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 حتفة األحباب مبا جاء بالواو والياء من كالم األَعراب حملمد بن حممد احلدّيين.....
ملخص البحث

ولما كانت هذه الكلمات تجمع على
ينهض هذا البحث في تحقيق مسألة من مسائل علم الصرف المهمة التي على أَثرها تبنى معنى الكلمةّ ،
شكل منظومات ،وكانت منظومة الحلبي المعروف َّ
بالش َّواء فيما جاء من األفعال بالواو والياء مشهورة متداولة  ،قام باختصارها وشرحها محمد
ّ
الحديني الدمنهوري ؛ ليسهل حفظها ويتم مراجعتها وتذكرها وقت طلبها ،وقد رأيت في تحقيق هذا المخطوط وإخراجه عوناً في ضبط هذا النوع
ّ

مرة بالواو وأخرى بالياء .
من األفعال التي تجئ ّ

الكلمات المفتاحية  :أَعفو -القاموس – بالنون – السالم
Abstract
This research examines the investigation of the science of morphology, which is used to determine the actual
meaning of the word, and since these words are collected in the form of systems, and the system of AlHalabi known as Al-Shwawa in the verbs that start with words the letters ( O and E) whch is so famous and
widely spread, it was briefed and explained by Mohammed Al-Hadini Al-Damanhouri, to make it easier to
be memorized, reviewed and remembered at the time of need, and I saw in the realization of this manuscript
and its output help in controlling this type of verbs previously mentioned..

املقدمة

َّ
إن علمائنا القدماء كانت لهم طريقة في حفظ المسائل النحوية والصرفية أال وهي حفظ المتون التي تأتي على شكل منثور أو منظوم ،

يائية  ،قام بعض العلماء بجمعها على شكل منظومات ليسهل حفظها وتذكرها وقت
اوية أو ّ
ولما كانت األفعال في اللغة العربية تنقسم على و ّ
ّ
الحديني التي بين أيدينا ،فقد
التحير فيها  ،وتعددت هذه المنظومات  ،وكثر التأليف فيها  ،وكانت من أوسعها وأجمعها منظومة الشيخ محمد ّ
ّ
احتوت على عشر ومئة ٍ
ألهمية هذه المنظومة قمت بتحقيقها وإخراجها لعّلها تكون عوناً في ضبط هذا النوع من األفعال .
فعل  ،و ّ

ومصنفاته ومكانته
وقد اقتضت صيغة البحث أن يشتمل على هذه المقدمة ومبحثين األول يتعّلق بالمؤلف اسمه ونسبه ومشايخه وتالميذه
ّ
العلمية ومصادر المؤلف ومنهجه وتوثيق نسبتها ووصف النسخة ومنهج التحقيق .
وشعره ووفاته  ،والمبحث الثاني يتعّلق بالمخطوطة قيمتها
ّ

القسم األول  :الدراسة

املبحث األول  :دراسة املؤلف

ِّ
الحديني الدمنهوري المصري َّ
الش ِّاف ِّعي  ،عروضي من علماء األزهر بمصر ،وكنيته :أبو عائشة(.)1
اسم ُه
ونسب ُه وكني ُت ُهُ :م َح َّمد بن ُم َح َّمد ّ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
أيضا لُّقب بالدمنهوري ,والشافعي :نسب ًة لمذهب اإلمام
الحديني :بتشديد الدال وكسرها نسب ًة إلى قرية
ّ
و ّ
(الحدين) من قرى دمنهور بمصر ,ولذلك ً
الشافعي( .)2وهو من أقران شيخ اإلسالم اإلمام إبراهيم الباجوري(.)3
أما تالمذتُه فقد درس على ِّ
كبير من الطلبة الذين أصبحوا
شيوخه :أغفلت
ذكر شيوخهَّ .
يده ٌ
الكتب والمراجع التي تر ْ
عدد ٌ
ََ َ
جمت للشيخ الدمنهوري َ
ُ
من مشايخ األزهر في حياته ,ومنهم:
-1

الشيخ عبد الرحمن بن حسن(ت1285:ه)(.)4

 -2األمير الكبير محمد صالح بيك(ت1298:ه)

()5

 -3ناصر الدين النبهاني(ت1350ه)(.)6

 -4الشيخ محمد بن بخيت مفتي مصر( .)7وغيرهم كثير.
مصنفا ُتهُ المطبوعة(:)8
السِّنيَّة على الرسالة السمرقندية (في البالغة).
 -1لقط الجواهر َ
 -2اإلرشاد الشافي على متن الكافي في العروض والقوافي ,ويعرف بالحاشية الكبرى.
 -3المختصر الشافي على متن الكافي ,ويعرف بالحاشية الصغرى .
السنة َواْل َيِّقين ِّفي الرَّد على من خالفهم من المبتدعين.
ُ -4ع ْم َدة أهل ُّ
 -5فتح العليم الباسط في رسم االرباع والبسائط .
غير المطبوعة:
مصنفا ُت ُه ُ
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بخط ِّه في دار الكتب.
 -1رسالة في إعراب أبيات وأمثلة نحوية (مخطوط) ِّّ

 -2رسالة تتعلق بكم وكائن وكذا(مخطوط) ,في (مكتبة الجمعية االستشراقية األلمانية) رقم(.)9()150
 -3رسالة في التشبيه وما يتعلق به(مخطوط) في(مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية) رقم()1463

()10

-4

رسالة بعنوان (:تحفه األحباب بما جاء بالواو والياء من كالم اإلعراب) وهي موضوع البحث(.)11

()12
أكابر ِّ
ِّ
فحول الرجال و ِّ
الشيخ
سيدي
كبير من
ُ
أهل العلم "  .وقال عنه ابن البيطارِّّ ":
عالم ٌ
أقو ُ
ال العلماء فيه :قال عنه الشيخ أبو الفيضٌ ":
ِّ
المعمر العالمة "(َّ )13
الشيخ عبد الرحمن اليماني ب ــ(شيخ المشايخ)(.)14
به
ُ
.ولق ُ
ُّ
ُّسل مرتب ًة حسب فتر ِّ
ِّ
بأسماء الر ِّ
ات إرسالهم:
أشعارُه:ومن أشعا ِّره منظوم ُة
ُ
َ
ِ ِ
يماًنا ِبُر ْس ٍل َت َح َّتمــــــــــــــــــــــــا
وح َعَلـــــــــــى اْل ِوالَ
َو ُه ْم َ
يس ُن ٌ
آد ٌم ِإ ْد ِر ُ
أَالَ إ َّن إ َ
ط مع ِإبر ِ
ِ
ِ
يل ِإ ْس
اه ْم أَ َتى
حـــــــــــق ُف ِضلَ
َو ُه ٌ
ُ
ود َو َصال ٌح ُلو ُ َ ْ ْ َ
َك َذا َن ْجُل ُه ْ
اسمع ُ

ـــــم َيْتُلو ُش َعْيُب ُه ْم
وس ْف ُث َّ
هرو َن َم ْع ُموسى َوَد ُاوُد ُذو اْل ُعلَ
َو ُ
َوَي ْعُق ُ
وب ُي ُ
ِ
س
فاع ِقلَ
اس أَْي ًضـــــا َواْلَي َس ْع َذ َ
اك ْ
ُسَلْي ُ
مان أَُّي ٌ
َوِإْلَي ُ
ـــــوب َوُذو اْلكْف ِل ُيوُن ُ
و ِعيســـــــــــــى وطه ِ
خات ًما َق ْد َت َك َّملَ َوَق ْد
ـه
َ َ
َك َذا َزَك ِرَّيا ُث َّم َي ْحيــــــــــــــــــــى ُغلَ ُم ُ
َ
ِ
ــــــــع ُر ْس ٍل ُوَرَّتًبا
َل ُه ْم َح ْس َب ِإْر َس ٍ
الملَ
َت َّم َن ْظمي َج ْم َ
ال كمــــــــا قاَل ُه َ
عَلي ِهم صــــــــــــــــلَ ُة ِ
ــــان مـــــــاداَم ْاْلَر ِ
هللا ُث َّم َسلَ ُم ُه
اضي َو َما َعلَ
َ َ
َْ ْ َ
وم ِ َ
َي ُد َ
)(15
ِ
ِ
َوب ِ
َص َح ِ
ـــــــــــر ْج ُكُروبِي ِب ِجاَه ِه ْم
ـــــاب ثُ َّم الِذي َتلَ
ِاآلل َو ْاْل ْ
َفَي َارَّبَنا َف َ
األذان بالتبرير واإلعالن بالتسبيح والتكبير
وفي -رحمه هللا -في رمضان سنة 1288هـ فانتشر على سائر المنارات بمدينة القاهرة
وفاته  :تُ َّ
ُ
ِّ ٍ
َّ
المقطم
ودفن بمقبرة المجاورين بالقرافة في جبل
ًا
إشعار بوفاة هذا الشيخ الجليل ،وهو َّ
مما جرت عليه العادةُ عند موت أحد من الفضالءُ .
بمصر(. )16

املبحث الثاني :

أوالً :عنوان الرسالة ونسبتها الى مؤلفها
ويدل على هذا اآلتي :
تحفة األحباب بما جاء بالواو والياء من كالم األَعراب رسالة للشيخ محمد ّ
الحديني ّ
كل من ترجم له ومنهم :
 .1ذكرها له ّ
هدية العارفين. 379/2:
 .1إسماعيل باشا في ّ
 .2الشيخ عبد الستار الدهلوي في فيض الملك الوهاب . 1422 :
 .3عبد الرزاق البيطار في حلية البشر.1615:

حديني
النص الصريح في ّأوله على مؤلفه  ،فقد جاء ّأول المخطوط في
نصه  ( :فيقول فقير رحمة رّبه الغفار محمد ال ّ
ّ
ّ .4
افتتاحية الرسالة ما ّ
الدمنهوري .) ...
الحديني رسالته هذه  :تحفة األحباب بما جاء بالواو والياء من كالم األعراب قال رحمه هللا  (:واقتصرت في المضارع
سمى ّ
ثانياً :اسم الكتاب ّ

وسميته تحفة األحباب بما جاء بالواو والياء من كالم األعراب )  ،و َّ
مما يبت في عنوان الكتاب دائماً هو ذكر مؤلفه
إن ّ
على إحدى اللغتين ّ ،
نص عليه صاحب الرسالة كما ذكرته آنفاً .
له  ،وعنوان الرسالة ّ
ثالثاً :موضوع الرسالة َّ
النحاس الحلبي
إن موضوع هذه الرسالة هو شرح لمنظومة في األلفاظ أتت عن العرب بالواو والياء للعالمة ابن ّ
تممها العالمة السجاعي (1197ه) بسبعة عشر بيتاً ،فكان المجموع ثمانية وستين بيتاً،
(ت698:ه) وعدد أبياتها تسعة وأربعون بيتاً  ،وقد ّ
ثم رأى أن يلخص عليها شرحاً من
ثم زاد عليهما ّ
الحديني عشرة أبيات فكان مجموع األبيات ثمانية وسبعين بيتاً ّ ،
وشرحها نحو الكراسين ّ ،
الشرح المذكور ،فما غادر في منظومته وشرحه شيئاً إالّ أحصاه في السطور  ،واقتصر في المضارع على إحدى اللغتين .

