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فاِلم
َف
م
َف
م معجم ألفام 

                                                    محمد ياس خضر الدوري. د. م. أ
 ن

 قدم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة تكريت

 
الحمد هلل الذي جعل العربية من الثراء ما أنك تطوِّف بين مفرداتيا وأبنيتيا 
مكتشفا الدالالت والمعاني الدقيقة ، والصالة والسالم عمى النبي الخاتم الذي عمَّمو 

: الحق وأدبو فمقَّنو لغات العرب تمقينًا ، وعمى آلو وأصحابو نجوم العرفان ، وبعد 
 ، فوقفت عمى ثكنت قد كتبت بحثًا في صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤن

أحكاميا وأقساميا ، وانتييت إلى أن كل صور فعال تدل عمى التأنيث عند العرب ، 
ولكثرة ما عالجت معانييا في كالم العرب تخرَّجْت لي ألفاظ كثيرة عمى ىذا البناء ، 

فأحببت أن أجعميا في متناول الباحثين ، وفضاًل عن ذلك أني وجدت اإلمام 
قد ألَّف ( العباب ) صاحب  (ىـ 650ت )غانيايذكر أن الص (ىـ 911ت)السيوطي

( 130)، وقد جمع فييا  (ما َبَنْتو العرب عمى َفعاِل )رسالة في ألفاظ فعال سّماىا 
  ، وقد ذكر محقق كتاب العباب  أن (2) ، ونقل عنيا صاحب خزانة األدب(1)مفردةً 

.  ، ولم نقف عمييا  (3) ىـ1383ىذه الرسالة قد طبعت في دمشق سنة 
وعودًا إلى األلفاظ التي جمعتيا ؛ إذ لما راجعتيا وجدتيا فاقت ما جمعو 

مفردًة ؛ لذا طفقت أجمع مفرداتيا مع تفسيراتيا ، لعل  (155 )الصاغاني ، فقد بمغت 
ىذا البحث يسّد ما فقدتو المكتبة العربية من تأليف أحد أفذاذىا ، أما منيجي في 

: العرض فيقوم عمى األمور اآلتية 
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اسم : تبيين التصحيف ؛ إذ ظير التصحيف في  كتب المتقدمين ، كجناِد - 1
. ، وسيجده القارئ لممعجم  ((حناذ  ))فإنو تصحيف لـ، من أسماء الشمس 

حاولت جاىدًا ، إرجاع األلفاظ إلى أصل وضعيا المغوي الذي اشُتقت منو - 2
قد اسُتعممت في ، ، وتبيين المجاز إن ُوِجَد ، كَصَماِم معدولة عن صاّمة 

. الداىية مجازاً 
صيغة فعال  )اإلشارة إلى دالالت فعال التي كنُت قد درستيا في بحث - 3

 ، كاختصاص فعال بالشتم ومالزمتيا لمنداء ، (4)(واختصاصيا بالمؤنث
. وفعال األمرية ، وغير ذلك

.   فيعني أنني قد أتيُت بمعًنى آخر لمفظة   (    )إذا عمَّْمُت بعالمة ىكذا- 4
سوق الشواىد التي تثبت نطق العرب بيا ، وقد غمب عمى فعال شواىدىا - 5

.  ؛ إذ قد تصل إلى المئة  واألمثال الشعرية
:  ترتيب األلفاظ بحسب حروف المعجم ، عمى الوجو اآلتي- 6
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 املعجم

  أبِا  .ٔ

: (5)وأنشد (ـ ه231ت)الماء والسراب ، عن ابن األعرابي  : األبابِ )) 
ْمَن َسبًجب ُمْسَتخفَّ الَحْمِل    َتُ قُّق َ ْ َراَف ااَأبِا الَحْ لِ             َقوَّ

 . (6)((أخبر أنيا سفن البر 
ن لم تصِب ، إن أصابت الماء فال َعَباِب : لمظباء  ))ومن األمثال ما قالوا  وا 

أبَّ : من قولك)) ، وذلك (7)((وال تتييأ لطمبو، لم تأتبَّ لو : الماَء فال َأباِب ؛ أي
. ( 8)((تييأ : لألمر وائتبَّ لو 

    َ َزامِ  .ٕ

وأزمْتيم السنُة ، قد َأَزَمْت أزاِم :  السنة المجدبة الشديدة ؛ إذ يقال أزام
 : (10)قال الشاعر ، (9)أْزمًا استأصمْتيم

 ىبَن ليب الطعبَم فمم ُتضْعُو        غداَة الروِع إذ  زمْت َ زاِم 
 :  (11)وقال جميل

ُجذاُم سيوُف اهلِل في كّلِ موطٍن        إذا  زَمْت يومَ المقبء  زاِم 
 : (12)وقول ابن الرومي

مت تعضيال   نتَ الذي قطَع الحأبئَل أعدمب      َ َزَمْت  زام و ضَّ
  َأَجبل .ٖ
قال الخيري من ، في نوادر أبي عمٍرو الشيباني بجال اسم امرأةٍ   )) 

 : (13)البسيط
 (14)((توحي أجبِل  أبىب وىو متكٌئ       مى سنبٍن كأنف النسر م توِق 
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ل ،منونًا كسحاٍب  (بجاٍل )بعضيم عدَّ  أو ىوالشيخ ،وىو صفٌة لرجل بمعنى ُمَبجَّ
 . (15)الكبير السيد العظيم مع جماٍل ونبل

َأَداِد   .ٗ
 (16)((يا قوم  َبَداِد بداِد ؛ أي ليأخذ كلُّ رجٍل قرنو  )):   قوليم في الحرب ، 

وىو مًا خوذ من قوليم ، بمعنى أن يأخذ كلُّ رجٍل رجاًل يكون قرينو أو من أقرانو 
. (17)وبداِد ىنا اسم فعل أمر، لقي قوٌم أبدادىم ؛ أي أعدادىم لكل رجٍل رجٌل 

 ((  ؛ وبني أيضا عمى الكسر؛  [متفرقة]متبِّددة : جاءت الخيُل بداِد ؛ أي : وقوليم
 : (19) ، قال الشاعر عوف بن الخرع(18)((وىو الَبَدد ، ألنو معدوٌل عن المصدر 

وذكرَت من لأن المحمَّق ُ رَأًة       والخيُل تعدو في الصعيد َأَداِد 
:  (21)()قال حسان بن ثابت  ، (20)متبدِّدين: تفرَّق القوُم بداِد ؛ أي : ومثمو 

 كنب  مبنيًة وكبنوا جح اًل          لجأًب ف كَّْوا أبلرمبِح أدادِ 
َأَراِح    .٘

أنيا زالت : عمى َفَعال ، المعنى ، دلكت براِح يا ىذا  )):  يقال لمشمس 
 ، (23) ، وىو اسم لمشمس معرفة(22)((فبراِح بمعنى بارحة ، وبرحت حين غربت 

وقيل  ، (24)((ما زال : ما برح ؛أي: سميت بو ألنيا تستقر من قوليم  )): وقيل
 : (26)وأَنشد قطرب ، (25)وبارحة كاشفة، سميت بذلك ؛ النكشافيا وظيورىا 

ىذا مقبم قدمي رأبح       ذأا حتى دلكت َأَراِح 
أراِك    .ٙ
.  ، فيو من َفَعاِل األمرية(27)((ابركوا : َبَراِك براِك ؛ أي : يقال في الحرب  )) 
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:- َأَطبِر  .ٚ
،  ، ولعميا من الَبَطر(28)((اذىبي َلَكاِع وَذفاِر وَبَطاِر  )):  يقال في شتم المرأة 

 ، ولعل األولى (29)((اذىبي لكاِع وذفار وَبَظاِر  )): وذكرىا صاحب المسان ىكذا 
تصحيف منو ؛ ألنو قويٌّ في شتم المرأة ، مأخوذ من البظر  ، ومعروٌف في صيغة 

 . (30)َفعاِل داللتيا عمى شتم األنثى
    أظبر .ٛ

.  َبَطاِر – سبق ذكرىا في 
  َأَقبعِ  .ٜ
، وىو الَعَرق يصيب اإلنسان فيبيضُّ عمى جمده ، عميو خرء َبَقاِع : يقال  )) 

: وىو قريٌب من األول ؛ أي  ، (32)َبَقاِع َبَقاِع يا فتى:  وقالوا أيضًا (31)((شبو لمع 
وأرادوا ببقاع ... أن يصيبو غباٌر وعرٌق ، فيبقى لمٌع من ذلك عمى جسده ))

. وكأنيم يريدون أدرك تمك األرض يا فتى، ىي األمرية  (بقاع بقاع)فكـأن، (33)((أرضاً 
َأاَلِد  .ٓٔ

، بفتح أولو ، بالذ  )): فقال ،  ذكرىا صاحب معجم ما استعجم بوجيين 
بالُد فأجروه : وقد قالوا ، عمى مثاِل حذام وقطام  ، (34)وىي ذاٌل ميممة، وكسر آخره 

قال ، تقضب منيا السيام الجياد، وىي أرٌض دون اليمامة  ، فمجرى ماال ينصر
 :  (35)األعشى

( 36) ((منعت ِقِسي المبسخية ر سو      أسيبم  ي را  و سيبم أالد

َأاَلِذ    .ٔٔ
.  ولعميا تصحيف عنيا أو خطأ مطبعي–سبق ذكرىا في بالد  - 
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َأاَلِل  .ٕٔ
ال يصيبو عندي ندى وال خير ، : ال تبمُّك عندي بالَّة و َباَلِل ؛ أي :  ويقال 

 ، قالت (38)وىو معدوٌل عن بالَّة، وىو اسم لصمة الرحم  ، (37)وال يصمو مني صمة
   :(39)ليمى األخيمية

 ففنك لو ركضت خالك ذمٌّم       وفبرقك اأُن  مك غير قبلِ 
فال و أيك يب اأن  أي  قيل       تأمُّقك أعدىب  ندي َأاَلِل 

َأاَلِء    .ٖٔ
 ، كأنيا (41)البالء:  أي (40)((مثل َقَطاِم ، نزلت بالِء عمى الكفار : يقال )) 

. اسم من أسماء الداىية 
َأَيبِء   .ٗٔ

كما ،  ، كأنيا يؤنس بيا (42)من َبَيأ بو إذا أنس،  وَبَياِء كقطاِم عمم امرأة 
ناقٌة  : قالوا
.  ، لكنيا مع الناقِة مصروفة (43)إذا أنست بالحالب، َبَياٌء 
َأَيبِن  .٘ٔ

والبينانة المرأة الطيبة النفِس ، يراد بيا بينانة ،  بياِن عمم امرأة كحذام وقطام 
 : (45)قال الشاعر ، (44)واأَلَرجِ 

 َ َو قبلت أيبِن ولم تأأق       كأرَت وو يميق أك النعيمُ 
َأَواِر  .ٙٔ

قال أبو مكعت   ، (46)اسم لميالك، َنَزَلْت بواِر عمى الكفار مثل َقَطاِم :  يقال 
 :   (47)األسدي

 قتمت فكبن تأبغيًب و تظبلمب         إن التظبلم في الصديق َأَوارِ 
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َتَراِك   .ٚٔ
 ، وُأنِشَد لطفيل بن (48)وىو اسم فعل أمرٍ ،  وتراِك تراِك بمعنى اترك 

 : (49)الحارثي
               تراكيب من إأٍل تراكيب         مب ترى الموَت لدى  وراكيب 

َجَأبِذ  .ٛٔ
قال عمر بن ،  أي من الجذب – وستأتي – (50) جباِذ المنية الجابذة كجذاب

:  (51)ُحميل
 فبجتأذت  قرانيم َجَأبِذ        يدي سأب  أرح مب اجتأبذ

  َجَداعِ  .ٜٔ
وىي السنة الشديدة ُسمَِّيَت كذلك ؛ ألنيا  ، (52)أجحفت بيم َجَداعِ :  يقال 

( 54)قال أخو بني ثَُعلٍ  ، (53)تذىب بكلِّ شيءٍ : بل قالوا ، تَجَدع النبات وتذلُّ الناس 

بِت الرِّنأبعِ  ن ُمنِّنيُت ُ مَّ  لقد  ليُت  غدر في جداِع        واإ
َجَذاِا  .ٕٓ

 . (55) جذاِب كقطاِم ىي المنية ؛ ألنيا تجذب النفوس
َجَعبِر  .ٕٔ

بع معدولة عن جاعرة ؛ لكثرة ، تيسي َجَعاِر :  ويقال  وىو من أسماء الضَّ
 – ، وىو مثل (57)قومي جعارِ : فيقال ، تشتم بو المرأة : وىذا المثل  ، (56)جعرىا
(: ) ، وفي حديث أبي أيوب (58)يقال في إبطال الشيء والتكذيب بو- أيضًا  

 . (59)((تيسي جعبرِ : قل ليب : َ نو ُذكر الغول، فقبل))
كوني كالتيس  : أتى بكممة حمق ؛ أي  )) يضرب فيمن – أيضًا – وىو مثل 
 . (60)((ألتمثمنَّ ليم بيذا المثل : والمعنى ، في حمقو 
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   َجَمبدِ  .ٕٕ
: دعاًء عميو ، ضدُّ الكريم ؛ إذ يقال لو ، جماِد لو :  يقال لمبخيل في الذمِّ 

 : (62)قال المتممِّس ، (61)حمادِ 
 َجَمبِد ليب جمبِد وو تقولي         ليب  أدًا إذا ذكرت حمبد

 ))، عن العطاء (63)يراد بو جموُد الكفِّ ، وىو اسم مصدر معدول من الجمود 
ذا ُدعي عمى الرجل بأن ُيْمَنَع وُيؤَنس مما عنده قيل   ، فيو اسم (64)((َجَماِد َجَماِد : وا 

. فعل أمر بمعنى اجمد 
َجَنبد  .ٖٕ

 - ((حناذ  ))وأكبر الظنِّ أنو تصحيف  ، (65)اسم من أسماء الشمس:  جناِد 
-. ستأتي قريباً 

َحَأبِق   .ٕٗ
. (67)والُحَباق ىو الضراط، (66)الضّراطة: يا َحَباِق؛ أي:  يقال في سبِّ اأَلَمِة 

َحَداِا  .ٕ٘
(68)  حداب السنة المجدبة الشديدة القحط . 
 حداٌب :  أيضًا ؛ أي(69)ويستعمل معرباً ، موضع :   وَحَداِب .
َحَداِد   .ٕٙ

يا :  ؛ أي(70)َحَداِد ُحدِّيو:  ويقول العرب لمرجل إذا طمع عمييم فكرىوا طمعتو 
 :  (72) ، قال الشاعر(71)مناِع امنعيو

 حداِد دون  رىب حدادِ 
 : (73)وقال معقل بن خويمد اليذلي

  صيم و أد اهلل والمرء جبأر      وُحدِّني حداِد  ر  جنحة الرخم          
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حذاِر  .ٕٚ
 ُسِمَعْت حذاِر في عسكرىم : يقال  [و  ]...احذر : حذاِر يا فالن ؛ أي  )):  يقال

 : (75) ،وُأنشد ألبي النجم(74)((وُدِعيْت نزاِل بينيم ، 
 حذاِر من  رمبحنب حذار        و تجعموا دونكم وأبرِ                 

 :    (76)وأنشد المحياني
        حذاِر حذاٍر من فوارس دارم          أب خبلٍد من قأل  ن تتندمب  

  ((  وكان من بني أسد بن ، اسم أبي ربيعة ، قاضي العرب في الجاىمية : وحذاِر
. (77)((خزيمة

حذاِم   .ٕٛ
 : (79) ، قال الشاعر(78)معدولة عن حاذمة،  حذاِم اسم امرأة 

             إذا قبلت حذاِم فصدِّنقوىب       ففنَّ القول مب قبلت حذاِم 
 . (80)((المرأة القصيرة : و الَحْذَمة  ))

  َحَسبسِ  .ٜٕ
فال حساِس منو ؛ ،  َوجَمَس فالٌن ، َحَساِس :  وتقول إذا طمبَت شيئًا فمم تجده 

– ، ويقولون (81)حساَس : ال ُيَحسُّ بو ، أو ال ُيحسُّ مكاُنو ، وُتروى بالفتح ؛أي : أي
جميرة )): ال حسٌّ وال مسٌّ ، وكذلك قوليم:  ؛ أي(82)ال حساِس وال مساسِ - أيضاً 

 467ص/1األمثال ج
(( . يضرب مثال لمذي َيِعُد وال ُينجز، قوليم ذكر وال حساس 

َحَضبِر   .ٖٓ
 ٍ(84)وُأنشد ، (83)  َحَضاِر نجٌم خفيٌّ في ُبْعد: 

  رى نبر ليمى أبلعقيق كأنيب        حضبِر إذا مب   رضْت وُفروُدىب        
فُيْحَمف  ، وىما نجمان يطمعان قبل ُسَييل ، حضاِر والوزُن ُمْحِمَفاِن  )):  وقالوا 
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.  (85)((أنيما سييل لمشََّبِو 
  ((  احضْر : َحَضاِر ؛ أي : وتقول))(86) فيي األمرية ،  .
  ((  إذا جمعْت قوًة وُرْحَمًة : وناقة حضاِر))(87) . 
َحاَلِق  .ٖٔ
(88)كأنيا تحمُق النبات أو المال، السنة المجدبة :   وحمقتيم َحاَلِق ؛ أي  
 (90) ، وأنشد سيبويو(89)كأنيا تقشرىم، المنيُة الحالقة :   وُسُقوا بكأٍس َحاَلِق ؛ أي :

 َضْرَا الرِّنقبِا وو ُيِيمُّق المْغَنمُ       ِلَحَقْت َحالِق أيْم  مى  ْكسبئيْم  
  :(91)وُأنشد لمميميل أيضاً 

مب ُ َرجَّي أبلعيِش أعَد َنَدامى        قد ُ راىُم ُسُقوا أكأٍس َحاَلِق  
َحَمبِد  .ٕٖ

وىو نقيض ، معدول عن المحمدة ، حمدًا لو وشكرًا : َحَماِد لو ؛ أي :  ويقال 
 : (93)قال المتممِّس، -  وقد تقدم – (92)َجَماِد لو: قوليم 

َجَمبِد ليب َجَمبِد وو تقولي         طوال الدىِر مب ُذكَرْت َحَمبِد  
َحَنبِذ  .ٖٖ

