسػعل أاأ َكْصعس َعَمى فمْعاَلفس ممْذَت ٌّ مل

فلػػػي اْلَحػػػْؾضل َأْي َجَسْعتمػػػأم. كقػػػاؿ اػػػذلػ قػػػـؾ عمػػػى رأسػػػحؼ الزجػػػاج الشحػػػؾي، َكعػػػؽ 
ػػا الرَّا َي قمْرها  ػػسكل ، َقػػاَؿ َكإلاََّسػػا سم ـٍ قمػػْرهفس : اَل يمَقػػاؿم لليمػػمكل َجْسػػٍع قمػػْرهفس َكاَل للَجْسػػعل َكػػمكل َكػػاَل ػػبم لل

ػاللَ ةل اْلسمَشزََّلػةل  أل َجْسع َثَسَرات اْليمتمبل الدَّ للَيْؾال
؛ كهػؾ اسػؼس لمؾقػت؛ . 2َ كقيػم: مػؽ: الَقػْرعل

  3َكأاكأ ازؿ في أكقاٍت مختم ٍة 
  إلَذا َضػػَسْستمأم : ػػْيعل ػػْيَع بلالذَّ ػػْؽ َقَرْاػػتم الذَّ كَف إلَلػػى َأاَّػػأم ممْذػػَت ٌّ مل كَذَهػػَب هَخػػرم

ْشأم قليَم للْمَجْسعل َاْيَؽ اْلَحجكل  كؼل فليأل، َكمل رم َؾرل َكاْْلَياتل َكاْلحم َي الَذللَػ للقلَرافل الدا سكل إلَلْيأل؛ َفدم
، َكإلَلى َهَذا ا يقػؾؿ ااػؽ فػارس:" اْلَقػاؼم َكالػرَّاعم   4َْلَسْعَشى َذَهَب اأْلَْشَعرليا َكاْلعمْسَرةل قلَرافس

ؿا َعَمى َجْسعل َشْيٍع إلَلى َشْيٍع..."  همَسا َيدم ، َأَ دم يَحافل  . 5ََكالشاؾفم َأْصاَلفل َصحل
ػػَؽ اْلَقػػَراصلؽل أللَفَّ اْْل  ؾذس مل ػػَرافم بلَغْيػػرل َهْسػػٍز َمػػْأخم : اْلقم ْرطمبلػػيا ؽم َكَقػػاَؿ اْلقم ْشػػأم يمَرػػدكل َيػػاتل مل

يَشئلػػٍذ َقػػَراصلؽم  ػػَي  ل ػػا َفحل ػػَحا َبْعز  ػػا َك مَذػػابلأم َبْعزم ػػَحا َبْعز  فَتيمػػؾَف الشاػػؾفم َأْصػػمليَّة    6ََبْعزم
كؼل  رم َؾرل َكاْْلَياتل َكاْلحم َؽ الدا : َضَسْستمأم، أللَفَّ َما فليأل مل ْيعل ْيَع إلَلى الذَّ ْؽ: َقَرْاتم الذَّ مل

فس  ػَراصلعل َكػَذللَػ، أك مػا فيػأ  ممْقَترل َكػؼل َكالذَّ ػَؽ اْلحل َحا إلَلى َبْعٍض،  َأْك أللَفَّ َمػا فليػأل مل َبْعزم

                                                           

  182/ 1 ، اإلتقاف في عمؾـ القرهف 174َ/ 2  البحر السحي  في الت دير 1ََ
  668  الس ردات في لر ب القرهف َص: 2َ
 ، تػداخم األصػؾؿ المغؾ ػة 211:  219  يشغر: الؾافي في كي ية ترتيم القرهف اليػر ؼ َص: 3َ

  675/ 2  674َ/ 2ره في اشاع السعجؼ  َكأث
  182/ 1 ، اإلتقاف في عمؾـ القرهف 278َ/ 1  البرهاف في عمؾـ القرهف 4ََ
  76/ 5  مقاييس المغة 5ََ
  182/ 1 ، اإلتقاف في عمؾـ القرهف 278َ/ 1  البرهاف في عمؾـ القرهف 6ََ
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ػػا، ػػَحا َبْعز  ؽم َبْعزم ، أللَفَّ هَياتلػػأل يمَرػػدكل ػػَؽ اْلَقػػَراصلؽل اَلصلمل َكمل ػػاجم َكَهػػَذا   1َمػػؽ الػػدَّ َقػػاَؿ الزَّجَّ
ي م َأفَّ َتْرَؾ الْ  حل ْؽ َبابل التَّْخ ليعل َكَاْقمل َ َرَكةل اْلَحْسَزةل إلَلى اْلَقْؾؿم َسْحؾس َكالرَّ َحْسزل فليأل مل

اكلؽل َقْبَمَحا.    2َالدَّ

   ػْؽ: َقَرْ ػتم اْلَسػاَع فلػي مذت  مؽ ََقَرْ تم  قػاؿ أاػؾ  يػاف: "أاأ َكَمػْؽ َزَعػَؼ مل
َتْيؽل  ْخػػتلاَلؼل اْلَسػػادَّ ػػدس الل ، َأْي: َجَسْعتمػػأم، َفَقْؾلمػػأم َفاسل يقػػؾؿ ااػػؽ فػػارس:"    3َ" اْلَحػػْؾضل

ي س َيػ ْعَتػما َأْصػمس َصػحل َسػٍع َكاْجتلَسػاعٍ اْلَقاؼم َكالرَّاعم َكاْلَحْرؼم اْلسم ؿا َعَمػى جم ؾلمػؾَف: .. دم . َيقم
ػػَز َهػػَذا  . ... َكإلَذا همسل ْقػػَراةل: َجَسْعتمػػأم، َكَذللػػَػ اْلَسػػاعم اْلَسْجسمػػؾعم َقػػرليٌّ َقَرْ ػػتم اْلَسػػاَع فلػػي اْلسل

ؿم َسَؾاع  َكااْلَبابم  ػَؽ . َف همَؾ َكاأْلَكَّ أل َمػا فليػأل مل َي الَذللَػ للَجْسعل سكل ، َكَأاَّأم سم ْرهفم ْشأم اْلقم .. َكمل
ـل َكاْلقلَرصل َكَلْيرل َذللػَ    4َ".اأْلَْ َيا

  

                                                           

  174/ 2  البحر السحي  في الت دير 1ََ
  182/ 1 ، اإلتقاف في عمؾـ القرهف 278َ/ 1القرهف َ   البرهاف في عمـؾ2َ
  174/ 2  البحر السحي  في الت دير 3ََ
   78،79/ 5  مقاييس المغة 4ََ
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 انثانثاملبحث 
 أصىل أربعةيا جداخم فيه 

نَّْه( (سني -سنى) ،سنه  سنن، ،أسنجداخم )  يف )ي أتأسأ
َػ َكَشَرابلَػ َلْؼ َيَتَدشَّأْ :}-جمك كعزك - في قؾؿ للا    259البقرة { ََفاْاغمْر إلَلى َطَعامل

ػشة»أصمم اليمسةل: إمَّا مذتقا  مؽ ل ػ  جاع في الدر:" عمػى قؾلشػا إفَّ الَمحػا « الدَّ
 ، ْؽ ل    ...السحذكفَة كاكس َ َسٍ  مَّْدشمؾٍف{  كهؾ الستغيكلرم كمشأ }مكلؽْ « َمْدشؾف »كإمَّا مل

، كاألصػػم: يَتَدػػشَّؽم اػػثالثل اؾاػػات، فاْسػػتمْثقلَم تػػؾالي األمثػػاؿ، َفَأْاػػَدْلَشا [26]الحجػػر: 
، ك كلحػا كاا تػاح  سا قالؾا في َتَغشََّؽ: تَغشَّػى، ...األخيرَة ياع  ثػؼ َأْاػَدْلَشا اليػاع أل ػا  لتحرا
َفْت جزم ا ما قبَمحا، ذل َف فَّ السدػشؾأل »، قالأ أاػؾ عسػرك، كَخظَّػَأه الزجػاج، قػاؿ: ثؼ  م

ػػَؽ السػػاعم  هػػؾ مػػأخؾذس » ... «السرػػبؾَب عمػػى َسػػَشؽل الظر ػػ   ...أي تغيَّػػر، « مػػؽ َأسل
ا اعم أصػال  كالؾجأ الثااي: أف تيؾَف الحػ ػحا، ك كػؾفم مذػتق   ...سػشأ « مػؽ ل ػ  اش دل

ػَشة، أي: لػؼ يتغيَّػر بَسػركل الدػشيؽ »لؼ َيَتَدػشَّْأ « كمعشى عمػى قؾللشػا: إاػأ مػؽ ل ػ ل الدَّ
مػؽ « ، ام بقي عمى  اللأ، كهذا َأْكلػى مػؽ قػؾؿل أاػي البقػاع فػي أثشػاعل كالمػأعميأ
ػشؾَف  :قؾلػ ػيرم السعشػى: لػؼ َتْسػضل عميػأ »َأْسشى يمْدشلي إذا َمَزْت عميػأ سل ألاػأ َيرل

سا كالؾاقعم."   1َسشؾَف، كهذا يخالل مأم الحل
 -َسػػشؾ -سػػشأ   -سػػشؽ  -أسػػؽ أصػػؾٍؿ تػػداخمت فػػي َيتدػػشأ  هػػي:  أربعػػة 

 كبيااأ فيسا يأتي:سشي   
  َس ف هػػ  ككزاػأ عمػى لحاع أصمس؛ فيكؾف أصم ََيَتَدشَّأذهب ال ركاع إلى أفك ا

ػَشة  عمػى لغػة مػؽ يقػؾؿ: إفك المحػا  هذا األصم ََيَتَ عَّم  كهؾ مذػت ٌّ مػؽ ل ػ  َالدَّ
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، كأصػػػم ََسػػػَشٍة  عمػػػى هػػػذا ََسػػػَشَحةس  كمعشػػػى: لػػػؼ يَتَدػػػشَّأ: لػػػؼ يتغيكػػػر بسػػػركر  هػػػاعس
  1َ.شيؽالدكل 

ػَشةل َعَمػى َمػْؽ َيْجَعػمم  َؽ الدَّ َؾ مل قاؿ أاؾ  ياف:" َيَتَدشَّأم: إلْف َكاَاتل اْلَحاعم َأْصمليَّة  َفحم
. َكَقػػالمؾا:  ػػَشْيَحةس، َكفلػػي اْلَجْسػعل َسػػَشَحاتس : سم يرل ، َقػػالمؾا فلػػي التَّْرػغل اَلَمَحػا اْلَسْحػػذمكَؼ َهػاع 

ْشَد َاشلي فم  رم َساَاْحتم َكَأْسَشْحتم عل اعل َجازل َكَقاَؿ الذَّ َي لمَغةم اْلحل  : 2َاَلٍف، َكهل
" شليؽل اْلَجَؾاصل ل َجبليٍَّة ... َكَليلْؽ َعَراَيا فلي الدكل َكَلْيَدْت بلَدْشَحاَع َكاَل رم
َ3  

كهؾ اختيار أاي  ياف  يب ذكره في َسشؽ ؛ قاؿ: }لػؼ يتدػشأ{: لػؼ يتغيػر، إف 
اػدؿ مػؽ الشػؾف أصػمأ لػؼ يتدػشؽ، كسػا  كاات الحاع لمؾ   فأصمأ يتدشى، كاأللػع

  4َقالؾا: تغشى، كأصمأ تغشؽ. }مدشؾف{: مربؾب.
ػػػَؽ السػػػاع؛ أي: تغيكػػػر؛ َكهمػػػَؾ الَّػػػذلي اَل  كقيػػػم أصػػػمأ َأس ف  كاشػػػتقاقأ مػػػؽ: َأسل

  5َيذربأ أ دس مؽ َاْتشلأل 
اكهذا كإف كاف  ، فاسػدس اشػتقاق امعشى  فقد َردَّ عميػأ الشحؾ ػؾف قؾَلػأ ألاػأ  صحيح 

اإ ػػَؽ السػػاع»مػػؽ  ذ لػػؾ كػػاف مذػػتق  ليػػاف يشبغػػي  ػػيؽ يمْبَشػػى مشػػأ ت عَّػػم أف يقػػاؿ « َأسل
ؽ.  تأسَّ

                                                           

 .1/172  يشغر: معااي القرهف 1َ
، 1/76، كمجػالس ثعمػب 1/173بيت لدؾ د اؽ صػامت؛ كهػؾ فػي معػااي القػرهف لم ػركاع   ال2َ

رك السرػؾف 2/285، كالبحر السحي  1/121كأمالي القالي  بيكػة، 2/564، كالػدك ، كقؾلػأ: رجك
ػقٍؾ لظؾلحػا، كاليػاع األخيػرة لمشكدػب. يشغػر:  ْجَبة لتدػشدها مػؽ الدك كصع لشخمة اشي تحتحا رم

 .1/412المكداف َرجب  
  623/ 2  البحر السحي  في الت دير 3ََ
  175، 174  تح ة األر ب بسا في القرهف مؽ الغر ب َص: 4َ
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ػَرْت فاؤهػا   -ك سكؽ َأْف يمَجاَب عشأ أاأ يسكؽم أف يكؾَف قػد قمملَبػت اليمسػةم بػأف أمخكل
ع الملحا  -كهي الحسزة  ر اإلى مؾضل َلت الحسػزةم أل ػا  فبقي: َيَتَدشَّأ بالحسزةل هخل  ، ثػؼ أمْاػدل

سيؽ»، كفي اسَتْحزا « َقَرا»كقؾللحؼ في قرأ:  َفْت جزما . هكذا قاؿ الدك ذل ثؼ  م
َ1 . 

