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انفصيح يف انههجت انعبييت انبصشيت ادلعبصشة
االستبر ادلسبعذ انذكتىس

خبنذ نعيى شنأوه انصبحلي

جبيعت انبصشة /كهيت االداة

ادلهخص-:
ًيخأوَ ٫ظا البدث الٟهُذ في اللهجت الٗامُت البهغٍت اإلاٗانغة ،ئط وحضها –ومً
ً
زال ٫اؾخ٣هاء نىع الخىىٕ اللٛىي في اللهجت الٗامُت للمُضان اإلاضعوؽ٦ -ثحرا
مً الالٟاّ اإلاؿخٗملت في اللهجت الٗامُت ج ٘٣في صاةغة اإلاغوي مً الٟهُذ الظي
جمثلذ به اللٛت الٗغبُت مً ٢بل ًٞ ،ال ًٖ حملت مً الازاع اللٛىٍت الٗغوبُت()1
التي ُجهى ٠جدذ مهُلر " الغ٧ام اللٛىي" ،وَظا ٌٗني َّ
أن اللهجت الٗامُت ألَل
ً
ؾىاء أ٧ان
البهغة لها امخضاصاث واعجباَاث لٛىٍت في لٛت الاؾخٗما ٫الٟهُذ
الاعجباٍ اللٛىي
طل ٪في الٗغبُت الٟهخى أم في آعومت اللٛاث الٗغوبُت ،وأن َظا ا
الظي ُعنض مً زال ٫حم٘ اإلاغوي مً لٛت الاؾخٗما ٫ألَل البهغة وم٣ابلخه
بالٟهُذ ٌص ي بخضاولُت َظٍ الالٟاّ مً زال ٫عنضَا في مهاصعَا اللٛىٍت .ا
و٢ض وٟ٢ذ الضعاؾت -الى حاهب حم٘ اإلاغوي مً الالٟاّ اإلاؿخٗملت ٖ -ىض بٌٗ
الالٟاّ التي زغحذ ًٖ صاللتها الىيُٗت مً زال ٫الخىؾ٘ في الضاللت ،أو مً
ُ
زال ٫الخُىع في خغ٦ت الهىاةذ في بيُت اللٟٓت ،أو في ما أبض ٫مً بٌٗ الانى.٫
والالٟاّ في َظٍ الخا ٫لم جسغج ًٖ ْال ٫اإلاٗنى الىيعي الظي جمثلذ به في لٛت
الاؾخٗما.٫
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Traces of Standard Arabic in Basrah Colloquial
Dialect

Asst. Prof. Khalid Na'eem Shannawi
University in Basrah / College of Arts

Abstract:
Through examining the linguistic diversity forms of the
slang dialect of the field of study, we found that there are
many words used in the colloquial terms of the classical
Arabic language. We also found a variety of Arabic
linguistic effects, which are classified as "the linguistic
substrata". This means that the slang dialect of Basrah has
linguistic extensions and correlations with the classical
language used either the classical Arabic language “Alfushá” or the origins of other Arabic languages. This
linguistic correlation is noticed through gathering the data
of the language used in Basrah and comparing them with
the standard colloquial terms. It also shows the regularity of
using these terms in their linguistic sources. In addition to
gathering the data, the study has pointed at some words and
these words deviate from their original meanings and take
on new meanings, developing the vowels movement of the
form of the word or changing some origins of the words. In
this sense, words did not deviate from their original
meanings.
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ادلقذيت-:

الق ٪في َّ
أن الازظ بمبضأ الخهيُ ٠الجٛغافي للبِئت اللٛىٍت  ،وال٣اةم ٖلى مٗاًحر

ال ٟهاخت في حكُ٨ل مالمدها اللٛىٍتً ،جٗل خايغة البهغة مً البِئاث اإلاكتر٦ت التي
بجضًض ،بل جمثل في لٛت ال٣باةل
ازخلُذ لهجاتها الٟهُدت بالٗامُت ،وَظا الامغ لِـ
ٍ
التي ؾ٨ىذ البهغة بٗض جمهحرَا ،وْل َظا الامغ ٖلى خالخه التي ٧ان ٖليها مً ُ
٢بلٖ ،لى
الغٚم مً حٗا٢ب مغاخل جاعٍسُت خملذ مٗها ال٨ثحر مً اإلاخٛحراث ،مما حٗلها بِئت ٚحر
ٞهُدت–في هٓغ بٌٗ الباخثحن -بؿبب الهغإ اللٛىي بحن اإلاىالي –الاٖاحم -مً حهت
ومً جمثل اللؿان الٟهُذ مً الٗغب(البضو) وٖلماء اللٛت ألاواةل مً حهت ازغي ،ئط ال
هى٨غ أن ّ
البهغة ،ومً اؾبابه قُىٕ اللخً بحن الٗامت مً
ا
بضأًاث الىدى الٗغبي ٧اهذ مً

ابىاء َظٍ البِئت الجٛغاُٞتُ٣ٞ ،ل َّ
ئن الالؿً ٢ض ٞؿضث بؿبب ُمسالُت َظٍ الخمغاء،

وفي طل ٪اقاعة الى اإلاىالي(٢ )1ا ٫ابى الاؾىص الضؤلي " عخمه هللا"  (( :صزلذ ٖلى أمحر
ً
ُغ٢ا م٨ٟغًا٣ٞ ،لذ َ :
ُٞم ج٨ٟغ ًا امحر اإلاإمىحن؟
ٖليٖ -لُه الؿالمٞ -غ ّأًخه ُم
اإلاإمىحن ِّا
ً
ً
ُ
ْ
٣ٞا :٫ؾمٗذ ببلض٦م لخىاٞ ،اعصث أن انى٘ ٦خابا في انى ٫الٗغبُت٣ٞ ،لذ  :ئن ٗٞلذ
َظا أبُ٣ذ ُٞىا َظٍ اللٛت الٗغبُت ،)2())...وُ٢ل َّ
ئن ابا الاؾىص لم ًٓهغ ما ُأ َّ
ل٣ي الُه مً
ْ
صخُٟت قملذ بٌٗ ال٣ىاٖض الىدىٍت ،ول ً٨بٗضما ٞكا اللخً في لؿان أَل البهغة،
ً
َّ
ٍاصا ؾم٘ بأمغ الصخُٟت وش يء مما ٖىض ابي الاؾىص٣ٞ ،اً ٫
له (( :اْهغ ما ٖىض٥
وأن ػ
ٍ
َ
ً
لُ٨ىن للىاؽ َّأماماٞ ،امخى٘ ًٖ طل ، ٪وؾأله الاٖٟاء ختى ؾم٘ ابى الاؾىص ٢اعةا ً٣غأ(أ َّن
َّ َ َ
َ ُْ ْ َ َ َ ُ
ىله) بال٨ؿغ٣ٞ ،ا :٫ما ْىيذ أمغ الىاؽ آ ٫الى َظا))( )3ا
الله ب ِغي ٌء ِمً اإلاك ِغ ِ٦حن وعؾ ِ
َّ
ئن َظٍ الغواًاث جإ٦ض قُىٕ اللخً في خايغة البهغة في طل ٪الى٢ذ ،م٘ جًاٞغ حهىص
الٗلماء للخض مً جٟكُه بحن الٗامت ،والٗمل ٖلى يبِ انى ٫اإلاباوي والتراُ٦ب .وٖلى
الغٚم مً الايُغاب اللٛىي في َظٍ البِئت الجٛغاُٞت ٢ضًما وخضًثا ،والكُىٕ في اللخً
ً
وما ٢ابله مً حهض لٛىي ،لم ًجٗل اإلادضزىن لهجت أَل البهغة مُضاها للبدث في
مٓاَغَا اللٛىٍت اإلاسخلٟت وعبِ لهجاتها ال٣ضًمت وٖامُتها اإلاٗانغة باألنى ٫الترازُت(،)4
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لظل ٪لم جدٔ َظٍ البِئت الجٛغاُٞت ّ
بأي صعاؾت لٛىٍت خاولذ الخأنُل لسهاةهها
ومٓاَغَا اللٛىٍت وعبُها بالٟهُذ  .ا
ومً َىا حاءث ٨ٞغة البدث بٗض عنضها في ٖامُت أَل البهغة حملت مً الالٟاّ طاث
صالالث مُٗىت أو ٞيها ش ٌيء مً الخٛاًغ أو الخدى ٫الضاللي ،وٖىض الىٓغ ٞيها وم٣اعبتها
ً
بالٟهُذ وحض َّأجها حك٩ل حؼءا مً صاللخه في لٛت الٗغب ٦ىجها قٗبذ ًٖ اإلابنى هٟؿه
مما ٌٗني أن زمت نلت بحن الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة واللٛت الٗغبُت الٟهخىًٞ ،ال
ًٖ طل ٪الخىحه الى الاَخمام باللهجاث ٚحر اإلا٨خىبت بمٗنى َّ
أن اللهجاث الٗامُت لم ّ
جل٤
اَخماما مً الباخثحن اإلادضزحن جدذ مهُلر " صعاؾت آلاصاب الكٟىٍت" لخبُان مٓاَغ
جل ٪الٗامُاث وطل ٪لسىٞهم مً اهبٗار صٖىي هبظ اللٛت الٗغبُت الٟهخى واخال٫
الٗامُاث مدلها في ٖملُت الخىانل اللٛىي .ا
انتحذيذ انبيئي دليذاٌ انذساست:
ٌٗني جدضًض مُضان الضعاؾت حٛغاُٞا ،وَظا الخدضًض البض أن ًغج ً٨الى الخدضًض
٧ل بِئت حٛغاُٞت ًمَّ ً٨
،أي َّ
اإلاجخمعي ّ
أن َّ
أن ج٨ىن مغ٦ؼا إلاجمىٖت مً الجماٖاث أو
ٍ
ٍ
ألاٞغاص ًسخلٟىن في الٗغ ١واللٛت والضًً ،ومً َىا ًأحي صوع الخدضًض اإلاجخمعي إلاٗغٞت
َبُٗت الىا ٘٢اللٛىي واللؿان اإلاؿخٗمل في َظا اإلاُضان .ا
ٌ
ٌ
صون في ٦خب الخا ٍش ،ئط ُّ
ص َخ ْذ ْ
وم٩اهت ْأَ ٞ
ٖنها َُ ٦خ ُب البلضان وما َّ
ًمخض
ٞللبهغة جاعٍش
ع
()5

جاعٍسها الى ٖهىع مىٚلت في ال٣ضم ٩ٞ،اهذ البهغة في ٖهض هبىزظ ههغ حؿمى"جغٍضون"

وفي لٛت الٗغب ًغاص بها الاعى الٛلُٓت والُحن الٗل ٪الظي ُٞه خص ى وحجاعة عزىة ٞيها
ُ
هغة وب ْ
بُاى ،وٞيها زالر لٛاث" َب ْ
هغة ُوبهغة"( )6و٢اً ٫ا٢ىث الخمىي ه٣ال ًٖ ابً
ِ
الاٖغابي(( :و٢ا ٫ابً ألاٖغابي :البهغة حجاعة نالب٢ ،ا :٫وئهما ؾمُذ بهغة لٛلٓها
ّ
وقضتها٦ ،ما ج٣ى :٫زىب طو بهغ وؾ٣اء طو بهغ ئطا ٧ان قضًضا ّ
حُضا٢ ،ا :٫وع ّأًذ في
جل ٪الدجاعة في أٖلى اإلاغبض بًُا نالبا ،وط٦غ الكغقي بً الُ٣امي أن اإلاؿلمحن خحن
واٞىا م٩ان البهغة للجزو ٫بها هٓغوا ئليها مً بُٗض وأبهغوا الخص ى ٖليها ٣ٞالىا :ئن
َظٍ أعى بهغةٌٗ ،ىىن خهبتٞ ،ؿمُذ بظل ،٪وط٦غ بٌٗ اإلاٛاعبت أن البهغة الُحن
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الٗل ،٪وُ٢ل :ألاعى الُُبت الخمغاء ،وط٦غ أخمض بً مدمض الهمضاوي خ٩اًت ًٖ مدمض
بً قغخبُل بً خؿىت أهه ٢ا :٫ئهما ؾمُذ البهغة ألن ٞيها حجاعة ؾىصاء نلبت ،وهي
البهغة .. ،و٢ا ٫خمؼة بً الخؿً ألانبهاوي :ؾمٗذ مىبظ بً اؾىَكذ ً٣ى :٫البهغة
حٗغٍب بـ عاٍ ،ألجها ٧اهذ طاث َغ٦ ١ثحرة اوكٗبذ منها ئلى َّأما ً٦مسخلٟت ،و٢ا٢ ٫ىم:
ّ
ال٨ظان ،وهي الدجاعة التي لِؿذ بهلبتّ ،
ؾمُذ بها البهغة٧ ،اهذ
البهغ والبهغ
ُّ َ
َ ْ َُ
()7
بٟخذ ٞؿ٨ى ٍن  ،وهي اللٛت
ببٗ٣تها ٖىض ازخُاَها ))  ،وٍ٣ى ٫الؼبُضي  ((:والبهغة ) ٍ
َُْ َ َ َ
ُ
ٌ
َ
ُ ُ
الْ ٟ
ه َخى َ ( :ب َل ٌض ّ
أي مٗغو ، ٝو٧اهذ ح َؿ َّمى في ال٣ضًم ج ْض ُم َغ  ،واإلاإج ِ٨ٟت ؛ ألهه
الٗالُت
َ َ
َ
َ ُ
َ ّ َ
ََْ َ ْ
اهَ ٣ل َب ْذ في أوَّ ٫
ُال٘  :وٍ٣ا ٫لها :
َغ ٢ ،اله ابً ٢غ٢ى ٫في اإلا ا
الض
اةخ٨ٟذ بأَلها أي
ِ
ِ
ُ ََُْ
َّ
ه َغة َّ ٢ُ :ب ُت ؤلا ْؾالم َ ُ َ ،
ّ ْ َ
َ ْ
غب َ ،بىاَا
ِ
البهحر اة ،بالخهٛحر  ،و٢ا ٫الؿمٗ ِاو ُّي ٣ً :ا ٫للب ِ
ِ ِ
وزؼاهت الٗ ِ
َ
ََ
َ َ ََ ّ
َُْ ُ ُ َ ْ َ
ؾىت َ
وان في زالٞت ُٖ َ
الى ُ
اؽ
اله ْج َغة  ،وؾ٨نها
مً
ة
ٖكغ
ؾب٘
ٖىه
هللا
ي
ض
غ
م
ٖخبت بً ٚؼ
ع
ِ
ُ َ
َ
َ
َ
َّ َ َ ُّ
ََ
الًٟل
الهى ُم ٖ ِ٢لى ْ ْه ِغ أ ْع ِي َها ٦ ،ظا ٧ان ً٣ى ٫أبى
ٖكغة  ،ولم ٌُ ْٗ َب ِض
ؾىت زما ِوي
ِ
ُ
ّ
ُ َ َ
ُ
ّ
بالب ْ
الىأٖ َ
جل٣اٍ مىه ّ
الؿ ْم َٗا ِو ُّي ،
هغة ٦ ،ما
بً أخمض ِبً مٗاوٍت ،
الىَاب
ٖبض
َ
َ
َ ُ ُ َ
َ ٌ
٦أ ّ
ألازحرجان ًٖ ّ
( ُوٍ َْ ٨ؿ ُغ ُوٍ َد َّغ َُ ٥وٍ َْ ٨ؿ ُغ ّ
الهٛا ِو ّي ،
:
اث
ٛ
ل
ب٘
أ
ٞهي
،
ت
نٟ
ها
ج
اله ُاص ) ،
ع
ٍ
ِ ِ
َ
ّ ُ
ُ ُ َ َّ َ ً
َّ
هغ ٌّي بال٨ؿغ َ ،وب ْ
ؿبت ئليها ب ْ
وػاص ُ
ه ِغ ٌّي  ،ألاولى
والي
،
ت
الً ِ ّم ٞخ٨ىن مثلث
ٚحرٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ٌ
قاطة .)8())...ا
وُ٢ل ٢بل ٞخدها وجمهحرَا ٦ـ أوّ ٫
وألًت اؾالمُت٧ ،اهذ َّأماعة ٞاعؾُت ،في ٖهض الضولت
الؿاؾاهُت651-226(،م) وؾمُذ بأ َّماعة" مِكان" بحن صحلت وال٩اعون ،و ٧اهذ َظٍ َّ
ألاماعة
جًم بلضة مِكان ومضًىت الابلت وٖضة خهىن و مىاي٘ ٧ان لبًٗها اؾماء ٞاعؾُت( )9و٢ض

ٞخدذ البهغة ومهغث وبىِذ في ػمً السلُٟت ٖمغ بً السُاب (عى) ؾىت (َ14ـ) –(636م) .ا
َّ
مغث بها َظٍ البِئت الجٛغاُٞت ٌُكٗغ
ئن الىٓغ في جاعٍش البهغة والخدىالث التي ا
ّ
مغ الٗهىع مً جدى ٫لؿا ٍوي
بخدىالث لٛىٍت ناخبذ ابىاء َظٍ البِئت الجٛغاُٞت ٖلى ِ
وما ًصخبه مً جازحر في لٛت الىاَ٣حن مً ابىاء َظٍ البِئت ،لظل ٪هجض في لٛت أَل
البهغة حملت مً الالٟاّ التي جيخمي الى ما ٌٗغ ٝبمىُ٣ت اإلاسلٟاث اللٛىٍت( )11وَظا
ٌٗني بىحىص عواؾب لٛىٍت آعامُت وٞاعؾُتًٞ ،ال ًٖ بٌٗ الٓىاَغ اللهجُت في لٛت الٗغب .ا
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ّ
ومً زال ٫صعاؾت جاعٍش البهغة ٢ضًما هجض أن اللؿان البهغي ٢ض مغ بخدىالث زُحرة
ٖ٨ؿها الىا ٘٢الاحخماعي والث٣افي الظي جمثل بهضم مغا٦ؼ الٗلم و صوع الٗباصة ،وطل٪
الجزاٖاث والثىعاث التي خضزذ بٗض م٣خل السلُٟت ٖثمان بً ٖٟان(عى) ،ئط
بٟٗل ا
خضزذ مٗغ٦ت الجمل ،وطَب ٞيها ٌ
٦ثحر مً اإلاؿلمحن ،وبٗض طل ٪جمغص السىاعج و٢خلىا ما
َّ
٢خلىا مً أَل البهغة ،وما ٗٞله الدجاج في أَل البهغة ،ختي ُ٢ل ئهه ها ٫ع٢اب الىاؽ
ً
()11
ًيخه الامغ ٖىض َظا
الظًً بلٖ ٜضصَم" ؾبٗحن الٟا" وَظا ما عواٍ ابً ٢خِبت  ،ولم ِ
الخض بل ٢امذ زىعة الؼهج ؾىت (َ255ـ َ271 -ـ) التي ٢خل ٞيها مً ٖامت الىاؽ
ُ
وزىانهم ما ً٣غب" ماةت ال٢" ٠خُل في حام٘ اإلاضًىت الظي أخغ ١وَضم( ،)12وهدُجت
لهظٍ الاخضار وٚحرَا ،لجأ البهغٍىن الىاحىن مً جل ٪الاخضار الى قغ ١اإلاضًىت ال٣ضًمت
ٖلى بٗض" زالزت ٞغاسخ" واؾؿىا مضًىت البهغة الخالُت ؾىت(َ811-811ـ)( .)13ا
َّأما البهغة في الٗهغ الخضًث ٣ٞض ٖاقذ ٞترة اػصَاع ابان الخ٨م الٗثماوي ،ئط ٧ان
امغجه زالزت الال ٠عحل مً الاجغا ٥والا٦غاص والٗغب ،و٧اهذ
ًد٨مها باقا جغ٧ي جدذ
ِ
البهغة في طل ٪الى٢ذ جخمثل بـ ٖكغة الا ٝبِذ مٗٓمها مً البُىث ال٨بحرةًٞ ،ال ًٖ
ا
الا٦ىار( ،)14وبٗض طل ٪حٗغيذ البهغة ل٨ثحر مً الٛؼواث مً ؤلاًغاهُحن ،حاء الاخخال٫
البرًُاوي ؾىت 1914م ،و٧ان اإلاجخم٘ البهغي في طل ٪الى٢ذ ممثال بالٗغب اإلاؿلمحن
والاعمً والهابئت واليهىص ،وَظا الخىىٕ في الترُ٦بت الؿ٩اهُت ًٞال ًٖ الاخضار التي مغث
بها خايغة البهغة ٧ان له بال ٜالازغ في جدضًض مهاصع الخىىٕ اللٛىي ،ئط زبذ ومً زال٫
حم٘ اإلاؿخٗمل مً الالٟاّ الٗامُت ٦ثحر مً الالٟاّ الاعامُت وال ؾُما اإلاىضاةُت في ٖامُت
البهغةًٞ ،ال ًٖ الٟهُذ الظي َى مضاع البدث .ا

