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 المستخلص 

يُعدُّ الخوض في دراسة المعنى من أعقد  
كثير   دالالت  أن  وذلك  اللغة,  مشكالت 
من األلفاظ غامضة مبهمة يَصعُُب تحديد  
بالغة   أهمية  من  له  عّما  فضالً  معناها, 
يعبِّر بها كّل قوٍم عن   كون اللغة أصواتاً 
العربية   في  الداللية  فالفروق  أغراضهم, 

ا األلفاظ  معاني  تخصُّ  لغوية  لتي  ظاهرة 
تجمعها صلة داللية, وعالقة معنوية تقوم  
على المعاني الدقيقة التي يلتمسها اللغوي  
المعاني   المتقاربة  المتساوية  األلفاظ  بين 
التي أصبحت في االستعمال بمعنًى واحد  

 بمرور الوقت والزمن. 

الطبيعة   ألفاظ  الدراسة  تضّمنت 
النامية في )كفاية المتحفظ في اللغة البن  

من  470ت األحدابي   معجم  وهو  هـ(, 
القرن   في  المصنفة  المعاني  معجمات 
الدارسة   وضّمت  الهجري,  الخامس 

 حقوالً داللية في فلك الطبيعة النامية. 

إلى أن   الدراسة  توصلنا في هذه 
أنظمة   من  نظام  الداللية  الفروق  ظاهرة 

الدالالت,   تحديد  في  دقة  زادتها  اللغة 
  وهي أقدم من ظاهرة تساوي الدالالت أو 
ألفاظ   بين  الدارسة  فّرقت  وقد  الترادف, 
والّرجلة"   "الفرفخ,  منها:  النامية  الطبيعة 
وبين   والّسنف"  "اإلعليط  بين  وكذلك 
من   ذلك  وغير  والزرجون"  "الُحبلة 

 األلفاظ. 

Abstract 

Delving into the study 
of meaning is one of the 
most complex problems of 
language, because the 
connotations of many 
expressions are vague and 
vague, and their meaning is 
difficult to define, in addition 
to the fact that the language 
is the voices that each 
people expresses for their 
purposes. The semantic 
differences in Arabic are a 
linguistic phenomenon that 
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concerns the meanings of 
the expressions that have a 
connection Semantic, and a 
semantic relationship based 
on the subtle meanings 
sought by the linguist 
between equal terms with 
converging meanings that 
have become in use with 
one meaning over time and 

time. 

The study included 
the words of the developing 
nature in (the sufficiency of 
the conservative in the 
language of Ibn Al-Ahdabi d. 
470 AH), which is one of the 
dictionary of meanings 
classified in the fifth century 
AH, and the study included 
semantic fields in the 
astronomy of the developing 

nature. 

We concluded in this 
study that the phenomenon 
of semantic differences is a 
system of language systems 
that has increased accuracy 
in determining semantics, 
and it is older than the 
phenomenon of equal 
semantics or synonyms (-). 
And between "Al-Habla and 

Al-Zarjoun" and other 
words. 

 

 المقدمة: 

اإلنسان   خالق  العالمين,  رب  هلل  الحمد 
والبيان,   والفصاحة  اإليمان  نور  وملهِمه 
والجان,   لألنس  اعجازاً  كتابه  جاعالً 
وصّل اللهم على سيدنا محمد الذي أرسله  

ليكون حج الكلم  هللا  بجواِمعِ  البيان  هذا  ة 
 في بالغة قول وفصاحة لسان وبعد: 

يعّد الخوض في دراسة المعنى من أَعقد  
كثير   دالالت  أَن  وذِلَك  اللغة,  مشكالت 
من األلفاظ غامضة مبهمة يصعب تحديد  
معناها, وضبط ما يراد بها فضالً عما له  
يعبَّر بها   أهمية بالغة, كون اللغة أصواتاً 

 ن أغراضهم. كّل قوٍم ع

بين   الدقيقة  المعاني  في  البحث  أثبت  لقد 
مكان   اللفظ  إلحالل  سبيل  ال  أنه  األلفاظ 
فيه   يتمكن  قد  اللفظ  إّن  إذ  آخر،  لفظ 
يدلي   ال  ولكن  موضعه  اخذ  من  مرادفه 
زيادة   إليه  يضيف  بل  نفسه،  بالمعنى 
معنى أو ملمحاً تمييزاً. كما أن البحث في  

أغوار   سبر  إلى  يحتاج  معاني  المعاني 
اللغة وسعة أفق في كشف خباياها، علمنا  
جديدة   إضافات  في  الظاهرة  هذه  ليعزز 

 في الفروق الداللية. 

ظاهرة   العربية  في  الداللية  فالفروق 
لغوية تخّص معاني االَلفاظ التي تجمعها  
على   تقوم  معنوية  وعالقة  داللية,  صلة 
المعاني الدقيقة وهي التي يلتمسها اللغوي  
المعاني,   المتقاربة  المتساوية  األلفاظ  بين 
تناسي   َمَع  واحد,  بمعنى  استعملت  إذا 
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مراع  دون  من  بينها,  الدقيقة  اة  الفروق 
تعد   لذا  اللغة,  في  أصلها  بحسب  التباين 
في   تبحث  جديدة  قديمة  هِذِه  دراستنا 
نمو   مراحل  عبر  يمتد  قديم  موضوع 
العالم   لدعوة  امتداده  عن  فضالً  اللغة, 
قال   التي  العسكري  هالل  ابي  اللغوي 
فيها: "إذا أشيَر إلى الشيء, مّرة فعرف,  
مفيدة,   غير  وثالثة  ثانيةً  إليه  فاإلشارة 

ع اللغة حكيم فيها بما ال يفيد, وقد  وواض 
"كل   بقولِه:  االعرابي  ابن  ذِلك  سبقه 
معنى   على  العرب  أأوقعتهما  حرفين 
في   ليس  معنى  منها  كل  في  واحد 
المعاني   في  البحث  أَثبت  كما  صاحبِه", 
إلحالل   سبيل  ال  انه  األلفاظ  بين  الدقيقة 
لفظ مكان لفظ آخر, إذ أن اللفظ قد يتمكن  

من مرادفه  ال    فيه  ولكن  موضعه  أخذ 
 يدلي بالمعنى نفسه. 

هذِه   ليعزز  البحث  هذا  في  العمل  وجاء 
الفروق   في  جديدة  إضافات  في  الظاهرة 
في   المتحفظ  كفاية  معجم  في  الداللية, 
من   واحد  وهو  االجدابي  البن  اللغة 
التي   الهجري  الخامس  القرن  نتاجات 
تركت بصمتها في المكتبة العربية, وهو  

نظري وفق  الداللية,  مصنّف  الحقول  ة 
التي   الكلمات  ))مجموعة  بها:  يُراد  التي 
لفظ   تحت  عادة  وتوضع  داللتها,  ترتبط 
ذكر   كما  صاحبه  نظمه  يجمعها((  عام 
وخفاء   االختصار  كان  تعليمية,  لدوافع 
لهذا   بارزتين  سمتين  الشعرية  الشواهد 

 المعجم. 