كجاع في السخرص:"كَقؾؿ َهَذا الَّػذلي  كػى َعشػأم َأاػأ َقػاَؿ َجػاصلز َأف يكػؾف مػؽ 
التََّغيار مؽ َقْؾلأ  سػأ مدػشؾف َفػ لف َقْؾلػأ مدػشؾف اَل يػدؿ عمػى التََّغياػر َكإلاََّسػا التََّغياػر 
َتَغيكػػر َفَأمػػا اْلسدػػشؾف  مػػؽ َقْؾلػػأ مػػؽ  سػػأ مدػػشؾف فلػػي الحسػػا أللَف الحسػػأ الظػػيؽ اْلسم

  2َفالسربؾب"
ْشَقملَبػةس  ػَي َأْلػعس مم ـل، َكهل ـم اْلَيملَسػةل َمْحذمكَفػةس للْمَجػازل ، كاَل ػكتل كرأى اْلسمَبركلد أف اْلَحاعم للمدَّ

ـَ َسػَشٍة اْلَسْحػذم  ، َكاْشػتم َّ َعْؽ َكاٍك َعَمى َمْؽ َيْجَعمم اَل ػَشيَّةس َكَسػَشَؾاتس ْؼ: سم كَؼ َكاك ا. للَقػْؾللحل
. َؽ اْلَؾاكل َتاعس َؿ مل ْشأم اْل لْعمم، َفقليَم: َساَاْيتم َكَأْسَشى َكَأْسَشْت. أمْادل  مل

 : ػػَؽ اْلَسْدػػشمؾفل َأيل ػػْؽ امػػؾٍف، َفَتيمػػؾفم مل ْبَدَلػػٍة مل ْشَقملَبػػة  َعػػْؽ َيػػاٍع مم َأْك َتيمػػؾفم اأْلَللػػعم مم
، َكَسػػا َقػػالمؾا: َتَغشكلػػي، ك تمعػػى األصػػم تغػػشؽ الْ  َلْت َكَراَهػػَة اْجتلَسػػاعل اأْلَْمَثػػاؿل ، َكأمْاػػدل َتَغيكلػػرل سم

ػشَّةل  . َقاَؿ: أللَفَّ اْلَسْدػشمؾَف: اْلَسْرػبمؾبم َعَمػى سم اجم ك تمعع، قالأ أاؾ عسر، َكَخظََّأهم الزَّجَّ
: همؾَ  ػٍؽ َكَردَّ الشاَحػاةم َعَمْيػأل  الظَّرل  ل َكَصْؾبلأل. َكَقاَؿ الشَّقَّاشم ْؽ َماٍع َلْيرل هسل ْؽ َقْؾللأل مل مل

ػَؽ  َاَّػَػ َلػْؾ َاَشْيػَت َتْ َعػمم مل ػْؽ، ألل َؽ اْلَساعم َلَجػاَع َلػْؼ َيَتَأسَّ َهَذا اْلَقْؾَؿ ألاأ لؾ كاف مؽ َأسل
ػاشم َعَمػى اْعتل  ، َكَجْعػمل َفػاعل اْلَيملَسػةل اأْلَْكمل َلَقمَّْت َتْأكممم، َكَ ْحَتسلمم َما َقاَلػأم الشَّقَّ َقػادل اْلَقْمػبل

َلتل اْلَحْسَزةم َكَسػا  َؽ، ثمؼَّ أمْادل ، َفَراَر: َتْدَشَأ، َكَأْصممأم َتَأسَّ ـل، َكَعْيشلَحا َمَياَف اْلَ اعل َمَياَف الالَّ
  3ََقالمؾا فلي: َهَدَأ َكَقَرَأ كاستقر، أهدا َكَقَرا َكاْسَتْقَرا.
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ػػؽكل : سػػششت الحجػػر عمػػى الحجػػر إذا كقيػػم مػػؽ َس ف ف  كاشػػتق اقأ مػػؽ: َالدَّ
كالسدػشؾف  ،كمشػأ سػسي السَدػؽك ألف الحديػد يدػؽ عميػأ  ، كيت أ دهسا بػاْلخر 

 . 1َالذي يحػ بعزأ بعزا  قالأ ال راع
؛ اػػثالث اؾاػػاٍت؛ عمػػى كزف   أك مػػؽ ََمْدػػشمؾٍف  كهػػؾ: الستغيكػػر؛ كأصػػمأ: يتَدػػشَّؽم

؛ فقػػالؾا: َيَتَدػػشَّى؛ عمػػى  ػػدك ََيَتَ عَّػػم  فاسػػتثقم تػػؾالي األمثػػ اؿ؛ فأاػػدلت األخيػػرة يػػاع 
ْرػتمحا. ثػؼك أاػدلت فػي  ػيت أع ػاري؛ أي: قرَّ قؾلحؼ: َتَغشَّى، مؽ َتَغػشََّؽ، كقؾلػػ: َقرك

كحا كاا تاح ما قبمحا، ثؼك  ذفت األؼ لمجـز ََيَتَدشَّى  أل ا ؛ لتحرك
َ2 . 

 دػػػشكأ  فػػػي مػػػادة ػ  معشػػػى َيتػ ر سػػػأ للا جبػػػم  أكرد الػػػدكتؾرهػػػذا.. كقػػػد 
ػا  كقد  ددَس ف هػ   ع فػي جسػع اػيؽ األكجػأ التػي ذكرهػا العمسػامعشػى عامًّػا دقيق 

جعػػم السعشػػى العػػاـ َامتػػداد مػػع خمػػؾ مػػؽ الخيػػر أك تػػؾجحيحؼ الشػػتقاؽ َالدػػشة ، ف
فداد  تؤكؿ إليأ االستعساالت التي ذكرها العمساع في ضؾع أكجححػؼ التػي عرضػؾا 

ي امتداد مع خمؾ مؽ الخير أك فداٍد: كالدشة التي ال لحا، فيقؾؿ:" السعشى السحؾر 
مظػػػر فيحػػػا، كاألرض التػػػي ال خرػػػؾبة فيحػػػا، كالشخمػػػة التػػػي يشقظػػػع ثسرهػػػا سػػػشة، 
كالظعاـ كالذراب الذي يتغير إلى فداد، ك كؾف ذلػ عادة مؽ بقاصحسا زمش ا }َفاْاغمْر 

َػ َكَشَرابلَػ َلْؼ َيَتَدشَّْأ{. كقػد اختمػع ال مغؾ ػؾف فػي الـ كمسػة َسػشة : أهػي إلَلى َطَعامل
ػػذفت. قػػاؿ فػػي ]ؿ[: "كَالدػػشة :   3َ هػػاع أـ كاكَ كليػػشحؼ ات قػػؾا عمػػى أف الػػالـ  م

األْزَمػػة. كأصػػم َالدػػشة  َسػػْشَحةس، اػػؾزف َجْبحػػة، فحػػذفت المحػػا كاقمػػت  ركتحػػا إلػػى 
ػشمؾف  ". الشؾف فبقيػت َسػَشة؛ ألاحػا مػؽ َسػَشحْت الشخمػة كَتَدػشكَحْت إذا أتػى عميحػا الدل

                                                           

 ، تػػػداخم 158/ 3، ت دػػػير السػػػاكردي ف الشيػػت كالعيػػػؾف 1/172َ  معػػااي القػػػرهف لم ػػركاع 1َ
  656/ 2األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشاع السعجؼ َ

ة ف السحػػرر  ، ك شغػػر: ت دػػير ااػػؽ عظيػػ158/ 3ت دػػير السػػاكردي ف الشيػػت كالعيػػؾف َ  2َ
  359/ 3الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز َ

 .13/511  يعشي لداف العرب َس ف هػ 3َ
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ػػَشْيحة ... كسػػاصر م ػػردات  ػػغرت عمػػى َسم سعػػت الدػػشة عمػػى ََسػػَشحات  كصم كقػػد جم
التركيب القرهاية هي الدشة بسعشى الحؾؿ، كجسعحا. ك تأتى صرفيًّا أف تيؾف كاك ة 
ػذفت الػؾاك، كسػا  ػذفت الحػاع، ف احػا  الالـ كأف أصمحا ََسػَشؾة ، اػؾزف ثسػرة، ثػؼ  م

ػ ا عمػى َسػشؾات ، كترػغر أيز  ػشيتم  عشػده تجسع أيز  ػشيكة ، كقػالؾا: َتدَّ ا عمػى َسم
كَتدشَّحت  أي: َأقست عشده سشة ، ك قاؿ استأجراا َمدااحة  كَمداااة . كمأخذ 

ا امظػع مػؽ بػاطؽ الػدهر سشؾكمسة َسشة   يشئٍذ مؽ َ   أف الدشة زمؽ يش ػذ جديػد 
ػ  ك كػؾف معشػى ال رػم السعجسػي َسػؽ : لغيب ػ  كسا هؾ معشى تركيب َسشؾ أك ا
ة أك دقة كسػا يتسثػم فػي الدػؽ هؾ  االمتداد مؽ َأك فى  أثشاع َأي ا اذها  مع  دك

، كفي سْشؾ الدلؾ مؽ البئػر كَسػْشؾ الدػحاب السظػر ػ  سشؽَالعغسية كالدشاف ػ في 
كفي امتداد الرػالبة ارت اعػا أك فػي أثشػاع الَدػَشد   أسؽَفي َسشؾ/ سشى ،... في 

دـ خرؾبتحا ػ في َسشأ  أي امتػدادها الجبم.. كفي ج اؼ بظؽ األرض كالبالد كع
 . 1َعمى فراغ"

جبػػم ػ ر سػػأ للا ػ يػػذهب إلػػى مػػا هػػؾ أدؽا مػػؽ  ك ال ػػ  أفَّ أسػػتاذاا الػػدكتؾر
فكلػ  فيػأ إلػى الجسػع اػيؽ اْلراع  السعشى السحؾرى أال كهؾ ال رػم السعجسػى الػذى كم

اتالقػي هػذه  إلى القػؾؿ عمساع في أصم َ يتدشكأ  مسكا يدعؾالسختم ة التي ذكرها ال
تخظئػػة أ ػػد ل يشئػػٍذ  داعػػيال راع السختم ػػة كا تسالحػػا لمسعشػػى كعػػدـ تشاقزػػحا، ك اْل

هذه  األقؾاؿ فقد  تؾفَّر لحا ما يؤازرها مػؽ االسػتعساالت التػي يحتسمحػا السعشػى كال 
 يتعارض معحا.

  

                                                           

 ، كما بعدها .1188/ 2  يشغر: السعجؼ االشتقاقي السؤصم َس ف هػ  1ََ
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 يف )ذُّرِّيَّة( ذرر( ،ذرأ ،ذري، )ذروجداخم 
ػػي :} َكإلذل ااْ -جػػمك كعػػزك -فػػي قػػؾؿ للا  ؽَّ َقػػاَؿ إلاكل يَؼ َرباػػأم بلَكملَسػػاٍت َفػػَأَتسَّحم َتَمػػى إلْاػػَراهل

يَؽ { َالبقرة  ْؽ ذمركل َّتلي َقاَؿ اَل َيَشاؿم َعْحدلي الغَّاللسل ممَػ للمشَّاسل إلَمام ا َقاَؿ َكمل    124َجاعل

َيْحتػػػاج الشػػػاعرم فيػػػأ إلػػػى  "كفي اشػػػتقاؽ ذمركل َّػػػة ... كػػػالـس طؾ ػػػمس جػػػاع فػػػي الػػػدر:
، متأما  ػْؽ َذَرْ ػتم ، الثػااي: مل ها: أاحػا مذػتقةس مػؽ َذَرْكتم .... ف يأ أربعةم مذاهَب، أ دم

........ كأمَّا َمْؽ اشاهػا عمػى َفْعَمػة مثػَم  الثالب: مؽ َذَرَأ للام الَخْمَ ، الرابع: مؽ الذرك
".   1ََجْ َشة ف احا عشده مؽ َذَرْ تم

ْاَدا ْؽ َذَكٍر َكأمْاَثىالذاركل َّةم: اسؼس َيْجسعم َادم اإلْل : َيْحَتسلمم َأْصمم  2َفل مل شكليٍك ، َقاَؿ اْاؽم جل
َها َذَرَك، َكالرَّابلػعم َذَرَي،  -َذَرَر، َكالثَّاللػبم  -َذَرَأ، َكالثَّاالي -َهَذا اْلَحْرؼل َأْرَبَعَة َأْلَ اٍظ: َأَ دم
ْؽ َذَرَأ َّللاَّم اْلَخْمػَ " َفَأمَّا اْلَحْسَزةم َفسل
ارس:" الػذاؿ كالػراع كالحسػزة أصػالف: قػاؿ ااػؽ فػ  3َ

أ ػػدهسا لػػؾف إلػػى البيػػاض، كاْلخػػر كالذػػيع يبػػذر ك ػػزرع ..... كاألصػػم اْلخػػر: 
قؾلحؼ ذرأاا األرض، أي اذرااها .... كمؽ هذا البػاب: ذرأ للا الخمػ  يػذرؤهؼ. قػاؿ 

  5َأي: خَمْقشا.  4َ[11: }يذرؤكؼ فيأ{ ]الذؾرى: -تعالى–للا 
ػػػا ََذَرَر  ػػػْؽ َلْ ػػػ ل الػػػذَّركل َكَمْعَشػػػاهم، "َكَأمَّ َذرَّهمػػػؼ فلػػػي  -َتَعػػػاَلى–التَّ رل ػػػ ، أللَفَّ َّللاََّ  َفسل

