
 د. أمجد عويد أحمد           مجمة آداب الفراهيدي              تعميل التسمية في معجم
 م9ٕٔٓ( آذار 3ٖالعدد )                                                  (ه93ٖمجمل المغة البن فارس )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ 

 (ه93ٖمجمل المغة البن فارس )  تعميل التسمية في معجم
Explanation of the nouns in (  Mujmel AL Lughah dictionary by 

Ahmed bin Faris 395 AH.) 
 د. أجمد عويد أمحد

Dr. Amjad A'uaid Ahmad Al-Haini 
 االيميل 

amjadaweed@gmail.com 
 ممخصال

تسمية في معجـ مجمل المغة ألحمد بف فارس المتكفى الا البحث دراسة تعميل يتناكؿ ىذ     
، ككانت ليـ كقد احتّمت ىذه الظاىرة عناية عدد مف عمماء المغة في مؤلفاتيـ المختمفةق(، ٜٖ٘)

اللة عمى ىذه الظاىرة كالكشف عنيا،  كقد أكضح البحث جيكد ابف فارس أساليب متنكعة في الدِّ
 تماـ بيذه الظاىرة المغكية.بالعناية كاالى

Abstract 

This research deals with the study of the explanation of the nouns in 

(Mujmel Al Lughah) by Ahmed bin Fares (395 AH), and the research has 

shown Ibn Fares' efforts to take care of this linguistic phenomenon. This 

phenomenon has occupied the attention of a number of linguists in their 

various writings, and they have different methods in the indication of this 

phenomenon and detection. 

 المقدمة
أجمعيف، الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا كنبينا دمحم، كعمى آلو كصحبو     
 كبعد:
بحيث نجدىا منثكرة في اثناء حظيت العالقة بيف االسـ كالمسمى بعناية المغكييف قديًما     
تسمية تكمف في أنيا تكشف لنا الحياة الفكرية كالعقمية ال، كأىمية تعميل تيـ المغكيةامؤلف

 فكيرىـ.دكف غيره يدؿ عمى عقميتيـ كطريقة ت اكاالجتماعية عند العرب، فاختيارىـ لفظً 
كمف  ،المعجمات كالسيماىذه الظاىرة قديًما كزخرت بيا المصادر كالكتب القديمة، ُبِحثت كقد     

، بتعميل التسميةىذه المعجمات معجـ مجمل المغة البف فارس، إذ عني ابف فارس في مجممو 
المعجـ.  تسمية في ىذا المعجـ أتتبع فيو ما عممو ابف فارس فيالفأحببت كتابة بحث في تعميل 

كقد قّسمت البحث عمى تمييد ذكرت فيو بإيجاز تعريف تعميل التسمية، كالتعريف بابف فارس 
ـّ الفصل األكؿ كذكرت فيو ما ُعمل بتعميل كاحد، كالفصل الثاني ذكرت  كبمعجمو مجمل المغة، ث

بمسرد ر مف تعميل، ثـ الخاتمة أكجزت فييا أبرز نتائج البحث، كختمت البحث ثفيو ما عمل بأك
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 المصادر كالمراجع التي أفدت منيا في ىذا البحث.
 تعميل التسمية وابن فارس ومعجمه مجمل المغة:موجز بالتمهيد: تعريف 

: تعميل التسمية  : أوالا
التسمية: مصدر لمفعل المزيد )َسمَّى(. ُيقاؿ: َسمَّيُت فالًنا زيًدا، كسّميُتُو بزيٍد بمعًنى، فتسّمى  أ.

 .(ٔ)بو

 .(ٕ)«المفع المعيَّف لتعريف الذات المعّينةعبارة عف تعيف  :التسميةُ »الرازي:  كقاؿ     
تبييف عّمة تسمية شيء ما باسمو المعركؼ بو، كتسميتيـ )لشجرة( ب. تعريف تعميل التسمية: ىك 

ره، أي: باسـ الشجرة؛ ألّف مف صفاتيا اشتجار كتداخل أغصانيا، كتسمية )البحر( بحًرا؛ لتبحّ 
 . (ٖ)امتدادهاتساعو ك 

كقد عّرؼ أحد الباحثيف عّمة التسمية بأنيا: الكصف أك الممَحع الالفت في الشيء، التي      
 .(ٗ)يكضع االسـ لُيعبر عنيا

كىذا الكصف أك ذلؾ الَممَحع يمكف أف يككف أخّص صفات الشيء، أك جزًءا مف أجزائو، أك      
: إف القمـ ُسّمي قمًما، ألنو في األصل عكد أك أبرز أعمالو، أك كظيفتو التي يؤدييا، كأف ُيقاؿ

ف الُكّراسة ُسّميت ُكّراسة، ألنيا مجمكعة أكراؽ ُكّرست، أي ُجمعت كُكّكرت مًعا.  قصبة ُقّممت. كا 
ف الُحجرة ُسّميت ُحجرة ألنيا حجرت غير صاحبيا أف يسكنيا. كُسّمي الحجاز حجاًزا، ألنو  كا 

. إذف المقصكد بػ )تعميل (٘)جتماع الناس فيو.. كىكذاحجز بيف نجد كتيامة. كيـك الجمعة ال
 .(ٙ)تسمية( ىك تبييف عّمة تسمية شيٍء ما باسمو المُعيف لو

 ت. ارتباط تعميل التسمية باالشتقاؽ:
. كيظير ىذا (ٚ)تعميل التسمية ىي صكرة مف صكر الربط االشتقاقي الداللي بيف األلفاظ    

 االشتقاؽ في صكرتيف:
ـّ بكل استعماالت التركيب المغكي؛ عمى أساس األكلى: صكر  ة الربط االشتقاقي الشامل الذي ييت

ىػ( ٜٖ٘ربط المعنى مع بياف كجو ذلؾ االرتباط شرًحا كتأكياًل عمى نحك ما صنع ابف فارس )ت
 في معجمو )مقاييس المغة(.

قيل: ىك إيصاؿ كالثانية: صكرة الربط االشتقاقي الجزئي: كيقكـ عمى بياف العالقة الجزئية، ك 
، كربطو بيف (ٛ)الشيء بالشيء، كمنو قيل لمماء العذب: السمَسل؛ لسيكلة مركره في الحمق

( في قكلو:  (ٜ))المحّفة( ، كقاؿ (ٓٔ)«كالمحّفة معركفة مف قكليـ: َحفَّ بو: إذا طاؼ»كبيف )َحفَّ
جّمعت ت، أي: تألّنيا تحكَّ كقاؿ بعض أىل المغة: إّنما سميت الحّية حّيًة؛ »ابف األنباري: 

 .(ٔٔ)«كتقّبضت
ـٍ ما ىي كذا، كأّف عبارة: )ُسّمي كذا لكذا(، أك       كىذا يدؿُّ عمى أّف عّمة تسمية شيء ما باس
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 )ألّنو كذا( ما ىي إال تعبير عف صكر الربط االشتقاقي.
 التعريف بابن فارس ومعجمه مجمل المغة: :ثانياا

 ابن فارس:  .أ
 الرازي المعركؼ بالقزكيني بف دمحم بف حبيب بف فارس بف زكريا  أبك الحسيف أحمد»ىك اسمو: 
  .( مف اليجرةٜٕٖ، كلد سنة )المغكي 

أخالقو: كاف ػػ رحمو هللا ػػ تقيِّا كرًعا، كجكاًدا كريًما، يسعى بجد كأدب كراء اكتساب الرزؽ الحالؿ، 
 .(ٕٔ)في النقل عنيـ كما كاف متكاضًعا شديد التكاضع، كفيِّا ألساتذتو بارِّا بيـ، أميًنا

ؤه: شيد الكثير مف قدامى كمحدثيف بما يمتاز بو ابف فارس مف عقمية جّبارة كمكىبة فّذة ذكا
متقف حاذؽ، صّنف جامع التأكيل كمجمل المغة »مبتِكرة، يقكؿ عنو صاحب كتاب التدكيف: 

ف نظره كتماـ عمى جكدة تصرفو كحسكمقاييس المغة كالصاحبي في فقو المغة، كفييا داللة ظاىرة 
 .(ٖٔ)«تفّيمو، كصّنف مف المختصرات ما ال ُيحصى

كلكعو بالمغة: أحبَّ ابُف فارس المغة كشغف بدراستيا ككلع بيا كلكًعا شديًدا، ككاف بطبعو يميل 
إلى ىذه الدراسة فنبغ فييا نبكًغا لـ يكف ألحد ممف تقّدـ أك تأّخر عنو، كعّده كثير مف المؤرخيف 

ة فإّنو لمغاكاف إماًما في عمكـ شتى كخصكًصا »المغة، كيقكؿ عنو ابف خمكاف: إماًما متقًنا في 
 .(ٗٔ)«أتقنيا، كأّلف كتابو المجمل في المغة كىك عمى اختصاره جمع شيًئا كثيًرا

 شيكخو: 
 .(٘ٔ)ىػ(ٜٖٙكالد ابف فارس )ت .ٔ
حر ىػ(: ىك أبك الحسف عمي بف إبراىيـ بف سممة بف بٖ٘ٗ-ٕٗ٘عمي بف إبراىيـ القطاف ) .ٕ

 القطاف القزكيني.
 ىػ(: ىك أبك الحسف عمي بف عبد العزيز المرزباف.ٕٙٛعمي بف عبد العزيز المكي )ت .ٖ
 ىػ(: ىك أبك عبد هللا أحمد بف طاىر بف المنجـ الميانجي.ٖٓٙأحمد بف طاىر بف المنجـ )ت .ٗ
 ىػ(: ىك أبك بكر أحمد بف دمحم بف إسحاؽ بف إبراىيـ.ٖٗٙأبك بكر السني ) .٘
ىػ(: ىك أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الحافع الطبراني ٖٓٙراني )تسميماف الطب .ٙ

 المخمي.
 :(ٙٔ)تالميذه: يذكر الثعالبي كالقفطي أّف البف فارس تالميَذ كثيريف، منيـ

 ىػ(.ٖ٘ٛالصاحب بف عّباد )ت .ٔ
 ىػ(.ٜٖٛ-ٖٛ٘بديع الزماف اليمداني ) .ٕ
 ىػ(.ٚٗٗ-ٖ٘ٙأبك الفتح الرازي ) .ٖ
  الرازي المعركؼ بالقطاف.أبك العباس أحمد بف دمحم .ٗ
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كلو مصّنفات كثيرة منيا: مقاييس المغة، كالصاحبي في فقو المغة، كمجمل المغة الذي ىك      
 مكضكع بحثي. 

 وفاته:
 .(ٚٔ)( مف اليجرةٜٖ٘تكفي سنة )

 مجمل المغةب. 
ف ىدفو إذا كاف ىدؼ ابف فارس في معجـ مقاييس المغة ىك استجالء أصكؿ المكاد المغكية فإ    

في معجـ المجمل ىك ىدؼ سائر المعاجـ العربية كىك جمع المغة كتصنيفيا في مكاد مرتبة يسيل 
الكصكؿ إلييا، كقد دفع التيسير في طمب المادة  المغكية ابف فارس إلى اإلجماؿ في المكاد 

لسابقكف المغكية فمـ يستكثر مف الصيغ الشكاىد ككاف اليدؼ مف ذلؾ تجنب ما كقع بيا المغكيكف ا
مف االضطراب كالتشعب، كنممح ىذا المنيج كالطريقة في منيج المجمل في مقدمة الكتاب إذ 

فإنؾ لما أعممتني رغبتؾ في األدب، كمحبتؾ لعرفاف كالـ العرب، كأنؾ شاممت األصكؿ  :"قاؿ
لؾ الكبار، فراعؾ ما أبصرتو مف بعد تناكليا، ككثرة أبكابيا، كتشعب سبميا، كخشيت أف يمفتؾ ذ

. كىك ييدؼ في معجمو إلى حصر الشائع كالمشيكر كالصحيح مف األلفاظ، كلذا (ٛٔ)عف مرادؾ"
 .(ٕٓ)(ٜٔ)فقد استبعد الغريب كما لـ يصح عف العرب

 ما ُعمل بتعميل واحد: الفصل األول
 كالمراد بو ىك أْف يذكر تعمياًل كاحًدا فقط، كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يأتي:     

: تعميل تسمي  ة األسد: أوالا
سّمي األسُد أسًدا لقكتو،  :"، كقاؿ في المقاييس(ٕٔ)سمي األسد بذلؾ لقكتو" :"قاؿ ابف فارس    

قاؿ أبك عبيد: سّمي األسد بذلؾ لقكتو  :". كقاؿ ابف سيده(ٕٕ)كمنو اشتقاؽ كل ما أشبيو"
ؿ بمثل ىذا . كقا(ٕٗ)كلـ يفصح عف صحيح اشتقاقو" :"ثـّ عّقب عميو ابف سيده بقكلو. (ٖٕ)كجرأتو"

 . (ٕٚ)كالزبيدي (ٕٙ)كابف منظكر (ٕ٘)التعميل عدد مف المغكييف كالبندنيجي
كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية األسد بيذا االسـ، قاؿ ابف الممقف ناقاًل 

كىذا اشتقاؽ  :". قاؿ ابف الممقف(ٕٛ)عف أحد  العمماء أّنو سّمي األسد أسًدا؛ لكثرة إسدائو المعركؼ
ال يصح عند أىل النظر، كالصحيح في اشتقاقو ما أخبرني بو أبك أسامة عف رجالو قالكا: العسد 

. (ٜٕ)كاألزد كاألسد ىِذه الثالث معناىا القتل، قاؿ: كاألزد يككف أيًضا بمعنى العزد كىك النكاح"
 .(ٖٓ)كذكر الغزنكي أنو سّمي أسد إلسآده في السير

 :(ٖٔ)ثانياا: تعميل تسمية اإلنس
 .(ٖٖ)، كبمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس(ٕٖ)قاؿ ابف فارس: إّنما ُسّمي اإلنس إنًسا لظيكرىـ    

كقيل »كذكر عدد مف العمماء تعميالٍت أخر في سبب تسمية )اإلنس( بيذا االسـ فقاؿ األزىري: 
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ـّ قاؿ: «لإلنس: إنٌس؛ ألنيـ ُيؤَنسكف، أي: ُيبَصركف   الممقب بنفطكيو... كقاؿ دمحم بف عرفة»، ُث
، كبمثل ىذا التعميل قاؿ عدد مف المغكييف (ٖٗ)«ُسمِّي اإلنسّيكف إنسّييف؛ ألّنيـ يؤَمسكف، أي: ُيَركف 

 .(ٖٙ)كالزبيدي (ٖ٘)كابف منظكر
 ثالثاا: تعميل تسمية البحر: 