 ، (95)((تحرق : والشمس تحنذ ؛ أي  )) ، (94) وحناِذ اسم لمشمس لحرارتيا
 : (96)قال عمرو ابُن ُحَميل

 تستركُدُ  الِعمَل أو َحَنبِذ       كباْرَمِد استغضى  مى استئخبذِ 
َحَيبِد  .ٖٗ

، كممة تقال لميارب ، أمٌر بالحيدودة والروغان ، ِحيدي َحَياِد :  وقوليم 
ففذا جبء القتبل قمتم  : (كرم اهلل وجيو ) ، وفي خطبة سيدنا عمي (97)ولممتشبث برأيو
 . (98)ميمي: ؛ أي  ، حيديِحيدي حيبِد 
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َخَأبِث  .ٖ٘
الخبيثة معدولة عنيا ، :  ؛ أي (99)((يقال لممرأة في الشتم يا خباِث  )) 

َخأبِث كل : وفي حديث الحسن يخاطب الدنيا  )) ، (100)وتستعمل في النداء خاصة
 . (101) ((فوجدنب  بقأتو ُمرَّا خأبث،  يدانِك مضضنب 

َخَأبِش  .ٖٙ
 . (102)نخٌل لبني يشكر باليمامة،  خباِش كقطام 

َخَذاِق  .ٖٚ
ويقال لألمِة ياَخَذاِق يكنون ... الَخْذُق لمبازي خاصة كالذرق لسائر الطير  )) 

 وستأتي –يرى أنيا خزاق بالزاي  (ىـ395ت)وابن فارس،  سّبًا ليا (103)((بو عن ذلك 
. لكن غيره قد أثبتو كما تقدم  ، (104) ألن الخذق ال أصل لو–

َخَراِج  .ٖٛ
ويقول ، وىو أن يمسك أحدىم شيئًا بيده ،  َخَراج اسم لعبة لصبيان العرب 

 ، (106)وقد تسمى خريجًا وتخريجًا وخراجًا معربةً  ، (105)لسائرىم أخرجوا ما في يدي
 : (107)قال أبو ذؤيب

 يد ى وسطيّن خريُل ق ِرقُت لو ذاَت الع بء كأنو       مخبري
 . (108)لكن القافية اضطرتو إلى ذلك، َخَراِج : َوقيل المعروف عند العرب 

 َخَزازِ  .ٜٖ

 وقيل ىو جبل لبني غاضرة ،   خزاِز اسم جبل بين البصرة ومكة في بالد َأَسٍد
  .(109)تحت جبل َمْنَعج، خاصة 

 بين ربيعة ،   ويوم خزاِز إشارة إلى الجبل أيضًا ؛ إذ كانت الوْقَعة عنده فُعرفت بو
فقتموا ، وكانت الغمبة لبني ربيعة ، وبين قبائل اليمن -  وىو ربيعة نزار-الفرس 

 : (111)يقول قائميم، وقد ذكره الشعراء في شعرىم  ، (110)من قبائل اليمن خمقًا كثيراً 
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 َوُمصَعُدُىم َكي َيقَطعوا َأطَن َمنِعٍل       َفضبَقت ِأِيم َذر ًب َخزاِز َو بِقلُ 
 :  (112)وقال أيضاً 

 ن د الدار أعْطَ ْي منعل             وخزاِز ن َدة الأبغي المضل 
 قد مضى حوون مذ  يدي أيب       واستيمت نصف حوٍل مقتأل

َخَزاِق  .ٓٗ
 يقال، الذرق : معدول من الخزق ؛ أي،   ويقال لألمة يا َخَزاِق أقبمي شتمًا ليا :

 . (113)إذا ذرق: خزق الطائر 
 (114)قال الشاعر، اسم قرية من قرى َراَوْند  ))  وخزاق : 

( 115) (( لم تعممب مبلي أراونَد كميب      وو أخزاِق من صديق سواكمب

َخصبِف  .ٔٗ
 ، واإلخصاف (116)اسم فرٍس أنثى كانت لمالك بن عمرو الغساني:  َخَصاف 

نما ىو بالحاء أي ، سرعة العْدِو  ، اإلحصاف : وقيل بالخاء المعجمة تصحيف ؛ وا 
 ، (118)ألنو كان قد أبمى بالًء يوم حميمة ، (117)أجرأ من فارس خصاف: وفي المثل

 : (119)وأنشد ابن بري
تبهلِل لو  لقى خصبف   يًة     لكنُت  مى اامالِك فبرس  سأمب 

أجرأ من خاصي َخَصاِف ؛ وذلك أن بعض المموك طمبو من :  وقيل المثل 
 . (120)صاحبو ليستفحمو فمنعو إياه فخصاه

:  بالضاد المعجمة ؛ أي – أي اسم الفرس – (ىـ321ت) ورواه ابن دريد
-.  وسيأتي– (121)َخَضافِ 

َخَضبِف  .ٕٗ
 وقد سبق–انفرد بذكره بالضاد ابن دريد فقط ،   خضاف اسم فرس   -
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 (122)يا ابن خضاِف ال تفَعل: ولممسبوب يقولون ،   ويا خضاِف لألمة شتم ليا ، 
ُروط من : والَخْيَضُف ، ضارطة : وخضاف معدولة من خاضفة ، بمعنى  الضَّ

:  (124) ، وقال الشاعر(123)النساء والرجال
َأَذَرْت خضبِف ليم أمبء ُمجبِ ع       َخُأث الحصبُد حصبَدىم والمزرُع 

َخَطبِف  .ٖٗ
 (125)وقيل جبلٌ ، َىْضَبٌة :   خطاف . 
 كأنو من الُخْطِف أو الُخُطف ، وىو  ، (126)اسم كمبٍة من كالب الصيد:   وَخَطاِف

 . (127)الضمر ، وخفة لحم الجنب
َخَنبِث  .ٗٗ

 . (128)المتكسرة  المتثنِّية: يا َخَناِث ؛ أي :  يقال لممرأة في الشتم 
َخَنبِز  .٘ٗ

قال األعمُم  ، (129)مأخوذ من َخِنز المحُم إذا أنتنَ ،  وَخَناِز المرأة المنتنة 
 : (130)اليذلي

ز مْت خنبِز أأنَّ ُأْرَمَتنب       تجري أمحٍم غيِر ذي  حم 
َخَنبِس   .ٙٗ

 .  (131) وخناِس بمعنى اخنس ، فيي لألمر
َدأبِا  .ٚٗ

. األمرية  ، (132)يريدون ِدبِّي،  ويقال لمضبع َدباِب دعاًء ليا 
َدَراِك   .ٛٗ

 . (133)األمرية: َأدِرْك ؛ أي :  دراِك بمعنى
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َدَفبِر  .ٜٗ
 النتن : يا منتنة الريح ؛ إذ الدفر :   ويقال لمجارية إذا ُشِتَمْت يا دفاِر ؛ أي

( 134)خاصة

 ؛ ألنيا كما وصفيا النبي(135)َدَفاِر وأّم َدَفاِر وأم َدَفر:   ويقال لمدنيا  بقولو  :
. (136)((من سره  ن ينظر إلى الدنيب أحذافيرىب فمينظر إلى ىذه المزأمة))
َدَمبِر   .ٓ٘

بمدة باليمن عمى مرحمتين من ،  َدَماِر عمى حكاية بعضيم بالدال الميممة 
.  ولعلَّ ىذه تصحيف عن ذمار– وستأتي –والمشيور بالذال المعجمة ، (137)صنعاء

َدَىبِع   .ٔ٘
. (138)وَدَىَع الراعي بالَعُنوِق ، ودىدع زجرىا بذلك،  ويقال لمغنم َدَىاِع زجرًا ليا

َذفبِر   .ٕ٘
وىو صنان ، ولعمو من الذََّفر ، ُتشتم بو  ، (139) ويقال لألمة يا َذَفارِ 

ن كان الظنُّ يساورني في أن َذفار تصحيف لدفار السالفة (140)اإلبط .  ، وا 
َذَمبِر   .ٖ٘
 ىو اسم صنعاء : وقيل ،   َذَماِر اسم قرية باليمن عمى مرحمتين من صنعاء

.  (141)نفسيا
 في الداللة عمى :   وذكر صاحب معجم البمدان أن َذَماِر مثل نزاِل وبمعناه ؛ أي

احفظ ذمارك ، وىو ما وراء  الرجل مما يحق عميو أن : بمعنى ، األمرية 
أم ىو مما تكممت بو العرب من الداللة ، وال ندري أراد الوزن فقط  ، (142)يحميو

. عمى األمرية 
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َرَحبِل  .ٗ٘
وكأنو ، ولم يكشف المعنى ، ذكرىا صاحب المزىر  ، (143) وال تحّل َرَحالِ 

. أو لعميا الناقة نفسيا ، إشارة إلى رحل البعير 
َرَصبِد  .٘٘

 . (144)ارُصد بمعنى األمر:  وَرَصاِد َرَصاِد ؛ أي 
َرَطبِا   .ٙ٘

 . (145)يريدون الفاجرة، ويا ابن الرطبة ، يا َرَطاِب شتٌم لممرأة :  ويقال
َرَغبِل  .ٚ٘
 َرَغاِل األمة ُترضع ولدىا ، مأخوذة من َرَغَل أمَّو َرْغاًل إذا اختمس منيا 

 : (147)، قالت َدْختَُنوس بنت لقيط(146)رضعةً 
ِتَيب ِإذا الّنبُس اْسَتغمُّقوا ـ       ـَفْخَر اْلَأِغيِّن أحْدِج َراَّ 
 ِلرغبِل فييب ُمْسَتَظلُّق              و ِرْجَميب َحَمَمْت وو 

 (148)يرضعيا:   ورغاِل الَبْيَمُة ؛ ألنو يرغل أمَّو ؛ أي . 
 مأخوذة من أرَغمت األرُض إذا أنبتت الرُّغل ، جبالن قرب َضِريَّة :   وابنا رغاِل

 . (149)وىو جنٌس من النبت
َرَقبِش   .ٛ٘
(150) رقاِش اسم امرأة معدولة عن َرِقَشة ، مأخوذة من الرقش ، وىو الخّط الحسن 

 ، (151)لكنَّ الوجَو أنو مأخوذ من ترقَّشت المرأة إذا تنمََّصْت وتزيََّنت، ىذا قوليم 
. (152)((اسِق رقاِش إنيا سقاية :وفي المثل  ))
 وفي كمٍب رقاش ، وُيظنُّ أن في كندة ،  ورقاِش حيٌّ من ربيعة ُنسبوا إلى أمِّيم

 . (153)بطنًا يقال ليم بنو رقاش
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َرَقبِع   .ٜ٘
أو ال تقبل ، وال تبالي بي ، ال تكترث لي : ما ترتقُع مني بَرقاع ؛ أي:  وقوليم

ما اكترثت لو ، : ما ارتقعُت لو وما ارتقعُت بو ؛ أي: مما أنصحك شيئًا ؛ إذ يقال 
 . (155)وال يرد ىذا التعبير إالَّ في الجحد ، (154)وما باليُت بو

َسَأبِط   .ٓٙ
 ، سّميت بذلك (156)وىو اسم من أسماء الحمَّى، أخذْت فالٌن سباِط :  يقال 

كأنو مأخوٌذ من أسبط باألرِض إذا  ، (157)ألنيا إذا أخذت اإلنسان امتدَّ واسترخى
ل الُيذلي )(158)لصق وامتدَّ من َضْرٍب أو مرضٍ   : (159)، قال المتنخِّ

 جزُت أ تيٍة أيٍض خ بٍف     كأنَُّيُم َتُممُّقُيُم َسَأبِط 
َسَجبح  .ٔٙ

 ، (160)وتزوَّجت من مسيممة الكّذاب،  َسَجاح اسم امرأة تميميَّة قد تنبأت 
 . (161)رجل أسجح وامرأة سجحاء وىي السيمة الخدَّينِ : وأصل االسم مأخوذ من قوليم

َسَراِا  .ٕٙ
والناقة ىذه ىي السبب في إقامة حرب البسوس ،  سراِب اسم ناقِة البسوس 

 . (163)أشأم من َسَرابِ :  ؛ لذا قالوا في المثل (162)بين بكر وتغمب
َسَراِح  .ٖٙ

 . (164) سراِح اسم فرس معروف
َسَ بر  .ٗٙ
 سفاِر اسم بئٍر أو ماء لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، يقع بين البصرة 

 : (166) ، قال الفرزدق(165)والمدينة ، قبل ذي قار
را  متى مب ترُد يومًب س بر تجُد أيب      ُ دييَم يرمي المستجيَز المعوَّ
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 وقعة - أي في ذلك الماء-يوم مشيور من أيام العرب ، كانت فيو :   ويوُم سفاِر
قال  ، (167)فرَّ فيو فارس بكر جبر بن رافع، بين بكر بن وائل و تميم 

 : (168)الشاعر
 لم تك من  سالأكم قأل ىذه       مى الوقأى يومًب ويوم س بِر 

 :  (169)وقال المنخل بن سبيع في يوم سفار
 غداة س بر أبلنحوس اا بئم        لقد نعأت طير اليديل و ح حت 
 وخيمب  مى المرتبد مر ى الغنبئم        ووقى أيب مر ى الغنيمة مجدأب 
 سيبم المنبيب الضبريبت الحوائم         تبىب فالقى أين  رجب ح رىب 

َسَ بِل  .٘ٙ
وقد ُنسب إلييا بعض أىل ، مشتقة من السُّفل ،  ذو َسَفاِل قرية من قرى اليمن 

 .   (170)منيم أبو إسحق إبراىيم بن عبد الوىاب السََّفالي، العمم 
َسَكبِا   .ٙٙ

مشتقة من سكبُت إذا  ، (171) سكاب اسم َفَرٍس أنثى لعبيدة بن ربيعة ولغيره
 ، وكانت سكاب لرجل من تميم ، (172)ويقال في صفة الفرس بحر وسْكب، صببت 

:  (173)فطمبيا منو بعض المموك فمنعو إياىا وقال
 أيَت المعَن إن سكبا        ِ ْمٌق ن يٌس و ُتعبُر وو تُأبُع 
ُم ّداٌة مكرَّمٌة  مينب           ُتجبُع ليب العيبُل وو ُتجبُع 

َساَلِح  .ٚٙ
 حتى يكوَن  أعَد  ))وفي الحديث  ، (174)موضع أسفل من خيبر:   َساَلِح

 . (175) ((مسبلِحيم سالحِ 
 ؛ (176)اسم ماءٍة بتيامة لبني كالب ، سميت بذلك ألنيا تسمح شارَبيا:   وسالِح 

 . (177)تجعمو يخرج ما في بطنو: أي
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َسَمبِع  .ٛٙ
  : (179)وشاىده ، (178) َسَماِع اسم فعل أمٍر بمعنى اسَمعْ 

       فسمبِع  ستبه الكالا سمبِع ومويمك زمع الكالا تسأُّقني  
 جبِذ  .ٜٙ

مأخوذة من أشجذت السماء إذا أقمع مطُرىا ،  شجاِذ ىي المطرة الضعيفة 
: (181)قال الشاعر ، (180)وَضُعفَ 

تدرُّق أعَد الَوَأَمى َ َجبِذ        ِمنيب ىمبذيٌّم إلى َىَمبِذي 
َ َراِء  .ٓٚ
 (182)أما المبنية عمى الكسر فاسم أرضٍ ، وفييا المصروفة ،  ىناك أكثر من شراء 

: (183)وعمييا شاىد النمر بن تولب ؛ إذ يقول
تأأَّد من  طالِل جمرَة مأِسُل        وقد  ق رت منيب  راِء فيذأُل 

. وتروى بالتنوين 
مرتفع شامخ يمي ىرشى لبني ليث وبني ظفر من سميم  ، (184)جبل ))ىو :  وقيل

.  (185)((وىو دون عسفان من عن يسارىا ، 
 راِس   .ٔٚ

 . (187)وىي من الصفات الالزمة ليا ، (186)َخِشنة غميظة:  أرض شراِس 
َ َراِف   .ٕٚ
 (188)عمى ثمانية أميال من األحساء،  شراِف اسم موضع بين واقصة و القرعاء ، 

:  (189)قال الشاعر
لقد غظتني أبلجو جوِّن ُكَتْي ٍة      ويوم التقينب من وراء َ َراِف 

وقيل سمِّيت بذلك نسبًة لشراِف وواقصة ابنتي عمرو بن معتق ، من ولد إرم بن 
 .  (190)(عميو السالم  )سام بن نوح 
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ولعلَّ ذلك الماء يقع في الموضع نفسو ؛  ، (191) وقيل شراِف اسم ماء لبني أسد
ومنو حديث ابن  ، (192)ألن صاحب معجم البمدان ذكر أن فييا آبارًا وُقُمبًا كثيرة

بُء وو ( )) )مسعود  يو ك  ن و يكون أين  راف و رِض كذا وكذا جمَّ
 : (194) وقال المثقَّب العبدي(193) ((ذاتُ قرنٍ 

 أبليمين حَمَرْرَن  مى  راِف فذات َرْحٍل      َونكَّْأَن الذران
 ٍكأنو مأخوذ من الشرف ، وىو العمو ، ذكره  ، (195) وقيل شراِف اسم جبل عال

 : (196)الشمَّاخ مصروفًا بقولو
حمَّت َأَنْعَ ي  راٍف وىي  بص ة     تخدي  مى َيَسراٍت غيِر   صبِل 

َ َغبِر  .ٖٚ
وتوىَّم السيوطي فذكره بالفاء تحريفا منو؛  ، (197) شغار لقب بني فزارة بن ذبيان

نما شفار اسم موضع وسيأتي (198)شفار: أي بل توىَّم ثانيًة وَعدَّ شغار اسم ،  ؛ وا 
.   فعكس بينيما(199)موضعٍ 
َ َ بِر  .ٗٚ

 : (201)قال الفرزدق ييجو أدييم بن مرداس ، (200) اسم موضٍع لبني تميم
را  متى مب ترد يومًب   بر تجد أيب      دييم يرمي المستجيز المعوَّ

َ الِل  .٘ٚ
 . (202)ال َتْشَمُل َيُدك وال تكَملُ : ال شالِل ؛ أي :  ويقولون في الدعاء 

َ َمبٍم  .ٙٚ
 مشتق من الشمم ، وىو (203)قيل لباىمة،  شماِم اسم جبل في بالد بني قشير ، 

