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 أضماء النباث في دًوان امزب القِظ

ت ومعجمُت  دراضت لغٍو

ؼ رَو  (*)د. ًاضز الدَّ

 ظامعت اإلالو زالد

 إلالخـا

ٍٓت ٖلى ؤؾاؽ حكابُ  ٛ
ُ
اللُت ٖلى ج٣ؿٍُم للمٗاٝع الل ٫ٓ الضَّ ت الخ٣ ٓم هٍٓغ ٖٓت مً ج٣ ٪ ٧لَّ مجم

ُ
ؿل

َ
ّ مٟغصاتها، ٞد

ٓان  ظضث ٨ٞغة َظا البدض الظي ظم٘ ؤلٟاّ الىباث في صً ُْ ْمً َىا  ْاخض،  ْجدذ خ٣ل َصاللي  ْاخضة،  ألالٟاّ في بابٍت 

ًٓبا ْاخض، َٓ  ،امغت ال٣ِـ، ؤ٢ضِم قاٍٖغ ٖغبّيٍ ْنل بلُىا قٍٗغ م٨خ َحهِضٝ البدض بلى ْي٘ معجم لٛٓي في خ٣ل َصاللي 

ٖٓت مً مٗاظم اللٛت ٢ضًِمِا ْخضًِثها؛ بٛغى  ؤلٟاّ ْعصث في قٗغ امغت ال٣ِـ، مٗخِمًضا ٖلى مهاصع مخى الىباث التي 

ٍٓت لبُان الٗغبي مً  ْصعاؾتها مً الىاخُت اللٛ ٓان الكاٖغ،  ٖٓت اإلاؿخسَغظت مً صً ٠ بهظٍ ألالٟاّ املجم الخٍٗغ

ٓاعصة في قٗغ الكاٖغ  ٓإ الىباجاث ال ْبُان ؤه ب،  ْما ًىبذ زاعظِا، ْنلت طل٪ اإلاٗغَّ ْما ًىبذ مجها في بِئت الكاٖغ 

.  بدُاة الكاٖغ ْقٍٗغ

٫ٓ الضاللُت - الضاللت - الىباث ال٩لماث اإلاٟخاخُت:  اإلاعجم. - الكٗغ الجاَلي - الخ٣
 

 

                                                                          
ت  (*) ٍٓت، ْخضة اللٛت ؤلاهجلحًز َْـ، ؤؾخاط الضعاؾاث اللٛ  ظامٗت اإلال٪ زالض. ،ص ًاؾغ الضع
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Words of plants in the collection of Imru Al Qais„ poetry: 

Linguistic and Glossary Study Al  

Dr. Yaser AL Darwish
)*(

 

King Khalid University 

 

Abstract 

The semantic fields theory is based on the division of linguistic knowledge on the basis of the similarity of its 

vocabulary. Accordingly, each group of words is classified onto one category branching out from one semantic 

field. Hence, this extant research derives its idea from listing words about 'plant' in the collection of poems of 

Imru Al-Qays, the oldest Arab poet whom his poetry survived until now. The research aims to come up with a 

lexicon of a "one semantic field": The words relating to "plant" that were traced in the poetry of Imru Al-Qays, 

based on a plethora of old and modern sources of dictionaries and lexicons. 

 

Keywords: plants - semantics - semantic fields - pre-Islamic poetry - lexicon. 

 

 

                                                                          
(*) Dr. Yaser Al Darwish, Associate professor of Arabic linguistics , Arabic Language Unit, King Khalid University 
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 مقدمت

َْٓ امغئ ال٣ِـ  ْاخٍض مً ؤ٦بر قٗغاء الٗغب ٢بل ؤلاؾالم،  ٓاِن  ٓاعصة في صً ًدىا٫ْ َظا البدض ؤلٟاّ الىباجاث ال

ْعخلَخّ  ابً ُحجغ ال٨ِىضي، ؤ٫ْ  ْهباث،  ٓان  ْما ٞحها مً خُ ْْن٠ الصخغاء  ْاؾدب٩ى،  ْب٩ى   ،٠٢ٓ ْاؾخ  ٠٢ْ مً 

 ٞحها... 

ْمً زم ِٞٓ ًمشل ؤ٢ضم   ، ٓاهّ صْن ٚحٍر مً الكٗغاء ٞؤلهّ ؤ٫ْ قاٖغ ٖغبي ْنل بلُىا قٍٗغ ؤما ؾبب ازخُاع صً

ً ُّْٞ ن،  َّْ ْؤصبهم جغظ٘ بلى ؤ٢ضم قٗغ ٖغبي مض سُت في قٗغ الٗغب  ت الىباجاث التي ٧اهذ ؾاثضة في ْز٣ُت جاٍع م٨ً مٗٞغ

ْٚحر الٗغبي مً زال٫ البدض في ٦خب  ٍْم٨ً الخمُحز بحن الٗغبي مجها  ْبُئخّ الٗغبُت،  بِئت الٗغبي في ٖهغ امغت ال٣ِـ 

ْبحن الىباجاث ال ذ ٞحها،  ُْػٖع ْمٗاظمِا التي اَخمذ باإلاٗغَّب؛ لخمُحز الىباجاث التي ٖاقذ في ألاعى الٗغبُت  تي لم اللٛت 

ا ًخٗل٤ بامغت ال٣ِـ هٟؿّ،   مِمًّ
ً

ٍْم٨ً ؤن ه٠ًُ ٖامال َْا،  ْإن لم ًَغ ٓا اؾمِا  ْجىا٢ل ؼٕع ٞحها بل ؾم٘ بها الٗغب 
ُ
ج

ال لؤلعى الٗغبُت التي  ْم َلًبا للُمل٪ الًاج٘، ٞال بض ؤهّ عؤٔ في عخلخّ َظٍ هباجاٍث ال ِٖض لّ  َْٓ عخلخّ بلى بالص الغ

ّ ٧لِا بهظ
َ
 ٍ الىباجاث.ٖاف ٖلحها خُاج

ْعصث في قٗغ امغت  ْاخض، َٓ ؤلٟاّ الىباث التي  ا في خ٣ل َصاللي  ْمً ؤَضاٝ البدض ؤن ًً٘ معجًما لًٍٛٓ

ْعصث في قٗغ  ْالخضًشت في الخٍٗغ٠ بالىباجاث التي  ٍٖٓت مً مٗاظم اللٛت ال٣ضًمت  ال٣ِـ، ُمٗخِمًضا ٖلى مهاصَع مخى

ٖٓت مً ال٨خب ال ْزماَعَا ْزهاثهِا امغت ال٣ِـ، باإلياٞت بلى مجم ٓاِتها  َُ ْؤنىاِٞا َْخ ْلذ الىباجاث  ٗلمُت التي جىا

 بك٩ل ٖلمي.

ْبحن  ٍٓت ظٛغاُٞت جغبِ بُجها  ْهت البدض صعاؾت لٛ ٓاعصة في مض ْمً ؤَضاٝ البدض ٦ظل٪ صعاؾت ؤلٟاّ الىباث ال

ْجبحن نلتها بّ.  بِئت الكاٖغ 
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 الدراضاث الطابقت: 

 ٓ ٫ٓ مٓي ي خ ِ
ْالخ٣صخّ ْؤٖجي الضعاؾاِث التي جغبِ الىباث بالكٗغ، ال ٧ل الضعاؾاث -ٕ البدض مً زال٫ البدض 

ْالؿىت ْال٣غآن  ال الضعاؾاث التي جغبِ الىباث بٗلم آزغ ٧اللٛت ْألاصب  ْظضث ؤ٢غب  -التي جخٗل٤ بالىباث بٓظّ ٖام، 

 الضعاؾاِث بلى بدثي: 

 م. 1981ماظطخحر، ظامعت الحرموك، ألاردن،  معجم ألفاى النباث في الػعز الجاىلي، ساًد زالد مقابلت، رضالت -1

ْاإلاباخض، مشل: نلت الىباث باإلوؿان   ٫ٓ ًٍْ الٟه ٍِْٓغ طل٪ مً زال٫ ٖىا َظٍ الغؾالت صعاؾت ؤ٧اصًمُت، 

ىّ   الىباث في الٟهل الشالض مً الغؾالت ٞلم ًًّمِ
َ
ً ؤلٟاّ ٓان، الىباث ْخاؾت اللمـ... ؤما اإلاعجم الظي جًمَّ ْالخُ

ٓان صاثًما، بل ٧ان ًدُل ؤخُاًها بلى الباخض ألابُ ِدل بلى الضً ًُ ْلم  ٓان،  ت، بل ؤقاع بلى ع٢م الهٟدت مً الضً اث الكٍٗغ

ن؛ بال ؤهّ ؤْفى ٖلى الٛاًت مً خُض  َْظا زلل ٖلمي مجهجي َبّحِ ًٍْ الكٗغاء،  ْا ٓص ص ٦خب اللٛت ْألاصب ْألامشا٫، م٘ ْظ

 ْ ٓاعصة في الكٗغ الجاَلي،  ٠ بالىباجاث ال خماص ٖلى مهاصَع ٖلمٍُت في طل٪. الخٍٗغ  الٖا

َْٗخمل الاعجُاب في هٟسخي مىّ َٓ بخاَت الباخض ب٩ل الكٗغ الجاَلي،   الك٪، 
َ
بال ؤن ألامَغ الظي ؤق٪ ُّٞ ٚاًت

 ٘ ْٖلُّ ؤن ًخدبَّ ْٖلى َظا ٞمُضان بدشّ َٓ الكٗغ الجاَلي ٧لّ،  ٓن بدشّ بـ )ؤلٟاّ الىباث في الكٗغ الجاَلي(،  ٣ٞض ٖى

ًٍْ ا ْا لكٗغاء الجاَلُحن الظًً ال ٌٗٝغ ؤخٌض ٖضصَم ٖلى ْظّ الخدضًض، بل ٌكٓب ال٨شحَر مجهم ٚمٌٓى ٦بحر مً ص

ٓم بّ مىظ ؾىحن في ظم٘  ْعي الظي ؤ٢ ًٍ مً طل٪ في ؾبُل مكغ ٢ْض ل٣ُِذ ألامغَّ ْٞاجّ،  خُض ٖهُغٍ ْخُاجّ ْؾىت 

ْلٓ ؤهّ خضص بدشّ بدّضٍ  َْمعجَمخّ، ْهللا اإلاؿخٗان.  ٓن )قٗغاء ال٣غن  الكٗغ الجاَلي  ٓعي ٧إن ٩ً ػماوي ؤْ م٩اوي ؤْ مٓي

ب  َّٗ ْالخإَم لّ ما حك ْاه٣اص لّ ما اهأَص مىّ،   ،ّٖٓ ألا٫ْ(، ؤْ )قٗغاء الدجاػ(، ؤْ )قٗغاء اإلاٗل٣اث(، الهدهغ لّ مٓي

 ٖلُّ. 

 م. 1995نباجاث في الػعز العزبي، د. خطن مؿهفى خطن، ملُت العلوم، ظامعت اإلالو ضعود،   -2

، ٍْبض ٍٓع ّ ٖلى امخضاص ٖه
َّ
كَمل الكٗغ الٗغبي ٧ل ٌَ ٓان بهظٍ الهُٛت  ا بلى خض ٦بحر، ٞالٗى ًٖ ٓان مساص ْ َظا الٗى

ِٖٓت،  ِٖٓت املجم ًِ اإلاهى ٍْ ْا ٓص زاعط الض ِا، بل الكَٗغ اإلآظ
َّ
ًَ الكٗغ الٗغبي ٧ل ٍْ ْا َْظا ٌٗجي ؤن ٖلى اإلاال٠ ؤن ٣ًغؤ ص

ْال٣ٟ ْالغخالث  ٓالي مئت ٨٦خب اللٛت ْألاصب ْألامشا٫  ْم٘ طل٪ ظاء ٦خابّ في خ َْؿخسغط مجها ؤلٟاّ الىباث،   ...ّ

 ٫ٓ ٓان مً قم ْإزال٫ٍ بما اقتٍر ناخبّ ٖلى هٟؿّ في الٗى َْظا ًض٫ُّ ٖلى ٖضم اؾخ٣هاء،  ْزمؿحن نٟدت! 

ال  ْلِـ ؤصًًبا  ٓم(  ْلٗلّ ٢هَض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ؛ ألهّ ؤؾخاط في ٖلم الىباث )٧لُت الٗل ا. ْإخاَت،   لًٍّٛٓ
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 ٖلى 
ً

ال ِ
ّ
٦ٓ ٣ي، مخ ّ لىٟسخي مًُِذ في ٍَغ

ُّ
ُ

ُ
ذ ٚحر اإلاؿل٪ الظي ؤز

َ
ْاإلاالٟاث ؾل٨ ىُذ ؤن َظٍ البدٓر  َِّ ْبٗض ؤن جب

ْمجها الضعاؾاث آلاهٟت الظ٦غ.  ْمؿخًُٟضا مً ججاعب َمً ؾب٣جي،   هللا ْخضٍ، 

 منهج البدض وآلُاجه: 

هت َّْ ْالخ٣صخي إلاض  ٖلى الاؾخ٣غاء 
ُ
ْجدلُلِا.  ٌٗخمض َظا البدض ْْنِٟا  ْمٟغصاتها  ْهت  ىاث اإلاض ِ

ُّ البدض، زم ظم٘ ٖ

٣ت  ا، زم قغختها ٖلى ٍَغ ًُّ ٓان امغت ال٣ِـ ب٩اٞت َبٗاجّ، زم عجبتها ؤلٟباث  الىباث مً صً
َ
٢ْض اؾخسغظُذ ؤلٟاّ

ْعصث ٞحها َظٍ اإلاٟغصة مً قٗغ امغت ال٣ِـ. ْعصث البِذ ؤْ ألابُاث التي   اإلاٗاظم، زم ؤ

نت البدض:   مدوَّ

٢ْض ل٣ُذ ٖىًخا قضًًضا في ٢غاءة  ٓان الكاٖغ الجاَلي امغت ال٣ِـ بُبٗاجّ اإلاخٗضصة،  َْمُضاهّ صً هت البدض  َّْ ُمض

٧ْلمت  ْبًِخا بًِخا،  ْاإلا٣اعهت بُجها نٟدت نٟدت،  ْم٣ابلتها  ٫ٓ بلُّ مً َبٗاث،  ْالٓن ٫ٓ ٖلُّ  ٧ل ما اؾخُٗذ الخه

ْٖضم الا ٢ْض ٞٗلُذ زحًرا ٧لمت؛ ُبُٛت خهغ )قٗغ( امغت ال٣ِـ ٧لّ،   ، ذ ٧لَّ قٍٗغ م ؤجها يمَّ ْاخضة جٖؼ ٦خٟاء بُبٗت 

ٓم دمحم  ْهي َبٗت صاع اإلاٗاٝع بخد٤ُ٣ اإلاغخ ا،  خحن ٢غعث طل٪، ٣ٞض ْظضث ؤقٗاًعا ٦شحرة زاعط الُبٗت التي اجسظُتها ؤمًّ

ْهي  ُْٞما ًإحي مهاصع ٣ٞض ٞاجتها ؤبُاٌث اؾخضع٦ِا ٖلحها آزغ  -ْإن ٧اهذ َبٗت مخمحزة-ؤبي الًٟل ببغاَُم،  ْن، 

ا؛ بال الُبٗت ألام ٣ٞض ظٗلتها في اإلا٣ضمت: ًُّ س ش اليكغ جغجًِبا جاٍع ٓان التي اٖخمضث ٖلحها، مغجبت خَؿب جاٍع  الضً

، مهغ، ٍ .0 ٓان امغت ال٣ِـ، جذ دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم، صاع اإلاٗاٝع  م. 0847، 4صً

ـ،  .1 ٓان امغت ال٣ِـ، بٗىاًت صي ؾالن، باَع  م. 0726صً

ْجدٟت ألاصباء في ٢هاثض امغت ال٣ِـ، صاع الُباٖت الؿلُاهُت، باَعـ، هَؼ .2  م. 0728ت طْي ال٨ِـ 

ت  .3 غ ؤبي ب٨غ ٖانم بً ؤًٓب، اإلاُبٗت الخحًر ٍٓػ ٓان عثِـ الكٗغاء ؤبي الخاعر الكِحر بامغت ال٣ِـ، لل قغح صً

 م. 0778َـ/ 0216بجمالُت مهغ، 

ٓان عثِـ الكٗغاء ؤبي الخاعر الكِحر با .4 غ ؤبي ب٨غ ٖانم بً ؤًٓب، ؤػب٨ُت مهغ، قغح صً ٍٓػ مغت ال٣ِـ، لل

 م. 0815ٌ/0213

ْبي، اإلاُبٗت الغخماهُت، مهغ،  .5 ٓان امغت ال٣ِـ، نىٗت خؿً الؿىض  م. 0821صً

ْبي، مُبٗت الاؾخ٣امت، ٍ .6 م، جإل٠ُ خؿً الؿىض ْؤقٗاَع ْمّٗ ؤزباع اإلاغا٢ؿت  ٓان امغت ال٣ِـ   م. 0842، 2صً

ًٍْ قٗغاء .7 ْا اث الٗغبُت،  اإلاؿخضع٥ ٖلى ص ٓان دمحم خؿحن الىجاع، مجلت مِٗض املخَُٓ ٖٓت، عي الٗغب اإلاُب

