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 ملخص البحث 

سيد ي        ابن  وعظمائها  أ حد  أ  هعد  العربية  اللغة  كتبا    ،عالم  لها    فقد صنف  في  ألاكان  الكبير  ثر 
اللغوية   الدراسات  مصنفاته  أ ومن    ،مجال  األ  ،هم  والمحيط  المحكم    ،والمخصص    ،عظم  معجم 

محاولة    حث  وقد جاء الب  ،والشاذ في اللغة وغيرها من الكتب    ،صالح المنطق  إوكذلك كتاب شرح  
سيد ل ابن  اللغوية  المتعلقة    هدراسة جهود  المسائل  بيان  األو   ،في  في  مبخاصة  ن خالل مثال وذلك 

األ والمحيط  "المحكم  البحث  ،عظم"  معجمه  تناول  وكيفية أ وقد  عامة  بصورة  اللغة  في  المثل    همية 
ومنهجه  ه  وكذلك بين البحث سيرة ابن سيد   ،تلك المسائل  ل  في االستشهاد    ه للمثلابن سيد   توظيف

،والمثنيات  التضاد شتراك و لفاظ كاالى بيان العالقات الداللية بين األلإوقد تطرق    ،في ترتيب معجمه  
مس  ،   ...وإلخ االشتقاقأوكذلك  اللغوي  ،لة  الداللةأن  وبي  ،والضبط  اللغوية    نواع  والصوتية ،كالداللة 
هم ما توصل أ ومن ثم خاتمة جاء فيها    ،وكذلك تناول بعض المسائل الصوتية والصرفية    ،وغيرها  

 نتائج . الليه البحث من إ
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Proverbs in the dictionary of the arbitrator and the Great Ocean 
- Analytical linguistic study  - 

Alhan Saleh Mahdi 
Mosul University College of Islamic Sciences 

Sharia Department 
Abstract 

               Ibn Siddah is considered one of the greatest   Arabic scholars  
and its greats, as he compiled books that had a great impact in the field of 

linguistic studies. The research came in an attempt to study the efforts of 
Ibn Sidda in clarifying the linguistic issues related to, especially in proverbs, 
through his dictionary “The Arbiter and the Great Ocean.” His master and 
his method in arranging his lexiconAs well as the research between the 
biography of Ibn Sayyida and his method in arranging his lexicon, and it 
touched on the statement of the semantic relations between words such as 
participation, contrasts, plurals and others ... as well as the issue of 
derivation, linguistic control and between  semantics types , such as 
linguistic and phonetic indications and others, as well as dealing with some 
phonetic and morphological issues,  Then  the  conclusion in which came 
the most important findings of the research 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة

فمن    ،تحليلية    لغوية  ةعظم دراسمثال في معجم المحكم والمحيط األ البحث األ  ت في هذاتناول      
العربية  همية  أ   لألمثالن  أالمعلوم   اللغة  في  ،،بالغة  كثيرة  وميزات  خصائص  من  لها  قلة  لما  منها 

 .  هاتعبير سن و ح  ،  تهاو جمال صياغ،ووضوحها ،ها وكثرة المعاني وسهولت،لفاظ األ

سيد      ابن  جهود  عن  البحث  كشف  األ  هوقد  توظيف  في  واال  مثالفي  بها  المسائل  حتجاج  بيان 
ن يشمل البحث على  أوالمادة المتوفرة    البحث  وقد اقتضت طبيعة    وبيان معانيها ودالالتها،  اللغوية

فيه   بينت   : سيد   تمهيد  ابن  حياة  عن  مختصرة  ال  ،ومؤلفاته    ه نبذة  بمعجم  التعريف    محكم وكذلك 
 في ترتيب مفرداته.ه ريقة ابن سيد وط ،ومكانته بين المعاجم اللغوية 

 العربي . والشعر ،والحديث النيوي ،ن الكريم آشواهده من القر وكذلك بينت    

 شتمل البحث على مبحثين : اوقد 

  :مطلبين على جاءول : المبحث األ -1

 الضبط اللغوي . مسألة وكذلك،شتقاق االتناول ظاهرة : ول المطلب األ    

الثاني : فأ     والتضاد والخالف ،شتراك  كاإل  ،لفاظ  األقد تضمن العالقات الداللية بين  ما المطلب 
 والمثلثات . ،والمثنيات  ،والنقيض 

 مطلبين : شملالمبحث الثاني :  -2

ما أ   سالميةواإل،لة اللغوية والمجازية والصوتية  الدالمنها ،نواع الداللة :  أول : تناولت فيه  المطلب األ
  : الثاني  وصرفية    تضمن المطلب  صوتية  الهمز ،مسائل  ظاهرة  الصوتية  المسائل  في  بينت    فقد 

 لة الجموع ، والتذكير والتأنيث ،والنسب .فقد شملت مسأ أما المسائل الصرفية ،والمزاوجة .

 . ت إليها فيها أهم النتائج التي توصل حث إلى خاتمة جاءنتهى البوا
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:  توطئة  

وقد اعتمده  ،عظمسيده في معجمه المحكم والمحيط األ ومهمة عن ابن يحتل المثل مكانة رفيعة      
،   ة بيانه وسحر بالغتهلما تتمتع بروع ،وجعله حجة للكثير من المسائل اللغوية والنحوية والصرفية

المثل(   شار بكلمة )علىأفي حين ،( مثال 275مثال في المعجم )، وقد بلغت عدد األ لفاظهأوعذوبة 
 ، للكثير من الجمل التي تعطي معنى المثل .

 خرى يورد المثل فقط دون ذكر معناه . أحيانا امعنى المثل و  بتفسير  أحيانا يقوم نهأكما    

لتي اشتمل عليها المثل ، نه يبين الظاهرة اللغوية اأجه لبيان المسائل اللغوية للمثل ومن منه     
لى المصدر اللغوي واللفظة التي إظاهرة بل يبينها من خالل الرجوع تلك ال كثر انه اليذكروعلى األ

 ثم يستشهد بالمثل على تلك الظاهرة .   ،اشتقت منه

 .  ي أنه يعتمد على حسه اللغوي ومعرفته الواسعة وثقافته اللغوية لبيان تلك المسائل في المثلأ

 التمهيد  

 .المثل في اللغة واالصطالح   .1
 .ومعجمه ه بابن سيد التعريف  .2
 .شواهده .3

 :   المثل لغة واصطالحا  أوال :  

 المثل في اللغة :

ث ل   ضرب به من األل : ما ي  ث  لم  ))ا:    (1)هري  قال الجو     وهو  .  ((يضا  صفته  أ  ،  الشيءمثال ، وم 
ث  أثل هذا  ، هذا م  للشيء  الشيءصحيح يدل على مناظرة    أصل ث ل والم  ب ه  كش    يضا  أ  ل  ي نظيره ، والم 
به   المضروب  ((وش  والمثل  ،    مأخوذ ،  هذا  م    ألنهمن  المعنى يذكر  في  مثيله  عن  به  وكذلك  2ورى   .

 .(3)  هما يتماثالن و مثال أوالجمع  ل ،ث  ل  كالم  يث ل  ، والمث  الم  

 المثل في لغة العرب بمعنى الم ثل ، )) مثال العرب :  أ  في  . في مقدمة المستقصي(4)يقول الزمخشري 
به ونظيرهما ال   به والش   . ((بدل والب دل كالش 
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ثله وم ثل  ))ن :   أ  يضا  أ  (5)وجاء في لسان العرب  بهه    ه  الم ثل كلمة تسوية ، يقال هذا م    ، كما يقال ش 
بهه بمعنى ... والمثل :   . ((ثلهله م  جعوي مثال   لشيءضرب الذي ي   الشيءوش 

 :  أبرزهامن معاني المثل ،  ددا  العلماء ع وقد أورد 

بو  أ يرى    ،  المثل والحكمة شيئا واحدا    العرب    عد  فقد    بالحكمة ،  ل  ث  الحكمة : وقد سمي الم   -1
عارض كالمها فتبلغ بها ما ت  وبها كانت ،سالم مثال حكمة العرب في الجاهلية واإلاألن أ عبيد 

 يجاز اللفظ ،إ  تصريح ، فيجتمع لها بذلك ،جاءت من حاجتها في المنطق بكناية من غير  
 . (6) سن التشبيهصابة المعنى ، وح  إو 

 الشيء صحيح يدل على مناظرة    أصل  ((الميم والثاء والالم)):    (7) النظير : يقول ابن فارس -2
ث   ي نظيره  أهذا  ثل  ، وهذا م   للشيء  .((في معنى واحد  ل والمث ال  ، والم 

بمعنى الم ثل   أحدهماثل يقال على وجهين  الم  ))ن :  أ    (8) صفهاني الراغب األ  ويرى الشبه :   -3
ب   ب  نحو ش   . ((لغيره في معنى من المعاني المشابهة، والثاني عبارة عن  ون ق ص   ص ه ون ق  ه وش 

ث  )):    (9) بقوله  يآباد الفيروز بقول    وتتضح    -الصفة : -4 والجمع   به ، ل بالكسر والتحريك ، الش  الم 
 (( .الحجة والصفة  –محركة   لمث  وال  ، ال مث  أ

ث  ))قوله :    (10) جاء عن ابن منظور  -الم ثال : -5  ل  ث  ، وم    . قام منتصبا    م ث وال    ل  ث  ي م  الشيء  ل  وم 
 . ((ومنه قيل لمنارة المسرجة ماثلة  انتصب اي  ،وال  ث  بين يديه م  

 : المثل في االصطالح 

  ة مرسوم،تخيل  و م  أ   ،لمشهد واقعي  ةمماثل  ة حي  ةصور   )):  (11)هالل العسكري   بوأالمثل كما قال      
معبر  ي  ةموجز   ة،بكلمات  ي  ،  ما  لتقريب  غالبا   بها  طريق  ؤتى  من  له  و  ،أ  الكنايةو  ،أ  االستعارةضرب 

يشبه قوال  في شيء  ع  ةعبار :))  (12) صفهانيو هو كما قال الراغب األأ.  ((التشبيه ن قول في شيء 
 (( . (13) اللبن( )الصيف ضيعت   :نحو قولهم  خر ويصوره  األ أحدهماخر بينهما مشابهه ليبين آ

وسارت   فشاعت بمناسبتها    أحدهمقال    وألبعض الناس،    ةلى حادثه نادر إترمز    ةفهو جمله قصير     
  (14) .المشابهةلسن ورددها الناس في الحوادث على األ

 : ومنهجهالتعريف بابن سيده  ثانيًا:
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 :التعريف بابن سيده .أ

األ    اللغوي  سيد  بن  احمد  بن  بـ  علي  المكنى  ضريرا  ،الحسن    يبأندلسي  ة  سن  ولد ،  (15) كان 
  (16)  دانيه.  ةلى مدينإشتغل بنظم الشعر ثم انتقل أندلس، و مرسيه شرق األ ةبمدينهجرية (398)

كان حافظا     ،يام العرب وما يتعلق بعلومهاأو   ،شعارواأل  واللغةعلم منه بالنحو  أ لم يكن في زمانه     
 (17)  بي الجيش مجاهد بن عبد هللا العامري.أ لألميروقد جمع في ذلك مجموعات 

 : الناس على االستيعاب والحفظ، وفي ذلك يروى عنه شيخه أبو عمر الطلمنكي قائال    أقدروكان      
لكم، فأتوا    أفقلت لهم انظروا من يقر   (هلها ليسمعوا عليَّ )غريب المصنفأ بي    ث فتشب  ةدخلت مرسي))
 (18) .((خره من حفظه فتعجبت منهأ لى إوله أمن  علي   ه  أ عرف بابن سيده، فقر عمى ي  أ رجل ب

 شيوخه 

 (19)  وهم: ةربعأ سوى  ن المصادر لم تذكرأ غير ،بن سيده عن شيوخ عدة اخذ أ    

 ه(.  400ت بعد سماعيل بن سيده الضرير )إوالده  .1
 ه(.   417)ت  عي البغدادي اللغوي بالء صاعد بن الحسن بن عيسى الرَّ بو العأ .2
 ه(.  421)ت  بو عثمان سعيد بن محمد الهذلي القرطبيأ .3
 (.ه429ت ) عافري الطلمنكي حمد بن محمد بن عبد هللا الم  أبو عمر أ .4

 :مؤلفاته

كثير أل     مصنفات  سيده  ا   :   (20)أشهرها،  اللغةفي    ةبن  والمحيط  المحكم  وكتاب  معجم  ألعظم، 
العالم في  صالح المنطق، كتاب األإ المخصص، وكتاب شرح     اللغة نيق في شرح الحماسة، وكتاب 

العالم على  و جناس،  على األ الوافي في علم  و والجواب،    لةالمسأكتاب  القوافي،  أكتاب  كتاب  و حكام 
 وغير ذلك., خفش، وكتاب شرح كتاب األاللغة في الشاذ 

 :وفاته

 (21)  نحوها.و أ  ةن سنيعن ست   وأربعمائةسنه ثمان وخمسين  باألندلسبن سيده أمات 



 

99 
 

 التعريف بمعجم المحكم والمحيط األعظم: .ب 

األ   د عي       والمحيط  المحكم  سيدهمعجم  البن  الثاني  المعجم  من  األو والخامس    ،عظم  المعاجم  خير 
طريق التزمت  التي  بن    ة الكبرى  معجمه  أالخليل  في  الفراهيدي  مواده   (العين)حمد  ترتيب  حيث  من 

و   جازةو  و  ماومن    ،لفاظهأتعبيراته  النحوأ  حيث  علوم  من  عليه  وغير   ،والعروض   ،والصرف  ،شتمل 
 ( 22)  ذلك.

  (23) منه. األندلسيفي التراث اللغوي العربي وال سيما  الواضحةعد من المعالم وهو ي       

التي    أعظممن    د عوي      ا  اللغةلفت في  أ  الكتب  كتاب كبير مشتمل على  بعد عصر  لصحاح، وهو 
جمع المركب، والفرق بين  الالتنبيه على  و سماء الجموع،  أما تضمنه، تمييز   غرائب   ومن  .نواع اللغةأ

البد  الالتخفيف  بين  الفرق  به،  انفرد  وما  القياس،  وتخفيف  شي  على  التنبيه  ومنه  والبدل،  ذ والقلب 
  (24) والتصاريف وغير ذلك. ،واألبنية، واإلمالةالنسب، والجمع، والتصغير، 

وتنظيم  ا  لتزماوقد      االختصار،  هذا  معجمه  في  سيده  وتهذيب  المادةبن  التأليف  وتقريب   ،
  (25)التصنيف.

 (26)بيات.وائل كلمات هذه األأورتبه على نسق حروف 

 قليل كرى جفف شكا ضر صده    علقت حبيبا  هنت خيفة غدره                     

 لحده  ثوى ربعانة تائب                          ظالمته ذنب يسبا زهوه طفال  د 

 جرت ينابيع وجده أمالحته                             نواظره فتاكة بعميده  

 :: شواهدهاً لثثا

ا    عديد بن  اعتمد  شواهد  على  معجمه  في  القر   متمثلة  ةسيده  الكريمآ في   النبوية   واألحاديث   ،ن 
 .همعجملمفردات  اللغويةالدالالت  قوال العرب لبيانأمثال و والشعر العربي واأل،

الكآالقر  .1 :  ن  له  ،    األسمىالعرب    لغةهو عماد  ريم  وتستمد   اللغةتدين  بقائها وسالمتها  في 
 (27)  ساليبها ومادتها.أبه في    العالميةعلومها منه على تنوعها وكثرتها وتفوق سائر اللغات  
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ي   مرجع  أعد  ولذلك  النحاة    وأحج  صدق  يرجع  القواعد  إمصدر  تعيين  في  واستخراج  ،ليه 
بو ،  (28)   األصول. سيده  ابن  استشهد  القر آقد  من  في  آ يات  الكريم  األن  من  التي  كثير  لفاظ 

لفظ مثال  ذلك  من  معجمه،  في  بي    ةتناولها  فقد  المثل  )بخس(  معنى  على    القرآنية  واآليةن 
وفي المثل   وباخسة،  باخس    أة مر آ: نقصه، و بخسا    بخسه  ي  حقه    خسه  ب  :))  (29) وجهين وذلك بقوله

َرْوُهَبَِثَمٍنَََبٍْسََوشََ: دون ما يجب، وقوله تعالى )بخس    .وثمن  (  ها حمقاء وهي باخس  )تحسب  
الزَّاِهِدينََ ِمَنَ ِفيِهَ وََكانُواَ َمْعُدوَدٍةَ الزجاج: بخساق،(30) (  َدرَاِهَمَ اإل، ألظلم    ،أي  ل  نسان ال  ن 

خسا : ظلم وجاء هل التفسير على ان ب  أ   كثريذهب أو   .يحل بيعه قال، وقيل: بخس نقصان
خوته درهمين، إخذ كل واحد من  أبإثنين وعشرين،    وقيل،نه بيع بعشرين درهما   أفي التفسير:  
 . ((، وبخس الميزان نقصهدرهما   وقيل بأربعين

على    اللغةهل  أ جمع  أوقد     )الب  أ والتفسير  معنى  الخليلخ  ن  ومنهم  النقصان  :  (31)س(  ثمن  ))بقوله 
الناقص يقال "شروه بثمن بخس" وقد بخسه حقه  :خس  )الب  )بقوله:  (32)والجوهري   (،، أي نقص(خس  ب  

ليه إوهذا ما ذهب  ،  ((واحد وهو البخس  أصلالبخس  :))  (33)نقصه. وقال ابن فارس  إذايبخسه بخسا  
و أ   أكثر التفسير  السعود أ  منهمهل  العيار))أبقوله:    (34)بو  ناقص  زيف   بثمن                    ((ي 

خسني  ناقص منقوص، يقال ب    نقصانخس، أيب    ي بعته  :))أبقوله    (35)ةبو عبيد أأشار إلى هذا المعنى  و 
نقصنيأحقي   ف  .    ((.ي  من  اللفظس  ومنهم  والحرام.    ةر  الظلم  معنى  البحر  فعلى  في  جاء  قد 

قتاد ))    (36) المحيط ابن  ظلم  أب  :ةقول  وقتاد   ،ببيعه  ظلموه    ألنهم  ،نه  عباس  ابن    خس  ب    يضا  أ  ة وقال 
   ((حرام

وص     م  وقيل  من  بكونه  وغشه  إ  بخوسا  ف  لرداءته  حقه،أما  من  وزنه  نقصان  وقال   ،و  نقصه  أي 
  (37)  ن ثمن الحرام حرام.ي حرام منقوص، أل أ :خسبعضهم بثمن ب  