 : (204)العمّو، قال جرير يعيِّر الفرزدق
         ويوم ال ِّنْعْ ا قد تركوا َلقيطًب      كأنَّ  ميو ُحمَّة  رجواِن  
         وُكأِّنل حبتٌم أ مبم حوًو            فحكم ذا الرقيأة وىو  بِن  
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 : (205)والدليل عمى عموِّه وتمنُّعو قول امرئ القيس
         كأني إذا نزلُت  مى المعّمى       نزلُت  مى الأواذخ من َ َمبِم  

 قال (206)ىما رأسان في جبل شماِم ، تسمييما العرب بذلك:  وابنا شمام ، 
 :  (207)الطرّماح

        ليا كمما ريعت صداة وركدة      بمصداَن أعمى ابني شماِم البوائن  
: (208)وقال لبيد

فيل ُنأِّنئَت  ن  خويِن دامب      مى ااحداِث إوَّ اأَنْي  مبِم         
 : (209)وقول آخر

  وكلُّق  ٍخ م برقة  خوه       لعمر  أيك إوَّ اأَني  مبمِ       
َصراِف  .ٚٚ
 كأنيا معدولة عن (210)يا صراِف اصرفيو،  ويقولون لمرجل يكرىون طمعتو ، 

. صارفٍة تصرفو ، يرجونيا لخبث طمعتو 
 ((  وصراِف اسم فعل أمر بمعنى اصرف))(211) . 
(213)قال الشاعر، وُأنشد لو شعٌر مصروٌف فيو  ، (212) وصراِف اسم موضع : 

يب راِّن  بًء من و ول طبلمب       ر ى صرافًب ِحِ لَّو والحَرمب 
َصَراِم  .ٛٚ
(215)قال الكَمْيت ، (214) صراِم اسم من أسماء الحرب : 

جرِّند السيف تبرَتيِن من الدىـــ          ــــر  مى حين درٍَّة من صراِم 
 :  (216)وقال الجعدي

إو  أمْغ أني  يأبَن  نِّني     فقد حمأْت صراِم لكم صراىب 
وُأنشد ليا بيت الكميت السابق ، وكذلك  ، (217) وصرام اسم من أسماء الداىية

 : (218)قول الشاعر
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 و  أمغ أني سعٍد رسوًو     ومووىم فقد حمأت صراِم 
. والداىية والحرب متقاربان ؛ لذا جاز إطالق صرام عمييما جميعاً 

َصاَلِح   .ٜٚ
مح ،  وصالح اسم َعَمم لمكَّة المشرَّفة  ہ  ہ  چ : لقولو تعالى ، مأخوذة من الصُّ

 ٚ٘: القصص چہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے          ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  
 : (220)ومنيم من يصرفيا ، كقول حرب  بن أمية ، (219)أو أنيا من الصالح، 

 أب مطٍر ىممَّ إلى صالٍح        فتك يك الندامى من قريش 
: (222)ومنو قول الشاعر ، (221)واألصل فييا البناء عمى الكسر كقطام

منب الذي أصالِح قبم مؤذنًب      ولم يستكْن لتيدُّقد وتنمُّقِر 
َصَمبِم  .ٓٛ
 والمعنى زيدي يا داىية ، وىي الداىية الشديدة ، صمِّي َصَماِم :  ومن أمثاليم ،

وقد ،  ؛ لذا فسرىا بعضيم بأِن اخرسي يا داىية (223)وَصَماِم معدولة عن صاّمة
نما أصل َصَمام ىي الحية الصّماء التي ال تجيب  اسُتعممت في الداىية مجازًا ؛ وا 

ألنيا - أيضاً –وىو خطاٌب لمحية  ، (224)ومن أمثاليم َصمِّي ابنة الجبل، الرقى 
تسكن الجبل ، وىم كذلك يوقعونو مثال عمى الداىية الشديدة ، ومما جاء شاىدًا 

:  (225)عمى الداىية قول األسود بن يعفر
فرَّت ييود و سممت جيرانيب        َصمِّني لمب لقيت ييود صمبِم 

 : (226)وقال دريد بن الصّمة
متى كبن المموُك لكم قطينًب      مي وويٌة َصمِّنِي صمبم 

 أو احمموا عمى ، تصامُّوا في السكوت : معناه ، اسم فعل أمٍر ،  وَصَماِم َصَمام
. (227)العدوّ 

َضَراِا  .ٔٛ
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 . (228) وضراب بمعنى اضرْب ، اسم فعِل أمرٍ 
َضراِح  .ٕٛ

أبعْده أو ارِم بو في ناحيٍة أو : ومعناه ، األمر :  ضراِح بمعنى اضَرْح ؛ أي
 .  (229)ادفعو
َضراِم  .ٖٛ

رام  ، (230) ضراِم اسم من أسماء الحرب . وىو اشتعال النار ، مأخوذة من الضِّ
َضَعبط  .ٗٛ

فة  ، (231) ضعاط بالعين اسم موضع ذكره السيوطي وأكبر الظن ىي مصحَّ
. اآلتية بعدىا  ((ضغاط  ))عن 
َضَغبِط  .٘ٛ

وفيو نظر؛ ، وىو الحصر الشديد ، مأخوذ من الضْغط ،  ضغاط اسم موضٍع 
 .   (232)ُضَغاط: إذ ضبطو بعضيم بضم الضاد ؛ أي 

َضَمبِر  .ٙٛ
ولعمَّو قبل العممية كان  ، (233)كانت فيو وقعة لبني ىالل،  ضماِر اسم موضع 

 . (234)اسم فعل أمٍر بمعنى اضُمر
َضَمبِم  .ٚٛ

، السابقة  ((َصَماِم  ))وأكبر الظن أنو تصحيف لـ  ، (235) ضماِم اسم لمداىية
وأحسب الميث ، العرب تقول لمداىية َصمِّي َصَماِم بالصاد  )): قال صاحب التيذيب 

فوه  ولم أسمع الضم والضمام في أسماء ، فجعموا الصاد ضادًا ، أو غيره صحَّ
.  (236)((الدواىي
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َطأبِر  .ٛٛ
فطبار اسم من  ، (237)((في دواٍه : وقع في بنت طباِر ؛ أي : ويقال  )) 

. أسماء الداىية
َطمبِر   .ٜٛ
 رماه اهلل ببنت ))يقولون ، (238)ىي الداىية:  طماِر لغة في طباِر؛ أي

  (239)((طمارِ 
، فيما من مخرج واحدٍ ، ولعميا من اإلبدال المغوي ؛ إذ بين الباء والميم عالقة صوتية 

. وىو الشفتان 
 مأخوذ من طمر ،يقولون انصبَّ عميو من طماِر ، اسم لممكان المرتفع :  وطماِر

وُأنشد في مقتل مسمم بن عقيل .  أو ىو من عمو إلى سفل (240)إذا وثبت عالياً 
 : (241)وىانئ بن عروة

ففن كنِت مب تدرين مب الموت فبنظري     إلى ىبنٍئ في السوق واأن  قيل 
 إلى أطٍل قد  قَّد السيُف وجَيُو       و خر ييوي من طمبر قتيل

 (242)جبالن معروفان بين ذات عرق وبين الستار:  وابنا طمار . 
 (244)قال ورٌد العنبري ، (243)ثِنيَّتان في الموضع السابق:  وابنتا طمار : 

حتى أدا الطوُد لين اليبري     اأنب ُطُمر واأنتب طمبر 
.  (245)وقيل بنتا طمار ىضبتان عاليتان في جبٍل بدمشق

َطمبِم   .ٜٓ
 . (246)((وبيا جبل منيٌف شامخ ، طمام مدينة قرب حضرموت  )) 
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ظ بِر  .ٜٔ
الظفاري ومنيم من يمنعيا من (247) ظفار مدينة باليمن ُينسب إلييا الَخْزع 

 ؛ أي (249)((من دخل ظفار حمَّر  ))وفي المثل  ، (248)الصرف لمعممية والتأنيث
  .(250)تعمَّم لغتيم الحميرية

(252) ظفار(251) وقيل كلُّ أرٍض ذات مغرة . 
َ َأبا  .ٕٜ

. (253)وعباب الماء أولُو ومعظمو، ال تُعبَّ في الماء :  وقوليم ال عباب؛ أي 
ن لم تصبو فال أباب ؛ أي، إذا أصابت الظِّباء الماء فال عباب :ومنو قوليم أيضًا  : وا 
ن لم تجده لم تأتبَّ ؛ أي لم تتييأ لطمبو وال لشربو، إن وجدتو لم تُعبَّ  وقد - (254)وا 

.    سبق ذكر أباب في أول المعجم 
  بم  .ٖٜ

وفيو دليل عمى اختصاص فعال باألنثى ؛ إذ  ، (255) َعثَاِم من أسماء الضبع
 . (256)ذكر الضبع يسمَّى عيثوم

َ َراد  .ٜٗ
ْمب الشديُد  ))لعمَّو مأخوذ من الَعْرِد ، وىو  ، (257) َعراد اسم فعل أمر الصُّ

فيكون عراد بمعنى اعرْد ؛ أي انتصب بشدَّة  ، (258)((المنتصب من كلِّ شيء 
. وصالبة 

َ راِر  .ٜ٘
 وعرار بقرة وكحل ثور كانا ، وفي المثل باَءت عرار بَكْحٍل ،  َعرار اسم َبَقرة

فوقعت الحرب بينيما ، فُعقر كحل وُعِقرت بو عرار ، كسبطين لبني إسرائيل 
: (260) ، وُأنشد(259)وىو مثل يضرب في التساوي بين شيئين، حتى تفانوا 

            أبءت  رار أكحٍل والرفبق معًب     فال تمنَّوا  مبنيَّ ااضبليل 
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عرار وكحل عممان مؤنثان عمى السنة الشديدة التي تعرُّ الناس :  وقيل
. (261)بالشرّ 

َ طبِم  .ٜٙ
لعميا مأخوذة من الُعْطم ، وىو الصوف  ، (262) عطام اسم موضع

 . (263)المنفوش
َ  بِل   .ٜٚ

وقيل لحم ، مأخوٌذ من الَعَفمة وىي بظارة  ، (264) يقال لألمة ياعفال شتٌم ليا
 . (265)ينُبت في ُقُبل المرأة ، وىو الذي يسمَّى الَقْرن

 قبق   .ٜٛ
واأَلْولى ، فيكون اسم مصدٍر معدول عن مصدر  ، (266) عقاٍق اسٌم من العقوق

ويسار عن ، أن يكون ذلك المصدر مؤنثًا معرفًة ، كفجار معدول عن الفجرة 
: (268)ودليل تأنيث عقاق قول َعْمرة بنت دريد ترثيو ، (267)الميسرة

لعمرك مب خ يُت  مى دريٍد        أأطن سميرٍة جيَش العنبق 
جزى  ّنب اإللُو أني ُسَميٍم         و قَّتيم أمب فعموا  قبِق 

. فأنثت عقاق بقوليا عقَّْتيم 
َ اَلِق  .ٜٜ

. (269) عالق اسم فعِل أمٍر بمعنى تعمَّْق بو
َ َواد  .ٓٓٔ

 . (270) عواد اسم فعل أمٍر بمعنى ُعدْ 
َغ َبِر   .ٔٓٔ
وىو لون ، مأخوذة من الُغْثرة ، الضبعة وكذلك غثراء ؛ وذلك لمونيا :  غثار

 . (271)قريب الى الُغْبرة، يخالطو سواد وصفرة 
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َغَداِر  .ٕٓٔ
ة بالنداء ، (272)يا غداِر لممرأة ؛ أي يا غدَّارة:  يقال   . (273)مختصَّ
َغراِز  .ٖٓٔ

 . (274)وقد ُيصرف كسحابٍ ،  غراِز اسم موضع 
غالِا  .ٗٓٔ

وُيسمَّون ببني غالِب ، وىي جدَّة لبني الحارث بن أوس ،  غالِب اسم امرأة 
 .  (275)ومنيم من يمنعيا من الصرف، معدولة عن غالبة 

َغاَلِق  .٘ٓٔ
 . (276) عيُن غالِق موضعٌ 

َفَجبِر  .ٙٓٔ
(278)قال النابغة ، (277) فجاِر اسم مصدر لمفجرة معدوٌل عنيا  : 

إنب اقتسمنب خطََّتينب أيننب       فحممُت أّرَة واحتممَت فجبِر 
(279) ويا فجاِر شتٌم لممرأة معدوٌل عن فاجرة  . 

َفَسبِق  .ٚٓٔ
. شتٌم ليا  ، (280)يا فاسقة: يا فساِق لممرأة ؛ أي :  ويقال 
ف بِح   .ٛٓٔ

كأنيا من التفشُّح وىو التفريج بين  ، (281) فشاح من أسماء الضبع
أو ،  وال ُيدرى أييما تصحيف عن األخرى – وستأتي –ووردت قشاح ، (282)الرجمين

 . (283)أن كمتييما من أسماء الضبع ؛ ألن صاحب القاموس ذكرىما االثنتين
ف بِش   .ٜٓٔ

ُروط عند الجماع فشاش :  وفي المثل (284) وفشاِش المرأة الفاشَّة ؛ أي الضَّ
وفشيو ، ولم يقدر عمى شيء ، يضرب لمرجل إذا غضب ، ُفشِّيو من استو إلى فيو 
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افعمي بو ما شئت فما بو انتصار مأخوذ من الفشِّ ؛ أي : من استو إلى فيو ؛ أي 
 . (285)أخرجي ريحو مجازًا في إخراج الغضب

َفَعبِل  .ٓٔٔ
 (286)لممرأة معدول عن فاعمة:  َفَعاِل . 
 (287)بمعنى افعْل ؛ أي األمر:  وفعاِل .

َفَغبِر  .ٔٔٔ
كأنيا مأخوذة من فغر المرء فاه ، لمذي  ، (288) يقال طعنة َفَغار؛ أي نافذة

. فشبِّيت الطعنة النافذة بالفم الواسع  ، (289)واسع الفم
َفَيبِح  .ٕٔٔ

مأخوذة : وقيل، إذا انفجرت ،  فياِح اسم لمغارة مأخوذة من فاحت الطعنة بالدم 
يقال : وفي المثل  ، (290)فيو اسم تُنادى بو الغارة المُشعَّة المنتشرة، من االنتشار 

قال  ، (291)اتسعي وتفرَّقي أيتيا الخيل لتحيطي بالحي: لمغارة فيحي فياِح ؛ أي 
: (292)الشاعر

دفْعنب الخيَل  بئمًة  مييم       وقمنب أبلضحى فيحي فيبِح 
: ىذا عمى تفسير االنتشار، أما عمى فاحت الطعنة فالنداء في المثل لمحرب ؛ أي

 . (293)سيمي بالدماء أيتيا الحرب السيَّالة
ق بِم  .ٖٔٔ
 تسمَّى الضبع األنثى قثام عمى أقواٍل مختمفة   :

وكذلك الذكر يقال ، فمبطئيا في مشييا ، البطء في المشي : من القثم ؛ أي : األول 
 . (294)لو يا ُقَثِم ، وىو يقثم في مشيو

، وسمِّي الضبع أبا كاسب ، وىو يقثم أي يكسب ، أنيا سميت قثام لكسبيا : الثاني 
 . (295)وىو الصحيح عند صاحب المسان
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وسيأتي بيذا المعنى اسم  ، (296)تقطع: وقيل سميت قثاِم ألنيا تقثم ؛ أي : الثالث 
. فعل األمر قثام بمعنى اقثم 

حو  ، (297)أنيا قثام لتمطُّخيا بجعرىا مأخوذة من القثم وىو لطخ الجعر: الرابع  وأنا أرجِّ
ونتن ،  شتمًا ليا لنتن ريحيا (298)ألنيم قالوا لألمة يا قثام كما يقال يا دفار

. الريح ال يتفق إالَّ مع القول الرابع 
 جمعو : مأخوذ من قثم الشيء يقثمو قثمًا واقتثمو ؛ أي ،  وقثام بمعنى اقثم

 . (299)واجترفو
شتم ليا (300) ويا قثاِم لألمة كما يقال ليا يا دفار                .
كأنيا من القثم الذي ىو الجمع (301) ويقال لمغنيمة الكثيرة قثاِم اسٌم ليا ، 

.  واالجتراف
َقَداِم  .ٗٔٔ
(302) قداِم منيٌل بالبحرين                                                         
 و أيضا فرُس عبد اهلل بن العجالن ،  وقداِم اسُم فرس عروة بن سنان العبدّي

  . (303)النيدي
 ٍ(305)قال الشاعر، (304) وقدام اسم كمبة : 

َمْت أدٍم قداِم وقد        وفى المحبَق وحبَن مصرُ ُو  وترمَّ
َقَسبِم  .٘ٔٔ

 . (306) قساِم فرُس سويد بن شّداد العبشميّ 
ق بِح  .ٙٔٔ

كأنيا مأخوذة من الُقشاح ، وىو الشيء  ، (307) من أسماء الضبع َقَشاحِ 
 . (308)اليابس
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قطبِط  .ٚٔٔ
 : (310)قال الشاعر ، (309)((ويقولون قطاِط بمعنى حسبي  )) 

 طمُت ِفراطيم حتى إذا مب       قتمُت سراَتيم كبنْت قطبِط 
 ؛ إذ قطاِط (311)((قاطعة لو : أي : أي كانت تمك الفعمة كافية وقاطَّة لثأري  ))

 . (312)وىي مأخوذة من القّط الذي بمعنى القطع، معدولة عن قاطَّة 
َقَطبِف  .ٛٔٔ

 . (313) وقطاِف من أسماء األَمة
َقَ بِس  .ٜٔٔ

وال تُنعت بو ، ومثميا قفساء نعٌت لألمِة خاصة ،  قفاِس األمة المئيمة الرديئة 
 . (314)الُحّرة
َقاَلِا  .ٕٓٔ

اقمبي قالِب ، : وفي المثل  ))اقمْب ، :  ؛ أي(315) قالب من القمب مثل نزالِ 
 ))ىو : وقيل  ، (317) لفصاحتو(316)((ُيضرب لمرجل يقمب لسانو ، فيضعو حيُث شاء 

مثل يضرب لمرجل تكون منو السقطة ، فيتداركيا بأن يقمبيا عن جيتيا ، ويصرفيا 
. (318)((إلى غير معناىا

َقَمبِر   .ٕٔٔ
 . (319)ينسب إلييا العود القماريّ ،  َقَماِر جزيرة من جزائر اليند 

قواِل  .ٕٕٔ
 . (320) قواِل لألمر ، بمعنى ُقلْ 

كراِر  .ٖٕٔ
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يا كراِر ُكرِّيو ويا ىمرة : تقول الساحرة،  كراِر خَرَزة تأخذ النساُء أزواَجين بيا 
ن أدبر فُضرِّيو، إن أقبل َفُسرِّيو  ، (321)اىمريو : كأنيا مأخوذة من الكرِّ ؛ أي ، (322)وا 

. إْن أقبل زوُجيا إلييا َفُسرِّيو 
كزاِز  .ٕٗٔ
(323) كزاز فرٌس لمحصين بن عمقمة السَُّممي .
 ((  َضيِّْقُو : وكزاز الشيَء بمعنى ُكزَُّه ؛ أي))(324) ،  فيو من فعاِل األمرية .