ْ
ولم ً ٠٣خا ٫البهغة ٖىض َظا الخض بل حٗغيذ ل٨ثحر مً الخغوب والى٨ؿاث في

الٗهغ الخضًث ال ؾُما خغب السلُج ألاولى ؾىت 1981م ،وخغب السلُج الثاهُت 1991م
مما حؿببخا بهجغة ٦ثحر مً البهغٍحن الى مىاَ ٤في وؾِ البالص وحىىبه البالص ٦ىجها طاث
هؼإ ونغإ في جل ٪الخ٣بت ،وبٗض خغب اخخال ٫الٗغا ١ؾىت 2113م وايُغاب ألاويإ
الامىُت والؿُاؾُت قهض اإلاجخم٘ البهغي جدىال زُحرا ال ؾُما في حاهبه اللٛىي ختى
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انبذ َظا اإلاجخم٘ ٦ؿابٖ ٤هضٍ مجخمٗا هجُىا ُٞه ال٨ثحر مً اللهجاث الٗامُاث التي
ً
وٞضث ٖلى البهغة بٗض ٖام 1992زم اػصاص الىي٘ ؾىءا بٗض ٖام  2113م بٟٗل هؼوح
اٚلب ابىائها مً اَغا ٝاإلاضًىت (اإلاىاَ ٤الغٍُٟت والاَىاع) الى مغ٦ؼَا مً حهت والهجغة
الٗكىاةُت "بٟٗل ُٚاب الغ٢ابت الخ٨ىمُت " مً مىاَ ٤الٗغا ١اإلاسخلٟت الى مدآٞت
البهغة مً حهت ازغي .وَظا ما قهضٍ الباخث اللٛىي مً زال ٫امغًٍ :ا
ْ
الامغ ألاو٦ :٫ثرث اإلاجخمٗاث ال٣بلُت التي اؾخىَىذ البهغة ،اط ق٩لذ َظٍ اإلاجخمٗاث
بِئاث لٛىٍت زانت بها في بِئت اإلاُضان اإلاضعوؽ ،ومىػٖت في مىاَ ٤بُٗنها ،بٌٗ منها
ق٩ل ما ٌؿمى بـ( الٗكىاةُاث) وباإلاهُلر الٗامي ( مىاَ ٤الخىاؾم) ا
الامغ الثاوي :الخىىٕ اللهجي في البِئت البهغٍت اإلاىنى ٝبالبِئت ال٣بلُت التي ق٩لذ جل٪
اإلاجخمٗاث .ا

ا
وٖلى الغٚم مً طلً ٪م ً٨للباخث اإلاخسهو في حٛغاُٞت اللهجاث ان ًدضص نىع
الخىىٕ اللٛىي ألبىاء البِئت البهغٍت َّ
الن ابىاء َظٍ البِئت لم ًخأزغ لؿاجهم مُل٣ا بلؿان
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ولهجاث اإلاجخمٗاث اإلاؿخىَىت خضًثا في البهغة ،بل هجض ان الىاٞضًً ٦ثحرا ما ًخمثلىن
بلؿان أَل البهغة( الٗامُت البهغٍت) وطلَ ٪لبا منهم في الاهضماج والازخالٍ  .ا
األنفبظ انفصيحت يف عبييت أهم انبصشة.
حٗض ٖملُت حم٘ اإلاٟغصاث الٟهُدت في ٖامُت أَل البهغة (لٛت الاؾخٗما ٫الُىمي) مً
الامىع اإلاٗ٣ضة ،الن الباخث ٞيها ًدخاج الى أمغًٍ  ،ألاو :٫مغا٢بت لٛت الاؾخٗما ٫ألَل
البهغة بك٩لها الٟٗىي مً صون ازباع مؿخٗمل اللٛت بأهه ؾِك٩ل ُٖىه لٛىٍت جخمثل
َّ
بمؿخىي زام ،ألهه في َظٍ الخا ٫ؾُظَب الى الٟهُذ ٖلى الغٚم مً ٖضم ٢ضعجه ٖلى
طل ٪وبالخالي ؾُٟؿض ما ًإزغ ئنالخه والخمثل به مً ال٣ى ٫اإلاغاص حسجُلهَّ ،أما ألامغ
ّ َّ
أي أهه ٌٗمل ٖلى مبضأ الازخُاع مً
الثاوي ُٞخمثل باإلاعجم الاٞتراض ي في طًَ الباخث
ً
ً
ً
ً
ْ
مبان ق٩لذ جغُ٦با ٢ىاٖضًا أو هها لٛىٍا جثاع ُٞه بٌٗ اإلاباوي طاث أنى ٫لٛىٍت
مجمىٕ ٍ
ٞهُدت ،وٖلى الغٚم مً طل ٪جم جدضًض الُٗىاث اللٛىٍت ،التي جمثلذ بالغاوي اللٛىي
ً
الظي جإزظ ٖىه اللٛت٩ٞ ،ان مجمىٕ الغواة  218عاوٍا جىػٖىا في ؾب٘ بِئاث لٛىٍت ٦بحرة(
جمثل الاًُ٢ت) جخٟغٕ ٖنها ٖضص مً الىىاحي وال٣هباث و ال٣غي ،وهي جمثل بِئاث لٛىٍت
ْ
خض ما ،و٢ض خضصث ُٖىاث الضعاؾت اإلاسجلت لخيسجم وحجم البدث
نٛحرة مخجاوؿت الى ٍ
وَى حؼء مً مكغوٕ ٦خاب ًًم اإلاؿخٗمل مً الٟهُذ في الٗامُت البهغٍت اإلاٗانغة.
ومما ج٩لم به الىاَ٣ىن في َظٍ البِئاث وسجل مكاٞهت مً اٞىاَهم الاحي :ا
ببة اذلًزة
ّ
اب ا
آب = َٖ َ ا
سجلذ َظٍ اللٟٓت بـ ٢لب الهمؼة ألاولى مً "آب" الى ٖحنٞ ،أنبدذ" َ
ٖاب" وَظا الامغ
حاةؼ في الٟهُذ مً اللٛت ٦ىجهما مً انىاث الخل ٤ومسغج الهمؼة مً ا٢هاٍ(،)15
ً
َّ
ٚحر(أن) ،و٢ا ٫ابً حني ((:وأزبروي أبى ٖلي ٢غاءة ٖلُه،
ٞالٗغب جبض ٫الهمؼة ُٖىا في
ًغٗٞه ئلى ألانمعي٢ ،ا :٫ؾمٗذ أبا حٛلب ًيكض بِذ َُٟل :ا
ٞىدً مىٗىا ًىم خغؽ وؿاء٦م
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٢اً :٫غٍضٚ :حر مإجلي))( .)17ا

َ
هللا ٌُ َٗاب َ
وفي ٖامُت أَل البهغة ً٣ىلىن َ َٖ :ا َ
هللا و ُ
ب ٪هللا ُ و َأ َٖ َاب َُ ٪
ُٖ ٪لى ما ٗٞلذ،
ِ
ْ
مظمىم ًُ٨هغ ئْهاعٍ ،وَظا اإلاٗنى َى ُٖىه في
وفي ٧ل طل ٪صٖاء ٖلى شسو ٢ام بٟٗل
ٍ
َ
أبٗض ٥هللا ،وطل ٪أطا َه َ
ص َر له ْ
ٞلم ًَ ْْ ٣
بل مىه
الٟهُذ مً اللٛت ،ئط ُ٢ل  (( :آب ٪بمٗنى
ُ
ً٨غَه))( ،)18و٢ض وعصث َظٍ اللٟٓت في معجم جاج الٗغوؽ (آبٖ )٪لى اهه اؾم
ٞغآي ما
مىي٘ وأوعصٍ في َّ
(ب )٪و٢ا ٫لم ًأث ٖلُه الهاٚاوي أو ًا٢ىث أو ههغ وحٗل طل ٪مً

الخصخُ . )19(٠ا

َ
َّ َ
حن ا
أ َّب ًَ= الخ ِأب ا

سجل َظا الل ٟٔفي أٚلب بِئاث مُضان الضعاؾت ٌؿخٗمل َظ الل ٟٔالؾخظ٧اع الُ٣ٟض
والخضًث ًٖ مىا٢به في مجلـ زو لهظا الٛغى ،و َّ
أن اَالَ ١ظا اللُٞ ٟٔه ش يء مً
بم٩اهت الُ٣ٟض وم٩ان اإلاجلـ ،وَظا الاؾخٗماٚ ٫حر مُ٣ض باللهجت الٗامُت ألَل
الخُُ٣ض
ِ
البهغة ،بل زمت مً ٌؿخٗملها في َظا اإلاٗنى ،والخأبحن في الٟهُذ مضح اإلاُذ ٖىض
مغزِخه( )21و٢ا ٫الغاحؼ :ا

ً
َ
بالال َ
ً( )21ا
ٚحر ما ُمإ َّب ِ ا
ٞأمضح
()22

وُ٢ل مضح الغحل بٗض اإلاماث

ا

َ
َ
أ ْح ٌغ=ألا ْح ُاغ ا

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ُسجل ْ
أؾخٗمل َظا الل ٟٔباإلاٗنى الجؼاء ل ً٨بص يء مً
َ
"ألا ْ
ألححر الٗمل في البىاء وٚحرٍ ،وألاحغة " للؿاة٤
باليؿبت
غ"
ح
الخسهُو٣ُٞ ،ىلىن:
ِ
َّ
والخما ،٫وَظا اإلاٗنى هٟؿه في اللٛت اإلاىضاةُت( . )23وَؿخٗمل َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل
ً
زحر ،وبما نبرث ٖلى ُٖٓم الغػٍت٣ُٞ ،ىلىن:
البهغة ،بمٗنى الثىاب حؼاء بما ٗٞلذ مً ٍ
ُ
ٌ
مؿخٗمل في حمُ٘ البِئاث اللٛىٍت التي مثلذ
ألاحغ ،وَظا اإلاٗنى
ماحىع وٖٓم هللا ل ٪ا
مُضان الضعاؾت الاحغ في الٟهُذ حؼاء الٗمل لالححر( .)24ا
آحً = آؾً ا
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في لٛت اإلاُضان الضعاؾت ً٣ىلىن ( :آؾً) وَظا ما ؾمٗىاٍ ًٖ البهغٍحن في ً٢اء
البهغة وال ؾُما البِئاث الخًغٍت َّ ،أما في بٌٗ البِئاث ٣ُٞىل اىن" ِؾُان" بمٗنى آؾً،
ً
ولم ً٣ىلىا آحً بل وحضهاَم ًبضلىن الجُم ؾِىا ٣ُٞىلىن  :مُاٍ آؾىت ولِـ آحىت،
وُ٢ل َّ
ئن الهمؼة والؿحن والىىن أنالن ،أخضَما حٛحر الص يء وآلازغ الؿبب ( )25وحاء في
لؿان الٗغب ((أؾً :آلاؾً مً اإلااء  :مثل آلاحً)) ( )26وًٖ ابً ٞاعؽ (( " أحً " الهمؼة
والجُم والىىن ٧لمت واخضة  .وأحً اإلااء ًأحً وٍأحً  :ئطا حٛحر  ،وهي الٟهُدت  .وعبما
٢الىا أحً ًأحً  ،وَى أحىن ٢ .ا: ٫
َ ْ َ
ًِٟ ٦ضٕ ماء أحىن ًَ ِى ُ .)27())٤ا
والبهغٍىن ًظَبىن الى لٟٓت" آؾً" و" ؾُان" للضاللت ٖلى اإلااء الغا٦ض اإلاخٛحر،
َّ َ ُ ْ َ َّ َّ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ ٌ ّ َّ َ ْ
آؾ ٍ اً((
و٢ا ٫الٟغاء في ٢ىله حٗالى((:مثل الجى ِت ال ِتي و ِٖض اإلاخ٣ىن ۖ ِٞيها أجهاع ِمً م ٍاء ٚح ِر ِ
"مدمضٚ15/حر مخٛحر آحً ))( ، )28و في الٟهُذ ً٣ا ٫للماء اإلاخٛحر (آحً) و (آحم) ( .)29ا
َ َ ٌّ
أر ا
أزخ= ا
ٌٗض َظا اللٖ ٟٔىض بٌٗ أَل الىٓغ مً الالٟاّ جٟصر ًٖ خا ٫مهىتها ،اواؾخملذ
َ
ُ ْ
ّ
مخٛأًغةٞ ،منهم مً ًُٟسم الهمؼة٣ُٞ ،ى" :٫أر"
بهىع لُٟٓت
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ
ٍ
ً
و٦ثحرا ما حؿخٗمل في الخعجب ،ومنهم مً ًمض الهمؼة ٣ُٞى " :٫آر" ئط ٌؿخٗمل في ٖامُت
أَل البهغة بمٗنى الخىح٘ مً ش يء َّ
بمهىجه ،وفي الٟهُذ ٧لمت ًخىح٘ بها( )31وحاء
الم
ِ
ُ
ُ
َّ
ُّ
٧لمت جىح٘ َوج ٌ
أوٍ مً  ُٔٚأو خؼن))( )31وه٣ل ًٖ ابً صعٍض أهه
في لؿان الٗغب((أزخ ،أر
َ ٌ
٢ا (( :٫واخؿبها ُم ْذخضزت))( . )32ا
َآص ُاٍ= ْ
ضاٍ ا
أٖ ُا

سجل في ٖامُت أَل البهغة ْ
أٖضاوي بضال ًٖ آصوي التي جض ٫في الٟهُذ ٖلى ؤلاٖاهت،
م٣أًِـ اللٛت َّ
ً٣ا :٫آصاوي الؿلُان ٖلى ٞالن واٖضاوي بمٗنى أٖاهني( ،)33وحاء في ّ
أن
((الهمؼة والضا ٫والىأو ٧لمت واخضة...وألاصو ٧السخل واإلاغأوٚت واؾخأصًذ ٖلى ٞالن بمٗنى
اؾخٗضًذ ٦ ،أهَ ٪لبذ به أصاة جم٨ى ٪مً زهم . ٪وأصًذ ٞالها ّ ،
أي  :أٖىخه ،)34()).
ن الضا٣ُٞ ٫ىلىن َّ :
واإلاؿخٗمل لْ " ٟٔ
ٖض ًْ ِن َّي ،
أٖضاوي" وٍدظٞىن الهمؼة مىه وًٍٟٗى ا
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َ َّ
ْ
َّ
قغٞ ،خمثل َظا الل ٟٔبما جمثل به
وٖضاوي َى بمٗنى أٖاهني وأه٣ظوي مما أخُِ بي مً ٍ
الٟهُذ مً الضاللت في حمُ٘ البِئاث اللٛىٍت البهغٍت .ا
ََ
ْ
أػ َ=٫ؤلاػ٫ا ا
وحضها َظا اللٌ ٟٔؿخٗمل بمٗنى ال٨ظب في ٖامُت أَل البهغة٣ً ،ىلىن في ال٣ؿم:
ب٩لمت ،وَظا ما سجل في اٚلب اإلاىاَ ٤الغٍُٟت مً ً٢اء الؼبحر
وهللا لم أػ َّٖ ٫لُ٪
ٍ
ّ
وال٣غهت واإلاضًىت وابي السهِب ،وئطا ما طَبىا الى الٟهُذ مً اللٛت وحضها "ؤلاػ "٫في
ٌٗني ال٨ظب وَظا ما ه٣له ابى ًىؾ ًٖ ٠ابي ٖمغو وأبً الاٖغابي( ،)35و٢ا ٫ابً
ْ
مىٓىع((ؤلاػ ٫ال٨ظب ،بال٨ؿغ ،و٢اٖ ٫بض الغخمً بً صاعة :ا
ْ
ً٣ىلىنْ :ئػ ٌُ ٫خ ُّب َلُلى و ُو َّص ََا و٢ض ٦ظبىا ما في َ
مى َّصتها ئػ ُ. )36())٫
واؽ ا
آؽ – َ ا
َّأما في ٖامُت

َ
الغحل و واؾِخه وَى مً اإلاىاؾاة باإلاا٫
في الٟهُذ ً٣ىلىن  :آؾِذ
َ
َ
ُ
أَل البهغة ً٣ىلىن :حئذ أواؾُ ٪و واؾِذ ٞالها ،اوَظا الل ٟٔاحؿمذ بؿمت الٗمىم
في الضاللت ٖلى ٧ل ٦غب وخؼن ًُهاب به الاوؿانّ ،
أي ال ًسخو باإلاا .٫ا
()37

ـ َ
أؾ ٌ
اؽ ا
=أؾ ٌ ا
ِ

َ
ِذ ،وَظا ما ً٨ىن في أو ٫البىاء
وفي لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ً٣ىلىن :اؾاؽ
الضاع أو الب ِ
ِ
ولِـ الازغ وما ُصعؽ منها ٦ما َى خا ٫اللٟٓت في الٟهُذ ،وفي طل ٪جدى ٌا ٫في صاللت اللٟٔ
الضاع" بُ٣تها
٦ىجها في الٟهُذ جضٖ ٫لى الازغ" ِآس ٌّي
ِ
الهمؼة والؿحن ًضٖ ٫لى ألانل والص يء الىَُض الثابذ ٞ ،األؽ أنل البىاء  ،وحمٗه
()38

 ، ،وًٖ أبً ٞاعؽ((( أؽ )

آؾاؽ  ،وٍ٣ا ٫للىاخض  :أؾاؽ  ،ب٣هغ ألال ، ٠والجم٘ أؾـ))( ،)39و٢ا ٫ابً مىٓىع:
((ألاؽ وألاؾـ وألاؾاؽ ٧ :ل مبخضأ ش يء  .وألاؽ  .وألاؾاؽ  :أنل البىاء وألاؾـ
م٣هىع مىه وحم٘ ألاؽ ئؾاؽ [مثل ٖـ وٖؿاؽ  ،وحم٘ ألاؾاؽ أؾـ مثل ٢ظا٫
و٢ظ ، ٫وحم٘ ألاؾـ آؾاؽ مثل ؾبب وأؾباب  .وألاؾِـ  :أنل ٧ل ش يء  .)41( )).ا
َّ
ًأف ا
آف = ُ ا
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في ٖامُت أَل البهغة اؾخٗمل َظا الل ٟٔلل٨ظاب الظي ًسخل ٤ال٨الم وٍاحي به م٨ظوبا
ُ ً
َّ
لك ًا ّ
،أي ًخ٩لم ٦ظبا صون جد ٤ُ٣في انل
ًأف أقا وٍلل ال٨الم
ختى ٢الىا في الغحل اهه
السبر ومهضاُ٢خه ،و ً٣ا ٫في ٞهُذ اللٛت الٗغبُت " آلاش ٌّي" الظي ًسخل ٤ال٨الم وٍ٨ظب
ٖلى الىاؽ( )41و٢ا ٫ابً ٞاعؽ  ( (( :أف ) الهمؼة والكحن ًضٖ ٫لى الخغ٦ت لل٣اء ٢ .ا٫
َّ
ولٗل
ابً صعٍض  :أف ال٣ىم ًإقىن أقا  :ئطا ٢ام بًٗهم ئلى بٌٗ للكغ ال للسحر))(،)42
صاللت اللٖ ٟٔىض ابً ٞاعؽ وما ه٣له ًٖ ابً صعٍض حص ي بضزى ٫ال٨ظب في ٖمىم الكغ،
ٌ
اؾاؽ ُٞه .ا
وال٨ظب
َّ
ًأقغ ا
ُا
أقغ=
ً
في ٖامُت أَل البهغة اؾخٗمل َظا الل ٟٔمهاخبا لل ٟٔالُض أو ما ًغج ٟ٘بها٣ً ،ىلىن:
ُ
ُ َّ
أقغث بُضي وبـ ٖباةتي ،وٍ٣ا ٫في لٛت الٗغب (( :أقغث الى َاع وأقغث بها :أطا عٗٞتها ،ومىه
ُّ
ُ٢ل " :أقغي
الكغ بُنهما"  :اطا اعج .)43())ٟ٘ا
آى =ًأى ا
ُسجل في ٖامُت أَل البهغة َظا الل ٟٔبمٗنى الخٟغ ١والغحىٕ والاحخمإ ،والظَاب ،ئط
جخٗالى انىاتهم اطا احخمٗىا ومً زم ًخٟغ٢ىا٣ٞ ،الىاًًَ :ىا  ،وًٍىا في الامغ ّ
أي اطَبىا،
ِ
ٌ
و٢الىا :لهم ًًت  ،بمٗنى لهم نىث ٖىض احخماٖهم وجٟغ٢هم .وٚالبا مً ٌؿخٗمل َظا
اللَ ٟٔم ؾ٩ان اإلاىاَ ٤طاث الانى ٫الٗكاةغٍت ٦ـ ال٣غهت واإلاضًىت والؼبحر ومىُ٣ت حي
الخؿحن في مغ٦ؼ اإلادآٞتفي الٟهُذ ً٣ىلىن :آى ٌ
ٞالن الى أَله بمٗنى" عح٘ ،وٍئًني
ألجأوي( .)44ا
أ٦غ= جأ٦غ ا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي اإلاىاَ ٤الغٍُٟت" الؼعاُٖت" ً٣ىلىن :
ً
٦غي وا٦غي بمٗنى خٟغ وٚالبا ما ً٣لبىن ال٩ا ٝحُما عزىة ئط ج٨ىن ممؼوحت بهىث
الكحن ٞخل( ٟٔچغي) ،و٢ض سجلذ َظا الاؾخٗما ٫في ً٢اء ابي السهِب واإلاضًىت
ُْ
ُ
وال٣غهت ووحىىب ٚغبي الؼبحر ،و ً٣ا ٫في الٟهُذ  :أ٦غ الغحل و جأ٦غث الا٦غ ،بمٗنى
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ُ
خٟغث الخٟغ في الٛضًغ ًجخم٘ ٞيها اإلااء لُٛغ ٝناُٞا (ًٞ ،)45ال ًٖ طل ٪وحضها َظا
ً
الاؾخٗما ٫في اللٛت اإلاىضاةُت ٖلى ما ٧ان مؿخٗمال مً ٢بل( )46ا
َّ َ
ألج = ًُل ْج ِل ُاج ا
اإلاؿخٗمل في ٖامُت البهغة" ًلجلج" ً٣ىلىن :ازظ ًلجلج في ٦المهّ ،
أي ً ُ٘٣ال٨الم
ً
َّ
()47
لخا ٫مغجب٨ت اإلاذ به زىٞا أو زجال ،والخلجلج ،الترصص في ال٨الم
لث٣له ٖلى لؿاهه ،أو ٍ
وفي اللٛت اإلاىضاةُت َى الث٣ل في ال ٨االم ،ختى ٢الىا في مً ًخلجلج :ئهه اب٨م٣ُٞ ،ىلىن  :ألج
ً
ُٖىا( .)48ا
وٖلج ،ب٣لب الهمؼة ا
ببة انببء
ُض ا
َب َاص = ًَ ِب ُا
في لٛت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي مىعصًً ،ألاو ٫اطا عجؼ الغحل أو اإلاغأة مً
خمل الص يء أو عٗٞه أوالا٢ضام ٖلى الص يء أو الهغوب مىه زىٞا٣ُٞ ،ىلىن باص ْث ُ
ًضاٍ ًٖ
ِ
ْ
خمل الص يء ،وباصث عحالٍ ًٖ اإلاؿحر َّ ،أما اإلاىعص الازغ ِٞؿخٗمل في ٧ل مسُِ اطا ُؾمل

