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 امللخص

معجم لغوي سار على نهج يسر اللغة وقربها للدارسين    أوليعد معجم الصحاح إلسماعيل بن حماد الجوهري أصح معجم عربي، وهو  
معجمه، لهذا تكلفاا بجرد المسهالل الااصهة بالصهر   في صهريعة يراد مسهاللإ من  أكثر الجوهري  وقد  وجعلها سههلة ومنااولة بين الاا  جمععا،

  إلىالصهههحاح للجوهريق وقد ق سهههم   معجم في الصهههريعة فكان عاوان البحث )جرد المسهههالل مسهههملة تصهههرليعة تلعة  أوسهههواا تانس مسهههملة عامة  
خاتمة  النصههرليعة الكلعة، تسههب هما م دمة وتليهما المسههالل :بعاوان الثاني والمبحث : المسههالل الصههريعة العامة،بعاوان األول مبحثين: المبحث

 الجزء األول  -الصحاح للجوهري  معجم -الصرفية المسائلكلمات مفتاحية:  اهم ننالج البحث إلىفيها  أشرت
Abstract  

Al-Sihah Dictionary of Ismail bin Hammad Al-Gohary is the most correct Arabic lexicon. A holistic issue. 

The title of the research was (Inventory of Morphological Issues in Al-Sihah Al-Jawhari Dictionary) and it 

was divided into two sections: the first topic entitled: General morphological issues, and the second topic 

entitled: Total morphological issues, preceded by an introduction and followed by a conclusion in which I 

referred to the most important results of the research.Keywords: Morphological issues- Al-Sihah Al-Jawhari 

Dictionary- Part One 

 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصهه و والسهه ى على سههيد المرسههلين محمد وعلى هله وصههحبه أجمعين أما بعد: يعد معجم الصههحاح إلسههماعيل بن 
حماد الجوهري أصههههههح معجم عربي، وهو أول معجم لغوي سههههههار على نهج يسههههههر اللغة وقربها للدارسههههههين وجعلها سهههههههلة ومنااولة بين الاا   

معجمه، لهذا تكلفاا بجرد المسهههالل الااصهههة بالصهههر  سهههواا تانس مسهههملة عامة أو   في صهههريعة الجوهري من إيراد مسهههاللأكثر  جمععا، وقد
الصهههههحاح للجوهريق وقد ق سهههههم إلى مبحثين: المبحث األول   معجم في الصهههههريعة مسهههههملة تصهههههرليعة تلعة  فكان عاوان البحث )جرد المسهههههالل

النصههههرليعة الكلعة، تسههههب هما م دمة وتليهما خاتمة أشههههرت فيها إلى اهم  المسههههالل بعاوان: ث الثانيوالمبح : المسههههالل الصههههريعة العامة،بعاوان
 وهخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. ننالج البحث

 العامة الصرفية املسائل : األول املبحث
 باب األلف املهموز

  ق1)فصل األلف/ )هاق على وزن ِعاع، واحدتها هاو
  ق2)عرقووٍ الثاا/ )ثدأق الثدؤو، قال ابن السكيس: إذا ضممس أولها همزت فنكون ف ْعل لة، واذا فنحنه لم تهمز، يعكون َفْعل وًو مثل َقْرَنوٍو، و فصل 

، قلوس الهمزو األولى ياا ،  : جمجمت باإلبل: إذا دعوتها عاد السههههههأ فصههههههل الجعم/ )جمجمق: وأصههههههله جللىز  ى قال أبو عثمان: قال األصههههههمعىأ
 ف لس: جئ جئ    ، 

 )جشمق قال األصمعي: ول ال الجشاا على ف َعال تمنه من باب العطا ، والوَوال، والدوار 
)جعمق ي ال: جاا يجيا جيلة، وهو من بااا المرو الواحدو إال انه وضههههههها موضههههههها المصهههههههدر مثل الرجفة والرحمة  واالسهههههههم الجيلة على وزن 

مجيلًا حساًا وهو شاذ، الن المصدر من فعل يفِعل مفعل  بفنح العين، وقد شذت ماه حرو  فجاات على  )ِفْعَلٍةق بكسر الجعم؛ وت ول: جلس  
    ق3)َمْفِعٍل تالمجيا والمحعض والمكيل والمصير

 باب األلف المهموز
ِمْفَعاٍل )ح ق: َحأْلت  له َحل واًا على َفغ وٍل، والَح او  فصههل الحاا/ )ح(ههمق يهمز وال يهمز، مِح(ههمز على ِمْفَعٍل، واذا لم يهمز ِمح(ههااز على  

، وماه ق4)بال(ههم على ف َعاَلة وح وو: إذا وجدته حلوا، وصههار يعه حلوا، وهو ضههد المر، والح وو ضههد المرارور  فصههل الااا/ )الاطمق قد يمد 
ن تشههههدد العاا ألن تل ياا سههههاكاة قولها تسههههرو، أو واو سههههاكاة قولها خطئ ياطم خطًم وِخطمًو على فِعلٍة، واالسههههم الاطيلة على فعيلة، ول  ا

، ضمة وهما زالدتان للمد ال لإللحاق، وال هما من نفس الكلمة فإن  ت لب الهمزو بعد الواو واوًا وبعد العاا ياًا وتدغم، فن ول في َم ْ  وأ َروا: َم ر 
، بنشهههههههديد الواو والعاا جما الاطيلة خطايا، و  فلما اجنمعس الهمزتان قلوس الثانعة ياًا؛  -على َفعاِلل -تان األصهههههههل َخَطالئ وفي خوئ َخويأ

  فصههههههل  ق5)ألن قولها تسههههههرو، ثم اسههههههنث لس والجما ث يل، وهو معنل ما ذل ، ف لوس العاا ألفًا، ثم قلوس الهمزو األولى ياًا لافالها بين األلفين
يٍر وِخمِأيرٍ  كِأ يٍل مثل: سهههههِ : إذا    -على َفْعَلٍل وَفْعَ ٍل   -ورجل َرْأَرأ  العين وَرْأَراا  العين 7)  فصهههههل الراا/ )رأرأق على َفْعَللٍ ق6)الدال/ )درئزق على ِفعِأ

ْاِيْيَرو  األْخ ِق َرْأراا    :كان ي ْكِثر  ت ليب حدقنعه، وامرأو َرْأَرااز بغير هاا، قال يِأَلة ق:  شههِ الَعْيْن ، والنرتيب يدل على اضههطراب فصههل السههين/ )السههَ
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ْيِوَلةز، ف لوس الواو ياًا وأدغمس، قال سهههيووله: سهههملنه   َوالعًة، ف ال: هي َفَعالعة بمازلة ع نعة، والذين    -يعاي الاليل  -أصهههلها سهههَ ت ه  سهههَ ُْ عن سههه 
َواية، حذفوا الهمزو، وأصههههله الهمز  قال: وسههههملنه   اولةز فكرهوا الواو ما الهمزو، والذين قالوا:  قالوا: سههههَ عن مسههههالعة، ف ال: م لوبةز، وأصههههلها َمسههههَ