ي أ  (بثمن بخس)ال  إ فهو النقص  ،    خس  ن من ب  آ كل ما في القر ))ن  ألى  إ  (38) في حين ذهب السيوطي
 .((حرام

ضرب هو مثل ي   .(39)ي تظلمهم حقوقهمأ ،الناس وهي تبخس   ةضيعي تحسبها م  أ :ما معنى المثلأ   
 (40)  وفيه دهاء. باله  يت لمن
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 :الحديث النبوي  .2

ال  عد ي       المصدر  الشريف  النبوي  القر ناثالحديث  بعد  المسائل  آي  في  به  االحتجاج  في  الكريم  ن 
ماده    ألنهفردت له بحوث ومقاالت،  أ  و   ،ام الباحثين القدماء والمحدثينهتما وقد نال    .والنحوية،  اللغوية
 واسع للدراسات بجميع أنواعها.  وميدان ،فياض   ونبع   ة،خصب

و  أ  ،و فعلألنبي صلى هللا عليه وسلم من قول  هو كل ما ورد عن ا: )) قوله  ب  (41) فه السيوطيرَّ ع  
على الحديث النبوي في    هبن سيد اعتمد  أ ،و   ((في زمانه  ى صف لحدث جر و   وأ  ،له  ةو صفأ  ،تقرير

المسائل   األ  الواردة  اللغويةبيان  روعفي  من  فيه  ما  لما  وعذوبالبالغةوسحر    ،البيان  ةمثال،   ة، 
لمعنى المثل الذي   ا  يده بالحديث النبوي الشريف تأكيد ابن سلفاظ التي استشهد بها  األ  لفاظ. ومناأل

 نصاري: قال كعب بن مالك األ ،ع كلمة معناها: د  :ه ل  الب  )):   (42)وذلك بقوله (ه  ل  )ب   ةجاء به لفظ 

 كف كأنها لم تخلق ه األل  هاماتها                ب    الجماجم ضاحيا   ذر  ت  

ن أ  تحرقك النار) وفي المثل:    ،كفن تقطع األأ  أجدرفهي    ي،أكف  ع األد ام فه  الهي تقطع    :يقول
، وقوله )صلى هللا عليه وسلم(  ...ن تدخلهاأع  د يقول: تحرقك النار من بعيد ف  (ن تصالهاأ   ه  ل  تراها ب  

على قلب بشر  ذن سمعت وال خطر  أبادي الصالحين ماال عين رأت وال  لع  :أعددت  يقول هللا تعالى  
ع أقال    .عليه  أطلعتهمما    ه  ل  ب   األبو  قال  ب  بيد:  وغيره  معناها  ل  حمر  د   ،"كيف"ه:  معناها  ما  وقيل  ع 

 . ((عليه  أطلعتهم

الخليل كيفبه  ل  ب    ))(43)قال  د   ،معنى  بمعنى  ب    .((عويكون  كذا  فعلت  كذاأ كذا  ه  ل  يقال  دع   (44) ي 
 (45)  .ظهره  أ  ر مما فهو خي   أضمرهي دع ما أ، ضمره  أ  ما   هل  لك ب   هره  ظ  أوتقول هذا ما.

 وعلى". ،ع ود  ،في معنى كيف وفي معنى فصل ةه كلمبل  ن "  أ (46) اللغةوجاء في محيط 

هم عليه ودع ما  طلعتأى ما  و س   قال  كأنه معناه سوى ودع  : ))في تفسير الحديث    (47) قال ابن فارس
 (48)  لمعنيين جائز.ا  الوك   (( .أطلعتهم

  :الشعر .3
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في الدرس    ولذلك نال حظا  وافرا    ،العربية  اللغةقواعد    تأسيسفي    ةفاعل  ةالشعر مساهمهم  سأقد  ل    
خبارها  أوديوان  ،فر حكمتها  في نفوس العرب فهو معدن علم العرب وس    الكبيرة لمنزلته    اللغوي، نظرا  

 (49) عند الخصام.  القاطعة ةوالحج ، ثرهامآيامها، والسور المضروب على أومستودع 

الذين يستشهد بشعرهم على       الشعراء  اللغويون في موقفهم من  الشعراء   أربعوقد اعتمد  طبعات، 
سالميون كجرير والفرزدق  ويقال لهم اإل  ،كلبيد، والمتقدمون     مون ر ضخوالمالقيس،    ءالجاهليون كأمر 

 (50) ويقال لهم المحدثون كبشار بن برد.  والشعراء المولودون ،

مكثرا  أ ونرى      كان  سيده  ابن  استشهاد   ن  األ في  دالالت  لبيان  العربي  بالشعر  معجمه، ه  في  لفاظ 
األاأل  ةدالل  يضا  أو  التي وردت في  فهو في  لفاظ  األغلأ مثال  البيت  ب  قائله،  إحيان يعزو  نه أ  وألى 

 ذكر البيت الشعري كامال  يرة  يحيانا كث أنه  أالشعري دون ذكر اسم الشاعر، كما  ذكر الشاهد  يكتفي ب
 بالشاهد الوارد فيه.  يجتزئ شطر البيت مكتفيا    وأحيانابشطريه، 

من طبقات الشعراء    ةمن طبق  أكثرب  ةواحد النه استشهد للفظه  أننا نالحظه  أعالم عنايته بالشعر  مومن  
ليبي   مثال    وذلك لفظه )سري(  المثل من معنى وداللفي  ما جاء في  بقوله  ة.ن    : ي ر  الس  ))  :(51)وذلك 

 .((لتأنيث اال إ عرف اللحياني ؤنث ولم ي  ذكر وي  ي   ه  عامت،الليل  ير  س  

الخليل س  س    :ي ر  الس  :((  (52)قال  فهو  ليال   وكل شيء طرق  الليل  س  ار  ير  ي  ر  ،   . ((يا  ر  س  و رى  س    ي سر  ى 
 (53)د:واستشهد ابن سيده لهذا المعنى بقول لبي

 ل ف  غ    رهد ن جنى إوقدرنا                         ي ر  الس  قلت هجدنا فقد طال 

رى   ى س  ر  وقد س  ))   :(54) بالشعر بقوله  يضا  أ  ا  بالمثل مستشهد   ت التي جاء  اللفظةداللة  ن ابن سيده  ي  ثم ب  
 ة  فهو سار  قال: ي  ر  وس   ة ي  ر  س  

 الماظ  اعمو  قلت   الجن   راة  منون قالوا         س   توا ناري فقلت  أ

 ((.كله ال ينام ه  ن القنفذ يسري ليلأنفذة( وذلك  سراء ق  إوفي المثل: )ذهبوا 

 (55) قول حسان بن ثابت:ب  يضا  أواستشهد لهذا المعنى 
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 سري ليك ولم تكن ت  إ ت  ر س  أ

 (56) ((ى ر  كأس   ى ر ت  س  أو : ))بقوله  ظةاللفخرى لهذه أثم بين صيغه 

 (57) واستشهد بقول الهذلي:

 فأصبحوا  ما الحي بعد  أو  رى       بليل  ت  س  أفما الجامل الجون أوخفوا ف

 (58)  :وقول كثير أيضا  

  :))وقال                          ما قد علمت عالم  منفس الستري      وفي أمن هواك و  وأغدوروح أ
ارية  السَّ  ين ين الغادية والرائحة وقال اللحيالتي ب السحابةا اريةوالس   ،سراه  أو  ،به   وأسرى رى به س  قد و 

 .(59)((المطرة التي تكون بالليل

                                                                                               
ساري  وهو ي  ،  (60)   ري وطالت.بهم الس    وطال،به    ريت  س  ،وأريت به  س  و   رى س  وأ  ى بالليل  ر ومنه يقال: س  

 (61) سرقها.وي   لها ليال  ت  خجاء ي   إذابله: إ

 .(63) ي تفرقواأ ،(62)ال ليال  إسري كالقنفذ ال ي   ي كان ذهابهم ليال  أومعنى المثل 

 ول المبحث األ 

 االشتقاق والضبط اللغوي وانواع الداللة

 المطلب األول 

 شتقاق ظاهرة اال_ 1                             

  ، وتكثير مفرداتها  العربية   اللغةشتقاق في اللغة العربية وسيلة مهمة من وسائل نمو  عد ظاهرة االت     
ابن جنيو  عنها  قال  دالالتها  األ  أصلخذ  أ)) هو:ت(  392)  (64) اتساع  بين    فتقرأه صول  من  فنجمع 

صيغ وإ،  همعاين  اختلفت  السيوطي  ((.ومبانيهه  ن  عن  صيغ))أنه  أ  (65)وجاء  مع  أمن    ةخذ  خرى 
  ألصلها   يدةمق  بزيادةصل  على معنى األ  بالثانية دل  ليوهيئه تركيب لها    ة،صلي أ  ةا معنى وماد ماتفاقه
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هو توليد   ((الظاهروهو من المحدثين عن هذه    (66) يقول محمد المباركو   .ة((و هيئأ  اختالف حروف
ذلك  األ يكون  وال  بعضها من بعض  األإلفاظ  بين  من  يفترض لال  التي  واحدا    أن  فاظ  بينهما أصال  

ترجع إليه وتتولد منه ((. ولم ي صرح ابن سيده بهذه الظاهرة لكون محكمه  معجما  وليس كتاب لغة  
ى صيغه  تي جاءت علال فاظلمن األ،فهو يربط المفردات ومعانيها بالجذر اللغوي الذي تتشعب منه .و 

عا ،  ر  ش    ع  شر  الوارد ي    ع  ر  ش  :))    (67) لفظه )شرع( بقوله  باألمثالابن سيده في استشهاده  ووظفها  االشتقاق  
ة، المواضع  ع  ر  ش  راع والم  والش     ريعةوالشَّ نحو الماء،    ت  ع  ر  روع، ش  ش    ودواب    ه  يف تناول الماء ب،  عا  و ر وش  

ينحدر وش  إ  التي  منها،  الماء  ي    ريعةش  وردها  أ  :هاع  رَّ وش  بله  إ  ع  ر  لى  ولم  فشربت  لها...   ستق  الماء 
عا   ر  الوارد الماء وش    ع  ر  ش  ))  :(68)قال الخليل  ((.فيه الدواب   شرع  موضوع على شاطئ البحر ت    ريعةوالش  

  هيأ ي  موضع على شاطئ البحر    :وعة  ر  ش  والم    ريعةوالش    ه ،يف تناوله ب  ذاإروع فيه  ش  والماء م    ،ارع  فهو ش  
 .((عار  مش  وال   ع  رائ  لشرب الدواب والجمع الش  

والعين  شالف   والراء  فيه،واحد    أصلين  ويكون  امتداد  يفتح في  وهي   ريعةالش  ذلك  من    ،وهو شيء 
 .(69)ة للماءبالشار  مورد 

استشهاد ابوجاء      بالمثل  بقوله  لهذامنه    ا  ن سيده  السَّ أ المثل )وفي  "  :(70)المعنى  التَّ هون  (  ريع  ش  قي 
 ."ا  كان الماء بعيد  إذاكما يتعب  لها ستسقاء الماءإفي  يتعب لم ورد بها  إذا اإلبلورد م   ألنوذلك 

  (71) .المشقةعلى   للراحة يثارا  إمر في األ رص  ق  للرجل ي   ضرب مثال  ي  و   

  بأصلها وردها ابن سيده في المثل ولها ارتباط  أ االشتقاق والتي    ةلى صيغلفاظ جاءت عومن األ   
بقوله )حظو(  لفظه  الح ظ      :(72) اللغوي  المكانة،ة  ح ظ  وال   ةو  والح ظ  وة))  وقد   اء  ح ظو   ا  ح ظ   وجمعه   : 

  ة ، ظ  وح    ظوة  وح    ظوة  ح    ة... ورجل له  ظيَّ ح    أة  امر ي هو عندها و ظ  عند زوجها، وح    المرأة  يت  ظ  ح  و   ي،ظ  ح  
ظ  أي   الرزق    ح  ظ  وال،من  قد وة  ح ظ  وال  وة  ح  الح    .ذراع  ر: سهم صغير  به  وة  ظ  وقيل  يلعب  سهم صغير 

 .((غير مشتق فحكمه الياء  وان كان مرتجال   ة،و ظن جعلته من الح  إاسم رجل  :ي  ظ  وح  ،الصبيان 

ة(  ليأفال    ةيَّ ظ  ال ح  )إوفي المثل  :"  (73) بالمثل بقوله  اللفظةاللغوي لهذه    لألصلثم استشهد ابن سيده  
ضرب  ي  كنات( ،ن بنات صلفين  ي يظ   ليه... وفي المثل )ح  أني غير  إعنده ف  ن ممن يحظىي ال تكأ

تصلف  المرأة ول في صل المثل األأو .((عسر عليه بعض وي  ،ب بعضها يصيطلبها ي   للرجل عند الحاجة
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وأما المثل الثاني    (74)  .أخطأته  إذاليه  إ  ظوة عنده بالتحبب لتنال الح    أمكنهاليه ما  إ  عند زوجها فتتحبب 
 (75) منهم. هليإ مدارة الناس ليدرك بعض ما يحتاج مر بضرب في األي  ف

وبيانه   باالشتقاق  عنايته  معالم  لل   لألصلومن  المرتبط    ة،فظاللغوي  االشتقاق  على    حكاية بوقوفه 
حكاية    :عة  ق  ع  والق    ...،ر  م  :  عاع  وق    ع  ق    ماء  :))  (76) ع( بقولهعق)  ةذلك من خالل لفظ   ويتضح،صوات  األ

اليابسة  ،صوات الترسةأ به    عت  ق  عوق    ه  عت  ق  ع  والحلي ونحوها... وق  ،  والبكرة  ،والرعد   ،والحجارة  ،والجلود 
 (77) ويستشهد لهذا المعنى بيت لسيبويه ((، حركته

 ن قعقع خلف رحليه ش  ي            يشأقكآنك من جمال بني 

صوات أعة حكاية  عق  من ذلك الق  ،  ل على حكاية صوت  صحيح يد   أصلهو    : ))(78)قال ابن فارس
 .((الترسة وغيرها

ي    شيء  حركة  صوت  حكاية  له  صوت.  وقيل،سمع  مع  الصلب  اليابس  الشيء  تحريك   ( 79)   هو 
ال ي  أ  ،(نانع له بالش   عق  ق  ال ي    الن  ف    )وفي المثل  ))  :(80) واستشهد ابن سيده لهذا المعنى بالمثل بقوله

 . ((تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزعصله من أو ،ع رو  وال ي  ، عخد ي  

ماال    روعه  وال ي    ،وهو مثل ي ضرب لمن ال يتعض  لما ينزل به حوادث الدهر  ))  :  (81) يقول الميداني
 .  (82)  ((لى شيء ليس من شأنهإن يخرج أ من بجاحته  إذا بلغضرب للرجل وقيل ي   ((، حقيقة له  

 :. الضبط اللغوي 2

اللغة  أ       علماء  بها  ع ني  التي  المسائل  لها  هم  لما  المسائل  أ والنحو  ضبط  في  اللغوية همية 
لى  إستعمل  تزال ت    والتي ما ،وجد عالمات الضبط  أول من  أهيدي  عد الخليل بن احمد الفرا المختلفة، وي  
هذا:   عليهاأ  ))يومنا  للداللة  مصغرة  صورها  المد  حروف  من  في    ،خذ  صغيرة  واو  على  أ فالضمة 

المكتوبة  الحر  بالواو  تلتبس  لئال  متصلة  ،ف  ياء  الحرفوالكسرة  مبطوحة   ألف  والفتحة  ،تحت 
 (83) (.(فوقه

  ((،وحصنوها من شبه التصحيف والتحريف،يد  ي م بالتقلو غرائب الكلح))   :  (84) نديشقلوعنها قال الق 
على حركة اللفظ، ومقابلتها بنظائرها في   يه  نب عنايته بالضبط اللغوي من خالل ت  ين ابن سيدهوقد ب  
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ر  ما    )):  (85)الوزن من ذلك لفظة) خمر( قال ابن سيده م  امرت خ    ألنها  ، من عصير العنب   أسكرالخ 
م ر  ...رة  م  خ  الوهي  ،مو ر  والجمع خ  ...  العقل مرة    ...مارلغة في الخ    ،بكسر الميم وشد الراء  والخ  والخ 

مار ك  (. (للحافمن ا لَّحفة  المن الخ 

اللغة  فالخ      في  العقل    :هومر  يستر  ما  اإل،و كل  يستر  ما  لكل  شجيقال  من  ولكن    (86) .ر  نسان 
اسما   الخ   التعارف  في  صار  خ مر.لمار  وجمعه  رأسها  المرأة  به  تغطي  اختم    (87) ما    المرأة رت  ويقال 

مار  .(89)ماري لبس الخ  ،أمرة وامرأة حسنة ال خ   (88) بالخ 

م رة  ،مارتقنعت بالخ    اذ إ  ،خمرت وت    المرأة مرت  ت  خ  او    وقد استشهد ابن سيده لهذه    (90) وأنها لحسنة الخ 
علم  جربة ال ت  الم    المرأة ن  أي  أ  ((، (  مرة  م ال خ  عل  ت  وان ال  ن الع  إوفي المثل ):))  (91) اللفظة بالمثل بقوله

تفعل سالم  (92) .كيف  ابن  المثل  (93) قال  هذا  معنى  ال   المرأة ي  أ  :)) في  تخمر  كيف  عرفت  الثيب 
 . ((لمع  ن ت  ألى إتحتاج 

التشديد والتخفيف       اللغوي ظاهرة  ، ومن ذلك مثال لفظة لأللفاظومما يدخل في موضوع الضبط 
وسخ بين    :ف  التَّ :))  (94) ال ابن سيدهقعلى الروايتين التشديد والتخفيف  ف( فقد وردت في المثل  فت)

واأل والت  الظفر  الوسخ،  من  الظفر  تحت  يتجمع  ما  هو  وقيل:  الفأرنملة،  تشبه  دويبة  قال    ،فة 
ن ابن  يَّ ب  ثم    ((.األرض ناق  نما هي دويبة على شكل جرو الكلب، يقال لها: ع  إ  صمعي: هذا غلط،األ

فَّ  ،فه عن الر فَّة(وفي المثل )استغنت التَّ )) :(95) بقولهيد في هذه اللفظة سيده التخفيف والتشد  قاق  ة د  والرَّ
 . ((التبن عامة، وكالهما بالتشديد والتخفيف، والتشديد لغة

