








































سهيد

واللغةآ-أنا 

الشين،توار على فن بموى الميل هذا وأخذ وشعراء نثزا الكتابة إلى حدادتيراا منذ ملت 
مجاكل في الثقيم واجتناب الفصيح الصحح ثوخيأأّا في شديدة برعبة مصحونا 

سنةأربعين مدة دأبيُص ذلك ومحلل معرض• 1ليي وتصل  ٠٧^•بمطيعه ما هدر على أكبه 
كثيرفي المقالات وكتابة الكتب وترجمة والنظم التعليم في بها مشتغلا اللغة خدمة في فصيتها 

الانتقاد،في اللغة عالماء دكثته ما Jمهلالعة القرور كل أشر فكنت والمجلاض الصحم من 
وأمتاءوأنواعه، وجوهه اختلاف على الثلط مجن ارتكبته قد أكون ما إصلاح على به مستعينا 

علىؤإصرارهم النقد، بجه-ابدةرئ؛ واصتهاسهم وعنادهم الكتاب يعص ثعنت من الاستياء جد 
المصلحينوثحطئة ال٠نتقدين لتغليهل منهم ءلائمة وتصدي إليه، تثهوهم الذي الخطإ ارتكاب 

والجمود.بالجفاف وائهامهم 
النقاد،وضعها التي والمقالات ااؤتادل من التلويلة الئنين هد0 أئناء في حلالعته ما كل وْع 
المتكلمينألمنة وعلى والتعراء الكتاب أقلام في المستفض الشائع الخطإ إلى فيها وأشاروا 

وإصلاحالناقدين ئئد من المزئجاة الفائدة أة والأسف الحزن بعين أرى كث والحطباء، 

اشاب.ومن الصتا، الخدائة: )ل( 
تهرى.تنحي: )2( 
والومع.العياقة وصمها! الجيم بفتح الجهد، )3( 
والحال،والشأن، العادة الدأب! )4( 
النقد.بعلرق العارف الأمور، بغوامض الحبتر الثقال وهو جهبذا أو وجهبد، جهباذ، جمع جهابدة• )ق( 
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اوكاهم\لأيتكرة — _____ 

المنورةالأسرعثت المئثارااا'ا وحسب خليل ابناي أصدر  1921سنة حريف وفي 
وفيوالماحث. الأنباء من فيها ينثر ما بتهديب فعنت الجميلة. والفنون الرياصثة للألعاب 

تكونتكاد ءلْلات أرى كث المجلة في سر0 قبل المقالات من يرد ما بإصلاح اشتغالي أثناء 
كثانأقلام على ورودها ؤيكثئ آحر، إلى وت من بنمها هي محصورة، محدودة 
الأيام.هذْ في والتأليف التنح٠ة إلى المنصرفين الأدباء من وغيرهم والمجلات الصحم، 

النكاتبيذكرة 3- 

بمنالائتداء وجون إلى تكرارها ثهني حتى يوم، كل ٧^٠ تعرض الملأحفله هذْ وش 
عليهأعثز ما كل اصمنها متوالية، فمولا ٠اال٠ذمار٠ تبية في أستره كتاب وضع في مدمني 

الصحة،وحو؛ اسعمالها ش يحطئول الكتاب بعض أئ ر يبدو اش والقراكب الكلمات من 
١^١؛.وأرجح الوجوم أصح على واردا أراه ما أو صوابا أظي ما بإثبات فأصلحها 

سثهفي ئدزث التي الأجزاء وفي الأولى، الشار سة أواخر في 
الكاتب^.ارثيكزة بعنوان الثانية 

اللغةعلى يغارون الذين عند والمبول الارتياح س له أقدر كتت مما أكثر العمل هذا لقي وقد 
منوحالتا والبلاغة، القصاحة شروط مئثكملأ فيها يكتب ما كل يظل أف جدا ؤيهمهم العربتة، 

وننتحثووئتيالصنيع، هذا لي تنكرون الئ كتبوا منهم وكثترون والذعفائأ٠ الئحم، آثار 
المجلة.في أمحبؤع كل منه يئنر ما وتنتزيدون مواصلته، على 

المنرق،المنير تدرها وأخول المورق، النصير غصنها يذبول قضى مجا للمجلة عرصن ولما 
وحرمانهموالمهلاJباإ المبانم، بأئهى مواصلتهم غن لامطاعها احتجابها؛ ءلى*ذا قراؤها أصف 

بالأزمات.حاصى تعبتر وهو ًالثديد، 
الرياضة.بأخار تعش العربي الوطن في صدرت مجلة أول المضمارت )ا( 

وثنظن•ئلح ت لي ات(ئغرض 
أحذ.بدأ، الأمرت في ننغ رن( 
ونشزت.طهزت ت منه صدرت ر4( 

وصعق.صعق، وصمها، الضاد بقح رو( 
غضبح.واعتم، حزن على• أبق )ة( 

23





ِ^.سِس، ِ ____ 

الإنشاءصناعة في لهم تغل لم الدين سما ولا الأيام، هذْ في الكتاب معاشتاا' لأ0 نمقه؛ من 
هذهت لهم ملك من الفانية بعفن يجتنون ئدم، الكتابة حدائةُلا في لهم رنح ولا كغبر؛'ُ، 

الفائدةبمرزون ولكنهم تلك• ؤثجكون هدا ثتثفوزرئ حهلآ التركب وذلك ءآ3ل، الكلمة 
عرصادق ،يقولون; مثلا؛ لهم تقول كآن صوابه، بدكر وألحقته الخطإ وجه ياذ أثبمته إذا كلها 

أوأوأقزه، أجارالشيء، يقال; أن فالصواب صّديقا. صار صاذق! معنى لأف وهوحطأ؛ الشيء*. 
إلاأبتت-sap إلى أشن فلم النقمس، هذا يدارك في جهدي بدلت، وفد ءأيه*رأ'. أوواس أنثاه، 

٠بإصلاحه وهزنته شتته، 

الئتيهحد فيجاوزون والتعلتل، التلحين في العلو مس أحيانا ينكبون منهم فربما ورأين، 
الخطةهذه على الجري يتعمدون وبعضهم الصواب. وتفنيد الصحيح تخطثة إر الختنإ على 

رالئعي اللغة؛مِح لخدمة اشرد جمال هتثوبونُءر والقصاتد والمقالامحت، الكتي، نمد في 
والإنصاف،،الممد جادة فى الئير فتحزيت، كلامه. ينتقدون ممن والنيل القثمى نهوة ثناء 

لصوابه.واجح حطام أل اعتقادي أو حطثه، تحمى نل شيء ئحطثة من الاحتراز كل محتررا 
أولهصحيح، وهو استعماله عليه أ؛كنُت، عما كاتب، كل إلى وأعتذر الله، أنثعفئ الأن مل ؤإني 

أويعدله.لخيه وجه يرجح وجه الصحة بن 
فيونزل الأههام، متالكه في نضل محا كل يثمل التدكرة هذه في جمعته ما أئ أدهى ولست 

Uؤبمد مثابمر لا ؤثتد اذ'ؤ' مما ال؛تاع'و• وئتاُتحاة< اللسان نفزات،'آ< لأف الأثلأم؛ نزالقه 
وعلطالزئم خطإ من العطنة لايمالكوذ اطلأتا، بما،وأومعهم ١>^؛ حتى المحاب، دام 

واحد.أمرهم جماعة كل وهم معشر، جمع معاشر; ( ا) 
ومجدا.شهرة يحققوا لم أى; )2( 
فيه.ومهر أتقنه وفيه; ال—يء، حدق رن( 
ريتجنّون.يتحاثون )4( 

(ا17رنم)ر5(بمر: 
به.خانمله بالشيء؛ الشيء ناب ر6( 
لسان.زلة لفظن، غنهله لتان; وهموة هفوة. جمع ونمطات، رلامت، هموات؛ ر7( 
والتمطف.والهمزة، الزلة، والانثن٠؛ عتزة، جمع ومكونها؛ الثاء يفتح وعثرات، عثرات )ة( 
جمع:راغة.الأقلام، ال؛ناع؛ )9( 

فيه.العايه بلغ فيكدا؛ البلع ومحلويل ماهر. حاذق، وعلم، معرفة ذو طويل١^٤؛ ر0ا( 
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قنتامقولة أو أنفسهم الإئرج آنسة على إلينا محمولة المغرب، وبلاد وسورية، مضر، على 
لهمينشأ فبما أو مصنوعاتهم، من إلنا ترد فيما أو ومجلاتهم، وصحنهم كيهم من بينتا ينثر 
لهجانناقي ثايدشئ، النثر، وسائل من وغيرها والئركات والمصاع المدارس مى عندنا 

اللهجاتهذه شاعت وقد والالتحام. الاندماج من عليه مزيد لا بما مثداحلة متشابكة الغاصة 
وبمنعزعوذآحصانها، في يولدون فتراهم ن. بالصادا الناحلمين جمح بين الئتؤع كل المختكله 

ثثاعهاعلى ويشئون وشرابهم. طعامهم مع ويتناولونها القن، مع ويرصعوقا آمحافهاُتأ، في 
والأصحاب.الأراباتا من وغ\بإونهم الذين وحمح المزيى، ودوي والأمهات لأباء اس 

سواها.تضق ولا نيزها، آذانهمرق٠ لا مدها وما الطفولة ويقفون 
والتماهم.للتحاطب الوحطرة الوصعثه الأله تكوذ أف توشك أنها منهم تمكنها شدة مى وبمغ 
والمغرب،والقردان، ونجد، واليمن، والحجاز، والعراق،، وسورية، فلنين، هم، وهم، 

لتجديها\ثك حتى المتكلمين. ألسثة وملء القامعين آذان حنؤ المربية الأقطار من وغيرها 
آلسثةوفي هؤلاء، أقائم على للجني حين كل ومتحفزه والكتاب، الحطثاء أذهاذ شاغله 

يننعأذهانهم حزانى وقعهدون والكتابة الخطابة قبل أمرهم يتداركون أنهم لولا أولئلثح، 
يتكلفونمميحه، وتراكيت، محيحه كلماين، بها تبدلين مالمامئ، الكلام من فيها بملق ما 

توقيهمشدة ومع ومحهم• حطبهم هم، عنها المتر يرومون الهم، الم٠ُاذد، لتادية استخدامها 
بالغانلها،المثازء؛؛؛ ألمتهم تأمى لا لهم، وتعملها بهم رصها بى واحترازهم الامتةاأا للغة 

بوجودالسامية أخواتها بين لانفرادها الضاد؛ لغة العربية اللغة سميت وقد العزب. بالفادت الناطقين ( ا) 
بها.الضاد حرف 

الظل.الحصن، والكنف: كنب، جمع الأكناف: )2( 
جمعالأزب،وهواشاتلفيظ.

بالحروف.إعرابها في السالم المذكر بجمع الملحقة الكلمات من وءاصنون، ننة. جمع بي• )بّ( 
الياء.منددة يطقها في الكثيرون ويخطئ 

)5(لأ:>قآذالهم،أي:لأبون.
ثتتر.عتر من يكلم لشانه: ايطلى )6( 
وقىيقال: بنفسه، يتعدى الفعل لأن العامثهء؛ اللغة توقيهم شدة رأوؤع يقال؛ أن الأفصح ر7( 

ونجنيه.طر0 اققاه، وتوقاه: الشيء 
الخطأوالإلل.ر8(العثار: 
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ثلأثة>تاالءاعذ وش وزنا، غئز اش الثلاثي الفم في لها فإة الأغعال>ا•: تزيدان، )!( 
ليسولكن منها. سمماد حصوصثة لأغراض الأفعال عليها ئش الأوزان هدم وجمح أوزانرُُ• 

ننمائالش والأ>اض كلها. تز:ناتي على نطا مائزاة والرباعية الثلاثة اومدة»••' الأفعال بين 
مجزئاأحدنا فإذا منها. يتثى فعل كل في عله يقاس أل ؤبمخ يطرد مما ليتؤ الزيادامحت، من.ْ من 

منالمخفاذة الأ>اض وما عليها؟ ١^،^، اJزيدات أوزان ما وتألثا بجاكان، أورباعثا نلاقا 
يدساكالأوالأثلأل.واص>ْ'

عليها.يماس لا تماعثة المزيداُت، أبنية أكثر لأن الاغة'آٌ؛ هّومعاجم إئما للجواب الوحج. 
ص؛حصالأفعالمحاشأك؛اوتام

الةةرْاا.فيه لافياض تناعؤ كلث اJان، لهداأواسلزا" شلل وبمزيديه اص 

الزيادةوحروف الأصلية، حروفه على أكثر أو زائد حرف على المشتمل الفعل التزيد؛ الفغل )ا( 
١كلمة يجمعها  التفعن،.إلى إصاخة لتمونيهاء  ٠٠٠

موضع.غير في تكرر وقد »نلثة«. المهلمع: ر2(في 
واشنلكنزا، ونعل كماثل، وناغل كأكرم، آنتل هم،■ الهميثة م، المزيدة الثلأنة الأفعال صغ )3( 

كانشخزخ،وانممنل كثنازز، وقاغل ص وشل كاخنز، واسل كابثنع، واصل كانكنز، 
فيال٠زيiنة الرياعية الأفعال صخ أما كاجلود؟ وائعول كاحنار، وائعال كاغشونتح، وانغوغل 

^لص،واصكاخزنم،ظضّ
المجزئالفعل يكون ولا رباعي، ؤإما نلأتي، إُّا وْر أصلية، حروفه جميع كانت، ما المجرد؛ الفعل )4( 

احرق.أربعة أكثرس 
ادْالأصول صؤخ في كلامهم عر كلامنا وحمل اللغوية طرائقهم ش الرب محاكاة القياس؛ رق( 

معناه.في كان إذا المنقول على المنقول غير حمل أوهو وترسي،كلماتها. وفروعها 
اشيلوس.ر6(الئنتجع:

أنعلى معانيها، ير ونفبشرحها مقرونة اللنة مغردايت، س عدد أكبر يضم كتاب ١لاjعويت المعجم ر7( 
الموضع.على ؤإما الهجاء حروف على إما خاصا، ترتيبا مرنة المواد تكون 

ايزيدةالكلمة كير الاسم؛ أو الفعل في الأصلية الخروف طى حرفين أو حرف نيادة الإلخاق: )8( 
نوعان؛والإلخاق والثكنات. الخزكات س الخاملة وهيثها الخروف، عدد في أخرى كلمة مثل 

مطرد.وغير مطرد، 
الرباعيالاسم بملحقايتح خاص الوزن هدا لأف أنتناه؛ ما الصواب ولعل 'انعنللء، المعلبؤع؛ في )9( 

الخلق.موثوقا نمير وحريل؛ الشفة، صخم جحنمل؛ نحو بحرف، المزيد 
شا.بالنزة، الإطلاق، على قط.، ومعناي: لاكلمة، ممائت صور نلأيث، قة: الئة،آلتتة، ( 10ر

29





الكاياءااا!ذنحر0 ■- ّ- - -ِّ 

المتعدة؟الأفعال جمع يثمل عام لالمطاوءة يبناثه المتعدى الفعل لزوم وهل الجر؟ بحرف 
عنوالجواب ذلك؟ عالي أو ذاك على أو الوزن هذا على لالمهلاوءة سى ما معرفة يمكى وهل 
بالثملع.نوحد جمي؛ها لأنها بالنفي؛ كلها الأسئلة هد0 

علىالئنات من محي وما الثلاثي، من الثهة٠تا القفة أو الثJرااا، أوزاف )4( 
أسماءوبعض المفعول*'■'. م وامالفاعل*'■' م امبين مشتركا وفعيل فعول وزئ 

الألة*".ام*ء' اء وبنا*". لهمالتأنث -اء ولخوق الثلاثي، من واس"" الزمان*؛' 

علما،وليس فعله، حروف حروفه توافق الذي أي• الفعل، على الجاري الحدث اسم الثندرت )ا( 
مريوطة.تانيث تاء ُعدها مشيئة بياء مئثهيا ولا المفاعلة، لغير زائدة بميم مبدوءا ولا 

وفعل،وئعل، وتعل، تعل، وأوزانها، ودوامها، الصمة ثبوت على الدال المشتق الاسم الصثة ر2( 
ئغلأء.موئثه الذي وأنعل ومحغلأل، وئغلأن، وقعول، ونمل، وتعال، وتعال، وتعل، وممل، وثمل، 

التجددبمعنى الحدث؛ بهيا يالقيام موصوفة وذاُت، حدثا على الدال المشتق الاسم الفاعل؛ اسم )3( 
المفايعالفعل عروزن الثلاثي غر ومن ٠اناءلاا، وزن على الثلاثي الفعل من ؤبماغ والحدوث. 

الأحر.قبل ما وكسر مضمومة ميما المضارعة حرف إبدال يع 
الفعلمن وبم،اغ عليه. الحدث بوقؤع يوصف وما حدث على الدال المشتق الاسم المقعول؛ اسم )4( 

إبدالمع للمجهول المبنى الضاؤع الفعل وزن على الثلاثي صر ومن ®مفعولء، وزن على الثلاثي 
مضمومة.ميما الخضارعة حرف 

منْامهعله أو ءلمهعل٠ وزن على وثصاغ الفعل، حدوث زمن على الدال المشتق الاسم الزمان؛ اسم )5( 
منه.المفعول اسم بزنة الثلاثي غير ومن الثلاثي، الفعل 

أوءمئعل، وزن على ؤيكون الفعل، حدوث مكان على الدال المشتق الاسم المكان؛ اسم )ة( 
منه.المفعول اسم بزنة الثلاثي غير ومن الثلاز، الفعل من 

وزنعلى صيغة الجامدة الأسماء من له فيش المكان أما للزمان. ومثنزة للمكان، كمئتزة )7( 
ثلاثياسم كل من يماس وهو الأسود، فيه كثر لكان مأندة نحوت فيه، المنمي كثرة على للدلالة 

لالخولم«[ونحوهما. ومدأتة، كمشتعة، 
وسكين،تلم، نحو؛ حامدا، الاسم ذلك يكون وقد الفعل، يها يتم التي الألة على الدال الاسم الأنة؛ اسم ر8( 

ومكنته.منشار، مثل؛ مشتما، يكون وقد 
الفحلفي ينظر فقال؛ القياس، من ؤيقريه سماعه دائرة يضيق تفصيلا الألة اسم بناء في بعضهم فصل )9( 

عنسخ ند كان فإن التعدي، الثلاثي مجن يكون أن يجب ائه ومعلوم منه، آلة اسم بناء يراد الذي 
و٠امهانLلةااكممثاح، و٠رمئعالاا كمتصع، محنذه الثلاثة؛ الألة اسم أوزان أحد على استعماله العزب 

~على الاقتصار وحب وغيرها، ومكحله، تومدقt، ومدى كمئخل، عنها؛ شد محا أوعلى كمكنتة، 
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مازوما قليل، منها يغلب ما ولكن جدا، كيره يخفى لا كما فهي التكسيرت جمع أوزان رق( 
أقز•ؤثزد 

يئمظمما كوثها فئثى أوثنظمه ئكي فبما لنا ئعرض الثماعقات ئ وغيرها الأمور هذه 
الصواب.محجها'ا وثقل تروولانحت، بلا المطردة المقشات مجزى وتجريها يماس، ولا 

إيهإذ والعلهل، الخطإ ثتايه في بالكتاب التطويح أسباب أكبر س أيصا ا هل. ؛ ٠١٠٠١١ثالثا" 
علىالأدلة حر يملك لا وهو جملة، أو كلمة استعمال علير يمدم أذ منهم للواحد يتمق ما كبرا 

كتابهفي استعمالها إلى، سمه قد اطلاعه وسعة باعه بهلول ثق ممن ملأن كون سوى صحتها 
طويلةيلة في سه لاقهيثا ما علطة مثإ م، البحث في، التقصير استلعنا ديوانه.واو في، أو 

اللغة،علوم في حجه أكبز سابقه عد منهم وكلئال لثال• سابق كلهم وسغزاء كتان، حلقادها١ت٠، 
•الزلل ^٥^٠ في سقوطه من، حوف، أقل يوجس ولم نقل، ما عنه فثل 

وصانهغيره، عن، ^٢ ١١يئل، من فئيصمه الكتاب مت، أحدا الحظ. أسعد هل أدري ولمت 
غيري،علير الاعتماد ثزكر٣ أحال.ت طالما ؛أني، فاعترف، أنا آما صوابا. سابقه علط. ثوهم مت، 

حيركونه فير حينثد أشلئ، لم عمن، متقولة والعبارامتط الكلمات س كير استعمال في، وأحعلآت 
ءليه>،<.منتمحالأساثإلأ<والأءتمائ 

غاي4ومقصاو.)ا(نحجةت 

وحلقات.حلثات، يقال! )2( 
الأرم،.فير هوة منخفضة، أرم، )3(وهلة: 

الكمين،.الممتدة، الصند، حتاتنر الئزك! )4( 
ئقةّموصع عليه: والاعتماد إليه الاستناد يمح رق( 
بقصيدةفنقلته الودانء، ءتاؤخ تأليفج سقير بلث، نعوم المرحوم صديقي، أكمل، لما أني ذللث، فمن رة( 

الكامل،[]من، مهللعها! طويلة، 

قارداثاجئدها عاطل، وحلبمتؤ الثوذاما ئ١ريخلثا ني، أحيبث، 
ولاعاليها؛ أطلعه لمن، قال المشهور، اللغوي اليازجي، إبراهيم الشخ المرحوم عليها اطلع فلما 

نقلهولعله لازم* وهو زاف، بمعتم، الفعل عدى فإله ااحلي-ثإاا؛ ناظمها: قول سوى فيها عيب 
المرأة®حلؤخ المحيهل: محيهل. صاحب، فول إلى استندت لأم، قال؛ كما فكان المحيهلب®. محيهل عن، 

صحح.]الموك[غير وهو رينها٠. يحليها: 
=فكان التودان، حكومة عيذفى، والمولد، الأصل، لتاني مؤرخ نقولأثقير، بشارة هونعوم • سقتر نعوم 
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نيوهمم يهتمون، قلما الأيام همذه في العلم طلة معظم أق ُه ؤيراد ت اللغة إهمال رابعا" 
الغالبني فهم حاجتهم• ويقضي جغ؟ يزوى ما اللغة علوم نثاهمل مس يردوا أل المدارس، 
دورمن خروجهم وبعد الشهادة• ؤإحراز الامتحان احشاز س بنكنهم ما على محنها يصرون 

بالطالعةؤإنماته إحيائه في والثني حمالوه بما للاحتفاظ اهمام أثل يدون لا تراهم العلم 
صوئايتذكروها أن عليهم يجب كان التي القواعد أبسط حتى ؤينسون يهملوته بل والمراحعةا 

ويخطيون>يكسون ختما الخطا ارتلكمب من وألنهم لأيدمهم 

أثهمنه ويهمنا عليها• الكلام واستفاء نشطها محل هنا ليس كثيرة أسباب الإهمال ولهذا 
خريجيس كبيئ فريق يكب فبما ءلاهرة وآثاره إنكاره. منا أحدا يتع لا واغ أمر الحفل لوء 

المشنةالقواعد أبط حمفل في ثئرطهم على جليا تدل ندومنهم اش العلطات فإن مدارسنا؛ 
علطاتكثيزا لمك الإهمال هذا ولولا اللغة. علوم س وغيرهما والنحر الصنف في الطردة 
احتتايه.ولانضب تداركه فبماتشهل وانحصزت الكتاب، 

الأدبحواؤج 6- 
سبيلعلى ولو شيء، ذكر إلى بمثادني - الإهمال - الأخر العامل على الكلام أف تقي 

الأيامهده في خرجوا الدين المردةُاُ يعفى نارها ؤتثسشا غيارها يثير ثورة عن الاختصار، 
للحكرمت،الطاعة عصا بنق أثب خروجا وآدابها علويها لجمح الشامل اللغة نظام على 

ماالحاصر الوقت في يكفهم لم الناس وكاة ^^٥٠ ١١من والمروق الوالدين، بعئوق أو 
يثلواحتى وغيرها القومثة والعادات والئيامة الدين في والأصاليلُلا البيع شرور من يعانونه 
ؤقزاهدوزاصوأحكامها، قواعدها في يطعنون اللغة، على ناموا الدين الخوارج هولا؛ بنْلب 

مصرفى العوام وأمثال ميناء، وتاريخ السودان، تاؤخ مولفاته! من السوداني، الجيش في سر ًأمين 
بنناصيف بن إبراهيم الشيخ هو الازجيت ؤإبراهيم ام. 922عام القاهرة في ص والشام، والسودان 

الميلادي،عشر التامع القرن من الثاني النصف، في تلهروا الدين اللماء جلة من اليازجي، الله عبد 
م.ا  906عام القاهرة فى ثوفي والمتوارد، المترادف، في الرائد ونجعة الجرائد، لغة مؤلفاته! من 

الحد.المجاور الطاغية وهو مارد، جمع المردة• )١( 
الخروجتسدءة،إتكارالإيمان.ش:

آصلولة.جمع وأوهام، أباطل أصائل• رن( 
يحقرون.قزاهدون؛ ر4( 
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وتنمهم رائهوتفلل م اردزانهفي ؤثثالغون ، ٠١٠٣^عن اليائيين حنائها 
أحلامهم.

أناتها،وضعوا الذين أنثتها في الومعة إلى اللغة في المدح؛؛* حد يجاوزون تراهم ما وكبرا 
وجلواوأحكامها، قواعدها وحمعوا مفرادنها؛*"*، ثواري وفقدوا سنانها؛؛*، الخافقئن في ورفعوا 

وورودمناجبهار؛*، روي علينا سهل كتب في كله ذلك وجعلوا وفنؤنها، علوبها غوايص 
الحثنات.طْ من واحدة لهم ولايذكرون قفلهم، ؤيجحدون حمهم، قئخثوئهم مشارعها؛ه*، 

ؤيزينونمّثئامتج. كلها يعدونها والتحامل الخور في غلوهم لشدة بل إنكارها، على يقتصرون ولا 
والنحووالمعانيالقزف، أحكام يراعون لا ثاروا، كيف ؤيكبوا يئظموا أن والكتاب للشعراء 
لهم؛قاتلين والقافية؛؛؛*، الموءس؛'* يلني ءواءل٠ على بالخزي الشعر ش يممثدون ولا والبيان، 

حال،ولوثها رال، ظلها أحوال وفي الأيام، طوئها لاعتبارات وضعت، والأحكام القواعد هذ0 إ0 
والافمحلأل.الانحلال مى لها بد ولا وثاح، عتق مما إدا فهي 

قواعدها،أينيه؛"ا* يمرضوا أن في ويسعون اللغة، على يشنونها الشعواء؛و* الغارء وهذه 
بالمرصاد؛واهم، كل من والإفساد حو؛^؛>_،؛؛؛' حلو ليضمنوا أحكامها؛ أعناق؛"* وتجتثوا 

صه.حامى محه، ئاهع الثي؛ت عن ذاد )ا( 
التث.كيلث،.المدح: )2( 
مصباح،ونتراس: والهار. الليل والأرض، الثماء طرفي المغرب، وأفق المشرق أفق الحافثتن؛ )3( 

٠اشتهرن، و عريت أي: نتزانها؛*، الحافقتن في ءورفعوا بقوله: والمراح مراح. 
مفرداتها:غرائثهاونوادرها.)4(ثواري 

وماء.كلإ من فيها لما ممد مواضع وهي من«ني، جمع ومنامع؛ وتلمي. طل—، روي: )5( 
الاءّإر لاوصول ازز الشترك الأuكن وهي تئزغة، جمع )6( 
مكوره.من صحيحه به يعزفح العربي الشعر ميزان يتناول علم العروض: علم )7( 
ولاموسيقاها، تمهلرب لا حش القصد٠ أ؛ياُت، أواحر في التزامه يجب، ما يبين علم القافية: علم )8( 

ترسها•يختل 
اشبمة.الثن3اء:)9( 

ثدييا.ما هن. هدمه البناء: قوض ( 10)
أساسه.شيء، كل أصل والبزذت يزق، جمع ا(آغزاق؛ را 

الفتاد.ااكث:12)

ء3
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لأغراضهمالأسانم، أكبر من وكانت منهم، كير حاسب، أذهان في تأثير أسوأ لها كان وطلبتها، 
وأحكامها.لقواعدها ؤإهمالهم اللغة، عن 

اسةعلى ححلرهم شدأة 7- 

تاصتوقايفئون لا لأثهم جدا؛ ثديي اللغة على الأدمح-، حوارج حطر أف العراء ولبملم 
وهموال«صايا-, ئحصيلهاالفخاخ سبيل في ويخفون لهاالمكايد، يكيدون ولاينمكون الغداءر'؛، 
الفوضويونيشلطها التي المعاول مى ا وتدميت تخريبا أشد وتهديم ئقويص مناول عليها يشلطون 

جميعفي وحمانلها اللغةرُ' صدثث يهن، لم فإذا الأديان. على المعهللة والإباحتة الحكومايتج على 
الخنقواثثع الئؤ، وانتطار الكفب ئماقم المقاصد؛ هدم لدر؛ واحد رجل ب الأقهلارالعريية 

الثالأ'•>،

فثخمالونوالحنق؛ الغيظ نار المتئة هولا؛ ثلوب في صثضرمُب' هل'ا كلامي أف أجهل وث 
أشبه ماتنمونني وأفل والمطاعن. المثالي،؛؟' لسهام ويمض.وسي أ.تءليعونها، يحملة أصد غلي 

يقولونلكما ؤإني حديد. حدين، كل مقاومة الغلوفي وصديد القديم، على المحاففلة في مثرط 
بالممريطالقفرين نثوتان، أظل م ^ذا؟ القديم. على المحافظة في الإفراط كل نفرط. 

الأوائلتركه تراث، أغلى ضياع على الثوتمرين متاعي وأحبط- وماحر، ؛؛ ^١^؛، ما كرم أش 
مقدمةفي يروش الدوام وعلى به• بمهمونتي ما كل من بريء يإر ذلك سوى مما أما للاداحر- 

هازابحاحات الوفا؛ مى ؤيمكنها ترثيها إصلاح إلى احتياج أشد في اللغه بال علتا المم-رحتن 
آخر.والاصتثصال أوالأجياخ وألتدميت والهدم شي؛، الإصلاح ولكن العصر. 

العامنةاللهجات، وسيول 8-اللغة 

واحثاأشي أئ أردت الكاني،ا لاردد.كزة بوضعي أتي التمهيد هدا في بيانه أروم ما وخلاصة 
يجتنبوْ،لكي الخيإ؛ مى كلامهم في يقع ما أهم بذكر بها، والمثتغلين اللغة حدبمة في غلي 

خدْ.وأقامه له، اخلهرْ النداء؛ )ا(ناص؛ه 
عريتها.عن والنّائلون حدامها اللغة؛ صدثة )2( 
حلها.فمعتؤ تتعاظم التي للمشكلة يضّرمب، مثل الئاسإ؛ غلى الكرق، اثننع )3( 
•نوني شل، بمرم• ره( 
تئنة.والمرد؛ المايب، ١^٤^،؛ )5( 
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وهداالعلط. ثوائب من وثقثا اللحن أكداو من الإمكان قدر على صافثا يكتبونه ما ويجيء 
متتنمّلأالمنشود اللغة إصلاح يكوف لكي قضائها؛ في نشؤع أن علينا يثحئم التي الأمور أحد 

يعترضمتين حصين سد إنثاء في التعجيل وأهمها فكثيرة، الأحرى الأمور أما وجوهه، جمح 
علىيوم كل تطئوراء التي الجارفه سيولها ؤيصد العربية، الأثطار جميع في العامة للهجات 

الأدب.خوارج بمش كما وايتلاهها إعزايها محاولة الفضض اللغة 
حمحآنسثة في دورانها ويلغ الكلام، مدم كما شيوعها نهناق اسع قد العامية اللهجات وهده 
الأغنياء،وقصور الفقراء أكواخ في اليوت• في الناس أحاديث معفلم تناول حتى بالضاد الناحلمين 

التيالأماكن من وغيرها الحكومة، ودواؤين والأندية، والمدارس، والمتاجر، المعامل، وفى 
رتاشرأُمن عندنا مجا كل يشمل أذ كلماتها استخدام وأوشك مختاشة. لأغراض فيها يجتمعون 

المدمأؤا،أحمص إلى الرأس قئة من وملابس باب س أجسادنا على ما وكل ؤإنا؛، ومثلع وأثاث 
ومنسوجات،بضائع، س الانaلار وحانوت اكدالر١"ا، ودكان التاجر، مخزن في ئخ ما وم 

والهندمحة،والعلاج، العلب، علوم ش يعرض مجا وكل وعقاقتر• وبني(، وعروض، ومصنوعات، 
سوالخثاطة، والتجارة، والحدادة، البناء، وصناعات الحديد، وسكك والعليران، والملاحة 

والمخترعاصالأكتثهاات من يوم تجدأة٠كل ومجا وآلات، وعدداوا وتعاير، اصعللاحات 

والدلالةعنها للتعبير الكلمات س ألوف إلى تحتاج استيفاؤه سعني لا مما وغيرها هده 
يعمدونالقبيل هدا من بأغراضهم تفي صحيحه عربيه كلمات بها المشتغلون يجد لا ؤإذ عليها. 
عننقلا سمعونها التي الغائية الكلمات باستعمال إما لهم ائفق كيفما حاجتهم مد إلىرأا 

وتلك؛هذه س بخليهل أو الأشياء، لتلك الموضوعة الإمحريجثة الكلمات يتحريب ؤإما غيرهم، 
الكلام.مدم كما 

وغلا.ارئغ طبيا• ؤيطبي طموا، يطمو الماء طما ( ا) 
وغيرهما.ومشرب مهلعم من الحياة قوام وةيلت ١لفاحرا الأثاث الرياشت )2( 
الشمول.إرادة عند يقال نمير وهو القد،م، إصبع إلى اليافوخ ين الةدمت أحمص إلى الرأس قمة ين )ت( 
العامةتسميه ما وهو ونحوها، والصابون والقكر المحفوظة والأطعمة المنزلية السلع باغ )4( 

فيمصراكئال.
عدة. حتعوآلائها، المهن أدوات عددت ر5( 

ثنتحدث.ما يجدت ما ر6( 

إليه.ويوجه قصده وإليهت وللئيث، الئيء، عمد رن( 
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دوائزوتزداد أقدائهارل<، وئزنح الغاثن>تا، اليخات حوي تئئد المنزاوا'؛ هذا وعلى 
مايجاوز د1ماابا محصورا محدودا اشنحى اللغة استسال ؤيظل واتساعا، امتدادا استعمالها 

الحياةخواص من الأحرى اللغات في مما شيء ينقصها لا انه مع الزمان، قديم مجن له وصغت 
والفروق،والصراط، والقيود بالمترادذاترةا، عناها في الثثل١ذ٠ مضرب وهي والنمووالمرونة، 

الأيامهده في استخداما الص الكلمات مى يحصى لا ما وفيها والتعريفات، والحدود، 
وجمالا،حشنا يزيدها الذي بالأستثاق ممتازة أنها وحئئهارص المعاني. من يجد عما للتعيير 
والفنونالعلوم منتحدثات على للدلالة الألفاظ من شازوا ما يضعوا أن علمائها على ؤسهل 

قبل.من موصوعة كلمات لها يجدوا لم إذا 

واحدإل الحاحة إئما 9- 

فيسواي تحث كما وبحثت الشان، الخطير الموصؤع هذا في مزة غير فكتبت سيقت ولقد 
اللي، كثيرين مخالمت زعم وعلى بحاجاتنا. الوفاء عن الحاصر الوقت في اللغة قصور أسباب 

فياللغة علمام صموة من يتألف لعوي مجمع إنشاء القصور لتدارك وسيلة حير أن أرى أزال 
الصحيحةالجدارة فيه تراعى وجي على العربية، الأصف؛ع من وعترها والعراق، وسوؤية مصر 

أحدبمثادئ كاف إلمام وله اللغة، معرفة من متصالئا عضو كل يكون بحيث الحقيقية؛ والأهلثة 
هداؤيثئى العلم، بدللث، المختصة والتعاؤيف الكلمات وصع من ليتمكن العصرية؛ العلوم 

فيالمدقق البحث هو يه يعنوا أن يجب شي؛ وأول العربيةُْوا• اللغة ترقية ®مجمع المجير 

الطريقة.الزيه، اشق، الأسلوب، اينزال: را( 
ومتيعة.عزيزة ونصحح ثموى، اأعامثةت اللهجات نواعد ئشتد )2( 

وتتمكن.وتستقر تثنت أقدامهات وصمها، السين بفتح ر3{ثرصخ، 
القيأحدهما! لئغنتثن، ينتعمل الفاعل، عن الكامحة و)ما( )قل( الفحل من مركبة كلمة قلمات ر4( 

القليل.القيء إبان والأحر* قرينة، وجدت إن المحض 
المثل.بها يضزب أي! المثل، مضرب )5( 
•الواحد® المعنى على مختلفة كلمات عدة ®دلالة اصطلاحات الترادف )6( 
ويلائم.بناب وفتحها! اللام بضم يتنلح، )7( 

ر8(.محشبجا:تكفيها.
سنةفي فيه العمل وبدأ م، ا  932ديسمبر الثاني/ كانون  13في بالقاهرة الحربية اللغة مجمع تاسس )9( 

مابقاًاسمه وكان م، ا 9 ا 9 يونيه حزيران/ ة في تأسس فقد بدمشق العربية اللغة مجمع أما م، ا  934
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اك؛م6ألظما>- - - -- -- 

علىيممق أن خإثا للبحث. تعرض أن يجب كلها نهذْ الإزنجية. اللغات عن الكلمات 
فيه.ما المعوية من وفيي عيرها بها يسثيدل أن ؤإما وشيويه، لغلته امتمحمالها 

مرائ لهدا قس ~ 1 ٥ 

آلافضعه تجاوز أظنها فما تجيته وطح أعضائه رواتب على المجهع ثمه ثعفلم ومهما 
العرسةاللغة على منه تعود اش ١^٠^٠٠ الفوائد جانب في فليله وهي الشة• في الجنيهات مى 

وأب■
مامفت< نمزعوا اللغة عر مارون الذين الأغناء من أوأم واحدا الأريحثة>" تهز أفلا 

إحدىّرى المل هذا من الغلل'ل' لإززاء تثق لم ة المجمع؟ هدا عر للإنفاق زبمئ يكفي 
وبثزفأندر، منهي إثها الأمر؟ بهذا منن حكومة من أولى ومن المرية، اJالاJان في الحكومات 

والمحامدالمآثر من مد لا ما المرية اللخة خدمة في لها سبق وقد وأجدر. أحرى الممغزة هل0 
على- الأن وهي الدم• مدى الشكر وجزيل الثناء جميل وأكبتها المحر، لها خلدت اكي 

إجابةعن ناحر لا الأكؤمة"'' محذه ئئلت، إذا ولملها الأمال، وكغتة الأنظار نتله — الخموصن 
المزال.

داغرحليل أصعد 

الحميدة.والأفعال الخطاء تدل إلى يرتاح اذ الإنتجعل حنله الأريحثةت ( ا) 
تعالىالله ملك على أو الواقف ملك على عقارية قنئلكات أو أرض حبمن الفئه; في الوئف ر2( 

آوياف.والجمع يالمفعة. ق والممد 
الشوق.حزارة الغتح، حرارة النيل• )ت( 
والخٍر•الكرم نغل وصمها: الراء شح المكرمة، ر4( 
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الكاتبتذكرة 
مقدمة

التيالكلمات س مهلالعاJنا في عليه تعثر ما ااالمذمار٠ في ننشز أن عزمنا العنوان بهذا 
سيلعلى ذلك صوانا.وسنفعل نقلنه ما بانات فصلحها استعمالها، في الكتاب، بعض يحطئ 

العملبهذا ومتوحين وحده، لله العفمة وأة وشى، تنهو مى مقدمة في بانتا مئترفين التدكزة 
منخالصا وصك؛انهاُتا، مفرداتها جوهئ ينقىر"ُ حتى الشريفه، لعتنا حدمة ٠ ا على؛ القوم زيادة 
الاثكال.الله وعلى الكمال، حمال في آية حمالها ويّدوكمال والإهمال، الختنإ صدإ 

®أماتيرااُأّ؛،معنى عن للتعيير يستخدمونها فإنهم أوارغواة؛؛. )اعاوء كلمة به نبدأ ما أول — ا 
الألعابهفي الشيؤع كثيؤ الاستخدام وهذا ;حرقة• لايحاذْ لا له، لممته شيئا يزاول أىتس 

القرآنفي القول وعليه الصال، هو الغاوى ولكي وغيرها. الجميلة، والفنون الزياصتة، 
،فكيف^آثiثهلمصنهرة؛. والقول; ؤنابجتاهنثامئهرق٠، ص: 

اارأماتيرا؛؟ أوعاشق محِ، معنى على للدلالة استعماله يصح 

هويالفعل مى وهوا0اا وجمعها؛ #هاؤه، كلمة على ئشاته أول منذ المص.ماإآ؛ اصطلح وقد 
كتاناصّز فما ءأمإنير١٠. بمعنى للاستخدام تملح وجه كل من فهي وانتهى. احئ، أي؛ يهوى، 

إليه.هئته صنف الشيء! على ثوم ( ا ) 
وحلص•يحس ئظث الئيء؛ مذ )2( 
تراكييهاءوئزتجاتها: أحزانها. محن ألف الجمله: زفه بمال: ر3( 
؛،.amateur*القرنية للكلمة تعريب، أماتير؛ ر4( 
الئجم.سورة من )2( الأة )5( 
القنراء.ّورة من ( 224)الأة ر6( 
مصامتر.والج٠عت مجيدان. مجال، مصتار؛ )7( 
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__ .._ ب., _________ ٢ ^مملأإلمرعد|م_________ 

أوغواةاا؟ أرغاو، اسعمال خطأ واجتنبوا وهو١ةاا راهاو، على لووافقونا الأدباء 

فتقولون•ومشتقاته• الثزجم؛ا الفعل مكان منه نس وما ءعؤب،ا الفعل ؤيستسملون 2~ 
وجهويحولون الفعل معنى فيغيرون فلأن• لمعره أو فلأن، ثغريب أو فلأن، عرته الكتاب هذا 

اللغةإلى الأجشية اللغات إحدى من بلفغلها الكلمة نفل هو إنما الثئرث لأن امساإهراآ؛ 
مثلاننقل خبالتعريب فهوترجمة. أوالكتاب أوالمقالة الجمالة أو الكلمة معنى ثقل أما العربية• 

وغثرهاو»أتوئوبتل«رص، وءسكلءرم »سنماتوخاف«أى، ونقول: بألفاظها، الأتية الكلمات 
^بتجرصسنى١كلأثالكالماتم،واكونوتيافأص، ^، ^١٧
عليه.وقس و®'٠ثثارةا٠ وُلدراجةأأ، متحركة® ُرصور بقولنا• الأولى 

®ترجمة®،معنى من شأتا أرغ معنى فيها أة يزعمون وتعريب® باستعمال المولين ولعل 
ٌثلقي الدمع إلى بهم وقد مايإ(ُآ؛• ورأي باض رغم وهو وأفصح، أفخم لففلها يرون أو 

علىالدلالة في كلمة»كثاة« طلقوارص فإنهم بالشمحافة، المحتنلن المحاب بعض الزئم هدا 
االكتب،ا،بدل تحريرا وءرتيس )^،، ٣٠٠وقالوا; اتحريرا، كلخة عليها وأطلقوا صنا 

عدلواولكنهم الكتابة، مدلول دون يفلل معناه فى نتوئع مهنا التحرير أن ْع كتاب®، وءريس 
أمعنى وأعفلم مر أفخم أنه لرعبهم إليهُأُا؛ 

فيوبخاصة المعنى، بهيا لثيوعيا العربية إلى اترجم، يمعنى امتعمال ممويث، يمكن ( ا ) 
وحواشيه. 529ا/اللغوي الصواب محجم ينفرت التعليم. مجال 

اصمالمماذةالأورفىاكصويروالعرض٠)2( 
®.bicycle*ملمة تعريب )3( 
،.automobile*ملمة تعريب )4( 

امتعمالأقئ كما اصتحمالها، بالقاهرة اللغة مجمع أقئ وند برقية. رمالة، ;  telegraph*تلمافبخ )5( 
.87،71أ/ الوسيهل، الحجم ينقر؛ و*التإمون،. ،، iJbJ*؛من كل 

بإبرةحاصة أسعلوانات، على المجالة الأصوات يحرج آلن حهانّ ،: phonograph*يوثوعزاف )6( 
الحاكي.ؤيدقى لايكون، وقد الصوت لتفخيم بوق له وقديكون وصماعة، 

وسألحخأ و1وزؤث: )7( 
وتركوا.طثموا:ئخروا )8( 
حرفته.ؤيصح فيه تمهر حتى الإنسان يمارصه فن أو علم كل وهي، صثاعة، جمع صناعات• )و( 
إليه.uلوا والمقصود إغراص. بعد إليه أقبل الثيء: إر عدل ا( )0 
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'-ااحكر0ألظما'__________ 

محهارا؛إلىعدولهم ني المدارس نشي محدد ولكئ كلمة"ثغلم" في ذلك مثل ولع وند 
كالنجارين،والئناعات، الحرف أصحاب من لغيرهم استعمالها شيؤع وااأستاذاالأُ أندرس• 
وسواهم.والتناين، 

تفيضمشاخ ومو الاستلام•. وصووُم و،أنصىرأ'؛ فلاق رانظم ؤيقولون: 3- 
حلافعلى والتناول، الأحذ بمعنى ومحشتماته الفعل هذا فيستعملون الكتاب. س كمحر ين 

فيالحجاج تيمن ومنه يالكم،. أوالمح ~ أوباليد يالتجيل ~ وهواللص له الموضع المعنى 
استلامه.عد له لمبهم بى انوي لأنه ذللث،؛ له نتل الذي الأسود، الحجر باستلام المكؤمة مكة 

انمنين>،ينأم،طافم^مم،
جاءإداما الحطيم ركن راحم؛ يزئاذ يمسكه تكاد 

الشيءإليه وتلم صلمنه، اسلمءّيقالت فهو والتناول الأحب. معنى يفيد الذي الفنل أما 
الت.ثإم.وصول وأنقى فتتلته، 
بمعنىالمنة هاوْ فيتعملون حطثة أو واممالة مئق•، أحدبث، ؤيقولوزت ه~ 
متق،وئو-ا نتق، رحل ف؛ةالت مئتاق، بمُتى لأنها حطآ؛ وهو الشوق، إلى دلع أي؛ نائق، 

فال

يته.رّح عدولا؛ الشيء عن عدل ( ا) 
*إذا•أنطي•!! الغوذي حتى فها يثادكهم بل بها، ثنتنين ض وهم ثعربة، بمش لا كما وهذْ رن( 

انتاذايضا.النزكتة اتق فالتيارمشا، كان 
أضلج•ر3(
وصول.والجئع؛ الإبمال. الوصل؛ ر4( 
سالأور الئقة في اليمجي سلام ابن عده المجاسعن، صغمعة ين بإ غالبن همام أبوفراس م رق( 

م.ا ا 0 سنة بها وتوني 0تى سة بالبصره ووو الإملاميين، الشعراء 
بنعلن بن الحتنن بن علن أبوالحس العابدين نين دموالإعام الح~ن، ابن في الثت أن الصواب رة( 

ها95سنة توفي بوالديه، وبرم وهمادته رجلمه علمه في بمحثذمح، ويثالأ فاصلا، ٠^^١ كان حلالّج، أبى 
الكعبةركن بين ما والحطيم؛ الكم،. باٍلن والراحة؛ ق• ا ئ ص ديوانه، وهوفي الهبل، من اله—، رلإ( 

الكعبة.حجر ومل؛ والهاب، 
البيعةوالحكم الساترة الأمنال وماحب، الحربي، الأدب، مفاحر أحد المتم، الق، أبو هو )؛؛( 

ه.354عام الكوفة إلى عودته طريق نى مقتولا مات، المبتكرة، والمعاني 
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اكاياما؛ككم0 - - - - - - - - - -- - . . . . . .

ترابأى ومحن اشسءت*، وامئ ^١٥ ن ي ين ى ١^١^ الحاضرات ذلك: 
والمحاصرةالمجالسة. حثن أي؛ الحاصرة، حس وفلأف العباسُوا. والشريف التريجيُما 

سفونالأدبالأشسماص.

الأئمةوحمع الخطثة. بمعنى استعمالها ا Jحذ؛١١٦واحد غيها وليس الحاصرة، معاني هده 
منهمكل كان بل لامحاصر،ا، يكالمة محط منهم أحد بمن لم الحطابة في يالتزاغة اثتهئوا الدين 

رامحاصرة؛ا>لا لأحط،ةاا علي؛ يفلق ب؛ الثاس يكلم ما وكان بكلمة يوصف 
المغلينهدين من كلأ فبمدون عليه*• بمش ولاذهب مواله،، على ءآحاب ؤيقولوزت 6- 

لأآحتتدنقولت ءاإلى٠٠ — أو؛ لاص، د أو بنفسه الأول الفعل بمدى أن والصواب لأعلى،• —  ي
استعمالهأؤيد إ0 بنفسه محثعدى الثاني الفعل وأثا صواله،• ُإإى أو نوالي،، ُعر؛ أو نواله،، 

الطلي،،محي وانتئصى سأل بمعنى كان إدا دلأعي، ؤيعدى الكتنح، محتثت نحوت ئصمح، بمعنى 
نحو:قنث،ظرةا.

يعدها.وما ا ا صن الثداته،، اربداتع كتاب ينظرت )ا( 
امرأعاصر المعمرين، الشعراء من وكان وحكمائها، الجاهلثة مححول من شاعر الأتزص! بن عبيد ر2( 

وماحلان.منافترات معه وله القيس، 

محييلتيعلى تلكا أبره كان محاطة، العرب شعراء أشهر الكندي، الحارث ين حجر بن القيس امرؤ هو رؤ( 
وغطفان.أسد 

مصادر.من يدي بين فيما ترجمته على أقفا لم )4( 
لببغدادي، شاعر الهاشمي، الحسن بن المحسن بن العزيز همد بن سعود البياصي جعفر أبو هو رق( 

اويفاء،تؤشضة8س.الملاص ارتداء ممرمن كان ،لأنه 
وكتابة،لفظا العرب كلام في الخلل عن بها بمئرز التي العلوم هي الأدب؛ فنون أو الأدب علوم ر6( 

والنحر،والاشتقاق، والصرف، اللغة، هيرت علما، عشر اثني ه—( 538)ت الزمخشري جعلها ومحي 
والخحاصرات.والإتشاء، والحط.، والقوافي، والعروض، والبديع، والبيان، والعاتي، 

جوزه.أباحه، الأمجزت سئ ر7( 
الجزحروف نيابة باب من لأعلى، الجر بحرف ولأفتس، لأأجاب® الفعلين تعدية تصويب يمكن ر8( 

اللغويالصواب محجم يفتر؛ تعديته. فيتعدى آحر فعل معنى فعل تضمين وباب بعض، عن بعضها 
وحواشيه. 997/2
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___________ _____ __ أ«سسدام_ 

التداركيمعنى الملاقاة مستسلون . الأمر٠٠هذا بملأماةرا٠ الاهتمام رايجب ويقولون: 7- 
آصلحه.أي; تاJاركث، إذا الأرت يلاقى التلاقي،»و؛.' صوابه! ، Liasوهو•؛والإصلاح. 