كسبِا   .ٕ٘ٔ
 ، (325)تفاؤال بالكسب واالكتساب، معدولة عن كاسبة ،  كساب اسم كمبٍة 

 .  (326)ىي اسم لمذئبة: وقيل
ك بِف  .ٕٙٔ

 ، ومنو قول رؤبة (327)ُكفَّ عنَّي وأكفَّ عنك: دعني كفاِف ؛ أي :  يقولون 
 : (328)ألبيو العجاج

فميَت حظِّني من نداك الضبفي     وال ضِل  ن تتركني ك بِف 
 : (330)ومنو قول األَُبْيرد اليربوعي ، (329)وقد يأتي معرباً 

 و ليت َحظِّني من ُغدانَة  نَّو       يكون ك بفًب و  ميَّ وو ِليب 
َكاَلح   .ٕٚٔ

وقد ُيقاُل  ، (331)معدولة عن كالحة،  وكالح اسم عمٍم لمسنة الشديدة المجدبة 
 : (332)ومنو قول لبيد، بضّم الكاف 

كبن غيبَث المرِمِل الُمْمَتبِح       و صمًة في السََّنِة الُكاَلِح 
َلأبِا  .ٕٛٔ

ذلك : قيل ، تعطُّفًا عميو ، ال بأَس عميك : لباِب لباِب ؛ أي :  ويقولون لمرجل 
 . (334)ىي الشفقة عمى اإلنسان، مأخوذ من المبمبة  ، (333)بمغة حمير
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َلحبِص  .ٜٕٔ
 إذا ، قد َلَحص في ىذا األمر : مأخوذة من قولك ،  لحاِص معدولٌة عن ممتِحصة

( 336) ؛ قال أمية بن أبي عائذ اليذلي(335)ولم يكد ينحلَّ عنو، نشب فيو 

قد كنُت خرَّاجًب َوُلوجًب َصْيرفًب        لم تمتحْصني حيُص أيٍص لحبِص 
 . (337) ىي اسم لمشدَّة والداىيةالذلك قالو

 ((  ولحاِص أيضًا السنة الشديدة))(338) ، وال شكَّ أن مرجعيا إلى المعنى األول؛
.  ألن السنة الشديدة تمجئك إلى أمٍر ال تكاد تنفكُّ عنو 

لزاِم  .ٖٓٔ
فيي معدولة عن  ، (339)تكون الزمًة لو: سببُتو ُسبًَّة تكون لزامِ  ؛ أي :  وقالوا 
صار ىذا األمر الزمًا : أي . . . صار األمر عميو لزاِم  )): وكذلك قوليم ،  الزمة 

:  ؛ أي (341)((ألضربنَّك ضربًة تكون لزاِم يا ىذا  )): وكذلك قالوا ، (340)((لو 
 .  (342)((ضربًة ُيذَكُر بيا فتكون لو لزامًا ))

َلَصبِف  .ٖٔٔ
اسم ماء في موضع بين مكة والبصرة ، لبني يربوع من قبيمة  )) لصاِف 

األرُض أو البقعة  ))وىي ، وأصل اشتقاقيا أنيا معدولة عن الصفة  ، (343)((تميم
المصف شيء ينبُت في أصل  ( ىـ 244ت  )قال أبو عبيد ، يكثر فييا المصف 

قال عبد ، وُذكرت في الشعر ،  وقيل غير ذلك (345)((...  كأنو خيار (344)الُكَبر
: (346)ناجٍر اإليادي

إن لصبفًب و لصبِف فبصأري     إذ حقَّق الركأبن موت المندر 
 :  (347)قال النابغة، فَصَرفيا 

أمصطحأبٍت من لصبِف و أرة      يزرن َ وًو سيُرىنَّ تدافع 
 : (349) ، وقال أبو الميوس األسدي(348)وثبرة ماء أيضاً 
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قد كنت  حسأكم  سوَد خ ّيٍة     ففذا لصبفِ تأيُض فييب الُحمَُّر 
َلَطبِط  .ٕٖٔ

: السنُة الساترة عن العطاء الحاجبُة ، مأخوٌذ من التطَّت المرأُة ؛ أي  )) لَطاط 
ل ، (350)((استترت  : (351)قال المتنخَّ

وُ  طي غيَر منزوٍر ِتالدي     إذا التطَّْت لدى َأَخٍل لطبِط 
لكبِع  .ٖٖٔ
(353)قال الشاعر،  ، تقال في النداء سّبًا ليا (352) لكاع األمُة المئيمة والحمقاء  :

 ميِك أأمِر ن سِك يبلكبِع         فمب من كبن مر يًّب كرا ي 
 : (354)وقال الشاعر أيضاً 

ف  م  وي    إلى أيٍت قعيدتُ   لكبِع ه طِّنوف مب  طوِّن
 . (355)وأسقط حرف النداء ضرورةً 

وفي  ))،  وىي قريبة من المعنى األول (356) وقيل لكاع األمة السفمة الدنيئة
أنو قال لموالٍة لو أرادت الخروج من المدينة  [رضي اهلل عنيما  ]حديث ابن عمر 

أنو كان إذا رأى أمًة  ()عن عمر  [أيضًا  ]ويروى  )) (357) ((اقعدي لكبع
اك  ي : يقول ، يبلكبع  تت أَّيين أبلحرائر : وقال ، متقنِّعة ضربيا بالدرَّة 

( 358)((ر سكِ 

َلمبِس  .ٖٗٔ
مأخوذة من التَممُّس ؛ ، أصاب موضع دائو : َكَواُه لماِس ؛ أي :  وفي المثل 

 . (359)أي وقع عمى داء الرجل أو عمى ما كان يكتمُ 
َمَسبِس  .ٖ٘ٔ

فيو معدوٌل ، ال مماسَّة ومخالطة : ال َمَساِس يا فتى ؛ أي :  والعرب تقول 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ :  في قولو تعالى(361)((ال َمساِس  ))ومنو قراءة  ، (360)عن مصدر



 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  91 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ال حساس وال مساِس ، في : وكذلك قول العرب ،  [ 97/ طو  ] چ  ی  ائى  ىې  
.   عن المحاّسة والمماسَّة (362)النفي
َمَسبِك  .ٖٙٔ
(363) َمَساِك اسم فعل أمٍر بمعنى امسك كنزاِل وغيرىا           . 
 (364)ال تماُسَك عنو:  وقوليم اَلَمَساِك عن كذا وكذا ؛ أي   . 

َمَطبِر   .ٖٚٔ
بين ديار بني بكٍر وديار : وقيل ، موضع في ديار بني تميم :  َمَطاِر ُمؤنثة 

 : (366)قال أوس بن حجر ، (365)بني تميم
فأطن السَّميِّن فبلسِّنخبل تعذَّرت           فمعُقمة إلى مطبر فواحُف 

: (367)وكذلك قول ذي الرمة
إذا لعأت ُأيمى مطبر فواحٍف         كِمْعا الجواري واضمحمَّت  مبئُمو 

 ، (368)((والعامة تقول مطاري، مطار وواحٌف متقابالن يقطع بينيما نير دجمة  ))
 : (369)وقال الشاعر

حتى إذا كبن  مى مطبِر     ُيسراه والُيمنى  مى ال ر بر 
. وىو معروف في العراق إلى ىذا الحين ، فيذا يدلُّ عن أنيا تقع قرب الثرثار 

َماَلِع  .ٖٛٔ
 ، أو ىي (370) َماَلِع من أسماء الصحراء ؛ إذ يقال لألرض الواسعة َميمع

أو أخفُّ من ُعقيب ، أبصر من ُعقاب مالع : المفازة التي ال نبات فييا ، وفي المثل 
قال امرؤ  ، (371)مالع ؛ ألن عقاب الصحراء أبصر وأسرع من ُعقاب الجبال

 : (372)القيس
         كأنَّ د برًا حمَّقت أَمأوِنِو       قبُا مالِع و  قبا القوا ِل 

  (373)والقواعل الجبال الصغار
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َمَنبِع  .ٜٖٔ
(375)أنشد سيبويو لرجل من بكر بن وائل ، (374) مناِع اسم فعل أمٍر بمعنى امنع : 

 منبِ يب من إأٍل منب يب        مب ترى الموَت لدى  رأب يب

 ء :  ومناِع ومنو حديث  ، (376)وقيل ىما مناعان، ، اسم ىضبة في جبل طيِّ
 نب خيٌر لكم من منبِع ومن الحجر )) لزيد الخيل ؛ إذ جاء مسممًا  ()النبي 

 . (377)((ااسود الذي تعأدونو من دون اهلل 
َنزاِف  .ٓٗٔ

ومنو قول ابنة الُجَمْنِدّي ممك عمان  ، (378) نزاِف اسم فعِل أمر بمعنى انزف
أرادت انِزْفَن الماء فمم يبق غيُر ، ولم يبق في البحر غير ُقذاٍف ، نزاِف نزاِف ))

وذلك أنيا ألبست السمحفاة ُحِميَّيا ، فمما عامت في البحر قالت لجوارييا  ، (379)((َغرفة
( 380)انزْفَن الماء لم يبق غير قذاٍف ؛ أي قميل

َنزاِل  .ٔٗٔ
 ((  انزلوا لمحرب :  أي – بالكسر –يقال نزاِل نزاِل))(381) فيو اسم فعِل أمر   .
وقد اتفق المغويون عمى أن ىذا النوع من  )) ، (382) وقد يكون اسم عمٍم لمنزول

، وحماِد بمعنى المحمدة ، فيسار بمعنى الميسرة ، فعاِل ىو مصدر معرفة مؤنث 
 –ولعلَّ قول زىير بن أبي سممى عمى ىذا النوع  ، (383)((وفجار بمعنى الفجرة 

ن قالوا بأمريتو  : (384) إذ قال–وا 
ولنعَم ح ُو الدرع  نت إذا     ُد َيْت نزاِل وللَّ في الذ ر 

َنضبِد  .ٕٗٔ
ح التأنيث  ، (385)ُيذكَّر ويؤنَّث،  نضاد جبل بالعالية ، وقيل بالحجاز  وأنا ُأرجِّ
. ألن فعاِل عند العرب خاصة بالمؤنث 
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، والنِّير جبٌل ، ونضاِد أطول موضٍع فيو وأعظمو،  وبعضيم يقول نضاِد النِّير 
: (387) ، ومنو قول ابن دارة(386)ولمعرب في ذكره أشعار غير قميمة

و نت جنيٌا لميوى يوم  بقٍل     ويوم نضبِد النِّنير  نت جنيُا 
: (389) ، قال الشاعر(388)وتميم تمنعو من الصرف، والحجاز تبنيو عمى الكسر 

لو كبن من حضٍن تضبءل متُنُو      و من نضبِد أكى  ميو نضبُد 
 : (390)وصرَفو كثيِّر عزَّة فقال، فبنى في األولى ومنع في الثانية 

كأن المطبيب تتَّقي من ُزأبنٍة     منبكَا ركٍن من نضبٍد ُمَمْمَمِم 
 : (392)قال الشاعر  ، (391)أثقل من نضادِ : ومن أمثاليم 

كأني إذا  تيتيم أَ َرقي       تيتيم أأ قل من نضبد 
نطبِع  .ٖٗٔ

يقال شرَبْت إبُمنا من ماء  ، (393)ماء في بالد بني تميم قد وردُتيا )) ونطاِع 
وكانت بو وقعة بين بني سعد بن  )) ، (394) ((هوىي ركيَّة عذبة الماء غزيرت، نطاِع 
 : (396) وقد أعربيا ربيعة بن مقروم في قولو(395)((وىوذة ابن عمي الحنفي ، تميم 

و قرُا مورٍد حيُث راحب        بٌل  و غمبزُة  و نطبُع 
. ولعلَّ القافية دعتو إلى ذلك ؛ ألن حرف الروّي مضموم فييا 

نظبِر  .ٗٗٔ
 . (397) نظاِر اسم فعل أمٍر بمعنى انتظر

نعبِء  .٘ٗٔ
 ، وكذلك (398)انَع فالنًا عمى أنو اسم فعل أمرٍ : نعاِء فالنًا ؛ أي :  يقال 
وفي الحديث ، يا نعايا العرب : وبعضيم يقول ، نعاء العرب ؛ أي انَع العرب : قوليم

 : (400) ، قال الكميت(399)انعيم: يا نعاَء العرب ؛ أي 
نعبِء جذامًب غير موٍت وو قتِل        ولكن فراقًب لمد بئم وااصِل 
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نقبِث  .ٙٗٔ
.  ، كأنيا مأخوذة من التنقيث ، وىو اإلسراع في السير (401) نقاِث الضبعُ 

نواِر  .ٚٗٔ
 إذا ، من قوليم نرُتو وأنرُتو ، ىي العفيفة النافرة عن الشرِّ والقبح :  امرأة نواِر

 :  (403)قال الشاعر،  ، وىي عند تميم ممنوعة من الصرف (402)نفرتو
حنَّت نواِر ووت ىّنب حنَِّت      وأدا الذي كبنت نواُر  جنَّت 

 (404)لمتي تنفر من الفحل،  ويقال لمبقرة أيضًا نواِر . 
ىجبِج  .ٛٗٔ

 ، (405)أو ركب الباطل، ركب رأسو : ركب فالن ىجاِج ؛ أي :  في المثل 
 : (406)قال الشاعر

قد ركأوا  مى لومي ىجبِج      وىجبَجْيك ىبىنب وىبىنب  
كّف : أي

: (407)وقال الشاعر أيضاً 
فال َيَدُع المئبُم سأيَل غيٍّ        وقد ركأوا  مى لومي َىجبِج 

َىَجبِع  .ٜٗٔ
ركب الرجل : وىي بمعناىا ؛ إذ يقولون ،  َىَجاِع تصحيٌف عن ىجاِج 

 . (408)ىجاعِ 
َىَمبِم  .ٓ٘ٔ
 ((  َيُيمُّيم : وجاء زيٌد َىَماِم ؛ أي ، ال َأُىمُّ بذلك : ال ىمام ؛ أي : يقال))(409) ، 

 : (410)قال الكميت مادحًا آل البيت
 بدًو غيَرىم من النبس ُطرًّا     أيم و ىمبِم لي و ىمبِم 

 (411)عمى األمرِ ، ُىمَّ بو :  وَىَماِم بكذا ؛ أي . 
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َوأبِر  .ٔ٘ٔ
فال يتقارب بيا أحٌد ، ثم غمب عمييا الجنُّ ،  وباِر أرٌض باليمن كانت لعاٍد 

وىي فيما بين نجران وحضرموت ، وما بين بالد َمْيَرَة والشِّْحر  )) ، (412)من الناس
  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئی  ی    چ : وىي األرُض المذكورة في القرآن ، في قولو تعالى ... 

ومن ،  ؛ ألنيا كانت كثيرة الخير ، وافرة الخصب (413)((ٖٗٔ -ٖٖٔ: الشعراء چ
:   (414)الشعر قوليم

حذاِر من  رمبحنب حذاِر      و تجعموا من دونكم وأبِر 
 : (415)وبعضيم يمنعيا من الصرف ، أنشد سيبويو

وَمرَّ دىٌر  مى وأبِر    فيمكت جيرًة وأبُر 
. فيحتمل أن تكون ضرورة  ، (416)لكن قال سيبويو القوافي مرفوعة

َوَقبِع  .ٕ٘ٔ
والكسائي ال يرى ليا  ، (417) وقاِع كيٌَّة تكون في أمِّ الرأس أو بين قرَنِي الرأس

، إذا كوى رأسو ، كواُه وقاِع :  ، ويقولون (418)لكن ال تكون إالَّ دارةً ، موضعًا معمومًا 
: (420)قال عوف بن األحوص ، (419)من وقْعُتو أَقُعُو ، إذا كويتو تمك الكيَّة

وكنُت إذا ُمِنيُت أخصم ُسوٍء      َدَلْ ُت لو فأكويو وقبِع 
َيَأبِس  .ٖ٘ٔ
(421) يباِس ىي السوَءُة والعورة . 
 ((  ويباِس السافمة))(422) . 