دراج كهاء الرحمة  والهاء في اإل  .فهي مخففة بالتاء والفاء.  (96) ة بالتخفيففه عن الرف  وقد قالو الت     
رض بالتثقيل والتخفيف،  الذي يقال له عناق األ  بع  الس  :ة  ف  لت))ا  :(98)هالل العسكري بو أقال    .(97)والنعمة

  ع  ب  ه س  ن التف  إوالمعنى    رفهه  أصلهة دقاق التبن عامة بالتثقيل والتخفيف أيضا، فمن خفق قال  والرف  
 .((فهي مستغنية عن التبن ،اللحم يقتات  

 . (99)ةه عن الرف  تفتباع، بقولهم هو أغنى عن ذاك ال  ن هذا المثل من باب اإلإويقال 

: ش  ال : (((100) نها جاءت على التشديد لفظة )شجو( بقولهألفاظ التي بينها ابن سيده  ومن األ     جو 
ش   وقد  ش  الحزن.  وأشجانيج  جاني  ش  أحزنني  ،وا   وقيل  ط  ،  وه  جاني:    أحزنني شجاني  أو   يجني، ربني 
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  :ءشجاه الشيأو   عود وغيرهما..و أوالدابة من عظم    ،نسانعترض في حلق اإلأ ما  ،ا  ج  غضبني، والش  أ و 
  (( .غصه  أ 

،،شجوا   وه  شج  واشجاه  الهم  ي   )):  (101)قال الخليل  . (( هتم  ي م  أ فهو شج 

والتخفيف       التشديد  رواية  من  اللفظة  هذه  في  وما  المعنى  هذا  لبيان  بالمثل  سيده  ابن  واستشهد 
المثل:     (102) بقوله وفي  للشَّ ))  الخلي  ج  )ويل  من  صاحب  ي  حكاه   فيما  )الشجي(  ياء  تشدد  وقد   )

لي الفارغ  ج  بو زيد: الشَّ أوقال    عرف،أ ول  واأل  العين،   : (103)قول الخليلذلك  من  و ((.ي: المشغول، والخَّ
ا للشَّ   لشجي  ))  )ويل  فيقول:  جميعا   يشددهما  وبعضهم  بمعنى  مخفف  فعيل  وهو   ) الخليَّ من  جيَّ 

. هل اللغة بتخفيف الياء من الشجي  أ  أكثر. في حين ذهب ((مفعول  (104)وتثقيلها من الخليَّ

  ، ج  وهو ش    ى  شج  ىجشي    جىش  جي خفيف الياء من  ، الخلو من الهم وياؤه مشددة، والشَّ وقيل الخلي  
ش  أو  قولك  من  وجعله  تشديده  بعضهم  ي  جاز  م  جاه   فهو  وش  شجيه  ،جي  شجي   بمعنى  أ    فعيل  ي 

لسوء مشاركة الرجل صاحبه    ضرب مثال  وي  .    (106) ومعنى المثل، ويل للمهموم من الفارغ.  (105)مفعول
 (107)  ي على ما به ويلومه.ج  ن الخلي ال يساعد الشَّ إيقول 

 

 المبحث االول 

 المطلب الثاني

 لفاظالعالقات الداللية بين األ 

 : شتراك اال .1

المحدثون و وقد تناولها القدماء  .  العربية  اللغةفي    المميزةهم الظواهر اللغوية  أ شتراك من  اال  ةظاهر    
 (( ختالف المعنيينوان من كالمهم: اتفاق اللفظين  أعلم  إ :" ))  (108) في مصنفاتهم. قال عنها سيبويه

على    ةدالل  فأكثرهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين  : ))بقوله    (109) سيوطيلا  إليهاشار  أو 
 (110)  ختلف معناه.أورته و تحدت ص  أي هو ما أ (.(اللغةهل تلك أ السواء عند 
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ح  ن ابن سيده لم يصر أغير    اللغوية،  الظاهرةعظم بوجود هذه  المحيط األو   وقد زخز معجم المحكم   
ومجيئه ،من معنى، ويتضح ذلك مثال  في لفظه )آل(    أكثرلفاظ لها  أ  ةعد ب  جاءولكنه    ا،وبلفظهبها  

  ، رجع...ال  آوال  وم  ألى الشيء  إ  ل  آ: ))    (111)وذلك بقوله   ،المشتركةمعاني هذه اللفظ    أحد بالمثل لبيان  
 جازا . وآل  از م  ال  نقص كقولهم ج  آالشيء م    لى بعض... وآل  ه إجتمع بعضاو   تخثر  ،ال  يا إاللبن    ل  آو 

وقيل هو    ،لسراب  ا:  ه م وولي عليهم... واآلل  اس  ياال  س  إالملك رعيته    ل  وآ  ...لي  يالة  و  إو   ياال  إو   وال  أعليهم  
 الشخص،:  طرافه  ونواحيه... واآلل  أالجبل    :اآلل  و الذي يكون ضحى كالماء بين السماء واألرض...  

وسلم(  ((،مدهاالخيمة ع  ل   الوآ النبي )صلى هللا عليه  وآل  أ  وآل  ي    قاربه،    كأنه   ،رث  خ    إذا  ، ؤول  اللبن 
 .(112) مرهأليها إالحال التي يؤول  لى النقصان، واآلل:إرجوع 

 (113)  و الربع.ألى الثلث إي رجع أ ،كذا وكذا درق  لى إ ويقال طبخت النبيذ والدواء فآل  

ابن سيده      لفظةوقد جاء  بقوله  بالمثل على معنى  ،  :يالة   إو   وال  أعليهم    آل  :  ))  (114) )الولي(  ولي 
 .(( وفي المثل: )قد أولنا وإيل علينا( اي ولينا وولي علينا

سنا وس   يأومعنى المثل،   (116) خطبته.في لى زيادة إالمثل الزمخشري  سب هذاوقد ن   (115) نا غيرنا.اس  س 

لفاظ التي جاءت بمعنى االشتراك وبينها ابن سيده من خالل استشهاده بالمثل لفظة )دين(  ومن األ   
يان هللا عز  زاء، والدَّ ين: يوم الج ين: الجزاء ودنته بفعله دينا  ودينا  جزيته ... ويوم الد   الد    ))  :(117) بقوله
فعل ي فعل بك، ومنه قوله وقيل كما ت    ،  دان(، أي كما ت جاز ي ت جاز ى دين ت  ) كما ت  وفي المثل  ...وجل

(( ي جزيته بما صنعأ  ،ي يوم الجزاء والقصاص ومنه يقال، دينه بما صنع،أ  تعالى )مالك يوم الدين(
. 

ين الحساب، والد   ))    (:118)ن ابن سيده بقية المعاني المشتركة لهذه اللفظة بقولهي  ثم ب       الطاعةين:  والدَّ
د   والد   وال  د   ...له،  ت  ن  ه ود  ت  ن  وقد  والد   أالعادة والجمع    ين:ين: اإلسالم،  والد   ديان..  الذل..  الحال ين  ين 

 . ((ين: الداءوالد   ،

ين: الورع، وا)):  (119) وقال ابن منظور ين السلطان، والدَّ ين: المعصية الدَّ ين القهر، والدَّ  .  ((لدَّ

 .(122) ليكإؤتى و كما تأتي ي  ،أ (121)و كما ت جاز ي ت جاز ى،أ( 120)فعل ي فعل بك،ومعنى المثل كما ت  
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 ات : ثنيالم .2

ختالف  لفاظ المعنى داللة األ  ختالفا  نبي ت  ي  هحدى الظواهر اللغوية المهمة في اللغة العربية فإ   
يراد كلمتين متفقتين في ترتيب الحروف إ  أي))،اللغةعد هذا من باب التوسع في  ي  و حركة فاء الفعل،  

بينها المعنى  اختالف  ذلك  ويترتب على  فاءاتها،  في حركه  وي  (123)   ((مختلفتين  كاصد  .  الدكتور  عد 
 (124)  ت(.ثنياالمباسم ) الظاهرةعلى هذه  أطلقول من أيدي ياسر الز 

يراده لمعنى لفظة ما  إ ويتضح ذلك من خالل  ،ات  ثني الم  ظاهرةلولى ابن سيده اهتماما  كبيرا   أوقد     
فعل، فاء  حركه  على  تويس  باختالف  بالمثل  )جعل(  إشهد  لفظه  مثال   ذلك  من  الحركات  هذه  حدى 

)(125) بقوله ي  ):  الشيء  ل  ع  ع ال،ج  ج  ج  ي  ضو   كالهما،  تعله  ج  او   عله   له  ع  وج  صنعهع  ج  عه،  ع ال :  ج  .. .له 
ع   ص  ال  وج  ل    ره  ي  لطين خزفا ، والقبيح حسنا   ع  له يفعل كذا    ،ياهاإظنها    بغداد:  البصرةاياه ، وج  ع  قبل أوج 

عل،  ج  ال)):(126)فهي التي استشهد بالمثل بها بقوله  اللفظةالضم لهذه    ةما داللأو   الفتح،  ةداللب  (( .خذ أو 
عل وقيل هو اللجوج سود دميم مشبه بالج  أ  ل:عالن... ورج ل ج ع  جعران، وجمع ه ج    وب أهو  ، قيل  ويبةد  
وفي : ))  (127)بالمثل بقوله  اللفظةهذه    ةواستشهد لدالل  ،يقال رجل ج علباللجاجة،  ن الج عل يوصف  أل

له(، ي ضرب للرجل ي    دك بامرئ المثل )س   و  أ خر يمنعه من ذكرها  آزمه  ، فيلةريد الخالء لطلب حاجج ع 
 ها((.عمل

هذه    ألحدىشاهدا  تى بالمثل  او   فائها  ةه على اختالف معناها الختالف حركلفاظ التي نب ألاومن      
رة، وبنو    ةل  الع  ))  :  (128)وردت بفتح فاء الفعل وكسرها وذلك بقوله  فقد ،)علل(    ةختالفات لفظاال الضَّ
ت: بنوالع   ب واحد، وهم واأل  ى مهاتهم شت أكانت    إذا،  ةلَّ من ع    نخواإويقال هما    (( ،ى مهات الشتاأل    الَّ

ت.بنو الع   ، واع  :  ةلَّ )والع  )ليها بقوله :إ  فأشار كسر فاء الفعل    ةما داللأ  .  (129)   الَّ لَّ ي ع ل  ل ت  المرض، ع 
لَّ   ه هللا،علَّ أ  و    . تها..و للينها وملف والياء والواو، سميت بذلك  واالعتالل األ  ،ةورجل عليل، وحروف الع 

يقال هذا لكل متعذر ،ة(  لَّ يضا الحدث يشغل صاحبه عن وجهه، وفي المثل )ال تعدم خرقاء ع  أة  لَّ والع  
 اه مامعن  ة بالكسر،لَّ )الع  :)  (130) قال الزبيدي.(  (ي سبب أ  ، ة لهذالَّ ع  الرجل وهذا    يقدر. وقد اعتلَّ هو  و 

مي المرض ع   لى  إن بحلوله يتغير الحال من القوة  ، الةلَّ ي ح ل بالمحل فيتغير به حال  المحلَّ ومنه س 
 (131)  رب هذا المثل للحاذق بالشيء.وض  .الضعف( 

 المثلثات : .3
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علماء اللغة بدراسة مفرداتها المشتركة في ذات اللفظ واستخالص المعاني الناضجة عن  لقد اهتم     
راد أليه كل من  إوهي فن يجنح  ،تغيير الحركات. وهي مظهر من مظاهر الدرس اللغوي عند العرب  

اتفاق ثالث كلمات في حروفها مع اختالف في حركة :)). ونعني بها  (132) دب سبياللى األإن يتخذ  أ
ي دراسة لغوية للمفردات التي تتفق في البناء الصرفي من حيث ترتيب الحروف في هف، (133)((افاءاته

قدم من تناولها محمد بن المستنير  أو   ،لى اختالف معناهاإواحدة واختالف حركاتها مما يؤدي  اللفظة ال
)قطرب( ب  ب ،  (134)  المعروف  تناول  ،سمه  إفسميت  و وقد  معجمه  في  الظاهرة  هذه  سيده  الها  و أابن 

وكسر  وضم  فتح  من  الفعل  فاء  حركة  اختالف  حيث  من  اللفظة  داللة  يبين  فهو  كبيرا ،  اهتماما  
 ة لى داللإ  أشار ابن سيده  فقد    جدد( حدى تلك الحركات، من ذلك مثال  لفظة )إبالمثل على    مستشهدا  

ظ  : الح  د  البخت والحظوة: والج    د  والج    دود،وج  جداد  أوالجمع  ،م  بو األأب و بو األأ  :د  الج  ))  :بقوله   الفتح
والج   التنزيل  العظمة:  د  والرزق..  َوَلًدا)، وفي  َوََلَ اَّتَََّذََصاِحَبًةَ َماَ رَب َِناَ تَ َعاََلََجدَُّ قيل    (135)   (َوأَنَُّهَ

ه:   د   ، النقطاع كل عظمه عنها لعلوها عليها، العظمةنها  أ  فاألغلب ،    (136)((  غناه  يل  وق،عظمته  :ج 
 :والعرب تقول.  (138): نقيض الهزلد  والج  .  (137) د( النقطاعه لعلو ابوتهب )ج  ب األومن هذا قيل أل
 (139) الحظ في الدنيا.البخت و معناه ، د   فالن صاعد الج  

داللأ    فأشار   ةما  والج  )):  (140) بقوله  اليهإ  الضم  د   البحر  ة د  والج  اسم موضع    ،ةد  ، وج  بمكة: ساحل 
د    د  ، وج  (( مشتق منه  ةقريب من مك :   ته: عالمته ، وج د كل شيء: طريقته، وج  د  كل شيء جالبه، والج 

د    مختلفةالبئر تكون في موضع الكأل، واكساء مجدده فيه خطوط   . (141)  يقال له: الج 

داللأو       و   ةما  بالمالكسر  استشهد  لمعناهاالتي  عنها  ثل  د    د  ج  ل:))ا  (142) فقال  والج    والج    دد  والجديد 
من أدد  ، وفي المثل )من سلك الج  المستوية، وقيل  الغليظةرض  األ  د:د  كله: وجه األرض، وقيل الج  

اإل  ،(ارثالع بالج  يريد من سلك طريق  فكنى عنه  والج    (143) ((  دد جماع  ذكر االزهري ،   :(144)دد كما 
األ)) من  استوى  ج  حرص  أ و رض  ما  والصحراء  ج  ،  دد  ،  وع  دد  والفضاء  ويكون    ث ال  جبل،  وال  فيه 

 (145)  ضرب هذا المثل في طلب العافية.وي   ((واسعا  

نها تختلف معناها باختالف حركة فائها لفظة )سبع( فداللة  ألفاظ التي بينها ابن سيده بومن األ    
ون وكذلك ع  سب  ابع، والقوم م  و  بل س  واإل   بعة أيام،ب ع الورد لست ليال، وس  الس   ))  :(146) الكسر ذكرها بقوله

األ سائر  الظم  شهرواأل  ((،ضماءفي  ظماء   أ هو  فأشارأو   .(147) بلاإل  من  الضم  داللة  ليها  إ  ما 
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ب ع: جزء من س  :))  (148) بقوله والجموالس  يقال س  ((اعب  س  أ  ع  بعه،  القوم  ،  ب ع أذا  إ   سبعهم،أبعت  خذت س 
: من البهائم المعادية ما  ع  ب  لسَّ :))ا  (150)نها بقولهيَّ وداللة الفتح التي استشهد بها بالمثل ب    (149)  .أموالهم

ب ع وس  أوالجمع    كان ذا مخلب، ب  أو   باع...س  ب  أفمشعر    وع،ما قولهم في جمعة س  ع  ب  ع لغة في السَّ ن السَّ
خذه  أوقولهم )  .ن تخفيفه ال يمتنع..أعلى    ن التخفيف ال ي وجب ح كما  عند النحويين،ليس بتخفيف أل

ع، وقيل هو  ب  يقولوا: اخذ س    فلذلك لمنزق من األسد،  أ  فخفف، واللبؤة  ةع ب  س    أصله نما  ،إ(  ةعب  خذ س  أ
بعض ملوك العرب فن كل به، وجاء المثل بالتخفيف  بن عوف وكان شديدا ، فأخذه    ة عب  رجل اسمه س  

 . ((لما يؤثرونه من الخفة

 ، عةب  الس  نما خص  إعه من العدد وقال  ب  س  راد  ،أعه(  ب  خذ س  أ  خذه  أ): ))  (151) نباري بو بكر األأقال       
 ما   وهذا  .((ع أيامب  رضين وس  أع  ب  س  و ،ع سماوات  ب  س    :بع كقولهمما يستعملون في كالمهم س    أكثرن  أل
ة: من العدد، السَّ :)) (152)يضا بقولهأليه ابن سيده.إشار أ بع  فهناك .  ((عة أيامب  سبوع تمام س  واأل بع والسَّ

ة، ؤ وهي اللب  ،عة بضم الباءب  خذ من س  أ    يرى انه  فاألصمعي  ، في المثل  اللفظةاختالف في معنى هذه  
 .(153)عه من العدد ب  رادا س  أعه ب  خذ من س  أ  نه أيرى  عرابيوابن األ  فف لغة،خ  ف  

 :التضاد  .4

الي       العالقات  أ تضاد من  عد  األ  الدالليةهم  في  بين  لما  التي   اللغةلفاظ  المفردات  من  الكثير  من 
وضده،  الواحدة  المفردةتحمل   علماء  ا وقد    المعنى  بها،  العربية  اللغةهتم  وحديثا   بكر    قديما   فألبي 

قعها العرب على  و الحروف التي ت:))(154)فها بقولهر  ضداد( وقد ع  األ ( كتاب بعنوان )328نباري )ت األ
ن أسماء  نن العرب في األمن س  : ))    (  395)ت   (155) . ويقول عنها ابن فارس((  المتضادةالمعاني  

 . "  لألبيض ، والجون لألسود ون الجيسموا المتضادين باسم واحد ك

الضد في بيانه لمعان المفردات    ةبلفظ  لى ظاهره التضاد في معجمه مصرحا  إشار ابن سيده  اوقد      
، ن  ط  ف  ي   ن  ط  ف  ، و الغباوة د  ض   ة  ن  ط  الف  ):) (156)ويتضح ذلك مثال في لفظه )فطن( بقوله ،ومستشهدا بالمثل

، وف ط ن  ط  وف    ، ينط  ون وف  ط  ن، وف  اط  طانية ، فهو ف  ة ، وف  طان  وف    ة،ون  ط  وف  ،  نا  ط  نا ، وف  ط  نا  وف  ط  ن  ف  وف ط   ، ن 
،  ومنه قول الشاعر:، ة   ن  ط  نثى ف  واأل والجمع ف ط ن 

 سرائينا إطينا                  هذا لعمر  هللا  قالت وكنت رجال  ف  
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 (.ه(نثى الذئب أ  ةالقار ف ، ال الحجارة(إ القارة   ن  ط   ي ف  وفي المثل: )ال ،ه  م  هَّ مر، ف  لهذا األ ه  ن  طَّ وف  

بالشيء    لم  ع  و   ،تدل على ذكاء  ةواحد   ةوهي كلم،  (157) نت للشيء بالفتحط  طنة كالفهم، تقول ف  الف  ف    
، وهي الف  ط  ن  وف  يقال رجل  ف ط  ،  (159) وهي تدل على التنبيه وضدها الغفلة. (158)  انة.ط  نة والف  ط  ن 

ي      بلفظ )ال  مثال بل  هذا المثل في كتب األ  أجد ولم    ،(160) (فطن الد ب اال الحجارةوقد جاء المثل 
 (161)  مثال.في كتب األ من رماها( القارة أنصفوالمعاجم. وقد جاء بلفظ )قد  اللغةفقط في كتب 

 الخالف والنقيض : .5

ن مصطلح  أال  إ  .العربية   اللغةفي    المتضادةلفاظ  على األ  في الداللة  المستخدمةساليب  من األ     
 (162)  ليس كل مختلفين ضدين. ون كل ضدين مختلفان،أل  ،عم من الضد أ الخالف 

المعنى    الكلمةفيعني    النقيض ما  أ    في  تخالفها  واحد ،التي  بوجه  معها  تجتمع   الشك   ،وال  فمثال  
 (163)  نقيض اليقين.