قاؿ ااؽ فارس:" الذَّاؿم َكالرَّاعم   7َكَكَرَد فلي اْلَخَبرل ََأفَّ اْلَخْمَ  َكاَف َكالذَّركل  "  6َاأْلَْرضل 
ؿا َعَمػػى َلَظاَفػػٍة َكا ػػدس َيػػدم َدةم َأْصػػمس َكا ل ، اْلسمَذػػدَّ ػػَغارم الشَّْسػػمل : صل ػػْؽ َذللػػَػ الػػذَّرا ْاتلَذػػاٍر. َكمل

                                                           

  111/ 2  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
  596/ 1في الت دير َ ، البحر السحي  157/ 2  الشحاية في لر ب الحديب كاألثر 2ََ
  156/ 1  السحتدب في تبييؽ كجؾه شؾاذ القراعات كاإليزاح عشحا 3ََ
  352،353/ 2  مقاييس المغة 4ََ
  16  لر ب القرهف الاؽ قتيبة َص: 5َ
  157/ 2  الشحاية في لر ب الحديب كاألثر 6ََ
  156/ 1  السحتدب في تبييؽ كجؾه شؾاذ القراعات كاإليزاح عشحا 7ََ
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َكاَع. ْمػػَ  َكالػػدَّ ػػَدةم َذرَّةس. َكَذَرْرتم اْلسل ذر.  يا، ككشػػى بػػأاَذرًّ كمشػػأ سػػسي الرجػػم  . 1َاْلَؾا ل
، أللَفَّ َّللاََّ  2َكذر ة الرجم: كلده َؽ الذَّركل ػْؽ َأْخَرَج اْلَخْمػ -َتَعاَلى–. فالذمركل َّة فلْعمليَّةس مل َ  مل

ؼْ  ػحل يَؽ َأْشَحَدهمْؼ َعَمى َأْا مدل ـم َكالذَّركل  ل اَل ـَ َعَمْيأل الدَّ ْمبل هَد صم
. أك ألفك َّللاََّ َذرَّهػؼ فػي  3َ

  4َاألرض فَشَثَرهمؼ فيحا.
يع ػػا، َكَذللػػَػ َقْؾلمػػأم   ػػْؽ َذَرْكتم اْلَحػػبَّ َكَذَرْ تمػػأم يمَقػػااَلفل َجسل ، َفسل ػػا اْلػػَؾاكم َكاْلَيػػاعم  -"َكَأمَّ
{ َاليحع -َتَعاَلى كهم الركل احم يسا  َتْذرم . َكَهػَذا  5َ  " أي ترفعػأ كت رقػأ45:}َفَأْصَبَ  َهذل

تلػػأل" همَسا   6َللممْظ لػػأل َكخل َّ : َأَ ػػدم ْعَتػػما َأْصػػاَلفل قػػاؿ ااػػؽ فػػارس:" الػػذَّاؿم َكالػػرَّاعم َكاْلَحػػْرؼم اْلسم
ماأم، َكا ْيعل َك مغل ْيعم يمْذرلؼم َعَمى الذَّ َتَ ركلق ػا".الذَّ ْيعم َيَتَداَق م مم ْْلَخرم الذَّ

يقػاؿ: ذرت   7َ
ْؼ: َذَرى الشَّاسم  ْشأم َقْؾلمحم الر   التراب كليره تذركه كتذرك أ َذْرك ا َكَذْر  ا َأْي َاَدَ ْتأم، َكمل

. َكطَ  ْرعل ْلَقاصلَػ اْلَحبَّ للمػزَّ ْيَع إلَذا َأْلَقْيتمأم، َك ل ْشَظَة، َكَأْذَرْ تم الذَّ َعَشػأم َفػَأْذَراهم َعػْؽ َعْحػرل اْلحل
  8َ.َدااَّتلأل، َأْي َأْلَقاهم 

:" كأصم ذلػ مؽ الرفع. كمشػأ: ذركة الجبػم كذركتػأ: أعػاله. صا ب الدريقؾؿ 
ا اذلػ"  . 9َكأاا في ذرى فالٍف أي في أعمى مكاٍف مؽ جشابأ. كذركة الدشاـ تذبيح 

 

                                                           

  175/ 8 ، ك شغر: العيؽ 343َ/ 2  مقاييس المغة 1ََ
  663/ 2  الرحاح تاج المغة كصحاح العربية 2ََ
  117/ 2  ت دير القرطبي 3ََ
  175/ 8  العيؽ 4ََ
  41/ 2  عسدة الح اظ في ت دير أشرؼ األل اظ 5ََ
  175 /8 ، العيؽ 156َ/ 1  السحتدب في تبييؽ كجؾه شؾاذ القراعات كاإليزاح عشحا 6ََ
  352/ 2  مقاييس المغة 7ََ
  118/ 2  ت دير القرطبي 8ََ
  41/ 2  عسدة الح اظ في ت دير أشرؼ األل اظ 9ََ
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اد مػػا مػػع شػػيع مػػؽ فػػالسعشى السحػػؾري ا ػػاذ إلػػى أعمػػى أك إلػػى الغػػاهر بامتػػد
ْركة الرأس كالدشاـ.    1َالتجسع كالدقة: كذل

، كهػذا  كالقؾؿ بأف َالذمركل ة  مؽ هذا التركيب ضػعيع، ألف الشدػم امتػداد ازكلػيك
  2َصعؾدي.

ْؼ  كالقػػػػؾؿ باشػػػػتقاقحا مػػػػؽ َذرأ  أك َذرر  أقػػػػرب؛ يمَقػػػػاؿم َذَرَأ َّللاَّم اْلَخْمػػػػَ : َاػػػػثَّحم
َكَلَقْد َذَرْأاا للَجَحػشََّؼ }: -تعالى-الخم ، أي: أكجد أشخاصحؼ. قاؿ  كَذَرَأ للا 3ََكَكثََّرهمْؼ،
ْاسل  َكثلير ا ؽكل َكاإلْل َؽ اْلجل   4َ[ 179]األعراؼ/ { مل

  

                                                           

  716/ 2  السعجؼ االشتقاقي السؤصم 1ََ
  717/ 2  السعجؼ االشتقاقي السؤصم 2ََ
 ، البحػر السحػي  فػي 212/ 4  ت دير الزمخذري ف اليذاؼ عؽ  قاص  لؾامض التشز ػم 3ََ

  326/ 9الت دير َ
  327  الس ردات في لر ب القرهف َص: 4َ
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 )الالَّت(يف   ، )ل ت ت(هـ( )ل و ،ي( )ل و ،ت(ي )ل جداخم 
  19: }َأَفَرَأْيتمؼم الالََّت َكاْلعمزَّى{ َالشجؼ: -عزك كجمك  -في قؾلأ  
ػػْؽ الت يميػػتم « الػػالت»ع فػػي الػػدر:"اْختمملع فػػي تػػاع جػػا فقيػػم: أصػػمس، كأصػػممأ مل

ػػْؽ َلػػَؾى َيْمػػؾي  حػػا عػػؽ يػػاٍع، فػػ فَّ مػػادَة ؿ ي ت مؾجػػؾدةس. كقيػػم: زاصػػدة، كهػػي مل فأل م
ػؾف عميحػا، كأصػممحا َلَؾَ ػة  ْكف أعشاَقحؼ إليحػا، أك َيْمَتػؾكف أي: َيْعتيل م ألاحؼ كااؾا َيْمؾم

فت ألممحا، فأ ذل   1َل محا عمى هذا ملْؽ كاٍك."فحم
كَاػأم، َكَلػأم  ؾرم اْلَعَربل َيْعبمدم ْسحم ، َكَكاَاْت قمَرْ شس َكجم : َصَشؼس َكاَف للَثقليٍع بلالظَّاصلعل تم الالَّ
ْشَد قمَرْ ٍش، َكهمَؾ َصْخَرةس ممَربََّعةس َاَشْؾا َعَمْيَحا الَشاع  عمى شكم إاداف، َكالتَّاعم فلي  ْحَرةس عل شم

تل  ػيَر َهػاع  َفَيْذػَتبلأم بلاْسػؼل  الالَّ َلة  للػَئالَّ يمؾَ ػَ  َعَمْيَحػا َفَترل يٍب َليلشََّحا تمْيَتبم ممَظؾَّ َتاعم َتْأال
. يٍب كم لَ  َعَمْيَحا َفاْاَقَمَبْت َهاع  َّللاَّل َتَعاَلى، َف لفَّ اْلَحاَع فلي َّللاَّل َأْصمليَّةس َلْيَدْت َتاَع َتْأال
َ2  

أ اختمع في أصمحا: فقيم هػي مػؽ  َؿ ي ت  كاشػتقاقحا كذكر صا ب الدر أا
أ،  قاؿ للا  يعمػؾْا َّللاََّ  :-تعػالى–مؽ َالمكيت  مؽ: اَلَتأ َيمليتمأم؛ إذا َاَقَرأ  قَّ }َكإلف تمظل

ػػػػؾَرة الحجػػػػرات، اْْلَيػػػػة:  ػػػػْؽ َأْعَسػػػػالليمْؼ َشػػػػْيئا { َسم ػػػػؾَلأم اَل َيملػػػػْتيمْؼ مك أي ال    14َكَرسم
ْؽ َأْعسالليمْؼ َشْيئا  يشقركؼ، كال يغمسكؼ يع  3َ. مل ؛ يقػاؿ:  4َكالميت: الررؼ عؽ الذك

 : 5َقاؿالتأ يميتأ. 
راها َلْيتم   كليمٍة ذاتل َادى  َسَرْ تم ... كلؼ َيملْتشلي عؽ سم

                                                           

  92/ 11  الدر السرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف 1ََ
  749 ، الس ردات َص: 114/ 27التحر ر كالتشؾ ر َ ، 247/ 28  ت دير الرازي 2ََ
  91/ 9  ت دير الثعمبي ف اليذع كالبياف عؽ ت دير القرهف 3ََ
  223/ 5  مقاييس المغة 4ََ
/ 1 ، تػػاج العػػركس: 223/ 5  لرؤبػػة ك شغػػر: السقػػاييس: 136َ  فػػي إلصػػالح السشظػػ : 5ََ

/ 7، زاد السدػػػير: 291/ 2 ، السحتدػػػب 516/ 9البحػػػر السحػػػي  فػػػي الت دػػػير َ،  582
،187. 
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  3َفالتكاع عمى هذا أصمس.   2َكلؼ يررفشي عشأ  1ََأْي: َلْؼ َيْسَشْعشلي َكَلْؼ َيْحبلْدشلي.
ػيع؛ إذا عك ػت عميػأ، ككػااؾا يعك ػؾف كقيم مؽ َؿ كي  يق اؿ: لؾ ػتم عمػى الذك

ػػؾفَ -عػػزك كجػػمك -ك ػػدؿك عمػػى ذلػػػ قؾلػػأ   4َعمػػى أصػػشامحؼ ـٍ  : }َيْعيم م َعَمػػى َأْصػػَشا
ػػْؼ{ كا َعَمػػى هللَحػػتليمْؼ{-عػػزك كجػػمك  -، كقؾلػػأ   5ََلحم ػػؾا َكاْصػػبلرم ؛ فيأاكحػػا   6َ: }َأفل اْمذم

  7َهلؼ عميحا.سسكيت اذلػ إلقامتحؼ عمى عبادتحا، كصبرل 
اعر:   8َكمشأ قؾؿ الذك

اَّشلي   َأْلؾلي َعَمْيػل َلَؾ افَّ لمبَّػل َيْحَتدلي ...َعسَّْرتمػل للَا الَجمليَم ف ل
 كذلػ أفك األصشاـ يمعكع عميحا، ك مربر لمعبادة.

ك جؾز أف يكؾف اشتقاقحا فػي هػذا األصػم مػؽ َؿ كى  بسعشػى: طػاؼ؛ فتيػؾف 
كف عميحا؛ كاألصػم فػي َالػالكت  َكَعَميػأ َفَأْصػممحا َلْؾَ ػةس  9َأي: يظؾفؾف. بسعشى: َيْمَتؾم

ػا للَ ػْت ل َمػا َقْبَمَحػا ػاكلَشْيؽل َفَبقلَيػْت َلػْؾةس قمملَبػتل اْلػَؾاكم َألل   ْلتلَقاعل الدَّ َفْت الل ذل  أمْسكلَشتل اْلَياعم َك م
   11َ َفَراَرْت اَلَت، كسا صار ََشْؾَهةس  بعد  ذؼ الالكـ إلى ََشاٍة .