نسق   على  الحفاظ  دراستنا  في  آثرنا  وقد 
يتعلّق   فيما  األول  المصنف  بالبابين 

العموم   اسم  فألنه  األول:  فأّما  والثاني, 
الثاني: فألنّه معطوف على   النّبات, وأما 

كفاية   شارح  أن  عن  فضالً  األول, 
السابق,   للباب  ذيالً  جعله  قد  المتحفظ 
وليس بمعزٍل عنه, وهو كسابقه في كثرة  
من   عدداً  ضم  مترادفه,  وقلة  أصنافه, 

أنوا من  وعدداً  الحمض,  النبات  أنواع  ع 
أعقبناه   ثم  األلفاظ,  من  وغيرها  المرة 
دون   المعتمدة  نسختنا  في  ورد  بباب 
أخرى   نسخة  في  ورد  حين  في  عنوان, 
المثمرة   النباتات  في  "باب  عنوان  تحت 
كفاية   شرح  في  وورد  والمأكولة", 
أشجار   في  باب  "هذا  بعنوان  المتحفظ 
من   قسماً  ضم  إذ  ونباتها",  الحاضرة 

والخو  العنب  والباقالء  ألفاظ  والتين  خ 
وصفاتها, وقد آثرنا جعله تلو ما تقدم من  
أنواع النبات, لكونه يشمل أنواعا للثمار,  
كسابقه   وهو  الزهر",  في  "فصل  أعقبه 
"باب   تاله  المترادفة,  األلفاظ  بقلة  امتاز 
أبواب   في  بحثنا  ختام  مثل  النّخل"  في 
بكثرة   الباب  هذا  وامتاز  النامية,  الطبيعة 

ترادفة, قياساً باألبواب السابقة,  ألفاظه الم
في   الداللية  الحقول  تسلسل  جاء  وقد 

 دراستنا على النحو اآلتي: 

 باب في النبات.  -1
 ومن أنواع النبات.  -2
 باب  -3
 فصل في الزهر  -4
 باب في النخل  -5

 1"باٌب في النّبات 

ينبت  النبات  شيٍء  لكّلِ  اسم  هو  النبت   :
مجرى   يجري  والنبات  األرض،  على 
النبات   هللا  أنبت  يقال:  والفعل،  االسم 

 . 2انباتاً، ويستعار لغير ذلك أيضاً 
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النبات،   في  موسعاً  باباً  المصَّنف  عقد 
ولعل في عنوان الباب المطلق إشارة إلى  
أصناف   من  العديد  الباب  ضّم  إذ  ذلك، 

وأنواعه، أنواع    النبات  ذكره  ذلك  من 
أيضاً   ذكر  كما  الريّح،  الطيّب  النبات 
أنواع الشَّجر، وأنواع الشَّجر ذي الشوك،  
منها   تعمل  التي  الشجر  ألفاظ  وكذلك 

القسيُّ 
األلفاظ   3 بقلّة  الباب  وامتاز 

المترادفة، مما فّرق بينها المصَّنف، ومما  
والنَّجم،   الشَّجر  بين  فّرق  إذ  يفرق  لم 

"الشجر: من    فقال:  ساق  على  كان  ما 
   4النبات، والنَّجم: ما ليس له ساق"

والحشيش" الّرطب  بين  ايضاً  فّرق    5كما 
وكذلك فّرق بين "الكبات، والمرد"، على  
ثمر   من  غضاً  كان  ما  األول  أنَّ  اعتبار 
منه نضيجاً  كان  ما  والثاني  ،  6األراك، 

يفرقها لم  التي  األلفاظ  فاقتصرت    7وأما 
و "الفرفخ  لفظي:  وكذلك  على  الّرجله" 

ْنُف".   "األعليط والّسِ

ْجلهُ:   الفََرفخ، الّرِ

الحمراء،   البقلة  "الفرفخ  المصَّنف:  قال 
َجلة" الّرِ وهي 
والفرفخة:    8 والفرفخ   ،

وتسّمى   بنجٍد،  تنبت  وال  الحمقاء  "البقلة 
عّربت" فارسية  وهي  إنما  9الرجلة...  ؛ 

مجاري   على  تنبت  ألنّها  حمقاء  سّميت 
وت فتقطع  الطريقالسيول  على  ،  10كون 

نجد  أهل  بلغة  فرفخ  هي  وأّما  11وقيل   ،
أهل   بلغة  الحمراء  البقلة  فهي  جلة:  الرَّ

، لذا قيل فيها: "هي البقلة اليمانية  12اليمن
أو اليهودية"، وعند عدد من اللغويين نبتا  

 .13من الحمض 

ومن سياق الكالم المتقدم لللغويين نستدل  
هو   اللفظين  بين  الفرق  أن  فارق  على 

 لهجي ليس أكثر. 

 اإلعليط، الّسـنف: 

"االعليط   فقال:  اإلعليط  المصَّنف  فسًَّر 
أيضاً" نف  الّسِ المرخ، وهو  تمر    14وعاء 

المرخ   معنى  المصنّف  بيّن  أن  وسبق 
النار.   به  تُْقَدُح  الشجر  من  ضرٌب  فقال: 
سريع   شجر  أيضاً  فارس  ابن  عند  وهو 

 15الوري

بي في  تسعفنا  ال  الشجرة  هذه  ان  وصفة 
ونعني   وصفه  في  أنهم  إال  ثمره،  وعاء 
المرخ شبه   ثمر  وعاء  هو  الذي  االعليط 

الفرس أذن  بقشرة  16به  شبه  وكذلك   ،
 17الباقالء

ْنفاأّما   ثمر  لّسِ وعاء  فهو  السين  بكسر   :
أّكَده ابن بري في   المرخ أيضاً، وهو ما 
أهل   قول  وهو  الصحيح  هو  "هذا  قوله: 

 18المعرفة بالمرخ"

معرفتنا  وعاء     ولعدم  الذي  النّبات  بنوع 
علينا   يصعب  والّسنف  اإلعليط  ثمره 

 إيجاد الفرق بين اللفظين. 

 19 "ومن أنواع النبات"

داللي   حقل  عنوان  النبات  في  باٌب  تال 
الواو   أفادت  إذ  النبات"،  أنواع  "ومن 
ذيله شارح   فقد  لذا  عطفه على ما سبقه؛ 
يفصله   ولم  النبات،  بباب  المتحفظ  كفاية 

التبعيضية،    20عنه من  أفادت  حين  في 
من   عدًدا  ضّم  الباب  أّن  اإلشارة  إلى 
بينها   ومن  جميعها.  وليس  النبات  أنواع 
ضّم   كما  والعشرق،  والبروق،  الَخْمَخم، 
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والقالم   والّرغل  كالرمث  الحمض  أنواع 
 21وغيرها، تاله أنواع النبات المر

سوى   المترادفة،  األلفاظ  من  الباب  خال 
ها المصَّنف، وهي اسماء  ثالثة ألفاٍظ ميز

فهو   الحنظل  أشتد  "فإذا  فقال:  الحنظل، 
فهو   خطوط  فيه  صار  فإذا  الحدج، 

 22الخطبان فإذا أصفر فهو الصراء"

 23 "باٌب "

عنوان،   دون  باٌب  الزهر  في  فصل  تال 
النسخة   غير  الكفاية  نسخة  في  ورد  وقد 
التي اعتمدناها في الدراسة بعنوان: "باٌب  

المثم النباتات  والمأكولة"في  في    24رة 
بـ"هذا   المتحفظ  كفاية  شارح  عنونه  حين 
ونباتها" الحاضرة  أشجار  في    25باٌب 

في   الحضر  أهل  أنبته  ما  والمراد 
 26بساتينهم

وصفاته العنب  ألفاظ  الباب  ضمَّ 
  27 

والباقالء،  ، والتين  الخوخ  ألفاظ  وكذلك 
وأمتاز الباب بقلة  ألفاظه، فضالً عن قلة  

إذ  منها،  لفظي    المترادف  على  اقتصر 
 28الحبلة والزرجون فقط

رجون   الُحْبلة، الزَّ

وهي   الكرمة،  "الحبلة:  المصَّنف:  قال 
 29الزرجون أيضاً"

:  ضبطت الحاء بالضم في النسخة  الُحْبلَة
الدرس لدينا في  ، والتي تعني  30المعتمدة 

والسَّمر والسيال  السلم  وبذلك    ،  31ثمر 
 يخرج معناها عن الكرمة. 