هذامن والمني حالهم• دئظر علي أنرهم إذا الجنوئار؛'ا! الثاني رانتغزض ؤيقولون: 8- 
الجنود،ءعرص بمال! أن فالفواي، المعنى. بهذا الغرب عن يزد لم 'انئغل• على الفغل 

واغتتص4م«ره.
التماتجم.وجه أو نظزهم حول بمعنى المزاء،،، ثظز الكاتب ٠لانظنث، ؤيقولون! 9~ 

فلم>اانتاقثااا أمحا فتلمت،. ولئته فالممت،، لثته قولهم؛ المعنى بهذا اللغة محب في والمحفوفل 
محهمر''*ؤينتع 

الجلمثةفلاق ورائع للاJا•محيثة٠، وزيزا بصمته الاتفاق عمد ثلاو رأمصى ؤيقولوزت " ١٠
اللغتني لحيل - منه• ورمية ربصمة' - الاستعمال وهذا الجمعيةاّ رئيس نانتا كؤنه يصمة 
الأولالمثال ففي وأصوب؟ وأصح وأعذب هوألطم، بما عنه غنى في وص ؛• بثيءر ُنها لمس 

كوزيرالداحلية((رةا.عمدالاتفاق هلأئ ارأمصى كمال؛ الجررءالكاف،اا٠ بحرف،  ٠٠اربمقته عن ينثعتى 
عننمتض الثاني المنال وني الأسقماءاآ،. كاف ٧؛ يمال له، مثيل لا بما لكثيل هنا وص 

بثظر؛^^٠. ٠١٧٠للفعل الأصلية الصيغة ٠لأفىا١ فعله أن على بتاء رملأفاة• استعمال مول بمكن را( 
وحواشيه. 724/1اللغوي الصواب، معجم 

.ا 05ص الجرائد، لغة ينظر؛ ر2( 
لإفادةرعرض، الثلاثي الفعل من قاستعرضا١ الفعل اشتقاق نيامئة الماهري اللغة مجمع أنر )ت( 

ام،987إر  1934من والأسالم، الألفاظ في المجمحيه المرارات، بملر؛ المجازي. الطلي، 
وري)ءرض(ّالوالعجم وحواشيه،  113/ ا اللغوي الصواب ومعجم ، 161ص

صيغةتصحح يمكن فإنه التراثية المعاجم في راستلمتا*ا الفعل مجيء عدم ٌر، ارّغم علك، رص( 
وحواشيه. 818/ أ اللغوي الصواب معجم بمظر؛ المجازي• الهلل—٠ لإفادة اااستلفت،اا؛ 

. 104ص الجرايو، لغة بمطر؛ رق( 
وهوالمربية، على ينمل لأيه ونحوه؛ الأسلوب هذا في الكاف استعمال حئآ من الباحين من رة( 

ية،القرنفي و،6أ0أأأ00اا الإنجليزية، في رة3اا بعني هاهنا فالكاف الأحنية، اللغات، عن ماحوذ 
تكون،أف U الأسلوب هذا مثل في الكاف أل اعتار على أجازه؛ من و٠نهم الألمانته• في وا'ةاا؛« 

للتوكيد.زاني حر حرف تكون أل ؤإما للتشبيه، 
.الفرنية٠٠أوءالكاف الاستعمارية•، رالكاف أو الدخيلة•، رالكاف سمى؛ وند ر7( 
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'دتمحر0اوكةاابا

يمال؛بأن أو الجممهء، رئيس كناتب الجلمة فلأن ءاثتح محثمال؛ مسها، بالكاف كونه،ا 
ا.ا الجمامة،ر رئيس عن اليالساية أو الجممهء، رئيس عن ءناتبا 

الوبيااالفعل فسمممالو0 توقيعه®. يحنن الئامعون فأعجب المعنى ُروي ؤيقولرن■ اا~ 
والصوابمنهاُتا. هدا ليس معاني للتوثيع لأئ خطأ؛ وهو توقعها، على الغناء ألحان ثنى بمعنى 

هوالإقاعلأالأولأ.إنما تي.وسسالأصواتفيالغناء 
التركيبهذا في ٠الشزةى٠ كالمة أق ومعلوم ا. الثّزقىار الموصيقى ءنادي ؤيقولون• 2أ~ 

الموسيقى؛انادي يمال؛ أذ إدا فالصواب مؤثث. وهي للموسيقى بل للنادي، وصما ليس 
الملاحفلةهذه شالون وأعضائه الكريم النائي هدا رئيس حضزات أئ والرجاء الئرنثةاُءأ. 

تكونأن على تخريجه يمكن لكن ْرفومحى، المؤلف استعمله وما الأصوب. هر المؤلف خهنأه ما ( ار 
الصوابمعجم ينظر؛ الحالية. على نصبها ْع بمعنى؛امثل®، اسمية أو للتثبيه، أو زائدة، الكاف 

وحواشيه. 2846/ اللغوي 
جبأو كتاب على الرئيس يعلمه ما بعصها• ؤيخطئ الأرض بعض المطر يصيب أن معانيه! مجن )2( 

منثؤع أيضا والقو؛يع به• إترارا أو له إمضاء صك أو عقد ذيل في اسمه التخصن كتابة فيه. برأيه 
الثير.من نؤغ وكذلك؛ الخل. 

معجمينظر؛ ءأفعل®. بمعنى يجيء ُنعل® أن باب من *آويع® بمعنى ُودع® الفعل استعمال يصح ر3( 
وحواشيه.798ا/اللغوي الصواب 

الموسيقىتراث حففل فى رغبة للموسيقى؛ ناد أول وزملأوْ رضا بك مصعلفى افتح م وا ا 3 عام فى ر4( 
ءإمعهدإلى الشرقي® الموسيقى أنادي من اسمه تعيير مع النادي افتتاح تم م ا  929عام وفي العربية، 

موظفيوكبار والأعيان والوزراء الأول فواد الملك الافتتاح حفل حضر وتد الشرقية®، الموسيقى 
من؛*حرهمزية ةصيد.ة ألقى الذي شوفي أحمد الشعراء أمير الحاصرين بين من وكان الحكومة، 

مطالعها؛الملك، مخاطبا الكامل 

قاءاالهنون صمح مس وقزعث اءا الق \إئوض4 سداك حيث، 
أمعهدإلى تغم ثم المربية®، للموسيقى الملكي ٠ال٠عهد إلى المعهد اسم تغير وام 33عام وش 

الأن.المعروف الأمم وهو الحربية®، الموسيقى 
يجرزالموسيقى® كلمة أن باب من الشرفي® الموسيقى أنائي المرفوض الاستعمال تصحح يمكن ر5( 

الصوابمعجم ينظر؛ أوالحرفة. الصناعة معنى على والتأنيث الفن، أو العلم معنى على التذكير فيها 
وحواشيه.ا ا/75اللغوي 
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ا1|رعد,ءطؤو(دام

الخطإ.إصلاح إلىُاُ ويثادرون الإخلاص، بملء المقدمئ 
كلوهوصانع العملا، على ثائرا يد لم وا للأّتخاواما، تفلح بمد •لم ؤقولوزت — 13

يريدونأيهم على صريحا ندو الاسعمال هذا محي وقرية الكتاب. من كثترين بين الشيؤع 
شه،عليه لا حبر؛ على اإثفي ينلط أذ إدا فالصواب صاررل"ا. يمعنى ااعادْ مضايع ٠ردعودا٠ بالفعل 
علىبمدر لا ااعاد أو العمل*، على قادر عير ءعائ أو للاتحدام*، بملح لا ٠اعائ فيقال؛ 

طبيهمي.أوغير معمول أنه يريدون أوالاصاطثاص٠. مصطعء، الشيء اهدا ؤبمولوزت 4ا~ 
أي!صنثعئ، عنده \تز؛أ يثال؛ الاستعمال. هذا يسؤخ  ٠١٠٠اصطغ٠ الفعل معاني في وليس 
الله.مسل في ينفقه طعاما اثحد ئلأئ؛ و١صقغ احتارة. لنفسي؛ ئلأثا واصطثع ورثاة. إليه أحس 

الصناعتياا.أو مضنؤعء، الشيء ءهدا يمال؛ أن فالصواب 

الفعلءعصدءفيستعملون وءئئت\لئئ\ةعلىوعضيد0ء، العصد0فيعملهء، ؤبمولون؛ — 15
٠•الرمير عند وشمالا يمتثا يهب وأعصد؛ التهم عئذ اللغة؛ كب وفي وأعاف' صر بمعنى؛ 

ا.ااعاصده*ر أو عمله*، على ءعصده بمال؛ أن فالصواب 

ظرئاليست، وهي الظرفية. على ُرأثناء® فينصبون كلامه®، ءآنارالحطيمؤأساء ويقولون• ~ 16
اجمحُ هي بل ءفيءرذا- الجر حرف عن بها لتستغتي الظزفثة؛ منه تكتب ما إلى مصاقة ولا 

١^٠.بمال:أةيأقاء أن الكلأم:أوناى.ظشماب وآقاء الثيء: وآقاة ءلتنيأ. 

•وعاجلإله أشرع وله' الئي؛، يادرإل را( 
^0الكلأم:،ايرسالكلأمويدلس.)2( 
ءصار*والفعل أصار®، بمعتى هاهنا اعادء أن على اعتماد ال٠رفومر٠ الاستعمال تصحح يمكن ند )3( 

اللغويالصواب معجم ينظرت يكنء. الم فتقول؛ النفي عليها يدخل واكانء اكانء، أخوات من 
وحواشيه. 643/1

.608ص )عضد(، المحيهل محيط. ينظرت )4( 
لغةوهوكثيرفي اننلء، يجيءبمعتى ُثئل® أن باب من اعصد® المضعف الفعل يجوزاستعمال ر5( 

وحواشيه.ك 37ا/ اللغوي الصواب معجم ينظر؛ العرب• 
ليتباعتبارها الظرفية على ونصبها الجر، حرف بدون ءأثتاءا استخدام القاهري اللغة مجمع أحاز )6( 

وحواشيه. 10ا/ اللغوي الصواب معجم ينظر؛ مبهما. بل مختصا مكانا 
جمع.أي؛ )7( 
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------ --_ ______- _َ أسعحادامنداض_ 

®مواعنحوت بينهما، التسوية يزاد الاJاJين الأمرين أحد ثلبجا أق يجب للتسوية تكون وعندما 
»ؤومبمال: أن الأول الخال في فالئواب ثثطثا«. وأثنرغامحتأم uشتا، أم جئت أزاممأ عدى 

الخالقي أما للتخفيف. حذفها يجور المقام هذا مثل وفي القرور؟'، أم تاتائا كان آلألم تدر 
أمفرئيا"•الخكلم كان أبجارا "مواء أفبمال: فالصواب الثاني 

منيتهاعن قيل مقالة من الجمالة وهل.0 سوداويتان®. وعينان •حنطثا١ا؛، اروجها ؤيقولون: ا2— 
وصوابهاالياء، بالل بالألف نصبها وهي واحدة علطة راعيتان® في كان فإذا بلح®! كاب ١٠إنه 

نيادةعلطاتت ثلاث فيها ®توداؤتتانء فإير وهوءوجهاء، متصوب على معطوفة لأيها االعيتينُ• 
هتوئاوتن،اأت،.وصوابهات وألف، وتاء ياء 

®ئاحلأ١،أن والصواب له. ئعرض أي؛ نيئ®، لا فيما فلأن ءئداحل ويقولون؛ ~ 22
حامزة.أي؛ شيء،ا، منه ءJداح^Jه نعم عارضته. أي؛ أثوره®، في ؤيدا ءداحلغ تقول؛ 

مص،في يحلتعصه الشيء®؛ ®وئداحل 

ءعلىاارل"ا.بالحرف لآ\أتذتواا فيعدون  ٠٠يالمساعدة(له وعده على امحسادا راراره ويقولون• تت"~ 
وسناني،®سدإليه، يمال؛ ®إلى®. إلابالحرف ومشتقاته ®سد،ا الفعل العربئعدية عن يشمع ولم 

علثه.آعتمد أي؛ وانثد®، 

وهيوالأجتماع. المصاحبة يمعتى لاتويةأا فيستعمالون تووة(ا. إليه ءذهبوا ؤيمولون؛ ~ 24
هذافي تويؤ على راهم بمال! والإئصاف. والمثتوي الاصتواء يمعتى؛ نوي، مؤثث بالحقيقة 

سهماب١لثوثن®رقا.الش؛ وااقئت 'ا، الأ٠ر®١١

الحنطة)المنح(.لون إر يميل وجه جثطي؛ وجه ( ار 
التثتيةفى ملب وصحراء كوداء للتأنيث همزننه كانت إن المهتءود والمفرح سوداء. منتي لأئها ر2( 

]المؤلف[وازا. 

الفعلصمن حيث التضمين، على بحمله راعلى• الجر بحرف الفعل'استند® نعا-ية تصحتح يمكن )ت( 
الجزاعلي®.بحرف تتعدى أفعال وهي ، ٠٧أو®١^أو'عول•، ®اعتمدا، الأفعال؛ محتى ®امتني® 

وحواشيه.ا  17اللغوي!/ الصواب معجم بملر: 
انتواء.على أي: الأمر، ا هن. في توية على هم بمال،: )4( 
.20محي الجراند، لغة عن: يبر بتمزق ر5ا 
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ااكاث_ا'ءكمحرة 

 َُ-َ ولاقاه،نقيه، ت العرب عن والممؤع الباء، الفعل هذا هثعدون و4ا،. ارالثمى ؤيقولون• ~ 25
ا.اليا؛ر إلى تحتاج فلا بقسها؛ تتعدى وكلها صاديه• أو انتفثله، أي! واحد، يمعتى والتئاه وثلما©، 

كليهماش ؤيريدون الأوور، أش ملأن و'واوذي أش،، أول مد رأيته اتا ؤيقولوزت —  26
كماالكشر على محنى و»أش« أب. من »أوو فيهما: مال أن والفزاب \صص. فل نونا 

حمعرهُ،إذا أو الماصيةُأ"ا، الأيام أحد به أريد إذا ؤبمرب نفى• يوم آخر به المراد كان إذا رأيث 
أو١^٣.أل>ةا، أويخط أوئغررم 

والممؤعمتما،، دواء فلاق وارتناول مشمة،، دويثةأ؟ا وأرثعيزُ؛؛؛ أرع ُأم ؤيقولون: — 27
،وتمالثم، فيه جعل الطعام،: ®نم يمال: المزيد. لا الجؤد ص المغل هدا من العرب ■_ 

تام«.وذواء ناقة، »ئوبم بمال: أن إذا فالئواب . ٣١تقاة لأا«: 
وهويعادل. أو يشاوي بمعنى ®يوازي، فيستعملون شيئا،، يواري لا ®هذا ؤبمولون: — 28

مواراة.آراه وهكذا: وجاراْ، حادا0 مواراة: وازاه معنى لأف 

علىالصمّاثه يقيئون وكأنهم بالصمانة،، وءطالثه صمائه،، علئه ®أحذ ؤبمولون: — 29
خهلأ•®صئاثة، قولهم: إدا وصتائارر؛ا؛. صمنا وبه، القيء، صمي اللغة: كتب دش الكمالة. 

بتاء®الباء،؛ الجر حرف باستعمال معموليها إلى الاشتراك على الدالة ®افتعل، صيغة إسناد يجوز )ا( 
معجمينظر؛ مع،• رالتمى وكذا الحكم. في والاشتراك والمصاحبة المعية معنى ميد أنها على 

وحواشيه.ا ا/93اللغوي الصواب 
المابقاليوم بمعنى أمس، وُأول الأول،، ®أمس التمترين كلأ استخدام القاهري اللغة مجمع أحاز )2( 

وحواشيه. 92،  74/ ا اللغوي الصواب محجم ينظر: أمس• على 
ومحدد•ممن غر ماض يوم أي: )3( 
حميله.كانت، أموس قولتا: مثل تكسبر، جمع مجمؤع أي )4( 
ب.كاف أنيل نحو: ر5( 
الأنزكانجميلا.نحو: )6( 
جميلا.كان أنئنا نحو: )7( 
العلميواسمها المفصلثة، الحيوانات من وهي الأرجل، كثيرة زاحمة سامة يؤنثه وأربعين• أربع أم )ة( 

®الخريض،.
•عاقل أوغير كان عاقلا أوأنثى، كان ذكزا الأرض على يمشي ما كل والدابة: دابة، تصغير دؤتة: ر9( 

ا.2ا2 ص )صمن(، المحيتل القاموس ينظر: ا( ر0 
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اهJعدهللملحدم

الواحدة ٠٣١على الدلالة به يراد عندما ولكن مطرئ١، دخولا المصدر على تدحل التاء إن نعم 
وائطلأية.واجتماعه، كصزتة، 

والصواب؛إحصاتثهء. آخر قي وءورد الاماقثهء، صك الفريقان ءأتضى ؤيقرلون• ~ 30
يحتاجانفلا صريحازرا؛، مصدران والإحصاء الاماق لأف إحصاءء، وءآخر الاماق،، ءصاك 

الأنممن المصدر معنى تحصيل على احتالواروا النحاة إف تعم الخصدرُعا. معنى يفيدهما ما إلى 
سنته.يعد التأسي، تاء يلحقه بأن ؤإئا الأمم، إلى مصايا الكون بتقدير إما الجامدُهابطريقتين؛ 

هذا.حجريه علمت، أو حجت!، هدا كوذ علمت، يقولون؛ ^^٠، هذا أئ اعلمن، تأؤيل غني 
؛الخصدئةُوا.التاء هذه تلمب ولذلك وعيرهما؛ وأولوية، أرججة، عليه؛ ونس 

وتالي.عثأ عالي نيانا بالباء اراكتزث،اا كعيون الأمرأا، بهذا االأيكتررث١ ويقولون؛ ~ 31
١^٠ولأيالىرةأ.أما»أبه« للأمر«،أى؛لأ:شأبه، »لأ:مث باللام،كئال:أزه الفراب 

له.أبهت ومجا له، يؤته لا نحو؛ ءراكتزث؛ا، مثل باللام، يعدى المعنى بهذا بئتالمل فعندما 

اللغات،عن حرفيا منقول وهو الكلمهء. معنى بكل صادق ازيد ؤيقولرن• 2ت~ 
كنيرة،لمعان الخوصوعة أي* المشتركة، الألفافل فى التعيير هذا فساد ويفلهر الأوربية، 

الأصلي.الصرح والصدر الأصلي، والمصدر المصدر، أيضا؛ ويثى الصرح، الصرر ( ار 
نحو؛العربي، الكلام أنويع معظم من الصناعي الخصرر صياغة جواز القاهري اللغة مجمع أفر )2( 

بالأوليقصد حبن، الأتفافثة، غير فالأتفاق المعي. في زيادة على للدلالة وصرم؛ الصرح المصدر 
فالأولءالإحصاءاغير٠الإحصاثتةا، ومعتى عليه، اتفق مانص ؤيرادبالثاني• الصدري، المعنى 

الصوابمعجم ينظرر الإحصاء. عملية نتيجة على يدل والثاني نمها، الإحصاء عملية على يدل 
وحواشيه.96اللغرىا/8ا،

القصود.إلى الوصول ابتغاء بالحيلة؛ الشيء طلب الشخص؛ احتال )3( 
إنسان.نحوت الفعل، أو المصدر من المأخوذ غير الأمم الجامد؛ الأمم ر4( 
الاسمية،إلى الوصفية من اللفظ تنقل التي الصناعي الخصدر تاء وهي النقل*، ءتاء بعضهم ؤيسميها ر5( 

متولية.نحو؛ 
له،أكترث، ءق ففيه؛ واللام، بابء ^٠ ١٠اكعل تعدة  180/2)كرمت،( العرب لمان فى ورد ا6( 

واللامالباء من بكل الفعل فتعديه نم ومن أبالي*• ما أي• به، أكترث ما يقالا ••• به، أبالي، ُا أي* 
صواب.

وأبه.آبه، يمال؛ وكسرها، الباء بفنح رلإ( 
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--- - . . . . ِ_ . — اسعحء؛طررعح|ض 

منأيعئا وهو أحد ف الطن ذاك جواب على ردا ارْرم-ول ويقولون• و3~ 
والمتثغملا، م٠اتر وهو من؛ررنلء المفعول اسم مستعملون الدواؤين. كتاب مصطلحات 

الفعلمى تصدر فأصله مرتل، بمعتى ءرمولء أما رنالة. مجته والاسم ءأئعل،، باب من ُأرتلُ 
غقطُأا.الإرسال معناه الإل أق ْع الإحابة، أو الجواب بمعنى الإد ؤيستعملون الممات. الثلاثي 

بمعنى~ الخطابُما وأحيانا ~ اإجوابرأ'ا ؤيستعملون به. أرتل أي؛ جوانا، إليه رد يقالت 
نحميرفإن الثقل الضخم الطزفء ءذاك استعمال أما محله. غير فى وكلاهما الإتالة أو الكتاب 

ملحقات،بمعنى و٠مزثةاتاا ارمنفودات٠ ؤيستعملون عنه. يعد جمعا أو مقرئا المخاطب 

هدهمن ؛^'-^، ١١عن يتمع ولم وأص٠حبرءا. صحب بمعنى وأرش رش البعل أة يرعمون كأيهم 
أنوالصواب رفيقه. صار أي• راثثه، يثالت ٠داعلا. باب سوى المعنى هذا من بمرب ما المادة 

المالحقاتء.أوأحد الملحق كتابكم عن جوانا ُرمرتل كلهات الجملة هده فى ثقال 
أوالحديد، إلى التكه يصيفون فكأثهم الحديدألا، الئكة فى فلأن السائر ويقولون• ~ 36

أوالحديد®، ْلسكة يقال! أن والصواب حطآأم وكلاهما للتكة، وصما الحديد يجعلون 
Jالالئكةالخددثة

.115ا/رجرح(، الوبل والمعجم /او2، ا- 
عنالهي أو اللغوي، التطور أو بالهجر، أبمث ثم اللغة، ألفافل مجن مستعملا كان ما الممات! اللففل ( ا) 

اللغة.عنه فاستغنت استعماله؛ 

أجابه،._ ٠تئ : 337ا/ الوسط،)ردد( المجم ني ر2( 
أوذعوى، أو دءا» أو نوال، عر ردا تكون ما ه\د>و\ب.' ا: ا/54الوسهل،)جوب( العجم ني )3( 

والرسالة،.وثغوذلك،، اغثواض، آو وتّالأ 
أمكلام.كرب شكل في أكان سواء الغر، إر الئؤ4 الكلام أشكال، م ثاّلأ كلمة الخطاب: )4( 

اللغةمجمع الننة، أصول، في كتاب ينظر: الاسعمال،. هن.ا القاهري اللغة مجمع أفر وند مجن3لوقا 
.268/ بالقاهرة، العربية 

المجمعافترض الذي ُلأرشُا الفعل محن مشتقة ااْردثات® كلمة استخدام القاهري اللغة مجمع أجاز )و( 
الألفافلفي المجمعية القرارات ينظرت بالهمزة. اللازم الثلاثي الفعل تعدية ياستة على بناء صيغته 

ل.ام،ص25اإر789والأسالم،س439
الحرير®؛وءالمندل الذهب®، ءالخاتم نحو! بالجامد، الشيء وصف العربية اللغة أمالهب، مجن )ة( 

علىوالمؤنث المذكر مجحل فيحل جنس، اسم الحديد أن كما الحديد. السكة يقال! أن يصح وعليه 
وحواشيه. 980/2، 148/ إ اللغوي الصواب معجم ينظر؛ السواء. 
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الصحه.من وجه ^٠ ٥٠لاستعمال وليس الثاكة،، اعت انمْلر راتاثت ؤيفولون؛ — 37
نثقعلى نير الإبل من لطائمة الأصلي معناه من محتعاوا رالفطارا ثنثغنل أ0 نالئواب 
و؛خاواتاتا.؛^١^،(، الجمع! )وجمع ئطر، وجنته! واحدر'؛، 

أوالمعنى مازا في الفعلين استعمال الجنش•. و،اانتحب مكواْ،، ،تحب ؤيقولون! — 38
عانم١أ٠.الأرض على جرة أي! ثاسحب، محته العزب! محب وفي جدا. كثير منه بمرب فتما 

أبوالطثب!فال أوانتزيغيا«. ثكزاة »انث3ئ الأول! اكال في مال أن والئزاب 

;اثاكغجوئهاكانثغلأ١هاتنلمئناه4الأو أيدا 
أونحوذلك.أوازتدا، أومهقز، الجيش، اثكص اكانيت و؛ي 

لتلا،مار الرجل! ترى اللغة! دفي الثثة". أول مى بمري الحكم ®هن.ا ويقولون• ~ 39
أوينفذ، أو ُايجري، يقال! أن والصواب الأرضأروا. تحن، دب الشجر! عرق ونرى 

أوثصل بمعتى اارنأثاأا فيستعملون حد،متهااا. مى فلأنا الحكومة ءرفتت ويقولون! — 40
ويقلياارثصاارآُ. مصحيف أو مولدة مي أو رئصه. ورفته! كتز0، رثه! اللغة! وفي ءرلر''٠■ 
فامتعمِاليهب. بمعنى ءرننا® من القارمثة عن ٠^^ تكون ربما أثها تيمور باشا أحمد الملامة 
وأصوب.أصخ المقام ا هن. في اعرل® 

واحدة.على أي! واحل، نتق على نير ( ار 
ئ8.ص الجرائد، لغة ينظر! )2( 
ومعنىالأرض على الجر معنى ين واضحة والصلة . 96صر )محب(، المحيهل القاموس ينظر! )3( 

المعجمينظرت الحديحا. الاستعمال وغيره كالوسيط الحديثة المعاجم وقدذكرت والتقهقر، الترا^ع 
وحواشيه. 163ا/اك-واباسويا ومعجم ، 418ا/الوسيط،)سحب( 

الحمدانيالدولة سيف أحت يرثي قصيدة من واليت • 400صن ديوانه، وهوفي الخفيف،، من البيت ر4( 
الكبرى.ببقاء ؤيساليه الصغرى 

. 1294ص )سرى(، المحيط القاموس تطر: ر5( 
العمل؛من الفصل بمعنى ^٠٠^٠٠ ١١٠كلمة استخدام على بالقاهرة العربية اللغة مجمع وافق رة( 

ينخرتوئكشت. ثحظم كأنه عمله من رفت فالذي المستحدط،، ومعناها للكلمة اللغوي المعنى بين 
. 3172/ بالقاهرة، العربية اللغة مجمع والأساليب، الألفافل كتاب 

.342ص المحيطّ)رفت(، محيهل نظرت ر7( 
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ومنجنتها،(. عشرين التنفير صندوق في وااانتؤئغ مالأ(،، عناوه ارأوئغ ويقولوزن — 41
هذهقإئ الخدمة،،. من انتقالته وتيسه إلى واائدم الثيءااُ"؛، من احنته ت قولهم المبيل١ا؛ فدا 

وذ\د.'أن فالصواب شولين. إلى ينمها تتعدى واسمال، وحزم، وانئوئغ، أونغ، 
رئئتهواااسمال الشيءاارأ'ا، وراحتمه جنتها،،، عش.رين التنفير صندوق وءاسويع مالأ،،، ا\وةض 

قثخه.أي! التح، أقاله من ماحودا إياها، ميله أن إليه هللب أيون الخد.تةاا، 
والقّىءا،له راثعهد فيستعملون . لالقئاءا، يه وعهد.وا الذي العهدرب'ا عن ويقولون؛ — 42
ففيها:اللغة؛ كتيذ فى صحته على دليل لا وهواستعماو وعاقده. حالمه أي: علته، عاهده يمعتى 

وآص.لحهارة؛.اتاها والصتعه١ق٢: ممدة، أي: واعتهدْ، وثعاهدة الث.ىء ثعهد 
الحصر.معنى تفيد التي والأفعال، الاسئتاء أدوات؛ ؛؛uJ )اممهل(، امتعمال،من وتكثروJا — 43

علىجريدتنا قصزقا وااما قمط.؛،، مرثئن عتر رأثاْ وارما همط.،،، رجال، ثلاثة إلا يزننا رالم فيقولون: 
الكلام٠ له. فائدة لا حئآ أثاهما ١ الأمثلة هدْ مثا, , ذ »ئمط.ا، Jادة ذ _i،،. الماحن، هدم 

الأوع.البل:منسا ئدا من )١( 
.24ص الجرائد، لغة بملر: )2( 
المشهووة:العينثة قصيدته في النحاس اين محول، وعليه إياه، حرمه بمعتى: الشيء، أحزمه ومخ: )3( 

ؤئاءهالفراق توم وآحزثني اذصي أمم لا خرآذ وآلي 
]المؤلف[لعثة• فعده القاموس صاحب أثا 

دمشق،زار حالب، أهل من شاعر النحاس، بابن الشهير الله، عبد بن الله فح هو النحاست ابن ءلت،ت 
اه. 052محنة بها وتوفي المنورة، المدينة نزيل وسمى المدينة، في واستقر والحجاز، والقاهرة، 
عصر0إمام —(، ه817)ت يعقوب بن محمد الدين مجد الميروزآبادي، هو القاموس وصاحب 

وتنويرالعزيز، الكتاب لهناتف في التمسز ذوى بصاتر تاليفه؛ من والتفسير، والحدبث، اللغة في 
قال 1092ص مائة)حرم( وفي المحيط• والقاموس الثعادة، ومفر عباس، ابن تفسير في المقياس 

لعثة،ا.ر١وأحزمهت الفيروزآبادي• 
نها.وعمنه: عمولأ تعمل، الثي؛، عن ععل يمالت )4( 
بقلع،والجمع* صغترة* فرية وفتل• مالأ• صاحبها على تدر أرض والصيعهت الصيعه. ثعهد أي؛ ر5( 

وصيع
.641ص رعهد(، المحيتنل ومحيعل ، 100ص الجرائد، لغة بملرت )6( 
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مثزحمالتعسر وهدا والأدباا. القيائ عالمي في مهما دووا المقيد ارلعب ؤفولون؛ ~ 44
س،لك0مال:»لكنلأفيغاضاشائ

فيهماصزب أو ؤلويلأة، شوطا فيهما لأجري أو بعيدا®، نأوا فتهما رربمغ أو عظيم®، قان والأدب 
ذلك.ونحو كييروا بمتهم 

الشيء،إصاية بممحتى الواوير~ا القوال فيستعملون مطلوبه®. ٠للمثنثتيثوال ؤيقولون• و4~ 
الائي١ؤا.ئال الفعل من تل، والفوابت العطاء. معناه أئ مع عليه، أوالحصول 

امتعمالالمب، عن يشمع ولم وأمائه®. محيهته القطار تحت محلان ررتمط ؤيقولوزت "" 46
ولعلبالأقدام. الدوس من منتعارا وداثه® يمالت أن فالصواب المعنى، بهيا ُإدهس® 
ا.شديدار وطئه أي' ®ئعسه®، محرف 

وافتاإياه أعطاه بمعنى؛ حقهأ( ١لؤها٠ فيستعملون •حئهء. المقيد لأفن لاوممت ويقولون' ~ 47
وأومحاهوواقاه، حقه، ومحاه اللغة؛ كثب وفي بعرش؛• يوثق مثن أحد عن ذلك يشح ولم تاما. 

واختا١قا.أخذة أي؛ هووانتزداة، ثزئاة 
كعيونكثيرون. يكتبه فيما الئيؤع كل ثائع وهو له®• يرتق بما ررهدا ويقولون• ~ 48
الشاعر؛محال لأعلى®، ب إلا العزب عن ثعديته بشح ولم باللام. ٥أسفاأ الفعل 

وانمززرو؛بالنم تقضي رنن على مانوف عير 
عليه®.يونف مما لاهيا يمال؛ أل إدا فالصواب 

الحقيقىالمعنى به يراد لا هاهنا اللعب، أن على دورا* لالعبا القول القاهري اللغة مجع أحاز را( 
كلمةتكون وعليه المهمة. هاهنا به فيراد ءالدور* أما والممارسة، الأداء معنى به يراد بل للمقل، 

والأسالمب،الألفاظ فى الخجمعية القرارايت، ينظرت ^^٠(*. ١٠بمعنى ءلٌبا* للفعل به مفعولا لادورا® 
ا.ام،ص98759اإلىس439

وثوالأ.ئولأ تنول نال نقول؛ واو، لأنالء الفعل في الألف أصل أل إلى إثارة )ت( 
لغةالجراتد،ص42.ر3(تظرث

.28ا ص )دعس(، الخحيهل محيهل ينظرت ر4( 
ا•343القاموسابل)وفي(،ص ر5(ينظر: 

ديوانه.فى عليه أقف، ولم اللغة، كتب بعفر في نواس لأبي، مشوب وهو المديد، من الست، )ة( 
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للمثاركة.®ماعل" وزن على الثتنثة الأفعال بعد ®ْع١١ يتعملون تراهم ما وكبرا و4~ 
النائيْع الأهلي النائي ورثتارى حالدا١، ْع وا5حائثتكئ ممروا•، مع ؤند اثثارك فيقولوزت 

٠■يدم؛ م يطالعه فيما القارئ يرام مما ذلك وغير ئلأن،،، ْع ثلاث و»ئوثارع اامحثل؛لاار'ا، 
استعمالهيزاد ما كل علئه وفز غمزاُ زيد أو®ثازك وءنئوا١، زيد ®ثثارك يقال؛ أن والصواب 

الباب.هذا في 

ورلأوامتنانيا١، شكري و'رأرجوقول ، ^۵^٠١٠ورمئس لك؛؛، ممنون راش ؤيقولون! — 50
وتمنؤنثهاتثان وكلمة ناكر، بمعنى ومنس ممنون كلمة فيتعملون . م٠توسيا١ وصف يثعيي 
وهداوأنمم• مى أي؛ بكيا، علته انس فيقولون؛ ؤإحتان، قمل سض وأحيانا شكر، سض 

ماأوأقصى المتهلؤع معناه؛ فالمننون الإٍللاق. على له وجه ولا محله، غير في كله الاستعمال 
٠وجوْإدعايير له عد أي• وانس، علته مى يقال؛ معانيه، بعض في كالمن والأ؛سان الرحل. عند 

ظأموالآذَئ4م*.
وغيرهما.ومحئوية، كمعحفلوظثة، ركي، تعبير وممنؤنثة مولدة. هي أو مننه، قالوا؛ وربما 

الرانحة.الطئث، بمعنى رالعاطراا فيستعملون ءاْلتااا. ثناء عليه رأش ويقولون؛ — 51
الهنطرفقهل.رئا.العرب، عن مؤع والم

والصححالاستقبال. أو الحال في للفي  ١١اظ.فيستعملون قط.اا. أثعله رلأ ؤيقولون؛ — 52
أوبشبهه، ١١قط.أقعله رلم نحو؛ بالمعنى، أو ، ١١قط.نعلته رما نحو؛ بالصيغة، المنفي للماضي اثها 

.قط؟١١رأيته رهل نحو؛ الامتفهام، يعد وهوالواي 

كانلأنه بدللثج، وندنم اJمرى، الزمالك 0دي على أطلقت النى الأّماء من : ١٠٣١الأ١دي ر١( 
لاعبيه.أو أعضائه بين يات حن عدة يحوي 

ءع((.باستعمال معموليه إلى المثاركة على الدال ارماعل® وزن إستاد القاهري اللغة مجمع أجاز )2( 
م،صا1987.6اإروالأساوبس439ابمةفيالأكاظ القرارات نظر: 

ومعروف.جميل ؤإحسان، عطاء إيعام• )3( 
(منسورةاوقرة.264سالآية)ر4( 
اللغةمجمع أجاز وقد الوالعاطرت : 79إ/ 3 العروس)عطر( تلج ففي من وهم هدا )5( 

فيكتاب نظر: الحدوث. على للدلالة المصرف الثلاثي الفعل من الفاعل اسم صوغ القاهري 
.10/2بالقاهرة، العربية اللغة مجمع اللغة، أصول 
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جدا؛غريب استعمال وهو ونصفء، التاسعة القاعق في الحقنة ءاتثدأت ويقولونُ ِ 53
ءالتاسغةيالقول! سبمهم وصححها التاسعةأاُاا، ااالئاعة على ونصف® لععلف وجه لا إثه إذ 

وفيأو العاشرة®، الثاعة منتصف وفي أن والصواب حهلار"ا، أينا وهو والنصفء، 
الثلأثينرت؛ووالدقيقة التاسعة الساعة 

يصافأ0 والصحيح وJصف®رها. جنيهات بثلاثة واشتراه ت قولهم الميل هدا ومي ~ 54
جنيه®,ونصف، جنيهات ايثلائة الجنيه، إلى النصف 

فتارةركامنها. واحد في العزب عند قط ستعمل لم معان على وعدد® كلمة ؤثطلقون — 55
بمعتىوطورارلإا السادس®. والعدد الخامس لآالإصحاح١ةا ؤيقولوزت آية، يمعتى يستعملونها 

جزء،بمعنى وطؤوا )2ا(®، عريه بمنزل رةا عابدين شاؤع في يسكن وفلان فيقولون• ريم، 
والأيةالأول؛ فى يمال أن والصواب كذا®. مجلة أو كذا، جريدة من الثامن والعدد فيقولون! 

الثامن®.والجزء الثالث: وفي ٠، 2ا العددية( علامته وزئمه)أي: الثاني: وفي السادسة®، 

ونصف®اعتبار على الاستعمال هذا تصويب لثمكن المعرفة، العدد على نكرة عدد عطف أي )ا( 
المضافوحيف القارئ، أو السامع لدى مفهوم وهو محذوف، ءالساعة® إليه والخفاف مضافا، 

وحواشيه. 801ا/ اللنوي، الصواب معجم ينظر: اللمس• أين إذا العربية في جائز إلثه 
صحفكما دقيقة، رالثلائين الساعة نصف بين فرق لا لأنه والنصف®؛ والتاسعة لتخهلثة وجه لا )2( 

اللغوي،الصواب معجم ينظر؛ الساعة. من جزء باستخدام التعبير يصح الدقائق باستخدام التعبير 
وحواشيه.ا ا/74

موضع.غير في تكرر وقد ءالثلثين®. الخطبؤع: في )3( 
القارئ؛أو للسامع لبمثا يحدث لا إليه المضاف حذف لأن المثال؛ هذا لتخهلثة أينا وجه لا )4( 

اللغوي،الصواب معجم : ينظر الثلاثة. نصف لا الجنيه ونصف هو الفصول أن يفهم فلاكهما 
وحواشيه. 800ا/ 

نرة،"بجن•ثارة• رو( 
إصحاحات.رالخمع: الفصل. وفوق الئفر دون الإنجيل أو القوراة كتاب من جزء إصحاح: )6( 
الزةوالأازة.الطزئ:)7( 
عليمحمد عهد قي الجيش قادة كبار من عسكري قائد م(،  1827)ت الأرناؤوءلي بك عابدين هو رة( 

إليهوضم القديم القصر هدم يم إسماعيل، الخل*يوي استراه الذي عابدين، قصر إليه يسسب باشا، 
م.١952حتى ام  872من للحكم تصزا ليصبح المحيطة، الأراضي بعض 
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فدالعريية اللغة وكاة للتعص. ؤيلحن يظم ما على الأوربية ®نارش® كلمة ويطيقون — 56
عندهمأف نسوا أو الناخرة، الكلمة هذه بامتحدام التونع التمسوا حتى رحبها على بهم صاقت 

ولامثلا، الملكأ، ارتارش دفولت ولماذا والأسودة. النثسد وكلمة التحثة، بمعنى الشلأم كلخة 
المللش؟،.ءشيد أو الألال؛ااا، ءنلأم نقول: 

يجبرالأ مثلا: فيقولون يئصدون، لما محالقا معناه يجيء كلاما يستعملون ما وكثيرا ~ 57
المعنىهذا ولكن التكون. جواز وعدم القبيه وجوب ومرادهم الأمر®• هذا عن نسكت أن 

المراد.خلاف وهو جوازه يثبت الئكوت وجوب انتفاء لأل المتقدمة؛ عبارتهم من خئاهر غير 
اريجوزا؛الفل بامتعمال ؤإما ارلأة، على الفعل بتقديم إما يتم الاختلال هذا ؤإصلاح 

تنكت®.أف يجوز ءلأ أو تشكت®، آلا يجب فثمال: ®يجب،. يدل 

الوجود.مطلق على الدال الجر وحرف الظنف متعلق ين*كرون ما وكثيرا ويقولون• 8ق~ 
إلىورادهتت بيته®، فى موجودا يكن ورالم الأمر®، هدا يجهلون كبرون بيننا اُويوجد فيقولون■ 

الأول،من ءيوجد® بحذف التعابير هذه أودر"ا تقويم ويتم بولأقراا®• شائع في الكائن مكي 
الثالث.من و»اتكائن« الثاني، من ولاموجوئا« 

فيستعملوننهرين®• يا;يس في وءصزف جنيه®، ألف ييته بماء على ®صنف ويقولون؛ ~ 59
أقد،أو ®آمق، الأول: في يقال أن والصواب لهرؤا. وصغ ما عتر في كليهما في ®صنف® الفعل 

»هصى«.الثاني: وفي انتقد®، أو 

الحكومة®ايزاذات قولهم: الحكومة كتاب اصطلاح في استعماله يكثر ومما — 60
ومثاتها®.الحكومة اردحل أو وحرجها®، الحكومة اردحل يقال؛ أف والثواب ومضروثاتها®• 

مجموعة.أحلاق إلى نتنة آحلاقئ® اديي وءجمال أحلاقثة®، '؛ليثه ®متاحث،ؤيقولون: — 6ا 
الفرد.ذللث، إلى يئثب نم ممزده، إلى يزد أن وهي الجمع، إلى النتنة في للقاعدة مخالف وهو 

غلبقد يكون أن إما وهو لقظه. على إليه قثنتب رصعه في بالقرد شبيها الجمع يكن لم ما 

يوليو. 26شاؤع الأن ؤيمى القاهرة، مدينة شواثع أحد بولاق؛ شائع )أ( 
اغوحاج.أزد: )2( 
ثمومن أنفث®، الخال: ®وصزنتج : 338\ا النير،)صرف( الخصجاح محي ه( 770)تر الفيومي تال )3( 

صواب.®أمق® بمعنى ءصزف® الفعل فاصتعمال 
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1اكاشواداااأ!ذكرة 

سبمصاس.هالأوئشبهك1ضر، سرىاكوإلكصر، فجرى 
الأسماءإلى الئنثة في كما وعتاديدي، وآيماري، أنفاري، الثلاثة؛ الأسماء هذ0 إلى اشتة فى 

أنيعضهم وأجار حلمي®. أليي وْرجمال حلقية®، علمية مباحث يمال؛ أن فالصواب المفردة. 
الصرفيين.جمهور لمذهب وهومخالف مفرد؛« إلى يرد أن غير من لمظه عر الجمع إر بمب 

ألوالصواب ®•_® ب -،® ilj®؟الفعل هثعدون المثة®. عن الدراهم ءأياثت ويقولون* ت6~ 
تتوقثدة عنها رتحثت الفغل، هذا من المجزئ بعضهم وامتعمل هذا اعرا. ثنيي؛ 

ينش،.ءأناف من أفصح يتوف® ءتاف وعد الاستعمال هذا أمحكن من وخطأ سمة®. ثلاثين على 
صحته.ئت بشواهد هذا ادعاءه أمحي وليته 

المغلفنيون الأم®. هذا له تزق وألم للقرا؛ا، مطالعتها ثروق متاحث ومحقولوزت — 63
الأم®.هذا محرقه وارلم القراء®، مطالعتها رامحروق فيمالت ينمه يعيى أن والصواب باللام. ®راق® 

الشهورة١ق٠:يائيته ئي بقزله باللام ثدائ ١^^١؛ ابن هذا قيل: ؤإذ 

م:>ىليئزتبمالأم1«رت<.
وتحولت،إلى:والطع، باثنخ ذللت، ؛عن. تحزين، ثم ارلمترقني"، بمل• لم أثه أدرانا تى نلنات 

بمدىأن والصواب ءعن®، ب الفعل كعيون العراء®. عن يخعى الأ ؤبمولون؛ — 64
الرصتي١٠'٠•الئريم، مول بعضهم احتجاج أثا -'ءر®• ي

رء يسلطانولمب المتصوفن، الثعراء من والوفاة، والدار الولد المصري عرا بن عمر الفارض؛ ابن ( ١ ) 
2ق6ه.عام توفي الوجود، وحدة يسمى بما فلسفة ثعر0 في العاشقين، 

ذاعتوفد الرمل، بحر عر الفارض ابن تقلمها بتتا، أوأ أبياتها عدد تصيدة الفارض ابن يائية رن( 
القصيدة؛وأول عازصها، من ومنهم شزحها، من فمنهم والأدباء، الشعراء بين شهرتها 

تانقامح:نيالإنش

لأولأسىم:فمح
النمل.من الكيس، والثما: لي®. تزق •لم مكان يرني® 'لم وب: ا، 3 ص ديوانه، في والمن 

أبيًبن *^٦٠ سندنا إلى سه يم، مّك،، بن الحين بن محمد الخن أبو الرصي؛ الئريف )4( 
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.اا|لهحءمحلؤندام„ 

ا،ل ئتمنه الطااول عني حفثث ئئذ عييي وئتمتنه 

أواعزتثء بكلمة يل يكالمة ليت البيت لهدا الشحيحة الرواية بأن فمردود 
ءكثمءيندي ئى عند أكتمكم، لا ٠ على يقيسها وتعله أحفيكمء، لا ٠ Jقولت وبعضبم الثعدتأار~ا. 

أحفيءلأ أو عليكم*، تخص ءلأ مال؛ أن والصواب الحديث. زيدا كتمت نحوت مفعولين، إلى 
فلالأزم االحفىُُ لأل محمحاة؛ والصواب عأتهماا، ثخفثة كانت، الأمور ،وهده ؤيقولون! عتكمء. 

أحفى»لأ مقول: دااءلى«، اأأحأى« بمدي وبعضهم من»أحمىاا. يش بل مفعول، اسم منت يش 
رأث.كما يعدى؛ءغذه أن والصواب المج1ةاا، هده مطالعي على 

أوالمرادمنه المبدل على فيتلطونها وءانثندلْ ءأيدل، استعمال في ينطثون ما وكثيتا ~ 65
ورلأبالصلأل•، الهدى تبدل 'لا مثلان نقولون بالباء• أحده المراد أو البدل ؤيجزون إع3لاؤث، 
فيقال:منه، المنيل ويجز البدل ينمسنا أن أي بالعكس، والصواب بالغنبؤ'. الدئب ئنتندل 

ؤأذ-بدزثويىالأية: وعلبب ؛الئهب«، الغثن، و'ثنثدل بالهدى،، الصلأل يدل الأ 
ننآهامحمحيلآ<.

الكمينمن يأحدونه ئكأثهم حماته. يحد يهلهر منشر انه يريلءون كمينء، ءداء ؤيقولون: ~ 66
عليه.ينقصون العدونم لايراهم حيث، الحرب في يكمنون أوالقوم حهثهاٌ'، الأمر ني الداخل بمعنى 
عناء،فهر الأطثاء أعتا إذا أنه وصفه في عنهم والمقول للداء. وصما ال،نزب، كلام في يرد لم ولكنه 

لاتنأبالعلاجفإذاكان فهوتمام. لت لادواة فإذاكان فهوتحئال. \لأب ح على زطاتئ ١^ وإذا
دي؛ر،■ُءر حماته يعد ظهر فإذا فهومزبن. أومه عليه وأنث، ءتيىُئُ فإذا ونمس. نهوثاجس 

وأديبافصيحا، شاعرا وكان والنحو، والفقه والفرائض باللغة عارئا عالما كان ه، نالج، ح— 
م.406عام بغداد في >و'زآ حاذقا، ومتكلما بارعا، 

جمعوالأطلال: والطلول اءنىأ. زكان أغنهاأ ا: أ/67الديوان في وروايته الكامل، من البيت، ر1( 
عنها.أهلها رحيل بعد والديار المنازل آثار من بمي وهوما طلل، 

المعلبؤع.الرضي الشرف، ديوان في الرواسن هاتتن على أنم، لم )2( 
ّنالآة)ا6(.نّورةالبقرة.ر3( 
وكسرها.الخاء بضم وحمتة، حقتة، يقال: )4( 
نهايته.وبلغ فدم وفتحها: التاء بضم وعتى، الشيء عتذ )5( 
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----- ا|ا|مت,،طؤرحداْر 

وماش.كقاض جمع،اراف؛، يظنونها فكآيهم عزينه*■ رفاه يقم ارثتر ويقولوزت —  70
وومالُئ؛،وراب، وكثارُص، ودءاقُأ■؛، وئماط؛ت؛ »تاترا؛، وزان; »ر3ات® أئها والصحح 

ؤئداَىرم إسرايل بمي سورة وني ونلن. تكثر ما أوكز هوالغطام، والؤنات٠ة٠: وغيره. 

بالولاءالمن~بيم*،•وحْلئ، ت ؤيقولون الممد، ا\حةو\؛االازمابمعتى الفغل ا7—وسثنمالون 
ئآئىأي؛ انتداتئ، انثدامه فيقولوزت متندتا، إلا المعتى ١^١ ال،رب عن ولمنمح الداتم. أي; 
ُوُترهتر ين ثيس ثول، ومنه ئوامه، طلن، أو نيه، 

اُرم كئنتديم مناصرعصاف وانتدمه إنرك ئتجز ئلأ 
الأملأثقئمممؤاكإلأ أي: تزنها. ةثاثءااىالثار: وئى 

أتم،■المتن"، ُءثذ ويقولون• متنينا، به فياتون ارعتز®، المغل استعمال، في ويحْقوذ — 72
•ارأعتقهم* يثال،: أذ والصواب الرؤ،. عن أحرجهم 

الأشياء.مى وسائط ئكثر ما الهتات.: ( ار 
الئئء.من تش1 ما كل الثماط: ر2( 
الدق.عن الناتج قاثه الشي؛ت دثاق )3( 
اشار:تانكثزئاش.ر4( 
التئإالأنةع.اكال:)5( 
تأنيثها.يجوز لا مفرد، اسم ءرئاتء كلمت أن الكريم القارئ عناية نوجه )6( 
منذكرفيها إذ إصراتيل*؛ ءبي مورة سمنت، وقد السحانا. وصورة ءالإسراءا، صورة أيضا وتنتثى ر7( 

مرما•في تن-هم لم ما إسرابل بمي أحوال، 
منالآي؛ت)94(ُنمورةالإمرا،.ر8( 
منارأدر فٍةالا؛ الدهاء، ني المثل به يفزب كان الفران، الشعراء من المسي؛ رهنر بن نيس ر9( 

م.0أ سنة نوش رأيه، لجودة الرأتم،■ بقيس يلب وكان قيس*، 
نميدةمن الست، لأن إنواء؛ فيه واليت ®ولا؛؛. رواية.  33صن سعره في وهو الوافر، من البيت، ا( )0 

أولها؛الميم مضمومة 

يريمما الهناء؛ جمر على نيئ الناس حبمز أو تثلم 
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الكاب'ااككر6 -- -

أوثاوض معنى على يطلقونه فإثهم ُحاير'• الفعل وجهي مر على ينتغملوئ ومما 
أثثأئت أي وحثزة، أحتزْ الممح—ا عن نمع وثد ومخاثتاتراا. ثحاتزة امحتعمال من ؤيكثرون ناتآ، 

ورارءهرمآكزهرتُ ذ«عناه حاترْ وأما وأعلمه. 