اَية حذفوا الهمزو تايعفاً  َابن  َقْوٍىق؛ وهما شههههاذان،    ق8)َمسههههَ َابنًا، بالنحرل  وبالنسههههكين، وقد قرئ بهما قوله تعالى: )شههههَ فصههههل الشههههين/ )شههههامق: شههههَ
َربان، والْاَفَ اِن؛ والنسهكين شهاذ  في اللف ، فالنحرل  شهاذ  في المعاى؛ ألن َفَع نَ  ، إنما هو من بااا ما تان معااه الحرتة واالضهطراب، تال(هَ

َااا  بالكسهههر على مفعالٍ  َامز، على َمْفَعٍل، بالفنح، والِمشهههْ ألنه لم يجيا شهههيا من المصهههادر علعه ورجلز َمشهههْ
َيياز ق9) ئ  تصهههغيره شههه    )شهههعمق: الشهههَ

َيياز أي(هها ، بكسههر َوْياز، والجما أشههعاا  غير مصههروٍ ، قال الاليل: إنما ترأ صههرفه ألن أصههله فع ا، جما  وشههِ الشههين وضههمِأها، وال ت ل شهه 
  على غير واحده، تما أن الشههههعراا جما على غير واحده، ألن الفاعل ال يجما على فع ا، ثم اسههههنث لوا الهمزتين في هخره ف لووا األولى إلى

غر  على   أول الكلمة ف الوا: أشههههعاا ، فصههههار ت ديره لَفْعاأا ، يدل على صههههحة ذل  أنه ال ي صههههر  وأنه ي صههههَ ي  تما قالوا ع َ ابز َبَعاْ اٍو وأياق وِقسههههِ
، قلوس الهمزو ياًا فاجنمعس ث ل ياهٍت فحذفس الوسههههههطى، وقلوس األخيرو ألفًا فمبدلس  مليم اوأ، وأصههههههله أشههههههَ عأاِا، وأنه يجما على أشههههههَ من أشههههههَ

يلاا  حذفس األولى واوًا   َعاَوات وقال األخفف هو أْفِع ا ، فلهذا لم يصهههههر  ألن أصهههههله أشهههههْ ايَا وأشهههههْ تما قالوا: أتينه  أتَوًو ولجما أي(هههههًا على أشهههههَ
عأاا  قال له: ترتس قول ، ألن تل جما تسههههر على   الهمزو الني بين العاا واأللف للنايعف  قال له المازني: تعف تصههههغر أشههههعااأ ف ال: أشههههَ

وَن في تصههههغير الشههههعراا، ويعما ال يع ل باأللف والناا،   غير واحده َوْلِعر  وهو من أباعة الجما فإنه يرد في النصههههغير إلى واحده تما قالوا: شهههه 
، وهذا ال ول ال يلزى الاليل ألن فع ا لعس من أباعة الجما،قال الكسههههالي: أشههههعاا  أفعالز مثل: َفْرٍ  وأ َيْيلات  ما فراٍ  وإنفكان يجب ان ي ال شهههه 
يٍا شأِ  وهس بَفْعَ ا، وهذا ال ول يدخل علعه أال يصر  أبااا وأسماا، وقال الفراا: أصل شأ يا  مثال ترتوا صرفها لكثرو اسنعمالهم لها ألنها ش 

عِأٍا فجما على أفع َا، مثل َهيأٍن وأْهيااَا، ولين وأليااا، ثم خ فف ف يل: شههياز تما قالوا: هينز ولينز  وقالوا أشههعاا فح ذفوا الهمزو األولى وهذا  شههَ
ق يهمز وال يهمز، وقرئ بهما (206/  1ولاير :  لسان العرب للمصري )ق10)ال ول يدخل علعه أال يجما على أشاوأ  فصل ال(اد/ )ضاَهْيس 

اِهل وَن َقْوَل الذين تفرواق ل ال: ياا إليها، وَقْوى ي ااوز: زناو، و   ق12)فصهههههل الطاا/ )يامق يهمز وال يهمز، وأصهههههله الهمز   ق11)قوله تعالى: )ي (هههههَ
ْعس  له، وما دنوت ماه ك  س  له، يعاي: ما َتسهههَ ، وما َيَاْيس  وما تطاأيس لكذا، أي: ما َتَعر ضهههْ فصهههل الغين/ )غرقمق قال الفراا: .وقيل: ما َيَاْوت 

  فصههل الفاا/ )َفْمَفاازق على َفْعَ ٍل،)فرأق والجما ِفَرااز، وقد أبدلوا  ق13)نهمزته زالدو، ألنه من الَغرِق، وتذل  الهمزو في الِكْرِفلِة والِطْهِللِة، زالدتا
ارأق ق قال سهيووله: هو فعأالز مثل َجب ار بالنشهديد، والمعاى أن الموضها يدفا ق14)من الهمزو ألفًا ف الوا: )أْنَكْحَاا الَفَرا َفسهَ   فصهل المعم/ )المَكأل 

غ ْرت أسههه طس ألف الوصهههل ف لس م َرئز وم َرللةز، والاسهههبة إلى أمرئ   الرلح عن السهههفن ولحفيها؛ وهو على هذا مذتأر مصهههرو   )مرأق ان صهههَ
فهو مملواز، َمَرلي  بفنح الراا، وماه الَمرلي  الشهههههاعر، وتذل  الاسهههههبة إلى امرئ ال عس ان شهههههلس امرلي  )الَملاق بالفنح مصهههههدر َمأَلْت  اإلناَا 

يلمة  بالهمز، غير انهم ترتوا الهمز في ق15)وَدْلوز َمْْلأ على َفْعلىَ    فصهههل الاون/ )نبمق قال سهههيووله: لعس أحد من العرب إال ول ول: تابم م سهههَ
ابعههِة، إال أهههل مكههة فههإنهم يهمزون هههذه األحر  وال يهمزون في غيرههها، ولاههالفون  ِة والاههَ ِة والَوِرلهه  لهه  العرب في ذلهه     الاأويِأ تمهها ترتوه في الههذ ر 