للعالمة شهاب الدين
لما كانت المنظومة في األلفاظ ّ
رابعاً :منهجه في رسالته بدأها بمقدمة موجزة ذكر فيها الباعث على تأليفها ،فقالّ (:
الحديني
تحير أمثالي في فعل من األفعال )  ،وقد شرح ّ
وتتم اآلمال والمراجعة وقت ّ
محاسن الحلبي  ...أحببت أن أَختصرها ليسهل حفظها ّ
تميز الشرح بما يأتي :
هذه المنظومة مجتمعة شرحاً ممزوجاً  ،فقد ق ّ
طع المنظومة قطعاً ووضع شروحه فيها بين تلك القطع  .وقد ّ
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 .1ضبط األفعال الواردة في المنظومة ضبطاً محكماً ببيان حروف الفعل كتابة .

كل فعل .
 .2إيراد معنى ّ
. 3اإلشارة الى مصادره التي نقل منها أو أحال عليها في بعض األحيان  ،وهي على الترتيب اآلتي :

مرة .
 .1القاموس المحيط وقد ذكره ستاً وعشرين ّ
مرات .
 .2المصباح المنير وقد ذكره ثالث ّ
مرتين .
 .3الصحاح للجوهري وقد ذكره ّ
مرتين أيضاً .
 .4تهذيب اللغة وقد ذكره ّ

مرة .
 .5أبو الطيب اللغوي وقد ذكره ّ
ومرة بالياء  ،وقد ألزم نفسه بإيراد الفعل بصيغة المضارع على إحدى اللغتين
مرة بالواو ّ
ويلي هذه المقدمة من دون فصل األفعال التي تأتي ّ
أخل -رحمه هللا  -في هذا األلتزام  ،فقد جاء بعضها بصيغة الماضي  ،وحرص على إيراد المصدر لكل فعل يذكره  ،وقد ضبط أكثر
 ،وقد ّ
الكلمات التي أوردها ببيان حركة الحرف فيها .

خامساً :وصف النسخة المعتمدة في التحقيق :هذه المخطوطة محفوظة في المكتبة األزهرية  ،وهي نسخة وحيدة – فيما اعلم – تحت

رقم ، 2253تقع في ( )5لوحات  ،مسطرتها ما بين (  ، )26 – 25ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ( )12كلمة  .تمتاز هذه النسخة
بأنها مكتوبة بخط المؤلف  ،وقد ّأرخ كتابتها فقال ( :وكان الفراغ من تسويد هذا الشرح المبارك سنة ألف ومائتين وتسعة وعشرين من هجرة
خير األنبياء والمرسلين  ،وكدت حين النظم والشرح غريباً بثغر دمياط ،)...وقد بيضها من خطه مصطفى البدري الدمياطي فقال (:قد وافق
تبيضها من خطه (حفظه هللا) ضحوة يوم الخميس المبارك الرابع من شعبان المبارك في سنة المذكور من الهجرة المنصورة على صاحبها

أفضل الصالة وأزكى السالم ) ،وهي نسخة جيدة كتبت بخط النسخ  ،وهو واضح ومقروء  ،بدأ الرسالة بقوله (:فيقول فقير رحمة رّبه الغفار
سيد األولين
محمد ّ
الحديني الدمنهوري ذو المأثم واألوزار  ، )...وختمها بقوله  (:فنسأل هللا أن ال يقطعنا عن العلم  ،ويعفو عن األنام بجاه ّ
واآلخرين وآله وصحبه الطاهرين األنبياء والمرسلين صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين ) .

سادساً :منهج التحقيق

 . 1أَعدت كتابة النص على المتعارف عليه اليوم من قواعد اإلمالء  ،وكانت جملة من كلماته على خالف ذلك .
صححت من األلفاظ ما كان مخالفاً للقواعد الصحيحة دون اإلشارة الى ذلك في هامش التحقيق .
.2
ّ
 .3ضبطت النص بالحركات ضبطاً دقيقياً .

كل سطر تيسي اًر لمعرفته وتميي اًز له من األلفاظ األخرى التي وردت في المنظومة
اوية –
ّ
كل فعل من األفعال الو ّ
اليائية في بداية ّ
 .4جعلت ّ
وشرحها .
فإن لم أجد له ديوان كان التخريج من المصادر اللغوية واألدبية .
 .5تخريج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء ْ ،
 .6شرحت األلفاظ الغريبة  ،ووضعت عالمات الترقيم لتسهيل قراءة النص .

سيما القاموس المحيط الذي أكثر النقل منه .
 .7قابلت ما كتبه ّ
الحديني بما ورد في كتب اللغة من أجل التوثيق وال ّ
عرفت باألعالم الذين وردت أسماؤهم في متن الرسالة .
ّ .8

جانبه
 .9عّلقت على بعض المواطن التي رأيت لها حاجة الى التعليق في كالم المؤلف  ،من بيان لمجمل  ،أو إزالة لمبهم  ،أو تعقب لقضية َ

الصواب فيها .

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحديني الدمنهوري ذو المأثم
لك الحمد ولنبيك الصالة والسالم وآله وأصحابه المصطفين األعالم .أما بعد :فيقول فقير رحمة ربه الغّفار محمد ّ
الدين محاسن( )17الحلبي المعروف
لما كانت المنظومة في األلفاظ التي أتت عن العرب بالواو والياء المنسوبة ّ
للعالمة شهاب ّ
واألوزارّ ،
َّ ()18
ِّ
تممها العالمة السجاعي( )19بسبعة عشر بيتاً ،فكان المجموع ثمانية
ثم َّ
بالش َّوا  ،حاوي ًة ّ
لجل ما وجد منها  ،وكانت تسعة وأربعين بيتاً ّ ،
تحير أمثالي في فعل من
وستين بيتاً ،وشرح المجموع بشرح نحو الكراسين ،أَحببت أن أَختصرها ليسهل حفظها وتتم اآلمال والمراجعة وقت ّ
األفعال ،فجآت بحمد هللا عشرة أبيات غفر هللا لنا السيئات َّ ،
فعن لي أن أُلخص عليها شرحاً من الشرح المذكور ،فما غادرت في منظومتي
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وسميتُ ُه (تحفة
وشرحي منهما شيئاً إالّ أُحصيه في السطور ،كما يعلم ذلك الواقف على الكتابين  ،واقتصرت في المضارع على إحدى اللغتين ّ ،
ِّ
ثم صالتنا على المصطفى واآلل من شرفوا
األَحباب بما جاء بالواو والياء من كالم األعراب) مستعيناً بسم هللا الرحمن الرحيم أال إ َّن حم َد هللا ّ

َعُفو) بعين مهملة وفاء
المال ُ
وبعد :فخذ ضبطاً لما أي ألَلفاظ عنهم أي :كالعرب  ،أتى بتذكير الضمير رعياً للفظ ما ،بواو وياء وذلك نحو( :أ ْ
()20
الشعر أَعُفوه عفواً وعَفيته أَ ِّ ِّ
ونَفيتُ ُه
 ،يقال :كما في المصباح
.و(نَفى) بالنون والفاء ،يقالَ :نُفوتُ ُه َ
عفيه َع ْفياً تركته حتى يكثر ويطول َ
َعْف ُ
َ ُُ
ُ َ
وت َ ْ َ
()21
ِّ ِّ
إذا طردته  ،قال في القاموس
َسواً
َسا) بالسين المهملة  ،يقال :أ ُ
َنفاهُ َينفيه َ
َس ْي ُت أ ْ
َسوت بين القوم وأ َ
وينُفوهُ والفالت البغض وهو تكملة .و(أ َ
وكنيتُ ُه إذا جعلت له ِّكَني ًة
وت) فالناً َ
َسًيا عالجتهما ،ويكن بال واو للوزن .يقالَ ( :كَن ُ
َسياً أصلحت و أَ َس ْو ُت الجرَح والمر َ
َس ًوا وأ ْ
يض وأَسيتهما أ ْ
وأ ْ
()22
وكنيتُه ( ،)23ويقالَ :كَنى به عن كذا يكني ويكنو ِّكناي ًة إذا َّ
تكلم بشيء وهو يريد
نوة بكسر الكاف
وضمها فيهما  ،ويقال أيضاً :أ َ
أَو ُك ً
َكنيتُ ُه َّ ُ
ّ
()25
ط َغ ْي ُت ( )24أَ ْ
و(ي ْ
ط ْغياناً و َ
َطغوا ُ
ط َغ ْو ُت و َ
ط َغى) بالغين المعجمة بعد الطاء المهملة ،يقالَ :
ط ْغًيا وطغواً
ط َغى بفتح عين المضارع ،وأ ُ
غيره َ .

إذا جاوزت َّ
الدآبة وغيرها تَ ْسَنى وتَ ْسُنو إذا سقي عليها الماء( ،)26والقوم َي ْس ُنون ألنفسهم
الحد
.و(س َنى) بالسين المهملة من غير واو ،يقالَ :س َن ْت ّ
َ

()27
و(يْل ُحو) بحاء مهملة،
وم ْس َّني ٌة بقلب الواو ياء لخفتها وقربها من الطرف ،ويقالَ :سَن ُ
وسَنوتُ ُه إذا فتحته َ
يت الباب َ
إذا استقوا  ،واألرض َم ْسُّنوةٌ َ
()28
قشرها ،والِّّلحاء بالمد ككساء ،وقيل :يجوز قصره ،قشر الشجر ،وجمعه أَْل ِّحي ٌة في القّلة،
وت العصا أَْل ُحوها َل ْحواً وَل َحيتُ َها أَلحيها َل ْحًيا
َ
يقالَ :ل َح ُ
يت الرجل بمعنى لُ ْمتُ ُه َّ
فإنه بالياء ال غير( ،)30وقيل :يجوز فيه
ولُ ِّح ٌّي في الكثرة  ،بضم الالم وكسرها ( ،)29وقيدت بالعصا احترًا
از عنَ :ل َح ُ
()32
()31
وت الثوب َرْفواً من
.و(رَفى) بالواو ألًفا ،قال في المصباح
نه فإنه بالياء ال غير
َرَف ُ
َّحه وَل َع ُ
الوجهان أيضاً ،وعنَ :ل َحاهُ هللا َل ْحًيا بمعنى َقب ُ
َ
()33
التحام
فاء أي:
باب قال َ ،
ورَفيتُ ُه َرْفياً من باب رمى لغة بني كعب  ،وفي لغة َ :رَفأْتُ ُه أ َْرَف ُؤهُ بالهمز إذا أصلحته  ،ومنه قيل :بين القوم َر ٌ
ٌ
ِّ
ِّ
الضم  ،إذا َقَنيتَها لنفسك ال
اتفاق .و( َق َنى) بالقاف والنون  ،يقال َ :ق ُ
نوت الغنم وغيرها ق ْن َوًة بكسر القاف وضمها  ،وَق َنيتُها ً
و ٌ
أيضا ق ْنَي ًة بالكسر و ّ
()34
ِّ
ِّ
وة فهو األصل عنده ،ومن قالِّ :ق ْني ًة
للتجارة ،والق َنية ما اكتسب  ،والجمع قًنى  ،وال يعرف البصريون في هذا الحرف إال الواو  ،فمن قالُ :ق ْن ً
َقر الياء بحالها التي كانت عليها
يعتد بالنون حاج اًز لسكونها ( ،)35ومن قال ُقنية بضم القاف أ َّ
بكسر القاف قلب الواو ياء للكسر قبلها  ،ولم ّ

