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اللأفاظ وهم فى اللأحاظ سهم
بن يوسف بن إبراهيم بن محمد الأدين رضي

الأحنبلي

الرحيم الرحمن الله ) بسم  ب126( 
المقدمة
ّوَر َمْن يا نحمدَك ِء مقاماِت ن ّيَن المعاني بمصابيِح البلغا ِء َ ألسنة وَز الفصحا
ِر َغىَ بجواه ّل الَخطُا نهج عن الُخطُا ِمن مالهم وَصَرَف المباني ويواقيت ال
َكَشَف ِه عن لهم و ّياَك الصواِب وج ِغطُا ذ ُق هو َمْن علىَ ونسلُم ونصلي ال سإاب
ِء َبة في البلغا ْل َغىَ ِ َح ّل ُع ال َق ِء  ) مصاقِع1(  وِمْص ِر الُخطُبا َو فليذ ْغ ّل َغا َمْن ال ٍد َل محم

ْدي إلىَ الهادي بالصواِب الناطِق ِه وعلىَ الثواِب َه ِل ِه آ ِب ِه وأصحا ِه وأزواِج ِب وأحبا
أما الرواِح ائتلِف مثَل المعاني وائتلفت الشأباِح اختلَف المباني اختلفِت ما

ُد ِر علىَ المقصوُر هو َمْن اللهي والحقيُر الواهي الفقيُر فيقوُل بع ِلي القصو الَج
ُد ًا الحلبّي الحنبلّي بِن إبراهيَم بُن محم ًا الربعّي مولد ِتد ّي2(  َمْح  ) القادر
ًا ًا الحنفّي َمْشَرب َهب ْذ ِم عن ِصيَن َم ْه ِم سَإ ْه َو ٍء شِأيَن ول ال ّيٍئ من بشي ِم سَإ ْه َف ال

ّدَب َمْن نظُر وطمَح الدِب أهُل احتّج لّما ُدّرة كتاِب إلىَ تأ ّواِص ِ (  َغ ِم في ال أوها
َواِص علّي بن القاسإم محمد أبي اللمعّي والريِب الصمعّي  ) للديب3) (  الَخ
ُكِسَي4(  الَربعّي ِر في  )  ًا النعيم دا ُفُه برَح ول حرير ِم في َطْر ِم مقا بها التنع
ًا ِرير ّنُه ِلما َق ِد في َأ ِم وفي ُدّرة ِ الدبية الفنوِن عق إليه تميُل ُغّرة ِ العربية علو

ْطَُمُح بالَمّرة النفوس َت ِه و ّنُه لما النظاُر إلي َهَرة كاَن وإْن قّرة َأ مضمار في ِ للَم
ْهَرة في القدح ِء ُم 2(  القول مذاهب في يتفنن البليغ  ) المصقع1(  في وللذكيا

 ) هو4(  مرة من أكثر  ) طبع3(  ) الصل فكسر فسكون ( بفتح ) المحتد
379 اللباء  نزهة138 4 ( النساب  ه516 ت المقامات صاحب الحريري

 ) 23 3 الرواة إنباه

ِء ِه البحِث هيجا ْيٌف في ْهَرة ذو سَإ ْبُت شُأ َب َلُه أْن َأْح ّي َذ ً ُأ َأضَّم تذييل ِه إلىَ و ِت اسإتعار
ً مني ِ المكنية ْيَل فشمّرُت تخييل ّذ ِه بإذِن ووضَعُت ال ْيَل هذا تعالىَ الل ّذ ً تذكرة ال
ُتُه خلّني ِ لجلة ً وتبصرة لخواني ْي ْهَم وسإّم ْهم في اللحاظ ( سَإ ْذ اللفاظ َو ) إ

ِم هذا َصْرُف كاَن ْه ِم هذا َطْرِف إلىَ الَس ْه َو ِز في ِ للصابة حصول ل حيُث ال حي
ُه وإّن أسإأُل واللَه ِ والصابة الوصوِل َأَل لن سإوا َع أْن ُيس ِه ينف والداني القاصي ب
ْطَُمَح يجعله ل وأن والعاني والمثري ِر َم ِدحين أنظا ْعراِض مطُرَح ول القا لهم ما َأ

ِد ِمن ولو ّنة ولكن ِحين بع ما العقول ذوي لقبوِل مئينة بل النقول لمقبوِل مظ
ًا نقول ِء وسإبب ًا ِ العاِجلة في الجميِل للدعا ِء  أ127(  إلىَ وطريق الجليِل ) الجزا

ّنُه ِ الِجلة في ٍء كل علىَ إ وجديٌر معيٌن ِ وبالجابة قديٌر شأي
وغلطُوا فيه وهموا  - فمما1

ْبَحة ِد من أفصُح بالسيِن وهي فتحها والصحيُح السيِن ) بَضّم ُ ( الّس بتصريِح الصا
ْكِس علىَ  ) فهي5(  القاموس صاحِب من ّنُه  ) لما6(  ِصراط َع ِد َأ ْفَصُح بالصا َأ
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ّي َجَزَم ثّم ومن السيِن من ِر َب ْع ِد ِ قراءة  ) اختياَر7(  الَج ّنها فيه الصا ُفصحىَ ل ال
 ه817 ت آبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد  ) هو5(  القرشأية
 وينظر38 3 الرياض  أزهار273 1 الوعاة  بغية79 10 اللمع ( الضوء

المفهرس المعجم ( ينظر أخرى  وسإور7 6  ) الفاتحة6 ( 226 1 القاموس
 ه732 ت بالقراءات عالم عمر بن  ) إبراهيم7 ) ( 407 الكريم القرآن للفاظ

9 الزاهرة  النجوم21 1 النهاية  غاية398 9 الكبرى الشافعية ( طبقات
تلخيص  شأرح31 القارئ  سإراج595 السبع القراءات في القناع  ) وينظر296

 19 الفوائد

َذُج ذلَك  - ومن2 ْنمو ُل ) ( ا
َذُج8(  القاموس ففي ّنمو ِء ِمثاُل النوِن بفتح  ) ال َعّرٌب الشي ُلنموذُج ُم لْحٌن وا

ْبَرة ول َقُه َمْن بقوِل َ ِع َب ِرِب كصاِحِب سَإ ْغ َذُج قال  ) حيُث9(  الُم ّنمو بالفتح ال
َذُج ُلنمو َذه تعريُب بالّضّم وا ْفتازانّي َنُمو ّت مباحِث في َجَزَم  ) حيُث10(  وكال
َذَج بأّن المفتاح شأرِح من ِ الفصاحة ُلنمو َعّرُب ا ًا نمودار أو نموذه ُم ِقّر ُم
ّكاكّي ِه  ) على11َ(  للّس ِل ِه في اسإتعما صاَر إذ نوذه تعريِب  - ونظيُر3 مفتاِح

ُه ًا آِخُر َذج ِقيَل  ) حتى12َ) (  ( سإاذه تعريُب جيم َلب مثال  ) على13َ(  سإا قا
َذج وليَس ُه ِلما ً عربية ً كلمة سإا َكَر ّنَك  ) من14(  الجواليقّي َذ بَك َمّرْت إذا َأ
َع ٌ كلمة ْكُمها الذاِل مع السيُن فيها اجتم ّنها فُح َبة ٌ كلمة َأ َعّر ُأخرى ٍ كلمة عن ٌ ُم

ّية الدين ناصر  ) هو9(  منه القوسإين بين  وما210 1  ) القاموس8(  ٍ َعْجِم
ت عمر بن مسعود  ) هو10 ( 328 2 المغرب في وقوله  ه610 ت المطُرزي

 ) (205 1 السعادة  مفتاح285 2 الوعاة  بغية119 5 الكامنة ( الدرر  ه793
الدباء ( معجم  ه626 ت العلوم مفتاح صاحب بكر أبي بن يوسإف  ) هو11
1 القاموس  ) في12 ) ( 203 1 السعادة  مفتاح364 2 الوعاة  بغية58 20

) بالدال  ( سإاده88 المعربة الفارسإية  واللفاظ148 الغليل  وشأفاء193
( نزهة  ه540 ت أحمد بن موهوب  ) هو14 ( 246  ) المعرب13(  المهملة

 ) 335 3 الرواة  إنباه205 19 الدباء  معجم396 اللباء

ُلنثىَ فالسكون ) بالكسر ُ ( الِحْجرة ذلَك  - وِمن4 ْيِل من ل ( القاموس ففي الَخ
ًا15 َكَر  ) أيض ِر من الِحْجَر أّن َذ ٍء غي ُلنثىَ ها ّنها منها ل ِء وأ  - ومن5 َلْحٌن بالها
ِدُس ذلَك ِلي ْق ًا16(  القاموس ) ففي ( إ ِدُس  ) أيض ِلي ْق ُأو الواو وزيادة بالّضّم ( 
َع رجٍل اسإُم ًا َوضََ ٍد ابِن وقوُل المعروِف العلم هذا في كتاب ّبا ِدس17(  َع ِلي ْق  ) إ
َلٌط كتاٍب اسإُم َوْجُه َغ ِه ) و ِطُ ّياه تغلي ِو حذُف إ ْعلُه ل الوا ّنُه كتاٍب اسإَم َج قد ل

َق ِل ْط ًا الرجِل ذلَك كتاِب علىَ أ ِز بطُريِق كثير َق ٍ كثيرة ككتٍب المجا ِل ْط عليها أ
ِعيها أسإماء ِو بدوِن إقليدس اسإتعماُل كثَر ولقد واضَِ ِم في الوا حتىَ المولدين كل

ِر الغلِط قبيِل من كاَن َع ما ومنه المشهو َق ِهم قوِل في َو ْعِض  ) ُمِحيٌط18(  َب
ُهُه ِ الملحة بأشأكاِل ًا به كأّن َوْج ِليدسإ ْق ّدُث ا َتح ُلُه اسإتواء َخّط فعارضَُُه ي ِه وخا ب

َطُة ْق ْكُل ٌ ُن ْكٌل والش ّلُث شَأ َث ُكّس ذلَك  - وِمن6 ُم ِر ( ال ُيقاَل أْن والصحيُح ) للِح
ًا القاموِس ففي ِحٌر ُكّس19(  أيض ِر بالّضّم  ) ال ّنما كلِمهم من ليَس للِح ( إ
 خير141 اللسان تثقيف  وينظر242 2  ) القاموس16 ( 4 2  ) القاموس15

3 الدهر ( يتيمة  ه385 ت عباد بن إسإماعيل الصاحب  ) هو17 ( 18 الكلم
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الضرير جابر  ) ابن18 ) ( 228 1 العيان  وفيات168 6 الدباء  معجم192
 246 2  ) القاموس19 ( 681 2 الطُيب نفح في

ٌد هو ّل َو ًا يكوَن أْن منه ويلزُم كلُمُه هذا ُم َلطُ ِم إلىَ بالنسبة َغ العرباء العرِب كل
ِه وعلىَ ِل ِم في اسإتعما ِدين كل ّل َء قاَل َمْن قوُل المو ُء جا ِمن وعندي الشتا

ِه ِئِج ٌع حوا ْب ْطُُر إذا سَإ َق ِبسا حاجاتنا عن ال مع طل وكاُس وكانوٌن وكيٌس ِكّن ُح
ُكّس الكباب ِكسا ناعم و ِه  ب127 ) ( 20(  و ِن ًا ) ولكو ّلد َو ْع لم ُم َنُه ُيْجَم ْي ْيَن َب َب و
َكَمَرة ْيِت في ِ ال َع َمْن َب ِء بيَن َجَم ِئها أوائِل في التي ِ العشرة العضا الكاُف أسإما

ْيٍت في ٍد َب ِه عضو الفتىَ في كم ُقلَت إْن فقاَل واِح ِل ّو َأ ُه كاٌف ب ْذ ًا مني فُخ ّد ُغ ع يبل
َعَشرة ْعٌب َكّف ال َك ِهٌل وكْشٌح و ِتٌف كا ٌع َك ٌد كلىَ كو ٌع كب َكَمَرة كرسإو َكَمَرة ال ُ وال
َكَمر ُ واِحدة بفتحتين ّثَمَرة ال ِر واِحدة ِ كال ّثَم أصاَب الذي الرجُل والمكموُر ال
ِه طرَف الخاتُن ِت ُتُه َكَمَر ُتُه وكامْر ُه فكمر َكَمَرة بعظم غلبته إذا أكمُر ال

ُكوش ذلَك  - ومن7 ِ َد ّنما للَمْرَزنجوش  بالكاِف) ( الَمْر َعّرُب بالقاف هو وإ ُم
َده ًا الكاِف وقلب الميم بفتح َعّربوه وقد الميم بضم ُكوش ُمْر حذف دون قاف
ِتها الهاء ّطُا لثبو ما هو الجيم قبَل نوٍن ِ بزيادة بالمرزنجوش وتفسيره فقط َخ
الحريري مقامات شأرح في سإكرة لبن  ) البيتان20 ) ( 21(  القاموس في

 )21 ( 358 5 الزاهرة ) والنجوم الفضل أبي  ( طبعة253 3 للشريشي
 287 2 القاموس

َأّما َعّرُب و ّنُه  ) ففيه22(  الجواليقي ُم ّنُه وذلَك النوِن بدوِن الَمْرَزُجوش َأ قاَل َأ
ُقوش ( والَمْرَزُجوش فيه َد َقُز والَمْر ْن َع ُق وال ٌد والّسْمَس ُقوش وليَس واِح َد الَمْر

ّنما العرب كلم من والَمْرَزُجوش ُدكوشأن بالفارسإية هي إ ْيُت أي َمْر ُذِن َم ُل ) ا
ِلٌف وهو ِء وعدم الداِل سإكوُن حيُث ِمن َمّر ِلما مخا ّطُا الها ِه في َخ ِل الفارسإّي َأْص
القول هذا علىَ