ل المه حر  ن َويِألةز مثال ن َوعِأَعٍة، وجما  الاويِأ ن َببا ؛ ولجما أي(ههههها على أْنوِعاَا، ألن الهمز لما ابدل وألزى اإلبدال جما  جما ما أصهههههوتصهههههغير  
من قول : َنسههههههههههْمت   العلة، تعيد أععاد )الَاسههههههههههيلة ق على فعيلٍة، وماه قوله تعالى: )إن ما الَاسههههههههههيا  زَلاَدوز في الك ْفِرق، وهو فعيل بمعاى مفعول،

واز، اذا اخرته ثم يحول َماسهههواز إلى نسهههيِا، تما يحول َم نولز إلى قنيلٍ    فصهههل الواو/ )ويمق سههه طس الواو من يطم تما ق16)الشهههيا فهو َمْاسههه 
ي    ق 17)ين خولف بهما نيالرهماسههه طس من يسههها لنعديهما، ألن َفِعَل َيْفَعل  مما اعنل فاؤه ال يكون إال الزمًا، فلما جااا من بين أخواتهما م نعدأ

ل هاتعا، فصهههههل الهاا/ )هوأق قولهم: َهاِا يا َرجل  بكسهههههر الهمز، معااه َهات وللمرأو هالي بمثبات العاا مثل هاتي، وللرجلين والمرأتين هالعا مث
اَا يها ر  جهل  بفنح الهمزو، تهان معاهاه: ههاأ وللرجهال ههااوا، وللاسهههههههههههههههاا ههالين مثهل ههاتين؛ ت عم الهمزو في جمعا ههذا م هاى النهاا واذا قلهس: ههَ

؛ ت م الهمزو في هذا تله م  اى الكا ، ول ثاين هاَؤى، وللجما هاؤى مثل هاكما، وهاكم، وللمرأو هاِا بالكسههر ب  ياا مثال: هاِأ وهاؤما وهاون 
  ق18)اكاينوماه لغة أخرأ، َهْم يا رجل بهمزو ساكاة مثل َهْا أي خذ، وأصله َهاا أس طس األلف الجنماع الس

 باب الباء
ِب ف لوس الواو همزو، تما قالوا إرألز وورلز ف ن سههرلا األوَبِة:  ب  بالكسههر، ولحنمل ان يكون أصههله من الِوسههْ قال  فصههل األلف/ )أسههبق اإلسههْ

؛ والنابوت  أصهله  ق19)أبو عويدو: وقوى يحولون الواو ياًا يع ولون: سههرلا األيِبة  ق قال سههيووله: هو مصههرو ز ألنه فْوَعلز   فصههل الناا/ )الَنْوَلب 
  فصهل الثاا/ )الثوبق واحدو األثواب والثعاب، ولجما في ال لة على  ق20)تَاب َووز مثل َتْرقوٍو وهو َفْعل ووز، فلما سهكاس الواو ان لوس هاا النمنيث تااً 

ُ بز ف ٍب، وبعض العرب ت ول: أْث ن ل  والهمزو أقوأ على احنمالها، وتذل  دارز وادوارز وسهههههههاقز واسهههههههوقز َأثو  يهمز، ألن ال(هههههههمة على الواو ت سهههههههْ
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، الذتر واألنثى يعه سهههههههواا ، وامرأو ثيبز   فصهههههههل  ق21)وجمعا ما جاا على هذا المثال  قال سهههههههيووله: ي ال لصهههههههاحب الثعاب َثو اب، ورجل ثيبز
ُنث، وربما قالوا في جمعه أجاابز وج اووب  الجعم/ )َجا بق يسههههههههههههنوأ يعه الواحد والجما ، ي ال بياهم  ق22)والم ُن ث  ق ت   فصههههههههههههل الحاا/ )الحْرب 

؛ ب  هاا رواية عن العرب  قال المازني: ألنه في األصل مصدر؛ وقال المورد: الحرب قد تذتر وانشد  َرْلبز ؛ قال الاليل: تصغيرها ح   :  حربز
رَحم  حرٍب تلنِيى ِحرابهَوْهَو إذا الحرب  هفا ع َ اب ه     مِ 

 فصههل الااا/ )خوبق أصههله خَووِأو ا بث ل باااٍت، أبدلوا من الباا الوسههطى خاًا  ق23)
ل، وإنما زادوا الااا بين سههههالر الحرو  ألن في الكلمة خاا، وهذه ِعل ة جمعا ما يشههههوهه من الكلمات  فصههههل الذال/  ق24)للفرق بين فعللل وفع 

، والذؤابة من الشههعر والجما الذوالب، وتان   )الذلبق يهمز وال يهمز، ، والكثير ذلابز وذ ؤبانز ، واألنثى ذلبةز، وجما ال ليل أْذؤ بز وأصههله الهمز 
األصههههههههل ذهلب، ألن األلف الني في ذؤابة تاأللف الني في رسههههههههالة، ح ها أن تودل ماها همزوز في الجما؛ ولكاهم اسههههههههنث لوا ان ت ا ألف بين 

، مثهل غراٍب وأغربهٍة وغربهانٍ  الهمزتين فهمبهدلوا من ق الواحهدو ذ بَهابَهة  وال ت هل ِذبهابهةز وجما ال لهة أِذبهأةز والكثير ِذبها نز  فصههههههههههههههل  ق25)األولى واوا )الهذ بهاب 
؛ وتهذله  جما تهل مها تهان على ف ْعلهٍة، إال في باهات العها ، وللكثير ر كهبز فهإنهم ال يحرتون    االراا/ )الر ْكبَهة ق جما ال لهة ر ْكبَهاتز ور َكبهاتز ور ك بهاتز

 فصههل المعم/ )المصههيبةق واحدو المصههالب، والَمصههوبة ب(ههم الصههاد مثل المصههيب، وأجمعس العرب على همز  ق26)موضهها العين ماه بال(ههم
اوَب وهو األصههل لعاا  فصههل الطاا/ )يوَبىق ف ْعَلى؛ قلووا اق27)المصههالب وأصههله الواو؛ تمنهم شههو هوا األصههلي بالزالد، ولجما أي(ههًا على َمصههَ

ق تصهغير العربق28)واوًا لل(همة قولها، وت ول: يوبى ل ، ويوباأ باإلضهافة   )يع  وبق اسهم رجل ال ياصهر  في ق29) فصهل العين/ )العرلب 
المعرفة للعجمة والنعرلف ألنه غير عن جهنه فوقا في ت ى العرب غير معرو  المذهب، و)الَعْع  وبق ذتر الحجل، وهو مصههههههههههههرو  ألنه 

 فصههههههههههههههل العين/ )الع ابق ق30)ر وان تان مزلدًا في أوله فلعس على وزن الفعل؛ العرب تع ب بين الفاا والثاا مثل جد  وجدلعربي لم يغي
ُنثهة وأفعهل باهاا يانم بهه جما اإلنهال مثهل عاهاق وأعاق وذراع وأذرع، والكثير ِع بهان )الع ربق واحهدو الع هارب،   جما ال لهة أع هب ألنهها م