نوت ظهري
في لغة من
وح ْنواً عطفته وعوجته  ،وكذلك َ :ح ُ
كسر.و(ح َنى) بالحاء المهملة والنون  ،يقالَ :ح َن ُ
وحَنوتُ ُه َح ْنًيا َ
يت العود وغيره َ
َ
()39
ٍ
وح َنيتُه ،بل كل شيء كذلك  ،قال االزهري( - )36رحمه هللا – ِّ
.و(ي ِّرث) بالثاء المثلثة
شيء فيه اعوجاج  ،38والجمع األَحناء
كل
الح ْن ُو(ُّ :)37
َ ُ
َ
ّ
)
41
(
)
40
(
ورثاء ِّ
َّت َرْثًيا ِّ
 ،ورثيتُ ُه بكيته َّ
محاسنه  ،كرثيتُ ُه
وعددت
وم ْر َثي ًة مخّففة
وم ْرثَ ً
يت المي َ
مع حذف الياء ،في القاموس َ :رثَ ُ
ُ
اة َ
ورثَاي ًة بكسرهما َ ،
ً
()42
و(ي ْأثُو) بالهمزة والثاء المثلثة قال في
كمَن َع
تَ ْرثي ًة ونظمت فيه ًا
َ .
شعر وحديثًا عنه  ،أ َْرثي ِّرثَ َاي ًة ذكرته وحفظته أه ،ويقال فيه َ :رثأَ بالهمز َ
()44
()43
ِّ
ِّ
و(ي َدع) بالدال المهملة وحذف
اوة بالكسر  ،وأَثَْي ُت أَ ْثًيا وإِّثاي ًة َ :و َش ُ
القاموس  :أَثَ ْو ُت به وعليه أَ ْث ًوا وإِّثَ ً
يت به عند السلطان أو مطلًقا َ .
()46
()45
.و(ي َشؤ) بالشين المعجمة والهمز ،يقالَ :شأ َْو ُت
وت
يت لغ ًة في َد َع ُ
ود َع ْيتُك قال في القاموس َ :د َع ُ
الواو ،يقال َ :د َعوتُك إلى الهدي َ
َ
()48
وشأَيتُ ُهم َشأًْيا بمعنى سبقتهم من السبق( )47أو ُشقتُ ُهم من الشوق
وشأَوتُها  ،كنستها وأ َْنقيتها وأخرجت ترابها
أيت البئر َ
القوم َشأ ًَوا َ
 ،ويقالَ :ش ُ
َ
)
50
(
)
49
(
َّ
ُّ
ويمد
بي وَل َخ ْيتُ ُه َك َرَميتُ ُه  ،أيَ :سعطتُ ُه  ،واللخا :بالقصر
الص َّ
 ،واسم ذلك التراب َ
الشأو ً
أيضا .و(َل َخى) بالخاء المعجمة  ،يقالَ :ل َخ ْو ُت َ
()52
()51
َّ
يء وَقَليتُ ُه َقْلواً وَقْلًياً :طبخته في
رب من جلد دابَّة بحرية َي ْستَ ِّع ُ
سع ُ
ط أَو َ
ض ٌ
الم ُ
ُ
ط به كما في القاموس .و( َقال) بالقاف  ،يقالَ :قَل ْو ُت الش َ
()53
لي( )54ومْق ٌّلو لغة (. )55و(صغى) بالصاد المهملة والغين المعجمة  ،يقال :ص َغى يص ُغو وي ِّ
ِّ
وص ْغياً  ،أي:
المْقال
 ،فهو َمْق ٌّ
َْ
َْ
ص ْغواً َ
صغي َ
َ
َ
َ
ِّ ()56
َص َغى  :استمع وإليه مال بسمعه قاله في القاموس
َ
ص ْغواً  ،وأ ْ
مال أَو أَمال حنكه وأَحد شقيه  ،وهو أ ْ
َصغي  ،والشمس مالت للغروب  ،وهي َ
(، )59
()57
شديدا
النهر َك ْرياً حفرته
.و(يكر) بال واو ،وقال ابن القوطية (َ : )58ك َرْو ُت
َ
األرض َك ْرواً حفرتها َ ،
وت عدواً ً
وك َرْي ُت َك ْرياً َ ،ع َد ُ
َ
َ
وك َرْي ُت َ
()61
يد ِّ
النهر َحَف َرهُ  ،وكرت
 ،قال :وليس باللغة العالية( ، )60وقال في القاموس
عدوا شديداً َ ،
كرض َي َك َّاًر فهو َك ٍر و َك ْرَي ُ
وكرِّي َ
َك َّر ز ٌ َ
ان عدي ً
وك َرى
ار  ،والدابَّة أسرعت .و(أَ ْس ُخو) بالسين المهملة
األرض َي ْك ُروها حفرها  ،والبئر طواها  ،واألَمر أَعاده مرًا
الناقة برجليها قلبتهما في العدوَ ،
َ
()63
()62
والخاء المعجمة  ،يقالَ :س َخ ْو ُت َّ
َسخيتُها كذلك.
َسخاها َس ْخياً َ ،ك َشْف ُت
َ
َس ُخ َ
الرماد عنها لتتوقد  ،وأ ْ
وس َخيتُها أ ْ
وها وأ ْ
الن َار أ ْ
َس َخاها َس ْخ َواً َ ،
()64
وض ِّحّياً  ،برز
ض ُحّواً ُ
وض ْحياً  ،وأضحي ُ
ض ْحواً َ
ض َحى َ
ضح) بالضاد المعجمة والهاء المهملة وحذف الواو ،يقال كما في القاموس َ :
و(ي َ
َ
ِّ
َّ
َّ
الشي ،والط ْه ُو
ط ْهياً وط َهاي ًة  :أَنضجته بالطبخ أو
ط ُهوهُ وأَ ْ
حم أَ ْ
للشمس .و(أَ ْ
ط ْهواً و َ
ط َهيتُ ُه َ
ط َهاهُ و َ
ط ُهو) بالطاء المهملة  ،يقالَ :
ط َه ْو ُت الل َ
ِّّ
65
كل مصلح لطعام أو غيره معالج له ٍ
الطهي أيضاً :الخبز ،والطاهي َّ
و َّ
الطابخ  ،وقيلَّ :
ط ِّه ٌّي
الش َّواء ،وقيل :الخبَّاز ،وقيلُّ :
ط َهاةٌ و ُ
طاه ،وجمعه ُ
ُْ
()66
وح ْزواً ،إذا َح َزرته( )67بحاء فزاي بعدها راء مهملة  ،أي:
.و(ح َزْيتُ ُه) بالحاء المهملة والزاي ،يقالَ :ح َزْو ُت
وح َزْيتُ ُه أ ْ
الشيء أ ْ
َحزيه َح ْزياً َ
َح ُزوه َ
َ
َ

َق َّد ْرتَه  ،ويقالَ :حزِّي

()68



.و(ع َزى) بالعين المهملة والزاي  ،يقالَ :ع َزْو ُت
الكاهن وتحزي تَ َك َّه َن ،وحزي الطير زجرها وساقها  ،والسراب رفعه
َ

 



 حتفة األحباب مبا جاء بالواو والياء من كالم األَعراب حملمد بن حممد احلدّيين.....

ورَعوتُ ُه  ،لكن أفاد الناظم في شرحه أ َّ
ورَعيتُ ُه
فالناً إلى أبيه وأ ْ
َع ِّزيه َ
وع َزْيتُ ُه إذا نسبته إليه َ
َن َرَعوتُ ُه َ
.و(ي َرع) بالراء من غير واو ،ويقالَ :رَعيتُ ُه َ
()69
يت
لم يذكره أَحد في كتب اللغة المعتبرة  ،و َّإنما أَخذه الناظم من كالم ابن جني  ،حيث قالَ :ع َرْي ُت بالياء جاء على لغة من قال في َ :رَع ُ
ص ِّ
ضي َلصواً وَلصياً  ،أَتاه مستتر الريبة  ،ويقال َ :لصاه يْلصوه ويْل ِّ
رعوت .و(يْلصو) بالصاد المهملة  ،يقال َ :لصاه واليه  ،كرِّمي ور ِّ
يه
ََ ُ
َ َُ ُ ُ َ
ّ
َ
َ
َ ُ
ْ
ْ
َ ُ
()70
وع ْشياً أي أطعمته
وع َشيتُه َع ْشواً َ
صياً ،عابه وقذفه .و(أَعشى) بالعين المهملة والشين المعجمة وحذف الواو ،يقالَ :ع َشوتُه َ
َ
صواً وَل ْ
صاهُ َل ْ
ويْل َ
ِّ
وع ِّش ٌّي  .و(يجبيء) بالجيم والباء الموحدة  ،يقال :جَبو ُت المال وجَب ْيتُ ُه ِّجباية ِّ
وجباوة
الع َشاء وجمعه :أَعشي ٌة َ
َ
الع َشاء بالمد كسماء وهو طعام َ
َ
َْ
بكسر الجيم فيهما .و(محى) بالحاء المهملة  ،يقال :محيت َّ
خط الكتاب ومحوتُه أَمحوه محواً وأ ِّ
َمحيه َم ْحياً وأَمحاهُ أذهبت أثر الكتابة منه،
َ َْ ُ
ُْ ُ َْ
ََ
ََ
()71
وجَل ْيتُه
محى ،فأدغم النون في الميم وامتحى لغة قليلة كما في القاموس
.و(جال) بالجيم  ،يقالَ :جَل ُ
وت السيف َ
َ
فامحي بوزن ّادعي وأَصله ْان َ
ّ
أثقل من َّ
ِّ
الزَواقي( )72وهي الديكة ؛
هو
ويقولون:
صاح
ا
ي
ق
ز
قي
ز
وي
ا
ي
ق
وز
ا
و
ق
ز
و
ق
ز
ي
الطائر
ي
ق
ز
يقال:
القاف،
و
اي
ز
بال
ى)
ق
.و(ز
صقلته
بمعنى
َْ ُ َ ْ ً َ ْ ً َْ َ ْ ً
ََ
َ
ُ
وح ْثياً ألقيته ،
ألََّنهم كانوا يتحدثون ليالً فإذا صاحت تفرقوا
وحثَيتُه َح ْثواً َ
.و(حيث) بالحاء والثاء المثلثة وحذف الواو ،يقالَ :حثَوت التراب وجهه َ
َ
كالرْمي ما رفعت
الح ْث ُي َ
الم ْحثُُّو وقشور التمر وجمعه َحثَاة و َ
نفسه علينا َي ْحثَى بفتح عين المضارع كأبى يأبى و َ
الحثَى كالثَ َرى التراب َ
وحثى التراب ُ
به يدك .و(أَسحو) بالسين والحاء المهملتين ،يقال :سحوت الطين عن وجه األرض وسحيته أَسحاه وأ ِّ ِّ
وس ْحياً صرفته عن
َ َ ُ
َسحيه وأ ُ
َ َ ُْ ُ ْ َ ُ ْ
ْ
َسحوهُ َس ْحواً َ
)
74
(
)
73
(
ِّ
ٍ
ِّ
وجهها ِّ
وكل ما ُقش َر عن شيء س َحاية وسحاة كسحاة النواة ِّ
وس َح َاي ُة
بالمسحات بكسر الميم قال الجوهري هي كالمجرفة
ّإال أنها من حديدّ ،
اءي نفسه أي
وبأ َْي ُت أ َْبأَى َبأْياً إذا تكبرت وافتخرت عليهمَ ،
و(ي َبأ) بالباء الموحدة والهمز ،يقالَ :بأ َْو ُت على القوم أ َْبأَى َب ْأواً كسعى َ
القرطاس َ .
وب َ
ظ ُم صار فيه ِّنْقي،
الع ْ
الع ْ
ونَق ْيتُه َنْقواً َ
ظم َ
رفعها َ
ون ْقياً استخرجت َنقيه بفتح النون وكسرها وهو ُم ُّخه ،وأَنقى َ
.و(ي ْنُقو) بالنون والقاف  ،يقالَ :نَق ْو ُت َ
ٌ
()75
ِّ
ِّ
قاء .و(أ ََدى) بالدال المهملة
النَقا َع ْ
كل عظم ذي ّ
النْق ُو و َ
ويقال :أ َْنقت الناق ُة وغيرها َسم َن ْت قال في القاموس و َ
الع ُ
ضد أَو ّ
ظ ُم َ
مخ  ،والجمع أ َْن ٌ
 ،يقال :أَدى َّ
.و(ه َذى)
ْكله
الل َب ُن أُِّدّياً وأ ُُد ّواً َخثَ َر كقتل أي غلظ ليروب ،ويقال :أ ََد ْو ُت له وأ ََد ْيتُ ُه أي َخَتْلتَ ُه  ،يقال :الذئب َيأ ُْدوا للغزال أي َي ْختله َليأ ُ
َ
َ