                                                           

  516/ 9  البحر السحي  في الت دير 1ََ
  751  الس ردات في لر ب القرهف َص: 2َ
 .2/1188  يشغر: التكبياف 3َ
  1156/ 2  لراصب الت دير كعجاصب التأك م 4ََ
 .138  سؾرة األعراؼ: اْلية 5َ
 .6  سؾرة ص: اْلية 6َ
 .3/132  يشغر: السشرع 7َ
؛ فػػي ديؾااػػأ 8َ ، كالسقتزػػب 1/323، ك شغػػر: اليتػػاب 61  البيػػت لعسػػرك اػػؽ أ سػػر البػػاهميك

 .1/156، كشرح أايات سيبؾ أ 2/329
 ، البحػػػر 422/ 4اليذػػػاؼ عػػػؽ  قػػػاص  لػػػؾامض التشز ػػػم َ  يشغػػػر: ت دػػػير الزمخذػػػري ف 9َ

  129/ 5  ، فت  القدير لمذؾكااي 15َ/ 11السحي  في الت دير َ
  247/ 28  ت دير الرازي ف م اتي  الغيب أك الت دير اليبير 11ََ
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ساكشةس ككزاحا قبػم الحػذؼ ََفْعَمػةس  بدػكؾف العػيؽ،  -عشد ااؽ جشكي  -كعيشحا 
ككاف األصم ََلْؾَ ة  فحذفت اليػاع؛ فبقيػت ََلػْؾةس  فاا تحػت الػؾاك لسجاكرتحػا التكػاع؛ 
ـ، كالتكػػاع لمتكاايػػب، ككزاحػػا بعػػد الحػػذؼ  فااقمبػػت أل ػػا ؛ فرػػارت إلػػى َالت  كسػػا تقػػدك

  1َََفَعة . 
كػػأفك   2َى أفك أصػػمحا َؿ كهػػػ  مذػػت ك مػػؽ َاَلَهػػة  كهػػي الحيَّػػة؛ مػػشحؼ مػػؽ يػػر ك 

شؼ سسكلي احا، ثؼك  ذؼ مشأ الحاع؛ كسا قالؾا: شاةس، كأصمحا: َشاَهةس. الرك
َ3  

ْؽ اَلَهْت َأيل اْخَتَ ْت  : 4ََكقليَم: مل رم اعل  ، َقاَؿ الذَّ
 َرَجْت َ تَّى َرَأْيَشاَهااَلَهْت َفَسا عمرلَفْت َيْؾم ا بلَخارلَجٍة ... َيا َلْيَتَحا خَ 

كقػػػد كػػػاف اليدػػػاصيك 
؛ فرػػػارت تػػػاع  فػػػي   5َ يقػػػع عميحػػػا بالحػػػاع "ألاكحػػػا هػػػاعس

  6َالؾصم."
  8َكتابعأ في ذلػ ااؽ مشغؾٍر.  7َكمؽ هشا كضعحا الجؾهريك في َؿ كهػ  

تا ََكقمرلَئ  ػٍم   الالَّ ػْؽ َرجم ؾذس مل ْؽ ََلتَّ ، قليَم إلاَّػأم َمػْأخم يدل مل ػْسؽل بلالتَّْذدل َكػاَف َيممػتا بلالدَّ
، َكَعَمػػى َهػػَذا  تل ػػؾَرتلأل َكَثػػؽس َكَسػػساؾهم بلػػالالَّ ػػَذ َعَمػػى صم ػػؼم الشَّػػاَس َفعمبلػػَد َكاتاخل ـَ َك مْظعل الظََّعػػا

. تم َذَكرس     9ََفالالَّ
                                                           

 .3/123  يشغر: السشرع 1َ
  495/ 36  تاج العركس 2ََ
 .4/317  يشغر: السحكؼ 3َ
  111/ 17  ت دير القرطبي 4ََ
 .3/97  يشغر: معااي القرهف لم ركاع 5َ
 .13/539  المكداف َلؾه  6َ
حاح َلؾه  7َ  .6/2249  الرك
-342/ 1. تداخم األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشػاع السعجػؼ 13/539َ  يشغر: المكداف َلؾه  8َ
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ْ
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َ
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   76األاعاـالمَّْيمم َرَأى َكْؾَكب ا { َ :} َفَمسَّا َجؽَّ َعَمْيأل -جمك كعزك -في قؾؿ للا   
: في اشتقاقأ ثالثة أك  « ككػب»جأ، أ دها: أاأ مؽ مػادة جاع في الدر:"الَيْؾَكبم

َرْت فيحػا ال ػاع فؾزاحػا َفْعَ ػم .. ػركل . كالثااي: أف اليمسػة كمحػا أصػؾؿ رباعيػة، مسػا كم
   1َمادة: كبَّ كَكْبيب."كػػػػػ  َفْؾَفم كهؾ اشاعس قميم. كالثالب: ساؽ الرالب أاأ مؽ 

اْلَيْؾَكبم َكاْلَيْؾَكَبةم: الشَّْجؼم 
، َذَهَب البررم أك  2َ : الَبياضم في َسؾادل الَعْيؽل ، كالَيْؾَكبم

: َكْؾكػػػبس أيزػػػا؛  لػػػؼ َيػػػْذَهب. ك مقػػػاؿ للَقَظػػػرات الَجمليػػػد التػػػي تقػػػعم عمػػػى الَبْقػػػمل بالمَّْيػػػمل
 : ةم الَحرك كممْعَغسمأم، ..كالَيْؾكبم دَّ ة كأاَّػأ َأْعَمػَؼ شل ػدَّ ػَع بالذكل صل . كَ ْؾـس ذك َكؾاكلػَب: إذا كم

. صلَي كؾاكبم الدساعل   3َبسا فليأ مؽ الَذداصلد َ تكى رم
فتيػؾف   4َ«َكَكػبَ »كقد تداخمت ثالثة أصػؾؿ فػي اشػتقاقأ؛ فقيػم إاػأ مػؽ مػادة 
ػذكاؽل الشَّْحػؾل كليَؽ مػػؽ  ْشػػد  م ر الَيػاؼم زاصػدة ، جػاع فػػي التحػذيب: َكهمػَؾ عل ػػدكل َبػاب ككػب صم

بكػػاٍؼ زَاصلػػَدة، كاأَلصػػمم: َكَكػػب، َأك: َكػػَؾبَ 
: َ ػػ ا َلْ ػػ ل َكْؾَكػػٍب َأْف   5َ ػػالاايا ؛ َقػػاَؿ الرك

ْشػَدهمْؼ  اََّحػا َصػَدَرْت بلَكػاٍؼ زَاصلػَدٍة عل ػذَّاؽل الشَّْحػؾل كليَؽ َف ل ْشػَد  م يذكر فػي تركيػب َكؾ ب  عل
إليػَراده همَشػػا ليػػَر راٍض بلػأل، كلعمَّػػأم َتبلػَع فليػػأل المَّْيػػَب  .... إلالك َأاػي َتبلْعػػتم الَجػْؾَهرليَّ فلػػي

اك  ب اف ل ، ذاهل باعيك   6َإللى َأفك الؾاَك َأصميكة. فتَأمَّْم. أ ذكرَها فلي الرا

                                                           

  11،11/ 5سرؾف في عمـؾ اليتاب السكشؾف َ  الدر ال1َ
  559/ 4  البحر السحي  في الت دير 2ََ
  159: 157/ 4تاج العركس َ ، 261، 259/ 1  التيسمة كالذيم كالرمة لمرغااي 3ََ
  721/ 1  لداف العرب 241َ/ 8  المباب في عمـؾ اليتاب 4ََ
 ، 261، 259/ 1لرػمة لمرػغااي َ  ،ك شغػر: التيسمػة كالػذيم كا218/ 11  تحذيب المغػة 5ََ

  213/ 1الرحاح تاج المغة كصحاح العربية َ
  157/ 4 ، تاج العركس 261َ، 259/ 1  التيسمة كالذيم كالرمة لمرغااي 6ََ
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َرْت فيحػػا ال ػػاع، فؾزاحػػا َفْعَ ػػم ك ػػركل ػػؾؿ رباعيػػة مسػػا كم مكَحػػا أصم ػػػػػ كعميػػأ فاليمسػػة كم
  1َ.كهؾ اشاع قميم« َفْؾَفم»

ما ركى األزهري يكؾف كزاأ ََكْ َعم  كالذي عميأ أكثر أهم المغة أفك الؾاك كعمى 
زاصػػدة، كاليػػاؼ األكلػػى فػػاع اليمسػػة، كاليػػاؼ الثاايػػة عيشحػػا. كال خػػالؼ فػػي احػػؾ 

  2َ.ََ َساـ  ك َهسؾـٍ  ك َخ يٍع 
  

                                                           

  157/ 4، تاج العركس 5/433َ ، ك شغر: العيؽ218/ 11  تحذيب المغة 1ََ
  112/ 1  تداخم األصؾؿ المغؾ ة كأثره في اشاع السعجؼ 2ََ
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 اخلامتة
، كالرػػالة كالدػػػالـ عمػػػى مػػػؽ ختسػػػت سػػد هلل الػػػذي اشعستػػػأ تػػػتؼ الرػػػالحاتالح
 ؛ سيداا  ، كعمى هلأ كصحبأ أجسعيؽ.الرساالت ارسالتأ

 المحؼ ربشا ال ر لي زلة القمؼ إاػ يا مؾالاا اعؼ السؾلى كاعؼ الشرير.    

 كبعد:                   
 فحذه أهؼ الشتاصج التي تؾصم إليحا البحب: 

ػػر،  – ػػر عمػػؼ االشػػتقاؽ مػػؽ العمػػـؾ السحسػػة لمس دك كالػػتسكؽ مشػػأ ي ػػت  لمس دك
ؽ استخراج السعااي، كالتخر ج المغؾي ألقؾاؿ الس در ؽ، كالجسع كالترجي ، م أاؾاب ا

 .كالشقد كالتعميم

؛ التَّ دير االشتقاقي أ د الظرؽ السحسة في شرح كت دير األل اظ القرهايػة –
 .صمحا كأكجأ ترر  حافاالشتقاؽ مسا تدرؾ بأ معااي األل اظ، ك عرؼ بأ أ

دػػيره عمػػى اشػػتقاؽ اليمسػػة فػػي مؾاضػػع كثيػػرة مػػؽ ت  صػػا ب الػػدرابػػأ  –
القرهايػػة. ككػػاف هػػذا األمػػر كسػػيمة مػػؽ الؾسػػاصم التػػي يتخػػذها لتؾضػػي  معشاهػػا، 

 كالؾقؾؼ عمى داللتحا الدقيقة.

يقع الخالؼ في أصم اشتقاؽ اليمسة كتتجاذاحا أصؾؿ متذااحة في أكجأ  –
 .يشحامؽ السعااي؛ فيجتحد العمساع في االختيار مشحا كالترجي  ا

الخػػالؼ الكػػذي يشذػػأ فػػي ت دػػير داللػػة المك ػػ  فػػي المكغػػة سػػبب قػػد يكػػؾف  –
 االختالؼ في أصم الم   كاشتقاقأ.

قد يَتَغيارم معشى اليمسة بدبب التداخم، كقد يترتب عميأ عدـ إدراؾ الدامع  –
 .مراد الستيمؼ
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 ؛في كتاب الدر السرػؾف  جمي اكثر تداخم األصؾؿ في العربية، كعحر ذلػ  –
 .في مؾاضع كثيرةعميأ  صا ب الدر يب ابأ 

 بعػػضاليمسػات الستداخمػػة مشحػا مػػا هػؾ شػػديد التػداخم؛ بحيػػب خ ػي عمػػى  –
 العمساع، كمشحا ما هؾ دكف ذلػ.

،  يحدث – كهػؾ التداخم في البشاع َاألصم  الؾا د؛ كتداخم الثالثػيك بػالثالثيك
التػػداخم اػػيؽ اشػػاعيؽ  كقػػد يحػػدثأكثػػر مػػا جػػاع مػػؽ صػػؾر التػػداخم فػػي البحػػب، 

،َأصػػػػػميؽ  مختم ػػػػػيؽ فػػػػػي  –  َعػػػػػْرَجؽَ َك  عػػػػػرجَ ؛ كتػػػػػداخم الثالثػػػػػيك بالربػػػػػاعيك
 .في }القدظاس{  قدظسَك  قد َ، كتداخم }العمْرجمؾف{

اتحاد الم غيؽ شػكال   صا ب الدرمؽ أسباب تداخم األصؾؿ التي عرضحا  –
ػر ب« هلػى» ؛ كسا في اتحػاد ل ػ ال رؽ ايشحسا مؽ  يب السادةمع ثبؾت  سعشػى قرَّ

 بسعشى َ َمع.« هلى»ك
عمػػى مػػا قػػد يػػؤدي إليػػأ تػػداخم األصػػؾؿ مػػؽ لمػػ  فػػي  صػػا ب الػػدربػػأ ا –

}إلاَّا همْدَار إلَلْيَػ{ ]األعػراؼ:  -تعالى–َهمْدَار  في قؾلأ الت دير كسا جاع في ت دير 
 ممشا.بسعشى [ 56

ا مػؽ  يػب السعشػى ليشػأ  – قد يكؾف تداخم السؾاد في بعػض األل ػاظ صػحيح 
؛ كسا في اشتقا  ؽ االسؼ مؽ الَؾْسؼ.فاسدس مؽ  يب الترر  م

اختالؼ القراعة كسا   صا ب الدرمؽ أسباب تداخم األصؾؿ التي عرضحا  –
مػػع اتكلحػػاد معشاهسػػا مػػع كؾاحسػػا مػػؽ مػػادتيؽ  الحسػػزبػػالؾاك ك فػػي قػػراعة التشػػاؤمش 

كقػػد يكػػؾف ذلػػػ مػػع اخػػتالؼ السعشػػى كسػػا فػػي قػػراعة َمشػػاة  بػػالحسز ، مدػػتقمَّتيؽ
 .كباأللع
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اهػا فيقاؿ باشتقاقحا مػؽ أصػميؽ مختم ػيؽ كمعش قد يقع التداخم في اليمسة –
كسػػا فػي اشػػتقاؽ َ فئػة  مػػؽ فػاع َي لػػيع أك مػػؽ  عمػى كػػمٍك مػؽ االشػػتقاقيؽ صػحي 

 .َفْأَكتا 

دكى تداخم األصؾؿ إلى كضع كثيػٍر مػؽ اليمسػات فػي ليػر مؾاضػعحا قد يؤ  –
سا كضعت في ثالثة مؾاضػع أك أربعػة؛ ، كربك أك كضعحا في مؾضعيؽ، جؼاسعالفي 
قي ؛ القػػاصؼ عمػػى كضػػع اليمسػػة فػػي  يػػؤدي إلػػى مسػػا اإلخػػالؿ بالشكغػػاـ السعجسػػيك الػػدك

كمستػػػي فػػػي جػػػاع ؛ كسػػػا عػػػادة كثيػػػٍر مػػػؽ اليمسػػػات، بذػػػرك حاإ، ك أصػػػمحا فحدػػػب
 َالسكاف  كَالالَّت .