األ    ب  ومن  التي  شاهي  لفاظ  بالمثل  وجاء  الخالف،  معنى  على  سيده  ابن  )   ا  د نها  لفظة  برح(  عليها 
الساار  الب    )):(164) بقوله خالف  ب  نح  وقد  هذه  ((،ا   روح  ب    ح  بر  ت    ت  ح  ر  ح،  لفظ  اللفظةوفسر  ( نح)س  ةفي 
ما )ا):  (165) بقوله عأ  لسانح  ظبي    ن تاك  من  والب  أيمينك  ذلك،  غير  عن  أما    ،ارح  و  ذلك  من  تاك 

وقيل السانح الذي يجيء عن يمينك    .ياسره  ك م  ما وال  ارح  والب  ،  يامنه  م    ك  وال   وقيل السانح ما  يسارك،
،  ويتشاءم بالبارح  ،ن بالسانح  ذلك، فمنهم من يتيم   ةوالعرب تختلف في عياف،ياسرك  م    ياسره  م  ي  فتل

 (.  (ومنهم من يخالف ذلك

الثعالبي   ي    (166) قال  )فما  الوحش ويجتاز بك(ع  في فصل  الى   إذا  :))ن  لك من  اجتاز من ميامنك 
  ألنه،غلب  على األ  ح.والعرب تتيمن بالسان((ارح انح فاذا اجتازك من مياسرك فهو الب  مياسرك فهو الس  

 ( 167) ن ترميه حتى تنحرف.أ ال يمكنك   ألنه، والبارح تتطير به ،للرمي والصيد  أمكن

ح(  ار  بعد الب  ح  ان  س  من لي بال  )  وفي المثل) )  :(168)بقوله  اللفظةوقد استشهد ابن سيده بالمثل لهذه     
صل ذلك  أو   .ضرب هذا المثلليك، في  إحسن  نه سوف ي  إقال له  ليه رجل فيإسيء  ضرب هذا للرجل ي  ي  
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. ((لك، فيقال: من لي بالسانح بعد البارح  نح  سنها سوف تإفقيل له    ة ،باء بارحظبه  مرت    ن رجال  أ
 .(169)بعد الشقاء بالسعادةمن لي   يأ وقيل معناه ،

ت       ابن سيده  عر  كما  بيان داللإض  النقيض في  مثال ويتضح  في األ  الواردةلفاظ  األ  ة لى مصطلح 
لفظ في  مثال  بقوله  ةذلك  الن  ع  السَّ ))  :(170) )سعد(  نقيض  )دهدرين، د   المثل  وفي  ال  حس.  (.  قيسعد  ن 

ال  كأنه سعد  بطل  س  ق قال  وجمعه  به.  مرتفع  وسعد  بطل،  اسم  فدهدرين  س  ين.  وقد  س  ع  عود،  دا  ع  د 
عداء ، فهو س  ادةع  وس   نقيض النحس في    عد فالسَّ .  ((ه  د سع  أ  هللا و  عده  . وقد س  ءنثى بالهاواأل  عيد، والجمع س 
. ومنهم  (172)ح بمصطلح الخالفر  من ص    اللغة . ومن علماء  (171) عد  ويوم ن حس  ومنه  يوم س    ،شياءاأل

 (173)  .ظةاللفمن قال بالضد لهذه 

 (175) .صلهأ  عرف ، والذي يكذب وال ي  (174) بالباطل يأتي من لضرب هذا المثل وي  

 المبحث الثاني 

 وصرفية انواع الداللة ومسائل صوتية 

 نواع الداللة:أول المطلب األ 

 : توطئة

الداللة  الصوتيةالداللة    _1 قبل علماء    الصوتية: حظيت  من    ها ليإ  شارأفقد    العربية  اللغةباهتمام 
ا، فقالوا: صر،    ةتوهموا في صوت الجندب استطال  كأنهم ))  :بقوله  (176)الخليل توهموا في صوت و ومد 

 و أبدال  إذا حدث  إاألصوات، ف  طبيعةمن    المستمدةوهي تلك الداللة  (.(صرصر  :فقالوا  البازي تقطيعا  
كل منهما    ةلى اختالف داللإذلك    أدى  أخرى،  ةخر في كلمأبصوت    ةحالل صوت منها في كلمإ

 .(178)  ((لفاظ معينهأ من نطق المستفادة)المعاني )و هي أ .(177)  عن األخرى.

األ     داللتها  ومن  ابن سيده  تبين  التي  وذلك   الصوتية لفاظ  لفظه )عوي(  بالمثل  لداللتها  واستشهد 
  د  وقيل م    ت،و  ثم ص    خطمهكالهما نادر، لوى    ،ية  و  ع  و وة  وعوا ، وع    ا  يعوي ع  : )عوى الذئب ي  (179) بقوله

وت، وكلب  والع    ،...فصحي  وته ولم  ص   الع  ع    وة الصَّ الع    :الدعاءواء. وفي  واء كثير  فاء والكلب  )عليه 
سمع  وى لي  ر ع  قفبال  أمسى  إذان الرجل كان  أصله  أو ،ويت(  ما ع    أعوي   ك  ل   لو  وفي المثل ).واء(..ع  
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الذئب، فقال:   ءهذا الرجل فجا  وى فع    ،وائهافاستدل بع    ،جابته الكالب أنيس  أ  ن كان قربه، فإالكالب 
 .((   (ت ما عوي عوي أ  )لولك 

وكذلك يسمى  (،، وللكلب عواء  وهو صوت يمده بنبح(يا  و وي ع  ع  باع ت  وت الس  )ع  :)  (180)الخليلقال     
 .(182) (هأعو لك عويت لم  بلفظ لو)وجاء المثل  (181) كان الصوت ضعيفا   إذارغاء الفيصل 

نالحظ      الداللة  أوكذلك  تناول  )   الصوتية يضا  مشيرا  عجللفظة  من  إ  ع(  المثل  في  داللتها  ذلك لى 
عة: صوت الرحى ونحوها  )  :قوله ج  ع  ضرب للرجل ي  ،رى طحنا (  أوال    عة ج  ع  سمع ج  أوفي المثل: )،)الج 

 (183) .((الذي يكثر الكالم وال يعمل، والذي يوعد وال يفعل

 معنى المثل،   ن  أ  ويقال:  ى(لحصوات الرح  ظلعة، صوت متدارك فيه غج  ع  )الج  :)  (184)قال ابن دريد 
 .(186)في بوعدهوال ي   د  ع  ضرب للذي ي  وهو ي  . (185)س هو الصوت الخفيوالح  ،سا  سمع ح  أي أ

 

 : الداللة اللغوية

مثل داللة الضرب    هم منه المعنىف    طلقأ  ون اللفظ متى  ي ك  أ  (،اللفظ على معنى بنفسه(  ةدالل))   
هي المقصود و دراسة العالقة بين الكلمات وكيف نستخلص المعنى منها .  ،أي   (187)  رب اعلى الض

األ  عند  الداللة  بها  على  ،    (188)   اللفظية   الوضعية صوليين  والتضمين،   المطابقةقسام:  أ  ثالثةوهي 
 .  وااللتزام

،أقد  و     كبيرا   اهتماما   اللغوية  الداللة  سيده  ابن  األ إيشير    فهوولى  للفظلى  اللغوي  ثم    ةصل  ومن 
  : د  لب  أ  . و ا  د  ب  ، ول  دا  و ب  ي لب د  ل    بالمكان    )ل ب د  ))لبد( بقوله:    ةخالل استشهاده بالمثل من ذلك لفظبينها من  ي  
مى بذلك  الق    :ود  ب  والل    ...وال يطلب معاشا    ،منزله  : الذي ال يبرح  د  ل ب   والد  لب  ق، وال  ز  قام ول  أ   لبد  ي    ألنهراد، س 

يلتصق.  أ  ،باألرض  لقمان،نخر  أ  ول ب د  ي  وال يموت، وفي   ،ال يذهب   بقيل ب د     ألنهبذلك    ماه  س    سور 
 .(189)((  د(ب  بد على ل  طال األالمثل )
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وكل   .(190) كثرتهمن    ه  ؤ خاف فناي ال ي  أ  د  ومال ل ب    ،: الرجل الالزم لموضع  ال يفارقهد  يقال ال لب    ومنه   
يكونون عليه متراكمين أي  .  (192)   قوله تعالى )كادوا يكونون عليه لبدا(ومنه  .  (191) لبد شي تراكم فقد ت  

  (193)  مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته. من ازدحامهم عليه تعجبا  

  (194)صحيح يدل على تكريس الشيء بعضه فوق بعض. أصلبد: والل    

 (195) مر عليه دهر طويل. يعمر و ضرب هذا المثل للشيء ي  وي  

سمع و الصوت الذي ي  أ  ،ما معروف هو صوت السحاب )رعد( فالرعد ك  ةيضا لفظأومن ذلك       
ب    ةلفظخذت منه  أ  و السحاب  من   التي  بالمثل شاهدا  ي  )الراعدة( وهي  عليها وذلك   نها ابن سيده وجاء 
 ت السماء  د  ع  ور    ...،دد  رع  وت    ،د  ع  فارت    د  ع  ر  أوقد    يكون من الفزع وغيره،  افض  الن  :  دة  ع  الر   : ))  (196) بقوله

ضرب دة( ي  اع  لف  تحت الرَّ . وفي المثل ) ر ب  ص  لألمطارت  ت  وَّ : ص  دت  ع  ر  أودا ، و ع  دا  ور  ع  رع د  ر  د  وت  رع  ت  
دنا: أصابنا  ع  عد، ور  دنا: سمعنا الرَّ ع  ر  أعد...و كثيرة الر    ة  د  اعَّ ر    حابة  وس  ،للذي يكثر الكالم وال خير عنده   

 (.(عد الرَّ 

فارس ابن  والعين):  (  197) قال  و   )الراء  حركة  على  يدل  واحد  أصل  شيء ،    ضطراب اوالدال  وكل 
 (. (ع الفز ن مدت فرائض الرجل رع  أعد ... و رت  إضطرب فقد ا

ضرب هذا المثل للبخيل فهو على كثرة ما  . ي  (198) عد لف، أي قليل الماء كثير الرَّ ويقال: سحاب ص  
 (199)  ها.فلصمامة التي فيها الماء الكثير مع  كتلك الغ،عنده مع المنع 

 الداللة اإلسالمية: 

ها التي كانت شائعة  لى تطور بعض الدالالت ومعانيإ أدى ذلك  و نزل القرآن الكريم بلغة العرب      
الدين  إ  أضافهاداللة جديدة    ت كتسبف  ،قبل اإلسالم يمان  واإل  ،والحج  ،والصوم،الجديد كالصالة  ليها 

 (200)  واإلسالم.

يتضح  و المثل    للغةمن خالل بيانه    اإلسالميةلفاظ ذات الدالالت  ن ابن سيده بعض تلك األي  وقد ب     
لفظ في  مثال   كيف  ي  ب    حيث )صهر(    ةذلك  بقوله  ت ستعمل أ  ن  وذلك  اإلسالم  في  اللفظة   :(201)هذه 

تنهم،القوم  ر  ه  هر: ح رمة الختونة، وص  لقرابة، والص   اهر:  الص   )) ه  ص  والجمع أ    : خ  راء، األخيرة  هار وص 
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هر: زوج بنت  عرابي: الص   هل بيت الرجل أختان، وقال ابن األ أ ار، و ه  ص  أ  هل بيت المرأة  أل ادرة، وقيل  ن
كلهم، وقد   اصهار ته، ومن العرب من يجعلهم أ  أمر إ  خوأالرجل، و   ة امرأ تن، أبو  خته، والخ  أالرجل، وزوج  

فيقولون:    ون البنات فيدفنوهند نهم كانوا يئأل  ،هر عن القبر وا بالص   نَّ ا ك  اهرهم... وربماهر فيهم وص  ص  
نما هذا على  إ، وقيل  (هر القبرنعم الص     :)فقيلالم  ستعمل هذا اللفظ في اإلسأ  زوجناهن من القبر، ثم  

 .((هر، وهو الصحيحأي الذي يقوم مقام الص   ،المثل 

فارس     ابن  والهاء  :)  (202) قال  على    أحدهماصالن  أوالراء)الصاد  على  واأل  ى،ربق  يدل    ة ذابإخر 
 (203)  هر بني فالن.لى القوم فيقال فالن ص  إهر هو المتزوج فالص   ،( (شيء

العرب في  ف     تولد  دفي  ةابن  ألحدهمولد    إذا  الجاهليةكان  يسمون  ،نها وهي حيه حين  كانوا  ولهذا 
  (204)  ي قد زوجتها منه.أهرا. ص  القبر 

 (205)  .(القبر للمرأة هر الص    عم  ن   )وقد جاء المثل بلفظ:

 . الداللة المجازية:_ 4

  عد ضربا  ي    العربية  اللغةن االستعمال المجازي في  .إ  (206)   عليها الجرجاني )معنى المعنى(  أطلق    
 ةواضعها لمالحظ  أصلريد بها غير ما وضعت له في  أ    ةويقصد به، كل كلم  .اع واالبتكاربد من اإل

  (207)  بين الثاني واألول.

سيد      ابن  تناول  يعرض    المجازية  الداللة  هوقد  فهو  عندها،  ي    ةللفظ  اللغوية  الداللةووقف  ن  بيَّ ثم 
لهذه   الداللي  دون    اللفظةالتطور  بنوع  أمن  يصرح  وردت    المجازية  الداللةن  لفظ،التي  ذلك    ةمن 

شيء:الرجل    ر ب ض  ):)  (208) بقولهبض(  ر ) من  إ  ى و أ  كل  غيرها..أ   أة مر اليه  ك  ب  ور    .و    ه  ض  ب  ر  ضه 
في    ته  ض  ب  ور   االعرابي.وآوته    ،موره  أقامت  ابن  ثم رجع  ض  رب  ت    :قال  ذلك  ه  البيت  ي   ق    ض  ب  والر  .عن  م 
مهتم بك    ألنه،ك منك  يم  ق  الكثير الماء، يقول ف    مار  والسَّ   ،مارا(ن كان س  إ منك و   كض  ب  ر  وفي المثل ) ،
  أفضل  ةريح ال محالالمخلوط بالماء والصَّ   مار هو اللبنسَّ ن الأوذلك    ،ن لم يكن حسن القيام عليكإو 

 (.(منه

م  و األأ  الزوجة  :ض  ب  والر    ض  ب  عرابي: الر  بو العباس عن ابن األأ)قال  )   :(209)اللغةوجاء في تهذيب    
 (.(ذا قرابتها خت تقرب و األأ
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، وهذا مثل  (جدعأن كان  إمنك و   )ومثله،به القريب في رداءته به  مار اللبن الممذوق فش  صل السَّ أو    
صلك  أأي  ،  (210) ني الحقوق كاأيلزمه من    حقا    أنكريضا لكل من  أو ي من قريبه،  فضرب للذي ينتي  

بيه تتمثل في تشبيه القريب من  للتش  البالغية  ةالصور ف،    (211)   ن كان على غير ما تشتهيه.إمنك و 
 ذى. أصدر عنهم من فتتحمل ما ي   مقصرين معك  وان كانإم البيت باللبن المخلوط بالماء و يو ق  ،أم األ

الصور       ب    البالغيةومن  ب يَّ التي  ابن سيده في  لدالليان نها  أالمفردات    ةه  وذلك ،  الكناية،مثاله  في 
م  مَّ ص  ،  ذن وثقل السمع األ  نسداد  :ا  م  م  )الصَّ :)  (212)بقوله  صمم()  ة يتضح في لفظ   م  ص  ... ورجل أ     ي ص 

م    الجمعو  مَّان..  ص  ر وص    .وص  و مَّ ص    القارورةس  أمَّ  س  مَّ ص  أ ا   وش  دَّ ه  س  وص  ،ه  دَّ ه  ودهر مامها  دادها... 
يشتكي    م  ص  أ يسمع  إكأنه  فال  ص  ،و ليه  ص  م   قولهم  )ص  م  ي  ويقال:  ابنم   ام  قال      ،الجبل(  ة ي 

قال:  منه ي  ((،و الصدأالجبل  بنةإبردوا أنهم أويزعمون .ستفظع مر ي  ويقال ذلك عند األ:)) (213) السيوطي
. (214) مامص    يماء الشديدة، ويقال للداهية ص  مَّ وفتنة ص  ،اء الداهية  مَّ صمت، والص  صلب م    م  ص  أ  حجر

