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فاوديلأبة

واخبايى؟الموئ!تزتجقةمصادز

الزواةإنبلء؟1(18ص/ا)جخفكانلابنالأعيانؤيخياث

من146)صلل!يوطيئالوعاةئغينص86(؟ا/ص)جللقفطيئ

يتيغنص293(؟)صالأنبابىفيلاببئللأصلبلئزصمنصالقاصمرة(؟طبعة

لياقوتالآدابزمر214(؟3/ص)جللعغاصلبيالدثر

والوافي08(ص4/)جالأدباهمعجم.ءا(؟ص3/)ج

.278(ص7/)جبالؤيخيات

الفؤئف:عزئبذق

بنئحصمدبنزترئابنفايىسبنأحمدالسصثنأبوهو

.لولاذتيما.تاربخأالئرابصمصنصئعثتغئيئلثم،الرازيخصبيب

فيتنفلات!نبرةذلكفيوالسصبعثموطبيما،فيالرواتصاختقمصكما

صميرالأئ!البصمنجملتصأكسصبةالذيالأمرصلفعصفمصساجميأالبلاد

الرفي)1(.مدينةإلىالمشهورصةيئبته

بمدينةالأحيانمصغطمءفيبهاستقرالمقاملكنص

يصحولا.قزوينمنكانفقيلموطييما،في،اختقفواائهمالففطييذكر)1(

الرواة)إنبا.القزاونة".ءبكلاميتكفئمكانلأئةقائوةوانماذلك،

االرهراوي(همااخريينثبتيينفئكيمئةاماياقوت86(0صجا/

ا.خرزي"الأستاذو

5891(ستصريرليو-)ليلوأ-تمور،9-7لعددا-""لآها74

ريس5!8سما

آبيئصهابمصمصذانالطويلةإصقاغتيماأثناءفيلهتتفمصذوقد)2(.همذان

مات.المقلصاحثالهمذاييالزمافيبديغالقغروف

لآبلاطللىيخهااسئذجميئ،بهمذانآئرةاشئهرصولما

علي.الدولةفخربنأبوطاصلبغقييماييفرآالرفيبمدينة،بويه

الأذتص.غثةآخذالذيغباد)3(بنالضاحصبإلىتغرفصوهنالت

ئغيريا.فقيهاًنصايخعياهذاوكان،"آبيهعنفايىسابنآخذ

المنطتيصلصلاحلكتالبصروايتةعنهآخدصةماآغممن

القطانسلمةبنلبراهيمبنعليعلىقرآكماالسصكصيت)4(.لابن

الغينيكتابآخذوغئة؟الضاجبيكتاب!فيعنهالروايةمنوأكثر

بنعليالحسنأبيعلىواشتقلع)5(.الخليلصللىالمن!ولب

كتاتجيئروىوعنه،سلامبنالقاسصمعصبيدأبيصاحبعبدالعزيز

)6(.الغريبوئضنفالحديثغريبغبيد:ابي

ولآذتإ،-وتاريخون!بتيماموطبيمافيالرواةاختتنصوكما

هـ093سنةئؤقيئآئهذكرخفكانفابن.وفاتيماصتاريخفياختقفوا

؟2(.عصلم3)جواليتيمة911(؟صلما)جالأعاقوفيات)2(

يصحثكانلأئةبالضاجبشئيئغئاد.بنلسماعيلهوابوالقامم)3(

بويه.منصررابيالذولةمؤئدوزارةتوق.العميدابنصالفضلابا

5(.صا/)جالمقا-معجمئقدمة)4(

.3ص،السابقالمصدر)5(

الحديث.كريبكتالبعلىإلاافعولم.4ص،السابقالمصدر)6(



والقفطي.آسنصز()7(والأوصل375،سنةصفرفيئؤفيئلئة"وفيل

ئخذذالئراجصمصنصئعبأكثرآنإلاهـع593سنةوفاتةئؤنصذ

وفاته.زمنالأخيرالتاريخ

الفققاء)9(؟جفيةوالمزاؤتجة)8(؟الإتباغمؤئفاتيما:من

ئتخئزص)11(؟الثلاثةكتاثالاصنة).1(؟يخقهنمطالمضاجمط

ذئمالفقة)14(؟ئخنلوالئؤئث)13(؟المذكز)29(؟الألفاظ

الإئ!افي)16(؟اغضاءأشقاءفيفقاتةالثئئر)عا(؟فيالخطا

مونضوغالاصغه)18(ققايي!وئئجئموالصانة)17(؟الئخيرفمطزضائل

البحث.هذا
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ل!تلباقضابز

جمثهاتتفرغوأصصولاضجيخمصققاييصنالغربيئغة"لن

فيئغيرئواؤتئم،آلفواماالصنةجوامصعصفيالثامصنآلفطؤقذ.فروطص

منولاآضل،المقاييستفكمصصطمصقياسعنذللتمنسي؟

الغربيئالفغخمصصاجتكانفارسابن.")91(.الأضول

ال!ابق.المصدرسالأعيافيوفيات7(

91(.ء6)سنةتوبلمان،غسنبرونوفر.تحرير.والمزاؤخةالاتباغ8(

الثركة،بيروت.الركيبنعدالمحسنعيداللهتحفيق.الفقفاءجلية9(

للتوزيع.المنحدق

لهوقذتمخفقةكلايها.فيللقزدبوضبناللنهففهفيالضاجبي01(

فيلثروتجلها6391(،بدران)موسسةبيروت.الثريميئصطفى

0191(.السلفية)المكتبةالقايزق

:1.ط.عبدالتوابرمضانعليهوغفقلهوقدتمخفقة.الثلاثةكتاب11(

العربي.الكتابدارعن،719؟الفاهرق

الذائمالمكتب،الرلاط.ناجييلالىلهوقدتمحققه.الألفاظئتخئز3؟(

الغربي.الؤطنيفيالئعريبلتنسيتن

عدالتواب.رمضانعليهوغفقلهوقذتمخفقةوالمؤتث.المذكز13(

.9691الفاهرة:ا.ط

:ا.طعدالحميد.الدينمحييمحمدنحفيق.اللنةمخمل14(

.4791العاذقمطبعة،القامرق

اهـ.934المقدميمكتبةالثئفر.فيالخطأذئم15(

.6791.ذنجذوبفبضلتحفيق.الإتدتافيأعضاءان!ناءفيمقانة16(

جوادمصطفىعليهاوغفقوشرحهاخفقها.واللتةالئحوفيرسائل79!