يهافيأتون لها. الموصوعة الطريقة خلاف على للتوكيد امس'، كلمة ؤيستعملون ~ 74
إلىنصاهة بها يوش أن والصواب ١إر■جلاأ١ها• ثئز راجاء ويقولون؛ المزكي الأمم إلى مصانة 
الرجل؛اجاء المؤكد، محمير 

بمعتىارحالء كلمة فيستعملون الدنتوررئا٠. وصع حال ثصريحه هدا ®كال ويقولون؛ 
مهللئا.الوثت ليس ولكن فيه، أنغ الدي الوقت الحال ُعانى من إئ نعم حطا• وهو حنن، أو وئت 

خطأ؛وهو متعينا، ائآكرا الفعل فيستعمالون ثاثدتهء. وتأكد الدواء ؤيقولون؛ 
•أوؤثأ يحقق يمال؛ أن فالصّواب متعدرذا. غير لأزم وهو ويويق، انثد ويؤكد؛ ثأكد معنى لأف 

القول،تقول الواقعة *أو® على الياء إدخال الصواب خلاف على يستعمالول ومما - 77
بالياءءيال® ويعيى الباء- بترك داهبء ^ ١١١والصّوابت عدا®. ذاهتآ يأJهرلإا لي ءقال فيقولون؛ 

اعتقده.أي؛ به، محال نحو؛ اعثقد، بمعتى كان ٌتى 

طليه،أو الخير أعطى أي؛ ُرحبر*، أو *أحبر® يمعى *خابر* استدام القاهري اللغة مجمع أجاز )ا( 
معجمينظرت سالما. مرتث جمع جمعه فصح الأسماء اصتحدام استخدم مصدر وءالمخابرة* 

وحواثب.672ا4ق ا/ اللغوي، الصواب 
تزنع.منا مغلوم يصيب عاى رارعه مواكرْ• آكرْ رن( 

لغةالخرائد،ص63.ر3(تظر:
فيتدخل أن دون التوكيد معنى عن التمير في الثيءُ *نفس استعمال القاهري اللغة مجمع أجاز ر4( 

فيالمجمعية القرارات ينظر؛ والجاحفل. سيبويه عند ورد لما استنادا الاصهللاحي، التوكيد نمتاق 
.ام،ص987572إلى ا 934من والأساليب الألفاظ 

الحكمونظام الدولة شكل تبين التي الأساسية القواعد مجموعة وفتحهات الدال بفم الدستور، )5( 
الدساتير.والجمع! الدولة. في المواطنين وحقوق الأفراد، إزاء سلطتها ومدى فيها، 

.لغةالجرائل،ص89ر6(تظر:
القولتضمين على إما الفتح يجوز لكن الخكاية، إرادة على القول بعد *إن® همزة كسر المشهور ر7( 

الجر.حرف تقدير على أو مفرذا، مفعوله يأتي فنل معز أو الظن، أو النظق، معنى 
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ِ-اا1لعح,دابرعدم 

حئلسقلوالعمال; والأرتماع. القتام فالنهوض; ،كلماأزيناأليسيرصالاا. ويقولون; — 78
عقالتا،.مى أوانخط كتؤتناءرا٠، مى إلابالقرل; المعنى فلاستقيم يربط• أي; الثبمر، ب؛ 

أفولاتخمى . ®صح١١مطاؤع ر١اكعاا فيتعمِلون القوة؛،. بصنعة ارايصيغ ؤيقولون; — 79
والثاني;ئامطعُ"ُ. وثطش فايكشز، كتزته نحو; ااشنلاا، أحدهما; باين، ®قعل،، لاو•ءة a٠ل

ال^^؛، ٥١٠طاوعه فإل راصع؛؛، ومنه يصل، ١٥ووصلته ئاجثمع، جمعته نحو; رراءثعلا١، 
التمهيد.في ثز كما كو/مح'لحو وهدا ااانذج،ا. 

فيجهد مصدر جهد جمع يجهود فيأتون • الجيوب" بدل بعد مفلوبه ®نال ؤيقولون; — 80
ئمعفما يجمع. ولا تش لا والنؤع المنة لغير المصدر أة ولاتخمى وJما. فيه جد أي; الأمر، 

اليغلب مما ارئعولااُأّ' على *معل® جمع أف ذلك عر وزذ علمي• بماس ولا يخمظ- مجموعا منه 
زهورُأُ.على الكلام راجع يْلر؛■• مما 

الموادمى راهده فيقولون; مثالُةُ''ُ، صيغة ااْند® بمعتى ارمط.ا، الفعل س ويصوغون — 81
المد، مط.; معنى كون عنُآا صلا هل-ا ®مط®. س ®معال، ال؛نزب عن ينتع ولم المطاطة®. 

ولزوجا;لزبا الشية زغ لَبجال; ائزجة®، الالواد نقول; بأن هدارم عن نندوخة ولما ائتي. 
ومعنى.زنة كاللزج والعلك لزج، فهو ولم ويمل-د ثنطط- 

المحنة;)1( 
الفعللزوم على الكلام راُ؛ع فاممل■ وأمملته فائزعج، أزعجته نحو• ®أمحعل؛؛، لمءلاوءة كونه وشد )2( 

]المؤلف،[.التمهيد. في وتعديه 
معالجةعلى الدال المتعدي ®معل؛، ل مطاوعا ءامعل،، مجيء قياسية القاهري اللغة مجمع أقئ )3( 

وحواشيه. 2974/ ا،  64ا/ اللغوي، الصواب معجم ينظر؛ انصح. نحو؛ حسته، 
معتليكن لم ما أومفمومها، الفاء مفتوح كان إذا العين ماكن ثلاثمح، اٌم كل *يعول، على يينع )4( 

وحواشيه. 302ا/ الالغوي، الصواب معجم ينظر؛ فصيح. ءجهودء فامحتعمال ثم ومحن بالواو؛ العين 
ا(.الموصعرتم)30ر5(بمظر;

الوصففي أوالمبالغة الكثرة على للدلالة أصماء وزنها على يصاغ أن يمكن أبنية هي المبالغة؛ صخ )6( 
ونعل.ونعئل، ونعول، ومشنال، نعال، صيغها؛ وأشهر بالفعل، بالقيام 

ذللث،.إلى إصافة سبق، ما على علاوة عن؛ نملا ر7( 
عنه.واكل يمكننا؛>كه نندوخه؛ الأم فدا من وه ذئدوخة، الأض فدا ض لئا )8( 
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اأ1ذمحر5ااكافا،-

مصدرمصدرء ءإيحاد، باستسال مونعين منهم كثيرين وثرى ~ 82
هذهيكوين مى واافرغنا العرييهء، ياللغة ا موسوعاتر لإيجاد ءاثناتى فيقولوزت ®كول؛ا, 

موسرعاتء،اثأييف فنقولت ؤإنئاء، ياييف يهما تنتندل أن ينا وحدير الجمعثة،. 
الجممهء.واإدئاء 

غيروص لأنمل ■انيثهم الأيام هدم في الكتاب من كثيرين على يوحد ومما - 83
ماوالتدكير الإئزاد لزومه وهي له، الموصوعة القاعدة خلاف على ®أل®، ب معّف ولا مصاف 

والتأنيثالتدكير في له هو لمن مطايقته تجوز الأول ففي -®أل®. ؛يعزف أو معرفة إلى يضف لم 
كثزى®.معارف ®دائرة يمولون؛ فتراهم الطائفة. تجب الثاني وفي والجمع• والتحية والإفراد 

ولمكنزي®. ®حملة يأتها أصغرهن حتى فيصفون ا الحملأت١ وصف عند الثحاء في ؤيمرطون 
®الماصلمة؛الموصثين: ثول وفي ووأحزى®، ®دنا®، في إلا الغزك، عن القاعدة هذه مخالفة نمع 

فآثثواكثرىءُوا• وتينوثة صعرى، ®بيتوثة الطلاق؛ فى الممهاء وفول كتزىءرٌا، ؤإما صعزى، إما 

عنومزكزة وافته معلومات يضم صخم معجم أي معارف، دائرة وهي موسوعة، جمع التاوسوعاتت ( ار 
الموصرعان،حسبح أز ألمبايا متيا مرئتة موادها منها، متدان في أو وفنونها، الإنانثة المعارف 

معلمه.أيضا ونمى وأهدافها، ومنهجها حطتها حب يحتلن تزنرعة وكل 
علىموصوفه نيادة عر للدلالة ®أسلء وزن على مشتق اسم الممضيل: اسم أو الممضيل أمحعل )2( 

®أل®من مجردا كان إذا حالات؛ أرع التفضيل اسم ولأستعمال عليه. وتفضيله الصفة هل.ه في غيره 
إفرادهرحب نكرة إر ثصائا كان ؤإذا مذ®، د عليه الئمصل ؤيجز وظكير٥ إفراده يجب والإضافة 
مقترناكان وإذا للئمصل، مطابقته وحازت وتذكيره إفراده حاز معرفة إر مصاثا كان ؤإذا وتذكيره، 

وقدسماعيا، أم قياسيا أيكون والتأنيث الجمع صيغة في اختلف وند للمفضل. مطابقته يجب بآل 
فياسيته.القاهري المجمع أفز 

ساكنةعينه الذي المؤنث الثلاثي الاسم لأن والأفصح؛ الأشهر وهو الفاء بقح حملات بمال؛ )3( 
الفاء.بكون حملات فنقول؛ العين تسكين ؤيجوز العين- بفتح ®ثعلأت® عر يجمع صحيحة 

الكتزىالفاصلة و\ أذهتش". مثل؛ 0، // / قساكن تلأآمتحركات من تكون الئازى الفاصلة ر4( 
®نثكهء.مثل؛ 0، / / / / قساكن متحركات أربعة من فتكون 

التقويةأما رجعة• له طلاق جديدين، ومهر بعقد العودة فيه للزوجين يمكن طلاق الصعزى؛ التثوثة )5( 
ؤيدخلآخر زوجا الروجة تتزوج أن بعد إلا فته الراجعة تصح ولا لاثلاث، متمم فهللاق المحنى 

فيه.رجعة لا طلاق صحيحا، دخولا بها 
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-- - ا11امتادارندم 

فيمنك واسرا، م دس يي وجاراهم والإصاثة. »أل« عن ث٠مدان وهما وااأكثر«، «أصغر|ا 
الغنرتوصف 

حهشاءدرضأنضمالخبثُمقاسها مث وكبرى صنزى كآ0 
د،ألا،ثغريفه مع ^^١ ^١ الممضيل لأفعل اسعمالهم هداالعبيل من ؤيوحدعلتهم - 84

^«،واإسْافازةصالأمينافاثات«.واثواب
القارات،.أوأأمحر المحنى، هي الثارة وأئدْ اتُمالأ!، المحاير اكئر محال:«_؛ أن 

ومماالتفييق. لقللب اصتفهام أداة رهل• أن يخني ولا جاء؟•. أحولت. رهل ؤيقولون• — 85
جاءررهل يثاوت أن فالقوابح فعلرل٠. يعده اسم على تدخل لا أئها الاستفهام همزة عن به تفترق 

أحوك؟•.

علىتزيدانها إلى يغمدون المتعدي؛ الأفعال بعض استعمال يزوثون عندما وراهم —  86
علىوالمزيا.ات متعل-وه، ال٠جئدات كون حالة لازمة. م٠مداتها أل لزعمهم ءأثعل•؛ وزن 

وأضح،أصح الجؤدات استعمال ولكن يه مسموعة أوهي الممى، بهاوا مسموعة غ؛ر ااأهعل« 
عصته،وآهاخ تكائا، له وأنثخ مالت، وأوقف دابته، وأهزل التعن،، وآنهكه الخبر، أساءة نحوت 

المزي،..مكاف كلها الأفعال هدْ من ال٠جؤد ينتحمل أن والوجه وغيرها. وأعاله، وأعاقه، 

يثلث،أو'لا ساعتا•، يثلث، رلأ صوابه؛ ، tlaوهو-؛?القئى•. عن يظلث، •لا ؤيقولوزث — 87
علمه•.يكم، ءلأ أو الثني•، عن يقتي رالأ يثالت أوأذ ينعى•، 

دعا،على يقيسونه وكانهم بنفسه، اكاتي مئعؤله إلى متعديا الم،• الفغل ؤيتعملون — 88
بأميرلمثوْ • ف؛ةالت باليا؛ يعدى أذ والم.واب الشعراء•، أمير لمبوء اولاJك فيمرلون! وصمى. 

الشعراء•.

كانعاتقيه، على تتوسان لدرايتين كية'أبونواس• عليه غلبهتج عصرء، قي العراق شاعر أبونواس. )١( 
أبويعد العربي الأدب و؛ي حمرياته، شعر وأجودء الئغر، انونع جميع وظ؛»ي فن، بكل عاس 
اه. 99نحوعام توفي وصمها، في شاعرأحر لايدانيه الخمر، شاعر نواس 

١اثماiعه١ مكان انؤانعها٠ ؛ 36/3الديوان في والرواية الث—يهل، س البيت، )2( 
المحبرالأمم على لحول'هل• الكّاش تجويز على التعييراعتمادا هادا بالقاهرة العريية اللغة أجازمجمع )3( 

ء 105ص م، ا إر789ا 934س والأساليب الألفاظ فى الجمعة القرارات نظر؛ فعلية. بجملة محه 
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ااك،|تم_اا'وذكم0 " """ "

يمعتىااطلأو0اااُ العرب عن ئمع وقد و8كلأمه طأةه1ا، )1؛لة\تته ؤمولوزت — 89
يستعملوالم لكنهم سخيما، عثا لكن إذا طلاوة; كلامه على ما فقالوا; والمثول. والثهجة الحنن 

الح1ةوثم

قافل.بمعنى كلمة فيستعملون المعرية®. وءعديم النظام®، ارعديم ؤفولون• 0و~ 
٠ء

أيصا;وهو والمجنون. الأحمق فالعديم; وتأويل. ا تكلفعلى ولكن يصح، قد أو حطا وهو 
إليه.المقير تأويل على لكن النظام، عديم قيل; فإذا اهثئز. أي أعدم، من لكلئغدم الفقير، 

هاقدة.أي اانظاماا، ٠^١؛، يمال; أذ والصزاب 

أورايعتنم فالصواب; من؛رعنم؛؛. لأ\وثظوذاا ينمع ولم الفنصة(اااؤ ويقولون; — ل9 
ي•
الجر.حزفح بغير العرب ض والممؤع وهلة®. لأول و® وغLةاا، أول ءمى ؤيقولون; — 92
.أول أي* أوواهنة، أووهنة وهالةأا، آول ®لقيته تقول; 

مح—،في وهو مئعولئه. إلى بنصه الفغل ءثتد.ول جزيلا،ا، مالأ وقته ١٠ويقولون; — 93
علىبنفسه فيعدبونه السهاء أما مالأ. له وهن، أي; باللام، الأول مئعؤيه إلى متعد 

الض٠ين٠ت٠٠

فيماأو حرى، ما ®على يمال; أذ والصواب جرى"• لما أاومك، ®لئت، ؤيقولون; — 94
حرى«.

أوتنافئ التركيب، هدا وفي ١ حليار قوادا الحث، برباب ئغثقل آف ®حرام ؤيقولون; — 95
ئئئل®آذ أو طليقا®، ئواذا يالحت، ثغثئل آذ علبم، ®حرام يقال; أن يبغي ولإزالتي ال—ام• عدم 

حلئاااّءوادا بالحّث، 

وكرها.وصمها الطاء فتح لغايّث،; ثلاُث، طلاوة في )ا( 
.22ص الجرائد، لغة بمر; )2( 
اللغةمجمع اشترط وقل. ت<أ.ديته1، لتتعدى أحرى لكمة معنى لكمة يصقن آذ المحو في المممين )3( 

الفغلتن،محن، المناب تحقيق ص: ثروطا، آحر فعل مض يفتن نعل كل في بالقاهرة العربية 
العربي.الدوق وملائمة قرينة، ووحود 
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ا||وصت,تلماعداهر

فيله وآذذ به، قلم بالثيء: أذذ الينة: محب وفي . بالتكلم٠ له ءأذل ويقولون: - 96
ال؛كلموفي لث >اآذل أنقال: إذا فالفؤاب آتاءثلثرا<. 

المجرداآاّا،من ءثدره والصواب: ثدر0اايتثديدالدال. حى ءيدره ؤيقولون: — 97

نعى•،أذثدهب يريد كان إذا عما ورتألته حضت•، قد  Jjjكاف إدا لاآدري ؤيقولون:٠ — 98
أهلمن العقربان هذان كان إن أدرى و»ئ المحكمة،، أوفي ئه في أحي كان إذا أغلم و«لأ 

الأنممهام،بأداة الشنءل أداة فيها ينتتدلون التي والتزام، التعابير مى ونحوذللئ، الأدب'، 
•لاالأول: ال٠ثالءت١ في مال أن والفزاب والاعتلال. الاختلال من رى ها على بها ويأتون 

•لاالثالث،: وش معي؟'، يدهي، أن يريد هل امحألته الثاني: وفي زيد؟'، حفز هل أدرى 
أهلمن العقربان هن.ان هل أدرى •ما الرابع: وفي المحكمة؟'، في أم أخي بيته أفي أعلم 

الأدب؟'،

نأت؛نا«،فيه »أتز الكن: كب، وفي ءش«. >اأثر فيقولون: براعلى' المغل«اثر« وي؛ندون - 99
الجر•في'ُئا.بحرفح يعيى أن فالصواب أثناوءلأمةرا'ُ. فيه جغل أي: 

والصواب١ الثيء' اعتادعلى و• الشتيء'، وءئعوذعلى السيء'، على •عود0 ويقولون: — ا  00
ءا:وهكانعادته، من جغله أى: وامحاذة، قثنودْ الثيء'، •^٥٥ فثمال: كلهاُ؛،*. فيها •على' ثزك 

وانتمادة.وعاودث، أعاده، 

•سانمُآ؛،الحرب: عن الممؤع خلافح على مجموعا كلامهم في وروده يكثث ومما - 101

اا.الما.رساوحيط)اذن(،ص57را(تظر: 
600ا/ اللغوي، الصواب معجم يتظر: ١ •ث؛نل بمعنى لجوازمجيء•فعل' الامتعمالأنفصيحان؛ )2( 

وحواشيه.

•اثل«.الطوع: في ر3( 
ا/4.اوصاحالخير)م(، نظر: ر4( 
ا/9اللغوي، الصواب معجم ينظر: الأستعمالض. كلأ القاهرى العريه اللغة مجمع أجاز رق( 

وحوائب.

.39ص الجراتد، لغة ينظر: ر6( 
مجقيسءيناتل' لأن حهلآه؛ لمن وحه ولا ا اللينة الرج بمعنى •النسيمء لكلمة قياسي جمع النتاتم ر7( 

معنى،=أو لفظا، مؤنثا يكون أن بثرط مد حرف ثالثه كان إذا أحرف أربعة جاء مزيد كل في 
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---_ء _ _______ __ _ ا|الهح,تلمرححام_ 

قطردرم٠امعل^١قاعر>لهئول« جمع أن مالكرت٠ ابن ألفية على رأ٠ عميل ابن ثرح ؤيوحدمن 
المهلردةالتكسير جمع أوزان بين يرد لم ولكنه تقيسا. زهور على رهر جمع يعد ئى يحتج وبه 

ممالا يغلب مما على؛ايثولء ارسل® جمع كثيرون فعد المعلولة. العثهزف كب يعص فى المقنن 
فىنمتع لم ولكنه وغيرها، وقهر، وتحر، ومس، وسهلر، خنق•! ٥^٦؛; نمع إيه وقالوا يهلردّ 
منهاواحد في رارهر" جمع يرد ولم جم. للمعا الفصل يكون وحتنئد ونهم• ووني، وومتا، قطر، 
رهور*لةا.ت مول، ءوالعامة ،; Jliالمحيهل١ت٠ محي3ل صاح_،أة؛ إة حى ّرهورُلئ،• على 

القرشيمحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن الدين بهاء الله عبد هو عميل: ابن )ا( 
ويعده. 769عام بالقاهرة توفي عقيزاْ، ابن من، آيحى الماء أديم تحت ُما عنه؛ قيل الهاشمي، 

ثراحبتن لطا 'لريقا شرحه قمح، اتخذ إذ مالك، ابن ألفية الشروح أشهر من، ض ابن شرح 
الممل.^^لإرالأجازاسلولأالإداب 

علومفي الأئمة أحد مالك، ين الله عبد بن محمد الدين حمال( الله عبد أبو هو ماللت،؛ ابن )2( 
أشهرهاتالمؤلفات من العديد له الصرف، وغوامفى النحو دقائق فى المثل ومضرب العريه، 
اللامحفل،وعدة الحافظ وعمدة التسهيل، وشرح المقاصد، وتكميل الفوائد وتسبيل الألفية، 

عاميدمشق توفي المحّحح، الجامع لمشكلأت والتمحهحح التوصح وشواهد الشافية، والكافية 
م672

وبضمصررس، والج٠عت صرس، نحوت الفاء، وبكسر كعوب، والج٠عت كمه، نحوت الفاء، بقح )ت( 
جنود.والجمع! حنر، نحوت الفاء، 

و28/4:ظر:شرحا؛نئيل،ر4(
،245إ/ المنير،)روض( المصباح من؛ كل في ءالزهورء كلمة وردت فقد المؤلف؛ من وهم هذا )5( 

*ومرعىوفيه؛ ا، 3ا/84)عنير( العروس، وتاج بالرهور*• ال٠نأب المرصع ُوالروصةث وفيهت 
منهاء.طيبه يكتب العلسة الرهور س ئحلي 

المعارف،دائرة أعماله؛ من لبناتي، ومجورخ ومرب وموسوعي أديب الجستانى، بطرس المعلم هو )6( 
ام.883صنة نوش والنحو، الصرف في المصباح ومفتاح المحتمل، ومحتمل 

القاموسمادة العجم احتوى وقد عشر، التاصع القرن في ظهر عربي معجم المحهل؛ مجبمل ر7ا 
أحرى،وزيادات والفنون العلوم ممحطيحات س وكتيرا 7ل8ه-(، )ت للفيروزآبادى الخحيهل 

الحرفملاحظة عع المجرد الثلاثي س الأول الحرف باعتار المعجم حروف على مريب والعجم 
ام. 870عام بيروت في مرة أول العجم طبع وقد والثالئه، الثاني 

.382ص )زهر(، المحيط محيهل )8( 
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|لكافا'---النكرة - . —ت—- -

حمتافقط ٠^١^٠ بل العص، وهم كما ®أراهر* فليس الكلمة هده في ١^^١١٠ جمع أئا 
قط.ينتع لم وهو ءأرهرء، جمع يكون أذ إلا ®أراهرأ بمح ولا لءأرهار'ا■ 

رهزةأن تقريبا كلها المعاجم ففي إلي• الالتفات يجب آحر إشكالا المسألة في أف مئ 
يكونفإدا أزهار، جمع الثلاثة الجمؤع هدْ من الأحتر كان ولما وأراهتر• وآرهار، وهر، جمعها 

لمهدا صح ؤإذا وهرة• جمع الكلام، ظاهر حب وأرهار، وهر أي* البافتتن، الجمعين من كل 
مخصوصةأوزان له الجمع جمع لأن ُلرهراا؛ جمع ُاأوهارأا يكون أن الوجوه مجن بوجه بمخ 
ورودثبت إذا إلا زهرة جمع وآرهار وهر من كل يكون أن بمح أظنه وما منها• ااأدعال٠ ليس 

®.aJLo®جمع و١اأهعال® لاهنل® 
أنته.وما وورد. وثنر، كنحل، زهرة، واحده بّبه وهر بمد الإشكال هدا فلحل 

أزاهير.^^؛ ٢١وجئع أزهار، جمعه فيكون 
ااحازالعزب; عن والخسمؤع الصواب. وجه يدر لم أي; أترهء، في ءاحتار ؤثقولون; - 104

شمحثرروا.وحمزة وانشمحاز. حاز، أنره*، في 
وُرهيالأموره، ررئطورت فيقولون; ^_J®، على الحال الهلور؛معنى من فغلا ؤييئون 5هأ~ 

الأئعالمن اللغة في بما والخمؤع المقول مغالثة غنى'من في وهم ا. يقور'نرع'ار قي آحنْ 
حولوهكذا حال• إلى حال بث ثحرل أي* الئيء، حال محنها• كثيرة وهي المعص■ هذا تمد التي 

ينثأثثأ الفعل وعندنا وعيرها• وينيل، وثثتر، وئحول، الشيء، وأحال متعد(ا الئيء)لازم 
الصلأحكز يضلح التجدد، أي فالنشوء، وجدد. وحدث حص ونئا٥ت وئشوءا ونئوبموثنا 

التطور.يمعتى للاستعمال 

وأئهر،يهر، نحو- تكسير، جمع العدد ونيادة المالغة يقصد الخجمؤع جح هو الجئع; جمع ( ار 
أئاعل،هي; أوزان، الجمع ولجمع وكوثات. وثوت، بيتا، نحوت مالم، مؤنثا جمع أو وأنهار، 

وفعلان.وفعالات، وقعاتل، وأقاعيل، 
]الخوكط[جنعي. جنس اسم له ؤيمال )2( 

وروموكلمة، كلم نحوت الياء، أو بالتاء واحاو0 وبين بينه يفرق ما هو جمعيت جنس اسم ئلتات 
ووو;ني•

.20ص الجرائد، لغة ينظرت )3( 
مجمعثة.طور إلى طور من حوله بمعنى ْاطوره" استعمال أن  569/ ا )طور( الوسيهل المعجم في )4( 
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ِ. اسعحسو(دام 

الجيلأوائل محي ذلك لإكان فيقولون! __ وستسلون ~ ا  06
ساتجل;ثيناثسرال

ولمنتالثة. غير  ٧١با١^^٠، معيئة غير الثاحرة بنا ثارت ْنم ويقولون' ا~ 07
لهأكترث ما أي• بفلأنء، أعبا ؛رما فتقولت المجرد. سوى المعنى بهذا ١لمب *من يئمل 

ُلأااليي•
أوءئصلأاعلأوة بمعنى يه فيأتون اائاهيلث\ء، استعمال في يحطثون وتراهم ة0ا~ 

فيبارع وُاهو وحزارة*، نور إلى والكهرباء البحار ئوش ثحول ص ْنابمك فتقولون؛ عنء• 
يحجبكلمة أن اللغة كتب وفى الأجنيثهء. اللغات ليعضى تعريته عن ناهيك صناعته 

غير0.طلب غى ينهاك أنه وتأوJالها حنثك. تقول كما كاتاء، بريد ءتاهيك تقولت واستعظام. 
يذمأي: ، زجو من رندرجزنابك وتقول: 
عزم،بممى يه ذأتو0 الصحح، وجهه حلاف على ®عول® يستعملون ما وكشزا — ا 09

وشإصكندرية"• إلى يذب أذ وأعول غرفه،، لتحقيق ينعى أذ أعول ؤيفولون• وصمم، 
الطماثيُ؛'*:قال واستندإليه. عليه، اعتمد أي: وحنزره، أدل عزلعليه: اللغة: محي، 

ئنلأثظلفيالأقاىونمم<وواحدئ الدفا وض ولِنتا 
وهوأحد،. إلى صرا ثم أذ ثمكئوا •لم فيقولون: رإلؤرا د ُدمضا الفغل ؤبمدون هلأ~ 

وطلتهُهُ.له مدى إذا له•: ض الم تقول: باللام، قعدى إنما المعتى بهيا 

.98اص المسل)حيل(، القاموس ينظر: را( 

.921ص )نهي(، المحط. ومحط. ، 54محي الجراتد، لغة بظر: ر2( 
ا.سمل(،ص730القاموسالمسل ثظر: )3( 

سشاعر، الصمد، عبد بن محمل بن علي بن الحسين الدين مؤيد إسماعتل أبو *و الطنراه )4( 
5ا5،واعام وئو والزندقة، ايهم؛الإلحاد الكتاب، الوزراء 

.307ص ديوانه، وهوفي المجل، من المن )5( 
آخرفعل معي نعل نقمتن أو بعض، عن بعضها الجر حروف نيابة بابح من ذللئ، تمويب يمكن رة( 

الالانوى،الصّواب معجم ينظر: كيرا• ويتعانان يبادلان و٠االلأم٠ ءالى* والحرمان تعديته، فيتعدى 
وحواشيه. 805/1
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'شتكرة

ءوهىخت1ةت وصف فى فيقولون تلان، أو ئنلوء بمعتى كلمة ؤيسممملون — 111
دةاكتن«رلا.

ناء.بمعى ®أناء® فيستءمالون تحزنه. أي' الحرب® تسيء هده أفعاله ءإل ؤيفولون' ~ أ أ 2 
ناءة،يمض الظن به واّماء أحسن. صد إليه وأساء أوأحزنه. يكرهه ما به ثعل ناء٥ت ت اللغة وفي 
١^١؛؛.به ظن أي: 

وهومعدود®علن® الخجئد يستسلون اثهم أي الباب®، هدا ®فالمزجوعلق ؤيقولون: — ا ا 3 
أبوقال وممل، أممل وهكذا للبالغة، ®على® أو أرأعلق® العرب: عن رديئه.والمقول لعيه أو لثعه 

الأنودالدؤليرص:

رو،معلوق القوم لباب أقول ولا علثث ئد الثوم يقذر أقول ولا 
واثثل•امثل أقو وثطاؤع ايعلذ، أعلق ومطايع 

حتىالوصف. يفوق ولإ وحميقة® ®حصيص كلمة باستعمال الأنام هده في ولهم ا~ 4ا 
وراأقامحصمصاة، إليه ودعاني يقولون: فتراهم انتعمالهما. ا عزر يثجاهى كاتبا ثجد قلما إثك 

اللغةمعاجم من حدقوا بهم وكار حصيصا®. إلئ موجها كلامه واركان حصيقة®، حملة له 

اافعيل(اصيغة أن على إمأ الامتلاء، ببمعتى ملي؛ةاا ر ^۶٠ ٠٥استعمال القاهري اللغة مجمع أجاز را( 
القراراتينظرت إلى،افعل. تحويل على ؤإما المشتهة، الصفة في بوفرة مسموعة 

ا.36ص م، 1987إر 1934من والأّاو_، الألفاظ في الجمعية 
.53ص )ملأ(، المسد القاموس ينظرإ ر2( 
.438ص )سوأ(، الحعد محيهد ينظر؛ ر3( 
تابعي،محديث،، يقيه، الكنانئ، الدؤلتي جنل.ل بن نقيان عمروبن بن ظالم هو ١لدوليت أبوالأسود )4( 

صبإشارة كتابا النحو في عمل من وأول ماسها، ووضع نلها، ونهج العربثة، أنز من أول هو 
ه.69ستة توفى الماحق،، نقتل من أول وهوأيضا ه، علي سيدنا 

ديت<له المتشهي الييهتط ويعد ٠ل١لهوماا، مكان ءالدار،، ؛ 353صى الديوان وفي السيتلو، من اليتح ر5( 
وي■'وم 

ؤإبرئدف وماتلها ئذوتم، لكنأيوللتابيمغنىوعنتظ 
وأعزص.عنه ابتغي الئيء؛ عن يجاز )6( 
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الكاف■'ككر0 - - -

المعنىبهيا ااكؤساا أن ولاتخمى حصص. أي! رئته®، مى جاتا له *كرس ويقولون• ~ ا ا 5 
منهشي كثيرة أفعال اللغة دني أئى• بمعنى إلا العرب عن ينتع ولم اليونانية. من ممزب 

وغترها•ووص، وحثس، وض ونرد، وحمص، حص، مثل؛ 
عثترها®،وثوران ئارنا شثوب عن الحرب هذْ محي المؤول وحده ءوهو ؤيفولون• ةاا~ 

الأنحل،عتار العقزت أف العبار تود في العرب م، والمقول الحزب. لعبار البقر فيتحملون 
الحزب.تحار والمنطلت الزتاح، غثار والعجاجت الحوافر، غبار والضرت 

يجرونهوكأنهم *لأبمكللأآلغنلذساّ فيقولوزت باللام• الفغل'أنكراُ ويعد-ون 7لا~ 
وتمثرله*تا•علته نهل الأم؛ محلاناأنكن اللغة؛ ومحي ا٠• ونحوها؛ وسهل، وتثر، ثهثأ، مجرى 

فيقول؛مفعوله ينفع وبعضهم ^٠٠ ١٢١٧١يترك ذلك* معل أذ بمكنه •لا بمال؛ أن فالصواب 
الذا؟تا(ا,والصواب؛ يثحلص®، أن ثاعز يقكن •وكيف 

منهمدث.كاوت.ا الدين هم ءهولأء فيقولون؛ بمعنىثالمإ. ءثشكلء الفعل وستعملون ا~ 8أ 
قصوزُمج؛؛صوره أي؛ فتنكل، ثكله اللغة؛ وفي ثألمئ،. أي؛ اللجنة، 

أذتتوئزايجب فيقولون؛ كثر• أي؛ ومحرأوثوامحر، يمعى انوقز® الفعل وستعملون 9اا~ 
رعىعلثه؛ وز1ز اللغت؛ وفي الكافيه®؛؛*. باب الأّفيه نومحن لم الأمن وءهذا التائه®، الخبزْ فيه 

إليه١ةا.همته وصنف حزتاته 

العرب؛هال.اعن والممؤع لوثه. أو عطمته، أي؛ ءلهز0®، الأيام •أحنت، ؤيقولون؛ — 120
أوياق١١ملأوارإ هوالمجزئ إنما المعنى 

الصوابمعجم ينظر؛ الأغعال. عالْ معنى تضمينه على •اللام® الجر بحرف تعديته تمويب، يمكن ( ار 
وحواشيه.ا/67 اللغوي، 

.859ص )مكن(، المحيط مححيهل ينظرن ر2( 
.ر3(تظر:لغةالجرس،ص55

ص9ا0ا،ومحيطاوحيط)شكل(،ص77م
وحواشيه. 276/ ا اللغوي، الصواب، معجم ينظرت ارثواهر®، أو اروي® يمعتى ®يوثر® استعمال يجوز رو( 
.978ص )وفر(، المحيتل محيهل ينظرت رة( 
صيغةوأن راثعله®، بمعى ءآئعله® مجيء أحاز كما بالهمزة، التعدية قياسته القاهري اللغة مجمع أحاز ر7( 

لماصيها=الفسءل وينر مصادرها، قياسية ومن التعدية، إفادة إر من؛سريإ فيها لما إليها عدل المزيد 
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-رنداض ixأس^ح

ووواْرا٠.عطنه أي! أوثحنثه، بمتوه حناه ت نتقول 

إليهفيقولوزت أو الكتاب بمعتى ثارة ار١لخطابأا يستعملون وتراهم ~  121
ثويعار.خطاثارت' •أش فيقولوزن •الحفتة•، بمعتى وطورا حطا;ى•، ص يجب لم وا خطانا•، 

الألجذأوماتخاطب بالخادم، أوالخواجهة هوالئكالمه الخطاب، لأن خطأ؛ الامتعمالين وكلأ 
الجوابُل؛.وثقيفه صاحته، به 

بعدبه يوئى أذ والصواب ٠ مهللما الحدي قبل به فياتون •كف• استعمال في ويحطثون ~ ا  22
جرارهُ•وهلم وسفلئُ، وألقح وكف، ومنة ءشرْ'وكف، فيةالت العددرئ، 

يقطنونوئلما ثوي•، ينع البشرية •للطثيعة فيقولوزت مدكزا٠ ^؛• ٠٧١•ويستعملون ا~ 23
•دريعا•تصغيرها أق تذكيرها إكار على يدلك ومما ة1ة. على تدكر وند موسة، الديغ أف ٠ إلىُ 

فىتفلهر ثلاثيا كان إذا المعنوي الموسثح لأف •دؤنثة•؛ قتاسه وأئ القياس، غير على شاذا معدود 
للئوقثدكيرهم القبيل هذا ومن فمذكر. يمصها، أي: الرأة•، ®دؤع أما القدرة. التاء تمغيرْ 

التأنيث.فيهما والأكثر واشر، 

.202ص ام، 987إلى ا 934س والأسالم، الألفانل في المجمعين القرارات ممر: =ومضارءهاّ 
. 1277ص و)حني(، المحط)حو(، القاموس ممر؛ را( 
يشرفويعفهم الحطتة. بمعتى للاستعمال لائضلمؤ أما وهى بعضهم؛-•محاصرة•، أصلحه وتد )2( 

]الموش[الوهم. نى وهوغاية خطابة، التئتهقنيقول؛ في 
والأدباءالمالماء مايلقيه على الحاصرة فيتللقون والحئة؛ الحاصرة بين العاصرون فؤق ئلتر: 

أولإقناعهم الناس س جمع على الملقى الخلأم على الخطبة ؤيهللقون وأدبيه، علمية بحوث من 
وحواشيه. 666ا/اللغوي، الصواب معجم ممر: عواطفهم. امتثارة 

المعنى؛في اوالتومع المجاز باب من ءخطثة• بمعنى احطابء استعمال الحدثين يعص صرب ر3( 
يكونأن يمكن كما الاسإ س جمهور إلى يوجه التي الخلأم من الضلمة بمي. منهما كلأ لأن 

الاسمية.إلى الصينية س اللفنل انتقل ثم بالكلام، واجه بمحتى •خاطب،• مصل.راللفعل الخءلابأ 
وحواشيه. 354/ا اللغوي، الصواب معجم ممر؛ 

المقود.ألفانلّ بعد إلا يذكر لا ارالنثف،• لأن المدد؛ س الممد •بحد يقول؛ أن الأصوب )4( 
.ر5(ممر؛لخةالجراتد،ص92

آخره.إلى وهكن١ا الموال، هذ.ا على جرا. هلم )6( 
فهمه.أدركه، ول؛ وبه، الشيء، إلى ض ر7( 
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■■تذنحرة - - - ---- 

الئئ.ومنهفي إلا الإمداد يمعتى المد ينمع ولم آعطاْ. ت أي بمال•، المدْ ؤيقولوزت — 124
ا؛.ه؛ مدا منآلعدام، ؤبمثد ؤ مريم• مورة في 

الشيء،له لد بل _؛، JUلد بمال؛ ولا للجمال®. يلد الناس مى كثير ١١ويقولون! — 125
أويفه مفعوله إلى منها كل في يتعدى أنه أي؛ وانثلد0، والتيه، ثلمدده، وهكدا؛ به. ولد ولد0، 
بابء.

والصوامذ؛ءؤوقاكا<. ش الحياءر"؛ بدبيب ئشم الذي الإنسان ررايها ويقولون؛ ا— 26
كلعلى غيبة صمير يكون أن بمثفي الموصول إلى العائد الضمير لأن و١اءئوفه®؛ اريئعر*، 

فينافئ فهو ذلالئ، حلاف على ورد وما غئب. كلها والفلواهر ءلاهر، اسم لأيه ليهلابقه؛ حال 
الاستعمال.في ونادر القياس، 

الطالبةحفته موضع وكان ١١فيقولون؛ ١لامرآ؛،. على التعريفح ١األ٠ ؤيدحلون — 127
للتخفيف،، التعريفأداة باُير واسأة امرئ استعمال العزب ثلعاء عن والمقول الامزأة®. يحقوق 

فقط.ومزآة ئنزء على ؤإدحالها 
الثاني.مفعول،اتجعل، على ااأ0، قدحلون بواحباتتا،. سّعن أذ يجعلنا ١١ويقولون؛ — 128

أصله ١٠على وهوداخل - يصير بمعنى اشحوبلرتا أفعال من هنا يجعل؛ ١١الفعل أف يخش ولا 
واحثاتنا،يشعننا  ١١يالقول؛ عنه يشتعش ، سخيفه نفوالتركيب، i ررأذ® ئرك فالصواب وحبر، مبتل.أ 

أويواجتاتثاه.

باءيتثّديد المثقل®، وحمارة البرد صثارة من يوصف، لا ما هاتى ١روعد ويقولون؛ — 129

منهما.كل في الراء بتشديل. وحمارة® صبارة، ١١صوابه؛ حتلآ. وهو ءاحمارة®، وميم ارصثارة® 
وهوواليم، الثاء بتئل.يح أصلحهما بعضهم أن الغريب، ومي مخههةره؛ا براء ثشتغملأن وقد 

غلط.

)ا(سمالآيث)و7(سمّورةمدم•
والنشاط.القوة واستعادة الحيوية على للدلالة يستعمل نمير ليثب رن( 
والخبرالممتدأ أصلهما مفعونى تصب وهي وصيت.، حول بمعنى آفعال والتصييرت اكحويل أفعال ر3( 

ئحد.رد، رك، اتحد، وقب، جعل، صير، ص؛ والأفعال ولوحكنا. 
حت0.أوشدة شدته ^! ٥١١وحمارة، وحمارة، شدته. اليردث وصتارة، صنارة، )4( 
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جزدمأهلعي 

tx .ُْ آوملقس آو __ بمعنى كلامهم في يه قانون راائكمس،ا الفعل استعمال في ويحطثون
أنزغراا.فمعناه ءايكمشء أما هوثكئش. إثما المعنى بهذا ءكمشء من والمستعمل ئثئج. 
شاوواتش منها أرادوا بما قانون قاسه، كلها الأئعال تزيدان أن يفلنون وبعضهم ا~ 30

فيكان مبتعاض٥ت اض 

يشنع.فلم أما عفر؛ركا* 
والنحلالريح لصوت الدوى الترب والمسموعص البلد®• لها دوى ويقولون؛ آقأ~ 
ر١دوىاأيستحملوا لم لكنهم دوىرأ"ا• لهدير؛ سثع إذا الدال• بتشديد المحل دوى وقالوا• والطائر• 

ات■^^٥١ بقول مستشهدا أستعماله يعضهم وجور المحنى، بهذا 

اائءدتيرمميىاسأىةووأ ّندي لمح، بميم طرمغ 

أعلم.والله 

الماضي،في العين مفتوح بي ثياتون ءئسئ®، الفعل استعمال في ؤيحطثوذ ~ 132
فيوقتحها الماضي، في عيني بكسر واإصوابت تناساْءُةا. أو يعضهم ءيشاه ؤيقولوزت 
المضارع.

العقولءأصحاب ئيقولوزت ®محعيل®. على صفه ءرجح® الفعل مى ؤيصوغون ~ 133
١^^^.بمال: اثوابأذ فس 

.6343/ الرب،)كمش( را(بظر;نن 
.605ص )عصر(، المءحي3ل محيهد ينفلر؛ )2( 

ا.القامسابل)دوي(،ص482بج:
في١^٠-*^ ملام ابن ذكره وشعرائها، الجاهلية ش العرب قزمان أشهر العشي، شداد بن هوعنترة )4( 

الجاهلين.الشعراء فحول من القائمة الطيقة 
هذهوثثنب اليمن، وديارها الأصل، يمنية عربية قيلة كتدة؛ • 65ص ديوانه، وهوقى الوافر، من البيت ر5( 

احواله.ونح والده، نعمه وجحد، كقز أي: كثي، لأث4 بكندة؛ لئب الذي عفير بن ثور إلى القبيلة 
٠فعل٠.إلى الاقaس فيها تتحول التي طمح لهجة على بناء ؛ العين ُءتح الخطأ هذا يصوب قد )6( 

وحواشيه. 756/ ا اللغوي، الصواب معجم يئظر؛ 
المشبهة،والصفة المبالغة معنى فى قياسية وهي العرب، كثيرا ءافاعل® بمعنى ْرفعيل® صيغة جاءت )لإ( 

وحواشيه. 2961/ ، 396ا/ اللغوي، الصواب معجم ينظرت المشبهة. الصفات من وءرجتحة® 
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احاف؛اككرْ 

الترامقي مندوحه لي ئكوذ لكنش ررقد ت بعضهم ثول الغريبة العجيبة راكئبهم ومن — ا  34
وصانبالمراد، لرش إلخ• مندوحة... لي كان وقاوت الماضي الفعل عر اضر لو المنن،. 

والابتذال؟الثغافة عن تركيته 

ذلكفي لها أحوجنا كال "اما ت بعضهم ثول المحتلمة المختلة تعايرهم ومن ا~ 35
Jعجبرا٠،أنمل الأحوج٠ بكلمة أتى الأمر أول في فاثه آحر،- نوقف أي من الموقف 

'إليها،،واام.وابت الهاء، رى بيواحلم. ولم الموقف، إلى المعي هذا علمي الجملة فبني 
آحر،مونم، أي زادعليهاامن ولآكنه الموقف،. ذلك أشداحتياجناإليهافي اماكان أي: 

إلىالإلثاء صيغة من الكلام ومل مضيل، أنمل إلى ئعجّبح أنمل من 'أحوج* فحول 
ترىما وكان كليهما، فاحطأهما واجد بنهم عرصين يرمي أن أراد ولمله الشر• صعة 

ُنالئكلرت<واثللاتا.

أحوجذلك في اثغن نقول: أن فالئزاب تعبيركهذا، في التفضيل أردناإذاأنه تقي ا- 36
ؤآحر، موقف أي في محنا إليها 

علىجمعا به ؤاتون اواد،، عليه يجمع مما وغيرها ٠أنملة، يتركون وتراهم — 137
وأوداة،وأوداء، أودية، صوابه: خطإ وهو الحتالء، ودنان فى ايهيمون فيقولون: ٠ننلأن،، 

وأوئاتةاه،ؤ

ايعريفيقولون: ورتسائه، ساقه، على يقيسونه كاتهم 'إلى، ؛ ءآعزى، الفنل ويعئ-ون ا~ ؛؛3 
يهيؤلعها أي: بالهوى،، النمس 'ثنري فيمالت يالما؛ بمدى أن الصواب الهوى،. إلى النمل 

ؤبممباء.

القياسيه:التعجب وصيغتنا استغرابه، أو أمر اّتعفلام بها يراد صيغة المحوسن اصعللاح في التعجب، ( ا) 
الفعلفي توافرها يجب بنروط الأفعال من الصيغتن هاتين صياغة رتتحقق به،. و"أنمل أنمله، اما 

منه.التعجب المراد 

هلوسة.هينان، له، ءلائل لا كلام الغلط؛ )2( 
وفساده.وصنفه انطامه، وعدم الشيء اصطراب الئللت ر3( 
علىأبما الوايى بجمغ *وتد ت ا  085ه/ العروس)ولى( تاج معج.م في ه( ا  205الزيدي)ت، ذكر )4( 

صحيح.فالأستعمال ثم وس بالصم،. وذيان، 
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ِ_ّ „ _ _____ _________ _ _____ ّ ِ _ِ أا|ومدجنحام_ِ 

نيانا)اجاته® يسسالون أقابل. أي! يوجه®، وجها الواى أجابه ءولكتي وفولوزت ~ 139
جتههالمقاطه بالئجابهة ثزاد0 كان ؤإذا العزب. عن ثشثع لم ولكنه وثاثه، عاين،وؤاجة، على 

ّتخماراا,حثوا لوجه•، ءوجها ذللثات بعد قوله كان لجبهة 

علىيقيسونه كآثهم دءعليء، قعدونه، ووحمه. عصزه ت أي عليه®، ءصعط ؤيقولون! ا~  40
فيعليه ثدي مى الذدد®، على أو عليي، حمل أي* القدو، على شد ملهم• مى ®فد®، 
®صعطه®.فيقال؛ بنفسه سعدي أن والصواب صثقرتا. أي• الأمر، 

ويمالجزداء جثال من يكممهاُل* ربما الحجازت أنص على كلامهم ني ؤنقولون ا4اِ 
أجزئ،ك-رجزداءامؤثث أثحللاّا، ثحلأءمؤثث العرب عن ثط يتمع ولم ماحلة. ت أي ثحلأة، 

القاذةُ؟اأ!على المحافظة حب محابن من الحطأ هذا وكأف 

وهواسمها،مثل بمعنى وربي* للجس النامة رلار مى مركثة ثا' الأ أ0 ولاتخمى ا~ 42
سماولا التلأمٍن. يعجتنى نحوت محذوف، والخبر الزائدة، أو التامة أوالكرة الموصولة و'ءا' 

بعضولكن ناينا. إلا بدونها ضل فلا زأتث. كما غاكا الواو وتلزمها الظلمد 
مقولون:ااسثما«، على ؤيقتصرون لأ؛ا، ور الواو من يجردونها منهم، المشهورين حتى الكتاب، 
الخترصة'.سما العجم ورالحثوانات الأعداد،، إحصاء في سما الوئم نداء في اوت1هوا 

مماالحكم في أيحل ميما، رلأ بعد ما جغل من المراد يحمل لم الموضعين في رلأ، ويحذف 
ترى.كا الاختلال ملها،فوفع 

الثحاري.ت صوابه وهو وبائعي• الثحارأأ'ا لصاع ارالماحوري، ؤيستعمالون ا~  43

ينظرتالمقايالة١ طيعة ؤإبانة المعتى توكيد نيادة باب من المرخوخى التعبير صوب من المحيثين من ( ا) 
وحواثسه. 595/ا الال<نوى، الصواب معجم 
.456ص )حدده السل محيهل )2(ينظرت 

الئيى؛تأمحاطبه.)3(امحس 
.93ص الجرامم؟، لغة ر4(نظر: 

الشمني كالقافية الثر، في المتع قل: ولنّا المتع؛ والصواب: الأصل، \في jsر5( 
خظأ.وهو المجتهد،، والتلميذ سما رلأ ؤيمول: بعا.عا، الواو يزيد وبعضهم )ة( 
متعا.ده.أنو١٤ ومنه المحروق، الطين المحار: )7( 
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قيكما ^تأماإووه، النادر الشاذ إلى ويعمدون الجمؤع، مى التقيس المطرد ؤيتركون ~ ا 44
بمعتىء عاندة  ١٠جمع يالحقيقة وهو القاعدة، حلاف على شدودا وود فإثه اإعادة؛ا• جمع ٠^١^٠٠ 

حئغهاتءتاحة•، ك آ، ا وعاداتر وعيد عاد هو إثما اعادة® وجئع والمشة. والصلة المعروف 
لماريجمع إثها قاتل نبن ُعادةُ- جمع ٠^١^٠ ثأؤيل في واحتلما وسوح،رناحارا. ناحا 

أيوزف»عاءلت«، على ثمدر لمرد حنع إنها  Jjiijالقثاس. غير عر وزدت إنها وثاتل نهئل، 
سكئْالأصنعتيُ"؛ وكان جنع 'حاحةا،كمح جتع رحوانج• في ييل ومكذا عانية. 