: ُسّمَي البحر (ٖٛ)، كقاؿ في المقاييس: قاؿ الخميل(ٖٚ)قاؿ ابف فارس: كسّمي بذلؾ الّتساعو    
 (ٓٗ). كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كاألزىري (ٜٖ)كىك انِبساُطُو كسعُتو بحًرا الستبحاِرهِ 

 .(ٖٗ)كالزبيدي (ٕٗ)كابف منظكر (ٔٗ)كالجكىري 

عدد مف العمماء تعميالت أخرى بسبب تسمية )البحر( بيذا االسـ فقيل: قاؿ األزىري كذكر     
األرِض َشقِّا، كجعل ذلؾ الشّق لمائو قراًرا،  العمماء إّنو ُسّمي البحر بحًرا؛ ألنو َيُشقُّ في عف أحد

 .(ٙٗ)كالزبيدي (٘ٗ)، كبمثل ذلؾ قاؿ ابف منظكر(ٗٗ)كالبحر في كالـ العرب: الشقّ 
 رابعاا: تعميل تسمية البركة:

، كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد (ٚٗ)قاؿ ابف فارس: ُسميت بركة الماء بركًة؛ إلقامة الماء فييا    
 .(ٜٗ)كالزبيدي (ٛٗ)مف المغكييف كالرازي 

ا: تعميل تسمية البشر:  خامسا
 .(ٔ٘)، كمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس(ٓ٘)قاؿ ابف فارس: كُسّمي البشر لظيكرىـ    

ا: تعميل تسمية الجحفة:  سادسا
. كبمثل ذلؾ قاؿ (ٖ٘)؛ ألّف السيل جحف أىميا، أي حمميـ(ٕ٘)قاؿ ابف فارس: ُسّميت الجحفة    

 (ٙ٘)كالفيكمي (٘٘)التعميل عدد مف المغكييف كابف منظكر ، كقاؿ بمثل ىذا(ٗ٘)في المقاييس
 .(ٛ٘)كالزبيدي (ٚ٘)كالبعمي

 ا: تعميل تسمية الجن: سابعا 
؛ ألنيا ُتتقى كال ترى، كىذا حسف" :"قاؿ ابف فارس    . كمثل ذلؾ قاؿ في (ٜ٘)كسّميت الجفُّ

، (ٔٙ)مُّكا الجتنانيـ"سُ  :"، كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالخميل، إذ قاؿ(ٓٙ)المقاييس
َي الِجفُّ الْسِتتاِرىـ كاْخِتفائيـ َعِف األَبصار" :"كقاؿ ابف منظكر ، كقاؿ بمثل ىذا التعميل (ٕٙ)َكِبِو ُسمِّ

 .(٘ٙ)، كالزبيدي(ٗٙ)كالفتني (ٖٙ)عدد مف المغكييف كالقاضي عياض،
 ا: تعميل تسمية الجراد:منا ثا

، كقاؿ مثل ذلؾ في (ٙٙ)األرض فيأكل ما عمييا" دُسّمي الجراد؛ ألّنو يجر  :"قاؿ ابف فارس    
 .(ٓٚ)، كالزبيدي(ٜٙ)كالفيكمي(، ٛٙ). كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد(ٚٙ)المقاييس

 عاا: تعميل تسمية الجزيرة:تاس
نَّما ُسّميِت الجزيرة في البحر جزيرًة؛ النقطاعيا عف معظـ األرض" :"قاؿ ابف فارس      (ٔٚ)كا 
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، كابف (ٖٚ). كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد(ٕٚ)ذلؾ قاؿ في المقاييس كمثل
 .(٘ٚ)كالزبيدي (ٗٚ)منظكر،

 ا: تعميل تسمية الجمعة:عاشرا 
، كذىب (ٚٚ)، كمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس(ٙٚ)كسّمي بذلؾ الجتماع الناس بو" :"قاؿ ابف فارس    

 .(ٛٚ)مماء منيـ ابف دريدإلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف الع
أِلَف هللا فقيل:  كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية يكـ الجمعة بيذا االسـ،

ْبَعة بيف  عَ مَ بذلؾ ألّف فييا جَ  تيمّ ، كقيل: سُ َتَعاَلى جمع ِفيَيا اْلخمق ِحيف خمقو أِلَنو آخر اأْلَيَّاـ السَّ
سّمي يكـ الجمعة؛ ألّف قريًشا كانت تتجمع إلى قصي  آداـ كحكاء يعني في األرض. كقيل: إّنما

 .(ٜٚ)في دار الندكة
 : تعميل تسمية الحصان:حادي عشر

الفرس العتيق، ذكر ناس أّنو ُسّمي حصاف؛ ألنو ضفَّ بمائِو فمـ يْنَز إال عمى  :"قاؿ ابف فارس    
 . (ٓٛ)"كريمة ثـ كثر ذلؾ حتى سّمكا كل ذكر مف الخيل حصاًنا

، كقاؿ (ٖٛ)، كالزبيدي(ٕٛ)، كابف منظكر(ٔٛ)مثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالجكىري كقاؿ ب    
قكليـ: فرس حصاف بيف التحصف ىك مشتق مف الحصانة؛ ألّنو محرز لفارسو، كما  :"ابف جّني

 .(ٗٛ)قالكا في األنثى: حجر، كىك مف حجر عميو، أي: منعُو"
 : تعميل تسمية الحارث بالحبط:ثاني عشر

كُسّمي  ..أْف تأكل الدابة فتكثر حتى ينتفخ لذلؾ بطنيا.سّمي الحبط بذلؾ  :"ؿ ابف فارسقا    
كقاؿ  .(ٙٛ)، كمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس(٘ٛ)"الحارث الحبط ألنو كاف في سفر فأصابو مثل ىذا

كمنو ُسّمي الحارث بف عمرك بف تميـ الحبط؛ ألنو كاف في سفر كأصابو مثل  :"الجكىري 
الحبط الحارث  بف مازف بف مالؾ بف عمرك بف تميـ، سّمي بذلؾ   :"ابف منظكر . كقاؿ(ٚٛ)ذلؾ"

ألنو كاف في سفر فأصابو مثل الحبط الذي يصيب الماشية، كقيل: إّنما سّمي بذلؾ ألفَّ بطنو كـر 
، (ٜٓ)، كابف سيده(ٜٛ). كذىب إلى مثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد(ٛٛ)مف شيء أكمو"

 .(ٜٔ)كابف منظكر
 : تعميل تسمية الحجاز:ثالث عشر

كذكر مثل  .(ٕٜ)إنما سميت الحجاز حجاًزا؛ ألّنيا حجزت بيف نجد كالسراة" :"قاؿ ابف فارس    
، (ٜٗ)، كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد(ٖٜ)ذلؾ في المقاييس

 .(ٜ٘)كالفيكمي
 :"سبب تسمية الحجاز بيذا االسـ، إذ قاؿ الخميلمف العمماء تعميالت أخرى في  عددكذكر     

، كقاؿ ابف سيدة:" ألنَّو فصل بيف الغكر كالشاـ، (ٜٙ)ألنو يفصل بيف الغكر كالشاـ كبيف البادية"
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يت  :". كقاؿ الزبيدي(ٜٚ)كقيل: ألنو حجز بيف نجد كالسراة، كقيل: ألنو حجز بيف تيامة كالنجد" ُسمِّ
اـ بذلؾ مف الَحْجِز َكُىَك الَفص يَئْيف؛ ألّنيا َحَجَزْت َبيف َنْجٍد كِتيامة، َأك َبيف الَغْكِر َكالشَّ ُل َبيف الشَّ

راة، َأك ألّنيا اْحُتِجَزت بالِحراِر الَخمس المعظَّمة،  كالبادية، َأك َبيف َنْجٍد كالَغْكر، َأك َبيف َنْجٍد كالسَّ
ـٍ، كَحرَّة َلْيمَ  ـٍ، كحرَُّة كاِق : َحّرة بني ُسَمْي ى، كَحرَّة َشْكَراف، كَحّرة النَّار، َكَىَذا قكُؿ اأَلْصَمِعّي. َكَقاَؿ كىفَّ

 .(ٜٛ)اأَلْزَىِرّي: ُسّمي ِحجاًزا ألّف الِحرار َحَجَزْت َبْيَنو كبيَف عاِلَيِة َنْجٍد"
 : تعميل تسمية الخروف:رابع عشر

 (ٓٓٔ)اىنا"مف ىاىنا كمف ى (ٜٜ)الخركؼ معركؼ كسمي بذلؾ ألنو يخرؼ :"قاؿ ابف فارس    
، (ٕٓٔ). كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالخميل(ٔٓٔ)كمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس

 .(ٗٓٔ)، كالزبيدي(ٖٓٔ)كالفيكمي
 بالخفيد: (٘ٓٔ)عشر: تعميل تسمية الظميم خامس
، كلذلؾ سمي خفيَددً :"قاؿ ابف فارس     ، كقاؿ في (ٙٓٔ)ا"خفَد الظميـ، )إذا( أسرع في المرَّ

ـُ: َأْسَرَع ِفي َمرِِّه. اْلخَ   :"المقاييس ْسَراِع. ُيَقاُؿ َخَفَد الظَِّمي اُؿ َأْصٌل َكاِحٌد، َكُىَك ِمَف اإْلِ اُء َكاْلَفاُء َكالدَّ
َي َخَفْيَدًدا"  . (ٚٓٔ)َكِلَذِلَؾ ُسمِّ

الخفيف،  الظميـكالخفيدد:  …الخفيفد كالخفيدد: السريع،  :"كذكر ابف منظكر تعمياًل آخر فقاؿ    
 .(ٛٓٔ)الطكيل الساقيف؛ قيل لمظميـ خفيدد لسرعتو" الظميـ كقيل: ىك …

 عشر: تعميل تسمية مسجد الخيف بالخيف: سادس
الخيٌف: جمُع خيفة، كمسجد الخيِف ُسّمي بو؛ ألف ىناؾ حًصى مف  :"قاؿ ابف فارس    

 .(ٜٓٔ)لكنيف"
الخيف: ما  :"كذكر عدد مف المغكييف تعميالت أخرى في سبب تسمية الخيف، قاؿ ابف سيدة    

لى مثل (ٓٔٔ)انحدر عف غمع الجبل كارتفع عف مسيل الماء، كمنو سّمي مسجد الخيف منى" . كا 
 .(ٖٔٔ)، كالفيكمي(ٕٔٔ)، كالرازي (ٔٔٔ)ىذا ذىب عدد مف المغكييف كالجكىري 

 عشر: تعميل تسمية الخيل:  سابع
مثل ذلؾ في  ، كقاؿ(٘ٔٔ)"(ٗٔٔ)الخيُل: معركفة، كيقاؿ: سميت خياًل الختياليا:"قاؿ ابف فارس    

، (ٛٔٔ)، كالعكتبي(ٚٔٔ). كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالخميل(ٙٔٔ)المقاييس
 .(ٕٓٔ)، كالزبيدي(ٜٔٔ)كالفيكمي

 عشر: تعميل تسمية دارم، والدرماء: ثامن
الدرماف: تقارب الخطِك، يقاؿ )منو(: درمُت. كبذلؾ سمي الرجل دارًما،  :"قاؿ ابف فارس    

. كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد (ٕٕٔ)كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس (ٕٔٔ)رنب درماء لذلؾ"كسميت األ
 .(ٕ٘ٔ)ه، كابف سيد(ٕٗٔ)، كالفارابي(ٖٕٔ)مف المغكييف كابف دريد
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 عشر: تعميل تسمية دجمة: تاسع
: كل شيء غطيتو فقد دجمّتُو، ك )بو( سميت دجمة، ألنيا (ٕٙٔ)قاؿ ابف دريد :"قاؿ ابف فارس

 .(ٕٛٔ)، كمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس(ٕٚٔ)تغطي األرض بمائيا"
 (ٖٓٔ)ابف منظكرك  (ٜٕٔ)كالقاضي عياضكذىب إلى ىذا مثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف 

 .(ٖٔٔ)كالزبيدي
 : تعميل تسمية داحس:عشرين

داحس: اسـ فرس، كسمي بذلؾ؛ ألفَّ حكًطا سطا عمى أـ داحس بماء كطيف  :"قاؿ ابف فارس   
. كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا (ٖٖٔ)كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس. (ٕٖٔ)يريد أْف يخرج ماء فرسو

 .(ٖٙٔ)، كالزبيدي(ٖ٘ٔ)آبادي كالفيركز ،(ٖٗٔ)التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد
 تعميل تسمية الدنيا:: حادياا وعشرين

، كذىب إلى (ٖٛٔ). كبمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس(ٖٚٔ)سّميت الدنيا؛ لُدُنكِّىا" ":قاؿ ابف فارس    
 .(ٔٗٔ)كالزبيدي (ٓٗٔ)كابف منظكر (ٜٖٔ)ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالجكىري  القكؿ بمثل

كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية )الدنيا( بيذا االسـ، فقاؿ الخميل:     
 .(ٕٗٔ)ُسّميت الدنيا؛ ألّنيا دنت، كتأخرت اآلخرة

 : تعميل تسمية األسد بالرئبال:ثانياا وعشرين
ْئَباُؿ، َكُىَك اأْلََسُد؛  :"، كقاؿ في المقاييس(ٖٗٔ)الرئباؿ: األسد سمي لجرأتو" :"قاؿ ابف فارس     الرِّ

َي ِبَذِلَؾ ِلَتَجمُِّع َخْمِقو" َكَقاَؿ بعض أىل اْلعمـ: ِإنََّما سمي اأْلسد رئبااًل؛  :". كقاؿ ابف دريد(ٗٗٔ)ُسمِّ
ه أمو َكحده َكِبو سميت ربائل اْلَعَرب الَّذيف لتربل َلْحمو كغمظو. َكَقاَؿ آَخُركَف: بل الرئباؿ الَِّذي تمد

َكاُنكا يغزكف عمى َأرُجميـ كحدىـ َنْحك: أكفى بف مطر كسميؾ بف السمكة كتأبط شرا كالشنفرى بف 
 .(٘ٗٔ)َمالؾ كنظرائيـ َكَذا َقاَؿ َأُبك ُعَبْيَدة"

 : تعميل تسمية زفر:ثالثاا وعشرين
َي الرَُّجُل ُزَفَر، أِلَنَُّو َيْزَدِفُر ِباأْلَْمَكاِؿ ُمِطيًقا َكاْزَدَفَرُه، ِإَذا  :"قاؿ ابف فارس     َحَمَمُو، َكِبَذِلَؾ ُسمِّ
. كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف (ٚٗٔ). كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس(ٙٗٔ)َلَيا"
فقيل:  كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية )زفر( بيذا االسـ .(ٛٗٔ)ابف دريدك