خبل باةض ّ
وٖخ٣ُٞ ،٤ىلىن َ :ظا ٌ
ٌ
وبأًض ،و٢ا٫
زىب باةض ،بمٗنى بالي وؾمل ،وَظا
ً
الجىَغي (( :باص الص ُيء ًَ ُ
بُض بُضا ،وبُىصاَ :ل .)49())٪ا
َ ُ
َبت ُر= أبا ِج ٌاغ ا
في ٖامُت أَل البهغة زهو َظا الل ٟٔلل٣هحر مً الغحا ، ٫ومً ًدمل م٨غا في
٦المه وؾلى٦ه ،وفي طل ٪م٣اعبت بحن صاللت الل ٟٔفي الخُاث مً ٢هغ الظهب وم٨غًَ في
انُُاص ٞغَؿتهً .و٢ض بالٛىا في طل ٪ختى ٢الىا ًٖ الغحل ال٣هحر والسبِث في َظا
ُ
اإلاٗنى :اهه (( ابتر طبان)) للضاللت ٖلى ال٣هغ ،والظبان في ٖامُتهم" ط٦غ الظباب" ،وٍ٣ا٫
وٍبتر َ خ ُ
َُ
مهُٗ٣ً ،ها ،والابتر مً الخُاث
في الٟهُذ للغحل الظي ال ٖ٣ب له أبتر و أبا ِج ُغ  ُ :ع ِ
ّ
اإلا٣أًِـ (( الباء والخاء والغاء أنل واخض  ،وَى ال٢ ُ٘٣بل أن
ال٣هحر الظهب ،وفي
()51

جخمه.وٍ٣ا .٫و٧ل مً اه ُ٘٣مً السحر أزغٍ ٞهى أبتر))
َ َ
َ
٥ا
َبضَ – ١بض َ ا
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ُ
ٞالن ٌ
بض ، ٥بمٗنى ""ًُٞ
ُسجل َظا الاؾخٗما ًٖ ٫أَل البهغة وحضهاَم ً٣ىلىن:
والخٟدو لألقُاء ،وال ًمغ ٖلُه ش يء الا وٖغٞه ،و٢ض وحضها َظا الاؾخٗما ٫في اللٛت
()51

اإلاىضاةُت جدذ الجظع اللٛىي" بض "١الظي ًضٖ ٫لى الخٟدو لألقُاء
َب َغ ٌ
ف =الابغف ا

ا

مً اؾخٗماالث َظا الل ٟٔفي لٛت الٗغب" الابغف" الظي زو بالسُل ،وَى الظي
ًجخم٘ ُٞه قٗغاث مً لىن جسال ٠لىهه ختى ً٨ىن ُٞه ه٨ت نٛحرة(،)52وفي ٖامُت
البهغة ما ًؼاَ ٫ظا الاؾخٗما ٫صاعحا ختى زو به الغحل أو اإلاغأة اللظان في وحهيهما ب٘٣
بًُاء جسالُها خمغة ٣ُٞ ،اىلىن  :الابغفَّ ،أما في صاللت الٟٗلُت َ(ب َغ َ
ف) ٨ُٞىن بمٗنى
ج ُُ٘٣اإلا ُ٘٣الى احؼاء مخىاَُت في الهٛغ .ا
٥ا
َب َغ َْ ًَ = ٥ب َر ُ ا
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى ٚاع في الُحن أو الىخل٣ً ،ىلىن  :بغ٥
في الُحنّ ،
أي ٚاعث عحالٍ في الُحن ،و٦ظلٌ ٪ؿخٗمل في الجثى ٖلى ع٦بدُه ٦ما ًبر٥
البٗحر ،وطل ٪في الخضعٍب الغٍاض ي والٗؿ٨غي٣ً ،ىلىن لهم :ابغ ٥اجهٌ ،و في اللٛت
الٟهخى َّ
٧ل ش يء زبذ وا٢ام ٣ٞض بغ،)53(٥وفي اللٛت اإلاىضاةُت ،بمٗنى زنى ع٦بدُه وع )54(٘٦ا
َ َ
١ا
َب َؼ اَ -ٙب َؼ ا
ًضَ ٫ظا اإلابنى ٖلى الٓهىع والُلىٕ والاقغا ١في اللٛت( ،)55وفي ٖامُت أَل البهغة
ٌؿخٗملىن الهىعة اللُٟٓت الثاهُت للٟٗل "بؼ "١بمٗنى الٓهىع والاقغا ،١وٖىض الغحىٕ
الى َظا الل ٟٔوحضهاٍ ٖىض اإلاىضاةُحن ٌؿخٗملىهه باإلاٗنى هٟؿه( .)56ا
و = ًَب ْ
َب َّ
وا
ه ِب ُ ا
اهخ٣لذ صاللت َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة مً السهىم الى الٗمىم  ،ئط
ً٣هضون به :مً ٌؿتر ١الىٓغ ٖلى الىاؽ ٣ُٞىلىنٞ :الن ًبهبو ٖلى ٞالههّ ،
أي ٌؿتر١
الىٓغ لغؤٍت مداؾنها وما ٧ان ْاَغا منها ،وَظا الٟٗل ٦ثحر بحن الىاؽ بمٗنى الىٓغ
َّ
بهبو الجغو بمٗنى ٞخذ ُٖيُه( .)57ا
زلؿت ،وفي الٟهُذ ً٣ا:٫
َ َ ْ ً
غا ا
َبُ َغ =جبُ ا
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سجل َظا الل ٟٔبمٗنى التر ٘ٞفي ٖامُت أَل البهغة ،و٢ض اؾخٗمل َظا اإلاٗنى في ٧ل
ش يء ًترٖ ٘ٞىه الاوؿان جبُغا ،وفي الٟهُذ البُغ في اللٛت ٢لت اخخما ٫الىٗمت( .)58ا
َ َ
با
َب َّْ ٦ = ٪ب َ ٨ا
في ٖامُت أَل البهغة ً٣ىلىن" ال٨ب٨بت" ٢لب م٩اوي وٍ٣هضون به اإلاجيء والظَاب
ً
لُال ،وؾمٗىا مً بٌٗ اليؿاء في ً٢اء الؼبحر مً ج٣ى "٫مً ٞغخخىا ج٨ب٨بىا ،وهي ج٣هض
ججمٗىا ،وَظا اإلاٗنى َى ُٖىه في الٗغبُت الٟهخى ،وفي اخضي صالالث َظا اللٟٔ
الؿ٣ىٍ ٖلى الاعى والب٨ب٨ت الظَاب واإلاجيء( .)59ا
َْ
ََ
ًا
جًُ = ًَ ٣خ ُ ٣ا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ سجل َظا الل ٟٔباإلاٗنى اخ٩ام نىٗت الاقُاء٣ُٞ ،ىلىن :
عحل مخ ٌ
وٖمله ،و في الٟهُذ الخاء وال٣ا ٝوالىىن أنالن  :ئخ٩ام الص يء و
 ً٣لهىٗخه
ِ
أج ً٣الص يء  :أخ٨مه  ،وئج٣اهه ئخ٩امه  .وؤلاج٣ان  :ؤلاخ٩ام لألقُاء  .)61(.ا
ببة اجليى
َ
حأُ ًَ - ٫ج ْى ُا ٫ا
وفي ٖامُت أَل البهغة وال ؾُما اإلاىاَ ٤الغٍُٟت ٌؿخٗملىن حأً ٫جأ ،٫وٍ٣لبىن
الجُم ً
ًاء اوَؿهلىن الهمؼة٣ُٞ ،ىلىن ً :اًُ ٫ى ٫بمٗنى طَب وحاء ،أو هاػٕ أَله أو ٢ىمه
ً
باَال ،و٢ض وحضها ابً مىٓىع ًى٣ل ٢ى ٫الاػَغي ً٣ى٢(( :٫ا ٫ألاػَغي  :وحاةؼ أن ً٨ىن
احئال ٫اٗٞال ٫مً حأً ٫جأ ٫ئطا طَب وحاء))( ، )61وحاء في ّ
م٣أٌـ اللٛت ((( :حى) ٫
الجُم والىأو والالم أنل واخض  ،وَى الضوعان ٣ً .ا ٫حاً ٫جى" ٫حىال"

ً
احئالال بالهمؼ اطا ٞؼٕ و وحل( )63وُ٢ل َّ
ُ
َّ
ئن بىاء"
الغحل
أحأ٫
وحىالها))()62وٍ٣ا ٫في الٟهُذ :
احئال " ٫اٗٞال ٫وأنله مً الىحل ،وطَب الاػَغي الى اهه حاةؼ ان ً٨ىن مً حأً ٫جأ٫

َح َغ َص= َّ
ٍض ا
الج ِغ ُ ا

()64

ا

وفي لٛت أَل البهغة ٌؿخٗملىن الجغٍض والؿٗ ٠للضاللت ٖلى ؾٗ ٠الىسل ،وهاصعا ما
ًمحزوا بحن الجغٍضة والؿٟٗت ،والجغٍضة ازو مً الؿٟٗت ٖىضَم٦ ،ىجها مأزىطة منها.
َّ
وأما ال٣ى ٫في الٟهُذ بأن َّ
٧ل ش ٍيء ٢ض ٢كغجه ًٖ ش يء ٣ٞض حغصجه ٖىه( ، )65بمٗنى
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ٞهلخه ٖىهٞ ،هظا ما ً٨ىن في ما له ٢كغ وُٚاء ماصي مدؿىؽَّ ،أما في لٛت أَل البهغة
٣ٞض طَبىا بهظا الل ٟٔالى مٗنى الغص والازظ والجزٕ٣ً ،ىلىن َ :
حغص مً نالخُاجهّ ،
أي
اهتزٖذ ٖىه نالخُاجهّ ،
أي ٞال امغ له ًُإ بٗض طل ،٪وٍ٣ىلىن  :حغص مً امىاله ،بمٗنى
ْ
ْ
ُ
الجغٍض " الظي ًجغص ٖىه السىم ،وال ٌؿمى
ازظث وعصث الى اصخابها ،وفي الٟهُذ (("
حغٍضا ما صام ٖلُه زىمَّ ،
وئهما ٌؿمى ؾٟٗا ،الىاخضة حغٍضة)) ( .)66ا
َح َل َر ْ
لر ا
=ًج ُ ا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ً٣ىلىن ٢ :غٍت -مضًىت حلخاء ملخاء ،الػعٕ وال هباث ٞيها ،وَظا
ّ
٦ىأًت ًٖ ال٣ٟغ الظي اناب َظٍ ال٣غٍت أو اإلاضًىت ،الن الؼعٕ والًغٕ َى خهنها الظي
ٌ
ًجٗلها جيبٌ بالخُاة .وٍ٣ا ٫في الٟهُذ في زلى الاقُاء مما جسخو به ٢غٍت "حلخاء" ال
ً
خهً لها( ،)67وَؿخٗملىن اًًا صاللت َظا الل ٟٔمجاػا في الغحل الظي حؿا ِ٢قٗغٍ
ً
مً م٣ضم الغؽ٣ُٞ ،ىلىن :عحال أحلر .ا
َ َ
ُ
لِ ا
َحلِ = ًَ ْج ا
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔمجاػا إلاا ًهاب اإلاغء بغأؾه مً ُ٢ام
اخضَم بٟٗل م٨غوٍ ختى ٢الىا "حلُه ٞالن بٟٗلخه " ٖ،لى ما ؾُ٨ىن مً ٖا٢بت الامىع،
وبًٗهم مً ً٣ى :٫حُل" ٢لب م٩اوي" ،واإلاٗنى ٖىضَم الٛلبت والهغٖت ،وَظا اإلاٗنى
وحضهاٍ في اللٛت اإلاىضاةُت بمٗنى ال٣خل(٣ُٞ ، )68ىلىن :اهجُل بمٗنى هام لِؿترًذ ،أو
انِب بجلُت في عأؾه .وحاء في الصخاح للجىَغي حلِ عأؾه أو حلمِ عأؾه ّ
أي
ُ
خل٣ه،و ُ٢ل اإلاُم ػاةضة( ،)69وَظا اإلاٗنى اًًا مؿخٗمال في الٗامُت ل ً٨زو بدل٤
طم ُ
الغحل لكاعبه٣ُٞ ،ىلىن :حالُهً! وفي طلٌّ ٪
له .ا
ِ
ََ َ َ َ
ا ٝا
حُ= ٠ح ا
َ
وفي ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔل٩ل ش يء اهتن وٞاخذ عاةدخه الىدىت مً
ّ
ّ
والجأًٟت ،وهي ٖىضَم
بالجأً٠
حثت أو ٢مامت  ،و٢ض ؾمٗىاَم ً٣ىلىن :للغحل وللمغأة
ٌ
ُ
ؾبت للضاللت ٖلى هخاهت الس ِل ٤وبكاٖت الُبإ .و٢ا ٫السلُل بً اخمض (( :حاٞذ الجُٟت و
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أحخاٞذّ ،
أي  :أهخيذ وأعخذ ،وحم٘ الجُٟت ،وهي الجثت اإلاُخت اإلاىدىه:
()71

حُ،٠واحُا))ٝ

ا

َ
َحال = ًجلى ا

ً
في لٛت أَل البهغة اؾخٗمل َظا الل ٟٔباإلاٗنى هٟؿه ل٨ىه ٢ض زو بمً ً٣خل هٟؿا
ً
ً
بالص ازغي قغَا ل٣بى٫
الضًت .وحاء
أَله ًٖ م٩اهه وٍخدى ٫الى ٍ
ِ
مخٗمضا ُٞجلى ال٣اجل م٘ ِ
في الٗحن " الجالء" ّ
((أي أن ًجلى ٢ىم ًٖ بالصَم ٞـ ً٣ا :٫احلُىاَم ًٖ بالصَم ٞجلىا،
ّ
أي جدىلىا وجغ٦ىَا))( .)71ا
ببة احلبء
خب٨غ ا
وفي ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي مً ًخلٗثم مً الغحا ٫في ٢ىله أو في
َ
مكِخه،أو أهه َ ٞتر ًٖ ٗٞل ما٣ُٞ ،ا ٫له اؾخٟهام ًٖ خالخهَ :ل حاءج ٪ام الخبى٦غ؟ و
في الٟهُذ ً٣ا :٫الخبى٦غ والخبى٦غي ،الضاَُت( )72ا
َ
ٌ
ثالت ا
َخث َل = ُخ ا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ًُلٖ ٤لى الٟغص والجماٖت مً الىاؽ الظًً ال ًدؿىىن
الخهغ ٝفي ال٣ى ٫والٟٗلٞ ،اإلاٗنى الٗام ًيسجم م٘ ما طَب الُه الٗامت مً الىاؽ في
َظا اإلاٗنى بأن الغحل أو الجماٖت ال ًغججى ٌ
زحر منهم ختى ُ٢ل في ونٟهم ( خثالت
اإلاجخم٘)ّ ،
أي ٦أجهم ؾُ٣ىا مً ٖامت الىاؽ بٗض جىُ٣ت اٖمالهم في هٓغ اإلاجخم٘.
()73

و"خثالت" في الٟهُذ َى ما الزحر ُٞه مً الُٗام الظي ً٨ىن ٖلى اإلااةضة
ّ
الصخاح(( ما ٌؿ ِ٣مً ٢كغ الكٗحر والاعػ والخمغ ّ
و٧ل طي ٢كاعة أطا ه٣ى))( .)74ا
ِ
َخ َّض= ًَ َد ُّ اض ا

وفي

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ما ػاَ ٫ظا اللٌ ٟٔؿخٗمل بضاللخه وبهُٛت اللٟٓت التي في
الٗغبُت الٟهخى ،و الخض في اللٛت الخاحؼ بحن قِئحن ،و٢ا ٫ابً ٞاعؽ(( :الخاء والضا٫
أنالن  :ألاو ٫اإلاى٘  ،والثاوي َغ ٝالص يء ))( .)75وٞالن َخ ِضًض ٞالن اطا ٧ان اعيه الى
ي ّ ْ
خضث اإلاغأة" ((اطا
حىب اعيه( .)76ومً الالٟاّ التي ج ٘٣في صاةغة َظا الجظع اللٛى "
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َ ً
َ
َّ ْ َ
خضث ج ِد ُّض ،وج ُد ُّض ِخضاصا وهي
امخىٗذ مً الؼٍىت والسًاب بٗض وٞاة ػوحها ،و٦ظل،٪
َ ْ
ُّ
أخ َّضث ٞهي ُم ِد ًّض))( )77وَظا الل ٟٔمً الالٟاّ اإلاؿخٗملت في
خاص ،ولم ٌٗغ ٝالانمعي الا
ٌ
ٌ
خاصة ،ولم ً٣ل ٌ
اخض منهم باجها ُمد ٌّض أو هي ُّ
خاص .ا
ٖامُت أَل البهغة ،وٍ٣ىلىن ٞ :الهت
ِ
غب ا
َخ َغ َب = ُم ْد ٌ ا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗىاٍ للغحل الٛايب الٗابـ في ٚحر
ٌّ
مدغب في الٟهُذ ً٣ا ٫للغحل اطا ٧ان
خغب ،ئط ًخىؾمىن في وحهه ٣ُٞىلىنٞ :الن الُىم
ٌ
َّ
"مدغب"( .)78ا
م٣ضأما ٖلى الخغب ٖاإلاا باخىالها
ْ
َخ َّ
لا
ل= َخص َخ ْ ا
في ٖامُت أَل البهغة ً٣ىلىن  :جدصخكىا بمٗنى ججمٗىا ٖلى ٗٞل ش يء ما ،و ً٣ا ٫في
َ ْ َ
الٟهُذ  :ج َدص َخكىا ،بمٗنى جدغ٦ىا في الهباح( )79ا
َ َ
ْ َ ُ
٠ا
ًدك ا
َخك= ٠
َ َ
السال )٫الظي ًبـ في الٗظ٢ ،١بل أن ً٨ىن
في بئُت اإلاُضان اإلاضعوؽ ًُلٖ ٤لى الخمغ(
ً
ً
ً
َّ
الخمغ َّ
الغصب( .)81ا
عَبا أو جمغا ،وَظا ما ً٨ىن ٖلٟا للخُىان الخك ،٠و في الٟهُذ
َ َ
ْ ُ
٠ا
ًد ِل ا
َخل= ٠
َّ ٌ
في لٛت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي ال٣ؿم وٚحرٍ  ،أطا ٢الىاَ :ظا عحل َخال،ٝ
ً
أي َظا عحل ٦ظاب ّ
ّ
أي ًدل٧ ٠اطبا ولِـ ٦ثحر الخل ٠في الثباث والهض٦ ١ما وعص في
َّ
الخ ْلَ ٠
اإلاعجماث ،ئط ٢ا ٫السلُلَ (( :
والخ ِل ٠لٛخان ،في ال٣ؿم ...،وعحل خال ٝوخالٞت
٦ثحر َ
ّ
اإلا٣أًِـ((الخاء والالم والٟاء أنل واخض  ،وَى اإلاالػمت ٣ً .ا٫
الخل ،)81())٠وفي
خالٞ ٠الن ٞالها  ،ئطا الػمه  .ومً الباب الخل ٠؛ ً٣ا ٫خلً ٠دل ٠خلٟا ؛ وطل ٪أن
ؤلاوؿان ًلؼمه الثباث ٖليها))( . )82ا

َخ َم َ
ـا
ـ = ًّ ْد ِم ُ ا

في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل ل ٟٔالخمـ في امغًٍ ألاو ٫الضاللت ٖلى ج٣لُب الُٗام
م٘ بًٗه ازىاء الُبش ٖلى الىاع ،والثاوي ٌؿخٗمل للضاللت ٖلى الًغب الكضًض ،ومىه
ً
اؾخٗمل مجا ا في ّ
قضة الخغ ،اط ً٣ىلىن  :الجى الُىم ًدمـ خمؿا ،وفي الًغب
ػ
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ً
ً٣ىلىن :خمؿه بٟ٨ه أو ٖلى ْهغٍ ،بمٗنى يغبه يغبا مبرخا ،وفي الٟهُذ الاخمـ
والخمـ الكضًض( .)83ا

َخ َ
دىج ا
اج = ًَ ُ ا

في لٛت أَل البهغة ج٨ىن الخاحت في اإلاا ٫وٚحرٍ٣ُٞ ،ىلىن :اها مدخاج  ،وٞالن لضًه
ٌ
مدخاج الُ .٪و٢ا ٫السلُل بً اخمض (( :الخىج مً الخاحت ،ج٣ى: ٫
خاحت ٖىض ،٥وَظا

اخىحه ُ
هللا ،واخىج َىّ ،
أي ،اخخاج))( )84وًٖ ابً ٞاعؽ (( "خىج " الخاء والىاو والجُم
أنل واخض  ،وَى الايُغاع ئلى الص يء ٞ ،الخاحت واخضة الخاحاث  .والخىحاء  :الخاحت .
وٍ٣ا ٫أخىج الغحل  :اخخاج  .وٍ٣اّ ٫أًًا  :خاج ًدىج  ،بمٗنى اخخاج))( )85وٍ٣ا : ٫اخىج
الغحل ،اطا ماله واخخاج الى الىاؽ( . )86ا
َخ َ
ىف ا
اف = ًّ ُد ُ ا