.والإعلامالمقافةوزارقبغداد،.مسكونييعفوبويوسف

الالبعة.هارونئخئدعبدالسلاموضبطتحقيق.اللنةمقايرئثجم18(

اهـ(37اهـ-ا)366الغريئةالكتباجاءدارالقاهرق،.الأولى

صاجزاء.سئةصمرفي

3(.ص/ا)جالمفا-91(

ثابتبماآصولصإلىالغربئةفيالكإمءزذقنصاتغالذيالوحيد

هذهأعلىأ9.الجامغةالنصئبصعلىذلكصسبيلفصطئفتمدأ

الغين.كتابالمصنصمصىأحمدبنالخليلكتاثقيوأسنمصرها"الكتمبص

)02(،الحديثكريبشلاميصبيدالقاليممءبنأبيكتاباومنها

السكيتلابن)21(المنطقإصلاطصوكتاب،الغريبوئضنف

..ذزيدلابنوالجثقزة)22(

المقاييس،صاحبيقولائغتصمذنا!الخئنصمصالنصئمصطهذء

الشيئءوصقغلذاختىاصصايهصاوزاجغغقثهصا"فمصخمصوذتمصصاوما

.()23(00قائل!للىصنضصنناةالئايىز،

نضزتصه

فيريدآةمص!قكآالمصغجمءموابترتيمبفصطفارسابنشقك

ذزيدابنضنغكماوتقليباتهاالحصروفبآؤائلصعلىئرئئهصاقفوصلم

فغلكماالكلماتآوايخيرآئوصابصعلىئيرذهصاولم،الجئمصزةفي

أوائلعلىئن!فهاولمئئجصميهمصا،فيوالفيروزابادكبمنظوزابن

المصنيير،المصمضباطصصفيالفيومينمصبئمانحيرعلىفخ!بالحروفب

التاليينن:الئظاقينيالتزتميلالطصة)24(.صاساسفيوالرمخشري

إلىالاصغيرئةالمصواذقستموبموجبيما،الهجائيئالنطاتم-ا

الياء.صبيهتالطصؤتثتهيالمصئزةصبيهتالطصتثذأصنصئ!طص

اوصئهاثلاثةآبواسصفيجمتالطصفنصاصط:الئبويبيئالئظاتم-2

ؤثاصاثمصا،الثلآثيئباثوثانيهاوالمصطابق(،)المضاغفالثنائيئباث

آصإعةا.آخرفطصثلآثةمنآنصثرعلىجاءما)بلث

الأؤليالخرفببغذفارسابنصيبدأ،الأوصلينللبابييئبالئ!بة

الئلء،منالثلاثىبالبفيولكن.هجاثيا.يلييماالذيبالخرفب

الىهذائؤخرتجلآؤلا،ئثقثفقاؤقاوالمصثزةالئاتيذنصرلاقثلأ،

)02(

)21(

)22(

)23(

)24(

:ا.ط.خانعبدالئفيدعحمدئراقبةتحت.الحديثكريب

وهرفي-6691()6491العثمانيةالمعابفدائرة.الذكنخثذرآباد

اجزاء.نلائة

ئخئدوعبدالئلامشاجمرمحمداحمدوتحفيقشرح.الننطقإصلاح

.(91)94المعارفدار،القاهرة.هارون

المعارتدائرقتخيسمطبعة.الذكنخيذراباد:ا.ط.اللغةتجثهرة

أجزاء.ثلاثةفيوهواهـ(345-)1344

5(.ص/ا)جالمفايي!

موضوعفيهارونمحمدعبدالئلام-الكتابئخققماكتبةراجغ

الئقذقة(.من44-42)صالتزتيب

!ا58918(سهر-لولر)!ثلو؟-ممرر!9-7دلدا-أبلآها



ويرىئثئثفماوماصوالجيمالئاءببالبفينذأ،الأنؤابآؤايخبر

منالتاةيل!ماآثرب"آنللىيغوذذلكفيالثببأنالمحفق

العاءبابثمهوالجيم-"..الف!تغملهالموابفيالخروقب

يغوذثئم،الحروفمنيئتهيأنللىوقدنذائثفثفما،وماوالحاء

ئثفثفمالوماوالقفزهالئاءإلىآذزاتجة

التقسيتميئغلمالمؤل!فلأالثايعث،يفبالببالن!بةأما

وجدنل.خثثالبابهذامنالباءخرفبفيخدذةالذيالواصخ

ؤنسعأ،والتؤبسوغالقئخوث،هيآق!امثلاثةفيالمواذئقسئم

بقئةففيئباتغه".منئيريذونةلمعئىخؤفاًفييماو،مايزيذون

جميعها.صالأقسامبينيفزجنراة،النبئب-الحروف

عندالعربئةمقاييستجغصلأتتغاًنبحثيفيشأخاليذ

ثراستيخلالءمنونسغنهافؤتهامواطنعنباجثاً،فارسابن

اًصلؤجوذالمؤل!آتكريفايئقانقافيقيفآتنلؤل:الخربويىبعض

فآصلين،،الأكثغ)وهيواحدأصلإلىيفازدءوأخرىلها،

له".آضللا"الذيبالجذيىوأئذأ.وهكذا،فثلاثة

-3)ـ-

)علش(251(:

على.بشيء."لئسق-فارسابن-يقولالجذرهذا

لأنأصحيحأ،قياشةؤلئس.الذثعث:اليفؤشالنيقوئونآئهم

اللأم(.تجغذتكونلاالعثميبئ

عندالجفوشغييرلفط!وجودغذمكلتيتثبثوالباحت

فيالجذرفيثرئغفلالفيروزاباديلنبل..الفسافيإلىرجوجم!

فيهملنكونكلمتينعلىنقغ،أخرىخهمن،ولكن..آشابه

و"شفشل")27(.)26(،خفيفأيتثلآشهي،اللأمبعذالشين

الماء(.أقطرأي

تجذزأنيعنيلاأولكلمتئيئأخرىلكلمبماايجاذكآنالا

كلماثمنهئثتق)عقعفجذر.آضلذاصازالكلماتهذء

.77(ص/4)جالمقايي!(2ع)

)ابذينفىالخليلئغارضفالأزهري.)علثى(.مادق،الفسانراجع261(

اللئلاش.لفظالأعرابياببنعنوينفل(اللامبعدالثينوقوغ

شثشل.مادة.الصحاح)27(

5891(يسسمرلرلسر-)لىللوأ-كلرر،9-7دلعدا-ابلآها94

آضل")28(.يخمغهاؤليسقتئقاصق"لاجميفها،يعت

صخةفيئشندكملكثيرأفايىسابنآنذلكعلىفيذ

القلبللىيئ!ي!ئقاقذأوله)93(،أصللاتجذرفيالوايىذةالكلمة

.)31(أخرىتارةوالإبدالص،03()تارة
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الواجذالأضل