وه َذ َياناً ،أي تكّلم بغير معقول لمرض أَو غيره  ،وحكي االزهري(َ )76ه َذ ْي ُت
وه ْذواً َ
بالذال المعجمة  ،يقالَ :ه َذى الرجل في منطقه يهذا ويهذو َه ْذياً َ
ِّ
َّ
ومأَى فيه كسعى بالغ وتعمق
وه َذ ْو ُت
َ
ومأْياً ّ
.و(مآي) بالمد ،يقالَ :م ْأو ُت ّ
وس ْعتُه فتَ َمأْى  ،وتَ َمأى الش ُّر بينهم َفشي َ ،
ومأ َْيتُه َم ْأواً َ
قاء والدلو َ
َ
الس َ
()77
ِّ
ِّ
ِّ
طَل َع أو أ َْوَرق وبينهم أَْف َسد كما في القاموس
الشجر َ
مياً
كنمي َي ْنمي َن ْمًيا ُ
.و(ي ْن ُمو) بالنون مع حذف الواو ،يقالَ :ن َمى َي ْنمي ُن ُم ّواً إذا زاد َ
ون ّ
َ
،و ُ
ِّ
وشحواً فتحه  ،قال في القاموس( )78شحو فتح [ فاه
حيا َ
َ
وي ْش ُحوه َش ً
.و(ي ْش ُحو) بالشين المعجمة والحاء المهملة  ،يقالَ :شحي فمه َي ْشحاهُ َ
ون ْم َي ًة َ
()79
ِّ
ِّ
ِّ
و(يَبه) بالباء الموحدة
طوة  ،وخيل شواحي
]
الخ ْ
كأ ْ
فاتحات أفواههاَ ،
َش َحى و ْانفتح و َ
ٌ
الش ْحوة َ
كرضي َش ْحياً لغة في َش َحى َش ْحواً َ .
وشحي َ
َ
ومَن ْيتُه اختبرته
وحذف الواو ،يقالَ :ب َ
البهاء بالمد الحسن َ
وب َه ْيته أي :كنت أ َْب َهى منه و َ
اهاني فالن َفبهوتُه َ
.و(ي َمني) بالنون ،يقالَ :مَنوت الرجل َ
 ،وفي القاموس(َ )80م َناهُ هللا َي ْمِّنيه َّ
اختََب َرهُ ثم قال وتَ َمَّناهُ َأرَادهُ  .و(أَتَى) بالتاء المثناة من فوق ،يقال :أَتَ ْت الناقة أَ ْتواً استقامت
قد َرهُ أو ابتَالهُ أو ْ

طَل ْيتُه ربطته وحبسته  ،والطال ولد
طَل ْوت الظبي و َ
طال) بالطاء المهملة ،يقالَ :
في سيرها وأسرعت ،وأَتَْيتُه أ َْتياً و ْإتياناً و ْإتيان ًة بكسرها جئتُه .و( َ
()81
ٍ
وجأَْيتُها
طالة كما في القاموس
كل
شيء ،وجمعه أَ ْ
طالء و ُ
و(جأَى) بالجيم والهمزة  ،يقالَ :جأ َْوت ُ
الظبي ساعة يولد ،والصغير من ّ
البرمة َ
َ

وض ُع عليه من جلد ونحوه  ،وفي القاموس(َ )82جأَى الثوب كسعى َج ْأواً خاطه
وجأْياً جعلت لها َجأ َْوًة ككتابة وهي وعاء القدر أو شيء ُي َ
َج ْأواً َ
وغ َّ
ام.و(ي ْحك) بالحاء المهملة مع حذف الواو،
الغ َنم َحِّف َ
طى َ
ظها َ
وأصلحه  ،و َ
ورَقع أه ،والبرمة القدرة وجمعها برام ككر َ
وم َس َح َ
وستَ َر َ
وح َب َس َ
وكتَ َم َ
قال في القاموس( )83ح َكوت الحديث أَح ُكوه َكحكيتُه أ ِّ
اك ْيتُه َش َابهتُه وَف َعْل ُت ِّف ْعلُ ُه أو قوله سواء يعني أََّنه لم يجاوز الفعل
وح َ
َ ْ ُ
ْ
وح َك ْي ُت فالناً َ
َحكيه َ
ْ ُ َ
()84
ِّ
َ َّ
طٌو
أيضا ،قال أبو الطيب
أو
ط ْيتُه َغ ْ
ط ْوتُه َغ ْ
وم ْغ ُ
وغ َ
َغ َ
طواً َ
القول.و(غطى) بالغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة وتخفف ً
طًيا فهو َم ْغط ٌّي َ

.و(ي َحف)
ظَل َم ]( )86والماء ارتفع  ،والشيء واراه وستره والغطاء ككساء ما ُي َغ ّ
ط ّواً [ أَ ْ
الليل َغ ْ
وغ ُ
طيته اه ،وفي القاموس(َ )85غا َ
َغ َ
إذا أ ْ
طواً ُ
طى به َ
ط ُ
وحفاي ًة بالكسر ويحّفى به( )88فهو ٍ
بالحاء المهملة والفاء وحذف االلف ،قال في القاموس( )87حِّفي به ِّ
اوة ويكسر ِّ
ني
حاف،وحِّفي كغ
كرضي َحَف ً
ُ
َ
َ
َ ٌّ َ ٍّ
َص ْبته بداهية أي مصيبة فهو
دو َ
وْ
احتََفى أَظهر السرور والفرح وأَكثَ َر السؤال عن حاله .و(أدهو) بالدال المهملة  ،يقالَ :د َه ْوت َ
الع ّ
ود َه ْيتُه أ َ
ِّ
كس َع ْيت َخَتْلتُه أي خدعته
.و(دأي) بالدال المهملة والهمز ،يقالَ :دأي
ودأ ُ
الذئب الغزال َدْأواً وبابه َكتَب أي َخَتلهاَ ،
وم ْد ُهٌّو َ
ُ
َيت الشيء َ
َم ْده ٌّي َ
ِّ
العطيَّة  ،ويقال :احذي الرجل أعطاه مما أصاب،
َع َ
وح َذ ْيتُه إذا أ ْ
ط ْيتَ ُه  ،والح ْذوةُ بالكسر َ
.و(ح َذى) بالحاء المهملة والذال المعجمة  ،يقالَ :ح َذوتُ ُه َ
َ
()89
ِّ
ِّ
ِّ
وت
ة.و(د َحى) بالدال والحاء المهملتين ،يقالَ :د َح ُ
الح ْذ َيا ،وفي القاموس الح ْذ َيةُ بالكسر ما ُقطع طوالً والقطعة الصغير َ
واالسم الح ْذ َقة بالكسر و َ
ِّ ()91
()90
طها.و(ي ْخف) بالخاء المعجمة والفاء مع حذف
َد ْحواً َب َس
وي ْدحيها
طتَها قال في القاموس
ود َح ْيتُها َب َس ْ
األرض َ
َ
َ
األرض َي ْد ُحوها َ
َدحا هللاُ
)
92
(
وخ ْفياً اعترض في جانب السحاب  ،وقال االزهري
وخِّفي تَ ْخُفو
َخِّفي البر ُق َي ْخِّفي َخ ْفياً إذا َبرِّق َب ْرقاً ضعيفاً َ ،
الواو ،يقالَ :خِّفي البرق َخْفواً َ
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()94
()93
ظهرتُه فهو من األضداد،
َخْفواً بمعناه  ،وفي القاموس
َخَف ْيتُه َخ َفياً َكتَ ْمتُه وأَ ْ
وخُف ّواً َل َمع والشيء ظهر اه ،وقال االصمعي أ ْ
َخَفى البر ُق َخْفواً ُ

وفي المختار(َ )95خفاهُ من باب َرَمى َكتَ َم ُه
وش َكاي ًة بالكسر .و(يع ِّ
وش ِّكَّي ًة ِّ
صي) بالعين
َ
َْ

وش َك َاوًة
وَ
اة َ
وش َك ْيتُه  ،والمصدر َش ْكوى َ
ظهره أيضاً  .و(يشكو) بالشين المعجمة  ،يقالَ :ش َك ْوتُه َ
وش َك ً
ص ْيتُه كذلك أي ضربته ،
ص ُ
وت زيداً بالسيف وبالعصاة َ
وع َ
والصاد المهملتين وحذف الواو ،يقالَ :ع َ