إلى عحػؾر أاشيػٍة لر بػٍة عمػى العربيػة، بعيػدة  أ ياا ا تداخم األصؾؿ يدك يؤ  –
احػؾ: اسػتياف يدػتييؽ فػي ي تعيمم فحػؾ مم تعيػم   َاْفَتَعاؿَ  اشاععؽ قياسحا؛ كمشحا 

احػػػؾ فػػػي ََكْ َعػػم  كبشػػػاع ؽ؛ عمػػى رأي مػػػؽ  سمػػػأ عمػػى َس ؾ ف ، فحػػؾ مدػػػتيي
 في تقديرهسا ز ادة الياؼ األكلى. كؾكب  عمى مذهب األصسعي كاألزهري َ

أسأؿ أف أكؾف قد كفقت فيسا قردت، كأخمرت  -تعالى  -كبعد ..  فاهلل  
ۆ  ۈ  ۈ  كذلػ فتمػ اعسػة تدػتؾجب الذػكر كالحسػد، ك فيسا قدمت، ف ف كاف

، كإف كاف في البحب هشات كه ؾات فسؽ ا دي   َ1ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ    

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  كتقرػيري ، كلػيس لػي إال أف أقػؾؿ 

، كصمى للا كسػمؼ كبػارؾ عمػى رسػؾلأ اليػر ؼ،   َ2 ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ     
 .ااتأ أجسعيؽ ، كأستغ ر للا أكال  كهخرا  كعمى هلأ كصح

   كهخر دعؾاي أف الحسد هلل رب العالسيؽ.
                                                           

   54الساصدة:   1َ
 88هؾد:   2َ
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 فهرس أهى املراخع
إاػػراز السعػػااي مػػؽ  ػػرز األمػػااي السؤلػػع: أاػػؾ القاسػػؼ شػػحاب الػػديؽ عبػػد  –

الػػػر سؽ اػػػؽ إسػػػساعيم اػػػؽ إاػػػراهيؼ السقدسػػػي الدمذػػػقي السعػػػركؼ بػػػأاي شػػػامة 
 ب العمسية.هػ  الشاشر: دار اليت665َالستؾفى: 

السؤلع: أ سد اؽ    -إتحاؼ فزالع البذر في القراعات األربعة عذر  –
، شػػػحاب الػػػديؽ الذػػػحير بالبشػػػا َالستػػػؾفى:  اػػػؽ أ سػػػد اػػػؽ عبػػػد الغشػػػي الػػػدمياطيك

لبشػػػاف الظبعػػػة:  –هػػػػ  السحقػػػ : أاػػػس محػػػرة الشاشػػػر: دار اليتػػػب العمسيػػػة 1117
 هػ . 1427 -ـ 2116الثالثة، 
رهف السؤلع: عبد الػر سؽ اػؽ أاػي بكػر، جػالؿ الػديؽ اإلتقاف في عمـؾ الق –

هػػػ  السحقػػ :   أاػػؾ ال زػػم إاػػراهيؼ، الشاشػػر: الحيئػػة 911الدػػيؾطي َالستػػؾفى: 
 ـ    1974هػ/ 1394السرر ة العامة لميتاب الظبعة: 

اإل كاـ في أصؾؿ األ كاـ السؤلع: أاؾ الحدؽ سػيد الػديؽ عمػي اػؽ أاػي  –
هػػػ    السحقػػ  : عبػػد 631اْلمػػدي َالستػػؾفى :  عمػػي اػػؽ   اػػؽ سػػالؼ الثعمبػػي

 لبشاف. -دمذ  -الرزاؽ ع ي ي الشاشر: السكتب اإلسالمي ، ايركت
 -القاهرة الظبعػة األكلػي  -أساس الباللة لمزمخذري / السظبعة الذهبية  –
 ـ  1883
إصػػالح السشظػػ  الاػػؽ الدػػكيت ػ تحقيػػ  أ سػػد   شػػاكر ، كعبػػد الدػػالـ  –

 ـ. 1949ؼ ػ القاهرة ػ ٍ رابعة هاركف ػ ٍ دار السعار 
طبعػػة  –األصػػؾؿ فػػي الشحػػؾ الاػػؽ الدػػراج ، تػػ  د / عبدالحدػػيؽ ال تمػػي  –

 ـ  1999هػ 1421الظبعة الرابعة  –ايركت  –مؤسدة الرسالة 
إعػػػراب القػػػرهف العغػػػيؼ السشدػػػؾب لزكر ػػػا االارػػػارى الدػػػشيكي َالستػػػؾفى:  –
الة ماجدتير  دار هػ   ققأ كعم  عميأ: د. مؾسى عمى مؾسى مدعؾد َرس926

 ـ 2111 -هػ  1421الظبعة: األكلى،  -الشذر: ال تؾجد
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السؤلػع : محيػي -إعراب القرهف كبيااأ القرهف كبيااأ إعراب القرهف كبيااأ  –
هػػػ   الشاشػػر : دار اإلرشػػاد 1413الػػديؽ اػػؽ أ سػػد مرػػظ ى درك ػػش َالستػػؾفى : 

دار ايركت  ، َ -دمذ   -سؾر ة ، َدار اليسامة  - سص  -لمذئؾف الجامعية 
 هػ 1415ايركت  الظبعة : الرابعة ،  -دمذ   -ااؽ كثير 
السؤلػػع: خيػػر الػػديؽ اػػؽ محسػػؾد اػػؽ   اػػؽ عمػػي اػػؽ فػػارس، -األعػػالـ –

الظبعػػة: -الشاشػػر: دار العمػػؼ لمساليػػيؽ -هػػػ 1396الزركمػػي الدمذػػقي َالستػػؾفى: 
 ـ 2112أيار / مايؾ  -الخامدة عذر 

افري القرطبػػي ثػػؼ الدرقدػػظي، أاػػؾ عثسػػاف، سػػعيد اػػؽ   السعػػ -األفعػػاؿ  –
-السحقػ :  دػيؽ     شػرؼ -هػػ  411ك عرؼ بااؽ الحػداد َالستػؾفى: بعػد 

الشاشػػػر: مؤسدػػػة دار الذػػػعب لمرػػػحافة كالظباعػػػة -مراجعػػػة:   محػػػدي عػػػالـ
هػ  1395عاـ الشذر: -الظبعة: ادكف -جسحؾر ة مرر العربية -كالشذر، القاهرة 

 ـ 1975 -
تحقيػػػ  /  -فػػػي شػػػرح أدب اليتػػػاب الاػػػؽ الدػػػيد البظميؾسػػػي  االقتزػػػاب –

القػػاهرة  -ٍ دار اليتػػب السرػػر ة  -مرػػظ ى الدػػقا ، ك د /  امػػد عبػػد السجيػػد 
 ـ .  1996
أاؾ عمي القالي، إسػساعيم اػؽ القاسػؼ اػؽ عيػذكف اػؽ هػاركف  -األمالي  –

 هػػػ  عشػػي اؾضػػعحا كترتيبحػػا:  356اػػؽ عيدػػى اػػؽ   اػػؽ سػػمساف َالستػػؾفى: 
هػػ  1344الظبعػة: الثاايػة،  -عبد الجؾاد األصسعي الشاشر: دار اليتب السرػر ة 

 ـ1926 -
ػػجريك  – السؤلػػع: ضػػياع الػػديؽ أاػػؾ الدػػعادات هبػػة للا اػػؽ  -أمػػالي ااػػؽ الذك

السحقػ : الػدكتؾر  -هػػ 542عمي اؽ  سػزة، السعػركؼ بػااؽ الذػجري َالستػؾفى: 
 1413الظبعػة: األكلػى، -القػاهرة الشاشر: مكتبة الخااجي، -محسؾد   الظشا ي

 ـ 1991 -هػ 
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إيجػػاز البيػػاف عػػؽ معػػااي القػػرهف السؤلػػع: محسػػؾد اػػؽ أاػػى الحدػػؽ اػػؽ  –
هػػػ  السحقػػ : 551الحدػػيؽ الشيدػػااؾري أاؾالقاسػػؼ، اجػػؼ الػػديؽ َالستػػؾفى: احػػؾ 

 ايركت .  –الشاشر: دار الغرب اإلسالمي  -الدكتؾر  شيع اؽ  دؽ القاسسي 
 دير السؤلع: أاؾ  ياف   اؽ يؾسع اؽ عمي اػؽ البحر السحي  في الت –

هػػ  السحقػ : صػدقي   745يؾسع اػؽ  يػاف أثيػر الػديؽ األادلدػي َالستػؾفى: 
هػػ  ، ٍ دار اليتػب العمسيػة 1421ايركت الظبعػة:  –دار ال ير  الشاشر: -جسيم 

ـ ػ تحقيػػ  الذػػي  عػػادؿ أ سػػد عبػػد السؾجػػؾد ، 2111ػػػ ه 1422ايػػركت ػ ٍ 
 كهخر ؽ.  

البرهاف في عمـؾ القرهف السؤلع: أاؾ عبد للا اػدر الػديؽ   اػؽ عبػد للا  –
هػ  السحق :   أاػؾ ال زػم إاػراهيؼ الظبعػة: 794اؽ احادر الزركذي َالستؾفى: 

بيػة عيدػى البػااى ـ الشاشػر: دار إ يػاع اليتػب العر  1957 -هػػ  1376األكلى، 
 . الحمبي كشركاصأ

اؾ  ياف التؾ يدي، عمي اؽ   اؽ العباس السؤلع: أ-البراصر كالذخاصر –
 –الشاشػػػر: دار صػػػادر -السحقػػػ : د/ كداد القاضػػػي -هػػػػ 411َالستػػػؾفى: احػػػؾ 

 ـ 1988 -هػ  1418الظبعة: األكلى، -ايركت
السؤلػع: عبػد الػر سؽ اػؽ أاػي -بغية الؾعاة في طبقػات المغػؾ يؽ كالشحػاة –

  أاػػػؾ ال زػػػم  السحقػػػ : -هػػػػ 911بكػػػر، جػػػالؿ الػػػديؽ الدػػػيؾطي َالستػػػؾفى: 
 لبشاف / صيدا  -الشاشر: السكتبة العرر ة -إاراهيؼ
البياف كالتبييؽ السؤلع: عسػرك اػؽ بحػر ، أاػؾ عثسػاف، الذػحير بالجػا    –

 هػ  1423هػ   الشاشر: دار كمكتبة الحالؿ، ايركت عاـ الشذر: 255َالستؾفى: 
ػػد اػػؽ عبػػد – ػػد اػػؽ محسك  تػػاج العػػركس مػػؽ جػػؾاهر القػػامؾس السؤلػػع: محسك

ػػب بسرتزػػى، الزَّبيػػدي َالستػػؾفى:  هػػػ  1215الػػرزكاؽ الحدػػيشي، أاػػؾ ال ػػيض، السمقك
 السحق : مجسؾعة مؽ السحققيؽ الشاشر: دار الحداية 
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تاج المغة كصحاح العربية السؤلع: أاؾ ارر إسساعيم اؽ  ساد الجؾهري  –
 هػػ  تحقيػ : أ سػد عبػد الغ ػؾر عظػار الشاشػر: دار العمػؼ393ال ارااي َالستؾفى: 

 ـ   1987 -  هػ 1417الظبعة: الرابعة ايركت  –لمسالييؽ 
ٍ / الثاايػة  -تحقي /الديد أ سػد صػقر  -تأك م مذكم القرهف الاؽ قتيبة –
 القاهرة. –دار التراث 1973
التبيػاف فػػي إعػراب القػػرهف السؤلػػع : أاػؾ البقػػاع عبػػد للا اػؽ الحدػػيؽ اػػؽ  –

الشاشػػر :  -مػػي   البجػػاكي هػػػ  السحقػػ  : ع616عبػػد للا العكبػػري َالستػػؾفى : 
 عيدى البااي الحمبي كشركاه. 