فهي   الكرمة  تعني  التي  واما 
هي   الباء،  وسكون  الحاء  بفتح  الَحْبلة 

،  32طاقة من قضبان الكرم أو األصل منه

وقد   َحبل،  واحدته  العنب  شجر  والَحبََل: 
تكون بيضاء محددة األطراف متداحضة  

))   33  العناقيد  الحديث  تقولوا  وفي  ال 
ولكن   الكرم،  العنب  للعنب  قولوا 

  .34(( والَحبلة
وروي عن أنس بن مالك: "أنه كانت له  
العيال،   أم  يسميها  وكان  كّراً  َحبلة تحمل 
انتشرت   الكرم،  من  األصل  وهي 
وكثرت   وامتّدت  غراسها  عن  قضبانها 

 35قضبانها حتى بلغ حملها كّراً"
الكرمالزرجون أّما   فهو  أو  36:   ،
الكرم الخليل بقضبان 37قضبان    ، وخّصه 

الطائف أهل  لغة  على  وقصره    38الكرم 
من   ُغرس  ما  على  اللغويين  من  عدد 

الكرم شجرة  39قضبان  هي  وقيل   ،
وهي    40العنب  الخمر  أنه  أيضاً  قيل  كما 

ويبدو   بالذهب  لونها  شبِّه  ُمعربة  فارسية 
 أّن من عّدها خمراً أراد بها ما ستكون. 

 
ْهر"  41"فصٌل في الزَّ

ا أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  ورد  بدءاً  لفصل 
مغاير   بعنوان  المتحفظ  كفاية  شرح  في 

بالنبات" تعلّق  له  فصٌل  "هذا  ،  42وهو 
ونرى أن كال العنوانين ال ينافي أحدهما  
كفاية   في  الوراد  العنوان  أّن  إال  اآلخر 
المتحفظ اكثر خصوصية من اآلخر الذي  

 يتَِّسم بشيٍ من العموم. 
مشتق   وهو  نباٍت،  كّل  نور  هو  ْهر:  والزَّ

الج على  من  بداللته  للفظ  اللغوي  ذر 
والصفاء والضياء  وزهر 43الحسن   ،

الشيء يََزَهُر بفتحتين صفا لونه وأضاء،  
األبيض  باللون  يختص  ال  44وقد  وقيل   ،

أو حتى يصفرّ  ينفتح  حتّى   يسمَّى زهراً 

45 
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بلفظ   الداللي  الحقل  هذا  المصَّنف  أفتتح 
األصفر بالزهر  خّصه  والذي  ،  46النّور، 

برعوم  تاله   من  الزهر  ألجزاء  بألفاظ 
وأوراق، وغيرهما مما له عالقة بالزهر،  
تبعاً   تغيرات  من  عليها  يطرأ  وما 

المناخية الحقل  47للتغيرات  هذا  امتاز   ،
نف   المّصِ وأنهى  المترادفة  األلفاظ  بقلّة 
حقله هذا بألفاٍظ تدور داللتها على جفاف  
لفظا   واحدة  بداللة  أورده  ومما  الزهر، 

 الحطام بـ:"المتكسر من اليُبس" الهشيم و

 الهشيم، الحطام: 48

 49"الهشيم والحطام، المتكسر من اليبس"

بمعنى   فعيل  وزن  على  اسم  والهشيم: 
مفعول، مشتق من الهشم وهو الكسر ألن  

من ذلك يصير سريع االنكسار،  50اليابس
السنبلة   فتات  هو  الهشيم  القرطبي  وجعل 

تعال  51والتبن لقول هللا  تفسيره  )  في   : ى 
فََكانُوا   َواِحَدةً  َصْيَحةً  َعلَْيِهْم  أَْرَسْلنَا  إِنَّا 

 ) اْلُمْحتَِظِر  القمر: َكَهِشيِم  [.  31]سورة 
منه   يُستفاد  الهشيم  أّن  على  اآلية  وتدل 
الظاء   المحتِظر بكسر  إلى  ولذلك اضيف 
ويبنيها؛   الحظيرة  يعمل  "الذي  المعجمة: 
على   ويلقيه  الهشيم  يجمع  بأنّه  وذلك 

سياجاً    األرض  ذلك  بعد  ليرصفه 
 52لحضيرته"

حطمه   الذي  الشيء  فهو  الُحطام:  أّما 
بمعنى   فهو  ودقّه  كسره  أي  حاطم 

كما تدل عليه زنة فُعال مثل    53المحطوم
الفتات والدقاق. والحطام: "الهشيم الهالك  

،  54الذي ال ينتفع به في مطعم وال غذاء"
تدل   )فعال(  ونعني  اللفظ  صيغة  وداللة 

ل إلى بعض.  على شيء  اجتمع بعضه  ما 
بين   الفرق  إيجاد  نستطيع  هنا  ومن 
استطاع   الهشيم  وهو  فاألول  اللفظين 

لحظيرته   سياجاً  منه  يبني  أن  المحتظر 
 55أّما الحطام فلم يجتمع بعضه إلى بعض 

 

 56 "باٌب في النَّخل"

جماعة   :النَّخل ونخالت  نخيل  ومثله 
ميت  النَّخلة وهي معروفة شجرة الثَّمر،   ّسِ

،  57بذلك ألنها أشرف كّل شجر ذي ساق
إذ إّن الجذر اللغوي للنون والخاء والالم  

واختياره الشيء  انتقاء  على  ، 58يدّل 
بالعراق موضع  نخٍل  واللفظة  59وذات   ،

 تُذكر وتؤنث. 
النَّخل ضمَّ   في  باباً موسعاً  عقد المصَّنف 
النَّخل ونعوته على   فيه الكثير من أسماء 

بما في ذلك وقت  اختالف مراحل   نموه، 
أجزائه   ونعوت  أسماء  ضم  كما  فصله، 
وثمره وطلعه، فضالً عن أسماء ونعوت  

به عالقة  لها  نف  60أخرى  المّصِ افتتح   .
فّسره   الذي  الصور  وهو  عام  بلفظ  بابه 
لفظ   به  وألحق  النَّخل،  جماعة  بأنه: 

 61الحائش الذي عّده مثل الصور
بعها  بعد ذلك ذكر ألفاظ النَّخل الصغار، ت

النَّخل القصار، وصوالً إلى أسماء النَّخلة  
الطويلة، إذ درج الواحد تلو اآلخر فقال:  
"فإذا انتشرت فهي فسيلة، ثم هي أشاءة،  
ثم َجْعلَة، ثم ُمِلمٌّ، ثم طريق إذا نالت اليد  
فهي   األيدي  عن  ارتفعت  فإذا  أعالها، 
ثم سحوق" ثم رقلة،  َعْيَدانَهُ،   َجبَّارة، ثم 

62 
"العُدق   لفظين:  بين  المصَّنف  رادف 
له   مما  أُخرى  ألفاظ  عن  فضالً  والقنو"، 
"العرجون   َكلفظي:  بالعذق  عالقة 
"الشمروخ والِعثَكال"  واالهان"، ولفظي 

63 
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كما ذكر أيضاً أسماء شحم النَّخلة مرادفاً  
والجذب  والكثر  الجّمار  وهي  ، 64بينهما، 

