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  ى ....ـــلإ

د )َصلّى هللا علٌِه َوَسلَّم(  .نبّوِة ُمَحمَّ

دَّ   دٌِق.َوِضْدِق الصِّ

 َوَحِمٌِِة الَفاُروِق.

 َوَحِد ذي الِفَقِر.

  إلـــى ....

 َمَضىأبً الذي َعلََّمِنًِ الِحْكَمَة ، وَ 

اَء الِعَراِق َوُجْرَحه. ٌَ ْحِمُل ِكْبِر ٌَ 

 وأمًِّ التً َتْحِمُل ِعفة َبْغداَد َوطْهَرها.

  إلـــى ....

 ِرَماح الِعزِّ التً َتْنَتِخً ِبها َعِزَمتًِ

د.  ُحَسٌن ، َوَحَسن ، َوُمَحمَّ

 وُشَجٌرات الُنْبل الَباِسقاتِ 

 َتحِرٌٍر ، وِكفاٍح ، َوَفاِطمَة.

  .إلـــى ...

نٌا الَوِحٌدة فً َحٌاتًِ ُُ  أبتَسامِة الَد

 َزْوَجتً الَعروِب.

ا ، َو ُطفُولَة   َوَقَمري الْمنٌَِرٌِن ُحبَّ

 ُنوٍر ، َو ِبشرٍ 

نٌنِ     أْهدي ِغاّلِت السِّ

 الباحث



 د 

 

 

وردفياألثرأنهقيل:))منلميشكرهللا،لميشكرالناس

.))

 ... وبعد

تاذي مكً نومان الدلٌمً الذي كان لً ابا ، وأخا ، ومشرفا ، لى أس‘فوافر الشكر القلبً 

أبواب قلبه لً قبل أبواب مكتبته ، فلواله لم تكن هذه الرسالة لتستوي على سوقها ، وترى اذ فتح 

 النور.

كذلك اشكر االخ االستاذ المساعد الدكتور كرٌم احمد التمٌمً الذي قدح فً ذهنً جذوة 

 مرة فً بالً منذ الفصل الدراسً االول.الموضوع بعد ان كانت مخت

كما اتقدم بوافر الشكر الى أساتذة قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة فً جامعة دٌالى بدءاً 

 برئٌس القسم الدكتور مشحن حردان الدلٌمً وانتهاء باالساتذة االفاضل واالستاذات الفضلٌات.

 ركزٌة بمالكها كافة ومكتبة كلٌة التربٌة.كذلك اخص بالشكر إدارتً مكتبتً جامعة دٌالى الم

وال ٌفوتنً ان اشكر اخً االستاذ شاكر العبٌدي ، واالخ حسن العبٌدي واالخ لٌث 

 العبٌدي ، وكل ابناء العمومة االفاضل ) الورٌشات ( جمٌعا.

واعطف شكري على من سطرت انامله على الحاسوب هذه الرسالة االخ شاكر التمٌمً ، 

 سة عذراء العزاوي ، واالخ فرقد التمٌمً.وزمٌلته اآلن

واشكر بدرجة عالٌة من التقدٌر والحب أستاذتً : أ.د نهاد فلٌح العانً ، و أ.د خالد علً 

مصطفى ، وأ.د عبد الرزاق احمد الحربً ، و أ.م.د خدٌجة زبار الحمدانً ، وأ.د محمود جاسم 

 الدروٌش.

 رنً أسمه ، أو سها عنه القلم.وكل زمالء الرحلة ورفاق الدرب ، ومن لم ٌحض

 

 

 

 الباحث



 ه 

 

  

  الموضوعات

  اآلٌة

  إقرار المشرف

  إقرار لجنة المناقشة

  اإلهداء

  الشكر والتقدٌر

  المقدمة

  الفصل االول ) صناعة المعجم عند الدكتور ابراهٌم السامرائً (

  المبحث االول ) صناعة معجمات االلفاظ

  مدخل

  اظمعجمات االلف

  دوافعه فً تالٌف معجمات االلفاظ

  اوال: المقدمات

  اٌضاح غاٌة تالٌف معجمات االلفاظ .ٔ

  اٌضاح منهجه فً صناعة المعجم وتالٌفه .ٕ

  ثانٌا : التبوٌب

  ثالثا : المواد اللغوٌة

  سمات المواد اللغوٌة

  الندرة واالغراب فً أبنٌة االفعال .ٔ

اء ، والمصادر ، والجموع ، النادر والغرٌب فً ابنٌة األسم .ٕ

 واالدوات

 

  رابعا الظواهر اللغوٌة فً مجمعات االلفاظ

  الظواهر الصوتٌة .ٔ

  اإلبدال الصوتً . أ

  إبدال الدال طاء -

  إبدال الباء مٌما -

  الجهر والهمس . ب

  ج. القلب     

  الظواهر الصرفٌة .ٕ

  فك التضعٌف ، و حذف أحد الصحٌحٌن . أ

  تغٌر بناء الفعل . ب

  تعدد الجموعج.  

  االشتقاق على سبٌل التوهم . د



 و 

  العدول عن األصل فً األبنٌة الصرفٌةهـ. 

  الظواهر الداللٌة .ٖ

  إحٌاء األلفاظ وموتها . أ

  التضاد . ب

  المبحث الثانً ) صناعة معجمات المعانً (

  مدخل

  مجموعات المعجمات اللهجٌة .ٔ

  المجموعة االستدراكٌة .ٕ

  المجموعة التارٌخٌة .ٖ

  مجموعة االبنٌة .ٗ

  أوال : المقدمات

  اٌضاح غاٌة التألٌف ، وسببه .ٔ

  اٌضاح منهجٌه فً التالٌف .ٕ

  ثانٌا : التبوٌب

  ثالثا : المواد اللغوٌة

  المبحث الثالث ) صناعة المعجمات االصطالحٌة (

  مدخل

  النقل اللفظً .ٔ

  النقل المعنوي  .ٕ

  منهجٌة وضع المصطلح . أ

  لى سالمة اللغة العربٌةاتجاه المحافظٌن ع .ٔ

  اتجاه المحدثٌن .ٕ

  اختالف المصطلحات وتوحٌدها . ب

  اسباب اختالف المصطلحات .ٔ

  توحٌد المصطلحات .ٕ

  جهد السامرائً فً صناعة معجمات المصطلحات . ت

  فً المصطلح االسالمً والقرائً والحدٌثً . أ

  فً المصطلح اللغوي والنحوي . ب

  ج.  فً مصطلح الصٌد

  ) االستدراك على المعجمات العربٌة ( الفصل الثانً

  المبحث األول : ) اإلستدراك على المعجمات الخاصة ، دٌوان األدب مثاال (

  مدخل

  أسباب نشوء االستدراك

  سعة اللغة مع فقدان االستقرار المنظم .ٔ

  فقدان التحلٌل المنظم لكل ما أثر عن العرب .ٕ

  التشدد فً معاٌٌر اخذ اللغة .ٖ



 ز 

  القبلً المعٌار . أ

  المعٌار القبلً المكانً . ب

  المعٌار الزمنً . ت

  المعٌار الزمانً المكانً . ث

  اوال : استدراكه على بناء ) َفْعل ( 

  ثانٌا : استدراكه على بناء ) ِفِعل (

  ثالثا : استدراكه على بناء ) َفْعلَى (

  رابعا : استدراكه على بناء ) ِفْعاله ( 

  بناء ) َفْعالء (خامسا : استدراكه على 

  سادسا : االستدراك على بناء ) َفْعلَلِّى(

  سابعا : االستدراك على بناء ) َفْوَعل (

  المبحث الثانً : ) االستدراك على المعجمات العامة (

  مدخل

  أوال : األلفاظ التً استدركها السامرائً وقد ذكرتها المعجمات

  الندب .ٔ

  ٌهانزٕ .ٕ

  ترجل .ٖ

  ورك .ٗ

  مامالن .٘

  الشرٌحة .ٙ

  ٌتطاول .7

  القائم .8

  ثانٌا : االلفاظ التً استدركها ولم ٌتذكرها المعجمات

  الطٌفورٌة .ٔ

  اإلقامات .ٕ

  األٌلجً .ٖ

  الجامع .ٗ

  البرك .٘

  منهج السامرائً فً االستدراك على المجمعات العامة

  المبحث الثالث ) االستدراك على المجمعات المعرب والدخٌل (

  مدخل

  ب نشوء االستدراك على مجمعات المعربأسبا

  مفهوم المعرب والدخٌل قدٌما وحدٌثا 

  الفرق بٌن المعرب والدخٌل والمولد

  اوال : االلفاظ الدخٌلة

  اب سرد .ٔ



 ح 

  دانش .ٕ

  توده .ٖ

  بدكوهر .ٗ

  باجة .٘

  بازفكند .ٙ

  الروز .7

  دست .8

  بادكٌر .9

  منهج السامرائً فً اٌراد الدخٌل الفائت

  لفاظ المعربة القدٌمةثانٌا : اال

  الكندج .ٔ

  دروٌش .ٕ

  جوسق .ٖ

  مردم .ٗ

  اسكندر .٘

  فوطة .ٙ

  بوق .7

  كانون .8

  كندك .9

  ثالثا : المعربات الحدٌثة

  االمبرٌالٌة .ٔ

  التقدمٌة .ٕ

  االنهزامٌة .ٖ

  البرجوازٌة .ٗ

  التقنً والتقنٌة .٘

  منهج السامرائً فً االستدراك على معجمات المعرب

  قد المعجمً عند السامرائً (الفصل الثالث : ) الن

  المبحث االول : نقد ضبط االبنٌة

  مدخل

  الضبط فً أبنٌة األسماء واألفعال .ٔ

  عٌبه الغمر فً ضبط االبنٌة .ٕ

  اإلخالل بضبط األبنٌة .ٖ

  ذكر صور الضبط الجائرة فً البناء .ٗ

  اإلنفراد فً ذكر االصل اللغوي .٘

  ضبط البناء بٌن العامً والفصٌح .ٙ

  النص على الضبط إغفال .7



 ط 

  صحة النص على الضبط .8

  صحة الضبط والداللة .9

  تتبع صور الضبط اآلخر .ٓٔ

  المبحث الثانً : ) نقد المادة اللغوٌة (

  مدخل

  المادة اللغوٌة بٌن إثباتها وإنكارها .ٔ

  إزالة الوهم وتصحٌح الغلط .ٕ

  تخصٌص الداللة .ٖ

  عزو المواد اللغوٌة ونسبتها .ٗ

  نقد العبارة المعجمٌة ( المبحث الثالث )

  مدخل

  اوال : نقد العبارة فً المعجمات القدٌمة

  ثانٌا : نقد العبارة فً المعجمات الحدٌثة

  المبحث الرابع ) نقد المناهج المعجمٌة (

  مدخل

  اوال : نقد معجم الشٌبانً ) الجٌم (

  ثانٌا : نقده معجم ) دٌوان االدب للفارابً (

  مةغموض المقد .ٔ

  اغفال النص على ما هٌة المادة .ٕ

  ثالثا : وضع اللفظ فً غٌر موضعه

  رابعا : اإلخالل بتوثٌق المادة اللغوٌة

  خامسا : نقده مناهج معجمات التصحٌح اللغوي

  اإلعراض عن توثٌق الشاهد اللغوي .ٔ

  تناقض األخذ باآلراء  .ٕ

  إقرار االستعمال والنهً عنه .ٖ

  الخاتمة

  در والمراجعثبت المصا

  ملخص باللغة العربٌة

 

 



 



 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 –الحمد هلل رب العالمين ، والصالة عمى خير المرسمين النبي العربي الذي اتاه اهلل 
نوار اليدى ، جوامع الكمم ولم ُيعجم ، وكان خير االعراب والعجم ، وعمى الو ا –سبحانو وتعالى 

 وصحبو أقمار الدجى.

 ةـــاملقدم
ألبي  (مختار الصحاح)العيد ، إذ كنت اطالع في  فمم تكن صمتي بالمعجم العربي حديثة

ىـ( إبان زمن التحصيل األولي حتى جاءت السنة الرابعة في كمية اآلداب 696)بكر الرازي 
معجم استدراكات الرازي )بالجامعة المستنصرية فمزم األمر اختيار عنوان بحث فكان أن وسمتو بـ 

مى جممة من األمور التي تتعمق بالمنيج ، فوقفت فيو ع (دراسة وجمع –عمى صحاح الجوىري 
ىـ( ودار في خمدي سؤال ىو : لماذا ال نجد كل ما نتصوره ويخطر في 898)وما فات الجوىري 

اذىاننا من االلفاظ في معجماتنا الضخمة؟ ولماذا ال نجد دراسات معجمية اكثر نضجا ، وايفاء 
 .(ىـ571)خميل بن احمد الفراىيدي بمتطمبات ىذا العمم الجميل الذي كان وضعو عمى يد ال

إلى أن وقف عمى كثير من  –عمى الرغم من نكبات الواقع  –وقد كان الطموح يحدوني 
خفايا ىذا العمم الممتع الذي ىو بمثابة رابط بين األمة خالل العصور ، وأبنائيا ألنو حفظ 

بل تعدى ذلك ليكون تاريخا  مفردات لغتيا وألفاظيا ، وكثيرا من مظاىر البداور والحضارة فييا ، 
 .(تاريخيم من لغتيم)عمى حد وصف األستاذ عبد الحق فاضل حين قال معنونا احد كتبو بـ 

وعمى ىذا األساس وقع اختياري عمى شخصية ذات تنوع لغوي ، وصف صاحبيا بأنو 
صر عالمة الع)بحسب رأي الباحث حيدر سعيد ، ووصفو احدىم بأنو  (آخر الفيمولوجيين العرب)

م( الذي تعددت جوانب 1005)ذلك ىو الدكتور المرحوم إبراىيم السامرائي  (والباحث الحجة
شخصيتو المغوية ، فيو نحوي ، ولغوي ، ومعجمي ، ومحقق ، وقد وجدت من الجانب المعجمي 
شيئا يستحق البحث ، والدراسةوبعد مداولة مثمرة مع اساتيذ أفاضل ، وقع االختيار عمى ان 

السامرائي المعجمية ؛ ألن جيوده في الجوانب االخر قد درست ، إذ درس الباحث  ادرس جيود
جيوده في المغة والتحقيق في رسالة ماجستير ، إال ان تمك الرسالة لم تعد كونيا  (عمي السّراي)

عمى تميزىا وأىميتيا  –ولم تكن حصة جيود السامرائي المعجمية فييا  (بيموغرافيا)جيدا وصفيا 
 ضع وريقات.إال ب –
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أما ما يخص جيوده النحوية فكان عنوانا مقترحا لرسالة ماجستير في قسم المغة العربية 
الجيود المعجمية لمدكتور )في كمية آداب بالجامعة المستنصرية وقد رأيت أن اسم رسالتي ىذه بـ 

أن أقّسم  ، وقد اقتضت طبيعة المادة المتعمقة بجيود السامرائي المعجمية (إبراىيم السامرائي
 الرسالة عمى ثالثة فصول.

، وضّم ثالثة مباحث ، كان األول موسوما  (صناعة المعجم عند السامرائي)وسم األول بـ 
صناعة )والثالث :  (صناعة معجمات المعاني)، والثاني :  (صناعة معجمات األلفاظ)بـ 

 ، وقد تناولت ذلك الجيد بالدراسة والتحميل. (معجمات المصطمحات

، واشتمل عمى ثالثة  (االستدراك عمى المعجمات العربية)اما الفصل الثاني فُوِسَم بـ 
،  (االستدراك عمى المعجمات الخاصة ، ديوان األدب لمفارابي مثاال)مباحث . ُوِسَم األول منيا بـ 

ستدراك اال)، و ُوِسَم الثالث بـ  (االستدراك عمى معجمات المعّرب ، والدخيل)و ُوِسَم الثاني بـ 
، واتخذت في ىذا الفصل منيجا في الوقوف عمى معجمات العربية  (عمى المعجمات العامة

 الوقوف عمييا كميا فابتدأت بـ :المتناع 

 العين ، لمخميل بن احمد الفراىيدي. .5
 صحاح الجوىري ، إلسماعيل بن حماد الجوىري. .1
 لسان العرب ، البن منظور. .8
 آبادي.القاموس المحيط ، لممجد الفيروز  .4
 تاج العروس ، لمزبيدي. .1
 تكممة المعاجم العربية ، لدوزي. .6

 وقد تضمن كل مبحث منيجا خاصا بو يتفق مع المنيج العام لمبحث.

وضم في تضاعيفو اربعة  (النقد المعجمي عند السامرائي)اما الفصل الثالث فُوِسَم بـ 
وُوِسَم الثالث بـ  (نقد المادة المعجمية)بـ  ، وُوِسَم الثاني (نقد ضبط االبنية)مباحث ، ُوِسَم األول بـ 

 .(نقد المنيج المعجمي)، وُوِسَم الرابع بـ  (نقد العبارة المعجمية)

وقد كان في النية أن أعتقد تمييدا يخص سيرة السامرائي ، وأثر المناىج المغوية الحديثة 
قد  (وجوده في المغة والتحقيق إبراىيم السامرائي)في فكره المغوي ، إال أني وجدت الدراسة السابقة 

 استوعبت ىذا الموضوع وأفاضت فيو ، فعزفت عنو ، وُصّب الجيد عمى ما بينتو من جوانب.
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بعد أن قدمت ليا ، بخاتمة فييا خالصة ما توصل إليو البحث ، وقد ذيمت الرسالة 
 وممخصا بالمغة اإلنكميزية.

وبأية ظروف مّر صاحبيا ، وما قاساه ، وبعد ىذا ال يعمم إال اهلل كيف ولدت ىذه الرسالة 
ن  وقد بذلت ما يمكن لباحث شاٍد ، فإن أصبُت فيما فعمت فذلك ىو الرجاء ، والمبتغى ، وا 
رشادي ، وتعميق مالحظاتيم  أخطأت فألساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة توجييي ، وا 

ىذه المقدمة بعطر الثناء  ، وال يفوتني أن أضمخ سطورأوسمة عمى صدر الرسالة ، والباحث 
نجازه.  عمى جيود أستاذي المشرف التي كان ليا اثر كبير في والدة ىذا البحث وا 

وىذا مبمغ الجيد ، ووسع الوقت ، وهلل الحمد أواًل وآخرًا عمى ما تفضل بو عمّي من تجاوز 
 كثير من الصعاب ، والظروف التي أحاطت بي وبرسالتي ... فالشكر لك يا رب.

 وفيقي إال باهلل الواحد القّيار.وما ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى          

 كلٌة التربٌة           

 قسم اللغة العربٌة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة تقدم بها الطالب

 علً خلف حسٌن العبٌدي

الى مجلس كلٌة التربٌة فً جامعة دٌالى ، وهً جزء من متطلبات الحصول على درجة 

 العربٌة وآدابها الماجستٌر فً اللغة

 

 

 

 باشراف الدكتور

 مكً نومان الدلٌمً

 

 ٕٗٓٓكانون األول                                ٕ٘ٗٔشوال 



 ب 

 

 

  ى ....ـــلإ

د )َصلّى هللا علٌِه َوَسلَّم(  .نبّوِة ُمَحمَّ

دَّ   دٌِق.َوِضْدِق الصِّ

 َوَحِمٌِِة الَفاُروِق.

 َوَحِد ذي الِفَقِر.

  إلـــى ....

 الذي َعلََّمِنًِ الِحْكَمَة ، َوَمَضىأبً 

اَء الِعَراِق َوُجْرَحه. ٌَ ْحِمُل ِكْبِر ٌَ 

 وأمًِّ التً َتْحِمُل ِعفة َبْغداَد َوطْهَرها.

  إلـــى ....

 ِرَماح الِعزِّ التً َتْنَتِخً ِبها َعِزَمتًِ

د.  ُحَسٌن ، َوَحَسن ، َوُمَحمَّ

 وُشَجٌرات الُنْبل الَباِسقاتِ 

 وِكفاٍح ، َوَفاِطمَة.َتحِرٌٍر ، 

  إلـــى ....

نٌا الَوِحٌدة فً َحٌاتًِ ُُ  أبتَسامِة الَد

 َزْوَجتً الَعروِب.

ا ، َو ُطفُولَة   َوَقَمري الْمنٌَِرٌِن ُحبَّ

 ُنوٍر ، َو ِبشرٍ 

نٌنِ     أْهدي ِغّّلِت السِّ

 الباحث



 ج 

 

 

وردفياألثرأنهقيل:))منلميشكرهللا،لميشكرالناس((.

 ... عدوب

لى أستاذي مكً نومان الدلٌمً الذي كان لً ابا ، وأخا ، ومشرفا ، ‘فوافر الشكر القلبً 

أبواب قلبه لً قبل أبواب مكتبته ، فلواله لم تكن هذه الرسالة لتستوي على سوقها ، وترى اذ فتح 

 النور.

هنً جذوة كذلك اشكر االخ االستاذ المساعد الدكتور كرٌم احمد التمٌمً الذي قدح فً ذ

 الموضوع بعد ان كانت مختمرة فً بالً منذ الفصل الدراسً االول.

كما اتقدم بوافر الشكر الى أساتذة قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة فً جامعة دٌالى بدءاً 

 برئٌس القسم الدكتور مشحن حردان الدلٌمً وانتهاء باالساتذة االفاضل واالستاذات الفضلٌات.

 كر إدارتً مكتبتً جامعة دٌالى المركزٌة بمّلكها كافة ومكتبة كلٌة التربٌة.كذلك اخص بالش

وال ٌفوتنً ان اشكر اخً االستاذ شاكر العبٌدي ، واالخ حسن العبٌدي واالخ لٌث 

 العبٌدي ، وكل ابناء العمومة االفاضل ) الورٌشات ( جمٌعا.

االخ شاكر التمٌمً ، واعطف شكري على من سطرت انامله على الحاسوب هذه الرسالة 

 وزمٌلته اآلنسة عذراء العزاوي ، واالخ فرقد التمٌمً.

واشكر بدرجة عالٌة من التقدٌر والحب أستاذتً : أ.د نهاد فلٌح العانً ، و أ.د خالد علً 

مصطفى ، وأ.د عبد الرزاق احمد الحربً ، و أ.م.د خدٌجة زبار الحمدانً ، وأ.د محمود جاسم 

 الدروٌش.

 الرحلة ورفاق الدرب ، ومن لم ٌحضرنً أسمه ، أو سها عنه القلم. وكل زمّلء

 

 

 

 الباحث



 د 

 

  

  الموضوعات

  اآلٌة

  إقرار المشرف

  إقرار لجنة المناقشة

  اإلهداء

  الشكر والتقدٌر

  المقدمة

  الفصل االول ) صناعة المعجم عند الدكتور ابراهٌم السامرائً (

  ات االلفاظالمبحث االول ) صناعة معجم

  مدخل

  معجمات االلفاظ

  دوافعه فً تالٌف معجمات االلفاظ

  اوال: المقدمات

  اٌضاح غاٌة تالٌف معجمات االلفاظ .ٔ

  اٌضاح منهجه فً صناعة المعجم وتالٌفه .ٕ

  ثانٌا : التبوٌب

  ثالثا : المواد اللغوٌة

  سمات المواد اللغوٌة

  الندرة واالغراب فً أبنٌة االفعال .ٔ

النادر والغرٌب فً ابنٌة األسماء ، والمصادر ، والجموع ،  .ٕ

 واالدوات

 

  رابعا الظواهر اللغوٌة فً مجمعات االلفاظ

  الظواهر الصوتٌة .ٔ

  اإلبدال الصوتً . أ

  إبدال الدال طاء -

  إبدال الباء مٌما -

  الجهر والهمس . ب

  ج. القلب     

  الظواهر الصرفٌة .ٕ

  لصحٌحٌنفك التضعٌف ، و حذف أحد ا . أ

  تغٌر بناء الفعل . ب

  ج.  تعدد الجموع

  االشتقاق على سبٌل التوهم . د



 ه 

  العدول عن األصل فً األبنٌة الصرفٌةهـ. 

  الظواهر الداللٌة .ٖ

  إحٌاء األلفاظ وموتها . أ

  التضاد . ب

  المبحث الثانً ) صناعة معجمات المعانً (

  مدخل

  مجموعات المعجمات اللهجٌة .ٔ

  اكٌةالمجموعة االستدر .ٕ

  المجموعة التارٌخٌة .ٖ

  مجموعة االبنٌة .ٗ

  أوال : المقدمات

  اٌضاح غاٌة التألٌف ، وسببه .ٔ

  اٌضاح منهجٌه فً التالٌف .ٕ

  ثانٌا : التبوٌب

  ثالثا : المواد اللغوٌة

  المبحث الثالث ) صناعة المعجمات االصطّلحٌة (

  مدخل

  النقل اللفظً .ٔ

  النقل المعنوي  .ٕ

  منهجٌة وضع المصطلح . أ

  اتجاه المحافظٌن على سّلمة اللغة العربٌة .ٔ

  اتجاه المحدثٌن .ٕ

  اختّلف المصطلحات وتوحٌدها . ب

  اسباب اختّلف المصطلحات .ٔ

  توحٌد المصطلحات .ٕ

  جهد السامرائً فً صناعة معجمات المصطلحات . ت

  فً المصطلح االسّلمً والقرائً والحدٌثً . أ

  ويفً المصطلح اللغوي والنح . ب

  ج.  فً مصطلح الصٌد

  الفصل الثانً ) االستدراك على المعجمات العربٌة (

  المبحث األول : ) اإلستدراك على المعجمات الخاصة ، دٌوان األدب مثاال (

  مدخل

  أسباب نشوء االستدراك

  سعة اللغة مع فقدان االستقرار المنظم .ٔ

  فقدان التحلٌل المنظم لكل ما أثر عن العرب .ٕ

  التشدد فً معاٌٌر اخذ اللغة .ٖ



 و 

  المعٌار القبلً . أ

  المعٌار القبلً المكانً . ب

  المعٌار الزمنً . ت

  المعٌار الزمانً المكانً . ث

  اوال : استدراكه على بناء ) َفْعل ( 

  ثانٌا : استدراكه على بناء ) ِفِعل (

  ثالثا : استدراكه على بناء ) َفْعلَى (

  ء ) ِفْعّله ( رابعا : استدراكه على بنا

  خامسا : استدراكه على بناء ) َفْعّلء (

  سادسا : االستدراك على بناء ) َفْعلَلِّى(

  سابعا : االستدراك على بناء ) َفْوَعل (

  المبحث الثانً : ) االستدراك على المعجمات العامة (

  مدخل

  اتأوال : األلفاظ التً استدركها السامرائً وقد ذكرتها المعجم

  الندب .ٔ

  ٌهانزٕ .ٕ

  ترجل .ٖ

  ورك .ٗ

  النمام .٘

  الشرٌحة .ٙ

  ٌتطاول .7

  القائم .8

  ثانٌا : االلفاظ التً استدركها ولم ٌتذكرها المعجمات

  الطٌفورٌة .ٔ

  اإلقامات .ٕ

  األٌلجً .ٖ

  الجامع .ٗ

  البرك .٘

  منهج السامرائً فً االستدراك على المجمعات العامة

  لمجمعات المعرب والدخٌل (المبحث الثالث ) االستدراك على ا

  مدخل

  أسباب نشوء االستدراك على مجمعات المعرب

  مفهوم المعرب والدخٌل قدٌما وحدٌثا 

  الفرق بٌن المعرب والدخٌل والمولد

  اوال : االلفاظ الدخٌلة

  اب سرد .ٔ



 ز 

  دانش .ٕ

  توده .ٖ

  بدكوهر .ٗ

  باجة .٘

  بازفكند .ٙ

  الروز .7

  دست .8

  بادكٌر .9

  ئً فً اٌراد الدخٌل الفائتمنهج السامرا

  ثانٌا : االلفاظ المعربة القدٌمة

  الكندج .ٔ

  دروٌش .ٕ

  جوسق .ٖ

  مردم .ٗ

  اسكندر .٘

  فوطة .ٙ

  بوق .7

  كانون .8

  كندك .9

  ثالثا : المعربات الحدٌثة

  االمبرٌالٌة .ٔ

  التقدمٌة .ٕ

  االنهزامٌة .ٖ

  البرجوازٌة .ٗ

  التقنً والتقنٌة .٘

  ى معجمات المعربمنهج السامرائً فً االستدراك عل

  الفصل الثالث : ) النقد المعجمً عند السامرائً (

  المبحث االول : نقد ضبط االبنٌة

  مدخل

  الضبط فً أبنٌة األسماء واألفعال .ٔ

  عٌبه الغمر فً ضبط االبنٌة .ٕ

  اإلخّلل بضبط األبنٌة .ٖ

  ذكر صور الضبط الجائرة فً البناء .ٗ

  اإلنفراد فً ذكر االصل اللغوي .٘

  ضبط البناء بٌن العامً والفصٌح .ٙ

  إغفال النص على الضبط .7



 ح 

  صحة النص على الضبط .8

  صحة الضبط والداللة .9

  تتبع صور الضبط اآلخر .ٓٔ

  المبحث الثانً : ) نقد المادة اللغوٌة (

  مدخل

  المادة اللغوٌة بٌن إثباتها وإنكارها .ٔ

  إزالة الوهم وتصحٌح الغلط .ٕ

  تخصٌص الداللة .ٖ

  مواد اللغوٌة ونسبتهاعزو ال .ٗ

  المبحث الثالث ) نقد العبارة المعجمٌة (

  مدخل

  اوال : نقد العبارة فً المعجمات القدٌمة

  ثانٌا : نقد العبارة فً المعجمات الحدٌثة

  المبحث الرابع ) نقد المناهج المعجمٌة (

  مدخل

  اوال : نقد معجم الشٌبانً ) الجٌم (

  ) دٌوان االدب للفارابً ( ثانٌا : نقده معجم

  غموض المقدمة .ٔ

  اغفال النص على ما هٌة المادة .ٕ

  ثالثا : وضع اللفظ فً غٌر موضعه

  رابعا : اإلخّلل بتوثٌق المادة اللغوٌة

  خامسا : نقده مناهج معجمات التصحٌح اللغوي

  اإلعراض عن توثٌق الشاهد اللغوي .ٔ

  تناقض األخذ باآلراء  .ٕ

  تعمال والنهً عنهإقرار االس .ٖ

  الخاتمة

  ثبت المصادر والمراجع

  ملخص باللغة العربٌة

 

 



 

 

 
 

 املبحث األول

 صناعة معجمات األلفاظ

 املبحث الثاني 

 صناعة معجمات املعاني

 املبحث الثالث 

 صناعة املعجمات اإلصطالحية
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 املبحث األول
 صناعة معجمات األلفاظ

 مدخل
تنطيراتو وتطبيقاتو في عمـ عريؽ لو  (Lexicography)إّف عمـ الصناعة المعجمية 

العمـ الذي يختص بفف صناعة المعجـ واالصوؿ التي ))ويعّرؼ بأنو  ، (ٔ) التراث العربي قديماً 
، وىو احد فروع  (ٕ) ((تقوـ عمييا انواع المعاجـ ، وُنظـ ترتيب المفردات ، وشرحيا داخؿ المعجـ

 (لعمـ المعجمات)، ويعد الفرع التطبيقي  (ٖ)كما ُأشيع (عمـ الداللة)، وليس احد فروع  (عمـ المغة)
(Lexicography) : والذي لو ثالثة مياديف اساسية ىي ، 

 المعنى المعجمي. .ٔ
 فف صناعة المعجـ. .ٕ
 . (ٗ)تنمية المادة المعجمية .ٖ

لكنو حاذر منو ، فيو يقوؿ :  (عمـ صناعة المعجـ)ويبدو فيـ السامرائي واضحًا ودقيقا لػ 
د لغوية ، إف الصناعة المعجمية مسمؾ لغوي عسير ، وذلؾ ألّف صاحبيا محتاج إلى جممة موا))

      ، ويقوؿ أيضا : (٘) ((وادبية ، وتاريخية ، ومعارؼ ُأخرى تتصؿ بيذه مف قريب ، أو بعيد
إفَّ المتصدي لمتأليؼ المعجمي ، البد أف يممؾ مما قدمُت الشيء الكثير ، إذ البد مف نشره  ))
شتقاقيا ، وما يؤوؿ الى ىذا مف م (ٙ) (كذا) سائؿ تتصؿ باحد ، بصرؼ العربية ، وأبنيتيا ، وا 

 . (ٚ) ((االلفاظ ، ومف ىنا ، فالبد أف يشقى بمعرفة صالت العربية بغيرىا

                                                           

 .201ٌنظر : علم المعاجم عند احمد الشدٌاق ) بحث ( :  (1)

 .186المصدر نفسه :  (2)

 .183ٌنظر : المصدر نفسه  (3)

 .183ٌنظر : المصدر نفسه  (4)

 .6فً الصناعة المعجمٌة : (5)

 هذا تصحٌف طباعً كما ٌبدو ، ولعل صوابه ) علمه ( بصرف العربٌة. (6)

 .6فً الصناعة المعجمٌة :  (7)
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ىو  (فف صناعة المعجـ)، أو  (الصناعة المعجمية)وعمى وفؽ ما تقدـ نجد أف مصطمح 
ما ، نتيجة لتطور العموـ المغوية ، وظيور  (ٔ)مما شاع استعمالو في الدرس المغوي الحديث

التي نحت في دراسة المغة منحى غير تقميدي ، يقـو عمى  (ت عمـ المغة الحديثنظريا)يعرؼ بػ 
، ونجد ايضا أف السامرائي قد ادرؾ نصيبا وافرا مف  (ٕ)أساس دراسة المغة مف داخميا ، وخارجيا

عف ىذه الصناعة ، وعف ُعّدة  –كما تقدـ  -حيف ذكر تصوره   (فف صناعة المعجـ)اسرار 
 تصدي ليا ، وىذا تصور المحدثيف ، ومنيـ السامرائي.الدارس فييا ، والم

نظريات عمـ )اما القدماء فمـ يكف تصورىـ بعيدا عف تصور المحدثيف الذيف اطمعوا عمى 
ىػ( ٖٓٚ)المغة لالزىري تيذيب )وىو ينظر في  –ىػ( يقوؿ ٔٔٚ)فيذا ابف منظور  (المغة الحديث

 -ىػ( :ٛ٘ٗ)، ومحكـ ابف سيده 

   ... وليس لذلؾ سبب إال سوء الترتيب ، وتخميط التفصيؿ )) ويقوؿ ابف منظور
                  إف كال منيما مطمب عسير الميمؾ ، ومنيؿ ))، وكذلؾ يقوؿ :  (ٖ) ((والتبويب

 .(ٗ) ((وعر المسمؾ

وقد ُعّد الخميؿ بف احمد الفراىيدي أكثر المعجمييف العرب قديما وحديثا تصورا لممعجـ 
، وفي ضوء ىذا يكوف ما جاء بو المحدثوف مف تصور  (٘)يـ ، والتنظيـ والمعالجةمف حيث التقس

تصور عف المعجـ وصناعتو موافقا لما كاف قد ابداه القدماء ، وال سيما الخميؿ وابف منظور ، إذ 
 فيو مف سمات النضج واالكتماؿ الشيء الذي ال يتجاوزه دارس ، او باحث.

ف أصوره لمعجمي األزىري ، وابف سيده نجد وحيف النظر إلى نصي ابف منظور في ت
ذلؾ التصور الخاص يكاد يصدؽ عمى المعجـ عامة ، إذ إف كؿ مف ألؼ في المعجـ العربي 
مف القدماء يقؼ عند صعوبة مسمؾ سابقيو ، ويبسط ما تجشـ عف عناء في تأليفو واعداده ، ولو 

، وىنا سيتتبع  (ٙ)الحقيقة بكؿ وضوحتتبعنا مقدمات المعجمات العربية القديمة لوقفنا عمى ىذه 
 فف صناعة المعجـ( عند السامرائي.)البحث 

                                                           

 .185ٌنظر : علم المعاجم عند احمد فارس الشدٌاق :  (1)

 .185ٌنظر : اللسانات والداللة ) الكلمة ( :  (2)

 )المقدمة(. 1/7اللسان :  (3)

 )المقدمة(. 1/7المصدر نفسه :  (4)

 .2/430ٌنظر : المعجم العربً ، نشاته وتطوره :  (5)

 .1/17والصحاح :  20-1/5والتهذٌب :  10-1/1ٌنظر : اللسان :  (6)
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 صناعة معجمات األلفاظ
تعالج المفظة ، فتضبطيا ، وتبيف اصميا ،  ))يمكف تعريؼ معجمات االلفاظ بانيا التي 

 . (ٔ) ((ومشتقاتيا ، وتشرح مدلوالتيا ، متخذة ليا نيجا في ترتيب تمؾ األلفاظ

 (المعاجـ المجنَّسة)ى بعض الباحثيف اف يسمي ىذا الضرب تسمية اخرى ىي وقد ارتض
المعاجـ التي رتبت مفرداتيا ترتيا ابجديا ، سواء كاف ىذا الترتيب اليجائي صوتيا  ))وقد قصد بيا 

 . (ٕ) ((أو عاديا

 تي عمى ذكر معجمات األلفاظ التي صنعيا السامرائي مرتبة ترتيبا زمنيا عمىأوبعد ىذا ن
 حسب سنوات إصدارىا ، وىي :

 .ٜٚٚٔ –مف معجـ المتنبي  .ٔ
 .ٕٜٛٔ –مف معجـ الجاحظ  .ٕ
 .ٖٜٛٔ –مف معجـ عبد اهلل بف المقفع  .ٖ
 .ٜٗٛٔ –معجـ الفرائد  .ٗ
 .ٜ٘ٛٔمع نيج البالغة ، دراسة ومعجـ  .٘

والمالحظ عمى جيده في صناعة المعجمات أنو كاف يضمنيا بعض كتبو عمى نحو ما 
و الذي سندرسو في مبحث صناعة معجمات المعاني ،  (ي العربيةمعجـ فاعوؿ ف)صنع في 

دراسات في المغتيف السريانية )المذيف نشرىما عمى التوالي في كتابيو  (معجـ الجديد المغوي)
، وىما يدخالف في معجمات المعاني   (ٗ) (معجـ ودراسة في العربية المعاصرة)، و  (ٖ) (والعربية

 النحو يعالجاف موضوعات معينة ومحددة.النيما ، وما جاء عمى ىذا 

 لفاظألليف معجمات اأدوافعه يف ت
ليؼ أيفصح السامرائي في اكثر مف مناسبة عف دوافعو في عممو عمى ىذا الضرب مف الت

 والدرس ، ويمكف إجماؿ تمؾ الدوافع باالتي :
                                                           

 .32المعاجم العربٌة المجنسة :  (1)

 .32المصدر نفسه :  (2)

 .111ٌنظر : دراسات فً اللغتٌن السرٌانٌة والعربٌة :  (3)

 .41-30عاصرة : ٌنظر : معجم ودراسة فً العربٌة الم (4)
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 . (ٔ)االشعور بالحاجة الماسة إلى أف يكوف لنا منيج تطبيقي في دراسة المغة وتطورى .ٔ
 . (ٕ)مسايرة المنيج الحديث بعد أف اصبح المنيج ال يكفي وحده لدراسة المغة .ٕ
أراد مف صنع تمؾ المعجمات التماس جممة صالحة مف فوائد عمـ المغة الحديث مف خالؿ ما  .ٖ

 . (ٖ)صنع لو معجما مف النصوص االدبية التي اختارىا مف حقبة العصر العباسي
ما بالنا ال نعنى بمغتنا ))في مجاؿ عمـ المغة الحديث ، إذ يقوؿ : الدعوة الى متابعة الغربييف  .ٗ

اّف بنا حاجة الى شيء جديد مف عمـ ، ))، ويقوؿ أيضا :  (ٗ) ((عمى نحو ما يعنى الغربيوف
 . (٘) ((وطرائؽ جديدة مف منيج الدرس نأخذ بيا فيكوف مف ذلؾ لعربيتنا خير كثير

سة المغة بحكـ دراستو في جامعة السوربوف عمى ايادي تأثره بمناىج الدراسة الغربية في درا .٘
لقد رأيت ))، وىذا ما يفصح عنو بقولو :  (ٙ)أكابر عمماء عمـ المغة الحديث مف الفرنسييف

في منيج الدراسات المغوية لدى الفرنسييف مثال أف يعرض الدارس لممنيج المغوي في 
 . (ٚ) ((لمفظ مؤرخا لوالنصوص االدبية المشيورة لعصر مف العصور ، فيدرس ا

ومف األنسب واألقرب إلى العمـ أف تضاؼ ىذه الدوافع إلى جممة الدوافع القديمة لمتاليؼ 
 المعجمي تأصيال المتداد الدرس ، وتواصؿ الجيود في الميداف المعجمي.

 ويمكف أف نجعؿ موضوعات دراسة معجمات االفاظ عمى النحو اآلتي :

 ات االلفاظ.المقدِّمات ، أي مقدمات معجم .ٔ
 التبويب. .ٕ
 المواد المغوية. .ٖ
 العناية بالموضوعات الصرفية والنحوية. .ٗ

                                                           

 .5ٌنظر : من معجم المتنبً :  (1)

 .5ٌنظر : المصدر نفسه :  (2)

 .9ٌنظر : من معجم الجاحظ :  (3)

 .7من معجم الجاحظ :  (4)

 .9معجم الفرائد :  (5)

 .10براهٌم السامرائً وجهوده فً اللغة والتحقٌق : ‘ٌنظر :  (6)

 .5من معجم المتنبً :  (7)
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معجمات )ىذه ىي أبرز المحاور التي يمكف أف توضع فييا جيود السامرائي في صناعة 
جماال إالتي نحف بصدد دراستيا ، وقد أثرنا أف ندرس تمؾ المعجمات عمى ىذا النحو  (األلفاظ

 المشتركة بينيا بحسب ما أتبتو االستقراء. لوجود الكثير مف السمات

 أوال : المقدمات 

طناب ، بيد أّف ذلؾ إليجاز واإلتباينت المقدمات التي وضعيا السامرائي لمعجماتو بيف ا
ما يذكر في الكتاب قبؿ الشروع  ))ال يخؿ بما قصده مف تمؾ المقدمات ، ويمكف أف ُتعرَّؼ بأنيا 

مف مقدمة العمـ ، بينيما عموـ وخصوص مطمؽ ، والفرؽ بيف  بالمقصود ، فمقدمة الكتاب أعـّ 
المقدمة والمبادئ أف المقدمة أعـ مف المبادئ وىو ما يتوقؼ عميو الُمساِئؿ بال واسطة ، والمقدمة 

 . (ٔ) ((ما يتوقؼ عميو الُمساِئؿ بواسطة ، أو ال واسطة

ىذا االرتباط ال شؾ ىو إذف المقدمة بمثابة مدخؿ إلى الموضوع ، وبينيما ارتباط ، و 
إيجاز ما يتضمنو الكتاب ، وما سار عميو مف منيج ، مع ذكر الغاية التي ُوَضَع الكتاب مف 

 أجميا ، وىذا ىو االغمب المشيور مف معاني المقدمة ودالالتيا في منيج البحث.

 ، (أّوؿ الكتاب)، وأخرى  (الخطبة)وقد اختمفت تسمياتيا عند القدماء ، فتارة تسمى 
 (تصدير الكتاب)، وىذا االسـ ما زاؿ معروفا إذ يقاؿ :  (رسالة الكتاب)و  (صدر الكتاب)وطور 

 . (ٕ) وآخر ينص عمى مسّماىا الصريح

 وقد اشتممت مقدمات معجمات االلفاظ عند السامرائي عمى ما يأتي :

 إيضاح غاية تأليف المعجمات. .1
ية التي ألَؼ مف أجميا الكتاب ، وقد دأب ينبغي أف ُيودع الدارُس ، أو المؤلؼ مقدمتو الغا

مف معجـ )السامرائي عمى ذكر ذلؾ في مقدمات معجماتو ، فيو يقوؿ في مقدمة معجمو 
وقفة جديدة أتوسـ فييا رأيت منذ أزماف أْف اتعقب لغتو واستقري كتبو ألقؼ عمييا )):  (الجاحظ

أال ترى ))بيا مؤلفات الجاحظ فيقوؿ : . ثـ يبسط المادة العممية التي حفمت  (ٖ) ((خدمة العربية

                                                           

 .225التعرٌفات :  (1)

 .25وٌنظر : منهج البحث األدبً :  227-226ٌنظر : منهج البحث األدبً عند العرب :  (2)

 .7من معجم الجاحظ :  (3)
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دب الجاحظ ، وعممو ، وأنت تقرأ أأفَّ جممة صالحة مف فوائد عمـ المغة الحديث تممسيا في 
 . (ٔ) ((البياف ، او تستجمي الحيواف ، أو تنظر ىنا وىناؾ في رسائمو الكثيرة

مع )دمة معجمو وفي كال القوليف بياف لغاية ما يوضع لو معجمو ، وىذا ما نجده في مق
ال بد لي أفَّ أبسط بيف يدي ىذا الدرس المغوي التاريخي ))إذ قاؿ :  (نيج البالغة دراسة ومعجـ

 . (ٕ) (((نيج البالغة)شيئًا يتصؿ بالمجموع الكبير 
( صفحة مف القطع ٕٖ)وقد أتت ىذه المقدمة عمى قدر مف اإلطناب إذ استغرقت 

إفَّ الحاجة تدعو أْف يكوف لنا منيج تطبيقي في  )): ، وكذلؾ يوضح ما ذكرناه  (ٖ) المتوسط
إف الحاجة ما زالت قائمة  ))الغاية بقولو أيضا : ، وىو يؤكد ىذه  (ٗ) ((دراسة المغة وتطورىا

لدراسة المغة وضبط تاريخيا والتوجو الييا بالنقد والتجريح لنخمص الى حقائؽ واضحة مف تاريخ 
 . (٘) ((لغتنا القديمة

 غيرجو الى المغة مف جديد ناقديف ، وناظريف الييا مف زوايا جديدة ، ولكف مف نعـ : نتو 
 أف نمس كرامة المغة ، وليكف األخذ بالجديد الذي يخدـ الدرس المغوي.

ا إلى ذلؾ حمِّ مَ وفي أحياف أخرى ال ينص صراحة عمى دافعو في التاليؼ إال أنو يشير مُ 
، إذ عد أدبو مف  (مف معجـ عبد اهلل بف المقفع) الدافع ، عمى نحو ما ذكر في مقدمة معجمو

، االمر الذي دفعو الى استقراء لغتو ودراستيا ،  (ٙ) الصفحات المشرفة في النثر الفني العربي
درس سيرة ابف المقفع أال أريد أف ))واثبات الفوائد الخاصة التي عثر عمييا السامرائي ، إذ قاؿ : 

دبو أ؛ الف مادة كتابي تتصرؼ الى لغتو ، وما جاء في  عمى نحو ما تدرس السير في عصرنا
 . (ٚ) ((الفني مف ثروة لغوية

ويرمي إلى استخالص ما تضمنتو نصوص ابف المقفع وسواه كالجاحظ والمتنبي مف 
ساليب ، ومفردات ال نجد أغمبيا في ما دّوف مف المعجـ العربي ، األمر الذي يتيح لنا حرية أ

                                                           

 .9:  من معجم الجاحظ(1)

 .5مع نهج البالغة دراسة ومعجم :  (2)

 .32-5ٌنظر : المصدر نفسه :  (3)

 .5من معجم المتنبً :  (4)

 .7من معجم المتنبً :  (5)

 .5: من معجم عبد هللا بن المقفع : ٌنظر  (6)

 .5المصدر نفسه :  (7)
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طنابيا التفكير والتنظير في ف يـ المغة بسعة ، وموضوعية ، ومقدمات السامرائي عمى إيجازىا وا 
 ال تخرج عف مرماىا األساس في إيضاح غاية ما وضع لو المعجـ.

 إيضاح منيجو في صناعة المعجم وتأليفو. .2
التي اتبعيا مقدمات التأليؼ اشتماليا عمى ايضاح الخطوات العممية  يمما يشترط ف

بواب الكتاب ، وفصولو ، ومباحثو ، وذكر مصادره ، أ، كذكر  المؤلؼ في تأليؼ كتابو
، وقد احتوت مقدمات معجمات األلفاظ عند السامرائي عمى إيضاح ما اتبعو مف  (ٔ) وشواىده

وفي أحياف ُيفرد لو عنوانًا خاصًا عمى نحو منيج في صناعتيا ، وكاف ينص عميو صراحة ، 
إف عممي جيد لغوي معجمي أعراض فيو  ))قاؿ : إذ  (مف معجـ المتنبي)ما ورد في معجمو 

لمكممة ، وأصميا ، وتطورىا ، واستعماليا ، واتصاليا بالظروؼ الطبيعية ، واالجتماعية ، وىذا 
الجيد المغوي قائـ عمى ألفاظ ، منيا ما استعممو المتنبي ، فكانت ذات مكاف خاص في شعره 

شعره ، واستعمميا كما استعمميا غيره ...  بسبب مف طريقة االستعماؿ ... ومنيا ما ورد في
أدرسيا ، فأغرض مكاف الشاعر في طائفة  فأ والمواد التي يضمنيا المعجـ مواد خاصة أثرتُ 

عرض لمواد أخرى وردت في شعره ، فكانت كما أشرت مف أمنيا ، وطريقة فيمو ليا ، كما 
 . (ٕ) ((المواد التاريخية
مف بناء المعجـ  ءاما التقطو مف مواد المتنبي يشكؿ جز أف  (المواد التاريخية)ويقصد بػ 

 التاريخي لمعربية.
عرضت فيو جممة ))إذ قاؿ :  (مف معجـ عبد اهلل بف المقفع)وقد فعؿ ذلؾ في معجمو 

وافية مف أدب ابف المقفع ، أشرت فييا إلى طائفة مف الكمـ ، درجتيا عمى حسب حروؼ 
استعماال خاصا لـ أقؼ عميو إال لتي جاءت مستعممة ال لمكممة اإالمعجـ ، ولـ أعرض فييا 

نادرا ، أو أنيا وردت في صيغة خاصة ، او أنيا تحدرت إلينا ، وذىبنا بيا مذىبا جديدًا في 
عربيتنا المعاصرة ، وفي جممة ىذه الكممات فوائد خاصة أشرت الييا معتمدًا عمى المأثور 

 . (ٖ) ((ألوفى في النظر الجادالفصيح القديـ مستجميًا امورا لـ تنؿ حظيا ا
 . (ٗ) وقد ساؽ اآلثار التي استقراىا مف تراث ابف المقفع األدبي

                                                           

 .227-226، ٌنظر : منهج البحث االدبً عند العرب :  15ٌنظر : منهج البحث االدبً ) الطاهر ( :  (1)

 .14من معجم المتنبً :  (2)

 .10من معجم عبد هللا بن المقفع :  (3)

 الحاشٌة االولى. 10ٌنظر : المساعد نفسه :  (4)
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قد قصدت ))إذ قاؿ :  (مف معجـ الجاحظ)وعمى ىذا النحو بيف منيجو في مقدمة معجمو 
المفظ )). ويسترسؿ في ذكرىا قائال :  (ٔ) ((في ىذا العمؿ المعجمي طوائؼ معينة مف الكمـ

الذي ذكره الجاحظ وعفا عميو الزماف في عصرنا ، وىو مفيد لو أنا احسنا احياءه ... القديـ 
و العرب بوالمفظ القديـ الذي كاف مف مادة المصطمح العممي ، والمفظ االعجمي الدخيؿ مما عر 

، او مما لـ يعربوه ، والمفظ العامي الذي استخدمو الجاحظ لغرض ما ، والمفظ الفصيح الذي 
في العربية المعاصرة ، وابقيناه في المغة الدارجة ، والمفظ الذي يكشؼ عف خصوصية افتقدناه 

والمفظ الذي تفرد بو ابو عثماف ، ولـ نجده في المظاف المغوية ، والمفظ الذي ولده جاحظية ، 
 . (ٕ) (( العواـ في عصره ، واالسموب العامي في التعبير مما اشتممت عميو كتبو

بيذه المقدمة منيجو في اختيار الكمـ الذي درسو درسا معجميا ، إذ  السامرائيوقد اوضح 
و بيذا الدرس حاز بيا نثر الجاحظ ، وىو يننمتضمف ذلؾ الكمـ ابرز الخصائص المغوية التي ا

منحى تاريخيا يرمي بو دراسة أمثمة مف الكمـ القديـ الذي احجـ الدارسوف قديما ، وحديثا عف 
 رج عصر الفصاحة.دراستو ؛ ألنو قد وقع خا

فأنو لـ يجمع خطواتو المنيجية كما في  (مع نيج البالغة دراسة ومعجـ)أما في معجمو 
غيره إال أفَّ المستقرئ لمقدمتو الطويمة لمكتاب ال ينّد عنو ادراؾ تمؾ الخطوات بيسر ، فيو 

 -يوضح فييا :
 . (ٖ) (نيج البالغة)ما يتصؿ بالمجموع الكبير المسمى  .ٔ
 . (ٗ) ب ، وشروحو قديما وحديثاً طبعات الكتا .ٕ
، واثباتيا ، واراء كال الفريقيف مف منكريف  (نيج البالغة)التعرض لقضية إنكار نسبة  .ٖ

 . (٘) في ذلؾ (نيج البالغة)ومثبتيف في ذلؾ ، واالحتكاـ الى نصوص 
 . (ٙ) إيراد األمور ، والمسائؿ التي ينبغي الوقوؼ عمييا في النيج .ٗ
 . (ٚ) في األداءذكر الناحية الفنية  .٘

                                                           

 .9من معجم الجاحظ :  (1)

 .10-9المصدر نفسه :  (2)

 .5ٌنظر : مع نهج البالغة دراسة ، ومعجم :  (3)

 .7-6ٌنظر : المصدر نفسه :  (4)

 .9-8ٌنظر المصدر نفسه :  (5)

 .20-17ٌنظر المصدر نفسه :  (6)

 .26ٌنظر المصدر نفسه :  (7)
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 . (ٔ) مصادر نيج البالغة .ٙ
مع  (كـر اهلل وجيو)ذكر اسماء مف وردت في مؤلفاتيـ خطب لإلماـ عمي بف ابي طالب  .ٚ

 . (ٕ) زيادة بارزة واضافات حصميا نتيجة الستقرائو
التي خرجت عف سنتو في بنائيا ،  (مع نيج البالغة)ىذا جّؿ ما تضمنتو مقدمتو لمعجـ 

 يطيميا عمى ىذا النحو ، وربما فرضت عميو طبيعة الموضوع الذي ناقشو ذلؾ.إذ لـ يعتد أف 
ّف بناءىا فيو سمة النضج ،  ويمكف القوؿ : إفَّ مقدمات السامرائي ذات فوائد جّمة ، وا 
والوضوح عمى نحو بّيف ، ويظير أف السامرائي ال ُيغفؿ ذكر منيجو في صناعتو لممعجـ في 

 لتمؾ المعجمات. اثناء مقدماتو التي يعقدىا

 ثانيا : التبويب

أو ىو المنيج الداخمي لترتيب المواد المتوافرة لدى ،  (ٖ) يتمو التبويب جمع المعمومات
 . (ٗ) الباحث داخؿ بحثو

وقد ُعني الدكتور ابراىيـ السامرائي بتبويب مادتو المعجمية داخؿ معجماتو تبويبا دقيقا 
 يظيره اآلتي :

رتيبا ىجائيا قائما عمى اساس مراعاة الحرؼ األوؿ ، والثاني ، وىذا رتَّب المواد المغوية ت .ٔ
ىؿ الحديث أسبؽ مف المغوييف في أبعض المعجمييف المعاصريف عّد  فّ إيستدعي القوؿ : 

، بيد أنَّيـ  عادوا واثبتوا غير ذلؾ ، إذ  (٘) االىتداء الى ىذا النظاـ في ترتيب المواد المغوية
،  (ٙ) (الجيـ)ىػ( أّوؿ مف اىتدى الى ىذا الترتيب في معجمو ٕٙٓ)ني عّدوا أبا عمرو الشيبا

الزمخشري )غمب المعجمييف مستقر عمى أوؿ مف نحا ىذا النحو في الترتيب ىو أرأي  ولعؿّ 
 ، وىذا أرجح اآلراء. (ٚ) (اساس البالغة)في معجمو  (ىػٖٛ٘ –

                                                           

 .27ٌنظر : مع نهج البالغة دراسة ، ومعجم :  (1)

 .30ٌنظر المصدر نفسه :  (2)

 .127ٌنظر : منهج البحث االدبً عند العرب :  (3)

 .128المصدر نفسه :  (4)

 .135ٌنظر : المعاجم اللغوٌة العربٌة ، بداءتها وتطورها :  (5)

 .135، والمعاجم اللغوٌة العربٌة ، بدائتها وتطورها :  16-1مقدمة الصحاح :  (6)

 .136، المعاجم اللغوٌة العربٌة ، بدائتها وتطورها :  36عبد هللا دروٌش :  ٌنظر المعاجم العربٌة ، (7)
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، فقد نسجت عمى منوالو  ليؼ المعجمي المعاصرأوىذا االتجاه ىو االكثر شيوعا في الت
لعبد اهلل  (والبستاف ، وفاكية البستاف)،  (ـٕٜٔٔ)معجمات منيا : أقرب الموارد ، لمشرتوني 

 ، وغيرىا. (ٔ) ـ(ٖٜ٘ٔ)، الحمد رشيد رضا  (متف المغة)، و  (ـٖٜٓٔ)البستاني 
ه ورواج ىذا النظاـ ، او الطريقة في تبويب المادة المغوية ، تأتي مف أف ترتيب ىذ

فيو ينتقؿ مف ))يجعؿ المتخصص ال يتبع أسموبا مريحا  (األساس)المعجمات التي سبقت 
الكممة لتتبع المادة ، مما لفت ، ويتجو بعدئذ إلى صمب  (أوليا)إلى  (الباب)آخر المادة 

أنظار العمماء إلى ابتكار طريقة جديدة يسيؿ معيا عمى الباحث الوصوؿ الى ما يريده مف 
 . (ٕ) ((أقرب سبيؿ

وقد صنؼ السامرائي معجماتو ، وبناىا عمى أساس ىذا النظاـ ، مما يمكف القوؿ : إف 
 .(األساس)معجماتو تنتمي إلى مدرسة 

 وقد رتب السامرائي مواد معجماتو عمى النحو اآلتي : .ٕ
... الى غير ذلؾ  (ٖ) تسمية كؿ حرؼ بابًا ، فيقوؿ : باب اليمزة ، وباب الباء ، وباب التاء . أ

... إلى غير  (ٗ) يانا يسميو فصال ، فيقوؿ فصؿ اليمزة ، وفصؿ الباء ، وفصؿ التاء، واح
... إلى  (٘) ذلؾ ، وأحيانا يسميو حرفا ، فيقوؿ : حرؼ األلؼ ، وحرؼ الباء ، وحرؼ التاء

، والحقيقة أّف  (ٙ) ثـ يتبعيا بالقوؿ : حرؼ اليمزة (اليمزة)غير ذلؾ ، فيقوؿ : حرؼ األلؼ 
أف اليمزة  ))، واليمزة حرؼ ، وقد وقع بيف القدماء خالؼ في تمييزىا إذ ورد األلؼ حرؼ 

، وفي ىذا القوؿ ما يوجز الخالؼ في  (ٚ) ((ال ىجاء ليا ، إنما تكتب مرة ياًء ، ومرة إلفا
 ىجاء اليمزة.

 أعطى تسمسال عدديا لكؿ مادة لغوية وردت في معجماتو عمى النحو االتي : . ب
 ( مادة.ٕٚٔ)ـ مف معجـ المتنبي ، ض .ٔ
 ( مادة.ٕٕٛ)مف معجـ الجاحظ ، ضـ  .ٕ

                                                           

 .137ٌنظر المعاجم اللغوٌة العربٌة ، بدائتها وتطورها :  (1)

 .134-133المعاجم العربٌة ) د. عبد السمٌع محمد احمد ( :  (2)

 .13ٌنظر : من معجم الجاحظ :  (3)

 .65معجم : ٌنظر : مع نهج البالغة ، دراسة و (4)

 .11وٌنظر : من معجم : من معجم عبد هللا بن المقفع :  17ٌنظر : من معجم المتنبً :  (5)

 .13ٌنظر : من معجم عبد هللا بن المقفع :  (6)

 .1/17اللسان ) المقدمة ( :  (7)
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 ( مادة.ٕ٘ٚ)مف معجـ عبد اهلل بف المقفع ، ضـ  .ٖ
 ( مادة.ٕٔٛ)ائد ، ضـ ر معجـ الف .ٗ
 ( مادة.ٗٛٚ)مع نيج البالغة دراسة ومعجـ ، ضـ  .٘

، ثـ  (مف معجـ الجاحظ)ويمكف االستنتاج مف ىذه االرقاـ أف اكثر المعجمات الفاظا ىو 
مف )، ثـ  (مف معجـ عبد اهلل بف المقفع)ثـ  (مع نيج البالغة)، ثـ  (لفوائدمعجـ ا)يميو 

 ، وىذا يشير الى : (معجـ المتنبي
عنايتو بأرقى مثاليف في النثر العربي القديـ ، وىذا الوصؼ خارج حدود النص القرآني ، فيو  . أ

 كتاب سماوي ليس مف كالـ البشر.
بالنثر ؛ ألف الذي عرضو مف أمثمة ال  –المعجـ ولو في حدود  –محاولتو تعزيز االستشياد  . ب

نثرية إزاء  شواىد ، ومما يدعـ ىذا ىو اختياره لثالثة (القيد الزمني)غبار عميو إال مف حيث 
 مثاؿ شعري واحد ، في حيف كاف االستشياد بالنثر مقتصرا عمى نتؼ جاىمية منو.

نوع المادة ، سواء  ف، أيا كا (ٔ) ثيةرتَّب المواد المغوية في معجماتو عمى أساس االصوؿ الثال .ٖ
أكاف اسما أـ مصدرا أـ صفة أـ ظرفا أـ غير ذلؾ ، ومف ثـ يبسط القوؿ في المادة 

 المقصودة شرحا أو ايضاحا.
 رتب المواد المغوية ضمف المادة المغوية الواحدة عمى النحو االتي : .ٗ
ت ، وال سيما اذا كانت مف ، أو يذكر المادة كما ورد (ٕ) أبر()يذكر أصؿ المادة مثؿ :  . أ

 . (ٖ) األلفاظ األعجمية ، أو غيرىا
، أو القطعة النثرية التي وردت فيو المادة مردفا ذلؾ باسـ  (البيت الشعري)يذكر النص  . ب

 . (ٗ) الكتاب ، ورقـ صفحتو ، وجزئو الذي ورد فيو النص
التي تكاد تكوف  (عميؽت)يفصؿ بيف ما يذكره مف شرح المادة المغوية ، والمادة نفسيا بكممة  . ت

، او بالالزمة االسموبية االخرى  (٘) الزمة مف لوازمو في كؿ ما ألؼ مف معجمات ألفاظ
 . (ٔ) (أقوؿ)االكثر شيوعا عنده التي ىي كممة 

                                                           

 .13ومن معجم عبد هللا بن المقفع :  13ومن معجم الجاحظ :  17ٌنظر : من معجم المتنبً :  (1)

 .65ٌنظر : مع نهج البالغة دراسة ومعجم :  (2)

 .146،  127،  125،  87،  64،  39ٌنظر : من معجم الجاحظ :  (3)

 .95ٌنظر : على سبٌل المثال : من معجم عبد هللا بن المقفع :  (4)

 ٌنظر : المصدر نفسه ومن معجم المتنبً. (5)
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إذا توافرت لديو اكثر مف مادة لغوية في النص الواحد ، فأنو يذكر كؿ مادة في بابيا مف  . ث
، وىذا مظير مف مظاىر  (ٕ) ة الالحقة عمى المادة السابقةابواب اليجاء ، ويحيؿ في الماد

نو عند االحالة يحيؿ عمى أااليجاز عنده ، وتفادي التكرار ، واالطالة غير السائغيف ، ومع 
مف ىذا  ٕٖانظر : مادة ))إذ قاؿ :  (فعا)تسمسؿ المادة في المعجـ ، كما في مادة 

 . (ٗ) (ممؾ)، و  (مكف)ا كما في مادة الى المادة وتسمسميا معيو ، ا (ٖ) ((المعجـ
قد يورد في بدء الكتاب طائفة مف النصوص التي ال تخضع في ترتيبيا لنظاـ معيف إال   .٘

مع نيج البالغة ، دراسة )ادراجيا ضمف التسمسؿ العددي ، عمى نحو ما فعؿ في معجمو 
 . (٘) (ومعجـ

كافة ، وىو بذلؾ يريد أْف يثبت أَف كؿ الواردة فييا يورد في الترتيب الداخمي لممادة االلفاظ  .ٙ
الصور صحيحة مقبولة يقرىا االستعماؿ ، وتؤيدىا الشواىد ، عمى نحو ما ذكر في مادة 

والرَّْغبي ، والرَّْغبي ،  والرََّغبوت ،الَرْعب ، والُرْعب ، والَرْغبة ، والَرَغب ، ))إذ قاؿ :  (رغب)
 . (ٙ) ((ْعباء : الضَّراعة ، والمسالةرَّ وال

 ، بالفاظو إال أّنو لـ ُيشر إلى ذلؾ. (ٚ) وىذا نص المساف

 ثالثا : المواد المغوية

تضمنت معجمات االلفاظ عند السامرائي شرحا لكمـ مختار مف أبرز ثالثة نصوص نثرية 
أي : صناعة معجـ لنصوص مخصوصة  –في االدب العربي ، ومف نص شعري ، وىذا االمر 

، والذي لـ يختر فيو  (تكممة المعاجـ العربية)سابؽ عدا دوزي في لـ يسبؽ السامرائي اليو  –
 نصوصا معينة بؿ ادرج نصوصا متنوعة مف حقب تاريخية مختمفة.

 

 

                                                                                                                                                                      

 .150-1:  ومع نهج البالغة 140-1ٌنظر : من معجم الجاحظ :  (1)

 .236ٌنظر : من معجم المتنبً ) مكن ( و ) ملك ( :  (2)

 .217من معجم المتنبً :  (3)

 .236ٌنظر : المصدر نفسه :  (4)

 .61-33ٌنظر : مع نهج البالغة ، دراسة ومعجم :  (5)

 .98من معجم عبد هللا بن المقفع :  (6)

 .1/122ٌنظر : اللسان ) رغب ( :  (7)
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 وقد بمغ مجموع المواد المغوية التي اوردىا السامرائي في معجماتو عمى النحو االتي :

 عدد المواد المغوية      المعجم

 دةما ٕٚٔ    مف معجـ المتنبي  .ٔ
 مادة ٕٕٛ    مف معجـ الجاحظ .ٕ
 مادة ٕ٘ٚ   مف معجـ عبد اهلل بف المقفع .ٖ
 مادة ٕٔٛ     معجـ الفرائد .ٗ
 مادة ٗٛٚ    مع نيج البالغة .٘

 وبناًء عمى قراءة المسرد االحصائي يمكف استنتاج جممة امور ىي :

مغوية ، إذ يبدو اف ىذا القدر مف المواد ال (مف معجـ الجاحظ)أكثر المعجمات مواد ىو  . أ
 ىو مما ال ينبغي اف ُييمؿ كونو يقع خارج حدود زمنية ضيقة.

وىو مجموع مواد مختارة قصد بيا تتبع تطور الكمـ ، وربط داللتو  (معجـ الفرائد)ثـ يتموه  . ب
القديمة بالحديثة ، والتعامؿ معو باالطمئناف الى فصاحتو عمى الرغـ مف كونو مغمورا في 

 كثير مف االحياف.
مف حيث عدد المواد المغوية ، وبيذا  (مع نيج البالغة ، دراسة ومعجـ)مو ثـ تاله معج . ت

نص نثري ال غبار عمى االستشياد بنصوصو ، وىو  (نيج البالغة)يؤكد السامرائي أف 
 نص فصيح صحيح ، واف كاف مجموعا بعد حيف مف عصر االحتجاج.

المواد المغوية ، وفي ىذه  يأتي بالمرتبة الرابعة مف حيث عدد (معجـ عبد اهلل بف المقفع) . ث
 اشارة الى مدى صحة النصوص اوال ، وبراعة ترجمة بف المقفع ثانيا.

خامسا في تسمسمو مف حيث المواد المغوية ، وفي ىذا اشارة الى أف  (معجـ المتنبي)وجاء  . ج
االستشياد بالنثر أمر كاف قميال عند النحاة ، والمغوييف ، وقد عمد السامرائي الى إيثاره ، 
والنظر في امثمتو التي اختارىا ، واما الشعر ، فاالستشياد بو كثير شائع إال اف النكتة في 
اختيار شعر المتنبي ىو إقصاء بعض الشعراء ، الذيف حوى شعرىـ قدرا وافرا مف االساليب 

 وااللفاظ الفصيحة التي يجب أف ال تترؾ.
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 مسات املواد اللغوية يف معجمات األلفاظ
لى ايجاز ابرز ما يالحظ عمى المواد المغوية التي صنع السامرائي معجما ليا ىنا اسأعمد 

 عمى النحو اآلتي :

يمثؿ كؿ ما تضمنتو معجمات االلفاظ عند السامرائي كمما مبينا عمى اساس اإلختيار مف  .ٔ
نصوص نثرية وشعرية ، اذف يمكف القوؿ اف ابرز ما تتسـ بو معجماتو ىو تحكيـ مبدأ 

معينة  وقد قصدُت طوائؼ)):  (يو يقوؿ في مقدمة معجمو مف معجـ الجاحظاالختيار ، ف
ىذا )):  (مف معجـ عبد اهلل بف المقفع)، ويقوؿ في مقدمة معجمو  (ٔ) ((مف الكمـ ىي ...

ما وسمت بو كتابي الذي عرضت فيو جممة وافية مف ادب ابف المقفع اثرت فيو الى طائفة 
مع نيج )، ويؤكد االمر نفسو في معجمو  (ٕ)((لمعجـمف الكمـ درجتيا عمى حسب حروؼ ا

 . (ٗ) (مف معجـ المتنبي)، و  (ٖ) (البالغة ، دراسة ومعجـ
في  (األساس (بوب المواد المغوية عمى اساس االبنية الثالثية ، والرباعية متبعا طريقة .ٕ

 ترتيبيا عمى حروؼ اليجاء ، أي : مراعيا الحرؼ االوؿ ، والثاني .
 (ٙ) (بذؿ)و ،  (٘) عمد()واد المغوية نراه يوجز تارة ايجازا واضحا كما في مادة عند ذكر الم .ٖ

فمف اسباب ، ولذلؾ اسبابو ،  (ٛ) اثث()، و  (ٚ) أبو()، ويطنب اطنابا بينا كما في مادة  (ٙ)
اسباب االيجاز ىو انو كاف يحيؿ في كثير مف المواد عمى مواد سبؽ شرحيا ، وال يرى 

 –، ومف اسباب االيجاز أنو ال يفسر  (َعَمدض)ثانية كمادة  حاجة الى تكرار ما قيؿ فييا
إال كممة واحدة ؛ ألف الكممات االخرى سبؽ تفسيرىا ، وحاؿ عمييا  –في بعض النصوص 

، كما في المادة نفسيا. اما ما يذكر عف اسباب االطناب ، فأنو يعرج عمى ذكر قضايا 
 أبو(.)محيصا مف ذكرىا كما في مادة  لغوية ، تاريخية تتصؿ بالمادة المغوية ، ال يرى

                                                           

 .9حظ : من معجم الجا (1)

 .10من معجم عبد هللا بن المقفع :  (2)

 .14ٌنظر من معجم المتنبً :  (3)

 .20ٌنظر مع نهج البالغة ، دراسة ومعجم :  (4)

 .267ٌنظر مع نهج البالغة :  (5)

 .81ٌنظر المصدر نفسه :  (6)

 .24-19ٌنظر من معجم المتنبً :  (7)

 .28-24ٌنظر المصدر نفسه :  (8)
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في معجماتو التي صنعيا تكوف ظاىرة عامة ، فيو يحيؿ عمى المادة  (االحاالت)إّف  .ٗ
عبد )، ومعجـ  (مف معجـ الجاحظ)المغوية كثيرا في جممة تمؾ المعجمات ، وال سيما معجـ 

أخرى ، أي : ثالث ، ومف المالحظ  أنو يحيؿ مف مادة عمى مادة عمى  (ٔ) (اهلل بف المقفع
اذ قاؿ  (عمد)مرات حتى تبمغ المعنى ، والتفسير المطموبيف ، عمى نحو ما في مادة 

 . (ٗ) حيص()، أحاؿ عمى مادة اخرى ىي  (ٖ) دعو()، وفي  (ٕ) ((انظر : دعو ، وأود))
مف المالحظ انو عند االحالة ال يستوفي في تفسير المادة كما قد يتصور الناظر أوؿ وىمة  .٘

()مى نحو ما ورد في مادة ، ع حمي( ، ولكف ال نجده يفسر )، إذ احاؿ عمى مادة  (٘) حـر
( سابقة لػ )، و  (حمي) حمي( عمى مادة )وكاف يفترض أف يحيؿ في مادة  (حمي)حـر
( بعد اف يكوف قد فّسر االخيرة ، وذلؾ يمكف اف يكوف جائرا ، إذ في ) مختار )حـر

 . (ٙ) الصحاح( شيء مف ىذا النحو
ال يكاد تفسير المواد المغوية التي يوردىا يخمو مف قضية نحوية ، أو صوتية عمى نحو ما  .ٙ

 : (ٛ) ، عمى نحو ما ورد في قوؿ المتنبي (ٚ) حمؽ()ورد في مادة 
ـْ َيُرـِ   وُكمَّما ُنِطَحْت َتْحَت الَعَجاِج بوِ   ُأُسُد الَكتاِئِب راَمتُو ، وَل

امتو : زالت عنو ، ولـ يزؿ ىو عنيا ، واراد برامت عنو ر ))إذ قاؿ شارح الديواف الواحدي : 
، اذ قاؿ :  (ٜ) ((، فحذؼ حرؼ الجر ، وأوصؿ الفعؿ ، واالصؿ استعمالو بحرؼ الجر

ليس كما قاؿ الشارح ، فميس االصؿ استعماؿ الحرؼ ، وذلؾ أف في العربية اتساعا ، ))
 . (ٓٔ) ((وقد افاد مف االتساع المتقدموف مف الشعراء كالمتنبي

شرح )يعتمد عمى احد الشروح الشعرية المشيورة ، وال يمتفت الى ما سواه ، كاعتماده عمى  .ٚ
ساثبت ىذا الشرح في كؿ ))لديواف المتنبي ، عمى نحو ما اشار اليو في قولو :  (الواحدي

                                                           

 .107، و )سبغ( : 80، )خلل( : 55بٌل المثال : من معجم عبد هللا بن المقفع )جمل(:ٌنظر على س (1)

 .267مع نهج البالغة :  (2)

 .167ٌنظر المصدر نفسه :  (3)

 .116و )جهم( :  88و )بلً( :  85وفٌه ٌحٌل كثٌرا كما فً ) َبَقَع( :  143ٌنظر المصدر نفسه :  (4)

 .126ٌنظر المصدر نفسه :  (5)

 .10ٌنظر مختار الصحاح ) حرف االلف ( :  (6)

 .152وٌنظر : شرح نهج البالغة ) الشٌخ محمد عبده ( :  135مع نهج البالغة :  (7)

 .33دٌوان المتنبً :  (8)

 .115شرح دٌوان المتنبً ) الواحدي ( :  (9)

 .149-148من معجم المتنبً :  (10)
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، وكذلؾ  (ٔ) ((مادة مف المواد التي اعرض ليا في ىذا الموجز مف المجموع المغوي
عمى شرح الشيخ محمد عبده  (مع نيج البالغة ، دراسة ومعجـ)معجمو اعتماده في 

، وىذا االمر لو مساوئ ، ومحاسف ، فمف مساوئو اف الشرح  (ٕ) ـ(  ، وحسبٜ٘ٓٔ)
الذي اعتمد عميو قد تكوف في سواه اضافات ، وتفسيرات نمد الدراسة بشيء كثير مف 

 ذكرىا ، او ايرادىا. الفوائد ، ومف محاسنو أنو يقصي اشياء ال ضرورة في
التي صنفيا عمى اساس بيئي ، فيو َيِسـُ مواد بانيا بدوية  لفت النظر الى كثير مف االلفاظ .ٛ

 : (ٖ)عند شرحو لقوؿ المتنبي  (َعكف)، وأخرى بأنيا حضرية ، فمف االولى قولو في مادة 
 ولم َيِدُه بالجاىل العكنانِ   َوَدى ماَجَنى قبل المبيت بنفِسوِ 

، وكذلؾ يصؼ السامرائي ىذه الظاىرة في شعر  (ٗ) ((ه مف مواد بداوة الشاعرىذ))إف 
 . (٘) ((إف تعمقُو بالبيئة البدوية مالـز لو))المتنبي ، اذ يقوؿ : 

، إذ قاؿ عند تعميقو عمى بيت  (ٙ) (خدا)ومف مواد الحضارة وألفاظيا ، ما ذكره في مادة 
 . (ٚ)المتنبي

 في ِعْرِضِو ألناخ وىو طميح  براكٍب وأمقَّ لو َخَدِت الَشَمال 
استطاع بو أف يتجاوز ىذه البداوة ، فيعرب عف دقائؽ مف الفكر تتصؿ بحضارة ))إنو 

 . (ٛ) ((عصره ، واحتوائيا عمى الفكر االجنبي الوافد
تتبع داللة الكمـ ، وتطوره قديما ، وحديثا عمى مستوى المفردات ، واالساليب وتتبع ىذا  .ٜ

نظر( ، إذ عمؽ عمى قوؿ )واقع المغوي المعاصر عمى نحو ما ورد في مادة التطور في ال
 (ٓٔ)قد الحظت في غير ىذا الكتاب))، قائال  (ٜ) ((ولو نظرت مف جية النظر))الجاحظ : 

                                                           

 الحاشٌة االولى. 17المصدر نفسه :  (1)

 .7-6: مع نهج البالغة : ٌنظر  (2)

 .472دٌوان المتنبً :  (3)

 .129من معجم المتنبً :  (4)

 .106، وٌنظر : نفسه :  126المصدر نفسه :  (5)

 .101ٌنظر المصدر نفسه :  (6)

وفً رواٌة مطلع القصٌدة الذي ذكره السامرائً تصحٌف اذ هً ) َجلضال ( بدل )  60دٌوان المتنبً :  (7)

 خلال (.

 .102ن معجم المتنبً : م (8)

 .45رسائل الجاحظ ) مناقب الترك ( :  (9)

 .9ٌنظر : معجم ودراسة فً العربٌة المعاصرة :  (10)
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في اساليبنا الحديثة كالـ منقوؿ مترجـ مف المغة الفرنسية ، ومف المفيد  (وجية النظر)، أف 
 ((المترجـ كاف لمعرب مثمو قبؿ أْف يكوف اتصاؿ بيذه االساليبأف اقوؿ : إف ىذا االسموب 

(ٔ) . 
لـ تَر ممف ارضيتو مف ))وعمى ىذا النحو يرد تعميؽ السامرائي عمى قوؿ الجاحظ : 

ليذه الكممة مجد باذخ في استعماؿ اىؿ ))، إذ قاؿ :  (ٕ) ((عنؾ يناضلاسخطتيـ احدًا 
نضاؿ ىو مجموعة أفكار ، واخالؽ ، وسموؾ عصرنا في الميداف االجتماعي ، ذلؾ اف ال

، وىذه  (ٖ) ((بعضيا الدفاع عف الوطف ، وعف الفكر ، وما يتصؿ بيذيف مف قريب او بعيد
، وجيوده في ىذا الميداف مبثوثة في  (ٗ)وىذه الداللة عينيا التي وردت في كتب المغة

 معجماتو كميا.
لذلؾ سببا يتعمؽ بتركيب الكمـ ،  تكرار المواد المغوية التي يمكف دمجيا ، ولكنو يمتمس .ٓٔ

نضؿ( ، إذ فّرقيا وىي مادة واحدة ، وىو يذكر سبب ذلؾ )عمى نحو ما ورد في مادة 
،  (٘) ((جعؿ األوَّؿ قاصرا والثاني متعديا –أي : الجاحظ  –فّرقت بينيا ألنو ))فيقوؿ : 

 (ٚ) (موت)، ومادة  (المنصفة والَنَصؼ)، إذ ورد فييا  (ٙ) (َنَصؼ)وكذلؾ ما ورد في مادة 
،  (ٛ) (َمَمحَ )، وقد يكوف داعيو الى ذلؾ اختالؼ الدالالت عمى نحو ما ورد في مادة  (ٚ)

 . (ٜ) (مصص)وكذلؾ في 
عنايتو بالغريب ، والنادر مف االستعماالت ، واالسميب ، وااللفاظ ، ونجد أنو في الحكـ  .ٔٔ

استقرائو الخاص ، وحسَّو  عمى اسموب ما ، أو لفظ ما بالندرة ، أو االغراب يعتمد عمى
 المغوي في مواد عدة ، ويمكف أف نقسـ ىذا المطمب عمى :

 
 أوال. النُّدرة واإلغراب في أبنية االفعال

                                                           

 .435من معجم الجاحظ :  (1)

 .175البخالء :  (2)

 .106من معجم الجاحظ :  (3)

 .1/1373نضل ( : ، والقاموس المحٌط )  11/665اللسان ) نضل ( :  7/42ٌنظر : العٌن ) نضل ( :  (4)

 .407من معجم الجاحظ :  (5)

 .406-405ٌنظر : من معجم الجاحظ :  (6)

 .391ٌنظر : المصدر نفسه :  (7)

 .389-388ٌنظر : المصدر نفسه :  (8)

 .386ٌنظر : المصدر نفسه :  (9)
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ال يعنينا القوؿ بسبؽ الفعؿ ، او االسـ ، ولكف السامرائي وجد عند استقرائو لمنصوص 
دباء تتسـ بالُندرة واإلغراب ، وىو العباسية جميرة كبيرة مف االفعاؿ التي استعمميا الُكتّاب واال

بذلؾ يريد اف يقوؿ : إف النادر ، والغريب مف االبنية ليس مما اختصت بو لغة الجاىمييف ، 
نادرا وغريبا عمى مستوى  –وفي كؿ عصر  –واالسالمييف مف دوف سواىـ ، بؿ أف في المغة 

 المفظ / والمعنى.
 (ٔ) ((فما تمعثـ أف ركبيا))في نص الجاحظ  ومف االفعاؿ التي تتبعيا السامرائي ما ورد

، وقد ورد  (ٕ) ((أراد بقولو تمعثـ : َلَبَث ، وىذا استعماؿ غريب ليذا الفعؿ قّمما ُيرى))، إذ قاؿ : 
 . (ٖ) ((تمعثـ الرجؿ في األمر ، إذا تمكنت فيو ، وتأّنى))أنو يقاؿ : 

مائة َجَريب  اعتقدب ّسْقِط قد رأيت صاح))ومما عده غريبا ما ورد في قوؿ الجاحظ : 
ممؾ مائة جريب .. وىذا استعماؿ غريب  (اعتقد)اراد بقولو ))، إذ قاؿ السامرائي :  (ٗ) ((...

 . (٘) ((الذي ال نعرفو (اعتقد)لمفعؿ 
اعتقدت ماال : ))بالغربية ، إال انو قد ورد  (اعتقد)وقد نعت السامرائي ىنا داللة الفعؿ 

، ممعؿ وصؼ السامرائي ىذا  (ٚ) ((اعتقد ماال أو ضيعة أي اقتناىا))د ، وكذلؾ ور  (ٙ) ((جمعتو
 ىذا متآت مف النظر الى كثرة استعماؿ المفظ ، أو قمتو.
 (ٛ) ((مّرة َفَظمَفياومف حمؿ عمى نفسو ))ومف مثؿ ىذا ما عمؽ بو عمى قوؿ الجاحظ : 

ـ النادر الذي ال نعرفو إال في أي : منعيا ىواىا ، وىذا مف الكم (فظمفيا)أراد بقولو ))، إذ قاؿ : 
وظمفتُو عف ىذا االمر َظمفًا إذا طمع في شيء ال ))، وقد ورد في العيف  (ٜ) ((المغة القديمة

 : (ٓٔ)يجمؿ بو ، فكففتو ، قاؿ

                                                           

 .2/218الحٌوان :  (1)

 .376من معجم الجاحظ :  (2)

 .4/1643الصحاح ) لعثم ( :  (3)

 .31بخالء : ال (4)

 .298من معجم الجاحظ :  (5)

 .1/140العٌن ) عقد ( :  (6)

 .2/445الصحاح ) عقد ( :  (7)

 .294رسائل الجاحظ :  (8)

 .281من معجم الجاحظ :  (9)

 لم اهتد الى القائل فٌما بٌن ٌدي من المصادر ، ولم ٌنسبه محققا الكتاب الى قائل. (10)
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 (ٔ)إذا ما َتَياَفَت ِذّباُنوُ   لقد أظِمُف النَّْفَس َعْن َمْطَعٍم 
، وعمى ىذا يكوف وصؼ  (ٕ) ((ي : منعياظّمؼ نفسو ، يظِمُفيا ظَمفًا ، أ))وفي الصحاح 

 وصؼ السامرائي ليذا البناء الفعمي بالندرة مستندا إلى قمة استعمالو في المدونة المغوية العربية.
وعمى ىذا النحو استمر السامرائي في االشارة إلى ما ُوِسـ بالُندرة مف االفعاؿ في 

فمما )):  (ىػ ٕٗٔ)بف المقفع  النصوص التي اصطفاىا ، فيو يقوؿ معمقا عمى قوؿ عبد اهلل
 . (ٖ) ((عميو ... وأستجرأوارأى الممؾ البرىمييف قد غمظوا لو في القوؿ ، 

بمعنى تجرأوا واجترأوا ، وىو نادر في كالميـ بخالؼ  (استجرأوا)قولو : ))إذ قاؿ : 
:  (مسافال)، وقد ورد في  (ٙ)، وال الصحاح (٘)في العيف (استجرأ)، يرد  (ٗ) (((تجرأ واجترأ)
، وعمى ىذا  (ٚ) ((استجرأ ، وتجّرأ ، وجَرأه عميو حتى اجترأ عميو ُجرأًة ، وىو جريء المقدـ))

يكوف قوؿ السامرائي بندرة ىذا الفعؿ مقصورًا عمى المستوى المغوي الذي كاف سائدا في العصر 
 العباسي.

الدباء ، عمى نحو ويمحؽ بيذا الباب ما عده السامرائي مما انفرد بو أحد الكتاب ، او ا
... وأما الفضاضة ، فيي افراط الشدة حتى المساف بالشتـِ ))ما عمؽ بو عمى قوؿ ابف المقفع : 

حتى يسبؽ إلى الشتـ ، وىذا مما انفرد بو  (حتى يجمع المساف)يريد بقولو ))، إذ قاؿ :  (ٛ) ((...
 . (ٜ)بو ابف المقفع ، او ىو مما اجتيد اليو

 يستنخينووليس ينبغي لمممؾ أف ))ارتو الى قوؿ ابف المقفع : وعمى ىذا النحو وردت إش
الذي ورد في قولو في قوؿ ابف  (استخاف)فأما ))، إذ قاؿ :  (ٓٔ) ((بعد ارتضائو إياه ، وائتمانو لو

                                                           

 .8/161العٌن ) ظلف ( :  (1)

 .3/1157الصحاح ) ظلف ( :  (2)

 .249كلٌلة ودمنة :  (3)

 .49من معجم عبد هللا بن المقفع :  (4)

 .6/173ٌنظر : العٌن ) جرأ ( :  (5)

 .1/23ٌنظر : الصحاح ) جرأ ( :  (6)

 .1/44اللسان ) جرأ ( :  (7)

 .114كلٌلة ودمنة :  (8)

 .54ٌنظر : معجم عبد هللا بن المقفع :  (9)

 .246منة : كلٌلة ود (10)
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استخاف : أي : اعتقد انو خائف ، ))، وقد ورد انو يقاؿ  (ٔ) ((المقفع ، فشيء لـ اجده لدى غيره
 . (ٕ) ((تخونو ارتاب بو وتحذر منو واتيمواو انو مختمس ، واس

، فيرى رأيا غير الذي عيدناه ، في وصؼ  (المغات)ويعرج السامرائي عمى مسالة 
 : (ٖ)والشذوذ ، عمى نحو ما ورد في تعميقو عمى قوؿ المتنبي بعض ابنية االفعاؿ بالندرة

 ًا َفُكْن أْنَت واِفياَوَقْد َكاَن َغّدر      َحَبْبُتك َقْمبي قْبل ُحبَِّك َمن َنَأى
،  (ٗ) ((أف ىذه المغة التي قالوا بشذوذىا ىي التي بقيت في العربية المحيكة))إذ قاؿ : 

، وكذلؾ َحّب ، وال وجية لمقوؿ بشذوذىا  (٘)ويريد السامرائي القوؿ : إف المغة االشير ىي أحّب 
َوَحّب إلينا أْن َنُكوَن  َحّب الينا فالن َيَحبُّ ُحّبًا ، قال :))بشذوذىا ، إذ ورد في العيف : 

 . (ٚ)، (ٙ)الَمْقَدما((
 : (ٛ)وفي الصحاح ورد قوؿ الشاعر
ُُ   أِحبُّ أبا َمْرَوان ِمْن َأْجل َتْمرِهِ   وَأْعَمُم أنَّ الرِّْفَق بالمرِء َأْرٌف

  (ٜ)وال كان ادنى من عبيد ومشرقِ   وواهلل لوال تمره ما حببتو
بالضـ ، اذا كاف  (َيفُعؿ)بالكسر إال وُيشركو  (ؿَيفعِ )وىذا شاذ ، ال ياتي في المضاعؼ 

 (أحبّ )فعال شاذا ، و  (َحبّ )اذا كاف ))، ويضيؼ قائال :  (ٓٔ) ((متعديا ، ما خال ىذا الحرؼ
، وفي  (ٔٔ) ((ىو القميؿ الشاذ ...؟ (الُمِحبّ )ىو المشيور ، و  (محبوب)ىو الفصيح ، فمـ كاف 

 ؿ مسألة الشذوذ في صيغ االبنية الفعمية.ىذا التعميؿ التفاتة لغوية متميزة حو 

                                                           

 .82من معجم عبد هللا بن المقفع ،  (1)

 .4/242تكماة المعاجم العربٌة ) خون ( :  (2)

 .439دٌوان المتنبً :  (3)

 .79من معجم المتنبً :  (4)

 .1/93ٌنظر : الصحاح ) حبب ( :  (5)

ولم اهتد  1/292، واللسان ) حبب ( :  4/8، والتهذٌب ) حبب ( :  1/33لم ٌنسب فً العٌن ) حب ( :  (6)

 الٌه فٌما راجعت من المصادر.

 .3/31العٌن )حب ( :  (7)

 .1/289واللسان ) حبب ( :  94-1/93هو عٌالن بن شجاع النهشلً كما فً الصحاح ) حبب ( :  (8)

روي عن  1/289وفً البٌت إقواء واضح ، ولم ٌشر صاحب الصحاح الٌه ، وفً اللسان ) حبب ( :  (9)

ٌروي ) وكان عٌاّض منه ادنى وُمشرُق ( وعلى هذا ال ٌكون فٌه إقواء ، وانكروا أن ٌكون المبرد انه كان 

 هذا البٌت لفصٌح.

 .94-1/93الصحاح ) حبب ( :  (10)

 .79من معجم المتنبً :  (11)
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ويدرج السامرائي عمى تتبع الصيغ الفعمية التي توصؼ بالندرة والشذوذ ، واإلغراب 
فيصؿ بو االمر الى انكار كثير مف تمؾ الصيغ ، ويكتفي بالقوؿ : انيا مف عربية تمؾ العصور 

و ما ورد في تعميقو عمى قوؿ ، ويريد بيا عصر الجاحظ ، وابف المقفع ، والمتنبي ، عمى نح
 : (ٔ)المتنبي

 (ٕ)َلكّفِك ّعْن ّرَذايانا َوَعاقا  َوَلو تّبعِت َما َطَرَحت َفتَاهُ 
بتشديد الباء ، فميس لو وجود في صيغ ىذا الفعؿ في كتب المغة ،  (تّبع)أما ))إذ قاؿ : 

د في الصحاح ، وقد ور  (ٖ) ((ويبدو أنو مستعمؿ في العربية المستعممة في عصر الشاعر
 . (ٗ) ((تتبعَت الشيء تتبُّعا ، أي : تطمبو متتبِّعا لو ، وكذلؾ تبَّعتو ، تتبيعا))

وقد ألفاه البحث يجاري القدماء فيما عّدوه غريبًا ، او نادرا مف االفعاؿ في شعر ، أو 
 يعد ذلؾ نثر ، عمما أف تمؾ الندرة ، واالغراب ناتجاف عف مخالفة القياس ، إاّل أف السامرائي ال

 : (٘)سيوا ، او خطأ ، عمى نحو ما ورد في تعميقو عمى قوؿ المتنبي
 َوَذاَق الرَّدى أىالُىَما والجالِمدُ   وألَحقَن بالَصفَصاف َساُبوَر فاْنيوى 

 (انفعؿ)انيوى : غريب في القياس ؛ ألّف ))ىػ( : ٛٙٗ)إذ قاؿ شارح ديوانو ، الواحدي 
أي  –عمى طريقتو  (انيوى)قولو ))، غذ قاؿ السامرائي :  (ٙ) ((إنما ينبني مف الثالثي المتعدي

احيانا في مخالفتة القياس ، وكأنو يريد اف يبني جديدا في المغة وال اريد اف احمؿ  –المتنبي 
، وقد ورد ايضا  (ٛ) ((ىوى ، وانيوى بمعنى))، وقد ورد أّف  (ٚ) ((ذلؾ عمى السيو والخطأ

 . (ٜ) ((وىىوى الشيء سقط كاىوى واني))
 خطأ ، او سيوا. (فانيوى)وما ورد يؤيد ما ذىب اليو السامرائي ، فميس قوؿ المتنبي 

                                                           

 .280دٌوان المتنبً :  (1)

... ( والصواب ) ولو ...  هذه رواٌة الدٌوان ، وفٌما اثبته السامرائً خلل عروضً ولغوي ، إذ اثبت ) لو (2)

 ... ( ، وقال ) تكفك ( والصواب ) لكفك (.

 .53من معجم المتنبً :  (3)

 .3/991الصحاح ) تبع ( :  (4)

 .312دٌوان المتنبً :  (5)

 .250، ومن معجم المتنبً :  154شرح دٌوان المتنبً :  (6)

 .250من معجم المتنبً :  (7)

 .5/2012الصحاح ) هوى ( :  (8)

 .4/470قاموس المحٌط ) هوى ( : ال (9)
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واإلغراب والندرة ال تكوف في البناء عمى مستوى لفظو فحسب ، بؿ عمى مستوى داللتو 
ايضا ، وقد تتبع السامرائي ىذه الظاىرة في اكثر مف نص مف النصوص التي صنع معجما ليا 

التي وردت في قوؿ  (نغر)الغريب في داللة األفعاؿ ما ورد عند تعميقو في مادة  ، ومف ىذا
 : (ٔ)المتنبي

 إَذا َكان الِبَناء َعَمى َفَسادِ  فإنَّ الُجْرح َيْنُغُر َبْعَد ِحيٍن 
 . (ٕ) ((َنَغر الجرُح ينُغر ، اذا وـر بعد البراء))إذ قاؿ الواحدي : 

أي : وـر ، وىذا مف غريب داللة ىذه المادة  (الجرحنغر )قولو ))اذا قاؿ السامرائي : 
، والذي ورد  (ينغر)، وليس  (ٗ) (ينفر)، ولكني الحظت أف رواية الديواف  (ٖ) ((التي ال نعرفيا
نفر ))، وليس ىذا ىو المقصود ، وقد ورد  (٘) ((جرح نّفار : يسيؿ منو الدـ ...))في كتب المغة 

نفورا ، ىاجت ، لعيف ، وغيرىا منف االعضاء تنفر نفر الجرح نفورًا إذا وـر ، ونفرت ا))
ما يدعو الى انكار ، واستغراب داللتو ، ولكف  (نفر)، وعمى ىذا ، فميس في  (ٙ) ((وورمت

التصحيؼ الذي يمكف اف يكوف قد وقع مف السامرائي أدى إلى ذلؾ مما يدؿ عمى قمة تثُبتو مف 
 الروايات.
 

 السماء ، والمصادر ، والجموع واألدواتثانيا : النادر والغريب في أبنية ا
فيما مضى تتبع السامرائي لمنادر والغريب في ابنية االفعاؿ ، ودالالتيا ، وناتي االف عمى 
تمؾ الجيود التي تابعت النادر ، والغريب في ابنية االسماء ، والمصادر ، والجموع ومف ذلؾ ما 

 : (ٚ)ورد عند تعميقو عمى قوؿ المتنبي
 أقبَّ ساِط َشُرٍس ِشَمُرَدلِ  َق ُمَسوَجٍر ُمَسمَسل َعَمى أْشدَ 

 ذلؾ  (المساف)، وقد وصؼ صاحب  (ٔ) ((الُمَسوَجر اشتقاؽ غريب))إذ قاؿ السامرائي : 
                                                           

 .80دٌوان المتنبً :  (1)

، وٌنظر :  1/367، وٌنظر : شرح دٌوان المتنبً ) العكبري ( :  250شرح دٌوان المتنبً ) الواحدي ( :  (2)

، وفٌها جمٌعا ) نفر ( وٌبدو ان فٌمات اثبته السامرائً خطأ  2/83: شرح دٌوان المتنبً ) البرقوقً ( : 

 طباعً.

 .243من معجم المتنبً :  (3)

 .80ٌنظر : دٌوان المتنبً :  (4)

 .2/712والصحاح ) نفر ( :  5/227اللسان ) نفر ( :  (5)

 .5/227اللسان ) نفر ( :  (6)

 .121دٌوان المتنبً :  (7)
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يقاؿ: الساجور : خشبة تجعؿ في عنؽ الكمب ، ))، وقد ورد في الصحاح :  (ٕ)بالشذوذ ، والندرة
معجـ )التي ذكرىا في  – (الساجور)مف  (ُمَسوجرَ )قاؽ ، وعمى ىذا يكوف اشت (ٖ) ((كمب ُمَسوَجر

، ويبدو أف اإلغراب في ىذا البناء مف جانب  (سوجر)عمى توىـ فعؿ لو ىو  – (ٗ) (فاعوؿ
 االشتقاؽ والداللة ، عمى حد وصؼ السامرائي ، ويبدو لي انيا في جانب االشتقاؽ.

ف التراكيب التي وردت خالفا ويممح السامرائي في كثير مف النصوص العباسية انماطا م
، وقد ذكر ذلؾ اإلغراب في بعض األدوات النحوية ، عمى نحو ما  (٘)لممشيور اي : المطرد

اف نسجؿ ىذا ومف الحؽ ))، إذ قاؿ :  (ٙ) ((فبكأين ىما))ورد عند تعميقو عمى قوؿ الجاحظ : 
لمشيور في ىذه االداة انيا ال ، وا (ٚ) ((االستعماؿ الغريب لمكممة مما نقمو الجاحظ في العثمانية

 . (ٛ)تقع إال مجرورة
، وىذه الخصوصية المح فييا ما  (الخاصة)وقد يصؼ السامرائي بعض االستعماالت بػ 

وكاف االولى ))يومئ الى التفرد ، واإلغراب ، وشاىد ذلؾ ما تعميقو عمى قوؿ ابف المقفع : 
 .(ٓٔ)((استعماؿ خاص لـ نقؼ عميو كثيرا ىذا))، إذ قاؿ : (ٜ)((بؾ أف تسمؾ سبيؿ اسالفؾ أشبو

وعمى ىذا النحو يتتبع السامرائي معالـ ابنية األسماء ، والجموع ، وسواىما ، ويصفيا 
بالندرة ، أو اإلغراب ، أو الشذوذ ، او القمة ، عمى نحو ما ورد في تعميقو عمى قوؿ ابف المقفع 

ف أفمَح ، وفاز ، وىذا مف الثالثي المنسي، الفالح م))، إذ قاؿ  (ٔٔ) ((الفالح.... والسعيد )): 
فمح : الفاء ، والالـ ، والحاء اصالف صحيحاف ، احدىما يدؿ عمى شؽ ))، و  (ٕٔ) ((وقمما يقاؿ

 ، ويصاغ منو  (ٔ)المزيد  (أفمح)، ولكف المشيور المستعمؿ منو ىو  (ٖٔ) ((، واالخر عمى فوز

                                                                                                                                                                      

 .153من معجم المتنبً :  (1)

 .4/347ٌنظر : اللسان ) سجر ( :  (2)

 .2/583الصحاح ) سجر ( :  (3)

 .138نظر : معجم فاعول : ٌ (4)

 .46ٌنظر االقتراح فً علم اصول النحو :  (5)

 .34رسائل الجاحظ ) الرسالة العثمانٌة ( :  (6)

 .351من معجم الجاحظ :  (7)

 .1/247ٌنظر : معنى اللبٌب :  (8)

 .46كلٌلة ودمنة :  (9)

 .115من معجم عبد هللا بن المقفع :  (10)

 .336االدب الصغٌر :  (11)

 .77من معجم عبد هللا بن المقفع :  (12)

 .4/450مقاٌٌس اللغة ) فلح ( :  (13)
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 .(ُمفِمح)اسـ الفاعؿ عمى 
كمـ مبني ، ومعنى ، فيتتيع الغريب مف المعاني التي حممتيا ابنية ويتتبع السامرائي ال

االسماء ، والجموع ، وما اعتورىا مف تطور داللي ، ويصؼ ذلؾ التطور بأف فيو شيئا مف 
... ولكنو باب مف ))االغراب والعجب ، عمى نحو ما ورد في تعميقو عمى قوؿ ابف المقفع : 

، إذ  (ٕ) ((، والباقيف مف اىؿ المآثر السوابقمف اىؿ  القضاء جسيـ عاـ يقضي فيو لمماضيف
 ((عما ترمي اليو مف الخير (السوابؽ)ليس عجيبا اف نشيد المعربيف في عصرنا قد حولوا ))قاؿ 

 . (ٗ)، وىو مف مصطمح أىؿ المحاكـ والشرطة كما ذكر (ٖ)
نصوص النثر  ويذكر السامرائي أبنية االسماء والجموع النادرة التي وردت في كثير مف

وما ))العباسي ، ويتتبعيا حيثما وجدت ، ومف ذلؾ ما ورد عند تعميقو عمى قوؿ بف المقفع : 
،  (ٙ) ((صالح( وىو صحيح جيد)جمعا لػ  (٘) ((والصالحكنت تصنع وانت عند الناس مف الَبَرَرة 

 . (ٚ) ((حُصَمحاء ، وَصموُ ))والمشيور المعروؼ مف ابنية جمع التكسير في ىذا البناء ىما 
ونؤيد ما ذىب اليو السامرائي ، إذ ورد ىذا الجمع في مادة اخرى ، فقد جاء في كتب 

 . (ٛ) (َزِىد ، فيو زاىد مف قوـ ُزىاد)المغة 
؟ فمـ ال  (ٜ)ولي اف اقوؿ : الـ يقولوا : اف القياس ، واالشتقاؽ مف وسائؿ تنمية المغة

يدؿ عمى أّف البناء نادر غير  (لـ نجد)رائي ؟ ومعنى قوؿ السام (ُزىاد)عمى  (ُصالح)نقيس 
 مستعمؿ حتى في كتب المغة ، وىو ما أثبتنا عكسو.

ومف أبنية االسماء التي عرض ليا السامرائي ، وَعّدىا نادرة في االستعماؿ ، ما ورد عند 
و مف لعدوؾ ممكنا ل ُمْعوراً فاعدد نفسؾ عاجزًا ، ضائعا ، خائبا ))تعميقو عمى قوؿ بف المقفع : 

الُمْعور : مف ُيمّكف غيره مف نفسو ، وكذا جاء في كتب المغة ، وىذا ))ذ قاؿ : ‘،  (ٓٔ) ((رميؾ

                                                                                                                                                                      

 .78ٌنظر : المهذب فً علم التصرٌف :  (1)

 .358رسائل بن المقفع ) رسالة الصحابة ( :  (2)

 .107من معجم عبد هللا بن المقفع :  (3)

 .107ٌنظر المصدر نفسه :  (4)

 .85كلٌلة ودمنة :  (5)

 .127هللا بن المقفع : من معجم عبد  (6)

 .2/516اللسان ) صلح (  (7)

 .3/197اللسان ) زهد (  (8)

 .20ٌنظر : من اسرار اللغة :  (9)

 .305االدب الكبٌر :  (10)
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رجؿ ُمْعور : قبيح السريرة ، ومكاف ))، والذي ورد في كتب المغة  (ٔ) ((معنى لـ ندركو إال نادراً 
 . (ٕ) ((ُمْعور ، مخوؼ ، وشيء ُمْعور ، وَعِور أي ال حافظ لو

التي عدىا السامرائي نادرة غير معروفة الداللة ، ما ورد في تعميقو عمى  ومف المصادر
وازنوا ، وقابموا ، إف ابدانيـ متى أحَست باصناؼ المكروه ، والمحبوب ، ))قوؿ الجاحظ : 

،  (ٗ) ((أراد بالمغايرة الموازنة ، والمقابمة ، وىذا معنى ال نعرفو))، إذ قاؿ  (ٖ) ((، ومّيزواوغابروا 
غايره مغايرة ، ))، وجاء ايضا  (٘) ((المغايرة ىي المبادلة في الدّية))ي ال نعرفو أف ، والذ (ٗ)

 . (ٙ) ((عارضو لمبيع ، والغيار : البِداؿ
أي : وبادلوا ، ولو كاف بالمعنى الذي  (وغايروا)وعمى ىذا يكوف المراد مف قوؿ الجاحظ 

 الموازنة ، والمقابمة تقدـ فعميا.ذكره السامرائي لما عطؼ الجاحظ المعاني المتوافقة ، غذ 
والسامرائي عمى الرغـ مف دقتو ، وجيده في تتبع الغريب ، والنادر مف ابنية المصادر 
يقؼ ازاء بعضيا قاطعا بنفييا مف العربية ، ومصداؽ ذلؾ ما ورد في تعميقو عمى قوؿ الجاحظ 

، والعرجاف ، والُعمياف ، البرصاف )، إذ قاؿ عمى لساف أحدى شخصياتو التي ذكرىا في كتابو 
والسامرائي يقوؿ :  (ٚ) ((كتب وانا غالـ اشتيي الصعترية ، والمواثبة ، والتكاتؼ)):  (والُحوالف

في المعجمات ، وال ادري مف ايف كاف اجتياد محقؽ الكتاب  (كتؼ)لـ اجد التكاتؼ في مادة ))
،  (ٛ)ي تحرؾ فييا الكتفاف؟((مشية خاصة بتحريؾ الكتفيف ؟ وكيؼ تصور ىذه المشية الت)أنو 

الَكِتؼ : المشي الرويد ، وقد كتفت الخيؿ ، وتكتفت ، اذا ))إال أّف المصادر تشير إلى أف 
، وىذا مما يمكف عّده نادرا مف جية االستعماؿ ، وليس  (ٜ) ((ارتفعت فروع اكتافيا في المشي

يدعي القوة ، والفتوة ، وىي كما القياس ، ومما يمكف اثباتو ىو أف ىذه المشية معروفة لدى مف 
 وصفيا محقؽ الكتاب ، وتكوف بتحريؾ الكتفيف ، وتأرجحيما ، مع فتح الذراعيف.

                                                           

 .158من معجم عبد هللا بن المقفع :  (1)

 .2/653وٌنظر الصحاح ) عور ( :  4/616اللسان ) عور ( :  (2)

 .2/145الحٌوان :  (3)

 .316م الجاحظ : من معج (4)

 .5/41اللسان )غٌر( :  (5)

 .5/42المصدر نفسه ) غٌر ( :  (6)

 .215البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن :  (7)

 .353من معجم الجاحظ :  (8)

 .3/1173الصحاح ) كتف ( :  (9)
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وأشار السامرائي الى ما وجده في لغة العباسييف مف جمع غريب لـ يألفو إال في لغة 
مف انبو النعماف مع ىذه المثالب قد رغب بنفسو عف مصاىرة كسرى وىو ))الجاحظ فقد ورد أّف 

كسرى( وىو لقب لمموؾ الفرس الساسانييف عمى )جمع الجاحظ ))، إذ قاؿ :  (ٔ) ((الُكُسور
إّف جمع ))ويعمؽ بعد ذلؾ قائال : ،  (ٕ) ((وىو جمع غريب لـ نعرفو اال في كالمو ىذا (ُكُسور)

قد ، و  (ٖ) ((كسرى : أكاسرة ، وكساسرة ، وكسور عمى غير قياس ، عمى أّف المسموع أكاسرة
كسرى لغة في كِسرى ، ثـ ُجمع فقالوا : أكاسرة ، وكساسرة ، والقياس ))ورد في العيف أّف 

كسرى ))، وفي الصحاح ورد أّف  (ٗ) ((كِسروف مثؿ عيسوف ، وموسوف ، ذىبت الياء إلنيا زائدة
، والنسبة اليو كسروي  (ِخسرو)كسرى ، لقب مموؾ الفرس بفتح الكاؼ وكسرىا ، وىو معرب ))

ف شئت  ِكُسرّي مثؿ َحَرمَي ، عف أبي عمرو ، وجمع كسرى أكاسرة عمى غير قياس ؛ آلف ، وا 
كسرى وَكسرى ... ))، وقد ذكر صاحب المساف أّف  (٘) ((قياسو ِكسَروف مثؿ عيسوف ، وُموسوف

، وىذا يثبت خالؼ ما ذكره السامرائي في عده  (ٙ) ((... والجمع أكاسرة ، وكساسرة ، وَكسور
 ىذا البناء غريبا.

مف االبنية النادرة التي تتبعيا السامرائي في النصوص العباسية ما ورد في معالجتو لقوؿ و 
 : (ٚ)المتنبي

ْن ُكْنَت الُخَبعِثَنَة الشَِّجيَعا َفِحْد في ُممَتَقى الَخْيَمْيِن َعْنو        وا 
 (ٛ) الحريزة((مف الكمـ النادر الذي يدؿ عمى مدلوالت عدة منيا الناقة  الُخَبْعِثَنة))إذ قاؿ : 

الُخبعثف مف كؿ شيء التاُر البدني الرياف المفاصؿ ، وتقوؿ : ))، وقد ورد في العيف أّف  (ٛ)
اخبعثِّ في مشيو ، وىو مشي كمشي االسد ... ويقاؿ : اسد ُخَبعِثنُة ، ويقاؿ فالف ُخَبعثِنة ، 

                                                           

 .4/377الحٌوان :  (1)

 .359من معجم الجاحظ :  (2)

 .359المصدر نفسه :  (3)

 .5/307سر( : العٌن )ك (4)

 .2/689الصحاح )كسر( :  (5)

 .5/142اللسان )كسر( :  (6)

 .83دٌوان المتنبً :  (7)

، وفٌما اورد السامرائً خلل فً رواٌة البٌت إذ فً الدٌوان )فحد( وعنده )فجد(  99من معجم المتنبً :  (8)

 وقد ٌكون هذا من الخطأ الطباعً.
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: الضخـ الشديد ، مثؿ الُخبعثنُة ))، وفي الصحاح  (ٔ) ((ويقاؿ لمفيؿ ُخبعِثف ، وبقرة ُخبعِثنةٌ 
 : (ٕ)الَقذعِممة ... وقاؿ أبو زبيد الطائي في وصؼ االسد

 (ٖ) َتُقول : َوَعى ِمْن َبْعِد َما َقْد تكسرا((  ُخَبعِثنٌة ِفي َساِعْديِو َتزَايلُ 
ويتتبع السامرائي االشارة الى النادر ، والغريب مف ابنية المصادر عمى نحو فيو إظيار 

الشامؿ  (المعجـ التاريخي)لمغوي التاريخي الذي يسعى مف خاللو الى لـ شتات لعنايتو بالدرس ا
 : (ٗ)لمعربية ، ومف ذلؾ ما ورد في تعميقو عمى قوؿ المتنبي

 َفَكالُم الَوَرى َلُيم كالنُّحازِ  واطاَععُتيُم الُجُيوُش َوِىيُبوا
مثؿ : الُسعاؿ ،  (ُفعاؿ)الُنحاز مف مصادر االصوات التي جاءت عمى بناء ))إذ قاؿ : 

، وقد ورد في العيف أّف  (٘) ((والُصراخ ، ولكف ىذا المصدر ال نعرفو ، فيو مف غرائب العربية
، وفي الصحاح  (ٙ) ((النحاز ، داء ياخذ االبؿ ، والدواب في رئاتيا ،  وناقة ناحظ بيا نحاز))
،  (ٚ) ((بعير ناحز وبو نحازالنحاز : داء ياخذ االبؿ في رئاتيا فتسعؿ سعاال شديدا ، يقاؿ : ))

 . (ٛ) ((ىو داء يصيب الدواب))وفي المساف 
وخالصة ما يقاؿ : إف عناية السامرائي ، بمراتب الكالـ العربي مف حيث الندرة ، إذ 

ف لـ يخالؼ القياس))النادر  ما يكوف مخالفا ))، والشذوذ ، أذ الشاذ  (ٜ) ((ما قؿ وجوده ، وا 
، واالغراب ، والقمة ، متاتية مف انو يريد  (ٓٔ) ((ة وجوده ، أو كثرتولمقياس مف غير نظر الى قم

القوؿ : إف المغة تتاثر بظروؼ بيئتيا ، وزمنيا ، فتضـ في كؿ عصر غريبا ، ونادرا مف االبنية 
، والدالالت ؛ ألف تمؾ التصنيفات تنشأ عف تغّير ، وتبدؿ العادات ، والسموكيات االجتماعية 

 .ا عمى العادات ، والسموكيات المغويةالتي تنعكس بدورى
 

                                                           

 .350-2/349العٌن ) خبعثن ( :  (1)

 .74الدٌوان :  (2)

 .5/1700الصحاح ) خبعثن ( :  (3)

 .190دٌوان المتنبً :  (4)

 .240من معجم المتنبً :  (5)

 .3/162العٌن )نحز( :  (6)

 .2/761الصحاح )نحز( :  (7)

 .5/415اللسان )نحز(:  (8)

 .239التعرٌفات :  (9)

 .124المصدر نفسه :  (10)
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 رابعا : الظواىر المغوية في معجمات األلفاظ
تضمنت معجمات االلفاظ عند السامرائي عناية بالظواىر المغوية ، كالصوت ، والصرؼ ، 

 والداللة ، لذلؾ يمكف أف نقسـ تمؾ الظواىر عمى :
 الظواىر الصوتية : .1
 االبدال الصوتي  - أ

قوانيف تحكميا فطف الييا القدماء ، والمحدثوف عمى حد سواء ،  لبنية الصوت العربي
، ومف الظواىر  (ٔ)وعالجوىا معالجة عممية عميقة ، ومف ىذه القوانيف قانونا المشابو والمخالفة

وضع ))الذي حده القدماء بأنو  (االبداؿ)الصوتية الميمة التي تتبعيا البحث عند السامرائي 
 ((أف تقيـ حرفا مقاـ حرؼ ، أما ضرورة ، وأما صنعة ، وأما استحسانا))و (ٕ) ((شيء مكاف غيره

التغيير الحاصؿ في لفظ مف االلفاظ بتطور احد ))، وأما المحدثوف فحدوه بأنو  (ٖ) ((استحسانا
نو  (ٗ) ((االصوات فييا الى صوت آخر مع بقاء المعنى واحدا  ((إقامة حرؼ مكاف حرؼ))، وا 

ا ىو فيما تقارب منيا ، وذلؾ الداؿ ، والطاء ، والتاء ... في الحروؼ إنم))، إذ اصؿ القمب  (٘)
 . (ٙ) ((... وغير ذلؾ مما تدانت مخارجو
 ومف انواع إبداؿ االصوات :

 إبداؿ الواو تاَء. .ٔ
 إلبداؿ الياء تاًء. .ٕ
 إبداؿ التاء طاًء. .ٖ
 إبداؿ التاء دااًل. .ٗ
 إبداؿ التاء لالدغاـ. .٘
 . (ٚ)إبداؿ التاء ىاءً  .ٙ
 

                                                           

 .22له ، وقوانٌنه : ٌنظر : التطور اللغوي ، مظاهره ، وعل (1)

 .13/267المخصص :  (2)

 .10/7شرح المفصل :  (3)

 .37ابو الطٌب اللغوي وآثاره فً اللغة :  (4)

 .9مقدمة كتاب االبدال ) ألبً الطٌب اللغوي ( :  (5)

 .1/197سر صناعة االعراب :  (6)

 .2/300ٌنظر : المصدر نفسه :  (7)
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 . (ٔ)إبداؿ الكاؼ تاءً  .ٚ
 . (ٕ)إبداؿ التاء باءً  .ٛ

فضال عف صور اخرى ال يسع المقاـ ذكرىا ، وبسط القوؿ فييا ، إال أف ما ذكرناه وما 
 بقي ىو مف االبداؿ غير المطرد ، وقد ذكر السامرائي منيا :

 ابدال الدال طاء -
 : (ٖ)وىذا ما ذكره عند تعميقو عمى قوؿ المتنبي
 َجيِب َىذا َبِقيَُّة األبدالِ  م()َذا الِسراُج َىَذا النَِّقيُّ آلـ

أريد أف اعقد صمة بيف البدؿ ، والبطؿ ، فقد عرفنا البدؿ ، وانصرافو الى الخيار ))إذ قاؿ : 
بدؿ( الى )الداؿ( في )البدؿ( ، واف التحوؿ مف )مف  (البطؿ)االشراؼ ... والذي أراه أف 

صفات االخيار ، أىؿ  بطؿ( أدى الى احداث معنى الشجاعة ، وىي ايضا مف)الطاء( في )
الصالح ، وكـر االخالؽ ، والذي حممني عمى ىذا الراي ىو أني وجدت معنى الشجاعة في 

بطؿ( بوجو عاـ فيي تدؿ في جممتيا عمى الباطؿ ، )بطؿ( غير ُمْنَسجـ مع معاني مادة )
 . (ٗ) والبطالف((

البطؿ : الشجاع الذي ))ويمكف أف نناقش السامرائي فيما ذىب اليو ، إذ ورد في العيف أف 
االبداؿ( بالمعنى )، وقد ورد ذكر  (٘) ((ُيبِطؿ جراحتو ، وال يكترث ليا ، وال تكفو عف نجدتو ...