التبياف في ت دير لر ب القرهف الاػؽ الحػاصؼ السرػري ػ تحقيػ  د / فتحػي  –
 ـ.   1992ػ ه 1412ٍ أكلى  -أاؾر الدااؾلي ػ ٍ دار الرحابة لمتراث بظشظا

 ٍ / -تحقي  / عبد الغشي الدقر  -لإلماـ الشؾكي  -تحر ر أل اظ التشبيأ  –
 ه   1418دمذ  ػ ٍ أكلى  -دار القمؼ 
تحر ر السعشى الدديد كتشػؾ ر العقػم الجديػد مػؽ ت دػير »التحر ر كالتشؾ ر  –

السؤلع :   الظاهر اؽ   اؽ   الظاهر اؽ عاشؾر التؾادي « اليتاب السجيد
 تؾاس.    –هػ  الشاشر : الدار التؾادية لمشذر 1393َالستؾفى : 

السؤلػػع: أاػػؾ  يػػاف   اػػؽ  -ي القػػرهف مػػؽ الغر ػػب تح ػػة األر ػػب بسػػا فػػ –
هػػػ  745يؾسػع اػؽ عمػي اػػؽ يؾسػع اػؽ  يػاف أثيػػر الػديؽ األادلدػي َالستػؾفى: 

هػػ 1413الظبعة: األكلػى،  -الشاشر: السكتب اإلسالمي-السحق : سسير السجذكب
 ـ1983 -

تػػداخم األصػػؾؿ المغؾ ػػة كأثػػره فػػي اشػػاع السعجػػؼ السؤلػػع: عبػػد الػػرزاؽ اػػؽ  –
الرػػػاعدي الشاشػػػر: عسػػػادة البحػػػب العمسػػػي، الجامعػػػة اإلسػػػالمية بالسديشػػػة  فػػػراج

 ـ2112هػ/1422الظبعة: األكلى،  -السشؾرة، السسمظة العربية الدعؾدية 
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جسػػع كتحقيػػ  كدراسػػة: د. أ سػػد اػػؽ مرػػظ ى -ت دػػير اإلمػػاـ الذػػافعي –
 -يةالسسميػػػة العربيػػػة الدػػػعؾد -ال ػػػرَّاف َرسػػػالة دكتػػػؾراه  الشاشػػػر: دار التدمر ػػػة 

 ـ 2116 - 1427الظبعة األكلى: 
ت دػػير البغػػؾي، تػػأليع: البغػػؾي ، تحقيػػ : خالػػد عبػػد الػػر سؽ العػػػ دار  –

 ايركت -الشذر: دار السعرفة 
ت دػػػير القػػػرهف، تػػػأليع: أاػػػؾ السغ ػػػر مشرػػػؾر اػػػؽ   اػػػؽ عبػػػد الجبػػػار  –

 -هػػػػػػ1418 -الدػػػػػعؾدية  -الر ػػػػػاض  -الدػػػػػسعااي، دار الشذػػػػػر: دار الػػػػػؾطؽ 
 : األكلى، تحقي : ياسر اؽ إاراهيؼ ك لشيؼ اؽ عباس اؽ لشيؼ ـ، الظبعة1997
الت دػػػير اليبيػػػر أك م ػػػاتي  الغيػػػب، تػػػأليع: فخػػػر الػػػديؽ   اػػػؽ عسػػػر  –

الظبعػػة: -ايػػركت –التسيسػػي الػػرازي الذػػافعي، الشاشػػر: دار إ يػػاع التػػراث العربػػي 
 هػ 1421 -الثالثة 
ؽ عمػي اػػؽ   السؤلػع: أاػؾ الحدػ-ت دػير السػاكردي ف الشيػت كالعيػؾف  –

 -هػػػ 451اػػؽ   اػػؽ  بيػػب البرػػري البغػػدادي، الذػػحير بالسػػاكردي َالستػػؾفى: 
 -الشاشػر: دار اليتػب العمسيػة -السحق : الديد ااؽ عبد السقرؾد اؽ عبػد الػر يؼ

 ايركت / لبشاف
ت دير الشد ي َمدارؾ التشز م ك قاص  التأك م  السؤلع: أاؾ البركات عبػد  –

هػػػ   ققػػأ كخػػرج 711د  ػػاف  الػػديؽ الشدػػ ي َالستػػؾفى: للا اػػؽ أ سػػد اػػؽ محسػػؾ 
أ اديثأ: يؾسع عمي اديؾي راجعأ كقدـ لأ: محيي الديؽ ديػب الشاشػر: دار اليمػؼ 

 ـ  1998 -هػ  1419الظيب، ايركت الظبعة: األكلى، 
السؤلػع:   اػؽ فتػؾح -ت دير لر ب ما في الرػحيحيؽ البخػاري كمدػمؼ –

يػدي أاػؾ عبػد للا اػؽ أاػي اؽ عبػد للا اػؽ فتػؾح اػؽ  سيػد ا ألزدي السيػؾرقي الَحسل
 -هػػػػ  السحقػػػ : الػػػدكتؾرة: زبيػػػدة   سػػػعيد عبػػػد العز ػػػز488ارػػػر َالستػػػؾفى: 

 .1995 – 1415مرر الظبعة: األكلى،  –القاهرة  -الشاشر: مكتبة الدشة 
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السؤلػػػع:  -التيسمػػػة كالػػػذيم كالرػػػمة ليتػػػاب تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة –
/  1هػػػ  السحققػػؾف: جػػػ  651-لحدػػؽ الرػػغااي َالستػػؾفىالحدػػؽ اػػؽ   اػػؽ ا

/  2جػػ  -ـ 1971 ققأ عبد العميؼ الظحاكي، راجعأ عبػد الحسيػد  دػؽ، الدػشة 
 -ـ 1971خمػػع للا أ سػػد، الدػػشة  ققػػأ إاػػراهيؼ إسػػساعيم األايػػاري، راجعػػأ   

 -ـ1973/  ققأ   أاؾ ال زم إاراهيؼ، راجعأ د.   محدي عالـ، الدػشة  3جػ
 -ـ1974اجعػػأ عبػػد الحسيػػد  دػػؽ، الدػػشة /  ققػػأ عبػػد العمػػيؼ الظحػػاكي، ر 4جػػػ 
  خمػػػع للا أ سػػػد، الدػػػشة  /  ققػػػأ إاػػػراهيؼ إسػػػساعيم األايػػػاري، راجعػػػأ 5جػػػػ

/  ققػػػأ   أاػػػؾ ال زػػػم إاػػػراهيؼ، راجعػػػأ د.   محػػػدي عػػػالـ،  6جػػػػ  -ـ1977
 ةالشاشر: مظبعة دار اليتب، القاهر  -ـ 1979الدشة 
التسحيد في عمػؼ التجؾ ػد السؤلػع: شػسس الػديؽ أاػؾ الخيػر ااػؽ الجػزري،  –

-هػ   تحقي : الدكتؾر عمى  ديؽ البؾاب833  اؽ   اؽ يؾسع َالستؾفى: 
 ـ. 1985 -هػ  1415الشاشر: مكتبة السعارؼ، الر اض الظبعة: األكلى، 

مشرػػؾر تحػذيب المغػػة  السؤلػػع:   اػؽ أ سػػد اػػؽ األزهػري الحػػركي، أاػػؾ  –
الشاشػػػر: دار إ يػػػاع التػػػراث   -هػػػػ  السحقػػػ :   عػػػؾض مرعػػػب371َالستػػػؾفى: 
 ـ 2111ايركت الظبعة: األكلى،  –العربي 
التيدػػير فػػي القػػراعات الدػػبع السؤلػػع: عثسػػاف اػػؽ سػػعيد اػػؽ عثسػػاف اػػؽ  –

هػػػ  السحقػػ : اكتػػؾ تر ػػزؿ الشاشػػر: دار 444عسػػر أاػػؾ عسػػرك الػػدااي َالستػػؾفى: 
 ـ.1931ـ / ،ٍ/1984هػػ/ 1414لثاايػة، الظبعػة: ا -ركت ايػ –اليتاب العربػي 

 مظبعة الدكلة، استاابؾؿ.
جػػامع البيػػاف فػػي تأك ػػم القػػرهف السؤلػػع: أاػػؾ جع ػػر الظبػػري َالستػػؾفى:  –
هػػػ   السحقػػ : أ سػػد   شػػاكر الشاشػػر: مؤسدػػة الرسػػالة الظبعػػة: األكلػػى، 311
 ـ 2111 -هػ  1421
د للا   اػػػؽ أ سػػػد األارػػػاري الجػػػامع أل كػػػاـ القػػػرهف، تػػػأليع: أاػػػؾ عبػػػ –

 القاهرة .  –القرطبي، دار الشذر: دار الذعب 
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جسحػػػػرة المغػػػػة ، السؤلػػػػع: أاػػػػؾ بكػػػػر   اػػػػؽ الحدػػػػؽ اػػػػؽ در ػػػػد األزدي  –
 –هػ  السحق : رمزي مشيػر بعمبكػي ، الشاشػر: دار العمػؼ لمساليػيؽ 321َالستؾفى: 

 ـ.1987ايركت، الظبعة: األكلى، 
 ،تحقيػ  د/ فخػر الػديؽ قبػاكة ،لسعػااي لمسػراديالجشي الدااي في  ػركؼ ا –

 ـ.  1992 -ه  1413 ،ٍ أكلى ،ايركت ،دار اليتب العمسية ،د/   اديؼ فاضم
السؤلػػع: أاػػؾ ز ػػد  الجػػؾاهر الحدػػاف فػػي ت دػػير القػػرهف َت دػػير الثعػػالبي  –

الشاشر: دار إ يػاع  عادؿ عبد السؾجؾد -السحق : عمي معؾض  -الثعالبي السكي
 الظبعة األكلى.  1997 - 1418سشة الشذر:  عربيالتراث ال
 جػة القػراعات، الاػػؽ زاجمػة: تحقيػ : سػػعيد األفغػااي، مؤسدػة الرسػػالة،  –

 ـ. 2111، 5ايركت، ٍ 
السؤلع: الحدػيؽ اػؽ أ سػد اػؽ خالؾ ػأ، أاػؾ -الحجة في القراعات الدبع  –

، األسػتاذ 371عبد للا َالستؾفى:  السدػاعد هػ  السحق : د. عبد العاؿ سػالؼ مكػـر
الظبعػػػػة: -ايػػػػركت –الشاشػػػػر: دار الذػػػػركؽ  -جامعػػػػة اليؾ ػػػػت  -بكميػػػػة اْلداب 

 هػ  1411الرابعة، 
السؤلع : عبد الر سؽ اػؽ أاػي - دؽ السحاضرة في تار   مرر كالقاهرة –

السحقػػ  :   أاػػؾ ال زػػم  -هػػػ 911بكػػر، جػػالؿ الػػديؽ الدػػيؾطي َالستػػؾفى : 
 –عيدػػى البػػااي الحمبػػي كشػػركاه  -ربيػػة الشاشػػر : دار إ يػػاع اليتػػب الع-إاػػراهيؼ
 ـ 1967 -هػ  1387الظبعة : األكلى -مرر
السؤلػػع: عبػػد القػػادر اػػؽ عسػػر  -خزااػػة األدب كلػػب لبػػاب لدػػاف العػػرب –

الشاشػر: -هػ   تحقي  كشػرح: عبػد الدػالـ   هػاركف 1193البغدادي َالستؾفى: 
 ـ 1997 -هػ  1418مكتبة الخااجي، القاهرة الظبعة: الرابعة، 

الخرػػاصص السؤلػػع: أاػػؾ ال ػػت  عثسػػاف اػػؽ جشػػي السؾصػػمي َالستػػؾفى:  –
الشاشػػػػػػر: الحيئػػػػػػة السرػػػػػػر ة العامػػػػػػة  -هػػػػػػ  تحقيػػػػػػ    عمػػػػػػي الشجػػػػػػار 392
 ـ.  الظبعة: الرابعة.1999لميتاب
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الػػدر السرػػؾف فػػي عمػػـؾ اليتػػاب السكشػػؾف السؤلػػع: أاػػؾ العبػػاس، شػػحاب  –
دػػسيؽ الحمبػػي َالستػػؾفى: الػػديؽ، أ سػػد اػػؽ يؾسػػع اػػؽ عبػػد الػػداصؼ السعػػركؼ بال

 هػ  السحق : الدكتؾر أ سد   الخراٍ الشاشر: دار القمؼ، دمذ    756
الدرر اليامشة في أعياف الساصة الثامشة ، الاؽ  جر العدقالاي ، تحقيػ :  –

 ـ1972  عبد السعيد ضػاف،مجمس داصرة السعارؼ العثسااية ، الحشد ، 
ال زػم إاػراهيؼ ػ ٍ دار السعػارؼ ٍ  ديػؾاف امػرئ القػيس ػ تحقيػ    أاػؾ –

 ـ.1991خامدة ػ 
. دار ب. تحقيػ : د. اعسػاف   أمػيؽ طػأديؾاف جر ر بذػرح   اػؽ  بيػ –
  سشة الظبع : الظبعة الثالثة. . دار السعارؼ : الشذر
السؤلػع: شػحاب -ركح السعااي في ت دػير القػرهف العغػيؼ كالدػبع السثػااي –

هػػ  السحقػ : عمػي 1271ي األلؾسي َالستؾفى: الديؽ محسؾد اؽ عبد للا الحديش
 هػ 1415األكلى، ايركت الظبعة: –ية ، الشاشر: دار اليتب العمسعبد الباري عظية

زاد السدػػير فػػػي عمػػػؼ الت دػػػير ، السؤلػػػع: جسػػاؿ الػػػديؽ أاػػػؾ ال ػػػرج عبػػػد  –
هػ  السحق : عبد الرزاؽ السحدي 597الر سؽ اؽ عمي اؽ   الجؾزي َالستؾفى: 

 هػ   1422 -الظبعة: األكلى  -ايركت  –: دار اليتاب العربي الشاشر
الزاهر في لر ب أل اظ الذافعي لألزهري ػ تحقي  د /   جبر األل ي ػ ٍ  –

 ه . 1399كزارة األكقاؼ ػ اليؾ ت ػ ٍ أكلى 
تحقيػ  د /  ػاتؼ  -الزاهر في معااي كمسات الشاس ألاى بكر اؽ األاباري  –

 .  ـ1992ٍ أكلى  -ايركت  -لرسالة اٍ مؤسدة  -صال  الزامؽ 
الدبعة في القراعات السؤلع: أ سد اػؽ مؾسػى اػؽ العبػاس التسيسػي، أاػؾ  –