ثتعاءأحد ترى القاعدة ومخالفة الثذوذ س الاستعمال هدا في ما وسمر مولدرأ؛. إنه ؤيقول.' 
كله.كثايه في قط غيرها ينثعمل فلم ٠عادة٠ حمع اعواندء بكلمة أوي؛ الكتاب 

^وصنائعتنصهمت قول القليل والمعنى الكثير اللففل ذات الشخيمت التراكيب ومي و4ا— 
إنكانهفي وكان كالمات! ت في وكثير« وأم •كيرة جتغ فقد يكشر"• الأور من أم كثيرة 

الأولى®.مى حدا أم •اوصنانثر ت يقول أن 

يعيىأن والصواب الصواب®. عن فيقولون; ارصء، د ءآحطأ® ويعدون — 146
ه.لنم

والصواب5حصيلهااأ. إلى النز رائنتعد فيقولوزت ئراولى® ارانتعدء الفعل ويعدون ~ ا 47
باللام.بمدى أن 

#لو®،جواب في يزيدونها كما الئزطقثن، وارإذا® ءأنء جواب في اللام ويزيدون ~ 148
يتلولظننته ينشد شمعته وءفإذا لنجخء، ؤإلأ يجتهد لم لأنه اصز؛ فيقولون! والمتم. ورلولاه 

فيهمارئ.اللام تزك والثواب: محانا®. 

عادات،رقالوا: جنس ثهواسم هاء، يمر •عاد، أما:  8443/ العروس)عود( تاج في ورد ( اا 
كزلع®.عن الأخيرة بالكنر، وعيد، التالم. المربط جتع وم 

وفيفيها مثله لابمرف، اللغة، في بحرا كان الأصمعن، ئرب بن المللث، عبد أبونبو هو الأصمعن: ر2( 
والأصداد،والخيل، الإبل، وحلق الإنسان، خلق منها: ثنى، مؤلفات وللأصمعتي رواياته، م؛ 

م.216منة نحو توفي والإبدال• والقلب 
مشيىء.لألدسامحم:لككل

•الرواية عصر بعد الثاس بمتغمله الدي ١لعرتي واللفظ الأنتعنال. في تغير ثم الأصل غربي لكف 
جوابءفي واقعة اللام تكون أن عر الجواب في اللام مجيء استعمال القاهري اللغة مجمع أحاز )4( 
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-- هحادللمنحام JUا

إنماوم باللام• ءاسب® الفعل فيعدون للئتشء. مئئوب الئغر »اه1ا ومولون: - 149
وثماه.عزاْ وهكذا: إليه، سّبه تقول: وتتاء، عزا ك® ءإليء د يعيى 

أنوالصواب ساعيهمء• إحثاط قي ءثهثم فيقولون: ®في، ب ®ائثمء الفعل ويعدون ~  150
عآئهراا.وآمحدم به عي أي: بالأمر، له انتم بماوت بانا؛• ي؛ندى 

الئثة،إلى الموصوف عن يعولون الأرع الجهات وذم التحديد عندإرادة وتراهم ا— 51
منوهو المتوسط، البحر شمالي من وتلك آسيا، جنويي من ممتدة البلاد هده مثلا: فيقولون 

مجنهارمكل في المشددة الياء يتزك والصواب العزاق. غري في وبمكن العرب، بلاد شرقي 
والصوابالمجتمعات*. إلى قهافتون ®كانوا نقولون: ®إلى*، ب ®ثهانش® وينوون — 152

وئشادط«رتا.ك®لإالك د0عالى* أ0؛قدي 

والصوابنتزورني؟*• ُإهل فيقولون* أهل*، يعد المضائ الفعل على الئين ويدخلون ا~ 53
ا■وسوف١ السين عن معها فبمثئتي الاستقبال؛ إلى الضاؤع ثصرف ءهل* لأئ الثينر٠ّاإ ثزك 

علىيهما يأتون فإئهم وءدهل®، *دهش* الفعلان استعماله ز يشلتون ومما — 154
ثيءئط ينتع ولم ا■ واددهال١ وائدهاش، و١Jلهل، ائدهش، ويقولون؛ ®امغل*رها، ورن 

القراراتبملر: التوكيد. يقتضي الكلام كان إذا مقدر نم جواب في راتعة أو محذوفة، =ءألوه 
.اام،ص98703اإلى 934من والأساليب الخج٠عيةنيالأكاظ 

.944ص )همم(، المحيْل محيط ينظر: ( ار 
فيالداخل اJنكان على الدلالة في الحوبة الجهات أسماء امتعمال اللغويين مجن كثير أجاز )2( 

ينفلر؛الكلام. ق ومما القرينة على هو إنما ذلك نعتين في الخيار وأن عنه، والخارج إليه المضاف 
.2940/ وحواشيه،  468ا/ اللغوي، الصواب معجم 

معنىعلى أو ءعر*، الجز حرف معنى ءإلى* الجز حرف نقمتن على الخطأ هدا تصحيح يمكن ر3( 
وحواشيه. 267\ا اللغوي، الصواب معجم ينفلر؛ الغاية. انتهاء 

*هل*هما: يومملتين الاستقبال معنى لتاكيد الاستفهامية *هل* على سوف أو الين لحول بمح ند )4( 
.2937/ وحواشيه،  779ا/ اللغوي، الصواب معجم يتظر؛ سرق. أو والسن 

.لغةالجرائد،ص39ر5(ظر:
.23ص الجراثد، لغة ينظر: ر6( 
معالجةعلى الدال المتعدي ®قعل® ل مطاوعا ءامغل® مجيء قياسية القاهري اللغة مجمع أفر )7( 

محالجةًًعلى الدال غير ®عدم® ل مطاوعا ®انعدم* نفسه المجمع أجاز كما انصخ. نحو؛ حسية، 
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ودمثهالمجهول. على ٠دهشاا أو الرجل، دبس يقال• الأول ففي القرب• غن هن■؛ من 
أي:عنه، وآدهأله ودمحلهُت؛، الئيء، غن يئن الثاني؛ وفي مد.هوذارا؛. جعلأ أي: وأذئثة، 

.بمث:لمىةرت<.

كائهما. رأرؤشاءااأ فيقولون؛ الحال، مش فقير، أي- بائس، جقع قي ويحطثون ~ ١  55
مجيءاريتلأءاوجاهل-واكن وئاصل، عاقل، جئع وجهلاء، وصلأء، عرعقلاء، يقيسونه 

علىدل لما الثاعل بمعنى لر١ئعلاا حمنا يطرد ولكنه يقاس. ولا ينتع معّا الئاءلاا ل جمعا 
ثجيع•بمعنى بيس، جمع وبوساء. وبخيل، ثريم جمع وثحلأء، كزتاء، نحوت تجثة 
وررهومنالئقاوةاا، دوى من وارفلأن الئقتياا، محلان على الحكومه ا>هثمت، ويقولون: — ا  56

علىالالأذّقياءاا كلمة ويطلقون أوالجاني، المجرم بمعنى ال١لشقتيلإ قي،تعملون الأئقثاءاا١ كبار 
والشئاوْ:والثموةُآ'ا، والئقاء، والئقا، الشماء. ذو الثّقتي أف والصحيح واللم>وءسرقا. القتلة 

القعاذة.ونقيفى والبوص، الشدة، 

الخالمنفالأتارّ_،: مصاصها*. لتاب إلى محتمون  ١١منهم: الثحدبلقينرأ٠ يعفى ؤيفول - ا  57
الاستعمال؛في عليه يثصل بمعناه كونه على علاوة لأله المصاصى؛ عن غز وفيه قيء. كل من 

لفقا.وأءدان، المحنى على أذل لأنه 

معالجةعلى الدال غير المعدي الثلاثي افعل* لم3لاوءة ارانفعل* اشتقاق يجوز هدا وعلى ًحية؛ 
وحواشيه. 1981ا ا،  63ا/ اللغوي، الصواب معجم ينظر: وانن.هل. اندهش، نحو: حية، 

.296صنالمحيطّ)دهش(، محيهل )1(ينظر: 
اردهله*.في لغة غنه: ودهل دمله، يقال: ر2( 

.313صن المحيهل)ذهل(، محيهل ر3(ينظر: 
الألفاحلفي الجمعية القرارارّث، ينظر: ءابوساء*. على جمع بالقاهرة اللغة مجمع أقر )4( 

.53صن لم، اإر789والأّاو_،س439
يدلما شرحه في يزاد أن على ءالأشقياء* للقفل الحليث.ا الاستعمال القاهري اللغة مجمع أقر ر5( 

م،1987إز  1934ص والأساليب الألفافل في المجمحية الهمارات ثظر: الخللوب. اوُنى على 
صا3•

ممار•==قنا ;؛,٥^١ ءث_ناعوق ئانأ ؤ ،،: ٧١قور حاء الثّين كر وعلى وذحها، الث.ين يكر )6( 
.[ المومتون سورة ص ( 106)؟*]الأية ءتحاإمك\ 

المهارة.من عنده مما أكثر المديى الخحات.لق: )7( 
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___________. اسد،تاءرعدائر 

ااالمنارف٠وفقر السل"• صناف ئحارف ُفي يعضهم؛ قول الاسعمال عزاب ومي ا~ 58
يالمعتىف النعم كون وأما فمهحح■ ف معمجمع كونها أثا • وهوالمنتز٥٠مخرف، ءجمع بأنها 

الجانينجيي أي؛ المحترف، يحترف ئحل، صش يين مكة لأنه بصحيح، يليس نسره الذي 
صحلا التاسن كلأ ويي الواصحُا؛. الْلريق أينا؛ والمحرف ثاء. أتهما من الثغل، يمر 

اتين.واليالحدائق يمض المغارف امتعمال 

يننغاانتزْالم النعل لأف الكتاب مى غيره كثيرون نيه يقع رالمتتزْاحهلآ يوله في أن بقي 
.٥٠ثشزْ أو١^: ال!زثة فكان >امْ«. قالوا: ؤإنما لمب،ام. اض 

الفنللأن حطأ؛ وهو عليه. ؤبمكم يحاكم مى على امدازا كلمة ويْل1مون — ا 59
وأدانه؛دننا، أحد الرحل؛ أداذ يقال؛ أوإعطائه. الدين أحد إلا؛معنى المب، عند بمثتمل لم 

الأفعالمحن اائادا، والفعل وجناة. عله حكم أي دانه؛ يى تدين' يمال؛ أن فالصواب آيرصهلهُ. 
مدينوداك ومدين، فهودائن اجل' إلى آيرصه أي؛ وأدانه، دانه يمال؛ متصادة، معان في الواردة 

وادافثدبذ أثا دتديئ• دانئ فهو انتمرص، أي؛ وأداذ، الرجل داف وبمال• ومدان• ونديون 
الثاني.فبالمعنى وانتدال 

مائل.لا أي؛ جنيه®، نصف ينوى لا يالحقيمة وهو بجنيهين ءاشتراه يئقولون• راةاّ 
الشاعرتقول ومنه يثاوي، ناوي يمعز ينوى؛ا لاتري فيسضملون 

ر5(تنوى'نكث لم دخمأ بمدى ملامام رممني ظى ظتؤ' عنمء صيت، 

.ص722المحيطّ)خرف(، محيعل را(ينظر؛ 
:2280/ برد بن يشار شعر يي بت ني لوردْ استناما •المزه، اصتعمال، الةاهمى اللغة مجمع أحاز ر2( 

سيعل[.البزمن 

نقدبمب ثثن، زم به سقد-و لجرار ئ، دتنن
. 137ص م، 1987إر 1934من والأّاو_، الألفانل في الميمعية القراران، ممر: 

.48ص الجرايو، لغة ر3(ممر؛ 
.30اص المحيهل)دين(، محٍهل ر4(يتظر: 

.443ص المحيهل)سوي(، مح؛هل عزوفي: وهوبلا قائله. على أنفه ولم الْلويل، من الثت، رق( 
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ككر0اوكااب'ء - -- -

!٢٠٠٠١٠^١١ات ١لأرثرير قال ٧؛^• لغة ررٌثاوىآا بمعنى *^^^ ١١استعمال أق اللغة كب وفي 
لأثتؤىَكومئا((اة/

المغلفثتدون الصاوءات،ا. منتجدتا ال؛رب قبائل على نتلوف أن "إلى ويقولون• ا6اا~ 
حوله.داو واسطافت وطوف، و؛الشء، الئيء حوو طاف اللغة؛ وفي ®على"• ؛- أطاف* 
النزلأ*.ض نمغ غلم _ااءاإىأا تئدئ؛أئا وتاررم. خاو وطوف؛ البلاد، في رطان، 
فيقولون؛سمسه. متعينا »طئىاا البغل اتمال الكتابح بين الشائع الخ3لأ ومي — ا  62

هل.الأن ((؛ ه وررينفاليمالها،، والصواب؛ . 8 مه ثضحثته إلى الأمئ لوأقضى ور) ماوه(آ، صحى  ١١
صو:ابغيرابءائ؛.لمبمئغ المغل 

بهايأتون فإثهم • ااآمجاد، كلمة صرح صحيح وجه غير على له استعمالهم يكثر ومما —  163
همولا أدري، ت، ولالأمجادء. الئخال وءهونسة الأمج١داا، المزاعنة ؛رمحخؤ ويقولون؛ وصما 

الحا.رولكن رامجداآ؟ مصدر ة ومجل. جمع أهي المقام. هن.ا مثل في رأأمجادأ؛ ب المزاد ةذرو0 
حلائاسماعي واامة<ا ااءد.ل(اا ك يالصا_ر والوطف، يجمع. ولا يثنى لا والنؤع المؤ، غير من 

وهواطة، جمع أوزان أحد فارأئعالاا نادوجدا. وهل،ا اامجيدا<؟ جمع هي أم مقيتا. جعله لمن 
جنم،،جمع وآحثان، كءآجناب، نادوا، إلا الصقان، على يجرى فلا يالومحوفات. يختص 

يلزمأن ®جنب® في والأكثر ®٠ وتجيب، وشم، ح، سريفِجمع وأيجابح، وأقام، وأنراف، وحشن، 
ثاثلهروأ؟®رذا.جثيا المول؛ ومنه الضت.ر، مجرى جاؤتا والتدكير الإفراد 

والأدباللغة في الأعلام الأئمة أحد الهروي، الأزهري أحمد بن محمد متصور أبو الأزهري؛ )ا( 
ومعانيالشافعي، الإمام ألفاظ غريب في والزاهر اللغة، تهذيب مؤلفاته؛ ومن والحل.ينا، والفقه 

ه.370ستة توفي جده، إلى بة تبالأرهري ولقب القراءات. 
ا.)2(تهديبالأغة)سوي(3ا/62

.560ص )طوف(، المحب،. محيهل ر3(ينظر; 

]الأية4 لثإو٤٤^؛؛ فتان ؛ iplc>ؤوبلوئ !٧،<؛ ئوو من هو فأين 1^^،، من وئم ٥^١ ر4( 
وقوله؛الواقعة[، سورة من ا( ]الأية)7 ه يلذان؛٤؛؛>^ عي ؤبجذق وقوله؛ محورة؛لهلور[، من )42( 

ان[.الإنسورة من )وا( ]الأية رأبج(محي( ئ!يو0ا، بجئ،ي(لأ0 نؤ 
وهوتصحيف.ءالياءا، ^٤؛ ٥٠١١في )5( 
تحريف.وهو ْافمملهروا®، المطبوعت وفي المائدة. محورة من )6( الأية من )6( 
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______ا||وهد,ءتلمندام 

ماو:صاحب. بمعى اللغة فهوفي المغل يجبي غتر على ينثبوك ومما - 164
ولكنهموالع~رلال والروج، الصاحب، أي: الئمارن ومنتت به. وائتزل صاحتن أي: ثارئث، 

و«لكنهمءتر0«، على ئمارته من المزن }تقهر فيمولون: وءاتلُأ''، عاوص يمعى بمتعملوئ 
.وعمر٠ا٠ شعر0 بتن قارنوا 

فيستعملونهوثاتة، ثاكل ومغثاْ; اصامى،، المغل في يرتكبونه نفثه الخطأ وهذا ا—  65
آصلها«.على التنينة وءصاهى الحطنن« بين »صائى ويقولون: وئاتل• عارص سعني 

شكما *على"، ب ثغدبهتا جهنأ يرتجول و'إداتل'' -*عارض"، لاسعمالهم وفي 
ئداوقاتل بالكتاب، ١^١١^، عارض فيقال; بالباء، ينديا أن والصواب وصاهى. قارن ثئدية 
ياك.

ارفانثتزروابعضهم; قول الأصلي معناه عن ومحرقا للزصع ئحالئا به ياتون ومما — 166
ودنرثزواعلى ين الغزب ض ولمبمنخ انقلوا. أوادبانتنزثوا؛ وانظزرواكانث«• اياتة، 

عارزبمال; إذ اللغة، محب في ص نئناة عن ئعذ']ث انتمحزوا، وأراد؛١نتغزثوا; »انممغل«. 
أغطيءت؛.ثا أمحر غليه لثني ثقا وب وانتغزز; الزجل 

أنوالصواب الأول. مفعوله إلى بنئسه ارأهاويء ةثعد.ون كتانا،, ،أهدانا ؤيقولون; — ا 67
خطأالمغل هدا *ي يزكسبإ مى ومنهم أوإليناكتاتار. لنا، ،أهدى فثئال; رإلى' أو؛ باللام، يغدى 

الرنادر.نبيل إلى الله ،أهدانا وبمول; أرني، أي; المجزئ،هدى،، بمعنى فيتعمله آخر 
والصوابالكاسح،ُها. ثحتاجه ما جمح رإحرار فيقولون. بنمسه، 'احثاغ' ؤيتدون — 168

إليه،.،تحتاج قثمال; -،إلى،، يندى؛أن 

]صالبكري; العند بن طزقة ئول ءومنه وفيه؛ ، 732، 731ص )قرن(، المحيط محيهل ينظر؛ را( 
الظويلء

مثديالمارد قرنن قكل ءنالمر؛لأطلدنلصله 
أنهوذكر بمعنى،وازن،، الومحمهل العجم في وروده على بناء الاستعمال هدا تصحح يمكن )2( 

وحواشيه. 596ا/اللغوي، الصواب معجم ينهلر; محدُث،, 
,658ص )غزر(، المحيط محيتل ر3(ينظر; 

ينظر;معنى،ؤللب،, الفعل تضمين على ه بنفءاحتاج، الفعل تعدية القاهري اللغة مجمع أجاز ر4( 
.ص97ام، 987إلى  1934منوالأمالمب الألفاظ ني الجمعية القرارات، 
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اكمحر0اوكافا

فثمال؛٥^٥، ب يعيى أن والصواب أى كل تئتنكفه م ئدا ١١ويقولون؛ ~ 169

الأمرا.هذا في مجاراتهم آنف فيقولوزت ااآذفا< المغل في ثمنه الخطأ هذا ؤيرتكبون 
مجاراتهماارعٌ.مى ءآنف والمسوابت 

سوىبالذال اادغاا الفعل مى ئيء ينمغ ولم الاباا. لهذا مدلاج ®لشزاء ؤيمولون; — ا  70
ؤيقالبالمزلاج، ؛،؛-؛،؛آعكت ١١مىزلج بالراي، يرلاج فالصواب؛ "جرءه؛ؤا• الماء؛يلج قولهم؛ 

أبما•الزلأ\ر له؛
اأمافيقولوزن راإلأ(ا، بعد حالا الواقعة الهاصوبة الجملة على الواو يدخلون وتراهم — 171

٢.الئعرل في حى الاستعمال نوادر وهومن • وجزغُ إلا ئب ئثحه ولا ومخ، إلا طير بث مر 
ؤيئاقضعريزئه، ررقيحالف إ بعمهم قول الغريب بالحوثيرةا ولوعهم شدة آيلة ومن ا~  72

علىحتى وأحماها أعمصها ااJحيزةاا لحل كثيرة مرادفان وللطّيعة طبيعة. أي! وحيزته«ُآ؛، 
قوله.هدا ويئل ظاير• ثم عريزتهء اريحالف، قؤلي؛ بعد الثانية بالثجانة ؤإتيانه الحاصة. حاصة 

الأنزم«او*.»زهئ قوله: يعد »ؤفإالخزم«ر؛؛ر، 

بمطر؛أوااكرْاا. اارفذساا معنى الفعل تضمين على ه بقاااسكف'ا الفعل تعدية تصحيح يمكن )ا( 
وحواشيه. 908ا/7اا،2/ اللغوي، الصواب معجم 

.26ص الجرائد، لغة نظر: )2( 
.ا 90ص )ذلج(، المحيتل القاموس )3(بطر: 

إلا؛البمح■بمح لا والمعلأى بالثب' يمثح أنه إلا اامعلأدا، ككتاب،: والزلاج، المزلاج، )4( 
التاكندإراده ثريهلة الاستخدام، في سواء اقترانه وعدم ®إلارأ بحد الماضي بالفحل الواو اقتران )5( 

979/2اللغوي، الصواب، معجم ينظر: والإنكار. الرد محل في الجملة مضمون كان إذا 
وحواشيه.

منه.الغريب المشكل العامض الكلام! من الحاء، بضم الغوشي، )6( 

أشدحنثه إذا الأم: ووقته ١^، أقح ردْ حاحت٠: عن الزجل وقم وقير: أدنه، ونم:'ثهزْ، ر8( 
الغزن.

وتاطه.انثرحى وصعق، تمط الشيء! وهى )9( 
ا9



----.... .--_س ا1ااءحظءنحام. 

تنيله.وئحلثة لإطلاثه أي الئجنء من ئشريحه ليوم التالي اليوم ®وني ويقولون• ا~  73
وكلأهماطلمها، إدا ووجته،! الرجل ®ترخ يى أو ماشيته•، الراص ®ترخ يى أفذوه دكانهم 
عروأدل وموأوضح نب؛له، حلى إدا الأيتر'• ®أطلى يى الإطلاق نستعمل لا ولماذا غريب. 

اوعنىالئ>اد؛

اصام•صوابه؛ وهوحطآ، أصم. أثه أرى أي؛ كلامه•، ض اصامم ويقولوزت — 174
بالإتغامرا<.

بعضهم:ئزل اوآنوس ونخالخة والإعزابؤ التتجة في إتقانهم شؤاس يثن - > 75
أحسين ولكنت المم• أذركن إدا أنم ^؛٠٢: بى رئب؛"، إلى يعاد أنم إذا "حتى 
الحيعن وتال وكثر كدب، إذا كثجر• الرجل، أثجر ث• دأئرب القرا؛• عر البغل *ذا تغار 

وأوضحها.الئثل أمهل من بالئزاد لوش أصح• إذا رحى ذالت ولوأنث المجود• تجل وتشط 
يعجزشه القول هذا صاحب ولعل • العناء® سجل ونوردت قولهم؛ القبيل هدا ومي ~ ا  76

هنا،يكلمه،اسحل® المراد معرفة عن 

ماوة•.رى نئهل بهاعلى ورومم، ماؤها•، رى مزآة ينظرفي اوكأته ؤيقولون؛ ا-  77

الجمونأأ؛اا.أهدامح_، حثال أراك حتى الخد ناء رى و*ولكص 

صحح.غير وهو والئواسيج، الأكدار مى وحلهس وصما راق بمعنى ®رى• فيستعملون 
فيكسرون١ ئلأن• بر؛اتة الحمله ورانتحت الحمله• تنسق لكي ُد؟ي..١ دبمولون• ا~ ة؟ 

يكونأن والثواب افتالة•. وزن على بمحدر، ؤيأتون العضاؤع، ني ®رأس• البغل عتن 
رآتةرأ٠.ثزأنهم القوم رأس تقول: افعالة•، على والممدر العين، منتوح العقايع 

غيرورد الفعل أن غير متحرك، رفع ضمتر إر أمد إذا إلا فيه، الميم إدغام يفك لا •تمام• الفعل )ا( 
العرب)صمم(لسان في؛ ا الفعل'يممامم فجاء المتحرك؛ الرفع لضمير إستاد دون الميم غم مل• 

وحواشيه. 235ا/ اللغوي، الصواب معجم ينظر؛ 5ّ ا 3 / 32العروس)صمم( يناج ، 343/ ا2 
ه(ا460)ت، الأرجاتي الدين صح لنا وهو الوافر، من الين )2( 
العرب،لغة في مثبور قمح وكرها الفاء بقح مجيء'فعالة، أن إلى الكريم القارئ نذلر نلفتإ ر3( 

ينظر؛مفتوحا. حاء ما كر نول يمكن وعليه ■•■، ووصاية ووكالة، ودلالة، وودارة، حنارة، نحو؛ 
وحواشيه. 2982/ اللغوي، الصواب معجم 
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"سِِ"ءوذكر0ااكافء"" - - -

جتعاظزوف• فتعملون \}ح\ضوةُ الظروف صعط ايغث ؤيقولون؛ ا—  79
الماّ_ا.عن هدا من ثيء يننخ ولم حالة• جمع حالات أو حال، جمع أحوال يمض 

اسممطلوب، جمع مطالب، والأثوابت العنماءااُ'؛. مهنالب قومتا ١١ويقولوزن — 180
سفهمثعدثا اروزا؛ استعمال حطإ على الكلام ص وقل. وغيي؛• حق مى يطلب وما مفعول، 
ودشرة■٠•أوهم، سك، 

أرملة.الصواب؛ أرملا®. يعده و١١ءلثثث، أرمل"، انها رويهارأ؛ هم، ُاءالثتط ؤيقولون• ا8أ— 
ئانهاءلىآزع؟اقائلها ولعل 

كلعلى فتطلق الإفرنجية، عن ءب' ا١كتزاتو٠ كلمة استعمال هدم آتامنا في ؤيكثر — ١82
بالماولأت،.المعروقة الأعمال ولاسئما أياكان، عمل على فاكثر ائين ين أوعقديكثّا صلث، 
نالالمثالة. وهي ، yil^^lعن غنى استعمالها وفي العك،، هذا تتضمن كلمه اللغة وهم، 

هوثمحِط الذي فالكتاب كتاى،  viUJbعله وكن، مقاطعة .ضء ممثل ن نض 
اياةألزمه أي؛ ئتمهلة، العمل هبله قولهم• ومنه يكرهااارئُ. قتالة والعمل القاف، بفتح القالة، 

جاهه.أي؛ ^١،، ١١^!حلز يقال؛ تجاه. فبمعنى القاف، بضم قتاله، أما فالتزمه. 
،١١٠٠^٥١١كلمة إلى ثعماJون ئنيس، بأه كان ايا شيء ؤصقا أراد.وا كلما وتراهم — 183

ذوفالقتمئ ية،. ولآ*و)و\ذت قيمء، الكثأب محيقولوزت قيمة ذو معناها أ0 زاعمين فيستعملولها 
اكودةره،سورة قي الشريف القرآن في ورد المعنى وبهذا فهوالمستقيم. اللغة في القيم أما القيمة• 

الدائن.وهو القريم، جمع العرماءت ( ا ) 
اووضعرئم)74(.)2(ثظر: 

والننسوالدهن.القلب الخاطر، الؤوع:)3( 
بالدينالعلم أئمة من إمام الخوارربي، الرمخنري عمر بن محمود الله جار القاسم أبو الرثخنرى• )4( 

أهمومن الكثيرون، منه نهل معرفيا تراثا وحلف المدهب، معتزلي كان والأدب، واللغة والتفسير 
عنوالكشاف العروض، علم في والشهياس الحديث، غريب في والفائق البلاغة، أساس مولفاتهت 

ومقاماتالإعراب، صنعة في والمفصل التاؤيل، وجوم في الأقاؤيل وهمون اكزيل غوامص حقائق 
ه.538محنة ثور العرب، أمثال في والمستقصى الأدب، ومقدمة الزمخشرى، 

الزمخشري.نمى في المزلف تصنف وقد . 94/2)قبل( البلاغة، أساس )5( 
حوتوم أم حكثب ق ثهئإ عشر آنا "عندأش ألئيؤيٍ هده إذ ؤ تعالى• توله إلى إثارة )6( 
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اس0داتإرنتام

رؤجها-والئئمت المرأة وثم نفهر"ا. للقرآن وصما الكهف سورة وفي للد>نلاا، وصما وغيرها 
ممإ.وفيالخلث:محتي

أي:نيالخث:»ساكينايرم و-تكك محآرص 1ت طكمماو:
^ستقيمةأي: ا، هثمة؟هر ؤؤي؛اكثب تعالى؛ وقوله الحق، عن نيل ولا هيه يع لا الذي المستقيم 

أقلعلى يدل ما فيه وجدثا لما القيمة ذو الميم معي أف ولوسلمئا اوا'للاارأ؛ا. من الص ثثن 
اريدؤإذا أوكثرت• قلث قيمة ذو نمرينا ثيء فكل به• يغالون الذي للشي؛ تشريف أو تكريم 

أوعاليغالية، قيمة ذو يمال• أف وجب بل قيمة، ذو إيه فيه القول يكف لم يالنمانة شيء تمييز 
كلامفي منثميص صانع بالكريم القيمة العالي اائي،؛ ووصف هذا فريم■ أد أوثميس، القيمة، 
يمال:بابه. في وبمنئ• يزصي ما صئة الكريم وقيل ءلىأ-محثنه• شيء منكل وقديطلق العرب• 

وجماله،نمه في زج أي: كريي؛، ووجه تهلكن، أي: كريم، وهزل كثير، أي: كريم، رزئ 
•روا وفوانده ألفاظه وجزالة معانيه في مرض أي: كريم، وكتاب 

الآية]من حثنجكب' ذإس تظلثزأ تأن ألمم ألبج، ينقش ■رم أربمثة رأليلهأ آلك1ويت 
التوبة[.سورة من )63( 

يوسف،سورة من الأية)04( التوبة: آية غير آيات ثلاث قي للدين وصما رلالةثما٠ كلمة وردت را( 
الروم.والآبمين)03(،)34(سمورة 

آثاعمحيآ0فيثاكئ بجآرلمحمحْعه نمار: قوله إر إشارة )2( 
من~ت( ا ) ]الأيتان نسناه أةضزثمإ سلوث>آمحإت1ت آلخين ؤينردونه من ثديا 
الكهف[.سورة 

ثمالإفريقي الخزرجي الأنصاري أحمل• بن علي بن الثكزم بن محمد الدين جمال منظور ابن هو )3( 
ل7ه.ا سنة ثور العرت، لمان معجم وهوصاحب اللغة، في وحجة إمام ال٠م٠ارىا 

الجامعويتل؛ الحلق، المجثبغ والمثم: أثيتتاه. ما والصواب تصحيف، وهو ٠^٣٠، الملهؤع: في )4( 
العطاء.الكثير وقتل: ليمر، الجمؤع و؛تل: النماثل، 

ا.35ا،6/4الأثير، لابن والأثر، الحدث ر: يفلرالحدث )5( 
ريمحديث ، 3275/ ا(، 359)رقم حديث ا/7آ4، البخاري، صحيح في: بتمامه الحديث ينظر )6( 

)22(.رهم حاا-يث، ، 42047/ الم، موصحيح (، 4775)
المة.مزموره ر7(الآُة)3( 

.2502ا/ر8المانالرب،)قوم( 
.778ص المحيتل)كرم(، محيط. بمظر: ر9( 
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الكاف■'يئمحرة 

متعملون■محوو؛اا. على وأقام موجدته، علئه قوجت■ منعاة؛ حثؤ راوثلثه ؤيقولون; — ا 84
به؛ووجد حزل، وجدات به وجد مال،؛ به. وجد ت صوابه وهوحطا، حزل، لمعتي ا علته روجد 

ولاهدا ووجدانا. وموجدة وجدة وجدا علته وجد فهو ااءفسناا بمعنى المممنل أما أحثه. 
•حترله؛ نو إدا المؤن،. حتئ ؛معنى؛ كلهاوالمنتاة، والأنثى واثنتان واشي اشي أف يخقى 
وثطويل.حنو منهاهء 

الثالiح،بالارتيابح المزاد كان فإذ أنر؛"• في يزياب نذ المرية في رولئس ؤيقولون؛ اا~ 85
فيقال!فبالياء، والحوف، التهمةرت٠ المزاد كاف ؤإذ ٠. ا منه؛ ازئاب كمال؛ ئءامى®، يعيى آذ وجب 
مايريثه.منه ورأى ائهمه أي؛ وانتزاب،، به، ارئاب، 
بالفعلومزاده وهوصغيرا٠ عله شًي ''فلدللئ، ت بعضهم نول الغرية ثعايرهم ويذ ا~  86
الذيالجزؤ متل الدتبه اذ أي: أومتله. علنه مضي الكلام، نرينة من يتضح كما عليه•، اتحي 

الئلاح:له أنحى قالوا: المعنى. هن.ا يمد لا ء أنحى  ٠١المغل ولكن صغير• وهو كنب س ئإل-ْ 
هداأثل. ضرتا: ئلأن على ئلأف وأنحى أثل أوالئوط: بالثنف عليه وأنحى به، محزنه 

قتله.علته،؛: أنمى ٠٠لميقولوا: ولكنهم قالوه، كله 
ثعامزقالوارم: العثون؟! بغير التعامز يكون وهل بالنثوف• عليه رفتعامزذ ويقولون: 7ةا~ 

٩ؤدإداتروأ؛آمبماموث الءلمفين: سورة في ومنه أثاربمنهمإرصاغيهم• الموم؛ 
القنانزؤبعد القثون لدكر حاجة لا إذا 

مئعولتن.مماتتم، ا١أءطى٠ الفغل أف ولاثخمى ااةآءهلاْإلىإحدىبثتثهاا. ؤيقولون: ا~  88
أذفالصواب، المثال. فى كما عليه الثاني وتقديم الترتيب مخالفة عند باللام أولهما يعيى وقد 

بنته،.لإحدى أو بثثيه، إحدى رلأءهلا٥ مال: 

ثمومن ثلث،اا؛ فيه: •وانتاب، : 549/2)رسِح( العروس تاج رفي* الجر يحرف تعديته ورد وقئ )ا( 
صواب،.فالاستعمال 

وفتحها.الهاء بكون أى: وئهنة، ئهنة، يقال: )2( 
.883ص رنحى(، المحيهل محيتل )3(ينذلرت 
.ص666)غمز(، المعل محيهل )4(ينئلرت 

المسن.سورة من الأية)03( ر5( 
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-امعد,تارنحاض 

علهواطر وجار، راغ أي؛ المنزل*، صاحب حدلع عليها اوائطلى ؤيقولون؛ ~ 189
،٧١اكئزان أي: وبالهناء، الهناة الممن طلى الينة: محب، وني رورْ أي؛ المحال"، 

باصتعمالمحه غر نلهم الفيل، هدا من ارامعل« ينتع ولم واطلى١أ■٠. فتطلى، به، لطحه وطلاه؛ 
المتعدي.مى وارزور" وررلبس"، وارمو0اا، وارروغ"، ور''جوز''، اللازم، من وراغ" 'احاز*، 
يمعتىفيستعملونها الثأتيء، عاقثة بمعنى الي ءغب* كلمة استعماله في يحطتوف ومما ~ ا 90
الشماءمعاني أبمد من والخْلر نقر• بمإ أي• تما؛"، غث، ذللث، ®وكاذ بعضهم؛ كقول لاثغد*، 

القارئ.ذض عن 

،سحقارفتزاث ت بعضهم قول والتحشية التخرق مى يرتكبونه ما نواهد ومن — ا9ا 
اللغوكما رابج..؛امها* وقوله؛ دئر• أي؛ بالرايُا'ا، ُرحفإ® تحريف، وهو تلاط®. على بجنمها 
بالعثون.يتغامزذ قبل من هو أو نحش، 

الحوشثهالكالمه هدم ونثر الطريق®. في أتنهل ءلمخني بعضهم؛ قول ذللا، ومن ا~ 92
شعن قئث، ولفد ذي؛ُ• لمر الطريق ش أقبز أي• ''تجهل، بقوله• الوحشية 

غيرأي1 متهللا، الرحل حاء قالوا؛ ررّمرجلُرق؛• وران رانبهلل" مري أجن• فلم اللغة كتب، 
غتررنتهلل" إدا شي؛• غير في وين-هب يجيء أي؛ متهللا، هوبمبي ويقال؛ لثي؛• مكترُن، 

الجاي،الاستعمال هن.ا من القئاء وأراخ لامثراخ وآجيء" أوررأروح اراردد® ولوقال؛ رنئهل®؟ 
الحبن.

منك،تمئتى والخنكثان، الصغيرتين®. مكثها على المناى جمح ®ومغ ؤيقولون؛ ~ ووا 
فموثثة.الكتم، أما حْتأ. وتأنيثه وهومدكر، والعصي، الكتف، رأس مجمع 

.28ص الجراند، لغة )!(ينظر؛ 

وهىالجربى، الإبل بها يطلى نم يطبخ دالأيهل الأزز شجر عمارة والقطران؛ والمطزان، الأطنان، )2( 
الاشتعال.شديدة مائة 

ا.307صن)طلى(، الأاموسالمحيهل ر3(ينظر؛ 
الكتاب.لا أحاديتهم في ذللئ، تقول العامة )4( 
يضعكما رمثلثوحئ، يه ووفليت[و0 ييض١ء، وأزهارْ الص.متة، إل مائل لونه متيّ، شم الثمرجل؛ رق( 

مهاالمرمح،•
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'دثكرةااك؛|فلِ

ااالخثاسامتعمالون الحماسا. بتفاهر تملوءة الحمله ءولكثت ويقولون: — 194
حماتةُاا.صوابه; حطأ، وهو تندرا، 

يطث،اللغة; محب، وفي سامع؛'. وجه مننؤ حتى مله مى تنتهي كائ اوتا ؤيقولرن; — 195
لاسعمال،حاجة ولا المب،. عن ينتغ فلم مطب أما وكيعرتا. ءتسه، يص ما ووى وقطب; 

أاةطي،اا.سد ولا اانطن،أا، يعد ^-؟،<، ١٠

هول،المهجور الحونى إلى المأنوس المالوفج عن يجافيهم شدة نواهد وبس — 196
تمئوم١أابن ريتة قول من الممطة أن ماصدق به وكش المنن،. ضئ، له ءوأحمل تنضهم; 

:١^٠
اللتازرئ؛حلو قلبه بمد ضنن صب لي حامو بى وكم 

والحمد.العثل فالم،; والحنق. والحمد والغل اشظ عن للعير الوحيدة الأداة اثحد0 حش 
تنو.الأحر إلى أحدهما ؤإصافة واحي.، بمعنى الكلمتان إذا والحقد. الغل والئغينة; والفنن 

الأيامُآ؛ُ.هده فى لثاتر قط يجز لم مخضرم لثام جاواستعمالها ؤإل 
الئث،رآ*حزني اللغة; رفيكن، بمزصنؤيثحكك، أي: وبمولون؛"وجعلبممش^ي"، آول~ 

الةرارارّتحالمجمعيةفيالألفانلينظر; التان—ث،ّ تاء يدون •الحماس، المجمعالقاهرياستعمال )1(افر 
.45ص أم، إر789 1934سوالأساليب 

.743-742ص )نطب،(، المحيتل محيطه )2(ينظر; 
وهوتحريم،.•مقدوم،، المطبؤع; في ر3( 
مخضزم،وهوشاعر والإسلام، الجاهلة في المعدودين مفر نيلة شعراء أحد الفص؛ نمروم بن ريتغة )4( 

ّنة.نحومثة باغ وتد وتوفي الئثوحات، من وغيرها المادّية معركة وشهد إسلامه، فحثس أسلم 
فيه؛صدر0 ورواية ، 58ص ديوانه، وهوفي الوافر، من الييتر )5( 

لمصئن ببء وحابل 
.2702/ الشتتمري، للأعلم تمام أبي حماسة شرح في• بها المستشهد بالرواية والبيت 
.235ص ديوانه، في الحميري، ٠^٠٤ بن لثزتد أيضا منسوبا والست، 

مرادفه.عر الشيء عطف، وكيلك واليان، التوكيد تفيد مرادفه إلى الشيء إضافة )6( 
صحاريفي يكثر الثمد، كثير حشن عريص ذب وله غليظ، حشن حسمه زاحم،، حتوان الصن،ت ر7( 

\نحمخالأس 



-- ------- -- ----- - اسعح,تاررعهاض 

فيإلا بمنع فلم نحرس وأثا بمعضُا؛• تجهم ١^ القوم؛ ين وحرس صائم- وا-؛؛بشن؛ 
\يا:اكمىاتا:صف ني5اض قال الفارض. ابن ديوان 

الحجازياعبماب رلها 

المثهورءرئ؛؛ماجي في وقال 

^لهويى١ة٠ئحرش لني أفيل يقد 
الئزبالتثطر يراد أنه على تدل الكلام وقرينة ١^^^٠. آهل مى 'رجل ؤبمولون؛ 8وا~ 
نهلزين.جظ الشيء! وثطز حبسا• أي؛ ناطزا، كان قطارة! قطزرآ؛ اللغة! وفي واقتاد. 

. 16اص )حرش(، الممهل ومحط ، 590—589ص )حرش(، الممهد القاموس ينظر! ( ا) 
بحرونفلمهاالشاعرس -54، 33ص ديوانه، ني وص المغرى، التاية الأولى نابتان! الفارض لأبن )2( 

ومطلعها.ومنةبت، وتضمنلأتة الملويل، 
الئنى;منشذاك ثاخثدا ض نتب؛١^١^^١ 

ا، 16-46ص ديوانه، في وم ^^^، ١١الدرونْلم اائْلم وتشكدللئ، الكبرى، التاية والأخرى 
أولها؛ين، *مة وسح وصرن واحد أساتها وعدد الهلويل، بحر س وم 

جكالغنن م نى تجا وكأبي م داحه حتثاالحب تمحى 
الشرق.جهة س نهت، ريح الفتا! )3( 

)4(لممه.

بيلأ؛حشدوذتصلجيي
.33ص ديوانه، نى والمن، 

الشماليالجزء في ت؛ع محنعلقة اصم والحجاز! الؤ٠د،، الكلأ والئننر! أعشاب، تمغر إلمؤذ\ب.' 
حجزأو ونجد، تهامة غور ين حجز لأنه الحجاز؛ وش المرية، الجزيرة شه ص والمرض المرض 

بسبيعفا بعضها لمحرك سها الدحول بألآءتشاب; والتحؤش ^^،. غير ونيل واليمن، تهامة ين 
لها.الئثا تحريلثاريح 

ا.—55  15اص ديوانه، ني وص الكامل، بحر س قصيدة ر5( 
عجزه!ر6( 

ثانتهدي،للثلأ متالث، عزمتؤ 
ا.52ص ديوانه، في والمن، 

الطاء.بفتح وسطر، الطاء، بضم نطر، بمال! )7( 
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_ااممعح٠^تإمبيداض 

بهيوصف أن الوجوم مى بوجه يمح لا نة ألف أو الطويل النتاف به أؤيد نواة الدهن فإن 
عنهأهله ئغزية محاولة عند ذلك يجوز ؤإثما عليه، والتأئف وأبتنهُا؛ معرض في المقيد عم 

مميدهم.يمXل١تاصنزهمعلى tJالتي الأصاب مى بجنله 
صدرفي الأربع الخلائق هد0 أناف ثم أريع® ارحلاننررت؛ ت مسه البت عجز في وقال — 202

بقوله؛يعده الذي البيت 

وعزتأرموحرم وإئدام مصاء 
اث~ينالأربع الخلائق من يكر قد يكون إدا واحد؛ والعزته والحزم المصاء أن تخمى ولا 

شل.

آحر،بت في الورن عله جناه إليه المثار البيت في ٌأرع® القافية علئه جنته وما — 203
فيراالعلأاارق٠ ذكر إلى واصهلره 

الئلأ«اة<.في ئاج1ةثتؤة »ث.ءنث، 
الوالتعظيم، والميح الدكر رهع أي؛ التنويه، لأف حشوا؛ فجاء الوزن استقامة لمجرد 

بهينوه مما هو بل بصاحبه، ينوم مما ليس الجاة أف أنصا ؤيلاحفل العلارآُ. إلى معه حاجة 
لماجه.

وماتره.محامده بذكر عليه وأثنى رثاه الشت،ت ابذ ( ار 
ر2(محلترين•

والطبيعة.الثجقة وهي حليقة، جمع الخلائق؛ ر3( 
البيت؛وعجز )4( 

وأ^أئهى الثصمول الصارم من 
.482ص فىديوانه، والبيت 

ر5(فياوطوع؛»اص.
ءجزْ؛ر6( 

اونغوجاهق، إلا بماحيه 
.482صى ديوانه، فى والبيت، 

ر7(فىاوطبوع؛«صا
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الكاف''نذمحرق 

أولهما:قي  Jliحث صدريتشنر'؛ في بكلمةصائ0 بدري وش - 204

عاص"،رأدنجٍ،كر؛خلخظيومح 

ت1سمووص لخظه ش كؤ؛ رردفي 

بمعنىثشدئ؛ أرادها ؤإذا يلجا. هدا يكن لم منتيير جم كل بمعنى ثخممه بها أرائ فإذ 
الثاني.البيت معنى يلائم ولم الأول، اليت، في معناها استقام الأرجح، وص القتال، في الحملة 

ذافرةُ~؛•نابيه إلى السين كلأ في بتها ون

الضلة:رتاهدْ من التالي البت في القارئ ولينفلر - 205
أزؤعأعلب العاب ني بمارء4 أزيغ العزيمة ث—اكي أفنتا ئنا 

8ماص القشوركلها هده من المستفاد اللف إذ الألفافل. طنطنة محوي فيه بزى مادا لي وليمل 
وليسمثلا. ال؛نزيمة بماصي بل العزيمة بثاكي ليوصف الأسد كان وما أمدا؛١. يصاؤع أنل. 
الشواؤعفي كون لا الأسود ممارعه أن المعروف لأة دلع؛ من الين، هدا في العاب، لدم 

الآ-محاماموالغاثاُت،.في بل والطئقان،، 

ااطماوحاامإكث راطئوحةاا جاعلا طموحه((ُئ، منا الثوبؤ ملء ررهالهئث، فيهات وقال - 206

)ا(ال؛؛تانُما:

كرهمرغئكس لم جبال ندك يابس وص يذلحظي كرة قفي 
بحاربالنطاءفتمؤغنيل وفيكث؛تيلخظهولإتام 

.483—482ص ديوانه، في والبيتان 
وهدانومزهء، بمعنى البيتين صدري سياق فى الكرة لأن إليه؛ ذهب، فيما كاتبتا جاب، الصواب لعل )2( 

منهفبإشارة الحكم، مقاليد على ومهلرته وقوته إسماعيل نفوذالخديوى محطوة مدة يصفان البيتان 
عندماباشا رياض عارضه فقئ ذللث، ورغم ليسود، والخير انمناء يعم منه وبإمحارة الحروب، تعلن 

العين.باطن واللحقلُ! علنا. بمحاكْته الخديوى ت، وطالصديق، باشا إسماعيل بنفي أمر 
.483ص ديوانه، )3( 

الثنتفؤ.الكتير اشمحر وهى أجمة، جمع الأيام: ر4( 
وعجزه؛رق( 
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-. _ - اداراححاهر اسعد 

ولكنهالهناء، ضم حلموح، قالوات نعم فقط. للط1محه العرب عن والممؤع ررطثغء٠ من صمة 
يقول؛أل الناخلم حق فكان طامح، بمعتى الطاء بفتح طموح قالوا؛ وهبهم صئة. لا ر مصان 
يكرْع وال0وو.ثا المذكر فيه نوي يالفاعل بممى ءرقعولأ® لأن ®طموحهاا؛ لا طموحا،ا ءئئتا 

الوزن.لاحتل طموحاW ااوق.تسا ت ولوقال الموصوف. 

الأبيات؛أحد عغز فى وقال - 207

الئلألأاااأوصئوا«رئ؛في »وكانوامحانا 
وحم1وةاأزئموها أي; وكاتهم، وأوصعوا الملأل متن ركبوا الناس هؤلاء أة أراد وتنله 

ءرالإنزاع،واللهأو.
آخرتصدرثنت في وقال "" 208

»يناركضفيكاجؤاتجؤبحا

التتارأوالمتارة،مالثناحيت الحفتيّ الغامض التعيير هن.ا على حمله الأنتماق جناس ولعل 
أووالوهد.ْ ثكوذ أذ وحمها بالهصتة، المثارة فتي ولماذا الأرض، من ارثمع ما والنجوة؛ 
١^؟

ءلأفيقولون؛ ثتادْ، وزوال الأمر انتمامة عن للتعبير ?؛^؛^، ١١١الفعل ؤينتعملون — 209

تطلعآغمارها من المجد إلى 
.484ص ديوانه، قى والست، 

•الملالة،.مكان •الخهالإ، برواة الديوان في ( 1ر 
مدره؛( 2ر 

محلكموأزقث 
.485صن ديوانه، فى والبيت 

الجهالةُفي قوله* حافظ ديوان شراح وقشر إله، ذهب فيما سبب المؤلف رواية اختلاف لعل ر3( 
واصترسالوا.الجهالة فى انغمسوا أي؛ أوصعواا٠، 

وعجزْ:)4( 

قسييوقهم ااررتاصساأا لحالوا 
.485ص ديوانه، فى والييتآ 
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ا1كثا|ءواا'تذكرة 

تزذولم بمجد إلا ايئزق يصطلح ورلأ مناد؛،، عهد طاو يعدما اسمللالحه هإض 
ثخاصماحلاف صالحاواصطلحا وذ\ذ,' اراحتتثماا. إلابمعنىناقص اللغة كب ني اراصطلحاا 
واحثصما.