و الصوت الذي يجيبك من الجبل وغيره  أعن موصوف، وهو الصدى    كنائية صوره  وهذا المثل فيه  
 (215) فيما يقال. ةالحيَّ صلها أضا و أيالجبل  ةوالداهية يقال لها ابن ،

 ، الجبل  ةابن  يم   ص  فقال   الصدأ رده  ف   ةصابتهم داهيأن بني فالن إ :ألخرقال  ن رجال  إصل المثل أو    
 (217)  .ةداهييا  سيقيل لها اخر  كأنه .(216) الكائنةسمع هذا الخبر وال كانت هذه أي ال أ

 المبحث الثاني 

 صوتية و  ةمباحث صرفي 

 الصرفية المباحث 

 :الجمع .1

.  الكثرةومنها ما يفيد    القلة فتجعل من الصيغ ما يفيد  ،بين الجموع    قلى التفريإ  العربية   اللغة  عمد  ت    
 للداللةمن الواحد    ة  مبني  ةصيغ))  :ه( بقوله  384)ت   (218) الرماني  ف مصطلح الجمعرَّ من ع    وأقدم

مثاله عليه دون  أو  ،أو ماله واحد من لفظه صالح لعطف مثليه  ،أ(  (على العدد الزائد على االثنين
  (219)  معنى.الختالف إ
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هو  فة   بالغ  ةهمي أ ها والأو ،فراد في الكثير من المفردات في معجمه  الجمع واإل  ةلأن ابن سيده مسيَّ فقد ب  
الجمع الذي ال مفرد له، وحينا    ة يتناول صيغ  وأ   ،الجمع  ةبصيغ   يأتيثم    المفردة  اللفظةحيانا  أيورد  
  ةالمفرد والجمع للفظ  ةن ابن سيده صيغ يَّ الجموع ثم يذكر مفرده.فقد ب    أحد   ةعلى صيغ   ةباللفظ  يأتي

 : ع  ر  الق  )  ):  (220))قرع( وذلك بقوله  ةيتضح ذلك في لفظو منهما    ةثم استشهد بالمثل لكل صيغ،  ةواحد ال
:  عا  ر  ق    النعامةرعت  س، وق  اع من الر ر  موضع الق    :ة  قرع  وال  ،قرع  أعا  وهو  ر  ع ق  ر  ق    ،ذهاب الشعر من داء

ر  ريش  والق  أسقط  وحش   ر  ثب    : عر  سها..  بالفصالن  وبرها  اإلبل  ويخرج  )  ،يسقط  المثل  من    أحر  وفي 
كبادها  أ  له  تذوب   اإلبلو داء يصيب  .أ  (221)ه بالجرب ي شبوهو    ((ع  ر  فهو ق    ،ع الفصيلر  ق    د رع( وقالق  

وفي المثل )استنبت    رعى،ق  )والجمع  :)  (223) الجمع بقوله  ةلى صيغإشار  أثم  ،    (222)   وبارها.أوتحترق  
الق  ال   حتى  س  أى(  رع  فصال  ي  ي  ق  منت،  هو  في    رح  قال  التراب  أ يظهر  في  فتحبس  الفصالن  عناق 

 (.(لهليس  ما ىدعأو  وره  لمن تعدى ط   ضرب مثال  )ي  :) (225)قال الخليل. (224) أ  لتبر 

 (226)قولهب)ذود(    ةلفظ  ومن ذلك مثال    ،الجمع الذي ال مفرد له  ةوقد تناول ابن سيده أيضا صيغ    
د  ...  يادا  ذ  و    ا  د  و  عن الشيء ذ    ه  اد  ذ    ،فعوالدَّ   ، رد  والطَّ   ،وق  السَّ   :د  و  ذَّ ال)  ): ما بين الثالث   اإلبلمن    والذ و 
العشرإ ثالث    ،لى  وقيل  إوقيل من  األ إلى خمس عشرة،  ابن  وقال  بين  لى عشرين.  ما  هي  عرابي 

وال   ،نتين والتسعث ل ما بين اليوق،لى الثالثين  إوقيل ما بين الثالث    .ق ذلكيوفو ،لى العشر  إالثالث  
  :د  و  الذَّ :قال اللغويون    ،ق  ني  أيعنون ثالث    ،د  و  ذ  وهو مؤنث... وقالوا ثالث  ،ناث  ال من باب اإل إ يكون  

ضم ي القليل ي  ،أ(  بل  إ  د  و  لى الذَّ إ  د  و  واحد وجمع. وفي المثل )الذَّ   د  و  وقال بعضهم الذَّ ،ال واحد له    جمع  
 (.( ا  ير كثير ص  ي  لى القليل ف  إ

    

ليس له    : جمع  د  و  الذَّ :))بقوله    (227) خفشال مفرد له. ومنهم األ  ن هذا جمع  أ ن يقولون بيغلب اللغويأ و  
وهذا ما   (228)   (وََكاَنَِفَاْلَمِديَنِةَِتْسَعُةَرَْهٍطَيُ ْفِسُدوَنَِفَاْْلَْرِضََوََلَُيْصِلُحونََ)  :كقوله تعالى  ،((واحد 

الجوهري إذهب   واحد   مؤنثة  هي)و ):بقوله    (229)ليه  والكثير    وال  لفظها  يضا  أومنهم  ،(  (ذواد أمن 
  الثالثةكانت ما بين  االئمة إذا:)) عن بقوله  "وترتيبها اإلبلفي باب تفصيل جماعات  " (230) الثعالبي

وقيل ما بين    ، لى تسعإنين  ثما بين ال  اإلبلمن    د  و  الذَّ )):  (231) بو عبيد أوقال    ، ود(فهي ذ    العشرةلى  إ
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لى  إود ت الذَّ مضم  إذاالمثل ومعنى  (،نعم(وال واحد لها من لفظها كال   ةواللفظة مؤنث ، لى العشرإثالث 
 (233)  لى الكثير.إلى القليل حتى يؤدي إضرب في اجتماع القليل ي  ،  (232) بال .إود صارت  الذَّ 

وذلك   ،الجموع  ةبنيأ  أحد   ةصيغ   منفي المثل والتي جاءت    ةلى اللفظ المفرد إشير ابن سيده  وقد ي     
نه أوحقيقة رسمه    ،ل  دق وال ج    ما ليس بشجر    :من النبات   ل  ق  والب  ))  :(234) )بقل( بقوله  ةفي لفظ  مثال  

واحدته    بقل  ول ما تنبت فهو ال  أوقيل: كل نابتة في  .يرعى..  رومة على الشتاء بعد ماأله    قلم تب  ما
 .((راح الطيب من األرض والحقلة الق  ،قلة( ال الح  إقلة نبت الب  توفي المثل )ال  ، ةل  ق  ب  

ويقال   ،الشجر  ل  ق  ب  أوقد    . ..ل  وال ج    ق  د    ليس بشجر  ل ما  ق  )الب  )  :بقوله  (235)ليه الخليلإ  بما ذهوهذا  
 (. (واحدة ة  ل  ق  صار شجر ب   كعند ذل

األأوعن      بكر  الب  : صمعي  األ  )قال):  البقلة    أصلفي  قوله    (236)نباري بي  الحمقاءهي  إنما  و   ،قلة 
 (. (ذا جاء السيل قلعهاإودية ففواه األأتنبت في مجاري السيل و   إلنها،سميت حمقاء 

المثل ي  أ  ، ومعنى  ال  مثلهإ  الوالد    د  ل  ي  األ  .(237) ال  الخسيسة  )وي  :)  (238)زهري وقال  للكلمة  مثال  ضرب 
 (.(تخرج من الرجل الخسيس

 :  والتأنيث التذكير  .2

الباحثون قديما       اللغوية   بالمقارنة  فائقة  ةعناي   والتأنيث التذكير    ةلأبمس   وحديثا    اعتنى  مع الظواهر 
مر المذكر  أليس يجري  :))  (  ت 261)  (239)براهيم التستري إيقول سعيد بن    الظاهرةاألخرى. وعن هذه  

المات  ن عإقالوا:    ألنهموال لهما باب يحصرها كما يدعي بعض الناس    ،والمؤنث على قياس مطرد 
ثالث   في وهذه  ،  المقصورةلف  واأل  الممدودة  لفواأل  ،الهاء:المؤنث  موجودة  بعينها  العالمات 

 . ((ووصفوا المذكر هو الذي ليس فيه شيء من هذه العالمات  .المذكر..

تذكير  ،اللهجات    فصاحةلذلك اختلفوا في    ونتيجة     وتأنيث ثم ردوا بعض ما جاء في الشعر من 
قر  ما  األإتميل    بدأت   اللغة  نأ  غير  .الضرورةلى  إ  وهيخالف  بعض  فتخصصت  التفريق،  لفاظ  لى 

 (240)  وبالتذكير في لهجات أخرى.، في اللهجات  بالتأنيث 
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األ     ب  ومن  التي  التذكير  يَّ لفاظ  ابن سيده صيغتا  فيها  بالمثل شاهدا  أو   ،والتأنيث ن  لفظ   تى    ة عليها 
.  .ها من الشرب.ظ  ي كم ح  ،أرضك  أى  ق  وكم س  ،ياه  إ  اه  سق  أما  :  قي  والسَّ   ) :)  (241))سقي( وذلك بقوله

قاء   ،يق  اق  من قوم س  قاء، ورجل س  ليتخذ منه س    ياه  إ  عطاه  أ :  هابا  إ سقاه  أو ،له    وهبه    ،اءق  س    اه  سق  أو  وس 
قاء على الت والياء على التأنيث    ،نثى سقاءة وسقاية، الهمزة على التذكير، واألسقاءينير من قوم  ثك وس 

وشقاوة   )اسق  ،كشقاء  المثل:  سقا إرقاش    وفي  سقاءة  ،(  هينها  ،ويروى  والمعنى  ((  التكثير  على 
  ، على التذكير  وال  أ  نما بناه  فإ  ،باءةظاءة وع  فأما من قال ع  ))  :(243)نه المبرد بقولهيَّ وهذا ما ب    (242) واحد.

البناء  أبعد    التأنيث دخل  أثم   من  فرغ  صالءة  ،  هتذكير على    ه  فأنثن  تقول  هذا  قاء  س    وأمراءةفعلى 
 . ((بنيتها على التأنيث على غير مذكر لقلت سقاية لو،وحذاءة،و 

 (244)  .إلحسانهليه إ أحسنواي أ ،ضرب هذا المثل للمحسنوي  

األ      ذكر  ومن  التي  ي  أها  فيلفاظ  والمؤنث  نها  المذكر  بها  األأمع  خاطب  المثل  ن  في  فيها  صل 
بقوله،للمؤنث   )ضيع(  والضَّ يع  )الضَّ )  :(245)لفظة  الشيء  ض    ،همالاإل:  ياع  ة    ياعا  وض    ة  يع  ض    اع 

ض    ...ه  ع  يَّ وض    ه  اع  ض  أو ، )الصيف  المثل  ي  ،اللبن(    يعت  وفي  والمؤنث  و خ    إذاقال  هكذا  المذكر  طب 
والجمع خ  إالمثل    أصل ن  أل  ،واالثنان  تحت    أة مر ا  به    وطب نما  م  وكانت  لكبره    ،وسررجل    فكرهته 

 ةهذا ومذق:  فأجابته فقال لها هذا  ،  تستمنحه  ول  لى زوجها األإ  ت فبعث  ،ملق م    فطلقها فتزوجها رجل  ،
 .((جرى المثل على األصلفخير، 

التاء   ت  أ  ى،أيحكت    فاألمثال  حكاية،  نهاألفتكسر  ت  نها  وال  العرب  عن  جاءت  ما  على  غير ضرب 
ب المثل خ    أصلن  أل   (246)به مذكر.  خاطبت    نإكسر التاء و فت    ،يغتهاص   روى  وي  .    (247)رأة ماه  وطبت 

 (248)  التاء.بفتح 

ي يطلب الشيء في غير  أ  ،وهو متعذر  وهو ممكن ويطلبه  ،يترك الشيء    للرجللمثل  اضرب هذا  وي  
 ( 249) وقته.

 : النسب  .3

 ."اإلضافة "عليها (250) سيبويه أطلقفقد  العربية اللغةفي  المهمة اللغويةحدى الظواهر إ    
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لى  إ  ة قال نسبي    ،و غير ذلكأ  ة،فص  أو    ةبلد و  ،أ  ة لى قبيلإنسب  هو ما ي  ))  :قوله  (251) وعن ابن يعيش 
 (. (إليهمعرفه  إذابني فالن 

  (252) .نسب الليدل على  ةشدد م   ءيا خرهألحق في أ  ما  وه  فاالسم المنسوب 

اإل  تتضح    فائدةللنسب  و     مع  الوصف  المنسوب   ،والتشخيص   ،يجازفي  وطن  بيان  وتوضيح 
  (253)  و قبيلته.أ و عمله أليه إالمنسوب و 

من ذلك لفظة   الظاهرةبالمثل لتلك  في معجمه، وقد استشهد  النسب    ةلى ظاهر إشار ابن سيده  أوقد     
:  د  ع  الم  )):  (254)وذلك بقوله  ،  اللفظةالنسب والتصغير من خالل هذه    ةظاهر   هن ابن سيد يَّ فقد ب  )معد(  

: عرق  د  ع  الفارس... والم  موضع عقب  :  د  ع  طيب لحم الجنب... والم  أاللحم الذي تحت الكتف وهو من  
ما ال يقال فيه: من بني  موهو  التذكير  شياء وغلب عليه  هذه األ  بأحد مى  س    :د ع  وم    ،نسج الفرسمن  

  فأما ،  د ي  ع  والنسب اليه م    للقبيلةغلب وقد يكون اسما  أ فالتذكير فيه    الصورة فالن وما كان على هذه  
بالم   )تسمع  المثل:  في  ال  يع  قولهم  فين  أدي  الالزم  القياس  عن  فمخفف  الضرب،  تراه(  لهذا  و   هذا 
 (.(على القياس ي  د ع  م  فالإو  را  بك ليه مإ اإلضافةالنادر في حد التحقير ذكرت 

السكيت   ابن  ))  (255)قال  تصغير   :  ،هو  د ي  ال  إذانه  أال  إ  م ع  الياء  الحروف  شد ماجتمعت  في  دة 
قال الكسائي هو  )):  (256)   وقال الجوهري   ((ياء النسبة خفف الحرف المشدد مع ياء التصغير  وتشديدة

الدال استثقاال    د  ع  لى م  إمنسوب    ي  د  ع  تصغير م   التصغير    وانما خففت  ياء  التشديدين مع  بين  للجمع 
  (257) ال يجتمع تشديد ونسبة(.  ألنههم خففوا الدال أني ،أ

 .(258) عينك يته اقتحمته  أذا ر إمر جميل فأضرب للرجل يبلغك عنه هذا المثل ي  و  

 مباحث صوتية 

 الهمز .1

شياء  أن الهمزة تكون فيها ثالثة  أعلم  )إ )  :(260) قال سيبويه.  (259)قصى الحلقأفي    ت مهتو   هو صوت  
شباع المد وتحقيق إعطاء كل حرف حقه من  إ ))  ،ن المقصود بهأي  أ،  ((التحقيق، والتخفيف، والبدل ،
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عملية النطق بها محققة من  ))ن  إو   ،شدة  الصامتةصوات  األ   أكثروهي من  ،    (261)   (.(الهمز وغيره
 (262)  .((خرأليه صوت إجهد عضلي قد يزيد على ما يحتاج  لىإ تحتاجشق العمليات الصوتية التي أ

ب        سيدهيَّ وقد  ابن  بالمثل    ن  استشهاده  خالل  من  الهمزة  مثال  ،ظاهرة  )نتأ(    فهو  لفظة    يأتي في 
بالهمز   مرة  قوله،بالمثل  في  ذلك  ويتضح  بغير همز  ثانية  الشيء  ت  ن  )):  (263) ومرة  : وءا  ت  ون    أ  ت  ن    أ  ت  ن  ي  أ 

و ب  نت  ا ن    وكل،نتفخ  أر  فقد  ارتفع  بلد  ت  ون  .  تأ..ما  من  ون  ألى  إأ  ارتفع،  ن    أ  ت  خر:  ،ت  القوم  قال  .ارتفع  أ  
  : وقيل معناه   ،رب  خ  ن م  وله باط    رظ  ن  م    له شاهد    ليس  لذيلقال هذا  ( ي  أ  ت  ن  ه وي  ر  ق  ح  اللحياني وفي المثل )ت  

ق  وقيل، )  م  عظ  ه وي  ر  ستصغ  ت   هذا المثل يقال فيه  )):. وقال في باب غير الهمز،بغير همز (((وت  ن  وي    ره  تح 
صحيح يدل على خروج شيء من    أصلفالنون والتاء والهمزة  .  (264)((وبغير همز  ،بهمزأ  ت  ن  وي  نتو ي  

ومعنى    (265) بين.ن ي  أ خرج عن موضعه من غير    اذ إالشيء    أ  ت  يقولون: ن    ،ر يبينونهموضعه من غي
 (267) وهو يعظم في نفسه. مرا  أضرب لمن يحتقر ي  و  .(266) ي تزدريه وهو يجذبك ويدافعك:أالمثل 

اللفظة هو   أصلن  ألى  إنبه  تباع في لفظة واحدة فهو ي  لى ظاهرتي الهمز واإلإن سيده  بوقد يشير ا    
واإلو   ،الهمز للمزاوجة  همز  بال  جاءت  بقولهلكنها  وذلك  )هنأ(  لفظة  في  ذلك  ويتضح   (268)تباع 

أ لي  ن  ي الطعام، وه  ن  أن  ، وه  ة  ناء  وه    ؤ  ن  وه    ئ  ن  وقد ه    .اسم كالمشتى  ،تاك بال مشقةأما    :أ  ن  ه  والم    ئ  ن  اله  )):
حكاه أبو عبيد من قول المتمثل   ما ماوأ...  ه  أت  هنَّ وقد ت  ،يه العافية  ن  ت    ئا  وه نَّأن  وه    ئا  ن  ه  ي   نأ  نه  ني وي  ئ  ن  ه  ي  
نَّ ) فنَّ ه  وال    ت  ح  فلما  ،الهمز  صله  أت(  الشعر  مجرى  يجرى  المثل  المتابعة    ولكن  الى  زوجها  أاحتاج 
 ." ((ت نَّ ح  "