:()32()حل

هذا-فروعزدئغجمبهنيفارسابنماذكرآئطفبين

شيئء".عنهلايشذالشيئء،هو"مبتخواجداًصلالجذيىللى

الحرامجمدوالحلاذ؟كماغرواجمخالبابهذامنالففذةنخبن

لأفبرما"ءواؤشفتةآتجختهإذاالسيئةحقلتمن،كآنة

خل".نزقفإذاويغقذ،يبند8فالضتانجرنزذ،:خل-

غيئناإذاخاصهب،تبئيهالتغسفبغييرومنمقئولأآجدةالقولهذا

حلالأ.ئ!ئىالرخل-قتاغآن

وشئيازؤخه.التؤء:وخييقهبتجغفقا،الترآة:خييل-

وئقاذ:.(.صلجبيما).جمئذيجليئهفاواجد،كرلأنبذلك

الآخير".لزازيجليئهفاواحل!كللأنخييتمبالرؤتجمبشئيت

لأنبذلكشمياإئهملفنفوذ:تريذآربويميهئناطيريصوهوقؤذ

وآفرلخة)*(.فئوقةفيئثهللآخيرؤقفبةغفتةيفتخينفتاكلأ

علىئختلانوئئ!نثؤتثين،الا"لآتكون:الخفة-

لا)8

92(

03(

31(

(33

خؤذ)ملالغقزق:هيالسثوالكلمات77(.ص4/حالمقاييى

ينبت)ذقثالجفافي؟يوتذ(جنالضبيبطننمنيخرفي)ماالجقيئ؟الذار!

في)ارتفغالطائرغفى؟البئيىجوايخبفي)الخفرالاعتقاءنباتأ(؟

مرازئة(.)اضتدتالشيئةاعقىطيرانجه(؟

صمخت"إنكيتةفيه،ذكروا)عثل(:جنرفيقالهماراجع

.(922ص/4ج،ببسلمفلا)

والدورأ.الذايىمنالواوعنئئقيبأ"اطثهيقول.)ديعجذرراجع

)العقاس!البطنالعظيئمأي)ذجلى(منفهوئئذذ)دحن(:جذرراجع

أصفةالذ!ثشيئفالمطر)دثأ(:جذركذلكراجع333(.ص2/ح

.(823ص،الابقلمصدرلاذفئبئ

.02ص،2ج،لمقايي!ا

ينززاىصاجةئحيالمنهماالواجذهوانآخر،تأوفيهناكبالالبع

ثالثرايمن-حالاي-علىهولمئلى)الئافي(الرافيوهذاجمثذه

التيالمناقثة)راجعلهؤتجللهايجلائهءأيالخلالمنانهمامفاده

(.الموضوعهذابصذير)حلل(مادةفيالفساناوردها



آكذوفد.".فرتجةفيهماكانت4اثنينلصئاكانافئقااصصالبالب

كانمهمافىصصبثد)34(أبوقااصوكذلك،المعنىهذاعلىاليضامي

الخفةمعنىيكونانفييجزملاييسالمقلصاج!تف!نالأمر،

الإثصنافي.باسبمنيوردهبل،صالفتحمن

طئي.-فيئثاغإصنرصاجوهذاالسصيدص.:الحصلاجل-

غصص!قوالئختاج-،-للسابصلصصفةيثسطهوالذيفللكريئم

)35(.البخيل

."صالضرعمنالفبيئومخرفي،البؤلص))ئثصرفي:الإحاصيل-

واجمخة.والموافقبص

تخرك:اللسانوفيزال".مكايخيما:عن"تخثخل-

يتخفخلعندماالمرءانالقولللىالمزلفقضذوزئما.ؤذقب!

بيما.يتشبثأومكايخ!إلىيئشذلافإئه

الفسادن:وفي،.العربمنالنزواصالحي:إالجفتص-

الأزتجحص"،علىبذلكصصمصيئ(.ئخللأئهاالئاسبيوت،تجصماغبص

خلتصنهصدصالبيوث()أوتلكالحيئهذالأصنفارسابنطصصفي

.لأمتعصتيم)36(القؤمص

نفتخونخصصأصئه".تجالنيعنلهئشنص"الخذفي:الثصلأصص-

اللفظ.هذافيالأضلءمعنى

صصإالقولالئؤلنصققحذوؤئمصا.ؤتجثص":الدئصص،خاصص-

)أوطايعبالئستديبنعلىتؤخعبفقدخلأ،لنالذئنأوالتفر

للبصفع-!كيمييماخل(الزواج

وئثيهصصالنتاء")37(.مراجم!بمن"مصثصكصث:الجلال-

يصصنصالصمثصكصعبإصصبالقؤلءالبابعلى-طئني-فيهذاخضل

.الخياةا.نخؤتضاغد؟فيائهتالنالخلأنيشقكماذزتجة،

جئة"كان:قؤلكفي،جفة"لصفطذاتهالمعىيمياقيفيويأتي

قضذة".أيالغؤر،

جذرتحمصلألفاظمنفارسابصصأوردءمالإهصئمشصرذهذا

لنايجلالذىاي"الئجل"لفطئضيصأنوئفيهن.)حل(.

اذللايكونولا(...)تئب!ةتجديدتجئدثؤلبكلللخئة:اليماميئقال)34(

عيد.أبيقولوردكماحلل(مالة،)اللسان("...)نؤبيبن

يذة.،كاضثق":البخيلعنعامئتنافينقول)35(

لاحفأ.عليهتغييقولنا..اللفظهذافيفارسابنرايب!يراباكتفينا)36(

هوتتاغللجلالاخرمعنىصابقأذكرالمؤلفأنبالذكرالجدير)37(

.أوردناهوقد-،الرحل

كلصاحئةيفتحصةالذيالبصكصاقأيرالقخاصقتائة)38(؟

غتي"د"يخكوالئرادصفةعامئتنافيغئي"و"جلصصبلح)93(؟

أودصغبيئتنفسأ،أومنفتحاًلياتركبلعليئئصصيتصلا:والمعنى

طريقي.في

تعنيالتخاصصأصصؤؤتجصبناالفسافيللىلورجعناماذاولكن

حيلتيماإلىيصصلعندماالإنساقيجلفماذا؟كذلكالآيخرة

هذهفيالصصنيا؟مصتاعءمنشيبنأمصعصةيأصصلصلابأئةعلمأ،الأخرى

المكاقهو،الأصلفي،المصخاصصإصصفنقولنتخونصأنإما،صالحال

سبيل)علىتخلأالأيخرةصارتثئمأمتغتك،فيهتحلالذي

النزواص.هوثانيأأصلأ)حل(لجذرندجميأنوإما.المجاز(.