ءيدر،ستعمل أذ والصواب المزيد. الئئرْ فيستعملون وووْهإ حى ائدوه ويقولوزت ~ 210
حؤرثنفه.عظموة ما أي؛ ألةت-مىهلرهِءهلت؛، ت الزمر محورة في ومنه المجئدُا'، 

مضيررالكلل• ينتع ولم الكلل'. سرق لا يهمة ينعى يزال لا روهو ييقولون• اا2~ 
وكلألة.وكلول، كلأل، أشهرهات تطاير عل.ة وله روا. وأعثا سب بمعنى 'أكل® 

ورحمن،يرجم، عوراجم، المغل'رجم' ثن والوصف ءمورر-محوم•. رإنه ؤيقولوزت 2- ا2 
نحوتله صمة ينثتمل وهو تعالى، عتره ينمى؛؛ أل يجوز فلا الحسنى؛ الأسماء من والأحتر 

فلم®رحوم® أما هر٠'٠. ءزأدد-رتيآسركا  ٧٢٥١^إ نحو موصوما، أو ه، آمحو ي ُؤتن
السلاقا.يتغمنهدا

لهاوجه لا التي التراكيب مس وهدا القول®. يصح كان إذا ما ررلعلم ويقولون• ~ 213
®إذنولهم؛ على الكلام را"أع الثولُ• يصح هل 'لعلم يئالإ أن والصواب الإطلاق. على 

كان«رهاّ

)79(.رئم الموضع ينظرت ياحممار، الغلطة هده تناول أن للمؤلف سبق را( 
من)47( الأية من الواو وبملرح الأنعام، محورة من )او، الأيه ومحن الرمر• محورة من )76( الأيه هن )2( 

الهحج.سورة 
ثمومن التكبر■ لإفادة وغترما؛ الثقفي وعس الحن م ؤءندو١ه بالتثديد قراءة وردت، وند 

فيه.حطأ لا المزيد ®قدر' فاستحمال 
الثلاثيمصادر أق على بتاء أكلل'، للفعل مصا"را *الكلل" استعمال القاهري اللغة مجمع محؤغ )3( 

كتابينظر؛ بقيتها. تن"كر لم لغوية مادة فريع تكملة أجاز مجمعي بقرار عملا سماعي، أغلها 
ا.334/ العربية، الأنة مجمع اليي،، والأّالألفاظ 

طه.محورة من الأية)5( )4( 
بمشمبمل "ودجم ؛ 23اا/ 2 منغلور)رحم( لابن العربؤ ل—ان وردفي فقد المولفح؛ من هل-اوهم )و( 

•وامرآةنحرم" زجلزحوم، وظ*لكت قادر، ومبير؛معنى ّناى، سمخ؛مهني نالوا؛ كما ياجل، 
اووضعرثم)89(ّ)6(لإظرث
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وكلاهماحطأأويثب. صثم،اتا، سعتي ورجزئ رواؤه*را٠، 'تهش يئمولوزت ~ 214
أوثصلء.أومضى، ت'حال، يمال أذ والصواب له. صحة لا 

كقصاةكير جمع مجموعة ا١ثما٥اا بكلمة فيأتون ثها0،اُقا، اذئاده 'ورحال ؤيقولون• وا 
محبأن فالصواب 'ؤسا. مصدر •مة• جمع دهي 'دا3،ُ• جمع بمحثبوئها ولكيهم وثحاة. 

عكازا:ماتص.

ا ١١نفوس وءمحستة شهور'، ة و'حممطور١١، و'أريعة علةاا، حروف 'ثلاثة ويقولونُةائ~ 
إوا<نعم العود. بقرينة القأةُهُ جمع يقتضي والمقام الك؛زةُأا، بجمع فيه يأتون مما ذللث، وغير 

حنعفثنتئمل يتحمها، اش الصيغة لأحدها يكن لم إذا الاستعمال في ااجمغ١ن يتعاكى قد 
الئيخان:له كانت إذا وأما القأة. على تدل أحرى صيغة له ليس لأنث »أزحل«؛ ك س اظة 

كلاستعمال فيجب وموس•، وأمس وئهور، وأنهر ونطور، وأنطر وحروف، أحروف 'ك 
موصعها.فى منهما واحدة 

يمالتبمسه. وهوق؛ندى -'إلى•■ بءثعد.ون'ثكلم،اا منعها١، إلى ؤيقولوزت'؛لأئكئف_، 7ا2— 
وبلاأو منعه١١، تكنف بلا يمال؛ أن فالعث.واب مشمة. على وئحمله ثجئمه أي• الأمر، كلم، 
إليك'ككيى ؛ ٢٠٠١ثوفى •كلم،• بعد 'إلى• اصتحمال أما للتقوية. اللام وتكون لمنعه•، ثكئم، 

البهاءفى الئنظر حنن والؤواء; وكسرها. الماضي في العين بقح وتهثح، ثهث،، يمالت را( 
واليتال.

الألفاظ.كتاب ينظرت منها• انتى وما لكلمة'بهت،• الحلُث، الاستعمال القاهري اللغة مجمع أفر ر2( 
.2262/ بالقاهرة، العريية اللغة مجمع والأسالميج، 

صحةثروط. س ثرمحل توافر ونعتي الحديث،، كتب، في الدوران كثيرة عارة مامت،'ت إستاده )ت('رحال 
الصتط.أما فاسق، غير الح،.بث، راوي أن يعني فالعد-ل وضيطهم، وعدالتهم الرواة نتة و*و الحا-بث، 

الحفظ.سيء ليس الراوي أن فيعني 
ا.ص60الجرائد، لغة ر4(ينءلر؛ 

المحويينبعفر وحدد القلة، جمع مقابل الكثتر ١لعا•د على تدل ام، الجمع صيغة الكثرةت جمع )ق( 
فوق.فما عثر أحد على دل  ١٠بأنها الكثرة 

إلىنلاثة س بأنها القلة المحويين بعض وحدد فليل، عدد على تدل التي الجمع صيغة القلةت جمع رة( 
وفعلة.وأئعال، وأئعل، أئعلة، هي؛ فأربعة، القلة جمع أوزان أما عثرة• 

4ها







ااكاوبأاذذكقر0 - - ق . . .

ذطدلأ.لأنث والتأنث؛ اكدكر 
تارةيضيفوة فإثهم راألاا. د العدد استعمال في اا  ١٢٠حطؤ القبيل هدا ومن — 226

بإدخالهايكتفون المتعاطقين وفي بها، ف المم المعدود إلى ومحلورا منها، ال«مد المعدود إلى 
ورقبضثالأقلام،، الئبعه ورأحدت كتب،،، الشة رأعهليتئ فيقولون; مهما، الأول على 

غيرمفردا كان إن العدد على التحريف حرف يدخل أن والفوانمذ جنيها،. وعشرين التسعة 
كتثا،الئتة نحو؛ المعدود، وهو بتمييز ممقزا أو الحشرة، إلى والثلاثة والاثنين كالواحد ممثر 

الأولالجز؛ وعلى الأئلأمر"ا. سبعة نحو؛ إليه، مفائا كان إن المعدود وعلى درهما. والعشرين 
التسعةنحو• مغطوئا، كان إن التحاطمئن كلأ وعلى يوما، عثر الأربعة نحو؛ مزكثا، كان إن 

المعدودتحريف، فيه فيجوز دينار آلاف، وسبعة درهم مئة خص نحو؛ وأما ّ جنيها والعشرين 
مميزافمهل. الأول الجزء تعريف ؤيجوز لدرهم ا مئة بخص فحلت، ما نحو؛ الأكثر، وهو فقط، 

دينار؟آلاف البحة أين نحو؛ المعدود، إلى المفاف بالثاني 

وفيولين. ئمتإ بمعنى الأمّلس، فيستعملون ا، شماسها،ر من رلأمّاس ؤيقولون؛ — 227
وابيا؛ةبم*،رقث الأفظ؛ وتلأتة الئلألأنةا ومث القاد، ١^، الثهل الثدس؛ الإغة؛ كثب 

المعنى.بهذا قط يرد ثلم أما 
آذوالصواب الذهاب®. على واصطره فيقولوزت دررعلى®، رراصطئ® الفعل ؤيعذوذ ~ 228

علىتدل بالواو، ععهلوفة كلمة Jعدها يجيء وقد الأعداد، من أوغيرها ررعترة® كلمة الأعداد =أحد 
»عشرة®.غير العددية العقود من عقد 

احطآوهمء.الطبؤع: في )ا( 
]المؤلف[الإصافة. لا الأتبيع على أنه خالصحح ونحوها، الأثواب الخمسة وأما )2( 

إدحالهافالأحسن _ارأل® ثتعريفه وأردنا مضائا العدد كان! ءاذا ت 438ا/الوافي، المحو في محنئات 
ومائةالصحف، وأربع الأقلام، ثلاثة عندي ن*حوث المعدود، على أى; وحده، إليه المضاف على 
الإصافةهذْ في إليه المضاف من التعريف المضاف يكتب وعندئذ القرش. وألف الورقة، ألف 

مدهبهمتجعل متعددة، بشواهد ويحتجون معا، عليهما ءأل® إدحال يجيزون والكوفيون المحضة. 
iفصحء غير كان ؤإن مقبولا، 

•وثمرت وجمحت شنئت وشماسات شمونا الداتة شمتت يمالأ )3( 
.420ص )سلس(، المحيط ومحيط ، 550ص )ملس(، المحيط القاموس ر4(ثنظر: 
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ألجيءأي؛ المجهول، هوبصغة فاصطؤ وألجأه أحوجه ت إليه اصطؤء مال! ا؛. "ورارر د بمدى 
ُاطج>م

فيقولون:والمقول، المحفوظ عن يخرجها ثصزئا ااؤءم،رأ'؛ كلمة ش ويتصنعون - 229
الغزبعن استعمالها في والممؤع عنهء. وا عنهء، وورعنا منهء، بالرعم وثعلته 
وصمهاالراء يمح والرغم، ينه• الزعم و'ءلءا يعيي، دءلم، أنفي، رعم على ذلك ُئعك ت نولهم 

علىعنه هو\ءنضن فيقولوزت له، لامعنى حيث، لتعم٠ ١٠وكثيرامايتحملون الكره• وكرهات 
تحقها،؛غ مال؛ أذ والأئوابا التعبير، هذا فى تحل أوللكزه للنعم نليس له'، تحقها رءمرأُّ 

لأر.محقها على أو له، 

هصله((،على له يتح وسكن يقولون؛ فتارة ءسكزء. الفعل فى ئصزفهم المبيل هن-ا ويى — 230
كلهاانمور وهده يه مصل لما له ونكزمحت، آحرت وطرزا لهصلهء، ®سكزُت، وطورا• 
الشكورإلى باللام يعيى أذ وحلاصته الفعل. هال،ا استعمال فى المحربه عن المقول تخالفه 

مصله.للزجل شكنُت، فتقول: الثمل، أى به، المشكور إلى ه وينفالثمل، محامحب أى له، 
سكريث،تلث،؛ ؤإن الرجل• ثقل لالؤجل،وسكزدت، مكزمحتح فتقول؛ أحدهما حذف، ويجوز 
_ارءلىارالمشكورمحه إلى وأماممدسه الرجل• ثمل أي؛ محد.وذح، يرمماف، تقي. ئعلى الرجل، 

وحشديمتغاحمد،، الفغل اثكزامعنى الفغل ثممين مثلى مصله' على ومكزثه مولهم؛ فى 
ترىرئُ.كما له المشكور على اللام يحول 

بعض،الجربعضهاعن حروف نيابة باب •ن الجر'على' 'اصهلرربحرف الفعل نموبتاتعديه يمكن ( ا) 
أداحمل' الفعل مض( يتممن ءاصتلر، فالفعل تعديته. آحرفيتعدى فحل معنى فعل تغمض وباب 

وحواشيه. 2994/ ، 122ا/ اللغوي، انموامحبح معجم بمظر؛ —'على'• ب •ثلهما فيتعدى 'أجبر'؛ 
.533ص )محرر(، المحبل مححيء؛ا ر2(ث1ظر؛ 

نىنميحة نهي ثم ومن والكر، راكب بالفح الزاء مثلثة العريثة كتب في 'رغم' كلمة وردت ر3( 
اللغوي،انموامحبح معجم بفر؛ والخم. الفتح فيها الأمهر كان ؤإن الخور، ؛هل-ه استعمالاتها

٠وحواشيه  406ا/ 

اللغةمجمع وأجاز كذا، من الرغم على كدا، رغم كدا، برغم عن، رغما صور؛ أربع في'رغم' يجرز )4( 
العربيةبالقاهرة،اللغة مجمع والأسالي.؟،، الألفاظ كتاب، بفر؛ مكان'من'• أنتأتي،'عن' القاهري 

.ا/54

6ّ5.ص الجرائد، لغة )5(ينظرت 
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بجأةاازمحإ«را<تيالأنموابص-وقورن;»فلأبللأزضإ 236
به•ممل أي• به، رعم )،؛ Uj•ممل،. يمعتى لكن الياء ثنيي ؤإذا وخر• بدأ أصطلهما تقغولثن 

لزعمنبل ُثلأ أن فالصواب ورنشهمرأ٠. نتيمم القومت ورعتم للكفل• الرعٍم وعنه 
فصيح.غير غريب نفسه والتركيب وجود؛®• 

أي؛التيء®، ءاتق من وهو يقق؛ا، ءأحمر ت قولهم تدقيق ولا ست بلا يستسلونه ومما ~ 237
شديدأىأ وكسرها، الأولى القاف بقح يثق، ءأقص يثالت شل. للابيص وصف نهوإدا اتص. 

وأنقرحازأهء، وأحصر ؤتانع، وثراص، أحممحازرل؛، التنصيص: سيل على ؤيثاو البياض• 
للكثيروالمنحم الززئن، للشديد الززفم في كما زائدة والميم وحلكم، •^lJ^،، وآنزد ثاى، 

ناصع،وأحمر ثابع، أبيض فممووت ضء. كل من الصافي الخالص فهو الناصع أما التنة. 
صمهأيه والمشهور صاف. خالص لون لكل أي لكلناصع، الثانغ جعل وبعضهم ناصع• وأضمر 

للاصفركماتزص.

بمعنىاااإلدود٠ فيستعملون أعداتيء. ألد وهوءس اللدودء، يوري ُرهو ؤيمولون: ~ 238
 bJأي؛انده،، الفعل مى الخصومة. يد ثل. أي! ندود، حممم العريتؤ؛ عن والمقول ٠ العداوة. الشد

العد,ؤوقالوا: يالززئة، ثزصموه العدؤ أما وندوداة؛. ولأي، فهولد، خصنته، أونيئ حمته، 

اتمافني أوالنالث، اممن ظة تفيد قالية أسال وهي والشك، الءيخان أفعال س أزئاأ الخم را( 
•وهب وحجا، وعد، وزعم، وحال، وحسن،، ظى، الأفعال: هذه ومن بالخر، المتل"أ 

.372ص المحعلّ)زعم(، مح؛2لا )2(ينظر: 
)3(فيالطرع:اتانى•.

احاتي،.انملؤع: في ر4( 
ومدنهم•وثاجم، وغرييب، وأحم، ومجلؤللئ،، وحلكوك، حانالث،، أنوي قولهم: تقدم محا على يزاد )5( 

وأئزف،وئرف، وأبلغ، ورامر، وازحواني، وعف، ^u^؛، وت،ماتي، وناحر، نال، وأحنر 
ولثاحوعلاح، أتلح، وأتض ونائل• ومدهام، ناصر، وأحصر وارس• وأضمر وئكع• دناتع، 

أحم•وأنقح، أحم، أنول يمال؛ الأضداد، من وهل.ْ وأحم. لولهر،ء، ولهت، ولها3،، توكاحء، 
]المؤلف[حزحا.. موسه وهوأحزج، ومواد، بياض س لونان والغنج: 

الخصومةلأن العدو؛ ْع الكفل استخدام سؤغ ص المحييين من قالت،: . 28ص الجرائد، لغة ينظر: ر6( 
لشملهماالمعنى في التوسع يمكن ولذا ءادْ؛ المحمومة مبعثها والمداوة النلألة، فريبتا والخداوء 

وحواشيه. 637ا/07، اللغوي، المواب معجم ينظر: أحدهما. أويشمل معا، 
ه1ل



أحاف''كمحرة - - - •

الموتووصموا منارا؛. لأسيفاص محل لا تعليل الوصف ولهذا العداوة. الئديد أي؛ الأروق، 
فيوفصلوا الدم. منك عن كناية القتل هو أو المديد، أي• الأحمر، الموت فقالوات Jالحمتة، 

والموتيموت، حش بمنق أن الأموي والموت بالثيف، يقتل أذ الأحم الموت فقالوات ذلك 
أم4رأا.حتف يموت أن الأيص 

منفيمنعونها مجويثثماتة، ارثمان، كلمة الصواب محجه امتعماله في يحطتو0 ومما ~ 239
الم؛نلثاترأّااافكانت ويقولوزت الأ^صى١أ٠، الجمع صيغة على أيهامجموعن متوهمين الصنف 
الثمنإلى منسوبه أنها صح مواء حما؛نا وليست مفرد امم لأنها •ثمانتاء؛ والصواب; دمانتياّ 

يصخ.لم أم اليمن، إلى اينانا< اك 
والغصنللثوضُة، وصما بمللقونه فإثهم ايانع• استعمال، في حطوهمُ؟ا ذللث، ومن -  240

زرقةمن العداوة، الخالمن معناه محيل ١لأزرهم، اوالحدو ; 370صن )زرهم،(، المحيتل محيهل في حاء )ا( 
والديلم،الروم في غالبة العيون وزنة لأن العداوة؛ الشديد معناه ومحيل; وحلوصه. صفاؤْ وهي الماء 

ؤإفبدلك عدو كل سمي الصمة بهدم إياهم ذكرهم كثر لما ثم شديدة. عداوة العرب وبين وبينهم 
المن••أزرق يكن لم 

قيه،حتف مات  ijLوتد؛؛عزق، ولا حرق ولا قل ولا صرب بلا فراشه عر مات أدفيُ حتف تات ر2( 
حزجفمد تتل بلا عات فإذا مقتله عن روحه خرج قل إذا المرء ان تتخيل كانت العرب أن وذلك 

أومزيث•روحهسمِأمه 
تكسرْألف يعد الأول محفتوح تكسير جمع وهوكل الجمؤع، منتهى صيغة به يراد الأئصى• الجمع رن( 

ساكن.وسهلها ثلاثة أو حرفان 
الدارسوناحتلم، وتد الجاهالي. العصر في الشعر عيون من مختارة طويلة نمائد الئعلماتت )4( 

القصائدأو الئموط، أو الندئبات، أو فالمعلقات، أسماؤها فأما وعددها. تسميتها سبب في 
إنبالمعلقات تسميتها سبب في وفيل الجاهليات* العلوال أوالشغ الشح، أوالقصائد المشهورات، 

بدلك؛مميت، إنها ونيل! الكعبة، أستار بين وعلقوها الدهس،، بماء كتعوها بها إعجابهم لشدة العرب 
سميت؛المحلقاتأنها والرا^ح الملوك. بخزاتن تعلق كانن، التي المتجادة القصاتد مجن لأنها 

شتعرف لم متأحرة بالمحلمات وتسميتها الأعناق. على تعلق الص العقود وهي، يالفموط، لتشبيهها 
منومنهم أربعا، جعلها مجن فمنهم عددها أما تقدير. أقل على الإسلام صدر ولا الجاهلي العصر 
عشرا.جعلها من ومنهم تسعا، جعلها من ومنهم منا، جعلها 

٠حaلأوهم٠.المهلبؤع: في )5( 
الحتن.والثنتان والماء الئصزة ذات الأرض وهي زوصة، جمع والرياض' الروض رآك( 

ا1ا
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إثماينتغملاللغت كتب وفي ورهرباغ• بانثة، وأةطا0 تانع، روض ت فيقولون والرئر، 
ناحنهو نطاقه، وحاذ وطاب، أدرك أتمرت وبوء-اراُ، بما القمر بغ بمال؛ ا'ثضج®. يمعتى للثمر 

منهر"٠.اصتعمالأ وهوأكثر 'ريغ'، بمعض و'أنغ* ؤيح• 
جعلهالقيء! عابر اللعة؛ كتب وفي . ١١ئدفيقه قلة على مضهم عاثه ؛رولقد وبمولون؛ ~ 24ا

تفسيرفي أبوالهيثم نال فينة. البمي ؤهئأذني؛ثاهرأا، الكهف؛ صورة في ومنه عيب. يا 
فنلها<.على اعاته لا غغله>ا علته >عاب مال: أنر فالوجه ءتبااه'ا دان اجعلها أي ؤمح؛؛اه؛ 

الشاعر:قول وأما عانه. أي: فغله، منه وممُأا فعنه، عليب أنكر بمال؛ كما 
نتايء؛لائاب فيه وتا الثجلسيسث,وة أوا

فغله.عنتم أي؛ ضاف،، تقدير فعلى 

الثنيناا.مى اامثاُت، بمالر: أذ والصواب الأءواماا. محن مثات. عليه امضى ؤبمولون؛ " 242
بمعتى؛ويجعلونهما والثنة العام بين الناس غوام بمئز،آع؛ ®ولا التعداديُآا؛ اوبوزو0تي ابن قال 

أحتنا1،ما والصواب ءل3ل، وهو عام. بنلي؛ إلى كاذ ومت، أتمر الئنة من ومت فير صاثر لمنر فتقرلون 
^رشءوالاملأنكول^لأي١ةزظ٥ااؤ

رةوء-ا•وبما بما ؤقع اشرقح بع بمال؛ )١( 
.994صن)يع(، المحيهل ومحي3ل صن0ا، الجرائد، لغة )2(بملر: 

الكهف،.مورة من )97( )3(منالآية 
.236/3)4(بملر؛هوبمباللغة)مب(ا 

وكرها.القاف، بقح وينم، مم، بمال؛ )و( 
فاتاله.على أثفج ولم الوافر، من اليت، )6( 
إلىنسب والينة، يالأدب عالم محمد، بن أحمد ين موهوب أبومتصور الثعدادي: الجواليقي ابن ر7( 

وشرحالعامة، غيه تغالعل  ١٠إصلاح تكملة تصانيفه: من القوال(. العامة ونتعها)عند الجوالين عمل 
م.540عام بآغل.اد توي المعجم، حروف على الأعجمي الكلام من والمغرب الكات—،، أدب 

الأحر.من أحدهما مز القيثين؛ ين وبمرذ، بمر3، ثزق، ر8( 
سباكر، مشهورا واللغة، النحو فى الكوفيين إمام كان ثعلب،، يحيى بن أحمد العباس أبو هو ر9( 

ه.29اسنة ببغداد لود ب،، ثعلومجالس القرآن، ومعاني الشعر، وقواصو الفصح، تماتيمه: 
.50ص العامة، فيه تغلهل ما إصلاح تكملة ا( )0 

2اا
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مننهوأحص وصفة، سوة عر حوو •العام التهذيبُ''; في الأزهري أبونتصور ونال 
فهيكرئ وثن فهوتثه، ثه إلى ترم من عدذت ؤإدا عاتا. ث وليقكو تنه، عام ثكل الئنة، 
مثوال؛؛ناارتا-وشتاء إلاصفا لايكون والعام الئثاء. ونضف الصتف_، ، من

علىيجهلونها وكأثهم العشر، ومزادهم الماصيء. الخنيس تنم •عقازى ومولون: — 243
ءاة،ووسلهاأرفىم،كشىالإدا.

الأولمفعوله إلى رحزل، الفنل فثعدون تال؛*• في التمزق حئ إله احول ؤيقولون: — 244
لتفرقه،١ حى حوله فثمال: الثاني. مفعوله إلى كما بنفسه يعيى أل صوابه خطا، وهو إلىاا ُب 

متكه.أي: 

ؤيقولون:الأول، مفعوله إلى ه ينفكعيونه •قوض• في منكونا يرتكثونه الخلآ وط؛ 
الأمزرأ'.إليه نوض ومال: _اإلىا، ييعيى آذ والصواب، الأمر،. في التفرق حق •هزصه 

وهوؤ حلاصته أو مقمونه، أو ثخواة، يريدون موداهء. اماثا •عقدوا ؤيقولون: — 245
حطأرة؛.

ابنعته فأل وانتث.ارا، معة وأكثرها الصوتية الممالسااّتإ مدرمة معاجم أهم أحي. اللغة، ي، تهل.معجم هو ( ا) 
متصورلأبي اللثة تهديب، من أجمل اللثة كتب أجدفي ُدلم العرب؛ ل—ال مقدمة ني م( 71ا مننلور)ين، 

الأندلس،سمد' بن إ—ماعتل بن علي المحن لأبي المحكم من أكمل ولا الأزهري، أحمد بن محمد 
للطريق،.ئثامت، للثهما بالثنية عداهما وما التحقيق، على اللثة كب أمهارت٠ من وهما الله، رحمهما 

الليث،؛افال ومه؛ ، 3251/ )عوم( ينظر؛ المعلبؤع، اللغة تهدم، في بتمامه النص على أتفق لم )2( 
ماإصلاح تكملة قي: بتمامه النص ؤينهلر أعنانا،. ؤمجمع وصنمه، ثتوة على يأتي، حول العام؛ 
نوله؛إلى الجوال^ةو،٠ ابن •نال قوله؛ عن دامّ الأستاذ ونول • 50ص للجوالنقير، العامة فته تغلهلء 

النصنقل الأخير وهدا ، 646-645ص المحيط)عوم(، يبط عن: منقول متواليين، وشتاء رصيفا 
في،؛الخْلا هدا إلى اليازحي، الشخ أثار وقد هدا ■ 2438/ للفيومي،)عوم(، المنير المصباح عن 
.99ص الجرس، لغة 

مناث،.Uبمد غاية مغلكدا: آذ محاذاك مان،: ر3( 
لغةالجرس،ص6.ر4(ظر:
ص02.الجرس، لغة )5(تفلر: 

يمعتى•أدى، الفعل من ُ؛مي، مصدر 'مودى• أن اعتار علي، الخطأ هذا صوب من، المخدتيى من )6( 
اكوابح=معجم يتظر؛ الهدفا. من المرمى أو الهدف هو المقصود المعنى ويكون رأوصل،، 

113
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إيهءرأدى والصواب: جمهء. #أدام فيقولون: ااأدىا<، اسعمال في وبمطثون — 246
.^١٠.،

هؤئ\*يحيف والصواب عظم كلما اجتهاده زاد •كلما ؤيقولون: — 247
تا.١v١الث

حمسالغرب: عن سخ او4 تخمى ولا نخوة• ذا أي: تخئار عهدانا •ثكاذ ؤيقولون: — 248
فلمذونخوة، أي: وأماانخزا، ذومئو؛ة. أي: ونريء، ذوحتاتة، أي: وأحص، وحمس 

عنهم،ينتع 

و٠تحثواالمسالة،، عن ٠^٥ فيقولوزت والإنارة، التلمج لمعتي ءالتنويه، ~ 249
وعظمالصوت، بري دعاه ت ويانمه به، ويوهه يوقه، اللغة■ كب وقمح، عته،* الخنوه الأمر في 

ذمةرت<.

وهوحطا؛أا،•ئعاللااُهُ، على •نية• فيجمعون ٠لثثت،هذهئواثاالحكومة®. ؤمولون: — 250
•ثات،«اةا.والثواب: 

المرايافي يجول لاوهو فيقولون• ررقرية®• جمع ُاقرآيا® استعمالهم المبيل هدا ومن — 251
•١^٠١^.والصزاب: والصناع®. 

وحواشيه.648/ا لااغوي، ا— 
.48ص الجراتع•، لغة ينظر: ( ا) 

.-8678ص الجرائد، لغة )2(بمر: 
.925ص )نوْ(، المحيهل ومحيهل ا، 255ص )نوْ(، المحيط القاعوس ر3(بمر: 

إلىذمت، س ومهم افغلة•، وزن على هو•نوتة• اثة® كلمة أصل إرأل ذهب محن اللغويض من )4( 
ذم،كما لا •_1؛_•، وزن ^٠! يكون غيهما فالجمع ثم ومن رنبيلة®، وزل عر أصلها'يويأ" أن 

المزلفط.

في•طوايا® نفليرتها عر لها حملا •النيات® معنى في •النوايا® كلمة تبول، القاهري اللغة مجمع رو(محءأتم، 
•فعائل®.على •فغالة® فيها جمعت، أحرى كلمات على حملا لسة جمعا وباعتيارها •طوية®، جمع 
. 148صام، إر789ا ص439والأساف الألفافل في الجمعية القرارات بمر: 
.97ص الجرائد، لغة ر6(ظر: 
3ا.ص الجرائد، لغة ر7(بمر: 

4اا
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سهاا،إلى >ادةب فقولوزت د•الى، مجرورة وتغل• وقتل، أعند، بالظزوف ؤيأتون — 252
مناورالأتدخل أف ولاتنمى المغرب•. مل إلى ءذْ وأتمث مدالظهر•، إلى وأتاحر 

وااuحرإليه•، ألهب ،؛ ^IJأن فالصواب وحنث،. وأين، نش، على إلا را٠ المتصرفة عتر الظروف 
نحوتإيماتجزدامي• الثلاثة الفلروف وهده الغربار"٠. مانل إلى وأتقى ٌامدالظهر•، إلى 

مدُأ؛ّومن قبل ثى لله والحمد عنده، مى جئت 

الئةراا٧رJرةأات د ومرادهم الريتةاا» الحياة هده ثكاليف من لأسcكو ويةولون1 — 253
اكاءرُها1نول من أخذوة فكاثهم الحلوة، نقيض 

غصان،والأنام ئزصى ولثك نردنْ ئخلووالحياة للشك 
صارأى1 منارة، نؤ بمال! ائغل•. على إلا أحلا• صد أمر• من الوصف ينتع ولم 

القتل،الشديد الحبل معناْت موصوف، اسم ُى بل يصثة فليت، المريرة أما مرة• دمونته• مرا• 
النمس١ئ٠.وعرة والعزيمة، 

هيصخ هل ااولنئفلر والصوابت عنه،١. الاستغناء يصح كان إذا فيما أولننظر ؤيقولوزت — 254
اهلء.بالحرف اخيماإذاكان، يالأّتغناءعن 

الإعرابحالأُت، كل إر يتركها ؤإنما الظرفية، على النب يلزم لا الدك، *و المتصرف الظرف )ا( 
الأي الظرفية، يلزم النءى فهوالظرف الثئذئف غير الظرف م >ئا. فيها يكون لا ابى الأخرى 
-ظزئا ثتئى ولا - الظرفية يترك الذي الظرف يه يراد كما وغزص، قط.، مثل: >فا، إلا نمل 

ونم.وينا، وأين، وبني، وقتل، وليل، ث-، ت مثل غايا، أبى• بالحرف الجر إلمح، أي سهها، إلمح، 
ص46.الجراك، لُة )2(يتفلر! 

الإضافة.عن ئطثت، لأثها الفم؛ على واربعدا اقل، بثت، ر3( 
ديوانه،في ه( 357)تأ الحت.اواتي فناس لأيي فهو: شاعر، لغير وهومنوب الطويل، من المن، )4( 

أولها:بيتا، وأرمون لمانية أبياتها عدد ة تميد من والبيت، ، 124ا 

تثانؤ؟عندثمن دلاشم؛ عندثمن أناصل 
عددنميدة من والبيت، ، 28ص ديوانه، فى ه( 768)المصري نباتة لأبن منسوب والبيت، 

أولها:بيتا، وخمون خمة أبياتها 

ثوابينف، كاذ نؤ أن صر ئتا جواب هواك ين يمم لم—ايل 
.846ص )مرر(، المحيهل محب؛• ينظر: ر5( 

5لا
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صالقول؛ على كأيهم؛قسونة حميتا• أي؛ أبيهم٠١، نكرة ض راجاووا ؤيقولوزت وةت~ 
أحد.منهم سحأف_، ولم كلهم أتوا أي؛ أيهمّ' بكر؛ 'رعلى • والئراب ٠• را آخرهم 

دالطلأق'ا،الرواج ديمؤ آفل على وارأئر ئافن-ا، ائه الحكم على ءآئز ويقولون؛ ~ 256
والثالثالحكومة، دواؤين مصطلحات من الأولان والقولان بالمثولاارتُ. الفك على ورأئر 

عرانمى هذا من شنئا بمد لا ثزتر آئز الفغل لأن حطأ؛ وكلث التجار. اصعللاح من 
•رد؛إوالثالث؛ الثاني وفي الحكم*، نفوذ الأول؛'نهدبصحة فى مال أذ والصواب الإطلاق. 
أوأغلم*•

حئعهألف بعد كان ما أي؛ الزتاعث، ءالمئ١ل، الئكثر الجمع في ثغطثوذ ما وممزا - 257
وعاءائب،ومثاح، مانانش، فيقولون؛ ونحوها. و'ئواءلاا، و'تثاعلاا 'ئتانل،، ك حرفان 

وتئنايب،ومثايح، معايش، والصوان؛ كلها. فيها الألف بعد بهمزة وتمايز دنتاير، وتكامم■، 
ومعارة،ومكنت.؛، أومانابةُأ'ا، ومعان أونثخة، وشيخ ئعيثة، جمع ونماوز، وتعاير، وتكايد، 

مثلجمع في والقاعدة أفصح. بدونه ولكنها بالهمز، مانائش استعمال بعضهم وأجاز وتهازةُا،ُب 
صحيثة،جمع وهجايز، كصحائفج، همزة، يقلب زائدا مد حرف كان إذا ثالثها أن الأسماء هده 

قاتمة،جمع ؤمو.ايم همز؛، على المفردبمي ش همزة ونل-قلب، مدأصليا حرف كاف فإن وعجوز• 
إلىنرد بالألف منه كان وما ومعايش. كجداول حكمي على استمر ؤإلأ ئاتة. جمع وثوانبح 
المل.حزف أصالة مع بالهمزة ممع مما وغيرهما وثنائر مصائب وشد وتعاور. كمماور أصلها، 

بينالجمع ألف فيه ونمّتا مما ونظائرها أول، جمع وأواتل ليفا، جمع نحوثيانفا أعا ف؛ي- 
للتخفيف.همزة ملب منهما الثاني فإ0 علة، حرفي 

نحوقوله'إلى•، الجر حرف عن رعن* الجر حرف نيابة على بناء المرفوض المثال مويج، يمكن ( ا) 
أبيبن ءمءّ ينول محمد[، مورة من )8ت( الأية ؤدشتحدلإساسلشييءه تعار• 

الوافر[ووت؛ ص ديوان*، في ربثعة 

احنونبها المواد حس ونو غنها رصنزت فراقها أردت 
وحواش؛ها 2000/ ، 550\ا اللغوي، الصواب معجم ينظر؛ 

-65.66ص الجرائد، لغة ينظر؛ )2( 
اك_،.التن١باواان؛ناتة:ر3( 
الأضداد.من التهلكة. الصحراء، النجاة، الموز، المنانة؛ ر4( 

6اا
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مطيرفي يعضهم كقول يرعن، يدونه فتارة اقاس•. الفغل ئغدتة كيرافي ؤينطثون ~ 258
اا:ابنفيهالامه بمارض ضيدة 

»لأشوئزالئالإ:زل((اتا

إلىنبمئ، إذا ثانوية الأحرى روالقوانين مثاله: في الأنم كقول •إلى• ب يدونه وطورا 
اوب»عالى«.بابء، إنمايجدي »فاّز« القاتل لأن حطأ؛ وكلأالاّسالين الثانوثزا. ئدنن 
ءير؛ُأُ•وعر شرة، الشيء ئاس -ظ■' 

والنحووالفقه اللغه إمامابارءافي كان عم، مظفرين صرين أبوحفص الدين عونئن ؛^،• ٧١ابن را( 
م(.749سنة)ت ثوم الجوهر•، من وأغر المكرر، الئكر من •أحلى إنه شعرْ عن نيل والأدب، 

الرمل،بحر من والقصيدة . 281—277ديوانه، في وص قصائده، أرؤع من الوردي ابن لأمية وتعد 
وم3لااعهاتبيتا، وبون ستة أبياتها وعدد 

وإلاضلوحاثسملدالخزل ذكرالأءان-ي اغنزل 
فاتله.عر أقف لم )2( 
به،قايتهم إليه: اقاينهم البلاغة: أماس نقلاعن العرب وحاءرلمان المعاجم. هكذارجمح )3( 

الطويل[.]من كقوله: نامت، وفابمنإركدا: 

إذامُا;ضااثوكإرمح«
الهلويل[ومن الئتئر: يول م •إل• ب ثعل.يته ءوأما التاج: صاحس، عليه وزاد 

^^س،وأضالأمئثنك،والم>بتؤنآنربالآذالأمسآط 
بلت،وأصيفهااسآتينه بقوله: •الغرفالطيب• اليازجير وفنره المحموالجهع. فلتضمينهمعش 

المرح[ومن شاعرآحر: فول المدوذ هّل.ا ومن إلثلث،•* 
ضد،إلى فبش إذا إلا ٠قاJاثة بمترذ لا 

]المزلف[
أساسفي: وهو ا، 87/6)قيس( العرب لمان في ليس ساتمهء كدا: إر رويايته قوله: ئث: 

برواية 114ا2/ ديوانه، م الرمة لدى فهو الييت، صدر أما ا.  14/2)قيس( للزمخثري البلاغة 
وعجزه:٠الثلوك٠، محكان اأناس.اأا 

الئمايزبمممنا لب ب و/نإن 
=اامزبه. وفيه: ، 58صى ديوانه، ر المتنبي وست، 

117



__ _ ___ - - - ا|مهد,د1رنداهر 

أويدسواء موسة وص راالس'ا■ بتيكير صعيئا®، فيه يكون الذي الس رخ ويقولرن• وقت~ 
>><_؛،•.ومغيرها الفم، أسنان إحدى أريد أم الغمر، بها 

التقادير،أي؛ الصدف*، محاسن من وركاذدللث، اتفائا، أي؛ صدقه،، -؛< ٥١٠ويقولون؛ ~ 260
إذاصاذثه؛ القول؛ من ذلك أحدوا ولعلهم الغريب،. التصادف بهيا ابتهاجنا عن نشل لا و* 

فلموالصادق الصد.ثةُاُ وأما مصادفة. العزب؛ عن نمغ فقد قضي. غير على وئائا لتته 
نمغاءت،.

العرب.عند لها الموصؤخ حلاف على ققعول٠ ورن على الصمات مى بكثير ويأئو0 ~ 261
كلهوذللث، الأمورُ*'؛. على وصبر ثوة ذو أي؛ واجلودا، وائصوح،، •اسهوق،رل؛، فيقولون؛ 
وثمّح،ناصح، الثاني؛ وفي ونئفق، وثنين،، ثي،، الأووت ني يمال أن والصواب حطأرأ؛؟ 

وخليي.جلد، الثالث،؛ وش 

ستةتوفي عصره، في الأدباء كثار من باليازجي، الشهير ناصيفح، الله عبد محاصيف، فهو اليازجي ~أما 
اليازحيوتول الهليسج،، أبي ديوان ثرح في، الطشث، العرف، هو٠ إليه المثار كتابه وعنوان م، ا  87ا

إليلئح،.وأضيقه أفيه؛الث، الذي اومن وصه؛ 8، ا ص فيه، 
الست،وصدر ، 24ص الزمحد، سمعل في؛ المعزي العلاء لأيي، داغر الأستاذ يه استشهد الن"ي والست، 

ا. 008ص ؤ، الزمحانسمهل نروح كداينظر؛ 
علىاكرامحية، المعجمات في ورودها عدم رغم اصدقة•، كلمة استعمال القاهري اللغة مجمع أجاز )ا( 

محتقر؛*صادف*. من محصدر اسم اعتبارها على أو •صدف•، الفعل من محا تحد ممميزا اعتبارها 
ا.-18568ام،صاإر934789والأاوبمناJج٠٠يةفىالألفانل القرارات 

البلاغةأماص في ،ر( 538)ت الزمخشري عند اثمادف• الفعل ورد إذ المؤلف،؛ من وهم هذا ر2( 
تقابلا،.•ؤصائنا؛ : 541/1)صدف( 

عطوف.رحيم، 3،؛ نقو )3( 
.ص34الجرامم، لغة )4اينظر؛ 

الصفةلثبوت نلاثي، فغ)، أي من، •فعول• وزن علي، الصفة صؤخ قياسين القاهري اللغة مجمع أجاز رق( 
ام،987إلى ا 934من والأسالسي، الألفائل في المجمعية القرارات ينظر؛ واستمرارها. ودوامها 

وحواشيه.2969االصواباللغوي، ومعجم ، 233ص
\\\
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متعملون1ملأكيا،را/ ينمادرة و''أنرت ^١^٠، ٥١الحكومة ®صائرت ؤيقولون؛ — 262
فلافيها؛ أوالإلحاح المطالتة الأنة! كتب، في والمصادرْ أوحجر• أحل- بمعى رصاذرا الفنل 

أخدةأي: ئَلئ، انصفى بماو: الانثضفاث. بمدة ؤانما الثا'كناتا. في المراد المض ف- 
كئت.

عاكهمالقييه واصدر بالحصور®، علته اجة فيقولون: أم، سعى اانت4اا وستعملون — 263
منئثهه قالوا: فقد المىُل'. بهذا التنييه استعمال العرب عن يل- ثقل يلم التاحير*• يعدم 
فالصوابالتثائه وجه الشيء: ؤإلى الئي؛، على ونبهه به، ئؤْ بانمه: ونبه أيقظه. ثومه: 

لهم٠.الأمر ورصدر الآص٠ْ، ثقال: أذ 
الثناء،.إليه ورأسيي الشكر،، رأنداْ فيقولون: أهدى، بمعنى رأندى، وستعملون — 264

أي:وسدى، إليه، أسدى يقال: أحس. بمعنى هو ؤإثما المعنى. بهذا قط الإصداء يزد ولم 
ءالجمرة٠،وأنزجث، قألحم، أسن.يثا القول: ومنه صنعهُ؟ا. أي: ممودا، إليه وأسدى أحثي، 

الإحتان.س به بدأث، ما ثمم أي: 
أذي،بمعنى رصّزخ، قينتأسالول تصريحا،. ورأعطاه بالثمر،، له رصزخ ؤيقولون: — 265

تثنوأوضح.معناة: لأن ؛ lias■؛وهو وأحاز١آا• 
فيقولون:قصد. أو عنى، أو أراد، بمعنى ؤتنتعمالونه رإلى،، ئ المغل'ونى* وبم"ل 6ةئ~ 

الاستعمال.هاوا صحه يؤيد ما الأنة كتب، في وليس كلامه،. في إليه ثنيي ما رعلمتح 

الوميهل،)صدر(ينظر: راستولى، بمعنى لاصادره استعمال القاهري اللغة مجمع أجاز ( ار 
ء509ا/

المأحيهلوم،حيهلء ، 2299ا/)صدر(، العروس وتاج ، 423ص )صدر(، المحيطّ القامس ينظر: ر2( 
ا50اص )صدر(، 

.73ص الجراتد، لغة )3(تظر: 
.ص778)نبه(، المحهل محط. )4(ينظر: 

•43صر الجرائد، لغة ينظر: )5( 
.447ا/الألأءة)سدى(، أساس )6(بمر: 

)محدثة(.الإذن. ؛، _LUممن بعمل الإذن ... رالتفريح:: 541ا/ الوسيهل،)صرح( المّعجم في ورد ر7( 
صء؛ح.فالاصتعمال ثم وعن 

9اا



-____ __ , اا11صتادالمرحداض 

ؤينوفطلي'• تجنب أل عشم 'ولي نفولوزت الأتل. بمعتى ؤينتتمالون — 267
له.لاصحة وكلأهماعامي نيه ايعئم نقولوزت امهل،، فغلاعلى مه 

على'أجمعوا ا٠؛ والصوابامموا. أي؛ الأم•، على رأيهم اأ-يثغ —ؤيقولون؛ 268
واثقه.الأمر؛ على وجامعه عرم، الأمر؛ وعلى الأم، أينع ؤبمال• الأمراا■ 

ناو،١^^٠؛ يرف الفعل هدا من والممؤع نخينا٠رع٠. دننا ،أدرف ؤيقولون؛ — 269
ثلميشحُلا.أمارأدرف• أناله. ويرفدمعه؛ أتالته، ودرتعتنهدمغها؛ 

محنبمونونمهاره'■ واكواذين الشرائع وضع يمعتى والتمني* ارالتئ.رع، وتنتغمالون — 270
المواتين■يبمع الئرانع، نس الذي أي والئمنن، المئئ نمولون؛ ثاعل اسم كليهما يى 

لموالمميز ٠• البديع' ًن نؤع البيامحذ وعند للمثاْ. الإبل يإيراد المحين الاغةُق؛؛ *ي والتشريع 
أي؛سه، القوم على تى قالوا؛ ولكنهم بالميثة. وعوالطتثوررت؛ بالقثن، القرب لوي يرد 

الشريعه،انترغ قالوات وربما نهوسائغ• تى، أي؛ سعا، لهم ونتغ وعكذا'أنن•• وصتها، 
كثرلها،موذثرع"

العامهء.المصلحة على وُعيورين المشاق'؛، حمل على طيؤ0وآ ءقكانوا ؤيقرلوزت ~ 27ا
فيهبمثوى مما تكوف لا أذ الثالم المذكر جمغ تجتع لكي الئمة قى يئثزط أئه ثخثى ولا 

علىولا القائل، بمض ٠^٠^٠٠ على تكون لا أن أي؛ الموصوف، ذكر عند والخويئ الخذكئ 
وءرغير®.بمال' أن إدا فالصواب المقعول. بمعنى اريعتل®• 

.را(لإظر:لخةالخرسص56
بحتار؛.نكى نخيثات ذتغا ذرف ر2( 
القاهرياللغة مجع إجازة على اعتمادا ادرفء بمعى أدرفء استعمالء صحح من الخحدبمو من ر3( 

الثلاثي®ئتلء يمعتى جاءت التي ءانعلء، بالهمزة الخزيدة الثلاثية الأفعال من استعمال  ٤٧٠ما 
،29/ ا اللغوي، الصواب معجم ينظرن التأكيد. ؤإفادة المعنى لتقوية الهمزة تكون أن على ١لخجئد، 

وحواشيه. 2962/ 
وضعه.اله،انولت المشئع مص )4( 
.461ص )_^*؛(، المحيط محيط ينظرت رو( 
المتأجراء من أسقط فإذا وئافيثتن، عئوضقن وزثثن على القصيدة بناء هو اليلاغتيزت عند التشريع ر6( 

والتوشح.القافين، وذا التوءم، أيضات ويسقى آخر• وزن من البيت ذلك صار جزآن أو مء 
الغود.تشيه وأوتار، عنق دان والعلرب، واللهو اللعب آلأت من موصيقثة آثه الطنثورث ر7( 
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ارثاطصوابه؛ حطأرا؛، وهو راوكته؛؛١١. بمعنى بالمشألة،، وءآناطه ءئوطه ويقولون! 
^،.الأمبهأا،أى 

صيغةأنملعلى به محياتون . دأراعهأ، ولرداج1هيه الأسالمريع،،، هدا ^١^٠، رروقد ويقولون• و72~ 
ولهذاوأصرا؛عأيا• ■ راعه.yjUفبماوت بالمجثد بوش أن والصواب أوأمغُأ■؛• ئنغ بمعتى خ رس 

أعجتي.أي؛ ورامحنى، الأم راعنير تقول؛ أعجسر. وهو؛ به استعماله يكثر آحر معنى البغل 
محلان،،على فلانة ارردتا فيقولون؛ غريثا. ثصزمحا ورمحاف رف محي يتتصزمحون وتراهم ~ 280

أي؛تعلها، على العروس جلا يقال؛ إذ ررجلأ،، الفعل على يقيسونه كانهم - فبمدونه؛
فلانة،،.إلى فلأن زماف حقله ®نهدثا ليقولون• بءرإلى،ا• يعيى أذ والصواب ا. نجلوْأ عزصها 

إلىالرأة.وكثتنا>سضاالرحل ساةاسمإلىممهالأإساء 
رارواج،(,أو ر١محتاناا، يقال؛ أن والصواب وفلانة،،، فلأن الغريرين برقاق ارئهثة فيقولون■ كليهما 

وكاتهماليحز،،. يشي الشقين بنا مار وثم فيقولون؛ موردا، والثمين،، وينثغملون ~ 28ا
لأنهكاوللث،؛ ليس وهو قبيلة• على محياشا واحد والسفينة ايه يتوهمون أو سفينة، مدكر أثه يزعموذ 

سفينة.واحده جمع اسم أو وسئاين، كشفن، تيينة، جمع 
معلمي؛زآاتفي بن عمرو قول ومنه 

معنىفي وأنمل،، استعمال باب من وناط،، بمعنى وأناحل،، الفعل استثخدام القاهري المجمع أحاز )ا( 
ؤبمرمصادرها، قياسية من فيها ولما التعدية، إفادة إلى الإسرلع من المزيد صيغة في لما ونمل،،؛ 
وحواشيه. 80إ/ اللغوي، الصواب معجم ينظر؛ ومقارعها. لماصيها آلضيهل 

.20ص الجرائد، لغة ينظر؛ ر2( 
جاءتالتي وأفعل،،، بالهمزة الخزيدة الثلاثية الأفعال من استعماله سيع ما القاهري المجمع أحاز )3( 

معجمينظر؛ التأكيد. ؤإفادة المعنى لتقوية الهمزة تآكون أن على المجرد، الثلاثي ونملُ بمعى 
وحواشيه.962/2، 686إ/اللغوي، الصواب 

.20ص الجرائد، لغة عن؛ يسير بتمرف )4( 
ا. 19ص )حلو(، المحيط محيهل ينظر؛ ر5( 
انوهو قومه ساد المعلقات، أصحاب من جاهلي ثاعئ التعلمي، كلثوم ن عمرو الأسود أبو هو )6( 

سة.عثرة حمس 

كمة،في العرب أشعار ولوؤصعGّ عنها؛ فقيل المربية، القصائد أجود من كلثوم عمروبن مغلقة تعد ر7( 
بأكثرهاا٠.لمالتآ كمة، فى عمرو وقصيدة 

123





-*ككرة-"— - - - — - - - - - --- -

تئكئونأ١.يرون أوارحثتا تكنواء، رأوا راثمأ أذ فالصواب يالماصي، 
يشتغلم أو أرادوه الذي يالمعض فيها يشمع لم أئعال من ءامغلء بمون ما وكثترا 

وءاسعلعتشه®، وءاJكدر معانتتهء، مى واراقثد لمشوره®، ااادصاع فيقولوزن قط. منها 
تنتعقلم وائشعل واثكدر اثمثد أما مشرعا. رحغ ادص.اعت معنى لأن حطأ؛ ذلك وكل عئهء، 

والكلامانتكشافهاء، ارسصرفو0في بمعنىفذنمزإفيقولون* ءانتكثم،ا ؤتنثعملون ~ 286
كئفهاء.انمرثت.واثواب: عزالأتار 

علىيقيسونها وكأثهم فصيره،، تزال لا ُاءتاع... فيقولون• ءالباع،اّا، يؤنثون وبمضهم 
وتاعات.وييعان، ، ١^١٤وجمعه• مثكرُؤا، ١^٤ لأن نميرا؛ يزال لا يثال؛ أف والفواب دريع• 

أسماءْن وعيرها وأووروا، وآها، آْرما، يستعملون كما أواه كلمة وJنثعملول ~ 288
كلباب على الئثل هذا لوبمق »آؤاه فيقولون: الئوجع. أو الئكاية عذ قال اش الأفعالرةا 

الكثيرفمعناه وئوثع. ثكا أي: ياوةأوئا، آه الفغل: من للمبالخة قعال أته والضحح كنيسة،. 
.١^٥

.54ص92، الجرائد، لغة )ا(لإظر: 
زشنالأ.نسا الدراعان اتجطت اكاع:تمحلميرشإذا )2( 
كابناللغة، علماع من واحد غير وذهب، ؛؛،، ٣١٠تذكير إلى ه( 255الجستاني)مت، حاتم أبو ذهب رن( 

مؤنثة.أاواع، أن إر ه(، 577)ت الأتياري وابن ه(، 392رُت، حش وابن رتا6ته(، الئتثري 
التنتري،لابن والمونثج، والمذكر ا2ا، صر السجتاش، حاتم لأبي والمؤنث، المذكر ي-ظر، 

لأبيوالمزنثح، المذكر ين الفرق ش واللغة ، 58ص جني، لأبن والمونثح، والمذكر ، 61ص
-88.98، 22ص الجرائد، لغة رنفلر: . 73ص الأناري، بن الركات 

أوالكسر، على أو السكون، عر عبئا يستعمل ممايع فعل اسم وءآ؛،: وءآهء، ءآة،إ مال: ر4( 
باكنرين•

مضايعفعل اسم وُأو؛ُ• و'اأو؛ُ، والأو٥ا، واأو0ا، وءأوْ،، اأو٥ا، مال: كثيرة، لغات فيها ر5( 
ر؛الأحرى اللغات وتئظر يالترين• أو الكسر، على أو الفتح، على أو السكون، على مبثا ستعمل 

.329-331/ 36)أوْ( العروس تاج 
والزمان؛الحدث على دلالته فى وتشبهه واستعمالا، معنى الفعل عناب توب القاحل الأفعال: أسماء )6( 

معا.والأسماء الأفعال تشابه لأثها بهذا وسمئت، 
ا25
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الحب®ليس نقولون! وسُا؛، حبر في باللام يأتون المثميهقين بعض ترى ما وكبرا " 289
المفتت®كان• خبر في تدخل إيما اللام هدم لأق خطآ؛ وهو التقاليد٠. أمام ليندحن الأّنتيُتا 

ي<املقاللها:لأماسودرم
ينفهوصبمدى بالدنياء، مزدرون ®ومنهم فيقولون• بالبا؛، ُاودرىُ الب؛ل ؤيعدوذ 0و2~ 

ونديالباءا كندى ءآرزيء أما يهرئا٠ واسحمر احتثزة وانتزرا0ت اردراه، انثزرىاا، ءك 
ينمسه.بمدى 

نونمنالحكومة، دواوين كتاب سما ولا الكتاب، من كثيرين ترى الأيام هذه وفي ~ 29ا
علىالثقيل الاستعمال هذا من حالية كتاية لأحدهم رى قلمتا أنك، حى الإصافامت،، يتابع 

الفيما حتى يحل؛الفصاحة مما البيانيين عند مغدود القناع هذا أئ يحش ولا والشمع• اللسان 
تكقوله إصاذامتا. ثلامث، بمدى 

انحعي،ارُ،ا.الجندل حومه جرعي أرحماته 

إلىيجاوزونه بل الثلاث حد عند الإصاقات تتاع في يقفون لا الأيام هذه في ولكثهم 
مديرتثادة كتاب عى وررحواتا حماله،ا، وصم، استيفاء عن لعاجز اليرغ ررؤإئ فيقولون• أرع، 

.40ص الجراد، لغة ينظرت )ا( 
الألمانيمولر، مجكس فريدرخ اللغوي للعلامة كتاب عنوان : Deutsche Liebeالألماني الغئج ر2( 

تحت،العريية إلى الكتاب نيادة مي ترحمت، وند ام، 900سنة توفي الموًلن، الإنجليزي المولد 
ودمؤعء,ارايتامات عنوان 

عمران.أل صورة من ا( )و7 الآ^ة من )3( 
أوالنفي توكيد تفيد وهي يكن®، ®لم أو كانء، ®ما منقي بكون المسوفة اللام هي ت الجحود لأم )4( 

جر،محل في المؤول والمصدر وجوبا، مضمرة بأن متصوب بعدها المم.ارع والنعل الإنكار، 
مريدا.ت وتقديره المحنآوف، الخفية ®كالء بخر متعلقان والمجرور والجار 

.37اص )زري(، المحيتل محيط ر5(ينظر; 
عجزه:ر6( 

ومنتغئماد مى بمرأى قأيتؤ 
علومفي الإيضاح في: كما بابك بن الصمد عبد القاصم أبي بابك لأبن وهو الهلويل، محن واليين 
واJحومة:للضرورة. الشاعر نمرها وتد الأجؤع، موم، والجزعى: . 36ص للقرويتي، اللاغة 

ذاتاحجارة.أرض والجندل؛ معفلمالشيء. 
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احإباتثمحرة 

أبحاث٠ دنحةُ انتئلأل واا؛ع ثهم مهولة عدم ورنتب العمومة^، الصحة نصالحة 
أمزواج عقد ويثة ُأصل ؛ iJLإصافات؛،حس إلى يعياها وبعضهم الائوم،. ئذ0 مى كل 

ئصانلشهرة مدارك رالممات ; ١^^١٤في وهونهاية ممال، ذللث، في يعضهم وحارا، الحتن*، 
وحاطاتهمء.