النَّخل   حمل  ألفاظ  مع  الحال  وكذلك 
النَّخل:  وإدرا حمل  "أّول  فقال:  ثمره،  ك 

الضَّْحَك   فهو  أنشّق  فإذا  الطلع، 
 .65 واإلغريض، والوليع"

لفظا:   التي ذكرها  المترادفة  ومن األلفاظ 
"الكافور الجف" على اعتبار أنهما وعاء  

 .66الطلع
صرام   ألفاظ  بذكر  بابه  المصَّنف  ختم 
الصرام   بين  موحداً  وجذاذه  النَّخل، 
والجرين،   المربد  بين  وكذلك  والجرام، 
على   الداللة  في  يشتركان  كونهما 

 67الموضع الذي يجتمع فيه التمر

 الصَّور، الحائش: 

النَّخل جماعة  بسكون  68الصَّور  ولفظه   ،
النَّخل   جماعة  الجوهري:  وجعله  الواو، 

لفظه69الصغار من  له  واحد  ال   ،70 ،
من   الذكر  على  عمرو  أبو  وقصره 

أصل  ،  71النَّخل سيده  ابن  عّده  حين  في 
 72النَّخل

مثل  الحائش أما   النَّخل  جماعة  فهو   :
كلَّ  لدى  االجدابي  73الصور  ابن  من 

كل   الجوهري  عدَّه  حين  في  والفارابي، 
وغيره والنَّخل  الشجر  من   74مجتمع 

ال   بكونه  بالحائش  تسميته  بعضهم  وعلل 
بالملتف   الزمخشري  وصفه  لذا  له؛  منفذ 

حوش بعضه إلى بعض  من النَّخل كأنما ي
التفافه جني    75لشدة  ابن  جعل  الذي  هذا 

فقال بالبستان،  الحائش  "الحائش  يفّسر   :
وبمنزلة   الصور  وبمنزلة  البستان 

، وفسر مجيء اللفظ مهموزا،  76الحديقة"
لم   انه  من  الرغم  على  جنّي  ابن  ونعني 
فاللفظ عنده اسم ال صفة   فاعل  اسم  يكن 

وهي   عينه  فأعلوا  فعل  على  جاري  وال 
في األصل واو من الحَوش. فقال: "كذلك  
اسم   يكن  لم  وان  مهموزاً،  جاء  الحائش 
فاعل، ال لشيء غير مجيئه على ما يلزم  

 77م وبائع وصائم"  اعتالل عينه نحو قائ 
علي   أبي  استاذه  إلى  الرأي  ورد 
لفظاً   عنه  أخذته  فقال:  الفارسي، 

 ً  78ومراجعةً وبحثا

ولعل الفرق بين اللفظين ان الحائش اسم  
عام إذ جعله الجوهري في النَّخل وغيره  

 أما الصور فهو لجماعة النَّخل. 

 الِعـْذق، الِكبَاسة، والِقنو: 

بالكس "العذق  نف:  المّصِ الكباسة،  قال  ر: 
قنوان" والجمع  أيضاً  القنو  فإذا 79وهي   ،

ذو   الغصن  الخليل  عند  العذق  أّن  عرفنا 
شيءٍ  كّلِ   من  الشعب 

تكون  80 فعليه 
من   المتشعبة  األغصان  هي  الكباسة: 
ابن   تعبير  حّد  على  الحمل  التّامة  النَّخل 
التام   العذق  هي  قال:  إذ  للكباسة،  فارس 

 81الحمل
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الكباسة، وقد عرفنا  أما القنو: فقد فّسر ب

جمع   والقنو:  القنو،  من  الكباسة  معنى 

قنوان كصنو صنوان، وقد أفادنا الزجاج  

النَّخل   قصار  بأنّه:  للقنو  تفسيره  في 

باألرض  ُعذوقها  قال  82الالصقة  لذا  ؛ 

فيها ابن فارس بأنها: "العذق بما عليه  

لشجرته"  مالزم  الزجاج  83ألنّه  وقول   ،

مميز بين الكباسة  يفيدنا في إيجاد ملمح  

النَّخل   قصار  من  القنو  بكون  والقنو 

( تعالى:  هللا  قول  ذلك  الَِّذي  يعضد  َوُهَو 

نَبَاَت   بِِه  فَأَْخَرْجنَا  َماًء  السََّماِء  ِمَن  أَْنَزَل 

ُكّلِ َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا نُْخِرُج ِمْنهُ  

َها قِْنَواٌن  َحبًّا ُمتََراِكبًا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلعِ 

ْيتُوَن   َوالزَّ أَْعنَاٍب  ِمْن  َوَجنَّاٍت  َدانِيَةٌ 

اْنُظُروا   ُمتََشابٍِه ۗ  َوَغْيَر  ُمْشتَبًِها  اَن  مَّ َوالرُّ

ِلُكْم  
ذَٰ فِي  إِنَّ  َويَْنِعِه ۚ  أَثَْمَر  إِذَا  ثََمِرِه  إِلَٰى 

) يُْؤِمنُوَن  ِلقَْوٍم  األنعام:   آَليَاٍت  ]سورة 

 [. فدونها لقصرها. 99

 لعُْرُجون، اإلَهاُن: ا

بمعنى   المصَّنف  لدى  واإلهان  العرجون 
وهو   العذق،  "وعود  فيها:  قال  إذ  واحد، 
العرجون   له:  يقال  الِكبَاَسة  عود 

 84واإلهان"

أصل    العرجون: "العرجون  الخليل:  قال 

الِعْذق، وهو أصفر عريض يشبه الهالل  

وذهب الراغب إلى أنه ذو    85إذا أنمحق" 

ملتفٍ  إلى    86غضٍن  الزمخشري  وذهب 

تسميته   سبب  وعلل  الكباسة  أصل  أنه 

النعراجه"  عرجوناً  "ُسمَّي  ،  87فقال: 

العذق   بأنه  اللغويين  بعض  وخّصه 

المعوجّ  اليا88اليابس  هو  وقيل:  بس  ، 

المعوج المقطوعة شماريخه، يبقى على  

 ً يابسا العرجون:  ،  89النَّخل  يكون  وبذلك 

منحنياً   أصفر  يابساً  النَّخل  على  بقى  ما 

ذلك   يعضد  شماريِخه،  قطع  بعد  كالهالل 

تعالى   هللا  قول  تفسير  في  جاء  :  ما 

َعاَد  ) َحتَّٰى  َمنَاِزَل  قَدَّْرنَاهُ  َواْلقََمَر 

اْلقَِديمِ  (َكاْلعُْرُجوِن  إذ  39]يس:         ،]

أصفر   الكباسه  في  بقي  ما  هو  قيل: 

معوج   بانحنائه  الهالل  يشبه  عريض 

 .89يابس

فهو عند الخليل عرجون يمتد    اإلهان:أما  
إلى   التمر  عذق  شماريخ  فوق  ما  من 

عمرو  90النَّخلة أبو  فيه  قال  لذا   ،
المطو" وهو  اإلهان  أي:  91"العرجون: 

 . الممتد 

قتيبة   ابن  العرجون  وفسَّر  والفارابي 
فقال:  ،  92باإلهان دريد  ابن  بينهما  ق  وفرَّ
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 ً يابسا والعرجون  رطباً  يكون  ،  93اإلهان 
 94ويجمع اإلهان على آهنة وأُُهن

 شمراخ، عثكال: 