 .(ٜٗٔ)الزفر: السيد، كبو سّمي الرجُل زفر
 تسمية العراق بالسواد:سادس عشر: : رابعاا وعشرين

كمف ذلؾ قكؿ  :كذكر أف العرب تسمي األسكد أخضر كاألخضر أسكد. قالكا :"قاؿ ابف فارس    
َتاِف { )في صفة الجنتيف(: } -جل كعز  -هللا  ذلؾ ُسّمي ، أي: خضراكاف مف الري؛ كل(ٓ٘ٔ)ُمْدَىامَّ

كسمّي قرى العراؽ سكاًدا لكثرة  :". كقاؿ الجكىري (ٔ٘ٔ)"سكاد العراؽ سكاًدا لكثرة خضرتو
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 .(ٖ٘ٔ). كذىب إلى مثل ذلؾ الرازي (ٕ٘ٔ)شجرىا"
ا وعشرين:   تعميل تسمية شعبان:خامسا

. كمثل (ٗ٘ٔ)قاؿ: كسمي شعباف لتشعبيـ فيو، أي: لتفرقيـ في طمب المياه" :"قاؿ ابف فارس    
، (ٙ٘ٔ). كذىب إلى القكؿ بمثل التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد(٘٘ٔ)في المقاييسذلؾ قاؿ 
. كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية )شعباف( بيذا االسـ، فقيل:  (ٚ٘ٔ)كالزبيدي

كسمي شعباف لتشعب الشجر فيو؛ ألف الماء بعد جمكده يجري في العركؽ :"فذكر  العكتبي قائاًل 
مكف في ذلؾ الكقت. كقيل: لتشعب القبائل فيو، كىك اعتزاؿ بعضيا عف بعض. كقيل: كالعكد، كيت

كَقاَؿ َثْعَمٌب: َقاَؿ  :". كذكر الزبيدي قائاًل (ٛ٘ٔ)ألنيـ كانكا إذا زاؿ رجب تشعبكا في طمب الغارات"
َرَمَضاف َكَرَجب. كاْنَشَعَب الطَِّريُق  َبْعُضُيـ: ِإنَّما ُسمِّي َشعَباُف َشْعَباًنا أِلَنَّو َشَعَب َأيَظَيَر َبْيَف َشْيَريْ 

َقْت ِمْنو َأْنَياٌر. كالزرُع َيُككُف َعمَ  َجَرة. كاْنَشَعَب النيُر كَتَشعََّب: َتَفرَّ ى ِإَذا َتَفرََّؽ، كَكَذِلؾ أَغصاُف الشَّ
ْرُع كَتَشعَّب؛ )َصاَر َذا ُشَعٍب( َأي ِفَرٍؽ" ُب. كَشعََّب الزَّ َـّ ُيَشعِّ  .(ٜ٘ٔ)َكَرِقو ُث

ا و   ن: تعميل تسمية شّوال:يعشر سادسا
. كقاؿ (ٓٙٔ)قاؿ ابف فارس:" كزعـ ناس: أف الشكاؿ سمي بذلؾ ألنو كافق كقًتا تشكؿ اإلبل فيو"    

، كذكر عدد (ٕٙٔ). كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدٌد مف المغكييف كالفيكمي(ٔٙٔ)مثل ذلؾ في المقاييس
قاَؿ ابِف  :"يذا االسـ، فذكر الزبيدي قائاًل مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية )شكاؿ( ب

َي َشكَّااًل ألنَُّو َكاَفَق َكْقًتا َتُشكُؿ فيِو اإِلِبُل: َأي َتْرَفُع َذَنَبيا، َكُىَك  ـَ َقْكـٌ أنَّو ُسمِّ َقْكُؿ الَفرَّاِء، ُدَرْيٍد: َزَع
َي بَتْشِكيِل أْلباِف اإِلِبِل، َكُىَك َتَكلِّيِو  ، كقاَؿ غيُرُه: ُسمِّ ْدباِرِه، ككذلَؾ حاُؿ اإِلِبِل ِفي اْشِتداِد الَحرِّ كاِ 

فألّنو الكقت الذي كانت اإلبل تشكؿ فيو، أي تحمل فتشكؿ  :". كقاؿ العكتبي(ٖٙٔ)كاْنِقَطاِع الرُّْطِب"
سمي: شكااًل، لشكالف اإِلبل فيو بأذنابيا عند المقاح،  :". كذكر قكاًل آخر قائاًل " كقيل(ٗٙٔ)بأذنابيا"
. ككذا حاؿ اإلبل في اشتداد الحر كانقطاع (٘ٙٔ)الناقة ترفع فيو ذنبيا عند المقاح" أي: أفّ 
 .(ٙٙٔ)الرطب
 ن: تعميل تسمية شيبان وممحان:يوعشر  سابعاا
شيباف كممحاف: شيرا قماح، كىما أشد الشتاء برًدا، سّميا بذلؾ لبياض  :"قاؿ ابف فارس     

. كقاؿ بمثل ىذا التعميل (ٛٙٔ)في المقاييس . كمثل ذلؾ قاؿ(ٚٙٔ)األرض بما عمييا مف الصقيع"
 .(ٕٚٔ)، كنشكاف الحميري (ٔٚٔ)، كابف سيده(ٓٚٔ)، كالجكىري (ٜٙٔ)عدد مف المغكييف كابف دريد

 ن: تعميل تسمية الطامة:يوعشر  انا مثا
. كمثل ذلؾ (ٖٚٔ)كطـ األمر، إذا عال كغمب، كلذلؾ سميت القيامة: الطامة" :"قاؿ ابف فارس    

، كابف (٘ٚٔ)كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد. (ٗٚٔ) قاؿ في المقاييس
 .(ٚٚٔ)، كالزبيدي(ٙٚٔ)منظكر
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 تعميل تسمية السحاب بالعراص:  ن:يوعشر  تاسعاا
العراص: السحاب ذك الرعد كالبرؽ. كُيقاؿ: إّنو ُسّمي بذلؾ؛ ألّف الريح تجيء  ":قاؿ ابف فارس    

كرّبما ُسّمي  ":، كقاؿ ابف دريد(ٛٚٔ)ص االضطراب"بو فسمي الضطرابو عراًصا؛ ألّف أصل التعري
 .(ٓٛٔ)، كذكر مثمو الزبيدي(ٜٚٔ)السحاب َعّراًصا؛ الضطراب البرؽ فيو"

 ثالثين: تعميل تسمية َعْرَصة الدار:
عرصة الدار: كسطيا. كُيقاؿ: ُسّميت الضطراب الصبياف إذا لعبكا  ":قاؿ ابف فارس    
الدار: كسطيا... كُيقاؿ: ُسّميت عرصة؛ ألّنيا كانت َعرصة  ":. كقاؿ في المقاييس(ٔٛٔ)فييا"

، كقاؿ بمثل ىذا القكؿ عدد مف (ٕٛٔ)ممعًبا لمصبياف كمختمًفا ليـ يضطربكف فيو كيف شاؤكا"
 .(٘ٛٔ)كالزبيدي (ٗٛٔ)كابف منظكر (ٖٛٔ)المغكييف كابف سيده

 تعميل تسمية عرفات:حادياا وثالثين: 
: سميت بذلؾ ألف جبريل )عميو كقد عرؼ الناس، إذا شيد :"قاؿ ابف فارس     كه، كقاؿ قـك

كذكر في  (ٙٛٔ)السالـ( قاؿ إلبراىيـ صمى هللا عميو لما أراه المناسؾ )قاؿ(: أعرفت؟ فقاؿ: نعـ".
ـَ  :"المقاييس ىذا التعميل كتعميالت أخرى، إذ قاؿ َيْت ِبَذِلَؾ أِلَفَّ آَد َكَأمَّا َعَرَفاُت َفَقاَؿ َقْكـٌ: ُسمِّ

اَلـُ عَ  -َكَحكَّاَء  َيْت ِبَذِلَؾ أِلَفَّ ِجْبِريَل  -َمْيِيَما السَّ اَلـُ  -َتَعاَرَفا ِبَيا. َكَقاَؿ آَخُركَف. َبْل ُسمِّ َعَمْيِو السَّ
ـَ  - ـَ ِإْبَراِىي اَلـُ  -َلمَّا َعمَّ َيْت ِبذَ  -َعَمْيِو السَّ ِلَؾ أِلَنَُّو َمَناِسَؾ اْلَحجِّ َقاَؿ َلُو: أََعَرْفَت؟ َكَقاَؿ َقْكـٌ: َبْل ُسمِّ

فَ  ـُ اْلَجنََّة َعرَّ ـٌ، َكَأنَُّو َقْد ُعرَِّؼ، َكَما َذَكْرَنا ِفي َقْكِلِو َتَعاَلى: }َكُيْدِخُمُي ٌس ُمَعظَّ { مدمحم: َمَكاٌف ُمَقدَّ ـْ َيا َلُي
 .(ٜٓٔ)، كالزبيدي(ٜٛٔ)، كالنككي (ٛٛٔ). كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالحربي(ٚٛٔ)["ٙ

لعمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية )عرفة( بيذا االسـ فقيل: سّمي عرفة؛ ألف كذكر عدد مف ا
الناس يتعارفكف بو، كقيل لتعّرؼ العباد إلى هللا تعالى بالعبادات كاألدعية، كقيل: لمجباؿ التي 
فييا، كالجباؿ ىي األعراؼ، ككل ناتٍئ فيك عرؼ، كمنو عرؼ الديؾ، أك ألف الناس يعترفكف فييا 

 .(ٜٔٔ) ـ. كيسألكف غفرانيا فتغفربذنكبي
 : تعميل تسمية عرفاء:ثانياا وثالثين

.كذىب إلى القكؿ بمثل (ٕٜٔ)كيقاؿ لمضبع: عرفاء، سميت بذلؾ لكثرة شعرىا" :"قاؿ ابف فارس    
 .(ٜٗٔ) ، كابف منظكر(ٖٜٔ)ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالجكىري 

 : تعميل تسمية الغوغاء:ثالثاا وثالثين
كالغكغاء: الجراد الصغار منو إذا نبتت أجنحتيا، كبو سميت سفمة  :"فارس قاؿ ابف     
  .(ٜٛٔ)، كابف سيده(ٜٚٔ)القاليك ، (ٜٙٔ)كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالخميل .(ٜ٘ٔ)الناس"

 : تعميل تسمية قثام:رابعاا وثالثين
. كذىب إلى (ٕٓٓ)": تسمى الضبع قثاـ لتمطخيا بجعرىا(ٜٜٔ)قاؿ ابف دريد :"قاؿ ابف فارس    
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 .(ٖٕٓ) كابف منظكر،(ٕٕٓ)، كابف سيده(ٕٔٓ)القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالخميل
ا وثالثي  ن: تعميل تسمية قريش:خامسا

. (ٕٗٓ)القرش: الجمع، يقاؿ: تقرشكا، إذا تجمعكا، كبذلؾ سميت قريش: قريًشا" :"قاؿ ابف فارس    
، (ٕٚٓ)، كالجكىري (ٕٙٓ)، كاألزىري (ٕ٘ٓ)الخميلكقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف ك

 .(ٜٕٓ)كالفتني (ٕٛٓ)كالفيكمي
فقيل قاؿ ابف دريد" كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية قرش بيذا االسـ،     

سّميت ُقريش لتجّمعيا. َقاَؿ َأُبك بكر: َكقد كثر اْلَكاَلـ ِفي َىَذا َفَقاَؿ قكـ: ُقريش داّبة مف دكاّب 
، َكَقاَؿ آَخُركَف: ُسميت ُقريش ِبُقَرْيش بف َيْخُمد بف َغالب بف ِفْير َكَكاَف صاحَب عيرىـ َفَكاُنكا اْلَبْحر

يت ُقرْيًشا أِلَف ُقصيُّا قرشيا َأي  َيُقكُلكَف: َقِدَمْت ِعيُر ُقَرْيش َكخرجت ِعيُر ُقَرْيش، َكَقاَؿ قكـ: ُسمِّ
ًعا  .(ٕٓٔ)" جمعَيا، َفمَذِلؾ ُسمِّي ُقَصّي مجمِّ

قاؿ أبك بكر: في قريش أربعة أقكاؿ. قاؿ دمحم بف سالـ: ُسميت قريش  :"كقاؿ أبك بكر األنباري     
قريًشا بداّبة في البحر عظيمة الشأف، تبتمع جميع الدكاب. فُشبِّيت قريش بيا. كقاؿ غيره: سميت 

قد قرش الرجل قريش قريًشا، ألنيـ كانكا يتجركف كيأخذكف كيعطكف. كقاؿ: ىك مأخكذ مف قكليـ: 
، كقاؿ آخركف: إنما سميت قريش قريًشا باالقتراش، كىك كقكع الرماح يقرش: إذا تَجر كأخذ كأعطى

 :(ٕٔٔ)قاؿ اآلخر…  بعضيا عمى بعض.
 قوارَش بالرماِح كأنَّ فيها... شواِطَن ُيْنِتَزْعَن بها انِتزاعا 

 :(ٕٕٔ)الحارث بف حمزةكيقاؿ: قريش، مأخكذ مف التقريش، كىك التحريش. كُيركى بيت     
 أيُّها الناطُق الُمَقرُِّش عنا... عند عمرٍو وهل لذاَك بقاءُ 

 .(ٕٗٔ). كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل ابف منظكر(ٖٕٔ)كقكليـ: ما في البريَِّة ِمْثُل فالٍف"
ا وثالثين:   تعميل تسمية قمعة:سادسا

. كقاؿ مثل (ٕ٘ٔ)"أمر فانقمع في بيتوكسمي ابف إلياس قمعة، ألف أباه أمره ب :"قاؿ ابف فارس    
ابف ك  (ٕٚٔ). كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد(ٕٙٔ)ذلؾ في المقاييس

 .(ٜٕٔ)، كالزبيدي(ٕٛٔ)منظكر
 ن: تعميل تسمية كندة:سابعاا وثالثي

أسيـ، فقاؿ ألنو كند أباه كفارقو كلحق بأخكالو كر  -فيما زعمكا  -كسمي كندة  :"قاؿ ابف فارس    
. كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد (ٕٕٔ). كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس(ٕٕٓ)لو أبكه: كندت"

 .(ٕٕٗ)كالزبيدي (ٖٕٕ)مكسى المدينيكأبي  ،(ٕٕٕ)مف المغكييف كابف دريد
 ن: تعميل تسمية الكعبة:يثالثثامناا و 
، كقاؿ مثل ذلؾ (ٕٕ٘)عو"الكعبة: بيت هللا عز كجل، كيقاؿ: سمي بذلؾ لتربي :"قاؿ ابف فارس    
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، (ٕٕٚ). كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالجكىري (ٕٕٙ)في المقاييس
. كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية )الكعبة( بيذا (ٜٕٕ)، كالفيكمي(ٕٕٛ)كالرازي 
َبة بل كل َشْيء ُمْرَتفع َكِمْنو اْلَكْعَبة كل ِبَناء ُمْرَتفع َكِبو سميت اْلَكعْ  :"قاؿ القاضي عياضفاالسـ، 