ً
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ وحضها َظا الل ٟٔباإلاٗنى هٟؿه مؿخٗمال في الهُض و في مٗنى
ُ
الجم٘ واإلاُاعصة ل٩ل طي هٟـ٣ُٞ ،ىلىن  :خكذ  ،وخاقىٍ وجدأوقىٍ وٍدىقىهه
ً
ُ
ال٣ىم ٞالها
خىقا ،وَظا ما زبذ في معجم الٗحن أطا ٢ا ٫السلُل بً اخمض(( :واخخىف
ُ
وجدأوقىٍ  :حٗلىٍ وؾُهم))()87و٢ض ؾمٗىا مً بًٗهم مً ً٣ىَ : ٫كِذ و وكِذ
ُ
ُ
أخىقذّ ،
أي
بمٗنى هٟغث الهُض وخىلخه الى خُث اعٍض به٣ً ،ا : ٫أخكذ ٖلُه الهُض و
ُ
َ
هٟغث الهُض ( .)88ا
ببة اخلبء
ََ َ َ ْ
بو ا
=ًس ُ ا
زبو
في ٖامُت أَل البهغة ًضَ ٫ظا الٟٗل ٖلى زلِ الص يء م٘ هٟؿه وٚحرٍ ،و ٌؿخٗمال
ً
ً
ً
ن ّ ُ
خا ٫مغجب٨ت الزخبام الا٩ٞاع في
في
أهه
بمٗنى
،
مسبىنا
ٞالها
ذ
أً
:
ً٣ىلى
ـ
ٞ
ا
ع
مجاػ
ٍ
طَىه ،و٦ظل ٪الظي ًسلِ في ٦المه ٞهى مسبو و ًسبو ،و٢ا ٫ابً الٟاعؽ(( :الساء
والباء والهاص ٢غٍب مً الظي ٢بله ٣ً .ىلىن زبو الص يء  :زلُه  .)89()).ا
ََ َ َ ْ ُ
بِ ا
=ًس ا
زبِ
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في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي زلِ الاقُاء وزبُها م٘ بًٗها،
وَؿخٗمل مجاػا في مً ال ًدؿً امىع خضًثه ُٞسبِ ٦المه زبُا ،ختى ُ٢ل ُٞه:
ْ
أزخبُذ ٖلُه الامىع ،بمٗنى ازخلُذ ،وَؿخٗمل بمٗنى الًغب بٗض الخض ٤ُ٢في صاللت
ّ
واإلاـ
َظا الل ٟٔم٘ مؿخٗملي اللٛت في بِئت الضعاؾت ،والسبِ في اللٛت َى الًغب
ِ
وقضة الىٍء( .)91ا
َ َ
ْ ُ
غٍ ا
ز َغٍ = ًَس ا
السغٍ في ٖامُت أَل البهغة ًضٖ ٫لى الاهتزإ والخ٣كحر ،وع ٌ
حل أزغَي :ال زحر ُٞه،
ٌ
و٦الم زغٍِ  :ال مٗنى ُٞه ،وعحل مسغوٍَ :ىٍل هدُ ٠البضن  ،وأمغأة مسغوَت مثله،
و في الٟهُذ وحضها السلُل بً اخمض ًى٣ل بأن "السغٍ" في لٛت الٗغب٢ ،كغ ٥الىع١
ًٖ الصجغ احخظابا ب ،٪ٟ٨والغحل السغوٍ الظي ً ٘٣في امغ الىاؽ بجهل ،وٍ٨غَىن
وحىصٍ ٞيهم ،وٍ٣ا ٫في الٟهُذ :وحه مسغوٍّ ،
أي َىٍل( ،)91هلخٔ مً زالَ ٫ظٍ
الضاللت وح اىص ج٣اعب صاللي بحن ما ٧ان في اللٛت الٗغبُت الٟهخى وٖامُت أَل البهغة .ا
َز َّ
سو ا
و = َس ُّ ا
ّ
السو" للضاللت ٖلى الؿىع الظي ً٨ىن مً
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل الل" ٟٔ
ُ
ال٣هب أو " الباعٍت" اإلاهىىٖت مً ال٣هب الظي ًدُِ باالعاض ي الؼعاُٖت ،والسو
البِذ مً ال٣هب في اللٛت الٗغبُت الٟهخى(،)92و٦ظل ٪في اللٛت الؿغٍاهُت ٌؿخٗملىن
َظا الل ٟٔللضاللت ٖلى البِذ الهٛحر مً ال٣هب( .)93ا
َ َ َ
ْ ُ
ً ٠ا
هًَ = ٠س ا
ز
ُ
السهٟت" للضاللت ٖلى ُ
الجلت التي ًجم٘ ٞيها
ما ػا ٫أَل البهغة ٌؿخٗملىن الل"ٟٔ
الخمغ .ا

َ
الس َ
هٟت الجلت التي حٗمل مً السىم لجم٘ الخمغ
و في الٟهُذ
ََ َ َ ْ
 ٤ٟا
=ًس ُ ا
ز٤ٟ

()94

ا

ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة بمٗنى الًغب٣ً ،ىلىن  :ز٣ٟه :يغبه،
ً
ْ
ْ
ََ
از ْ
 .٪ٟو٦ظلٌ ٪ؿخٗمل للضاللت ٖلى
وٍبضلىن ال٣ا٧ ٝاٞا٣ُٞ ،ىلىن :زًَ ،٪َ ٟس ِ،٪ُ ٟ
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ٌ
مدكغب مً الٟهُذ ٦ىن الل ٟٔفي اخض مٗاهُه ًضٖ ٫لى
اإلاص ي الؿغَ٘ ،ولٗل َظا اإلاٗنى
نىث الىٗل٢ ،ا ٫السلُل (( :والس :٤ٟنىث الىٗل وما أقبهه مً الانىاث))(٩ٞ)95لما
اؾغٕ في اإلاص ي ػاص نىث الىٗل ،و٦ظلٌ ٪ؿخٗمل َظا الل ٟٔفي الضاللت ٖلى السى، ٝ
ً
٣ُٞىلىن :مال ٪جس" ٤ٟجس"٪ٟ؟ ّ
أي جغحٗل زىٞا ،وَىا مؿخٗملى اللٛت في البِئت
البهغٍت ٢ض حمٗىا بحن صاللت ز٣ٟان ال٣لب ّ
أي ايُغابه ،وز٣ٟان الغاًاث( .)96ا
ََ َ
ُ
سلِ ا
زلِ = ًَ ا
اؾخٗمل َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة باإلاٗنى هٟؿه الظي جمثلذ به الٗغبُت
الٟهخىّ ،
أي ازخالٍ الص يء بٛحرٍ(،)97و٢ض اؾخٗملىا َظا الل ٟٔبمٗنى "الخسلُِ في
الامغ" الظي ًض ٫في الٟهُذ ٖلى "الٟؿاص ُٞه"( )98بمٗنى  :زلِ ٖلُىا الامىع ٞاٞؿضَا
ختى ناع ال ٌُٗلم امغَا .ا
َ َ َ َ ْ
=ًس َم ُاض ا
ز مض

اؾخٗمل َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة بمٗنى " هام" ً٣ىلىن :زمض ً ،سمض ،
َ
َ َ
ازمض ،بمٗنى هام ً ،ىام ،ه ْم ،و٦ظل ٪بمٗنى " َؾ٨ذ"  ،وَظٍ الضاللت مأزىطة مً صاللت
الل ٟٔفي الٟهُذ ٖلى اهُ٣إ الخـ" ّ
أي الهىث" و"الؿ٨ىن" ٢ ،ا ٫السلُل(( :زمض
ال٣ىم أطا لم حؿم٘ لهم ّ
خؿ ًا  ...وزمضث ُ
الىاع زمىصا :ؾُ ً٨
لهبها))( .)99ا
َ َ ْ ُ
مِ ا
ز َمِ= ًَس ا
وعص َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة بمٗنى " الؿغ٢ت" ً٣ىلىن  :زمُه :ؾغ٢ه ،وَظا
مً اإلاٗاوي الا٦ثر قُىٖا في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ بٗض الالُٟت الثاهُت وما قإ في اإلاجخم٘
مً ؾغ٢ت وجهب ألمىا ٫الٗامت السانت ٖلى ًض الؿُاؾُحن الٗغاُ٢حن بٗض ٖام ،2113
وئطا ما طَبىا الى اإلاعجم الٗغبي لخبُان صاللت َظا اللٟٓت واإلاىعى اإلابخ٨غ ،وحضها السلُل
بً اخمض ً٣ى (( :٫السمِ :ؾلس ٪الخمل السمُِ  ،حكىٍه ،وٍ٣ا ٫للخمل زانت ،اطا
َ
هؼٕ حلضٍ :زمِٞ ،اطا هؼٕ قٗغٍ ٞهى ؾمُِ))( ،)111هجض مٗنى الاهتزإ ٢ض حىػ للٗامت
اؾخٗماَ ٫ظا الل ٟٔبما أوعصهاٍ مً مٗنى  .ا
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ببة انذال
َص َع َٕ َ
عٕ ا
=ً ْض ُا

في ٖامُت أَل البهغة ً٣ا ٫للغحل الجأَل الظي ً٣ضم ٖلى ش يء صون ٖلم مىه  :بأهه
ًضعٖم  ،و في الٟهُذ اعحل صعٖم وصٖغم ،عصيء بظيء( ،)111وفي َظٍ الخانل صاللت
عوٍت .ا
ٖلم أو ٍ
الٟهُذ جيسخب ٖلى مً ً٣ضم ٖلى ش يء صون ٍ
َص ََ َغ َ
َغ ا
=ً ْض ُا
في لٛت ابىاء البِئت البهغٍت" ع ٌّ
حل صَغي"َ ،ى الظي ً٨ثر في حضاله صون ٖلم ُٓٞ ،ل

ًُضاَغ ختى ًمل الىاؽ خضًثت ،و في الٟهُذ" عحل صَغي" ال٣ضًم اإلاؿً ،و٦ظل٪
الخاط ،١وبٟخذ الضا" ٫اإلالخض" الظي ال ًإمً باألزغة خُث ً٣ى ٫بٟىاء الضَغ( .)112ا
ببة انزال
َ َ ْ
عٕ ا
ط َعٕ = ًْظ ُا

في ٖامُت أَل البهغة ً٣ىلىن َظعٕ ٞالن ٌ ٞهى مهظعٕ ّ
أي ٦ثحر ال٨المُٞ ،بضلىن الهمؼة
ً
الغٍَّ ، ٠أما أَل الخايغة
َاء ،وَظٍ اللٛت ال ج٨ىن في الخايغة بل ٌؿخٗملها أَل ا
ً٣ىلىن ٖىه" ًثرزغ" اطا ٦ثر ٦الم الغحل ،وحاء في اإلاجغص (( الاطعإ٦ :ثرة ال٨الم والاٞغاٍ
ُٞه ،و٢ض أطعٕ الغحل))( )113اطا اَا ٫في ٦المه .ا
ا
ببة انشاء
َ َ َ ُ
غور ا
=ً ا
عار
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي الضاللت هٟؿها ّ
أي بمٗنى الابُاء والخمهل .ا
ً٣ا ٫في الٟهُذ ( :عحل عٍِّث) بمٗنى بُيء( . )114ا
َع َ
وح ا
اح = ًَ ُغ ُ ا
َّ
٢ض اؾخٗمل َظا الل ٟٔباإلاٗنى هٟؿه٣ُٞ ،ىلىن عاح ٞالن بمٗنى ماث واهٖ ُ٘٣ىا،
وَظا ما ؾمٗىاٍ في ّ
حكُ٘ و الخهىٍذ ٖىض حىاػة اإلاُذ ،ومً صالالث َظا الل ٟٔالظَاب
ِ
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والؿٟغ واإلاص ي ،و٢ا ٫ابً ٞاعؽ ((:الغاء والىاو والخاء أنل ٦بحر مُغص ً ،ضٖ ٫لى ؾٗت
وٞسخت واَغاص...وٍ٣ا ٫للمُذ ئطا ٢ط ى ٢ :ض أعاح))( ،)115وحاء في اإلاجغص وأعاح الغحل
ئعاخت :ماث( .)116ا

َ
ط ٫ا
َعط ًَْ = ٫غ ُا

في ٖامُت البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔللضاللت ٖلى الغحل الىيُ٘ الظي ال ًخىعٕ ًٖ
ٗٞل الاقُاء ال٣بُدتُٞ ،ىنٖ ٠مله باإلاغطوٞ ،٫هى "عحل عطًل" عصَئ ،وفي الٟهُذ
الغطُ ٫
الضون والسؿِـ مً الغحا ،٫و٦ظل ٪ما ال زحر ُٞه مً اإلاخإ( .)117ا
ََ َ َ َ
=ً ْغػ ُام ا
عػم

في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔللضاللت ٖلى الغحل الظي امخى٘ ًٖ الُٗام
ً
ً
ً
والكغاب ُٓٚا ،ختى ُ٢ل ٖىه " عحل م اغػم" ال ًأ٧ل ُٓٚا وػٖالَّ .أما عػم بمٗنى حم٘
ُ
٣ٞض اؾخٗمل اؾخٗماال ٖامت ّ ،
أي َّ
٧ل ش يء ُحم٘ م٘ بًٗه وق َّض ٞهى عػم و عػمت( )118وفي
الٟهُذ ً٣ا ٫للبٗحر عاػم لكضة َؼاله وَى الظي ال ًخدغَ ٥ؼال( .)119ا
َع ََ ًَ َ
ًَ ا
=ً ْغ ُ ا
في ٖامُت أَل البهغة اب٣ىا ٖلى َظا الاؾخٗما ٫بمٗنى " الخضًث بص يء ٚحر مٟهىم او
مٗغو "ٝالظي ه٣ل ًٖ اللٛت اإلاىضاةُت مً ٢بل وَى الا٢غب مً ال٣ى ٫باألعجمُت ،الن
الغحل ًخدضر بلؿان ٢ىمه ل٨ىه في خاالث ًغًَ في ٦المه بٟٗل جضازل الانىاث وٖضم
اإلاهلت في ال٨الم٣ً .ىلىن  :عًَ ٞالن ّ ،
أي جدضر خضًثا ٚحر مٟهىم( )111وفي الصخاح "
الغَاهت و َ
الغَاهت ال٨الم باألعجمُت( .)111ا
ِ
َ
َعَ ٤َ ٞ
 ٤ٞا
=ب ْغ ُ ا
وفي ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗملىن اإلاغا ٤ٞأو اإلاغخاى إلاىي٘ ً٢اء الخاحت ،وٍ٣ا٫
إلاىي٘ الٛاةِ ،ا ِإلاغا ٤ٞواإلاغخاى وَى مكخ ٤مً الغخٌ وَى الٛؿل( .)112ا
َع ََ ٢ض َ
٢ض ا
=ً ْغ ُا
في ٖامُت َل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗىاٍ في امغًٍ  ،ألاوَ ٫ى الىىم والسلىص
ً
ً
الُه ،وٚالبا ما ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبضال ًٖ الىىم في مجخمٗاث حٗىص في حظوعَا الى
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بِئت بضوٍت ،ئط ً٣لبىنا ال٣ا٧ ٝاٞا٣ُٞ ،ىلىن :أع٦ض بمٗنى هامَّ .أما الامغ الثاوي ِٞؿخٗمل
َظا اللٖ ٟٔىض بٌٗ اإلاجخمٗاث الغٍُٟت بمٗنى "ً ٠٦ض ًٖ ٥الىاؽ" وٖضم
الاؾخعجا ٫في الغص ٖلى ٗٞل ٢ض نضع ًٖ بًٗهم ،ختى جخطر الامىع وال ًسخلِ الامغ
ٖلُ٣ُٞ ،٪ىلىن ْ :أع َْ ٦ض"ا ٢ض" في م٩اه ٪ولىىٓغ ماطا ً٨ىن .وحاء في اإلا٣اًِـ َّ
أن((الغاء
ع
وال٣ا ٝوالضا ٫أنل واخض ًضٖ ٫لى الىىم؛ وَكخ ٤مىه ٞ .الغ٢اص  :الىىم ٣ً .ا ٫ع٢ض
ع٢ىصا .ومً الظي اقخ ٤مىه  :أع٢ض الغحل باألعى  ،ئطا أ٢ام بها  .)113()).ا
َ
ُ
غَ ٠ا
َع ََ ًَ = ٠ا
في ٖامُت أَل البهغة ً٣ىلىن ٢ :لبه عَُّ ، ٠
أي ًدىى ٖلى ٧ل ش يء وَظا مً الغ٢ت
()114

واللُ .٠وفي الٟهُذ ً٣ىلىن :أعَٟذ ؾُٟي ،بمٗنى ع٣٢خه ٞهى مغَ٠
 .)115(١ا
اإلاىضاةُت ً٣ىل اىن  :عحل عَ ،٠بمٗنى لُ ٠وع َّ ا

وفي اللٛت

ببة انزاي
َ َ َ َ ُ
خ ٠ا
=ً ْؼ ا
ػخ٠
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔباإلاٗنى هٟؿه الظي جمثل بالٟهُذ ً٣ىلىن:
ًَ
" ػخ "٠الُه َػ ْخٟا  :مص ى  ،والهبي ًؼخٖ ٠لى الاعى ٢بل أن ًمص ي ،وػخ ٠الجِل الى
الٗضو(ًٞ.)116ال ًٖ طل ٪زمت صالالث ُمبخظلت ٌؿخٗمل ٞيها َظا الل ٟٔفي الٗامُت
البهغٍت هتر ًٖ ٘ٞط٦غَا .ا

َ َّ ً ُّ
ؼ ٝا
=ً ا
ػٝ

في ٖامُت أَل البهغة ؾمٗىاَم ً٣ىلىنً :ؼ ٝفي مكُهّ .
أي اؾغٕ في مكِخه .وفي
الٟهُذ ً٣ا (( : ٫ػ َّ ٝال٣ىم في مكيهمّ ،
أي اؾغٖىا))( .)117ا
ََ َ َ ُ
ٞذ ا
=ً ْؼ ا
ػٞذ
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔللضاللت ٖلى انل الىي٘ لل ٟٔو َى
ً
ً
"ال٣حر"ًٞ ،ال ًٖ طلٌ ٪ؿخٗمل مجاػا لىن ٠اٖما ٫الازغًٍ اطا ٧اهذ ٚحر مىًبُت
ْ ُ
الؼٞذ ال٣حر( .)118ا
ختى ُ٢ل في الٗمل ( َظا ٖمل ٪ػٞذ) ،وفي الٟهُذ ِ
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ببة انسني
َ َ
ُ
ٟذ ا
َؾٟذ = ٌَ ْؿ ا

ً
وفي لٛت أَل البهغة ً٣ىلىن ّ :ؾ َُ ٟذ َ
الٗهحر ؾٟخا بمٗنى قغبه صٗٞت واخضة
ا
اإلااء أو
صون اهُ٣إ أو اعحإ للماء أو الكغاب ،وفي الٟهُذ ً٣اَ :٫
((ؾَ ٟذ الكغ َ
اب ٌؿٟخه
ِ
ً
ؾٟخا ،اطا ا٦ثر مىه ولم َ
ًغو))( ،)119وهلخٔ زمت جُىع في صاللت َظٍ اللٟٓت ئط صلذ في
الٗامُت ٖلى قغب الص يء ختى ؤلاعجىاء صٗٞت واخضة .ا
ُّ
َّ
٠ا
َؾْ ٌَ =٠ؿ ا
َّ ُ
َّ
الل َبن .و في الٟهُذ َّ
الؿاَ ٝى
في الٗامُت البهغٍت الؿا ٝاله ٠مً الُابى ١أو ِ
اله ٠مً اللبن

()121

ا

َ َ
ُ
٨ذ ا
َؾ٨ذ = ٌَ ْؿ ا

وفي ٖامُت البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى اهتهاء ال٨الم واهُ٣اٖه ،وٍ٣ىلىن :ؾ٨ذ
٢لبه ،بمٗنى جى ًٖ ٠٢الخغ٦ت ٞماث ،و٦ظل ٪جأحي بمٗنى زا ،ٝأي أهه لم ًضًٖ ٘ٞ
هٟؿه قبهت أو مً أمغ حٗغى له في مجلـ ما ،وفي الٟهُذ ً٣ىلىن ج٩لم الغحل زم
َ
أؾ٨ذ( .)121ا
ا
ؾ٨ذ ،واطا ًغاص ٦ ُ٘٢المه٣ً ،ىلىن له:
َ
ُ
مِ ا
َؾ َمِ = ٌَ ْؿ ا
٢ض اؾخٗملذ اخضي اقخ٣ا٢اث َظا الجظع اللٛىي في ما ُٖلٖ ٤لى الخبا ٫مً الؿم٪
ختى ٌٛضو مؿمىَا ّ
أي ًابؿا مملخا ،او٦ظلٌ ٪ؿخٗملىن ٗٞل " الؿمِ" في ٧ل ش يء
ًضع٦ه اإلااء اإلاٛلي "الخاع" ،و٦ظلٌ ٪ؿخٗمل َظا الٟٗل في الضاللت ٖلى الًغب٣ً ،ىلىن
ؾمُه بمٗنى يغبه ،و٦ظل ٪في ٖالج الجغوح٣ُٞ ،ىلىن :ي٘ ٖلى حغخ ٪قِئا مما ٖغٞه
الىاؽ ِٞؿمُه ٞـ حكٟى ،وفي لٛت ابي السهِب والٟاو والؼبحر ؾمِ بمٗنى ؾٖ ِ٣لى
ُ
َّ
الؿم ُىٍ حؿمُُا))( ،)122ا
((ؾمُذ الص يءٖ :ل٣خه ٖلى
وحهه .وحاء في الصخاح