()96
و(ي ْح ُشو)
ص ْو ُت بالسيف َ
وقد ذكر ذلك في القاموس وحكى فيه خالفاً فقال بعد كالمَ :
ص ْي ُت بالعصا أَو عكسه أو كالهما في كلهيما َ
وع َ
وع َ
بالحاء المهملة والشين المعجمة ،يقالَ :ح َش ْوت زيداً وحشية أصبت َح َشاهُ وهو ما دون الحجاب مما في البطن كله من الكبد والطحال والكرش

الشيء وَذ َرْيتُه َذ ْرواً وَذ ْرياً قابلت به
اء .و( َذ َرى) بالذال المعجمة والراء المهملة  ،يقالَ :ذ َرْو ُت
وما يتبع ذلك ،وقيل غير ذلك  ،وجمعه أ ْ
َح َش ٌ
َ
أما
اب وغيره تَ ْذ ُروه وتَ ْذ ِّريه َذ ْرواً وَذ ْرياً َرَم ْت به أو َسَف ْته  ،ويقالَ :ذ َرْو ُت
َّ
الحب ونحوه وَذ ّرْيته أَ َ
الريح ،ويقالَ :ذ َر ْت الر ُ
يح التر َ
ط ْرته وأَ ْذ َهْبته  ،و ّ
ْكل أي تحات وتساقط  .و( َفال) بالفاء ،يقالَ :فَل ْو ُت َأرْسه من العمل وَفَل ْيتُه أَْفُلوه وأَْفِّليه َفْلواً وَفْلياً ،
فم ْعناهُ تَأ ُ
َذ َرى ناب البعير مثالً َذ ْرواً وأَ ْذري َ
الدابة وذأيتها َذأواً وَذْأياً إذا طردتها  ،قال في
صْلته.و( َذأَى) بالذال المعجمة والهمز ،يقالَ :ذأ َْوت ّ
ويقالَ :فَل ْيت الصغير عن أ ّ
ُمه وَفَل ْوتُه َف َ
وي ْذ ُؤوها َذْأواً طردها وساقها والمرأة نكحها .و(يسر) بالسين والراء المهملتين مع حذف الواو ،يقالَ :س َرى ثوبه
القاموس(َ )97ذأَى
اإلبل َيذآها َ
َ
98
ِّ
دآبته  .و(أسوء) بالسين
وس ْرياً َج ّرده  ،وقال في القاموس( ) َس َرى عر ُق ّ
الشجر َد َّب تحت األرض ومتاعه ألقاهُ على ظهر ّ
َي ْس ُروه َ
وي ْس ِّريه َس ْرواً َ
وسأياً إذا َم َددته فانشق والجلد قشرته  .و(يجث) بالجيم والثاء المثلثة وحذف الواو ،قال في
وسأ َْيته َسأواً َ
المهملة والهمز ،يقالَ :سأْوت الثوب َ
القاموس( )99جِّثي ِّ
بضمهما َجلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه .و(أرطي) بالراء والطاء المهملتين ،يقال:
ورَمى ُجثُّواً أَو ُجثُّياً
َ
كدعي َ
َ
ّ
100
ط ْيتُها َر ْ
ط َوت المرأة َر ْ
ور َ
َ
و(رَبى) بالراء والباء المهملتين ،قال في القاموس( ) َرَب ْوت في َح ْج ِّره َرْبواً
طياً مثل َرطأْتُها بالهمز أي جامعتهاَ .
طواً َ
ومتَْيتُه َمتَ ْوتُه .
ْت  .و(متى) بالميم والتاء ،يقال :كما في القاموس(َ )101متَو ُت في األرض َم َ
ط ُ
ور ّبياً نشأ ُ
باء ُ
ورُب ّواً َ
ُ
وت والحبل َم َد ْدتُه َ
ورَب ْيت َر ً
ِّ
ِّ
وبعيت أ َْبعي َب ْعياً احترمت وجنيت فالبعو الجناية والجرم أي الذنب .و(أبق)
و(ب َعى) بالباء الموحدة والعين المهملة  ،يقالَ :ب َع ْو ُت أ َْب ُعو َب ْعواً َ
َ
ِّ
ض َب ْت ُه
بالباء الموحدة ثم القاف وحذف الواو ،يقالَ :بق ُ
وبَقوتُه َبْقواً انتظرته .و(تضبو) بالضاد المعجمة والباء الموحدة  ،يقالَ :
يت الشيء َب ْقياً َ
وش َوْت ُه  .و(يعث) بالعين المهملة والثاء المثلثة مع الواو ،يقالَ :عِّثي زيد يعثو من باب قال ويعثي
ض ْبياً َغّي َرتُه َ
ض ْبواً وتَ ْ
النار تَ ْ
ضِّبيه َ
ضُبوه َ
َ
ضي ِّعِّثياً ِّ
كرمي بمعنى أفسد ،وفي القاموس( )102عثَى كسعى ورمى ور ِّ
ض ْوت
وعثَياناً أفسدوا.و(نضو) بالنون والضاد المعجمة  ،يقالَ :ن َ
وعثّياً َ
ُ
َ
َ َ ََ َ
ضاُه من ثوبه َجرَّه والفرس سبق كانتضاه  .و(عتى) بالعين المهملة والتاء المثناة من فوق ،يقالَ :عتَ ْوت
السيف َ
ض ْيته بمعنى َسَلْلته  ،ويقالَ :ن َ
ون َ
الحد فأنا عات .و(حال) بالحاء المهملة ،يقال :حَليت المرأة أ ِّ
وحَل ْوتُها إذا جعلت لها َحْلياً
وع ْتياً إذا استكبرت وجاوزت ّ
وعتَْيت َع ْتواً َ
َ
َْ
ْ
َحليها َحْلياً َ
طَبياً صرفته ولألمر دعوته وقدته
ط ْبواً و َ
طَب ْيتُه َ
ط َب ْو ُت الرجل عن رأيه و َ
أَو ألبستها ّإياه  .و(طبى) بالطاء المهملة والباء الموحدة  ،يقالَ :
ط ِّحيها
ط َبوت
وي ْ
ط َحى هللا األرض َي ْ
ط َب ْيته إذا استملته  .و(يطح) بالطاء والحاء المهملتين وحذف الواو ،يقالَ :
الصبي و َ
كاطبيته ،ويقالَ :
َّ
ط ُحوها َ
ط ِّحي به قلبه
ط َح ْيتُه دفعته وأبعدته  ،يقال :طحى كسعى انبسط واضطجع وذهب في األرض  ،و َ
ط َح ْوت الشيء و َ
ط ْحياً بسطها ،و َ
ط ْحواً و َ
َ
ٍ
ط َمى
كل
ط َحى َي ْ
ط َحا المنبسط من األرض .و(يطمي) بالطاء المهملة والميم  ،قال في القاموس(َ )103
وهَلك وال َ
شيء و َ
ط ُحو َب ُع َد َ
ذهب به في ّ
ط ِّمي عال والنبت طال ِّ
الكل  .و(يعين) بالعين المهملة والنون مع حذف الواو ،يقالَ :عَنيت
وكي ْ
الماء َي ْ
ط ُمو ُ
وه ّمته َعَلت والبحر امتأل َ
ط ُم ّواً في ّ
ِّ
وعَن ْيتُه َع ْنياً كتبت عنوانه ِّ ،
نيانه أي ِّس َمتُه  ،واالسم
وع ُ
وع َن ْياً َي ْع ُنو وتَ ْعني أ َْن َبتَ ْت وظهر ّنيتها  ،ويقالَ :ع َن ُ
وت الكتاب َع ْنواً َ
وع ْنواً َ
األرض ُع ُن ّواً َ
العنوان بضم العين وكسرها مع الواو ،والع ْنيان بضم العين مع الياء ،ويقال فيه عْلوان أيضاً  ،ويقال :عناه األمر يعِّنيه ويعنوه ِّعناي ًة ِّ
َه ّمه
َُْ
وعنّياً أ َ
َ ُ
َ
َْ
ُ
ُ
ََ ُ

و(يفوء) بالفاء والهمز ،يقالَ :فأَوت رأسه وَفأ َْيته َفأْياً وَفأواً شققته أو قلعته بالسيف أو ضربته بالعصا  .و(عجى) بالعين المهملة والجيم  ،يقال:
()104
رت إرضاعه عن مواقيته ويورث
وع ْجياً لغة فيه  ،وقال الخليل
َع َج ْت األم ولدها إذا أ ّ
َخ ْ
صيبها َع ْجواً أرضعته شيئاً بعد شيء َ
َع َج ْت المرأة ّ
ُمه من اإلبل ِّ
ومّنا كما في
الع ِّجي
كصلِّي واألنثى ُع َجّيةٌ  ،والجمع ُع َجايا بالضم والفتح  ،و
ذلك َو ْهناً في جسمه  ،والولد ع ِّجي
كغني ُ
فاقد أ ّ
ّ
َ ّ
ُ ٌّ ُ ّ
()106
ِّ
القاموس( )105وقال الجوهري
و(غَفى) بالغين المعجمة والفاء ،يقالَ :غَفى الرجل
ُمه فيرّبيه صاحبه بلبن غيرها .
َ
َ
العج ّي الذي تموت أ ّ
وغِّفي كر ِّ
وع ْ
ظاهُ َع ْ
َغَفيت( .)107و(عظى) بالعين المهملة والظاء المعجمة  ،يقالَ :ع َ
ظياً
ضي َغ ْف َي ًة نام نومة خفيفة لكن الكثير أ ْ
وغْف َوةً َ
َغَفواة َ
ظواً َ
َ
أغ ِّميه َغمياً َغ َّ
طينه بطين أو خشب أي سقفته .
َغ ُموه َغ ْمواً أو َغ ْمَي ًة ْ
البيت أ ْ
إذا ساه وازادة واله ثم  .و(أغمو) بالغين المعجمة ،يقالَ :غ َم ْوت َ
ْ
()108
و(ي ْح ُب) بالحاء المهملة والباء الموحدة وحذف الواو للوزن ،يقال في المصباح
وحَبى الصغير َي ْحِّبي َح ْبياً
َ
َح َبا الصغير َي ْحُبو َح ْبواً ثم قالَ :
ِّ
ِّ
ِّ
َغشي كّله بمعنى
وغ َشى َي ْغ ُشو َغ ْشواً أو أ ْ
من باب َرَمى لغة قليلة .و(يغشو) بالغين والشين المعجمتين ،يقالَ :غشي الليل َي ْغ َشى كتَعب َي ْت َعب َ