 .(ٖٕٓ)"كعكب اْلَقَناة، َكقيل: بل ُىَك كل ِبَناء مربع
 ن: تعميل تسمية المزدلفة:يوثالثتاسعاا 
مزدلفة بمكة سّميت بذلؾ القتراب الناس إلى منًى بعد اإلفاضة مف  :"فارسقاؿ ابف     

ؿ بمثل ىذا التعميل عدد المغكييف . كذىب إلى القك (ٕٖٕ)، كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس(ٖٕٔ)عرفات"
. كذكر عدد مف العمماء (ٖٕٙ)كابف منظكر، (ٖٕ٘)،كالقاضي عياض(ٖٕٗ)، كالزمخشري (ٖٖٕ)كالخميل

كسميت مزدلفة بذلؾ  :"قاؿ ابف منظكرف تعميالت أخرى في سبب تسمية مزدلفة بيذا االسـ
ـٍ: ع، َبْيَف َعَرَفاٍت كاْلُمْزَدِلَفُة، كُيَقاؿ َأيًض  :". كقاؿ الزبيدي(ٖٕٚ)الجتماع الناس بيا" ا: ُمْزَدِلَفُة، باَلال

َة، َكَما َقاَلُو  ٍر، َكَلك َقاَؿ: َمْكِضٌع ِبَمكَّ ُه ِمف َمْأِزَمْي َعَرَفَة ِإلى َمْأِزَمْي ُمَحسِّ كِمنًى، قيل: َحدَّ
َي ِبِو ألَنَُّو ُيَتَقرَُّب (ٖٕٛ)الَجْكَىِريُّ  ِفَييا ِإَلى هللِا َتَعاَلى، َكَما ِفي ، َأك َمْكِضٌع معركٌؼ، َكاَف َأْظَيَر، ُسمِّ

، َكَقاَؿ ابُف (ٜٖٕ)اْلعباب، َأك الْقِتَراِب النَّاِس ِإَلى ِمنًى َبْعَد اإِلَفاَضِة ِمف َعَرفات، َكَما َقاَلُو المَّْيثُ 
نََّيا َأْرٌض ُمْسَتِكَيٌة : َكاَل َأْدِري كيَف َىَذا َأك ِلَمِجيِء النَّاِس ِإلييا ِفي ُزَلٍف ِمَف المَّْيِل، َأك ألَ (ٕٓٗ)ِسيَده

: كَأْشَيُر ِمْنُو َما َذَكَرُه الُمَؤرُِّخكَف، كَأْكَثُر أَْىِل الَمَناِسِؾ، (ٕٔٗ)َمْكُنكَسٌة، َكَىَذا َأْقَرُب، َقاَؿ شيُخَنا
ـَ اْجَتَمَع ِفيَيا َمَع َحكَّاَء َعَمْيِيمَ  َيْت أَلفَّ آَد ُفكف ِفي المكاِضع: َأنََّيا ُسمِّ الـُ، كاْزَدَلَف ِمْنَيا، كالُمَصنِّ ا السَّ
َلى َىَذا الَكْجُو َماَؿ َأبك ُعَبْيَدَة" َيْت َجْمًعا لَذِلؾ، قمُت: كاِ  . كقاؿ أبك بكر:" قاؿ (ٕٕٗ)َأي: َدَنا، َكَما ُسمِّ

،  (ٖٕٗ)أبك العباس: سميت المزدلفة مزدلفة، ألنيا منزلة كُقربة. قاؿ هللا عز كجل: }فمّما رأكه ُزْلَفًة{ 
 :(ٕٗٗ)فمما رأكا العذاب ُقربة. قاؿ العجاج أراد: 

ا فُزَلفا"  .(ٕ٘ٗ)َطيَّ الميالي ُزَلفا
 : تعميل تسمية اليعفور:أربعين
، كقاؿ مثل ذلؾ في (ٕٙٗ)"اليعفكر: الخشف، سمي بذلؾ لمزكقو باألرض :"قاؿ ابف فارس     

. (ٜٕٗ)كابف سيده (ٕٛٗ)، كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالخميل(ٕٚٗ)المقاييس
قاؿ ابف منظكر "  كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية اليعفكر بيذا االسـ، إذ

ا في قيل: سمي يعفكًرا لككنو مف العفرة، كما يقاؿ في أخضر يخضكر، كقيل: سمي بو تشبييً 
 . (ٕٓ٘)عدكه باليعفكر، كىك الظبي"

 ما عمل بأكثر من تعميل:: الفصل الثاني
د بو ىك أْف يذكر لمتسمية تعميميف أك ثالثة تعميالت أك أكثر، كما ذكره ابف فارس مف ذلؾ كالمرا 

 ما يأتي:
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: تعميل تسمية أيام التشريق  :(ٕٔ٘)أوالا
سميت بذلؾ، ألف لحكـ األضاحي تشرؽ فييا لمشمس، كيقاؿ: سميت بذلؾ،  :"قاؿ ابف فارس     

. كذىب إلى مثل ىذا القكؿ (ٖٕ٘)ؾ في المقاييس. كقاؿ مثل ذل(ٕٕ٘)لقكليـ: أشرؽ ثبير كيما نغير"
 .(ٕٚ٘)، كغيرىـ(ٕٙ٘)، كالقاضي عياض(ٕ٘٘)، كاألزىري (ٕٗ٘)عدد مف المغكييف كالخميل

 ثانياا: تعميل تسمية البغل: 
البغُل: سمي لقكة خمقو. كيقاؿ: )ىك( مف التبغيل، كىك ضرب مف  :"قاؿ ابف فارس    

ـُ َيُدؿُّ َعَمى ُقكٍَّة ِفي  :"المغةفي مقاييس  أيًضا ، كقاؿ ابف فارس(ٕٛ٘)السير" اْلَباُء َكاْلَغْيُف َكالالَّ
َي َبْغاًل ِمَف التَّ  َي ِبَذِلَؾ ِلُقكَِّة َخْمِقِو. َكَقْد َقاُلكا: ُسمِّ ـِ. ِمْف َذِلَؾ اْلَبْغُل، َقاَؿ َقْكـٌ: ُسمِّ ْبِغيِل، َكُىَك اْلِجْس

ْيِر. َكالَِّذي َنْذَىُب ِإَليْ  . كما ذكره ابف فارس (ٜٕ٘)ِو َأفَّ التَّْبِغيَل ُمْشَتقّّ ِمْف َسْيِر اْلَبْغِل"َضْرٌب ِمَف السَّ
 .(ٕٕٙ)، كالزبيدي(ٕٔٙ)، كابف منظكر(ٕٓٙ)و ذىب إليو عدد مف المغكييف كابف دريديفي معجم

 ثالثاا: تعميل تسمية الجونة:
كقاؿ آخركف:  ..الجكنة: اسـ مف أسماء الشمس، فقاؿ قكـ: سميت لبياضيا. :"قاؿ ابف فارس    

، (ٕٗٙ)نة: الشمس، قاؿ قكـ سمي لبياضيا"الجك  :". كقاؿ في المقاييس(ٖٕٙ)ألنيا إذا غابت اسكادْت"
 .(ٕٚٙ)، كابف سيده(ٕٙٙ)، كالجكىري (ٕ٘ٙ)كقاؿ بيذا التعميل عدد مف المغكييف كالفارابي

 تعميل تسمية الحميل: رابعاا: 
ميا بذلؾ؛ ألّف كل كاحد منيما يحل عند الحميل: البعل، كالحميمة: الزكج، كس ":قاؿ ابف فارس    

صاحبو... كيقاؿ: ُسميت الزكجة حميمًة كالرجل حمياًل؛ ِلما قمناه مف أّف كّل كاحد منيما يحلُّ إزار 
 .(ٕٓٚ)، كقاؿ الخميل مف قبمو بمثل التعميل األكؿ(ٜٕٙ). كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس(ٕٛٙ)صاحبو"

، كقاؿ أبك عبيد: ُسّميا (ٕٕٚ)كابف سيده (ٕٔٚ)زىري كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كاأل
، (ٕ٘ٚ)كالزبيدي (ٕٗٚ). كبمثل ذلؾ قاؿ ابف منظكر(ٖٕٚ)بذلؾ؛ ألّف كلَّ كاحٍد منيما ُيحاؿ صاحبو

كذكر الفيكمي أّف الحميل: الزكج، كالحميمة: الزكجة، سّميا بذلؾ؛ ألّف كلَّ كاحٍد يحلُّ مف صاحبو 
 .(ٕٙٚ)محالِّ ال يحلُّ غيره

ا: ت  عميل تسمية الزكاة:خامسا
قاؿ ابف فارس: الزكاة: زكاة الماؿ، كُسّميت بذلؾ؛ ألّنيا مما ُيرجى بو زكاة الماؿ، كىك زيادتو     

كنماؤه. كقاؿ قكـ: ُسّميت زكاة؛ ألنيا ُطيرة، كاحتجكا بقكؿ هللا عز كجّل: }ُخذ مف أمكاِليـ صدقًة 
 .(ٕٛٚ)قاؿ: زرٌع زاٍؾ: بّيف الزكاة، كالزكاء: النماء. كيُ (ٕٚٚ)ُتطيِّرىـ كتزّكييـ بيا{

قاؿ بعضيـ: ُسّميت بذلؾ؛ ألنيا مما يرجى بو زكاة الماؿ، كىك زيادتو  ":كقاؿ في المقاييس    
}ُخذ مف كنماؤه، كقاؿ بعضيـ: ُسّميت زكاًة؛ ألّنيا طيارة، قالكا: كُحّجة ذلؾ قكلو جلَّ ثناؤه: 

، كاألصل في ذلؾ كمو راجع إلى ىذيف المعنييف، كىما النماء أمكاِليـ صدقًة ُتطيِّرىـ كتزّكييـ بيا{
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 .(ٜٕٚ)"كالطيارة، كمف النماء: زرٌع زاٍؾ: بّيف الزكاء
 .(ٕٔٛ)كابف منظكر (ٕٓٛ)كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كاألزىري     
 كقد ذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية الزكاة بيذا االسـ.    

في: ىي النماء، زكا الزرع يزكك، أي: نما، كىي الطيارة أيًضا، كُسّميت الزكاة زكاًة؛ فقاؿ النس
 .(ٕٕٛ)ألّنو يزكك بيا الحاؿ بالبركة كيطير بيا المرء بالمغفرة

ا:   تعميل تسمية السميم:سادسا
فاءلكا السميـ: المديغ. كفي تسميتو قكالف: أحدىما: أنو أسمـ لما بو، كالثاني: أنيـ ت :"قاؿ ابف فارس
. كذكر مثل ىذا القكؿ عدد مف المغكييف: (ٕٗٛ). كمثل ذلؾ قاؿ في المقاييس(ٖٕٛ)لو بالسالمة"

 .(ٕٛٛ)، كالزبيدي(ٕٚٛ)، كابف منظكر(ٕٙٛ)، كاألزىري (ٕ٘ٛ)كالخميل
 سابعاا: تعميل تسمية الشهيد:

يده، الشييد: القتيل في سبيل هللا جلَّ كعّز، قالكا: ألّف مالئكة الرحمة تش ":قاؿ ابف فارس    
. كمثل ذلؾ قاؿ في (ٜٕٛ)كُيقاؿ: ُسّمي بذلؾ؛ لسقكطو باألرض، كاألرض ىي الشاىدة"

 .(ٜٕٓ)المقاييس
 .(ٖٜٕ)كالفيكمي (ٕٜٕ)كالمطرزي  (ٜٕٔ)كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالقاضي عياض    
 : تعميل تسمية الشيطان:ثامناا
لنكف أصمّية، فيككف سّمي بذلؾ لبعده عف كفي الشيطاف قكالف: أحدىما: أفَّ ا :"قاؿ ابف فارس    

كالقكؿ اآلخر: أف … الحق كتمرده، كذلؾ أف كل عات متمرد مف الجف كاإلنس كالدكاب شيطاف.
. (ٜٕ٘). كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس(ٜٕٗ)النكف زائدة عمى فعالف، كىك يككف مف شاط، إذا بطل"

،. كذكر عدد مف (ٜٕٚ)، كالفيكمي(ٜٕٙ)ي كأبي بكر األنبار كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف 
ْيطاُف َفْعالف  :"العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية شيطاف بيذا االسـ فقيل:  قاؿ الزبيدي الشَّ

ِفي َقْكِؿ مف قاَؿ: إفَّ اْشِتقاَقُو مف شاَط، كاْخَتَمفكا فقيَل: بَمْعَنى اْحَتَرَؽ، كِقيل: بمعَنى َىَمَؾ، كِقيل: 
 (ٜٕٛ)يل: بمعَنى َبَطل ألفَّ مف َأسمائو الُمْذِىُب كالباِطُل، كَيُدؿُّ َعَمى ذِلَؾ ِقراءةُ بمعَنى َذَىَب، كقِ 

َلْت ِبِو  ـِ، كطاُككٍس: )َكَما َتَنزَّ الَحَسِف الَبْصِريِّ كاأَلْعَمِش كسعيِد بف ُجَبْيٍر، َكَأُبك الَبَرْىَس
ياطكُف( : َكقد َجَعَل ِسيَبَكْيو (ٖٓٓ)َبُعَد. قاَؿ شيُخنا كقاَؿ بعُضُيـ: ُىَك َفْيعاٌؿ مف َشَطف، ِإذا (ٜٜٕ)الشَّ

َرحَمو هللا َتَعاَلى ِفي الِكتاِب نكَنو زاِئَدًة تاَرًة، كَأْصِمّيًة ُأْخرى، ِبناًء َعَمى َما َذَكْرناه مف االْشِتقاِؽ، 
ّياه َتِبَع الُمَصنِّف عاَدِتو ِفيَما ِفيِو مف ، فِإنَّو َذَكَره ُىنا كأَعاَده ِفي شطف ِإيَماء لَذِلؾ َعَمى (ٖٔٓ)كا 

ُؿ َأنَُّو ِإذا كاَف مف شاَط َيشيُط  األَْلفاِظ اْشِتقاٌؽ َأك َأْكَثر، َكهللا أَْعمـ. ُقْمُت: َبِقَي َعَمْيِو َأْمراف: اأَلكَّ
ْيط بمعَنى الذَّىاِب كالُبْطالِف كالَيالِؾ فِإنَّ  ْف كاَف مف الشَّ و َمجاٌز. بَمْعَنى اْحَتَرَؽ َفُيَك َعَمى َحقيَقتو، كا 