العثكال هو  المصَّنف  لدى  إذ  الشمراخ   ،
الواحد   الشماريخ  العرجون  "وفي  قال: 
عليه   يكون  الذي  وهو  وشمروخ  شمراخ 
وجمعه   أيضاً  العثكال  وهو  البُْسر، 

بينهما،    95  عثاكيل"  فرقاً  ثّمة  ولعّل   ،
الذي   "هو  األصمعي:  عن  فالشمراخ 

البُْسر" عليه  هو    96يكون  الخليل  وعن 
غصن    97عسقبة أو  عنقود  أو  عذق  من 

، والشمروخ  98ليظدقيق ضمن الغصن الغ
 .  99لغةٌ فيه

النَّخل  لعثكالاأما   أعذاق  من  فـ"العذق   :
إثكال   ويقال  الّرطب.  فيه  يكون  الذي 

العثكال:  100وإثكول" شماريخ  ويقال   .
 101أغصانه

ار، الَكثَُر، الَجَذُب:   الُجمَّ
والجذب   والكثر  الجّمار  المصَّنف  فسَّر 
عودتنا   وعند  النَّخلة،  شحم  وهو  بمعنًى 

لمعجمات تبيّن لنا أّن الكثر: هو لغة  إلى ا
لذا  األنصار؛  لغة  وهي  الجمار  في 
بين   الفرق  إيجاد  في  محصورة  فمهمتنا 

 102الجمار والجذب 
بقوله:   الجّمار  الخليل  وضح  وقد 
"الُجّمار: شحم النَّخل الذي في قمة رأسه  
في   جّمارة  عن  يكشط  ثم  قمته  تقطع 
ضخمة   سنام  قطعة  كأنها  بيضاء  جوفها 

بالعسل"  رخصة وتؤكل  بالفم،   103تتفتَُّت 
جمارها قُطع  إذا  ُجِمرت  والنَّخلة   ،104 

،ويعضد كالمنا ما حدثنا به عمر )رض(  
"كنا عند  ، إذا قال:  )ص(سول هللا  عن ر

بجّمار،   فأُتي  عليه وسلم  النبي صلى هللا 
كمثل   مثلها  الشجر شجرةً  من  "ان  فقال: 
النخلة،   هي  أقول:  أن  فأردُت  المسلم"، 

النبي  فإ قال   ، فسكتُّ القوم  أصغر  أنا  ذا 
النخلة "هي  وسلم:  عليه  هللا   105صلى 

،وأضيف في تفسيرها ، فقيل: "هي قلب  
 .  106النخلة وشحمتها"

النَّخل شحمة  أيضاً  فهو  الجذَّب:  ، 107أّما 
الجّمار   وهو  فيه  بصفة  الفارابي  وأفادنا 
بأنها:   أيضاً  وفسرت  خشونة،  فيه  الذي 

في   التي  وكأنها  "الشحمة  النَّخلة  رأس 
جذباً   يجذبها  النَّخلة  وجذب  عنها،  جذبت 

ليأكله" جذبها  يكون    108قطع  وبذلك   ،
الجذب جّمار النَّخلة في أعالها وكأنّه بتر  
الذي   أو  ليؤكل،  المبتور  أو  لبعده،  عنها 

 فيه خشونة. 

اإلعِريَض،   الضَّْحك،  الطلع، 
الطلع،  109الِوليع بتعريف  نف  المّصِ ابتدأ 
عند  فقال:   والطلع  النَّخل.  حمل  أول  هو 

ثمر   من  يخرج  ما  أّول  هو  الجوهري 
طلوعا    110النَّخل الطلع  طلع  ،يقال: 

شبِّه   النَّخلة  فطلع  النَّخلة،  وأطلعت 
الراغب  قول  حّدِ  على  ،   111بالطلوع 

َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لََها  ) ومنه قول هللا تعالى:  
نَِضيدٌ  أيضاً  10]ق:     (   َطْلٌع  وقيل   .]

الطلع هو نور النَّخلة ما دام في الكافور،  
ينشق عنها؛ وسمي   الذي  أي في وعائها 

 112كافوراً ألنّه قد كفرها أي سترها
االنشقاق   عملية  ستبدأ  للطلع  فهمنا  وبعد 
ألفاظ   ثالث  المصَّنف  لها  اختار  التي 
و   الضحك  وهي  بمعنى  جميعها 

 االعريض والوليع. 



 ألفاظ الطبيعة النامية يف كفاية املتحفظ يف اللغة البن االجدابي 
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

179 

ي  فالضحك سمَّ يتفتق؛  حين  الطلع   :
عند   بياضه  في  بالثغر  له  تشبيها  ضحكاً 
لهجة   على  الطلع  جوف  وقيل  الضحك، 

 113بني حارث 

ينشقُّ  االعريض أّما   الذي  فهو   :
نه الكافور، وهو أول ما يرى من عذق  ع

الطلع   هو  االعرابي:  ابن  وعن  النَّخلة، 
، وأنشد النابغة  114حين ينشقُّ عنه كافوره

 115الجعدي

 وأبيض كاالعريض لم يتثلّم 

: فقيل: هو الطلع قبل أن يتفتّح،  الوليع أما  
وشبِّه في شدة بياضه باللؤلؤ، وربما كان  
و التوليع:  من  أصله  البياض  هو  لون 

مولع:   رجل  يقال  البرص،  من  التلميع 
هللا   "ولع  الدعاء  في  ويقال  أبرص، 

برصه أي:  فاالعريض    ،116جسده" 
والوليع يجمعهما شدة البياض، وهو أّول  
فهو   الضحك  أما  الطلع،  عنه  ينشق  ما 
على   جاء  فاللفظ  البياض،  من  أيضاً 
الضحك،   عند  بياضه  في  بالثغر  التشبيه 

 117فضالً عن كونه لهجة

الجفا "الكافور:    لكافور،  المصَّنف:  قال 
وجمعه   أيضاً،  الُجفُّ  وهو  الطَّلع،  وعاء 

أن بينّا معنى الكافور،     سبق    118جفوف"
بيانه   في  منظور  ابن  قول  هنا  ونضيف 
للكافور، إذ قال: "هو وعاء الطلع وقشره  

والكافور عند الراغب أيضاً:    119األعلى"
 120" اسم أكمام الثمرة التي تكفرها"

لما   المغّطي  الورق  هو  الكرم:  وكافور 
الشاعر   شبهه  العنقود  من  جوفه  في 

ي ألنّه  الطلع،  فيهبكافور  عّما  .  121نفرج 
" الحديث  النبي  وفي  كنانة  اسم  كان  أنه 

الطلع    )ص() بغالف  تشبيها  الكافور، 

فيها   وهي  تسترها  ألنها  الفواكه  وأكمام 
 .122كالسهام من الكنانة"

أما الجف: فهو وعاء الطلعة الذي تكون  
،وقيل: هو غشاء الطلع الذي عليه    123فيه

 124الوليع

وعاءً  أو  غشاًء  أكان  قشرة؛  وسواء  أو   
صفة   فالجف  لجفافه،  جفاً  سمَّي  فإنما 
لوعاء الطلع بعد جفافه؛ لذا نرى أن بين  
تدرجاً   والجف  الكافور  ونعني  اللفظين 
الطلع   فوعاء  الترادف  إلى  منه  أقرب 

 كافوٌر قبل جفافه وجفاً بعد جفافه. 