ُنث َعْ ربة وع رب اا ؛ ممدود غير مصههههرو  )الِعْلبااق علباوان، وان شههههلس قلس ِعْلبااان؛ ألنها همزو ملح ة، فإن شههههلس شههههوهنها بهمزو  وهي ت
ول النمنيث الني في حمراا، أو باألصهههههلعة الني في تسهههههاا )العادليبق جما الَعَاادل ألن  ترده إلى الرباعيأ ثم تواى ماه الجما والنصهههههغير ي 

 فصههل الغين/ )غلبق الاسههبة إليها: َتْغَلِوي  بفنح ال ى، اسههنعحاشههًا لنوالي الكسههرتين  ق31)انعة ف  ت جعل زالدو إال بثوسٍ سههيووله: اذا تانس الاون ث
ق جما الغالب، غ ي بز وَضع ابز وَغَيبز أي(ههههههًا، وإنما   ثونس يعه ما يااي الاسههههههب؛ وربما قالوه بالكسههههههر، ألن  ماه حرفين غير مكسههههههورلن )الَغْيب 

َيد  ألنه يجوز ان ياوأ به المصههههدرالعاا  َيد وان تان جمعا، وصههههيد مصههههدر قول : بعير أصههههْ  فصههههل ال ا /  ق32)ما النحرل  ألنه شههههبه بصههههَ
َهاي     فصهههههههههل ال ا / )َقر َبق قوله تعالى: )إن  َرْحَمَة ن قرلبز من ق33))قنبق قال األصهههههههههمعي: واحدها ق َنبةز، والاسهههههههههبة إلعه ق َنوي  تما ت ول ج 

محسههههههههههههههاينق لم ي هل قرلبهة، ألنهه أراد بهالرحمهة اإلحسههههههههههههههان، وألن مها ال يكون تهمنيثهه ح ع عها جهاز تهذتيره قهال الفراا: إذا تهان ال رلهب في معاى  ال
، وِقَطاب  )قلبق قول ، وَقْطب  ُنأث، ب  اخن   بياهم )قطبق يعه ث ل لغات: ق ْطب  ُنث، واذا تان في معاى الاسهههههههب ي هم المسهههههههافة يذت ر ول

، و هو  ، وق ْلبز ُنث والجما، وان شههههههههلس قلس امرأو َقْلوعَة والجما ال لبة وَقلب  يعه ث ل لغات: َقْلبز ، عربيز قلب، يسههههههههنوأ يعه المذتر والم ِقْلبز
ُن ث، قال أبو عويد: جما ال لة أْقِلَبة، والكثير ق ل بز  ُنثة ال تاصهههر ق34)والجما ال لبة )الَ ليبق تذتر وت ؛ وقد   )ال  َوَباَاق وهي م  ، وجمعها ق َوبز

رَت وصهرفس، والعاا يعه لإللحاق، والهمزو ما لبة ماها  قال ابن السهكي ن الواو ماها اسهنث ااًل للحرتة على الواو، فإن سهكانها ذتِأ س: ولعس تسهكأ
اا، وق َوباا ؛ قال: واألصههل فيها ت شههاا، وَقوَباا، قال  في الك ى ف ْعَ ا م(ههمومة الفاا سههاكاة العين ممدودو؛ إال حرفان الاشهه  حرل  العين: خ شههَ

الجوهري: فمن قال ق َوباا  بالنحرل  قال في تصههههغيره: ق وْلَباا ، ومن سههههكن قال: ق َوْلويأ 
ق جما َتذ وب مثل صههههوور ق35)   فصههههل الكا / )الك ذب 

ور، وماه قرأ بع(ههم: )وال َتْ ولوا ِلما َتصهف  ألسهانكم الكذ بق وقوله تعالى: )وَتذ ب وا ب د؛ ألن مصهدره وصهَ بياِتاا ِتذ ابًاق؛ وهو أحد مصهادر المشهد 
ل مثل: )وَمز قااهم ت ل  م مز    فصههههههههههههههل ق36)ٍقققد يجيا على تفعيل مثل النكلعم، وعلى ِفع اٍل مثل تذ اب، وعلى َتْفعِلة مثل توصههههههههههههههعة وعلى م َفع 

، وماهم من ي ول: َمْعدي ترٍب ي(ههعف ولصههر  تربًا، وماهم من المعم/ )معدي تِربق يعه ث ل لغات: َمْعدي ترٍب؛ برفا الباا ال يصههر 
ُنثًا معرفة، والعاا من َمْعِدي ساكاة على تل حال، واذا نسوس إلعه قلس: َمْعِدي      ق37)ي ول: َمعدي ترب ي(عف وال يصر  تربًا؛ يجعله م

 ، ، تمها جما بُ  على أبُ ، ونعمز على أنعم، فهإن جمعهس )َألو بهاق قلهس: أالبهب  ق الجما األلبهاب، وقهد جما على أله بأ فصههههههههههههههل ال ى/ )الله بم
والنصهههههغير: أَلْيوب  واللويب والجما ألبأاا  )اَلل(باا ق اسهههههم موضههههها
أفعولة،  ، َول ْرَوأ: اإِللهَة، وِإالهة  اسهههههم للشهههههمس  فصهههههل الاون/ )األنووبةق  ق38)

ل مثهل تنفهٍل وتار  )الاهابق الجما أ ؛ وفي الك ى َتْفعه  ق النهاا زالهدو ألنهه لعس في الك ى َفْعله لز نعهاب، ون يوبز  والجما أنووبز وأنهابيهب )الَنْا(ههههههههههههههب 
د؛ وإنما تسهروا الاون لنسهلم ٍد وأسهْ ؛ وهو فعلز مثل أسهَ ،  أي(ها  على غير يعا ؛ والااب: الم سهاة من الاوق والجما الايب  العاا والنصهغير: ن َيْيبز

 ، وهي تالصهههههههفة؛ فلذل  لم تلح ه الهاا، ألن الهاا ال تلحق تصهههههههغير الصهههههههفات، قال سهههههههيووله: من العرب من ي ول في تصهههههههغير ناب ن َوْلبز
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، والكثير وِ ق39)يعجيا بهالواو ألن ههذه األلف يكثر ان  بهها من الواوات ِبق الجما في ال لهة أْويه بز : ق40)يهابز  فصههههههههههههههل الواو/ )الَويهْ ب  ، والَويهْ
 ِوعاا اللون مشهور وتذا الِمْحَ ن وهو غرلب 