أَظلم  .و(ثفى) بالثاء المثلثة والفاء ،يقال :ثََفوت الرجل ثَْفواً أو ثََف ْيتُه ثَ ْفياً إذا جئت تمشى وراءهُ  .و(تال) بالتاء المثناة من فوق ،قال في
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()109
وم ْسياً خرط ماء الفحل
القاموس
َتَل ْوتُه َ
كد َع ْوتُه َ
كس ُم ّواً تبعته والقرآن قرأته  .و(مسى) بالسين المهملة ،يقالَ :م َسى الناقة َم ْسواً َ
ورَم ْيته َت ّلواً ُ
يت أَمسي َم ْسياً إذا أدخلت يدك في حيائها َفنَّقيته
كرَم ُ
وم َس ُ
وم َس ْي ُت َ
وت رحمها أ َْم ُسو َم ْسواً َ
وم َس ْوت على الناقة َ
من رحمها إذا لم يكن كريماً َ ،

ون ّح ْيت الشيء َن ْحياً أزلته  .و(يعرو) بالعين والراء
.و(ي ْنح) بالنون والحاء المهملة مع حذف الواو ،يقالَ :ن َح ْوت
ون ْحياً صرفته َ ،
انحوة َن ْحواً َ
ً
َ
()111
()110
َغ َشاه من باب تَ ِّ
ِّ
.و(يأ ُْز)
أثبته
ب
ع
أ
ه
يت
ش
غ
ه
ت
ي
ر
وع
قال:
ثم
،
ه
ر
ا
كاعت
معروفه
ا
طالب
ه
ي
ش
غ
وه
ر
ع
ي
اه
ر
ع
القاموس
في
قال
،
المهملتين
ً
ََ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
َ
ََُْ َ ْ ُ ْ ُ
()112
الظل يأ ُْزو قلص أي ارتفع أ َْزرى اليه كرمى أ َْزياً وأ ََزياً انض َّم و ِّ
كعتبي قلص .
الظل أ ُِّزيا
بالهمز والزاي وحذف الواو ،وقال في القاموس
ّ َ
أ ََزى ُّ َ
ََ
َّ ّ ً ُ ّ
113
.و(مَقى)
)ب َرْو ُت السهم والعود والقلم أ َْب ُروها َب ْرواً َ
و(أَبر) بالباء والراء المهملة مع حذف الواو ،يقال كما في القاموس( َ
وب َرْيتُها أ َْب ِّريها َب ْرياً نحتها َ

ومَق ْيتُه َم ْقياً إذا جلوته  .و(نأى) بالنون والهمز ،قال في القاموس(َ )114نأ َْيته وعنه
بالميم والقاف  ،يقالَ :مَق ْو ُت الطست والسيف ونحوهما َمْقواً َ
ونثَ ْيتُه
و(نثَى) بالنون والثاء المثلثة  ،يقالَ :نثَ ْوت الخبر َ
البعد والمفارقة َ .
كس َع ْي ُت َب ُع َد ُت وأنأ َْيتُ ُه َفانتأى ثم قالَ :
ون ْأو ُت لغة في َنأ َْي ُت اه ،والنأي ُ
َ
()115
ٍ
سيء،
رت به عن الرجل من َح َسن أو
ب
أخ
ما
النثا
و
ه
أذاع
و
ه
ق
ر
ف
الشيء
و
ه،
أشاع
و
به
ث
د
ح
الحديث
ا
ث
ن
القاموس
في
قال
،
به
ثت
حد
إذا
ََ
َ ََّ
َّ
َْ َ
ّ َ
َُ
وغ َذيتُه ِّ
بالغذاء ككساء ،وهو ما به نما
ونثَْي ُت الخبر َنثَ ْوتُه وأ َْنثَى اغتاب و(يغذ) بالغين والذال المعجمتين وحذف الواو ،ويقال َ :غ َذ ْو ُت
َ
الصبي َ ْ ُ
ّ
ِّ
ون ْغياً إذا تكّلمت بكالم ُيفهم .ثم (يهمي) يقالَ :ه َمى الماء والدمع َي ْهمي
ون َغ ْي ُت َن ْغواً َ
:ن َغ ْو ُت َ
الجسم وقوامه.و(أَنغو) بالنون والغين المعجمة ،يقال َ
همياً ِّ
و(ح ِّمي) بالحاء المهملة ،يقال :حميت المريض وحموته  :اذا منعته من
وه َمى تَ ْهمي َك َي ْه ِّمي .
صّبت دمعهاَ ،
وهمّياً َ
َْ ُ
وه َمياناً ،والعين َ
َ َ
)
116
(
ِّ
ِّ
عه ّإياه فاحتمى  .و(أبي)
َح َمى
الضار ،قال في القاموس
الغذاء
يض ما َي ُ
ضرُّهُ َم َن ُ
وح َمى المر َ
ّ
الشيء َي ْحميه َح ْمياً وح َماي ًة بالكسر منعهَ ،
َ
()117
صرت له أباً .و(أَنه) بالنون وحذف الواو ،يقال :كما في المصباح(َ )118ن َه ْيته
إباوة بالكسر ،وأب َّْيتُه
بالباء الموحدة  ،قال في القاموس
ُ
أ ََب ْوتُه ً
َخوت زيداً
ون َه ْوتُه َن ْهواً لغة و(آخى) بالمد والخاء المعجمة ألجل الوزن  ،واألخ ما نحن فيه بالقصر ،يقال :أ َ
عن الشيء أ َْن َهاهُ َن ْهياً فانتهى عنه َ
أمْلتُ ُه أو أردته،
يت وتَ َ
ُخ َّوة َ
أُ
وآخ ُ
اخ ْي ُت إذا قصدته و(يرج) بالراء المهملة والجيم مع حذف الواو ،ويقالَ :ر َج ْوتُ ُه أ َْر ُجوه ُر ُج َّواً على وزن ُف ُعول أي ّ :
()119
قال تعالى :ال يرج َ ِّ
الر ِّ
ِّ
كرَمى لغة ،ويستعمل بمعنى( )120الخوف ،أل َّ
اجي
احا
َن ّ
ور َج ْيتُه أ َْرجيه َ
 ،أي :ال يريدونه ،واالسم الرَّجاء بالمدَ ،
ون ن َك ً
َْ ُ

رجاه ذكره في المصباح(.)121و(أدسو) بالدال والسين المهملتين ،قال في القاموس(َ )122د َسى َك َسعى ضد .و(ترحي)
يخاف َّأنه ال ُيدرك ما َيتَ ّ
بالراء والخاء المهملتين ،يقال :رحوت الرحا أي :عملتها أو أدرتها ،ورحيتها فيهما باليا ،وهو نادر كما في القاموس(.)123و(َل َغى) بالغين المعجمة
لغوت يا زيد ولغيت في كالمك بمعنى :أخطأت فيه .و(غثى) بالغين المعجمة والتا المثلثة ،يقال غثي يغثي غثياً .و( َي ِّعق) بالعين
يقال:
َ
المهملة والقاف وحذف الواو ،يقال :عقي زيد األمر يعقوه ويعقيه بمعنى :كرهه .و(أَ ْرخو) بالراء المهملة والخاء المعجم ،قال في القاموس
()125
ِّ
يت
ورِّخ ٌّي اهـ .فعلى
كونه من باب َد َعى ،يقالَ :ر َخ ْو ُت ْأر ُخ َوة  ،وعلى كونه من باب َرِّعي ،يقالَ :رِّخ ُ
ورَعا َوَرض َي فهو ار ٍخ َ
َر ُخ َو َك َك ُرَم َوَد َعا َ
()126
الشمس تَ ْشُفو وتَ ْشِّفي ،إذا
و(ي ْشف) بالشين المعجمة والفاء مع حذف الواو ،يقالَ :شَف ِّت
أ َْرِّخي ،وفي المصباح بالكسر :اللين السهل
َ .
ُ
127
الف ْت َوى( )128بالضم :ما أفتى به الفقيه .وقولي :تكملة
الف ْتَيان و ُ
قاربت الغروب  .و(فتيا) بالفاء والتاء المثنيان من فوق :قال في القاموس( ) ُ
()124

سيد األولين واآلخرين وآله وصحبه الطاهرين
فيه إشارة إلى براعة المنقطع واالختتام ،فنسأل هللا أن ال يقطعنا عن العلم ،ويعفو عن األنام بجاه ّ
األنبياء والمرسلين صلوات هللا وسالمه علهم أجمعين .قال معدن األتراب وبهجة اإلخوان واألصحاب مؤلفه( )129اللبيب الحاذق األديب ،وكان
الفراغ من تسويد هذا الشرح المبارك سنة ألف ومائتين وتسعة وعشرين من هجرة خير األنبياء والمرسلين ،وكدت حين النظم والشرح غر ًيبا بثغر
دمياط المحفوظة بلطف ربنا الوهاب ،خرجت من األزهر ،لزيارة من فيها من األحباب واألقطاب ،وقاها هللا كيد األشرار ،ولطف بها فيها ينزل

رداً جميالً ،ورزقنا الملك فيه زمناً طويال بجاه سيدنا محمد خير االنام عليه وعلى أله أفضل الصالة والسالم.
ردني هللا عليه ّ
بها من األقدارّ ،
وأقول وأنا الفقير مصطفى البدري الدمياطي( )130قد وافق تبيضها من خطه(حفظه هللا) ضحوة يوم الخميس المبارك الرابع في شعبان المبارك
في سنة المذكور من الهجرة المنصورة على صاحبها أفضل الصالة وأزكى( )131السالم ،وعلى اله وأحبابه السادة األعالم ومن تبعهم إلى يوم

الختام.

ثبت املصادر واملراجع

 .1إصالح المنطق  ،البن السكيت (ت 244 :ه) تحقيق  :أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون  ،طبع دار المعارف  ،مصر ،ط،2
1375ه

 .2األفعال  ،للسرقسطي أبي عثمان سعيد بن محمد المعافري (ت 400 :ه) تحقيق  :د .حسين محمد محمد شرف  ،القاهرة  ،الهيئة العامة
لشؤون المطابع األميرية 1395 ،ه – 1975م .
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 .3األفعال  ،البن القطاع أبي القاسم علي بن جعفر السعدي (ت 515 :ه) طبعة دائرة المعارف العثمانية  ،حيدر آباد الدكن  ،ط1
1360ه .

 .4األفعال  ،البن القوطية أبي بكر محمد بن عمر بن مزاحم (ت367 :ه) تحقيق :علي فودة  ،مطبعة مصر ن ط1952 ،1م .
 .5إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،ألبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت646 :ه) تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم  ،مطبعة دار الكتب
المصرية  ،القاهرة 1369 ،ه1950 -م .

 .6بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ،للسيوطي (ت911 :ه) تحقيق :محمد ابو الفضل إبراهيم  ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،
 .7تأريخ العلماء في األندلس  ،ألبي الوليد عبدهللا بن محمد المعروف بابن الفرضي ،نشره السيد عزت العطار الحسيني  ،مطبعة المدني ،
ط ،2القاهرة 1408 ،ه1988 -م .