رام، الجرام:   الّصِ

والجرام   الصرام  بلفظتي  المصَّنف  أتى 
الحقل  مفسراً   نهاية  في  بالثانية  األولى 

بعد   النَّخل  في  باٌب  سماه  تقريباً  الداللي 
تدرج   في  معظمها  دار  ألفاظ  عّدة  ذكره 
نمو ثمر النَّخل من الطلع إلى حين قطاف  

 125ثمره

والجرام   الصرام  ونعني  واللفظان 
داللتهما زمنية فالصرام عند ابن فارس:  
هو وقت صرم األعذاق: أي قطعها، وقد  

صرامهأص حان  النَّخل:  وقد   126رم   ،
النَّخل  بجداد  الصرام  المصَّنف  فّسر 
"والصرام:   قال:  إذ  بالجرام،  وأردفها 

 .127جداد النَّخل وهو الجرام أيضاً"

قطع  لجداد او وهو  النَّخل  "صرام   :
أن  128ثمرها" الكسائي  عن  ورد  وقد   ،

والِحصاد   والَحصاد  والَجداد،  الِجداد 
وا والِقطاف  والِصرام  والقَطاف  لَصرام 

مطردات في كل ما كان فيه معنى وقت  
والِفعال   الفَعال  بذلك صيغة  وعنى  الفعل 
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داللة   أن  من  ذكرناه  ما  يؤكد  وهذا 
 129اللفظين زمنية

وأصل   القطع،  أصلهما  والجرم  والصرم 
عن   الثمرة  قطع  الراغب  عند  الجرم 

الِجرام  ،    130الشجر زمن  جاء  "قد  يقال: 
 .131ته"وجرمت صوف الشاة أخذ 

 الِمْربَد، الَجِرين 

التَّمر  المربد " فيه  يجتمع  الذي  الموضع   :
وجمعه   الجرين،  وهو  صِرم،  إذا 

 132جرن"

َربد   الباء من  الميم وفتح  بكسر  والِمربد: 
والجذر الثالثي    ،  133بالمكان إذا أقام فيه

فارس   ابن  عند  د(  ب.  )ر.  ونعني  للفظ 
في أصلها الثاني ونعني اإلقامة، والمربد  
إذا   ربده:  من  واشتقاقه  األبل  موقف 

، ويقال: "َربدت األبل: ربطتها،  134حبسه
الذي   الموضع  وهو  المربد  في  واألبل 

ليِدّل على  135تربد فيه" ِمفعل  بني على   .
الش فيه  يوضع  الذي  ،  136يءالموضع 

ومنه مربد البصرة، ومربد المدينة اللذان  
ثم صار مجتمع   فيهما،  تربد  األبل  كانت 

ومتحدثهم موضع  137العرب  والمربد:   ،
له   ويقال  الحجاز،  أهل  بلغة  وهو  التمر 
"وأهل   الجوهري:  وقال  أيضاً،  الجرين 
فيه   الذي يجفف  الموضع  المدينة يسمون 

مربداً" لينشف  "َربدت 138التمر  ويقال   .  
 139تمرك ربداً حسناً"

: موضع التمر الذي يجفف فيه،  الجرينو
والعنب  للبر  يكون  حديث    140وقد  وفي 

يُْؤِويَه   حتى  ثمر  في  قطع  ال  الحدود 
الَجرين، وهو موضع تجفيف الثمر وهو  

 .  141كالبَْيَدر للحنطة

اللفظين   بين  فرق  ال  أن  تقدم  مما  تبين 
أهل   لغة  فالمربد  بينّا  كما  لغات  فهي 

جاز والجرين لغة أهل نجد وبالمعنى  الح
 نفسه البيدر بلغة أهل العراق. 

 الخاتمة والنتائج: 

أللفاظ   التحليلية  الدراسة  هذه  وبعد 
المتحفظ   كفاية  معجم  في  النامية  الطبيعة 
ما   أبرز  ل  نسّجِ أن  يمكننا  اللغة,  في 

 توصل إليه البحث. 

إّن ظاهرة الفروق الداللية نظام من   -1
اللغة   زادت  العربية  اللغة  أنظمة 
أقدم   دقة في تحديد الدالالت, وهي 
أو   الدالالت  تساوي  ظاهرة  من 
تطور   مرحلة  يمثل  الذي  الترادف 

 اللغة.
في   -2 التحليلية  الدراسة  هذه  تُعّد 

من   معجم  في  الداللية  الفروق 
معجمات المعاني دراسة جديدة في  

ونتاجاً    التطبيق,  جهداً  إذأحيت 
قلّما   العربية  علماء  لعالم من  علمياً 
إحياء   عن  فضالً  الباحثون,  يعرفه 
المنسية   األلفاظ  من  العديد  دالالت 

 المندثرة. 
ف حسن تفريقه للحقول   -3 أجاد المنّصِ

معجمه,  في  المعجم    الداللية  فافتتح 
الّرجال   صفات  ))في  بباب 
الُخلق   ومقدماً  مفرقاً  المحمودة(( 
تفريقه   عن  فضالً  الَخلق,  على 
ذلك   الداللية األخرى, نحو  للحقول 
حسن تفريقه لحقول الطبيعة مع ما  
إذ   وجل  عز  الباري  وسنن  ينسجم 
حقوالً   النامية  الطبيعة  حقل  سبق 
داللية هي ))باب في الرياح(( تاله  

باب في السحاب(( ثم ))المطر((  ))
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الحقول   تلك  ليختم  ))المياه((  ثم 
بـ))باب في النبات(( بوصفه نتيجة  
عن   فضالً  الظواهر.  لتلك  حتمية 
إلى   النامية  الطبيعة  لحقل  تفريقه 
النبات,   في  باب  صغيرة,  حقول 
في   فصل  النبات,  أنواع  في  وباب 

 الزهر, باب في النخل. 
الدال  -4 الفروق  الدراسة  بين  أثبتت  لية 

بين   إذ فرقت  النامية  الطبيعة  ألفاظ 
"االعليط   وبين  والّرجلة"  "الفرفخ 
والزحون"   "الُحْبلة  وبين  والسنف" 
وبين   والحطام"  "الهشيم  وبين 
"العذق   وبين  والحائش  "الصَّور 
"العرجون   وبين  والقنو"  والكباسة 
والضحك   "الطلع,  وبين  واإلهان" 

وبين    –واالعريض   والوليع", 
"الصرام    "الكافور وبين  والجف" 

 والجرام" وبين "الِمْربَد والجرين". 
اهتم المصنف في عدد من مواضع   -5

للفظ   المفرد  صيغة  بإيراد  المجعم 
نحو ذلك ما جاء في باب النّخل, إذ  
غار,   الّصِ النّخل  ))اإلشاء:  قال: 
النّخل   والَجعل:  أشاَءة.  الواحدة 

 القصار, الواحدة جعلة((. 
بإيراد   -6 المصنِّف  من  عني  الغريب 

األلفاظ في مواضع كتابه, نحو ذلك  
 ما جاء في باب النبات,  

إذ ذكر لفظ الفَيجن وهو مما خّص   -7
بأهل اليمن, وال يعرف في العربية  
االجدابي:   ابن  قال  السذاب,  بغير 
جاء   ما  وكذلك  السذاب,  والفيجن 
السماء   ذكره  إثر  النّخل  باب  في 
جرى   ))فإذا  فقال:  االرطاب, 

فهو منبت, فإذا تنامى  األرطاب فيه  
اإلرطاب فيه فهو َمْعُو((. فالغريب  

هو لفظ المعو إذ استغربه أبو عبيد  
 وأنكر سماعه. 