َيسبِر  .ٗ٘ٔ
سبحان عمم : كما تقول ، أو عَمٌم ليا عمى المعنى  ، (423)اسم لمميسرة

أنظرني حتى  )) ، ويقال (424)وفجار عمم لمفْجرة الواحدة، وبرَّة عمم لممبرَّة ، لمتسبيح
 :- (426)قال الشاعر، حتى حصول الميسرة :  ؛ أي(425)((يسارِ 
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فقمُت امُك ي حتى يسبِر لعمَّنب       نحلُّق معًب قبلت   بمًب وقبأُمْو 
َيعبِط  .٘٘ٔ
 يعطُت بو وأيعطت بو : ويقال ، يعاِط يعاِط : إذا رأيتو قمت ،  يعاِط زجرك الذئب

 : (427)قال، وياعطتو 
ُصاَّ  مى  بء  أي رأبط        ذؤالٌة كباْقُدح اامراِط 

( 428) ((يدنو إذا قيل لو يعبطِ 

.  وكأنو من فعاِل األمرية
(429) وقيل ىي زجرة في الحرب ، قال األعشى -: 

يعبِط : لقد ُمُنوا أتيِّنحبٍن سبِط      ْأٍت إذا قيل لو 
 قال المتنخل ، كممٌة ُينِذْر بيا الرقيُب أىَمو إذا رأى جيشًا  ))ىي :  وكذلك قيل

 :  (430)اليذلي
 . (431)(( َو يعبِط : فيذا َ مَّ قد  مموا مكبني      إذا قبل الرقيُا 

يا بعضيم بمغة ىذيل . ( 432)وخصَّ
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هوامش املعجم 
 .2/129المزىر (ٔ)

  .6/341خزانة األدب  (ٕ)

بدمشق سنة -حققيا عز الدين التنوخي ، وطبعت في مجمع المغة العربية (ٖ)
. م، ولم نحصل عمييا1968

- ىـ 1430 ، لسنة 15/ العدد5/ينظر البحث في مجمة سرَّ من رأى ، المجمد (ٗ)
 م2009

 : البيت ممفٌَّق من بيتين لرؤبة بن العجاج يقول فييما (٘)

ْمَن سبجًب ُمْسَتَخفَّ الَحْملِ   َكَأنَّ َ ْ نبق الُأَرى ِفي الُجْدِل       َقوَّ

 َتْنَ قُّق َ  راُف اَاأبِا الَجْ ِل       َ ْن ُصُدٍع َيْقُمْصَن َأْعَد الَزْجلِ 
 .10/554 المحكم والمحيط األعظم :      لكن البيتين ال أثر ليما في الديوان ينظر

  .143/ 1تاج العروس : وينظر ، 1/205لسان العرب  (ٙ)

والقاموس ، 1/205لسان العرب : وينظر ، 243/ 2مجمع األمثال  (ٚ)
 .100/المحيط

  .100/ القاموس المحيط: وينظر  ، 573/ 1لسان العرب  (ٛ)

 ، 215- 31/214وتاج العروس  ، 9/84المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜ)
  .33/والمطائف في المغة 

 .154/ ديوانو: النابغة الجعدي، ينظر: الشاعر ىو (ٓٔ)

 .99/شرح ديوان جميل (ٔٔ)

 .5/1970ديوانو (ٕٔ)

 . 2/131المزىر: البيت لم أقف عمى قائمو، ينظر (ٖٔ)

  . 2/131المزىر  (ٗٔ)
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  .1246/القاموس المحيط : ينظر  (٘ٔ)

  .2/444الصحاح  (ٙٔ)

 .3/79ولسان العرب  ، 444/ 2الصحاح : ينظر  (ٚٔ)

 .2/295تاج العروس : وينظر  ، 2/444الصحاح  (ٛٔ)

 .3/78لسان العرب: ينظر (ٜٔ)

 .2/444والصحاح ، 8/14العين : ينظر  (ٕٓ)

 .2/444الصحاح : وينظر ، 164/شرح ديوان حسان (ٕٔ)

  .2/124تاج العروس : وينظر  ، 2/409لسان العرب  (ٕٕ)

 2/409ولسان العرب  ، 1/355الصحاح : ينظر  (ٖٕ)

 .4/372غريب الحديث البن سالم  (ٕٗ)

 .2/409ولسان العرب  ، 4/372غريب الحديث البن سالم : ينظر  (ٕ٘)

، 4/370غريب الحديث البن سالم : الرجز لم أقف عمى قائمو، ينظر  (ٕٙ)
 .409/ 2ولسان العرب ، 1/356والصحاح 

 .10/398لسان العرب : وينظر  ، 4/1575الصحاح  (ٕٚ)

 .15/488وتاج العروس  ، 13/33تيذيب المغة  (ٕٛ)

 .6/34لسان العرب  (ٜٕ)

 .4-3/صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث: ينظر  (ٖٓ)

وتاج العروس  ، 910/القاموس المحيط : وينظر  ، 8/18لسان العرب  (ٖٔ)
5/280. 

 .8/18لسان العرب  (ٕٖ)

 .9/280تاج العروس : وينظر ، المصدر نفسو  (ٖٖ)
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والدال ىي الميممة ، فيذا يثبت أن بالِذ خطٌأ ، المعروف أن الذال معجمة  (ٖٗ)
 . ليصحَّ الكالم  ((ذال  ))وليس  ((وىي داٌل ميممة))مطبعي ؛ ألنو أراد 

 .وفيو قياس بدل قسي131/ديوانو  (ٖ٘)

 .1/271معجم ما اسُتعجم  (ٖٙ)

، وشرح 1/152والنياية في غريب الحديث ، 4/1639الصحاح : ينظر  (ٖٚ)
 .3/113الرضي عمى الكافية 

 .7/233وتاج العروس ،3/113شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٖٛ)

 .11/67ولسان العرب  ، 4/1639الصحاح : وينظر  ، 106/ديوانيا (ٜٖ)

 .6/2285الصحاح  (ٓٗ)

 .1632/والقاموس المحيط ، 14/84لسان العرب : ينظر  (ٔٗ)

 .1/47وتاج العروس  ، 1/9القاموس المحيط : ينظر  (ٕٗ)

 .1/38والصحاح  ، 106/الفروق المغوية لمعسكري : ينظر  (ٖٗ)

 .13/61ولسان العرب ، 5/2082الصحاح : ينظر  (ٗٗ)

 .المصدران السابقان أنفسيما: ينظر ، البيت لعاىان بن كعب  (٘ٗ)

 .3/60وتاج العروس  ، 2/598الصحاح : ينظر  (ٙٗ)

لسان العرب : ينظر ، الحرث بن عمرو : وقيل ، واسمو منقذ بن خنيس  (ٚٗ)
 .60/ 3وتاج العروس  ، 4/86

 .7/115وتاج العروس  ، 2/366شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٛٗ)

 .المصدران أنفسيما: ينظر  (ٜٗ)

 .1/351والقاموس المحيط  ، 3/112شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٓ٘)

 .2/555تاج العروس  (ٔ٘)

 .20/417وتاج العروس  ، 85/أساس البالغة : ينظر  (ٕ٘)
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وتاج  ، 1/306والمحكم والمحيط األعظم  ، 2/356جميرة األمثال : ينظر  (ٖ٘)
 .417-20/416العروس

 2/356جميرة األمثال : ينظر ، واسمو جارية بن ُمرٍّ ، وىو أبو حنبل الطائي  (ٗ٘)
 . 20/417وتاج العروس ، 

وتاج  ، 84/والقاموس المحيط ، 7/364المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (٘٘)
  .1/178العروس 

: وينظر  . 1/224العين ، ما يبس في الدبر من العذرة أو خرج يابساً : الجعر  (ٙ٘)
  .3/102تاج العروس  ، 6/34لسان العرب 

  .6/34لسان العرب  (ٚ٘)

  .1/197النياية في غريب الحديث  (ٛ٘)

غريب الحديث لمخطابي : وينظر  ، 1/197النياية في غريب الحديث  (ٜ٘)
2/175.  

  . 3/423الفائق في غريب الحديث  (ٓٙ)

 .1/133والمعجم الوسيط ، 3/130 ولسان العرب 99/أساس البالغة : ينظر  (ٔٙ)

وشرح الرضي عمى الكافية  ، 2/459الصحاح : وينظر  ، 167/ديوانو (ٕٙ)
3/111. 

  .1/284والقاموس المحيط  ، 2/459الصحاح : ينظر  (ٖٙ)

 .2/18المحيط في المغة  (ٗٙ)

  .1/110ىمع اليوامع : ينظر  (٘ٙ)

وصيغة َفَعاِل  ، 2/130والمزىر  ، 3/111شرح الرضي عمى الكافية : ينظر  (ٙٙ)
/3-4.  

  .3/22والمحكم والمحيط األعظم  ، 1/281جميرة المغة : ينظر  (ٚٙ)
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  .1/204وتاج العروس  ، 93/القاموس المحيط : ينظر  (ٛٙ)

  .93/والقاموس المحيط  ، 3/265المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٙ)

  .2/131والمزىر  ، 116/أساس البالغة : ينظر  (ٓٚ)

  .2/60المستقصى في أمثال العرب : ينظر  (ٔٚ)

  .2/507المحكم والمحيط األعظم  (ٕٚ)

 .المصدر نفسو  (ٖٚ)

  .4/176لسان العرب : وينظر  ، 200-3/199العين  (ٗٚ)

لسان العرب : وينظر  ، 200-3/199 ، والعين 3/271الكتاب: ينظر  (٘ٚ)
4/176.  

َن األخيرة إلصالح البيت ، ينظر (ٙٚ) المحكم والمحيط : البيت ال يعرف قائمو ، ونوَّ
  .4/176 ، ولسان العرب 287-3/286األعظم 

  .3/200العين  (ٚٚ)

  .2/409ولسان العرب  ، 3/204العين : ينظر  (ٛٚ)

  .3/204والعين ، ديوانو : البيت لمنابغة الذبياني ينظر  (ٜٚ)

  .12/118لسان العرب  (ٓٛ)

 ، 4/66 و2/495والمحكم والمحيط األعظم ، 3/334المحيط في المغة: ينظر  (ٔٛ)
  .15/540وتاج العروس ، 693/والقاموس المحيط

  .1/48اإلتباع والمزاوجة  (ٕٛ)

  11/45وتاج العروس ، 3/123المحكم: ينظر  (ٖٛ)

والفرود نجوم تخفى حول حضاِر ، يريد أن النار تخفى ، البيت ال يعرف قائمو  (ٗٛ)
  .9/308المحكم والمحيط األعظم: ينظر ، لبعدىا 
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والمحكم والمحيط  ، 2/196 ، والصحاح1/285غريب الحديث البن قتيبة (٘ٛ)
  .11/44وتاج العروس ، 3/345األعظم

 .3/102العين (ٙٛ)

 .482/ ، والقاموس المحيط3/407المحيط في المغة (ٚٛ)

وأساس  ، 3/10 ، والمحكم والمحيط األعظم1/558جميرة المغة: ينظر  (ٛٛ)
 .139/البالغة

 . 16/423وتاج العروس، المصادر أنفسيا : ينظر  (ٜٛ)

  .3/273كتاب سيبويو  (ٜٓ)

 . 3/10 ، والمحكم والمحيط األعظم3/274كتاب سيبويو :وينظر ، 58/ديوانو (ٜٔ)

وتاج  ، 201-3/200وأوضح المسالك  ، 2/22الصحاح: ينظر  (ٕٜ)
  .6/316وخزانة األدب  ، 8/40العروس

 .سبق تخريج البيت في َجَماِد  (ٖٜ)

والمعجم الوسيط  ، 9/398وتاج العروس  ، 3/485لسان العرب : ينظر  (ٜٗ)
1/202.  

  .3/290المحكم والمحيط األعظم  (ٜ٘)

  .9/398تاج العروس  (ٜٙ)

والمعجم الوسيط  ، 3/159لسان العرب  ، 149/أساس البالغة : ينظر  (ٜٚ)
1/211.  

وتاج العروس  ، 3/159ولسان العرب  ، 1/240البيان والتبيين : ينظر  (ٜٛ)
8/50.  

وصيغة َفَعاِل واختصاصيا  ، 4/249العين :وينظر  ، 1/214المعجم الوسيط  (ٜٜ)
  4-3ص15 ع 5بالمؤنث م 
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/ 5وصيغة َفَعاِل م ،2/6والنياية في غريب الحديث  ، 1/353الفائق : ينظر  (ٓٓٔ)
  .4-3ص /          15ع

 من 4/338: ، والمّض كالمّص ، ينظر2/6النياية في غريب الحديث  (ٔٓٔ)
 .المصدر نفسو

  .17/170وتاج العروس  ، 2/343معجم البمدان : ينظر  (ٕٓٔ)

واألمالي  ، 73/ 10لسان العرب : وينظر  ، 4/532المحكم المحيط األعظم  (ٖٓٔ)
  .1/128في لغة               العرب 

  .2/165مقاييس المغة (ٗٓٔ)

ولسان  ، 5/ 5والمحكم والمحيط األعظم  ، 28/ 7تيذيب المغة :  ينظر  (٘ٓٔ)
وكأن ىذه المعبة ىي التي يتداوليا إلى اآلن فتيان العرب  ، 2/254العرب 

 إذ يخفون خاتمًا في يد – كما ورد في بيت أبي ذؤيب اآلتي –بعد العشاء 
 ((المحيبس  ))لذا تدعى بمعبة ، أحدىم ، ويطمب من الفرقة الثانية إخراجو 

 .الخاتم : في العراق ، إشارة إلى المحبس ؛ أي 

  . 253 / 2ولسان العرب  ، 5/5المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٙٓٔ)

  .7/28وتيذيب المغة  ، 6 / 5المحكم : ينظر  ، 1/53ديوانو (ٚٓٔ)

  .253 / 2ولسان العرب  ، 5/6المحكم : ينظر  (ٛٓٔ)

/ 1 ، وصبح األعشى في صناعة اإلنشا 364 / 2معجم البمدان : ينظر  (ٜٓٔ)
  .138 / 15وتاج العروس  ، 445

  .445 / 1وصبح األعشى  ، 365 / 2معجم البمدان : ينظر  (ٓٔٔ)

  .365/ 2 ، ومعجم البمدان 88/ديوانو: البيت لمبيد بن ربيعة، ينظر (ٔٔٔ)

   .365/ 2معجم البمدان : لم أقف عمى قائمو ، ينظر (ٕٔٔ)

  .238 /25وتاج العروس  ، 595/ 1جميرة المغة : ينظر  (ٖٔٔ)
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  . 79 / 10لسان العرب : لم أقف عمى قائمو ، ينظر (ٗٔٔ)

  . 79 / 10لسان العرب  (٘ٔٔ)

والقاموس  ، 74 / 9لسان العرب  ، 35 /1الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٙٔٔ)
  .216 / 23وتاج العروس  ، 1040/ المحيط 

  .1040/ القاموس المحيط : ينظر  (ٚٔٔ)

  .216 / 23تاج العروس :  ينظر  (ٛٔٔ)

  .74 / 9لسان العرب : وينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٜٔٔ)

ولسان  ، 1/35والحمبة في أسماء الخيل  ،1/182مجمع األمثال :ينظر  (ٕٓٔ)
 .9/47العرب 

والحمبة في  ، 182 / 1 ، ومجمع األمثال 607 /1جميرة المغة : ينظر  (ٕٔٔ)
 .  221 - 220 / 23وتاج العروس  ، 35 / 1أسماء الخيل 

  .222 / 23وتاج العروس  ، 43 / 5المحكم والمحيط األعظم  (ٕٕٔ)

/ والمفصل  ، 607 / 1وجميرة المغة  ، 43/ 5المحكم والمحيط األعظم  (ٖٕٔ)
كمال األعالم بتثميث الكالم  ، 199   .187 /1وا 

  .43/ الفرق : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو   (ٕٗٔ)

  .1041/ القاموس المحيط :ينظر  (ٕ٘ٔ)

  .229 / 23وتاج العروس  ، 111/ 7تيذيب المغة : ينظر  (ٕٙٔ)

  . 77 / 9لسان العرب : ينظر  (ٕٚٔ)

/ والقاموس المحيط  ، 175/ وأساس البالغة  ، 248/ 4العين : ينظر  (ٕٛٔ)
  .258 / 1والمعجم الوسيط  ، 216

  .142 / 15وتاج العروس  ، 100 /5المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٕٔ)

  .100 / 5المحكم : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٖٓٔ)
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  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٖٔٔ)

وتاج العروس  ، 373 / 1ولسان العرب  ، 272 / 3كتاب سيبويو : ينظر  (ٕٖٔ)
2 / 399 .  

وتاج  ، 420 / 10ولسان العرب  ، 186/ أساس البالغة : ينظر  (ٖٖٔ)
 . 143 / 27العروس

والمصباح المنير  ، 171/ وأدب الكاتب   ، 337/ إصالح المنطق: ينظر  (ٖٗٔ)
 /196.  

  . 304 / 11وتاج العروس  ، 337/ إصالح المنطق : ينظر  (ٖ٘ٔ)

  .3/87كنز العمال (ٖٙٔ)

  . 390 / 11تاج العروس : ينظر  (ٖٚٔ)

وتاج  ، 925/ والقاموس المحيط  ، 122 /1ينظر المحكم والمحيط األعظم  (ٖٛٔ)
  . 570 / 20العروس 

وتاج  ، 34 / 6ولسان العرب  ، 360 / 6ينظر المحكم والمحيط األعظم  (ٜٖٔ)
وبعبارتيم نفسيا ذكرىا ابن دريد لكن بالدال الميممة  ، 227 / 33العروس 
  .430/ 1جميرة المغة : ينظر 

  .205/ أساس البالغة : ينظر  (ٓٗٔ)

وتاج  ، 168 / 2والنياية في غريب الحديث  ، 7 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٔٗٔ)
  .390 / 11العروس 

  .7 / 3ومعجم البمدان  ، 185 / 8العين : ينظر  (ٕٗٔ)

  .130 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٖٗٔ)

  .129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 5/146المحيط في المغة: ينظر  (ٗٗٔ)
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وتاج  ، 236/ وأساس البالغة  ، 159 /9المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (٘ٗٔ)
  .503 / 2العروس 

والقاموس  ، 291 /11ولسان العرب  ، 53 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٙٗٔ)
  .357 /1والمعجم الوسيط  ، 1301/ المحيط 

  .89 / 29وتاج العروس  ، 291/ 11لسان العرب : ينظر البيت في  (ٚٗٔ)

  .108 / 8تيذيب المغة : ينظر  (ٛٗٔ)

،وضريَّة قرية قديمة في طريق مكة من البصرة 53 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٜٗٔ)
 .من نجد 

  .305 / 6ولسان العرب  ، 730 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٓ٘ٔ)

  .245/ أساس البالغة : ينظر  (ٔ٘ٔ)

  .161 /6المحكم والمحيط األعظم  (ٕ٘ٔ)

  .161 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 2/730جميرة المغة:  ينظر  (ٖ٘ٔ)

 ، 934/ والقاموس المحيط  ، 204 / 1المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٗ٘ٔ)
  .118 / 21وتاج العروس 

  .204 / 1المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (٘٘ٔ)

 19وتاج العروس ، 241 / 12وتيذيب المغة  ، 336 /1جميرة المغة :ينظر  (ٙ٘ٔ)
 /333.  

  .333 / 19تاج العروس : ينظر  (ٚ٘ٔ)

  .413 / 1المعجم الوسيط : ينظر  (ٛ٘ٔ)

 19وتاج العروس  ، 336 / 1جميرة المغة :  ، وينظر 2/29ديوان اليذليين (ٜ٘ٔ)
 /333.  
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 6وتاج العروس  ، 285/والقاموس المحيط  ، 438 / 1جميرة المغة : ينظر  (ٓٙٔ)
 /456.  