هػػ  السحقػ : شػؾقي ضػيع الشاشػر: دار 324بكر اؽ مجاهد البغدادي َالستؾفى: 
 هػ1411مررالظبعة: الثااية،  -السعارؼ 
السؤلػػػع: مرػػػظ ى اػػػؽ عبػػػد للا -سػػػمؼ الؾصػػػؾؿ إلػػػى طبقػػػات ال حػػػؾؿ –
َالستػؾفى «  ػاجي خمي ػة»كبػػ « كاتػب جمبػي»لقدظشظيشي العثسااي السعػركؼ اػػ ا
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إشػراؼ كتقػديؼ: أكسػم الػديؽ -السحق : محسؾد عبد القادر األرااؤٍك -هػ  1167
إعػػداد ال حػػارس: صػػالح الػػديؽ  -تػػدقي : صػػال  سػػعداكي صػػال -إ دػػاف أكلمػػي

 ـ 2111: عاـ الشذر-تركيا –الشاشر: مكتبة إرسيكا، إستاابؾؿ -أك غؾر
الذافية في عمؼ الترر   َكمعحا الؾافية اغؼ الذافية لمشيداري  السؤلع  –

: عثساف اؽ عسر اؽ أاػي بكػر اػؽ يػؾاس، أاػؾ عسػرك جسػاؿ الػديؽ ااػؽ الحاجػب 
هػػػػ   السحقػػػ :  دػػػؽ أ سػػػد العثسػػػاف الشاشػػػر: 646اليػػػردي السػػػاليي َالستػػػؾفى: 

 ـ  1995هػ 1415الظبعة: األكلى،  -مكة السكرمة  –السكتبة السكية 
شػػذرات الػػذهب فػػي أخبػػار مػػؽ ذهػػب ، لعبػػد الحػػي اػػؽ أ سػػد الحشبمػػي ،  –

،دار ااػػػؽ كثيػػػر، دمذػػػ  ،  تحقيػػػ : عبػػػد القػػػػادر األراػػػػاؤٍك ك محسػػػؾد األراػػػاؤٍك
 ق 1416
السؤلػع: يؾسػع اػؽ أاػي سػعيد الحدػؽ اػؽ عبػد للا -شرح أايات سيبؾ أ –

السحقػ : الػدكتؾر   عمػي  -هػػ 385اؽ السرزبػاف أاػؾ   الدػيرافي َالستػؾفى: 
الشاشػر: مكتبػة اليميػات األزهر ػة، دار -راجعأ: طأ عبد الرعكؼ سعد-الر   هاشؼ

 -هػػػػ  1394عػػاـ الشذػػر: -مرػػر –ال يػػر لمظباعػػة كالشذػػر كالتؾز ػػع، القػػػاهرة 
 ـ 1974
شرح الترر   عمى التؾضي  أك الترر   بسزسؾف التؾضػي  فػي الشحػؾ  –

أاػػي بكػػر اػػؽ   الجرجػػاكيك األزهػػري، ز ػػؽ الػػديؽ  السؤلػػع: خالػػد اػػؽ عبػػد للا اػػؽ
لبشػاف الظبعػة: -ايركت-هػ  الشاشر: دار اليتب العمسية 915السرري، َالستؾفى: 

 ـ2111 -هػ1421األكلى 
 د . ت    -القاهرة  -ٍ مكتبة الستشبي  -شرح الس رم الاؽ يعيش  –
الحدػؽ تحقي  /   اؾر  -شرح شافية ااؽ الحاجب لمرضي اإلسترباذى  –

 ـ .  1982ايركت  -ٍ دار اليتب العمسية  -كهخر ؽ 
السؤلع: أاؾ جع ر أ سد اؽ   اؽ سػالمة اػؽ عبػد  -شرح مذكم اْلثار –

هػػ  321السمػ اؽ سمسة األزدي الحجري السرري السعركؼ بالظحاكي َالستػؾفى: 
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هػ،  1415 -الظبعة: األكلى -الشاشر: مؤسدة الرسالة-تحقي : شعيب األراؤٍك
 ـ 1494
الرحاح: تاج المغػة كصػحاح العربيػة ، السؤلػع: أاػؾ ارػر إسػساعيم اػؽ  –

-هػػػ  تحقيػػ : أ سػػد عبػػد الغ ػػؾر عظػػار393 سػػاد الجػػؾهري ال ػػارااي َالستػػؾفى: 
 ـ 1987 -  هػ 1417ايركت الظبعة: الرابعة  –الشاشر: دار العمؼ لمسالييؽ 

أ سػد اػؽ  السؤلع:   اؽ  بػاف اػؽ-صحي  ااؽ  باف اترتيب ااؽ امباف –
 بػػػاف اػػػؽ معػػػاذ اػػػؽ َمْعبػػػَد، التسيسػػػي، أاػػػؾ  ػػػاتؼ، الػػػدارمي، البمدػػػتي َالستػػػؾفى: 

الظبعة: -ايركت –الشاشر: مؤسدة الرسالة -السحق : شعيب األراؤٍك -هػ 354
 1993 – 1414الثااية، 
طبقػػات الس دػػر ؽ ، لألداػػركي ، تحقيػػ : سػػميساف الخزي،مكتبػػة العمػػـؾ ك  –

 ـ1997، 1، ٍ الحكؼ ، السديشة  السشؾرة
السؤلػػع: أاػػؾ العبػػاس، شػػحاب -عسػػدة الح ػػاظ فػػي ت دػػير أشػػرؼ األل ػػاظ –

كؼ بالدػػسيؽ الحمبػػي َالستػػؾفى: الػػديؽ، أ سػػد اػػؽ يؾسػػع اػػؽ عبػػد الػػداصؼ السعػػر 
الظبعػة: -الشاشر: دار اليتػب العمسيػة-السحق :   باسم عيؾف الدؾد -هػ 756

 ـ 1996 -هػ  1417األكلى، 
ػ تحقيػػ  د / محػػدي السخزكمػػي ، د / إاػػراهيؼ  العػػيؽ لمخميػػم اػػؽ أ سػػد –

 ـ. 1988 -ه 1418الدامراصي ػ ٍ دار كمكتبة الحالؿ ػ ٍ 
لاية الشحاية فػي طبقػػات القػػراع ، السؤلػع: شػسس الػديؽ أاػؾ الخيػر ااػؽ  –

-الشاشر: مكتبػة ااػؽ تيسيػة -هػ 833الجزري،   اؽ   اؽ يؾسع َالستؾفى: 
 هػ ج. ارجدتراسر1351عاـ الظبعة: عشي اشذره ألكؿ مرة 

لراصب الت دير كعجاصب التأك م السؤلع: محسؾد اؽ  سزة اػؽ ارػر، أاػؾ  –
هػػػ  دار 515القاسػؼ ارهػػاف الػديؽ اليرمػػااي، ك عػرؼ اتػػاج القػراع َالستػػؾفى: احػؾ 

 ايركت   –جدة، مؤسدة عمـؾ القرهف  -الشذر: دار القبمة لمثقافة اإلسالمية 
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السؤلػع: اغػاـ الػديؽ الحدػؽ اػؽ   اػؽ -فلراصب القػرهف كرلاصػب ال رقػا –
-السحقػ : الذػي  زكر ػا عسيػرات -هػػ 851 ديؽ القسي الشيدااؾري َالستػؾفى: 

 هػ 1416 -الظبعة: األكلى -ايركت  – الشاشر: دار اليتب العمسيأ
لر ػب الحػديب الاػؽ قتيبػة ػ تحقيػ  د . عبػد للا الجبػؾري ػ ٍ العػااي ػ  –

  .ه1397بغداد ػ ٍ أكلى 
ب الحديب لمخظااي ػ تحقي  عبػد اليػر ؼ إاػراهيؼ العزبػاكي ػ ٍ جامعػة لر  –

 ه . 1412أـ القرى ػ الدعؾدية ػ ٍ 
السؤلػػع: أاػػؾ   عبػػد للا اػػؽ مدػػمؼ اػػؽ قتيبػػة الػػديشؾري  -لر ػػب القػػرهف –

الشاشػػر: دار اليتػػب العمسيػػة َلعمحػػا -السحقػػ : أ سػػد صػػقر -هػػػ 276َالستػػؾفى: 
 ـ 1978 -هػ  1398لدشة: ا -مرؾرة عؽ الظبعة السرر ة 

/ ديب جسػراف ػ ٍااي ػ تحقي    ألر ب القرهف لسحسد اؽ عز ز الدجدت –
 ـ.  1995ػ ه 1416دار قتيبة ػ سؾر ا ػ 

ليػػب الش ػػع فػػي القػػراعات الدػػبع ، السؤلػػع: عمػػي اػػؽ   اػػؽ سػػالؼ، أاػػؾ  –
هػػػ  الشاشػػر: دار 1118الحدػػؽ الشػػؾري الر اقدػػي السقػػرئ السػػاليي َالستػػؾفى: 

 -ايركت السحق : أ سد محسػؾد عبػد الدػسيع الذػافعي الح يػاف  –اليتب العمسية 
 ـ .  2114 -هػ  1425الظبعة: األكلى، 

ال اص  فػي لر ػب الحػديب لمزمخذػري ػ تحقيػ  عمػي   البجػاكي ، و   –
مظبعػة عػيس  -أاؾ ال زم إاراهيؼ ػ ٍ دار السعرفة ػ لبشاف ػ ٍ ثااية ػ د . ت .ٍك

 ـ القاهرة.    1917الظبعة الثااية سشة -بي كشركاه البااي الحم
السؤلع:   اؽ عمي اؽ   اؽ عبػد للا الذػؾكااي اليسشػي  -فت  القدير –

دمذػ ، ايػركت  -هػ  الشاشر: دار ااػؽ كثيػر، دار اليمػؼ الظيػب 1251َالستؾفى: 
 هػ  1414 -الظبعة: األكلى 

 اػػػػؽ يعقػػػػؾب القػػػػامؾس السحػػػػي  السؤلػػػػع: مجػػػػد الػػػػديؽ أاػػػػؾ طػػػػاهر   –
هػػػ   تحقيػػ : مكتػػب تحقيػػ  التػػراث فػػي مؤسدػػة 817ال يركزهبػػادى َالستػػؾفى: 
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ؾسػػػي  الشاشػػػر: مؤسدػػػة الرسػػػالة لمظباعػػػة  -الرسػػػالة ب شػػػراؼ:   اعػػػيؼ العرقدم
 ـ  2115 -هػ  1426لبشاف الظبعة: الثامشة،  –كالشذر كالتؾز ع، ايركت 

عدي، أاػػؾ القاسػػؼ، كتػػاب األفعػػاؿ السؤلػػع: عمػػي اػػؽ جع ػػر اػػؽ عمػػي الدػػ –
 -هػػػػ   الشاشػػػر: عػػػالؼ اليتػػػب515السعػػػركؼ بػػػااؽ الَقظَّػػػاع الرػػػقمي َالستػػػؾفى: 

 ـ  1983-هػ 1413الظبعة: األكلى 
كتاب سيبؾ أ، تأليع: أاؾ البذر عسرك اؽ عثساف اؽ قشبػر سػيبؾ أ، دار  –

 ايركت، الظبعة: األكلى، تحقي : عبد الدالـ   هاركف    -الشذر: دار الجيم 
السؤلػع: أاػؾ القاسػؼ محسػؾد اػؽ  -يذاؼ عػؽ  قػاص  لػؾامض التشز ػمال –

هػػػ  الشاشػػر: دار اليتػػاب 538عسػػرك اػػؽ أ سػػد، الزمخذػػري جػػار للا َالستػػؾفى: 
 ق   1417 -ايركت الظبعة: الثالثة  –العربي 
كذع السذكم مؽ  ديب الرحيحيؽ، تأليع: أاؾ ال رج عبد الػر سؽ ااػؽ  –

ـ. ، تحقيػ : 1997 -هػػ 1418 -الر ػاض  -  الجؾزي، دار الشذر: دار الؾطؽ
 عمي  ديؽ البؾاب 

السؤلػع: أ سػػد اػؽ   اػؽ إاػػراهيؼ  -اليذػع كالبيػاف عػؽ ت دػػير القػرهف  –
هػػػػ  تحقيػػػ : اإلمػػػاـ أاػػػي   اػػػؽ عاشػػػؾر 427الثعمبػػػي، أاؾإسػػػحاؽ َالستػػػؾفى: 

الشاشػػر: دار إ يػػاع التػػراث العربػػي،  -مراجعػػة كتػػدقي : األسػػتاذ اغيػػر الدػػاعدي
 ـ   2112 -، هػ 1422لبشاف الظبعة: األكلى  –ايركت 
اليشز في القراعات العذر السؤلع: أاؾ  ، عبد للا اػؽ عبػد السػؤمؽ اػؽ  –

الؾجيأ اؽ عبد للا اؽ عمى ااؽ السبارؾ التكاجر الؾاسظيك السقرئ تاج الديؽ ك قػاؿ 
مكتبػػػة هػػػػ  السحقػػػ : د. خالػػػد السذػػػحدااي الشاشػػػر: 741اجػػػؼ الػػػديؽ َالستػػػؾفى: 

 ـ 2114 -هػ  1425القاهرة الظبعة: األكلى،  –الثقافة الديشية 
أاؾ   ص سراج الديؽ عسر اؽ عمػي اػؽ السؤلع:،المباب في عمـؾ اليتاب –

هػػػ   السحقػػ : الذػػي  عػػادؿ 775عػػادؿ الحشبمػػي الدمذػػقي الشعسػػااي َالستػػؾفى: 
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 -عمسيػػة الشاشػػر: دار اليتػػب ال -أ سػػد عبػػد السؾجػػؾد كالذػػي  عمػػي   معػػؾض
 ـ  1998-هػ  1419الظبعة: األكلى،  -ايركت / لبشاف