َؾ َم َل ْ
مل ا
=ٌؿ ُا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ً٣ىلىن ٌ :
زىب ِؾ َم ٌل  ،بٟخذ الؿحن وؾ٨ىن اإلاُم أي زىب ٢ضًم
وعصيء وبالي ،و٢ا ٫ابً ٞاعؽ(( :الؿحن واإلاُم والالم أنل ًضٖ ٫لى يٗ ٠و٢لت  .مً
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َ َْ
طل ٪الؿمل  ،وَى الثىب السل ،)123())٤وأؾمل الثىب أزل َ٤ا
ُل َ
(( َز ْى ٌب َؾم ٌل َ
وؾ ٍم ٌ
وؾمى ٌ .)125())٫ا
ِ

()124

وفي الٟهُذ ً٣ىلىن:

ببة انشني
َ َ َ َ ّ َ
ثا
كب ا
قبث =ح
وفي ٖامُت أَل البهغة الدكبث بمٗنى الخٗل ٤بالص يء والامؿا ٥به ،وفي الٟهُذ
:الدكبث بالص يء الخٗل ٤به

()126

ا

َ َ
ش َاخِ = ٌصخِ ا

في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي اإلاٗنى ؤلابٗاص والسخل ،ختى ُ٢ل في
الخث ٖلى الظَاب والابخٗاص :أشخُه ،وفي الٟهُذ :الصخِ في لٛت الٗغب ُ
:الب ُٗض ،
ُ
وٍ٣ا : ٫أشخُخ ُه :أبٗضجه( .)127ا
َ َ َ ْ
خً ا
=ٌص ُ ا
شخً
ُ
وشخىه الُ ،٪بمٗنى اعؾله
ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي ٖامُت اَل البهغة بضاللت اإلالء،
ُ
ً
ً
الُ ،٪وٞالن شخً ٞالها ٖلُ ،٪ج٩لم ٖى ٪بؿىء وحٗله زهما ل ٪واإلاكاخىت الٗضاوة
بحن الىاؽ ،وفي الٟهُذ جمثل َظا الل ٟٔبضاللت اإلالء والٗضاوة وما صون ال٣خل( )128ا
َ َ
ْ ُ
غ ٝا
قغٌَ = ٝك ا
في ٖامُت البهغة اب٣ذ ٖلى الاؾخٗما ٫الٟهُذ مً اللٛت٢ ،الىاَ :ظا عحل قغٍ،٠
ً
٦ىهه ُٖٟٟا ه٣ي الثىب لم ًغج٨ب الٟىاخل ،وَى مً الايضاص في الٗامُت  ،ئط ٌؿخٗمل
في مً ًٟٗل ال٣بُذ ٣ُٞ ،ىلىن ٖىه :قغٍ ،٠والكغ ٝفي اللٛت الٗغبُت الٟهخى الٗلى
()131

واإلا٩ان الٗالي( ،)129وفي الغحل اطا ٖال وناع قغٍٟا
اإلاىضاةُت .ا

وَظا اإلاٗنى مىحىص في اللٛت

َ
ْ
٤ا
ق ٌََّ = ٤ك ُّ ا

في لٛت أَل البهغة سجل َظا الل ٟٔبمٗنى الاوكُاع أو الاهٟغاج ً٨ىن في الخاةِ
ُ
ولِـ الهضٕ ،وٍ٨ىن في الثىب ئط َّ ٢ض ،وللجلض ئط حغح ،وٍ٣ا ٫مجاػا لألمغ الُٗٓم الظي
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ًٟغ ١الىاؽ وٍجٗلهم مخسانمحن ،وَم في ٧ل طل٣ً ٪لبىن ال٣ا٧ ٝاٞا٣ُٞ ،ىلىنٌّ :
ق.٪
والك ٤في اللٛت الهضٕ في ٖىص أو خاةِ أو ػحاج( .)131ا
َ َّ َ ْ
لا
=ٌك ُّا
قل
َ
في الٗامُت البهغٍت اإلاٗانغة الك ُّل زُاَت الٟخ ٤وَظا اإلاٗنى م٣اعب إلاا ٧ان في
ُ
الٟهُذ وفي اللٛتالؿغٍاهُت( ،)132ئط ً٣ىلىن في الٟهُذ(( :قللذ الثىب ،ئطا زُخه
زُاَت زُٟٟت))(ّ ،)133
أي ًضٖ ٫لى زُاَت الٟخ ٤البؿُِ في الثىب وٚحرٍ ،وَؿخٗمل
مجاػ في اللهجت الٗامُت الاصبُت" لكل الجغح" .ا
َ
َ ْ
=ٌكلي ا
ق ِلي
ً
ما ػاَ ٫ظا الل ٟٔمؿخٗمال في ٖامُت أَل البهغة وبالضاللت مسهىنت بال٩لب ،وُ٢ل
في الٟهُذ :الكحن والالم والخغ ٝاإلاٗخل أنل واخض ًضٖ ٫لى ًٖى مً ألاًٖاء( )134وفي
٦خاب الٗحن (( أقلُذ ال٩لب واؾدكلُخه ،ئطا صٖىجه٣ُٞ)135()...ىلىن  :أقلُذ ال٩لب
ً
ئقالء ((وئقالء ال٩لب  ،صٖاؤٍ  .وحجخه ٢ى ٫ال٣اةل  :أقلُذ ٖجزي ومسخذ ٗ٢بي وَظا
ْ
أقلُخه ٦ما ٌكخلى الكلى مً ال٣ضع ّ ،
أي ًغ . ٘ٞوهاؽ
ُ٢اؽ صخُذ ٦ ،أه ٪إلاا صٖىجه
ً٣ىلىن  :أقلُخه بالهُض  :أٚغٍخه ))( .)136ا
َ َ
ْ ُ
مذ ا
ق َمذ = ٌَك ا
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى الدكٟي بمهاب الاٖضاء والٟغح
له٢.ا ٫الجىَغي(( :الكماجت الٟغح َّ
ببلُت الٗضو))( .)137ا
َ
ْ
ق َم َؼ = ٌَك َم ُاؼ ا
َّ
ُ
الغحل اقمئزاػا "أطا ج٣بٌ( )138أ او اه٣بٌ
ُ٢ل الكمؼ هٟىع الىٟـ مما ج٨غٍ ،واقمأػ
ً
٦غَخه( ،)139وفي ٖامُت
ُا
واحخم٘ بًٗه الى بٌٗ ،وُ٢ل اقمأػػث مً الص يء اقمئزاػا:
أَل البهغة اؾخٗمل َظا الل ٟٔفي مٗىاٍ الظي زبذ في اإلاعجماث الٗغبُت بمٗنى الىٟىع
والخ٣بٌ .ا

َ َ َ َ ْ
مل ا
=ٌك ُا
ق مل
)141(٫

في الٗامُت اإلاٗنى الاَل والا٢اعب ،وفي في الٟهُذ ألاٍ
177
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ببة انصبد
َ َ َ
َّ َ ُ
ا ١ا
الهض ا
نض= ١

في الٗامُت ٌؿخٗملىن لَّ "ٟٔ
الهضا "١للضاللت ٖلى مهغ اإلاغأة ،والهض ١مٗغو ٝفي
اللٛتَّ ،أما الهضاٞ ١هى مهغ اإلاغأة في الٟهُذ( .)141ا
َ
=ً ْ
ن َغ َم َ
غم ا
ه ُا

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ َىا ٥مً ٌؿخٗمل الل ٟٔفي مٗنى البسل " عحل ُ
نغم ،بًم
الهاص ،وانغم" في الٟهُذ ً٣ا ٫للغحل الظي يغبه الضَغ بال٣ٟغ والٟا٢ت "أنغم"( .)142ا
َ
ن َّْ ًَ = ٪
٪ا
ه ُّ ا
ً
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ بمٗنى ال٣خل عمُا( الاٚخُا ،)٫ومً جهاعٍَ ٠ظا الل ٟٔفي
ّ
َّ
َّ
"اله "٪بمٗنى" الكُ "٪وع٢ت خؿاب مهغفي .و ن٨ه في الٟهُذ بمٗنى يغبه
الٗامُت
وهدؼٍ( .)143ا
ببة انضبد
َ َ َ َ ْ َ
ًا
ً ُ ٛا
يً = ًٛ
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗملىن لل ٟٔفي اإلاٗنى الخ٣ض والًُٛىت ،و في الٟهُذ
الً ًٛوالًُٛىت الخ٣ض( )144و٦ظل ٪بمٗنى ؾ٨ذ في اللٛت الٗغبُت الٟهخى( .)145ا
َ
=ً ْ
ي َم ًَ َ
مً ا
ً ُا
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔباإلاٗنى الٟ٨الت والًامً للص يء والصسو،
و في الٟهُذ يمىذ الص يء يماها ّ
أي ٟ٦لذ به واها يامً ويمحن( .)146ا
ببة انطبء
َ
ْ
دغ ا
َ َد َغ = ًَُ ُا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔللضاللت ٖلى خالت الصسو في السالء مً
ً
جهىٍذ ًهاخب ٖملُت الخٛىٍ ،وَؿخٗمل ّأًًا اؾخٗماال مجاػٍا في بُان خالت الاوؿان
ٍ
ً
َ
الظي ًدمل ما ٌؿث٣له ختى ًجٗله ًهضع نىجا مجاػا٣ُٞ ،ىلىن ْ :ل ًُدغ مً ِصًى ُه،
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ُ
مضًً للىاؽ ب٨ثرة الامىا٢ ٫ا ٫السلُل بً اخمض الٟغاَُضي (( :والُدحر قبه
الهه
الؼخحر))( .)147ا

َ َّ َ ْ
لا
=ًُ ُّ ا
َل

اإلاؿخٗمل " َكىا" في لٛت ابىاء َظٍ البِئت ،ولٗل اإلاٗنى حاء مً الاهدغا ٝوالسغوج
ٌ
ًٖ الجاصة لظلُ٢ ٪ل في جٟغ ١الجماٖت " َكىا" وفي طل ٪يٗ ٠لهمَّ ،أما " الُكاف"
ُ َّ ْ
ٞهى خاٞت الاَىاع ًهُبها اإلااء ٖىض اعجٟإ مىاؾِبه ،وحاء َظا اإلاٗنى مً "َكذ الاعى"
ّ ْ
انابها الُكاف ّ
أي اإلاُغ .وٍ٣اَ (( ٫كذ الؿماء  :أمُغث مُغا يُٟٗا ،وَل اإلاُغ
()148

:يٗ ...٠وَاف  :ايُغب واهدغ))ٝ

ا

ََ َ ْ ُ
جز ا
َجز= ًَُ ا
ً
َظا اللٌ ٟٔؿخٗمل في ٖامُت أَل البهغة صالا ٖلى السسغٍت وال ؾُما في ً٢اء الٟاو
وابي السهِب والؼبحر وؾٟىانَّ ،أما في مغ٦ؼ اإلادآٞت ٌؿخٗملىن " ٦نى" بضال" ًٖ " َجز"
ً٣ىلىنً :خ٨نى َّ
ٖلي .واطا ما ٖضها الى الٟٗل"َجز" هجضٍ مً الاٗٞا ٫الؿغٍاهُت التي جض٫
ٖلى السسغٍت ،والتي ألخ٣ذ باأللٟاّ الٗغبُت٣ً ،ىلىنَ :جز به :سسغ به(٢ ،)149ا٫
ً
ً
َّ
الجىَغي (( :الُجز ،السسغٍت ،وَجز ًُجز ٞهى َىاػ .وأْىه مىلضا أو مٗغبا))( . )151ا
ببة انظبء
ًْ ا
َّ ا
في ٖامُت أَل البهغة بمٗنى الك ،٪وٍأحي بمٗنى الاٖخ٣اص ً٣ىلىن :أًْ الامغ ٦ظا و٦ظا،
و الًٓ مٗغو ٝفي اللٛت و٢ض ً ٘٣مى ٘٢الٗلم( .)151ا
ببة انعني
ََ َ َ ُ
ثا
=ٌ ْٗ َب ا
ٖبث
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى زلِ الامىع وجسغٍبها٣ُٞ ،ىلىن :
َ
عحل َٖب ٌث ،وفي الٟهُذ الظي ًسلِ الاقُاء بُٛت جسغٍبها َ
والٗ ْبث
الٗ َبث اللٗب،
ِ
السلِ( .)152ا
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غب ا
َٖ َغ َب = ٌَ ْٗ ُ ا

في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل ل ( ٟٔالٗغبىن )بمٗىاٍ وصاللخه ٧املت ،و وحضها بًٗم
الٗغبىن" وَى ما ٖ٣ض به ّ
ألما" ٣ُٞىٖ " :٫غبىُ ""٫
مً ً٣لب" الىىن" " َّ
اإلابأٌٗت مً الثمً،
ً
قِئا أو ٌؿخأحغٍ وَُٗي بٌٗ الثمً أو الاحغ ،زم ً٣ى ٫ئن َّ
ّ
جم
أي أن ٌكتري الغحل
ً
الٗ٣ض اخدؿبىاٍ والا ٞهى ل ٪وال ازظٍ مى ،٪وه٣ل ًٖ الٟغاء أهه ً٣ىٖ (( ٫غبيذ اطا
اُُٖذ الٗغبان))( .)153ا
ببة انغني
ْ
ََ ٚب َ
ِل ا
ل = ٌَ ُ ٛا

َ ُ
ً
ٌ
ٚباف ًسغج مً مجزلت ٞجغا ،و
في ٖامُت أَل البهغة الٛبكت أوَ ٫لىٕ الٟج ،وٞالن
الٛبكت بُ٣ت اللُل وحمٗه أٚباف( .)154ا
ََ ٚك َم= ََ ٚ
كم َاغ ا
في ٖامُت أَل البهغة ًغاص بهظا الل ٟٔالاخخُا٣ً ،٫ىلىن ٚ :كمغ ٖلُه ،بمٗنى اخخا٫
ٖلُهَّ ،أما حٛكمغ بالخاء ٞبمٗنى الطخ ٪واإلاؼاح٣ُٞ ،ىلىن :احٛكمغ مٗ :٪امؼح مٗ.٪
ولٗل اإلاٗنى اإلاكتر ٥بحن الٟهخى والٗامُت َى الٓلم الىاؽ والاخخُاٖ ٫ليهم .وفي
َ
ْلم( .)155ا
حٛكمغ ٞالن ،بمٗنى َا
الٟهُذ ً٣ىلىن :
َْ
ََ
ٟٚى = ٌَٟٛى ا
ُ
ٌ َ
َُ
خُىه ،وع
حل ُمٟٛي:ال زحر
في ٖامُت أَل البهغة ً٣ىلىن ٟٚ :ى و أٟٚى بمٗنى هام مً
ِ
ً
ً
ً
ْ ً
ً
زُٟٟا(،)156
ا
اٟٚاء و ئٟٚاءة واخضة ،اطا هام هىما
ُٞه ،وفي الٟهُذ ً٣ا :٫اٟٚى الغحل
وُ٢ل أٟٚى هي اللٛت الٗغبُت الٟهُدت( .)157ا
ََ َ
ْ ُ
٠ا
ٚلِ ٌَٛ = ٠ل ا
ْ َ ُ َ َّ َ َ َ
ُ
ََْ ُ
ّ ٠
أي أ٢ل ،٠الظي ال
اإلاؿخٗمل مً َظا الل( ٟٔالاٚل٣ً )٠ا : ٫عحل أٚل ٠بحن الٛل ِ
ًستن( )158ا

ُ
ّ ُ ُ
وال٣لٟت( ،)159والل ٟٔمؿخٗمل في بئُت أَل البهغة
ا
الهبي الٛلٟت
وٍ٣ا ٫لٛال ٝػ َّب
ِ
صون جُُ٣ض .ا
180
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ببة انفبء
َ
ٌُ ا
اى ُ ِٟ ًَ -ا
َ ٞا
َظا الل ٟٔمؿخٗمل في لٛت أَل البهغة في ٧ل ش يء ً٨ثر ُٞه اإلااء ِٞؿُل ًٖ وٖاةه أو
ً
خضٍ وخاحؼٍ .وفي الجظع اللٛىي هٟؿه ً٣ىلىن في اليؿاء (( :وأٞاى اإلاغاة وأًٞاَا في
َ َ
ًاى))( ،)161وفي ٖامُت أَل البهغ ما ػا٫
ُمٟاي ٍت ،اطا حٗل مؿل٨يها واخض ٖىض الاِ ٞخ
ِ
َظا اللٌ ٟٔؿخٗمل بمىىاٗٞ ٫ل الى٩اح وبك٩ل مدضوص حضا ،وٞاى اإلااء ً٦ ٌُٟثر ختى
ؾا ٫في الىاصي( .)161ا

َ َّ َ َ
ذا
=ً ُّ ٟا
ٞذ

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗمل بمٗنى ج٨ؿحر الص يء أو جُُٗ٣ه الى احؼاء نٛحرة
ً
ُ
ً
ُٞهبذ ٞخاجا ّ
احؼاء ،وٍ٣ىلىن في اإلاجاػٞ :خذ ٢لبه ،بمٗنى ُٗ٢خه ًُٚا .والٟذ في
أي
الٗغبُت الٟهخى ال٨ؿغ( .)162ا

َ َ ْ
غٕ ا
َ ٞغٕ = ًَُ ٟا

في ٖامُت أَل البهغة اؾخٗمل ٞغٕ الُغٍ ٤وٍغاص به خىاقُه وما حكٗب وججظع ٖىه.
َ
ُ
وٞغٖأوٍ ،و ٞا ُ
غٖ ُ
ُ
وَ ٞ
ومىُٗ٣ه،
ٖخه٧ ،له  :أٖالٍ
خه،
وٍ٣ا ٫في الٟهُذ(( ٞغٖت الُغٍ،٤
ع
وُ٢ل  :ما ْهغ مىه وأ ج ،ٟ٘وُ٢ل ٞا ُ
خىاقُه)( .)163ا
ٖخه:
ِع
ع
ِ
َ َ َ َْ
ُـ ا
=ً ُ ٟا
ُٞـ
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل اإلاٗنى اإلاىث م٘ جسهُو صاللت لظم اإلاُذ ،وفي الٟهُذ ا
بمٗنى ماث ( .)164ا
ببة انقبف
ْ
ََ ٢ب َ
وا
و = ًَِ ٣ب ُ ا
في ٖامُت أَل البهغة حؿخٗمل لٟٓت "٢بو" بالضاللت ال٣بٌّ ،
أي ٧ل ش يء ًإزظ أو

ٌُُٗى بأَغا ٝالاناب٘ ٞهى "٢بهت" وفي طل ٪اقاعة الى ال٣لُل اإلاأزىط باَغا ٝالاناب٘،
و٢ض جُىع اؾخٗماَ ٫ظا الل ٟٔختى ازظ ًضٖ ٫لى ال٣لُل مً الص يء ومً ٌُُٗه ٌؿمى"
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٢بُو" وُٞه مٗنى البسلّ ،
أي بسُل ٢لُل الُٗاء اطا اُٖى .و٢ا ٫ابً الؿُ٨ذ
(( ال٣بهت صون ال٣بًت))( ،)165وال٣بًت أزظ الص يء باَغا ٝالاناب٘  ،و ُعوي ًٖ
َََ ْ ُ َْ َ ً
هت ) بالهاص( .)166ا
الخؿً البهغي أهه ٢غأ ( ٣ٞبهذ ٢ب
َ
ْ
غح ا
َ ٢غ َح = ًَ ُ ٣ا
ُ٢ل مً اإلاجاػ الا ِ٢تراح  :وَى اعججا ٫ال٨الم ،وُ٢ل ان ًخ٩لم الغحل بص يء مً ال٨الم مً
ٚحر أن ً٨ىن له َّ
ّ
ٌ
الخل وفي
مؿخٗمل في اإلاٗنى هٟؿه وٍ٨ىن في
َُأة( ،)167وَظا اللٟٔ
ِ
ُ
ً
ً
ّ
بضأًاث الاقُاء٦ ،أن ً٣ترخىن خال إلاك٩لت ما ،أو ٖىىاها لبدث ما ،أو مكغوٖا ما .ا
ََ َ ْ
ما
م =ًِ ٣غ ُ ا
٢غ
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ هجض ابىاء َظٍ البِئت ٌؿخٗملىن َظًً اللٟٓحن باإلاٗنى هٟؿه
ّ
أي اللؿ٘ ًٞال ًٖ اللض ،ٙل٨نهم ًبضلىن ال٣ا٧ ٝاٞا٣ُٞ ،ىلىن٦ :غنه الخُت ،أو
الٗ٣غب  ،أو الؼهبىع ،بمٗنى لضٚخه الخُت ،ولضٚخه الٗ٣غب ،ولؿٗه الؼهبىع .وفي الٟهُذ
ال٣غم باألنبٗحن ،وال٣غم اللؿ٘ للبرٚىر والؼهبىع وٚحرَما ،ومً اؾخٗماالث َظا
ُ
الل ٟٔفي الٗغبُت الٟهخى" ال٣غنت" مً السبر( ،)168والاؾخٗما ٫هٟؿه في ٖامُت اَل
البهغة .ا

ُ ُ
َْ ٢غ ََ ٞ
و = ال٣غٞهاء ا

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗملىن الل ٟٔفي الٗ٣ىص اإلاسهىم ،أي الجلىؽ ٖلى
ُ ُ
الالُخحن ئلها ١الٟسظًً بالبًُ .وفي الٟهُذ  :ال٣غٞهاء بالًم ممضوصة وهي اللٛت
ألُدُه وٍله٤
الٟهخى ،وال٣غٞهاء يغب مً الٗ٣ىص اإلاسهىمَ ،ى (( أن ًجلـ ٖلى
ِ
َّ
مى٨با
ٞسظًه ببُىه ،وٍدخبي بُضًه وًٍٗهما ٖلى ؾاُ٢ه)) ( )169أو ((ًجلـ ٖلى ع٦بدُه
وٍله ٤بُىه بٟسظًه وٍخأبِ ُٟ٦ه))( .)171ا
َََ َْ
ؼٕ ا
=ًُ ٣ا
٢ؼٕ