متممولم عات،، أءرت نال، , أناذ،معد ن تعمل، فالمثس/ه. الأمر ®هدا ن؛ ل ف، ٠ 2و2~ 
الأمائامح.^تحاب،أن:فال:

مؤمن،اللعة في والشهقة الطعامءُأُ. نهقة ممد الداء هدا أغراض *من ويقولون• 3و2~ 
نهى،وطعام نهو؛• ذي نهران أي؛ نهي، رجل بماوت والمنتهى، الئهوان ومضا، الئهئ، 

مصدركالعافثةوالناهثة أونابثه. الطعام ممدنهوه وئ\وأ.' أن فالصواب، لن-يدمنثهىُها. أي! 
والحاتمة.والعافثة 

.٠٢٠٠-؟^؛إلى 5تئوت الحم، 'الأٌوال، *تقولون• ُإلءاُ، i *ثترب' الفنل ؤبمدون 4وت~ 
®سئنت،بم1و(ت أذ فالصواب، ئحل'ئُ. واسزب،! حخر؛، في الوحش سزب، اللعةت محب دش 

ئنله:كمافي افيء، معنى *إلى• صمتن على إلى* ®^_ يئح: ؤإذافيل بثوبهم•. في 
إئفالثتثير مذ>امحرآ، غلى ئخ ^١ \ض إئ؛اب، ُلث،: ٩. ^١١؛^ إل 

ءلىالإنر،دالجن•

)1(متحتتدنة.

شيعما القاهري اللغت مجمع إجازة على اعتمادا ® tjأرشايمعتى أشانء استعمال® تصويب يمكن ر2( 
المأمد،الثلاثي ءثعل® يمعتى جاءت التي ْلأذعل®، بالهمزة المزيوة الثلاثية الأفعال من استعمال 

2962/ ا 702ا/ اللغوي، الصواب معجم ينْلرت التأكيه-. ؤإفادة المعنى لتقوية الهمزة تكون أن على 
وحواشيه.

محذوف.موصوف تقدير على مشتهية، نقص أي! لكذ.ا® ءشهية استعمال بالقاهرة اللغة مجمع أحاز )3( 
الصوابوسم ام،هس73، 987ار ا934نممعيةفىالأكاظوالأساوبمننظر: 

وحواشيه.477ا/اللغوي، 
.487ص )شهو(، الخحيهل محيهل ر4(يتظر: 

.404صى المحيطر)مرب(، ومحيهل ، 96ص )صرب(، المحيط القاموس ينظر؛ )5( 
الأنعام.مرره من ( 12الأية)ومن النساء، سورة من )78( الأية من )6( 
يريد.ما بفعل له سمح له، ، ^٧١١١٠أئثح مصراعيه؛ على الباب، ل فتح يمال؛ ر7( 
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الجزمُواشماب:»إبيا«؛لأن 
ئذا.قتيل إليه،ا ؤ١Jتئئب إصلاخ رأيث وقد مؤثث. 

وكأنهم—وعلى®، يفثندوذ الحمر®. شرب على الئذمتين ^من ٥٠ويقولون؛ ~ 296
يتعدىارآدمى® لأة الحمر®؛ شزب محيمنجي ارمي يئال؛ أن والصواب وواظب®. على ضوئه 

.^١٩وذآ الم،ئ: ئلأف أذمي مموو: 
ولمأوينثزت.. بدلتا أي؛ ثممتاك®، لاواJثدلئا فيقولوزن وتدل® مني ررائمغل® ويتنوذ ~ 297

العزب.عني يشتع 

ولاعهدةبنلن®، أرعهدة فيقولون• المعاهدةرقا، يمعتؤي العهدة استعمال أوهامهم ومي ~ 298
الحلفط،وكتاب الدزكرها، أو والينة كالحملة، كثيرة؛ معاني للعهدة أ0 يحمى ولا لوزانء• 
ومعاهد٥اأ.مكان استعمالها يؤخ ما بينها ليس ولكن وعترها، والرجعة، الئزاء، وكتائب 
والصواب;والملأهي®. المهاوي قيئ الجلومي اعتاد مجمن أروهو ويقولون؛ ~ 299

رلالقهوات«أقا.

ينبعثمجا إلى بالبأ؛ يعدونه فإثهم ءلو؛ثءُةا. الفعل وجهي حلاف على ثشثعملوته ومجثا — 300
يعدىأ0 والصواب برسول®. إليه ووتتث دطال_ا®، هتاتهري'ا الير ثثعث ررولأ فيقولوزت ينفه، 
إليهوثعثا محيقولوزت بواسطة، يتبعث ما إلى بنصه ؤيعدونه وُررصولأ®• ءطالبا®، ءيمالت بنصه 

علييوقس وأربكتار-ا®• رابهدية®، ءثمالت بالباء، يعدى أذ والصواب كتابا®. إليه ووبعث هديه®، 
نحو؛ايئيي■؛، إليي وبالباء الئنمي، إلشي ينئسه يعدى أذ فيه الأصح فإئ وارتل®، الفعل ونعش® 

بهدية.إليه و؛عثا رسولا، إليه بمش 

.100، 30مي الجرائد، لخة )ا(ثظر: 
الأمنوأدس ففته؛ ، 1299/ )دمن(، البلاغة أساس فى *على® الجر بحرف ءأدمجن® الفعل تعدية ورد )2( 

واظب،®.علثهت وأدمن 
.45مي الجرائد، لغة تظر:)3( 
اوثووت.أوالثبم;البتة )4( 
4وص لغة نظر: )5( 

ص24لغةالجرص )6(ثظر: 
هثة.حمع عءلايا، هثات: ر7ا 
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ووصيالئيء، رصي على شونه وكأثهم أحذْ• بماض بالثي؛" "لمل وبموأرنت اهت~ 
اقتلن،ؤيفولون: يلة. يمال; أن نالصزابط وبذص. به كمل ثانئ: يه ا* يل؛ اللغة: وني به. 

واوجل،انثآم،، بمعتى حاء بل المعنى، بهيا يرد لم راقتلء لأن أيضا؛ وهوحْلآ يله• أي• 
وظرف•

فيقولون٠اإءاJاما. كلمة غيروجهه على باسعماله الأيام هده في الكتاب ومماأوئ — 302
منوءلئ، بالإءاوام،ا. الأحكمة علته حكمت، ءيم كان: ايا القاتل محاكمة على الكلام في 

'الدرردم، ثاكرال؛، لابن الثوادخ* 'عيون في ورد الإعدام أل باشا تتمور أحمد العلامة 
هذامن أقربها كثيرة، معانئ للإعدام قاف جدا. غرستا استعمال وهو حجررهٌ- لأبن الكامنة" 
صحتهيعدمه كأن اياة، أيقدم أي; يندمه١ئ٠، جعله الشيء؛ يلأثا تعالى الله أعدم ثولهم• المعي 
عليهحكمت، تآؤيل على الممحكته؛الإءدام٠ عليه ،رحكمت، نولهم; يكون إدا أوأولاده. أوماله 

لكانبالورت،ا، المغكمه عليه رحكمتؤ فلونيل: حياته. بإعدامه أوحكمت، حتائه، بأفبميم 
والتكلف_،اة<ّالممئم، وأبمدعن الئتاد المحض على أذل 

قتالة.يه، الباء، شخ وثل، بي، الياء، بكسر يل، بماوت ( أ) 
.713ص المحط)تل(، محيط يم: )2( 
الكتب،بتجارة لاشتغال الكتب،؛ إلى نبة الكتي، شام بن محمد الدين صلاح م شامت ابن )3( 

من١^١^٠ ءعيون وكتابه ه. 764منة لإر الونايتح، ثوان أيضا: مصفاته مجن وأدب، مؤرخ 
الأدبية،والأخبار التاريخية الحوادمث، بين فيه وجمع الإسلامي، التاريخ في صنمت، الي الكتب، أهم 
النيئبيرة افتتحه وقد 

بنأحمد الفضل أبو الدين شهاب العنملأتي حجر ابن المحدث الحافظ الشيخ هو حجر• ابن )ه( 
وتعليقالمنتبه، وتحرير المنتبه وتيصير الصحابة، تمييز في الإصابة تصانيفه: من محمد، بن علي 

أعيانش الكامنة والدرر التهدب، وتهيب التهدب، وتقرب البخاري، صحح على التعليث، 
ير,852سنة ثور الخيران• ولمان البخاري، صحح بشرح الباري وفح الثامنة، المائة 

الثامنةالخانة في كان من حجرتراجم ابن فيه فجمع الثامنة®، الخانة أعيان ش الكامنة ءالدرر كتاي، أما 
والملوك،والعلثاء، الأعثان، من ه، 800سنة آخر هإلى 70اسنة ابتداء من النبوية، الهجرة من 

والنداء^ض،والؤزناء،والأئباء 
.582ص )عدم(، الخحيهل محيط ينظر: ر5( 
فيالجمعية القرارامتح يئظر: اشئقء. بمعنى ٠أءدماا الفعل استعمال بالقاهرة اللغة مجمع أنر )6( 

وحواشيه. 55إ/ اللغوي، الصواب، ومعجم ، 36ص م، ا )؛ 87إلى ا  934من والأسالمب، الألفاحل 
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المصدرينتع ولم ا. تلانهارا يعد أىُ دثارها®، يعد معالمها ءافأحثا ويقولوزت ~ 303
بمعنىاراددر٠ وهوتصدر أو دثورهاه، ءتعد أذ فالصواب اردئر٧٠ من لادثار® 
»در«.

أذوالئزاب بناعيا. ذم أو أمالها، أي: آذاننا»، أزقز تإ من لث •^1 ومولون: - 304
ثلأنا،الدين وأوثت الداة، آوثز مال: بالحنل، القمل ساة »أزفت« أنا »ويذاارم. مال: 

وتحرما.

والتثححرلا.التنفع على التضلح يقيسوذ وكأنهم ارسحامىنحيحهء. ؤيقولون، ~ 305
ءثثلء.على نزيد صلحرها للفعل تنتع لم لأيه إصلاحه؛ منر مال؛ أذ والصواب 

رصحرأ،ا loJJو؛ي؛لأمر٥اااروا٠ الزصوخ إلا يسعه وُرلم لمسثه®، ®وصح ويقولون• ~ 306
هذااسعمال قط يشتغ ولم يسيتارلإا. أعطا0 رصخأت ناله مى له ووصح كثرْ• رصنا؛ الشيء 
والانقياد.الإذعان أو الطاعة بمض البغل 

الملكعليه ®أعدق فيقولون' أقاصي، أو نكب، يمعنى متعدثا ®أعدقء وينثغملوذ ~ 307
لاثثتدروا.لازم فهوإذا الملإواءدؤئيى: آعدى اللغة: وفي ص". نخاب 

والنزال.الفناء را(اكلأ،: 

سعهامم،.يهب صمئ، ثملت، ثوثزو1زا: أديه ووتريت، ثمروئرا، أديه وثرت بمال: )2( 
]١]^^،[.مولد. الخطأ؛ إزالة أي المتعارف، بالممتى والتضحح ر3( 
وصلح.الشيء، صلح يمال؛ )١٥( 
كتابينظرن ®حضعا> معنى تضمينها على لكذا® ®وصح استعمال القاهري اللغة مجمع صوب )ك( 

403ا/اللغوي، الصواب ومعجم ، 133/3يالهاهرة، الحرية اللغة مجمع والأسالب،، الألفاخل 
وحواشيه.

يربح■ليصح يرصح، يصخ يمالا )ة( 
.337ص )رصخ(، المحط. ومحهل ، 43ص الجراثد، لغة ينظر: ر7( 

.653ص الحُل)غدق(، محط. ر8(يتظر: 
مجيءالقاهري اللغة مجمع إجازة إلى استنادا بالهمزة معديا ااأغدق'ا النعل استخدام يمكن رو( 

وتياصيةالتعدية، إفادة إلى إمّراع من فيها لما إليها عدل المزيد صيغة لأف لاثعل®؛ بمحتى ءأثعل® 
إلىا  934من والأسالمب، الألفانل في الجمعية الضارات ممر: لماضيها. المسمط وبمر .مادرئ، 

وحواثيه. 967، 1903ا ، 59ا/ اللغوي، الصواب ومعجم ، 202ص ام، 987
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والعيوبالألوان مى ااآءعلاا جمع أف يحمى ولا ٠ طزنانء أهله تنزل ^٠٠ ٠٠ويقولون• 8ل(3~ 
وآعرج،أء-ثى، جمع وسودان، وصمان، وءت-يماو(، كئمثان، نادر، اائئلأناا على والحليراّ 

في'أسلُيياّيى فإله ورن'يغل' يخلأف، اطزقازا. عاليه يماس أن فلابمخ وأنود؛ وأصم، 
لالمؤئن<.و»سلأء« للئدكر 

مطالقونالتجار، اصطلاح من وص المثةأ. في عشن؛ ثدزها عئوله أأءطاه ؤيقولون: - 309
يععلى عادة يوحد ما وهو بالكوميون، عامتهم عنه يعتر ما على أو الأيت؛، على العمولة 
ا،٠ثئثةر عمالة أو كنرثا، أو العين بفم ٠عماله٠، يمال؛ أذ والصواب، شراتها. على أو يصاعة 

الغفيررت؛.أجنة كالخهارةت العامل، أجنة أي! 

وكاراني.أكراني، أي• إيجارا"، ُآجرز، وهوحطا،صوااهت • الدار" رأجرني ؤيقولون؛ — 310
ولارد ظم رأجت" أما منتأجر. وأن١ فهومؤجر، وانتكزيئ،، وئكاريتs اكتنيئا أي; فانتأجنث،، 

الطوب•هو اللبن، أو والأجر أجرا• القص قبح أي؛ الإي أجر يقال،ت الأجئُص صئع مض 
منةالتنست، فيقولون؛ صعارالأثجار، س أولمايمس للعزس، وينتنملوذءالنصتة، ~ 311

ملحلم ؤإذا العامة• أوصاع مز وهو والرقون"• التويت، مي، س كثير وارءنا،ْ ءاثائ،اارئا، فى 
تالأصل في وهي ميلة، كلمة له صلحت، المعنى لهن.ا وغراس(، أعراس، كلمة'عرس"،)وجمعها• 

ؤإذاوثنلأن. وئتاثل، ميل، وجمعها: فتعزص، الأم ص أوملع الأزض، من ملع الصغيرة النحلة 
جزا.وهلم • • يئون• ونسيلة دوُ؛،، ميلة فيقال،؛ يمتزها، ما إلى أصينت، الألتاس ، حيف

والصواب،؛أئبية، يجمعوته؛ فإثهم المعروف،، للمكان، ^٠ ٥٠جمعه في يحطثوذ ومما 3— ا2 
بالغثازرص.اJحروذح للأزبه رقثاء، ينع نهو أأيةأ أثا اأنثاءأ. 

الحيوان.أعضاء في للعيون الظاهرة العلامات وكسرها؛ الحاء بفم الحر، ( ا ر 
وكسرها.وصمها العين بفتح أي؛ )2( 

وأجرموجمثهاآجر، وآجرة وآجرللجمع، آجرة، مول،؛ ا\ذ*وت ؛ 29/10الروس)أجر( ئاج في ر4( 
•وجمعهاآجورر وآجورة وجنعهاأجر، 

الخفل.الخدمة، الخانة؛ ر5( 
الرجال،ه يلبءد.ام ص مفتوح كمين ذو ثوب والغنيان؛ محيمؤ. وهو الخنبارا٠. ااالمهلبؤع؛ في )6( 

وغنيازامتج.غناير، والجمع؛ بالهنثاز، أيضا ومزنه والماء، 
ا3ا



-— - ِ „_ّ— اااوءد,،؛إبرعداْر. 

ونوات•.والئراتت آئثة، •ناة• ؤثجثغون 
بمعتىبها يأتون فإنهم *نتنتا• كلمة الصواب جادة عز استعماله في تخزجوذ مما — 313

•للمحافظة• موجودون البوليس رجال ينما الجناة يرتكبها الجراتم *وهذه فيقولون؛ ا؛ع•، 
إلخ.الشرؤلة... رجال وجود ْع والصوابت 

يوجب*وعدا فيقولون! *تكزان*ااا المصدر الدنة نى له وجود ولا ينتنملونه ومما 4ا3— 
في*إنكار• والصواب! حقيقتنهما•. يمحوان لا وتكزاننا و*انتماثنا أمسنا•، دكرا0 علينأ 

مثكر.والصواب! ا، ال٠عروف•ر *هوناكر فيقولون' فاعل اصم منه وستعملون كليهما. 
الحدث*ودار فيقولون• والعين، كالنص للتتوكيد *ذات• استعمال أوهامهم ومن — 315

أو»ءتنه«.»مسه« والئؤاب! داته«؛لا. اJوصوع على 

*وأصحتنجرفيقولون! بالباء، الثاني مفعوله إلى *أصحت،• الفعل يعدون أيهم ومها ةات~ 
ئنمبالتي الأفعال مى لأيه رسالة•؛ *أصحتي والصواب! المدينة•. محافظ إلى برسالة 

مفعولض•

بمال!أف والصواب ومنزلة. مكانة أي! سامية•، حظزى الأمير عند *نال ويقولون! 3— ا7 
وحظي.حظ•، فهو حظة•، أو *حظؤةأٌُ؛ 

علىالشراء في يتردد لثى أي• للحريفُئا، *ربون• كلمة جمعه فى يحطنود ومما —  318
فإيهمالمولدين، استعمال من وهو الأخر. ربون منهما فكل أيصا، الباغ ولل٠لاث٠ واحد، باغ 

•بالضم• كالنكزان، اليغود، اوالإمحار: ! 4291ا/ العروس)نكر( -اج ففي سالزق؛ نه؛ا (هدا Iر 
ونكنْالثي؛ *أنكز ! 303/2)نكر( البلاغة أساس في الزمخثري قال الولف؛ س وغم هذا )2( 

البسيهل[]_ الأعثى! قال بالعنن. وأنكن بالمنت،، نكز وفيل• أنكر• من ُكرآبلع ء-ق؛ل■ وانثتكرة، 
ئكتزتؤألخى كان وئ 

وعنه؛نفه، بمعنى -اني اكيىءأ أذات أن 3ا2 ، 212ا/ )ذوى( انمير الصباح في الفيومي ذكر )3( 
ذاته.الشيء فنقول• استعمالها، يمكن ئم ومن 

ءحظزة!,ثعلب، عن القح وسخ وكسرها، الحاء بفم )4( 
فتهحن أف أعني حرقتك، في ثعاماللث، أي؛ ■>روفإذج هو الحزثة. في يعامل الذي هو الخرف )5( 

]١^^٠١[حزهاء. جمعه! كحزنتكح، 
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يشتكرة- - ——— _____ _

صثورجمع وغير، كئير الماعل، بمعنى اائئول،ا لأنه 'ارينء؛ والصرابت ا. ا ®زبائن"؛ ي،جمعونها 
دعيور-

والصوابتثثة.يألوانء. ثطلأة ®روارى نيقولوزت طلى، مكان أطلى ؤتضملون 9ا3~ 
أوتنثومة.أوملونة، موئاة، مال،ت أذ فالمزاب بالمطنان، الأaلح الطر إئ ثم 

®أئبار"اا''•والئواب؛ وُديور"• *أئيرة"؛أ؛، دير؛ع'؛ رجمع ؤيقولون " 320
البست،()أي قرانيي ®تملأ فيقولون• الراوية، بمعتى و"القرنية" ®القرتة®، وثنتعملول " 32ا

زؤاياْ.والئزاب: ت،؛ئ*الأوغة®. 11
القاتل،على البوليس رجاJا رقص فيقولوزت أوقيد، وبط- بمعنى ®وم،' ؤتنتغملون " 322
®ثوما®.والصوابج! الحكومة®. دار إر موثوئا وناثوه 

ودمور.أدهر، والصواب; رأدهار®. الدهر؛ جمع ر ؤيقولون " 323

أذوالصواب باليا؛• حب كلمة نثعدون العامة،، بالمنلحة حئا ثعله ®وقد ؤيقولون! " 324
قاللحئها. أي! العامة، المصالحة أو®حئ، المموية، لأم يامتعمال العامة، للممثحة حئا يقال؛ 

سهُها؛صاحب، مغترالغيري بن جميل 

المن«كركذلك،لتثمل القاعدة تعميم طريق عن ®زبائن" على ®زبون" جمع صخح من المحدين من )١( 
اللغوي،الصواب محجم ينظر؛ رمدح. فريد، مثل• الجمع، هذا جمعتا من•كرة كلمات على أوقيانا 
وحواشيه.ا/8ا4 

أوالئامت١ت٠الءنتان مكن الدتر: )2( 
هذاجميع من نبع ما صمن داحل أنه عر ®أذبرة® على ®لتر® جمع صحح من المخيين من )3( 

®ديار®جمع ®أديرة" أن أوعلى وعترها، وزمن، دُرخ، وتجد، فدح، مثل ثلاثية، لمفردات الوزن 
وحواشيه. 29—  28ا/ اللغوي، الصواب معجم يئظر• ®دير"• جمع ُي، الك، 

ا.06ص الجراتد، لغة ر4(ثنظر; 
بمومتجالنفس إحراج التأوه، الأنين، وهى أنة، جمع والأثات■ وهوتصحيف. ءأئاث®، المؤهلبؤع؛ في )5( 

وتحزن.توجع فيه 
اوغقتيلته من فتاة وهي بمتثة، إلى انتهربنشتبه العرب، عساف، من شاعر العدري؛ مغتر بن جميل )ة( 

ه.82منة توفى بحيها، 
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وزكانفىيمحرا*سم
يعدونهوالممهاء ييتاء. نيدا ءبتت 1ذ والصواب بنتاي زيد إلى ؤيقولوزت؛ربتت ~ 325

زيد١١٠مى ثميثا ولايعت بيتا®، زيد من بغت ١١فيقولوزت رمحن®، اب 

مشاركةإلى الصحف( ءآفتعود)إحدى فيقولوزت مفعولين، إلى هذ\وذن الفعل وبمدون ت~ 26
أي•فاطره، إذ قاطن؛ على فارك الفعل يقيسون فكآئهم وأميالهم٠رؤا. عواطفهم قرانها 

وأمالهمء.عواطفهم ،انى بمال: أذ فالصزاب كد٧^١١،*، ليس ولكنه ئاصمه. 

حىالمقدار بهيا بخيلا ءاكان قولهم: الأعجمثة اللغات عن مثزجئا دتمالونه ومما — 327
علىبمر أن إلى البخل بي ُاب؛غ يقال: أذ كهدا لمعتى العربي والأسلوب ٠ نفه® على بمر كان اثه 

ونحوذلالثا٠عريسه٠ بمرحس يحله شدة أواومحى مسه®، 

كبيرةحارة ءومحنه فيقولون؛ ا، وسوى١ عداروا، يعد الجر يحرف يأتون ثعضهم وثرى ~ 328
ثلاثفى سوى القطار يقف وءرلأ قليل®، برتح موى منه مز وءلم التحب®، محن فيه عما عدا 

والتاك،الثاني قي نفسها سوى على وزيادته الأول، فى الحرف حيف والصواب محطات®, 
محطات.ثلاث سوى وفى قليل، ربح وببرى الثعب، ين فيه ما عدا فيقال؛ 

أذوالصواب؛ نجنا®. سنوات يثماتى يعائب أذ المحكمه عليه ءحكتث ويقولوزن ~ 329
له.عقابا سنوات نماني يشجن أل أو منوات، ثماني يالشين يعاين، 

الوزن.ستقيم لا ويها اركقدرة®؛ الخْليوع؛ في )ا( 
وءثنلظص®، ءر مكان صدرى®، ءفي وفيه: ، 180صن ديوانه، في وهو اعامل، من الست، ر2( 

ما®.لغيرك رحبا مكان أو® وصلتك 
فجمعورل٠يول® ا١أمثال٠ أما والانعطاف. والنزعة وهوالرغبة، نيل، جمع *نيول®، الصواب أن أظن )3( 

الأطوال.قياس وحدات من وهو ميل، 
الثاني،المفعول من الجر حرف حيف عر بنفسه مفعولين إر الفعل تعدية تصحح يمكن )4( 

وحواشيه. 462\ا اللغوي، الصواب معجم ينظر: الخافضن®, ®ننع النحاة يميه ما وهو 
الصدؤثة.)ما( ودخول والإعراب الدلالة في )حلا( مثل الاستثناء، أدوات من عدا؛ ر5( 
الخزبها المحي وتحكم الأسشاء، عر الدلالة ر )إلا( مثل الميز؛ بضم ممال وفد سوى، )6( 

حملة.شبه أو حملة إر تضاف ولا لجر، حرف يعدها يغ ولا بالإضافة، 
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ُولأثةجبمصلون• والمغتال، مJذى١شملواعشلأن الكنول ؤسثألملول — 330
وصفبالحقيقة ولكنها اجهول'. على يقيسونها فكأنهم جدار. كئول لاثه نجاحه؛ وعدم لحنثي 
الئض'ُا*•مثل■'نووم الخرب، عند لها وهوملح مجلسها، برح تكاد لا التي المثرمهة للمرآة 

غقط-ا~ا•للوئث، فإئه الكثول بخلاف المدكروالموثث، فيه يستوي ءالنووم، أف غير 
®ثحفلفيقولوزت وأحررْ• علتي حصل يمعنى على وينتغمالول؛اثحفل — 33ا

وس،،سنىئ؛سع حاء بل نمنى. 
انثغيصومئىرص.وثغذليراثلأكدا: 

رحمه— اكان فيقولون: المتيحر، الجهتدالتحريروالنائم على رنط كلمة ؤيهللقون —  332
إلىثلاثة ومن وقبالته، الئحل نوم ١^^ لأن وهوحطا؛ الأدب،. وآئطاب اللغة مزأزهاط - الله 

متىوالشخص التنس به ؤيزاد وأراهيهل. أراههل الجتع: وجمع وآزناٍل، أرهط، جمعه: عثرة، 
أمس•تسعة أك،• ا، ب ؤهط يلمة ؤ،ألمدينة ؤاك^ ؤ النمل: محورة فى ومنه عدد، إليه أصيم، 

المجردمى يشمع ولم عملته• فرصه انتهر أي• وهرب،،، الحارم، ُايىُائل ؤيقولون: — 333
وهزبالهُ.الحارس ثعمل يمال: أذ فالصواب ثاعل. مزيد عمل 

النوم.كثير الفض: ننوم ( ار 
ديوانه،في النميرى الراعي تول قيئ للمدكر وصما ورد،الكشول، إذ الصواب؛ المولمح جانب لقد )2( 

]الكامل[القناة: ؤيشكومحن موان بن الس، عبد يمدح نميدة من ، 226ص
سيتلأء الثما إلى ينئطغ نؤ ممونه إلثلث، كرث، ثانح مى 

كتولأيكون أو ويكرم كث—ز يدانه دالرنان التملث٠ طال 
صيغة،نعول،مجيء إلى امحتنادا للمذكر وصما اكنول، كلمة بالقاهرة اللغة مجمع أجار وتل 

منالعرب عن ورد ما إلى وامحتنادا وعموب، عثور، مثل: والونث، الذكر بين مشتركا وصما 
ومعجم، 205ص ام، 987إلى  1934من والأمحالهب الألفافل في اوجمع؛ة القرارات نظر: النعر. 

وحواشيه.521ا/ انمواباللغوي، 
وثعبه.وكماحه بكده ن حسنه بعرق )3( 
•ولإا ص )حصل(، المحيط محيط ينظرت ر4( 

المل.محورة ر5(ءنالآية)84(سن 
فرؤعبتكملة الجمع لقرار وحلوعا نومحنا، اعمل® من ^٠ ١٤٥مجيء القاهري اللغة مجمع أجاز )6( 

،=3138/ الحربيةبالقاهرة، اللغة مجمع والأمحمالمِؤ، الألفافل محاب ينهلر: لغويةلمثد.كربققهاّ مائة 
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مابعص على الملم لإنرار الئْلب متعملوذ ؤتشطب،, تكتب اايتتاْ ويتولوزت — 334
وذ\د.'*التزمج،. ورد بل المعتى، بهذا اللغة نى ااالقطب،ا ولمثرد م«>وهرا٠. لأجل قاثته نتمت 

ئءلورْلت؛.أنتي أي؛ كتثث، ما الكان_، رئح 
تلميدتجئع اللعن• كتب وفى كلامهم• فى وهوكثير المدارسء، ءثلامدة ؤيقولوزت — 335

ثلاميذاه.

ثزخاللغة; وفى ثثاهدونت. أي: _؛<، بثزجون كلها المزتة أهل 'رثخرخ يمولوزت" 336
بعرض•يوس عم نائي بماض بمثل ولم ومرج• نامرج وثلج عنت، الله 

•والئؤاب:أزكناام المزار•، —ويمولون:>ثأزبياسظإل 337

وردأنه والفعحح حوثة. على ارالحاين• تجمغوذ مى الثمي جهابدة بعض وحطأ — 338
كتاتلأ،:محزكةاأ<.

لأثهمنبماجالوادُ"'؛•والفواب;ثصوعوذ؛ منيرا•• ااوثصيئونمنها ويقولون: — 339
هذاأ0 والصواب حزثث. ائخده بمعتى الئيءء ءاحتزف تنثمملوذ م بعمهم وحطأ —  340

نيه.حطأ لا صحيح الاستعمال 

وحواشيه. 558ا/ اللغوي، الصواب معجم و— 
علىحط. صرب أر الإلغاء بمعتى الشيح كلمات استعمالات إجازة القاهري اللغه مجمع رأى ( ا) 

ومعجم،  3106/ دالقامة، العريية اللغة مجمع والأساليب، الألفافل كتاب ينظرت لإلغائها• الكلمة 
وحواشيه. 469ا/اللغوي، الصواب 

.350ص )رمجج(، المحيعل ممهل )2(ثنظرأ 
باشا.تيمور أحمد العلامة الاستدراك هذا إلى نبهني وتد ثلامذة. فثجمع مجعزب، أنه صح إذا إلا ر3( 

المحدوفة.الياء عن عوض والتاء وتلامجدة. ثلاميد، الجمعان! ورد  87ا/ الوميعل المعجم فى علمتا؛ 
وحواشيه. 254ا/ اللغوي، الصواب معجم يئظر؛ 

تي:>مح،ونم:>مح:ذبموض.
سجه.ونحوه؛ الثوب حاك ر5( 

العتن-واوي أي الواوت قاب س رة( 
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غايةأثها والصحح يارو. بمعنى تن>ثح بدل نشرح اسعمال تتثصوب لم وبعضهم ق~ 4ا 
والؤئاء؛ال>اد،فىالث>اب 

ينتوىالماعل بمعتى وقعول رووف. بتأنيث رووهة®، مج؛ ذومس ®وهو ويقولون' 
راتثةُاا.أو رووف مس مالت أذ فالصواب الموصوف. ذكر ْع والموثث الميم فيه 

امتعمالمصوبا ورعد، بزق بمعتى وءأرغدء ٠أبزق،، ينتئمل س بعضهم وحطأ ~ 343
محلها.قي التحطثة هده وليت فقط. الم٠مد 

الصحح وهو كانثخمى، انثن بمعنى احتمى ينشل تى ثئليط القبيل هذا ومل ~ 344
،٠^٠٠ب لا ءعيء — تتعدى؛وكلها بمعنى. وئواوى وانثر وانثحمى احثس ائ أي• فيه• علهل 

الأاطلب: ®عر®. ب فندى أمامجزئة عنها. ثاحممى الأنظار، عن آحثيه تقول ولاد®عر*• 
:نشضاتياء«م

تعظمهاوجوه عر بها يأتون فإئهم مكرره■ ®تعص* كلمة حطأ استعماله يكثر ومما ~ 345
يدعونوءهم الثتاس®، بعضهم يكلمون وقفوا ®ثم فيقولون؛ سيء. ر الشراب مجي ليست 

بغضهمعر هجموا وءأحتزا الثغص®، بغضهم عى وءئوثون والئئاءءأأ"ا، بالخير تغصا لتغضهم 
الثغفثنأول يرغ أف الاستعمال هدا ر والصابهل المحتلة. التعايير مجن ذلك وعير تغصا*، 
الفغلكان إذ منصوبا الثار العض ؤيثكز بالفعل، المتصل الصميز يطابق صمير إر مصانا 
®ثمالسابقة؛ للامجثلة ثضحيحا فثمال الفئل. يه يتعدى الذي بالحرف يجز أو ينأيه، يثعئ'ى 
عنتغض®،وءتتوبوذ؛عضهم لعقي*، بعضهم و*ممندعوذ بعصا®، ا يكلموذتعضهمُ وقفوا 

تغصا،تحضهئ يززذ فتقول؛ الخوئث جمع ر عليي وقس بعض®. عر بعضهم وءهجموا 
^،،محذتجهر،ُنض■

وزووثة،وحجوتة، حنوثة، ت فقول ءثاعلء، بمعتى صفة ارثعولء بصيغة التآنيث تاء إلحاق يجوز ( ار 
الصوابينظرت.عجم إلخ• • • • ومحورة ومثورة، وغطوثن، وءئونة، وغيوزة، وهلثوحة، وصثورة، 
وحراب. 2857/ ، 388ا/ الينوى، 

ض.الكلام أوراجع ازني،إر، أي: اطل،: ١^رثم)46(. )2(تظر: 
الوناموالأقاقّر3(الئئاء:

تحريف.وهو ؛ابعقم،ا، المعلؤع: في ر4( 
ؤيزغق.ينش، يثاوت وكسرها، الفاء بضم ر5( 
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جزاك®ءمى مصوتا أجلك مى أي؛ محي ذلك ءؤنلئ تىطول'' بعضهم وحطاء ~ 346
بالتئديدورامنجزاك® والقصر، بالتخفيف جزاك® رامحن أن والصواب حطا، التحطئة وهذه فقعل. 

واحد.بمعنى كلها حرينتك®، ورأين والمد، بالتشديد ١احزائك® وين والقصر، 

للمفرد.الالتشاؤل® فيستعملون هذا؟®. يفعل أف ي،ستهني كيف ءفتساءلت ؤيقرلون• ~ 347
مالأي! ئشاءلأ، ت تقول فاكثر. اثنين بين يكوف أن فيقتضي الشزال، في الاشتراك يفيد وهو 

بعصا.يعضهم مالوا إذا وثشاءلوات الآحر، احدهما 

ثعثر.أي؛ لونه®، رأبهث و؛عف-همت لونه®، راحزذ ت يقول وبعضهم لونه®، ارتاح ؤيقولوزت — 348
أوحالُا؛.أوثصل، مفن، يقال• أن والصواب 

ولمبه. حلوت أي؛ المنزل®، برب احتليت المدعوين ايصزاف ا١وبعد ؤيقولوزت " 349
العنى١ى.بهذا رراحتلى® نمغ 

ينمعولم المثريين. لئتوحدين ا ١^٠؛ أولثك محن ٠لأنا ؤيقولوزت —  350
ضل«منرأؤئ1«أه.

منهالوقوف حدا يصعبا التكتم شديد ءوحدته فيقولوزت كتم، المغل ين محقم ؤيبموذ " 351
إذاالثيءت كتم ين التكتيم، شديد يقال؛ أذ فالصواب محطرها. لاثكتم® يشمع ولم شيء®، على 

كتمانه.في وبالمر أحفاه 

الموصعرئم)4ا2(.)ا(تظر:
أوزانوحول من الرعم على به، انقري بمعنى بالشيء® ءامحلى استعمال القاهري اللغة محجمع أحاز )2( 

اللغةمجمع والأالسبا، الألفاخل كتاب ينظر؛ بالشيء®. -^؛^ ١١١محنى تفيد نفه الجذر من أحرى 
وحواشيه.ا 03ا/ اللغوي، الصواب ومعجم ا، ا ا 3/ بالقاهرة، العربية 

محفرذا.بقي توحدت ووحد يوحد، وربد نبد، وحد ثقال؛ )3( 
ارقنل®بمعنى معل® ١٠لمجيء كتماته؛ في بالغ أي استعمال؛؛o^»؛®، بالقاهرة اللغة مجمع أحاز )4( 

تدكرلم لغوية محالة فرؤع تكملة من الجمع أجازه فيما يدحل أنه كما سيبويه، ذكره ما على 
بالقاهرة،الحربية اللغة مجمع والأمالمّا، الألفاظ كتاب ينظر؛ ءكتم®. محنى تضمينه من أو بقيتها، 

3/ا4ا.
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ذتأع^١٧ عتنماذ »لكن فقولون: اعتاطا، الددلع أذ)و0 ووتراهم - 352
أففالأصخ يونثوثها• برأيهم يعثد الذين ومعظم جدا، قليل تذكيرها أل يخمى ولا الأيمن٠٠ 

^١^.١٤^!بمال: 

بهمئجرت الباحره انتقلوا لائم فيقولون' ركن،، بمعنى ا ٠اانممل٠١ ؤستغبلون ~ 353
يندورئمكتاُت،»اة،. خنس ثولفامن انمملوة١ق٠ الذي القطاث ولاكان اكمحر«اه*، نحات تشق 

وانتقلالاحر0. وانتقلتهم القط١ر، أئهم أو هلهم تقول؛ وأم، كم حمل، بمعتى ااانتمل٠ 
انقد؛؛رآ*.بنو: وانتقل قللا، أورآث ندة \ي'.• 
تخمىولا عجوزأ. لرجل صغيثه يحملوا أل من كرما أكثر لأوالمصريول ؤبمولون: — 354

نروؤليخالف خيما يكون إيما ءأكثرا أو يعد بالمصدر التقضيل أئعل إلى الموصل أف 
كلمةإف ثم •أكزم،روا. إداأذيقال: فالمزاب الميل. هن'امن ليس ولاكرم* ،'^*■ ٢٠١على بناتث 

الحروبفى الحيلة وصعة والدهاء اشتهر؛المقدرة السودان، فى المهدية الثورة قادة أحد ددثة؛ عثمان ( ا ) 
أعدائه،إلى فايلمه أقربائه أحد حانه فيها، انتصر التي المعارك من العديد حاض ؤإصتراتيجياتها، 

ام. 926سنة سجنه قي ومات 
ناددينية، وشخصية سوداني، نعتم الله، عبد بن أحمد محمد السوداني المهدي إلى نية المهدية• )ت( 

م.ا  885ترفي الردان، في المصري التركي الحكم صد الهدية الثورة 
)3(ثظر:كةالخراتد،صأ0و

اكمحر:نؤحه.)4(محاب 
علىإما ٠اركب٠ ؛معتى القءلار،اأو الياحرة أو الطائرة بالقاهرة المربية اللغة مجمع أحاز )5( 

كتابينظرت ونحوها. الهلاترة في استقل أصله أن على أو ونحوها، الطائرة استقلته وأصله القلب 
.177/3المريةبالقاهرة، الألفاظوالأّاليب،مجمعاللخة 

عنبات.مزكثاتت )6( 

.754ص )تلل(، المحيط سل )7(بمر: 
ؤمئ'ةيجارمأوأسد)47(ا: الأية ]من القرة سورة في قوله القاعدة لهدم مخالنا حاء ومما )8( 

منةيم.]الؤلف[
بالخصدريعد•أسداالممضيل أئعل إلى يجورالتوصل أحمدتيمورباشاأيه الملامة استدركه ممار9( 

وما٠، أ صربه أشد ما ٠ التعجب أفعل في سمع لأنه الأئعل٠؛ على بناته شروط اسثوش فيما أرأكثرء أو 
القاعدة.على الجري الأفصح ولكن قاوت التفضيل* أفعل في يجوز فيه يجوز 
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تضعثواوذ\د.' لا ولماذا باو،.  ٢١١٣^أو هرم*، *لقح ت فالثواب للمويث، ص إنما اعجوز• 
نح•.على يمشوا أذ من أكرم اوالصريوذ العارةت تحرير فتكون صغنث•، اتغمثوا بدل 

•ارلاJئموط كلمة أة ثخمى ولا لالئموط٠. ةئاiناءت١ كاذ ما منها اؤهطل ومواونت —  355
Jداءىماو: ائداءيى•. كلمة من منتفاد ومعناعا إل. حاجة لا حنو عي إذ إصقاطها؛ يجب 

واماص.امص وهكاJات JالأدهJام، وآدذ جوانه من ئصثغ أي؛ الثئثان، 
نيءفي يتهتع لم إو4 قاتلات ءلجان• على جمع جواث. المسمدين بعفن وأنكر —  356

من•نعال• •»غآتاعلى جح لأئ الأنمماد؛ العلإفي من ماكته أءتب وهدامن كلامهم. من 
ونحوها؟ولجان، ونaناع، وصحاف، وجمان، كجثاه، الألردةت الممة الجمؤع 

أوالإنكليزية الترجمة على لها حملا •تالي• جمع وهي، ُبلأدْ تثنية بعضهم وعد — 357
الأجنثية.اللغايث، من حديث اصهللاح وثلادين، بلادان الأيام؛ هذه في قولنا أن أي النرنوية. 
وعبيدالخليفة عبيد بهما مراذا المبيدان، الثمي قالوا: بلاد. كالمة غير في قديم أنه والفحيح 

الشاعر:وقال، الأمير. 

الئتالنملآ<المارس يزاد ك تائ الثناخان الثم إذا »نمر 
منهاحترس أل والفحيح ئحثظاّ ؛معنى 'احترس* استعمال، صحة بعضهم وأئكر — 358

فيه.حْلأ لا اوحئس•، اك 

الذيالخط ام؛ناطاة• في فيرتكبوذ المملبيب،•، معاطاة عن أ0يةذ0بغ راصطئ ؤيمولون: — 359
الاضء تازله معنائ العاطاة أئ َذلاك، وبيان . ^١٥الكلام وقيئن 'ثلاثاة• في يرتكبونث 

لأةJعاطىالط_ا؛ فالئوابأليمال،: ئاولنيهفتناوكّ أي: فتعاطتته، ءاطانى^١ تمول: قعله. 
علتهندم كثعطا0،'أي الأمز و؛ناش يمال: _»، Lllعمل وهو التناول، غير آتم معنى للتعاطي 

وثغاله.

الفاني.الئ؛خ را(الهئا:
ديوانه،ني ورد يماناله نحر بيت وللمتبى الرواية. بهدم نائله على أنف ولم الطويل، ُن الي—، )ت( 

روايته:، 320صن 

مما:ظيىاه.د،فيالإضةصتاالإصتاص اك!،نضىبمنا
الموضعرئم)7(.ر3(بمر: 
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فيهاعما الأدباء أنأى الواجب من ارأث فيقولون: داعن، اانته«أأ يعدون وتراهم ~ 360
يعيىإثما النعل،اكها< لأف الخطإ؛ من فيها ما •رإلى أو فيها"، ما *على والصواب: ^. ٥٠٠١١من 

•الحرين بأحد 

صبثانهم وورثاوة فيقولون: ورثاء، ؤيجمعونه بلاويث®، ابنه ريمثوثي ؤيفولون• اةت~ 
ووراث١ا؛.ورثة، جمعه: ااوارثا، والصواب: وبنت،. 

النعاتة،كلمة على يتهافتون والئماء الثؤس معنى عن التحبير أرادوا كلما وتراهم — 362
هذهغير فيها يجدوا فلم بهم صائن، رحبها على اللغة كأل بض، من بعضهم ويختْلفونها 

صرىمصرر الفعل لهدا ثنتغ ولم ثعانته•. وصف القلم سممليع •ولا فيقولون: الكلمة. 
)منومتص ومتعوّز، وئاعز، تعز، وهو والهلاك• والئر، أي:العثار، والتعس، التنس 

استعمالإلى ؤسابفون الأربعة، هذء يتركون الكتاب بعضن ولكن ثعته(لُ؛. أنمته؛معنى 
كتعاتةرهُ.ح3لأ وكلاهما ونمناءُُا، ثعيس 

المْلر،؛.في القلإ وصع ئْلغها الهئل-( لجورْ الجورْ نرش •وتعدما ؤيمولون• تةت~ 
ثنزة.إذا وغيزة: الجلد تثن يمال: التنر• تحريم، وهو المفر، أو الئخل بالثزتى ويريدون 

المعلن.القكر مداب بالقطر ؤيراد 

ينتعولم إحراز. أو ئتل أي: صثدة•، كل رمم انتخصال على •أ-مصها ؤيقولون: - 364
دزناّثهعوسظو•

لأثهائحولبمعنىئاعل،عثور؛ والصواب: ا. ّيلءةعثةعثورةُر •وهناك ؤيقولون• — 365

.ا3 صن الجرائد، لغة ١ا(ينظر: 
.صل6االجرائر، لغة ا2(تظر:

243ا/ اللغوي، الصواب معجم ينظر• اءا. •وبوّ•بائس• على قياسا صوبها من المحدتين من ر3( 
وحواشيه.

مجمعيلقرار طوعا مصدر أنها أو مصدر، اسم أنها على إما ُثعان-تأا اصتعمال تصويب يمكن ر4( 
العربيةاللغة مجمع والأّاليِ،، الألفاظ كتاب ينهلر: بقيتها• لمثدكر لغوية مادة نرؤع تكملة يجيز 

وحواشيه.972/2، 238\االاغوى، الصواب ومعجم ا3ا، 3/ بالقاهرة، 
اللغوي،الصواب معجم يئظر• •ثاعل"• معنى ُي، التي، •نعول" بصيغة التأنيث تاء إلحاق، يجوز رق( 

وحواشيه. 857/2، 567/1

ا4ا
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الموصوف.ذكر •ع والموثث الخذكر فيها فيستوي 
بمشه.يوثق عمن لائرحاب® ينثع ولم ااتنحابااُاا. بمزيد وداسةثالوه ويةرترن• ~ 366

نزحتا.له وقال النحب، إلى دعاه إذا ٦.' رحب يى الترحمب، فالفو١بت 

تنمىولا أسترالية®. حلا؛ي ما الدباو جميع ني الوجوب كيره 'اوس ؤيمولون؛لإةت~ 
وأنبهي، المتثني فتجز أحرئا تعدص أن ولك واحاقا®. 'عدا® ك امتثتاء أداة ارحلا، أف 

راما®فإذاثمدمتهى نجيثا■ وحلا نجيب حلا التلامياو حاء نحوت به. مفعولا فتنصيه أفعالا ممدرهى 
كالتاوفي الحرف. عر تدحل لا المضيرين  ٠١٠٠لأف الفنلثة؛ لتعين بهي النمهب ثعص المنييثن 

حلاالفيما يمالأ أن إدا فالصواب بهي. المتثني الأمم على الجر حرف يحول يمتغ الحالتين 
أّترالية®.