جفهب؟:التالصيةالكلماتالثانيالأضلصتحتنصصمغفدعندها،

القويممننرصبأيمصخفه،الجارةأوالرزجبمعنىخاصيصاةخل

الئاسء(.لتخلالجئذة)الأزضقويخلالالبفدصة(؟)أو

)ركن()45(:

التيالألفاظأصصوالواقغالفؤن".علىيدلصواجد،آضل

إلىوبربصوعي)41(.الأصلوهذاتعمتصصالمقاييسصاجبشرصبها

أوهورئي!عثص،الدهاقينيمنالعغليئمومصصص،الأزصصونؤتجذثاللصسان

."..ويميفونيسكنونأيلليهيزكئونآفققا"لأنالقرية

للمجيط،للقلمومقومعه،ثانيةجهبمامن،اللسلنلكن

فالرصصصصشلإيذنص..ئغايزهصللفثصةئغايرمصغناةلفظأيويىدافي

")42(.التصغيرللفطعلىزكينأ"ؤئ!ئىبلالقأز،.ئز.

:)ركذ()83(

شادصبوبصودصفارمىابنوئقرال!صصون(.علىيداص،آضل

تراكذ:قؤليمفيالصصاذ()هذاصصخإنالأضلءعن

)38(

()93

)04(

)41(

)42(

)43(

يكونفارص،ابناصلعلىوبناة..اللسانفي)حلل(مادةراجع

قتلئة.لنا(الموشع)اوالئباخالئجل

اومنالبضائعمنمايننرذموصغالتخليكونانكذلكالجاثنرمن

.القوممنبقضذ

.(34ءص/2)جييرلمقال

ؤثبتاليه)ضكنلليهزكنالأفؤى(؟)جايخئةالثيءزكن:هيالألفاظ

الضزعمركنةناقة)الاخانة(؟البزكنثابث(؟ؤفوز)ايزجمبني،جمثذة(

منتفخئة.اصص

)ركن(.مادةالئسان،

.(334ص/2)جيشلمقال
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هوالركوذ،اصهرشاهصأيويىذالفيروهصابادفيلكنص.)44(.الجواري

ولايثقيئ)45(.تبئهايدوئمالتيالناقةوهي

)ركس()46(:

راًيعيما،علىالثيء"هوقفعثؤاجذآضلأئةالمؤلثقال

الجذرهذامنمشتفةكلمابلكنصايخير؟".علىآؤصل!وهصذ

الرصبسيذهنبيرلمفارسفابنالأضلءههذامعنىفيهالائئهصخ

منيىصهصهقوتهمكذلكيذدصرولمأوالجصهير؟الرخسنصبمعنى

يأالجاريةآزك!عت:قولهمفييفولوماذا.كثيير.أيالناس

ثصهئها؟اطفهص

)امق()7،(:

ماذكصرة"هذاالثاصبعت"هالرصطيل!ءوالسيئ"الأضلعلىيصهذ

وآضلصالرهصلء،،البناءأصلصبمعنىالأسنصمويىدأالمهنصمصلصاجب

التاصليهص)48(:صبهصعايخيهالأصهنصلفطهعنهغاقيتيهئة.الدفي.ؤؤخ!

ثانيأمعنىآصبفلكصصهاالئهصل)"8؟وهصفخ،والإهصضلثالإفهصاذ،

جميعها،المعانيهذءوفي.للصهدلب)مه(.هوالئزئنلثماسق

.الثباتآضلآتبئنأنأصتيئلم

-3(-

ضلانلأا

)حد()51(:

:أصلان

)44(

)45(

)47(

)94(

)05(

)51(

صاحبيهاالىقاجمذةتزتثئمقذمبقاعلىإحدافنقعذتاذا:والمعنى

.(الابق)المصدر

الذكعالآنفتراكذ)غيرلف!شذوذنجئئضحلناخرتأوفيوهنالك

الائدالء،بالبمنالركودأنمفادةالتاويلهذا.ال!كونأصلفي

واجذة.خفبمافيالرفذتنلأالتيالحلوثهي-الإبلمنالرفوذلأن

.434(ص/2)جالمقاييى

.(41ص/\)جالمقايي!

الثاة.زخروالآخرالدار،بناةأحدهما:للأسقاخرانتغنيانهناك

قولكمنلأنهنذكرءفلمالثانيوائاالاصق،فيفذكرناءالأولأما

-كماقالالأصواتانوالمعلوئمزخيرما.فيإسق""إصق:للشاة

مذاليراد؟فغذئم،لذنغنيقا.ئقاشلا-المئجممقدمةفيفارسابن

عليه.خخةليقالمعنىبذلكاللفظ

الئحيط.القاموسفي)أس!(راجع

.)أس!(مادة،الفسان

.3(ص/2)جالمقايي!
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ا-الصهثنغ:

الشيثثني")2.(.بينصاالحاجهصالخد:-

.")53(ؤشهدتهوصلابتيماجم!لامتنلخديوأشئيئ":الخديذ-

الصهصهولء")54(.منالناسنص"لصهئعصيماالبزاثالخهصاذ:-

نصف!هصلهصنغتلصهاؤآخوصت:تجهصلصهصلعلىالمرآةخهصت-

والجهصاتص".الزينة

منوآضفةالذم،معاصهاًيكذا"يكورصآره،خهصدأ-

الصهئهصء.

م(.")ههصهصهص،أيخهصدآئر-

"!الئغاؤصهةعنيةنةة"ما:(الهصايىق)هاوجميالعلخذ-

ا)6.(.االئمصانغة"فصبآنةالمصهالصفة:الئخادة-

وهيمعاييهل،مهصالئؤهصفهصرصدصصهلالتيالألفاظهيهذه

الصهثهصء.وأصلتئفوصهفبةمكينةطئنيفي

ؤخوأخرفة(،الهصيفبخهصنحوالشيبقئث-2

لجدةوا؟(هصةتأ)لزهصلصاوخذص؟(صهلآتئة)لبالسراؤخصه؟لسدصينيا

الئهصقي(.منالانسانيعتيرى)ما

مأ،الهصثثهنفيسواةالتطرفبعلىتهصرصكهصهانيالمعلهذه

المذكورةالألفافيإلىئصصيصهأنوئثيهئنا.الصهفتياًمالطهصم-،

يلي:ما

خادةورائخةشديدأ؟غصهباًغصص!تادهاواختوالرخلخد

مؤلصثيأتلملفظأيلهصدرالقائوسنصلكنهصمفزاخةدصيهئة)7.(أي

كانوربما،الهصليطالقصيزالرصهلأيهوالخصهخذبهالمقاييس

)؟(ءالثانيءالأصلفياللفظهذائذيىبخأنالتنص"لدمن

)بق()58(:

أضلان:

فخؤقؤلأفآئاويخغلأ".قؤلأالشيئءفي"الئفئخ-ا

)52(

)53(

)56(

)57(

)58(

علىاحذفمايتعذىاوبالآخيراحذفمايخبطلئلا...)):الفسانوفي

حدد(.)مادق،.الآخر.