 . (ٙ)نفسو الذي ذكره السامرائي في كتاب العيف
البطؿ( ُمبطاًل لقوة غيره ، أما )بطؿ( ناتج عف كوف )الشجاعة( في )ويبدو أف معنى 

قوـ مف الصالحيف بيـ يقيـ اهلل االرض ، اربعوف في ))بدؿ( ، فيـ )االبداؿ( الذيف ىـ جمع )
 . (ٚ) ((الشاـ وثالثوف في سائر البالد

                                                           

 .159عند ابن جنً : ٌنظر : الدراسات اللهجٌة والصوتٌة  (1)

 .160ٌنظر : الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً :  (2)

 .113دٌوان المتنبً :  (3)

 .44من معجم المتنبً :  (4)

 .7/431العٌن )بطل( :  (5)

 .8/45المصدر نفسه )بدل( :  (6)

 .11/49اللسان )بدل( :  (7)
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وما ذىب اليو السامرائي عده القدماء مف قبيؿ االبداؿ السماعي بيف االصوات ، إال أف 
 (الداؿ)ذ ، إ (ٔ)الطاء( صوتاف متقارباف صفة ، ومخرجا)الداؿ( ، و )لذلؾ اساسا صوتيا ، ألف 

 . (ٕ)مف االصوات الشديدة المجيورة
 ابدال الباء ميما -

 : (ٖ)ومف ذلؾ ما ذكره عند تعميقو عمى قوؿ المتنبي 
 َفَكْيَف َممْمَت ِمْن ُطوِل الَبَقاءِ  َوَما أْرَمت َعَمى الِعْشِريَن ِسّني

ـ وقد ورد ارمت ىي اربت فأبدؿ مف الباء االصمية ميما ، وىذا االبداؿ قدي))إذ قاؿ : 
عمى لغة االبداؿ ىذه اخبار نستطيع أف نتخذ منيا شواىد في ىذه المادة نفسيا ... قالوا : رمى 

لربى( بالباء عمى )عمى الخمسيف رميا ، وأرمى كأربى ... إذ لـ يشأ المتنبي أف يستعمؿ الفعؿ 
ربا الجرح ))أف نجد ، وبالرجوع الى المعجـ القديـ  (ٗ) عمى البدؿ(( (ارمى)االصؿ ، بؿ لجأ الى 

أرمى فالف في الشيء ، ))و  ، (٘) ((الجرح ، واالرض ، والماؿ ، وكؿ شيء يربو َربًُّا ، إذا زاد
رميت عمى الخمسيف ، وأرميت ايضا ، أي : زدُت ... ))، ووردت ايضا  (ٙ) ((أي : زاد فيو

 . (ٚ) ((وأرمى فالف ، أي : أربى
 ، شيئيف ىما :وألمح فيما نقمتو المصادر المغوية القديمة 

، وقد أبدلت الباء ميمًا، وىو  (أرمى فالف ، أي : أربى)تأييد ما ذىب اليو السامرائي ، إذ  .ٔ
 . (ٛ) الباء( متحداف في المخرج ، والصفة)الميـ(، و )سائغ الف 

يستعمالف في المقادير  (رمى وأرمى)أربى( ، إذ )أرمى( ، و )وجود خصوصية داللية بيف  .ٕ
، فيستعمالف في المقادير المادية الممموسة كالماؿ ،  (ربا ، وأربى)، أما الزمنية المحسوسة 

والجرح ، وكال االمريف راجحاف ، مف جية الصوت ، ومف جية الداللة ، ألف الصوت ، 
 والداللة متالزماف.

                                                           

 .53-51ٌنظر : االصوات اللغوٌة :  (1)

 .51در نفسه : ٌنظر المص (2)

 .71دٌوان المتنبً :  (3)

 .142من معجم المتنبً :  (4)

 .8/283العٌن )ربا( :  (5)

 .8/293المصدر نفسه )رمى( :  (6)

 .1884-5/1883الصحاح )رمى( :  (7)

 .48-47ٌنظر : االصوات اللغوٌة :  (8)
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 الجير واليمس - ب
في  (الجير واليمس)مف قضايا الصوت التي شغمت فكر المغوييف العرب القدماء قضية 

 : (ٔ) صوات المغوية ، ولمسامرائي رأي فييا ، فقد ورد عند تعميقو عمى قوؿ المتنبياال
 ُلَيْيَمتُنا الَمُنوَطِة بالتََّنادي َأَحاٌد أـ ُسداٌس ِفي َأَحاِد 

بعد عف العمـ ، ومنو عدـ معرفتيـ  (الُسُدس)في قوليـ : ست ، واصميا ))إذ قاؿ : 
: إنو صفة في حروؼ اشبع االعتماد  (ٕ) لجير عند سيبويوبحقيقة الجير ، واليمس ، إف حقيقة ا

االعتماد في موضعيا حتى منع النفس أف يجري معو حتى ينقضي االعتماد ، ويجري الصوت 
كما في الباء ، والجيـ ، وغيرىما ، وحقيقة اليمس عنده في الحرؼ الذي ضعؼ االعتماد عميو 

 مف موضعو حتى جرى معو النفس.
روفة الىؿ العمـ ... إف ىذا التمييز بيف الجميور ، والميموس وعدة الحروؼ الميموسة مع

مف االصوات تمييز لـ ينبف عمى عمـ واضح ، فقد جيؿ المتقدموف مف عمماء المغة ميكانيكية 
الصوت ، وكيؼ يخرج؟، وما العامؿ في اخراجو؟ إنيـ جيموا االوتار الصوتية ، ووضعيا في 

 . (ٖ) ((ف الصوتياف ، فيحدث الصوت المجيوراخراج االصوات ، وكيؼ يتذبذب الوترا
وقد ألمح البحث الصوتي المعاصر الى ما اعترى فيـ القدماء لظاىرتي الجير واليمس 

إنيـ اغفموا االشارة الى الوتريف الصوتييف ، واالشارة الى تمكف الصوت المجيور ))مف ثغرات إذ 
ماد عمى جرياف النفس في تمييز ، وضعفو ، واالعت (اشباع االعتماد)وقوتو المفيـو مف 
اثار جداال بيف ))، وىذا االمر قد  (ٗ) (في الميموس (أو حبسو ، او انحصاره)المجيور ، ومنعو 

بيف المشتغميف بالبحث الصوتي مف المحدثيف حوؿ صحة وصؼ العمماء العرب لمظاىرتيف ، 
نو ، وبيف الصوت ففريؽ مؤيد أحسف الظف بيما ، وآخر منكر ألحداثو المبس ، والتداخؿ بي

العمماء العرب مع ما بدا مف جيميـ لموتريف الصوتييف ، ))إال أف ،  (٘) ((الشديد ، والرخو

                                                           

 .76دٌوان المتنبً :  (1)

 .4/434ٌنظر : كتاب سٌبوٌه :  (2)

 .156المتنبً :  من معجم (3)

 .41فً البحث الصوتً عند العرب :  (4)

 .42المصدر نفسه :  (5)
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صفتي الجير ، واليمس ، لـ يكونوا عمى جيؿ بأىـ ظاىرة في ودورىما المعروؼ في تحديد 
 يزياوي.، وقد عالجوا االثر النفسي لمصوت ، ولـ يعتنوا بالجانب الف (ٔ) الصوت المجيور((

وعمى وفؽ ىذا ال ينبغي أْف ُيحاكـ القدماء في ضوء المصطمح الذي وضعو المحدثوف 
 . (ٕ) لمجير واليمس ؛ ألف المحدثيف وافقوا القدماء في لفظو ، وخالفوىـ في معناه

 القمب  -ج
نظر المغويوف العرب القدماء الى كثير مف الموضوعات الصوتية ، وجعموىا قسيمة بيف 

، إذ تتغير مواقع االصوات ،  (عمـ الصوت)الصوت ، إال أف مكانيا الحقيقي ىو الصرؼ ، و 
، او ما يعرؼ بػ  (االعالؿ بالقمب)فينتج عنيا تغير في الدالالت ، ومف ىذه الظواىر ىي 

 : (ٗ) ويشتمؿ عمى،  (ٖ) ((قمب احد احرؼ العمة ، او اليمزة حرفا آخر))الذي ىو  (االقالب)
 .(، او واوًا ، او ياءً  ألفاً )قمب اليمزة  .ٔ
 .(ىمزة ، او واوًا ، او ياء)قمب االلؼ  .ٕ
 .(ىمزة ، او واوا ، او ياء)قمب الولو  .ٖ
 .(ىمزة ، او الفا ، او واوا)قمب الياء  .ٗ

 : (٘) وقد ناقش السامرائي ىذا الموضوع عند تعميقو عمى قوؿ المتنبي

 َيُقْل َلَك َىاِتَياَلْم بَك راء َنفَسَك  ال َخْمَق أسمُع ِمُنك إاّل عارٌف 

رأي( ، وىذا حاصؿ في طائفة مف االفعاؿ الثالثية وقد مثؿ الشارح )راء مقموب ))إذ قاؿ : 
شاء ، وشأى( ، مع فارؽ ضئيؿ في )ناء،نأى( ، وأود أف أضيؼ )أي : الواحدي ، بالفعؿ 

لمعنى ، ، مع فارؽ ضئيؿ في ا (شاء ، وشأى)، وأود أف أضيؼ  (آف ، وأنى)المعنى ، ومثمو 
 . (ٙ) ((، وغير ذلؾ (آف ، وآنى)ومثمو 

                                                           

 .42فً البحث الصوتً عند العرب :  (1)

 .27ٌنظر اصوات العربٌة بٌن التحول والثبات /  (2)

 .28-22، وٌنظر تٌسٌر االعالل واالبدال :  4/267المخصص :  (3)

 .257ٌنظر : الصرف الوافً :  (4)

 .173ن المتنبً : دٌوا (5)

 .132من معجم المتنبً :  (6)
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،  (ٔ) (رأى( قاؿ : راءؾ ، كقولؾ : نأى ، وناء)مف قمب اليمزة مف ))وقد ورد في العيف 
، لكني أرى أف ليذا القمب اسبابو  (ٕ) ((رأى فالف الشيء ، وراءه ، وىو مقموب))وورد ايضا أنو 
نيض بجيد ، ومشقة ... وناء بالحمؿ ، إذ ))ناء( )و ،  (ٖ) فييا معنى البعد (فنأى)، ومعانيو ، 

 ، وبيذا يتبيف االختالؼ بيف المعاني الختالؼ مواقع االصوات. (ٗ) ((نيض بو مثقال

 الظواىر الصرفية .2
 وحذف أحد الصحيحينفك التضعيف ،  .1

مف الظواىر الصرفية التي تتبعيا البحث في معجمات السامرائي ىي فؾ التضعيؼ ، 
 : (٘) صحيحيف ، عمى نحو ما ورد في تعميقو عمى قوؿ المتنبيوحذؼ احد ال

 َنِضيَجٍة َفْوَق ِخْمِبَيا َيُدىا َظْمُت بيا َتْنَطوي َعَمى 
لمتخفيؼ ، وما أظف الشاعر اراد التخفيؼ ،  (ظمت)ظّؿ( في قولو : )حذؼ الـ ))أذ قاؿ : 

فظُمتـُ )االولى : قولو تعالى :  ولكنو اراد اف يتبع لغة التنزيؿ ، إذ وردت في آيتيف بالحذؼ ،
، وكأنو أراد أف يمتمس الفصاحة ،  (ٚ) (َظّمَت عميو عاكفاَ )، واالخرى قولو تعالى :  (ٙ) (َتْفَكيوف

مع التخفيؼ ، فيقولوف : ظمنا ، وِظمتـُ . قاؿ وُيظير االحاطة ، وأىؿ الحجاز يكسروف الظاء 
بالفتح إال أنيـ حذفوا فالقوا  (َظِممتُ )، فأصمو بالكسر  (ِظمتُ )ابف سيده : قاؿ سيبويو : أما 

، وقد وصفو ابف منظور بالقوؿ  (ٛ) ((الحركة عمى الفاء كما قالوا : ِخفُت ، وىذا النحو شاذ
 . (ٜ) ((وىو مف الشواذ التخفيؼ))

وىذا مف الظواىر الصرفية التي اختمؼ فييا اىؿ الميجة الواحدة ، فمنيـ مف يقوؿ : َظَمَت 
 ،  (ٓٔ) بالكسر بتحويؿ كسرة الالـ الى الضاء (ِظمتَ )، ومنيـ مف يقوؿ :  (َظِممتَ )ؿ فيو ، واالص
 

                                                           

 .8/308العٌن )رأى( :  (1)

 .473-2/472مقاٌٌس اللغة )رأى( :  (2)

 .5/1985الصحاح ) نأى ( :  (3)

 .65-1/64المصدر نفسه )ناء( :  (4)

 .2دٌوان المتنبً :  (5)

 .65من سورة الواقعة :  (6)

 .97من سورة طه :  (7)

 .11/415، وٌنظر : اللسان )ظلل( :  183:  من معجم المتنبً (8)

 .11/415اللسان )ظل( :  (9)

 .11/415ٌنظر : المصدر نفسه :  (10)
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 . (ٔ) ((ـ حذفت ِلّنقؿ التضعيؼ ، بالكسرالال))ويرى الخميؿ أف 
وقد يجوز في ))، إذ قاؿ الخميؿ :  (ظؿ)ويبدو أف ىذه الظاىرة ليست مقتصرة عمى الفعؿ 

وأحست تريد احسست ، وّحمت في بني فالف ، بمعنى ّحممت  غير المكسور نحو : َىْمُت بذاؾ ،
 . (ٕ) ((، وليس بقياس ، إنما ىي احرؼ قميمة معدودة

تميـ تقوؿ: ))مفتوح الظاء مالمح الميجة التميمية ، إذ  (ظممتَ )وفي استعماؿ الشاعر الفعؿ 
ظيارىا ، وفي دليؿ واضح عمى بداوة الشاعر التي كاف السامرائي ُيمح ع (ٖ) ((ّظمتُ  مى تتبعيا، وا 

ظيارىا مف خالؿ دراستو المعجمية لنصوص المتنبي.  وا 
 تغير بناء الفعل .ٕ

ومف الظواىر الصرفية التي ألفاىا البحث في معجمات االلفاظ عند السامرائي إشارتو الى 
 : (ٗ) ما يعتري الفعؿ مف تغّير ، عمى نحو ما ورد عند تعميقو عمى قوؿ المتنبي

 وُتْعِطي َمْن َمَضى َشَرفًا َعِظيماً  َجسيما  فُتْعِطي َمْن َبَقى َماالً 
ومف لغة طيء أف الفعؿ الماضي الناقص الذي آخره ياء )):  (بقى ، ومضى)إذ قاؿ في 

مكسور ما قبميا يجعؿ الياء الفًا نحو : بقى ، وفنى ، ورضى ، ونحو ذلؾ ، ويبدو أف الشعراء 
 . (٘) ((ـ يكونوا مف طيءإلتزموا بيذه المغة كمما اضطرىـ وزف الشعر ، وأف ل

بقى يبقى ، لغة ، وكؿ ))وقج أشار الخميؿ بف احمد الى ىذا إال أنو لـ ينسبيا ، إذ قاؿ : 
وفي الصحاح أف ،  (ٙ) ((ياء مكسورة في الفعؿ يجعمونيا الفا ، نحو : بقى ، ورضى ، وفني

 عتؿ ، قاؿ البوالني :طّيئا تقوؿ : بقا ، وبقت مكاف ، بقي ، وبقيت ، وكذلؾ أخوتيا مف الم))

 ، (ٚ)َطاُد ُنُفوَسا ُبَنْت َعَمى الَكَرمِ    م()  بالَحِضيِض َوَنْص َنْسَتوِقُد الّنْبَل 

، وفي نص الصحاح إشارة الى أف طيئا تحذؼ الياء في المضارع  (ٔ) أي : ُبنيت ...((
مح الميجية في ايضًا ، وليس تقمبيا الفًا في الماضي فحسب ، ومف المالحظ أنو يتتبع المال

 االبنية الصرفية.
                                                           

 .8/149العٌن )ظل( : :  (1)

 .8/149المصدر نفسه )ظل( :  (2)

 .8/149المصدر نفسه )ظل( :  (3)

 .407دٌوان المتنبً :  (4)

 .52من معجم المتنبً :  (5)

 .5/230العٌن ) بقى ( :  (6)

 .5/1824ٌنظر الصحاح )بقى( :  (7)
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 تعدد الجموع .3
الجمع جنس مف اجناس الكالـ يقابمو االفراد ، والعربية تممؾ مفردا واحدًا إاَل أفَّ صور 
الجمع وصيغة تتعدد ، وىذا التعدد داع الى أف يوقؼ عميو ، والسامرائي لو مف ىذا القبيؿ 

ولسنا نعني معاني تركيب االلواف ، )): وقفات عمى نحو ما ورد في تعميقو عمى قوؿ الجاحظ 
وىو جمع الجمع ،  (أراوح)و  (أرواح)عمى  (الريح)جمعوا ))، إذ قاؿ :  (ٕ) ((واألراييحوالطعوـ ، 

رياح ))، وقد ورد في العيف أف لمريح جمعيف ىما  (ٖ) ((وقد ُحكيت أرياح ، وأرايح ، وكالىما شاذ
الريح واحدة الرياح ، واالرياح ، وقد تجمع عمى ))أف  ، أما في الصحاح فقد ورد (ٗ) ((، وأرواح

ارواح ؛ ألف أصميا الواو ، وأنما جاءت بالياء النكسار ما قبميا ، فإذا رجعوا الى الفتح عادت 
جمع الريح ، أرواح ، وأراويح جمع الجمع ، وقد ُحكيت ))وفي المساف ذكر أف  (٘) ((الى الواو

، والمصادر التي مر ذكرىا لـ تشر إال أّنو ورد في القاموس  (ٙ) ((أرياح ، وارايح ، وكالىما شاذ
مفرد جمعيا : أرواح ، وأرياح ، ورياح ، وريح كِعَنب ، وجمع الجمع أراويح ، ))المحيط أف الريح 

 . (ٚ) ((وأراييح
وأرى أف اغفاؿ الصحاح ، والمساف االشارة الى ىذا الجمع ناتج عف متابعتيا ما ورد في 

غير االخذ بالمنجز المغوي الذي وقع خارج نطاؽ االحتجاج ، أما القاموس فقد سجؿ العيف مف 
 ىذا الجمع العتباره ذلؾ المنجز.

 اإلشتقاق عمى سبيل التوىم .4
التي تيـ( )وردت االشارة الى ىذا الضرب مف االشتقاؽ في تعميؽ السامرائي عمى مادة 

، فغرسيا جوزًا ، ولوزًا  َتْيَمةُ اف يعمر أرضا وال يكوف كرجٍؿ أراد ))وردت في قوؿ ابف المقفع : 
ىذه الكممة مف االصوؿ السامية  ٓ)، إلذ قاؿ :  (ٛ) ((، وارضًا جمسًا ، فغرسيا نخاًل ، وموزاً 

                                                                                                                                                                      

 .5/1824المصدر نفسه )بقى( :  (1)

 .263رسائل الجاحظ :  (2)

 .185من معجم الجاحظ :  (3)

 .3/293العٌن ) رٌح ( :  (4)

 .1/323الصحاح )روح( :  (5)

 .2/455اللسان )روح( :  (6)

 .2/232القاموس المحٌط )روح( :  (7)

 .330االدب الصغٌر :  (8)
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منيا بمعنى الحدود الفاصمة ، وما يتصؿ بيا مف االرض ، وقد توىـ  (تخوـ)القديمة ... ولعؿ 
 .(ٔ)((، وىذا االشتقاؽ عمى سبيؿ التوىـ (تخـ)يا مفردا ىو القدماء ، فحسبوىا جمعًا ، فاشتقوا من

ثـ المحـ ، إذا ))وعند تتبع المفظ في المعجمات العربية وجدت أف العيف لـ يذكر غير 
، إال أف الفارابي  (ٕ) ((تغير ، والَتيـُ : النائـ ، وَبيامة : اسـ مكة ، والنازؿ فيو متيدـ

الَتَخـ واحد تخـو االرض في قوؿ بعضيـ ، وىي ))ى أف اشار ال (ديواف االدب)ىػ( في ٖٓ٘)
تيامة( التي انشغؿ بقضاياىا )ىػ( فمـ يشر الى معنى ٜٖٛ)، أما الجوىري  (ٖ) ((حدودىا

أما في المساف ، فقد ورد اف التخوـ الفصؿ بيف االرضيف ، وىي مؤنثة ، و ،  (ٗ)االشتقاقية
تخـو ، وقيؿ : ىي تخوـ االرض والجمع منتيى كؿ قرية ، أو أرض ، والجمع :  (التخـ)
 . (٘)، وىي التخـو عمى لفظ الجمع ال يفرد ليا واحد (ُتُخـ)

َتخـ ، وجميعيا ُتُخوـ ، تعني الحد الذي يفصؿ ما بيف بمديف ، وردت في ))وقد ورد أف 
 بضـ التاء ، أو فتحيا ، ويبدو أفَّ ىذه الكممة مف المفردات (تخومو)األكدية بييئة المغة 

 . (ٙ) تيخوما((()السامية القديمة ، ومنيا اآلرامية 
 ((التيمة ... األرض المتصوبة إلى البحر))ألف  (تيـ)مأخوذ مف  (َتَخـ)ويبدو أف معنى 

، أي : المتاخمة لو ، المحاذية إياه ، وكذلؾ سميت تيامة لشدة الحر فييا ، وما اراده ابف  (ٚ)
 المقفع ىو االرض المتغيرة.

 األصل في األبنية الصرفية العدول عن .٘
، وارى اف يصاغ  (ٛ) ((خروج االسـ عف صيغتو االصمية الى صيغة أخرى))العدوؿ ىو 

العدوؿ( غير مقتصر عمى االسماء ، وحسب )خروج البناء( أي : يجعؿ )التعريؼ عمى نحو ىو 
 ، بؿ يتعداه ليشمؿ االفعاؿ ألغراض بالغية ، وأسموبية.

 : (ٜ)ىذا مف قضايا الصرؼ ، حيف عمَّؽ عمى قوؿ المتنبي وقد أشار السامرائي إلى
                                                           

 .40من معجم عبد هللا بن المقفع :  (1)

 .4/36العٌن ) تهم ( :  (2)

 .1/129دٌوان االدب :  (3)

 .4/1527ٌنظر : الصحاح ) تهم ( :  (4)

 .12/64ٌنظر : اللسان ) تخم ( :  (5)

 .65من تراثنا اللغوي القدٌم :  (6)

 .4/86القاموس المحٌط ) تهم ( :  (7)

 .147التعرٌفات :  (8)

 .12ٌوان المتنبً : د (9)
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 وقد َقتْمَت األولى َلْم َتْمَقيْم َوَجال     َفَقْد َتَرْكَت اأُللى اَلَقيَتُيم َجَزرَاً 
بفتحتيف تفيد الشاة التي تذبح ، ومعنى ذلؾ انيا الحيواف  (جزر)اف مادة ))إذ قاؿ : 

 (الَسمب)مثؿ  (َمفعوؿ)يدؿ عمى عمى ما يدؿ عميو بناء  مف الثالثي (فّعؿ)المذبوح ، إف بناء 
، و  (المقنوص)بمعنى  (القنص)، و  (المحموب)بمعنى  (الحمب)، و  (المسموب)بمعنى 

 . (ٔ) (((المجموب)بمعنى  (الجمب)، و  (المطموب)بمعنى  (الطمب)
الجزور ...  الَجْزر : نحر الجّزار))وتتبع المعنى في المعجمات العربية يشير الى أف 

يقاؿ : تركوىـ َجَزرًا ))، وفي الصحاح  (ٕ) ((والَجَزر ، كؿ شيء مباح لمذبح . الواحد : َجَزرة
 . (ٖ) ((بالتحريؾ ، إذا قتموىـ

َجَزر السباع ))إذا ىو مجرور فػ  (الجزر)ويبدو لي أفَّ ما في ىذه المادة مما يقع عميو فعؿ 
، فيو  (٘) َجَزَر الشيء يجُزُره ويجِزُره َجْزرًا : قطعة(()) ، وفي المساف (ٗ) ((: المحـ الذي تأكمو

 مجرور أي : مقطوع.
مقصودا  (جزر)بدال مف  (مجزور)وفي ضوء ما تقدـ يكوف عدوؿ المتنبي عف استعماؿ 

، فجعؿ اعداد ممدوحة  (ٙ)اليقع إال عمى الغنـ (الَجَزر)وبالغية منيا أفَّ السباب أسموبية ، 
 قوى أماـ الجزار أف تفعؿ شيئًا ، وليس ليا إال الَجْزر حيف أرادت اف تالقيو.كالغنـ التي ال ت

 الظواىر الداللية .ٖ
 حياة األلفاظ وموتيا .ٔ

يراد بو اندثار بعض األلفاظ ، وانتفاء الحاجة إلييا في االستعماؿ ، واف كانت مستعممة 
 . (ٚ) قديما التي تكوف اسباب اندثارىا في اغمب االحياف اجتماعية بحتة

والسامرائي في معجمات االلفاظ خاصة ، ومعجماتو عامة تتبع ىذه الظاىرة ، فيو يقوؿ 
اف  ، (ٛ) ((بالنار مسافر بف أبي عمروُكِشَح قالوا ممف ))عند تعميقو عمى قوؿ الجاحظ : 

                                                           

 .71من معجم المتنبً :  (1)

 .63-6/62العٌن ) جزر ( :  (2)

 .2/532الصحاح ) جزر ( :  (3)

 .2/532المصدر نفسه ) جزر ( :  (4)

 .4/134اللسان ) جزر ( :  (5)

 .4/134ٌنظر : المصدر نفسه ) جزر ( :  (6)

 .120رمضان عبد التواب ( : والتطور اللغوي ) د.  280ٌنظر : اللغة ، لفندرٌس :  (7)

 .53البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن :  (8)



 31 

 بالبناء لممفعوؿ ، ُكوي ، وىذا مف االفعاؿ التي أميتت فمـ يبؽ (ُكِشح)بقولو : ))الجاحظ اراد : 
 . (ٔ) ((منيا شيء في االستعماؿ

الكشَح : مف لُدف الُسّرِة الى المتف ، ما بيف الخاصرة ))والمتتبع ليذا المعنى ييتدي الى أف 
الَكَشح بالتحريؾ : داء يصيب االنساف في ))، وفي الصحاح أف  (ٕ) ((الى الضمع الّخمؼ ...

َكِشَح َكَشَحًا ، إذا ))، وفي المساف  (ٖ) ((منوَكْشحِو ، فيكوى ؛ وقد ُكِشَح الرجُؿ كشخًا ، إذ ُكوي 
 . (ٗ) ((شكا َكْشَحو

عمى  َتْنَكِدرُ الُعقاب ىي التي ))ومف ذلؾ ايضًا ما ورد عند تعميقو عمى قوؿ الجاحظ 
تنقصُّ ، وىذا مف االستعماالت القديمة التي ال  (تنكدر)أراد بقولو ))، إذ قاؿ :  (٘) ((الذئب

 . (ٙ) عاصرة((نجدىا في العربية الم
، وفي  (ٚ) ((انكدر القـو : جاؤوا ارساال حتى انصّبوا عمييـ))وتتبع المعنى يشير الى اف 

،  (ٜ) ((انكدر يعدو ، اذا اسرع))، وفي المساف  (ٛ) ((انكدر : أي : اسرع : وانقّض ))الصحاح : 
 ، وفي نص الصحاح تبدو االشارة واضحة الى المعنى الذي ذكره السامرائي.

امرائي بيذا التوصيؼ يريد اف يتتبع تاريخيا بعض دالالت الكمـ التي ىجرت مف والس
 االستعماؿ ، وماتت فما مف حاجة الى احيائيا اال حيف تدعو إلى ذلؾ.

ويشير السامرائي الى االلفاظ التي ماتت ، او ما تزاؿ حية ، ليثبت أف المغة كالكائف الحي 
و في اكثر المواطف يدعو الى احياء كثير مف األلفاظ التي ، تولد الفاظيا ، وتنمو ثـ تموت ، وى

 عفا عمييا الزماف ؛ ألف تطور المجتمع ، وتطور حاجاتو يدعو الى ذلؾ.
يزُـّ المساف ،  –أي : العقؿ  –ألنو ))وذلؾ يتضح مف خالؿ تعميقو عمى قوؿ الجاحظ 

أي : يحبسو ، ويمنعو ،  (يربثو)الجاحظ إفَّ قوؿ ))، إذ قاؿ  (ٓٔ) ((ويرُبثوُ ويخِطُمُو ، وُيشِكُمُو ، 

                                                           

 .361من معجم الجاحظ :  (1)

 .3/57العٌن ) كشح ( :  (2)

 .1/349الصحاح ) كشح ( :  (3)

 .2/572اللسان ) كشح ( :  (4)

 .5/550الحٌوان :  (5)

 .354من معجم الجاحظ :  (6)

 .5/326العٌن )كدر( :  (7)

 .2/688لصحاح )كدر( : ا (8)

 .5/135اللسان )كدر( :  (9)

 .141رسائل الجاحظ :  (10)
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، والنظر في معجمات العربية  (ٔ) ((وىذا مف االفعاؿ التي بنا حاجة الييا في العربية المعاصرة
الرَّبث : ))، وفي المساف  (ٕ) ((ّرّبثُتُو عف حاجتو أربثُو بالضـ َرْبثا : حبستو))يحيؿ عمى اف 

احياء ىذه المفظة في مجاؿ عمؿ ة السامرائي إلى ، ودعو  (ٖ) ((حبسؾ االنساف عف حاجتو ...
التي تفرض في مجاؿ الدوؿ  (اإلقامة الجبرية)العسس ، والشرط ، فيي تكاد ترادؼ مصطمح 

 عمى بعض الشخصيات.
فقاؿ : إْف بعثُو وزنا طاؿ عمّي ))ومف قبيؿ ذلؾ ما ورد في تعميقو عمى قوؿ ابف المقفع : 

الجزؼ : األخذ بكثرة ، وجزؼ لو في الكيؿ ، ))، إذ قاؿ :  (ٗ) ((بأبخص الثمفُجزافًا ، فباعو 
بمعنى أكثر .. وكاف أحرى بنا اف تفيد مف ىذه الكممة ذات الداللة المفيدة في حياتنا اليومية ، 

 . (٘) ((او قؿ في الكمـ المتعمؽ بالبيع ، والشراء
الشراء ، والبيع دخيؿ  الُجزاؼ في))وتقصي ىذا المعنى في معجمات العربية يشير الى أف 

، وفي  (ٙ) ، وىو بالحدس بال كيؿ ، وال وزف ، تقوؿ : بعتو ، واشتريتو بالُجزافة ، والُجزاؼ ...((
، وفي المساف أف  (ٚ) ((وفي الصحاح أف الَجزؼ : أخُذ الشيء مجازفة ، وجزافًا ، فارسّي معَرب

والجْزؼ : المجيوؿ القْدر ، لِجزاؼ الجّزؼ : االخذ بالكثرة ، وجزؼ لو في الكيؿ : اكثر ... وا))
 . (ٛ) مكياًل كاف او موزونا((

كما  (المخاطرة ، والمغامرة)في العربية المعاصرة ، فقد اقتصر عمى  (المجازفة)اما معنى 
ُيقدـ عمى ما ىو مجيوؿ ، وال  –كما يبدو لي  –اشر الى ذلؾ السامرائي ، ذلؾ ألف المجاِزؼ 

 ضمف تطور الداللة. يستطيع تقديره ، وىذا يدخؿ
 األضداد .ٕ

                                                           

 .166من معجم الجاحظ :  (1)

 .1/249الصحاح )ربث( :  (2)

 .2/150اللسان )ربث(:  (3)

 .84كلٌلة ودمنة :  (4)

 .51من معجم عبد هللا بن المقفع :  (5)

 .6/71العٌن ) جزف ( :  (6)

 .3/1104الصحاح ) جزف ( :  (7)

 .9/27اللسان ) جزف ( :  (8)
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 –مف غير تغيير يدخؿ عمييا  –مجموعة مف األلفاظ التي يدؿ كؿ منيا ))االضداد ىي 
لمعظيـ ،  (الجمؿ)، وكمفظ ، بمعنى االسود ، واالبيض  (الَجْوف)عمى معنييف متضاديف ، كمفظ 

 . (ٔ) ((والحقير مف االمور
حديثا ، وتراوحت وجيات النظر فييا بيف وقد القت ىذه الظاىرة عناية خاصة قديما ، و 

، وقد خمص المحدثوف الى أف  (ٕ)القبوؿ ، واالنكار ، ولكؿ فئة حججيا في ما تذىب اليو 
سواء قمت الى الحد الذي اعترؼ بو منكروىا ، او كثرت الى الحد الذي ))االلفاظ المتضادة 
ييما عف المغة ، فالنتيجة واحدة ، في كتاب (ىػٕٖٛ)، وابف االنباري  (ىػ ٖٔ٘)جمعو ابو الطيب 

 . (ٖ) ((وىي وجود ىذه الظاىرة الخطيرة في المغة
ال اريد أف ))ويتضح موقؼ السامرائي مف ىذه الظاىرة مف خالؿ ما ورد مف كالمو إذ قاؿ : 

اقوؿ بالتضاد ، وأف الطرب ، واالسعاد مف االلفاظ االضداد ، فيذا ما ارفضو وترفضو طبيعة 
ا كاف شيء في ىذه الظاىرة مف التضاد ، فالسبيؿ اليو معروؼ ، ويمكننا أف نرّد ما المغة ، واذ

، فإف اطمؽ  (ىو المبصر (البصير)يموح مف تضاد بشيء مف المطؼ ، والعالج ، اال ترى أف 
الذي فقد نعمة البصر ، ومثؿ ىذا العالج نمارس عمى االعمى مف التفاؤؿ الذي يتفاءؿ بو ليذا 

 . (ٗ) ف االلفاظ االضداد((بو ما يبدو م
وليس ادؿ عمى موقؼ السامرائي ازاء ىذه الظاىرة مف ىذا الكالـ ، ولي أف أذىب الى أف 
االسباب النفسية ، واالجتماعية ليا اثر في نشوء ىذه الظاىرة المغوية ، واذىب مع السامرائي في 

ونية التي ال ترى اال الشيء اصال قائـ عمى اساس تمؾ الثنائية الكرفضو لمتضاد ، ألف التضاد 
، وضده والحقيقة أف في كؿ مف الضديف شيئا مف ضده ، تبعا لمسياؽ ، والحالة الشعورية 

 لممتكمـ.
وموقؼ السامرائي في بواكير نتاجو المغوي غير ىذا عمى نحو ما وصفو محمد حسيف آؿ 

ضداد ابف االنباري ، لـ يرفض إال مائة وخمسيف ضدًا ، وىي اقؿ مف نصؼ ا))ياسيف ، إذ انو 

                                                           

 .1/369المزهر فً علوم اللغة وانواعها :  (1)

 .245ٌنظر : االضداد فً اللغة :  (2)

 .86ابو الطٌب اللغوي واثاره فً اللغة :  (3)

 .207من معجم الجاحظ :  (4)
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وعميو ، فيو قائؿ بضدية ما بقي مف المواد ، فيو المنكر لألضداد ، وقائؿ بيا في الوقت 
 . (ٔ) ((نفسو

أّوؿ مف سمى ىذه الدوافع الطالؽ المفظة عمى ))ذكر محمد آؿ ياسيف اف السامرائي وقد 
 ، كما اشرت الى ذلؾ. (ٕ) ((ضد معناىا باالعتبارات االجتماعية

درس معمؽ ))ـ ما يميز بحوث السامرائي في ىذه الظاىرة عف البحوث السابقة ىي انيا واى
 ((لما اعتبر مف االضداد في لغة القرآف مستعرضًا آراء المفسريف في ىذه االلفاظ ، ومناقشًا اياىا

 ، وىذا التميز الذي اكده البحث المغوي المعاصر في فكر السامرائي ناتج عف تالقح المناىج (ٖ)
 . (ٗ)المغوية الحديثة في عقميتو البكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .291االضداد فً اللغة :  (1)

 .291المصدر نفسه :  (2)

 .289المصدر نفسه :  (3)

 .145ٌنظر : ابراهٌم السامرائً وجهوده فً اللغة والنحو :  (4)
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 املبحث الثاني
 صناعة معجمات املعاني

 مدخل 
معجمات )التي صنعيا السامرائي ، وىنا أدرس  (معجمات االلفاظ)درست في مبحث سابؽ 

ا التي صنعيا متناوال منيا ما امكف تناولو ؛ ألنيا كثيرة ، ودراستيا كميا ال يحيط بي (المعاني
معجمات )، وقررت الفرؽ بينيا وبيف  (معجمات المعاني)مبحث ، بعد اف اكوف قد عرفت 

، واعرض نشوءىا قديما عند العرب ، واوضح المصطمحات المرادفة التي اطمقت عمى  (االلفاظ
 ىذا الضرب مف معجمات العربية.

ي ، معجمات ُرتبت مفرداتيا عمى حسب المعان))ومعجمات المعاني تعّرؼ بأنيا 
والموضوعات ، واىداؼ ىذا النوع مف المعجمات جمع األلفاظ التي تدور في فمؾ واحد ، وحوؿ 
موضوع واحد ، وتجعؿ في رسائؿ ، أو كتب ، او ابواب مف كتب ، كما صنع ابو عبيد 

، ولذلؾ اطمؽ العمماء عمى ىذه المعجمات اسـ  (الغريب المصّنؼ)ىػ( في كتابو ٕٕٗ)
 . (ٔ) (((معجمات المعاني ، والموضوعات)او  (المعجمات المبوبة)

ما عني بالموضوعات التي تندرج ))يقوؿ محمد حسيف آؿ ياسيف : إف مف المعجمات 
تحتيا جميرة مف الفاظ عربية كموضوع خمؽ االنساف ، والخيؿ ، والسالح ، والنخؿ ، والّدارات 

ؼ االلفاظ المنصرفة الى المختمفة وغيرىا ، ومنيا ما عني بالمعاني ، وذلؾ بجمع وتصني
الدالالت المختمفة ، ومف امثمتيا كتب المشترؾ ، والترادؼ واالضداد ، لما وجده عمماء المغة في 

، ومنيا في التراث  (ٕ) ((ىذه المواد مف طرافة ، وغرابة ، ومشكمة لغوية تركيا ليـ تاريخ العربية
ية مثؿ الغريب المصنؼ البي عبيد فيناؾ معاجـ اىتمت بااللفاظ الغرب))العربي انواع عدة 

القاسـ بف سالـ ، وىناؾ مجموعة كبيرة مف الكتب التعميمية التي تيدؼ الى تقريب االلفاظ لمف 
اراد حصيمة لغوية تعينو عمى الكتابة العربية الفصيحة وتصنؼ ىذه الكتب الفاظيا في 

االصوؿ ، او  موضوعات ، وتذكر االلفاظ الخاصة بكؿ موضوع بغض النظر عف حروفيا
                                                           

 .18، وٌنظر : المعاجم العربٌة ) عبد السمٌع ( :  32-31المعاجم العربٌة المجنسة :  (1)

 .556االضداد فً اللغة :  (2)
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االفاظ( البف السكيت )الزوائد ، واىـ ىذه الكتب التعميمية ذات التصنيؼ الموضوعي كتاب 
الحمد بف  (متخير االلفاظ)ىػ( ، و ٖٖٚ)جواىر االلفاظ( لقدامة بف جعفر )ىػ( ، وكتاب ٕٗٗ)

لمثعالبي  (غةفقو الم)، و  (ىػٕٖٚ)لعبد الرحمف اليمذاني  (األلفاظ الكتابية)، و  (ىػٜٖ٘)فارس 
 (((ىػٛ٘ٗ)البف سيده  (المخصص)... ولكف اكبر معجـ موضوعي بالمغة العربية ىو  (ىػٜٕٗ)
(ٔ) . 

معجمات )أف ىناؾ فرقا بينيا ، وبيف  (معجمات المعاني)يتضح لنا مف خالؿ ذكر حّد 
 ، وىذا الفرؽ يكوف في جانبيف ىما : (االلفاظ

يف ينبيـ المعنى ، وتخفى الداللة ، عمى حيف تستعمؿ اوال : أف معجمات االلفاظ يمجأ الييا ح
في ايجاد االلفاظ التي تعبر عما يدور في الذىف مف خواطر ، وافكار (معجمات المعاني)
. 

ثانيا : إفَّ معجمات المعاني تقوـ عمى أبسط انواع الجمع ، وىو امر طبيعي دعت اليو الحاجة ، 
بحيث ال يحتاج إاّل إلى الحفظ ، أّما والخوؼ مف ضياع المغة ، وىو مف السيولة 

فأنيا تسير عمى نيج مخالؼ ، فيو يستدعي إحاطة باالبجدية  (معجمات االلفاظ)
 . (ٕ)الصوتية ، والعادية وىنا تكمف الصعوبة في الجمع ، والبحث

مف المرجح أف المغوييف سبقوا ))، إذ  (معجمات االلفاظ) (معجمات المعاني)وقد سبقت 
اغمب معجمات ))؛ وألف  (ٖ) ((المبوبة قبؿ اف يسبقوا الى المعاجـ المجنسة الى المعاجـ

المعاني لـ تكف في البدء سوى رسائؿ صغيرة ، كؿ منيا في موضوع محدد مثؿ خمؽ 
االنساف ، واالنواع ، والمطر ، والبئر ، واالبؿ ، والخيؿ ، والغـ ، والوحوش ، والنبات ، 

ال تقتصر عمى ما تقدـ ؛  (معجمات المعاني)والحقيقة أف ،  (ٗ) والشجر ، والسالح ...((
، فما ُصنَّؼ في غريب  (معجمات المعاني)ألف كؿ ما ُصنِّؼ في موضوع خاص ىو مف 

مف معجمات المعاني ، وما ُصنِّؼ في بناء خاص ، فيو منيا ، لذلؾ القرآف ، ولغاتو فيو 
                                                           

 .66وٌنظر : البحث اللغوي :  113علم اللغة العربٌة ) حجازي ( :  (1)

فً  -وان لم ننقله بالنص –وهذا كالم االستاذ محمد عبد الجواد  32بٌة المجنسة : ٌنظر : المعاجم العر (2)

، ونقل هذا الكالم الدكتور عبد السمٌع محمد  13مقدمة تحقٌقه لكتاب ) شجر الدر ( البً الطٌب اللغوي : 

لى هذا فٌما نقله ولم ٌشر ا –وكالهما سابقٌن للدكتور العرٌان  – 19احمد فً كتابه ) المعاجم العربٌة ( : 

 ، واثبته من كالم عن الفرق بٌن المعاجم المجنسة ، والمبوبة.

 .288وٌنظر : البحث اللغوي عند العرب :  18المعاجم العربٌة :  (3)

 .284حاجتنا الماسة الى معجم المعانً ) بحث ضمن الندوة المعجمٌة ( :  (4)
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لـ تنؿ االىمية الكافية  (مات المعانيمعج)ينفي ىذا العموـ ما ذىب اليو احد الباحثيف بأف 
 . (ٔ)، والعناية التي تستحقيا

قديما باتجاىات  –كما يصفيا الدكتور حسيف نصار  – (معجمات المعاني)وقد سارت 
 عدة ىي :

 . (ٕ)كتب الغربييف ، والفقو  .ٔ
 . (ٖ)كتب المغات ، والعامي ، والمعرب .ٕ
 . (ٗ)كتب اليمز .ٖ
 . (ٙ)، والخيؿ (٘)كتب الحشرات  كتب الحيواف ، وتحتيا انواع مثؿ .ٗ
، وقد أدرجيا الدكتور حسيف نصار تحت كتب الحيواف وأرى ىذا مف  (ٚ)كتب خمؽ االنساف .٘

ْف كاف أغمبيا يتخذ طابع المقارنة بيف ما في االنساف ، وما في  مف الخطأ المنيجي ، وا 
ذاتو ، وكاف الحيواف ، إال أف استقالقميا واجب ، ألنيا جنس مف معجمات المعاني قائـ ب

 .(الحيواف)مثمما ىناؾ كتب  (كتب خمؽ االنساف)ينبغي أْف يوضع تحت عنواف 
 . (ٛ)كتب النوادر .ٙ
 . (ٜ)كتب البمداف ، والمواضع .ٚ
 . (ٓٔ)كتب اإلفراد ، والتثنية ، والجمع .ٛ
 . (ٔٔ)كتب االبنية .ٜ

وىي رسائؿ لغوية موضوعة ، لكنيا ال تقتصر في بحثيا عمى موضوع ))كتب الصفات  .ٓٔ
 . (ٕٔ) ، بؿ تحاوؿ اف تجمع ما امكنيا مف موضوعات(( واحد

                                                           

 ئكة.وهو الدكتور جمٌل المال 284ٌنظر المصدر نفسه :  (1)

 .69-1/39ٌنظر : المعجم العربً :  (2)

 .116-1/70ٌنظر : المعجم العربً :  (3)

 .122-1/117ٌنظر : المعجم العربً :  (4)

 .1/123ٌنظر : المصدر نفسه :  (5)

 .1/126ٌنظر المصدر نفسه :  (6)

 .1/130ٌنظر المصدر نفسه :  (7)

 .147-1/135ٌنظر : المعجم العربً :  (8)

 .171-1/148المصدر نفسه : ٌنظر  (9)

 .175-1/172ٌنظر المصدر نفسه :  (10)

 .205-1/176ٌنظر المصدر نفسه :  (11)

 .213-1/206ٌنظر : المصدر نفسه :  (12)
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ولتزايد تأثير الحضارة الغربية الذي بدا واضحا في الكثير مف وفي العصر الحديث ، 
، وىي ما  (معجمات المعاني)جوانب الحياة ، دعت الحاجة الى نشوء نوع جديد مف 

تقدـ االلفاظ الخاصة المعجمات االصطالحية ، او المعجمات التخصصية التي )تعرؼ بػ 
بفروع العمـ ، وثمة معجمات تخصصية مف احجاـ مختمفة بعضيا كبير شامؿ 
لمصطمحات الفرع كمو ، وبعضيا وسيط انتقائي ، وبعضيا اساسي يقتصر عمى 

 . (ٔ) ((المصطمحات االساسية في ذلؾ الفرع مف العمـ
ياء ، ومعجـ الجيولوجيا ، اما في العالـ العربي ، فأنجز معجـ الكيمياء ، ومعجـ الفيز 

. وىذه كميا تنجزتيا مؤتمرات  (ٕ)ومعجـ الرياضيات ، ومعجـ النبات ، ومعجـ الحيواف
 التعريب القائمة في الوطف العربي.

ىذا المدخؿ عف معجمات المعاني قديما وحديثا ، نأتي عمى جيد السامرائي في ىذا  وبعد
عنده ،  (معجمات االلفاظ)ا وردت الضرب مف التاليؼ المعجمي ألدرسو عمى نحو م

 واوردىا عمى النحو االتي :
 مجموعة المعجمات الميجية ، وىي : .ٔ
 ( .ٖ)ما حفظتو العامية مف الفصيح المنسي - أ

 ( .ٗ)معجـ االفعاؿ الرباعية في العراقية - ب

 . (٘)مجموعة مف االلفاظ الموصمية مرتبة عمى حروؼ المعجـ -ج

 . (ٙ)معجـ الفاظ العامية العراقية -د

 . (ٚ)معجـ االلفاظ اليمنية -ىػ

 (التكممة لممعاجـ العربية ...)، فقد نحا فيو المنحى المقارف ، واما  (معجـ فاعوؿ)واما 
 فقد نحا فيو المنحى االستقرائي.

                                                           

 .68-67البحث اللغوي :  (1)

 م.2003والحاشٌتان االولى ، وٌنظر : بٌلوغرافٌا مكتبة لبنان ناشرون لعام  68ٌنظر : المصدر نفسه :  (2)

 .999-97نشره فً كتابه ) مباحث لغوٌة  (3)

 (.234-201نشره فً كتابه ) التوزٌع اللغوي الجغرافً ،  (4)

 (.154-127نشره فً كتابه ) التوزٌع اللغوي الجغرافً ،  (5)

 (.87-19نشره فً كتابه ) درس تارٌخً فً العربٌة المحكٌة ( )  (6)

 (.115-111نشره فً كتابه ) رحلة فً المعجم التارٌخً  (7)
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إف السامرائي كاف ُيفرد لبعض تمؾ المعجمات تصانيؼ مستغمة تشير صراحة الى أنيا  .ٕ
التي يبدو اوؿ وىمة أنيا  –ضّمف بعض تأليفاتو االخرى معجمات ، بيد أنو في أحياف كاف يُ 

التكممة )، و  (المجموع المفيؼ)شيئا مف تمؾ المعجمات ، إذ  –ليست ذات طبيعة معجمية 
 (معجـ فاعوؿ)ىي تصانيؼ مستقمة مطبوعة عمى شكؿ كتب ، ولكف  (لممعاجـ العربية

ـ الذاىب مف مواد النحو القديـ معج)، و  (معجـ ألفاظ القرآف)وبعض المعجمات االخرى كػ 
 ىي بحوث ، و فصوؿ ضمف بعض مؤلفاتو ، فأردنا االيماء الى ذلؾ. (في العربية الحديثة

، و  (معجـ فاعوؿ)بعض معجمات المعاني عنده تكوف منسوقة عمى حروؼ المعجـ كػ إف  .ٖ
ف بعضيا ، لك (معجـ ما حفظتو العامية مف الفصيح المنسي)، و  (مف الفاظ القرآف)معجـ 

 .(التكممة لممعاجـ العربية مف االلفاظ العباسية)، و  (المجموع المفيؼ)ال يكوف كذلؾ كػ 

 أوال : المقدمات

 أيضاح غاية التأليف ، وسببو .1
يذكر السامرائي في مقدمات معجمات المعاني التي ألفيا أنو يسعى الى اثبات أنو ليس كؿ 

لذي ال ُيعتّد بو ، وأف ما ورد ليو جديد إال أف ا (المولد)ما ورد بعد عصر االحتجاج ىو مف 
ليس لنا أف نقوؿ بقوؿ المغوييف االقدميف ))معجمات العربية استبعدتو لمسبب الذي تقدـ ، اذ قاؿ 

أف ما ورد مف استعماؿ الكمـ في العربية في االحقاب التي تمت عصور االحتجاج ىو موّلد ال 
ذلؾ استبعدت تمؾ االستعماالت المغوية ، فمـ ترد في  ُيعتد بو فصاحة ، وأنو جديد ، ومف اجؿ

 . (ٔ) أي مف المعجمات((
ومف المفيد أف أشير ))وفي مقدمة أخرى يوضح غاية تاليؼ احد معجمات المعاني بقولو : 

الى ما في ىذه المواد مف االنماط العامية الدارجة ، وفي ذلؾ فائدة يفيدىا الدارسوف في المغة 
موف بيف ما كاف ، وما ىو كائف في عصرنا مف المعاني التي ىي شيء مف التاريخية ، فيص

حواشي تمؾ الحضارةى القديمة ، وال يعدـ القارئ اف يطؿ بفكره عمى صمة تمؾ الحضارة بالجديد 
 . (ٕ) ((الحضاري

وفي مقدمة أخرى ايضا يوضح غاية تاليفو التي غالبا ما يكوف جوىرىا ىو االشارة الى 
اغفاؿ القدماء لممعنى ، او البناء ، او الموضوع الذي ىو بصدد التاليؼ فيو ، فيو يقوؿ : إف 

                                                           

 .3التكملة للمعاجم العربٌة :  (1)

 .5المجموع اللفٌف :  (2)
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،اما سبب  (ٔ)المغوييف العرب لـ يشيروا الى بناء فاعوؿ ، ولـ يخصصو احدىـ بكتاب مستقؿ
سريانية ، فقد ورد منو في  (فاعوؿ)أصالة بناء ))عجـ في ىذا البناء ، فيو اعتقاده أف تأليفو لم

 . (ٕ) ىذه المغة قدر كبير ما زلنا نممحو بؿ نستعممو في العربية السائرة الدارجة((

 . (ٖ)العامي الفصيح -و

 المجموعة االستدراكية: .ٕ
 تكممة المعاجـ العربية مف االلفاظ العباسية. - أ

 . (ٗ)ما فات مف المعرب والدخيؿ معجـ فوات - ب
 . (٘)معجـ مع الفعؿ في العربية المعاصرة - ج

 . (ٙ)معجـ في الجديد المغوي -د

 المجموعة التاريخية : .3
 المجموع المفيؼ. - أ

 . (ٚ)معجـ مف الفاظ القرآف - ب
 . (ٛ)معجـ صور أخرى مف الدعاء - ج

 . (ٜ)معجـ مسيرة في رحاب العربية  -د

 . (ٓٔ)و القديـ في العربية الحديثةمعجـ الذاىب مف مواد النح -ىػ

 مجموعة األبنية : .4
 . (ٔٔ)معجـ فاعوؿ بيف السريانية والعربية - أ

                                                           

 .111ٌنظر : معجم فاعول بٌن السرٌانٌة والعربٌة ضمن ) دراسات فً اللغتٌن السرٌانٌة والعربٌة  (: (1)

 .111المصدر نفسه :  (2)

 (.277-255نشره فً كتابه ) العربٌة تارٌخ وتطور ،  (3)

 د(.1995، لسنة :  18حولٌات االنسانٌات والعلوم االجتماعٌة ، جامعة قطر ، ع:نشره فً مجلة )  (4)

 (.75-59نشره فً كتابه ) معجم ودراسة فً اللغة العربٌة المعاصرة ،  (5)

 (.174-139نشره فً كتابه ) العربٌة تواجه العصر :  (6)

 (. 34-7ابه ) فً المصطلح االسالمً ( ثم أعاد نشره فً كت 75-45نشره فً كتابه ) فً شرف العربٌة ،  (7)

 (.103-89نشره فً كتابه ) فً شرف العربٌة ،  (8)

 (. 185-13نشره فً كتابه ) العربٌة تارٌخ وتطور ،  (9)

 (. 175-109نشره فً كتابه ) النحو العربً فً مواجهة العصر ،  (10)

 (.172-111نشره فً كتابه ) دراسات فً اللغتٌن السرٌانٌة والعربٌة ،  (11)
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( معجما ساتناوؿ اربعة منيا عمى وفؽ ٙٔ)ولكثرة معجمات السامرائي التي ربت عمى الػ 
 المعجمات التي انتظمت فييا ، وىي :

 ليجي(.)معجـ ما حفظتو العامية مف الفصيح المنسي .  .ٔ
 .(استدراكي)مة لممعاجـ العربية مف االلفاظ العباسية . التكم .ٕ
 معجـ فاعوؿ بيف السريانية والعربية. .ٖ
 .(تاريخي)المجموع المفيؼ.  .ٗ

ألسس توافرت ، وظيرت فييا نجد أّنيا  (الُمستالت)وقد وقع االختيار عمى ىذه الكتب أو 
 َحريَّة اف تقوـ عمى اساسيا ، وىي :

ا مف المناىج التي أثرت في الفكر المعجمي عند السامرائي إف بعض ىذه الكتب يمثؿ منيج .ٔ
،  (معجـ فاعوؿ)نحا فيو المنحى التاريخي ، وأما  (المفيؼ المجموع)، فعمى سبيؿ المثاؿ ، 

فقد نحا فيو المنحى  (التكممة لممعاجـ العربية ...)فقد نحا فيو المنحى المقارف ، واما 
مف ىذا الفصيح ، فقد تبتعد الكممة عف المغة  العربية وما يعرض لطائفة االستقرائي.

الفصيحة فيعزؼ عنيا اىؿ االستعماؿ فتستقر في المغات الدارجة حتى ليخيؿ لكثير مف 
 . (ٔ) وال صمة ليا بالفصيح(( (عامية)المعنييف بالدراسات المغوية أف الكممة 

 ايضاح منيجو في التاليف .ٕ
الخطوات العممية التي تواضع عمييا اىؿ البد أف تكوف لكؿ باحث ، او دارس جممة مف 

معجمات )، وقد اوضح السامرائي في مقدمات  (ٕ) (منيج البحث)البحث ، وىي ما يعرؼ بػ 
:  (معجـ الذاىب مف مواد النحو العربي في العربية المعاصرة)ذلؾ ، فيو يقوؿ في  (المعاني

معجمية بحسب ترتيب حروؼ أنا ادرج ىذا الذي سأعرض لو في ىذا الموجز مف الصناعة ال))
، وىذا يعني اف اعداد المواد النحوية عمى ىذا النحو يعد ايضا ضربا مف ضروب  (ٖ) ((المعجـ

 التيسير بمـ شتات االبواب النحوية ، واالدوات.
ولما كانت جممة ))وفي معجـ اخر يشير الى منيجو ، فيقوؿ في مقدمة المجموع المفيؼ : 

مف معجـ ؛ ألنيا شذرات مفيدة ال تشتمؿ عمى كؿ ما يجب أف يقاؿ ىذه المواد ال تألؼ ضربا 

                                                           

 .99معجم ما حفظته العامٌة من الفصٌح المنسً ضمن ) مباحث لغوٌة (: (1)

 ) المقدمة (. 5ٌنظر : منهج البحث االدبً عند العرب :  (2)

 .110معجم الذاهب من مواد النحو القدٌم فً العربٌة المعاصرة ) النحو العربً فً مواجهة العصر ( :  (3)
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، الف  (ٔ) ((فييا آثرت أف ادرجيا كما وقعت غير ممتـز بنظاـ خاص مف الترتيب ، والتصنيؼ
 الجامع المشترؾ بينيا ىو أنيا تقدـ فوائد لغوية تاريخية ميمة.

ة مف كتب المغة ، كنت قد وقفت في جمم))وفي مقدمة اخرى يقوؿ موضحا منيجو : 
واالدب ، والتاريخ عمى ضروب مف الكمـ واالستعماالت ، فرايت أف أدوف ىذا الجديد الذي جّد 

المظاف( لمؤلفيف عاشوا في عصور الدولة العباسية رأيت أف تكوف )في العربية ، ولما كانت ىذه 
.  (ٕ) ((مات العربيةدراستي ىذه في االلفاظ العباسية مما يندرج في سياؽ المستدرؾ عمى المعج

 (ٖ)بحسب ما ذكر السامرائي –وىو معجـ تاريخي اللفاظ القرآف  – (معجـ مف الفاظ القرآف)وفي 
ىذا بحث في المصطمحات االسالمية ))اشار الى منيجو بالقوؿ :  –ولـ يدخؿ ضمف الدراسة  –

صطالحي لكؿ في القرآف الكريـ حرصت فيو عمى بياف المعنى المغوي االصمي ، والمعنى اال
مصطمح استخرجتو مف القرآف الكريـ ، وقد عكفت عمى قراءة معاجـ المغة لتحديد المعنى العربي 

لمكممة التي عددتيا مصطمحا قرآنيا ، ثـ عكفت عمى قراءة كتب التفسير  –اف جاز التعبير  –
ظمت في النياية المعتمدة ، وكتب الدراسات االسالمية المختمفة لتحديد المعنى االسالمي ، وقد ن

 . (ٗ) ((معجما واسعا جعمت المصطمحات مرنبة بحسب ترتيب حروؼ اليجاء

 ثانيا : التبويب

 التي صنعيا عمى النحو االتي : (معجمات المعاني)بّوب السامرائي 

، وتبّوب عمى اساس الداللة المشتركة بيف االلفاظ في موضوع ما  (معجمات المعاني)ترتب  .ٔ
مف حيث التبويب ، بؿ حتى الترتيب  (معجمات االلفاظ)، فيي تخالؼ وعمى وفؽ ىذا  ، (٘)

ال يكوف قائما عمى اساس اليجاء ،  (الموضوع الواحد)الداخمي لاللفاظ في المادة الواحدة 
، إال أف السامرائي أتبع  (ىػٛ٘ٗ)البف سيده  (المخصص)واصدؽ دليؿ عمى ىذا كتاب 

التي صنعيا ، واخترناىا  (معجمات المعاني)نيف مف الطريقتيف في تبويب مواده ، إذ بّوب اث
 عمى وفؽ حروؼ اليجاء ، وىما :

 .(أبنية)معجـ فاعوؿ  - أ
                                                           

 .7المجموع اللفٌف :  (1)

 .3لتكملة للمعاجم العربٌة : ا (2)

 .45ٌنظر : معجم من الفاظ القرآن ) فً شرف العربٌة ( :  (3)

 .45ٌنظر : المصدر نفسه :  (4)

 .289-288ٌنظر : البحث اللغوي عند العرب :  (5)
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 ليجي(.)معجـ ما حفظتو العامية مف الفصيح المنسي  - ب
التي صنعيا اتبع طريقة القدماء ، فرتبيا عمى وفؽ  (معجمات المعاني)وفي اثنيف مف 

 ي المصادر التي استقراىا ، وىما :تسمسؿ تدوينيا عنده ، وتسمسؿ ورودىا ف
 .(تاريخي)المجموع المفيؼ  . أ

 .(استدراكي)التكممة لممعاجـ العربية مف األلفاظ العباسية  . ب
عندما يبوب السامرائي مواد معجمة منسوقة عمى حروؼ اليجاء ، فأنو ال يرعي ذلؾ تماـ  .ٕ

مثؿ ىذا ما صنعو في المراعاة ، اذ يراعي الحرؼ االوؿ فقط مف المادة المبوب ليا ، ومف 
 .(معجـ فاعوؿ)و  (ما حفظتو العامية مف الفصيح المنسي)معجـ 

لـ يعط مواد بعض معجماتو تسمسال عدديا بؿ رتبيا عمى وفؽ ارقاـ الصفحات التي وردت  .ٖ
، او  (ٔ)في المظاف التي استقراىا ، ولـ يمتـز بنسؽ معيف في تسمسميا اذ قد يسبقيا رقـ

، وىذا يدؿ  (ٖ)، واحيانا ال يمتـز بكال االمريف (ٕ) نجمة()عددي بػ يستعيض عف التسمسؿ ال
 عمى شيء مف االضطراب المنيجي عنده ، فيو يبدأ بتسمسؿ ، ثـ يمغيو ، ثـ يعود اليو.

يقسـ مواد بعض معجماتو تقسيما قائما عمى اساس الباب ، فيقوؿ : ىذا باب األلؼ ، وباب  .ٗ
 .... الى غير ذلؾ. (ٗ)الباء ، وباب الثاء ، وباب الجيـ

االشارة الى الموف العامي الذي بقي في الميجات العربية المعاصرة مف الكمـ القديـ الذي ورد  .٘
المستجاد في )في المواد التي استقراىا ، عمى نحو ما ورد في تعميقو عمى نص كتاب 

احمميا الى فقمت بؿ احضر عّمارية ف))، إذ قاؿ  (ىػٖٗٛ)لمقاضي التنوخّي  (فعالت االجواد
العّمارية شبو ىودج ، وىذا مف الكمـ الباقي في عامية ))، فقاؿ السامرائي :  (٘) ((منزلي

 . (ٙ) ((العراقييف
 (الموضوع المفيؼ)نسؽ بعض معجماتو عمى اساس التسمسؿ الرقمي ، عمى نحو ما ورد في  .ٙ

 . (ٚ) (٘ٔٙ)( وانتيى بالرقـ ٔ)، إذ بدأ بالرقـ 
                                                           

 .16-12ٌنظر : التكملة للمعاجم العربٌة :  (1)

 .32-16ٌنظر : المصدر نفسه :  (2)

 .54-34ه : ٌنظر : المصدر نفس (3)

 ٌنظر : معجم فاعول بٌن السرٌانٌة والعربٌة. (4)

 .62المساجد فً فعالت االجواد :  (5)

 .119وٌنظر : المجموع اللفٌف :  14التكملة للمعاجم العربٌة :  (6)

 .176-7ٌنظر : المجموع اللفٌف :  (7)
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، وقد  (ٔ)بعض معجمات المعاني قائما عمى اساس االصؿ المغوي لممادةلـ يكف ترتيبو لمواد  .ٚ
، مع ذكر المفظ المشتؽ ، أي : المصطمح  (ٕ)جاء بعضيا االخر خاضعا لذلؾ االصؿ

المراد بيانو ، وشرحو ، وقد قاؿ موضحا ىذا االمر إنو ادرج المواد ، ولـ ينظر الى اصوليا 
 . (ٖ)االشتقاقية ألنيا مف قبيؿ المصطمح

حيف يورد المادة المغوية ، يورد النص القديـ الذي وردت فيو ، ومف ثـ يعمؽ عمييا ، وتعميقو  .ٛ
، او انو ال  (٘)التي ىي الزمة مف لوازمو االسموبية (ٗ) (أقوؿ)إما اف يكوف مسبوقا بكممة 

 يكوف مسبوقا بشيء ، إال أف سياؽ الكالـ يدؿ عمى أف السامرائي قد عمؽ عمى المادة التي
 . (ٙ)اوردىا

كثرة االحاالت عمى المصادر المغوية القديمة ، والحديثة بشكؿ الفت لمنظر ، فيو في بعض  .ٜ
( ، إذ ٛٛٔ)المواد يحيؿ عمى اكثر مف ثالثة مصادر ، عمى نحو ما ورد في المادة رقـ 

المعجـ الذىبي ، ومعيد النعـ ومبيد النقـ ، وااللفاظ الفارسية المعّرية ، )احاؿ عمى : 
 . (ٚ) (والقاموس التركي

  ثالثا : المواد المغوية

أورد السامرائي شرحا لكمـ مختار مف كتب ادبية ، وتاريخية عدة ، وقصد مف ذلؾ 
استيعاب الكمـ الذي اغفمتو المعجمات العربية ، لوقوعو خارج عصر االحتجاج ، وىذا ادى الى 

مف خالؿ جممة كبيرة مف الكمـ ، وىو  فوات الفرصة عمى الدرس المغوي في تسجيؿ تاريخ العربية
بيذا الصنيع متاثر بالجيود االستشراقية المتمثمة بما صنعو دوزي في معجمو ، وىو مف اثار 
المنيج التاريخي في فكر السامرائي المعجمي ، ولقد بمغ مجموع ما اورده السامرائي مف االلفاظ 

 ف الترتيب الزمني :في المعجمات التي اخترناىا عمى النحو االتي ، مراعي

 عدد المواد      المعجـ

                                                           

 .20-5والتكملة للمعاجم العربٌة :  14-7ٌنظر : المصدر نفسه :  (1)

 .121-99ٌنظر : معجم ما حفظته العامٌة من الفصٌح المنسً ضمن : مباحث لغوٌة :  (2)

 الحاشٌة االولى. 189ٌنظر : المجموع اللفٌف :  (3)

 .102-100، وما حفظته العامٌة من الفصٌح المنسً :  58ٌنظر : المصدر نفسه :  (4)

 .15ٌنظر : ابراهٌم السامرائً وجهوده فً اللغة والتحقٌق :  (5)

 .61-10ٌنظر : المجموع اللفٌف :  (6)

 .16، والتكملة للمعاجم العربٌة :  61ٌنظر : المصدر نفسه :  (7)
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 مادة ٔٔٔ  (ليجي)ما حفظتو العامية مف الفصيح المنسي  .ٔ
 مادة ٗٛٗ   (استدراكي)التكممة لممعاجـ العربية  .ٕ
 مواد ٖٚٓ     (أبنية)معجـ فاعوؿ  .ٖ
 مادة ٘ٔٙ    (تاريخي)المجموع المفيؼ  .ٗ

 

 ومف خالؿ قراءة المسرد االحصائي تبيف لنا :

وىذا يفسر عناية السامرائي ،  (المجموع المفيؼ)مواد ىو معجـ  (معجمات المعاني)ر إف اكث .ٔ
واشتغالو ببناء المعجـ التاريخي ، وتاثير المنيج التاريخي الواضح في فكره المعجمي ، ويدؿ 

 ايضا عمى عنايتو بضروب الكمـ مف عربي ، ومعّرب ، ودخيؿ وعامي.
، وىو يرمي الى اليدؼ نفسو  (ربية مف االلفاظ العباسيةالتكممة لممعاجـ الع)ثاني معجـ ىو  .ٕ

لممعجـ الذي سبقو ، إذ قصد منو السامرائي االستدراؾ عمى المعجمات العربية مف االلفاظ ، 
والمعاني ، وقد صنفو عمى اساس ذلؾ ، عمما اف ىذه االلفاظ ، وتمؾ المعاني تصب في 

نشاء التواصؿ  بيف المستويات المغوية المختمفة. اتجاه بناء المعجـ التاريخي ، وا 
ثالثا ، وىو مف معجمات االبنية ، وقد اتسـ ىذا المعجـ بطابع المقارنة  (معجـ فاعوؿ)جاء  .ٖ

في التحقؽ مف اصالة ىذا البناء ، واإلقرار بسريانيتو ، عمى الرغـ مف عربيتو التي اثبتيا 
ذ احصى اكثر مف ألفي لفظ وردت إ (فاعوؿ في العربية)الدكتور عبد اهلل الجبوري في كتابو 

اف قدرا كبيرا منيا يدؿ عمى ادوات تستعمؿ في البيوت ، ))، إذ  (ٔ) فاعوؿ()عمى وزف 
ويستعمميا اصحاب الحرؼ ، كما اف منيا نعوتا ، وصفات تقوـ مقاـ االسماء ، والنعوت في 

 . (ٕ) ((العربية
، وىذا المعجـ يمثؿ نمطا تاليفيا رابعا  (معجـ ما حفظتو العامية مف الفصيح المنسي)جاء  .ٗ

وىو لـ يكف مبتدعا لو ، إذ نجد الشيخ )،  (الترسيسي)نحا فيو السامرائي المنحى التأصمي 
، إال  ٕٜ٘ٔعاـ  (رد العامي الى الفصيح)قج ألؼ كتابو  (ـٖٜ٘ٔ) (احمد رضا العاممي)

،  (ٖ)وليجاتيا (لشاـبالد ا)أف الفارؽ بينيما ىو أف المحيط المغوي لالستاذ العاممي ىو 

                                                           

 .8ٌنظر : فاعول فً العربٌة :  (1)

 .17، وٌنظر : الطاغوت فً العربٌة ) مجلة المورد( :  112معجم فاعول :  (2)

 .1ٌنظر : رد العامً الى الفصٌح : المقدمة :  (3)
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وليجاتو في الوسط والجنوب خاصة ، وىو لـ يصرح بيذا التحديد  (العراؽ)ولمسامرائي 
 ، بيد أف النظر في جممة مواد ىذا المعجـ يفضي الى ىذا االستنساج. (ٔ)الجغرافي

رتب مواد بعض معجمات المعاني المغوية عمى اساس االصؿ الثالثي ضـ ذلؾ االصؿ في  .٘
 ربط()كما في مادة  (معجـ ألفاظ القرآف)ر مف مادة لغوية ، عمى نحو ما ورد في بعضيا اكث

ـّ لشتات المصطمح القرآني ، بيد أني أرى اف  (ٗ) كفر()، و (ٖ) صدؽ()، و (ٕ) ، وفي ىذا ل
 ىذا المعجـ يمكف اعداده عمى النحو اآلتي :

 ذكر االصؿ المغوي. - أ
قد ورد في اكثر مف  (المصطمح)واذا كاف المفظ  ذكر االية التي ورد فييا المفظ االسالمي ، - ب

 آية فيشار الى عدد المرات التي ورد المفظ فييا.
ف كانت كتب الوجوه  - ت ذكر المعاني السياقية التي تحتمميا المفظة في آيات التنزيؿ ، وا 

 والنظائر قد تكفمت بذلؾ ، اال أنو بشأف صناعة معجـ قرآني تاريخي خاص.
المية بايجاز حتى يتسنى لمباحث الموازنة بيف المعنييف ، ويالحظ ذكر الداللة غير االس - ث

 التطور الحاصؿ فييما عمى مستوى الداللة.
وفي ضوؤ ىذا وقع في شيء مف قصور المنيج ، ولكف ال يمكف بخصو حقو ، فيو محاولة 

 رصينة في مجاؿ بناء المعجـ التاريخي.
االشارة الى ذلؾ إال نادرا ، وعف طريؽ  تكرار المواد المغوية في اكثر مف معجـ مع اغفاؿ .ٙ

االستذكار ، وسأورد جممة مف تمؾ المواد ألبيف أف ذلؾ االمر قد وقع عف قصد ؛ ألنا كيؼ 
نفيـ ، وكيؼ ُيفْسر أف تمؾ المواد تكرر في معجميف ال يفصؿ بينيما تأليفا وطباعة إال عاـ 

كثار العنوانات  واحد أو قميال إاّل إذا كاف األمر ىو تكثير التأليؼ ، وترويج المطبوع ، وا 
   وعدد الصفحات.

ليؾ مسردا بالمواد المكررة عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر:             وا 
اسم الكتاب االول ورقم  المادة المغوية ت

 صفحتو
اسم الكتاب الثاني ورقم 

 صفحتو
                                                           

 .100-99ظر : معجم ماحفظته من العامٌة الى الفصٌح المنسً ضمن : مباحث لغوٌة : ٌن (1)

 .60ٌنظر : معجم من الفاظ القرآن ضمن : فً شرف العربٌة :  (2)

 .64ٌنظر المصدر نفسه :  (3)

 .71ٌنظر المصدر نفسه :  (4)



 48 

 ٖٙالتكممة لممعاجـ العربية :  ٔٗٔالمجموع المفيؼ :  اصحاب الستائر ٔ
 ٛٛالمصدر نفسو :  ٖٚٔالمصدر نفسو :  ابريمس ٕ
 ٖ٘المصدر نفسو :  ٓٗٔالمصدر نفسو :  اكرة ٖ
 ٔٛ المصدر نفسو : ٕٚٔالمصدر نفسو :  بيضة ٗ
 ٔٓٔ المصدر نفسو : ٕ٘المصدر نفسو :  الُبندار ٘
 ٙٛ المصدر نفسو : ٖٗٔالمصدر نفسو :  جاشرية ٙ
 ٜٜ نفسو : المصدر ٛالمصدر نفسو :  استاف ٚ
 ٗٚ-ٗٔ المصدر نفسو : ٜٔٔالمصدر نفسو :  عّمارية ٛ
 ٘ٚ المصدر نفسو : ٕٓٔالمصدر نفسو :  عقاباف ٜ
 ٔٛ المصدر نفسو : ٕٚٔالمصدر نفسو :  طومار ٓٔ
 ٓٔٔ المصدر نفسو : ٕٔٔالمصدر نفسو :  عزيز مصر ٔٔ
 ٚٓٔ المصدر نفسو : ٜٚالمصدر نفسو :  اتابؾ ٕٔ
 ٓ٘  المصدر نفسو : ٓٙٔالمصدر نفسو :  بزماورد ٖٔ
 ٕٛ المصدر نفسو : ٓٛٔالمصدر نفسو :  بارجة ٗٔ
 ٕٛ المصدر نفسو : ٔٛٔالمصدر نفسو :  انحؿ طبعو ٘ٔ
 ٘ٛٔ المصدر نفسو : ٜٕٔالمصدر نفسو :  ركابيّ  ٙٔ

ممة التك)وما تقدـ امثمة اوردتيا عمى سبيؿ التمثيؿ ، ال الحصر ، ويبدو اف مادة معجمو 
، ويبدو كذلؾ (المجموع المفيؼ)كميا قد افرغيا في معجمو  (لممعاجـ العربية مف االلفاظ العباسية

انو دفع الكتابيف ، بؿ قؿ كتابا واحدا الى داري طبع ، فصدرا متعاقبيف ، وىذه سمة مف سمات 
ىو ما أورده  وجممة ما جمعو في ىذيف الكتابيف،  (ٔ) اسموبو ، إذ يكرر المادة بعنوانات مختمفة

بجزأيو الثاني والثالث ، غير أف ىذا ال يقدح بقيمة  (مع المصادر في المغة واالدب)في كتابو 
بداء الرأي ، وتقرير الحكـ.  المادة المقدمة ، ولكف فيو إزاغة لمفيـ في تحصيؿ المقصود ، وا 

                                                           

 .17ٌنظر : ابراهٌم السامرائً وجهوده فً اللغة والتحقٌق :  (1)
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، فتعميقو ال  (معجمات المعاني)تباينت تعميقات السامرائي ما بيف االيجاز ، واالطناب في  .ٚ
، وفي المادة  (ساحوؽ)، و  (ٔ) فرانؽ()يتعدى السطر ، او النصؼ سطر كما في مادة 
 ساحوؽ : موضع قاؿ الشاعر:))االخيرة اختصار مخّؿ ، وتصنيؼ بّيف ، إذ قاؿ : 

 َىَرْفَن ِبَساُحوٍق ِجَفانًا َكِثيَرةً 
  (2) ((ويوم ساحوق من ايام العرب          

 ساحوؽ : موضع ؛ قاؿ سممة الَعْبسب :))مساف وقد ورد في ال
 َوَغاَدْرَن َقْمِبي ِمْن َحِمْيٍب وَحاِزِر... َىَرْقَن ِبَساُحوِق دماًء كثيرًة 

 . (ٖ) ((ويـو ساحوؽ : مف أياميـ
 فانظر الى ما بيف النصيف مف اختالؼ في الدقة واالختصار المخؿ.

ا مبينا عمى مبدأ االستقراء لنصوص نثرية عنده كمم (معجمات المعاني)يمثؿ كؿ ما تضمنتو  .ٛ
كاف ىذا الكتاب مجموعا )):  (المجموع المفيؼ)قديمة وحديثة ، فيو يقوؿ في مقدمة معجمو 

لفيفا أفدت مواده مف قراءاتي في كتب المغة واالدب والتاريخ / كما أفدت مما اجتيد فيو 
 .(ٗ) ((فيؼمحققو طائفة مف الكتب التي جعمتيا مادة ىذا المجموع الم

قد كنت وقفت ))يقوؿ :  (التكممة لممعاجـ العربية مف االلفاظ العباسية)وفي مقدمة معجمو 
 ((في جممة مف كتب المغة ، واالدب والتاريخ عمى ضروب مف الكمـ ، واالستعماالت ...

 ، وىذا الوقوؼ في حقيقتو استقراء لتمؾ الكتب. (٘)
اورد النص الجميا ، عمما اف تمؾ النصوص فييا يغفؿ احيانا ذكر المادة المغوية التي  .ٜ

       المفيؼ )مف معجـ  (ٙ)(ٖٕٓ)اكثر مف مادة لغوية، عمى نحو ما حدث في المادة 
 .(المجموع

يشير الى المعاني الجديدة التي تحمميا المادة المغوية ، إال أنو ال يشير الى مصدره في  .ٓٔ
، عمى الرغـ  (ٚ)نو لفظ موّلد بمعنى اليدية، إذ ذكر أ (التقادـ)ذلؾ عمى نحو ما في مادة 
                                                           

 .143: المجموع اللفٌف :  ٌنظر (1)

 .139معجم فاعول ضمن ) دراسات فً اللغتٌن السرٌانٌة والعربٌة ( :  (2)

 .10/154اللسان ) سحق ( :  (3)

 .5المجموع اللفٌف :  (4)

 .3التكملة للمعاجم العربٌة : (5)

 .64ٌنظر : المجموع اللفٌف :  (6)

 .94ٌنظر : المصدر نفسه :  (7)
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، إذ ذكر ثالثة  (ٔ) (المَّنَكػ)مف أنو في اغمب االحياف يحيؿ عمى مصادره كما في مادة 
، وىذا  (صبح االعشى ، والنجوـ الزاىرة ، وتاريخ العراؽ بيف احتالليف)مصادر ىي : 

ف كاف طابع مفيد غاية االفادة ، وال ينبغي لباحث حجة كالسامرائي أف يُ  خّؿ بو ، وا 
 المصّنؼ كتابًا.

معجمات )لـ يعرج عمى ذكر المسائؿ النحوية والمغوية األخرى مف صرؼ ، وصوت في  .ٔٔ
،  (المنيج التاريخي)؛ ألنو كاف مشغوال بتتبع الكمـ دالليا عمى وفؽ مقتضيات  (المعاني

ف مواد النحو الذاىب م)ألنو قد عقد ليا معجمات خاصة ، عمى نحو ما ذكر في معجـ 
 . (ٕ) (القديـ في العربية الحديثة

يرد في بعض النصوص اكثر مف مادة لغوية ، فيعمد الى ذكرىا معا ، وال يفصؿ بينيما  .ٕٔ
آلف بناء بعض معجمات المعاني عنده غير قائـ عمى اساس حروؼ المعجـ ، ولو كاف 

المتيف وردتا  (ّجة وَكَبرُسكر )كذلؾ لذكر كؿ مادة في بابيا ، وشاىد ذلؾ ما ورد في مادتي 
، وفي بعض النصوص  (ٗ) (والسّجادة –الدرىـ الَبغِمّي )، ومادتي  (ٖ) (كتاب الديارات)في 

،  (٘) (قماش ، وُمزّممة ، وخيازر)النصوص ترد اكثر مف مادة عمى نحو ما ورد في المواد 
 . (ٙ) (الُقُندس ، والجامكّية ، والجراية)، وفي المواد 

وما يؤيد  (معجمات االلفاظ)اكثر مف  (معجمات المعاني)ي في تنوعت مصادر السامرائ .ٖٔ
، وىذا التنوع يسبغ عمى فكر السامرائي المعجمي  (ٚ)ذلؾ النظر في فيارس تمؾ المعجمات

المعجمي صفة االتساع والشمولية المقترنتيف بالدقة ، والتتبع ، مما يدؿ عمى أنو كاف 
مّى ، تنقطع دوف إدراؾ مداه الظيور فارس العربية ، ومجمي غبارىا ، وحائز قدحيا المع))

                                                           

 .74و 58نفسه : ٌنظر : المصدر  (1)

ٌنظر : معجم الذاهب من مواد النحو القدٌم فً العربٌة الحدٌثة ضمن : ) النحو العربً فً مواجهة العصر  (2)

 : )111-112. 

 .132وٌمظر : المجموع اللفٌف :  186ٌنظر : كتاب الدٌارات :  (3)

البغلً منسوب الى ضراب والدرهم  137-133وٌنظر : المصدر نفسه :  194ٌنظر : المصدر نفسه :  (4)

 دراهم اسمه ) رأس البغل (.

 .143وٌنظر : المجموع اللفٌف :  1/37ٌنظر : نشوار المحاضرة :  (5)

 .103، وٌنظر : المصدر نفسه :  200ٌنظر : التارٌخ المنصوري :  (6)

 .151-149ٌنظر : التكملة للمعاجم العربٌة :  (7)
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، ىذا مف جية ، ومف أخرى يدعو  (ٔ) ، وتنبير قبؿ الوصوؿ إلى اعاليو االنفاس ...((
 ذلؾ الى اإلطمئناف نوعا ما إلى ما ورد في تمؾ المعجمات مف تنظيرات ، واحكاـ.

بعض معجماتو خمت مف المصادر ، أو خمت مف النص عمى المصادر اصال  غير أفَّ 
،  (المجموع المفيؼ)، و  (التكممة لممعاجـ العربية)، و  (مف الفاظ القرآف)كما في معجـ 

وقد شممت تمؾ المسادر مصادر لغوية ،، وتاريخية ، وادبية ، وكتب المعارؼ العامة ، 
ومف سمات منيجو في التعامؿ مع المصادر أف نقمو منيا قد يكوف بالواسطة حيف يذكر 

 ابراز فائدة ما عمى نحو ما فعؿ في كثير مف معجمات معاينة. تعميقات المحققيف في
ما يوحي باف  (معجمات المعاني)وفضال عف ذلؾ ففي استعماؿ المصادر الكثيرة في 

دراسة المغة دراسة عممية وافية ال تتـ إال بالنظر فييا مف خالؿ تاريخيا الذي ال نجده في 
تدؿ عمى الواقع المغوي الممتد ، وتنقمو الينا كتب المغة ، والنحو بؿ في ما ُترؾ مف آثار 

 كما ىو.

                                                           

 .13-8ة والتحقٌق : ابراهٌم السامرائً وجهوده فً اللغ (1)
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 املبحث الثالث
 صناعة املعجمات اإلصطالحية

 مدخل
احتفمت العربية احتفاال كبيرا بالمصطمحات العممية منذ القدـ ، وىو دليؿ عمى عبقريتيا ، 

اقروا السمـ  اذا (تصالح القوـ)، و  (صمح)وبدءا البد مف تعريؼ المصطمح ، فيو لغة مف الفعؿ 
عبارة عف اتفاؽ قـو عمى تسمية شيء باسـ ما ينقؿ عف ))، وفي االصطالح ىو  (ٔ)بينيـ

موضعو االوؿ لمناسبة بينيما كالعموـ ، والخصوص ، او لمشاركتيما في امر ، او اتفاؽ طائفة 
لفظ اتفؽ العمماء عمى اتخاذه لمتعبير عف ))، او ىو  (ٕ) مخصوصة عمى امر مخصوص((

 . (ٖ) ((مف المعاني العممية معنى

والتراث العربي زاخر بمظاف المصطمحات العممية ، إذ إفَّ تاريخ المصطمح بدأ مف 
العصر الجاىمي عند العرب ، اذ يمتمس المرء في شعرىـ الوانا مف المصطمح ، وحتى بعد 

 . (ٗ)االسالـ نجد تمؾ األلواف ، إذ إفَّ في القرآف طائفة مف تمؾ المصطمحات

عد اف اتسعت رقعة االسالـ ، ودخمت امـ ، وشعوب اخر فيو ، وتباينت الوجوه ، وب
واختمفت االلسف شّمر العرب عف ساعد الجد ، فراحوا يدونوف لغتيـ ، ويحفظوف ما تصالحوا 
عميو مف الفاظيا ، وعباراتيا ، ومف بواكير نشوء المصطمح العممي ما نجده ماثال في جيود 

، اذ كاف اوؿ مف اشتغؿ بالعموـ ، وترؾ جممة مف الرسائؿ  (ىػ٘ٛد االموي خالد بف يزي)االمير 
 . (٘)في الكيمياء ، واوؿ مف ترجـ كتب النجـو ، والفمؾ

سالـ بف عبد )وقد كاف ازدىار المصطمح العممي بسبب الترجمة عمى يد مولى اسمو 
الذي ترجـ  (ىػ ٕٗٔ)عمى يد ابف المقفع  –اي الترجمة  –، ومف ثـ كاف ازدىارىا  (الرحمف

                                                           

 .517-2/516ٌنظر : اللسان ) صلح ( :  (1)
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، ومف بعد ذلؾ كانت حركة الترجمة ىذه التي كاف لخمفاء  (ٔ)ثالث رسائؿ مف مؤلفات ارسطو
بني امية فييا اثر كبير ، إذ عممت عمى رفد العربية بمصطمحات عممية كثيرة ، ونشر العربية 

 . (ٕ)في ارجاء شتى ، ودفعت الناس الى تعمميا طمعا في العمؿ في دواويف الدولة

وال ينكر احد اف العرب قد اسيموا اسياما كبيرا في اغناء التراث العممي لممصطمح بما 
، (ٗ)، وعمماء المغة، واالدب(ٖ)قدموه مف جيود تترى في ىذا الشاف ، مف خالؿ جيود المترجميف

 . (ٙ)، والفالسفة (٘)والمذاىب والفرؽ االسالمية

بما اف ذلؾ االتفاؽ ال يمكف حصولو بسرعة وبعد فالمصطمح مما ينبغي االتفاؽ عميو ، و 
ف بتواضع الجماعة عميو ، فكاف لتعدد دالالت المصطمح ، وال يمكف اف يقع مف الفرد ، ألنو كا

البد مف شرائط ، واسس تتبع ألجؿ تيسير وضع المصطمحات ، ألف المصطمح يبقى محاطا 
 . (ٚ)ببعض االحترازات العممية 

وضع المصطمح فيتوجب عمينا اف نستثمر امكانات المغة  ومما يجب الوقوؼ عنده ، ىو
البد لنا مف الرجوع الى المجاز في وضع عدد كبير مف مصطمحات ))مف حقيقة ، ومجاز ، إذ 

يدفع بالعربية الى وضع المقابالت ))، وذلؾ في حقيقتو  (ٛ) العموـ ، والمخترعات الحديثة...((
 . (ٜ) بمثابة االمتداد لممعنى ، او المعاني االولية(( الجديدة التي تتضمف داللة جديدة ، تكوف
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 وقد حدد البحث المغوي المعاصر طرائؽ وضع المصطمح بامريف ىما :

 النقل المفظي. .ٔ
،  (ٕ)، وقاطيفو رياس (ٔ) ايسا غوجي)طريقة النقؿ الصوتي مثؿ نقؿ ))ويتجمى ىذا األمر في 

 . (ٗ) ((((ٖ)، وجيو مطريا (ٕ)رياس
 النقل المعنوي. .ٕ

نقؿ المعنى مف المغة منيا إلى المنقوؿ الييا ، والبحث عف لفظ ))ذا االمر يتوصؿ اليو بػ وى
مادة ، وصورة ، وجوىر ، وعرض ، وكـ ، )يستوعب ىذا المعنى ، ومف امثمة ىذه االلفاظ 

، وىذه االلفاظ ساعدت كثيرا في الترجمة حيث نقمت مف معانييا االصمية ،  (وكيؼ
 . (٘) معاف تعبر عف تصورات معينة((واصبحت مصطمحات ليا 

وىذه الطرائؽ حيف تتضافر عمى تكويف المصطمح ، ونقمو ، فانيا ال تقر أف المصطمح يعني 
تسمية جامعة بالمسمى ، كما يظف الذيف لـ يدرسوا عموـ المغات ، بؿ يرمز رمزا لصمتو ))

حسب االحرؼ المؤدية  بيف الرمز ، والمرموز اليو ، وىذه الصمة تختمؼ قوة ، وضعفا عمى
،  (ٙ) ((لممعنى ، فالمصطمح مقصر دائما عف االحاطة بمعنى الشيء المسمى اصطالحا

ف أدى المعنى المطموب ، او ))وفي ضوء ىذا  ندرؾ اف ما اصطمح عمى تسميتو ، وا 
 . (ٚ) ((الموجود في الشيء ، فانو ال يمكف اف يستقصي دقائؽ المفيوـ

تنتفي الوشائج بيف الداللة المغوية ، والداللة االصطالحية ؟  وعند النظر الى المصطمح ىؿ
مف الضروري قطعا وجود عالقة مطابقة ، او مقارنة بيف الداللة ))الجواب : ال ، النو 

 . (ٛ) ((المغوية ، والداللة االصطالحية لممحافظة عمى المعنى االوؿ االساسي
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لوضع العربي ، وتحديد بعض وبعدما تقدـ مف مياد نظري عف تاريخ المصطمح في ا
مالمحو ، ناتي الى دراسة جيود السامرائي في ميداف االصطالح ، ويمكف تقسيـ تمؾ الجيود 

 عمى النحو االتي :
 منيجية وضع المصطمح. .ٔ
 توحيد المصطمح. .ٕ
 التطبيؽ العممي لوضع المصطمحات ، ويشتمؿ عمى : .ٖ
 وضع المصطمح االسالمي والقرآني والحديثي. . أ

 المغوي ، والنحوي. وضع المصطمح . ب
 وضع مصطمح الصيد. . ت

ويمكف استجالء حقيقة ذلؾ مف خالؿ المعجمات التي صنعيا في المجاالت التي تقدـ 
 ذكرىا.

 منيجية وضع المصطمح. . أ
إّف وضع المصطمح مف المسائؿ المعقدة التي دفعت المغوييف قديما وحديثا الى االنصراؼ 

، ومنيـ مف صنؼ في  (ٔ)في االلفاظ اإلسالميةالييا ، واالنكباب عمييا ، فمنيـ مف صنؼ 
 ... الى غير ذلؾ.  (ٕ)الفاظ الفقو ومصطمحاتو

وألف المصطمح يحتاج الى اتفاؽ وتواضع مف جية تقره عمى بقية قطاعات المجتمع ، 
ومؤسساتو حتى يكتب لو الشيوع واالستقرار عمى مستوى االستعماؿ واالنفاؽ ، لـز ذلؾ أف تكوف 

عممية عممية لوضع المصطمح ، الف وضعو ال يكوف اعتباطا بؿ استنادا الى ىناؾ خطوات 
 .(منيجية وضع المصطمح)جممة مبادئ ، وىذه المبادئ ، أو األمور تسمى 

وبدءا البد مف الوقوؼ عمى رأي السامرائي في العربية في عصورىا المتقدمة ، وموقفيا مف 
تطورىا ، وذلؾ في مطمع العصور االسالمية قد إف العربية في أوائؿ ))المصطمح ، إذ يقوؿ : 

 . (ٖ) ((حفمت بالثروة العممية ، وىذه الثروة العممية كاف ليا مصطمح يكاد يكوف مكتمال ناضجا

                                                           

 هـ (.322مثل كتاب ) الزٌنة فً الكلمات االسالمٌة ( البً حاتم الرازي )  (1)
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في العربية خالفا لما عميو المحدثوف حيف  (عمـ االصوؿ)والسامرائي يذىب الى اصالة 
حاجة عمماء االحياء والكيمياء ))سبب حديث النشأة والظيور ب (عمـ المصطمح)ذىبوا الى أف 

ومف ىنا ))، فيقوؿ :  (ٔ) ((في اوربا الى توحيد قواعد وضع المصطمحات عمى النطاؽ العالمي
انطمؽ المغويوف االقدموف ، واصحاب المعارؼ المختمفة لتنفيذ ىذه االلواف االصطالحية ، 

العربية الفصيحة استطاعت أف فظيرت المصنفات التي تناولت االلفاظ االسالمية ... ثـ اف 
تكوف لغة العمـ خالؿ قروف عدة وقد كتب بيا المختصوف مف عرب وغير عرب مسمميف ، ولقد 

الفمسفي ، واف فييا مكتبة وجد غير العرب ومف غير المسمميف أنيا امثؿ لغة لمتعبير عف الفكر 
 . (ٕ) ((تمد الباحث المختص بطائفة مف االلفاظ االصطالحية

السامرائي التنبيو عمى سبؿ القدماء في توفير المصطمح ، وجعميا عمى نوعيف :  ولـ يفت
االوؿ : انيـ فتشوا في العربية عف المفظ السيؿ الذي ال ينصرؼ الى معاف كثيرة فتواضعوا ))

عميو مقابال لكممة االعجمية االصطالحية ، وبذلؾ انتقمت الكممة العربية الى شيء مف 
 .(مصطمح)

انيـ لجأوا الى التعريب ، وقصدوا ب ىاف تؤخذ الكممة االعجمية باصواتيا ، او والثاني : 
بتغيير شيء مف ذلؾ ، ووضعيا في العربية بحيث ال تنأى كثيرا عف االبنية المعروفة في المغة 

 . (ٖ) ((العربية
وقد بدا راي السامرائي واضحا في قدرة العربية عمى استيعاب المصطمحات ، وتوليدىا 

وما أراني اال مكررا الكالـ ))قوتيا االشتقاقية المتسمة بالفرادة الى حد ما ، فيو يقوؿ :  بسبب
عمى غنى العربية ، ووسائميا الخاصة في توفير المصطمح ، لقد كثر القوؿ في ىذا ، وكثرت 

تقاؽ الدراسات ، فاشير مثال الى قدرة العربية واالشتقاقية ، وانيا تتسع في االشتقاؽ الى حد االش
 . (ٗ) ((مف اسماء االعياف كالماء ، واليواء ، والحجر ، والحديد ، والخشب ، وما الى ذلؾ

وقد خمص السامرائي غمى جممة مف الخطوات التي تشكؿ منيجية وضع المصطمح المقترح 
 ))لديو وىي : 

 أف يكوف المصطمح مف االلفاظ التي ال تنصرؼ معانييا الى مدلوالت كثيرة. .ٔ
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 مصطمح مف االلفاظ السيمة اليسيرة في بنائيا مف حيث االصوات.أف يكوف ال .ٕ
اف تكوف بسيطة ، ال مركبة قدر االمكاف ، وبذلؾ يستغنى ما امكف عف االلفاظ المنحوتة،  .ٖ

 وااللفاظ المضافة.
اف يكوف المصطمح مف االلفاظ المعروفة ، فال يمجأ الى الغريب اال عند الضرورة ، او في  .ٗ

 ريب كاف مصطمحا قديما معروفا لمفنّي ذاتو.حالة اف المفظ الغ
 اف يكوف المصطمح قائما عمى المادة المرادة ، فال يشترؾ فيو موضوع اخر. .٘
 . (ٔ) ((يتجنب المعرب عند اختيار المصطمح ، ويفضؿ عميو الكمـ العربي .ٙ

 وقد تشعبت منيجية وضع المصطمحات العممية في العصر الحديث عمى قسميف ىما :     

 المحافظين عمى سالمة المغة العربية. تجاهإ .1

اف الوسيمة المغوية التي نالت رضا المحافظيف عمى سالمة المغة العربية ىي ))يبدو 
الرجوع الى استعماؿ القديـ مف مصطمحات ، وكممات حضارية ، وطبعا اضفاء التصورات 

 . (ٕ) ((الحديثة الراىنة عمى ذلؾ الزاد ، بمعنى أنَّو يجب احياء القديـ

 إتجاه المحدثين .2

يقـو ىذا االتجاه عمى اساس المزاوجة بيف القديـ والحديث في منيجية وضع المصطمحات 
، حتى ال نفقد الصمة بالتراث االصطالحي ، وال نضيؽ عمى اىؿ المصطمح الخناؽ في 

 . (ٖ)وضعو

وفي ما قدمو السامرائي مف مقترحات لمنيجية وضع المصطمحات ، وما ذىب اليو 
وف نجد اف منيجية وضع المصطمح عند السامرائي منيجية واضحة ، ومتميزة ينبغي المحدث

االفادة في بناء المصمح ، وال سيما في ىذا العصر الذي طغى فيو ايثار المصطمح االجنبي 
 . (ٗ)عمى المصطمح العربي عمى الرغـ مف الجيود الفردية ، والمجمعية في ىذا المجاؿ 

ي منيجية وضع المصطمحات واالكير قبوال ، فيو نشاط اما النشاط االوفر حظا ف
 وعت كؿ الوعي منذ ))ع العممية العربية في العراؽ ، ودمشؽ ، وكصر ، واالردف ؛ ألنيا ػػػالمجام
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 . (ٔ) ((البداية الدور الذي يجب عمييا القياـ بو ، والمسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا ..

 اختالف المصطمحات وتوحيدىا .3
بشر عمى وجو االرض جماعة واحدة ، ولـ تكف لغاتيـ كذلؾ ، وقد انزؿ المع لـ يكف ال

إنا جعمناكـ شعوبا وقبائؿ لتعارفوا إفَّ أْكَرَمُكـ ِعْنَد اهلل ))سبحانو وتعالى ىذه السنف ، فقد قاؿ 
لِسَنِتُكـ وِمْف آياػِِو َخْمُؽ السَُّمواِت واألْرِض واخِتالِؼ ا))جؿ في عاله  –وقاؿ  ، (ٕ) ((أتقاُكـْ 

 . (ٖ) ((وألَواِنُكـ إفَّ َذِلَؾ آليِت لمَعِمميف
البشرية الى نتيجة طبيعية ىي  (المغات)وعمى وفؽ ىذا المنظور أدى اختالؼ األلسف 

اختالؼ مسميات االشياء بيف قوـ وآخريف ، وبعد أف كثرت المسميات واالسماء نتيجة لتطور 
العممية داء مف ادواء لغتنا الضادية ، وىذا  اصبح اختالؼ المصطمحات))الحضارة البشرية 

 . (ٗ) ((الداء ينمو ، ويستشري كمما اتسعت الثقافة ...
 اسباب اختالف المصطمحات. - أ

أىـ سبب مف أسباب اختالؼ المصطمحات ، إنما ىو فقد ))يشير البحث المغوي إلى أفَّ 
تعدد القائميف بميمة ))، وكذلؾ  (٘) ((الصمة بيف النقمة ، والمؤلفيف في مختمؼ اقطارنا العربية

وضع المصطمح ، فأف الجيود المكررة مف اشخاص ، أو مجاميع ، أو مؤسسات أدت الى 
 ((حدوث كـ كبير مف المصطمحات المكررة التي ال فائدة منيا ، وىي جيد ضائع ال طائؿ تحتو

(ٙ) . 
لموضوع ، أو ومف االسباب االخر المؤدية الى اختالؼ المصطمحات التعصب لممصطمح ا

اختالؼ ثقافة واضعي المصطمح ، ))، وىذا االمر قد يكوف ناتجا عف  (ٚ)الذي الؼ استعمالو
 . (ٛ) ((ومقدار الماـ الواضع بأصوؿ المغة العربية وصيغتيا
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اختالؼ مناىج ، وطرائؽ ))ومف االسباب المؤدية الى اختالؼ المصطمحات ايضا ىو : 
المصطمحات التي ال تؤدي المعاني المحددة ليا ؛ النيا  وضع المصطمحات ، فيناؾ الكثير مف

 . (ٔ) ((ال تنطمؽ مف تصور كامؿ لكؿ خصائص الموضوع المراد االصطالح عميو
وفي ما ذكر تمخيص الىـ االسباب المؤدية الى اختالؼ المصطمحات في العصر الحديث 

مف ذاتيتنا ، وعواطفنا ، كثير ))، ويرى الشامرائي أف اختالؼ المصطمحات غنما ىو ناتج عف 
وحماستنا المتعصبة ... وليكف شيء مف ذلؾ ، ولكف االتفاؽ عمى المصطمح الواحد لمحقيقة 

 . (ٕ) ((الواحدة يؤدي الى تحقيؽ االغراض العممية النبيمة ...
 توحيد المصطمحات . ب

يمة بعد اف بينا االسباب التي دعت الى اختالؼ المصطمحات ، نأتي إلى بياف السبؿ الكف
بدات الشعوب العربية تشعر بالحاجة الى ))بتوحيدىا الذي أصبح ضرورة ال محيص عنيا ، إذ 

توحيد المصطمحات العممية منذ انفصاؿ الشاـ والعراؽ ، وجزيرة العرب عف الدولة العثمانية عقب 
 . (ٖ) (((ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔ)الحرب الكبرى االولى 

أْف ينيض بيا أحد بمفرده ما لـ يؤازه  وتوحيد المصطمحات ميمة كبيرة وخطيرة ال يمكف
عمؿ جمعي منظـ ، وىنا تبرز وظيفة المجامع العممية في االقطار العربية ، عمى الرغـ ِمْف أفَّ 

 . (ٗ)الجيود الفردية ىي اساس تكويف الجيود الجمعية 
إال  (ـٜٛٙٔ)ومف السبؿ الكفيمة لتوحيد المصطمحات ما ذكره االمير مصطفى الشيابي 

كثيرا منيا كاف مرىونا بظروؼ عصره آنذاؾ ، وقد أسند عددا مف المياـ الى الجامعة العربية  أفَّ 
، وليتو عاش حقيقة مف اسند اليو مقترحاتو العبقرية في توحيد المصطمحات كيؼ أخؿ بدوره 

 . (٘)ومسؤولياتو 
لى وأصبحت العناية بتوحيد المصطمحات واضحة عمى المستوى العالمي حتى أدى ذلؾ ا

، وقد قصد بالتوحيد  (ٙ)ـ ٜٔ٘ٔفي جنيؼ عاـ  (ISOالمنظمة العالمية لمتوحيد المعياري )نشوء 
تخصيص مصطمح واحد لممفيـو العممي الواحد ، وذلؾ بالتخمص مف ))بالتوحيد المعياري 

                                                           

 .109الوضع واالصطالح :  (1)

 .112العربٌة تواجه العصر :  (2)

 .137المصطلحات العلمٌة فً اللغة العربٌة :  (3)

 .141ٌنظر المصدر نفسه :  (4)

 .145-142ٌنظر المصدر نفسه :  (5)
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 ((الترادؼ ، واالشتراؾ المفظي ، وكؿ ما يؤدي الى الغموض وااللتباس في المغة العممية والتقنية
(ٔ) . 

  ى ىذا المنواؿ يمكف توحيد المصطمحات باتباع الخطوات العممية العممية االتية :وعم
 . تثبيت معاني المصطمحات عف طريؽ تعريفيا.ٔ))

. تثبيت موقع كؿ مفيـو في نظاـ المفاىيـ طبقا لمعالقات المنطقية ، او الوجودية بيف ٕ
 المفاىيـ.

 ة مف بيف المترادفات الموجودة.. تخصيص كؿ مفيوـ بمصطمح واضح يتـ اختياره بدقٖ
. وضع مصطمح جديد لممفيوـ عندما يتعذر العثور عمى المصطمح المناسب مف بيف ٗ

 . (ٕ) ((المترادفات الموجودة
في ىذا الشاف لتوحيد المصطمحات العممية ال  –وقد مر ذكره  –وما اقترحو السامرائي 

 .(لعالمية لمتوحيد المعياريالمنظمة ا)يبعد عف ىذه االطر النظرية التي اقرتيا 
ال يمكف اف يكوف توحيد المصطمح ذا ))ويشير السامرائي الى توحيد المصطمح فيقوؿ : 

قيمة بذاتو ما لـ يكف ىناؾ عمـ عربي يكتبو العرب في العموـ الحديثة ، وفي ىذه الحالة نبحث 
، والمجاميع المغوية في  . وبعد ذلؾ ينقؿ السامرائي جيود االفراد (ٖ) ((في الطريؽ الذي يمتـز

 . (ٗ)توحيد المصطمحات ، ويذكر مبادئيـ ومقترحاتيـ 
 جيد السامرائي في صناعة معجمات المصطمحات. . ٖ

كنت قد حددت المجاالت االصطالحية التي صنع السامرائي ليا معجمات بثالثة مجاالت 
في )مى نحو ما مف معجـ اصطالحي ع، وكؿ واحد مف ىذه المجاالت يتضمف احيانا اكثر 

معجـ مف االلفاظ )و  (معجـ مف الفاظ القرآف)الذي اشتمؿ عمى  (المصطمح االسالمي
 .(االسالمية

وقد رأيت أف ادرس كؿ مجموعة عمى وفؽ منيج وصفي نخمص فيو الى سمات جيد 
بناء( واقصد )صناعة( و )السامرائي في صناعة معجمات المصطمحات وبنائيا ، وىنا قمت : 

                                                           

 .35المصدر نفسه :  (1)

 .36-35ٌنظر : مقدمة فً علم المصطلح :  (2)

 .125العربٌة تواجه العصر :  (3)
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ما كاف مف جيد السامرائي وضعا واستقراء وصناعة ، وبالتالي ما التقطو مف كتب  باالوؿ :
 متفرقة ، فمـ يكف لو فيو شيء غير التنسيؽ ، والترتيب.

 والقرآني والحديثي. (في المصطمح االسالمي) . أ
ىذا ىو عنواف الحد كتب السامرائي ، وىو اضخـ جيوده في ىذا الضرب مف التاليؼ واف 

لى التراث وجدنا اثر االسالـ واضحا كؿ الوضوح في تراكيب المغة والفاظيا ، عدنا قميال ا
محددا ابرز سمات التغير المغوي الذي طرأ عمى المغة :  (ىػٕ٘٘)ودالالتيا ، فيقوؿ الجاحظ 

ترؾ الناس مما كاف مستعمال في الجاىمية امرا كثيرة ، فمف ذلؾ تسميتيـ لمخراج أتاوة ، ))
ولما يأخذه السمطاف الجمواف ، والمكس ، كما تركوا أنعـ صباحا ، وانعـ ظالما وكقوليـ لمرشوة ، 

 . (ٔ) ((، وصاروا يقولوف : كيؼ اصبحتـ ، وكيؼ امسيتـ
 ويمكف أف نقسـ االسالـ في العربية عمى النحو اآلتي :

ييا ة نالحظ اف معظـ االلفاظ قد تـ تحويؿ داللتيا مف معان. مف الناحية المغوية الخالصٔ))
 القديمة الى معاف جديدة دوف تغير في صيغتيا.

 . إف بعضيا اشتؽ ولـ يكف مف قبؿ معروفا بيذه الصيغة ، او الداللة مثؿ : المنافؽ.ٕ
. مف الناحية الفكرية نجد اف ىذا التغير الداللي قد ترتب عميو نوع مف السموؾ يتصؿ ٖ

االلفاظ االسالمية تعد اوؿ تجربة ))، ويرى السامرائي أف  (ٕ) ((بالعقيدة فكرا ، وعمال
 . (ٖ) ((ناجحة لممصطمح العممي في تاريخ العربية العريقة

وعمى وفؽ ىذا فاف جيد السامرائي في المصطمح االسالمي يخضع بجممتو ليذه 
 التقسيمات الثالث ، وىو مف خالؿ جيده ىذا يرمي الى :

معجـ مف الفاظ القرآف )ي صناعة معجـ تاريخي لمقراف الكريـ ، عمى نحو ما اشار ف .1
، اذ قاؿ : إنو اراد اف يسجؿ التطور الداللي الذي اعترى المغة في القراف الكريـ  (الكريـ

والتوسع واالختالؼ بينيما وبيف لغة الشعر ، وقد عد ذلؾ التطور مما يستحيؿ صنعو عمى 
 ، وقد  (ٗ)الكريـ  فرد ، او امة إنما ىو اثبات عممي في باب داللة المغة عمى اعجاز القراف

                                                           

 .328-1/327الحٌوان :  (1)

 .256المولد دراسة فً نمو وتطور اللغة العربٌة بعد االسالم :  (2)

 .15من وحً القرآن :  (3)

وقد نشره ثانٌة فً كتابه )  45ٌنظر : معجم من الفاظ القرآن الكرٌم نشره ضمن ) فً شرف العربٌة ( :  (4)

 .34-7فً المصطلح االسالمً ( : 



 71 

 ( مصطمحا قرانيا.ٕٗٔ)ضـ ىذا المعجـ       
بياف الداللة التي كاف يحمميا المصطمح قبؿ االسالـ وبعده ، مف خالؿ استقراء جممة مف  .2

الزينة في الكممات )المصنفات التي وضعت في المصطمح االسالمي ، ومف اىميا : 
ذكر جممة المصنفات التي وقفت عمييا ، ، وىو ي (ىػٕٕٖ)ألبي حاتـ الرازي  (االسالمية

ويذكر أنو انما وقؼ عمييا ليبيف طريقة اصحابيا في التاليؼ ، وكذلؾ يعمد الى ترتيبيا 
 . (ٔ) (ائيا حتى يسيؿ عمى الباحث الرجوع اليياالؼ ب

يعمد في ىذا الضرب في دروس المصطمح الى مبدأ االختيار ، فيو يختار مجموعة  .3
ب المصطمح االسالمي ، ويذكر بعد ذلؾ شرح مؤلفي تمؾ الكتب لتمؾ وردت في كت (الفاظ)

لمقاتؿ بف سميماف  (االشباه والنظائر)، فعمى سبيؿ المثاؿ اختار مف كتاب  (ٕ)االلفاظ 
االثـ ، والحسنة والسيئة ، والديف ، والصراط ، ))( مصطمحات ىي ٜ)ىػ(ٓ٘ٔ)البمخي 

المصطمحات متفرقة في كتاب مقاتؿ ، وىذه  (ٖ) ((والطاغوت ، والنشور ، واليدى ، والوحي
 . (ٗ)( مصطمحاتٛ) (الزينة)بف سميماف ، واختار مف كتاب 

تبايف منيج السامرائي في االختيار مف مظاف المصطمحات االسالمية التي ذكرىا في بدء  .4
، فيو يورد كؿ ما اورده مؤلفاتو ، وحيف يحس باالطالة يمخص اقواؿ  (٘)معجمو ىذا 

 . (ٙ)دوف اف يمخصيا باسموبو ، موردا اىـ االراء التي يذكرىا المؤلؼ
يعرج عمى ذكر مناىج مؤلفي تمؾ الكتب ، وبياف سمات تمؾ المناىج سمبا ، وايجابا ، فيو  .5

فيو تعريفات كما يدؿ عمى ذلؾ ))ىػ( اف : ٙٔٛ)يقوؿ في وصؼ منيج الشريؼ الجرجاني 
حوية ، والصرفية ، والبالغية ، والفقيية ، عنوانو لكثير مف االلفاظ ، والمصطمحات الن

 –أي مؤلؼ  –والتشريعية ... ولكنيا عمى تنوعيا تعريفات مختصرة إذ ال يكاد احيانا يذكر 
سوى بضع كممات توضح لمقارئ معنى ىذه المفظة ، او ذاؾ المصطمح الذي يورده في 

االراء حوؿ فيميـ  كتابو ، ومف اجؿ ىذا االختصار ال يجد القارئ اشارة الى اختالؼ
لمصطمح معيف ... كما ال نجد كثرة االستشياد بالشعر ، او بااليات القرانية ، واف حدث 

                                                           

 .46ٌنظر : فً المصطلح االسالمً :  (1)

 .35ٌنظر المصدر نفسه :  (2)
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، وقد بمغ عدد المصطمحات االسالمية التي ذكرىا  (ٔ) ذلؾ فيو قميؿ ال يكاد يذكر ...((
 ( مصطمحا.ٜٖ) (التعريفات)مستخمصا اياىا مف كتاب 

لمحمد بف عمي التيانوي  (كشاؼ اصطالحات الفنوف)كتاب ومف ذلؾ ايضا ما قالو في منيج 
لـ يرتب المصطمحات ترتيبا الؼ بائيا ، وانما كاف  –في كتابو  –والمؤلؼ )):  (ىػٛ٘ٔٔ)

يورد المصطمحات المتقاربة في المعنى متصمة مع بعضيا مع انو راعي الترتيب االلؼ 
بدعة مرتبة في صفحات متقاربة ... مما بائي الى حد ما ، فيو يورد البديع ، والمبتدع ، وال

يجعؿ ميمة الباحث الذي يبحث عف مصطمح معيف ، او عدة مصطمحات عسيرة الى حد 
 . (ٕ) ((ما

عالج موضوع الفرؽ االسالمية ، فاعد ليا معجما خاصا بيا مرتبا اياه بحسب اوائؿ  .6
المثاؿ يقوؿ في  ، وقد ذكر فيو مصطمحات تمؾ الفرؽ ، فعمى سبيؿ (ٖ)الكممات كما قاؿ 

إنيـ سموا بذلؾ النيـ كانوا يؤرخوف العمؿ عمى النية ))انيـ :  (المرجئة)مصطمح 
 . (ٗ) ((والقصد

؛ النو كما يرى  (لمصطمح الحديث)عرض في اثناء جيوده في وضع المصطمح  .7
والباحثيف موضوع جميؿ الشاف ، عظيـ الفائدة ، طريؼ التناوؿ ، وقد القى مف العمماء ))

، وىو يذكر منيجو في معجمو االصطالحي  (٘) اما شديدا في القديـ والحديث ...((اىتم
لقد اثرت في بحثي ىذا أْف اغفؿ المصطمحات الحديثة المشيورة ))لعموـ الحديث فيقوؿ : 

، و  (الجرح)، و  (الضعيؼ)، و  (االحاد)، و  (المصطمح)، و  (المتواتر)جدا مف مثؿ 
وغيرىا نظرا لشيرتيا ، ولسيولة تناوليا ، وأخذىا مف مصادرىا  .. (الثقة)، و  (التعديؿ)

 . (ٙ) ((المختمفة
مف مصادر حديثية  –اغمبيا  –ولكف المالحظ عمى حدوده لمصطمحات الحديث التي اخذ 

 مختمفة انيا تفتقر الى الدقة ، وىذا قد يحدث المريف ىما :
 انو ال ياخذ الحد بالفاظو كما ىو بؿ بتصرؼ. .ٔ
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مرتبكا  –عند واضعيو الذيف اخذ عنيـ السامرائي تمؾ الحدود  –يكوف حده اصال او انو  .ٕ
 وغير واضح.