ِد ُ ( الَمّصيَصة ذلَك  - ومن8 ٍد الصاد ) بتشدي  ) ففي23(  الشام في لبل
ّنها24(  القاموس َأ ّنها كَسِفينة  )  َأ ُد ل و ّد ِبيُط ذلَك  - ومن9 ُتَش ّن َق ) بفتِح ( ال

ّددة والنون القاِف ّنما المش ّددة النوِن فتِح مع القاِف بَضّم هو وإ  )25(  ِ المش
ّنُه26(  القاموِس ) ففي َحّماُمَك ( طاَب ذلَك  - ومن10 َأ ّنما ُيقاُل ل  )  ُيقاُل وإ

َبْت ُتَك طا ِر ِحّم َكْس َدَم ذلَك  - ومن11 بال َع ْن  )27(  القاموِس في ) قاَل ( ا
ّلِميَن وقوُل فقد اللِف ) بحذِف ( الله قولهم ذلَك  - ومن12 َلْحٌن انعدَم المتك
ّي َجَزَم ِو ْيَضا َب بالفارسإية هي إنما  وفيه357  ) المعرب22 ) ( 28(  ال

فيهما  وهي144 5 البلدان  معجم1235 اسإتعجم ما  ) معجم23(  مردقوش
 )25 ( 318 2  ) القاموس24(  الميم بكسر البكري وضَبطُها الصاد بتشديد
الصل  وفي100 4  ) القاموس26 ( 383 2  القاموس107 اللسان تثقيف
وقول  وفيه148 4  ) القاموس27(  القاموس رواية وأثبتنا حمامك طابت

 والبيضاوي3 التأويل وأسإرار التنزيل  ) أنوار28(  لحن فانعدم وجد المتكلمين
142 1 المفسرين  طبقات52 2 الوعاة ( بغية  ه685 ت عمر بن الله عبد هو

 ) 392 5 الذهب شأذرات
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ّنُه َأ َعَل َلْحٌن ب ِه في الحذَف وَج ِل 29َ(  قو َأل ْيٍل في اللُه بارَك ل  )  َه اللُه ما إذا سُإ
ّوِل المصراِع في فيه وهو الشعر ِ لضرورة الرجاِل في بارَك َل 13 يخفىَ ل كما ا

ْيلولة ذلَك - ومن َق ُتُه ُيقاُل فل ِ القالة معنىَ ) في ُ ( ال ْل ُأ ْيلولة سَإ َق البيِع في َ ال
َدب صاحُب قاَل ُتُه30(  ِالكاتِب َأ ُلولة تقوُل ُ والعامة البيع في َ القالة  ) سإأل ْي َق ال

ٌأ وذلَك َطُ ّنما َخ ِر نصِف نوُم ُ القيلولة إ ُه31(  كلُمُه هذا النها ُد َدُم  ) ويعض َع
ّياها  ) والقاموس32(  الصحاِح صاحبي ِ حكاية صاحِب وقوُل المعنىَ بهذا إ

ِرب ْغ ْيلولة33(  الُم ُه لم مما القالة َمعنىَ في ُ  ) والق ْد ذلك  - ومن14 أِج
ُتْرياق ِء ) بَضّم (  ّنما التا ُق بكسرها هو وإ ّدْريا َغة وال ُه كما فيه ٌ ُل َكَر ( الَجواليقي َذ

َعّرٌب رومّي وهو  ) قاَل34 َد ُم ْنَش َأ الخصائص البيت في  ) ينظر29 ) ( 35(  و
 ) هو30 ( 341 4 الدب  خزانة131 الشعر  ضَرائر181 1  المحتسب134 3

183 واللغويين النحويين ( طبقات  ه276 ت قتيبة بن مسلم بن الله عبد
 )32 ( 417 الكاتب  ) أدب31 ) ( 209 النحويين العلماء  تاريخ85 الفهرسإت

344 اللباء ( نزهة  ه393 ت الجوهري حماد بن إسإماعيل هو الصحاح صاحب
ترتيب في  ) المغرب33 ) ( 134 3 الذهب  شأذارت446 2 الجنان مرآة

1 ق اللسان تقويم إلىَ المدخل  وينظر190  ) المعرب34 ( 202 2 المعرب
 ) لرؤبة35(  والدراق والطُرياق والدرياق الترياق هي لغات أربع  ففيه61 ص

 وترياقي  وفيه142 ديوانه

ِدرياقي ِريقي ُء و َكىَ الّسّم شِأفا ِطُْرياق36(  الكاتِب أدِب صاحُب وَح ِر  ) ال َكْس ب
ِء ًا  آ128(  الطُا ّية الحروُف تعاقبِت فقد ) أيض ِع ْطُ ّن ِه  ) في37(  ُ الثلثة ُ ال ِل ّو َأ

ّنها ٍد مخرٍج ِمن أ ِه في َقّرَر ما علىَ تقريبي واح ِل َأّما مح َقة و ّدْريا الَخْمُر وهي ُ ال
ْيَر38(  الجواليقي فيها يحِك فلم َغ ّداِل  )  َد ال ْنَش َأ ِر  ) ِمن39(  لَحّسان و َخْم

ْيَساَن ُتها َب ّيْر َقة َتَخ ْتَر ُتوشِأُك ً ِدْريا ِعظاْم َف َد ال ُتُه ما علىَ البيِت هذا وبع ْد بَخّط َوَج
ٍد أبي ِد محم ِدسِإّي َبّري بِن الله عب ْق ّيٌب حراٌم  ) وهي40(  الَم ُبها َط ما رّب يا شُأْر

َيَب ْط الحراْم شُأْرَب َأ
َطْرسُإوُس ذلك  - ومن15 ٍد (  َل َب ِء بسكوِن ) ل ِر في الرا ِر غي في ما علىَ الشع

ِء بفتح روايتها  ) من41(  الصحاح ِم مع الرا ّنها الجز َأ ّفُف ل ب ّ بالسإكاِن أي ُتَخ إل
ً لّن الشعر في ْعلول ِهم من ليَس َف ِت أبني

ُلُه16 َ ْث َقَربوس  - وِم ( َجَزَم ) للسرِج ( ال
ًا42 ّنُه  ) أيض ّفُف ل بأ ّ ُيَخ ِر في إل ِر وقوُل الشع أقف  ) لم36 ) ( 43(  الشاع

 ) المعرب38(  والتاء والدال الطُاء  ) وهي37(  الكاتب أدب في قولته علىَ
(  ه582 سإنة  ) توفي40(  فقط الول البيت  وفيه106 1  ) ديوانه39 ( 190

139 1 المشتبه بتحرير المنتبه  تبصير110 2 الرواة  إنباه56 12 الدباء معجم
43) (  ( قربس الصحاح في الجوهري  ) أي42) (  ( طرس  ) الصحاح41) ( 

العجاز  دلئل538 ( الكامل مسلمة بن يزيد بن محمد وقيل سإلمة بن ) يزيد
 ) 132 2 التنصيص  معاهد58

ُبوسُإُه احتبىَ وإذا ِه َقَر ِن ِعنا َلَك ب ِكيَم َع ِر انِصراِف إلىَ الّش ِئ السإكاَن يحتمُل الزا
ِر علىَ ّ ( متفاعلن في الضَما ِم علىَ بالفتِح التحريك يثبَت أْن ) إل  -17 التما
ُهم ذلك ومن ُل َقّر قو َنَك ) اللُه (  ْي َقّر والصواُب َع صاحُب اقتصَر وعليه بالهمزة َأ

َد  ) والمعنى44َ(  القاموِس ّبَر َتَك اللُه َأ َع َعة َلّن َدْم ِر َ َدْم َعة ٌ باردة السرو َدْم َ و
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َقّر ٌ حاّرة الُحْزِن َأ ّق و َت ِر من ُمْش َقرو ُء وهو ال ُد الما ِر قاَل  ) هكذا45(  البا

َلصمعّي ِر صاحُب  ) قاَل46(  ا َفّضُل وهو الفاِخ َلَمة بُن الُم ٍم بِن َ سَإ  )47(  عاِص
َفّراء يحيىَ زكريا أبي صاِحُب َقّر معنىَ الصمعّي غيُر  ) وقاَل48(  ال َأ اللُه ( 

َنَك ْي ْفَت ) أي َع َد ُنك فتقّر ُيْرضَيَك ما صا ِر من عي َظ َن ِره إلىَ ال َلُه ما هذا غي َق عن َن
ِر َد الصمعّي عن َمّر ما وعلىَ الصمعّي غي ِئنا بعُض اعتم َقها ِء ِ مسألة في ُف بكا

ِر َد ِ البالغة البك ُعها كاَن إْن فقاَل نكاِحها علىَ السإتئذاِن عن ًا َدْم ِرد فدليُل با
ًا أو الرضََىَ ِه فدليُل حاّر ِف َقّر ِ وبالجملة ِخل ٌأ المتعدي ف َطُ َقّرْت نحو اللزُم وأّما َخ

ُنَك ْي 106 عكرمة أبي أمثال  ) ينظر45 ( 115 2  ) القاموس44(  فصواٌب َع
بن الملك عبد  ) هو46(  الصمعي قول  وفيهما300 1  والزاهر6 الفاخر
النهاية  غاية363 2 2 والتعديل  الجرح46 النحويين ( مراتب  ه216 ت قريب

339 القبس  نور124 13 بغداد ( تاريخ  ه291 سإنة  ) توفي47 ( 470 1
النحويين ( طبقات  ه207 سإنة  ) توفي48 ) ( 320 2 المفسرين طبقات

 ) 149 14 بغداد  تاريخ131 واللغويين

ِه ّي دّر ولل ْذ49(  الزمخشر ِئة في قاَل  ) إ ْيني النوابِغ الما َع َقّر (  ُكْم َت َد ِب عن
ُكْم ِب َقّر  )50) (  َت

ِء بَضّم ) الثياِب ُ ( ُرْزَمة ذلك  - ومن18 َدها الرا ُي بع َنة زا ِك في والمنقوُل ٌ سإا
ِر َكْسُر51(  الفاِخ ِء  )  ُه الصمعّي قاَل الرا ْيُر َغ ّنما و في كاَن لما ٌ ِرْزَمة ُيقاُل إ

ِهم من وهو ٌ مختلفة ثياٌب َلَط إذا طعاَمُه راَزَم قد قول ًا َخ ًا سَإْمن ْيت ًا أوربا وَز وسَإْمن
ِرْزَمة52(  القاموس وفي ذلك وغير ِر ُ  ) وال َكْس ّد ما بال ٍد ثوٍب في شُأ  -19 واِح
ُهم ذلَك ومن ُل ِبكَرة علىَ جاءوا قو ِهم ِ (  أبي

َ ِر )  128(  والمنقوُل ِ الموحدة بكس
ِر ) في ب ًا53(  الفاِخ ْتُحها  ) أيض أو ٍ واِحدة ٍ طريقة علىَ جاءوا والمعنىَ َف

ِهم جاءوا ِع ُهم جاءوا أو بأجم ْعُض ْثَر َب المعاني هذه من الثاني والمعنىَ بعٍض إ
ِننا في الملحوُظ هو ِ الثلثة ِه سإبيِل ( في قولهم ذلك  - ومن20 زما ) عليك الل

ٌأ  ) وهو54(  الكاتِب أدِب في قاَل ّنما خطُ ِه سإبيِل في هو إ ْنَت الل  - ومن21 َأ
ْلَت إْن قولهم ذلَك َع ِبها وكذا كذا َف ْعَمه ( ف ِن َدِب في ) قاَل و  )55(  الكاتِب َأ

ّنما النعمة إلىَ يذهبون ْعَمْت هو وإ ِن ِء و ْقِف في بالتا َو ْعَمِت يريدون ال ِن َلة و ُ الَخْص
ْوٌم وقاَل فحذفوا ِعْمَت فبها َق َن ( انتهىَ النعيم من الميم وتسكين العين بكسر و

265 3 الرواة  إنباه391 اللباء ( نزهة  ه538 ت عمر بن محمود  ) هو49
 و267  ) الفاخر51 ( 3 الكلم  ) نوابغ50 ) ( 256 اللغة أئمة تاريخ في البلغة
ًا ( أوربا 25  ) الفاخر53 ( 119 4  ) القاموس52(  الفاخر في ) ليست وسإمن

 414 الكاتب  ) أدب55 ( 413 الكاتب  ) أدب54( 

ُيقاُل56(  القاموِس وفي ْلَت إْن  ) و َع ِبها َف ْعَمْت ف ِن ٍء و ًا ٍ سإاكنة بتا ْقف ً و َوْصل و
ْعَمِت أي َلة ِن الَخْص

ْلُت قولهم ذلك  - ومن22 ُ َف َق  )57(  الجوهري اقتصَر فقد بالتخفيِف ) الباَب ( 
َفَل ِ حكاية علىَ ْق ْلُت الباَب َأ ّف َق ِد البواَب و َق مثل بالتشدي َق َأغل ّل َغ ِه و ًا ب أيض
ُلُه ومنه َقِت تعالىَ قو ّل َغ ّنه59(  الكاتب أدب صاحب  ) وجزم58(  البواَب و  ) بأ

ْلُت ُيقاُل ل َف ْقته ُيقال ل كما وهذا بالتخفيف الباَب َق َل ٌق فهو بالتخفيف َغ ْغلو لما َم
ّنُه ِد أبو قاَل حتىَ متروكة رديئة لغة َأ ِر أقوُل  ) ول60(  الدؤلي السإو ِم لِقد القو
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ْد َيْت َق ِل ِر لباِب أقوُل ول َغ ُق الدا ْقُت ِ لغة وعلىَ مغلو َل ْغ َء َأ َدِق قوُل جا َفَرْز ( ال
ْلُت  ) ما61 َتُح ِز ْف ًا َأ ُقها أبواب ِل ْغ ُأ ْيُت حتىَ و َت ِرو أبا َأ ِر بَن َعْم ُه َعّما َد ْنَش الجوهري َأ
ُق قالها أبياٍت ِ ثلثة ِ جملة من  ) وهو62(  َد العلء بن عمرو أبي مدِح في الفرز
ّنُه الفردزِق  ) فعن63(  زاَل  ) ما64(  الحجاِج من عمرو أبو توارى لّما َأ