َي ِبِو لـ َيْنَصِرؼ" ْيطاُف ُمْنَصِرٌؼ، َفِإذا ُسمِّ كقاؿ ابف خالكيو:  :". كقاؿ العكتبي(ٕٖٓ)كالّثاني: الشَّ
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شيطاف: فعالف، مف: أشاط ُيشيُط إشاطًة، كأشاَطُو: أْىَمَكُو. كِمْف: شاَط بقمبو، يعني ابف آدـ، أي: 
َي إبميس ألنو أْبَمَس مْف ماؿ بو. كيككُف: َفْيعااًل، مف: شطَف أي بُعدَ  ، كأنُو بُعَد عف الخير، كما ُسمِّ
 .(ٖٖٓ)رحمِة هللا أي يئَس، ككاف اسمو: عزازيل"

 : تعميل تسمية العراق:عاشراا
عراؽ القربة: الخرز المثنى الذي في أسفميا، كالجمع العرؽ، كبو شبو العراؽ  :"قاؿ ابف فارس    

ابي: سميت أرض العراؽ مف عراؽ القربة، أي: أنيا أسفل فسمي عراًقا. قاؿ ثعمب: قاؿ ابف األعر 
أرض العرب. كيقاؿ: بل العراؽ: شاطئ البحر كبو سمي العراؽ. كيقاؿ: بل العراؽ مأخكذ مف 

 . (ٖ٘ٓ). كنحكه قاؿ في مقاييس المغة(ٖٗٓ)عركؽ الشجر"
، (ٖٛٓ)، كابف سيده(ٖٚٓ)، كاألزىري (ٖٙٓ)كقاؿ بمثل ىذه التعميالت عدد مف المغكييف كالخميل

 .(ٜٖٓ)كالفيكمي
:  حادي عشر: تعميل تسمية الدية عقالا

قاؿ ابف فارس: كُيقاؿ: إنما ُسّميت الدية عقاًل؛ ألّف اإلبل كانت ُتعقل بفناء كليِّ المقتكؿ،     
ف كانت دراىـ كدنانير، كذلؾ حّدثنا القّطاف عف المفسر عف  فُسّميت الدية كميا بعد ذلؾ عقاًل، كا 

 .(ٖٔٔ)كقاؿ بمثل ىذا في المقاييس. (ٖٓٔ)ت عقاًل؛ ألّنيا َتعِقُل الدماء أف تسفؾالقتبي. كُيقاؿ: ُسمي
 (ٖٗٔ)كالجكىري  (ٖٖٔ)كاألزىري  (ٕٖٔ)كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كابف دريد

 .(ٖ٘ٔ)كالفيكمي
كقد ذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في سبب تسمية الدية عقاًل، فقيل: ُسميت بذلؾ؛      

لعقل الذي ىك الدية، كقيل: ُسّمكا بذلؾ لككنيـ يمنعكف عف القتاؿ، كقيل: ألنيـ يمنعكف إلعطائيا ا
 .(ٖٙٔ)مف يحممكنيا عنو مف الجناية لعمميـ بحمميا

 : تعميل تسمية األسد عوفاا:ثاني عشر 
كيقاؿ: إف األسد إنما سمي عكًفا؛ ألّنو يتطمب بالميل، كيقاؿ لما يظفر بو  :"قاؿ ابف فارس    
، (ٖٛٔ). كذىب إلى القكؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كالخميل(ٖٚٔ): عكافة"ليال

 .(ٕٖٓ)، كالزبيدي(ٜٖٔ)كاألزىري 
 : تعميل تسمية الغراب أعور: ثالث عشر

كالغراب أعكر، قالكا: سمي بذلؾ لحدة بصره عمى التشاـ، كيقاؿ سمي بذلؾ؛  :"قاؿ ابف فارس    
. كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف كنشكاف (ٕٖٔ)ألنو إذا أراد أف يصيح يغمض عينيو"

. كذكر عدد مف المغكييف تعميالت أخرى في سبب (ٕٖٗ)، كالزبيدي(ٖٕٖ)، كابف منظكر(ٕٕٖ)الحميري 
تسمية الغراب أعكر بيذا االسـ فقيل: قاؿ الخميل " سّمي أعكر لحّدة بصره، كما يكّنى اأَلْعَمى 

 .(ٕٖ٘)قتو سكداء"بالبصير، كيقاؿ: بل سّمي أعكر ألّف حد
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 : تعميل تسمية قضاعة:رابع عشر
: أف القضع القير، كبذلؾ سميت قضاعة. كقاؿ قكـ: إف (ٕٖٙ)ذكر الخميل :"قاؿ ابف فارس    

. كقاؿ (ٕٖٚ)قضاعة: كمبة الماء، كيقاؿ: بل سمي قضاعة ؛ ألنو انقضع عف قكمو، أي: انقطع"
اُد َكاْلعَ  :"ابف فارس في المقاييس ْيُف َأْصٌل َصِحيٌح، َكِقَياُسُو اْلَقْيُر َكاْلَغَمَبُة. َقاُلكا: اْلَقاُؼ َكالضَّ

 اْلَقْضُع: اْلَقْيُر.
َي ِبَذِلَؾ أِلَنَُّو اْنَقَضَع َعْف قَ      َيْت ُقَضاَعُة. َكَذَكَر َناٌس َأفَّ ُقَضاَعَة ُسمِّ ْكِمِو، َقاَؿ اْلَخِميُل: َكِبَذِلَؾ ُسمِّ

اُد ُمْبَدَلًة ِمْف َطاٍء. َكَقاَؿ اْبُف َأِي اْنَقَطَع. َفِإفَّ َكاَف  ْبَداِؿ، َتُككُف الضَّ َىَذا َصِحيًحا َفُيَك ِمْف َباِب اإْلِ
َع اْلَقْكـُ: َتَفرَُّقكا " :"ُدَرْيدٍ  ْبَداِؿ َأْيًضا"(ٕٖٛ)َتَقضَّ . كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف (ٜٕٖ). َكَىَذا ِمَف اإْلِ

 .(ٕٖٖ)الزبيدي، ك (ٖٖٔ)كابف منظكر (ٖٖٓ)المغكييف كاألزىري 
 تعميل تسمية المأثور:: خامس عشر

ُسّمي بذلؾ؛ ألّف لو أثًرا، كيقاؿ: ىي سيكؼ متكنيا حديد أنيت، كشفراتيا  ":قاؿ ابف فارس    
 .(ٖٖٗ). كذكر في المقاييس التعميل األكؿ فقط(ٖٖٖ)حديد ذكر، كقيل: سمي بذلؾ ألّف الجفَّ تعممو"
، كذكر الجكىري التعميل (ٖٖٙ)كابف دريد (ٖٖ٘)كالخميل كذىب إلى التعميل األكؿ عدد مف المغكييف

. كمثل ذلؾ ذكر ابف (ٖٖٚ)الثاني ثـ قاؿ: قاؿ األصمعي: كليس مف األثر الذي ىك الفرند
الكاِعي: َسيٌف َمْأُثكٌر، ، كقاؿ الزبيدي: ُيقاؿ: سيف مأثكر: في متنو أثر، كقاؿ صاحب (ٖٖٛ)سيده

َحِديٌد َذَكٌر، َنَقَل الَقْكَلْيف  فيو، َأك َمْتُنو َحِديُد َأِنيٌث، كَشْفَرتوُ  ُأِخَذ مف اأَلَثر، كَأّف َكْشَيُو َأثَّرَ 
، كليس مف اأَلْثِر الذي . أك ىك الذي ُيَقاؿ إنو َيْعَمُمو الِجفُّ َغانيُّ  . (ٜٖٖ)ىك الِفِرْند الصَّ

 تعميل تسمية المسيح:سادس عشر: 
ال عيف لو كال حاجب، كبذلؾ سمي  المسيح: الذي أحد شقي كجيو ممسكح :"قاؿ ابف فارس    

. كقاؿ بمثل ىذا التعميل عدد مف المغكييف (ٖٔٗ). كقاؿ مثل ذلؾ في المقاييس(ٖٓٗ)الدجاؿ مسيًحا"
كذكر عدد مف العمماء تعميالت أخرى في  .(ٖٗٗ)، كنشكاف الحميري (ٖٖٗ)، كابف سيده(ٕٖٗ)كابف دريد

ِإنََّما سمي مسيًحا لمسح ِإْحَدى َكقيل  :"قاؿ القاضي عياض، فسبب تسمية )المسيح( بيذا االسـ
اؿ َفيككف ِبَمْعنى مفعكؿ، َكقيل:  جَّ َعْيَنْيِو كالمسيح: اْلَمْمُسكح اْلعيف. َقاَؿ َأُبك عبيد: َكِبو سمي الدَّ

ّجاؿ، أَلّنو ُيَزّيف ظاىَره  :". كقاؿ الزبيدي(ٖ٘ٗ)لمسحو اأَلْرض َفيككف ِبَمْعنى َفاعل" َي المسيُح الدَّ ُسمِّ
و باأَلكاذيب كالزَّخاِرؼ. َكِفي المَِّساف: َمَسَح َيمَسُح َمْسًحا: َضَربيا، َكقيل َقَطعيا. قيل: َكِبو كُيَمكِّىُ 

ّجاؿ، ألَّنو يضِرب أَعناَؽ اّلِذيف اَل َينقادكف َلُو" َي الَمسيُح الدَّ  .(ٖٙٗ)ُسمِّ
 عشر: تعميل تسمية مكة: سابع
كقاؿ مثل  .(ٖٚٗ)اس بو. ككذلؾ يكـ الجمعة"َجْمع: مكة، سمي الجتماع الن :"قاؿ ابف فارس    

 .(ٖٛٗ)ذلؾ في المقاييس
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 الخاتمة:
 بعد االنتياء مف ىذه الدراسة أكجز أبرز ما تكصمت إليو مف نتائج عمى النحك اآلتي:      

ككاف لمعمماء عناية خاصة  ،. تعميل التسمية مف المعالـ الكاضحة في الدراسات المغكية القديمةٔ
 بو.

 ربية لغة حكيمة كمنطقية كمنضبطة؛ ألف كل اسـ فييا يرتبط بمسماه.. المغة العٕ
 . عناية ابف فارس كاىتمامو بتعميل التسمية في معجمو المجمل ككتبو األخرى.ٖ
 . إّف معرفة تعميل تسمية يعيف عمى فيـ العالقة بيف االسـ كالمسمى.ٗ
 يره.. تفّرد ابف فارس ببعض تعميالت التسمية، إذ لـ نجدىا عند غ٘
 لما ذكره في المقاييس. تسميةم. خالف ابف فارس أحياًنا في المجمل تعميمو لٙ
 . قد نجد تعميالت تسمية في المجمل غير مذككرة في المقاييس.ٚ
 . إف تعدد التعميالت لالسـ الكاحد سببو االختالؼ في االشتقاؽ.ٛ
 تدؿ عمى شيء كاحد. عمى ىذه الظاىرة، ككميا تقم. تعدد المصطمحات كاأللفاظ التي أطٜ