 م.0876، 20، مجلض 0ال٣ؿم ألا٫ْ، ط
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ٓم،  .8 ْبي، صاع بخُاء الٗل م، ظمِٗا ْخ٣٣ِا خؿً الؿىض ْؤقٗاَع ٍْلُّ ؤزباع اإلاغا٢ؿت  ٓان امغت ال٣ِـ،  صً

 م. 0881بحرْث، 

ٓان امغت ال٣ِـ، بكغح دمحم بً ببغاَُم الخًغ  .01 ، صاع ٖماع، ٖمان، صً ْٖلي الِغٍْ ٍٓلم  ٓع ؤبٓ ؾ مي، خ٣٣ّ ؤه

 م. 0880

ٍٓلم ْدمحم ٖلي  .00 ٓع ٖلُان ؤبٓ ؾ ْجد٤ُ٣ ؤه ْملخ٣اجّ بكغح ؤبي ؾُٗض الؿ٨غي، صعاؾت  ٓان امغت ال٣ِـ  صً

ٓاب٨ت، مغ٦ؼ ػاًض للترار،   م. 1111الك

ْٖل٤ ٖلُّ  .01 ْْي٘ ِٞاعؾّ  ٓان امغت ال٣ِـ، ألبي ظٟٗغ الىداؽ، ٢غؤٍ  ْػاعة الش٣اٞت قغح صً ٖمغ الٟجاْي، 

 م. 1111ألاعصهُت، ٖمان، 

ٓان امغت ال٣ِـ، يبُّ ْصدخّ مهُٟى ٖبض الكافي، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث، ٍ .02  م. 1113، 4صً

ت، بحرْث، ٍ .03 ٓان امغت ال٣ِـ، بٗىاًت ٖبض الغخمً اإلاهُاْي، صاع اإلاٗٞغ  م. 1113، 1صً

غ ؤبٓ ب٨غ .04 ٍٓػ ٓاص، اإلاِٗض  قغح ألاقٗاع الؿخت الجاَلُت، ال ٓسخي، جد٤ُ٣ هان٠ُ ؾلُمان ٖ ٖانم بً ؤًٓب البُلُ

 م. 1117ألاإلااوي لؤلبدار الكغ٢ُت، بحرْث، 

ٓان امغت ال٣ِـ، صاع ناصع، بحرْث، ص. ث.  .05  صً

اصاث الُبٗاث التي ْظضث ٞحها ؤبُاًجا ػاثضة ٖلى َبٗت صاع اإلاٗاٝع جسلٓ مً ؤلٟاّ الىباث، ٚحَر  بال ؤن مٗٓم ٍػ

ْاخض في  َبٗت الغخماهُت، ْؾإبحن طل٪ في مٓيّٗ. بٍِذ 

ْمعجم. ؤما الضعاؾت ٞخ٣ؿم بلى مبدشحن: ٣ؿم َظا البدض بلى ٢ؿمحن: صعاؾت  ًُ 

ٓاعصة في قٗغ امغت ال٣ِـ. -0 ٫ْ: اإلاٗغب ْألاعجمي مً الىباجاث ال  اإلابدض ألا

ْما ال ًىبذ ٞحها. -1  اإلابدض الشاوي: ما ًىبذ في ؤعى الٗغب 

ا  ْؤما اإلاعجم ِٞٓ خكٌض مغجب
ً
ٓان امغت ال٣ِـ في ٧ل َبٗاجّ، مبخضث ْعصث في صً ا أللٟاّ الىباجاث التي  ًُّ ؤلٟباث

٦ْخب الىباث، زم البِذ  ْالخضًشت  ٠ بّ مً مٗاظم اللٛت ال٣ضًمت  بالجظع اللٛٓي ل٩ل هباث، زم اؾم الىباث، زم حٍٗغ

ْعص ُّٞ.  الكٗغي )الؿُا١( الظي 
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 القطم ألاوى: الدراضت:

 اإلابدض ألاوى 

 ب وألاعجمي من النباجاث الواردة في غعز امزب القِظاإلاعزَّ 

ٓلض  ْاإلا ْا الٗغبي الهغاح مً اإلاٗغب  ْمحز ْع في ٦المِم،  ٓا ما ًض ْصعؾ ْالضزُل،  ب  اَخمَّ الٗلماء الٗغب باإلاٗغَّ

ْمً َظٍ اإلا٣اًِـ: ٓهّ مجها،   مجها بم٣اًِـ ٌٗٞغ
ًّ

ٓا ٦ال ٢ْاؾ  ْالضزُل، 

 الى٣ل ًٖ ألاثمت ٖلماء اللٛت. -0

ٓا بُعجمتها، مً طل٪: الجُم اثخال  -1 ْا ؤمشلت ٖلى طل٪، متى اظخمٗذ خغْٝ مُٗىت في ٧لمت خ٨م ْط٦غ  ، ٝ الخغْٝ

ْالؿظاب، ْ"مجيء  ْالظا٫ ٧الؿبظة  ْالؿحن  ٓلجان،  ْاله ْالجُم ٧الهىج  ْالهاص  ْال٣بج،  ْال٣اٝ، ٧الج١ٓ 

ٓا بٛضاط بةَما٫ الضا٫ ألاْل ٓل ٓن ؤن ٣ً ْلظل٪ ؤبى البهٍغ ْإعجام الشاهُت"الظا٫ بٗض الضا٫،   ...(1)ى 

ْمً  -2 ٓا بُعجمتها،  ْٞت خ٨م ْؤ٢ِؿتها اإلاٗغ ْػان الٗغبُت  ْػان الٗغبُت: ٞةطا ٧اهذ ال٩لمت زاعظت ًٖ ؤ ْط ًٖ ؤ الخغ

غِظـ(... ٢ا٫ ابً 
َ
ِٗلل )ه

َ
ْٞ ٓاِل٤(،  ٗاِلل )ُؾغاِص١، ُْظ

ُ
ْٞ  ،)٪

ُ
ْآه ل )٧اُبل،  ُٖ ْٞا ْػان: ٞاُٖل )آمحن، ْقاَحن(،  طل٪ ؤ

 ألهّ مٟاع١ ألبيُتهم"ؾُضٍ: "ال٨غ٦ضن 
ً
 .(2)ال ؤخؿبّ ٖغبُا

3-  ٔ  .(3)٣ٞضان ألانل في الٗغبُت، ٞال٩لمت الضزُلت في الٗغبُت ال ججض لِا مكخ٣اث ؤزغ

ٓان امغت ال٣ِـ ب٩اٞت َبٗاجّ، ٩ٞاهذ /  الىباث مً صً
َ
ْٖىض ٢ْ54ض اؾخسغظُذ ؤلٟاّ / زمًؿا ْؾخحن مٟغصة، 

ز الٗغبيَّ مً ا ٍٓت جمّحِ  لٛ
ً
ن آلاحي:صعاؾتها صعاؾت ب جبحَّ  إلاٗغَّ

َمغ  القطم ألاوى: ملماث عزبُت ألاؾل، -1
َ
، الُبؿغ )ز ٓان، ألاالُء، الَبرِصيُّ ٢د

ُ
ى، ألاعا٥ُ، ألاَؾل، ألا ْهي: ألازُل، ألاَع

ّباءُ  ؼامى، الضُّ
ُ
ل، الخ

َ
، الَخىٓ اُح، ألازإُب، الَخِليُّ ّٟ ُب، الخُّ

َ
إل ، الّىسل(، الَبكاُم، الَب٣ل، الُبهمى، الباُن، الخَّ

ُ
ّبت ِْم، الّغِ

، الضَّ

َبهاُن، 
َّ
بِر١ِ، الك ِ

ّ
ُا٫ُ، الك ، الؿَّ

ُ
ُمغة غَظل، الؿَّ َٟ غُح، الؿَّ ضُع، الؿَّ هض، ؤلاسِخل، الّؿِ بل، الغُّزامى، عمض، الغَّ الغَّ

ُُُل، 
َ
طخى، الٛ

َ
ىُهُل، الٛ ُٗ ّىاُب، ال ُٗ ُب، ال

ُ
ُ ُٗ ًاٍ، ال ِٗ ًِغُؽ، ال ِٗ ُغ، ال

َ
ك ُٗ لُر، ال

َّ
ا٫ُ، الُ ًّ ٗحر، ال

َّ
، الك

ُ
الٛاٝ

ٓعؽ. ُٓع، ال سلت، الىَّ َجُب، الىَّ ِب٤، الىَّ ، الىَّ ُ٘ ب يُبُٓث، الىَّ َُ غُر، ال
َ
بجى، اإلا

ُّ
َجهَبُل، الل

َ
، ال٨

ُ
هُهت

َ
 ألاٞاوي، ال٣

                                                                          
ي   (0) غ، الؿَُٓ  .0/103اإلاَؼ

 .1/167املخهو، ابً ؾُضٍ   (1)

ٓال٣ُي   (2)  .16م اإلاٗغب للج
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 القطم الشاني: الهلماث اإلاعزبت، وهي: -2

 عزبي / معزب اضم النباث م

ٓان  .0 عظ
ُ
 (1)مٗغب )ٞاعسخي(  ألا

1.  ) ًُ ْالُبرُؽ )ال٣ُُ  (2)اعسخي( مٗغب )ٞ الِبرُؽ 

هَب٤ُ   .2  (3)مٗغب )ٞاعسخي(  الؼَّ

هَجبُُل   .3  (4)مٗغب )ٞاعسخي(  الؼَّ

ل   .4 ُٟ ل ُٟ  (5)َىضًت  ال

ل  .5 ُٟ َغه
َ
 (6)َىضًت  ال٣

ّخان  .6
َ
 (7)مٗغب )ٞاعسخي(  ال٨

بان  .7
ُّ
ٓهاوي(  الل  (8)مٗغب )ً

ْال٣لُل مج ْمت،  / 7ها مٗغب، ٞمجها /ْبهظا ًدبحن ؤن مٗٓم ؤلٟاّ الىباث في قٗغ امغت ال٣ِـ ٧اهذ ٖغبُت ألاع

ٕٓػ ٖلى ٖضة لٛاث، ٧ان للٟاعؾُت الىهِب ألا٦بر: بت جخ َْظٍ اإلاٟغصاث اإلاٗغَّ بت،   مٟغصاٍث مٗغَّ

ّخان. 4الٟاعؾُت: 
َ
ْال٨ هَجبُُل،  ْالؼَّ هَب٤ُ،  ٓان، البرؽ، الؼَّ عظ

ُ
ْهي: ألا  مٟغصاث، 

ل. 1الِىضًت:  ُٟ َغه
َ
ْال٣ َْما: الٟلٟل،   مٟغصجان، 

ْاخ ٓهاهُت: مٟغصة  بان.الُ
ُّ
ْهي: الل  ضة، 

                                                                          
ٓال٣ُي   (0)  .001م اإلاٗغب للج

 .08ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلاٗغبت، ؤصي قحر، م   (1)

ٓال٣ُي   (2)  .002، ْقٟاء الٛلُل م 32م اإلاٗغب للج

ٓال٣ُي   (3) ٢ْهض الؿبُل 003، ْقٟاء الٛلُل م 32م اإلاٗغب للج ْال1/85ُ،   .1/466غاػ اإلاظَب ، 

ٓال٣ُي   (4) ٢ْهض الؿبُل 056، ْقٟاء الٛلُل م 36م اإلاٗغب للج ْالُغاػ اإلاظَب 1/231،   ،1/466. 

 .0136ال٣امٓؽ املخُِ   (5)

٢ْهض الؿبُل 082قٟاء الٛلُل م   (6) ٢ْا٫ ابً ؾُضٍ في املخ٨م )٦تن( 1/274،  ض في الجمِغة )٦تن( 5/661،  ْابً صٍع  : بهّ ٖغبي.0/318، 

 ٢1/311هض الؿبُل   (7)

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7,  Issue 2, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 ؤلانطانُت وملو زالد للعلعت اإلامجلت ظام
 2020  دٌطمبر - الشانيالعدد  -ن و العػز و الخاضع جلد امل
 

ؼ رَو ت ومعجمُت: ان امزب القِظأضماء النباث في دًو ، د. ًاضز الدَّ    دراضت لغٍو

 

10 

 

 مً 
َ
َْظا ًا٦ض ؤن ؤ٦ثر ما صزَل الٗغبُت ٓاؾُتها،   مً الٟاعؾُت بما مباقغة مجها ؤْ ب

ً
ال بطن ٞإ٦ثر اإلاٗغب ٧ان مى٣

ُّ الٗغُب" دصخى ِمّما ٢ض ؤَٖغَبخ ًُ الم الٟغؽ ما ال 
َ
ْمً ٦ غي: " َْظا يض ما (1)ؤلٟاّ ؤعجمُت ٧ان مً الٟاعؾُت. ٢ا٫ ألاَػ  ،

اثُ ٓعي الظي ًٔغ ؤن الضزُل في الٗغبُت مً آلاعامُت ٧ان َٓ ألا٦ثر مً ؾاثغ اللٛاثًغاٍ ألاب ٞع  .(2)ل هسلت الِؿ

                                                                          
 .01/218تهظًب اللٛت )سجل(   (0)

 .103ٚغاثب اللٛت الٗغبُت م   (1)

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الثاني ــ ديسمبر ٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 2, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Yaser AL Darwish, Words of plants in the collection of Imru Al Qais‟ 

poetry: Linguistic and Glossary Study Al   

 

11 

 

 اإلابدض الشاني

 ما ًنبذ في بالد العزب وما ال ًنبذ فيها بدطب ما ورد في معاظم اللغت ولخب النباث

ٍٓت ال٩لمت )ا ؾم الىباث( ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ لِظا اإلابدض ؤَمُت ال ج٣ل ًٖ ؤَمُت اإلابدض الظي ؾب٣ّ، ٞخدضًض َ

ْبت مىبخّ. ْبت اؾمّ ظؼء مً جدضًض ٖغ ْجدضًض ٖغ ٍٓت الىباث هٟؿّ،   جدضًض َ

َْىا  ب،  ْاإلاٗغَّ ا مجها الٗغبيَّ  ىَّ َِّ ْب ٓاعصة في قٗغ امغت ال٣ِـ،  ْبت ؤلٟاّ الىباجاث ال صها في اإلابدض الؿاب٤ ٖغ ٢ْض خضَّ

 
ً
بُٗت َْ 

ً
٢ْض همحز بحن ما ًىبذ في بالص الٗغب ؤنال ْصاَع في لٛتهم صْن ؤن ًىبذ في ؤعيِم،  ْبحن ما جىا٢َل الٗغب اؾَمّ   ،

ْالغخالث  ْالبلضان  ْالجٛغاُٞا  ٓا ٖلُّ بدشىا ٖىّ في ٦خب الىباث  ْما لم ًىه ٦ْخبهم،  ٓا ٖلى طل٪ في مٗاظمِم  ههُّ

غاث...  ِ
ّ
 ْاإلاظ٦

 / زمًؿ ٢ْ54ض ؤؾلٟىا الظ٦َغ ؤن ؤلٟاّ الىباث في قٗغ امغت ال٣ِـ بلٛذ /
ً
ْٖىض صعاؾتها صعاؾت ا ْؾخحن مٟغصة، 

ً هباتها جبحن آلاحي: ْالغخالث( لخدضًض مَٓ ْالبلضان  ْالجٛغاُٞا  ْالىباث  ٍٓت )في ٦خب اللٛت   ظٛغاُٞت لٛ

 منبخه اضم النباث م

ْهجض ألازُل   .0  (1)في بالص الٗغب/الدجاػ 

ٓان  .1 عظ
ُ
 (2)ال ألا

ى  .2 ٓص ألاَع ْالىٟ  (3)في بالص الٗغب/الدجاػ 

ْالدجاػ ٥ُ ألاعا  .3  (4)في بالص الٗغب/الؿغاة 

 (5)في بالص الٗغب/خٓى البدغ اإلاخٓؾِ ألاَؾل  .4

ٓان  .5 ٢د
ُ
ْالدجاػ ألا ْالؿغاة   (6)في بالص الٗغب/بالص الكام 

ْالدجاػ ألاالءُ   .6  (7)في بالص الٗغب/ الؿغاة 

                                                                          
ٓصي م   (0)  .4الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

 .1/451 عجى(معجم متن اللٛت )  (1)

مغ   (2) ٍٓع  .4/0613صلُل الخلُج ال٣ؿم الجٛغافي، ل

ْالدجاػ   (3)  .0/55الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓع   (4) كاب اإلاه  .0/25معجم ألٖا

ْالدجاػ   (5)  .0/64الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ْالدجاػ   (6)  .0/72الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 
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 منبخه اضم النباث م