ُق ِزلُت ما بلفِظ ولكْن فقالها لقيه حتىَ يتوصُل ًا أغل  )56(  وأفتحها أبواب
 ) أدب59 ( 23  ) يوسإف58) (  ( قفل  ) الصحاح57 ( 182 4 القاموس

) ( غلق  ) الصحاح62 ( 382  ) ديوانه61 ( 159  ) ديوانه60 ( 371 الكاتب
5  التيسير22 البصريين النحويين ( أخبار  ه154 ت السبعة القراء  ) أحد63( 

مروان بن الملك عبد عامل الثقفي يوسإف بن  ) الحجاج64 ) ( 25 القبس نور
 وفيات60 2  الوائل125 3 الذهب ( مروج  ه95 ت وخراسإان العراق علىَ

 ) 29 2 العيان

َلُه ِه عن وسإأ ْعُه فلم قاَل عمرو أبو فقاَل اسإِم ِه أراِج ِت ّنُه الفرزدِق وقوُل لهيب ابُن إ
ّد إلىَ ِ بالبنوة ِ النسبة باِب من عّمار ّ الج عّمار بن العلء بن عمرو أبو فهو وإل
ذكروه كما
ِر ِ للة قولهم ذلك  - ومن23 َنّجا ّدوُم المخصوصة ال َق ِد ( ال ففي الدال ) بتشدي

ّنُه65(  الكاتب أدِب َأ ّدوم ُيقاُل ل  )  ِدها َق ُلُه بتشدي ْث ّكيت ابِن عن وِم  )66(  الّس
ّي ابُن وقاَل ِطُُئ ُ  ) العاّمة67(  النبار ّقُل فيها ُتخ َث ُت ُلُه و  )68(  البارِع في ومث

ُلُه ْو َق ُدوَم َأِعيراني  فقلُت699(  و َق ّلني ال َع ٌق َل ِط فل ِجداٍل بل الداِل بتخفيِف نا
ِر مجاَل ِرِب صاحِب قوِل لعتبا ْغ َقدوُم  ) ( وأّما70(  الُم ِر آلِت من ال َنّجا ال

ُد َغة فيه فالتشدي َد ٌ ُل ِه ) بع ِذ ) المطُالِع  آ129(  صاحبي أّن علىَ القواِل ه
ً التشديد فيها يحكيا  ) لم71(  والتقريِب ّنها المطُالِع في بل أصل َفة َأ ّف ل ٌ ُمَخ

ْير هو السكيت  وابن183 المنطُق  ) إصلح66 ( 378 الكاتب  ) أدب65(  َغ
 إنباه50 10 الدباء  معجم273 4 بغداد ( تاريخ  ه244 ت إسإحاق بن يعقوب
82 ( الفهرسإت  ه328 ت القاسإم بن محمد بكر  ) أبو67 ) ( 50 4 الرواة
414 والمؤنث المذكر كتاب في  ) وقولته353 1  النساب118 3 بغداد تاريخ

تعالىَ الله رحمه الطُعان هاشأم د بتحقيق المطُبوع البارع كتاب به  ) أخل68( 
1 الهوامع  وهمع350 1 النحوية ) والمقاصد ( قدم اللسان في عزو  ) بل69( 

ًا به أخط  وعجزه224 2 المعرب ترتيب في  ) المغرب70(  ماجد لبيض قبر
ت قرقول ابن ) هو الثار صحاح علىَ النوار ( مطُالع  ) صاحب71 ( 162
834 ت الدهشة خطُيب ابن ) هو الغريب علم في ( التقريب وصاحب  ه569

 ه

ّنُه من روي ما وأّما َتَن َأ َت ٍم السلُم عليه إبراهيُم ( اْخ ُدو َق  ) فالقدوم72) (  بال
ّوِل علىَ وهو والتخفيف بالتشديد مروي فيه َل ِم ٌ قرية ا صاحب ذكره كما بالشا

َد المطُالع َد  ) فقال73(  ِ التكملة صاحُب زا يحتمُل التخفيف وعلىَ حلب عن
ِر وآلة المذكورة القرية ّنّجا ّي قال المخصوصة ال علىَ  ) والكثروَن74(  النوو

ِ اللة ِ إرادة وعلىَ التخفيِف
ُهم ذلك  - ومن24 ُل ّتان قو ِك ِلما) ( ال ُذ   ّتَخ ِر الخيوُط منُه ُي َكْس ّنما الكاِف ب هو وإ

َدِب75(  الصحاِح في ما علىَ بفتِحها َأ من  ) والتقريِب76(  الكاتِب  ) و
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ِر ْتِحها علىَ القتصا ِرِب في ما وعلىَ َف ْغ ِه  ) من77(  الُم ِطُ ْب ِم ضََ بالفتِح بالقل
ِه دوَن ِر ّنِب غيُر وهو غي ِق ُذ الذي ال ّتَخ َد الحباُل منُه ُي ْعٍض عن َد وغيره َب بعٍض عن

ِه َدد ثياٌب هي ذلَك  - ومن25 زماننا أهِل اسإتعماُل َجَرى وعلي الجيم ) بضم ( ُج
َكىَ الولىَ الداِل وفتِح ( ول قاَل الولىَ الداِل  ) ضََّم78(  الكاتِب أدِب في وح
ٌد ُيقاُل َد ٌد  ) ( وثياٌب79(  الصحاح وفي ) انتهىَ بفتِحها ُج ُد ْثُل ُج ٍر ِم ٍر سإري ) وسُإُر
َلُه َد قا ّد َنّصُه ما قاَل أْن بع ُء ( وَج ًا صاَر أي الشي ِديد َلِق نقيُض وهو َج وثوٌب الَخ

ٌد ٍد معنىَ في وهو جدي ُد مجدو ِه ُيرا ُه حيَن ب ّد َعُه أي الحائُك َج َطُ ٌد ) فاحتمَل َق ُد ُج
ًا يكوَن أْن ٍد جمع ْيه بكل لجدي َي َن ْع 27 4 والثر الحديث غريب في  ) النهاية72(  َم
118 6 والصلة والذيل التكملة كتابه في  ه650 المتوفىَ الصغاني  ) هو73( 
 ) (185 9  العلم278 7 الزاهرة ( النجوم  ه676 ت شأرف بن  ) يحيى74َ( 

ترتيب في  ) المغرب77 ( 388 الكاتب  ) أدب76) (  ( كتن  ) الصحاح75
)  ( جدد  ) الصحاح79 ( 394 الكاتب  ) أدب78 ( 208 2 المعرب

ُهم ذلك  - ومن26 ُل َأ ) و ( انحفَظ قو النفعاِل ِ ديباجة ) ففي ( انكتَب ) و ( انقر
ِم80(  اسإتحدثه ) مستحدٌث وانكتب وانقرأ ( انحفظ أّن الصغاني  ) للما

ّلدون ّد ل مما المو ِه ُيعت ِد ُأ ول بوجو ِه ُيعب ِن َهة ذلك  - ومن27 بكو ْب ) و ُ ( الَج
ُد ) ل ( الَجبيُن َهة بينهما يفرقوَن الناُس يكا ْب ُد ُ والَج ُيصيبُه الذي الرجِل َمْسِج

َدُب ِد َن 81(  الكاتِب أدِب في كذا جبيٌن جانٍب كّل من يكتنفانها والجبيناِن السجو
ًا بينهما ِ التفرقة  ) على82َ(  القاموس ) وصاِحُب َع فقد أيض َطُ َهة بأّن َق ّب َ الَج

ُع ِد موضَ الجبينين وأّن الناصية إلىَ الحاجبين بيَن ما مستوى أو الوجه من السجو
ِنفا حرفاِن َت ْك َهة ُم ْب ًا الحاجبين بيَن فيما جانبيهما من ِ الَج ِعد ُقصاِص إلىَ ُمْص
َعر َقَل أْن إلىَ الَش ً َن ِر في آخَر قول ْبهة83(  ُحروُف أو فقاَل الجبيِن تفسي ِ  ) الَج

ْيَن ما ْيِن َب َغ ْد ً الّص ّتِصل ِء ُم ّلُه ِ  ) الناصية84(  بحذا ِ عمدة وفي انتهىَ جبيٌن ُك
ِر  ) في85(  الحفاِظ ِه تفسي ِل ّلُه تعالىَ قو َت ّنُه86(  للجبيِن و َأ ُد  )  الجبينين واح

ِنبا وهما بن محمد بن الحسن هو  والصغاني2 - 1  ) النفاعل80(  ِ الجبهة جا
26 7 الزاهرة  النجوم189 9 الدباء ( معجم سإلف كما  ه650 ت الحسن
110 اللسان تقويم  وينظر36 الكاتب  ) أدب81 ) ( 250 5 الذهب شأذرات

282  و208 4  ) القاموس82 ( 27 العوام أغلط عن التقصي في الكلم خير
عدا الصل وفي القاموس  ) من84(  حرف الصل وفي القاموس  ) من83( 
ما القرآن غريب في ) كتاب اللفاظ أشأرف تفسير في الحفاظ  ) ( عمدة85( 

ًا زال (  ه756 ت الحلبي بالسمين المعروف يوسإف بن أحمد ومؤلفه مخطُوط
 103  ) الصافات86

ُهم ) ذلك  ب129(   - ومن28 ُل َلِحيح َعّمي ابُن هو قو ّنما (  في المنقوُل ) وإ
في قاَل لّح َعّم ابُن وهو َلّحا َعّمي ابُن  ) هو88(  الكاتِب  ) وأدِب87(  الصحاِح
َلِحَحْت الصحاح ُنُه ( و ِر عي َكْس َقْت إذا بال ُد وهو بالَرَمِص َلِص َء ما َأَح علىَ جا
ْثُل الصِل ِبَب ِم ُد ضََ َل َب ِر ال ُهم ومنه التضعيِف بإظها ُل ُق أي َلّحا َعّمي ابُن هو قو لِص
ّنَسِب ُنِصَب ال َعّم نعٌت َلّن الحاِل علىَ و هو النكرة في ونقول معرفة قبله ما لل

ُع والثناِن المؤنُث وكذلَك للعم نعت لنه بالكسر لح عم ابن  ) فإْن89(  والجم
ً وكاَن َلّحا َيكْن لم ْلَت ِ العشيرة من رجل َلة َعّم ابُن هو ُق َكل َلة َعّم وابُن ِ ال ) ٌ كل
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في َلّح بخلِف عّم ُ ِصفة بالخفِض ل ابٍن ُ صفة بالرفِع فيه ٌ وكللة كلُمُه هذا
ّنُه ِ النكرة مثاِل ُه كما َعّم ُ صفة فإ ُهم ذلك  - ومن29 ذكر ُل َع قو َق الشراِب في َو

ّبانة ُذ ّبان ) أو ٌ (  ُذ ِد ِ المعجمة الذاِل ) بَضّم (  ِم علىَ ِ الموحدة وتشدي َنة توه ّبا ُذ ال
ّبان واحدة بالنوِن ِ ُذ َبابة ال ُذ َد بالموحدة ِ كال َباب واحدة اللِف بع ُذ ِلهما بَضّم ال ذا

ِئهما وتخفيِف َع يقاَل أْن والصواُب با َق َبابة فيه َو َباٌب أو ٌ ُذ ِء ُذ 90(  النوِن دوَن بالبا
َعْم َن ّبان ُيقاُل )  ِغرباٍن ُذباب جمِع في بالكسر ِذ ّي حكاه ُغراٍب َجْمع في ك الجوهر

ُقْل ول  ) قاَل91(  ّبانة َت َكْسر يعني ٌ ِذ  وينظر53)  ( لحح  ) الصحاح87(  بال
 ) من89 ( 53 الكاتب  ) أدب88 ( 454 1 السعادة  وسإفر200 1 المنصف
تقويم إلىَ  المدخل194 اللسان  تثقيف31 العوام  ) لحن90(  الصحاح
)  ( ذيب  ) الصحاح91 ( 13 الرطانة إزالة في  الجمانة97  ص4 ق اللسان

ّنها علىَ ّباِن ُ واحدة أ ِذ ِر ال َكْس ّنُه علىَ بناء بال ُع ل جنٌس َأ ٌء بقَي ُذباٍب جم وهو شأي
َباِب ذاَل أهمَل َمْن َأّن ُذ ًا َلَحَن فقد ال ّبة من الميَم وفتَح أهملها َمْن وكذا أيض َذ ِ الِم
ْذ ُد التي ُ اللة هي إ ْطَُر ُذباُب بها ُي ْبُت من ال َب فتكون عنُه طردت ُفلٍن عن َذ

ِم ِر بالعجا َكْس ًا وال ْلوة ذلَك ومن - 30 جزم ِك ّنما الكاِف ) بكسر ُ ( ال هي وإ
ْلية ُك َوة أو ُ ال ْل ُك ّكيت ابُن قال فيهما بالضّم ُ ال ُقْل  ) ول92(  الّس ْلوة َت ُلُه ُك ومث

ْلوة  ) بضبِط93(  الكاتِب أدِب في قاَل ِر ُتقاُل ل التي ُك َكْس ْلوة ضََّم وعلىَ بال ُك
ُهم ذلَك  - ومن31 ) 94(  القاموِس صاحُب اقتصَر ُل ُق قو ِ ) بزيادة ( النسا ِعْر
ّنما ٍ همزة ّكيِت ابُن قاَل تركها الصواُب وإ ُق  ) ( هو95(  الّس ّنسا ِعْر قاَل ال
ّنَسا هو الصمعّي وقاَل ُقْل ول ال ُق ت ّنَسا ِعْر ُقْل ل كما ال ُق َت ْكَحِل ِعْر َل ُق ول ا ِعْر