 : -ناقال  –إذ قاؿ في حده  (الغريب)ومف امثمة ىذا الممحظ ما ورد في مصطمح 

ىو ما انفرد بو راو عمف يجمع حديثو ، كأف ينفرد رجؿ في الحديث عف الزىري ، او ))
الغريب مف الحديث ما يكوف اسناده ))ورد في كتب الحدود ىو اف  ، اال اف الذي (ٔ) ((شبيو

، ولكف يرويو واحد ، اما مف التابعيف او مف اتباع  (صمى اهلل عميو وسمـ)متصال الى رسوؿ اهلل 
، والفرؽ واضح بيف ما اورده السامرائي حديثا ، وما  (ٕ) ((التابعيف ، او مف اتباع اتباع التابعيف

قديما ، وقد يكوف مرد ذلؾ الى اف السامرائي يريد اف يؤلؼ معجما  (ىػٙٔٛ)اورده الجرجاني 
في الفاظ الحديث مختصرا ، ميسرا ، فيورد الحدود االكثر اختصارا سواء افمحت في ايصاؿ 
 المقصود منيا اـ ال ؟ اذ يبدو تعريؼ الجرجاني اكثر دقة واحاطة مف الحد الذي اورده مختصرا.

كف وصؼ جيد السامرائي في صناعة معجـ لممصطمح االسالمي ومف خالؿ ما تقدـ يم
والقراني والحديثي بانو تقميدي ال يبمغ حدود االبتكار والتجديد ، بؿ ظؿ مراوحا عند تخوـ والنقؿ 

وال سيما في جيده المصطمحي الذي يتعمؽ بالفرؽ االسالمية  –في المعالجة والتنسيؽ ، ويبدو 
لمدكتور عبد اهلل سمـو  (الغمو والفرؽ الغالية في االسالـ) انو قد نسخ ما ورد في كتاب –

لـ يزد ، ولـ ينقص حرفا واحدا منو ، لذا فجيده في وضع المصطمح  (ـٜٜٙٔ)السامرائي 
االسالمي والحديثي ال يتعدى االحصاء حسب ، اما فيما يتعمؽ بالمصطمح القراني ، فمو جيد 

 استقرائي تاريخي متميز.

 وي والنحويفي المصطمح المغ . ب
مما ىو متفؽ عميو أفَّ لكؿ عمـ اصطالحاتو الخاصة بو ، التي ىي بمثابة مفاتيح الدخوؿ 
اليو ، والنحو العربي فضال عف الدرس المغوي العربي القديـ لـ يعرؼ المصطمح مبكرا ، واف 

ا إلى ، اذ يذىب الدرس المغوي قديما وحديث (ٖ)نحوا ىو اصطالح بحد ذاتو (النحو)كانت تسمية 
ىو اوؿ مف وضع حدودا نحوية  (كـر اهلل وجيو)أغمب الروايات تشير الى اف االماـ عمي ))أفَّ 

في الصحيفة التي القاىا الى ابي االسود  (االسـ ، والفعؿ ، والحرؼ)القساـ الكالـ الثالثة 
                                                           

 .99المصدر نفسه :  (1)

 .162التعرٌفات :  (2)

 .20، نشاته وتطوره : ٌنظر : المصطلح النحوي  (3)
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،  (ٔ) ؼ ..((ىػ( إذ قاؿ فييا : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ : الكالـ كمو اسـ ، وفعؿ وحر ٜٙ)الدؤلي 
أف وضع الحدود النحوية اقترف بكتاب ))عمما اف االتفاؽ حاصؿ بيف جميور الباحثيف عمى 

، والحد ىنا ىو شرح المصطمح ، كذلؾ اوؿ وضع لممصطمح المغوي  (ٕ) ((ىػ(ٓٛٔ)سيبويو 
 . (ٖ)كما اشار الى ذلؾ السامرائي (ىػ٘ٚٔالخميؿ بف احمد الفراىيدي )اقترف بػ 

بمصطمح واؼ اشتمؿ ))امرائي في اكثر مف مناسبة أفَّ الدرس النحوي قد حفؿ وقد اكد الس
عمى مواد كثيرة ، ودالالت كبيرة ، وصغيرة ، وىو المصطمح الذي نستعممو في عصرنا ... أفَّ 

، إال  (ٗ) ((ىذا المصطمح ىو المصطمح القديـ الذي لـ نضؼ اليو في عصرنا ىذا شيئا جديدا
عا اليو السامرائي ال يمكف اف يكوف إال بضوابط ، وشرائط كوف طبيعة أفَّ التجديد الذي د

، إذ نحف نريد اف نسمـ مف مشكمة تبايف المصطمحات  (٘)المصطمح تتسـ بالثبات واالستقرار
 واختالفيا ، وال نريد جديدا يزيد تاجيج تمؾ المشكمة.

عمؿ يكاد اف يكوف وقد بدت جيود السامرائي واضحة في لـ شتات المصطمحات النحوية ب
، وفي المصطمح  (ٙ) (المدارس النحوية اسطورة وواقع)ذا صبغة معجمية مف خالؿ كتابيو 

 . (ٚ) (االسالمي
، ويمكف أف نجمؿ جيود السامرائي في صناعة المعجمات االصطالحية المغوية ، النحوية 

 عمى النحو االتي :
امتداده مف عصور العربية االوؿ  االشارة الى غزارة المصطمح في الدرس النحوي ، ومدى .ٔ

 الى يومنا ىذا.
 النزوع الى التجديد في المصطمح القديـ. .ٕ
كاف فيو مواد زاؿ منيا الكثير حتى ))بياف التغير الذي طرأ عمى المصطمح النحوي الذي  .ٖ

 . (ٛ) ((استقرت عمى ما نعرؼ اليـو ...

                                                           

 .1/504، وانباه الرواة :  4نزهة االلباء فً طبقات االدباء :  (1)

 .7وٌنظر : كتب الحدود النحوٌة :  349الدرس النحوي عند العرب ) اطروحة دكتوراه ( :  (2)

 .90ٌنظر : االبداع والمحاكاة فً حكاٌة كتاب العٌن :  (3)

 .97ع : المدارس النحوٌة ، اسطورة وواق (4)

 .40-35ٌنظر : مقدمة فً علم المصطلح :  (5)

 .135-97ٌنظر : المدارس النحوٌة اسطورة ووقع :  (6)

 .222-163ٌنظر : فً المصطلح االسالمً :  (7)

 .97المدارس النحوٌة اسطورة وواقع :  (8)
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 . (ٔ) (كتاب يبويو)ذكرت في االشارة الى اقساـ الكمـ الثالث الرئيسة ومصطمحاتيا التي  .ٗ
اف المصطمح النحوي العربي ىو ثمرة مف ثمرات التطور والتيذيب التي الت بو فيما بعد  .٘

 . (ٕ)الى الثبات واالستقرار
لمخميؿ بف احمد  (العيف)االشارة الى المصطمح المغوي والنحوي الكوفي الذي ورد في كتاب  .ٙ

، اذ يرى اف ىذا المصطمح الذي في  (ٖ)مصطمحا (ٜٓ)، وقد اثبت مف ذلؾ  (ىػ ٘ٚٔ)
، وقد جعؿ تمؾ  (ٗ) ((عوار الكتاب ، والزيادات التي الحقوىا بو))العيف ىو مف 

 المصطمحات منسوقة عمى حروؼ المعجـ.
يورد المصطمح ، ويشرحو كما اشار اليو نص العيف ، ومف ثـ يعمؽ عميو ، كما في  .ٚ

حجـ عف ذلؾ ؛ العتقاده اف المصطمح وغيره ، اال انو في بعض االحياف ي (٘) (خفؼ)
 . (ٙ) ربع()الذي اورده ليس محتاجا الى تعميؽ ، او ايضاح ، كما في 

ارتباؾ النصوص التي يرد فييا المصطمح المغوي او النحوي ، وقمة التوثيؽ ودقتو ، عمى  .ٛ
ة يراد بالشيعة ما يسمى االتباع الذي عرفناه في ماد))اذ قاؿ :  (شبع)نحو ما في مادة 

وعند الرجوع  .ٓٚٔ/ٚفي العيف في :  (شيع)، واحاؿ عمى مكاف  (ٚ) ((وصؿ( بالصمة)
وليس كما احاؿ السامرائي،  ٜٓٔ/ٕىي في :  (شبع)الى كتاب العيف وجدت اف مادة 

عمما اف الطبعة نفسيا ، كذلؾ لـ اجد ىذه العبارة التي ذكرىا السامرائي ، في مادة 
وصؿ( في معجمو ىذا الذي )ويبدو انو احاؿ عمى مادة  . (ٜ) (وصؿ)، وال في  (ٛ)(شيع)

، اال اف مراده مف قولو  (ٓٔ) (اكتع وابتع)صنعو ، اال أفَّ الذي فييا ىو حديث الخميؿ عف 
، بمعنى  (ٔٔ) ((وبيص شيعة لحيص))ىو ما جاء في قوؿ الخميؿ :  (الشيعة: االتباع ...)

                                                           

 .1/12ٌنزر : الكتاب :  (1)

 .167االسالمً ( : ٌنظر : معجم من المصطلح النحوي ضمن ) فً المصطلح  (2)

 .119-93ٌنظر : االبداع والمحاكاة فً حكاٌة كتاب العٌن :  (3)

 .93ٌنظر : المصدر نفسه :  (4)

 .1/311، والعٌن ) عصب ( :  99ٌنظر : المصدر نفسه :  (5)

 .1/48والعٌن ) المقدمة ( :  101ٌنظر : المصدر نفسه :  (6)

 .7/170ولٌس كما ذكر السامرائً فً  2/190والعٌن :  103ٌنظر : المصدر نفسه :  (7)

 .2/190ٌنظر : العٌن ) شبع ( :  (8)

 .8/152ٌنظر : المصدر نفسه )وصل( :  (9)

 .1/195ٌنظر : المصدر نفسه )كتع( :  (10)

 .7/170العٌن )حٌص( :  (11)
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حيص وبوص ، جعال واحدا ، واخرج  اسماف مف))، والحيص والبيص ىما  (ٔ) (تبع لو)
 .(ٕ)البوص عمى لفظ الحيص ليزدوجا((

، مع ايراد جميرة مف اراء  (ٖ)( مصطمحا نحويا منسوقة عمى حروؼ المعجـٚٛٔ)اورد  .ٜ
النحاة التي قبمت في ذلؾ المصطمح ، مفرقا بيف ما ىو كوفي مف المصطمحات ، وما ىو 

، عامال  (ٗ)عده الكوفيوف ))اذ قاؿ :  ، (الخالؼ)بصري عمى نحو ما ورد في مصطمح 
معنويا اذ قالوا : اف الظرؼ يتصر عمى الخالؼ اذا وقع خبرا لممبتدأ نحو : زيد امامؾ ، 
وعمرو وراءؾ ، ورفضو البصريوف ، وقالوا : انو منصوب بفعؿ مقدر ، والتقدير : زيد 

 . (٘) ((استقر وراءؾ
المنضوية تحت المصطمح الواحد ، عمى نحو كما اشار الى تعدد االشياء المصطمح عمييا 

يطمؽ سيبويو ىذا ))اذ قاؿ :  (حروؼ االضافة)في مصطمح  (ىػٓٛٔ)ما اثبتو عند سيبويو 
 . (ٓٔ) (((ٜ)، وحروؼ الجر (ٛ)، وياء النسب (ٚ)، وحروؼ القسـ (ٙ)المصطمح عمى ياء المتكمـ

. 
 في مصطمح الصيد - ج

اريخ ، بؿ كاف الطريقة االكثر شيوعا في عرؼ االنساف الصيد منذ مراحؿ مبكرة مف الت
تحصيؿ قوتو ، ومالو ، اذ كاف بدءا يدجف الحيوانات ويصطاد قسما منيا ، فيتخذ منيا االتو ، 
وارديتو ، ومؤونتو ، ويقيـ عمى اساسيا تجارتو ، حتى انو يمكف القوؿ اف الصيد اقدـ نشاط 

 مارسو االنساف عبر مراحمو التاريخية المتعاقبة.

                                                           

 .3/103ٌنظر : الصحاح ) شبع ( :  (1)

 .3/869المصدر نفسه ) حٌص ( :  (2)

 .222-163فً المصطلح النحوي ، ضمن ) فً المصطلح االسالمً ( : ٌنظر : معجم  (3)

 .1/137( : 29ٌنظر : االنصاف فً مسائل الخالف ) المسالة  (4)

، وٌنظر : النصب على الخالف فً  182معجم فً المصطلح النحوي ضمن ) فً المصطلح االسالمً ( :  (5)

 .192فً ضوء نظرٌة العامل ) بحث ( : 

 .1/316ب : ٌنظر : الكتا (6)

 .2/144ٌنظر : المصدر نفسه :  (7)

 .2/196ٌنظر المصدر نفسه :  (8)

 .307و304و209و171ٌنظر : المصدر نفسه :  (9)

 .181-180معجم فً المصطلح النحوي ضمن ) فً المصطلح االسالمً ( :  (10)
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يف تبدلت االمور ، وحالت االحواؿ ، وتقدـ البشر في مسيرتيـ ، ورقت مداركيـ وح
وتوسعت معارفيـ ، وتعاظمت مجتمعاتيـ صار الصيد يحترفيا المموؾ ، والسوقة عمى حد سواء 
، ولـ يكف العرب السباقيف في ىذا الشاف ، اذ اف الفرس في ىذا االمر اسبؽ ، واقدـ ، فقد عرفو 

ذوو قدـ راسخة في ))سوه ، وبمغوا فيو مبمغا ادى الى عقد الريادة ليـ فيو اذ ىـ مموكيـ ، ومار 
فف الصيد وادابو ، ودراية واسعة بضواريو وجوارحو ، وسبؽ ممحوظ في االىتداء الى وسائمو 

، وكانوا يذموف مف ال يصيد بو ، ويقولوف :  (ٕ)اوؿ مف ضرى الزمج))، وىـ ايضا  (ٔ) ((واالتو
، وقد كانوا كذلؾ ولو عيف بصيد الحمر الوحشية ، وغيرىا  (ٖ) لمعرفة بالصيد ...((: انو ناقص ا

، ثـ جاء الروـ بعدىـ في ولعيـ بالصيد ، وممارستو ، ثـ جاء  (ٗ)وغيرىا مف الجوارح والسباع
كما كاف الفرس أوَّؿ مف ))، اذ  (٘) عيشيـ عمى الصيد ...((العرب بالمنزلة الثالثة اذ كانوا 

وكاف الروـ أوؿ مف اصطاد بالشاىيف ، والعقاب ، فقد كاف العرب أوؿ مف ضرى  ضرى البراة ،
 (ٚ) (البيزرة)، وقد ُعرؼ ما يتعمؽ بالصيد وادواتو وطرقو عند العرب بػ  (ٙ) ((الصقور ، وصاد بيا

 . (ٛ) (البيازرة)، وقد سمي المشتغموف بيذا العمـ بػ  (ٚ)
ووسائمو ، وادواتو ، ناتي عمى بياف جيد وبعد ىذا العرض التاريخي الموجز عف الصيد ، 

السامرائي في صناعة معجـ اصطالحي خاص بالصيد ، وادواتو ، وقد بدأ ذلؾ الجيد مف خالؿ 
لمحمد بف اسماعيؿ بف عبيد اهلل بف ودعة  (المقترح في المصطمح في صيد الطير)تحقيقو كتاب 

مف تحقيقو بمعجـ خاص  ىػ( ، اذ ذيؿ الكتاب بعد فراغوٛٛ٘)المعروؼ بابف البقاؿ 
 ( مصطمحا.ٖٔ)بمصطمحات الصيد التي وردت فيو ، وبمغ عددىا 

 ويمكف اجماؿ جيد السامرائي في ىذا الضرب مف التاليؼ المعجمي عمى النحو االتي :
لـ يورد السامرائي كؿ المصطمحات المتعمقة بعمـ البيزرة ، وانما اورد االلفاظ االصطالحية  .ٔ

 . (ٜ)تاب المقترح منسوقة عمى حروؼ المعجـالتي وردت عرضا في ك
                                                           

 .11الصٌد عند العرب :  (1)

 .1/281زمج ( :  الزمج : طائر دون العقاب ٌصاد به ٌنظر الصحاح ) (2)

 .15الصٌد عند العرب :  (3)

 .19ٌنظر : المصدر نفسه :  (4)

 .23الصٌد عند العرب :  (5)

 .26المصدر نفسه :  (6)

 .23، وٌنظر : كتاب ضواري الطٌر :  50ٌنظر : المصدر نفسه :  (7)

 .51ٌنظر : الصٌد عند العرب :  (8)

 .73ٌنظر : المقترح فً المصطلح :  (9)
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اظير مف خالؿ تتبع الداللة االصطالحية عند اىؿ صناعة الرمي بالبندؽ بعدىا عف  .ٕ
الذي ابسطو مف قوؿ صاحب الكتاب يظير بعد اىؿ ىذه ))الداللة المغوية اذ قاؿ : إف 

ؿ اف يقيـ ويمتمس ، اال انو حاو  (ٔ) ((الصنعة في حدودىـ ، ورسوميـ عف الداللة المغوية
اذ ىي عند  (الزمزوـ)تمؾ الصمة في عدد مف المصطمحات ، عمى نحو ما ورد في مادة 

الزمزوـ في العربية جماعة ))، فعمؽ السامرائي عمييا قائال :  (عدد مف الطير)المؤلؼ 
الزمزمة ))، بيد اف الذي ورد في معجمات العربية يشير الى اف  (ٕ) ((مف االبؿ تقرب المئة

، وفي المساف  (ٗ)وكذلؾ ما في الصحاح ، (ٖ) ((ىي الجماعة مف الناسالزمزمة ))
الزمزمة : القطعة مف السباع ، او الجف ... ويقاؿ : مائة مف االبؿ زمزـو مثؿ : ))

 . (٘) ((الجرجور
ذكر المصطمح الخاص بالصيد ، وتقصي حقيقتو في مظاف المغة ، وتوجييو الوجو الذي  .ٖ

لـ يظير مف كالـ ))، اذ قاؿ :  (السبيطراف)حو ما ذكر في يقبؿ فيما ، ونطقا ، عمى ن
المؤلؼ ما السبيطراف ... وليس لي اال افيد مما ذكر في معجمات العربية الصؿ الى 

ويعني :  (السبيطر)بعض ما يحبؾ في نفسي ، اقوؿ : لـ اجد في ىذا المظاف اال 
كما ذكر  (اسرع)معنى ب (اسبطر)مف  (السبيطراف)، ولكف ربما يكوف  (ٙ) ((الطويؿ
 الطائر السريع(.)بؿ  (الطائر الطويؿ)، ويكوف معناه ليس  (ٚ)دوزي

يحيؿ عمى  –يسكت عف تفسير المصطمح ، ويكتفي بسرد ما يذكره المؤلؼ عنو ، ومف ثـ  .ٗ
اذ قاؿ :  (مشاىدة)الموضوع الذي ورد فيو نص المؤلؼ ، عمى نحو ما ذكر في مادة 

وقد سمي بعض الرماة الطير )قاؿ المؤلؼ :  (طير مشاىدة)مشاىدة في قوؿ المؤلؼ ))
الذي يصرعو المحـر بمشيد مف المحـر طير مشاىدة ، وأما حكمو ، فعدة أحكاـ ... انظر 

، عمما اف ىذه المادة كاف يفترض اف تكوف في  (ٜ) (((ٛ)ما في المرتبة الثالثة مف الكتاب
                                                           

 (. 116، الحاشٌة الـ )  73صدر نفسه : الم (1)

 (. 122الحاشٌة الـ )  77المصدر نفسه :  (2)

 .7/354العٌن ) زمم ( :  (3)

 .4/1578ٌنظر : الصحاح ) زمم ( :  (4)

 .12/274اللسان ) زمم ( :  (5)

 .78المقترح فً المصطلح :  (6)

 .6/22ٌنظر : تكملة المعاجم العربٌة ) اسٌطر ( :  (7)

 .46نظر : المقترح فً المصطلح : ٌ (8)

 .78المصدر نفسه :  (9)
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رائي لـ يرتب مواد معجمو ىذا عمى ؛ ألف السام (حرؼ الشيف)وليس في  (حرؼ الميـ)
 اساس االصوؿ الثالثية فكاف عميو اف يعتبر ىذا االمر.

لـ يدرج السامرائي مواد ىذا المعجـ الخاص بمصطمح الصيد عمى اساس االصؿ الثالثي  .٘
لممادة ، بؿ إدراجيا كما وردت في الكتاب . لذلؾ رد االضطراب في ترتيب بعضيا عمى 

 . (ٕ) (المشاىدة)، و  (ٔ) (المحـر)نحو ما ورد في مادة 
 وىذا مجمؿ ما يالحظ عمى جيد السامرائي في مصطمح الصيد.      

 

 

                                                           

 .75ٌنظر : المصدر نفسه :  (1)

 .78ٌنظر المصدر نفسه :  (2)
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 املبحث األول 
 االستدراك على املعجمات اخلاصة 

 مدخل . 

ند ػػدندراػػتدردؾن وػػطالنانودحػػطن رنان تػػدندنػػرؼند  ػػرددن دػػ فرراػػتدردؾن ػػفنهنانيتوجػػأنَفن
)درنؾ(نو)َدرؾ(نانو)َّددرؾ(نانوكلهػػرنتندػػلند ل ػػوؽنانود زيػػرد 
ند  اػػتدرؾنّنّد ػػرني ل ػػؽن  ػػفن؛ن(ن1) ألفَّ

نكرفن رنفرتهنانويزيدنعليهن.ن
ن دراػتدردؾنو فند تنريفرتند تلنج نتن يفند  نددند لووينانود  ندػدندرحػطن لن  فهػـو

نانودددرؾند قػوـن ندّددركػودن)) رنذكرهن)د  نجـند وايط(ننذنجرءنفيهن وداػتدردؾن ندحػلخنأطػ،هناندنرنؾن
ن.ن(ن2)((َوك ؿندقحهنانَوندزدؿنعدهن  ارالن

ناػػػػذدند تنريػػػػؼنلػػػػدنج ػػػػينفيػػػػهند  نديػػػػرفند لوػػػػوينانودرحػػػػطن لنانف ػػػػفنجهػػػػطن ويل ػػػػظنَفن
د أطػػػ،ناندرحػػطنحنج ػػػيناػػػرند تنريػػػؼن ػػػرنيدػػػت ؿنعليػػػهندراػػػتدردـن ػػػفنَ ػػػورنانواػػػلن ننحػػػنحن

ك رؿند د زد طند ل سنانودراتدردؾنفلن قيقتهندرحطن يطنيكتفدنود  ن هذهندألديرءن.نقصنانود 
نظهػػػرنَوؿن نجػػػـنفػػػلند نر يػػػطنان واػػػون)كتػػػرأنولػػػدندػػػكؿندراػػػتدردؾن وويػػػطن اػػػت ر ن دػػػذنَفا

ن  ػرنَر نفيػهندقحػرنانفػ،رددنكثيردن فند كتأندتأذتن دػهن ووػوعرن لدرداػطنان دهػرن))د نيف(ناننذننفَّ
ود دفرعنعدهنانو دهرن رنَر ننطر طنانف،رددنانو دهرن رنَر نعي رنانف،رددنن ردزهنانندفني ألهنانويك له

ن.ن(ن3)((دإليورحج رؿنف،رددندإلدرأتحررنانو رنَر ن
 أسباب نشوء االستدراك . 

كػرفن)كتػرأن ندندفن ّيدرن قيقطندراتدردؾنانوددردرند دنلد هن فنأنؿند  ركطند لوويطند تلن
دألاػ رأند كر دػطنوردءنظهػورناتدردؾن فند رزن نر  هرنانرن دنَفندنّرجنعلدند نيف(ن  نثهرنانودر

فنكدرنلدند   درنن دنَفن ك رؿندقػصناندراتدردؾنانوددوئهنانود  دراتدردؾني،تلنإلحنحنأط،نانود 
نَوننزد طن  سن.ن

ن
ن
ن
ن

                                                 

نن.نن11/421(نيدظرن ند لارفن)درؾ(ن ن1)
 ن.نن1/281(ند  نجـند وايطن)درؾ(ن ن2)

 ن.نن1/297(ند  نجـند نر لناندد،تهنوتطورهن ن3)
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ن((وي كفننج رؿنَا رأندراتدردؾن  رنيلل 
ن.ن(ن1)سعة المغة مع فقدان االستقراء المنظم .1

ن نطنػػػدنل ػهني ي ارفند نػرأنَواػيندر اػدطن ػذا رنانَوكثراػرنَ فرظػرنانورن))لرؿند درفنلن ننفن
د ريروػػيطند تػػلند تكراػػرند أليػػؿناننذنعلػػدند ػػريـن ػػفند طريقػػطن(ن2)(( ج يػػينعل ػػهننداػػرفنييػػرند ػػل

ناػ(ن  حرن فرددتند لوطنانَو فرظهرندرن175) هرنكػرفن ػفن رنجال نينن فند لوطنانَون رن قلن د))َفَّ
تاتطينجهػودند نل ػرءنعلػدنوػأر تهرنانَفنتاػتوع هنانَونتطويػهنفػلند انطنانَوند كثر ن  يثن ـن

انألفن ػػفنج نػػودند لوػػطن ػػـنيكودػػودننرن دػػردنرنينحػػ وفن(ن3)((دراػػتينرأنانود طػػلّننوػػود طهرنت ػػرـ
د نػرأن ػـن ػفنندفند ذيفندودػودند لوػطنانورت واػرنانَوأػذوارنع ػفنكت هػر))عفند اهونانود أط،ناننذن

د كثيػرن ػفننفػردتهـنانيكودودنفلنعح طنعفند اهونانود ولطنانود ت ريؼنانو كدػهنلليػؿند ػدنجدػأن
ن.ن(ن4)ن((وجهوداـ

ن.ن(ن5)فقدان التحميل المنظم لكل ما ُأثر عن العرب .2
د تردكيػػأننذناػذدناػػوند اػػ أند ثػػردلن ددػػوءندراػػتدردؾناننذنَد ناػػرندأل ػػرنن ػػدنديفػػرؿن نػػضن

عرحػ رن هػرن ػفنَفنيفلػتن كرفنذ ػؾن)) رتدرند قدي طن  دهجنودوخنانوت ليؿن  دنظـن وند تز تن نج
ن.ن(ن6)(( دهرندلء

د قػػػديـنديفػػػؿن؛نألفند ػػػدرسند  نج ػػػلن(ن7)وعلػػػدناػػػذدندألاػػػرسنكػػػرفنتػػػردثندراػػػتدردؾنوػػػأ ر
ند كثيرن  رنفتخندأل ودأنعليهنودانطن ناتدردؾ.ن

 التشدد في معايير أخذ المغة .  .3
نذهند  نرييرنعلدن نوي كفنَفندقاـنا

ن :المعيار القَبِمي -أ
ألدػػنرراـنانود نل ػػرءنَج ػػينعل رادػػرن كػػنـند نػػرأنانود ػػرود ن))اػػػ(ن نن395لػػرؿند ػػفنفػػررسن)

نلريدػػػػرنَفحػػػػخند نػػػػرأند اػػػػدطالنان ودحػػػػفراـن وػػػػطن...نوكردػػػػتنلػػػػريشن ػػػػين لوػػػػرتهـنانو  ػػػػر هـن نَفَّ
 فند نرأنتأيرودن فنكن هػـنَودػنرراـننَتتهـند وفودفحر تهرنانو افن ورتهرنانورلطنَ ادتهرننذدن

كن هػػـنانفػػرجت ين ػػرنتأيػػرودن ػػفنتلػػؾند لوػػرتنن ػػدند ػػرئزاـنانواػػنئقهـنَ اػػفن وػػرتهـنانَوحػػفدن
                                                 

 ن.نن19(نيدظرن ندراتدردؾنعلدند  نرجـند نر يطن ن1)

 ن.نن42رار طنان إل رـند درفنلن ن(ند 2)

 ن.نن18(ندراتدردؾنعلدند  نرجـند نر يطن ن3)

 ن.نن116ويدظرن ن ركطند تح يخند لووينفلند نحرند  ديثن نن91(ن نوّ دند لوطن ن4)

 ن.نن21(ندراتدردؾنعلدند  نرجـند نر يطن ن5)

 ن.نن21(ند  حدرندفاهن ن6)

 ن.نن22(ند  حدرندفاهن ن7)
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د ق رئػؿن.نن ػرند ق رئػؿند تػلنع ػّدتن ػفنَفحػخن(ن1)((عليهػرنانلحػررودن ػذ ؾنَفحػخند نػرأد تلنط نودن
.نولػرؿند فػررد لنن(2)وثقيػؼفن نرويػطناند نر يطنانفهلن ناندن فن كػرنانوجدػـن ػفن كػرنانودحػرن ػ

انو هـندلت ّدينانوعدهـندأذند لارفند نر لن فنود ذيفنعدهـند ّقلتند نر يطن))اػ(ن نن339د فيلاوؼن)
انودادن...نثـنايؿنانو نضند طرئييفنانو ػـنياأػذنعػفنييػراـن يفنل رئؿند نرأناـنليسنانوت يـن

ن.نن(3)((ارئرنل رئلهـ فن
ن.  يّ المكانيالقَبَمِ  رالمعيا-ب

نحػػػلطناػػػرند  نيػػػررن ر ػػػذينل لػػػهنوثيقػػػطنانولػػػدنَوردند اػػػيوطلن) دقػػػننعػػػفناػػػػ(ندحػػػرنن911نفن
ند فررد لند فيلاوؼنووخنفيهند ق رئؿند تلن ـنتاأذنعدهرند لوطنانَو ركدهرن.

فػػلنج ػػيني ثػػؿنجرد ػػرن ػػفند وػػود طند جرفيػػطند تػػلنت ك ػػتن)).نواػػذدنن(4)ولػػدنَ لدػػرنعليػػهنفػػلن ظردػػه
دألأػذنعػفنل يلػطن ،اػرارنتنن دنديفرؿند كثيرن فن فرددتهرنانوداتن ررتهرناننذننفنتػرؾند لوطنانَود

اػددرن ػرني كػفندفنيكػوفن هػارءناناندونعفنَاػؿن دطقػطن ،اػرارنفيػهن ػرنرنيأفػدن ػفند جزدفيػطنان ود 
 ػػد يؿندراتدػػهردن دػػنرن ػػفنن-ودألاػػر يأند حػػ ي طواػػارءنداػػتن لوخن ػػفند تردكيػػأنانود حػػي نان

و وندات  دؿن هػذدن)د  ظػرند نػرـ(ن ظػرنددتقػرئلنياػت ندن ػفن-د ت ديددتدننفنتهـن فنتلؾنددردرنن 
ودألاػػر يأند لوػػوين تلػػؾند ق رئػػؿنانود  دػػرطؽن ػػرنيدػػذنعػػفنط ينػػطند حػػي نانودراػػتن ررتناندرددءن

د قيراػػػيطنانودرطػػػرددنفػػػلند نر يػػػطنانف اػػػأنراػػػتدردؾند كثيػػػرن ػػػفنفػػػودتند  نػػػرجـن  ػػػرنكػػػرفنيػػػدعـن
ن.نن(5)((فلند ثرو ند لوويطدند لوويطن  أتلؼن اتويرتهرنان رإلورفطنن دنلي تهند قودع

ن.  المعيار الزمني-ت
د دنردءنن دنط قػرتنن دنتقايـن))لّيدندر تجرجن كنـند نرأن قيدنز دلنانواذدند تقييدنردجين

ان ييفنانو و ديف ن.نن(6)(( نجرالييفنانو أور يفنانود 
ند رنيػاخنعػفند ػدناػػ(نانوددػهن151 فحر طنددتهتنفلن دودناػدطن)ويفترضناذدند  نيررنَفَّ

نادػرؾن ػفنتأفػؼنن(7)دنردءند ط قرتند ػثنثندألوؿ فػلناػذدند  ولػؼنانعلػدند ػون ػرنذكػرناننّرنَفَّ

                                                 

 ن.نن32فلنفقهند لوطنوادفند نرأنفلنكن هرن ن(ند حر  لن1)

 ن.نن211-1/211ود  زارن نن45(نيدظرن ندرلتردحنفلنعلـندحوؿند د ون ن2)

 ن.نن145(نكترأند  روؼن ن3)

ن211-1/211انود  زاػػػػػػرن نن45-44انودرلتػػػػػػردحنفػػػػػػلنعلػػػػػػـندحػػػػػػوؿند د ػػػػػػون نن145(ن نكتػػػػػػرأند  ػػػػػػروؼن ن4)
 ن.نن77ودر تجرجن ر دنرنفلند لوطن ن

 ن.نن78-77(ندر تجرجن ر دنرنفلند لوطن ن5)

 ن.نن78(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن6)

 ن.نن7-1/6(نيدظرن نأزددطندردأن ن7)
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ػػدند ػػردايـن ػػفن1193د  وػػدددين) انننليػػؿنن(1)اػػػ(نرأػػرندػػرعرند ػػتجن دػػنره151ار ػػطن)اػػػ(ن.نولػػدنع 
ند دنرن ر ردايـن))انوكذ ؾنوردنَدهنن(2)د دنردءنطارلنَده راػ(ن149)عدهنانوعفند فن يرد ن  ػفنأتـ 

ن.نن(3)((ار طنانواونرأرند  جج
نيفيدنفػلندرداػطن تػرري ند نر يػطنواذدند قيدنلدنَ ندننكثيردن فند دترجند لوويند ذينكرفني كفنَفا

د حػػػػي نانود تردكيػػػػأنانانواػػػػونكػػػػذ ؾن ػػػػفند  نػػػػرييرند تػػػػلنجنلػػػػتند دػػػػؾني ػػػػوـن ػػػػوؿنكثيػػػػرن ػػػػفن
نتن ررتن.نودرا

ن.  المعيار الزماني المكاني-ث
ناػػذدند  نيػػررنعلػػدنَاػػرسند ػػد جن ػػيفند  نيػػررند ز دػػلنانود  نيػػررند  كػػردلنان  ػػفن يػػثنيقػػـو

-و وط-نلر ط-د  ددو ))د قد ردنتقايـند  يئرتند نر يطنعلدن وريطنانو دويطنانننجنؿنعل رءند لوطن
نهنانو رنرني تجن هن. رني تجن َين نفلن ار طنن(4)((َ دند  نرييرنفلن ؾ

زيدنولدنطنفند لوويوفنفلنفحر طن نضند دنردءند ددأليفنفلنعحرندر تجرجنكندين فن
د  قػػػر يفن تػػػدنَكػػػؿند  قػػػؿنفػػػلنجودديػػػتن))انوذيند رّ ػػػطنألدػػػهنن(6)دأليػػػرديانَو ػػػلنداددنن(5)د ن ػػػردين

ن.نن(7)((ي دـ
تنلػػينناندذنلػػرؿن نناػػػ(ن395واػػذدند  ولػػؼن ػػفن وػػطنداػػؿند  روػػر نلػػدند ػػت سن ػػهند ػػفنجدػػلن)

د تدػرعنوذ ػؾن ػرنعػػرضن لوػرتند  روػر نانوداػؿند  ػػدرن ػفندرأػتنؿنانود فاػردنود أطػػؿنانعلػطن))
لـنداؿن  ديدطنيرلوفنعلدنفحر تهـنو ـنينرضندلءن فند فاردن لوتهـن وجػأندرأػذنعػدهـنو ونع 

ديػػطن  تػػددند ػػدنوفػػلنوػػوءناػػذدنجنلػػودندر تجػػرجن لوػػطنداػػؿند  رن(8)((د ػػو رن...ك ػػرنياأػػذنعػػفنداػػؿن
ن.نن(9)اػ(ن151و لوطنداؿند  ودورنتولؼنعددنادطن)د قرفند رد يند هجرينان

د ق رئػؿنتن يـنييػرنعل ػلناػودءنفػلنت ديػدن))و فنادرني كفند قوؿنَّفناذهند  نرييرنيدو هرن
د دتػػػرجند تػػػلني  ػػػتجن كن هػػػرنانَونرني ػػػتجنانَونفػػػلنت ديػػػدند  دػػػرطؽنانَوند نحػػػرنانَون اػػػتو ن

                                                 

 ن.ننن1/321(نيدظرن ند  يرفنود ت ييفن ن1)

 ن.نن1/35(نيدظرن نفودتند وفيرتن ن2)

 ن.نن55(ندرلتردحنفلنعلـندحوؿند د ون ن3)

 ن.نن81(ندر تجرجن ر دنرنفلند لوطن ن4)

 ن.نن112(نيدظرن ند  ودخن ن5)

 ن.نن114(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن6)

 ن.نن312(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن7)

 ن.نن1/76(ند أحرئصن ن8)

 ن.نن55(نيدظرن ندرلتردحنفلنعلـندحوؿند د ون ن9)
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د  نيػػػررن))اػػػوند ز ػػػردل(ن-.نوفػػػلنوػػػوءناػػػذدند توحػػػيؼنيتوػػػخندفند ت ديػػػدن)د  كػػػردلن(1)((كػػػذ ؾ
درننطػػرردن وػػػ رفندألاػػرسند ػػلنددػػ،تنعدػػهنكػػػؿند  نػػرييرند اػػر قطن ،دودعهػػرناننن ػػػـنيكػػفنَين دهػػرن

ن.نن(2)((فحر طند ردفدند لووينوان ته
ود د ػػػوننو ػػػـنيكػػػفندراػػػتدردؾن قتحػػػردنعلػػػدند  نج ػػػرتنفقػػػطنان ػػػؿنتنػػػددهن يدػػػ ؿند حػػػرؼنا

عػػددارنعدػػدهناػػػ(نفػػلنعػػددندأل ديػػطند أرحػػطن رألاػػ رءندذنن181ديوػػرنانفقػػدنداػػت درؾنعلػػدناػػي ويهن)
(ن6زددنعلػدنَ ديػطندرفنػرؿن)(ن درءالنانوكذ ؾن81اػ(ن)ن379(ن دؿءالنانودورؼنن يهرند ز يدّين)318)

ن.نن(4)(ن درء1511اػ(ند يهرن)ن515د قطرعن)انولدندورؼند فنن(3)(ن درءالن34َ ديطناننذنكرفنعددارن)
ن.ن

َ ػرزند ثلػطناػذدنولدند تدتن ركطندراتدردؾنن دند نحرنانوددطتنددرطرن ل وظػرنانو ػفن
ن(5)فػلن نج ػهن)تك لػطند  نػرجـند نر يػط(ـ((نن1882د ددرطن رنلرـن هند  اتدرؽن)ريدهررتندوزين)

د تػػػػلنيريتهػػػػرندألاػػػػرسناػػػػلننث ػػػػرتند فرئػػػػتنعلػػػػدنانواػػػػرن ػػػػرنينػػػػرؼنأن)د  نج ػػػػرتندراػػػػتدردكيط(ن
انوفػػػلند  قيقػػػطن ػػػرنذ ػػػؾنن(6)ود تردكيػػػأنانودراػػػتن ررتد  نج ػػػرتند نر يػػػطند قدي ػػػطن ػػػفندأل ديػػػطنان

ن ػـنيكػفنفيػهنأػروجنعػفند لوػطد فرئتننرن رنا رهند قد رءنأن فا ناػرنكثػر نن(7))د  و نػد(نود  .نوي ػدونَفن
هند اػػليقطناندعت ػػردند نل ػػرءنَحػػورالن ت ريدػػطنفػػلند دظػػرند لوػػوينانَأػػذوهن  ػػرناػػ ون))ذ ػػؾند فرئػػتناػػون

د نر ػلنحررنت تندنررندر تجرجنانوكثيردن رنتقيدودن يفنر طودند اػليفطند لوويػطن ػر نرؽننواون ر
وع ن.نن(8)((انو فنثـن  ثودنعفند فحيخن ر اليفطنعددند  دونانواكرفند دج 

فػلنوفلنووءن رنتقدـني كفندفندا،ؿن ناؿنكرفن ولؼنعل ػرءند نر يػطندرودئػؿناػوند اػ أن
فنليؿن ندفند كنـن ل و دنرني تجن هنانوكػرفندكثػرنذ ػؾند فرئػتنكثر ناذدند   دػهنانفل ػرذدنفرئتن؟نود 

د  كػػـنعلػػدناػػذدن؟ننفنرنيد وػػلندفندن ػػـنن(9)ولػػيندر تجػػرجن ػػذ ؾند  و ػػدن ػػفنكثيػػرن ػػفنَئ ػػطند لوػػط
                                                 

 ن.نن24(ندراتدردؾنعلدند  نرجـند نر يطن ن1)

 ن.نن84(ندر تجرجن ر دنرنفلند لوطن ن2)

 ند  رديطند ثرديطن.نن18ظرن ندراتدردؾنعلدند  نرجـند نر يطن ن(نويد3)

 ن.نن15(نيدظرن ندألفنرؿنانر فند قطرعن ن4)

(نحػػدرنفػػلند نػػردؽن ترج ػػطند ػػدكتورن ن   ػػدناػػليـند دني ػػلنانودت ػػهن نػػدنوفرتػػهندراػػترذن نج ػػرؿند أيػػرطنفحػػررن5)
 ن.نن2111-1979عددندجزدئهن)عدر (ن.ندجزدءنان فنعرـن

 ن.نن19رن ندراتدردؾنعلدند  نرجـند نر يطن ن(نيدظ6)

 ن.نن51(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن7)

 ن.ن3/1166.نود دجوعنالند  ودطفند تلنيطلأنفيهرند كألنانيدظرن ند ح رحن)دجي( نن9-8(ند لوطنود  ورر ن ن8)

 ن.ن3/1166

د ػػذيفند ػػتجن دػػنراـنانولػػدنذكػػرنفيػػهند دػػنردءند  و ػػدنيفنن78-54(نيدظػػرن ندراػػتدردؾنعلػػدند  نػػرجـند نر يػػطن ن9)
 نوذكرند لووييفند يفنولين دهـندر تجرجن دنرندو ئؾند  و دنيفن.ن
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عػػددند ثود ػػتندألحػػوؿند قػػدرند ػػودفرن ػػفند كلػػـن ػػددوعن؛ننفنحػػل  تنلػػدي رنانفردهػػرنرنتحػػلخند يػػوـن
ن.نن(1)د نل لند ح يخوويطنانوي دونَفنفهـند   دثيفن ل وّ دناوندرلرأند دند رديند ل

ن  قيقطناػلندفند لوػطنفػلنكػؿنعحػرنانو كػرفنتتكػوفن ػفن اػتويرتن اـل عػد نانوي كفنَفندال
و  ندػػػدندأػػػرنانتػػػاثرنواػػػذهند  اػػػتويرتنت ػػػوثرند جردػػػأند دظػػػرين دهػػػرنانوت وفػػػؿند جردػػػأند ن لػػػلنان

ود تفرعؿند لووينانوعلدنوفؽناذدنقحلند جوددأند ودلنيطنفلنع ليطند دترجنانانوت ننطد جوددأند  ثر ي
ي ػػتكـنن يػػهنفػػلند  نرفػػطند لوويػػطن ػػرج يفند توحػػيؼني قػػدن)د  و ّػػد(ن وحػػفهن حػػطل رنانو كػػفنرن

د تلنالكتهرند نر يطن ناػتجر طن  قتوػيرتند تطػورنانانكوفن)د  و د(ند دند طرؽنن(2)َلو ند قيرايف
.نولػػػدنددحػػػؼند ػػػدند  ػػػر ثيفند  نرحػػػريفند  و ػػػدنن(3)ود فكريػػػط يئتهػػػرندرجت رعيػػػطنانانود تجديػػػدنفػػػلن

ت ا فنَفند جديدند لووينرني ػتنن ػدند نر يػطن داػأنانفػ،كثرهن ػ،أوذنورن)) دكؿن رضننذنلرؿن ن
انو فرغنفلنَوزدفنانَو ديطنعر يطنانو نوهن ،أوذن فن ورتنَجد يطن نػدنَفن فن وددن وويطنعر طن

عر لنانودتأذن دفاهنوزدرنعر يرنانولاـنثر ػثن ػفناػرند جديػدنكػرفنعر يػرنجػرتن ػهنأنحي نفلنلر 
د فح رءنان كدهنتطورتندر تهنَووفلنعليهن نددنانَون نرفنجديد نعلػدناػ يؿند تواػيناند ادطن

ن.نن(4)((ود  جرز
تودوػنتنان ػـندجػدنَدنهػرنلػدنن(5)وعددنتت ػيند درداػرتند تػلنعديػتن ػر  نجـند نر ػلنانوترريأػه

َفنتلؾند دردارتنعلدن حطلخني كفندفني لـندترتند جهودندراتدردكيطنفلند تردثند نر لنانعل رن
كردػتنط ينتهػرندقديػطنلدنَدػررتنن ػدند جهػودند   ثيػطند تػلنعقػدتن ػوؿن نػضند  نج ػرتنانود تػلن

 تدن نج رتدرند  ديثطنانولػدنحرفطن رن يفنتواـنانودأتحررنانو ودشنان دءدالن فن)كترأند نيف(ن
ند ػػػدكتورن   ػػػدن اػػػفنج ػػػؿنلػػػدناػػػ دنون د  نج ػػػرتنانود جهػػػودند تػػػلنتتاػػػـن ر طػػػر ينجػػػدند   ػػػثنَفَّ

ـ(نان1882جهػػودند  اتدػػرليفنَ ثػػرؿن ندوزين))د  نج ػػرتندراػػتدردكيط(نانَودػػررند ػػدننػد دقػػدين ػػ
وذكػػػػرنجهػػػػودن نػػػػضند نػػػػرأنَ ثػػػػرؿن ندداػػػػترسند كر لػػػػلننـ(نا1931ـ(نانوفرديػػػػرفن)1886و ػػػػيفن)

ن.نن(6)ـ(نفلن) اتدركه(ن1962ود دكتورن حطفدنجوددن)ده(نانـ(نفلن) ارعن1949)

                                                 

 ن.نن211(نيدظرن ند  و دناندرداطنفلند ونوتطورند لوطند نر يطن ندندرانـن) ل لنأليؿ(ن ن1)

جدػلننود  رددن هناون)َفني ق ؿن  فندهرتنفحر تهن رنيػوردهنعلػدن ػدنلػوؿند ػفن2/27(نيدظرن ند أحرئصن ن2)
 ن.ن

 ن.نن178(نيدظرن ند  و دن ن3)

.نواػػون لػػدكتورندن ػػطنن294(ند  نجػػـند نر ػػلند قػػديـنود  ػػدودرتندألد يػػطن)  ػػث(نوػػ فن جلػػطند  ج ػػيند نردلػػلن ن4)
 نر يـند نزدوين.ن

وعلـند لوػطند نر يػطنن241ود   ثند لووينعددند نرأن نن2/785ونن1/411(نيدظرن ند  نجـند نر لن)دحرر(ن ن5)
 ن.نن21-11ود  نرجـند نر يطن نن113-99د نر يطن ن

 ن.نن22(نيدظرن ندراتدردؾنعلدند  نرجـند نر يطن ن6)
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وجػددرنو ندنارند  هػردند دظػرينعػفندراػتدردؾنان ػددن وويػرنانوحػطن يرنانوداػ رأنددػوئهن
يووػخن دػػرنوػرور ند ولػوؼنعلػػدنَريند اػر ردئلنفػلند  نجػػـند نر ػلند قػديـناند ػػذيندلػت سنفيػهن ػػرن

د  نجػػـند قػػديـننفن))هنفػػلند  نجػػـند قػػديـننذنلػػرؿن نكثػػر نداػػتدردكرتهنعلػػدن ػػؾند  نجػػـنانوػػ فنَريػػ
د  نجػػـند قػػديـنعلػػدنعلػػدنيدرئػػهنانودػػ و هن لنر يػػطند قدي ػػطنانولػػدرنك يػػرن ػػفند نر يػػطندراػػن يطنان

فرددػػرندجػػدنَدػػهندفتقػػرنن ػػدنيدرئػػهنانودػػ و هن لنر يػػطند قدي ػػطنانولػػدرنك يػػرن ػػفند نر يػػطندراػػن يطنان
د ن راػيطنَ فرظػرنعر يػطنوردتنفػلندثػرند ن راػيط(نانَوريػدن ر نر يػطنَديرءنكثير ن  رنجدنفلن)د نر يػطن

واػذهندأل فػرظند تػلنجػدتن  ػرني كػفندفني   ػؿند ك تّرأند ك ررند ذيفنعردودنفلنعحػورناػذهند دو ػطن
جديدن ـنيكفنفلند نر يطند قدي طنانَونَفنيكوفندػيئرن ػفنعلدنَفند ك تّرأنلدناررودنفيهرنن دندلءن

ن.نن(1)ن((فهرند نر يطَ ديطنجديد نرنتنرن
د تطػورنانفوننعفنذ ؾنانف،فن كؿن دراطن نج يطنتوردتنر تن هرنن دندرو  نؿناندون

ن(5)و) دراػطندألاػرس(ن(4)انو) دراطند حػ رح(ن(3)انون) دراطند ج هر ((2)كثوردتن) دراطند نيف(
فني كػفند قػوؿن ننانواذهند ثوردتندعترتنفلنديلأندأل يرفن دهجند  نج ػرتنان ػذ ؾنن(5)دألارس(

َدتنن ػػػػػػدناػػػػػػنطنعػػػػػػوزند  نجػػػػػػـند قػػػػػػديـنَورنانودوػػػػػػطردأن دػػػػػػراجند تػػػػػػ، يؼند  نج ػػػػػػلنثرديػػػػػػرنؼن
نذ ػػؾند  ػػدهجند ػػلندت نػػهن د لوويػػوفند نػػرأند قػػد رءندراػػتدردكرتنانوكثرتهػػرنلػػدي رنانو ػػديثرنانثػػـنَفَّ
دت ػػين))ذ ػػؾند  ػػدهجنلػػرئنن نكػػرفنذدنَثػػرنفػػلند  نجػػـنأرحػػطنانود لوػػطنعر ػػطنانولػػدنددتقػػدند اػػر ردئلن

ن.نن(6)ن(( رألأذندوفنَأر عل رءند لوطن دهجرنحرر رنفلندخند كلـنانفقدنأحودنل رئؿن
نوعلدنوفؽنارني كفند ألوصنن دنَ ريفنا رن ن

د ندريػطن ر  نج ػػرتندراػتدردكيطنفػػلند تػػردثند نر ػلنانألفنفيهػػرنكثيػػردن ػفند فودئػػدند لوويػػطنان .1
 جهػػػودند تػػػلند توتهػػػرن دػػػذنودرجت رعيػػػطنانود ترريأيػػػطنان ػػػفنأػػػنؿنتت ػػػينأحرئحػػػهرنانود

نظهورارن تدندآلفن.ن
 تقايـنجهودند ار ردئلندراتدردكيطنعلدن ن .2

                                                 

 ن.نن218(ند  نرجـند نر يطند قدي طن)  ث(نو فن)د  واـند ثقرفلندألوؿن  ج يند لوطند نر يطندألرددل(ن ن1)

 ن.نن396-1/395(نيدظرن ند  نجـند نر لناندد،تهنوتطورهن ن2)

 ن.نن2/479اهن ن(نيدظرن ند  حدرندف3)

 ن.نن687-2/686(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن4)

 ن.نن2/743(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن5)

 ن.نن193(ند  نرجـند نر يطند قدي طن ن6)
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انواػػػػلند تػػػػلنَيفلػػػػتنطرئفػػػػطن ػػػػفند كلػػػػـن ألػػػػؿناندراػػػػتدردؾنعلػػػػدند  نج ػػػػرتند أرحػػػػطن -َن
 لفػػررد لنودوػػطردأنفػػلن دهج ػػرنانَون قلػػطنداػػتقردءنَحػػ ر هرنانولػػدنكػػرفن)دي ػػودفندألدأ(ن

 .ن(1)انواون فنكتأندأل ديطنناػ(ن ثررن ههند  نج رتن351)

د  نج ػػػرتندراػػػتدردؾنعلػػػدند  نج ػػػرتند نر ػػػطنان ػػػفنأػػػنؿنداػػػتقردءند كلػػػـند ػػػلنديفلتػػػهن -نأ
 د نر يطند قدي طنع ددن؛نألدهنودلينأررجنعحرندر تجرجن.ن

ندراتدردؾنعلدن نج رتند  نرأنود دأيؿن. -نت
فرتهػػرن ػػفنرنعليهػػرن ػػرنتدػروؿند اػػر ردئلنكثيػػردن ػػفند  تػػوفند  نج يػػطند قدي ػػطند أرحػػطن اػػتدرك
دألدأ(نأل ػلنن ػردايـندأل ديطنانود تردكيأنانودراتن ررتنانو فنَ رزن رنتدرو هناػون نجػـن)ديػودفن

دظر نارينطنعلدنارندألثرند أر ػدند ػلناػ(نانورنويرن فنن قرءنن351نا رؽن فنن ردايـند فررد لن)
اػػ رءنفػػلنكتػػرأنود ػػدناندت ػػينفيػػهنود  حػػردرنانودألج ػػينفيػػهن ل ػػر ندألو ػػدن ػػيفنكتػػأندألفنػػرؿنان))

 نػدهن ػفنَحػ رأنكتػأندأل ديػطنانود  نػرجـنَيوػرنانواػوندظر رن  تدعرنَعجأن هنج يػين ػفنَتػدن
 ر ترتيػػأن نكتػرأند اػػر ـنانكتػػرأند  وػرعؼنانكتػػرأند  ثػػرؿنانكتػػرأننيدقاػـنن ػػدناػػتطنكتػأناناػػل

ن.ن(2)((د ه زدألجوؼنانكترأنذودتندألر نطنَين ند درلصنانكترأنذودتند ثنثطنَين ن
د اػجينفػلندػيوعن))ولدنع زينددوءن ثؿناذدندرتجرهنفلند ت، يؼند  نج ػلنعدػدند نػرأنن ػدن

انن(3)ن((د  ػػرؼندألأيػػرد قػػرفند رد ػػيند ػػلنَ ػػؼنفيػػهند ػػديودفنانو رجػػطندألد ػػرءند ػػدند كل ػػرتند  ت ػػد ن
 حػػو هـنعلػػدند دػػنرنانوفقػػرن دأتفػػرءند نػػرأن ػػفن ػػيفند دػػنردءنانويل ػػطندألعػػرجـن))وكػػذ ؾنن ػػدن

لػػودديدهـناننذنكػػرفند دػػنردءند  و ػػدوفند لوػػوينانو ػػرجتهـنن ػػدند   ػػثنعػػفندأل فػػرظند تػػلنتتفػػؽن ػػين
انوكػػرفن نػػضناػػارءنيتاػػر  وفن نهػػـنفػػلنيدػػولوفن ػػرؿند لوػػوييفنانود د ػػوييفنفػػلنذ ػػؾند نحػػرن

ن.نن(4)ن(( رندوطرودنن يهرننذدد نرأن ياتأد وارنَديرءنكثير نانويندوفنَ وردن هـن ـنت،تنعفن
نفنولػػدندأتلػػؼنددراػػوند نر يػػطنفػػلنداػػ طند ريػػرد نن ػػدن  تكػػرناػػرند دظػػرـن؛نف ػػدهـن ػػفنلػػرؿن ن

ان(5))د تقفيط(ػد  نػروؼن ػ(نفػلن نج ػهناػػ284  تكرناذهند طريقطناونَ ون درند ي ػرفند  دػددتيجلن)
لػدناندرفيػرنعػّدن نجػـن)د تقفيػط(نلرئ ػرنع(6)و ػدهـن ػفناػأنن ػدنعػدند فػررد لناػون  تكػرناػذهند طريقػط

ندرعت رردتندآلتيطن نَارسند ترتيأن  اأند قرفيطنان درءنعلدن
                                                 

 ن.نن252(نيدظرن ن نجـند  نرجـن ن1)

 ن.نن1/198(ند  نجـند نر لناندد،تهنوتطورهن ن2)

 ن.نن1/189(ند  حدرندفاهن ن3)

 ن.نن1/189(ند  حدرندفاهن ن4)

)درداػػػطند   قػػػؽندن.نأليػػػؿند نطيػػػط(نانوعلػػػـند لوػػػطند نػػػرـن)دن.نع ػػػدند حػػػ ورنن1/11(نيدظػػػرن ن نجػػػـند تقفيػػػطن ن5)
 ن.نن215درايف(ن ن

 ن.نن223(نيدظرن ند   ثند لووينعددند نرأن ن6)
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نندَّهن رتأن  اأندألودأرندوفنتجريدن فند زودئدن.ن .1
 نّدهن ـنتنت رنفيهندألودئؿنفلن رؿندتفرؽندألودأرن.ن .2

نفنوظيفتػػػهنتأتلػػػؼنعػػػفنوظيفػػػطند  نجػػػـن؛نألّدهػػػرنتتركػػػزنفػػػلنعػػػرضنكل ػػػرتند لوػػػطن  و ػػػطن .3
ن.نن(1) دنرند نر لن  اأنتقاي رتند قرفيطنفلند

ندقػػؼنعلػػدنلوػػيطن ه ػػطنداتووػػخن ػػفنأن هػػرنكثػػر ند فرئػػتند ػػذين داػػتدركهنو ػػفند نلػػـنَفا
يكوفنَانن لػدأوؿنفػلنووينعد ندروطن لفظند ذين))د ار ردئلنعلدند فررد لنانوالنَفند فررد لن

 ػـننكػؿن دهػرندػروطرن نيدػطننفن نج هنانفلـنيدأؿنفيهنكؿن رنينرؼن ػفند كل ػرتنان ػؿنطلػأنفػل
ن.نن(2)ن(( وؿند قيرالن دهرتتودفرن ذفهرنانوحرحن هذهند دروطنفلن قد تهنانوكلهرنتدورن

ن رني كفننج ر هن ن
ندإليجرزنفلنذكرنَا رءند  لددفنانودأل كدطنانود  قرعن.ن .1
 نذدنكرفنفلند  درءنَكثرن فن وطنانف،دهنيذكرند لوتيفنفلن ووينود دن.ن .2

 ػفنتلػؾند  حػردرن ػرنيودفػؽند  دػرءند ػلنَوردهنانودفنننذدنذكرنَ ديطند  حردرنانفإدهنيأترر .3
 كرفنادرؾن حدرنَدهرن  رنذكرن.ن

نذدنكػػرفن لفنػػؿنَكثػػرن ػػفن ثػػرؿنيدػػوأنعػػفن حػػدرهنانفإدػػهندأتػػررندألدػػ هن ر فنػػؿنانودتأػػذهن .4
   ر هن.ن درءالن

عػر نالنلدنيوردند فنؿن قتحردنعلدن رويهنانو وررعهن فندوفن حدرهنانف،دهنن رنيكوفن .5
ن.نن(3)ؿن)َين نَحؿند  رأ(نانَونددهن ـني ا ين هن حدرن ترؾندألح

نوينفّنؿ(نند رنوردنعلدند تقليدن.ن .6 اًل  ترؾنذكرن رن ـنيردن هنا رعنفلن رأن)ينفن ؿ 

 ترؾنَديرءنكثير نفلند  رأند ذينا ؽنذكرهن؛نألفنكتأند رود ن فلتن هرن.ن .7

ن.(4)و كريتهررنذ ؾنذكرندألا رءانودألفنرؿند تلنوردتن قيد نفلندنرانَون ك طانَونيي .8
ن.(4)و كريتهر

فهػونيقػوؿن نوعلدناذدنيكوفنلدرنك يرن فنكلـند نر يطن ـنيتدرو هن؛نألدػهن ػـنيكػفن ودفقػرن  دهجػهنان
فػلنكتػ هـنان  ػرن رنداتن ؿن ػفناػذهند لوػطنانوذكػرهند د ػرريرن ػفنعل ػرءنَاػؿندألدأن))ندهنَودعهن

ثلػػػتنانودأل ديػػػطند تػػػلنَوردتنان  ػػػرنجػػػر نفػػػلنلػػػرن َتػػػدنفػػػلناػػػدطنانَونرفنانَونودفػػػؽندأل ثلػػػطند تػػػلن  
ن.نن(5)ن((َون ثؿ ديثنانَوندنرنانَونرجزنانَونكل طنانَوناجينانَوندردرنان

                                                 

 ن.نن223(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن1)

 ن.نن1/211(ند  نجـند نر لن ندد،ئهنوتطورهن ن2)

 ن.نن212-1/211.ن)د  قد ط(نويدظرن ند  نجـند نر لناندد،تهنوتطورهن نن1/91دفندألدأن ن(نيدظرن نديون3)

 ن.نن1/211.ن)د  قد ط(نويدظرن ند  نجـند نر لناندد،ئهنوتطورهن نن1/91(نيدظرن نديودفندألدأن ن4)

 ن.نن1/73(نديودفندألدأن ن5)
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دراتدردؾنعليهن ندنو  رنتقدـني كفندفندقؼنعلدن دهجند  ا ؼنفلنت، يؼن نج هنذ ؾنانويكوفن
وػػخنكثػػر نوفػػلناػػرن ػػرنيوند دظػػرنفػػلندأل فػػرظند  اػػتدركطنَتكػػوفن طر قػػطن  ػػرنذكػػرهند فػػررد لنَـنرن؟ن

اػػذدند  اػػتدرؾنكتي ػػرننفن ػػـندلػػؿن أرفػػطنجنػػؿن))داػػتدردكرتند اػػر ردئلنعليػػهند تػػلن ػػـنيتت نهػػرنكلهػػرن
ثـنن ػدننأػنؿند  حػدؼن  ردتػهند تػلنكتر رنان ا لنَدلنَدرتنندرردتنودو طنن دند تكردرنَورنان

ن.نن(1)ن((َأر لحرارنعلدن ندييفن لكل طنانَوا ؿنج لطندررتن
  اػأندأل ديػطنانثػـنَد ػون ػطنداػتدردكرتند اػر ردئلنعلػدن)ديػودفندألدأ(ن رتَّن-ـ ندن رنتقػد-وا،ورد

أفرلػهنفػلن تلػؾندراػتدردكرتنان ردفػرنذ ػؾند  د دند ت ليللنفيهرنانألاتووخندجػرحند اػر ردئلنانود 
ن نػرييرند فػررد لند تػلن تنليقرتنَانفتدرن هرند  حردرند لوويطن يث رنتطلأندأل رن ذ ػؾنانييػرندػرسع

ن كثر ندراتدردؾن.انود تلنلدنرنتنطلند ار ردئلن اويرنكرفيرنددترطهرن
ناوال : استدراكو عمى بناء )َفْعل( : 

 قػدنفرتػهن))انوداػتدرؾنعليػهند اػر ردئلنلػرئنن نن(2)ن((د ثَّقاػأنانود ػدند ثقػوأ))لرؿند فػررد لن ن
ػػػأنانوثنننػػػّأنانَوثن ػػػوأنانون ػػػأن.نلػػػر ودن ن ػػػرءنثننا َين ناػػػرئؿن/نَثن  ػػػرفنانَفنيػػػذكرنل ػػػؿن)د ثنقاػػػأ(نثننا

ػػػأن ند ػػػذينيجت ػػػينفيػػػهن اػػػيؿند  طػػػرن ػػػأن ن اػػػيؿند ػػػوددينانولػػػرؿند ليػػػثن ند ثَّنا  ػػػفند وثػػػرءنانود ثَّنا
نانود ثَّونأن رن قلن فند  رءنفلن طفند وددينانوليؿن ناون قيػطند  ػرءن د نػذأنفػلندألرضنانود ثنواأ 

ن.نن(3)ن((وليؿن ند ودير
ولػػوؿن ػين نػضند تحػرؼند ياػيرنانن(4)دحػهنفػلند لاػرفنولػدنوردنداػتدردؾند اػر ردئلناػذدن 

َ  دنواونيندلن لأليؿن فنن(5)د ليثند لندأذهند ار ردئلنعفند لارفنوردنفلنكترأن)كترأند نيف(ن
د ػػػلنوردنعػػػفنانو ػػػـنيػػػذكرند اػػػر ردئلند ج ػػػينن(6)يندػػػلن)د  ػػػرءند جػػػرري(نديوػػػرنانوج نػػػهن)ثننا ػػػرف(ن

ند أليؿنانواون)ث نا رف(ن.ن
د اػر ردئلنودردػهرنفيػهنفػتخند نػيفنانولػدنَوردهنن(7)فقدنوردنفلند لارفنَيوػرنَ رن)د تنناأ(نان

ن ن ػرءنحػررنفػلن))ت تند  درءند لنفرتند فررد لنَفنيوردهنت تهنانولدنوردنفلند نيفنَيوػرن د ثنونػأ 
لهطنانلليؿنانوج نهرنث و رت نن(8)ن(( اتدقنينانفلنحأر نانَونجن و فن نرديهن ند  خنانفيقرؿن نثنونػأن

                                                 

 ن.نن2/82(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن1)

 ن.نن1/93 نن(نديودفندألدأ2)

 ن.نن2/76(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن3)

 ن.نن1/236(نيدظرن ند لارفن)ثنأ(ن ن4)

 ن.نن2/112(نيدظرن ند نيفن)ثنأ(ن ن5)

 ن.نن2/112(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن6)

 ن.نن1/239(نيدظرن ند لارفن)ثوأ(ن ن7)

 ن.نن4/413(ند نيفن)ثوأ(ن ن8)
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ند  ػدنانوفػلندػر نانود راػرنانثنو ػرالن ن  هػرنانود طنػفنانوداػيرفنثنونأن د ػدـنانواػون ػرنيػوأن ػفند جن ن
ن ند وػػػديرنيكػػػوفنفػػػلنظػػػؿنج ػػػؿن))د حػػػ رحنَّفن رنتحػػػي هند دػػػ سنانفي ػػػردن ػػػراهن؛نود ج ػػػيند ثنّوػػػأ 

ػػنفن...نولػػدني اػػكفنفيقػػرؿن نثنواػػأنانّثو ػػرفن ثػػؿن ندػػيثنانودػػيثرفنانوث وا ػػرفن ثػػؿن ن  ػػؿنان و   ا
ن يده رنك رن رن.نانوث وا رفن ثؿن ن  ؿنانن(1)ن((ج ين نّثورتنَوثورأود 

فن ػػـنتكػػفن دػػهور -و ػػفند  ن ػػظنَفند فػػررد لنيػػوردند لوػػط َوردهنانثػػـن تودفػػؽند  دػػرءند ػػذين-ود 
نيث  تند  درءن))َّدهنك رنلرؿند ار ردئلنيقحرند  درءنعلدندر طنود د ن نا هنَفا انن(2)(( يسنييػرألفن

نفيهػرنانوين ظنعلدند    نػردلنَأػران ػـنيػذكرارنوددند تػلنداػتدرؾن هػرند اػر ردئلنعلػدند فػررد لنَفن
ند ار ردئلنَيورن.ن

ذأنتقيضن))و فنداتدردكرتهنعلدن درءن)فنناؿ(ن رنعلؽن هنعلدنلوؿند فررد لن ػأد جا ن((د أحا
نيكػػرن))ننلػػرؿن نن(3) ػػذأن  ندػػدند نيػػأن...نوفرتػػهنَفا نيػػذكرند جن (نوطنػػرـنجننفرتػػهنَفا دػػأن ػػأنان)د جن دا

نيذكرن دّأنانو جدوأن  نددند طنرـند وليظنانوفرتهنَفا ّد ػرنوجن (نانود  لنػأن (نييػرن حػدرن)جن لأا )د جن
ن.ن(4)ن((اونداـن  نددند جدريطنعلدندإلدارف

(نفػػلند نػػيفناننننفند جػػردأناػػون ند كػػرأنانود نرتػػأن ػػداأ  د نيػػأنانو  ندػػدنن(5)ولػػدنوردن)د جن
ػسننن(6)فلند لاػرفن ناندنَجػدأنذن ػدند  جػردنانألفندإلداػرفنكػرألرضندنانواػون دقػوؿن ػفند    ن عيػأن

 دػهورنانواػونولدنفرتند فررد لناذدند  ندػدن ػينللػطندػهرتهنانوكػرفن زد ػرنعليػهنذكػرهن؛نألدَّػهنييػرن
ندفاػػهن كػػرن ػػرن ػػـنيدػػتهرنانوطػػرحن ػػرنددػػتهرن ػػفنَ ديػػطند كلػػـنانوعلػػدناػػذدن يكػػوفنداػػتدردؾنلػػدند ػػـز

ند ار ردئلنح ي رنانوفلن  لهن.ن
دػػأ(نانفقػػدنوردنفػػلند لاػػرفنَ ػػرن اننذنانن ػػرنفػػلند نػػيفنفقػػدنوردتنحػػور نود ػػد نن(7)لو ػػهن)جن

ّدأن ن ػرن ػـني دأػؿن ػفند طنػرـن ثػؿنأ ػزن ّدأن نرنردـنفيهن..نويقرؿن ند جن د دػنيرنانيقرؿنطنرـنجن
ن.نن(8)ود ههنانواونذارأند د رأنَيورن

                                                 

 ن.نن1/82(ند ح رحن)ثنأ(ن ن1)

 ن.نن2/76 يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن(ن2)

 ن.نن1/93(نديودفندألدأن ن3)

 ن.نن2/76(ن يند   حردرنفلند لوطنودألدأن ن4)

 ن.نن6/87(نيدظرن ند نيفن)جدأ(ن ن5)

 ن.نن1/257(نيدظرن ند لارفن)جدأ(ن ن6)

 ن.نن1/265(نيدظرن ند  حدرندفاهن)جدأ(ن ن7)

 ن.نن39-6/38(نيدظرن ند نيفن)جدأ(ن ن8)
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لاأن  نددند جدريطنعلدندإلدارف))َ رنلو هن يػردنفػلنانو ػـنن(1)عليهند لاػرفننانفقدندصن((د جن
 دػهورناناننرنَّدهن فند  نردلند تػلنرنينرفهػرننرند أػودصن ػفنَاػؿند لوػطنانفهػونييػرنن(2)د نيفن

نذ ؾن دهجهن.ن ند فررد لنذكرهن؛نألفن نوكرفنيلـز
داأ(ن   نددن لنوتر يند ار ردئلنداتدردكهنعلدن درءن)فنناؿ(نانفيقوؿن ننفند  ا ؼنذكرن)د جن

داأ(ن  نددن ن نظـند دلءنانَوكثػرهن...نود حػر أنفػلنن(3)ن فند ي ف د جداػأنانَين نانوفرتهن)د جن
ن.نن(4)د حر أنفلند افرن

ندػصن ػرندقلػػهند اػر ردئلنفػلناػػذهند  ػرد ن وجػودنفػلند لاػػرفن يػػذكرناننّرنَدَّػهن ػـنن(5)وي ػدونَفن
ديلأنتقلي رتناػذهنفيهنفلنداتدردكهن حدرهنانود  ن ظنَده رن ـنيكردن نددن)د قرأ(ند ذينتدترؾن

نان ينددودن نضنتلؾند حورنعفناذدند  نددن.ن(6)د  رد ن
نثانيا : استدراكو عمى بناء )ِفِعّل( . 

يكػػػوفنداػػػتدردكهنعلػػػدند فػػػررد لنفػػػلن نػػػضند  ودوػػػينعلػػػدنتفاػػػيرنكل ػػػطن ػػػرنانك ػػػرنوردنفػػػلن
(نانننلػػػرؿند فػػػررد لن ن ن ل دػػػرؼ))داػػػتدردكهنعلػػػدنكل ػػػطن)طّ ػػػرا د اػػػر ردئلنولػػػرؿنانن(7)ن((فػػػرسنّطّ ػػػر 

ن.نن(8)ن((د لوط يسند   دنرنؼن ر  نددند ودوخند  رددن فند كل طنانو يسناون  رنذكرنفلنكتأن))
نود ولوؼنعلدندصند ار ردئلني يؿنعلدندأل ورندآلتيطن ن

ػػػؿ(نك ػػػرنوػػػ طهرن .1 نفند فػػػررد لنذكػػػرناػػػذهند لفظػػػطنت ػػػتن دػػػرءن)ّفّنػػػؿ(نانو ػػػيسنت ػػػتن دػػػرءن)ّفنا
 د ار ردئلنانوذكرارن.ن

َفنرند   قؽند دكتورنَ  دن أتررنع رنج لطنفودئػدنانذكراػرند اػر ردئلناننرنَدَّػهن ػـنيػذكرنذك .2
ند فرسند طويؿن))د   قؽنرجخن نددن فند  نردلند تلنكرارناننذنلرؿن ن د قودئـند أفيؼند ّطّ رِّ

 .نن(9)ن((انو نؿند  نددندألأيرناوند  قحودن لفظند  درؼ

ػػر(نك ػػرنوػػ طهند اػر  .3 ّلػؽن ػػفند ثيػػرأ))ردئلن هػػرند وػػ طنيندػػلنثػـننّفن)د ّط ا وردنفػػلنك ػػرنن((د أن
ن.نن(1))ديودفندألدأ(ندفاهن

                                                 

 ن.نن1/272(نيدظرن ند لارفن)جلأ(ن ن1)

 ن.نن132-6/131(نيدظرن ند نيفن)جلأ(ن ن2)

 ن.ننن1/94(نيدظرن نديودفندألدأن ن3)

 ن.نن2/76(نيدظرن ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن4)

 ن.نن276-1/275(نيدظرن ند لارفن)جدأ(ن ن5)

 ن.نن277-1/275انود لارفن)جدأ(ن نن151-6/146(نيدظرن ند نيفن)جدأ(ن ن6)

 ن.نن2/3(نديودفندألدأن ن7)

 ن.نن2/84(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن8)

 ند  رديطند أر اطن.نن2/3(نديودفندألدأن ن9)
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ن ػدنثـننفنكرفن  قؽند كترأنلدنذكرنج لطند فودئػدند تػلنداػتدركهرند اػر ردئلنانف ػرند  رجػطن
ننَعردتهػػرنانولػػدنر ظػػتنَفند اػػر ردئلندت ػػيناػػذدندألاػػلوأنفػػلنكثيػػرن ػػفنت، يفرتػػهنانو حػػدفرتهنان

نؿن رنيذكرهن  ققوند كتأن فن ودشنانورنيزيدنعليهرنديئرن.نيكتفلن دق
ػرورن ود فرسند جوددناوند ط  ا
ن(3)د  دػرفطنولػدنوردنَفن)د ّطّ ػّر (نَدثػطن)د ّطّ ػّر(ن ػفند أيػؿنن(2)

د  نػردلند تػلندث تهػرنعػفند ّطّ ّر نانود ّطّ ّر(نانو رندقلػهند اػر ردئلن ػفن))اننذفنك،فند ار ردئلنَرددن
ورن ند فػرسند جػوددنان((ند لارفنالنعف ػر  يػرنانود ط ا لػؽد ّطّ رنانود طّ را ن(4)ن((وليػؿن ند  دػ رند أن

ند اػػر ردئلنَوردن فظػػطنود ػػد نانو ػػـنيدػػرنن ػػدن قيػػطندأل ديػػطن د تػػلنتػػدؿنعلػػدند  ندػػدندفاػػهنانانثػػـنَفَّ
نواذدن دهجهنان ؿنطر أند فررد لن رت رعهنانواون ـنيت نهن.ن

نْعَمى( . ثالثا : استدراكو عمى بناء )فَ 
لاقػػػد(ناننذنلػػرؿن ن))داػػتدرؾند اػػػر ردئلنعلػػدند فػػػررد لنفػػلناػػػذدند  دػػػرءن فظػػطن)عن يػػػذكرنفرتػػػهنَفا

لقد(نورأن فند د رت ن د فػررد لنذكراػرن.نولدنواـند ار ردئلنفلنارند  وويناننذن ػـنيفػتنن(5)ن(()عن
نانلرؿند نجرجن ن))انفقدنجرءنَّفن ند ننلقدن ند ت 

ن.ن(6) ((ُكورَفَحطَّ في َعْمقى ، َوِفي مَ 
ن نن(7)د ننلقدن ندجرنود دتهنعلقر نانلرؿند نجرجن))ولدنوردنفلند نيفنَفن

ررِ  َّ ّّ ن(8) ((َفَكّر ِفي َعْمَقى َوِفي ُمُكوِر             َبْيَن َتَواِري الَشْمِس والّذ
 

نرابعا : استدراكو عمى بناء )ِفْعالة( . 
ورنذكػرنفيػهند ّاػنان نانود ّنزاػر ن)) قوؿن نداتدرؾند ار ردئلنعلػدند فػررد لنفػلناػذدند  دػرءن ػر

ن.نن(9)ن((َدرينَيفن)ّعرلر (ن  نددندألحؿنانوييرنذ ؾن فند كلـنفلناذدند  رأ
نرن))ولػػػػدنوردنفػػػػػلند نػػػػيفن ـا لػػػػػرتنهـنان دحػػػػأند تػػػػػرءن؛نَين ندػػػػػ،فته  يقػػػػػرؿن ندات،حػػػػؿندَنعنرن

تددػنأن ػرناػلنَرو ػطندألحػؿند تػلنيجنلودهنكر ترءند زدئد نفلند ت،ديثنانولػرؿن نوػهـن ند ّنرلػر نندّن

                                                                                                                                            

 ن.نن7/424ويدظرن ند نيفن)ط ر(ن نن1/182(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن1)

 ن.نن7/424(نيدظرن ند نيفن)ط ر(ن ن2)

 ن.نن4/513(نيدظرن ند لارفن)ط ر(ن ن3)

 ن.نن4/513(ند لارفن)ط ر(ن ن4)

 ن.نن2/84(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن5)

 ن.نن2/5(نديودفندألدأن ن6)

 ن.نن29(نديودفند نجرجن ن7)

 ن.نن1/163(ند نيفن)علؽ(ن ن8)

 ن.نن2/85(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن9)
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د ّنرلػر ن))د لاػرفن.نوفػلنن(1)ن(( دهرند نروؽنعلدنتقديرنّانن نانوالنّعرؽنيهأنفلندألرضنا فنالن
انوفػػلنن(2)ن((د نػػروؽد ّنرلػػر نانود ننرلػػر ناندألحػػؿند ػػلنيهػػأنفػػلندألرضنا ػػفنالنانوتتدػػنأن دػػهن))

نفػػلن)ّعرلػػر (ن وتػػيفنا ػػرن نكاػػرند نػػيفن وفت هػػرنانف ر كاػػرنيقػػرؿن ناندػػصند لاػػرفن ػػرنيػػدؿنعلػػدنَفَّ
ؽنانكّنرسنانوّعرارتنانفهون فند  ذكرند ذين ن.نن(3)ج ين رأل ؼنانود ترءّعرلرتهـنج ينّعرا

تكػػفنو ػػـنيػػذكرنذ ػػؾند فػػررد لنانو ػػـنيػػذكرهند اػػر ردئلنفػػلنداػػتدردكهنانو ػػؾن ػػفن دهجػػهنانو ػػـن
ند فررد لنذكرارن.ن لر (نعلدنلدرن فند دهر نانفكرفنيلـز ن)ّعرا

 االستدراك عمى بناء )َفْعالء( .  خامسا :
ػػػػنء(نطرئفػػػطن ػػػػفندألاػػػػ رءند تػػػلنذكراػػػػرند فػػػررد لنؾن ػػػػرءنان))جػػػرءتنعلػػػػدنزدػػػطن)فننا ر ا د تَّر ػػػػرءنانود جن

ها رءنانود ووػ رفن... و  ػرنياػتدرؾن))عليػهند اػر ردئلن ػر قوؿن نانوداػتدرؾنن(4)ن((ود أد رءنانود حن
ءن ػػػػفند  تػػػػوؿنانود أوػػػػردءن ند ػػػػّدا رءنانو دػػػػهنود أوػػػػردعليػػػػهناند لنا نػػػػرءن نَرضنفػػػػلند   ػػػػريفنان

ن))د  ديثن ن ن.نن(6)ن((دألعرجـنانو ورند   ردء))انود   ردءن نن(5)ن((أوردااـف، ّ يدنتا
ن.ن(7)و ـنَجدند  نددند ذينذكرهند ار ردئلنفلن)د ّلنا نرء(نفلند نيفن

اػػ أطن))اػػرفنَدنهػػرنانوفػػلند لن(8)ن((د لَّنا ػػرءنان  ػػدودن نداػػـن نووػػي)ووردنفػػلند حػػ رحنَفن)
وت ديػدنانوفػلندػصند لاػرفندلػطنانن(9)ن(( نروفطن در يطند   ريفنان ّ ذدءند قطيؼنانوايؼند   ر

نكرفن ريرن ر ار ردئلندفنيتريثنعددهنانويث تهنفلنداتدردكهناذدن.ن
َين نَ ػػػرن)د أوػػػردء(نفيػػػرددن هػػػرن نظػػػـند دػػػلءنانووردنفػػػلنلػػػو هـن نَ ػػػردندَنأوػػػردءاـنان

ود أوػػػػردءن نَ يػػػػدتنأوػػػػردااـنانَين ندا ػػػػرءاـنانواػػػػودداـنان))انونن(11) هػػػػـناػػػػودداـنانو نظ
ودر تهػػرنعلػػدن.نَ ػػرن)د   ػػردء(نانن(12)انو ػػفن نػػردلن)د أوػػردء(ندألحػػؿنن(11)ن((د اػػ رءن أوػػرتهر

نند  ػػود لن ا ػػ ر نَ ػػودفد نجػػـن))انويػػرددن هػػـنن((يل تدػػرنعليػػؾناػػذهند   ػػردء))د نجػػـنانفقػػدنوردنلػػو هـن
                                                 

 ن.نن1/152(ند نيفن)عرؽ(ن ن1)

 ن.نن11/242(ند لارفن)عرؽ(ن ن2)

 ند  رديطند ثر ثطن.نن4/285رن ن قرييسند لوطن)عرؽ(ن ن(نيدظ3)

 ن.نن12-2/8(نديودفندألدأن ن4)

 ن.نن351(نح يخند  أررين ن5)

 ن.نن2/85(نيدظرن ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن6)

 ن.نن2/148(نيدظرن ند نيفن) نأ(ن ن7)

 ن.نن1/194(ند ح رحن) نأ(ن ن8)

 ن.نن1/742(ند لارفن) نأ(ن ن9)

 ن.نن4/244رن ند  حدرندفاهن)أور(ن ن(نيدظ11)

 ن.نن4/245(ند  حدرندفاهن)أور(ن ن11)

 ن.نن5/25(نيدظرن ند   كـنود   يطندرعظـن)أور(ن ن12)
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د   ػػردءن ند نجػػـن؛نألفند دػػقر ن))ولػػدنوردنفػػلند حػػ رحنَفننانن(1)ن((َ ػػودفند نجػػـد نػػرأنانو  ػػر ن
انوفلند لارفنَفندر  ػريفنانن(2)ن(( نلوـن فند هجـناكدودند كوفطعليهـانودر ر ر ننديلأندأل ودف

ن.ن(3)اند نرأنانود نجـ
اننذننت ديػػدَ ػػرنكػػوفن) وػػر(ند ق يلػػطند  دػػهور نتنػػرؼنأن)د   ػػردء(نانفػػرأل رن  تػػرجنن ػػدن

 وػػردنجػػداـندألعلػػدن.نواػػ يتنأن)د   ػػردء(ن؛نألفنن(4)اػػلن) وػػرند   ػػردء(ن رإلوػػرفطنرنييػػرن
دػنرراـنكػرفنفػلند  ػرأند رديػرتنَعطدند هأن فن يردثنَ يهن.نور ينػطنَعطػدند أيػؿناندونألفن))

ػػػر تتاػػػـن-فػػػلنَ يػػػرفنكثيػػػر -ذكردػػػرنانننندهػػػرانوداػػػتدردكرتند اػػػر ردئلن  ترجػػػطند ػػػدن ػػػرنن(5)ن((د    ا
ند لوويطن فندررتنو نرفن.نرإليجرزنانفننتد ؿنكؿن رنيدووينت تند  رد ن 

 .نن(6)سادسا : االستدراك عمى بناء )َفْعَمِمي( 
ياػػػتدرؾنعليػػػهنو  ػػػرن))داػػػتدرؾند اػػػر ردئلنعلػػػدند فػػػررد لنج لػػػطن ػػػوددنفػػػلناػػػرند  دػػػرءناننذنلػػػرؿن ن

ػػننأ(نفػػػلند ط ػػينانودأل  نػػػلن ن ل  ػػ لػػػؽن)َدا زند ن ػػػيناندألدػػننّ لن ل تحػػؼن أ  د ودوػػخند ػػػذكلنانرن
ن.نن(7)ن((ودراودينانودر  رّينان ألاودنانودأل  ر

انولػدنَوردهنن(8)ولدنوردنلو هـن نفنفنَط ين فن)َدنأ(ند ذيناونداـنرجؿنكرفن دهوردن ر ط ين
ند  دػػرءنييػػرن دػػتؽنانفنػػدند ه ػػز ن ًن للػػل(ن؛نألدػػهنيػػر نَفن فيػػهنَحػػليطنانَوردهند فػػررد لنت ػػتن دػػرءن)فنا

(ننوي دونَفّن للل(نان(9)د  درءن دتؽن فن)دنّنأن نذنَوػيؼنن يػهن)د يػرء(ننانووزدهن)َفنّنلّل(نانو يسن)فنا
ذدنحدؽناذدنانفننيحخن لفررد لنندردجهنو فن اذدند  درءنانولدنفرتن)د يرء(ند تلنالن لداأنانود 

ند ار ردئلند تد يهنعلدناذدن.ن
 ػػو دنع ػػدندَن يػػرنانون)َدػػنأ(ناػػرناػػونَدػػنأن ػػفنجن(11)و ػػفنَ ثػػر هـن)اػػونَط ػػين ػػينَدػػنأ(ن

ن.نن(11)(ناػ154د ز يرن)رولندَنعده(نكردتنوفرتهنادطن)

                                                 

 ن.ننن3/228(ند نيفن)  ر(ن ن1)

 .نن2/551(ند ح رحن)  ر(ن ن2)

 نن.نن4/219(نيدظرن ند لارفن)  ر(ن ن3)

 .ننن4/211رفن)  ر(ن نويدظرن ند لان2/551(نيدظرن ند ح رحن)  ر(ن ن4)

 ن.نن2/15(ند قر وسند   يطن)  ر(ن ن5)

 .نن2/33(نيدظرن نديودفندألدأن ن6)

 ن.ننن2/87(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن7)

 ن.نن1/513(نيدظرن ند لارفن)دنأن ن8)

 .ننن1/513(نيدظرن ند  حدرندفاهن)دنأ(ن ن9)

 ن.نن2/25 نوج هر ندأل ثرؿنن1/439(نيدظرن ن ج يندأل ثرؿن ن11)

 ن.نن2/227(نيدظرن ند زدارنفلن نردلنكل رتند درسن ن11)
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ن ػػي(ن ند ػـارند كػػرأنانويقػرؿن نَ  نػػلن وػطنفيػػهنان)َ ػرن)دأل  نػػل(نانفقػدنوردنَفن واػون ػػ،أون ػػفند ينل  
ن(1)((ورنيكردني أطلنظدهد اردأانلرؿنَ ون يلد ند ينل ننّلن فند قوـن ند ددعلند لنيتظدندندأل ورنان

ود يل نػلاناند ػددالند ػلننػّلنان د يل ي نانودأل  ي نانودأل ))انوفي نَكثرن فن وطناننذنوردنن(1)((ظده
ندأل ورنفننيأطئنانواوند  ديدند لارفنود قلأ وردنَفند  نػردلن)دأل  نػل(نكلهػرنكلػؾنن(2)ن((يتظدف 
رهن)د ليػث(ند أفػّلنانولػدنَدكػرندألزاػرين ػرنذكػ ،أوذ ن فن)د ل ػي(نانواػوندإلدػرر ند أفيػطنانود دظػرن

ن)د يل نػلنانودأل  نػل(ن ػ،أوذن ػفن د اػردأنانوعػد ن ػرطنن؛نألدػهنعلػدنتفاػيرهنذـنانود نػرأنفلنَفن
ند اػر ردئلندإلدػرر نن ػدناػرن؛نألفنادػرؾنن(3)د  ػدحنرنتوين)دأل  نل(ننرنفلن ووين انوكػرفنيلػـز

انوعدػػدندألزاػػريننوددتقر هػػرناننذن)دأل  نػػل(نعدػػدند أليػػؿن ػػ،أون ػػفند اػػردأتطػػورنطػػَرنعلػػدند در ػػطن
اػػونعلػػدنوزفنانوكػػذ ؾنن(4)د أفيػػطنانون)دأل  نػػلنعلػػدند ػػردجخناػػوند أفيػػؼند ظريػػؼ(ن ػػفندإلدػػرر ن
ن دتؽن فن)  ي(نود ه ز نفيهنزدئد ن.ن-ك رنَر -)َفنلد(نألده

نسابعا : استدراكو عمى بناء )َفْوَعل( . 
دهػػرنتندػػلن)د   ّاػػفنداػػتدرؾنفػػلناػػرند  دػػرءنعلػػدن ندػػدنكل ػػطن)د هنػػوزنأ(ند تػػلنذكػػرند  حػػدؼنَ

ن.نن(8)ن(( نندهند  نيرند قويند جريءن(7)انود قر وسنن(6)فلند ح رحن))انننلرؿن نن(5)ن( فندر ؿ
ن.ن

ن ند جريءن فندإل ؿنانلرؿندألعدد))ولدنوردنفلند نيفنَفَّ د هنوزنأن ند   اف 
ن ن(9)

ن(11) ((واجلَماَل وَالَعْنَرتيسَ الىَجْنَاءَ          واهلَىْزَبُ العُىدُ أمتَطِيه بَهِا 
نن(11)ن((د هنوزنأن ند  نيرند قويند جريء))وفلند ح رحن ن))انولػدنوردنفػلند لاػرفنَفَّ د هػوزأ 

زأن ند دارن ادنطّن ند جريءن فندإل ؿنانود هنوا ن.ن(12)ن((د  افُّ

                                                 

 ن.نن2/155(ند نيفن)  ي(ن ن1)

 ن.نن8/327(ند   كـنود   يطندألعظـن)  ي(ن ن2)

 ن.نن2/131(نيدظرن ند لارفن)  ي(ن ن3)

 ن.نن5/212(نيدظرن ن قرييسند لوطن)  ي(ن ن4)

 ن.نن2/35(نديودفندألدأن ن5)

 ن.نن2/211)ازأ(ن نن(نيدظرن ند ح رح6)

 ن.نن1/145(نيدظرن ند قر وسند   يطن)ازأ(ن ن7)

 ن.نن2/88(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن8)

 ن.نن1/784ويدظرن ند لارفن)ازأ(ن نن111(نديودفندألعددن ن9)

 ن.نن4/16(ند نيفن)ازأ(ن ن11)

 ن.نن1/211(ند ح رحن)ازأ(ن ن11)

 ن.نن1/784(ند لارفن)ازأن ن12)
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ندحّخند  نردلنانَولر هرنن دن رنذكرند فررد لناناو ن رنجرءنفلند نيفنانود لارفنان وي دونَفَّ
يػػرن ر اػػر ردئلنَفنيكػػرناػػذدنانوج لػػطن ػػرنوردنفػػلند لاػػرفن ػػفند فودئػػدند تػػلني اػػفنذكراػػرنان رنوكػػرفن
ننيفر هرناننذننفن)د هوزأ(نرنيقتحرنعلدن نددنود دنان ؿن هن نردلنعد ن.نوي نرأن

لػرؿن ننذنن(1)ن((د دػوذرن ندألتاػأ))و فنداتددركهنعلدناذدند  درءن رنعلّػؽن ػهنعلػدنلػوؿند فػررد لن ن
انود لاػػػرفنن(3) ند  ل فػػػطن نواػػػلنييػػػرندألتػػػأنانددظػػػرن ن)َتػػػأ(نفػػػلند حػػػ رحنن(2)حنفػػػلند حػػػ ر))
ن.نن(5)(((4)

د لاػػػرفنانوفػػػلنن(6)وردنفػػػلند حػػػ رحن)د دػػػوذر(ن  ندػػػدن ند  ل فػػػطنانواػػػونفرراػػػلن نػػػرأن)دػػػرر(ن
                             ن(7)لرؿد دوذر ندرتأنانواون ردنيدؽنانثـنتلقيهند  َر نفلنعدقهرن فنييرنك يفنانورنجيأنان))
 مُنْضَرِجُ عن جَانِبَيْهِ الشَىْذَرُ                              ن(7)لرؿ

نوليؿناوندرزدرنانوليؿناوند   لفطنانفررالن نرأنَحلهن)درر(نانوليؿن ن
د دػػوذرن ند  ل فػػطنانَ اػػ رنفرراػػيطن نّر ػػطنانولػػدنتكل ػػودن هػػرن))انوفػػلن)د  نػػرأ(نن(8)ن(جػػرر)
ن نن(9)انلرؿند ردجزنلدي رن

 دَرْدَبيِسُ .  عُجَيَسُ لَطْعَاء  

 أتتكَ فِي شَىْذَرِها تَمِيسُ   

ن(11)ن((إبليسأَحْسَنُ مِنْ مَنْظَرِها نن
ن)د دوذر(ناوند   ػردنعلػدند هيئػطن د تػلنو رنوردنفلنلوؿند ردجزن)دتتؾن دوذرارنتّ يس(نيدؿنعلدنَفَّ

ن انثػـنطهندرتأن ناون  ردنانَونثوأنياأذنفيدؽنفػلنواػ))وردتنفلندصند لارفناننذنوردنفيهنَفَّ
ود دػػوذدرنانتلقيػػهند  ػػَر نفػػلنع دقهػػرن ػػفنييػػرنجيػػأنانورنك ػػيفنانواػػوندرتػػأنود نلقػػطنود حػػددر نان

                                                 

 ن.نن2/36ألدأن ن(نديودفند1)

 ن.نن2/596(نيدظرن ند ح رحن)در(ن ن2)

 ن.نن1/74(نيدظرن ند  حدرندفاهن)َتأ(ن ن3)

 ن.نن4/411(نيدظرن ند لارفن)در(ن ن4)

 ن.نن2/88(ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن5)

 ن.نن2/596(ند ح رحن)در(ن ن6)

 ن.نن2/596 رحن)در(ن نود حن4/411(ن ـنداتدند دند قرئؿنانولدنوردنفلند لارفن)در(ن ن7)

 ن.نن4/411(ند لارفن)در(ن ن8)

 ن.نن353ود  نرأن نن3/363ونن2/38(ن ـنداتدنن دند قرئؿنانودر يرتنفلند ج هر ن ن9)

 ن.نن253(ند  نرأن ن11)
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ػؼند اػرؽ .نودػّصند لاػرفنيكدػؼنَفنن(1)ن((ود ج ين ندرتأنانودإلتأن فند ثيػرأنان ػرنلحػرنفدح 
انو ػـني دػرنطن) لدوذر(نَكثرن فنداـنانو ـنيكػرند اػر ردئلناػرنان  ػرني فقػدنداػتددركهند دلػطند  طلو ػ

نن دنكودهن نّر رنَيورنانواذدندتيجطن ولفرتهند نجلطن.ن
وأ اػطنو ندناذهند ولفرتنعلػدنَ ثلػطن ػفندقػدند اػر ردئلنؿن)ديػودفندألدأ(ند تػلن لػ نعػددارن) ئػطن

انَكتفػػػػػػلن هػػػػػػذهند ولفػػػػػػرتناننذنَردتننيوػػػػػػرحن وػػػػػػ وفنتلػػػػػػؾند  ودوػػػػػػينن(2)وأ اػػػػػػيف(ن ووػػػػػػنرن
ئلنفيهػػػرن ػػفن يػػثنحػػػود هرنانو طر قتهػػرن لودلػػػيند لوػػوينلػػػدي رندراػػتددركيطنانو يػػرفن ػػػدهجند اػػر رد

نو ديثرن.

                                                 

 ن.نن1/53ويدظرن ن قرييسند لوطن)َتأ(ن نن1/215(ند لارفن)َتأ(ن ن1)

ويدظرن نن ردايـند ار ردئلنوجهودهنفلند لوطنود ت قيؽنن115-2/69(نيدظرن ن يند  حردرنفلند لوطنودألدأن ن2)
 ن.نن441ود ت قيؽن ن
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 املبحث الثاني 
 االستدراك على املعجمات العامة 

 مدخل . 
ندراػػتدردؾنكردػػتن ػػهنَاػػ ر هند   وج ّػػطنانوكػػرفن ػػظند  نج ػػرتنودفػػردن  دػػهنان وػػدند قػػوؿنَفَّ

وكدػػرنلػػدن-ت ػػيفك ػػرن-ر تجػػرجذ ػػؾنألدَّهػػرنَيفلػػتنلػػدردنك يػػردن ػػفند دحػػوصن ولوعهػػرنأػػررجنعحػػرند
اقدرارن فنداتددركرتهننكردرنداتددركرتند ار ردئلنعلدند  نج رتند أرحطن فنأنؿندأل ثلطند تل

د نر يطند نر طنانفقػدن ػدتن ػفنعلدن نجـن)ديودفندألدأ(ن لفررد لنانَ رنداتددركرتهنعلدن نج رتن
داػأنز ديػرنن ػدن ػرنينػرؼن نحػرنتأنؿنداتقردئهنج لػطن ػفند دحػوصندألد يػطنانود ترريأيػطند تػلن

ولفػػتنفػػلنج لػػطن ػػفنكتػػأند لوػػطنودألدأنانلػػدنكدػػتن))د دو ػػطند ن راػػيطند ثػػردلنانننلػػرؿند اػػر ردئلن ن
دنفلند نر يػطنانود ترري نعلدنوروأن فند كلـنودراتن ررتنان فَريتنَفنَدوفنارند جديدند ذينجن

 راػيطنَريػتنَفنتكػوفندرداػتلناػذهنفػلنعحػرند دو ػطند نو  رنكردتناذهن)د  ظػرف(ن  ػا فيفنعردػودن
ن.نن(1)ن((ايرؽن)د  اتدرؾنعلدند  نج رتند نر يط(فلن)دأل فرظند ن رايط(ن  رنيددرجنفلن

در تجػرجنانو يسن درنَفندات ندنكثيردن فند كلػـند نر ػلند فحػيخن؛نألدَّػهنودلػينأػررجنعحػرن
ن.ن(2) تهودقوؿن  رنلرّ هند لوويوفند قد رءن زع هـنَدهن  وّ دنرنينتدن فحر

نولدندلتوتنط ينطند  رد نَفنَلاـناذدند    ثنعلدن طل يفنا رن ن
 األول : األلفاظ التي استدركيا السامرائي وقد ذكرتيا المعجمات . 

 الَنْدب . . 1
نعلػدنلػرؿنَ ػون))(اننذنلػرؿ ناػػ377وردتناذهند لفظطنعدػدنَ ػلند  اػفند در دػتلن) د نيدػرء ندألػت 

يلن ػوفند دػطردجنانفقػرؿن نيػرنرنانوكرفنيو رنحػرئفرنانولػوـن ػيفنيديػهنَ لند  دنع يدندَن فنطرا
د دندأناػون))فنلؽند ار ردئلنلرئنن نانن(3)ن((َ رنع دندَنندرندلنأنفلن)دندنأ(نن دنَفني درؾنطنر در

نَخن رنتردادودن لأن ن.نن(4)ن((عليهد رارفنانود  رددنادرنَفن فنين

                                                 

 ن.نن5(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن فندأل فرظند ن رايطن ند  قد طن ن1)

 ن(نيدظرن ند  حدرندفاهن ند  قد طن.ن2)

 ن.نن87(ند ديرردتن ن3)

 ن.نن125-124(ند  ج وعند لفيؼن ن4)
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ند دَّػدأنيندػلننولدنذكرتند  نج رتند نر يطناذدند  ندد انن(1)د راػرفنانفقدنذكرنحر أند لارفنَفَّ
علػػدنأفػػطنفػػلنثػػنثنكل ػػرتنن ػػددارندألثػػرنانود ثرديػػطند أطػػرنانود ثر ثػػطنتػػدؿن))وكػػذ ؾند دػػدأناػػون

ن.ننن(2)ن((د دلء
ن ندػػدن)د رناػػرف(ن ػػ،أوذن ػػفند  نديػػيفند ثػػردلنانود ثر ػػثننذند  ردادػػطنفيهػػرن أطػػرنعلػػدنوادػػرني ػػدونَفَّ

دأل ػػرنلػػرئـنثند جوددػػأند دفاػػيطنانودرجت رعيػػطن رعت ػػررند أاػػرر نانود ػػر خن؛نألفند  ػػردافن ػػفن يػػ
و هػػرر نألجػػؿنعلػػدنَاػػرسند  أػػرطر نانواػػونَين ند راػػرفن)د دَّػػدأ(ني تػػرجنن ػػدندػػطرر نانوأفػػطنان

نذكرتهن.كا هنانو يسنارند  نددن  رنياتدرؾنعليهند ار ردئلن؛نألفند  نج رتنلدن
 ُييانز . . 2

(نننلػػػػرؿن ناػػػػػ384د فنػػػػؿنذكراػػػػرنَ ػػػػونعلػػػػلند   اػػػػفن ػػػػفنعلػػػػلند تدػػػػوألن)ناػػػػلنكل ػػػػطن لفػػػػظ
دثرنيهػردزن وديػط)) ن  أن ينر ػثنفػلنلو ػهن)يهػردز(ن  ندػدن ن))انفقػرؿند اػر ردئلن نلقّػرن نن(3)ن((ا نت 

ن.نن(4)ن((د كنـ
يقػػػرؿن ناػػػذهنلريحػػػطن ػػػفند كػػػنـنواديػػػز نانو ديوػػػطن))ولػػػدنوردناػػػذدند  ندػػػدنفػػػلند نر يػػػطناننذن

انن(6)ن((درذيػطد هنديػز ن ن))انو ػـنيػدصنعلػدن)يهػردز(نحػرد طنانوكػذ ؾنوردنَفنن(5)ن((ذيط  نددندأل
داػػتدركه رند اػػر ردئلنو نػػؿنفػػلناػػذيفند دحػػيفننيوػػر رن لدر ػػطنعلػػدنوجػػودند  ندػػدنود لفػػظند لػػيفن

)ي هػػػردز(ن  ندػػػدن نيػػػاذينعلػػػدن نج ػػػرتند نر يػػػطناننذنر  ػػػرنتواػػػنودنفردػػػتقودن ػػػفن)د هنديػػػز (ند فنػػػؿن
نهنانوينر ثن.ن كن 

ن
ن
ن

 ترجل . . 3
                                                 

 نن.ن1/754(نيدظرن ند لارفن)ددأ(ن ن1)

 ن.نن5/413(ن قرييسند لوطن)ددأ(ن ن2)

 ن.نن2/225(نددودرند   رور ن ن3)

انولػدندوردند اػر ردئلنفػلنكتر ػهن) ػيند  حػردرنفػلند لوػطنن49(ند تك لطند  نػرجـند نر يػطن ػفندر فػرظند ن راػيطن ن4)
فاػػهن ػػونرنودردأ(ندحػػرن ػػفن)ددػػودرند   روػػر (نديوػػرنانواػػونيكػػردنيكػػوفندػػصن)د تك لػػطن ل نػػرجـند نر يػػط(ند

دأتنؼندرلرـند حف رتند تلنوردنفيهرند دحرفنفلنكترأن)د ددودر(ناننذندصنكترأن) يند  حردرنفلند لوػطن
(ن ػػفند ددػػودرنانودػػصنكتػػرأن)د تك لػػطن ل نػػرجـند نر يػػط(نوردنفػػلند حػػف طن226ودردأ(نوردنفػػلند حػػف طن)

وؿن حػػ فرنألفند   ػػثنعػػفند ددػػودرن(نانوفػػلندألوؿنوردن)يهػػرتر(نوفػػلند ثػػردلن)يهػػردز(نانولػػدنيكػػوفندر225)
 ناوندفاهنفلن)د تك لطن ل نرجـند نر يط(ن يندجردءن نضند توييردتند  ايططنعلدن رنفلن) يند  حردر(ن.ن

 ن.نن2/427(ند لارفن)ادز(ن ن5)

 ن.نن2/314(ند قر وسند   يطن)ادز(ن ن6)



 

 
 998 

ن(1)ن((د دهرر تدنترجؿن))(نانننلرؿن ناػ448وجدند ار ردئلناذهند لفظطنعددنَ لندا ؽند حر لن)
ن.نن(2)ن((د  رددن ندرتفيند دهرر))انفقرؿند ار ردئلن نلقرن ن

َدػهنيقػرؿند لاػرفنواذهند  رد ند تلنداتدركهرند ار ردئلنلدنذكرتهرند  نج ػرتند نر يػطنانفقػدنوردنفػلن
ن(3)ن((د رجػؿنعػفند حػ ر رنترجؿند دهررن تدنَتلن هـنانَين ن رندرتفيند دهررنتد يهرن ررتفػرعن)) ن

د نر يػػػػطنانييػػػػرندفنلي ػػػػطنانو نػػػػدناػػػػذدن ػػػػيسن ػػػػهنَفنينػػػػدناػػػػذهند  ػػػػرد ن اػػػػتدركرنعلػػػػدند  نج ػػػػرتن
ند  نددن.ندراتددرؾنتك فنفلنكودهنَوردندحرنح ي رنعلدنورودند لفظن هرن

 ك . ورّ . 4
ووركػتنعلػدن))د تقطند اػر ردئلناػذهند لفظػطن ػفنكتػرأن)ددػودرند   روػر (ناننذنجػرءنفيػهن ن

نعليػهنانَين ن))نانفقػرؿند اػر ردئلن نلقػرن ن(4)ن((د فنلديد ن ررنعظي ػرنانفلػـنيكػفنفيػهنوجػه وّركػت 
ن.نن(5)ن((َوج تهنعليهنانوجنلتهني قرن هنوينترؼ

د رجؿند دوريؾن نتوريؾن))نددنانفقدنوردنَفننرنَفند  نج رتند نر يطنلدندحتنعلدنارند  
ن.نن(7)ن((ورؾند دلءن نَوج ه))انووردنَيورنَدهنيقرؿن نن(6)ن((ذد هنييره

ن ياػتدرؾنوادرني دونَفن رنذكرتهند  نج رتند نر يطن ػفن نػردلن)ورؾ(ن ػيسن  ترجػرنن ػدندفا
د نر يػطن ػفنج ػرتند ار ردئلنعليػهن.نو نػؿندلػرأند دحػوصنن ػدن ػرنداػتدركهند اػر ردئلنعلػدند  ن
ييػػرنَفنلي ػػطناػػرن نػػردلن)ورؾ(ناػػوندػػصند لاػػرفنانواػػونيدػػيرنن ػػدند  ندػػطند  اػػتدرؾنحػػرد طنان

ندراتدردؾنتك فنفلنكودهنوثؽناذهند لفظطن دصنَد لنح يخن.ن
 الَنَمام . . 5

يدػرأنعلػدنوكػرفند  نتػزن))وجدند ار ردئلناذهند لفظطنفػلنكتػرأن)د ػديرردت(ننذنجػرءنفيػهن ن
د ردئ ػػطنانو نلػػهند د ػػرـند ػػتنعطػػرينلػػوين))انفنلػػؽند اػػر ردئلنلػػرئنن نن(8)ن(( ر د ػػرـن اػػترفن  لػػوء

ن.نن(9)ن((ا لن ذ ؾن اطوعنردئ ته

                                                 

 ن.نن52(نكترأند وزردءن ن1)

 ن.نن96د ن رايطن نن(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن فندر فرظ2)

 ن.نن11/272(ند لارفن)رجؿ(ن ن3)

 ن.نن1/218(نددودرند   رور ن ن4)

 ن.نن42(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن ن5)

 ن.نن5/413(ند نيفن)ورؾ(ن ن6)

 ن.نن11/512(ند لارفن)ورؾ(ن ن7)

 ن.نن166(ند ديرردتن ن8)

 ن.نن83(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن فندأل فرظند ن رايطن ن9)
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ردئ تػهندنـند دلءن ناػطنتن))ولدندحتند  نج رتنعلدناذدند  نددنانفقدنوردنفلند لارفن
ن.نن(1)ن((انود د رـند تنطيأند ريخ

داػتدردؾنرـ(نودفيػرنانوكرفيػرنو ػيسن ػهن رجػطنن ػدنوفلنووءن رنتقدـنيكوفن رنذكرنعػفن)د د ػ
ترريأيػػػرند اػػػر ردئلناػػػذدنانو كػػػفني ػػػدونَفنداػػػتدردؾند اػػػر ردئلنياػػػت دنلي تػػػهن ػػػفنكودػػػهندث ػػػتندحػػػرن

نح ي رنوردتنفيهناذهند لفظطنانوورودن ندرارنانواذدن رندفتقرتند يهند  نج رتن.ن
 الشَِّريَجة . . 6

لند   اػػفن ػػفنعلػػلند قروػػلند تدػػوألننذنلػػرؿن نوجػػدند اػػر ردئلناػػذهند لفظػػطنعدػػدنَ ػػلنعلػػ
تن ػػؿن ػػفند دػػريجطن ناػػترر ن))فنلّػػؽند اػػر ردئلنلػػرئنن نن(2)ن((فَريػػتندػػريجطن دودػػطنانففت تهػػر))

ن.ن(3)(( ودديتهـد قحأند  رحوؼنيدّدن نوهن نضنياتأد هرندح رأند  ودديتنعددننينؽن
انن(4)ن(( ػػفنلحػػأن ل  ػػرـند دػػريجطنجديلػػط))ود دظػػرنفػػلن نج ػػرتند نر يػػطني يػػؿنعلػػدنَفن

ن.نن(5)ن((جديلطن فنلحأنتد دن ل  رـ))وكذ ؾنوردنَدَّهرن
انن(6)وي دونَفن نددند دريجطنادرنلدنَأػذن ػفن ندػدندرأػتنطنانود  ددألػطنفػلناػذهند  ػرد ن

ننذند قحأنيأتلطنانويتددأؿن نوهن  نضن يكوفن)د دريجط(ن.ن
نياػػتدرؾنو نػػدناػػذدنانفقػػدنذكػػرتند  نج ػػرتند نر يػػطناػػذدند    ػػهنندػػدنانو ػػيسن لاػػر ردئلنَفا

ن ػرنذكػرهند اػر ردئلنرنيأتلػؼنع ػرن ذكرتػهنعليهرنانوينّدهن  رنفػرتنَحػ ر هرنانَونديفلػوهنان يػدنَفَّ
ند  نج رتناو نَدهنأّصندر طند لفظن ر دكركيفنانوأحتهرند  نج رتن ر   ر رتن.ن

 َيَتَطاَول .. 7
َ ػونوكػرفن))َ ػلنناػ ؽند حػر لناننذنلػرؿن نالن فظطن حيوطند فنؿنوجدارند ار ردئلنعددن

د اػر ردئلن نلقػرنفقػرؿنن(7)ن((د  افن فند فردتني كرالـن   ددن فنعللنانويتطروؿن هننذدن ورنعدده
ن.نن(8)ن((لو هن)يتطروؿن ه(نان  نددن نيد اط)) نلقرن ن

                                                 

 ن.نن12/592(ند لارفن)د ـ(ن ن1)

 ن.نن151(ند فرجن ندند دد ن ن2)

 ن.نن18(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن ن3)

 ن.نن6/33(ند نيفن)درج(ن ن4)

 ن.نن2/315(ند لارفن)درج(ن ن5)

 ن.نن3/268(نيدظرن ن قرييسند لوطن)درج(ن ن6)

 ن.نن52(نكترأند وزردءن ن7)

 ن.نن96(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن ن8)
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ود وددانولدنَدررتند  نج رتند نر يطنن دن رنيقرأن فنارند  نددناننذدند تطروؿن ند انطان
(نفردهنن(1)ود يارانود تفوؿن ؿن ن(2)ن((فوػؿانود تػدددَحؿنح يخنيػدؿنعلػدن))انوكلؾندألحؿن)طنون

ن.ن
  رؼنوعلدنارني دونَفن)يتطروؿن ه(ن  نددن ني وانين هنانويتفحؿنعليهنانو كفنداتنيضن

نانورنفػػلنتلػػؾن ػػفن د اػػنطنوػػيؽناند جػػرن)د ػػنـ(ن ػػدرن ػػفن)علػػد(ن تػػدنرنيكػػوفنفػػلنذ ػػؾند تفوػػؿن ن
(نتػػدؿنعلػدن ػػرنذا ػتند يػػهنانواػيرؽن ويكػػوفناػرند لفػػظن  ػػرند ػػدصن ػفنأػػنؿند قريدػػطند لفظيػطن)ي كػػـر

نذكردرهنانوفاردرهن هن.نداتدركهند ار ردئلنعلدن نج رتند نر يطنولدنذكرتهن ر  نددند ذين
 الَقاِئم . . 8

-رر ديرند ق َّنَين-و هنلرئـ))(نننلرؿن ناػ388وردتناذهند لفظطنعددنَ لند  افند در دتلن)
اػػذدنلػػدنوردنفػػلنود قػػرئـن))انننلػػرؿند اػػر ردئلن نن(3)ن((وكػػؿنجػػديرن لينقو يػػطنانود  لّكيػػطنانفندػػدهنلػػرئـ

ن)د قػرئـ(ن ػرجن نفػلنَديػر ند دحػػرر نكتػأند ػديرردتنانو ػيسنفػلند  نػرجـنندػرر نن يػهنود ػلنَردهنَفن عػرؿع
ن.نن(4)ن(( يسنيير

ن وكهيئػطند قر ػطنان قػددرنليػرـند رجػؿنان))ييرنَفند دظرنفلن نج رتند نر يطني  يلدرنعلدنَفَّ
ي دػدنعلػدند رجؿني  ددنعلدندفيرن ئرن ووينعودند  كر نعليهنانود ج يند قرـنانوكؿندػلءنكػذ ؾن

ن.نن(5)ن((اطخنانود وهنفهونلر ط
د  نج رتنانوارنيديرنن دنَلرأن نددن) لقرئـ(ند ذينذكرهند ار ردئلن فن ندرهند ذينذكرتهن

 طػػػردزنع ػػػرر نت(نفيػػػهنتأحػػػيصن در ػػػطن)د قػػػرئـ(ننذناػػػون  ػػػرنيتنلػػػؽنييػػػرنَفندػػػصنكتػػػرأن)د ػػػديررد
حػػ طناػذهند لفظػػطندألديػر نانويكػوفنداػػتدردؾند اػر ردئلنحػػ ي رن ػفنجهػػطنكودػهنجػرءن ػػدصنيث ػتن

نوداتن ر هرن.
 ثانيا : األلفاظ التي استدركها ولم تكرها المعجمات . 