ً
في ٖامُت أَل البهغة ً٣ىلىن "٦جزٕ" وم٨جزٕ ب٣لب ال٣ا٧ ٝاٞا ،وٍ٨ىن طل ٪في ون٠

الكٗغ ٚحر مدؿاوي الاَغا ،ٝوفي الٟهُذ ( ال٣ىاػٕ ) مً الكٗغ  ،وَى ما اعج ٟ٘وَا، ٫
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وأنله مً ال٣ؼٕ  ،والىىن ػاةضة ،وُ٢ل َى زهل مً الكٗغ جترٖ ٥لى عأؽ الهبي
٧الظواةب اإلاخٟغ٢ت في هىاحي الغأؽ( .)171ا
َ َّ ْ
وا
و= ًَ ُّ ٣ا
٢
َ
الُ ٣
و ال ُ٘٣الى ههٟحن و٦ظلٌ ٪ؿخٗمل بمٗنى الازظ وَظا ما
في ٖامُت أَل البهغة
ُ
الَّ ٣
هت" قٗغ
ً٨ىن في الُلب والضًً ،ومىه ل " ٟٔال٣هت" ٞحراص بها حبهت الغأؽ .و"
()172

الىانُت  ،في لٛت الٗغب

ا

ََ َ َْ
ٟو ا
=ً ُ ٣ا
ٟ٢و
ً
في اللهجت الٗامُت ً٣ىلىنٞ :الن ٟ٢و ٞالها ،بمٗنى اخاٍ به وج٣غبه مىه ختى اَمأن

الُه ٞأزظ ماله أو ما ًمل ،٪وؾمي َظا الامغ ٖىضَم بـ" الخُٟ٣و" واطا ما هٓغها الى َظٍ
الضاللت في الٗامُت ،هجض اؾخٗمالها حاء الى خض ما مىا٣ٞا للضلت الٟ٣و الظي زو
بالُحر ،ألهه في ألاوٌ ٫ؿلب خغٍخهّ -
أي خغٍت الُحر -وفي الثاوي ًدُِ به ختى ٌؿلبه ما
َ
والُ َٟ ٣
و في الٗغبُت زو للُحر(ّ ،)173
أي ما ًدبـ ُٞه .ا
ًمل.٪
َََ َْ
 ٟ٘ا
=ً ُ ٣ا
ٟ٘ ٢
ومً طل ( ٪ال٣ل ، ) ٟ٘وَى ما ًبـ مً الُحن ٖلى ألاعى ُٞخ٣ل )174(٠وُ٢ل ((الُحن
الظي ئطا هًب ٖىه اإلااء ًبـ وحك٢ ، ٤٣ا ٫الجىَغي  :والالم ػاةضة))( )175وفي طلً ٪خ٩لم
ً
أَل البهغة ٣ُٞىلىن :م٣ل ٟ٘و م٩لّ ٟ٘
أي ً٣لبىن ال٣ا٧ ٝاٞا وَؿخٗمل َظا اللٟٔ
حىَغٍ .ا
انله او
والُحن وفي ٧ل ش يء ْهغ وبان ًٖ
ِ
ِ
ا
ببة انكبف
َ َ َ َْ
غب ا
=ً ُ ٨ا
٦غب

ً
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل الل ٟٔفي اإلاٗنى ٢لب الاعى وخغثها ،وٍُل ٤مجاػا ٖلى
الٗمل الجاةغ الظي ً٩ل ٠به الصسو ،وَؿخٗمل للٗمل اإلاخىانل ،و ً٣ا ٫في الٟهُذ "
()176

٦غبذ الاعى" ئطا ٢لبتها للخغر ،وفي اإلاثل ٖىضَم" ال٨غاب ٖلى الب٣غ"
مؿخٗمال ّأًًا في اللٛت اإلاىضاةُت باإلاٗنى هٟؿه( .)177ا
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َ
ْ
َ ٦ؿا = ًَ٨ؿى ا

ٌ
و٦ثحر مً ً٣ىلىن
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل " ال٨ؿاء" بمٗنى ٧ل ما ٌؿتر الجؿض،
َ
"حؿىة" بضال ًٖ " ٦ؿىة" ّ
أي ًبضلىن ال٩ا ٝحُما مُٗكت ،وفي الٟهُذ (( ال٨ؿىة
وال٨ؿىة واخضة ال٨ؿاء ،او٦ؿىجه زىبا ٞا٦دس ى))( .)178ا
ِ
َ
َ ٦ه َُ ٪
=ً ْ
٨ه٨ه ا
أَل البهغة ٌؿخٗملىن َظا اإلابنى في مٗنى الطخ ٪اإلاغٚىب ٖىه ٦ىهه ال ًلُ ٤باليؿاء
َ َ
أو الغحا ،٫ألهه ضخ٦ ٪ه٨هت زاعج ًٖ اللُا٢ت في الطخ٢ ٪ا ٫السلُل (( :وال٨ه٨هت:
خ٨أًت نىث َّ
ّ
الؼم ،وال٨ه٨هت في الؼمغ اٖغ ٝمنها في الطخ )179( ))٪ختى ُ٢لً :ا خبظا
٦ه٨هت الٛىاوي(،)181في اللٛت اإلاىضاةُت ال٨ه٨هت بمٗنى الطخ .)181(٪ا
َ َ َ َُ
٦ى٫
=ً٨ى ُا ٫ا
في لٛت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى ال٣ى "٫الُٛبت" ّ
أي ه٣ل الازباع التي ٞيها
ٌّ
طم للغحل أو اإلاغأة ،و٢ض ونٟىا َظا الٟٗل بـ" ال٩الت" الن ٞيها مً الُ٣ل وال٣ا ،٫وفي
َّ
اإلاعجم (( َّ
وحكىلىا ٖلُه حكىال اطا احخمٗىا ٖلُه ويغبىٍ وال ً٣لٗىن
ج٨ى ٫ال٣ىم ٖلُه
ًٖ يغبه وال قخمهُ٢ ،ل  :ج٨ىلىا ٖلُه واه٩الىا واه٣لبىا ٖلُه بالكخم والًغب .)182( ))..ا
ببة انالو
َ َ َ ْ ُ
 ِٛا
لًَ = ِٛل ا
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي ٦ثرة ال٨الم اإلا٨ظوب واإلاٛلىٍ وما ًخ٩لم
به الٗامت٣ُٞ ،ىلىن  :في طل ٪ل٦ ِٛثحرّ .
أي ٦الم م٨ظوب وٚحر صخُذ .ولٗل ما ًثاع مً
َ َ
خضًث أو ٦الم في طل ٪اإلا٣ام ًدىاؾب وصاللت اللٖ ٟٔلى اعجٟإ الهىث والجلبت ،واللِٛ
٦المه  :اطا ا٦ثر ال٨الم ُٞما ال ٌٗىُه( .)184ا
الهىث والجلبت(،)183وأل ِٛالغحل في
ِ
َ َ َ َْ ُ
 ِ٣ا
=ًل ا
لِ ٣
في ٖامُت اإلاُضان اإلاضعوؽ لىخٔ اؾخٗما ٫الل" ٟٔل "ِ٣في ٧ل ش يء ًغ ٘ٞمً م٩اهه
بالُض أو بالىاؾُت ٧اآللت ،و٢ض وحضها مً ً٣لب ال٣ا ٝالى
بخٗب أو بال حٗب ،وٍ٨ىن طلِ ٪
ً
٧ا٣ُٞ ،ٝى :٫ل . ِ٨و٢ض وحضهاَم ًخىؾٗىن في صاللت َظا الل ٟٔأط ًض ٫في اخض مٗاهُه
ٍ
184
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ٖلى ال٣خل٣ً ،ىلىن :لُ٣ه -لُ٨ه٢ :خله عمُا بالغنام مً م٩ان بُٗض ،و٢ا ٫الجىَغي:
حٗب))( .)185ا
(( ل ِ٣الص يء والخُ٣ه ازظٍ مً الاعى بال ٍ
َ َ ْ
ل َهض = ًَل َه ُ اض ا
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ وحضها بًٗهم مً ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي مٗىُحن مسخلٟحن،
ً
ألاو ٫الًغب أو الل٨م ب٣ىٍ٣ُٞ ،ىلىن  :لهضٍ لهضا بمٗنى يغب يغبت بُضٍ ،واإلاٗنى الثاوي
َى الضٖاء ٖلُه بص يء ًجىع ٖلُه وٍغصًه ًٖ خاله التي ٧ان ٖليها وٍضٗٞه الى ؾ٣م
َ َ
ومغى ًظله ،وُ٢ل َّ
ئن الالهاص الجىع في الٟهُذ مثل الالخاص( ،)186وفي الصخاح ،ل َه ُض لهضا
ّ
لظله( .)187ا
أي صٗٞه ِا
َ َ ْ ُ
هِ ا
ل َهِ = ًَل ا
في ٖامُت أَل البهغة اؾخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى "الُلب" ،ؾمٗىاَم ً٣ىلىنٞ :الن
ً
جهاعٍ ًلهِّ ،
أي ًُلب اإلاا ،٫و٧اهه ًغ ٌ٦زل ٠اإلاا ٫عً٦ا ال َىاصة ُٞه ،ول٣ض وحضها
َظا اإلاٗنى في اللٛت اإلاىضاةُتٞ ،الٟٗل " لهِ "ٖىضَم ٌؿخٗمل بمٗنى" لهث"
()188
َّ
لهُذ
ولٗل الٗامُت البهغٍت انابذ طل ٪الٟٗل مً ٢بل ،وفي الصخاح((
و"ع"ٌ٦
ِ
ُ
وألهُخه ،يغبخه))( .)189ا
اإلاغأة ٞغحها باإلااء
َ َ َ َُ ُ
ىث ا
=ًل ا
لىث
ً
في ٖامُت أَل البهغة ًهٟىن الغحل الظي ًغججل ال٨الم ٦ظبا أو ًداو ٫ا٢ىاٖهم ٖلى
َغٍ٣خه باهه لىحي ،و ُ٢ل ((الالم والىاو والخاء لِؿذ أخ ٤صخخه  ،ولِـ َى مً ٦المهم
ٖىضي  ،ل ً٨هاؾا ػٖمىا أهه ً٣ا : ٫الث ًلىث  ،ئطا أزبر بٛحر ما ؾئل ٖىه  .وٍ٣ىلىن :
اللىث  :ال٨خمان  .وٞيهما هٓغ)) ( .)191ا

َ َ ُ ُ
ىط ا
ل َىط = ًَل ا

في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل٦ ٟٔثحرا في الضاللت ٖلى السٟاء والهغوب،
َغب وازٟى وحهه ًٖ الىاؽ ،وَظا ال ٌٗني ان الىاؽ
ً٣ىلىن " :الط بىحهه " بمٗنى ا
َىا ٥لم ٌؿخٗملىا الل ٟٔفي اإلاٗنى اإلاىيىٕ له بل وحضهاَم ٌؿخٗملىهه باإلاٗنى هٟؿه
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َ
ً
َ َ
ً
بأبُهّ ،
أي اخخمى به أو ٖاط به زجال وزىٞا ،وٍ٣ا(( :٫الط به
ختى ٢الىا في الهبي :الط ِ
ّ
ُاطا،أي لجأ الُه وٖاط به))( .)191ا
لىاطا ِول
ََ َ ُ
ىم ا
م = ًَل ُ ا
لى
َ
٢ض سجل َظا الل ًٖ ٟٔمؿخٗملي اللٛت في البِئت البهغٍت بضالالث مخٛاًغة الى خضما،
ئط ً٣ىلىنٞ :الن الم الامغ  .بمٗنى ٖ٣ضٍ ٖلى ناخبه ،وٍ٣ىلىن٢ :ام ٞالن ًلىم في
٦المه ،بمٗنى ال ًدؿً ال٣ى ٫و الىٓم ،و٦ظلٌ ٪ؿخٗمل بمٗنى ال٨ظب والهغوب مً
الخ٣ُ٣ت ،خت ى جهىا ًٖ الخلىٍو ُ٣ٞ ،ل لهاخبه  :ال جلىم ،وفي الٟهُذ ً٣ا ٫للغحل
أي ًىٓغ ً ٠ُ٦أجيها لُ٣لٗها( ،)192وًٖ ابً ٞا ؽ ٢اَّ ٫
ألوم الصجغةّ ،
ئن (( :اللىم  :أن
ع
ً
جُال٘ الص يء مً زلل ؾتر أو باب ٣ً .ا : ٫لهخه ألىنه لىنا ))( .)193ا
ََ َ َ ُ
ُِ ا
=ً ِل ا
لُِ
في ٖامُت أَل البهغة حؼء مً ال٣هبتّ ،
أي جض ١ال٣هبت ختى ج٨ىن لُُا زم ٌؿ٠
وَٗمل مىه ما ٌٗغ ٝبـ "الباعٍت" ،وفي الٟهُذ "اللُُت" ٢كغ ال٣هبت( .)194وفي الٗامُت
ً٣ىلىنٞ :الن ًلىٍ في ٦المه ،أي ً٨ظب وٍدىاو ٫الىاؽ بٟدل ال٣ى ،٫وجالًِ الغحل:
مكُه .ا
زا ٝوجُاًغ واهؼعج ،واإلاالًِ :اإلاؿغٕ في
ِ
ببة ادليى
َ
ُ
ُِ ا
َماٍ = ًَ ِم ا

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ً٣ىلىنّ :
جماًُىا ًٖ ٞالن ،بمٗنى جغ٦ىٍ في مدىخه ولم ًٟ٣ىا مٗه .ا

ُ
جمأًُىا ّ
وفي الٟهُذ ً٣ا :٫ال٣ىم ّ
جمأًُا ،بمٗنى جباٖضوا وٞؿض ما بُنهم( .)195ا
َََ َ ُ
مغ١
١ا
=ً ْم َغ ا

في لٛت أَل البهغة حٗلىا صاللت َظا الٟٗل في مٗنى الظَاب اواإلاغوع٣ُٞ ،ىلىن :مغ١
ٞالن مً َىا ،بمٗنى :طَب مً َىا أو َّ
مغ مً َىا الى ٢هضٍ ،والاٖم الاٚلب ً٣لبىن ال٣اٝ
ً
٧اٞا٣ُٞ ،ىلىن :مغ ٥مً َىا أو مً َىا ٥أو َّأمام ٪أو ٢بل مضة ،وحاء في الصخاح
(( ومغ ١الؿهم مً الغمُت مغو٢اّ ،
أي زغج مً الجاهب الازغ))( .)196ا
َ َ
ُ
ِ َ
سِ ا
=ً ْم ا
َمس ا
186
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في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗمل م٣لىب َظا الل " ٟٔزمِ" بمٗنى الؿغ٢ت
والازخالؽٖ ،لما أن "زمِ" في اإلاعجم ال حؿخٗمل بهظا اإلاٗنى الا أطا ما ازظها الضاللت
اإلاسهىنت في اهتزإ حلض الكاة وقىحها ،و الامغ في َظٍ الخا ٫اإلاسهىنت ٌؿمعى بـ "
السمِ"( )197وَؿخٗمل َظا الل ٟٔفي الٟهُذ بمٗنى الاهتزإ والازخالؽ٢ ،ا ٫الجىَغي:
ا،أي هؼٖه ومضٍ...وعبما ٢الىا  :امخسِ ما في ًضٍّ ،
(( َم َس َُه ًَ ْم َس َُ ُه َم ْس َُ ّ
أي اهؼٖه
وازخلؿه))( .)198ا

َ
ً
مُ ٤ا
َمُ ًََ = ٤خ ُ ا

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ الخظو ١والا٧ل باَغا ٝالايغاؽ م٘ الخها ١اللؿان بثىأ ًّا
اللثت .ا
 .)199(١ا
و في الٟهُذ :الخمُ ٤الخظو ا

ََ
ُ
لخ ا
َملخ = ًَ ْم ا

ّ
مخٛاًغة بًٗها ٞيها مٗنى الازغاج أو
اإلالخ في ٖامُت أَل البهغة ٢ض جمثل بضالالث
الاهتزإ وٍ٨ىن في الجؿض والثىب٣ُٞ ،ىلىن :ملخ زىبهّ ،
أي اهتزٖه مىه ،وملخ وحهه ،بمٗنى
ها ٫مً حلض وحهه ختى زغج صمه ،ومً الضالالث الازغ التي سجلذ في بِئت اإلاُضان
اإلاضعوؽ " ،ال٨ظب" ً٣ىلىنٞ :الن ًملخ في ٦المه ،بمٗنى ً٨ظب ،و٦ظلً ٪ضٖ ٫لى"
ً
ٌ
ٞالهاّ .
أي بمٗنى َغب .و٦ظل ٪بمٗنى"، "ُ٘٢
ٞالن خُىما عأي
الهغوب" ٢الىا :ملخ
ً
ً٣ىلىن :ملخ السغو ٝجملُسا ،بمٗنى ُٗ٢ه أو مؼ٢ه ازىاء الؿلخ ،واإلالخ الازظ بال٣ىة،
و٢ا ٫ابً ٞاعؽ (( :اإلاُم والالم والساء أنل صخُذ ًضٖ ٫لى ئزغاج ش يء مً وٖاةه أو
مً ٚحرٍ  .وامخلسذ الٗ٣اب ُٖىه  :أزغحتها  .وامخلسذ اللجام مً عأؽ الضابت ،مالر اإلال٤
و مىه ٢ى ٫الخؿً ً " :ملخ في الباَل " ))( .)211ا
َم َل َ
لـ ا
ـ = ًَ ْم ُ ا
وحضها َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل بمٗنى ججغص ؾُذ الص يء مً أن ال
ٌٗل ٤به ش يء ،و٦ظلٌ ٪ؿخٗمل بمٗنى هاٖم الىحه ال قٗغ ُٞه ،ومً َىا جُىع َظا
الل ٟٔختى زو الغحل ال٨ظاب واإلاساصٕ باألملـ٣ٞ ،الىاٌ :
ٞالن املـ اَلـ .وَظا
187
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الامغ مخأجُا مً مالؾت الىحه و٢لت الخُاء ،و٢ا ٫ابً ٞاعؽ (( :اإلاُم والالم والؿحن أنل
صخُذ ًضٖ ٫لى ججغص في ش يء  ،وأال ٌٗل ٤به ش يء ٞ ،هى أملـ  .وٍ٣ا ٫للغحل الظي ال
ًله ٤به طم َ :ى أملـ الجلض ٢ ،اٞ : ٫مىجً بها خغا وحلض ٥أملـ))( .)211ا
و َ
َم َل َ
لو ا
=ً ْم ُ ا

ٖلى الغٚم مً قُىٕ صالالث َظا الل ٟٔفي الٗغبُت الٟهخىَّ ،
ٞان ٖامُت أَل البهغة

٢ض جمثلذ في اخض اؾخٗماالجه وَى بمٗنى "الاٞالث" وَظا اإلاٗنى مؿخٗمل في لٛت اإلاُضان
ً
اإلاضعوؽ ٖامتَّ ،أما الاؾخٗماالث الازغ ٣ٞض سجلذ في بِئاث هاةُت ٦ـ(ً٢اء ال٣غهت،
وً٢اء اإلاضًىت) ئط ًضَ ٫ظا الل ٟٔفي بٌٗ اؾخٗماالجه ٖلى " الظبذ" بٛحر ؾ٨حن ،ئط
ٞالن،
ًملهىن ع٢بت الُحر ًٖ حؿضٍ ،و٦ظلٌ ٪ؿخٗملىهه بمٗنى " الهغب" ً٣ىلىن :ملو ٌ ا
بمٗنى َغب ،وَؿخٗمل بمٗنى ال٨ظب  ،و٢ا ٫ابً ٞاعؽ((:اإلاُم والالم والهاص ٢غٍب مً
ملـ  ،وَى ًضٖ ٫لى ئٞالث الص يء بؿغٖت  .واملو الص يء مً ًضي  :أٞلذ  ،امالنا .
وملو الغقاء مً الُض ًملو ...اومىه أملهذ اإلاغأة  :عمذ بىلضَا ئمالنا ؛ والىلض ملُو
 .ومىه ؾحر ئملُو  :ؾغَ٘ ))( .)212ا

َ َ
ُ
لِ ا
َملِ = ًَ ْم ا

في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي مٗىُحن ألاو٣ً ٫ا ٫للغحل الظي لِـ في
وحهه قٗغ بـ "الاملِ" ،والثاوي في الغحل الظي الخُاء له وٍٟٗل ما ٌُؿخ٨غٍ مً الىاؽ،
ولٗل اإلاٗنى الثاوي مغجبِ باألو ،٫الن اهؼإ الكٗغ مً الىحه ًظَب مغوءة الغحل وو٢اعٍ
وٍيخهى الى الخا ٫التي ٖغ ٝبها في اإلاٗنى الثاوي ،وعحل ملِ وامغأة ملُاء ٖاعٍان ال زُاب
ٖليهما ،واإلاغأة اإلالُاء ؾلُُت اللؿان بالٟدل ،وفي الٟهُذ الاملِ بمٗنى الامغٍ ،وَى
َّ
الغحل الظي زٖ ٠اعياٍ مً الكٗغ( )213و٢ا ٫ابً ٞاعؽ((وألاملِ  :الظي ال قٗغ ٖلُه
وٍ٣اؽ ٖلى َظا ٣ُٞا ٫للغحل ال٣لُل السحر اإلاخمغص  :ملِ))( .)214ا
َ
َ
٤ا
َمل َْ ًَ = ٤مل ُ ا
ً
في ٖامُت أَل البهغة الخ٣غب والتزل ٠الى شسو ما َمٗا بماله أو الخهىٖ ٫لى ش يء
ّ
َّ
ما ،وَى امغ مغٚىب ٖىه مظمىم ،والخمل ٤والخمال ١التر ٤٢واللحن( .)215ا
188
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َ َ َ
ُ
ِ َ
ِٗ ا
=ً ْم ا
مٗ