ْنَجِل َل ّنما ا ْكَحُل هو وإ ْنَجُل ال َل ( القاموِس في  ) وما96(  الصحاح في ) كذا وا
ُق تقل  ) ( ل98(  الّزّجاِج  ) عن97 ّنَسا ِعْر ِه إلىَ ُيضاُف ل الشَي لّن ال ) نفِس

ٌد ِم ِ إضَافة باِب من َ الضَافة هذه لّن فمردو الراك شأجر نحو الخاِص إلىَ العا
( كلوة تقل ول كلية هذه وتقول  وفيه342 المنطُق  ) إصلح92(  الفقه وعلم

164 المنطُق  ) إصلح95 ( 383 4  ) القاموس94 ( 408 الكاتب  ) أدب93
ابن أن  ويلحظ59 الكلم  خير596 والنبيه الجاهل غلط علىَ التنبيه وينظر

 )97) (  ( نسا  ) الصحاح96(  الصحاح من السكيت ابن قول نقل الحنبلي
ثعلب علىَ أخذها مسائل في الزجاج علىَ الرد  ) ينظر98 ( 395 4 القاموس

89 6 بغداد ( تاريخ  ه311 ت السري ابن إبراهيم إسإحاق أبو هو  والزجاج21
 ) 17 1 المفسرين  طبقات130 1 الدباء معجم

ُع كاَن فإْن ِد المن ُع ذلَك لمجر ِز في فالمن َعْم المنِع حي غير ذلَك أّن ِلما كاَن إْن َن
فافهْم مسموع

ِهم قوُل ذلك  - ومن32 ْعِض َعِن هو ( يا َب ّيان أبي الشيِخ ) ف )  آ130 ) ( 99(  َح
ّنُه َلة وقوُل قاَل َأ َه ِء في ِ الصوفية ِ َج ِه ندا ًا ليَس هو يا الل ِم علىَ جاري َعَرِب كل ال
ْكُم كلُمُه هذا ِهم وُح َء َأّن المقام هذا في كلِم يكوُن فل الِخطُاَب يقتضي الندا

َبة ضَميُر ْي َغ ِم ضَميُر وكذا ِ ال َأّما مندى التكل ِهُر ِخلٌف ففيه الِخطُاِب ضَميُر و وظا
ِم ّنُه100(  مالٍك ابِن كل َأ ّياك يا فتقوُل يجوُز  )  ّياك ( يا و قاَل َأنَت ويا إ ) هو إ

ّ يكوُن فل منصوٌب المنادى لّن القياُس ِئر ِمن إل َأّما النصِب ضَما ْنَت ( يا و ) َأ
ٌذ َد وقد كلُمُه هذا فشا ُه ما علىَ اسإتشه ّوَز ّياك ( يا ِمن َج ْنَت ( يا ) و إ ) َأ



اللأفاظ وهم فى اللأحاظ سهم
السإلمية مشكاة مكتبة

ّ بشاهدين ّيان أبا الشيَخ أّن إل ّولهما قد ح َلُه بما تأ َق َغرناطّي َن في  ) عنه101(  ال
ُدّرة شأرِح من محله َبة ذلك  - ومن33 ) 102(  اللفية ِ ال ْع ِم ) بَضّم ُ ( الُج الجي
ِكنانة ّنّشاِب ِ ل ّنما ال بن محمد الدين أثير  ) هو99 ) ( 103(  َبفتِحها هي وإ

 حسن70 5 الكامنة ( الدرر  ه745 ت المفسر النحوي الندلسي يوسإف
بن محمد الدين جمال  ) هو100 ) ( 288 2 الطُالع  البدر534 1 المحاضَرة

 فوات359 3 بالوفيات  الوافي1491 الحفاظ ( تذكرة  ه672 ت مالك
 وينظر1290 الشافية الكافة  شأرح179 التسهيل  ) وينظر407 3 الوفيات

ًا  -482 2 الفوائد تسهيل علىَ  المساعد325 النصاف المسألة هذه في أيض
ابن صاحب يوسإف بن أحمد جعفر أبو  ) هو101 ( 289 1 الدب  خزانة483
 )102 ) ( 403 1 الوعاة  بغية361 1 الكامنة ( الدرر  ه779 ت الضرير جابر
)  ( جعب والتاج  ) اللسان103(   ه628 المتوفىَ المغربي معطُي لبن

َداُب ذلك  - ومن34 ّداِل وإهمال ِ المهملة ) بَضّم ( الّس ْقِل ال َب ّنما المعروِف لل وإ
ّداِل وإعجام ِ المهملة بفتِح هو ُغوُث ذلك  - ومن35 ) 104(  ال َبْر ) بفتِح ( ال

ّوِل َل ّنما ا ِه هو وإ ِدُج ذلك  - ومن36 ) 105(  بَضّم ْنبا ِر ( الّس َكْس الداِل ) ب
َقُل به يجلو الذي للحجر المهملة ْي ّنما السيوُف الّص ( المعجمة الذاِل بفتِح هو وإ

َطَُرُج ذلك  - ومن37 ) 106 ْي ِء ( الّش ّنما الشيِن بفتِح المعروِف ) للدوا هو وإ
ِرها َكْس ْهريُج ذلك  - ومن38 ) 107(  ب ِد ) بفتِح ( الّص ُع لحوٍض الصا فيه يجتم

ُء َكْسرها هو وإنّما الما ُع ب ِريُج والجم َعّرِب وفي الّصها  ) أّن108(  الجواليقّي ُم
ُع كالِحياِض الّصهاريَج ُء فيها يجتم ْلها فلْم الما ًا يجع ِر وهو ِحياضَ َلظه في وقالوا ا

ِد ّي والجمِع المفر ِر ْه ِر ِص ِد بكس ًا الصا َلبوا وصهاري أيض َق ًء الجيَم ف َغموا يا ْد َأ و
َلَب كما وهذا َء َق ًا اليا ْيٌف  ) خالي109(  قاَل َمْن جيم َو َأبو ُع ِلّج و َد َع ِلّي وأبو أرا َع

َلَب َق َء َف ًا اليا ّ جيم ّفٌف َ َثَمة المنقلَب أّن إل ٌد ُهنا وها ُمَخ ّد ذلَك  - ومن39 ُمَش
َلَمَحُه َلَس (  َت َظر ) اْخ ّنما إليه الن َلَمَح110(  القاموس في المنقوُل وإ ( إليه  ) 

أسإماء  معجم147 الغليل  شأفاء237  المعرب250 1 اللغة  ) جمهرة104
 )107 ( 195 1  ) القاموس106 ( 162 1  ) القاموس105 ( 71 النباتات

( بالهندية جيترك معرب  وهو220 1 اللباب أولي  وتذكرة196 1 القاموس
 اللسان78  ص1 ق اللسان تقويم إلىَ المدخل  وينظر263  ) المعرب108

الشافية شأواهد  وشأرح288 2 الكتاب في عزو  ) بل109) (  ( صهرج والتاج
 274 1  ) القاموس110 ( 456 العربية شأواهد معجم  وينظر212

ّتَزَر ذلك  - ومن40 َتَزَر111(  القاموِس  ففي) ( ا ِه  ) ( وائ ُقل ول به وتأّزَر ِب َت
ّتَزَر َء ( وقد ) قاَل ا ْعِض في جا ِديِث َب ّلُه الحا َع َل ) انتهىَ ِ الّرواة تحريِف من و

َء الولىَ ِ اللغة وعلىَ ِه بعَض ُيباشِأُر ( كاَن الحديِث في جا ِئ ِزرة وهي نسا َت في ٌ ُمؤ
ْيِض ِ حالة ِر ُ مشدودة  ) أي112) (  الَح َء وقد ِ النهاية صاحُب قاَل الزا في جا
ِزَرة وهي الرواياِت بعِض ّت ٌأ وهو ٌ ُم َطُ َغُم ل َ الهمزة لّن َخ ْد ( ول انتهىَ التاء في ُت
ّد  ب130 ّنه ( اتخذ عليه ) ير َذ من ) ل ( تخذ من ) ل  - ومن41 بمعنىَ وهما َأَخ
ِرينّي ذلك ْب ِرين إلىَ النسبة ) في ( الِج ْب ِغْسلين ِج  )113(  َعَزاَز ِ بناحية لقرية ك
ُد منها َبة بُن أحم ُئ النحوي الله ِ ِه ِر ْق َأّن115(  القاموِس  ) ففي114(  الُم  ( 

ْبرانّي إليها َ النسبة ِر علىَ ِج َطُُه قاَل قياٍس غي َطُة ابُن وضَب ْق  ) بالفتِح116(  ُن
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ّلناُر ذلك  - ومن42 ِم ) بَضّم ( الُج ِم الجي َدة والل ّد ْهَرة ِ المّش ّنما الرّماِن ِ لَز وإ
ِم وفتِح الجيم بَضّم هو ّدة الل ّد َعّرُب ِ المش ْلناَر ُم  ) القاموس111 ) ( 117(  ُك
 وصاحب44 1 والثر الحديث غريب في  ) النهاية112(  منه  والزيادة363 1

( معجم  ه606 ت محمد بن المبارك واسإمه الثير ابن الدين مجد هو النهاية
 )113 ) ( 366 8 الكبرى الشافعية  طبقات257 3 الرواة  إنباه71 17 الدباء
في  ) المشتبه114(  حلب أعمال من  وهما118 4  و101 1 البلدان معجم

نقطُة ابن ضَبط  وفيهما282 المشتبه بتحرير المنتبه  تبصير197 1 الرجال
عبد بن محمد  ) هو116 ( 385 1  ) القاموس115(  جبراني من الجيم بفتح

 الوافي1412 الحفاظ  تذكرة392 4 العيان ( وفيات  ه629 ت الغني
العوام بحر وينظر منه  والزيادة392 1  ) القاموس117 ) ( 267 3 بالوفيات

 91 العوام فيه أصاب فيما

ِه في ) بهمزة ( اعزاز ذلك  - ومن43 ِل ّو َلب ُقَرَب ٍ لبلدة َأ ّنما َح ِنها هو وإ َع بدو م
ِه فتِح ِل ّو ُلس َأ ُب َطُرا ِم التي للبلدتيِن الوِل بفتِح ك ًا بالمغرب والتي بالشا ِلَمْن خلف

ّية إّن  ) قاَل118(  ُلُس َ الشاِم ُب ْطرا ِه في ٍ بهمزة َأ ِل ّو ِنها والمغربية َأ  -44 بدو
َلَب َعَمِل من ٍ لبلدة الخاء ) بفتِح ُ ( َخناِصَرة ذلك ومن ّنما َح 119(  بَضّمها هي وإ

ِه ُيزَمُر ِلما الزاي ) بَضّم ُ ( الّزّماَرة ذلك  - ومن45)  ِر ِب ّنما كالِمْزما هي وإ
ْتِحها َف َنة ب ّبا ُبوُر ذلك  - ومن46 ) 120(  ٍ كَج ْن ّذباِب الزاي ) بفتِح ( الّز اللّساِع لل
ّنما َتُر ذلك  - ومن47 ) 121(  بَضّمها هو وإ ْع للنبِت الزاي ) بفتِح ( الّز

ّنما المعروف َتٌر هو وإ ْع َتٌر أو سَإ ْع ِد أو بالسيِن َص ذلك  - ومن48 ) 122(  الصا
ّبار ُق َلَصِف123(  ) بالقاِف ( ال ّنما124(   ) ل َبُر هو  ) وإ َك وتحريك بالكاِف ال

َد الباء ّباٌر تقوُل َ العاّمة  ) أّن125(  القاموِس صاحُب وأفا ِم ومن بالكاِف ُك كل
ّباَر الزعتَر فيه اسإتعمَل مما الُمحدثين بعِض ِنيه ما والق ْد ْنَش الديُب شأيُخنا َأ

 ) هو118(   ) لديٍب126(  الموصلّي علّي الحسن أبو الدين علء الريُب
 )120 ( 24 2  ) القاموس119 ( 226 2 القاموس في آبادي الفيروز

 )123 ( 87 النباتات أسإماء  ) معجم122 ( 41 2 ) 121 ( 40 2 القاموس
الرواة بعض زعم  وفيه34  ) النبات124 ( 214 الغليل  شأفاء43 العوام لحن

محمد بن  ) علي126 ( 124 2  ) القاموس125(  اللصف في لغة الصف أن
979 2 1 حلب أعيان تاريخ في الحبب ( درر  ه925 ت الرحمن عبد بن

 ) 264 1 العاشأرة المئة بأعيان السائرة الكواكب

َعىَ ْلُت وقاَل فأحسَن التورية َ صنعة فيه را ًا سإأ ِلٍك ابن ضَريِح عن أناسإ ما
ِه شأخًص فأخبرني ّفاُر وهو ِب َعىَ الناِس بيَن كاَن وقد ح ٍر ُيد َت ْع ًا فوا بَز من عجب

ٍر َت ْع ّباُر وهو َز ق
ْنَجة ذلك  - ومن49 ّنما السيِن بَضّم ) الِميزاِن ُ ( سُإ ْتِحها هي وإ َف في ما علىَ ب

ِد بفتِح  ) أو127(  القاموِس َكراُن ذلك  - ومن50 الصا ْو ) لنبٍت ( الّس
ّنما مخصوٍص ْوكران ُيقاَل أْن الصواُب وإ ْيكران أو السين بإعجام الّش ِء الّش باليا

ْيكران أو ضََّمها أو الكاِف فتح مع إّما إعجاِمها مع ِء الّس ِلها مع باليا  )128(  إهما
ِهَم129(  القاموِس في قاَل َو ّي  ) و ِر َه ْو ْبُر ذلك  - ومن51 ) 130(  الَج ) ( الّص

ِء بسكوِن ُعصارة البا ٍر ِ ل ّنما ُمّر شَأَج ِبُر هو وإ ِتف131(  الّص َك ّكُن ول  ) ك ّ ُيَس إل
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ِر ِ ضَرورة في َنّص الشع ّي  أ131(  من ب ِمن َأَمّر  ) نحو132(  ) الفيروزآباد
ٍر ْق ٍر َم ْب َظْظ وَص ْبُر  ) وأّما133(  وُح ًا الّص ْبس به ُمراد ِكُن فهو النفِس َح ِء سإا البا