 الَطْيُفوريَّة .  .1
نَفنجػػػػرءن))د ػػػػديرردت(نانننوردنفيػػػػهن ند ػػػػتقطند اػػػػر ردئلناػػػػذهند لفظػػػػطن ػػػػفنكتػػػػرأن) ف ػػػػرن  ػػػػثن

طيرفيرند طيفوريطنانويقرؿن هرن)د طيفور(نون)د طوفريط(نانوج نهرن))انفنّلؽنلرئنن نن(6)ن(( طيفوريَّط

                                                 

 ن.نن11/414انود لارفن)طوؿ(ن نن453-7/449(نيدظرن ند نيفن)طوؿ(ن ن1)

 ن.نن434-3/433(ن قرييسند لوطن)طوؿ(ن ن2)

 ن.نن313(نكترأند ديرردتن ن3)

 ن.نن138ويدظرن ند  ج وعند لفيؼن نن88(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن ن4)

(ن ن5)  ن.نن5/231(ند نيفن)لـو

 ن.نن124(ند ديرردتن ن6)
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طيػػرفيرنانوطػػودفيرنانوػػرأن ػػفندآلديػػطندػػ هند حػػ رؼناندوندألط ػػرؽنيووػػينفيهػػرند طنػػرفناندون
ن.نن(1)ن((و ـنتكرنفلن نج رتند نر يطانوردنذكرارنفلنكتأندألدأنانود ترري ناند فركهطن

انن(2) نج ػػػرتند نر يػػػطنانفلػػػـنتػػػردنفػػػلند نػػػيفننكرارذواػػػذهند لفظػػػطنك ػػػرنلػػػرؿند اػػػر ردئلن ػػػـنتػػػ
انوعلػػدنوفػػؽناػػذدنتكػػوفند كل ػػطن ػػفنن(5)انود قػػر وسند   ػػيطنن(4)انوفػػلند لاػػرفنن(3)و قػػرييسند لوػػطن

ذكراػػػػرنريأيػػػػطنانود  وػػػرريطنولػػػدن اػػػتدركرتند اػػػر ردئلند  ه ػػػػطنذدتند أحوحػػػيطند لوويػػػطنانود تر
تاػتأد هند داػو نفػلننّجردػطنانَون ػركفن ػفند د ػرسن))(ناننذنلػرؿن ناػلن ن1949ريدهررتندوزين)

 اػتقي طني لػ ندرتفرعهػرنثنثػطنَحػر ينانولنرنارند ركفن اطخنانَوطردفهن*ند   رـن تويأن)د ثوفؿ(ن
قػػؿندألكػػؿنانَوناػػلنط ػػؽن قنػػرناػػفيدطن داندوناػػلندػػوعن ػػفند طػػ نتنانَوناػػلنن(6)ن((انَونَر نػػط

علدند ريـن ػفنَدػهندَأنعلػدنذ ػؾنفػلنَكثػرنانو ـنيدرند ار ردئلنن دن رنذكرهندوزينانن(7)ع يؽن
ن رنذكرهن فن وددن.ن

 اإلَقاَمات .  .2
 وكػػأنواػػونيحػػؼن-(نننلػػرؿاػػػ448وجػػدند اػػر ردئلناػػذدند لفػػظنعدػػدنَ ػػلنداػػ ؽند حػػر لن)

ّحػػػػؿنفيهػػػػرن ػػػػفند فػػػػر شن ػػػػرننوددحػػػػرؼنن ػػػػدنددرنلػػػػدنَعػػػػّدتن ػػػػه)) ن-راػػػػوؿند ػػػػروـ يحػػػػلخن ػػػػهنانو  
د اػػػر ردئلن نلقػػػرننفنانفقػػػرؿن(8)((ود  وددػػػلنانودآلرؼنودرلر ػػػرتنكػػػؿن ػػػرنتػػػدعوند  رجػػػطنن يػػػهن...

ن.ن(9)درلر رتنيرددن هرند  افنانودر تفرؿن ر قردـ
 ل نػرجـنانولػدنوردنفػلند تك لػطنن(11)ولدنَيفلتند  نج رتند نر يطند ػدصنعلػدناػذدند  ندػدن

لػػوتانَاػػ رأنلػػرـنأن نجهّػػزنانو ػػّوفنانودإللر ػػطنانوج نهػػرندرلر ػػرتناػػلنطنػػرـان))يػػطنَفّاند نر 
ن.ن(12)ن((َلرـن نعّيدناند تفؿن نيد))انوكلؾنَّدهنيقرؿن(11)((د نيش

                                                 

 ن.نن126ود  ج وعند لفيؼن نن81ك لطن ل نرجـند نر يطن ن(ند ت1)

 ن.نن7/417(نيدظرن ند نيفن)طفر(ن ن2)

 ن.نن3/415(نيدظرن ن قرييسند لوطن)طفر(ن ن3)

 ن.نن512-4/511(نيدظرن ند لارفن)طفر(ن ن4)

ن ر حر وفنانيدظرن نتك-.ن*ن2/81(نيدظرن ند قر وسند   يطن)طفر(ن ن5)  لطند  نرجـند ثوفؿناون رنينرؼند يـو
 ن.نن7/575د  نرجـند نر يطن)ثفؿ(ن ن

 ن.نن7/57(نتك لطند  نرجـند نر يطن)طفر(ن ن6)

 ن.نن7/58(نيدظرن ند  حدرندفاهن)طفر(ن ن7)

 ن.نن87ويدظرن ند  ج وعند لفيؼن نن114(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن ن8)

 ن.نن87ود  حدرندفاهن نن114(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن9)

(ن نن233-5/231ـ(ن ن(نيدظرند نيفن)لون11) (ن نن516-12/496انود لارفن)لـو  ن.نن4/1633ود ح رحن)لـو

(ن ن11)  ن.نن425-8/421(نتك لطن ل نرجـند نر يطن)لـو

(ن ن12)  ن.نن8/419(ند  حدرندفاهن)لـو
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 األْيَمِجيُّ .  .3
دريلجيػػطند ػػدند دػػهنواػػررتن))د ػػتقطند اػػر ردئلناػػذهند لفػػظن ػػفند ػػفند فػػوطلن)اػػػ(ناننذنلػػرؿن ن

اػذهند لفظػطنفػلند نهػودند  رددن رريلجيطناند رُّا ؿنانولدنداػتن لتن))انفنلؽنلرئنن نن(1)ن((تأ رهن...
ن.نن(2)ن((د  ت،أر نودريلجّلن ناوند افير
ن.ن(3)((دريلجلن)تركيط(نج نهرنَ جيطانودر جل ند افير))نولدنلرؿنعدهرندوزيننف

 راػػوؿنانود اػػفيرنعدػػدندريلجػػلن زيػػرد نيػػرءن نػػدند ه ػػز ند))ولػػدنذكػػرن تػػرجـند كتػػرأند ػػدنَفن
نانواذدن  رن ـنتذكرهند  نج رتند نر يطنفيكوفنداتددرؾند ار ردئلنح ي رن.نن(4)ن((د  لؾ

 الَجاِمع .  .4
تولينػرنفَريتنَرنت ولنيرند ػرند  اػفن))وجدند ار ردئلناذهند لفظطنعددند حر لنانننلرؿن ن

دجت نػػتنهنجر نػػرن تػػدندذدن ػػفنعلػػلن ػػفنعياػػدنفػػلنزيػػرد نانورندقػػؿنانورندث ػػرتننرن ػػرنكت ػػتن ػػ
نعلّلنكؿن رنيجت ين دهرنأللؼنعليه ن.ن(5)ن((د جود ينعروتن

د جػػر ين ن ا ػػؼنفيػهن دتأ ػػرتنانود  ػػذن ػػفند دػنرنود دثػػرنانوكػػذ ؾندرج ػػرعن))فنلّػؽنلػػرئنن ن
ن.نن(6)ن((نج رؿند كنـنوتلأيحهيندلن

نردئلنح ي رن.نواذدند  نددناكتتنعدهن نج رتند نر يطنانوعليهنيكوفنداتدردؾند ار 
 الُبْرك .  .5

حػػػرؼندأل يػػػرند  اػػػتدجدين))لػػػرؿن ننذ(نانناػػػػ674وردتناػػػذهند لفظػػػطنعدػػػدند ػػػفند اػػػرعلن)
ؾنانورك تهند ديوف ن.نن(7)ن((َولرتهنفلند درأن يثن ـني ؽن هندلءن فند   را

ؾن ناوندألثرثنانود  ترع))وعلؽند ار ردئلنلرئنن ن ن.نن(8)ن((د   را
كطننولدنَوردندوزين رنيقرأن ف د نػيشن...ند  اودػطنانَواػ رأن))اذدند  نددنننلرؿن ننفند   را

ن.نن(9)ن((ألفند  اادطنانَوا رأند نيشندن طن فندَ
ن

                                                 

 ن.نن416(ند  وددثند جر نطن ن1)

 ن.نن114(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن ن2)

 ن.نن1/172(نتك لطند  نرجـند نر يطن)د ج(ن ن3)

 ن.نن351د  رديطن نن1/172(ند  حدرندفاهن)د ج(ن ن4)

 ن.نن137(نكترأند وزردءن ن5)

 ن.نن111(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن فندر فرظند ن رايطن ن6)

 ن.نن281-2/281(نتك لطند  نرجـند نر يطن)ج ي(ن ن7)

 ن.نن39(نكترأند جر يند  أتحرن ن8)

 ن.نن127 فرظند ن رايطن ن(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن فندر9)
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 منهج السامرائي يف االستدارك على املعجمات العامة . 
د ت ثيػؿنلدنَوردند   ثندأل فرظند تلنداتدركهرند ار ردئلنعلدند  نج رتند نر طنعلدناػ يؿن

نداتووػػخن ػػدهجند اػػر ردئلنفػػلنتلػػؾنرند  حػػرنان دراػػتددركرتنعلػػدنوذ ػػؾن كثرتهػػرنانوي كػػفنَفا
ند د وندآلتلن ن

 وجدند ار ردئلندأل فرظند تلنداتدركهرنفلند كتأندألد يطنانود ترريأيطن.ن .1

 دهنيوردندأل فرظند تلنداتدركهرندرر رن ندرارن فندوفندإلدرر نن دند  حدرند ذينداتقدن .2
 ذ ؾند درحن.ن

علػدنَفن نػضندأل فػرظند تػلنداػتدركهرنلػدنذكرتهػرند  نج ػرتند نر يػطنولػدنذكرتهػرنن ـنيتد ه .3
 ت تنعدودفن)دأل فرظند تلنداتددركهرند ار ردئلنولدنذكرتهرند  نج رت(ن.ن

ادػرؾن نػضندأل فػػرظند تػلنداػػتدركهرنعلػدن نج ػػرتند نر يػطنان ػـنتػػردنفيهػرن قػػرننرنَدَّػهن ػػـن .4
 دراتددرؾن.ننيدرنن دند  حردرند تلنداتقدن دهرنذ ؾ

 يكوفندراتددرؾنَ يردرن فنجهطند لفظنانَو يردرنَأرن فنجهطند  نددن.ن .5

نادػػػرؾن ػػػرنيقػػػرأن دهػػػرنانَوناػػػلن .6 عدػػػدند دظػػػرنفػػػلند  نػػػردلنودأل فػػػرظند  اػػػتدركطندجػػػدنَفَّ
 فلن نج رتند نر يطنانَوند  نج رتندراتدردكيطن.ن  ذدفيرارن



 

 
 998 

 املبحث الثالث 
 والدخيل على معجمات املعرب  االستدراك

 مدخل .
انو نج ػرتنتدوعتنوروأند ت، يؼند  نج لنانفهدرؾن نج رتنَ فرظنانو نج رتن نػرفن

 ػرنينػرؼنأن)د  نػرأ(نانَ ديػطنانو نج ػرتنعر جػتن ػرندداػّؿنن ػدن وػطند نػرأن ػفناػودارنانواػون
ندقؼنعلدن دهنانودور هنانَوا ر هنان طلقػهنوفهـند ار ردئلن هنانوَريػهنفيػهنانو ػرنَويلز درنادرنَفا

ن فن حطلخنعليهن.ن
فػػلنييػػرن ػػرنداػػتن لتهند نػػرأن ػػفندأل فػػرظند  ووػػوعطن  نػػرفن)) ػػّدند  نػػرأندحػػطن رناػػون

توييرندألا رءندألعج يػطنندهـنكثيردن رنيجترئوفنعلدن))(ن ناػ541انويقوؿند جود يقلن)ن(1)ن(( وتهر
انور َّ ػػرندلر هػػرن أرجػػرندألعج يػػطننذدنداػػتن لوارنانفي ػػد وفند  ػػروؼند تػػلن ياػػتن ػػفن ػػروفهـنن ػػدن

ن؛ن ئنني دألودنفلن كن هـن رن يسن فن ػروفهـنانور  ػرنَ د ودن رن ندن أرجهنَيورنانودإل ددؿنرـز
انواػذدند توييػرنيكػوفن إ ػددؿن ػرؼن ػفن ػرؼنانيّيرودند  درءن فند كنـند فررالنن ػدنَ ديػطند نػرأن

انَونت ريػػػؾند ػػػددؿن ركػػػطن  ركػػػطنانَونداػػػكرفن ت ػػػرؾنَونزيػػػرد ن ػػػرؼناندوندقحػػػرفن ػػػرؼنانَون
ن.نن(2)ن((اركف

)د  نػػرأ(نو ػػرنولػػدنَووػػخندػػصند جػػود يقلناػػذدنَ ػػوردن ه ػػطنتتنلػػؽن فهػػـندألودئػػؿن  ووػػوعن
و كػػفن  ػرذدنأػػّصند جػػود يقلنَدركػوهن ػػفنحػورهنانووػػروأند توييػػرند تػلنتطػػَرنعلػػدندأل فػرظنفيػػهنان

ند نرأندقلودنعدهرنج لطن ك ػرن))ّر ػوهن؟نود نر يػطنك ير ن ػفندأل فػرظنوع)د فررايط(ن فندوفناودارن ،فَّ
انولػدنن(3)ن(( ؿنالندلرأناػذهند دػنأندػ هرن ر لوػطندألـدنلـندن طن فندنأند لوطند ارّ يطندألـنان

 ػػػفنكثػػػر ند فرراػػػلند  نػػػرأنفػػػلند نر يػػػطناػػػوندفند جزيػػػر ند نر يػػػطنيكػػػوفناػػػ أن ػػػرنعػػػزدهند جػػػود يقلن
ن.نن(4)ن((  ندنفررسكردتنعلدنحلطنوثيقطن))

 ل نػرأنانلن ّدند جود يقلن فنَ ورناند،تلنعلدن اطن دند   دثيفنو ندن درلدطن رنجرءنف
 ػفن يػثندحػودتهرنانَفنتاأذند كل طندألجد يطند  اتن لطنفتووينفلنلر ػأنعر ػلن))نذنلر ودن ناون

                                                 

 ن.نن1/268(ند  زارن ن1)

 ن.نن54(ند  نّرأن ن2)

 ن.نن127(ند  و دن ن3)

 ن.نن128(ند  حدرندفاهن ن4)
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دتأػذتنكلهػرن روفػرنعر يػطنانوحيوتهرنعلدند ون ػرنجػر نفػلنفلاػفطنانوارطقػطنانوافاػططند تػلن
لنلنط(و دتنفلنحيوطنعر يطنالنحيوطن)فنن ن.نن(1)ن((نا

ػرند اػػر ردئلنفقػدنعػػرؼند  ّنػرأن ردػػهن د قدي ػطنفػػلن ػرنكػػرفن ػفندَأند نػػرأنفػلند نحػػورن))َ َّ
ن.نن(2)ن((َ ديتهـداتنررتهـن لكلـندألعج لنانوداتن ر هنفلند نر يطن ندننأورعهن دلءن فن

ن))ويحؼند ار ردئلنَاػلوأند قػد رءنفػلنتنػر لهـن ػين ػرد ند  نػّرأنانفيقػوؿن رأن ػرند  نَّػنفَّ
نكردػتن ودفقػطن ألحػودتند نر يػطنان و ، ديتػهندفنكردػتنَيوػرندق ؿن فند لورتندألعج يػطن ،حػودتهننفا

ن ػػـنيكػػفناػػذدنت و دػػرنن ػػدنَحػػودت عر يػػطنلري ػػطن ػػفنَحػػودتند كل ػػطنن ودفقػػطن أل ديػػطند نر يػػطنانفػػإفا
 تنريػػأند ػػذيناػػذدنَاػػلوأند قػػد رءنفػػلنددألعج يػػطنانود  ػػدنَ ديػػطنييراػػرنفػػلند نر يػػطن.نَلػػوؿن نكػػرفن

ن.نن(3)ن((درجودنعليهنفلندقؿن رناونَعج ل
نادػػرؾنوػػرو رن ػػفند  نػػرأنلػػدنجػػّدأنفػػلند نر يػػطند  نرحػػر نتقتوػػلن ند اػػر ردئلنيػػر نَفَّ َفا

 فلػػتن قػػدن))ت ػػدرجنفػػلن نجػػـنأػػرصن هػػرنيا ػػؼنفوػػننعػػفنكتػػأند  نػػرأند قدي ػػطنانفهػػونيقػػوؿن ن
د لوػػرتنوفنن ػػدن ثػػؿناػػذهند ػػدررتنفػػلند نر يػػطند  نرحػػر ن ػػر  نرأند جديػػدند ػػذينحػػرفهند  نرحػػرن

ن.نن(4)ن((دألعج يط
لػرؿن نولدنتد هند ار ردئلنعلدند ألػطند ػذينولػينفيػهند قػد رءن  ػفنحػّدفودنفػلند  نػرأناننذن

اػػػلن-يفند نر يػػػطنانوج لػػػطن ػػػفن وػػػرتنعػػػّد ندَّهػػػـن ػػػـنيػػػدركودنندردكػػػرنكرفيػػػرند كل ػػػطند اػػػر ّيطنانَوفن ػػػ))
لرد ػطنانفهػلنعرلػرتن- ػدنيو دػرناػذد‘ ػفند قػرفند ثػر فنعدػرننند لورتند ار ّيطن رحطنحند  ر ثيف

دػػيئرنانو كددػػرنترجػػينن ػػدنَحػػؿنود ػػدنلػػديـن دػػترؾناػػوند اػػر يطندألـند تػػلنرندنػػرؼنعػػفنَو يتهػػرن
د لوػرتنانولػر ودندحطلخنعلدنكؿن فظن دترؾن يفناذهند لورتناون ػفندألحػؿند قػديـنَـن ػفناػذهن

ّدػػهن د نر يػػطنانو  ػػرندأيػػؿنفػػلند نر يػػطنانثػػـنع ػػرأنفكػػرفن ػػفن  نج ػػطنكػػؿن فػػظن ػػفناػػذهند لوػػرتنانَو
ي يػػزودن ػػيفن ػػرناػػونيوجػػهنن ػػدند قػػد رءن ػػفندقػػدنفػػلن ػػرأند  نػػّرأنندهػػـنألطػػودن ػػيفندألحػػوؿنانفلػػـن
 نرفػػطند نػػر ـند ػػلناػػر ّلنانو ػػيفن ػػرناػػوندحػػؿنفرراػػلنانواػػذدنيندػػلنَدهػػـن ػػـنينرفػػودناػػذهند لوػػرتن

ن.نن(5)ن(( ر نلـند ح يخياتطييندفنيفحؿنانويدرؾند  قيقطنانفيقطين
يكػفن ػـن))ولدندأذند اػر ردئلنعل ػرءند نػرأند قػد رءن ػفنأػنؿن ادأذتػهند جػود يقلن ػر قوؿن ن

ّد ػػرناػػوندرلػػؿنعػػفن وػػوييفنلػػدد دنكرألحػػ نلنانَو ػػلن ػػرتـنان ود ػػفند جػػود يقلنعر  ػػرن  ػػرنكتػػأنانود 
ند قػػدد دنَدفاػػهـن ػػـنيكودػػودنلػػدن فظػػودندػػيئرن ػػر د لوػػرتنأػػنند نر يػػطن ػػفنندريػػدنانوييػػراـنانعلػػدنَفَّ

                                                 

 ن.نن36(ند لوطن يفند  نيرريطنود وحفيطن ن1)

 ن.نن87(ن نجـنودرداطنفلند نر يطند  نرحر ن ن2)

 ن.نن13(ن نجـنودرداطنفلند نر يطند  نرحر ن ن3)

 ن.نن13درندفاهن ن(ند  ح4)

 ن.نن75انويدظرن ن قد طنفلنترري ند نر يطن نن88(ند نر يطنتودجهند نحرن ن5)
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نَحػػوؿند اػر يطنانوييػػرند اػػر يطن ػذ ؾنَفنج هػػر ن ػػدهـن ػرنكردػػتنتنػػرؼند فرراػيطنان ػػر ريـن ػػفن َفَّ
نن دند فرس تُّ  ً ـن ن.نن(1)ن((طرئفطن دهـنت

د نػرأنوفهـند ار ردئلناذدن  ولػؼنَاػؿند  نػرأند قػد رءنيفوػلنن ػدند قػوؿن ن ػ،فند لوػوييفن
د  نػردلند دليقػطنَدهػـن ػـنيوفقػودنفػلن يػرفن))طندفاهرنانف،د نذ ؾند ػدند قد رءندراودند لوطنددأؿند لو

ن يهتػػديند  ر ػػثنن ػػدند تػػلنياديهػػرنكثيػػرن ػػفند كل ػػرتن؛نألّدػػهن ػػيسن ػػفند   كػػفنفػػلنكػػؿندأل ػػودؿنَفا
د ػػدصني  ػػؿنلي ػػطنانواػػذدنن(2)ن((َحػػؿنددػػتقرؽند كل ػػطناننذدندلتحػػرن  ثػػهنعلػػدن وػػطناػػر يطنود ػػد 

وتحػّرؼنددػتقرلهرنانويػدعودنر ػطند  تحػدين  نرفػطندحػؿندأل فػرظناننعل يطن ه طنكودهني فحػخنعػف
ن رندود رند يؿنيهديند  ر ثنن دن نذ ؾن.نن دند تروينفلند  كـنعلدن فظع

 ػػػر نيفند تنريػػػأن))ولػػػدنعػػػّدند اػػػر ردئلن)د تنريػػػأ(نون)د توريػػػأ(ندػػػيئرنود ػػػددنانفهػػػونيقػػػوؿن ن
دألعج يػطنن ػدندلندقؿندراـن فنحػيوتهند  ه لطناونفلن قيقتهنتوريأن ر ويفند  نج طنانواونين

ن.نن(3)ن((دلءنيد هندأل ديطند نر يطنفلنَلياتهرنانَوحودتهر
فػػلند تنّرينػػأن))َودػررن نػػدناػذدنن ػػدندر ػػطن حػطلخن)د تنريػػأ(نفػلند نحػػرند  ػػديثن قو ػهن ن

ن وػػط ند نر يػػطنواػػيلطند تنلػػيـنفػػلن رد لػػهند  أتلفػػطنانَوفَّ ئرناند  اااػػرتنانود ػػدودنعحػػردرنيندػػلنَفَّ
د  حػػػطلخند نل ػػػلنانواػػػذدنييػػػرنوييراػػػرناػػػلند نر يػػػطنانورنتقتحػػػرنعلػػػدنوجػػػهند أحػػػوصنعلػػػدن

د كلػػػػػـندأػػػػػذارند نػػػػػرأن هيئػػػػػطند تنريػػػػػأنفػػػػػلند نحػػػػػورند قدي ػػػػػطناننننفند  نػػػػػّرأنيندػػػػػلنطرئفػػػػػطن ػػػػػفن
ن.نن(4)ن(( أحوحطنانوداتن لوارنفلن يرتهـ

نأسباب االستدارك عمى معجمات المعرب . 
د ار ردئلناندػ،تلندأل فرظنعددند قد رءنانود   دثيفنانوتنريفهنعددننو ندن رنتقدـنعفنتنريأ

د ار ردئلنن رفند قرفند هجريندألوؿنراتيورحندألا رأند كر دطنوردءنددوءندراتددرؾنعلدن رنردهن
ناننن ددارنأن ن

 ػػػر  جت ينوجػػػودند  ردكػػػزند نل يػػػطند تػػػلنكردػػػتن رفلػػػطن ،حػػػ رأند ثقرفػػػرتناند ػػػيفند تكػػػودن .1
ن.نن(5)جديدندران لند 

نينػػرؼنَاػػؿند  جت ػػيندإلاػػن لن ػػفنعػػرأنانوييػػراـندػػيئرن .2  ػػفناػػنلنَو ػػلندأل ػػرند ػػدنَفا
 د  نررؼند قدي طن  رناـن  ترجوفنن يهن.ن

                                                 

 ن.نن89(ند نر يطنتودجهند نحرن ن1)

 ن.نن217-216(نترري ند لورتند ار يطن ن2)

 ن.نن43-38(ند نر يطنتودجهند نحرن ن3)

 ن.نن87(ن نجـنودرداطنفلند نر يطند  نرحر ن ن4)

 ن.نن79ري ند نر يطن ن(ن قد طنفلنتر5)
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اارءنديئرندأوؿنييرند جزرييفنفلند  جت يندإلان لنانورناي رن فند فرسنانولدندقؿن .3
ن.نن(1) فن نررفهـنن دند نر يطند تلن فظوارن

كػػػوفنَكثػػػرند  نديػػػيفن ر ثقرفػػػرتند قدي ػػػطن ػػػفند جػػػزرييفند دػػػرطقيفن ر اػػػريرديطن  ػػػفن فظػػػودن .4
ند ثقرفػػطند قدي ػػطن دػػرني  لػػهناػػارءن  ػػرند لوتػػيفناند نر يػػطنانود اػػريرديطنانواػػذدنيدػػيرنن ػػدنَفن

 زد تن نروفطن تددراطنفلنظنؿند  كـند نر لند جديد.ن

د  ندػػدنهند  ركػػطند طويلػػطن ػػفنتوّيػػرنفػػلننفندأل فػػرظنفػػلناجػػر ن اػػت ر نانورنتاػػلـنفػػلناػػذ .5
د فرراػيطنفػلنودراتن رؿنانود هيئطنانو ثؿناػذدن ػدثنفػلندأل فػرظند نر يػطند تػلنداػتن لتهرن

ن.نن(2)ييرن نرديهرنانولدنَ  اتهرند فررايطنثو رنجديددن
واػػػذهندألاػػػ يرأن  ػػػرني كػػػفن درلدػػػتهرناننذنلو ػػػهنان)دأػػػوؿنييػػػرند اػػػر ييف(نفيػػػهندػػػلءن ػػػفن

ييػػػرنفلػػػـنيكػػػفنلحػػػدهن)د نػػػرأ(ن؛نألفن حػػػطلخن)د اػػػر ييف(نيدػػػت ؿنعلػػػدندػػػنوأنعػػػد ند تن ػػػيـنان
ن.نن(3)د نرأن

ودأػػتنطنوي كػػفند قػػوؿن ننفندأػػتنطند جػػزرييفن ويػػراـنَد نن ػػدنوػػيرعن نػػضندألحػػوؿنان
نكذ ؾن.ن نوه رنانفنزين رناونار ّلند دنييرهنانوييرهنن دن رناونار لنانو يسناون

نوءند تنريأنفلند نحرند  ديثن رآلتلن نولدن ددند ار ردئلنَا رأندد
نودإلطػػػنعنعلػػػدند  وػػػرر ن .1 دلتػػػردأند وػػػرأن ػػػفند دػػػرؽند نر ػػػلنفػػػلن طلػػػيند قػػػرفند  دحػػػـر

ند ودفد ن.ن
كثػػػػر ندر ػػػػتنرتنانود وػػػػزودتند تػػػػلنتنػػػػرضن هػػػػرند ػػػػوطفند نر ػػػػلنانوعػػػػدـندلتحػػػػررنتلػػػػؾن .2

  فند  يرديفن.ندر تنرتنود وزودتنعلدند  يددفند ايرالنان ؿنتجروزنذ ؾنن دنييرهن

عيدػهنت،ثرندإلدارفند نر لن تلؾند  ورر نواػونفػلن يئتػهناننذنَثػرتنفػلنَفكػررهنانوطريقػطن .3
 وجوددأنعد نفلن يرتهند يو يطن.

دأػػػػوؿنَدػػػػيرءنجديػػػػد نفػػػػلند نر يػػػػطند  ديثػػػػطندتيجػػػػطن لفكػػػػرند ودفػػػػدن ػػػػفنَ فػػػػرظنانَواػػػػر يأنان .4
نن(4)نوتردكيػػػػأنجػػػػّدتنفيهػػػػرنانو ػػػػـنتكػػػػفننّرنو يػػػػد ند دقػػػػؿنانود ترج ػػػػط د نر يػػػػطنواػػػػلن))؛نألفَّ

د ا  طند قردر نعلدند د رءنود تواين ـنتتدكرن لجديدنفلندأل فرظنانودألار يأنانفقدندألتن

                                                 

 ن.نن81(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن1)

 ن.نن81-79(نيدظرن ند  حدرندفاهن ن2)

.نولدنرثرتنداتن رؿن حطلخند جزرييفنعلدن حطلخند ار ييفنعلدنن16-15(نيدظرن نفقهند لورتند ار يطن ن3)
ند ار ردئلنداتن ؿندرأيرنوتنليقلنعليهنفلنووءنذ ؾندراتن رؿن.ن  ند ريـن فنَفن

 ن.نن45-44(نيدظرن ند نر يطنتودجهند نحرن ن4)
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فلندراتن رؿنوجر نعليهرن رنجر نعلدند كلػـند نر ػلن ػفنتوييػرنفػلندأل ديػطنانودرلياػطن
 .نن(1)ن(( تكوفن نئ طن أل ديطند نر يطان

 وحديثا .  مفهىم املعرب والدخيل قدميا
ن(2)ن(( دػهكػؿن فػظنَدأػؿنفػلنكػنـند نػرأنانو ػيسن))َ رن وووعند ػدأيؿند ػذيني نػرؼن ،دػهن

د دندرار يأند  ترج طنانفقدندوؿند فكرند  نج لنعددند ار ردئلنانوعزنَكثرهنفلنولتدرند  رورن
 فػػهند نر يػػطند تن يػػرند فرداػػيطن  ػػرن ػػـنت،دلحػػدن رألاػػر يأند  ترج ػػطنطػػرؽن))ود تػػ،ثرن هػػرناننذنلػػرؿن ن

د  ديثطنن ػدنتدويػيندألاػر يأنوفقػرن  تطل ػرتند  يػر ند فحي طنانو نؿنذ ؾنردجينن دن رجطند نر يطن
د  نر يفن فندر يطنَأر نانو هذدنَدؾنتجدنفيهػرنَ وددػرالنركيكػطنت نػدند  ديثطن فندر يطنانود دنجهؿن

ن.نن(3)ن((وج ر هرنانوفحر تهرَدرلطند نر يطنان
ند  ػػػػدهجند نل ػػػػلن نذننفند ولػػػػوؼنعلػػػػدنلػػػػوؿند اػػػػر ردئلن)طػػػػرؽند تن يػػػػرند فرداػػػػيط(نانويلػػػػـز

دراػػتن رريطند قدي ػػطنان)د ػػدأيؿ(نفػػلند نحػػرند  ػػديثن ػػـنيقتحػػرنعلػػدنذ ػػؾنف اػػأنانألفندآلثػػررن
وييرا رناننرَّنَدهرنفلندأليلأنَور يطن ريطرديطنانَو ريكيطنان-فوننعفندإلفردجيط-ود  ديثطنكردت

ن ن ا يرتهرن.ن فنؿنكثر ند  أترعرتنانوكثرن
د  نرأننذنيدػ ؿن حطلخند دأيؿنَعـّن فن حطلخن))ولدنف رَّؽن يفند  نرأنانود دأيؿنؼن

عليػهنانواػودءنكػرفنفػلنعحػرن رند قؿنن دن وطند نرأناودءنجرتنعليهنَ كرـند تنريأنَـن ـنتجرن
ن.نن(4)ن((دراتدهردنَـن نده

د ػػدأيؿن ػػيسن)) رتننذنلػػرؿن نو ػػـنيفػػتند اػػر ردئلندردت ػػرهنن ػػدن قيقػػطند فػػرؽن ػػيفند  حػػطل
دألعػػـندأليلػػأن ػػرن حػػطل رنفديػػرنكػػر  نّرأند ػػذيند  ػػؽن لوػػطند نػػرأنفكػػرفندػػيئرن دهػػرنانو كدػػهنفػػلن

 ػػػفند كلػػػـندألعج ػػػلنانداػػػتن لهند كتػػػرأنانوذووند  رجػػػطن ػػػفنَحػػػ رأندرأتحرحػػػرتند  أتلفػػػطن
دهػرنيري ػطن ياػتن ػفن وػو ندػدناػذدنَفنطرئفػطنك يػر ن  ػرنَطلػؽنعليػهن)د ػدأيؿ(ن ػرد ن طند نػرأنانود 

ندجدن  يفند لووييفندرلد ييفن فنجنؿند ػدأيؿنانود  نػرأن راودطن ز ردهرنانو كردهرنانورندندـنَفا
(ناننذنلػػػرؿن ناػػػػ911 ن ػػػيفند  حػػػطل يفند نن ػػػطند اػػػيوطلن)اػػػوّنانو ػػػفند ػػػذيفنن(5)ن((دػػػيئرنود ػػػد

ندفنتكػػوفنادػػرؾن ػػدودنفرحػػلطن(6)ن((د  نػػرأندأيػػؿويطلػػؽن)) د  حػػطل يفنانن ػػيفنانو كػػفندرلػػـو
فػرأل رن ػيسنواذدند ت ييزن رحؿنعلػدند  اػتو ند دظػرينانَ ػرنعلػدند  اػتو ند ن لػلن)د تط يقػل(ن

                                                 

 ن.نن316(نن ردايـند ار ردئلنوجهودهنفلند لوطنود ت قيؽن ن1)

 ن.نن13/257(ند لارفن)دأؿ(ن ن2)

 ن.نن14-13(ند لوطنود  ورر ن ن3)

 ن.نن166-165(نفلند لوطنودرداتهرن ن4)

 ن.نن73(ن قد طنفلنترري ند نر يطن ن5)

 ن.نن1/269(ند  زارن ن6)
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)د تنريأ(نيقينفلندأل فرظن يفنيايردنانوي دون فنكنـند جود يقلند  تقدـند ذكرنَفن)د  نرأ(نانون
نػردلن ػفنجهػطنن ػددثنفيدػ ؿندأل فػرظنانود  نتجرينعليهرند توييردتند تلنذكػرتنانَ ػرن)د ػدأيؿ(نا
انكػػذ ؾنرنيدػترطنفػػلند ػدأيؿندفنيودفػػؽنَ ديػػطنددػتقرلرتنانو نػػرفن ػـنت، فهػػرن وػطنعحػػرندر تجػرجن

َحلهناناذدن ػفنجهػطند كػنـندألعج ػلنانوتو يػدن نػرفنكنـند نرأنانويدقؿنن يهرنان ؿني قدنعلدن
يؿ(نانون)د  و ػد(ناند نػرأنانولػدنيتػددأؿنادػرن حػطل رن)د ػدأَو فرظنجديد نانواذدن فنجهطنكػنـن

َطلػؽنعلػدن))انن ػرن)د  و ّػد(نانفقػدنن(1)ن((فػلنكػنـند نػرأنو ػيسن دػه ػرنَدأػؿن))فر دأيؿنك رن ػرن
ن.نن(2)ن((دعت رهند لوويوفند قد رءنييرندحيؿنفلند نر يطن...ينذد كنـند   دثند 

 
 الفرق بني املعرب والدخيل واملىلد . 
د  نػرأن ػػرن))  نػػرنأ(نانون)د ػدأيؿ(نانون)د  و ّػػد(ناننذنولػدنفػرؽند ػػدند  ػر ثيفند  نرحػػريفن ػيفن)د

ن د ند حي ند نر يطنانكرفننفحر رنعفند كل طندألعج يطنانو يردرن هرنانويكوفنذ ؾن وونهرنفلن
 ػػـنيووػػين  اػػأنن ػػد نفكل تػػرن) هدػػدس(نانون)تلفػػرز(ن ػػثنن نر تػػرفنانَ ػػرند ػػدأيؿنانفهػػوند ػػذين

  اػأن ػرندلػّرهن ػفنَردءند نل ػرءنفيػهنفهػون(نانَو رن)د  و ّػد(ن)كر  رجطنانوجترين(3)ن((د حي ند نر يط
ن.نن(4)((و ذ ؾنَطلؽنعليهن حطلخند  وّ د رنرنيحخندأو هنفلندطرؽنعحرندراتدهردنان))

علػػدنَاػػؿنو نػػدن ػػرنتقػػدـنفقػػدنداػػتدرؾند اػػر ردئلنج لػػطن ػػفندأل فػػرظند دأيلػػطنود  نر ػػطند تػػلنفرتػػتن
انلػػرؿنفيػػهن نن(5))فػػودتن ػػرنفػػرتن ػػفند  نػػرأنود ػػدأيؿ(ند  نػػرأنلػػدي رنفػػلن  ػػثن طيػػؼن ػػهناػػّ رهن

انن(6)ن((وييراػػرجنلػػتناػػذدند  ػػوجزنفػػلنفػػودتن ػػرن ػػـنيػػذكرنفػػلنكتػػأند  نر ػػرتن ػػفند  نج ػػرتن))
ن ػػفندراػػتددرؾنعلػػدندأل فػػرظن د  نر ػػطنانود دأيلػػطنوكػػذ ؾن ػػفنأػػنؿن نج رتػػهندآلأػػرند تػػلن ػػـنتأػػؿ 

انوادقاػـناػذدند    ػثنن(7) تراياػهرنذكػرتنَوأػؿند تلنَأّلتن ػذكرارن نج ػرتند نر يػطنانَونندهػرن
نعلدنور يفن.ن

                                                 

 ن.ننن13/257(ند لارفن)دأؿ(ن ن1)

 ن.ننن181(ند  و دن ن2)

 ن.ننن113(ند ووينودرحطنحن ن3)

 ن.ننن113(ند  حدرندفاهن ن4)

ندرجت رعيػػطنانجر نػػطنلطػػرن نع/5) -9 نن995اػػدطنن18(نددػرناػػذدند   ػػثنفػػلن و يػػرتنكليػػطندرداػرديرتنود نلػػـو
 ن.ننن55

 ن.ننن9(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن6)

(ن)د ترايسنان حطلخنيرددن هنعلـن نرفطنَحوؿندأل فرظنود   ثنعفنَحلهرند  نج ل(نو فند رزند ذيفنع لودن7)
يدظػػػرن نن1956 ػػػفنعػػػرـن-ر  ػػػطندَ-ع لػػػودنفػػػلناػػػذدندرتجػػػرهنوحػػػريودندظريتػػػهندألاػػػترذنع ػػػدند  ػػػؽنفروػػػؿ

 ن.نننن46د تنريأنوتدايقهنفلند وطفند نر لن
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دػوعيفندألوؿن ندأل فرظند دأيلطنانود ثردلن ندأل فرظند  نّر ػطنانوكػذ ؾنلاػ تندأل فػرظند  نر ػطنعلػدن
ناندألوؿن ندأل فرظند  نر طند قدي طنود ثردلن ندأل فرظند  نر طند  ديثطن.ن

 أوال : االلفاظ الدخيلة . 
 آب سرد .  .1

د ن  ػردلنفػلن د ػهند ارَّدن  نددند  رردنفػلندػنرند ن راػييفنانلػرؿند دػرعرن))رؿند ار ردئلنل
ن هرروفند رديدن ن

 آلى يذوق الدىر آب سَرْد . 
لؼنرنيدرأند  رءند  رردنَ ددالن د  ػرءنانولػدنوردننتندػلن(2)انون)رأ(نفلند فرراػيطنن(1)ن((َين ن

ن.نن(3)ود ت ييف(ناذدند دنرنانواذهند لفظطنانفلنكترأن)د  يرفن
 َداَنش .  .2

(نانولػػػدنجػػػػرءن))ندػػػهن ػػػفندأل فػػػػرظند دأيلػػػطنانلػػػرؿند اػػػػر ردئلنندَّهػػػرن ـن ّلػػػ فػػػلنعر يػػػػطن  ندػػػػدن)عن
 قلػػػوأن)يدردػػػد(نفػػػلنفحػػػيخند نػػػردلييفند فنػػػؿن)ي ػػػدددش(ن  ندػػػدن)ياػػػتطليندونياػػػتأ ر(نو ػػػيسناػػػذدن

دددػػػكره(ن  ندػػػدند  حػػػجرنحػػػرغند فػػػرسن)دد نر يػػػطنانك ػػػرنيظػػػفند  دػػػتولوفن ر نر يػػػطنانو ػػػفناػػػذدن
ن.نن(4)ن(((university) يقر لودنجر نطناذهند تلنَ دثهرند نرأن

ن.نن(5)ولدنوردنَفن)دددش(ن  نددن)علـ(نفلند فررايطن
 ُتَوده . .3

د نػػرأنوتدرللتهػػرن  ندػػدنعر ػػطند دػػنأنانولػػدنعرفػػتناػػذهند كل ػػطن ػػد ن))لػػرؿند اػػر ردئلنندَّهػػرن
علػػدن نػػردد ندظػػرـند دػػرهند ػػذينجػػرءن نػػودند حػػ ؼنفػػلن) ػػزأنتػػوده(نانواػػون ػػزأنعر ػػطند ػػذيفنتج

ن.نن(6)ن(( ندهنعحرند أ يدل
) ػزأنتػوده(نيندػلنوالن فندأل فرظند دأيلطند تلنعرفتنفلند نحرند  ديثنانولدنوردنَفن

انواػذهند لفظػطنتدػكؿندوػرفطنن ػدنكتػأنن(7)د فرراػيطن) زأند دنأ(نألفن)توده(نتندػلند دػنأنفػلن
ن هرن.ند  نرأنود دأيؿنانوتك لطن

 ىر . و كَ بد .4
                                                 

 ن.ننن41ن(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن 1)

 ن.ننن479(نيدظرن ن نجـند  دررن) رء(ن ن2)

 ن.ننن1/61(نيدظرن ند  يرفنود ت ييفن ن3)

 ن.ننن33(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن4)

 ن.ننن383(نيدظرن ن نجـند  دررن)علـ(ن ن5)

نن.نننن25(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن6)
 ن.ننن212(نيدظرن ن نجـند  دررن) زأ(ن ن7)
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(ن  ندػػػدن)اػػػلء(ن))لػػػرؿند اػػػر ردئلنندَّهػػػرن ون)كػػػوار(ناػػػونفػػػلند فرراػػػيطنانن(1) رك ػػػطن ػػػفن) نػػػدا
ن(2)ن(( ػفنَحػؿنفرراػلن)جوار(نفهلند  نر ػط)جوار(ن  نددندألحؿنانولدنفرتنَاؿند  نّرأنَفن

ن.ن-ك رنليؿ- هذدند لفظنكل طندأيلطنانَ رن(3)ون)كوار(ن
د جػػود يقلندأيلػػطنَـن نّر ػػطنفرراػػيطنفنػػنن؟نلػػرؿننو كػػفناػػؿنَفنَحػػؿن)جػػوار(ناػػودءنَكردػػت

ناػػػ541) وكػػذ ؾند ػػذيني أػػرجن ػػفند   ػػرنانو ػػرنجػػوارند دػػلءنَحػػلهنانفرراػػلن نػػّرأنان))(ن ننفَّ
ديجرين جردهنفلند دفراطن ثؿند يرلوتن ن.نن(4)ن((ود ز   رج 

ػوانر ن- ػؾك ػرنَدػررند   قػؽند فروػؿند ػدن-ولدنوردنفلن وددلنن د نداػ ند  نػرأ َفن)جن
وار نانواوند درن ود يرلوتنود ز  رجد(ن كفن)دوار(ن ر جيـند فررايطنفوعؿن نواون نرأنانود ود د نجن

 ياػػتن نَّر ػػطنانألدَّػػهنرنيوجػػدنفػػلند نر يػػطن)ج(نندَّ ػػرناػػونفرراػػلن  ػػتنانند  دقوطػػطن ػػفنت ػػتنثنثػػر
ند ظػرارن ػفند  ػرد نَفند  ػرؼن))ود  نػرأناػون)جػوار(نك ػرنلػر وداننّرن ن((خند نرو ػطعر ػلنودوػَفَّ

ن.نن(5)
ّ ػؿن)د جػوار(ن عليػهنفػردهـنيقو ػوفن نعلػدنَدػهن ػفنكػنـند نػرأن كػرفندردػتقرؽنددرن))و ون  

انفند وجػهنود ظػرارنانفيكػوفن اػفنانفنفنجهيرنانَين ن ن )د جػوار(ن ػفند جهػرر ند تػلنيػردن هػرند   
ن نن(6)َ وندنا ؿند ج  لنولدنتك لتن هند نرأنانلرؿن
ن(7) ((ْثَل ُلؤُلؤِة الَغّوا )م(     ِص ِميَزْت ِمن َجوىٍر َمكُنونِ َوْىَي َزْىرَاُء مِ 

 ػرنكػنـند جػود يقلناننذدن ـنيكفن)د جوار(ن  رنفرتنَاؿند  نرأنك رنلرؿند ار ردئلنانولدن
عر لند جود يقلنانواون يسن ػ،عج لنك ػرنواون يسن ،عج لنك رنلررنحر أند  نرأنان ؿناون

ػوارن ن))لنودوخند نرو طنك رنلررناننذنوردنفلند نػيفنَفنعر لررنحر أند  نرأنان ؿناون د جن
لّقتنعليػهنكؿن جرن انودػصنن(8)ن((جّ لت ػهياتأرجن دهندلءنيدتفين دهنانوجوارنكؿندلءن ن رنأ 

ليؿن ند جوارنفرراػلن نػرأنانواػون ػفن))وفلند  أحصنن(9)ودصن رنوردنفلند لارفنعيفناذدن

                                                 

 ن.ننن293(نيدظرن ن نجـند  دررن)الء(ن ن1)

 ن.نن18(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن2)

 ن.ننن187(نيدظرن ن نجـند  دررن)جوار(ن ن3)

 ن.نننن146(ند  نرأن ن4)

 ند  رديطند ثر ثطن.ننن146(ند  نرأن ن5)

 ن.ننن69(نيدظرن نديودفنَ لندا ؿند ج  لن ن6)

 ن ارداطن.نند  رديطندن146(ند  نّرأن ن7)

 ن.ننن3/389(ند نيفن)جهر(ن ن8)

 ن.ننن4/152(نيدظرن ند لارفن)جهر(ن ن9)
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د تنريأنانَوتر يندألاترذنَ  دن   دندركرنفي رنَدفلنعدهنح وطناننّرنَدلنن(1)ن(( فنفلزندألرض
دػر نفػنندنػزونكػؿن فػظندجػدهنانودن ػظنفيػهند طػرنفي رنذاػأنن يػهن ن ند ػتكـن تػرونانَو نعليدػرنَفا ألفَّ

ن فنَد رطنتآ ؼند  روؼنؾن)جوار(ن ثننن دنييرند نر يطن.ن
 ة . چاچ .5

كل ػطنفرراػيطن))ندهػرنطنلرؿند ار ردئلنعفناػذهند لفظػطند تػلنع رفػتن نّر ػطنفػلند نر يػطند نردليػ
)جط(نوالنددد ند تحويرنفلند فررايطنانونن(2)تندلن)لدـنحوير (نوالن رك طن فن) ر(ن  نددنلدـن
د  ط وأط(نانوياػديهرند دػر يوفن)فتّػطنكػودرع(ند فررايطنانود كل طنكلهرن د ند نردلييفنتندلن)د كودرعن

ن.نن(3)ن((انوالند كودرعند حوير 
انن(4)ن((َكػػررعدكػرعنوج ػيند ج ػين))نػرأنانود ج ػين دهػػرنولػدنوردنَدهػرنتندػلندركػػررعنعدػدند 

دألحؿند قديـن هذهند  رد نانوالن ػفنو ـنيدرند ار ردئلند دنن(5)والن)د  ر ورء(ن  دود ن ر فررايطن
ند  نرأن. فندأل فرظند دأيلطند تلنفرتتن نج رتن

 َبازفَكند .  .6
َاػؿنوندأيلػطن ػينَدنهػرنفرتػتنيذكرند ار ردئلند  رد نَ يردػرنانورنيدػيرنن ػدنكودهػرن نر ػطنانَ

فػػلنلػػوؿند  نػػرأنود ػػدأيؿنانويهتػػدينن ػػدندػػر هرن ػػفنأػػنؿنت، ػػؿند ػػدصنانننوردتناػػذهند لفظػػطن
ودألجػػػردسنانود ػػػفنَحػػػ رأند تجػػػرفيؼنان))(نعلػػػدن اػػػرفنن ػػػد ندأحػػػيرتهن ناػػػػ255د جػػػر ظن)

ل ػػطنتندػػلنَ ػػد ن نػػؿند ك))انوعلػػؽند اػػر ردئلنعليهػػرنلػػرئنن نن(6)ن((ود  رزفكدػػدنانود ل ػػودنانود طػػودؿ
.نولػدنَعروػتنن(7)ن((جرءتن نهرد  وددند تلنتاتأدـن لأيؿنانود دودأندألأر ن قريدطند  وددند تلن

د ػػػػلنددػػػررند يػػػػهندراػػػػترذنَعروػػػتنعػػػػفنذكراػػػرند  ظػػػػرفند لوويػػػػطنعػػػددن ػػػػرنوردنفػػػػلندػػػصند جػػػػر ظن
ند ار ردئلن.ن

ايئػػطنعلػػدنولػػدنوردندفن) رز دػػدن)فػػر(ن..ن رزو دػػدن ند ر ػػرطند  ػػررزنان جػػرأند نوػػدنان ػػرزن
ن.نن(8)ن))ر رطنيددنعلدنعودند يدنع و ر

                                                 

 ن.ن)تندلنسن ند ّافرنانألفند جزءند ود دنفيهن قاـنعلدنَافرر(ن.ننن12/22/س3(ند  أحصن ن1)

 ن.ننن431(نيدظرن ن نجـند  دررن)لدـ(ن ن2)

 ن.ننن45(ندرسنترريألنفلند نر يطند   كيطن ن3)

 ن.ننن8/317فن)كرع(ن ن(ند لار4)

َاػؿند  ديدػطن((وفيػهنَفنن3/511انود ج هػر ن نن99انويدظرن ند  نػرأن نن14/41/س4(نيدظرن ند  أحصن ن5)
 ن.ننن((يا وفندركررعن ر ورنَين ن ريهر

 ن.ننن1/45(نرارئؿند جر ظن) درلأند ترؾ(ن ن6)

 ن.ننن32(ن فن نجـند جر ظن ن7)

 ن.ننن49 يطنفلند لوطند نر يطند نردليطن ن(ن نجـندر فرظنود  حطل رتندرجد8)
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َ وددػرنوكرفن ريرن ،ح رأنكتػأند  نػرأنود ػدأيؿند نػود نن ػدن ػدودرتند جػر ظنانرفنفيهػرن
د لفظػطنن ػدن فندأل فرظند تلنتثريناذدند جردأن ػفند  نرفػطند لوويػطنانوكػرفن ريػرن هػـننوػرفطناػذهن

د اػر ردئلن ػـنيوثػؽنلػـنينلػؽنعليهػرندػيئرنانوكػذ ؾنَ فرظهـنانولدنديفؿن  قؽند كترأناػذهند لفظػطنف
نَحلهرنانويووخن ندرارن.ن

ن هند فرسن فنانحنور طنتقيهند جػردحن.نود ج ػين لنؿن ن)د تجفرؼنان رنج  ن((تجػرفيؼولدنوردنَفَّ
اننذناػلن  ػرنانو فنأنؿن رنيفهـن فنايرؽند كنـني دونَفند اػر ردئلن  ػؽُّنفي ػرنذاػأند يػهنن(1)

نفلند  رأن فنر رطن.نياتأدـن لأيؿن
وز .  .7  الرَّ

علػدندرددءنثػـنيودلػؼند   حػردرن))(ننذنلػرؿن ناػػ448ذكرناذهند لفظطنَ ونناػ ؽند حػر لن)
د ػػروزنكل ػػطن))د اػػر ردئلن نلػػرؿنن(2)ن((فػػلنولػػتن نيدػػهنانفػػإفنتػػ،أرننيػػرددن)د ػػروز(ن ػػهنَعػػردنوػػر ه

د ورلػػطنتكتػػأن نػػدنتاػػلـن)دريحػػرؿنانواػػونفرراػػيطنوتندػػلن ػػرنيػػدعلنفػػلنعحػػردرن لوػػطند تجػػرر نأن
وي دونَفند  ػرددنأن)د ػروز(نادػرناػون)د يػوـ(ن ر فرراػيطنانن(3)ن((د   ل ن فند  رؿنانَونتالـن ورعط

ن نددن)ترأرنديرددنن(4) ن(5)د روز(ن)ت،أرنديرتدند يوـ(نولدنألتن نج ػرتند  نػّرأنانود ػدأيؿنانألفَّ
وزن ن))لفظػػطنانو كػػفنوردنَدػػضندألأػػرنفػػلند نر يػػطن ػػفناػػذدند  ندػػدن هػػذهند ن(6)ود  نج ػػرتنن(5) د ػػرُّ

 يػدنَفناػذدنن(7)ن((د  جرنروزدالنانوزدػهن ينػرؼنثقلػهنانوردزند ػديدررنانوزدػهن ػينلـنلػدرهد تقديرنانوردزن
ند  نددن يسناوند  رددن فن)د روز(ند ودرد نفلند دصنان ؿنك رنَوو تن.

ن
 َدْست .  .8

ن))(نننلػػرؿن ناػػػ384ذكػػرناػػذهند لفظػػطند قروػػلند تدػػوألن) انط نػػرّينفػػلندهريػػطند  اػػفنوداػػت 
 ػر قوؿن نانولػدنعلنػؽند اػر ردئلنن(8)ن((واردويؿندي قلن تقطيين ودددينانوعلدن اورتهنرددءنلحأعن

ن.نن(9)ن(()د دات(نحدرند  جلسن...))

                                                 

 ن.ننن9/31(ند لارفن)جفؼ(ن ن1)

 ن.ننن121(نكترأند وزردءن ن2)

 ن.ننن44انويدظرن ند  ج وعند لفيؼن نن98(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن فندأل فرظند ن رايطن ن3)

(ن ن4)  ن.ننن648(نيدظرن ن نجـند  دررن)يـو

 ن.ننن212-215(نيدظرن ند  نرأن ن5)

 ن.ننن5/358ود لارفن)روز(ن نن2/458و قرييسند لوطن)روز(ن نن7/379(نيدظرن ند نيفن)روز(ن ن6)

 ن.ننن15/186(نترجند نروسن)روز(ن ن7)

 ن.نننن3/116(نددودرند   رور ن ن8)

 ن.ننن54(ند تك لطن ل نرجـند نر يطن ن9)



 

 
 998 

ن)د داػػػت(نادػػػرن  ندػػػدن) ج وعػػػط(نفػػػلند فرراػػػيطن )حػػػدرنانواػػػون ػػػيسنن(1) يػػػدنَدػػػلنَر نَفَّ
ألدػػػهنوحػػػؼنج وعػػػطن ػػػفند  ن ػػػسند أرحػػػطن ر رجػػػرؿند  جلػػػس(نك ػػػرنذكػػػرند اػػػر ردئلنان ػػػؿناػػػون 

در  اطنودألرديطن فن)اردويؿن ر دا طنن دن ديدطن)ط ريَّط(ن؛نوألفنج لطن رنوردنفلند دصنيدؿنعلدن
ن ود داػتن ر فرراػيطنتندػلنن(2)ن((ود ددػتن ند ثيػرأنان نر ػطد داتن))انَورديطنلحأ(نانولدنوردنَفَّ

ن.نن(3))د يد(ن
ن)د دات(ند ذينَوردهند ار ردئلنوجهن فند حوأ.ننوفلنووءناذدن يسن  ندد

نندَّ رن ندرهن رنذكرتندعت رددنعلدنلردء ند دصنلردء نَكثرنع قرالنانَودؽنتحوردالن.ن
 بادَكير .  .9

رأذنانَونجػرذأنانكل طن رك طن فن) رد(ن  نددناودءنان)كنير(ن  نددن))لرؿند ار ردئلنندهَّرن
ن.نن(4)ن((ددرند ورفطويفيدند  ركأن رناون) ن رن)اودئل(نفلنج

دأل فػػرظنانواػػلن ػػفنن(6)انون)كنيػػر(ن  ندػػدن)رأػػذ(نن(5)ولػػدنوردنفنػػننَفن) ػػرد(ن  ندػػدند هػػودءن
ف،ث تهػػرنفػػلن  ثػػهند ػػلند دأيلػطند تػػلنديفلػػتنذكراػػرن نج ػػرتند  نػػرأنود ػدأيؿنانو ردراػػرند اػػر ردئلن

نوا هنأن)فودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿ(ن.ن
 الدخيل الفائث . منهج السامرائي يف إيراد 

د  نػرأناني كفندفنداتجللن دهجند ار ردئلنفػلننيػرددنج لػطعن ػفندأل فػرظند دأيلػطند تػلنفرتػتنَاػؿن
نود دأيؿنعلدند د وندآلتلن ن

دتاػػ تند  ػػدودرتند تػػلنداػػتدرؾنفيهػػرنتلػػؾندأل فػػرظند دأيلػػطن ط ينػػطن نج يػػطنفػػلنداػػؽندأل فػػرظن .1
نوترتي هرنعلدنَارسن روؼند  نجـن.ن

د  ػػػدودندئلن ػػػيـن حػػػطل لن)د  نػػػرأ(نانو)د ػػػدأيؿ(نتفريقػػػرنعل يػػػرنودوػػػ رنيقػػػيـنفػػػّرؽند اػػػر رن .2
د  ػػر ثيفند فرحػػلطن يده ػػرنانوي اػػـنلوػػيطند تػػددأؿن ػػيفند  حػػطل يفند تػػلن ػػرنيػػزدؿنكثيػػرن ػػفن

   حردنعليهرن.ن

د لوػػػرتنعػػػزدند اػػػر ردئلنكثػػػر ن)د ػػػدأيؿ(نفػػػلند نحػػػرند ػػػردافنن ػػػدنكثػػػر ند ترج ػػػطنودػػػيوعهرن ػػػفن .3
 د ور يطن.

                                                 

 ن.ننن512(نيدظرن ن نجـند  دررن) ج وعط(ن ن1)

 ن.ننن1/153)دات(ن ن(ند قر وسند   يطن2)

 ن.ننن643(نيدظرن ن نجـند  دررن)يد(ن ن3)

 ن.ننن18(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن4)

 ن.ننن618(نيدظرن ن نجـند  دررن)اودء(ن ن5)

ندهرأنانودزهندر هنعر ل6)  ن.ننن1فررالن ن-(نيدظرن نفرادؾن
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ودفيػػػطنان ػػػفنردء ند اػػػر ردئلن ػػػ نضند دحػػػوصند تػػػلنوردتنفيهػػػرند دأيلػػػطن ػػػـنتكػػػفنكرفيػػػطننّفنلػػػ .4
ن هػرنانعل ػرنَدَّػهأنؿن رنَث تػهند   ػثنفػلن نػضند تفاػيردتند تػلن ػـنيطػر ؽنتفاػيرند اػر ردئلن

 فلنَ يرفنَأرنيث تنداتقرداهنح تهنودلتهنانوووو هن.ن

ودػػرحن ندػػرهنفػػلنكلتػػرند  ػػر تيفنانو ػػرندإلدػػرر نن ػػدندحػػؿند لفػػظناػػودءنكػػرفن اػػيطرنَـن رك ػػرنان .5
 يفيدهند تركيأن.ن

د لوويػوفناندّ هنعلدنج لطن فند كلػـند نر ػلند ػذين فػؿن ػ، ودفن ػفند نر يػطنوييراػرن  ػرنديفلػهن .6
 ودعروودنعدهن ت ثنن  دودرتند جر ظن.ن

علػدندهجند ار ردئلنفػلنتت نػهند ػدأيؿن دهجػرن قرردػرنفػلنتراػيسندأل فػرظنوت،حػيلهرنان نت ػددن .7
 قرفتهنانو كودرتهرند درليطنانود ور يطن.نث

 ثانيا : األلفاظ املعربة القدمية . 
واػػػدوردنداػػػتدرؾند اػػػر ردئلنج لػػػطن ػػػفندأل فػػػرظند  نر ػػػطنعلػػػدن نج ػػػرتند  نػػػرأند قدي ػػػطنان

نطرئفطن فنتلؾندأل فرظند تلنداتدركهرن.ن
 الُكنُدج .  .1

فػوؽنن ػدند نن ػلن-د   ػرـَين-يحػند))اذهند لفظطن دػرنوردنفػلن ػدودرتند جػر ظننذنلػرؿن ن
د تػػػلنيحػػػندنَرددنأن)د كدػػػرديج(ند ػػػدرجرتن))انولػػػدنعلػػػؽند اػػػر ردئلنعليهػػػرنلػػػرئنن نن(1)ن((د كدػػػرديج

كتػػأند لوػػطنعليهػػرند   ػػرـانو نػػؿند كدػػرديجن ػػفندألعج ػػلند ػػدأيؿند ػػلن ػػـنينػػرأنانفلػػـنتدػػرند يػػهن
ن.ن(2)ن((عر ط

د  أػػػزفنطند حػػػوير نانواػػػوندػػػ هند كدػػػد وجن نػػػرأنكدػػػدوناند أزددػػػ))ولػػػدنوردن ػػػرنيدفػػػلناػػػرنؼن
واػػذدند ػػدصنياػػفرن.نن(4)ن((د كدػػد وجن ندػػ هند  أػػزفنان نػػرأنكدػػدو))انولػػدنوردنَيوػػرنَفنن(3)ن((...

نعفن ن
واػذهند لفظػطن يفند  نرأنود ػدأيؿنعلػدند ػريـن ػفنَدػهنفػّرؽن يده ػرنان-ارنادر-ألطند ار ردئل -َن

ن فند  نرأنانو يسن فند دأيؿن.ن
َ كػرـنوجودند  رد نفلنكتػأند لوػطنعر ػطنان  ػرنيثيػرنت فظػرننزدءنند تارعنفلننطنؽن كـندفل -نأ

ند ار ردئلندألأرندوعرن رن.ن
 . ِدرويش . 2

                                                 

 ن.ننن3/424(ند  يودفن ن1)

 ن.ننن365(ن فن نجـند جر ظن ن2)

 ن.ننن6/176ترجند نروسن)كددج(ن نن(3)

 ن.ننن1/212(نند قر وسند   يطن)كددج(ن ن4)
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د كل ػػطن))اػػلن ػػفن حػػطل رتند تحػػوؼنانذكراػػرند اػػر ردئلن اػػتدركرنعلػػدنَاػػؿند  نػػرأنلػػرئنن ن
نكتأند  نرأن ـنتدرنن يهر ن.نن(1)ن((فررايطن نَّر طنعرفهرند نرأنانو فنعجأنَفَّ

انن(5)وفػلند قػر وسند   ػيطنن(4)وفلند لاػرفنن(3)انوفلند  قرييسنن(2)تردناذهند لفظطنفلند نيفننو ـ
ن فررايطن  نددند فقيرنانوتدروشنحررندرويدرنانوالؾند درويشناند رداأنانَحلهرن))ولدنوردنَفَّ

ن.ننن(6)ن(( الؾند دردويش
ن)د زداػػد(ن ر فرراػػيطناػػون)د ػػدرويش(ن ػػؿ كػػذ ؾنكودهػػرنن(7)) رايزكػػرر(ن فظػػطننو نػػدند تت ػػين ػػـنَجػػدنَفَّ

فقيػرنانو ػلندػودنانوتهيداػتنانو ػلن))اػونتندلن)د فقيػر(ن ػـنَجػدهن هػذدند  ندػدنفػلند فرراػيطنان ػؿن
نرنتقرأن فنكل طن)درويش(ن.نانواذهندأل فرظنكلهرنن(8)ن((جيزنانو يجرر 
ن د  ػرؿنجندردويػشنؽند درويشنفلندظرـند حوفيطن ند زدادند جودؿنانوتطلؽنعلػدنرليػ))ولدنجرءنَفَّ

ن.نن(9)ن(()فررايط(
 َجوَسق .  .3

كل ػػطنلدي ػػطن نر ػػطنانَحػػلهرن)كودػػؾ(ند فرراػػيطنانولػػدند اػػيتند كل ػػطن))ذكػػرند اػػر ردئلنندهػػرن
واػلنتندػلند  نّر طنانوجدتن)كدؾ(نفلند نر يطند  ديثطنانو نلهرنرأذتن فن)كيواؾ(ند فردايطنان

ن.نن(11)ن((ؿن نوهرن  نض يترنحويردنانَونيرفطن التطنتقرـن فنَجزدءنيوح
واػؽن ن))انوفػلند لاػرفنن(11)ن((د جواػؽن ند قحػرن...))ولدنوردنفلند نػيفنَفن ػفند جن د ّ حا

ػػفن نػػرأنانودحػػلهنكودػػؾن ر فرراػػيط د  نػػرأنَفنانولػػدنجػػرءنفػػلنن(12)ن((انوليػػؿناػػوندػػ يهن ر ّ حا
ن.نن(13)ن((حويرن...د جواؽن نفررالن نرأنانواونتحويرنلحرن)كودؾ(نَين ن))

                                                 

 ن.نن35(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن1)

 ن(نيدظرن ند نيفن ن رجزدئهنكلهرن.2)

و ػرنن2/341(نيدظرن ن قرييسند لوطن ن) رأن رنجرءن ػفنكػنـند نػرأنعلػدنَكثػرن ػفنثنثػطنَ ػرؼنَوؿنددؿ(ن ن3)
 ن ندارن.نن

 ن.ننن19-5/318(نيدظرن ند لارفن)ريش(ن ن4)

 ن.ننن2/141(نيدظرن ند قر وسند   يطن)درش(ن ن5)

 ن.نننن141(ن نجـند لهجطند نر يطنفلند اوددفن)دروش(ن ن6)

 ن.ننن267(نيدظرن ن نجـند  دررن)زاد(ن ن7)

 ن.ننن416(ند  حدرندفاهن)فقير(ن ن8)

 ن.ننن1/437(ن نجـن وطند نرأن)درش(ن ن9)

 ن.ننن27فودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن(ن11)

 ن.ننن5/243(ند نيفن)جواؽ(ن ن11)

 ن.ننن11/35(ند لارفن)جواؽ(ن ن12)

 ن.ننن62انويدظرن نفلند تنريأنود  نرأن نن144(ند  نرأن ن13)
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َعػدهنانثػـن ندناذدنياتدرؾند ار ردئلنعلدنَاؿند  نػرأنانويث تهػرنفػلن)فرئتػه(ند ػذينفكيؼن
رن ر فررايطناون)كرخ(ن ند قنحا داتددرؾند اػر ردئلنعلػدنو يسن)كودؾ(نانوفلنووءناذدنيندنن(1)َفَّ

نكػننعلدنَاؿند  نػرأنييػرندليػؽنانو ػيسنفػلن  لػهنانثػـنَّفن)كيواػؾ(ن لري ػطن ػفن)كدػؾ(ن؛نألفَّ
ن.ن(2)َور يطن-د هددوايطنود فردايطنتدت يرفند دنَار ند لورتند لوتيفند فررن

 َمرَدم .  .4
ّ ػػرف(نانو ػػردـن ػػفنَعػػنـن))ذكػػرند اػػر ردئلنندهػػرن   ندػػدننداػػرفنانَونرجػػؿنانوج نهػػرن) نردا

ن.نن(3)ن((د ذكورن د ند نرأنانو حورهن) ردؾ(
ػران ػؿ(ند(ن  ندػدنوادرنرنيديرند ار ردئلنن دنكودهرن نرَّ طناننذنالنفلند فرراػيطن) ن )رنج 

انن(4)
ن هرن)د  يـ(ن تدنتودفؽنَ ديطند نرأنانو ـنيذكرارنَاؿند  نرأن فتكوفن  ػرنيد وػلنانن(5)ولدنَ  قنتن

نيد ولنداتددركهنعليهـن.ن
 إْسَكَدار .  .5

كل ػػطنفرراػػيطنتندػػلند قرحػػدنانَوند راػػوؿنانَون ر ػػؿند راػػر طنان))لػػرؿنعدهػػرند اػػر ردئلنندَّهػػرن
ن.نن(6)ن((فلند نحورند  ت،أر نانوظهرتنفلند  حدفرتند ترريأيط فند كلـند تلنع رن تنواذهن

وعدػػدند دظػػرنفػػلند  نج ػػرتند فرراػػيطن ػػـنَجػػدناػػذهند لفظػػطن  ندراػػرند ػػذينذكػػرهند اػػر رتئلنان
دَّ ػػرن   ندػػدن) ر ػػؿ(نو ػػـني ننػػيفناػػودءنكػػرفنااػػورنانَون ر ػػؿنراػػر طنانن(7)ن((زفن ػػرددر))وجػػدتنود 

دند ػػطندأل ديػػطند نر يػػطنانوتػػآ ؼنَحػػودتهرن)ناػػكددر(ن  ندػػدنع ر ػػتن)زفن ػػرددر(نحػػررتنعلػػوعدػد رن
ن) ر ؿ(ن.ن

 ُفوطة .  .6
اػػون ػػفند  نػػرأنؿن)فوتػػه(ن.ندلػػوؿن نواػػون نػػرأنلػػديـنديفلػػهن نػػضن))لػػرؿنعدهػػرند اػػر ردئلن

ن.نن(8)ن((َاؿند  نرأنانوداأنن دند ج ينفقر ودن ن)فوطل(ن حرديند فوطناندون رئنهر
 فند هددناند ود د ن نفوططنوالنّينظنّلحررنتكوفنفلند فوطن نثيرأنتجلأن))ولدنوردنَفن

ن(1)ن(( آزر نلحيرنيليظنيكوفن تزردنيجلأن ػفند اػددنان))انوفلند لارفنوردنَفَّ وليػؿند فوططنثوأ 

                                                 

 ن.ننن436(ن نجـند  دررن)لحر(ن ن1)

 ن.ننن138(نيدظرن نعلـند لوطند نر يطن) جرزي(ن ن2)

 ن.ننن51د  نرأنود دأيؿن نن(نفودتن رنفرتن ف3)

 ن.ننن255(ن نجـند  دررن)رجؿ(ن ن4)

 ن.ننن217(نيدظان ند  نرأن ن5)

 ن.ننن16(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن6)

 ن.ننن191(ن نجـند  دررن)  ؿ(ن ن7)

 ن.ننن46(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن8)
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ن(2)((وليؿن ند فوططنثوأن فنحوؼنانفلـني  ؿن ركثرنانوج نهرند فػوطن... انوفػلند  نػرنأنوردنَفن
ن.ن(3)ن((د فوطند تلنتل نسن ياتن نر ّيط))

نو فنأنؿن رنتقدـني كفنَفندن ظنَ ريفنا رن ن
نَاػؿند  نػرأنانَون نوػهـنَيفػؿناػذهند لفظػطنان ػينَفند جػود يقلن -َن كيؼني حرحند ار ردئلن ػ،فَّ

 (نواونَوؿن فنحدؼن نج رن اتقنن ل نر رتنلدندصنعليهرن؟ناػ541)

ن ـنتث تنعج طند كل طن فنأنؿندحلند نيفنود لارفند لذيفناقدرا رن.ن -نأ
اػػلن)فوتػػه(ند فرراػػيطن  ػػرنتوػػنهن))دنذكػػرند اػػر ردئلندؿن)فوطػػط(نفػػلن كػػرفنرأػػرنفقػػرؿن نولػػ

انن(4)ن((علدنَراهرنانويتػد دنعلػدنظهراػرنانوحػدرارنانولػدنعرفهػرند نػرأنفػلنعحػورنعػد د  رد ن
ند اػػػر ردئل ند  نج ػػػرتن-ادػػػر-وجػػػـز د نر يػػػطن نج ػػػطند كل ػػػطننياػػػددهند يػػػؿنعل ػػػلنكػػػرؼنان ػػػد يؿنَفَّ
ن نج تهرن.ذكرتهرنانو ـنتج نـز

 ُبوق .  .7
 نػػرأنانودحػػلهنفػػلند فرراػػيطن) ػػوغ(نانولػػدنداػػتن ؿنفػػلندألدأن))لػػرؿنعدػػهند اػػر ردئلنندػػهن

ن.نن(5)ن((د قديـانولدنفرتنَاؿند  نرأ
ن  دقػرؼند  ػوؽندػ هن))و ـنتدرند  نج رتند نر يطنن دن رنذاأند اػر ردئلنن يػهنان ػؿنوردنَفن

رن(6) لتويند أرؽنانور  رن}دفي{ن نانفينلونحوتهنانوينلـند  رددن هنانفيهند ط ن ويقرؿن  فنرنيكتـنف 
انوفػلند لاػرفنوردنكػنـنن(8)ن((د  وؽن ند ػلنيػدف نفيػه))انوفلند ح رحنن(7)ن((ديئرنانند رناون وؽ

ن.نن(9)د أليؿندفاهن
ند كل ػطند نر يػطن) ػوؽ(ندفاػهرنو ر حػيوطندفاػهرن انن(11)فيهػرنوعددند دظرنفلند فررايطندجػدنَفن

د ار ردئلنفػلنعػزون طنلرطنطنعلدنعرو طناذهند كل طنانولدنَث تهرنادرن تدند يفنواـن  رنيدؿندر
ناذهند لفظطند دند فررايطن فنييرنترون.ن

                                                                                                                                            

 ن.ننن7/459(ند نيفن)فوط(ن ن1)

 ن.ننن7/373ن(ند لارفن)فوط(ن 2)

.نواػلنفػلنولتدػرنرددءني لػؼن ػوؿند ػَرسنوي جػأند دػنرنويدػتهرنعدػدند داػرءند قرويػرتنَكثػرنن293(ند  نرأن ن3)
 ن فند  وريرتنانوير  رن رنيكوفنداودند لوفن.نن

 ن.ننن73(ندرسنترريألنفلند نر يطند   كيطن ن4)

 ن.ننن21(نفودتن رنفرتن فند  نرأنود دأيؿن ن5)

 نعلنوردنفلندصند نيفند   قؽنحود هن نيدف ن.نن(ناذدنأط،نط ر6)

 ن.ننن5/229(ند نيفن) وؽ(ن ن7)

 ن.ننن4/1211(ند ح رحن) وؽ(ن ن8)

 ن.ننن11/31(نيدظرن ند لارفن) وؽ(ن ن9)

 ن.ننن111(نيدظرن ن نجـند  دررن) وؽ(ن ن11)
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 كانون .  .8
فرراػػػيطن  ندػػػدن) ولػػػدند دػػػرر(نانواػػػلنكػػػذ ؾنفػػػلنعرّ يػػػطنَاػػػؿن))لػػػرؿنعدهػػػرند اػػػر ردئلنندَّهػػػرن

نن(1)ن((د نػػػػردؽ د كػػػػردوفنود كردودػػػػطن ن))انوكػػػػذ ؾنن(2)ن((د كػػػػردوفن ند  حػػػػطلد))وفػػػػلند  نج ػػػػرتنَفَّ
ن.ننن(3)ن((د  ولد

علػػدن.نو ػػـنتػػدصند  نج ػػرتنن(4)ولػػدنكػػرنحػػر أند لاػػرفن ػػرنوردنفػػلند نػػيفنانود حػػ رحن
د اػر ردئلن ػرنيجردػأنعج طند كل طنانو ـنت ل خنانوعلدنارنفر  فرد ن يدطند نرو طنانوفي رناأنن يػهن

ن.نن(5)ن((َتدكنرهنانَوتدكند ))د فررايطناونند حودأنانو فند  فيدنَفندذكرنَفن)د  ولد(نفل
 ُكندك .  .9

فحػي هـن  نددن) فر نانو  فور(نانولدنع ر تن د ند نرأنفلن))لرؿنعدهرند ار ردئلنندنهرن
ن.نن(6)ن((َ ادتهـند ددرجطنانفقر ودن نأددؽ

ن نافنرن فيرن ػوؿنَاػودرند  ػدفن نػرأن)كندػد ())ولدنوردنَفَّ دادنؽن نكجن  نػرأنوفػلند ن(7)ن((د أن
ن ن.ن(8)((د أددؽن نفررالن نرأنانودحلهن)كندد (نَين ن  فور...))وردنَفَّ

ند أدػدؽناػون فيهػرنانويقػرؿن ل فػر نفيهػرن(ن9)ن(اػدكر)وعددند دظرنفػلن نج ػرتند فرراػيطندجػدنَفَّ
ند فنؿن) فر(نيقرؿنعدهنفلند فرراػيطنن(11)ن(كنوددؿنانَون فر )َيورن كندػدنانوكنػوددؿنزدنان))اننّرنَفَّ
ن.نن(11)ن((هنزدنانوكنودنكنردنانوكنرويدوجر

و ػػفنأػػنؿن ػػرنتقػػدـندجػػدنَفنكتػػأند  نَّػػرأنود  نج ػػرتنلػػدندّحػػتنعلػػدنكل ػػطن)أدػػدؽ(نو ػػيسن
الن  رنياتدركهند ار ردئلنعليهرنانوفلند ترري ندإلاػن لنادػرؾنودلنػطنداػ هرن)ودلنػطند أدػدؽ(نان

ندأل زدأ(نك رنا رارند قررفند كريـن ن.نن(12)دون)يـو
 املعربات احلديثة .  ثالثا :

                                                 

 ن.ننن77(ندرسنترريألنفلند نر يطند   كيطن ن1)

 ن.ننن5/282(ند نيفن)كدف(ن ن2)

 ن.ننن5/1755(ند ح رحن)كدف(ن ن3)

 ن.ننن13/362(نيدظرن ند لارفن)كدف(ن ن4)

 ن.ننن579(ن نجـند  دررن) ولد(ن ن5)

 ن.ننن78(ندرسنترريألنفلند نر يطند   كيطن ن6)

 ن.ننن3/237(ند قر وسند   يطن)أددؽ(ن ن7)

 ن.ننن179(ند  نرأن ن8)

ندهرأن)أددؽ(ن نن(9)  ن.نن92فراتؾن

 ن.نن217فر (ن ن نجـند  دررن) ن(11)

 ن.نن217د  حدرندفاهن) فر(ن نن(11)

 ن.نن31 فناور نيرفرندآليطن نن(12)
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ك ػػرنكػػرفن لتنريػػأنلػػدي رنَاػػ ر هنانو ظػػرارهنانودودعيػػهنانَواػػر ي هنانكػػرفن ػػهنذ ػػؾنَيوػػرنفػػلن
د نحرند  ديثن ؿنكثرنكثر نرنتكردنتالحػدنَونت  ػدن فنػؿنعود ػؿنعػد نان دهػرند تطػورند حػدرعلنان

ود  اااػػػرتنن ػػػدننود تقدػػػلنانود ايراػػػلنانودرلتحػػػردينانولػػػدنتوجهػػػتنعدريػػػطند كثيػػػرن ػػػفندألفػػػرددنا
ع ليطنتنريأند  حطل رتنانودأل فرظنييرند نر يطنانوكرفنتت يند ار ردئلن هذهند جهػودن روػردنان
ـّندػترتهرنانودإلدػرر نن ػدنَحػو هرند تػلنع ّر ػتن دهػرنانواػدوردنطرئفػطن ػفن و ت يزدناننذنع ؿنعلدن ػ

نتلؾند  نر رتن ن
 اإلْمِبرياِليَّة .  .1
 فظػطن))طلخنَاػؿند ايراػطنانلػرؿند اػر ردئلنعدهػرنندَّهػرن نوالن فند  نر ػرتند  ديثػطنفػلن حػ .2

واػػلنن(Imperalis)َعج يػػطندألحػػؿنع ر ػػتنعلػػدنايئػػطند  حػػدرند حػػ رعلنانود كل ػػطنتنريػػأن
ن.نن(1)ن((ـن1546تندلندرتجرهند ايرالند  تحؼن ر ايطر نانود تواينانَووؿن رنع رفتنعرـن

َاؿند ايراطنانولدن ػددند اػر ردئلن ندراػرنوالن فند  نر رتند  ديثطند تلندرعنتددو هرنعددن
نانوالنتدكؿن يند كثيرن فند  نر رتند  ديثطن نج رنينلـندترتهرن.ن

 التََّقدُِّميَّة .  .3
 حػطلخنجديػدنيفيػدنطريقػطنفػلند تفكيػرنانوداػلو رنفػلن))اذهند لفظطنلػرؿنعدهػرند اػر ردئلنندَّهػرن

انواػلنكل ػطنجديػد ندػرعتنفػلنكتر ػرتنند ن ؿنانوفلافطنتجدخنن دند تقدـنانود نػزوؼنعػفند ج ػود
د ايراػػييفنانوعل ػػرءندرجت ػػرعنانفػػلن طلػػيند قػػرفند ندػػريفنانورناػػي رنفػػلنكتر ػػرتندردػػتردكييفنان
َودحررن هأند ياررنانود تقدّ لناوند قرئؿن ر تقد ّيطنانود ار ؾن دهج ػرنانودآلأػذن فلاػفتهرنانواػلن

ن.نن(2)ن(Progressime) فنييرندؾن فن
دإلي ػػػرفن إ كرديػػػطند تقػػػدـنانود ن ػػػؿن ػػػفنَجػػػؿنت قيقػػػهناػػػودءنفػػػلن)) تقد يػػػطن ،دَّهػػػرنولػػػدنعرفػػػتند

د  يػػددفند ايراػػلنَـنفػػلند  يػػددفندرجت ػػرعلند نػػرـنان...نوياػػتأدـندحػػطنحن)د تقدي ػػط(نايراػػػيرن
 إلدػػرر نن ػػدنَدحػػررند توييػػرنانود تجديػػدنانود تطػػورنانودراػػتزدد ن ػػفن دػػرركطند ج ػػرايرنفػػلنحػػدين

حػػرديطنانود ايراػػيطنانودرجت رعيػػطنانورنتقتحػػرنكل ػػطنتقد يػػطنعلػػدند ايراػػطنف اػػأن يرتهػػرندرلت
 كفنالندظر ند و يطنكثيردن رنتاتأدـنفلن جػررتند تر يػطنانوت ريػرند  ػَر نانود  ولػؼن ػفند قػيـن

ن.نن(3)ن((انود  نرييرند ارئد نانود تقد يطندقيضند رجنيطنانوأحـند   رفظطنانود  ردو طنانود ج ود
ن.ن

                                                 

 ن.نن229-228د تطورند لوويند ترريألن نن(1)

 ن.نن231-231د  حدرندفاهن نن(2)

 ن.نن139د قر وسند ايرالن نن(3)
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 فنجهطند در طندرحطن يطنانَ رن فنجهطند در طند لوويطند تلنتقرأن حور نعر طن فنناذد
تلػؾند در ػػطنانفػر دظرنن ػػدن ندػػدند  ػرد نفػػلن نج ػػرتند نر يػطنيفيػػدنَفنث ػػطنحػلطنودوػػ طنانولويػػطن
 يػػدند در ػػطند لوويػػطند نر يػػطنود كل ػػطند  نر ػػطن يػػدنَفن حػػؿناػػونَفنج رعػػطنايراػػيطنير يػػطندػػردتن

د قػػدنـنود ق د ػػطن ند اػػر قطن))ـنفقػػر ودنعدهػػرن ن)تقد يػػط(نانودطلقػػودنذ ػػؾند  حػػطلخنانولػػدنوردنَفن ر تقػػد
د قػدـنكػؿن ػرنلػد تن ػفنأيػرنانوتقػد تنفيػهن فػنفن))َويورند قػدـنود تقػّدـنانوكلػؾنن(1)ن((فلندأل ر

ن.نن(2)ن((لدـنانَين نتقدـنفلند أير
ر ػػطنودألحػػؿند لوػػوين ػػفن يػػثندر ػػطنوفػػلنوػػوءن ػػرنتقػػدـندجػػدنَفنث ػػطنحػػلطن ػػيفند كل ػػطند  ن

د  فرد نفػلنَحػلهرند لوػوينعلػدن ندػدن)د أيػر(ند ػلناػوندحػؿند تقػدـنفد اػأنن ػدن)د تقػدـ(ند تقػد لن
كودػهنياػندنانويػػر نأيػردنفػلنذ ػػؾنانواػ يتنكػؿنفكػػر نانَوناػلوؾنيدتاػأنن ػػدند تقػدـن)تقد يػػط(نان

فنكردػػػتنادػػػرؾننوداػػػتدردؾند اػػػر ردئلنيػػػ،تلنفػػػلننطػػػررند  نر ػػػرتند  ديثػػػطند تػػػلن ػػػـ يلنػػػـندػػػترتهرنانود 
ن نج رتنايرايطنعر جتهرن.ن

 اإلْنِيزَاِمّية .  .4
كل ػػطنتدػػيينفػػلن))اػػلنديوػػرن ػػفند  نر ػػرتند  ديثػػطند تػػلنجػػّدتنفػػلند نحػػرند  ػػديثنانواػػلن

كتر ػػػػػرتند  نرحػػػػػريفن  ػػػػػفنيتدػػػػػر وفند  اػػػػػرئؿند ايراػػػػػيطنانواػػػػػلند ػػػػػوذجن ػػػػػفند ألػػػػػؽند أػػػػػرصنان
د ػػػرنيفوػػػؿنفػػػررده زد لناػػػوند ػػػذينرنيت  ػػػؿن ودج هػػػطندأل ػػػورند حػػػن طنانود ظػػػروؼند دليقػػػطنانود 

ن.نن(3)ن(({ Defaitisme }در تنردنعفناذهند  ودطفنانوالن فند كل طندألعج يطن
روحند ال يطنانود تردجيند تلنتايطرنعلدندو طنليرـنحردعن يدهرن))ولدنعرفتندردهزد يطن ،دهرن

طندـن ر ػػرن ػػررد نان قػػدندػػرعنداػػتن رؿناػػذدنانو ػػيفندو ػػطنَأػػر ناناػػودءنَكػػرفناػػرند حػػردعن ر ػػرنفنليػػ
د  حػػطلخنفػػلنظػػروؼند  ػػرأند نر  يػػطند ثرديػػطنانوذ ػػؾن ػػيفندجتر ػػتند  رديػػرند هتلرّيػػطندورنَور يػػطن
عديد نانوددطتند دعريطند درزّيطنددرطرن   ورنإلونرؼن ندويرتند  كو رتنانود دنوأنانوعددن

 ػػنؿنانود وػنؼنانود تػددعلنودراتاػػنـنذ ػؾنظهػرن حػطلخندردهزد يػػطن لتن يػرنعػفن ػررتندرد
ن.نن(4)ن((فلن ودجهطندرجتيرحنانو قرو طندر تنؿ

(ن؟نود ػػػػيسند  حػػػػػدرن (ن؟نو ػػػػيسن طروعػػػػػهن)ددهػػػػـز و كػػػػفنَ ػػػػيسنفػػػػلند نر يػػػػػطند فحػػػػي طن)اػػػػـز
)ددهزد يط(ن؟نفننـندراردعن نزوند كلـنن دنييػرن-علدنوفؽنلودعدند حرؼند نر ل-د حدرعلن ده

(ند هزي طنفلند  رأندحلهنانود قوؿن ن د ذينفيهن نددندر تنػردنن(5)ج تهن؟نود يسن فن نردلن)اـز
                                                 

 ن.نن12/465د لارفن)لدـ(ن نن(1)

 ن.نن12/466د  حدرندفاهن)لدـ(ن نن(2)

 ن.نن229د لوويند ترريألن ند تطورنن(3)

 ن.نن42د قر وسند ايرالن نن(4)

(ن نن(5)  ن.نن6/51يدظرن ن قرييسند لوطن)اـز
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ن د هزي ػػطنفػػلند قتػػرؿن ند كاػػرنود فػػّؿنان))عػػفن وطدهػػرنانودإلد ػػررنعػػفن ظراػػرنوك رتهػػرن؟نولػػدنوردنَفن
ند قػػوـنفػػلند  ػػرأنانودراػػـند هزي ػػطنود ه زّي ػػل نواػػـز ػػهنانز ػػرنفػػردهـز ػػهنينهز   انو نػػدناػػذدنن(1)ن((وانزن ن

ندألصنن دن ن
ند  نر ػػػرتند  ديثػػػطنكثيػػػردن ػػػرنع ر ػػػتنعػػػفنطريػػػؽند ترج ػػػطنود دقػػػؿن ػػػفند لوػػػرتند ور يػػػطنن ػػػدن َفَّ

ند تنريػػأنفػػلند نحػػرند  ػػديثناػػون حػػيريطند  حػػطلخندألجد ػػلنعلػػدند  قػػرييسن))د نر يػػطن؛ننذننفَّ
انوداػػـند حػرفيطند نر يػطن  يػثنيحػ خنلػػر نن لتنريػؼنانَوأػذندراػـن دػػهنانود فنػؿنانوداػـند فرعػؿن

ن.نن(2)ن))د  فنوؿنانوداـنر طن...
 .الُبْرُجَوازيَّة . 4

 حطلخنجديدن  دػلنعلػدند  حػدرند حػدرعلن لتن يػرنعػفنط قػطن((لرؿنعدهرند ار ردئلنندَّهرن ن
دجت رعيطنأرحطنانوالند ط قطند واطدنك رنيذاأنَح رأنعلـندرجت رعنانعلػدنَفند كل ػطنلػدن

دزيػػطنانَين ن فػػرايـناػػذهند ط قػػطنانَود ػػرطنتفكيراػػرنانود كل ػػطنتكػػوفنوحػػفرنفيقػػرؿن ند  فػػرايـند  رجون
انوتندػػػلند  ديدػػػطنانفكػػػ،فنن(Bourg)انودألحػػػؿنفيهػػػرنن(Bompeolise)تنريػػػأن لكل ػػػطند فرداػػػيطن

انثػػـنتطػػورتنفػػلندراػػتن رؿنع ػػرند نحػػورنن(Bourgois)د  رجػػودزينفػػلندألحػػؿناػػركفند  ديدػػطن
هػرنعليػػهناػكددند  ديدػػطنانثػـنحػػررتنتندػلند رجػػؿنفحػررن)د  رجػودزي(ند  ت تػػين  قػوؽنأرحػػطنت  لي

ن.نن(3)ن((د  رّفهند  رتؼنانثـنالنعددند ن  رؿنتندلنرأند ن ؿنانَوند ايدند  طرعن...
ط قطند َرا ر ييفند  ػديثيفند  ػر كيفن واػرئؿندإلدتػرجندرجت ػرعلن))ولدنوردنَفند  رجودزيطنالن

دنفػػػلنَور ػػػرنانود نػػػر ـند  ػػػديثن نػػػدند ثػػػور نانود  اػػػتأد يفن ر ن ػػػؿند  ػػػ،جورند ػػػلنظهػػػرودنانوتدػػػر ون
د حػػػدرعيطنانو ػػػػرنردفقهػػػرن ػػػػفنتطػػػورنانود ػػػػونفػػػلند ثػػػػرو ناػػػودءن اػػػػ أنتطػػػورندإلدتػػػػرجنانَوندهػػػػأن

ن.نن(4)ن((د  اتن ردتن...
ود  رجودزيػطن وحػػفهرندهجػػرن يرتدػػرنلػػدنَدتنَدودردنأطيػر نانوك يػػر نعلػػدند  اػػتويرتند ايراػػيطنان

ن.ن(6)علدند ريـن فند نيوأنود  ظرارند ال يطند تلندتا تن هرن(5)كريطودرلتحرديطانود ترريأيطانود ف
ن.ن(6) هر

 فند لوطند نتيديطنفلندهريطند قروفند واطدنانوداػتن لهن))ولدنوردنَفناذدندرحطنحنددتؽن
د فرداػػػػيوفنفػػػػلن ػػػػرديءندأل ػػػػرن دنػػػػتند ط قػػػػطند  تواػػػػططند فرداػػػػيطند تػػػػلنكردػػػػتنت تلػػػػؾنانوتاػػػػتوؿن

                                                 

(ن نن(1)  ن.نن12/611د لارفن)اـز

 ن.نن38د تنريأنفلند وطفند نر لنانن(2)

 ن.نن231د تطورند لوويند ترريألن نن(3)

 ن.نن45د قر وسند ايرالن نن(4)

 ن.نن46يدظرن ند  حدرندفاهن نن(5)

 ن.نن46يدظرن ند  حدرندفاهن نن(6)
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وفػػلنوػػوءناػػذدنتكػػوفند كل ػػطن ػػفند  نػػرأند جديػػدند ػػذين ػػـنن(1)ن((.دألردوػػلند فرداػػيطن حػػر  هرن..
ني وهن نجـنأرصن ر  نر نرتن.ن

 التََّقنُّي والتََّقنيَّة .  .5
داػ رنودنتػرنن(Techique)تنريأن لكل طند فرداػيطن))لرؿند ار ردئلنعفنارتيفند كل تيفنندَّه رن

تأحػػػصن هػػػرنانولػػػدنترج ػػػودنانفكػػػ،فن)د تقدػػػل(نتقر ػػػؿندراػػػـنانود تقديػػػطنحػػػفطن  وحػػػوؼن ادػػػثن 
(Terme Techique)ر  حػػطلخند نل ػػلنانَوند فدػػلن.نود ػػذينَر ظػػهنعلػػدند  نػػرأند جديػػدنن 

)د تقدل(نعدـند وووحنفلنكوفناذهند  رد نتد هن رد ن)لدد(ند نر يػطن ػفن يػثن دػرءنَحػودتهرنانَون
تقّدػل(نانون)د تقديػط(نَدهرنتد هن رد ن)تقف(نوعلدناذدنفقدنَكثرن نء طنَفني نػدؿنعػفند قػرؼنفػلن)د 

ن.نن(2)ن((ن دند كرؼنفلندألحؿندألعج ل
تنقد ودنَروهـنَين نَرالودنفيهرند  رءند أػرثرن))و يفندطر يند  نج رتند قدي طندجدنَّدهنيقرؿن ن

.نو ػرنن(4)ن((يقػرؿن نزرعدػرنفػلنّتقاػفندرضنطي ػطنانَونأ يثػطنفػلنتر تهػرن...))انوكػذ ؾنن(3)ن(( تجود
حن هرنانورعريتهػرنانوت اػيفندوعيػطنذكرتهند  نج رتند نرن  يطنيدؿنعلدندلءن تنلؽن رألرضنود 

نتر تهرنانواذدن رنيايدهندراتن رؿند درئين هذهند كل طن.ن
دلنألأر ؼند ار ردئلنفي رنذاأنن يهنفلند ندوؿنعفنداتن رؿند  رؼند نر لن)د قػرؼ(نن ػدن ود 

ند تنريأ  نضند توييػردتند حػوتيطند نز ػطنانك رن ّدهند قد رءندرتجنعفن-او-َحن-)د كرؼ(نألفَّ
نويكوفنداتدردؾند ار ردئلن تنلقرن جردأند  نددنو يسن جردأند لفظنانح ي رنانوفلن وونهن.ن

                                                 

 ن.نن35 نجـنعلـندرجت رعن نن(1)

 ن.نن237د تطورند لوويند ترريألن نن(2)

 ن.نن5/129د نيفن)تقف(ن نن(3)

 ن.نن3/73د لارفن)تقف(ن نن(4)
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 منهج السامرائي يف االستدرك على معجمات املعرب . 
ندن ظن دهجند ار ردئلنفلندراتدردؾنعلدن نج رتند  نرأنعلدند د وندآلتلن ن ني كفنَفَّ

نر ردئلند لفظطند  نر طناندرر رن ندرارنانوذدكردنَحلهرن.نيورردند ا .1
فػػلنألطهػػـن ػػيفند  نػػرأنانود ػػدأيؿنعلػػدند ػػريـن ػػفنَدَّػػهن-فػػلن نػػضندأل يػػرف- تر نػػطند قػػد رء .2

  ّيزن يده رنانَولرـند  دودند فرحلطن يفن ديه رن.ن

  ػػرد ن تر نػطند قػػد رءنفػلنكػػوفن نػػضند  نر ػرتنفرراػػيطندألحػؿن ػػفندوفند دظػػرن إ نػرفنن ػػدند .3
 د لوويطند تلندث تند   أثنعرو تهرندتيجطندراتقردءنود ت، ؿن.ن

ياتدرؾن نضندأل فرظنعلدنَاؿند  نرأنانو ندارنفرئترنعليهـنانواـنفػلند  قيقػطنلػدنَوردواػرن .4
 انَوث توارنفلنكت هـنعلدند ون رنفلنكل طن)جواؽ(نانو)ف وطط(ن.ن

(نت ػػتندأل فػػ .5 رظند  نر ػػطنانَودػػررنن ػػدن نر هػػرنانعلػػدنَوردن نػػضندأل فػػرظند دأيلػػطن ثػػؿن)كندػػدؾن
د ريـن فنت ييزهن يفند  نرأنانود دأيؿندظريرنانولدنَث تهرنت تند  نرأن تػدندووػخند ألػطن

 د ذينيقينفيهنَ يردرن.ن

 ندنَفن ّيزند ار ردئلن يفن نددند تنريأنلدي رنانو ديثرنانَوردنج لػطن ػفند  نر ػرتند  ديثػطن .6
دنانودرجت ػػرعنان دػػيردنن ػػدندألحػػؿندألعج ػػلند ػػذينع ر ػػتن  ػػرنيتنلػػؽن ر ايراػػطنانودرلتحػػر

  دهند كل طنانودرر رن ندرارنانوذدكردنترري نَوؿنَاتن رؿن هرن تدن رنَانفهنعل هن ذ ؾن.ن

 ـني روؿنَفنيلت سند حلطند قرئ طن يفن نضند  نر رتند  ديثطنؾن)د تقدي ط(نو رن وجودنفلن .7
  فند لفظطند  ّنر طن.نند نر يطن فن نرفنلدنتفترأندلترد رندديدد

لحدند ار ردئلن فنجهػدهنفػلن نر جػطند تنريػأنود  نػرأنلػدي رنو ػديثرنَفنيج ػيندػت،تنكثيػرن .8
 ػػفند  نر ػػرتند قدي ػػطند تػػلنفرتػػتنَاػػؿند تنريػػأنانود  نر ػػرتند جديػػد ند تػػلن ػػـنت ػػظن  نجػػـن

 أرصن هرن.ن

لنتنر لػػهن ػػيند  نػػرأنو ػػرنتقػػدـناػػوند ػػرزن ػػرني كػػفن ن ظتػػهنعلػػدن ػػدهجند اػػر ردئلنفػػنننننننننن
نلدي رنانو ديثرن.

نننننننننننن نننننن
 

 

ن
ن

ننننننننننننننننننننننننننننننن
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 املبحث األول 
 االستدراك على املعجمات اخلاصة 

 مدخل . 

ند ػػسندراػػتسةدؾن وػػطالنانودحػػ ن رنان تػػدندنػػةؼند  ػػةدسن دػػ فرراػػتسةدؾن ػػفنهنانيتوجػػأنَفن
)سةنؾ(نو)َسةؾ(نانو)َّسدةؾ(نانوكلهػػرنتندػػلند ل ػػوؽنانود  يػػرس 
ند  اػػتسة ن؛ن(نٔ) ؾنإ ّد ػػرنيحل ػػؽن  ػػفنألفَّ

نكرفن رنفرتهنانوي يسنعليهن.ن
ن دراػتسةدؾنو فند تنةيفرتند تلنج نتن يفند  نددند لووينانود  ندػدندرحػ ن لن  فهػـو

نانودسدةؾند قػػوـناندّسدةكػودن ػرنككػػةان)د  نجػػـند واػي (نإكنجػػر نفيػػهن وداػػتسةدؾناندحػػلأن  ػػ انان"سنةنؾن
ن.ن(نٕ)َوك ؿندقحهنانَوند دؿنعدهن  ارال"

ناػػػػكدند تنةيػػػػؼنلػػػػسنج ػػػػينفيػػػػهند  نديػػػػرفند لوػػػػوينانودرحػػػػ ن لنانف ػػػػفنجهػػػػطن ويل ػػػػَنَفن
د   ػػ نان ػػفنَ ػػوةنانواػػلنانإحػػنجننؾدند تنةيػػؼن ػػرني ػػت ؿنعليػػهندراػػتسةدكدرحػػ نجنج ػػيناػػ

ك رؿند د ن هكاندأل ير ن.نقصنانود  د طند ل سنانودراتسةدؾنفلن قيقتهندرح ن يطنيكتفدنود 
واون)كترأن وويطن ات ة ن دكنَْفنَهةنَوؿن نجـنفلند نة يطنانع ليطنولسن كؿندراتسةدؾن

ن  ػرنَة نفيػهندقحػرنانفػ ةدسنكثيةدن فند كتأندت كتن دهن وضوعرن لسةداطنان دهرن))ند نيف(نانإكنإفَّ
ود سفرعنعدهنانو دهرن رنَة نإ ر طنانف ةدسنويك لهنانو دهرن رنَة نعي رنانف ةدسنإ ةد انانندفني ألانا

ن.ن(نٖ)((دإليضرجج رؿنف ةدسندإلدر تحرةنانو رنَة ن
 .  أسباب نشوء االستدراك

كػػرفن)كتػػرأن نػػسندفن ّيدػػرن قيقػػطندراػػتسةدؾنانود ػػةدرند ػػدنلس ػػهن ػػفن ػػنؿند  ةكػػطند لوويػػطند تػػلنننن
دألاػ رأند كر دػطنوةد نَهػوةننثهرنانودراتسةدؾن فند ة ن نر  هرنانرن سنَفندنّةجنعلدند نيف(ن  

فنكدرنلسن ك رؿندقػصنان   درنإ دنَفنَدراتسةدؾنانود وئهنانود  دراتسةدؾني تلنإلحنجن   نانود 
نَونإ د طن  سن.ن

ن.ن(نٗ)سعة المغة مع فقدان االستقراء المنظم .ٔ
ن ندنل هني ي نأنَوايندر ادطن كا رنانَوكثةارنَ فرَرنانورن ارفند نةن))نلرؿند  رفنلنانإفن

                                                 

 ن.ننٕٔٗ/ٓٔ(نيدَةناند لارفن)سةؾ(نانٔ)

 ن.ننٕٔٛ/ٔ(ند  نجـند واي ن)سةؾ(نانٕ)

 ن.ننٜٕٚ/ٔـند نة لناند  تهنوت وةانان(ند  نجٖ)

 ن.ننٜٔ(نيدَةناندراتسةدؾنعلدند  نرجـند نة يطنانٗ)
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د ةيرضػػػيطند تػػػلند تكةاػػػرنانإكنعلػػػدند ػػػة ـن ػػػفند  ةيقػػػطن(نٔ)(( ج يػػػينعل ػػػهنإداػػػرفن يػػػةند ػػػل
ناػ(ن  حةن فةسدتند لوطنانَو فرَهرندرن٘ٚٔد  ليؿن)  رنجال نينن ػفند لوػطنانَون ػرن قػلن دهػرن))نَفَّ

تاػػت ينجهػػوسند نل ػػر نعلػػدنضػػ ر تهرنانَفنتاػػتوع هنانَون ػػـنكػػرفن ػػفند اػػنطنانَوند كثػػة ن  يػػ ن
انألفن ػفنج نػػودند لوػطن ػـنيكودػودنإرن  ػػةدنرن(نٕ)((دراػتينرأنانود  ػلّننت ويػهنفػلنضػود  هرنت ػػرـ

فند كيفنسودودند لوطنانوةت وارنانَو كوارنع ػفنكت هػرن ػفن))نإعفند اهونانود    نانإكنينح وفن
د كثيػةن ػفن اهونانود ول نانود ت ةيػؼنانو كدػهنلليػؿند ػدنجدػأند نةأن ـنيكودودنفلنعح طنعفند

ن.ن(نٖ)ن((إفرستهـنانوجهوساـ
ن.ن(نٗ)فقدان التحميل المنظم لكل ما ُأثر عن العرب .ٕ

د تةدكيػػأنإكناػكدناػػوند اػػ أند ثػػردلن د ػػو ندراػػتسةدؾنانإكنَس ناػػرندأل ػػةنإ ػػدند فػػرؿن نػػ ن
عرح رن هرن فنَفنيفلػتن كرفنك ؾن))نؿن حدنَـن وند ت  تن نج رتدرند قسي طن  دهجنودضأنانوت لي

ن.ن(ن٘)(( دهرن ل 
د قػػػسيـند فػػػؿن؛نألفند ػػػسةسند  نج ػػػلن(نٙ)وعلػػػدناػػػكدندألاػػػرسنكػػػرفنتػػػةد ندراػػػتسةدؾنضػػػ  ر

ند كثيةن  رنفتأندأل ودأنعليهنودانطن ناتسةدؾ.ن
 التشدد في معايير أخذ المغة .  .3

نوي كفنَفندقاـناكاند  نرييةنعلدنان
ن :لقَبِميالمعيار ا -أ

أل ػنرةاـنانود نل ػر نَج ػينعل رندػرن كػنـند نػةأنانود ػةود ن))ناػػ(ناننٜٖ٘لرؿند ػفنفػرةسن)
نلةي ػػػػرنَفحػػػػأند نػػػػةأند اػػػػدطالنان ودحػػػػفراـن وػػػػطن...نوكردػػػػتنلػػػػةي ن ػػػػين لوػػػػرتهـنانو  ػػػػر هـنانَفَّ

نرةاـنَتتهـند وفوسن فند نةأنت يةودن فنكن هػـنَو ػفحر تهرنانو افن ورتهرنانوةلطنَ ادتهرنإكدن
كن هػػـنانفػػرجت ين ػػرنت يػػةودن ػػفنتلػػؾند لوػػرتنإ ػػدند ػػرئ اـنانواػػنئقهـنَ اػػفن وػػرتهـنانَوحػػفدن

د ق رئػؿن.نإ ػرند ق رئػؿند تػلنعحػّستن ػفنَفحػأن(نٚ)((عليهػرنانلحػرةودن ػك ؾنَفحػأند نػةأد تلن  نودن
رةد لن.نولػرؿند فػن(ٛ)وثقيػؼد نة يطنانفهلنانانسن فن كػةنانوج ػـن ػفن كػةنانودحػةن ػفن نرويػطنان

                                                 

 ن.ننٕٗ(ند ةار طنان إل رـند  رفنلنانٔ)

 ن.ننٛٔ(ندراتسةدؾنعلدند  نرجـند نة يطنانٕ)

 ن.ننٙٓٔويدَةنان ةكطند تح يأند لووينفلند نحةند  سي ناننٜٔ(ن نو  سند لوطنانٖ)

 ن.ننٕٔعلدند  نرجـند نة يطنانن(ندراتسةدؾٗ)

 ن.ننٕٔ(ند  حسةندفاهنان٘)

 ن.ننٕٕ(ند  حسةندفاهنانٙ)

 ن.ننٕٖ(ند حر  لنفلنفقهند لوطنوادفند نةأنفلنكن هرنانٚ)

 ن.ننٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔود   اةنانن٘ٗ(نيدَةناندرلتةدجنفلنعلـندحوؿند د ونانٛ)
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ينانوعػدهـند ػػكند لاػرفند نة ػػلنود ػػكيفنعػدهـندحق لػػتند نة يػطن))ناػػ(ناننٜٖٖد فيلاػوؼن) انو هػـندلتحػػس 
انوداػػسن...نثػػـنايػػؿنانو نػػ ند  ػػرئييفنانو ػػـنين ػػكنعػػفن ػػفن ػػيفنل رئػػؿند نػػةأناػػـنلػػيسنانوت ػػيـن

ن.نن(ٔ)((ارئةنل رئلهـ يةاـن فن
ن.  القَبَِميّ المكاني رالمعيا-ب

نحػػػلطناػػػرند  ن دقػػػننعػػػفناػػػػ(ندحػػػرننٜٔٔيػػػرةن ر ػػػكينل لػػػهنوثيقػػػطنانولػػػسنَوةسند اػػػيو لن)إفن
ولػػسنَ لدػػرنعليػػهنفػػلناند فػػرةد لند فيلاػػوؼنوضػػأنفيػػهند ق رئػػؿند تػػلن ػػـنتن ػػكنعدهػػرند لوػػطنانَو ركدهػػرن

فػػلنج ػػيند لوػػطنانَوستنإ ػػدني ثػػؿنجرد ػػرن ػػفند ضػػود  ند جرفيػػطند تػػلنت ك ػػتن))ن.نواػػكدنن(ٕ) َردػػه
دأل ػػكنعػػفنل يلػػطن  اػػةارناندونعػػفنَاػػؿنهػػرنانوداػػتن ررتهرنانإكنإفنتػػةؾند فػػرؿند كثيػػةن ػػفن فةسدت

اسدةن رني كػفندفنيكػوفن هػنر نانواػنر نداػتن لون د قطن  اةارنفيهن رنرني فدن فند ج دفيطنان ندود 
 ػػس يؿندرات ػػهرسن  ػػنةن ػػفند ػػةدرنإ ػػدنإفنتهػػـنن-ودألاػػر يأند حػػ ي ط ػػفند تةدكيػػأنانود حػػي نان

د لوػوين تلػؾن ونداتح سؿن هكدن)د  َةند نرـ(ن َةنددتقرئلنيات نسن ػفندرسد نون-د ت سيسدت فنتلؾن
ودألاػػر يأند نة يػػػطنانف اػػػأند ق رئػػؿنانود  دػػػر ؽن ػػرني ػػػكنعػػػفن  ينػػطند حػػػي نانودراػػػتن ررتنان

د قيرايطنانودر ةدسنفلند قودعسند لوويطن   تلؼنراتسةدؾند كثيةن فنفودتند  نرجـن  رنكرفنيسعـن
ن.نن(ٖ)((فلند ثةو ند لوويط رإلضرفطنإ دنلي تهنن اتويرتهرنا

ن.  المعيار الزمني-ت
د  ػػػنةد نإ ػػػدنإ ػػػدنتقاػػػيـن))نلّيػػػسندر تجػػػرجن كػػػنـند نػػػةأن قيػػػسن  دػػػلنانواػػػكدند تقييػػػسنةدجػػػين

ان ييفنانو و سيف ن.نن(ٗ)((  قرتنانجرالييفنانو  ضة يفنانود 
ند فحػر طنددتهػػتنفػلن ػػسوسناػدطن) عػفند ػػسننكين ػػاػػػ(نانوددػهنٓ٘ٔويفتػة ناػكدند  نيػػرةنَفَّ

نادػرؾن ػفنت فػؼنن(٘) نةد ند   قرتند ػثن ندألوؿ فػلناػكدند  ولػؼنانعلػدند ػون ػرنككػةنانإّرنَفَّ
ػػسند ػػةدايـن ػػفنٖٜٓٔد  وػسدسين) ليػػؿننإكنان(ٙ)اػػػ(نر ػػةن ػػرعةند ػػتجن  ػػنةآ٘ٔاة ػػطن)اػػػ(ن.نولػػسنعح

                                                 

 ن.نن٘ٗٔ(نكترأند  ةوؼنانٔ)

نٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔانود   اػػػػػػةنانن٘ٗ-ٗٗرلتػػػػػػةدجنفػػػػػػلنعلػػػػػػـندحػػػػػػوؿند د ػػػػػػونانانودن٘ٗٔ(نانكتػػػػػػرأند  ػػػػػػةوؼنانٕ)
 ن.ننٚٚودر تجرجن ر  نةنفلند لوطنان

 ن.ننٛٚ-ٚٚ(ندر تجرجن ر  نةنفلند لوطنانٖ)

 ن.ننٛٚ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٗ)

 ن.ننٚ-ٙ/ٔ(نيدَةنان  ددطندرسأنان٘)

 ن.نننٕٖٔ/ٔ(نيدَةناند  يرفنود ت ييفنانٙ)
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ند  ػنةن))نَدػهننانوكػك ؾنوةسن(ٔ)د  ػنةد نطاػرلنَده ػراػػ(نٜٗٔ)عدهنانوعػفند ػفن يػرس ن ن ػب ةدايـ ػتـح
ن.نن(ٕ)(( فناة طنانواونر ةند  جج

تػرةي ند نة يػطننواكدند قيسنلسنَ نسننكثيةدن فند دترجند لوويند كينكرفني كفنَْفنيفيسنفػلنسةداػطن
د حػػػػػي نانود تةدكيػػػػػأنانواػػػػػونكػػػػػك ؾن ػػػػػفند  نػػػػػرييةند تػػػػػلنجنلػػػػػتند  ػػػػػؾني ػػػػػوـن ػػػػػوؿنكثيػػػػػةن ػػػػػفن

نودراتن ررتن.ن
ن.  المكاني المعيار الزماني-ث

ناػػكدند  نيػػرةنعلػػدنَاػػرسند ػػس جن ػػيفند  نيػػرةند   دػػلنانود  نيػػرةند  كػػردلنان  ػػفن يػػ نيقػػـو
-إلر ػػط-د  ػػسدو ))ند قػػس رسنجنػػؿنعل ػػر ند لوػػطننكتقاػػيـند  يئػػرتند نة يػػطنعلػػدن ضػػةيطنانو سويػػطنانإ

ن رني تجن هنانو رنرني تجن هن.َينانفلن ار طنن(ٖ)(( ؾكَ سند  نرييةنفلن-و وط
 يسن نفند لوويوفنفلنفحر طن ن ند  نةد ند سد ليفنفلنعحةندر تجرجنكنسين فنولسن
د  قػػػر يفن تػػػدنَكػػػؿند  قػػػؿنفػػػلنجودديػػػتن))نانوكيند ةّ ػػػطنألدػػػهنن(٘)دأليػػػرسيانَو ػػػلنسندسنن(ٗ)د ن ػػػرسين

ن.نن(ٙ)(( ـ حن
نناػػػ(نتنلػػينناندكنلػػرؿناننٜٖ٘اػػؿند  رضػػة نلػػسند ػػت سن ػػهند ػػفنجدػػلن)َواػػكدند  ولػػؼن ػػفن وػػطن

د تدرعنوك ؾن رنعة ن لوػرتند  رضػة نانوداػؿند  ػسةن ػفندر ػتنؿنانود فاػرسنود   ػؿنانعلطن))ن
لـنداؿن لوفنعلدنفحر تهـنو ـنينة ن ل ن فند فارسن لوتهـن وجػأندر ػكنعػدهـن ر سيدطنو ونعح

اػػؿند  رسيػػطن  تػػسدند ػػدنَوفػػلنضػػو ناػػكدنجنلػػودندر تجػػرجن لوػػطنن(ٚ)((د ػػو ةن...ك ػػرنين ػػكنعػػفنداػػؿن
ن.نن(ٛ)اػ(نٓ٘ٔعدسنادطن)نَولفوانو لوطنداؿند  ودضة ةد يند هجةيناند قةفند

تن ػػػيـن يػػػةنعل ػػػلناػػػود نفػػػلنت سيػػػسن))نّفناػػػكاند  نػػػرييةني ػػػو هرنإناو ػػػفنادػػػرني كػػػفند قػػػوؿ
د ق رئػػػؿند تػػػلنيح ػػػتجن كن هػػػرنانَونرني ػػػتجنانَونفػػػلنت سيػػػسند  دػػػر ؽنانَوند نحػػػةنانَون اػػػتو ن

د  نيػرةن))اػوند   ردل(ن-فند ت سيسن)د  كردلَتوحيؼنيتضأن.نوفلنضو ناكدند ن(ٜ)((د دترجنكك ؾ

                                                 

 ن.ننٖ٘/ٔ وفيرتنان(نيدَةنانفودتندٔ)

 ن.نن٘٘(ندرلتةدجنفلنعلـندحوؿند د ونانٕ)

 ن.ننٔٛ(ندر تجرجن ر  نةنفلند لوطنانٖ)

 ن.ننٕٓٔ(نيدَةناند  و أنانٗ)

 ن.ننٗٓٔ(نيدَةناند  حسةندفاهنان٘)

 ن.ننٕٖٓ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٙ)

 ن.ننٙٚ/ٔ(ند  حرئصنانٚ)

 ن.نن٘٘(نيدَةناندرلتةدجنفلنعلـندحوؿند د ونانٛ)

 ن.ننٕٗ(ندراتسةدؾنعلدند  نرجـند نة يطنانٜ)
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درنإ ػرةدن ػـنيكػفنَين دهػرننكد  نيرةندألاػرسند ػلند ػ تنعدػهنكػؿند  نػرييةند اػر قطن  دودعهػرنانإ))
ن.نن(ٔ)(( ض رفنفحر طند ةدفسند لووينوان ته