 الهوامش
                                 

 .ٖٖٕٛ/ٙ )سما( ينظر: الصحاح:( ٔ)
 .ٛٔٔ/ٔ: كبيرتفسير الال( ٕ)
 ص: ت.يده: ( ينظر: عمل التسمية في المحكـ البف سٖ)
 .ٕٔ( المصدر نفسو: ٗ)
 .ٛٙ( ينظر: عمـ االشتقاؽ نظرًيا كتطبيقًيا: ٘)
 .ٕٔينظر: عمل التسمية في المحكـ: ( ٙ)
 .ٕٚ-٘ٙينظر: عمـ االشتقاؽ، دمحم حسف جبل:  (ٚ)
 .ٜٚٔينظر: التمخيص في معرفة أسماء األشياء:  (ٛ)
 .ٜٚٔالتمخيص في معرفة أسماء األشياء:  (ٜ)
 .ٔ٘ٔ/ٖٕينظر: التاج: )حفف(  دكف غطاء.مف ة: مركب يشبو اليكدج المحف (ٓٔ)
 .ٜ٘ٔالتمخيص في معرفة أسماء األشياء:  (ٔٔ)
 .ٓٗينظر: ابف فارس المغكي:  (ٕٔ)
 .ٖٗ، كينظر: ابف فارس: ٕٛٓ/ٕالتدكيف في ذكر أخبار قزكيف:  (ٖٔ)
 .ٓٓٔ/ٔكفيات األعياف:  (ٗٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗينظر: النجـك الزاىرة:  (٘ٔ)
نباه الركاة: ٜٖٚ/ٖنظر: يتيمة الدىر: ي (ٙٔ)  .ٜٜ-ٜ٘، كابف فارس المغكي: ٖٜ/ٔ، كا 
 .ٖٜٔ/ٔ، كاألعالـ: ٕٖ٘/ٔ، كبغية الكعاة: ٓٛينظر: ترجمتو في البمغة:  (ٚٔ)
 .٘ٚ( مجمل المغة: ٛٔ)
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 .ٛٙٔ( ينظر: المصدر نفسو: ٜٔ)
 .ٕٖٗ/ٕ( ينظر: تفصيل الكالـ عف المجمل في المعجـ العربي نشأتو كتطكره: ٕٓ)
 .ٜٙ( مجمل المغة:  )أسد(: ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( مقاييس المغة:  )أسد(: ٕٕ)
 .ٕٜٗ/ٗ( المحكـ: ٖٕ)
 .ٕٜٗ/ٗ( المحكـ: )دليمس( ٕٗ)
 .ٖٖٗ( التقفية: ٕ٘)
 .ٚٛ/ٙ( لساف العرب: )دليمس( ٕٙ)
 .ٚٛ/ٙٔ( تاج العركس: )دليمس( ٕٚ)
 .ٓٗ/ٕٓ( ينظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح: ٕٛ)
 .ٓٗ/ٕٓ( المصدر نفسو: ٜٕ)
يجاز البياف: ٜٓٙ/ٔ( ينظر: باىر البرىاف:ٖٓ)  .ٖٚٛ/ٔ، كا 
 .ٛٓٗ/٘ٔاإلنس: البشر كاإلنساف. ينظر: التاج: )أنس( ( ٖٔ)
 .ٗٓٔ )أنس( مجمل المغة: (ٕٖ)
 .٘ٗٔ/ٔ)أنس( مقاييس المغة:  (ٖٖ)
 .ٕٙ/ٖٔتيذيب المغة: )أنس(  (ٖٗ)
 .ٙٔ/ٙينظر: المساف: )أنس(  (ٖ٘)
 .ٓٛٗ/٘ٔ )أنس( تاج العركس: (ٖٙ)
 .ٚٔٔ)بحر( مجمل المغة:  (ٖٚ)
 .ٕٕٓ/ٖ)بحر( ينظر: العيف:  (ٖٛ)
 .ٕٕٓ/ٔ)بحر( مقاييس المغة:  (ٜٖ)
 .ٕ٘/٘)بحر( تيذيب المغة:  (ٓٗ)
 .٘ٛ٘/ٕ)بحر( الصحاح:  (ٔٗ)
 .ٔٗ/ٗ)بحر( لساف العرب:  (ٕٗ)
 .ٔٔٔ/ٓٔ)بحر( تاج العركس:  (ٖٗ)
 .ٕ٘/٘)بحر( تيذيب المغة:  (ٗٗ)
 .ٖٛ/ٗ)بحر( لساف العرب:  (٘ٗ)
 .ٗٔٔ/ٓٔ)بحر( تاج العركس:  (ٙٗ)
 .ٕٔٔ)برؾ( مجمل المغة:  (ٚٗ)
 .ٖٚ)برؾ( مختار الصحاح:  (ٛٗ)
 .ٔٙ/ٕٚ)برؾ( تاج العركس:  (ٜٗ)
 .ٕٙٔ)بشر( مجمل المغة:  (ٓ٘)
 .ٕٔ٘/ٔ)بشر( مقاييس المغة:  (ٔ٘)
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 .ٔٔٔ/ٕ: قرية كبيرة ذات منبر عمى طريق المدينة مف مكة عمى أربع مراحل. ينظر: معجـ البمداف (ٕ٘)
 .ٜٚٔ)جحف( مجمل المغة:  (ٖ٘)
 .ٕٛٗ/ٔ)جحف( مقاييس المغة:  (ٗ٘)
 .ٕٔ/ٜ)جحف( لساف العرب:  (٘٘)
 .ٜٔ/ٔ)جحف( المصباح المنير:  (ٙ٘)
 .ٕٔالمطمع عمى المقنع:  (ٚ٘)
 .ٙٙ/ٖٕ)جحف( تاج العركس:  (ٛ٘)
 .ٔٚٔ( مجمل المغة:  )حنف( ٜ٘)
 .ٕٔٗ/ٔ( مقاييس المغة:  )جنف(: ٓٙ)
 .ٕٓ/ٙ)جنف( ( العيف:  ٔٙ)
 .ٕٜ/ٖٔ( لساف العرب:  )جنف(: ٕٙ)
 .ٙ٘ٔ/ٔ( مشارؽ األنكار: ٖٙ)
 .ٕٓٗ/ٔ( مجمع بحار األنكار:  )جنف(: ٗٙ)
 .ٖٙٗ/ٖٗ( تاج العركس: )جنف(٘ٙ)
 .ٙٛٔ( مجمل المغة:  )جرد(: ٙٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( مقاييس المغة:  )جرد(: ٚٙ)
 .ٙٗٗ/ٔ( ينظر: جميرة المغة:  )جرد(: ٛٙ)
 .ٜ٘/ٔمنير:  )جرد(: ينظر: المصباح ال( ٜٙ)
 .ٖٜٗ/ٚ( ينظر: تاج العركس:  )جرد(: ٓٚ)
 .ٜٛٔ – ٛٛٔ:  )جزر(: ( مجمل المغةٔٚ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( ينظر: مقاييس المغة:  )جزر(: ٕٚ)
 .٘٘ٗ/ٔنظر: جميرة المغة: )جزر( ( يٖٚ)
 .ٖٖٔ/ٗ( ينظر: لساف العرب:  )جزر(: ٗٚ)
 .ٛٔٗ/ٔ( ينظر: تاج العركس: )جزر( ٘ٚ)
 .ٜٕٔ)جمع(: ( مجمل المغة:  ٙٚ)
 .ٛٓٗ/ٔ( ينظر: مقاييس المغة: )جمع( ٚٚ)
 .ٗٛٗ/ٔ( ينظر: جميرة المغة:  )جمع( ٛٚ)
 .ٛ٘ٗ/ ٕٓ، كتاج العركس: )جمع(ٖٓ٘/ٔ، كالمحكـ: ٖ٘ٔ/ٔ( ينظر مشارؽ األنكار: ٜٚ)
 .ٖٕٚ( مجمل المغة:  )حصف(: ٓٛ)
 .ٕٔٓٔ/٘( ينظر: الصحاح  )حصف(: ٔٛ)
 .ٕٔٔ/ ٖٔ( لساف العرب:  )حصف(: ٕٛ)
 .ٖٚٗ/ٖٗ)حصف(  ( ينظر: التاج:ٖٛ)
 .ٖٚٗ/ٖٗ)حصف(  ، كالتاج:ٗ٘ٔ/ٖ)حصف(  ( ينظر: المحكـ:ٗٛ)
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 .ٕٔٙ( مجمل المغة:  )حبط(: ٘ٛ)
  ٖٓٔ/ٕ( مقاييس المغة: )حبط(ٙٛ)
 . ٛٔٔٔ/ٖ( الصحاح:  )حبط(: ٚٛ)
 .ٕٕٔ/ٚ( لساف العرب:  )حبط(: ٛٛ)
 .ٕٔٛ/ٔ )حبط( جميرة المغة:( ٜٛ)
 .ٕٙٗ/ٖ )حبط( المحكـ:( ٜٓ)
 .ٕٕٚ/ٚ)حبط(  ( لساف العرب:ٜٔ)
 .ٕ٘ٙ( ينظر: مجمل المغة:  )حجز(: ٕٜ)
 .ٜٖٔ/ٕ( مقاييس المغة: )حجز( ٖٜ)
 .ٖٚٗ/ٔ)حجز(  :( ينظر: جميرة المغةٜٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ( ينظر: المصباح المنير: )حجز( ٜ٘)
 .ٓٚ/ٖ( العيف: )حجز( ٜٙ)
 .ٓٙ/ٖ( المحكـ: )حجز( ٜٚ)
نكار: ، كمشارؽ األٕٚٛ/ٖ، كالصحاح: ٙٚ/ٗذيب المغة: ، كينظر: تيٖٜ/٘ٔ( تاج العركس: )حجز( ٜٛ)

ٔ/ٕٕٔ. 
 .ٚٙٔ/ٔ )خرؼ( ( أي: يرتع كيأكل ينظر: المصباح المنير:ٜٜ)
 .ٕٗٛ/ٕ( مجمل المغة:  )خرؼ(: ٓٓٔ)
 .ٔٚٔ/ٕ )خرؼ(( مقاييس المغة: ٔٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٗ )خرؼ(( ينظر: العيف: ٕٓٔ)
 .ٚٙٔ/ٔ )خرؼ(( ينظر: المصباح المنير: ٖٓٔ)
 .ٜٓٔ/ٖٕ )خرؼ( ( تاج العركس:ٗٓٔ)
 .ٜٖٚ/ٕٔ )ظمـ(( الظميـ ىك ذكر النعاـ. ينظر: لساف العرب: ٘ٓٔ)
 .ٜٕٚ( مجمل المغة: )خفد(: ٙٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ( مقاييس المغة: )خفد(: ٚٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٖ( لساف العرب: )خفد(: ٛٓٔ)
 .ٜٖٓ( مجمل المغة:  )خيف(: ٜٓٔ)
 .ٓٓٔ/ٔالمخصص: )خيف(:  (ٓٔٔ)
 .ٜٖ٘ٔ/ٗ الصحاح: )خيف(( ٔٔٔ)
 .ٜٜ )خيف( تار الصحاح:( ينظر: مخٕٔٔ)
 .ٙٛٔ/ٔ )خيف(، كالمصباح المنير: ٚ٘ٔ( ينظر: تحرير ألفاظ التنبيو: ٖٔٔ)
 .ٛٙٔ/ٔ (ل)خي( ىك إعجابيا بنفسيا مرًحا، ينظر: المصباح المنير: ٗٔٔ)
 .ٜٖٓ( مجمل المغة: )خيل(: ٘ٔٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ ( مقاييس المغة: )خيل(ٙٔٔ)
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 .ٖٙٓ/ٗ )خيل(العيف: ( ٚٔٔ)
 .ٖ٘/ٖالمغة: ( ينظر: اإلبانة في ٛٔٔ)
 .ٛٙٔ/ٔ ( ينظر: المصباح المنير: )خيل(ٜٔٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕٛ)خيل(  ( التاج:ٕٓٔ)
(ٕٔٔ :)  .ٖٕٖ( مجمل المغة: )دـر
(:( مقاييس المغة: ٕٕٔ)  .ٕٓٚ/ٕ )دـر
 .ٖٛٙ/ٕ( جميرة المغة: ٖٕٔ)
 .ٖٛٔ/ٖ( ينظر: ديكاف األدب: ٕٗٔ)
(ٕٔ٘)  .ٕٖ٘/ٜ ( المحكـ: )دـر
غطيتو فقد دجمتو، كمنو: اشتقاؽ دجمة؛ ألنيا غّطت األرض  ( جميرة المغة:)دجل( كعبارتو: " ككل شيءٍ ٕٙٔ)

 .ٖ٘ٙإذا فاضت عمييا". كانظر البارع في المغة: 
 .ٖٛٗ( مجمل المغة:  )دجل(: ٕٚٔ)
 .ٜٕٖ/ٕ( مقاييس المغة: )د ج ؿ(: ٕٛٔ)
 .ٕٗ٘/ٔنكار: ( مشارؽ األٜٕٔ)
 .ٖٕٙ/ٔٔ( دجل)( لساف العرب: ٖٓٔ)
 .ٕٚٗ/ٕٛدجل( ( التاج: )ٖٔٔ)
 .ٖٛٗغة: )دحس( ( مجمل المٕٖٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ( ( مقاييس المغة: )د ح سٖٖٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ( د ح س( جميرة المغة: )ٖٗٔ)
 .ٖٗ٘/ ٔ( القامكس المحيط: )دحس( ٖ٘ٔ)
 .٘٘/ٙٔ( تاج العركس: )دحس( ٖٙٔ)
 .ٕٕٙ)دنا( مجمل المغة:  (ٖٚٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ)دنى( مقاييس المغة:  (ٖٛٔ)
 .ٕٛٔ، كمثمو في مختار الصحاح: )دنا( ٖٕٔٗ/ٙ)دنا( الصحاح:  (ٜٖٔ)
 .ٕٕٚ/ٗٔ )دنا( لساف العرب: (ٓٗٔ)
 .ٜٙ/ٖٛ)دنك( تاج العركس:  (ٔٗٔ)
، كتاج العركس: ٕٕٚ/ٗٔ)دنا( لساف العرب: ، ك ٕٛ٘/ٔمشارؽ األنكار: . كينظر: ٘ٚ/ٛالعيف:  (ٕٗٔ)

 .ٜٙ/ٖٛ)دنك( 
 .ٙٔٗ)ربل( ( مجمل المغة: ٖٗٔ)
 .ٕٛٗ/ٕ)ربل( ( مقاييس المغة: ٗٗٔ)
، كلساف العرب: )رأبل( ٕٚٚ/ٔ: غريب الحديث لمخطابي ، كينظرٕٖٛ/ٔ( جميرة المغة: )ربل( ٘ٗٔ)

 .ٕٙ/ٜٕ، كتاج العركس: )رأبل(ٖٕٙ/ٔٔ
 .ٗٔ/ٖٔ( مجمل المغة: )زفر( ٙٗٔ)
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 .ٗٔ/ٖ)زفر(  :( مقاييس المغةٚٗٔ)
 .ٙٓٚ/ٕ( ينظر: جميرة المغة: )زفر( ٛٗٔ)
 .ٕٖ٘/ٗ، كلساف العرب: )زفر( ٖٓ/ٜ( ينظر: المحكـ: )زفر( ٜٗٔ)
 .ٗٙالرحمف: ( ٓ٘ٔ)
 .ٜٕٗ)خضر(  مل المغة:( مجٔ٘ٔ)
 .ٙٗٙ/ٕ( ينظر: الصحاح: )خضر( ٕ٘ٔ)
 .ٕٜ( ينظر: مختار الصحاح: )خضر(: ٖ٘ٔ)
 .٘ٓ٘( مجمل المغة: )شعب(: ٗ٘ٔ)
 .ٕٜٔ/ٖ)شعب(: ( مقاييس المغة: ٘٘ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ)شعب(: : ( جميرة المغةٙ٘ٔ)
 .ٕ٘ٚ/ٖ( ينظر: تاج العركس: )شعب(: ٚ٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖ( اإلبانة في المغة: ٛ٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٖس:  )شعب(: ( تاج العرك ٜ٘ٔ)
 .ٚٔ٘: ( مجمل المغة:  )شكؿ(ٓٙٔ)
 .ٖٕٓ/ٖ( مقاييس المغة: )شكؿ(: ٔٙٔ)
 .ٕٖٛ/ٔ( المصباح المنير: )شكؿ( ٕٙٔ)
 .ٚٚٔينظر المصدر نفسو: /ٜٕ، كٖٗٓ/ٜٕ( تاج العركس:  )شكؿ( ٖٙٔ)
 .ٕ٘ٚ/ٗ( اإلبانة: ٗٙٔ)
 .ٖٙ٘/ٕ( الزاىر: ٘ٙٔ)
 .ٙٚٔ/ٜٕ )شكؿ( ، كالتاج:ٖٕ٘ٙ/ٗ )شكؿ( ( ينظر: المساف:ٙٙٔ)
 .ٚٔ٘( ( مجمل المغة: )شيبٚٙٔ)
 .ٕٗ/٘( ينظر: مقاييس المغة: )شيب( ٛٙٔ)
 .ٖٕٓٔ/ٕ( جميرة المغة )شيب( ٜٙٔ)
 .ٓٙٔ/ٔ( الصحاح: )شيب( ٓٚٔ)
 .ٖٚٛ/ٕ( المخصص: ٔٚٔ)
(ٕٔٚ :  .ٖٖٓٙ( شمس العمـك
 .ٔٛ٘( مجمل المغة: )طـ(: ٖٚٔ)
 .ٙٓٗ/ٖ( مقاييس المغة: )ط ـ ـ (: ٗٚٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٔ( جميرة المغة: )ط ـ ـ( ٘ٚٔ)
 .ٖٓٚ/ٕٔ( لساف العرب: )طـ( ٙٚٔ)
 .ٕٙ/ٖٖ( تاج العركس: )طـ( ٚٚٔ)
 .ٜ٘ٙمجمل المغة: ( ٛٚٔ)
 .ٖٛٚ/ٕجميرة المغة: )عرص( ( ٜٚٔ)
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 .ٜٕ/ٛٔينظر: التاج: )عرص( ( ٓٛٔ)
 .ٜ٘ٙمجمل المغة: ( ٔٛٔ)
 .ٕٛٙ/ٗمقاييس المغة:  (ٕٛٔ)
 .ٕٖٗ/ٔ)عرص( المحكـ: ( ٖٛٔ)
 .ٕٖٗ/ٔينظر: المساف: )عرص( ( ٗٛٔ)
 .ٜٕٓ/ٛٔتاج: )عرص( ينظر: ال( ٘ٛٔ)
 .ٔٙٙ( مجمل المغة: )عرؼ(: ٙٛٔ)
 ٕٕٛ/ٗ( مقاييس المغة: )عرؼ( ٚٛٔ)
 .ٜٓٔ/ٔ( ينظر: غريب الحديث لمحربي: ٛٛٔ)
 .ٕٛٔ( ينظر: تحرير ألفاظ التنبيو: ٜٛٔ)
 .ٖٚٔ/ٕٗ( تاج العركس: )عرؼ( ٜٓٔ)
كضيح: ، كالتٕٕٗ/ ٜ، كلساف العرب: )عرؼ( ٚٚٔ، كٖٛٔ، كالمطمع: ٔٙ٘( ينظر: المفردات: ٜٔٔ)