.01.منغلأثةالمعروثالجزفرهذامو"الحديذ:الفسانوفي

نأفيهمنلشعهماوالسخانهوالبواث:السابقالمصدروفي

.01.بصهرج

دلابق(.)المصدرارتكائةيحللاالذيالحرائمالمنيغهو

الثيءوهوطرف)المقاييس(الآخر"-الأصلمنيكوقانويجوز

.سنرىكما

)حدد(.مادق،الفسان

185(.ص/\)جالمقاييس



ؤآما.(.الكلام)كثرةوالبقبقةكلآقة،كثربمعنىتجق:فولك

خركةئهصيسصالتيالبقبقةاو؟السهطئةمنآصههصسصبمعنىفبصهيخغلأ،

شديد.بصهطبرتجاصهتإذاالسصماصهوتجفتالقذيى،غليانأوالملء

لجذرالثانيموالأصلاليعي!ير(الطميص"الشيئة-2

بفة("واحسدسئة،صالبعوض)منفالبصه9.فارسابنرأيفي)بصه(

(!.البيتصهتاعصآصهقافيا)أي"البقانصوسصذلك؟البابهذامن

وغيرها،فارسابنسلكهاالتيالألهصاطآهصصهسصلا

)الأصليني(الباتجيننأحدفيتئصهيىفيالقاموسفيمسهصاتجصصء

ذاتهما--بخدالأصلينأسصأعتقدآئيغيرعالمذصهصوزئن

فيهولكسص،التنهتخفي!الأزصلسفالأضلالئضا؟.مننزعأيعكتعان

معنىيحملالذيالثانيالأضلصغكسصعلى؟كذلكالكثرة

بلآضقثبنليستالأمر-حقيقة-في)بنص(اهذن.والضهنر.القفة

التغيريفبهذافيمايخهصىولااوالسصهثرة،القفة،الئهصتخ:ئلاثة

الغربتةامعانيئغظتمت!تؤجمتأنتكاذصهطاطئةمن

)حدر()95(:

:صلانا

الخهصوزآنهزلهتة(؟الذاالشيئءخسصزت:،الصهئوط-ا

مسئة("هتئخدز)المكاسص

معنىئطابنسالتيالتاليةالألفافيعلىؤقعهسصالئسافيوفي

الخذهزسصببيما(؟اتحصصهايىفيالماء)مسفسصازالحصهور:الأضلس

صهشاة.:تجالةالسصواصهخصهزالهنراصهة()06(؟في)الإهصراغ

سصيصه؟(16)(ءلممتلىا)هسزلحاا:ومسثة،"ءفصهلآلاا"-2

(؟العينين)الممتيئةالخذزاءالئاقة)ئنتيثة()62(؟تجذزةخذزة

خسصزهذا"(؟هصنابستقافةيكوسصأن"وئمكصه)الأصههصالخيسصزسص

الخذزةفييما(؟ئؤلرخئى)ضرئتهآخذزتة)تؤزتم()،6(؟جثذة

وذ)ايحدوزةذوحيالغينن()64(؟تجفنييبلطنيتخرفي)ئزخة

.32(ص/2)جللمفا-)95(

)الماءبالحدورتشبيهأ،البابهذامن-ظني-فيالمعنىوهذا)06(

اكرجةالدزصقرآ:تقولاذذلكيطابقماعائتاوفيالئنضب(.

ا.ترازةمعوشحمألحمأالممتلىة)هو:الئيثقال،.الفسانوفئي)61(

"مكتيزق".،الئسانوفي)62(

)الئان(.الزرمهووالخدز)63(

)الئهذيب(.كذلكجظةالجلالوابغةللغينوهي)64(

بذلك"صصسصيت)الضرقة)65(الصسذزة(؟وكثرةاجتماصه

لستجصسصهصها،(.

الفسلنوفى.فارسابصهآصهزصهصهاالتىالألهصاطهيهذء

الأتي:علىغثرث

السهليطص(؟أوالسصميسص،الشبابالفهصتلصىء)الغلآئمالخايىز

)بسديسصحاهصزخئل)ئزتمسص(؟حاهصزتجبل)غليط(حاهسززئح

..(لشقا)لحصهزوا؟(صلصهتلا

معنىتتضمنالأخيرةماقبلالألفاظأصصءالواصهحمن

البابهذامنطنيوهوفي،الشقبمعنىالخذريبقىالامتلاء.

السهيئصهفيكوسص؟شقةيصهتذجميوالسصزئمتئئا--سصماؤزئمالخذزلأصه

يتطفئةهبماهصفيئقد

الخاذوزهوالبابعنسافيبوجويى،أخيرأ،فارسابنوئقر

الئسصصصفب،منزهيدقئ!علىالمؤلصصولوسصان:الفرطاي

،الأذنئزينالفرطآنئذجميأالثانيالبالبفيالكلمةهذهلأذزح

امتلاعاوالرينة

.)حر()66(

:آضلان

-:والئفهسءالصهيمبمنوبيرىءالغئوهسئةخالهصما-1

أأيالرصسلو"خروالصسرئة("،الخرورئة)تجيسصصسر-

غتق(1.

امتزاجغي!بمنخلاأفكآ"نةيخيها؟لازثلخر:"طين-

،.الرئلءفيه

فيبغفهاإتيقاييئتثملذا،خرةبقيقبمافلآنة)باتت-

تصهسبصن))فإصبأقتضاجمها)67((،علىيفدزلصثملذاأيأصهيقبما"آزصاس-

باتت"فقدللصثيما)68((،زفتالتيالفئقةفيأفصههالذاأيأمسئهسا

تتضهصنالصسرهصالفيصهةأرصاعتقاهصيفيالواصعح-من1..شيباصهبصقئقة

ينمهذاالخئؤآنلايعنيهذالكسصما،خسصثمنالخفئسمعنى

)الئسان(.الأربعينللىالعثرةبينما:الإبلمنالضزقة)65(

.6(ص/2)جالمقاييى)66(

.)حرر(مادة،اللسان)67(

السابق.المصدر)68(
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)96(.فارسابصصفيلكآثصخىكمانقيصصصم،أوغيعبصغن