و ػػػـنيكػػػفندراػػػتسةدؾن قتحػػػةدنعلػػػدند  نج ػػػرتنفقػػػ نان ػػػؿنتنػػػسدان ي ػػػ ؿند حػػػةؼنانود د ػػػون
عػػسسارنعدػػساناػػػ(نفػػلنعػػسسندأل ديػػطند  رحػػطن رألاػػ ر ندكننٓٛٔقػػسنداػػتحسةؾنعلػػدناػػي ويهن)ديضػػرنانف

(نٙ دسنعلػدنَ ديػطندرفنػرؿن)(ن دػر النانوكػك ؾنٓٛاػػ(ن)نٜٖٚ النانودضرؼنإ يهرند   يػسّين)ر(ن دٖٛٓ)
ن.نن(ٖ)(ن در ٓٓ٘ٔاػ(ند يهرن)ن٘ٔ٘د ق رعن)انولسندضرؼند فنن(ٕ)(ن در النَٖٗ ديطنانإكنكرفنعسسارن)

ن.ن
ػرنانو ػفنون َ ػة ند ثلػطناػكدنلسند تستن ةكطندراتسةدؾنإ دند نحةنانود  تند ر رن ل َو

ن(ٗ)فػلن نج ػهن)تك لػطند  نػرجـند نة يػط(ـ((ننٕٛٛٔد د ر ن رنلرـن هند  ات ةؽن)ةيدهرةتنسو ين)
د تلن ريتهرندألارسنالنإث رتند فرئتنعلدند  نج رتنوارن رنينةؼنأن)د  نج رتندراتسةدكيط(ن

انوفػػلند  قيقػػطن ػػرنك ػػؾند فرئػػتنإرن ػػرنن(٘)ود تةدكيػػأنانودراػػتن ررت قسي ػػطن ػػفندأل ديػػطناند نة يػػطند
ْفن ـنيكفنفيهن ةوجنعفند لوطنػا راند قس ر ن  ناػةنكثػة نك ػؾند فرئػتناػونن(ٙ))د  و نس(نود  .نوي ػسونَفن

حػػرةنن ػػردعت ػػرسند نل ػػر نَحػػورالن ت ريدػػطنفػػلند دَػػةند لوػػوينانَ ػػكوان  ػػرناػػ واند اػػليقطنانواػػون))ن
د نة ػػلنانو ػػفنثػػـنطند لوويػػطن ػػر نةؽنقت ػػتن ػػنرةندر تجػػرجنانوكثيػػةدن ػػرنتقيػػسودن ػػيفنة  ػػودند اػػلي

وع ن.نن(ٚ)((  ثودنعفند فحيأن ر اليفطنعدسند  سونانواكرفند دجح
فػلنفندا ؿناناؿنكرفن ولؼنعل ػر ند نة يػطندرودئػؿناػوند اػ أنَوفلنضو ن رنتقسـني كفن

فنليؿنا  دػهنانفل ػركدن  و سنرني تجن هنانوكػرفندكثػةنك ػؾند فرئػتنددفند كنـننكثة ناكدند فرئتن؟نود 
د  كػـنعلػدناػكدنفنرنيد وػلندفندن ػـنك؟نإن(ٛ)وليندر تجرجن ك ؾند  و ػسن ػفنكثيػةن ػفنَئ ػطند لوػط

                                                 

 ن.ننٗٛ(ندر تجرجن ر  نةنفلند لوطنانٔ)

 ند  ر يطند ثرديطن.ننٛٔ(نويدَةناندراتسةدؾنعلدند  نرجـند نة يطنانٕ)

 ن.نن٘ٔ(نيدَةناندألفنرؿنانر فند ق رعنانٖ)

نػػسنوفرتػػهندراػػتركنانج ػػرؿند  يػػر نفحػػرةن(نحػػسةنفػػلند نػػةدؽن تةج ػػطند ػػسكتوةنان   ػػسناػػليـند دني ػػلنانودت ػػهن ٗ)
 ن.ننٕٔٓٓ-ٜٜٚٔعسسندج دئهن)ع ة (ن.ندج د نان فنعرـن

 ن.ننٜٔ(نيدَةناندراتسةدؾنعلدند  نرجـند نة يطنان٘)

 ن.ننٔ٘(نيدَةناند  حسةندفاهنانٙ)

 ننٙٙٓٔ/ٖان.نود دجوعنالند  ود فند تلني لأنفيهرند كألنانيدَةناند ح رجن)دجي(ننٜ-ٛ(ند لوطنود  ضرة نانٚ)

 ننٙٙٓٔ/ٖ

انولػػسنككػػةنفيػػهند  ػػنةد ند  و ػػسنيفند ػػكيفند ػػتجن  ػػنةاـننٛٚ-ٗ٘(نيدَػػةناندراػػتسةدؾنعلػػدند  نػػرجـند نة يػػطنانٛ)
 نوككةند لووييفند يفنولين دهـندر تجرجن  نةندو ئؾند  و سنيفن.ن
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عػػسدند ثود ػػتندألحػػوؿند قػػسةند ػػودفةن ػػفند كلػػـن ػػسدوعن؛نإفنحػػل حتنلػػسي رنانفردهػػرنرنتحػػلأند يػػوـن
ن.نن(ٔ)د نل لند ح يأفهـند   سثيفن ل وّ سناوندرلةأند دند ةدينند لوويطنانوي سونَف

ن  قيقطناػلن اـل عػس نانفند لوػطنفػلنكػؿنعحػةنانو كػرفنتتكػوفن ػفن اػتويرتنَوي كفنَفندال
 ػػػةنانتػػػنثةنرو  ندػػػدنواػػػكاند  اػػػتويرتنتحػػػوثةند جردػػػأند دَػػػةين دهػػػرنانوتحوفػػػؿند جردػػػأند ن لػػػلنان

ود تفرعؿند لووينانوعلدنوفؽناكدنودلنيطنفلنع ليطند دترجنانانوتحقحلند جوددأند نطد جوددأند  ثر ي
ي ػػتكـنإ يػػهنفػػلند  نةفػػطند لوويػػطن ػػةج يفند توحػػيؼني قػػدن)د  و ّػػس(ن وحػػفهن حػػ ل رنانو كػػفنرن

د تلنالكتهرند نة يطن ناػتجر طن  قتضػيرتند ت ػوةنانانكوفن)د  و س(ند سند  ةؽنن(ٕ)َلو ند قيرايف
.نولػػػسنددحػػػؼند ػػػسند  ػػػر ثيفند  نرحػػػةيفند  و ػػػسنن(ٖ)ود فكةيػػػطيػػػطنانانود تجسيػػػسنفػػػلن يئتهػػػرندرجت رع

ت ا فنَفند جسيسند لووينرني تنإ دند نة يطن داأنانفػ كثةان ػ  وكنورن))نإكنلرؿنانن  كؿن ة  ن
انو فةغنفلنَو دفنانَو ديطنعة يطنانو نضهن   وكن فن ورتنَجد يطن نسنَفنطني فن ودسن وويطنعة 

دند جسيسنكرفنعة يػرنجػةتن ػهنك كن دفاهنو درنعة يرنانولاـنثر  ن فناعة لنانودتحي نفلنلر أن
د فح ر نان كدهنت وةتنسر تهنَوضفلنعليهن نددنانَون نرفنجسيس نعلػدناػ يؿند تواػيناند ادطن

ن.نن(ٗ)((ود  جر 
تودضػنتنان ػـندجػسنَدنهػرنلػسنن(٘)وعدسنتت ػيند سةداػرتند تػلنعديػتن ػر  نجـند نة ػلنانوترةي ػه

َفنتلؾند سةدارتن كفندفنيحلـن ترتند جهوسندراتسةدكيطنفلند تةد ند نة لنانعل رنعلدن ح لأني
كردػتن  ينتهػرندقسيػطنلسنَ ػرةتنإ ػدند جهػوسند   ثيػطند تػلنعقػستن ػوؿن نػ ند  نج ػرتنانود تػلن

 تػػدن نج رتدػػرند  سيثػػطنانـنانود تحػػرةنانو ػػود نان ػػس دالن ػػفن)كتػػرأند نػػيف(نيحػػةفطن ػػرن ػػيفنتػػوا
ند سكتوةن   ػسن اػفنج ػؿنلػسناػ دنولسنوجسند    نَ د  نج ػرتنانود جهػوسند تػلنتتاػـن ر  ػر ينفَّ

ـ(نانٕٛٛٔجهػػوسند  ات ػػةليفنَ ثػػرؿنانسو ين))د  نج ػػرتندراػػتسةدكيط(نانَو ػػرةند ػػدننػد دقػػسين ػػ
وككػػػػةنجهػػػػوسن نػػػػ ند نػػػػةأنَ ثػػػػرؿناندداػػػػترسند كة لػػػػلننـ(نأٖٜٔـ(نانوفرديػػػػرفن)ٙٛٛٔو ػػػػيفن)

ن.نن(ٙ)ـ(نفلن) اتسةكه(نٕٜٙٔكتوةن ح فدنجودسن)ود سـ(نفلن) ارعسا(ناننٜٜٗٔ)

                                                 

 نن.نٕٓٔ(نيدَةناند  و سنانسةداطنفلند ونوت وةند لوطند نة يطن نسندرانـن) ل لن ليؿ(نانٔ)

 ود  ةدسن هناون)َفنيحق ؿن  فن هةتنفحر تهن رنيوةسانعلدن سنلوؿند فنجدلننٕٚ/ٕ(نيدَةناند  حرئصنانٕ)

 ن.ننٛٚٔ(نيدَةناند  و سنانٖ)

.نواػػون لػػسكتوةندن ػػطننٜٕٗ(ند  نجػػـند نة ػػلند قػػسيـنود  ػػسودرتندألس يػػطن)  ػػ (نضػػ فن جلػػطند  ج ػػيند نةدلػػلنانٗ)
 نة يـند ن دوين.ن

وعلـند لوػطند نة يػطننٕٔٗود    ند لووينعدسند نةأنانن٘ٛٚ/ٕوننٓٓٗ/ٔجـند نة لن)دحرة(نان(نيدَةناند  ن٘)
 ن.ننٕٓ-ٔٔود  نرجـند نة يطناننٖٔٔ-ٜٜد نة يطنان

 ن.ننٕٕ(نيدَةناندراتسةدؾنعلدند  نرجـند نة يطنانٙ)
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وجػسدرناػ رأند ػوئهنَدند  هرسند دَةينعفندراتسةدؾنان ػسدن وويػرنانوحػ ن يرنانونكو نسنا
يوضػأن دػػرنضػةوة ند ولػوؼنعلػػدنَةيند اػر ةدئلنفػلند  نجػػـند نة ػلند قػسيـناند ػػكيندلػت سنفيػهن ػػرن

د  نجػػـند قػػسيـنإفن))نجػػـند قػػسيـنإكنلػػرؿنانكثػػة نداػػتسةدكرتهنعلػػدن ػػؾند  نجػػـنانضػػ فنَةيػػهنفػػلند  ن
د  نجػػـند قػػسيـنعلػػدنعلػػدن درئػػهنانو ػػ و هن لنة يػػطند قسي ػػطنانولػػسةنك يػػةن ػػفند نة يػػطندراػػن يطنان

فرددػػرندجػػسنَدػػهندفتقػػةنإ ػػدن درئػػهنانو ػػ و هن لنة يػػطند قسي ػػطنانولػػسةنك يػػةن ػػفند نة يػػطندراػػن يطنان
د ن راػيطنَ فرَػرنعة يػطنوةستنفػلندثػةن(نانَوةيػسن ر نة يػطنَ ير نكثية ن  رنجسنفلن)د نة يػطند ن راػيط

واػكاندأل فػرَند تػلنجػستن  ػرني كػفندفنيح  ػؿند كحتّرأند ك رةند كيفنعر ودنفلنعحػوةناػكاند سو ػطن
جسيسن ـنيكفنفلند نة يطند قسي طنانَونَفنيكوفن ػيئرن ػفنعلدنَفند كحتّرأنلسنارةودنفيهرنإ دن ل ن

ن.نن(ٔ)ن(( يطَ ديطنجسيس نرنتنةفهرند نةن
د ت ػوةنانوةدتنر تن هرنإ دندرض  نؿناندونثفضننعفنك ؾنانف فن كؿن سةاطن نج يطن

ن(٘)و) سةاػطندألاػرس(ن(ٗ)انو) سةاطند حػ رج(ن(ٖ)انون) سةاطند ج هة ((ٕ)كثوةدتن) سةاطند نيف(
ي كػػفند قػػوؿنانإفن لػػأندأل يػػرفن ػػدهجند  نج ػػرتنان ػػك ؾنَواػػكاند ثوػػةدتندعتػػةتنفػػلنن(٘)دألاػػرس(
َستنإ دنانطندراػتسةدكرتننلسجـند قسيـنَورنانودض ةدأن دراجند ت  يؼند  نج لنثرديرنعو ند  ن

نك ؾند  دهجند ػلندت نػهن د لوويػوفند نػةأند قػس ر نكػرفنكدنَثػةنفػلنانوكثةتهرنلسي رنانو سيثرنانثـنَفَّ
لوػػػطندت ػػينعل ػػر ند ))نك ػػؾند  ػػدهجنلػػػرئنناند  نجػػـن رحػػطنانود لوػػطنعر ػػػطنانولػػسنددتقػػسند اػػػر ةدئلن

ن.نن(ٙ)ن(( رأل كنسوفنَ ة  دهجرنحرة رنفلندخند كلـنانفقسن حودنل رئؿن
نوعلدنوفؽنارني كفند  لوصنإ دنَ ةيفنا رنان

د ندريػطن ر  نج ػػرتندراػتسةدكيطنفػػلند تػػةد ند نة ػلنانألفنفيهػػرنكثيػػةدن ػفند فودئػػسند لوويػػطنان .ٔ
تػػػلند توتهػػػرن دػػػكنودرجت رعيػػػطنانود ترةي يػػػطنان ػػػفن ػػػنؿنتت ػػػين حرئحػػػهرنانود جهػػػوسند 

نَهوةارن تدندآلفن.ن
 تقايـنجهوسند ار ةدئلندراتسةدكيطنعلدنان .ٕ

                                                 

 ن.ننٕٛٓل(نان(ند  نرجـند نة يطند قسي طن)   (نض فن)د  واـند ثقرفلندألوؿن  ج يند لوطند نة يطندألةسدٔ)

 ن.ننٜٖٙ-ٜٖ٘/ٔ(نيدَةناند  نجـند نة لناند  تهنوت وةانانٕ)

 ن.ننٜٚٗ/ٕ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٖ)

 ن.ننٚٛٙ-ٙٛٙ/ٕ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٗ)

 ن.ننٖٗٚ/ٕ(نيدَةناند  حسةندفاهنان٘)

 ن.ننٖٜٔ(ند  نرجـند نة يطند قسي طنانٙ)
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انواػػػػلند تػػػػلنَ فلػػػػتن رئفػػػػطن ػػػػفند كلػػػػـن  لػػػػؿناندراػػػػتسةدؾنعلػػػػدند  نج ػػػػرتند  رحػػػػطن -َن
 لفػػرةد لنودضػػ ةدأنفػػلن دهج ػػرنانَون قلػػطنداػػتقةد نَحػػ ر هرنانولػػسنكػػرفن)سي ػػودفندألسأ(ن

 .ن(ٔ) فنكتأندأل ديطناند  نج رتنانواونكاػ(ن ثررن هنٖٓ٘)

د  نج ػػػرتنيند فلتػػػهنكدراػػػتسةدؾنعلػػػدند  نج ػػػرتند نر ػػػطنان ػػػفن ػػػنؿنداػػػتقةد ند كلػػػـند ػػػ -نأ
 د نة يطند قسي طنع سدن؛نألدهنودلين رةجنعحةندر تجرجن.ن

ندراتسةدؾنعلدن نج رتند  نةأنود س يؿن. -نت
فرتهػػرن ػػفنرن ػػرنتدػروؿند اػػر ةدئلنكثيػػةدن ػػفند  تػػوفند  نج يػػطند قسي ػػطند  رحػػطن اػػتسةكرنعليهػػ

دألسأ(نأل ػلنإ ػةدايـندأل ديطنانود تةدكيأنانودراتن ررتنانو فنَ ة ن رنتدرو هناػون نجػـن)سيػودفن
دَػػة ناػػةينطنعلػػدناػػرندألثػػةند  ر ػػسناػػػ(نانورنضػػيةن ػػفنإ قػػر ننٖٓ٘إاػػ رؽن ػػفنإ ػػةدايـند فػػرةد لن)

فػلنكتػرأنود ػسناندت ػيننود  حػرسةنانودألاػ ر ج ينفيهن ل ة ندألو دن ػيفنكتػأندألفنػرؿنان))نينكد 
 نػػسان ػػفنَحػ رأنكتػػأندأل ديػطنانود  نػػرجـنَيضػػرنانفيػهندَر ػػرن  تػسعرنَعجػػأن ػػهنج يػين ػػفنَتػدن

 ر تةتيػػأنانكتػػرأند اػػر ـنانكتػػرأند  ضػػرعؼنانكتػػرأند  ثػػرؿناننواػػونيدقاػػـنإ ػػدناػػتطنكتػػأناناػػل
ن.ن(ٕ)(( دألجوؼنانكترأنكودتندألة نطنَيناند درلصنانكترأند ه كترأنكودتند ثنثطنَينان

د اػجينفػلن ػيوعن))نولسنعح يند و ن ثؿناكدندرتجرانفلند ت  يؼند  نج ػلنعدػسند نػةأنإ ػد
انن(ٖ)ن((د  ػةؼندأل يػةينَ ػؼنفيػهند ػسيودفنانو رجػطندألس ػر ند ػدند كل ػرتند  ت ػس نكد قةفند ةد يند 
و هـنعلػػدند  ػػنةنانوفقػػةن  حػػد تفػػر ند نػػةأن ػػفن ػػيفند  ػػنةد نانو ل ػػطندألعػػرجـن))نوكػػك ؾنإ ػػدن

لػػودديدهـنانإكنكػػرفند  ػػنةد ند  و ػػسوفند لوػػوينانو ػػرجتهـنإ ػػدند   ػػ نعػػفندأل فػػرَند تػػلنتتفػػؽن ػػين
انوكػػرفن نػػ ناػػنر نيتاػػر  وفن نهػػـنفػػلني ػػولوفن ػػرؿند لوػػوييفنانود د ػػوييفنفػػلنك ػػؾند نحػػةن

ن.نن(ٗ)ن(( رندض ةودنإ يهرنإكدد نةأن يات س وارنَ ير نكثية نانوينسوفنَ وةدن هـن ـنت تنعفن
إفندند دَػػرـن؛نف ػػدهـن ػػفنلػػرؿنانكولػػسند تلػػؼنسدةاػػوند نة يػػطنفػػلنداػػ طند ةيػػرس نإ ػػدن  تكػػةناػػ

د  نػةوؼن(نفػلن نج ػهناػػٕٗٛد  دػسديجلن)ن فنَ لند ي رفن  تكةناكاند  ةيقطناونَ ون  ةند ي رف
قفيط(ناندرفيرنعّسن نجـن)د ت(ٙ)اأنإ دنعسند فرةد لناون  تكةناكاند  ةيقطكانو دهـن فن(٘))د تقفيط(ػ 

ندرعت رةدتندآلتيطنانقفيط(نلرئ رنعلدنَارسند تةتيأن  اأند قرفيطنان در نعلدن)د ت
                                                 

 ن.ننٕٕ٘(نيدَةنان نجـند  نرجـنانٔ)

 ن.ننٜٛٔ/ٔ نجـند نة لناند  تهنوت وةانان(ند ٕ)

 ن.ننٜٛٔ/ٔ(ند  حسةندفاهنانٖ)

 ن.ننٜٛٔ/ٔ(ند  حسةندفاهنانٗ)

)سةداػػػطند   قػػػؽنسن.ن ليػػػؿند ن يػػػط(نانوعلػػػـند لوػػػطند نػػػرـن)سن.نع ػػػسند حػػػ وةننٓٔ/ٔ(نيدَػػػةنان نجػػػـند تقفيػػػطنان٘)
 ن.ننٕ٘ٔ رايف(نان

 ن.ننٖٕٕ(نيدَةناند    ند لووينعدسند نةأنانٙ)
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نإدَّهن ةتأن  اأندألود ةنسوفنتجةيسن فند  ودئسن.ن .ٔ
 إّدهن ـنتنت ةنفيهندألودئؿنفلن رؿندتفرؽندألود ةن.ن .ٕ

يفػػػطند  نجػػػـن؛نألّدهػػػرنتتةكػػػ نفػػػلنعػػػة نكل ػػػرتند لوػػػطن  و ػػػطن .ٖ يفتػػػهنت تلػػػؼنعػػػفنَو إفنَو
ن.نن(ٔ)د قرفيطنفلند  نةند نة لنن  اأنتقاي رت

داػػتسةكهنو ػػفند نلػػـنَْفندقػػؼنعلػػدنلضػػيطن ه ػػطنداتوضػػأن ػػفن ن هػػرنكثػػة ند فرئػػتند ػػكيننن
يكػػوفنَاػػنن لػػس وؿنوضػػينعػػس ن ػػةو ن لفػػَند ػػكين))ند اػػر ةدئلنعلػػدند فػػرةد لنانواػػلنَفند فػػرةد لن

رن ػةو رن نيدػطنإفنكػؿن دهػنفلن نج هنانفلـنيس ؿنفيهنكؿن رنينةؼن فند كل رتنان ؿن لأنفػل
ن.نن(ٕ)ن(( وؿند قيرالن دهر ـنتتودفةن كفهرنانوحةجن هكاند  ةو نفلن قس تهنانوكلهرنتسوةن

ن رني كفنإج ر هنان
ندإليجر نفلنككةنَا ر ند  لسدفنانودأل كدطنانود  قرعن.ن .ٔ
 إكدنكرفنفلند  در نَكثةن فن وطنانف دهنيككةند لوتيفنفلن وضينود سن.ن .ٕ

ينَوةسانانودفنكرسةنانفبدهني ترةن فنتلؾند  حرسةن رنيودفؽند  در ند ػإكدنككةنَ ديطند  ح .ٖ
 كرفنادرؾن حسةنَ هةن  رنككةن.ن

إكدنكػػرفن لفنػػؿنَكثػػةن ػػفن ثػػرؿنيدػػوأنعػػفن حػػسةانانفبدػػهند تػػرةندأل ػػ هن ر فنػػؿنانودت ػػكان .ٗ
   ر هن.ن در الن

عػر نالننلسنيوةسند فنؿن قتحةدنعلدن رضيهنانو ضرةعهن فنسوفن حسةانانف دهنإ رنيكوف .٘
ن.نن(ٖ) تةؾندألحؿن)َينانَحؿند  رأ(نانَونددهن ـنيحا ين هن حسةن

ؿ(نإد رنوةسنعلدند تقليسن.نننتةؾنككةن رن ـنيةسن هنا رعنفلن رأن)ينفنحؿحن .ٙ  وينفن 

 تةؾنَ ير نكثية نفلند  رأند كينا ؽنككةان؛نألفنكتأند ةود ن فلتن هرن.ن .ٚ

نننننننةنانَون ك ػػػػػطنانَون يػػػػػةنك ػػػػػؾنككػػػػػةندألاػػػػػ ر نانودألفنػػػػػرؿند تػػػػػلنوةستن قيػػػػػس نفػػػػػلن ػػػػػ .ٛ
ن.ن(ٗ)و كريتهرن

فهػونوعلدناكدنيكػوفنلػسةنك يػةن ػفنكلػـند نة يػطن ػـنيتدرو ػهن؛نألدػهن ػـنيكػفن ودفقػرن  دهجػهناننننننن
فلنكتػ هـنن رنداتن ؿن فناكاند لوطنانوككةاند د رةيةن فنعل ر نَاؿندألسأن))نيقوؿنانإدهنَوسعهن

َتػدنفػلناػدطنانَوندأل ديطند تػلنَوةستنان  ػرنجػة نفػلنلػةرفنانَون  رنودفؽندأل ثلطند تلن حثلتنانون
ن.نن(٘)((َون ثؿ سي نانَون نةنانَونةج نانَونكل طنانَوناجينانَوندرسةنان

                                                 

 ن.ننٖٕٕيدَةناند  حسةندفاهنانن(ٔ)

 ن.ننٕٔٓ/ٔ(ند  نجـند نة لناند  ئهنوت وةانانٕ)

 ن.ننٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔ.ن)د  قس ط(نويدَةناند  نجـند نة لناند  تهنوت وةاناننٜٔ/ٔ(نيدَةنانسيودفندألسأنانٖ)

 ن.ننٕٔٓ/ٔ.ن)د  قس ط(نويدَةناند  نجـند نة لناند  ئهنوت وةاناننٜٔ/ٔانند  حسةندفاهن(نيدَةنانٗ)

 ن.ننٖٚ/ٔ(نسيودفندألسأنان٘)
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دراػتسةدؾنعليػهنو  رنتقسـني كفندفندقؼنعلدن دهجند  ن ؼنفلنت  يؼن نج ػهنك ػؾنانويكػوفنننن
وفػلناػرن ػرنيوضػأنكثػة نرنككةاند فرةد لنَـنرن؟ن نسند دَةنفلندأل فرَند  اتسةكطنَتكوفن  ر قطن  
اػػكدند  اػػتسةؾنكتي ػػرنإفن ػػـندلػػؿن  رفػػطنجنػػؿن))نداػػتسةدكرتند اػػر ةدئلنعليػػهند تػػلن ػػـنيتت نهػػرنكلهػػرن

ثـنإ ػدنإ ػنؿند  حػدؼن  رستػهند تػلنكتر رنان ا لنَدلنَ ةتنإ رةدتنودض طنإ دند تكةدةنَورنان
ن.نن(ٔ)ن((َ ة ررتنلحةارنعلدن ندييفن لكل طنانَوا ؿنج لطنس

  اػأندأل ديػطنانثػـنَد ػون ػطنداػتسةدكرتند اػر ةدئلنعلػدن)سيػودفندألسأ(ن ةتَّن- نسن رنتقػسـ-وا وةس
تلػؾندراػتسةدكرتنان ةسفػرنك ػؾند  د دند ت ليللنفيهرنانألاتوضأندجػرجند اػر ةدئلنانود  فرلػهنفػلن

ن نػرييةند فػرةد لند تػلنك ػؾنان  تنليقرتنَانفتدرن هرند  حرسةند لوويطن يث رنت لأندأل ةن يػةندػرس 
ن كثة ندراتسةدؾن.د تة هرنانود تلنلسنرنتن لند ار ةدئلن او رنكرفيرن

ناوال : استدراكو عمى بناء )َفْعل( : 
 قسنفرتػهن))نانوداتسةؾنعليهند ار ةدئلنلرئننانن(ٕ)ن((د ثَّْقأنانود سند ثقوأ))نلرؿند فرةد لنان

َيناناػػػرئؿن/ن ودنان ػػػر نثنْنػػػأنانوثنننػػػّأنانَوثنحػػػوأنانَوثنح ػػػرفنانَفنيػػػككةنل ػػػؿن)د ثنْقػػػأ(نثنْنػػػأن.نلػػػر
 ػػػفند وثػػػر نانود ثَّْنػػػأنان اػػػيؿند ػػػودسينانولػػػرؿند ليػػػ ناند ثَّْنػػػأناند ػػػكينيجت ػػػينفيػػػهن اػػػيؿند   ػػػةن

نانود ثَّونأن رن قلن فند  ر نفلن  فند ودسينانوليؿناناون قيػطند  ػر ن د نػكأنفػلندألة نانود ثنْوأح
ن.نن(ٖ)ن((وليؿناند وسية

ولػػوؿن ػين نػ ند تحػةؼند ياػيةنانن(ٗ)ولػسنوةسنداػتسةدؾند اػر ةدئلناػكدن دحػهنفػلند لاػرفن
َ  ػػسنواػػون ل ليػػؿن ػػفنن(٘)يند ػػكاند اػػر ةدئلنعػػفند لاػػرفنوةسنفػػلنكتػػرأن)كتػػرأند نػػيف(نكد ليػػ ند ػػ

ينوةسنعػػفنكد ػػانو ػػـنيػػككةند اػػر ةدئلند ج ػػينن(ٙ)يندػػلن)د  ػػر ند جػػرةي(نديضػػرنانوج نػػهن)ثنْن ػػرف(ن
ن  ليؿنانواون)ثحْن رف(ن.ند

د اػر ةدئلنودر ػهةنفيػهنفػتأند نػيفنانولػسنَوةسانن(ٚ)ْنأ(نانفقسنوةسنفلند لارفنَيضػرنثَ رن)د 
نان ػر نحػرةن))نينفػرتند فػرةد لنَفنيػوةسانت تػهنانولػسنوةسنفػلند نػيفنَيضػرنكت تند  در ند ػ د ثنونػأح

لهػطنانلليػؿنانوج نهػرنثحو ػرت"ن  أنانفيقػرؿنانكو ػفن نرديػهناند ػن(ٛ)فلن اتدقنينانفلنحػ ة نانَونجن

                                                 

 ن.ننٕٛ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٔ)

 ن.ننٖٜ/ٔ(نسيودفندألسأنانٕ)

 ن.ننٙٚ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٖ)

 ن.ننٖٕٙ/ٔ(نيدَةناند لارفن)ثنأ(نانٗ)

 ن.ننٕٔٔ/ٕ(نيدَةناند نيفن)ثنأ(نان٘)

 ن.ننٕٔٔ/ٕ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٙ)

 ن.ننٜٖٕ/َٔةناند لارفن)ثوأ(نان(نيدٚ)

 ن.ننٖٓٗ/ٗ(ند نيفن)ثوأ(نانٛ)
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ند  ر نانود ةارنانثنو ػرالنان ػسد ػسـنانواػونفنن  هػرنانود  نػفنانواػيكثنونأن انوفػلنن ػرنيػوأن ػفند جن ن
ناند وػػسيةنيكػػوفنفػػلنَػػؿنج ػػؿن))ند حػػ رجنَّفن ػػأح رنتحػػي هند  ػػ سنانفي ػػةسن ػػرنان؛نود ج ػػيند ثنو 

ْ ػػنفن...نولػػسنيحاػػكفنفيقػػرؿنانثنْوػػأنانانث و ػػرفن ثػػؿنان ػػي نانو ػػيثرفنانوثحْو ػػرفن ثػػؿنان  ػػؿن و ح
ن يده رنك رن ةن.نانوثحْو رفن ثؿنان  ؿنانن(ٔ)ن((َوثورأنأود ج ينانث ور

فن ػػـنتكػػفن  ػػهوة -و ػػفند  ن ػػَنَفند فػػرةد لنيػػوةسند لوػػط َوةسانانثػػـن تودفػػؽند  دػػر ند ػػكين-ود 
نا هنَ))نَّدهنك رنلرؿند ار ةدئلنيقحةند  در نعلدنسر طنود س ن ن(ٕ)ن(( يسن يػةْفنيثح تند  در نألفن

نفيهػرننل َوين(ٕ)  ػـنيػككةارنن  نػردلنَ ػةنعلدند  ودسند تلنداتسةؾن هػرند اػر ةدئلنعلػدند فػرةد لنَفن
ند ار ةدئلنَيضرن.ن

د ْجػػػػكأنتقػػػػي ن))نو ػػػػفنداػػػػتسةدكرتهنعلػػػػدن دػػػػر ن)فنْنػػػػؿ(ن ػػػػرنعلػػػػؽن ػػػػهنعلػػػػدنلػػػػوؿند فػػػػرةد لن
ػػػػكأن  ن))نلػػػػرؿناننكإن(ٖ)((د  ْحػػػأ (نكةنكدػػػدند نيػػػػأن...نوفرتػػػهنَْفنيػػػػفرتػػػهنَْفنيػػػػككةند جن )د جن ػػػػأن

نانو ج وأن  نددند  نرـند وليَنانوفرتهنَْفنيككةن ْ أنانوجن أ  لْأ(ن يةن حسةنو نرـنجن )د جن
ّد رناونداـن  نددند جدريطنعلدندإلدارف (نانود  لنأن ن.ن(ٗ)ن(()جن

(نفلند نيفنانإ ْسأح د نيػأن ندػدنانو ن(٘)أنانود نرتػأنكإفند جػرسأناػوناند كػرنكولسنوةسن)د جن
نإ ػدند  جػةسنانألفندإلداػرفنكػرألة ندن(ٙ)فلند لاػرفن ػسن ناندنَجػسأنكانواػون دقػوؿن ػفند  ح ن عيػأن

  ػهوةنانواػونولسنفرتند فرةد لناكدند  ندػدن ػينللػطن ػهةتهنانوكػرفن  د ػرنعليػهنككػةان؛نألدَّػهن يػةن
ندفاػػهن ػػ يكػػوفنداػػتسةدؾندنكةن ػػرن ػػـني ػػتهةنانو ػػةجن ػػرند ػػتهةن ػػفنَ ديػػطند كلػػـنانوعلػػدناػػككلػسند ػػـ 

ند ار ةدئلنح ي رنانوفلن  لهن.ن
انإكنانإ ػػرنفػػلند نػػيفنفقػػسنوةستنحػػوة نود ػػس نن(ٚ)َ ػػرنلو ػػهن)جن ػػأ(نانفقػػسنوةسنفػػلند لاػػرفن

أنان ػرن ػـنيحد ػؿن ػفند  نػرـن ثػؿن  ػ ن أنانرنرسـنفيهن..نويقرؿناند جن   د  ػنيةنانيقرؿن نرـنجن  
ن.نن(ٛ)و  ههنانواونكارأند   رأنَيضرن

                                                 

 ن.ننٕٛ/ٔ(ند ح رجن)ثنأ(نانٔ)

 ن.ننٙٚ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٕ)

 ن.ننٖٜ/ٔ(نسيودفندألسأنانٖ)

 ن.ننٙٚ/ٕ(ن يند   حرسةنفلند لوطنودألسأنانٗ)

 ن.ننٚٛ/ٙ(نيدَةناند نيفن)جسأ(نان٘)

 ن.ننٕٚ٘/ٔان(نيدَةناند لارفن)جسأ(نٙ)

 ن.ننٕ٘ٙ/ٔ(نيدَةناند  حسةندفاهن)ج أ(نانٚ)

 ن.ننٜٖ-ٖٛ/ٙ(نيدَةناند نيفن)ج أ(نانٛ)
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ْلأن  نددند جدريطنعلدندإلدارف))ن هنَ رنلون يةسنفلنانو ـنن(ٔ)انفقسندصنعليهند لارفنن((د جن
  ػهوةنانانإرنَّدهن فند  نردلند تػلنرنينةفهػرنإرند  ػودصن ػفنَاػؿند لوػطنانفهػون يػةنن(ٕ)د نيفن

نك ؾن دهجهن.ن ند فرةد لنككةان؛نألفن نوكرفنيلـ 
ْدأ(ننوتر يند ار ةدئلنداتسةدكهنعلدن در ن)فنْنؿ(نا   نددن لنفيقوؿنانإفند  ن ؼنككةن)د جن

ْدأ(ن  نددنان نَـند  ل نانَوكثػةان...نود حػر أنفػلنن(ٖ) فند ي فن د جْدػأنانَينانانوفرتهن)د جن
ن.نن(ٗ)د حر أنفلند افةن

ندػصن ػرندقلػػهند اػر ةدئلنفػلناػػكاند  ػرس ن وجػوسنفػلند لاػػرفن يػػككةنانإّرنَدَّػهن ػـنن(٘)وي ػسونَفن
د لػػأنتقلي ػػرتنكةدن ندػػدن)د قػػةأ(ند ػػكينت ػػتةؾنفيػػهنكانود  ن ػػَنَده ػػرن ػػـنيػػنفػػلنداػػتسةدكهن حػػسةا

نان يندسوسن ن نتلؾند حوةنعفناكدند  نددن.ن(ٙ)اكاند  رس ن
نثانيا : استدراكو عمى بناء )ِفِعّل( . 

يكػػػوفنداػػػتسةدكهنعلػػػدند فػػػرةد لنفػػػلن نػػػ ند  ودضػػػينعلػػػدنتفاػػػيةنكل ػػػطن ػػػرنانك ػػػرنوةسنفػػػلن
ْ ػ نان ل  ػةؼ))نلػرؿند فػرةد لننك(نانإةّنداتسةدكهنعلػدنكل ػطن)   ػةح ناد اػر ةدئلانولػرؿنن(ٚ)ن((فػةسن    

ن.نن(ٛ)ن((د لوط يسند  ح نةنؼن ر  نددند ودضأند  ةدسن فند كل طنانو يسناون  رنككةنفلنكتأن))ن
نود ولوؼنعلدندصند ار ةدئلني يؿنعلدندأل وةندآلتيطنان

ػػػؿ(نان .ٔ و ػػػيسنت ػػػتن دػػػر ن)ف ْنػػػؿ(نك ػػػرنضػػػ  هرنإفند فػػػرةد لنككػػػةناػػػكاند لفَػػػطنت ػػػتن دػػػر ن)ف ن 
 د ار ةدئلنانوككةارن.ن

َفنككةند   قؽند سكتوةنَ  سن  ترةنع ةنج لطنفودئػسنانككةاػرند اػر ةدئلنانإرنَدَّػهن ػـنيػككةن .ٕ
ند فػػػةسند  ويػػػؿن))نكةاػػػرنانإكنلػػػرؿنانكد   قػػػؽنةجػػػأن ندػػػدن ػػػفند  نػػػردلند تػػػلن ػػػةل د قػػػودئـند ّ   

 .نن(ٜ)ن(( قحوسن لفَند   ةؼد  نددندأل يةناوند د  فيؼنانو نؿن

ل ػػؽن ػػفند ثيػػرأ"نك ػػرن .ٖ ْ ػػة(نك ػػرنضػػ  هند اػػر ةدئلن هػػرند ضػػػ  نيندػػلن"د  ن وةسنفػػػلنثػػـنإّفن)د   
ن.نن(ٔ))سيودفندألسأ(ندفاهن

                                                 

 ن.ننٕٕٚ/ٔ(نيدَةناند لارفن)جلأ(نانٔ)

 ن.ننٕٖٔ-ٖٓٔ/ٙ(نيدَةناند نيفن)جلأ(نانٕ)

 ن.نننٜٗ/ٔ(نيدَةنانسيودفندألسأنانٖ)

 ن.ننٙٚ/ٕ(نيدَةنان يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٗ)

 ن.ننٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٔةناند لارفن)جدأ(نان(نيدَ٘)

 ن.ننٕٚٚ-ٕ٘ٚ/ٔانود لارفن)جدأ(ناننٓ٘ٔ-ٙٗٔ/ٙ(نيدَةناند نيفن)جدأ(نانٙ)

 ن.ننٖ/ٕ(نسيودفندألسأنانٚ)

 ن.ننٗٛ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٛ)

 ند  ر يطند  ر اطن.ننٖ/ٕ(نسيودفندألسأنانٜ)
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إ ػدنثـنإفنكرفن  قؽند كترأنلسنككةنج لطند فودئػسند تػلنداػتسةكهرند اػر ةدئلنانف ػرند  رجػطن
إناػػكدندألاػػلوأنفػػلنكثيػػةن ػػفنت  يفرتػػهنانو حػػدفرتهنانَعرستهػػرنانولػػسنر َػػتنَفند اػػر ةدئلندت ػػين

نيكتفلن دقؿن رنيككةان  ققوند كتأن فن ود نانورني يسنعليهرن يئرن.ن
ػّة(ن ػفند  يػؿنن(ٕ)ود فةسند جودسناوند  حْ ػةوةن ػّة (نَدثػطن)د      ن(ٖ)د   ػةفطنولػسنوةسنَفن)د ّ   

ػػّة(نانو ػػ ػػّة نانود      د  نػػردلند تػػلندث تهػػرنعػػفنرندقلػػهند اػػر ةدئلن ػػفنانإكفنكػ فند اػػر ةدئلنَةدسن"د     
وةناند فػةسند جػودسنان ْةيػةنانود  ْ ػةح ػةنانود     لػؽ"ند لارفناػلنعػفن"د      انن(ٗ)وليػؿناند   ػ ةند  ن

ند ار ةدئلنَوةسن فَطنود س نانو ـني ةنإ دن قيطندأل ديطن د تلنتسؿنعلدند  ندػدندفاػهنانواػكدنثـنَفَّ
نت رعهنانواون ـنيت نهن.ن دهجهنان ؿن ر أند فرةد لن ر

نثالثا : استدراكو عمى بناء )َفْعَمى( . 
ْلقػػػد(نانإكنلػػػرؿن"فرتػػػهنَْفن يػػػككةنداػػػتسةؾند اػػػر ةدئلنعلػػػدند فػػػرةد لنفػػػلناػػػكدند  دػػػر ن فَػػػطن)عن

لقد(نضةأن فند د رٌت"ن د فرةد لنككةارنان.نولسنواـند ار ةدئلنفلنارند  وضينانإكن ـنيفتنن(٘))عن
ناند ٌتنانلرؿند نجرجنانفقسنجر نَّفن"د ننلقدن

ن.ن(ٙ)َفَحطَّ في َعْمقى ، َوِفي َمُكور" 
نانن(ٚ)ولسنوةسنفلند نيفنَفن"د ننلقدنان جةنود ستهنعلقر نانلرؿند نجرجن

رِر"  َّ ّّ ن(ٛ)َفَكّر ِفي َعْمَقى َوِفي ُمُكوِر             َبْيَن َتَواِري الَشْمِس والّذ
نرابعا : استدراكو عمى بناء )ِفْعالة( . 

ػػْنن نانود ن  اػػر ن ورنداػػتسةؾند اػػر ةدئلنعلػػدند فػػرةد لنفػػلناػػكدند  دػػر ن ػػر قوؿنان"ككػػةنفيػػهند ا 
ةلر (ن  نددندألحؿنانو يةنك ؾن فند كلـنفلناكدند  رأ"ن ن.نن(ٜ)َسةينَيفن)ع 

نرن ـْ لرتنهـنان دحأند تػر ن؛نَينان ػ فتهح يجنلودػهنولسنوةسنفلند نيفن"يقرؿناندات حؿندهللنعنةن
ةلػػر نإّد ػػرناػػلنَةو ػػطندألحػػؿند تػػلنكر تػػر ند  تد ػػنأن دهػػرن دئػػس نفػػلند ت ديػػ نانولػػرؿن نضػػهـناند ن 

                                                                                                                                            

 ن.ننٕٗٗ/ٚ  ة(نانويدَةناند نيفن)نٕٛٔ/ٔ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٔ)

 ن.ننٕٗٗ/ٚ(نيدَةناند نيفن)  ة(نانٕ)

 ن.ننٖٓ٘/ٗ(نيدَةناند لارفن)  ة(نانٖ)

 ن.ننٖٓ٘/ٗ(ند لارفن)  ة(نانٗ)

 ن.ننٗٛ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنان٘)

 ن.نن٘/ٕ(نسيودفندألسأنانٙ)

 ن.ننٜٕ(نسيودفند نجرجنانٚ)

 ن.ننٖٙٔ/ٔ(ند نيفن)علؽ(نانٛ)

 ن.نن٘ٛ/ٕد لوطنودألسأنانن(ن يند  حرسةنفلٜ)
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ػػػةؽنيهػػػأنفػػػلندألة ناحػػػفنال"ن ػػػنن نانواػػػلنع  ةلػػػر نان.نوفػػػلنن(ٔ)د نػػػةوؽنعلػػػدنتقػػػسيةنا  د لاػػػرفن"د ن 
انوفػلندػصند لاػرفن ػرنن(ٕ)د نػةوؽ"نود ننةلر ناندألحؿند لنيهأنفلندألة ناحفنالنانوتت ػنأن دػهن

ةلػػر (ن وتػػيفنا ػػرنانكاػػةند نػػيفناننيػػسؿنعلػػد نفػػلن)ع  ةلػػرتهـنج ػػينَفَّ وفت هػػرنانف ر كاػػةنيقػػرؿنانع 
ةارتنانفهون فند  ككةند كين ْةؽنانكن ةسنانوع  ن.نن(ٖ)ج ين رأل ؼنانود تر نع 

تكػػفنو ػػـنيػػككةنك ػػؾند فػػرةد لنانو ػػـنيػػككةاند اػػر ةدئلنفػػلنداػػتسةدكهنانو ػػؾن ػػفن دهجػػهنانو ػػـن
ْةلر (نعلدنلسةن فند   ند فرةد لنككةارن.ن)ع  نهة نانفكرفنيلـ 

 خامسا : االستدراك عمى بناء )َفْعالء( . 
ةْ ػر نانود  ػس ر نجر تنعلدن دطن)فنْنن (ن رئفطن فندألا ر ند تلنككةارند فرةد لنؾن "د تَّة ر نانود جن

ػػػْه ر نانود وضػػػ رفن..."ن انعليػػػهند اػػػر ةدئلن ػػػر قوؿنان"و  ػػػرنياػػػتسةؾنعليػػػهنانوداػػػتسةؾنن(ٗ)انود حن
ود  ضػػػةد ن ػػػفند  تػػػوؿنانود  ضػػػةد ناند ػػػّسا ر نانو دػػػهند  ػػػسي ناند لْن نػػػر نانَة نفػػػلند   ػػػةيفنان

ن.نن(ٙ)انود   ةد ناندألعرجـنانو ضةند   ةد "نن(٘) ضةدناـ"ن"ف ح  يسنْتن
ن.ن(ٚ)و ـنَجسند  نددند كينككةاند ار ةدئلنفلن)د ّلْن نر (نفلند نيفن

 ػػػػسوسنانداػػػػـن نوضػػػي"نووةسنفػػػلند حػػػػ رجنَفن)د لَّْن ػػػػر نان 
انوفػػػػلند لاػػػػرفنَدنهػػػػرن"اػػػػ  طنن(ٛ)

ػكد ند ق يػؼنانواػيؼند   ػة"ن وت سيػسنانوفػلندػصند لاػرفنسلػطنانن(ٜ) نةوفطن در يػطند   ػةيفنان   
نكرفن ةيرن ر ار ةدئلندفنيتةي نعدسانانويث تهنفلنداتسةدكهناكدن.ن

َينان ضػػػةد اـناننَ ػػػرن)د  ضػػػةد (نفيػػػةدسن هػػػرن نَػػػـند  ػػػل نانووةسنفػػػلنلػػػو هـنانَ ػػػرسندهلل
ود  ضػػػػػةد نانانون"َ يػػػػػستن ضػػػػػةدناـنانَينانسا ػػػػػر اـنانواػػػػػودساـنانن(ٓٔ)اػػػػػودساـنانو نَ هػػػػػـن

وسر تهػػرنعلػػدن.نَ ػػرن)د   ػػةد (نانن(ٕٔ)انو ػػفن نػػردلن)د  ضػػةد (ندألحػػؿنن(ٔٔ)د اػػ ر ن  ضػػةتهر"ن
د نػةأنننة نَ ػودفد  ود لن اح د نجـنانفقسنوةسنلو هـن" ل تدرنعليؾناكاند   ةد "نانويةدسن هـن"د نجـن

                                                 

 ن.ننٕ٘ٔ/ٔ(ند نيفن)عةؽ(نانٔ)

 ن.ننٕٕٗ/ٓٔ(ند لارفن)عةؽ(نانٕ)

 ند  ر يطند ثر ثطن.ننٕ٘ٛ/ٗ(نيدَةنان قرييسند لوطن)عةؽ(نانٖ)

 ن.ننٕٔ-ٛ/ٕ(نسيودفندألسأنانٗ)

 ن.ننٖٓ٘(نح يأند   رةينان٘)

 ن.نن٘ٛ/ٕ(نيدَةنان يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٙ)

 ن.ننٛٗٔ/ٕد نيفن) نأ(نانن(نيدَةناٚ)

 ن.ننٜٗٔ/ٔ(ند ح رجن) نأ(نانٛ)

 ن.ننٕٗٚ/ٔ(ند لارفن) نأ(نانٜ)

 ن.ننٕٗٗ/ٗ(نيدَةناند  حسةندفاهن) ضة(نانٓٔ)

 ن.ننٕ٘ٗ/ٗ(ند  حسةندفاهن) ضة(نانٔٔ)

 ن.ننٕ٘/٘(نيدَةناند   كـنود   ي ندرعَـن) ضة(نانٕٔ)
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ولػػػػسنوةسنفػػػػلند حػػػ رجنَفن"د   ػػػػةد ناند نجػػػػـن؛نألفند  ػػػػقة ند لػػػػأننانن(ٔ)انو  ػػػة نَ ػػػػودفند نجػػػػـ"ن
ن فند هجـناكدودند كوفط"نعليهـنانودر ر ة ندأل ودفن انوفلند لارفنَفندر  ةيفناند نةأنن(ٕ)انلـو

ن.نن(ٖ)د نةأنانود نجـن
ت سيػػسنانإكنانفػػرأل ةن  تػػرجنإ ػػدنَ ػػرنكػػوفن) ضػػة(ند ق يلػػطند   ػػهوة نتنػػةؼنأن)د   ػػةد (ن

 ضػػةدنجػػساـندألعلػػدن.نواػػ يتنأن)د   ػػةد (ن؛نألفنن(ٗ)اػػلن) ضػػةند   ػػةد (ن رإلضػػرفطنرن يػػةن
 ػػنرةاـنكػػرفنفػػلند  ػػةأند ةديػػرتن"َع ػػدند هػػأن ػػفن يػػةد نَ يػػهن.نوة ينػػطنَع ػػدند  يػػؿناندونألفن

ْ ػػػػة"ن تتاػػػػـن-فػػػػلنَ يػػػػرفنكثيػػػػة -ككةدػػػػرنانإنإدهػػػػرانوداػػػػتسةدكرتند اػػػػر ةدئلن  ترجػػػػطند ػػػػدن ػػػػرنن(٘)د  ح
ند لوويطن فنسررتنو نرفن.ن رإليجر نانفننت  ؿنكؿن رنيدضوينت تند  رس ن

 .نن(ٙ)سادسا : االستدراك عمى بناء )َفْعَمِمي( 
ياتسةؾنعليػهندأل ػنن  لنداتسةؾند ار ةدئلنعلدند فرةد لنج لطن ودسنفلنارند  در نانإكنلرؿنان"و  رن

لؽن)َْ ننأ(نفلند  د ودضػأند ػككلنانودراػوسينان  ػينانودأل  نػلنان ل  ػةن ند ن ػينان ل تحؼن  ح
ن.نن(ٚ)ودر  ةّينان ألاوسنانودأل  ة"ن

انولػسنَوةسانن(ٛ)ولسنوةسنلو هـنانفنفنَ  ين فن)َ نأ(ند كيناونداـنةجؿنكرفن  هوةدن ر   ين
ند  دػػر ن يػػةن  ػػتؽنانفنػػسند ه ػػ  ن رن يػػهنَحػػليطنانفَوةساند فػػرةد لنت ػػتن دػػر ن)فْنللػػل(ن؛نألدػػهنيػػة نَفن

(ن لّل(نانو يسن)فْنللل(نان(ٜ)وي سونَّفند  در ن  تؽن فن) نن أن إكنَضػيؼنإ يػهن)د يػر (ننانوو دهن)َفنن 
كدنحسؽناكدنانفننيحأن لفرةد لنإسةدجهنض فن اكدند  در نانولسنفرتن)د ير (ند تلنالن لداأنانود 

ند ار ةدئلند تد يهنعلدناكدن.ن
 ػػو دنع ػػسندهللن ػػنأ(ناػػرناػػونَ ػػنأن ػػفنج يػػةنانون)َن(ٓٔ)و ػػفنَ ثػػر هـن)اػػونَ  ػػين ػػينَ ػػنأ(ن

ن.نن(ٔٔ)(ناػٗ٘ٔد   يةن)ةضلندهللنعده(نكردتنوفرتهنادطن)

                                                 

 ن.نننٕٕٛ/ٖ(ند نيفن)  ة(نانٔ)

 .ننٔ٘٘/ٕ(ند ح رجن)  ة(نانٕ)

 نن.ننٜٕٓ/ٗ(نيدَةناند لارفن)  ة(نانٖ)

 .نننٕٓٔ/ٗويدَةناند لارفن)  ة(ناننٔ٘٘/ٕ(نيدَةناند ح رجن)  ة(نانٗ)

 ن.نن٘ٔ/ٕ(ند قر وسند   ي ن)  ة(نان٘)

 .ننٖٖ/ٕ(نيدَةنانسيودفندألسأنانٙ)

 ن.نننٚٛ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٚ)

 ن.ننٖٓ٘/ٔ(نيدَةناند لارفن) نأنانٛ)

 .نننٖٓ٘/ٔ(نيدَةناند  حسةندفاهن) نأ(نانٜ)

 ن.ننٕ٘/ٕوج هة ندأل ثرؿناننٜٖٗ/ٔ(نيدَةنان ج يندأل ثرؿنانٓٔ)

 ن.ننٕٕٚ/ٕ(نيدَةناند  داةنفلن نردلنكل رتند درسنانٔٔ)
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ػػي(ناند ػػـ رند كػػرأنانويقػػرؿنانَ  نػػلن وػػطنفيػػهنان ن"د ينل ح واػػون ػػ  ون ػػفنَ ػػرن)دأل  نػػل(نانفقػػسنوةسنَفن
رنيكػرسنيح  ػلنَدػه"نوند اةدأنانلرؿنَ ون يلدناند ينل ننّلن فند قػوـناند ػسدعلند ػلنيتَدنػدندأل ػوةنان

نانوفي نَكثةن فن وطنانإكنوةسن"د يل يحنانودأل  ػيحنانودأل كنػّلنانن(ٔ) ود يل نػل ناند ػسدالند ػلنيتَػدفح
وةسنَفند  نػردلن)دأل  نػل(نكلهػرن ػ  وك نكلػؾنن(ٕ)دأل وةنفنني  ئنانواوند  سيسند لارفنود قلػأ"ن

ند  فػػّلنانولػػ ػفن)د ل ػػي(نانواػػوندإل ػػرة ند  فيػػطنانود دَػػةن سنَدكػػةندأل اػػةين ػػرنككػػةان)د ليػػ (نفػػلنَفن
د اةدأنانوعس ن ر نن؛نألدهنعلػدنتفاػيةانكـنانود نػةأنرنتضػين)د يل نلنانودأل  نل(ن   وكن فن

ند ار ةدئلندإل رة نإ دنارن؛نألفنادرؾنت وةن َةنن(ٖ)د  سجن)دأل  نل(نإرنفلن وضين انوكرفنيلـ 
  ليػػؿن ػػػ  ون ػػػفند اػػػةدأنانوعدػػػسندأل اػػػةين ػػػفنوددتقر هػػػرنانإكن)دأل  نػػػل(نعدػػػسند ػػَةنعلػػػدند سر ػػػطن

اػػػونعلػػػدنو فنانوكػػػك ؾنن(ٗ)د  فيػػػطنانون)دأل  نػػػلنعلػػػدند ػػػةدجأناػػػوند  فيػػػؼند َةيػػػؼ(ندإل ػػػرة ن
ن  تؽن فن)  ي(نود ه   نفيهن دئس ن.ن-ك رنَة -)َفنلد(نألده

نسابعا : استدراكو عمى بناء )َفْوَعل( . 
ػػفنداػػتسةؾنفػػلناػػرند  دػػر نعلػػدن ندػػدنكل ػػطن)د هنػػو نن أ(ند تػػلنككػػةند  حػػدؼنَدهػػرنتندػػلن)د  حا 

ن.نن(ٛ)انإدهند  نيةند قويند جةي "نن(ٚ)انود قر وسنن(ٙ)انإنلرؿنان"فلند ح رجنن(٘) فندر ؿ"ن
ند جةي ن فندإل ؿنانلرؿندألع د ن"د هنو نأناند  حافح ولسنوةسنفلند نيفنَفَّ
نان(ٜ)

ن(ٓٔ) رتيسَ الىَجْنَاءَ واجلَماَل"وَالَعْنَ          واهلَىْزَبُ العُىدُ أمتَطِيه بَهِا 
نن(ٔٔ)وفػػػلند حػػػ رجن"د هنػػػو نأناند  نيػػػةند قػػػويند جػػػةي "ن نانولػػػسنوةسنفػػػلند لاػػػرفنَفَّ "د هػػػو أح

"ن ند جةي ن فندإل ؿنانود هنْو أناند داةن ادنط  د  افُّ
ن.ن(ٕٔ)

                                                 

 ن.نن٘٘ٔ/ٕ(ند نيفن)  ي(نانٔ)

 ن.ننٕٖٚ/ٛ(ند   كـنود   ي ندألعَـن)  ي(نانٕ)

 ن.ننٖٔٔ/ٕ(نيدَةناند لارفن)  ي(نانٖ)

 ن.ننٕٕٔ/٘(نيدَةنان قرييسند لوطن)  ي(نانٗ)

 ن.ننٖ٘/ٕ(نسيودفندألسأنان٘)

 ن.ننٕٓٔ/ٕ(نيدَةناند ح رجن)ا أ(نانٙ)

 ن.نن٘ٗٔ/ٔ(نيدَةناند قر وسند   ي ن)ا أ(نانٚ)

 ن.ننٛٛ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٛ)

 ن.ننٗٛٚ/ٔويدَةناند لارفن)ا أ(ناننٓٓٔ(نسيودفندألع دنانٜ)

 ن.ننٙٔ/ٗ نيفن)ا أ(نان(ندٓٔ)

 ن.ننٕٓٔ/ٔ(ند ح رجن)ا أ(نانٔٔ)

 ن.ننٗٛٚ/ٔ(ند لارفن)ا أنانٕٔ)
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ندحّأند  نردلنانَولة هرنإ دن رنككةند فرةد لناناو ن رنجر نفلند نيفنانود لا رفنانوي سونَفَّ
 ةيػػرن ر اػػر ةدئلنَفنيكػػةناػػكدنانوج لػػطن ػػرنوةسنفػػلند لاػػرفن ػػفند فودئػػسند تػػلني اػػفنككةاػػرنانوكػػرفن
نإ فر هرنانإكنإفن)د هو أ(نرنيقتحةنعلدن نددنود سنان ؿن هن نردلنعس ن.نويحنرأن

"فلنلرؿنانإكنن(ٔ)و فنداتسدةكهنعلدناكدند  در ن رنعّلؽن هنعلدنلوؿند فرةد لنان"د  وكةناندألْتأ"ن
ن(٘)"(ٗ)انود لارفنن(ٖ)اند  ل فطنانوالن يةندألتأنانددَةنان)َتأ(نفلند ح رجنن(ٕ)"فلند ح رجن

ن.نن(٘)"(ٗ)
د لاػػػرفنانوفػػػلنن(ٙ)وةسنفػػػلند حػػػ رجن)د  ػػػوكة(ن  ندػػػدناند  ل فػػػطنانواػػػونفرةاػػػلن نػػػةأن) ػػػرة(ن

ن(ٚ)لػرؿ"د  وكةناندرتأنانواون ةسني ؽنانثـنتلقيهند  َة نفلنعدقهػرن ػفن يػةنك ػيفنانورنجيػأنان
نان

 مُنْضَرِجُ عن جَانِبَيْهِ الشَىْذَرُ 
نوليؿناوندر دةنانوليؿناوند   لفطنانفرةالن نةأنَحلهن) رة(نانوليؿنان

انوفػػلن)د  نػػةأ(ن"د  ػػوكةناند  ل فػػطنانَ اػػ رنفرةاػػيطن نّة ػػطنانولػػسنتكل ػػودن هػػرنن(ٛ)"جػػرة"ن
ن.نن(ٜ)انلرؿند ةدج نلسي رن ن نْ ننر نسنْةسن ي سح ين ح نانعحجن

 فِي شَىْذَرِها تَمِيسُ أتتكَ 

ن(ٓٔ)"نإبليسأَحْسَنُ مِنْ مَنْظَرِها نننننننننننننننننن
ن)د  وكة(ناوند  حػةسنعلػدند هيئػطن د تػلنو رنوةسنفلنلوؿند ةدج ن)دتتؾن  وكةارنت  يس(نيسؿنعلدنَفَّ
ن"درتػأناناػون حػةسنانَونثػوأنين ػكنفي ػؽنفػلنواػ هن انثػـنوةستنفلندصند لارفنانإكنوةسنفيهنَفَّ

ود  ػػوكدةنانقيػػهند  ػػَة نفػػلنعحدقهػػرن ػػفن يػػةنجيػػأنانورنك ػػيفنانواػػوندرتػػأنود نلقػػطنود حػػسدة نانتل

                                                 

 ن.ننٖٙ/ٕ(نسيودفندألسأنانٔ)

 ن.ننٜٙ٘/ٕ(نيدَةناند ح رجن) ة(نانٕ)

 ن.ننٗٚ/ٔ(نيدَةناند  حسةندفاهن)َتأ(نانٖ)

 ن.ننٓٓٗ/ٗ(نيدَةناند لارفن) ة(نانٗ)

 ن.ننٛٛ/ٕ(ن يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنان٘)

 ن.ننٜٙ٘/ٕ(ند ح رجن) ة(نانٙ)

 ن.ننٜٙ٘/ٕود ح رجن) ة(ناننٓٓٗ/ٗ(ن ـنداتسند دند قرئؿنانولسنوةسنفلند لارفن) ة(نانٚ)

 ن.ننٓٓٗ/ٗ(ند لارفن) ة(نانٛ)

 ن.ننٖٖ٘ود  نةأناننٖٖٙ/ٖوننٖٛ/ٕ(ن ـنداتسنإ دند قرئؿنانودر يرتنفلند ج هة نانٜ)

 ن.ننٖٕ٘(ند  نةأنانٓٔ)
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ػػؼند اػػرؽ"ن .نودػػّصند لاػػرفنيك ػػؼنَفنن(ٔ)ود ج ػػيناندرتػػأنانودإلتػػأن ػػفند ثيػػرأنان ػػرنلحػػةنفدحح
ةنانو ػـنيح ػ) ل وكة(نَكثةن فنداـنانو ـنيكػةند اػر ةدئلناػرنان  ػرنيحفقػسنداػتسدةكهند سلػطند   لو ػطن

نإ دنكودهن نّة رنَيضرنانواكدندتيجطن ولفرتهند نجلطن.ن
و  اػطنو نسناكاند ولفرتنعلػدنَ ثلػطن ػفندقػسند اػر ةدئلنؿن)سيػودفندألسأ(ند تػلن لػ نعػسسارن) ئػطن

انَكتفػػػػػػلن هػػػػػػكاند ولفػػػػػػرتنانإكنَةستنإيضػػػػػػرجن ضػػػػػػ وفنتلػػػػػػؾند  ودضػػػػػػينن(ٕ)و  اػػػػػػيف(ن وضػػػػػػنرن
 يػػ نحػػػود هرنانو  ر قتهػػرن لودلػػػيند لوػػوينلػػػسي رندراػػتسدةكيطنانو يػػرفن ػػػدهجند اػػر ةدئلنفيهػػػرن ػػفن

نو سيثرن.

                                                 

 ن.ننٖ٘/ٔويدَةنان قرييسند لوطن)َتأ(ناننٕ٘ٓ/ٔن(ند لارفن)َتأ(نأ)

ويدَةنانإ ةدايـند ار ةدئلنوجهوسانفلند لوطنود ت قيؽنن٘ٓٔ-ٜٙ/ٕ(نيدَةنان يند  حرسةنفلند لوطنودألسأنانٕ)
 ن.ننٓٗٗود ت قيؽنان
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 المبحث الثاني 
 االستدراك عمى المعجمات العامة 

 مدخل . 
ندراػػتسةدؾنكردػػتن ػػهنَاػػ ر هند  حوج  ػػطنانوكػػرفن ػػَند  نج ػػرتنودفػػةدن  دػػهنان ضػػدند قػػوؿنَفَّ

وكدػػرنلػػسن-ت ػػيفنك ػػر-ك ػػؾنألدَّهػػرنَ فلػػتنلػػسةدنك يػػةدن ػػفند دحػػوصن ولوعهػػرن ػػرةجنعحػػةندر تجػػرج
اقدرارن فنداتسدةكرتهننكةدرنداتسدةكرتند ار ةدئلنعلدند  نج رتند  رحطن فن نؿندأل ثلطند تل

د نة يطند نر طنانفقػسن ػستن ػفنعلدن نجـن)سيودفندألسأ(ن لفرةد لنانَ رنداتسدةكرتهنعلدن نج رتن
 ػدن ػرنينػةؼن نحػةنتداػأن  ديػرنإ نؿنداتقةدئهنج لػطن ػفند دحػوصندألس يػطنانود ترةي يػطند تػلن

ولفػػتنفػػلنج لػػطن ػػفنكتػػأند لوػػطنودألسأناند سو ػػطند ن راػػيطند ثػػردلنانإنلػػرؿند اػػر ةدئلنان"لػػسنكدػػتن
سنفلند نة يػطنانود ترةي نعلدنضةوأن فند كلـنودراتن ررتنان فَةيتنَفنَسوفنارند جسيسند كينجن

فنتكػوفنسةداػتلناػكانفػلنعحػةند سو ػطند ن راػيطنَةيػتنَو  رنكردتناكان)د  َػرف(ن  ػن فيفنعر ػودن
ن.نن(ٔ)ايرؽن)د  اتسةؾنعلدند  نج رتند نة يط("نفلن)دأل فرَند ن رايط(ن  رنيدسةجنفلن

در تجػرجنانو يسن درنَفندات نسنكثيةدن فند كلػـند نة ػلند فحػيأن؛نألدَّػهنودلػين ػرةجنعحػةن
ودقوؿن  رنلر  هند لوويوفند قس ر ن  ع هـنَدهن حوّ سنرنينتسن فحر ته
ن.ن(ٕ)

ندلتضتن  ينطند  رس نَفنَلاـناكدند     نعلدن  ل يفنا رنانولسن
 األول : األلفاظ التي استدركيا السامرائي وقد ذكرتيا المعجمات . 

 الَنْدب . . 1
نعلػػدن(انإكنلػػرؿان"لػػرؿنَ ػػوناػػػٖٚٚوةستناػػكاند لفَػػطنعدػػسنَ ػػلند  اػػفند  ر  ػػتلن) د نيدػػر انس لػػتح

يلن ػوفند  ػ ةدجنانفقػرؿنانيػرنحػرئفرنانولػوـن ػيفنيسيػهنَ لند  سنع يسندهللن فن راةنانوكرفنيو رن
فنلػؽند اػر ةدئلنلػرئننان"د دنػسأناػونانن(ٖ)َ رنع ػسندهللنإدػرندلنػأنفػلن)دنػسنأ(نإ ػدنَفنيحػسةؾن نر دػر"ن

نَخن رنتةدادودن لأن ن.نن(ٗ)عليه"ند ةارفنانود  ةدسنادرنَفن فن ن
ند دَّػسأنيندػلنولسنككةتند  نج رتند نة يطناكدند  نددنانفقسنككةنحر أند انن(٘)د ةاػرفن لارفنَفَّ

علػػػدن فػػػطنفػػػلنوكػػػك ؾند دػػػسأناػػػون"ثػػػن نكل ػػػرتنإ ػػػسدارندألثػػػةنانود ثرديػػػطند   ػػػةنانود ثر ثػػػطنتػػػسؿن
ن.نن(ٙ)د  ل "ن

                                                 

 ن.نن٘(ند تك لطن ل نرجـند نة يطن فندأل فرَند ن رايطناند  قس طنانٔ)

 ن(نيدَةناند  حسةندفاهناند  قس طن.نٕ)

 ن.ننٚٛ(ند سيرةدتنانٖ)

 ن.ننٕ٘ٔ-ٕٗٔ(ند  ج وعند لفيؼنانٗ)

 ن.ننٗ٘ٚ/ٔ(نيدَةناند لارفن)دسأ(نان٘)

 ن.ننٖٔٗ/٘(ن قرييسند لوطن)دسأ(نانٙ)
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ن ندػػدن)د ةناػػرف(ن ػػ  وكن ػػفند  نديػػيفند ثػػردلنانود ثر ػػ نإكند  ةدادػػطنفيهػػرن   ػػةنعلػػدنوادػػرني ػػسونَفَّ
دأل ػػةنلػػرئـنودرجت رعيػػطن رعت ػػرةند  اػػرة نانود ػػة أن؛نألفنند  ػػةدافن ػػفن يػػ ند جوددػػأند دفاػػيطنا

و هػػرة نألجػػؿنعلػػدنَاػػرسند   ػػر ة نانواػػونَيناند ةاػػرفن)د دَّػػسأ(ني تػػرجنإ ػػدن ػػ رة نانو فػػطنان
نككةتهن.كا هنانو يسنارند  نددن  رنياتسةؾنعليهند ار ةدئلن؛نألفند  نج رتنلسن

 ُييانز . . 2
ن(نإنلػرؿناناػػٖٗٛلند   افن فنعللند تدػو لن)النكل طن لفَند فنؿنككةارنَ ونعل "اػ نتح

دثرنيهرد ن وديط"ن  ح ن
ن.نن(ٕ)ينر  نفلند كنـ"نانفقرؿند ار ةدئلن نلّقرنان"لو هن)يهرد (ن  نددنانن(ٔ)

  نددنولسنوةسناكدند  نددنفلند نة يطنانإكن"يقرؿناناكانلةيحطن فند كنـنوادي  نانو سيوطن
انو نػػؿنفػػلنن(ٗ)دركيػػط"نيهػػرد (نحػػةد طنانوكػػك ؾنوةسنَفن"د هنديػػ  نانانو ػػـنيػػدصنعلػػدن)ن(ٖ)دألكيػػط"ن

داػػػػتسةكه رند اػػػػر ةدئلنعلػػػػدناػػػػكيفند دحػػػػيفنإيضػػػػر رن لسر ػػػػطنعلػػػػدنوجػػػػوسند  ندػػػػدنود لفػػػػَند لػػػػيفن
)يحهػرد (ن  ندػدنانيػنكين كن ػهنان نج رتند نة يػطنانإكنة  ػرنتواػنودنفر ػتقودن ػفن)د هنديػ  (ند فنػؿن

نوينر  ن.ن
 ترجل . . 3
انن(٘)د دهػرة"ن(نانإنلرؿنان" تدنتةجػؿناػٛٗٗسند ار ةدئلناكاند لفَطنعدسنَ لندا ؽند حر لن)وج

ن.نن(ٙ)انفقرؿند ار ةدئلن نلقرنان"د  ةدسناندةتفيند دهرة"ن
د لاػرفنَدػهنيقػرؿنواكاند  رس ند تلنداتسةكهرند ار ةدئلنلسنككةتهرند  نج ػرتند نة يػطنانفقػسنوةسنفػلن

د ةجؿنعفند ح ر"نلن هـنانَينان رندةتفيند دهرةنت  يهرن رةتفرعنؿند دهرةن تدنَتنان" رنتةج
د نة يػػػطنان يػػػةندفنلي ػػػطنانو نػػػسناػػػكدن ػػػيسن ػػػهنَفنينػػػسناػػػكاند  ػػػرس ن اػػػتسةكرنعلػػػدند  نج ػػػرتنن(ٚ)

ند  نددن.ندراتسدةؾنتك فنفلنكودهنَوةسندحرنح ي رنعلدنوةوسند لفَن هرن
                                                 

 ن.ننٕٕ٘/ٕ(ند ودةند   رضة نانٔ)

د لوػطننانولػسندوةسند اػر ةدئلنفػلنكتر ػهن) ػيند  حػرسةنفػلنٜٗ(ند تك لطند  نػرجـند نة يػطن ػفندر فػرَند ن راػيطنانٕ)
ودرسأ(ندحرن فن)د ودةند   رضة (نديضرنانواونيكرسنيكوفندصن)د تك لطن ل نرجـند نة يط(ندفاهن ػونرند ػتنؼن
دةلرـند حف رتند تلنوةسنفيهرند دحرفنفلنكترأن)د د ودة(نانإكندصنكترأن) يند  حػرسةنفػلند لوػطنودرسأ(نوةسن

(نانوفػلندألوؿنٕٕ٘نرجـند نة يػط(نوةسنفػلند حػف طن)(ن فند د ودةنانودصنكترأن)د تك لطن ل ٕٕٙفلند حف طن)
وةسن)يهػػػرتة(نوفػػػلند ثػػػردلن)يهػػػرد (نانولػػػسنيكػػػوفندروؿن حػػػ فرنألفند   ػػػ نعػػػفند د ػػػودةناػػػوندفاػػػهنفػػػلن)د تك لػػػطن

 ن ل نرجـند نة يط(ن يندجةد ن ن ند توييةدتند  اي طنعلدن رنفلن) يند  حرسة(ن.ن

 ن.ننٕٚٗ/ٕ(ند لارفن)اد (نانٖ)

 ن.ننٖٗٓ/ٕد   ي ن)اد (نانن(ند قر وسٗ)

 ن.ننٕ٘(نكترأند و ةد نان٘)

 ن.ننٜٙ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطن فندر فرَند ن رايطنانٙ)

 ن.ننٕٕٚ/ٔٔ(ند لارفن)ةجؿ(نانٚ)
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 ك . ورّ . 4
"ووةكػػتنعلػػدن)د ػػودةند   رضػػة (نانإكنجػػر نفيػػهناند ػػتق ند اػػر ةدئلناػػكاند لفَػػطن ػػفنكتػػرأن
نعليػػهنانَيناننانفقػػرؿند اػػر ةدئلن نلقػػرنان(ٔ)د ػػفنلسيػػس ن ػػررنعَي ػػرنانفلػػـنيكػػفنفيػػهنوجػػه"ن "وّةكػػتح

ن.نن(ٕ)َوج تهنعليهنانوجنلتهنيحقةن هنوينتةؼ"ن
ند ةجػؿإرنَفند  نج رتند نة يطنلسندحتنعلدناػرند  ندػدنانفقػسنوةسنَفن"د دوةيػؾنانتوةيػؾن

ن.نن(ٗ)انووةسنَيضرنَدهنيقرؿنان"وةؾند  ل نانَوج ه"نن(ٖ)كد هن يةا"ن
ياػتسةؾنوادرني سونَفن رنككةتهند  نج رتند نة يطن ػفن نػردلن)وةؾ(ن ػيسن  ترجػرنإ ػدندْفن

د نة يػطن ػفند ار ةدئلنعليػهن.نو نػؿندلػةأند دحػوصنإ ػدن ػرنداػتسةكهند اػر ةدئلنعلػدند  نج ػرتن
 يػػةنَفنلي ػػطناػػرنواػػوني ػػيةنإ ػػدند  ندػػطند  اػػتسةؾنحػػةد طنان نػػردلن)وةؾ(ناػػوندػػصند لاػػرفنان

ندراتسةدؾنتك فنفلنكودهنوثؽناكاند لفَطن دصنَس لنح يأن.ن
 الَنَمام . . 5

ي ػػةأنعلػػدنوجػػسند اػػر ةدئلناػػكاند لفَػػطنفػػلنكتػػرأن)د ػػسيرةدت(نإكنجػػر نفيػػهنان"وكػػرفند  نتػػ ن
د ةدئ ػطنانو نلػهناػ لنرـند تنع ةينلػوينانفنلؽند ار ةدئلنلرئننان"د د ن(٘) اترفن  لو ن ر د رـ"ن
ن.نن(ٙ) ك ؾن ا وعنةدئ ته"ن

ةدئ تػهنولسندحتند  نج رتنعلدناكدند  ندػدنانفقػسنوةسنفػلند لاػرفن"دنػـند  ػل ناناػ نتن
ن.نن(ٚ)انود د رـند تن يأند ةيأ"ن

داػتسةدؾنوفلنضو ن رنتقسـنيكوفن رنككةنعػفن)د د ػرـ(نودفيػرنانوكرفيػرنو ػيسن ػهن رجػطنإ ػدن
ترةي يػػػرنةدئلناػػػكدنانو كػػػفني ػػػسونَفنداػػػتسةدؾند اػػػر ةدئلنياػػػت سنلي تػػػهن ػػػفنكودػػػهندث ػػػتندحػػػرند اػػػر 

نح ي رنوةستنفيهناكاند لفَطنانووةوسن ندرارنانواكدن رندفتقةتند يهند  نج رتن.ن
 الشَِّريَجة . . 6

وجػػسند اػػر ةدئلناػػكاند لفَػػطنعدػػسنَ ػػلنعلػػلند   اػػفن ػػفنعلػػلند قرضػػلند تدػػو لنإكنلػػرؿنان
تن ؿن ػفند قحػأنفنّلؽند ار ةدئلنلرئننان"د  ةيجطناناترة نن(ٔ)يجطن  و طنانففت تهر"ن"فَةيتن ةن

ن.نن(ٕ) ودديتهـ"ند قحأند  ةحوؼني ّسن نضهن ن نيات س هرندح رأند  ودديتنعدسنإ نؽن
                                                 

 ن.ننٕٛٔ/ٔ(ند ودةند   رضة نانٔ)

 ن.ننٕٗ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطنانٕ)

 ن.ننٖٓٗ/٘(ند نيفن)وةؾ(نانٖ)

 ن.ننٕٔ٘/ٓٔ(ند لارفن)وةؾ(نانٗ)

 ن.ننٙٙٔ(ند سيرةدتنان٘)

 ن.ننٖٛ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطن فندأل فرَند ن رايطنانٙ)

 ن.ننٕٜ٘/ٕٔ(ند لارفن)د ـ(نانٚ)
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انن(ٖ)ود دَػػػةنفػػػلن نج ػػػرتند نة يػػػطني يػػػؿنعلػػػدنَفن"د  ػػػةيجطنجسيلػػػطن ػػػفنلحػػػأن ل  ػػػرـ"ن
ن.نن(ٗ)تد سن ل  رـ"ننوكك ؾنوةسنَدَّهرن"جسيلطن فنلحأ

انن(٘)وي سونَفن نددند  ةيجطنادرنلسنَ ػكن ػفن ندػدندر ػتن نانود  سد لػطنفػلناػكاند  ػرس ن
نإكند قحأني تل نانويتسد ؿن نضهن  ن ن يكوفن)د  ةيجط(ن.ن

 ػػهنو نػػسناػػكدنانفقػػسنككػػةتند  نج ػػرتند نة يػػطناػػكدند  ندػػدنانو ػػيسن لاػػر ةدئلنَْفنياػػتسةؾن
ن ػرنككػةاند اػر ةدئلنرني تلػؼنع ػرنعليهرنانوينّسان  رنفػ ككةتػهنرتنَحػ ر هرنانَوند فلػوانان يػسنَفَّ

ند  نج رتناو نَدهن ّصنسر طند لفَن ر سكركيفنانو حتهرند  نج رتن ر   ر رتن.ن
 َيَتَطاَول .. 7

َ ػونالن فَػطن حػيوطند فنػؿنوجػسارند اػر ةدئلنعدػسنَ ػلنإاػ ؽند حػر لنانإكنلػرؿنان"وكػرفن
كةالـن   سدن فنعللنانويت روؿن هنإكدن ضةنعدسا"ند  افن فند فةدتنيحن

د ار ةدئلن نلقرنانفقرؿنن(ٙ)
ن.نن(ٚ)"لو هن)يت روؿن ه(نان  نددنانيد ا "ن

ود وددنولسنَ رةتند  نج رتند نة يطنإ دن رنيقةأن فنارند  نددنانإكدند ت روؿناند انطنان
(نفردػػهن"َحػػؿنحػػ يأن(ٛ)انود ياػػةنانود تفضػػؿن ؿن فضػػؿنانود تػػسدس"نيػػسؿنعلػػدننانوكلػػؾندألحػػؿن) نػػون

ن.نن(ٜ)
  ةؼنوعلدنارني سونَفن)يت روؿن ه(ن  نددنانيحوانين هنانويتفحؿنعليهنانو كفنداتني ن

نانورنفػػلنتلػػؾن ػػفن د اػػنطنضػػيؽناند جػػةن)د ػػنـ(ن ػػسرن ػػفن)علػػد(ن تػػدنرنيكػػوفنفػػلنك ػػؾند تفضػػؿن ن
(نتػػسؿنعلػدن ػػرنكا ػتند يػػه ويكػػوفناػرند لفػػَن  ػػرناننواػيرؽند ػػدصن ػفن ػػنؿند قةيدػػطند لفَيػطن)يحكػػـة

نككةدرانانوفاةدران هن.نداتسةكهند ار ةدئلنعلدن نج رتند نة يطنولسنككةتهن ر  نددند كين
 الَقاِئم . . 8

-سيػةند ق َّػرة َين-(نإنلػرؿنان"و ػهنلػرئـاػػٖٛٛوةستناكاند لفَطنعدسنَ لند  افند  ر  تلن)
اكدنلسنوةسنفػلنكتػأنرؿند ار ةدئلنان"ود قرئـنانإنلن(ٔ)وكؿنجسيةن لينقو يطنانود  لّكيطنانفندسانلرئـ"ن

                                                                                                                                            

 ن.ننٓ٘ٔ(ند فةجن نسند  س نانٔ)

 ن.ننٛٔ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطنانٕ)

 ن.ننٖٖ/ٙ(ند نيفن) ةج(نانٖ)

 ن.ننٖ٘ٓ/ٕ(ند لارفن) ةج(نانٗ)

 ن.ننٕٛٙ/ٖييسند لوطن) ةج(نان(نيدَةنان قر٘)

 ن.ننٕ٘(نكترأند و ةد نانٙ)

 ن.ننٜٙ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطنانٚ)

 ن.ننٗٔٗ/ٔٔانود لارفن) وؿ(ناننٖ٘ٗ-ٜٗٗ/ٚ(نيدَةناند نيفن) وؿ(نانٛ)

 ن.ننٖٗٗ-ٖٖٗ/ٖ(ن قرييسند لوطن) وؿ(نانٜ)
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ن)د قػرئـ(ن ػةجن نفػلنَسيػة ند دحػػرة نكتػأند ػسيرةدتنانو ػيسنفػلند  نػرجـنإ ػرة نإ يػهنود ػلنَةدانَفن عػرؿ 
ن.نن(ٕ) يسن ية"ن

ن"د قر ػطنان قػسدةنليػرـند ةجػؿنان وكهيئػطن يةنَفند دَػةنفػلن نج ػرتند نة يػطنيح يلدػرنعلػدنَفَّ
ي دػدنعلػدنضينعوسند  كة نعليهنانود ج يند قرـنانوكؿن ػل نكػك ؾند ةجؿنيح ددنعلدن فيةن ئةن ون

ن.نن(ٖ)ا أنانود وانفهونلر ط"ن
د  نج رتنانوارني يةنإ دنَلةأن نددن) لقرئـ(ند كينككةاند ار ةدئلن فن ندراند كينككةتهن
  ػػػةد نع ػػػرة ن يػػػةنَفندػػػصنكتػػػرأن)د ػػػسيرةدت(نفيػػػهنت حػػػيصن سر ػػػطن)د قػػػرئـ(نإكناػػػون  ػػػرنيتنلػػػؽن

حػػ طناػكاند لفَػػطن نانويكػوفنداػػتسةدؾند اػر ةدئلنحػػ ي رن ػفنجهػػطنكودػهنجػر ن ػػدصنيث ػتندألسيػةن
نوداتن ر هرن.

 ثانيا : األلفاظ التي استدركيا ولم تكرىا المعجمات . 
 الَطْيُفوريَّة .  .1

نَفنجر ن   يفوةيَّط"ند تق ند ار ةدئلناكاند لفَطن فنكترأن)د سيرةدت(نانإنوةسنفيهنان"ف رن   ن
 يرفيةنانو ودفيةنانؽنلرئننان"د  يفوةيطنانويقرؿن هرن)د  يفوة(نون)د  وفةيط(نانوج نهرنانفنلّنن(ٗ)

انوةسنككةاػرنفػلنضةأن فندآلديطن  هند ح رؼناندوندأل  رؽنيوضػينفيهػرند  نػرفناندوند فركهػطن
ن.نن(٘)كتأندألسأنانود ترةي نانو ـنتكةنفلن نج رتند نة يط"ن

انن(ٙ) نج ػػػرتند نة يػػػطنانفلػػػـنتػػػةسنفػػػلند نػػػيفننكةاركتػػػنواػػػكاند لفَػػػطنك ػػػرنلػػػرؿند اػػػر ةدئلن ػػػـ
انوعلػػدنوفػػؽناػػكدنتكػػوفند كل ػػطن ػػفنن(ٜ)انود قػػر وسند   ػػي نن(ٛ)انوفػػلند لاػػرفنن(ٚ)و قػػرييسند لوػػطن

ككةاػػػػرن اػػػتسةكرتند اػػػر ةدئلند  ه ػػػػطنكدتند  حوحػػػيطند لوويػػػطنانود ترةي يػػػػطنانود  ضػػػرةيطنولػػػسن
تاػػت س هند داػػو نفػػلنردػػطنانَون ػػةكفن ػػفند د ػػرسن(نانإكنلػػرؿناناػػلنان"إجّنٜٜٗٔةيدهػػرةتنسو ين)

 اػػتقي طني لػػ ندةتفرعهػػرنثنثػػطنّر ػػأنانَو ةدفػػهننانولنةنارند ةكفن س*ند   رـن تويأن)د ثوفؿ(ن

                                                                                                                                            

 ن.ننٖٖٓ(نكترأند سيرةدتنانٔ)

 ن.ننٖٛٔيدَةناند  ج وعند لفيؼنانوننٛٛ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطنانٕ)

(نانٖ)  ن.ننٖٕٔ/٘(ند نيفن)لـو

 ن.ننٕٗٔ(ند سيرةدتنانٗ)

 ن.ننٕٙٔود  ج وعند لفيؼناننٓٛ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطنان٘)

 ن.ننٚٔٗ/ٚ(نيدَةناند نيفن) فة(نانٙ)

 ن.نن٘ٔٗ/ٖ(نيدَةنان قرييسند لوطن) فة(نانٚ)

 نن.نٕٓ٘-ٔٓ٘/ٗ(نيدَةناند لارفن) فة(نانٛ)

ن ر حر وفنانيدَةنانتك لطند  نرجـن-.ن*نٔٛ/ٕ(نيدَةناند قر وسند   ي ن) فة(نانٜ) د ثوفؿناون رنينةؼند يـو
 ن.نن٘ٚ٘/ٚد نة يطن)ثفؿ(نان
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اػػفيدطن دقػػؿندألكػػؿنانَوناػػلن  ػػؽناندوناػػلندػػوعن ػػفند  ػػ نتنانَوناػػلنن(ٔ)َحػػر ينانَونَة نػػط"ن
علدند ة ـن فنَدهنسَأنعلػدنك ػؾنفػلنسو ينانانو ـني ةند ار ةدئلنإ دن رنككةانن(ٕ) قنةنع يؽن

نفلنَكثةن رنككةان فن ودسن.ن
 اإلَقاَمات .  .2

 وكػػأنواػػونيحػػؼن-(نإنلػػرؿاػػػٛٗٗوجػػسند اػػر ةدئلناػػكدند لفػػَنعدػػسنَ ػػلنداػػ ؽند حػػر لن)
ّحؿنفيهرن فند فةح ن ػرن-ةاوؿند ةوـ يحػلأن ػهنانود  ود ػلنان"وددحةؼنإ دنسدةنلسنَعّستن هنو ح

د ار ةدئلن نلقرنإفندرلر رتنيةدسن هرنانفقرؿن(ٖ) رنتسعوند  رجطنإ يهن..."انودآلرؼنودرلر رتنكؿن
ن.ن(ٗ) هرند  نفنانودر تفرؿن ر قرسـ

 ل نػػرجـنانولػػسنوةسنفػػلند تك لػػطنن(٘)ولػسنَ فلػػتند  نج ػػرتند نة يػػطند ػػدصنعلػػدناػكدند  ندػػدن
لػػػػوتانَاػػػػ رأنفنانودإللر ػػػػطنانوج نهػػػػرندرلر ػػػػرتناػػػػلن نػػػػرـاند نة يطنَفّ ن"لرـنأنانجّه نانو وّن

ن.ن(ٚ)انوكلؾنَّدهنيقرؿن"َلرـنانعّيسناند تفؿن نيس"ن(ٙ)د ني "
 األْيَمِجيُّ .  .3

دريلجيػػطند ػػدند دػػهند ػػتق ند اػػر ةدئلناػػكاند لفػػَن ػػفند ػػفند فػػو لن)اػػػ(نانإكنلػػرؿنان"واػػرةتن
ػػؿنانولػػسنداػػتن لتنن(ٛ)ت  ػػةان..."ن نهػػوسناػػكاند لفَػػطنفػػلند انفنلػػؽنلػػرئننان"د  ػػةدسن رريلجيػػطناند ةُّاح

ن.نن(ٜ)د  ت  ة نودريلجّلناناوند افية"ن
ن

ن.ن(ٓٔ)"دريلجلن)تةكيط(نج نهرنَ جيطانودر جلاند افية"نولسنلرؿنعدهرنسو ينإف
ولػػسنككػػػةن تػػػةجـند كتػػرأند ػػػدنَفن"دريلجػػػلن  يػػرس نيػػػر ن نػػػسند ه ػػ  ند ةاػػػوؿنانود اػػػفيةنعدػػػسن

ندةؾند ار ةدئلنح ي رن.نانواكدن  رن ـنتككةاند  نج رتند نة يطنفيكوفنداتسن(ٔٔ)د  لؾ"ن
 الَجاِمع .  .4

                                                 

 ن.ننٚ٘/ٚ(نتك لطند  نرجـند نة يطن) فة(نانٔ)

 ن.ننٛ٘/ٚ(نيدَةناند  حسةندفاهن) فة(نانٕ)

 ن.ننٚٛج وعند لفيؼنانويدَةناند  نٗٓٔ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطنانٖ)

 ن.ننٚٛود  حسةندفاهناننٗٓٔ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٗ)

(نان٘) (ناننٖٖٕ-ٖٕٔ/٘(نيدَةند نيفن)لـو (ناننٙٓ٘-ٜٙٗ/ٕٔانود لارفن)لـو  ن.ننٖٖٙٔ/ٗود ح رجن)لـو

(نانٙ)  ن.ننٕ٘ٗ-ٕٓٗ/ٛ(نتك لطن ل نرجـند نة يطن)لـو

(نانٚ)  ن.ننٜٔٗ/ٛ(ند  حسةندفاهن)لـو

 ن.ننٙٓٗ جر نطنان(ند  ودس ندٛ)

 ن.ننٗٓٔ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطنانٜ)

 ن.ننٕٚٔ/ٔ(نتك لطند  نرجـند نة يطن)د ج(نانٓٔ)

 ن.ننٖٔ٘د  ر يطناننٕٚٔ/ٔ(ند  حسةندفاهن)د ج(نانٔٔ)
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تولينػرنوجسند ار ةدئلناكاند لفَطنعدػسند حػر لنانإنلػرؿنان"فَةيػتنَرنت ضػلنيػرند ػرند  اػفن
دجت نػػتن ػػفنعلػػلن ػػفنعياػػدنفػػلن يػػرس نانورندقػػؿنانورندث ػػرتنإرن ػػرنكت ػػتن ػػهنجر نػػرن تػػدندكدن

نعلّلنكؿن رنيجت ين دهرنأللؼنعليه"ن ن.ن(ٔ)د جود ينعةضتن
ؽنلػػرئننان"د جػػر ينان ن ػػؼنفيػػهن دت  ػػرتنانودح ػػكن ػػفند  ػػنةنود دثػػةنانوكػػك ؾندرج ػػرعنفنلّػػ

ن.نن(ٕ)إج رؿند كنـنوتل يحه"نيندلن
نواكدند  نددناكتتنعدهن نج رتند نة يطنانوعليهنيكوفنداتسةدؾند ار ةدئلنح ي رن.ن

 الُبْرك .  .5
حػةؼنَولرتػهند  اتدجسينلرؿنان"دأل يةننك(نانإاػٗٚٙوةستناكاند لفَطنعدسند فند ارعلن)

ن.نن(ٖ)فلند  ةأن ي ن ـني ؽن هن ل ن فند  حْةؾنانوةك تهند سيوف"ن
ن.نن(ٗ)وعلؽند ار ةدئلنلرئننان"د  حْةؾناناوندألثر نانود  ترع"ن

د نػي ن...نولسنَوةسنسو ين رنيقػةأن ػفناػكدند  ندػدنإنلػرؿنانإفند  حْةكػطن"د  نودػطنانَواػ رأن
ن.نن(٘)دن طن فندهلل"نألفند  نندطنانَوا رأند ني ن

ن
ن

نمنيج السامرائي في االستدارك عمى المعجمات العامة . 
د ت ثيػؿنلسنَوةسند    ندأل فرَند تلنداتسةكهرند ار ةدئلنعلدند  نج رتند نر طنعلدناػ يؿن

دراػػتسدةكرتنعلػػدنرند  حػػةنانوك ػػؾن كثةتهػػرنانوي كػػفنَْفنداتوضػػأن ػػدهجند اػػر ةدئلنفػػلنتلػػؾن
ند د وندآلتلنان

 د ار ةدئلندأل فرَند تلنداتسةكهرنفلند كتأندألس يطنانود ترةي يطن.ننوجس .ٔ

 دهنيوةسندأل فرَند تلنداتسةكهرن رة رن ندرارن فنسوفندإل رة نإ دند  حسةند كينداتقدن .ٕ
 ك ؾند  ةجن.ن

 ـنيتد هنعلػدنَفن نػ ندأل فػرَند تػلنداػتسةكهرنلػسنككةتهػرند  نج ػرتند نة يػطنولػسنككةتهػرن .ٖ
 رَند تلنداتسدةكهرند ار ةدئلنولسنككةتهرند  نج رت(ن.نت تنعدودفن)دأل ف

ادػرؾن نػ ندأل فػػرَند تػلنداػػتسةكهرنعلػدن نج ػػرتند نة يػطنان ػـنتػػةسنفيهػرن قػػرنإرنَدَّػهن ػػـن .ٗ
 ي ةنإ دند  حرسةند تلنداتقدن دهرنك ؾندراتسدةؾن.ن

                                                 

 ن.ننٖٚٔ(نكترأند و ةد نانٔ)

 ن.ننٓٓٔ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطن فندر فرَند ن رايطنانٕ)

 ن.ننٕٔٛ-ٕٓٛ/ٕطن)ج ي(نان(نتك لطند  نرجـند نة يٖ)

 ن.ننٜٖ(نكترأند جر يند   تحةنانٗ)

 ن.ننٕٚٔ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطن فندر فرَند ن رايطنان٘)
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 يكوفندراتسدةؾنَ يردرن فنجهطند لفَنانَو يردرنَ ةن فنجهطند  نددن.ن .٘

نادػػػرؾن ػػػرنيقػػػةأن دهػػػرنانَوناػػػلنعدػػػسند دَػػػ .ٙ ةنفػػػلند  نػػػردلنودأل فػػػرَند  اػػػتسةكطندجػػػسنَفَّ
 فلن نج رتند نة يطنانَوند  نج رتندراتسةدكيطن.ن  كدفيةارن
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 المبحث الثالث 
 عمى معجمات المعرب والدخيل  االستدراك

نمدخل .
نانو نج ػرتتدوعتنضةوأند ت  يؼند  نج لنانفهدرؾن نج رتنَ فرَنانو نج رتن نػرفن

 ػرنينػةؼنأن)د  نػةأ(نانَ ديػطنانو نج ػرتنعر جػتن ػرندداػّؿنإ ػدن وػطند نػةأن ػفناػودارنانواػون
وفهـند ار ةدئلن هنانوَةيػهنفيػهنانو ػرنَ لقػهنويل  درنادرنَْفندقؼنعلدن سانانودضة هنانَوا ر هنان

ن فن ح لأنعليهن.ن
فػػلن يػػةنن ػػّسند  نػػةأندحػػ ن رناػػون" ػػرنداػػتن لتهند نػػةأن ػػفندأل فػػرَند  وضػػوعطن  نػػرف

توييػػةندألاػػ ر ندألعج يػػطن(نان"إدهػـنكثيػػةدن ػػرنيجتةئػػوفنعلػدناػػػٓٗ٘انويقػػوؿند جػػود يقلن)ن(ٔ) وتهػر"ن
دلة هرن  ةجرنانوة َّ رنَ س ودن رن نػسنإكدنداتن لوارنانفي س وفند  ةوؼند تلن ياتن فن ةوفهـنإ دن

ن؛ن ئننيحس لودنفلن ـنانوة  ػرن ّيػةودند  دػر نكن هـن رن يسن ػفن ػةوفه  ةجهنَيضرنانودإل سدؿنرـ 
انواػػكدند توييػػةنيكػػوفن ب ػػسدؿن ػػةؼن ػػفن ػػةؼنانَون يػػرس ن ػػفند كػػنـند فرةاػػلنإ ػػدنَ ديػػطند نػػةأن

ن.نن(ٕ)د سدؿن ةكطن  ةكطنانَونداكرفن ت ةؾنانَونت ةيؾناركف"ن ةؼناندوندقحرفن ةؼنانَون
نػػةأ(نو ػػرن)د  ولػػسنَوضػػأندػػصند جػػود يقلناػػكدنَ ػػوةدن ه ػػطنتتنلػػؽن فهػػـندألودئػػؿن  وضػػوعن

و كػػفن  ػركدن ػػّصند جػػود يقلنَسةكػوان ػػفنحػوةانانوضػػةوأند توييػػةند تػلنت ػػَةنعلػػدندأل فػرَنفيػػهنان
ند نػةأندقلػودنعدهػرنج لػطن ك يػة ن ػفندأل فػرَنوعّة ػوان؟نود نة يػطن"ك ػرن)د فرةايط(ن فنسوفناودارن ػ فَّ

انولػسنن(ٖ)طندألـ"ن ػؿناػلندلػةأناػكاند  ػنأن ػ هرن ر لوػدنلـن ن طن فن ػنأند لوػطند اػرّ يطندألـنان
 فنكثة ند فرةالند  نةأنفلند نة يطناوندفند ج يػة ند نة يػطن"كردػتنيكوفنا أن رنع داند جود يقلن

ن.نن(ٗ)  نسنفرةس"نعلدنحلطنوثيقطن
 ل نػةأنانو نسن درل طن رنجر نفلن ّسند جود يقلن فنَ وةناند تلنعلدن ا ن سند   سثيفن

 ػفن يػ ندحػودتهرنانيػطند  اػتن لطنفتوضػينفػلنلر ػأنعة ػلنإكنلر ودناناون"َفنتن ػكند كل ػطندألجد 
دت ػكتنكلهػرن ةوفػرنعة يػطنانوحيوتهرنعلدند ون ػرنجػة نفػلنفلاػفطنانواة قػطنانوافاػ طند تػلن

ن.نن(٘)و ستنفلنحيوطنعة يطنالنحيوطن)فنْنلنلنط("ن

                                                 

 ن.ننٕٛٙ/ٔ(ند   اةنانٔ)

 ن.ننٗ٘(ند  نّةأنانٕ)

 ن.ننٕٚٔ(ند  و سنانٖ)

 ن.ننٕٛٔ(ند  حسةندفاهنانٗ)

 ن.ننٖٙ(ند لوطن يفند  نيرةيطنود وحفيطنان٘)
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ػػرند اػػر ةدئلنفقػػسنعػػةؼند  ّنػػةأن ردػػهن" ػػرنكػػرفن ػػفنسَأند نػػةأنفػػلند نحػػوةن د قسي ػػطنفػػلنَ َّ
ن.نن(ٔ)َ ديتهـ"ناتنرةتهـن لكلـندألعج لنانوداتن ر هنفلند نة يطن نسنإ ضرعهن  ل ن فند

ن د  نَّػػةأن ػػرنويحػػؼند اػػر ةدئلنَاػػلوأند قػػس ر نفػػلنتنػػر لهـن ػػين ػػرس ند  نػػّةأنانفيقػػوؿن"إفَّ
و   ديتػهندفنكردػتنَيضػرندقحؿن فند لورتندألعج يػطن  حػودتهنإْفنكردػتن ودفقػطن ألحػودتند نة يػطنان

عة يػػطنلةي ػػطن ػػفنَحػػودتند كل ػػطننطن أل ديػػطند نة يػػطنانفػػبْفن ػػـنيكػػفناػػكدنت و دػػرنإ ػػدنَحػػودت ودفقػػ
اػػكدنَاػػلوأند قػػس ر نفػػلند تنةيػػأند ػػكيندألعج يػػطنانود  ػػدنَ ديػػطن يةاػػرنفػػلند نة يػػطن.نَلػػوؿنانكػػرفن

ن.نن(ٕ)سةجودنعليهنفلندقؿن رناونَعج ل"ن
نادػػرؾنضػػةو رن ػػفند  نػػةأنلػػسنجػػّسأنفػػلن َْفند نة يػػطند  نرحػػة نتقتضػػلند اػػر ةدئلنيػػة نَفَّ

 فلػػػتنتحػػسةجنفػػلن نجػػـن ػػػرصن هػػرنين ػػؼنفضػػننعػػػفنكتػػأند  نػػةأند قسي ػػطنانفهػػػونيقػػوؿنان" قػػسن
د لوػػرتند نة يػػطند  نرحػػة ن ػػر  نةأند جسيػػسند ػػكينحػػةفهند  نرحػػةوفنإ ػػدن ثػػؿناػػكاند ػػسررتنفػػلن

ن.نن(ٖ)دألعج يط"ن
لػرؿنانفنحػّدفودنفػلند  نػةأنانإكنولسنتد هند ار ةدئلنعلدند  لػ ند ػكينولػينفيػهند قػس ر ن  ػ

اػلند لوػرتن-يفند نة يطنانوج لطن فن ورتنعػّس "إدَّهـن ـنيسةكودنإسةدكرنكرفيرند كل طند ار ّيطنانَوفن 
لةد ػػطنانفهػػلنتةجػػينعةلػػرتن- ػػدنيو دػػرناػػكد‘د اػػر ّيطن رحػػ نجند  ػػر ثيفن ػػفند قػػةفند ثػػر فنع ػػةنإ
 ػيئرنانو كددػرندحػػ لأنندنػةؼنعػفنَو يتهػػرنإ ػدنَحػؿنود ػسنلػػسيـن  ػتةؾناػوند اػػر يطندألـند تػلنر

د لوػرتنانولػر ودن حنج ػطنعلدنكؿن فػَن  ػتةؾن ػيفناػكاند لوػرتناػون ػفندألحػؿند قػسيـنَـن ػفناػكان
د نة يػطنانو  ػرنيوجػهنإ ػدنكؿن فَن فناكاند لورتنانَوّدهنس يػؿنفػلند نة يػطنانثػـنعحػةأنفكػرفن ػفن

ي يػ ودن ػيفن ػرناػوناػر ّلنانو ػيفنحوؿنانفلـند قس ر ن فندقسنفلن رأند  نّةأنإدهـن ل ودن يفندأل
 نةفػطند نػر ـند ػلنياػت ييندفنيفحػؿن رناوندحؿنفرةالنانواكدنيندلنَدهـن ـنينةفودناكاند لوػرتن

ن.نن(ٗ)انويسةؾند  قيقطنانفيق ين ر نلـند ح يأ"ن
يكػػفنولػػسند ػػكند اػػر ةدئلنعل ػػر ند نػػةأند قػػس ر ن ػػفن ػػنؿن ند كتػػهند جػػود يقلن ػػر قوؿنان" ػػـن

ّد ػػرناػػوندرلػػؿنعػػفن وػػوييفنلػػسد دنكرألحػػ نلنانَو ػػلن ػػرتـناند  ود ػػفنجػػود يقلنعر  ػػرن  ػػرنكتػػأنانود 
ند قػػسد دنَدفاػػهـن ػػـنيكودػػودنلػػسن فَػػودن ػػيئرن ػػرن ػػنند نة يػػطن ػػفن د لوػػرتنسةيػػسنانو يػػةاـنانعلػػدنَفَّ

نَحػػوند اػر يطنانو يػػةند اػػر يطن ػك ؾنَفنج هػػة ن ػػدهـن ػرنكردػػتنتنػػةؼند فرةاػيطنان ػػر ة ـن ػػفن ؿنَفَّ
نإ دند فةس"ن  رئفطن دهـنتـنرحتُّ
ن.نن(٘)

                                                 

 ن.ننٚٛوسةداطنفلند نة يطند  نرحة نانن(ن نجـٔ)

 ن.ننٖٔ(ن نجـنوسةداطنفلند نة يطند  نرحة نانٕ)

 ن.ننٖٔ(ند  حسةندفاهنانٖ)

 ن.نن٘ٚانويدَةنان قس طنفلنترةي ند نة يطناننٛٛ(ند نة يطنتودجهند نحةنانٗ)

 ن.ننٜٛ(ند نة يطنتودجهند نحةنان٘)



 

 31 

د نػةأنوفهـند ار ةدئلناكدن  ولػؼنَاػؿند  نػةأند قػس ر نيفضػلنإ ػدند قػوؿنان ػ فند لوػوييفن
د  نػردلند سليقػطند قس ر نسةاودند لوػطنسد ػؿند لوػطندفاػهرنانفػ س نك ػؾند ػدن"َدهػـن ػـنيوفقػودنفػلن يػرفن

يهتػػسيند  ر ػػ نإ ػػدن  كػػفنفػػلنكػػؿندأل ػػودؿنَْفند تػػلنينسيهػػرنكثيػػةن ػػفند كل ػػرتن؛نألّدػػهن ػػيسن ػػفند 
د ػػدصني  ػػؿنلي ػػطنانواػػكدنن(ٔ)َحػػؿند ػػتقرؽند كل ػػطنانإكدندلتحػػةن  ثػػهنعلػػدن وػػطناػػر يطنود ػػس "ن

وتحػّةؼند ػتقرلهرنانويػسعودنعل يطن ه طنكودهنيحفحػأنعػفنر ػطند  تحػسين  نةفػطندحػؿندأل فػرَنان
ن رنسود رنس يؿنيهسيند    َ نك ؾن.نر  نإ دنإ دند تةوينفلند  كـنعلدن ف

 ػػػر نيفنولػػػسنعػػػّسند اػػػر ةدئلن)د تنةيػػػأ(نون)د توةيػػػأ(ن ػػػيئرنود ػػػسدنانفهػػػونيقػػػوؿنان"د تنةيػػػأن
دألعج يػطنإ ػدند  ه لطناونفلن قيقتهنتوةيأن ر ويفند  نج طنانواونيندلندقؿندراـن فنحػيوتهن

ن.نن(ٕ) ل ني  هندأل ديطند نة يطنفلنَلياتهرنانَوحودتهر"ن
فػػلن ػػطن حػػ لأن)د تنةيػػأ(نفػػلند نحػػةند  ػػسي ن قو ػػهنان"د تنة ينػػأنَو ػػرةن نػػسناػػكدنإ ػػدنسر

ن وػػط ند نة يػػطنواػػيلطند تنلػػيـنفػػلن ةد لػػهند   تلفػػطنانَوفَّ د  نااػػرتنانود ػػسودئةناننعحػػةدرنيندػػلنَفَّ
د  حػػػ لأند نل ػػػلنانواػػػكدن يػػػةنو يةاػػػرناػػػلند نة يػػػطنانورنتقتحػػػةنعلػػػدنوجػػػهند  حػػػوصنعلػػػدن

د كلػػػػػـند ػػػػػكارند نػػػػػةأن هيئػػػػػطند  نػػػػػّةأنيندػػػػػلن رئفػػػػػطن ػػػػػفند تنةيػػػػػأنفػػػػػلند نحػػػػػوةند قسي ػػػػػطنانإنإفن
ن.نن(ٖ)  حوحطنانوداتن لوارنفلن يرتهـ"ن

نأسباب االستدارك عمى معجمات المعرب . 
د ار ةدئلناندػ تلنو نسن رنتقسـنعفنتنةيأندأل فرَنعدسند قس ر نانود   سثيفنانوتنةيفهنعدسن

د ار ةدئلنإ رفند قةفند هجةيندألوؿنرنةدانراتيضرجندألا رأند كر دطنوةد ند و ندراتسدةؾنعلدن 
نانإن سسارنأنان

 ػػػر  جت ينوجػػػوسند  ةدكػػػ ند نل يػػػطند تػػػلنكردػػػتن رفلػػػطن  حػػػ رأند ثقرفػػػرتناند ػػػيفند تكػػػودن .ٔ
ن.نن(ٗ)دران لند جسيسن

 ػػفناػػنلنَو ػػلندأل ػػةند ػػدنَْفنينػػةؼنَاػػؿند  جت ػػيندإلاػػن لن ػػفنعػػةأنانو يػػةاـن ػػيئرن .ٕ
 فنإ يهن.ند  نرةؼند قسي طن  رناـن  ترجون

انر ن يئرنس وؿن يةند ج ةييفنفلند  جت يندإلان لنانورناي رن فند فةسنانولسندقؿن .ٖ
ن.نن(٘) فن نرةفهـنإ دند نة يطند تلن فَوارن

                                                 

 ن.ننٕٚٔ-ٕٙٔ(نترةي ند لورتند ار يطنانٔ)

 ن.ننٖٗ-ٖٛنة يطنتودجهند نحةنان(ند ٕ)

 ن.ننٚٛ(ن نجـنوسةداطنفلند نة يطند  نرحة نانٖ)

 ن.ننٜٚ(ن قس طنفلنترةي ند نة يطنانٗ)

 ن.ننٓٛ(نيدَةناند  حسةندفاهنان٘)
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كػػػوفنَكثػػػةند  نديػػػيفن ر ثقرفػػػرتند قسي ػػػطن ػػػفند جػػػ ةييفند دػػػر قيفن ر اػػػةيرديطن  ػػػفن فَػػػودن .ٗ
ند ثقرفػػطند قسي ػػطن دػػرني  لػػهناػػنر ن  ػػرند لوتػػيفناند نة يػػطنانود اػػةيرديطنانواػػكدني ػػيةنإ ػػدنَفن

  د تن نةوفطن تسدةاطنفلنَنؿند  كـند نة لند جسيس.ن

د  ندػػدنإفندأل فػػرَنفػػلناجػػة ن اػػت ة نانورنتاػػلـنفػػلناػػكاند  ةكػػطند  ويلػػطن ػػفنتوّيػػةنفػػلن .٘
د فرةاػيطنفػلن فػرَند نة يػطند تػلنداػتن لتهرنودراتن رؿنانود هيئطنانو ثؿناػكدن ػس نفػلندأل
ن.نن(ٔ) يةن نرديهرنانولسنَ  اتهرند فرةايطنثو رنجسيسدن

واػػػكاندألاػػػ يرأن  ػػػرني كػػػفن درل ػػػتهرنانإكنلو ػػػهنان)س ػػػوؿن يػػػةند اػػػر ييف(نفيػػػهن ػػػل ن ػػػفن
 يػػػةند تن ػػػيـنانفلػػػـنيكػػػفنلحػػػسان)د نػػػةأ(ن؛نألفن حػػػ لأن)د اػػػر ييف(ني ػػػت ؿنعلػػػدن ػػػنوأنعػػػس ن

نن.ن(ٕ)د نةأن
ود ػػتن نوي كػػفند قػػوؿنانإفند ػػتن ند جػػ ةييفن ويػػةاـنَس نإ ػػدنضػػيرعن نػػ ندألحػػوؿنان

نكك ؾن.ن نضه رنانفن ين رناونار ّلند دن يةانانو يةانإ دن رناونار لنانو يسناون
نولسن سسند ار ةدئلنَا رأند و ند تنةيأنفلند نحةند  سي ن رآلتلنان

نودإل ػػػنعنعلػػػدند  ضػػػرة ندلتػػػةدأند وػػػةأن ػػػفند  ػػػةؽند نة ػػػلنفػػػلن  لػػػيند قػػػةن .ٔ فند  دحػػػـة
ند ودفس ن.ن

كثػػػػة ندر ػػػػتنرتنانود وػػػػ ودتند تػػػػلنتنػػػػة ن هػػػػرند ػػػػو فند نة ػػػػلنانوعػػػػسـندلتحػػػػرةنتلػػػػؾن .ٕ
 در تنرتنود و ودتنعلدند  يسدفند ايرالنان ؿنتجرو نك ؾنإ دن يةان فند  يرسيفن.ن

عي ػهنةانانو ةيقػطنت ثةندإلدارفند نة لن تلؾند  ضرة نواػونفػلن يئتػهنانإكنَثػةتنفػلنَفكػر .ٖ
 وجوددأنعس نفلن يرتهند يو يطن.

س ػػػػوؿنَ ػػػػير نجسيػػػػس نفػػػػلند نة يػػػػطند  سيثػػػػطندتيجػػػػطن لفكػػػػةند ودفػػػػسن ػػػػفنَ فػػػػرَنانَواػػػػر يأنان .ٗ
ن"د نة يطنوالنن(ٖ)وتةدكيأنجّستنفيهرنانو ـنتكفنإّرنو يس ند دقؿنانود تةج طن د ا  طن؛نألفَّ

فػػلندأل فػػرَنانودألاػػر يأنانفقػػسنس لػػتنند قػػرسة نعلػػدند د ػػر نود تواػػين ػػـنتتدكػػةن لجسيػػسنفػػل
دراػػتن رؿنوجػػة نعليهػػرن ػػرنجػػة نعلػػدند كلػػـند نة ػػلن ػػفنتوييػػةنفػػلندأل ديػػطنانودرلياػػطنان

ن.نن(ٗ) تكوفن نئ طن أل ديطند نة يط"ن
نمفيوم المعرب والدخيل قديما وحديثا . 