  ا نَّ صل ه  واأل  "ت نَّ ح  "هاء الوقف ثم صيرت تاء ليزاوجوا به    "ت نَّ ه  "الهاء في قوله :))  :(269) زهري قال األ
  مز غير هغة، من  هري وغيره من علماء اللوقد فسره الجو ،(  (نه ثم صيرت تاءثم قيل في الوقف: ه  

نت من الهنين وهو  ت( فه  نَّ ه  وال  ت  نَّ ومنه )ح   نَّ ي ح  أ، ا  نيه   هن  ي   نَّ قال الفراء: ه  : )) (270)هري قال الجو 
 (271)  .((ن  ح  ي    نَّ بمعنى ح   ،هن  ي    نَّ الحنين، يقال ه  

  :المزاوجة  .2

تغيير  عدة ،  شترك معه في خصائص تتباع و ظاهرة لغوية مقترنة بظاهرة اال اللفظ عن    ونعني بها 
وقد ،السياق نفسه  في    خر ورد معه  أ  الوضع ليشابه لفظا    أصلن يكون عليها في  أ ي يجب  تهيئته ال

  (272) .و دالليا  ،أ و نحويا  أ ،و صرفيا  أ ،يكون التغيير صوتيا  
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 العربية  اللغةلحرص    لى االنسجام اللفظي نظرا  إ  في السجع والوزن، ميال    ا  شبه الكالم بعضه بعض أي  
السنة   طريق    الحسَّ   ىعل   متكلميها على  عن  األإالجمالي  لفظي متاع  جمال  من  تحققه  بما    ، ذن 

  (273)  .موسيقيةوتراكيب 

عليها من ذلك لفظة )رحم(   وجاء بالمثل شاهدا  ،االزدواج في معجمه    ةل أن ابن سيده مسيَّ وقد ب      
القر   ،المغفرة،  والرحمة  ،الرقة:  حمةالرَّ ))  :  (274) بقوله وصف  في  تعالى  لقوم  آ وقوله  ورحمه  )هدى  ن 

  ألنه  ةي ورحمأ  .(276)   قوله تعالى )ورحمه للذين امنوا منكم(و   ة،وذا رحم  فصلناه هاديا    (275)   يؤمنون( 
 .((رحمن ت  أر من رهب خي  ي ت  أوت( حم  ر من ر  خي   هبوت  وفي المثل )ر  ،يمانهم إ كان سبب 

م بعضهم  ح  : ر  القوم    م  ح  راعليه، وت    رحمت  ت  و   مته  ح  قد ر  و مثله،    مة  والتعاطف والمرح  الرقة،  فالرحمة   
ر  أقال  وي    .(278) الرهبةمن    والرهبوت    ،الرحمةمن    والرحموت    .  (277) ً  بعضا من    ي هبوتيضا  خير 

  .(279) رحموتي

  .(280) ((ا  زوجم  ال إ  الصيغةستعمل على هذه )لم ي  :)بقوله  ظةاللففي هذه   المزاوجة هن ابن سيد يَّ ثم ب    

 (.(حب ن ت  أخير من  رقا  فرق منك ف  ن ي  ي ألأ))في معنى هذا المثل : (281) قال الميداني
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 الخاتمة  

المحكم والمحيط األعظم البن    مثال الواردة في معجمذا البحث المتواضع الذي تناول األلقد انتهى ه
المسائل    ،سيده بها في  لما لأل،لغوية ونحوية وصرفية  واالحتجاج  بالغة فوذلك  اللغة مثال أهمية  ي 

 -لى النتائج التالية : العربية وقد توصل البحث إ

  حيانا  يقول جاء في المثل وأخرى يقول ريقة واحدة في إيراده للمثل فهو ألم يعتمد ط  إن ابن سيده -1
قوالهم وقد اعتمدت في البحث على صيغة وفي ارة  أخرى يقول على المثل ،أو في أ مثالهم وتأ  في

 . للمسائل اللغوية مثالحيد أسلوب البحث في االحتجاج باألالمثل لتو 
رب  رح معنى المثل والسبب الذي ض  شبالمثل يقوم في اغلب األحيان ي  عند استشهاد ابن سيده -2

 اللغوية الواردة فيها . به للمسائل رحه بل فقط يحتجأخرى يورد المثل دون ش حيانا  وأ،ألجله 
األ -3 عدد  بصبلغت  جاءت  التي  المثل"  مثال  "وفي  "عل  275يغة  وبصيغة  المثلمثل    442"  ى 

لفظةموضعا    53  "وقولهم"صيغة  ،و   ا  موضع  60  "مثالهم"أصيغة  و   ا  موضع وكذلك  ومن  "  ، 
 .  موضا   16بـ  "وقول العرب "وجاءت لفظة  ا ،موضع ، 43 "كالمهم

سيده -4 ابن  حياة  بين    تناولت  األعظم  والمحيط  المحكم  معجم  منزلته  بينت  ثم  ومؤلفاته  وشيخه 
المعاجم اللغوية وطريقة ترتيبه لمفردات معجمه والتي اتبع فيها طريقة الخليل بن احمد الفراهيدي  

وفق صوتيا   ترتيبا   الهجاء  حروف  رتب  حيث   ) العين  معجم   ( نظام  في  واعتماده  لمخارجها  ا  
 التقليب في الحروف 

ان المسائل اللغوية المتعلقة  في بي  شعار دور  بارز، واألنية والحديث النبوي لقد كان للشواهد القرآ -5
الذي  باأل المثل  بذلك  لغوية خاصة   مسائل  من  جاء  ما  الشواهد  هذه  يؤكد من خالل  فهو  مثال 

 احتج به  
إ -6 سيدهكما  ابن  اال  ن  كظاهرة  اللغوية  للمسائل  بالمثل  على  احتج  بيانها  في  يعتمد  فهو  شتقاق 

داللتها تأ وبيان  اللفظة  المتعارف عليه    ،صيل  بالمعنى االصطالحي  يتناوله  بمعناه فهو ال    ،بل 
األ بمجموعة من  فيأتي  أ   فاظ جاءت لاللغوي  منه  أ خذت  الذي  اللغوي  اللفظ  أساس  و على  على 

.وقد تناول أيضا مسألة    خذ على معناها الحقيقي  عنى المجازي للفظة المشتقة الذي أ  أساس الم
ط صيغ المفردات وتحريكها في بعض حريصا  في ضب  ، فقد كان ابن سيدهلفاظالضبط اللغوي لأل

 .  ي مسألة التشديد والتخفيف أيضامثال ومما يدخل في موضع الضبط اللغو األألفاظ 
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األل  -7 بين  الداللية  العالقات  عند  سيده  ابن  ي    ،فاظوقف  فهو  اللغوي  االشتراك  ظاهرة  بين  ومنها 
التضاد وهي ظاهرة    نه تناول ظاهرةأ  .كمالفاظ المثل  المختلفة للفظة الواحدة من خالل أالمعاني  

سيده ابن  معجمه    اقرها  بالمثل،في  استشهاده  خالل  من  ب    ،وبينها  الخالف يَّ وكذلك  مسألة  ن 
ده المثل على  والنقيض فقد صرح بهذه الظاهرتين من خالل بيانه لمعاني اللفظة ومن ثم استشها

ا أوردها من خالل  نمصرح بها وإفهو لم ي    ،ات ني، وكذلك أشار إلى ظاهرة المثحدى تلك المعانيإ
الواحد  المفردة  المثلثات اختالف معاني  بالنسبة لظاهرة  فائها ،وهكذا األمر    ة في اختالف حركة 

 اختالف حركة فائها .  أيضا اختالف معنى اللفظة من خالل  ورد في اللغة فهو ي  
اللغوي الذي رجع صل  حيانا  باألصرح أومنها الداللة اللغوية فهو ي  ،أنواع الداللة    تناول ابن سيده  -8

أليه  إ به،واألغلب  إكما    ،نه ال يصرح  الداللة الصوتية لألانه تطرق  إللى   لى فاظ وكذلك أشار 
والحديث    ،ن الكريمجديدة من القرآ   أنها حملت معاني  والداللة اإلسالمية والتي تطورت ألفاظها أ

الشريف   إالنبوي  تشير  المثل  في  بألفاظ  جاء  الداللة  .وكذلك  وكناية  لى  تشبيه  من  المجازية 
 واستعارة وغيرها . 

ورد اللفظة الواحدة صيغة  ي    فهو مثال  ،لة الجمع  ،منها مسأالظواهر الصرفية    إلى  أشار ابن سيده -9
على ذلك بالمثل وتناول أيضا صيغة الجمع  ويستشهد    ،ومن ثم يبين صيغة الجمع لها  ،المفرد 

بالمثل لج  حت  ي  .وأحيانا   الذي ال مفرد له   ن  يَّ حد صيغ الجموع . وب  لفظة جاءت بصيغة المفرد أل  
ي فهو  المثل  في  الواردة  لأللفاظ  والتأنيث  التذكير  مسألة  أيضا  سيده  أ  ذكرابن  اللفظة مثال   ن 

في هذا المبحث وأشار أيضا    .صلها للمؤنث المذكر والمؤنث على حد  سواء مع أن أخاطب بها  ي  
 لفاظ المثل . بأ فيها، بخاصة ما يتعلق توسعوجز فيها ولم ي ، وقد أالنسب  إلى ظاهرة

ورد اللفظة فهو ي  ،لفاظ  ظاهرة الهمز في األ  لىلظواهر الصوتية، فقد أشار ابن سيده إا  وأما -10
شير إلى  نه ي  ،أو ا تلك اللغات بالمثل    ىحد ،ويستشهد على إأخرى بدون همز  ،وتارة  بالهمز تارة  

لفاظ وبينها داللتها في  ن مسألة المزاوجة في األيَّ كذلك ب  .تباع في لفظة واحدة  ظاهرة الهمز واإل
 . ،وخاصة  في ما يتعلق بألفاظ األمثاللة النسب موجزة جدا  ،وقد كانت مسأالمثل 

 

  :المصادر
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أ -1 اللغة  في  وجهوده  أثاره  سيده  النعيمي،دارابن  شديد  عبدالكريم  للطباعة   .د.    -الحرية 
 م .  1980-ه  1404 –بغداد 

ه(. 911جالل الدين السيوطي )ت    إلتقان في علوم القرآن: عبدالرحمن بن أبي بكرا -2
 م. 1974  –  1394تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية للكتاب. 

, ه(538أساس البالغة: أبو القاسم محمد بن عمرو بن احمد الزمخشري جار هللا  )ت   -3
ه    1419،  1لبنان. ط  –تحقيق : محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت  

 م 1998 –
سرار البالغة: أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي األصل الجرجاني  أ -4

  –دار المدني بجدة    –القاهرة    –هـ( تعليق : محمود محمد شاكر مطبعة المدني  471)ت 
 ) د.ت ( ) د.ط ( . 

رحمن بن محمد بن عبدهللا األنصاري ، أبو البركات كمال الدين سرار العربية : عبدالأ -5
  1هـ ( , تحقيق : محمد شمس الدين , دار الكتب العلمية , بيروت ,ط577نباري ) ت األ
 م . 1997, 

 م .2000 –  1420, 2ي , القاهرة , ط االشتقاق : عبدهللا أمين , مكتبة الخانج -6
هـ ( ، تحقيق  244السكيت ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ) ت   ابن   اصطالح المنطق : -7

 م .2002هـ ، 1423،  1حياء التراث العربي ، ط: محمد مرعب ، دار إ
الدمشاأل -8 الزركلي  الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  قي ) ت  عالم : خير 

 م . 2002،  15ين ، ط ه( ، دار العلم للمالي1396
احمد صبحي فرات ،   االقتراح في علم أصول النحو : جالل الدين السيوطي ، تحقيق : -9

 م .1995ه ، 1395إسطنبول ،  –داب مطبعة كلية اآل
 .) د.ط(  1980دمشق ،  ،مون للتراث ثال : عبدالمجيد قطامش ، دار المأماأل -10
لبغدادي ) ت مثال : بن سالم : أبو عبدهللا القاسم بن سالم بن عبدهللا الهروي ااأل -11

دا224  ، قطامش  د.عبدالمجيد   : تحقيق  المأه(  طر   ، للتراث    –ه  1400،    1مون 
 م . 1980

مثال للهاشمي : زيد بن عبدهللا بن مسعود بن رفاعة أبو الخير الهاشمي ) ت بعد األ -12
 ه. 1423، 1دمشق ، ط،دار سعد الدين  ،ه (400
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يق : ناصر بن سعد رشيد ، ن : محمد بن أبو بكر بن قيم الجوزي ، تحقأمثال القرآ -13
 م . 1982،  2مطابع الصفا ، مكة المكرمة ، السعودية ، ط

الع -14 بن  : محمد  المولدة  ت األمثال   ( بكر  أبو   ، الخوارزمي  المجمع 383باس   ) ه 
 ه ) د.ط ( .1424الثقافي ، أبو ضبي ، 

على   -15 الرواة  :أأنباه  النحاة  بن    نباه  علي  الحسن  أبو  الدين  ) جمال  القفطي  يوسف 
 ه . 1424، 1ط ،صرية ، بيروت ه(المكتبة الع646ت 

تحقيق محمد أبو    سيوطي ،يين والنحاة : جالل الدين ال بغية الوعاة في طبقات اللغو  -16
 لبنان ) د.ت( .  –بيروت   –الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية 

العرو  -17 عبدالرزاتاج  بن  محمد  بن  محمد   : الس  الملقب ق  الفيض  أبو   ، حسيني 
) د.ت(  ،ه ( تحقيق مجموعة من المحققين ، دار الهداية  1205بمرتضى الزبيدي ) ت 

 )د.ط ( . 
ه( تحقيق 911ي : جالل الدين السيوطي ) ت تدريب الراوي في شرح تقريب النواو  -18

 م. 2003-ه  1424، 1طارق عوض هللا ، دار العصمة ، السعودية ، ط
أبو   -19 التفسير  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد   = السعود السعود  أبو   : الكريم  كتاب 

بيروت    –حياء التراث العربي  ه ( دار إ  982محمد بن محمد بن مصطفى )ت   العمادي
 د.ت()د.ط(. )

ناصر الدين أبو سعيد عبدهللا بن    ويل :تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأ -20
 ( البيضاوي  الشيرازي  محمد  بن  المرعشلي تحقيق م،ه(  658عمر  بن عبدالرحمن  حمد 

 ه.1418، 1بيروت ، ط –اث العربي ،دار إحياء التر 
األت -21 بن  احمد  بن  محمد   : اللغة  ت هذيب   ( الهروي  محمد 370زهري   : تحقيق  ه( 

 م. 2001،  1ت ، طبيرو عوض مرعب . دار إحياء التراث العربي ،
ت  -22  ( القزويني  الدين  جالل   : البالغة  علوم  في  : 739التلخيص  وشرحه  ضبطه   )

 م.1932-ه1352، دار الكتاب العربي، بيروت ،2عبدالرحمن البرقوقي , ط
جمهرة األمثال : أبو هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  -23

 )د.ت( ) د.ط ( . ( . دار الفكر . بيروت 395العسكري ) ت 
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ه( تحقيق : رمزي 321زدي ) ت بو بكر بن الحسين بن دريد األأ  -جمهرة اللغة : -24
 م. 1987منير بعلبكي ، دار العلم للماليين . بيروت ط،

ه( في 384: علي بن عيسى بن عبدهللا أبو الحسن الرماني )ت الحدود في النحو   -25
ف مسكوني، المؤسسة العامة كتاب رسائل في النحو اللغة ، تحقيق مصطفى جواد ويوس

 م. 1969 ،للصحافة والطباعة، بغداد 
)ت   -26 الموصلي  جنى  ين  عثمان  الفتح  أبو  المصرية  ،ه(    392الخصائص:  الهيئة 

 ، )د.ت(.4العامة للكتاب، ط
دار العلم للماليين،   ،ه(1407)ت ،دراسات في فقة اللغة: د.صبحي إبراهيم الصالح   -27

 م. 1960-ه1379، 1ط
 دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة: إبراهيم محمد أبو سكين )د.ط( )د.ت(.  -28
ه(: 370زهري الهروي )ت مد بن األلفاظ الشافعي: محمد بن احالزاهر في غريب أ -29

 تحقيق: مصعب عبد الحميد السعدي، دار الطالئع )د.ت( )ت.ط( 
الن -30 كلمات  معاني  في  محمد  الزاهر  بن  القاسم  بن  محمد  بكر اس:  أبو  بشار  بن 

الرسالة328نباري)ت األ مؤسسة  الضامن،  صالح  د.حاتم  تحقيق:  ط  -ه(  ،  2بيروت، 
 م. 1992-ه 1412

األ -31 في  األكم  زهرالدين  زهر  علي  أبو  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  والحكم:  مثال 
  –البيضاء    ةحمد صبحي، د.محمد األخضر، دار الثقاف( تحقيق: د.م1102اليوسي )ت 
 م.1981  -ه 1401، 1المغرب، ط

وط، محمد نعيم  عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب األرنؤ عالم النبالء: احمد بن  سير أ  -32
 م. 2001-ه 1422العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

تصحيح عثمان  ،  ه(746شرح شافية ابن الحاجب: احمد بن الحسن الجاريردي )ت  -33
 م. 1310الكتب، بيروت، لم احلمي، مطبعة العامرة، ع

)ت  -34 يعيش  بن  علي  ابن  الدين  موفق  المفصل:  الخيرية،   ه( 643شرح  ،المطبعة 
 ر )د.ت()د.ط(. مص
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الصاحبي في فقة اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها: احمد بن فارس  -35
زكريا الرازي   ء ابن  )ت القزويني  الحسين  أبو  ط395،  بيضون،  علي  محمد  ،  1ه(، 

 م.1997 –ه  1418
ط -36 لبنان،  ،بيروت،  صادر  دار  حرب،  طالل  وتقديم،  إعداد  شرا:  تأبط  ،  1ديوان 

 م. 1996
ط -37 لبنان،  ،بيروت،  صادر  دار  حرب،  طالل  وتقديم،  إعداد  شرا:  تأبط  ،  1ديوان 

 م. 1996
له -38 وقدم  شرحه  ثابت  بن  حسان  اديوان  دار  المهنا  عبد   ،، العلمية  ، لكتب  بيروت 

 م. 1971  -ه 1391لبنان، 
إديو  -39 الدكتور  وشرحه:  جمعة   : كثير  عباسان  الثقحسان  دار  ،لبنان،   ،افة،  بيروت 

 م. 1971-ه 1319
 م. 1999ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت، لبنان،  -40
:ال -41 دار   مثلث   , الفرطوسي  علي  مهدي  صالح   : تحقيق   , البطليوسي  السيد  ابن 