 باب التاء
ق الجما ب ي وتز وأْبعاتز وأباييس  وعن سهههههيووله، مثل أقوال وأقاولل  وتصهههههغيره: ب َيْيسز وَبْيِيسز أي(هههههًا بكسهههههر أ  فصهههههل  ق41)ولهفصهههههل الباا/ )الَوْيس 

ُنث ومعااه مذت ر   ول ال: الاوات: الرجل الذي ال يبالي ما رتب من األمور فصههل السههين/ )سههنسق سههنة رجال، ق42)الااا/ )الَاَواتق لف ز م
، ول  ةز، وفي الجما أسههدا ز َدْيسههَ ؛ فمبدل من احدأ السههياين تاا وأدغم يعه الدال؛ ألن  ت ول في تصههغيرها: سهه  ْد ز سم نسههوو، وأصههله سههِ ال: وسههِ

ات اديا وسهاتا، ومن قال سهَ ادسهًا وسهَ اِديًا؛ أبدل من السهين ياًا، وقد يودلون بعض الحرو   جاا ف نز سهَ ، ومن قال سهَ سأ نأٍة وسهِ ًا، بااه على لف  سهِ
، وفي تسهههرر تسهههرأي )سهههاسق: وأصهههله من السهههَ  ، وفي َتَلعأا َتَلعي  ض ت (هههيأ ا ن تسهههاي، وفي َتَ (هههأ اة؛ قلووا  ياًا، ت ولهم في أمأا: أْيَما، وفي َتسهههَ

اى ال وى، إذا قاموا سههههاًة في موضهههها قال الفراا: توهموا ان الهاا أصههههلعة إذ وجدوها ثالثة ف لووها تاا، الواو تاا، لعفرقوا بياه وبين ق ولهم: أسههههْ
ق وأصههله من الواو؛ إنما ان لوس ياًا النكسههار ما قولها، تما قالوا: رلحز من الَرْوِح؛  ق43)ت ول ماه: أصههابهم السههاة بالناا يِأسز  فصههل الصههاد/ )صههَ

ق: افنِعالز من الَفْوت، قال ابن ق44)ْعٍل بكسهر الفاا، للفرق بين الصهوت المسهموع وبين الذتر المعلوىكمنهم باوه على فِ    فصهل الفاا/ )االفِنعات 
: َتَفاوتًا بفنح الواو وتسرها، وهو على غير يعا  ألن المصد ل ر من َتَفاعالسكيس: قال الك بي ون في مصدره َتَفاوتًا ففنحوا الواو قال العاوريأ

، م(هههههههموى العين إال ما روأ في هذا الحر    ق46)  فصهههههههل ال ا / )قوتق وقِيَنة  ليلة؛ فلما تسهههههههر ال ا  صهههههههارت الواو يااق45)ينفاَعل  َتَفاع لز
ُنث ق يسههنوأ يعه المذتر والم ؛  فصههل المعم/ )موتق أصههل َمي ٍس َمْيِوتز على َيْعِعل ثم أدغم ثم يافف يع ال: مَ ق47)فصههل الكا / )الك ْميس  ْيسز

ُنث، قال ن تعالى: )لا ْحي به َبْلدًو َمْينًاق ولم ي ل َمْينةً    فصههههل الواو/ )وهسق إنأما صههههارت العاا في ي وهس  واوا  ق48)ولسههههنوأ يعه المذتر والم
تىق49)ل(هههمأة ما قولها ُْ ُنث؛ قال الاليل: أصهههل َهاِت من هتى ي    ق50)ف لوس األلف هاا   فصهههل الهاا/ )َهي َسق يسهههنوأ يعه الواحد والجما والم

، والجما اليواقيس    ق51)فصل العاا/ )العاقوتق فاعولز
 باب الثاء

ُنث؛ وث ل  ومثلث غير مصههههههرو  للعدل والصههههههفة؛ ألنه عدل من ث ثٍة  فصههههههل الثاا/ )ثلثق الث ثة في عدد المذتر، والث ل في عدد الم
ل، وقال تعالى: )أولى أجاحٍة َمْثاى وث ل ورباَعق فوصهههههههف به، هذا قول إلى ث ل ومثلث، وهو صهههههههفةز ألن  ت ول: مررت ب وى مثاى وث 

لى  سهيووله  وقال غيره: إنما لم ياصهر  لنكرار العدل يعه في اللف  والمعاى ألنه ع دل عن لف  اثاين إلى لف  مثاى وثااا وعن معاى اثاين إ
أي جااوا مزدوجين وتذل  جمعا معدول العدد، فإن صههههههههههغأرته صههههههههههرفنه  معاى اثاين، ألن  إذا قلس جاات الايل مثاى فالمعاى اثاين اثاين 

 ف لس: أَحيأدز وثاأي وثليثز وربعاز ألنه مثل ح ميِأر، فار  إلى مثال ما ياصهههههر ، ولعس تذل  أحمد وأحسهههههن ألنه ال يار  بالنصهههههغير عن وزن 
ق الاور، يمتي على ال ليل والكثير، ولجما على أحاديث   فصههل الحاا/ )ق52)الفعل ألنهم قالو في النعجب: ما أَميلَح زلدًا وما أحسههاه الحديث 

ارِل، لواي الحهارل بن تعهٍب، من دوثَهةز ثم جعلوه جمعها للحهديهث )حرلق قولهم َبْلحهَ  على غير يعها ، قهال الفراا: نرأ أن واحهد األحهاديهث أحهْ
، وتذل  يفعلون بكل  شهواذِأ النايعف؛ ألن الاون وال ى قرلبا المار ، فلما لم يمكاهم اإلدغاى لسه س  وللس  كون ال ى حذفوا الاون تما قالوا َمسهْ

  فصههههههل الدال/ )الَدأَثااق قد يحر أ حر  الحلق  ق53)قويلة تيهر فيها الى المعرفة مثل: َبلَعْاور وبلهجعم، فمما اذا لم تيهر ال ى ف  يكون ذل 
  فصهههههل  ق54)جاا حرفان في األسهههههماا ف   وهو َفرماا وجافاا وهما موضهههههعان وهو نادر؛ ألن َفَع َا بفنح العين لم يجيا في الصهههههفات وإنما

، ان لوس الواو ياا لكسههههههرو ما قولها، والنرال  أصههههههل الناا يعه واو، ت ول: َورْثَس أبي، وَورْثس   الشههههههيا من  الواو/ )ورلق الميرال أصههههههله ِمْوَرالز
لبة من الواو، َوِرثًة الهاا عوض من الواو، وإنما سههههه طس الواو من المسهههههن ول لوقوعها  أبي، أِرثة بالكسهههههر فيهما، وْرثًا ووراثة وإرثًا، األلف ما 