                                                 

 ن.ننٓٛ-ٜٚ(نيدَةناند  حسةندفاهنانٔ)

 لأند ار ييفنعلدن.نولسنرثةتنداتن رؿن ح لأند ج ةييفنعلدن حنٙٔ-٘ٔ(نيدَةنانفقهند لورتند ار يطنانٕ)
ند ار ةدئلنداتن ؿندر يةنوتنليقلنعليهنفلنضو نك ؾندراتن رؿن.ن  ند ة ـن فنَفن

 ن.نن٘ٗ-ٗٗ(نيدَةناند نة يطنتودجهند نحةنانٖ)

 ن.ننٖٙٓ(نإ ةدايـند ار ةدئلنوجهوسانفلند لوطنود ت قيؽنانٗ)
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فقػسنن(ٔ)ه"ن دػَ رن وضوعند س يؿند كينيحنةؼن  دهن"كؿن فَنَس ػؿنفػلنكػنـند نػةأنانو ػيسن
د ػػدندراػػر يأند  تةج ػػطنان ػػوؿند فكػػةند  نج ػػلنعدػػسند اػػر ةدئلنانوعػػ نَكثػػةانفػػلنولتدػػرند  رضػػةن

د تن يػػةند فةداػػيطن  ػػرن ػػـنت  فػػهند نة يػػطنود تػػ ثةن هػػرنانإكنلػػرؿنان"دلحػػسن رألاػػر يأند  تةج ػػطن ػػةؽن
رن  ت ل ػرتند  يػر ند  سيثطنإ ػدنتدويػيندألاػر يأنوفقػد فحي طنانو نؿنك ؾنةدجينإ دن رجطند نة يطن

د  نة يفن فندر يطنَ ة نانو هكدنَدؾنتجسنفيهػرنَ وددػرالنةكيكػطنت نػسند  سيثطن فندر يطنانود دنجهؿن
ن.نن(ٕ)وج ر هرنانوفحر تهر"نَدرلطند نة يطنان

ند  ػػػػدهجند نل ػػػػلند ولػػػػوؼنعلػػػػدنلػػػػوؿند اػػػػر ةدئلن) ػػػػةؽند تن يػػػػةند فةداػػػػيط(نان إكنإفنويلػػػػـ 
دراػػتن رةيطند قسي ػػطنانيقتحػػةنعلػػدنك ػػؾنف اػػأنانألفندآلثػػرةن)د ػػس يؿ(نفػػلند نحػػةند  ػػسي ن ػػـن

و يةا رنانإرَّنَدهرنفلندأل لأنَوة يطن ةي رديطنانَو ةيكيطنان-فضننعفندإلفةدجيط-ود  سيثطنكردت
ن فنؿنكثة ند   تةعرتنانوكثة ن ا يرتهرن.ن

إكننّرأد  نةولسنفحةَّؽن يفند  نةأنانود س يؿنؼن" ح لأند س يؿنَعـّن فن ح لأن
عليػهنانواػود نكػرفنفػلني  ؿن رندحقؿنإ دن وطند نةأناود نجةتنعليهنَ كرـند تنةيػأنَـن ػـنتجػةن

ن.نن(ٖ)عحةندرات هرسنَـن نسا"ن
د ػػػس يؿنو ػػػـنيفػػػتند اػػػر ةدئلندردت ػػػرانإ ػػػدن قيقػػػطند فػػػةؽن ػػػيفند  حػػػ ل رتنإكنلػػػرؿنان" ػػػيسن

دألعػػـندأل لػػأن ػػرنو كدػػهنفػػلن حػػ ل رنفديػػرنكػػر  نّةأند ػػكيند  ػػؽن لوػػطند نػػةأنفكػػرفن ػػيئرن دهػػرنان
 ػػػفند كلػػػـندألعج ػػػلنانداػػػتن لهند كتػػػرأنانوكووند  رجػػػطن ػػػفنَحػػػ رأندر تحرحػػػرتند   تلفػػػطن

دهػرنو ندػدناػكدنَفن رئفػطنك يػة ن  ػرنَ لػؽنعليػهن)د ػس يؿ(ن ػرس ن  ةي ػطن ياػتن ػفن وػطند نػةأنانود 
جنؿند ػس يؿنانود  نػةأنن يفند لووييفندرلس ييفن ف ةاودطن   ردهرنانو كردهرنانورندنسـنَْفندجسن

(نانإكنلػػػرؿناناػػػػٜٔٔ ن ػػػيفند  حػػػ ل يفند نن ػػػطند اػػػيو لن)اػػػوّنانو ػػػفند ػػػكيفنن(ٗ) ػػػيئرنود ػػػس"ن
ندفنتكػوفنادػرؾن ػسوسنفرحػلطن(٘)د  نةأنس يؿ"ن"وي لؽن واػكدن ػيفند  حػ ل يفناننانو كػفندرلػـو

أل ةن ػيسنياػيةدنفػرد ت يي ن رحؿنعلدند  اتو ند دَةينانَ رنعلػدند  اػتو ند ن لػلن)د ت  يقػل(ن
)د تنةيػػػأ(نيقػػػينفػػػلندأل فػػػرَن ػػػيفنانوي ػػػسون ػػػفنكػػػنـند جػػػود يقلند  تقػػػسـند ػػػككةنَفن)د  نػػػةأ(نانون

في ػ ؿندأل فػرَنانود  نػردلن ػفنجهػطنإ ػسد ننتجةينعليهرند توييةدتند تلنككػةتنانَ ػرن)د ػس يؿ(نا
دفنيودفػػؽنَ ديػػطنانكػػك ؾنرني ػتة نفػػلند ػس يؿند ػتقرلرتنانو نػػرفن ػـنت  فهػػرن وػطنعحػػةندر تجػرجن

َحلهناناكدن ػفنجهػطند كػنـندألعج ػلنانوتو يػسن نػرفنكنـند نةأنانويدقؿنإ يهرنان ؿني قدنعلدن
                                                 

 ن.ننٕٚ٘/ٖٔ(ند لارفن)س ؿ(نانٔ)

 ن.ننٗٔ-ٖٔ(ند لوطنود  ضرة نانٕ)

 ن.ننٙٙٔ-٘ٙٔفلند لوطنوسةداتهرنانن(ٖ)

 ن.ننٖٚ(ن قس طنفلنترةي ند نة يطنانٗ)

 ن.ننٜٕٙ/ٔ(ند   اةنان٘)
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د نػةأنانولػسنيتػسد ؿنادػرن حػ ل رن)د ػس يؿ(نانون)د  و ػس(نانَو فرَنجسيس نانواكدن فنجهطنكػنـن
فقسن"َ لؽنعلدند كػنـننانإ رن)د  وّ س(نان(ٔ)فلنكنـند نةأنو يسن ده"نفر س يؿنك رن ةن" رنَس ؿن

ن.نن(ٕ)دعت ةاند لوويوفند قس ر ن يةندحيؿنفلند نة يطن..."نينكد   س ند 
نالفرق بين المعرب والدخيل والمولد . 

"د  نػػةأن ػػرنولػػسنفػػةؽند ػػسند  ػػر ثيفند  نرحػػةيفن ػػيفن)د  نػػةنأ(نانون)د ػػس يؿ(نانون)د  و ّػػس(نانإكن
إ س ند حي ند نة يطنانانويكوفنك ؾن وضنهرنفلننكرفنإفحر رنعفند كل طندألعج يطنانو يردرن هر

 ػػـنيوضػػين  اػػأنإ ػػس نفكل تػػرن) هدػػسس(نانون)تلفػػر (ن ػػثنن نة تػػرفنانَ ػػرند ػػس يؿنانفهػػوند ػػكين
  اػػأن ػػرندلػػّةان ػػفنَةد ند نل ػػر نفيػػهنفهػػون)كر  رجػػطنانوجتػػةي(نانَو ػػرن)د  و ّػػس(نن(ٖ)د حػػي ند نة يػػط"ن

ن.نن(ٗ)و ك ؾنَ لؽنعليهن ح لأند  وّ س"نانن" رنرنيحأنس و هنفلند رؽنعحةندرات هرس
علػػدنَاػػؿنو نػػسن ػػرنتقػػسـنفقػػسنداػػتسةؾند اػػر ةدئلنج لػػطن ػػفندأل فػػرَند س يلػػطنود  نة ػػطند تػػلنفرتػػتن

انلػػرؿنفيػػهنانن(٘)د  نػػةأنلػػسي رنفػػلن  ػػ ن  يػػؼن ػػهناػػّ ران)فػػودتن ػػرنفػػرتن ػػفند  نػػةأنود ػػس يؿ(ن
انوكػك ؾنن(ٙ)و يةاػر"ن رتن ػفند  نج ػرتن"جنلتناكدند  وج نفلنفودتن رن ـنيككةنفلنكتأند  نةن

ن ػػفندراػػتسدةؾنعلػػدندأل فػػرَن د  نة ػػطنانود س يلػػطند تػػلن ػػفن ػػنؿن نج رتػػهندآل ػػةند تػػلن ػػـنت ػػؿح
انوادقاػـناػكدند    ػ نعلػدنن(ٚ) تةاياػهرنَ ّلتن ككةارن نج رتند نة يػطنانَونإدهػرنككػةتنَو ػؿن

نضة يفن.ن
دػوعيفنَند  نّة ػطنانوكػك ؾنلاػ تندأل فػرَند  نة ػطنعلػدندألوؿناندأل فرَند س يلطنانود ثردلناندأل فر

ناندألوؿناندأل فرَند  نة طند قسي طنود ثردلناندأل فرَند  نة طند  سيثطن.ن
 أوال : االلفاظ الدخيمة . 

 آب سرد .  .1

                                                 

 ن.نننٕٚ٘/ٖٔ(ند لارفن)س ؿ(نانٔ)

 ن.نننٔٛٔ(ند  و سنانٕ)

 ن.نننٖٓٔ(ند وضينودرح نجنانٖ)

 ن.نننٖٓٔ(ند  حسةندفاهنانٗ)

ند٘) -ٜاننٜٜ٘اػػدطننٛٔرجت رعيػػطنانجر نػػطنل ػػةنانع/(ند ػةناػػكدند   ػػ نفػػلن و يػػرتنكليػػطندرداػرديرتنود نلػػـو
 ن.ننن٘٘

 ن.نننٜ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٙ)

(ن)د تةايسنان ح لأنيةدسن هنعلـن نةفطنَحوؿندأل فرَنود    نعفنَحلهرند  نج ل(نو فند ة ند كيفنع لودنٚ)
يدَػػةناند تنةيػػأننٜٙ٘ٔـن ػػفنعػػر-ة  ػػطندهلل-ع لػػودنفػػلناػػكدندرتجػػرانوحػػر ودندَةيتػػهندألاػػتركنع ػػسند  ػػؽنفرضػػؿ

 ن.ننننٙٗوتدايقهنفلند و فند نة لن
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د نح ػػردلنفػػلن س ػػهنلػػرؿند اػػر ةدئلن"د اػػةَّسن  ندػػدند  ػػرةسنفػػلن ػػنةند ن راػػييفنانلػػرؿند  ػػرعةن
ن هرةوفند ة يسنان

ْسن.ن نر دنيكوؽند ساةنرأناةن
لػؼنرني ػةأند  ػر ند  ػرةسنَ ػػسدال"ن د  ػر نانولػػسنوةسننتندػلن(ٕ)انون)رأ(نفػلند فرةاػيطنن(ٔ)َين ن

ن.نن(ٖ)اكدند  نةنانواكاند لفَطنانفلنكترأن)د  يرفنود ت ييف(ن
 َداَنش .  .2

(نانولسنجر ن ـن ل  لنعر يػطند نػةدلييفنفػإدهن فندأل فرَند س يلطنانلرؿند ار ةدئلنإدَّهرن"  نددن)عن
 قلػوأن)يدر ػس(نفػلنفحػيأند نة يػطنانك ػرند فنؿن)يحسدد (ن  نددن)يات ليندونيات  ة(نو يسناػكدن

د  حػػجةنحػػرغند فػػةسن)سدد ػػكرا(ن  ندػػدنجر نػػطناػػكاند تػػلنيَػػفند   ػػتولوفن ر نة يػػطنانو ػػفناػػكدن
ن.نن(ٗ)"ن(university) يقر لودنَ سثهرند نةأن

ن.نن(٘)فلند فرةايطننولسنوةسنَفن)سدد (ن  نددن)علـ(
 ُتَوده . .3

د نػػةأنوتدرللتهػػرنلػػرؿند اػػر ةدئلنإدَّهػػرن"  ندػػدنعر ػػطند  ػػنأنانولػػسنعةفػػتناػػكاند كل ػػطن ػػس ن
علػػدن نػػرسد ندَػػرـند  ػػراند ػػكينجػػر ند حػػ ؼنفػػلن) ػػ أنتػػوسا(نانواػػون ػػ أنعر ػػطند ػػكيفنتج نػػودن

ن.نن(ٙ) نسانعحةند   يدل"ن
) ػ أنتػوسا(نيندػلند  سي نانولسنوةسنَفنوالن فندأل فرَند س يلطند تلنعةفتنفلند نحةن

انواػكاند لفَػطنت ػكؿندضػرفطنإ ػدنكتػأنن(ٚ)د فرةاػيطن)  أند  نأ(نألفن)توسا(نتندػلند  ػنأنفػلن
ن هرن.ند  نةأنود س يؿنانوتك لطن

وىر .  .4  بدَكُّ
ون)كػػػواة(ناػػػونفػػػلند فرةاػػػيطنانن(ٛ)لػػػرؿند اػػػر ةدئلنإدَّهػػػرن" ةك ػػػطن ػػػفن) نػػػْس(ن  ندػػػدن)اػػػل (ن

ن(ٔ) ػفنَحػؿنفرةاػل"نن)جػواة(نفهػلند  نة ػطألحؿنانولػسنفػرتنَاػؿند  نػّةأنَفن)جواة(ن  نددند
ن.ن-ك رنليؿ- هكدند لفَنكل طنس يلطنانَ رن(ٕ)ون)كواة(ن

                                                 

 ن.نننٓٗ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٔ)

 ن.نننٜٚٗ(نيدَةنان نجـند  درةن) ر (نانٕ)

 ن.نننٔٙ/ٔ(نيدَةناند  يرفنود ت ييفنانٖ)

 ن.نننٖٖ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٗ)

 ن.نننٖٖٛ(نيدَةنان نجـند  درةن)علـ(نان٘)

 ن.ننننٕ٘(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٙ)

 ن.نننٕٕٓ(نيدَةنان نجـند  درةن)  أ(نانٚ)

 ن.نننٖٜٕ(نيدَةنان نجـند  درةن)ال (نانٛ)
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د جػػود يقلنو كػػفناػػؿنَفنَحػػؿن)جػػواة(ناػػود نَكردػػتنس يلػػطنَـن نّة ػػطنفرةاػػيطنفنػػنن؟نلػػرؿن
ن"جواةند  ل نَحلهنانفرةالن نّةأناناػٓٗ٘)  ةجن فند   ةنانو رنيجةينوكك ؾند كينيحن(نانإفَّ

س"ن جةدانفلند دفراطن ثؿند يرلوتن ن.نن(ٖ)ود  ح حةجح
ػوانةنان- ػؾك رنَ رةند   قػؽند فرضػؿند ػدن-ولسنوةسنفلن ود لنإ س ندا ند  نةأ َفن)جن

واة نانواوند سةن ود يرلوتنود  ح ةجس(ن كفن)سواة(ن ر جيـند فرةايطنفوعؿنانواون نةأنانود ود س نجن
 ياػػتن نَّة ػػطنانألدَّػػهنرنيوجػػسنفػػلند نة يػػطن)ج(نإدَّ ػػرناػػونفرةاػػلن  ػػتناننتنثنثػػرد  دقو ػػطن ػػفنت ػػ

ند َراةن فند  رس نَفند  ةؼن ن(ٗ)عة ػلنودضػأند نةو ػط"نود  نةأناون)جواة(نك رنلر ودنانإّرن"َفَّ
ن.ن

ػػؿن)د جػػواة(ن"علػػدنَدػػهن ػػفنكػػنـند نػػةأن كػػرفندر ػػتقرؽنسدرن عليػػهنفػػردهـنيقو ػػوفنانو ػػون ح  
انفند وجػهنود َػراةنانفيكػوفنفنفنجه اػفنانيةنانَينان ن )د جػواة(ن ػفند جهػرة ند تػلنيػةسن هػرند  ح

نانن(٘)َ ونسنا ؿند ج  لنولسنتك لتن هند نةأنانلرؿن
ن(ٙ)َوْىَي َزْىرَاُء ِمْثَل ُلؤُلؤِة الَغّوا )م(     ِص ِميَزْت ِمن َجوىٍر َمكُنوِن" 

 ػةنكػنـند جػود يقلنانلرؿند ار ةدئلنانولسننإكدن ـنيكفن)د جواة(ن  رنفرتنَاؿند  نةأنك ر
عة لند جود يقلنانواون يسن ػ عج لنك ػرنواون يسن  عج لنك رنلةةنحر أند  نةأنان ؿناون

ػواةنانلةةنحر أند  نةأنان ؿناون عة ػلنودضػأند نةو ػطنك ػرنلػةةنانإكنوةسنفػلند نػيفنَفن"د جن
انودػصنن(ٚ)ج  لتحػه"نلق ػتنعليػهنيات ةجن دهن ل نيدتفين دػهنانوجػواةنكػؿن ػل نان ػرن حنكؿن جةن

"ليػػؿناند جػػواةنفرةاػػلن نػػةأنانواػػون ػػفنفلػػ نوفػػلند   حػػصنن(ٛ) ػػرنوةسنفػػلند لاػػرفنعػػيفناػػكدن
تػػر يندألاػػتركنَ  ػػسن   ػػسن ػػركةنفي ػػرنكاػػأنانإّرنَدػػلنن(ٜ)دألة "ن َدفػػلنعدػػهنحػػ وطند تنةيػػأنانَو
دػػر نفػنندنػ ونكػؿن فػَندجػػساناإ يػهنان نعليدػرنَْفند ػتكـن تػةونانَو  ػفنَد ػػر نودن ػَنفيػهند  ػرننألفَّ

نتآ ؼند  ةوؼنؾن)جواة(ن ثننإ دن يةند نة يطن.ن
 باجة .  .5

                                                                                                                                            

 ن.ننٛٔ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٔ)

 ن.نننٚٛٔ(نيدَةنان نجـند  درةن)جواة(نانٕ)

 ن.ننننٙٗٔ(ند  نةأنانٖ)

 ند  ر يطند ثر ثطن.نننّٙٗٔرأنان(ند  نةٗ)

 ن.نننٜٙ(نيدَةنانسيودفنَ لنسا ؿند ج  لنان٘)

 ند  ر يطند ارساطن.نننٙٗٔ(ند  نّةأنانٙ)

 ن.نننٜٖٛ/ٖ(ند نيفن)جهة(نانٚ)

 ن.نننٕ٘ٔ/ٗ(نيدَةناند لارفن)جهة(نانٛ)

فةنانألفند ج  ند ود سنفيهن قاـنعلدنَافرة(ن.نننٕٕ/ٕٔ/سٖ(ند   حصنانٜ)  ن.ن)تندلنسناند ا 
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إدهػػرن"كل ػػطنفرةاػػيطنلػػرؿند اػػر ةدئلنعػػفناػػكاند لفَػػطند تػػلنعحةفػػتن نّة ػػطنفػػلند نر يػػطند نةدليػػطن
)جط(نوالندسد ند تحويةنفلند فرةايطنانونن(ٔ)تندلن)لسـنحوية (نوالن ةك طن فن) ر(ن  نددنلسـن

د    و ط(نانوياػديهرند  ػر يوفن)فتّػطنكػودةع(نل طنكلهرن س ند نةدلييفنتندلن)د كودةعند فرةايطنانود ك
ن.نن(ٕ)انوالند كودةعند حوية "ن

انوالنن(ٖ)َكرةع"نولسنوةسنَدهرنتندلندركرةعنعدسند نةأنانود ج ين دهرن"دكةعنوج يند ج ين
سيـن هكاند  رس نانوالن ػفندألحؿند قو ـني ةند ار ةدئلند دنن(ٗ)والن)د  ر ور (ن  سوس ن ر فرةايطن

ند  نةأن. فندأل فرَند س يلطند تلنفرتتن نج رتن
 َبازفَكند .  .6

َاػؿنيككةند ار ةدئلند  رس نَ يردػرنانورني ػيةنإ ػدنكودهػرن نة ػطنانَونس يلػطن ػينَدنهػرنفرتػتن
فػػلنلػػوؿند  نػػةأنود ػػس يؿنانويهتػػسينإ ػػدن ػػة هرن ػػفن ػػنؿنت  ػػؿند ػػدصنانإنوةستناػػكاند لفَػػطن

ودألجػػػػةدسنان(نعلػػػػدن اػػػػرفنإ ػػػػس ن  حػػػػيرتهنان"ود ػػػػفنَحػػػػ رأند تجػػػػرفيؼنانػاػػػػٕ٘٘د جػػػػر َن)
" نؿند كل طنتندلنَ س ند  ػودسنانوعلؽند ار ةدئلنعليهرنلرئننانن(٘)ود  ر فكدسنانود ل وسنانود  ودؿ"ن

.نولػسنَعةضػتنن(ٙ)جػر تن نهػر"ند  ودسند تلنتات سـن ل يؿنانود سودأندأل ػة ن قةيدػطند  ػودسند تػلن
ند لند رةند يهندراتركند ار ةدئلن.نلوويطنعسدن رنوةسنفلندصند جر َنعفنككةارند  َرفند 

ايئػػطنولػػسنوةسندفن) ر  دػػسن)فػػر(ن..ن ر و دػػسناند ة ػػر ند  ػػرة نان جػػرأند نضػػسنان ػػة نعلػػدن
ن.نن(ٚ)ة ر ني سنعلدنعضسند يسنع و ر"ن

دػرنَ ودوكرفن ةيرن  ح رأنكتػأند  نػةأنود ػس يؿند نػوس نإ ػدن ػسودرتند جػر َنانرفنفيهػرن
د لفَػطنإ ػدن فندأل فرَند تلنتثةيناكدند جردأن ػفند  نةفػطند لوويػطنانوكػرفن ةيػرن هػـنإضػرفطناػكان

د اػر ةدئلن ػـنيوثػؽنَ فرَهـنانولسند فؿن  قؽند كترأناػكاند لفَػطنفلػـنينلػؽنعليهػرن ػيئرنانوكػك ؾن
نَحلهرنانويوضأن ندرارن.ن

                                                 

 ن.نننٖٔٗ(نيدَةنان نجـند  درةن)لسـ(نانٔ)

 ن.ننن٘ٗ(نسةسنترةي لنفلند نة يطند   كيطنانٕ)

 ن.نننٖٚٓ/ٛ(ند لارفن)كةع(نانٖ)

وفيػػهنَفن"َاػػؿند  سيدػػطننٓٓ٘/ٖانود ج هػػة ناننٜٜانويدَػػةناند  نػػةأناننٓٗ/ٗٔ/سٗ(نيدَػػةناند   حػػصنانٗ)
 نيا وفندركرةعن ر ورنَينان ريهر"ن.نن

 ن.ننن٘ٗ/َٔن) درلأند تةؾ(نان(نةارئؿند جر ٘)

 ن.نننٕٖ(ن فن نجـند جر َنانٙ)

 ن.نننٜٗ(ن نجـندر فرَنود  ح ل رتندرجد يطنفلند لوطند نر يطند نةدليطنانٚ)
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ن ػهند فػةسن ػفناػنجنور لنؿن ن)د تجفرؼنان رنجح تجػرفيؼ"ن ػطنتقيػهند جػةدجن.نود ج ػينولسنوةسنَفَّ
انإكناػلن  ػرنانو فن نؿن رنيفهـن فنايرؽند كنـني سونَفند اػر ةدئلن  ػؽُّنفي ػرنكاػأند يػهنن(ٔ)

نيات سـن ل يؿنفلند  ةأن فنة ر ن.ن
وز .  .7  الرَّ

علػػدندرسد ن(نإكنلػػرؿنان"ثػػـنيودلػػؼند  ححػػرسةناػػػٛٗٗككػػةناػػكاند لفَػػطنَ ػػونإاػػ ؽند حػػر لن)
د ار ةدئلنان"د ةو نكل طنفرةاػيطنلرؿنن(ٕ)فبفنت  ةنإيةدسن)د ةو (ن هنَعرسنضة ه"ننفلنولتن نيدهنا

)دريحػرؿنانواػوند وةلػطنتكتػأن نػسنتاػلـند   لػ ن ػفنوتندلن رنيسعلنفلنعحػةدرن لوػطند تجػرة نأن
نن(ٗ)وي ػػسونَفند  ػػةدسنأن)د ػػةو (نادػػرناػػون)د يػػوـ(ن ر فرةاػػيطنانن(ٖ)د  ػػرؿنانَونتاػػلـن ضػػرعط"ن انألفَّ

ن(٘)د ػػػػةو (ن)تػػػػػ  ةنديةتػػػػػسند يػػػػوـ(نولػػػػػسن لػػػػػتن نج ػػػػرتند  نػػػػػّةأنانود ػػػػػس يؿندن)تػػػػػر ةنديػػػػػةدسن ندػػػػ
و ناند تقػسيةنن(ٙ)ود  نج رتن دأل ةنفلند نة يطن فناكدند  نددن هكاند لفَطنانو كػفنوةسنَدػ ن"د ػةُّ

 يػػسنَفناػػكدنن(ٚ)د  جػػةنةو دالنانو دػػهن ينػػةؼنثقلػػهنانوةد ند ػػسيدرةنانو دػػهن ػػينلـنلػػسةا"ند تقػػسيةنانوةد ن
ن نددن يسناوند  ةدسن فن)د ةو (ند ودةس نفلند دصنان ؿنك رنَوض تن.د 
 َدْست .  .8

ان(نإنلػػرؿنان"وساػػٌتن  نػػةّينفػػلندهريػػطند  اػػفناػػػٖٗٛككػػةناػػكاند لفَػػطند قرضػػلند تدػػو لن)
"ن  ػر قوؿنانانولػسنعلنػؽند اػر ةدئلنن(ٛ)واةدويؿنسي قػلن تق يػين وػسدسينانوعلػدن اػوةتهنةسد نلحػأ 

ن.نن(ٜ)..."ن")د سات(نحسةند  جلسن
ن)د ساػػػت(نادػػػرن  ندػػػدن) ج وعػػػط(نفػػػلند فرةاػػػيطن )حػػػسةنانواػػػون ػػػيسنن(ٓٔ) يػػػسنَدػػػلنَة نَفَّ

ألدػػػهنوحػػػؼند  جلػػػس(نك ػػػرنككػػػةند اػػػر ةدئلنان ػػػؿناػػػون ج وعػػػطن ػػػفند  ن ػػػسند  رحػػػطن ر ةجػػػرؿن
در  اطنودألةسيطن فن)اةدويؿن ر دا طنإ دن سيدطن)  ةيَّط(ن؛نوألفنج لطن رنوةسنفلند دصنيسؿنعلدن

                                                 

 ن.نننٖٓ/ٜ(ند لارفن)جفؼ(نانٔ)

 ن.نننٕٓٔ(نكترأند و ةد نانٕ)

 ن.نننٗٗعند لفيؼنانانويدَةناند  ج وننٜٛ(ند تك لطن ل نرجـند نة يطن فندأل فرَند ن رايطنانٖ)

(نانٗ)  ن.نننٛٗٙ(نيدَةنان نجـند  درةن)يـو

 ن.نننٕٕٔ-ٕ٘ٓ(نيدَةناند  نةأنان٘)

 ن.نننٖٛ٘/٘ود لارفن)ةو (ناننٛ٘ٗ/ٕو قرييسند لوطن)ةو (ناننٜٖٚ/ٚ(نيدَةناند نيفن)ةو (نانٙ)

 ن.نننٙٛٔ/٘ٔ(نترجند نةوسن)ةو (نانٚ)

 ن.ننننٙٓٔ/ٖ(ند ودةند   رضة نانٛ)

 ن.نننٗ٘طن ل نرجـند نة يطنان(ند تك لٜ)

 ن.نننٕٓ٘(نيدَةنان نجـند  درةن) ج وعط(نانٓٔ)
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ن"د ساػػتنان ود ساػػتن ر فرةاػػيطنتندػػلنن(ٔ)ود س ػػتناند ثيػػرأنان نة ػػط"نَوةسيػػطنلحػػأ(نانولػػسنوةسنَفَّ
ن.نن(ٕ))د يس(ن

نوفلنضو ناكدن يسن  نددن)د سات(ند كينَوةساند ار ةدئلنوجهن فند حوأ.ن
نإدَّ رن ندران رنككةتندعت رسدنعلدنلةد  ند دصنلةد  نَكثةنع قرالنانَوسؽنتحوةدالن.ن

ن
ن

 بادَكير .  .9
ر ػكنانَونجػركأنانلرؿند ار ةدئلنإدهَّرن"كل طن ةك طن فن) ػرس(ن  ندػدناػود نان)كنيػة(ن  ندػدن

ن.نن(ٖ)ويفيسند  ةكأن رناون) ن ةن)اودئل(نفلنجسدةند وةفط"ن
دأل فػػرَنانواػػلن ػػفنن(٘)انون)كنيػػة(ن  ندػػدن)ر ػػك(نن(ٗ)ولػػسنوةسنفنػػننَفن) ػػرس(ن  ندػػدند هػػود ن

ف ث تهػػرنفػػلن  ثػػهند ػػلن  نػػةأنود ػس يؿنانو رسةاػػرند اػػر ةدئلند س يلػطند تػػلند فلػػتنككةاػػرن نج ػػرتند
نوا هنأن)فودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿ(ن.ن

نمنيج السامرائي في إيراد الدخيل الفائت . 
د  نػةأناني كفندفنداتجللن دهجند ار ةدئلنفػلنإيػةدسنج لػط ن ػفندأل فػرَند س يلػطند تػلنفرتػتنَاػؿن

نود س يؿنعلدند د وندآلتلنان
د  ػػسودرتند تػػلنداػػتسةؾنفيهػػرنتلػػؾندأل فػػرَند س يلػػطن   ينػػطن نج يػػطنفػػلنداػػؽندأل فػػرَنندتاػػ ت .ٔ

نوتةتي هرنعلدنَارسن ةوؼند  نجـن.ن
د  ػػػسوسنفػػػّةؽند اػػػر ةدئلن ػػػيـن حػػػ ل لن)د  نػػػةأ(نانو)د ػػػس يؿ(نتفةيقػػػرنعل يػػػرنودضػػػ رنيقػػػيـن .ٕ

د  ػػر ثيفنفند فرحػػلطن يده ػػرنانوي اػػـنلضػػيطند تػػسد ؿن ػػيفند  حػػ ل يفند تػػلن ػػرنيػػ دؿنكثيػػةن ػػ
  ححةدنعليهرن.ن

د لوػػػرتنعػػػ دند اػػػر ةدئلنكثػػػة ن)د ػػػس يؿ(نفػػػلند نحػػػةند ػػػةدافنإ ػػػدنكثػػػة ند تةج ػػػطنو ػػػيوعهرن ػػػفن .ٖ
 د وة يطن.

ودفيػػػطنان ػػػفنإّفنلػػػةد  ند اػػػر ةدئلن ػػػ ن ند دحػػػوصند تػػػلنوةستنفيهػػػرند س يلػػػطن ػػػـنتكػػػفنكرفيػػػطن .ٗ
ن هػرنانعل ػرنَدَّػهةدئلن نؿن رنَث تػهند   ػ نفػلن نػ ند تفاػيةدتند تػلن ػـني ػر ؽنتفاػيةند اػر 

 فلنَ يرفنَ ةنيث تنداتقةدنانح تهنوسلتهنانووضو هن.ن

                                                 

 ن.نننٖ٘ٔ/ٔ(ند قر وسند   ي ن)سات(نانٔ)

 ن.نننٖٗٙ(نيدَةنان نجـند  درةن)يس(نانٕ)

 ن.نننٛٔ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٖ)

 ن.نننٛٔٙ(نيدَةنان نجـند  درةن)اود (نانٗ)

ن هرأن٘)  ن.نننٔفرةالنان-انود اندر هنعة ل(نيدَةنانفةادؾن
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دإل ػػرة نإ ػػدندحػػؿند لفػػَناػػود نكػػرفن اػػي رنَـن ةك ػػرنانو ػػةجن ندػػرانفػػلنكلتػػرند  ػػر تيفنانو ػػرن .٘
 يفيساند تةكيأن.ن

د لوويػوفناندّ هنعلدنج لطن فند كلػـند نة ػلند ػكين فػؿن ػ  ودفن ػفند نة يػطنو يةاػرن  ػرند فلػهن .ٙ
 ودعةضودنعدهن ت ثنن  سودرتند جر َن.ن

علػدندهجند ار ةدئلنفػلنتت نػهند ػس يؿن دهجػرن قرةدػرنفػلنتةاػيسندأل فػرَنوت حػيلهرنان نت ػسدن .ٚ
 ثقرفتهنانو كودرتهرند  ةليطنانود وة يطن.ن

نثانيا : األلفاظ المعربة القديمة . 
واػػػدوةسنقسي ػػػطنانداػػػتسةؾند اػػػر ةدئلنج لػػػطن ػػػفندأل فػػػرَند  نة ػػػطنعلػػػدن نج ػػػرتند  نػػػةأند 

ن رئفطن فنتلؾندأل فرَند تلنداتسةكهرن.ن
 الُكنُدج .  .1

فػػوؽنإ ػػدند نن ػػلن-َيند   ػػرـ-اػػكاند لفَػػطن دػػرنوةسنفػػلن ػػسودرتند جػػر َنإكنلػػرؿنان"يحػػنس
د تػلنيحػنسنعليهػرنانولسنعلػؽند اػر ةدئلنعليهػرنلػرئننان"َةدسنأن)د كدػرسيج(ند ػسةجرتنن(ٔ)د كدرسيج"ن

ن(ٕ)كتػأند لوػطنعر ػط"ن فندألعج لند س يؿند لن ـنينػةأنانفلػـنت ػةند يػهند   رـنانو نؿند كدرسيجن
ن.ن

د   ػ فن..."نولسنوةسن رنيدفػلناػرنؼن"د كدػسحوجن نػةأنكدػسوناند   ددػطند حػوية نانواػون ػ هن
نواكدند دصنيافةنعفنان.نن(ٗ)انولسنوةسنَيضرنَفن"د كدسحوجنان  هند    فنان نةأنكدسو"نن(ٖ)
واػكاند لفَػطنيفند  نةأنود ػس يؿنعلػدند ػة ـن ػفنَدػهنفػّةؽن يده ػرنان -ارنادر- ل ند ار ةدئل -َن

ن فند  نةأنانو يسن فند س يؿن.ن
َ كػرـند تاةعنفلنإ نؽن كـندفلنوجوسند  رس نفلنكتػأند لوػطنعر ػطنان  ػرنيثيػةنت فَػرنإ د ن -نأ

ند ار ةدئلندأل ةندوعرن رن.ن
 . ِدرويش . 2

"د كل ػػػطنةكرنعلػػػدنَاػػػؿند  نػػػةأنلػػػرئنناناػػلن ػػػفن حػػػ ل رتند تحػػػوؼنانككةاػػػرند اػػػر ةدئلن اػػتس
نكتأند  نةأن ـنت ةنإ يهر"ن ن.نن(٘)فرةايطن نَّة طنعةفهرند نةأنانو فنعجأنَفَّ

                                                 

 ن.نننٕٗٗ/ٖ(ند  يودفنانٔ)

 ن.نننٖ٘ٙ(ن فن نجـند جر َنانٕ)

 ن.نننٙٚٔ/ٙ(نترجند نةوسن)كدسج(نانٖ)

 ن.نننٕٕٔ/ٔ(نند قر وسند   ي ن)كدسج(نانٗ)

 ن.ننٖ٘(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنان٘)
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انن(ٗ)وفػلند قػر وسند   ػي نن(ٖ)وفلند لاػرفنن(ٕ)انوفلند  قرييسنن(ٔ)و ـنتةسناكاند لفَطنفلند نيفن
ن"د سةوي ناند ةداأنانَحلهرن يػةنانوتػسةو نحػرةنسةوي ػرنانواػلؾنفرةايطن  ندػدند فقولسنوةسنَفَّ

ن.نن(٘) الؾند سةدوي "ن
ن)د  داػػس(ن ر فرةاػػيطناػػون)د ػػسةوي (ن ػػؿن فَػػطن كػػك ؾنكودهػػرنن(ٙ)) ةاي كػػرة(نو نػػسند تت ػػين ػػـنَجػػسنَفَّ

اػػون"فقيػػةنانو ػػلندػػودنانوتهيساػػتنانو ػػلنتندػػلن)د فقيػػة(ن ػػـنَجػػسان هػػكدند  ندػػدنفػػلند فرةاػػيطنان ػػؿن
نرنتقةأن فنكل طن)سةوي (ن.ن فرَنكلهرنانواكاندألن(ٚ)جي نانو يجرة "ن

ن"د سةوي نفػلندَػرـند حػوفيطناند  داػسند جػودؿنانوت لػؽنعلػدنةليػؽن د  ػرؿنجنسةدويػ نولسنجر نَفَّ
ن.نن(ٛ))فرةايط("ن

 َجوَسق .  .3
ككػػةند اػػر ةدئلنإدهػػرن"كل ػػطنلسي ػػطن نة ػػطنانَحػػلهرن)كو ػػؾ(ند فرةاػػيطنانولػػسندحاػػيتند كل ػػطن

واػلنتندػلند نة يطند  سيثطنانو نلهرنر كتن فن)كيواؾ(ند فةدايطناند  نّة طنانوجستن)ك ؾ(نفلن
ن.نن(ٜ) يترنحويةدنانَون ةفطن نلتطنتقرـن فنَج د نيوحؿن نضهرن  ن "ن

واػػؽنانن(ٓٔ)ولػػسنوةسنفػػلند نػػيفنَفن"د جواػػؽناند قحػػةن..."ن ْحػػفنانانوفػػلند لاػػرفن"د جن د   
ْحػػػفن نػػػةأنانودحػػػلهنكو ػػػؾن ر فرةاػػػيط"ن د  نػػػةأنَفنانولػػػسنجػػػر نفػػػلنن(ٔٔ)وليػػػؿناػػػون ػػػ يهن ر   
ن.نن(ٕٔ)حويةن..."ن"د جواؽنانفرةالن نةأنانواونتحويةنلحةن)كو ؾ(نَينان

َعػسانانثػـنفكيؼن نسناكدنياتسةؾند ار ةدئلنعلدنَاؿند  نػةأنانويث تهػرنفػلن)فرئتػه(ند ػكين
ند قنْحػػةن ر فرةاػػيطناػػون)كػػرخ(ن لنداػػتسدةؾند اػػر ةدئو ػػيسن)كو ػػؾ(نانوفػػلنضػػو ناػػكدنينػػسنن(ٖٔ)َفَّ
                                                 

 ن(نيدَةناند نيفنان رج دئهنكلهرن.ٔ)

و ػرننٖٓٗ/ٕسند لوطنان) رأن رنجر ن ػفنكػنـند نػةأنعلػدنَكثػةن ػفنثنثػطنَ ػةؼنَوؿنسدؿ(نان(نيدَةنان قرييٕ)
 ن نسارن.نن

 ن.نننٜٓ-ٖٛٓ/٘(نيدَةناند لارفن)ةي (نانٖ)

 ن.نننٓٗٔ/ٕ(نيدَةناند قر وسند   ي ن)سة (نانٗ)

 ن.ننننٓٗٔ(ن نجـند لهجطند نر يطنفلند اوسدفن)سةو (نان٘)

 ن.نننٕٚٙس(نان(نيدَةنان نجـند  درةن) اٙ)

 ن.نننٙٔٗ(ند  حسةندفاهن)فقية(نانٚ)

 ن.نننٖٚٗ/ٔ(ن نجـن وطند نةأن)سة (نانٛ)

 ن.نننٕٚ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٜ)

 ن.نننٖٕٗ/٘(ند نيفن)جواؽ(نانٓٔ)

 ن.نننٖ٘/ٓٔ(ند لارفن)جواؽ(نانٔٔ)

 ن.نننٕٙانويدَةنانفلند تنةيأنود  نةأناننٗٗٔ(ند  نةأنانٕٔ)

 ن.نننٖٙٗد  درةن)لحة(نان(ن نجـنٖٔ)
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نكػننعلدنَاؿند  نػةأن يػةنسليػؽنانو ػيسنفػلن  لػهنانثػـنَّفن)كيواػؾ(ن لةي ػطن ػفن)ك ػؾ(ن؛نألفَّ
ن.ن(ٔ)َوة يطن-د هدسود لوتيفند فرةايطنود فةدايطنتدت يرفند دنَاة ند لورتن

 َمرَدم .  .4
ػػػرف(نانو ػػػةسـن ػػػفنَعػػػنـن ككػػػةند اػػػر ةدئلنإدهػػػرن"  ندػػػدنإداػػػرفنانَونةجػػػؿنانوج نهػػػرن) نةْس  

ن.نن(ٕ)د نةأنانو حوةان) ةسؾ("ند ككوةن س ن
ػْةس(ن  ندػدن ػؿ(نوادرنرني يةند ار ةدئلنإ دنكودهرن نةَّ طنانإكنالنفلند فرةاػيطن) ن )ةنجح

انن(ٖ)
ن هرن)د  يـ(ن تدنتودفؽنَ ديطند نةأنانو ـنيككةارنَاؿند  نةأن فتكوفن  ػرنيد وػلنانن(ٗ)ولسنَ  قنتن

نيد ولنداتسدةكهنعليهـن.ن
 إْسَكَدار .  .5

ةدئلنإدَّهػػرن"كل ػػطنفرةاػػيطنتندػػلند قرحػػسنانَوند ةاػػوؿنانَون ر ػػؿند ةاػػر طنانلػػرؿنعدهػػرند اػػر 
هةتنفلند  حدفرتند ترةي يط"نواكان  فند كلـند تلنعحةن تنفلند نحوةند  ت  ة نانَو

ن.نن(٘)
وعدػػسند دَػػةنفػػلند  نج ػػرتند فرةاػػيطن ػػـنَجػػسناػػكاند لفَػػطن  ندراػػرند ػػكينككػػةاند اػػر ةتئلنان

دَّ رن   نددن) ر ؿ(نو ـنيحننيفناود نكرفنناورنانَون ر ؿنةار طنانوعدػس رنن(ٙ)وجستن" فن رسدة"نود 
عحة ػػتن) فن ػػرسدة(نحػػرةتنعلػػدند ػػ ندأل ديػػطند نة يػػطنانوتػػآ ؼنَحػػودتهرن)إاػػكسدة(ن  ندػػدنوعدػس رن

ن) ر ؿ(ن.ن
 ُفوطة .  .6

َاؿنلرؿنعدهرند ار ةدئلن"اون فند  نةأنؿن)فوته(ن.ندلوؿنانواون نةأنلسيـند فلهن ن ن
ن.نن(ٚ)إ دند ج ينفقر ودنان)فو ل(ن حرديند فو ناندون رئنهر"نند  نةأنانوداأ

ػنَنل حػرةنتكػوفنفػلن ولسنوةسنَفن"د فو نانثيرأنتجلأن فند هدسناند ود س نانفو طنواػلن  
نلحيةن ليَنيكوفن ت ةدنيجلأن فند ادسنانن(ٛ) آ ة"ن ن"د فو طنثوأح وليػؿنانانوفلند لارفنوةسنَفَّ

                                                 

 ن.نننٖٛٔ(نيدَةنانعلـند لوطند نة يطن) جر ي(نانٔ)

 ن.نننٔ٘(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٕ)

 ن.نننٕ٘٘(ن نجـند  درةن)ةجؿ(نانٖ)

 ن.نننٕٚٔ(نيدَنناند  نةأنانٗ)

 ن.نننٙٔ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنان٘)

 ن.نننٜٔٔ(ن نجـند  درةن)  ؿ(نانٙ)

 ن.نننٙٗ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٚ)

 ن.نننٜ٘ٗ/ٚ(ند نيفن)فو (نانٛ)
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ن(ٔ) ركثةنانوج نهرند فو ن..."ناند فو طنثوأن فنحوؼنانفلـنيح ؿ "د فػو نانوفلند  نػةنأنوةسنَفن
ن.ن(ٕ)د تلنتل نسن ياتن نة ّيط"ن

نو فن نؿن رنتقسـني كفنَفندن َنَ ةيفنا رنان
نَاػؿند  نػةأنانَون نضػهـنَ فػؿناػكاند لفَػطنان ػينَفند جػود يقلن -َن كيؼنيححةجند ار ةدئلن ػ فَّ

  رتنلسندصنعليهرن؟ن(نواونَوؿن فنحدؼن نج رن اتقنن ل نةناػٓٗ٘)

ن ـنتث تنعج طند كل طن فن نؿندحلند نيفنود لارفند لكيفناقدرا رن.ن -نأ
ولػػسنككػػةند اػػر ةدئلندؿن)فو ػػط(نفػػلن كػػرفنر ػػةنفقػػرؿنان"اػػلن)فوتػػه(ند فرةاػػيطن  ػػرنتضػػنهن

انن(ٖ)علػػدنَةاػػهرنانويتػػس دنعلػػدنَهةاػػرنانوحػػسةارنانولػػسنعةفهػػرند نػػةأنفػػلنعحػػوةنعػػس "ند  ػػةد ن
ند اػػػر ةدئل ند  نج ػػػرتن-ادػػػر-وجػػػـ  د نة يػػػطن نج ػػػطند كل ػػػطننياػػػدسانس يػػػؿنعل ػػػلنكػػػرؼنان ػػػس يؿنَفَّ

ن نج تهرن. نككةتهرنانو ـنتجـ 
 ُبوق .  .7

د قسيـنلرؿنعدهند ار ةدئلنإدهن" نةأنانودحلهنفلند فرةايطن) وغ(نانولسنداتن ؿنفلندألسأن
ن.نن(ٗ)انولسنفرتنَاؿند  نةأ"ن

ن"د  ػوؽن ػ هنو ػـنت ػةند  نج ػرتند نة يػطنإ ػدن ػرنكاػأند اػر  دقػرؼن ةدئلنإ يػهنان ػؿنوةسنَفن
نانفينلونحوتهنانوينلـند  ةدسن هنانن(٘) لتويند  ةؽنانوة  رن}دفي{ن رفح ويقرؿن  فنرنيكتـنفيهند   ن
انوفلند لاػرفنوةسنكػنـنن(ٚ)انوفلند ح رجن"د  وؽناند لنيدف نفيه"نن(ٙ)يكتـن يئرنانإد رناون وؽ"ن

ن.نن(ٛ)كنـند  ليؿندفاهن
ند كل ػػطند نة يػطن) ػػوؽ(ندفاػػهرنو ر حػيوطندفاػػهرنوعدػسند دَػػةنفػػلند  انن(ٜ)فيهػػرنفرةاػيطندجػػسنَفن

د ار ةدئلنفػلنعػ ون  رنيسؿنسر طنلر نطنعلدنعةو طناكاند كل طنانولسنَث تهرنادرن تدند يفنواـن
ناكاند لفَطند دند فرةايطن فن يةنتةون.ن

                                                 

 ن.نننٖٖٚ/ٚ(ند لارفن)فو (نانٔ)

.نواػلنفػلنولتدػرنةسد نيحلػؼن ػوؿند ػَةسنوي جػأند  ػنةنوي ػتهةنعدػسند داػر ند قةويػرتنَكثػةننٖٜٕ(ند  نةأنانٕ)
 ن فند  ضةيرتنانو ر  رن رنيكوفنداوسند لوفن.نن

 ن.نننٖٚلنفلند نة يطند   كيطنان(نسةسنترةي ٖ)

 ن.نننٕٓ(نفودتن رنفرتن فند  نةأنود س يؿنانٗ)

 ن(ناكدن   ن  رعلنوةسنفلندصند نيفند   قؽنحود هنانيدف ن.نن٘)

 ن.نننٜٕٕ/٘(ند نيفن) وؽ(نانٙ)

 ن.نننٕٔٓٔ/ٗ(ند ح رجن) وؽ(نانٚ)

 ن.نننٖٔ/ٓٔ(نيدَةناند لارفن) وؽ(نانٛ)

 ن.نننٔٔٔوؽ(نان(نيدَةنان نجـند  درةن) ٜ)
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 كانون .  .8
د نػةدؽ"نانوالنكػك ؾنفػلنعرّ يػطنَاػؿنلرؿنعدهرند ار ةدئلنإدَّهرن"فرةايطن  نددن) ولسند درة(ن

ن"د كردوفناند  ح لد"نن(ٔ) ن.نن(ٖ)د  ولس"نانوكك ؾن"د كردوفنود كردودطنانن(ٕ)وفلند  نج رتنَفَّ
علػػدن.نو ػػـنتػػدصند  نج ػػرتنن(ٗ)ولػػسنكػػةنحػػر أند لاػػرفن ػػرنوةسنفػػلند نػػيفنانود حػػ رجن
د اػر ةدئلن ػرنيجردػأن رناأنإ يػهنعج طند كل طنانو ـنتحل أنانوعلدنارنفر  فةس ن يدطند نةو طنانوفي
ن.نن(٘)"َت كنرانانَوت كنس "ند حودأنانو فند  فيسنَفندككةنَفن)د  ولس(نفلند فرةايطناون

 ُكندك .  .9
فحػي هـنلرؿنعدهرند ار ةدئلنإدنهرن"  نددن) فة نانو  فػوة(نانولػسنعحة ػتن ػس ند نػةأنفػلن

ن.نن(ٙ)َ ادتهـند سدةجطنانفقر ودنان دسؽ"ن
ن" ْنفنةن فيةن وؿنَاودةند  سفن نةأن)كندس ("نولسنوةسنَفَّ ْدسنؽنانكجن وفلند  نةأنوةسنن(ٚ)د  ن

ن"د  دسؽنانفرةالن نةأنانودحلهن)كندس (نَينان  فوة..." ن.ن(ٛ)وةسنَفَّ
ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ند  دػسؽناػػون"اػدكة"ن انويقػرؿن ل فػػة نفيهػػرننفيهػػر(نٜ)وعدػسند دَػػةنفػلن نج ػػرتند فرةاػيطندجػػسنَفَّ

ند فنػػؿن) فػػة(نيقػػرؿنعدػػهنفػػلند فرةاػػيطن"كندػػسنانوكنػػوسدؿن سنانن(ٓٔ)َيضػػرن"كنػػوسدؿنانَون فػػة "ن انإّرنَفَّ
ن.نن(ٔٔ)وجران سنانوكنوسنكنةسنانوكنرويس"ن
نكتػػػأند  نَّػػػةأنود  نج ػػػرتنلػػػسندّحػػػتنعلػػػدنكل ػػػطن) دػػػسؽ(ننو فن نؿن رنتقسـندجسنَف ّررن

لنعليهػػرنانوفػػػلند تػػرةي ندإلاػػػن لنادػػرؾنودلنػػػطنداػػ هرن)ودلنػػػطنو ػػيسناػػلن  ػػػرنياػػتسةكهند اػػػر ةدئ
ندأل  دأ(نك رنا رارند قةرفند كةيـن ن.نن(ٕٔ)د  دسؽ(ناندون)يـو

ن
                                                 

 ن.نننٚٚ(نسةسنترةي لنفلند نة يطند   كيطنانٔ)

 ن.نننٕٕٛ/٘(ند نيفن)كدف(نانٕ)

 ن.ننن٘٘ٚٔ/٘(ند ح رجن)كدف(نانٖ)

 ن.نننٕٖٙ/ٖٔ(نيدَةناند لارفن)كدف(نانٗ)

 ن.نننٜٚ٘(ن نجـند  درةن) ولس(نان٘)

 ن.نننٛٚ(نسةسنترةي لنفلند نة يطند   كيطنانٙ)

 ن.نننٖٕٚ/ٖدسؽ(نان(ند قر وسند   ي ن) ٚ)

 ن.نننٜٚٔ(ند  نةأنانٛ)

ن هرأن) دسؽ(نانن(ٜ)  ن.ننٕٜفةاتؾن

 ن.ننٕٚٓ نجـند  درةن) فة (نانن(ٓٔ)

 ن.ننٕٚٓد  حسةندفاهن) فة(نانن(ٔٔ)

 ن.ننٖٓ فناوة ن رفةندآليطنانن(ٕٔ)
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نثالثا : المعربات الحديثة . 
ك ػػرنكػػرفن لتنةيػػأنلػػسي رنَاػػ ر هنانو َػػراةانانوسودعيػػهنانَواػػر ي هنانكػػرفن ػػهنك ػػؾنَيضػػرنفػػلن

تالحػسنَونتح ػسن فنػؿنعود ػؿنعػس نان دهػرند ت ػوةند حػدرعلناند نحةند  سي ن ؿنكثةنكثة نرنتكرسن
ود تقدػػػلنانود ايراػػػلنانودرلتحػػػرسينانولػػػسنتوجهػػػتنعدريػػػطند كثيػػػةن ػػػفندألفػػػةدسنانود  نااػػػرتنإ ػػػدن
ع ليطنتنةيأند  ح ل رتنانودأل فرَن يةند نة يطنانوكرفنتت يند ار ةدئلن هكاند جهػوسن رضػةدنان

ـّن ػترتهرنا ودإل ػرة نإ ػدنَحػو هرند تػلنعحّة ػتن دهػرنانواػدوةسن رئفػطن ػفننو ت ي دنانإكنع ؿنعلدن ػ
نتلؾند  نة رتنان
 اإلْمِبرياِليَّة .  .1

واػػلن ػػفند  نة ػػرتند  سيثػػطنفػػلن حػػ لأنَاػػؿند ايراػػطنانلػػرؿند اػػر ةدئلنعدهػػرنإدَّهػػرنان" فَػػطن
والنتندلنن(Imperalis)َعج يطندألحؿنعحة تنعلدنايئطند  حسةند ح رعلنانود كل طنتنةيأن

ن.نن(ٔ)ـ"ننٙٗ٘ٔتجراند ايرالند  تحؼن ر اي ة نانود تواينانَووؿن رنعحةفتنعرـندر
والن فند  نة رتند  سيثطند تلن رعنتسدو هرنعدسنَاؿند ايراطنانولسن ػسسند اػر ةدئلن ندراػرن

نانوالنت كؿن يند كثيةن فند  نة رتند  سيثطن نج رنينلـن ترتهرن.ن
 التََّقدُِّميَّة .  .2

دهػػرند اػػر ةدئلنإدَّهػػرن" حػػ لأنجسيػػسنيفيػػسن ةيقػػطنفػػلند تفكيػػةنانوداػػلو رنفػػلناػػكاند لفَػػطنلػػرؿنع
د ن ؿنانوفلافطنتجدأنإ دند تقسـنانود نػ وؼنعػفند ج ػوسنانواػلنكل ػطنجسيػس ن ػرعتنفػلنكتر ػرتن
د ايراػػييفنانوعل ػػر ندرجت ػػرعنانفػػلن  لػػيند قػػةفند ن ػػةيفنانورناػػي رنفػػلنكتر ػػرتندر ػػتةدكييفنان

انود تقسّ لناوند قرئؿن ر تقس ّيطنانود ار ؾن دهج ػرنانودآل ػكن فلاػفتهرنانواػلنَودحرةن هأند يارةن
ن.نن(ٕ)ن(Progressime) فن يةن ؾن فن

ولسنعةفتند تقس يطن  دَّهرن"دإلي رفن ب كرديطند تقسـنانود ن ؿن فنَجؿنت قيقهناػود نفػلند  يػسدفن
)د تقسي ط(نايرايرن إل رة نإ ػدنند ايرالنَـنفلند  يسدفندرجت رعلند نرـنان...نويات سـندح نج

َدحػػػػرةند توييػػػػةنانود تجسيػػػػسنانود ت ػػػػوةنانودراػػػػت دس ن ػػػػفن  ػػػػرةكطند ج ػػػػرايةنفػػػػلنحػػػػدين يرتهػػػػرن
درلتحرسيطنانود ايرايطنانودرجت رعيطنانورنتقتحةنكل ػطنتقس يػطنعلػدند ايراػطنف اػأن كػفناػلن

َ نانود  ولػػػؼن ػػػفند قػػػػيـناندَػػػة ن ػػػ و يطنكثيػػػةدن ػػػرنتاػػػػت سـنفػػػلن جػػػررتند تة يػػػطنانوت ةيػػػػةند  ػػػةن
ن.نن(ٖ)ود  نرييةند ارئس نانود تقس يطندقي ند ةجنيطنانو حـند   رفَطنانود  ةدو طنانود ج وس"ن

                                                 

 ن.ننٜٕٕ-ٕٕٛد ت وةند لوويند ترةي لنانن(ٔ)

 ن.ننٖٕٔ-ٖٕٓد  حسةندفاهنانن(ٕ)

 ن.ننٜٖٔرالناند قر وسند اين(ٖ)
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اكدن فنجهطند سر طندرح ن يطنانَ رن فنجهطند سر طند لوويطند تلنتقةأن حوة نعر طن فن
َفنث ػػطنحػلطنودضػػ طنانولويػػطنتلػؾند سر ػػطنانفػر دَةنإ ػػدن ندػػدند  ػرس نفػػلن نج ػػرتند نة يػطنيفيػػسن

 يػػسند سر ػػطند لوويػػطند نة يػػطنود كل ػػطند  نة ػػطن يػػسنَفن حػػؿناػػونَفنج رعػػطنايراػػيطن ة يػػطندػػرستن
 ر تقسـنفقر ودنعدهرنان)تقس يط(نانود لقودنك ؾند  ح لأنانولسنوةسنَفن"د قػسنـنود قحس ػطناند اػر قطنفػلن

رنلػس تن ػفن يػةنانوتقػس تنفيػهن فػنفنلػسـنانَويضػرند قػسـنود تقػّسـنانوكلػؾن"د قػسـنكػؿن ػن(ٔ)دأل ة"ن
ن.نن(ٕ)َينانتقسـنفلند  ية"ن

وفػػلنضػػو ن ػػرنتقػػسـندجػػسنَفنث ػػطنحػػلطن ػػيفند كل ػػطند  نة ػػطنودألحػػؿند لوػػوين ػػفن يػػ نسر ػػطن
د  فةس نفػلنَحػلهرند لوػوينعلػدن ندػدن)د  يػة(ند ػلناػوندحػؿند تقػسـنفدحاػأنإ ػدن)د تقػسـ(ند تقػس لن

ؾنانواػ يتنكػؿنفكػػة نانَوناػلوؾنيدتاػأنإ ػػدند تقػسـن)تقس يػػط(نانكودػهنياػندنانويػػة ن يػةدنفػلنك ػػ
فنكردػػػتنادػػػرؾن وداػػػتسةدؾند اػػػر ةدئلنيػػػ تلنفػػػلنإ ػػػرةند  نة ػػػرتند  سيثػػػطند تػػػلن ػػػـنيلنػػػـن ػػػترتهرنانود 

ن نج رتنايرايطنعر جتهرن.ن
 اإلْنِيزَاِمّية .  .3

فػػلناػػلنديضػػرن ػػفند  نة ػػرتند  سيثػػطند تػػلنجػػّستنفػػلند نحػػةند  ػػسي نانواػػلن"كل ػػطنت ػػيين
كتر ػػػػػرتند  نرحػػػػػةيفن  ػػػػػفنيتدػػػػػر وفند  اػػػػػرئؿند ايراػػػػػيطنانواػػػػػلند ػػػػػوكجن ػػػػػفند  لػػػػػؽند  ػػػػػرصنان
د ػػػرنيفضػػػؿن فػػػررده  د لناػػػوند ػػػكينرنيت  ػػػؿن ودجهػػػطندأل ػػػوةند حػػػن طنانود َػػػةوؼند سليقػػػطنانود 

ن.نن(ٖ)"ن{ Defaitisme }در تنرسنعفناكاند  ود فنانوالن فند كل طندألعج يطن
"ةوجند ال يطنانود تةدجيند تلنتاػي ةنعلػدنسو ػطنليػرـنحػةدعن يدهػرننولسنعةفتندرده د يطن  دهر

انو ػػيفنسو ػػطنَ ػػة ناناػػود نَكػػرفناػػرند حػػةدعن ة ػػرنفنليػػطندـن ة ػػرن ػػرةس نان قػػسن ػػرعنداػػتن رؿناػػكدن
د  حػػ لأنفػػلنَػػةوؼند  ػػةأند نر  يػػطند ثرديػػطنانوك ػػؾن ػػيفندجتر ػػتند  رديػػرند هتلةّيػػطنسورنَوة يػػطن

د در ّيطند ر رن   ورنإلضنرؼن ندويرتند  كو رتنانود  نوأنانوعدسنعسيس نانود  تند سعريطن
ك ػؾنَهػةن حػ لأندرده د يػػطن لتن يػةنعػفن ػررتندرد ػػنؿنانود ضػنؼنانود تػسدعلنودراتاػػنـن

ن.نن(ٗ)فلن ودجهطندرجتيرجنانو قرو طندر تنؿ"ن
(ن؟نود ػػػػيسن (ن؟نو ػػػػيسن  روعػػػػػهن)ددهػػػػـ  د  حػػػػػسةنو كػػػػفنَ ػػػػيسنفػػػػلند نة يػػػػػطند فحػػػػي طن)اػػػػـ 

)دده د يط(ن؟نفننـندراةدعن ن وند كلـنإ دن يػةن-علدنوفؽنلودعسند حةؼند نة ل-د حدرعلن ده
(ند ه ي طنفلند  ةأن د كينفيهن نددندر تنػرسنن(٘)دحلهنانود قوؿن نج تهن؟نود يسن فن نردلن)اـ 

                                                 

 ن.نن٘ٙٗ/ٕٔد لارفن)لسـ(نانن(ٔ)

 ن.ننٙٙٗ/ٕٔد  حسةندفاهن)لسـ(نانن(ٕ)

 ن.ننٜٕٕد ت وةند لوويند ترةي لنانن(ٖ)

 ن.ننٕٗد قر وسند ايرالنانن(ٗ)

(نانن(٘)  ن.ننٔ٘/ٙيدَةنان قرييسند لوطن)اـ 
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ن"د ه ي ػػطنفػػلند قتػػرؿناند ك اػػةنود فػػّؿنانعػػفن و دهػػرنانودإلس ػػرةنعػػفن َراػػرنوك رتهػػرن؟نولػػسنوةسنَفن
ند قػػػوـنفػػػلند  ػػػةأنانودراػػـند ه ي ػػػطنود هح ّي ػػػل"ن نواػػـ  ػػػهنان  ػػػرنفػػػردهـ  ػػهنينه  ح وان ن ن
انو نػػػسناػػػكدنن(ٔ)

ند لصنإ دنان
ند  نة ػػػرتند  سيثػػػطنكثيػػػةدن ػػػرنعحة ػػػتنعػػػفن ةيػػػؽند تةج ػػػطنود دقػػػؿن ػػػفند لوػػػرتند وة يػػػطنإ ػػػدن َفَّ

ند تنةيػػػأنفػػػلند نحػػػةند  ػػػسي ناػػػون"حػػػير طند  حػػػ  لأندألجد ػػػلنعلػػػدند  قػػػرييسند نة يػػػطن؛نإكنإفَّ
د حػةفيطند نة يػطن  يػ نيحػ أنلػػر نن لتنةيػؼنانَو ػكندراػـن دػػهنانود فنػؿنانوداػـند فرعػؿنانوداػػـن

ن.نن(ٕ)د  فنوؿنانوداـنر طن..."ن
 .الُبْرُجَوازيَّة . 4

لػرؿنعدهػرند اػػر ةدئلنإدَّهػرنان" حػ لأنجسيػػسن حدػلنعلػػدند  حػسةند حػدرعلن لتن يػػةنعػفن  قػػطن
حطنانوالند   قطند وا دنك رنيكاأنَح رأنعلـندرجت رعنانعلػدنَفند كل ػطنلػسندجت رعيطن ر

تكػػوفنوحػػفرنفيقػػرؿناند  فػػرايـند  ةجود يػػطنانَينان فػػرايـناػػكاند   قػػطنانَود ػػر نتفكيةاػػرنانود كل ػػطن
انوتندػػػلند  سيدػػػطنانفكػػػ فنن(Bourg)انودألحػػػؿنفيهػػػرنن(Bompeolise)تنةيػػػأن لكل ػػػطند فةداػػػيطن

انثػػـنت ػػوةتنفػػلندراػػتن رؿنع ػػةند نحػػوةنن(Bourgois)حػػؿناػػركفند  سيدػػطند  ةجػػود ينفػػلندأل
فحػرةن)د  ةجػود ي(ند  ت تػػين  قػوؽن رحػػطنتح ليهػرنعليػػهناػكددند  سيدػػطنانثػـنحػػرةتنتندػلند ةجػػؿن

ن.نن(ٖ)د  ةّفهند  ةتؼنانثـنالنعدسند نح رؿنتندلنةأند ن ؿنانَوند ايسند   رعن..."ن
 َةا ر ييفند  سيثيفند  ر كيفن وارئؿندإلدتػرجندرجت ػرعلنانولسنوةسنَفند  ةجود يطنالن"  قطند

ود  اػػػػت س يفن ر ن ػػػػؿند  ػػػػ جوةند ػػػػلنَهػػػػةودنانوتدػػػػر ودنفػػػػلنَوة ػػػػرنانود نػػػػر ـند  ػػػػسي ن نػػػػسند ثػػػػوة ن
د حػػػدرعيطنانو ػػػػرنةدفقهػػػرن ػػػػفنت ػػػوةنانود ػػػػونفػػػلند ثػػػػةو ناػػػود ن اػػػػ أنت ػػػوةندإلدتػػػػرجنانَوندهػػػػأن

ن.نن(ٗ)د  اتن ةدتن..."ن
حػػفهرندهجػػرن يرتدػػرنلػػسنَستنَسودةدن  يػة نانوك يػػة نعلػػدند  اػػتويرتند ايراػػيطنانود  ةجود يػطن ون

علدند ة ـن فند نيوأنود  َراةند ال يطند تلندتا تن هرنن(٘)ودرلتحرسيطنانود ترةي يطنانود فكةيطن
ن.نن(ٙ) هرن

ولسنوةسنَفناكدندرح نجند تؽن" فند لوػطند نتيديػطنفػلندهريػطند قػةوفند واػ دنانوداػتن لهن
ةداػػػػيوفنفػػػػلن ػػػػرسي ندأل ػػػػةن دنػػػػتند   قػػػػطند  تواػػػػ طند فةداػػػػيطند تػػػػلنكردػػػػتنت تلػػػػؾنانوتاػػػػتوؿند ف

                                                 

(نانن(ٔ)  ن.ننٓٔٙ/ٕٔد لارفن)اـ 

 ن.ننٖٛد تنةيأنفلند و فند نة لنانن(ٕ)

 ن.ننٖٕٓد ت وةند لوويند ترةي لنانن(ٖ)

 ن.نن٘ٗد قر وسند ايرالنانن(ٗ)

 ن.ننٙٗيدَةناند  حسةندفاهنانن(٘)

 ن.ننٙٗيدَةناند  حسةندفاهنانن(ٙ)
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وفػػلنضػػو ناػػكدنتكػػوفند كل ػػطن ػػفند  نػػةأند جسيػػسند ػػكين ػػـنن(ٔ)دألةدضػػلند فةداػػيطن حػػر  هرن..."ن
ني وان نجـن رصن ر  نة نرتن.ن

 التََّقنُّي والتََّقنيَّة .  .4
داػ رنودنتػػرنانTechi que))"تنةيأن لكل طند فةدايطننلرؿند ار ةدئلنعفنارتيفند كل تيفنإدَّه ر

فكػػػػ فن)د تقدػػػػل(نتقر ػػػػؿندراػػػػـنانود تقديػػػػطنحػػػػفطن  وحػػػػوؼن ندػػػػ ن ت حػػػػصن هػػػػرنانولػػػػسنتةج ػػػػودن
(Terme Techique)ر  حػػ لأند نل ػػلنانَوند فدػػلن.نود ػػكينَر َػػهنعلػػدند  نػػةأند جسيػػسنن 

د نة يػطن ػفن يػ ن دػر نَحػودتهرنانَون)د تقدل(نعسـند وضوجنفلنكوفناكاند  رس نت  هن رس ن)لدد(ن
َدهرنت  هن رس ن)تقف(نوعلدناكدنفقسنَكثةن ن  طنَفنيحنػسؿنعػفند قػرؼنفػلن)د تقّدػل(نانون)د تقديػط(ن

ن.نن(ٕ)إ دند كرؼنفلندألحؿندألعج ل"ن
و يفند ر يند  نج رتند قسي طندجسنَّدهنيقػرؿنان"تنقدحػودنَةضػهـنَينانَةاػلودنفيهػرند  ػر ند  ػرثةن

.نو رنككةتهنن(ٗ)انوكك ؾن"يقرؿنان ةعدرنفلنت ْقفندة ن ي طنانَون  يثطنفلنتة تهرن..."نن(ٖ) تجوس"ن
حن هرنانوةعريتهػرنانوت اػيفندوعيػطن ككةتهند  نج رتند نة يطنيسؿنعلدن ل ن تنلؽن رألة نود 

نتة تهرنانواكدن رنينيساندراتن رؿند  رئين هكاند كل طن.ن
دلنأل ر ؼند ار ةدئلنفي رنكاأنإ يهنفلن د نسوؿنعفنداتن رؿند  ةؼند نة لن)د قػرؼ(نإ ػدنود 

ند تنةيأ ك رن ّساند قس ر ندرتجنعفن ن ند توييػةدتند حػوتيطند ن  ػطنان-او-َحن-)د كرؼ(نألفَّ
نويكوفنداتسةدؾند ار ةدئلن تنلقرن جردأند  نددنو يسن جردأند لفَنانح ي رنانوفلن وضنهن.ن

 عرب . ك عمى معجمات المامنيج السامرائي في االستدر 
ند ن دهجند ار ةدئلنفلندراتسةدؾنعلدن نج رتند  نةأنعلدند د وندآلتلناننل َي كفنَفَّ
ند ار ةدئلند لفَطند  نة طنان رة رن ندرارنانوكدكةدنَحلهرن.ننسند سكتوةيوةن .ٔ
فػػػلن ل هػػػـن ػػػيفند  نػػػةأنانود ػػػس يؿنعلػػػدن-فػػػلن نػػػ ندأل يػػػرف- تر نػػػطند قػػػس ر  .ٕ

 د  سوسند فرحلطن يفن سيه رن.نند ة ـن فنَدَّهن ّي ن يده رنانَولرـ

د دَػةن ب نػرفن يػةن تر نطند قس ر نفلنكوفن ن ند  نة رتنفرةاػيطندألحػؿن ػفن .ٖ
 إ دند  رس ند لوويطند تلندث تند    نعةو تهرندتيجطندراتقةد نود ت  ؿن.ن

علػػػيهـنانواػػػـنفػػػلننتػػػطنػػػسارنفرئيياػػػتسةؾن نػػػ ندأل فػػػرَنعلػػػدنَاػػػؿند  نػػػةأنانون .ٗ
  توارنفلنكت هـنعلدند ون رنفلنكل طن)جواؽ(نانو)فحو ط(ن.ند  قيقطنلسنَوةسوارنانَوث

                                                 

 ن.ننٖ٘ نجـنعلـندرجت رعنانن(ٔ)

 ن.ننٖٕٚد ت وةند لوويند ترةي لنانن(ٕ)

 ن.ننٜٕٔ/٘د نيفن)تقف(نانن(ٖ)

 ن.ننٖٚ/ٖد لارفن)تقف(نانن(ٗ)
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(نت ػػػتندأل فػػػرَند  نة ػػػطنانَو ػػػرةنإ ػػػدن .٘ َوةسن نػػػ ندأل فػػػرَند س يلػػػطن ثػػػؿن)كندػػػسؾن
 نة هرنانعلدند ة ـن فنت يي ان يفند  نػةأنانود ػس يؿندَةيػرنانولػسنَث تهػرنت ػتند  نػةأن

  تدندوضأند  ل ند كينيقينفيهنَ يردرن.ن

 اػػػر ةدئلن ػػػيفن ندػػػدند تنةيػػػأنلػػػسي رنانو ػػػسيثرنانَوةسنج لػػػطن ػػػفن نػػػسنَفن ّيػػػ ند .ٙ
د  نة ػػػرتند  سيثػػػطن  ػػػرنيتنلػػػؽن ر ايراػػػطنانودرلتحػػػرسنانودرجت ػػػرعنان  ػػػيةدنإ ػػػدندألحػػػؿن
دألعج لند كينعحة تن دهند كل طنانو رة رن ندرارنانوكدكةدنترةي نَوؿنَاتن رؿن هرن تػدن

  رنَانفهنعل هن ك ؾن.ن

(ن ّيػػط حػػلطند قرئ ػػطن ػػيفن نػػ ند  نة ػػرتند  سيثػػطنؾن)د تقس ػػـني ػػروؿنَفنيلػػت سند .ٚ
 و رن وجوسنفلند نة يطن فن نرفنلسنتفتةأندلتةد رن سيسدن فند لفَطند  ّنة طن.ن

لحسند ار ةدئلن ػفنجهػسانفػلن نر جػطند تنةيػأنود  نػةأنلػسي رنو ػسيثرنَفنيج ػين .ٛ
رتند جسيػس ند تػلن ػـنتنكثيةن فند  نة ػرتند قسي ػطند تػلنفرتػتنَاػؿند تنةيػأنانود  نة ػر ت

 ت َن  نجـن رصن هرن.ن

و رنتقسـناوند ة ن رني كفن ن َتهنعلدن دهجند ار ةدئلنفلنتنر لهن يند  نػةأنلػسي رنن
نو سيثرن.

نننننننننننن نننننن
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 املبحث األول
تِ 
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ْ
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َ
 ن

 مدخل . 
ـسا     ػػجتسا ػػجس    ػػجتسص وػػجظس س   ػػجٍفس س قػػدس ػػرتسا     ػػجتسقػػدسق ػػـسصنػػؿساػػعج  سا    ػػ

ا  ربيػػ سمب را(ػػؿشسيفيػػرسمػػلس ػػؿس ر(لػػ س لي ػػجسا ىطػػ رسمػػلسا  (ىػػ تس ا بعػػج س س قػػدسرام ػػتسا    ػػـس
ا  ربلس(ر  سع دي س ا   س (ديثًجس س نلسصبرزس ظجنرسنذهسا (ر  سملسا درسسا لغ يسا (ديثس ػفس

سلسنذاسا   جؿسخالؿس   دسإبرانيـسا  ج رائلسم
 قػػػدسىبػػػيفس ػػػفسخػػػالؿسا  ػػػرا ةسا  ىاعيػػػ سصّفسا ع ػػػدسا     ػػػلس عػػػدهس ػػػيى  سع(ػػػ سما  ػػػجدةسا     يػػػ س س
 ا  بػػجرةس س ا  ػػع الس اةبعيػػ شس س  لػػجس مػػؽسىاػػ رس غػػ يسيعبعػػلس لػػجسص ػػجسسم لػػـسا    ػػـسا  ربػػلشس

س  وػ  جتسا ع ػدسا     ػلسا ىػلسي  ػفسىىب  ػجسمػلسا  را(ػؿسا   خىلوػ سا ىػلس ػرتسي  فسا  ػ ؿس سإف 
سب جسما     ي سا  ربي شسنلس س

ساة ىدراؾس س  ٔ
 ا ىا يبجتس س  ٕ

 األ نجـس س  ٖ

 اةخىاجرس ا ( ايلس س  ٗ

 ا  ال(ػػػظسصفس ػػػفسصبػػػرزس ػػػجسي يػػػزسما     يػػػ سا  ربيػػػ شسنػػػ سعىىػػػجب سا   ػػػ دسمػػػلس  ػػػجؿس وػػػ س
س سشسٔما     جتعس

حسص  ػ س و   ػًجس ػفس   دًاس لجسبػد س سي  ػفسا  ػ ؿس سإفسا ع ػدسا     ػلس ػفس(يػثساةاػطال
اة ػػػػىدراؾس س ىلػػػػؾسا  ػػػػ  س ىاىيػػػػ س ػػػػفس  عػػػػ سي( ػػػػؿسا دقػػػػ سمػػػػلسا ى بيػػػػرس ػػػػفسا  ػػػػ  سا  ل يػػػػ س
سا    ػػـس  ا  ع  يػػ سا خجاػػ سبػػ س س  ػػذ ؾسيىعػػج ؿس  اعػػبس ػػـسي ػػفساة ػػىدراؾسيىعج   ػػجس  سإذسإف 
فسى ى  سمي س ل ـسا  ربي س فسع( س س ارؼس س دة  س س ا تسإ جسغيرسذ ؾس س بػذ ؾسي ػ س

ا ع دسا     لس ػز ًاس ػفسا ع ػدسا لغػ يسب ع  ػ س  جدىػ س س ا ػد يؿس لػجساػ( سنػذاسا  ػالـس لػجس
 جسيرتسا بج(ػثس سنػ سصّفس ػجدةسا ع ػدسا     ػلسنػلساأل وػجظس ا   ػجعلس(اػرًاس س  ع  ػ سي ػَىعدس
إ جس جسيىجتس لـسا  ربي سبىاعيو سإ جسطب جتس در جتس ى ييدهسبج  يدسا ز علسملسىل لسا  ربي س

س  جسى او س لي سا لغ ي فس 

                                                 

 س سسٖيديس ساةعىاجؼس لوير زسآبجديس فس  ىدر جتسا زبسشٔم
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ثـسافساة ىدراؾسي رضس  جعٍبس فس  اعبسا ع دسا     لس سص سن س جعبس فس  اعب سم( بس
س س

 صرتسصععجسةسعبى دس فسا ا ابسإذاس ل عجسصفسع(ر  سا ع دس اة ىدراؾس لػجسا     ػجتسا لغ يػ س
 ػػؼسآخػػر فسا ػػىدرا ًجسقدي ػ سقػػدـسىػػا يؼسصّ ؿس   ػـسمػػلسا  ربيػػ س سم ػجسصفسيظ ػػرس   ػػـس(ىػجسيفس

 ليػػ س  س مػػلسا  اػػرسا (ػػديثسا ػػى رتس(ر ػػ سا ع ػػدسا     ػػلسنػػذهسما وػػتس    ػػجتسى ػػىدرؾس
 لجس جسمجتس جسقبل جس س ُىغّيرس س ثُب  بسب و جس س ىويؼسإ ي جس ػجس ػدس ػفسص وػجظس  ػجسىطػ رس

س سشسٔم فس  جفس ى  ل جس امي سب طج بسا (يجةسا   جارةس ى جيرسا ىط رسا (وجريسا  بيرعس
سا  ربي ساألخرس س س  ـسيوتسا     جتسصفسى(ظجسبعايبس امرس فسا ع دسياع جسيافس لـ 

س قدساعابتس(ر  سا ع دسا     لسقدي ًجس (ديثًجسملسإى جنيفسن جس س
س لػػجسىدار ػػ س سص سا ىعبيػػ س ليػػ ساالول :   س نػػذاسا وػػربساأل ؿسشسٕما ػػىدراؾسا خطػػاسا ػػذيسي ػػـ 

س  فس ؿسا ىدراؾسع دًاس   فس يسس ؿسع ٍدسا ىدرا جس س فسور بسا ع دسا     لس سإذسي
اة ىدراؾسا ذيسيىالمػجساخخػالؿسبػج لوظس ػ س  عػجهس سص ساخخػالؿسبدة ػ س سص سدةةتسالثاني : 

س سشسٖم لوظس ـسيخّؿسب جس
سص  ػػ سع ػػدس    ػػلسمػػلسىراثعػػجسا لغػػ يسنػػ س ػػجساع  ػػدس(ػػ ؿسُ  َ َ ػػلسا  ػػيفس ا اػػ(جحس  سشسٗم   ػػؿ 

سا  ػػ ؿس سبػػافسا ع ػػدسا     ػػلسنػػ سمػػرعس ػػفسمػػر عسس  لػػجس مػػؽس ػػج ى ػػدـسي  ػػفساةط ئعػػجفسإ ػػجسصف 
م لػػػػـسا    ػػػػـسا  ربػػػػلشساػػػػجئبس دقيػػػػؽس ػػػػدًاس س قػػػػدس  ػػػػدُتساأل ػػػػىجذسا  ػػػػج رائلسي(وػػػػؿسبج ع ػػػػدس
ا     لس ثيرًاس س   سمي س   دسى ى(ؽسا  عجي س ا  ىجب  س س ةس ي جسصع  سي ػزجسمػلس ػؿسخبراىػ س

 لػ ـسيػػىجسمػلسىلػؾسا   ػ دس س نػذاسا ع(ػػ س ػفسا ع ػدس  ػجسي ػبسصْفسيػػر زسس   جرمػ سا ب(ثيػ س ػف
ب يػػػزافسخػػػجصسق ا ػػػ سا عظػػػرسا ع ػػػديسا راػػػيفس س ا ىىبػػػ سا وػػػج(صس(ىػػػجسى ػػػ فسا ( ػػػجئؽس جثلػػػ س

س او( س 
  ػػفسيػػردسصْفسيىىبػػ س  ػػ دساأل ػػىجذسا  ػػج رائلسي ػػدسصع ػػ سخػػصس     ػػ س ػػفس    ػػجتساأل وػػجظس

سا  دي  سبج ع دس نلس س
سٕٙٓنػػشس س ا  ػيـسألبػلس  ػر سا ي ػيبجعلسمس٘ٚٔ يفس س لخليؿسبفسص( ػدسا ورانيػديسم ىجبسا 

نػػػشس س    ػػؿسا لغػػ سسٖٓ٘نػػػشس س ديػػ افساألدبس س لوػػجرابلسمسٕٗٛنػػػشس س ا ى ويػػ س س لبعػػدعي لسم
سنػشس سسٜٖٛنػشس س ا(جحسا لغ س س ل  نريسمسٜٖ٘ةبفسمجرسسم

                                                 

 س سسٖٔ-ٖٓا درا جتسا لغ ي سملسا  راؽس سسشٔم

 س سسٖاةعىاجؼس لوير زسآبجديس فس  ىدر جتسا زبيديس سسشٕم

 س سسٗيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٖم

 س سسسٗيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٗم
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 معجمات األلفاظ احلديثة التي نقدها . 
ـشس س    ـساألخطج سا يػجئ  س س  ( ػدسا  ػدعجعلسسٜٚٗٔ دس سةع ىجسس جريسا  ر للسما   ج

سـشس سسٜ٘ٛٔم
 سا غريػػبسا  اػػعؼس سألبػػلس بيػػدسا  ج ػػـسبػػفس ػػالحسسمعجمااات المعاااني الة اماا  الهااي نةاا ىا 

سنػشس سسٕٕٗم
لػجسنػػشس س ا ى ميػؽس سٙٚ٘ ص ثجؿسا (ديثس سألبلسا ( فس بدسا ػر( فسبػفسخػالدسا را  ر ػزيسم

سنػشس سسٖٔٓٔ   جتسا ى جريؼس س  ( دسبفس بدسا رف ؼسا  عج يسم
 معجمات المعاني الح اث  . 

ا       سا  ربي سملساأل وجظسا ودي س ا يػذراتسا لغ يػ س س  ( ػدسبػفس بػدسا  بػجرسبػفس  ٔ
سي(يجسا   ج تسا ي جعلس س

سا لغػ سا  ربيػ س  اػطل(جى جس س  ( ػدس ػ يدسص ػب  ٕ رس س   ـسا يج بس س   ـسمػلس لػـ 
  بالؿس عيديس س

    ـساخ رابس اخ ال س س لد ى رسص يؿسبدي سي   بس س  ٖ

قج  سسا  اطل(جتسا لغ ي س األدبي س سىا يؼس سا د ى رسص يػؿسبػدي سي  ػ بس ا ػد ى رس  ٗ
 ب جـسبر  س  لسيي(جعلس س

 ا    ـساألدبلس س  ب رس بدسا ع رس س  ٘

ع جس ا   ّ دس سأل( ػدسصبػلس ػ دس   ـسا ىرا يبس ا  بجراتساةاطال(ي سا  ربي سا  ديـس   ٙ
  س

قػػج  سسا  اػػطل(جتس ا ى ػػجبيرسا يػػ بي س س   ػػـس   ػػلسىااػػيللسمل  لػػ ريس سأل( ػػدس  ٚ
 صب س  دس س

   ػػػػػـسا  اػػػػػطل(جتسا  ل يػػػػػ سا  ربيػػػػػ س سا  عػػػػػديس ا وػػػػػجرابلس ا خػػػػػ ارز لس ابػػػػػفس ػػػػػيعجس  ٛ
  ا غزا لس س لد ى رسمجيزسا داي س س

 ا د ى رسص يؿسبدي سي   بس سس      سا ع( س ا ارؼس اخ رابس سإ دادس   ٜ

ا    ػػـسا  ربػػلسماأل ج ػػلشس لعػػجط يفسبج  ربيػػ س  ى ل ي ػػجس سىػػا يؼس  ج ػػ س ػػفس بػػجرس  ٓٔ
 ا لغ يي فسا  ربس سبى ليؼس فسا  عظ  سا  ربي س لىربي س ا ث جم س ا وع فس س

   ـسا ػ ج سا  ػربس سا س   ػ   سا  ػلطجفسقػجب سسأل ػ ج سا  ػربس سبحيػراؼس ( ػدس  ٔٔ
 ا   يدس ( ػدسا بػد يس س  لػلسا ػديفسنػالؿس س مػجر ؽسي يػ س س ا ػد ى رسبفسا زبيرس س

  (  دسم  لس( جزيس س
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 موػػػالس ّ ػػػجسذ رعػػػجس ػػػفس  ػػػ دسع ديػػػ س ػػػ س سمػػػحفسث ػػػ س  ػػػ دًاسع ديػػػ سُصَخػػػرس ػػػ سمػػػلس يػػػدافسا ع ػػػدس
ا     لسا   جَرفس س ى ثالسبب ضسا    دسا     يػ سا ىػلساىخػذتسطػجب سا   جرعػ س س  ػجفسنػذاس

 ػػًجس ػػفس  رمػػ ساأل ػػىجذسا  ػػج رائلسبج لغػػجتسا َ َزِرّيػػ س  ػػ انجس ػػفسا لغػػجتس ج ورع ػػي سا وػػربسعجب
س ا وجر ي س اخع ليزي س  فسنذهسا    دس س

   ـسمج  ؿسملسا  ربي س سص دهساأل ىجذسا  ج رائلسو فس ىجب سمدرا ػجتسمػلسا لغىػيفس  ٔ
سا  ريجعي س ا  ربي شس س

 اآلرا ي سملسا ل   سا   الي شس سع دهس  ىجبسا د ى رسدا دسا  لبلسماآلثجرس  ٕ

مػػلسنػػذاسا  ب(ػػثس-صيساأل ػػىجذسا  ػػج رائل-ى ػػجبيرسص ربيػػ سمػػلسا  ربيػػ سا (ديثػػ س س   لػػ   ٖ
يدع س فسطجب سا   جرع س   ى تسا ى(ليؿس ا ى ليؽسا جس  ػى تساخيػجرةس ا ػذ رسم( ػبس

  س

لس لجس مػؽسا  ػع الس ب دسنذاسا  دخؿساعى ؿسإ جس ىجب  سا    دسا ع دي سا     ي س عدسا  ج رائ
سا ذيسص و(ى سا ذيسص و(ى س اقىوى سطبي  سا ب(ثس ا  جدةسا ىلسى امرتسبيفسيديسا بج(ثس س

س قدساع   تس   دسا  ج رائلسملسا ع دسا     لس لجسصرب  سور بسنلس س
 سع دسوبطساةبعي س س ن س يىعج   سا  ب(ثساة ؿس س
  ثجعلس سع دسا  جدةسا لغ ي س س ن س جس يىعج   سا  ب(ثسا 

 ع دسا  بجرةسا     يػ س س نػ س ػجس ػيىعج   سا  ب(ػثسا ثج ػثس س قػدساع  ػـس لػجسعػ  يفسن ػجس س
 مع دسا  بجرةسملسا     جتسا  دي  شس س سمع دسا  بجرةسملسا     جتسا (ديث شس س

 ع دسا  ع السا     لس س ن س جس يىعج   سا  ب(ثسا راب س س 

لػجسمطرى ػجس  ػلي ى جس س نػلس ػ س ػؿسذ ػؾس جعػتس قدس جعتسا  ػربسىطػالؽس ال  ػجس س ىعيػدهس 
سى لسصّيساخىراؽس س

   اعيفسعطِ  جس اعيجدنجس س  ـسى فسا  ربسب ػدسقػدس َرمػتسا خػطس ا  ىجبػ س لػجسا ػرغـس ػفس  ػ دس
ب ضساةيػجراتسا ىجريخيػ سا ىػلسى ػ ؿس  ػسسذ ػؾس س  ػذ ؾس ػـسى ػفسى ػرؼسما يػ ؿس اة  ػجـشس

 سص ػجسشسٔمنػػشسا ػذيس وػ سص ػجسسطري ػ سا ػع طس ل(ر ػجتسسٜٙإةسملسز فسصبلساأل ػ دسا ػُدَف لسم
ـَس(ىجس ج سا خليؿسبفسص( دسا ورانيديسم نػشسإذس(ّؿساخي جؿسا ذيسس٘ٚٔما ي ؿشسملـسي فسقدسى

(اؿس عدس (ج   سى ييزسع طساخ  جـس فسع طسا (ر جتس لجسا رغـس فسىغجيرس  فسا  دادسإذس
فالضااام  واو راااوا ة فاااو  الحااا      سسع  ػػػؿسا خليػػػؿسا (ر ػػػجتس(ر مػػػًجساػػػغيرةسبػػػدؿسا ػػػع ط

                                                 

  سسٖٓٔيعظرس سيرحس جسي  سمي سا ىا(يؼس ا ى(ريؼس سسشٔم
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والكس ة ااء روا ة هحت الح     والفهح  أل  مائم  فو  الح     ووضع الخمال إضااف  
س سشسٔمالى الح كات عالمات اليمز والهش ا  واَل ْوم واالشمام" 

 ألّفسوبطسا  لـس جفسا غجي سملسا درا جتسا لغ ي س ج ً س ملسا درا جتسا     ي سخجاً س ػذ ؾس
عياسِ ل جسا ع( س س ا ارؼس سإذسي عجس س ألّفسبوبطسص اخرسا  لـس سبيع جسي علسا ثجعلسبج  ل ػ س
ا  وػػردةسإذسإفسىغػػجيرسا  بػػجعلسي  ػػبساخػػىالؼسا   ػػجعلس س ألّفسبعيػػ سا  ل ػػ سا  وػػردةسىىػػا ؼس ػػفس
ىوجمرسا ا ائتس ا ا ا تس س ذ ؾس جفس زا ًجس لجسصنؿسا  ربي سوبطسابعي س ال  ـس (ارنجس

س سشسٕم د عجتسخجا ساطل  اس لي جسملسا بد سا ـسما ر جئؿشس مي جس ّ ْ نجسم    جتشسسمل
 وػػػبطساألبعيػػػ س ػػػفسا وػػػرائضسمػػػلساػػػع  سا     ػػػجتس سألفسا     ػػػجتسُى عػػػلسب  ػػػ ساأل وػػػجظس
 (ارنجس ىب يب جس س يرحس  جعي جس س قدسىلىبسسا   جعلسب و جس  سب ضسإذسصن ؿسا وبطس س

مػػلسنػػذهسا   ػػا  سإذسي ػػ ؿسعةسبػػدس ػػفساخيػػجرةسإ ػػجسصفسا (ر ػػ سمػػلسسرصي-ب ػػدسنػػذا-  ل ػػج رائل
ساخخػػػػالؿسبج وػػػػبطسشسٖما  ىػػػػجبسا لغ يػػػػ س س ةس ػػػػّي جسا    ػػػػـس ػػػػفسا وػػػػر راتعس ألّعػػػػُ سيػػػػرتسعصف 

  لػجس مػؽسنػذاسا ىىبػ سع ػدسصّفسشسٗما ا(يحسي  فسُ خر جس ل ل  س فسَدة ى جسإ ػجسَدة ػٍ سصخػرتعس
 جسنذاسا  ببس س ةسغر سملس ثرى جسإذسي  ؿس عدسب(ث سملس   ؿسُ ؿس قوجى سا     ي سى  دسإ

نػػػشس سع ػػي  فسقػػدرسغيػػرسقليػػؿس ػػفس قوػػجىلسمػػلسنػػذاسا    ػػـس ػػفسنػػذاسسٜٖ٘ا لغػػ سةبػػفسمػػجرسسم
س سشس٘ما  بيؿعس

  عجي سا  ج رائلسنذهسعجب  س فسط ؿسا(بى س ل    ػجتسع ػدًاس س ىا يوػًجس س ى( ي ػًجسما(ػجطس ػفس
يخ ضسملس ذانب جس   ج   جس قدساى ـس ع(جهسذ ؾسبِ  ٍ س ل يٍ س اوػ( س ل  جس جسيفنل سألفس

س س
 ا عػػػجظرسإ ػػػجس قوػػػجتسا  ػػػج رائلسا ىػػػلس ػػػج تس لػػػجسنػػػذاسا ع(ػػػ س ا ػػػٌدسقػػػدرًاسغيػػػرسقليػػػؿسىاػػػ بس
اخ(جط سب سا سإيرادهس ّل س س  ع ىولسبذ رساأل ثل سا  امي سا ىلسىظ رس عجي سا  ػج رائلسا  بيػرةس

سرسى ج ل س  سنذاساأل رس سبوبطساةبعي س س ُىظ 
 ػػجفسا  ػػج رائلسيىىبػػ سا     ػػجتس ةس ػػي جس    ػػجتساأل وػػجظس سىىب ػػجسيػػعـس ػػفسا  ػػدرةسا  ل يػػ س س
س    ساة ى را س سم جفسةسيغجدرس وظً سص س بجرةسيرانجس ديرةسبج  ق ؼسإّةس قؼس عدنجس ليًجس س

سالضبط في أبنا  األسماء   واألفعال . -ٔ
                                                 

  سسٙ-٘ىجريخسا  ربي س سسشٔم

نػػشسمػلسم   ػـسا اػ(جب شسثػـسسٖٚٓص ؿس فسا ى  ؿس وظػ سم   ػـشسنػ سابػ سي لػجسا( ػدسبػفس لػلسبػفسا  ثعػجسمسشٕم
سبسم   ـسا (ديثشس سسٖٚٔا بغ يسم  نػشسملس ىجب سا    ـ 

 س سسٕٔٗملسا اعج  سا     ي س سسشٖم

 س سسٕٔٗا  ادرسعو  س سسشٗم

 س سسٕٔٗملسا اعج  سا     ي س سسش٘م
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 ػػػجفسي ػػػؼس لػػػجسب ػػػضساةبعيػػػ س ى ييزنػػػجسمي ػػػجسبيع ػػػجس سإذسقػػػدسيػػػفديسإغوػػػجؿسع ػػػدسصفسا  ػػػج رائلس
ا وػػبطسص سإن ج ػػ سإ ػػجسإع(ػػراؼسا دة ػػ س ارىبػػجؾسا   عػػجس س  ػػفسذ ػػؾس ػػجس ردس عػػدسى لي ػػ س لػػجس

 قػػدساػ ب سبج يػػ ؿس بج  بػػجرةسإذسقػػجؿس سعُ ْ ػػىعِ  سشسٔمعسمسااهنَةعقػ ؿسابػػفسمػػجرسس سع  ػػج سص يػؿس س
س سسشٕمب  رسا  جؼسةسمى( جعس

 ع دهسي يبسقل سا وبطسملساألبعي س ير لسا  (  يفسب  ل ـسص زافسا و ؿس سإذسإفساخخالؿسملس
وبطساألبعي سص ثرس جس ق سملساألم جؿس لجس جسصظ رساة ى را س عػجس سإذسص ردسى لي ػجس لػجسقػ ؿس

ب  ػػرسإذسي ػػ ؿس سعا اػػ ابسَبِ ْ(ػػُتسشسٖمبج يػػل سَمِرْ(ػػتس ػػ س نػػ سيػػبَ ُحعسَبجْحااُت ابػػفسمػػجرسس سع
س شسٗما  يـس فسبجبسَمِرَحسَيْوَرحس س  جفس لجسا  ( ؽسصفسي رؼس يدًاسص زافسا ِوْ ؿعس

 ملسا ( ي  سإفسا    يفس جئزافس اردافسإذس ردسمػلسا  ػيفس ػجسعاػ س سع َبِ ػُتس َب ْ(ػتس غىػجفعس
ْفس جعتس بجرى سى (لسبحفسخ سشس٘م ساأل ىجذسا  ج رائلسصرادسا    ساةي رس س ا    سمي س س يبد سصف 

س سشسٙممي س  تسا ذيسذ رهس س قدس ردسصّفسعَبِ َحسب سَ َوِرَحس   َع سو يو عس
 قػػدسيبعػػلسا  ػػج رائلس(  ػػجسياػػؿسإ ػػجسا ىخطئػػ س ل ػػد ج س(يع ػػجسى ن ػػ اسصفسا بعػػج سوػػبطًجسي ػػ فس

نػشس سسٖٓ٘ لجس جسص رد اس س ن سغيرسذ ؾس سي  ؿسا  ج رائلسعجقدًاسق ؿسصبلسإ (جؽسا وجرابلسم
 سعإفسا وجرابلسصخطاسمبعػجسشسٚم   سم  س س ن سوربس فسا   اِةس س نلس فسا ع ادرعس سالَفةَع  ع

مبعجسمَ َ  س لجسمْ ل س س َ(ِ ب جس   ًجسِ َو  س ا ا ابسصع جسَمِ َ  س لجسَمِ لَػ س سب  ػرسا وػج س مػىحس
س سشسٛما  جؼسِ ثؿسِقْردس ِقَرَدةعس

سُ ُبؿسنلس س  فسا  ديرسبج  ال(ظ سنعجسصع س لؾسا جسوبطسا بعج سثالث س
ما ِي ؿس سإذسصظ رساأل ىجذسوبطسا بعج سبج (ر جتس س ا  بجرةس سإذسعّصس لجسا وبطسبج  بجرةس س

س ا ى ثيؿس سإذسذ رسص ثلً س لجس زفسا بعج سعوِ ِ شس س
 . عابو الوم  في ضبط األبنا  . ٕ

                                                 

 س سسٜٛ/ٔ   ؿسا لغ س سسشٔم

 سم ا  آ ػػؿسبوػػىحسا  ػػيـس  ػػىع  سا  ػػج س  س  ػػج سص يػػؿسصيس  ى ػػ شس نعػػجسصة(ػػظسسٖٓمػػلسا اػػعج  سا     يػػ س سسشٕم
 سوبطسا ل جفس ل  سم  ىعّ  شسإذس ردتس وى ( سا  جؼس  ي تس    رةس س

 س سسٜ٘ سسٔ   ؿسا لغ س سسشٖم

 س سسسٕٙٛملسا اعج  سا     ي س سسشٗم

سٖٙ/ٔ ا  اػبجحسا  عيػرس سسٙ٘/ٔ ا  غػربس سمب ػحشس سس٘ٓٗ/ٕ ا ل جفس سمب ػحشس سسٙٛ/ٖا  يفس سمب حشس سسش٘م
 س س

 س سسٕٕٕ/ٔا  ج  سسا  (يطس سمب حشس سسشٙم

 س سسسٕٔٗ/ٛ يعظرس سا ل جفس سمم َ شس سسٕٗٔ سٔدي افساألدابس سسشٚم

 ا  ػج  سسسٕٔٗ/ٛس  ػذ ؾسا ل ػجفس سٙٚٔ/ٔ يعظرس سا  يفسمم ػ شس سسٔٛ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٛم
 س سسسٙٙ/ٖا  (يطس سمم  شس س
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 لغػجتسي يبسا  ج رائلس(يفسيوػبطساألبعيػ س لػجسا  ػد ج سصخػذنـسما غ ػرشسغيػرسا  يػ  رس ػفسا
سا وػػجرابلس ماػ رسا وػبطشسب ػببس  ام ػػ سذ ػؾسا وػبطس  ػػجسصراد نػ ص ردهس ػفسبعػػج س س قػدسذ ػرسصف 

 ع قػػدسيػػذ رسا وػػجرابلسصوػػ ؼسا لغػػجتسألع  ػػجس ام ػػتس-ا  ػػج رائل- ػػجفسيو ػػؿس ثػػؿسذ ػػؾسإذسي ػػ ؿ
سا وايحسا  ي  رسن سا ُب َ  سبوـسا قَ  س غٌ سملسا ُب َ  س  فسا   ل ـسصف  ْْ شسٔم بج عسا بعج س سمج َب

س س
 ي  فسملسب ضسا   اطفسوبط سا بعج س لجسص جسس جسي( ؽسى امؽسا  بجرةس اع ػ ج  جس سم ػ س

إذسي ػػ ؿس سشسٕميػػذ رس عػػدسع ػػدهسقػػ ؿسا وػػجرابلس سعا َخْبػػَؽسإىبػػجعس لَيػػؽس نػػ سا ط يػػؿسبوػػىحسا يػػيفعس
س شسٖمعا ذيسي( ؽساةىبجعسن سبوىحسا بج س ي ازفساألَيؽعس

ا وػبطساأليػ رس لػجس مػؽس ػجسا ػى راهسمػلس    ػجتسا  ربيػ سإذسي ػ ؿس س ي عحسا  ج رائلسع(ػ س
سا وػىحسا ػد خسنػ ساألاػؿسشسٗم ملس غػ سا ػّدّخس س نػ سا ػدخجفعسال َّخُّ ع  س قػدسذ ػرسنعػجس ػجسيػ (لسصف 
سا  ػج رائلس ػجفسيػفثرسا ػرا حسا  يػ  رس ػفساػ رسوػبطساألبعيػ س سشس٘م  نذاسيف دس رةسصخػرتسصف 

سإغوج  ـسذ رسا رسا وبطسا  (ى ل سملسا بعج سا  ا(دس سس جفسي يبسا  د ج س لج
 اإلخالل بضبط األبنا  .   .ٖ

بوػبطساألبعيػ سا ىػلسرصتسصّفسا  ػد ج سصخلػ اسبوػبط جس س قػدس  ػدتس-ص(يجعجًس- قدسُيخؿسا  ج رائل
نذاس عدهسمػلس ػ اطفس ثيػرةس  ػجسي  ػفسصْفسي ػىدرؾسب ػجس ليػ س س علػى سسنػذاسا وػربسمػلسع ػدهس

إذسقجؿس سع ا و ؿسُ َوّ ؼسشسٙمع ي جؿسَ(لتساخبؿس فسا  ج سإذاسطردى جس ع عسسق ؿسابفسمجرسس 
ساة ى را سدّؿس لجسغيػرسنػذاسإذس ردسعَ(ػلُتساةبػؿسإذاسشسٚمُ َوّ ؼس ن سَ(لُتساةبؿعس  سبيدسصف 

س سشسٜم س  ذ ؾس ردس سع(الهس فسا  ج سى(ليًجس ى(لَى سطردهس  ع  عسشسٛم(ب ى  جس فسا  ردعس

                                                 

سٖٛٔ/ٔ س مػػلسا  ػػيفسمب ػػ شس سسٔٗٔ/ٔ/ يعظػػرس سديػػ افساألدابس سسٓٛ/ٕ ػػ سا  اػػجدرسمػػلسا لغػػ س اةدابس سسشٔم
 س غ س ا(دةس سسس

 س مي سممرسسصَيؽسَخبّؽشس سسٕٕٔٔ/ٗ يعظرس سا ا(جحسمخبؽشس سسٖ/ٕدي افساألدبس سسشٕم

 مي ػػػجسسٜٕ٘/ٖ سسٕٖٕ/ٖ ا  ػػػج  سسا  (ػػػيطس سسٕٚ/ٓٔعظػػػرس سا ل ػػػجفسمخبػػػؽشس س يسٗٛ/ٕ ػػػ سا  اػػػجدرس سسشٖم
 سمِخَبؽس ِخبؽشس ملساألخيرسى  رسا بج سإىبج ًجس س

  خىػػػػجرسسٕٖٓ/ٔ ا  ػػػػج  سسا  (ػػػػيطسمدخػػػػخشس سسٗٔ/ٖ يعظػػػػرس سا ل ػػػػجفسمدخػػػػخشس سسٜٗ/ٕ ػػػػ سا  اػػػػجدرس سسشٗم
 س سسٗٛا ا(جحسمدخخشس س

 س سسٖٛٙ/ٔا(جحسمدخخشس س ا سٖٛٔ/ٗيعظرس سا  يفسمدخخشس سسش٘م

 س سسٜٛ/ٕ   ؿسا لغ سم(لشس سسشٙم

 س سسٗٚملسا اعج  سا     ي س سسشٚم

 س سسٜ٘/ٔ ا ل جفس سم(لشس سسٜٕٙ/ٖا  يفسمَ(لشس سسشٛم

 س سسٖٙٔ/ٖا  ج  سسا  (يطس سم(لشس سسشٜم
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 س  ا  سم( انجس س  جذاسىرؾسا وير زسآبجديسا   زسإفس جفسصااًلس اثبػتسا ىوػيؼس صقؼسنعجسازا
؟س   ػػػجذاسىػػػرؾسا خليػػػؿسا ىوػػػيؼسإفس ػػػجفسصاػػػاًلس اثبػػػتسا   ػػػزس؟س   ػػػؿسذ ػػػؾسي ػػػ دسإ ػػػجسىطػػػ رس

سا  جداتسا عط ي س ا ىبجيفسا ل  لس س
جتسا  دي ػ س س يىجب سا  ج رائلسايىغج  س لػجسوػبطساألبعيػ سا ىػلسطػرصس لي ػجسا خلػؿسمػلسا     ػ

   فسع دهسملسب ضسا   اطفسياّ بسا بعج سثـسيب لسا خطاس لجس جسن س لي س س  فسذ ؾس جس
إذسقػػػجؿس سعا اػػػ ابس سا َ ػػػىرسبوػػػىحسشسٔم ردسمػػػلسع ػػػدهسعػػػصسا    ػػػؿسعا ُ وػػػرافس  سصاػػػلُ سا ِ ػػػىرعس

س قػػدس يػػؼسا ػػعّصس لػػجسا وػػبطسبج  بػػجرةسذ ػػؾسا خطػػاس   ػػّفسب ػػج سا (ر ػػ سنػػ سا ػػذيشسٕما  ػػيفعس
ُيلبُسس س قدسي  فسنذاس فسا خطاسا طبج لس سإذسصّفسا ذيس ردسملسا     ػجتسصثبػتسصّفسا وػبطس

س  يسسمى( جس  جسذ رسا  ج رائلس سشسٖما ا(يحسن س  رسا  يفس
إفسوبطساألبعي س   سى جدسصفسى  فسغج بً س لجس ّؿس   دهسملسى ج ل س  سا     جتسا  دي  س

لساخىؿسوبط جس س ةسي ػؼسذ ػؾسا ىىبػ س عػدس    ػجتساأل وػجظس ا (ديث س سم  سيىىب ساألبعي سا ى
م( بس سبؿسع دساثجرنجسصيوجسمػلس    ػجتسا   ػجعلس سم ػ سي ػ ؿسعجقػداسقػ ؿسصبػلس بيػدسا  ج ػـس

سعا اػ ابس سَ ْخِطػـسب  ػرسشسٗمنػشس سعاألع اؼسا  خػجِطـس ا(ػدنجسَ ْخَطػـس  عسسٕٕٗبفس الحسم إف 
جتسىيػػيرسإ ػػجسصّفسا وػػبطساأليػػ رسنػػ سمِ ْخَطػػـشس ي عػػلس   ػػفسا     ػػشس٘ما طػػج س زافسَ ْ ػػ دعس

س سشسٙماألعؼس
 قػػدس  ػػدسا ب(ػػثسصّفسا  ػػج رائلسي ػػلؾسُ ػػُباًلسيػػىجسمػػلسوػػبطساألبعيػػ سا ىػػلسىعج   ػػجسعجقػػدًاس س  ػػفس
سا ػػ زعيفسي ثػػؿس ذ ػػؾسذ ػػؾسصعػػ سيػػعصس لػػجسوػػبطسا بعػػج سبػػذ رس زعػػ س ػػفسد فسصفسيػػعصس لػػجسصي 

 ػػدهس  ل ػػ سمِ ْعِخػػَراهشسإذسقػػجؿس سع ػػجفسا  ا ػػبسوػػبطسا وػػبطسا اػػ(يحس لػػجسع(ػػ س ػػجس ردسمػػلسع
 س قػػػػػدس ردس سعا َ ْعَخػػػػػرس سبوػػػػػىحسا  ػػػػػيـس ا خػػػػػج س ب  ػػػػػرن جسشسٚمع عخػػػػػراهعسصَ ْوِ ػػػػػؿسنػػػػػلسصـسِ وَ ػػػػػؿعس

س سشسٛم بو   جعس
 ِذك  رو  الضبط الجائزة في البناء .  .ٗ

                                                 

 س سسٖٕٙ/ٗ   ؿسا لغ سم ىرشس سسشٔم

 س سسٖٕٕملسا اعج  سا     ي س سسشٕم

 س سسٖٗٗ/ٗ ا ل جفسم ىرشس سسٙٗ/ٕ ا  ج  سسا  (يطس سم ىرشس سسٖٕٙ/ٚا  يفس سم ىرشس سسيعظرس سشٖم

 سسس سسٕ٘ٗا غريبسا  اعؼس سسشٗم

 س سسٕٔٗملسا اعج  سا     ي س سسش٘م

 ا  ػػػج  سسا  (ػػػيطس سمخطػػػـشس سسٛٗ/ٛ سسٔٚ٘/ٔ ا ل ػػػجفس سمخطػػػـشس سسٕٕٙ/ٗيعظػػػرس سا  ػػػيفس سمخطػػػـشس سسشٙم
 س سسٜٓٔ/ٗ

 س سسٖٚٗ  سا     ي س سملسا اعجسشٚم

 س سسٗٗٔ/ٕا  ج  سسا  (يطس سمعخرشس سسشٛم
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ا وػبطسا ىػلسس   جسى درس ال(ظى سملسوبطساألبعي س عدسا  ج رائلسصّع سي  دسإ ػجسذ ػرساػ ر
سع دهسَيْ طُػرسنعػج إذسةسي ػى ملساػ رسا وػبطس ل ػجسمػلس-ب ػضسا يػل -ي(ى ل جسا بعج س سبيدسصف 

سب ػػضساألبعيػػ س ػػيسسميػػ ساػػ رةسصخػػرتس ا بعػػج سا  ا(ػػدس س  ػػجسيػػد  سإ ػػجسقلػػ ساةط ئعػػجفس لػػجسصف 
سنعػػجؾساػػ رًاسصَخػػرس ػػـسي ػػرضس  ػػجسا  ػػج رائلس  س نػػ سغيػػرسا ىػػلسذ رنػػجسا  ػػج رائلس سإذسصثبػػتسصف 

سعو ػػ سبػػذ ؾس س قػػدسصغول ػػجس سص سى جنل ػػجس سص سصعػػ س ػػـسيوطػػفسإ ي ػػجس س يػػجندسذ ػػؾسى لي ػػ س ا  ْلػػـز
 س نػ سعةسيىيػجّفس سصيسا  ػرآفس س ةسشسٔم لجس وظس ردسملس(ػديثسعبػ يسيػريؼسع لػ سابػفسمػجرسس

 ػػػػ سإةسصفس ػػػجسردسمػػػلسا  ظػػػجفسا لغ يػػػ سيػػػدؿسدةشسٖمإذسقػػػجؿس سعا اػػػ ابس سةسَيْخلػػػؽعسشسٕميخلػػػؽعس
إذس ردس سعَخلُػؽسا ثػ ُبسيخلػؽسُخُل قػً سإذاسشسٗم او(ً س لجس   دسص ثرس ػفسوػبطسمػلسنػذاسا بعػج س

سا اػ رسشسٙم س  ذ ؾس سعَخَلؽسا ث بس َخِلَؽس َعَاَرس  ُرـس َ ػِ َ عسشس٘مبللعس  سثػـسصفسنػذاسي عػلسصف 
سا ا رسا  جئزةسملسنذاسا بعج سنلس س

َْ َؽس سَيخُلُؽس س  ٔ سَخ
 َخُلَؽس سيْخُلُؽس س  ٕ

 ِلَؽس سيخَلُؽس سخَس  ٖ

سعَخلَؽس سيخُلُؽعسي ى  ؿسملسا  ي بس س سشسٚم قدسد تسب ضسا  اجدرس لجسصف 
 نػػػذهس ػػػ  سغج بػػػ س لػػػجس ػػػؿس  ػػػ دهس-   ػػػجسى ػػػدرساخيػػػجرةسإ يػػػ سصفسا  ػػػج رائلسي ػػػررسا وػػػبط

 ةس ػػي جس(ػػيفسيػػ ازفسبػػيفسطب ىػػيفس    ػػـس ا(ػػدس س ي ػػررسا وػػبطسبج  بػػجرةس-ا     يػػ س غيرنػػج
س سس ا لوظسصعو   ج

س قدس ردسع دهسما َرْبَل شسإذسقجؿس سع ا َرْبَل سبح  جفسا بج س مى( جس س
س سشسٛم قجؿساألا  لس س ا وىحسصمَاُحعس

 اإلنف ا  في ذك  األرل المووي .   .٘

                                                 

 س سسٓ٘ٔ/ٖ   ؿسا لغ س سسشٔم

 س سسٓ٘ٗ/ٕا(يحسا بخجريس سسشٕم

 س سسٗٙٔملسا اعج  سا     ي س سسشٖم

 س سسٖٕٙ/ٖيعظرس سا  ج  سسا  (يطس سمخلؽشس سسشٗم

 س سسٔ٘ٔ/ٗيعظرس سا  يفس سمخلؽشس سسش٘م

 س سسٖٕٙ/ٖ(يطس سمخلؽشس سيعظرس سا  ج  سسا  سشٙم

 س سسٕ٘ٔ/ٗيعظرس سا  يفس سمخلؽشس سسشٚم

 ا ل ػػجفس سسٕ٘ٙ يعظػػرس سا  ػػيفس سمربػػؿشس /سٕٚٗ قػػدسص ػػجدهسمػػلسا اػػ(و س سسٕٓٗمػػلسا اػػعج  سا     يػػ س سسشٛم
 س ا َرْبل س ا َرَبل س ؿس (  سغليظ سص سنلس جس(ػ ؿسسٜٕٙٔ/ٔ ا  ج  سسا  (يطس سمربؿشس سسٖٕٙ/ٔٔمربؿشس س

 سعس ا (يج س فسبجطفسا وخذس سا ورس
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   جسي  فس لبج(ثسىىب  س فسا ظ انرسا ع دي سا     ي سا ىلسىخصسوبطساألبعيػ س سصعػ سيػ ردس
ص(دسا لغ ييفسقدساعوردسبذ ؾسا وبطس ا بعج س سإذسقػجؿس  ل ػًجسسصاؿسا بعج س وبط س س  سذ رسصف س

س لجسا يجندسا لغ يس 
س سشسٔمَحْم َاُء ِفي َحاِ ِكَيا ُ ُموُج 

سشسٕمإّفسعاػػػػج(بسا  ػػػػيفساعوػػػػردسمػػػػلسإيػػػػرادسنػػػػذاساألاػػػػؿس ػػػػفسبػػػػيفسا     ػػػػجتساألخػػػػرتعس بيػػػػدسصف 
س سشسٖماة ى را سَدّؿس لجسغيرسنذاس سإذسذ رهساج(بسا ل جفس

غفال ال الل  . رح   .ٙ  الضبط وا 

انىدتسا ب(ثسإ جسصع ػجطسُصخػرس ػفسصع ػجطسا وػبطسىىوػحسِدقّػ سا  ػج رائلسمي ػجس سإذسيػ ردسا بعػج س
 وب طجس   ّع سيعولسصفسى  فسدة  سا بعج س لجس مؽسا وبطسا ذيسص ردهس سص س لجس مؽس  اهس

س سشسٗمق ؿسا  ىعبلسس س د يؿسذ ؾس جس رضس  س فسع دس( ؿس  عجسا داني سملس جدةسمَ(َبؿشسمل
زَااا      َمْن َ َىْنُو ُخُبوليا والُحُبول .  َوَما ُأباِلي إِذا أّهَةْهك ال َّ

س سشس٘مقجؿس سع ـسص دسملسا (بؿسنذاسا   عجسا ذيسصرادهسا يج رسملسنذهسا  ل  عس
ساة ػػى را سا  ىػػاعلسصثبػػتسغيػػرسذ ػػؾسإذس ردسمػػلس ىػػبسا لغػػ س سعا ِ(ْبػػؿس سا دانيػػ س      ػػجسبيػػدسصف 

س سشسٙمُ(ُب ؿس س صعيد اس
 َفال َهْعَجِمي اا َعزُّ أْن َهَنَفّيِمي ُبنْرٍح َأَهى الَواُشوَن أم بُحُبول .