ٓاع الٗغا١ (1)في بالص الٗغب/مهغ الَبرِصيُّ   .7  (2)ْؤَ

8.   ًُ ْالُبرُؽ )ال٣ُُ  (3)في بالص الٗغب/ مهغ (الِبرُؽ 

َمغ الّىسل(  .01
َ
ْمهغ الُبؿغ )ز ْالٗغا١   (4)في بالص الٗغب/ الدجاػ 

ْالدجاػ الَبكامُ   .00  (5)في بالص الٗغب/الؿغاة 

 (6)في بالص الٗغب الَب٣ل  .01

 (7)في بالص الٗغب الُبهمى  .02

ْالدجاػ الباُن   .03  (8)في بالص الٗغب/ الؿغاة 

ُب   .04
َ
إل ْالدجاػفي بالص الٗغب/الؿغا الخَّ  (9)ة 

اُح   .05 ّٟ  (10)بالص الكام الخُّ

ْالدجاػ ألازإُب   .06  (11)في بالص الٗغب/ الؿغاة 

ٓاصي الَخِليُّ   .07  (12)في بالص الٗغب/الب

ل  .08
َ
 (13)في بالص الٗغب/خٓى البدغ اإلاخٓؾِ الَخىٓ

ؼامى  .11
ُ
 (14)في بالص الٗغب/خٓى البدغ اإلاخٓؾِ الخ

                                                                          
 .0/37 بغص(اإلاعجم الٓؾُِ )  (0)

ٓصة م   (1)  .020ظٛغاُٞت الض٫ْ ؤلاؾالمُت، خؿحن ظ

 .1/636اإلاعجم الٓؾُِ )٢ًُ(   (2)

 .1/818( اإلاعجم الٓؾُِ )هب٤  (3)

ْالدجاػ   (4)  .0/016الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

غتهم صْن جدضًض.  (5) ٓصَا في ظٍؼ ٓصَا في ؤقٗاع الٗغب ًا٦ض ْظ ٓظض مغظ٘ ًدضص م٩اجها بض٢ت، بال ؤن ْظ  ال ً

غتهم صْن جدضًض.  (6) ٓصَا في ظٍؼ ٓصَا في ؤقٗاع الٗغب ًا٦ض ْظ ٓظض مغظ٘ ًدضص م٩اجها بض٢ت، بال ؤن ْظ  ال ً

ْالدجاػ   (7)  .0/86الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ْالدجاػ   (8)  .0/020الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

(10)  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD 

ْالدجاػ   (00)  .0/34الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

 . 03/085 لؿان الٗغب )خلي(  (01)

ٓع   (02) كاب اإلاه  .1/063معجم ألٖا

ٓع   (03) كاب اإلاه  .1/070معجم ألٖا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
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 منبخه اضم النباث م

ّباءُ   .10  (1)في بالص الٗغب الضُّ

ِْم   .11 ْالدجاػفي  الضَّ ْالؿغاة   (2)بالص الٗغب/مهغ 

12.   
ُ
ّبت  (3)في بالص الٗغب الّغِ

بل  .13  (4)في بالص الٗغب/هجض الغَّ

ْالكغ٢ُت الغُّزامى  .14 ْاإلاى٣ُت الٓؾُى   (5)في بالص الٗغب/قمالي الدجاػ 

ْالغب٘ الخالي عمض  .15 ٓص  ْالىٟ ْهجض  ٓبّ   (6)في بالص الٗغب/قمالي الدجاػ ْظى

هض  .16 ٓع في بالص الٗغب/ؾ الغَّ ْالٛ  (7)ٓاخل بالص الكام 

هَب٤ُ   .17 ٢ٓاػ، ل٨ىّ ًؼٕع في بالص الكام الؼَّ ْال٣ ْجغ٦ُا  ىّ ألانلي الُابان   (8)مَٓ

هَجبُُل   .18 مان الؼَّ ُٖ ْالُمً(9)في بالص الٗغب/  ((12)ْالهحن (11)، )ؤنلّ مً الِىض(10)، 

ْٖؿحر ؤلاسِخل  .21 ْهجض   (13)في بالص الٗغب/الدجاػ 

ضُع   .20 ْالدجاػفي بالص الٗغب/الؿ الّؿِ  (14)غاة 

غُح   .21 ْالدجاػ الؿَّ  (15)في بالص الٗغب/الؿغاة 

                                                                          
غتهم صْن جدضًض.  (0) ٓصَا في ظٍؼ ٓصَا في ؤقٗاع الٗغب ًا٦ض ْظ ٓظض مغظ٘ ًدضص م٩اجها بض٢ت، بال ؤن ْظ  ال ً

ْالدجاػ   (1)  .0/218الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓظض مغظ٘   (2) غتهم صْن جدضًض.ال ً ٓصَا في ظٍؼ ٓصَا في ؤقٗاع الٗغب ًا٦ض ْظ  ًدضص م٩اجها بض٢ت، بال ؤن ْظ

ٓصي م   (3)  .041الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ٓصي م   (4)  .042الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ٓصي م   (5)  .051الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

 .0/264ٓؾُِ )عهض( اإلاعجم ال (6)

(8)   https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82 

 .6/511املخ٨م )ػهجبل(   (8)

ؽ )ػهجبل(   (01)  .18/033جاط الْٗغ

 .1/888معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة )ػهجبل(   (00)

ؽ )ػهجبل(   (01)  .18/033جاط الْٗغ

ٓص قا٦غ، م   (02) غة الٗغبُت، ٖؿحر، مدم  .27قبّ الجٍؼ

ْالدجاػ   (03) ٓص قا٦غ، م 0/318الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة  غة الٗغبُت، ٖؿحر، مدم  .28، ْقبّ الجٍؼ

ْالدجاػ   (04)  .0/326الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%82
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 منبخه اضم النباث م

غَظل  .22 َٟ  (1)في بالص الٗغب الؿَّ

23.   
ُ
ُمغة  (2)في بالص الٗغب/ظبا٫ الؿغاة الؿَّ

ُا٫ُ   .24 ْالؿغاة الؿَّ  (4)ْمهغ (3)في بالص الٗغب/تهامت 

بِر١ِ   .25 ِ
ّ
ْتهامت الك  (5)في بالص الٗغب/هجض 

َبهاُن   .26
َّ
 (6)ًفي بالص الٗغب/ الُم الك

ٗحر  .27
َّ
 (7)في بالص الٗغب الك

ا٫ُ   .28 ًّ  (8)في بالص الٗغب/ الُمً ال

لُر   .31
َّ
ْالدجاػ الُ  (9)في بالص الٗغب/الؿغاة 

ُغ   .30
َ
ك ُٗ ْالدجاػ ال  (10)في بالص الٗغب/الؿغاة 

ًِغُؽ   .31 ِٗ ٓبّ ْقمالي ظاػان ال  (11)في بالص الٗغب/ قمالي الدجاػ ْظى

ًاٍ  .32 ِٗ  (12)في بالص الٗغب/الصخغاء ال

33.   ُٗ ُب )ال٣ًُ(ال
ُ
 (13)في بالص الٗغب/مهغ ُ

ّىاُب   .34 ُٗ ٓط ال ْالىٟ ٓبّ   (14)في بالص الٗغب/ قمالي الدجاػ ْظى

                                                                          
ؽ )ؾٟغظل( ٢ا٫ في   (0)  َْٓ ٦شحر في بالص الٗغب".: "18/112جاط الْٗغ

ْالدجاػ   (1) ٓص قا٦غ، م 0/368الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة  غة الٗغبُت، ٖؿحر، مدم  .28، ْقبّ الجٍؼ

ْالدجاػ   (2)  .0/302الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

 .0/358اإلاعجم الٓؾُِ )ؾُل(   (3)

 .5/513املخ٨م )قبر١(   (4)

 .02/415لؿان الٗغب )قبّ(   (5)

 في ؤ٦ثر مً بلض ٖغبي. ًؼٕع  (6)

 .00/287لؿان الٗغب )يُل(   (7)

ْالدجاػ   (8)  .1/18الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ْالدجاػ   (01)  .1/042الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓصي م   (00)  .116الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

 .7/6املخ٨م )قغؽ(   (01)

 .1/636اإلاعجم الٓؾُِ )٢ًُ(   (02)

ٓصي م الى  (03)  .122باجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ
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 منبخه اضم النباث م

ىُهُل   .35 ُٗ ْالدجاػ ال  (1)في بالص الٗغب/الؿغاة 

طخى  .36
َ
ٓص الٛ  (2)في بالص الٗغب/الىٟ

37.  )
ُّ
جغ اإلالخ٠

َّ
ُُُل )الص

َ
 في بالص الٗغب الٛ

38.   
ُ
 (3)في بالص الٗغب/الدجاػ الٛاٝ

41.   ُٟ ل ُٟ  (4)ال لال

ْالدجاػ ألاٞاوي  .40  (5)في بالص الٗغب/ الؿغاة 

ل  .41 ُٟ َغه
َ
 (6)ال ال٣

 )ًىبذ في   .42
ُ
هُهت

َ
ال٣

ٍْض٫ ٖلحها(  ؤنل ال٨مإة 

 في بالص الٗغب )خُض جىبذ ال٨مإة(

ّخان  .43
َ
 (7)في بالص الٗغب/مهغ ال٨

َجهَبُل   .44
َ
 (8)في بالص الٗغب/الُمً ال٨

بجى  .45
ُّ
 (9)في بالص الٗغب/ظبا٫ بالص الكام الل

بان  .46
ُّ
 (10)في بالص الٗغب/خًغمٓث الل

غُر   .47
َ
ْالدجاػ اإلا ْالؿغاة   (11)في بالص الٗغب/هجض 

يُبُٓث   .48 َُ  (12)في بالص الٗغب/هجض ال

                                                                          
ْالدجاػ   (0)  .112، 1/102الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

مغ   (1) ٍٓع  .4/0613صلُل الخلُج ال٣ؿم الجٛغافي، ل

ؽ )٠ُٚ(   (2)  .13/118جاط الْٗغ

 . 00/421 ٞلٟل(لؿان الٗغب )  (3)

ْالدجاػ   (4)  .1/310الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

 . 00/445 ٢غهٟل(ان الٗغب )لؿ  (5)

ن، م   (6)  .146ظٛغاُٞت الؼعاٖت، ٖلي َاْع

 .4/004معجم متن اللٛت )٦جي(   (7)

 .1/703اإلاعجم الٓؾُِ )لبن(   (8)

ؽ )ؤؾذ(   (01) ىِبُذ الضاِط ٢3/311ا٫ ناخب جاط الْٗغ ًُ لٌّ ٖلى َمِضًىت ِمغَباٍ،  ُِ م: َظَبٌل ٢غَب َخًَغَمَٓث، ُم ًَّ ُٓث، بال ُُ ؾ
ُ
ْؤ ِبُظ، : " ِّ الىَّ هلر ِب

ًُ ِظي 
َّ
يَّ ال

هُا"، ْظاء في مٓي٘ آزغ )ٖهب(  دَمُل بلى َؾاِثغ الضُّ ًُ ِْمىّ  َباِن، 
ُّ
ُّ ٩ًٓن شَجُغ الل ِٞ َمً".2/266ْ َُ  ِفي ال

ّ
َباُن بال

ُّ
ْالل ٓعُؽ  ْال هُب  َٗ ىُبُذ ال ًَ ال  " : 

ْالدجاػ   (00)  .1/372الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

 .2/135املخهو   (01)
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 منبخه اضم النباث م

51.   ُ٘ ب ْالدجاػ الىَّ ٓصان (1)في بالص الٗغب/ /الؿغاة  ْالؿ ْمهغ   ْالُمً 

ِب٤  .50 ْمهغ الىَّ ْالدجاػ   (2)في بالص الٗغب/ الؿغاة 

ٓع الؿض  .51 َجُب )٢ك ْالدجاػ ع(الىَّ  (3)في بالص الٗغب/الؿغاة 

سلت  .52 ْمهغ الىَّ ْالٗغا١   (4)في بالص الٗغب/ الدجاػ 

غ الصجغ(  .53 ُٓع )َػ  في بالص الٗغب الىَّ

ٓعؽ  .54  (5)في بالص الٗغب/الُمً ال

 

ْهت البدض )قٗغ امغت ال٣ِـ( مىبتها في بالص الٗغب؛ ما ٖضا: ْعصث في مض  َْظا ٌٗجي ؤن مٗٓم ؤلٟاّ الىباث التي 

ٍٍ بٟاعؽ" ٌٓع ؤخمُغ ػا
َ
ٓان: ٢ا٫ ؤخمض عيا: "شجٌغ لّ ه  .(6)ألاعظ

ْؤنل ال٩لمت ٞاعؾُت" ٢ْض ٦ثر مجُئّ في ٦المِم،  ٓع: "ال ًىُبذ بإعى الٗغب،   .(7)الٟلٟل: ٢ا٫ ابً مىٓ

ٓع: "شجغ َىضيُّ لِـ مً هباث ؤعى الٗغب"  .(8)ال٣غهٟل: ٢ا٫ ابً مىٓ

ًبا جىبذ في بالص الٗغب، ما ٖضا َظٍ َْظا ٌٗجي ؤن ٧ل ؤلٟاّ الىباث التي اؾخ ٗملِا امغئ ال٣ِـ في قٍٗغ ج٣ٍغ

ْمًٗجى. ا 
ً
بت اؾًما ْظؿًما، لٟٓ بت اللٟٔ ٦ظل٪، ٞهي هباجاث ٍٚغ ْهي بُبُٗت الخا٫ مٗغَّ  الشالزت، 

ْهي ال جىبذ في ألاعى الٗغبُت؟  ل٨ً ٠ُ٦ اؾخٗمل امغئ ال٣ِـ ؤلٟاّ َظٍ الىباجاث 

                                                                          
ْالدجاػ   (0) ٓص قا٦غ، م1/432الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة  غة الٗغبُت، ٖؿحر، مدم  .28، ْقبّ الجٍؼ

 .1/787اإلاعجم الٓؾُِ )هب٤(   (1)

ْالدجاػ   (2) ٓص قا٦غ، م 0/318الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة  غة الٗغبُت، ٖؿحر، مدم  .28، ْقبّ الجٍؼ

 .1/818اإلاعجم الٓؾُِ )هب٤(   (3)

ؽ )ٖهب( ٢ا٫ ناخب جا  (4) َمً".2/266ط الْٗغ َُ  ِفي ال
ّ

َباُن بال
ُّ
ْالل ٓعُؽ  ْال هُب  َٗ ىُبُذ ال ًَ ال  " : 

 .1/451 عجى(معجم متن اللٛت )  (5)

 . 00/421 ٞلٟل(لؿان الٗغب )  (6)

 . 00/445 ٢غهٟل(لؿان الٗغب )  (7)
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 زت جٟؿحراث:ؤخض زال - في عؤَي - ْلِظا

٠ مجها،  َّٟ ج ًُ ال ؾُما ما  ا،  دمل زماَع
ُ
الخٟؿحر ألا٫ْ: ؤن َظٍ الىباجاث ال جىبذ في البالص الٗغبُت، ل٨ً ًم٨ً ؤن ج

ٓابل التي اقُتهغ ؤجها اهخ٣لذ مً ٢ضًم  ٗض مً الخ
ُ
ْمشل َظٍ الىباجاث ح ى٣ل بلى ألاعى الٗغبُت، 

ُ
ْج  ،

ً
ْال٣غهٟل مشال ٧الٟلٟل 

ٓاٞل ا .الؼمان ٖبر ٢
ً

ْبا قماال ْع ْؤ ْالكام  غة الٗغب  ًٓبا بلى ظٍؼ  لخجاعة مً الِىض ظى

ٓلّ: ٢ َْٓ ضها بلى بِخّ الظي ط٦غ ُّٞ الكاٖغ الٟلٟل،  ُٖ  ْلٓ 

َغناِتها  َٖ َغ ألاعآِم في  َٗ ٔغ َب
َ
ُٟ     ج ل

ُ
ُّ َخبُّ ٞ إهَّ

َ
 ِل ــــــ٢ُِْٗاِجها ٧

هّ بدب الٟلٟ َْكّبِ ل. ِٞٓ ًخدضر ًٖ زمغ الٟلٟل ال الىباث هٟؿّ، لغؤًىا ؤهّ ًه٠ ُّٞ بٗغ ألاعآم )الٛؼالن(، 

 ؤْ بهاًعا 
ً

ؿخسضم جابال ٌُ . ْألامغ هٟؿّ ٣ًا٫ ًٖ ال٣غهٟل الظي  ىّ بلى بالص ؤزٔغ ا مً مَٓ
ًّ
دمل ظاٞ ًُ َْظا الشمغ ًم٨ً ؤن 

.
ً

ْالخمغ، ختى ناعث الخمغ هٟؿِا حؿمى ػهجبُال ْالكغاب  ًبا للُٗام  ِ
ُّ  مُ

، ٞلِـ ٧لُّ ما ط٦ٍغ  الخٟؿحر الشاوي: لِـ ِلؼاًما ٖلى ال ٖلى ٚحٍر ؤن ًٔغ الىباث ختى ًظ٦ٍغ في قٍٗغ امغت ال٣ِـ 

ِا الظي ٧إهّ  ِٗ ل
َ
ٓم، َْ

ُّ
زىا ال٣غآن ًٖ شجغة الؼ٢ ٓن عؤًىاٍ، ٣ٞض خضَّ ز ال ٧ل ما خضزىا ٖىّ املخّضِ ٍْ ٣ًًُىا،  الكٗغاء ٢ض عؤ

 َٗ ّ لىا َل كّبِ
ٌُ ْهدً لم هَغ عئْؽ الكُاَحن ختى   ِا بّ!عئْؽ الكُاَحن، 

ٓم( في عخلت اؾخٗاصة  -ؤْ بًِٗا ٖلى ألا٢ل - ؤن َظٍ الىباجاث ْم )جغ٦ُا الُ عبما عآٍ الكاٖغ في عخلخّ بلى بالص الغ

َْظا ال ًىُب٤ ٖلى بِئت  ْاإلاٗخضلت ) ٓع في قٍٗغ مً هباجاث اإلاىا٤َ الباعصة  ٢ْض عؤًىا ؤن الؼهب٤ اإلاظ٧ ُمل٨ّ الًاج٘، 

غة الٗغب الخاعة(،  ٓاًَ بلى بالص الكام الكاٖغ ؤْ ظٍؼ ْلٗلّ اهخ٣ل مً َظٍ اإلا ٢ٓاػ،  ْال٣ ْالُابان  ىّ ألانلي جغ٦ُا  ْمَٓ

 ْؤظؼاء ؤزٔغ مً بالص الٗغب.