 م . 1981  –ه  1401الرشيد للنشر , 
( تحقيق :  518بوري )ت ايسمجمع األمثال : أبو الفضل احمد بن إبراهيم الميداني الن -42

 )د.ط(.  )د.ت(،بيروت ،دار المعرفة  ،محمد محي الدين عبدالحميد 
واأل -43 :المحاسن  بح  ضداد  بن  أعمرو  الكناني,  محبوب  بن  الشهير ر  عثمان  بو 

 ه ) د.ط(.1423بيروت ,   -ه ( , دار ومكتبة الهالل225)ت  –بالجاحظ  
سيده -44 بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو   : األعظم  والمحيط  المرسي   المحكم 

هنداوي  458)ت  عبدالحميد   : تحقيق  العلمية    –ه(  الكتب  ط   –دار   , ,    1بيروت 
 م  2000 –ه  1421

أ -45 العباس  بن  عباد  بن  إسماعيل   : اللغة  في  المشهور  المحيط  الطالقاني  القاسم  بو 
 ه( , )د.ت( ) د.ط(  385)ت  بالصاحب بن عباد 

سيده   -46 بن  إسماعيل  بن  الحسن  أبو   : ت المخصص   ( ت458المرسي   ) : ه  حقيق 
 مز1996-ه  1417,  1ط،بيروت  –حياء التراث العربي  دار إ –براهيم جفال  خليل إ

 )د.ت(.  2المدارس النحوية : شوقي ضيف , دار المعارف , القاهرة , مصر , ط  -47
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ممرآ  -48 في  اليقضان  وعبرة  الجنان  يعة  ما  أت عرفة   : الزمان  حوادث  من  محمد بر  بو 
, دار  ه( تحقيق : خليل منصور 768عفيف الدين عبدهللا بن اسعد سليمان اليافعي ) ت 

 مز 1997,  1الكتب العلمية , بيروت , ط
بي بكر جالل الدين السيوطي ) المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبدالرحمن بن ا -49

-ه1418،  بيروت , ط  ،ه( تحقيق : فؤاد علي منصور , دار الكتب العلمية911ت 
 م. 1998

األ -50 علوم  من  بالمستقصى  محمد  بن  محمد   : )ت صول  الغزالي  محمد  ه( 505ن 
 )د.ط(. م . 1994بيروت  , ،رقم حقيق : إبراهيم رمضان , دار األت

في  المست -51 أبأقصى   : العرب  الزمخشري مثال  احمد  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  و 
 م.1987,  2بيروت  , ط  –( دار الكتب العلمية 538جارهللا )  

القرآ  -52 :  معاني  األخفش   : المجاشعين  المعروف   أبو  البصري  البلخي    , بالوالء 
القاهرة    –ي  : هدى محمود قراعة , مكتبة الخانج  ه ( تحقيق 215وسط ) ت باالخفش األ

 م.1990  –ه  1414,  1, ط
ه  311سحاق الزجاج , )ت معاني القرآن وإعرابه : إبراهيم بن السري بن سهل , أبو إ -53

 م . 1988-ه 1408 -1ط– بيروت   –عالم الكتب   –( تحقيق : عبدالجليل عبده شلبي 
ه( تحقيق : محمد علي 338حمد بن محمد )ت معاني القرآن : أبو جعفر النحاس أ -54

 ه . 1409 ،1،طم القرى مكة المكرمة عة أجام –الصابوني  
بو عبدهللا ياقوت معجم األدباء = إرشاد األريب الى معرفة األديب : شهاب الدين أ -55

سالمي دار الغرب اإل  –حسان عباس ق : إه( تحقي626الرومي الحموي ) ت بن عبدهللا  
 م .  1993-ه 1414,  1, بيروت , ط

إ -56 عمرو  أبو   : الجيم  مرامعجم  بن  ت سحاق   ( الشيباني  إبراهيم  206ر  تحقيق  ه( 
,  ،  ،راجعهيباري  اإل احمد  األمحمد خلف  المطابع  لشؤون  العامة  القاهرة    –رية  يم الهيئة 

 م , )د.ط(. 1974-ه 1394
ديوان   -57 إمعجم  بن  إسحاق  إبراهيم  أبو  )ت األدب  الفارابي  : 350براهيم  تحقيق   ) ه 

براهيم انس مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة  مراجعة , د.إ  –د.احمد مختار عمر  
 م . 2003-ه  1424  –مصر  –



 

131 
 

في -58 العلوم  مقاليد  أ  معجم  بن  عبدالرحمن   : والرسوم  الدين  الحدود  جالل  بكر  بي 
مصر ,   –دب  محمد إبراهيم عبادة . مكتبة دار األ  ه ( تحقيق د.911لسيوطي ) ت ا

 م. 2004-ه 1424,  1ط
عب -59 بن  راغب  محمد  بن  رضا  بن  عمر   : المؤلفين  كمعجم  ) احدالغني  الدمشقي  لة 

 بيروت )د.ت( )د.ط( . –حياء التراث العرب دار إ –المثنى , بيروت ه( مكتبة  1408
األ  -60 خلف  القاسم   : ت  نصاالصلة   ( الخزرجي  إبراهيم    578ري   : تحقيق   , ه( 

 ر ) د.ت ( . ،مص ،القاهرة ،, دار الكتب المصرية 1يباري طاإل
المعاهد   -61 مطبعة   , عبدالرحمن  بن  محمد  عبدالوصيف   : المنطق  , علم  ،مصر 

 م . 1928
ه ( 456بو الحسن بن رشيد القزويني )  أأدآبه ونقده :  و العمدة في محاسن الشعر   -62

 م . 1972-ه   1392, دار الجبل ,  4ي الدين عبد الحميد , طتحقيق : محمد مح
بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ) ت بو عبدالرحمن خليل  العين : أ  -63

المخز 170 د.مهدي   : تحقيق   ) د.إه   , ) ومي  الهالل  ومكتبة  دار   , السامرائي  براهيم 
 د.ت( ) د.ط( . 

 م . 1996,  2،المجلد القاهرة  ،رية خبار : ابن قتيبة , دار الكتب المصعيون األ -64
بو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري الفائق في غريب الحديث واألثر : أ -65

دار   –براهيم  محمد أبو الفضل إ  –ه ( تحقيق : علي محمد البجاري  538هللا ) ت   جار
 ) د.ت(.  2ط،لبنان ،–المعرفة 

66- : القدير  ت   فتح   ( اليمني  الشوكاني  بن عبدهللا  بن علي  ابن  1250محمد  دار  ه( 
 ه .1414,  1دمشق , بيروت ط –كثير , دار الكلم الطيب 

بو هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران الفروق اللغوية : أ -67
  –القاهرة  والثقافة والتوزيع ,  براهيم سليم دار العلم  تحقيق محمد إه (  395العسكري ) ت 

 مصر )د.ت( )د.ط( . 
أ -68  : األمثال  كتاب  شرح  في  المقام  عبدهللافصل  عبيد  محمد   بو  بن  عبدالعزيز  بن 

 1لبنان , ط  –بيروت    ،مؤسسة الرسالة ، حسان عباس  ،إه (  487ندلسي ) ت البكري األ
 م . 1971 ،
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للطباعة والنشر , الموصل ياسر الزبيدي , دار الكتب    كاصد   فقه اللغة العربية : د. -69
 م . 1987  –ه   1407, 

بن -70 محمد  بن  عبدالملك  العربية:  وسير  اللغة  أ  فقة  الثعالبي  إسماعيل  منصور  بو 
 م. 2002  -ه1422، 1ث العربي، طاحياء التر (، تحقيق: هبد الرزاق المهدي، إ429)ت 

ه( 817بو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  :مجد الدين أالقاموس المحيط   -71
في التراث  مكتب  العرقسوس  تحقيق:  نعيم  الرسالة، محمد  ، مؤسسة  الرسالة  ي، مؤسسة 

 م. 2005-ه 426،  8بيروت، لبنان، ط
بش -72 ابو  الحارثي،  قنبر  بن  عثمان  بن  :عمر  )ت الكتاب  سيبويه  الملقب  ه( 180ر 

 . 1988  –ه 1408، 3ط  –القاهرة –ي  الخانجارون، مكتبة تحقيق: عبدالسالم محمد ه
أ -73 األضداد:  )ت كتاب  االنباري  بكر  إ328بو  الفضل  الو  محمد  تحقيق  براهيم، ه( 

 م. 1991-لبنان   –ية، صيدا بيروت بالمكتبة العر 
أ -74 عن  الظنون  جلبي كشف  كاتب  عبدهللا  بن  مصطفى  والفنون:  الكتب    سامي 

بالقسطن المشهور  حاجأطيني  خليفة  سم  ،بغداد،  (1067)ت ي  المثنى  م    1941،مكتبة 
 )د. ط ( 

أل -75 علي  بن  مكرم  بن  محمد  العرب:  منظور ب سان  ابن  الدين  حمال  الفضل  و 
 ه. 1414، 3ه( دار صادر بيروت .ط711فريقي )ت األنصاري الزوبعي األ

ير نصر هللا بن محمد كاتب والشاعر: ضياء الدين بن األث دب الالمثل السائر في أ -76
تح   637)ت   الحرفي  ه(  احمد  للطباعة    –قيق:  النهضة  دار  الناشر:  طباعة  بدون 

 )د.ت()د.ط(. ،القاهرة ،الفجالة  -والنشر
إ -77 محمد  بن  احمد  الفضل  أبو  األمثال:  الميداني)ت مجمع  تحقيق: 318براهيم  ه( 

 دار المعرفة، بيروت لبنان )د.ت()د.ط(.  ،محمد محي الدين عبدالحميد 
لقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  المفردات في غريب القرآن: أبو ا -78

هـ(، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار  502األصفهانى )ت 
 .  هـ 1412، 1الشامية، دمشق  بيروت، ط 
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معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين   -79
  -هـ 1399هارون، الناشر: دار الفكر،)د.ط(، هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد 395)ت 

 .  م1979
محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف :  المقتضب  -80

 . بيروت  –: محمد عبد الخالق عظيمة: عالم الكتب.   هـ(285بالمبرد )المتوفى: 
التعليم  المهذب في علم التصريف : د. هاشم طه ، د. صالح الفرطوسي ، مطبعة  -81

 م .1989العالي ، الموصل ، 
ر   -82 ر   ال ق ر اء ات   ف ي النَّش   بن  محمد  بن محمد  الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس: ال ع ش 

  - هـ 1414 ،1جدة ط/  الهدى، دار: الزغبي تميم محمد : ت  (هـ833: المتوفى) يوسف
 م .  1994

السعادات المبارك بن محمد بن  النهاية في غريب الحديث واألثر: مجد الدين أبو  -83
هـ(، الناشر: 606محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت 

م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود  1979  -هـ 1399المكتبة العلمية، بيروت، 
 محمد الطناحي. 

 . م)د.ط(2003موسيقى اللغة : رجب عبد الجواد ابراهيم ، دار االفاق العربية   -84
ال بن علي   -85 النكت في القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وإعرابه(: علي بن ف ضَّ

ع ي القيرواني، أبو الحسن )المتوفى:  اش  دراسة وتحقيق: د. عبد  هـ(479بن غالب الم ج 
  -هـ   1428، 1ط/ بيروت  –دار النشر: دار الكتب العلمية ،  هللا عبد القادر الطويل

 .  م 2007
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن مير  -86

: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في  هـ(1399سليم الباباني البغدادي )المتوفى: 
 .  لبنان –: دار إحياء التراث العربي بيروت 1951مطبعتها البهية استانبول 

: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن   وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -87
: إحسان عباس:  هـ(681إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: 

 .  1970لبنان ، – بيروت  –دار صادر 
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 الرسائل الجامعية : 

رافع عبدهللا ،رسالة ماجستير ، كلية االداب ،   منهج الراغب في كتاب مفردات ألفاظ القرآن :-1
 .  1989جامعة الموصل 

الخصائص البالغية في امثال الميداني : بوجمعة بومدين ، اطروحة دكتوراه ، كلية االداب ، -2
 م . 2018  –الجزائر 

 البحوث :

الداللة الصوتية والصرفية في سورة يوسف في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ومناهجها ، بحث -1
 م . 2007منشور في المؤتمر التاسع نادية رمضان بكلية دار العلوم 

 المجالت : 

 م . 2005، 1ظاهرة االزدواج في العربية ، جزاء مصاروة ، المجلة االردنية العربية ، المجلد -1

 

 
 .  1816/ 5هري : الصحاح : الجو  (1)
 . 5/296مقاييس اللغة : ابن فارس :   (2)
 .  160-10/159عظم : ينظر: المحكم والمحيط األ (3)
 .   1/3المستقصي من امثال العرب :  (4)
 . 611-106/ 11لسان العرب : (5)
 . 34مثال : عبدالمجيد قطامش : ينظر : األ (6)
 . 5/696مقاييس اللغة :  (7)
 . 426القران : المفردات في غريب  (8)
 4:49:  يالفيروز آباد القاموس المحيط :  (9)
(10)11/614 . 
 239الصناعتين: أبو هالل العسكري:  (11)
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 462صفهاني: فردات في غريب القرآن: الراغب األالم (12)
 .  2/68مجمع االمثال :  (13)
 1/13ينظر: المحاسن واألضداد: الجاحظ:  (14)
 4/1648ت الحموي: اقو يدباء: ، وينظر: معجم األ64/ 3قظان: ية الجنان وعبرة الآ ينظر: مر  (15)
 7/36، ومعجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: 4/263الزركلي:   :عالمينظر: األ (16)
 4/1649دباء: معجم األ (17)
 144/ 8عالم النبالء: احمد بن عثمان الذهبي: أ ر يسو ،138ي: طو سيلا  :ينظر: بغية الوعاة (18)
 58  -50: هينظر: ابن سيد (19)
 609/ 1، وهدية العارفين: إسماعيل البغدادي: 4/1949دباء: ينظر: معجم األ (20)
 3/330عيان، ابن خلكان: ، ووفيات األ2/607ال:  و ابن بشك  :ينظر: الصلة (21)
 1/8مقدمة المؤلف:  (22)
  ، ود.يدب، د. سامي العانوالمساعدة في اللغة واأل : وينظر: المكتبة تعريف بالمصادر الرئيسية143: هابن سيد (23)

 71-63الوهاب العدواني:  عبد
دهللا جلبي  بأسماء الكتب والفنون: مصطفى بن عوينظر: كشف الظنون عن  27-1/6ينظر: مقدمة المؤلف:  (24)

2/1616 
 1/8مقدمة المؤلف:  (25)
 1617-2/1616كشف الظنون:  (26)
 10/ 1مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبدالعظيم الزرقاني:  (27)
 دراسات لغوية في أمهات الكتاب. (28)
ثل في جمهرة ، والم6/24، ولسان العرب: 289/ 1، وينظر، جمهرة اللغة: 88/  5المحكم والمحيط األعظم:  (29)

 . 3/98للزجاج:  :، ينظر: معاني القرآن 20:يةأسورة يوسف من ية ، واأل1/255مثال: األ
 20سورة يوسف / االية : (30)
 1/289، وينظر: جمهرة اللغة:  4/203العين:  (31)
 907/ 3الصحاح:  (32)
 205/ 1مقاييس اللغة:  (33)
 . 3/16، وينظر: فتح القدير: 4/261بي السعود: أتفسير  (34)
 406/ 3للنحاس: :، وينظر: معاني القرآن 1304/ 1مجاز القرآن :  (35)
(36) 6/253 
 4/229ينظر: روح البيان:  (37)
 2/156تقان في علوم القرآن:  اإل (38)
 104/ 1للهاشمي:  :مثالينظر: األ (39)
 1/123مثال: مجمع األ (40)
 1/37جالل الدين السيوطي:   :يب الراوي: في شرح تقريب النواوي تدر  (41)
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، والحديث في غريب الحديث البي عبيد: 478/ 13، وينظر: لسان العرب: 4/327المحكم والمحيط األعظم،  (42)

كتب اللغة والمعاجم، منها المحيط  مثال بل فيفي كتب األ  هجدأولم  1/127فائق في غريب الحديث: ، وال1/186
 . 245ي ديوان ابن مالك والشعر ف 36/345، وتاج العروس: 13/478، ولسان العرب 1/310في اللغة: 

 4/55العين:  (43)
 380ينظر: جمهرة اللغة: !/ (44)
 1/77ينظر: أساس البالغة:  (45)
(46) 1/310 
 1/104الصاحبي في فقه اللغة:  (47)
 1/186بي عبيد: غريب الحديث أل (48)
 185خبار: ابن قتيبة: عيون األ (49)
 1/113:ق: ابن رشيهبآد اينظر: العمدة في محاسن الشعر و  (50)
 13/38، وينظر تهذيب اللغة: 57  -8/569المحكم والمحيط األعظم:  (51)
 7/291العين:  (52)
 وبلفظ )قال(  142، وينظر ديوان لبيد: 1/570المحكم والمحيط األعظم:  (53)
في لسان العرب:   والمثل بلفظ: )القنفذة( 96نه:، والشعر لتأبط شرا، ديوا1/570المحكم والمحيط األعظم:  (54)

 1/278مثال: ومجمع األ 14/138
 104، ديوان حسان بن ثابت: 1/570المحكم والمحيط األعظم:  (55)
 1/57المحكم والمحيط األعظم:  (56)
 524/مكتاب التما (57)
 246كثير: ديوان (58)
 1/750المحكم والمحيط األعظم:  (59)
 1/452ينظر: أساس البالغة:  (60)
 2/274ينظر: المحيط في اللغة:   (61)
 1/278مثال: مجمع األ (62)
 2/88ي أمثال العرب:  صي فالمستق (63)
 134الخصائص : ابن جنى:  (64)
 346واعها:أنالمزهر في علوم اللغة و  (65)
 79-78كاصد ياسر الزيدي: :فقة اللغة وخصائص العربية  (66)
 1/272، وينظر: تهذيب اللغة: 370-1/369المحكم والمحيط األعظم:  (67)
 3/1236، وينظر: الصحاح: 1/252العين:  (68)
 31/262مقاييس اللغة:  (69)
مثال: الميداني:  مجمع األوالمثل في  1/31الهاشمي: :مثال ، وينظر األ369/ 1المحيط األعظم :  المحكم و  (70)