بين ياا وتسههههههرو وهما منجانسههههههان والواو م(ههههههادتهما، فحذفس ال تناافهما إياها، ثم جعل حكمها ما األلف والناا والاون تذل  ألنهن مدالت  
َفِعْلِس مواعات على َفِعَل، ولم تسههههههه   الواو من َيْوَجل  لوقوعها بين ياا وفنحة، ولم يدل على ذل  أن َفِعْلس  وفعلاا و   ماها والعاا هي األصهههههههل 

  ق55)تس   العاا من َيْعِعر  وَلْعِسر  لن وأ احدأ العااين باألخرأ؛ وأما س ويها من يطم ولسا فلعلة أخرأ 
 باب الجيم

األصههههههههل ي ول يمجو  يفعول وممجو  مفعول؛ قال: ومن ال  فصههههههههل األلف/ )أججق قال األخفف: من همز يمجو  وممجو  ولجعل األلف من
 فصههههههههههل الحاا/ )حو ق الحاجة معروفة، الجما َحا ز وحاجاتز ق56)يهمز ولجعل األلفين زالدتين ي ول ياجو  وماجو  وهما غير مصههههههههههروفيين

، فارسههههههههق57)وِحَو ز وحوالج  على غير يعا ، تمنهم جمعوا حالجةً  ق الحجل  ي معرأب، ألن ال ا  والجعم ال يجنمعان في  فصههههههههل ال ا / )الَ ْبج 
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ن كلمهٍة واحهدو من ت ى العرب، وال عجهة ت ا على الهذتر واألنثى؛ حنى ت ول يع وبز يعانم بهالهذتر، ألن الههاا إنمها دخلنهه على انهه الواحهد م
ل وجًا، وهو من مصهادر غير ق58)الجاس  فصهل الهاا/ )هلجق اإلهليلج معرأب  ق59)المنعدي فصهل الواو/ )َوَلجق قال سهيووله: إنما جاا مصهدره و 

في ؛قال ابن السهههههههههههكيس: هو اإلهليلج واإلهليلجة بالكسهههههههههههر؛ وال ت ل هليلجةز، وقال ابن االعرابي: هو اإلهليلج بفنح ال ى األخيرو؛ قال ولعس 
  ق60)الك ى إْفعيللز ولكن إْفعِيلل مثل إهليلج وإبرلسم وإيِرلفل

 باب الحاء
)جححق وجما الجحاجح جحاِجَحةز؛ وإن شلس َجَحاِجعح  والهاا عوضز من العاا المحذوفة، والبد ماها أو من العاا وال  فصل الجعم/ 

وَن  ق61)يجنمعان   واجحس المرأو إذا حملس ودنا وقس والدتها  فصل الحاا/ )حرحق الحرأ مأافف، أصله ِحْرحز ألن جمعه أحراح، قالوا: ِحر 
، وان شلس ِحَرِحي  ففنح عين الفعل تما فنحوها في الاسبة إلى يد وغٍد، ف الوا:  كما قالوا في جما الما و  ص ِلد وَن وِملون والاسبة إلعه ِحري 

، وان شلس قلس َحِرحز تما قالوا: رجلز سنةز    فصل الذال/ )ذرحق قال سيووله: واحد الذرارلح ذرحرحز، ولعس عاده في الك ى  ق62)َغَدوي  وَلَدوي 
ذ َرْلرحز  بواحدو، وتان ي ول: َسوموح وقد و ز بفنح أواللهما وهو ف َعْلَعلز ب(م الفاا وفنح العياين؛ فاذا صغرت حذفس ال ى األولى وقلس:  ف عمولز 

إنما جاات   فصل الراا/ )الرلحق واحدو الرلاح واألرلاح، وقد ت جما على أرواٍح ألن أصلها الواو، و ق63)ألنه لعس في الك ى َفْعلا إال حدود
  ق64)بالعاا النكسار ما قولها، فإذا رجعوا إلى الفنح عادت إلى الواو، ت ول : أروح الماا، وترو ْحس  بالمروحة

 باب الحاء
ي وحزق قال ثعلب: تلم اسههم على )فعموٍلق فهو مفنوح األول، إال السههيومح وال  دأو ، فإن ال(ههمأ فيهما أكثر، وتذل  ا ؛ قال  لذرم فصههل السههين/ )سهه  وح 
َراِحين  )سهههلحق السههه ح  مذترأ  ، والجما سهههَ ْرَحانق قال سهههيووله: الاون زالدو، وهو ِفْعَ نز ، ألنه ي جنما سهههيووله: لعس في الك ى ف عولز بواحدٍو )سهههِ

والنعرلف؛ وتذل    فصهل الاون/ )ن وحزق ياصهر  ما العجمةق65)على أسهلحة فهذا جما المذتر مثل ِحمار وأحمرو ورداا وأردية، ولجوز تمنيثه
   ق66)كلم اسم على ث ثة أحر  أوسطه ساكن مثل لوٍط، ألن خفنه عادلس أحد الث لين

 باب الخاء
ْعا وخًةق وأصههل العاا منحرتة سههكاس ألنه لعس في الك ى َفَعل ولز  وما جاا على ذوات   وَدْيم وَمٍة  الواو مثل: َتْيا وَنٍة وَقْيد ودوٍ فصههل الشههين/ )شههَ

َودوز، وال يجههب ذله  في ذوات العههاا مثههل الحيههدودو والطير  ورو وهععوعهة، فهمصههههههههههههههلههه يااونهة بهالنشهههههههههههههههديهد فافف؛ ولوال ذله  ل ههالوا: َتْوْنونهةز وَقْود 
َز  َوْل َز أي(ههًا بالكسههر وال ت ل شهه  َيْع َز وشههِ َيْع َِ شهه  ْع ، والكثير ِفَرا ز  فصههل الفاا/ )الَفْر  ق جما ال لة هق67)والشههعاوخة  وتصههغير الشههَ   ق68)ْفر  ز وأْفرا  

  فصهههل الهاا/ ق69)فصهههل ال ا / )قلَق قال الفراا: أكثر األصهههوات باي على َفعيٍل مثل هدر هدرًا، وصههههل صههههً ، ونبح نوعحًا، وقلَ قلعااً 
؛ وهو َفَعيِألز مشددو العاا َز    ق70))هبَق الغ ى َهوع 

 املبحث الثاني: املسائل الصرفية الكلية 
و  كل ياا ساكاة قولها تسرو، أو واو ساكاة قولها ضمة وهما زالدتان للمد ال لإللحاق، وال هما من نفس الكلمة فإن  ت لب الهمزو بعد الوا  •