خّ لّ ٢بل طل٪  - بال ؤن َظا الاخخما٫ ْٖضم عٍئ ْم  ت امغت ال٣ِـ للؼهب٤ في عخلخّ بلى بالص الغ ًب٣ى  -ؤٖجي عٍئ

ا؛ لؿببحن: ًٟ  يُٗ

ها ط٦غ الؼهب٤ لِؿذ آزغ ما ٦خب امغئ ال٣ِـ، بل هي مما ٦خبّ في بُئخّ الٗغبُت، ألا٫ْ: ؤن ال٣هُضة التي ظاء ٞح

ِا /
ُ
ٓل ٪ ٖلى طل٪ َ

ُّ
ْاليؿِب، 26ًضل ْالٛؼ٫  ال٫،  ٢ٓٝٓ ٖلى ألَا ْالتزاُمِا ج٣الَُض ال٣هُضة الٗغبُت ال٣ضًمت )ال / بًِخا، 

ْحكبحهًِ بالٛؼالن: ْالُُب،  ْْن٠ اليؿاء   ْْن٠ الغاخلت...( 

١َٓ الَخ 
َ
 َْظأِطٌع ْٞ

ٌ
ؼلت ِٚ َْػهَب٤ِ      ٓاًا  ٧ِّيٍ 

َ
ًَ ِمً ِمؿٍ٪ ط س مَّ ًَ َ

 ج
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ُْصًٞ في ؤه٣غة، خُض جمُل ٢هاثضٍ بلى  ْم، خُض ماث بٗضَا َىا٥  بسالٝ ما ٦خب في عخلخّ ألازحرة بلى بالص الغ

ْجمُل بلى الخؼن ْالاه٨ؿاع، ٦ما في ٢هُضجّ ال ْجسلٓ مً اإلا٣ضمت الُللُت،   :(1)تي مُلِٗاال٣َِهغ مً خُض الك٩ل، 

ٍُب ــــؤعاها ُمِٓيُٗ
َ
ٗ      ًَ أِلمِغ ٚ

َ
سَخُغ ِبالُ

ُ
غاِب ـــــــْو

َ
ِْبالك  اِم 

هاُٞ ِْطبّ ــــــَٖ ٌْص ــــــــــــــــٌغ  ْص خــْؤظ      اٌن 
َّ
 ِمً ُمَجل

ُ
 ِت الِظثاِب ــــــــــــَغؤ

ٓجّ بإه٣غة  :(2)٢ْهُضتها ألازٔغ التي ٦خبها ٢بل م

ىِج  َٗ  غٍْ ُعْب َٗىٍت ُمش

ٍر  َْظٟىٍت مخدّحِ

ٍر  ٢ْهُضٍة ُمَدبَّ

 جب٣ى ًٚضا بإه٣ِغٍْ 

ْم التي ٨ًثر ٞحها الؼهب٤، ٣ٞض  ٓا بلى بالص الغ ْالؿبب الشاوي: ط٦غ الؼهب٤ في قٗغ ٚحٍر مً الجاَلُحن الظًً لم ًغخل

ْصة الُاجي:  ظاء في قٗغ ؤبي ٢غص

 ٦مشاِوي الِخبا
ً

 َػهب٣ًا ؤْ ِزال٢ا ُْميؿضال
ُّ ُٗ  (3)٫ِ جِٓؾ

ْاؾمّ ُٖاء بً ؤؾُض الؿٗضي:ْ  ُان،   ٢ا٫ الٞؼ

ٓا   ٞاؾخ٣
ً

ًَّ ِسجاال َٓ
َ
ًَّ الؼهبــــــــــــــم     ٢ْض َؾ٣ ًٍ ٧إجه  (4)٤ُ ـــــــــً ؤُظ

 ٫ٓ ُان(، ؤ٢ ْالٞؼ ْصة  ْؤبي ٢غص ٧ْلمت )ػهب٤( لم جغص في الكٗغ الجاَلي بال ٖىض َاالء الشالزت ٣ِٞ )امغت ال٣ِـ 

ٓاث.311َظا بٗض ظمعي لكٗغ ؤ٦ثر مً /  / ؤعبٗمئت قاٖغ ظاَلي زال٫ عخلت ما جؼا٫ ممخضة مىظ ؤ٦ثر مً ؾذ ؾى

                                                                          
، جذ دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم، م  ( 0) ٓاهّ، صاع اإلاٗاٝع  .86صً

ٓاهّ، صاع  ( 1) ، جذ دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم، م صً  .238اإلاٗاٝع

 .7/311مىخهى الُلب مً ؤقٗاع الٗغب   (2)

غم، م  ( 3) ُان، جذ دمحم ٖبض هللا ألَا ٓان الٞؼ  .034صً
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 القطم الشاني: اإلاعجم:

ُّ ؤشجاع َْظَىباث أزل) .0 باث ِمى اء ظيـ مً الىَّ ْالُٞغ اء،  ٞغ
َّ
ٍْت )وؿبت بلى الُ ا ٞغ

َّ
( ألازُل: شجٌغ مً الٟهُلت الُ

غ، ظُُض الخكِب، ٦شح ٗمَّ ٌُ ٍل ُمؿَخ٣ُِم  ِٓ
َ
ْاخضجّ ؤزلتمىّ ألازل(، َ ٓع١،  ضَا، َص٤ُ٢ِ ال هان مخ٣ِّٗ ٢ْض (1)ُر ألٚا  ،

 . (2)متًرا 07ًهل اعجٟاّٖ بلى 

غاِى ِمً صِْن بِكٍت (3)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ًَ ألٖا إزٍل ِم
َ
ٓعا   : ٧ ً

َ
َمحِر ٖاِمضاٍث ِلٛ

ُ
 ْصَْن الٛ

ْع٢ّ صَ أرم) .1 ْاِخض ٧الٗصخي،  ٍْسغط مً ؤنل  جحري ًىُبذ في الغمل، 
ُ
باٌث ش

َ
ى: ه ّىاب( ألاَع ُٗ ْزمٍغ ٧ال . ًٓظض (4)٤ُ٢ِ 

ْالغملُت في قما٫ الدجاػ ت   .(5)في البِئاث الصخٍغ

اِة ِخ٣(6)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ْباَث بلى ؤَع ها ـــــــــــــــ:  إجَّ
َ
 َبُ    ٠ٍ ٧

ٌ
بُت

َ
تها ٚ

َ
٣
َ
 ِغِؽ ــــــــُذ ُمٗـــــبطا ؤلش

ّٓ أرك) .2
َ
ْٕ، ز ُغ ُٟ جحري ٦شحر ال

ُ
باث ش

َ
ْاخضجّ ؤعا٦ت: ه ُّ زماع ُخمغ ص٦ىاء ( ألاعا٥ُ: 

َ
ْعا١، ل ٓص، ُمخ٣ابل ألا اع الٗ

ل
َ
ا٧

ُ
ُت بلى البدغ(7)ج ًِ ٟ

ُ
ٓاؾٗت اإلا ْصًت ال  ألا

ُ
ْؤ٦ثُر مىابتها يٟاٝ ْهي شجغة ظمُلت اإلاىٓغ صاثمت الخًغة،   ،(8). 

ٓص ؤعا٦ٍت (9)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ٓاص بسخِل     : بطا هي لم حؿخ٪ بٗ سَخَل ٞاؾخا٦ذ بإٖ
َ
 ٞد

ْع١( ألاَؾل: هباث لأضل) .3 ىُبذ في اإلااء ِْفي (10)ّ ؤٚهان ٦شحرة ِص٢ا١ بال  ًَ غاٝ، مً الٟهُلت ألاؾلُت،  ، قاث٨ت ألَا

ْالخبا٫ ُّ الُخهغ  هى٘ ِمى
ُ
 . (11)ألاعى الّغَبت، ج

                                                                          
 .0/5 اإلاعجم الٓؾُِ )ؤزل(  (0)

ٓصي م   (1)  . 4الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ٓاهّ   (2)  . 51مصً

(اإلاعجم الٓؾُِ )ؤ  (3)  .0/03 ٍع

 . 06هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (4)

ٓاهّ  (5)  . 011م صً

 .0/03 ؤع٥(اإلاعجم الٓؾُِ )  (6)

ْالدجاػ   (7)  .0/56الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓاهّ  (8)  . 1/661 صً

 . 00/03 لؿان الٗغب )ؤؾل(  (01)

 .0/07 ؤؾل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (00)
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ٌٍ (1)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ كَى
َ
ْٚ  ٌٍ ى

َ
ك

َ
ىَضِص ْألاَؾ    : ٞإهبَذ ُّٞ مً ٚ

َ
ل ْالهَّ ْه٤ِ َعهٍض   لــــــــْع

 أىء) .4
ُ
ْع٢ َجٌغ 

َ
ًغةِ ( ألاالُء: ش

ُ
، صاِثُم الخ

ٌ
ًُ اإلاىٓغِ (3)، ٌكبّ آلاؽ(2)ّ َْخملّ ِصباٙ  .(4)، مغُّ الُِٗم، خؿ

َْجُهم (5)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ض خا٫َ ص
َ
٢ْ غفي 

َ
إجَبُٗتُهم َ

َ
ٓاِعُب َعمٍل طي ؤالٍء ِْقبِر١ِ     : ٞ

َ
ٚ 

غبزد) .5 : ٖكب ُمٗمَّ دٓ متر ؤْ ؤ٦ثر، (6)( الَبرِصيُّ
َ
باث ماجي حؿمٓ ؾا٢ّ بلى ه

َ
َْٓ ه ٓن ال٣ضماء ،  ُّ اإلاهٍغ ْنى٘ ِمى

ُٗغْٝ
َ
 . (7)ْع١ البرصي اإلا

جــــــــــــــــ: َمَّ (8)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َّ
َضل

َ
 ُعئٌص ز

ٌ
 ــــــــــــــــالت

ٌ
خ     ت مُمِت الَبرصّيِ في الضَّ َٗ  ٌِ ــــــــــــــــ٦

ًُ بزص) .6 ْالُبرُؽ: ال٣ُُ  . (9)( الِبرُؽ 

ا١ ؾل(10)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ّٓ ٫ٓ بل ؾ  غِؽ ــــــــــــت البِ ــــــــظغصاَء مشل زبُه     ِبٍت : ٞخ٣

ب بطز) .7 َِ غ
ًُ َمغ الّىسل ٢بل ؤن 

َ
 ُمبِؿٌغ (11)( الُبؿُغ ز

ُ
ْهسلت  ،

ُ
٢ْض ؤبَؿَغِث الىسلت  ،(12) . 

ُّ (13)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ُٖ ْغ
ُ
ٓاِم٤َ َظّباٍع ؤزٍِض ٞ ًَ الُبؿِغ ؤخَمغا    : َؾ ٓاًها ِم حَن ٢ِى

َ
 ْٖال

َب ِلُٟ: لّ ٖى٤ٌ ٧ا(14)٢ْا٫
ّ
ظ

ُ
ّ ز     ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــلجظٕ ق

ُ
ٓاه  غاـــــم ؤبؿـــــــــــــبطا ما صها ٢ِى

                                                                          
ٓاهّ  (0)  . 016م  صً

 . 0/083ٛت )ؤأل( معجم متن الل  (1)

 . 0/13)ؤأل(  لؿان الٗغب  (2)

 .20هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (3)

ٓاهّ  (4)  . 058م صً

ٓصي م   (5)  . 10الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

 .0/37 بغص(اإلاعجم الٓؾُِ )  (6)

ٓاهّ   (7)  . 180مصً

 . 5/14 لؿان الٗغب )بغؽ(  (8)

ٓاهّ  (01)  .134م صً

 .0/45 بؿغ(إلاعجم الٓؾُِ )ا  (00)

 . 3/47 لؿان الٗغب )بؿغ(  (01)

ٓاهّ  (02)  . 46 م صً

ٓاهّ  (03)  . 156 م صً
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ُّ بػم) .8
َ
َمغ ل

َ
ال ز ر 

َ
ٗت َْع١ِ الهَّ َْْع١ٍ ِنٛاع ؤ٦َبَر ِمً  ْؤٞىاٍن  ْ ؾا١ٍ 

ُ
َْظٍ ال(1) ( الَبكاُم شَجغ ط صجغة مً ، 

ن ْألاؾىاص ت، مىابتها الُخْؼ ٍٓع ْؤ٦ىاِٞا، ختى الٟهُلت البس ٓع  ٓن الكٗاب، بحن ق١ٓ٣ الصخ ْعبما هبدذ في بُ  ،

 .(2)م0411ٖلٓ 

ٓمت (3)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ـــــــــــــــــــمشَل بكام ال٣ُلت الجاٞ     : ظئىا بها قِباء ملم  ِل ـــــ

ْمٍت زاِبخٍت بقل) .01 ع
ُ
ٍِ ال في ؤ َبَذ في َبؼِع

َ
باث ٖكبي ٌٛخظي ؤلاو(4)( الَب٣ل ما ه

َ
َْٓ ٧ل ه  ، ِ

ـّ ُّ ٧الخ ِّ ؤْ ِبُجؼء ِمى ؿان ِب

ْاث ٧الٟ ت لبٌٗ الخًغ
ّ
٨ٍْثر بَال٢ّ آلان ٖلى الخبٓب الجاٞ ْالجؼع،  ٫ٓ ْالخُاع  ْالٟ ٓبُا 

ُّ
ْالل ٓلُا  ان

 . (5)ْالٗضؽ

ماًٍت (6)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َٖ ٌٕ ِمً َخمحِر  بُّ َعبا
َ
ّلِ َمكَغِب     : ؤ٢

ُ
َٕ الَب٣ِل في ٧ ٗا

ُ
ُمجُّ ل ًَ 

ياث َمدِىُت ــــــــــــــــِٞٓلل  : (7)٢ْا٫ ٍِ ْؾام٤ الب٣     ً في ْع ًا ِٗ  لــــــــــــــــبحن ال

، بهم) .00 ىُبذ الَخبُّ ًَ ىبذ ٦ما 
َ
... ْخحن جسغط مً ألاعى ج باث الُبّرِ

َ
٠ ِمً ه

َ
باُتها ؤلُ

َ
ْه بر،  ِ

ّ
دٓ الك

َ
٘ ه ِٟ ( الُبهمى: جغج

يُبل ٥ٓ مشل ق٥ٓ الؿُّ
َ
ِبَؿذ ق ًَ ْهي ؤنل هبا(8)ٍْسغط لِا بطا  ث قبُّ بإنل الىسل الٛلُٔ ُّٞ آٖظاط ٚالًبا، ، 

ْؤبٌُ    . (9)َْٓ ؤخمغ 

 (10)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ً
ت ُّ  َخَبِك

ً
ًَ ُبهمى َظٗضة ل

ُ
إ٧ ًَ َبغَص اإلااِء في الَؿَبراِث     : ٍَْ كَغب ََْ 

 بحن) .01
ٌ
بّ نالبت

َ
ك

َ
ْلِـ لخ باث ألازل، 

َ
ٓاٍء مشل ه ٫ٓ في اؾِخ

ُ
ُ ؿُمٓ ٍَْ ٌَ ٓا(11)( الباُن شجٌغ  ّ ، َؾبِ ال٣

ُ
ْع٢ ن،  م لّحِ

                                                                          
 . 01/41بكم( لؿان الٗغب )  (0)

ْالدجاػ   (1)  .0/016الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓاهّ  (2)  . 146 م صً

 . 856م  ال٣امٓؽ املخُِ )ب٣ل(  (3)

 . 0/121 ٣ل(بمعجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة )  (4)

ٓاهّ  (5)  . 34 م صً

ٓاهّ  (6)  . 152م  صً

 . 02/51 لؿان الٗغب )بهم(  (7)

 . 0/251متن اللٛت )بهم( معجم   (8)

ٓاهّ  (01)  . 71 م صً

 . 01/61 لؿان الٗغب )بحن(  (00)
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ٓع١ِ الهٟهاٝ ٧(1) . 