الشئعء.في والأو؛غ الأحمر احتيار يجوز الأرع الفنون هذ.0 ارمي ويقولون! ~ 368
المقترنالتقضيل أئعل أن يخمى ولا الصورة. تقديره لمحدوف وصف والأو؛غ فالأحمر 

أصيففإذ والجمع، والتنين والإفراد والتأنث التاJكير في له هو من يْلا;ق أن يجب رأل® ائ 
أووالونش®، ااالحمنى يمالت أن إدا فالم.واب أرحح. وعيثها الaلاJقة، حازت، منرئة إلى 

)1الطروةةوعلى )96(، ص كترى،، معارف ٠ادانرة على الكلام )را-؛ع وأوييها،،. التئرق ارأحصر 
ا(رتا.الأّهل«،صر90

وثمينوثيق تعهد علي ااالأحوذ فيقولون! ثدكزا، المتم بمعنى اليمين وينتتم.لون ~ 369
عليظة.يمين يمال،! أن فالصواب الجارحةرلّ. بمعنى لوكانت، كما محوين، وهي ءليظاّ 

منالمنتالمز لأف خذ؛ وهو نيوج. أي لغوع«، كوِلم ااالئخافتيبم< ؤيقولون: - 370
ومLjحاح١أ٠.فهونغ هوألح إثما المائة هذه 

وتزحاب.ثزحاب، وكسرهات التاء بقح ( ١ ر 
(.235رنم)روأ)38(،والوضع اورضع )2(بمر:

والزجل.اليد، نحوت الجسم، أعفاء من العامل العضو الجارحة! ر3( 
بالصحافة.النشثغل وهو وضحها، الصاد بكسر وصحافي، صحافي، مالت ر4( 
الوسيهل،)لح(المعجم ينظرت والخديمه. الموال الكثير يمعنى ءاللحوح* لمغل الوميهل العجم أورد )5( 

817/2.
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٠سخحزاجهار رصد الخلمه >ا»إ0 نيقولوزت ووثق، ءزصد، ؤسثعملون — 371
\ر'جوالثواب: البجان. لإقامنهدا ّرك 

اعدم'من وبناء'ائقعل' ونقمي. تندم أي: اللاغة•، ئثعدم العبارة. انثثندم ؤيقولون: — 372
وليسوالتأثير، للعلاج الامغال، لأئ حد.ا؛ ضعيف iانعدمااره١ا ءوجد المتكدينُل؛ كقول 

ذلك•س تك،؛ مب اكدمر؟ادالإعدام 
سمحنكثردن الألفاظ-، ؛يكررون والظويل، بالخئو مولعين الكتاُت، يعص وترى — 373

إلاا ونبمم؛ قمح، يكون كان ما إثهم 'لعنرىرهُ فيقولون• للمعنى. فائدة أنل بلا المترادفان، 
ثثعهما،ارالم ؛القول:  ١١وسعهم في يكون كان راما عن: وينتش ؛جانيااّ ، الوقوف

لواكتفىصنه فما .  ١١حاراباهتاءت،اكنا ساكتا حاصعا خاشعا انقم، قولهم: القبيل وعىهدا — 374
امئهوُتااا.عكاز اتاهتؤاا استعمال يحaلثول والأكثرون هدا، حارار. اكثا ه'خاشعا بالقول: 

بحصولمع يالذي هو الخامد؟ الهامد الجامد الجيل هدا هو امن قولهم: ومنه — 375
عنلاكتفى؛الهامل. القاتل أراد ولو هامدا؛،. خاطا حامدا ؤيبقى والانهيار والتداعي التميع 

الك،الجزية أو الأرض صرية الئاس، أموال من ثوحذ والإتاوة الأزض، غلة من يخّج ما الحداج• ( ار 
الدثة.أهل على تفرض كانت، 

المءاراتبمظر■ الرباض،• 'أزصدُ معنى فى الثلاثي اارصل-اا استعمال القاهري اللغة مجمع أجاز ر2( 
. 165ص م،  1987إلى وا 34من والأّال__، الألفافل ني 

الئثثغلطمالكلام.)3(الثقكلم: 
،،[jJ^l]تنعدما؛•. يكون لا ما ،الأندى: ذد>و'->[تي.' كتاب،التغريمااتؤ>ا في جاء ر4( 

واللغة،الفقه، والفنون: العلوم لممطلحات! شاملة موسوية أالتعريفامحت،• كتاب يعد ئنت; 
ترتيبامربا والكتاب والبلاغة. والعروض، ،، والصرفوالنحو، والتمر؛،، والمنطق، والقيمة، 

نقط.الكلمة من والثاني الأول الحرف م، ألفبائيا 
زيدبن محمل إلى يرجع ته نلأن بالشريف؛ ّثى محمد، بن علي الثريف، فهو الجرجاني أما 

في:داعر الأستاذ ذكرْ الدى والنص 6ا8ه. سنة يوقي البيت،، آل أشراف من الحننتي الداعي 
9.ص التعريفايت،، 

وعدما.عدما عدمتعدم، ر5( 

ممسض،وحناني،د؛قاثم،■رة(بممرك،'• 
المؤ؛.١لقدؤرة، الطاقة، والونع: الؤنع، )7( 
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اللغةفي والموارد الموادف فباب ؤإلأ والأنهياراا<، التفدع عن وبالتداعي والحامي، الجامد 
وامصوالحامي، والجامد الهامد على والرافد الراكد يزيد: أن فيمكنه منزايته، على له مفتوح 

ذمته،محي أنواحا ؤيدحلون راني، تحت رايتضوون ثولهمت ومنه وئصثع. ئداعى على وائئاص 
المعطوفةالثلاث الجمل عن شي الأولى والجملة حنايته•. ظل وقي رعاثه، كف وتحت 
ال~ي،ءءلم بمال؛ أثث تنم، ولا شي،ث'• دبكو ث شي، كل هم، ايلم ٠^•^ وهولهم؛ علها• 

يشمع.فلم الشيء• قي !،! ٤٠القول أما وبالثيء, 

بمدىلا لأزم •علط• الفعل أئ ومعلوم منلوطة•• كانت الصنعة ءتلك ؤيقولوزت ~ 376
فيهاء.معلوطا ءكاذ فالصزاب: الئي؛• في علط ت بل القيء، علط فلاثثالت بنفي، 

كثيرةأبمائا ءاطرق فيقرلوزت تجنا®، ١١جمع آبمث باستعمال شديد وي ولأكثرهم ~ 377
يسلا الحدث اسم المصدر أ0 تقدم مما علمثح وند وأومار*ّا. أوش أبحاثه و٠ركانئا طريقه•، 

ياصتعمالالقاعدة هذه محالفة عن مندوحة وللكتابح أوثؤع• عدد على منه دل ما إلا يجمع ولا 
متاحنا.وجمعه متحنح، وهو المادة، هده مجن ا المي٠ير المصدر 

الثانيمفعولي إلى ءأتع• الفعل كعيون يكتايين•. أتيعه أذ النية ُوفي، ؤئقولون• 
نولهم؛ومنه به. ألحقه أي؛ غينه، آدثعه يقالت ينفسي، اليه ئعديته العرب عن والمقول بالباء، 
الموف.يانتكنال للأمر يضزب رثاءهاُها•، والدلو زمامها، والنامحه لجامها، المرص ُرأئبع 

كثابتن.أئيعه أن يثالت أ0 غالصواب 

الخال•،مى كبيرا مبلعا ءايتصد فيقولون' أوانتثمى، وير بمعنى •اقتصد• وتنتعمالون ~ 379
مخالفوكلاهما الثامع•. ذهن على الاقتصاد »لاليلأغة: فيقوك -ءعلى•، ؛يعيي؛ من ومنهم 

القهورأو الانهيار أما والهوور• الهور وهكدا يسمءلا ولا قثئق أن الجدارت في التصئع أو التداعي ( ار 
]المؤلف[.الئموط. فهو 

وألقاظ،ومظ وأبحاث، بحثح نحوت اأئعال٠، على اثغل• جمع القاهمي العربية اللغة أجارمجمع رق( 
3.ا "" 227/ بالقاهرة، العربية اللغة مجمع اللغة، أصول في كتاب ينظرت أمجاد. ومجد 

علما،ولمى الفاعلة لغير رائدة بميم المبدوء فعله على الجاري الحدث اسم اليجبي* المصدر ر3( 
وزنعلى الثلاثي غير ومن خاصة، لشرومحل وفقا أوتمعل شل وزن على الثلاثي الفعل من محنكون 

المفعول.امم 
ا/)،ر(والخلفي:زهرالأمفىاسويم، 
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دؤبمويان والتوئط الاعتدال لمعنى والأنمناد القمحي فإف الفيل. ^ا في للمشئؤع 
ّممعتهما أغرب محن للبلاغت التعرف وهدا لميفرطُار. أي: واقتمحد، الأمر، في ئمحذ فثمال: 

وج■

حرفاالجملة هدْ وفي آرانهم"• ص ثئهم وانتوصغ ابم أهل ُتاحش ؤيقولون؛ — 380
أنفالمحزاب كليهما. عنهما غش في ااانتوصحاا الفعل لأف إليهما؛ حاجة لا - وعى محي - م 

وانتؤصجهمآواءهم.بمال: 

أذلا  ١٠فيقولون: مرادهم يحالف، ما استعمال على التحدلق يحملهم بعضهم وثرى — 381
ارأدقبقوله: يريد أثه إلى تثير الكلام وقرينة مقصودك٠١ على دلاله هوأدق مما خلافها ترى 

المعنىعليه فالتوى الغامض، والأمر الغليظ صد الدقيق مى ؛،• ٨١٠ولكن دلالة، أوضح دلالة•: 
منالمعللوب المعنى وتفيد دلالة•، ®أدق ال،كلمتين عن تض *أدل• وكلمة المراد؟ عكس وجاء 
الوجو0.أقرب 

أحداء.تغجب، تكون أن كتاثك في ثطمع ررفلأ بعضهم• قول التننيُ"ُ هدا ويسآيا'ب 
١^١.كتاتتاك، يعجن، أذ والمّواب: 

تحمى،لا كما الغئل هو والدهن الدهن". في العقل بمحففلها ارالتمحووات ومنها: - 383
متهما؟بواحد يكتف، لم فلمادا 

التيالأنتقثة على قاسها القائل وكأة الثافثة". بهن.ه علم جمع لمن يكن ءلم ومنهات - 384
عنها؟الغش كل وفيه هوالشق، إنما الثابقثة معنى ولكن الشق• نفيي-نياده 

بوئوعه".الئاث، يدعوإلى ما الشيء مورك فيقولون• ي بنفءئقز" البمل ديُدون 
أذوالصواب حهلآ، بالباء ^٧،" ١٠وثغدية النيء". ءمى فثمال: دءمى" هنا يعدى أل والصواب 

ب؛ىلهولم مرة، عشره بضع كتابه في السلئج يكر البيان ٥ أماتل. أحد أزرؤ، والغرب ®في•، ب يعدى 
بابء.إلا كلها فيها 

.14ص الجرائد، لغة ينظر: )1( 
 )2( ^:j :عار.وثعمق، فيه ثقمحخ فيكلامه
أن••في ®والغريب المعلؤع: في )3( 

145



—- .. ....- , . ..... ؛ . . . .ِ . .اا1وعحلألءو(حض 

مصدرهت،واغية® قائل وكاني إذا؛ا. استعمال لثواغثة علة المحتكون ؤقولوزت ~ 386
يسنيمما الحفل لسوء هدا ولكن وغيرها، وعلاثة، وكراهية، طواعية، على يقيسه رات-اغأا 

بماس.ولا 

يعيىوهو المبمدئ، ومعي الأدب®. بحرفة منئم لكل ررقلأ ويقولون• ~ 387
التنثيموحشونة الابتداء رئة بين ولكي اقنأ١ا٠. وتتم؛ الأمر، ني سم بالباء، لا ؛١١^٠٠ 
ثلم.دوق ذي كل على تخفى لا 

قوة((.لئنزف ماصبماه ر)مهنا فيقولون! باللام، ))ماصى(( المغل ثغدية أوهامهم ومي ~ 388
النميرط؛ دُي، وطلبه• صه قثفمه أي! وبالدننرت ماصام يمال! أوبالياء، بنمه وهوسعدي 
■قؤ*ىا.الكلام بلث، ص وقي. والأنتئماد، الإماق بمعنى ااالث.نفاا استعمال وهو حطأأحر، 

هل"اعلى أقدموا ولعلهم والدم،. بالمنح حاصة آقعال وبثس اانع-م ؤيقولون! — 389
لهمطاتقته تلزم لم المثتدإ صمير يتضمن لم إذا إثه الحبر عن النحاة بقول منتائى الامتحمال 

ليجوزيكث لم بالمش الجمع عن الإخبار ولكن متنان• المم؛اث، كقولهم: أحواله، جمع في 
مألوف.غير نافر لأثه بالجمع؛ المش عن الإحبار 
عنيرد لم لأيه ■>ءلا؛ وهو بالاعسارا(. حرية١لا أمور عدة عليه راؤينني ؤيمولون! — 390

ةاثهأ.لأش أذقال: الفزاب اسل،اش«بماّ من ءانثنل، بناة العرب 

إلانتأله عليه ض تم ررلأ قولهم! الصواب حلاف، على له استعمالهم تكثر ومما — 391
أطال٠اوتعدما وقولهم! فثه،، الحطإ زيه له لظهز يندا يمعنه ®ولو وقولهم! فيها،، ئظزء ويمعن 
معناْ!فالإمعان نافثا،(. آ-جد.ه فلم يوابه في ®ثمعنت وقولهم! لي®، مال الأمر هذا قي الإمعاذ 
وأمعىنيره، في الرجل أمنى تقول: الجرارفي،• بحرف بل بنمه، لاكندى لازم وهو الإبعاد، 
يثمغفلم ءيمعى، وأما جرا• وهلم البخر••• في والثمنه الجو، في والطائر عدوه، في القزس 

ا.ا  62ص الحط)تشم(، القاموس ثئظر: ا ا ر 
رئم)95(االوضع )2(بمر! 

يديزة.حرثة! )3( 
معالجةعلى الدال التعدي ءثئنل(( ل مطاوعا ،(( Jj_l®مجيء فيامئة القاهري اللغة مجمع صوب ر4( 

وحواشيه. 2974/ ،  160ا/ اللغوي، اكراب معجم بمر! حسنة. 
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مها•،وسعمئظزْ ،إلا الجمل; هده إصلاح في يقال أن فالصواب المبُاا. كلام من ني؛ ؛ي 
مماونحوذلك جوابه*، في وارروين،ر"ُ الأمر*، هدا في النهلز أطال واات٠ندما جتدا*، و\ثل* وءلو 

المتدثر.المنكر على لاتنقى 

الثك،ءتوتو»غ-وتأثل رجا أي: ^١٠ منا ودان؛ م رثأثل ت قولهم أدعامهم دمن 2وت- 
ائزرمأو أنل، يقاوت أذ فالصواب وثت2ئت0. ثدثزة 

فيه.حطأ لا أثه والصحيح رك. أو ئاث يمعتى ءثجاووء ننثتمل س بعضهم وحطأ 3و3~ 
معاجممن واحد غير في وحدته وند حاووْ. كما يجاوزه، 

فيقولوزنوالحثارءا، والتهلن، الرأس، حذلإذ' وهي الجسد أعصاء ومي — 394
بيدننالو؟ ورحشاه المعصرٍرءُهأ، شدة مى تتمزق كاد وءتْلنه الألمء، ينار رانه ؛رالتهتش 
كلهاالتعايير هد0 أن على واامنالوباا. ثصطرباا، وْريكاد ااالثهبْ، والصواب؛ الحززْ. 

سخيفة.ركيكة 

 Jع؛زئامنالأبالإابة«،جاءلىاكامحولمبماو
ءمقمرراء.أذيمال; فالصواب وهومثني. لازما ءرقصن* الفعل فستعملون 

وهوساحته*، عن وصف... •اقرأ فٍهولون; اعى*، ؛ الفنل،وصف* ؤبمدول ~ 396
لالمموية.اللام وهده ياحته*، لأو ساحته اروصف.ح... يمال؛ أل فالصواب بنمه. يتندى 

نصوقد له. منؤغ لا ■ح3لأ الإنكار وهدا ل٠رصناعةا. حمنا اسعمال،صنانع* بعضهم وأنكر 
ومنه؛محقيتارأ؛، معلردا ئناتل، على •فغالة، جنع كون على مالك ابن لألمة نزحه في عميل ابن 

را(تظر:لخالجرالال،ص9اّ
وتفكر.فيه ثأى وثقكز، فته نظن الأنر: في ر2(نوى 
.48ص الجراير، لغة ر3(ثثر: 

)جوز(،المحبط والقاموس ا، 55ا/)جوز(، البلاغي وأساس ، 870/3)جوز(، الصحاح ينظر؛ ر4( 
.506ص

.)5(ظر:كالجرامم،ص05
وتعص.تعص، يمال: ر6( 
.132/4عميل، ابن شرح ينظر؛ )7( 
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وحماوةرتُ،وحتانأرا؛، بصاعي، جمع وكنائس، ورنائل، وئءائم، وحنائل، وحثانل، تمانع، 
ودتالة،وكنانةرتا.ودعامة، 

علي-مقمور غتر أد بج؛،، ئخ أىتء؛ر بج؛،'، منتص غير الأمر 'هدا يثفولوزت توت~ 
الشخصيخصون والعري، يالشخص، الأمر يخصون إذ الاحمماص؛ اسعمال، فيعكون 

ثخصصواحثصه، وحممه، وأحصه، حصه؛lJ_،، الالغةر١'٠; محب ففي بالئك؛،؛• أو بالأم، 
مبحمنهء^ ٠۵٤٥^ؤأش ؤ \ؤقر0,' محورة محي ومنه يه. ٠امتد عيره على ثصله أي• واحتص، به، 

والمنهول،الئننثة،. للابغامحث، المثحئصسن •تطالث، ت يعضهم نول، ^ا من وأعزب — 398
مجنليس البحث، هذا ءلأف وتوله؛ مريلث،• لاياللأمكما بالباث تتعدى ءئخصعسء أق العرب عن 

ؤينتشاحتصاصلئ،،. داترة عن حارحة المسألة ارهاوُْةا غوله'. كلها مها وأغرب حصاتصه*. 
نحوهما.أو لهْ، أهلا لنت، ١٠أو ثأنلث،،، من هدا ءليس يالقول؛ الشخيقة التعايير هد0 عن 

أعلىااالماسبى فهولون؛ المعروف،، الكريم الخجر على كلمة ؤيطلمون — 399
وعندياليوثانثة، ااأذماسبىاا معزب لأئه ااآلماسا<؛ التحقيق أهل عند ولكنه وأكرمها،. الجزاهر 

أغلىالجزاهر.الألماز أنمال،: لأنا.الدال تعريهنمت، 
^؛:١٠الانتخاب عر الكلام في نولهم الشيوع الكشرة غلطاتهم ومن — 400
أنفالصواب الاسعمال. هدا ينؤخ ما الفعل'سن،ا معاني في وليس الأسس،'. يقاء الطبيعة 

مال;»ماءالأننحو
ونيثناسنيُ لا الأمر 'هدا تولهم: الصواب وجه انتغماله ني ومما ا04— 

الشتدة.رأ(الخاوة:

ونحوه.للسف كعلأتة يلس مزركش حلد من عادة يكون حرام الئيء، عليه بمق ما الحمالات ر2( 
إلقائها.وموصع القمامة، وصنهات الكاف يكسر الكناسة، ر3( 

.235ص المحيهل)حصص(، القاموص ر4(تظرت 
القرة.سورة من ا( )50 الأية من ر5( 
تحريف.وهو ®هداء، المهلبؤع؛ في )6( 

لأففالها-لإاسمافة.مكوب والثاي الحيواي للأنواء القاء الفتى:يرادبماو ر7(الأنمخاب 
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المرادعلى يدل ما المعاني هذْ وليس؛ى قريٍهُ'ا. وصار ولأءته، وتاثالث، ناكله، ثاتتهت الااغانت 
أولي، لابملح أي: منتا:نيرتا«، لبز الأم »قا مال: أذ غالئواب »'لأتاتيا. بقولهم: 

ولايشني،•لابجدنمح، 
علىأصير أذ يوافقني 'لا فيقولون: 'واثق*، الفعل في يرتكبونه الخطأثنئه وهذا — 402

ؤإصلاحهصد الشيء وعلى الئي؛، في ووائثه صاذثه، زاثثه: ومعنى النطة®. هد0 
بكص الذي كإنلاحءلأتاصثتي® 

أنأراد وكاني؛قائاله الصغيرة®. الأقدام تئثجمالول ®الئيسون قولهم: أوهامهم ومي —  403
وانتصوصه،وانتهجس، اسحتس، على قيانا للوجدان، 'حمل® من ءانثقعل® ورث يجعل 

للتحولإلا الفغل هذا من 'انممعل' وزن ينمغ ولم ماص. مما هدا ليس ولكن وانثغلى. 
صاروانتاند: أواواُها، صار كانثاتن: جملا، أي:صار البحيز، انتجمل تقول: والضرورة، 

ئثثنبالاثةّالجمل،أي: وانتثوق صاركالننرُأُ. وانتثتر: كالأتد، 

كلمةفيطلقون سعة®، صوى تحرسها من يج ولم )الثمينان( اثعزينؤ ؤيقولرن: — 404
محبفي والتحري ترى• كما ررتخرثة® ييجمعوسما والتواحر، الثمن في العاثل على ُابمحري" 

صثهت،البطن، عفليمه تغرية: ءامزأْ البلاغن: أماس في الزتخثري قال ١^^١ حلاف اللغة 
له:فثثال والواحر الثفن في الغامل أثا الثطون'اآ؛. عظام ^(^١ وهم البمزنن، بأنل 
وبمار•وملاح، وئؤبج،، صار، 

أرهبلا اني 'وليعلموا فيقولون: 'إن'، مكان 'لو' الحرف، يتعملون ما وكثيتا — 405
ؤإذكنت، ®ؤإل والصو١بت عنثا®. صار لو يحيلا وُرتيبمى وحدي®، كنمتح ولو حانتهم، 

صار®.

.ص988)نسب(، المحيط القاموس را(ثنظر: 
لك.تصلح ؤا,' تاتتك، مى ثيء وهدا له، تصلح أي؛ تاتته، هدا ت مال، الغاية. واكاثةت الناب، ر2ا 

• 979ص )وفق(، المحيط القاموس ر3(ثنظر: 
عز.يعد قاف أمحه أتاياء ءصار يقوله! والمقصود وأثن. أئن، والجمع• الحمار، أنثى الأثازت ر4( 
وكرها.النون بقح ونشر، تسر، يمال• )5( 
الهلحال.والقصاب طحاله، تشكو الذي وهو مطحول، جمع ٌْلاجل• رة( 

.47/1ر7(اماساولأغة)بمحر(، 
ا49
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علىالبوليس رجال اثبص فيقولوزن نخص، بمعنى رمرا كلمة ؤثنتنملون اا4— 
إلىثلاثة ومن كلهم، *الناس اللغة: فى والنثئ الئجنُ وآودعوهم منهم \ 'jA>y■^حنثة 
أفصح ولذللث، العثرة. على زاد فيما *مئ• مال ولا الئ-جال. س سعة إلى وقيل: عثرة، 

علىالكلام رام ا. ا ر وثلاثة رغهل، ثلاثة يمال؛ كما آئقار، وثلاثة مر، ثلاثة يقال: 
ااأزهاط«رتا.

الراسخبمحتى *١^١^٠٠ فيستعملون داكنتهء. فى الراكر الأمم يرى *عندما ؤيقولون: 2ا4— 
ولويصح كان فلربئا المركوز، دلوقالوات في ءررْ ركرالرمح؛ الينة؛ وفى والثابت• 

ضتأو-لأ،■

هذالأ0 ايغصيها،؛ والصواب: العْلتىا. الدول إحدى ثغماها *لتلا ؤيقولون: — 413
المفارعرأ؛.في مكورها الماضي، في العين تقتوح الفنل 

المعمدمى *معال* منير أئ ولاتخمى نعرقته. أي •، UI_Jله يتاح *الدي ؤيقولون: — 414
®ءتدحا<.المغل y؛ بممع ولم فيامحي- غير متاعن الثلأس 

بالعنىالفغل هدا من والمسموع بمبز. أي: الأنئ«، عليهم »ثثظكل ؤيقولون: — 415
اوراد:أئكل،وانثكل.

كاذا،'الذي بالقول: عنه ؤينثئنى الماضي•. القزن ءاJئافي كان رالذي ؤيقولون: — 416
عازا.أو*الذي 

والكنهحئرالأكقاء•. محن وابعدالاختباروحأو.و0 الأمر•، *وهوكمولهذاويقولون: — 417
أفبحمى ولا الأهلثة. وقليل الأهلثة، ذوي ومن به، وحييت له، أهل هو أي: الكثاءةااا قليل 

.907ص المحبل)نفر(، محعل عن: متقول بتمامه الص )1( 
.80ص الجرائد، لغة ينظر! )2( 

.ص843)ركز(، المح؛ط. رمحتط 2،  15ص )ركز(، المحبل القاموس )3{ثنظر: 
منهفالوصفا نمر، باب من لازما فعله مجيء عر باء 'الزاكز• استعمال صحح من اشحدتتى من ر4( 

وحواسه. 139(\ا اللغوي، الصواب معجم ينظر: على يكون 
•ينمي عصى أي: )5( 

ا5ا



—------- - - - — - --- اا|رهد,دلإنحام-- 

مابمد فلا النتائلأ. و\ص والكثاء والئناثل، الئشاوي والكفوء: الكفورا* 
الكماثة.ت والكمي كماتة. والمصدر وتليم، نالم، مثل؛ وكفيء ْركاف، ،! ^LJأذ والصواب 

ومثنىمفردا والمويث، المذكر فيها يستوي حئثلثا، أي• وجل، مى كقيك رجل هدا بمال• 
]و[رتاجمئا.

اللغةرءاتكتب وفي علىآثارهما*٠ وءيتمي بائارهمء، ؤيعني بهم اريتطسرها ؤبمولوزت 4~ ا8 
وعر*.ولأي بالباء، لا بنمه، ؤتدى تكلاهما ^^١^٠ أي: وع1ته، المزل الريح عمت 

علىالمحاففلة ولعل والكن الخى ف الطن صاحب اروهو ؤبمولون؛ — 419
اللغةعلماة أ0 الكلمة هذه أمر غريب ومجن مؤثث، وهي ما--كرا ^٥!-،* ١٠باستعمال قضت، الشهثع 

مخصبرعاكم، قولهم؛ ءوأما قالوا: ثم بعرشهُتا, يوثق س ثدكيزها يعرف ولا مؤثث، إثها قالوا 
التيالأسماء عداد في اااالكمأااا يجعلوا أن بهم الأجدر وكان ا• مخفسسا*ر ساعد معنى فحلى 
مخصب*.نال: مى يحهلثوا أن أو وتدكيرها، تأنيثها يجوز 

ضوةالوا:إةلممئفىياكي- 420
إوه«رااا.محها،والواليلأ1ص:لإئ 

منمأحودا به، اقتدى أي: مثاله، واحتدى حاكاه، بمعتى ءد1ده® استعمال من ماغ لا انه ؤيظهر 

كمؤ.كمو، ممؤ، وكرها: وفتحها الكاف بضم ( ا) 
تستعملحيث و®الكماءةأا الالكافيء، يستعمل حنث ااالكم،ءأا استعمال القاهري اللغة مجمع أحاز ر2( 

ا.44ص ام، إر789ا 934من والأساليب الألفاظ في المجمب الئرارات نظر: •الكفاية،. 
يقتضيهاالسياق.نيادة الحاصرتض مابين )3( 

دثبمس•بمطس، ي؛ بمس ر4( 
6ا6ّص )عفو(، المحيط. ومسلآ، 62432/ )عفو(، الصحاح ينظر؛ ر5( 

ر6(ئزتش:أزالتثؤمحث.
.1535االمير)كفف،(، المصاح )7(ثم: 

أوغيرهمّا.آوصمرة يحمزة غثرلوثه لوثه، الث،يء: حصن، )8ا 
.2535/ ،(، )كففالنير الصباح )9( 
وئلاثد.ثلادات، والجمع؛ ونحوه. حلي من العنق في يوضع ما القلادة؛ ا( )٥ 

.752ص المحيطّ)قلد(، محيهل ا( ا ) 
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اكايا؛'اشتمحرة ِ __سِ-- - - - - ---- - _ - - ا - - -

.لكيه. ٠ ٠ أومعل يقول فيما عيره الإنسان اتبيع عن وعبارة الجرجايي• تعريفات في الممليد معنى 
ءنقهأرت؛.في ثلأدة أوفنله الغير  Jyجعورا؛ 
جولت اللغة كتب وفي المتجول®• وارلمكانناُأ؛ نزاها®، في سجول رروأحد ويقولون؛ — 421

وءقجول®؛ا١Jجولاا، يقال؛ أ0 فالصواب طوفارم. ثجويلأ؛ ينتع ولم البلادثجوالأ، ني الرجل 
المبرقا.عن يتمل لم رثجول® لأئ 

يتوقفأم، و والغطاءاا، الأحد حركه أوقمث الأزمة راوهذ0 ؤيقولون؛ — 422
والصزاب;ؤإلغائه. العمل ؤإطال التشكين، بمعتى والتوقيف الإيقاف فيستسالون اائملاا٠ 

المجئدرةا٠هو3فء مصدر ءالوئفء 

المسلمينبقايا عن انتفصارالوافر ءبعد ت فيقولون دراعى® ءانتهصى® الفعل ؤيعدون ~ 423
وهكذاالعايه. بمغ انتقصاءت الخشأله في انتقصي يثاوت ارقي®، د يعدى أف والصواب هناك®• 

الاتثقصى٠.بمعنى فائه مصي® ١٠

للطغ®،كتابي مثلت ااهثألما فيقولون• وأعد، هيأ بمعنى ارمثل® الفعل وستعملون " 424
وآدائ0.يقه وبالحدب؛ الحدث، ومثل ت اللغة كتب وفي للطح؛ا• الجريدة تميل بعد والجاءنا 
يقلولم بهءرآ،, ئكل وملازت إله• ينفلر كائه حش وعيرها يالإثابة له صوره لئلازت والئيء 

»ثثل«سنىمح«.

الئتعء.سا »لكو التعريفات: را(في 
.58صر التعريفات، )2( 
مجلة.أو صحيمة مزامحل مكاتب: ر3( 
)حول(،العروس وتاج ، 980رحول(، المحيهل والقاموس ا، 3 ا ا/ ا )حول(، الحرب لسان ينْلر: ر4( 

ا. 38ص )حول(، المحيط ومحيمحل ، 247/ 28
ينظر:الجولان®. من ءاممز أو رحالء بمعنى ءيجولء الفعل استخدام القاهري اللغة مجمع أحاز ر5( 

. 3140/ بالقاهرة، العربية اللغة مجمع والأمالم،، الألفاحل كتاب 
وقدالمريدين، إ® وااوقف_®، ٠٠اااأوءفللفعلين مصدران وهما وءلالتوقيفاا؛ ®الإيقاف® استخل.ام يجوز ر6( 

معجمينظر: بمعنى. وءوص® وءأوقمح® ءوقف® أن  860صى )وقف(، المحيط القاموس في حاء 
وحواشيه. 91ا/ اللغوي، الصواب 

.838ص اكحيط-)مثل(، محيط )؟( 
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•بوليين® منها ُرورزق فتقولون■ ^الا؛، الثاني مفعولي إلى ءررقء الفعل ؤيتدون وئ4~ 
إلىكما ه ينفالثاني، مفعولي إلى قعدي رأزرقء لأن ولوتن®؛ منها لارزق يقال• أف والصواب 

الغش.الله رزقه نحوت الأول، مفعولي 

ئعرضحال؛ على ترك اُدإل فيفولوزت ءثلس®، من تصدرا ®التلاق® ؤستعملون ~ 426
وئمارهلاك على يقيسونه وكانهم يا ثلافى لائلامحى قصيدة من أحدهم وقال للتلأف®. 

وتلف®,هو إنما العرب عن المنقول مصدره ولكي وئشاد، 

®وماؤيقولون؛ ®آئعال®، على به قانون ®عرب® جمع في يحطئول ما كثيرا وتراهم ~ 427
ارأقعال®على رائعيل® جمع لأف راالعرثاء®؛ بمال؛ أف والصواب الأعراب®• وصيه إلى سمهم 

ءلىآمجادر"ا.الكلام را-ح منهارا،. ®عرب® ليس قليله، صمات فى إلا لمبمثغ جدا ثائر 
®إثارةويقولون! أوأئب، ه، يمعتى به فيأتوذ ®أنثي® الفعل انتغمال في ؤيحطثون ~ 428

منها.هدا ليس كثيرة معان ®آنند® وللفغل بشواهد®. كلامنا إنناد إلى 
قوييأبناء علي ®يهجم ؤبمولون؛ بنفسي، الثاني مفعولي إلى ®رثق® الفعل ؤيعدون ~ 429

شال.وثرشفونى فبمال• بالباي، إلتي يعيى أل والصواب ويرائقونييالأاأ، كلهم 
محراه®.يدكروذ ولا إلاه يروق ®لا فيقولون؛ متصلا، ®إلا® بعد بالصمير ؤياتون ~ 430

ؤبمال؛®إلا®، يدل ررعير® ■ يوش؛أف أو إياه®، إلا يروق ®لا فيثال؛ منثصلأ بي يؤتى أف والواجب 
عتزة®.رالأيرؤف 

أدىأو ناق، بمعنى ®دعا® محيعدوف لعتنا®. ثان إعلاء على قويا ®داعيا ؤيقولون؛ ~ 43ا
ثعديتهعكس الئر، فى دعاء فهي لإعلى ئ تحديته أما ارإلى®، ب يعدى أف والصواب على®. ®د 

سكمالأثنفى.

أيفى الائحئار قحاموذرق، ®لا فيقولون؛ ®ائقعل® على ®حثز® الفعل ويبموف ~ 432
قىالحئر معنى أل عن فضلا هدا أرحشت®. من ١راJحشز® يشثع ولم الدخول. أي؛ ْوصوع®، 

لأمحخول.اسع، الأئل: 
.-3893ص الجرائد، لغة )ا(ثنظر؛ 

إ(.)36رئم الموصع ينظر! ر2( 
ئجي.الشيء! ثعحامى ر3( 

ا54





^^سِس_سس„.سىس__.سس_سس_ِسِ_بس_بِسمملأالمنحامسس___سس 

٢١١١٣ئْتهاثبمة 
النيص لئن بجز م ازبمالأ، الئغز لكف:ظئر لثن ياز إذ ممن: ماة. وتمثها أي: 
منزّلا.

وذالخ:،  31862/ ديوانه في الزنة وهولدى الزجز، من الت ( ا) 

وارئاغنها الرحل حطك لما 

ا56



ملحق

واتمغعليها ننبهئ والمجلات الحنق مطالعة في ا أحيت عليها عثرت علطه  54يلي خيما 
صوابه.بذكر ملحقا غيها، الخطإ وجه بيان منها كلأ 

الخصوص،على العنيف فصل وفي آخر، إلى ونيا من الأخبار صحف علينا وتطلع تته~ 
عندفإثها، الميم. الذوق ويمجهُقا العيون، عنه وسوُ"ا الأذان، ا ا  ١٥٠٣^نافر غريب بمتر 

بدل®بالنيابة® ستعمل المناصب، في غيرهم عن يتوبون الذين الحكومة رجال إلى الإشارة 
بالشابة®...المعارف وءوزير بالثيابة®، المالية وءوزير بالثيابة®، الوزراء لارتيس وتقول• ءنائب®، 

يرونولا الأفرنسئة، عن المتنجم الاستعمال هذا ينكرون اللغة علماء أئ فيه ريب لا ومما إلخ• 
وأدلوأفصح أصخ وُرورير® ءرييس* بل ءنائب® استعمال لأئ الإحللاق؛ على مسوغ أقل له 

وزيرعلى أو الوزارة ريس على ®نائب® الكلمة وتقديم ®بالنيابة®. استعمال من المراد على 
ت٠م١نعنه، متأخرين ٠ابالنتابةأ٠ الكلمتين استخدام من وأجمل وألعلف أخف وعتر؛ الخالية 
استبدالوعم الاستعمال هذا شاع ؤإذا المألوف. عن والخروج والركاكة الصعق ذيل وراءة 

وكيلإلى ؤيجاوزه نهلاته سعدى أن أحاف فإني ®نائب® الواحدة بالكلمة ®بالنيابة® الكلمتين 
بالوكالة®،العزيثة وامدير بالوكالة®، الداحلثة ®ونير مثلا؛ فيقال وعيرْ■ اعد ومومعاون 

ووكيلالداحلثة، وزير وكيل بدلت يالماعدة®، الوزارة وءمحمتثار بالمعاونة®، القسم وءمأمور 
يقالتأن ذك بعد عجينا وليس الوزارة• مستثار ومساعد المم، مأمور ومعاون الغربية، مدير 
ماستا.وذم، متسما، وتكلم مسرعا، جاء يدل بمشي® وءذم، بابتسام®، وءتكلم بسرعة®، ®حاء 

عنه.وتبتعد مرض ت ثجموْ ( ا) 
منه.ونفر عنه أعرض الشيءت عن ثنا ر2( 
يأباْ.ويرفضه، يستكرهه ت يمجه )3( 
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.__ _ _ . _ _____________اا|وهحادلمنداض 

بدل•بالنابة®، المطلق و٠المقعول باشا ءالفاعل فقالت النحاة اصطلاح يتناول أن يبعد ولا 
الطلق!!الفعول وائب الفاعل، ائب 

ال٠هنهلرا؛النمير هذا ص يزصى نن حصوصا اللغة وعلماء عمونا الأدب علماء ين وليس 
لكن.اتا الجديد طالآوةاعُ فى طمعا الأذائ، سماعه عن ثثو الذي 

ووعلطاتصارخ®، ءظلم ت قولهم المتنسثة، عن أيصا مترحما يستعملونه، ومما ~ 438
بموتالصائح يالصارخ أؤيد سواء غلغل، جاف استعمال ومحو صارحن*. حقيقة وا صارحة*، 

غيرهماأو الغلط. أو الخللم وصفح في المبالغة أؤيد وإذا النتغيث،ا أو الئغيّثا به  ١٧١أم ءال 
عنوتقني المعنى هذا على تدل الش المترادفان من كثير اللغة حرانة ففي الحد فاتق بكوني 

الحقيقةي٠التوفيوصم، وغيرها. وعائل، وماحش،وت1هصرل؛،وتامحفل، ثالح، الصارخ،*ثل■ 
وتحوها.أوثابتة، أودامغة، رامحنة، حقيقة 

للتأنيثألمها أل منهم ظثا مؤنثا، ااوصاءْ للكلمة بعضهم استعمال الشاغ ١^٥^ ومن ~ 439
ااوصاءاالأل -؛_U؛ وهو وصاءلأ. وااطلعة ؤصاء«، صحيفة اأ فيقولون; وحمراء. يضاء كألم، 

والنظافة،الحنن بمعنى الوصاءة من مالية صيغة هو بل بؤمحقون، كما موسر ليس 
>وصاءة،را'؛لأومريئه لاللتأنيث،، اصلثة وهمزته فهومذكر، وعجاب. كثار، مثل; 

مضرةرالصوصاء فيقولون؛ 'صوصاء*. استعمال في حطو٠مرئ٠ الميل هاوا ومن ~ 440
فيمؤثثة الكلمة هذه فاستعمل بنال>اراث، وهكذارعم مؤثث،اةا. أنه زاعمين بالصحة*، 

١نتناسلي، عتر مهلهل؛ ( 1ر 
وروس.حنن وكسرمحا؛ وصمها الهناء بفتح طلاوة، )2( 
مدحتي.وتهظتي؛ الأم، ثهذ.ني يمال: أساء. ما والصواب وعوتصحيمه، ا؛اهص*، المعلؤع؛ في )3( 

لغةالجرائد،ص7ا-8اار4(يظر:
اخْلاهم،.المهلبؤع؛ مي )5( 
منفتم،غ اثغلأء* وزن على وأنهامؤنثة *صونحن*، اللغوي حن.رهااصوصاء، لكمة أن الئاحح )6( 

التذكيرعلى يرد ولم *ئغلأل*، على وتزنها مذكرة لأنها تصرفها؛ أحرى لغة الكلمة وفي الصرف. 
وحواشيه. 499ا/ اللغوي، الصواب معجم بقر- العرب• كلام *ّز، شاهد 

تاجه)حلز(في الزيل.ى قال المعلمات. أصحاب وأح،■ شاعرجامحلي، التتكري؛ حلزة ين الحارث، )7( 
حلزة.بن الحارث، نمي وبه بخيله، جلرْ• وامرأة بخيل، 'جلر• رجل الجوهري؛ *نال ١؛ 5ا / 15

حلز؛وملت، حلزة... بن الحارث، نني وبه الثات، من صزب الجلرة• قطرب• قال الأدهري• وقال 
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>كنحر5ااكإيا.- - - —

)اصزصاو(ا،أصله ااصوصو،ا, مصدر لأو4 مذكر؛ وصوصاء،ا أل والحقيقة ا. ر له ثعر بيت عجز 
ألفر؛■؛.بعد لثطزفها همزة واوة نمغ ورلرال، بمال مثل؛ 
مىالش الهمزة، مى مدلوذ مصا؛؛ا، فى واواناة نزاد؛•، على ،اؤاوا0 ؤيقولون: - 44ا

•اتاْ•،ت الفصيح والصحيح مهجورة. لغة وص واوا• الفغلتن، هذين س م قمح، الأول المحرف 
ا.واوأناة 

،ji^jتنثد.رى أي: تممثا، الفغل مصملون الئاحةا، ظلال بمثظ •حلى ؤيقولون: - 442
•ثاءالعرب: لسان صاحّ-s مثفلور ابن تال أوبالباء• •فيء ب يتعدى أنه والصواب ه. بنفمتعينا 
وقالنمهاارأ'أ. ني أن١ وئنثأت كثزفوها. اثمة: ومثا'ت، ثهللل• وئمثافه: ئحول• اشءت 

انتقل؛هاااُ''ُ.بالثجزة: *مثأ البلاغة: أماس معجمه في الزمخنري 

الوزن.فلفزورة ممدودااار'*ُ ظله •فممثايت، أنمامرئ؛: أبي نول في بقه متعينا الفعل هذا ورود أما 

قرحت١٠.النكسورهت اللام قشييل حلزة وكدا كمرحؤ، حلزة، وكبد النتب، على صيق، 
اا(اشارةارملهت

ضوصاءلهم أصتحث، أصتحوا ثلما بلثل أنرئم أجمئوا 
.68ص ديوانه، وهوفى ، الخفيف، س والستا 

. 18ص الجرائد، لغة عن: ير يبتصزف ر2( 

عدهمافهي •الضوضاء• كلمة و)ثث من تخطة في اليازجي إبراهيم الشخ داغر الأستاذ تابع ئللم،: 
وتابعهه(إ 458رمته ميده ابن أن منها: ضوضاء، كلمة تآن2ثا على دلائل ثمة ولكن التدكير• واجه 

ضوضيت،يقال: •ئنلأء•، وزن على الحاريثح بت في •ضوضاء، أن إلى ذهب، وغيره، منفلور ابن 
شاعرحلزة بن الحاريث، أن ا2. 8 8/ الأعنلم)ضوو( والمحمل الحكم ينظر: وضيماء. صوصاء 
اضوضاءا.يتدكيركلمة — عليه فيماونفئؤ — معجم أي يمزح لم إليه• الوهم لايجوزنة جاهلي 
معناء.باعتبار اللففل تأنسثا يجوز أنه إلى إضافة 
.125-124/1العرب)ف؛أ(، ر3(لأن 

.43/2الثلأغة)فيأ(،ر4(أساس 
المعتمموامممدمه مصر، إلى رحل عصره، ني المال أمراء أحد القاني، أدس بن جثب رواهوأبوتمام 

سنتتم فلم الموصل، بريد دلي نم المراقا، في فأقام عصره، شعراء على وتد.ءه نأجازه بغداد، إلى 
م231ّسة بها ور حش 

برواية:I/ 411دوانه، ني وهو الكاُل، س البيتؤ ر6( 
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منوثقوا ءوند ئلامهء، ش الأمة مزث لهم ءوكان كلهمء، ف ءوموا ؤيقولوزت — 443
هداوس بالبا؛■ يعيى أذ والصواب —ءمنء- أوي—ءفيء يومصدره الفعل هدا فيعدون 

فيه.لا بالشيء تكون إنما والعناية ، ٠١٠٠في،؛٠^عنايته ءؤسدل ت قولهم الميل 
بلعاءكلام في ولا اللغة معاجم في ذكر لها قط لمثزئ تشتقان اسغدام في ؤثنطثون — 444
الفعلمن فيشتمون المدارسء، في وتدورس تتوقل ما كثر الرصف لاوهدا فيقولوزت العرب. 
الثلاثيالمجرد مريدات أل يحمى ولا للمجهول. ؤيينونه ورن على مريدا رُدرسٌ 
ا.٠دماعلأار وزن على مريد ®درس® المجرد من يشخ ولم ئثاسة. لا نماعثة 
أنءيجب فيقولون؛ ارعلى®. ي وطورا ®عن®، ب ناره ومشتقاب الماز٠ الفعل ؤيعدول — 445

®مى®ب بمعدى إيما الفعل هدا لأن خطأ؛ وكلاهما أقزانهء. على ينثاز ®وهو عيرهُ، عن نميره 
وانتمازُتا.وانماز، وامتار، فتثثو، منه، وميره ماره، فثماوت مشتئاته. وهكذا 

علطتان،التركسءا هلءا وفي العئومثة®٠ يالمحلأت وجوده يكثر الئيء ®هدا ؤيقولون• — 446
والأانيةتوالتاءرؤا. بالألف لجمعه مسوغ من وما مكان، بمعنى لامحل® جمع ®محلات® الأولى؛ 

العامة®.®المحال فيها' والصواب عموم* إلى نشتة ®عمومي® تانيث ®العمومة® 

فيقولوزتالعين. المعتل الثلأس اامجؤد من المفعول اسم بناء في ينطثرن مجا وكثيرا — 447
اإمجئدمى لا ®أصاغ® المزيد من به قانون عباراته®، في نعناعا القارئ يراه الحزن ®وهنا 

ممدودالها طلا فممثأث لها المنهي ربيعه ربع طلبغ 
فيهاتشاهد ولا أخرى رواية البنت ولعجز 

الم٠Lروئاربيعه ظل قوردذ 

حديثا،  57ا/ 5 نده جمفى أحمد أخرجه الذي الّتي هووحديث فأين المؤلف، س وهم هدا راا 
الل5محوب يى ثنت في تجثبغول قوم يى ءما قال؛ اي. عن نريرْ، أبي ®ض )47ئو(ت رئم 
الئحمه،وعشتهم التلأتكه، بهم حمغ إلا ينهم، بمدارئوته غق الله كتاب ؤبملموذ يمرءوف قق، 

عندة®؟!بمن اللت زذكزئج 
.87اص )مز(، المحيهل ومحيهل ، ص625)ميز(، المحيهل القاموص ر2(ثنظرت 

نحوتلا، أم تكسير جمع له أممع مواء عاقل، غير مذكر ومفريه تأنيث جمع يغقل لا ما جمع يجور روا 
٠ا 27ص المعاصرة، اللغوية الأغلاط معجم ينظر؛ ومحلأت. محل 
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اانصون^(،بدل *مصان،( اسعهال اشيل هدا رمى ®مصوعاء• صوابه؛ حطأ، وهو ااص1غ،، 
ومهيب*رالءمهوب، بدل و٠مهاب٠ ْلتبيعا*، يدل ومباعُ 

وهوخطأ،صومغتهر"اء. في ءمنعكن بعضهم؛ قول ارتكابها يكثر اش الأغاليط وس 
ومنتكنُأو ه؛ثعكفْ، أو وعاكف*، صوابه؛ 

والارتقاء.والتحول النشوء بمعنى التطور فيستعمل اصطلاحاتهاو، وثطور قوله؛ ومنها ~ 449
وجوديقتضي وكونه اللغة، في التطوير بورود حجته الصواب،.أما تنهج من الثني كل بحيي وهر 

وزنعر مزيد عنها نثع التي الأئعال لأل العنكيويتح؛ خيط من فآوهى له، مْلاوع لأنه التطور؛ 
وحثي،وحئ؛، ونكث، ونيج، محرخ، مثل؛ عدد، يحصيها أف من أكثر دون ولعل* 

وغيرها.وكتم، وقنص، وقفل، وعور، ومحلول، وطوذ، وحرن، وحلط، 
جمعاء.صوابه؛ وهوختنأ، أجحء، العربية البلاد ويل نوله؛ ومنها ~ 450

الص،ارةاا.هده وص ؛ والصواب، الخسارة®. بهده ••٠ لانعزي ونوله؛ ~ 45ا

يتعدىوكلمح® الفعل لأف منه®؛ قشطا ويكلفح وصوابه؛ منه®، يشط ءريكلف وقوله' ~ 452
J1 .*ممثاائية،لأبافيءرت

رُر،ُُرها'أو إلياُ، ُرأهدوا صوابه• وهوحطأ، مولناتهم®. راأهدوني قوله؛ ومنها " 453
إليه®.ويانئولخء،أوويصثون صوابه؛ الإطن®. إرذلائحءثآJئاول وقوله؛ — 454
الإشارةيشتق لم وج؛ عر ُبعاض® الكلمة استعمال خطأ تزيكثوذ منهم وكثيرون ~ 455

هداؤإصلاح يعص®' الحوادث، هده تربط أف ولأنتطاعته فيقولون؛ ا(اوا. )73ص في إليه 
هدهيربط وأف هكذا؛ الجملة فتصير والحوادث®، الكلمة بعد وبعضها® الكلمة بزيادة يتم الخطإ 

ببعض®.بعضها الحوادث، 

(.272اووضعزءم)را(ثنظرث 
للعبادة.الشخص فيه مكان الصومتة؛ ر2ا 
.97ص الجرائد، لغة ينظر؛ )3( 

(.167)زلم اووصع ر4(لإظر؛
(.345اووصعندمر)5(ظر؛ 
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والاحتولعالحلق على ®المقدرة يعضهم: قوو الئخفة المهلهلة راكبهم وثنء ~ 456
واخراعها•.لأشياء ا حلق على ®المقدرة هكدا: الفصيح الوئ ونايها للأشياء'• 
العينمكور ®طار، المغل أة تخمى ولا الطثزان. لمكان اسما المطار ؤيتعملون — 457

القاعدة،هذ0 عن ند اثه الصنف، كتب، في يرد ولم ®تطير،. منه المكان فاسم في 
كونهمع المن مكور المكان اسم فيه ورد مما وغيرها، ومنكن، وثئرق، تشجد، سد كما 

انهمع الهليران،راا، موصع ررالهلارت لسانالحرمب،: صاحب، قول، أما ١لضارع. في مضمونها 
تضأعلط ®الaلاراا الكلمة أق فعنا-ى الضارعل~؛، في العين مكور ®طار، المغل كون ابن، 

،روا.®الخطير صوايه، 

يلزمالممضيل أئغل أة يحمى ولا نمحى،. ®ألفاظ قوله: يعفهم أعاليط ومي - 458
®الألقاظ®إما يمال،: أذ فالصواب، ®أل،،را'ا. ب أوي؛رف محرفة إلى يضف لم ما والتدكير الإفراد 

®عظيمة،.والصواب: عظمى،، أمم ®ثلايث، الأحر: فرل، ومثله ثصيحة،. ®ألفاظ ؤإما المنحى،، 
الصفحة)96(اقا.في الغلط هداعلى بالتفصيل الكلام وقدمبق 

تزيدانولكن ®اومس،. على ®ارتغ' ماس ولعله رأي'، بمخه ُائزرغ نوله؛ ومنها و5ه~ 
®امعل،.على مزيد ®رتغ' الفقل من بمْع ولم الكلأمرة٠• مبق كما تماعثة الأئعال، 
أوالأسلوب،، صحة ®لبيان الأنالوب،.صوا؛ه: صحة على ®للتدليل نوله: ومنها — 460
المعي.بهيا يرد فلم أما»دلل، عليها،. ®للدلالة 

.2460ا/العروس_، تاج كداممر: . 514/4را(لمنالرب)ني(،
jLممر: )2(   i،)508/4العرب)طير.
رمثار.مطار، نحو■ وزن على الياش الأجوف الثلاش الفعل من المكان اسم صؤغ يجوز )ت( 

وحواشيه. 707ا/ اللغوي، الصواب معجم ينظرت 
اللغةمجمع أجازه وقد قليلا. كان ؤإن مؤنثا، والإخافة ٠^٠ من المجرد التفضيل أفعل يأش قد رهّ( 

الصفةأو الفاعل باسم مؤولة وأنها التفضيل، بها مراد غير فيها الصيغة تكون أن على القاهمي 
ومعجما، —09 187/2بالقاهرة، العريية اللغة مجمع والأساليب، الألفاظ كتاب يثظرت المشبهة. 
وحواشيه. 2897/ اللغوي، الصواب 

)38(.ريم الموضع ينظرن )5( 
)92(.ص الأفعال، مزيدات على الكلام بملر ر6( 
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فيهفتنثوي القائل. بمعتى ^)(• ٥٠وااءثوفاارُ، . ٠٠٥العثوالنئز ®i_، فوله؛ ومنها ا64~ 
العثوفأر-؛.أذ والصواب موصونه. ذكر سمر والمؤسث، المذكر 

كأيهباللام، ءاذا، جواب رتط. كلامي*، إلى النظز ذقك ،إدا فوله; ومنها — 462
إدحالفي الو• مجرى أجروااوزاالئزطثة إئهم نعم اللام. بدون والصواب الوا• حملهاعلى 

المجزى.هدا يجروا،}ذا* لم ولكنهم كدارأ؛*، لكاذ •ؤإلأ كقولهم: جوابها، على اللام 

عليهاأوإدخال،أل' ؤإصافة،كاثة*، الناس*، كا1ة به اسمع نولهم• أعلاطهم ومذ — 463
بهامنصوبةوالإتيان والإضافة، رأل• من اصتعمالهاتجريدها في والصحح . ^١١ضعيف مذهب 

النازكامة،.به أنمغ فيقال: وأطؤا*اة<، أناطتة«رة،، وهكذا: الحال١م عر 

اللغة:في والتحوير المعاظ؛•. حوير في محصور الأن ااث؛أملهم قولهم: ومنها — 464
أوالمعاهدة، فيئنقيح هنا: يمال أذ فالصواب ا. وتةفهُ ثصّتْ إذا حووالثوب: يمال: التيييض، 

أوااتهذيبها«اع*.ااتغديلها«، 

للشئء.وهوالكاره العاتق، العيوف: ( ار 

عيرئة.فتقول: ائاعل*، بمعنى صفة ائقول* بصيغة تاءالتأنيث يجوزإلحاق )2( 
الرمل[لُن تال: ثنقذ، بن للتزاد شم في باللام جواب)إذا( اقترن كذا )3( 

رموزعليها سغطتن عين جرذثها إدا الغلق أملح 
؛ندوذالها ظق كقثاث جلثابها ني ض لنث 

المفصلية)6ا(،، 92ص المفصليات ينظر: ُلوُ• معنى يثممينها ءإذا* جواب اللحسث.ّت،* فقوله: 
-88،98المال 

ولغيرومنكرة، مغرئة وغيرها، الحال في اكافة* لفظة استعمال بالقاهرة العربية اللغة مجمع أجاز )4( 
ومعجم، 267ص م، ١987إلى 1934والأسالمامن ال٠ج٠عيةفيالألفاءل الةرارات ينظر: العاتل. 