  .460 / 1وجميرة األمثال  ، 438 / 1جميرة المغة :ينظر  (ٔٙٔ)

 124/والقاموس المحيط  ، 177 / 1المستقصى في األمثال العرب : ينظر  (ٕٙٔ)
  . 53 / 3وتاج العروس ، 

  .53 / 3وتاج العروس  ،124/ القاموس المحيط : ينظر  (ٖٙٔ)

وتاج  ،286/والقاموس المحيط  ، 49/ الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٗٙٔ)
  .467 / 6العروس 

 4ولسان العرب  ، 223 /3ومعجم البمدان  ، 83 / 3األمالي في لغة العرب  (٘ٙٔ)
/371.  

  .435 /2مجمع األمثال : وينظر ، ديوانو   (ٙٙٔ)

  . 223 / 3ومعجم البمدان  ، 435 / 2مجمع األمثال : ينظر (ٚٙٔ)

  .83 / 3األمالي في لغة العرب : ، ينظر لحريث بن سممة البيت  (ٛٙٔ)

  .223 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٜٙٔ)

  .  129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 224 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٓٚٔ)

 731 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 48/ الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٔٚٔ)
  .471 / 1ولسان العرب ، 

  . 293 / 5خزانة األدب : ينظر  (ٕٚٔ)

الحمبة في :   ، وينظر1/78البيت لمقحيف العجمي كما في الحماسة البصرية (ٖٚٔ)
  .  731 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 48/ أسماء الخيل 

والقاموس المحيط ، 2/488 ،  ولسان العرب233 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٗٚٔ)
/287.  



 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  108 

 

 جملة آداب الفراهيدي

،  15/174صحيح ابن حبان  ، و4/556المستدرك عمى الصحيحين : ينظر (٘ٚٔ)
 .2/488ولسان العرب

  .287/والقاموس المحيط  ، 233 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٙٚٔ)

 .1/441المعجم الوسيط: ينظر (ٚٚٔ)

 .21/233، وتاج العروس8/163، ولسان العرب3/376الصحاح : ينظر (ٛٚٔ)

 ، ولسان 203/الجمل في النحو : البيت ال يعرف قائمو ، ينظر (ٜٚٔ)
 .8/163العرب

 ، 426/ والقاموس المحيط  ، 245/ 3ومقاييس المغة  ، 6/30العين : ينظر (ٓٛٔ)
  .421/ 9تاج العروس 

 .31/65تاج العروس : ينظر، َعْمرو بن ُحَمْيل ل البيت (ٔٛٔ)

 ، 786 / 3 مومعجم ما استعج ، 102 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٛٔ)
  .370 / 38وتاج العروس  ، 329 / 3ومعجم البمدان 

وتاج  ، 786 / 3معجم ما استعجم : وينظر   ، 363/شعر النمر بن تولب (ٖٛٔ)
  .370 / 38العروس 

ويذبل اسم جبل ، وىو الذي أرجحو لمجيئو مع يذبل في بيت النمر بن تولب  (ٗٛٔ)
  .128 / 1معجم البمدان : ينظر ، في طريق اليمامة 

  .786 / 3معجم ما استعجم  (٘ٛٔ)

  .4 / 8والمحكم والمحيط األعظم  ، 205 / 11تيذيب المغة : ينظر  (ٙٛٔ)

  .4/ وصيغة فعاِل  ، 205 / 11تيذيب المغة : ينظر  (ٚٛٔ)

ومعجم ما  ، 238 / 2والفائق  ، 46 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٛٛٔ)
   .331 / 3ومعجم البمدان ، 788 / 3استعجم 
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 ، 46 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر ، البيت لزميل بن زامل الفزاري  (ٜٛٔ)
  .331 / 3ومعجم البمدان 

 .331 / 3 ، ومعجم البمدان 788 / 3معجم ما استعجم : ينظر  (ٜٓٔ)

كمال األعالم  ، 6/253العين: ينظر  (ٜٔٔ)  / 23وتاج العروس  ، 333 /2وا 
500.  

  .331 /3معجم البمدان : ينظر  (ٕٜٔ)

  .331 / 3معجم البمدان : ينظر  ، 500 / 23تاج العروس  (ٖٜٔ)

تاج العروس  ، 238 /2الفائق : وينظر  ، 56/شرح ديوان المثقب العبدي (ٜٗٔ)
23 / 500. 

  .500 /23وتاج العروس  ، 333 /2إكمال األعالم : ينظر  (ٜ٘ٔ)

 3ومعجم ما استعجم  ، 331 / 35معجم البمدان : وينظر   ، 460/ديوانو (ٜٙٔ)
/788.  

  .205 / 12تاج العروس : ينظر  (ٜٚٔ)

  .129 /2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٜٛٔ)

 .المصدر نفسو : ينظر  (ٜٜٔ)

وتاج العروس  ، 352 / 3ومعجم البمدان  ، 729 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٕٓٓ)
12/ 215. 

 والصحيح  ما في الديوان – وقد سبق –ُذكر البيت في َسَفار بالسين  (ٕٔٓ)
 .........وىو

 ، 361 / 11ولسان العرب  ، 616 /7المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٕٓ)
  . 1318/ والقاموس المحيط 
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 ، وتاج 361 / 3ومعجم البمدان  ، 807 / 3معجم ما استعجم : ينظر  (ٖٕٓ)
  .477 / 32العروس 

  .807 / 3معجم ما استعجم : وينظر ، 467/ديوانو (ٕٗٓ)

معجم ما : وينظر ،وفيو المغمى بدل المعمى وىو تصحيف   140/ديوانو (ٕ٘ٓ)
  .808 / 3استعجم 

والمستقصى من  ، 808 / 3ومعجم ما استعجم  ، 224 /6العين : ينظر  (ٕٙٓ)
  .227 / 1أمثال العرب 

  .808 / 3معجم ما استعجم : وينظر  ، 267/ديوانو (ٕٚٓ)

  .477 / 32تاج العروس : وينظر  ، 130/ديوانو (ٕٛٓ)

والمستقصى  ، 477 / 32تاج العروس : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٜٕٓ)
  .1/227من أمثال العرب 

  .131 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٓٔ)

  .43 / 2خزانة األدب  (ٕٔٔ)

  .129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 398 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٕٕٔ)

  .399 – 398 / 3معجم البمدان : البيت ألبي الييثم ، ينظر  (ٖٕٔ)

  .131 / 12وتيذيب المغة  ، 121 / 7العين : ينظر  (ٕٗٔ)

  .121 / 7العين : وينظر   ، 32/ديوانو (ٕ٘ٔ)

 .337/ 12ولسان العرب  ، 216 / 1مجمع األمثال : وينظر ، 183/ديوانو (ٕٙٔ)

  .504 / 32وتاج العروس  ، 337 / 12لسان العرب : ينظر  (ٕٚٔ)

  . 216 / 1مجمع األمثال : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٛٔ)

  .517 / 2لسان العرب ، 269 / 1ومعجم ما استعجم : ينظر  (ٜٕٔ)

  .517 / 2لسان العرب : ينظر البيت في  (ٕٕٓ)
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  .517 / 2لسان العرب : ينظر  (ٕٕٔ)

  .517 /2لسان العرب : البيت لم أقف عمى قائمو ، ينظر  (ٕٕٕ)

وأساس البالغة  ، 89 / 12وتيذيب المغة  ، 144 /1جميرة المغة : ينظر  (ٖٕٕ)
 .1459/ والقاموس المحيط  ، 200/ والمفصل  ، 362/

والمستقصى في  ، 362/ وأساس البالغة  ، 89 / 12تيذيب المغة : ينظر  (ٕٕٗ)
  .474/، وفصل المقال143 / 2أمثال العرب 

  .514 / 32وتاج العروس  ، 144 / 1جميرة المغة : وينظر  ،61/ديوانو (ٕٕ٘)

  .143 / 2المستقصى في أمثال العرب : وينظر  ، 157/ديوانو (ٕٕٙ)

 .515 / 32وتاج العروس  ، 1967 /5والصحاح  ، 92 / 7العين : ينظر  (ٕٕٚ)

  .129 / 2والمزىر في عموم المغة  ، 305 / 3شرح ابن عقيل : ينظر  (ٕٕٛ)

والمعجم  ، 567 / 6وتاج العروس  ، 375 / 2إكمال األعالم : ينظر  (ٜٕٕ)
  . 537 / 1الوسيط 

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٖٕٓ)

 .المصدر نفسو  (ٖٕٔ)

ولسان ، 878 / 3ومعجم ما استعجم  ،459 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٕٖٕ)
  .  451 / 19وتاج العروس ، 343 / 7العرب 

  .407 / 12وتاج العروس  ، 462 / 3معجم البمدان : ينظر  (ٖٖٕ)

  .462 /3معجم البمدان : ينظر  (ٖٕٗ)

  .110 / 1ىمع اليوامع : ينظر  (ٖٕ٘)

 1وىمع اليوامع  ، 17 / 7العين : وينظر  ، 331 / 11تيذيب المغة  (ٖٕٙ)
 . ىامش المحقق – 110/
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والقاموس  ، 199/ المفصل : وينظر  ، 129 /2المزىر في عموم المغة  (ٖٕٚ)
  .552/ المحيط 

والمزىر في عموم المغة  ، 199/والمفصل  ، 42 / 1جميرة األمثال : ينظر  (ٖٕٛ)
  .433 / 12وتاج العروس  ، 406 / 1

  .199/المفصل  (ٜٖٕ)

والمحكم والمحيط األعظم  ، 2/289 والصحاح759 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٕٓٗ)
  .40 / 4ومعجم البمدان  ، 136 / 9

 .المصدران السابقان أنفسيما : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٔٗ)

  . 41 /4 ، ومعجم البمدان 894 / 3معجم ما استعجم : ينظر  (ٕٕٗ)

  .894 / 3ومعجم ما استعجم  ، 759 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٖٕٗ)

  .433 / 12وتاج العروس  ، 894 /3معجم ما استعجم : ينظر  (ٕٗٗ)

  .894 / 3ومعجم ما استعجم  ، 553/ينظر القاموس المحيط  (ٕ٘ٗ)

المزىر في عموم  ، 41 / 4معجم البمدان  ، 894 / 3معجم ما استعجم  (ٕٙٗ)
 .129 /2المغة 

:                             قال امرؤ ألقيس . جمع واحدُه َجْزعة من الخرز :- الجزع  (ٕٚٗ)
 كأنَّ عيون الوحش حول خبائنا      وأرحمنا الجزع الذي لم يثقَّب

 ، 762 / 2وجميرة المغة  ، 34 / 2المغرب في ترتيب المعرب : ينظر  (ٕٛٗ)
  .519 / 4ولسان العرب  ، 60 / 4ومعجم البمدان 

صالح المنطق  ، 306 / 6مجمع األمثال : ينظر  (ٜٕٗ) والمستقصى  ، 162/ وا 
  .158 / 3والنياية في غريب الحديث  ، 355 /2في أمثال العرب 

  .28 /2والخصائص  ، 162/إصالح المنطق : ينظر  (ٕٓ٘)
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 جملة آداب الفراهيدي

والمحكم والمحيط  ، 339 / 5مقاييس المغة : ينظر ، الطين األحمر : الَمْغَرة  (ٕٔ٘)
  .525 / 5األعظم 

  .519 / 4ولسان العرب  ، 158 /3النياية في غريب الحديث : ينظر  (ٕٕ٘)

  .306 / 3وتاج العروس  ، 573 / 1لسان العرب : ينظر  (ٖٕ٘)

وتاج  ، 243 / 2ومجمع األمثال  ، 429 / 15تيذيب المغة : ينظر  (ٕٗ٘)
  .306 / 3العروس 

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕ٘٘)

  .1465/ والقاموس المحيط  ، 99 / 2المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٙ٘)

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٚ٘)

  .368 / 8تاج العروس  (ٕٛ٘)

و  ، 2 / 2والمستقصى في أمثال العرب  ، 76 / 1تيذيب المغة : ينظر  (ٜٕ٘)
  .563/ القاموس المحيط 

  .76 /1تيذيب المغة : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٓٙ)

  .2 / 2المستقصى في أمثال العرب : ينظر  (ٕٔٙ)

  .129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٕٙ)

  .109 / 33وتاج العروس  ، 112 / 2تيذيب المغة : ينظر  (ٖٕٙ)

  .16 / 30وتاج العروس  ، 129 / 2المزىر في عموم المغة : ينظر  (ٕٗٙ)

  .457 / 11ولسان العرب  ، 244 – 243 / 2تيذيب المغة : ينظر  (ٕ٘ٙ)

  . 173 / 26تاج العروس  ، 257 / 10لسان العرب : ينظر  (ٕٙٙ)

  .8/صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث : ينظر  (ٕٚٙ)

  . 173 / 26وتاج العروس  ، 257 / 10لسان العرب : ينظر  (ٕٛٙ)
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 جملة آداب الفراهيدي

والمعجم  ، 187 / 26وتاج العروس  ، 940 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٜٕٙ)
  .622 / 2الوسيط 

  . 448 / 8تاج العروس  ، 316 / 3لسان العرب : ينظر  (ٕٓٚ)

  . 200 / 13وتاج العروس  ، 482 / 5المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٔٚ)

  .89 / 2واألصول في النحو  ، 390 / 4العين :ينظر  (ٕٕٚ)

 ، 129 / 2ومشارق األنوار  ، 345 / 3النياية في غريب الحديث : ينظر  (ٖٕٚ)
  .4- 3/ وصيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث 

  . 255 / 15وتاج العروس  ، 190 / 4معجم البمدان : ينظر  (ٕٗٚ)

 / 3وتاج العروس  ، 129 / 2والمزىر  ، 369 /1جميرة المغة: ينظر  (ٕ٘ٚ)
493.  

  . 262 / 26وتاج العروس  ، 208 / 4معجم البمدان : ينظر  (ٕٙٚ)

 ، 584/ والقاموس المحيط  ،396 / 7المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٚٚ)
  . 5 – 4/وصيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث  ، 301 / 13وتاج العروس 

 98/ديوانو  (ٕٛٚ)

 ، 584/والقاموس المحيط  ، 396 / 7المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٕٚ)
  .300 / 13وتاج العروس 

والمعجم  ، 304 / 6وخزانة األدب  ، 1185/ القاموس المحيط : ينظر  (ٕٓٛ)
  .689 / 2الوسيط 

  .129 / 2والمزىر  ، 299/ القاموس المحيط  ، 201/ المفصل : ينظر  (ٕٔٛ)

  .299/القاموس المحيط : ينظر  (ٕٕٛ)

  .303 و299/المصدر نفسو: ينظر  (ٖٕٛ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 / 17وتاج العروس  ، 130 / 2والمزىر  ، 776/ القاموس المحيط : ينظر  (ٕٗٛ)
315.  

 ، 180 /2والمستقصى في أمثال العرب  ، 78 /2مجمع األمثال : ينظر  (ٕ٘ٛ)
  .315 / 17وتاج العروس 

  . 529 / 11لسان العرب : ينظر  (ٕٙٛ)

  .185 / 30وتاج العروس  ، 529 / 11لسان العرب : ينظر  (ٕٚٛ)

  .696 / 2والمعجم الوسيط  ، 588/القاموس المحيط : ينظر  (ٕٛٛ)

  .406 / 4العين : ينظر  (ٜٕٛ)

والقاموس المحيط  ، 184 / 2والمستقصى  ،78 /2مجمع األمثال :ينظر   (ٜٕٓ)
/300 . 

  .77 / 2ومجمع األمثال  ، 162 / 8و170 /5تيذيب المغة : ينظر  (ٜٕٔ)

  .452/ 3المحكم : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو   (ٕٜٕ)

  .184 / 2المستقصى : ينظر  (ٖٜٕ)

  .716 / 2والمعجم الوسيط  ، 462 / 12ينظر لسان العرب  (ٜٕٗ)

  .462 / 12لسان العرب : ينظر  (ٜٕ٘)

  .273 / 3الكتاب : ينظر  (ٜٕٙ)

  .39 / 3واألفعال  ، 430 / 1وجميرة المغة  ، 140 / 5العين : ينظر  (ٜٕٚ)

 ، وتاج 360 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 430 / 1جميرة المغة :ينظر  (ٜٕٛ)
  . 227 / 33العروس 

  .359 / 6المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٜٕ)

وتاج  ، 360 / 6والمحكم والمحيط األعظم  ، 430 / 1جميرة المغة : ينظر  (ٖٓٓ)
  .227 / 33العروس 
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 جملة آداب الفراهيدي

  . 227 / 33تاج العروس : ينظر  (ٖٔٓ)

  . 311 / 4معجم البمدان : ينظر  (ٕٖٓ)

وتاج  ، 1481/والقاموس المحيط  ، 107/الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٖٖٓ)
  .245 /33العروس 

  .245 / 33وتاج العروس  ، 1481/القاموس المحيط : ينظر  (ٖٗٓ)

  .245 /33تاج العروس : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو (ٖ٘ٓ)

وتاج العروس  ، 129 / 2والمزىر  ، 109/ الحمبة في أسماء الخيل : ينظر  (ٖٙٓ)
33 / 273.  

وتاج العروس  ، 303/والقاموس المحيط  ، 3/349المحيط في المغة: ينظر  (ٖٚٓ)
7 / 60.  

  .60 / 7وتاج العروس  ، 303/ القاموس المحيط : ينظر  (ٖٛٓ)

/ والقاموس المحيط  ، 218 / 8تيذيب المغة : ينظر  ، 14 /5مقاييس المغة  (ٜٖٓ)
882.  

 6وخزانة األدب  ، 218 /8تيذيب المغة : ينظر ،  البيت لم أقف عمى قائمو  (ٖٓٔ)
 /325.  