٣ُض (2)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
م ه

َ
ْل ٣ُمىا بإقالِء الِلجاِم 

َ
ٞ :  ١ِ َدغَّ ًُ م 

َ
ًِ باٍن هاِيٍغ ل ه

ُ
 بلى ٚ

ا (3)٢ْا٫ ًُ ىِض طا٦ِ ِِ  ال
ًَ ا ِم ًٍّ ِٓ ل

ُ
ْؤ ْباًها  را      : 

َّ
ت
َ
٣
ُ
ْال٨ِباَء اإلا بجى 

ُ
ْل  َْعهًضا 

 َعزه(4)٢ْا٫
ٌ
 ُعئصة

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــ: َبَغََغَت  ـــــ

ٌ
ُِ       ت

َٟ ى
ُ
ٓبِت الباهِت اإلا ٖغ

ُ
س

َ
 غــــــ٦

يُّ جألب) .02  مىّ ال٣ِسخِ
ُ
ظ
َ
س خَّ

ُ
ُب: شجٌغ ج

َ
إل ٓا٤َ بحن ألاظماث (5)( الخَّ ، صاثم الخًغة مً الٟهُلت الُبُمُت، ًىبذ في الك

ٓٞغة جدذ ٢مم ألاقٗاٝ ٖلى اعجٟإ  كاَض ب ت َُْ  .(6)م 0811-0311ْالك١ٓ٣ الصخٍغ

بٍت (7)٫ امغئ ال٣ِـ٢ا
َ
َدذ لّ ًٖ ؤعِػ جإل

َ
ْه د    : 

ُ
ِٙ مٗابٍل َ غا ِٞ ل٤ٍ   ِل ــــــــِٞ

ْاخضجّ )جٟاخت(جفذ) .03 ِشحرة 
َ
ب ٦ ُّ يْغ

َ
ٓعصًت ل اُح: شجغ مً الٟهُلت ال ّٟ  .(8)( الخُّ

َؿل     : ٧إن ٖلى ؤؾىاجها بَٗض هجٍٗت (9)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َٗ ْال ىِض 
َ
 ؾٟغظَل ؤْ جٟاَح في ال٣

ًما ٧إهّ ٖلى قاَِئ َجهغ( ألاززأب) .04 ِٖ ىُبذ ها ًَ ْصًت بالباصًت،  ٓن ألا
ُ
ىُبُذ في ُبُ ًَ َْٓ شجغ مً الٟهُلت (10)إُب شجغ   ،

ْع  ّْٖ ما ٌكبّ الجظ ْٕ، ًخضلى مً ٞغ ُغ ُٟ ٓجُت، ٦شحر ال  .(11)الخ

ُّ (12)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ُٟ ُ ِٖ ْابَخلَّ   ًِ ٍْ إ
َ
ث بإزإِب   : بطا ما َظٔغ ق ِذ َمغَّ ُؼ الٍغ ٍؼ ََ  ٫ُٓ ٣

َ
 ج

ْإطا ِْغث زمغجّ ؤقبّ الؼٕع بطا ؤؾبَل ليخ) .05 َْٓ مً زحر مغاح٘ ؤَل الباصًت،  ُىّ،  َٗ : هباث ب ُل٤ (13)( الَخِليُّ ًُ ٢ْض   ،

                                                                          
 .0/66 بحن(اإلاعجم الٓؾُِ )  (0)

ٓاهّ  (1)  . 062 م صً

ٓاهّ  (2)  . 51 م صً

ٓاهّ  (3)  . 046 م صً

ْال٣امٓؽ املخُِ 0/114 لؿان الٗغب )جإلب(  (4)  . 50)جإلب( م ، 

ْالدجاػ   (5)  .0/020الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓاهّ  (6)  . 112 م صً

 .0/74 جٟذ(اإلاعجم الٓؾُِ )  (7)

ٓاهّ  (8)  . 021 م صً

 . 0/123 لؿان الٗغب )زإب(  (01)

 . 0/4 ؤزإب(اإلاعجم الٓؾُِ )  (00)

ٓاهّ  (01)  . 38 م صً

 . 03/085 لؿان الٗغب )خلي(  (02)
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 .(1)ٖلى الُبـ مً ٧ل الىباث 

ِا (2)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ُؿٜ ل ٌَ م 

َ
ِا َخّتى بطا ل َٟ َُّ َه

َ
هُ   : ج

َ
٢ْ  ُو ـــــــــــــــَخِليٌّ بإٖلى خاِثٍل 

ل:خنًل) .06
َ
لت ( الَخىٓ

َ
ْاخضجّ َخىٓ َمَغجّ في حجم البرج٣الت (3)شجغ ُمغٌّ 

َ
َْٓ هبذ مٟترف ز ِٓليٌّ (4)،  َْٓ ٖكٌب َخ  .

ت، زكىت اإلالمـ ْاًا مخٟٖغ ّ ػاخٟت مىدكغة ب٨ثرة، ص٣ُ٢ت طاث ػ
ُ
غة، ْؾ٣ُاه ُْعٍ ُمٗمَّ  .(5)ظظ

ُّ بطا اهَخخى (6)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ حِن ِمى َٟ لى ال٨ِخ َٖ إنَّ 
َ
ٍؽ ؤْ  : ٧ ْغ َٖ ِل َمضا٥َ 

َ
 َخىٓ

َ
 َنغاًت

 الَبُ(7)٢ْا٫
َ
ضاة

َ
ي ٚ

ّ
إو
َ
َدمَّ ـــــــــــــــ: ٧

َ
َٓم ج ًَ ٓاــــــــــــــــــــــــــــــًِ  ِل     ل

َ
 َخىٓ

ُ
ضٔ َؾُمغاِث الَخّيِ ها٠٢ِ

َ
 ل

 زشم) .07
ً
ٟدت

َ
اِع ه ُب ألاَػ َُ ٍُ ؤَ بٌذ، َػَُغ

َ
ؼامى: ه

ُ
ٍٓت(8)( الخ َْٓ مً الٟهُلت الكٟ اع(9)،  ُغٍ مً ؤَُب ألاَػ  .(10)، َػ

ضاَم َْنَٓب الٛماِم (11)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ُ
َْب الٗؿ   : ٧إن اإلا

َ
ْط ؼامى 

ُ
َذ الخ  لـــــــــــــــٍْع

ماِم (12)٢ْا٫ 
َ
ضاَم َْنَٓب الٛ

ُ
إنَّ اإلا

َ
٧ :      

ُ
كَغ ال٣ُُ

َ
ْو ؼامى 

ُ
َذ الخ  غـــــــــــــــٍْع

ُٕ دبب) .08 غ
َ
ّباُء: ال٣  . (13)( الضُّ

لَذ (14)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ُ
ذ ٢

َ
 ـــــــــــــــُصبّ  : بطا ؤ٢َبل

ٌ
ُضع    اءة

ُ
 في الٛ

ٌ
ًِغ َمٛمٓؾت

ُ
ًَ الخ  ِم

                                                                          
 . 1/045 خلي(متن اللٛت )  (0)

ٓاهّ  (1)  . 070 م صً

 . 00/072 لؿان الٗغب )خىٓل(  (2)

 . 0/111 خىٓل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (3)

ٓصي م   (4)  . 014الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ٓاهّ  (5)  . 10 م صً

ٓاهّ  (6)  . 7م صً

 . 0010م  زؼم(ال٣امٓؽ املخُِ )  (7)

 . 0/121 زؼم(اإلاعجم الٓؾُِ )  (8)

 .70هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (01)

ٓاهّ  (00)  . 023 م صً

ٓاهّ  (01)  . 046 م صً

 . 0/157 صبب(اإلاعجم الٓؾُِ )  (02)

ٓاهّ  (03)  . 055 م صً
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٣ِل دوم) .11
ُ
ِْم: شجغ اإلا ٫ٓ (1)( الضَّ ت الُ ْاؾٗت الاهدكاع ٞاٖع ْهي شجغة ظمُلت  ُض مهغ ِْفي ِبالص (2)،  ِٗ ، ج٨ثر في َن

َغب  َٗ ْصًت، ْفي ظىٓب ْقما٫ الدجاػ(3)ال ْالبِئاث الغملُت الجاٞت ْألا  ،(4). 

ٓا (5)ِـ٢ا٫ امغئ ال٣ ك مَّ
َ
٨
َ
ا ج
ّ َ
هَتُهم في آلا٫ِ إلا بَّ

َ
ك

َ
را    : ٞ حَّ

َ
ٍْم ؤْ َؾًُٟىا ُم٣  َخضاِث٤َ ص

ِْب ربب) .10 غُّ
َ
 الخ

ُ
َجغة

َ
ا، ْش ًٟ ًَغُتها ِقخاًء َْنُ

ُ
ب٣ى ز

َ
٠ُِ ج باِث ال َتِهُُج ِفي الهَّ ًَ الىَّ ّضٍة ِم ِٗ : اؾٌم ِل

ُ
ّبت ( الّغِ

(6) . 

ٗا(7)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ُ
ٍ ل
ّٓ ًَ ِمً ٢َ ل

ُ
إ٧ ٍَْ : 

ً
ِْعّبت ا  مُُو  ًٖ

َ
ٓ ه ُِ َر َبَٗض ألا٧ِل َٞ  جَجبَّ

ٓع١ ؤزًغ مً ٚحر مُغربل) .11 َغث ب
َّ
ُٟ

َ
ْؤصبغ اله٠ُ ج ٌب مً الصجغ بطا َبغَص الؼمان ٖلحها  بل يْغ . ٢ا٫ (8)( الغَّ

ُّ (9)امغئ ال٣ِـ ٌُ َعؤَؾ
ُٟ ى ًَ بِل  ـِ الغَّ َخِ

َ
ْعاَح ٦ ِب     :  ِ

ّ
ِّ ِمً ناِثٍ٪ ُمَخَدل  ب

ٌ
 ؤطاة

ٓارظا) .12 عظ
ُ
ٌٓع ؤخمغ( ألا

َ
َجٌغ لّ ه

َ
ت، خؿً اإلاىٓغ، ٖضًم الغاثدت، خلٓ الُٗم(10)ن: ش ُّ  . (11)، مً الٟهُلت ال٣غه

ّ (12)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ُ
ٓاِن وكغج ٓن ألاعظ ِب  : ٦مٍُذ ٧ل َّٗ ٓاِن اإلا٨ جاِع في الّهِ  لبُ٘ الّخِ

ٓة لِا ؤنل ؤبٌُرزم) .13 ْهي خل ًِغب بلى البُاى، 
َ
اَ(13)( الغُّزامى: َب٣لت ٚبراُء ج  . (14)ا اإلااِقُت، جٖغ

ُّ (15)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َص َمخُى َّْ إ
َ
ٍُ ج الِن      : بطا ما َظَىبىا

َ
ُ َِ زَّ في ال

َ
غ١ِ الُغزامى اَت ِٗ

َ
٦ 

                                                                          
ْم(  (0)  . 01/107 لؿان الٗغب )ص

ْالدجاػ   (1)  .0/218الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ْم(عجم الٓؾُِ )اإلا  (2) غة الٗغب. 0/214 ص ض ظٍؼ  ، ًٍغ

 .75هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (3)

ٓاهّ  (4)  . 46م صً

ؽ )  (5)  .1/358 عبب(جاط الْٗغ

ٓاهّ  (6)  . 070م صً

 . 00/153 لؿان الٗغب )عبل(  (7)

ٓاهّ  (8)  . 43 م صً

 . 01/51 لؿان الٗغب )ؤعظً(  (01)

 . 1/451معجم متن اللٛت )ؤعظً(  ( 00)

ٓاهّ   (01)  . 1/631صً

 . 01/24 لؿان الٗغب )عزم(  (02)

 . 0/225 عزم(اإلاعجم الٓؾُِ )  (03)

ٓاهّ  (04)  . 76م صً
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ّرمض) .14
ُ
ْع٢  

ُ
ىَبِؿِ ًَ  ُّ ٨ِىَّ

َ
ْل  ،٫ُٓ

ُ
ُ ًَ ًا، ال 

َ
كِبّ الٛ ٌُ  ٌِ ًَ الَخم َجٌغ ِم

َ
 ش

ُ
( الّغِمض

يؿب بلى الٟهُلت (1) ًُ  ،

 .(2)الؿغم٣ُت

مٍت : (3)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َضع   َخضاِب َظَغث بحن اللٔٓ َٞهٍغ ْالّؿِ  ْبحن ُنٔٓ ألاصخا٫ِ طي الّغِمِض 

هض شجغ مً ؤشجاع الباصًت، َُب الغاثدت رند) .15 ٓع (4)( الغَّ
َ
ْالٛ ام 

ّ
ٓاخل الك ت ًىبذ في ؾ ، مً الٟهُلت الٛاٍع

 . (5)ْالِجبا٫ الؿاخلُت 

ٌٍ (6)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ كَى
َ
ْٚ  ٌِ ى

َ
ك

َ
ىَضِص ْألاَؾ ْع    : ٞإهبَذ ُّٞ مً ٚ

َ
ل ْالهَّ  لـــــــْه٤ِ َعهٍض 

ًُ    : (7)٢ْا٫ ىِض طا٦ِ ِِ  ال
ًَ ا ِم ًٍّ ِٓ ل

ُ
ْؤ خَّ    ا ـــــــــــــــْباًها 

َ
٣
ُ
ْال٨ِباَء اإلا بجى 

ُ
ْل  غاـــــــــــــــَْعهًضا 

غ َُب الّغاِثدت سنبق) .16  َػ
ُّ هَب٤ُ: هباث مً الٟهُلت الؼهب٣ُت، لَ  . (8)( الؼَّ

 (9)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ْٞ  َْظأِطٌع : 

ٌ
ؼلت ِٚ ٓاًا  َْػهَب٤ِ     ١َٓ الَخ ٧ِّيٍ 

َ
ًَ ِمً ِمؿٍ٪ ط س مَّ ًَ َ

 ج

ٓصٍ ما سنجبُل) .17 ْؤظ َجٍغ، 
َ
ـَ ِبص ِ

َ
ْل ؿِغي ِفي ألاعى، 

َ
ُغ١ٌْ ح ُٖ  ٓ َُ مان، ْ ُٖ َغِب بإعى  َٗ ىُبُذ ِفي ِبالِص ال ًَ ( الؼهجبُل: ِمّما 

حن  ِْبالِص الّهِ  الّؼِهج 
ًَ ِّ ِم احى ِب

كبّي (10)ًُ ُٖ َْٓ هباث  ت، َىضّي ألانل ،   . (11)مً الٟهُلت الؼهجباعٍَّ

ْالؼهجبُِل (12)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َٗم الؿٟغظِل  ْبهافي الٗؿ    : َْ لَّ بّ   لــــــــــــــــــــــــــــــُٖ

ظ مىّ الّغِخا٫سحل) .18
َ
س خَّ

ُ
ٔ ختى ج

ُ
ٛل جض ََْ

َ
ىُبذ بالدجاػ بإٖالي ه ًَ م 

ُ
ٓٗ ٌَ ٫ٓ في (13)( ؤلاسِخل: شجغ  ، ًىبذ في الؿِ

                                                                          
 .1/043 لؿان الٗغب )عمض(  (0)

 . 0/260 عمض(اإلاعجم الٓؾُِ )  (1)

ٓاهّ  (2)  . 1/341 صً

 . 2/075 لؿان الٗغب )عهض(  (3)

 . 0/264 عهض(اإلاعجم الٓؾُِ )  (4)

ٓاهّص  (5)  . 016 م ً

ٓاهّ  (6)  . 51م صً

 . 0/311 ػهب٤(اإلاعجم الٓؾُِ )  (7)

ٓاهّ  (8)  . 057م صً

 . ال٣امٓؽ املخُِ )ػهجب(  (01)

 1/888 ػهج() معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة  (00)

ٓاهّ  (01)  . 187 م صً

 . 00/220 لؿان الٗغب )سخل(  (02)
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 . (1)بذ ألاعا٥مىا

ٓص ؤعا٦ٍت (2)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ٓاص بسخِل     : بطا هي لم حؿخ٪ بٗ سَخَل ٞاؾخا٦ذ بإٖ
َ
 ٞد

ُٗٓ بَغز  : (3)٢ْا٫
َ
ُّ ـــــــــــــــْح إهَّ

َ
ثٍن ٧

َ
حِر ق

َ
ٍْ    ٍو ٚ بٍي ؤْ َمؿا

َ
ْ ُ٘  ُ٪ بسِخِل ـــــــــــــــؤؾاَع

ضُع: شجغ الىب٤ ضدر) .21 ْهي شجغة مخٓؾُت ا(4)( الّؿِ بُت ،  لدجم، لِا ؤٕٞغ مىدكغة عماصًت بلى بًُاء، ملؿاء ؤْ ٚػ

 
ً

ْالجبا٫ ختى اعجٟإ (5)٢لُال  ٫ٓ ْحٗلٓ في الؿِ ب مً مؿخٔٓ ؾُذ البدغ،   .(6)م  1411، جىبذ ٖلى اعجٟإ ٢ٍغ

مٍت (7)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َضع   : َخضاِب َظَغث بحن اللٔٓ َٞهٍغ ْالّؿِ  ْبحن ُنٔٓ ألاصخا٫ِ طي الّغِمِض 

ال ًىبذ في ( اضزح) .20  ،ٔ
َ
ْالٛل ِل  ٍْىبذ بَىجٍض في الؿَّ ْإهما ٌؿخٓل ُّٞ  غعى،  ًُ ٓا٫ٌ ال  َِ غُح: شجغ ٦باع ٖٓام  لؿَّ

ْاخضجّ َؾغخت ال ظبل، لّ زمغ ؤنٟغ،  ْعا١، (8)عمل  بت ألا ِ
ّٗ ت ػاخٟت، لِا ؤٕٞغ زكبُت مدك

ّ
ش
َ
جحرة ٦

ُ
ْهي ش  ،

ٍْت مى٣لبت ْجهٗض بلى ، جىبذ بإٖضاص ٢لُلت في الؿِ(9)مؿخضًغة ؤْ بًُا ْال٣ُٗان  ٓاؾٗت  ْصًت ال ٓن ألا ْبُ  ٫ٓ

ٓح الجبا٫ ختى ٖلٓ   .(10)م0411ؾٟ

ُّ (11)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
إنَّ َؾغاج

َ
اٍف ٧ ُّ ًِ َظ ِب     : ٖلى ألاً

َ
 َمغ٢

ُ
ْالَخٗضاِء َؾغخت مِغ  ًُّ  ٖلى ال

   : (12)٢ْا٫
َ
ل َٟ ْاخَخ إّجها ِخحَن ٞاَى اإلااُء 

َ
غخِت     ذ ـــــ٧ ِا بالؿَّ

َ
ً َن٣ٗاُء، الَح ل ِ

ّ
 ُب ــــــــــــالظ

اُعٍ بًُاء ضفزظل) .21 ت، ؤَػ ًّ ٓعص غَظل: شجٌغ ُمشمٌغ مً الٟهُلت ال َٟ ر في بالص الكام(13)( الؿَّ
ُ
٨ث ًَ  ،(14) ، 

                                                                          
 . 0/311 سخل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (0)

ٓاهّ   (1)  . 1/661صً

ٓاهّ  (2)  . 06 م صً

 . 314م  ال٣امٓؽ املخُِ )ؾضع(  (3)

ٓصي م   (4)  . 064الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ْالدجاػ   (5)  .0/318الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓاهّ  (6)  . 1/341 صً

 . 1/371 لؿان الٗغب )ؾغح(  (7)

ٓصي   (8)  . 064م الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ْالدجاػ   (01)  .0/326الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓاهّ  (00)  . 35 م صً

ٓاهّ  (01)  . 115م صً

 . 1/0162 ؾٟغظل(معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة )  (02)

 2/052 ؾٟغ(معجم متن اللٛت )  (03)
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َغِب  َٗ ِشحٌر ِفي ِبالِص ال
َ
٦ ٓ َُ ْ(1). 