س سشسٚم  ع سايوًجسق ؿساألخطؿس
سِمَن الآلِمَعاِت الُمْبِ َقاِت ُحُبول .     َوُكْنُت َسِمام الَةْمِب َحّهى َأَراَبني

س شسٛم قدس ردتسا ِ(ْبؿس ا َ(ْبؿعس
سنذهسا  جدةسملسى ليبجى جسىدؿس لجسا يّدةس سإذسا َ(ْلبس ا ّلْ(بس ا َ(بػؿسمي ػجس ػجس   فسا  ال(ظسصف 

س سشسٜمي   سذ ؾسا   عجس
سضبط البناء بان الفراح والعامي . -ٚ

                                                 

 س سسٜٓ/ٙ ـسص ىط س ز هس سمي جسبيفسيديس فسا  اجدرس سيعظرس سا  يفسمد الشس سسشٔم

 سشس سسٕا (جيي سمسٜٓ/ٙا  يفس سسشٕم

 س س ا (جرؾسص لجسا  جنؿس سسٓٗ/ٓٔيعظرس سا ل جفس سم(رؾشس سسشٖم

 س سسٖٓٗدي افسا  ىعبلس سسشٗم

 س سسٜٚ ي سىجريخي س س فس   ـسا  ىعبلس سدرا  س غسش٘م

 س سسٜٕٗ/ٕا بيتس  ثيرس زةسملسدي اع س سسشٙم

 س سسٜ٘دي افساةخطؿس سسشٚم

 س سسٕٕٚ-ٕٔٚ/ٖا  ( ـس ا  (يطساأل ظـس سم(بؿشس سسشٛم

 س سسٖٕٙ/ٖا  يفسم(بؿشس سسشٜم
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 ملس  او س دةسع دسا  ج رائلسيدصبس لجسىىب سا  ورداتسوبطجس بعجً س يغْلطسصنؿسا اعج  س
  جعػػبس ةس ػػػي جس ػػػجسُيْطلػػؽس لػػػي ـسمصنػػػؿسا ىاػػ(يحسا لغػػػ يشسا ػػػذيفسا     يػػ سخخال  ػػػـسب ػػػذاسا

ىبجيعػػتسآرافنػػـس  ػػـسياػػل اسإ ػػجسا  ػػ ؿسا واػػؿس سإذسقػػجؿس سع يػػؼسيػػاىلسا ػػـسا وج ػػؿس ػػفسا ثالثػػلس
ثـسي ردس جس  ػدهسمػلس ىػبسا لغػ س س يخلػصسإ ػجسشسٔمعصَ َرعس لجسعُ ْفَ رعس (ّ  سصفسي  فسعآِ راعس

فسا بعج سن س فسصق اؿسا  ج  س س ن سب ػذاسييػيرسا ػجسصّفساخخػالؿسصّفسنذاسا وبطس نذاسا ع( س 
سبج وبطسملساألبعي سورٌبس فسا ل(ِفس س

سإغفال النص عمى الضبط . -ٛ
 علوػػلسا  ػػج رائلسمػػلسب ػػضسا  ػػ اطفسي ػػؼس لػػجسا وػػبطسبيػػدسصّعػػ سةسيػػعصس ليػػ س سبج يػػ ؿس ةس

  ن ػػ س لػػجسع(ػػ س ػػجس ردسمػػلسبج  بػػجرةس س ةسيو ػػؿسبج بعػػج سيػػيئجس ػػ تس وػػ سب ػػضسا (ر ػػجتسا 
س سشسٖمإذسقجؿس سعا ا ابس سصْب  اعسشسٕمع دهسوبطس وظس ردسملسا (ديثسا يريؼسعُصب  اسب سا خيَؿعس

س س
 يبػػد سصّعػػ سمػػلسا  ػػ طفسقػػدسىخلػػجس ػػفس ع  ػػ سمػػلسا وػػبطسا   ػػىعدسإ ػػجسا وػػبطسبج يػػ ؿس سص س

  بج  بجرةس سص سبج  ثجؿس سص سبج  زفس سسس
سا  ػػػ ج رائلسيع ػػػدسعاػػػجسميػػػ سص ثػػػرس ػػػفس ػػػ طفسي ػػػىد لسا وػػػبطسميىػػػرؾس قػػػدسة(ػػػظسا بج(ػػػثسصف 

-صيسا لػبف-ب و جس ي ؼس لجساآلخرس س لجسع( س جس ردسملسع دخس   ؿسصبلس بيدسعمحفسَخُثر
 س  ػػجفس(ريػػًجسبػػ سصفسيوػػبطسشس٘مإذسقػػجؿس سع ا اػػ ابس سُنَدبِػػٌدعسشسٗم َى يب ػػدسم ػػ سُ لػػَثٌطس  س ُنَدْبػػٌدعس

 س  ػػػذ ؾسوػػبطس ل ػػ سعُ ػػَثِلٌطعسإذسنػػػلسشسٙمدعسبوػػػىحسا بػػج س  ػػيسسب  ػػرنجسعى َبػػد عسإذساػػ اب جسعىَ ب ػػ
س سشسٚمعُ َ ِلٌطعس  يسسعٌ َثِلٌطعسم طس

   جسي( بس ل ج رائلس ي الس  سسا ع دس ع سصع سي ردسا بعػج س يػعصس لػجسوػبط سبج يػ ؿس
ؿس ا(ػدس ا  بجرةس نذاسص رسَ(َ ٌفس س   ّع سةسي وحس  عجهسمػلس ػالسا وػبطيفس  ػجسي(ػدثس ػ س ػ

                                                 

 س سسٖٚٔ/ٙ يعظرس سا  يفسمص رشس سسٕٕٔ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٔم

مالجساس لي س آ  س ا(ب س-ن س سعصب خ اؿسا خيؿس سصيس سَ ّط نجسم دس و تسص زارنجعسقج  ى جـسنذاس(ديثسسشٕم
 س سسٗٚٔ/ٕ عدسا وىحس سا(يحسا بخجريس س- ا(ب س  لـش

 س سسٙ٘ٗملسا اعج  سا     ي س سسشٖم

 س سسٕٚٔا غريبسا  اعؼس سسشٗم

 س سسسٖٔٙ/ٔ  (يطسمندبدشس س ا  ج  سساسٖٓ/ٗ يعظرسا  يفسمندبدشس سسٓٙٗملسا اعج  سا     ي س سسش٘م

 س سسٖٗٗ/ٔيعظرس سا  ج  سسا  (يطس سم بدشس سسشٙم

 س سسسٗٚٛ/ٔ ا  ج  سسا  (يطس سم  لطشس سسٖٖ٘/ٚ ا ل جفسم  لطشس سسٖٔٔ/ٕا  يفسم  لطشس سسشٚم
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 ع  ػػجس ػػتسإخػػىالٍؼسمػػلسا دة ػػ س  ػػفسذ ػػؾس ػػجس ردس عػػدسع ػػدهس  ػػجس ردسمػػلسا غريػػبسا  اػػعؼس س
سَ ج ٍ عس س ْ ـَ سَ ج  ٍ عسشسٔمع ُ رَضس لل  س سشسٕم س قدسذ رسصفسعا ا ابس سَ ْ ـَ

  فسنذاسا وربس سصع سيذ رسا  وردةس وب ط سبج ي ؿس   ّع سيخوؽسملسذ رسدة ى ػجسبج وػبطس
ص سبوبطس  اهس س لجسع( س جسذ رسملسما ِغيع شسإذسقجؿسصب س بيدس سإّع ػجسع ػجس ػجؿسسا ذيس ردس 
 س   فسنذاس ثيرس عػدهسشسٗم اعى دهسقجئاًلس سع ـساقؼس لجسنذهسا دة  سملسا ِغْيَع عسشسٖم فسا ِ َيؼعس

 عدهسإذس ػ سص(اػلسأل ّػؼس ىيبػًجسي يػؼس ػفس ثيػرس ػفسم ػرسا  ػج رائلسا     ػلس س  ثيػٍرس ػفس
إذس لجسا رغـس فسا( سا وبطسا ذيسص ردهسا  ج رائلس سإّةسصّع سصخؿسبوبطسا   عػجسم اىجى س س

س شس٘م   ّعلسص ذرهس س ا   عجسقجئـس ا دة  س    دةسمي جسذ رس سإذسصثبتسا ىىب سذ ؾس
 رح  الضبط وال الل   -ٜ

ذيس قدسص وجسا ب(ثسصَفسا  ج رائلسي ردس جسي(ى ل سا بعج س ػفسوػبطس س ػ سإيوػجحسا   عػجسا ػ
يىػػػػدا جس ػػػػفس ػػػػؿسوػػػػبطس س ا ػػػػعَصس لػػػػجسا وػػػػبطسا   اػػػػ دس س لػػػػجسع(ػػػػ س ػػػػجسذ ػػػػرهسعجقػػػػدًاسقػػػػ ؿس

إذسقػػجؿس ع ا   ػػَعفسشسٚمنػػػشسا ػػذيسعَاػػ سع صاػػ(جبسا اػػجحس ا ّ ػػَعفسمػػلسا (ػػديثعٙٚ٘مشسٙما را  ر ػػزي
سي عػلسا طريػؽس سص سا  ػبيؿسا ػذيسي ػىع سا  ػجئرس  س ا ّ ػَعفسبوػـسا  ػيفس  ػ سُ ػع  س شسٛمبوىحسا  يف

 س نعػػػػجسيال(ػػػػظسا بج(ػػػػػثسصفسشسٜم ا ُ ػػػػع  س(ػػػػديثسر ػػػػ ؿساسماػػػػلجساس ليػػػػ س  ػػػػلـشسقػػػػ ًةس   ػػػػاًلع
ا  ج رائلس ّرجس لػجسوػبطسا بعػج س س  لػجسدة ػ سا  وػردةس ػ س ػؿسوػبطس س  ػذ ؾس ػّرجس لػجسذ ػرس
ا دة ػػ ساةاػػطال(ي سا ىػػلسصوػػوجنجسا وػػبطس لػػجسا  وػػردةس س  ػػجسى خػػضس ػػفسذ ػػؾسيػػدؿس لػػجسصّفس

سلس جفسييىغؿسملس  جؿسا وبطس لجسص ثرس فس   س ي  ؿسملسص ثرس فس جعبس ا  ج رائ
 ىى  س عجيى سملسوبطساألبعي سع(ػ سوػبطسص ػ ج ساأل ػالـسإْفسبج يػ ؿس سص سبػج ى ريؼس سص س
سب لي  جس س لجسع( س جسذ رهس(يفسوبطس ل  سمِيػْ رشسا ىػلس ردتس وػب ط سبىيػديدسا  ػيـسميػ  رش

                                                 

 س سسٜٖٗا غريبسا  اعؼس سسشٔم

مصبػػؿس ج ّػػ سإذاسصاػػدرى جسس ميػػ سٛٙٗ/ٔٔ سسٕٛٔ/ٛٚ يعظػػرس سا ل ػػجفسم ػػ ؿشس سسٕٙٗميج اػػعج  سا     يػػ سسشٕم
سٕٛٓ/ٕ  ػػـسىر نػػجشس يػػرتسا  ػػ نريسصع ػػجسمغج ّػػ شس سم ج َػػ شس اػػ(و س يعظػػرس سا وػػجئؽسمػػلسغريػػبسا (ػػديثس س

 س سسسٕٕٓ/ٗ ا ا(جحسمغلؿشس س

 س سسسسٜٖٗا غريبسا  اعؼس سسشٖم

 س سسٕٙٗملسا اعج  سا     ي س سسشٗم

 س سسٕٙ٘/ٗ ا  ج  سسا  (يطسمغيفشس سسٖٚٔ/ٖٔ ا ل جفسمغيفشس سسٗٗٚٔ/٘يعظرس سا ا(خجحسمغيفشس سسش٘م

  ردسملس ىجب سمص ثجؿسا (ديثشس شسٙم

  سٙ/ٔص ثجؿسا (ديثس سشسٚم

 ن ذاس ردسملسا  ىفسإذسا (ر  س  سسا وبطسبج  بجرةس   ّل س فسا خطاسا طبج لس شسٛم

 س س٘ٔ٘ملسا اعج  سا     ي س سسشٜم
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ْ رسب  رسا ييفس    فسا  يـس  يسسا وػـس س نػ سصبػ س  ػر سِيػْ رسبػفس سم جؿس سعا ا ابس سيِسشسٔم
س شسٕمنػعَٕ٘٘(ْ د ي سا  ر يس  جفسنذاسث ً س ج  ًجسى ملس ع س

سا لغ يػػ س س  نػػذاسا ػػع طس ع(ػػ هسي وػػؿس اػػ ؿسم لػػـسا    ػػـشسإ ػػجس  جعىػػ سا  عيػػ دةسبػػيفسا  لػػـ 
سع ػػدسوػػبطساألبعيػػ س عػػدهسقػػدسيػػغؿس جعبػػًجس    ػػًجسم ػػرهسا     ػػلسا ػػذيس ػػجفسميػػ س  ػػلسصْفسصقػػ ؿس سإف 

س(رياًجسصيّدسا (رصس لجسا وبطس 
 ضبط األبنا  لهرحاح راغ موموط . -ٓٔ

 فس ظجنرس عجيى ساألبعي س (را س لجسىىب  جسصّع سيب طسا   ؿس يذ رسا ر ايجتسا ىلس ردتس
 يف ػػػػسس لػػػػجس ػػػػجس ردسى ػػػػ يزسب ػػػػضساألبعيػػػػ س ا اػػػػيبسا ىػػػػلسُ ػػػػد تسإذسقػػػػجؿس سعا اػػػػ ابس سنػػػػ س

س شسٗم قدس ردسعا ي ْ صس سا   ْ ؾسبج   اؾس بجألاب س روجس لجساأل عجفعشسٖمي َ صعا 
 خالا سا   ؿسملسنػذاسا يػافسصفسا  ػج رائلس ػجفسذاس عجيػ س ى ّيػزةسبوػبطساألبعيػ س سإّةسصّعػ س

س  سنذاسا  عجي سا  ا   سقدسع دس  ل  س ثراتسنعجس نعجؾسىد  سإ جسىىب  جس (ارنجس 
ىػػ سبوػػبطساألبعيػػ س ػػفسخػػالؿساأل ثلػػ سا ىػػلس ػػّرسذ رنػػجس لػػجسصبعيػػ ساألم ػػجؿس قػػدسى ز ػػتس عجي

س األ  ج س  ساخيجرةسإ جسا رسا وبطسا  (ى ل سملسا بعج سا  ا(دس س

                                                 

  سٙٔ/ٕيعظرس س   ؿسا لغ س سشسٔم

 س سٓٔٗا     ي س سملسا اعج  سسشٕم

  سٙٛٔ/ٖ س يعظرس   ؿسا لغ سمي صشس سسٔٚٔملسا اعج  سا     ي س سسشٖم

 قدس ردسما ي َ صشسصع سدا سص س يبسملسسٖٛٔ/ٕ ا  ج  سسا  (يطس سمي صشس سسٖٕٚ/ٙا  يفس سمي صشس سشسٗم
 ملسا  يفس 
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 املبحث الثاني
تِ 

َّ
وِي

َ
غ

ُّ
ةِ الل

َّ
ـد املاد

ْ
ق

َ
 ن

 مدخل . 
 س نػذاسسشٔم(ر م ػجعسسُى ّرؼسا  ػجدةسا لغ يػ سباع ػجسعا لوظػ سا ىػلسى طػلس و   ػًجس  يعػًجس   ػجس ػجفس ػدد
 سنذاس فس(يػثسسشٕما ى ريؼسةسيبلبس(د دسا دق س ا ي  ؿسب(يثسياحسصفسي جؿس ع س س ج  س جع س

 و ػػ ـسا  ػػجدةسا لغ يػػ س ج ػػً س سص ػػجس ػػفس(يػػثس و    ػػجسا ػػذيس ػػجرس لػػجسص ج ػػ سنػػذاسا  ب(ػػثسم ػػدس
 ا(ػػدس سص سصعػػ س ػػـسسقاػػدعجسبػػ س ػػجس ػػجفسا  ػػج رائلسي ثػػرس ليػػ س ػػفس ػػ ادس غ يػػ س ػػـسىػػردسإّةسمػػلس   ػػـ

 نػذهسا  بػجرةس  ػجسعىي ىػػجفسسشٖمي ػدنجسصاػاًلس(ػيفسيطلػؽس بجرىػ سا  يػ  رةسع ػػـسص ػدهسمػلسا     ػجتعس
سن جس س
إي جبي س سىدؿس لجس   ساة ػى را س عػدهس ا غػزارةسا   رميػ سا     يػ سا ىػلس ػجفسيى ىػ س  ٔ

سب جس س
 جس  دُتس ثيػرًاس  ػجس ػـس لبي س سى ولسا جسمىحساب ابساة ىدارؾس لي س ا ع دس سإذسطج   ٕ

يبلغ سا ى رافهس س  ـسُي(ال ساطال  س س ذ ػؾس ػفسقبيػؿسإى ػجـس ػجسبػدصهساأل  ػ فس س نػذاس
ا ورُبس فسا ع ِدسذ سمجئدةس ليل سإذسمي سى  ل س ل    جتسا  ربي س  جس  ل سا  ج رائلس

  لجسع( س جس عرتس س

سا  ػػببساأل ثػػرساقعج ػػًجسمػػلسىو ػػيرس ثػػرةساة ػػىدرا ؾسقػػدي ًجس (ػػديثًجس س ىىبػػ سا وجئػػتس ػػفس يبػػد سصف 
ا   ادسا لغ ي س عدسصنؿسا     جتسن سعصّفس  لي س   سا لغِ س جعتسمي ػجسىغػراتسىولػتس ع ػجس ػجس
َىَولتس فسا ثر ةسا لغ ي س سملـسياخذس  جع س فسدا ديفس ىفسا لغ س س صّفسا ثغرةساة  جسعىالس ع ػجس

لسملسا  اق س  ى  ل س س صفسا ثغرةسا ثجعي سعػىالسا ( ـس لجسب ضسا ىرا يبسباّع جس   ل سبيع جسن
 ع جسإغوجؿسا ٍرس فساة ػى  جةتسا لغ يػ س ػب ضسا ىرا يػبسا ىػلس ردتسمػلسا   ػج ـسم ػالس س
 صفسا ثغرةسا ثج ث سا ىلسى ثلتسمي جسيجَبسا   ػجييرسا ىػلس وػ  جساةئ ػ س  ػجسي(ػىالسبػ س ػفس ػالـس

سي(ػىالسبػ سمػالسي ػى(ؽسذ ػؾس س ةس ػي جسا   يػجرسا  ربسمي ى(ؽسصفسُيَدّ َفسملسا   ج ـس س  جسة
ا ز علسا ػذيس قػؼسب اػرساة(ى ػججسا لغػ يس عػدس عىاػؼسا  ػرفسا ثػجعلسا   ػريسإذسعػىالس عػ س

                                                 

 س سسٕٙ/ٔا    ـسا  ربلسمعاجرشس سسشٔم

 سس سٓٗا   ج ـسا  ربي سا   ع  س سسشٕم

 س سسٕٛٚملسا اعج  سا     ي س سسشٖم
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إغوجؿس جسا ى دس فسعىججسُصدبج سا  ربي س فسي را س غيرنـسب دسعطجؽساة(ى ججسنذاس فسص وجظس
س سسشٔم ايبس  بجراتس ا ى  جةتس دةةتعس

سنعجس لجسص ل ب سملسا ى جطسا  جدةسا     ي سإذسقدسيييرسإ جسذ ؾسب    س سس  لسصفسصقؼ
س سسشٕم مجى سذ رس ذاس  س  ٔ
  سسشٖم ا  الـس   زسمايفسا   عجس؟س  ٕ

  سسشٗم   ّع سي ارسمالسي ى ملس جس ج س لجسذ ؾسا بعج س س  ٖ

  سسش٘م   جسي ىدرؾس لي س  ٗ

  سسشٙم مجتسا  اعؼس  ٘

  سسشٚم   ّعؾسةسى دسمي س ذاس  ٙ

  سسشٛمـسص دس ذاس    ٚ

  سسشٜمذ رسمي سصرب  سص وجظس قَارسصو جمًجس  ٛ

 ؟سسشٓٔم قارسملسطجئو سصخرتس اآلمجي س   س  ٜ

س ـسيذ رس س  ٓٔ ـَ   ةسصدريسِ 

  ن س   زس وى رسإ جسا  ثيرس فسا   ادس س  ٔٔ

سإ جسغيرسذ ؾس فساأل وجظس ا  بجراتسا ىلسىعـس فسع دهسا   ادسا     ي س س
 قوػػًجس (جمظػػًجس ػػفسا  ػػ ادسا     يػػ سا  دي ػػ س سإذس ػػرضس  وػػي س قػػدسص ويػػُتسا  ػػج رائلسي ػػؼس 

اةعى(جؿس اةرى جؿسملسا   ادسا لغ ي سإذسقجؿس سع ـسي رضسصنػؿسا ػدرسس   وػ عسا  رى ػؿس ػفس

                                                 

 س سسٔٗاة ىدراؾس لجسا   ج ـسا  ربي س سسشٔم

 س سسٖٛ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س اةدبس سسشٕم

 س سسٚٛ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٖم

 س سسٛٛ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٗم

 س سسٜٔ-ٜٓ/ٕ سسٚٛ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسش٘م

 س سسٚٛ/ٕ سسيعظرس سا  ادرسعو  سشٙم

 س سسٛٛ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٚم

 س سسٜٓ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٛم

 س سسسٖٜ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٜم

 س سسٜٓ-ٜٛ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٓٔم
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 س قػػػدسقّيػػػدسذ ػػػؾساةرى ػػػجؿسباعػػػ سمػػػلساةبعيػػػ سا ربج يػػػ س ا خ ج ػػػي سإذسقػػػجؿس سسشٔما  ػػػ ادسا لغ يػػػ عس
س سسشٕماألبعي سا ربج ي س ا خ ج ي عسع  اّعلسص  حسطجئو س فسنذاسملس

 قػػدس ػػجنرسبدام ػػ سمػػلسا ( ػػـس لػػجسطجئوػػ س ػػفسا  لػػـسا  ػػديـسبػػذ ؾس صظ ػػرس( ىػػ سإذسإفسعطجئوػػ س
 بيرةس فسنذهسا   ادسةسىييرسإ جس  ًعجس اوحس سماعػتسى ػدسمي ػجس ػجسيػدؿس لػجسا اػوجتسغيػرس

سصَعػؾسةسى ػ ـً دس(وػ رًاس  ػذهسا  ػ ادسعػٍصسا  (د دةس س ةسى رؼس فس(جؿسا   ا ِؼسب ػجسيػيئًجسثػ
 س مػػلسنػػذاسي ػػ ؿس  قػػؼسسشٗم نػػ سي(اػػلسىلػػؾسا  ػػ ادسا يىي ػػ سسشٖمقػػديـسبػػؿسنػػلس ػػ ادسيىي ػػ عس

قاػػجئ س ػػفسا    ػػـسا  ربػػلس  ػػجسةسي ػػدسمجئػػدةسص س  ل ػػج رائلسمػػلسع ػػدسطجئوػػ س ػػفس لػػـسا  ربيػػ س ا 
إ ػػػجس    جىعػػػجسغروػػػًجس ب جئػػػ س س نػػػذاساأل ػػػرسيوػػػىحساألبػػػ ابس ا ػػػ  سإ ػػػجـسا دار ػػػيفس عػػػدسا عظػػػرس

سا  دي  س س
إفس ػػجس  دىػػ س عػػدسا  ػػج رائلس ػػفسنػػذاسا وػػربس ػػفسا ع ػػدسا     ػػلسا ػػذيسير ػػلسا ػػجسا  قػػ ؼس

س لجس  اّدس ثيرٍةسي  فسىىب  سملس  ل س جس ىبسملسنذاسا  يدافس س
نكا ىا . -ٔ سالما ة المووا  بان إثباهيا وا 

( ػـسقػجط سةسيعثعػلس عػ س س  ػجسس   ػجسع ػدهس عػدهسصّعػ سي ػى ريسا  ػجدةسا     يػ س س ياػؿسإ ػج
سب س س لجسع( س ػجس ردسمػلسع ػدهسقػ ؿسابػفسمػجرسس ي  ؿسا  جرئسيط ئفسإ جسنذاسا ذيسصقّرهس  ـز

إذسقجؿس سع  ـسصنىدسإ جسا ز براس  ـسصنىِدسإ ػجسسش٘م} ذا{سإذاس ـسيابسييئًجعسبزوب ه  سعر  سمالفس
س سسشٙمإ جسا يجندعس

عصخذهسبز برهس س زصبرهس س َزّبرهس س َزِبْ ِبِرهس سصيس سص   س س قدسَدّؿسا ىىب س لجسغيرسذ ؾس سإذس ردس
س  ع سق ؿسا يج رس سشٚم ر  سبز برهس سإذاس ـسيابسييئًجس  عس

س سسشٛمَعِزَازاِن ِفي ُعمْاا َمَعٍ  َوَمن ُاِ ْ  َظالَمَيَما َاْ جْع َذِمْاَمًا ِبَزْوَب ا 
س سسشٔم  ذ ؾس ع سق ؿسابفسص( رس

                                                 

 س سس٘ٔٔر(ل سملسا    ـسا ىجريخلس سسشٔم

 س سس٘ٔٔا  ادرسعو  س سسشٕم

 س سسس٘ٔٔا  ادرسعو  س سسشٖم

 س سسٜٖٔ-٘ٔٔ ادرسعو  س سيعظرس سا سشٗم

 س سسٛٗ/ٖ   ؿسا لغ سمزبرشس سسش٘م

 س سسٜٗٔملسا اعج  سا     ي س سسشٙم

 س سسٖٛ/ٕا  ج  سسا  (يطس سمزبرشس سسشٚم

 س  ـسا ىط س ز هسمي جسبيفسيديس فسا  اجدرس سسٖٚٔ/ٗا ل جفسمزبرشس سسشٛم
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ْن َقاَل َغاٍو  سِمن َمَع ٍّ َقِرا ٍة َبَيا َجَ ٌب ُعّ ت َعِمًي ِبَزْوِب ا . وا 
يطلػؽسا ( ػـس لػجس-ا(يجعػج-م يؼسةسي ىديساة ىجذسا  ج رائلسةسي ىديسإ جسما ز برشس؟سإسنػ 

سا  جدةسا     ي س لجس  ٍؿس  فسد فسىا ٍؿس ا ى را س جٍؼس س
 سا  د ج س س يزيل س(ىجسةسيب جس ا  ج رائلسي ؼس لجسا خلطسبيفسا   ادسا     ي سا ذيس ق سمي

قػرارسا اػجئبسمي ػجس س لػجسع(ػ س ػجس  ْبٌسس ةسيلبػثسَخلػٌؿس س ػ سىااػيل س  عػجسا  ػجدةس دة ى ػجس ا 
ذ رهس عدسع دهس جدةسمز  رشس س  جسامجدى س فس  َعجس جفسيوىرضسصفسىىوػ ع س ػجدةسمزع ػرشسإذس

 سم ػػػػجؿسسشٕم س لػػػػجسُظوػػػػرسُ ػػػػب جبى عسقثػػػػجؿسابػػػػفسمػػػػجرسس سإّفسعَزْ َ ػػػػَرسمػػػػالٌفس وػػػػالٍفسإذسقػػػػجؿسبجب ج ػػػػ
إسعزع ػرسسشٖما  ج رائلس سنػذاسا  ػالـس لػ سمػلس ػجدةسعزع ػرعسمػلسا     ػجتس ػ سا يػجندسا يػ ريس

س سسش٘مبيع  جعسسشٗممالفس ؾساذاسقجؿسبُظورسإب ج  س  و  جس لجسُظورس ّبجبِى سثـسَمَرعس} ذا{س
عجميػجس  عجنػجس سص سا  ػج  سس سص سس ي ؼسا  ج رائلس عدسب ضساألبعي س  ىدر جسبعولس  عجسىلػؾ

 س قدس اؼسذ ؾسباع س فسا  عػج يرسا ىػلسةسع ػدنجسشسٙما ا(جحس سص سا    رةسيل س فسذ ؾعس
س سشٛم س  يى سبيفس عجس  عجنجس ع ى ثؽس فسادؽسق   سسشٚمملس ىبسا لغ س

سإزال  الوىم   وهرحاخ الومط . -ٕ
 س ىاػ(يحسا غلػطسب ػدسصفسيػعصس لػجسعوػلسس   جسع دهسو فسنذاسا  ع(جساوطال  سبجزا ػ سا ػ نـ

ا اػػ رةسا ىػػلس ردتسمػػلسا    ػػـسا  ػػديـس س يثبػػتسا اػػ رةسا  يػػ  رةس عػػدسصنػػؿسا لغػػ س ا     ػػجتس س

                                                                                                                                            

سٕٖ/ٖ سسٜٛٔ/ٕجئصس س يعظرس سا خاػسٖٚٔ/ٓٗ س ا ل جفسمزبرشس سس٘ٛيعظرس سدي اع س سسشٔم
 س سسٖٛ-ٖٚ/ٔ يرحسا  واؿس سسٜ٘ٗ اخعاجؼس

 س سسٛٗ/ٖ   ؿسا لغ سمز  رشس سسشٕم

 س سسسٜٗٔيعظرس سملسا اعج  سا     ي س سسشٖم

ىػػجب ساأل ػػىجذسا  ػػج رائلسا  ( ػػؽسمػػلسنػػذاسا خطػػاس  اعػػ س ػػـسيعىبػػ سإ يػػ س اػػ اب س سقَػػَرَعسيعظػػرس سسشٗم
 س سسٕٕٓ/ٙا  يفس سمقرعشس س

  سٜٗٔا اعج  سا     ي س سملسسش٘م

 سس سسٜٛ/ٕا  ادرسعو  س سسشٙم

  سسسٜٛ/ٕيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٚم

سٜٖٛ/ٚطشسمػػػػلسا     ػػػػجتسا  دي ػػػػ س سيعظػػػػرس سا ل ػػػػجفس سم طػػػػطشس س-ط-قػػػػدس ردتس ػػػػجدةسمؿسشٛم
   ل ػػجسى ػػ فس (رمػػ س اػػ اب جس سا لطػػج س س نػػلسا   ػػ زسا ػػدردا سا ىػػػلسس٘ٓٗ/ٚ ا  ػػيفسم طػػطشس س

جس س ا لػػػطسب  عػػػجسما وػػػربشس ػػػجسزاؿس  ػػػى  الس عػػػدسصنػػػؿسا  ػػػراؽس سيعظػػػرس سا وػػػجئؽس س ػػػ طسص ػػػعجع 
  سسسٖٙٔ/ٖم ططشس س
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إذسعػػصساػػج(بسا ػػدي افس لػػجسصع ػػجسى عػػلسسشٔم لػػجسع(ػػ س ػػجسذ ػػرس عػػدسى لي ػػ س لػػجس ػػجدةسميػػر بشس
ردسنػػجسمػػلسا اػػ(جحس سص سا ل ػػجفس س سم ػػجؿسا  ػػج رائلسع ػػـسيػػسشٕمعر ػػاًلس ػػجفسي  ػػؿساأل ػػع س ا ر ػػجحعس

ّع ػػػجس ػػػج سا يػػػر بّلسبج ع ػػػبس س نػػػ سوػػػٌرس ػػػفسا بػػػر دس س مػػػلس   ػػػـسا بلػػػدافس  سإّفسميػػػرَ بشسشسٖم ا 
بػػج ي فسىع ػػبسإ يػػ سا بػػر دسا يػػر بي س س مػػلس  ػػىدرؾسا ىػػججسصفسمَيػػرَ َبشسر ػػٌؿس س بػػ سسشٗم خػػالؼس

س سسش٘مُ  ي َتسا بلدعس
سهخراص ال الل  . -ٖ

يوجحسذ ؾس جسذ ػرهسمػلس ػجدةسمشسصس قدسىىب سا ب( ثس جسصخّؿسب سا  ج رائلسملسى ييفسدة ى س س ا 
 سَيِاػَبِتسا عجقػ س لػجسا َوْ(ػؿسإذاس ثػُرسوػراب جسملػـسىل ػػحسسشٙمبشسإسقػجؿس سإّعػ سع ػـسي ػدسقػ ؿسا  ف ػؼس

لػجسا َوْ(ػػؿس س   ػّفسا    ػـسا  ربػلسُيْ ػػُغِوعجسب ػجس ػـسي ػدهسا  ػػج رائلسإذس ردسعَيِاػَبِتسا عجقػُ س سشٚم ػ عس
س سسشٛم ُثرسِوراب جسملـسىل حس  عس

  فسذ ؾسصيوًجسصّع سُيِخّؿسب  عجسا  جدةسا     ي س ى ييفسدة ى جس(يفسي اػرنجس لػجس  عػًجس ا(ػدس س
سا ث لػػػػبعس ـَ  لػػػػجسع(ػػػػ سع ػػػػدهسقػػػػ ؿسابػػػػفسمػػػػجرسس سعا ّ ِ ْ ػػػػ
 سإذسقػػػػجؿسعنػػػػ سا ػػػػذئبسا اػػػػغيرسمػػػػلسسشٜم

س س ا ( ي ػػػ سصفسدة ػػػ سنػػػذهساسشٓٔما     ػػػجتعس ـَ  لوظػػػ سغيػػػرس  ىاػػػرةس لػػػجس ػػػجسذ ػػػرهسإذس ردسعا  ِ ْ ػػػ
س سسشٔٔما ث لبس س ا ذئبسا اغيرعس

 ي  دسا  ج رائلسص(يجعجسإ جسعولسا خا اي سملسدة  سا  وػردةس خج وػجس ػجسَعَاػْتس ليػ سا     ػجتس
ا  دي  س س صقػّرهساة ػى  جةسا واػيحس لػجسع(ػ س ػجسذ ػرهس عػدسع ػدهسقػ ؿسابػفسمػجرسس سعاعػد ؽسا  ػيؼس

                                                 

 س سسٕٕ/ٕدي افساةدبس سسشٔم

 سا  ادرسعو  س سسشٕم

 س سسٖٖ٘/ٖيعظرس س   ـسا بلدافس سسشٖم

ى  ػ سا  خالؼس سا   رةس سص سا عج(ي س سبلغ سصنؿسا ي فس س     جسم خػج يؼشس نػلسا  ػرتسا   سشٗم
 س ى(ريػػرسص وػػجظسا ىعبيػػ سسٓٛٔ/ٔ ا  اػػبجحسا  عيػػرسمخلػػؼشس سسٛٗ/ٜ سيعظػػرسا ل ػػجفس سمخلػػؼشس س

 س سسٕٖٔ/ٕمخلؼشس س

 س سسٙٛ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س اةدبس سسش٘م

 س سسس٘٘ٔ/ٖيريدسب سابفسمجرسس سيعظرس س   ؿسا لغ س سمَيَاَبشس سسشٙم

 س سسٙٙٔملسا اعج  سا     ي س سسشٚم

 س  ـسا دهسملسغيرهس سسٜٓ/ٔسسا  (يطسميابشس سا  ج  سسشٛم

 س سس٘ٗ/ٖ   ؿسا لغ سم  ـشس سسشٜم

 س سسٔ٘ٔملسا اعج  سا     ي س سسشٓٔم

 س سسٖٗٔ/ٗا  ج  سسا  (يطسم  ـشس سسشٔٔم
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 قػدس ردسصّعػ سعي ػجؿس سسشٕم سإذسقػجؿس سع يػؼسي ػ فسنػذاعسسشٔمغ دهس سإذاسخرجس ػفسغيػرسصفسُيَ ػؿعسس ف
اسخرجسذ س سعاعد ؽسا  يؼس فسغ دهسإسشٖمد ؽسا  يؼس فسغ دهسإذاس  طس خرجس فسغيرسصفسُيَ ؿعس

س س صة(ظسصّفس بجرةسا  ابجحسنلس يع جس بجرةسا    ؿس سسشٗمخرجس فسغيرسصْفسُي ؿعس
لػجسعوػلس ػجسى( لػ سب ػضساأل وػجظس ػفسخا اػي سمػلسا دة ػ س لػجسع(ػ س ػجسع ػدهسابػفس ن سيػدصبس 

إذسقجؿس سع ـسيردس ساخىػرعسا ر ػؿسا يػل سب  عػجسارى لػ س سسش٘ممجرسسملسق   س سعإخىرعسا ر ؿس ذبًجعس
 س ا ػػلس ردسعاخىػػرعسا يػػ س سسشٙم نػػذاسنػػ سا   عػػجسا ػػلسب ػػلس ػػفسنػػذهسا  ػػجدةسمػػلسا  ربيػػ سا   جاػػرةعس

 س نذاساأل رسيد  سإ جسا  ق ؼس ليجس عدس قوجتسا  ج رائلسىلؾسا خجاػ سب ػذاسا وػرِبسسشٚمارى ل عس
سا ورِبس فسا ع دس سإذس اّع سي رس  الس لجسب ضسا   ادس س فسد فسإ جِفسعظرس 

صخذس سألّعػ س ػيسس ػفسا   ػديسصفسع ػرعسإ ػجس ػز س ػؿس ػجسياػجدمعجس ػفس ػ ادسا  ربيػ سإ ػجسغيرنػجسذسص
س فسصخ اى جسا َ زريجتس س

دسبعجساأل ىجذسا  ج رائلسم   ـسمج  ؿشسنذاس لجسص جسسقعج ى سا ع جئيػ سبااػا  سبعػج سممػج  ؿشس ق
 سسشٛمملسا  ريجعي سإذسقجؿس سعإفسصاج  سبعج سمج  ؿس ريجعي سم دس ردس ع سملسنػذهسا لغػِ سقػدرس بيػرعس

مي ػجس س  ػفسس سةسم دس(يدس ّ ًجس بيرًاس فسا   ادس س  ثيػُرس ع ػجس ربيػ س (وػ سةس(ػظس غيػرسا  ربيػ 
سنػذهسا  ػجدةس ربيػ سإذس ػؿس ػجسمي ػجسيػدؿس لػجسسشٜم ثجؿسذ ؾسذ رهسملس ػجدةسما (ػجد رةشس  س ا ( ي ػ سصف 

س سسشٓٔماة ى جعس اة ىال س
ةسيرىولس جسصقرهسا لغ ي فسبخا صسع ب سب ضسا   ادسا لغ ي سإ جسغيرسا  ربي س-ص(يجعج-بيدسصّع 

بػػ سس لػػجسع(ػػ س ػػجسَرّدسبػػ س لػػجسا  ػػ ا ي لسِبَ ػػد س  سإذسقػػجؿس سع ػػـسص ػػدسسشٔٔم وظػػ سماةيػػجئبشسمجر ػػي س  ر 

                                                 

 س سسٖٖٖ/ٔ   ؿسا لغ س سمد ؽشس سسشٔم

 س سسٕٖٛملسا اعج  سا     ي س سسشٕم

 س سسٜٛٔ/ٔ ا  ابجحسا  عيرسمد ؽشس سسٕٓٔ/ٓٔ ا ل جفسمد ؽشس سس٘ٔٔ/٘ا  يفسمد ؽشس سسشٖم

 س سسٜٛٔ/ٔا  ابجحسا  عيرسمد ؽشس سسشٗم

 س سسٕٗٛ/ٕ   ؿسا لغ سمخرعشس سسش٘م

 س سسٖٛٔملسا اعج  سا     ي س سسشٙم

 س سسٜٙ/ٛا ل جفسمخرعشس سسشٚم

 س سسٔٔٔدرا جتسملسا لغىيفسا  ريجعي س ا  ربي س سسشٛم

 س سسٜٕٔا  ادرسعو  س سسشٜم

 س سسٖٚٔ/ٗرس سا ل جفسم(درشس سيعظسشٓٔم

 س ى علساةخالطس فسا عجسس سس٘ٚا   ربس سسشٔٔم
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 س قدس لؽساة ىجذس (  دسيػج رسى لي ػًجسسشٔمبيفسا لغ يي فساألقد ييفس فسذنبسا جسُ  ْ  سا  ل  عس
ى لي ًجسعر ( سإذسقجؿس سع ـسص دس ل ف ؼس ىجب ػجسمػلسإد ػج سُ   ػ سا  ل ػ س سبػؿسنػلس ربيػ سخج اػ عس

(ثس ىفيدهس ؿسا ي اندسا ا(ي( سإس ردسملسا (ػديثسا يػريؼس سعةس س نذاسن سا را حس دتسا بجسشٕم
سصيس سةسِغشس ةسىخليطس سسشٖمعةسي َبس ةسر َبسملسا بي س ا يرا عس

 جسيف دس( ي ً سصفسنذاسا بعج سسشٗم قدسة(ظُتسصفسنذاسا بعج سمجٍشس  ي  رسملسغيرسا ل   سا  راقي س
سا بعج س ربّلسخج صسا  ر ب س 

(ثيػثس ل ػ ادسا     يػ سا ىػلسمج ىػتسا     ػجتسبعػجً سص سدة ػ س سي ػ جسإ ػجس ا  ج رائلسمػلسىىب ػ سا 
إيردسطجئو س فسا  لـسا  ربلسا  ديـس فسخالؿسا ى را سب ضسا  ى فسا ىجريخي سإذسىو عتس ثيراس فس
سا ػدخيؿسميػ س س لػجس ا   ادسا لغ ي سا     س ا    ل س بعج سا    ـسا  ربلس ةس ي جس جسيى لػؽسب و ػـ 

بيعػػػ سمػػػلسمر(لػػػ سابػػفسبط طػػػ شس ػػػفسَ ػػػ اّدس اػػػو جسبجَع ػػجسعغريبػػػ س سص سنػػػلس ربيػػػ س س   ػػػفسع(ػػ س ػػػجس
س سسش٘م  ا رسبج لسظعى جسص   ي  سمال(ظى جعس

 س ن ػػػجسصيس سا  ػػػذبس ا  بػػػذسسشٙم  ػػػفسىلػػػؾسا  ػػػ ادسما َ َعػػػذشسا ىػػػلسعػػػّصس ػػػيجُق جس لػػػجسصع ػػػجسا  ػػػذبس
سعا  بػػذساػػ رىجفس  ػػجدةس ا(ػػدةس سم يػػؼسَيُ ػػّدنجسا  ػػج رائلسغريبػػ س ص سدخيلػػ سص س ج يػػ س؟س قػػدس ردسصف 

 س قػدس ردس ػجسيعوػلسا  لػبسبيع  ػجسإذسقػجؿساػج(بسا  ػج  سس سعا  بػذس سا  ػذبسسشٚم غٌ سملسا َ ػْذبعس
س سسشٜم ن جس غىجفسب  عجسسشٛم  يسس  ل َب سبؿس غ سا(ي( عس

    يػػ س نػػ س  ػػـسيغػػبس ػػفسذنػػفسا  ػػج رائلسصفسا خلػػؿس ا وجئػػتسي  ػػفسصْفسي ػػ سمػػلسص ثػػؽسا  ىػػ فسا 
س سسشٔٔم س ن س  جسِمجتسا ل جفعسسشٓٔمما ل جفسإذسقجؿس سع ا ِبْيِ لس ج فساأل  طس

                                                 

 س سسٗٔٔدرا جتسملسا لغىيفسا  ريجعي س ا  ربي س سسشٔم

 ا  ػػػج  سسا  (ػػػيطسسٓٔ٘/ٔشس يعظػػػرس سا ل ػػجفسميػػػ بشس سٗا (جيػػػي سا راب ػػػ سمس٘ٚا   ػػربس سسشٕم
 س سسٕٖٙ/ٔ ا  ابجحسا  عيرس سمي بشس سسٕٖٔ/ٔمي بشس

 س سسٕٔٚ/ٕا ع جي سملسغريبسا (ديثسمر بشس سسشٖم

 س سسسٜٖٔ-ٗٚ-ٕٚيعظرس لجس بيؿسا  ثجؿس سقج  سسا ل   سا  ج ي سملسا   دافس سسشٗم

 س سسٜٙٔدرسسىجريخلسملسا  ربي سا  ( ي س سسش٘م

 س سسٔٚٔيعظرس سا  ادرسعو  س سسشٙم

 س سسٕٛ٘/ٔ سم ذبشس سسٓٔ/ٖ ا ل جفسمى خشس سسٜٙ/ٙا  يفسم بذشس سسشٚم

 س سسٖٕٗ/ٔا  ج  سسا  (يطسم بذشس سسشٛم

 س سسٓٛ/ٔيعظرس سغريبسا وجظسا ىعبي س سسشٜم

 س ـسيردسا لوظسب ذاسا وبطس  جسىبيفس سسشٓٔم

 سشس سٔا (جيي سرقـسمسٖٜٖر(ل سملسا    ـسا ىجريخلس سسشٔٔم
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سا ىىبػ س لػجسغيػرس ػجسذنػبسإ يػ سا  ػج رائلسمػلسوػبطسبعػج سنػذهسا  ل ػ س دة ى ػجسإذس ردسمػلس  قدسدؿ 
 يديفس سَ ُ  ؿسا ل جفس سعإ رصةسَبَي جسا يديفس َبَي جسا   ؿس سخويو سا يديفس ري ى جس قيؿس سَبَي جسا

م يػػؼسب ػػدسنػػذاسى ػػ فسمَبَيػػ جشسسشٔما يػػديفس س َبَيػػ جسا   ػػؿس سصيس س ػػري  س عجقػػٌ سَبيػػ جس س ػػري  عس
س فسمجئتسا ل جفس؟س!

سعزو الموا  المووا  . -ٗ
سا  ربيػػػ سىعى ػػػلسإ ػػػجسص ػػػرةس غ يػػػ س بيػػػرةسُصطلػػػؽس لي ػػػجسما لغػػػجتسا  ػػػج ي شس ص سسشٕم  ػػػجسةسيػػػؾسميػػػ سصف 

دسب ػجسع     ػ س ػفسا لغػجتسا ىػلسعط ػتسب ػجسا يػ  بسا ىػلس جعػتسى ػ فسا  زيػرةس يراشسٖمما َ زري شس
 س ىيػىرؾسسشٗما  ربي س نلسا لغ سا بجبلي س اآلي ري س ا  ربي س ا  بريػ س اآلرا يػ س ا ويعيويػ س ا (بيػي عس

نػذهسا لغػػجتسب     ػػ س ػفسا خاػػجئصسا  يػػىر  سا ىػلسى  ػػدسمػػلس ػؿس ا(ػػدٍةس ع ػػجسع ػب س  يعػػ س ػػفس
 سبيدسصّفسذ ؾساةيىراؾسةسي  غسدائ جسصْفسع ز س وردةسا س ل  س جسإ جس غ س فسسش٘مجئصسىلؾسا خا

س فسد فس  انجس فسىلؾسا لغجتسر  ًجسبج غيبس  فسد فسد يؿس ل لسي ط سبذ ؾس س
إذفسمج ( ـس لجسبعجٍ س جسص س وردٍةس جس فس ورداتسا  ربي سبجع جس ػريجعي سص سآرا يػ سُي ػدسى عيػًجس لػجس

    رمىػ سِبِاػالِتسا  ربيػ سبغيرنػجس ػفسآخ اى ػجسا  زريػجتس- قػدسص وػجسا ب(ػثسا  ػج رائلسنذهسا لغػ س 
دائبجس لجسردس ثيرس فسا   ادسا لغ ي س  ز نجسإ جس غ س ػفسىلػؾسا لغػجتس ػفس ز ػ سص(يجعػجس-   انف

 نػذاسص ػرسي(ىػججسا ػجسسشٙمبىلؾسا ع ب س س لجسع(ػ س ػجسمػلسمآ ػ رشسإذسقػجؿس سعصعػجسصقطػ سب ػريجعيى جعس
ظرسإذس ردسعاآلُ ّرس سمجر لس  ربس مي س غجتسمآُ ّرشسبج ىيػديدس سمآ ػُرشسبػج ىخويؼس سمآ ػزرشس سع

س سسشٚمميجس  رشس سمآخُر فشس سمآِ رُ فشعس

                                                 

 س سسٜٜٕ/٘ يعظرس سا  يفسمبيؾشس سسٔٓٗ-ٓٓٗ/ٓٔا ل جفسمبيؾشس سسشٔم

س سسٔٚٛٔذهسا ى  ي سن سا  ج ـساأل  جعلسيل  رس جـسص ؿس فس  جنجسب سشٕم
 س سسٕٓيعظرس سم  سا لغجتسا  ج ي س س

ص ؿس فساقىرحسى  يى جسب ػذاساة ػـساة ػىجذسا ػد ى رس ػ ادس لػلسمػلس ىجبػ سما  واػؿسمػلسىػجريخسسشٖم
ثػػـساة ػػىجذسطػػ سبػػجقرسمػػلس ىجبػػ سم  د ػػ سمػػلسىػػجريخسسٜٗ٘ٔ ػػجـسسٕٛٚ/ٕا  ػػربسقبػػؿساة ػػالـشس س

 س سسٖٜٙٔ جـسسٚٔا  ديـشس سسا  راؽ

 س سسٕٗم  سا لغ سم املشس سسشٗم

 س سسٕٔٔ-ٚٔٔيعظرس سصب(جثس عا صسملسم  سا لغ سا  ربي س سسش٘م

 س سسٔٔٔدرا جتسملسا لغىيفسا  ريجعي س ا  ربي س سسشٙم

 س سسٜٙا ُ َ ّربس سسشٚم
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 س قػدسي ػ فسمجر ػيجس سص سسشٔم  ذ ؾس ردسعسآ  رس لجسمج  ؿس ن سا ذيسيبعػجسبػ س سمجر ػلسُ َ ػُربعس
ا  ربػػلسإ ػػجسا وجر ػػي س  ػػجفس ػػفسبػػجبسص  ػػجس ػػز هسإ ػػجسس ػػريجعيجس س   ػػفسِ ػػـسُ زيػػتسطجئوػػ س ػػفسا  لػػـ

ا  ربيػػ س سص سإ(ػػدتسصخ اى ػػجسب ػػدسا ى( ػػؽس ا ىثبػػتس؟سثػػـسصّفسمآ ػػ رشسنػػلساػػ رةس ا(ػػدةس ام ػػتسبعػػج س
س سسشٕمممج  ؿشسا لسذنبسا  ج رائلسا جسصاج ى سملسا لغ سا  ريجعي س

 ػجس ردسمػػلسمػلسى لي ػػ س لػػجسس ي ػ فس ػػز هسا  ػ ادسص(يجعػػًجس ( ػػ ًةس لػجس ( ػػؿسا ىػر يحس س لػػجسع(ػػ 
 س قػػدسسشٖم ل ػػ سمبػػج( رشس سإسقػػجؿس سع  ػػؿسا  ل ػػ س ػػفسا  ػػريجعي سبػػج( راسمنػػج اشس نػػ سا غػػيـسا اػػيولعس

 ردسصع ـسعي    فس سنػذاسيػ ـسُبْ(ػرافس يػ ـسبػج( ريس لػجسغيػرسقيػجسس سم جع ػ س ع ػ ٌبسإ ػجسبػج( رس س
 قػػدسصيػػجرسسشٗمزس س   يػػ سذ ػػؾسُ َ  ّػػدعس بػج( را س ثػػؿس جيػػ را س  جيػػ را س س نػػ سيػػدةسا (ػػرسمػػلسىّ ػػ س

س سسش٘منػشسبذ رهسعصسا ل جفسبج وجظ سسٜٔٔا ي سا  ي طلسم
عس ٌْ   س   عػػجسق  ػ سع َ  ػدعسيػدؿس لػػجسصّعػ س ربػلس سإذس ػيسسنػػ سسشٙم قػدس ردسصيوػجسعإّفسقيجَ ػُ سبػجِ(رًي

ا وػربسصيوػجس س  ػفسنػذاسسشٚمب ّ ربس سملـسيردس جسيعصس لجسصّع س  ّربس ةسإيجرةسىدؿس لجسذ ػؾس
 س قدس جؽسنذاسسشٛم جسذ رهسملس جدةسمبج  رشسإذسقجؿس سع نلس فسغيرسيؾس فسعبج  راعسا  ريجعي عس

س سسشٓٔم ا ل جفسسشٜمنذاسا ( ـسب دسصفس رضسألق اؿسا     جتسا  ربي سا  دي  س ج    رةس
ا  ل ػ س قدس لؽساأل ىجس (  دس ( دسيج رس عدسى( ي  سما   ّربشسملسا (جيػي سا  ػجب  س لػجسنػذهس

بج   ؿس سع  تسصرتسد ياًلس لجس    سا  ل  س س قدسايى  اس ع جس س صاؿسا  جدةس ربلس س ابفسدريدس

                                                 

 س سسسٔٔ/ٗا ل جفسمص رشس سسشٔم

 س سسٔٔٔي س سدرا جتسملسا لغىيفسا  ريجعي س ا  ربسشٕم

 س سسٙٔٔا  ادرسعو  س سسشٖم

 س سسٙٗ/ٗا ل جفسمب(رشس سسشٗم

 س سسٕٚٗ/ٔيعظرس سا  زنرس سسش٘م

 س سسٙٗ/ٗا ل جفسمب(رشس سسشٙم

 س ـسىعصس لي س ىبسا   ربس سسشٚم

 س سسٕٔٔدرا جتسملسا لغىيفسا  ريجعي س ا  ربي س سسشٛم

 س سسٕ٘٘/ٔيعظرس سا    رةس سسشٜم

سٕٖٙ/ٕٔ سسٜ٘/ٗ ميػػػػػ سما بج ػػػػػ رس  ربػػػػػ شس س ا ل ػػػػػجفسمب ػػػػػرشس سسٕٓ٘/ٕا  ػػػػػيفسمب ػػػػػرشسسشٓٔم
س سسٗٚ/ٔ ا  غربسمب رشس سسٜٕٔ ا ى ميؽس لجس   جتسا ى جريؼس س

 س سسسٔٛٗ/ٕم*شس ردسا (ديثسملسا(يحسا بخجريس س



 

 
 113 

سبى ريب جس قدس ردسملسا (ػديثسا يػريؼسسٕٖٔم ع ػجفس  ػرافسبػفس(اػيفسمػلسم*شسنػشساقد  ـس ـسي ـز
س س ب جسا رصيس سسشٔماالةسا  ج دس  جفس ب  رًاعس

 
 

                                                 

 س سسٙٓٔا   ربس سسشٔم
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 مدخل . 
ع ادسبع دسا  بجرةسا     ي س ػجس ػجفسي   ػ سا  ػج رائلس ػفسع ػدساػ بس بػجراتسا     ػجتسا لغ يػ س

سا  دي  س س ا (ديث س ى خيجسا دق س ا  و حسمي جس س
 ييىرطسملسا  بجرةسا دق سا  و حسألع جسَ(دٌّسملس( ي ى جس سإذسي جؿس عدسى ريؼسيل س جسصع سم بػجرةس

 س قػػدس ردسصّفسعا   ىبِػػرس سنػػ سا   ػػىِدؿسسشٔمفس ػػذاس  ػػذاشس نػػلسىػػاىلسنعػػجسب  عػػجسيػػر( س ىو ػػيرهس ػػ
 سسشٖم س ا  بػػجرةسب  عػػجسا بيػػجفسإذس ردسع نػػ سَ(ِ ػػُفسا  بػػجرةسصيس سا بيػػػجفعسسشٕمبج يػػل س لػػجسا يػػل عس

قػدسعُ ػ َيتس س سسشٗم  ذ ؾسنلسع خىا سبج  الـسا  جبرسبج   ا س فس  جفسا  ى لـسإ ػجس ػ  سا  ػج  عس
 بػػجرةسألفسا   ػػىدؿسي بػػرس ػػفسا ػػعظـسإ ػػجسا   عػػجس س ا  ػػى لـس ػػفسا   عػػجسا ػػجسا ػػعظـسم جعػػتسنػػلس

  لجس مؽسنذاسي  فسم ـسا عصس (   جسبدق سا  بػجرةس  وػ ( جس س  ػذ ؾسُيػذـسسش٘م  و سا  ب رعس
سا ى  يدسمي جس س ُع رهساخطج  س س

ج ع ػػدس ػػفس بػػجراتسا     ػػجتسا  دي ػػ س ا (ديثػػ س قػػدسىىبػػ سا ب(ػػثسا  ػػ اطفسا ىػػلسخاػػ جسا  ػػج رائلسب
 لجسع( سُيظ رس عجيى سبج ِ بجرةسملسا  اعوجتسا لغ ي س ةس ّي جسا     جتس س   سطرؽسملسا دة  س
 لجسع دسا  بجرةس افسي ػ ؿس سم   ػ سا  بػجرةشسص سي ػ ؿس سم  بػجرةسا ل ػجفسص وػحس سص سا  بػجرةس  ػ زةس

 س  ػجسسشٙما  بجرةسمي سصب ػجـس سص س ػـسُي( ػفسا  (ػررسنػذهسا اػيغ شسص سا  بجرةسى(ىججسا جسإى جـس سص س
سي ديسإ جس  رم س (دداتسع دسا  بجرةسا     ي س عدهس 

ساوال : نة  العبا ة في المعجمات الة ام  . 
 جعػتسُ ػبؿسا ىػد يفسبدائيػ سآعػذاؾس س  ػجس ػجفسي(ػدثسا ى(ريػؼس سص سا ىاػ(يؼسمػلس ىػ فسا  ىػبس س

 ػػػدس بػػػجراتس ثيػػػٍرس ػػػفسا  ػػػد عجتسا لغ يػػػ سقػػػدسُ(رمػػػتس سص سُاػػػ(وتس سص س ػػػذ ؾسةس  ػػػبسمػػػلسصْفسع
ُغيرتس   ًاس سص س  ػدًاس سص سرب ػجسب ػببسث جمػ سا  فِ ػؼسا ىػلس ػـسى ػفسى ػ و سبحقج ػ س بػجرةس اوػ( س

                                                 

 س سسٜٕٕ/ٗيعظرس سا ل جفسم برشس سسشٔم

 س سسٖٕٓ/ٗا  ادرسعو  سم برشس سسشٕم

 س سسٜٖٓ/ٕ ابجحسا  عيرسم برشس سا سشٖم

 س سسٜٜٗا ى ميؽس لجس   جتسا ى جريؼس سسشٗم

 س سسٙٗٔا ى ريوجتسمبجبسا  يفشس سسش٘م

 س سسٜٗٙيعظرس سملسا اعج  سا     ي س سسشٙم
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زا ػ س ػجس سا     يػيفسا  (ػدثيفسقػدس ػ  اسا ػجسإقج ػ سا  بػجراتسا     يػ س س ا  ا(ي( س س ػذ ؾسع ػدسصف 
ص سإب ػػجـس سص سى(ريػػؼس سص سىاػػػ(يؼس س  ػػفسصبػػرزسصف ئػػؾسا  (ػػدثيفسنػػػ سسي ى رنػػجس ػػفسغ ػػ ضس 

ا د ى رسإبرانيـسا  ج رائلس سإذسةسع ػدسصثػراس ػفسآثػجرهسإة سميػ س ل ػحس    ػلسبػارزس ل يػجفس س  عجيػ س
قج ى جس سإذسع دهسيىىب ساةوطرابسا ذيسي ىريسا  بجرةسب ببس ػفس ػ  طس خجا سبوبطسا  بجرةس س ا 

 س ػػػجسذ ػػػرس عػػػدسع ػػػدهسقػػػ ؿسابػػػفسمػػػجرسس سعإّفسا  ػػػ يدس ساألرضسا ع ػػػرسا ػػػذيس(ػػػرؼس ػػػثالس لػػػجسع(ػػػ
 س قػػدس ردسصفسسشٕم سإذسقػػجؿس سع   ػػ سا  بػػجرةس سا  ػػ يدسمػػلساألرضسا ع ػػرسا ػػذيسي ػػ ي جعسسشٔمي ػػ ي جعس

 سبيدسصّفس ( ؽسا    بسا د ى رسمنجديس( ػفس( ػ ديشسسشٖمع  يدسا  زر  س سع رنجسا ذيسي  ي جعس
اةوطرابس س يبد س لسصّفس بجرةسا ل جفسصق ـسا  بجراتس س ص    جسملسادا سا   عجسس ـسيعىب سا جسنج

س س
  ػػػفسع ػػػدهسا  بػػػجرةسا     يػػػ س سصّعػػػ س ػػػجفسي ػػػيفساةوػػػطرابسمي ػػػجس سثػػػـسيػػػفثرس بػػػجرةس لػػػجس ػػػ انجس
  وػػ ( جس دقى ػػجسمػػلساياػػجؿسا   عػػجس لػػجسع(ػػ س ػػجس ردس عػػدسع ػػدهسقػػ ؿسا وػػجرابلس سعا ع ْ ػػؿس سقػػر حس

 سإذسقجؿس سع  بجرةسا ل جِفسص وحسإذسا َعْ ؿس ا َعْ ل سقػر حسمػلسا َ ْعػبس غيػرهس سسشٗما َ ْعبعسسىخرجس ف
س سسش٘مد افهسصفسُيرق سبريؽسابفسا     َلس فسصخِىِ عس

 قػػدسد ػػجهسإ ػػجسع ػػدسا  بػػجرةسا     يػػ سا غ ػػ ضسا ّػػلسي ىعو ػػجسإسيب ػػدسا   عػػجس ي اػػي( س ػػفسا و ػػـس س
ـّسآخرُنػجسىيػبي جسبج غجيػ عس  فسنذاسع دهسق ؿسا وجربلس س سشٙمع ع(فس   سمصعجشس فسغيػرس وظ ػجس س ُوػ

 سإذسقػجؿس سع  بػجرةسا  اػع ؼسغج وػ س س نػ سييػيرسإ ػػجس    ػ سا اػرمييفسمػلس لػ سبعػج سا ظػػر ؼعس
س سسشٚم

 قدسة(ظسا  ج رائلسغ  ضسا  بجرةسمػلسا  د عػ سا     يػ سا  دي ػ س س وػطراب جس لػجسع(ػ س  لػ س
تسىزيػػؿسغ ػػ ضسا  بػػجرةساألخػػرتس لػػجسع(ػػ سع ػػدهسقػػ ؿسا وػػجرابلسعا ُعْ ػػؿسزيػػجدةسمػػلسُيػػفْثِرس بػػجرةسصخػػرس

                                                 

 س سسٚٙ/ٖ   ؿسا لغ سم  دشس سسشٔم

 س سسٖ٘ٔملسا اعج  سا     ي س سسشٕم

 س سسٕ٘ٔ/ٖا ل جفسم  دشس سسشٖم

 س سسٕٛٔ/ٔدبس سدي افساألسشٗم

 س سسٓٛٙ/ٔٔ يعظرس سا ل جفسمَعَ ؿشس سسٓٛ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسش٘م

 س سسٖٖٔ/ٔدي افساألدبس سسشٙم

 س سسٓٛ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٚم
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 سإذسقجؿس سعا  بجرةسغج و س   زةس س ج سملسا اػ(جحس سا ُعْ ػؿس سِخْلػٌؼسزائػدساػغيرسسشٔماألخالؼعس
س سسشٕمملسصخالؼسا عجق س س ملسورعسا يجِةعس

ج سا عجقػ س ا ب ػرةس ا يػجةس س قيػؿسزيػجدةسطبػلس لػجس قدس ردسصفسعا ثْ ػؿس ا ث ْ ػؿس ا ث َ ػؿس سزيػجدةسمػلسصطْبػ
س سسشٖم جئرساألطبج عس

 ع ػػػػدسا  ػػػػج رائلسيىىبػػػػ سا  بػػػػجرةسا     يػػػػ سبيػػػػ ؿس ل ػػػػلسراػػػػيفسإذسُيػػػػيفسا خلػػػػؿسمػػػػلس ل ػػػػ سي  ػػػػفس
اة ىغعج س ع جسو فسا  بجرةس سإةسصع  سيرانجسور ري س(ىجسى ى يـسا  بجرةسب جس لجسع(ػ سع ػدهسقػ ؿس

 سإذسقجؿس سعإفس بجرةسا  اعؼسم ل ى بضشس   زةس ذ ؾسألع ػجسسشٗمَ َبَعُ س ل ى بضعسسا وجرابلس سع ي جؿ
 س قػدس ردسسش٘مألع جسىوى رسإ جسزيجدةسايوجحسع ػدنجسمػلسا اػ(جحس  سإذسا ُ ْبَعػ س سا  ى ػبضسا بخيػؿعس
س يئـس س قيؿس سا ذيسةسيرم سطرم سُبْخاًلس  س ر ؿسْ ُبع س س ُ ْبَعٌ س س ع بضس زٌّ ٌ س ا ػرصةسْ ُبع ػ سعَرُ ٌؿسُ ٌبف 

س سسشٙم لذيسمي سإع بجضعس
زا  ساوػطراب جس  ياىلسع دسا  بجرةس عدهس لجسع( سى جفٍؿسيلى سسب سإيوجحسب ضس جسُيو ـس ع جس س ا 
سا ِيْاػَبس سي ػجؿس سايػىرتسِيْاػبًجسصيس  لجسع( س جس ردسملسع دسق ؿسابفسمجرسس سع( جسعجسس سصف 

سشٛم جؿس سعنؿسِيٌو ـس فسنذهسا  بجرةسصفسملسا  ل  سثالثسا رعس سمسشٚم سعايبجس سبؿسن سا ي ْاُبعس
 س سعا ي ْاػػبس سا عاػػيبسسشٜم قػػدس ردسصفسعا ي ْاػػَبسبج   ػػرسا ِيػػد ةس ا  ػػدبس ا   ػػ سصْياػػجبعسسشٛم

س سسشٓٔم ا (ظس بج وىحس سا   ْ طس ا   لخعس
صع ػػ سي ػػؼس لي ػػجس ػػفس يىىبػػ سا  ػػج رائلسع ػػدهسا  بػػجرةسا     يػػ سب ػػببسغ  وػػ جس س صوػػطراب جس سبػػدس

س س ةسقػ ؿسماػؿس س نػذاسيػدؿس د فسصفسيىبيفس    جس سص ساقرارسا(ى جسميىر  جسغوالسبالسرصيس(جـز

                                                 

 س سسسٚ٘ٔ/ٔدي افساألدبس سسشٔم

 س سسٙٗٙٔ/ٗا ا(جحسمث ؿشس سسشٕم

 ا  ػػػػػج  سسا  (ػػػػػيطسمث ػػػػػؿشس سسٛٓٔ/ٕفسمث ػػػػػؿشس س يعظػػػػػرس سا  ػػػػػيسٗٛ/ٔٔا ل ػػػػػجفسمث ػػػػػؿشس سسشٖم
 س سسٕٙ٘ٔ/ٔ

 س سسٕ/ٕدي افساأل بس سسشٗم

 س سسٖٛ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسش٘م

 س سسٖٖ٘/ٖٔا ل جفسم بفشس سسشٙم

 س سس٘٘ٔ/ٖ   ؿسا لغ سميابشس سسشٚم

 س سس٘ٙٔملسا اعج  سا     ي س سسشٛم

 س سسٜ٘ٔ/ٔا ل جفسميابشس سسشٜم

 س سسٜٕٔ/ٔا  (يطسميابشس سسا  ج  سسشٓٔم
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  اػػػداؽسذ ػػػؾس ػػػجس ردس عػػػدسع ػػػدهسقػػػ ؿسصبػػػلس بيػػػدسعا  طػػػاةس س-ص(يجعػػػج- لػػػجساوػػػطرابسا ع ػػػدس عػػػده
س سسشٕم سإذسقجؿس سع ـسىبيفس لس   سا  بجرةعسسشٔما درا ي عس

رةسقدسصاجبى جسآمػ سا ىاػ(يؼس س  ػـسُي(ِ ػفسا  ( ػؽساةعىبػجهسا ػجسذ ػؾس سإذسقػدسى ػ فس يبد سصفسا  بج
 س نػػػػذاسصبػػػػيفسا   ػػػػ هس صقرب ػػػػجسإ ػػػػجسسشٖما  بػػػػجرةسما   اطػػػػاةس سا  دار ػػػػ شسب  عػػػػجسا  يػػػػج رةس ا   ام ػػػػ س

سا  ج رائلسقدسى ج زسنذهسا  قو سألفسقرا ى س جعتس لجس  ؿس س سا ا ابس س يبد سصف 
س يع( سا  ج را زا ػ ساوػطراب جس س عال(ػظسصّفسُ ػؿ  ـُسع اػ جس س ا  ئلس عً(جسملسع دهس ل بجرةسق ا ػ سإى ػج

إ ى جدهس لجس    لسما ا(جحشس سما ل جفشس س لجسع( س جسذ رس عدسع دهسقػ ؿسا وػجرابلس سما ِوِلػزس
س سسشٗم س جسصيبس فس  انرساألرضعس

 ػجسيعويػ سا  يػرس  ػػجسيػجُبس ػفس ػػ انرسس سا ِوِلػػزسش٘مإذسقػجؿس سعا  ػالـسعػجقصس سم ػػدس ػج سمػلسا اػ(جحس
س سسشٙماألرضعس

 ة(ػػظسا  ػػج رائلسصّفسغ ػػ ضسا  بػػجرةسيعيػػاس ػػفسا ىػػداخؿسا ػػلسي ىػػريسعظ  ػػجسمي  ل ػػجس وػػطرب س س
 لجسع( س جسذ رهس عدسع دهسق ؿسابػفسمػجرسس سعا ُيػُغ ـس سا يػجبسا َ ِلػدس س نػ س ػفساخبِػؿس سا َ( ػِفس

 سإذسقػجؿس سعمػلسنػذهسا  ل ػ سع ػصس خطػاسسشٚم س ا يغجيـسا ِطػ اؿعسا  ْعَظِرسا ىجـس س  فسا ع ج س ذاؾس
 ىداخؿسملسا دةةتس ا  يَؾس   سا ا ابس سن سا ي ْغُ  ـس سا ط يؿسا ىجـسا َ(ِ ػفس ػفسا عػجسس اخبػؿس

 س قػػدس ردسصفس سا ّيػػْغُ  ـس ا ي ػػغيـس سا يػػجبسسشٛم س ا َيػػُ   ـسبػػج  يِفس س ا يػػغج يـسا طػػ اؿسا ِ( ػػجفعس
س سسشٜما  لدس س ا ّيْغُ  ـس فساخبؿسا ىجـسا َ(ِ فسا  ْعظَرعسسا ط يؿ

                                                 

 س سسٖٛٗ/ٔا غريبسا  اعؼس سسشٔم

 س سسٕٙٗملسا اعج  سا     ي س سسشٕم

 ا  اػػػػػبجحسا  عيػػػػػرسم طػػػػػاشس سسٜٜٔ/ٔ ا ل ػػػػػجفسم طػػػػػاشس سسٚٙٗ/ٚيعظػػػػػرس سا  ػػػػػيفسم طػػػػػجشس سسشٖم
 س سٗٙٙ/ٕ

 س سسٖ/ٕدي افساألدبسمملزشس سسشٗم

 س سسٜٓٛ/ٖا(جحسا لغ سممَلزشس سسش٘م

 س سسٗٛ/ٕملسا لغ س األدبس سس  سا  اجدرسشٙم

 س سس٘ٙٔ/ٖ   ؿسا لغ سميغـشس سسشٚم

 س سسٚٙٔملسا اعج  سا     ي س سسشٛم

 س سسٖٛٔ/ٗ ا  ج  سسا  (يطسميغـشس سسٖٕٖ/ٕٔ س ا ل جفسميغـشس سسٕٖٙ/ٗا  يفسميغـشس سسشٜم

 س س
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 يبد سصفسملسا  بجرةسا ىلسارىوجنجسا  ج رائلسإ غج س خا اي سدة ي سعا تس لي جس بجرةسا    ػؿس
 سنػلسىخاػيصسما يػغج يـشسبػج ط اؿسا ( ػجفس ػفسا ع ػج س سبيػدسصفسىلػؾسسشٔم   اهس فسا     ػجتس

ستسىلؾسا خا اي سا ىلس فسا   ـساخب ج س لي جس سا     جتسىبجيعتسملسإثبج
 يب ػجسا  ػػج رائلس ىىب ػجسا  بػػجرةسا     يػػ س ى خيػجسا  وػػ حسمي ػػجس اةى ػجؽس ػػ س ػػجسقبل ػجسمػػلسا ػػعصس
  ػ س ػػجسيىل نػجس(ىػػجسةسي ىري ػجساةوػػطرابس س  اعػ سب ػػذاسي(ػج ـسا ػػعصس (ج  ػ سى ى ػػدس لػجسصد ػػ س

هسمػلسع ػدهس بػجرةسا  ػيفس سما ػَ ْخطس سا ط ػفس س قػدسُ ِخػَطسا ىر يحس ا عظرسا ع ديس س  فسذ ؾس جسذ رس
 س قػدس ردسصفس سا ػَ ْخَطس سسشٖم سإذسقػجؿس سع ا  بػجرةسغيػرس عج ػب س  ػجسي ػب  جعسسشٕممالٌفسي َخُطسَ ْخَطجعس

 سا ط ْ ػػػُفس سا خويػػػؼس ػػػيسسبج عجمػػػذس س قيػػػؿس سنػػػ سصفسيخػػػج طسا  ػػػ ؼس قيػػػؿس سنػػػ سا ط ػػػفسا عجمػػػذس س
س سسشٗميؼس ا ِ ْخطسا وربسبج  

  فسع دسا  بجرةسا     ي س عدهسصع سيد  سإ جسصفسى  فسا  بجرةس لجسا    سا ذيسيراهس س   سا (ؽس س
ألفساوػػػطرابسا  بػػػجرةسبػػػّيفسظػػػجنرس ػػػـسُيلْىوَػػػَتسإ يػػػ س لػػػجسع(ػػػ س ػػػجس ردسمػػػلسع ػػػدهسقػػػ ؿسابػػػفسمػػػجرسس س

ا   ػػِرس س( ػػرسابػػيضس سإذسقػػجؿس س قػػدس ردسصّفسُباػػجق سسش٘معا ( ػػرسصبػػيضسيػػىلألس سباػػجق سا  َ ػػرعس
س سسشٚم س سمباجق سا   رس س( رسصبيضساجؼسيىلألعسسشٙم ىلؿ عس

زا ػػ ساوػػطراب جس سن ػػجسصنػػـس  يػػجريفساعطلػػؽسا  ػػج رائَلس ع  ػػجسع(ػػ سع ػػدسا  بػػجرةس   وػػ حسا  بػػجرةس س ا 
ا     ي س س  ػجس(ػداهسذ ػؾسألفسي ػؼس لػجس ثيػرس ػفسا  بػجراتس(ػيفسرآنػجسى اػرس ػفسآدا سا   عػجس

م رعسا جسصفسي  ؿسعجمل سُى  ؼسا  جرئسمػلسا و ػـس س ىب ػدس عػ سا لػبسس س لػجسع(ػ س ػجس ردسسا  رادس 
َ ػػَفسبج   ػػجفس سصقػػجـسبػػ عس  سإذسقػػجؿس سعنػػذهسا  بػػجرةسيػػرادسب ػػجسصفسيػػدؿسسشٛم عػػدسع ػػدهسقػػ ؿسابػػفسمػػجرسس سعَ

س سسشٜما ِوْ ُؿسمَ َ فشس لجساخقج  عس

                                                 

 سس سٖٛٔ/ٗ ا  ج  سسا  (يطسميغـشس سسٖٕٛ/٘يعظرس سا  ( ـس ا  (يطساأل ظـسميغـشس سسشٔم

 س سسٖٜٕ/ٗا  يفسم خطشس سسشٕم

 سشس سٕا (جيي سمسٖٜٕ/ٗا  ادرسعو  س سسشٖم

 س سسٕ٘ٗ-ٕٗٗٓ/ٚيعظرس سا ل جفسم خطشس سسشٗم

 س سسٕٚٔ/ٔ   ؿسا لغ سم ىجبسا بج شس سسش٘م

 س سسٕٔ/ٓٔا ل جفسمباؽشس سسشٙم

 س سسٕٓ/ٓٔا ل جفسمباؽشس سسشٚم

 س سسٕٛٙ   ؿسا لغ سم ىجبسا  يفشس سسشٛم

 س سسٜٖ٘ اعج  سا     ي س سملساسشٜم
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 س ةسيخوػجس ػجسمػلس بػجرةسا ل ػجفس ػفسإي ػجزسسشٔم سصقجـعسس قدس ردسملس ىبسا لغ سعَ َ َفسَيْ ِ َفس َ ِ ف
عس ـَ س سسشٕم نلسص(ؽسبجخىبجعس فس بجرةسا    ؿس س  ذ ؾسعَ َ فسبج   جفس َوَربس َ ِ َ سصقج

 ا  ػػج رائلسةسي ػػؼس عػػدس  عػػجسا  بػػجرةسا ػػذيسص وػػ(عجهس سبػػؿسيو   ػػجس لػػجسصع ػػجسى عػػلسباػػ رةسص س
ى سس(دًاسع( يجس لجسع( س جسص ردسملسع دهسق ؿسابػفسمػجرسس سسصخرتسما َ(د شسمي  دسإ جسع دنجسألع ج
س سسشٗم سإذسقجؿس سعنذهس بجرةس فس بسسصنؿسا لغ س ا ع( عسسشٖمعنعجس ل  سى ريبس س نجسنعجس لىب يدعس

 يى خجسا  ج رائلسا  و حس ا دق سملس بجرةسا     جتسا  دي  سأل ػؿسصفسىػفديس  عجنػجس لػجس مػؽس
 ةسي(دثسمي جساةوطرابس س  فسنجسا ع( س جسذ رهس عدسع دهسق ؿسصبلسس  ى تساخم جـسا  طل بس 

إذسقػػجؿس سعا   ػػ سصفسي ػػجؿسقػػجؿسا را ػػػزس سألفسسش٘م بيػػدسعقػػجؿسا يػػج رس سي ػػرس ػػَرسا ػػريحسةسي ػػردُحعس
س سشٙما   ؿسن س اراعس فسا ر زعس

ا ىػلسى اػلس ػفس قدسايىرطسملسا  بجرةسا     يػ سصفسى ػ فسق ي ػ س س لػؾسدصبس لػجسإثبػجتسا  بػجرةس
ا عا صسم جدس  عجنجس س اوػطراب س ا خلػطسا ػلسقػدسياػيب جس لػجسع(ػ س ػجس ردسمػلسع ػدهسقػ ؿسابػفس

 سإذسقػػجؿس سع ا  بػجرةسمػلس  ػػجفسسشٚماس جعػتس ليى ػجس} ػػذا{س ػ ا سا (ديػدعسذمػجرسس سع ىيبػ سخوػػرا س سإ
اسَغَلبس لي ػجسذخورا س سإ س قدس ردسع ىيب سسشٛما  ربس س ىيب سخورا س سا ىلسَيْ ُل نجس  ادسا (ديدعس

 س  ردسصيوػػًجسع ىيبػػ س ػػا ا سبيىػػ سا  ػػجيس س نػػلسا ىػػلسي ل نػػجسا  ػػ ادس  ثػػرةسسشٜم لي ػػجسِ ػػْبُسسا (ديػػدعس
س سسشٓٔما در ععس

   ل سا غ  ضس اةوطرابس س  ببساخيوجحسع دسصفسا  ج رائلسيفثرس بجرةس لجسصخرتس  ػجسيػراهس
ل بيفس س لجسع( س جسذ رهسملسع دهسق ؿسا وجرابلس سملسا  بجرةسا ثجعي س فسبل غساخيوجحس ا دق سا  ط

                                                 

 س سسٜٕٛ/ٖٔا ل جفسم  فشس سسشٔم

 س سسٕٔ٘/ٗا  ج  سسا  (يطسم  فشس سسشٕم

 س سسٜٜٓ   ؿسا لغ سم ىجبسا  ج شس سسشٖم

 س سسٙ٘ٗ/ٔ س يعظرس س غعلسا بيبس سسٜٖٛملسا اعج  سا     ي س سسشٗم

بػالس ػز س س ا  رد(ػ س س ميػ سا يػجندسسٓٚ٘/ٕ س ا ل جفسم ردحشس سسٜٙ/ٔا غريبسا  اعؼس سسش٘م
 س د سا  ايرسا  ى جربسا خط س س

 س سسٜٕٗملسا اعج  سا     ي س سسشٙم

 س سسٖٜٕ   ؿسا لغ سم ىجبسا خج شس سسشٚم

 س سسٕ٘ٗ/ٗ يعظرس سا ل جفسمخورشس سسٕٖٓملسا اعج  سا     ي س سسشٛم

 س سسٕ٘ٗ/ٗا ل جفسمخورشس سسشٜم

 س سسٖٖٕ/ٔا ع جي سملسغريبسا (ديثس سسشٓٔم
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 سإذسقػػػجؿس سع   ػػػجس ػػػجفسا بػػػجبسسشٔمعي ػػػجؿس سا َعّ(ػػػ س سصفسىَُعػػػجَخساخبػػػؿسقريبػػػًجس ػػػفسا ُ اػػػَدؽس ياػػػدقَ جعس
 سسشٕم   ػػ دًاس ل ػػ ج سد فساألم ػػجؿس سم بػػجرةسا اػػ(جحسنػػلسا   ب  ػػ سا  ا بػػ س س ػػج سمػػلسا اػػ(جحس

ػدق جعسا َعّخ س ساخبؿسا ىػلسىَُعػج  س قػدس ردسمػلس اػجدرسا لغػ سصفسعا ػَعَخس سصفسسشٖمَخس عػدسا ُ اػد ؽس يا 
ىُعجَخسا ع  ـُسقريبًجس فسا  ادؽس(ىجسيادق جس س قدسعخ جس عَخسب جعس
س سسشٗم

 يبد سصفس بجرةسا ل جفسصق ـسا  بجرىيفس سألفسا  رادسا و ؿس  ػيسساةتس س  ػاعلسا  ػُحسصفسا ػع َخس ػج س
س سسش٘مي جؿسخبؿس سَعْخسَعْخسس فس( جي سا ٍتسصذ

زا ػػ س  يىخػػذسى اػػلس وػػ حسا  بػػجرةس عػػدسا  ػػج رائلسطػػجب سإى ػػجـسا  بػػجراتسا     يػػ سخيوػػج( جس س ا 
عسذاوطراب جس س لجسع( س جس رس عدسع دهسق ؿسابفسمجرسس سعي جؿس س ل ُب ِ سإ ُْ  سإسسشٙماسصقرَبتسُ  حِّ

ػتسا   ػُبَ ُ س ا  لبػ (ل ػتسماقربػتس َ ظػـسبطُع ػجعس نػذهسنػلس- سم ػلسُ ِ ػحَسإسقجؿس سعى جـسا  بػجرةسع ص ( 
س سشٛمعشٚم بجرةسا ل جفسب يع جس

   ػجسي(ػد هسإ ػجسع ػػدسا  بػجرةسنػ سذ ػؾسا  ػػ زس س ا (ػذؼسا لػذيفسقػدسيفديػػجفسإ ػجساوػطرابسا   عػػجس س
 سإذسقػجؿس سسشٜم ويج  س لجسع( س جس ردس عدسع دهسق ؿسابػفسمػجرسس سعَزغلػتسا  ػزادُةس ػفس ْزةئ ػجعس

ا ابسَزِغَلِتسا  رصةسا  زادةس فس زةئ جس سمولسا  بجرةسا ىلسصثبى ػجسا  ( ػؽس(ػذٌؼسصوػّرسبػج   عجعسعا 
س سسشٓٔم

 قدس ردسعَزِغَلِتسا  زادُةس فس ْزةئ جسَاٌبتس س ا ّزغل سا دم  س فسا ب ؿس غيرهس س صزَغلِتسا عجقُ سبب   جس
س سسشٕٔمُةس فس  ا ي جسصيس سابتعس س  لؾس ردسعَزِغَلِتسا  زادسشٔٔمَرَ تسب س قّطَ ْىُ عس

                                                 

 س سسٓٔ/ٖدي افساألدبسمعخخشس سسشٔم

 س سسٛٚٔ/ٔا ا(جحسمعخخشس سسشٕم

 س سسٜٗ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س اةدبس سسشٖم

 س سسٓٙ/ٖا ل جفسمعخخشس سسشٗم

 س سسٓٙ/ٖيعظرس سا ل جفسمعخخشس سسش٘م

 س سسٜٙٔ   ؿسا لغ سم ىجبسا  يـشس سسشٙم

 س سسٜٔٗ/ٕيعظرس سا ل جفس سم (حشس سسشٚم

 س سسٖٓٓا     ي س سملسا اعج  سسشٛم

 س سسٖٔ/ٖ   ؿسا لغ سمزغؿشس سسشٜم

 س سسٔٗٔملسا اعج  سا     ي س سسشٓٔم

 س سسٖٗٓ/ٔٔا ل جفسمزغؿشس سسشٔٔم

 س سسٖٖٛ/ٗا  يفسمزغلتشس سسشٕٔم
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 يبػػػد سصفسا  ػػػج رائلسي ىػػػرحسى ػػػديؿس بػػػجرةسص ثػػػؽس د عػػػ س    يػػػ سقدي ػػػ س نػػػلسم  ػػػجفسا  ػػػربشس سإذس
 ام ػػتس بجرىػػ س بػػجرةسا    ػػؿس س  ػػجفسيعبغػػلس لػػجسا  ػػج رائلسإزا ػػ ساوػػطرابسىلػػؾسا  بػػجرةسبحى ج  ػػجس

س يىوحسا  رادس 
 س دقى جسبحزا  ساوطراب جس(ػيفسيػرتسصَفسا ل ػْبسسي  ػفسصفس ةسيعوؾسا  ج رائلس ى خيًجس و حسا  بجرةس

ي ى فنجسص سصّفسمي جسص رًاسةسي ىديسا ي سا و رسص ؿس رةس س لجسع( س جس ردسملسع ػدهسقػ ؿسابػفسمػجرسس
 سإسقػجؿس سع ػـسيىبػيفس ػلسيػل س ػفسقػػ ؿسسشٔم سعَ ُ ػَ َجسا (ػجرُثسا َ(ػَبَطسألعػ س ػجفسمػلس ػورس ثػؿسنػجعس

 ا  بػػجرةسمي ػػجسسشٕم ػػوٍرس ثػػؿسنػػجشسصّيس ػػوٍرسنػػذاس؟س  ػػجسا  ػػرادسبسم ثػػؿسنػػجشعسسا  ف ػػؼسعألعػػ س ػػجفسمػػل
(ؼسقدسصخؿسب ػجس سإذس ردسعإع ػجسُ ػَ لسا (ػجرثسبػفس ج ػؾسبػفس  ػر سبػفسى ػيـسا َ(ػِبطسةعػ س ػجفسمػلس

نػػشسعو ػ جسا ىػلسصخ ػجس عػ سابػفسمػجرسس ػ سسٕٕٗ س نلس بجرةسصبلس بيدسمسشٖم وٍرسمااجب س ثؿسنجعس
ؼس س قدس ردسصيوجسصفسعا َ(َبطس ا َ(ِبطس سا (جرثسبػفس ػجزفسبػفس ج ػؾسبػفس  ػر سبػفس ـسي فسمي جس(

سى يـسُ  ّلسألّع س جفسملسس س
سنة  العبا ة في المعجمات الح اث  . -ثاناا

إفسا ىا يؼسا     لسا   جارس سن سا ىدادسطبي لس س لىا يؼسا     لسا  ديـس س   جسةسيػؾسميػ س
جس س  بجراى ػػجس س  ػػجفس(ػػظس بػػجراتسا     ػػجتسا (ديثػػ س امػػرًاس ػػفسنػػجسصفسا لغػػ سقػػدسىطػػ رتسبا ػػج يب 

مػلسعظػرسا  ثيػرس ػفس-ا ىط رسإذسملسا  بجرةس  ديدسا لغ ي س ا ىر يبسا   َ دس  س  جسقدسي  ل ػجسب يػدة
 ػػفسا دقػػ س ا  وػػ حس س  لػػجسنػػذاسةسغرابػػ سصفسع ػػدسا  ػػج رائلسيىاػػدتس ع ػػدنجسمػػلس ػػددس-ا دار ػػيف

ا (ديثػػػػ س س لػػػػجسع(ػػػػ س ػػػػجسم ػػػػؿس ػػػػ سا     ػػػػجتسا  دي ػػػػ س  سإذسيى ػػػػ سس ػػػػفسا  اػػػػعوجتسا     يػػػػ 
خػػالؿسب ػػجس ػػفسم ػػجدسخا  ػػج رائلسبج ع ػػدساػػ بسا  بػػجرةسمػػلسا ىػػا يؼسا     ػػلسا   جاػػرس س يُ ػػدسا

ا ىػا يؼس س يػػرتسصفسا ػػى  جؿس غػػٍ س ديػدةسمػػلس  ػػد جتسذ ػػؾسا ىػا يؼسي ػػجملسا اػػ ابس س يخػػؿسبلغػػ س
  فسنذاسا وربس جس ردس عدسع دهس جس ج سملسم   ـسا ىرا يػبسا خطجبسا ىلسي ىجزسب جسا    ـس س

 سإذسقػجؿس سعبػدصسا  ف ػؼس ال ػ سب   ػ سممػلسسشٗم ا  بجراتساخاطال(ي سا  ربي سا  ديـس ع جس ا     ػدشس
 ػؿس غػ س س نػذهسا  بػجرةس ي ػتس  ىروػ سألع ػجس ي ػتس  لػ س س-ا لغ شسثـساىب  جسب    سبيفسيجر(ىيف

سألفسا ع ػػرةسةسىبػػدؿس ػػفس  رمػػ س س  ػػجسةسى اػػؼسا   رمػػ سبػػج ع رةس نػػذاس ػػفسثػػـسصع ػػجسةسى ػػ فسبػػدة

                                                 

 س سسٖٖٔ/ٕ   ؿسا لغ سم(بطشس سسشٔم

 س سسٜٚملسا اعج  سا     ي س سسشٕم

 س سسٜٓ/ٔغريبسا (ديثسم(بطشس سسشٖم

 فسدارسا  لـس ل الييفس ف وػ س سا( ػدسابػ س ػ دس  ل زيػدس سيعظػرسسٜٚٛٔدرس جـسن س   ـساسشٗم
 س سسٗٛ٘ سملسا اعج  سا     ي س س
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  ػػػجفساة ػػدرسبػػج  ف ؼسمصبػػػلس ػػ دشسصفسي ػػػ ؿس سمصيػػِ س غػػِ شس(ىػػػجسىاػػيرس  لػػػ سسشٔمم ػػجدسا ىػػا يؼعس
فس جعػتسا   لػ سا ىو ػيري سفىػجسب ػجس ويوػجحس ا ىخاػيصسإذسنػلس ىو يري سمي جس  عجسا ى  ػيـس س ا 

س سسشٕمي  س جسىلي عسعا وول سا  جيو س ( 
 ُي دسنذاسا   ػدسا ع ػديس ػفسقبيػؿسإقج ػ سا  بػجرةس ػفس  ػ سا لوػظس  لػؾس ػجسيػد  سا  ػج رائلسإ ػجسع ػدس

فس ػجفسع ػده يعاػبس-ص(يجعػجًس-عظـسا  بجرةس س دق س ب  جسبج ىبجرسا( سا   جعلس ا( سا  بجعلس س ا 
ا  بجرةس س لجسع( س جس ردسمػلس لجس وظ س ا(دةس فسا  بجرةسإةسصع سةسيخرجس فس  ع سع داس    ؿس

مػػلسصثعػػج سا (ػػديثس ػػفسماألخػػتشسا ىػػلسىظ ػػرسسشٖمع ػػدهسقػػ ؿسا  ر لػػلس سع عػػدسب ػػضسصنػػؿس ػػ ري عس
 ػػػج  لؼس لػػػػجسا   ػػػ س سإسقػػػػجؿس سعإفسا  اػػػعؼسا ػػػػى  ؿسمب ػػػضشس لدة ػػػػ س مي ػػػجس غػػػػ سصخػػػرتسنػػػػلس

 قػػػدسا ى ػػػدس ليػػػ س س  ػػػـسىػػػردسما  رثػػػ شس س رب ػػػجسي ػػػ فس ػػػجس ردسمػػػلسا اػػػ(جحس اػػػ(وجسسشٗمما  ػػػَرْدَعشس
سا  ج رائلس  ـسيعىب س س

زا ػ س ػػجسي ى رنػجس ػػفس  ةسيعوػؾسا  ػج رائلس ػػفسع ػدسا  بػػجرةسا     يػ س ى خيػػجسا دقػ سا  وػ حسمي ػػجس س ا 
غ ػػ ضس س اوػػطرابس س ي ػػ فسذ ػػؾس(ىػػجسمػػلسا  ىػػ فسا     يػػ سا ىػػلس(    ػػجس س لػػجسع(ػػ س ػػجس ردس

ع ةسص ػرؼس ػجسقػجؿسا ليػثسمػلسا (ػرتس سصّعػ سقطػ سا يػل سملسع دهسق ؿساألزنػريسمػلس بػجرةسا  ػيفس س
 سإسقػػجؿس سع ةسعػػدريسصيػػفس ػػ طفسا ىاػػ(يؼس س  بػػجرةسا  ػػيفس و   ػػ سسش٘م  ػػىديرًاس صظّعػػ سىاػػ(يوجعس

 نػذهسسشٚم س قدس ردس َ(َرتسا يل سي(ُرُىُ سَ(َرىًجس سقط  سقَطْ ًجس  ىديرًاس ج َوَل ِ س ع( نػجعسسشٙم  ل   عس
س ص س وحس ص ثرسإم ج جس س نذهسا  بجرةسصقـ 

 قػػدس  ػػػدسا ب(ػػػثسا  ػػج رائلسي ػػػؼس ليػػػتس لػػػجسا  بػػجرةسا     يػػػ س ػػػفسخػػالؿسى يػػػيفس ػػػ اطفسا  ػػػ زس
 ا  اػ رسمي ػػجسا ىػػلسىػفديسإ ػػجساوػػطراب جس سبػػج ر  عسإ ػجس بػػجرٍةس    يػػٍ سصخػرتس لػػجسع(ػػ س ػػجس ردس

رةسا  اػػعؼس  ػػ زةسوسم ػػ س سإسقػػجؿس سعى ػػدس بػػجسشٛممػػلسع ػػدهسقػػ ؿسا وػػجرابلس سعا ُ ػػّرةس سا ب ػػرسا َ ِوػػفعس
س سسشٜمي  ؿسملسما ُ ّرةشسا ب رسا َ ِوفسوسقجؿسا عجبغ سياؼسا در عس

                                                 

 س سسٗٛ٘ملسا اعج  سا     ي س سسشٔم

 س سسٕٔ٘/ٕ غعلسا لبيبس سسشٕم

 س سسٖ٘/ٔا   ج دسمصخ شس سسشٖم

 س سسٕٓٚ/ٛيعظرس سا ل جفسمقرى شس سسشٗم

 س سسسٜٓٔ/ٖيعظرس سا  يفسم(رتشس سسٜٖٗ/ٗى ذيبسا لغ سم(رتشس سسش٘م

 س سسٜٓٔ/ٖا  يفسم(رتشس سسشٙم

 س سسٕٗ/ٕا ل جفسم(رتشس سسشٚم

 س سسٕٖ/ٗدي افساةدبس سسشٛم

 س سسٓٗ/٘ٔ ا ل جفسم ر شس سسٚ٘ٔ/ٔيعظرس سدي افسا عجبغ س سسشٜم
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سُعِماَن ِاِكْ َاوٍن وُأْبِطن ُك ًَّة فُينَّ ِوضاٌء رافااُت الوالِئِل 
 سسشٔم   فسا  بجرةسىع للسب بػجرةسا اػ(جحسا ػلسزادس لػجس ػجسذ ػرهسا وػجرابّلسب   ػ س سى لػجسبػ سا ػدر عس

س سسشٕميفسقي  سا يجندعس نعجسىىب
 سثػػـسص ردسسشٖم قػػدس ردسصّفس سعا ُ ػػّرَةس سا ب ػػرس قيػػؿس سا ُ ػػرةس ػػرقيفس ىػػرابسيػػدؽسثػػـسى لػػجسبػػ سا ػػدر ععس

 بػػػجرةسما ل ػػػجفشسصدؽسى بيػػػراس ػػػفسساػػػج(بسما ل ػػػجفشسب ػػػدسنػػػذهسا  بػػػجرةس بػػػجرةسا اػػػ(جحس س يبػػػد سصفّس
سا   عجس فس  انجس س

 س ن سع   سياخذسا ب يرسمػلس  مػ سسشٗما  جيي سمع ب اسإ ي عسَ َورسمااجب س ثؿسا َ(َبطسا ذيسيايبس
س سسش٘م  م س فس ٍلسي ى يلُ عس

ثػػـسع ػػدسا  ػػج رائلسعػػجظرًاسإ ػػجسا  بػػجرةسا     يػػ س ػػفسخػػالؿسب ػػضساألبعيػػ سا ىػػلس ردتسمي ػػجس س ا ىػػلس
ى(يػػؿس لػػجسغ ػػ ضس س اوػػطرابسةسخػػالصس ع  ػػجسإةسب را ى ػػجسثجعيػػ س س   رمػػ سمي ػػجساذاس ػػجفسقػػدس

نجسيل س فسا ى(ريؼسقدي ًجسص س(ديثًجس س ي وحس جسقلعػجهس ػجسذ ػرهس ػفسع ػدهسقػ ؿسابػفسمػجرسس سا ىرا
 سإذسقػػػجؿس سع ػػػـسص ػػػدسا ّز ػػػزؿسب ػػػذاسا وػػػبطس س   عػػػلسص ػػػرؼسا ُزْ ػػػُزؿسبوػػػ ىيفسسشٙمعا ّز ػػػزؿس س ػػػج  لؽعس

 ػػفس    ػػجسسمُمْ لُػػؿشسثػػـس ػػجس  عػػجسق  ػػ س ػػج  لؽس سنػػذاس ػػـسصنىػػدسا يػػ س س صظػػّفسصّفسمػػلسا  بػػجرةس ػػد ة
 سبيدسصفّ!سا لسملس ىػبسا لغػ سنػ سعا ُز ػُز ؿس س ُ ػرسسشٚم ا اب جسا ُز ُزؿس ج ُ ْلُ ؿس   عجن جسا خويؼعس

س سسشٛمُ  رس سا خويؼسا ظريؼس س  ُ ْدُنٍدسا طبجؿسا (جؽعس
 ي ى رسا  ج رائلسملسع دسا  بجرةسا     ي سا ىلسيرةسمي جسخلػالس س اوػطرابجسقػدسي  ػدافسا غ ػ ضس س

ؾسعػػػجىالس ػػػفس ػػػ  سا ىرىيػػػبس سص سرب ػػػجسي ػػػ فسذ ػػػؾسا خلػػػؿس  اػػػ داس  ػػػدسإ يػػػ سا لغػػػ يسا  ربػػػلس ذ ػػػ
سا ىاػػ رسا لغػػ يس ػػـسي ى ػػؿس عػػدهسب ػػدس سص سا رغبػػ سمػػلساظ ػػجرسىوػػردهس  ػػ س لػػجس  الخىاػػجرس سص سصف 

                                                 

 سيعظرسا ا(جحسم ر شس سسشٔم

 س سسٜٚ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س اةدبس سسشٕم

يفس س  ػػػربسصاػػػل سم ػػػر يفشس نػػػ سا زبػػػؿس سبج  ػػػجؼسا وجر ػػػي س ىػػػلسىعطػػػؽس ػػػج  يـسغيػػػرسا  ػػػْرقسشٖم
 س سسٖٕٗا  َ طَي سيعظرس سا   ربس س

 س سسٕٕٚ/ٚا ل جفسم(بطشس سسشٗم

 س سسٗٚٔ/ٖا  يفسم(بطشس سسش٘م

س سسٚ/ٖ   ؿسا لغ سمز ؿشس سسشٙم
 س سسٙٙ٘/ٔٔ ل جفسمقلؿشس سن سما ُ ل ؿس ا ُ القؿس سا خويؼسملسا  ورسا   افسا  ري سا ى ل ؿشسا

 س سسٓٗٔ-ٜٖٔملسا اعج  سا     ي س سسشٚم

 س سسٖٚٓ/ٔٔ ا ل جفسمز ؿشس سسٔٓٗ/ٖا  ج  سسا  (يطسمز ؿشس سسشٛم
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 سإسقػجؿسسشٔم  ى تسا  بجرةس س  فسذ ؾس جس ردسملسع دهسق ؿسابفسمػجرسسع  عىػُ س سمج ػى طىُ سا ػر حعس
م   ػ س صْ ػَ ْطُى سا ػر حسإذاسَطَ ْعىُػ سمػلسصعوػ س مػلس- ن سا ػلسذ ػر- س ص جسا  ز سا ثجعلس فسا  بجرة س

س سسشٖم سملسادرهسسشٕما ا(جحس
 سإةسصفسا  ج رائلس ـسييرسإ جسذ ؾس  جدى س س قدس ردسمػلس ىػبسسشٗم نذهسنلس بجرةسا ل جفسب يع جس

س سش٘مملسصْعِوِ عس ىبسا لغ سعط عى سمجَ  ْطُى سا ر حسصيس سَ َ ْلُى س
س سألفس  عػجسا  ػ  طسنػ سا عيػ ؽس ػفس   بجرةسا ل جفس ا  يفس فسد فسزيجدةسما ا(جحشسن جساةقـ 

س س قدسصخذس ع س  عجسا ط فسملسنذاسا   و س سسشٙماألعؼس
 ي ااؿسا  ج رائلس  دهسملسع دسا  بجرةسا     ي س ى  ي  جس سإسي دسمي جس ل  سقدسزيدتسىفديسإ جس

 ب جفنػػجسةس  عػػجس ػػ س سإذسقػػدسى ػػ فسنػػذهسا  ل ػػ سقػػدسنػػ تس ػػفسيػػديسطبػػجعس جنػػؿس سص ساوػػطراب جس س
عج خس جٍهس س  جقب ساأل رسنعػجس لػجسا  ( ػؽس ػفسنػجس ػجس ردس عػدسع ػدهسقػ ؿسابػفسمػجرسس سعا  ػلـس س

سب ػػذرسا ػػمـسا لئػػجـعس سب ػػذرسا لئػػجـس س قػػدساعد ػػتسمي ػػجسسشٚما ػػلسي ػػـ   سإذسقػػجؿس سع ا  بػػجرةس سا ػػذيسي ػػـ 
 سإةسصع س  سعظرسإ جس بجرةسا ل ػجفسإس ردسميػ سعا ْ ػلـسسشٛم ل  سما مـشس س  يسس  جس فس  فعسسخطا

 س  ػػرؼسصفسمػػلسا  بػػجرةسىاػػ(يوجسصخػػؿسب ػػجس سإس(ػػؽسما ػػمـشسصفسسشٜمعا ْ ػػلـس ا  ػػمـسا ػػلسي ػػرسا لئػػجـعس
سى  فسما  مـشس ب دسما  لـشس س قدسغوؿس فسذ ؾسا  ( ؽس س

زا ػ س ػفسخػالؿسا ر ػ عس ع دسا  ج رائلس فثرًاس بجرةس     ي س لجسصخرتس ى( يؽسا دق سا  و حس س ا 
 لجسص(دسا     جتسا  ط ةتسم ج ا(جحشس سما ل جفشس لجسع( س جس ردسملسع دهسقػ ؿسا وػجرابلس س

سشٔٔم سإسقػجؿس سعا  ػالـس  ػ زس س ػج سمػلسا اػ(جحسسشٓٔمعاَ ْرى س فسا ع ج سا ىلسَىْلَبُسسدر  ػجس  ل بػًجعس
ع ج سا بل ج س س  ئؿسص رابلس ع جسم ػجؿس سنػلسا ىػلسى (ػؿسص(ػدتس يعي ػجس ىىػرؾسصفسما  رث شس فسا 

                                                 

 س سسٜٙ/ٖ   ؿسا لغ سم  طشس سسشٔم

 س سسٜٛٗ/ٖيعظرس سا ا(جحسم  طشس سسشٕم

 س سسٗ٘ٔيعظرس سملسا اعج  سا     ي س سسشٖم

 س سسٖ٘ٔ/ٚ سيعظرس سا ل جفسم  طشسسشٗم

 س سسٕٖٓ/ٔا  يفسم  طشس سسش٘م

 س سسٖٗٔ/ٚا ل جفسم  طشس سسشٙم

 س سسٜٕٙ/ٗ   ؿسا لغ سم  ـشس سسشٚم

 س سسٕٕ٘ملسا اعج  سا     ي سوسسشٛم

س سسشٜم  س سسٖٔ٘/ٕٔا ل جفسم ـ 

 س سسٖٕ/ٕدي افساةدبس سسشٓٔم

 س سسٕٗٙٔ/ٖيعظرس سا ا(جحسمقرث شس سسشٔٔم
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 س ملسنذهسا  بجرةسىا(يؼسإذسنلسما  رىػ شس س  ػيسسما  رىػ شسسشٔماألخرتس س ىلبسسق ياجس  ل بجعس
ما  رى شس س قدس ردسصع جسعا  رصةسا  ريئ سا  ليل سا (يج س قيؿسنلسا بذيئ سا وج(ي س س قيؿسنػلسا بل ػج س

 س سعقرىػ سسشٕمق يا جس سص سدر  ػجس  ل بػجس ى (ػؿسإ(ػدتس يعي ػجس ىػدعساألخػرتسر  عػً عسا ىلسىلبسس
س سشٖمملساو سا  رصةسا عجيزس سا  رى س فسا ع ج سا بل ج عس

 لجسص ثرس فس ا(دسخالمجس ل ي  رسم جؿس س عػدسب ػضسصنػؿس ػ ري س س ػ سصعػ سا ػى  ل جس ػراراس ػدةس
س سسشٗمب  عجس ا(دعس

سمػػلس غػػ سا ى سا  يػػ  رسمي ػػجسا ػػى  ج  جسة ثػػرس ػػفس ا(ػػدسإسقػػجؿسى ػػج جس س يبػػد سصف  عزيػػؿس ػػجسيفيػػدسصف 
س س قدسى(  تسمي جسىلؾسا دة  سبج ىبجرسا خبرسا لس ردس   جس سسش٘معسٕٗٔع؟؟؟؟ص

   جس يع سا ب(ثسملس  جؿسع دسا  بجرةسا     ي س عػدسا  ػج رائلسمػلسا ىػا يؼسا     ػلسا   جاػرس
يى ػ سع(ػػ سإيػرادس بػجرةسصخػػرتسب ػدسصفسخط ػجسا  بػػجرةسا  ػجب  س س ػ سى ثي ػػ سصع ػ سيػرتسمػلسا  بػػجرةس ػ زاسم

سا  بجرةسا  ػجب  سنػلسا اػ(ي( س  بػجرةس ا  بجرةسا ىلس ج سب جس سإّةسافسا ىىب سصثبتسغيرسذ ؾس سإذسإف 
ا  ػػج رائلسخجطئػػ سةس  ػػ س  ػػجس ػػفسا اػػ( سمػػلسا  اػػدرسا ػػلسع ل ػػجس عػػ س س لػػجسع(ػػ س ػػجس ردس عػػدس

 لػػلس سعاألِ لَػػ س سقػػجؿسابػػفس عظػػ رسمػػلسم  ػػجفسا  ػػربشس ساألِ لَػػ سدا سي ػػ سمػػلسا  وػػ سع ػػدهسقػػ ؿسا  رس
 ا ػذيس ردسمػلسسشٚم سإذسقػجؿس سعا ػلسمػلسا ل ػجفس سدا سي ػ سمػلسا ِ ُوػدسميىآ ػؿس عػ عسسشٙممياى ؿس ع عس

 سدا سي ػ س س  ذ ؾس ردسعاألِ لَػ س َوِرَ(ػ سسشٛمما ل جفشسن سعاألِ َل س سدا سي  سملسا  و سمياى ؿس ع عس
س سسشٜمي  سملسا  و سياى ؿس ع عس

س ع دسا خلؿسمي جسص ردهسا  ج رائلسملس  و يفسن جس س
سق   سمملسما ِ ُودشسبدؿسما  و شس   ٔ
 ق   سمميىآ ؿس ع شسبدؿسممياى ؿشس س  ٕ

                                                 

 س سسٙٛ/ٕ لغ س اةدبس سيعظرس س  سا  اجدرسملساسشٔم

 س سسٜٕٙ/ٕ س يعظرس سا  يفسمقرث شس سسٕٓٚ/ٛا ل جفسمقرى شس سسشٕم

 س سسٖ٘/ٗا ع جي سملسغريبسا (ديثس سسشٖم

 س سسٖٕٛ/ٔ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٗم

 س سسٔ٘ فس  رسا  جئدةس سسش٘م

 س سس٘ٛ/ٔا   ج دسمص ؿشس سسشٙم

 س سسٕٚٛ/ٔ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٚم

 س سسٕٕ/ٔٔا ل جفسمص ؿشس سسشٛم

 س سسٖٓٗ/ٖا  ج  سسا  (يطسمآ ؿشس سسشٜم
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 ي ااػػػؿسا  ػػػج رائلسعيػػػجط سا ع ػػػديسا  عاػػػبس لػػػجسع ػػػدسا  بػػػجرةسمػػػلسا  د عػػػ سا     يػػػ سا (ديثػػػ س س
إقج ػػػ سا  بػػػػجرةس ى( يػػػػؽسا  وػػػػ حس ا دقػػػ سمي ػػػػجس س يال(ػػػػظسإخوػػػػجؽسا  ف ػػػػؼس ا  ػػػدؼس ػػػػفسذ ػػػػؾسا ع ػػػػدس

ا     ػػلسا   جاػػرسمػػلسبعجئ ػػجس  ػػب  جس س لػػجسع(ػػ س ػػجس ردسمػػلسع ػػدهس ػػجس ردسمػػلسما    ػػـسا  ربػػلس
 سإذسقػجؿس سع ػـسُي( ػفسا  (ػررسنػذهسا اػيغ س س  ػجفسسشٔماأل جسشسإذس ج سمي س سعصُب ةس سا   فسصبػجعس

ُصخس فسمصبشس ج      س ا ا  ب س ع( ن جس س  ثؿسنذاسا  ادرسا      س لي سافسي  ؿس س ادرس
 س ا ىػػراضسا  ػػج رائلسنعػػجسنػػ س لػػجسَ(ػػدسماألبػػ ةشسإذس بػػجرةسما  ػػ فسصبػػجشسمي ػػجسإي ػػجزسسشٕم ا خف  ػػ عس

س خؿسةسي طلسا  طل بس فسا  بجرةس س
فسا  و حس ا دق س س   جسياؼسب سا  ج رائلسب ضسا  بجراتسا     ي سن سصع جسىوى رسإ جس ثيرس 

ـشس سعص جسملسا  رآفسا  ريـسم دس ج سظػرؼسسٜ٘ٛٔ لجسع( س جس ردسملسع دهسق ؿس ( دسا  دعجعلسم
 سإسقػػػجؿس سعص دسصْفسص ػػػىو ـس ػػػفسقػػػ ؿساأل ػػػىجذسسشٖما ز ػػػجفسماآلفشس  لػػػجسع عػػػ سمى(ػػػ سث ػػػجعلس ػػػراتعس

ىوى ػرسإ ػجس وػ حسا  لػـعسا  اعؼسم  لجسع ع سمى( سث جعلس راتسملسا  رآفسا  ريـشسإفسن سا  بجرةس
 س ا ػػػلسد ػػػجسا  ػػػج رائلسإ ػػػجسع ػػػدسنػػػذهسا  بػػػجرةسنػػػ ساػػػيجغى جسبلغػػػ سا ّيػػػداةس ػػػفسا   ػػػربيفس سملػػػـسسشٗم

سيرىو جس س
 قدسيدم  سإ جسع دسا  بػجرةسا     يػ سا   جاػرةسا رغبػ سمػلسإوػوج سخا اػي سدة يػ سى ع( ػجس   ػجس

بػلساأل ػجسشس سع ػاىـس سَغلَػَبسا ػى  ج  س دق سص ثرس س لػجسع(ػ س ػجس ردسمػلسع ػدهسقػ ؿسما    ػـسا  رس
 سإذسقجؿس سع بجرةسا  (ررسىوى رسإ جساة( جـسم لسُ ِخَل س و يو س  جفسيعبغلسسش٘مملس(زفسا  مجةعس

سسشٙميعبغلسصْفسي جؿس س َغَلَبسا ى  ج  جسمي جسي جـس فس ظجنرسا (زفس عدس مجةسص(دنـعس  س ا ( ي  سصف 
شس سع ػػؿس  ى ػػ س ػػفسر ػػجؿس سص سع ػػ سما  ػػاىـَ ج سمػػلس(ػػزفس سص سمػػرحس خػػصسبػػ سب وػػ ـسا ع ػػج سصف 

 س ن س ذ ؾسع  ى  سا ر جؿس ا ع ج فسملسا غـس ا ورحسثـسخصسب سسشٚمي ى  فسملس(زفس سص سمرحعس
ع  ػػػجسا  ػػػاىـسسشٛمبػػػ سا ى ػػػجعسا ع ػػػج س ل ػػػ تعس  س سعا  ج ػػػ سىغلػػػطسمػػػىظفسصَفسا  ػػػاىـسا عػػػ حس ا عيج(ػػػ س س ا 

                                                 

س سسٚٙا    ـسا  ربلساأل جسس لعجط يفسبج  ربي س  ى ل ي جس سسشٔم
 س سسٚٗٔ ن جس فسا  اجدرسا ىلسةسصم جؿس  جس سيعظرس سدقجئؽسا ىاريؼس س

 س سسٜٗٙملسا اعج  سا     ي س سسشٕم

 س سسٕٓيجئ  س س   ـساألخطج سا سشٖم

 س سسٕٔٔ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٗم

 س سسٛٙا    ـسا  ربلساأل جسس سسش٘م

 س سسٓ٘ٙملسا اعج  سا     ي س سسشٙم

 س سسٖ/ٕٔا ل جفسمصىـشس سسشٚم

 س سسٖ/ٕٔا ل جفسمصىـشس سسشٛم
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جعسا ع ػػج س عػػدسا  اػيب سنػػ سا يػػجئ سا  يػػ  رس ػػفس ا ى ػػسشٔما ع ػج سا   ى  ػػجتسمػػلسمػػرحسص س(ػزفعس
س سسشٕم  جعلسنذهسا  ل  س عدسا  ج  س

  فسبجبسع دهسا  بجرةسا     ي سا   جارةسإقرارهسا ابسىلؾسا  بجرةسإةسصع سي  دسإ جس عجقي س  ازس
 سساألخذسب بدصسا ى  ػ سمػلسا لغػ س س(ػيفسيع ػدسىلػؾسا  بػجرةس لػجسع(ػ س ػجس ردسمػلسع ػدهسقػ ؿسا  ػدعجعل

 سإذسقػػػػجؿس سسشٖمعي   ػػػػ فس س جب ػػػػتس ػػػػد يسصيسا ػػػػى بلى سب ػػػػالـسميػػػػ سِغْلطػػػػ س س ا اػػػػ ابسعسَ َبْ ػػػػُتعس
عا ا ابسملسا  بجرةس جسار(تسب سا     جتس  جسصيجرسا  اعؼس س   فسصةسي(ؽس عػجسصْفسعى  ػ س

س سسشٗمقليالسمعبعلسع جب عس لجسممج ؿشسألفس( ي  ساأل رسقجئ  س لجسا   جبل س ا  يجر  س؟عس
 س يبػػد سصفسا    ػػـسا  ػػديـسقػػدسقاػػرسمػػلسنػػذاسسش٘م قػػدس ردسم ب ػػُتسمالعػػجسإذاسا ػػى بلى سب ػػالـسغلػػيظعس

ا  جعػػبس س ا  ػػج رائلس (ػػؽسمي ػػجسذنػػبسإ يػػ س سإذسةسبػػاسس ػػفسا  ػػ ؿس سم جبػػ شس ػػجسداـسمػػلسا  ػػيجؽس
س  عجسا  يجر  س س

ـس ا (ػػديثسي ػػىعدسإ ػػجس  يػػجريس يبػػد سصَفسع ػػدسا  بػػجرةسا     يػػ س عػػدسا  ػػج رائلسب ػػالس جعبيػػ سا  ػػدي
ا  وػػ حس ا دقػػ س س  ػػذ ؾسى يػػزسع ػػدهسا  بػػجرةسمػػلسا     ػػجتسا (ديثػػ سصّعػػ س ػػجفس عاػػبجس لػػجسى اػػلس
ا  ديػػدسا لغػػ يسا ػػذيسىوػػ عى سىلػػؾسا  بػػجرةسمي ػػرهسص ةس سنػػذاس ػػفس  ػػ س  ػػفس  ػػ سصخػػرتسمػػافسع ػػدهس

لسا   جاػػرس  ػػجسيػػعـس لػػجسصفسا  بػػجرةسا     يػػ سا  دي ػػ سص ثػػرس ػػفسع ػػدهسإيجنػػجسمػػلسا ىػػا يؼسا     ػػ
س ع(جهسا ع ديسنذاسملسا  ثيرس فسا  ع(جسا ىراثلس 

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 

                                                 

 س سسٖ/ٕٔا ل جفسمصىـشس سسشٔم

 س سس٘ٚٔ ى  يـسا ل جفس سسٕٓيعظرس سصدبسا  جىبس سسشٕم

 س سس٘٘   ـساألخطج سا يجئ  س سسشٖم

 س سسٜٕٔ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٗم

 س سسٜٖ٘/ٖ يعظرس سا  يفسم ب شس سسٖٛٗ/ٖٔا ل جفسم ب شس سسش٘م
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 املبحث الرابع
تِ 

َّ
مِي

َ
ج

ْ
اهِجِ املع

َ
ن
َ
ـد امل

ْ
ق

َ
سن

 مدخل
لسىا يؼس     س سع ادسبج  ع السا     لسا خط اتسا   لي سا ىلسيىب  جساج(بسا    ـسم

س لجس مؽسا خط اتسا ىلس او جسا دار  فس س نلس 
ا   د ػػػ س سا ىػػػلسىيػػػى ؿس لػػػجسبيػػػجفسا  ػػػع السا  ىبػػػ سمػػػلسىػػػا يؼسا    ػػػـس س   ػػػجئؿسوػػػبطس  ٔ

ا   ػػػػػج س س ا عطػػػػػؽسبػػػػػ س س  يويػػػػػ سىاػػػػػعيؼسا   ػػػػػجعلس س يػػػػػرحساةخىاػػػػػجراتس س ا ر ػػػػػ زس
سا   ى  ل سملسا    ـس 

 ىا يؼسا    ـس س يىو فس   ٕ

سجدةس    سا   .أ
 اخىيجرسا  (داتسا     ي س  .ب

ىػػػا يؼسا  ػػػداخؿس سصيس س  ج  ػػػ سا  ػػػجدةس ػػػفسع ا(ي ػػػجسا  خىلوػػػ س ػػػج   عجس س ا عطػػػؽس س .ت
س شسٔم ا   ج س س اةيى جؽس در  ساة ى  جؿ

ص  جسع دسا  ع السا     لسم دسقادُتسب س جس جفس ى ل جسبىريىبسا   ادسا لغ ي سملسا     جتس
ؾسا ىرىيبس ساأل رسا ذيسد جسا  ج رائلسإ جسصْفسي ؼس ليػ سعجقػداس فاخػذاس بيجفسإخالؿسصا(جب جسبذ 

ا  ف ػػػؼس ا  ( ػػػؽس لػػػجسذ ػػػؾس س   ػػػجسيى لػػػؽسبػػػج  ع الس ػػػفسعج(يػػػٍ سصخػػػرتسنػػػ س  ػػػدسصنػػػؿسا اػػػعج  س
ا     يػػػ سا ػػػذيفس ػػػـسى ػػػفس ػػػد ُىُ ـسبج   ػػػى تسا  طلػػػ بس ػػػفسا ّدرَبػػػُ س س ا  وػػػج ةس س ة ػػػي جسا  (  ػػػيفس

سا     لسى( ي جس ىا يؼس ا  يىغليفسملسا درسس
ىبجيعػتسصع ػجطسا ىػا يؼسا     ػلسىب ػجس ىبػػجيفس عجن ػ س س  دار ػ س س  ػجسذ ػؾسإّةس ظ ػرس ػػفس

س ظجنرسا عوالسا لغ يسا ذيسى دـس ثيراس لجسصيديسا  ربس سص س فسى ربس 
ساخىالؼس عجنالسا ىا يؼسا     لس سص سىط رنػجس جعػتس ػ سص ػبجب سا    بػ س   ـسةيؾسمي سإف 

س   سا بيع سا ىلس فسصن  جس  س ص
سا عظجـسا ذيسُرىب تس لجسُنداهس  ادسا ُ   ـس   ٔ
 (ارس يى جتسا  جدةسا لغ ي سب دسىغييرس  او س(ر م ج   ٕ

س شسٕم ددسا (ر ؼسا ىلسيى  فس ع جسبعج سا  جدة  ٖ
                                                 

  سٜٙٔيعظرس سا ب(ثسا لغ يس عدسا  ربس سشسٔم

 س سٜٔيعظرس سا   ج ـسا  ربي سم بدسا   ي سا( دس ( دشس سسشٕم
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ص جسص بجبسمػي  فسا  ػ ؿسصفسصن  ػجساخ(جطػ سبػا برسقػدرس   ػفس ػفس ػالـسا  ػربس س  ورداىػ س
قاػػج سا و ػػجدس عػػ س س  ػػؿسذ ػػؾس ػػجفسدام ػػ سديعيػػجسمػػلسصغلػػبساأل(يػػجفس سمػػلس (وظػػ س س اػػي جعى س س ا 

 بيؿسخد  سا  رآفسا   يدس سإذس جعتسغجيى ـس فسىػا يؼسا     ػجتسعىو ػيرس ػجسا ػىغلؽس لػي ـس ػفس
س شسٔمص وجظسا  رآفس س رغيى ـسملس(را  س ىجب ـس فسصفسي ى(  سخطاسملسا عطؽسص سا َوْ ـع

ُع   ـس عجنالسا ىا يؼسا     لس عدسا بػج(ثيفسا  ػربس لػجسخ  ػ س عػجنالس ب دسنذاسي  فسصفس
سنلس 
سا  ع السا ا ىلس   ٔ
 ا  ع الساة وبجئلسا خجصس   ٕ

  ع السا  جمي س   ٖ

 ا  ع الساة وبجئلسا  جديس   ٗ

  شسٕما  ع الساة وبجئلسا عط ل  ٘

ج ػيجسإّفسنذهسا  عجنالسا ىلسُ رَمتسمػلس  ػيرةسىطػ رسا    ػـسا  ربػلس سقػدسص ػ  تسإ ػ ج جسص 
ملسإعوػججسا     يػ سا  ربػلسا ىػلسنػلسب ػجس(ج ػ سإ ػجسىػ ا لسا   ػ دسمػلس ػبيؿسبعجئ ػجسبعػج س ل يػجس
راػػػيعجس سىعظيػػػػراس ىطبي ػػػجس سإذسنعػػػػجؾسرصيسيػػػػذنبسإ ػػػجسسصّفسا     ػػػػيفسا  ػػػػربسا  ػػػد ج سقػػػػدسا ىعػػػػ اس

تسمػلس س  لسى(وػظس لػجسنػذاسا ػرصيسإذسإفسىلػؾسا ىطبي ػجتس جعػتسىعظيػرسشسٖمبج ىطبيؽس ان ل اسا ىظير
س شسٗما  قتسعو  س سبؿسنلسا   دسا ذيسعياتسمي سا     ي سا  ربي 

 قدس  دسا عظرسا     لسا (ديثسصفسا    ـسا  ربلس ـسيىط رسب (ىػ اهس سإع ػجس ػجفسا ىطػ رس
 س مػػػلسنػػػذاسا  ػػػ ؿسد يػػػؿس لػػػجسصفسا  عجيػػػ س ا ىطػػػ رسبػػػج  ع الس جعػػػجسشس٘م ػػػفسعاػػػيبس ع  ػػػ س عظج ػػػ 

ي  س وجدنجسصّفسذ ؾسا ىط رسإع  جس جفسعىي  سع دس ى  يـس  ى ريفس او(يفس ى يزيفس س  جسي  سس( 
رامؽسظ  رنجسا    ـسا  ربلس س ذاسمحفسع دسا  ع السملسا  د ع سا     ي سا  ربلس جفس جثالسقدي جس س
 (ديثجس فسخالؿسا    دسا ب(ثي سا  ىىجب  سملس ؿسا  ى فسا     ي سا ىلس جفسير ػلسمي ػجسا ال(ػؽس

  ػػع الس سص ساػػ  بى س سص ساخخػػالؿسبػػ س سإ ػػجسغيػػرسذ ػػؾس ػػفسا ع ػػ تسا ىػػلسىػػدؿسا  ػػجبؽس غ ػػ ضسا
س لجس(و رسع دسا  ع السا     لس 

 ملسا  ارسا (ديثسع دسا ع دسا     لس(جوراسملسى  ي سا     لسا (ديثسملسا درا جتس
سا (ديث س س نذهسا درا جتسى يرسبجى جنيفسن جس 

                                                 

  سٕٙ ي سا  ربي س سبداا ى جس ىط رنجس سا   ج ـسا لغشسٔم

  سٕٖ-ٖٔيعظرس سا   ج ـسا لغ ي سا  ربي س سبدا ى جس ىط رنجس سشسٕم

 س سٖ٘يعظرس س فسقوجيجسا    ـسا  ربلس سسشٖم

  سٓٗيعظرس سا  ادرسعو  س سشسٗم

 س سسٔ٘يعظرس سا  ادرسعو  س سسش٘م



 

 
 111 

ا لغ ي س س نػلسى ػؼس عػدس(ػد دسا  اػؼس سساقىارتس لجس رضسا  جدة  اسات ها اخا  :   ٔ
  ا ىىب س فسغيرسى(ليؿس س ا ىعبجطس س ا ىيجؼس 

 نلسىلؾسا درا جتسا ىلسىاؼسثـسى(لؿس ىاؿسإ جس(اػيل س سص سعىي ػ سس  اسات هحماما  :  ٕ
س شٔمي  فس ال(ظى جس لجس ال حسا   ؿسا     لس برسا  را(ؿسا ىلس رسب جس ا ى دس لي ج

جحسا  القػػ سبػػيفسنػػذيفساةى ػػجنيفس ع ػػدسا  ػػع السا     ػػلس سإذسإّفس ةبػػدس ػػفسا  قػػ ؼسخيوػػ
ا  ع(جساأل ؿسذ سطبي  س ردي سم( بس سص جسا  ع(ػجسا ثػجعلسماعػ سذ سطبي ػ سع ديػ سى(ليليػ سى ػ جس
خوػػج  جس ػػع طسع ػػديس  يػػجريس س  ػػفس  لػػ س ػػجسي عػػجسبػػ سذ ػػؾس إ ػػجسا ػػىظ جرس عجاػػرسا    ػػـس س ا 

 اقادسب سا  داخؿسا     ي سس– نذاسا ذيسييى ؿس لجسما عظجـسسا ع دسن سا  ع السص سقؿس سما عظجـش
 اقاػػدسبػػ سىرىيػػبسا  ػػ ادسا لغ يػػ سوػػ فسا  ػػجدةسا  ا(ػػدةس س ا   ػػ س س ا  ػػجدةسا لغ يػػ سس– س ا ىرىيػػبس

سعو  جس س ا ى(ليؿشس 
 ب ػذهسا   جربػ سا ىػلس  لى ػجسب ثجبػ سا  ػدخؿسإ ػػجس  وػ عسمع ػدسا  ػع الس عػدسا  ػج رائلشسص ػػدس

سذ ػػؾ سعو ػػ سب  ج  ػػ سا خلػػؿس س اةوػػطرابسا لػػذيفس ق ػػجسمػػلسا  عػػجنالسسصف  ا ع ػػدس عػػدهس ثيػػرس سإذسص ػػـز
ا     ي سا  دي  س س  جسذ ػؾساةوػطرابس س ا خلػؿسإّةسعىي ػ س(ى يػ س  ػع السا لغػ ييفسا  ػربسا ػذيفس
عيغلى ـسقوي سا واج( س فسبجقلسا  وجيجسا  ثيػرةسا ىػلسي  ػفسطر( ػجسمػلسا   ػؿسا لغػ يسا  يػداعلس
  سإذس ػػـسي ػػػفسا   ػػؿسا لغػػػ يسا  يػػداعلسمػػػلسا  ػػرفسا ثػػػجعلسا   ػػريس (ج  ػػػ س ى ػػ يؿس  اعػػػبسا (يػػػجةس
ا لغ ي س عدسصبعج سا  ربي س سص س (ج   س ب(ػثس  اعػبسا ىعػ عسا لغػ يسمػلسا  زيػرةسا  ربيػ س سبػؿس ػجفس

سا واػػػي( س س ا  ل ػػػجتسا واػػػي( س عػػػدسا  بجئػػػؿسا  ربيػػػ سا ىػػػلسي ىػػػربُس (ج  ػػػ س لب(ػػػثس ػػػفسا اػػػيبس
س شٕما ى  ج  جس فسا   ى تسا لغ يسا  عي دشش

ظ ػجرس ػجسىىب ػػ س   ػـسصقاػدسمبج  عػجنالسا     يػ شساألعظ ػ س سبػؿسا ىرىيػبسا ػداخللس ل ػ ادس س ا 
س فساوطرابس ع  لس ق س عدسب ضسا     ييفسا  د ج س ا  (دثيف 

 فس  ل ػػػج رائبس قوػػػجتس ى يػػػزةسمػػػلسنػػػذاسا  جعػػػبسإّةسصفسىلػػػؾسا  قوػػػجتساقىاػػػرتس لػػػجسا  ىػػػ
ا     ي سا  (   س س ملسب ضساأل(يجفسى دى جسإ جس ى فس    ي س ف وػ سصع ػجس ػـسى ػلـس ػفسا خلػؿس
 س اةوطرابس س ذ ؾساةقىاجدسقدسي  فسيجئب س لجسدقػ سا   ج  ػ سا ع ديػ سا ىػلسىبعجنػجسا  ػج رائلس

ادسب ببس فسذ ؾساةوطرابسا ذيس بب سا َعّ جخس سص سيل سصخرسقدسي  فس فسقادس سص سغيرسق
 س   فسا عجظرسبح  جفسي دساػدؽسىلػؾسا   ج  ػجتس دقى ػجسإذس ػـسي ػفسا  ػج رائلسقجرئػجس جديػًجسيػذ رس
 ال(ظجىػػ س لػػجسع(ػػ س ػػري س س  ى  ػػؿس سبػػؿس ػػجفسعجقػػدًاس    يػػًجس ىخااػػًجس ػػـسىغػػبس ػػفسذنعػػ س

سا دراي س ةس فسم رهسدق سا   رم س 

                                                 

  سسٔٗيعظرس س فسقوجيجسا    ـسا  ربلسقدي جس (ديثجس سشسٔم

  ٜٚ-ٜٙ لـسا لغ سا  ربي س سشسٕم
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د ج س س ة ػػي جسمي ػػجسيى لػػؽس  ػػجفسا  ػػج رائلس اخػػذس ػػدةس لػػجسصاػػ(جبسا    ػػجتسا  ربيػػ سا  ػػ
بػػج   الس س قػػدس ػػجفسردهس اوػػ(ًجس س  ا ػػ ًجس   ع ػػًجس(ػػيفسدابس لػػجساخىيػػجرسعاػػ صسعثريػػ س يػػ ري س
ساس   ػػ شس ا  ػػج(ظس س ابػػفسا   وػػ س ا  ىعبػػلسب وػػ جس اقػػ سخػػجرجس ألدبػػج سصمػػذاذس جة ػػجـس لػػلسم ػػـر

ظ ػجرسقاػ رس ع  ػ س ػ فس  ػ ساغوج ػ سعا اػًجس ارساة(ى ججسخظ جرس  زسا    ـسا  ديـس س ا 
سا(ي( س ى ج زهسص وجظًجس ديدةس جفسيعبغلس لي سإّةسيى ج زنجس 

سا ب(ػػػثسبػػػح را سا  ىجب ػػػ س ا ى(ليػػػؿس  قوػػػجتسا  ػػػج رائلسا ع ديػػػ سا  ى ل ػػػ سبج  عػػػجنالس  نعػػػجسيلىػػػـز
ا     ي سوسخظ جرس جسيط حسا ب(ثسإظ جرهس فس   دسمػلس يػدافسا ػدرسسا    ػلسا   جاػرس سإذس

س رائلسي  ؿسملس    جتس بؽسا   ؿسمي جسإة سصع سيرتسص رًاسيعبغلسذ رهسمي جسيى لؽ سص ويتسا  ج
 أوالً: نقده معجم الشيباني )اجليم(

ى   سا  ج رائلسا بسع دس ع السب ضسا     جتسا  دي  س فس(يثسإخال  جسبىرىيبسا  ػ ادس
 ػج رائل سممإذاس ػجفسا يػيبجعلسا لغ ي س س  جفس(ظس   ـسما  ػيـشس صمػرًاس ػفسنػذاسا ع ػدسإذسقػجؿسميػ سا 

قػػدسرىػػبساأل وػػجظسب( ػػبسا ائل ػػجسماعػػؾسةسى ػػدسيػػيئًجسآخػػرس   ػػـساألبػػ ابسإ ػػجسماػػ ؿس  ػػجساعػػؾسةس
 ي ػػتس بػػد  ةسبػػجأل ؼس  ػػيسس ػػ سلاأل ؿس  س قػػدسع ػػدسبػػيفسص وجظػػ س سؼى(ظػػجسبػػايسىرىيػػبسب ػػدسا (ػػرس

رحسنػػػػذهسا  ل ػػػػ س  وػػػػ  جسميػػػػ س س   ع ػػػػجس ردتسمػػػػلسيػػػػجندسمىػػػػرؾسا  ل ػػػػ ساألاػػػػؿسفس ا ػػػػىطردسييػػػػ
 س ي  ؿسصيوًج سافس ىجبسما  يـشس ىجبس و سملس ر(لى ساأل  ػجس  ػفسيػافسا  ف ػؼسشٔما  جرو شش

صفسي  دسإ ي سإة سصع س ـسيو ؿسم ج س لجسنذاساةخىالؿسملسا ىرىيبس س عولس  فسما  يـشس فس و س
افسا    ػـسياخػذساجع سآخرسغيرسصبػلس  ػر سا يػيبجعلس س قػدس لػؿسذ ػؾسا خلػؿسمػلسىرىيػبسا  ػ ادسبػ

ي ل ساألخيرساأل رسا ذيسب يدًاس فسع طس جئرسا     جتسقريبًجس فسع طسا ر جئؿسا لغ ي س  ػجسيػرتس
سا  ج رائل 

 ثانيًا : نقده معجم )ديوان األدب( للفارابي
 أ. غموض المة م  .