ًا َلق ْطُ ُد الّصبُر ِقيَل ما َألطَُف وما ُم ُء إْن يوج ّنُه ُكِسَرْت لُه با ِك ِء بسكوِن ل البا
ٌد ُقو ْف  و78 النباتات أسإماء معجم  ) ينظر128 ( 195 1  ) القاموس127(  َم

( والشيكران ) وفيه ( شأكر  ) الصحاح130 ( 63 2  ) القاموس129 ( 86
 ) معجم131(  القاموس صاحب زعم كما وهم ثمة ) فليس النبت من ضَرب
الصحاح في عزو  ) بل133 ( 67 2  ) القاموس132 ( 87 النباتات أسإماء
صبر من  وفيهما207  و144 2 الصحاح في وقع عما واليضاح ) والتنبيه ( صبر
ًا الصبر والمقر ومقر  أيض

ْيتران ذلك  - ومن52 َب ُع ْيِن ) بَضّم ( ال َع ّناة ال َث ُقُه مخصوٍص لنباٍت ِ وبالُم مسحو
َعَسٍل ُعِجَن إْن ْتُه ب َنها ُ المرأة واحتمل َلها َأسْإَخ ّب ُثراُن هو وإنما وَح ْي َب َع ُثراُن أو ال ْو َب َع ال

َثة العيِن بتفِح ّل َث َء ُ ( معارة ذلك  - ومن53 ) 134(  فيهما ِ وبالُم ْليا َع ٍ لكوَرة ) 
َلَب من ٍ مرحلة علىَ ْفرطاَب قرَب وقرية َح ّنما أعمالها من َك َعّرة هي وإ َء ُ َم ْليا َع

ِء َدة بالرا ّد َعّرة ِ الُمَش ْعماِن ِ كَم ّن َفرطاب ذلك  - ومن54 ) 135(  ال َك ) و ( 
َفر َك ِء من  ) ونحوهما136) (  كلبين (  ُقرى بعض أسإما ّنما الفاء بفتح ال وإ

ُنها الصواُب ْفَر لّن سإكو َك َأّمما ِ القرية اسإُم بسكونها ال  - ومن55 فل بفتحها و
ِر قوُل ذلك ٍم أبي بِن ِبْش ِز ّطُرّماح  ) ل137(  خا  )138(  الجوهري قاَل كما ال

ْدنا139(  القاموس صاحِب من بتصريٍح ذلك في وغلط َوَج بني كتاِب في  ) 
ٍم ّق َتِمي ْيِل َأَح ْكِض الَخ ِم بَضّم الُمعار رواية علىَ الُمعاُر بالّر ففي العارية من المي

ّنُه القاموس ِرها َأ َكْس ُد الذي للفرِس ب ِه الطُريق عن يحي ِكب ذلك  - ومن56 برا
ّية ِر ِقيسا ِر (  ِد القاِف ) بكس والخرى بالروم أحدهما لبلديِن الياء وتشدي
ُكنباُر ذلك  - ومن57 ) 140(  والتخفيُف الفتُح فيهما والصواب بفلسطُين ) ( ال

ّنما النارجيل ليِف لحبِل الكاِف بَضّم ِرها هو وإ َكْس  ) القاموس134 ) ( 141(  ب
 )135 ( 364 1 السعادة سإفر  وينظر98 النباتات أسإماء  معجم84 2

78  ) ديوانه137 ( 1131 اسإتعجم ما  ) معجم136 ( 88 2 القاموس
(  ) الصحاح138 ( 676 المفضليات شأرح ينظر قديم البيت نسبة في والخلف

 الروض1106 اسإتعجم ما  ) معجم140 ( 98 2  ) القاموس139) (  عير
2  ) القاموس141(  الياء  مشددة421 4 البلدان معجم  وفي486 المعطُار

129 

ُكوُر ذلك  - ومن58 ّق ( ال ِز ِه ينفخ ) ل ُد في ّدا ّنما الح ِكير هو وإ ِر ال َكْس وأّما بال
ُكوُر ِنّي فهو ال ِطرون ذلك  - ومن59 ) 142(  الطُين من المب لقرية ) بالنون ( نا

ِطرون فيه والصواُب بالشام  )144(  القاموس في  ) قاَل143(  بالميم ما
َلٌط ) وهو ر ط ( ن في الجوهري وذكره ْغرة ذلك  - ومن60 َغ الميم ) بَضّم ( ُم
ّنما َأْحَمَر لطُين 61 ) 145(  فتحها مع أو ِ المعجمة سإكوِن مع إّما بفتِحها هو وإ
َفُر ذلك - ومن ّنو ِكدة المياه في ينبُت الرياحين من ) لَضْرٍب ( ال والصواُب ِ الرا

َفُر فيه ُيقاَل أْن ُلو ْي ّن َفُر أو ال ُنو ْي ّن ّناة بعدها ٍ مفتوحة بنوٍن ال فلٌم ٌ سإاكنة ٌ تحتية ٌ مث
ِليُز ذلك  - ومن62 ) 146(  مضمومتان ونوٌن ْه ّد الباِب بيَن لما ) بالفتح ( ال

ِر ّنما والدا ِر هو وإ َكْس ِديٍل فهو بال ْن ِق  - ومن63 ) 147(  َصّح ُكِسَر إذا الذي ك
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ْنسانة ذلك ْنساٌن  ) والمرأة148(  القاموس في قاَل ِ ) للمرأة ٌ ( ا ( وبالهاء إ
ّية  ب131 َع ٌ ) عاِم ٍر في وسُإِم ّنُه شأع َأ ٌد ك ّل َو ِني لقد ُم ْت ِبَس الهوى في َكَس مل

ِزْل الّصّب َغ َنة ال ْنسا َنة ٌ ا ّتا ْدُر ٌ َف ّدَجىَ َب َنْت إذا َخِجْل ِمنها ال ْيني َز ّدموِع بها َع فبال
َتِسْل ْغ ُه ما علىَ الِميزاِب ) في ( الِمْزراُب ذلك  - ومن64 َت َكَر ( الجواليقي َذ

 )144 ( 42 5 البلدان  ) معجم143 ( 130 2  ) القاموس142 ) ( 149
219 اللسان  ) تثقيف146 ( 135 2  ) القاموس145 ( 135 2 القاموس
 )147(  مفتوحتان والنون اللم  وفيها58 الكلم  خير147 2 القاموس
 )148 ( 256  ص2 ق اللسان تقويم إلىَ المدخل  وينظر176 2 القاموس
لغة وهي مرزاب  وفيه374  ) المعرب149(  البيات  وفيه198 2 القاموس

)  زرب ( رزب اللسان ينظر أخرى

ّنُه ِمن ّنُه  ) على150َ(  القاموس صاحَب لكّن ِمْزراٌب ُيقاُل ل َأ َأّن ُيقاُل َأ و
ْئزاَب ُء َأَزَب من الِم ِرسإّي هي أو قاَل َجَرى َكَضَرب الما َعّرٌب فا َء ُبِل أي ُم الما

ُبغراص ذلك  - ومن65 ِد ِ الموحدة ) بَضّم (  ٍد وبالصا ِلْحِف لبل َبِل ب ِم َج ّلكا ّنما ال وإ
ْتِح هي َف ْلِمسان ذلك  - ومن66 ) 151(  وبالّسيِن ٍ الموحدة ب ِت ِر (  ِء ) بكس التا

ِم َنة لٌم بينهما والمي ِك َدة ٌ سإا َكة ِ لقاِع َل َغْرِب ٍ َمْم ّنما ٍ مشهورة بال ِر هي وإ َكْس ب
ِء ِم التا ِم وسإكوِن والل ِدُس ذلك  - ومن67 ) 152(  المي ِر ( ُرو َكْس ّداِل ) ب ال

ِم ٍ لجزيرة ِ المهملة رضَي معاوية غزاها منها ٍ ليلة علىَ السإكندرية تجاه للرو
ّنما عنه الله ِر هي وإ َكْس ّذاِل ب َطْرسُإوُس ذلك  - ومن68 ) 153(  المعجمة ال  )

ِء ) بسكوِن ٍد الرا َلْرَمِن كاَن إسإلمّي لبل َد ُثّم ل ْهِل إلىَ ُأِعي ِم َأ ّنما السإل هي وإ
ْتِحها َف َلُزون ب ْبُرُص ذلك  - ومن69 ) 154(  َكَح ُق ِد (  ٍ عظيمة ٍ لجزيرة ) بالصا
ِم َيْت ِبها للرو ّف ُو ٍم ُأّم ُت ْلحان بنُت حرا ّية ِم ْنصار َل ّنما155(  ا ( بالّسين هي  ) وإ
 )152 ( 467 1 البلدان  ) معجم151 ( 36 1  ) القاموس150 ) ( 156

ًا  وفيه219 2 المحيط  ) القاموس153 ( 44 2 البلدان معجم جزيرة أيض
3 البلدان  معجم683 اسإتعجم ما معجم ينظر المهملة بالدال هذه غير أخرى

لحن وهو دالها يضم الناس  ( وبعض93 العوام بحر  وفي32 الكلم  خير78
الكلم  خير153 اللسان تقويم  وينظر226 2  ) القاموس154) (  أعلم فيما
 )156 ( 189 8  الصابة317 7 الغابة  أسإد1931  ) السإتيعاب155 ( 39

 46 الكلم  خير238 2  القاموس35 4 البلدان معجم

ُنُس ذلك  - ومن70 ُط َبل ٍد ِ المهملة ) بالسين (  ٍر لبل ِغي ِم َص ّنما بالشا هي وإ
ْعَجَمة ْبس ذلك  - ومن71 ) 157(  ِ بالُم ّد ِر ( ال َكْس ِمن يعمل لما فالسكون ) بال

ِر ّنُه  ) على158َ(  القاموِس في اقتصَر فقد كالعسِل العنب عصي ِر َعَسُل َأ ّتْم ال
َعَسُل ّنْحِل و ّي  ) وقاَل159(  ال َطُّرز ّدبُس الُم َطِب َعِصيُر ال َتَصَر الُر ِه فاق 71 علي

َقْرَحة ( الداِحُس ذلك - ومن أ ْثَرة أو ٍ ) ل ِر بيَن تظهُر ٍ َب ُف ّظ ِم ال ّلْح ُع وال ِل َق ْن َي منها َف
ُفُر ّظ ّْدْرباُس ذلك  - ومن72 ) 160(  الداحوُس هي وإنما ال ِقْرطاس ( ال ) ك
َبة َعُل ٍ لَخَش ِر الباِب بيَن ُتْج َتَح لئل والجدا ْف  )161(  القاموِس في اقتصَر فقد ُي

ّنُه علىَ ُد َأ ْلُس ذلك  - ومن73 العقور والكلُب السإ ِف ِر ( ال َكْس ُع ِلما ) بال ِه ُيبا ب
ُيشترى ْلُس هو وإنما و َف َأّما بالفتٍح ال ْلُس و ِف ِر ال َكْس َنٌم فهو بال ّيئ َص  )162(  لطُ

ّليِسّي الّرّماُن ذلك  - ومن74 ِم ) بفتِح ( الَم ِد المي ِم وتشدي والصواُب الل
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ِليسّي ٍم ْ بهمزة الْم ِكنة  آ132(  ِميٌم بينهما مكسورتيِن ول  ) (163(  ٌ ) سإا
1 البلدان معجم في المهملة بالسين  وهي263 2 القاموس في  ) كذا157
ذكر  وسإلف281 1  ) المغرب159 ( 213 2  ) القاموس158 ( 478

279 2 النقلة لوفيات ( التكملة عنه  ) وينظر9(  رقم الحاشأية في المطُرزي
والداحس  ففيه214 2 القاموس  ) ينظر160 ) ( 311 2 الوعاة بغية

2  ) القاموس162 ( 215 2 القاموس  ) ينظر161(  أو قرحة والداحوس
 تقويم172 اللسان  تثقيف27  ) الفصيح163 ( 59 الصنام  وينظر238

 22 الكلم  خير87 اللسان

ِليُس ِكيس والْم ْن ٍء كإ َفلة وبها ِليسّي والّرّماُن نباٌت بها ليَس ُ ال في قاَل الْم
ّنُه164(  القاموِس ِه منسوٌب  ) كأ ُق ذلك  - ومن75 إلي َد ْي َب ) الشطُرنج ( 

ّنما الداِل بإهماِل ِر في الدليُل الصِل في وهو بإعجاِمها هو وإ َف والصغيُر الّس
ْيِن علىَ َنّص الخفيُف ْيِن هذ َي َن ْع َواليقّي  ) قاَل165(  القاموِس صاحُب الَم ( الَج

ّلَمْت  ) وقد166 ِه تك َعَرُب ِب َد ال ْنَش َأ َدِق و َفَرْز ُتَك167(  لل ْع َن الملوِك ِميراَث  ) َم
ُهْم ْنَت وتاَج َأ ِدْرِعي و ٌق ِل َذ ْي ِذِق في َب َيا َب ُذ أي الجواليقّي قاَل ال الملوِك سإلَح آخ

ْنَت َأ ّي بيَن تعدو راجٌل و َد َذه ِ بالفارسإية وهو قاَل َي ْي ُق ذلَك  - ومن76 َب َن ُبْخ ) ( ال
ُلُه مخصوٍص لثوٍب َء ُ المرأة ترسإ ِقها ورا ِرها ُعن ْه َط ّنما و في ما علىَ هو وإ

َء168(  القاموس َقة ذلك سإوى ُأَخر  ) لشأيا ُع التي ِ كالِخْر ّن َق َت ِرية بها َت ُ الجا
ّد َتُش ْيها َف َف ِكها تحَت َطَر َن ِقَي َح َت ْهِن ِمن الِخماَر ِل ّد ِر ِمن والدهن ال ُغبا ُبْرقِع ال وكال