لماذاالتشاصصذ:لنايحتصوهناؤشالهاإ.الدايى:"حصر-

مصئرصأدصلكوراتوهلالئفصرء،أوالغيبمنتجيريتاًالؤشطيكورص

الؤشط(؟الأئويى)خيرإسلاميأم(البصغبي)الؤشطافلاطونبي

وهو-في،فارسابنصيفوئةماهذاالئاقة".ؤلصرص"حصر:-

الؤلصدصلأرزئما)الؤشط(،السصاصبتيالمعنىعلى"حصيئ"فدزايإ-

ؤتجذنص،الفسلدننللىرصحصوجميوعند..أصئيؤش!عنيثصنص

الحصرقائلأ:المعنىبهذاالحصريكوناًنئثيهرالإنصرابيالبن

الضفر)07(.هو

والتطائق.االفرطءمجالخرةاًي،الذصفرىحصرة،إثرآة-

صمخ.وا

ينبغيأيضأهنا.إغالئوخغثرئؤصصلما:البفلص،حصر-

قدالحصرفالبفل.الحصرةاللئقةعنكلامصناعندبصيماماغفقناإعادصف

غيعبصعلىذلكيرصلصأندونالطئخص،يخغلعنهاثتفى

)71(.اونقيصصة

والموافقة".تجصميلولا"صبخشنيأيصبحصبز"مصئكهذا)ما-

تجيئة.

توايخقوالتيفارسابنذكرهاالتيالألفاظهيهذه

الئسلفي،للىغذتافإذا.)حعلجذرالأؤلالأضلرأىفيما

الئساء(؟من)الكريتةالحصرة:التاليةالألفاظعليهاعلاوةوجدنا

حصرويخهااقامصة)أياليهتاتجةوتخيريرشؤاها(؟)ومعنا.الأزفصىؤخر

:الموضوعالأضلتوايخقالثلاذةوالمعانيالسصقطص(.رإضلآخ

والاجتماجمئة؟الخلقئةالعيوبمنالخااصيةالمرآةهيفالكريصمصص

قؤغمصااذاالكتاتةوخرزالاعيرتجاجء؟منتجرآغاإذاالأرضوخر

غيبها.ؤآشقط

يزتمالبرد:هويخلاث)حصصلجذرالثانيالأضل-2

)96(

)71(

فقد،الأولىالفثفةفيائرآتةالرخليفضقليملذاهل،أخرىبكيتة

القيامأصبيعنيمذا؟اونفصرغيب،زاتغيراللثقةهذءاضخت

قؤليمنئفقئمماهذا!نفصأوغيثالأولىالئيقةفيالجنسيةبالعملية

مذامن"أخلاقي(خكمافياتخلفيمننجنبألذا،..فارسابن

التتيئ.فيئفناءماقؤذفضفنا،القبيل

بالخرئة.الخرلصتةثانيأتئببتأئغطيقدهذا

منضيثأيفقذالمطبوخالبقلهوأنبعيدتاويلالىالبعضيذهثقد

بزىتالذىهوالبفلصمنفالخر،وعليه.الأصلحيينغذائهوكميةوزيخه

واليذاء(.الوزفي)فيالقصانمن
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ص(؟والفيلبالئهابىتنصوصصالحازة)الريخالخروزحار؟زيثصئمخر،

والأضلنيالمعلهذءبينوالتطائنصخرة(.)اشترصاليثصئمخر

ئرهان.الىيختاتصلا

.البابهذامصنفايىسابنعندفهي)الغطش(الحصرةآئا

الخر؟%لىالحصرةمعنىؤذفيآثرصغقذالمؤلفآناعتقاديوفي

صاحبفيكرن.العطش--بالضرورةيستدعيالخرأرذلك

)الخغالخدصصنبين-البسيطبالمنطتي-زتطقدالمقاييس

)الغطش(اعنهينئبئوما

آثرمصنغيط"ترصاخصصالذيفهوالمحروز()أيالحريزوآئا

هناالحرازةآرصصالفولعنوغيني.المؤلفقالصكمابيما"،نزرص

وعرويإ!دصمصيمافيتثريحرازةيستبنعصرفالغضبان:نف!يعئة

منعنديوهيسوداء،حصخازةذانصآزتصق:،الخرة-

يعحصذلم-يئضح-كماهناالخرئثصتيرقةإ.كأئهالأئهاالباب

فيزياثيأمعنىبل،النفعيعيئالمعنىولا،النصائعالمعنى

(.)الاحتراق

خزان:الآتيعلىنقغالفسانللىالرجوعوعنذ

)اصذعصةالطغامصخرؤةإبفة(؟غطنصث)أيئحصررحصل)عطشان(؟

الخرةء(؟الشيطثمءمن-النصمفي)حصرقةالحرارةؤخرازئة(؟

المذكورةوالألفاخ.الموجغ(.أوالعذاث؟الكثيرة)الالفقة

.الحرازةمعنىئطايقالأخير-)72(اللفظباستثناء-

-74(-

الثلاثةالأصوذ

:)ال()73(

اصقعص".:الشيئةألومنهاهتزاز،في"الئمغارص-ا

ؤآئذعفزيدابنقالكمالققغايقاا،الخربة:،الأئة-

افقذالأئيرحفيقةعلىجديذضوالغزلبل!لنيوفي.فايىسابن

والخربة،خلإيصصةنصبصمصاالأئةفقارصوالخرتجةالأئةبينتجثضفرق

لذاإلااللهمواحد،مضفيوالحرارةالطثتةلثركانئتضؤزلا)72(

العقلمنفلئسالموجعالعذاثأمائخترق"."كأئهالطلامافترضنا

ققدلذاالخرئة(.نفيفقالعذاتالأنالأول-الأصلحسبنأويئة

العذابانمفاذءوجبماعلى-ولاشكالئغ!فببعض-معنتآؤئة

والئفيئ.الجدفيوالخروالعطشوالغرقيالاجهابالىبصاجبهيؤدي

18(.ص/ا)جالمقايير)73(



ضح-اصالفسانمننئتلإصصخلإيد()74(.ولعضهاخثسثبعصصها

لتميينرهابذلكت!ميئفصافصصذزصئماالألةأنصص!،البغضهذاقواص

تفمصغلاؤخثبأ،خلإيدأكوئها،فالخرتجة(ئة)العابالحصرتجةعن

الحديلإ.منكصلصعاًالمصنوغةكالألة

و"أذغذو؟إ؟فيتمغتلذاءالفرسفرائصقإآلت-

افتر".قثييما:فيالرخلو،آؤقشييماا؟فياضطرتاذاالفرسق

يخدصزولكنللقايىىء،تجئنوالأضلصالمعانيهذءتينوالئطائتص

.بالضصرووةتمصعانئقابفةلاالاهتزازلنصالقوذ

وفيالققمء".صكصرأسةالشيتخيريفك:،الئأصصيل-

بالالثع-.اهتزازالعخيريف

ئحصدذة(.أيئؤئقةأصذنوئقاذ:الئحصذصصب.إالمؤلأ:-

نقيسرصأنغقثنابلالأصصلصإلىئباشرةالرخوغينبغيلاهنا،

إئمانقوذجمئذغاالتأليل"."اًيسصبقةالذيالففظعلىالمصؤلل

خرف()أىأللققمءصصرأسلأئهائحصذذة()أيمؤئقصصالأذنص

المعنىللىالؤضولصقئلنخطمصهاآنيجعثخالرصةهصناك،لصذر

غذتمادغثنامصمصابغضغغايخيئهذائق!رقذوصصئمصاالأصليئ.