  .200/ المفصل  (ٖٔٔ)

  . 325 / 6خزانة األدب : ينظر  (ٕٖٔ)

  .271 / 24تاج العروس  ، 129 /2والمزىر  ، 1093/القاموس : ينظر  (ٖٖٔ)

  .731/ والقاموس  ، 314 / 8وتيذيب المغة  ، 83 / 5العين : ينظر  (ٖٗٔ)

  .151 /1جميرة األمثال : ينظر  (ٖ٘ٔ)

  . 78 / 4تاج العروس  (ٖٙٔ)

  .286 / 1المستقصى في أمثال العرب  (ٖٚٔ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ، 151/جميرة األمثال : وينظر  ، 88 / 2 لمخطابي –غريب الحديث  (ٖٛٔ)
  .78 / 4تاج العروس  ، 286 / 1والمستقصى في أمثال العرب 

 5ولسان العرب  ، 396 / 4ومعجم البمدان  ، 234/كفاية المتحفظ : ينظر  (ٜٖٔ)
  .129 / 2والمزىر  ، 115/ 

  . 129 / 2المزىر : ينظر  (ٕٖٓ)

المحكم : ينظر ، أيضًا خرزة يستعطف بيا الرجال أو يؤخذوا بيا : اليمرة  (ٕٖٔ)
  .642/ والقاموس  ، 315 / 4والمحيط األعظم 

/ والعشرات في غريب المغة  ، 654 / 6المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٕٕٖ)
  .603/والقاموس  ، 137 / 5ولسان العرب  ، 199/والمفصل  ، 141

وتاج  ،116 / 2والمخصص  ، 110/ الحمبة في أسماء الخيل: ينظر (ٖٕٖ)
  .300 / 15العروس 

  .544 / 2إكمال اإلعالم بتثميث الكالم (ٕٖٗ)

 .717 / 1ولسان العرب  ، 201/ والمفصل ، 21 / 5تيذيب المغة : ينظر (ٕٖ٘)

  .129 / 2والمزىر  ، 315 / 5العين : ينظر  (ٕٖٙ)

 / 24وتاج العروس ،1098/ والقاموس  ، 547/ أساس البالغة : ينظر  (ٕٖٚ)
323.  

  .323 / 24وتاج العروس  ، 547/ أساس البالغة : وينظر ، ديوانو    (ٕٖٛ)

  .323 /24تاج العروس : ينظر  (ٜٕٖ)

 .المصدر نفسو : ينظر  (ٖٖٓ)

وشرح الرضّي عمى  ، 549/أساس البالغة  ، 63 / 4ينظر تيذيب المغة  (ٖٖٔ)
  .574 / 2ولسان العرب  ، 112 / 3الكافية 

  .81 / 7وتاج العروس  ، 63 / 4تيذيب المغة : وينظر    ، 30/ديوانو (ٕٖٖ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ، 369 / 10والمحكم والمحيط األعظم  ، 244 / 15تيذيب المغة : ينظر  (ٖٖٖ)
  .129 / 2والمزىر  ، 171/ والقاموس 

  .734 / 1لسان العرب : ينظر  (ٖٖٗ)

 ، 151 / 3والمحكم والمحيط األعظم  ، 31/إصالح المنطق : ينظر  (ٖٖ٘)
 / 18وتاج العروس  ، 49 / 1واالنتخاب لكشف األبيات المشكمة اإلعراب 

143.  

 .وشرح ديوان اليذليين ، إ صالح المنطق : ينظر  (ٖٖٙ)

  .818 / 2والمعجم الوسيط  ، 86 /7لسان العرب : ينظر  (ٖٖٚ)

 ، 86 / 7لسان العرب : وينظر  ، 151 / 3المحكم والمحيط األعظم  (ٖٖٛ)
  .818 / 2والمعجم الوسيط 

والقاموس  ، 199/ والمفصل  ، 58 / 9المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٜٖٖ)
  ،130 / 2والمزىر  ، 1494/

  . 402 / 1 مجمع األمثال  (ٖٓٗ)

 ، 58 / 9المحكم والمحيط األعظم : وينظر  ، 151 / 13تيذيب المغة  (ٖٔٗ)
  .419 / 33وتاج العروس 

  . 419 / 33تاج العروس : وينظر  ، 59 / 9 المحكم والمحيط األعظم  (ٕٖٗ)

 / 2وجميرة المغة  ، 125 / 7العين : وينظر  ، 341 / 6خزانة األدب  (ٖٖٗ)
892.  

 الكبر (ٖٗٗ)

  .17 – 16 / 5معجم البمدان  (ٖ٘ٗ)

  . 341 / 6وخزانة األدب  ، 17/ 5معجم البمدان : ينظر  (ٖٙٗ)

  .316 /9ولسان العرب  ، 125 / 7العين : وينظر   ، 51/ديوانو (ٖٚٗ)
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 جملة آداب الفراهيدي

  . 316 /9ولسان العرب  ، 17 / 5معجم البمدان : ينظر  (ٖٛٗ)

  . 316 / 9ولسان العرب  ، 892 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٜٖٗ)

  .885/القاموس : وينظر  ، 70 / 20تاج العروس  (ٖٓ٘)

  .70 /20تاج العروس : ينظر (ٖٔ٘)

 ، 154 / 3 البن سالم –وغريب الحديث  ، 202 / 1العين :  ينظر  (ٕٖ٘)
  .837 / 2والمعجم الوسيط  ، 278 / 1والمحكم والمحيط األعظم 

  .202 /1ينظر العين ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٖٖ٘)

 وقد نسبو ابن منظور إلى أبي الغريب النصري 330/البيت لمحطيأة ، ديوانو  (ٖٗ٘)
  .323 / 8لسان العرب : ، ينظر 

  . 62 /2وىمع اليوامع  ، 121/شر ح شذور الذىب : ينظر  (ٖ٘٘)

  . 357 / 1ومشارق األنوار  ، 145 / 3غريب الحديث البن سالم : ينظر  (ٖٙ٘)

  .163 /22تاج العروس  (ٖٚ٘)

  .154 / 3غريب الحديث البن سالم  (ٖٛ٘)

  .130 / 2والمزىر  ، 740/والقاموس  ، 209 / 6لسان العرب : ينظر  (ٜٖ٘)

والتبيان في تفسير غريب  ، 368 / 3والمقتضب  ، 208 /7ينظر العين  (ٖٓٙ)
  .219 /6ولسان العرب  ، 122/ وشرح شذور الذىب  ، 290/ 1القران 

والبحر  ، 61 / 4المحرر الوجيز : ينظر ، قرأ بيا أبو حيوة والحسن وأخرون  (ٖٔٙ)
  .256 / 6المحيط 

  .48 /1اإلتباع والمزاوجة : ينظر  (ٕٖٙ)

  .129 /2المزىر : ينظر  (ٖٖٙ)

  . 855 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٖٗٙ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ، 147 / 5ومعجم البمدان  ، 1237 / 4معجم ما استعجم : ينظر  (ٖ٘ٙ)
  .613/والقاموس 

  .1238 / 4معجم ما استعجم : وينظر ، 63/ديوانو (ٖٙٙ)

 14وتاج العروس  ، 1238 / 4معجم ما استعجم : وينظر   ، 436/ديوانو  (ٖٚٙ)
 /136.  

  .136 / 14تاج العروس  (ٖٛٙ)

  .136 / 14تاج العروس : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو (ٜٖٙ)

 ، 21 /1والمستقصى  ، 239 / 1وجميرة األمثال ، 3/422الصحاح (ٖٓٚ)
  .987/والقاموس 

 / 1وفصل المقال  ،115 / 1مجمع األمثال  ، 239 / 1جميرة األمثال  (ٖٔٚ)
468.  

 ، 21 / 1والمستقصى  ، 949 / 2جميرة المغة : وينظر   ، 94/ديوانو (ٕٖٚ)
  .185 / 11وخزانة األدب 

ولسان العرب  ، 319 /1ومغني المبيب  ، 356 /1مقاييس المغة : ينظر  (ٖٖٚ)
 ( ىـ 205ت  )وقال الزبيدي  ، 192 / 11وخزانة األدب  ، 559 / 11

  .260 / 30ينظر تاج العروس . الجبال الطوال : عكس ذلك ؛ أي 

 – 537 / 2واإلنصاف  ، 270 / 3الكتاب  ، 163 / 2العين : ينظر  (ٖٗٚ)
  .344 / 8ولسان العرب  ، 538

  .159 / 5وخزانة األدب  ، 270 / 3الكتاب : ينظر  (ٖ٘ٚ)

ومعجم  ، 1264 / 4ومعجم ما استعجم  ، 952 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٖٙٚ)
  . 988/والقاموس  ، 203 / 5البمدان 
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 جملة آداب الفراهيدي

 ، 952 / 2جميرة المغة : ينظر ، لم أقف عميو في كتب الحديث الشريف  (ٖٚٚ)
ويعني بالحجر األسود صنمًا من حجٍر  ، 220 – 219 / 22وتاج العروس 

 أسود

 / 2والمعجم الوسيط  ، 327 / 9ولسان العرب  ، 373 / 7العين : ينظر  (ٖٛٚ)
914. 

  .373 / 7العين  (ٜٖٚ)

  . 399 / 24وتاج العروس  ، 279 / 9لسان العرب : ينظر  (ٖٓٛ)

  .46 / 9المحكم والمحيط األعظم : وينظر  ، 367 / 7العين  (ٖٔٛ)

  .471 /2لسان العرب :ينظر  (ٕٖٛ)

 -274 / 3كتاب سيبويو : وينظر  ، 5/صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث  (ٖٖٛ)
وخزانة األدب  ، 89 / 2واألصول في النحو  ،368 / 3والمقتضب  ، 276

6/ 303 – 305. 

وينظر شواىد أخرى في صيغة فعاِل واختصاصيا  ، 116/ شعر زىير  (ٖٗٛ)
 .3/ بالمؤنث 

 ، 872 / 3ومعجم ما استعجم  ، 177 / 8المحكم والمحيط األعظم : ينظر  (ٖ٘ٛ)
  .227 /9وتاج العروس  ، ، 290 /5ومعجم البمدان 

  .227 /9وتاج العروس  ، 290 / 5معجم البمدان : ينظر  (ٖٙٛ)

 .227 / 9وتاج العروس  ،290 / 5 معجم البمدان  (ٖٚٛ)

  .412/والقاموس ، 290 /5ومعجم البمدان ، 56 /1مجمع األمثال : ينظر  (ٖٛٛ)

وتاج العروس  ، 290 / 5معجم البمدان :  ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٜٖٛ)
9 / 227.  

  . 227 / 9وتاج العروس  ، 290 / 5معجم البمدان : وينظر ، 300/ديوانو (ٜٖٓ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 1والمستقصى  ، 292 /1وجميرة األمثال  ، 155 /1مجمع األمثال : ينظر  (ٜٖٔ)
/43.  

وغريب  ، 1311 / 4ينظر معجم ما استعجم ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٕٜٖ)
  .275 / 2الحديث لمخطابي 

 األزىري ؛ ألنو يتكمم عمى نفسو : أي (ٖٜٖ)

  .105 / 2تيذيب المغة  (ٜٖٗ)

  .291 / 5معجم البمدان  (ٜٖ٘)

 / 5 ، ومعجم البمدان 189/المفضميات :وينظر 264/شعر ربيعة بن مقروم (ٜٖٙ)
291. 

  .623/ والقاموس  ، 219 / 5ولسان العرب  ، 274 / 3الكتاب : ينظر  (ٜٖٚ)

وديوان المتنبي  ، 956 / 2وجميرة المغة  ، 179/ إصالح المنطق : ينظر  (ٜٖٛ)
3 / 11.  

 ، 421 / 2وغريب الحديث البن الجوزي  ، 256 / 2العين : ينظر  (ٜٜٖ)
  .111 / 40وتاج العروس  ، 19 / 2ومشارق األنوار 

، والكتاب  ، 256 / 2العين : وينظر  ، 319/شرح ىاشميات الكميت (ٓٓٗ)
  .539 / 2واإلنصاف في مسائل الخالف 

 ، 375 / 5وتاج العروس  ، 129 / 2المزىر  ، 138 / 5العين : ينظر  (ٔٓٗ)
  .944 / 2والمعجم الوسيط 

وخزانة  ، 126 / 5والنياية في غريب الحديث  ، 276 /8العين :ينظر  (ٕٓٗ)
  .443 / 5األدب 

فصل : ينظر ، البيت لحجل بن نضمة الباىمي ، قالو في نوار بنت كمثوم  (ٖٓٗ)
  .182 / 4وخزانة األدب  ، 39 / 1المقال في شرح كتاب األمثال 
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 جملة آداب الفراهيدي

  .276 /8العين : ينظر  (ٗٓٗ)

والمحكم والمحيط  ، 303 /1ومجمع األمثال  ، 6 / 6مقاييس المغة : ينظر  (٘ٓٗ)
 .198/والمفصل  ، 85 /4األعظم 

  .85 /4المحكم والمحيط األعظم : ينظر ، البيت لم أقف عمى قائمو  (ٙٓٗ)

حاري  (ٚٓٗ)  268 / 6تاج العروس : ينظر ، البيت لممتمرِّس بن عبد الرحمن الصُّ
  .386 / 22و 

  .386 / 22وتاج العروس  ، 1000/ القاموس : ينظر  (ٛٓٗ)

والمحكم والمحيط  ، 249 / 5تيذيب المغة : وينظر  ، 130 / 2المزىر  (ٜٓٗ)
  .620 – 619 / 12ولسان العرب  ، 110 / 4األعظم 

والمحكم  ، 249 /5تيذيب المغة : وينظر ، 37/شرح ىاشميات الكميت (ٓٔٗ)
  .110 / 4المحيط األعظم 

  .249 / 5تيذيب المغة : ينظر  (ٔٔٗ)

 5ومعجم البمدان  ، 17 /4وديوان المتنبي  ، 330 / 1جميرة المغة : ينظر  (ٕٔٗ)
  .273 / 5ولسان العرب  ، 356/

  .356 /5معجم البمدان : وينظر  ، 332 / 14تاج العروس  (ٖٔٗ)

  .330 / 1جميرة المغة : وينظر ، البيت    (ٗٔٗ)

الكتاب : وينظر، وفيو ومر حدٌّ بدل دىر 281/البيت لألعشى، ديوانو (٘ٔٗ)
 241 /2وخزانة األدب  ، 3/297

 .المصدران أنفسيما : ينظر  (ٙٔٗ)

 22وتاج العروس  ، 26 / 3تيذيب المغة  ، 945 / 2جميرة المغة : ينظر  (ٚٔٗ)
  .1051 / 2والمعجم الوسيط  ، 356/ 

  .356 / 22تاج العروس : ينظر  (ٛٔٗ)
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 جملة آداب الفراهيدي

  .356 / 22وتاج العروس  ، 26 / 3تيذيب المغة : ينظر  (ٜٔٗ)

  .1051 /2والمعجم الوسيط  ، 356 / 22تاج العروس : ينظر  (ٕٓٗ)

والمعجم الوسيط  ، 55 / 17وتاج العروس  ، 71 / 13تيذيب المغة : ينظر  (ٕٔٗ)
2 / 1062.  

  .130 /2المزىر  (ٕٕٗ)

الصحاح  ، : ينظر ، اسم مصدر معدول عن المصدر ، وىو الميسرة : أي  (ٖٕٗ)
   .6-5/وصيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث

  .102 /2ىمع اليوامع  (ٕٗٗ)

  .2/424الصحاح (ٕ٘ٗ)

 ، 274 / 3والكتاب  ، 117/ ينظر ديوانو : البيت لحميد بن ثور الياللي  (ٕٙٗ)
  .859 /2والصحاح 

  .212 / 2العين : البيت لم أقف عمى قائمو ، ينظر  (ٕٚٗ)

  .434 / 7لسان العرب  ، 69 / 3تيذيب المغة :وينظر  ، 212 / 2العين  (ٕٛٗ)

 .200 / 20وتاج العروس ، 435 / 7لسان العرب : ، وينظر 267/ديوانو (ٜٕٗ)

  .183/جميرة أشعار العرب : وينظر  ، 2/23ديوان اليذليين (ٖٓٗ)

  .435 /7ولسان العرب  ، 226 / 2المحكم والمحيط األعظم  (ٖٔٗ)

  .106 / 2المزىر : ينظر  (ٕٖٗ)
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 جملة آداب الفراهيدي

 ثبت املصادر
، (ىـ 395ت) أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين الرازي:اإلتباع والمزاوجة -ٔ

 .مصر / ةالقاىر- الخانجي  مكتبة ، كمال مصطفى: تحقيق

 (ىـ 276ت)أبو محمد عبد اهلل بن مسمم  بن قتيبة الدينوريا :أدب الكاتب  -ٕ
: الطبعة- مصر - مكتبة السعادة ، ي الدين عبد الحميد يمحمد مح: تحقيق
  .1963الرابعة 

بو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي  أ الزمخشري:أساس البالغة -ٖ
 .م1979ىـ 1399- دار الفكر ،  (ىـ538ت)

: ، تحقيق(ىـ 244ت)بن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحق ا: إصالح المنطق -ٗ
: القاىرة، الطبعة- دار المعارف  ىارون ، وعبد السالم/ أحمد محمد شاكر 

  .الرابعة

أبو بكر محمد بن سيل  بن السراج النحوي البغداديا: األصول في النحو  -٘
- بيروت -  مؤسسة الرسالة  ،عبد الحسين الفتمي. د : ، تحقيق(ىـ 316ت)

  .م1988ىـ 1408الثالثة، : الطبعة

، عالم الكتب (ىـ 515ت)أبو القاسم عمي بن جعفر السعديابن القطاع : األفعال -ٙ
 .م1983ىـ 1403األولى : الطبعة- بيروت - 

 بن مالك محمد بن عبد اهلل الطائي الجيانيا: إكمال األعالم بتثميث الكالم  -ٚ
مكة -  جامعة أم القرى ،بن حمدان الغامدي اسعد : ، تحقيق(ىـ 672ت)

  .م1984ىـ 1404األولى : الطبعة- المكرمة 

 إسماعيل بن القاسم أبو عمي القالي البغدادي: األمالي في لغة العرب -ٛ
  .م1978ىـ 1398- بيروت - ، دار الكتب العممية (ىـ356ت)



 
 

   

 

 
 معجم ألفاظ َفَعاِل

 محمد ياس خضر. د. م. أ
  2012حزيران        (11)العـــدد    

  126 
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 عمي بن عدالن الموصمي النحوي: االنتخاب لكشف األبيات المشكمة اإلعراب  -ٜ
- بيروت -  مؤسسة الرسالة ،د حاتم صالح الضامن : ، تحقيق(ىـ668ت)

  .م1985ىـ 1405الثانية : الطبعة

أبو البركات :  بين النحويين البصريين والكوفييناإلنصاف في مسائل الخالف -ٓٔ
: ، تحقيق(ىـ 577ت) األنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي

  .دمشق–  دار الفكر ،محمد محيي الدين عبد الحميد 

بن ىشام األنصاري عبد اهلل جمال الدين ا:  ألفية ابن مالكىإل أوضح المسالك -ٔٔ
بيروت -  دار الجيل ،محمد محيي الدين عبد الحميد : ، تحقيق(ىـ 761ت )