ُنِس ُبْر َأْخلٌط ذلك  - ومن77 وال ٍد ِ ) بالهمزة (  ّية لبل ِن ّنما َ بإْرِمي ِنها هو وإ بدو
ِكتاٍب ُقْل  ) ول170(  القاموِس صاحُب  ) قاَل169(  ك  )164(  َأْخلٌط َت

 (131 - 130  ) المعرب166 ( 211 3  ) القاموس165 ( 252 2 القاموس
اسإتعجم ما  ) معجم169 ( 211 3  ) القاموس168 ( 588  ) ديوانه167
 359 2  ) القاموس170 ( 220 المعطُار  الروض380 2 البلدان  معجم507

ْيساُط ذلك  - ومن78 ٍد مهملة ُثّم ٍ معجمة ) بشيٍن ( شُأْم الُفراِت ِء بشاطىَ لبل
ّدُث الرئيُس منه ِم أبو الُمَح ِقّي علّي القاسإ ّدَمْش ِقُف171(  ال ِنقاه  ) ووا بها الخا

ّنما ْيِن هو وإ َت َل ْهَم ُقّط ذلك  - ومن79 ) 172(  بُم ِر ) بالَضّم ( ال ْو ّن ّنما للّس هو وإ
ِر َكْس ِه بال ِع ْفٌط ذلك  - ومن80 ) 173(  ِقطُاط َكَجْم َق ٍد القاِف ) بفتِح (  لبل
ِد ِم ِمن العلويين علىَ موقوٍف ِمْصَر بصعي ِر أيا عنه الله رضَي علّي المؤمنيَن أمي
ّنما ِرها هو وإ َكْس َظة ذلك  - ومن81 ) 174(  ب ْق َي لنقيِض القاِف ) بإسإكاِن ُ ( ال
ِم ّنما النو ْتِحها هي وإ َف ِبزاعا ذلك  - ومن82 ) 175(  ب ِر (  َكْس ِر ) بال َقْص وال
ِبَج بين ٍ لقرية ْن َلَب َم ُد منها وَح ُبزاِعّي القاهر عب ُهْم َأظنوا القائُل ال ّن أ

ُهْم بانوا َ و
ْلِب في َق ّكاُن ال ّنما سُإ َعة هي وإ ِء بالَضّم ُبزا ُثمامة والتا  - ومن83 ) 176(  ك
ْيُر ذلك ْوضٍَِع ) بالفتِح ( سَإْمعاَن َد َلَب لَم ْوضٍَِع بَح ِفَن به بِحْمَص وَم عبد بُن عمُر ُد

ِز ّنما عنه الله رضَي العزي ِر هو وإ َكْس القاسإم  ) أبو171 ) ( 177(  كِحْرمان بال
2  اللباب246 7 ( النساب  ه453 ت السميساطي السلمي محمد بن علي
البلدان  معجم757 اسإتعجم ما  ) معجم172 ) ( 258 3 البلدان  معجم143

 ) معجم174 ( 380 2  ) القاموس173 ( 323 المعطُار  الروض258 3
 )176 ( 114 اللسان  ) تثقيف175 ( 477 المعطُار  الروض383 4 البلدان
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517 2 البلدان  ) معجم177 ( 409 1 البلدان معجم  وينظر5 3 القاموس
 41 3  القاموس251 المعطُار الروض

ُع ذلك  - ومن84 َذ ْي ِد الِسيِن ) بَضّم ( الّسَم ّي ِم للس الّسِخّي الشريِف الكري
ّطأ َو ّنما الكناِف الُم ُع178(  القاموس في قاَل بفتِحها هو وإ َذ ْي بفتح  ) الّسَم
َدها والميم السيِن ْع ّناة َب َث ّية ٌ ُم ِت ْعَجَمة ٌ َتْح ّنُه الّسيُن ُتَضّم ول ٌ مفتوحة ٌ وُم ٌأ فإ َطُ َخ

ُع ذلك  - ومن85 ِقِط ) بالسيِن ( الّسِقي ّنُه بالليِل السماء من للسا َأ ّنما ثلٌج ك وإ
ِد هو َعِت وقد بالصا ِق ُغ ذلك  - ومن86 ) 179(  بالَضّم الرُض ُص ) ( ( الّصبا

ُغ ِلما ) بالَضّم  ب132 َب ّنما به ُيْص ِر هو وإ َكْس ْبِغ بال  - ومن87 ) 180(  به كالّص
َغة ذلك ْث ّل ّوِل ) بفتِح ُ ( ال َل ّوِل ا ِء إلىَ السيِن من اللساِن ِلتَح ِء من أو الثا إلىَ الرا

ْيِن َغ ِم أو ال ِء أو الل ِتّم ل َلْن أو َحْرٍف إلىَ َحْرٍف من أو اليا ُع َي ْف ِه َر ِن َقٌل وفيه لسا ِث
ّنما ِه هي وإ ْثُل بَضّم َنة ِم ْك ّل ِدقاُف ذلك  - ومن88 ) 181(  ِ ال ) بالدال ( ال

ِم ِد للِخصا ّنما والِجل َثة بالثاء هو وإ ّل َث َفِت ذلك  - ومن89 ) 182(  ِ الُم َف ) ( َح
َها ُ المرأة َه َعر من َوْج ّنما الّش ّفْت الصواُب وإ ًا َح ِر ِحفاف َكْس ّفا بال ْتُه وَح َقَشَر

ّفْت َت ّطُاُف ذلك  - ومن90 ) 183(  كاْح ٍر الخاء ) بفتِح ( الَخ َد لطُائ ّنما أسإو هو وإ
في المهملة بالدال  وهو40 3  ) القاموس178 ) ( 184(  كُرّماٍن بَضّمها

ًا ذلك إلىَ الزبيدي ) وأشأار ( سإمدع واللسان  والصحاح25 الفصيح في أيض
 (109 3  ) القاموس180 ( 50 3  ) القاموس179) (  ( سإميذع التاج
إلىَ  ) المدخل183 ( 121 3  ) القاموس182 ( 112 3  ) القاموس181

 135 3  ) القاموس184 ( 128 3  القاموس281  ص2 ق اللسان تقويم

َأْخفاٌف ذلك  - ومن91 َبُس الذي الُخّف َجْمِع ) في (  ْل ّنما ُي ُعُه وإ ِخفاٌف َجْم
ِكتاٍب ُع فهو الْخفاُف  ) وأّما185(  ك ِر ُخّف جم ِم أو البعي ّنعا ِرهم ومن ال ( أشأعا

ّية186 ّو َد ٍر ٍ  ) و َف َها َتَمّشىَ َق ّنصارى َكَمْشِي َنعاُم ْندج ِخفاِف في ال َلَر أي ا
ِهّن في العذارى كمشِي ِف َدِج من المصنوعة ِخفا ْن َلَر مشِي تشبيُه البيِت ففي ا
َدُج الِخفاف َذواِت بمشِي الخفاِف َذواِت ْن َلَر المهملة والدال والراء بالهمزة وا

ٌد والجيم وبالنوِن المفتوحات ْل ُد ِج َو ْنُف ذلك  - ومن92 ) 187(  َأسْإ ) ( الّش
ُقْرِط بالَضّم ْعلِق أو العلىَ لل َق الذي للِم ُذِن فو ُل َق ما أو ا ّل ما وأّما أعلها في ُع

ّلق ِلها في ُع َف ُقْرٌط َأسْإ ّنُه188(  القاموِس ففي الفتُح فيه والصواُب َف َأ بالّضّم  ) 
ّظْرُف ذلك  - ومن93 َلْحٌن ِكياسَإة ) بالّضّم ( ال ْتُح فيه والصواُب ِ لل َف ففي ال

ّظْرُف189(  القاموِس ُء  ) ال ِكياسَإة الوعا َكُرَم َظُرَف ُ وال ًا ك َفة َظْرف َظَرا ً و
َء ِمن َظريٌف فهو ٌ قليلة َوْجُه كلُمُه هذا ُظَرفا ُفلٌن الناِس قوِل في الّضّم و فيه ( 
ْطٌُف ُظْرٌف ُل َقصد و ّية ُيقاُل كما الزدواِج )  ِر َب ِتح َج ِء بف ّية ِقيَل إذا البا ِر َد للزدواِج َق
ًا َها إّن قاَل فيَمْن أيض ِهم وعن الصواُب هو تسكين ْعِض ّنُه َب ِهُر َلْحٌن َأ ّوُل والظا َل ( ا
( اليرندج نعاجها  وفيه83 ديوانه  ) للشماخ186 ( 135 3  ) القاموس185
 ) القاموس189 ( 160 3  ) القاموس188) (  ( ردج والتاج  ) اللسان187
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َقْصُف ذلك  - ومن94 َد ) إذا ( ال ْكِل في القامة به ُأري َل ْثِل في والّشْرِب ا ْوِل ِم َق
ْعِض ِدين َب ّل َو َبّسَم190(  الُم َت ْهُر  )  ِه طيِب َعْن الباِن َز ِر َبَل َنْش ْق َأ ُحْسٍن في و
َوْصِف عِن يجّل ِه هلّموا ال ّذة َقْصٍف بيَن إلي َل َقْصِف تصلُح الباِن ُغصوَن فإّن ٍ و لل

َأّما191(  القاموِس في قاَل والواو ِ المضمومة بالقاِف ُقُصوٌف والصواُب  ) و
َقْصُف ِو من ال ْه ّل ِر وفي ) انتهىَ  آ133(  عربّي فغيُر ال المذكورين البيتيِن آخ

َقْصِف فيها المعتبرين المعنييِن في وما ٌ حسنة ٌ تورية ِر معنىَ لل َكْس ُيقاُل ال
َفُه ُفُه َقَص ْقِص ًا َي ُه َقْصف ْيف َحْصُن ذلك  - ومن95 َكَسَر َك ِد (  ْيَن الذي ) للبل َد َب آِم

ّنما ُعَمَر ابِن ِ وجزيرة َفىَ َحْصُن هو وإ ِر ِكي َكْس ِر الكاِف ب َقْص  )192(  كِضيزى وال
ُق ذلك  - ومن96 ُقّر ِء والقاِف الشيِن ) بَضّم ( الّش َدة والرا ّد َيِل ِ المش َلْخ ل

ِه في المذكور ِل ِريني193(  قو َذ ِر وِعلمي  )  ُلمو فيها طائري فما وشِأيمتي با
َيل عليِك ّقُط المعروُف الطُائُر وهو بأْخ  )190(  وبياٍض ٍ وُحْمَرة ٍ بُخْضَرة الُمَر
 وفيه182 ديوانه الظريف للشاب والبيتان البان ثغر تبسم ) وفيه ( قصف التاج
 )192 ( 185 3  ) القاموس191(  وأصبح مبسم در عن اللوز زهر تبسم

 حصن316 المعطُار  والروض265 2 البلدان معجم  وفي194 3 القاموس
 44 1 ديوانه ثابت بن  ) حسان193(  كيفا

ّنما ُق هو وإ ِقّرا ِرها أو الشيِن بفتِح الّش ِد مع كس ُيقاُل الراء تشدي ًا فيه و ْيض َأ

ٌق ْقرا ِقْرطاٍس شِأ ُق ك ْقَر َفْرَجٍل وشَأَر ذلك  ) وغير194(  كَس
ّكة ذلك  - ومن97 ّد ِر ُ ( ال َكْس ّنما السراويِل لرباِط الداِل ) ب ّكة الصواُب وإ ّت ُ ال

ِر َكْس ِء ب َكا ذلك  - ومن98 ) 195(  التا َطُ ِر ( الِمْص َكْس ِم ) ب ْلِك المي ِع الرومّي لل
ِر ّنما المشهو ْتُحها الصواُب وإ ّد فيه ويجوُز ضََّمها أو َف ِكْن الَم َع ول ْتِح م َف َقْط ال ( َف

ّثأليُل ذلك  - ومن99 ) 196 ٍر ( ال ْث َب ٍر ) ل ّنما معروٍف صغي ْؤلوُل هو وإ ّث بَضّم ال
َثة ّل َث ٍر ِ الهمزة وسإكوِن ِ الُم ْنبو ُقّمُل ذلك  - ومن100 ) 197(  كُز ّكر ( ال ) كُس
َقْمِل ّنما الناِس ل 199(  القاموِس في  ) قاَل198(  فالسكوِن بالفتِح َقْمٌل هو وإ

ُقّمُل ٍر ) وال ّك ّذّر ِصغاُر كُس َبا ال ّد ٌء أو َلُه َ َأجنحة ل الذي وال َأْحَمَر بجناٍح صغيٌر شأي

ٌء ِبُه وشأي َلَم ُيْش ْكَل يأكُل ل الَح ِد َأ َواّب أو ِ الرائحة خبيُث الجرا ِقْرداِن ِصغاٌر َد كال
ُتها ٍء واِحد ٌد القوُل وهذا الناِس َقْمُل أو بها 3  ) القاموس194(  انتهىَ مردو

ًا  وفيه250 تقويم إلىَ  ) المدخل195(  كسرها أو الشين بفتح وشأرقراق أيض
 )196 ( 297 3  القاموس112 التصحيف  تصحيح274  ص2 ق اللسان

368  المعرب49 العامة فيه تغلط ما إصلح  تكملة120 والممدود المقصور
 )198 ( 341 3  ) القاموس197 ( 319 3  القاموس88 اللسان تثقيف

بين  وما41 4  ) القاموس199 ( 132  ص3 ق اللسان تقويم إلىَ المدخل
)  ( قمل اللسان ومن منه القوسإين

َبْرسِإيُم ذلك  - ومن101 ٍه لنباٍت الموحدة ) بفتِح ( ال َبة شأبي ْط َأَجّل ِ بالّر منها و
ّنما ِفْجُل ذلك  - ومن102 ) 200(  بكسرها هو وإ ِر ( ال َكْس ِه ) بال ِذ ُلُروَمة له ِ ا
ّنها فيها ُيقاُل التي ُفْجَل ( ليَت المثِل في ِقيَل حتىَ ٍ منهِضَمة غير ٌ هاضَِمة إ ال