 .8تهذيب اللغة  ،ألبي منصور األزهري (ت370:ه) تحقيق :عبد السالم هارون وزمالئه  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر ،
 .9خزانة األدب  ،للبغدادي (ت1093 :ه) تحقيق :عبد السالم هارون  ،مكتبة الخانجي ،بالقاهرة 1979 ،م .

.10الخصائص  ،ألبي الفتح بن جني (ت392:ه) تحقيق :محمد علي النجار  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت – لبنان .
 .11ديوان أوس بن حجر  ،تحقيق :محمد يوسف نجم  ،بيروت1387 ،ه.

12ديوان الحارث بن خالد المخزومي (ت80:ه) تحقيق :يحيى الجبوري  ،بغداد 1972،م .

 .13سر صناعة اإلعراب  ،لبي الفتح بن جني (ت392 :ه) تحقيق :حسن هنداوي  ،دار القلم  ،دمشق ،ط1405 ،1ه1985-م .

 .14الصحاح ،للجوهري (ت393:ه) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،ط ،2القاهرة  ،دار العلم للماليين  ،بيروت 1399 ،ه1979 -م .
 .15طبقات الشافعية الكبرى ،تقي الدين السبكي(ت771 :ه) ط ،2دار المعرفة والنشر والتوزيع  ،بيروت – لبنان .

 .16عقود الجمان في شعراء هذا الزمان  ،للمبارك بن أبي الموصلي المعروف بابن الشعار(ت654 :ه) مصورة قسم المخطوطات بجامعة
 .17القاموس المحيط  ،للفيروزآبادي (ت817 :ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،ط1371 ،2ه1952 -م.
.18لسان العرب  ،البن منظور(ت711:ه) دار صادر  ،بيروت .

 .19مجمع األمثال  ،لبي الفضل الميداني (ت518 :ه) تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد  ،مطبعة السنة المحمدية 1374 ،ه-
 .20المحكم والمحيط األعظم  ،ألبي الحسن علي بن سيدة (ت458 :ه) تحقيق :مصطفى السقا وزمالئه ،ط ،1مكتبة مصطفى البابي
 .21مرآة الجنان وعبرة اليقظان ،ألبي عبدهللا بن اسعد اليافعي(ت768 :ه) منشورات األعلمي للمطبوعات  ،بيروت – لبنان .
 .22معجم األدباء  ،ياقوت الحموي (ت626 :ه) دار المأمون  ،القاهرة 1357 ،ه 1938 -م .

 .23مقاييس اللغة  ،البن فارس (ت395 :ه) تحقيق :عبد السالم محمد هارون  ،دار إحياء الكتب العربية 1366 ،ه1946-م.
 .24وفيات األعيان  ،البن خلكان (ت681 :ه) تحقيق :إحسان عباس  ،دار صادر  ،بيروت .

هوامش البحث
( ) 1ينظر  :هدية العارفين ,379/2 :واكتفاء القنوع  ,475 :وإيضاح المكنون.164/4:
( ) 2ينظر :االعالم للزركلي ,122 – 121/6 :ومعجم المؤلفين.215/11:

( ) 3ينظر :فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي.1428:
( ) 4ينظر ترجمته في  :مشاهير علماء نجد 58 :و .60

( ) 5ينظر ترجمته في  :فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي.713-711:
( ) 6ينظر ترجمته في  :وسائل الوصول إلى شمائل الرسول(.15- 13 :)

( ) 7ينظر ترجمته في  :فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي.1887 :
( ) 8ينظر :معجم المؤلفين ,215/11 :وهدية العارفين ,379/2:ومعجم المطبوعات.883/2:
( ) 9ينظر :خزانة التراث -فهرس المخطوطات.999/98 :
(
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) ينظر  :المصدر نفسه.298/ 56:
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(

12

(

13

(

14

(

15

(

16

)

17

) ينظر :خزانة التراث .470/79 :

) فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي .1428:

) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر.1615:

ِّ
اليماني.327/20:
) ينظر :آثَار ّ
الرحمن ْبن ْ
الم َعّلم ّي َ
الع ّال َمة َعْبد ّ
الشيخ َ
يح َيي ُ
) ينظر  :ارشيف أهل الحديث216/ 5 :

) ينظر :االعالم للزركلي ,170/2:وفيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي  1422 :و .,1428

) ذكر ابن َّ
لكن الراجح َّ
الحديني هنا َّ
الشعَّار الموصلي َّ
أن اسمه يوسف وكنيته أبو المحاسن  .ينظر :
أن اسمه محاسن كما أورده ّ

عقود الجمان  ، 40 / 7 :ووفيات األعيان  ،236 / 7 :ودراسة محقق كتاب  :هدى مهاة الكّلتين  :ص. 11

علي بن احمد ابو المحاسن الحلبي لقبه شهاب الدين المعروف َّ
)َّ ) 18
بالش َّواء  ،له
الشّواء (635 -552ه) يوسف بن إسماعيل بن
ّ
ِّّ
اليائية ( وفيات األعيان  ، 236 / 7 :وعقود الجمان  ، 40 / 7 :ومرآة الجنان )89 / 4 :
اوية و ّ
ديوان شعر ،ومنظومة في األفعال الو ّ
الدين ،نحوي وفقيه شافعي مصري  ،يعود نسبه الى قرية
) ) 19السجاعي (1197 -...ه) أحمد بن أحمد بن محمد
السجاعي شهاب ّ
ّ
السجاعية  ،أَغلب مؤلفاته شروح وحو ٍ
اش  ،منها حاشية على القطر وعلى شرح ابن عقيل وغيرها ( هدية العارفين ، 179 / 1 :
ّ
وعجائب اآلثار  ، 77 -75 / 2 :ومعجم المؤلفين )145 / 1 :
20

) المصباح المنير :ص.217

)

21

) القاموس المحيط .399/4 :

)

) (22ينظر :المحكم  ، 107 / 7 :ولسان العرب  ( ، 234 – 233 / 15 :كنى ) ،واألفعال البن القوطية . 229 :
)

23

) ينظر  :التهذيب . 373 / 10 :

وو ْغَيهم  ،أي :
ط ْغي القوم
ط ْغيت لغتان  ،وفي النوادر  :سمعت
ط ْغوت و َ
) ) 24قال ابو عبيد عن الكسائي – رحمهما هللا – َ
َ
وطهيهم َ
َ َ
صوتهم  .ينظر  :تهذيب اللغة . 761 / 8 :
طغوان لغة فيه  ،ومنهم من يكسر الطاء فيقول ِّ :طغيان  ،حكى ذلك الفراء )  .تهذيب اللغة / 8 :
طغيان وال ُ
) ) 25قال األزهري  ( :ال ُ

26
ِّ
اوة ِّ
وسناي ًة  ،إذا سقت األرض )  ، 2384 / 6مادة ( َسَنا )  ،وينظر  :القاموس
) ) جاء في الصحاح َ ( :س َنت الناقة تسنو َس َن ً
) ) 27كما قلبوها في ( ُق َنية )  ،الصحاح . 2384 / 6 :
) ) 28وأَلحاها عن ابن سيده  ،المحكم  341 / 3 :و ،10 / 4قال أوس بن حجر َ :ل َحيتهم َل ْحي العصا فطرتهم إلى َسَنة ِّق ْردانها لم
َ
تَ َحَّلم الديوان  ،119 :ومقاييس اللغة  ،93 / 2 :والصحاح  ،2481 /6 :ولسان العرب  ( 147 /2 :حلم ) .
29
ِّ
ثم ادغمت
ص ٌ
) ) على قياس ( ُعص ٍّي ) على وزن ُف ُعول أصلها ُع ُ
وي اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ّ
صي  ( ،وقد يكسرون أول الحرف لما بعده من الكسر والياء  ،وهي لغة جيدة  ،وذلك قولهم ِّ :ع ِّ
في الياء  ،ويجوز فيها ِّ :ع ِّ
ص ٌّي ِّ
وث ِّد ٌّي
ٌ
وعِّت ٌّي ِّ
ِّ
وجِّث ٌّي )  .األصول في النحو . 256 /3 :
30

) قاله ابن القوطية في األفعال  :ص. 252

)

31

وشتمتُ ُه  .األفعال  ، :وينظر :لسان العرب :
قسطي عن أبي عبيدة َ :لحوت الرجل أَلحاهُ َلحواً ،وَلحيتُ ُه َل ْحياً  :لُمتُه َ
) حكى السر ُّ
) المصباح المنير  :ص. 123

33

) الذي في المصباح  :ص 123من باب َقَتل .
) قال ابن جني  ... ( :وذلك أ َّ
َن ( قنية ) من قنوت  ،ولم يثبت أصحابنا قنيت  ،وإن كان البغداديون قد حكوها ) الخصاص /1 :

)
)

32

)
)

34

ألنهم ال يعرفون قنيت ) المحكم /6 :
َما البصريون فجعلوا الواو في كل ذلك بدالً من الياء ّ ،
 137و  ، 163 /3وقال ابن سيده  ( :وأ ّ
35
ألن الساكن
) ) قال ابن جني  ( :واعلم أَّنهم قد أَبدلوا الياء من الواو إذا وقعت الكسرة قبل الواو  ،وإن تراخت عنها بحرف ساكن ؛ ّ
لضعفه ليس حاج اًز حصيناً  ،فلم ُي َّ
كأنها باشرت الواو )  .سر صناعة اإلع ارب . 736 /2 :
عتد فاصالً  ،فصارت الكسرة ّ
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) ) 36األزهري (  370 -282أبو منصور محمد بن احمد بن األزهر بن طلحة األزهر ّي
الهروي
اللغوي  ،إمام في اللغة كان فقيهاً
ّ
ّ
على مذهب الشافعي  ،أخذ عن المنذري ونفطويه وغيرهما  ،من مؤلفاته  :تهذيب اللغة وغريب األلفاظ التي استعملها الفقهاء وغيرهما .
ّ
( نزهة األلباء  ، 324 -323 :ووفيات األعيان  ، 335 -334 /4 :وطبقات الشافعية ) 107 -106 /2 :
37

) في القاموس المحيط  322 /4 :بالكسر والفتح .