  .م1979ىـ 1399الخامسة : الطبعة- 

، (ىـ 745ت)محمد بن يوسف  األندلسيالنحوي  حيان وأب:  البحر المحيط -ٕٔ
 وآخرين الشيخ عمي محمد معوضو- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق

 .م2001-ىـ 1422األولى : الطبعة- بيروت -  دار الكتب العممية ،

فوزي عطوي : ،  تحقيق(ىـ 255ت  ) عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين -ٖٔ
 .بيروت– دار صعب ، 

 محمد مرتضى الحسيني  لزبيديا:  من جواىر القاموستاج العروس -ٗٔ
  . دار اليداية،مجموعة من المحققين : ، تحقيق(ىـ 1205ت)

شياب الدين أحمد بن محمد اليائم : التبيان في تفسير غريب القرآن -٘ٔ
 دار الصحابة لمتراث ،فتحي أنور الدابموي : ، تحقيق(ىـ 815ت)المصري
   .م1992- ىـ1412األولى : الطبعة- مصر - بطنطا 

 التكممة   -ٙٔ
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 جملة آداب الفراهيدي

:  ، تحقيق(ىـ 370ت) بو منصور محمد بن أحمد األزىريأ :تيذيب المغة  -ٚٔ
األولى : الطبعة- بيروت  -  دار إحياء التراث العربي  ،محمد عوض مرعب 

 .م2001

فخر . د : تحقيق،  (ىـ175ت)الخميل بن أحمد الفراىيدي: الجمل في النحو  -ٛٔ
  .م1995ىـ 1416الخامسة : الطبعة- الدين قباوة

،   (ىـ 170ت) محمد بن أبي الخطابأبو زيد القرشي : جميرة أشعار العرب -ٜٔ
   .بيروت– دار األرقم ، عمر فاروق الطباع : تحقيق

، دار (ىـ 395ت ) الحسن بن عبد اهللأبو ىالل العسكري : جميرة األمثال -ٕٓ
 .م1988- ىـ 1408- بيروت - الفكر 

رمزي منير :  تحقيق(ىـ 321ت )ابن دريد محمد بن الحسن :  جميرة المغة -ٕٔ
  .م1987األولى : الطبعة- بيروت - دار العمم لمماليين  ، بعمبكي

الصاحبي التاجي : الحمبة في أسماء الخيل المشيورة في الجاىمية واإلسالم -ٕٕ
حاتم صالح الضامن ، .د:تحقيق (ىـ677ت بعد  )محمد بن كامل 

 .م1985بيروت

مختار : صدر الدين عمي بن الحسن البصري، ، تحقيق: الحماسة البصرية -ٖٕ
 م1983- ىـ1403- بيروت -  عالم الكتب  ،الدين أحمد

ت )عبد القادر بن عمر البغدادي: ولب لباب لسان العربخزانة األدب  -ٕٗ
 دار الكتب العممية ، بديع يعقوب إميل/محمد نبيل طريفي: ، تحقيق(ىـ1093

 .م1998األولى : الطبعة- بيروت - 

محمد عمي :  تحقيق(ىـ 392ت) بو الفتح عثمان بن جنيأ :الخصائص  -ٕ٘
 .بيروت– النجار، عالم الكتب 
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تحقيق حسين نصار ، الييأة : (أبو الحسن عمي بن العباس  )ديوان ابن الرومي -ٕٙ
 .م1979المصرية لمكتاب 

صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي ، مطبعة : ديوان األسود بن يعفر -ٕٚ
 .م1970بغداد-الجميورية

محمد محمد حسين . شرح وتعميق د: (ميمون بن قيس  )ديوان األعشى الكبير -ٕٛ
 . الحممية الجديدة –، المطبعة النموذجية 

 مصر ، –تحقيق محمد أبي الفضل إبراىيم ، دار المعارف :ديوان امرئ القيس -ٜٕ
  .4/ ط

 –محمد يوسف نجم ، دار صادر . تحقيق وشرح د: ديوان أوس بن حجر  -ٖٓ
 .م1960بيروت 

 .م1986- ىـ 1406 بيروت ، –دار بيروت : ديوان جرير  -ٖٔ

تحقيق نعمان محمد  (: (ىـ 244ت )برواية وشرح ابن السكيت )ديوان الحطيأة  -ٕٖ
 .م1987 ، 1/القاىرة ، ط- أمين طو ، مكتبة الخانجي

 –تحقيق عبد العزيز الميمني ، الدار القومية : ديوان حميد بن ثور الياللي -ٖٖ
 .م1965القاىرة 

 . مصر –عمر عبد الرسول ، دار المعارف .تحقيق د:ديوان دريد بن الصمة -ٖٗ

شرح الخطيب التبريزي ، كتب مقدمتو وىوامشو وفيارسو مجيد : ديوان ذي الرمة -ٖ٘
 .م1996- ىـ 1416 ، 2/ بيروت ، ط–طراد ، دار الكتاب العربي 

 : (رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي  )ديوان شعر المتممس الضبعي  -ٖٙ
عني بتحقيقو وشرحو حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدول العربية، معيد 

 .م1970القاىرة -المخطوطات العربية
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حققو وشرحو صالح الدين اليادي ، دار : ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني -ٖٚ
 .م1968 مصر –المعارف 

 بيروت –عزة حسن ، دار الشرق العربي . عني بتحقيقو د: ديوان الطرماح -ٖٛ
 .م1994- ىـ 1414 ، 2/،ط

 بيروت –إحسان عباس ، دار الثقافة . جمعو وشرحو د: ديوان كثير عزة  -ٜٖ
 .م1971

 ، 1/ بيروت ، ط–اعتنى بو حمدو طماس ، دار المعرفة : ديوان لبيد بن ربيعة -ٓٗ
 .م2004- ىـ 1425

جمع وتحقيق وشرح خميل إبراىيم العطية ، دار الجميورية : ديوان ليمى األخيمية -ٔٗ
 .م1977 ،2/ بغداد ، ط–

 .شرح وتقديم طالل حرب ، الدار العالمية : ديوان ميميل بن ربيعة  -ٕٗ

 –واضح الصمد ، دار صادر . جمعو وحققو وشرحو د: ديوان النابغة الجعدي -ٖٗ
 .م1998 ، 1/بيروت ،ط

شكري فيصل . تحقيق د (ىـ244ت )صنعة ابن السكيت: ديوان النابغة الذبياني -ٗٗ
 . بيروت –، دار الفكر 

م نسخة مصورة عن طبعة 1965القاىرة -الدار القومية لمطباعة: ديوان اليذليين -٘ٗ
 .الجميورية العربية - دار الكتب

بن عقيل بياء الدين عبد اهلل العقيمي ا: لى ألفية ابن مالكع شرح ابن عقيل -ٙٗ
 ،محمد محيي الدين عبد الحميد : ، تحقيق (ىـ 769ت  )المصري اليمداني

  .م1985- ىـ 1405 - ةسوري- دار الفكر 

 . بيروت –إبراىيم جزيني ، المكتبة الثقافية : شرح ديوان جميل بثينة -ٚٗ
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تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ، دار : شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري -ٛٗ
 .م1980 بيروت –األندلس 

 –حسن حمد ، دار صادر . شرح وتحقيق د: شرح ديوان المثقب العبدي  -ٜٗ
 .م1996 ، 1/بيروت ،ط

ت  ))رضي الدين األستراباذي محمد بن الحسن :  شرح الرضي عمى الكافية -ٓ٘
 1398يوسف حسن عمر ،  جامعة قاريونس : ، تصحيح وتعميق ( (ىـ 686

 . م 1978 - ـه

عبد : ابن ىشام األنصاري، تحقيق:  في معرفة كالم العربشرح شذور الذىب -ٔ٘
 .م1984ىـ 1404 - ةسوري-  الشركة المتحدة لمتوزيع ،الغني الدقر 

 إبراىيم نبتفسير أبي رياش أحمد ب: شرح ىاشميات الكميت بن زيد األسدي  -ٕ٘
 –القيسي ، تحقيق داود سموم ونوري حمودي القيسي ، مكتبة النيضة العربية 

 .م1984 ، 1/بيروت ، ط

 أبي الحجاج يوسف بن صنعة األعمم الشنتمري: شعر زىير بن أبي سممى  -ٖ٘
تحقيق فخر الدين قباوة ، دار الكتب  (ىـ 446ت) سميمان بن عيسى النحوي

 .م1992الطبعة األولى – بيروت –العممية 

نوري حمودي القيسي ، . د :(ضمن شعراء إسالميون)شعر النمر بن تولب  -ٗ٘
 .       م1984 ،2/بيروت، ط- مكتبة النيضة العربية

نوري حمودي القيسي ، . د :(ضمن شعراء إسالميون)شعر ربيعة بن مقروم  -٘٘
 .       م1984 ،2/بيروت، ط- مكتبة النيضة العربية

القمقشندي أحمد بن عمي بن أحمد : صبح األعشى في كتابة اإلنشا -ٙ٘
- دمشق - وزارة الثقافة ، عبد القادر زكار : ، تحقيق(ىـ 821ت)الفزاري
1981 ، 
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ت ))الجوىري إسماعيل بن حماد  : ((تاج المغة وصحاح العربية  ))الصحاح -ٚ٘
بيروت  –أحمد عبد الغفور عطار ، دار العمم لمماليين  : قيق، تحـ( ( ىـ 393

 . م1987 - ـ ه1407 ، الطبعة الرابعة -

بن حبان محمد بن أحمد أبو حاتم ا: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان،  -ٛ٘
- بيروت -  مؤسسة الرسالة ،شعيب األرنؤوط : التميمي البستي، تحقيق

 .1993 – 1414الثانية : الطبعة

خولة محمود .محمد ياس خضر ود.د:صيغة فعاِل واختصاصيا بالمؤنث  -ٜ٘
 ، لسنة 15/ العدد5/فيصل ، بحث منشور في مجمة سرَّ من رأى ، المجمد

 .م2009- ىـ 1430

 ، (ىـ346ت) عمر الزاىد محمد بن عبد الواحدأبو : العشرات في غريب المغة -ٓٙ
 1984- عمان - يحيى عبد الرؤوف جبر ، المطبعة الوطنية : تحقيق

 ميدي المخزومي .د: ، تحقيق(ىـ 175ت) لخميل بن أحمد الفراىيديا :العين  -ٔٙ
  .دار ومكتبة اليالل ،  إبراىيم السامرائي.د/ 

أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد بن عمي : غريب الحديث البن الجوزي -ٕٙ
- لبنان - بيروت - دار الكتب العممية : ، دار النشر(ىـ597ت)بن الجوزي

الدكتور عبد المعطي أمين : األولى، تحقيق: ، الطبعة1985 - 1405
 .القمعجي

، (ىـ 224ت)أبو عبيد القاسم بن سالم اليروي : غريب الحديث البن سالم -ٖٙ
: الطبعة- بيروت - دار الكتاب العربي ، محمد عبد المعيد خان . د: تحقيق
  .1396األولى 
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عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري أبو : غريب الحديث البن قتيبة -ٗٙ
- بغداد -  مطبعة العاني ،عبد اهلل الجبوري . د: ،  تحقيق(ىـ 276ت)محمد
  .1397األولى : الطبعة

حمد بن محمد بن إبراىيم الخطابي البستي أبو : غريب الحديث لمخطابي -٘ٙ
-  جامعة أم القرى ،عبد الكريم إبراىيم العزباوي: ، تحقيق(ىـ388ت)سميمان

 .1402– مكة المكرمة 

 يمحمد أب-عمي محمد البجاوي : الزمخشري، تحقيق: الفائق في غريب الحديث -ٙٙ
 .الثانية: لبنان، الطبعة-  دار المعرفة  ،الفضل إبراىيم

محمد :  ، عمق عميو(ىـ395ت بعد ) أبو ىالل العسكري :الفروق المغوية  -ٚٙ
- ىـ 1427 الطبعة الرابعة – بيروت –عيون السود ، دار الكتب العممية 

 .م 2006

 أبو عبيد البكري عبد اهلل بن عبد العزيز :فصل المقال في شرح كتاب األمثال -ٛٙ
 مؤسسة ،المجيد عابدين عبد.إحسان عباس و د.د:ق يحق، ت(ىـ487ت)

 1983.مالثالثة: الطبعة ،  بيروت-الرسالة
 ، مؤسسة الرسالة (ىـ817ت)الفيروزآبادي محمد بن يعقوب: القاموس المحيط -ٜٙ

 .بيروت– 

:  تحقيق(ىـ180ت)أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو:  كتاب سيبويو -ٓٚ
 األولى، : بيروت، الطبعة- عبد السالم محمد ىارون ، دار الجيل 

أبو إسحاق إبراىيم بن إسماعيل ابن األجدابي :  كفاية المتحفظ في المغة -ٔٚ
السائح عمي حسين ، دار اقرأ لمطباعة والنشر :  تحقيق(ىـ470ت)الطرابمسي
  .الجماىيرية الميبية- طرابمس - والترجمة 
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المتقي اليندي عالء الدين عمي المتقي :  كنز العمال في سنن األقوال واألفعال -ٕٚ
-  دار الكتب العممية ،محمود عمر الدمياطي : بن حسام الدين اليندي، تحقيق

 .م1998-ىـ1419األولى : الطبعة- بيروت 

 ىـ 711ت  ))بن منظور محمد بن مكرم األفريقي المصري ا:   لسان العرب -ٖٚ
  .م 1968  ، الطبعة األولىبيروت ، – ، دار صادر ( (

 دار ،أحمد بن مصطفى الدمشقي : (عجم أسماء األشياءم) المطائف في المغة -ٗٚ
 القاىرة- الفضيمة  

 ىـ 518ت  ))أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري:  مجمع األمثال -٘ٚ
 بيروت، -  الدين عبد الحميد ، دار المعرفة يمحمد محي: تحقيق( (

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن : لوجيز في تفسير الكتاب العزيز ار المحر -ٙٚ
دار الكتب ،عبد السالم عبد الشافي محمد: ، تحقيق(ىـ542ت )عطية األندلسي

  .م1993- ىـ1413 األولى: الطبعة- لبنان - العممية 

ت  ))بن سيده أبو الحسن عمي بن إسماعيل المرسيا: المحكم والمحيط األعظم -ٚٚ
- بيروت - عبد الحميد ىنداوي ، دار الكتب العممية : تحقيق( ( ىـ 458
  .م2000األولى : الطبعة

محمد حسين آل ياسين :تحقيق (ىـ385ت)الصاحب بن عباد: المحيط في المغة -ٛٚ
 .م1994- ىـ1،1414/ بيروت ،ط–،عالم الكتب 

خميل ابراىيم جفال ، دار . ، تقديم د(( ىـ 458ت  ))بن سيده ا: المخصص -ٜٚ
. م 1996- ىـ 1417 ، 1/ بيروت ، ط–احياء التراث العربي 

فؤاد عمي : جالل الدين السيوطي ، تحقيق:  المزىر في عموم المغة وأنواعيا -ٓٛ
  .م 1998ىـ 1418األولى : الطبعة- بيروت - ار الكتب العممية ، دمنصور 
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 الحاكم عبد اهلل أبو عبد اهللمحمد بن :  المستدرك عمى الصحيحين -ٔٛ
 دار الكتب العممية ،مصطفى عبد القادر عطا : ، تحقيق(ىـ405ت)النيسابوري

  .م1990- ىـ 1411األولى : الطبعة- بيروت - 

- بيروت - الزمخشري، دار الكتب العممية :  المستقصى في أمثال العرب -ٕٛ
  .م1987الثانية : الطبعة

 الفضل عياض بن موسى والقاضي أب:  مشارق األنوار عمى صحاح اآلثار  -ٖٛ
 ، المكتبة العتيقة ودار التراث(ىـ544ت)بن عياض اليحصبي السبتي المالكي

أحمد بن محمد بن عمي :  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي  -ٗٛ
 بيروت- المقري الفيومي، المكتبة العممية 

، دار الفكر (ىـ626ت)ياقوت بن عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل:  معجم البمدان -٘ٛ
 بيروت- 

عبد اهلل بن عبد العزيز البكري :  معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع -ٙٛ
بيروت - عالم الكتب ،مصطفى السقا : ، تحقيق(ىـ487ت)األندلسي أبو عبيد

  .ىـ 1403الثالثة : الطبعة- 

/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراىيم مصطفى : (2+1) المعجم الوسيط  -ٚٛ
 .استانبول- دار الدعوة،مجمع المغة العربية: محمد النجار، تحقيق

بن عمي بن   أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد:المغرب في ترتيب المعرب -ٛٛ
مكتبة  ، محمود فاخوري و عبدالحميد مختار: ق يحقت ( ىـ 610 ت)المطرز

 .م1979األولى :: الطبعة  ،  حمب-أسامة بن زيد

 (ىـ761ت)جمال الدين ابن ىشام األنصاري:  عن كتب األعاريبمغني المبيب -ٜٛ
- دمشق - محمد عمي حمد اهلل ، دار الفكر / مازن المبارك . د : تحقيق
 .1985السادسة : الطبعة
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 مكتبة ،عمي بو ممحم . د : الزمخشري، تحقيق:  في صنعة اإلعراب المفصل -ٜٓ
  .1993األولى : الطبعة- بيروت - اليالل 

أحمد محمد شاكر و : المفضل بن محمد بن يعمى الضبي ، تحقيق: المفضميات -ٜٔ
 بيروت- عبد السالم محمد ىارون

عبد : تحقيق ( ىـ395ت )الحسين أحمد بن فارس بن زكرياو أب: مقاييس المغة -ٕٜ
- ىـ 1420الثانية : الطبعة- بيروت - السالم محمد ىارون ، دار الجيل 

 .م1999

محمد عبد :  تحقيق(ىـ 285ت) بو العباس محمد بن يزيد المبردأ :المقتضب -ٖٜ
 .بيروت.  - الخالق عظيمة ، عالم الكتب

أبو السعادات :  النياية في غريب الحديث واألثرالنياية في غريب الحديث -ٜٗ
محمود - طاىر أحمد الزاوى : ، تحقيق(ىـ606ت)المبارك بن محمد الجزري

 .م1979- ىـ 1399- بيروت - المكتبة العممية  ،محمد الطناحي

عبد : جالل الدين السيوطي، تحقيق: ي شرح جمع الجوامعىمع اليوامع ف -ٜ٘
  .مصر–  المكتبة التوفيقية  ،الحميد ىنداوي