ُ
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى ازظث الص يء وؾللخه مً م٩اهه
بال٣ىة  .وٍ٣اٌّ ٫
لو امِٗ ،قبه بالظةب لسبثه( )216والامِٗ في اللٛت الظي ال قٗغ ٖلى
حؿضٍ( ،)217واإلاؿخٗمل في لٛت اإلاُضان اإلاضعواؽ ما قبه بالظةب٣ً ،ىلىن ٞ":الن امِٗ"
و"ٞالن طًب امِٗ"  ،للضاللت ٖلى ا٢ضامه وٞغاؾخه٧ ،الظةب ،وال ً٣هضون به السبث.
وُ٢ل في الٟهُذ  (( :اإلاِٗ َّ :
مض الص يء ،وامخُٗذ الؿُ ٠مً ٚمضٍ ؾللخه ،ولى ٢لذ :
()218

مُٗخه،الؾخ٣ام))

ا

َ َ
ُ
 ِٛا
َمْ ًَ = ِٛم ا
مض الص يء ،ومُٛه ّ
سجل َظا الل ٟٔبمٗنى ّ
مضٍ وَىله ،واإلا ِٛالًغب مً السل،٠

وفي الٟهُذ بمٗنى اإلاض وزو به اؾخُالت الص يء اللحن( )219ا
ُ
َ
ىِ ا
َمىِ َ= ًَ ْم ا
اإلاسجل ًٖ َظا الجظع اللٛىي "مىِ" مىُى ٫و "ما َى ٫في ٖامُت أَل البهغة وَى
ٖىضَم بمٗنى  :ماصام وَاإلاا٣ُٞ ،ىلىن :مىُىَ ٫ىا ٥عب مىحىص ٞاألمغ الى زحر ،ومً
زال ٫البدث وحضها َظا اإلابنى ٧ان مؿخٗمال في اللٛت اإلاىضاةُت باإلاٗنى هٟؿه( .)211ا
َم َى َ
ىم ا
م = ًَ ُم ُ ا

ٖلى الغٚم مً قُىٕ َظا الل ٟٔبضاللت " الٛؿل" في الٗغبُت الٟهخىَّ ،
ٞان مؿخٗملي
ُ
َ
الثىب،
اللٛت في البِئت البهغٍت الًؼالىن ٌؿخٗملىهه بالضاللت هٟؿها٣ُٞ ،ىلىن :مهذ
َ
ال٣ضع ،بمٗنى ٚؿلخه ،ومً الاؾخٗما ٫اإلاجاػي لهظا الل٣ً ٟٔىلىن :مام
ومهذ
َ
ُ
اإلااٖىنّ ،
ٚؿله ،و٢ا ٫الجىَغي (( :اإلاىم :الٛؿل،
أي ا٧ل الُٗام الظي ٧ان ُٞه٦ ،أهه
و٢ض مهذ الص يء ٚؿلخه ،واإلاىانت الٛؿالت))( .)211ا
ببة اننىٌ
َ َ َ َْ
ظ ٫ا
=ًى ُا
هظ ٫
في ٖامُت أَل البهغة ما ػاٌ ٫ؿخٗمل َظا الل ٟٔباإلاٗنى الؿٟالت والخ٣اعة صون حُٛحر،
وفي الٟهُذ :الىظلت الؿٟالت ،وعحل هظ ٫وهظًل بمٗنى زؿِـ( .)212ا
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َ َ ْ ُ
دِ ا
ه َدِ = ًَى ا

وحضها َظا اإلابنى ٌؿخٗمل في ٖامُت أَل البهغة للضاللت ٖلى خا ٫الغحل خُىما ً٩ل٠
بضًىه ٞال ً٣ضع
ما ال ًُُ ٤ؾىاء أ٧ان طل ٪ش يء ماصي أم مٗىىي٣ُٞ ،ىلىن :حٗلخه ًىدِ
ِ
ً
ٖلى الؿضاص ابضا ،وٍ٣ىلىنَ :ظا عحل مؿ٨حن ًىدِ مً خمله ،والىدِ في الٟهُذ :ئطا
ّ
َ
قضة ُ
الخمى ُ٢ل ٖىه " ه َدِ"( .)213ا
ػٞغ الغحل ًٖ ِ
ْ
َ َ
كل ا
وك َل = ًَي ُا
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي أوحه ٖضة  ،منها  :ع ٘ٞالص يء مً م٩اهه
ُ
واهدكلذ الص يء ،وٍضَ ٫ظا الجظع ٖلى ٗٞل " الؿغ٢ت" ُٞهٟىن
٣ُٞا :٫وكلذ الص يء
الغحل الؿاع ١بـ" اليكا "٫الظي ًتربو بـ الىاؽ في الاؾىا ١وٚحرَا مً مٗاوي ،وجهغٍ٠
َ َ
ُ
َظا الجظع اللٛىي " وك َل" بمٗنى اهتزٕ ٣ُٞىلىن في الٟهُذ  :وكلذ اللخم ًٖ ال٣ضع .أطا
اهتزٖخه منها( .)214ا

َ َ
ْ
ٛل ا
وَ ٛل = ًَى ُا

أب مجهىٞ ،٫ـ ً٣ىلىن ٖىه "
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي مً ولض مً ٍ
َ ْ
وٛل" ،و٦ظلٌ ٪ؿخٗمل َظا الل ٟٔمجاػا لىن ٠الغحل ناخب السل ٤الس يء الظي
َ
ًٟٗل ما ال ًسُغ في با ٫اخض ،وفي الٟهُذ ً٣ىلىنٞ :الن و ِٛل ،اطا ٧ان ٞاؾض
اليؿب( .)215ا
ببة انىاو
َ
ُ
ًىعٍ ا
ا
َو َعٍ =
امغ ٚحر مدمىص ال ًم ً٨السالم مً
في ٖامُت أَل البهغة َى صزى ٫الغحل أو اإلاغأة في ٍ

ٖىا٢به ،وفي الٟهُذ الىعَت الهل٨ت( .)216ا
ّ
ُّ
َوػ= ًَ ُى اػ ا

في لٛت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى الغحل الظي ًى٣ل ال٨الم صخُده
وم٨ظوبه بحن الىاؽ لسل ٤خا ٫مً الصجاع والخىاخغ ،وَظا ًىُبٖ ٤لى الغحل الُاتل في
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الٟهُذ ،و ٢ا ٫السلُل بً اخمض َّ
ئن(( الىػواػ الغحل الُاتل ،الس ٠ُٟفي مكُه
وٖمله))( .)217ا

َ
ُ
ىسخ ا
َو َسخ = ًَ ا

الىسخ مٗغو ٝفي اللٛت وَى ُٖىه في ٖامُت أَل البهغة٩ٞ ،ل ما ٌٗلى الجلض والثىب
ٌ
مً ٢لت الخٗاَض باإلااء( .)218وعحل وسخ الازالٞ :١اؾض ،و٢لبه وسخ٦ :ثحر الخؿض ،ولؿاهه
وسخً :خ٩لم بالٟدل والٛلِ .ا

َ
ؿض ا
َو َؾض = ٌَ ُ ا

في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى الخىؾض وي٘ الغأؽ ٖلى الىؾاصة،
وبمٗنى اؾىاص الص يء ٖلى حهت ما ،وٍ٣ىلىن ّ
وؾض اإلاُذ في ٢برٍّ ،
أي اهؼلخه وؾىضجه ٖلى
حهت في ٢برة .وفي الٟهُذ الخىؾض َى ان جً٘ عأؾٖ ٪لى الىؾاصة( .)219ا
َ
ًىق ٪ا
ُا
َوق َل =

٢ض اؾخٗمل َظا الل ٟٔفي بِئت اإلاُضان اإلاضعوؽ ،ئط ًُلٖ ٤لى اإلااء الظي ٌُؿ٣ى به

طهاةب الاعى الؼعاُٖت خُث ًىدضع اإلااء مً الهضوع اليها وَؿمى الىقل ،والىقل في
الٟهُذ :اإلااء ال٣لُل ٣ُٞىلىنٌ :
وقل( .)221ا
ماء ٌا
٪ا
َو َٖ َ ُ َٗ ٌَ = ٪ا
في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل لٟٓت" وٖ٨ت" للضاللت ٖلى خالت مً اإلاغى ٖامت،
ً٣ىلىنٞ :الن في وٖ٨ت صخُتّ ،
أي ألم به ٖاعى نخي .و٢ا ٫السلُل بً اخمض(( مٛث
اإلاغى ،وٖ٨خه الخمىّ ،
أي ص٦خه وهي حٗ٨ه))( .)221ا
َ
ٛغ ا
َوَ ٚغ= ٌَ ُا
ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ في ون ٠اإلا٩ان ٖىض اعجٟإ صعحت الخاعة
وٚغاّ ،
أي زُ٣ال ال وؿُم ُٞه خاعا طاث
في اإلاهُداث اإلااةُت م٘ ؾ٨ىن الهىاء ختى ًهبذ ِ
عَىبت ٖالُت ،وحاء في الٟهُذ (( لُ٣خه في وٚغة الهاحغةّ ،
أي خُث جخىؾِ الٗحن

الؿماء))( ،)222وَظا ٌٗني زمت ج٣اعب صاللي بحن الاؾخٗمالحن .ا
َو ََ ٧ل ْ
٧ل ا
=ًى ُا
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ٌؿخٗمل َظا الل ِٟباإلاٗنى هٟؿه ّ
أي أه ٪جٟىى ٚحر ٥في امغ زام ب ٪للُ٣ام به( .)223ا

َ
ىلم ا
َول َم = ًَ ُا

في ٖامُت أَل البهغة ًغاص بالىلُمت الُٗام الظي ًجخم٘ ٖلُه الىاؽ صون جسهُو،
()224
وَٗغَ ٝظا الامغ اًًا بـ الٗؼٍمت ،والىلُمت ُّ
اٖم ٖىضَم مً الٗؼٍمت ،وفي الٟهُذ
"الىلُمت" :الُٗام الظي ًهى٘ للٗغؽ .ا

َو َوى َ
=ًىوي ا

في ٖامُت أَل البهغة ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى الٟخىع والخأزغ في الاؾخجابت الهجاػ
أي ًخمأَل وٍخازغ في ٖمله ،وُ٢ل ووي في مكِخهّ ،
حل وويّ ،
الٟٗل ،ختى ُ٢ل  :ع ٌ
أي ًمص ي
ً
اله اىٍىت مخ٣لبا ٖلى حىبُه ،وفي الٟهُذ ًغاص بهظا الل ٟٔفي اخض مٗاهُه الٟخىع ًٖ
الٗمل( .)225ا

هم ا
َو ََ َم = َح ُا

والؿهى والًٓ ،و اإلاٗنى في الٟهُذ
ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔبمٗنى الٛلِ في الخؿاب
ِ
ُٖىه( )226ا
ببة اذلبء
َه َجم ا
ٌؿخٗمل َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة مهاخبا لل ٟٔالبِذ٣ً ،ىلىن :أههجم بِخه،
ُ
بمٗنى انابخه مهِبت ٦أجها َضمذ بِخه ،وفي الٟهُذ بمٗنى َضم ً٣ىلىن (( :هجمذ
َ
البِذ هجما َضمخه))( .)227ا
هض ا
ََ َّض = َح ُّ ا
٢ض اؾخٗمل َظا الل ٟٔفي ٖامُت أَل البهغة في صالالث ٖضة ،منها الاٚاعة ٖلى حماٖت
مً الىاؽ لصجاع و ٘٢بُنهم ،أو اؾخجابت لىضبت حل أو حماٖت٣ُٞ ،ىلىن" ّ
َضوا ٖلى
ِ ع
حماٖت ٞالن أو ٖلى ٢بُلت ٞالن ،و ّ
الهض الهضم في الٗامُت ً٣اَّ :٫
َض الخاةِ بمٗنى َضمه،
ٍ
ٍ
والهض في الٟهُذ ّ
:قضة الهضم ،وُ٢ل َّ
بغحله ،وَئها بكضة( .)228ا
َض الاعى
ِ
ا
192

1025

مجلت آداب البصرة /العدد58
َ
َ
ََظ َاعَ -ح ْهظ ُاع ا

ٌ
ٞالن
في لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ حؿخٗمل بمٗنى ٦ثرة ال ٨االم صون اهُ٣إ ُ٣ٞل ُٞه:
ّ
حهظعم ،و٦ظل ٪زهىا به الُٟل الظي ًهضع الانىاث ْىا مىه اهه ًخ٩لم بص يء مٗلىم،
٣ٞالىا  :حهظعم ،وفي الٟهُذ الؿغٖت في ال٣غاءة و٦ثحر ال٨الم( .)229ا
ََ َم َ
مل ا
ل = َح ْه ُ ا
في الٗامُت ً٣ىلىنٞ :الن حهمل بأٖغاى الىاؽّ ،
أي ًخ٩لم ٖنهم بؿىء ،وَمل وحهه
بٗنى ازظٍ باَغا ٝانابٗه الهمكت ال٨الم والخغ٦ت  ،و٢ض َمل ال٣ىم حهمكىنا( .)231ا
ا

ا
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اخلبمتت//

اٞصخذ الضعاؾت للهجت الٗامُت البهغٍت اإلاٗانغة ًٖ َاةٟت مً الالٟاّ الٟهُدت
ً
التي زبدذ في اإلاعجماث الٗغبُت ،وَظا ٌٗني اجها حك٩ل حؼءا مً صاللت الٟهُذ في لٛت
الٗغب  ٦اىجها قٗبذ ًٖ اإلابنى هٟؿه مما ٌٗني أن زمت نلت بحن الل ٟٔفي ٖامُت أَل
البهغة واللٛت الٗغبُت الٟهخى وَظٍ الالٟاّ ال ج٣خهغ ٖلى لٛت اإلاُضان اإلاضعوؽ(
البِئت البهغٍت) بل وحضهاَا مكتر٦ت م٘ بٌٗ البِئاث الٗغاُ٢ت ال ؾُما اإلاىُ٣ت
مٗان والٟاّ واٞضة
الجىىبُت ،ولٗل بٌٗ الضالالث التي احؿمذ بها بٌٗ الالٟاّ هي
ٍ
ٖلى ٖامُت أَل البهغة ج٩لم بها بٌٗ الىاػخحن مً جل ٪اإلاىاَ ٤الظًً ؾ٨ىىا مضًىت
البهغة بٗض ٖام 2113مًٞ ،ال ًٖ طل ٪وحضها ازغ بٌٗ اللهجاث الٗغبُت اإلاٗانغة في
ٖامُت أَل البهغة ال ؾُما اللهجت ال٨ىٍدُت وَظا مازل في الجظع اللٛىي" َجز"  ،و٦ظل٪
وحضها بٌٗ الالٟاّ الٟاعؾُت في ٖامُت أَل البهغة مثل لٟٓت" حىزان" ٖىض ابي
السهِب وَى اإلا٩ان الظي ًجم٘ ُٞه الخمغ ،ولم هخم ً٨مً ازباث َظا الل٦ ٟٔىهه لم
ًاث ٖلى أوػان الٗغبُت الٟهخى ولِـ له هٓحر مً الٟهُذ مؿخٗمل في ٖامُت أَل
ِ
البهغة .ا
و٢ض جبحن مً زال ٫حم٘ ومٗاهُت الالٟاّ َّ
أن بًٗها خهل ُٞه جُىع نىث ٦هىحي
"ال٩ا ٝو ال٣ا ،"ٝو " الٗحن والهمؼة" وازغ صاللي و٦الَما لم ًسغج ًٖ ٢ىاٖض اللٛت أو
اإلاٗنى الٗام لل ،ٟٔو ما ًؼاَ ٫ظا الامغ ؾاةضا في اللٛت الٗامُت البهغٍت .ا
خأولذ َظٍ الضعاؾت جأنُل الالٟاّ الٗامُت اإلاؿخٗمل في البِئت البهغة وعبُها
بالٟهُذ ،واؾخجالء اإلاٗاوي اإلاكتر٦ت واإلاىلضة ٞيها هدُجت الخُىع الضاللت ،وما َظا الٗمل
الا خل٣ت في ؾلؿلت الجهىص اإلاسلهت لدسجُل اللهجت الٗامُت البهغٍت ،ووؿعى أن ج٨ىن
ّ
اإلاٗانغة بمسخل ٠البِئاث
ا
اللبىت الغةِؿت إلاً ًغٍض البدث في جأنُل الضاللت الٗامُت
اللٛىٍت  .ا

٧ان مً اَضاَ ٝظٍ الض اؾت الخىحه الى الاخخٟا ٫باللهجاث ٚحر اإلا٨خىبت بمٗنى َّ
أن
ع
اللهجاث الٗامُت لم ّ
َّ
اَخمأما مً الباخثحن اإلادضزحن جدذ مهُلر " صعاؾت آلاصاب
جل٤
194

1025

مجلت آداب البصرة /العدد58

الكٟىٍت" لخبُان مٓاَغ جل ٪الٗامُاث وطل ٪لسىٞهم مً اهبٗار صٖىي هبظ اللٛت
الٗغبُت الٟهخى واخال ٫الٗامُاث مدلها في ٖملُت الخىانل اللٛىي،مً زالٖ ٫ملُاث
الدسجُل للٟهُذ في ٖامُت أَل البهغة مكاٞهت وحضها ٞئت ٦باع الؿً في اإلاجخم٘
ً
البهغي مً الغحا ٫واليؿاء ٖلى خض ؾىاء ُٖىت نالخت لٗملُت الاؾدىُا ١والدسجُل
الجهم ًخ٩لمىن صون
ج٩ل ٠أو خغجٖ ،لى الٗ٨ـ مً ٞئت الكباب الظًً ازخلُذ لضحهم
ٍ
٦ثحر مً الالٟاّ اإلاغطولت التي ال جغقى الى الٟهُذ ًٞال ًٖ طل ٪الخهجحن اللٛىي الظي
ًماعؾه بًٗهم ازىاء الٗملُت الخىانلُت .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اذلىايش-:

 -1مهُلر اللٛاث الٗغوبُت مً اإلاهُلخاث اللٛىٍت الخضًثت وَى بضًل ًٖ مهُلر اللٛاث
الؿامُت أو الجؼعٍت٦ ،ىهه ًغج ً٨الى السهاةو اللٛىٍت اإلاكتر٦ت التي جغشخذ ًٖ انل أو
مىعص واخض .ا
ً -2ىٓغٖ :بض الغخمً بً مدمض بً ٖبُض هللا ألاههاعي ،أبى البر٧اث٦ ،ما ٫الضًً ألاهباعي
(اإلاخىفىَ577 :ـ) ،هؼَت ألالباء في َب٣اث ألاصباء ،جد :٤ُ٣ئبغاَُم الؿامغاتي ،م٨خبت اإلاىاع،
الؼع٢اء – ألاعصن الُبٗت :الثالثتَ 1415 ،ـ  1985 -م 18 :ا

 -3حما ٫الضًً أبي الخؿً ٖلي بً ًىؾ ٠الُٟ٣يُ ،
ئهباٍ الغواة ٖلى اهباء الىداة ،جد:٤ُ٣
مدمض ابى الًٟل ابغاَُم ،مُبٗت صاع ال٨خب والىزاة ٤ال٣ىمُت بال٣اَغة ،الُبٗت الثاهُت،