، بنشديد الواو والعاا ، وفي خوئ َخويأ وأ واوًا وبعد العاا ياًا وتدغم، فن ول في َمْ َروا: َم ر 
   ق71)

عة ياًا؛ ألن قولها تسرو، ثم اسنث لس والجما ث يل، وهو معنل ما ذل ، ف لوس العاا ألفًا، ثم قلوس الهمزو لما اجنمعس الهمزتان قلوس الثان •
   ق72)األولى ياًا لافالها بين األلفين ومثال ذل  خطالئ

وَن في  • َوْلِعر  تصهغير الشهعراا، ويعما كل جما تسهر على غير واحده وهو من أباعة الجما فإنه يرد في النصهغير إلى واحده تما قالوا: شه 
َيْيلات      ق73)ال يع ل باأللف والناا، فكان يجب ان ي ال ش 

ب   • َب يحسههههههِ كلأ فعل تان ماضههههههعه مكسههههههورًا فمن مسههههههن وله يمتي مفنوح العين، نحو َعِلَم َيْعَلَم، إال أربعة أحر  جاات نوادر؛ قالوا: َحسههههههِ
، وَبِلَس َيْبم   وَلْوِلس   وَلِلَس َيْعَم    ب  ،  وَلْحسهَ ، وَنِعَم َيْاَعم  وَلْاِعم ، ومن المعنل ما جاا ماضهعه ومسهن وله جمععًا بالكسهر نحو: َوِمَق َيِمق   َوَلْيِلس 

، وَوِرَأ الَزْند  َيِرأ، وَوِلَى َيلي ، وَوِرَع َيرع ، وَوِرَى ِيَرى  وَوِرَل َيَرل  ، وَوِثَق َيِثق  وَوِفَق َيِفق 
   ق74)

   ق 75)ٍةق إال في باات العاا فمنهم ال ي حرتون موضا العين ماه بال(م، وتذل  الم(اعفجما تل  ما تان على )ف ْعلَ  •
تاا االفنعال تنغير عاد الصهاد مثل اصهطحب، وعاد ال(هاد مثل اضهطرب، وعاد الطاا مثل ايلب، وعاد الياا مثل الْلَم، وعاد الدال   •

َعى، وعاد الذال مثل اذ خر، وعاد الزاي مثل ازدأج ر، ألن الناا الن مارجها؛ فلم توافق هذه الحرو  لشهههههههدو ماارجها؛ فمبِدَل ماها ما مثل اد 
   ق76)يواف ها لناف على اللسان وَلْعذ َب اللف  به
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؛ وتذل   • َر تاسهب إلى االسهم األول ت ول: َبْعلي  وخمس  وتمبأطي  إذا صهغ رت الاسهب في تل  أسهمين ج ِع  واحدًا مثل َبْعَل َب   وخمسهَة َعشهَ
 تصغِأر األول  

   ق77)كلم أسم على ث ل أحر  أوسطه ساكن ياصر  ما العجمة والنعرلف مثل ِلوٍط، ألنأ خف نه عادلس أحد الث لين •
 من أهم ننالج هذا البحث: الخاتمة

 وجود مسالل صريعة في المعجم دليلز على علمعة الجوهري ف د تان عالما فذا   1
 كثرت المسالل الصريعة في الجزا األول، ففي المبحث األول تجاوزت الامسين مسملة، أما في المبحث الثاني ف د تانس ثماِن مسالل   2
 سيووله والاليل وابن السكيس والفراا عاد إيراد المسملة الصريعة يذتر الجوهري هراا للعلماا مثل   3
حاح بسهولة البحث يعه؛ ف(  عن إيراده المسملة بكل ووضوح وتفصيل فلم يكنفي باإلشارو إليها ف     4  يمناز معجم الصأ
ق يهمز وال يهمز؛ وقرئ  اسهنشههد الجوهري بك ى ن عاد سهرد المسهملة، ف د ورد في الجزا األول سهسأ  هيات قرهنعة؛ فمن  5 ذل : )ضهاهيس 

 بهما قوله تعالى: )وَل(اِهلوَن َقْوَل الذأين تفرواق 
 الهوامش :

  ق1/34)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل األلف  - 1
 ق1/38الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الثاا  ) - 2
  ق42، 41، 1/39)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الجعم  - 3
  ق1/44)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الحاا  - 4
  ق48، 1/47)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الااا  - 5
  ق48، 1/47)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الااا  - 6
  ق1/51)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الراا، ق - 7
  ق1/56)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل السين،  - 8
  ق1/56)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل السين،  - 9