من   -8 الغريب  بإيراد  المصنِّف  عنى 
من   مواضع  بعض  في  األلفاظ 
باب   في  ما جاء  ذلك  نحو  الدراسة 
االرطاب,   ذكره السماء  إثر  النخل 
فقال: "فإذا جرى االرطاب فيه فهو  

فإذا تناهى االرطاب    –(  ))منسبت(
فيه فهو ))َمْعُو(( فلفظ ))معو(( من  
عبيد   أبو  استغربه  إذ  ؛  الغريب 

 وأنكره. 
الحقل   -9 ضمن  المصنف  ادخل 

إلى   بصلة  تمت  ال  ألفاظاً  الداللي 
المصنف   أّن  نعتقد  وال  الحقل  ذلك 
عالقة   ماله  بقدر  ذلك  عن  غفل  قد 
 في توضيح لفظ أو تيسير مفهوم. 

 هوامش البحث

المتلفظ    1 وغاية  المتحفظ  كفاية  ينظر: 
هـ(,  470في اللغة: ابن األجدابي )ت 

ط الهاللي,  عبدالرزاق  ,  7تحقيق: 
العراق   الثقافية,  الشؤون    –دار 

 . 169م/1986بغداد, 
جوهر    2 من  العروس  تاج  ينظر: 

الفيض   أبي  الدين  محب  القاموس: 
الحسني   مرتضى  محمد  السيِّد 

مجموعة  1205)ت  تحقيق:  هـ(, 
 . 110/ 5محققين, دار الهداية, د.ت:  

المتحفظ/    3 كفاية    -170،  169ينظر: 
171- 172 . 

 . 169ينظر: م. ن/   4
 ينظر: م. ن .  5
 . 175ينظر: م. ن/   6
 . 717،  173ينظر: م. ن/   7
 . 173م. ن/  8
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الدين    9 ابن منظور جمال  العرب:  لسان 
األنصاري   مكرم  بن  محمد 

ط711)ت  صادر  3هـ(,  دار   ,
 . 44/ 3:  1994-1414بيروت, 

علي    10 الحسن  أبو  المخصص:  ينظر: 
)ت  سيده  بن  إسماعيل    هـ(, 458بن 

ط  جفال,  إبراهيم  خليل  ,  1المحقق 
بيروت,   العربي,  التراث  دار 

 . 3/247م:  1996-هـ1417
بن    11 بكر  أبو  اللغة:  جمهرة  ينظر: 

األزدي   دريد  بن  الحسن  بن  محمد 
منير  321)ت  رمزي  تحقيق:  هـ(, 

ط  للماليين,  1بعلبكي,  العلم  دار   ,
 . 565/ 1بيروت, د.ت: 

 . 565/ 1ينظر: جمهرة اللغة:  12
، المحكم  464/ 1جمهرة اللغة:  ينظر:    13

بن   الحسن  أبو  األعظم:  والمحيط 
)ت  سيده  بن  هـ(,  458اسماعيل 

, دار  1تحقيق: عبدالحميد هنداوي, ط
بيروت,   العلمية,    -هـ  1421الكتب 

 . 383/  7م:  2000
 . 177كفاية المتحفظ/  14
ينظر: مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد    15

تحقيق   زكريا,  بن  فارس  بن 
محمد هارون, دار الفكر,  عبدالسالم  

 .  317/ 5م:  1979 -هـ1399
منصور    16 أبو  اللغة:  تهذيب  ينظر: 

األزهري   أحمد  بن  محمد 
عوض  370)ت  محمد  تحقيق:  هـ(, 

ط  التراث  1مرعب,  إحياء  دار   ,
 . 99/ 2م:  2001العربي, بيروت,  

 . 488/ 19ينظر: تاج العروس: 17
 . 163/ 9لسان العرب:  18
 . 179كفاية المتحفظ:  19

البن    20 المتحفظ  كفاية  شرح  ينظر: 
حسين   علي  تحقيق:  الفاسي,  الطيّب 
رسالة   من  الثاني  القسم  البواب 
الدكتور   االستاذ  بإشراف:  دكتوراه, 
القاهرة,   جامعة  شاهين,  عبدالصبور 

 . 439م:  1978
المتحفظ/    21 كفاية  ،  180،  179ينظر: 

181 . 
 . 181م. ن/   22
 . 183م. ن/   23
 . 652كفاية المتحفظ/  24
 . 447شرح كفاية المتحفظ/  25
 . 132/ 40ينظر: تهذيب اللغة:   26
 . 183ينظر: كفاية المتحفظ/   27
 ينظر: م. ن.  28 

 . 183م. ن/   29
 . 183ينظر: م. ن/   30 

األعظم:    31 والمحيط  المحكم  ينظر: 
3 /360 . 

اللغة:    32 العروس:  5/52تهذيب  ، وتاج 

28 /268 . 

الحديث    33 غريب  في  النهاية  ينظر: 

السعادات  أبو  الدين  مجد  واألثر: 

بن   الجزري  بن  محمد  بن  المبارك 

)ت  طاهر  606األثير  تحقيق:  هـ(, 

الطناحي,   محمود  الزاوي,  أحمد 

بيروت,   العلمية,  -هـ1399المكتبة 

 . 183/ 11م:  1979

 م. ن.  34
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 . 139-11/138رب: لسان الع 35

وصحاح    36 اللغة  تاج  الصحاح  ينظر: 

العربية: أبو نصر اسماعيل بن حّماد  

هـ(, تحقيق: أحمد  393الجوهري )ت 

ط عطار,  الغفور  العلم  4عبد  دار   ,

بيروت   هـ  1407لبنان,    –للماليين, 

 . 2130/ 5م:  1987 -

األعظم:    38 والمحيط  المحكم  ينظر: 

7 /586 . 

 . 63/ 6ينظر: العين:  39 

 .   35/143ينظر: تاج العروس:   40

والمعرب,    41 التعريب  في  ينظر: 

عبدهللا   بري,  ابن  بحاشية  المعروف 

المقدسي   عبدالجبار  بن  بّري  بن 

إبراهيم  852)ت  د.  تحقيق:  هـ(, 

الرسالة   مؤسسة    –السامرائي, 

د.ت:  تاج  96بيروت,  وينظر:   ،

 . 143/ 35العروس: 

 . 182كفاية المتحفظ/  42

 . 445فظ/ شرح كفاية المتح 43

الحسين    44 أبو  اللغة:  مقاييس  ينظر: 

تحقيق   زكريا,  بن  فارس  بن  أحمد 

عبدالسالم محمد هارون, دار الفكر,  

 . 3/31م: 1979  -هـ  1399

الخليل    45 عبدالرحمن  أبو  العين:  ينظر: 

)ت  الفراهيدي  أحمد    هـ(, 170بن 

د.   المخزومي,  مهدي  د.  تحقيق: 

ومكتبة   دار  السامرائي,  إبراهيم 

 .   13/ 4الهالل, د.ت:  

 .  332/ 4ينظر: لسان العرب:   46

 . 182ينظر: كفاية المتحفظ/   47
 ينظر: م. ن.  48
 . 183-182ينظر: م. ن:  49
 . 183م .ن:   50
ينظر: أساس البالغة: أبو القاسم جار    51

الزمخشري   عمر  بن  محمود  هللا 
باسل  538)ت  محمد  تحقيق:  هـ(, 

ط  السود,  الكتب  1عيون  دار   ,
  -هـ  1419لبنان,    –العلمية, بيروت  

 . 2/374م:  1998
القرآن:    52 ألحكام  الكبير  الجامع  ينظر: 

أبو عبدهللا محمد بن أحمد األنصاري  
أحمد 671)ت  تحقيق:    هـ(, 

ط  اطفيش,  وإبراهيم  ,  2البردوني, 
القاهرة,   المصري,  الكتب  دار 

 . 143/ 17م:  1964-هـ1384
العقل    53 وتنوير  السديد  المعنى  تحرير 

المجيد   الكتاب  تفسير  من  الجديد 
محمد   الشيخ  والتنوير(:  )التحرير 

)ت  عاشور  بن  هـ(,  1393الطاهر 
دار سحنون للنشر والتوزيع, تونس,  

 .   27/203م:1997
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األعظم:  ي  54 والمحيط  المحكم  نظر: 
30 /248 . 