ْفَسُه َيهضُم ُفْجُل ُيقاَل أْن  ) والصواُب201) (  َن  )202(  بضمتيِن أو بالّضّم ال
ُهد ) بضمتيِن ( الُحْصُرُم ذلك  - ومن103 ْد ُه أْن والصواُب َأْخَضَر داَم ما للعنِب ك
ِرٌم ُيقاَل ْيِن ِحْص َت َكْسَر ِرٍج ب ْب ِز ّنة ذلك  - ومن104 ) 203(  ك َد َأ ) بتحريِك ( 



اللأفاظ وهم فى اللأحاظ سهم
السإلمية مشكاة مكتبة
ٍد ِ المهملة ّنما َطَرسإوس ُقْرَب لبل  -105 ) 204(  ِ المعجمة بتحريِك هي وإ

ْيُن ذلك ومن ْبَزِن ( بازاَن َع َل ِه يأتي الذي ) ل ُء إلي ْيِن ما َع َد ال َفا عن ْبَزُن الّص َل وا
َثة ّل َث ّول ُ ُم َل َتَسُل  ) حوٌض205(  ا ْغ ُذ وقد فيه ُي ّتَخ َعّرُب ُنحاٍس من ُي ) ُزْن ( آْب ُم

ْهُل206(  َأ ّكة  ) و ْبَزِن لذلَك بازان يقولوَن َ م َل َد الذي ا َفا عن ( آْب ويريدوَن الّص
ْبَزن ) أي ُزْن َل ّنُه ا ُه كما حوٍض شأبُه َل َد 207(  القاموِس ) صاِحُب  ب133(  َأفا

ِء بعَض ورأيُت ) قاَل ُعلما َبَت العصرييَن ال ْث 18 النباتات أسإماء  ) معجم200(  َأ
إلىَ المدخل  وينظر28 4  ) القاموس202 ( 257 2 المثال  ) مجمع201( 

281  ص2 ق اللسان تقويم إلىَ  ) المدخل203 ( 78  ص1 ق اللسان تقويم
 (20 المعطُار  الروض132 1 البلدان  معجم132 اسإتعجم ما  ) معجم204( 

 اللفاظ37 الغليل  ) شأفاء206 ( 64 المثلثة الغرر في المبثثة  ) الدرر205
 201 4  ) القاموس207 ( 7 المعربة الفارسإية

ْعِض في وَصّحَح ِه َب ِب ُت ّلْحَن هذا ُك ْيُن قاَل ال ّكة عيوِن من بازاَن َع ُتُه َ م ْه ّب َه ّبَه َف َن َت َف
ُبْرهان ابُن ذلك  - ومن106 ِد ِ الموحدة ) بَضّم (  ِد لعب ّي الواِح ِو ّنْح  )208(  ال
ّنما َد هو وهكذا بفتِحها هو وإ َفِقيه َبْرهان بِن علّي بِن لحم الذي  ) وهو209(  ال
َهَب الذي ْلَزُمُه ل العاِمّي َأّن إلىَ َذ ُد َي ّي َق ّت َهٍب ال ْذ 210(  القاموس صاحُب قاَل بَم

ّي ) وَرّجَحُه ِو َو ّن ْوُن ذلك  - ومن107 ) 211(  ال َد ِء ) بفتح ( الَحْر المهملة الحا
ِر َك ِذ ّبة أو الّضّب ل ْي َو ّنما ُأخرى ُد ِرها هي وإ َكْس مع َأو الداِل إهماِل مع إّما ب

َأْحَسُن َرُجٌل ذلك  - ومن108 ) 212(  إعجاِمها َفة معنىَ ) علىَ (  ِ الص
ُقْل ول َنّصُه  ) ما213(  القاموِس ففي المشبهة ِ مقابلة في َأْحَسُن َرُجٌل َت

َء ٍ امرأة ْكُسُه َحْسنا َع ُد ُغلٌم و َية ُيقاُل ول َأْمَر ِر ٌء ٌ جا ّنما مردا َلْحَسُن هو ُيقاُل وإ ا
ْفِضيِل علىَ ّت ِء ) بَضّم ( الُحْضُن ذلك  - ومن109 ال َدها الحا ْع ْعَجَمة َب لمجموِع ُم

ِر ْد ْيِن الّص َد َعُض ُهما وما وال َن ْي ّنما ُفلٍن ُحْضِن في ُ ُفلنة رأيُت قولهم في َب هو وإ
ِر َكْس ِء ب ( تاريخ  ه456 ت برهان بن علي بن الواحد  ) عبد208 ) ( 214(  الحا
 ه520  ) ت209 ) ( 203 2 الرواة  إنباه246 1  الكمال17 11 بغداد

 ) (61 4 الذهب  شأذرات207 7 بالوفيات  الوافي99 1 العيان ( وفيات
( ترجمته سإلفت وقد شأرف بن  ) يحيى211َ ( 201 4  ) القاموس210
213 4  القاموس282 2 اللسان تقويم إلىَ  المدخل151 العوام  ) لحن212

 215 4  ) القاموس214 ( 214 - 213 4  ) القاموس213( 

ُهم ذلك  - ومن110 ُل ٍد قو َأْرُز بإْرمينية لبل ِم (  ّنما ) الرو ِم َأْرَزُن هو وإ الرو
َأْرَزُن215(  القاموِس في قاَل بالنوِن ٌد كأْحَمَر  ) و َأْرَزن ُيعرُف بإرمينية بل ب
ِم ُد منه الرو ِه عب ٍد بُن الل ِدي َلْرَزنّي َح ّدُث ا ْعبون ذلك  - ومن111 الُمَح ) ( الّر

ٍء ِكنة فعيٍن ٍ مفتوحة برا ُد ِلما ٍ سإا َق ْع ِه ُي ُع ِب ْي َب ّنما ال ُعْربون هو وإ ٍ مضمومة بعيٍن ال
ٍء ِكنة فرا ْتِحها أو ٍ سإا َف ّنٌن َرُجٌل ذلك  - ومن112 ) 216(  ذلك غير أو ب ) ( مف
ْذ بالفنوِن يأتي ِلَمْن ُه لم إ ْثِل في َنَر َعة  ) وناهيَك217(  القاموِس ِم ِه ِ بَس ِد ِئ فوا

ْثَرة َك ِه ِ و ِد ِئ ّنما فرا َفّن َرُجٌل فيه وإ ذلك  - ومن113 بالعجائِب يأتي َكِمَسّن ِم
َقَرٌن ْهِل لِميقاِت ) بالتحريِك (  ٍد َأ َد وهو بالسإكاِن َقْرٌن ُيقاَل أْن والصواُب َنْج عن

ّي َطُّرز َبٌل218(  الُم ِرٌف  ) َج َد َعَرفاٍت علىَ ُمْش  )219(  القاموس صاحِب وعن
َية َد ٌ َقْر ِه للوادي اسْإٌم أو الطُائِف عن ّل ِلَط الثاني قاَل ُك َغ ّي و ِر َه ْو  ) في220(  الَج



اللأفاظ وهم فى اللأحاظ سهم
السإلمية مشكاة مكتبة
ِه ِك ْبة وفي تحري ْيس ِ ِنَس َو َقَرنّي ُأ ّنُه إليه عنه الله  ) رضَي221(  ال منسوٌب َل

ْدماَن بِن َقَرِن إلىَ ٍد بِن َ ناِجية بِن َر ِد ُمرا ِه َأَح ِد  ) القاموس215 ) ( 222(  َأْجدا
 ) إصلح216 ( 26 المعطُار  الروض150 1 البلدان معجم  وينظر227 4

66  ص1 ق اللسان تقويم إلىَ  المدخل223 اللسان  تثقيف307 المنطُق
 )218 ( 256 4 القاموس  ) ينظر217(  العربون في لغات سإبع وفيه

 ) الصحاح220(  منه  والزيادة258 4  ) القاموس219 ( 173 2 المغرب
المصار علماء ( مشاهير  ه37 ت تابعي عامر بن  ) أويس221) (  ( قرن
أنساب  ) جمهرة222 ) ( 287 1 العتدال  ميزان79 2 الولياء  حلية100

أنساب معرفة في الرب  نهاية236 النساب علم في  اليناس407 العرب
 397 العرب

ّوُل وَجَزَم َل َأّن ا َقَرَن ب َيَمِن من َحّي بالتحريِك ال َأّن ال َتُه و َب ُيَسّمىَ إليهم ِنْس هذا و
َلْم223(  قال كما المنازل َقْرن الميقات َأ َأِل  )  َع َتْس ْب ِطُقا َأْن الّر َقْرِن ين ب
ِزِل َلقا قد المنا َأْخ

َنة ذلك  - ومن114 ّني َق َعُل ِلما القاف ) بفتِح ُ ( ال ّنما الشراُب فيه ُيْج هي وإ
ِرها َكْس َكىَ  ) حتى224َ(  ب ً أّن ُيح ّي قاَل رجل ْذ للغو َنة هذه ُخ ّني َق القاَف وفتَح َ ال

َدَر  آ134(  ِه ) فبا ً إلي ِئل ْكِسْرها قا ْكِسْر أي ا َفها ا َظّن قا ّنُه َف ُد َأ َكْسَر منه يري
ْفِسها ِ القنينة ّدها َن ِه من ه ِد َكَسَرها الرِض علىَ َي ُلها115 ف ْث ِديُل  - وِم ْن ِق ) هو ( ال
ِر َكْس َنة ذلك  - ومن116 ) 225(  القاِف ب ُكْش ِء ُ ( ال ّنة ) بالها ِكْرسِإ  )226(  ِ لل
ّنما َنىَ هي وإ ُكْش ِر227(  ال َقْص ْبَشرى  ) بال ُيون ذلك  - ومن117 ُك ْل َه ) بفتِح ( ال
ِء ّناة وضََّم الها ْبٍت التحتية ِ المث َن ِهّي ل ّنما معروٍف با ِر هو وإ َكْس ِء ب تلك وفتِح الها

ّناة َذوٍن ِ المث ِبْر َأهيا ذلك  - ومن118 ) 228(  ك ِهيا (  ُيقاَل أْن ) والصواُب شَأرا
ْهيا َلَزلّي أي إهيا َأشَأْر إ ْهيا فيقولوَن يغلطُوَن الناَس ولكّن َيَزل لم الذي ا َأ

ِهيا َلٌط  ) وهو229(  القاموِس صاحُب قاَل شأرا ِد َأْحباُر يزعمه ما علىَ َغ ( اليهو
 )225 ( 261 4  ) القاموس224 ( 443 ديوانه ربيعة أبي بن  ) عمر223

6 والصلة والذيل التكملة  وفي263 4  ) القاموس226) (  ( قندل اللسان
4  ) القاموس228 ( 135 النباتات أسإماء  ) معجم227(  السين  بفتح301
 286 4  ) القاموس229 ( 156 النباتات أسإماء  معجم227

ٍر قوُل ذلك  - ومن119 ِري ِد بِن ُعَمَر ِ َمْرثية  ) في230(  َج ِز عب َعزي ( الشمُس ال
ِلعة َفة ليسْت ٌ طا َقَمرا الليِل نجوَم عليَك تبكي ٍ بكاسِإ ّي ِ رواية ) علىَ وال الجوهر

ّياه231(  ُه فقد هكذا  ) إ فالشمُس اللفِظ  ) بهذا232(  القاموِس صاِحُب روا
َفة ِلعة ليسْت كاسِإ َقَمرا الليِل نجوَم عليَك تبكي ٍ بطُا ٌ كاسِإفة أي قال ُثّم وال
ِتَك ًا تبكي لمو ِهَم أبد َو ّي و ّيَر الجوهر َغ ِه َ الرواية ف ِل ِلعة الشمُس بقو ليسْت ٌ طا

َفة ّلَف ٍ بكاسِإ َك َت ُه و ِه وفي انتهىَ لمعنا ِل ًا قو َبد َأّن إشْأعاٌر َأ ِر الليِل نجوَم ب بتقدي
ِم وجود َد تبكي وأّن الليِل نجو ِم وجو ّد علىَ الليِل نجو ِتيَك َح َق آ ِم خفو ّنْج أي ال
ْقَت ِه َو ِق ِه علىَ وكاسإفة خفو ِت َفِت من رواي َبْت الشمُس َكَس َتَج رواية علىَ وأّما اح

ِر الجوهري ِ ِتها بتقدي ًا الليل نجوم كان إْن فهكذا صح تبكي َأّن علىَ بتبكي منصوب
ِء تغلب بمعنىَ ّي اختاره ما وهو بالبكا ُتُه قاَل حيُث الجوهر ْي َك ُتُه وبا ْي َك َب كنُت أي ف
َد ُثّم منُه أبكي َفة ليسْت طالعة الشمُس بلفِظ المذكوَر البيَت َأنش إشأارة ٍ بكاسِإ
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ُتُه باِب من فيه الليِل نجوم تبكي أّن إلىَ ْي َك ِء غلبته أي منه أبكي كنُت َب وإْن بالبكا
علىَ فيه  وهو736  ) ديوانه230(  البكاء من ِ المفاعلة ُ ِصيغة فيه تسبق لم

شأرح في  الفصاح219 الخبار أقسام البيت هذا في وينظر القاموس رواية
209 العراب المشكلة البيات لكشف  النتخاب192 العراب مشكلة أبيات
3  ) القاموس232) (  بكىَ ( كسف  ) الصحاح231 ( 124 هشام ابن ألغاز
190 

ًا يكْن لم إْن وأّما اللزم َكَسَف من ل المتعدي َكَسَف من ٌ فكاسِإفة بتبكي منصوب
ِكي فقد َبها الشمَس اللُه َكَسَف ُح َفة منصوٌب الليِل ونجوم َحَج َأّن والمراد ٍ بكاسِإ