  ق1/58)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الشين،  - 10
  ق1/60)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل ال(اد،  - 11
  ق61/ 1)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الطاا،  - 12
  ق1/62)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الغين،  - 13
  ق62/ 1)الصحاح: باب األلف المهموز، فصل الفاا،  - 14
حاح: باب األلف المهموز، فصل المعم  - 15   ق72، 1/69)الصأ
حاح: باب األلف المهموز، فصل الاون  - 16   ق77، 1/74)الصأ
حاح: باب األلف المهموز، فصل الواو  - 17   ق1/81)الصأ
حاح: باب األلف المهموز، فصل ( -18   ق85، 1/84الهاا  الصأ
حاح: باب الباا، فصل األلف  - 19   ق89، 1/88)الصأ
حاح: باب الباا، فصل الناا  - 20  ق381/ 3 ق ولاير : تناب سيووله )1/91)الصأ
حاح: باب الباا، فصل الثوب  - 21  ق262 ق ولاير :  الكناب سيووله البن قاور )ص: 1/94)الصأ
حاح: باب الباا، فصل  - 22   ق1/103الجعم )الصأ
حاح: باب الباا، فصل الحاا  - 23  )444/ 1 ق ولاير : العين للفراهيدي )1/108)الصأ
حاح : باب الباا، فصل الااا  - 24   ق1/118) الصأ
حاح: باب الباا، فصل الذال  - 25   ق1/126) الصأ
حاح: باب الباا، فصل الراا  – 26   ق1/139) الصأ
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حاح: باب الباا، فص - 27  ق165/ 1ل الصاد ) الصأ
حاح: باب الباا، فصل الطاا  - 28  ق1/173) الصأ
 ق 179/  1)الصحاح تا  اللغة وصحاح العربعة  - 29
حاح: باب الباا، فصل العين  - 30   ق186، 179/ 1) الصأ
حاح: باب الباا، فصل العين – 31   ق189، 188، 187، 1/186) الصأ
حاح: باب الباا، فصل  – 32   ق196، 1/195الغين ) الصأ
حاح: باب الباا، فصل ال ا   - 33   ق1/198)الصأ
حاح: باب الباا، فصل ال ا   – 34   ق206، 205، 204، 1/198)الصأ
حاح: باب الباا، فصل ال ا   – 35   ق206/ 1) الصأ
حاح: باب الباا، فصل الكا   – 36   ق1/210) الصأ
حاح: باب الباا، فصل المعم  - 37  ق 1/212) الصأ
حاح: باب الباا، فصل ال ى  – 38  ق742/ 1 ق، ولاير :  لسان العرب )220، 1/216) الصأ
حاح: باب الباا، فصل الاون  – 39   ق230، 226، 1/222) الصأ
حاح: باب الباا، فصل الواو   -40  (191/ 1 ق ولاير :  المزهر في علوى اللغة وأنواعها )1/233) الصأ
حاح: باب الناا،  -41   ق1/244فصل الباا ) الصأ
حاح: باب الناا، فصل الااا  -42  ق1948/ 3 ق وشمس العلوى ودواا ت ى العرب من الكلوى )1/248)الصأ
حاح: باب الناا، فصل السين  – 43   ق254، 1/251) الصأ
حاح: باب الناا، فصل الصاد   – 44   ق1/257) الصأ
حاح: باب الناا، فصل الفاا  – 45   ق1/260) الصأ
  ق1/161) الصحاح: باب الناا، فصل ال ا   – 46
حاح: باب الناا، فصل الكا   – 47   ق1/263) الصأ
حاح: باب الناا، فصل المعم  - 48   ق1/267) الصأ
  ق1/270) الصحاح: باب الناا، فصل الواو   – 49
حاح: باب الناا ، فصل الهاا  – 50   ق271 -1/270) الصأ
حاح : باب الناا، فصل – 51   ق1/271العاا  ) الصأ
حاح: باب الثاا، فصل الثاا  – 52   ق275 -1/274) الصأ
حاح: باب الثاا، فصل الحاا   – 53   ق279، 1/278) الصأ
حاح: باب الثاا، فصل الدال   – 54   ق1/281) الصأ
حاح: باب الثاا، فصل الواو  – 55   ق1/295) الصأ
حاح: باب الجعم، فصل األلف  - 56   ق1/298) الصأ
حاح: باب الجعم، فصل الحاا  – 57   ق1/307) الصأ
حاح: باب الجعم، فصل ال ا   – 58   ق1/337) الصأ
حاح: باب الجعم، فصل الواو   – 59   ق1/347) الصأ
حاح: باب الجعم، فصل الهاا  - 60   ق1/351) الصأ
 ق322/ 1مجما بحار األنوار ) ولاير :  ق1/357) الصحاح: باب الحاا، فصل الجعم  -61
  ق1/360) الصحاح: باب الحاا، فصل الحاا  – 62
حاح: باب الحاا، فصل الذال  – 63   ق1/363) الصأ
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حاح: باب الحاا، فصل الراا  – 64   ق1/367) الصأ
حاح: باب الحاا، فصل السين  – 65   ق375، 374، 1/372) الصأ
حاح: باب الحاا، فصل الاون  – 66   ق1/414) الصأ
حاح: باب الااا، فصل الشين  – 67   ق1/425) الصأ
حاح: باب الااا، فصل الفاا   – 68   ق1/428) الصأ
حاح: باب الااا، فصل ال ا   ) – 69   ق1/429الصأ
حاح: باب الااا، فصل الهاا  )  – 70    ق1/435الصأ
حاح:  – 71   ق1/47) الصأ
حاح:  – 72   ق1/48) الصأ
حاح:  )  - 73   ق1/58الصأ
حاح:   – 74   ق112 -1/111) الصأ
حاح:   – 75   ق1/139) الصأ
حاح:  - 76   ق1/162) الصأ
حاح:  - 77    ق1/212) الصأ

 املصادر واملراجع
 ال رهن الكرلم   1
فور عطار   هق  تح يق: أحمد عود الغ  393الصههههحاح تا  اللغة وصههههحاح العربعة، أبو نصههههر إسههههماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت   2

 ى 1987 -ه1407، 4بيروت، ط -دار العلم للم يين
  1،1983بيروت،ط –عالم الكنب  أبي ال اسم علي بن جعفر السعدي، كناب االفعال:  3
الااشههر:   المح ق: أحمد بن سههعيد بن محمد قشهها ،  هههههههههههههههههق،433إسههفار الفصههعح: محمد بن علي بن محمد، أبو سهههل الهروي )المنوفى:   4

 ه 1/14420عمادو البحث العلمي بالجامعة اإلس معة، المدياة الماورو، المملكة العربعة السعودية،ط
  1405ايران  -نشر أدب الحوزو قم  لسان العرب :ل ماى الع مة ابى الف(ل جمال الدين ممد بن مكرى ابن مايور االفرل ى المصرأ،  5
ُلف   6 محمد حسههههههههههههههن هل   ،بلد الاشرالعراق ،المح ق1 الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني، الطبعة ال(باب الزاخر واللباب الفاخر: الم

 بغداد  1981ياسين ،دار الرشيد للاشر،
ههههههههههههههههههههق،تح: د مهدي المازومي، د  170كناب العين: أبو عود الرحمن الاليل بن أحمد بن عمرو بن تمعم الفراهيدي البصهههههري )المنوفى:   7

 بة اله ل إبراهعم السامرالي ،دار ومكن
هههههههههههههههههق،تح: عود السه ى محمد هارون ،مكنبة 180الكناب: عمرو بن عثمان بن قاور الحارثي بالوالا، أبو بشهر،المل ب سهيووله )المنوفى:    8

 ى  1988 -هه  1408الاانجي، ال اهرو،الطبعة: الثالثة، 
،تح يق :  1998،  1بيروت ،ط -ر الكنب العلمعة  المزهر في علوى اللغة وأنواعها: ج ل الدين عودالرحمن بن أبي بكر السهههههههههههههيويي: دا  9

ُاد علي ماصور   ف
ههق،المح ق: د حسين بن عود ن  573شمس العلوى ودواا ت ى العرب من الكلوى: نشوان بن سعيد الحميرأ العماي )المنوفى:   10

سورلةق  -نق، دار الفكر )دمشق  لواا  -د يوسف محمد عود ن ،دار الفكر المعاصر )بيروت  -مطهر بن علي اإلرلاني  -العمري 
 ى    1999 - هه  1420الطبعة: األولى، 

 مجما بحار األنوار في غرالب النازلل ولطالف األخبار: جمال الدين، محمد ياهر بن علي الصدي ي الهادي الَفن ِاي 11 .11
ى  1967  -هه   1387،  3ههق،مطبعة مجلس دالرو المعار  العثمانعة، ط986الكجراتي )المنوفى:   
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