ٗ/ٙٗ. 
 .ٔٙٙ( مجمل المغة: )عرؼ( ٕٜٔ)
 .ٔٓٗٔ/ٗ( الصحاح: )عرؼ( ٖٜٔ)
 .ٕٔٗ/ٜ( لساف العرب: )عرؼ( ٜٗٔ)
 .ٛٛٙمجمل المغة: )غكغأ( ( ٜ٘ٔ)
 .ٚ٘ٗ/ٗ( العيف: )غكغ( ٜٙٔ)
 .ٚٚٗ( البارع: ٜٚٔ)
 .ٓ٘/٘( المخصص: ٜٛٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ( ينظر: جميرة المغة )قثـ( ٜٜٔ)
 .ٗٗٚ( مجمل المغة: )قثـ(: ٕٓٓ)
 .ٓٗٔ/٘قثـ( ( العيف: )ٕٔٓ)
 .ٜٖ٘/ٙ( المحكـ: )قثـ( ٕٕٓ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ( لساف العرب: )قثـ( ٖٕٓ)
 .ٚٗٚ( مجمل المغة: )قرش( ٕٗٓ)
 .ٜٖ/٘: )قرش( ( ينظر: العيفٕ٘ٓ)
 .ٕٗ٘/ٛتيذيب المغة: )قرش( ( ٕٙٓ)
 .ٙٔٓٔ/ٖ)قرش( ( الصحاح: ٕٚٓ)
 .ٕٜٗ/ٕ : )قرش( ( المصباح المنيرٕٛٓ)
 .ٜٕٗ/ٗ( مجمع بحار األنكار: ٜٕٓ)
 .ٖٔٚ/ٕغة: )قرش( ( جميرة المٕٓٔ)
 .ٖٖالقطامي: ( ديكاف ٕٔٔ)
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 .ٔٔ( ديكانو: ٕٕٔ)
 .ٗٔٔ -ٖٔٔ/ٕ( الزاىر في معاني كممات الناس: ٖٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٙ)قرش( ( لساف العرب: ٕٗٔ)
 .ٖٖٚ( مجمل المغة: )قمع( ٕ٘ٔ)
 .ٕٛ/٘( مقاييس المغة: )قمع( ٕٙٔ)
 .ٜٔٗ/ٕ( جميرة المغة: )قمع( ٕٚٔ)
 .ٜٛ/ٜ، كٜٕٗ/ٛ( ينظر: لساف العرب: )قمع(  ٕٛٔ)
 .ٕٕٛ/ٖٕ( تاج العركس: )قمع(  ٜٕٔ)
 .ٕٚٚ( مجمل المغة:  )كند( ٕٕٓ)
 .ٔٗٔ/٘( مقاييس المغة: )كند(: ٕٕٔ)
 .ٓٛٙ/ٕٓ( ينظر: جميرة المغة: )كند( ٕٕٕ)
 .ٗٚ/ٖ( المجمكع المغيث: ٖٕٕ)
 .ٙٔٔ/ٜ( تاج العركس: )كند( ٕٕٗ)
 .ٛٚٛ( مجمل المغة: )كعب(  ٕٕ٘)
 .ٙٛٔ/٘( مقاييس المغة: )كعب(  ٕٕٙ)
 .ٖٕٔ/ٔح: )كعب(  ( الصحإٕٚ)
 .ٕٓٚ( مختار الصحاح: )كعب( ٕٕٛ)
 .ٖٗ٘/ٕ( المصباح المنير: )كعب( ٜٕٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ( المشارؽ: ٖٕٓ)
 .ٜٖٗ( مجمل المغة:  )زلف( ٖٕٔ)
 .ٕٔ/ٖ( مقاييس المغة: )زلف( ٕٖٕ)
 .ٖٛٙ/ٚ( العيف: )زلف( ٖٖٕ)
 .ٕٓٔ/ٕ( الفائق في غريب الحديث: ٖٕٗ)
 .ٖٓٔ/ٔ( مشارؽ األنكار: ٖٕ٘)
 .ٜ٘/ ٛ، كٖٜٛٔ ( لساف العرب:ٖٕٙ)
 .ٜ٘/ٛ( لساف العرب: )زلف(  ٖٕٚ)
 .ٖٓٚٔ/ٗ( ينظر: الصحاح: )زلف( ٖٕٛ)
 .ٖٛٙ/ٚ( ينظر: العيف )زلف( ٜٖٕ)
 .ٛٗ/ٜ( المحكـ: )زلف( ٕٓٗ)
 .ٚٚٔ/ٙق(، ينظر: األعالـ ٓٚٔٔ( ىك أبك عبدهللا دمحم بف الطبيب بف دمحم الفاسي )ت ٕٔٗ)
 .ٖٓٗ/ٖٕ( تاج العركس: )زلف(  ٕٕٗ)
 .ٕٚ ( سكرة الممؾ:ٖٕٗ)
 .ٜٙٗ( ديكانو: ٕٗٗ)
 .ٖٕٙ/ٕ( الزاىر في معاني كممات الناس: ٕ٘ٗ)
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 .ٙٔٙ/ٖ( مجمل المغة: )عفر( ٕٙٗ)
 .ٖٔٚ/ٗ( مقاييس المغة: )عفر( ٕٚٗ)
 .ٕٖٗ/ٕ( العيف: )عفر( ٕٛٗ)
 .ٙٔٔ/ٕ )عفر( ( المحكـ:ٜٕٗ)
 .ٛٓ٘/ٚٔ، كينظر: التكضيح: ٘ٛ٘/ٗ( لساف العرب: )عفر( ٕٓ٘)
 .ٖٛٔلثالث عشر مف ذي الحجة، ينظر: المطمع عمى ألفاظ المقنع: ( ىي الحادي عشر كالثاني عشر كإٔ٘)
 .ٕٚ٘( مجمل المغة: )شرؽ( ٕٕ٘)
 .ٕٗٙ/ٖ( مقاييس المغة: )شرؽ( ٖٕ٘)
 .ٖٛ/٘( ينظر: العيف:  )شرؽ( ٕٗ٘)
 .ٕٛ٘/ٛ )شرؽ( ( تيذيب المغة:ٕ٘٘)
 .ٜٕٗ/ٕ( مشارؽ األنكار: ٕٙ٘)
 ، كمجمع بحار األنكار:ٕٓ٘/ٕ٘ )شرؽ( ، كتاج العركس:ٕٖٕ/ٕ( ينظر: الفائق في غريب الحديث: ٕٚ٘)

 .ٜٕٓ/ٖ )شرؽ(
 .ٜٕٔ( مجمل المغة: )بغل( ٕٛ٘)
 .ٕٔٚ/ٔ( مقاييس المغة: )بغل( ٜٕ٘)
 .ٜٖٙ/ٔ( ينظر جميرة المغة: )بغل( ٕٓٙ)
 .ٜٓٗ/ٗ( ينظر: لساف العرب: )بغل( ٕٔٙ)
 .ٜٙ/ٕٛ( ينظر: تاج العركس: )بغل( ٕٕٙ)
 .ٖٕٓ(  مجمل المغة: )جكف( ٖٕٙ)
 .ٜٙٗ/ٔ)جكف(  ( مقاييس المغة: ٕٗٙ)
 .ٖٓٔ/ٖ( معجـ ديكاف األدب: ٕ٘ٙ)
 .ٜٕ٘ٓ/٘ )جكف( ( الصحاح:ٕٙٙ)
 .ٕٖٚ/ٕ( المخصص: ٕٚٙ)
 .ٕٙٔ )حل( مجمل المغة:( ٕٛٙ)
 .ٕٓ/ٕ)حل( مقاييس المغة: ( ٜٕٙ)
 .ٕٚ/ٖ)حل( العيف: ( ٕٓٚ)
 .ٕٕٛ/ٖ)حل( تيذيب المغة: ( ٕٔٚ)
 .ٕٙ٘/ٕ)حل( المحكـ: ( ٕٕٚ)
 نفسو.( ٖٕٚ)
 . ٗٙٔ/ٔٔ )حمل( لساف العرب: (ٕٗٚ)
 .ٜٖٔ/ٕٛ)حمل( تاج العركس:  (ٕ٘ٚ)
 .ٚٗٔ/ٔ)حمل( المصباح المنير:  (ٕٙٚ)
 .ٖٓٔسكرة التكبة: مف اآلية ( ٕٚٚ)
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 .ٜ٘، كينظر: حمية الفقياء: ٖٚٗ)زكك( مجمل المغة: ( ٕٛٚ)
 .ٚٔ/ٖمقاييس المغة: )زكك( ( ٜٕٚ)
 .٘ٚٔ/ٓٔ)زكك( تيذيب المغة: ( ٕٓٛ)
 .ٖٛ٘/ٗٔ)زكا( لساف العرب: ( ٕٔٛ)
 .ٙٔٛ طمبة الطمبة:( ٕٕٛ)
 .ٜٙٗ( مجمل المغة:)سمـ( ٖٕٛ)
 .ٜٔ/ٖ( مقاييس المغة: )سمـ( ٕٗٛ)
 .ٓٛ/ٔ( العيف: )سمـ( ٕ٘ٛ)
 .ٖٔٔ/ٕٔ ( تيذيب المغة: )سمـ(:ٕٙٛ)
 .ٕٜٕ/ٕ( لساف العرب )سمـ( ٕٚٛ)
 .ٜٖٙ( تاج العركس: )سمـ( ٕٛٛ)
 .ٗٔ٘)شيد( مجمل المغة: ( ٜٕٛ)
 .ٕٕٔ/ٖ)شيد( مقاييس المغة: ( ٜٕٓ)
 .ٜٕ٘/ٕٓمشارؽ األنكار: ( ٜٕٔ)
 .ٜٕ٘)شيد( المغرب في ترتيب المعرب: ( ٕٜٕ)
 .ٕٖٗ/ٔ)شيد( المصباح المنير: ( ٖٜٕ)
 .ٕٓ٘/ ٔ( مجمل المغة: )شطف(ٜٕٗ)
 .ٖٛٔ/ٖ )شطف(المقاييس: (ٜٕ٘)
 .ٙ٘/ٔ( الزاىر: ٜٕٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ (  المصباح المنير: )شطف(ٜٕٚ)
تحاؼ فضالء البشر: ٗٗٔ( ينظر: المحتسب: ٜٕٛ)  .ٕٖٔ، كا 
 .ٕٓٔ( الشعراء ٜٜٕ)
 عبد هللا الفاسي، كقد تقّدمت ترجمتو قريًبا. ( ىك أبكٖٓٓ)
 ( ىك الفيركزآبادي صاحب القامكس المحيط.ٖٔٓ)
 .ٖٔٗ/ٜٔ ( تاح العركس: )شطف(ٕٖٓ)
 .ٕٓٛ/ٖ( اإلبانة: ٖٖٓ)
 .ٕٙٙ( مجمل المغة: )عرؽ( ٖٗٓ)
 .ٕٙٛ/ٗ( ينظر: مقاييس المغة: )عرؽ( ٖ٘ٓ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( العيف: )عرؽ(ٖٙٓ)
 .ٜٗٔ/ٔ( ينظر: تيذيب المغة: )عرؽ( ٖٚٓ)
 .ٜٗٔ/ٔ( المحكـ: )عرؽ( ٖٛٓ)
 .٘ٓٗ/ٕ( المصباح المنير: )عرؽ( ٜٖٓ)
 .ٛٔٙ/ٕ)عقل( ( مجمل المغة: ٖٓٔ)



 د. أمجد عويد أحمد           مجمة آداب الفراهيدي              تعميل التسمية في معجم
 م9ٕٔٓ( آذار 3ٖالعدد )                                                  (ه93ٖمجمل المغة البن فارس )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٚ 

                                                                                            
 .ٗٚ)عقل( مقاييس المغة: ( ٖٔٔ)
 .ٜٖٜ/ٕ)عقل( جميرة المغة: ( ٕٖٔ)
 .ٜ٘ٔ/ٔ)عقل( تيذيب المغة: ( ٖٖٔ)
 .ٜٙٚٔ/٘)عقل( الصحاح: ( ٖٗٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ)عقل( المصباح المنير: ( ٖ٘ٔ)
 .ٓ٘ٗ-ٜٗٗ/ٔالمقنع:  المطمع عمى ألفاظ( ٖٙٔ)
 .ٖٚٙمجمل المغة: )عكؼ( ( ٖٚٔ)
 .ٕٓٙ/ٕ( العيف: )عكؼ( ٖٛٔ)
 .ٙٗٔ/ٖ( تيذيب المغة: )عكؼ( ٜٖٔ)
 .ٜٔٔ/ٕٗ( تاج العركس: )عكؼ( ٕٖٓ)
 .ٖٙٙ )عكؼ(( مجمل المغة: ٕٖٔ)
(ٖٕٕ :  .ٖٚٛٗ/ٚ( شمس العمـك
 .ٕٔٙ/ٗ( لساف العرب: )عكر( ٖٕٖ)
 .٘٘ٔ/ٖٔ( تاج العركس: )عكر( ٕٖٗ)
 .ٖٕٙ/ٕ( ( العيف: )عكرٕٖ٘)
ف ُقَضاَعَة ، كعبارتو: "ٕٙ/ٔ( ينظر: العيف: )قضع( ٕٖٙ) " قضع: ُقَضاَعُة: اسـُ َكْمب الماء كالَقْضُع: الَقْيُر. كا 

و. كقيل: ىك مف الَقْير ألنو  َقَيركا َقْكما فُسمُّكا بذلؾ، كقيل: ىك اسـ َرُجل سمِّي بذلؾ النقضاِعو عف أمِّ
ي بو".  َقَيَر َقْكًما فُسمِّ