ادكف تار    ،  ،لداف العرب الاؽ مشغؾر ػ ٍ دار صادر ايركت ػ ٍ أكلى –
ٍ /الدار السرر ة لمتأليع كالترجسة  تحقي  عبد للا عمي اليبير كزميميأ ػ ٍ دار 

 السعارؼ ػ مرر ػ د . ت . 
ػباع اػؽ أاػي بكػر  المسحة فػي شػرح السمحػة السؤلػع:   – اػؽ  دػؽ اػؽ سل

هػػ   721الجذامي، أاؾ عبد للا، شسس الديؽ، السعركؼ بػااؽ الرػاصغ َالستػؾفى: 
السحقػػ : إاػػراهيؼ اػػؽ سػػالؼ الرػػاعدي الشاشػػر: عسػػادة البحػػب العمسػػي بالجامعػػة 
اإلسػػػػالمية، السديشػػػػػة السشػػػػػؾرة، السسميػػػػػة العربيػػػػة الدػػػػػعؾدية الظبعػػػػػة: األكلػػػػػى، 

 ـ 2114هػ/1424
السؤلػػع: فاضػػم اػػؽ صػػال  اػػؽ -اياايػػة فػػي ارػػؾص مػػؽ التشز ػػم لسدػػات –

 –الشاشػر: دار عسػار لمشذػر كالتؾز ػع، عسػاف -محدي اؽ خميم البػدري الدػامراصي
 ـ 2113 -هػ  1423الظبعة: الثالثة، -األردف
السؤلػػػع: أاػػػؾ عبيػػػدة معسػػػر اػػػؽ السثشػػػى التيسػػػى البرػػػري -مجػػػاز القػػػرهف –

 –الشاشػػػر: مكتبػػػة الخػػػااجى -سػػػز يؽ السحقػػػ :   فػػػؾاد -هػػػػ 219َالستػػػؾفى: 
 هػ 1381الظبعة: -القاهرة
السؤلػػع: أ سػػد اػػؽ يحيػػى اػػؽ ز ػػد اػػؽ سػػيار الذػػيبااي -مجػػالس ثعمػػب –

هػػ  السحقػ  : عبػد الدػالـ 291بالؾالع، أاؾ العباس، السعركؼ اثعمب َالستػؾفى: 
  )ـ1961هاركف. دار الشذر : دار السعارؼ. سشة الظبع : َ 

س السؤلػػع: أ سػػد اػػؽ فػػارس اػػؽ زكر ػػاع القزك شػػي مجسػػم المغػػة الاػػؽ فػػار  –
هػػػ  دراسػػة كتحقيػػ : زهيػػر عبػػد السحدػػؽ 395الػػرازي، أاػػؾ الحدػػيؽ َالستػػؾفى: 

 -هػػػ  1416 -ايػػركت الظبعػػة الثاايػػة  –سػػمظاف دار الشذػػر: مؤسدػػة الرسػػالة 
 ـ . 1986
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السحتدب في تبيػيؽ كجػؾه شػؾاذ القػراعات كاإلفرػاح عشحػا، تحقيػ  عمػي  –
الحمػػيؼ الشجػػار، كعبػػد ال تػػاح شػػمبي، السجمػػس األعمػػى لمذػػؤكف  الشجػػدي، كعبػػد

 هػ1386اإلسالميكة، الجسحؾر ة العربية الستحدة، القاهرة، 
السؤلع: أاؾ   عبد الح  اؽ  -السحرر الؾجيز في ت دير اليتاب العز ز –

هػػ   542لالب اؽ عبدالر سؽ اؽ تساـ اؽ عظيػة األادلدػي السحػاربي َالستػؾفى: 
ايػػركت  –الشاشػػر: دار اليتػػب العمسيػػة  -بػػد الدػػالـ عبػػد الذػػافي  السحقػػ : ع

 هػ.  1422الظبعة: األكلى
السحكؼ كالسحي  األعغػؼ الاػؽ سػيدة تحقيػ  د . عبػد الحسيػد هشػداكي ػ ٍ  –

 ـ. 2111دار اليتب العمسية ػ ايركت ػ ٍ أكلى 
السخرػػص السؤلػػع: أاػػؾ الحدػػؽ عمػػي اػػؽ إسػػساعيم اػػؽ سػػيده السرسػػي  –

هػ  السحق : خميم إاراهؼ ج اؿ الشاشػر: دار إ يػاع التػراث العربػي 458 َالستؾفى:
 ـ 1996هػ 1417ايركت الظبعة: األكلى،  –

السؤلع: أاؾ   مكي اؽ أاي طالب َ سكؾش اؽ   -مذكم إعراب القرهف –
 -هػػ 437اؽ مختار القيدي القيركااي ثؼ األادلدي القرطبػي السػاليي َالستػؾفى: 

الظبعػػة: -ايػػركت –الشاشػػر: مؤسدػػة الرسػػالة -صػػال  الزػػامؽ السحقػػ : د.  ػػاتؼ
 1415الثااية، 
السؤلػػع: أ سػػد اػػؽ   اػػؽ -السرػػباح السشيػػر فػػي لر ػػب الذػػرح اليبيػػر  –

هػػ   الشاشػر: السكتبػة 771عمي ال يؾمي ثؼ الحسؾي، أاؾ العباس َالستؾفى: احؾ 
 ايركت  –العمسية 
 سد اؽ األزهري الحركي، أاػؾ معااي القراعات لألزهري، السؤلع:   اؽ أ –

جامعػػة  -هػػػ   الشاشػػر: مركػػز البحػػؾث فػػي كميػػة اْلداب 371مشرػػؾر َالستػػؾفى: 
 ـ  1991 -هػ  1412السسمية العربية الدعؾدية الظبعة: األكلى،  -السمػ سعؾد 

السؤلع: أاؾ زكر ا يحيى اؽ ز اد اػؽ عبػد للا اػؽ مشغػؾر  -معااي القرهف –
هػػػ  السحقػػ : أ سػػد يؾسػػع الشجػػاتي /   عمػػي 217 الػػديمسي ال ػػراع َالستػػؾفى:
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 –الشجار / عبد ال تاح إسساعيم الذمبي الشاشػر: دار السرػر ة لمتػأليع كالترجسػة 
 مرر الظبعة: األكلى  

تحقيػػ : الػػدكتؾرة  -هػػػ 215معػػااي القػػرهف لألخ ػػش األكسػػ  َالستػػؾفى:  –
هػػ  1411األكلى، الظبعة: -الشاشر: مكتبة الخااجي، القاهرة-هدى محسؾد قراعة

 ـ 1991 -
السؤلػػػع: إاػػػراهيؼ اػػػؽ الدػػػري اػػػؽ سػػػحم، أاػػػؾ  -معػػػااي القػػػرهف كإعرابػػػأ  –

الشاشػر:  -هػ   السحق : عبد الجميم عبده شػمبي 311إسحاؽ الزجاج َالستؾفى: 
 ـ 1988 -هػ  1418ايركت الظبعة: األكلى  –عالؼ اليتب 

َالستػػػؾفى: السؤلػػػع: أاػػػؾ جع ػػػر الشحػػػاس أ سػػػد اػػػؽ   -معػػػااي القػػػرهف –
مكػػػػة  -الشاشػػػػر: جامعػػػػة أـ القػػػػرى -السحقػػػػ :   عمػػػػي الرػػػػااؾاي -هػػػػػ 338
 1419الظبعة: األكلى، -السكرمة
معترؾ األقراف في إعجاز القرهف، ك مدسَّى َإعجاز القرهف كمعترؾ األقراف ،  –

هػػ  دار 911السؤلع: عبد الر سؽ اؽ أاي بكر، جالؿ الديؽ الديؾطي َالستؾفى: 
 -هػػػػ  1418لبشػػػاف الظبعػػػة: األكلػػػى  –ايػػػركت  -ليتػػػب العمسيػػػة الشذػػػر: دار ا

 ـ  1988
السؤلػػع: شػػحاب الػػديؽ أاػػؾ عبػػد للا يػػاقؾت اػػؽ عبػػد للا -معجػػؼ األدبػػاع  –

الشاشػػػر: دار -السحقػػػ : إ دػػػاف عبػػػاس -هػػػػ 626الركمػػػي الحسػػػؾي َالستػػػؾفى: 
 ـ 1993 -هػ  1414الظبعة: األكلى، -الغرب اإلسالمي، ايركت

ػم ابيػاف العالقػات السعجؼ االشت – قاقي السؤصػم ألل ػاظ القػرهف اليػر ؼ َمؤصَّ
اػػيؽ أل ػػاظ القػػرهف اليػػر ؼ بأصػػؾاتحا كبػػيؽ معاايحػػا  السؤلػػع: د.    دػػؽ  دػػؽ 

 ـ.  2111الظبعة: األكلى، -القاهرة –الشاشر: مكتبة اْلداب -جبم
معجػػؼ السػػػؤل يؽ: عسػػػر اػػػؽ رضػػػا اػػػؽ   رالػػػب اػػػؽ عبػػػد الغشػػػي كحالػػػة  –

ايػػػركت، دار إ يػػػاع  -الشاشػػػر: مكتبػػػة السثشػػػى  -هػػػػ 1418تػػػؾفى: الدمذػػػ  َالس
 تالتراث العربي ايرك 
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 ـ.1985ق ف 1415السعجؼ الؾسي  /مجسع المغة العربية/ القاهرة  –
معجؼ م ردات اإلاداؿ كاإلعالؿ في القرهف الير ؼ، لمػدكتؾر أ سػد الخػراٍ ،  –

 .1419دار القمؼ ، دمذ  
أاؾ القاسؼ الحديؽ اؽ   السعػركؼ  الس ردات في لر ب القرهف السؤلع: –

 -هػػػػ   السحقػػػ : صػػػ ؾاف عػػػدااف الػػػداكدي512بالرالػػػب األصػػػ حااى َالستػػػؾفى: 
 هػ  1412 -الظبعة: األكلى -دمذ  ايركت -الشاشر: دار القمؼ، الدار الذامية 

مقػاييس المغػة الاػؽ فػارس تحقيػ  عبػد الدػالـ هػاركف ػ ٍ دار الجيػم ػ  –
 ـ.  1999ػ ه 1421ايركت ػ ٍ ثااية 

السؤلع: عمي اؽ مؤمؽ اػؽ  ، الَحْزػَرمي -السستع اليبير في الترر   –
هػ  الشاشػر: مكتبػة 669اإلشبيمي، أاؾ الحدؽ السعركؼ بااؽ عر ؾر َالستؾفى: 

 ـ1996الظبعة: األكلى -لبشاف
السؤلػع: -السشرع الاؽ جشي، شرح كتاب الترر   ألاي عثساف السازاي –

هػ  الشاشر: دار إ ياع التراث 392السؾصمي َالستؾفى:  أاؾ ال ت  عثساف اؽ جشي
 ـ 1954ألدظس سشة  -هػ 1373الظبعة: األكلى في ذي الحجة سشة  -القديؼ
السحذب فيسا كقع فػي القػرهف مػؽ السعػرب السؤلػع: عبػد الػر سؽ اػؽ أاػي  –

هػػػػ   السحقػػػ : التحػػػامي الراجػػػي 911بكػػػر، جػػػالؿ الػػػديؽ الدػػػيؾطي َالستػػػؾفى: 
 الحاشسي.  

شذر في القراعات العذر السؤلع : شسس الديؽ أاؾ الخير ااؽ الجػزري، ال –
هػػػػػ  السحقػػػػ  : عمػػػػي   الزػػػػباع  833  اػػػػؽ   اػػػػؽ يؾسػػػػع َالستػػػػؾفى : 

 هػ  الشاشر : السظبعة التجار ة اليبرى  1381َالستؾفى 
ضػػسؽ ثػػالث رسػػاصم فػػي إعجػػاز  َ-لمرمػػااي« الشيػػت فػػي إعجػػاز القػػرهف –
لرمػػااي كالجرجػػااي  دار السعػػارؼ، تحقيػػ    زلمػػؾؿ سػػالـ ، لمخظػػااي كاالقػػرهف
 كهخر.
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السؤلع: أاؾ الحدؽ عمي اؽ   اػؽ -الشيت كالعيؾفف ت دير الساكردي  –
هػػ  السحقػ : 451  اؽ  بيب البرري البغدادي، الذحير بالساكردي َالستؾفى: 

ايػركت /  -ة الشاشر: دار اليتػب العمسيػ-الديد ااؽ عبد السقرؾد اؽ عبد الر يؼ 
 لبشاف
الشحاية في لر ب الحديب كاألثر الاؽ األثيرػ تحقي  طاهر أ سد الػزاكي ،    –

 ـ1979ػ ه 1399د.محسؾد الظشا ي ػ ٍ السكتبة العمسية ػ ايركت ٍ 
الؾافي فػي شػرح الذػاطبية فػي القػراعات الدػبع السؤلػع: عبػد ال تػاح اػؽ  –

لشاشر: مكتبة الدؾادي لمتؾز ع هػ   ا1413عبد الغشي اؽ   القاضي َالستؾفى: 
 ـ 1992 -هػ  1412الظبعة: الرابعة، 

الؾافي فػي كي يػة ترتيػم القػرهف اليػر ؼ َشػرح كاؼ لستشػي الجزر ػة كتح ػة  –
األط اؿ  السؤلع: أ سد محسؾد عبد الدسيع الذافعى الح يػاف الشاشػر: دار اليتػب 
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