تكونأنالمصختمصلصفمصن.فايىسابنؤضغةالذيللأصلموافقته

وآضلالقف!معنىبينخطصصاث،يلخطصصة،غئاخميتقد

عامصلأو،الأولىالذصرتجةفي)75(،الرمانيصعامصلب!بعبصالجذيى،

.ونحوعلمجلزا

على-طني-فيوقياشةشديد"؟:آليل"يؤئم-

العأليل.

"،غيريضصداصوؤخهاالسصصصين،ؤخها:،الأتلان-

بالقؤليذلكئف!رأنونستطيغ.فارسابرصوآئذةالخليلقالكما

-والكلائمالقراءوقااصصبه)76(.الئفيريحصجمثذيعلال!صبينلصص

المطابقتييئلفخمصتييئئقالؤمصئة"...-المقاييسفيمثبث

الأخرىعناخداهصماقثزتلذاالصبتفبفييكونالبفخصصةتجبنمصما

علىالتاويليكونانئرجخؤنخن."..آتلانقاء:بئنفتاساذ

ماةلأنآلقينشئيتاالمذكورتلنالفخقتاني:التاليالثعكلص

.(للا)مادق،نلئساا(47)

)شت(جذرعنحديثهفيالعايلهذاللىفارسابنأشار)75(

اكثر"هذاضابر:علىؤقغجمئذقايفوذ021(ص!3/جأالععايش

جمثئة،خميئالذياليءمنوهوعندي،الكلمةهذهفيماتجتغنا

اهييما".بذهالبذقبثمقديمأئنقئمكاقوتغئة

كذلك.الأليلصعلىتجاصأنؤولهوقد)76(

خركة-والقثصرالقسنيرجمئذبييهمامني!ب!يل-يفمصغ-والماة

.زهتزاوا

)الأنيرص"الأليل:الضؤتعلىيدلمالثانيالأضل-2

ؤفاغالكصلآمء)كثيرمئلزخل)الثصصل(؟الأليقبصالماء(؟صصئصثأو

والتطائتصوالئصباء(".بالدغاءالضؤت)زفغالألمالئاسء(؟في

ء.ذليلالىيحتاخلا

)أذ(لصجذرفارسابيئنظرفيالثالصثالأضل-3

ومعانيه:الإلىهوآؤزذةالذيوالففطصغقثيماا.ئحصافط)السبعثهو

الربويصئة.أو-،الرجصمفربىأوالغفدص،

بهما؟الئمص!كئتؤخ!ثسصبباني-الرجصموقرتجىفالعهصص

علىالحفاطئفترنزالأصصصالخفتيهوسصبعثالفهآصصكما

جمتصبقي.

الثلاثة،صالأصولهذهعنشافيبوجوبالمؤلفئقروآيخيرأ،

قائلأ:ئربفئتيهئهه.رائحصئةتعيرتأي4السصقاآلل:قؤليمفي

لأنالأؤل،)77(ايأالثلالةآخدمنيكونان"وئميهن

تجثيئالماةيذصصلوهوآن،آتلآةف!ذالذيآئهذكصرالأعرابيابن

."والبصصرةصيمالأب

استفصىقدفارسابنوجدث،الفسانللىوبرجوجمي

الضعصير،الفصزذبخوهيالأتقةباستثناءجميغها،الجذيىهذاألفاط

الأصصليالأضلءفياللف!هذااصزابخالئختمصلءمنأنةطئيوفي

تز،للإ.دون

يذكصرةلمللإذاخرمعئىيعطيناالمحيطقلموسصصولكن

المذكوزة،الأضورصصبآخدجمقئةغقيئوخميتفارسابن

والغذاؤة)78(.الجصفل!هومعنى

--34"

الأربغةالأصوذ

()97(.)بمجذرائصلث،كصمصثال

الىالقضدصصالاسمبهذااخئصصصثئم.(.)."القضلص-ا

منالمعنىوتذرفي،منطقيالثررصوهذا.(للن!لثالحرإمصالبيت

الغربئة)08(.فيغغروفثالخاصقللىالغائم

اللأللين.فيالفراءذكر.ماراجغ)77(

قذبليذقثلااثنينبينللخلافبسببأالعداؤةاعتبرنالذاالأاللفئم)78(

غقيهتا)؟إ(.كالغفدصارحتىتآضل

92(.ص2/)جالمقايي!)97(

خضصثئم،يغفئملاالذي)هويئالجلالئذرج-:هذاعلىالأمثتةمن08()

(.العراقيةالئفجةفيللالفل-
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معنىصعاعهاتحملالتيالتاليةالألفاظفايىسابصعوئويىصع

العصحصةالطيريتن(؟)جادةالصعخحة)الحاح(؟الخحصيبئالقضد:

ئقضصعأوبعصائفضصع،لأئهاهذا،منئستقةتكونأن)،ئميهصع

بللمصيل،صعبزعتها،إذا)السصحصةخجخت(؟الصعالفوثا"الحصع

إ"(.قديىغلغغيرفةقضذتلأصعك

ويثترعيىكع.للخلعرالصعانيالأضلهيالئنةأيالجعصة-2

الخبئلأنالأؤل-صالأصلالىهذائختغأن،وئئيهن:تائلأفليىسابن

فييمايقغبماشميئالعاتمفصعآصع..واجذةغرةإلأينصعوصعلاالسصنةفي

فيكذلكيقغ-اعتقادي-فيومذا)81(.".جخةالخبئمن

منخلصأصقالخلهذالوكانفكئص،بالخاصقالعائمت!ييةبالب

ا؟ودييئة،غذيرثة:نصاويتثيي

وفي"عالغينخؤلصالئثعتديز،وهوالغالغالججافي-3

،الجايثا؟و؟الحاحص!صعاعليهيثئث"غالئمالججافي:الفسلن)82(

يصعمقافيالأخيرانوالمعنيالننقثصعئها،.أيأالسئسىء"وةحاجص!ث

المذكوز.والأصلغخاريا)83(

والئخخجبئ:(...)الئكوصق:الخخخجة-4

فسعل".:خخخبئؤزعصل(...)نصك:وخخخبئ(...)العاصبعر

والغقليئ.الخ!تيماىءالنصعوصمعنىتخمصلنرىفيماونصصعها

مافيلبدقثم:بمعنىخخخبئؤزذالفغجتات)84(وفي

للأضلص.مطاصببصمعنىوهذا.نفعصص

للجحصةعاصعرثيئمعنيييئجمعصةفيالموفصعوئنصصعك

ولكصع..الأذفيفيئغفصعوالاصعصعلصعةالأذفي،هماصععصمصة

عمعصأبيرأيعلىيعصعصدهماواللسانتبعبئعصصعا،المعجمات

الفغةفيلئقاباراءوجوداماتملذن.ذزئد.وابيئوالشيباني

نفعصععصفارسابنإنكايىغذمءوآغاتمالمعنيييئ،صصحصةيبعبتون

نجذ،الحالهذءوفي.لتأكيدهتانتجةيضخيهما)85(،بللئالتتن

تميلا)حج(لجذرفارسابنؤضمغهاالتيالأربغةالأضوصعآصع

يثة!الفتخذزةالألفافيجميغت!تؤجمثلاأو

القضد.معنىإلىالجخةرداي)81(

.()حبممادة،الفسان)82(

السابقة.المادة،العروسقابخراجع)83(

.والتاج،القاموس،الفسان84()

)المقايي!(تطر!(القزتثنناوفي:قولهفيهذايتجفى)85(

31((.2/ص)ج
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الخف!ةالأصوذ

:()86()حم

؟(نئدحعاا)ليعصئوئما؟(لفخعئما)لعصصعئما:لئوادا"-ا

)عصئحعصثخففئمص؟جئجمآثعصعصعونصلعآشصعذ(؟)نئثالجمعجم

(.رينصة)طقعصالمعصخخئتم(؟الفخماًيبالصعخام-ؤخعصة

ا".ي!زابرقا،الاشثالخئاء:الئسانوني

(؟الغرقأوالحاصع،)الملعصالخمصيئم:الخرازة-2

؟ئعصاث()الإلعيةالخئم؟الحاز()87(بالماء)الاغصعتلاصعالايثعتخصمائم

حئى(.صعات)صازتالأزعصصعآخمصتء(؟الإبل)صعئىالثعصعائم

أصلتوايخنصوصعاصعصلالتالعيةالألنعافيعلىؤقغثالمحيطوفي

خرهل(؟)بعصصعةالطهيرةخئمالئصعصعصع(؟)اًللبصعالحميمة:الحرارة

الأجملأعص(.بهيعصتشفيينتغحارماعصفيعصاغينن)صعلالخئة

آخئم)خصعرت(؟الحاتجةآخئعتوالثعضوؤ:الصعئو-3

.)صعنا(الأئر

فيغثرثوقد.المقابيسصاحبماصعصععصةخلهذا

الخميعئم)قلزتجة(؟خائة:التاليعلىولللسانالمحي!

وئئسزواعد؟(؟آفل!منالرخلص)خاعشةالخائة)القيري!ث(؟

صعبما،البابهذافيالإبلمنالكريصعةبمعنىالخمصيصعةاذزاج

)؟(.صاجصعهامنيىغليةتفقىلأنها

الغفنعب(.جمثذاللصعرسصالخفخصعة:الصعوت-4

قضذة(.)قضصعثخفةخمصصعثالقضصع:-5

رغتمللأصلييئواصعحةئحاكاةالأصعيرينالمبعالينوفي

فيهوخئتمشابربوجودفايىسابصعاعترف،الخمصعةءالأصول

بعذأونحوءبعبعؤلصععصعغعصالصعاامرآتةالرصعلخمتم:قولك

هاء".منمثذلعةفالحاء،الرصعلاحتئم:قؤئفم)وأما(الالطلاق

الخقاجئمواحد:شافيمنبأكثرئعصبرناالمعجماتلكصع

غييرمن)أيىقتعينياحتضتالززقي(؟الغيريفقالئ!تايي)الخبق

ؤتجعم(.

.(23ص/2)جالمقاييد86()

اعتتسالكلصارثمالأضلء،فيهذا)87(

)حمم(.-الفسانكاق

ماءباًفياستختامأ،



-*-
والخقليئئالزباعئيفي

العابث(الباب)أو

.الألفاظمنوالخمصايييئالرباجميفينطيرئةفارسلابني

القياسفيصلغبأوالحصماسصيللرباعيأن"اعقئم)88(:يقول

ثئم.".غئخوثجمثةتراةماآكثرأنوذلكالزصقيبصالئطزي!تئبالة

:آخدئماضرتثيئعلى.(.).الرتجاجمبئمقايشقيفوذ)98(:

لهلاغحصاذؤضعأالموضوغ،أالأخروالصرسص.(.).المنحوث

ضزبأموصجفييذكرالمؤاصفلكنص"..صالقياسفئقيفي

منئيريذونةلمعنىخرفأفيهينريذون،لكئفمهوثلآثيثايثأ

ئباتصنبما".

)وهوالقصييرئخئر)09(فمثةالمنحوث،فآما-ا

خففةا،قئترالالوذخيرتم"كآئةئترمنمنحوث،الخفثيالفختمئي

أغطيهما،لأئغطالقصيرفدصآنصضئق،بمعنىخترومن

الشيئةرقنصثمن)منخوثوهوطلئروبرقش)19((؟"الطويل

الئؤنيين(؟وهواختلآثالترشءومن-وهوبصالئقش--

ومن-الجسيم-وهوالغليطالحصعثعم)منوجخنصم)29(

ودصغمصرثبالجحش"(فوي!تفصزصفيث!ئغ"كآئهالجخشء

الشيئء(؟فيذخلأيوذغرذغتم،)منخقالئهاذاالخديث

الأنيلب--منضتق)منالغفقالشديذاًىوالضئقئم

كالففمصة(.الشيئةيخغل-نصآئهولقغ

)ؤتذالبخزبخ؟الئصازص)آطلذنجرغتمومنه،الموضوغ-2

النصجاغ)الرخلال!ففغاللئن(؟الصمل)الرخلالزصفثئمالئاقة(؟

الج!وز(.

اسبصبرقولكفياسبصبرتفطآنيذكرفاوسابنلكن

يكونقدالففطهذاآنصطئيوفي.قؤضوغامتدص()أيالثعيء

وكلاوكر،الخرحص)39((،غؤيىامتخان)والسثرشبزمنمنحوتأ

الامتذاد.معنىيحملاللفظين

منالموضوغالأحيافيبعضءفيئتئرلاالمؤلصانكما

328(.صا/)جالمفاببى)88(

.932()عىبقالسلالمصدر98!)

السابق.المصدر9(0)

331(.)صالسابقالمصدر)99(

.(015)صالسابقلمصمول9(2)
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