َؿل    : ٧إن ٖلى ؤؾىاجها بَٗض هجٍٗت (2)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َٗ ْال ىِض 
َ
 ؾٟغظَل ؤْ جٟاَح في ال٣

ْالؼهجبُ  : (3)٢ْا٫ َٗم الؿٟغظِل  ْبه    ِل ـــــــــــــــَْ لَّ بّ  ـــــــــــــــــــــُٖ ـــــــــــــــ  افي الٗؿلـــــــــــ

لرضمز) .22
َّ
: َيُغٌب مً شجغ الُ

ُ
ُمغة ٓع١، ٢ِهاع الك٥ٓ(4)( الؿَّ ٍٓلت، (5)، ِنٛاع ال ، جخدمل ٞتراث الجٟاٝ الُ

 ْ ْصًت  ٓن ألا ْبُ ْالُخُؼْن  ٫ٓ الؿاخلُت ٖلى اعجٟإ مىابتها ألاؾىاص  ْجهل بلى اعجٟإ 0111-011الؿِ م 0411م، 

ٓح الكغ٢ُت مً ظبا٫ الؿغاة. جغجٟ٘ الؿمغة هدٓ  ْاخض ؤْ ؤ٦ثر 6-2في الؿٟ  .(6)م ٖلى ؾا١ 

ٓا (7)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ل َدمَّ
َ
َٓم ج ًَ  الَبحِن 

َ
ضاة

َ
ي ٚ

ّ
إو
َ
٧ :     

َ
 َخىٓ

ُ
ضٔ َؾُمغاِث الَخّيِ ها٠٢ِ

َ
 ِل ـــــــــــل

هان ٖلُّ ق٥ٓ ؤبٌُ ضُل) .23 ُا٫ُ: شجٌغ َؾبِ ألٚا ْزماٍع ٢غهُت (8)( الؿَّ ُّ ٢كغ ؤخَمغ، ؤٚهاهّ ُملـ، 
َ
ْل  ،

ػة ْمهغ (9)ُمدؼَّ ا  تًر ْؤٍع ْالؿىٛا٫  غة الٗغبُت  ْالجٍؼ ْجمخض ظٛغاُٞخّ مً البدغ اإلاُذ بلى ؾِىاء  ، ًىدكغ في تهامت 

ٓصان  .(10)ْالؿ

ض(11)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ُّ ِمشُل الؿُّ ُّ : َمىاِبُخ
ُ
ٓه

َ
ْل ُُٟو     ِْؽ  ًَ ظٌب  َٖ  ِٓ

َ
ُا٫ِ ٞ ٥ِٓ الؿَّ

َ
ك

َ
٦ 

َمغَ غبرق ) .24
َ
ْز  ،

ُ
ِْتهامت جٌض 

َ
َْمىِبُخّ ه  ،٘ َغ ًَّ ٓ ال ُِ ـَ َٞ ِب ًَ ةطا 

َ
ٓ ِقبِر١، ٞ ُِ ٥ِٓ بطا ٧اَن َعًَبا َٞ

َّ
ًَ الك ـٌ ِم بِر١ِ: ِظي ِ

ّ
ُّ ( الك

ُ
ج

 َخمغاءُ 
ٌ
ِا َػَغة

َ
ْل ٓاخضة ِقبِر٢ت(12)َخَؿ٨ت ِنٛاع،   . (13)، ال

                                                                          
 .00/227 لؿان الٗغب )ؾٟغظل(  (0)

ٓاهّ  (1)  . 021م صً

ٓاهّ  (2)  . 187 م صً

 . 0/337ؾمغ(لٓؾُِ )اإلاعجم ا  (3)

 . 3/268 لؿان الٗغب )ؾمغ(  (4)

ْالدجاػ   (5)  .368/ 0الىباجاث في ظبا٫ الؿغاة 

ٓاهّ  (6)  . 7 م صً

 . 00/240 لؿان الٗغب )ؾُل(  (7)

 . 0/358 ؾُل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (8)

 .018هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (01)

ٓاهّ  (00)  . 067 م صً

 . 01/061 لؿان الٗغب )قبر١(  (01)

 . 2/156 قبر١(متن اللٛت )  (02)
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َْجُهم (1)ئ ال٣ِـ٢ا٫ امغ  ض خا٫َ ص
َ
٢ْ غفي 

َ
إجَبُٗتُهم َ

َ
ٓاِعُب َعمٍل طي ؤالٍء ِْقبِر١ِ     : ٞ

َ
ٚ 

 ؤخَمُغ غبه) .25
ٌ
٠ُ ُِ

َ
ْعٌص ل بٌذ قاِثٌ٪، لّ 

َ
َبهاُن: ه

َّ
 . (2)( الك

ٍُ (3)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ  نضَع
ُّ
ىبُذ البض ًُ ماٍن  ًَ ٓاٍص  ْالكبه    : ب ّ باإلاغِر 

ُ
 اِن ــــــــْؤؾٟل

ٗحر: ظيغعز) .26
َّ
ٓاِخضة قٗحرة( الك  .(5)، مً ٞهُلت الىجُلُاث(4)ـٌ مً الُخُبٓب، ال

ؿ٣ى في ؾىابلِا (6)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ُ
 ح
ُ
٨ِض ؤ٦ضاؾا : جل٪ الكٗحرة

ُ
٫ٓ اإلا  ٞإزغظذ بٗض َ

 قُل) .27
ٌ
ْاخضجّ يالت  ، ضع الَبّرِيُّ ا٫ُ: الّؿِ ًّ  .(7)( ال

بَتها (8)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ض آَػَع الًا٫ُ ه

َ
ِب َمَجغَّ     : بَمدِىٍُت ٢ َُّ  ُظٍُٓف ٚاِهمحَن ْزُ

ٓاُث ؤهُابه  : (9)٢ْا٫  جاُْب ؤن
َ
ــــــــج ــــــــــــــــ با     ا ـــــــــــــــــــــ

َ
 ٦ما ُعَٖذ في الًالِت ألازُ

انلح) .28
ً
ٓصٍ نمٛ ْؤظ ًٓصا،  ِبّ ٖ

َ
ْؤنل ا، 

ً
٧ٓ ًاٍ ق ِٗ لُر: مً ؤٖٓم ال

َّ
ٓن (10)( الُ ت مىابتها بُ ْهي شجغة حجاٍػ  ،

ْصًت ٓع زًغاء ػاَُت مُٛاة بما ٌكبّ ، اعج(11)ألا ٢ْك ٟاِٖا ما بحن ؤعبٗت ؤمخاع ْزمؿت ؤمخاع، طاث ؾا١ هاٖم، 

 .(12)الهضؤ

خ٨(13)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َّ
ل
َ
٫ٓ بل ألجاِن ز ه     م ــــــــ: ٞإ٢ لِر بالجَّ

َّ
 ـِ ــــــــجىٟي زىاًا الُ

                                                                          
ٓاهّ  (0)  . 058 م صً

ْمتن اللٛت )0136م  ال٣امٓؽ املخُِ )قبّ(  (1)  2/160قبّ( ، 

ٓاهّ  (2)  . 1/665 صً

 . 0/157تهظًِب اللٛت )قٗغ(   (3)

 .2/220متن اللٛت )قٗغ(   (4)

 . 57َبٗت اإلاُبٗت الغخماهُت م  ( 5)

 . 00/286 لؿان الٗغب )يُل(  (6)

ٓاهّ  (7)  . 34 م صً

ٓاهّ  (8)  . 21 م صً

 . 3/111تهظًِب اللٛت )َلر(   (01)

 . 1/421 لؿان الٗغب )َلر(  (00)

ٓصي م   (01)  . 26الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ٓاهّ  (02)  . 134 م صً
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ماءعػز) .31 ٓع١، ًىبذ نٗضا ِفي الؿَّ ٓ ٖغاى ال َُ ُغ: مً الًٗاٍ، ْ
َ
ك ُٗ ٓاي٘ ( ال ْم ْلّ ؾ٨غ ًسغط مً قٗبّ   ،

ُّ ق٣اق٤ الجما٫ إهَّ
َ
ار ٧ ّٟ

ُ
ُّ ه

َ
ٍْسغط ل يء مً مغاعة، 

َ
، ِْفي ؾ٨ٍغ شخ ٍغ دصخى في املخاص  ،(1)َػ ًُ ُّٞ ُخّغا١ مشل ال٣ًُ 

ٓمخّ ْح اعجٟاّٖ ما بحن (2)لىٗ  .(3)متر 2 - 0.7، ًترا

 (4)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ك ُٖ ُم ؤم  ُِ َِ      غ ــــــــــــــــ: ؤَمغٌر ِزُاُم لُب في بزِغ

َ
 ِضعــــــــم ُمىَد ــــــــؤِم ال٣

ًِغُؽ: شجُغ الِخُِمّي عكزص) .30 ِٗ ( ال
غة خمغاء(5) ْهي شجغة لِا َػ  ،(6). 

 (7)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ً
 ُػع٢

ً
زت غَّ

َ
َٓجهــــــــ: ُمٛ ُ ُٖ إنَّ 

َ
ًِغِؽ      ا ــــــــا ٧ ِٖ اُع 

ّٓ مِغ ْؤلاًداِء هُ
َّ
ًَ الظ  ِم

٣٘ عكه) .31 ًَ : اؾم  ٍُ ًا ِٗ ٍُ ( ال ًا ِٗ ُّ ؤؾماء ُمسَخلٟت، ججمِٗا ال
َ
، صْن جمُحٍز لىٍٕٓ (8)ٖلى شجغ مً شجغ الك٥ٓ، ل

ٍْت ْطاث بِئت صخغا ٦ُٓت بهٟت ٖامت،  ْهي ٖاصة ؤشجاع ق ن مجها،   .(9)مٗحَّ

ياث َمدِىُت (10)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ٍِ ْؾام    : ِٞٓللً في ْع ًا ِٗ  لــــــــ٤ الب٣ــــــــبحن ال

ُعهب) .32 ُٗ ْال ُب 
ُ
ُ ُٗ ُبت( ال ُٖ  ُّ

ُ
ْاِخضج  ، ًُ  .(11)ُب: ال٣ُُ

ُل الخماِم بّ (12)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ًٍ ماٍئ َع ْآظ ُب     : 
ُ
ُ ُٗ اِجّ ال ُّ ٓل  ٧إن ؤقباَح خ

ٓ عنب) .33 َُ ا ْ ًً ّىاب ٖلى زمٍغ ؤً ُٗ ُل٤ ال ت، ًبلٜ اعجٟاّٖ ِؾّخت ؤمخاع، ٍُْ ضعٍّ ّىاُب: شجغ قاث٪ مً الٟهُلت الّؿِ ُٗ ( ال

 
َ
ٗم ٖلى ق٩ل ز

ّ
ب٤ؤخَمغ ُخلٓ لظًظ الُ  . (13)َمغة الىَّ

                                                                          
 . 0/151 املخ٨م )ٖكغ(  (0)

 . 3/001 ٖكغ(معجم متن اللٛت )  (1)

ٓصي م الىباجاث اإلاؿ  (2)  . 112خسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

ٓاهّ  (3)  . 043م صً

 . 1/331 املخ٨م )ًٖغؽ(  (4)

 . 3/018 ًٖغ(متن اللٛت )  (5)

ٓاهّ  (6)  . 012 م صً

 . 0/57 املخ٨م )ًّٖ(  (7)

 .031هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (8)

ٓاهّ  (01)  . 152 م صً

 . 0/501 لؿان الٗغب )ُٖب(  (00)

ٓاهّ  (01)  . 211 م صً

 . 1/521 ٖىب(اإلاعجم الٓؾُِ )  (02)
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ٍْاِبًؿا (1)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ حِر َعًَبا 
َ
لَٓب الُ

ُ
إنَّ ٢

َ
 البالي    : ٧

ُ
٠

َ
ْالَخك ّىاُب  ُٗ ٦ِْغَا ال ضٔ 

َ
 ل

سظٍ عنؿل) .34 ٍٓع ؤنٟغ ًخَّ
َ
ْه  ، ُّ ّغار ؤْ ؤٖغى ِمى

ُ
ٓع١ ال٨ ْْع٢ّ ٧ باث ؤنلّ قبّ الَبَهل، 

َ
ىَهُل: ه ُٗ ْال ىُهُل  ُٗ ( ال

َغب ؤ٧الُل َٗ َْٓ (2)نبُان ال باث مٗمغ مً الٟهُلت الؼهب٣ُت، 
َ
ت ؤْ (3)ه ٍْت الدجٍغ ، ًٓظض في البِئاث الصخغا

 .(4)الغملُت

 (5)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ً
ت ًّ َض

ُ
غقى ٚ

َ
ٚ ِّ ا ُٞ

ًٖ إنَّ ِؾبا
َ
ىهُ     : ٧ ُٖ ِّ ال٣ُهٔٓ ؤهابُِل   ِل ـــــبإعظاِث

باِث الغملغضخي) .35
َ
َجغ مً ه

َ
طخى ش

َ
ب الخكب، ْظمٍغ ًب٣ى َػما(6)( الٛ

َ
 ال ًىُٟئ، زكبّ مً ؤنل

ً
ٍٓال

َ
 . (7)ًها َ

ٍغ (8)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ِ
ّ
طخى ُمَخَمُ

َ
ِؿغخاِن الٛ

َ
بَّ ٦

َ
َد     : ؤ٢

َ
ض ج

َ
٢ ِّ ِٞ ٔغ اإلااَء ِمً ؤُٖا

َ
عاــــــــج  ضَّ

بَل طلَ٪ ُمسمِ  : (9)٢ْا٫
َ
شىا َعبًِئا ٢ َٗ  ــــــــــــــــَب

ً
٣ي     ال خَّ غاَء ٍَْ ًَّ مصخي ال ًَ طخى 

َ
ِظثِب الٛ

َ
٦ 

إنَّ  : (10)٢ْا٫
َ
٧ 

َ
ّباِتها َظمَغ ُمهُ

َ
 بإظ     ٍل ــــــــــــــــٖلى ل

َّ
٠

ُ
٦ْ  

ً
ى َظؼال طخً

َ
 ظا٫ِ ــــــــؤناَب ٚ

َغ٦ىَ  : (11)٢ْا٫
َ
ْج طخى 

َ
ّلِ الٛ ِْ عَن في  َّٓ

َ
ّمِ      ُّ ــــــــْٚ

َ
ك

َ
د
ُ
غِم الِهجاِن الٟاِصِع اإلا

َ
٣
َ
 ـِ ــــــــــــــــ٦

٢ٓضَ : (12)٢ْا٫ ًُ ُدلُّ جدذ ال٣ِضع  طخى     ا ــــــــــــــــٍَْ
َ
ٍغ٠ بٛ

َ
 يــــــــــــــــحٛل ٞإظمٗذ الٛ

 غهل) .36
ُّ
: الصجُغ ال٨شحر اإلالَخ٠

ُ
ُُلت

َ
ْالٛ ُُُل 

َ
 .(13)( الٛ

                                                                          
ٓاهّ  (0)  . 27م صً

 . 2/104 ٖهل(تهظًب اللٛت )  (1)