ِم الليِل نجوَم تكسف ل بحيُث صارْت الشمَس ِ بواسإطُة وجهها ِ اسإتنارة لعد
ِنها ِتها ُحْز ِه هذا وعلىَ وكآب ُلُه التوجي َكن تبكي فقو الناصِب بيَن معترض علي

ِه ِب ٍر كّل وعلىَ ومنصو ليشكل الليِل نجوم ل الشمس ضَمير تبكي ففاِعل تقدي
ُبُه َنْص
ُد ذلك  - ومن120 ُف ْن ُق ُدل ُيَسّمىَ الذي للحيواِن الداِل ) بإهماِل ( ال ْل ُد ُثن بال ُبْر ك
ّنما ْعجاِمها هو وإ ُنُص ذلك  - ومن121 ) 233(  بإ ُبْر ِد ( ال ُكّل ) بالصا ْوٍب ل َث
ْأسُإُه َعة  ب134(  منه ر ُدّرا ّبة أو كاَن ً )  ّنما ً ُج  -122 ) 234(  بالّسيِن هو وإ
َقْصُب ذلك ومن ِد ( ال ِر ) بالصا ِبِس للتم ّنما اليا ِكّي هو وإ ( القاموِس في َمْح
ِه235 ِر ُد بالسيِن  ) وغي َدُل كانْت وإْن والصا ْب ًا السيِن من ُت َغة علىَ جواز ّنما ٍ ُل إ
َدُل ْب َع أْن بشرِط ِ اللغة تلَك في كذلَك ُت ْيٌن بعدها تق ٌء أو ٌ ُمعجمة َغ أو كذلَك خا
ٌء ّبَه كما قاٌف أو ٌ مهملة ظا ملتفت غير  ) فيه236(  التسهيِل صاحُب ذلك علىَ َن
ُهم  ) من237(  الصحاح لفظ ظاهر يقتضيه ما إلىَ ّن أ

ًا َ َد يقلبوَن ما كثير الصا
ًا ( منه ٍ تفرقة غير من وبالعكس الحرف هذه إحدى ِ الكلمة في كاَن إذا سِإين
 )235 ( 200 2  ) القاموس234 ( 377 3  و357 1  ) القاموس233

في والقول ترجمته سإلفت وقد مالك ابن  ) أي236 ( 117 2 القاموس
)  ( صدغ  ) الصحاح237 ( 317 التسهيل

َد تكوَن أْن بين ْع ِد َب ْدغ في كما الصا ِر والِصراِط والِصماِخ الُص ْق َلها أو والَص ْب كما َق
ِر في َقْص ً ال ْنُصر ذلك  - ومن123 مثل ِء ) بَضّم ( الُخ ِد الخا للصبع والصا

ّنما الصغرى ِه238(  القاموِس في المحكي وإ ِر ُهما  ) وغي  - ومن124 َكْسُر
ِدُف ذلك ْوضٍَِع الداِل وإهماِل ) باللِف ( تا ٍد علىَ لَم َلَب من َبري نحُن ننتسُب َح
ِه ْكِث إلي ِدنا بعِض لَم ِه أواَن به أجدا َولي َء َت ّنما بالباِب القضا الساكنة ِ بالهمزة هو وإ

ِم ِ َنة الذاِل وإعجا ِز ِرُب ِ ب َع  ) كما239(  َتْض َق  )240(  القيِس امرئ قوِل في َو
َ ٍم ُرّب َأل ْد صالٍح يو ُتُه َق ْد ِه ِذَف شَأ ْأ َت ّتّل ذاِت ب ْوِق ِمن ال َطرا َف َعْم َطْر لَك يجوُز َن
ًا فيه ًا ِ الهمزة إبداُل قياسإ ِلف ِم مع ولكن َأ ُهم ذلك - ومن  أ124 الذاِل إعجا ُل قو
ُع هذا َفْر ِء241(  الْصل ) ذاَك علىَ ( يبتني ال معنىَ علىَ للفاِعِل  ) بالبنا

ّنُه مع ِ المطُاوعة ّنما المعنىَ ذاَك علىَ فابتنىَ عليه بنيته نعلُم فيما ُيْحَك لم َأ وإ
َعْم بناه بمعنىَ ابتناه المحكي إلىَ للفاِعِل المبني الِفعل ذلك إسإناد كاَن لو َن
ِه ِل ًا مفعو ًا مجاز ِد عملي ِم كإسإنا ِه إلىَ الفاِعِل اسإ ِل ِه في مفعو ِل في فهو تعالىَ قو
ّ  ) لجاَز242(  ٍ راضَِية ٍ ِعيَشة 24 2  ) القاموس238(  ِمن يلزُم ل ُيقاَل أْن إل

رشأيد الدكتور ذلك  وفات6 2 البلدان معجم  وينظر116 3  ) القاموس239( 
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النسان نور لكتاب مقدمته من كثيرة مواضَع في المهملة بالدال فأثبته العبيدي

الكلم  خير567 والتنبيه الجاهل غلط علىَ  ) التنبيه241 ( 70  ) ديوانه240( 
 21  ) الحاقة242 ( 54

ِز ً بالفتِح ِعيشته رضَيت جواز ٍ راضَية ٍ ِعيشة جوا ِز عن َفْضل ِهم جوا هذا قول
ُع َ بالفتِح الصِل ذاك علىَ يبتني الفر ( القاموِس صاحِب قوِل إلىَ ترى َأل
ّية ٌ راضَِية ٌ  ) وِعيشة243 َيْت ٌ َمْرضَِ ُتُه وُرضَِ َيْت َمعيَش ِن ُع َيْت ُيقاُل ول ك بالفتح َرضَِ
ٍد هذا َعّل يقوَل أْن ولواح َع ل ْن َيْت ِ ِصّحة َم ْتِح َرضَِ َف ِد علىَ مبنّي بال منها مانٍع وجو

َع ًا لها المقتضي كاَن وإْن القاموِس صاِحُب عليه اطل َبَسة وهو موجود ُ المل
ِز في ُ المعتبرة ّنُه فيه نحُن ما ِ صحة منع منه يلزُم فل العقلّي المجا يظهْر لم ل

ٌع فيه لنا ِن ً ما ٌد المقتضي أن مع َأْصل َلْصُل موجو َدُمُه المانِع في وا كما وهذا َع
ِز في َصّح ّي المجا ُق اللغو َطُويِل النساِن علىَ ِ النخلة إطل الذي الطُويل دوَن ال

ًا يكوُن ل ِد ِ بواسإطُة فيه ِ الصحة لتخلِف إنسان َأّن مع ) المانِع  أ135(  وجو

ٌد ُ العلقة وهو لها المقتضي ِم في تقّرَر ما علىَ موجو ذكروا حيُث الصوليين كل
ِز في ً مسألة ّنُه المجا َتَرُط ل َأ ِد في ُيْش ِز آحا َقَل أْن المجا ْن ِنها ُت ْعيا َأ ْهِل عن ب َأ

َفىَ بل ِ اللغة ِد ُيكت َأّمٍل مقاُم فالمقاُم ِ وبالُجملة ِ العلقة بوجو َأّمْل َت فت
ْنَت ذلك  - ومن125 ِدي َأ ْي ِر ( سِإ َكْس ْوضَِع في الياء وتخفيِف السيِن ) ب ْنَت َم َأ

ّيدي ِد السيِن بفتِح سَإ ِء وتشدي لكاَن التخفيُف العرِب عن ثبَت  ) ولو244(  اليا
ْيٍت في كما الفتِح مع ّفف َم ْيٍن ت َمّي ُمَخ َه ّفف و ّيٍن ُمَخ ّنه ه نعلُم فيما يثبْت لم لك
َع ِر مع بالتخفيِف الِسيد أّن م َكْس ِذئُب هو ال ّبما ال ( قاَل كما السإد به سُإّمي وُر

4 ق اللسان تقويم إلىَ  ) المدخل244 ( 335 4  ) القاموس243 ) ( 245
)  ( سإيد اللسان في عزو  ) بل245 ( 84 ص

ِد ّي َدة ِذي كالس ْب ّل ِد ِ ال ْأسِإ َت ِري الُمْس َدة إذ الّضا ْب ّل ِر ُ ال المتراكُب الشعُر هي بالكس
ِه بيَن ْي َف ِت َثِل وفي َك ُع ( هو الَم َن َدة من َأْم ْب ِد ِ ِل َلسَإ ُد246) (  ا  ) والمستأسِإ

علىَ والراء الراء علىَ الجيم ) بتقديم ( الَجَرُزوُن ذلك  - ومن126 المجترئ
ُقْضباِن الزاي ِم ل َكْر ّنما ال ِم247(  الّزَرُجون هي وإ الراء علىَ الزاي  ) بتقدي
َلُزون الجيم علىَ والراء ْيِث فعن َكَح ّل ّنُه248(  ال َأ َغة الّزَرُجوُن قال  )  ُل ْهِل ِ ب َأ

ِر الطُائِف ْو َغ ِم ُقْضباُن وال َكْر َد249(  ال ْنَش َأ ّدلوا250(   ) و ُب ِبِت من  )  الّشيِح منا
ِر ْذِخ ًا وال ًا تين ِنع ًا والّزَرُجوُن َزَرُجونا ويا ِرسإّي الَخْمُر َأيض َعّرٌب فا قاَل ُم

ُلُه251(  الجواليقّي ُكون  ) وأْص ْوُن أي َزّر َهِب َل ّذ ُد كلُمُه انتهىَ ال ِهَم ما وتعضي ُف
ِه من منه َية َوْج ّتْسِم َهُم ما ِ ال ْف ِر قوِل من ُي ِر َوْصِف  ) في252(  الشاِع كأّن الَخْم

ْغَرى ْبَرى ُص ُك ِعها من و ِق ُء فوا َهِب من َأْرٍض علىَ ُدّر حصبا ّذ ذلك  - ومن127 ال
ُع َد ِم ) بفتِح ( الَمْخ ُطُوِن والداِل المي ْي َق ِ للِخزانة هو القاموِس في ما وعلىَ لل

ٍد كالَمْخَزِن الَخْزِن مكاُن هي التي َع ْق ّنما كَم ِم بَضّم هو وإ ِرها أو المي فتِح مع َكْس
 ) اللسان247) (  ( لبد  ) اللسان246 ) ( 253(  القاموِس في ما علىَ الداِل

أئمة تاريخ في  البلغة31 النحويين مراتب الليث عن  ) ينظر248) (  ( زرجن
في عزو  ) بل250 ( 202 6  ) العين249 ( 270 2 الوعاة  بغية194 اللغة

253 ( 72 ديوانه نواس  ) أبو252 ( 213  ) المعرب251) (  ( زرجن اللسان
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ْيطُوٌن254(  الجواليقّي قال َق ْعَجمّي  ) و َعّرٌب َأ ْيٌت وهو ُم ْوِف في َب ْيٍت َج وهو َب
ُع َد َعَربية الُمْخ ِرسْإتاُن ذلك ومن - 128 انتهىَ ِ بال ِر ( الما َكْس ِء ) ب ّنما الرا هو وإ
ْتِحها َف ِم في يِجئ لم فارسِإّي ب ِم الكل 255(  الَجواليقّي ذلك علىَ َنّص كما القدي

ِء بعِض قوُل ذلك  - ومن129)  ِهم الفقها ٌء وغير ما ) علىَ كذا أو كذا كاَن ( سإوا
ْطُُف الصواَب أّن  ) ِمن256(  اللبيب مغني في َع َأْم فيه ال ذلك  - ومن130 ب

َية ِء ُ ( البدا ِرِب في ما علىَ ِ النهاية خلف ) باليا ْغ ّي ُم ِز َطُّر ّنها من الُم ّية َأ ٌ عاّم
َأّن َءة الصواَب و ِبدا َأ من ٌ ِفعالة وهي  ) قاَل257(  ُ ال َد َءة َب َءة كالِقرا ِكل من ِ وال
َأ َل َقَر َك ُتُه قولك ذلك  - ومن131 و ّلْم َع ِد (  ِم ) بتشدي َتُه إذا الل ْل َع ٍ علمة ذا َج

ُتُه ُيقاَل أْن والصواُب َلْم ْع ْغرِب في ما علىَ ِ بالهمزة َأ ِر  ) من258(  الُم القتصا
ِهم ِ حكاية علىَ ِل َلَم قو ْع َقّصاُر َأ ْوَب ال ّث َلُه ) إذا  ب135(  ال َع وحكىَ ٍ علمة ذا َج

ّي ِر َه ْو َلَم259(  الَج ْع َقّصاُر  ) أ ِلٌم فهو الثوَب ال ْع َلٌم والثوُب ُم ْع َلَم ُم ْع َأ ِرُس و الفا
َعَل ِه َج ِلٌم فهو الُشجعاِن َ َعلمة لنفِس ْع ًا ُم ًا ذلك ِ حكاية علىَ مقتصر وفي أيض
َق قد المقام هذا ِه بعوِن النام اتف ُد العلّم الملِك الل ِه والحم َده لل ّلىَ َوْح الله وَص

ِدنا علىَ تعالىَ ّي ّينا سَإ ِب َن ٍد و ِه محم ِل ِه وآ ِب  )255 ( 320  ) المعرب245(  وَصْح
خير  وينظر60 1  ) المغرب257 ( 40 اللبيب  ) مغني256 ( 360 المعرب

البداية العامة ) وقوله  ( بدأ51 1 العباب  وفي75 الغليل  شأفاء25 الكلم
 منه ) والزيادة ( علم  ) الصحاح259 ( 80 2  ) المغرب258(  لحن

ً المبارك التأليف هذا تعليق من الفراغ وافق شأيخنا المؤلف َخّط من منقول
َعلّمة ّقق ال ْبٍع سإنة الحرام الحجة ذي شأهر رابع الثلثاء نهاَر المح وسِإتيَن سَإ
ِتْسِع ِد علىَ ِمائة و ّ بابِن الشهير محمد بن أحمد العباد أضَعف كاتبه ي الُمل
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