)

38

) تهذيب اللغة . 162 /5 :

)
)

39

)

40

) في القاموس ِّ : 322 /4
وحني بالحاء مثلثة وحنايا .
ٌ
) القاموس المحيط .334 /4 :

41

الميت َم ْرِّثّيِّ ًة )  ،الصحاح . 2352 /6 :
) ذكر الجوهري التشديد فقال َ ( :وَر ْثي ُت ّ
ْت السويق.
ْت
بالحج ّ ،
وحأل ُ
ولبأ ُ
) ( قال الفراء  :ربَّما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموز  ،قالوا َ :رثَأ ُ
ِّّ
الميت ّ ،
ْت ّ
) القاموس المحيط . 299 /4 :

44

يخص به السلطان )  .المحكم . 197 /11 :
أن
َّ
) قال ابن سيده  ( :وقيل َ :و َشْي ُت به عند من كان  ،من غير ْ
) القاموس المحيط . 330 /4 :

)
)

42

)

43

)
)

45

) ) أهملها الجوهري ونقلها الفراء  ،ينظر  :تاج العروس . 138 / 10 :
47
ِّ
وَقال ِّ
وعْق ُد ِّع ِِّّ
ص ِّ
حابي  :قد َشأ َْوَن َك فاطُل ِّب ينظر  :ديوانه ، 33 :
ذاره
) ) شاهد هذا المعنى قول امرئ القيس َ :ف َ
كان تَناد َينا َ
َ
والمحكم 93 / 8 :و ، 94ولسان العرب  ( ، 417 / 14 :شأى ) .
46

ينظر  :ديوانه

48
ظعانِّ
ول فما َشأ َْونك َنْق َرًة
شاء باألَ ْ
ْ
ولقد أَر َ
) ) وشاهد هذا المعنى قول الحارث بن خالد المخزومي َ :م َّر ا ُ
لح ُم ُ
اك تُ ُ
 ، 107 :وجمهرة اللغة  ، 240 /1 :وتهذيب اللغة  ، 446 /11 :والصحاح  ، 2388 /6 :ولسان العرب  ( 418 /14 :شأى ) .

)

49

)

) ينظر في هذا  :األفعال البن القوطية  ، 81 :ومجمل اللغة  ، 519 /2 :ومقاييس اللغة  ، 238 / 3 :ولسان العرب / 14 :

50

)

51

)

52

)

53

)

)
)
)

( يكتب بالياء على ما هو في المحكم والصحاح وهو في كتاب أَبي علي يكتب باأللف ومثله في التهذيب )  .قاله صاحب تاج
ّ
ِّ
بمده فقال َّ :
اللخاء ممدود  :المسعط )  .المحكم . 159 / 5 :
وصرح
قال ابن سيده ( :
اللحياني – رحمه هللا – ّ
ّ
ّ
القاموس المحيط .388 -387 /4 :
في األفعال البن القوطية ِّ 224 :
المقَلى .

54

ن
أدغمت في الياء .
ثم
َ
ياء ّ ،
) على وز مفعول ّ
ثم أعّلت الواو الجتماعها ساكنة مع الياء بقلبها ً
) قال ابن سيده  ( :الكلمة يائيَّة واويَّة ) المحكم  ، 347 /6 :وينظر  :تهذيب اللغة  ، 295 /9 :والصحاح . 2466 /6 :

56

) والصواب إحدى شفتيه كما هو نص المحكم واألساس  ،ينظر :تاج العروس . 310 / 10 :

57

) القاموس المحيط . 354 / 4 :

)
)

55

)
)

( )6ابن القوطية ( 367 -...ه ) محمد بن عبد العزيز أبوبكر األندلسي اإلشبيلي أخذ عن محمد بن القوق وابي غلي القالي وغيرهم
من مؤلفاته األفعال وكتاب المقصور والممدود  ( .تأريخ العلماء باألندلس  ، 79 -78 /2 :وإنباه الرواة  ، 178 /3 :ووفيات األعيان
( )7األفعال البن القوطية . 68 :
60
وعزاها صاحب التاج الى ابن دريد في الجمهرة ولم أجدها
) ) توحي عبارة المؤلف بانها البن القوطية ولم أجدها في كتابه األفعال ّ
لكني وجدت صاحب الجمهرة يقول عن الواوي ( وهي اللغة الصحيحة ) ينظر  :جمهرة اللغة  ، 800 /2 :وتاج العروس 312 / 10 :
) ) 61الذي في القاموس  ( :كري) كر ِّ
ضي َك ًرى فهو ٍ
كر.385 / 4 ) ...
َ َ َ َ
) ) 62ينظر  :األفعال البن القوطية . 69 :
63
يت َّ
َسخاها َس ْخياً ،
) ) ينظر  :تهذيب اللغة  ، 487 / 7 :قال الجوهري  ( :وفيه لغة أخرى  :حكاهما جميعاً أبو عمرو َ :س ِّخ ُ
النار أ ْ
اسخ نارك  :أَي اجعل لها مكاناً توقد عليه )  ،الصحاح . 2373 / 6 :
ثت أَْل َب ُث َل ْبثَاً  .يقالَ :
مثال َ :لِّب ُ
64
وض ِّحّياً برز للشمس ) .
وض ُحّواً ُ
ض ْحواً ُ
وض َحا َ
) ) عبارة القاموس َ ( :356 / 4
) ) 65في القاموس  360 /4وتاج العروس َّ : 330 /10
الطبَّاخ .
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)

66

)

67

)

68

) ينظر  :األفعال البن القوطية  ، 119 :ولسان العرب ( 6 / 15 :طها ) .

) قال ابن َّ
وح َزيتُ ُه )  ،هدى
وح َزوتُ ُه َ
كزَج ْرتُ ُه َ
وح َزيتُ ُه  ،وال أبعد أَن يكون َ :
كح َزرتُ ُه َ
وح َزوتُ ُه َ
النحَّاس  ( :الذي وجدت في النسخة َ :
) لم أقف عليه في مراجعاتي كتب اللغة .

69

) ابن جني ( ) 392 - ...أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي  ،كان والده مملوكاً لسيمان بن فهد األزدي  ،أخذ

71

) القاموس المحيط . 391 /4 :

72

) مثل يضرب للتناهي في الثقل  ،انظر  :جمهرة األمثال  ،293 / 1 :ومجمع األمثال  ، 156 /1 :وورد في كتب اللغة  ،انظر :

)

مدة طويلة  ،له مصنفات منها :المنصف والخصائص وسر صناعة اإلعراب واللمع والتمام وغيرها معجم)
عن أَبي علي الفارسي والزمه ّ
) ) 70قال صاحب لسان العرب  ( :وهي نادرةٌ ) .
)
)

تهذيب اللغة  ، 239 / 9 :والصحاح  ، 2368 / 6 :وغيرها .

)

73

) الجوهري (370- ...ه ) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،إمام في اللغة  ،يضرب بخطه المثل  ،أخذ عن الفارسي

والسيرافي  ،له كتاب الصحاح  ،وعروض الورقة وغيرهما  ( .معجم األدباء ، 165 -151 / 6 :وإنباه الرواة ، 198 -194 / 1 :
وبغية الوعاة ) 448 -446 / 1 :
)

74

)

) ينظر :الصحاح . 2373/6 :

75

) القاموس المحيط . 399 /4 :

76

) تهذيب اللغة .399 /6 :

77

) القاموس المحيط .391/4 :

78

) القاموس المحيط .349 /4 :

79

) تكملة من القاموس .

)
)
)
)

80

) القاموس المحيط .394 /4 :

)

81

) القاموس المحيط .359 /4 :

82

) القاموس المحيط . 312 / 4 :

83

) القاموس المحيط . 320 / 4 :

85

طا ) وليس ( غاط ) .
) القاموس المحيط ، 373 / 4 :المادة التي في القاموس ( َغ َ
) تكملة من القاموس .

)
)
)

) ) 84العسكري (351 - ...هـ)عبد الواحد بن علي من مدينة عسكر ُم ْك َرم في إقليم األهواز ،المعروف بأبي الطيب اللغوي الحلبي ،
أخذ عن الصولي وأبي عمر الزاهد وغيرهما ،له مؤلفات منها اإلبدال ومراتب النحويين وغيرها  ( .إشارة التعيين ، 198 -197 :
)
)

86

)

87

)

88

)

89

)

) القاموس المحيط .1275/1 :

وتحفاي ًة فهو ٍ
حاف .
) الذي في القاموس َ ْ ِّ 320 / 4:
) القاموس المحيط . 318 / 4 :

90

) القاموس المحيط . 329 / 4 :

91

اها .
وي ْد َح َ
) في القاموس َ 329 / 4:
) تهذيب اللغة .241/4 :

93

) القاموس المحيط . 326 / 4 :

94

) ينظر :لسان العرب.145/3 :

95

) مختار الصحاح .345 :

)
)

92

)
)
)

96

) القاموس المحيط. 365 / 4 :

)

97

) القاموس المحيط . 331 /4:

)
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98

) القاموس المحيط . 344 / 4 :

)

99

) القاموس المحيط. 312 /4 :

)

100

) القاموس المحيط . 334 / 4 :

)

101

) القاموس المحيط. 391 /4 :

102

) القاموس المحيط. 361 / 4 :

)
)
)

103

) القاموس المحيط . 360 -359 / 4 :

104

) الفراهيدي (170-100هـ) الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن  ،عبقري زمانه ،علماً بار اًز وإماماً من أئمة اللغة

105

) القاموس المحيط . 361 / 4 :

)

 ،نحوياً وشاع اًر  ،واضع علم العروض والمعجم والنحو ،له مصنفات منها العين وهو أول معجم عربي وكتاب الحروف وغيرهما .

)

106

) الصحاح . 2419 / 6 :

107

)

فوت )  ،لسان العرب . 68 / 11:
) قال ابن السكيت  ( :وال تقلَ :غ ُ
) المصباح المنير  :ص . 66

109

) القاموس المحيط.1265 /1 :

)
)

108

)
)

110

) القاموس المحيط . 362 / 4 :

111

ِّ
كع َروتُ ُه ) .
) عبارة القاموس َ ( 364 / 4 :
وع َرْيتَ ُه َغشيتَ ُه َ
) القاموس المحط . 301 / 4 :

113

) القاموس المحيط . 304 / 4 :

114

) القاموس المحيط . 395 / 4 :

)
)

112

)
)

115

) القاموس المحيط . 396 – 395 / 4 :

)

116

) القاموس المحيط . 321 / 4 :

117

) القاموس المحيط / 4 :

118

) المصباح المنير  :ص . 323

)
)
)

119

) سورة النور :من اآلية .60

)

120

) " بمعنى" في نسخة المخطوط :بمعني بالياء.

121

) المصباح المنير :ص . 117 -116

122

) القاموس المحيط . 329 / 4 :

)
)
)

123

) ينظر :القاموس المحيط.1287/1 :

)

124

) القاموس المحيط . 335 / 4 :

125

) في األصل :فعلي.

126

) المصباح المنير ،ص .118 :

127

) القاموس المحيط  ، 375 / 4 :وفيه  :الُفتيا وليس الفتيان .
) في األصل :الفتوي بالياء .

)
)
)
)
)

128

)

129

)

130

) في األصل :مؤلفه بدون همز.

) مصطفى البدري الدمياطي(1293 - ...ه) لم تذكر عنه كتب التراجم الكثير ،غير أنه شافعي المذهب ،عارف بعلوم العربية،

ألف مجموعة من الكتب منها :شرح كنز المباني في صروف المعاني ،فرغ من تأليفه سنة 1293هـ1876-م ،الفرق بين الجمع واسم

الجنس الجمعي واالفرادي ،وشرح منظومة الخادمي في مباحث البسملة  .معجم المؤلفين.244 /12 :
)

131

) في األصل :أزكي بهمزة وصل وياء.



 