 . 1/520 ٖىهل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (2)

 .032هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (3)

ٓاهّ  (4)  . 15م صً

 . 04/017 ٚطخي(لؿان الٗغب )  (5)

 . 1/544 ٚطخي(اإلاعجم الٓؾُِ )  (6)

ٓاهّ  (7)  . 56م صً

ٓاهّ  (8)  . 061م صً

ٓاهّ  (01)  . 18 م صً

ٓاهّ  (00)  . 013 م صً

ٓاهّ  (01)  . 114م صً

 . 4/341 ُٚل(املخ٨م )  (02)
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ٍل (1)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ُُ

َ
ُذ في ٚ ِ

ّ
َغه ًُ لَّ 

َ
ٓ

َ
غ      : ٞ ِٗ ؿَخضًُغ الِخماُع الَى

ٌَ ما 
َ
٦ 

ت جىبُذ ِفي ال٣ِٟاٝغُف) .37  حجاٍػ
ٌ
: شجغة

ُ
ٓ  ،(2)( الٛاٝ باث مسك

َ
ٓظض في َْٓ ه ًُ قب مٗمغ مً الٟهُلت ال٣غهُت 

حرة  ِٛ ٣اث َن ٍْع كُت طاث  ْعا٢ّ مغ٦بت َع ِشحرة الك٥ٓ ؤ
َ
٦ ْٕ ْ ٞغ

ُ
ٓ ط َُ ْالِىض، ْ ْإًغان  ْؤٞٛاوؿخان  َغب  َٗ ِبالص ال

ٗم ؤملـ
ّ
َمغة ٢غن ُمؿَخ٣ُِم ُخلٓ الُ

َّ
ْالش ُى٤،  ُٗ ِهحرة ال

َ
اع ٢  . (3)ْؤَػ

َْ(4)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ هحِن 
َ
ُ٘ الٛاٝ بالخ ــــــــ٢ض ٖلمىا بمً ًضًُغ الغباب    كلي : ٣ًُ  اــ

ٗامفلفل) .38
َّ
ؿَخٗمل مسخ١ُٓ ِزماِعٍ في الُ ٌُ لُت،  ُٟ ل ُٟ باث مً الٟهُلت ال

َ
ُل: ه ُٟ ل ُٟ ٢ْض (5)( ال ، ال ًىُبذ بإعى الٗغب، 

ْؤنل ال٩لمت ٞاعؾُت  .(6)٦ثر مجُئّ في ٦المِم، 

َغناِتها (7)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َٖ َغ ألاعآِم في  َٗ ٔغ َب
َ
ُّ َخ     : ج إهَّ

َ
ُٟ ـــــ٢ُْٗاِجها ٧ ل

ُ
 ِل ــــــــبُّ ٞ

ٓ الَخماٍ فجي) .41 ُِ ـَ َٞ ِب ًَ بٌذ ما صاَم َعًَبا، ٞةطا 
َ
 .(8)( ألاٞاوي: ه

ُّ (9)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ َبُُخ ََ ض 
َ
ىا ٢ َٟ ٓاِن ال إل

َ
ٍُض ٧

َ
ْٚ  َخّىاِن      : 

َ
٠

َ
لُّ ؤَْ

ُ
٧ ِّ َْع ُٞ ٗا

َ
 ح

هض ٢ـــــــــــــــ: ٧إنَّ ؤٞاوي اله٠ُ ٢(10)٢ْا٫
َّ
ُٓن     ذ لِا ــــــــــل عصَا ُخمُّ اإلاضام٘ ُظ ِْ  بلى 

ِٓليٌّ قدو) .40 ٓان: ٖكٌب َخ ٢د
ُ
ٓهج(11)( ألا ِْمىّ الباب ل ٧إؾىان اإلِايكاع 

َّ
ّ مال

ُ
ْع٢ ُغٍ ؤنٟغ ؤْ ؤبٌُ،   .(12)، َػ

ٍٓع (13)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ٓاِن مى  ه٣ّيِ الشىاًا ؤقيٍب ٚحر ؤسِٗل     : بشٛغ ٦مشل ألا٢د

                                                                          
ٓاهّ  (0)  . 051 م صً

 .7/066 ٠ُٚ(تهظًب اللٛت )  (1)

 . 1/558 ٠ُٚ(اإلاعجم الٓؾُِ )  (2)

ٓاهّ  (3)  . 1/642 م صً

 . 1/611 ٞلٟل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (4)

 . 00/421 ٞلٟل(غب )لؿان الٗ  (5)

ٓاهّ  (6)  . 7 م صً

 . 04/055 ٞجي(لؿان الٗغب )  (7)

ٓاهّ  (8)  . 80 م صً

ٓاهّ  (01)  . 173م صً

ٓصي م   (00)  . 07الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

 .0/11اإلاعجم الٓؾُِ )ؤ٢ذ(   (01)

ٓاهّ  (02)  . 85م  صً
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 ّيِ ـــــّيٍ ٧األ٢اخــــــــــه٣      عٍص ٖظٍب ؾ٣خ٪ ببا  : (1)٢ْا٫

٫ٓ: شجغ َىضيُّ لِـ مً هباث ؤعى الٗغبقزنفل) .41 ُٟ َغه
َ
ْال٣ ل  ُٟ َغه

َ
ٓعة، مً الٟهُلت (2)( ال٣ ُِ اع َمك َْٓ ظيـ ؤَػ  ،

 .(3)ال٣غهٟلُت

ُدِ(4)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ  ٍع
َٕ َّٓ ًَ َ

دٓي ج
َ
َخذ ه َٟ ا    ا ـــــ: بطا الَخ ؿَُم الَهبا ظاَءث بَغٍّ

َ
ِل و ُٟ َغه

َ
 ال٣

غسي لّ مً ِعصاٞىا        : (5)٢ْا٫ 
َ
ُٟ ــــــــَْاحي ؤِط٣ًُِىا ظى    صعي الَب٨غ ال ج  ال٣َغه

َ
 ِل ــــــــاة

 قؿـ) .42
ُ
مإة

َ
: شجغة جىبذ في ؤنلِا ال٨

ُ
هُهت

َ
 . (7)، ًض٫ ٖلحها(6)( ال٣

ِ(8)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ُؿٜ ل ٌَ م 

َ
ِا َخّتى بطا ل َٟ َُّ َه

َ
هُـــــبإٖل َخِليٌّ     ا ــــــــــ: ج

َ
٢ْ  ُو ـــــــــــــى خاِثٍل 

غجّ ػع٢اء لتن) .43 ْالضاٞئت، ًِؼٍض اعجٟاّٖ ٖلى هه٠ متر، َػ ؼٕع في اإلاىا٤َ اإلاٗخضلت  ًُ ِٓليٌّ  باٌث ػعاعيٌّ َخ
َ
ّخاُن: ه

َ
( ال٨

 . (9)ظمُلت

ذ في َمهاِمِا (10)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
٣ ِ
ّ
ل ُٖ ا  َرًّ

ُ
إنَّ الث

َ
 َض٫ِ ـــــّمِ َظىـــــبإمغاِؽ ٦ِّخاٍن بلى نُ     : ٧

َجهَبلتلهبل) .44
َ
ْاخضتها ٦ لر ٢ِهاع الك٥ٓ 

َّ
َجهَبُل: ِنى٠ مً الُ

َ
 . (11)( ال٨

٣ٍُت (12)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ِٞ ّلِ 
ُ
٧ ً َٖ ُسرُّ اإلااُء  ٌَ ْؤيخى  َجهُبِل    : 

َ
َْح ال٨ بُّ ٖلى ألاط٢اِن َص

ُ
٨ ًَ 

ؿللبن) .45 َٗ بن ٧ال
َ
ِا ل

َ
َجغة ل

َ
بجى: ش

ُّ
 ، (13)( الل

                                                                          
ٓاهّ  (0)  . 1/666 صً

 . 00/445 ٢غهٟل(لؿان الٗغب )  (1)

 . 1/620 ٢غهٟل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (2)

ٓاهّ  (3)  . 04م صً

ٓاهّ  (4)  . 85م صً

 . 6/64 ٢هو(لؿان الٗغب )  (5)

 . 3/470 ٢هو(متن اللٛت )  (6)

ٓاهّ  (7)  . 070م صً

 . 1/665 ٦تن(اإلاعجم الٓؾُِ )  (8)

ٓاهّ  (01)  . 08 م صً

 . 00/512 ٦ِبل(لؿان الٗغب )  (00)

ٓاهّ  (01)  . 13م صً

 . 04/150 لبن(تهظًب اللٛت )  (02)
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اممً الٟهُلت ألاؾُغا٦ُت، 
ّ
ٓظض ٦شحًرا في ظبا٫ ِبالص الك

ُ
 . (1)ج

ا (2)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ًُ ىِض طا٦ِ ِِ  ال
ًَ ا ِم ًٍّ ِٓ ل

ُ
ْؤ ْباًها  ب    : 

ُ
ْل خَّ ــــــــــَْعهًضا 

َ
٣
ُ
ْال٨ِباَء اإلا  غاــــــــــجى 

َم  .46
َ
ْز َْع٢ِت آلاِؽ،   ِمشُل 

ٌ
َْع٢ت ِا 

َ
ْل حِن،  َٖ ر مً ِطعا

َ
ؿُمٓ ؤ٦ث

َ
 ح
َ
ال  ،

ٌ
٦ِٓت

َ
 ق

ٌ
َجحرة

ُ
بان: ش

ُّ
ِّ الل َمَغِج

َ
 ِمشُل ز

ٌ
، مً الٟهُلت (3)غة

ىُضع
ُ
ؿمى ال٨ ا، َُْ

ً
ٟغػ نمٛ ًُ ت،  ٍٓع  .(4)البس

باِن (5)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ُ
ُسخ١ِٓ الل

َ
٦ 

ٌ
ُٗ ــــــــــؤي     : ْؾاِلٟت يُّ الؿُّ ِٓ

َ
 غــــــــــَغَم ٞحها الٛ

ماء مزر) .47 ٫ٓ في الؿَّ ٍُْ ت ًىٟغف  ًاٍ، مً الٟهُلت الٗكاٍع ِٗ غُر: شجغ مً ال
َ
٘ ( اإلا ال ق٥ٓ، ؾَغ ْع١   ُّ

َ
ـَ ل ِ

َ
ل

 ِّ ٣خضح ِب ًُ ٓعي،   .(7)، ًهل اعجٟاّٖ بلى زمؿت ؤمخاع، ًٓظض في ظىٓب ْقما٫ الدجاػ، ْفي هجض(6)ال

غ(8)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ك ُٖ ُم ؤم  ُِ لُب في بز     : ؤَمغٌر ِزُاُم

َ
م ُمىَد ــــؤِم ال٣ َِ  ِضعـــــــــــــــِغ

م(9)٢ْا٫ ًَ ٓاٍص  ىبُذ الب اٍن ـــــــــــــــ: ب ٍُ ـــــــــًُ  نضَع
ُّ
ّ باإلا      ض

ُ
ْالكبهــــــــــْؤؾٟل  اِن ـــــــــــــــغِر 

ِِ َمغزــــــــــ: ل(10)٢ْا٫ ُ
َّ
ل ُٗ ا ٦ ـــــــــّ ؤطٌن عٍّ ٗهغا      ٍت ــــــ ُُ ُٓػ مجها ل  بطا ما صها اإلا٨ى

اث، ٨ًثر نبذ) .48 ُّ غ مً ٞهُلت ال٣غه مَّ َٗ ٓقب، ُم يُبُٓث: هباث مسك َُ ّ،( ال
ُ
ٍْهٗب اؾدئهال ت،  ُّ  في بٌٗ ألاعاضخي الؼعاٖ

ت ُّ
ٓاثض َّبِ ٓاّٖ ٞ ْصًت (11)ْلبٌٗ ؤه ٓط، ٖىض خاٞاث ألا ْالىٟ ْاخض، ًٓظض في هجض  ض اعجٟاّٖ ٖلى متر  ال ًٍؼ  ،

ٓعة  .(12)ْاإلاؼإع اإلاهج

                                                                          
 . 1/703 لبن(اإلاعجم الٓؾُِ )  (0)

ٓاهّ  (1)  . 51 م صً

 .01/274 لبن(املخ٨م )  (2)

 .1/703 لبن(اإلاعجم الٓؾُِ )  (3)

ٓاهّ  (4)  . 054 م صً

 . 1/750 مغر(اإلاعجم الٓؾُِ )  (5)

 .064هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (6)

ٓاهّ  (7)  . 043 م صً

ٓاهّ  (8)  . 1/665م صً

ٓاهّ  (01)  . 156 م صً

 . 2/1411 هبذ(معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة )  (00)

 .115هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (01)
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ُل الَخماِم ٧إهّ (1)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ـِ      : ماٍء بّ َع ِٟ ؿل ُمس ِٛ يبٍٓث مً ال ًَ هاعة  ُٖ 

يُّ ( نبع) .51 ُ٘ مً ؤشجاع الجبا٫ِ جخسظ مىّ ال٣ِسخِ ب ٓصًت(2)الىَّ ٓص في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ ٓظ ٓهُت، م ٞؼ  ، مً الٟهُلت الٍؼ

ْٚغب الِىض ْؾغي  ْالؿىض  ٓصان  ْالؿ ْإًغان  ْمهغ  ٓاثُت  ٍْمخض بلى بٍٞغ٣ُا الاؾخ ْٖضن،  ْخًغمٓث   .(3)اله٩اْالُمً 

بٗت َنٟغاُء ناُٞ(4)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
َ
ّ ه ِ

ّٟ  : في ٦
ٌ
ُب     ت

َ
٣ َٗ ٟاٌث ٖلى ؤؾىاِزِا ال  ُْمَغ

ضعنبق) .50 ْب٤: زمغ الّؿِ ْالّىِ َب٤  ْالىَّ ِب٤  ْالىَّ ْب٤   . (5)( الىَّ

م (6)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ُِ ٓلُ ٍُل ُخم
َ
ذ بل

َ
ر بإن ػال ٤ِ     : َْخّضِ حِر ُمَىّبِ

َ
غاِى ٚ ًَ ألٖا َىسٍل ِم

َ
٦ 

َْٓ ؤخمغنجب) .51 ُٜ بّ،  هَب ًُ ضع  ُٓع الّؿِ
ُ
ك

ُ
َجُب: ٢  .(7)( الىَّ

 (8)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ٌ
لت

َّ
ٓخِل ؤٟٚا٫ٌ مُٗ َجُب     : ُّٞ مً ال ْالىَّ ٓزُُل  ِا الخ ُٗ

َ
اِن َمغح ُّ  ِؾ

سلت: شجغة الخمغنسل) .52 ْعا١  25، ًهل اعجٟاِٖا بلى (9)( الىَّ ىا١ الٗال٣ت، ْألا ٓاٖض ألٖا ْالجظٕ ُمُٛى ب٣ متًرا، 

ْال(10)عماصًت ال ِؾُما الدجاػ  َغب،  َٗ ِشحرة في ِبالص ال
َ
ْهي ٦ ْمهغ،   .(11)ٗغا١ 

ِاَء ِٞمؿًُدا (12)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ
ُّ
ؿًِؿا ٞالُ

ُ
ًِ قمغا   : ؤظاَع ٢ ٔ هسَل ٢ِـ ب ا ٞغّْ ًّٓ  َْظ

٨َغٖ : (13)٢ْا٫
ُ
ِْ اإلا ًِ ًامِ ــؤ سُِل اب

َ
غا     ًٍ ـاِث ِمً ه َّ٣

َ
ك
ُ
لحَن اإلا ًَ ًَ الَهٟا الالجي  ٍْ  ُص

                                                                          
ٓاهّ  (0)  . 164 م صً

 . 2/7 هب٘(تهظًب اللٛت )  (1)

 .052هباجاث في الكٗغ الٗغبي م   (2)

ٓاهّ  (3)  . 214 م صً

 . 01/241 هب٤(لؿان الٗغب )  (4)

ٓاهّ  (5)  . 057 م صً

 . 0/638 هجب(لؿان الٗغب )  (6)

ٓاهّ  (7)  . 211م صً

 . 00/541 هسل(لؿان الٗغب )  (8)

ٓصي م   (01)  . 214الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

 . 1/818 هسل(اإلاعجم الٓؾُِ )  (00)

ٓاهّ  (01)  . 40 م صً

ٓاهّ  (02)  . 46 م صً
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ٓا٦ِ (1)٢ْا٫ ًَّ َب ٔغ ؤْٗاَجُه
َ
٧ٓاَن خحَن ِنغاِم       ًغا ــــــــــ: ؤْ ما ج

َ
 ٧الَىسِل ِمً ق

٫ٌْ  : ؤْ(2)٢ْا٫ ــــــــّ مجــــــً جدخــــــاء مــــــــــللم      ٍل ــــــــــــــــــــْال٫ هس في ظض  ا٫ُ ــ

٣مٍت (3)٢ْا٫ ِٖ  ١َٓ
َ
ٍت ٞ ُّ َٓن بإهُا٦ِ

َ
ل َٖ س      : 