 .ٙ٘ٚجمل المغة: )قضع(  ( مٕٖٚ)
 .ٖٜٓ/ٕ( جميرة المغة: )قضع( ٕٖٛ)
 .ٜٛ/٘( مقاييس المغة: )قضع(  ٜٕٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تيذيب المغة: )قضع( ٖٖٓ)
 .ٕٙٚ/ٛ( لساف العرب: )قضع( ٖٖٔ)
 .ٖٕ/ٕٕ( تاج العركس: )قضع(: ٕٖٖ)
 .ٚٛ)أثر( مجمل المغة: ( ٖٖٖ)
 .ٙ٘/ٔ)أثر( مقاييس المغة: ( ٖٖٗ)
 .ٖٕٚ/ٛ)أثر( العيف: ( ٖٖ٘)
 .ٖٗٔ/ٕ)أثر( جميرة المغة:  (ٖٖٙ)
 .ٗٚ٘/ٕ)أثر( الصحاح: ( ٖٖٚ)
 .ٙٚٔ/ٓٔ)أثر( المحكـ: ( ٖٖٛ)
 .ٙٔ/ٓٔ)أثر( تاج العركس: ( ٜٖٖ)
 .ٖٓٛ( مجمل المغة: )مسح( ٖٓٗ)
 .ٕٕٖ/٘( ينظر: مقاييس المغة: )مسح( ٖٔٗ)
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 .ٖ٘٘/ٔ ( جميرة المغة: )مسح(ٕٖٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ( المخصص ٖٖٗ)
(ٖٗٗ :  .ٜٕ٘ٙ/ٜ( شمس العمـك
 .ٖٚٛ/ٔنكار: ( مشارؽ األٖ٘ٗ)
 ..ٚٙٚ، كالمفردات: ٕٔٓ/ٗ، كتيذيب المغة: ٖٛٛ/ٔ، كينظر: الزاىر: ٕٓٔ/ٚ( تاج العركس: )مسح( ٖٙٗ)
 .ٜٛٔ( مجمل المغة )جمع( ٖٚٗ)
 .ٓٛٗ/ٔ( مقاييس المغة: )جمع( ٖٛٗ)

 ثبت المصادر والمراجع
خميفة كآخريف، كزارة التراث القكمي اإلبانة في المغة العربية: َسَممة بف ُمْسِمـ الَعْكتبي، تحقيق: د. عبد الكريـ  .ٔ

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ، ٔكالثقافة، مسقط، سمطنة عماف، ط 
ىػ ػػ ٔٔٗٔابف فارس المغكي منيجو كأثره في الدراسات المغكية، د. أميف دمحم فاخر، المممكة العربية السعكدية،  .ٕ

 ـ.ٜٜٔٔ
حمد بف عبد الغني الدمياطّي، شياب إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: أحمد بف دمحم بف أ .ٖ

 -ـ ٕٙٓٓ، ٖىػ(، تح: شعباف دمحم إسماعيل، عالـ الكتب، لبناف، ط ٚٔٔٔالديف الشيير بالبناء )المتكفى: 
 ىػ.ٕٚٗٔ

 ـ.ٜٜٙٔىػ ػ ٜٖٛٔ، ٖىػ(، دار العمـ لمماليف، بيركت، طٜٖٙٔاألعالـ: خير الديف الزركمي )ت .ٗ
ق( ٓ٘٘بف أبي الحسف بف الحسيف النيسابكري، أبك القاسـ، ) ت بعد  إيجاز البياف عف معاني القرآف: محمكد .٘

 ق.٘ٔٗٔ، ٔتح: د. حنيف بف حسف القاسمي، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ط 
ىػ(، تحقيق: ىشاـ الطعاف، مكتبة النيضة ٖٙ٘البارع في المغة: أبك عمي، إسماعيل بف القاسـ القالي )ت:  .ٙ

 ـ.ٜ٘ٚٔ، ٔكت، ط دار الحضارة العربية بير  -بغداد 
باىر البرىاف في معاني مشكالت القرآف: محمكد بف أبي الحسف عمي بف الحسيف النيسابكري الغزنكي، أبك  .ٚ

ق( تح: سعاد بف صالح بف سعيد، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، ٖ٘٘القاسـ، الشيير ببياف الحق )ت بعد 
 ـ.ٜٜٛٔ –ق ٜٔٗٔ

ق(، تحقيق: دمحم أبك الفضل إبراىيـ، ٜٔٔ: جالؿ الديف السيكطي )بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة .ٛ
 المكتبة العصرية، بيركت، لبناف.

، ٔق(، دار سعد الديف، طٚٔٛالبمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة: دمحم بف يعقكب الفيركزآبادي ) ت  .ٜ
 ـ.ٕٓٓٓ

بيدي )ت:  .ٓٔ قيق: مجمكعة مف المحققيف، ىػ(، تحٕ٘ٓٔتاج العركس مف جكاىر القامكس: محّمد مرتضى الزَّ
 دار اليداية.

، ٔق(، تح: عبد الغني الدقر، دار القمـ، دمشق طٙٚٙتحرير ألفاظ التنبيو، ليحيى بف شرؼ النككي ) .ٔٔ
 ق.ٛٓٗٔ

التدكيف في ذكر أخبار قزكيف، عبد الكريـ بف دمحم الرافعي )مف أعالـ القرف السادس اليجري(، تحقيق:  .ٕٔ
 .ٜٚٛٔار الكتب العممية، بيكت، الشيخ عزيز هللا العطاردي، د
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، ٔىػ(، دار الفكر، لبناف، طٗٓٙالتفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، الرازي دمحم فخر الديف دمحم بف عمر )ت .ٖٔ

 ـ.ٜٔٛٔىػ ػػ ٔٓٗٔ
ق(، تح: د. خميل إبراىيـ العطية، مطبعة ٕٗٛالتقفية في المغة: لميماف بف أبي اليماف البندنيجي )ت  .ٗٔ

 ـ.ٜٙٚٔالعاني، بغداد، 
ىػ(، تحقيق: دمحم عكض مرعب، دار إحياء ٖٓٚتيذيب المغة: أبك منصكر دمحم بف أحمد بف األزىري )ت:  .٘ٔ

 ـ.ٕٔٓٓ، ٔالتراث العربي، بيركت، ط
ق(، تحقيق: دار الفالح ٗٓٛالتكضيح لشرح الجامع الصحيح: لعمر بف عمي المعركؼ بابف الممّقف ) ت  .ٙٔ

 ـ.ٕٛٓٓ، ٔكدار النكادر، دمشق، ط
ىػ(، تحقيق: رمزي منير بعمبكي، دار العمـ ٕٖٔمغة: أبك بكر دمحم بف الحسف بف دريد األزدي )ت: جميرة ال .ٚٔ

 ـ.ٜٚٛٔ، ٔلممالييف، بيركت، ط 
حمية الفقياء، أحمد بف فارس، تحقيق: عبد هللا بف عبد المحسف التركي، الشركة المتحدة لمتكزيع، بيركت،  .ٛٔ

 ـ.ٖٜٛٔىػ ػػ ٖٓٗٔ، ٔط
ىػ(، تحقيق: دكتكر أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتكر ٖٓ٘اىيـ إسحاؽ الفارابي، )ت: ديكاف األدب: أبك إبر  .ٜٔ

 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔإبراىيـ أنيس، مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة، 
 .ٔٔٗٔميل بديع يعقكب، دار الكتاب العربي بيركتإديكاف الحارث بف حمزة، جمع  .ٕٓ
 ىػ.ٙٔٗٔ، تحقيق الّدكتكر عّزة حسف، دار الشرؽ العربي، بيركت كحمب، ديكاف العّجاج بشرح األصمعي .ٕٔ
 ـ.ٜٓٙٔديكاف القطامّي، تحقيق إبراىيـ الّسامرائي كأحمد مطمكب، دار الثقافة، بيركت،  .ٕٕ
ىػ(، تحقيق: د. حاتـ صالح ٕٖٛالزاىر في معاني كممات الناس: أبك بكر دمحم بف القاسـ األنباري )ت:  .ٖٕ

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػ  ٕٔٗٔ، ٔسالة، بيركت، ط الضامف، مؤسسة الر 
: نشكاف بف سعيد الحميري ) ت  .ٕٗ ق(، تح: حسيف العمري ٖٚ٘شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف العمـك

 ـ.ٜٜٜٔ، ٔكآخريف، دار الفكر، بيركت، ط
ىػ(، تحقيق: أحمد ٖٜٖالصحاح تاج المغة كصحاح العربية: أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىري )ت:  .ٕ٘

 ـ.ٜٚٛٔ -  ىػٚٓٗٔ، ٗلعمـ لممالييف، بيركت، ط ر عطار، دار اعبد الغفك 
 ىػ.ٖٔٔٔىػ(، مكتبة المثنى، بغداد، ٖٚ٘طمبة الطمبة، عمر بف دمحم بف أحمد النسفي )ت .ٕٙ
: فاطمة عبيد عبدهللا الثبيتي، رسالة ماجستير، كمية المغة العربية، جامعة هعمل التسمية في المحكـ البف سيد .ٕٚ

 ق.ٖ٘ٗٔالعربية السعكدية، اـ القرى، المممكة 
 ـ.ٜٕٓٓ –ق ٖٓٗٔ، ٖ حسف حسف جبل، مكتبة اآلداب، طعمـ االشتقاؽ نظرًيا كتطبيقًيا: دمحم .ٕٛ
ىػ(، تحقيق: د ميدي المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار ٓٚٔالعيف: الخميل بف أحمد الفراىيدي )ت:  .ٜٕ

 كمكتبة اليالؿ.
ق(، تح: سميماف إبراىيـ العايد، جامعة أـ القرى، مكة ٕ٘ٛغريب الحديث: إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي  ت  .ٖٓ

 ق.٘ٓٗٔالمكرمة، 
ق(، تحقيق: عبد الكريـ إبراىيـ العزباكي، مطبكعات جامعة أـ ٖٛٛالحديث، َحْمد بف دمحم الَخطَّابي ) غريب .ٖٔ

 .ٕٜٛٔالقرى، مكة المكرمة، دار الفكر، دمشق، 
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ىػ(، تحقيق: عمي دمحم ٖٛ٘الزمخشري )ت:  د بف عمرالفائق في غريب الحديث كاألثر: أبك القاسـ محمك  .ٕٖ

 .ٕلبناف، ط –البجاكي كدمحم أبك الفضل إبراىيـ، دار المعرفة 
ىػ(، دار ٔٔٚالمعركؼ بابف منظكر األنصاري )ت:  دمحم بف مكـر بف عميلساف العرب: جماؿ الديف  .ٖٖ

 ىػ. ٗٔٗٔ، ٖصادر، بيركت، ط
ئف األخبار: جماؿ الديف دمحم طاىر بف عمي الَفتَِّني )ت: مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيل كلطا .ٖٗ

 ـ.ٜٚٙٔ -ىػ  ٖٚٛٔ، ٖىػ(، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، طٜٙٛ
ىػ(، دراسة كتحقيق: زىير عبد المحسف ٜٖ٘مجمل المغة البف فارس: أحمد بف فارس بف زكريا )ت:  .ٖ٘

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ، ٕسمطاف، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث:  أبك مكسى دمحم بف عمر بف أحمد األصبياني المديني، )ت:  .ٖٙ

ىػ(، تحقيق: عبد الكريـ العزباكي، كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، دار المدني ٔٛ٘
 ٛٓٗٔ، )ٕـ(، جٜٙٛٔ -ػىٙٓٗٔ) ،ٔ، جٔعربية السعكدية، طلمطباعة كالنشر كالتكزيع، جدة، المممكة ال

 ـ(. ٜٛٛٔ -ىػ 
المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا: أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي )المتكفى:  .ٖٚ

 ـٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔالمجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية، -ىػ(، كزارة األكقاؼٕٜٖ
ىػ(، تحقيق: عبد ٛ٘ٗرسي )ت: المحكـ كالمحيط األعظـ: أبك الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده الم .ٖٛ

 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ، ٔالحميد ىنداكي، دار الكتب العممية، بيركت، ط 
ىػ(، تحقيق: يكسف الشيخ دمحم، المكتبة ٙٙٙمختار الصحاح: أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر الرازي )ت:  .ٜٖ

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ، ٘صيدا، ط –الدار النمكذجية، بيركت  -العصرية 
ىػ(، تحقيق: خميل إبراىـ جفاؿ، دار ٛ٘ٗالحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي )ت:  المخصص: أبك .ٓٗ

 ـ.ٜٜٙٔىػ ٚٔٗٔ، ٔإحياء التراث العربي، بيركت، ط
ىػ(، المكتبة العتيقة ٗٗ٘مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار: عياض بف مكسى بف عياض السبتي، )ت:  .ٔٗ

 كدار التراث.
ىػ(، المكتبة ٓٚٚكبير: أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي )ت: نحك المصباح المنير في غريب الشرح ال .ٕٗ

 العممية، بيركت.
ىػ(، تحقيق: محمكد ٜٓٚالمطمع عمى ألفاظ المقنع: دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل البعمي، )ت:  .ٖٗ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ، ٔاألرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب، مكتبة السكادي لمتكزيع، ط
 ـ.ٜٛٛٔو كتطكره: د. حسيف نصار، دار مصر لمطباعة، المعجـ العربي: نشأت .ٗٗ
ىػ(، تحقيق: محمكد ٓٔٙالمغرب في ترتيب المعرب، ناصر الديف بف عبد الّسيد المعركؼ بالمطرزي )ت .٘ٗ

 .ٜٜٚٔ، ٔفاخكري، كعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بف زيد، حمب، ط
ىػ(، ٕٓ٘ؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى: المفردات في غريب القرآف: أبك القاسـ الحسيف بف دمحم المعرك  .ٙٗ

 ىػ.ٕٔٗٔ ٔتح: صفكاف عدناف الداكدي، دار القمـ، الدار الشامية، دمشق بيركت، ط،
 -ىػ ٜٜٖٔىػ(، تحقيق: عبد السالـ دمحم ىاركف، دار الفكر، ٜٖ٘مقاييس المغة: أحمد بف فارس )ت:  .ٚٗ

 ـ.ٜٜٚٔ
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 .ٕٜٗٔىػ(، دار الكتب، مصر، ٗٚٛري بردي )تالنجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، يكسف بف تغ .ٛٗ
ىػ(، تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد، دار الطالئع، القاىرة، ٜٕٗيتيمة الدىر، أبك منصكر الثعالبي )ت .ٜٗ

ٜٔ٘ٙ. 
 

 