صّفسا ػػػذيس سبيػػػدسشٕم قػػػؼسا  ػػػج رائلس لػػػجسديػػػ افساألدبس لوػػػجرابلسعجقػػػدًاسصيػػػجهسمػػػلس  اعػػػبس ػػػدة
ي عيعلسملسنذهسا و رةس قوجىػ سا ع ديػ س لػجس ػع السا وػجرابلسمػلس    ػ سذ ػؾس سإذسرصتسميػ سا  ػج رائلس
خلاًلسمجد(ًجسصقاجس ثيرًاس فسا وجئدةسمي س عػدسا دار ػيفسقػدي ًجسص س(ػديثًجس سم ػفسع ػدهسا  ػع الس ػجس ػج س

ي ػرضسميػ سسشٖمىػل  ىبدصسب جس  د  سا  اػعؼس لوػجرابلسلا سٓٚملسق    سمميبدصسا  ىجبس فسا او( س
  ع   س  اطل( سقبؿسا بد سب جدةسا  ىجبس س   ةس( ايلسا  ( ؽس ى  رس لجسا  جرئسصفسيو ـس جس

                                                 

  سٕٙ٘/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سشسٔم

  سٓ٘ٗ-ٔٗٗيعظر سابرانيـسا  ج رائلس    دهسملسا لغ س ا ى( يؽس سشسٕم

 زيجدةسي ىوي جسا  يجؽس شسٖم
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يريدسا وجرابلس فس اطل( س سا ذيسةسي  ي سص(يجعًجسبؿسيير( سبا وػجظسغج وػ س س  ػيسسمػلسطػ ؽس
س شٔمسا  جرئسا  خىصسافسياؿسا جس جسيريدسا  اعؼسإةسب دسأليشش

 ج رائلس  د  سا وجرابلسىلؾسبج غ  ضس  جسايى لتس ليػ س ػفسا  ػ ادسا غج وػ س قدس اؼسا 
إذسقجؿ سممصعتس ا ُدسملسنذهسا   د  س فسا   ادسا غج وػ س ػجسنػ س وى ػرسصيػدساةمى ػجرسا ػجس( ايػلس

س شٕمسا  ( ؽسا عجم  شش
 . إغفال النص عمى ماىا  الما ة .ٕ

األدبشس نػ ساخ ػراضس ػفسا ػػعصسس لػجسخلػؿس ع  ػلسصخػرسا ىػرتسمديػ اف قػؼسا  ػج رائلس
 لجس( ي  سا لوظ س سص ربي سنلسصـس  رب س؟س   جذاسصغوؿسا وجرابلسذ ؾس؟س ل ًجسصفس فس ع   سذ ػؾس

س شٖمس س قدس ّدنجسا بج(ثسم للس( فشس فسقبيؿسمم دـساخيجرةسإ جسا ى بيرسا    دشش
سا   ػػربسنػػ مػػلس  سمم ػػجسا ػػى  لى سذ ػػؾسخلػػطس اوػػحسبػػيفس و ػػ  لسما   ػػربس ا    ػػّدشسإذسإف 

 سإذسييػيرسنػذاسإ ػجس ػجسا ػى  لى سا  ػربسشٗمسا  ربس فساأل وجظسا   وػ   س   ػجفسمػلسغيػرس غى ػجشش
 ػػػفسص وػػػجظساأل ػػػـساألخػػػرتس س ػػػ ا سص ػػػرتسذ ػػػؾسا لوػػػظس  ػػػرتسصبعيػػػ س ػػػالـسا  ػػػربسصـس ػػػـسي ػػػرس؟سص ػػػجس

ع  جس سم ـس لجساخىالؼس(د دًاس او( سبيسشٙم سص س فسا  (دثيفش٘مملـسُيِ ـسص(دس فسا  د ج ما    ّدشس
 س خلطس بيريفس س قدسمرقعجسبيع  جس جب ًجس س   ػفسما    ػّدشسنػ س ػؿسمم ػجسصبى ػرس ػفساأل وػجظسا  ربيػ س
ب دس ارساة(ى ججسص جسبلوظ سمايغى س   عجهس  ًجشس سص سبايغى سم طسص سب  عػجهسم ػطس سص س ػجفس

س شٚمس بجرةس سص سا ى  جًةس ذ ؾشش
غوج ػػ سا ػػعصس لػػجسصفسا  ػػجدةسىعػػدرجسا  ػػ  ػػ دًاس لػػجسبػػد سمػػحفس ج رائلساعى ػػدسإن ػػجؿسا وػػجرابلس ا 

وػ فسى اػػيؼس غػػ يس  ػيفس س ػػج   ربس سص سا ػػدخيؿس سص سا    ػػّدس سإذس لػؽس لػػجسقػػ ؿسا وػػجرابلس س
 سإذسقجؿ سمممجى سافسي  ؿس س  ربس سملس(يفس  ػؿس ػفسشٛمسمما بعدس س لـسى(ى س يرسآةؼسر ؿشش

 س مػػلسشٓٔمس ردسصفسمما بعػػدس سا  لػػـسا  بيػػرس ـسمجر ػػّلس  ػػّربششس س قػػدشٜمس ػػفس ع  ػػ سذ ػػرسا   ػػربشش

                                                 

  سٖٚ/ٕ فسا  اجدرسملسا لغ س األدبس سشسٔم

  سٖٚ/ٕيعظر سا  ادرسعو  س سشسٕم

  سٙٗٗا  ج رائلس    دهسملسا لغ س ا ى( يؽس سسسيعظر سابرانيـشسٖم

سا لغ س ص  اع جس سشسٗم   سٕٛٙ/ٔا  زنرسملس لـ 

  سٜٖٙ/ٔيعظرس سا  زنرس سشس٘م

  سٙٙيعظرس سملسا لغ س درا ى جس سشسٙم

  سٗٗاة ىدراؾس لجسا   ج ـسا  ربي س سشسٚم

  سٕٓٔ/ٔدي افساألدبس سشسٛم

  سٛٚ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سشسٜم

  سٚٚا   ربس سشسٓٔم
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سا بعػدس سا   ػربسغيػرسا    ػّدس س قػدس ردسصيوػًجسصف  ق ؿساج(بسما   ّربشسنػذاسإيػجرةساػري( سإ ػجسصف 
 س نػذهسإيػجرةساػري( سصخػرتس لػجسصفس ػجدةسشٔمسمم يسسبج  ربلسا ا(يحس س قدسص ى  ل سا    ػّد فشش

 ف ؼسإة سصفسيذ رسمي جسا و ؿسمصراغشس س ن س ي  رس لجسإي جزهسغولسنػذهس س  جس  جفس لشٕمسمر غش
 سا  ج رائلسملسع دهسنذاس اع جسيطج بسابفسمػجرسسبػافسُي ػرضس ػفسذ ػرس ػجسصيػى رسشٖمسنذهسا  جدةشش

س–ا ذيسن س ػفساػو س ػع السابػفسمػجرسسس– فسصبعي ساأل وجظس ى السا  غ  رس ع جسوسألفساخي جزس
لساألبعي سا ىلسي ػبسافسىػذ رس لػجسا ػرغـس ػفسإي ػجزسا  ف ػؼسمػلسيػرحسي ىولسصْفسيى(رتسا     

س شٗمسىلؾسا  جدةس ىو يرنجس س  جفس(ريجسب سذ ؾس سإذسمصراغشسن س زيدسمراغش
 

 ثالثًا : وضع الفظ في غا  موضعو  
  فسع دسا  ج رائلس ػجس ػجفس عاػبًجس لػجسع ػدس ػع السا     ػيفسا  ػد ج سمػلسإغوػجؿس ثيػرس ػفس

  جسمػػػلسغيػػػرس  وػػػ  جس س لػػػجسع(ػػػ س ػػػجس ردسمػػػلسى لي ػػػ س لػػػجسقػػػ ؿسابػػػفسمػػػجرس ساأل وػػػجظسص س وػػػ
 سإذاسقػػجؿ سمم ػػجفس ػػفس اػػع  سا  ف ػػؼسصفسيػػذ رس ثػػؿسنػػذاسمػػلسا ثالثػػلسش٘مسمما ز  لػػ فس ساأل لػػسشش

 س  ػػػجسذنػػػبسإ يػػػ سا  ػػػج رائلساػػػجئبسشٙمسمزّ ػػػؿش س   عػػػ س ػػػـسيػػػذ رهس  ػػػجس ردسما ز ّ بػػػ فشسمػػػلسمَزَغػػػَؿش
س شٚمسنذهسا  جدةسصفسىدرجسى(تس جدةسمَزَ َؿش ا(يحس سإذس جفس(ؽس

 سإذسقػجؿس سمم ردسنػذاسشٛمس  لجسنذاسا ع( س ردسى لي  س لجسق ؿسابفسمجرس سمما ّرْيُدس سا ِىْربش
 س  ػفسنػذاس ػجسشٜمنذاسملس جدةسعسريدسعس  جفس(ؽسا يج سصفسى ػ فسن ػزةس   س ا  ل ػ سنعػجسنػلسعسرَئػدسع

  س  ػػفس  ػػبسصفسيوػػ سا  ف ػػؼسعسا ريػػ ةسعسمػػلس ػػجدةسبػػج   زةسسشٓٔم ردسمػػلسعسريػػسسعس نػػلسعسرصسسع
س سشٕٔمشششٔٔمسمريششس نلسبج  ا سمري ش

                                                 

  سٜٕٗ/ٔيعظرس س   رةسا لغ سمبدفشس سشسٔم

  سٖٚٗ/ٔيعظرس س   ؿسا لغ س سشسٕم

  سٙٗٔملسا اعج  سا     ي س سشسٖم

  سٖٓٗ/ٛيعظرس سا ل جفسمر غشس سشسٗم

  سٔ٘ٗ/ٔ   ؿسا لغ سمز ؿشس سشس٘م

  سٖ٘ٗملسا اعج  سا     ي س سشسٙم

  سٕٖٚ-ٖٔٚ/ٚ  ـسص دسمي سما ّز ل ؿشس ا  يفسمز ؿشس سسٕٖٔ-ٜٖٓ/ٔٔيعظر سا ل جفسمز ؿشس سشسٚم

  سٜٓٗ/ٔ   ؿسا لغ سمريدشس سشسٛم

  سٜٙٔ/ٖيعظرس سا ل جفسمرادشس سشسٜم

  سٕٜ/ٙيعظر سا ل جفسمرصسشس سشسٓٔم

  سٕٕٖ/ٗٔيعظر سا ل جفسمريجشس سشسٔٔم

  سٖٓٗملسا اعج  سا     ي س سشسٕٔم
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 ي  ػػػػفسا  ػػػػ ؿس سصفسما ّرْيػػػػدشسمػػػػلساألاػػػػؿس ردتس   ػػػػ زةسصيس سا رئػػػػُدس    ػػػػ سصرادس  ػػػػجسمػػػػلس
س شٕم س قدس ردتسملسا ي رسغيرس    زةسإذساعيدشٔما ل جف

     ٍ    ولّما َامْبِس ال ِّْ َع ِ اُ ىا َمُجوٍب َوقْ  َ  َُّعوىا َوْىَي ذاُت مؤرَّ
سإدرا  ػجسى(ػتسا  ػدخؿسمرادشس  نذاسي علسصّفس السا ػ   يفس ػجئزس سم ػلسما ّريػدس ا َرئػدشسإّةسصف 

سص  جس سألفساألاؿسمي جسذ ؾس 
س شٖمص جس ل  سمريسشسم دس ردتسملسا ي رس ل  سما ّرّيسشس ثؿسمقّيـشسإذسقجؿسا يج ر

 ُهي ى الّ عاَّ  ما اسهةاَم الْ اُِّس      ال ذي هخا  وال ليذا اَجْ أةٌ 
إةسصفس دخل جس  جسعصسا  ج رائلسمرصسشس  يسسمريسشس ل ًجسصفس ؿس جسملسنذهسا  جدةس فس

ا     ػػجتسا لغ يػػ س لػػجس  ػػجٍفس ػػاخ ذس ػػفسما ػػرصسشسمػػلساةع ػػجفس سص ػػجس ػػجدةسما ريػػ ةشسم ػػدسعاػػتس
 س يبػد سصفس ذعسا  ػ ادسمػلسشٗمسبػجس ػفسم ا شإدرا  جسى(تسا  دخؿسمريجشسبػجأل ؼسةس   ػ زاس ةس ع ل

سغيرس  و  جس عدسابفسمجرسسعجىالس فسقل س و حسا رفي سا     ي س دي س 
   جسذ ػرهسا  ػج رائلس ػفسص ثلػ س ػ  سىرىيػبسا  ػ ادسا لغ يػ س  وػ  جسمػلسغيػرس  اوػ  جس ػجس

 سمم ج تس جدةسصيجرسغلي سملسع دهسق ؿسابفسمجرسس(يفس  ؿس جدةسمزيؿشسب دس جدةسمزيـشس ساذسقجؿ
 س  ػجفسا اػ ابسصفسش٘مسمزيؿشسب دس جدةسمَزَيـشس نذاسيل س فس   سا ىرىيبس قػدسى ػررس ػراتس ػدةشش

 س ا ىرىيػبسشٙمي ردس جدةسمزيؿشسقبؿس جدةسمزيـشسبج ىبجرسى ل ؿسا (ػرؼساألخيػرسمػلسا عظػجـساة وبػجئل
سا ذيس رتس لي سم   ؿسا لغ ش 

لغ ي سب و س جدةس  جفسصخرتسص سىورؽسا  ػجدةس س ػجس  فسا خلؿسا ذيسا ىرتسىرىيبسا  جدةسا 
ذ ػػرهس عػػدسع ػػدهس ػػجس ػػج سمػػلس ػػجدةسميػػج شس عػػدسابػػفسمػػجرسس سإذسقػػجؿ سمم ػػج تس ػػجدةسميػػا شس نػػلس
ميل شسألفسا  ل  ساأل  جسا و ؿسميج شسملسق ؿسا  ف ؼسميػئُتسا يػل شسثػـس ػجدسا ػجسميػا شس نػذاس

غيػػرسما يػػل شسإذس الن ػػجسصاػػؿس  ػػى ؿسسشٛمس ش س نػػذاسي  ػػفسا  ػػ ؿس سإفسما يػػاشٚم ػػ  سمػػلسا ىرىيػػب

                                                 

  سٜٙٔ/ٖيعظرس سا ل جفسمرصدشس سشسٔم

  سٜٙٔ/ٖ يعظر سا ل جفسمرصدشس سسٓٙيتس  ثيرس زةسملسدي اع س سا بشسٕم

  سٜٙ/ٙ س يعظر سا ل جفسمرصسشس سسٔٗٔا بيتس ل  يتسملسدي اع س سشسٖم

  سٕٕٖ/ٗٔيعظرس سا ل جفسمريجشس سشسٗم

  سٙٗملسا اعج  سا     ي س سشس٘م

  سٜٕٚ/ٕٔ سسٖٙٔ/ٔٔيعظر سا ل جفسمزيؿشس مزيـشس سشسٙم

  سٖٚٔ   ي س سملسا اعج  سا  شسٚم

  سٖٛٗ/ٗيعظر سا  ج  سسا  (يطسميا شس سشسٛم
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بذاىػ س س  ػ سدةةىػ س سثػػـسصفسما يػل شسمػلسا     ػػجتسيػدرجسوػ فس ػجدةسميػػياشس  ػيسسوػ فس ػػجدةس
س سسشٔمسميا ش

   ػػجسىىب ػػ سا  ػػج رائلسمػػلسا  د عػػ سا     يػػ سا (ديثػػ س ػػفسإي ػػجزسمػػلسيػػرحسا  ػػجدةسا لغ يػػ س
ع السا  ػػػجـسا ػػػذيس ػػػجرس ليػػػ ساػػػج(بسذ ػػػؾسا  ػػػىفس ىو ػػػيرنجس سإذسةسيى امػػػؽسذ ػػػؾساخي ػػػجزس ػػػ سا  ػػػ

ا     لس س  فسنذاس جس ردسملسع دهسق اسا  ر لل سممآث سس س بؿس ي  رسب ّبجدهس ي  ي سعاجرتس
(Mont Athos)ا  ػػربسبػػػما  بؿساأل ػػ دشس

 سغػػذسقػػجؿ سممإفسإي ػػجزسا  اػػعؼسمػػلسنػػذهس خػػؿسمػػلسشٕمس
نػذاسا  بػؿس  رمػ سدسي ػرؼساألبسا  ر لػلس  سع ػـسقػشٖمس(يفسصع سص  بسملس  ادسةسى ػى(ؽسإطعجبػجشش

 ا ػػ  سألعػػ سعاػػراعلس سص ػػجسغيػػرهس ػػفسا  ػػرا س س صنػػؿسا لغػػ سقػػدسةسي رمػػ فس عػػ سيػػيئًجسص ثػػرس  ػػجسذ ػػرس
ا  ر للس سبؿس(ىجسا  غرامي فسا  خىا فسةسي رم فسييئًجس فسنذاسا  بػؿس سم ػجفس(ريػجسبػ سصفسةس

سي  زسنذاساخي جزسا  خؿس 
 ثا  الما ة المووا  . ابعًا : اإلخالل بهو 

صغولتسا     جتسا  ربي سا  دي  س ثيرًاس فساأل وجظس ا   جعلسفس  جسدم سذ ؾسا جساة ىدراؾس
 لي جسقدي ًجس (ديثًجس س قدسىجب سب ضسا دار يفسا  (دثيفسذ ؾساخغوجؿسم ث  اسص وجظ س   جعي سب ثيرس

لؾسا  جدةسخلػاًلسمػلسا  ػع الس س  ػفسنػذاس فسا عا صسا ي ري س ا عثري س س ذاسُي ّدساخخالؿسبى ثيؽسى
ا وػربس ػػجس ردسمػػلسى ليػػؽسا  ػج رائلس لػػجسعػػصسا   ػػج دسا ػذيس ردسميػػ  سممصخػػذسا يػػل س   ػػ سإذاس

 سإذسقػػػجؿ سممنػػػذاس  عػػػجس ديػػػدس   ػػػّدسةس  ػػػ دس ػػػ سمػػػلسد ا يػػػفسا لغػػػ سم ػػػجفسي( ػػػفسشٗمس  لػػػ س  ػػػ شش
فسيػذ رسا   ػجعلسا    ػدةس  سبج  اعؼسصفسيػذ رسصيػفس  ػدهس؟س مػلسصيسعػصس ردس؟س لػجس جدىػ س(ػي

س سش٘مس  جفس(ؽسا  جدىيفس س ثج ث س راب  س  ل جسمصخذشسصفسعابحس جدةس ا(دةشش
افسىوريػػػػؽسا  ػػػػ ادسا لغ يػػػػ سمػػػػلسما   ػػػػج دشسنػػػػ سا ػػػػذيسصثػػػػجرسع ػػػػدسسشٙم قػػػػدسذ ػػػػرسص(ػػػػدسا بػػػػج(ثيف

ف ػؼس ةس يبػًجسمػلس ػع السا   سإةسصفسى زي سا  جدةسا لغ ي س لجسنذاسا ع( سةسص ػّدةس ثلبػ سا  ج رائلس
 ػػفس يػػ بساػػع ى س س   ػػفسا  ف ػػؼسصخػػؿس(ػػيفسىػػرؾسا   عػػجسا  ديػػدسا ػػذيس( لىػػ سا  ػػجدةسا لغ يػػ س
ا  دي  سبالسى ثيؽس  جسيو دهسييئًجس فسقي ى س سغذس  سصفسا ى ثيؽسىـسألمدعجس ع سمجئدةسىجريخيػ س غ يػ س

لػؾسا لوظػ س س صيػفس ردس بيرةس سإذس جفس فسا  ا بسصفسيخبرعجسا  ر للس فسا عصسا ذيس ردتسميػ سى
؟س ملسصي س( ب س؟س ن سي لـسإّفساة ىي جدسا لغ يس ج  س (  ـسب يدسز علس س ا  ج رائلسعو  سصىجس

                                                 

  سٚٓٔ-ٖٓٔ/ٔيعظر سا ل جفسميياشس سشسٔم

  سٕٓٔ/ٔيعظر سا   ج دس سشسٕم

  سٕٕٚ/ٔ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سشسٖم

  سٕ٘ٛ/ٔا   ج دسماخذشس سشسٗم

  سٕٗٛ-ٖٕٛ/ٔ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سشس٘م

  سٔٙٗ رائلس    دهسملسا لغ س ا ى( يؽس سيعظر سابرانيـسا  جشسٙم
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 لػػجسنػػذاساأل ػػرسمػػلس    جىػػ سا ىػػلساػػع  جسإذسا  ػػجدةس ا(ػػدةس س   ػػفساخػػىالؼسا   عػػجسنػػ سا ػػذيس
ا   ػػا  سوسألعػػ سإع ػػجسمػػرؽس س ػػذ ؾسةس( ػػ س ػػ سمي ػػجسصخػػذسبػػ سا  ر لػػلسمػػلسنػػذهسشٔمص  ػبس ليػػ سىوري  ػػج

سا  جدةسا  ا(دةسةخىالؼسا   جعلسمي ج 
   ػػجسيبػػد سميػػ ساخخػػالؿسبػػج ى ثيؽس عػػدسا  ر لػػلس سنػػ سصعػػ سيػػذ رسا  ػػجدةسا لغ يػػ سا   ربػػ س ػػفس
غيػػرسإيػػجرةسا ػػجسا ػػعصسا ػػذيس  ػػدسا  ػػجدةسميػػ س س  ػػفسغيػػرساخيػػجرةسا ػػجس يويػػ سا ػػى  ج  جس سإذسقػػجؿ س

خطػػ سص س ػػع الساىب   ػػجسمػػلسىاػػعيو سم ػػ س ػػثاًلسيػػذ رسا  ػػ ادسا   ربػػ سسممثػػـسإعػػلس ػػـسا  ػػحسيػػيئًجس ػػف
 س نػذاس ػيسسيػيئًجسبػ سشٕمسا غريب س ةسيذ رسصيفس  دنجسص(يجعػًجس سثػـسةسيػذ رس يػؼسا ػى  لتسص(يجعػًجشش

 ج سب سا  ر للسوسإذسإفسصنؿس ىبسا   ربس(يع جسيذ ر فسا لوظ سا   رب سةسيػذ ر فسا ػعصسا ػذيس
س شٗم سسإّةسصّع ـسملسص(يجفسقليل سييير فسإ جسذ ؾشٖما ى  لتس ردتسمي س ةس يؼ

   جسص ردهسع دس(ػ ؿسى ثيػؽسا  ػجدةسا لغ يػ س اخخػالؿسبػ س ػجس لػؽسبػ س لػجس ػجس ػج سمػلس ػجدةس
ماألبشسملسم  ج دشسا  ر للسا ذيس ـسي ػرضس ميػ سا  رآعيػ س(ػيفسص ردسنػذهسا  ػجدةس سم ػجؿ سممىػرؾس

يػػذ رساآليػػ س س نػػلسصقػػدـسعػػصسمػػلسنػػذهسا  ػػجدةس س  ػػـسييػػرس  ػػ سسا  اػػعؼس  يػػ سنػػذهسا  ػػجدةس س  ػػـ
قػػػػدسي ػػػػ فسإغوػػػػجؿسس ش٘مسبجخ(ال ػػػػ س لػػػػجسنػػػػذهسا و ائػػػػدسا    ػػػػ دةسمي ىػػػػبسا ىو ػػػػيرس   ػػػػجفسا  ػػػػربشش

 سب ػػػببسصفسقعج ػػػ ساألبسشٙمساة ىيػػػ جدسبجآليػػػ سا  رآعيػػػ سا ىػػػلس رتسمػػػلسق  ػػػ سى ػػػج جسمممج  ػػػً س صبػػػجشش
 رآعػلسص ؿسعػصس ردتسميػ سنػذهسا  وػردةس س نػذاس ػببس ل ػلسقػدسا  ر للس ـسى فسىج  سبافسا ػعصسا 

سي  فس  ب ًة 
 خامسًا : نة ه مناىج معجمات الهرحاح المووي  

(ر ػ س غ يػ س ري ػ سى ىػدس ػذ رنجسا ػجسصقػدـس (ػفسظ ػرسمػلسا ل ػجفسا  ربػلسا ىا(يحسا لغ يس
ع جذنجس فسا ىي ي س  س  ثرتسمي جسا ىاجعيؼسا وايحسى  جسإ جسىع ي سا لغ سا  ربي س فسا ى(ريؼس ا 

                                                 

  سٖٚ س م دؼشس سسٕٕيعظرس س فس   ـسا  (يطسمص رشس سشسٔم

  سٕٚٙ/ٔ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سسشٕم

بلػػيسس اخع يػػػؿش سسٔٚ األريػػجفس اةبػػػزارس اخيػػ افش سسفمػػلسماألر ػػػ اسٚٙيعظػػرس سا   ػػػربس سشسٖم  سسٕٚ سماةقلػػػيـس ا 
 اة ػػ د  شساذس ػػـسيػػذ رس عػػجسصنػػؿسا   ػػربسمػػلسنػػذهساأل وػػجظسيػػ اندس  ث ػػ س ػػفس يويػػ سسماةب(ػػرس٘ٚماةيػػعجفش س

 ا ى  ج  جس   جفس   دنجس س نذهساأل وجظس لجس بيؿسا  ثجؿسةسا (ارس 

ماة ػىجرشسسا ػجسغيػرسذ ػؾسسٜٓ سماةنػ ازشس سس٘ٛ سمايليػج ش سسٓٛمص ريسيػلـشس سسٜٚيعظرس سا  ادرسعو ػ  سشسٗم
  فساأل وجظس 

  سٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ س يعظر سا ل جفسمصببش سسٕ٘ٚ/ٔا  اجدرس سس فشس٘م

  سٖٔ فس  رةس بسس سشسٙم
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 س قػدسى ااػلتسا   ػ دسمػلسنػذاسا  لػـس  ثػرتسشٔمخد  س  ذهسا لغػ س س  اػالس   ػؿس غػ يسبػجرعسقػديـ
س شٕمملسا  ارسا (ديثس س  ثرس فسص ؼسمي ج

  ػػفسا ػػذيفسصّ وػػ اسمػػلسنػػذاسا  يػػدافساأل ػػىجذس ( ػػدسا  ػػدعجعلس إذسص ػػؼس    ػػيفساأل ؿسم   ػػـس
س شٗمسم   ـساألغالطسا   جارةشس س ا ثجعلشٖمساألخطج سا يجئ  ش

 قػػػدسى  ػػػ سا  ػػػج رائلسإ ي  ػػػجسبج ع ػػػدس س ة ػػػي جس ػػػجسيخػػػصسا  ػػػع السا ػػػذيس ػػػجرتس ليػػػ سىلػػػؾس
ا     جتس س قػدسصثبػتس  لػ س ػجسي ىػريس عػجنالسىلػؾسا     ػجتسبػج   ؿ سمم ػ سصعػؾس روػتس   لػ س

سنذهسا  اعوجتس  دى جس ج  سىوى رسإ جس عجارسور ري سنل س
اة ى را س سةسصق ؿس اميًجسبؿسإ جسيل س جؼسي (لسب  طسي يرس ػفسا  عج ػ سسامى جرنجسإ جسع ط  ٔ

  

 إفس ؿسا ى جدسنفة ساأل جىذةساألمجوؿس لجس    جتسا لغ س   ٕ

سإع ـسييىر  فسملساخيجرةسإ جس  ادسي ررنػجس ػؿس ػع ـس سمػا ثرس ػ ادسنػذهسا  ىػبس  ػررةس  ػجدشش  ٖ

س ش٘م
ػجسمي ػجسيخػصس ػع السنذاس جسيفيرسباو س ج  س لجس عجنالس    جتسا  ىا(يحسا لغػ يس سص  

ا  دعجعلسم دسقجؿسا  ج رائلس سممإعلسصقؼس قوجتسمي جس ثيرس فسا ( جبس ا ىدقيؽسإزا س فسيىادتس
س شٙمس لىا(يحسميخط س ل  س سص سص ل بًجس ياّ بسآخرشش

س قدسىجب تسع دسا  ج رائلس  ع السا  دعجعلس لجسا ع( ساآلىلس 
 المووي  . اإلع اض عن هوثا  الشاى ٔ

اعى دسا  ج رائلس ع الساأل ىجذسا  دعجعلسملساخ راضس فسى ثيؽسا يػجندسا لغػ يسا ػذيسيػ ردهس
 سإذس ردسمػػلسم   ػػـساألخطػػج سا يػػجئ  شسصع ػػـسممي   ػػ فس س وػػ ُتسا ػػ ردةسمػػلساألعيػػ س س ا اػػ ابس س

ذاسقػػػجؿسعجقػػػدًا سمنػػػالسذ ػػػرسا  اػػػعؼسصيػػػفس  ػػػدسشٚمس وػػػ ى جسمػػػلساخعػػػج سألفس  ػػػ سإعػػػج شش قػػػ   ـس س ا 
ذاس جعتسقدس  دتسملس ظع س فسا  ظجفسم الس جفس ليػ سافسيى ػج زس  و تسا  ردةسملساألعي س؟س ا 

س شٛمسا  ج ي س سص سا  الـسا ذيسةسي( ؿسإةس لجسا  جنليفسباقؿسا   رم سا لغ ي شش

                                                 

  سٖٚٔيعظرس س(ر  سا ىا(يحسا لغ يسملسا  ارسا (ديثس سشسٔم

 ملسطب ى سا ثجعي س سٖٜٛٔادرس فسم  ىب س بعجفسعجير فشس جـسشسٕم

  سٜٜٜٔادرس فسم  ىب س بعجفسعجير فشس جـسشسٖم

  سٙٔٔ/ٕ األدبس سس  سا  اجدرسملسا لغ شسٗم

  سٚٔٔ/ٕا  ادرسعو  س سشس٘م

  سٗ/ٕ   ـساألخطج سا يجئ  س سشسٙم

  سٕٔٔ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سشسٚم

  س٘ٔ فس  رةسا دنرسساآلي س سشسٛم
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ا عظػػرسمػػلس ػػجسص ردسا  ػػج رائلسميػػ سعظػػرس سغػػذسافساأل ػػىجذسا  ػػدعجعلس ػػـسيػػ ردسق  ػػ س س   ػػفس
ا  ردةسملساخعج ششسيجندًاس سإع جسص ردهس لجس بيؿسا ى ثيؿس س قدس جفسيجندهسق   سى ػج جسمم و ُتس

 س  لجسنذاسةسي  فس ع دسا  ج رائلس   س فسشٔم﴾وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْىَابٍ كَانَتْ قَىَارِيرَ  ﴿
س شٕما  ب ؿس ا ا( 

 . هناقض األخذ باآل اءٕ
ا  اقػ سؼس ػع الساأل ػىجذسا  ػدعجعلس س(ػيفسبػدصسا ىعػػجقضسذسا  ػج رائلساةوػطرابس ػيفساأل ػىج

 او(ًجسملس  اقو س فسب ضسا   جئؿسا لغ ي س سإذسبرصيسملس  ا  س جس س ص رضس ػفساألخػذسبػذ ؾس
ا رصيسملس  ػجفسآخػرس ساأل ػرسا ػذيسد ػجسا  ػج رائلسإ ػجسا  قػ ؼس لػجسنػذاساةوػطرابسفسإذس لػؽس

عجعلس سممسي    فس سبّتسملساأل رس س ا اػ ابس سبػتسمػاٌلسمػلساأل ػرس سصيس س لجسق ؿساأل ىجذسا  د
سب شش  سبج   ؿ سممص ـسي ؿسا  ف ؼسبىو يفسا و ؿس  عجسم ؿسآخرسُي دتسب(رؼس س ن سشٖمسع اهس  ـز

 ن سق ؿسا  ى د يفس س  ع ـسابفس علس   ػفسا  ف ػؼس ػج سب ػذاسا  ػ ؿس لغالييعػلسمػلس ل ػ سموػغطس
قػػػػجؿسا غالييعػػػػلسمػػػػلس ىجبػػػػ سمعظػػػػراتسمػػػػلسا لغػػػػ س األدابشس س ا  ػػػػربسإفسشسم ػػػػجؿ س سٓ٘ٔ ليػػػ سص س

سي ػؿسا  اػعؼساأل ػىجذس ـْ صيربتسم اًلس د هسبػم لجشس ى ديػ سوػيؽس ايػىدس س ىيػددس  سصقػ ؿس سملػـس ػ
س شٗمسا  دعجعلسب ج دةساةيرابسنذهسلملسنذاسا   و  شش

 . إلق ا  االسهعمال والنيي عنو ٖ
مػػلساوػػطرابسا  ػػع الس عػػدساأل ػػىجذسا  ػػدعجعلسنػػ سإقػػرارهسص ػػرًاسس  ػػفس  لػػ س ػػجسايػػرهسا  ػػج رائل

 ا ع ػػلس ػػفس ثلػػ س س ػػ ساوػػطرارسا  ج ػػدةسا ىػػلسى رنػػجس  ػػب ًجس س نػػذاس ػػفسقبيػػؿسا ىعػػجقضس سإذس لػػؽس
ا  ػػج رائلس لػػجسقػػ ؿسا  ػػدعجعلسا ػػذيس ػػج سميػػ س سمميع ػػب فسإ ػػجسا ثػػ رسقػػجئليفس سنػػذاسر ػػؿسثػػ ر يس س

جسا لػػػبسسبػػػيفسا ع ػػػب سإ ػػػجسثػػػ رةس ا ع ػػػب سإ ػػػجسثػػػ رس سألععػػػجس ا اػػػ ابس سنػػػذاسر ػػػؿسثػػػ ريس  ػػػفسعخيػػػ
 اساأل ػىجذسصي ػجسإ( ػجفس(ػيفسس سإذسقػجؿس سممص(ػسش٘مسع ىطي س  رم سا   ا دس ػفس ػيجؽسا  ػالـشش

قػػجؿس س  ػػفسعخيػػجسا لػػبسسبػػيفسا ع ػػب سإ ػػجسثػػ رةس ا ع ػػب سإ ػػجسثػػ رس سألععػػجسع ػػىطي س  رمػػ سا ع ػػب س
السصمػػجدس ػػفس ال(ظىػػ سنػػذهسمػػا فسا لػػبسسمػػاقرسص ػػج يبس ػػدةسا   اػػ دةس ػػفس ػػيجؽسا  ػػالـس س   ػػفسنػػ

 س   ػفسصى ػج ؿس سنػالسصثبػتس عػجساأل ػىجذسا  ػج رائلسا  ػ اطفسشٙمسع جس فسا ى  ج  جسب(  سا لػبسشش

                                                 

  س٘ٔيعظرس س   ـساألخطج سا يجئ  س سشسٔم

  سٖٗا  ادرسعو  س سشسٕم

 زيجدةسي ىوي جسا  يجؽس شسٖم

  سٕٗ/ٕا لغ س األدبس سس  سا  اجدرسملشسٗم

  سٖ٘   ـسا خطج سا يجئ  س سشس٘م

  سٜٕٔ/ٕ  سا  اجدرسملسا لغ س األدبس سشسٙم
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ا ىػػلسصخػػػؿسمي ػػجسا  ف ػػػؼسا  ػػدعجعلسبجوػػػطرادسقج دىػػػ سىلػػؾس؟س نػػػذاساوػػطرابسمػػػلس ػػع السا ع ػػػدس عػػػدس
سا  ج رائلس 

جذسا  ػػدعجعلسيػدؿس لػػجسصعػػ س ػـسيخػػج ؼسع  ػ سمػػلسمص ػفسا لػػبسشسمػػلسإةسصفسىىبػ س ػػجسص ردهسا  ػى
 ػػؿس ػػجسذ ػػرهس ػػفسعظيػػرسا ع ػػبسإ ػػجسمثػػ رةشس سإذسقػػجؿس سمم يع ػػب فسإ ػػجسل ّ(ػػد سقػػجئليفس س (ػػد يس س
 ا ا ابسم (ديشسألفس ل  سما  (دةشس وػردةسصاػج  سمصيس سبغيػرسعظيػرسإ ػجس    ػجسبػجأل ؼس ا ىػج س

ا ىاعيػثس سب(ػذؼسىػج س  دس (داتس ى ػددةشس س ى ػ فسا ع ػب سإ ي ػجسا زائديفس س داعس  ع يس س  دـس س
وجم سيج سا ع بشش  س نعجسدرجسا  ػدعجعلس لػجسقج دىػ سعو ػ جسا ىػلسصثبى ػجسمي ػجسى ػدـسمػلسقوػي سشٔمس ا 

سمص فسا لبسشس  ـسي(دس ع جس  جسذنبسا  ج رائل 
س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

                                                 

  سٕٕٙ   ـساألخطج سا يجئ  س سشسٔم
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 اخلامتة
بلغغالبحب غغتلاه ،غغلزل لألحغغأنلبخاغغ لأملأ  اغغولب الغغ لاغغلل أل غغالإحعغغولبحب غغتلاغغمله غغل  ل لغغ ل

لبحه أللبآل يل:

 غغغهللبحرغغغلا ب يلاأ اغغغل لأحجغغغلمل لألاأ اغغغل لاأغغغلمل لألاأ اغغغل لا غغغ ل ل ل لغغغ له غغغألل .1
ل اعأ لفعولاأ ال لبخحجلملأكث لاملرألبهللاه، لل لأل بألعبلل لألالدةل.ل

ح لبخحجغلملبحأ بعغ لفغيلبحأ غ لبحأبلرغيل  بأغلل ل ع عغلل.لألكغلملبح،غد لاغمل حغ ل  بلل  أل لدال .2
 بإلر،لنلفيلبهلءلبحاأ نلبح ل ع يل.ل

  بغغغللبحغغغدالال لبح غغغيل غغغد ل لغغغ لبحكلغغغنلبحأ بغغغيلفغغغيلاغغغدةلبحأ غغغ لبحأبلرغغغيلبح غغغيل غغغ،د ل أل ةل .3
 بح القحلبح ضل يلبعملبحجك لبإلرالايل لألغع زل.ل

غغ ل لألبحاأ اغغيل ل غغ لااغغلل الق غغ لبحاهغغله لبحل ألعغغ لبح دعثغغ .4  لفغغيلفكغغ لبحرغغلا ب يلبحل غغأليل لام
 ه  ل هولفك لا اعألب رنلبلخ لح ل لألبلح  له ل.ل

أ لعلبحرلا ب يلبح لبللبحاأ ايلفغيل غالاؤحجل غول  غ لبحه غأليلاه،غلل ل غبغ لاهغولفغيل عرغع ل .5
 بإلفلدةلامل ل لبحاألبدل.ل

  ل.لب  ل لبحرلا ب يله أل لل أ ع ل لألأ  لهث ع لخدبلءلأف ب .6
اعغغغغألبحب غغغغتلاغغغغمل غغغغالالقغغغغ بءةلبحجكغغغغ لبحاأ اغغغغيل هغغغغدلبحرغغغغلا ب يلبغغغغعملبإل   غغغغل لبحه غغغغأليل ل .7

 ألبال   ل لبحل أليل اعأبلألبض لل.ل
اعغغألبحب غغغتلبغغعمل(بحاأغغغ دخل لألل(بحغغغد عاخل ل(ألبحاألحغغدخل لغغغ له غغغأللاللع  ضغغيلبأغغغدزلبح لغغغ ل ل .8

 ألبحلبسل.ل
أ اغل لبحاأغ دل لألبحغد عالبر د  لبحرلا ب يل ل لاأ ال لبحأ بع لبح ل غ ل لألبحألاغ ل لألا .9

 كثع بلاملبخحجلمل لألقدلأثب لبحب تل ال لأهألبعل ل لبحار د كل ل لألهيل:ل
بالر د ب ل ل لك دلبخبهع ل لألاثلح،لل(دعألبملبخددخل لألقدلكثغ  لبرغ د بكل ول لعغول لإالل .أل

أملبحرلا ب يلحنلعل ج لفيلكثع لامل ل لبالر دب كل لإح لبح  أل لبح  لألضأ،للبحجغل ببيل
هغغأللع غغه لاأ اغغول لألقغغدلأثبغغ لبحب غغتلاغغألب ملبالرغغ دب  ل لعغغول لغغ لرغغبعالبح اثعغغالاللألل

 بح   ل.ل

ب غغغتلاألضغغغألعلبحاأغغغ دل غغغملحبالرغغ د ب ل لغغغ لاأ اغغغل لبحاأغغغ دلألبحغغغد عال لألقغغغدلف غغغالب .دل
بحغغد عال لألقرمغغنلبحاأ بغغل ل لغغ لهغغأل عمل:لبحاأ بغغل لبحعدعاغغ ل لألبحاأ بغغل لبح دعثغغ ل لألقغغدل

برغ د ب لبأغالبحاأ بغل لبحعدعاغ ل لأل غ  ولفغيلاغألب ملأثب لبحب تلألهنلبحرغلا ب يلفغيل
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أ  ل.لك ح لاعألبحب تلبعملبحاأ دلقدعالل لأل غدعثلل لأل كغ ل غدهاللفغيلكغاللبح غلح عمل ل
أل أىلضغغغ أل ةل اغغغللبحاأ بغغغل لبح دعثغغغ ل لغغغ له غغغأللاغغغللفأغغغالبحعغغغدالءل لكغغغلح ألبحععيل لألببغغغمل

 ب ي.ل

-أملبرغغ د بكل لبحرغغلا ب يبالرغغ د ب ل لغغ لاأ اغغل لبحأ بعغغ ل لاغغ ل لألقغغدلبثبغغ لبحب غغتل . ل
اه،غغغغللاغغغغلل ك  غغغغولاأ اغغغغل لبحأ بعغغغغ لبلجمغغغغول لأأللباأهغغغغلزل لأأللل-ضغغغغاملبخاثلغغغغ لبحا  غغغغل ة

بكلع،اغغل لألقغغدل غغدمزلااغغللعرغغ د  ل لغغ لبحاأ اغغل ل لااغغللعاأغغدمل لغغالل لألبضغغ  ببللفغغيلاغغه، ل
بالرغغغغ د ب ل هغغغغدزل لكغغغغ ح لأحجغغغغ لبحب غغغغتلأملههغغغغل لبرغغغغ د بكل ل غغغغ م ل لألبثبغغغغ لبحب غغغغتل

للملبر د بكولاأ ادبل ل لبر ع بءلبحك دلبح ل ع ع لألبخدبع ل.ل ألبب،لل لألك

 ك لبحرلا ب يلفيل ددلاملبحاألب ملأهولحغنلع، غدلإحغ لاأغلهيلبأغالبالحجغلملاثغال(بالألب  خل ل .11
لألل(بحأألب خل لألقدلبثب لبحب تل ل لبحاألهيلفيلاألب ه،لل.ل

ل لبأدلأملَأ مالاج،ألاول:ل ألأعلبحهعدلبحاأ ايل هدلبحرلا ب يل ل ل لبخقرلنلآال ع ل .11
أ.لهعدلضب لبخبهع ل لألفعول لبللبحب تلضب لبخبهع ل لألاغللألقغللفعغولاغملغلغ ل هغدلبحعغدالءل ل

ق ب لبحضب لبح ل دلفيل ل لبخحجلمل.ل لااللد للبحرلا ب يلإح ل   ع ولألب 

دعاللد.لهعدلبحاغلدةلبحاأ اعغ ل لألفعغول غلبللبحرغلا ب يلدالال لبأغالبخحجغلمل لألاغللآحغ لإحعغولقغ
أل دعثلل لألب  ال لأالكملأل ألدهللفيلبأالبحاأل نل ل لغعغ لاغللكغلملعهب غيلحغول لإاللأمل

اأغغلملهمغغ لرلخهغغولكغغلملعاغغ ل لغغ لل  بغغلبحب غغتلد غغللإحغغ ل ل لألب  ألقجغغل لبحرغغلا ب يل لغغ لب غغ ألع
بحاألبدلبحاأ اع لبأ ال لااللأألقأولفيلبض  بدلألبضحل.لك ح لأل دلبحب تلأهولأ ل لإحغ ل

بخحجغلملاغملدالحغ ل لألبرغ أالال غلبلفغيلبأغالبحه غألبلاثلاغللفغيلاللبهج د لبولبأغال
لله ألبلبح ل مل.

 غغعل،للااغغللأألأل غغدلبحب غغتلأعضغغللأملبحرغغلا ب يلع رغغ علأ علهغغللفغغيل غغأأللبأغغالبخحجغغلمل لأل للل
لإح لأملععألالقألاللاه جللفيل ح ل.لل-لأيلبحب تل- دبز

فغغيلهعغغدلبحأبغغل ةلبحاأ اعغغ ل ل .لهعغغدلبحأبغغل ةلبحاأ اعغغ ل لألقغغدلبه غغدىلبحب غغتلإحغغ ل اععغغأل ،غغدزل
لأل عرعاول ل لهأل عملهالل:ل

ل.لق بءةلبحأبل ةلبحعدعا لق بءةل دعدل.ل1لل
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أبحغغ لبح اغغألالألبالضغغ  بدلبحلغغ عمل2لل .لبرغغ بدبال بغغل ةلبأبغغل ةلأ غغ ىلبغغدبفللبالر  رغغلمل لألب 
لكلهللعأ  عله،لل.ل

أعضلل ل له ألل   ل ح ل ل لبحاأ ال لبح يلبه عدهلل لبال االالل ععولاه،للعألحنلعلللل
لاللفيلبحأعمل.ل

هغغغيلبحرغغغلا ب يلباهغغغله لبح غغغأحع لبحاأ اغغغيلقغغغدعاللأل غغغدعثلل لأل كغغغ لاغغغللب  .12 أل هغغغللاغغغمل لغغغال ل  ا
ألبضغغ  بدل لاغغمل غغالالهجغغألب ل غغدةلألقأغغ لفع،غغلل كغغ  لفغغيل ضغغل ع لبحب غغتلألكغغلملبحاب غغتل

لبح ببللاملبحج البحثلحتلاأعألدبلحبعلمل ح ل.ل
ل ألع لقغدل اعغأ لإ اغلالل لأل اعغأ لب غكالأألضغحل أل البحب تلإح لأمل   ع لبحرلا ب يلبح .13

لبأل ج،لل   ع لاأ اع ل.ل
هغغغيلبحرغغغلا ب يلب  رغغغعسل( أ غغغعاخلبخحجغغغلملبحل ألعغغغ لبح غغغيل غغغل  لفغغغيلبحل، غغغل لبحاأل غغغ ةل ل .14  ا

أل دهللإح لأ ل،للبحج عحل هلع لا اعأةل م، لقد  ول ل لبر ع بءلبحكلنل لأل ب لاللهألل دعتل
ضغغغل ع ل حغغغ لف،اغغغللدقععغغغللحعضغغغع لبحل، غغغل ل لإ لهغغغيلباغغغللهغغغأللقغغغدعنلااغغغللعغغغدال لغغغ لأملفغغغيل 

لار ألىلح أليلعرع ل هبللإح ل هدلاللبحل  لبحج   لقدعالل لأل دعثلل.ل
حنلع عرنل ،دلبحرغلا ب يلفغيل(بحا غ لحلبإلرغالايخلبلح غدةل لألبالب كغل ل لألحغنلع أغدلكألهغولهعغالل .15

ل  فعللاملبحا لد لبحعدعا لغع لبهولألضأ،للفيلهرقله ل يلف ردل.ل
 الغغ لاغغملبحمغغألبه ل-ألاللرغغعاللاأ اغغل لبخحجغغلم-بحاأ اغغل لبح غغيل غغهأ،للبحرغغلا ب يضغغا ل .16

لبح أل ع ل لألبحه ألع ل لألبح  فع لألقدلأم، هللبحب تلفيل ضل عجول.ل
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 أوالً : املصادر واملراجع . 
  دار ا شااا ين ا ية  ااا  ا  ف،ااا     1طحسااافم ا م  ،ااات    د.بحااافي اااات الااايا  ا  رب ااا    أ -

 ها . 1418-م 1998ا  راق   -بغداد
رشا د بباد ا ارح،ن ا  ب ادم   ،طب ا  ا   لا م  د.أبحفي يمليص ات اةه ا لغ  ا  رب ا     -

 ها . 1408-م 1988ا  راق   -ا  ف ت   بغداد
  دار ا ةر،اال    1طأبااراه م ا سااف،را ت    د.االبااداع يا ،حفةااف  ااات حةف اا  ة ااف  ا  اا ن    -

 ها .  1421-م 2001 بمفن   -ب ري 
  ،طب ااا  ا  ااافمت    1طأباااي ا ط ااا  ا لغااايم   يايااافر  اااات ا لغااا    بااافدل أح،اااد ز ااادان    -

 ها . 1390-م 1970ا  راق   -بغداد
ا  االرب   بشر    شهف  ا د ن اح،د بن ،ح،د بان بباد أ حفف اضالء ا بشر ات ا ةراء -

هاا    لاح)ح  م ،ح،اد بلات ا ضابفع   ،طب ا   1117ا غمت ا شه ر )بف بماف  ا اد، فطت) )
 .  د.  بمفن   -دار ا ة   ا  ل،     ب ري 

،ح،اد حسان حسان جبال   دار ا  ةار  د.االح جاف  بف شا ر اات ا لغا    ا ياداال يدالال اه    -
 .  د. ،لر   -هر ا  ربت   ا ةف

 .  د.  بمفن   -ها    دار لفدر   ب ري  142االد  ا لغ ر     بد اهلل بن ا ،ة ال ) -
هااا    ب حة ااق م  276أد  ا ةف اا    الباان د  باا  ببااد اهلل باان ،ساالم ا ااد ميرم) ا ،اارزيم ) -

هاا    ب حة اق م ،ح،اد  276  ،طب ا  ا ،ارزيم ) 4،ح،د ،ح ات ا اد ن بباد ا ح، اد   ط 
 ها. 1341-م1963،لر   -  ،طب   ا س فد    ا ةفهر  4 ن ببد ا ح، د   ط ،ح ت ا د

  ،طب ااا  ا ،ج،اااال  1طرشااا د بباااد ا ااارح،ن ا  ب ااادم    د.االزهااارم يا ، ج، ااا  ا  رب ااا     -
 ها .  1421-م 2001ا  راق   -ا  ل،ت   جف،   لد) م  ل ليم اإلسال،     بغداد

ن ،اان ا ،ساا درةف  ا جد ااد  بلاام  ساافن االساا دراك بلاام ا ، اافجم ا  رب اا  ااات ضاايء ،  اا  -
،لار  -ا  ر  ي ف  ا  ريس  د. ،ح،اد حسان حسان جبال   دار ا  ةار ا  ربات   ا ةافهر 

 ها .  1406-م 1986
  ،طب اا  ا ، اافرف   بغااداد ا  ااراق  1طاألضااداد ااات ا لغاا    ،ح،ااد حساا ن ال  فساا ن    -

 ها .  1393-م 1974
هااا    بااف م  515باافبن ا ةطاافع ا لااةلت )األا اافل ألباات ا ةفساام بلاات باان ج  اار ا ، ااريف  -

 ها .  1403-م 1983 بمفن   -ا ة     ب ري 
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هاا  ب حة اق م  911االد راح ات بلم أليل ا محي   جالل ا د ن ببد ا رح،ن ا س يطت ) -
 بمفن -  جريس برس   طرابلس 1ط،ح،د أح،د دفسم    د.أح،د سل م ا ح،لت   ي  د.
 ها .  1408-م 1988  

هااا  ب حة ااق م  576ي   ألباات ا حساان ببااد ا اارح،ن باان هااال)د ا را،هر،اازم )أ،ياافل ا حااد  -
-م 1989 بمااافن   -  ، سسااا  ا ة ااا  ا يةفا ااا    ب اااري  1طأح،اااد بباااد ا   ااافح  ،ااافم   

1409  . 
هاا  ب حة اق م  624إمبف  ا ريا  بلم أمبف  ا محف    ج،فل ا د ن بلات بان  يساف ا ة طات ) -

-م 1950،لااار   -ر ا ة ااا  ا ،لااار     ا ةااافهر   دا 1ط،ح،اااد أباااي ا  ضااال إباااراه م   
 ها .  1369

هل اال بم اافن ا حسااين   ،طب اا   د.االم لاافف  ل  ااريز اباافدم ،اان ،ساا درةف  ا زب اادم    -
 ها .  1408-م 1988ا  راق   -ا   ل م ا  ف ت   بغداد

هاا   577اإلملفف ات ،سف ل ا هالف   ألبت ا برةف  ببد ا رح،ن بن ،ح،د االمبفرم ) -
،لار   -  ،طب ا  ا سا فد    ا ةافهر  4 ق م ،ح،د ،ح ات ا اد ن بباد ا ح، اد   ط   ب حة
 ها .  1339-م 1961

 .  د. ،لر   -،ح،يد اه،ت حجفزم   ،ة ب  غر     ا ةفهر  د.ا بحي ا لغيم    -
  يةف   ا ،طبيبف    ا ةي      1طأح،د ،ه فر ب،ر    د.ا بحي ا لغيم بمد ا  ر     -

 ها .  1408-م 1988
هاا    ،ة با  ا مهضا    يدار ا  رب ا     255بهالء   البت بي،فن ب،ري بحر ا جفحظ )ا  -

 .  د. ا  راق   -بغداد
ها     255ا برلفن يا  رجفن يا  ، فن يا حيالن   ألبت بي،فن ب،ري بن بحر ا جفحظ ) -

 ها.  1402-م 1982ا  راق   -ب حة قم ببد ا سالم ،ح،د هفرين   دار ا رش د   بغداد
هااااا    حةةاااا  م حساااان  255 اااافن يا  باااا ن   ألباااات بي،اااافن ب،ااااري باااان بحاااار ا جاااافحظ )ا ب -

 ها .  1325-1947،لر   -  ،طب   االس ةف،    ا ةفهر  1طا سمديبت   
هاااا  ب حة اااق م  1205 اااف  ا  اااريس ،ااان جاااياهر ا ةاااف،يس    ،ح،اااد ،ر ضااام ا زب ااادم ) -

 .  د.  ةي       ج،فب  ،ن ا ،حةة ن   ،مشيرا  يزار  اإلبالم ،طب   ا حةي،  ا
هاا    دار  389 ف  ا لغ  يلحفح ا  رب ا  )ا لاحفح    إلسا،فب ل بان ح،افد ا جايهرم ) -

 ها . د 1319-م 1999 بمفن   -أح فء ا  راي ا  ربت   ب ري 
 .  د. ببد ا حس ن ،ح،د ياهر ن   دار ا ة    لطبفب  يا مشر    د. فر خ ا  رب      -
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    باد اهلل بان اا هلل اهلل ا بغادادم ا ،لةا  بف غ افي )،ان ا  افر خ ا غ افيت )ا  لال ا هاف،س   -
-ماافاال ا ح،اادامت   ،طب اا  ا ، اافرف   بغااداد د.ا رجاافل ا ةاارن ا  فسااال ا هجاارم    حةةااه م 

 ها .  1395-م 1975ا  راق   
-م 1980 بماااافن   -  دار ا ةلاااام   ب ااااري  1ط اااافر خ ا لغااااف  ا سااااف،     أ . ي  مساااان    -

 ها .  1400
رم)   ألبااات ا  ضاااف ل ،ح،اااد بااان بلاات مظ اااف ا ح،ااايم )،ااان رجااافل ا ةااارن ا  اافر خ ا ،ملاااي  -

باااادمفن دري ااااش  د.ا ساااافبال ا هجاااارم    حةةااااه يدااااد)م  ااااه م أبااااي ا   ااااد ديدي   ،راج اااا  م 
 ها .  1402-م 1982سير ف   -،طبيبف  ،ج،ال ا لغ  ا  رب     د،شق

ا    ب حة اق م ها 676 حر ر أ  فظ ا  مب ه   ألبت زةر ف  حت بن شرف بان ،ارم ا ماييم ) -
 ها .  1408-م 1988سير ف   -  دار ا ةلم   د،شق 1طببد ا غمت ا ددر   

  ، هاد ا بحايي يا دراساف  ا  افبال  1طاباراه م ا ساف،را ت    د.ا  طير ا لغيم ا  افر هت    -
 ها .  1344-م 1966،لر   - جف،   ا ديل ا  رب     ا ةفهر 

ر،ضافن بباد ا  ايا    ،ة با  ا هافمجت  د.ماه   ا  طير ا لغيم   ،ظفهر    يبللاه   يديام  -
 ها .  1401-م 1981بف ةفهر    ي،ة ب  ا رافبت بف ر فض   

  ،رةاز دراساف   2ط،ح،د ا ،مجت ا ل فدم    د.ا   ر   ي مس ةه ات ا يطن ا  ربت    -
 ها .  1402-م 1982 بمفن   -ا ياحد  ا  رب     ب ري 

ت يا يحد  ا  رب     ،ج،يب  ،ن ا بفحي ن   بحيي ا   ر   يدير  ات  دب م ا يجيد ا  رب -
  ،رةز دراسف   1طي،مفدشف  ا مدي  ا  ةر   ا  ت مظ،هف ،رةز دراسف  ا يحد  ا  رب     

 ها .  1402-م 1982 بمفن   -ا يحد  ا  رب     ب ري 
-  دار ا ة ا  ا  ل، ا    ب اري  1طهاا     816ا   ر  ف      لت بن ،ح،د ا جرجافمت ) -

 ها .  1408-م 1988ن    بمف
 د.هاا    ب حة اق م  284ا  ة    ات ا لغ    ألبت بشر ا  ،افن بان أبات ا  ،افن ا بمادم جت ) -

 .  1396-م 1976ا  راق   -  دار ا حر    لطبفب    بغداد 1طهل ل إبراه م ا  ط     
ا  ز ز ببد  د.ها    ب حة ق م  597 ةي م ا لسفن   ألبت ا  ر  ببد ا رح،ن بن ا جيزم ) -

 ها .  1403-م 1983،لر   -  دار ا ، فرف   ا ةفهر  2ط،طر   
،ح،اااد سااال م ا م،  ،ااات   يج،ااافل  د. ة،لااا  ا ، ااافجم ا  رب ااا    ر مهااافر  ديزم    رج،ااا  م  -

م    2001-م 1979ا  ااااااراق -  دار ا شاااااا ين ا يةفا اااااا  ا  ف،اااااا    بغااااااداد 1طا ه اااااافط   
 ها .  1421-ها 1399

  دار ا  ردافن  1طاباراه م ا ساف،را ت    د.،ن األ  فظ ا  بفسا     ا  ة،ل   ل، فجم ا  رب    -
 ها .  1406-م 1986األردن   -  ب،فن
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  ، هااد ا بحاايي  1طابااراه م ا سااف،را ت    د. م، اا  ا لغاا  ا  رب اا  ااات ا  لاار ا حااد ي    -
 ها .  1393-م 1973،لر   -يا دراسف  ا  رب     ،طب   ا جباليم   ا ةفهر 

   1طهاا    ب حة اق م بباد ا ساالم هافرين    370ألبت ،ملير األزهرم ) ه   ا لغ     -
 ،لر . -ا دار ا ةي،   ا  رب    لطبفب    ا ةفهر 

اباااراه م ا ساااف،را ت   ، هاااد ا بحااايي يا دراساااف  ا لغي ااا     د.ا  يز اااال ا لغااايم ا جغرااااات    -
 ها .  1388-م 1968،لر   -،طب   ا جباليم   ا ةفهر 

هاا    ب حة اق  1031  ا   فر ف    ،ح،د بن ببد ا ر يف ا ،مافيم )ا  يد ف بلم ،ه،ف -
ساير ف - بمافن   د،شاق-  دار ا  ةار ا ، فلار   ب اري  1ط،ح،د رضيان ا دا ا     د.م 
 ها .  1410-م 1990  

هاا    ب حة اق م ،ح،اد أباي ا  ضال إباراه م  395ج،هر  األ،يافل   ببات هاالل ا  ساةرم ) -
 ها .  1408-م 1988 بمفن   -دار ا  ةر   ب ري    2طيببد ا ،ج د دطف،ش   

هاا    ب حة اق م ،ح،اد  321ج،هر  ا لغ    ألبت بةر ،ح،د بن ا حسن بن در اد االزدم ) -
-1966هااااا    1352-1344ا سااااير ت يسااااف م ةرمةااااي   ،لااااير  باااان ،طب اااا  ا همااااد   

 م .  1974
دار ا رشاا د  ،ح،ااد ضاافرم ح،اافدم   د.حرةاا  ا  لااح هلل ا لغي اا  ااات ا  لاار ا حااد ي    -

 ها .  1401-م 1981ا  راق   - لمشر   بغداد
هاااا     339ا حاااريف   ألبااات ملااار ،ح،اااد بااان ،ح،اااد بااان ايز ااا  بااان طرهااافن ا  ااافرابت ) -

 ها .  1391-م 1971 بمفن   -ب حة ق م ،حسن ،هدم   دار ا ،شرق   ب ري 
م هاااا    ب حة اااق م بباااد ا ساااال 255ا ح ااايان   ألبااات بي،ااافن ب،اااري بااان بحااار ا جااافحظ ) -

-م 1969 بمااااافن   -  ،مشااااايرا  ا ،ج،اااااال ا  ل،ااااات اإلساااااال،ت   ب اااااري  3طهاااافريف   
 ها .  1388

هاااا     1093هزامااا  األد  ي ااا   باااف   سااافن ا  ااار      باااد ا ةااافدر بااان ب،ااار ا بغااادادم ) -
-1979،لاااار   -  ،ة باااا  ا هاااافمجت   ا ةاااافهر  2طب حة ااااق م ببااااد ا سااااالم هاااافريف   

 ها . 1408-ها 1399م    1988
هااا    ب حة ااق م ،ح،ااد بلاات ا مجاافر    392ص   ألباات ا  اا هلل بي،اافن باان جماات )ا هلااف  -

 ها .  1371-م 1952،لر   -  ،طب   دار ا ة   ا ،لر     ا ةفهر  2ط
  دار ا ج ال ب اري   1طاباراه م ا ساف،را ت    د.دراسف  ات ا لغ  ن ا سر فم   يا  رب ا     -

 ها .  1405-م 1985  ي،ة ب  ا ،ح س    ب،فن   
ا  اراق -بباد ا جبافر ج  ار ا ةاز)از   دار ا رشا د   بغاداد د.ا دراسف  ا لغي   ات ا  اراق    -

 ها .  1401-م 1981
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  دار ا رشا د  1طحسفم س  د ا م  ،ات    د.ا دراسف  ا لهج   يا لي    بمد ابن جمت    -
 ها .  1401-م 1981ا  راق   - لمشر   بغداد

دايد بباااد    ،ة بااا  ا لااابفح   ا ةي ااا     د.  دراساااف  اااات بلااام ألااايا  ا لغااا  ا  رب ااا   -
 ها .  1988-1408

-  بف م ا ة ا    ا ةافهر  1طابراه م ا سف،را ت    د.درس  فر هت ات ا  رب   ا ،حة      -
 ها .  1420-م 2000،لر   

 د.ددف ق ا  لر ف   البت س  د ا ، د  )،ن ا  ل،فء ا ةارن ا راباال ا هجارم    ب حة اق م  -
 1987ا  ااراق   -ساات يأهاار ن   ،طب اا  ا ،ج،ااال ا  ل،اات ا  راداات   بغاادادأح،ااد ماافجت ا ة 

 ها .  1407-م
ها    ب حة ق م ةيرة س بياد    377ا د فرا    البت ا حسن بلت بن ،ح،د ا شفبش ت ) -

 ها .  1344-م 1966ا  راق   -  بغداد 2ط
ظااا م بباااد د ااايان أبااات دهبااال ا ج،حااات )ريا ااا  أبااات ب،اااري ا شااا بفمت    ب حة اااق م بباااد ا   -

 ها .  1387-م 1972ا  راق   -  ،طب   ا ةضفء   ا مجف 1طا ،حسن   
  ،طب اااا   1طماااايرم ح،اااايدم ا ة ساااات    د.د اااايان أباااات زب ااااد ا طااااف ت   ج، ااااه يحةةااااه م  -

 ها .  1387-م 1967ا ، فرف   بغداد ا  راق   
أح،ااد  د.هااا    ب حة ااق م  350د اايان األد    الباات ابااراه م أسااحق باان إبااراه م ا  اافرابت ) -

-م 1974،لااار   -،ه ااافر ب،ااار   ا ه  ااا  ا  ف،ااا   شااا ين ا ،طااافبال األ، ر ااا    ا ةااافهر 
 ها .  1394

،ح،ااد حساا ن   ا ،طب اا   د.د اايان األبشاام ا ةب اار   ، ،ااين باان داا س   شاارح ي  ل ااق م  -
 ها .  1328-م 1950،لر   -ا م،يذج     ا ةفهر 

،ااام م أح،اااد لاااف هلل   دار ا شااا ين بباااد ا  د.د ااايان ا ح،فسااا    البااات ا  ،ااافم   ب حة اااق م  -
 ها .  1406-م 1986ا  راق   -ا يةفا   ا  ف،    دار ا رش د  لمشر   بغداد

اااف    )ريا ااا  بباااد ا ،لاااك بااان در ااا  األلااا، ت    ب حة اااق م  - باااز  حسااان    د.د ااايان ا  ج)
 .  د.  بمفن   -،ة ب  دار ا شريق   ب ري 

اااز)    ج، اااه يشااارحه، م  -  بمااافن   -ببااافس   دار ا يةفاااا    ب اااري إحسااافن  د.د ااايان ة،ي )ااار ب 
 ها .  1391-م 1971

ببد ا يهف  بز)ام   ،طب    جم  ا  أ  ف يا  رج،  يا مشر    د.د يان ا ، مبت   ب حة ق م  -
 ها .  1322-م 1944،لر   -ا ةفهر 



 388 

ها  ا ،س،ت   )ا  ب فن ات شرح ا اد يان   616د يان ا ، مبت بشرح أبت ا بةفء ا  ةبرم ) -
-م 1997 بماااافن   -  دار ا ة اااا  ا  ل، اااا    ب ااااري  1طةاااافل طلاااا     د.م    لااااححه
 ها .  1417

،لر   -  بف م ا ة     ا ةفهر  1طابراه م ا سف،را ت    د.رحل  ات ا ، جم ا  فر هت    -
 ها .  1420-م 1999

رد ا  ااف،ت إ اام ا  لاا هلل   أح،ااد رضااف ا  ااف،لت   دار ا  رااافن  لمشاار   ،طب اا  ا  رااافن    -
 ها .  1330-م 1952بمفن    -ل دا

 .  د.  بمفن   -ها    دار لفدر   ب ري  142رسف ل ابن ا ،ة ال   ببد اهلل بن ا ،ة ال ) -
ها    ب حة ق م ببد ا سالم  255رسف ل ا جفحظ   البت بي،فن ب،ري بن بحر ا جفحظ ) -

 ها .  1381-م 1964،لر   -،ح،د هفرين   ،ة ب  ا هلمجت   ا ةفهر 
 ها  .  204،فم ،ح،د بن أدر س ا شفا ت )ا رسف      إل -
هاا    ،طب ا  ،لاير   468شرح د يان ا ، مبات   ألبات ا حسان بلات بان أح،اد ا ياحادم ) -

ا  اااراق   -بااان طب ااا  ا ،س شااارق األ ،ااافمت ار ااادر خ دسب ر لااات   ،ة بااا  ا ،يمااام   بغاااداد
 ها .  1381-م 1964

 بمااافن   -  ا  ربااات   ب اااري شااارح د ااايان ا ، مبااات   بباااد ا ااارح،ن ا بردااايدت   دار ا ة اااف -
 ها .  1399-م 1979

شاااارح ،ااااف  ةااااال ا ااااه ا  لااااح ف يا  حر ااااف   ألباااات أح،ااااد ا حساااان باااان ببااااد اهلل ا  سااااةرم  -
  ،طب اا  ،لااط م ا باافبت ا حلباات يأيالد   1طهااا    ب حة ااق م ببااد ا  ز ااز أح،ااد   382)

 ها .  1380-م 1963،لر   -ا ةفهر 
هااااا    ،ة باااا  ا ، مباااات    643ن بلاااات )شاااارح ا ، لاااال   الباااان   اااا ش   بلاااات   اااا ش باااا -

 .  د. ،لر   -ا ةفهر 
حسااا ن  د.شااا ر ابااان أح،ااار )أبااات ا هطاااف  ب،ااار بااان أح،ااار ا بااافهلت    ج، اااه يحةةاااه م  -

ساير ف   -بطيان   ،طبيبف  ،ج،ال ا لغا  ا  رب ا  بد،شاق   ،طب ا  دار ا ح اف    د،شاق
 .  د. 

هاااا    طب ااا   276رم ا ،ااازيم )ا شااا ر يا شااا راء   البااان د  بااا  بباااد اهلل بااان ،سااالم ا اااد مي  -
 ها .  1381-م 1964 بمفن   -،حةة  ي، هرس    دار ا يةفا    ب ري 

  ،طب ااا  ا زهاااراء    1طا شاااياهد ياالس شاااهفد اااات ا محاااي   بباااد ا جبااافر بلااايان ا مف لااا     -
 ها .  1396-م 1976ا  راق   -بغداد

ها    ب حة ق  395) ا لفحبت ات اةه ا لغ  يسمن ا  ر  ات ةال،هف   ألح،ج بن افرس -
 ها .  1342-م 1964 بمفن   -م ،لط م ا شي ،ت   ، سس  بدران   ب ري 
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 د.هاا    ب حة اق م  256لح هلل ا بهافرم   البات بباد اهلل ،ح،اد بان إسا،فب ل ا بهافرم ) -
 ها .  1407-م 1987 بمفن   -،لط م د   ا بغف   دار ابن ةي ر   ب ري 

 1989ا  اراق   -  ،طافبال ا   لا م ا  اف ت   بغاداد 1طهفدم مهار    د.ا لرف ا ياات    -
 ها .  1409-م

ضيارم ا ط ر   لغطر ف بن ددا،  ا غسفمت )بفش ات ا ةرن ا يفمت ا هجرم    ب حة اقم  -
ميرم ح،يدم ا ة ست   ياألس فذ ،ح،د ماف ف ا اد  ،ت   دار ا شا ين ا يةفا ا  ا  ف،ا     د.

 ها .  1410-م 1990ا  راق   -بغداد
إبااراه م ا سااف،را ت   ،مشاايرا  يزار  ا يةفااا  يا  مااين    د.باا ن أ،سااهف يحفضاارهف    ا  رب اا  -

 .  1398-م 1978ا  راق   -دار ا حر    لطبفب    بغداد
ا  اراق   -اباراه م ا ساف،را ت   ،مشايرا  دار ا جافحظ   بغاداد د.ا  رب    ياجاه ا  لار    -

 ها .  1402-م 1982
،ح،ايد  د.ت ،ةافرن اات ضايء ا  اراي يا لغاف  ا ساف،     بلم ا لغ  ا  رب     ،دهل  فر ه -

 ها .  1391-م 1973اه،ت حجفزم   يةف   ا ،طبيبف    ا ةي     
 د.،هااادم ا ،هزي،ااات ي  د.هاااا    ب حة اااق م  175ا  ااا ن    لهل ااال بااان أح،اااد ا  راه ااادم ) -

-م 1980ا  اااااراق   -  دار ا رشااااا د  لمشااااار يا  يز اااااال   بغاااااداد 1طاباااااراه م ا ساااااف،را ت   
 ها .  1405-ها 1400م    1985

ها    ب حة قم  388غر   ا حد ي   ألبت سل ،فن أح،د بن ،ح،د بن إبراه م ا هطفبت ) -
 ها . 1402-م1982ببد ا ةر م ا غربفيم   جف،   أم ا ةرى   ،ة  ا ،ةر،    ا س يد    

هاااا    ب حة اااق م ،ح،اااد ا ،ه ااافر 224ا غر ااا  ا ،لااامف ألبااات بب اااد ا ةفسااام بااان سااا ن ) -
 ها .  1409-م 1989 يمس   -  ب دم   ،مشيرا  ب ن ا حة،    درطف ا

هااا     538ا  ااف ق ااات غر اا  ا حااد ي ياألياار    جاافر اهلل ،ح،اايد باان ب،اار ا ز،هشاارم ) -
ب حة اااق م بلااات ،ح،اااد ا بجااافزم   ي،ح،اااد أباااي ا  ضااال اباااراه م . شااارة  ،ة بااا  ي،طب ااا  

 ها .  1390-م 1971،لر   -،لط م ا بفبت ا حلبت يأيالد    ا ةفهر 
ها    ب حة ق م ببد ا  ز از ا ، ،مام  285ا  فضل   ألبت ا  بفس ،ح،د بن  ز د ا ،برد ) -

 ها .  1334-م 1956،لر   -ا راجةي ت   ،طب   دار ا ة     ا ةفهر 
هااا    ب حة ااق م بباايد  384ا  اار  ب ااد ا شااد    ألباات بلاات ا ،حساان باان بلاات ا  ماايهت ) -

 ها .  1399-م 1978 بمفن   -ا شف جت ا ،حف،ت   دار لفدر   ب ري 
- افة  ةم  ةم ةاات-افرساات   غاف  يالاطالحف  مظااف،ت-ارهماك شاهف    يزمف،ااه )بربات -

 ها .  1375س فست   ار ش ازاد  بهش ،لت ا ران   به،ن ،ف    
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د ا  ايا    ر،ضافن ببا د.اةه ا لغف  ا سف،     ةفرل بريةل،فن    رج،اه بان األ ،فم ا  م  -
 ها .  1397-م 1977،طبيبف  جف،   ا ر فض   ا س يد     

 .  د. ،لر   -بلت ببد ا ياحد ياات   دار مهض  ،لر   ا ةفهر  د.اةه ا لغ     -
 هل ل إبراه م ا  ط     ،مشيرا  دار ا جفحظ    د.ات ا بحي ا لي ت بمد ا  ر     -
 ها .  1403-1983ا  راق   -بغداد -
، ر      بد اهلل بن بارم بان بباد ا جبافر ا ةدسات ا ،لارم بان ،ح،اد بان ات ا   ر   يا  -

 بمفن -ها    ب حة ق م د إبراه م ا سف،را ت   ، سس  ا رسف     ب ري  582ابت ا يحش )
 ها .  1405-م 1985  

األردن   -  دار ا  ةااار   ب،ااافن 1اباااراه م ا ساااف،را ت   د  د.اااات ا لااامفب  ا ، ج، ااا     -
  ها . 1418-م 1998

  يزار  األيدااافف يا شااا ين اإلساااال،      1طاباااراه م ا ساااف،را ت    د.اااات شااارف ا  رب ااا     -
 ها .  1414-م 1994دطر   

 ها  1393-م 1974،لر   -،ح،د ببد   بف م ا ة     ا ةفهر  د.ات ا لغ  يدراس هف    -
ن    بمااف-  دار ا حداياا    ب ااري  1طإبااراه م ا سااف،را ت    د.ااات ا ،لااطلهلل اإلسااال،ت    -

 ها .  1410-م 1990
ااات ا ، ج، ااا  ا  رب ااا    ماادي  ، ج، ااا   ،مفساااب  ، ي ااا  )أح،ااد اااافرس ا شاااد فق   يبطااارس  -

 بمااافن   -  دار ا غااار  اإلساااال،ت   ب اااري  1طا بسااا فمت   ير مهااافر  ديزم     ااايمس   
 ها .  1407-م 1987

 ن ببد ا ح، د   ها  ب حة ق م ،ح،د ،ح ت ا د 764ايا  ا يا ف    البن شفةر ا ة،ْ بت) ) -
 ها .  1329-م 1951،لر   -،طب   ا س فد    ا ةفهر 

،لااار   -  دار ا مهضااا  ا  رب ااا    ا ةااافهر  2طا ةاااف،يس ا س فسااات   أح،اااد بط ااا  اهلل    -
 ها .  1389-م 1968

 ها. 1334-م1956  دار ا  لم  ،ال  ن    1طا ةف،يس ا س فست  ببد ا يهف  ا ة ف ت    -
هاا    دار ،ة با   817ا اد ن ،ح،اد بان   ةا   ا   اريز ابافدم ) ا ةف،يس ا ،ح ط    ،جاد -

 .  د.  بمفن   -ا  رب    لطبفب  يا مشر   ب ري 
  ا ،ة اا  ا ،لاارم  2طبااين ا شاار ف دفساام    د.دااف،يس ا لهجاا  ا  ف، اا  ااات ا ساايدان    -

 ها .  1405-م 1985،لر   -ا حد ي   ا ةفهر 
ها    ب حة ق م ببد ا ساالم هافرين  180ر )ا ة ف     س بي ه   ب،ري بن بي،فن بن دمب -

 ها .  1403-م 1983 بمفن   -  بف م ا ة ف    ب ري  3ط  
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ةشاافف الااطالحف  ا  مااين    ،ح،ااد باان بلاات ا  اافريدت )،اان محااف  ا ةاارن ا ياافمت بشاار  -
- ط ت ببد ا بد ال   ا ، سس  ا ،لر   ا  ف،   لة اف    ا ةافهر  د.ا هجرم    ب حة ق م 

 ها .  1341-م 1963،لر   
ةل لا  يد،ماا    ب ادمف ا   لساايف ا همادم    رج،ااه إ ام ا  رب اا  اات لاادر ا دي ا  ا  بفساا      -

-  دار ا  رب ااا   لطبفبااا  يا مشااار يا  يز اااال   بغاااداد 1طهاااا     142بباااد اهلل بااان ا ،ة اااال )
 .  د. ا  راق   

ار هااا    د 711 ساافن ا  اار    الباات ا  ضاال ج،اافل ا ااد ن ،ح،ااد باان ،ةاارم باان ،مظااير ) -
 .  د.  بمفن   -لفدر   ب ري 

-  ،رةز اإلم،فء ا حضفرم   حل  1ط،مذر ب فشت    د.ا لسفم ف  يا دال   )ا ةل،      -
 ها .  1416-م 1996سير ف   

ا لغاااا      ماااادر س    رج،اااا  ببااااد ا ح، ااااد ا اااادياهلت ي،ح،ااااد ا ةلاااافص   ،ة باااا  االمجلااااي  -
 ها .  1328-م 1950ا ،لر     ،طب    جم  ا ب فن ا محيم   

 1972  ،مشاايرا  جف، اا  أساا يط   ،لاار    1ط،ح،ااد ،ماادير    د.ا لغاا  يا حضاافر     -
 ها .  1392-م

  ،طب ا  ابدا  اات ا مجاف االشارف   دار  1طاباراه م ا ساف،را ت    د.،بفحي  غي ا     -
 ها .  1391-م 1971ا  راق   -االمد س   بغداد

  ا ،طب اااا   1ط،لااااط م جااااياد    د.ا ،بفحااااي ا لغي اااا  ااااات ا  ااااراق ي،شااااةل  ا  رب اااا     -
 ها .  133-م 1955،لر   -ا  لر     ا ةفهر 

هااا    ب حة ااق م ،ح،ااد  518،ج،ااال األ،ياافل   ألباات ا  ضاال أح،ااد باان ،ح،ااد ا ، اادامت ) -
 ها . 1335-م 1959،لر   -  ،طب   ا س فد    ا ةفهر  2ط،ح ت ببد ا ح، د   

هاااا    ب حة اااق م هااافدم  395ف )،ج،ااال ا لغااا    ألبااات ا حسااا ن أح،اااد بااان اااافرس بااان زةر ااا -
-1985،لااااار   -حسااااان ح،ااااايدم   ،مشااااايرا  ، هاااااد ا ،هطيطاااااف  ا  رب ااااا    ا ةااااافهر 

 ها . 1405
اباراه م ا ساف،را ت    د.ا ،ج،يع ا ل  ف   ، جم ات ا ،اياد ا  فر ه ا  ا لغي ا  ا حضافر      -

 ها . 1407-م 1987األردن   -  دار ب،فر  لمشر يا  يز ال   ب،فن 1ط
هاااا    ب حة اااق م ،ح،اااد بلااات ا مجااافر  392ألبااات ا  ااا هلل بي،ااافن بااان جمااات ) ا ،ح سااا    -

 ها . 1334-م 1958،لر   -ياهر ن   ا ةفهر 
هااااا    ب حة ااااق م ج،فباااا  ،اااان األسااااف ذ   458ا ،حةاااام يا ،حاااا ط األبظاااام   الباااان ساااا د  ) -

  ، هاااد ا ،هطيطااااف  ا  رب ااا    شااارة  ،ة باااا  ي،طب ااا  ا بااافبت ا حلباااات  1طا ،حةةااا ن   
 ها . 1334-م 1058،لر   -ا ةفهر يأيالد    
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هاااا    دار ا رساااف     ا ةي ااا     696،ه ااافر ا لاااحفح    ،ح،اااد بااان أبااات بةااار ا ااارازم ) -
 ها . 1403-م 1983

هااااا    ا ،ة اااا  ا  جاااافرم  لطبفباااا  يا مشاااار يا  يز ااااال    458ا ،هلااااص   الباااان ساااا د  ) -
 .  د.  بمفن   -ب ري 

األردن   -ا ساف،را ت   دار ا  ةار   ب،افن اباراه م د.ا ،دارس ا محي     أساطير  يياداال    -
 ها .  1407-م 1987

هاااا     911ا ،زهااار اااات بلااايم ا لغااا  يأميابهاااف     باااد ا ااارح،ن جاااالل ا اااد ن ا سااا يطت ) -
  دار إح اافء ا ة اا  ا  رب اا    شاارة  ،طب اا   2طب حة ااق م ،ح،ااد جاافد ا ،ااي م ياهاار ن   
 .  د. ،لر   -ي،ة ب  ا بفبت ا حلبت يأيالد    ا ةفهر 

ا ،سافبد   أمسا فس ،افرم ا ةر،لاات   ب حة اق م ةايرة س بااياد   يبباد ا ح، اد ا  لاايجت    -
 ها .  1394-ها 1392م    1976-م 1972ا  راق   -دار ا حر    لطبفب    بغداد

هاااا     384ا ،سااا جفد اااات ا اااال  االجاااياد   ألبااات ا حسااان ا ،حسااان بااان بلااات ا  مااايهت ) -
 ها .  1389-م 1969ا  راق   -فرف   بغدادب حة ق م ةيرة س بياد   ،طب   ا ، 

  جف، اا  لاادام  1طببااد اهلل ا جباايرم    د.،لاافدر ا ،لااطلحف  ا  ل، اا  بمااد ا  اار     -
 ها .  1423-م  2002ا  راق   - ل ليم اإلسال،     بغداد

ها    ا ،ة ب  ا  ل،    770ا ،لبفح ا ،م ر   ألح،د بن ،ح،د بن بلت ا ،ةرم ا   ي،ت ) -
 .  د. مفن    ب-  ب ري 

ات ا لغ  ا  رب ا  اات ا ةاد م يا حاد ي   األ، ار ،لاط م ا شاهفبت     ا ،لطلحف  ا  ل،  -
 ها .  1384-م 1965  ،طبيبف  ،ج،ال ا لغ  ا  رب   بد،شق   سير ف    2ط

هاا    ب حة اق م ،ح،اد  709ا ،طلال ألبات بباد اهلل ،ح،اد بان أبات ا  ا هلل ا ب لات ا حمبلات ) -
 ها .  1401-م 1981 بمفن   -اإلسال،ت   ب ري  بش ر اال بت   ا ،ة  

  دار ا  لاام  ل،ال اا ن    2طأ، اال بااد ال   ةااي     د.ا ، اافجم ا  رب اا  بااداء هف ي طيرهااف    -
 ها .  1405-م 1985 بمفن   -ب ري 

  ،طب ا  ،ه ،ار    1طببد ا س، ال ،ح،اد اح،اد    د.ا ، فجم ا  رب     دراس   حل ل      -
 ها .  1389-م 1969،لر   -ا ةفهر 

بباد اهلل دري اش  د.ا ، فجم ا  رب   ،ال اب مفء هفص ب، جم )ا   ن   لهل ال بان أح،اد    -
 .  د. ،لر   -  ا مفشر ،ة ب  ا شبف    ا ةفهر 

،لار -بباد ا ح ا ظ ا  ر افن   دار ا  ةار ا  ربات   ا ةافهر  د.ا ، فجم ا  رب   ا ،جمسا     -
 ها .  1407-م 1987  
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 بمفن   -  ،ة ب   بمفن مفشرين   ب ري  2ط    ،ح،د ا  دمفمت   ، جم األهطفء ا شف   -
 ها .  1392-م 1973

   1ط،ج اد ح، اد    د.، جم األ  فظ يا ،لطلحف  األجمب   ات ا لغ  ا  ف،   ا  راد   م  -
 ها .  1410-م 1990دار ا ش ين ا يةفا   ا  ف،    بغداد   ا  راق   

 رب   ي، ةل، هف    أ  ف م ج،فب  ،ن ةبفر ا لغاي  ن ا ، جم ا  ربت األسفس  لمفطة ن بف  -
 .  1410-1988 يمس   -  ا ،مظ،  ا  رب    ل رب   يا يةفا  يا  ليم   الريس

إحسااافن ،ح،اااد  د.، جااام بلااام االج ،ااافع    حر ااار ا برياساااير د ااامةن ،  شااال    رج،ااا     -
 ها .  1406-م 1986 بمفن   -  دار ا طل      ب ري  2طا حسن   

إباراه م ا ساف،را ت   ضا،ن ة فباه )دراساف  اات  د.افبيل با ن ا سار فم   يا  رب ا    ، جم  -
 بمااافن   ي،ة بااا  ا ،ح سااا    -  دار ا ج ااال   ب اااري  1طا لغ ااا ن ا سااار فم   يا  رب ااا     

 ها .  1405-م 1985ب،فن   
ساف،را ت اباراه م ا  د.، جم ا  را د   ارا د  غي   دد ،  حد يا  ،ان ا ، جام ا  ربات ا  ل اد    -

 ها .  1404-م 1984  ،ة ب   بمفن مفشرين    1ط  
اباااراه م ا ساااف،را ت   ضااا،ن ة فباااه  د.، جااام ،اااف ح ظ اااه ا  ف، ااا  ،ااان ا  لااا هلل ا ،مسااات    -

-)،بفحي  غي      ،طب   ابدا  ات ا مجف االشراف   ،مشيرا  دار االماد س   بغاداد
 ها .  1391-م 1971ا  راق   

   1طإبراه م ا سف،را ت   ض،ن ة فبه )ات شرف ا  رب       د.، جم ،ن أ  فظ ا ةران    -
 ها .  1414-م 1994يزار  األيدفف يا ش ين اإلسال،     دطر   

ا ، َّاااار  ،اااان ا ةااااالم األبج،اااات بلاااام حااااريف ا ، جاااام    ،يهااااي  باااان أح،ااااد باااان ،ح،ااااد  -
  ،طب ااااا  دار ا ة ااااا     2طهاااااا    ب حة اااااق م أح،اااااد ،ح،اااااد شااااافةر    540ا جااااايا  ةت )

 ها .  1347-م 1969،لر   -ر ا ةفه
حسا ن بلات  د.افرسات     اأ  ف م سا د رب اال ا جمافبت   ،راج ا    -، جم ا ،مفر )بربات -

 ها .  1410-م 1990ا  راق   -  ،طب   ا را     بغداد 1ط،ح يظ   
   1طاباااراه م ا ساااف،را ت )ا طب ااا  األ   ااا      د.، جااام يدراسااا  اااات ا  رب ااا  ا ، فلااار     -

 ها .  1420-م 2000شرين   ،ة ب   بمفن مف
 1طأباراه م ا ساف،را ت    د.،ال ا ،لافدر اات ا لغا  ياألد    مةاد  ،راجاال ا لغا  ياألد     -

 ها .  1403-م 1983األردن   -  دار ا  ةر  لطبفب  يا مشر يا  يز ال   ب،فن
  دار ا  ةاااار  لطبفباااا   1طابااااراه م ا سااااف،را ت    د.،ااااال مهااااج ا بالغاااا  دارساااا  ي، جاااام    -

 ها .  1407-م 1987األردن   -ر يا  يز ال   ب،فنيا مش
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 610ا ،غر)  ات  ر    ا ، ر)    ألبت ا   هلل مفلر ا د ن بن ا س د بن بلت ا ،طرزم) ) -
  ،ة با  أساف،  بان ز اد    1طها    ب حة اق م ،ح،ايد اافهيرم   يبباد ا ح، اد ا ،ه افر   

 ها .  1399-م 1979سير ف   -حل 
ر     ألبت ،ح،د ببد اهلل ج،فل ا د ن بن  يساف بان اح،اد ،غمت ا لب   بن ة   االبف -

،اافزن ا ،باافرك   ،ة باا  ساا د  د.هااا    ب حة ااق م  761باان ببااد اهلل باان هشاافم األملاافرم )
 .  د. أ ران   -ا شهداء   طهران

، ااف  هلل ا  لاايم   ألباات ببااد اهلل باان أح،ااد باان  يسااف ا ةف اا  ا هاايارزم )هااا    دار ا ة اا   -
 .  د. بمفن    -ا  ل،     ب ري 

هاااا    ب حة اااق م بباااد  395،ةاااف  س ا لغااا    ألبااات ا حسااا ن أح،اااد بااان اااافرس بااان زةر اااف ) -
،لااار   -  شااارة  ،ة بااا  ي،طب ااا  ا بااافبت ا حلبااات يأيالد    ا ةااافهر  2طا ساااالم هااافرين   

 ها .  1391-م 1970
ا ،ة اارح ااات ا ،لاااطلهلل ااات لاا د ا ط ااار    ،ح،ااد باان إسااا،فب ل باان بب ااد اهلل ا ، اااريف  -

  ،طبيبااااف  ،رةااااز ج، اااا   1طابااااراه م ا سااااف،را ت    د.هااااا    ب حة ااااق م  588بةاااافل )بف 
 ها .  1418-م 1998ا ،فجد  ليةفا  يا  راي بدبت   اإل،فرا    

إبااراه م ا سااف،را ت   ،مشاايرا  يزار  ا يةفااا  ياإلبااالم   دار  د.،ةد،اا  ااات  اافر خ ا  رب اا     -
 ها .  1399-م 1979ا  راق   -ا جفحظ   بغداد

،لار   -  ،ة با  االمجلاي ا ،لار     ا ةافهر  4إباراه م أما س   ط  د.،ن أسارار ا لغا     -
 ها .  1402-م 1982

  دار ا رشااا د  1ط،ااان  رايماااف ا لغااايم ا ةاااد م أي ،اااف   ااارف بف اااده ل   األسااا فذ طاااه بااافدر    -
 ها .  1399-م 1979ا  راق   - لمشر يا  يز ال   بغداد

  دار ا غااار   2ط،ح،اااد رشااافد ا ح،ااازايم    د.يحاااد يف   ،ااان دضاااف ف ا ، جااام ا  ربااات داااد ،ف   -
 ها .  1406-م 1986 بمفن   -اإلسال،ت   ب ري 

اباراه م ا ساف،را ت   ،مشايرا  يزار  اإلباالم   دار ا رشا د  لمشار  د.،ن ، جام ا جافحظ    -
 ها .  1402-م 1982ا  راق   -  بغداد

  ، سسا  ا رساف     ا شارة  ا ، حاد   ابراه م ا سف،را ت د.،ن ، جم ببد اهلل بن ا ،ة ال    -
 .  د.  بمفن   - لمشر يا  يز ال   ب ري 

ابااااراه م ا سااااف،را ت   ،مشاااايرا  يزار   د.،اااان ، جاااام ا ، مباااات   دراساااا   غي اااا   فر ه اااا     -
 ها .  1396-م 1977ا  راق   -اإلبالم   ا ج،هير   ا  راد     بغداد

رين   ،طب اا  ا   لاا م ا  ااف ت   هفشاام طااه شااالش ياهاا د.ا ،هااذ  ااات بلاام ا  لاار ف    -
 ها .  1409-م 1989ا  راق   -بغداد
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-م 1982 بمفن   -بلت جياد ا طفهر   دار ا طل      ب ري  د.،مهج ا بحي األدبت    -
 ها .  1402

-أح،د جفسم ا مجدم   دار ا حر    لطبفبا    بغاداد د.،مهج ا بحي األدبت بمد ا ر     -
 ها .  1399-م 1979ا  راق   

ا  ااااراق   -ابااااراه م ا سااااف،را ت   ،مشاااايرا  يزار  اإلبااااالم   بغااااداد د.يحاااات ا ةااااران    ،اااان -
 ها .  1401-م 1981

حل،ااات هل ااال   ا ه  ااا   د.ا ،ي ااد   دراسااا  اااات محاااي ي طاااير ا لغااا  ا  رب ااا  ب اااد اإلساااالم    -
 .  د. ،لر   -ا ،لر   ا  ف،   لة ف    اإلسةمدر  

  ،ة بااااا  ا ج ااااال    1طراه م ا ساااااف،را ت   إبااااا د.ا محاااااي ا  ربااااات اااااات ،ياجهااااا  ا  لااااار    -
 ها .  1415-م 1995 بمفن   -ب ري 

هااا    ب حة ااق م ،ح،ااد  577مزهاا  األ باافء ااات طبةااف  األدباافء   ألباات ا برةااف  االمباافرم ) -
 .  د. ،لر   -أبي ا  ضل ابراه م   دار مهض  ،لر   ،طب   ا ،دمت   ا ةفهر 

هااا    ب حة ااق م بباايد  384لاات ا  ماايهت )مشاايار ا ،حفضاار    ألباات بلاات ا ،حساان باان ب -
 ها .  1391-م 1971 بمفن   -ا شف جت ا ،حف،ت   دار ا  لم  ل،ال  ن   ب ري 

 606ا مهف ا  اات غر اا  األيار   البان األي اار أبات ا سا فدا  ا ،باافرك بان ،ح،اد ا جاازرم ) -
، اا    ،ح،اايد ،ح،ااد ا طماافحت   ا ،ة باا  ا  ل د.هااا    ب حة ااق م طاافهر أح،ااد ا اازايم   ي 

 ها .  1399-م 1979 بمفن   -ب ري 
ها    ب حة اق م ببايد ا شاف جت ا ،حاف،ت   ،طب ا   448ا يزراء   ألبت اسحق ا لفبت ) -

 ها .  1335-م 1957،لر   -،لط م ا بفبت ا حلبت   ا ةفهر 
 ثانيًا : البحوث العلمية واملقاالت . 

     ح اادر ساا  د   ،جلاا  اااافق إبااراه م ا سااف،را ت رح اال اهاار ا   لي اايج  ن ا  اار  )،ةاافل .1
 ها  . 1421-م 20901حز ران   -  أ فر 6-5برب     ا  ددان   

  ع م  30ببااد اهلل ا جباايرم   ،جلاا  ا ،اايرد   ،ااج م  د.ا طاافغي  ااات ا  رب اا  )بحااي     .2
 ها.  1423-م 2002   1

بلااام ا ، ااافجم بماااد أح،اااد اااافرس ا شاااد فق )بحاااي    ا ااادة ير حل،ااات هل ااال   مشااار ضااا،ن  .3
ال ا مدي  ا ، ج،    ،مفسب  ، ي   )اح،د افرس ا شد فق   بطرس ا بسا فمت   ير مهاف  يدف 

  دار  1طديزم  ا  ت أد ،  ات  يمس ييس،    )ات ا ، ج، ا  ا  رب ا  ا ، فلار     
 .ها  1407-م 1987ا غر  اإلسال،ت    بمفن   
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ةل اا  االمساافم ف  ابااراه م ا سااف،را ت   حي  ااف   د.ااايا  ،ااف اااف  ،اان ا ، اار  يا ااده ل    .4
 ها .  1415-م 1995    18يا  ليم االج ،فب   ات جف،   دطر   ا  دد )

،ح،ااد ا ،مجات ا لاا فدم   ،جلا  ا ،ج،ااال ا  ل،اات  د.،ح،اد ةاارد   ح ف اه ياياافر  )بحاي     .5
 ها .  1333-م 1955سير ف   م سفن   -د،شق 30ا سم     3ا  ربت     

م ،ااا  رحااا م  د. ااا    ،يف ااا  ا ااايز ر ن إم،يذجاااف   ا ، جااام ا  ربااات ا ةاااد م يا ،اااديمف  األدب .6
بغااااداد -  ا  ااااراق 4     47ا  اااازايم )بحااااي    ،جلاااا  ا ،ج،ااااال ا  ل،اااات ا  راداااات   ،ااااج 

 ها .  1420-م 2000
اافرس ،ح،اد ب سام  د.ا مل  بلم ا هالف ات ضايء مظر ا  ا  ف،ال ا محايم )بحاي     .7

هااا  1413-1993دن   األر -  ب،اافن 6  ع  8  ،جلاا  ،  ااه  لبحاايي يا دراسااف    ،ااج 
 .  215-183 صم 

 ثالثا : الرسائل واألطاريح العلمية . 
إباااراه م ا ساااف،را ت يجهااايد  اااات ا لغااا  يا  حة اااق   )رساااف   ،فجسااا  ر  بلااات بباااد ا حسااا ن  .1

ا سرام   ةل   ابدا  جف،   ا ةفدس     بإشاراف األسا فذ ا ادة ير بباد اإل اه بلات جي  اد 
 ها .  1421-م 2001  

لطالح ات ا مظر   ا لغي   ا حد ي    )أطريح  دة يرار     ببد ا رزاق اح،د ا يضال ياال .2
ا حربااااات   ةل ااااا  ابدا    ا جف، ااااا  ا ،س ملااااار     بإشاااااراف األسااااا فذ ا ااااادة ير بباااااد اهلل 

 ها .  1415-م 1995ا جبيرم   

ا درس ا محيم بمد ا  ر    ألاي ه ا  ةر ا    ي،مفهجاه   بلات ،زهار ا  فسارم )أطريحا   .3
 ها .  1405-م 1985جف،   بغداد   -را   ةل   ابدا دة ي 

ة   ا حديد ا محي      حل ل ي،يازم  )رسف   ،فجس  ر    يافء حس ن بلت طه ا هف ادم  .4
 ها .                           1421-م 2001،ةت مي،فن ا د  ،ت    د.  جف،   د ف م   بفشراف 



Abstract 
 

The research aims to show the great care that the Arabs shoved  

through  their successore efforts in Al mujam early and latery. 

I prefered to focus and rise attention on this topic through  

studging the efforts of arecent lingual character who is character_ ized 

with ripe view dep thinking and accurate  more than one direction 

which are: 

1. The historical direction.  

2. The recognizable direction. 

3. The accentual direction. 

 

Since the research is composed of available scientific material, 

it can be divided in to the following chapters:   

1. Composing the mujam by AL_ Samarraee. 

2. Overtaking the Arab mujams. 

3. The mujam criticism . 

Thus, the research wants to establis awell_built  

approximation ( entrance ) aiming to give more importane to 

this science which has bileteral features with many of the arabic 

language sciences and we shant egzagerate if we say th a t  i t  i n  

e l u d e s  a l l  t h e s e  s c i e n c e s  s u c h  a s  g r a mma r  conjugation , 

denotation and pronunciation . it also inciudes historical, social , political 

and economic knowledges there fore. 

The research sees that it is very necessary to move s.de 

by s.de with the modern lingual lesson in order to develop th3 science 

which considered as an active weapon to vesist and face .  

The journal speeches which are directed against the arab nation 

and steadfast and glorious heritage . 

 The research concluded an umber of important results their aim 

was to read AL Samarraee s thougt concerning the mu jam in 

adiagnostic way- which shows the ifluence of the modern lingual 

carriculums on this thougt. 



Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of  Mustansiriya - College of Education      

Department of Science of Quran and Islamic Education  

 

 

 

The Lexicography Effort at the 

IBRAHEM AL-SAMRA'I 

 
 

A Thesis  Submitted by  

ALI khalif  KHUSSEIN AL-UBAIDY 

To the Council of the College of Education OF Diala of 

partial fulfillment for the  degree of master in Arabic 

Language and Its Literatures  

 

Supervision by 

Dr. Makki N.M. AL-Dulaimi 

 

 

 

2004 A.D                                                                            1425 A.H 