َ
ِجغمِت ه

َ
شــــــ٦ ًَ َجّىِت 

َ
 ِغِب ــــــٍل ؤْ ٦

ٓ (4)٢ْا٫ ْالهٟا : ٞةن جمىٗ َغ  َّ٣
َ
ك
ُ
ِا ا مىا اإلا

ُ
سُل

َ
ا ه  ظمًّ

َّ
 ٞةن ْظضها الخِ

سلٍت (5)٢ْا٫
َ
َٕ ه تُر٥ بها ِظظ ًَ م 

َ
ُماَء ل

َ
ْج  َمكُ      : 

ّ
ًما بال

ُ
َ
ُ
 َض٫ِ ـــــًضا بَجىــــــال ؤ

م (6)٢ْا٫ ُِ ٓلُ ٍُل ُخم
َ
ذ بل

َ
ر بإن ػال ٤ِ       : َْخّضِ حِر ُمَىّبِ

َ
غاِى ٚ ًَ ألٖا َىسٍل ِم

َ
٦ 

غ (7)٢ْا٫
َ
ْٞ َٓص ٞاِخٍم :  تَن ؤؾ

َ
ي اإلا ِ

ّ
ش٨ِ       ٍٕ ٌٛصخ َٗ َخ

ُ
ِٓ الَىسلِت اإلا ٣ِى

َ
 ِل ـــــؤزٍِض ٦

ِغق(8)٢ْا٫
َ
ِغًصا ٦

َّ
ُْمُ عِ ـــــــــــــــاِء الَج ـــــ:          ْغ

ُ
ل
ُ
 َغِص ــــــــــِب الَىسلِت ألاظـــــــــِمً ز

غنور ) .53 ْالَؼ ُٓع ألابٌُ  ٢ُْل الىَّ َغ،  اُع: الؼَّ ّٓ ْالىُّ ُٓع  ْالىباث ( الىَّ َع الصجُغ  َّٓ
َ
٢ْض ه  .(9)ألانٟغ، 

َٓجها (10)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ ُ ُٖ إنَّ 
َ
ا ٧

ً
 ُػع٢

ً
زت غَّ

َ
ًِغِؽ      : ُمٛ ِٖ اُع 

ّٓ مِغ ْؤلاًداِء هُ
َّ
ًَ الظ  ِم

ٓن بالُمًورص) .54 ٓعُؽ: هبذ ؤنٟغ ٩ً ْالخبكت (11)( ال َغب  َٗ ىُبذ في ِبالص ال ًَ ، مً الٟهُلت ال٣غهُت )الٟغاقُت(، 

ًٍٓ اإلاالبـْالِىض، ٌؿَخٗمل   . (12)لخل

                                                                          
ٓاهّ  (0)  . 004 م صً

ٓاهّ  (1)  . 078 م صً

ٓاهّ  (2)  . 32 م صً

ٓاهّ  (3)  . 1/661م صً

ٓاهّ  (4)  . 14م صً

ٓاهّ  (5)  . 057م صً

ٓاهّ  (6)  . 05 م صً

ٓاهّ  (7)  . 077م صً

ٓع(لؿان الٗغب )  (8)  . 4/132 ه

ٓاهّ  (01)  . 012 م صً

 . 5/143 ْعؽ(لؿان الٗغب )  (00)

 . 1/0114 ْعؽ(اإلاعجم الٓؾُِ )  (01)
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 :(1)٢ا٫ امغئ ال٣ِـ

ُط ؤزبٍُت 
ّ
ال ٫ٓ بل  ٓعِؽ     ٞخ٣  بال

 ْٖلى الٗظأع ِػنَّ

 زاجمت اإلاهاف: 

ْؤ٢ضم ما ْنل  الخمض هلل الظي ؤٖان ٖلى بجمام َظا البدض، الظي ؤٞغصهاٍ لكاٖغ َٓ مً ؤٖٓم قٗغاء الٗغب، 

٢ْض خ٤٣ البدض مً صعاؾت قٗغ َظا   .ٕٓ  الكاٖغ ما ًإحي:بلُىا مً قٗغ مجم

ٓاِن امغئ ال٣ِـ ابً ُحجغ ال٨ِىضي. -0 ٓاعصة في صً  ظم٘ ؤلٟاّ الىباجاث ال

ْعصث في قٗغ امغت ال٣ِـ. -1 ْاخض، َٓ ؤلٟاّ الىباث التي   ْي٘ معجم لٛٓي في خ٣ل َصاللي 

ٍْت أللٟاّ الىباث مً قٗغ امغت ال٣ِـ، مما ًُٟض في الخإؾِـ لضعاؾاث  -2 ت الخا ٓاَض الكٍٗغ اؾخسغاط الك

 ٔغ في َظا الباب.ؤز

ْصعاؾتها في ٦خب الىباث ٢ضًمِا ْخضًثها ًم٨ً  -3 ٓاعصة في قٗغ امغت ال٣ِـ  مً زال٫ الىٓغ في ؤلٟاّ الىباث ال

 ج٣ؿُمِا مً خُض اإلاىبذ بلى ٢ؿمحن:

ّ الٗغب باؾمّ ْق٩لّ.   - ؤ ْحٗٞغ غة الٗغبُت   ٢ؿم ًىبذ في الجٍؼ

ْا - ب ل  ُٟ ل ُٟ خّ الٗغب باالؾم ؤْ، عبما ٧ان مما ٢ؿم ال ًىبذ في ؤعى الٗغب بل ُخمل بلحها ٧ال ل، ؤْ ٖٞغ ُٟ َغه
َ
ل٣

ٓم(.  قاَضٍ امغئ ال٣ِـ في عخلخّ بلى ؤه٣غة )جغ٦ُا الُ

ٓاعصة في قٗغ امغت ال٣ِـ بلى ٢ؿمحن:  ْمً خُض اللٛت ًم٨ً ج٣ؿُم ؤلٟاّ الىباث ال

 ٢ؿم ٖغبي اللٟٔ.   - ؤ

ٓهاهُ - ب ْالُ ال ؾُما الٟاعؾُت، زم الِىضًت   ،  ت.٢ؿم مٗغب مً لٛاث ؤزٔغ

ْعصث في قٗغ امغت ال٣ِـ، بل في قٗغ  ا ْي٘ َظا الخ٣ؿُم ختى ًدؿجى للباخض ٞغػ الىباجاث التي  ْمً اإلاِم ظضًّ

ٍٓبها صْن الخ٣اٍ ملخت ما ال ٌكب٘ َجَهم  ْجب ض باخض ما صعاؾت قٍٗغ مً َظٍ الىاخُت، ٞدكض ؤلٟاّ الىباث  ؤي قاٖغ ًٍغ

٘ َظٍ ألا ْل٨ً مً ألاَمُت بم٩ان الالخٟاُث بلى َظٍ الباخض الٟظ، بط ًم٨ً ألي باخض جدبُّ لٟاّ َْخكُغَا في مؿاعص، 

غة الٗغب؟ َل  ٝغ في ظٍؼ ُٖ غة الٗغبُت؟ َل  ْهي ؤلاظابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت: َل ٧ان َظا الىباث مً هباجاث الجٍؼ الىاخُت، 

َْل ٧ل الىباجاث  ٓاٞل الخجاعة؟   في ٢
ً

ٍْ في ؤعيِم؟ ؤم ُخمل بلحهم خمال ّ الٗغب ؤْ عؤ ْعصث في قٗغ قاٖغ ما ػٖع التي 

؛ ألنَّ ل٩ّلِ  عآَا في ألاعى التي ٖاف ٞحها ؤم عآَا في ؤعى ٚحر التي ٖاف ٞحها؟ ْؤلاظابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت لِا ؤَمُت ٦بٔر

٦ْظل٪  ْعص اؾم هباث ما في قٗغ قاٖغ ص٫َّ َظا ٖلى ؤن الكاٖغ ٖاف في َظٍ اإلاى٣ُت ؤْ مغ بها،  ْإطا  ؤعٍى هباجاِتها، 

                                                                          
ٓاهّ (0)  . 135 م صً
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ٓاهاث  ؤن ًغص ط٦غ الىا٢ت الخُ
ً

ا. جسُل مشال  ٦بحرة ظضًّ
ً
ْصَا في قٗغ الكٗغاء في ٖهغ ما َصاللت ْع ْصَا ؤْ ٖضم  ٓع ، ٞةن ل

 ؾإلجي مغة: إلااطا لم ًترصص ِط٦غ )ال٣غص( ٦شحًرا في 
ً

! ٖلى ؤن ػمُال ٍْغص ط٦غ ال٣ٟمت في قٗغ الكىٟٔغ في لٛت ؤلاؾ٨ُمٓ، 

غة ال ْص في الجٍؼ ْجخٗل٤ الكٗغ ال٣ضًم م٘ ٦ثرة ال٣غ ْلٗل لِظا بظابت لِـ َظا مٓيِٗا،  ٓبها؟!  ال ؾُما في ظى ٗغبُت، 

ْما ال ًدُؿً في الكٗغ. ْبما ًدُؿً ط٦ٍغ   بلٛت الكٗغ، 
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 اإلاؿادر واإلازاظع

 م.0877، 1ألالٟاّ الٟاعؾُت اإلاٗغبت، ؤصي قحر، صاع الٗغب، ال٣اَغة، ٍ

ض بً ٖبض ا ض بً مدمَّ ٓاَغ ال٣امٓؽ، مدمَّ ؽ مً ظ ٖٓت مً جاط الْٗغ بُضي، مجم ب بمغجطخى، الؼَّ لغػا١ الخؿُجي، اإلال٣َّ

 املخ٣٣حن، صاع الِضاًت.

الم  ْػاعة الش٣اٞت ْؤلٖا ُمي ْظما٫ الخُاٍ،  َٗ ض َؾلُم الىُّ ب مدمَّ ِْػي، حٍٗغ جهاعث بُتر آن ُص ج٨ملت اإلاٗاظم الٗغبُت، ٍع

 م. 1111 - 0868الٗغا٢ُت، 

غي، جد٣ ب، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحرْث، تهظًب اللٛت، دمحم بً ؤخمض بً ألاَػ  م.٤ُ1110 دمحم ٖٓى مٖغ

ت،  ، ؤلاؾ٨ىضٍع ن، ميكإة مٗاٝع ْٖلي ؤخمض َاْع ٓصة   م.0888ظٛغاُٞت الض٫ْ ؤلاؾالمُت، خؿحن ظ

ن، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،   م.1111ظٛغاُٞت الؼعاٖت، ٖلي ؤخمض َاْع

مغ، مُاب٘  ٍٓع  ٖلي بً ٖلي، ٢ُغ، الضْخت، ص. ث.صلُل الخلُج ال٣ؿم الجٛغافي، ط. ط. ل

غ،  غم، ظامٗت ألاَػ ُان، جذ دمحم ٖبض هللا ألَا ٓان الٞؼ  م. 0863صً

، مهغ، ٍ ٓان امغت ال٣ِـ، جذ دمحم ؤبٓ الًٟل ببغاَُم، صاع اإلاٗاٝع  م.0847، 4صً

ْبي، اإلاُبٗت الغخماهُت، مهغ،  ٓان امغت ال٣ِـ، نىٗت خؿً الؿىض  م. 0821صً

غة الٗغبُت، ٓص قا٦غ، اإلا٨خب ؤلاؾالمي، ٍ قبّ الجٍؼ  م.0870، 2ٖؿحر، مدم

َٓبُت بمهغ،  جي، اإلاُبٗت ال ٍٓع قٟاء الٛلُل ُٞما في ٦الم الٗغب مً الضزُل، قِاب الضًً الخٟاجي، بٗىاًت ههغ الِ

 َـ.0271

هالي الخلبي، جد٤ُ٣ نباح َُب، عؾالت ماظؿخحر بج ْاإلاٗغب، دمحم بً ًٓؾ٠ الّجِ امٗت ؤم الُغاػ اإلاظَب في الضزُل 

 ،  م.0880ال٣ٔغ

ٓعي، صاع اإلاكغ١، بحرْث، ٍ اثُل هسلت الِؿ  م.0875، 3ٚغاثب اللٛت الٗغبُت، ٞع

 م.0888ال٣امٓؽ الجضًض للىباجاث الُبُت، ص. ؾمحر بؾماُٖل الخلٓ، صاع اإلاىاعة، ظضة، 

ٓسخي، ماؾؿت الغؾالت، ب ْػآباصي، دمحم وُٗم الٗغ٢ُؿ  م. 1114، 7حرْث، ٍال٣امٓؽ املخُِ، دمحم بً ٣ٌٗٓب الٟحر

ٓص خؿحن، عؾالت  ٢هض الؿبُل ُٞما في اللٛت الٗغبُت مً الضزُل، دمحم ألامحن بً ًٞل هللا املخبي، جد٤ُ٣ ٖشمان مدم

 ،  م.0871ماظؿخحر بجامٗت ؤم ال٣ٔغ

لي ال٨بحر، دمحم ؤخمض خؿب هللا، َاقم دمحم الكاطلي، صاع اإلاٗ بض هللاٖ  ٓع ألاههاعي،ٖ  ً مىٓ ، ال٣اَغة.لؿان الٗغب، اب  اٝع

 َـ. 0271 - 0266متن اللٛت، ؤخمض عيا، صاع م٨خبت الخُاة، بحرْث، 
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ٓم، ٖلي بً بؾماُٖل بً ؾُضٍ ألاهضلسخي، جد٤ُ٣ ٖبض الخمُض َىضاْي، صاع ال٨خب الٗلمُت،  ْاملخُِ ألٖا املخ٨م 

 م. 1111بحرْث، 

لي بً بؾماُٖل بً ؾُضٍ ألاهضلسخي، جد٤ُ٣ زلُل ببغاَم ظٟا٫،  ْث، املخهو،ٖ   م.0885صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحر

ٓع، صاع ال٨خب  ي، جد٤ُ٣ ٞااص ٖلي مىه ٓاِٖا، ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ ظال٫ الضًً الؿَُٓ ْؤه ٓم اللٛت  غ في ٖل اإلاَؼ

 م.0887الٗلمُت، بحرْث، 

ت بال٣اَغة،  ٓمُت، اإلاُبٗت ألامحًر ْػاعة اإلاٗاٝع الٗم  ـ.0238َمعجم ؤؾماء الىباث، ؤخمض ِٖسخى ب٪، 

ْٖامغ باَغ الخُالي، مجلت ؤبدار  ٓان دمحم اإلاٟتي  معجم ؤؾماء الىباجاث في ٦خاب املخُِ في اللٛت للهاخب بً ٖباص، ظ

 م.1116، 0، ٖضص٧6لُت التربُت ألاؾاؾُت، ظامٗت اإلآنل، مجلض

ٖٓاث، بحرْث،  لمي للمُب ٓع، مدؿً ٣ُٖل، ماؾؿت ألٖا كاب اإلاه  م.1112معجم ألٖا

 ٓ ٓص، صاع الٗلم للمالًحن، بحرْث، ٍمعجم الغاثض اللٛ  م.0881، 6ي، ظبران مؿٗ

 م.0870معجم ؤلٟاّ الىباث في الكٗغ الجاَلي، ػاًض زالض م٣ابلت، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الحرم٥ٓ، ألاعصن، 

 م. 1117معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة، ؤخمض مسخاع ٖبض الخمُض ٖمغ، ٖالم ال٨خب، 

ٓع ألؾماء الىباج ٓلي، ال٣اَغة، اإلاعجم اإلاه  م.1115اث، ؤعمىا٥ بضًُٟان، م٨خبت مضب

اث، خامض ٖبض ال٣اصع، دمحم الىجاع، صاع  اإلاعجم الٓؾُِ، مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة، ببغاَُم مهُٟى، ؤخمض الٍؼ

ٓة.  الضٖ

 م.0851معجم متن اللٛت، ؤخمض عيا، صاع م٨خبت الخُاة، بحرْث، 

م، صاع ال٣لم، اإلاٗغب مً ال٨الم ألاعجمي ٖلى خغْٝ  ٓال٣ُي، جد٤ُ٣ ٝ. ٖبض الخٍغ َٓٓب بً ؤخمض الج اإلاعجم، م

 م.0881صمك٤، 

. ٍٓت ْنُٟت، ببغاَُم ٖبض هللا الٛامضي، مجلت ظامٗت ؤم ال٣ٔغ  مً الىباجاث الُبُُٗت في ؾغاة ٚامض صعاؾت لٛ

ٓن، جد٤ُ٣ ص. دمحم هب ٟي، صاع ناصع، بحرْث، مىخهى الُلب مً ؤقٗاع الٗغب، دمحم بً اإلاباع٥ بً دمحم بً مُم ُل ٍَغ

 م. 0888

ْالدجاػ ٓعة، الىباث في ظبا٫ الؿغاة  ْاث، اإلاضًىت اإلاى  َـ.0316، ص. ؤخمض ؾُٗض ٢كاف، مُبٗت الؿغ

ٓم  ؼ للٗل ٓاوي، مضًىت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ ٓصي، ص. دمحم ؤخمض ٖبض الغخمً الكى الىباجاث اإلاؿخسضمت في الُب الكٗبي الؿٗ

اى،    .َـ0306ْالخ٣ىُت، الٍغ

ٓص،  ٓم، ظامٗت اإلال٪ ؾٗ  م.0884هباجاث في الكٗغ الٗغبي، ص. خؿً مهُٟى خؿً، ٧لُت الٗل

 ٨ٍُْبُضًا.
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