 . 218/ 17الجامع ألحكام القرآن:  55
العربية:    56 في  األبنية  معاني  ينظر: 

السامرئي,   صالح  فاضل  الدكتور 
نشره,   على  بغداد  جامعة  ساعدت 

 . 69د.ت:
 . 185كفاية المتحفظ/  57
 . 264/ 4ينظر: العين:   58
 . 407/ 5ينظر: مقاييس اللغة:   59
 . 264/ 4العين:  60
،  186،  184ينظر: كفاية المتحفظ /    61

187  ،188 . 
 . 185ينظر: م. ن/  62
 . 185كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ/  63
 ينظر: م. ن.  64
 . 186ينظر: م. ن:  65
 . 186كفاية المتحفظ:  66
 .  187-186ينظر: م. ن/  67
 . 881ينظر: كفاية المتحفظ:   68
 . 185م. ن:   69
 . 76/ 2ينظر: الصحاح:   70
األعظم:    71 والمحيط  المحكم  ينظر: 

8 /371 . 
بن    72 إسحاق  عمرو  أبو  الجيم:  ينظر: 

)ت  الشيباني  تحقيق:  206مرار  هـ(, 
محمد   راجعه:  األبياري,  إبراهيم 
لشؤون   العامة  الهيئة  أحمد,  خلف 
القاهرة,   األميرية,  المطابع 

 . 2/169م:  1974-هـ1394
 . 211/ 3ينظر: المخصص:   73
المتحفظ/    74 ، وديوان  184ينظر: كفاية 

بن   إسحاق  إبراهيم  ابو  األدب: 
)ت  الفارابي  هـ(,  350الحسين 

عمر,   مختار  أحمد  دكتور  تحقيق: 

أنيس,   إبراهيم  دكتور  مراجعة: 
للصحافة   الشعب  دار  مؤسسة 

والنشر,   -هـ1424والطباعة 
 . 3/362م:  2003

 . 1003/ 3ينظر: الصحاح:   75
الحديث    76 غريب  في  الفائق  ينظر: 

واألثر: أبو القاسم محمود بن عمرو  
)ت  الزمخشري  هللا  هـ(,  538جار 

محمد   البجاوي,  محمد  علي  تحقيق: 
ط  إبراهيم,  الفضل  دار  2أبو   ,

 . 331/ 1المعرفة, لبنان: 
الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني    77

)ت  ط 392الموصلي  الهيئة  4هـ(,   ,
للكتا العامة  القاهرة,  المصرية  ب, 

 . 120/ 1د.ت:  
 .   121/ 1م. ن:   78
 ينظر: م. ن .  79
 . 185كفاية المتحفظ/  80
 . 148/ 1ينظر: العين:   81
 . 154/ 5ينظر: مقاييس اللغة:   82
وإعرابه:    83 القرآن  معاني  ينظر: 

2 /275 . 
 .   30/ 5مقاييس اللغة:   84
 . 185كفاية المتحفظ:  85
 . 320/ 2العين:  86
القرآن:    87 غريب  في  المفردات  ينظر: 

أبو القاسم حسين بن محمد المعروف  
)ت  األصفهاني  هـ(,  502بالراغب 

الشامية,  1ط الدار  القلم,  دار   ,
 . 558م/  1412دمشق, بيروت, 

 . 642/ 1أساس البالغة:  88
 . 213/ 3ينظر: المخصص:   89
 . 35/395ينظر: تاج العروس:   90
القرآن:    91 ألحكام  الجامع  ينظر: 

15 /30 . 
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 . 94/ 4ينظر: العين:   92
 . 302/ 2الجيم:  93
الجراثيم:    94 وديوان  105/ 2ينظر:   ،

 . 193/ 4األدب:  
اللغة:    95 جمهرة  ،  1137/ 2ينظر: 

2 /1198 . 
 . 34/220ينظر: تاج العروس:   96
 . 185كفاية المتحفظ/  97
بن    98 عبدالملك  سعيد  ابن  النّخل:  كتاب 

في   البلغة  ضمن  األصمعي,  قريب 
فنر   أوغست  اللغة,  األب    –شذور 

ط  اليسوعي,  المطبعة  2شيخو   ,
اليسوعيين,   لآلباء  الكاثوليكية 

 . 71م: 1914بيروت, 
بأصل    99 منفرداً،  يكون  عنيقيد  عسقبة: 

العين:   في  الخليل  قاله  العنقود. 
2 /291 . 

 . 4/325 ينظر: العين:  100
 . 63/ 2ينظر: ديوان األدب:   101
 . 425/ 11لسان العرب:   102
 ينظر: م. ن.  103
 . 186ينظر: كفاية المتحفظ:  104
 . 6/123العين:   105
 . 1/146ينظر: أساس البالغة:  106
محمد    107 عبدهللا  أبو  البخاري:  صحيح 

)ت  البخاري  اسماعيل  هـ(,  256بن 
العربي,  1ط التراث  إحياء  دار   ,

  -هـ  1422لبنان,    –بيروت  
بالعلم:  2001 الفهم  باب  م، 
1:72 /25 . 

 م. ن.  108
 .   1/203ديوان األدب:  109
 . 364/ 7المحكم والمحيط األعظم:   110
 . 186كفاية المتحفظ/   111
 .   1254/ 3:ينظر: الصحاح  112

القرآن/    113 غريب  في  المفردات  ينظر: 
523  . 

 . 238/ 8ينظر: لسان العرب:  114
 . 220/ 3ينظر: المخصص:  115
 . 196/ 7ينظر: لسان العرب:  116
النابغة الجعدي, جمعه وحققه    117 ديوان 

الّصمد,   واضح  الدكتور  وشرحه: 
بيروت,  1ط دار صادر,  م:  1998, 
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 . 114/ 8ينظر: لسان العرب:  118
 ينظر: م. ن.  119
 . 187-186ينظر: كفاية المتحفظ/  120
 .   149/ 5لسان العرب:   121
 . 714المفردات في غريب الحديث/   122
 . 115/ 10تهذيب اللغة:   123
 . 189/ 4النهاية في غريب الحديث:   124
 . 416/ 1ينظر: مقاييس اللغة:125
 . 28/ 9ينظر: لسان العرب:  126
 . 188-184ينظر: كفاية المتحفظ/  127
 . 345/ 3ينظر: مقاييس اللغة:   128
 . 188كفاية المتحفظ/   129
 .   112/ 3لسان العرب: 130
 ينظر: م. ن. 131
القرآن/    132 غريب  في  المفردات  ينظر: 

192  ،483 . 
 . 112/ 3ينظر: لسان العرب:  133
 . 188ينظر: كفاية المتحفظ/  134
 . 171/ 3ينظر: لسان العرب:  135
 . 475/ 2ينظر: مقاييس اللغة:   136
 . 1/329أساس البالغة:   137
 . 386أدب الكاتب/   138
 . 1/329ينظر: أساس البالغة:  139
 . 472/ 2الصحاح:   140
 . 1/329أساس البالغة:   141
العرب:    142 لسان  . 608/ 1ينظر: 