أ/4ا6وحواشيه.الصواباللغوي، 
اللغوي،الصواب معجم في ورد وتد جميعا. ومعناها: لصاحبها، يزكيه حالا ثغزب لففلة ئاطتة: )5( 

غيرالجاحظ استعملها وتد للحال، ملازمة ت، لي•قاطبة• أن رأى التحام يعص أن يفيد ما  597ا/
فاطثه.الناس الكبت،: ابن أجاز وكذللته رمحاتله، إحدى في حال 

لصاحبها.مؤكدة حالا العرب امتعملها طنا: ر6( 
لغةالجرائد،ص4ؤ)7('ينظر:

(.222رئم)الموصعر ينظر: هذا. تناول أن ^^، ٥٧سق )8( 
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الاصتشاءأدوات بعد استعمال حطإ إلى الإشارة سبقت )85( الصفحة في ~ 465
عتترأثاة وْلما فقطء، رحال ثلاثة إلا يزرثا ءلم ت كقولهم الخضر، معنى تفيد التي والأفعال 

فىءرفقط،ا زيادة كون على وثتهنا . فقط١١المباحث هد0 على جريدتنا قصزئا وءاما ثقط١١ا مرثين 
نقول:رالأن بثزكهارا*. الاّمامة كو يتمم اعلأم لأة لأ؛ فائدة لا ئزا اس هدم مثل 

اللغة.عالماء كبار من أنمهم يعدون الذين بين حقي شائعا الحفل- وء لباق الاصتعمال هدا إل 
وهلشل، القاهرة في ئهزيها ئنحصر •الم حديثا! نثنها مثالة في بعضهم فوز ذك ومن 

إلىالتحدلق يعامل افوا انالكتاب من وكثيرون كهذا؟ تركيب في 'شل، للكلمة فائدة من 
أنتخمى ولا لها. مئؤغ أفل وبلا محلها غير في أي 'ضل.،، كامتعمال 'فحسب،، استعمال 

مرةرارنى نحو؛ واحد، وبمعتى القي فى لا الإيجاب فى تستعملان كلتيهما الكلمتين هاتين 
فحن،لأغروبها إلى الشص ؤللؤع من بالهار والمراد شل. وجنة الهلعام محن وتناولن، شل. 

أوشل الثلاثة الأمثلة في 'فحب،، ومعتى فحب. صديقي وزيد فحسب. الله بيد والرزق 
ونعها.حلافح على استعمالها في يشرهون الأيام ُده في لكئهم يكفي• 

الفعلينهذين وتعديه شؤونها،. إدارة في اعدهم ويإنشائها في 'ثعاوثهم ويقولون؛ — 466
د'ءالى،.صوابه ، ١١٥٢يرفي، 

فيعدونوأحثزه. أعلمه أي؛ جرى،، يما علما وأحاطه إليه ءدعاه قولهم؛ ذللثح ومن — 467
بالأمر.وأحاطّ علمه، به وأحاط علنا، به أحاط. يمال؛ وهولأزمرأّ. رأحاط، الفعل 

جمعفالحيثثات الحيثات،؟ ذوي من كيير عدد لاستقباله 'تئيغ نولهم؛ ذلك وس 8ةه~ 
الياء،،أو'أصحاب المكانة، القول؛'دوي من هدا وأين رحنثح،. إلى نسبة حستيإ مومح حيثية 

؟!١٠وغيرالوجاهة،، أو•أولي، 
والمداركةالوئتؤ،. ثوايته نل أنتابه وملاثاة مدازكته في الإّراع نولهم؛'يجب، ومنت -  469

الورتلاثى،، رتدازك،، هما المتى لهذا المتعملين الفعلين لأف حتلآ؛ كاقاهما والملأفاة 
وئلأفيأنتا؛ه،رتا.رفي^؟١< إذن: فالئزاب ورلاثى". رذازك،، 

اووضعننم)34(ؤرا(ظر؛
8ر(ووحواشيه.2/ اللغوي، الصواب معجم بنمه.ينظر؛ راحاطه، الفعل تعدية القاهري اللغة مجمع أجاز ر2( 

.38ص الجرانيؤ، لغة )3(ينظر؛ 

164



الكإف'>كمحر0 

والهناء.الإخاث على رالزثاه• تقيئون وكأثهم العئش•، برئاه 'متمتع ت نولهم ومت؛ ه74~ 
نءاهئةرا<.أو زناقة، والثواب: 

وهيأوكٍرة، كثيرة بمعنى '٥٧ئلةاصفة مستعملون طائلة'. ونولهم•'وهوذوثزوة ~ 47ا
والغنىر؛■٠؟والمات.رة، والتعة، والثأر، الغداوة بمعتى موصوف، اسم 

تتعدىوهو 'عن' ب 'ثم' الفعل فيعدون سه'ب سوء عن ينم هدا 'وعمله وقولهم: ~ 472
ثفات<:ناو كقولهم:نثت،علىالمنك3انخث: على' 'ب 

شكمىلأملويج<
١^٠:ذو وقال 

تزاكثهراا<نحض نئن بئن>ورقاأ، لكتم والقك النبمان ثأنف 
ال1يباتي>و؛:قال باJاء، أينا ؤثندى 

*الث£الآُْ' علته صمت، يما فتمغ نتورها حلص للأكتوان ئجلثئ، 

لغةالجرادل،ص24.را(تظر:
.56اص )طول(، المحيط مسله ر2(ينظر: 

.237/1ني،، ر3(مجالس 
الغدارة.الشر الكاشح: ر4( 
ا. 639/ الفرياو، العقد عودني: مبن عتبة بن الله عبد بن وهولعيدالله العلويل، المتامن رق( 

المتسبامرئ الئغر ءفتح العلاء: أبوعمروبن نال الحارمث،، أبو وكنيته عقثة، بن عتلان الزمة: )6(ذو 
ام.ا 7 سنة توفي الرمة، بذ*ي وخيم 

كائهابالدح امثلأمت، عينه: اعرورنت، يقال: الديوان. رواية أنتتاه وما 'بمعدودق'. الخلبؤع: في )7( 
ءرنت،غيه.

نيه:الصدر ورواية ، 2826/ ديوانه، وهوني العلويل، من المن )ة( 
كاتموالئاو.ر عنى من هذت 

كانالأموية، الدولة شعراء من بل.وي، شاعر سيبان، بتي من نم، بن المحارق بن هوعيدالله الشتناتن: )9( 
اه. 25عام توفي سيبان، بتي بنابغة وعرف عهلاء٥، ؤيجزلون أمية، بني خلفاء مادحا الخام يفدإلى 

الخلبؤع.ديوانه نى عليه انف، ولم الخلويل، من اليتإ ا( ر0 
ا65
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ذكؤْ،راا.تتق ما اعلي صواب4ت حطأ، وهر ذكزث•. نتق عما اعلأوة ت ونولهم — 473

أهميتهاالمسألة واااهذْ القارئاا، على ثخمى لا الذي معناة الكلام الهذا ت ونولهم — 474
شاه١^٢١^.ضفىهذْالأثام اشلأنزدطيهاأ.وهدا 

نكتفيولا يعده، الوصول الأمم وزيادة صاحيه إلى الشيء إصافة نتك1فج ّذا أدرى ولا 
يبقىالوصول والأمم الإضافة ندون ا الاختصاص؟ على الدال اراللأمء الم حرف بإدخال 

وافتاعليها'، لامزيد أهمتة الخألة و'لهدْ القارئ'، على لايخش معنى الكلام 'لهذا ؛ التركيب، 
منه.فانية حشولا كدر من وصافتا يالمزاد 

يوصولهأو هو سلامته يهثأ إثما تمر مجن والقائم  ٠٠الوصول بسلامة وقولهم؛'فنهنثه — ك74 
وئوِإهص.بملامة لا مالخا 

وهوخلأفأغفسبج، '1تفؤ'ت ومعنى حدمحث،'. يما أخبزكم أذ ءيومحقني وقولهم؛ — 476
جهلآأما رايعر أو ءلىّ، 'يس أو 'بموءتي'، أو 'يحزنني'، يقال؛ أل فالصواب، المراد. 

)95(ألابالصفحة في عليه التنييه سبق فقل الشيؤع الكثتر له® 'يوتفح استعمال 

مولثوعصماء عصماءْ. االثصياJة يقولوزت قصيدة ييلاغة الثنويه يريدون وعندما ~ 477
أوأموي ومحائرة يياض أحدهما أوفي ذراعيه في محا والوعول؛ الظتاء مى ورالأعصم أغصم. 

كونهافي المبالغه إلاإذاأؤيدمحية وصماللقصياJة، اتخاذه هذاشيءيمح في ولمى أحمار'أها. 
االأءم.مُق؛! كالعزابه مماتعزوحوده 

تكّثإ،يمعنى •تعاو.ياُةا، •أعيق' الفنل فيستعملون إحنانه'، عليي ؤيمولون•'أعيق 8آه~ 
منصرر فلا ثم ومن و'ءن'، ُءلى'، الم. بحرف تتعدى والريال؛ الزيادة، يمعتى هاهنا العلاوة را( 

وحواشيه. 543اللغوي،\ا انمواب، معجم ينظر؛ مبق'. عما قولنا؛'علاوة 
.61ص الجرائد، لغة ينظر؛ )2( 

الوصعنوا)84(.)3(تظر؛
.ص706المحيتل)عصم(، )4(مححيهل 

تضاء.رينه جناحه أوفي والمنقار، الرجلين الأحمر الأعصم؛ العراي، رق( 
أنعر 'نعله'، بمعنى 'أينله' مجيء أجاز كما بالهمزة' التعدية نيامية القاهري اللغة مجمع أجاز ر6( 

وحواشيه. 967، 2903ا ، 59ا/ اللغوي، انمواب، معجم ينظر؛ المعنى. لتقوية الهمزة تكون 
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•ثئمحر5ااك،ف'- - - - —

وأئوق،المطئ، عدق هاوت واااعاJؤدقاا. اعدق، ك لازم أنه مع كأنح، أثم، أو أئنغ، أو 
واءدوديى:إذاكيقمحةراا.

ما،.'اكبرا المألوف؛القول على ماتا ننتع،، ما وااغالتا ثنى"، ما 'اغالثا ؤيقولون؛ ~ 479
محلي•غتر في نانهم فيجيء 

بمماJونوالزحزنة، التكلف والخلومن اؤلة بالبشيء وصم، أرادوا كلما وتراهم، — 480
مفتمارفي يتسابقون كما المعنى، هذا في استعمالها حلتة في ويبارون المتواضع٠، الكلمة إلى 

النمسبمعنى و'المثما الئانقرلُ، بمعنى واالئ~ىا الحطتةر''ا، بمعنى االح١صرةا استعمال 
حطإعلى التبيه سق مما وغيرها نانءإُةا، بدل واا؛اكا؛ةاا ٥^١؛؛، بمعنى واانمشب،اا ٌ، الثمينُ 

اغلأفمحتواصع•،وافكرةمتواصعة•،وارأيمتواصع•،وائئب؛هعتزاصعأ.غيقولون؛ استعماله. 
غلافبه أذثصم، يصخ فكيف، المتكثر. غير هوالمثغثع والمتواضع الكترثاء. صل. فالثواصع 
والأ؛تل.ال!؛الشحانة فى غاية الاستعمال ٠انا إن حما ورأيه؛ المر؛، وفكرة الكتاب، 

إحلالهاااللعائة ملهم؛ الأيام هذه فى الئيؤع الكثيرة الثتدلة التراكيب ومي —  48ا
لهزاكان وءلما يائيته•، له يحث وءهدا وحهلوره•، أهمثتها ب ألة موالهن.ه واحترامها•، 

رالعادةوالقول؛ التركيتح، أوبتغيير إليه المفاف الضمير يحد.ذج الإصلاح ؤيتم حطئْ•. المجمع 
الشأن•.حعلير المجمع ولإهدا مقيل■•، بحس، وااهنأا أهمثهء، ذاين، ألة موالهن.ه محترمة•، 

فلاوالد.س؛ المتهم حلاف والبريء الريء'• ورالنمد الري؛ة"، رالتنلثة ؤيقولون؛ —  482
مثاحة•.ورثنلته حائز•، مل.  ١١يمال؛ ؤإثما به. والنمل التنّلية وصف، يصخ 

بالباء.يتعدى وهوإمما ه، ينف•ئطى• الفعل فيعدون بلتانهم•، •ئطقوها ؤيقولرن؛ — 483
بها•.،انطموا فالصواب؛ 

)ا(ئنظر
)ت(ممر
)3(ممر
)4(ئئظر
)ق(ثثظر
)6(:ظر

.653ص المحيهل)غدق(، ومحيهل ، 914ص )غدق(، المحيمل القاموس 
رئم)5(.المرصع 
زمم)4(.الموضع 
ا(ّتئم)38الوضع 
(.465)زثم المرصع 
(ب437نئم)الموضع 
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________ __ ___أسئ.،دإؤرعدام 

العهده.ذلك تارخ استخلاص في المولمؤ عليها اعتمد التي ءالكتب ويقولون• 
أواظخيص•.رثنليص•، والصواب؛ 

منهذا العرش«وليس وهكذا الشرير، والأريكة؛ • أييكة ثبؤتي ُرفي ؤيفولون• ~ 485
ملالإءاغةاJاي.

وهوإئمادءمسا، اعزل، الفغل فيعدون هذاالمنصب(. من أعزله ٠موف ؤمرلون؛ — 486
سعدىا_ءءنا.

أالإبمانالالهأ.ومحوايت؛ اللهأ. في الإيمان -ومولون؛»ممدانر"< 487

يتعدىوهو بالباء، اراعثمده الفعل فيعدون وطنا،ا, يتمي بشيء قوئؤ؛او ويقولون؛ —  488
واممدهُتر.الثيء، اءممi. يمالا؛ بقه، 

الأول،المقام ءلك فيقولون؛ الكثزة، جمع موضع القلة جمع يستعملرن ما وكثيرا — 489
العلة((،حروف ءالواومن فيقولون؛ الق1ة، مرصع الكثزة جمع ويستعملون جنودك®. أعين، قي 

الحلق®ورأجرف العلة®، ورأحرف حنودك®، ®عيون والصواب؛ الحلق®. حروف من ورالعين 
واحدات؛.-بمع لهاسوى ليس الأسماءالي إلافي هذاالإطلاق، ولايصخ لاتخفى كما 

كلعلى غيبة ضمير يكو_ل أل ينثضي الموصول إلى العاتي الصمتز أف يخقى ولا — 490
الوزنلضرورة الشعر في ذللئ، من وود وما الحاصر. إلى عنه العاJول يجوز ولا ليطايقه، حال 

هدهفي الكتاب من كثيرون يرتكبه ذلك وْع الاستعمال. في ونادرا القياس قي نافرا معدود 
والئزاب؛بيميني®. أخنث،بم، أذ ذيشي الذي و»أنثح الزطن®، »تاننمحح فيقولون؛ الآ1م 

»خال«،وادنمي®.

وثئداناّوف٠دائا ثملا ممي.، وثقي مهن.، ثمد يمال: )1( 
رقم)96(االمرصع يئظر؛ الخهلآ. هذا تناول أن للمؤلف مبق )2( 

رقم)6ا2(.المرصع )3(ثم؛ 
وأثم.نثمه ني ثز لم فه، ثزاجغ يبميي؛ قمح، وحث بتجنب، حث بمال؛ )4( 
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فهرس
المعجمحرف على مرمة الكتاب مواصيع 

ا()84 لص (١)

(430) إلام (99) ،،Jlpأثر 

)ا7ا( إلاومع (16) كلامهأناء 

(392) نفعانائل  (310) الدارأجرني، 
(478) الإبم1نفىالاله (246) حقهأدام 

واللغةأنا  (462) كلاميإلى لرحم، الفلر يثق، إذا 

(454) الوطنذلك إلى يأنسون  (98) إذاكان-إ0كان

(169) مجاراتهمأنف  (96) باككلمله أذن 

(26) الأيلأمس ~ أمس أدل  (485) العرشأؤيكة 

(288) أواْ (48) لهيوصف 

)ب( (476) حدثيما أحبركم أن يوصفص 

(155) ءيوما  (256) الحكم^*، أمر 
(295) إلهسرهمه كالثر  (84) اس؛لاوعرذحبال،أفحل 

(377) أبحاث (234) نهو«من« التفضيل»أل« أفعل 

بينالرقم ان ملاحظة  معالكتان، فىميحق المزلف ذكرها لتي  االكلمات، الضس هذا إلى أضضا ( ار 
]المحقق[الكتاب. قي الواردة الغلطة موضع رقم إلى يشير القوسين 
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ا|وعحاطلمل،تام

)3ا3( ١^^رحال ينط  (404) بحرية

)ت( (65) واستدلأدل 

(29)ا الإصافاتثناع  (297) شفقتكاندك 

(378) يكتاسنأتعه أن  (482) الريءالقد — البريثة لية الت

ر3ا2( الجممتعوت  (363) الجوزةبرش 

(362) ونمىتعاسة  (343) دأرعدأبرق 

(426) للتلأفتعرض  (325) ستاإله يعت 

(335) تلامذة (300) يهوبعثج بعثه 

)ث( (252) الظهربعد إلى 

(283) منون (345) البعضمفهم 

)5ا2( ثقاةإستاده رجال  (455) بمعض

(239) ثمانيالمعلقات كانت  (255) أمحهمبكرة عن جاءوا 
(357) يلادتثنية  (357) تأنيثها~ بلاد 

'جء (390) أمورعدة يننى 

(139) الواغأجابه لكنى  (214) لوازمبهت 

(34) جئ!ح (348) لونهبهت 

(348)4ا2(،) لونهجرد  (374) حائراهت 

(346) جرانكمن  (348) لونهباخ 

(171) إلادجزع (287) نميربائه 

(128) تشعرأن يجعالظ  (272)

ا70



اكاياء'ككرة 
--

(340) الشيءاحترف  (261) جلود

(58) متعلقه~ الم حرف  (33) ُصربى مجلس 

(489) الحلقحروف  (450) أجمع
(489) العلةحروف  (268) رأيهمأجمع 
)9ا2( إلسحرك لا  (257) المكسرالرماعى جمع 

(41) الشيءمن ب الكثرةجمع ٌوصع القلة جمع 

(481) واحترامهاإحلالها للعادة  (489) ،(216)

(465) فحسِا القلةحمع موصع الكثرة جمع 

(432) الانحثاريتحامون لا  (489) ر6ل2(،

(373) والتطويلالحشر  (403) الصغيرةالأقدام يستجملون 

(331) (151) جنوبيس

(364) امحتحصال (80) الجهودذل يعد 

(30) إحصائية (35) حواب

(5) محاصر— محاصرة — حاصر  (6) سؤالهعلى أجاهم، 

(317) سامةحفلوى  (421) تجول

(446) عمومةمحلات  (106)

(129) القيفلحمارة  )ح(

(194) الحماس (324) العامةالمصلحة حا 

(120) نلهرْالأيام أحنت  (2) محرر~ تحرير تمد~ 

(144) حراتح (197) بييتحرش 

17ا



أمءداداي(دام

(397) غيرمختصنى واحدإلى الحاجة 

(398) المرنةللابحاث المتخصمن مطللث،  (168) الكاتبيحتاجه 

(398) حماصمن ليس  (135) المونفذذلك فى لها أحوجنا كان ما 

(398) احتماصكدائرة عن  (464)، (222)التحوير 

(146) الصوافعن أ-خثلمأ  (467) علماأحاطه 

وقومه؟يكثر الخطأ  (435) فهاحفا 

(121) وح3لابةحطابا ألقى — حطابا إليه أرسل  (75) الدستوروضع حال 

(481) ح3لرهالمبمع لهدا كان ولما  (468) حشات

الكتانهذا فى الإصلاح حطة  (104) أمرهنى احتار 

(64) أحصهملا - القراء عن يخفى لا  >خ<
(344) الأئنارعن احتفى  (73) مخايرة— خابره 

(484) العهدذلالثs تاؤخ اسخلاص  (389) بالجمعالممحى عن الإ-محار 

(61) أحلأنةمباحث  (184) منعاهحبر 

(456) والأخراعالخلق على المقدرة  (232) انخذل— الانخذال ذيول 

(367) محيحلا ما  (283) عهدهحفر — بيته حرم 

(349) /<احتلت  الألفخوارج 

(244) إليهحول  خهلرهمءلىالأغة

(338) خونة (158) النيلضفاف مخارف 

(490) الوطنخت من يا  (368) الأخصراختيار 

(114) خصيصة— خصيص 
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اكاف'كمحرة 

(66) كمينداء  )د(

(66) قيوده— الداء  (303) دثارهابعد 

(320) رديورأديرة  (233) العدواندحار 

(71) المستديمالولاء  (22) تداحلفىالأم

(159) مدان— دان  (444) المدارسفي تدورس 

)ذ( (123) نوىدرع 

(352) الأيمنالهد<وة ذرنع  (355) للسقوطتداعى 

(269) سخينادمعا أذرف  (431) الينةشأن إعلاء على داعيا 

(170) ذلأج (490) أحثأن دنمنى الدى أنت 

(154) ايهل (381) أدقدلألة

(436) والأنفاسالأحام يدس  (460) الأسلوفصحة على للتدليل 

(315) ذاتهالخوصؤع  (199) الدولابأدراج 
(68) ذووهم (296) عرميمين 

)ر( (201) دهراعمزت 

(178) رئاّة~ الحفلة يرئس  (323) أدهار

(342) (46) القطاره له

(366) ترحات (154) اندهش

(133) الرجحةالعقول أص،حات  (33) الحسااتعموم مدير 

(212) رحوم (278) الأمرفي داوله 
(425) بوليينمنها رزق  (433) عرفواأنهم دام ما 

(35)ال>ف  ذاكجوان على ردا مجرمول  (131) البلدلها دوى ضجة 

(429) جالا (224) والدواءالداء 
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ِ

-__ اأألهحةأرنحام 

(238) العدوالأزرق (371) خراجهارصد 

(290) بالدنيامزدرون  (306) لهيصخ 

(236) يوجودْللزعم  (406) ترضية

(280)
(19) برصاكمتسولا زلت ما 

وزفافزف 
(343) وأرعدأبرق 

(_)
(229) عنهرغما 

(347) تساءلت
(40) الحكومةرفتته 

(384) اوساءقةيهذه علم 
(70)١

و م
عزيزةرفاة يقم قبر 

(192) أسبجلفياص (35) مرفوفاتهإحدى 

(176) العناءسجل فوردت  (470) العشبرقاه متمتع 

(38) الجسانسحسا ~ شكواه سحسا  (177) مازهارق 

(191) بجممهاس*شا  (412) الراكزالاسم 

(264) الشكرأسداه  (337) الفرارأركزإر 

(294) جنوبهمإلى تسربت  (181) أرمل

(341) رحم
(266) إليهيرميا ما 

(332) اللغةأرهاط 
(173) الجنمن تريحه ليوم 

المريعالأمر 
(39)

(279)
دري

(63) للهراءتروق 
(466) ّوونهاإدارة فى بماعدهم 

(185)
٠

اٌرْمحا يرتاب 
(281) الحريشق غين الساد  )ز(

(355) للهوحلمتداعا 
(318) زبائن

(36) دالحد الكة  (459) اتزرع
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|لكاداْاا!ذكر0 ■' 

(151) شرقيس (227) شمامهامن أملى 

(273) شراكة (3) امحتلأم~ اصتلم 

(326) عواطفهمقرانها مشاركة  اللغةنى السماعي 

(334) كت Laشطت  (27) مم

(198) التنمرأض *ن  (23) علىاسادا 

(231) واأ.؛سعمشثم_ا• 
ِتيى:""ر (428) Jشو١هدكلامنا امناد 

(285) ىانشغل  (259) الذيالسن »الح 

(261) شقوق (242) العامومحن محنها الفرق ~ السنة 

(156) الشقي (329) مجناسنوات ثماني 

(230) فضللهشكرعلى  (101) سهرم

(118) اللجنةتشكك  (1 12) الحزنأساء 

(415) الأمرعليهم كل ي (86) الخبرأساءه 

(205) العزيمةشاكى  (53) ونمقالتاسعة الا■ءة 

(151) شماليمن  (386) استعمالسواغة 

(293) الطعامشهية  (24) سوؤة

(4) نثق (328) نيسوى ~ ئلثل برح سوى 

(292) الأّرالمثبن (160) تنوى

)ص( (142) لاميما

(129) الردصارة  (_)

(271) العشاقعلى صبورين  (270) و'سرعتشرع 
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أمعدحو(داهر

(272) مصان (79) القوةيمغة انصخ 

)ض( (366) محرسالةأصحنى 

(196) الضغنمحب له أحمل  (221) ةالخامالصحيفة 

(162) يمالهصحى  (262) أموالهالحكومة صادرت 

(228) الدهانعلى اصعلره  (260) صدفةلقيته 

(140) ضهصغط  (17) صدفه- عليه صدق — عليه صادق 

(29) صمانة (265) الفرله صؤح 

(440) صوصاء (438) صارحة~ صارخ 

(165) ءاهىبين-ءاهيىض (59) فىشبرا صرف — جنيه ألفا صرف 

(291) الإضافاتتتاع  (60) الحكومةمحروقات 

)ط( (407) لوارح١ صاريات 

(308)  uJa،طرشان؟ (305) اًلاحهمن ن، يئ

(35) الطرفذاك  (209) اصطلاح

(235) الأسهلالطريقة  (67) صالحهفى هدا ليس 

(180) الغرماءمهنال وفت  (14) اصطاعى— مصطنع 

(89) طر (396) صتاغ

(189) -خداعهعليها انهللى  (285) لمشورتهانصاع 

(319) الوانمطلأة  (174) ممنصا 

(206) طموحةا نف (339) مصدرايصيغون 

(449) (،105)تطور  (447) مماغ
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'أ!ئكر0

(238) الأزرقالعدو  (161) علىيطوف 

(238) العدواللدود (373) والتطويلالخشو 

(328) التعّامن نه عما عدا  (373) طائلةثروة 

(2) امعري~ ا تعري— ه عري (19) كسلانهو طالما 

(165) عليهعارفه  (457) مطار

(110) إيهتعرض  (273) طامة

(414) نعرافهلهم يتاح  )ظ(

(486) منأعزله  (179) الخاصرةالظروف 

(451) الخسارةيهدم ... تعزى  (58) متعلقه~ الظرف 

(267) يتشم~ عشم لى  )ع(

(135) المتع1صرينبعض  (107) بالرياحمعثة غر 

(243) الخميسيوم عصارى  (72) انمدعتق 

(477) (116) الحرنعثتر 

(413) العظمىالدول نعماها  (234) والأءج_امنذاالثح

(15) تحضي~ عضد  (55) عدد

(458) عظمىأمم  (225) المعدودالعدد 

(188) بنتيهإحدى إلى أعطاه  (147) تحصيلهاإلى النفس تتعد 

(274)،(51) ساءعاطر (90) الظامعديم 

(359) هالطمعاطاء  (372) العبارةتنعدم 

(418) بعماآثار'مم (302) يالإعدامالممعكمة عله حكمتج 
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-أسعد 

(86) اعاغه- أعاله  (488)96(،)اعتقدي 

ا(ر90 غرضهلإدراك يعي ان عول  (78) ءق\ه\ص نهض 

(242) الأعواممن مثات  (95) حلياقوادا تعقل أن علك حرام 

(466) انثانهافي يعاونهم  (383)

(241) نملهعلى عابه  (98) كان-إنكانلأأعاJمإذا 

(272) ومعاقا حممعا  (375) اسممح،لكشي،ء

(416) عائشاكان  (2) معلم- تعليم — علم 

(461) العيوفةالنفس  (273) يكرهسق عما علاوة 

(21) موداؤيتانعنان  (309) عمولة

(489) جندلكأمن  (33) عموممدير 

)غ( (446) عمومية

(190) ءمما غ، ذلك وكان  (252) ءندْإلى 

(1 16) الغارمود  (443) حلعهافى عتايته ؤيذل 

(307 ،)(478) عليهأغدق  (474) معنا0الكلام لهذا 

(427) وضعهإلى الأغراب سمهم  (298) برلينعهدة 

(138) الهوىإر المس ؛غري  (42) لهتعهد 

(151) غربيش (100) عليهاعتاد - الشيء عر عوده 

(166) !انهامتغزروا  (126) الموصولعائد 

(212) غفور (144) عواس

(333) الحارسغافل  (13) لهبملح يعد لم 
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إاكإا!بلخنحرة 

)8ا2( (479) ماغاب 

 ،)34((465) فقط (376) مغلوطة

(87) اضعن يفك لم  (113)

(434) فان (187) LلJونعله تغامزن 

(244) فوصه (91) الفرصةستغنم 

(442) الراحةظلال يتمأ جلس  (365) غمورةغنة 

(481) فائدتهله بحن،  (1) غاو-غواة

(254) كانإذا فيما  (371) المصلحةعلى غتودين 

)ق( )ف،(

(301) به-افتلمل  (6) عليهفتش 

(165) محنهمائاز  (33) المعارفمملحة أول مفتش 

(182) مالة (175) أفجرحتي<إذا 

(252) المغربنز إر  (143) حورىفا 

(312) أمة (102) فخيمقصر 

(141) ثحلأءرمال  (336) علهمتفرجون 

(210) قدرهحق قدره  (171) يفزعإلا 

(327) المقداربهيا  (86) لهأقمح 

(164) عليهقارنه  (283) السمرةممود 

(321) قراني، (285) معاشرتهمن انفسر 

(251) المراياوالضياع (458) فصحىألفاحل 

ا79



- -

اأوعحاداؤو(هص

(183) قيم (379) المالمن ملغا اقتصد 

)ك( (395) علىقاصرا 

(18) جزيلاعناء كده  (423) عتهامتقصى 

(18) يوصفلا نما تكد  (388) القوةلصرف نقاصنا٥ 

(83) كبرىمعارف دائرة  (195) سامعهوجه شل 

(351) التكتمشدد  (37) الثالثةالماعة ضلر سافر 

(145) (420) تلد

(285) عثهانكدر  (52) نطأفعله لا 

(31) Ajأكترث  (113) ;-،٧١قفل 

(204) لحظهس كية ففي  (273) ئلأنة

(115) دنهمن جانا كرس  (353) الا■حرةاستقل 

(183) كريم (270) منين-شن

(354) أكتركرئ (312) أفنية

(282) كاسروحس  (299) المهادي

(330) حداكسول لأته  (66) الداءقيود 

(286) اسكثانهافى يتصرفون  (237) الألوانقيود 

(417) الأملهذا كفوء  (272) مقاد

(463) الناسكافة يه سمع  (77) انهتال 

(419) المخضالكف — السخي الكف  (41) مناستقال 

(217) منعهإلى تكلف بلا  (258) إلىبالقياس 
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^ككرة

(7) ملاقاة (452) تيقسط يكلف 

(88) الشعراءأمير لب  (211) الكللتمرق لا 

(25) بهالتقى  (247) اجتهادهزاد كلما 

(284) يكرونيرون لما  (32) الكلمةمعنى بكل 

(405) اا1ن«ملكن »لو«  (129) انكمش

(94) جرىلما ألومك  (182) كتتراتو

(272) ملام (134) مندوحةلى تكون كانت 

(237) نوئها- الألوان  (373) وسعهمفى يكون كان ما 

(289) لتندملمس  (82) تكدين

(273) ليانة (58) الكائن

(148) ؤإذاإن جواب في زادتها اللام  )ل(

رو (157) مصاصهاى لبا 

(424) للطعللكتات مثل  (356) لجنةجمع لجان 

(163) الأمجادالفراعة فخر  (370) لحوحفضولي 

(33) سرحسي مجلس  (238) اللدودالعدو 

(124) jLoj مده (125) لدللشء

(81) المطاطةالمواد  (44) مجهمادورا لى 

(127) الامرأة الصحفولغة الدواؤين لغة 

(253) المريرةالحياة  العاميةاللهجات وسيول اللغة 

(276) ممرادة بماسة  (9) امتلفتا

ا8ا



ااأوعحةإمنداض

ا()58 ضتنحي  (157) مصاصهالبات 

(248) نخاهقداما  (49) استعمالهاحطأ لاْعاا 

)2ا( الشرقيالموسيقى نائي  (391) أمعن-معن-تمعن

ا()66 أيامهاستنزروا  (117) لابمكزله

(273) نزافة (111) البدنملثة 

(158) منتر0 (408) ملقه

(149) لهنه  (275) المملةالسنة مند 

(400) ينامحبتيلا — الأنس، ماء  (50) ممتونية— امتتان ~ ممتن ~ ممنون 

(132) اْأو'تاّم  ١١١ الأمر؟لهدا من 

(101) ائمن (213) كانإذا ما 

(387) س،الأييأحوذت مشم  (238) الأحمرالموت 

(311) غايتالث،فى نصبة  (200) وْاصإلأأن

(261) نصوح (56) مارض

(53) ونصم،التاسعة الماعة — نصم،  (445) علمح،عر،-ماز ماز 

(54) ونصف،حنهات ثلاثة — نصم،  (399) المامى

(483) يلسانهمنطقوها  )ن(

(409) وفاةإلكم ينعون  (263) Lلحضورعله نه 

(184) منعاهحر  (360) الخطأمن فيها عما أنبه 

(411) نمراعشر حمة  (208) ينجوةتناجوا لو 

(385) الشيءنفورك  (172) نحزتهقص ينا 
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اكابكهرة 

(203) العلافى ينوم  (74) الرحلنفس حاء 

(250) الحكومةنوايا  (410) أنفسسبع 

(437) بالمائة (389) أفعالوص نعم 

)م( (277) الوثائقمتانثة 

(220) الهجنةالفاسق  (223) الأنمماصرعنها

(167) إلى...الك كتابا-أهل.ا0 أسانا  (444) توغلمحا 

(453) مؤلفاتهمأْدوني  (273) نقاهة

(86) دابتهأهزل  (192) .ثتميهااسرض

(152) المجتمعاتإلى يتهافتون  (314) المعروفنكران ~ النفس نكران 

(153) 'ءلّتزودتي (169) ستتكمه

(85) جاءأحوك هل  (472) بسوء عن ينم 

(20) الاستفهامهمزة  (149) نماه

(150) همهما مإجماط ني يهتم  (78) طالمامن ننهض 

(474) أهمتهاالمسالة لهذه  (86) أنهكه

(481) وحهلورتهاأهمتها لها ألة مهدم  (108) عنناهيك 

(475) الوصولفنهنثه)لأمة  (62) المنةعن أناف 

(272) مهان (122) ومتةنيف 

(86) غضهأهاج  (278) نوطه

)و( (45) مطلويهنوال 

(441) مرادهعلى واتاه  (249) المسألةعن نو0 

ا 83





ومراحعهالتحقيق مصائر 

ط2،العامرة، المعارف، دار السعود، أبو اس عباللغة، دقائق فى الفصحّى زاهير أ~ 
ام.988

تحقيقهآ، 538الزمخشري)ت عمر بن محمود الله حار القامم أبو البلاغة، مساس أ~ 
ام. 998ه= 14ا9 ، 1 ط بيروت، العلمية، دارالكتب السود، عيون باسل محمل 

بنمحمل المعالي أبو الدين حمال القزؤمي الخطسبا البلاغة، علوم في لإضاح ا~ 
الأزهريةالمكتبة حفاحي، المنعم عبد محمد الدكتور تحقيق ، ه( 739الرحمن)ت عيد 

ام.993ا4إه=3،3ٍلالقاهرة، لالتراذ،، 

الحزرحيالأزلي حسين بن ظافر بن علي أبوالحمن الدين حمال البدانه، دائع ب~ 
م.2007ا، ط بيروت، العالمية، دارالكتب عبدالقادرعطا، مصعلفى تحقيق ا6ه(، 3 )ت 

تحقيقه(، 577اري)ت الأنببن البركات أبو والمؤنثv، المذكر بين الفرق في لثلعة ا~ 
م. 1996ه= 14ا7 ءل2، القاهرة، دارالخانجي، عبدالتواب، الدكتوررمضان 

الزييديمرتضى محمد اليد الفي_ضرر أبو القاموس، حواهر من الخروس اج ت~ 
وزارةتصدرها لة سلالعربي، التراث وآحرين، فراج أحمد الستار عبد تحقيق ف(،  1205)ت 

م.2001اه= 422م— 1965اه= 385الكويت، حكومة مطيعة ا(، الكويت،)6 في الإعلام 

تحقيقم(، 393الجوهري)ت حماد بن إسماعيل ءالصحاح®، العربية وصحاح اللغة اج ت~ 
م. 1984اه= 404ط3، بيروت، للملأيين، دارالعلم الغفورعطار، عبد أحمل 
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ِِ ِ ا||هحلأ1لمرحدام 

محمدصديقتحقيق ه(، ا8 6 )ت محمدالشريف بن علي لتميفات، ١~ 
م.2004القامرة، الفضيلة، دار المنشاوي، 

تحقيقه(، 540الجواليمي)لت، أبومنصور العامة، فيه تغلط ما إصلاح كملة ت— 
ا،ط دمشق، والتونيع، والنشر لالءلياء_ة ائر البشدار الضامن، صالح حاتم الدكتور 

م.2007ام=428

اللامعند تحقيق ها، 370الأزهري)يت، أحمد محمدبن أبومنصور اللغة، ن، هديت~ 
المصريةوالدار والنثر، والأنباء للتأليف، العامة المصرية المرمة وآحرين، محمدمارون 

ام.964إه=384القاعرة، والترجمة، لكأليفه 

أبوالبخارىاا، صحح  ١٠وأيامه وسه الله. حديثإرسول من المني الصحيح لجامع ا~ 
فوادومحمد الخطبجه، الدين محب، تحقيق 6ق2ه(، البخاري)ينؤ إسماعيل بن محمد الله عبد 
ه.1400ط!، القاهرة، اللفية، اسة الباقي، عبد 

تحقيقللحريري، الخواص أوهام في الغ-ئاص درة على ظفر وابن ابنبري واش ح" 
ام. 99اال4اه= ا، محل القاهرة، الأمانة، مهلبعة أاكلان، حانين أحمدمحله الدكتور 

الشيختحقيق ه(، 290الكري)ين، الحسن سعيد أبي منعة الدولي الأسود أبي يوان د~ 
ام. 998ه= 1418ءل2، بيرويتح، الهلال، ومكتبة دار منشورايتج يامين، أل حن محمد 

القاهرة،المعارف، دار عزام، عبده محمد تحقيق التبريزي، الخهليب، بشرح تمام أبي يوان د~ 
م.1987

م. 1979القاهرة، ممر، مكتبة نهار، حين الدكتور تحقيق بثتنة، جميل يوان د~ 

وداردمشق، النووي، الإعام دار انملية، مروان صنعة التنكري، حالزة بن الحاريثح يوان د~ 
م. 1994ير= 1415، 1 ٍل دمشق، الهجرة، 

ؤإبراهيمالزين، وأحمد أمين، أحمد ورتبه ومرحه وصححه ضبطه إبراهيم، حافثل يوان د~ 
م. 1987ءل3، القاهرة، للكتايتح، العامة المصرية الهيئة الأبياري، 

م. 1980ه= 1401ييرويت،، فايثريت،، راينهرت، وحققه جمعه النميري، الراعي يوان د~ 
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اكمحر0اوكثايا'

،١ ط يرون، صادر، دار ماض، القادر عبد نماض تحقيق القي، عقروم بن ريعة يوان د" 
ام.999

الدكتورتحقيق الباهلي، حاتم بن أحمد نمر أبي الإمام ثرح ^^، ١١ذي يوان د~ 
ام 982ام= 402ا، ط يرون، الإيمان، هرسسة أبوصالح، عبدالقدوس 

يرون،الجيل، دار فرحامتح، شكرى يوسف، الدكتور ثرح الرضي، ، الشريفيوان د~ 
ام.995

مهنايعالجبوري، يحيى والدكتور الطامر، جواد علي الدكتور تحقيق الطغرائي، يوان د~ 
م.ل  986ا،و= 406ط2، قطر، الحديثة، الدوحة 

والترجمةالتاليف، لجنة عزام، الوهاب، عبد الدكتور تحقيق المتنبي، الهليب أبي يوان د~ 
اه.363القاهرة، والشر، 

ط2،يرون،، العربي، الكتاب، دار محمد، فائز الدكتور تحقيق ربيعة، أبي بن عمر يوان د~ 
ام.996ه=614ا

يرون،العري، الكتاب دار يعقوب، بدع إميل الدكتور تحقيق كلثوم، عمروبن يوان د~ 
ام.996ه=14إ6،2ًل

د.ت.يرونج، صادر، دار الفارض، ابن يوان د~ 

يروين،،الدهان، هامي حواشيه وتعليق ونشره بجمعه عني الحمداني، فراس أبي يوان د~ 
ام.944ام=363

ا،حل يرون، العلمية، ب، دارالكتفاعور، علي له رقيم وضبطه ترحه الفرزدق،، يوان د~ 
ام.987اه=407

قميحة،مفيد الدكتور ودراسة نرح الكرى، معيل أبي الإمام صنعة زهير بن كعثؤ يوان د~ 
م.01989ا4ام=ط1، الرياض، دارالشوافح، 

د.ت.يرون؛، الحربي، الترايث، إحياء دار المصري، نثاتة ابن يوان د~ 
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محمّدت،فاغتر، إيفالد تحقيق الحكمي، هانئ بن المحن نواس أبي بران ي— 
م.200ام=ا422

القاهرة،الحرمة، الآخاق دار هنداوي، الحميد عيد الدكتور تحقيق الوردي، ابن يوان د~ 
م.2006اه=427،1ط

محوسمةصالح، أمحو القدوس عبد الدكتور وحققه حمعه الحميري، عف_رغ بن يريد يران د~ 
ام.982ه=1402ط2، بيروت، الرسالة، 

والدكتورحجي، الدكتورمحمد تحقيق اليومي، المحن والحكم، الأعثال ني الأكم هر ز~ 
ام. 98اإه= 401ل، ط الدارالبيضاء، دارالثقافة، محمدالأحمر، 

والنثر،للهلباعن صائر ودار والنثر، للطباعن دار،يرويت، المعرى، أبوالعلاء الزند، قط م— 
م.1957ام=376ييروت،

حمويان،المفضل علي الدكتور تحقيق الشنتمري، للأعلم تمام أبي حمامة رح ث~ 
ام. 992إم= 413ا، هل دبي، والترايث،، الماحيلالئقافة مركزحمعة مطوعامحتح 

تحقيقم(، إ  069الخفاحي)ُت، الدين مهاب< الحواص، فيأؤة١م العواص درة زح ن— 
،1 محل الإمارات،، الوطية، الكتب دار والترايثج، للثقافة أبوظبي هيئة نجيب، اللام عبد ون مئ

م.20ه=2ا1433

الكتابدار مجيدطراد، هوامشه ووصع له قدم التبريزي، لالخaليت^ عنترة، ديوان رح ث— 
ام.992ًوا،2ا4اه=بيروت،، التربي، 

ه(،769العقيلي)ت، عقيل بن الله عبد الدين بهاء ماللتؤ، ابن ألفية على عقيل ابن رح ت— 
ام. 980ام= 400ءل02، القاهرة، دارالتراث، عبدالحميد، الدين محمدمحيي تحقيق 

الهيتةالتراث، تحقيق مركز وآخرين، قا المصعلفى الأستاذ تحقيق الزند، قنل سروح ث— 
ام.986اه=406القاهرة، لاكتاب، العامة المرية 

ا،الأم—رفالمجفا الأداب، مطبعة البياني، حاسم عائل تحقيق زهير، بن نيس عر ت~ 
ام.972
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محكقر6أاكإف\ا,

ا6ته(،اشسايرري)ت المنيري الحجاج بن مسسلم ين أبوالحسسمسلم، حيح ص~ 
ا،ط بيروت، العلمية، ودارالكتب العربية، دارإحياءكتب محمدفرادعدالباقي، تحقيق 

ام.299ا4اه=ا

دمجشق،جامعة معليعة فيصل، شكرى الدكتور تحقيق اره، وأحبأشعاره بوالعتاهية أ~ 
ام.965ام=384

فاروقعمر الدكتور تحقيق اليازجي، ناصيف الطيب، أبي ديوان شرح في الطيب لعرف ا~ 
د.ت.يرون، الأرقم، أبي بن الأرقم دار الطاع، 

عيدّمحمد تحقيق م(، 328الأندلى)ت عبدربه بن محمد أحمدبن المريد، لعمد ا— 
ط2،بالقاهرة، الاستقامة مجهلبعة القاهرة، الكبرى، التجارية المكتبة ادس، الالجزء العريان، 

ام.953له=372

تحقيق8ه(، ١ 7 المروزآبادي)ت يعقوب بن محمد الدين مجد المحيط، لقاموس ا— 
م.2005ه= 1426ط8، يرون، الرسالة، مؤسسة الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب 

العريةاللخة مجمع م، ا  987إلى ا  934من والأّاو_، الألفاظ في المجمّية لقرارات ا— 
م. 1989القاهرة، الأميرية، المهتاع لشثون العامة الهيئة بالقاهرة، 

المطاعلثثون المامة الهيثة بالقاهرة، العرية اللغة مجمع والأمالبيح، الألفاظ تاب ك~ 
م.2000ام=420الجزءالثالث، القاهرة، الأميرية، 

الأميرية،المهتاع لشئون العامة الهيثة بالقاهرة، العرية اللغة مجمع اللغة، أصول في تاب ك— 
ام.975اه= 395الجزءالثاتي،طا،القاهرة، 

دارطبعة ه(، 711منفلور)ت بن مكرم بن محمل الدين جمال أبوالقفل العرب، ان ي~ 
ام.992ه=1412ام، 955اه=374يروت،طا،صادر، 

د.ت.، 1 ط مصر، مطر، مطعة اليازجي، إبرامم الشيح الجرائد، غة ل~ 

الملامعبد وتحقيق رح ث ه(، 29ا تعلما)ت يحيى بن أحمد أبوالعباس ثعلب، جالس م— 
م.1960ط2، ممر، ، العارف، دار هارون، محمد 
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