2115-1426م  :ج 4 /1ا
 -4اإلاهضع هٟؿه :ج 5 /1ا
 -5زمت حهض لٛىي "معجمي" ٢امىؽ اللهجت الٗامُت البهغٍت م٘ امثا ٫و اقٗاع قٗبُت
ًاث ٖلى
للباخثحن اخمض ٖبض الغػا ١الخلٟي وبثِىت ٖبض الىَاب الخلٟي ،وَظا الٗمل لم ِ
ً
انى ٫الالٟاّ ومهاصعَا اللٛىٍت بُٗضا ًٖ اإلاكاٞهت واحغاء اإلا٣ابالث اللٛىٍت في البِئت
ً
الجٛغاُٞتًٞ ،ال ًٖ طل ٪صعاؾت الض٦خىع ٖلي هانغ ٚالب " الابضا ٫في لهجت حىىب البهغة"
مجلت ٧لُت التربُت  /حامٗت البهغة ،الٗضص1981 ،24 / 22 /م ا
ً -6ىٓغٖ :بض الغخمً ٖلي ٖبض الغخمً الجاصع ،مغ٦ؼٍت مى ٘٢البهغة ،وَامكِخه ،في نحروعة
الخاعٍش ،اإلا٨خبت البهغٍت ،قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت" الاهترهذ" ٖلى اإلاى )Basrahcity.net (٘٢ا
ً -7ىٓغ معجم الٗحن .142/1 :ا
 -8معجم البلضان.431 /1 :
ّ
ّ
اإلال٣ب بمغجط ىَّ ،
مدمض بً ّ
ّ
الؼبُضي (اإلاخىفى:
مدمض بً ٖبض الغػا ١الخؿُني ،أبى ال،ٌُٟ
-9
َ1215ـ) ،جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣امىؽ ،جد ٤ُ٣الض٦خىع ٖبض الٟخاح الخلى وازغًٍ،
الترار الٗغبي ،ال٨ىٍذَ1418،ـ1997 -م :ج 212 /1ا
ً -11ىٓغ ٖلي ْغٍ ٠الآٖمي ،مسخهغ جاعٍش البهغة ،مُبٗت الٟغاث -بٛضاص1927 ،م3 :
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ُ
ُ
ّ
َ
مخ٣ضمت
ػمىُت
مغاخل
اللٛىٍت التي جيخمي ئلى
السىام
باخضي
جدخٟٔ
اإلاىاَ ٤التي
 -11وهي
ٍ
ٍ
ِ
ِ
اللٛتً ،ىٓغالاَلـ اللٛىي في الترار الٗغبي صعاؾت في ٦خاب ؾِبىٍه ،الض٦خىع زالض
جاعٍش
ِ
مً ِ
وُٗم ،صاع الؿُاب ،الُبٗت( .19 :2111 )1ا
ً -12ىٓغ :ابً ٢خِبت الضًىىعي ابي مدمض ٖبضهللا بً مؿلمَّ ،
ألامامت والؿُاؾت اإلاٗغو ٝبخاعٍش
السلٟاء ،جد :٤ُ٣الاؾخاط ٖلي قحري ،صاع الايىاء للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت)1( :
1991م :ج23/2
 -13اإلاهضع هٟؿه .ا
ً -14ىٓغٖ :بض ال٣اصع باقا اُٖان الٗباس ي ،البهغة وأصواعَا الخاعٍسُت ،مُبٗت صاع البهغة،
بٛضاص 1961م .54 :،ا
ً -15ىٓغ  :ج .ج .لىعٍمغ ،صلُل السلُج ،ال٣ؿم الخاعٍخي ،جغحمت م٨خب امحر صولت ُ٢غ،
الُبٗت ألاولى:ج.1758 /4
ً -16ىٓغ السلُل بً اخمض الٟغاَُضي(جـ َ171ـ) معجم الٗحن ،جد ٤ُ٣الض٦خىع ٖبض الخمُض
َىضاوي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث –لبىان38 /1 : ،
ً -17ىٓغ صًىان َُٟل الٛىىي قغح ألانمعي ،جد :٤ُ٣خؿان ٞالح أوٚلي ،صاع اليكغ :صاع
ناصع ،الُبٗت ألاولى (1997م) 91 :ا
 -18ؾغ نىاٖت الاٖغاب  .248/1:ا
 -19ابى الخؿً الهىاتي اإلاٗغو ٝب٨غإ الىمل ،اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب ولٛاتها ،جد ٤ُ٣ص.
مدمض بً اخمض الٗمغي ،م٨خبت الث٣اٞت الضًيُت ،ال٣اَغة ،الُبٗت ( 35 :2117 )1ا
ً -21ىٓغ مدمض مغجط ى الخؿُني الؼبُضي  ،جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣امىؽ ،جد:٤ُ٣
مهُٟى حجاػي ،الترار الٗغبي ،ال٨ىٍذ ،الُبٗت( :1993 )1ج 15-14 /27ا
ً -21ىٓغ معجم الٗحن .53 /1 :ا
ً -22ىٓغ اإلاهضع هٟؿه.53 /1 :
ً -23ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .198:ا
ً -24ىٓغ هاحُت مغاص ،مٟاَُم مٟاَُم نابئُت
بٛضاص215 :1981،

197

مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت)2(ٍ -

1025

مجلت آداب البصرة /العدد58

ً -25ىٓغ السلُل بً اخمض الٟغاَُضي(جـ َ171ـ) معجم الٗحن ،جد ٤ُ٣الض٦خىع ٖبض الخمُض
َىضاوي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث –لبىان ،الُبٗت(2113)1مَ1424-ـ.58/1:
 -26أ بى الخؿحن أخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦غٍا ،معجم م٣اًِـ اللٛت ،ص اع الجُل َ1421ـ /
1999ما :ج115/ 1
 -27أبى الًٟل حما ٫الضًً مدمض بً م٨غم ( ابً مىٓىع) ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع:2113،
ج 118/1ماصة( أؾً) ا
 -28معجم م٣اًِـ اللٛت :ج67/ 1
 -29ابى ػ٦غٍا ًديى بً ػٍاص جـ(َ217ـ) ،مٗاوي ال٣غان ،اٖخنى به ٞاجً مدمض زلُل ،صاع اخُاء
الترار ،بحروث لبىان ،الُبٗت( :2113 )1ج .59/3ا
ً -31ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب ولٛاتها 39 -37 :ا
ً -31ىٓغ معجم الٗحن.59/1 :
 -32لؿان الٗغب 3/3:ا
ً -33ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .3/3 :ا
ً -34ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب ،37:وال٣امىؽ اإلادُِ .1158 :ا
 -35معجم م٣اًِـ اللٛت :ج 74/ 1ا
 -36ابى ًىؾ٣ٌٗ ٠ىب بً اسخا ١الؿُ٨ذ ،انالح اإلاىُ ،٤قغح وجد :٤ُ٣أخمض مدمض
قا٦غ ،وٖبض الؿالم مدمض َاعون ،صاع اإلاٗاع(ٝص.ٍ.ث)  .6 :ا
 -37لؿان الٗغب.14 /11 :
ً -38ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.39:
ً -39ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .39:ا
 -41معجم م٣اًِـ اللٛت :ج 14/ 1ا
 -41لؿان الٗغب  :ج .116-115/1ا
ً -42ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب الالٟاّ41 :
 -43معجم م٣اًِـ اللٛت :ج 15 /1ا
 -44اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .141 :ا
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ً -45ىٓغ لؿماُٖل بً خماص الجىَغي  ،الصخاح _ جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت، -جد:٤ُ٣
ّ
للمألًحن ،بحروث ،الُبٗت(َ1399 )2ـ 1979-م1165/4 :
اخمض ٖبض الٟٛىع ُٖا ،صاع الٗلم
ً -46ىٓغ الصخاح ،581/1:و اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.191:
ً -47ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت 215 :-ا
ً -48ىٓغ الصخاح .337/1:ا
ً -49ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت217 :-
 -51الصخاح 451/2:
 -51اإلاهضع هٟؿه :ج.195 /1
ً -52ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت 218 :-ا
ً -53ىٓغ الصخاح ،959/1 :وانالح اإلاىُ49/3:٤
ً -54ىٓغ الصخاح1574/4 :
ً -55ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت 213 :-ا
ً -56ىٓغ الصخاح 1315/4:ا
ً -57ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت 213 :-ا
ً -58ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.275 :
ً -59ىٓغ اإلاهضع هٟؿه.277 :
 -61اإلاهضع هٟؿه .284 :ا
ً -61ىٓغ معجم م٣اًِـ اللٛت 351 /1 :و لؿان الٗغب231 /2 :
 -62لؿان الٗغب /3 :ا
 -63معجم ّ
م٣أًِـ اللٛت496/1 :
ً -64ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.76 :
 -65ابى مىهىع مدمض بً اخمض الاػَغي( )ٌ371تهظًب اللٛت  ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم مدمض
َاعون ،اإلاإؾؿت اإلاهغٍت الٗامت للخألُ ٠والاهباء واليكغ 1964م 191 /11 :ا
ً -66ىٓغ لؿان الٗغب.116/3:
 -67الصخاح.455 /1:
ً -68ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت .89 :ا
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ً -69ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت 231 :-ا
 -71الصخاح1118/1:
 -71معجم الٗحن 275 /1 :ا
 -72معجم الٗحن للسلُل بً اخمض الٟغاَُضي 181/6 :
ً -73ىٓغ معجم الٗحن ،281/1 :و٦خاب اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .212:ا
ً -74ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت .79 :ا
 -75الصخاح 1666/1:ا
 -76م٣اًِـ اللٛت .3/2:ا
ً -77ىٓغ الصخاح .462/1:ا
 -78اإلاهضع هٟؿه 463/1 :ا
ً -79ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت .85 :ا
 -81بىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.314 :
ً -81ىٓغ الصخاح ،1344/1:وٍىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت .79 :ا
 -82معجم الٗحن .231 /3 :ا
 -83م٣اًِـ اللٛت.99-98 /2 :
ً -84ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب 173/1:ا
 -85معجم الٗحن 259/3 :ا
 -86م٣اًِـ اللٛت115 /2 :
ٚغٍب ٦الم الٗغب .82 :ا
ً -87ىٓغ اإلاجغص في ا
 -88معجم الٗحن .262 /3:
ً -89ىٓغ اإلاجغ في ٚغٍب ٦الم الٗغب77 :
 -91م٣اًِـ اللٛت .241/2:ا
ً -91ىٓغ معجم الٗحن .384 /1 :ا
ً -92ىٓغ معجم الٗحن .399/1 :ا
ً -93ىٓغ الصخاح.1137 /3:
ً -94ىٓغ الالٟاّ الؿغٍاهُت في اإلاعجم الٗغبي .491:ا
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ً -95ىٓغ الصخاح .1351 /4 :ا
 -96معجم الٗحن 427/1 :ا
ً -97ىٓغ الصخاح.1496/1:
ً -98ىٓغ معجم الٗحن،433 /1:و الصخاح 1124/3 :ا
ً -99ىٓغ الصخاح1124/3 :
 -111معجم الٗحن 442/1 :ا
 -111معجم الٗحن444/1:
ً -112ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب 199/1 :ا
ً -113ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت .76 :ا
 -114اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .96 :ا
ً -115ىٓغ الصخاح.284 /1:
 -116م٣اًِـ اللٛت .556-555/2 :ا
ً -117ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .98 :ا
ً -118ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت ،81 :و الصخاح .1718/4:ا
ً -119ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .1931 /5 :ا
ً -111ىٓغ الصخاح.1931/5:
ً -111ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت262 :-
ً -112ىٓغ الصخاح 2134/5 :ا
الٗغب .65:ا
ً -113ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم ا
 -114م٣اًِـ اللٛت ،428/2 :وٍىٓغ الصخاح .476 /1:ا
ً -115ىٓغ الصخاح.1367 /4:
ً -116ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت .257 :ا
ً -117ىٓغ الصخاح .1367/4 :ا
ً -118ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .1369 /4 :ا
ً -119ىٓغ الصخاح .249/1:ا
 -121الصخاح لجىَغي .252/1:ا
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ً -121ىٓغ اإلاىخسب مً ٚغٍب ٦الم الٗغب 417/1:ا
 -122اإلاهضع هٟؿه.253 /1 :
 -123الصخاح1134/3:
 -124م٣اًِـ اللٛت113/3:
ً -125ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .135 :ا
 -126جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣امىؽ223 /29 :
 -127الصخاح.284/1:
ً -128ىٓغ الصخاح 1136/3:ا
ً -129ىٓغ لؿان الٗغب.111-99 /17 :
ً -131ىٓغ الصخاح .1379/4:ا
ً -131ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت 269:ا
ً -132ىٓغ انالح اإلاىُ 4 :٤ا
 -133الالٟاّ الؿغٍاهُت في اإلاعجم الٗغبي .165:ا
 -134الصخاح .1737/5:ا
 -135م٣اًِـ اللٛت.211 /3:
 -136معجم الٗحن 285/6 :ا
 -137م٣اًِـ اللٛت ،211 /3:اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.143 :
 -138الصخاح 255/1:ا
ً -139ىٓغ معجم الٗحن.233/6:

ً -141ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب،143 :و جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣ام اىؽ181/15:
ً -141ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب .367 :ا
ً -142ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .542 /2 :ا
ً -143ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت.83 :
ً -144ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب.518/2 :
ً -145ىٓغ الصخاح .2154/6:ا
 -146الصخاح .256 /1:ا
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ً -147ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .2155 /6 :ا
 -148معجم الٗحن38 /3:
ً -149ىٓغ ٣ٞه اللٛت للثٗالبي ،71 :والصخاح .1119/3 :ا
ً -151ىٓغ الالٟاّ الؿغٍاهُت في اإلاعجم الٗغبي .177:ا
 -151الصخاح.883/3:
ً -152ىٓغ الصخاح .2161/6 :ا
ً -153ىٓغ الصخاح.286/1:
 -154جاج الٗغوؽ ،337/3:وٍىٓغ الالٟاّ الؿغٍاهُت في اإلاعجم الٗغبي .323:ا
ً -155ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب 356/1 :ا
ً -156ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .334 :ا
ً -157ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .171 :ا
ً -158ىٓغ جاج الٗغوؽ 177/39:ا
ً -159ىٓغ جاج الٗغوؽ 225/24:ا
ً -161ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب81/1:
 -161اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب ،172 :وٍىٓغ جاج الٗغوؽ.515/18 :
ً -162ىٓغ جاج الٗغوؽ.498/18:
ً -163ىٓغ الصخاح .259/1 :ا
 -164جاج الٗغوؽ .491/21:ا
ً -165ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب .344/1 :ا
 -166انالح اإلاىُ .6 :٤ا
ً -167ىٓغ جٟؿحر الُبري ،318 /1:وٍىٓغ الصخاح .1149/1:ا
ً -168ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب ،181 :وٍىٓغ جاج الٗغوؽ.51/7 :
ً -169ىٓغ الصخاح .1151/3:ا
 -171الصخاح 1151 /3:ا
 -171جاج الٗغوؽ 94/18 :ا
ً -172ىٓغ لؿان الٗغب 144/11/ا
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ً -173ىٓغ الصخاح .1125/3 :ا
ً -174ىٓغ معجم الٗحن .418/3 :ا
ً -175ىٓغ م٣اًِـ اللٛت 118/5 :ا
 -176لؿان الٗغب ،168 /11 :وٍىٓغ الصخاح1271/3:
ً -177ىٓغ الصخاح .211/1:ا
ً -178ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت .232: -ا
 -179الصخاح2474/6:
 -181معجم الٗحن .54/4 :ا
ً -181ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .54 /4 :ا
ً -182ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت .215:ا
ً -183ىٓغ ٣ٞه اللٛت للثٗالبي .72 :ا
ً -184ىٓغ الصخاح .1176/3:ا
ً -185ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب 199:ا
 -186الصخاح.1176 /3:
ً -187ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب212 :
ً -188ىٓغ الصخاح536/2:
ً -189ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت .234: -ا
 -191اإلاهضع هٟؿه .1158 /3 :ا
 -191م٣اًِـ اللٛت.219/5 :
 -192الصخاح.571/2:
ً -193ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .1165/1 :ا
 -194م٣اًِـ اللٛت222/5 :
ً -195ىٓغ الصخاح 1158/3:ا
ً -196ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.343 :
 -197الصخاح 1554/4 :ا
ً -198ىٓغ الصخاح 1125/3 :ا
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 -199الصخاح 1158 /3:ا
ً -211ىٓغ اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب .344:ا
 -211م٣اًِـ اللٛت 351/5:ا
 -212اإلاهضع هٟؿه.351/5:
 -213م٣اًِـ اللٛت ،351 /5 :وٍىٓغ الصخاح .1157/3 :ا
ً -214ىٓغ الصخاح 1159 /3 :ا
 -215م٣اًِـ اللٛت .351/5 :ا
 -216اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب.345:
 -217الصخاح1161/3 :
ً -218ىٓغ معجم الٗحن ،145/4:والصخاح 1161/3 :ا
 -219معجم الٗحن.154/4:
ً -211ىٓغ لؿان الٗغب.414 /7 :
ً -211ىٓغ مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت .218: -ا
 -212الصخاح 1158 /3 :ا
ً -213ىٓغ اإلاهضع هٟؿه 1828 /5:ا
ً -214ىٓغ انالح اإلاىُ .7:٤ا
ً -215ىٓغ الصخاح 1831 /5 :ا
ً -216ىٓغ اإلاهضع هٟؿه .1832/5:ا
ً -217ىٓغ اإلاهضع هٟؿه.343 :
 -218معجم الٗحن.367 /4:
ً -219ىٓغ معجم الٗحن .369/4 :ا
 -221اإلاهضع هٟؿت369/4 :
ً -221ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت للثٗالبي .73:ا
 -222معج الٗحن .384/4:وٍىٓغ الصخاح .1615 /4 :ا
 -223معج الٗحن .387/4:ا
ً -224ىٓغ ٌ اإلاٗنى في معجم الٗحن .397/4:ا
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ً -225ىٓغ ٣ٞه اللٛت وؾغ الٗغبُت.289 :
ً -226ىٓغ معج الٗحن .411 /4 :ا
ً -227ىٓغ الصخاح .2154 /5:ا
 -228الصخاح 2155/5 :ا
ً -229ىٓغ ٣ٞه اللٛت للثٗالبي .69:ا
-231

الصخاحً ،2157/2:ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب 235/1 :ا

ً -231ىٓغ اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب .234:ا
ا

ادلصبدسوادلشاجع
 َّألامامت والؿُاؾت اإلاٗغو ٝبخاعٍش السلٟاء ،البً ٢خِبت الضًىىعي ابي مدمض ٖبضهللا بً
واليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت :ألاولى
ا
مؿلم ،جد :٤ُ٣الاؾخاط ٖلي قحري ،صاع الايىاء للُباٖت
1991م
 اإلاجغص في ٚغٍب ٦الم الٗغب ولٛاتها ،البي الخؿً ٖلي بً الخؿً الهىاتي اإلاٗغو ٝب٨غإالىمل ،جد ٤ُ٣ص .مدمض بً اخمض الٗمغي ،م٨خبت الث٣اٞت الضًيُت ،ال٣اَغة ،الُبٗت (2117 )1
 اإلاىخسب في ٚغٍب ٦الم الٗغب ،البي الخؿً ٖلي بً الخؿً الهىاتي ،جد ٤ُ٣الض٦خىع مدمضاخمض الٗمغي ،حامٗت ام ال٣غي ،الُبٗت(َ1419 )1ـ1989-م
 ابى ٖمغ ٖثمان بً ؾُٗض الضاوي ،اإلاد٨م في ه ِ٣اإلاهاخ ،٠جدٖ :٤ُ٣ؼٍ خؿً ،صمك، ٤وػاعة الث٣اٞت ،مُبىٖاث اخُاء الترار  ،الُبٗت(1961 )1م
قغح وجد :٤ُ٣أخمض مدمض
 انالح اإلاىُ ٤البي ًىؾ٣ٌٗ ٠ىب بً اسخا ١الؿُ٨ذ ، ،اقا٦غ ،وٖبض الؿالم مدمض َاعون ،صاع اإلاٗاع(ٝص.ٍ.ث).
ُ
ئهباٍ الغواة ٖلى اهباء الىداة ،حما ٫الضًً أبي الخؿً ٖلي بً ًىؾ ٠الُٟ٣ي ،جد:٤ُ٣
مدمض ابى الًٟل ابغاَُم ،مُبٗت صاع ال٨خب والىزاة ٤ال٣ىمُت بال٣اَغة ،الُبٗت الثاهُت،
2115-1426م
 البهغة وأصواعَا الخاعٍسُت ،لٗبض ال٣اصع باقا اُٖان الٗباس ي، ،مُبٗت صاع البهغة ،بٛضاص1961م
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ّ
إلادمض بً ّ
 جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣امىؽّ ،مدمض بً ٖبض الغػا ١الخؿُني ،أبى ال،ٌُٟ
ّ
اإلال٣ب بمغجط ىَّ ،
الؼبُضي (اإلاخىفىَ1215 :ـ) ،جد ٤ُ٣الض٦خىع ٖبض الٟخاح الخلى وازغًٍ ،الترار
الٗغبي ،ال٨ىٍذَ1418،ـ1997 -م.
 جاج الٗغوؽ مً حىاَغ ال٣امىؽ ،إلادمض مغجط ى الخؿُني الؼبُضي  ،جد :٤ُ٣مهُٟىحجاػي ،الترار الٗغبي ،ال٨ىٍذ ،الُبٗت(1993 )1
 جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت ،-إلؾماُٖل بً خماص الجىَغي  ،الصخاح جد :٤ُ٣اخمض ٖبضالٟٛىع ُٖاع ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث ،الُبٗت(َ1399 )2ـ 1979-م.
 تهظًب اللٛت  ،ابى مىهىع مدمض بً اخمض الاػَغي( )ٌ371جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم مدمضَاعون ،اإلاإؾؿت اإلاهغٍت الٗامت للخألُ ٠والاهباء واليكغ 1964م.
 صلُل السلُج ،ال٣ؿم الخاعٍخي لـ ج .ج .لىعٍمغ ،جغحمت م٨خب امحر صولت ُ٢غ ،الُبٗت ألاولى. ٖلي ْغٍ ٠الآٖمي ،مسخهغ جاعٍش البهغة ،مُبٗت الٟغاث -بٛضاص1927 ،م. لؿان الٗغب ،البي الًٟل حما ٫الضًً مدمض بً م٨غم اإلاٗغو ٝبـ أبً مىٓىع الاٞغٍ٣ياإلاهغي ،صاع ناصع 2113م.
 مغ٦ؼٍت مى ٘٢البهغة ،وَامكِخه ،في نحروعة الخاعٍشٖ ،بض الغخمً ٖلي ٖبض الغخمًالبهغٍت ،قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت" الاهترهذ" ٖلى اإلاى)Basrahcity.net (٘٢
ا
الجاصع ،اإلا٨خبت
 مٗاوي ال٣غان ،البي ػ٦غٍا ًديى بً ػٍاص جـ(َ217ـ) ،اٖخنى به ٞاجً مدمض زلُل ،صاع اخُاءالترار ،بحروث لبىان ،الُبٗت(.2113 )1
 معجم الٗحن ،السلُل بً اخمض الٟغاَُضي(جـ َ171ـ) جد ٤ُ٣الض٦خىع ٖبض الخمُض َىضأوي،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث –لبىان ،الُبٗت(2113)1مَ1424-ـ
 مٟاَُم نابئُت مىضاةُت -جاعٍش -صًً –لٛت -هاحُت مغاص  )2(ٍ ،بٛضاص1981،م ا هؼَت ألالباء في َب٣اث ألاصباء ،لٗبض الغخمً بً مدمض بً ٖبُض هللا ألاههاعي ،أبى البر٧اث،٦ما ٫الضًً ألاهباعي (اإلاخىفىَ577 :ـ) ،جد :٤ُ٣ئبغاَُم الؿامغاتي ،م٨خبت اإلاىاع ،الؼع٢اء –
ألاعصن الُبٗت :الثالثتَ 1415 ،ـ  1985 -م.
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