2/246 
 1/93مثال: أبو هالل العسكري: جمهرة األ (71)
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ابن   :لسان العرب :ينظرو   1/199الزمخشري :، ينظر أساس البالغة :495-3/494:المحكم والمحيط األعظم  (72)

 14/185منظور: 
 . 1/209مثال: ومجمع األ 1/245المحيط في اللغة:  : وينظر 494/ 3المحكم والمحيط األعظم :   (73)
 . 6/2316، الصحاح : 1/67مثال: جمهرة األ (74)
 .  1/100 الحسن بن مسعود::  مثال والحكمكم في األ، وينظر: زهرة األ1/25مثال: مجمع األ (75)
 286:8ولسان العرب:  1/65، وينظر العين 1/57المحكم والمحيط األعظم:  (76)
:  حوالصحا  52/ 1ينظر: تهذيب اللغة : و  2/235، والبيت للنابغة الكتاب، 1/57المحكم والمحيط األعظم:  (77)

3/1027 . 
 . 14/ 5مقاييس اللغة:  (78)
 . 22/52ينظر: تاج العروس: مرتضى الزبيدي:  (79)
 . 2/237مثال: ، والمثل في جمهرة األ1/57: األعظم لمحيطالمحكم وا (80)
 . 2/261مثال: مجمع األ (81)
 96/ 1ابن سالم:  :مثالاأل (82)
 33شوقي ضيف:  :المدارس النحوية (83)
 . 3/156: لقشندي: أبو العباس القانشعشى في صناعة األصبح األ (84)
 . 639/ 2:، ينظر: الصحاح 5/185المحكم والمحيط األعظم:  (85)
 1/291الزجاج   :ينظر : معاني القرآن (86)
 298/ 1: المفردات في غريب القرآن  (87)
 4/216:ينظر: العين  (88)
 292 / :1مقاييس اللغة  (89)
 592/ 1:جمهرة اللغة (90)
 . 19/:1مثال مجمع األو ، 2/3 :مثالاألوالمثل في جمرة   5/187األعظم: المحكم والمحيط  (91)
 . 78/ 2ثير: ابن األ :ثرالنهاية في غريب الحديث واأل (92)
 .  4/143  عبد الحميد عز الدين:، ينظر: الفلك الدائر على المثل السائر: 1/108مثال: األ (93)
 .  466/ 9المحكم والمحيط االعظم :   (94)
 . 9/18، وينظر: لسان العرب: 322/ 10،  9/466المحكم والمحيط األعظم:  (95)
 . 1/79ينظر: جمهرة اللغة  (96)
 . 177/ 15مثال : ينظر: تهذيب األ (97)
 . 1/190مثال: جمهرة األ (98)
 . 1/59تباع والمزاوجة: ابن فارس: ينظر: اإل (99)
   126،2، وينظر: المحيط في اللغة:  514/ 7المحكم والمحيط األعظم: (100)
 156/  6العين:   (101)
 .   515/  7المحكم والمحيط االعظم :   (102)
 6/156العين:  (103)
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 6/2389، والصحاح: 491/  1ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:  (104)
 2/338مثال: ينظر: جمهرة األ (105)
 1/491أبو بكر األنباري: : في معاني كلمات الناس الزاهر ينظر:  (106)
 1/395المقال :    لوفص 1/398مثال: ، والمثل في مجمع األ2/328مثال،: جمهرة األ (107)
 1/34الكتاب: سيبوية:  (108)
 1/369نواعها: أالمزهر في علوم اللغة و  (109)
 1/302ينظر: دراسات في فقة اللغة: صبحي إبراهيم:  (110)
 . 4/1628، ينظر: الصحاح:  452-448/ 10المحكم والمحيط األعظم:  (111)
 99-98/ 1ينظر: المفردات في غريب القرآن:  (112)
 8/359ينظر: العين  (113)
،  346/:1مثال ، والمثل في جمهرة األ315/ 15لغة: ، ينظر: تهذيب ال450/ 10 :المحكم والمحيط األعظم (114)

 . 1/106ابن سالم:  :مثال واأل
   1090/ 2جمهرة اللغة:  (115)
 1/53مثال: ، وينظر: مجمع األ39/ 1الزمخشري:  لبالغة: أساس ا (116)
 . 8/73، وينظر: العين:  9/399المحكم والمحيط األعظم:  (117)
 5/2119، وينظر، الصحاح:  400-9/399المحكم والمحيط األعظم:  (118)
 31/170لسان العرب:  (119)
 2/168مثال: جمهرة األ (120)
 . 3/411دب: ، وينظر معجم ديوان األ2/155ثال: م مجمع األ (121)
 8/73ينظر: العين:  (122)
داب، جامعة الموصل،  بدهللا ، رسالة ماجستير، كلية األلفاظ القرآن، رافع عأمنهج الراغب في كتابة: مفردات  (123)

 م. 1989
 . 237فقه اللغة العربية:  (124)
 . 1/240، وينظر: تهذيب اللغة: 329-1/327المحكم والمحيط األعظم:  (125)
 1/145الهاشمي:  :مثال، والمثل في األ1/328حيط األعظم: المحكم والم (126)
 332/ 1مثال: مجمع األ،وينظر:  328/  1المحكم والمحيط األعظم :   (127)
 . 3/47عروس: ، وتاج ال1/78ينظر: تهذيب اللغة:  (128)
،  1/241أساس البالغة:    والمثل في 14-4/13، وينظر: مقاييس اللغة: 95-1/94المحكم والمحيط األعظم:  (129)

 . 2/376مثال: وجمهرة األ 
 3/47تاج العروس:  (130)
 2/379مثال: جمهرة األ (131)
 598/ 3ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية،  (132)
 113عبدهللا آمين:  :االشتقاق (133)
 .  1/298ينظر: المثلث:  (134)
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 .  3سورة الجن االية :   (135)
 .  7/318المحكم والمحيط األعظم:  (136)
 . 1/64لفاظ الشافعي: أ، وينظر: غريب 1/519م القيراني: النكت في القرآن الكري (137)
 6/7العين:  (138)
 10/246تهذيب اللغة:  (139)
 7/184المحكم والمحيط األعظم:  (140)
 .   360/  4المحكم والمحيط األعظم:  (141)
 2/102، وينظر: جمرة اللغة: 7/184المحكم والمحيط األعظم:  (142)
 6/7العين:  (143)
 10/249تهذيب اللغة:  (144)
والمثل في  ، 402/ 2طابي: ، وهو قول اكثم بن صيفي، ينظر: غريب الحديث للخ2/306مثال: مجمع األ (145)

 2/256مثال: جمهرة األ 
 . 145/ 8، وينظر: لسان العرب: 1/506المحكم والمحيط األعظم:  (146)
 3/128، ومقاييس اللغة: 3/1226ينظر: الصحاح:  (147)
 . 1/726، وينظر: القاموس المحيط: 1/506المحكم والمحيط األعظم:  (148)
 3/128ينظر: مقاييس اللغة:  (149)
 1/171:مثالوالمثل في جمهرة األ 1/726لمحيط: : وينظر: القاموس ا1/506م: المحكم والمحيط األعظ (150)
 1/359: الناس  الزاهر في معاني كلمات (151)
 6/ 9: وينظر: تهذيب اللغة: 1/505المحكم والمحيط األعظم:  (152)
 . 1/359، وينظر: الزاهر: 1/26مثال: ينظر: مجمع األ (153)
 1ضداد: كتاب األ (154)
 60الصاحبي في فقه اللغة:  (155)
 . 13/323والمثل في لسان العرب   510/ 35، وينظر: تاج العروس: 9/187المحكم والمحيط األعظم:  (156)
 2177/ 6الصحاح:  (157)
 4/510ينظر: مقاييس اللغة:  (158)
 1/85الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري:  (159)
 . 490/ 13، وتاج العروس: 9/212ينظر: تهذيب اللغة:  (160)
 .، وغيرها1/204مثال: مجمع األو ، 1/55مثال: جمهرة األ و ،  1/137مثال البن سالم: األ (161)
 . 294صفهاني: األ لفاظ القرآن: الراغبأمفردات  (162)
 . 242-7-10/451لسان العرب:  ينظر : (163)
 . 411/ 2، وينظر: لسان العرب: 3/325المحكم والمحيط األعظم:  (164)
 . 3/201المحكم والمحيط األعظم:  (165)
   140/ 1فقه اللغة العربية:  (166)
 . 1/114ينظر: النهاية في غريب الحديث األثر:  (167)
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،  245/ 1ابن سالم:  :مثال، والمثل في األ411/ 2ن العرب: ، وينظر: لسا3/325المحكم والمحيط األعظم:  (168)
 . 2/226مثال:جمهرة األ و 
 .  1/224مثال الهاشمي: ينظر: األ (169)
مثال م في األك، والمثل في زهر األ1/59ط في اللغة:  المحي :، وينظر1/467كم والمحيط األعظم: المح (170)

 . 2/244والحكم:  
   1/59، وينظر: المحيط في اللغة:  1/321العين:  (171)
 . 1/536ينظر: جمهرة اللغة:  (172)
 . 3/981، والصحاح:  2/44ينظر: تهذيب اللغة:  (173)
 1/448مثال: هرة األمج (174)
 . 1/829مثال الهاشمي: األ (175)
 56:1العين:  (176)
 . 46نيس: ألفاظ: إبراهيم ينظر: داللة األ (177)
 2:نادية رمضان :هجهاالداللة الصوتية والصرفية في سورة يوسف في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ومنا (178)
ء في النهاية في غريب ، وينظر: الدعا39/127، وينظر تاج العروس، 2/382المحكم والمحيط األعظم:  (179)

 . 175/ 2مثال: ، والمثل في مجمع األ234/ 3ثر: الحديث واأل
 163/ 3، ينظر: تهذيب اللغة: 2/702العين:  (180)
 . 1/243ينظر: جمهرة اللغة:  (181)
مثال مثال لمن طلب امرا  فوقع ضده، األ، يضرب 2/191مثال، ، جمهرة األ 512/ 1 :ن سالمبا:مثال األ (182)
 1/207الهاشمي،:
مثال في األ ، والمثل1/379، والمزهر في علوم اللغة:  1196/ 3، الصحاح: 1/63المحكم والمحيط األعظم:  (183)

 . 1/154مثال: جمهرة األو ،1/321البن سالم: 
 184/ 1جمهرة اللغة:  (184)
 1/213مثال: ينظر: مجمع األ (185)
 1/56ينظر: تهذيب اللغة:  (186)
   932التلخيص في علوم البالغة : القزويني : (187)
 .  161االحكام في اصول االحكام ، االمدي :ينظر:  (188)
 . 340/ 9المحكم والمحيط االعظم :   (189)
 8/44ينظر: العين:  (190)
 301/ 1جمهرة اللغة:  (191)
 19ية  أسورة الجن:  (192)
 5/253سرار التأويل:  أنوار التنزيل و أتفسير البيضاوي  (193)
 5/228ينظر: مقاييس اللغة:  (194)
 1/2ينظر: المعجم الوسيط:  (195)
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،  1/294مثال: في مجمع األ المثل   9/197-179/ 3، وينظر: لسان العرب: 8-2/7المحكم والمحيط األعظم:  (196)

 2/96ى في أمثال العرب: صوالمستق
 411/ 2مقاييس اللغة:  (197)
 4/1387ينظر: الصحاح:  (198)
 1/487مثال: ، وجمهرة األ1/308بن سالم: ال:مثال ينظر: األ (199)
 . 6ثره في القرآن الكريم: حسن عكريش: أينظر: تطور اللغة: و  (200)
كم في  ، والمثل في زهر األ471/ 4، لسان العرب: 3/411، وينظر العين: 4/406المحكم والمحيط األعظم:  (201)

 . 240/ 2مثال والحكم:األ
 315/ 3مقاييس اللغة:  (202)
 2/745اللغة:  ينظر: جمهرة (203)
 2/50القاسم بن سالم:   ديعب يبأل :ينظر: غريب الحديث (204)
 1/109  ، 1/52مثال المولدة: األ (205)
 325سرار البالغة: الجرجاني: أينظر:  (206)
 127لفاظ:داللة األ (207)
األعظم:    (208) والمحيط  العرب:  8/196المحكم  لسان  وينظر:  في7/152،  والمثل  األ   ،  ،  2/243مثال:  جمهرة 

 . 1/297مثال: ومجمع األ
(209) 14/20 
   1/143البن سالم:  :مثالينظر: األ (210)
 2/243مثال: جمهرة األ (211)
األعظم:    (212) والمحيط  ا8/2770278المحكم  وينظر،  األ  5/1967لصحاح:  ،  في  سالم:    :مثالوالمثل  ابن 

 1/393مثال: ، ومجمع األ1/349
 407/ 1المزهر في علوم : (213)
 5/1967ينظر: الصحاح:  (214)
 130ينظر: الخصائص البالغية في أمثال الميداني: بو جمعة بومدين، أطروحة دكتورة:  (215)
 1/578مثال: األجمهرة  (216)
 12/89تهذيب اللغة:  (217)
 39الحدود في النحو )الروماني( من كتاب رسائل في النحو واللغة:  (218)
 .36نباري: ر العربية: عبدالرحمن بن محمد األسراأينظر:  (219)
األعظم:    (220) والمحيط  الصحاح:  1/198المحكم  وينظر:  األ  ،والمثل3/1262،  ومجمع 1/398مثال:  جمهرة   ،

 . 1/227مثال: األ
 2/265ينظر: معجم الجيم، أبو عمرو الشيباني:  (221)
 . 1/8مثال للهاشمي:ينظر: األ (222)
،  1/286مثال البن سالم:  ، والمثل في األ2/768هرة واللغة:  ، وينظر، جم198/ 1المحكم والمحيط األعظم:    (223)

 1/333مثال: ومجمع األ



 

142 
 

 
 1/286مثال البن سالم : ينظر: األ (224)
 1/155العين:  (225)
األعظم:    (226) والمحيط  :  416-9/415المحكم  اللغة  مقاييس  وينظر:  األ  365/ 2،  في  للهاشمي:  والمثل  مثال 

 19/ 3مثال والحكم: م في األك، وزهر األ1/94
 2/466معاني القرآن:  (227)
 .  48النمل االية : سورة  (228)
 2/47الصحاح :   (229)
 1/157فقه اللغة وسر العربية : (230)
 2/171ثر: النهاية في غريب الحديث واأل (231)
 218/ 1ينظر: معاني القرآن للفراء:  (232)
 1/277، وينظر المثل في مجمع االمثال1/277مثال: جمهرة األ (233)
 230/ 2مثال: ، والمثل في مجمع األ60/ 11ن العرب، وينظر: لسا6/434المحكم والمحيط األعظم:  (234)
 . 9/142وينظر: تهذيب اللغة:  170  -5/165العين: (235)
 1/490الناس:  الزاهر في معاني كلمات (236)
 2/230مثال: مجمع األ (237)
 4/31تهذيب اللغة :   (238)
 1/1المذكر والمؤنث:  (239)
 27-25راء: فال :ذكر والمؤنثنظر: المي (240)
وال  (241) :  مالمحكم  األعظم  وينظر:  6/488حيط  العروس:  ،  األ   348/ 38تاج  في  سالم والمثل  البن  مثال 

 . 1/333: األمثال مجمعو ،1/138
 14/392سان العرب: ل (242)
 . 1/190المقتضب:  (243)
 1/56مثال: ينظر: جمهرة األ (244)
، والمثل في  1252/ 3والصحاح:    720-1/206صالح المنطق:  إ، ينظر:  218/ 2:  األعظمالمحكم والمحيط    (245)

 1/247مثال البن سالم: األ
 1/575،  1/7مثال: ينظر: جمهرة األ (246)
 2/68مثال:ينظر: جمهرة األ (247)
 9/202ولسان العرب: ،  2/224ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:  (248)
 . 329/ 1مثال العرب: أي في ص، والمستق2/68مثال: ، وينظر: مجمع األ2/223الزاهر:  (249)
 3/335ينظر: الكتاب:  (250)
 587/ 5شرح المفصل:  (251)
 2/4ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:  (252)
 376ينظر: المهذب في علم التصريف:  (253)
 8/360ج العروس: ، وتا4/44، ينظر: الكتاب: 41-40/  2المحكم والمحيط األعظم، :  (254)
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 155/ 2، ينظر: تهذيب اللغة : 1/205صالح المنطق: إ (255)
 1/371مثال العرب: أي في ص، ينظر المستق506/ 2 الصحاح: (256)
 1321/ 3ينظر: جمهرة اللغة :  (257)
 . 2/235ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:  (258)
 3/349:  نالعي (259)
 3/541الكتاب:  (260)
 1/205النثر في القراءات العشر، ابن الجوزي:  (261)
 210فقه اللغة العربية:  (262)
،  1/169:مثال  شرح كتاب األ، والمثل في  15/303، ينظر: لسان العرب:  511/ 9المحكم والمحيط األعظم:    (263)
 1/125مثال: مجمع األو 
 1033/ 2 -412/ 1، وينظر: جمهرة اللغة: 539/ 9المحكم والمحيط األعظم، :  (264)
 2/381وينظر: المحيط في اللغة:   388/ 5مقاييس اللغة:  (265)
 1/106مثال للهاشمي: ينظر: األ (266)
 .1/125مثال: ينظر: مجمع األ (267)
   68/ 6، ينظر: مقاييس اللغة:  360/ 4المحكم والمحيط األعظم، :  (268)
 6/229تهذيب اللغة:  (269)
 2218/ 6الصحاح:  (270)
 1/192مثال:ينظر: جمهرة األ (271)
 18ظاهرة االزدواج في اللغة العربية: جزاء مصادره، المجلة األردنية في اللغة العربية:  (272)
 .3ينظر: موسيقى اللغة: رجب عبد الجواد إبراهيم:  (273)
مثال: ، والمثل في مجمع األ6/157اللغة:  ، تهذيب  47/ 4، وينظر: العين:  336/ 3المحكم والمحيط األعظم، :  (274)

 من سورة التوبة61من سورة األعراف ، واألية الثانية: أية :52واالية :.1/288
 . 52سورة االعراف ، االية :  (275)
 . 61سورة التوبة ، االية :  (276)
 1929/ 5الصحاح:  (277)
 1/436، ينظر: لسان العرب: 79/ 2دب: ديوان األ ممعج (278)
 2/107مثال العرب: أي من صمستقال:، وينظر1/332ينظر: جمهرة اللغة: (279)
 229/ 32، وتاج العروس:  1/111، ينظر: القاموس المحيط: 336/ 3المحكم والمحيط األعظم، :  (280)
 . 2/76مثال: مجمع األ (281)


